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 از ترنم شعرتو! یدنبال رد به

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane


 یمهمان زندگ

3 
 

 داغ غرور یشنها یبرهنه بر رو پا

 

 ازباغ عشقت یشکوفه ا افتنی یبرا

 

 پر دادم کیبه  کیرا  دیام یقاصدکها

 

 را ........ تیصدا نیبشنوم آهنگ پر طن دیشا تا

 

 آرام از من گرفته !....... یا

 

 اول : فصل

 

 وذوق گفت : یلبخندی زد و بسویش قدم برداشت وباسرخوش دیدفتر آموزش که بیرون آمد نازنین را منتظر خودش د از

 

 تونستم کالسهام و با هم هماهنگ کنم ؟! یدید -

 

 با لبخند گفت : نازنین

 

 مشایخ گرفتی؟ نیپس باالخره کارخودت و کردی و سازه های فوالدی وبا دکترآرم -
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 گفت: نیبه راه افتادند ،روبه نازن یدو به سمت درب خروج هر

 

دلم نمیخواد سر کالس ارجمند برم ، میبینی که مجبوربودم کالسم و با دکتر مشایخ بگیرم ، با اینکه  گهیخودت میدونی که د -

 ، ولی خوب مجبورت نمیکنم یکردیکار و م نیدلم میخواست توهم هم

 

تا دیر نشده تو هم برو کالست و با استاد ارجمند بگیر ، کالس اون خیلی بهتر از تحمل کالسهای وحشتناك  ایببین سایه ! ب -

 ! فتییترم عقب ب هیمشایخه . دکتر مشایخ خیلی سختگیر ویکدنده است میترسم نتونی با اون نمره بیاری واونوقت 

 

صال نتونسته پاس کنه . ولی تو که میدونی بعد از جریان باهاش کالس گرفته یا وسط ترم حذف شده یا ا یمی دونم هر ک -

 یلیکشم ، مخصوصا من کالسهایی که استاد خ یازش خجالت م ییجورا هی،  رمیخواد باهاش کالس بگ یارجمند ، دیگه دلم نم

 سخت میگیره رو دوس دارم

 

 ولی سختگیریهای دکتر مشایخ ممکنه به ضررت تموم بشه . -

 

نیستم که بخوام از کالسش حذف بشم ، درسته که دکتر مشایخ خیلی سختگیر و  یانشجوی بی انضباطنگران نباش، من د -

خیلی باالست و طرز بیانش  شیده ، ولی بچه ها میگن سطح علم یاستاد به دانشجو( نم یمغروره و یکصدم هم کرو)نمره ارفاق

 یزش اینهمه مینازه .واصال به چه چ یکنههم عالیه . دلم میخواد ببینم چه طور تدریس م

 

 خود دانی، ولی من از بچه ها شنیدم که دانشجوهای دختر و خیلی ضایع میکنه وحتی بهشون اجازه اظهار نظر هم نمیده . -

 

 نازنین را دردست گرفت و در حالی که هردو وارد محوطه دانشگاه میشدند گفت : دست
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 د ،خوب منم بودم بهشون رو نمی دادم و تحویلشون نمی گرفتم .توکه خودت میدونی چرا دخترا دوروبر مشایخ می پلکن -

 

 یعنی این حرف آخرته؟ -

 

 آره ،کالس با استاد های سختگیر بیشتر مزه میده تا با استادهایی که همین جور کشکی نمره می دن -

 

 لبخندی زد و گفت : نازنین

 

 ت بود اونوقت قدر استادهای کشکی رو میفهمی .جوجه رو آخر پائیز می شمرن ، وقتی برا یه نمره دستت تو سر -

 

 گرفت و با لبخند گفت: شیاز بازو نیشگونی

 

 دیگه دلمو خالی نکن ،. توکه میدونی من دانشجوی تنبلی نیستم که بخاطر نمره دنبال استاد بدوم . -

 

می خوای  یمیدونم که تنبل نیستی ولی ارجمند از سال اول چشمش دنبال توبوده وهمیشه هم هوات و داشته حاال سال آخر -

 ، تازه ممکنه به ارجمند هم بربخوره ! هیبگیری که نمیشناسیش ونمی دونی روش تدریسش چه جور یا گهیاستاد د هیکالستو با 

 

 من بخاطر چی نخواستم باهاش کالس بگیرم .اون استاد با شعوریه و می فهمه که  -

 

خوب خیالم راحت شد چون میترسیدم توهم مثل بقیه عاشق مشایخ شده باشی و به خاطر همین اصرار داری که باهاش کالس  -

 بگیری
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 مگه دیوونه ام ! -

 

 گفت: ینین با کالفگشد ، ناز یطوالن یکم یتاکس یگرفتن تاکسی به طرف خیابان براه افتادند . انتظار برا برای

 

 تابستون باید منتظر تاکسی بمونه یکجایی داداشی ، که ببینی آبجی جونت توی این گرما -

 

 مگه نیما کجاست؟ -

 

، قبل از رفتن ، مامان باز بهش گیر داده بود که زن بگیره ...  کشهیامروز رفت اهواز ماموریت ، ماموریتش هم سه ماهی طول م -

 اونم بهش گفت :

 

 توکه اینهمه صبر کردی چند ماه دیگه هم صبر کن بعدا بهت میگم کجا باید بری خواستگاری ، -

 

 رفته . اهیداداشم ! دلش بدجوری پی نخود س بیچاره

 

دونم و نمی تونم جور دیگه ای دوستش داشته  ینازنین ! منو مقصر ندون، من قبال چندبار بهش گفتم که اون و مثل داداشم م -

 باشم

 

 وگفت : دیشک یآه
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 می دونم ولی عشق که این چیزا سرش نمیشه ... ..... -

 

 ودوباره گفت: اوردیو هر دو سوار شدند .پس ازچند لحظه نازنین طاقت ن ستادیا شانیپا یجلو یتاکس

 

 دونم چرا بابات اینهمه خواستگار خوب و رد میکنه ، مگه ارجمند چش بود که جوابش کرد ؟! یولی خداییش سایه ! من نم -

 

 خاص میگرده ، ولی وقتی استاد ارجمند وهم رد کرد خودمم جا خوردم ! یلیخودمم نمی دونم ، فکر می کردم دنبال یه ادم خ -

 

 با خنده گفت : نازنین

 

 شاید دنبال یه شاهزاده میگرده؟ -

 

 ندازهیم یفعال که داره منو ترش یید هم نیست ... ولبع -

 

 بهتره منم کالسم و با دکتر مشایخ بگیرم ! گمی! م ایگیراست م -

 

 ؟یرنگ عوض کرد هویچرا  -

 

 ؟! ... ) همیشه و در همه حال با هم و کنار هم باشیم (. تو میبه هم داد یکه چه قول ادتهینیمه راه باشم .  قیدلم نمی خواد رف -

 . یهم باید قول بدی اگه افتادم دوست نیمه راه نش
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 حالی که میخندید گفت : در

 

 یعنی منم بگم نمره نمیخوام و ردم کن ؟ -

 

 اره دیگه می خوای من تنهایی ترم دیگه ، این درس و بگیرم ؟ -

 

 ر دومون رد میشیم دیگه !اصال می خوای من جای توهم امتحان بدم ! اگه نمره گرفتم هر دو قبول و اگه هم نه که ه -

 

 تقلب !!! اونم سر کالس مشایخ ؟! کاری میکنه که دیگه فوالد و با هیشکی نتونیم پاس کنیم . -

 

 وگفت : ستادیمقابلش ا نیخانه شان نازن یتاکسی پیاده و به سمت کوچه به راه افتادند .روبرو از

 

کی میای بریم خرید ؟ ، میخوام سال آخری حسابی تریپ بزنم شاید تونستم دل مشایخ و ببرم و دل همه دخترای دانشگاه  -

 بسوزه !!

 

 از لپ گوشتی اش گرفت و گفت: نیشگونی

 

 تو توی همین لباسها هم خوشتیپی و دل همه رو میبری -
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 به پای خوشگلی توکه نمی رسم -

 

 ط بیرون آمد .هر دو به او سالم دادن و اوبا لبخندی جوابشان را داد وگفت :نازنین از در حیا مادر

 

 دونم شما چقدر حرف برا گفتن دارین ؟! ینداره ؟! من نم یشما دوتا تموم یحرفا -

 

 با لودگی جواب داد: نازنین

 

 نارم باشهگرفتم تا همیشه ک یسایه رو م یمامی جون ! اگه منو پسر زاییده بود گهیتقصیر شماست د -

 

 حاال از کجا معلوم که اگه پسر بودی سایه تو رو می خواست؟!! -

 

 خیلی هم دلش بخواد ... -

 

 کرد و گفت : هیبه سا رو

 

 نمیای تو؟ -

 

 نه خیس عرقم باید برم یه دوش بگیرم ، عصری میام پیشت ... خداحافظ -
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 خداحافظ ... مواظب خودت باش ندزدنت خوشگلک من! -

 

داد از او جدا شده و به سمت سر کوچه  یتاسف تکان م یکه سرش را از رو یپر از شماتت به او انداخت ودر حال ینگاه مادرش

 گفت : یشد با سرخوش یکه وارد خانه م یباال انداخت ودر حال یشانه ا یالیخ یرفت . او هم با ب

 

 گم !.. یدروغ که نم-

 

حیاط خانه شان که سرکوچه ، مقابل خانه نازنین قرار داشت شد . خانه ای قدیمی ، با انداخت و در خانه را باز کرد و وارد  دیکل

که دور حوض را احاطه کرده بود . صدای جیک  بایز یپر از گلها یچند درخت میوه، و یک حوض بزرگ وسط حیاط ، باغچه ا

ی باغچه ای که تازه آب خورده بود آدم گلهای خوشبو میدرختان النه داشتند وشم برگشاخ و  یکه البال ییجیک گنجشک ها 

 را به وجد می آورد .

 

 در سالن نبود . در حالی که به طرف اتاق پدرش می رفت با خودش گفت : یپله ها باال رفت و وارد سالن شد . کس از

 

 پس مامان و ساغر کجا ن؟! -

 

کند و به  دارشیب امدیتختش خواب بود . دلش ن یو. پدر ر دیبه داخل اتاق سرك کش یبه در اتاق پدرش زد و به آهستگ یا تقه

 در را بست و به سمت اتاق خودش رفت. یآرام

 

 تخت ولو شد . یکرد و رو زانیآو یو مقنعه اش را ازتن کند و روی چوب رخت مانتو
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که کرده بود  یراش را با دکتر مشایخ گرفته یا نه ... در هر حال از کا یدانست کارش درست بود که دو واحد مهم درس نمی

 . دیرسیبنظر م یراض

 

لخت ، چشمهای  یبلند و موهای پرپشت مشک یمشایخ سال قبل به دانشگاهشان امده بود. با تیپ و قیافه جذاب وقد دکتر

کرد حتی  یم یاز هر مرد زیزده اش همچنان اورا متما خینگاه سرد و ریهم رنگ موهایش بود که در ز شیرایدرشت وگ

جرات سالم  یحت یاو به قدری خشک و سرد بود که کس ولیدانشجوهای رشته های دیگر هم برایش سرودست میشکستند 

را  تشیریکردن به او را هم نداشت .از گفته های بچه ها فهمیده بود که خانواده اش یک شرکت مشهور ساختمانی دارند و او مد

کرده است چند  لرآن شرکت سر میکند و به اصرار یکی از استادان قدیمی اش ، قبوبرعهده دارد و بیشتر ساعات روزش را د

 ساعتی هم کالس در دانشگاه بگیرد .

 

را  رونیب یآب حالش را جا آورد و حس گرما یاش را برداشت و از اتاق خارج شد . وقتی زیر دوش آب سرد ایستاد ، خنکا حوله

 مقدمه گفت : یآمد به طرف اتاقش رفت . خواهر کوچکش ساغر وارد اتاقش شد وب نرویسپرد . از حمام که ب یبه دست فراموش

 

 ! بابا از صبح تاحاال چند بار سراغتو گرفته ، فکر کنم باهات کار داره ! هیسا -

 

 خواب بود؟ ی.ول نمشیرفتم بب شیپ قهیچند دق -

 

 حاال بیدار شده و گفت که بری پیشش . -

 

 لباس بپوشم میرم ! -

 

 ، دوباره به سمت اتاق پدر رفت . پس از تقه ای که به در زد صدای ضعیف پدرش را شنید که گفت: یاز پوشیدن لباس راحت پس



 یمهمان زندگ

12 
 

 

 بیا تو عزیزم ! -

 

و دکترها همه جوابش  آمدیبر نم یهم کار یبود که از بیماری سرطان خون رنج میبرد و از دست کس یبه دوسال کینزد پدرش

 کرده بودند .

 

 دلی کنار تختش نشست ودست الغر و استخوانی اش را در دست گرفت و بوسه ای بر آن زد و گفت :صن یرو

 

 خوبی بابایی؟ -

 

 دستش را فشرد و گفت: پدر

 

 خوبم عزیزم ، ثبت نام کردی؟ -

 

 اره ، امروز هم انتخاب واحد داشتم -

 

 . یسریدرست تموم میشه وبه همه آرزوهات م گهیخوب خدا رو شکر، امسال د -

 

بابا ! ... میدونم که شما رشته ام رو دوست نداشتید و فقط چون اصرار کردم راضی شدید توی این رشته درس بخونم ، اما  -

 کنم . یهمونطور که قول دادم توی همین رشته هم سربلندتون م
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من بهترین بودی مهم اینه که خودت این رشته رو دوست داری، عالقه من و مامانت که مهم  یمیدونم عزیزم . تو همیشه برا -

 نیست

 

 ساغر میگفت با من کار داشتید ؟ -

 

 زد و گفت : یفیضع لبخند

 

 اره دخترم !صدات زدم بگم امشب مهمون داریم ،یکی از دوستهای قدیمی منه که قراره بیان تو رو برای پسرشون ببینن . -

 

 پرید و با تته پته گفت: هیاز روی سا رنگ

 

 من...... من رو چرا ........ ؟ -

 

 علی دوباره لبخندی زد وگفت: حاج

 

 این شتریه که درخونه هردختری میخوابه توهم کم کم باید آماده بشی وخودت و بسپری دست سرنوشت -

 

 فتید اول باید درسم تموم بشه بعد ازدواج کنمولی بابا من آمادگی ازدواج وندارم ،خصوصا اینکه شما همیشه میگ -

 

... درست هم  شهیخود به خود حل م یفقط کافیه دو نفر همدیگرو بپسندند ، اونوقت همه چ زم،یازدواج که آمادگی نمیخواد عز -

 ! یندار یبهانه ا گهیکه دیگه کم کم داره تموم میشه . د
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 بابا ، نه من.......... دیبهانه رو شما داشت -

 

زدم وبا صالح تو ردشون  یمن که در مورد همشون با خودت حرف م زمیکردم ؟! عز یکه من رد م ییمنظورت اون خواستگارها -

 کردم!

 

 ......... ینگفتم بابا ، ول یزیمنم که چ -

 

 زد وادامه داد : یلبخند یحال ی، با ب ی! حاال بذار بیان ، شاید اصال تو رو نپسندیدن و رو دستم موند زمیو اما نداره عز یول -

 

 حاال پاشو برو کمک ساغر ، بعداً بیشتر با هم حرف میزنیم . -

 

 گفت : یخاص طنتیاو با ش دنیکردن بوفه بود . با د زیمشغول تم ساغر

 

هگو(شدم و دارم تمیزکاری میکنما ،  کتوریو انینوایآهای عروس خانم ! فقط به خاطر تو کوزت )دختر زحمت کش کتاب ب -

 ادت نره باید تالفی کنی ، فهمیدی؟!ی

 

 سمتش رفت و با خنده گفت: به

 

 ، حاال امشب و هم بذار به حساب همون چند سال میما که چند ساله شرمنده آبجی کوچیکه ی نازنینمون -
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 : دیتنگ شده پرس یباچشمان سپس

 

 ساغر ! جریان چیه ؟ چرا اینهمه بدون برنامه ؟ -

 

 دور وبرشون چه خبره .... چند وقته توی خونه خبرائیه ! ستیبدون برنامه هم نیست . خانم خنگول تشریف دارن ، حواسشون ن -

 

 جدی ؟! ... پس چرا من متوجه نشدم ؟ -

 

 چون خوابی آبجی جونم ، یا پیش نازی جونتی یا دانشگاه ،وقتی هم که خونه ای توی اتاق، خواب تشریف داری ! -

 

 اال تو که شش دانگ حواست جمعه بهم بگو قضیه چیه ؟ح -

 

 باال انداخت و گفت: یشانه ا ساغر

 

 چه میدونم ! ... اون آقا با کالسه بود چند وقت پیش اومده بود عیادت بابا ، -

 

 همون که یه ماشین اخرین مدل و راننده خصوصی داشت؟! -

 

، خدایی خانمه خیلی مهربون  نجایمده بود ولی چند روز پیش با خانمش اومد اآره همون ! ... چند بار دیگه هم که تو نبودی او -

بود. با اینکه خیلی با کالس بود ولی مامان رو یکساعت بغل گرفته بود و گریه میکرد. موقع رفتن هم خانمه به  یو دوست داشتن

 من نگاه کرد و گفت:
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 ومه بود که ما رو خوب میشناسه .حرفش معل نیاین ساغره ، ماشاله چقدر بزرگ شده ،با ا -

 

 خوب از کجا میدونی که خواستگارن ؟ -

 

از اونجا که وقتی سراغ تو رو میگرفتند خانمه گفت پس عروس گلم کجاست ؟! که مامان هم گفت رفته دانشگاه ، سایه طرف از  -

 اون مایه داراست فکر کنم تو هم رفتی جز خرپوالی مملکت

 

 تو بهشون جواب بده و برو جزء خرپوال یخوا یخوب اگه پول اینهمه برات مهمه م -

 

 آخه خنگول ! اونا که از راه نرسیده ، تو رو عروس خودشون میدونن ،من و میخوان چکار؟ -

 

قبول کنم ! برا به هر حال برا من که فرقی نمیکنه، چون جوابم منفیه .نمیتونم کسی رو که نه دیدم و نه میشناسم یک شبه  -

 ! یرو بهت گفتم که به مامان بگ نایامشب هم اصال حوصله ندارم ، ا

 

اتاقش شد و ناراحت روی لبه تخت نشست .نمی دانست چرا دلشوره دارد ، نمیتوانست به خودش دروغ بگوید . خوب  وارد•

به نازنین و دیگران گفته ، چیزی که حتی  تنها دلیلی که کالسش را با دکتر مشایخ گرفته چیزی است غیراز آنچه که دانستیم

 خودش هم جرات باورش را ندارد .

 

افتد و تپش قلبش باال می رود  یمحسوس به جانش م یمیفهمید چرا وقتی دکتر مشایخ را از دور میبیند ناخوداگاه لرزش خوب•

ه و زیبایی استاد نبود بلکه غرور و نگاه نمود قیاف ی، در زندگیش هیچ وقت جذب هیچ مردی نشده بود ، چیزی که برایش جالب م

جذب خود کرده بود به خودش فهمانده بود که این احساس زودگذر است و با فارغ  ابی تفاوتش به اطرافش بود که او ر
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چرا ناخوداگاه  دیالتحصیلیش تنها به دفترچه خاطرات ذهنش می پیوندد .ولی اینک که قرار بود به یک مرد بیاندیشد نمی فهم

 هنش طرف دکتر مشایخ می رود ...ذ

 

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

 

(دو بار دی. در این بین مادرش)ناه دادیرا نشان م قهیدق ستیساعت هشت و ب ی. عقربه ها گذشتیم یبا اضطراب و بسخت لحظات

 کرد یبه اتاقش آمده بود و با اخم حاضر نبودنش را به او گوشزد م

 

 شیخاله اش از فرانسه برا یسه ربع اش که به تازگ نیزرد آست زبلندیلباسش انداخت شوم از جا برخاست و نگاهی به کمد کالفه

گذاشت  یم شیاش را به نما دهیکه اندام موزون وکش یاز چرم مشک یوکمربند یفرستاده بود را برداشت وبا شلوار چرم مشک

داشته  یبود ؛ انداخت ، اما شالی که با لباسش هماهنگ ختهیکه داخل کمد ش او یرنگرنگا ی،نگاهی به شالها دیست کرد وپوش

به  یلیکه خ یوبه اتاق ساغر رفت ، از رفتار ساغر خنده اش گرفته بود ساغردر حال دیاش را پوش یمشک یباشد را ندید. صندلها

 رفت یکنار نم نهیاز مقابل آ یلحظه ا یخاص جانیبود با ه دهیخودش رس

 

 خنده گفت: با

 

 ......؟یو !چه خبر !....خوشگل کردابجی کوچول -

 

 دلخور گفت : یباظاهر ساغر

 

 ! پس دیگه نگران خوشگلی من نباش دنیفعال که تو رو پسند -
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 ،حتما امشب تو رو جای من میپسندن وکار تمومه یخوشگل نهمهیبا ا-

 

و بدون اجازه آن را برداشت وروی سرش  دیپسند یاز زرد ومشکل یمخلوط یابرو باد یکشید وشال یداخل کمد ساغر سرک به

 انداخت و در حالی که از اتاق خارج میشد گفت :

 

 امشب بهشون جواب منفی میدم و اونوقت میان سراغ تو . نینگران منم نباش ، چون هم -

 

 با اخم گفت : ساغر

 

 صبر کن ببینم ! کجا داری میری؟ من میخواستم خودم این شالوبپوشم -

 

 ل اینکه امشب من عروسما نه توساغر جان مث -

 

 حاال چی شد یهو چهار چنگولی بهش چسبیدی ؟! ،یکش من کرد شیعروس خانم ! تو که چند لحظه پیش آقا داماد و پ -

 

 کشید و گفت : رونیسرش ب یرا از رو شال

 

 ... اصال نخواستم ! سیبیا بگیر... خس-

 

 با خنده گفت : ساغر
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 جنبه!.... شوخی کردم ،!من میخوام اون کرم رنگه رو بپوشم ، بیشتر به پوستم میاد . یب -

 

 سایه با نگرانی گفت : یوارد اتاق ساغر شد وبا نگاهی به سرتا پا مادر

 

 !! زود باش برو عوضش کن و یه دست لباس حسابی بپوش .یمهمونا ببر یمنو جلو یآبرو یخوا یپوشیدی؟! م هیاین چ -

 

 ر گفت:ساغ -

 

که اگه  میکن شیدنید افهیبه حال ق یفکر هی دیبه رخ بکشه ،اما با باشویز لیچون باعث شده استا هیمامان مدل لباسش که عال -

 رهیدر م نشیبب ینجوریطرف ا

 

 کرد وادامه داد : یزیر یخنده  یشگیهم طنتیش وبا

 

 مرده متحرك شده ! نهویت ا افهیق یی! خدا هیسا -

 

 انداخت و گفت : هینگاهی به صورت بیرنگ سا مادر

 

 ساغر راست میگه رنگت مثل گچ سفید شده بنده خدا آرمین ! اگه تو رو اینجوری ببینه که وا میره ... -

 



 یمهمان زندگ

20 
 

به جانش  بیعج یوخواستگارش لرزش خیدکترمشا نیب یتشابه اسم نیشد ا رهیبا بهت به مادرش خ نیاسم آرم دنیمحض شن به

 انداخته بود

 

 صدای زنگ در، مادر دستپاچه رو به ساغر گفت: با

 

 ! ایاومدن ، ساغر بدو بریم ، سایه تو هم آماده باش تا صدات کردم ب -

 

 از اتاق خارج شد . ساغر نگاهی به صورت بهت زده اش انداخت و گفت : مادر

 

جنتلمن به  هیمش جذاب و خوشگل باشه ،وای چه باکالس ! )آرمین(، چه اسم قشنگی داره ،غلط نکنم خودش هم باید مثل اس -

 تمام معنا .

 

 گفت : یبا نگران هیبا مشاهده چهره آشفته سا اما

 

 یشد یور هیشده ؟چرا مثل برق گرفته ها  یزی!چ هیسا -

 

 ؛....خوبم! ستین یزینه چ -

 

 خواندبا عجله گفت : یمادرش که اورا فرا م یبا صدا ساغر

 

 یمون یواال تا ابد الدهر رو دست بابا م یبه صورتت بکش یدست هیبهتره -
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 سریع اتاق را ترك کرد. و

 

و نگاهی به خودش انداخت، بدون ارایش هم زیبا و دلربا بود ، این را همه میگفتند و او هم همیشه از اینکه  ستادیا نهیآ مقابل

مورد تحسین همه است لذت میبرد.چشمان عسلی درشت وخمارش با پوست سفید و صاف ، معصومیت خاصی به چهره اش 

که تا روی شانه اش می رسید به مانند چتری دور صورت گردش را احاطه  یتونیمیداد موههای قهوه ای روشن با رگه هایی از ز

کرده بودند و بینی کوچک و خوش تراشش به همراه لبهای برجسته صورتی رنگش جذابیت صورتش را دوچندان میکرد اما اینک 

به صورتش زد وبین رژهایش را  رکمی رنگ پریده بود ونمیخواست دستپاچه به نظر برسد به همین دلیل کمی از کرم پودر ساغ

 یک رژ صورتی انتخاب کرد و روی لب هایش مالید وبامرتب کردنِ شالش از اتاق خارج شد .

 

خنده وگفتگوی مهمانها از سالن میآمد، وارد آشپزخانه شد، مادر همه چیز را از قبل آماده کرده بود، به سینی چای نگاهی  صدای

سرویس فرانسوی اش را انتخاب کرده  ینها خاص ومهم هستند. مادر استکان نعلبکی هاانداخت همه چیز نشان میداد چقدر مهما

 .ودندبود ، همانها که به جانش بسته ب

 

وجودش گرم  نیسار افکارش همچنان غرق بود وناخوداگاه از اسم آرم هیدر سا هی،سا گذشتیم نیهمچنان سخت وسنگ قیدقا

که در ذهن خود ساخته بود  یتصور ارازیاخت یگرفت ب یمقا بلش جان م خیمشاوچهره جذاب ومردانه دکتر  شدیوپر حرارت م

 خنده اش گرفت

 

 صدای مادرش به خود آمد ، با

 

 ! مهمونا منتظرن !! زمیسایه جان ! بیا عز -

 

 بود برداشت ... را که از قبل آماده کرده یچائ ینیکرد وس یلب غرغر ریاورده بود ز رونیب نشیریمادر او را از افکار ش نکهیا از
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که  یکرد با اشاره به کارهائ ی. وسع اوردیخودش ن یاش گذاشت و به رو یبود آن را به حساب نگران شیکه متوجه غرغرها مادر

 بدهد . : یبه او دلگرم کردیانجام دهد ، حواسش را از افکارش پرت کند و تالش م دیبا

 

خونگرم و  یراحت باشه ! آدمها التیآخرسر سراغ داماد برو. فقط دستپاچه نشو ... خ رویبزرگترها بگ یرو جلو یچا ینیاول س -

 ...! و از اشپزخانه خارج شد . ای، تو هم چند لحظه بعد از من ب رمیهستن . نگران نباش ... من م یخوب

 

 نهییبه خودش در آ یره نگاهپا و آن پا کرد و دوبا نیا یپراز سوال بود ، اما خوب میدانست حاال وقتش نیست . کم ذهنش

همهمه  یرفت مهمانها همه سرگرم صحبت بودند وصدا یرائیآشپزخانه انداخت و سپس سینی چای را برداشت و به طرف پذ

ساکت شدند و به سمتش برگشتند . با یک نگاه کوتاه همه را دور زد . خانم  وهمهرا پر کرده بود . با ورود ا یرائیپذ یفضا شانی

و دو مرد جوان که یکی با لبخند به او خیره شده بود و دیگری  ستندینگر ینسال که هر دو با لبخند به اوموآقایی میا

....................... 

 

توانست  یکار خودش را کرده بود .آنچه را که میدید اصال نم نیریدیدنش درجا خشکش زد و رنگ از صورتش پرید تصورات ش با

 او خودش بود ،....دکترمشایخ !! ... د،ید یهم زده چند بار چشمهایش را بازوبسته کرد ولی اشتباه نمتو دیباور کند، فکرکرد شا

 

 :دیشیخود اند با

 

 خیدکتر مشا نینبود؛ا ایخواب ورو کیاصال  نیمغرور کجا !........(اما او خودش بود و ا خیکجا ودکتر مشا نجایامکان نداره، ا نی)نه !ا

 شده بود. رهینافذ وسرد به او خ یبود که با نگاه

 

در دستانش به لرزش افتاده بود واصال قادر  یچا ینیوشوق شد .ضربان قلبش به شدت باال رفته وس یدرونش پر از شاد یا لحظه

 به کنترلش نبود
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شتافت ؛سینی چای را از اوگرفت و بروی میز گذاشت  شیاریمهربان به  ی(از جا برخاست وبا لبخند نیخانم )مادر آرم یمهر

 وسپس او را در آغوش گرفت وگرم بوسید .

 

سینی چای را از روی میز برداشت و سرگرم  عیکرد سر یم یاش به شدت احساس نگران دهیرنگ پر افهی) مادرش ( که از ق دیناه

بزرگ )پدر آرمین( در حالی که  خیوخوشامد گفت ،جناب مشاپذیرایی شد سایه به طرف مرد میانسال رفت و با شرم دخترانه به ا

 میخندید خودش را کنار کشید و گفت :

 

 سایه جان ! دخترم ! بیا اینجا پیش خودم بشین -

 

 او و خانمش نشست وسرش را پائین انداخت نیب هیسا

 

 بود : دهیقبال هرگز نشن هیکه سا یشروع به صحبت کرد ، حرفهائ یماریاز ب یبا ضعف ناش پدرش

 

که خودتون میدونید همه زندگی و دارایی من این دوتا دخترن .سایه تا حاال خواستگارهای زیادی داشته ولی من  نطوریهم-

همونطور که به شما قول داده بودم تا حاال به هیچکدوم از اونها جواب ندادم ولی این دلیل نمیشه که برای نظر سایه ارزشی قائل 

عمل کردم ، حاال نوبت خود بچه هاست که نظر بدن که میخوان در کنار هم سرنوشتشون یکی  دمبه عهد خو نباشم ، من تا امروز

 موضوع رو درك کنه . نیمهمتره که امیدوارم آرمین جان بتونه ا یزیمن از هرچ یباشه یا نه، نظر سایه برا

 

خود احساس میکرد اما جرات  یهمچنان سرش پائین بود و با انگشترش بازی میکرد. سنگینی نگاه یکی از جوانها را بر رو سایه

 .دید ینگاه کردن هم در خودش نم گریلحظه د کی
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ا اینکه نبود . ب دهایوعده وع نیا انیصحبت بزرگترها قولی بود که سالها قبل به هم داده بودند و سایه اصال در جر موضوع

رد  ی. چرا که پدرش همه را بدلیل واه شدیخواستگاران زیادی داشت اما این اولین باری بود که جلسه خواستگاری برگزار م

 جاناتیکرد وه یحرکت م یساعت به کند یعقربه ها دیفهم یم یپدرش را به خوب یلمیکرد و حاال پس از چند سال دلیل اص

بود  دهینشن یزیوخانواده اش چ نیهم در مورد آرم کباری یسالها حت نیآورد ؛ در ا یفشار مبر او  شتریلحظه به لحظه ب شیدرون

قرار حکم  نیاما ا زدیاش را برهم بر خانواده یآرامش زندگ یا هیداد مسائل حاش یبود که هرگز اجازه نم یمنطق یپدرش مرد

 سالها هرگز به آن اشاره نکرده بود نیاو بود پس چرا پدر در طول ا ندهیسرنوشت و آ

 

 او را به خود آورد : نیمادر آرم یصدا

 

 حاج علی آقا ! اگه اجازه بدید بچه ها صحبتی با هم داشته باشند -

 

 با شوق گفت : ناهید

 

 اونا میتون برند اتاق سایه ،وراحت حرفاهشون و بزننن-

 

 در حالی که از جا برمیخواست گفت : نیآرم پدر

 

 دلم برای نشستن تو ایوان این خونه خیلی تنگ شده ، ناهید خانم ایراد نداره بریم بیرون؟من  -

 

 نه چه ایرادی، بفرمائید خونه خودتونه ! -

 

 ؟ دیکن یم ی! شماهم منو همراه یحاج عل -
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 رو به مهندس گفت : یبا لبخند یعل حاج

 

 خورم یهم م ییهوا هی؛ دمیخونه پوس نیا یبله حتما ! من که تو -

 

 در حالی که دسته صندلی چرخدار حاج علی را گرفته بود ، به سمت در رفت و گفت : مهندس

 

 دیکن یرویاگه شما هم میخواید از این هوای پاك استنشاق کنید بهتره که از ما پ-

 

خود برخاست . در یک لحظه به تقلید ازاو ازجا برخاستند و به بیرون رفتند .همزمان آرمین به احترام بزرگترها از جای  دیگران

 تپش قلب خودش هیچ صدایی نمیشنید . یسالن درسکوت محض فرو رفت و سایه جز صدا

 

جرات  یبود که حت یکس نیبود چرا که تا به حال با هیچ خواستگاری تنها صحبت نکرده بود .خصوصا که ا جانیاز استرس وه پر

 نگاه کردن به او را هم نداشت

 

کنار پنجره  خیکس در اتاق نبود ، دکتر مشا چیاز آن دو ه ریبه خود آمد، نگاهی به اطراف انداخت غصدای تک سرفه ای  با

 بگوید . دیاصال نمیدانست چه با هیبود. سا رونیایستاده و نگاهش به ب

 

 ممکن شده بود . رینگاهش را از پنجره گرفت و به سوی او چرخید ... نفس کشیدن در آن لحظه چقدر برایش سخت وغ آرمین
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به او خیره شده و با تن  یشگیدرهم وسرد هم یبغل زده بود با چهره  ریرا بصورت ضربدر ز شیمشایخ در حالی که دستها دکتر

 صدایی که هیچ نرمشی نداشت گفت :

 

 خوب بفرمائید، گوشم با شماست !-

 

 گفت :توانست افکارش را منظم کند با صدای مرتعشی آرام  یکرده بود ونم هنگ

 

 من ....من حر...فی ندارم ......... -

 

 پر از غرور گفت : یلحن با

 

 خوبه ........ یلیخوبه !.....خ -

 

 خطاکار،خشک وسرد ادامه داد : ی! شاگرد هیدر کالس درس بود و مقابلش ،سا انگار

 

!  نجامیبا برنامه مسخره اونها موافقم !...من امشب ا دیکه فکر کن شهینم لی، دل نجامیا ینیب یحرفها دارم . اگه م یلیاما من خ-

فقط به اصرار خانواده ام ،راستش اصال فکرنمیکردم توی دنیای پیشرفته امروز هنوز پدر و مادرهایی باشن که از قبل سرنوشت 

 م.که نمیخوام قربانی این قرار از پیش تعیین شده مزخرف باش دی.ومطمئن باش نبچه های خودشونو رقم بزن

 

 زده ومسخ بود پس ادامه داد: رتیهنوز ح هیحرفش را در نگاهش بخواند اما سا ریانداخت تا که تاث هیبه سا رهیرا خ نگاهش
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برای زندگی خودم دارم و دلم نمیخواد به خاطر یه قول وقرار مسخره قدیمی برنامه و ریتم زندگیم  یخاص یمن برنامه ها-

 دستخوش تغییر بشه !

 

 کرد و منتظر پاسخ سایه شد . سکوت

 

ماجرا را فقط از  نینشسته باشد وا شیگستاخ رو در رو نینچنیا یکرد کس یمنقلب شده بود .هرگز تصور نم شیاز حرفها سایه

داد فقط سکوت کند .آرمین با لبخندی تحقیر  حی،او که ازغرور و تکرویهایش احساس حقارت میکرد ترج ندیخودش بب دگاهید

 ره گفت :آمیز دوبا

 

مزخرف رو  یمن نه عالقه ای به شما و نه به ازدواج با شما دارم پس خواهش میکنم شما خودتون زحمت برهم زدن این سناریو-

 بکشید .

 

 یتفاوتش پنهان کند پس با آرامش ساختگ یکرد خشمش را درپشت نگاه ب یلحن زننده اش احساس نفرت و تهوع میکرد.سع از

 گفت.

 

و وقت ما رو  نیایچرا قبل از اینکه به اینجا ب دهیبه خودتون مطمئنید و اعتماد به نفستون سر به فلک کش شما که اینهمه-

 .ن؟یکارو نکرد نیبگیرین ا

 

 نهایت خودخواهی گفت : با

 

ه من بخاطر معذوراتی که دارم نمیتونم مانع این ازدواج بشم ولی اونطور که پدرتون میگفت شما براشون خیلی عزیزدردون-

 بشید ... یلیهستین و برای نظر شما خیلی ارزش و احترام قائلند پس خواهش میکنم شما مانع این ازدواج تحم
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 را نداشت به همین دلیل با خشم گفت : شیخودخواهی ها گرتحملید

 

 کنم چون من یک لحظه هم نمیتوانم خودشیفته ای مثل شما روتحمل کنم یمطمئن باشین همین کارو م-

 

 ادامه داد : و

 

 فکر نکنم حرف دیگه ای داشته باشین .برای ملحق شدن به بقیه هم حتما راه رو بلدین؛ پس با اجازه ...!-

 

بهت و حیرت آرمین ، به سمت اتاقش رفت .اینقدر عصبانی و خشمگین بود که با خشونت، در را محکم به هم کوبید .  ودرمیان

ش پنهان کرد. می دانست که خودخواه و مغرور است اما نمیدانست تا این حد که دستان انیتختش نشست و صورتش را م یرو

 . ندیدنیا را فقط از دریچه نگاه خودش بب

 

 حرص زمزمه کرد: با

 

 دارم ... میزندگ یبرا یمن برنامه خاص-

 

با خودش می اندیشید ، که او  نیدرِ گوشش بزند ،اما خودش را کنترل کرد بود . حتما آرم یمحکم یلیس خواستیدلش م خیلی

 دختری ترشیده است که میخواهند با زور به او قالبش کنند ؟!

 

 بود که تمام احساسی که به دکتر مشایخ داشته است یکجا تغییر کرده و جایش را به تنفر داده است . خوشحال
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 وارد اتاقش شد و گفت : ساغر

 

 چی شده ؟چرا اینجایی؟ همه سراغت و میگیرن؟!-

 

 به خودش مسلط شد و گفت : یکم

 

 تو برو منم میام !-

 

 دوباره گفت : ساغر

 

 به توافق رسیدید؟ -

 

 نه این ادم به درد من نمیخوره -

 

 تیپ و قیافه اش که خیلی عالیه !! -

 

 تیپ و قیافه اش بخوره تو سرش ،بیشعور حرف زدن بلد نیست -

 

 چی چی رو بلد نیست ؟!! ... طرف استاد دانشگاست ! -
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 دیوپرس دیکش یقیعم نفس

 

 حاال کجاست؟ -

 

 پیش بقیه -

 

 چیزی نگفت ؟ -

 

 ( دونمیسرد گفت: )نم یلینه... مامانش سراغ تو رو ازش گرفت . اونم خ -

 

 جا برخاست و گفت : از

 

 بیا ما هم بریم پیششون ،بی احترامیه اینجا نشستیم-

 

هم از اتاق خارج شدند نمیخواست در مقابلش ضعیف ظاهر شود. او باید متوجه میشد که سایه هم از این موضوع  وشادوشد

ناراحت ودلخور است .بیرون همه سرگرم صحبت بودند پدرش کنار آقای مهندس مشایخ و مادرش کنار مهری خانم نشسته بود 

پدرش رفت وکنارش نشست ومهری هم دستش را برای گرفتن دست او دراز  فردو برادر هم سرگرم گفتگو باهم بودند ساغر به ط

 کرد وگفت :

 

 الهی قربونت برم عزیزم ، بیا اینجا پیش خودم بشین-
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 مقابل آرمین گذشت و کنار مهری نشست از

 

 با لبخند گفت : مهری

 

ما چند سالی تو این خونه زندگی کردیم چه سالهای خوبی بود لحظه لحظه اون سالها برام خاطره اند ،چقدر خوشبخت و شاد -

 بودیم .

 

 هم با یاد اوری آن روزها آهی از حسرت کشید وگفت : ناهید

 

 بله چه روزگاری بود و چه زود گذشت-

 

 یگاه سایه به برادر آرمین که به او خیره شده بود افتاد لبخندی به روگفتگوی مهری و ناهید به گذشته ها کشیده شد ن مسیر

 سایه زد که از نگاه تیزبین ارمین دور نماند

 

 جوان از جا برخاست و روی صندلی نزدیک سایه نشست و با لبخندی گفت : پسر

 

 برادر کوچک آرمینم که توی این جمع کال فراموش شده ام نیآرت من

 

 گفت :زد و  یملیح لبخند
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 از آشناییتون خوشبختم-

 

 میهم بود یبرا یخوب یهایهمباز یما در بچگ -

 

 ارمینم ادیبه خاطرم نمونده و شما وخانوادتون رو اصال به  یچیمتاسفم! اما من از اون دوران ه -

 

 نبود شتریشما سه چهار سالتون ب میخونه رفت نیما از ا یطوره چون وقت نیحتما هم-

 

 به هر حال خوشحالم که برخالف برادرتون شما خیلی مهربون و خونگرم هستین-

 

 خندید و گفت : نیآرت

 

 درسته که آرمین یکم گوشت تلخ و سرده ولی در کل خیلی مهربونه -

 

 فقط یکم ؟ -

 

 خوب نه ، یکم زیاد -

 

این واژه هر دوخندیدند .ناخوداگاه نگاه سایه به آرمین افتاد که با اخمهای درهم به ان دو خیره شده بود . زهر خندی تحویلش  از

 دوباره گفت : نیدوخت .آرت نیداد ونگاهش را به آرت
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 خوان یاون م یرو فقط برا نهایبهتر شهیکه خانواده هم شهیم میحسود نی،راستش من به آرم دینیومت بایز یلیشما خ-

 

 شما به من لطف دارید .راستش شما دوبرادر اصال شبیه هم نیستین و اخالقتون با هم خیلی در تضاده -

 

 نگاهی به ارمین انداخت و گفت : نیآرت

 

بله ! آرمین یکم خودشیفته و عنقه که این به دلیله موفقیتهایی که توی این سن کم کسب کرده و باعث غرورش شده ولی در  -

کل پسر بدی نیست .اون فقط یکم دلخوره که چرا باید تو عصر اینترنت و الکترونیک ازدواج اون مثل عصر جاهلیت از پیش 

تعیین شده باشه ، البته اگر من جای اون بودم یه لحظه هم وقت رو تلف نمیکردم . من همون اول که شما رو دیدم متوجه 

چون نمیخوام هرگز شاهد  دیستیمقابل دو خونواده با دیکنم موفق بش یو مگم آرز یشخصیت برجسته تون شدم وبا صراحت م

 زجر کشیدنتون در کنارآرمین باشم .

 

 از جا برخاست و در حالی که پدرش را مخاطب قرار میداد گفت: آرمین

 

 میرفع زحمت کن گهیپدرجان دیر وقته بهتر د-

 

 انداخت و گفت: نیبه آرم ینگاه خیمشا یآقا

 

 هنوز که سرشبه پسرم !-
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 نگاه کوتاهی به ساعتش انداخت و گفت : آرمین

 

 حال حاج اقااصال خوب نیست ؟! یبرا ادینشستن ز دیکن یگذشته ،فکرنم ازدهیساعت از -

 

 دوباره گفت: خیمشا یآقا

 

 برده بودم ادیوقت و از  یبله درسته من به کل-

 

مشایخ همه از جا برخاستند و در برابر اصرار خانواده ستوده کوتاه نیامدند و عزم رفتن کردند . روی راه پله لحظه ای  خانواده

 آرمین کنار سایه ایستاد و آرام در گوشش زمزمه کرد :

 

 نیامیدوارم حرفهای امشبمون و فراموش نکرده باش-

 

 ریع از او فاصله گرفت .ای به صورت گستاخ و مغرور او خیره شد و سپس س لحظه

 

 دوم فصل

 

از اینکه وسایل پذیرایی را به کمک ساغر جمع کرد و شست، بی هیچ حرفی به اتاقش پناه برد و پس از پوشیدن لباس  بعد

با  خوابش بدرون رختخواب خزید .ساغر وارد اتاقش شد ولی وقتی اورا خوابیده دید آرام اتاق را ترك کرد ،اما او بیدار بود و داشت

به پدرش بگوید و چگونه مانع این ازدواج مسخره شود .خودش خوب میدانست اگر  رفهاییخودش کلنجار میرفت ،اینکه چه ح

آرمین آن حرفها را نمیزد فردا حتما جوابش مثبت بود و اینک داشت با خودش رویای زندگی با آرمین را میچید .اما با توجه به 

را خوار و ذلیل کند ، آرمین بدون هیچ لفافه ای صراحتاً  دازدواج میدانست دیگر نیازی نبود خونظر آرمین را نسبت به این  نکهیا
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برای زندگیش دارد .شاید هم زن دیگری در زندگیش بود که با این برنامه از پیش تعیین شده برنامه  یبه او گفته بود برنامه دیگر

ری را دوست دارد مصمم شد فردا جواب منفیش را به پدر اعالم کند و خودش را کنسل شده میدید ،با این فکر که آرمین زن دیگ

 با آرامش به خواب رفت.

 

شد و برای خوردن صبحانه به آشپزخانه رفت . مادرش درحالی که سینی صبحانه  داریکمی دیرتر از هر روز از خواب ب صبح

 پدرش را در دست داشت گفت:

 

 ساعت خواب سایه جان ! -

 

 ه؟مگه ساعت چند -

 

 بار تماس گرفته ستیساعت از ده گذشته ،نازنین تا االن ب -

 

 که لقمه در دهان میگذاشت گفت: درحالی

 

 باشه باهاش تماس میگیرم ،بابا بیداره ؟ -

 

 آره عزیزم! میخوای بری پیشش؟ -

 

 میخوام بهش بگم با این خواستگار مخالفم ،تو این سالها اون همه خواستگارهام و رد کرد حاال این یکی رو من رد میکنم . -
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 با ناراحتی به طرفش خیز برداشت و گفت: مادر

 

 تو داری چی میگی؟ نمی دونی گفتن این حرف چقدر حال بابات و خراب میکنه؟ -

 

 مامان صحبت یک عمر زندگیه -

 

مگه ما بد آدمی و برات انتخاب کردیم؟...... کی بهتر از آرمین !،هم تحصیل کرده است هم مودبه ،خوشتیپ و خوش قیافه است  -

 اهل دود و دمم که نیست وضع مالیش هم که خداروشکر عالیه

 

 مگه همه چیز فقط پوله مامان ! -

 

 به من بگو این پسربدبخت چه ایرادی داره ؟ -

 

 خشم گفت : با

 

 مامان جون اون هیچ ایرادی نداره ولی من نمی پسندمش -

 

 زده زیر دلت دو تا دکتر و مهندس اومدن خواستگاریت فکر کردی دختر شاه پریونی ادیتو خوشی ز -

 

 آخه به من بگو تو مامان منی یا این پسره؟ -
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 یت و به لجن بکشیمن مامان توام ،چون نگرانتم و بهت اجازه هم نمیدم که با غرور بیجات زندگ -

 

 زندگی منو شما دارین به لجن میکشین که به خاطر یه گذشته بی خود به فکر احساس دوجوون نیستین -

 

 تو در مورد گذشته هیچی نمیدونی پس نمیتونی همین طوری قضاوت کنی -

 

 دایاین همه سال کجا بودن که یکدفعه سرو کله شون پ یفهمم این خانواده تو ینمیدونم و نمیخوام هم بدونم ! ......آخه من نم -

 شده ؟!

 

 یکدفعه هم نبوده ! توی این سالها همیشه سراغتو میگرفتن ،نمی دیدی پدرت همه خواستگارهات و رد میکرد ؟ -

 

 زی کنیداون موقع چیزی نمیگفتم چون بینشون مرد دلخواهم ونمی دیدم ولی حاال نمی تونم اجازه بدم با آینده ام با -

 

این را گفت و به سمت اتاق پدرش رفت . دستگیره در را گرفت هنوز در را باز نکرده بود که مادر بازویش را گرفت و به  سایه

 دنبال خودش کشید و روی مبل نشاند وخود نیز در کنارش نشست و گفت:

 

میگه نه ، ولی  خیمشا یو قرارش میزنه و به اقامیدونم که اینقدر برای پدرت عزیزی که اگر بهش بگی نه اون هم زیر همه قول -

 هم فکر حال پدرت باش کمیکنم  یالتماست م

 

 بغض گفت : با
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 خوره یغصه م شتریکنه ب یمنو نابود م یکارش داره زندگ نیمامان، اگه بابا بدونه با ا -

 

 توهه یبرا نهیگز نیبهتر خیمشا یکرد پسر آقا یفکر م شهیبابات هم زمیعز -

 

 گذاشت ؟ خیمشا یرو با اقا یقرار مزخرف نیخوام بدونم بابا چرا همچ یمامان م -

 

وخدا بعد از  میداشتن تو رو داشت یچند سال آرزو میرفت یوجود تو رو ابرا راه م یوما از خوشحال یاومده بود ایتو تازه به دن -

قول  دیبه پدرت گفت :با خیمشا میگرفته بود کیوچجشن ک هیسالها تو رو به ما داده بود همون شب که به مناسبته تولدت 

باخنده گفت : نامردم اگه  دیگنج یتو پوست خودش نم یبشه بابات هم که از خوشحال ودمدختر فقط عروس خ نیا یمردونه بد

کردم اون تورو برا  یچهارساله بود ؛ من فکر م نیهشت ساله وآرت نیبدم اونموقعه آرم گهید یاز پسر تو به کس ریدخترم رو بغ

 ی،ول یاومده خواستگار نیدونم حاال چرا برا آرم ینم امااون سالها گفته بود  یتو نویدر نظر گرفته باشه چون چند بار ا نیآرت

 . دیرس یمحجوب تر به نظر م نینگفتم چون آرم یزیچ

 

قرار  نیا خیه تو روخوشبخت کنه ، پدرت ومشاچه می دونم خیلی اشتباه بوده ولی باور کن آرمین پسر خیلی خوبیه و میتون اگر

 باشه بندیقرار پا نیسفت وسخت به ا نهمهیا خیکرد مشا یپدرت هرگز فکر نم دیگذاشتن شا شونیمحکم کردن دوست یرو برا

 

 نفس عمیقی کشید و گفت : سایه

 

 مامان اونها این همه سال کجا بودند که یکدفعه بیاد ما افتادن-
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از خانوادش  یاز خانواده اش ترد شده بود وقت یخانواده مشهور ومتمول بود که بخاطر ازدواجش با مهر هی تنها فرزند خیمشا-

 یکنه وبعد از مدت یراه انداز کیشرکت کوچ هیبودن  یمیصم یدور دوستها یگرفت تا با بابات که از سالها میرونده شد تصم

خانواده و وارث همه  یکرد پسرش برگرده تو تیشد ووص ضیبه شدت مر خیپدر مشا نکهیتا ا دن،یخونه رو خر نیا یهم شراکت

و وارث همه اموال  شیدست زن وبچه اش و گرفت وبرگشت خونه پدر یتو سه ساله بود یوقت خیشد که مشا نجوریبشه ا زشیچ

در تو رو دوست داشتند که هربار ن خانواده اینقیپدرش شد . تا قبل از اینکه اون قضیه پیش بیاد اونها همیشه به ما سر میزدند .ا

با یک سری طرح و نقشه  خیکه به دیدن ما می اومدند یک عالمه اسباب بازی و لباس برات هدیه می اوردند تا اینکه یه روز مشا

 دربیاره پدرت شاومد خونه و به بابات گفت که قصد داره این خونه روکه نصفش مال اون بود و بزنه زمین و چند طبقه لوکس از

حرفش شد بعد از چند لحظه صدای  خیکه این خونه رو خیلی دوست داشت ،به شدت عصبانی شد و برای اولین بار با مشا

اصرار داشت  خیهردوشون باال رفت و در چشم به هم زدنی تمام حرمتهای بینشون شکسته شد و اونا شدن دو دشمن خونی . مشا

هم پدرت با  یعصبانی بیرون رفت و بعد از مدت خیگه داره. آخر سر هم مشاخونه رو خراب کنه و پدرت اصرار داشت خونه رون

اومد اینجا دوباره  خیپایان داد روز اخری که مشا شونیقرض وقوله تونست سهم اونو از خونه بخره و با این خرید در واقع به دوست

 گفت: رفتیبا پدرت حرفش شد و اون درحالی که داشت م

 

 وقت نمی تونی زیر حرفت بزنی چیفقط یک چیز بین من و توست که تو قولشو به من دادی وه حاال

 

 که منظورش رو گرفته بود گفت : پدرت

 

 من اگه سرم هم بره زیر قولم نمی زنم مطمئن باش تنها چیزی که ما رودوباره به هم میرسونه سایه است-

 

و مهری همیشه شب تولدت برات کارت تبریک میفرستادن  خینداشتیم ولی مشا این سالها اگر چه ما هیچ ارتباطی با اونها توی

وفتی هم تو دیپلم گرفتی پیغام فرستادند که اماده اند برای مراسم نامزدی اقدام کنند ولی پدرت اونموقع گفت: هنوز زوده و سایه 

و و اینده ت بود قبول کرد بیان و این قضیه بچه است . تا اینکه چند وقت پیش دوباره پیشنهاد دادن وپدرت هم که نگران ت

روفیصله بدن. پدرت همیشه نگران این روز بود. اون میدونست با اخالقی که تو داری به راحتی تسلیم تصمیم و خواسته ما 

اراحتی تو ... و از اونجایی که تحمل ن خیبایسته یا مشا ونمیشی ولی این بیماری پدرت رو خیلی ضعیف کرده اون یا باید جلوی ت

 باورکن ما خوشبختی تو رو میخوایم ، هیمشکل پیدا میکنه .سا خیرو نداره میدونم دوباره با مشا
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 گفت : باغصه

 

 یباز هیراه انداختن  ایبوده  شونیقول وقرارو گذاشتن ،حاال برا محکم شدن دوست نیبا هم ا شیدرسته که اونا چند سال پ -

 بخاطر خودخواهی خودش زندگی من و پسرش و نابود کنه خیمشا یاین دلیل نمیشه که آقا یمسخره، ول

 

من هم نمیدونم اونا چرا اینقدر اصرار دارن تو عروسشون بشی. ولی نمیخوام بعد از سالها که این دو دوست به هم رسیدن  -

 واختالفشون برطرف شده دوباره به خاطر تو دوستیشون به هم بخوره

 

از  ینجوریمنو ا ستیسالمه، درست ن کیو  ستیدوستی هستی!.....پس من چی؟...... من فقط ب نیاتو فقط به فکر  یعنیمامان  -

 دیسرخودتون وا کن

 

 و ندیدم یباور کن من در بین خواستگارهات بهتر از آرمین هیچکس یتونمیفهمی !! چون هنوزبچه ای ،ول -

 

 مامان ! ستین یآش دهنسوز نقدرهمیاون پسره ا -

 

 ریتقص دیگه شا یم شهیببره ،هم نیرو از ب خیخودشو مشا نیب یکه تا زنده است کدورتها نهی! همهّ فکر پدرت امزی! عز هیسا -

،اون فقط خودشو مقصر برهم  ارهیخونه رو خراب کنه واونچه دوست داشته ازش درب نیا خیمن بوده که با غرورم اجازه ندادم مشا

 .نهدو یچند سالشون م یخوردن دوست

 

 وگفت : دیکش یآه هیسا
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 اونها کنم یجوون یغرور ولجباز یتونم خودمو فدا یمامان من نم یول-

 

 بود که دیگر اعصاب بحث کردن را نداشت. پس منتظر پاسخ مادرش نماند و از جا برخاست وبه اتاقش رفت اینقدرعصبانی

 

کرده و  یکند . پدرش یکبار سکته مغز یگذشت نیکه بخاطر گذشته ، چن دید ینم یلیرا خیلی دوست داشت ولی دل پدرش

باعث شده بود از ناحیه پا فلج شود و دکتر هم استرس و نگرانی را برایش سم می دانست ، اما باز هم نمی توانست بیخیال 

 حرفهای تند آرمین شود .

 

شت وشماره نازنین را گرفت رسد تلفنش را بردا ینم جهیبه نت دید یموضوع فکر کرد وقت نیعصر در اتاقش تنها نشست وبه ا تا

،نازنین تنها دوست صمیمی و همرازش بودکه از سالهای بچگی با هم و درکنار هم بزرگ شده بودند تمام دوران تحصیل را در 

کنار هم و روی یک نیمکت نشسته بودند حتی وقتی او به خاطر عالقه اش رشته عمران را انتخاب کرد نازنین هم برای اثبات 

 رشته را برگزید .دوستیش این 

 

 از چند بوق ، صدای سرخوش نازنین در گوشی پیچید: پس

 

 سالم عروس خانم چی شد این یکی رو هم بابات پروند ؟! -

 

 ! بیا بریم بیرون قدم بزنیم ! یمیخوام ببینمت ناز -

 

 گرفته ، نکنه عاشق این یکی شدی ومیخوای جلوبابات وایسی ؟!! یلیچی شده ، صدات خ -

 

 لحظه اون زبون لعنتی و به دهن بگیر ، بیا بیرون همه چیزو برات تعریف میکنمیه  -
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 بیا، حوصله عالفی ندارم یخوشگلت ، زود یباشه تا ده دقیقه دیگه بیرونم ،فقط قربون قدوباال -

 

 باشه اومدم -

 

 : دید او را که دید پرسو شالش را برداشت واز اتاق خارج شد مادر درآشپزخانه سرگرم آشپزی بو دیپوش ینخ مانتو

 

 جایی میری؟ -

 

 آره با نازی میرم پیاده روی -

 

 میدانست چه آشوبی در درونش برپاست به همین دلیل گفت: دیناه

 

 ایببین سایه جان تا حاال هرچی توگفتی ما گفتیم چشم ،بیا و اینبار بخاطر پدرت پا روی غرورت بذار و کوتاه ب -

 

مامان شما جوری حرف میزنید انگار قراره یه خونه بخرید، بابا حرف یه عمر زندگیه !من نمیتونم یک عمر تحقیر شدن خودم و  -

 ببینم و تحمل کنم

 

 زارن یاونا عاشق تو هستند وتورو روسرشون م یو تحمل کن یزیگفته قراره تو چ یک -
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واز  یلی، نه تحم یازدواج معمول هیازدواج مثل همه داشته باشم ؛ هیخوام  یخوام اونا عاشقم باشن ،من فقط م یمامان من نم -

 شده ! نییتع شیپ

 

 ولی ممکنه فشار پدرت دوباره بره باال و خدای نخواسته بازم سکته بزنه ! -

 

 گفت : متیخشمش را کنترل کند وسپس با مال قیعم ینفس دنیکردبا کش یسع

 

 نم اینقدر زجرم ندهک یقربونت برم خواهش م یمامان !اله-

 

 سکوت ادامه داد : یپس از لخت و

 

 من رفتم ، بعدا در این مورد با هم صحبت میکنیم -

 

 رفت نییاز پله ها پا یعصب یاز سالن خارج شده وبا حالت عیپاسخ مادرش نماند وسر ومنتظر

 

 گفت : یپشت در منتظرش بود به طرفش آمد وبا لودگ نازنین

 

 شگلت بشم من ،نمیشه یه بار تو زودتر از من بیای بیرونخو یقربون اون چشما -

 

عصبی و مشوش بود که نتوانست جواب کنایه نازنین را بدهد ودر سکوت قبل از او به راه افتاد نازنینن خودش را به اورساند  اینقدر

 و سقلمه ای به پهلویش زد و گفت:
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 ! نیزنما نه بنز یدارم حرف م یهوو -

 

 یسر به سرم نذار ناز نهمهیکنم ا یخواهش م -

 

 ؟ یا دهیپکر ورنگ پر نهمهیشده ! چرا ا یمگه چ -

 

 نازنین را در دست گرفت وباغصه گفت : دست

 

 که خواستگار دیشبم کی بوده؟ ینازنین ! حتی نمیتونی تصورش هم کن -

 

 شیدا و واالی خودش کرده نهمهیحاالکی بوده که تو رو ا -

 

 وگفت: دیکش یآه

 

 استاد مشایخ .. )اینقدر سریع گفت که حتی باعث تعجب خودش هم شد( -

 

 زد زیر خنده و گفت: یپق نازنین

 

 من میگم دیر از خواب پا شدی ! تانگو داشتی خوابهای خوش خوش میدیدی!! -
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 . یبودم اساسولت بهم وصل کردن ،هنگ کرده  220دیدی باورش برا تو هم سخته ،خودمم وقتی دیشب دیدمش انگار برق  -

 

 گشاد شده گفت: یکه انگار هنوز نمیتوانست باور کند با چشمان نازنین

 

 منو دست انداختی ؟ ای یگ یم یتو جد -

 

 دارم راست میگم ،یباور کن ناز -

 

 آخه اون از کجا میدونست تو ازش خوشت میاد -

 

 !من غلط کنم از اون کوه غرور خوشم بیاد ،پسره لندهور از خود راضی ! -

 

 ایستاد و گفت : شیبا تعجب رودررو نازنین

 

 چی ....؟! تو االن چی گفتی ....؟! واقعا این حرف و تو زدی ؟!-

 

 گفت : یبا حالت عصبی و به تند هیسا

 

 آخه تو که نمیدونی چی شده -



 یمهمان زندگ

46 
 

 

 خوب جون بکن بگوچی شده تا بدونم -

 

 آخه چطور میتونم باور کنم همه این جریانات خواب و رویا نیستن و واقعین -

 

 زودتر بگو چی شده که احساس میکنم رو سرم یه خبرایی هست -

 

 آرامش گفت : با

 

 آره منم میبینمشون ؛ خیلی خوشگلن و بهت میان -

 

 ؟!... نیپائ ارمیاال میگی چی شده یا بزنم دك و پوزتو بچی شد !... دوباره یه خواستگار دکتر درخونتون و زد و توهم زدی،.... ح-

 

 توامروز خیلی قلدر شدی ؛..قبلنا از این کارها نمیکردی -

 

 نه ؟ ایشده  یچ یگی، حاال م یزنیم تیاعصابم اسک یرو یدار یآخه بد جور -

 

و به هم داده بودن فقط مونده رضایت ما که هیچی بابا،یه نامزدی از پیش تعیین شده است ، بابا و مامانامون از قبل قول ما ر -

 کارش یهمه چیز تموم بشه بره پ
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 وای چه جالب ! حتما تو هم همون دیشب بله رو گفتی و تمام -

 

 نیست یکن یرو تمام ! اصلنم اینجورا که فکرم یچ یچ-

 

 ؟ توکه از اون خوشت می اومد ،به من نگونه که میزنم فرم صورتت و بهم می ریزم اسیپس چجور -

 

 ؟! یریهار شدی وهمش میخوای پاچه بگ نهمهیاه !تو چرا امروزا-

 

آخه دختر خوب ! تو دیروز داشتی بخاطرش خودکشی می کردی که بتونی کالستو با اون ردیف کنی حاال امروز قنبرك زدی  -

 طرف نامزد از پیش تعیین شده اته !!وغصه میخوری که 

 

 نازنین قضیه همین نیست -

 

ببین سایه درسته که تو خیلی تودار و لجبازی ،اما من از بچگی با تو بزرگ شدم ومیدونم وقتی میگی از کسی خوشت میاد -

 حتما تو دلت یه خبرایی هست

 

 ی دیشب چی شدهنازنین خواهش میکنم اینهمه اراجیف به هم نباف! تو که نمی دون -

 

 خوب بگو تا بدونم-

 

 مگه تو زبون به دهن میگیری تا که من بگم چی شده -
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 خوب من الل می شم ، حاال تو بنال ببینم چی شده -

 

آقا دیشب بی هیچ حرفی نه گذاشت ونه ورداشت و گفت: من نه از شما و نه از ازدواج با شما خوشم میاد خوب توقع داری من  -

 چاکتم ،پس خواهش میکنم با من ازدواج کن !!! نهیبگم نه من عاشق سحاالچکار کنم 

 

 با چشمهای گرد شده و متعجب گفت : نازنین

 

ووقت مردم و  دنیچرا اینهمه راه کوب گهیچه از خود راضی !.....خوب میتونست همین حرف و تو خونشون به بابا ومامانش بزنه؛ د-

 الکی گرفتن

 

 :)نتونسته منصرفشون کنه(و از من خواست تا جوابم نه باشهنمی دونم خودش که میگفت  -

 

 با پوزخند گفت : نازنین

 

همه چیز دیده بودیم اال خواستگاری این مدلی ، واقعا خیلی جالبه ، داماد بیاد از عروس بخواد بجای بله جواب نه بهش بده ،  -

 حاال میخوای چیکار کنی؟ خوب تو هم بگو نه و قال قضیه رو بکن

 

 داشتم ولی با حرفهای امروز مامانم سر دوراهی موندم مویتصم نیهم -

 

 ؟ گفتیمگه مامانت چی م -
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 مامانم میگه اگه من بگم نه ،ممکنه حال بابا از اینی که هست بدتر بشه و انوقت مامان وساغر منو مقصر حالِ بابا بدونن . -

 

ونشون فکرمیکنند همین شاهزاده رویاهای دخترشونه و بهتر از این پیدا وای از دست این مامانا! که تا یه خواستگار اومد درخ -

 نمیشه

 

 روی اولین صندلی پارك نشست وگفت : نازنین

 

مامانت از  چیتوی بد مخمصه ای افتادی دختر !..... مشایخ خودخواه و از خود راضی یکطرف ،بابای مریضت و گیرهای سه پ -

 گهیطرف د

 

 گفت: قیعم یآههم کنارش نشست وبا  سایه

 

 زهیکه بابا بهم بر شمیم ینمی دونم چکار کنم ، نه میتونم خودم و فدا کنم و نه راض -

 

 اگه من جای تو بودم از مشایخ میخواستم خودش مانع این ازدواج بشه-

 

 ن ازش خوشم میادآره خودمم هم همین فکر و کردم ،اما اون اینقدر مغروره که میترسم این حرف منوبزاره به حساب اینکه م -

 

 ؟ ینه که تو هم ازش خوشت نمیاد، در هر حال تنها راهت همینه، حاال میدونه تو دانشجوش -
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 نه فکر نکنم، اصال حرفی از دانشگاه و رشته من نشد -

 

 درست میشه فکرش وهم نکن به نظر نمیاد آدم بی منطقی باشه .حاال چرا میگفت تو رو نمیخواد ؟ -

 

 گفت : یوحرص دیکش یقیعم نفس

 

 نمی دونم ... میگفت : -

 

 ازدواج ، ریتم زندگیم بهم بخوره !!(( نی))من برنامه های خاص خودم و دارم و نمی خوام با ا

 

 چه پرادعا! ..... شاید کسی و زیر سر داره و خانواده اش راضی نیستن -

 

 بریم، مامانم نگران میشهفکرو کردم ،......بهرحال اصال برام مهم نیست ، بلند شو  نیمنم هم -

 

 یعنی فکرمیکنه فرار کردی -

 

 با این چاهی که برام کندن تعجبی هم نداره این فکر و کنن -

 

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

 



 یمهمان زندگ

51 
 

خانه که شد پدرش را بر روی صندلی چرخدار در حیاط کنار حوض آب دید به طرفش رفت و کنار صندلی اش زانو زد و  وارد

 :دیگرفت و پرس دستهای نحیفش را در دست

 

 امروز خوبی بابا؟ -

 

 خوبم عزیزم ،لبخند تو روکه میبینم بهترم میشم -

 

 محبت دست پدرش را بوسید و روی گونه اش فشرد .پدر دوباره گفت : با

 

 امروز دوبار زنگ زد و وقت برای بله برون خواست ،ولی من گفتم : باید تو اول بهم جواب بدی نیپدرِ آرم -

 

 بابا جواب من براتون خیلی مهمه ؟ -

 

 یعنی چی دخترم !...مگه من تو رو از سر راه اوردم؟ خوب معلومه که جوابت مهمه -

 

 بخاطر قول و قرارتون میگم -

 

؛ آرش خیلی روی قول من حساب باز کرده میترسم بگم نه !  میدرسته عزیزم ما نباید از اول همچین قرار مسخره ای رو میذاشت -

 نداشته باشه یاره باعث ناراحتی و کدورت بشه ، ولی این دلیل نمیشه که نظر تو برام ارزشدوب

 

 بابا اگه اجازه بدی میخوام یه بار دیگه با پسرشون حرف بزنم، آخه صحبت یک عمر زندگیه -
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ی هم باشه من پای همه بسیار خوب دخترم میگم آرمین بیاد اینجا هرچی میخوای بهش بگو نگران منم نباش اگه جوابت منف -

 چیز می ایستم . باور کن زندگی تو برام از هر چیزی توی این دنیا با ارزشتره

 

 می دونم بابا ،میدونم . -

 

بود آرمین ساعت هشت شب آنجا باشد البته نمی دانست با خانواده اش می اید یا تنها ،به هرحال برای او فرقی نمی کرد چرا  قرار

 :کردیبا خودش زمزمه م کباریتوهین و تحقیری از طرف آرمین کرده بود وهر چند لحظه  که خودش را آماده هر

 

 امشب تحملش میکنم وشنبه اول وقت می رم و کالسمو عوض میکنم تا دیگه مجبور نباشم ریختشو ببینم هیفقط  -

 

کنترل اعصابش لحظه  ی. برادیصدای زنگ در حیاط دلشوره ای عجیب به جانش افتاد که باعث شد همه وجودش به لرزه درآ با

 چشمانش را برهم گذاشت و نفس عمیقی کشید .مادر وارد اتاقش شد و گفت: یا

 

 آرمین توی حیاط منتظرته -

 

 چرا توحیاط !.........چرا باال نیومد؟-

 

 اینجا راحتترمنمیدونم میگفت  -

 

 . نییباشه ! منم میرم پا -
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ونگاهی به خودش انداخت ، خیلی رنگ پریده به نظر می رسید کمی رژگونه  ستادیا نهیآئ یاز اتاقش خارج شد، روبرو دیناه یوقت

 به گونه هایش و کمی رژ به لبهایش مالید و از اتاق خارج شد .

 

کنار حوض  یِکنار حوض نشسته بود و داشت با ماهی های درون حوض بازی میکرد با سالمی سرد به طرف تختِ چوب آرمین

رفت و روی آن نشست ، مادرش همه وسایل پذیرایی را روی تخت چیده بود . نمیدانست کی وقت کرده بود اینهمه وسایل را 

 پائین بیاورد .

 

 گفت : هیرا به سردی داد و با کنا از جا برخاست و متقابال جوابش آرمین

 

 گفتین هیچ حرفی با من ندارین، پس چرا منو مجبور کردین اینهمه راه رو تا اینجا بیام یشما که م -

 

 بیخیالی شانه ای باال انداخت و گفت : با

 

 میتونستین اصال نیاین !!-

 

 از تخت نشست و گفت: یگوشه ا یرو

 

 همه بی ادب باشیناصال به قیافه تون نمی یاد این -

 

 در برابر آدم خودشیفته ای مثل شما نمی شه با ادب بود !! -
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 ؟! نیبود که بخاطرش منو از کار و زندگی انداخت یبرا من اینهمه زبون نریزید و فقط بگید حرف مهمتون چ -

 

 حرص دندانهایش را برهم فشرد وگفت: با

 

 بایستم من نتونستم جلوی خانواده ام یمعذرت میخوام،ول -

 

 و درشتش را تنگ کردو باخشم گفت : اهیس چشمان

 

 ....................؟ ی؟.........این یعنی چ دینتونست -

 

 به اونها جواب منفی بدم تونمیمن نم -

 

 :دیغر عصبانی

 

 یعنی با این ازدواج مزخرف موافقید؟ -

 

 زده گفت : جانیه

 

 نه نه ! ... منظورم این نیست که موافق............. -
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 : دیپرس دیحرفش پر انیم یبا کالفگ نیآرم

 

 پس چی؟...... -

 

 جواب داد : یوعصب سردرگم

 

 کاری از دست من برنمی یاد دیشما باید مانع این ازدواج مسخره بش -

 

 عصبانیت گفت: با

 

 ! من اگه می تونستم که قبل از اینکه بیایم اینجا این کارو میکردم ویک یآخه ا -

 

 نا امیدی وبغض گفت: با

 

من هم نمی تونم ،پدرم مریضه و ممکنه جواب منفی من حالشو از اینی که هست بدتر کنه و در اون صورت مادر و خواهرم منو  -

 مسبب حال پدرم میدونن و هیچوقت منو نمی بخشن

 

 ر فرو رفت و سپس گفت :به فک یلحظات
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 پس با این حساب فقط یه راه می مونه -

 

 ،جواب داد : زدیدر آن موج م دیکه ترد یحوصلگ یچه راهی؟با ب -: دیپرس ینگاه متعجب وسرد با

 

 ازدواج میکنیم و بعد از چند ماه به دلیل عدم سازش از هم جدا میشیم -

 

 حرفش برآشفت و عصبی گفت: نیا از

 

 معلومه چی میگین ؟ براتون اصال مهم نیست چه بالیی سر من میاد ؟ یعنی زندگی من اینقدر بی ارزشه ! -

 

 زد و با خودخواهی تمام گفت : پوزخندی

 

 براتون مهمه میتوانین مانع این ازدواج بشید یلیزندگی شما ربطی به من نداره،که بخوام نگرانش باشم ، اگه زندگیتون خ -

 

 هش را به حوض آب انداخت وزمزمه کرد :حرص نگا با

 

 ن؟یدونم شما با این طرز فکر چطور استاد شد ینم -

 

 من هیچوقت بین زندگی خصوصی و شغلم رابطه برقرار نمیکنم -
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 تفاوت و سردش زل زد وگفت : یبه طرفش برگشت ودرنگاه ب دوباره

 

 ن ازدواج مسخره بشید ؟مانع ای نیمیتونم بپرسم شما چه معذوراتی دارید که نمیتون -

 

 وبا غرور گفت : ستینگر هیسا یبار درعمق چشمان عسل نیاول یبرا

 

 مجبورم جواب شما رو بدم ؟ -

 

 خودتون کنید یفدا مویالبته که مجبورید!......چون من باید بدونم بخاطر چه چیز مهمی، میخواید منو و زندگ -

 

 در نگاهش آهسته گفت : رهیکرد وخ زیرا ر چشمانش

 

میکنید .اگر واقعا زندگیتون تا این حد با  تونیحس فداکار یو فدا تونیمن با زندگی شما کاری ندارم،شما خودتون دارید زندگ -

 همه چیز و به حالت عادی برگردونین نیمیتون یارزشه ،با یک جواب منف

 

 ، گفت : دیکش یکه خشم در تمام وجودش زبانه م یحالت با

 

 چندبار باید بگم من نمی تونم! ............. -

 

 دیپس حاال که تا این حد ضعیفید ، مجبورین پیشنهاد منو قبول کن -
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 با پوزخندی ادامه داد: سپس

 

 قول میدم درطول این دو سه ماه حتی نگاهت هم نکنم -

 

وشش بزند . باز هم بر خودش مسلط شد و گ یبار بود که دلش میخواست سیلی محکمی تو نیدوم یخشم نگاهش کرد . برا با

 گفت:

 

 زن دیگه در میونه ؟ هیپای  -

 

 فکر را در مورد اوکند ؟! نیا هیباعث شده بود سا یزی،چه چ ستیمتحیر به اونگر یحرفش آرمین جا خورد ولحظه ا نیا از

 

 ه غیر از خودش هم دوست داشته باشه ((زد و با خود اندیشید ))مگه این کوه غرور میتونه کسی روب یزیلبخند تمسخر آم سایه

 

 آورد : رونیآرام آرمین او را از افکارش ب یصدا اما

 

 یمن نکن یرزندگیزندگی منه ،پس بهتره خودت و درگ یتو یآره درسته !....کس دیگه ا -

 

 وآهسته گفت : دیکش یقیعم نفس
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 فکرکنم و بعد جوابتون و بدم . دیمن با -

 

 بلند شد ودست در جیبش کرد وگفت : ازجا

 

مزخرفات  نیو به ا امی،دلم نمی خواد دوباره اینهمه راه رو ب یکه هست تلفنی به من بگ یبیا این کارت منه ، بهتره جوابت هرچ -

باشی ،پدر و مادرت  تیگوش کنم ! اما از من به شما نصیحت! سعی کن بیشتر از اینکه به فکر دیگرون باشی به فکر خودت وزندگ

 ! یکه تازه در اول کوچه زندگی هست توییزندگی خودشون و کردن، این 

 

 شباهت به تمسخر نبود ، گفت: یکه ب یلبخند با

 

 ممنون از همدردیتون سعی میکنم نصحیتتون و به خاطر بسپارم ! -

 

 یری و..........از طرف من از خانواده ات خداحافظی کن ،امیدوارم تصمیم درست و منطقی بگ -

 

 حرفش را ادامه دهد وگفت: نگذاشت

 

 امیدورام دیگه هرگز همدیگه رو نبینیم -

 

 گفت: یهم با لبخند آرمین

 

 امیدوارم -



 یمهمان زندگ

60 
 

 

.همانجا روی تخت نشست .صدای بسته  دیترس یدیدن لبخندش قلبش فرو ریخت ،این درست همان چیزی بود که از آن م با

برای برخاستن نداد . کارت آرمین در  یوتور ماشین آرمین را شنید ولی به خودش زحمتشدن در حیاط و سپس روشن شدن م

 دستش مچاله شده بود .

 

 او را به خود آورد . درکنارش نشست و با نگرانی گفت: دیناه صدای

 

 آرمین رفت؟ -

 

 آره رفت ! -

 

 به نتیجه هم رسیدید؟ -

 

گلویش را میفشرد ،خود را در آغوش مادرش انداخت و گریست، مادر آرام موههای نرمش را نوازش کرد ، در بین گریه اش  بغض

 گفت:

 

!.......کاش نمی ذاشتی این قرار  نمیمی مردم تا امروزو نب یذاشتیمامان ،کاش منو هیچوقت بدنیا نیاورده بودی ! .....کاش م -

 قیر شدن منو ببینیمسخره روبذارند تا امروز تح

 

 او را از آغوش خود بیرون آورد و گفت : دیناه
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 نیچی می گی عزیزم ؟ تحقیر کدومه ،آرمین خیلی پسر خوب و با شعوریه .چون تو فکر میکنی اونو هم مثل خودت مجبور به ا -

 سخت میگیری نهمهیازدواج کردن به خودت ا

 

 اج نیستاما مامان ،باور کن !اونم راضی به این ازدو -

 

 اشتباه نکن عزیزم اون اگه مخالف این ازدواج بود میتونست خانواده اش ومنصرف کنه -

 

از او متنفر است ، اما غرورش اجازه نمیداد تا این حد خودش را  نیکه آرم دیمی خواست همه چیز را به مادرش بگوید،بگو دلش

 دم هم به حساب نمی اورد.تحقیر کند دلش نمیخواست به مادرش بگوید آرمین حتی او را آ

 

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

 

گذشته بود واو هنوز نتوانسته بود تصمیم درستی بگیرد از بس فکر کرده بود احساس میکرد سرش در حال انفجار است  دوروز

 .عجز وناتوانی همه وجودش را فرا گرفته بود .نازنین هم با پیشنهاد احمقانه آرمین مخالف بود

 

ی که به در اتاقش خورد سرش را برگرداند ساغرنگران وآشفته در چهار چوب در ایستاده بود با لبخندی روبه او صدای تلنگر با

 گفت:

 

 چرا اونجا وایسادی بیا تو -

 

 آخه این روزها اینقدر توخودت غرقی، که جرات ندارم از کنار اتاقتم رد بشم -
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 چرند نگو ، خون آشام که نیستم ، ازم بترسی -

 

 روی لبه تختش نشست و گفت: ساغر

 

 حال و هوای خونه روز به روز دلگیرتر میشه -

 

 مهربانی دست ساغر را در دست گرفت وگفت: با

 

 من مقصرم؟ یکنیفکر م -

 

 توکه غصه دار و دپرس باشی انگار خونه اصال روحی نداره -

 

 یمه رو شاد میکن،نه من !......تو همیشه با خنده هات ه یخوشگلکم روح خونه که تو هست -

 

 ولی وقتی تو نباشی سر به سر کی بزارم و باهاش بخندم -

 

 آرام بر سرش زد وگفت : باخنده

 

 ! مگه من دلقکم ونهید -
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کرد  هیسا یبا روتخت یحالی که سعی میکرد بغض پنهان و فروخورده اش را مهار کند سرش را به زیر انداخت وشروع به باز در

 برپاست .دست زیر چانه اش برد وسرش را باال گرفت و گفت: ی.سایه حس کرد که درونش آشوب

 

 نبینم خواهر کوچولوی خوشگلم پکروگرفته باشه -

 

 چرا نباشم ،تو این خونه انگار اصال من وجود ندارم -

 

 نمی خوای بگی چی شده؟ -

 

خونه فکر من نیست .همه فکر و ذکر بابا و مامان شده فقط  نیدو هفته دیگه اول مهره و مدرسه ها باز میشن ولی هیچکس توا -

 یتو و این خواستگاری لعنت

 

 مگه هنوز نرفتی خرید؟مامان که خیلی وقت پیش بهت پول داد -

 

که این روزها حوصله خودش و هم نداره چه برسه خرید .توام تو که اخالق منو میدونی ،دوس ندارم تنهایی برم خرید ،مامانم  -

 که خودت و تو این اتاق زندانی کردی و فقط غصه میخوری

 

 مگه قرار نبود همراه سودابه بری؟ -

 

 سودابه رفته مسافرت و چند روز دیگه برمیگرده -
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ناراحت باشه ، با نازنین هماهنگ میکنم عصر  خودیب زیچ هیغصه نخور ،مگه من مرده باشم بذارم خواهر نازم به خاطر  زدلمیعز -

 خرید ،خوبه؟ ریمیسه تایی م

 

 نه !..... با نازنین نه -

 

 چرا؟-

 

 رهیدوست دارم دوتایی با هم باشیم وقتی نازی همراهمونه یادتون از من م -

 

 ای کرد و نیشگونی از لپش گرفت وگفت: خنده

 

 ای حسود! -

 

 ستیاینقدر حرف برا هم دارید که هیچوقت تموم بشو نخوب دروغ که نمیگم ، شما  -

 

 خوب ! عصر دوتایی با هم میریم ولی باید یه چیز خوشگل هم برای من بخری اریبس -

 

 تو با اون نامزد خرپولی که داری چه نیازی به کادوی من داری؟ -
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 گفت : یعصب یوکم نیغمگ

 

 ساغرجان ! اون نامزد من نیست -

 

 سایه توواقعا آرمین و نمیخوای؟ -

 

 چرا باید اونو بخوام ! -

 

سایه باور کن توخیلی خنگی ،اگه پسری به جذابی و خوشتیپی آرمین خواستگارم بود یه لحظه هم شک نمی کردم و بهش بله  -

 رو میدادم

 

 خواهرِ من ! همه چیزکه خوشگلی و خوشتیپی نیست ! -

 

 آرزوشو دارهآرمین مرد کاملیه که هر زنی  -

 

 اما من اون زنی نیستم که آرزوی مردی مثل آرمین و داشته باشم -

 

 رو رد میکنی یمامان راست میگه تومخت پاره سنگ ورداشته که مردی به این جنتلمن -

 

 دستش زد و گفت: روی
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 آره من خل شدم اونم ازنوع حادش ، حاال پاشو بروکه مامان داره صدات میزنه -

 

 ر میخواست گفت:حالی که ب در

 

 کردم یکاش آرمین خواستگار من بود میدیدی که همون شب خواستگاری بله رو میدادم وهمه رو راحت م -

 

 از اتاق خارج شد و

 

با جمله آخر ساغر به فکر فرورفت ساغراگرچه از نظر سروزبان از او خیلی خوش زبانتر بود ولی از نظر روحی شکننده ترو  سایه

زیبایی و ظرافت سایه  یداشتنداما هرگزبه پا یخاص تیجذاب شیحساستر از سایه بود و با اینکه چشمهای درشت و قهوه ا

او بود چه تصمیمی میگرفت آیا حاضر میشد به خاطر جذابیت آرمین پا روی غرور  .سایه نمیدانست که اگر ساغربه جای دینمیرس

خودش بگذارد و وارد بازی خطرناكِ آرمین شود و یا اینکه به خاطر غرور و خودخواهی آرمین آشوبی به پا میکرد که درس عبرتی 

کند ،صدبار با خودش تکرار کرد نمی توانم ن اشفکر تصمیم گرفت خودش را فدای خانواده  نیبرای هر دو خانواده شود با ا

زندگیم ،آرزوهایم و جوانیم را فدای غرورِ بی جای آرمین کنم ،بهترین راه را صحبت با پدرش میدید . باید به پدرش میگفت 

 خودش کند .با خودش گفت : یآرمین از اوچه خواسته است ،پدرش هرگز راضی نمی شد اورا فدای دوست

 

راحت خواهم کرد ،باید هر طور شده  هودهیدرم خواهم گفت و خودم را برای همیشه از اینهمه فکر و خیال ب)امشب حتما به پ-

 دوباره شادی را به خانه امان برگردانم (

 

 از اینکه سرنوشت بازی دیگری را با او شروع کرده است . غافل
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****************** 

 

ل دکتر نجم پزشک معالج پدرش را در کوچه پارك شده دید نگران وهیجان زده وقتی به همراه ساغر از خرید برگشت اتومبی عصر

 سریع از پله ها باال رفت مادر در سالن نشسته بود وگریه میکرد .خریدهایش را گوشه ای پرت کرد و به طرف مادر دوید

 

 مامان چی شده ؟بابا حالش خوبه؟ -

 

 خوبه دخترم نگران نباش -

 

 ست ؟ چرا گریه میکنی؟پس چرا دکترنجم اینجا -

 

 پدرت دوباره حالش بد شد .برای یه لحظه فکر کردم میخواد .............. -

 

 مادر شدت گرفت و سایه سراسیمه به طرف اتاق پدرش رفت وتقه ای به در زد صدای دکتر را شنید که گفت: گریه

 

 بیا تو! -

 

 اتاق پدرش شد و به طرف دکتر رفت وارد

 

 ه نباشیدسالم دکتر ،خست -
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 سالم دخترم..... -

 

 دکتر حال پدرم چطوره ؟ -

 

 فعال که خوبه ،یه مسکن بهش تزریق کردم -

 

 چی شده ؟چرا اینجوری شده؟ -

 

این رو من باید از شما بپرسم ،قبال هم گفته بودم با شرایط پدرتون هرگونه استرس و هیجانی براشون خطرناکه ولی متاسفانه یا  -

 شما رعایت نمیکنید یا پدرتون خیلی حساسه

 

 من نمیدونم چه چیز باعث این حالت شده من بیرون بودم تازه اومدم -

 

ن مهمه سعی کنید از مشکالت دور و برش کم کنید خودتون که میدونید یکبار سکته کرده سایه خانم ! اگه جون پدرتون براتو -

و داروهایی که مصرف میکنه احتمال اینکه  یو آمادگی و شرایط سکته دوم رو هم داره هم فشار خونش باالست هم با این بیمار

 ! یادهز ادیب شیبراش پ یجد یدوباره مشکل

 

 ! میزیچشم دکتر ،سعی میکنم آرامش خونه رو بهم نر -

 

 ، چیست گرداندیدَمِ در دکتر را بدرقه کرد خودش به خوبی میفهمید تنها راهی که دوباره آرامش را به خانه اشان باز م تا
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 نشست و گفت بی حالی از پله ها باال رفت . مادرش در آشپزخانه بود .صندلی میز غذاخوری را عقب کشید و روی آن با

 

 مامان چرا بابا یکدفعه حالش بد شد -

 

یکدفعه هم نبود چند روزه میگه قفسه سینه ام درد میکنه ولی به من اجازه نمیداد دکتر و خبر کنم ظهر رفتم توی اتاقش -

 داروهاشو بهش بدم دیدم ناراحته . میگفت:

 

 بهم جواب ندادی خیلی ناراحت بود میگفت: تو راضی مهندس گفته توخودت دوست نداری سایه عروس من بشه که تا حاال -

 قولی به مهندس داده و حاال توش مونده هینیستی و اونم دلش نمیاد مجبورت کنه از طرفی 

 

 عمیقی کشید و اضافه کرد: نفس

 

دم ،دکتر میگه عصر که رفتم اتاقش دیدم بیحال افتاده و نمیتونه نفس بکشه سریع اکسیژنو بهش وصل کردم و دکترو خبر کر -

 بخاطر استرس و هیجانه ...

 

 کرد . ستنیآرام شروع به گر و

 

جا برخاست و سر مادرش را به آغوش کشید وآرام نوازش کرد .بغض کرده بود و دلش ماالمال از غصه بود اشکهایش در حال  از

سرازیر شدن بودند ولی نمیخواست مادر متوجه گریه اش شود به همین دلیل به اتاقش پناه برد و در را قفل کرد و پشت در 

 . تیسگر ینشست و برای مرگ همه آرزوهایش ساعت
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 را بیشتر از هرچیزی در این دنیا دوست داشت و می پرستید . پس مجبور بود خودش را فدای او کند پدرش

 

که آرمین به او داده بود را بیرون اورد و شماره همراهش را گرفت .پس از چند بوق  یشد و از کشوی میزش کارت ویزیت بلند

 بفرمائید -صدای پرابهتش در گوشی پیچید 

 

 مرتعشی گفت: صدای با

 

 سالم منم سایه ............. -

 

 سکوت کرد انگار داشت در ذهنش به دنبال نام سایه میگشت یا لحظه

 

 وخشک گفت: یبا لحنی جد سپس

 

 بله میشنوم ..... -

 

 طرز رفتارش جا خورد و فراموش کرد چه میخواست بگوید از

 

 دوباره گفت: نیآرم

 

 چی شد... زنده این؟ -
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 ضعیف وبی رمق گفت:صدایی  با

 

 میخوام با شما حرف بزنم -

 

 اکراه گفت: با

 

 خوب!..... گوش میکنم -

 

 به جانش افتاده بود وضربان قلبش لحظه به لحظه بیشتر میشد، مستاصل گفت: فیخف یلرزش

 

 من تلفنی راحت نیستم اگه امکان داره شما رو از نزدیک ببینم -

 

 صبر کنید تا فردا دیاگه هم که نه، با دیمن بیرون شهرم و تا فردا هم برنمیگردم اگه میتونید تلفنی بگ -

 

 زده گفت : شتباب

 

 ،مزاحمتون که نیستم کنمیتا فردا صبر م -

 

 مزاحم که چه عرض کنم ولی ایراد نداره ،فردا عصر میام اونجا-
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 گفت : مضطرب

 

 میشه بیرون همدیگه رو ببینیم اینجا نه ! خواهش میکنم اگه -

 

 ای اندیشید و سپس گفت: لحظه

 

 مینیبیرو م گهیمشکلی نیست هرجا شما راحت هستین همون جا همد-

 

 اگه ایراد نداشته باشه شما روساعت شش عصر توی پارك محلمون ببینم -

 

 ناباوری گفت: با

 

 توی پارك ؟)انگار به پرستیژشش نمی خورد که کسی را در پارك مالقات کند(-

 

 از محله مون دور بشم . ادیخوام ز یمتاسفم !اما من عجله دارم و نم -

 

 گرفتارم یلیفقط دیر نکنید که خ نمیپارك شمارو بب یشاپ روبرو یکاف یخوب ،سعی میکنم ساعت شش عصرتو اریبس -

 

 حتما!-
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قطع کرد ودوباره شروع به گریستن کرد،چطور میتوانست چند ماه را در کنار این مرد خشن و از خود راضی دوام  را که گوشی

نبود . ازجا برخاست و سجاده اش را پهن و شروع به خواندن نمازش کرد. بعد از نماز با خداییش  ستنیبیاورد،اما حاال وقت گر

ورش باشد .سرش را روی سجاده گذاشت و یک دل سیر گریه کرد .نمی توانست یار و یا هخلوت کرد و از او خواست در این را

بیشتر از این ناراحتی خانواده اش را ببیند .انگار با ورود این خانواده به زندگیشان لبخند از روی لب تک تک اعضای خانواده 

ار غصه و اندوه را از آسمان زندگی خانواده اش او بود که غب فهیپرکشیده بود وهر کدام به نوعی نگران و دلواپس بودند و این وظ

کنار زند.وقتی سرش را از روی سجاده برداشت کمی احساس آرامش میکرد با خود اندیشید این تقدیریست که خداوند برایم رقم 

ش خارج شد از اتاق شدزده است پس باید خود را آماده هر پیشامدی کنم .با این حس که میتواند در مقابل هر مشکلی صبور با

انداخت در این چند روز کلی احساس نا امیدی و سرشکستگی  نهیپس از اینکه چند مشت اب به صورتش زد نگاهش را به آئ

میکرد .با یک لبخند ساختگی به طرف اتاق پدرش رفت و تقه ای به در زد با صدای ضعیف پدر در راگشود و وارد شد نگاه پدرش 

 ه شب بود .روی پنجره و خیره به اسمان سیا

 

 توی این چادر سیاه چه چیز جذابی وجود دارد که شما رو اینهمه مجذوب خودش کرده؟ -

 

 با لبخند به طرفش برگشت وگفت: پدر

 

 یک ستاره درخشان و پرنور که همه زندگی منو روشن کرده -

 

 استخونی پدرش را در دست گرفت و گفت: دست

 

 یعنی از من روشن تره ؟ -

 

 رد و گفت :دستش و فش پدر



 یمهمان زندگ

74 
 

 

 وآرامش من ! یخوشبخت هیاون همه زندگی منه ، سا -

 

 انگشتش را روی لب پدرش گذاشت و گفت: آرام

 

 هیس ،ساغر میشنوه دوباره حسودی میکنه -

 

 ییساغر هم جای خودشو داره ،اما تو عزیز دل بابا  -

 

 یالهی من قربون بابای خوب خودم برم ، توهم عزیزدل من -

 

 امروز میخواستم به آرش بگم تو راضی نیستی و قال قضیه رو بکنم ولی از بخت بد حالم بهم خورد .فردا حتما بهش میگم -

 

 بابا یه روز دیگه هم به هم وقت بدید فردا حتما جوابتون و میدم -

 

تو رومجبور نمیکنم .این اشتباهیه که  دخترم میدونم تو راضی به این ازدواج نیستی ،این رو به راحتی تونگات میخونم ،..... من -

 من مرتکب شدم وخودم تا آخر پاش می ایستم

 

 نه بابا ، فکر نمیکنم بهتر از پسر آقای مشایخ خواستگاری داشته باشم -
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 آره آرمین پسر خوب و فهمیده ایه و من فکر میکنم تنها کسی که واقعا لیاقت تو رو داشته باشه همین آرمینه -

 

 ا بوسید و گفت:پدرش ر دست

 

 من میرم بیرون تا شما استراحت کنید -

 

برو دخترم و راحت فکرهات وبکن مطمئن باش جوابت هر چی باشه من از توحمایت میکنم و نگران هیچی هم نباش. نگاهی با  -

 ترك کرد .مهربانی به پدرش انداخت با اینکه مطمئن بود حرف دل پدرش چیز دیگریست لبخندی به رویش زد و اتاق را 

 

گذاشت ،دم دمهای  یشب را در رختخواب غلت زد و از این پهلو به آن پهلو شد؛چه شبی سخت و پر استرس را پشت سر م تمام

 صبح بود که از خستگی چشمهایش به روی هم افتاد وبه خواب رفت.

 

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

 

م هایش را بیشتر کرد نمی خواست بعد از آرمین برسد و به ساعتش انداخت هنوز ده دقیقه به شش مانده بود سرعت قد نگاهی

به نظر بیاید .وقتی وارد کافی شاپ شد نگاهش را سریع  یقیغرغرهایش را تحمل کند شاید هم قصد داشت آدم نکته بین و دق

بدو ورودش  پشت یکی از میزهای مشرف به در ورودی نشست میخواست آرمین در ودروی همه میزها چرخاند ، اثری ازآرمین نب

 .ندیاورا بب یبه راحت

 

کنارش ایستاد و با احترام به او خوش آمد گفت :با صدای ضعیفی تشکر کرد و درخواست لیوان آبی کرد . خیلی سریع  پیشخدمت

در  یافراشته وجد یلیوان خنک آب روی میز قرار گرفت .هنوز جرعه ای از اب ننوشیده بود که قامت بلند و استوار آرمین با گردن

پر اقتدار و  ییوبا قدمها افتیاو را  یو دقیق بود حتی یک دقیقه هم دیر نکرده بود،به راحت میاچارچوب در ظاهر شد ، چقدر آن ت

 با صالبت به طرفش گام برداشت .
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شده بود .لبخندی از رضایت روی لبش  شهیاش در تی شرت سفید چسبان با کت و شلوار اسپرت مشکی جذابتراز هم قیافه

نشست اوهمیشه دکتر مشایخ را در لباس رسمی دیده بود حتی شب خواستگاری هم کت و شلوار رسمی پوشیده بود و اینک 

بفرد ظاهر شده بود .تپش قلبش هر لحظه بیشتر میشد واو  ومنحصرجایی که اولین قرارشان شکل میگرفت او در هیبتی جذاب 

 رلش نبود .وقتی کنار میزش رسید بدون توقف ارام زمزمه کرد :قادر به کنت

 

 دنبال من بیا-

 

راهش را ادامه داد و در آخر سالن ، جایی دنج و آرام صندلی را کنار کشید و بدون تعارف به سایه بر روی آن نشست .سایه در  و

 ش نشستو روبروی دیکش رونیرا ب یحالی که از رفتار چندش آورش حرص میخورد، صندل

 

 بی مقدمه گفت: یشخندیکرد با ن یکه انگشتانش را در هم گره م یدر حال آرمین

 

 مینیتا اونجایی که بیاد دارم قرار بود دیگه هیچوقت همدیگه رو نب -

 

 قلبش را فشرد، اما نمیخواست امروز از درخشونت وارد شود پس با چهره ای سرد وآرام گفت: قیعم یاش غم هیکنا از

 

 ال از شما عذرخواهی کردممن قب -

 

 زد وگفت: هیتک یچهره سرد و بی تفاوتش جا خورد ،اما به روی خودش نیاورد وبه صندل از
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 من هم اینجا م تا به حرفهای شما گوش کنم ، میتونین شروع کنید -

 

 آزرددر آن مشهود بود که دل سایه را می  یچه لحن سخنش مودب بود اما رگه هایی از کنایه به خوب اگر

 

 حوصله و بی مقدمه گفت : بی

 

 من با پیشنهاد شما موافقم -

 

 : دیلحظه ای متحیر به او خیره شد و سپس به روی میز خم شد وآرام پرس نیآرم

 

 میتونم بپرسم چرا؟-

 

 آلود جواب داد: بغض

 

پدرم مدام به خاطر قولی که به خانواده  نیباید آرامش و به خانواده ام برگردونم همه اونها به خاطر من پر از تشویش و نگران -

و غصه میخوره ،مادرم از غصه های پدرم هر لحظه و هر ساعت داره اشک می ریزه و خواهرم  کنهیشما داده خودشو سرزنش م

شده خانواده است دلگیر و افسرده است ، من بیشتر از این تحمل درد و غصه خوردن  وش،خواهر حساسم !از اینکه عضو فرام

 واده م و ندارمخان

 

 گفت : یمیبا لحن مال آرمین
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 متاسفم!.... اما در این مورد کاری از دستم بر نمیاد و در این جریان من اصال مقصر نیستم -

 

شبه از بین رفته .من میخوام شادی رو دوباره به خونواده ام  کیمطمئنا منم نیستم ، با ورود خانواده شما همه خوشی های ما  -

 برگردونم

 

 برای گرفتن سفارش کنار میزشان ایستاد آرمین خیلی آرام پرسید: پیشخدمت

 

 چی میخوری؟-

 

 فقط یک لیوان آب خنک -

 

 طرف پیشخدمت برگشت وگفت: به

 

 یک لیوان آب خنک ، لطفا -

 

 ماند تا که پیشخدمت دور شود و سپس گفت: منتظر

 

 پس همه فکرهاتو کردی ؟ -

 

 ل کنم البته با شرط!من مجبورم به خواسته شما عم -
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 دیگردشدومتعجب پرس یچشمان با

 

 چه شرطی !؟ -

 

 لحن آرام و محزونی جواب داد: با

 

خانواده هامون از این قرار چیزی بفهمند این یک قرار مصلحتی بین من وشماست نمیخوام پدرم  دیتحت هیچ شرایطی نبا -

 خودشو مقصر بدبختی و ناراحتی من بدونه

 

 و گفت: دیچهره در هم کش آرمین

 

 بدبختی ؟! -

 

 پوزخندی گفت : با

 

اسم یک زن مطلقه رو یدك  ییبله بدبختی ،فراموش کردین، قراره بعد از چند ماه از هم جدا بشیم ،به هرحال من بعد از جدا -

 میکشم

 

 تون برگردینوقتی قرار نیست هیچ احساسی بین ما باشه شما میتوانید خیلی راحت به زندگی عادی خود -
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 مونه یم یشناسنامه من همیشه تداعی گر این ایام تلخ باق یاما اسم شما تو -

 

 شناسنامه شما ثبت نشه یاز من تو یکنم که اصال اسم یاگه ناراحتی شما اینه من میتوانم کار -

 

ی حوصله بحث کردن در این مورد وساده میگرفت عصبی شده بود ول تیاهم یب نهمهیرا ا یمهم نیبه ا یاینکه آرمین مساله ا از

 را نداشت .پس برای پایان دادن به این بحث گفت :

 

 تا زمانی که پدرم در قید حیاته همسر شما باشم دیمن با -

 

 با اعتراض به طرفش نیم خیز شد و گفت: آرمین

 

 معلومه چی میگی؟ منکه نمیتونم آرزوی مرگ پدرتو داشته باشم ومنتظر............ -

 

 حرفش پرید وگفت: میان

 

 و بعد از فارغ التحصیلی می تونم برای طالق راهی پیدا کنم ! شهیدرسم تموم م گهی...! خواهش میکنم ، دو ترم دکسالیفقط -

 

 سفارش را بر روی میز قرار داد و دور شد پیشخدمت

 

 سریع لیوان آب را برداشت و سر کشید انگار میخواست شعله های خشمش فروکش کند سایه
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 : دیکالفه پرس آرمین

 

 چه راهی؟ -

 

 را روی میز قرار داد وگفت : لیوان

 

 مثال برای ادامه تحصیل میخوام برم خارج و شما موافق نیستین -

 

 و گفت: دیکش یقیبه فکر فرو رفت و سپس نفس عم کمی

 

 پس فقط هشت ماه تا درس شما تمام بشه ونه بیشتر -

 

 دلش گرفت پس با دلخوری گفت:اینکه او اینهمه سرد وسخت بود  از

 

 بسیار خوب ،فقط........... -

 

 تمسخر حرفش را قطع کرد وگفت: با

 

 هست ؟ یزیهنوز هم چ-
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 گفت : قیعم یبا آه همراه

 

 خونتون هستم احتراممو نگه دارین یتا روزی که تو دیشما همانطور که به من قول دادید با -

 

 مطمئن باش کاری میکنم که اصال حضور منو حس نکنی-

 

 : دینگاهی به ساعتش انداخت و پرس سپس

 

 حرف دیگه ای هم باقی مونده ؟ -

 

 تکان داد و گفت: یرا به حالت نف سرش

 

 نه ، دیگه حرفی ندارم . -

 

 از جا برخاست ودر حالی که به پیشخدمت اشاره می کرد گفت: آرمین

 

خوام بشنوم که  یکه ، این تصمیمیه که خود شما گرفتید پس بعدها نم نهیمونده ،واونم ا گهیپس فقط یک حرف د -

 نیدون یامر م نیمنومقصرا
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 دیاما این پیشنهاد احمقانه از جانب شما بود ،شما میتونستین به راحتی مانع این ازدواج بش -

 

داخت و در حالی که سرش را به صورت سایه نزدیک میکرد را روی میز قرار داد وسنگینی بدنش را به روی دستانش ان دودستش

 در چشمانش زل زد وبا تحکم گفت:

 

! اگه زندگیت برات خیلی مهمه میتونی مثل هزاران دختری که روزانه خواستگارهاشون و رد میکنن  گمیقبال هم گفتم ، بازم م -

 این خواستگاری رو رد کنی

 

 هم فشرد ووقتی آنها را گشود، آرمین رفته بودچشمهایش را بر یمهار خشمش لحظه ا برای

 

 آدم بی منطقی نبود و از اینکه به راحتی شرطهایش را پذیرفته بود کمی احساس راحتی وآرامش میکرد آرمین

 

سعی میکرد  شهیمبرمی به صحبت با نازنین در خودش احساس میکرد .نازنین تنها کسی بود که دردش را میفهمید وهم نیاز

 زده گفت : جانیمرهم دردش باشد .وقتی به نازنین گفت چه تصمیمی گرفته نازنین با چشمانی گشاد شده وه

 

 تو دختره احمق چکار کردی!؟ -

 

 کنمیهمین که شنیدی، من تصمیم خودمو گرفتم ! با اون ازدواج م -

 

ین حماقته ! دیوونگی محضه!...توچطور میتونی با زندگی خودت ! فکر کردی این ازدواجه !.....خره !ا کنیی!......ازدواج م یچ -

 و کنی ؟! یخطرناک یباز نیهمچ
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 !یزندگی پدرم برام از هر چیزی با ارزشتره ناز -

 

 خنگول !پدرت که اگه بفهمه تو بازندگیت میخوای چکار کنی ، از غصه دق میکنه -

 

 میکن یم بدونه ،ما مثل همه باهم ازدواج یزیقرار نیست اون چ -

 

 آهسته گفت : یوبا ناباور دیکش یآه

 

 پس همه قول و قرارراتونو با هم گذاشتین -

 

 اره ، همه حرفامونو زدیم -

 

 سایه با اینکه تو دختر صبور و فهمیده ای ، اما من نگران آینده ام -

 

 آلود گفت : بغض

 

 من فعالً فقط به پدرم فکر میکنم وآینده اصال برام مهم نیست -

 

 ودلواپس گفت : راننگ
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 سایه به خدا داغون میشی -

 

 گفت : هیشکست و با گر بغضش

 

 نازنین راه دیگه ای ندارم -

 

دارد پس نفس عمیقی کشید و  ازین شیلحظه تنها به دلدار نیچقدر تحت فشار هست ودر ا زشیدانست دوست عز یم نازنین

 گفت:

 

با اینکه میدونم این زندگی و ازدواج نیست ولی برات آرزوی خوشبختی میکنم خدا رو چه دیدی شاید به این دیوونه مغرور  -

 کمی عقل داد و زیبایی تو رو دید وعاشقت شد

 

 وگفت : دیازسرحسرت کش آهی

 

 دیگه گیره یجا هیاما او دلش  -

 

 اضافه کرد : یبا لبخند تلخ سپس

 

 خود سیاه میرهدل ما هم پی ن -
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 اورا در آغوش کشید و گفت : نازنین

 

 الهی چشمش کور بشه که دوست خوشگل منو نمیبینه ...-

 

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

 

 سوم فصل

 

جواب مثبتش را به پدرش داد مادر با شادی هلهله ای کشید و او را بوسه باران کرد پدر هم با خوشحالی میخندید ساغر از  وقتی

عاقالنه ای گرفته ،درحالی که او را درآغوش میکشید به او تبریک گفت .اما هیچکدام از آشوبی که در دلش برپا بود اینکه تصمیم 

خبر نداشتند همان شب پدرش جواب مثبت او را به خانواده مشایخ اعالم کرد و زمان برگزاری بله برون مشخص شد .درحالی که 

 صدا به اتاقش پناه برد و درخلوت خود ساعتها گریست . یوبتلخ میزد آرام  یبه شادی خانواده اش لبخند

 

 یاز مدل لباس قهیدر تکاپو و عجله بودند مادر با شادی غیر قابل وصفی جهیزیه اش را آماده میکرد وساغر هر ساعت ،وهر دق همه

 زند یاش سفارش داده بود حرف م یشب عروس یکه برا

 

صدای زنگ تلفن همراهش، کتابی را که به ظاهر در دست گرفته بود بخواند را کناری نهاد و گوشی را برداشت مثل همیشه  با

 نازنین بود که با لحن شاد و پر نشاطش به او انرژی میداد

 

 سالم عروس خانم ،خوبی ؟ -

 

 ! ؟! خواهش میکنم تو دیگه دست رو دلم نزار،که خونه یچه عروسی؟! چه کشک -
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 ؟یچی شده ، دوباره زانوی غم بغل گرفت -

 

 مامان پدرمودرآورده -

 

 باز چه کار کرده؟ -

 

هیچی !....هر لحظه میره و میاد ،میگه جهازت این و نداره اونو نداره ،چه رنگی برات بخرم ،چه مارکی بخرم . هرچی میگم بابا  -

،مهری خانم هم شده قوز باال قوز دم به  رهیرجش نمیره که نمهر گلی زدین به سر خودتون زدین دست از سرم بردارید به خ

 یدقیقه زنگ میزنه بیا بریم خرید ،بیا بریم خونه رو ببین ، خالصه همه رو اعصابمن حساب

 

 یکن یاونجا زندگ یخوا یم ی،نا سالمت ینیخونه روبب یحاال چرا نرفت-

 

که برام حکم زندونو و داره ذوق زده  یخونه ا دنید ی،چرا من برا کنهیم ریحد منو تحق نیتا ا یاون داره به بهونه گرفتار یوقت-

 بشم

 

 مدت بگذره اخالقتون با هم مچ بشه بعد ! هی یذاشت یپس چرا قبول کردی اینهمه زود عروسی برگزار بشه؟ال اقل م -

 

 هیکه پسرش مدت نهیبهونشم ا رهیبگ زودتر سر وسامون نیخواست آرم یبود که م خیمشا یجون !اصرار آقا یمن چه کاره ام ناز-

 شهیباعث نگران نیوا کنهیم یزندگ یمجرد
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 این که نشد حرف ،حاال برا آزمایش کی میرید؟ -

 

ما رو  نیب خیکه  کنهیداره همه تالش خوشو م چارهیدنبالم ،تا که با هم بریم ،ب ادیفردا ،.........مهری اصرار داشت گل پسرش ب -

 با تاکسی میرم ییرو دستش و گفتم خودم تنها ختمیرو ر یبشکنه ، امامن آب پاک

 

 کرد و گفت : یزیخنده ر نازنین

 

 عروس و داماد جدا از هم برن آزمایشگاه حتما کالس هم جداگونه میرید ؟!! دهید ی! کایا ونهیتو هم عجب د -

 

 افهیوق ختیمن به این کالس مزخرف نیازی ندارم، بعد از اینکه آزمایشم ودادم سریع برمیگردم خونه چون اصال حوصله دیدن ر -

 ندارم شویاون روانپر

 

 سایه ! مامان صدام میزنه با من کاری نداری؟ -

 

 ! برو زینه عز -

 

 پس خداحافظ -

 

را قطع کرد دوباره کتابش را در دست گرفت اما نگاهش روی آدرس کلینیکی بود که از مهری گرفته بود و بایدهفت صبح  گوشی

 آنجا میبود .
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ربع به هفت بود و او فراموش کرده بود ساعت  هیبا صدای زنگ تلفن از خواب پرید نگاهی به ساعت اش انداخت ساعت  صبح

وبه آژانس زنگ زد و درخواست تاکسی داد . کیفش را برداشت وبا عجله از اتاق  دیجله لباس پوشآالرم تلفنش را تغییر دهد با ع

 میرفت گفت: لخارج شد و در حالی که به سمت درب حا

 

 مامان چرا منو بیدار نکردی؟ -

 

 مگه قرار نیست آرمین بیاد دنبالت ؟! -

 

 نه خودم آژانس گرفتم -

 

 گه نامزد اون هستی !آخه این چه کاریه دختر؟! تو دی -

 

 پوشید گفت: یکه م یاسپرتش را از جا کفشی برداشت ودر حال کفشهای

 

 مامان خواهش میکنم شما دیگه شروع نکنید مهری دیروز سه ساعت رو مخم بوده -

 

 امان از دست شما جوونا ما نمیدونیم چطور باید با شما رفتار کنیم -

 

 مادرش را بوسید و گفت : صورت

 

 ! گهید میکن یکارو م نیهم می؛خوب دار میخواسته شما نبود که ما با هم ازدواج کن نیمگه ا یفدات بشم مامان !......ول -
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 ، اضافه کرد : دیبگو یزیفرصت دهد مادرش چ نکهیاز ا وقبل

 

 من رفتم کاری نداری؟-

 

 برو به امان خدا -

 

 ننده گفت :دوباره نگاهی به ساعتش انداخت و به را یتاکس درون

 

 ببخشید میشه سرعتتون و یکم بیشتر کنید -

 

 چشم خانم -

 

هم گذشته بود و اواصال حوصله اخم وتخم ارمین را نداشت .می دانست که برای هر دقیقه اش  قهیدق ستیساعت از هفت و ب-

گرفتار است حتی در مراسم بله برون  بود چون با بهانه اینکه خیلی دهیفهم یچند وقته به خوب نییک برنامه ای دارد. این را در ا

هم نیامده بود و این بی اعتنایی ها  یرا به خانواده اش سپرده بود. اوحتی برای خرید نامزد یزهم شرکت نکرده بود و عمال همه چ

 خط می انداخت . هیبیشتر از هر چیز بر روح ترد و شکننده سا

 

ریع پیاده شد وبه سمت درب ورودی دوید وقتی وارد بخش آزمایشگاه شد کنار کلینیک ایستاد و او با پرداخت کرایه س تاکسی

 لحظه ای ایستاد تا نفسی تازه کند وسپس آرام و شمرده به راه افتاد ونگاهش را روی مردمی که درحال آمد و شد بودند چرخاند
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 ؟یمالحظه و بیخیال یب نقدریهمیشه هم -

 

انداخت. آرمین در حالی که از خشم صورتش سرخ شده بود به او مینگریست .شرمزده  هیپرابهت کالمش رعشه براندام سا لحن

 انداخت وآهسته زمزمه کرد رینگاهش را به ز

 

 شرمنده خواب مونده بودم -

 

 درشتش را ریز کرد و با تحقیر به او نگریست و گفت : چشمان

 

 و راحت بخوابی؟! یاینهمه آرامش داشته باش هیتوی این موقیعیت که به گفته خودت آخر بدبخت یچطور میتون -

 

 حالت صورتش میشد خشم فروخورده اش را به وضوح حس کرد.سایه با تنفر گفت: از

 

 وقتی تمام شب و با کابوس و فکر و خیال نتونی چشم برهم بزاری ،مطمئنا صبح هم خواب میمونی -

 

 اش به راه افتاد و گفت: هیتوجه به کنا یب

 

 ادنبال من بی -
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دنبالش راه افتاد. آرمین مدارك در دستش را به منشی ازمایشگاه داد ومنشی با لبخندی از او خواست لحظه ای منتظر بماند  به

.آرمین با پوزخندی  ستادی.فکری که از شب قبل در سرش افتاده بود مثل خوره مغزش را میخورد به آرمین نزدیک شدوکنارش ا

 گفت :

 

 نگرانی؟ -

 

 گفت : یساختگ یتفاوت یب با

 

 چرا باید نگران باشم ! -

 

 که همه خانمها در این مواقع نگرانن ! یلیچه میدونم !به همون دل -

 

 شرایط من با همه اونها فرق میکنه -

 

 نجوا کرد : یشخندین با

 

 !! کنهیمطمئنا که فرق م-

 

 برگه های مخصوص آزمایش را به آرمین داد وبا اشاره به آزمایشگاه از آنها خواست برای خونگیری به آنجا مراجعه کنند منشی

 

 برگه مخصوص سایه را به دستش داد و گفت : آرمین
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 همینجا منتظرت هستم -

 

 طرف ازمایشگاه مخصوص آقایان چند قدم برداشت که سایه گفت : به

 

 جناب مشایخ! -

 

 طرفش برگشت وگفت : به

 

 باز چی شده؟ -

 

 خواهش میکنم !.......فقط یک لحظه! -

 

، آرمین منتظر شنیدن بود واو مبهوت قامت بلند وعضله  دیرس ی. تا سر شانه اش مستادیرفت وکنارش ا نیقدم به طرف آرم چند

 ........... شیا

 

 : دینگاهش کرد و پرس ظیحوصله با غ یب نیآرم

 

 شده !؟ یزیچ -
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 نگاهش را از او گرفت وآرام وشمرده گفت : عیبه خودش آمد و سر بالفاصله

 

 از این فرصت بهترین استفاده رو کنیم میتونیما میتونیم .......ما م -

 

 گفت : میشد و سپس مال رهیای متفکر به اوخ لحظه

 

 این امکان نداره چون رئیس این کلینیک یکی از دوستای صمیمی پدرمه ،امکان هر تقلبی آبروی هر دوی ما رو میبره -

 

 ن؟یپس چرا از بین اینهمه کلینیک اینجا رو انتخاب کرد -

 

یه، دیگه حرفی نیست همه مدارك رو اینجا تحویل داده بود ومنم تازه متوجه شدم که برای عقد این آزمایشات الزام نیچون آرت -

 ؟

 

 سر جواب نفی داد و از او دور شد . با

 

دست به دست هم داده اند تا حکم  ایافتد ،انگارتمام دن یدانست چرا همه چیزبرخالف خواسته اش اینهمه سریع اتفاق م نمی

وبا غرور  ستادیمین کنارش ابدبختی او هرچه سریعتر امضاء گردد.وقتی از آزمایشگاه بیرون آمد آرمین را منتظر خودش دید آر

 گفت:

 

شرکت کنیم که من اصال نیازی نمیبینم به همین دلیل با رئیس  یکالسهای فرمالیته ا یتو دیبرگه ها با نیا دیتائ یبرا -

 کالس شرکت کنی ............ نیا یکلینیک صحبت کردم که بدون شرکت برگه ها رو امضاء کنن ولی اگه تو دوست داری تو
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 کردنش با بی خیالی گفت عیضا یکرد برا یه در لحن کالمش رگه هایی از تمسخر را حس مک سایه

 

 منم وقتی برای این کالسهای مسخره ندارم ،پس با اجازه .......... -

 

 چند قدم برنداشته بود که آرمین دوباره گفت: هنوز

 

 هی تو ......-

 

 حرکتیگر گرفت ،پس بدون اینکه به طرفش برگردد همانجا ب تیاز عصباناینچینین اورا بی ادبانه صدا می زد، نیاینکه آرم از

 ایستاد.

 

 بیرون می آورد گفت: بشیقرار گرفت ودر حالی که کیف پولش رااز ج شیرودررو آرمین

 

ا این لوس که من خیلی گرفتارم وحوصله و وقتی هم بر ییمادرم اصرار داشت بعد از آزمایشگاه برا خرید حلقه بریم اما از اونجا -

 یخرید حلقه بر یبه تنهایی برا یتون یبازیها ندارم تو م

 

 گرفت وادامه داد هیرا به طرف سا شیاعتبار کارت

 

 بیا این کارت اعتباری من ، هر حلقه ای خواستی انتخاب کن و نگران پولش هم نباش ،رمزکارتم .............-
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تحمل اینهمه تحقیر را نمیدید. پس  گریاما در خودش د ستیدر دستش قرارداده بود نگر نیبا خشونت به کارتی که آرم سایه

 او پرت کرد و گفت : یکارت را به رو نیخشمگ

 

 ندارم یاجیمن نه به پول تو،و نه به اون حلقه ای که نماد پیوند یک عشق شیرین و ناگسستنیه ،احت -

 

 به سرعت از اودور شد . و

 

ه بود که اشکهایش بدون اینکه سعی در مهارشان کند مثل باران پائیزی پهنای صورتش را پوشانده بود و غمگین و آشفت انقدر

حتی حوصله پاك کردنشان را هم نداشت .روی نیمکتی زیر یک درخت بلند در پارك نشست . نازنین درست میگفت! او در این 

قیری را نداشت .از آرمین و خانواده اش متنفر بود چطور هیچ توهین و تح حملزندگی نابود میشد، روحیه حساس و ظریفش ت

میتوانست در کنار این مرد خشن و بی رحم دوام بیاورد .تنها یک هفته باقی مانده بود .تنها یک هفته وبعد یک عمر پشیمانی و 

دید. وقتی به یاد روحیه این جسارت را نمی شحسرت،.... دلش میخواست ؛ می توانست همه چیز را برهم زند اما حیف که در خود

 شاد پدرش که برای روز عروسیش لحظه شماری میکرد می افتاد دوباره اشکهایش بی محابا روان میشدند .

 

دوست داشت به آن  یاز عمق وجود کشید و به خورشید پرنور خیره شد اگر چه نور خورشید چشمهایش را می آزرد ول آهی

زندگیش در تاریکی مطلق فرو می رفت، غصه دار  نکهیاز ا نکیر حال افول بود .و ازندگیش د یشود چرا که خورشید شاد رهیخ

 بود .

 

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

 

جهت خرید رهسپار  نیاش شد و همراه او و آرت یاصرار فراوان مهری ، برای خرید حلقه و لباس عروس ،باالخره تسلیم اراده قو با

 شد .
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با وسواس خاصی از بین حلقه ها حلقه ای انتخاب کرد ودرحالی که دستش را در دست میگرفت در انگشتش فروکرد و با  ریمه

 شوق گفت :

 

 فکر کنم این خوشگل تره باشه زمیلحظه صبر کن عز هیهمه چیز جذابه ،ولی  فتیوای چقد قشنگه روی پوست سفیدوظر -

 

و پرنگین توسط مهری انتخاب  فییک حلقه ظر تایدر انگشتش رفت و بیرون آمد، نها حلقه ینهایت بعد از اینکه نزدیک س در

به آن دو خیره شده بود. وقتی از  یبا بی حوصلگ نیشد. در تمام مدت سایه فقط با لبخندی ساختگی به او نگاه میکرد و آرت

تلف لباسها مهری چندتایی را انتخاب کرد و از لباس عروس رفتند و از بین انواع مخ نخرید حلقه فارغ شدند به طرف پاساژ مزو

گشود نگاه  یم ششیبا تحسین به او مینگریست و لب به ستا یاو خواست آنها را پرو کند . پس از پرو هر کدام از لباسها، مهر

 چه بود که او را اینهمه میآزرد . نیآرت درنگاهکه گوشه ای ایستاده بود و به او خیره شده بود افتاد ، نیسایه به آرت

 

بین لباسها یکی به سلیقه مهری انتخاب شد لباسی دکلته و بسیار زیبا که تماما سنگ دوزی شده بود و یقه آن با دو بند  باالخره

 یلو دیپسند ینم ادیلباس را ز نیا نکهیظریف پشت گردن گره میخورد و سفیدی شانه و بازوهایش را بنمایش میگذاشت با ا

نداشت .مهری هم با محبت تمام نظراورا در هر مورد می پرسید ولی از آنجایی که او همه  را یگریلباس د دنیحوصله دوباره پوش

 را بی خود و بی جهت میدید هیچ نظری نمی داد. فاتیاین تشر

 

 گفت: نیمزون عروس که بیرون آمدند مهری رو به آرت از

 

 شاپی ، چیزی نیست؟ دارم از تشنگی میمیرم اینجا کافی-

 

 چرا اونجا یکی هست -

 

 داد و گفت : نیسه به طرف کافی شاپ رفتند .مهری بسته های خرید را به دست آرت هر
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 تا تو سفارش میدی منم اومدم-

 

روبروی سایه روی یکی از صندلی ها نشست صورتش هنوز پر از  نیبرای شستن دستهایش به طرف سرویس بهداشتی رفت .آرت و

 غم بود .سایه در حالی که بسته های دردستش را روی صندلی کناریش میگذاشت گفت :

 

 اتفاقی افتاده،شما امروز خیلی غمگین به نظر می رسین -

 

 آهی کشید و گفت : نیآرت

 

 ! هیمن نگران توهم سا -

 

 شد وگفت: رهیخ نیرتتعجب در چشمان دلواپس آ با

 

 چرا ؟ -

 

 خودت هم خوب میدونی چرا !چون این یه ازدواج صوری و ساختگیه -

 

 گفته به همین دلیل گفت : نیکرد شاید آرمین صوری بودن ازدواجشان را به آرت فکر
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 اما من مجبور به پذیرفتن این ازدواج اجباری هستم -

 

 اول دیدم به تو خیلی امیدوار شدم ،فکر میکردم تو محکمتراز این حرفها باشی،من وقتی تو رو بار  یستیسایه تو مجبور ن -

 

 !..........نمی تونم خانواده امو زیر غرور خودم له کنم نینمی شه آرت -

 

 ،آرمین شخصیتی دیر جوش و مغرور داره که تو تحملشو نداری هی......... سا هیاما تو در کنار آرمین از بین میری ،سا -

 

 میدونم و سعی میکنم با همه چیزکنار بیام نویا -

 

 تو اصال میدونی چرا آرمین ،با توجه به اینکه مخالف سرسخت این ازدواج بود مانع این ازدواج نشد ؟ -

 

 لبخند تلخی زد وگفت : نیچرخید این درست همان چیزی بود که آرزو داشت بداند.آرت نیگرد شده به سمت آرت یچشمان با

 

کرد حاضر شد با تو وارد این  یاو فقط به این دلیل که اگر جوابش منفی میبود پدرم اونو از ارث محروم واز شرکت اخراج م -

 داره اجیپدرم احت هیبه سرما دشیبازی بشه او به خاطر پروژه جد

 

هم میفهمید ولی برایش غیر قابل را نمیفهمد ، شاید  نیوتار شده ،چرا اصال منظور آرت رهیت دگانشیدر مقابل د ایکرد دن حس

 تکان میداد با ناباوری گفت: نیباور بود . در حالی که سرش را به حالت تکذیب حرفهای آرت

 

 متاسفم ، اما من متوجه منظور شما نمیشم ! -
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 با لحنی خسته و عصبی گفت: نیآرت

 

 ! هیای به ازدواج با تو نداره ساازدواج شده ، او هیچ عالقه  نیآرمین فقط بخاطر تهدید پدرم حاضر به ا -

 

 نجوا کرد آرام

 

 حد پست باشه نیتونه تا ا ینم نیدروغه ،آرم نیا -

 

 نیبب توی! چشماتو باز کن وواقع هیسا ستیدروغ ن -

 

 آن نشست وسرخوش گفت : یدر حالی که صندلی را بیرون میکشید رو مهری

 

 هر دومونه قهیباب سلخواستم  یهمونجور که م دهامونیخوشحالم که همه خر -

 

 تلخ اکتفا کرد یدر جوابش فقط به لبخند هیسا

 

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

 

 چهار فصل
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 ودلگیر بود. نیفکر کند. از اینکه تا این حد برای آرمین بی ارزش است غمگ نیخواب فرصتی یافت تا دوباره به حرفهای آرت موقع

 

با چه حس دلسوزی از او خواسته بود خود را وارد بازی با آرمین نکند، نمی توانست درك کند که این دو برادر چقدر از  نیآرت

 یتازه ا زیچ نیلحاظ شخصیت ورفتاربا هم تفاوت دارند .به هر حال او از روز اول هم میدانست که ارزشی برای آرمین ندارد !و ا

 هم دور از ذهن نبود. ادیپول کرده ، ز یاو را فدا نیع که آرمنبود . پس دانستن این موضو

 

 ارزشمند تر است چشمهایش را برهم فشرد و خود را بدست سرنوست سپرد. یاین فکر که شادی و سالمتی پدرش از هر چیز با

 

ترانشان برای چیدن آنها با دخ شیجهازش را فرستاده بود و ساغر و عمه ها یچیز آماده و محیا بود .مادر با وسواس خاص همه

رفته بودند. در برابر خواهش مهری که دوست داشت خود سایه جهازش را بچیند فقط گفته بود:) من سلیقه شما را بیشتر 

فقط قرار است به مدت هشت ماه مهمان خانه آرمین باشند و  لینمیداند این وسا چارهمیپسندم (وبا خودش زمزمه کرده بود :) بی

 (. شترینه ب

 

به اتاقش رفت .حال مسافری را داشت که تنها چند ماه از خانه خود دور خواهد بود .ساغر این روزها  شیبستن وسایل شخص برای

یا مدرسه بود و یا در حال کمک به مادر ، به همین دلیل وقتی برای اینکه در کارهای او دخالت کند ،را نداشت و او میتوانست با 

 را که فقط خیلی نیاز داشت را بردارد . اییخیال راحت بین وسایلش چیزه

 

 مادرش افکارش از هم گسست : یصدا با

 

 ! آرمین برای رفتن به آرایشگاه منتظرته زمی،عز هیسا -
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 از آخرین برخوردشان در کلینیک تا به امروز او را ندیده بود .از جا برخاست و از اتاق خارج شد بعد

 

اش انتظارش را میکشید اگر اصرار مادرش نبود ترجیح میداد با تاکسی به  یشش مشک کسیا یام و یدرون اتومبیل ب آرمین

، کمی او را آزار دهد. به همین دلیل قدمهایش را  نیچند وقته آرم نیا یآرایشگاه برود .دلش می خواست به تالفی تمام تحقیرها

 با ارزشتر است. یزیواز هرچ طالست نیآرم یدانست که وقت برا یم یآهسته آهسته بر می داشت . به خوب

 

 چشمهایش را برهم فشرد تا بی خیالی اش را نبیند و کمتر حرص بخورد. آرمین

 

کرد و بی آنکه منتظر جواب بماند رویش  نیصدای باز شدن در را شنید .چشمهایش را گشود . زیر لب سالم سردی به آرم وقتی

شد. آرمین  رهیرا برگرداند جواب سالمش هم به سردی سالمش بود. خود را به بیخیالی زد و در تمام طول راه فقط به خیابان خ

 نگاه کند فقط به آهنگی که از سیستم پخش میشد گوش سپرده بود : وهم همین حس را داشت و بی آنکه به ا

 

 *امسالم مثل هر سال بدون تو تموم شد*

 

 *امسالم گذشت و باز مثل هر سال حروم شد*

 

 *شمیتوپ یومدی*امسالم مثل هر سال ن

 

 *شمیافسرده م گهید تی*کم کم دارم از دور

 

 *نمیبش ییتنها نکهی*خسته شدم از ا
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 *نمیعکساتو بب ی*تو کنج اتاقم ه

 

 بره هستم* ادمیخوام  ی*خسته شدم و م

 

 و خستم* رمیدلگ این از همه دن*م

 

 ندارم* یدیخوام من ع یو نم دیع نی*ا

 

 واسه من روز عذابه* دیع نی*ا

 

 *روزیمثل هر روز هر روز مثل د دمی*ع

 

 خرابه* یلی*من حال دلم خ

 

 *نجایکنم ا یکنم دارم دق م ی* احساس م

 

 خونه و هر جا* نیزندونه ا هیخونه  نی*ا

 

 از تو اونجا نباشه* ی*هر جا که نشون
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 نباشه* ایدن نیخوام ا ی*دغ مرگ شدم و م

 

 ندارم* یراه چیه گهیکنم د ی*احساس م

 

 دل ذارم* نیبا ا میی*من موندم و تنها

 

 گم* ینم یچیسازم من ه یسوزم و م ی*م

 

 گم* یبه تو م کیتبر دیع زمی*اما عز

 

 )آهنگ افسردگی امین حبیبی(

 

 دیشیاجبار دلش گرفت ،با خود اند نهمهیوپر از غصه بود از ا نیغمگ نینگاهش کرد ،نگاه آرم رهیبه طرفش برگشت ،وخ یا لحظه

 !( کندیچه کسی روز عروسیش آهنگ غمگین گوش م ای)خدا

 

 در دل به خود جواب داد: یپوزخند وبا

 

 بندری بذاره و بزنه و برقصه (... ! دیبا یازدواج زورک نی)پ ن پ ! با ا
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 چنان به فکرفرورفته بود که انگارخواننده ، واژه واژه این ترانه را با تمام احساسش برای عزیز از دست رفته او میخواند . آرمین

 

بردارد که صدای آرمین او را متوجه  یخواست قدم یپیاده شدو در را بست م نیرسیدند بی هیچ حرفی از ماش شگاهیبه آرا وقتی

 خود کرد.

 

 ی؟ساعت چند آماده ا -

 

 !......شاید حدود پنج دونمینم -

 

 در هر صورت قبلش بهم زنگ بزن ،حوصله عالفی ندارم -

 

 روشو برگردوند وگفت : یکمال خونسرد در

 

 من شماره شما رو ندارم،پس لطف کنید شماره آرایشگاه رو بردارید )و به تابلو آرایشگاه اشاره کرد( -

 

 مگه کارتمو بهت ندادم ؟! -

 

 به سمتش برگشت وبا اخم جواب داد دوباره

 

 فکر نکنم اونقدر ازت خوشم بیاد که بخوام کارتتو با خودم این ور و اون ور ببرم -
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 حالی که چهره اش پر از خشم شده بود گفت: در

 

 !امیتا که من دنبالت ب ،یبپوس نجایپس حاال که از من خوشت نمیاد بهتره هم -

 

 زد و گفت: یشخندین

 

 و این ازدواج مزخرف خود به خود کنسل بشه یخواد اینکارو کن یم خیلی دلم -

 

 ابروشو باال داد وگفت: یتا کی یظیپوزخند غل با

 

رواعصاب من بپر بپر میکنی ؟ نه دختر خانم! از این فکرهای خام و بچگونه بیرون  یآهان پس به خاطر اینه که از صبح داری ه -

تویی نه من ،پس ساعت پنج همین جا منتظرت هستم و خیلی دلم  بزدیخرف و برهم مبیا،چون اونی که باید این ازدواج مز

 که هستی همراه خودم ببرمت یا افهیمیخواد حاضرنباشی تا با هر ریخت وق

 

 وباخودش گفت: دیکش یقیحرص نفس عم با

 

 -!!گوشش تا که راحت شم ریو با تمام وجود بخوابونم ز خوادیکه دلم م یلیاون س گهیم طونهیش

 

 خودش را کنترل کرد و بی توجه به تهدیدش به طرف آرایشگاه رفت. اما
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آرمین ، بلکه  دیگذشته بود و او پر از استرس و نگرانی بود ؛نه به خاطر تهد میبه ساعت آرایشگاه انداخت ساعت از چهار ن نگاهی

 به این دلیل که تا چند ساعت دیگر قرار بود دفتری را امضا کند که حکم نابودیش را داشت .

 

مقابل آینه ایستاد خودش هم باورش نمیشد این خودش باشد لباسش هم واقعا برازنده اندام کشیده و موزونش بود  وقتی

ازنین که از ساعتی قبل آمده بود با خوشحالی صورتش را بوسید و .دستیاران آرایشگر همه با حسرت زیبائیش را میستودند .ن

 گفت:

 

 نمیدونی چقدر ماه شدی !مطمئنم ماه امشب خجالت میکشه بیاد بیرون -

 

 لبخند تلخی گفت: با

 

 همه اینها فرمالیته ست ! ی! وقت یچه فایده داره ناز -

 

 باش یه تخته اش کمه و یه مشکل اساسی دارهتو، عاشقت نشه، مطمئن  هیاون اگه امشب با اینهمه زیبائ -

 

 وگفت : دیکش یحسرت آه با

 

 آره ، اون یه مشکل اساسی داره و اونم اینه که قبال عاشق شده و دیگه نیازی به دوباره عاشق شدن نداره -

 

 فقط همینه اما من مطمئنم که این خودشیفته عوضی نمیتونه جز خودش کسیو دوست داشته باشه و مشکل اساسی اونم -
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 اعالم اینکه داماد پائین منتظرش است با دستپاچگی به نازنین خیره شد .نازنین دست سردش را در دست گرفت ومهربان گفت: با

 

 نباش و با اعتماد به نفس برو جلو یچی! پس نگران ه هیاین راهیه که خودت انتخاب کردی سا -

 

 بغض گفت: با

 

 یس باشه و زودتر از خواب بیدار بشم نازآرزو میکنم !همه اینها یه کابو -

 

 گفت: یبا لبخند آرامش بخش نازنین

 

 !....من مطمئنم که این کوه غرور و در هم خرد و نابود میکنی هیتو دختر قوی و محکمی هستی سا -

 

 تور بلندش را روی سرش مرتب کرد و گفت: وسپس

 

 حاال برو و نگران هیچی هم نباش ، من همیشه کنارت خواهم بود -

 

حرفهای نازنین کمی آرامش یافت . نفس عمیقی کشید وبه طرف درب خروجی براه افتاد .آرمین بی خیال و آسوده به درب  با

به طرفش می آمد اصال عروس او  شیوتشو یاز نگران ییایاتومبیلش تکیه زده بود .انگار در این عالم نبود و این عروسی که با دن

رفت  هیآمد و با بی رغبتی تمام به بطرف سا رونیبه طرف عروس برود از عالم خود ب میخواستنیست .با صدای فیلمبردار که از او

ودسته گلی را که مادرش سفارش داده بود را به طرف سایه گرفت .سایه با بی میلی دست دراز کرد دسته گل را بگیرد اما با 

 زش دستش دسته گل از دستش افتاد .لر
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اختیار هردو خم شدند دسته گل را بردارند که در یک لحظه نگاهشان در هم گره خورد . برای لحظه ای آرمین متحیر ماند و  بی

اش تند  نهیدر س هیقفل شده بود وقلب سا هیوافسونگر سا یدرچشمان عسل اهیمات و مبهوت خیره اش شد . دو چشم درشت وس

و خونسرد برخاست وبه طرف  یجد یشد آرمین هم به خود آمد و با قیافه ا وبلنددسته گل را برداشت  عی. سر دیتپیم تند

 اتومبیلش رفت ودرب را برایش گشود

 

خواست بازویش را بگیرد و به او کمک کند. آرمین زیر  نیسوار شود که فیلمبردار مانع شد و از آرم نیبدون کمک آرم میخواست

 لب آرام زمزمه کرد:

 

 متنفرم! هایاز این بیمزه باز -

 

مشهود بود .دست برد تا دست سایه را بگیرد  ،یزاریهمراه ب ینمیشد ،اما در لحن صدایش خشم دهیدر نگاهش د یچه خشم اگر

 که سایه مانع شد و با لجاجت گفت:

 

 دارم یمن بدون کمک شما احساس بهتر یز به هم محرم نیستیم، در ثاناوال ما هنو -

 

 لب زمزمه کرد ریز یعصب یبا حالت لمبرداریرا به وضوح حس کرد .ف یقیتنفر عم نینگاه آرم از

 

 شده دایپ یا دهیآسفالت ند غولهیاز کدوم ب گهید نیا-

 

ه بدون کمک آرمین سوار اتومبیل شدو نازنین در حالی که رفت .سای هیبه طرف سا نیریش یبا خنده ا نیحرفش نازن نیا از

 دنباله بلند لباسش را جمع میکرد به اتومبیل تکیه داد و با لبخند گفت :
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 ! اینقد خوشگل شدی که به خدا اگه پسر بودم حتما امشب میدزددیمت هیسا -

 

را برانداز کرد و هیچ نگفت نازنین دوباره با  شیسرتا پا زیآم ریزد نیم نگاهی تحق یدر حالی که کمربندش را در قفل م آرمین

 گفت: طنتیش

 

شاهدم، ضمنا !  نجایاقا داماد مواظب عروسک خوشگل وامل ما باش ، بال مالیی هم سرش نیاری بگی عروس فرار کرده که من ا -

 از سرعت باال میترسه زمیچون سایه عز یبا سرعت باال هم نمی رون

 

 بوسید و درب اتومبیل را بست و گفت:گونه سایه رو  سپس

 

 فعال خدانگهدار، تو باغ میبینمت -

 

 گفت : یبا ناراحت سایه

 

 کجا ؟! بیا با خودمون بریم دیگه-

 

 زد وگفت : یسرخوش لبخند نینازن

 

 میخوای فیلمبردار پوستموغلفتی بکنه ، .فعال بای-
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 :دیرفتن نازنین آرمین حرکت کرد وآرام پرس با

 

 جریان ما رو میدونه ؟دوستت  -

 

 آره ! مگه اشکالی داره؟ -

 

 بی تفاوتی گفت: با

 

 خودت اصرار داشتی کسی بویی نبره ؟ یمن نه ! ول یبرا -

 

 را به خیابان دوخت و آهسته گفت: نگاهش

 

 نازنین برا من هرکسی نیست !-

 

 دو سکوت کردند ودرافکارشان به چند ماهی که قرار بود در کنار هم سرکنند می اندیشیدند . هر

 

در آینه به چهره معصوم و بغض آلود سایه افتاد . لحظه ای دلش  اریاخت یعاقد خطبه عقد را جاری کرد ، نگاه آرمین ب وقتی

ده اش میشد اما با یادآوری اینکه سایه زنیست مثل همه زنها ، گرفت، چرا این دختر پاك و معصوم باید قربانی تعصب وغرور خانوا

 تفاوتش را از او برگرداند . یبا خوی و خصلت شیطانی که پشت نگاه معصوم وبیگناهش دیوی خفته است ، نگاه ب
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سرحال هستند شد .سایه از اینکه می دید دیگران اینهمه خوشحال و  یبرگزار م خیدر باغ بزرگ و زیبای خانواده مشا یعروس

،دلش پر از غصه شد ،به نظرش می رسید که همه دست به دست هم داده اند تا که او را روانه زندان بدبختی اش کنند .به جای 

به  گرانیچند لحظه کوتاه کنارش نشسته بود و سپس به بهانه خوش آمد گویی به د نهاخالی آرمین در کنارش نگاهی انداخت ت

بر باد رفته درون  یبه افکاروآرزوها ی.پوزخند کردیتصور م یخودش چه عروس یبرا شیدر آرزوها شهیمیان جمع رفته بود .هم

 گرداند شیبه دنبال داماد فرار تیجمع انیذهنش زد ونگاهش را درم

 

 در حالی که روی صندلی داماد می نشست با اکراه گفت: نیبه طرفش برگشت .آرت نیصدای گرم آرت با

 

 گمیو تبریک م مونیاین ازدواج خجسته وم -

 

 لحن کالمش همه چیز بود.هم ناراحتی و دلخوری هم کنایه ، طنز...... در

 

 لبخند تلخی گفت: با

 

 ازدواج اصال خجسته نیست نیکه ا یدونیخودت خوب م -

 

 توباید به حرف من گوش میدادی وخودت و بدبخت نمی کردی -

 

ل از اینکه عاقد خطبه عقد را هم بخواند از سایه خواسته بود این بازی را برهم بزند ولی سایه با راست میگفت حتی تا قب نیآرت

 لجبازی فقط به او گفته بود

 

 راه برگشتی نیست !( چی)دیگه ه -
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 با قلبی پر از اندوه گفت: سایه

 

 کارو کنم !،خواهش میکنم منودرك کن نینمی تونستم ا -

 

 اونها اینو نمی دونن نکهیو چیزی که بیشتر از هرچیزمنو عصبی میکنه ا هیتو خودتو فدای خانواده ات کردی سا -

 

 تیشد. از خوشحالی پدرش احساس رضا رهیگردانند و به پدرش که در کنار آقای مشایخ نشسته بود خ تیجمع انیرا م نگاهش

 کرد وگفت:

 

وسرحال ندیده بودم . طی این دو سالی که گرفتار این بیماری شده ، حتی یکبار هم  ببین ! هیج وقت پدرم رو اینهمه شاد -

جهت مراسمات از خونه بیرون نرفته و اما حاال خوشحال و پرانرژی در کنار پدرت نشسته و انگار که هیچ چیز براش شیرین تر و 

 رمیرو ازاون بگ یخوش نیا خوامینم نلذت بخش تر از این لحظات نیست وم

 

 آهی کشید وگفت: نیآرت

 

 دخترش انتخاب کرده ! یپدرت فکر میکنه بهترین و برا- -

 

 عاری از هرگونه احساسی بود نیانداخت به دنبال رگه هایی از حسادت میگشت اما نگاه آرت نیبه چشمان آرت یقینگاه عم سایه

 

 با پوزخندی گفت: نیآرت
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 ا چیزی که منو نگران کرده وضعیت وآینده توههفکر کردی به آرمین حسادت میکنم ،اما نه ، تنه -

 

 و گفت: دیکش یبا ناامیدی آه هیسا

 

روزهای سخت و  نیوخوشحالن ا یفکرکه اونها راض نیتنها دلخوشی من آسودگی خانواده م بوده و هست و حاال هم تنها باا -

 سپری میکنم

 

 به او خیره شد و با آرامش گفت: نیآرت

 

دختر جسور وبی باکی و تنها با این دلخوشی که  دمی!بار اولی که تودانشگاه دیدمت و درموردت تحقیق کردم فهم هیسا یدونیم -

ایستی سکوت کردم حتی شب خواستگاری هم وقتی قاطع ومحکم گفتی با این ازدواج مخالفی به خودم  یمقابل خانواده ات م

ره اما وقتی تو و آرمین مصلحتی با هم  یی زیر جبر خانواده اش نمهیچ شرایط تحتدیگه همه چیز حله ، وسایه  نیگفتم آرت

خیلی با خانواده  یدیر شده بود. سایه ! من برای برهم زدن این ازدواج لعنت یلیکنار اومدید تازه متوجه اشتباهم شدم که دیگه خ

شوق و اشتیاق درمورد تو برای پدر  با اون همه کهمن باشم  یام درگیر شدم ولی نتونستم هیچ کاری کنم ؛ شاید مقصر واقع

ومادرم تعریف وتمجید کرده بودم اونها منو مامور کرده بودن در مورد تو تحقیق کنم ومن غافل از این بودم که تو رو کاندیدای 

 ازدواج برای آرمین میدونن

 

 : دیپرس رتیمین دلیل با حکرد به ه یدلیل ناراحتی او را اصال درك نم یرا میفهمید ول نیتا حدودی منظور آرت سایه

 

 ؟ ی!تو خودتو مقصر این ازدواج میدون نیآرت -
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 تلخی زد و گفت: لبخند

 

 تو! یمقصر این ازدواج وهمه بدبختی ها -

 

 ادامه داد : وغمگین

 

 اما دیگه همه چیز تموم شده و راه برگشتی نیست-

 

 نیسایه در جمع به آرمین افتاد ، آرمین در حالی که در حال گفتگو با دو مرد شیک پوش بود اما همه حواسش روی او وآرت نگاه

 بود

 

 دوباره گفت: نیآرت

 

، اما  یکرد یفهمی که اشتباه بزرگ ینمی کردی ،یکروز م نیو خودتو درگیرزندگی آرم یایکاش به نصیحت من گوش می کرد -

 رهید یلیخ گهیاون روز د

 

اش باشد  ندهیباید اینهمه نگران او وآ نیزد که او نمی دانست چرا آرت یاز چه چیز حرف م نیوجود سایه لرزید آرت همه

 وسردرگم گفت : جیرا در مورد زندگی خودش درك کند به همین دلیل گ نی.نمیتوانست ناراحتی و نگرانی آرت

 

 انتخاب آرمین بزرگترین اشتباه من باشه ؟! حرف میزنی وچرا باید یفهمم تو از چ یمن نم -
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 گفت : نیمخصوص عروس و داماد باال آمد و رو به آرت گاهیاز سکوی جا آرمین

 

 لطف کن به بچه های شرکت تندیس برس و نذاربهشون بد بگذره نیآرت -

 

 گفت: هیدرحالی که برمی خاست با کنا نیآرت

 

 احساس تنهایی کنه نجایتو هم نذار سایه ا -

 

 رو به سایه گفت: وسپس

 

 امشب باید شب خاطره انگیزی برات باشه پس سعی کن ازش لذت ببری -

 

 از آنها جدا شد . و

 

 با غضب نگاهی به چهره غم گرفته اش انداخت و گفت : آرمین

 

 بهتر انتخاب کنی ؟ نیاز ا ینمی تونستی لباس -

 

 حرص جواب داد : با
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 لباس این عروسی هم مثل دامادش به اجبار تنم شده -

 

 خوب میتونستی انتخاب نکنی ،عقل که داشتی ! -

 

 تنگ شده گفت : یبه او نگریست وبا چشمان خیره

 

 چیو ؟ تو رو یا لباس و ؟ -

 

 عمیقی کشید وکنارش نشست وآرام زمزمه کرد : نفس

 

 ینیب یبد منره واال  نترییلحظه از شونت پا هیبهتره شنلت  -

 

 گفت : نیلحنش برآشفت وخشمگ نیا از

 

مثل همه  یهست یکیکه تو هم برا من  یگوش به حرفت بدم ؟! ... هان؟! ...... فراموش کرد دیکه با یچرا؟! ..... مگه تو چکاره من -

نکن ،چون برا  فیخون خودتوکث یخود حرص نزن والک ی!..........پس ب نی! فقط هم بهیغر هیحضور دارن !..... نجایکه ا ییمردها

 من اصال ارزش نداره

 

 بزند با آرامش گفت : یشینما یکرد لبخند یم یکه سع یمهمانان چرخاند ودر حال ینگاهش را به رو نیآرم
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هنوز جوهر عقد نامه مون خشک نشده مجبور  ینکن وقت یسبکسر وجلف متنفرم ؟! پس کار یمن چقدر از زنها یدون یم چیه -

 بشم برگه طالق و تو دستت بزارم

 

 انکه منتظر جوابش بماند از جا برخاست و او را تنها گذاشت. یب و

 

شب موقع خداحافظی از خانواده اش تازه متوجه درد درونش شد مقابل ویلچر پدرش زانو زد و با شدت گریست .حاج علی در  آخر

 نرم دخترش را نوازش میکرد با غصه گفت: حالی که موهای

 

 نکنم . یامیدوارم خوشبخت بشی دخترم ، تا که من هیچوقت احساس شرمندگ -

 

 خم شد وسایه را در آغوش کشید و گفت: ناهید

 

 خوام. ی! منو ببخش ، من به غیر از خوشبختی تو چیز دیگه ای نخواستم ونم زمیعز -

 

 و خود را در آغوشش انداخت وبه سختی گریست.با گریه به ساغر نگاه کرد  سایه

 

 با گریه گفت : ساغر

 

 نداره یروح چی! بدون تو خونه دیگه ه هیسا -

 

 میخواست بگوید : دلش
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 ) زیاد نگران نباش چون منم به زودی برمیگردم(

 

 در حالی که میان گریه لبخند میزد گفت: اما

 

 به اتاق من دست نمیزنی من حتما هر چند وقت یه بار اونجا میمونم -

 

 علی دست سایه را در دست آرمین گذاشت و گفت : حاج

 

 منه قول بده خوشبختش میکنی یپسرم مراقبش باش ،سایه همه زندگ -

 

 لبخندی زد و گفت : آرمین

 

 مراقبشم شترینگران نباشید آقای ستوده از چشما مم ب -

 

کنارش بود و آرام زمزمه  نیعروس رفت . وقتی میخواست سواراتومبیل شود آرت نیمیان غم پدر و مادرش و ساغر ، بطرف ماش در

 کرد

 

هم نباش . اگر  یچینمی رسونه پس راحت و آسوده در کنارش زندگی کن و نگران ه یصدمه ا چیمطمئن باش آرمین به توه -

 کنه تیکه هیج وقت بهش اجازه نمی دم تو رو اذ خورمی، قسم م یمن بگ به هیاحیانا قصد آزارتو داشت فقط کاف
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 زد و گفت : لبخندی

 

 نگران من نباش من مواظب خودم هستم -

 

از اینکه فیلمبردار دستوری صادر کند سریع سوار شد و پس از چند لحظه آرمین هم پشت فرمان قرار گرفت ودر سکوت  قبل

 مشغول رانندگی شد

 

زد ،هم دلشوره و استرس داشت و هم ترس و نگرانی ، نمی دانست این چندماه را در  یبه وجودش چنگ م یناگونگو احساسهای

 چه شرایطی طی خواهد کرد

 

 گفت: نیدر آینه به خودرو فیلمبردار افتاد و با ناراحتی رو به آرم نگاهش

 

 بهتر نیست فیلمبردار ومرخص کنی بره ؟! -

 

 و او ادامه داد :بی حوصله نگاهش کرد  آرمین

 

وثبت خاطره داشته باشه نه من رغبتی برا  یاین عروسی مسخره چه چیزیش شبیه بقیه عروسی هاست که نیاز به فیلمبردار -

 دیدن این فیلم کوفتی دارم و نه مطمئنا شما ، پس بگو بیشتر از این خودشو اذیت نکنه

 

 گفت : یخت وبه سرداندا لمبرداریبه خودرو ف یمقابلش نگاه نهیدر آ آرمین
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 عروسی روهم نمی گرفتم نیاگه دست من بود که حتی هم -

 

 بله می دونم! -

 

کاری انجام دهد، اما وقتی دید درست می گوید با زدن راهنما خودرو را کنار جدول  هیاینکه دلش نمی خواست طبق نظر سا با

 نگه داشت و با اشاره دست از فیلمبردار خواست نگه دارد وقتی خودرو فیلمبردار کنارش ایستاد گفت:

 

 دلم نمی خواد از لحظه های خصوصی زندگیم فیلمبرداری بشه بهتره همینجا فیلمتون و تموم کنید -

 

 با تمسخر تکرارکرد : یهمراه با پوزخند هیسا

 

 !!! یخصوص یلحظه ها -

 

 از خداخواسته گفت: فیلمبردار

 

 شماست آقا ! لیچشم هر طور م -

 

 آنها جدا شد . واز

 

 افتاد با پوزخند گفت : یکه دوباره به راه م یدر حال نیآرم
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 یو سرخودیهای تو! حسابی کفریش کرده بود هایامشب از دست لجباز دیبیچاره چه زجری کش -

 

 وگفت : برآشفت

 

 ، یسرش زد یوقتی پیشنهاد داد با هم بریم برقصیم چه داد یاز دست من یا شما؟ فراموش کرد -

 

 کرد ! یاز ترس قالب ته چارهی: ) از این لوس بازیها اصال خوشم نمیاد(ب که

 

 گفت : ییبایطرفش برگشت وبا تبسم ز به

 

 لباس لختی برقصی ؟! نینکنه دوست داشتی اجازه بدم میون اون همه مرد با ا -

 

 گفت : یشخندین با

 

نه !..تو که مرد آرزوهای من نیستی که آرزو داشته باشم در کنارت برقصم،در ضمن لباسمم انتخاب مادرتونه ، بهتره هر  -

 ! یبه خودش بگ یدار یاعتراض

 

 دوخت وسکوت کرد بانایتفاوتش را به خ ینگاه ب سپس
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شد ودر  نگیوارد محوطه پارک یبیرا گشود وسپس از سراش یدرب بزرگ موتیتوقف کرد وبا ر یمقابل برج بلند ونوساز نیآرم

 بماند به طرف آسانسور رفت هیشد وبدون آنکه منتظر سا ادهیمخصوص پارك کرد واز خودرو پ ییجا

 

درخواست کمک کند دفعه قبل هم  نیداد که از آرم یمشکل بود اما غرورش اجازه نم شیبرا نیشدن با آن لباس سنگ ادهیپ

او را به مرز جنون رسانده بود و او از دستش دلخور و  نیآرم یتفاوت یب نباریرا مجبور کرده بود کمکش کند اما ا نیآرم لبرداریف

 او را از تالش باز داشت نیآرم یصداشود که  ادهیکرد پ یسع نیوبدون کمک آرم اریبس یبود . با تقال یعصب

 

 !یبمون نیتا صبح تو ماش یخوا یم-

 

 دیکش نییاو را پا یمتیمال چیرا گرفت و بدون ه شیمنتظر جوابش بماند بازو نکهیا وبدون

 

قه هفتم در طب نیبود که واحد آرم دهیشن یدکمه طبقه هفت را فشرد از مهر نیدو در کنار هم وارد اتاقک آسانسور شدند آرم هر

 که پروژه خودش بوده . ستیاز برجهائ یکی

 

قبل از او خارج شد ومقابل یکی از شش واحد ایستاد و در را باز کرد و خود را کنار کشید تا  نیآرم دندیطبقه هفت که رس به

 اواول وارد شود

 

محوطه سالن را روشن کرده بودند با  بایبزرگ با کف پوش قهوه ای تیره ودیوارهای کرم روشن دید لوسترهای ز یسالن مقابلش

روبروی آشپزخانه اپن قرار داشت و سپس سالن  یکرد .یک ست مبل راحتی چرم کرم قهوه ا یکنجکاوی به اطرافش نگاه م

ست سلطنتی کرم قهوه ای هم در سالن پذیرایی خودنمایی میکرد غذاخوری  کیوپذیرایی که با دو پله از سالن جدا شده بود 

 به رنگ کرم قهوه ای و تلوزیون بزرگ ال ای دی ،دکوراسیون خانه شیک و جذاب بود . سلطنتی هم
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از رنگ و مدل پرده های بلند که از زیر ستون سقف تا کف سالن می رسیدند خیلی خوشش آمد .همه چیز در نوع خودش  سایه

ه که به سه اتاق خواب ختم میشد افتاد و در بهترین بود نگاهش روی آشپزخانه کرم قهوه ای و سپس به راه پله ای با پنج پل

 :تحالی که از پله ها باال می رفت خسته گف

 

 اتاق من کدومه ؟ -

 

 با چهره ای عبوس و درهم گفت: دیپوشیاش را م یکه روفرش یآورد ودرحال رونیرا از پا ب شیکفشها آرمین

 

 بمون، باهات حرف دارم -

 

 را آزرد هیتند و محکم کالمش دل سا لحن

 

 حوصله به مبل روبرویش اشاره کرد وآمرانه گفت : ینشست وب یمبل راحت نیکلیدش را روی میز پرت کرد وروی اول دسته

 

 میباهم حرف بزن دیبشین با -

 

 نزدیک ترین مبل نشست و سرش را به نشانه گوش دادن باال گرفت روی

 

 گفت: نیاز لحظه ای سکوت آرم پس

 

 یو گفتی و منم موافقت کردم حاال نوبت توهه که به حرفهای من گوش بدتو حرفها و شرطهات -
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 گفت: کالفه

 

 این زندگی با این شرایط خواسته شما بوده، نه من! یفراموش کرد -

 

 داد و قاطع گفت: هینفس عمیقی به مبل تک با

 

 رد مقصر ندونیوقت تو این مو چیمنوه یآره خواسته من بوده والبته تو هم قبول کردی و قول داد -

 

 مرد را بیفایده میدید پس با اکراه گفت: نیبحث با ا سایه

 

 کنم! ی،گوش م دیادامه بد -

 

 گفت: یجد یشد وبا لحن رهیعمق چشمان خوشرنگش خ در

 

پس حق سرکوفت  یانتخاب کرد طیشرا نیمن از تکرار مکررات متنفرم پس حرفم و فقط یکبار میگم ،توخودت این زندگیو با ا -

 یزدن و سرزنش منوهرگز ندار

 

 گفت : یبرآشفت وعصب شیهایتکرو از
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 نیدون یم نویمن مجبور بودم شما هم ا -

 

 خونه از دست بدم . نیا یاجبار باعث بشه که من آرامشمو تو نیفهمم ودلم نمی خواد ا یآره م -

 

 کرد وگفت : زیرا ر چشمانش

 

 کار دارم،من با آرامش شما چ هیمنظورت چ-

 

میزبانش سرك بکشه و در  یدر زندگ دیمهمون که هرگز نبا هی!..ی، فقط یه مهمون یستیخونه همسر من ن نی،تو ا نجایتو ا -

 مسائل خصوصی اون دخالت کنه ، اینکه چه وقت میرم و چه وقت می یام هیچوقت به تو مربوط نمی شه.........

 

 ند پس با بی حوصلگی گفت:ک رشیتا فردا تحق خواستیدادمیم اگراجازه

 

 و بعد.......... ؟! -

 

شنیدم عمران میخونی و دانشجوی همون دانشگاهی که من تدریس میکنم پس نمیخوام تحت هیچ شرایطی )لحظه  نیاز آرت -

کسی از رابطه ما با هم خبردار بشه ،چون از اینکه سوژه دانشگاه بشم  یطیشرا چیبود (ه دشیتا ک لیبه دل نیمکث کرد وا یا

 ادیاصال خوشم نم

 

 با پوزخندی گفت : سایه
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متوجه ام ،پس نهایت سعیمو میکنم . اما در رابطه با موضوع اول من تا اونجا که دو خانواده متوجه نشن کاری به شما و زندگی  -

برنامه  یازدواج اجبار نیواصال هم فکر نکنین که ا دیادامه بد تونیبا آرامش به زندگخصوصیتون ندارم پس میتونین مثل قبل 

 شده را با تمسخر ادا کرد ( نییتع شیاز پ یزده )برنامه ها رهمهای از پیش تعیین شدتون و ب

 

د وبه طرفش گرفت حرف از جا برخاست که آنجا را ترك کند . آرمین از جیب کتش شناسنامه اش را بیرون آور نیگفتن ا با

 وگفت :

 

ازدواج نباش وبعد از جدایی  نیبیا این شناسنامه ات، همانطور که قول داده بودم صفحه مشخصات همسر سفیده پس نگران ا -

 خیلی راحت به زندگی عادی خودت ادامه بده

 

سفید بود . مثل اینکه اصال آرمین  دینشست وشناسنامه را از دستش بیرون کشید . او درست میگفت :سف شیسر جا دوباره

 همسرش نیست و یک غریبه است

 

 :دیاز اینهمه بیخیالی آرمین گرفت و با خودش نال دلش

 

 راحت می گیرد، شاید قصد دارد با اینهمه بیخیالی آزارم دهد( نهمهی) چرا همه چیز را ا

 

 افسوس گفت: با

 

ثبت شناسنامه باشه یا نباشه چه فایده داره به هر حال من چند ماه دیگه وقتی امشب همه شاهد و ناظر ازدواج ما باهم بودن  -

 یک بیوه مطلقه ام
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 دینگاهش کرد وپرس مشکوك

 

 همه منظورت شخص خاصیه ؟ -

 

 نه همه آشنایان و می گم-

 

 به هر حال خیلی از زندگی ها به سرانجام نرسیده ازهم میپاشه، این هم میتونه یکی از اون موارد باشه -

 

بحث کردن در هر زمینه ای را با او بیفایده می دید ،چون از اول هم حرف ،فقط حرف خودش بود و برای نظر سایه هیچ  هیسا

 تمام گفت: یارزشی قائل نبود پس با خستگ

 

 حرفهاتون تموم شد -

 

 با خودخواهی تمام گفت : آرمین

 

مطمئن  دیرتی که به هر دلیلی به من وابسته وعالقمند شد! پس در صو هی، سرانجام این زندگی جدائ گهیتنها یک حرف د -

 تنها کسی که ضربه میخوره فقط خود شما هستین دیباش

 

 گفت: یاینهمه غرور و اعتماد بنفس کاذبش خنده اش گرفته بود ،پس با زهرخند از
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چون با مرد ایده الم فرسنگها فاصله  شمیهم باشین هرگز به شما عالقمند نم یمطمئن باش اگه شما آخرین مرد روی کره خاک -

 دارین .

 

 تفاوت گفت : یوب لکسیر

 

 یگ یباشه که م یامیدوارم همین طور -

 

 جدی ادامه داد سپس

 

 ینیخوام د یهمه مهریه ات و تمام و کمال پرداخت میکنم ونم مونیبا اینکه قراره توافقی ازهم جدا بشیم اما من در زمان جدا -

 از تو بگردنم باشه

 

 بود ازاینکه میدید چه راحت زندگیش را با پول مقایسه میکند برآشفت وگفت: یکه هنوزازاو دلخوروعصب سایه

 

 پولتو به رخ من نکش نهمهیمن به پول تو احتیاجی ندارم پس لطف کن و ا -

 

 تمسخر آمیز گفت: یلحن با

 

 پس اینهمه اصرار خانواده ات برای این ازدواج چه بود؟ -
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ایستاد. آرمین با تعجب به عکس العمل و چهره  شیهمه وجودش را گرفت . با خشم از جای خود برخاست و روبرو یآن یلرزش

 برافروخته و هیجان زده گفت: یپراز خشمش خیره شد بود ، با چهره ا

 

مقانه بشی ؟! و پول پرستن؟!......فکر کردی نمی دونم چرا نتونستی مانع این ازدواج اح فیفکر کردی همه مثل خودت کث -

تو حیوون کثیف فقط به خاطر اینکه پدرت تهدیدت کرده همه سرمایه اش و از پروژه ات  دونمیمیدونم ! م زوی.........من همه چ

،پس کسی که محتاج پوله تویی نه من ،تویی که برای زندگی  یرو با من راه بنداز رهبیرون میکشه حاضر شدی این بازی مسخ

 ل نیستی نه من و خانواده ام ، که برای زندگی همدیگه از جونمون مایه میذاریم !دیگرون هیچ ارزشی قائ

 

را به طرف آرمین میگرفت  دشیواحساس سرمایی غیر عادی میکرد. در حالی که انگشت تهد دیلرز یوجودش از خشم م همه

 خشم ونفرت ادامه داد : تینفس عمیقی کشید وبا نها

 

خونه ام به خانواده ام توهین و بی احترامی  نیکه تو ا یکه تا روز نویو تحقیر کنی ولی حق اتوهرقدر هم بخوای میتوانی من -

 رو اصال ندارم نیچون تحمل ا یکنی وندار

 

به سرعت از پله ها باال رفت .نمی دانست کدام یک از اتاقها اتاقش است ،به همین  نیزده آرم رتیدر مقابل چشمان ح وسپس

 دلیل در اولین اتاق را گشود و وارد شدوخودش را روی تخت انداخت و با تمام وجود گریست.

 

این لحظات را از  افتاد او نیتحقیر شدنش عادی شده بود ولی تحمل توهین به خانواده اش را نداشت . به یاد حرفهای آرت گرید

کرده بود اما او با لجبازی تمام راه خودش را رفته بود .می دانست برای آرمین سر سوزنی ارزش ندارد اما  ینیب شیپیش برایش پ

 سخت بود یلیبرایش خ نیتحمل ا ند،یبیاش را هم مثل خودش م نوادهحاال که میدید آرمین اوو خا

 

 شد واشکهایش را پاك کرد .آرمین پس از لحظه ای در را گشود و وارد شد. زیخ مین تخت یتقه ای که به در خورد سریع رو با
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 به او انداخت وگفت: ینگاه

 

 یاز این اتاق استفاده کنی ، من همه وسایلم و از اینجا برمیدارم تا تو راحتر باش یمهمون من نجایمیتونی تا روزی که ا -

 

مان صاف خیره شد ماه در آسمان همچون گویی درخشان خودنمایی میکرد و اعتنا و خاموش پشت پنجره ایستاد وبه آس بی

 افتاد : شیستاره های بیشماری در محفل سیاه شب به دورش گرد آمده بودند به یاد حرف مادرش در زمان بچگ

 

 )نورانی ترین ستاره در آسمان سیاه شب ،ستاره اقبال توست(

 

 از ته دل کشید وبا خود گفت : آهی

 

آرزویش را دارند،اما هیچکس نمی داند این  هایلیخ دیسهم من شده ! کسی که شا یزندگ نیادر ، چه ستاره درخشانی در اآه م -

 ستیستاره پرنور چقدر مغرور وازخود راض

 

را برگشت اثری از آرمین در اتاق نبود .در اتاق را قفل کرد و لباس عروسش را به سختی از تن بیرون آورد ،حوله حمامش  وقتی

برداشت و به حمام رفت از اینکه اتاقش سرویس بهداشتی جداگانه داشت خوشحال بود چرا که دیگر مجبور نبود چهره منفور 

زود در  یلیآمد یکدست لباس راحتی پوشید و به رختخواب رفت آنقدر خسته بود که خ نآرمین را ببیند . وقتی از حمام بیرو

 فرو رفت . قیعم یخواب

 

****** 

 

 نجمپ فصل
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رفته باشد  دیزد کجا با یحدس هم نم یوقتی از خواب برخاست خانه در سکوت مطلق فرورفته بود .آرمین رفته بود و او حت صبح

 نیحوصله در خانه چرخی زد و کالفه خود را روی مبل انداخت .اصال عادت به تنهایی نداشت .در خانه خودشان همیشه در ا یب

 . چقدر دلتنگشان بود دیشنیوگل م گفتیگل م نیبا نازن ایبه دو کردن با ساغر بود و یکیساعت روز سر گرم 

 

فرو رفته بود . بلند شد و پرده ها را کنار  یریدلگ یکیروزگذشته بود اما خانه در تار ازدهیبه ساعت افتاد با اینکه ساعت از  نگاهش

سالن که از سقف تا کف اتاق بود متحیر  تیهای بزرگ وتمام سکورزد ، از دیدن تصویر زیبا و باورنکردنی شهر از پشت پنجره 

بود وحاال که می دید خانه اش مطابق سلیقه اش است )البته خانه آرمین، چرا  ریهای بزرگ ونورگ جرهماند او همیشه عاشق پن

 دانست ( کمی احساس آرامش میکرد . یخانه خود هم نم یرا حت نجایکه ا

 

ببیند رنگ کابینتها با رنگ مبلمان ست بود و انواع و اقسام لوازم برقی دربوفه  یقبل نتوانسته بود آشپزخانه را درست وحساب شب

 بود . یمیدانست همه این وسایل را مادرش تهیه نکرده است پس کار مهر ی، به خوب داشتیاو را به تعجب وام نتیکاب

 

ی بود.در یخچال را گشود چند ظرف پر از غذای اماده که برای چند روزش کافی بود سوپری کابینت پر از مواد خوراک قسمتِ

 کرد . یم تیدرون یخچال قرار داشت از اینکه مهری اینهمه دوستش داشت احساس رضا

 

س برای خوردن نداشت به همین دلیل در یخچال را بست و از پله ها باال رفت میخواست وارد اتاق خودش شود اما ح اشتهایی

، آنجا هم یک سرویس خواب دونفره با رنگ  دیکنجکاوی او را به سمت اتاق روبروکشاند در اتاق را گشود و به داخل آن سرك کش

به همان رنگ در کنار تخت وجود داشت ، اتاق بزرگ و دلنشین با پنجره ای بزرگ بود.این اتاق هم  یباکاناپه ا یسفید ومشک

افتاد ،عکس آرمین در کنار یک پسر بور و چشم  زِعسلییبود.نگاهش به قاب عکس روی ممجهز به سرویس بهداشتی جداگانه 

وعکس را سر جایش قرار داد  دیپر از حسرت کش ی،نگاه آرمین در این عکس چقدر شاد وسرزنده بود .آه دنیعسلی در حال خند

می خواست از اتاق خارج شود که نگاهش به روی میز آرایش افتاد انواع و اقسام عطر وژل مو ،واکس مو واسپری روی میز چیده 

خریده بود افتاد از اینکه اینهمه  نیآرم یشده بود .میان انبوه عطر و اسپری ها چشمش به حلقه ای که خودش به اصرار مهری برا

 بت به همه چیز بی تفاوت وسرد بود دلش گرفت .آن را برداشت وبا خود گفت :نس
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 ( واز اتاق خارج شدیندار زویچ چی)تو لیاقت ه -

 

را نداشت و پر از غصه به اتاق خودش برگشت ، دکوراسیون این اتاق هم مثل اتاق آرمین بود و انگارکه  گریاتاق د دنید حوصله

در رفتارش بود .جا حلقه ایش  ضیتبع نیودداری کند البته این فقط در ظاهر بود چرا که بزرگترمیخواست از هر نوع تبعیضی خ

 را ازکشو میز درایور بیرون آورد و حلقه خودش و آرمین را در آن قرار داد و زمزمه کرد:

 

 ( نجاستیشما ا یجا ییپس تا روز جدا ستیبین ما ن ی) هیچ پیوندعاطف -

 

طی کرد و خودش را به گوشی رساند نفس نفس میزد قبل از  یکیجد آمد با خوشحالی پله ها را دوتا صدای زنگ تلفن به و با

 اینکه گوشی را بردارد نفس عمیقی کشید و گوشی را برداشت و گفت:

 

 بله بفرمائید -

 

 مهربان مهری در گوشی پیچید صدای

 

 سالم گلم ،خوبی عزیزم! -

 

 خوبند ؟ نیآرتسالم مهری جون ،شما خوبید ،عمو و  -

 

 خوبن عزیزم .آرمین خوبه ؟ -
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 بله ، ما هم خوبیم -

 

 مبارك باشه دخترم ،امیدوارم سالهای سال در کنار هم خوشبخت باشید -

 

 مرسی مهری جون -

 

 آرمین چیکار میکنه ؟ این پسر باید تو خونه موندن براش خیلی سخت باشه !! -

 

 آرمین.......؟!! -

 

 مگه خونه نیست؟ -

 

 خونه..........چرا ولی............. -

 

 ... رونی؟ نکنه امروزهم تو رو تنها گذاشته و رفته ب زمیولی چی عز -

 

 نه ..نه ..یه لحظه رفت پائین ، زود برمیگرده ، اومد میگم باهاتون تماس بگیره ! -

 

 ی، براتون چند جورغذا گذاشتم تو یاردوست د یچ دونستمیلزومی نداره فقط میخواستم از حالتون با خبر بشم ، چون نم -

 پلو با گوشت هم گذاشتم اون خیلی دوست داره ایهرکدوم رو دوست داشتید گرم کنید و بخورید بخاطر آرمین لوب خچالی
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 ؟! خودم یه چیزی درست میکردم نیکرد تیچرا خودتون اذ -

 

 آماده کردم همراهم میارم زویچ عزیزم ؟! وظیفه است ،نگران شام امشب هم نباش خودم همه یتیچه اذ -

 

 تعجب گفت: با

 

 شام امشب ؟!! -

 

 آره مگه نمی دونستی ؟! -

 

 چی رو؟ -

 

بهتره ،آخه  یلیخ شیاینکه همه امشب میایم اونجا ، اول میخواستیم بریم خونه پدرت ، ولی گفتیم خونه شما برای حال روح -

 این رسمه عزیزم !

 

 خونه خودتونه،خوشحال میشیم -

 

 ،خوب گلم امشب میبینمت ،با من کاری نداری ؟ یزنده باش زمیعز یمرس -
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 سالم برسونید . نینه ،به عمو وآرت -

 

 :دیشیرا که گذاشت با خودش اند تلفن

 

تماس  نیخدایا حاال چیکار کنم؟ حاال آرمینو از کجا پیدا کنم با بحثی که شب قبل باهم داشتند دلش نمی خواست با آرم -

 بگیرد

 

و سردرگم به مبل تکیه داد .اگر هم میخواست ،شماره آرمین را نداشت چون کارتش را همانجا در کشوی میز اتاقش انداخته  جگی

بود به فکر فرو رفت اگر میخواست هر دوخانواده متوجه سوری بودن ازدواجشان نشوند باید غرورش را کنار میگذاشت و از در 

 صلح و دوستی با آرمین کنار می آمد

 

 صدای زنگ تلفن نگهبانی گوشی را برداشت با

 

 بفرمائید -

 

 سالم خانم دکتر -

 

 حدس میزد باید نگهبان برج باشد یصدا را نمی شناخت ،ول -

 

 بفرمائید -
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 ، اجازه میدید راهنماییشون کنم ؟ نیببخشید خانم ،خانم جوانی هستن که میگن دوستتونن، به اسم خانمِ نازن -

 

 بله حتما -

 

 پس با اجازه -

 

دست و پاگیر و مسخره برج های بزرگ خنده ا ش گرفته بود وبیشتر از هر چیزی از آمدن نازنین خوشحال شد هیچ  نیقوان از

 چیز در این شرایط بد برایش لذت بخش تر از حضور نازنین در کنارش نبود

 

رها کرد و او را بوسید .نازنین  نیاق خودش را در آغوش نازنصدای زنگ در به حالت دو در را باز کرد . با دنیایی از شور و اشتی با

 او را از خود جدا کرد و با لودگی گفت: یفشرد .پس از چند لحظه ا یهم او را در آغوش م

 

 خوره یم یبروکنار! خوردی منو ،انگار داره بستن -

 

کاوش با هیجان  یبرداشت و پس از لحظه ا گشاد شده به اطرافش خیره شد و بی هیچ حرفی به جلوقدم یکنجکاوی وچشمان وبا

 گفت:

 

 واقعا این زندگیه توئه سایه؟ -

 

 نه مال عمه مه ! منم اینجا اجاره نشینم !! -
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 اجاره نشین که هستی ،زندگی که ازاولش آخرش معلومه از اجاره نشینی هم بدتره -

 

 حاال اینهمه راه اومدی اینویادم بندازی ؟! -

 

 مهربان گفت: یایه از حرفش دلخور شده است به طرفش برگشت وبا لودگکه حس کرد س نازنین

 

 واقعا همه چیز بی نظیره یول ه،یبشم ؟به خدا منظوری نداشتم سا تیسرخ وآب یمن قربون اون دل نازك نارنج یاله -

 

 خودمو گول بزنم دیخود نبا یاین واقعیته که این زندگی مال من نیست ؛ پس ب -

 

گفتم همه چیز به خودت بستگی داره آرمین درسته که خیلی سرتق و مغروره ولی به هرحال یه مرده که میشه سایه قبال هم  -

 خیلی راحت بدستش اورد

 

 نه نازنین اشتباه نکن،منم مثل آرمین دوست دارم این زندگی هرچه زودتر به آخرش برسه -

 

 گفت: شانیدست سرد سایه را در دست گرفت وپر نازنین

 

 دختر ؟! یدینا ام نهمهیواه ... تو چرا ا -

 

 هر روز که میگذره بیشتر به اشتباه بودنِ تصمیمم پی می برم یکه نه ... ول دینا ام -
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 اما تویک راه بیشتر نداشتی که اونم انتخاب کردی! -

 

 با بغض گفت : هیسا

 

 توی بد مخمصه ای گیر کردم ،نمی دونم باید چیکار کنم یناز -

 

 گفت : ینگران با

 

 شده ؟ یمگه چ-

 

 وگفت : ندیبه او اشاره کرد بنش یلبخند تلخ با

 

 حاال بیا بشین ، چرا سرپا وایسادی ؟! -

 

؟! از لحظه ای که اومدم با چهره غم گرفته ت ازم پذیرایی کردی ! واقعا شما  یدیآخه دخترِ خوب مگه تو بهم اجازه نشستن م -

 دارید !! یره اباال شهریها چه قانونهای مسخ

 

 حاال بشین تا یه چیزی بیارم بخوری بعد شروع کن به غرغر کردن -
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 روی مبل راحتی لم داد وگفت: نازنین

 

 حاال شاخ شمشاد کجاست؟ -

 

 آشپزخانه شد و در حالی که لیوانی از شربتِ آماده درون یخچال پر میکرد گفت: وارد

 

 چه میدونم؟ صبح افتاب نزده ،زده بیرون -

 

 یعنی رفته سرکار؟امروز که جمعه است -

 

 برا من فرقی نمیکنه ،چون اگه نباشه خیلی راحتترم -

 

شربت خنک را مقابل نازنین گذاشت و دوباره به اشپزخانه برگشت و در حالی که میوه خوری با پیشدستی برمیداشت ادامه  لیوان

 داد:

 

مثل یک  نجایداشته باشه میره و هروقت هم دلش بخواد میاد من امیگه نباید توی رفت و آمدش دخالت کنم ،هروقت دوست  -

 مهمانم که باید احترام میزبانم و داشته باشم

 

 نشست نازنین با اندوه گفت: شیخوری را مقابل نازنین گذاشت و روی مبل کنار میوه

 

 توکه خودت این چیزها رو میدونستی پس نباید حاال ازش دلگیر باشی -
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دلگیر نیستم به هرحال ما از اول با هم قرار جدایی گذاشتیم و اینکه توی زندگی هم دخالتی نداشته باشیم هم  نه من از اون -

 جزو شروطمون بوده ولی از اینکه مجبورم جلو خانواده هامون نقش بازی کنم ناراحت و نگرانم

 

 ! حداقل وقتی در کنار خانواده هاتون هستین به آرامش می رسید گهیخوبه د -

 

 دروغ بگم وبه این یکی اصال عادت ندارم یمشکل اینجاست که من مجبورم ه -

 

 عادت میکنی عزیزم وقتی زندگیت خودش یه دروغ بزرگ باشه مجبوری بهش عادت کنی -

 

 اما مشکل امروز حتی با دروغ هم حل نمیشه -

 

 مگه چی شده؟ -

 

 قرار دوخانواده امشب بیان اینجا،منم با آرمین دیشب حرفم شده ، نمی دونم چطور بهش بگم زود بیاد خونه که ضایع نشیم -

 

 اس بده هیخوب بهش  -

 

 گفته تو رفت و آمدش دخالت نکنم -
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 کنه یتونه اعتراضشما از اول شرط کردین نباید خانواده از روابطتون بویی ببرن پس اون نمی  هیاین دخالت نیست سا -

 

 آخه من شماره تلفنش وندارم -

 

 آهی کشید و گفت: نازنین

 

 دراز دارد ، حاال خنگول میخوای چیکار کنی؟ میخوای من به مامانت بگم مریض شدی نیان اینجا یکه این رشته سر یوا -

 

 نه نه !..اگه اینو بگی که بیشتر سه میشه -

 

 سافرت ،بعد از مسافرت بیاین اینجابگو با آرمین برنامه ریختیم بریم م -

 

که حتی به آب خوردن بچه هاش هم اهمیت میده ... حاال خودت ونگران نکن یه کاریش میکنم ، فوقش  هینمیشه ،مهری مادر -

 میگم برای آرمین کاری پیش اومد مجبور شده بره بیرون

 

 آخه کار، اونم درست فردای عروسیش؟!! -

 

 نم بگم آرمین چشم نداره من و خانواده ام و ببینه که! نمی تو یچکار کنم ناز -

 

! تو دختر حساس وزود رنجی که تحمل  هیکنی اما من نگران خودتم سا ستشیاین زندگی خودته وخودت بهتر میتونی راستو ر -

 بدرفتاری استاد مشایخ و نداری
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 فعال که تحمل کردم و به خودمم فهموندم اون فقط یه غریبه است -

 

بسیار خوب هر طور راحتی ،از مشایخ و این زندگی بگذریم ، قصد نداری بیای دانشگاه ؟! دو هفته است کالسها شروع شده و تو  -

 زدی ممکنه عقب بیافتی زویقید همه چ

 

 فردا هم کالس داریم؟ -

 

 می؟آره کالس دار یبرنا مه رو فراموش کرد -

 

 ام سر میره حوصله یفردا حتما میام توی این خونه حساب -

 

منم اونجا بی تو اصال بهم خوش نمیگذره انگار یه چیزی گم کردم .بچه ها همش سراغت و میگیرن منم چون گفتی چیزی  -

 بهشون نگم ، نگفتم ... گفتم رفتی مسافرت

 

 خوب کاری کردی ،حاال بگو نهار چی بخوریم -

 

 من باید برم مامان نگران میشه -

 

 ن میمونیبهش زنگ بزن بگو پیش م -
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 آخه عاشق !! اونوقت نمیگه چرا مزاحم عروس داماد شدی -

 

!باور کن توی این چند ساعت  یخوب یه چیزی ردیف کن دیگه توکه نمیخوای منو توی این خونه درندشت تنها بزاری وبر -

 افسردگی گرفتم

 

 خودکشی نکن ،میمونم گهیخوب باشه حاالد -

 

 و عاشق پیتزاییبرا غذا سفارش پیتزا میدم چون ت -

 

 میخور یوم میکن یدرست م یزیچ هینمی خواد !توکه سراغ این محله رو نداری باهم  -

 

 از نگهبان میپرسم -

 

دفترچه تلفن نوشته شده بود را گرفت و از نگهبان خواست برایشان سفارش  یرا که رو یتلفن را برداشت و شماره نگهبان یگوش

 پیتزا دهد و سپس به طرف نازنین برگشت و گفت :

 

 حاال بیا با هم بریم اتاق من -

 

ه و موقعیتش به عنوان یک زن شوهرداررا به کلی فراموش کرده بود .ولوم آهنگی ک نیتلخش با آرم یزندگ نیعصر در کنار نازن تا

بوك  سیو با هم در اینترنت وف دیخند یگفت وم یم نیاز لپ تاپش پخش میشد را تا آخر باالبرده بوده وشاد وسرمست با نازن

 چرخ میزدند .
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 پراز وحشت به نازنین دوخت .نازنین با آرامش گفت: یصدای ضربه ای که به در خورد نگاه با

 

 حتما آرمینه، بلند شو درو باز کن -

 

 ستیبه او نگر رهیآورد وخ رونیدر ب یدرب را گشود. چون لباسش نا مناسب بود پشت در پنهان شدوسرش را از الشد و  بلند

 نگاهش کردو آرام پرسید ریآرمین با تحق

 

 کسی اینجاست؟-

 

 آره! -

 

 : دیپر از خشم و بدبینی بود خشک و سرد دوباره پرس نگاهش

 

 کی؟ -

 

 نازنین! -

 

 کن و بعد بیا اتاقم، کارت دارم لطف کن ولوم اهنگ و کم -
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منتظر جواب بماند به سمت اتاقش رفت . سایه با حرص دست مشت شده اش را در هوا به طرفش پرت کرد  نکهیا وبدون

 دوخت ،نازنین با لبخند گفت: نیونگاهش را به نازن

 

 حاالچرا اینقدرعصبی ؟! -

 

 ؟! حتی خواهش هاش هم دستوریه ینیب یآخه نم -

 

 برد ادامه داد : یم نییحالی که ولوم آهنگ را پا در

 

 فکر میکنه آسمان سوراخ شده و فقط او افتاده پائین، وای که چقدر رفتارش حرصم میده -

 

 می انداخت باحرص گفت : دیحالی که روی تاپ قرمزش یک بلوزسف ودر

 

 حاال هم که دستور فرمودن برم اتاقشون ، چونکه آقا کارم دارن -

 

 سرش مرتب میکرد ادامه داد: یقرمزخوشرنگ برداشت و در حالی که مقابل آینه رو یروسر کین روسریهایش ،بی از

 

 باید بهش بگم اینجا دانشگاه نیست و منم دانشجوش نیستم که هرجور دلش خواست باهام رفتار کنه -

 

 گفت : یبا پوزخند نینازن
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 اون که نامحرمت نیست یکن یحاال چرا داری خودتو خفه م -

 

 زند گفت : یونفس نفس م دیلرز یم شیکه از خشم صدا یحال در

 

 تره ! بهیچرا هست ،توکه نمی دونی ، اون از هرکسی برامن غر -

 

 خنگ نشو دختر ،اینجوری فقط خودتو اذیت میکنی -

 

 میزنیم مفصل حرف مباه نموردیفعال برم ببینم این خودشیفته عوضی چه کاری باهام داره ،بعدا درا -

 

 انداخته بود با آرامش گفت: هیلپ تاپ سا توریکه نگاهش را به صفحه مان یحال در

 

 و اونم استادته یاون یباشه برو، فقط فراموش نکن که تو دانشجو -

 

درست میگفت ،چیزی را که سایه به کلی فراموش کرده بود ،این  نیاین حرف نازنین مثل جن زدها به طرفش برگشت . نازن با

رفتارش  رییبود که این ترم کالس فوالش را با آرمین گرفته بود ، با چشمهای گشاد شده به او خیره شد. نازنین که متوجه تغ

 :گفتشده بود با خنده به در اشاره کرد و 

 

 میکنیصل صحبت محاال برو تا طرف قاط نزده ،بعدا در این موردمف -
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 به طرف اتاق آرمین رفت و تقه ای به در زد .صدای سرد آرمین را شنید که گفت : یوعصب آشفته

 

 بیا تو-

 

بود آرام سرش را به طرفش  لشیپشت به درب، در حال گفتگو با موبا نیلرزان وارد اتاقش شد آرم یرا گشودوبا گامها درب

.شاید برای او هم باعث  دیجا خورد وکالم در دهانش ماس یلحظه ا دنشیاما با د دیبگو یزیبرگرداند ودهانش را گشوده که چ

کوتاه به مخاطبش  یلیشود .ولی خیلی زود ماسک بی تفاوتی به چهره زد وخ اهرتعجب بود که سایه با این هیبت مقابلش ظ

 گفت:

 

 یندار یکار گهیشد حتما اطالع بده ،د یخوب ،اگه خبر اریبس -

 

 دوخت وگفت : هیتخت پرت کرد و نگاهش را دوباره به سا یرا رو لشیموبا یقطع کردن تماسش گوش با

 

 میدونی امشب قراره دوخانواده اینجا جمع بشن -

 

 ادامه داد: نیکرد وآرم دیسرحرفش را تائ با

 

هم  یلیاین از اون خ یق اونها بشه، ولبا اینکه من روز اول به مامانم گفتم که از رفت و آمد متنفرم و دوست ندارم اینجا پاتو-

خونه بهم  نیا یآرمشم تو یمتیق چیخوام به ه ینظر داشته باشه، اما من نم ریما رو ز یزندگ قیطر نیبعید نیست که بخواد به ا

 یفراموش کن نویهرگز ا دیکه نبا شهبخوره این شامل تو هم می

 

 عمیقی کشید وآهسته گفت: نفس
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 منظورت نازنینه ؟ -

 

 لبه تخت نشست و با خستگی دستی میان موهایش کشید وگفت : یرو

 

 در جریان رابطه ماهست ومن مجبور نیستم مقابلش نقش بازی کنم شونینه منظورم اون نیست .الاقل ا -

 

 بله متوجه ام ،منظور شما خانواده امه -

 

 گفت : قیعم یآه دنیانداخت وبا کش شیپا یرا رو شیپا

 

هر دومون این خواهش و ازش کرده  شیقائل نشده ، من برای راحتی و آسا ینمی دونم چرا مامانم برای خواسته من هیچ ارزش -

برداره ،توهم  مونیخصوص یکنم که دست از سر ما وزندگ یبودم .به هر حال امشب تموم میشه و فردا دوباره بهش گوشزد م

 میتونی بری و برای امشب حاضر بشی

 

اق خارج شد و آشفته وعصبی وارد اتاق خودش شد . نازنین از حالت صورتش به درون نا آرامش پی برد . به همین دلیل ات از

 گفت:

 

 که اینهمه بهم ریختی ؟ نیدعوا کرد -

 

 نه ! فقط میدونم هرچی بیشتر میگذره بیشتر از این موجود مشمئز کننده متنفر میشم -
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 القمند میشدی که روزگارت سیاه بود،اگه بهش ع هیاین که خیلی عال -

 

 اره ، از این لحاظ خیلی بهتره -

 

 خوب حاال نگفتی چرا ازش متنفری؟ -

 

 آقا از اینکه خانواده هامون قراره امشب بیان اینجا شاکیه -

 

 یعنی مشکل اون تا این حد حاده؟ -

 

 یه چیزی بیشتر از اینها، اون یک خودشیفته به تمام معناست -

 

 رونیمنم پرت کنه ب ترسمیروانیه تا خودشیفته ،خوب بهتره من دیگه برم ،چون م بیشتر -

 

 کجا ؟امشب شام اینجا بمون ،بعدا با مامان اینا میری دیگه -

 

 نه مامان ناراحت میشه خصوصا که نیما نیست وکلی تنهاست -

 

 دیپرس اریاخت یب مایاسم ن با
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 ! نیما از ازدواج من خبر داره؟ بهش چیزی هم گفتی؟ یناز -

 

 شهینه مگه مغز خر خوردم، داداش بیچاره ام اون گرما و غربت کمش نیست بیام قضیه ازدواج تو روهم که بهش بگم داغون م -

 

 به هرحال که چه،آخرش میفهمه -

 

 حاال تا اومدنش کلی مونده تا اون موقع هم خدا بزرگه -

 

 است و در حالی که مانتواش را می پوشید گفت:برخو نازنین

 

 فردا صبح منتظرت هستم ،فقط خواهشا دیر نکن که اعصاب معصاب ندارم -

 

 حاال میری؟ کاش میموندی وقتی تو کنارمی احساس آرامش دارم -

 

 غصه بخوری یتنهایی هباید کم کم به همه چیز عادت کنی ،امروز هم چون میدونستم تنهایی اومدم اینجا ،نمی خواستم تو  -

 

 مرسی نازی جون ،توهمیشه برام از همه نزدیکتر بودی -
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بد شرایطی هستی ولی این راهیه که خودت انتخاب کردی پس به جای غصه خوردن یه راهی پیدا کن که  یمی دونم تو -

 خودت و نجات بده

 

 ابام همه چیزو تحمل کنماون که از خداشه من همین فردا ازش جدا بشم ،اما من مجبورم بخاطر ب -

 

 دواز اتاق خارج شدند در کنار درب خروجی نازنین بوسه ای بر گونه اش زد و گفت: هر

 

 امیدوارم شب خوبی داشته باشی -

 

 مرسی ، ولی اصال مطمئن نیستم . -

 

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

 

نمانده بود به همین دلیل سریع لباسش را عوض کرد وبا  شیاز رفتن نازنین به اتاقش برگشت .چیزی به آمدن مهمانها  پس

 انتخاب کرد و روی موهایش انداخت واز اتاق خارج شد یآرایش ملیحی یک روسری ساتن نقره ا

 

را نمیدانست و برای پیدا کردن هر تکه مجبور بود همه کابینتها را وارسی کند ولی در نهایت توانست همه را  ییرایوسایل پذ جای

سرویس انتخاب کند .آرمین هنوز در اتاقش بود و او احتمال میداد در حال استراحت باشد .نگاهی به ساعتش انداخت  از یک

 نزدیک هفت بود وکم کم باید خودش را برای نقش بازی کردن اماده میکرد .

 

چرا که هربار او را میدید با صدای باز شدن در اتاق آرمین نفسش در سینه حبس شد ،از هر برخوردی با آرمین هراس داشت  با

هفت با شلوار کتان مشکی پوشیده بود مقابلش  قهی یبرخوردی ناخوشایند از هم جدا میشدند .آرمین در حالی که تیشرت شکالت
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ظاهر شد .تیپش مثل همیشه کامل و بی نقص بود و بوی عطر و ژل مویش فضای خانه را پر کرده بود .نگاه بی تفاوتی به سایه 

را به دست گرفت .سایه که از حضورش معذب بود به قصد رفتن به اتاقش از پله ها  یو یو روی مبل نشست و کنترل ت انداخت

 باال رفت اما هنوز دو پله هم باال نرفته بود که آرمین گفت:

 

 بدم یخود گزك دست کس یبهتره امشب مراقب رفتارمون باشیم ،دلم نمیخواد ب -

 

 طرفش برگشت وآرام زمزمه کرد: به

 

 بسیار خوب -

 

 بگی نهایت دقت وکنی یدروغ یخوا یدر ضمن ،توهنوز مامان منو خوب نمیشناسی پس بهتره وقتی م -

 

 حتما -

 

و مهری با ظرفهای  نیباال رفت ؛اما با صدای زنگ دردوباره برگشت .آرمین از جا برخاست و درب را گشود آرت گریپله د کی

با او گرم  نیریهم با لبخندی ش نیشدند ،سایه به طرف آندو رفت ومهری او را گرم در آغوش گرفت و بوسید .آرت غذاوارد

 و برادرش دست میداد سراغ پدرش را گرفت .مهری با خوشحالی لبخندی زد و گفت: راحوالپرسی کرد .آرمین در حالی که با ماد

 

 پدرت رفته دنبال حاج علی و خانواده ش -

 

 سبد در دستش به طرف آشپزخانه رفت وادامه داد: با
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هم بدنبال مادرش  نیآرت ستیحاال که بعد از سالهادوباره حاج علی و دیده کلی حرف با هاش داره که به این زودیها تموم بشو ن-

 رفت وسایه به دنبالشان وارد آشپزخانه شد وبا ناراحتی گفت :

 

 ه کنم ،اینجوری کلی معذبمکاش اجازه می دادید خودم شام و اماد -

 

 با محبت گفت : یمهر

 

 عزیزم ؟ تو تازه عروسی ،تازه عروس و که نباید تو دردسر انداخت ،ما امشب فقط میخواستیم دور هم باشیم یمعذب چ -

 

 خوش آمدید -

 

 وگفت : دیرا گرفت وبه دنبال خود کش دستش

 

 تعریف کن .شازده من که اذیتت نمیکنه خوش باشی گلم ،حاال بیا بریم برام از زندگی متاهلی -

 

 انداخت نییسایه روی چهره سرد آرمین افتادوباخجالت سرش را پا نگاه

 

 با اعتراض گفت: نیآرت
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زوده که بفهمه شازدت چقد تلخ و  یلیمامان جان راحتش بزار ،این بدبخت که فقط چند روزه آرمین و میشناسه هنوز خ -

 دی خودش همه چیز دستگیرش میشهنچسبه !.... مطمئن باش به زو

 

 را در کنارش نشاند وگفت : هیمبل نشست وسا یرو یمهر

 

نداشته باش آرمین درسته یکم یکدنده ولجبازه ولی توی روابط خانوادگی بهترین پسریه که تا  نی!کاری به حرفهای آرت زمیعز -

 حاال شناختم

 

 مامان جان کی میگه دوغ من ترشه -

 

 آرمین که از موضوع بحث حوصله اش سر رفته بود با کالفگی گفت : -

 

 شما حرف دیگه ای ندارید بزنید -

 

حالی که دستش هنوز در دست مهری بود با معذرت خواهی کوتاهی از جا برخاست مهری دوباره دستش را در دست گرفت و  در

 گفت :

 

 عزیزم پس حلقه ات کو؟ -

 

 گفت : یطربش گره خورد، با دستپاچگدر نگاه مض نیسرد آرم نگاه
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 حلقه ام ،.........خوب ......خوب یکم برادستم گشاد بود ترسیدم گم بشه درش اوردم -

 

 متعجب گفت : یمهر

 

 که اندازه بود دی! روز خر زمیچرا عز -

 

 گفت: یبالودگ نیآرت

 

 از رفتار آرمین کلی غصه خورده ،وزن کم کرده -

 

 گفت: نیبا تشر به آرت مهری

 

 بسه! گهید نیآرت -

 

 رو به او ادامه داد سپس

 

شناسن ،ماشاهلل تو هم که  یروزا زن متاهل و فقط از حلقه تو دستش م نیا زمیببره اندازه ات کنه ،عز نیآرم یداد یم -

 ........ یخوشگل

 

 دادن به بحث ،حرف مادرش را قطع کرد ورو به اوگفت : انیپا یبرا نیآرم
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 فردا بده ببرم اندازه ات کنم -

 

کوتاه  یلیخ یکامال زورک یاز سر واکردن مادرش زده است پس با لبخند یحرف را تنها برا نیا نیدانست که آرم یم یخوب به

 گفت :

 

 باشه حتما -

 

د (وبا لیوانهای خنک بمان نجایتمام شب ا توانستیم یمهر یهایفرار از دست کنجکاو یبه آشپزخانه رفت )کاش برا ییرایپذ یوبرا

 شربت برگشت

 

خانواده اش رسیدند، انگار جانی تازه گرفته بود به طرفشان رفت وگرم ومهربان ، پدر ومادرش را در اغوش گرفت انگار  وقتی

 سالهاست که از آنها دور بوده یاد نداشت که حتی یک شب هم از آنها جدا بوده باشد

 

میفشرد. ساغر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود او را در بغل گرفت و بوسید  او را محکم در اغوش گرفته بود و پدرش

لحظه دوریش را نداشت .احساس میکرد  کی.با اینکه خودش و ساغر هیچ وقت با هم آبشان در یک جوب نمی رفت ولی تحمل 

 ش را نمیداد .به او اجازه فکر کردن به خانواده ا شچقدر دلتنگش بوده اما روح و روان خسته ا

 

با تعجب به این صحنه مینگریست هنوز برایش وابستگی سایه به خانواده اش قابل درك نبود ،حاج علی با لبخند رو به  آرمین

 آرمین گفت:

 

 امروزروزسختی برا هممون بود میجدا نبود هیل حتی یه روز هم از سا کسایو ستیب نیما در ا -
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 با لبخندی گفت: مهری

 

 روزهای اول سخته اما به مرورکم کم عادت میکنید -

 

 درحالی که اشکهایش را پاك میکرد گفت: ناهید

 

 با اینکه یکی از سخت ترین روزهای عمرم بود ولی با فکر خوشبختی سایه دلشاد بودم -

 

آشپزخانه شد.آرمین هم به  وارد عیاش نشود به بهانه پذیرایی سر یمادرش متوجه ناراحت نکهیلبخند تلخی زد و برای ا سایه

 دنبالش رفت وگفت:

 

 به کمک احتیاج نداری ؟-

 

 سردوغصه دارزمزمه کرد: خیلی

 

 نه.......... -

 

را گرفته بود ،چقدر تحت  شیراه گلو ینیبه چهره پر از غمش انداخت و بی هیچ حرفی آنجا را ترك کرد .بغض سنگ ینگاه آرمین

گریه کند ،از اینکه همه فکر میکردند خوشبخت است ، دلگیر بود. خنده های مهری آتش  توانستیفشار بودو دلش میخواست ،م
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هم تازیانه ای به روح زخم  نیمشایخ عصبی وکالفه اش می کرد ،حتی دلسوزیهای آرت یبه دل پردردش می زد و مهربانیهای آقا

 خورده اش بود .

 

ه به خرج داده بود با اینکه مجبور بود غذا را از مسافتی دور حمل کند همراه ساغر و مهری میز شام را چید مهری واقعا سلیق به

ولی چند نوع غذا پخته بود وموقع چیدن میز با وسواس خاصی هرکدام را بنا بر ذائقه هر فرد میچید او حتی از عالقه سایه به 

 و با خنده گفت: ودقورمه سبزی هم غافل نشده ب

 

 پختم چون در جریان بودم که عاشق قورمه سبزیهاین رو هم خصوصی برای عروس گلم  -

 

خودش باز  یدر دلش برا یکند که راه یوضوح متوجه شده بود که مهری در مورد او خیلی کنجکاو است وتمام تالشش را م به

 کند

 

ج رفت میز شام آرمین بین او و پدرش نشسته بود و با پدرش سرگرم صحبت بود برای لحظه ای از این صمیمیت دلش غن سر

پدرش همیشه آرزوی داشتن یک پسر را داشت و حاال از اینکه آرمین میتوانست جای پسر نداشته اش را پر کند دلش شاد گشته 

 بود .با خودش گفت:

 

یکی  ری)چقدر پدرم به دامادش افتخار میکند .دکتر مشایخ، کسی که دکترای عمران داشت و برخالف سن کمش توانسته بود مد

 شهور ساختمان سازی شود (از شرکتهای م

 

.اما با یادآوری اینکه آرمین به خاطر این شرکت و پروژه مهمش حاضر شده او راقربانی غرور خود کند دوباره همه وجودش پر از 

 نفرت از آرمین شد .
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ندلی را برای ص نیاز شام در حالی که در آشپزخانه سرگرم پاك کردن ظرفها و گذاشتن آنها در ماشین ظرفشویی بود آرت پس

 گفت: ینشستن خودکنار کشید وبا لحن دوستانه ا

 

 ،اتفاقی افتاده؟ یامشب درهم و افسرده ا -

 

 نه فقط تحمل نقش بازی کردن و ندارم -

 

 !لمهیکم کم عادت میکنی ؛.....زندگی همش ف -

 

 که دیگرون فکر میکنن خوشبختم ،در حالی که اصال نیستم نجاستیسختیش ا -

 

 کشید و گفت: آهی

 

اونا فقط فکر خودشونن !......برای ساختن دوباره پیوندی که با دستهای خودشون خرابش کردن از زندگی شما دوتا مایه  -

 گذاشتن

 

 دیپرس دیترد با

 

 !تو از اونها دلگیری؟ نیآرت -

 

 را به نشانه تائید تکان داد و گفت: سرش
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 تونم ببخشمشون یوهیچ وقت هم نم -

 

 گفت : متعجب

 

 چرا؟ -

 

 نگاهش کرد وگفت : رهیخ

 

 چون باعث بدبختی تو شدن -

 

گیج وسردرگم شده بود؛ نمی توانست دلسوزی بیش ازحد او را درك کند .چرا باید بدبختی اش تا این  نیآرت یهم با حرفها باز

 مهم باشد که باعث تنفرش از خانواده اش شود نیحد برای آرت

 

 گشوده شد وگفت: یید لبش به لبخندکه او را در فکر د نیآرت

 

 نگران نباش ،همه چیز درست میشه -

 

 نجوا کرد : یلبخند تلخ با

 



 یمهمان زندگ

162 
 

 اره !اما به قیمت زندگی من -

 

 :دیپرس هیوارد آشپزخانه شد ورو به سا آرمین

 

 چای تازه دم هست؟ -

 

 جا برخاست وجوابش داد : از

 

 همین حاال میریزمو میارم -

 

 خواد ؛تو به کارت برس خودم میریزم . ینم -

 

 سخنش پر از نیش کنایه بود لحن

 

 سرگرم ریختن چای شد نیتفاوت پشت به او وآرت یب نینشست وآرم شیسر جا یدلخور با

 

 :دیدوباره با مخاطب قرار دادنش پرس نیآرت

 

 کالسهات شروع نشدن؟ -

 



 یمهمان زندگ

163 
 

 چرا اتفاقا چند جلسه هم گذشته وکلی عقب موندم -

 

 اشاره کرد وگفت : نیبه آرم یپوزخند با

 

 ایراد نداره شوهرت حتما توی درسهای عقب افتاده بهت کمک میکنه -

 

 شد اما او با آرامش گفت : رهیو سایه همزمان به آرمین خ نیآرت نگاه

 

اینه که تو رو با خودم بیرون ببرم تا اون با خیال راحت به کارهاش برسه ،پس دنبالم بیا  ادیفعال تنها کمکی که از دستم برم -

 چون باهات کار دارم

 

 هم عصبی به پا خواست و گفت: نیبا سینی چای از آشپزخانه بیرون رفت و آرت آرمین

 

 اگر در درسها مشکلی داشتی میتونی روی کمک من حساب کنی، کافیه فقط خبرم کنی -

 

 حتما -

 

احساس دوگانه ای دارد .با صدای آقای مشایخ به  نینفس راحتی کشید. نمی دانست چرا در برخورد با آرت نیرفتن آرت رونیب با

 خود آمد

 

 کنم یم ارتیکه صبح تا غروب ز نویواال آرم بنمیدخترم نمی خوای از اونجا بیرون بیای .من اومدم تو رو ب -
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از آشپزخانه خارج شد و به طرف آنها رفت مهری که کنار آرمین نشسته بود خودش را کنار کشید تا میان خودش و  یلبخند با

 برای او باز کند وهمزمان گفت: ییآرمین جا

 

 !بیا اینجا بشین زمیعز -

 

 مبل کنار ویلچر پدرش نشست و گفت : روی

 

 شما راحت باشید من همینجا کنار بابا میشینم-

 

جعبه ای بیرون آورد و با گفتن اینکه قابل دختر گلم ونداره آن را به طرف او گرفت ؛در حالی که با  شیایخ از کیف دستمش آقای

با  یکوچک یهم جعبه کوچکی را باز کرد و زنجیر ظریف با یک پالك از پر نیخجالت جعبه را میگرفت از او تشکر کرد .آرت

را بهم نزدیک کند از آرمین خواست به سایه کمک کند تا  نیخواست او وآرم یم مباز ه هزیبا به اوهدیه داد مهری ک یبالها

 زنجیر را به گردنش بیندازد اما او با قرار دادن زنجیر در جعبه با لجبازی گفت:

 

 حاال وقت زیاده -

 

سید به او هم یک جعبه با بوسیدنش یک دستبند زیبا از طالی سفیدوزرد به دستش انداخت و در حالی که آرمین را میبو ناهید

 که حاوی یک دستبند مردانه بود هدیه داد
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نمی دانست چرا در  دیاز عمق وجود کش یکه هر دوخانواده رفته بودند به جای خالیشان نگاهی انداخت و آه یاز ساعت بعد

شده است اما نمیتوانست باور کند تغییرات  یاساس یاحساس شادی نمی کرد .میدانست زندگیش دستخوش تغییر چیمیانشان ه

 . شندگذاشه با یتا این حد بر روی روحیه اش اثرمنف

 

استفاده را کردو سرگرم جمع آوری وسایل پذیرایی شد وقتی  تیبرای بدرقه مهمانان پائین رفته بود واواز نبودش نها آرمین

 ت وآرام پرسید:برگشت او هنوز در آشپزخانه بود درآستانه در قرار گرف نیآرم

 

 به کمک نیاز نداری؟-

 

 نه ......... -

 

خواست از پله ها باال برود که چشمش به جعبه  یهمزمان دستهای خیسش را با حوله خشک کرد و به دنبالش وارد سالن شد.م و

آن انداخت یک  به طرفش برگشت و آن را برداشت ونگاهی به ندیفرصت نکرده بود آن را بب یاهدایی اقای مشایخ افتاد حت

 : دیبه صفحه ال ای دی بود آرام پرس گاهشسرویس زمرد زیبا بود. آرمین در حالی که ن

 

 با هم چه سرو سری دارین؟ نیتو و آرت -

 

 :دینگاهش کردو پرس متعجب

 

 ؟ هیمنظورت چ -

 

 گفت: یرا به طرف او برگرداند وبه تند نگاهش
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 ه؟یمنظورم روشنه، من مدام شما رو کنار هم میبینم ،میتونم بپرسم جریان چ -

 

 ما فقط سعی میکنیم با هم رابطه دوستانه ای داشته باشیم ،شما دوتا خیلی با هم تفاوت دارین ! -

 

 مبل نشست و ادامه داد روی

 

 تفاوت شما زمین تا اسمونه و این باعث تعجب من شده -

 

 روح اما با آرامش آهسته گفت : یشد وسرد وب رهیعمق چشمانش خ در

 

 و شما در مورد این تفاوتها مدام با هم پچ پچ میکنید ! -

 

او فقط سعی میکنه من در کنار خانواده جدیدم احساس راحتی و امنیت کنم )این حرف را فقط به این دلیل زد که به آرمین  -

 جزخانواده انهاست ( گرییادآورشود که اود

 

 به توگفته ؟ نیجریان شرکت وتهدید پدرم و هم آرت -

 

 خیلی مهمه ؟ نیا -
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 جواب سوالم و بده -

 

 عصبی شد و با خشم گفت: کمی

 

 ارزش نداره اینهمه مهم باشه یزیچرا باید جواب کسی که برات پش -

 

 اشتباه میکنی یتودار -

 

 در مورد چی؟ تهدید پدرت یا بی ارزش بودن خودم -

 

 فاصله بگیری نیه که از آرتبه نفعت -

 

 چرا ؟چون یکی توی این خانواده منو درك میکنه باعث ناراحتی تو شده -

 

 گفت : ادگونهیفر بایرا باال برد و تقر شیتن صدا باخشم

 

 بقیه تو را درك نمی کنن؟ فکر میکنی متوجه نبودم که از سرشب مدام مادرم و ضایع می کردی -

 

 کردن ما بهم رو درك کنم کینزد ینمی تونم منطقشو برا من اونو ضایع نکردم اما -

 



 یمهمان زندگ

168 
 

 خشونت گفت: با

 

 ازدواجند نیفکر میکنی فقط پدر و مادر من مقصرا -

 

 ما داشتیم زندگی خودمون و می کردیم و خیلی هم خوشبخت بودیم -

 

 ازدواج نکردی؟...هان ؟ .......چرا منتظر من نشستی؟ یکه داشت یچاک نهیپس چرا بایکی ازهمون خواستگارهای س -

 

 از لحن تند او برآشفت و داد زد: سایه

 

 وقت منتظر تو نبودم حتی روحمم از وجود توخبر نداشت چیمن ه -

 

 داد سکوت کند،او هم از جایش برخاست و در حالی که جعبه اهدایی حیترج یقیکه دید او حسابی عصبانیست ،با نفس عم آرمین

 را روی میز میگذاشت گفت: خیآقای مشا

 

 اش ،بهتره نگه ش داری برای صاحب اصلیش ندهیاین هم هدیه پدرت به عروس آ -

 

 با بی تفاوتی گفت : آرمین

 

 و هدیه دیگرون و پس میفرستی؟ یادب یب نهمهیتو همیشه ا -
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 عمیقی کشید و گفت: نفس

 

 نه هر هدیه ای و ،من عروس او نیستم و اینم به من تعلق نداره -

 

 فعال عروس اون تو هستی، پس مال خودت -

 

 دیکش ادیخشم فر با

 

 ندارم ،از همتون متنفرم یاجیمن به هیچ چیز شما احت -

 

 با عصبانیت به طرف جعبه هجوم برد و با خشونت آن را به دیوار کوبید و داد زد : نیآرم

 

 ،حاال راحت شدی ایب -

 

متالشی شد و هر تکه آن به طرفی پرت شد .سایه که از ترس زبانش بند امده بود با بغض به آرمین خیره شد.آرمین دهان  جعبه

 از پله ها باالرفت عیباز کرد چیزی بگوید اما منصرف شد وسر

 

********** ************************************************** 
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 مشش فصل

 

اش از خواب بیدار شد خوشحال بود که قرار نیست امروزهم نمازش را قضا بخواند .او در خانواده  یزود با صدای زنگ گوش صبح

ای متعصب و متدین بزرگ شده بود که پدرش بیش از هر چیزی به نماز اول وقت اهمیت میداد از نظر پدرش بیشتر رفتارهای 

احترام می گذاشت  یبود به همین دلیل همیشه به نظرات پدرش در هر مورد مانیای سبک سرانه جوانان امروزی از روی بی

 متین و سنگین که همه را در اولین برخورد به تحسین خودش وا میداشت . ی.پدرش او را خیلی خوب بار آورده بود. دختر

 

کم جان به در  یاتاقش قرار گرفت وضربه ا رفتن به دانشگاه آماده شد وبا این خیال که آرمین هنوزدر اتاقش است پشت در یبرا

کسی جوابش را نداد. از روی ناچاری درب را گشود و به داخل اتاق سرك کشید تخت  ستادیاتاقش نواخت .اما هرچه منتظر ا

 مرتب بود واثری از آرمین هم نبود

 

بود .آه از نهادش برخواست  نییل بر رفتن آرماز پله ها پائین رفت وبه جا کلیدی نگاه انداخت، نبودن کلیدهای اپارتمان دل سریع

 کلید خانه را نداشت .نمی دانست آرمین چه ساعتی از خانه بیرون رفته، چون هنوزخیلی زود بود یباید به دانشگاه می رفت ول

 

 شد و نمی توانست امروز هم بیخیال یشروع م میساعت نه وقت داشت راهی پیدا کند چرا که کالسش ساعت ده و ن تا

شود، چون به خاطر گرفتاریهای عروسی دو هفته سر کالسهاحاضر نشده بود .در ضمن باید هر طور شده امروز  شیکالسها

 داد . یرمییکالسش با آرمین را هم تغ

 

به ذهنش نمی رسید  یروی پله ها نشست و به فکر فرورفت .نه شماره آرمین را داشت ونه آدرس شرکتش را هیچ راه حل عاجزانه

برداشتن  یشود. از جا برخواست وبرا مارستانیو روانه ت وانهیخود اندیشید ،با اینهمه فشار عصبی همین روزهاست که د.با 

 این بود که فکرش را روی فکر نازنین بریزد شاید به نتیجه برسند. رسیدیبه اتاقش رفت . تنها راهی که به ذهنش م لشیوسا

 

 منتظر خودش دید .نازنین با خوشحالی به طرفش آمد و ذوق زده گفت: شانیشگیقرار هم یدانشگاه که شد نازنین را در جا وارد
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 کجایی دختر ؟ یکساعته منتظرتم -

 

 گفت : کالفه

 

 مثل همیشه تو هچل افتادم یناز -

 

 باز چی شده؟ -

 

 هیچی ؟ کلید خونه رونداشتم یکساعت نشستم و به مخم فشار اوردم چیکار کنم ؟ -

 

 خوب حاال چکار کردی؟ -

 

 کارت ویزیتش رو دارم ،بهش زنگ میزنم ورمی!مجبورم بعد از کالس برم خونه خودمون ،توی کشوی درا یچیه -

 

 آخه خنگول ،کسی هم هست شماره تلفن همسرش و نداشته باشه ؟ -

 

 گفت: یاکراه به تند با

 

 !اون همسر من نیست ! یناز -
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 ،پس بهتره لجبازی وکنار بذاری و اینقد زندگی و به خودت تلخ نکنیچه بخوای چه نخوای همسرته  -

 

 اندوه گفت : با

 

 ! یمهمون هیقبول نداره ، میگه تو فقط  یخودشم منو به همسر -

 

 مهمونم که باشی باید شماره میزبانت و داشته باشی ،چون الزمت میشه -

 

 ورمهیکشو درا یگفتم که دارم ،تو-

 

 ودش کوبید و گفت :روی پیشانی خ نازنین

 

!حاال اومدیم و ساغر اتاقت و تمیز کرده باشه و کارت ویزیت  زدلمیآخ کجایی داداشی بیای ببینی چه به روز سایه اومده ؛......عز -

 چکار کنی؟ یخوا یوانداخته باشه آشغالی اونوقت م

 

 -گفتم دست به اتاقم نزنه  بهش

 

 به کی ؟... ساغر!......نه که اونم خیلی حرف -!!  شنوهه
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 همه درهای دنیا رو روی من ببند ،اصال می مونم خونه خودمون اونم از خداشه یحاال توهم ه -

 

 حرفیه ،عروسی که یه روز بعد از عروسیش برگرده خونه باباش واقعا که محشره ،ببینم ! امروز کالس نداره؟ هیخوب اینم  -

 

نم ،توهم قاط زدیا من میگم شماره اش وندارم ،تو از برنامه کالسیش میپرسی؟ تازه گفته تو دانشگاه از صد متری منم چه میدو -

 رد نمیشی

 

 ....ادیروز بزنم تو برجکش تا حالش جا ب هیخواد  یاههههه،اینم که دیگه شورشو درآورده ،آخ که چقد دلم م -

 

 ی میشهحاال بیا بریم سر کالس تا ببینیم بعد چ-

 

 نشستند .بعد از کالس نازنین کتابهایش را برداشت وگفت: شانیسر جا یحرف چیه یوارد کالس شدند وب هردو

 

 استاد ارجمند !......تو این دو ساعت بیکاری چه میکنی؟ یفوالد یبرم سرکالس سازه ها دیمن با -

 

 میخوام برم دفتر آموزش ،باید هر طور شده امروز کالسمو عوض کنم -

 

 پوزخندی زد و گفت : نازنین

 

 مگه کشکه؟ً!! حاال که از هر کالس دوجلسه گذشته عمراً اگه آمورش قبول کنه -
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 می رم خواهش والتماس میکنم شاید قبول کردند ،جزوه هات و هم بده ؛ بعد از آموزش میرم کتابخونه ،بعد از کالست بیا اونجا -

 

 باشه اونجا میبینمت -

 

در حالی که  مهیکه نازنین سراس دینکش یاز در کالس بیرون رفت و سایه هم سرگرم جمع کردن وسایلش شد اما طول نازنین

 صدایش از هیجان میلرزید برگشت و گفت:

 

 سایه اینجاست ،خودم همین حاال دیدمش از کالس اومد بیرون -

 

 پس منتظر چی هستی ؛ بروبهش بگو -

 

 چشمهای گشاد شده به خودش اشاره کرد و گفت: با

 

 ...من!..........اصال حرفشوهم نزن ،اینجا از دیدنش سکته میزنم حاال خونه بود یه چیزی یچ -

 

 آخه خنگول،اگه خونه بود که خودمم جلوش شیر بودم ؛.........جون من نازی بروتا نرفته . -

 

 به خاطر خودت منو تو دهن شیر بفرستی آخ از دست تو من چه ها که نمیکشم ،حاضری -
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 اینهمه غر نزن ؛ برو تا نرفته ! -

 

را روی میز پرت کرد و از کالس خارج شد واز بچه ها سراغ دکترمشایخ را گرفت ، بچه ها هم با اشاره به درب خروجی  کتابهایش

یدن کرد .اما همین که به او نزدیک شد آرمین که به سمت پارکینگ میرفت شروع به دو نیبیرون را نشانش دادند . با دیدن آرم

 سوار شود که با صدای نسبتاً بلندی داد زد : استدر اتومبیلش را باز کرد و میخو

 

 دکترمشایخ ! -

 

 و سرد گفت: دیبه سمت صدا برگشت و نازنین را پشت سر خودش دید . به طرفش چرخ ریمتح

 

 بله؟ -

 

 در حالی که نفس نفس میزد گفت: نازنین

 

 سایه امروز کالس داشت ومجبور شد بیاد دانشگاه ............ -

 

 یتفاوت یقطع شد ونتوانست صحبتش را ادامه دهد نفس عمیقی کشید و دهان باز کرد ادامه دهد ولی آرمین قبل از اوبا ب نفسش

 گفت:

 

 خوب این چه ربطی به من داره؟ -
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 تازه کرد و گفت: نفسی

 

 نست شما چه ساعتی برمیگردید خونهاون کلید نداره ونمی دو -

 

 گفت: یعصب یوبا لحن دیکش یآه

 

 آخ از دست این دختره خنگ! -

 

و هفت جد و آبادته ( اما به موقع جلوی دهنش را  ی)خنگ خودت دیبا حرص لبش را به دندان گزید دلش میخواست بگو نازنین

 گرفت

 

 به او زل زد وگفت : ظیغل یبا اخم نیآرم

 

 نست اینو تلفنی بهم بگه؟ باید حتماً تو را با این وضعیت دنبالم میفرستاد ؟حاال نمیتو -

 

 شد وباشرم گفت : سرخ

 

 آخه شماره شما رونداشت ! -

 

 تاسف چند بار تکان داد و نفس عمیق کشید و گفت: یرا از رو سرش
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 تا ساعت چند کالس داره؟ -

 

 کالسمون تموم میشه 4ساعت  -

 

 بهش بگو سعی میکنم تا اونموقه خونه باشم ، بعد از کالس سریع بیاد خونه -

 

 هیچ حرف دیگری سوار اتومبیلش شد و راه افتاد . وبدون

 

از او ، به دفتر آموزش رفت و با خواهش و  نیپیغام آرمین را به او داد و با عجله به کالسش رفت ،بعد از جدا شدن نازن نازنین

کارمند آموزش خواهشش را نپذیرفت .پس ناگزیز به  یغییر کالسش را داد اماهر چه التماس کرد خانم اسدالتماس درخواست ت

 سمت کتابخانه رفت.

 

فکر و حواسش پیش کالسش با آرمین بود .کم کم داشت مطمئن میشد یک تخته اش کم است ،آخر این چه زندگی بود که  همه

برنامه کالسیش را بتواند ردیف کند که با استاد مشایخ  زدیم یاشت به هر دربرای خودش درست کرده بود ،چند هفته قبل د

با او عوض کند .حتی خانم اسدی کارمند آموزش هم از دستش شاکی شده  راکالس بگیرد و حاال داشت التماس میکرد کالسش 

نداشت چون با حذف سازه های بود که این درس را حذف کند که این هم امکان  نیبود .تنها راهی که به نظرش میرسید ا

 فوالدیِ دو یک ترم عقب میافتاد و این جزؤ برنامه او و آرمین نبود .

 

و کالفه به طرف خانه به راه افتاد .احساس گرسنگی روی اعصابش اثر گذاشته بود .عادت نداشت از سلف غذا بگیرد  خسته

اد اما حاال که حتی غذاهای مادر هم منتظرش نبود پس چرا ،غذاهای خوشمزه و گرم مادر را به چند ساعت گرسنگی ترجیح مید

حاضر نشده بود با غذای بدمزه سلف خودش را سیر کند ؟ با خستگی خودش را در اتاقک آسانسور انداخت ،هزاران فکر بیهوده در 

 ذهنش وول میخورد
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پشت در موندنم براش اصال مهم نباشه ؟ شاید مجبور بشم مثل خل ها پشت در  ای! نکنه آرمین فراموش کرده باشه ؟  ای)) خدا-

بهش بدم  یچه دروغ دیتاکسی بگیرم و به خونه پدرم برم، اما اگه مامان پرسید اینجا چه میخوام با هی؛یا بهتره  نمیبه انتظار بش

 ؟((

 

ب آپارتمان ایستاد و زنگ را فشرد .لحظه ای بعد در روی ترس از اینکه ممکن است هنوز آرمین به خانه برنگشته باشد پشت در با

پاشنه چرخید و آرمین درآستانه در ظاهر شد نفس راحتی کشید و سالم کرد ،آرمین با رها کردن دستگیره در جوابش را به 

در گرسنه بود سرش وارد شد .وسایلش را روی اوپن گذاشت و به طرف یخچال رفت آنق شتسردی داد و به او اجازه ورود داد پ

 نبود گریکه قادر به تحمل یک لحظه د

 

 که حرکاتش را زیر نظر داشت با تعجب پرسید : آرمین

 

 هنوزغذا نخوردی؟ -

 

 برداشت وگفت : خچالیاز  یظرف

 

 به غذای سلف عادت ندارم -

 

که همیشه در خانه لباس راحتی غذا برای گرم شدن درون مایکروویو گذاشت و با برداشتن وسایلش به اتاقش رفت .با این مقداری

پوشید و شالی روی  یخی نیسه ربع با شلوارج نیآست یمیپوشید اما مجبوربود بخاطر حضور آرمین لباس مناسب بپوشد بلوزآب

 ای بیش نبود که باید مواظب حریمش با او باشد . بهموهایش اندخت ، در نظر او آرمین غری
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شت و وارد آشپزخانه شد .آرمین فوتبال میدید و او حدس زد باید طرفدار یکی از این دوتیم آمد واز کنار آرمین گذ نییها پا ازپله

 خیره شده است .غذایش را از ماکروویو برداشت ورو به آرمین گفت: ونیزیباشد که اینگونه به صفحه تلو

 

 ن؟یشما نهار خورد -

 

 گفت: یزده ا خینگاهش کند با لحن  نکهیا بدون

 

 نهارو ظهر میخورن نه حاال -

 

 نداشت وجودش را در کنار خودش حس کند یلیسوالش پشیمان شد.در نگاه این مرد او تحقیر شده بود ؛پس دل از

 

از خوردن غذا ظرفهایش را شست و به سالن برگشت .نگاهش روی سرویس متالشی شده افتاد ،هنوز هر تکه اش یکطرف  پس

 افتاده بود .با بی میلی گفت:

 

 چای میخوری؟ -

 

 سردی جواب شنید به

 

 نه ،کار دارم ،میخوام برم -

 

 ...........ایخواست چه را ثابت کند حضور خودش را و یبود ، م یدست خودش عصب از
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 پله باال رفت که آرمین از جایش برخواست و گفت: کیرفتن به اتاقش ، یبرا

 

 بیا این کلید یدکی خونه -

 

 بیرون کشید و گفت: یپله پائین آمد و مقابلش ایستاد و کلید را از او گرفت .آرمین کیف پولش را بیرون اورد و از میانش کارت از

 

 به اون مغز فندقیت فشار بیاری یاین کارت ویزیت منه ،حتی اگه ازم متنفرم باشی باز هم این کارتو نگه دار تا مجبورنشی ه -

 

 روی میز انداخت و ادامه داد: یکه پاکتجوابش را بدهد  میخواست

 

هست که هرچه  یمبلغی برای خرجیت توش واریز میکنم .واریزیم اونقدر انهییه حساب به اسم خودت برات باز کردم وماه -

 کافیه بهم یه اس ام اس بدی یخواستی بریز و بپاش کنی باز هم تموم نشه،ولی باز هم اگه بیشترخواست

 

 اسپرتش را برداشت و اضافه کرد: کت

 

 من شب دیر میام ،بهتره درو از داخل قفل کنی و کلید و برداری -

 

 ادامه داد دیتاک با
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 یادت نره کلید و رو در جا نذاری من پشت در بمونم -

 

 :دیبکشد و بگو ادیفر میخواست

 

کنم شب  یونه و وسایلش را نمی خواهم ،اما التماست مندارم ،من به خودت نیازی ندارم ،من اصال این خ ی)من به پولت احتیاج

 و تاریکی شب وحشت دارم ( ییرو زود بیا ،چون من ازتنها

 

 تفاوت رفته بود . یالتماسش از گلو خارج شود ... و آرمین بی خیال وب ادیغرورش اجازه نداد فر اما

 

رگه رمزوبرگه افتتاح حساب نگاهی به رقم افتتاح حساب کرد به داخلش انداخت کارت اعتباری بود با ب یرا باز کرد و نگاه پاکت

چند سالش را به راحتی میتونست پرداخت کند آرمین با خودش در مورد او چه فکری کرده بود که  یرقم باالیی بود که هزینه ها

زمرد  سیجمع کردن سرو یپاکت را روی میز انداخت وبرا ی.با ناراحت ستیو مخارج امروز خرجاو هم مثل خیلی از دخترهای پر

جعبه را  نیوبهمراه خود به اتاقش برد . ا ختیرا جمع کرد ودرون جعبه اش ر شیخم شد همه تکه ها نیزم یپخش شده به رو

 وباید به دست صاحب اصلیش برسد . تگذاشت وبا خود اندیشید این هم متعلق به من نیس شیهم در کنارجا حلقه ا

 

هم خودش خسته بود هم فکرش ،پس تصمیم گرفت برای آسایش روح و روانش کمی استراحت  خود را روی تخت انداخت کالفه

 کند .

 

خانه را نداشت اگر خانه خودشان بود حتما حاال  نیچشمهایش را گشود ،هوا تاریک شده بود اصال حوصله تنهایی در ا ییصدا با

ه بود .وضو گرفت و پای سجاده نماز ایستاد با یاد خدا کمی داشت سر به سر ساغر می گذاشت و یا در اتاقش با نازنین خلوت کرد

. کلی با خدا درد و دل کرد و از او خواست که در این کردیم دایآرامش یافت .اینکه کسی هست که مواظب اوست ، تسلی خاطرپ

راه به او صبر و استقامت دهد. بعد از نماز احساس آرامش وراحتی بیشتری میکرد از جا برخواست و لپتاپ و جزواتش را برداشت 

سش ریخته بود با شد .روشن بودن خانه کلی از تر طمئنوبه سالن رفت.همه لوسترهای خانه را روشن کرد واز قفل بودن درم

ضربه ساعت ده را  10احساس آسایش نسبی خود را روی مبل رها کرد وسرگرم مرورجزوه هایش شد .پاندول ساعت سالن با زدن 
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شب وحشت  تاریکیاعالم میکرد اما هنوز از آرمین خبری نبود .یاد نداشت شبی را تنها سپری کرده باشد .از بچگی از تنهایی و 

در این زندگی چیزهای تازه ای راتجربه کند با این فکر که شاید مجبورشود لحظه های سخت و وحشتناکتری داشت اما قرار بود 

 را پشت سر بگذارد قلبش تیر کشید .چندبار کارت آرمین را برداشت و زیر و رو کرد اما غرورش اجازه نداد با اوتماس بگیرد .

 

که امشب تنها شبی نخواهد بود که تنها میماند و این شب سخت  نستدایآمد اما م یم ششیاز نازنین میخواست امشب پ کاش

تکرار شدنی است .ساعت از یک هم گذشته بود اما انگار قرار نبود آرمین امشب بیاید .از این فکر که ممکن است اصال امشب نیاید 

ست از خودش ضعف نشان دهد اما دلش نمیخوا یجا کنده میشد .اشفته و خسته بود ول زگریه اش گرفت .با هر صدایی قلبش ا

در واقع ضعیف و شکننده بود و خودش این را به خوبی میفهمید دیگر تحمل این لحظات سخت و دلهره اور را نداشت پس 

پرابهت آرمین در گوشی پیچید  صدایمستاصل گوشی تلفن را برداشت و از سر ناچاری شماره آرمین را گرفت .پس از چند بوق 

 شنیدن صدایش آرامش یافت .آرمین با لحن خشک و آمرانه ای دوباره گفت: برای لحظه ای از

 

 بله؟ -

 

 حالی که صدایش از هیجان میلرزید گفت: در

 

 سالم ،منم سایه -

 

 را به سردی پاسخ داد وبی احساس گفت: سالمش

 

 میشنوم ! -

 

 لحن سرد و تلخ او جا خورد اما به روی خودش نیاورد و با صدای ضعیفی گفت: از
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 نیاگه امکان داره کمی زودتر به خونه برگرد -

 

 گفت: مغرورانه

 

 چرا؟......مگه اتفاقی افتاده؟ -

 

ش را فراگرفت وبا لحنی شد مگر حتماً باید اتفاقی می افتاد تا که او به خانه برگردد .خشم و نفرت به جای ترس همه وجود شوکه

 که سعی میکرد از خشم کنترل شده باشد گفت:

 

 فکر میکردم آسایش و راحتی مهمان باید از هرچیزی مهمتر باشه -

 

 و ریلکس جواب داد: بیخیال

 

 من هم در فراهم کردن وسایل راحتی شماکوتاهی نکردم -

 

 زد: ادیکرد در حال انفجار است خشمگین فر احساس

 

نصف شب تک و 2یه دختر جوونوتا ساعت  شهیحاضر نم یانسان چی!........ه هیدرك وشعور چ یدون یآدم ؟!تو اصال م نگیتورو م -

 خود! یخوشگذرون یتنها رها کنه وبره پ
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 آرامش گفت : با

 

 پس منو....... یاین زندگیه که خودت انتخاب کرد -

 

 حرفش پرید و گفت: میان

 

که من فرار و به قرار ترجیح بدم؟... باشه مشکلی  فینقشه کث هینقشه است !..... هینقشه است ؟.........آره  هیپس همه این کارها  -

 هستین یگم شما چه حیوون کثیف وحال بهم زن ینیست من همین امشب از این خونه می روم اما مطمئن باش به همه م

 

 زبونت از یه خنجرم تیز وبرنده تره! شیهیچ میدونی ن -

 

 قلب شما هم آبروی هرچه سنگه رو برده! -

 

 لحنی تمسخر آمیز گفت: با

 

 خیلی مغروری !...با اینکه از ترس داری میلرزی اما اصال به رو خودت نمیاری -

 

 ! نیوشما هم چقد از این وضعیت من لذت میبر -

 

 گفت: یباپوزخند
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 که ضعیفی و ترسیدی. یاعتراف می کن یپس دار -

 

 پر از خشم شد وداد زد : دوباره

 

 دمیترس یاگه نم کنمی؛.............اما من برخالف تو فکر م یشد ی!......حاال راضدمیترس میلی!......خ دمیآره من ترسیدم !.....ترس -

 اصال یک دختر طبیعی و نرمال نبودم

 

 ای سکوت کرد و سپس با لحنی آرامش بخش گفت: لحظه

 

نگهبان داره که امنیت اونجا رو تضمین می کنن، منم تو راه هستم و تا یه ربع دیگه خونم ،درو از نگران نباش ،برج چند تا  -

 داخل فقل کن وبرو راحت بخواب .

 

 را که قطع کرد به آرامش رسیده بود . نمی دانست در لحن کالم آرمین چه بود که تا این حد باعث آرامشش شده است. گوشی

 

کشید و از جا برخاست و به اتاقش رفت مطمئن بود که آرامین تا یک ربع دیگر می اید با اینکه دلش نمی خواست  یعمیق نفس

 ولی نا خودآگاه به او اعتماد می کرد .

 

زد و لباس خوابش را پوشید و در اتاقش را فقل کرد اما تا آمدن آرامین نمی توانست راحت بخوابد وقتی صدای باز شدن  مسواك

. از ترس نفسش در سینه حبس شد ولی وقتی صدای پا وارد اتاق روبرو دیپایی که از پله ها باال می امد را شن یسپس صدا در و

 بعد به خواب رفت . یشد و سپس قطع شد نفس راحتی کشید و لحظات
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***************************************** 

 

گرفت و پس از تعویض لباس کتابها و لپتاپش را برداشت و در حالی که با صدای آالرم گوشی موبایلش بیدار شد ،دوش  صبح

رفته، از اتاق خارج شد بعد از چند بوق  رونیشماره نازنین را می گرفت با خیال راحت و فکر اینکه درخانه تنهاست و آرمین ب

 : وگفترا جواب داد  ینازنین خواب آلود گوش

 

 بله ! -

 

 سالم ، خوبی گلم !-

 

 باشه ریم ، کله سحری خواب دیدی خآره خوب-

 

 یه وقت باد می کنی می ترکیها یمی خواب نهمهیمن !... ا یآخه نازناز-

 

 سر کیفی ! ....نکنه خبرایی شده یحاال چی شده اول صبح-

 

 مانده به آخرین پله نشست و گفت: یکیپله ها پایین امد و روی  از

 

 خنگ نشو بدبختی هم سر کیفی داره-

 

 مروزم مشکل تازه داریپس بگو ا-
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 مگه تو حالل مشکالتی-

 

 کی من ! منو چه به این غلطا-

 

 حاال به دل نگیر ، تو عزیز دل خودمی-

 

 پاچه خواریو بذار کنار ! جون بکن ببینم دوباره چی شده . نهمهیا-

 

، مشکل کالسم هنوز حل نشده ، دیروز هر کاری کردم آموزش قبول نکرد کالسمو تغییر بدم . می گن اسامی رو دادن  چییه-

استادا دیگه نمی شه کاریش کرد . مگه اینکه حذفش کنم که اینم امکان نداره یک ترم عقب می مونم و کلی برنامه هام بهم می 

 ریزه .

 

 حاال می خوای چه کار کنی .-

 

ترم این  هیبدم درغیر اینصورت مجبورم  رییباهاش کالس دارم باید تا قبل از کالس هر طور شده کالسمو تغ میوز ساعت ده نامر-

 زقلوت)تلختر اززهر( از خود راضی و تحمل کنم

 

 مطمئن باش آموزش قبول نمی کنه .-
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خوام برم پیش استاد ارجمند ، تو که می دونی اون حاضره بخاطر من هر کاری انجام بده با اینکه دلم نمی خواست هیچ  یم-

 خوب مجبورم و نمی شه کاریش کرد یوقت از او کمک بگیرم ،ول

 

 اره اون بیچاره هر کاری می کنه تا به تو نزدیک بشه غافل از اینکه تو نکبت خودتو بدبخت کردی .-

 

 . دمیاین زندگی کوفتی و تو سر من بکوب ، خودت که خوب می دونی خودم بیشتر از هر کسی دارم تاوانشو م یحاال تو هم ه-

 

 گرفت . یاستاد ارجمند دیروز سراغتو م یناراحت نشو ،من که منظوری نداشتم ؛راست-

 

 جدی، تو چی بهش گفتی .-

 

 . یدکتر مشایخ کالس بگیرگفتم کالسهات با او تداخل داشته مجبور شدی با -

 

 رم بهش می گم دوست ندارم سر کالس مشایخ برم یه کاری کن کالسم با او کنسل بشه . یخوب کردی ،حاال م-

 

 بتونه . یکن یفکر م-

 

 کنه یمی دونم هر چی بهش بگم نه نمی گه و همه تالششو م-

 

 پس غرورت چی می شه !-



 یمهمان زندگ

189 
 

 

 مجبورم !خودت که می دونی ، در غیر این صورت باید کالس این خود شیفته عوضی وتحمل کنم .-

 

 امیدوارم موفق بشی .-

 

 وگفت : دیکش یآه

 

 شهیبد شروع کردم اما امیدوارم تو این مورد موفق بشم ،واال تمام ترم زهرمارم م یلیبا اینکه امسالو خ-

 

 دانشگاه ؟ یایساعت چند م-

 

 ال ،باید تا قبل از کالسم، استاد ارجمند و ببینم .ساعت دوازده کالس زبان می بینمت .حا نیهم-

 

 باشه برو .-

 

 خوردن صبحانه وارد آشپزخانه شد اما در آستانه در خشکش زد یرا قطع کرد و از جا برخاست و برا گوشی

 

ته بیشتر تظاهر به خوردن می کرد . مطمئن خیلی خونسرد و ریلکس با حرکت اسلو موشن داشت صبحانه می خورد الب آرمین

 از جابرخاست وبا آرامش گفت: دیدیکه او را مسخ شد م نیبود که تک تک کلماتش را شنیده ،آرم
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بالیی سرت می یاره که از  یبهتره تا قبل از ساکشن من ،کالست وحتما تغییر بدی در غیر این صورت این زقلوت از خود راض -

 جون خودت سیر بشی

 

 محکم گفت: یساختگ یجرات اب

 

 کنم ؛اما پا توی کالس تو نمی زارم . ینکارومیمطمئن باش اگه مجبور بشم حذفش کنم ا-

 

 گفت : قیعم یدرهم کشیده و اخم یایستاد وبا ابروهای روبرویش

 

 فکرشو هم نکن که به این طریق برنامه طالق و یک ترم عقب بندازی .-

 

 گستاخ گفت : . یبرایش مهم است پراز خشم با چشمان نهمهیطالق ا دید یاینکه م از

 

 مجبوری منو سر کالست تحمل کنی و حتی بهم کروم بدی یزودتر از شرم خالص بش نکهیا یپس برا-

 

 و گفت: ستادیا شیبرود روبرو رونیخواست از در ب یکه م یبرداشت ودر حال زیم یرا از رو کیفش

 

شاید مجبور بشم سر کالس تحملت کنم اما مطمئن باش یک صدمم بهت کرو نمی دم پس تا دیر نشده برو دست به دامن -

 همون ارجمند شو .

 

 از مقابلش گذشت واز در خارج شد عی،سر دیبگو یزیاجازه دهد او چ نکهیاز ا وقبل
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 ف در پرت کرد و داد زدبود با عصبانیت جزوه در دستش را به طر نیکه از رفتارش خشمگ سایه

 

 کنم یکارو م نی!مطمئن باش هم یعوض شیروانپر کهیمرد -

 

 نفوذ نکرد و حرفش فقط یک کالم بود یذره ای هم در دل خانم اسد شیهم به دفتر آموزش رفت ،اما خواهش و التماسها دوباره

 

 )کاری از دست من برنمی آید( -

 

از آنجا خارج شد و سراغ استاد ارجمند را از بچه ها گرفت . استاد  یاراحت وعصبفایده است . ن یدید عجز و التماسش ب وقتی

 خواست مزاحم کالسش شود ؛ پس ناگزیر پشت در کالس منتظرش ایستاد . یارجمند سر کالس بود و او دلش نم

 

انگاراصال خیال بیرون امدن انتظار نگاهی به ساعتش انداخت وقت کالس استاد ارجمند تمام شده بود، اما  یمدتی طوالن بعداز

سرش ریخته اند و به او اجازه خروج نمی  یکه در حال حاضر همه بچه ها رو دیفهم ینداشت .اخالقش را خوب می دانست و م

ده دقیقه وضعیت  نی. ده دقیقه دیگر کالسش با مشایخ شروع می شد و باید قبل از ا ددهند با دلشوره عرض راهرو را می پیمو

 شخص می کرد، در غیر این صورت مجبور بود تا دیر نشده سر کالس اوحاضر شود.کالسش را م

 

 هیسا دنیهمین لحظه در کالس ارجمند باز شد و مثل همیشه شاد و سر حال از کالس بیرون امد ؛با د در

 

 هم به طرفش رفت و گفت : هیلبخند به طرفش قدم برداشت .سا با
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 سالم استاد .-

 

 سالمش را جواب داد و گفت : یمیگرم وصم یلحن با

 

 کم پیدائید خانم ستوده !-

 

 لبخند گفت : با

 

 همین جا هستم نزدیک نیم ساعته پشت در کالستون منتظر تونم.-

 

 باید خیلی مهم باشه که شما منتظر من باشید . حاال چی شده-

 

 چیزی نیست در مورد کالسمه.-

 

 یخانم ایزدی شنیدم با دکتر مشایخ کالس گرفت از

 

آره مجبور شدم کالسمو با ایشون بگیرم ولی حاال پشیمون شدم و می خوام تغییرش بدم که دفتر آموزش هم قبول نمی کنه -

 گه مهلت حذف واضافه تموم شده یوم

 

 خوب حاال چه کاری از دست من برمی آید-
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 می خوام از شما خواهش کنم این مشکل و برام حل کنید-

 

ی کار همکارای خودمون دخالت کنیم. خصوصا اینکه این قانون دانشگاست که دانشجو استاد شوانتخاب اما ما اجازه نداریم تو-

 کنه نه استاد دانشجو رو

 

 ولی استاد من مجبور بودم-

 

 ارجمند با لبخندی گفت : استاد

 

 که بیشتر دانشجو ها براش سرو دست می شکنند هیدکتر مشایخ استاد خوب و با تجربه ا-

 

همین لحظه دکتر مشایخ وارد راهرو شد و در حالی که نگاهش روی چهره خندان ارجمند که به سایه زل زده بود زوم شد ه  در

 بود به آندو نزدیک شد سایه با لبخندی روبه ارجمند گفت:

 

 اما من از اون دانشجوها نیستم .-

 

 بله متوجه ام-

 

 ر دو گذشت . ارجمند به سایه گفت :مشایخ سالم سردی به ارجمند کرد و از کنار ه دکتر
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 فعالسر کالست برو تا ببینم چه کار می تونم برات انجام بدم-

 

 یعنی امیدی هست-

 

 مگه دانشجویی پیدا بشه که بخواد مثل تو از کالس من انصراف بده که در اونصورت باید باهم کالستون وعوض کنید-

 

 ناامیدی گفت: با

 

 مشایخ روبه کالس شما ترجیح بده . که فکر نکنم کسی کالس دکتر-

 

 )خودش هم از اینهمه دو رویی خودش حالش بهم می خورد (

 

 ارجمند با خنده گفت: استاد

 

 دانشگاه خیلی محبوبه . یولی اون که تو -

 

 کالسهاش اینهو حکومت نظامیه .-

 

 خوب هر کسی یه روشی داره ،حاال تا دیر نشده برو سر کالست .-
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 باشه می رم ببخشید که مزاحمتون شدم .-

 

 گفت: باخنده

 

 باشه می بخشم ، اما من وقتی چهره بشاش شما رو می بینم بیشتر خستگیم از تنم بیرون می ره-

 

تلخی زد و از او خداحافظی کرد خوب منظورش را گرفته بود . با اینکه او مرد ایده الش نبود ولی فکر می کرد اگر در  لبخند

او  کطرفهیمشابهی با ارمین بود حتما او را انتخاب می کرد چرا که مطمئن بود استاد ارجمند عاشق اوست و تحمل عشق شرایط 

 ادد یم حیرا بر زندگی زجر اورش ترج

 

برجا  نیچهره ای در هم وارد کالس شد و با سالمی کوتاه به طرف صندلی خالی رفت اما با صدای محکم وپر ابهت آرم با

 . میخکوب شد

 

 خانم محترم ! کجا ؟.........-

 

 گفت : دهیبر دهیطرفش برگشت و مقطع وبر به

 

 من....من ........دانش........دانشجوی همین کالسم-

 

 طرف بچه ها برگشت وبا تمسخر گفت: به
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 فک کنم، منم استاد همین کالس باشم!-

 

 گفت : یبا صدای مرتعش ولرزان کردیدر گمی م، سایه که احساس خجالت وسر  رخندهیحرف آرمین بچه ها زدند ز از

 

 می رم که بشینم-

 

 دیطرفش برگشت وآمرانه پرس به

 

 با اجازه چه کسی؟-

 

کمکش  یاریحرص لبش را به دندان گزید نمی دانست چه جوابی باید بدهد واقعا در آن لحظه ذهنش هنگ کرده بود واصال  با

 گفت : یبا سرخوش دیرسیو خشنود به نظر م یاو راض یکه ازآشفتگ نینبود .آرم

 

 که از قانون های کالس من خبر ندارین ؟ نیداشت فیشما خواب تشر-

 

 : دیپرس کالفه

 

 چه قانونی؟-

 

 تا حاال کجا بودین، که حاال اومدین سر کالس ؟-
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 من اولین جلسه ایه که میام سر این کالس و خبر از قانون های شما ندارم .-

 

 بلند و شمرده گفت : رفتیم بونشیاستوار به طرف تر یکه با گامها یحال در

 

 نمی دونستید؟ نویبعد از من حق ورود به کالس و نداره ؛ شما ا ییدانشجو چیدونن که ه یبه هر حال همه م -

 

 من در جریان نبودم .-

 

 وگفت : دیرا کاو شیسر تاپا زیآم ریتحق ینگاه با

 

 یتحقیق می کرد کمیمن کالس می گرفتی در مورد کالسم بهتر بود قبل از اینکه با -

 

 صبرش لبریز شده بود با خشم گفت : دیگر

 

 قی،در ضمن فکر هم نمی کردم اینقدر مهم باشه که بخوام در موردش تحق رمیمن به خاطر تداخل مجبور شدم با شما کالس بگ-

 شما رو گرفتم معذرت می خوام . نطوریکنم . حاال هم از اینکه وقت کالس وهم

 

 و قاطع گفت : یخواست از کالس خارج شود که آرمین با دست به صندلی خالی اشاره کرد و جد می
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 ؛دیگه هم تکرار نشه . دینیبش دیبر -

 

ستانش صندلی خالی کنار ستایش یکی از دو نیگستاخش گذشت و روی اول دگانیحرص دندانهایش را برهم ساید و از مقابل د با

 نشست . ستایش روی برگه نوشت .

 

 تو برجکش! یمرحبا ،خوشم اومد خوب زد-

 

 از رو نرفت وباز نوشت شیرفت اما ستا شیبه ستا یغره ا چشم

 

 که اجازه داده بعد از خودش وارد کالس بشه یثبت بشه ؛چون تو تنها کس نسیامروزتو کتاب گ دیبا -

 

عصبی و پر از خشم بود که حوصله جواب دادن به ستایش را نداشت به همین خاطر بی هیچ حرفی نگاهش را به تخته  اینقدر

 استاد گم شد. یِگفتار درس یوایت برد انداخت و در البال

 

التش بیان می کرد و جم وایراحت وش یلیکلمات را خ نیانداخت .آرم یم نیرسا و پر ابهت آرمین در سکوت کالس طن یصدا

تدریس می کرد اما چیزی که برایش اصال  واتریجمله در مقایسه با استاد ارجمند خیلی بهتروش کیقابل فهم ودرك بودند و در

بود او خیلی راحت بین دانشجوهای دختر و پسرفرق قائل می شد وقتی  دانشجوهابه  نیآرم زیآم ضیقابل فهم نبود نگاه تبع

 یرا به او می دوخت و فقط او را مخاطب جواب قرار می داد ولی وقتی دختری سوالی مسوالی می پرسید تمام نگاهش  یپسر

سایه سوال برانگیز بود و در آن  برایدر حالی که کالس را مخاطب قرار می داد جواب سوالش را کوتاه می داد این حرکت  دیپرس

به غیر از سازه های فوالدی هیچ بحثی نمی  کرد اما در کل از کالسش راضی بود چرا که در کالس یکالس احساس حقارت م

 نداشت ختنیشد و هیچ دانشجویی حق مزه ر
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رفتن به طرف درب کالس رفت که دوباره استاد مشایخ با تمسخر  رونیکه تمام شد سریع وسایلش را برداشت وبه قصد ب کالس

 گفت :

 

 حاال چه عجله ایه دیر اومدی و زودهم می ری ؟! -

 

 اعث شد که دوباره دانشجوها بخندند . آرمین ادامه داد .تمسخرآمیزش ب لحن

 

 به تو یاد ندادن به بزرگترت احترام بذاری-

 

داد اما نمی توانست ،اگر جای  یرا م شیدر ایستاده بود وفقط حرص می خورد چقدر دلش می خواست جواب تکه ها کنار

می داد، آرمین هم خوب می دانست که او در موقعیتی نیست که  شیها نیدیگری بود حتما جواب دندان شکنی به همه توه

 استفاده رامی برد تیبتواند جواب تحقیرهایش را بدهد و ازاین لحظات نها

 

 زمزمه کرد: یبه آرام یوعصب آشفته

 

 فک کردم کالس تموم شده-

 

 پایان وقت کالس و من اعالم می کنم نه شما.-

 

 به طرف بچه ها برگشت و گفت : سپس
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 برای جلسه بعد این همورك و محاسبه کنید . -

 

 با گفتن خسته نباشید وسایلش را برداشت و از مقابلش گذشت و کالس را ترك کرد . و

 

کنارش نشست . نازنین در حالی که هنذفری را از روی گوشش برمی  یرا در کالس زبان دید به طرفش رفت وبا خستگ نازنین

 داشت گفت:

 

 ؟یکالست وعوض کن ی.....چه کار کردی ؟ تونستخسته نباشی !....-

 

 نه استاد ارجمند می گه باید یکی پیدا بشه که بخواد کالسشو با تو عوض کنه .-

 

 یعنی کسی پیدا می شه؟-

 

 یک در هزار-

 

 گفت : ریمتح

 

 اینهمه کالسش بده ؟-

 

نه اتفاقا کالسش خیلی هم عالیه!... نحوه تدریسش با ارجمند زمین تا اسمون فرق می کنه ولی خوب کالسش خیلی خشک و -

 رسمی که بیشتر بچه ها اینو نمی پسندد
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می گردن که راحت نمره بده ، اونم که الکی خوش نیست و یه صدم کرو نمی ده ،حاال  یآره بچه ها دنبال استادهای شل وآبک-

 گه تنها راه اینه می خوای من کالسمو باتو عوض کنما

 

در کل کالسش خیلی خوبه خودت که می دونی من  ینسبت به من فاکتور بگیر رهاشیواگر ازتحق ینه تو تحمل رفتارشو ندار-

های بچه ها یه  از کالس های که شل و ولن اصال خوشم نمی یاد ، اما اون خیلی به خودش و تدریسش اعتماد داره ،در برابر سوال

می خوان بپرسن و همون لحظه جواب می ده، می شه گفت : یک خود شیفته به تمام  چیلحظه هم فکر نمی کنه انگار می دونه 

 معناست

 

خوب خوشحالم که با این مساله کنار اومدی ، خیلی نگرانت بودم ، حاال این قضیه تحقیرها چیه مگه اونجاهم به پرو پای هم می -

 پیچید ؟!

 

 زد و گفت : لبخندی

 

 اوه ... چه جورم !! البته همش هم تقصیر من بود-

 

 شده؟ ی!........ حاال چ یضیدونم ، مر یتو که م-

 

هیچی دیر سرکالس رفتم و می خواستم زود هم بزنم بیرون که اونم قات زد ویه چیزای گفت . بگذریم از بابا و مامانم چه خبر،  -

 حالشون خوبه
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نگار یک ساله بابا و مامانش و ندیده ،هیچی مامانت هم نشسته هی اشک می ریزه آخ که چقد دلم می خواست دختر لوس ، ا-

 یلباس عروسی بپوشه وبدبخت شه،که از خوشحالی تو پوست خودتون نم لشیبرخالف م نیبهش بگم حاال که مجبورش کرد

 یگه این گریه هاشون چیه .دونم د ینم عاواق هی....... ؛سا یکه چ نیحاال قنبرك زد دیدیگنج

 

 اینجوری نگو نازی ، اونها هم یه جورایی مجبور بودن-

 

!.......... زندگیتو و به لجن کشیدن می گی مجبور بودن ،...........بابا تو دیگه کی هستی !  یدختر!... چه اجبار یگ یم یاجبار! تو چ-

 اگه من بودم بخاطر این کارشون هیچ وقت نمی بخشیدمشون .

 

 ره ،حاضرم به خاطرش تو آتیش هم برم . یتو که می دونی من جونم برا بابام م یناز-

 

باهات بزرگ شدما ! و می دونم چقدر لجباز و یکدنده ای . حاال نمی  نکهیمی دونم ، در خنگول بودن تو که شک ندارم ،مثل ا-

 خوای بهشون سر بزنی ؟

 

 . کنمیزندگی جدیدم عادت م حاال نه ... شاید آخر هفته اومدم ، دارم به-

 

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

 

 هفتم فصل

 

با همه تلخی و شیرینش همچنان سپری می شد . دو هفته از ازدواجش گذشته بود و سعی می کرد با خیلی از چیزها  زندگی

که دانشگاه کالس داشت کمتر حوصله اش سر می رفت  یکنار بیاید . از زندگی کسل کننده و یکنواختش خسته شده بود روزهائ
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رز جنون عذاب می کشید با اینکه نازنین بعضی روزها به او سر می زد ولی باز ، ولی روزهایی که مجبور بود توی خانه بماند تا م

 هم خود را در انتهای جاده بی کسی حس می کرد

 

این مدت دو بار مادرش به او سر زده بود و هر بار سعی کرده بود خود را خوشحال و شاد نشان دهد تا که مادرش غصه نخورد  در

 کردیگرفت و حالش را می پرسید دیگر مثل روزهای اول از او متنفر نبود چرا که ادعا م .مهری هم روزی یک بار تماس می

برقرار  یمیصم ینتواند با او رابطه ا شدیمبهم باعث م ی.اما هنوز هم حس ردیگیم شمهمحبتهایش صادقانه واز عمق وجودش سرچ

 کند

 

احساس راحتی می کرد وبا اوحس همان برادر  نیوقتی تنها بود پیشش امده بود ،با آرت یبه همراه مادرش ،چند بار نیآرت

او را به خوبی درك می کرد و همیشه همرازش بود با اینکه این احساس را به نیما  نیراداشت که همیشه آرزویش را داشته، آرت

ه دارد و محبتهایش از روی عشق است سعی کرده بود از او شده بود که نیما به او عالق وجهبرادر نازنین هم داشت ولی از وقتی مت

 هر دو به یک اندازه برایش ارزشمند بودند . نیفاصله بگیرد نیما و آرت

 

دو هفته بیشتر آرمین را در دانشگاه می دید تا در خانه ،بعد از آن شب کذایی  نیا یآرمین همچنان سرد و بی روح بود ،ط رفتار

قبل ازده خانه باشد و او چند لحظه قبل از ساعت ده به اتاقش می رفت و در را قفل می کرد ، صبح ها  آرمین سعی کرده بود تا

 رفته است از اتاقش خارج می شد . رونیمی شد آرمین ب نهم همیشه بعد از اینکه مطمئ

 

همان  نیآرم یو در واقع اوبراهیچ نیازی به او نداشت . غذایش را بیرون میخورد و لباسهایش را به اتو شویی می داد  آرمین

 بود که ناخواسته برسرش آوار شده بود . یمهمان ناخوانده ا

 

بر هم نهاد چون  یروز عصر خسته و کوفته به خانه برگشت . با بی حالی خودش را روی مبل انداخت و چشمهایش را لحظه ا آن

یش روی هم تلنبار نشود چون افتادن از هر یک از سال آخرش بود حجم درسهایش خیلی بیشتر شده بود و سعی می کرد درسها

 درسها به منزله عقب افتادن از یک ترم بود . پس نهایت سعی و تالشش را می کرد
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خوش فرو رفته بود که با صدای بسته  یدر خواب قیعم یلیخستگی بیش از حد با همان لباس و همان جا به خواب رفت . خ از

 :دیآرام پرس نی.آرمدیرمین را روبرویش دشدن در وحشت زده از جا پرید وآ

 

 چرا اینجا خوابیدی ؟ -

 

 : دیالود پرس خواب

 

 مگه ساعت چنده ؟ -

 

 هفت !-

 

 هفت ؟پس چرا تو به این زودی اومدی ؟ -

 

 داد گفت : یقرار م زیم یدر دستش را رو لیکه وسا یحال در

 

 ناراحتی ! می خوای برگردم-

 

 خم شد وگفت : زیم یبه رو شیجمع کردن کتابها یبرا

 

 دیر وقت باشه . دمیکلی درس داشتم که با دیدن تو ترس-
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 مبل نشست وگفت : یرو یخستگ با

 

 حاال هم فرصت درس خوندن ندارم-

 

 :دیوپرس ستیرا بلند کرد ودر عمق چشمانش نگر سرش

 

 چرا؟ -

 

 چون مامانم امشب دعوتمون کرده و باید بریم اونجا .-

 

 گفت: یتفاوت یانداخت وبا ب نییسرش را پا دوباره

 

 بهتره تنهایی برید ،چون من کلی درس دارم-

 

 مستبدانه گفت : یلحن با

 

 اصرار می کنن یه شب بریم اونجا و من دعوتشون و رد می کنم ی! چند وقته ه شهینم-

 

 گفت: یبرخاست وبا لجباز شیجا از
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 یه بهونه برای نرفتن من سر هم کن .-

 

 را باال برد وگفت : شیازخشم تن صدا پر

 

 مجبور بشم نقش بازی کنم یفکر می کنی اگه می تونستم این کارو نمی کردم ،منم اصال دلم نمی خواد جایی برم که ه -

 

 کالمش انقدر محکم و تند بود که سایه ترجیح داد به جای بحث بی مورد تسلیم خواسته اش شود پس آرام زمزمه کرد . لحن

 

 اضر شمبسیار خوب میرم ح -

 

 آمد رونیاز تنش ب یاز کنارش گذشت و به اتاقش رفت . بعد از یک دوش آب گرم خستگ و

 

پوشید و آرایش مالیمی کرد صورت ظریف و جذابش  یخیبا شلوار جین  یمیان مانتوهای رنگ ووارنگش یک مانتو آبی آسمان در

 اتاق خارج شد . روی موهایش انداخت و از یالجورد یبا آرایش دلرباتر می شد شال آب

 

را  پشیبا شلوار پارچه ای مشکی که ت یکاربن یدر سالن منتظرش بود مثل همیشه شیک و اتو کشیده یک پیراهن آب آرمین

 ستود . یغبطه خورد وآن را م تیجذاب نهمهیکرد این رنگ پیراهن جذابترش کرده بود در دل به ا ینقص م یکامل وب

 

کنار هم از آپارتمان خارج شدند و منتظر پائین آمدن آسانسور ماندند پس از لحظه ای در آسانسور باز شد و دو پسر جوان  در

درون اتاقک آسانسور با دیدن آرمین با احترام به او سالم کردند و از کلمه دکتری که برای آرمین بکار بردند سایه متوجه شد که 
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دور نماند پس بدون آنکه وارد اتاقک  نیآرم نیزبیبه سایه زل زده بودند که از نگاه ت رتیپسرها با ح ،از دانشجوهایش باشند  دیبا

 رفت نییآنها سوار شوند پا نکهیشود خود را عقب کشید واجازه داد درب آسانسور بسته شود و آسانسور بدون ا

 

 متعجب به طرفش برگشت وگفت : هیسا

 

 -شه !نفره با 5کنم ظرفیت آسانسور  فکر

 

 سرد جواب داد : خیلی

 

 می دونم-

 

 اعتراض گفت : با

 

 حاال باید کلی منتظر بمونیم تا دوباره باال بیاد-

 

 انتظار را فشرد وگفت: یشاس

 

 که قصد دارن قورتت بدن ،در امانی . یدر عوض از نگاههای هرزه ا-

 

داشت ،او به این نوع نگاهها عادت داشت ولی هرگز  یتازگ شیتعصبش کامال برا نیخیره شد.ا نیچشمهای گشاد شده به آرم با

گروه چهار نفره سالخورده درون  کیقائل نبود . می خواست چیزی بگوید که در آسانسور باز شد . این بار یاین نگاهها ارزش یبرا
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نجا بی حرکت ماند ،اما کردند . سایه با توجه به ظرفیت آسانسورهما یآن دو را برنداز م ان،مهرب یآسانسور بودن که با لبخند

 آرمین وارد اتاقک شد و آمرانه رو به اوگفت:

 

 ! یبمون نجایتا فردا هم یخوا یم -

 

 -فکر کنم ظرفیتش تکمیله ! اخه

 

 :زگفتیآم ریتحق یپوزخند با

 

 -خودتو یکنفر به حساب می یاری . یکه اندازه نصف آدمم نیستی، چه جور تو

 

باعث تنوع وخنده همه شد . پر از خشم به آرمین چشم غره رفت پیرزن ریز نقش درون اتاقت در حالی که دستش  نیآرم حرف

 را می گرفت او را به داخل کشید وبا محبت گفت:

 

 -نباش وزن من و تو روی هم یک نفر هم نمیشه . نگران

 

ش را به درب بچسباند . آرمین که متوجه حرکتش بود برای شش نفرشان تنگ بود و او مجبورشد برای راحتی دیگران خود اتاقک

 گرفت او را به سمت خود کشیدو محکم گفت: یکه بازویش را م ی. در حال

 

 از درب فاصله بگیرخطرناکه -
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اینکه آرمین جلو دیگران ضایعش می کرد احساس حماقت وخفگی داشت . تقریبا به آرمین چسبیده بود و می ترسید او صدای  از

قلبش را که داشت از قفسه سینه اش بیرون می زد را بشنود با باز شدن درب نفس راحتی کشید و قبل از دیگران بیرون ضربان 

 .دیپر

 

 از راه در سکوت گذشت نگاهش بیرون و روی سطح خیابان بود. آرمین آرام پرسید . قسمتی

 

 ؟ یغذا خورد-

 

 نه هنوز !-

 

 چرا از سلف غذا نمی گیری ،تا این ساعت گرسنه موندن باعث زخم معده ات می شه-

 

به غذای سلف عادت ندارم ، چون دستپخت مامانم و خیلی دوست دارم . همیشه برای غذاهاش گرسنگی و تحمل می کردم . -

 برام عادت شده . نیبراهم

 

 داشته باشه یریعادت عوارض جبران نپذ نیاما ممکنه ا-

 

 گفت : ییبایز یلبخند اب

 

 معده من از فوالده ، اگه یک هفته هم چیزی نخورم جیکش در نمیاد -
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 می خوای برات یه چیزی بگیرم ،تا موقع شام خیلی مونده .-

 

 نه اگه حاال چیزی بخورم بد اشتها می شم واونوقت نمیتونم غذای مادرتو بخورم و ممکنه ناراحت بشه .-

 

 زمزمه کرد آرام

 

 که از اونا متنفری و از ناراحتیشون لذت می بری .تو -

 

 به دفاع از خودش به طرفش برگشت وگفت : عیسر

 

 من از هیچ کس متنفر نیستم-

 

 حتی به خاطر این قماری که روی زندگیت کردن ؟!-

 

داشت .همه توجه اش به خیابان بود و با آرامش سر گرم رانندگی  یاز هر احساس یسرد وعار یاش شد ،نگاه رهیخ متعجب

 زل زد آهسته جواب داد : شی.نگاهش را از او گرفت وبه روبرو

 

 من سعی کردم خودمو با زندگی جدیدم وفق بدم ،اینکه من مجبورم این جوری زندگی کنم همه اش هم اونا مقصر نیستن-

 

 پس چه کسی مقصره ؟ فقط من ؟-
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 میریبگ دهیخودمون همدیگه رو ناد یشخص لیدو مون ، ما مجبور شدیم به خاطردال نه هر-

 

 : دیودوباره پرس دیکش یقیعم نفس

 

 -جوری خودتو با این زندگی وفق دادی ؟ چه

 

 خوبی هایی هم داره که میشه به عنوان تجربه ازشون درس گرفت هیاین زندگی ،-

 

 چه خوبی هایی؟-

 

 چرا اینهمه برای او مهم شده است . کردیمنتظره بود واصال درك نم ریبه طرفش برگشت . رفتارش امشب کامال غ دوباره

 

 : دینگاه بهت زده اش را برخود حس کردوبدون اینکه به او نگاه کند دوباره پرس ینیسنگ آرمین

 

 نگفتی این زندگی چه محسناتی داره ؟. -

 

 نجوا کرد : زندیف مخودش حر یکه برا یو انگار آهسته
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شب رو  کیامکان نداشت  میمن همیشه از تاریکی شب وحشت دارم ،قبال حتی یک شب هم تنها نگذرونده بودم ،در طول زندگ -

باز گذاشته می شد تا که من با  شهیدر اتاق من و ساغر که روبروی هم باز می شه هم ادیتنها تو خونه بمونم ،تا جایی که یادم م

 تونم بخوابم .خیال راحت ب

 

 وادامه داد دیکش یقیعم نفس

 

حالی که حاال بیشترشبها تنهام ،بعضی وقتا مثل دیونه ها با خودم بلند بلند حرف می زنم تا که احساس ترس بهم فشار نیاره .  در

 در اتاقمم هر شب از داخل فقل می کنم چیزی که هیچ وقت برام سابقه نداشته.

 

 نگاهش کند زمزمه کرد نکهیا بدون

 

 -ترسی من بهت حمله کنم ! می

 

وکنارمن . وقتی  نجاینه از شما نمی ترسم ،از صداهای بیرون می ترسم ،صداهایی که گاهی اونقدر نزدیکن که فکر می کنم هم-

تونم با خیال  یصدای کلید انداختن شما و بعد هم صدای پاتون و روی پله ها می شنوم نفس راحتی می کشم و آن وقته که م

 راحت بخوابم .

 

 اضافه کرد . یحینگاهی به آرمین انداخت و با لبخند مل نیم

 

 شما رو خوب تشخیص می دم وبهش عادت کردم یمن صدای آروم واستوارقدمها-

 

 ادامه داد یلبخند تلخ با
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برام از  نیتو خونه زندانی کنه اکنه باید یک شب منو تنها  هیداداشه نازنین همیشه می گفت : هر که می خواد منو تنب-

 زجر آورتره یهرشکنجه ا

 

 واضافه کرد دیاز عمق وجودش کش قیعم یآه

 

حاالاون نیست که ببینه ،من هر شب به جرم کارهای نکرده؛ دارم تنبه می شم . با خودش اندیشید )حتما از اینکه ببینه من -

 ازدواج کرده ام شوکه می شه (

 

 :دیبا صدای آرامی پرس آرمین

 

 -اون کجاست؟ مگه

 

 -...... چند وقته رفته ماموریت اهواز. اهواز

 

 کرد زمزمه

 

 چیزی بین شما بوده ؟ -

 

 به طرفش برگشت و گفت : عیسر ریمتح
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 منظورت چیه؟ -

 

 نداشتم ؛ ادامه بده دیگه این زندگی چه خوبی های داره؟ . ی!منظور هیچی

 

 دیخودش جرات داد وپرس به

 

 -دوست داری بدونی؟ چرا

 

 -منم دنبال این هستم که راهی برای کنار اومدن با این زندگی پیدا کنم. چون

 

را داشت از دست بدهد.به  شیرا که آرزو یآرامش نیخواست ا یاما نم دیگویخوبی حس کردکه دلیلش این نیست ودروغ م به

 تر از جنگ روانی اعصاب است به همین دلیل گفت :برای روحیه اش به نیکه کنار آمدن با آرم دانستیم یخوب

 

پر از  یو می دونین من تمام سالهای عمرمو در خونه ای با معماری و سبک قدیمی وباغچه ا نیشما سبک زندگی منو دید-

با  قرمزسر کردمه . تو این سالها هر وقت غصه داشتم کنار حوض می نشستم و یپر از ماهی ها یخوشبو در کنار حوض یگلها

درون حوض بازی می کردم . اگر استرس و نگرانی داشتم فقط کافی بود لحظه ای درمیان گلها برمو در دل کنم ، اما  یماهی ها

 صبح تا شب زندانی باشم یحاال مجبورم توی یه قفس لعنت

 

 ، می تونم خونه رو عوض کنم . یاگه از آپارتمان ناراض-

 

مهیا کنم ، خصوصا اینکه  ستیدور ن میلینم و خودم و برای زندگی بعد از جدایی که خنه من می خوام به شرایط جدید عادت ک-

 شبهای خانه های حیاط دار خیلی وحشتناك تراز آپارتمانند .
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 -به چه چیز این زندگی عادت کردی . دیگه

 

 وافسرده گفت : مغموم

 

. همیشه صدای جیغ شادیمون تا اونطرف کوچه می رفت . حتی بعد از  میما تا قبل از بیماری بابام خیلی خوشبخت و شاد بود-

 ی،ما خانواده خوشبخت میمریضی پدرم ،.باز هم برای اینکه روحیه اش خراب نشه همیشه کنار هم شاد و سرحال رفتار می کرد

در کنارهم روزهای تلخ و  ایم ، حتی یک شب رو هم بدون هم نبوده ایم . همیشه تهکه حتی یک بار هم تنها سفر نرف میبود

خواسته  ی. اما حاال من مجبورم تمام روز بدون اینکه حتی یه همزبون داشته باشم ،زندان میذاشت یشیرینمون و پشت سر م

 بشم گرونید

 

 که ازدواج می کنن .همه مردها صبح می رن سر کار و شب خسته برمی گردنن ! یمشکل همه دخترائ نیاما ا -

 

 وآهسته گفت : دیکش یغصه آه با

 

 -اونها شب همسری در کنار خودشون دارند که از روزی که سپری کردنه با هم حرف بزنن . ولی

 

 بی هیچ حرفی سکوت کرد . آرمین

 

 نیبه او زده . چرا سعی می کرد با او رابطه دوستانه برقرار کند در حالی که آرم کجاینمی دانست چرا همه حرفای دلش را  سایه

رده بود از او دوری کند. چرا آرمین امشب اینهمه صبور به حرفهایش گوش سپرده بود در حالی که همیشه پر همیشه سعی ک

 خشم و مغرور بود .
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درب بزرگی توقف کرد و با ریموت در را باز کرد و با سرعت کم وارد باغ بزرگ و پر درخت شد سایه با کنجکاوی به  مقابل

طبقه ای با نمایی از  3اغهای بزرگ و پر نور روشن و رویایی جلوه می کرد .خانه ویالیی بزرگ اطرافش نگاه می کرد باغ در زیر چر

 داشت رسنگهای سفید مرمری وسط باغ قرا

 

روبروی پلکان اتومبیل را نگه داشت و منتظر ماند تا سایه پیاده شود. چون اولین باری بود که به آنجا می آمد احساس  آرمین

ان جا ایستاد و منتظر آرمین ماند آرمین کمی جلوتر ماشین را پارك کرد و پیاده شد . و وقتی سایه را می کرد پس هم یغریبگ

 در انتظار خود دید گفت:

 

 ؟ یسادیپس چرا اینجا وا-

 

را فشرد همزمان از پلکان باال رفت. سایه بدون اینکه جوابش را بدهد به دنبالش از پله ها باال رفت و کنارش ایستاد. آرمین زنگ  و

 مهری با چهره ای بشاش در را به رویشان گشود و با لبخند گفت: یبعد از لحظه ا

 

 سالم، خوش آمدید خیلی وقته منتظرتونم-

 

 سپس آغوشش را برای به آغوش گرفتن سایه باز کرد و به گرمی و مهربانی او را در آغوش کشید. و

 

ست مبل  کیزد سمت راست سالن  یبرق م یزیالیی بود و همه جا از تمپرنور شدند . نمای خانه سفید و ط یسه وارد سالن هر

و جالب بوجود آورده بود  بایز ییبود نما رونیکه رو به استخر بزرگ پر آب ب یبزرگ ییبود که با پنجره ها دهیچ دیسف یراحت

سالن  گریهستند ، قسمت د شهیهم از جنس ش وارهاید یحت زیکرد همه چ یبودند که احساس م دیپنجره ها انقدر بزرگ و در د

سالن که به  گریبود قسمت د دهیچ ییطال لیاست یغذا خور سیسرو کیو در کنارش  ییطال لیست مبل است کی لهیبه وس

که وسط سالن طبقه  یمانند چیپکرد . راه پله مار  یم ییخود نما یست مبل سلطنت کیشده بود توسط  دهیچ ییرایحالت پذ
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 ییو طال دیسف لیرا به خود جلب کرده بود نرده ها از جنس است هیتوجه سا یاز همه چ شتریکردب یصل ماول را به طبقه دوم و

بلند از سقف  ییطال یرهایزنج لهیبزرگ و پر نور که وس یبه ساختمان داده بود سالن توسط لوسترها کیش یبودن که نما

 به وجود آورده بودند. یقابل باور ریغ ییفضا ندبود زانیآو

 

 کرد . یخانه جلب توجه م نیدر ا یزیاز هر چ شتریآن ب ییو طال دیسف ینتهایقرار داشت که کاب یدرب ورود یروبرو آشپزخانه

 

 . دیبه طرفش دراز کرد وپرس هیسا یگرفتن مانتو یدستش را برا یشگیهم نیبا لبخند دلنش یمهر

 

 ؟ یده یشالت رو نم -

 

 داد و گفت: یمانتوش را به دست مهر هیسا

 

 راحترم ینجوریا -

 

 گفت : دیدوباره خند یمهر

 

 .زمیعز ی. هر جور راحت یهست یفراموش کرده بودم تو دختر حاج عل یبله ،به کل -

 

 کرد . یم یاحساس راحت پیت نیبود و با ا دهیمانتوش پوش ریز یبلوز بلند آب کی
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و  دیگرفت او را به دنبال خود کش یرا م هیکه دست سا یمستخدمش داد و در حال یرا به دست زر هیسا فیمانتو و ک یمهر

 گفت :

 

 !. دلم واقعا براتون تنگ شده بود .دییشما کجا-

 

 نشاند و در کنارش نشست وادامه داد: یمبل راحت یرا رو او

 

که تو سال  نهیکو گوش شنوا. بهونه اش هم ا یول نجایا ارهی،تورو ب ییوتنها یکه کالس ندار ییخواستم روزها نیچند بار از آرم-

 .یندار یخوشگذرون یبرا یو وقت ادهیآخرته و حجم درسهات ز

 

 با اعتراض گفت: نیآرم

 

 دوباره شروع نکن! "مامان خواهشا-

 

 . یکه چ یکرد یخونه زندون یدختر مظلوم و تو نیگم ،ا یآخه دورغ که نم-

 

 یدون یم نویکه من چقد گرفتارم ،خودتم ا انهیدختر مظلوم خودش در جر نیا-

 

کنند. تا که  یکارنش و به امان خدا رهاش م یگلدون م یفقط تو نکهیرسن تا شکوفه بده ،نه ا یگل و بهش م کیآخه پسرم !-

 بزرگ بشه .
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 و گفت : دیکش قیحوصله نفس عم یب نیآرم

 

 به من داره.؟ یچه ربط نیحاال ا-

 

 .رهیم نیشه و از ب یدو روزه پژمرده م یمونه که اگه بهش نرس یشاخه گل م هیدختر مثل  نیکه ا نهیربطش به تو ا-

 

از  یشتریکرد احساس تنفر ب یبه او محبت م یمهر شتریبحث را نداشت .هر چه ب نیکرد و حوصله ا یم یاحساس خستگ هیسا

حالش را  هایدلسوز نیکند و ا جادیرشته محبت ا کی نیاو و آرم نیبود تا ب نیا شیتمام سع یکرد. مهر یاش حس م یزندگ

 : دیپرس یبحث رو به مهر نیدادن به ا انیپا یبرا لیدل نیزد به هم یبهم م

 

 ؟ ستین نیآرت-

 

 به او نگرست ریو با تحق دیاو چرخ یرو عیسر نیآرم نگاه

 

 با لبخند گفت : یمهر

 

 ،چون تازه از باشگاه برگشته رهیگیاتاقشه ،حتما داره دوش م یباال تو -

 

 بود گفت: هیکه نگاهش به سا یبشاش در حال ییآمد وبا رو نیمانند پائ چیمارپ یسر حال و قبراق از پله ها نیلحظه آرت نیهم در

 

 از ما کردن. یادیوجدانم امشب  یخانم و داداش ب هیزده که سا رونیبه به آفتاب از کدوم طرف ب -
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 گفت: ینیریبا لبخند شاز جا برخاست و  هیسا

 

 کنم یو هر جا پا بذارم اونجا رو روشن م دمیمن خودم خورش-

 

 گرفت و گفت: هیدست داد و سپس دستش را به طرف سا نیبا آرم نیآرت

 

 مشرف شدن نجایا دخانمیهمه خونه رو روشن کرده ... پس نگو خورش یپرتو نوران هیگم  یاوه اوه !...من م-

 

 رفت . یبا جنس نا محرم گناه به شمار م یکیزیاو هر گونه تماس ف یتیبود، در فرهنگ ترب نیبه دست آرت هیسا نگاه

 

باعث  نکهیا یدانست برا ینم هیبود . سا هیزوم شده بود ومنتظرعکس العمل سا نیدست آرت یرو یا رهیهم با نگاه خ نیآرم

 انجام دهد : یچکار دینشود با نیآرت یشرمسار

 

 گفت : نیرو به آرت یکه متوجه شده بود به کمکش شتافت وبا لبخند یمهر

 

 ده . یم تیاهم یلیبزرگ شده و به روابط خ یبا فرهنگ و تعصب مذهب هیپسرم !سا-

 

 آورد و گفت: نیبا خنده دستش را پائ نیآرت
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 حد باشه. نیتا ا دمیفهم ینم یدونستم ول یرو م نیا -

 

 نشست و گفت : نیکنار آرم سپس

 

 چه خبر؟ کتونیرومانت یخوب داداش !از زندگ -

 

 با چشم غره به او گفت : یبود ، مهر زیسخنش تسمخرآم لحن

 

 ، لطفا ساکت شو . نیآرت-

 

 شربت خنک به سالن امد و شربتها را به آنها تعارف کرد . ینیبا س یزر

 

 برداشت و رو به مادرش گفت: یوانیل نیآرت

 

 ماه عسلشون هستنا. یروزها یتو یدو قنار نیا یگفتم نا سالمت یمگه من چ -

 

 : دیکوتاه کردن بحث پرس یبرا نیآرم

 

 ست؟یبابا خونه ن-
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 جوابش داد یمهر

 

 شده داشت که نتونست کنسلش کنه. نییتع شیقرار از پ هی-

 

 دوخت و گفت : ینگاهش را به زر نیآرم

 

 شام حاضره ؟-

 

 جواب داد یقبل از زر یمهر

 

 مونده ! یلیآره حاضره ، اما هنوز که تا شام خ-

 

 گفت : یآمرانه به زر یکه نگاهش به مادرش بود با لحن یحال در

 

آورد قبال با  یاسمش را به زبان م نیبود که آرم یبار نیاول نیوبکش . )ا زیم عیظهر نهار نخورده اگه آماده ست سر هیسا-

 داند ( ینامش را م نیحداقل آرم نکهیکرد ازا یم یداند؟ و چه احساس غرور یاسمش را م نیاصال آرم ایآ دیشیاند یخودش م

 

 : دیپرس هیبا تعجت رو به سا یمهر

 

 ؟ یساعت هنوز غذا نخورد نی! تو تا ا زمیعز -
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 خجالت گفت: با

 

 برم یستپخت شما لذت ماز د شتریگرسنه باشم ب نجایا امینه ،....تا عصر دانشگاه بودم و بعد از اون هم گفتم م -

 

 شه . یمعدت داغون م ینجوری،ا یداد یبه خودت گشنگ زمیعز ینکرد یاصال کار خوب-

 

 گفت: یبا لودگ نیآرت

 

 خراب نشه . شونیبارب افهیکه ق خورنیوعده غذا م هیروزها دخترا فقط  نیمامان جان ا-

 

 گفت : نیاز جا برخاست وبه آرت یمهر

 

 نداره . یو گرسنگ میبه رژ یازیهم خوشگلتره و ن یاز بارب هیسا-

 

 اضافه کرد: هیرو به سا سپس

 

 کنم . یو آماده م زیم گهید قهیتا ده دق زمیعز-

 

 بود ، گفت: وهیم ییرایکه در حال پذ یرو به زر سپس
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 نیو بچ زیرو بذار برا بعد از شام وم ییرایپذ -

 

 چشم خانم .-

 

 هم به دنبالش سالن را ترك کرد . یربه طرف آشپزخانه رفت و مه یزر

 

 داد گفت: یرا مخاطب خود قرار م نیکه آرت یاز جا برخاست و در حال هیسا

 

 تونم نماز بخونم ؟ ی!کجا م نیآرت-

 

 از جا بلند شد و گفت : نیآرت

 

 .ایکنم لطفا دنبالم ب یم تیمن راهنما -

 

 کرد و گفت: تشیکه ته سالن بود هدا یبه طرف اتاق سپس

 

 . ینمازت و بخون نجایا یتون یاتاق مامان و باباست ،م نیا-
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سجاده را از  نیروشن . آرت یقهوه ا یسوخته با پرده ها و روتخت یقهوه ا یخواب سلطنت سیسرو کیبود  ینیبزرگ و دلنش اتاق

 داد و گفت : هیکنار تخت برداشت و به دست سا یعسل یرو

 

 کشم یعذاب م شتریب یشد یلیتحم یزندگ نیا یقربان نکهیاز ا شناسم یتو رو م شتریب یهر چ یدون یم-

 

 گشود گفت : یکه آن را م یفرش گذاشت و در حال یسجاده را رو هیسا

 

 نباشم. یقربان گهیکه د نهیا میعادت کردم و همه سع یاجبار یزندگ نیمن به ا-

 

 . یب نیمدت از ب نیا یخواد که ممکنه تو تو یوقت م یکنار اومدن با خودش کل ی،اوبرا یو خوب نشناخت نیتو هنوز آرم-

 

 ؟ شمیمن اصال متوجه منظورت نم -

 

 مالحظه گفت : یو ب حیصر نیآرت

 

 . دیستیسقف ن هی ریزوج ز کیدونم شما مثل  یمن م-

 

 دیبه طرفش برگشت وپرس رتیح با

 

 به شما گفته ؟ نیو آرم نیا -
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با تو  نیوقت آرم چیدونم که ممکنه ه یو هم م نیمطمئنم !و ا نویدارم ا نیکه از آرم ینگفته ،...خودم با شناخت یچینه اون ه -

 همسر رفتار نکنه . کیمثل 

 

 گفت : یغصه وناراحت با

 

 رابطه است! نیشما به ا ینیتونم درك کنم بدب یکه اصال نم ویزیدونم ! اما چ یبله م-

 

 گفت: هیو پراز شک بود. رو به سا یاجازه وارد شد ، نگاهش عصب یب نیاتاق باز شد و آرم در

 

 تا سرد نشده . ایشام حاضره اگه نمازت تموم شده زودتر ب-

 

 را آزرد اما آرام گفت: هیکالمش دل سا شین

 

 منم اومدم . دیتا شما شروع کن-

 

 گفت: نیبه آرت نیآرم

 

 نمازشو بخونه عتریمزاحمش نشو!بذار سر ایب-
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 مراه هم از اتاق خارج شدند.به ه و

 

 گذاشت و از اتاق خارج شد . یعسل یاز نماز سجاده را جمع کرد و رو بعد

 

 نیکنار آرم یخال یصندل یرو یکوتاه ی. با معذرت خواه کردیصحبت م شیداشت با پسرها یجانیبلند و پره یبا صدا یمهر

با لبخند  یکرد .مهر یداد که منتظر او بوده اند با شرم دوباره عذر خواه ینشان م نیشام هنوز دست نخورده بود وا زینشست . م

 گفت :

 

 . ستین یهمه عذر خواه نیبه ا یازیخونه خودته ، پس ن نجای! ا زدلمیعز

 

 کرد : زمزمه

 

 معذب است ( نهمهیچرا ا دیفهمی.)خودش هم نم دیشما لطف دار -

 

 یحرفها ریکه تمام فکرش درگ یو در حال ختیغذا در بشقابش ر یمقدار هیبا دست همه را دعوت به خوردن کرد . سا یمهر

 یدیام چیگونه قاطع و محکم گفته بود ه نیزد که ا یحرف م یزیاز چه چ نیمشغول خوردن غذا شد . آرت یبود ، به آرام نیآرت

 نیا یتا حدود نیزده آرم خیمورد مطمئن بود و رفتار سرد و  نیخودش هم در ا نکهیا. با  ستین نیرابطه اش با آرم یبه بهبود

 . کردیم یپر از رمزو راز بود که او را سر در گم و عصب نیرا به او ثابت کرده بود اما حرف آرت

 

بود نشسته  شیکه روبرو نی. آرت دادیقورت م یو و لقمه ها رابسخت رفتینم نیپائ شیگرسنه بود اما غذا از گلو یلیخ نکهیا با

 دیمتوجه شد و پرس
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 اد؟ی یاز غذا خوشت نم -

 

 با محبت گفت: یشدند و مهر رهیبه او خ یهمزمان با نگاه پرسشگر یو مهر نیآرم

 

 ؟یمرغ دوس ندار نیته چ زمیعز-

 

 گفت: یزورک یلبخند با

 

 هم دوس دارم و با گذاشتن قاشق به دهانش به بحث خاتمه داد یلینه اتفاقا خ -

 

ومقابل  نیدر کنار آرم هیشکست . سا یسکوت را م نیکوتاه ا یبود که با جوابها یدر سکوت صرف شد وتنها سواالت مهر شام

 نیموضوع پر کرده بود وآنهم سر انجام ا کینشسته بود .هر سه در افکار خود غوطه ور بودند انگار ذهن هر سه را تنها  نیآرت

 را کامل کرد . شیرایسر پذد نبا آورد یبود .بعد از شام زر یزندگ

 

هم به آشپزخانه رفته بود. احساس  یرا به حرف گرفته بود و مهر نی،آرت نی.آرم کردیبه اطرافش نگاه م یحوصلگ یبا ب هیسا

 . دیرسیکرد ومعذب بنظر م یم یبگیغر

 

توجهش را  یدر کنار پسر بور چشم عسل نیاز آرم یدر گردش بود.باز هم عکس وارینصب شده بر د سینف یتابلوها یرو نگاهش

 کنارش نشست و گرم گفت: یکرد .مهر یچقدر او را متعجب م نیشاد وسرحال بود و ا نیجلب کرد نگاه آرم

 

 -یزن یمامان بابا هم سر م به
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 -اونجا رمیوقتا سر راه دانشگاه م یبعض آره

 

 -روزها چطوره ؟ نیبابات ا حال

 

 -خوره یکنه و داروهاشو سر وقت نم یم یزوقتا لجبا ی،فقط بعض ستین بد

 

 -عمر سر پا بوده و حاال براش سخته که همش تو رختخواب باشه هی، زمیحق داره عز اونم

 

 -درسته بله

 

 دیپرس یآرام یبا صدا یمهر

 

 ؟ یدار یمشکل نیتو با آرم هیسا -

 

ما  نکهیجالب باشد ؟! ا نهمهیتو ا یبرا دیما چرا با یچارگی)) که بدیشیپراز سوال بود .با خود اند یشد. نگاه مهر رهیبهت به او خ با

 توشود ((. یکه باعث خوشحال ستین یزیچ میرا تحمل کن گریهمد میومجبور میتا چه حد بدبخت

 

 زد وگفت: یروح یهنوز منتظر جواب بود .لبخند ب یمهر
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 ندارم یمشکل چیمن باهاش ه -

 

 و مهربان گفت :را در دست گرفت  فشیدست ظر یمهر -

 

تو  نویمن باشه ، من ا نیکه مناسب آرم یباش یتونست یم یکس نیمن مطمئن بودم که تو انتخابم اشتباه نکردم و تو بهتر -

 طیمغرور که تا بخواد با شرا نقدریباشه وا یجوش وعصب رید کمی دیشا نیآرم زمیکه با تو داشتم متوجه شدم ،عز یبرخورد نیاول

 هی، کاف استیدر کیداره که به وسعت  یمطمئن باش که اون قلب پاک یهردوتون باشه ول یبرا یسخت یروزا ادیکنار ب دشیجد

 عشقها رو داره نیپاکتر اقتیاون ل ینیب یاونوقته که م یهمسن وسالت فرق دار یکه با همه دخترا یتوفقط بهش ثابت کن

 

 نیوآرم ستین یزیبه اثبات چ یازیکه ن دیتوانست به او بگو یفقط سکوت کرده بود . چطور م یمهر یدر مقابل حرفها هیسا

و از او خواسته که هرگز به او عادت نکند چرا که  ختهیدستش ر یرو شهیهم یرا برا یآب پاک یهمان شب اول خواستگار

به او فرصت باور خودش را هم نداده چه رسد به  یحت نیکه آرم دیتوانست بگو ی.چطور م ستیفقط جدا شانیسرانجام زندگ

 است . نیاو وآرم یبدبخت یکه خودش اعتراف کرده بود مسبب اصل دیبگو یحرفها را به کس نیتوانست ا یاثباتش ،چطور م

 

وذ به نف یبرا دیبکشد وبگو ادیخواست فر یزد و او در افکار خود غوطه ور بود ،دلش م یحرف م نیهمچنان داشت از آرم یمهر

 . افتی یراه را م نیوجود ندارد که اگر بود او حتما ا یراه چیه نیقلب آرم

 

 انداخت و مضطرب گفت : یاش نگاه دهیبه صورت رنگ پر یبا نگران یمهر

 

 -!ستیانگار حالت خوش ن زمیعز

 

 زد وگفت : یلبخند تلخ حوصلهیشد ب خکوبیصورتش م یورو دیهمزمان به طرفش چرخ نیوآرت نیآرم نگاه
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 خسته ام ینه نه حالم خوبه ، فقط کم -

 

بر  یاو بوسه گرم دنیبا به آغوش کش خینگاهها از او گرفته شد وهمه به احترامش از جا برخاستند مشا خیمشا یورود آقا با

 نشاند ومحبت خالصانه اش را به او ثابت کرد . شیشانیپ

 

 تیکردند نها یم یسع ی؟،همه به نوع نیاز آرم ریبود ،همه او را دوست داشتند به غ رتیخانواده در تعجب وح نیرفتارا از

 رفتارها در فشار وکالفه بود نیمحبتشان را به او نشان دهند واو چقدر از ا

 

 یراکرد .ب یم ریتنها ومتفکر در مبل فرو رفته بود ودر دوردستها س نیبا هم سرگرم گفتگو بودند و آرت نیوآرم خیمشا یآقا

 سواالت درون ذهنش ،کنارش نشست وگفت : یبرا یگرفتن پاسخ

 

 گرفته باشه! خیپسر شاد وسرحال خانواده مشا نمینب -

 

 زل زد و گفت : شیسرش را بلند کرد ودر چشمان عسل نیآرت

 

 تحمل کنم نیتونم بودن تورو کنار آرم یبه خاطر تواه، من نم تمیهمه ناراح -

 

 وجود گفت : نیوسردگم شده بود اما با ا جیگ نیهم در گرفتن منظور آرت باز

 

 یمن یبرا ی! تو برادر خوب یمن خوشحالم که تو در کنارم -
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 شد وگفت: زیخ میمبل ن یبه طرفش رو نیآرت

 

همه کماالت  نیکه انداره  یاحساس چیه نی! اما متاسفانه آرم نیودلنش بایش،زیآال ی!،ساده وب یوپاک بیتو دختر نج هیسا -

 نهیبب کجایو

 

 وبا غصه گفت : دیکش یآه

 

 دونم یم زوی،من همه چ نهیاگه منظورت دوس دختر آرم -

 

 شدو گفت : رهیبه اوخ رتیح با

 

 خودش گفته دوست دختر داره ؟ نیآرم -

 

 ندارم یارزش چیو من براش ه گستید یجا هیاول بهم گفت که دلش  یآره ،اون درست همون روزا -

 

 با حسرت اضافه کرد سپس

 

 میاضاف هی شیزندگ یدر واقعه من تو -
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 با خشم زمزمه کرد : نیآرت

 

 ! یپسره احمق عوض -

 

 ادامه داد : هیرو به سا سپس

 

 -؟! یزنش بش یموضوع باز هم حاضر شد نیچرا با دونستن ا پس

 

 -هم گفتم که چقد تحت فشار بودم قبال

 

 وگفت : داد رونینفسش را با خشم ب نیآرت

 

 ستیقابل جبران ن یجور چیکه ه ی،اشتباه یو مرتکب شد تیاشتباه زندگ نیکه بزرگتر یستیاما تومتوجه ن -

 

 -برام مهمتر بودن یزیخانواده ام از هر چ طیاون شرا یدونم ،اما تو یم

 

 خودت ؟ یوشاداب یاز جوان یحت-

 

 -رو از دست بدم یزیمن چ یزندگ نیا یتو ستیقرارن
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 -!هیسا یر یم نیاز ب نیتو در کنار آرم یول

 

 دیکن یاز من پنهون م دیرودار ی، تو و خانواده ات چ یزن یدو پهلو حرف م یلیتو خ نیآرت

 

 کرد یکار م نیاو و آرت شیشش دانگ حواسش پ یمشغول صحبت با پدرش بود ول نکهیبا ا نیآرم

 

 انداخت وگفت : نیبه آرم ینگاه نیآرت

 

اصال  یعنیبه تو نداره ، یعالقه ا چیه نیکه آرم ینی! .....ببینیوبب یچشماتو باز کن دی!. تو فقط با هیواضح و روشنه سا زیهمه چ _

 کنهیزود خسته وافسرده م یلیقابل تحمله و تو رو خ ریتو غ یداره که برا یخشک وخشن تیتونه داشته باشه !اون شخص ینم

 

 از اون ندارم یتوقع چیاما من ه -

 

 یتفاوت باش یهمه رفتار سرد ب نینسبت به ا یتون یم یتا ک -

 

 از جا برخاست ورو به پدرش گفت : نیآرم

 

 میر یم گهیما د-

 

 دوخت وگفت: نینگاهش را از او گرفت وبه آرم نیآرت
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 کجا؟...... تازه که سرشبه ، من با بچه ها قرار گذاشته بودم برم کلوپ که به خاطر شما کنسلش کردم -

 

 احساس گفت : یسرد و ب نیمآر

 

 ینبود به خاطر من قرارتو کنسل کن یازی،پس ن نمیب یمن که تمام روز تو رو م -

 

 بود که امشب کلوپ نرفتم زیعز هیمنم دلتنگ تو نبودم فقط به خاطر سا -

 

 گفت : نیرو به آرت یهم از جابرخاست وبا لبخند هیسا

 

 زهیبه خاطر من برنامه هات بهم بر ستمین یوقت راض چی،من ه نیمنو شرمنده خودت نکن آرت -

 

 زد وگفت : یچشمک نیآرت

 

 سرت! یفدا -

 

 به او رفت وگفت : یچشم غره ا نیآرم

 

 بده لشونیکن وتحو یبررس عتریهفته ست دستته سر کیرو که  یی،اون طرحها یبامزگ نهمهیا یبه جا -
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 شد وبا اعتراض گفت : بلند

 

 ستیبحث در مورد کار ن ی!...آخه داداش من ! تو خونه که جا یضد حال بزن یتو هم که فقط بلد -

 

 ..... ستی، تو خونه هم که جاش ن یشیوقتشه ؟ تو شرکت که بند نم یک یبگ یتون یم -

 

 وگفت : دیحرفش پر وسط

 

 دم یم یمهندس لیکنم وتحو یم فینکن فردا همه رو رد عمیضا هیجلو سا نیاز ا شتریب گهیچشم !حاال د یبه رو -

 

 پشت سرش به راه افتاد و گفت: نیهم همقدم با آرت هیهمراه پدرش از سالن خارج شد و سا نیآرم

 

 کنه؟ یرفتار م یبا تو به تند نهمهیا شهیهم نیآرم -

 

 زد وگفت : یلبخند

 

رفتارشه که بابا عمال  نی،به خاطر هم هیمثل بق مینداره ،در نظر اون منم کارمند یشوخ یشکیبحث کار با ه یتو نیآرم -

 است ؟ هی،رفتارش با تو مثل بق یدانشگاه چ یهمه امورشرکتو داده دست اون ... تو تیریمد
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 گفت : ینیریلبخند ش با

 

 هیبدتر از بق یزیچ هی -

 

 ستین دیبع ادهمیز نیآرم نیخوب ا -

 

از  یمهر دنیپس از بوس هیوکالفه است ،سا یعصب یاز رفتارش مشخص بود که حساب دیکش یانتظارش را م نیدرون ماش نیآرم

 خارج شد ند . خیمشا ییایرو باویقرار گرفت واز باغ ز نیکردو در کنار آرم یخداحافظ خیمشا یوآقا نیآرت

 

 و گفت: اوردیطاقت ن نیباالخره آرم یطوالن یریمس مودنیاز پ پس

 

 ؟! دییکه مدام در حال مذاکره وگفتگو دیکن یکار م یچه پروژه مهم یرو نیتونم بپرسم تو وآرت یم -

 

 دوخت وگفت : ابانینگاهش را به خ شدارشیتفاوت نسبت به لحن ن یب

 

 اون فقط نگران منه! -

 

 اون نگران تو باشه ؟ دیچرا با -

 

 گفت : یپوزخند با
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 برادر شوهرمه! یناسالمت -

 

 نکرد وگفت: یتوجه زشیلحن تمسخر آم به

 

 ن برادرش باشه ،نه تو!نگرا دیدر اونصورتم با -

 

 به طرفش برگشت وگفت : یتهاجم یآتش گرفت ،با حالت یالیخ یب نهمهیا از

 

 نگرانت باشه دیشده که با رییتو دستخوش تغ یزندگ زیچه چ یشه به من بگ یم -

 

 بود گفت : ابانیکه نگاهش به خ یحال در

 

 ستین رییکنم تغ یقابل تحمل !زندگ ریغ یدختر لوس و از خودراض هیمجبورم با  نکهیا -

 

 وگفت: دیحرص لبش را به دندان گز با

 

 ینم یچندان یباعث نگران "قطعا یبزرگ باشه ول رییتغ کیسخته،  یلیکه تحملشم خ یکردن با من از خودراض یزندگ دیشا -

 دیراحت بش شهیهم یدختر لوس برا نیاز دست ا یهست به زود یدیام هیشه چرا که 
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 دیآهسته پرس یش برگشت وبا نگاه موشکافانه اطرف به

 

 شده ؟ نیآرت یتو باعث نگران یزندگ زیپس چه چ -

 

 :دیغر نیقابل باور بود خشمگ ریغ شیبرا یغرور وخودخواه نهمهیشد، ا رهیروحش خ یبه چهره سرد وب یناباور با

 

 ؟ یزد یخودت و به نفهم ای یفهم ینم "تو واقعا -

 

 جواب داد: یدوخت وبا خونسرد ابانینگاهش را به خ بازهم

 

 رو؟ یچ -

 

 گفت: یدلخوروعصب

 

 -کنه؟ یمرد مطلقه فرق م کیزن مطلقه با  کینگاه جامعه به  یدون یتو نم یعنی

 

 : دیبه طرفش برگشت وپرازخشم پرس یتند به

 

 ؟ میدار ییدونه که ما قرار جدا یمگه اون م-
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 میکه از تو داره مطمئنه ما دار یاما خودش گفت :) با شناخت یکردم توبهش گفت یدونه ،اولش فک م یو م زیآره اون همه چ-

 (میاریمشترك و درم یزندگ یادا

 

 برافروخته گفت : یوبا چهره ا دیفرمان کوب یرو یعصب

 

 رهیگیبا تو گرم م نهمهیکه ا نهی!....پس به خاطر هم یلعنت -

 

 پس معترضانه گفت : دیدیگفتن آنچه همه ذهنش را مشغول کرده بود مناسب م یرا برا موقعت

 

 فهمم! ینم زویچ چیمن ه یدونه، ول یو م زیآره اون همه چ -

 

 ؟ دیتنگ شده پرس ینگاهش کرد وبا چشمان رهیخ

 

 ؟ هیمنظورت چ -

 

 نشست وبغض الود گفت : شیدر صدا غم

 

 یکرده وروشنفکر امروز لیمرد تحص کیپدرت  دیدونم چرا با یدونم ،اصال نم ینم یچیه تیخصوص یمن در مورد تو و زندگ-

کنه  یم شویاون داره همه سع شهیو تشو یپراز نگران شهیدونم چرا نگاه مادرت هم یاصرار کنه ،نم یازدواج اجبار کیبه  نهمهیا

 کنه یم جیهم منو گ نیآرت یها یحرفها و نگران یتکنه ح کیما رو به هم نزد یجور هیتا 
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 و ادامه داد دیکش یقیشد نفس عم ریاز گوشه چشمش سراز اریاخت یب اشک

 

رو دارن ازم  یزیچ هی کنمیو درك کنم احساس م نیآرت یهایدلسوز یمادرت و وحت یها یتونم منطق پدرت رو ،نگران ینم -

 کنه یم یمنو سردرگم و عصب شونیپنهانکار نیکنن که ا یپنهون م

 

را به طرفش گرفت و با  یسکوت کرد وسپس جعبه دستمال کاغذ یبود لحظه ا هیسا یکه به رو یفشار ریتحت تاث نیآرم

 آرامش گفت :

 

 -،اشکهات و پاك کن ایب

 

مطمئن شد آرام شده ، آهسته  یاجازه داد تا به آرامش برسد و وقت نیاز اشکش را پاك کرد آرم سیکند وصورت خ یدستمال

 گفت :

 

 -روز اول واضح وروشن به تو گفتم زویاما من همه چ-

 

 اوانداخت وبا تحکم گفت : یرابه رو نگاهش

 

 نگفتم ؟ ایگفتم  -

 

 کرد واو ادامه داد قیسر حرفش را تصد با
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تو  یبرا ییجا چیمن ه یزندگ یخانواده ام نکن ، با همه صداقتم بهت گفتم که تو یباز ریبهت هشداردادم که خودت و درگ -

حاال به  یراه رو انتخاب کرد نیوا یمن صادقانه ست ،تو به خودت جرات داد یکه همه حرفها یباور کن یواست،اما تو نخ ستین

اگه  ی،حت یکه رفتار خانواده مو تحمل کن ی،پس ناچار شهیبه خودت مربوط م نی،ا گهید زیهر چ ایخاطر خانواده ات بوده 

تا آخرش  تیکه بدون شکا یومجبور یکه خودت انتخاب کرد هیراه نیقابل تحمل و آزار دهنده باشه ، چون ا ریرفتارشون غ

 یبر

 

بحث سکوت کند، به  نیادامه ا یداد به جا حینگذاشت ، ترج یرا باق یبحث چیه یانقدر محکم وواضح بود که جا نیآرم یحرفها

با ذهن آشفته ودرهم خودش  به خانه فقط دنینداشت پس تا رس یارزش چیه هیزد و نظر سا یحرف آخر را او م شهیهر حال هم

 بود ریدرگ

 

 غر غرکرد : رلبیرفت ز یم شیکه به طرف کتابها یوارد خانه شدند در حال یوقت

 

 نمیکتاب بش نهمهیا یحاال مجبورم تا صبح پا ایخدا -

 

 :دیرفت پرس یکه از پله ها باال م یدرحال نیآرم

 

 ؟یفردا با من کالس دار -

 

 لب گفت : ریز کردیرا جمع م شیکه کتابها یحال در

 

 سرم آره ! ریخ -
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 طرف اتاقش رفت وبلند گفت : به

 

 شه یمحاسبه اسمت خونده م یکه برا ینفر نیچون اول یپس بهتره همورك فردا روهم آماده باش -

 

 :دینال

 

 زبان دارم زیتورو خدا نه ! فردا کو -

 

 غرور گفت : تیوسرد با نها خشک

 

 مهمترباشه ! یفوالد یفکر نکنم زبان از سازه ها -

 

کرده  یاو را تا سر حد جنون عصب نیآنکه منتظر پاسخ بماند وارد اتاقش شد ودر را پشت سرش بست . رفتارگستاخانه آرم وبدون

 را نداشت شیهایها و تکرو ییتحمل زورگو گریبود . د

 

 بدون آنکه در بزند وارد اتاقش شد مهیاز پله ها باال رفت وسراس به دنبالش عیمبل پرت کردوسر یدر دستش را رو کتاب

 

 او خشن گفت : دنیبود با د راهنشیپ یدر حال باز کردن دکمه ها نیآرم

 

 تو! یایم نییپا ینداز یکه سرتو م لستیطو نجایا یفکر کرد هیچ -
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 قبل در دلش انباشته شده بود گفت : یکه از ساعت یو با تمام تنفر ستادیا شیطرفش رفت ورودرو به

 

 دیرو هرگز نبا یزیچ هی یو بس ،ول ینیب یفقط خودتو م تیتو زندگ فیکث ونیکنم ، بلکه مطمئنم ! چون تو ح یفکر نم -

 ستمیراه احمقانه رو انتخاب کنم اما تنها من مقصر نبودم و ن نیمن مجبور شدم ا دیکه شا نهی،اونم ا یفراموش کن

 

که در وجودش رخنه کرده بود کلمات را  یانزجار تی. اما همچنان با نهادیلرز یم جانیاز ه شیماره افتاده بود وصدابه ش نفسش

 برد یبکار م

 

 یو خودخواه یپول پرست ی!منو فدا یاز خود راض وونیازمن ،چون تو ح شتریب کمی دمی!...به اندازه من ،شا یآره ،توهم مقصر -

که منو تحمل  یسخت وطاقت فرسا رو تحمل کنم بلکه توهم مجبور طیشرا نی،حاال هم نه تنها منم که مجبورم ا یخودت کرد

 یکن

 

 زدوبا آرامش گفت: یلبخند شینهایبه توه یتفاوت یکردن او با ب یعصب شتریب یبرا نیآرم

 

 هم دارم ؟! یا گهیراه د ن،یاز ا ریبه غ یفکر کرد -

 

 زد وگفت : یپوزخند یعصب

 

 یقبول کن نویکه ا ی! چون من همسرتم و تو مجبور ینه ندار -
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 :دیکرد و پرس زیرا ر اهشیدرشت وس چشمانش

 

 ه؟یمنظورت چ -

 

 زد وبا اعتماد به نفس گفت : یکه در دست داشت با غرور زهرخند یبرگ برنده ا از

 

 گم یو م یرم و مقابل کالس به بچه ها همه چ ی،مطمئن باش ! م یزن یباشم که اسممو صدا م ینفر نیاگه فردا اول -

 

 شدو با تمسخرگفت : رهیخ شیعمق چشمان عسل در

 

 ؟ یگ یرو م یچ -

 

 زمزمه کرد نینگاه نافذ آرم ریتاث تحت

 

 ......... یتو همسر من نکهیا -

 

 وآرام گفت : دیحرفش پر وسط

 

 میاز هم جدا بش گهیقراره چند ماه د نکهیو ا -
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 سرش را چند بار تکان داد وگفت : جانیه با

 

 یش یم عیکه ضا یکیابراد نداره ،الاقل تو  -

 

 دیچسب واریاش با وحشت به عقب چند قدم برداشت تا که به د یناگهان تیموقع رییبرداشت واو از تغ زیبه طرفش خ نیآرم

داد او را درحصار خودش گرفت وآرام در  یم هیتک واریصورتش به د نیکه دودستش را طرف یشد ودرحال کیبه او نزد نی.آرم

 گوشش نجوا کرد :

 

 شدنمه عیازدواجم با تو باعث ضا یکن یکه فکر م یریگ یخودت و دست کم م نهمهیا یعنی -

 

 گفت: دیلرزیاز ترس م شیکه صدا یبند آمده بود. در حال نفسش

 

 ستیباز عیضا یزدواج با هر دختردانشگاه عاشقتون هستن فک کنم ا یبرا شما که نصف دخترا -

 

 زد و زمزمه کرد: ینیریش لبخند

 

 ؟ ی؟ تو هم عاشقم بود یتو چ -

 

 دینال یعصب

 

 !.........مگه مغز خر خوردمه"من ! .....عمرا -
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 گفت یپوزخند با

 

 یکه مثل زقلوت تلخم !کالس گرفت یپس چرا با من -

 

 تابش کرده بود. درمانده ومستاصل گفت : یب شیگرم نفسها هرم

 

 رمیخواستم با ارجمند کالس بگ یچو......چون.....چون نم -

 

 کنه یچرا ؟ اون که حاضره به خاطر تو هر کار -

 

خواست به  یمتشنج او را به عقب هل داد وخودش را از حصارش آزاد کرد ،م یکالفه شده بود.با حالت نیآرم یگستاخ نهمهیا از

 وبا خشم گفت: دیمچ دستش را گرفت و به طرف خودش کش عیسر نیطرف در اتاق فرار کند که آرم

 

 ؟یریبا ارجمند کالس بگ یخواست یگفتم چرا نم -

 

 کرد مچ دستش را آزاد کند گفت: یم یکه سع یحال در

 

 روحه یشل وول وب یلیچون کالس ارجمند خ -
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 گفت: یعصب یشخندین با

 

 کالس اون ی،بر یکرد یم یخودکش یداشت شیو که دوهفته پت یول -

 

 گفت: نیخشمگ -

 

 یتو خواستگارم دمیواحد فهم نییمجبور بودم ،چون درست بعد از تع یدونیخودتم م -

 

 وارد کرد وگفت: یمچ دستش فشار به

 

 یریبا اون کالس بگ یخواست یبه خاطرت انجام بده پس چرا نم یاون حاضره هر کار یتو که گفت -

 

از  شیکه صدا یداده است در حال نیبه آرم کجایاطالعات را  نهمهیوا ردیخودش لعنت فرستاد که نتونسته جلو زبانش را بگ به

 ،عاجزانه گفت: دیلرز یوفشار درد م جانیه

 

 -که ............بخاطره... گفتم

 

 را قطع کرد وگفت: حرفش

 

 اون خواستگارت بوده ؟ -
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 وداد زد : دیکش رونیدستش ب انیخشم دستش را ازم با

 

 رو از دست دادم ییکه بخاطر تو ، چه خواستگارها ینیب یآره اون خواستگارم بوده !......م -

 

 دیخشم غر با

 

 ! یمونیپش -

 

 قدم به عقب برداشت وبغض آلود گفت: چند

 

 باشم ! مونیکه حاال بخوام پش یاز اول هم توانتخاب من نبود -

 

 وبا تنفر ادامه داد دیکش یقیمهار بغضش نفس عم یبرا

 

 شد یمن نخواه یوقت هم آرزو چیمطمئن باش ، که ه -

 

مچ  ستادیهمانجا ا یاتاقش را ترك کرد و وارد اتاق خودش شد در را پشت سرش بست و لحظه ا یوعصب نیخشمگ سپس

 دادیاز مچش آزارش م شتریکرد اما سوزش درد دلش ب یدستش درد م
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که به  دیفهم یسوخت خوب م یتا عمق وجودش را م نیدست آرم یرا لمس کرد ، گرما نیدست آرم یجا گرشیدست د با

عالقه اش به  یفقط از رو نیبوده و انتخاب کالسش با آرم نیورفتار آرم تیدانشگاه جذب شخص یدخترا شتریمانند نصف ب

ببرد،  نیفشار غرور له کند و از ب ریدر مقابلش احساساتش را در ز ،اما مجبور بود که گرید زیبوده است، نه چ نیآرم تیشخص

داد وخودش را  یبها م کطرفهیاحساس  نیبه ا دیخود نبا یپس ب ستیاون یبرا ییجا چیه نیآرم یکه در زندگ دیفهم یخوب م

 کرد یم رشیاس

 

عوض  یبا طرح عروسک یحلقه ا نیآست یدست لباس خواب تاپ و شلوارك صورت کیطرف کمد لباسش رفت ولباسش را با  به

کرد. اما هرچه اطرافش را گشت  ایمح یشب زنده دار یو خودش را برا ختیشانه اش ر یمدل زده اش را آزاد رو یکرد و موهها

رفت  نییاز اتاق خارج شد و از پله ها پا الیخ یسالن جا گذاشته است.ب رافتاد که آنها را د ادشیبه  افتیرا ن شیکتابها

 نهیدر آشپزخانه توجهش را جلب کرد از ترس نفسش را در س ییپله باال نرفته بود که صدا کیرا برداشت .هنوز  شیتابهاوک

 حبس کرد وبا وحشت به پشت سرش برگشت

 

 کیو دیکش یغیبود،از ترس ج ستادهیروح پشت سرش ا کیبود مثل  دهیکه پوش یدیسف یشرت و شلوارك راحت یبا ت نیآرم -

 دیقدم عقب پر

 

 سرد و خشن گفت: نیآرم

 

 !یکش یم غیج ینجوریکه ا یدیمگه روح د -

 

 لکنت گفت : با

 

 ؟یکن ی..جا چکار منیتو....تو....ا -
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 من اجازه آب خوردن تو خونه خودمم دارم -

 

 شد گفت : یکه از کنارش رد م یدر حال سپس

 

 تفاوت از پله ها باالرفت یوب -

 

 سرعت از پله ها باال رفت ووارد اتاقش شد به

 

خود گزك به دست  یب خواستیشد نم داریمانده بود ودرس خوانده بود صبح خسته وخواب الود از خواب ب داریشب را ب تمام

 به وجودش افتخار کند نیکه آرم شدیشاگرد نمونه کالسش م دیدهد ،با نیآرم

 

به همراهش وارد کالس شد ساعت  نی.پس از خوش وبش با نازن دیرا منتظر خودش د نینازن شهیوارد دانشگاه شد مثل هم یوقت

جزوه اش خم کرده بود وهمه  یخواست تا آنموقعه به او وکالسش فکر کند سرش را رو یکالس داشت و نم نیبا آرم میده و ن

 خون دماغ شده است رهفکرش معطوف به درس بود که احساس کرد دوبا

 

 او انداخت وبا وحشت گفت :به  ینگاه نینازن

 

 ! یخون دماغ ش هیسا -

 

 آرام نجوا کرد نیبه کالس برگشت نازن یبرود وقت رونیدست از استاد اجازه خواست که از کالس ب با
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 حالت خوبه؟ -

 

 آره خوبم -

 

 ؟ی،تو که سابقه خون دماغ شدن نداشت یشد ینجوریا ییهو هیچرا  -

 

 دمیخوب نخواب شبیباشه اخه د یبخاطر خستگ دیشم ،شا یدونم چرا چند وقته مدام خون دماغ م ینم -

 

 یچکاب بد هیبهتره  یباشه ول لیدل نیبه ا دوارمیام -

 

 رد وبدل نشد نشانیب یحرف گریاستاد هر دو ساکت شدند و تا آخر کالس د یصدا با

 

 گفت : نیرا برداشت و رو به نازن لشیاز کالس با عجله وسا بعد

 

 نمتیب یسر کالس زبان م خیرم کالس استاد مشا یمن م -

 

 جزوه اش بود .آرام گفت : یکه سرش رو یدر حال نینازن

 

 کنن یصداش م ینجوری،همه ا یاسم عادت کن نی!! بهتره به ا خیجناب دکتر مشا -
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 شهترسم بهش بگم دکتر کوفتش ب ی،م شهیادیاستاد هم ز -

 

 را بلند کرد وگفت : سرش

 

 یکرد دایبه دلش پ یراه هی دیباهاش مهربون باش شا کمی یسرد نهمهیا یامان از دست توهه خنگول ،به جا -

 

 کنم ! دایراه بهش پ هیهم داره که من  یمگه اون اصال دل -

 

 وخودتو راحت کن ! ستیبگو اصال آدم ن یبارک هی -

 

 هم که قلب نداره! ی،آدم آهن شییآدم هست اما از نوع آهن -

 

 یببند نایاز ا شتریانگ ب چارهیترسم رات نده به اون ب یبرو سر کالست ، م گهیخوب د -

 

 ؟ چارهیشده امروز اون شده ب یچ -

 

 یکرد یوهم م نجاشیفکر ا یریباهاش کالس بگ یخوا یکفش که م هیتو  یکرد یپاتو م یوقت دیبا -

 

 گهیکه د یبرا خودت وسروش کن یفکر هی یکن حتیمنو نص یوه یمامان بزرگ بش نکهیا یرفتم ،تو هم بهتره به جا گهیمن د -

 یش یم ریکم کم پ یدار
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 مبارکش همه محله رو نوربارون کنه یروزاست که سروش با قدمها نیغصه منو نخور! هم -

 

 یفعال با ،یودست از سرکچل من وردار یمشغول بش زیچ هیخدا کنه بلکه تو به  -

 

 زد وگفت: شیخواست وارد شود که استاد ارجمند صدا یرفت م خیبه طرف کالس استاد مشا کراستیکالس خارج شد و از

 

 خانم ستوده -

 

 ،در صورتش زل زد ومنتظر صحبتش شد دیطرفش برگشت وپس از سالم وخسته نباش به

 

 گفت: یشگیبا لبخند گرم هم ارجمند

 

 گذره؟ یچطور م خیکالس دکتر مشا -

 

 ،هر جوره خودمو باهاش وفق دادم ستیبدك ن -

 

 ؟ هیاومدن به کالس من جد یبرا متیهنوز تصم -

 

 گفت : یجد یافتاد ،پس از مکث کوتاه نیشب قبل آرم یحرفها ادیبه  ناخودآگاه
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 امیجور بشه......... حتما م طشیاگه شرا -

 

 گفت : یسرحال وبا نشاط با لبخند ارجمند

 

 یصحبت کردم ول خی،البته قبلش با مشا خیکالس دکتر مشا ادیخواد از کالسم انصراف بده ،وب یکالس من م یاز بچه ها یکی -

اونم موافقت کنه چون مشکلش تو  دیشا یکه تداخل دار یوبهش بگ ی،اما اگه خودت اصرار کن ستین ییبه جابه جا یاون راض

 خواد یکالس رفته رو نم ازروکه چند هفته  ییگه دانشجو یو م یستین

 

در  هیمحکم واستوار وارد سالن شد ودروحله اول متوجه سا ییبودبا گامها انیاز دانشجو یکیکه سرگرم گفتگو با  یدرحال نیآرم

شد گره خورد از نگاهش  یم کتریزدکه لحظه به لحظه به او ن نیدر نگاه پراز خشم ونفرت آرم هیکنار استاد ارجمند شد نگاه سا

 شدوگفت : رهیگرفت به ارجمند خ یاز او م اکه نگاهش ر یوحشت کرد ودر حال

 

 کنم شونیکنم راض یم یکنم وسع یصحبت م خیاز لطف وتالشتون ممنون ،من خودم با دکتر مشا -

 

 ارجمند باخنده گفت : استاد

 

 یکن یراحت اونورام خودت م یلیخ یکه دار ینگاه نیمطمئنم با ا -

 

هم  ینگاه مین هیبه سا نکهیبه استاد ارجمند کردو بدون ا یسالم سرد ظیغل یشد با اخم یکه از کنارشان رد م یدر حال نیآرم

 از کنارشان دور شد ندازدیب
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 با استرس گفت: خیترس اخراج شدن از کالس مشا از

 

 ازهدم ،فعال بااج یروحتما بهتون اطالع م جهینت -

 

 عیحرکت سر کیوارد کالس شود با  نیآرم نکهیوقبل از ا دیبه طرف کالس دو مهیبود ،با عجله وسراس دهیبه در کالس رس نیآرم

که  ینشست ودر حال یخال یصندل نیاول یرو عینشان دهد سر یبتواند عکس العمل نیآرم نکهیاو را کنار زد ووارد شد و قبل از ا

 انداخت . نیوغضبناك آرم عبوسزد نگاهش رابه چهره  ینفس نفس م

 

در مقابل  یکوتاه دیقرار داد وپس از خسته نباش بونیتر یرا رو لشیوسا یحرف چیه یشده بود ب رهیکه به او خ یدرحال نیآرم

 یداد ،او خوب م نگاه پراز خشمش لیتحو نیزهرآگ یمحاسبه فراخواند و لبخند یاز بچه ها را برا یکیزده او  جانیه دگانید

 دانست یاو م یبرا یخوب هیرا تنب نیومحاسبه همورك امروز بوده وا لتمام شب را سر گرم ح هیدانست که سا

 

 دادوبا خودش گفت : رونینفسش را با صدا ب دیسا یرا به هم م شیکه با حرص دندانها یحال در

 

 (نمیبب ختتویمجبور نباشم ر گهیکنم تا د یامروز حتما کالسمو عوض م نیو ندارم ،هم اتیمسخره باز نیتحمل ا گهی) د-

 

 ادبانه گفت : یب یاز کالس خارج شد و با مخاطب قرار دادنش با لحن نیاز کالس پشت سر آرم بعد

 

 !خوامیاستاد.......معذرت م -

 

 گفت: یاورا در دانشگاه استاد صدا بزند(و به سرد یگرد شده به طرفش برگشت) سابقه نداشت کس یبا تعجب وچشمان نیآرم
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 بله !! -

 

 شد وگفت: کیاو نزد به

 

 رمیخواستم چند لحظه وقت شما رو بگ یم -

 

 گفت : زیآم رینگاهش کرد وتحق رهیخ

 

 کشش نده "،فقط خواهشا کنمیگوش م -

 

 زمزمه کرد : آرم

 

 یاگه امکان داره خصوص -

 

 وا کردبه طرفش برداشت وآرام نج یقدم

 

 یکه فراموش نکرد نوی،ا میندار یما حرف خصوص -

 

 وگفت: دیبا حرص لبش را به دندان گز -
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 ،حرف من درمورد کالسمه میحاال هم ندار -

 

 به اوانداخت وگفت: یموشکافانه ا نگاه

 

 خوب ؟! -

 

 گفت: یکه چهره اش ازخشم فشرده وگلگون شده بود عصب یدرحال

 

 نیبود یخوام کالسمو عوض کنم شما هم راض یمن م -

 

 وقاطع گفت : دیکش یقیعم نفس

 

 ! ایدنبالم ب -

 

 مستاصل ودرمانده به دنبالش راه افتاد وپشت سرش وارد دفترش شد هیپر از اعتماد به نفس از او دور شد. سا ییبا قدمها و

 

 نشست آمرانه دستور داد: یم شیصندل یکه رو یدرحال

 

 -ت ببند رو پشت سر در
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 ستادیا زشیهم اطاعت کرد وپس از بستن در کنار م او

 

 کرد درصورتش زل زد وگفت: یرا درهم قالب م شیکه دستها یزد ودرحال هیتک یصندل به

 

 !شنومیخوب ادامه بده ،م -

 

 مصمم گفت: لیدل نیبه هم دیکه بخواهد به او بگو یتوانست حرف دلش را باهر لحن یراحتر م نجایا

 

 کنم نکارویحتما ا دیخوام کالسمو عوض کنم شما هم اصرار داشت یقبلنم گفتم ممن  -

 

 از ترم گذشته کماهینه حاال که  یاصرار داشتم ول -

 

 تونم جبران کنم یمن م -

 

 تمسخر گفت : با

 

 کالس من ادیتوب یکه قراره جا هیا چارهیکنه ،مشکل من اون ب یهم اون آقا خودش پاست م یتو اگه نتون -

 

 شانه باال انداخت وگفت: یتفاوت یب با
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 مشکل خودشه نیا -

 

 آرامش گفت : با

 

 ادیمشکل منم هست ،چرا که قبول کردم اون به کالسم ب -

 

 اما........... -

 

 ادیاز اون کالس خوشت نم یاما واگر نداره ،تو که گفت -

 

 تو که بهتره یاز حکومت نظام -

 

 فت:گ یساختگ یزد و با آرامش یپوزخند

 

 قابل تحمل تراز کالس شل وول ارجمنده ؟ ریغ یعنی -

 

 گفت: یغرور ولجباز با

 

 تو وکالست تحمل کنم ، از هردوتون متنفرم ! یرو به جا یزیطوره ،.....حاضرم هرچ نیبله هم -
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 وگفت: دیکوب زیم یخشم به رو با

 

 رونیتا کالس ارجمند رو ،حاال هم برو ب یمنو تحمل کن یشد مجبور ینجوریحاال که ا -

 

 استاد ........ یول -

 

 حرفش را قطع کرد وگفت: یعصبان

 

بهام  ینجوریهم یترمت دسته منه واگه بخوا انیبشنوم ،فراموش نکن که نمره م یمورد حرف نیدرا خوامی،نم گهید هیکاف -

 کنم یترم برات رد نم انیصدم هم م کی یکن یلجباز

 

 ستیدنیبع یچیه شیروانپر فتهیآدم خودش هیچون از  یکن یو م نکاریدونم که ا یم -

 

 به صندلی تکیه زد و با آرامش گفت : دوباره

 

خودم آستین باال بزنم و چند ماه دیگه که از هم جدا  یخوا یچرا .........چون اجازه ندادم بری سر کالس این الدنگ ........اصال م-

 ازدواجتون کنم شدیم بابات و راضی به

 

 وپر ازخشم داد زد: برآشفت
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 استاد !!-

 

 دیکش ادیروی میز خم شد وفر عصبی

 

 ،دیگه شورشو در اوردی ! ید یمن م لیتحو یدار اتویچرند نیزهرمار واستاد....خجالت نمی کشی ا-

 

 و لرزان ،بغض آلود گفت: متوحش

 

 من که چیزی نگفتم،فقط نمی خوام با شما کالس داشته باشم .-

 

 را در هم کشید و گفت: ابروهایش

 

 من ممکنه هر چیزی باشم اما مطمئن باش نامرد عوضی نیستم.-

 

 زمزمه کرد آرام

 

 نگفتم . یزیچ نیمن هم چن-

 

 خستگی چنگی به موهایش زد و گفت : با
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 بده !یه سوال ازت می پرسم درست جوابم و -

 

 : دیجوابش سکوت کرد واو آرام پرس در

 

 که به استاد ارجمند داری می خوای بری سر کالسش یا برای لجبازی با من ؟؟ یبخاطر عالقه ا-

 

 گفت : عاجزانه

 

اد من هیچ عالقه ای به استاد ارجمند ندارم و مطمئن باش اگه استاد دیگری غیر از شما دوتا سازه های فوالدی رو ارائه می د-

 حتما این درس رو با اون می گرفتم .

 

 مطمئن باشم-

 

 دلیلی برای دروغ گفتن ندارم .-

 

 خوب اگه این طوره می تونی بری .-

 

 ذوق گفت: با

 

 یعنی می تونم از جلسه بعد برم سرکالس استاد ارجمند.-
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 من همچین حرفی زدم؟-

 

 ولی ...........-

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

تو که گفتی در این زندگی خودت و با خیلی چیزها وفق دادی ،پس سعی کن با این یکی هم کنار بیایی و مطمئن باش که ضرر -

 ینینمی ب

 

 اما استاد.........-

 

 نمی خوای این مزخرفات وتموم کنی .-

 

 نگاهی به ساعتش انداخت و در حالی که از جا برمی خواست گفت:-

 

 کالسم با چرندیات تو حروم شد بمیری دختر که کلی از-

 

 را برداشت و در حالی که از کنارش رد می شد گفت: وسایلش
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 یادت نره اگه یک بار دیگه مثل امروز بیای سرکالس ، رات نمی دم-

 

 از دفترش خارج شد و

 

 کشید و بدنبالش بیرون رفت . یقیحرص نفس عم با

 

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

 

 هشتم فصل

 

دو ماه از ازدواجش می گذشت و تا حدودی توانسته بود با سر نوشت تلخش کنار بیاید.دیگر می دانست که باید صبح را با  نزدیک

 برود . جانکاه به رختخواب ییک سکوت خفقان آور از خواب بیدار شود و شب با ترس

 

از آخرین باری که در مورد کالسش با آرمین بحث کرده بود، دیگر بر خوردی با او نداشت و مثل همه دانشجوها فقط از راه  بعد

 دور و در دانشگاه او را می دید .

 

می رفت و  رونیکس کز کرده بود می آمد و صبح هم وقتی او در خواب ناز بود، ب یهر شب وقتی او در اتاقش تنها وب آرمین

جزء تحمل  یگشت. این زندگی با این شرایط کسالت بار برایش سخت و طاقت فرسا بود وراه یهرگزهم وسط روز به خانه بر نم

 نداشت

 

دختری شاداب و اجتماعی بود که با این نحوه زندگی روز به روز افسرده تر می شد .درون آینه نگاهی به خودش انداخت .زرد و  او

 زدیذوق م یتو یرگیاز ت یچشمانش هاله ا ریو زپژمرده شده بود 
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به او گیر نمی داد و با  دنشیدرایورش را باز کرد وحلقهَ ازدواجش را بیرون آورد و نگاهی به آن انداخت، دیگر مهری به نپوش کشو

از گوشه چشمش فرو چکید . حلقه آرمین را هم برداشت  یاین مسئله کنار امده بود.اشک در چشمانش حلقه زد و به آهستگ

نداشت . با اینکه دختر احساسی و رویایی نبود و به عشق هیچ  یارزش شیوانگار اصال برا ودحتی یک بار هم سراغش را نگرفته ب

 اعتقادی نداشت ولی برای حلقه حرمت خاصی قائل بود و آن را نماد پیوند دو قلب و روح می دانست .

 

 شد گوش سپرد: یکه از لپتاپش پخش م یریاحسان خواجه ام "ستیحقم ن نیا"تلخی زدوبه آهنگ  خندلب

 

 ستین دنیرس نیاما ا میهم با

 

 ستیعاشق من ن امهیدن اونکه

 

 میهم سرد شیاما پ میهم با

 

 میهمدرد نکهیا نهیتسک هی نیا

 

… 

 

 ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 

 دمیبر ینیبیم یوقت یینجایتو ا یوقت
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 عمر هیحق منکه  ستیحقم ن نیا

 

 دمیتو بودم اما با تو روز خوش ند با

 

♫♫♫ 

 

 استیقلب تو در یریشب م هی تو

 

 چون دلت اونجاست یگردینم بر

 

 یریدرگ یلیخ یآشوب یلیخ

 

 یریم یمعلومه کهدار یلیخ

 

… 

 

 ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 

 دمیبر ینیبیم یوقت یینجایتو ا یوقت
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 عمر هیحق منکه  ستیحقم ن نیا

 

 دمیتو بودم اما با تو روز خوش ند با

 

 ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 

شد بارش قطرات تند باران ،  رهیبود خ دهیپوش یا رهیکه با ابر ت یها را سر جایشان گذاشت وپشت پنجره ایستاد و به آسمان حلقه

،همیشه عاشق هوای بارانی بود. ولی اینبار قلبش مملو از غم و غصه ای بود که دوست  دادیخاص به روح آزرده اش م یآرامش

. انگار تنها راهی که می توانست اینهمه غصه را از وجودش پاك کند زدیو با تمام وجود اشک بر دداشت ساعتها زیر باران راه برو

 همین راه بود .

 

 عسلی بود برگشت ، گوشی را برداشت . زیم صدای زنگ گوشی همراهش به طرف گوشی اش که روی با

 

 بود . نیآرت

 

 سالم سایه ،خوبی؟-

 

 سالم ،خوبم! تو خوبی ؟-

 

 قبراق و سرحال-
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 بابا مامان خوبند ؟.-

 

 خوب!.. مثل شیرین و فرهاد........تو چه می کنی؟ .-

 

 و با بارون قسمت می کنم. میتنهائ-

 

 افتاده ؟ یلحن صدات گرفته! اتفاق-

 

 ستین یزینه!... چنه -

 

 دانشگاه نرفتی ؟-

 

 امروز کالس نداشتم.-

 

 عالیه .........منم تقریبا کارم تمومه .........میام با هم بریم بیرون-

 

 کجا؟...........توی این هوای بارونی کجا می تونیم بریم؟ .-

 

 خیلی قشنگن یبارون یجاهای زیادی رو می شناسم که توی این هوا-
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 ولی !............-

 

 ولی واما نداره برا یک لحظه هم که شده از این قفس لعنتی بیرون بیا !-

 

 ستین یباشه ،حرف-

 

تحویلشون بدم . تحویلشون دادم میام دنبالت ،فکر کنم  دی( بلند نشده بانیچند تا طرح دستمه که تا صدای جناب دکتر )آرم-

 ساعت سه اونجا باشم.

 

 پس منتظرتم.-

 

خیلی مهربان و با محبت بود .از اینکه اینهمه سطح درکش باال بود و به او احترام می گذاشت خوشحال بود .چیزی که در  نیآرت

 کرد. یمورد آرمین حتی یک صدم هم صدق نم

 

می کرد با شلوار لوله مشکی پوشیده و در حالی که روسریش را در آینه مرتب  یاز ساعت سه گذشته بود .پالتویی شکالت یلحظات

 به تلفنش که در حال زنگ خوردن بود جواب داد

 

 سایه میای پائین یا بیام باال .........-

 

 ! امیاالن م-
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 بسیار خوب-

 

 را پوشید و از آپارتمان خارج شد . دیرسیم شیزانو یبلندش را که تا باال یها بوت

 

کرد با  یبازم شیکه در رابرا یپیاده شد و درحال عیدرون ماشین سانتافه سفیدش انتظارش را می کشید .با دیدنش سر نیآرت

 لبخند گفت:

 

 بفرمایید سرکار الیه!-

 

 سوار شد گفت: نیخنده از رفتار آرت با

 

 شدی یاین بارون پیاده م یتو دینبا یکن یمنو لوس م نهمهیچرا ا-

 

 ارزش تو برای من خیلی بیشتر از این حرفاست خانمی.-

 

 را بست و سوار شد و در حالی که کمربدنش را می بست گفت: در

 

 یخوشحالم که دعوتم و قبول کرد-
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 زدم یکپک م ییکردم که تو خونه از تنها یاگه نم -

 

 غذا خوردی ؟-

 

 خوب معلومه خوردم ، ساعت از سه گذشته-

 

 . نجایولی من هنوز چیزی نخوردم از شرکت یکرایست اومدم ا-

 

 باال یایب کردمیشرکت بهتون غذا می ده ،واال دعوتت م کردمینبودم!فکر م شرمنده، متوجه-

 

 غذا که می ده ،ولی من ترجیح دادم غذا روامروز با تو بخورم.-

 

 اما من غذا خوردم و سیرم-

 

 حاال یه پرس غذا که تو رو نمی کشه .-

 

 خوب هر جورتو راحتی.-

 

ماشینش را روشن کرد وبه راه افتاد با هم وارد رستوران شیک و باکالس شدند . سایه با اینکه سیر بود ولی برای اینکه  نیآرت

از غذای سفارش داده شده راخورد . بعد از رستوران به پارك مرغابیها رفتند با اینکه  یاز غذایش لذت ببرد به همراه او کم نیآرت
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بارانی دیوانگی محض بود ولی سایه با لذت و هیجان به اطرافش نگاه می کرد او که از دور و زیر  وزدیدن مرغابیها در این ر

 گفت : نیسرپناهی داشت اطراف را دید می زد رو به آرت

 

 دوست دارم از نزدیک دریاچه رو ببینم .-

 

 چتری که در دستش بود را باز کرد و گفت : نیآرت

 

 شدنمون میشهچتر تا حدودی مانع خیس  ریز ایب-

 

کنار هم تا کنار دریاچه رفتند ، دریاچه زیر باران، زیبایی خاصی داشت ،جذب این صحنه زیبا شده بود و با شادی از حرکات  در

بیرون آورد و به دستش داد تا که  شیرا که از رستوران با خودش آورده بود از جیب پالتو یتکه نان نیمرغابیها می خندید .آرت

همه سعی اش را می کرد که سایه از این لحظه ها لذت ببرد و موفق هم شده بود . چرا که سایه  او.  زکندیزریر برای مرغابیها

 نیمثل کودکی شاد می خندید و قهقهه می زد احساس می کرد طی این دو ماه خندیدن از ته دل را فراموش کرده . اما امروز آرت

 بسپارد. یهمه غصه هاش را به دست فراموش نیکند ودر کنار آرت یاشد وشاد زندگبه او ثابت کرده بود که هنوز می تواند شاد ب

 

 دو بلیط جلو صورتش گرفت و گفت: نیدوباره سوار ماشین شدند آرت وقتی

 

 اینم سوپرایز امروز من .-

 

 گفت : جانیه با

 

 بلیط کنسرته ؟-
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 آره با هزار خواهش و التماس تونستم دو تا گیر بیارم .-

 

 کیه ؟ کنسرت-

 

 رضا صادقی ......... من صداش و خیلی دوست دارم .-

 

 منم ترانه هاش و دوست دارم-

 

 ولی انگار زیاد خوشت نیومد .-

 

 اتفاقا با ترانه هاش به آرامش می رسم من در کل سبک پاپ و می پسندم .-

 

 این خیلی عالیه ، چون توی این مورد با هم تفاهم داریم .-

 

شلوغ وپر هیاهو بود با هزار مکافات توانستند سر جاهایشان بنشینند و بعد از مدتی رضا صادقی همراه با عصا میان جیغ و  سالن

سوت طرفدارانش وارد شد و کنسرت را با ترانه دل شروع کرد .بعد ازهر ترانه صدای جیغ ، سوت و تشویق دوستدارانش بر می 

 . ادخواست و او با هیجان ادامه می د

 

 تو معجزه است ، معجزه کن دوباره لبخند
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 دوباره مهتاب رو خاك شب ببــــاره بذار

 

 که خاك تشنـــه نگاه تو بپوشــــه بذار

 

 با طلوع چشمات وقت سحر بپوشه شب

 

 کن دوباره وقتی که بی قرارم معجزه

 

 حضورت آرامشــــــی ندارم یکه ب وقتی

 

........................................ 

 

روی سایه بود و فکر سایه نزد آرمین و جمله جملهَ ترانه رضا صادقی او را بیشتر  نیدر سکوت مطلق فرو رفته بود نگاه آرت سالن

 در خودش فرو می برد .

 

 انتهای قصه همراه باش و همپا تا

 

 هم صدای دیروز با من بیا به فردا ای
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با لبخندی نگاهش را ازاو  نیثابت ماند ، آرت نیانفجار جیغ و سوت از عالم خلسه خودش بیرون آمد و نگاهش روی آرت یصدا  با

گرفت . طرفداران یک صدا در خواست ترانه به تو مدیونم را می کردند و چقدر سایه این ترانه را دوست داشت و با آن به آرامش 

 ن آب شروع به خوندن کرد و سایه به همراه او هر جمله را در ذهنش مرور می کرد .می رسید رضا صادقی با نوشیدن یک لیوا

 

.............................................. 

 

 این چشمای خیسم ، به تو مدیونم واسه

 

 که از غم می نویسم ، به تو مدیونم این

 

 که بی جونم و سردم ، این که بی روح و زردم این

 

 آرامشی که بردی و من پیش می گیرم ، به تو مدیونم پی

 

 تو مدیـــــــونم ، به تو مدیــــــــــونم به

 

 تو مدیونم ، غرورمو شکستی عین ش به

 

 تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه به

 

 تو مدیونم ، منو دادی بی بهانه به
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 تو مدیونم ،واسه بغض عمیق این ترانه به

 

 کستی حرمت شب و من و ماهتو مدیونم ،ش به

 

 تو مدیونم ، کم آوردی و رفتی اول راه به

 

 تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریضم به

 

 مثل کوه سنگی جلوی چشمات می ریزم ،به تو مدیونم اگه

 

 تو مدیـــــــونم ، به تو مدیــــــونم به

 

 صادقی داشت می خوند و سایه آرام آرام اشک می ریخت رضا

 

 نذار بگم عشق یعنی حسرت نرو

 

 نذار این تمنا بشه نفرت نرو

 

 .......... نرو



 یمهمان زندگ

278 
 

 

 به طرفش برگشت ونگران گفت: نیآرت

 

 سایه حالت خوبه؟ -

 

 حالی که اشک هایش را پاك می کرد زمزمه کرد: در

 

 آره خوبم !-

 

 می خوای بریم بیرون-

 

 نه ، تا آخر کنسرت هنوز خیلی مونده .-

 

 بخوری. یه جو اینجا برات سنگینه ،می ریم بیرون یه هوائایراد نداره ، اگ-

 

 نه حالم خوبه-

 

 هر جور دوست داری-

 



 یمهمان زندگ

279 
 

به وضوح این را از نگاهش حس می کرد . نگاهی به ساعتش انداخت تا ساعت ده چیزی باقی نمانده  نیو غمگین بود وآرت ناراحت

بود . چه قدر دلش می خواست بداند چه حسی از عدم حضورش در خانه به آرمین دست می دهد ،از این فکر که شاید نگرانش 

 در خانه هم نخواهد شد .متوجه نبودنش  یاو حت دانستیزد . چرا که م یخواهد شد , لبخند تلخ

 

........................................ 

 

 آینه شکستم تو ندیدی مثل

 

 شکستنم را نشنیدی صدای

 

 بهت می گفتم نمی مونی یادته

 

 تا آخرش به حرف من رسیدی دیدی

 

 باغچمون خشک شد و پژمرد پیچک

 

 ما را توی قصه ها برد خاطرات

 

 بود که حتی به حرفای تو خوش دلی

 

 آخرش چه جوری تو دستای تو مرد دیدی
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 دادی به بهانه، به یه حرف عاشقانه منو

 

 فروختی من آسون ، زیر قیمتی چه ارزون چه

 

 آروم، بازی بازی ، زندگیم و دادی به بازی آروم

 

 که باختیم و تموم شد ما

 

 خودت نبازی الهی

 

دارد زیر فشار بغض وغصه خفه می شود . از جا برخاست و میان فشار انبوه  کردیحس م یگفته بود تا آخر هستم ول نکهیباا

 هم در حالی که از جمعیت عذر می خواست به دنبالش راه افتاد . نیکرد. آرت دایرفتن پ رونیب یجمعیت هیجان زده ، راهی برا

 

 کنارش ایستاد و گفت نیسالن ،زیر باران نشسته بود وآروم آروم اشک می ریخت . آرت یورود یپله ها روی

 

 ماشین . ی؟!تا خیس نشدی بیا بریم تو یچرا اینجا نشست-

 

جای گرفت ولی اصال سایه چند ساعت قبل نبود . کامال مشخص بود چقدربهم ریخته و  نیکودکی حرف شنو در کنار آرت مثل

 است . شانیپر
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 دن سایه لحظه شماری کرده بود .عصبی و کالفه رانندگی می کرد چقدر برای امشب ، و خوشحال کر نیآرت

 

 می خوام زیر این بارون قدم بزنم نیآرت-

 

 ! یبش ضیمر یخوا یچی ...... ؟ ! معلومه چی می گی ! م-

 

 غصه هام وبشورم و سبک شم . دینه ،خواهش می کنم .با-

 

 ..........یول-

 

 کارو کردم نینگران نباش ...... قبال هم ا-

 

 داشت گفت : یرانگه م نیکه ماش یندارد. در حال یریگ میابر خواسته اش قدرت تصمکرد در بر یاحساس م نیآرت

 

 یتو بخوا یباشه ......باشه ... هرچ-

 

 غم گرفته گفت : یبا لحن هیشدن داشت که سا ادهیکمربندش را بازکرد وقصد پ و

 

 ! کنمیخوام تنها باشم ، خواهش م یم-
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 .......... رونیوقت ب نیا یاما تو-

 

 ..........نیکنم آرت یخواهش م-

 

 و گفت : دیکش یقیشد ، نگاهش محزون ودرمانده بود ،نفس عم رهیدر عمق چشمان ملتمسش خ نیآرت

 

 .ممینا معقول تو تسل یکه من در برابر خواسته ها ستین یبار اول نیخوب ......ا اریبس-

 

 نیداد ا یوقت اجازه نم چیبود ه نیدانست اگر آرم یخوب م باران شروع به قدم زدن کرد ریشد و در ز ادهیپ یحرف چیه بدون

در  شیدر حرکت بود و حرفها دگانشیجلو د لمیمثل ف نیافتاد . همه رفتار آرم نیآرم ادیکار احمقانه را انجام دهد ودوباره به 

 : کردیهنوزداشت در گوشش نجوا م یصادق رضازد . و  یذهنش مثل ناقوس زنگ م

 

 چه ارزون یمتیق ریمنو آسون ، ز یفروخت چه

 

 یبه باز یو داد می، زندگ یباز یآروم ، باز آروم

 

به  یشتریب یگذشت غصه ها یرفت ، هر لحظه که م یم شیپ الیخ یشست و او ب یدرشت باران سر و صورتش را م قطرات

 آوردند . یقلبش فشار م

 

 یشده بود . دلش م سیهمه وجودش خ ختندیر یفرو م و ختندیآم یصورتش با قطرات باران در هم م یاشک رو قطرات

 یباران ضجه م ریبود آن روز هم ز دهیپدرش را شن یماریکه خبر ب یبکشد ، درست مثل همان روز ادیخواست با همه وجود فر
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بود که از قبل رقم  یزیچ ریتقد یو التماس کرد ول هیزد و گر ادیفر ردروغ باشد آن روز چقد زیکرد همه چ یزد و خدا خدا م

 را باور کرده و با آن کنار آمده بود . ریتقد نیباران ا ریخورده بود و او تنها در ز

 

،اشکها  ستینشست و گر ابانیسنگ جدول کنار خ یآرام آرام پشت سرش در حرکت بود . رو نیخلوت بود و تنها آرت ابانیخ

کند  یبه او اجازه داد تا خودش را خال یول دیشن یم نیرا آرت شیهاضجه  ی. صدا دیباریشده و با شدت م یکیباطوفان درونش 

 .ستین هیمثل سا یحق دختر معصوم یزندگ نیکه ا دیفهم یم یاو هم به خوب

 

 چی!اما ه یازدواج لعنت نیقبل از ا یرا دوست داشت حت نیشد، او آرم رهیخ شیکم آرام شد ...ساکت شد و در سکوت به روبرو کم

 کیتواند به  یدختر م کیکه  یبود مثل همان عالقه ا ایر یکرد ،هرگزعاشقش بوده باشد ......... عالقه اش پاك و ب یوقت فکر نم

! ......نه مرد  شیاهایسمبل از مرد رو کیسمبل بود ، کیفقط  نیاو آرم یداشته باشد برا نمایشه سیهنر پ ایفوتبال و  کنیباز

 دانست ینم شیاهایرو را مرد نیوقت آرم چی!! او ه شیاهایرو

 

است آنموقعه هم  رستانشیدوران دب کیزیف ریدب یهم مثل عالقه اش به خانم سرمد نیکه عالقه اش به آرم دیشیاند یم شهیهم

بود  وستهیکه با ورودش به دانشگاه تنهابه دفترچه خاطرات ذهنش پ یالگو ...... عالقه ا کیسمبل بود .  کی شیبرا یخانم سرمد

. 

 

. دیچک یم شیبود و آب ازسرو رو سیخ سی. سر تا پا خ ستادیشدو کنارش ا ادهیآرام شده پ هیکرد سا یکه حس م نیآرت

مردد  یاما لحظه ا زدیوبه او کمک کند از جا برخ ردیرا بگ شیانداخت ،دست کرد بازو هیدوش سا یآورد و رو رونیپالتواش را ب

 ماند .

 

سوخت و از سرما  یم شیبود گلو دهیکه کش یادهائیو منگ بود ،از فر جیشد گ نیماش با ضعف برخاست و به همراهش سوار هیسا

خودرو را تا آخر روشن  یبخار نینکاست آرت یزیدرونش چ یاز سرما یول چاندیرا به خودش پ نی.پالتوآرت دیلرز یوجودش م

 گفت : یکرد وعصبان میاوتنظ یورو
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 بخشم یوقت خودم و نم چیه ی..... اگه سرما بخوریکرد یکارو م نیا دینبا-

 

 دهانش را با درد قورت داد و گفت : آب

 

 کردم . یبه خاطر خودم امشب خوب تو روخراب م دیخوام نبا یمعذرت م-

 

 گفت : یعصب نیآرت

 

 من نگران توام ........ نه خودم !. هیسا-

 

 من خوبم نگران من نباش-

 

 کامال مشخصه . یکه دار یختیر نیآره با ا-

 

 کرد یم یآشفته رانندگ یبا سرعت باال و درون نیآرت

 

 شه یدرست نم زیچ چیسرنوشت توئه مطمئن باش با غصه خوردن ه نی، ا یایکنار ب یزندگ نیبا ا دی! تو باهیسا-

 

 . ستین یزندگ نیدونم ،اما غصه من از ا یم-
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 ده . یآزار م نهمهیتو رو ا ی،........ به من بگو چ هیپس چ-

 

توانست  یشده است ،نم نینا خواسته گرفتار و وابسته آرم دیبگو نیتوانست به آرت ی،نم دیبگو نیرا به آرت تیتوانست واقع ینم

 شده است . رشیمتنفرو باعث تمسخرش بوده و حاال خودش درگ کطرفهیپوچ و  یاز عشقها شیهمه زندگ دیبگو

 

از بدو  نکهیموضوع نداده بود . با ا نیبه ا یتیاو اهم یدارد ول یعواقب بد یزندگ نیبارها و بارها به او گوشزد کرده بود که ا نیآرت

 نینتوانسته بود مانع ا یشود ول نینهاده بود که مانع وابسته شدنش به آرم نیاش را بر ا یهمه سع یزندگ نیورودش به ا

کرد حرف  یهر طور بود از وجودش پاك م دیدانست که با یعشق ممنوع م کیرا  نیاش به آرم قهشود . عال کطرفهیاحساسات 

 زد . یکه به او گفته بود )هرگز به من وابسته نشو چون سرنوشت ما از هم جداست( در گوشش زنگ م نیآرم

 

 نیکند .آرت یریبر هم جلو گ شیتوانست از برخورد دندانها یو نم دیلرز یکرد . همه وجودش م یم یعاد ریغ ییسرما احساس

 دیشن یکه م یی. تنها صدادیشن ینم چیکرد اما او ه یهم داشت مواخذه اش م دیزد ، شا یحرف م زیکری تیپر ازخشم وعصبان

 رو دوست دارم ( یا گهید یگفت: ) من کس یبود که م نیآرم یصدا

 

 خی یشد .با دست ها یگذشت بدنش سست تر م یشود . هر لحظه که م ادهیرا نگه داشت و به او کمک کرد تا پ نیماش نیآرت

 نبودند. ارشیانگار انگشتانش در اخت یگشت ول یم دی،به دنبال کل فشیزده اش درون ک

 

 نیآرت دنیدرب را گشود و با د نیکه آرم دینکش ینماند و زنگ در را فشرد طول دیشدن کل دایمنتظر پ یحوصله و عصب یب نیآرت

شد  هیبودن حال سا یعاد ریمتوجه غ دیبگو یزیچ نکهیقبل از ا یشد ول رهیبه ان دو خ دیپر از شک و ترد یبا نگاه هیر سادر کنا

 دیلرز یداشت م دهیو آبکش سیخ پاسر تا  هیجا خورد سا یلحظه ا

 

 . دیغر تیبا عصبان نیآرت
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 ؟ یکنار بر یخوا ینم-

 

کرد  یوضعف م یپله ها احساس سست یرو هیمبهوت ومسخ شده از مقابل در کنار رفت و اجازه داد آن دو وارد شوند .سا نیآرم

 دست او را پس زد و با خشم گفت : نیو در باال رفتن به او کمک کند که آرم ردیرا بگ شیدستش را دراز کرد ، بازو نیآرت

 

 ! میبا هم حرف بزن دیجا باش تا برگردم ......... با نیتو هم-

 

 عینشاند و سر یصندل یگرفت به او کمک کرد تا که از پله ها باال برود .او را به اتاقش برد ورو یرا م هیسا یکه بازو یحال در

 گفت: یمیاز کمد برداشت و به دستش داد وبا لحن مال یحوله ا

 

 بهتره! یریدوش آب گرم بگ هیخودتو خشک کن ،اگه  ایب-

 

 تخت انداخت و گفت : ی،آنرا رو یدست لباس راحت کیبه سمت کمدش رفت وبا برداشتن  دوباره

 

 ارمیقهوه داغ برات ب هیرم  یم یکن یتا تو لباست وعوض م-

 

 برد نیدوش آب گرم قرار گرفت ، آب گرم کم کم لرزش وجودش را از ب ریوارد حمام شد و ز یحال یبا ب هیاتاق خارج شد و سا از

 

 یکرد و نم یاحساس تعهد م هیآمد ، او نسبت به سا نیکه چهره اش از خشم فشرده شده بود از پله ها پائ یحالدر  نیآرم

 بگذرد . نیکار احمقانه آرت نیاز ا یتوانست به راحت
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 : دیپرس یآمدنش از جا برخاست و با نگران نیبا پائ نیآرت

 

 حالش چطوره؟ .........-

 

 در گوشش نواخت و گفت : یمحکم یلیغضبناك به او انداخت و س یبرافروخته نگاه یچهره ا با

 

 ؟ یبرده بود یاونو چه جهنم-

 

 برآشفت وبا خشم داد زد : نیآرت

 

 . یاریخودتم نم یتو قفس ،اصال به رو شیپرنده کرد هیبرات مهمه.......؟ مثل  یلیخ-

 

 گفت: نیخشمگ

 

 جواب منو بده!-

 

 زد : ادیو آشفته فر یعصب یحالت با

 

کنه  حیو تفر یکنه ......مثله همه شاد یزندگ دینفس بکشه ،.....آدمه وبا دیبندازم زنده است وبا ادشی رونیبرده بودمش ب-

 ! یراحت ازش گرفت یلیرو که تو خ ییزای........چ
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 : دیکش عربده

 

 من نده لیمزخرف تحو-

 

. اون  ستیکدوم از حرفهام مزخرف ن چیکه ه یفهم یزد! م یم ییچه ضجه ها ربارونیز ی....... اگه بدون نیآرم ستیمزخرف ن-

،  ستیدختر معصوم حقش ن نیباور کن ا نیره ،آرم یم نیتونه نفس بکشه و داره از ب یتو شده که نم ریاس نجایپرنده ا هیمثل 

 بشه . تیایخولیمال یماریتو و ب ریاس

 

 بود آرام گفت : نیو خشمگ یکه هنوز از دستش عصب نیآرم

 

 نیا نکهیبه ا یکه حت یاحمق نقدریکنه ..... تو ا یحماقت نیهمچ یداد یوقت بهش اجازه نم چیاون برات مهم بوده یاگه زندگ-

 به خانواده اش بدم یچه جواب دیمن با فتهیب یاگه براش اتفاق ی، فکر نکرد یدختر نزد من امانته هم فکر نکرد

 

 یمسخره ا ویسنار نیکه ا ینی! .......تو فقط نگران ا یهم به او فکر نکرد یلحظه ا ی!........ تو هرگز حت یستینه تو نگران اون ن-

 . یهست یفیلو بره و همه بدونن که چه آدم کث یکه راه انداخت

 

 !نیچرند نگو آرت-

 

 دسته مبل برداشت و گفت : یرا از رو سشیخ پالتو
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 یرو نداشت هیسا اقتیشه که تو ارزش و ل یهمه ثابت م یروزحرف من برا کی اما گمینم یچیه گهیخوب ،من د اریبس-

 

 به سرعت از آپارتمان خارج شد . و

 

....................... .................................................. 

 

لبه تخت نشست هنوز احساس سرما و  یداشت رو یرا بر م لشیکه موبا یکرد و در حال یرا درون کاله حوله ا سشیخ یموها

 است گفت : نیکه آرت الیخ نیکه به در خورد با ا یتقه ا یکرد با صدا یم یکوفتگ

 

 بفرما !-

 

قفل شد در نگاهش خشم فرو خورده اش را به  نیدر چار چوب در قرار گرفت نگاهش در نگاه آرم نیو آرم دیپاشنه چرخ یرو در

 کرد کنترل شده باشد گفت: یم یکه سع یا به دستش داد و با لحن. فنجان قهوه ر کردیحس م یراحت

 

 کنه یبخور گرمت م نویا ایب-

 

 لب زمزمه کرد ریگذاشت و قهوه را از دستش گرفت و ز یعسل یرا رو لشیموبا

 

 یمرس-

 

 گفت: یلحن نگران با
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 درمانگاه.؟ میبر یکن یاگه احساس کسالت م -

 

 حوصله جواب داد: یب

 

 نه خوبم ! -

 

 گفت : هیزد وبا کنا یشخندین

 

 !هیعال یلیکه خ نیا-

 

 : دینگاهش کرد و پرس ضیغ با

 

 رفت ؟ نیآرت -

 

 جواب داد : یبا لحن آرام زیآم ریتحق

 

 سبکسرانه شما رو ندارم یرفتار ها نیو من اصال تحمل ا نیاز حد و حدود خودتون فراتر رفت یلیبله رفت ، شما دوتا خ -

 

 زده گفت : جانیاش برافروخته شد و ه چهره
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 یوندار یکن نیکه بهم توه نویتو اجازه ا-

 

 دیغر نیوخشمگ ستادیا شیرودرو نیآرم

 

 یحرمت خونه منو نگه دار دی، با یتو خونه منو ندار یتو هم اجازه غلط کار-

 

 : دیکش ادیازخشم فر پر

 

 خونه تو بشه یحرمت ینکردم که باعث ب یکار اشتباه چیمن ه-

 

 داد زد . یخشن و عصب یحالت با

 

 . ستین یحرمت یخونه ب یگرد یحال اسفناك بر م نیوقت شب با ا نیا نکهیا-

 

 شد ومحکم گفت : رهیجو در عمق چشمانش خ زهیگستاخ وست یبا چشمان یسر غرور و لجباز از

 

 که ............ نویمن به خودم مربوطه و تو حق ا یشخص یزندگ-

 

 حرفش را قطع کرد و گفت: یتند به
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 البته که دارم!........ از نوع حادشو هم دارم!-............ .

 

 ............؟.ید یبه خودت اجازه م یبه چه حق-

 

 شناسنامه ام ثبت بشه . یتو تو یکه اجازه دادم اسم لعنت یبه همون حق-

 

 گفت: نیتوجه رو به آرم یبود ب نیآرتبه صفحه اش انداخت  یاش بر خواست . نگاه یزنگ گوش یصدا

 

 . یبرس تیراحت به زندگ الیبا خ یتون یخوره وم یاز اون تو خط م شهیهم یزود برا یلیاون نباش چون خ نگران

 

 .یکه تا اون روز حرمت خونه منونگه دار یو تو موظف-

 

 گفت : آرام

 

 ندارم یلذت ببرم ،با حرمت خونه توهم کار میکنم و از زندگ یخوام مثل همه زندگ یمن فقط م-

 

 و ندارم . نیتو و آرت یها یبچگونه !..... چون من اصال حوصله بچه باز یلذت ببر ،اما نه با کارها یاز زندگ-

 

 . ینداشته باش یکار گهید میمنه ،تو هم بهتره به من و زندگ یبچه گانه جزء زندگ یکارها نیا-



 یمهمان زندگ

293 
 

 

 شانه اش را محکم گرفت وداد زد نیخشمگ

 

 بارون ؟! ی؟..... قدم زدن تو نهیا یاحمقانه تو از زندگ دگاهید -

 

 زد ادیوفر دیکش رونیدستان محکمش ب انیرا از م خودش

 

 .ارمیراحت به دست م یلیخ نیرو که در کنار آرت یزیدرکم کنن و بهم احترام بذارن ، چ نکهیا-

 

 و با خشم داد زد دیکش رونیرا از دستش ب یگوش نیوخشمگ یعصب نیخورد آرم یهنوز داشت زنگ م شیگوش

 

 و... یلعنت نیا یببر صدا-

 

 دیپاش نیزم یدر جا خورد شد و به رو واریاز برخورد به سطح د ید،گوشیکوب واریرامحکم به د یوگوش

 

 هم نداشت دنیکش جرات نفس یشد .در آن لحظه حت رهیخ یپراکنده گوش یوحشت زده به تکه ها هیسا

 

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

 

 تاسف چند بار تکان داد و گفت: یسرش را از رو نیآرم
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خورد  یتکه ها یاز رو عیوسر یاندازه کوته فکر و احمق باش نیکردم تا ا یمتاسف! ........هرگز فکر نم یلیبرات متاسفم !........ خ-

 رد شد و اتاقش را ترك کرد . یشده گوش

 

مثل پتک بر سرش  نیاش را هضم نکرده بود که جمله آخر آرم یفرو رفته بود ، هنوز خورد شدن گوش رتیدر بهت و ح هیسا

 متاسف !..............( یلیفرود آمد .) برات متاسفم ........خ

 

ودر ذهنش  کردیم یشیکج اند نیاز رفتار او و آرت شهیو پراز سوءظن بود ؟.......چرا هم یمنف نهمهینسبت به او ا نیآرم دگاهید چرا

 کند . دایپ شانیبرا یپاسخ قانع کننده ا چیتوانست ه ینم گر،کهید ی؟ و هزاران چرا ساختیم ییهرجا یاز او دختر

 

 یدرهم و صدا یجمع کرد و خسته و کالفه به رختخواب رفت با افکا نیزم یاش را از رو یخورد شده گوش یشد و تکه ها خم

 شد به خواب رفت ., یپخش م نیکه از اتاق آرم ینیغمگ یکیموز

 

بودند و هر  بشیکه سر نداشتند در تعق ییکه در حال فرار است و آدمها دید ی......... در خواب م کردینم شیرها یلحظه ا کابوس

 شیبود و گلو آمد . .تشنه ینم رونیاز گلو ب شیخواست صدا یزد و کمک م یم ادیهر چقدر فر کردند،یرفت دنبالش م یکجا م

 خشک شده بود ..... یاز تشنگ

 

****** 

 

که در  یتوانست راحت بخوابد . به روز پرازمشغله ا یبود و نم هیو سا نیآرت یحرفها ریگذشته بود اما افکارش درگ مهیاز ن شب

 تیوضع "ه مطمئناک یرو داشت .پروژه ا شیبزرگ پ یبستن قرارداد پروژه ا یکه برا یبه جلسه مهم د،یشیانتظارش بود اند

 کردیرو م رویشرکت را ز
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زد ناخودآگاه توجه اش را  یحرف م یکه داشت با کس هیسا یصدا یخارج شد ول رازاتاقیش یوانیخوردن ل یجا برخاست و برا از

 گفت : یم انیبود وداشت هذ دهیدر بستر خواب هیبه طرف اتاقش رفت وآرام در را گشود سا دیجلب کرد . با شک وترد

 

اتاق را ترك کرد و پله  مهیاش گذاشت . داغ داغ بود ،سراس یشانیپ یعرق بود دست رو سیاتاق را روشن کرد صورتش خ چراغ

آب  یوانیجدا کرد و با ل یتب بر قو کی خچالیدرون  یدارو ها انیرد کرد و به حالت دو وارد آشپزخانه شد . م یکیها را دو تا 

 برگشت . هیدوباره به اتاق سا

 

 زد .......... یآهسته پدرش را صدا م هیسا

 

 کنم بابا .... ی......... بابا........بابا .............خواهش م ریبابا دستمو بگ-

 

 نیآرم شانیحالت چهره پر یبا چشمان ب یداریخواب وب انیزد . م شیصورت عرق کرده اش را پاك کرد و آرام صدا یدستمال با

آب به خوردش داد و سپس  یگذاشت کم یکه قرص را در دهانش م یو در حال زدیبه او کمک کرد ،از جا برخ نی. آرم دیرا د

 شیصورت و دستها سیبرگشت ، با حوله خ زیآب و حوله تم یبار همراه با ظرف نیا کرد؛اتاق را ترك  عیدوباره او را خواباند وسر

بعد در  یو لحظه ا دیلرز یاز سرما م یتر از قبل هم شد . لحظه ا میش وخبلکه حال امدین نینه تنها تبش پائ یرا خنک کرد ول

 سوخت . یتب م

 

 را گرفت . شانیپزشک خانوادگ نیتلفن را برداشت و شماره دکتر مت یگوش

 

 ! نی! ............منم آرمدیالو دکتر! ........... سالم خوب-

 

 ؟ افتاده ی!........ اتفاق یسالم پسرم! ........ خوب-
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 وقت شب مزاحمتون شدم نیا شرمنده

 

 پسرم تازه که سرشبه یچه مزاحمت-

 

 منزل من .......... البته مجهز نیایحاال ب نیخواستم اگه امکان داره هم یم-

 

 -افتاده ؟ یاتفاق

 

 باالست یلیدارم که تبش خ ضیمر هی، فقط  ستین یزیچ-

 

 دونه بهش بده تا من برسم هی یاگه تب بر تو خونه دار-

 

 متاسفانه همچنان تبش باالست . یاش هم کردم ول هیبهش دادم .......... پاشو-

 

 ،مواظبش باش تا برسم . رونیزدم ب مارستانیمن تازه ازب-

 

 خوب ، منتظرتم اریبس-
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او خوراند و همان جا نشست سرم به دستش وصل کرد و چند نوع قرص به  کی عی، سر هیو چکاب سا دنیبه محض د نیمت دکتر

 تا که از حالش مطمئن شود

 

خواهش کرد بود او را هرگزترك نکند . نگاه متعجب  نیهم از آرم یزد چند بار یسوخت و پدرش را صدا م یهنوز در تب م هیسا

 مانده بود. رهیخ نیآرم یدکتر رو

 

رو به  یبا نگران دیآ ینم نیپائ هیتب سا دید یکرد وقت ینشسته بود و آرام با دستمال عرق صورتش را پاك م هیکنار سا نیآرم

 دکتر گفت :

 

 مارستانیببرمش ب دیترسم تشنج کنه ! اجازه بد یشه،م یدکتر داره حالش بدتراز قبل م-

 

 گفت : یلبخند دکتربا

 

 ادیم نیکنند و تبش پائ ینگران نباش ،داروها کم کم اثر م-

 

زبانش گذاشت  ریبار درجه را ز نیچندم یشد . دکتر برا یآمد و حالش بهتر م یم نیپائ هیبه لحظه درجه حرارت بدن سا لحظه

 گفت : نیرو به آرم یو با مهربان

 

 ستین ینگران چیه یجا گهیاومد و د نیتبش پائ-

 

 داد و از جا برخاست و گفت : نینحوه استفاده داروها به آرم یکرد دستورات الزم را برا یرا جمع م لشیکه وسا یدر حال سپس
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بکش فقط مواظب باش باعث  رونیآروم سوزن انژوکت و از دستش ب یلیببندو خ دیسرمش وبه اونجا که عالمت زدم رس-

 نشه . یزیخونر

 

 حتما دکتر!-

 

 برم . دیبا گهیمن د-

 

 ! دیدیمون یم نجایخوب هم-

 

 طرف درب اتاق به راه افتاد وگفت : به

 

 به خونه رام ندها . گهیجنگ د ریشب گذشته و ممکنه وز مهیاز سه نببخش که ساعت -

 

 هم به دنبالش رفت وبا لبخند گفت : نیآرم

 

 برا شما که تازه سر شب بود !-

 

 وگفت : ستادیا شیرودرو
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 جوون ؟! یگرد یدنبال همپا م تیبرا شب زنده دار-

 

 . نیدار اریاخت-

 

 خبرم کن یدوباره حالش بد شد زود یدیمواظب همسرت باش ، ممکنه دوباره تبش باال بره ، اگه د-

 

 گفت : نی؛دکتر رو به آرم رفتندیم نییکه از پله ها پا یرا ترك کردند ،در حال هیهمراه هم اتاق سا به

 

،من سر  کنهیم تشیداره اذ یزیتحته فشاره و چ یهمسرته ، اون از نظر روح یروح تیمن شده وضع یکه باعث نگران یزیچ-

نگران و دلواپسه ، بهش  یزیگم ،همسرت از چ یتا اونجا که تجربه بهم ثابت کرده بهت م یندارم ول یروانشناس یتو یرشته ا

باعث  یزیچه چ یکن بفه یامشبش هم از ترس درونش بود . سع یانهای.هذ ادیب رونیب یبغرنج روح تیوضع نیکمک کن تا از ا

 حد آشفته کرده نیترسش شده و اونو تا ا

 

 از سرواکردن دکتر گفت : یبرا یقینفس عم با

 

 کنم . یمورد م نیخودمو در ا یخوب همه سع اریبس-

 

 دیاش کش یشانیپ یرو یبود . دست دهیراحت و با آرامش خواب هیبرگشت . سا هیرا تا کناردر بدرقه کرد و دوباره به اتاق سا دکتر

 شب هم مثل دل او پردرد بود . اهیشد . انگار دل س رهیخ یو باران اهیو به آسمان س ستادیتب نداشت پشت پنجره ا
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دختر که  نیا یبرا یدانست زندگ یرا باور داشت و م نیدکترمت یانداخت ،او همه حرفها هیبه چهره معصوم سا ینگاه دوباره

 چیاز دست ه یو سرنوشتش شده بود که کار ریتقد ری،او نا خواسته اسگذرد  یم یشاداب و سر حال بوده به سخت یروز

 گرفت . یرا فاکتور م سرنوشتشقسمت  نیآمد . کاش قادر بود ا یکدامشان بر نم

 

 یموضوع نداده است ،نقاب ب نیبه ا یتینکند اما او اهم شیزندگ ریاخطار داده خودش را درگ هیفکر که اوهمان اول به سا نیا با

 بود رفت یکه در حال تمام هیزد و به طرف سرم سا شیها یبه همه نگران یتفاوت

 

 هیسا یو در سطل زباله انداخت وبا مرتب کردن پتو دیکش رونیسرم را بست و سوزن انژوکت را آرام از دستش ب میتنظ کلمپ

 سر زد . هیبه سا گریبار د نیندهم چشم برهم نگذاشت و چ یتا به صبح لحظه ا یاتاقش را ترك کردو به اتاق خودش رفت ، ول

 

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

 

شد ورو به  زیمخیپشت پنجره اتاقش بود در تخت خواب ن نیکه توجهش را جلب کرد حضور آرم یزیچ نیچشم گشود اول یوقت

 : دیپرس یو دورگه ا فیضع ییاو با صدا

 

 ؟یخوا یم یچ نجایا-

 

 گقت : میطرفش برگشت ومال به

 

 حالت چطوره ؟-

 

 گفت : یزد وبا دلخور یپوزخند
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 بادها بلرزم . نیکه با ا ستمین یدیکه زنده ام و ب ینیب یزنده ؟ م ایمرده ام  ینیبب یاومد-

 

 دوخت وآرام گفت : رونینگاهش را به ب دوباره

 

 . یثابت کرد یگفت یکه م ییونهایهذ یتو شبیرو د نیدونم ، ا یآره م-

 

 لرزان گفت : یوحشت زده و لحن ینگاه با

 

 من ....... من ..... . ونیهذ-

 

 مرموزگفت : یطرفش برگشت وبا لبخند به

 

 کنارت بمونم و ترکت نکنم شهیکه هم یخواست یفشار تب ودرد از من م ری، ز ینداشت یخوب تو حال عاد-

 

 برداشت و داد زد . یآمد و قدم نییاز تخت پا یعصب یحالت با

 

 ............ یگ یدروغ م ینداره ، تودار نه امکان-

 

 افتاد نیزم یحال رو یرفت و ب چیسرش گ لیدل نیاز آن بود که تحمل وزنش را داشته باشد و به هم فتریبدنش ضع اما
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 غضبناك گفت : خواباندیتخت م یکه دوباره رو یبه طرفش رفت وپرازخشم اورا بغل گرفت و در حال یعصب نیآرم

 

 ستمیاحمق ن نقدریشده ، نگران نباش من ا فیو بدنت ضع یتو تب سوخت شبویکه تمام د یدون یفکر و لجباز نم یتو دختر ب-

 تو بها بدم . یونهایکه به هذ

 

 خم شده بود کنار زد وگفت : شیاورا که به رو تیعصبان با

 

 ؟! یریکه حال منو بگ رونیب ینرفت -

 

 خود خودمو خسته کنم . یکه من ب ستین یازیدورگه ات گرفته پس ن یصدا نیحال تو خودش با ا-

 

 دیکش ادیفر

 

 -. نمیبب ختتویر یخوام حت ی،نم رونیاتاقم برو ب از

 

 آهسته گفت : دشیاعتنا به تهد یب

 

 یداروهاتو بخور دی،با ارمیرم برات صبحونه ب یم-
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 تخت را به طرفش پرت کرد و دادزد یرو کوسن

 

 !.......... یبرو گمشو ،........ لعنت-

 

 توجه و در آرامش از اتاق خارج شد یاو ب و

 

فشار تب به عشقش به  ریبود که او در ز ادیز یلیرا باور کند ،اما امکانش خ نیخواست حرف آرم ینم دیکش ینفس م یسخت به

 یکرد. قلبش پر از اندوه و بدبخت یم یاحساس خفگرا بسته بود و  شیسنگ ،راه گلو کیمثل  یزیاعتراف کرده باشد . چ نیآرم

شب  نیکه آرم یها نیتوانست با توه یباعث عذابش بود چطور م شتریب نیدانست که او دوستش دارد و ا یم نیبود حاال آرم

 فراموش کند ؟! یرا در آن رهایتوانست همه آن تحق یقبل به او کرده به عشقش اعتراف کند چطور م

 

 صبحانه را کنارش گذاشت و مهربان گفت : ینیس نیآرم

 

 بلندشو صبحونه بخور-

 

 گفت : یبود با لجباز شیروبرو واریکه نگاهش به د یحال در

 

 ندارم ......... لیم-

 

 نباشد گفت: زیداشت خشونت آم یکه سع یبا لحن اوردیخودش ن یرا تحمل کند و به رو شیها یکرد لجباز یکه تالش م نیآرم
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 دم پس از محبتهام سوء استفاده نکن یباشم که نشون م یزیتلختر از چ یلیتونم خ یرو بذار کنار من م یلجباز-

 

 دیکش ادیتختش زد و فر یرو ینیس ریز یخشم به طرفش برگشت و عصبان با

 

 خوره .......... یبهم م یکن یو ادعا م یستیکه ن یزیچ نی! .....و حالم داره از ا یخودت ، ازت متنفرم روان یمحبتت ارزون-

 

رمق  یبود .ب ختهیدر صورتش ر شانیپر شیشد موها یخشم و نفرت متساعد م یزد و از نگاهش جرقه ها یتند تند م قلبش

 زد . یشده بود و نفس نفس م زیخ میتخت ن یرو

 

 گفت: یومهربان متیکنار تختش زانو زد و با مال نیآرم

 

 ؟ یوحشت زده ا نقدریچرا ا-

 

 ت:گف یلجباز با

 

 ! ستمین-

 

 یزیاون کنارت باشه ، چ یخواست ی،فقط م یزد یفقط پدرت و صدا م شبیکنه ، تو د یثابت م نویا شانتی،نگاه پر یچرا هست-

 بود . هتیتنب یرو که من گفتم فقط برا
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نبود . از  یشگیاز خشم فرو خورده هم یاثر نینور کم اتاق در هم گره خورد ،در نگاه آرم ریدو ساکت شدند و نگاهشان درز هر

 کرد گفت: یجمع م نیزم یصبحانه را از رو لیکه وسا یبرخاست و در حال شیجا

 

 یبخور یزیچ هی دی. برا خوردن داروهات با ارمیبرات ب ریش وانیل هی رمیم-

 

 اتاق خارج شد واز

 

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

 

******* 

 

کرد .کوتاه  یم یخواب یاز ب یو سر درد ناش یفشرد ،احساس خستگ شیدستها انیمبل انداخت و سرش را در م یرا رو خودش

خودش داشت  یکه برا یقانع کننده ا لینبود اما تنها دل شیوجود تیدختر سرکش و لجبازاصال جزء شخص کیآمدن در برار 

 نشده مواظبش باشد. یجار نشانیب ییکه حکم طالق و جدا یاست تا روز بوردختر نزد او امانت است و او مج نیبود که ا نیا

 

 یحرفها یهایآور ادیتوانست ؛باشد ،اما با  ینم تشیزن و قبول مسئوا کیآورتر از تحمل  زعذابیچ چیه ایدن نینظرش در ا در

 دانست . یسخت م طیشرا نیخود را موظف به قبول ا نیو آرت نیدکترمت

 

 یبود ،که داشت برنامه و قرارها یریام یاش آقا یخورد برداشت ،منش یمراهش را که کنارش داشت زنگ مه یگوش یحال یب با

با تعجب گفت  یریام یامروزش را کنسل کند ، آقا یحوصله از او خواست همه قرارها یکرد، خسته و ب یم یآور ادیامروزش را 

: 
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 آقا ، جلسه مهمتان با شرکت صدرا ......... یول-

 

 وگفت: دیحرفش پر انیم کالفه

 

 گهیروز د هیوجلسه رو بنداز برا  ریباهاشون تماس بگ -

 

 پروژه مهم از دستمون بپره نیممکنه قبول نکنن وا -

 

 گفت : یبا لحن تند نیخشمگ

 

 بذار غامیشد پ یخبر ریگ غامیپ یرو ذارمیرو م یاستراحت کنم . گوش خوامی!! م دیبه جهنم که پر -

 

را برهم  شیچشماها ی. باخستگدیپرت کرد و همانجا دراز کش یمبل کنار یگذاشت رو ریگ غامیپ یرو نکهید از ارا بع یگوش

 را استراحت کند یتفاوت باشد وچند ساعت یب ریکرد نسبت به همه اتفاقات اخ یآزاد کردن فکرش سع یفشرد و برا

 

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

 

پاك ومعصوم درخواب فرو  هیلبه تخت نشست .سا یقرار داد وکنارش رو یزعسلیم یغذا را رو ینیشد و س هیوارد اتاق سا آرام

فشار تب ودرد  ریکه از او دارد شب قبل در ز یباهمه تنفر هیچرا سا دیفهم ی،هنوز هم نم دیکش یرفته بود وآرام ومنظم نفس م

 یشود که م یتواند عاشق کس یهرگز نم کدندهیختر مغرورود نینکند ، مطمئن بود که ا رکشت خواستیزد واز او م یاو را صدا م

فقط چند  هیسا نکهیا یآور ادیثابت کرده بود .با  نیرا بارها با نگاه پراز خشم ونفرتش به آرم نیبه او ندارد ،ا یعالقه ا چیداند ه
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به همه افکار درون ذهنش زد  یتفاوت یخواهد رفت، نقاب ب رونیب شیاز زندگ شهیهم یزود برا یلینزد او مهمان است وخ یماه

 صدا زد . یمیرا با لحن مال هیوآرام سا

 

 گفت: یکامال ساختگ یبا لبخند نی.آرم دیرا در کنار خودش د نیرمقش را گشود وآرم یب چشمان

 

 تا سوپت سرد نشده بلند بشو بخور -

 

 گفت: یفیضع یصدا با

 

 اشتها ندارم -

 

 یمنو تحمل کن شتریب یو مجبور یش یخوب م رترید ینجوری، ا یبخور کمیبهتره  -

 

 ؟! یبش نیبه خاطر من امروز خونه نش یمتاسفم ! مجبور شد -

 

 گفت: یمهربان با

 

 میاز کار وزندگ نیازا شتریکه من ب یکن زودتر خوب بش یبدم ، پس سع یروز رو به خودم مرخص هیآره بخاطر تو مجبور شدم  -

 . فتمین

 

 زد وگفت: یلبخند باضعف
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 کنم یم یسع -

 

 زد وگفت: ینیریلبخند ش شیهم به رو نیآرم

 

 داره که از دست استاد خودش سوپ بخوره نویافتخار ا ی،چون کمتر شاگرد یکن تا آخرشو بخور یسع -

 

 نجوا کرد یدلش ضعف رفت و با لبخند تلخ نیلبخند آرم از

 

 شه یوقت تکرار نم چیه گهیمنم د یبرا"و مطمئنا -

 

 وقاشق سوپ را در دهانش گذاشت ندیتخت بنش یبه او کمک کرد که رو نیرمآ

 

شده بود به  لیتبد یشگیهم خزدهیآن موجود سرد و  نیو لذت بخش بود آرم نیریش شیبرا نیآرم دیتحت مراقبت شد یماریب

خواست به  یخوراند ودر مقابل اصرارش که م یرا م شیداد و داروها یرا به او م شیآدم با درك وشعور که با محبت تمام غذا کی

 یهم پرستار را به خانه م شیآمپولها قیتزر یبرا یداد که از خانه خارج شود حت یکرد و اجازه نم یم یستادگیدانشگاه برود ا

 یمبود که دلش  یو باور نکردن نیریش شیبرا نقدریلحظات ا نیکرد که استراحت کند .ا یکودك مجبورش م کیآورد ومثل 

خواست که  یکند از مهر یدگیرس شیارهاکه مجبور بود به ک نیآرم شیماریروز ب نیبماند . سوم یباق ماریخواست تا ابد ب

 ینگهدار هیمادر مهربان از سا کیمثل  هیوسا نیاز شور وشوق از مساعد شدن رابطه آرم ییایهم با دن یباشد .مهر هیمراقب سا

 یرگرفت مه یسراغش را ازمهر یاش شده بود اما وقت یباعث دلخور نیاصال سراغش را نگرفته بود و ا نیکرد .آرت یومراقبت م

 نیآرت نکیاصفهان فرستاده ودرحال حاضر اصفهان است . او مطمئن بود که هم تیرا به مامور نی،آرت نیبه او گفته بود که آرم

 هم نگران اوست
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رفت و رگه  یومادرش ، حالش رو به بهبود نیروزها نازن یودر بعض نیو آرم یمهر دیاز چند روز استراحت ومراقبت شد پس

 رونیدوباره از صبح زود ب نیبه حالت کسالت بار گذشته برگشته بود آرم شیماند.اما زندگ یباق شیتنها در صدا یماریاز ب ییها

در  نیروزانه اش شده بود و نگاه آرم یجزء آرزوها نیآرم دنیگشت .دوباره د یوقت خسته وکالفه برم ریرفت وشب د یم

 داریپا نیآرم زیرفتار گرم ومحبت آم دیشیاند یبود ،چقدر ساده و احمق بود که م یاز هرگونه احساس یدانشگاه سرد وعار

 . ستیشگیوهم

 

از گوشه  اریاخت یاشک ب یشد ،قطره ا رهیخ شانینهایآورد وباحسرت به برق نگ رونیب ورشیدرا یحلقه ها را از کشو دوباره

آکنده از درد سرش را  یحلقه را با خود به گور خواهد برد .با قلب نیا دنیپوش ی.مطمئن بود که حسرت وآرزو دیچشمش فرو چک

 . ستیگر ودگذاشت و با همه وج شیقالب دستها یرو

 

 حس آرامش .. یآغوش تو محتاجم برا به

 

 با تو پر از شوقم ! پر از خواهش .. یزندگ یبرا

 

 .. یلمس خوشبخت یتو محتاجم برا یدستا به

 

 .. یکه براش عادت شده سخت یقلب نهیتسک واسه

 

 .. ایرو نیا ریتو محتاجم واسه تعب یچشما به

 

 .. ایدن یرحم یب نیعاشق شد تو ا شهیبازم م که
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 باشه .. میلبخند تو محتاجم که تنها دلخوش به

 

 شه .. بایروحم به لبخند تو ز یب یایدن بذار

 

 .. یپناه هق هقم باش دیتو محتاجم و با به

 

 یعاشقم باش یآرزوم بوده که روز شهیهم

 

 یلیآرامش از سامان جل حس

 

 نهم فصل

 

و او با تمام تالشی که میکرد از وابستگی وعالقه اش به  گذشتیاش همچنان در تکرار لحظه ها م یسرد وسخت زندگ یروزها

واز اینکه  شدیآرمین بکاهد می دید که روز به روز وابسته تر از روز قبل میشود ،حاال روزهایی که او را نمی دید دلتنگش م

 و عصبی بود. تهنمیتوانست احساساتش را کنترل کند گرف

 

یکبار هم رفتارش به مانند همیشه گرم و صمیمی نبود ،سایه حضور آرمین را دلیل  یکبار به عیادتش آمده بود ولی همان نیآرت

دلیل تغییر رفتارش را جویا شود و بتواند بابت آن شب از او عذرخواهی  نیاین امر میدانست ودر پی فرصتی بود تا که خود از آرت

بود که با صدای زنگ تلفن از آشپزخانه خارج شد و کند.آن روز گرفته و عصبی از تنهایی روزمره در آشپزخانه سرگرم آشپزی 

 گوشی تلفن را برداشت نازنین بود و مثل همیشه شاد و پر انرژی. پس از اینکه کمی سربه سر سایه گذاشت .سرحال گفت:

 

 خانم خونه ، چیکار میکردی؟ -
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 داشتم شام درست میکردم -

 

 تا قابلمه رو اجاق گذاشتی ،راستشو بگو شامت ساندویچه چیه؟ 10یه جوری میگی شام ،هرکی ندونه فکر میکنه حاال  -

 

 خوب زدی به خال،ساندویچ تخم مرغ -

 

 آخ که همین روزاست که قد قد کنی -

 

 دار گفت : غصه

 

 فکر میکنی یه نفر تو شرایط من دوس داره قابلمه رو اجاق بزاره؟ -

 

 ه غذای درست و حسابی نمی خورن؟اینهمه آدم دارن مجرد زندگی میکنن ،یعنی هیچکدومشون ی -

 

 حوصله اش و ندارم نازی، حوصله هیچ کاری و ندارم -

 

 فردا بیا اینجا میخوام از اون قورمه سبزیهای مخصوص خودم درست کنم -

 

 فردا که جمعه است ؟ -
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 خوب جمعه باشه ،کالس که نداریم!!! -

 

 آخه یکم کار دارم -

 

 کارهات و ردیف کن و بعد بیا -

 

 تا ببینم چی میشه -

 

 چی میشه دیگه چه صیغه ایه ! بیا به یاد دوران تجردیمون خوش بگذرونیم -

 

 باشه میام -

 

******** 

 

جمعه خوشحال از اینکه قرار است روزش را با نازنین بگذراند سرحال و با نشاط ازخواب برخواست وبرای انجام کارهای  صبح

عوض کند سبد لباسهای کثیفش را برداشت و از اتاق خارج شد ؛ روی پله ها لحظه ای  روزانه اش بدون اینکه لباس خوابش را

برگشت و با علم به اینکه او مثل  نیهم لباس کثیف داشته باشد به طرف اتاق آرم نمکث کرد و با فکر اینکه ممکن است آرمی

با دیدن آرمین که دمروپشت به در، روی تخت  همیشه صبح زود از خانه بیرون زده بدون اینکه در بزند وارد اتاقش شد .اما

 گفت: زیخوابیده بود جا خورد .آرمین همچنان پشت به او اعتراض آم
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 به تو یاد ندادن قبل از وارد شدن در بزنی؟ -

 

 زده گفت: شرم

 

 فکر نمیکردم خونه باشی! -

 

 اتاقم می اومدی یدر اونصورت هم اصال نباید تو -

 

 فتو بردارمیخواستم لباسهای کثی -

 

 طرفش برگشت وهمچنان با چشمان بسته گفت : به

 

 چه عجب ، باالخره فهمیدی توی این خونه وظایفی هم داری -

 

 من همسرت نیستم که در قبالت وظیفه ای داشته باشم -

 

 :دیرا گشود و محکم وآمرانه پرس چشمهایش

 

 پس اینجا چی میخوای؟ -
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 کار نسنجیده اش به خودش لعنت فرستاد و با خونسردی ظاهری گفت: بابت

 

 شرمنده،اشتباه کردم و بابت این اشتباه هم معذرت میخوام ....... -

 

 اضافه کرد: گشتیکه برم یحال ودر

 

 بخوابید. خوب

 

 به طرف دربرداشت که آرمین گفت: قدمی

 

 کجا... منکه هنوز تو رو نبخشیدم. -

 

 گفت : رتیشده به طرفش برگشت وبا ح چشمانی گشاد با

 

 بلههههههههه !-

 

 و با آرامش گفت: لکسیر

 

 بدون اجازه اومدی تواتاقم وبدخوابم کردی،توقع داری با یه عذرخواهی خشک وخالی تو رو ببخشم. -
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 گفت : یوجد خونسرد

 

 پس میخوای چیکار کنم ؟ -

 

 رفتارت مناسبه نیدارم فکرمیکنم چه تنبهی برا ا -

 

 گفت: یظیاز خشم با اخم غل پر

 

 فکر کردی اینجا مدرسه است. -

 

 مهد کودکیه !، حتی اونها هم میدونن نباید بی اجازه وارد جایی بشن . یرفتار توبیشتر شبیه بچه ها -

 

 عمیقی کشید وکالفه گفت: نفس

 

 باید چیکار کنم تا دست از سرم برداری. -

 

 رام گفت :را بست وآ شیدوباره چشماه یخونسرد با

 

 باشه ! یکاف هتیبرا تنب نیبعد از اینکه لباسها رو شستی ،اتو هم بکش.فک کنم هم -
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 اشاره کرد و گفت: شیحرص دندانهایش را برهم فشرد میخواست چیزی بگوید که آرمین به سبد لباسها با

 

 توی اون سبده ،سروصدا هم راه ننداز میخوام بخوابم . -

 

 یانداخت. در آرامش چشمانش را برهم نهاده بود چقدر دلش م نیبه آرم یبه طرف سبد رفت و با گوشه چشم نگاه خشمگین

قلبش را  ن،یآرم یسرش پرتاب کند . اما چهره آرام ودوست داشتن یدرون سبد را رو یمهار خشمش همه لباسها یخواست برا

 اتاق را ترك کرد.به تپش انداخت پس با برداشتن لباسها ،بدون هیچ حرفی 

 

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

 

را داشت که با همه عشق و عالقه  یرا در لباسشویی ریخت و باشوقی وصف ناپذیر میز صبحانه را چید ،حس زن خانه دار لباسها

اش وسایل راحتی همسرش را فراهم میکرد. قصد داشت جارو بکشد اما از ترس اینکه سروصدا باعث سلب آرامش آرمین شود 

 منصرف شد .

 

رد با اجمالی به سرتاسر خانه انداخت همه جا تمیز ومرتب بود به اتاقش رفت و لباس خوابش را با یک دست تیشرت بلند ز نگاهی

 نیمثل قبل خودش را مقابل آرم گرید شیماری. اززمان بستادیا نهییمقابل آ شیشانه زدن موهها یشلوار مشکی عوض کرد وبرا

 راحتراز قبل شده بود . یکمبا او  شیپوشاند ودر برخوردها ینم

 

آرمین از روی عصبانیت نبود  تخت دراز کشید و لپتاپش را گشود اما فکرش فقط پیش آرمین و رفتارش بود .رفتار صبح روی

 بیشتر داشت سربه سرش میگذاشت تا تنبیهش .
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با حوصله و آرامش با سایه بحث میکرد واز حرص خوردنش لذت میبرد و سایه دلخوش به این رفتار گرم و صمیمی دلش  او

حتماً آرمین قصد ماندن در خانه را  هنکیمیخواست امروز را در خانه بماند و در کنار آرمین روزش را به شب رساند .اما از فکر ا

 ترجیح داد که به قولش به نازنین عمل کند و نزد نازنین برود . دبیرون میرو دارشدنیندارد و پس از ب

 

این فکر که آخراین راه ،جدایی است و نباید به این لحظه ها دلخوش باشد از اتاق خارج شد واز پله ها پایین رفت آرمین هم  با

بود وپشت پنجره بیرون را نگاه میکرد از شب قبل دوباره باران میبارید واوبیشتر از هر چیزی عاشق این هوای بارانی بیدار شده 

 میرفت آرام گفت: شپزخانهبود.در حالی که به طرف ا

 

 صبحانه آماده است ! -

 

شیر برای آرمین می ریخت هم پشت سرش وارد آشپزخانه شد و صندلی را عقب کشید وروی آن نشست .در حالی که  آرمین

 : دیپرس

 

 چی شده امروز خونه موندی؟ -

 

 شیر را از دستش گرفت و سرد وخشن جواب داد: لیوان

 

 از بودنم ناراحتی؟ -

 

 گفت: یالیخیعادت کرده بود پس با ب زدیوقت م یکه وقت وب ییبه ضد حالها گرید

 

 اخه همیشه گرفتاری ،تعجب کردم چطورامروزو به خودت مرخصی دادی . -
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 کمی از سردی لحنش کاست و گفت: -

 

 آدم آهنی که نیستم استراحت نیاز نداشته باشم . -

 

 نجوا کرد : آرام

 

 !یصد رحمت به آدم آهن-

 

 :دیبه او انداخت وپرس ینگاه ریبا تحق آرمین

 

 چیزی گفتی؟ -

 

 گفت : عیکرد وسر بیتکذ باسر

 

 نه نه !....... فقط ظهر میمونی؟ -

 

 :دیچشمانش را تنگ میکرد پرس یاعتماد ینگاهش کرد و درحالی که با ب خیره

 

 چرا؟ -
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 شانه هایش را باال انداخت وگفت: بیتفاوت

 

 اگه میمونی برات غذا درست کنم -

 

 مگه خودت شکم نداری که فقط برا من میخوای غذا درست کنی؟ -

 

 انداخت وگفت : ریسرش را ز لیدل نیمعذب بود بهم نینگاه آرم ریز

 

 !نمیرم خونه بابام ، امروز دعوت نازن یمن نیستم ،م -

 

 توی این هوا؟ -

 

 این هوا که عالیه ،من عاشق هوای بارونیم -

 

 بارون ؟ یبرای بچه بازیهات تو -

 

 گفت : اریاخت یقفل شد ب نیآرم یرا بلند کرد ونگاهش در نگاه عصب سرش

 

 کاش بچه بودم و توی عالم بچگی می موندم،اگه میدونستم قراره سرنوشتم با توگره بخوره آرزو میکردم هیچوقت بزرگ نشم . -
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 پر از خشم گفت: آرمین

 

 ،چون خونه از نبودن تو همیشه در آرامشه یاصوال ما دوتا حرف همو هیچوقت نمیفهمیم، بهتره هرجا خواستی بر -

 

 رص گفت:ح با

 

اتفاقا نیستی ببینی ، این خونه در تمام ساعات روزچقدر درسکوت و آرامشه چون کسی نیست که هی دستور بده و اظهار وجود  -

 کنه

 

 که از حرص خوردن او لذت میبرد با آرامش به صندلی تکیه زد و گفت : آرمین

 

 امروزت زهرمارت میشهبهتره اتوی لباسهای منو فراموش نکنی ، چون در اونصورت قراره  -

 

 حوصله ات سر نره یه کاری هم انجام بدی نکهی؛میتونی برای ا یخودت که امروز خونه ا -

 

 من نباش ،چون امروز مهمون یه آدم خیلی خاصم یینگران تنها -

 

 که منظورش را گرفته بود گفت: سایه
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 پس لطف کن از میزبان خیلی خاصت بخواه لباسهات رو هم اتوبکشه -

 

 زد وگفت: یشیطنت لبخند با

 

 که میترسم به خودش صدمه بزنه فهیظر نقدریاون ا یاون به کارهای خونه داری اصال وارد نیست ،دستها -

 

 حفظ ظاهر با لودگی گفت : ی،اما برا دیحسادت به همه وجودش زبانه کش آتش

 

 آخی نازی،میخوای لباسهای اونو هم من اتو بکشم -

 

 یالزم نکرده، می ترسم از حرص وغضب درونت همه رو بسوزون -

 

 کنمینگران نباش ،چون یه جورایی دلم براش می سوزه ودرکش م -

 

 اونوقت چرا ؟؟!! -

 

 مثل تو روتحمل کنه یچون مجبوره یه عمر خودشیفته ا -

 

 نشاط ، لبخندی )از همان نوعی که دل سایه ضعف می رفت (زد وگفت: با
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 الق من با اون خیلی فرق می کنهولی اخ -

 

 همراه با زهرخند گفت : یساختگ یآرامش با

 

 دوران نقاحت خودش بود( یآره ،متوجه ام که اخالق شما خیلی در نوسانه!)منظورش محبتها -

 

 :دیجایش برخاست وسرد وخشک پرس از

 

 با چی می خوای بری ؟ -

 

 هم بلند شد وبا تمسخر گفت : او

 

 گهیشخصیم !خوب معلومه با آژانس می رم د یباهواپیما -

 

 پس مواظب باش کار احمقانه ای ازت سرنزنه -

 

 کالمش عصبی شد وباخشم گفت: زیآم ریلحن تحق از

 

 توبزرگتر من نیستی که هی بهم دستور می دی -
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 شد ومحکم گفت : رهیپراز خشمش خ یعمق چشمان عسل در

 

 ارمنه نیستم !ولی حوصله بامزگیهاتوهم ند -

 

با گفتن این جمله آشپزخانه را ترك کرد ،سایه با بهت و حیرت به رفتنش خیره شد خیلی سعی کرده بود جلوی او خودش را  و

 سرد وعصبی شده بود نهمهیلو ندهد و احساساتش را کنترل کند اما نمیدانست چرا آرمین یکدفعه ا

 

جا رختی پهن کرد و برای آماده شدن به  یسشویی بیرون کشید انها را روصبحانه را جمع کرد و بعد از اینکه لباسها را از لبا میز

 اتاقش رفت

 

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

 

به خانه نازنین برود به خانه خودشان رفت و مثل همیشه با همه وجود مادرش را به آغوش کشید. نمیدانست چرا  نکهیاز ا قبل

نیامد بیدارش کند ساغر هم در اتاقش سرگرم مطالعه بود و نخواست که  اینقدر زود دلتنشگان میشود .پدرش در خواب بود ودلش

 مزاحمش شود.

 

مثل همیشه با سروصدا وارد شد این دختر شاد و سرحال هرکجا که میرفت شور و هیجان را به همراه خودش میبرد و  نازنین

 رحالی که با همه وجود اتاق را میبوئید گفت:سایه عاشق این رفتارش بود .سایه دستش را گرفت و به اتاق خودش رفت نارنین د

 

 وای که این اتاق چقدربوی تو رو میده -

 

 گفت: یحوصلگیلبه تخت نشست وبا ب یرو
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 مگه من بوی چی میدم؟ -

 

 خوب معلومه دیگه بوی شیر خشک -

 

 خوب دیگه بیمزه گی روبزار کنار و بگو با سروش چه کردی ؟ -

 

از سال اول دانشگاه به سروش یکی از سال دومی های ، عالقمند شده بود و باالخره پس از چهار سال انتظارشب قبل  نازنین

سروش به خواستگاریش آمده بود و طی این هفته از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید و خوشحال و شاد همچنان سربه سر 

 سایه میگذاشت .

 

 هیجان کنار سایه نشست و گفت: با

 

 باالخره خانواده اش روراضی کرد و با قدوم مبارکش محله را نوربارون کرد -

 

 چطور شد که باالخره خانواده اش راضی شدند .مگه دختر عموشو براش انتخاب نکرده بودند -

 

 خوب سروش جان گفت : -

 

 فقط من !! ، اونها هم تسلیم خواسته پسر یکی یه دونه اشون شدند یعنیخوام ...  یرو م نیسرم هم بره فقط نازن -
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 آفرین به این همه مردونگی -

 

 پس چی فکر کردی ،این سروش منه نه برگ چغندر -

 

 خدا کنه همیشه سروش تو بمونه ونشه خوده چغندر -

 

 وای سایه دلت میاد -

 

 حاال از ذوق این خبر نتونستی خونه بمونی، تا من بیام؟ -

 

 نه،دلم برات تنگ شده بود نتونستم منتظرت بمونم -

 

 که دلت تنگ شده بود .حاال جواب مامان و عموت چیه؟ -

 

 اونا جوابشون مثبته،فقط منتظرن نیما بیاد ،میگن جواب نهایی رو باید اون بده -

 

 نیما کی میاد؟ -

 

 همین روزا دیگه باید بیاد -
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 نازنین خوشحالم که تو خوشبخت میشی و با کسی که دوس داری ازدواج میکنی -

 

 آهی کشید و گفت: نازنین

 

هنوزم هیچی معلوم نیست ،ممکنه نیما بیاد و تائیدش نکنه ،توکه اخالق گند نیما رو میشناسی در نظر اون خواستگار من باید  -

 کامل و بی عیب باشه

 

 ن پسر خوب و با شخصیتیهسروش هم چیزی کم نداره ،او -

 

 گم یمیدونم ،چون کارش هنوز مشخص نیست و سربازه ، م -

 

 خوب میتونید فعالً نامزد باشید تا سربازیش تموم بشه و بره سرکار -

 

بودن با اصراری که خانواده اش برای ازدواج سریعش دارن این امکان نداره،تازه نیما اگه بدونه خانواده اش با ازدواج ما مخالف  -

 که راضی بشه "عمرا

 

 بد به دلت راه نده نیما پسر باشعور و فهمیده ایه -

 

!چقد خانواده اش منتظرنً نیما جواب رد بده،سروش چندماه گرفتارشون بود تا راضی شدن بیان  هیآخ نمیدونی سا -

 ن .: خربیار و باقالی بار ک یبگ دیخواستگاری،حاال اگه نیما جواب رد بده ،اونوقته که با
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 از لحن آخر سخنش خنده ای کرد و گفت: سایه

 

 هم دست از خوشمزگی ور نمیداری یخوشم میاد تواوج دغدغه فکر -

 

 اگه نیما رضایت بده همه نگرانی هام از بین میره. -

 

 با غصه گفت: سایه

 

!اینکه اون نگران زندگی توئه، از مزیت داشتن یه برادر مهربونه که من نداشتم واگر بود حتما جلوی  یقدر نیما رو بدون ناز -

 ازدواج مسخره ام رو میگرفت.

 

 دستهای سردش را در دست گرفت و گفت: نازنین

 

 کنار بیای یزندگ نیغصه خوردن با ا یبهتره به جا گهیسرنوشت هرکس از قبل رقم خورده و توهم د -

 

 گفت : قیعم یبا آه اههمر

 

 دلم میخواد ،اما نمیتونم نازی! نمیتونم! -

 

 ورود ساغر به اتاق حرفشان راقطع کردند و ساغر که متوجه شده بود با ناراحتی و اعتراض رو به سایه گفت: با
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ه هم تموم بشه حرف شما بازم سرت توگوش این نازنینه ،مگه مامان دروغ میگه که اگه شاهنام نجایبعد از یه هفته که میای ا-

 دوتا تموم بشو نیست،حاال خوبه هر روز همدیگه رو تو دانشگاه میبینین

 

 با لودگی گفت: نازنین

 

 آخه میدونی ساغر جون ، من اینقد گلم که همه عاشقم میشن-

 

 تومگه گل کلم باشی با این ریختت-

 

 این روزا خیلی بامزه شدی ساغر کوچولو-

 

 کوچولو تو گهواره داره شیر میخوره ،منو میگن ساغر خانم-

 

 برای کنف کردنش گفت: نازنین

 

 دلم امرتون چی بود ، بی اجازه ودوپا پریدی وسط بحث ما ؟ زیحاال ساغر خانم !عز-

 

 از رونرفت و گفت: ساغر
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 ید اینجا مهمونیدجون ، هیشکی توخونه خودش اجازه نمیگیره این شما دوتایید که فراموش کرد یناز-

 

 خانم خوشگله ، کاری نکن آبجی جونت وبردارم برم خونه خودمونا-

 

این آبجی بی قید و بی وفا ارزونی خودت ،فکر کردی خیلی ازش خوشم میاد ،اون اگه وفا داشت که قبل از اینکه دست تو رو -

 بگیره بیاره اینجا،اول سراغ منو میگرفت

 

 نازنین دارند رنگ جدی میگیرد و ساغر دلخور وناراحت است از جا برخواست و با محبت گفت:که دید شوخی های ساغر و  سایه

 

 .........من فقط چون توی اتاقت بودی گفتم شاید سرگرم مطالعه ای نخواستم مزاحمت بشم ؟یتو از من دلخور زمیوای ساغر!عز-

 

 در حالی که اشک درون چشمهایش حلقه بسته بود با بغض گفت: ساغر

 

من اگه دو روز تو رو نبینم دلتنگت میشم و تو انگاراصال من برات وجود ندارم .بابا و مامان هم که حرفشون شده فقط تو -

!........سایه چی میخوره ؟ چی میپوشه؟با درسهای سنگینش چیکار میکنه؟،کارهای خونشو کی انجام میده؟انگار فقط سایه وجود 

 ندهیر بدبختی هم هست که امسال باید کنکور بده و نیاز به محبتشون داره .احساس میکنم آداره ،یکی نیست بهشون بگه یه ساغ

 ستیمهم ن یشکیمن برا ه

 

 با محبت دستش را در دست گرفت وکنار خودش نشاند و با غصه گفت : هیسا

 

 یساغر !ول یباور نکن دیکنم ،شا یم ییکس دوستم نداره واحساس تنها چیکنم ه یاوقات فکر م شتریمنم حس تو رو دارم وب-

 تو بودم یکنم کاش جا یچند بار آرزو م یمن روز
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 دوستت داره یلیکه همه آرزوشو دارن و اون هم خ ی،اونم با کس یتو که ازدواج کرد-

 

 یقضاوت کن ینجوریا یتون ی،پس نم یدون ینم چیمن ه یساغر تو از زندگ-

 

 عمق چشمانش زل زد وگفت : در

 

اون اگه تورو دوست  هیسا یچون شما رو مجبور به ازدواج کردن اون تو رو دوس نداره ،ول یبگ یخوا یدونم ، م یرو نم یچ -

 نه! ای یدیرس نهیزد بب یزنگ نم دنتینداشت امروز به محض رس

 

 چرخاند. هینگاه متعجبش را به سمت سا نینازن

 

 گفت : عیسر لیدل نیمداده به یآرام کردن ساغر چه سوت یمتوجه شد برا هیسا

 

 نداره . مونیمن و زندگ یبرا یوقت چیگرفتار کاراشه و ه شهیهم نینبود که اون دوستم نداره ؛فقط آرم نینه !منظورم ا-

 

 آرزوشو داره ی،که هر زن دالهیمرد کامل و ا هی نیآرم یخواه ادهیپر توقع و ز یلیتو خ هیسا-

 

 عوض کردن موضوع گفت : یبرا هیسا
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 ، حاال از خودت برام بگو ، اوضاع درسات چطوره یتو درست بگ دیشا-

 

 اتاقم برام حلشون کن ایخانم تمام شد ب نیا یهایدارم که ، هر وقت حراف کیزی، فقط چندتا مشکل ف ستیبدك ن یعنیخوبه ، -

 

 برآشفت وبا اعتراض گفت : نینازن

 

 . ادیازم بدت م نهمهیهووت که ا ایتوام  یمن جار گمیم-

 

 و گفت : دیحرفشان پر انیم هیسا

 

 . شتیپ امیکنم برو اتاقت من بعدا م ی،ساغر خواهش م نیسرم رفت ،خستم کرد یوا-

 

 گفت : یکرد با دلخور یکه اتاق را ترك م یدر حال ساغر

 

 باشه ادتونی نیا کنمیم ینداره به وقتش تالف رادیا ی، ول نیباشه، بازم منو از سر خودتون وا کرد-

 

 از اتاق خارج شد . و

 

 باتعجب گفت : نیرو به نازن هیسا
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 امروز با تو چش بود .؟؟؟؟؟ نیا-

 

 زدو گفت : یلبخند نینازن

 

کوه غرور و در هم خوردو نابود  یولش کن و راستشو بهم بگو چطور تونست نویمنو نداره ،حاالا دنیخدا چش د شهیکه هم نیا-

 یکن

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

 زد ( هیبه سا ی.)وچشمکیکه فک کنم کارشو ساخت خهیدکتر مشا یزن ، منظورم آقان تیخودتو به خر-

 

 گفت : یبا پوز خند هیسا

 

 حرفا . نیو از ا میخوشبخت یلیکه بگه ما خ لمشهیف نیدختر، ا یچقدر تو خنگ-

 

 ید یلو نم یزنه ،کلک ، نکنه مخشو زد یمشکوك م یلی!اما خ یجد-

 

 گفت : نیوبا غمگ دیکش یآه

 

انگار همه وجودش بسته به  کردیم فیزد وتعر یجور ازش حرف م هی!طرف امروز دعوت دوست دخترشه ،  یالیچقد تو خوش خ-

 وجودشه .
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 متفکر گفت : نینازن

 

 !هیدونم که اون چ ی!و من نم هیسا ستیاصال درست ن نیب نیدر ا زیچ هی-

 

 سرش نواخت وگفت : یرو آرام

 

 نکن . رشیپس خواهشا اصال فکرتو درگ یدون یرو نم یزیچ یخانم روانشناس وقت-

 

 از جا برخاست وگفت: نینازن

 

 ! اریساغر کوچولو هم همراه خودت ب یها ،راست ینکن ریرم ،منتظرتم ،د یم گهیباشه ،من د-

 

 هفده سالشه . ی،نا سالمت گهید ادیکه خوشش از تو نم یزن یجور صداش م نیهم-

 

 زد وگفت : یلبخند

 

 سر به سرش بذارم ادیکنم خوشم مچکار  _

 

 هاتیامان از دست تو ولوس باز-
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******************** 

 

 که به در خورد برگشت وگفت : یتلنگر یبا صدا ستینگر یم دیباران شد ریدر ز اطیبود وبه ح ستادهیپنجره اتاقش ا پشت

 

 بله !-

 

 باز شد ومادرش در آستانه در ظاهر شد وگفت: در

 

 ستمی! مزاحمت که نزمیعز-

 

 به طرفش رفت وگفت : یلبخند با

 

 ! یستیمعلومه که ن-

 

 لبه تخت نشست وگفت: یرو مادر

 

 یمون یم نینازن شیکردم تاعصر پ یفکر م-

 

 استراحت کنم کمیخواستم  یخسته بودم م-
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 مقدمه گفت: یشروع کند ب دیداند از کجا با یبزند ونم یخواهد حرف یکه مشخص بود م دیناه

 

 ؟ یهست یراض تیدخترم! تو از زندگ-

 

 گفت:"بود ناچارا اموختهیمادرش بود و او هرگز دروغ گفتن به مادرش را ن نیگفت ؟! ا یم دیبا چه

 

 دهیخر یهم مهر دیبود دهیروکه شما نخر یزینقصه هر چ یکامل وب زی،همه چ میآره مامان راض-

 

 گفت : لیدل نیباشد به هم دهیکه منظور او را نفهم ستینگر ن یسطح نقدریدانست که دخترش ا یم دیناه

 

 دی،........با هم کنار اومد نهیخونه نبود ،منظورم آرم لیمنظور من وسا-

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

 میکن یکم کم به هم عادت م ینخواه ی،خواه میکن یم یبا هم زندگ میما دار-

 

 بغض آلود گفت : یلحن با
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 یوقت نم چیوه میکرد ،من وبابات هنوز نگران توا یشه زندگ ی، با عادت کردن که نم دیعمر کنار هم باش هیشما قراره  زمیعز -

 میکرد یازدواج اجبار نیکه تو رو مجبور به ا میخودمون و ببخش میتون

 

 ادامه داد: کردیم سیرا خ نشیچهره غمگ یکه قطرات اشک آرام آرام پهنا یشکست ودرحال دیناه یگلو بغض

 

 توهه یانتخاب برا نیبهتر نیآرم میکرد یهر دو فکر م-

 

 لبه تخت نشست وبا محبت سرش را به آغوش گرفت گفت : یرو کنارش

 

به خاطر خودم  نیکرد یدونم هر کار ی.....م دیخوا یو نم دیوقت بد منو نخواست چیدونم که شما ه یدونم مامان ..........م یم-

 کنم مامان نگران من نباش ........... یمهمتره .......پس خواهش م ایدن نیدر ا یزیچمن براتون از هر  یبوده وخوشبخت

 

 ؟ اونا باهات مهربونند یچ خیخانواد مشا--

 

 زد وگفت: یکم رنگ لبخند

 

 دوس دارن یلیمنوخ خیمشا یو آقا یخوبن ،مهر یلیاونا خ-

 

 دونسته یتورو مثل بچه هاش م شهیهم هم خیتو رو دوس داشته ،خود مشا شهیهم یمهر-

 

 کنم یاونا اصال تکبروغرور ندارن ومن درکنارشون احساس آرامش م-
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اخه  یحسو توهم نسبت به اون داشته باش نیکردم ا یفکر نم یچقدر نگران ودلواپسته ،ول نیآرم دمید یم یبود ضیمر یوقت-

 یای یکنار نم یزیبا هر چ یو به راحت یولجباز کدندهی یلیتو خ

 

 زد وگفت: یپوزخند

 

 سرنوشت منه ، منم باورش دارم نیکنار اومدم ،ا زینگران نباش مامان !من با همه چ-

 

 وبا غصه گفت: دیکش یقینفس عم دیناه

 

 خوره یغصه تورو م یلیبابات همه فکر وذکرش شده تو ،اون خ-

 

 یمن راض دیناراحت بشه ،باور کن یزیکنم نذار از چ یچقدر برا بابا بده ،خواهش م یاسترس ونگران یدون یمامان تو که م-

 وخوشبختم

 

 کنه یفکر داره داغونش م نیپراز غصه ودرده وا هیگه نگاه سا یاون م-

 

 برام سخته نیوقت از شما جدا نبودم وا چیکه از شما دورم ،آخه ه نهیهمه غصه من ا-

 

خودش نگه  شیفرزندش و پ یخودش با خودخواه یاطر دلتنگتونه به خ ینم یپدرو مادر چیه یسخته ،ول یلیما هم خ یبرا-

 زمیعز هیقانون زندگ نیبره دنبال سرنوشتش، ا دیبا یروز هی یداره ،هر بچه ا
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داره  اجیسن به شما احت نیا یتو یزیاز هرچ شتری،اون ب دیوفقط بفکر ساغر باش دیکنم مامان غصه منو نخور یخواهش م -

 داره ازیشما ن یاون به دلگرم دیونگران من نیحس کنه ؛ شما فقط منو دوست دار دی،امسال سال سرنوشت اونه ،نذار

 

 رهیگ یغصه ام م یاینم یمونم وقت یچشم برات م شهی،عصر که م ستیتو دست خودم ن یبرا میدلتنگ زمیآخه عز-

 

 یقبول ندار نویرنوشت خودش ،پس چرا خودت ابره دنبال س دیبا ی،هر بچه ا یگ یمامان خودت که م-

 

 شد وباغصه گفت : ریسراز دیاشک ناه دوباره

 

 ! ی،تو همه وجود من رهیگ ی،دلم م یخونه رفت نیاز ا هیکه با گر ادیم ادمی یاخه وقت-

 

 براتون ثابت کنم نوی،چطور ا میمامان باور کن من خوشبخت و راض-

 

 گفت : یاز جا برخاست وبا لبخند تلخ دیناه

 

 استراحت کن زمیشم عز ی،مزاحمت نم یگ یوقت به من دروغ نم چیطوره ،تو ه نی، حتما هم یخوشبخت یگ یم یوقت -

 

احساس گناه  دیمجبور شده بود به مادرش دروغ بگو نکهیاز ا دیتخت دراز کش یناراحت ومتفکر رو هیاتاق را ترك کرد وسا آرام

 کرد فکرش را آزاد کند وبخوابد یکرد چشمانش را بست وسع یم
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******************** 

 

در تختخواب  هیهشت بود . سراسم کیچرخاند ساعت نزد یواریساعت د یغرش رعد وبرق چشم گشود ونگاهش را بر رو یباصدا

 بخوابد . نهمهیشد قرار نبود ا زیخ مین

 

 ستیکرد که هنوز هوا باران یشرشرباران ورعد وبرق ثابت م یصدا

 

به خانه برگردد از اتاق خارج شد و در  یباران یهوا نیبود واومجبور بود در ا کیهوا تار ستادیجا برخاست وپشت پنجره اتاقش ا زا

 داد گفت: یکه مادرش را مخاطب قرار م یحال

 

 ! ینکرد دارمیمامان چرا ب-

 

 مادرش از اتاق پدرش برخاست که گفت : یصدا

 

 ومدیدلم ن یتو خواب ناز دمیکنم ،د دارتیچند بار اومدم ب-

 

 رتشیکه متوجه ح نیکه با پدرش سرگرم صحبت بود جا خورد آرم نیآرم دنیطرف اتاق پدرش رفت اما در آستانه در با د به

 گفت : یساختگ یشده بود با مهربان

 

 خونه میبدتر نشده زودتر برگرد نیحاضر شو تا هوا از ا-
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 اعتراض کنان گفت : دیناه

 

 دیبعد از شام بر دیده شام بخورحاال که زو-

 

 میش یمزاحمتون نم نیاز ا شتریب یول دیشما لطف دار-

 

 گفت : یکه م دیپدرش را پشت سرش شن یبهت زده به طرف اتاقش برگشت . صدا هیسا

 

 خونه خودتونه نجایپسرم ا هیچه حرف نیا-

 

از  یرا درآنجا بفهمد با خداحافظ نیوجود آرم لیتوانست دل یوبا برداشتن شالش ازاتاق خارج شد اصالنم دیرا پوش مانتواش

 از سالن خارج شد نیخانواده اش به همراه آرم

 

 سرش گرفت وگفت : یچترش راباز کردو رو نیپاگرد پله آرم یرو

 

 ینش سیچتر تا خ ریز ایب-

 

 وگفت : دیرا کنار کش خودش

 

 شمینم سیرم خ یم عیمن عاشق بارونم !سر-
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 گفت : یور به دستش داد وعصبرا به ز چتر

 

 ینش سیکه خ ستیبارون نم نم ن نیرو بذار کنار ،چون ا یباش، اما لجباز یخوا یم یعاشق هرچ-

 

هنوز مبهوت  هیخارج شد سا اطیاز در ح یبلند وعصب یرفت وبا گامها نییاز پله ها پا عیوسر دیاش را باال کش یباران قهی سپس

 زمزمه کرد رتیبست با ح یدر دستش را م سیکه چتر خ ینشست در حال نیکنارش در ماش یرفتارش بود وقت

 

 بارون زده؟ ،جوب پر آبه ! نهمهیدونستم ا ینم-

 

 چقد بارون زده یشد ی،متوجه م یدیخواب یاگه کمتر م-

 

 تعجب به طرفش برگشت وگفت : با

 

 کنه ؟! یم جادیا یمن! برا شما مشکل دنیخواب-

 

 دنده عقب رفتن به طرفش خم شد ودر همان حال گفت : یبرا

 

 فهمم ینه ، فقط من اصال فلسفه خواب تورو نم-

 



 یمهمان زندگ

342 
 

 شه یدو ساعت رفع نم یکیکمبود خواب دارم که با  یمن کل-

 

 یکمبود خواب دار نهمهیکه ا یکن یتو خونه چکار م یی،کل روز تنها یبهم بگ یتون یم-

 

 ادهیز یلیحجم درسهام امسال خ یدون یه خودتم که مروزها کالس دارم ،تاز شتریمن ب-

 

 یاستراحت کن یکل یتون ی،که م یکاریهم رفته سه روز در هفته ب هیوجود ،رو نیبا ا-

 

 درد آلود گفت : یوبا لحن دیکش یآه-

 

 یجز تحملش ندار یکه چاره ا یکن یاحساس م تیزندگ یخال بزرگ تو هی شهیفکرناراحت ومشغول باشه ،هم یوقت-

 

 گفت : یبا پوزخند نیآرم

 

 ؟! یدیخواب ی،اگه راحت بود چقد م یخواب یم نهمهیفکر تو ناراحته وا-

 

 جواب داد یکج خلق با

 

 یکن یمنم حسادت م دنیبه خواب یتو حت--
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 زمزمه کرد : آرام

 

 کنم یتو حسادت م یالیخیب نهمهیبه ا-

 

 غضبناك به طرفش برگشت وگفت : ینگاه با

 

 یبه روزم اورد یکنم تا باورت بشه چ زیخودمو حلقه آو یمن !نکنه توقع دار یالیخ یب-

 

 خشن گفت : مغرورو

 

 خواسته خوده، تو بوده یزندگ نیا ی،فراموش کرد وردمیسر تو ن ییمن بال-

 

 ایمزمه کرد))خدااش گرفته بود در دل ز هیبه خواسته او بوده(( گر یزندگ نیا نکهیبست )) ا یجمله م نیدهانش را با هم شهیهم

 دانند (( یفهمد و همه فقط مرا مقصر م یکس مرا نم چیچرا ه

 

 وگفت : دیکش یقیدادن به بحث نفس عم انیپا یبرا

 

 شه ! یکه اصال باورم نم یافتاده ؟ نگو که به خاطر من اومد نجایشده که گذرت به ا یحاال چ-

 

 احساس جواب داد : یوب سرد
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 شد یرد م نجایداشتم از ا-

 

 گفت: یدلخور با

 

 خونه در آرامشه ستمین یوقت یبمونم ، خودت گفت نجایخواستم شب رو ا یم-

 

 گردم یبرم یخوا ی،م میدور نشد یلیحاال هم خ-

 

 یانداخت وبا لحن آرام رونیحوصله نگاهش را به ب یضد حال زدن استاد بود ؛ ب یبرا نیشد آرم مانیکه زده بود پش یحرف از

 گفت :

 

 شده که برگشتم !! یچ کننیشن ... فکرم یدم مامان ،بابا نگران ماگه برگر-

 

 ادامه داد . شیجوابش را بدهد در سکوت به رانندگ نکهیهم بدون ا نیآرم

 

به عقب  اریاخت یشد ب یاز کنارشان رد م یآشنا از آن سمت توجهش را جلب کرد ،وقت یلیافکارش غوطه ور بود که اتومب در

 ؟ دیدور نماند و پرس نیآرم نیزبیحرکت از نگاه ت نی، ا ندیبرگشت تا که راننده را بب

 

 شده ؟ یزیچ-
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 بود که االن رد شد ماین نینه فقط فکر کنم اون ماش-

 

 :دیپرس یجد یپر از شک به طرفش برگشت وبا لحن ینگاه با

 

 ؟ هیک گهید مای! ..........نماین-

 

 ! گمیم نویداداش نازن-

 

 ه؟یشخص مهم نهمهیا نیداداش نازن-

 

 گفت : دهیونسنج اریاخت یب

 

 هست نینازن یبرامن همونقدر مهمه که برا-

 

 زد وگفت : یپوزخند

 

 دونستم! ینم نویا یجد-

 

 : دیبه طرفش برگشت وپرس لیدل نیبه هم امدیاصال از آن خوشش ن هیبود که سا هیکنا شیکالمش پراز ن لحن
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 ؟ هیمنظورت چ-

 

 دوخت وخشک و سرد نجوا کرد : ابانیرا به خ نگاهش

 

 نداشتم یمنظور-

 

ازمقابل  نیآرم دندیبه خانه رس ینگفت .وقت چیبه خانه به چشمانش را برهم نهاد وه دنیلحن گفتارش دلخور شد بود وتا رس از

خانه وحشت داشت به محض وارد شدن همه لوستر ها را روشن کرد و به طرف راه  یکیدر کنار رفت تا او وارد شود او که از تار

 پشت سرش گفت: نیهم رد نکرده بود که آرم هپل کیهنوز  یپله به راه افتاد ول

 

 !یبخواب یدوباره نر-

 

 ادبانه گفت : یپراز خشم وب یبه طرفش برگشت وبا لحن لیدل نیبود بهم ریدلگ نیاز آرم هنوز

 

 ؟! رمیاز تو اجازه بگ دیهم با دنمیبرا خوب-

 

 مبل انداخت وگفت: یآرامش خودش را رو با

 

 من فراموشت نشه یلباسها ی،اما اتو ستیبه اجازه ن یازینه ن-

 

 دیغر نیخشمگ
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 یکه دنبالم اومد یبود تیکوفت یپس بگو نگران لباسها-

 

 گفت : یشخندیرا برداشت وهمراه با نtvتفاوت وسرد کنترل  یب

 

 دمیراه رو کوب نهمهینه نگران خودت بودم که ا-

 

 وگفت : ستادیا شیروبرو

 

 یخوشمزه شد نهمهیبهت خوش گذشته که امروز ا یلیخاصت خ یلیخ زبانِیانگار کنار م-

 

 را تنگ کرد وبا تمسخر گفت : شیچشمها

 

 ی،که باعث شده مثل باروت آماده انفجار بش نهیپس ا-

 

 داد زد : تیبرآشفت وبا عصبان زکالمشیلحن استهزا آم از

 

 به من نداره یربط چیتو ه یهایکثافتکار-

 

 شد ومحکم گفت : رهیپر از خشمش خ یعمق چشمان عسل در
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 داشته باشه ! دمینبا-

 

 آرام گفت : جانی، با ه کردینگاه گستاخش احساس حقارت م ریز در

 

 یریکلفت بگ هی تیشخص یبهتره برا کارها یناز یبه خودت م نهمهیتو که ا-

 

 زمزمه کرد ینیریلبخند ش با

 

 کنم !! یخونه تو رو دارم به زور تحمل م نیا یبهش ندارم ،من تو یازیبا بودن تو ن-

 

 ( ستیچ هیدانست نقطه ضعف سا ی)انگار که م

 

تر رفته بود . با بشر از صبر و حوصله اش فرا نیا گرتحملیآمد.د یخونش در نم یزد یاش از خشم بر افروخته شد ،کارد م چهره

مرد را  نیرا داشت، صورت پر غرورا شیکه از روز اول آرزو یلیآن س دیبرداشت ودستش را بلند کرد. با زیخشم به طرفش خ

در هوا معلق  نیآرم لهیراه دستش به وس مهی......اما درندی.بادادیچند وقته اش را م نیا ینهایجواب همه توه دی. با کردینوازش م

 ماند .

 

 آورد و با آرامش نجوا کرد : نییدستش با خشونت پا نیآرم

 

 یبر یحوصله مو سر م یدار گهید-
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 نشسته بود گفت: شیکه لرزش بغض در صدا یوآشفته در حال خسته

 

 یاین نجایاصال ا یتون یسخته م یلیاگه تحمل من برات خ-

 

. با خشونت  دیرقص یم شیوحلقه اشک در چشمان عسل دیلرز یم جانیشد ، داشت از ه رهینافذ در عمق چشمانش خ ینگاه با

 مبل پرت کرد وخونسرد گفت : یدستش را رها کرد وخودش را رو

 

 !یخونه منه وتوهم فقط چندماه مهمونم نجایا یفراموش کرد-

 

 گفت : یمهار بغضش آب دهانش را قورت داد وبه تند یبرا

 

 ،از روز اول قرار بود من مهمونت باشم، نه برده ات! ینوبدونیتوهم بهتر ا-

 

 گفت: یمیوبا لحن مال دیکش شیموها انیم یدست کالفه

 

 !یستیدونم که ن یم-

 

 الود گفت : بغض
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 ؟یکن یرفتار م ینجوریپس چرا بامن ا-

 

 وداد زد : ستادیوبا خشم مقابلش ا برآشفت

 

خواستم  نکهیا ایخونه و یتنها برگرد یبارون یهوا نیا ینخواستم تو نکهین !.....ابه تو شده ؟.....ها نیکدوم رفتار من باعث توه-

 نیشده که ا رتیرفتار ها باعث تحق نیاز ا یکیکنم ،بگو کدوم  یهمسر مهربون و با مالحظه رو باز کیمقابل خانواده ات نقش 

 ؟! یهمه ناراحت

 

 یکن یم ریمنو تحق شهیتو با رفتارت هم-

 

 گفت : یپوزخند با

 

 دوباره برت گردونم !! یخوا یم "؟! اصال یناراحت نهمهیا یبرس مایبه قرارت با آقا ن ینتونست نکهیتو از ا-

 

با دست اورا به سکوت  نیکه آرم دیبگو یزی.دهان بازکرد چ دیمکش شیرا پ مایحرف ن لیدل یحرفش جا خورد ،چرا ب نیا از

 مجبور کرد وگفت :

 

 بشنوم یزیچ خوامینم گهیتمومش کن ،د -

 

 زمزمه کرد آرام
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 ارمیاتو روب رمیم-

 

فوتبال بود .از  یدر حال تماشا نیبرداشت و از اتاق خارج شد .آرم یواریلباسش اتو را از کمد د ضیاتاقش شد و پس از تعو وارد

در سالن معذب بود  نیبا وجود آرم ختیمبل ر یجدا کرد ورو زیهنوز به اتاقش نرفته بود متعجب بود لباسها را از رخت آو نکهیا

 . دمان یم ای رودیدانست م ینم

 

 کرد یدلگرمش م نیرود وا ینم رونیب یباران یهوا نیبود در ا مطمئن

 

 ؟ دیپرس آرام

 

 ؟ یخور یم ییچا-

 

 گفت : هیبود با کنا ونیزیبه صفحه تلو نگاهش

 

 بشم گهیجنگ د هیوارد  یفنجان چا هیخوام به خاطر  ینم-

 

 نیاول نیا کردیم یکه با او زندگ یو دلخور باشد در طول مدت یحق داشت از دست او عصبان نی. آرم دیخودش خجالت کشاز -

لباسها  دنیبپا کرده بود مساله خود اتو کش یکار چه قشقرق نیانجام دهد که ازصبح بابت ا شیبرا یخواست کار یبود که م یبار

 گفت : یفیضع یکرده بود با صدا یرا عصب او نیب نیبود که در ا ینبود بلکه بحث

 

 تند رفتم یلیخوام ،خ یمن معذرت م-
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 زد وگفت : یتمسخر پوزخند با

 

 یهم بلد یمعذرت خواه "تو اصال-

 

 یبرا "حتما دیشیاز جا بر خاست وبه اتاقش رفت با خودش اند نیلباسها شد آرم دنیجوابش سکوت کرد و سرگرم اتو کش در

اگر باعث  یرا دوست داشت حت نیدو باره دلش گرفت ،بودن با آرم یو از تنهائ رودیم رونیب یباران یهوا نیفرار از دست او در ا

 شدیرنجشش م

 

 ! انهیکه در حال رفتن است  ندیداد به طرفش برگردد و بب یبه سالن برگشت غرورش اجازه نم نیآرم-

 

 دهیپوش یکه لباس راحت یانداخت . در حال ینگاه میاولش برگشت به طرفش ن یبرداشت و به جا یزیآشپز خانه شد و چ وارد

 دیشده بود . به خودش جرات داد و دوباره پرس رهیخ ونیزیکه به صفحه تلو یودر حال دهیمبل لم یبود رو

 

 ؟ یرینم رونیب-

 

 ؟ کنهیبودنم ناراحتت م-

 

 یسوالش بدهد ول یخواست جوابش را هم به تند ی. دلش م دادیشکل ممکن م نیبود جوابش را به بدتر نگونهیهم شهیهم-

 را نداشت پس آرام گفت : یگریحوصله جدل د
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 شام درست کنم یمونیاگه م-

 

 رمیگیم رونیاز ب یزیچ هی،خودم  یستیتوکه برده من ن-

 

 لحن کالمش مشخص بود یاز تند نیهنوز از دست او دلخور بود و ا نیآرم

 

 گفت : ینتوانست خودش را کنترل کند وبا ناراحت لیدل نیرا نداشت بهم ییدرشت گو طاقت

 

از  یکیمطمئنا آخرش  میتا آخر عمر با هم باش میخواستی،چون اگه م میکن یخدا رو شکر که قراره ما فقط هشت ماه با هم زندگ-

 کشت یرو م گهید یکیما ،

 

 زد وگفت : یدر دستش گاز بیبود به س ونیزیکه نگاهش به صفحه تلو یآرامش در حال با

 

 من نبودم شدیکه کشته م یو مطمئنا اون-

 

 جا برخاست وگفت : از

 

 کشم یخودمو م "بدست تو کشته بشم حتما نکهیمن هم قبل از ا-

 

 شد یدست منم به خونت آلوده نم گهیخوبه د یلیخ نکهیا-
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 نهاد و گفت: شیمبل کنار یاش را رو دهیاتو کش یلباسها

 

 کنمیتو رو هم گرفتار م ینجوریکردم،ا یکه از دست تو خودکش سمینو ینامه م هیاماقبلش -

 

 یدار یتو خودت مشکل روان کنهیثابت م نیمرتکب نشدم،چون ا یدر اون صورت هم من جرم-

 

 خودش رابرداشت و گفت: یلباسها

 

 نمونده. یباق گهیکمتر از شش ماه د یزندگ نیپس خدا رو دوباره شکر،که از عمرا-

 

 تمام گفت: یبا سنگ دل لکسینگاهش کرد ور رهیخ نیآرم

 

 کنم. یم یآخرش لحظه شمار یو من برا-

 

 شد گفت: یرفتن به اتاقش از کنارش رد م یکه برا یو در حال دیکش یقیکنترل خشمش نفس عم یبرا

 

 ! نییببر پا نویخوام درس بخونم لطف کن و ولوم ا یم-

 

 .یفردات هم باش یفکر درسها کمی یدیخند یو م یگفتیم نتیتمام روز با اون دوست نازن یوقت یخواستیم
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 طرف پله ها رفت وگفت : به

 

 مورد اصالبه تو مربوط بشه. نیفکر نکنم ا-

 

 که داد زد : دیرا شن نیآرم یتوجه وارد اتاقش شد که صدا یزنگ تلفن برخاست ب یرفت که صدا یها باالم ازپله

 

 تلفن باتو کار داره-

 

 وگفت : دیقاپ نیرا از دست آرم اریس یگوش جانیاز اتاق خارج شدوبا ه عیتخت گذاشت وسر یرا رو شیلباسها

 

 بله-

 

 ؟ یدینخر یدرمون ،تو هنوز گوش یبله وزهر مار ،بله ودر ب-

 

 یشده ،چرا آمپر چسبوند یحاال مگه چ-

 

 کردم یبشه، داشتم از ترس سنکوپ م یچ دیبا-

 

 !! کنمیتو وترس ،باور نم-
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 شده بود افتاد و آرام گفت : رهیبه او خ قیکه عم نیآرم یرو نگاهش

 

 رم اتاقم یدستت ،م یلحظه گوش هی یناز-

 

 سرد گفت : نیبرنداشته بود که آرم یقدم هنوز

 

 جا بزن نیبا تلفن کار دارم حرفتو هم-

 

 نجواگونه گفت : یکم بود با حالت نینشست وچون فاصله اش از آرم ینهار خور زیم یصندل یاجبار رو به

 

 چشمت روشن ! یراست-

 

 جواب داد : یبا خوشحال نینازن

 

 ،نکنه خودش بهت خبر اومدنشو داده یدون یناقال تو از کجا م-

 

 ندارم یخواست بهم خبر بده ،من که گوش یم ینه بابا با چ-

 

 ؟ دهیاون که تازه رس ،یدیپس از کجا فهم-
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ازدواجش با  انی؟! ) جر یرو بهش گفت انیجر یاز کنارمون رد شد ،حاال چکار کرد نشیبرگردم خونه ماش خواستمیم یوقت -

 سروش (

 

 میگه ،بذار سر فرصت بهش بگ ینه هنوز، مامان م-

 

 مایبه ن یزیبپرسد در مورد ازدواجش چ نیخواست از نازن ی)دلش م یمخش و بزن یتون یگه سر فرصت بهتر م یمامانت راس م-

 او بود ،منصرفش کرد ( شیکه ششدانگ حواسش پ نیحضور آرم ینه ول ایگفته 

 

 گفت: دید یکه آهسته صحبت کردنش را حمل بر معذب بودنش م نینازن

 

 یندار یبا من کار-

 

 نمتیب ی،فردا م زینه عز-

 

 گفت: هیبا کنا نیبرنداشته بود که آرم یاتاقش برگشت . هنوز قدم رفتن به یرو مبل انداخت وبرا نیرا کنار آرم یگوش

 

 مهم بود ! نهمهیا مایاومدن ن خبر–

 

 به او زل زدو گفت : رتیطرفش برگشت وبا ح به
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 !یبود سادهیتو گوش وا-

 

 زد وگفت : یتمسخر لبخند با

 

 ستین سادنیبه گوش وا یازی، اصال ن یکه تو دار ییبا ولم صدا-

 

 یبه حرفهام گوش بد یوجودم اجازه نداشت نیبا ا-

 

 پنبه تو گوشم بچپونم یتوقع دار دمی،شا شدمیکرم دیبا یگ یم یعنی-

 

 گفت : یحرص

 

 یبکن یحضورمودر هرحال تیرعا دیمهمونتم وتو با نجایمن ا-

 

 ! نیارزشمنده ،هم زمیمهمون عز یپسر چقدر برا نیمن فقط برام جالبه بدونم برگشتن ا-

 

 اب دادجو آرام

 

 من ! یمهمه نه برا نیاومدن اون فقط برا نازن-
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 دن یپس چرا خبرش ودارن به تو م-

 

 رفت گفت: یکه از پله ها باال م یتوجه برگشت ودر حال یب

 

 منم هست ی،خوشحال نینازن یخوشحال نکهیبرا ا-

 

 گفت: یبلند یباصدا

 

 ؟یخور یسفارش بدم تو هم م تزایخوام پ یم-

 

کند به  یکه تالف ستیفرصت یدر ط نیدانست که آرم یم یکرد .اما به خوب یم یشام نخورده بود و احساس گرسنگ نکهیبا ا-

 گفت: لیدل نیهم

 

 ریندارم ...........شب بخ لیم یزیمن چ-

 

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

 

 دهم فصل
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به ساعتش انداخت  ینبود دوباره نگاه نیاز نازن یبه در کالس انداخت اما خبر یزد کالفه نگاه یکه جزواتش را ورق م یحال در

وارد کالس شد  یشگیبا چهره بشاش هم نیلحظه نازن نیکند .در هم رید نهمهیا نیکرده بود.سابقه نداشت نازن رید یکم

 شادمان گفت: گذاشتیم زیم یرا رو شیکه کتابها یبه سمتش رفت ودرحال کراستیو

 

 خانم خوشگله! یشد زیسحر خ-

 

 .یاومد رید ست،تویهم زود ن یلیخ-

 

 نشست وگفت : شیکنار یصندل یرو

 

 زدم. یحرف م مایداشتم با ن-

 

 شد. یمذاکراتتون چ جهیخوب نت-

 

 -ده. یو م شیجواب قطع ق،امشبیره تحق یم امروز

 

 -عروس خانم........ ،مبارکهیسالمت به

 

 دوخت و گفت: هینگرانش را به سا نگاه

 

 .......نکنه........ هیترسم، سا یم یلیخ-
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 دارد پس ببا محبت دستش را در دست گرفت وگفت : ازین طیشرا نیدر ا یزیاز هرچ شتریبه آرامش ب نیدانست که نازن یم

 

 -هیبه خودت راه نده سروش پسر خوب ی!....نگرانیچ نکنه

 

 .ستیکه مالك ن شیآخه فقط خوب-

 

 جواب بده،بعد قمبرك بزن..... مایحاال بذار ن-

 

 غصه گفت: با

 

 امد. یمسائله کنار م نیاگه بابا بود بهتر با ا-

 

گرفته  ییهو هیشد  یگلگون بود. چ یصورتت از شاد یکه وارد کالس شد ینشده ! وقت یزیهم که چ امرزتش،حاالیخدا ب-

 ؟! یشد

 

 ده. ینم تیرضا هایسادگ نیبه ا دونمیشناسم،م یرو خوب م مایخودم ن-

 

 روهم داره. یا گهیدونه خواهر کس د هیاز تو  ری!.....مگه بغ یاونو درك کن ناز-
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 گفت: هیشد و رو به سا کیکالس به آن دو نزد یاز پسرا یکی

 

 دفترشون با شما کار دارن. یتو خیخانم ستوده،دکتر مشا دیببخش-

 

 حاضر در کالس با تعجب به طرفش برگشتند. یهمه بچه ها خیگفتن اسم مشا با

 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا یتفاوت ینگاهشان معذب بود ،با ب ینیرسنگیبه بچه ها انداخت .چقدر ز ینگاه

 

 رو بهش برسونم غامتونیبرو بهش بگو کالس داشت نتونستم پ-

 

 برند دی، عجله دارند وبا دیبر عیسر یلی،چون گفتن خ شهینم-

 

 دوخت و آرام گفت : نیرا به نازن نگاهش

 

 داره یچه کار نمیرم بب یم-

 

 . ایدوباره جنگ راه بنداز ینر یباشه ،ول-

 

 وگفت : دیبه صورتش پاش حیمل یجابرخاست ولبخند از
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 گردمیبرم ینگران نباش زود-

 

 که گفت : نیآرم یبه در زد و با صدا یا تقه

 

 تو ایب -

 

طرح مقابلش بود .بدون آنکه سرش را بلند کند  یخم شده بود و نگاهش رو زشیم یکه رو یدر حال نیدفترش شد .آرم وارد

 سرد و محکم گفت :

 

 ؟ یدینخر یچرا هنوز گوش-

 

 لجوجانه جواب داد : یوبا لحن ستادیا زشیم کنار

 

 راحترم! یجور نیندارم، هم یازیاصالبهش ن-

 

 را باال برد وگفت : شیابرو یتا کی زیآم ریتحق یرا بلند کرد وبا نگاه سرش

 

 چکار کنم . دیدونم با یداشتم نم یچون اگه باهات کار ستمی!اما من راحت ن یجد-

 

 نشست وگفت : زشیکنار م یصندل یرو ردیآنکه اجازه بگ بدون
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 خودمو . ی......منم زندگ یکن یخودتو م ی، تو زندگ میداشته باش یاز اول هم قرار نبود با هم کار-

 

 به او انداخت و گفت : یا رهیخشم نگاه خ با

 

 طور گستاخ . نیو هم یحاضر جواب شد یلیخ

 

 گفت : یبا خونسرد کردیم شیورو ریدر ز یرا برداشت ودر حال زشیم یرو یو روکش طال بایز دیراپ

 

 . یشکست یو م میگوش دیاصال نبا یمشکل بود نیحاضر جواب بودم ، تو اگه نگران ا-

 

 . یبهتر برا خودت بخر یگوش هی یتونست ی، م ختمیتو حسابت ر یزپرت یاون گوش تمیده برابر ق-

 

 پرت کرد وگفت : زیم یدر دستش را رو دیراپ باحرص

 

 زودتر برم دیندارم . حاال هم امرتو بگو چون کالس دارم و با یاجیکه با پول تو باشه احت یزیخودت ،من به چ یپولت ارزون-

 

 گفت : لکسیخونسرد ور یلیخ

 

 -. یاستادا ، استاد چوندنیکه تو پ تو
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 گوشه لبش نشست وگفت : یزیتمسخرآم لبخند

 

 داشته باشن . چوندنیبه پ ازیکه ن ستنیهمه که مثل تو ن-

 

 کنترل کرد و گفت : یقینفس عم دنیخشمش رابا کش یاز خشم فشرده شد ول صورتش

 

خونه باباجونت  یبهتره بر ینیمن نش یشب و تا صبح منتظر آهنگ قدمها یخوا یم ام،اگهیوقت م رید نکهیا ای امینم ایامشب -

 .یو راحت بخواب

 

 گفت : یو از جا برخاست وبا پوزخند اوردیخود ن یبه رو یاش سرخ شد ول هیکنا از

 

 گذره.........حاال هم با اجازه. یبهت خوش بگذره .مطمئن باش که به منم خوش م دوارمیام-

 

شد،که خودش  یم شیدر عمق وجودش باعث ناراحت یزی. چ کردیم ینیقلبش سنگ یبزرگ رو یدفترش که خارج شد غصه ا از

 خواهد بود باعث غصه اش شده است. یشب را با چه کس نیدانست آرم ینم نکهیا دیست،شایآن چ دیفهمیهم نم

 

 گفت: نیشد؛ نازن یاز در دانشگاه خارج م نیبه همراه نازن یساعت وقت آخر

 

 -ه؟یبرنامه ات چ حاال
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 برم خونه و کتابها و لپتاپم رو بر دارم ،فردا چند تا کالس مهم دارم. دیخونه مامان . اما اول با رمیم-

 

 ؟! امیمنم همرات ب یخوا یم-

 

 .ستیدل تو دلت ن مایدونم برا جواب ن ینه بابا،م-

 

 -شه. ینم یزیتر که چ ریدو ساعت د یکیکه تمام روز و تحمل کردم حاال  من

 

 .دندیرا شاد وسرحال پشت سرشان د مایهر دو به عقب برگشتند و ن یلیممتد بوق اتومب یصدا با

 

 شد و گفت: ادهیپ نیخندان از ماش مایزنان به طرفش رفتند . ن لبخند

 

 -!نجامنتظرتونمیکه ا هیساعت می؟! ن دیدوتا کجائ شما

 

 با ذوق گفت: هیسا

 

 -.ریبخ دنی؟! رس ی........خوبماین سالم

 

 اضافه کرد. بایلبخند ز کیبا  سپس
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 یوزن اضاف کرد یجنوب بهت ساخته و کل یکه هوا نمیبیم-

 

 انداخت وگفت : هیسا یکاوشگر به سر تا پا ینگاه ماین

 

 -؟ دهیجد میرژ هی،چ یشد فیو ضع یآب رفت یلیخ یکیعکسِ من ، تو  بر

 

 وگفت: دیخند نینازن

 

 ! یزیچ هی؟! حاال من بودم  میورژ هیداداش سا-

 

 گفت: هیرو به سا ماین

 

 دیش یحاال چرا سوار نم-

 

 با شرم گفت: هیسا

 

 کار دارم کمیمن  دیشما بر-

 

 خونه ......... میر یتو کارتو انجام بده بعد م میر یخوب اول م-
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 برم یتونم با تاکس یشم ،م ینه من مزاحم شما نم-

 

 گفت: یبا دلخور ماین

 

 ینبود یتوقبالنا اصال تعارف هیرم ،سا یم یرو با تاکس یچ یچ-

 

 و با من ومن گفت: کالفه

 

 دیبش ریخوام بد مس ی،نم ستین یکیمن باشما....... ریمن .........مس ریآخه........آخه.......مس-

 

 :دیوسردگم پرس جیگ ماین

 

 ؟یر یمگه خونه نم-

 

 حوصله جوابش داد: یب

 

 .........یچرا............ول-

 

 مقدمه گفت: یوب دیپر هیسوال وجوابها سر رفته بود وسط حرف سا نیکه حوصله اش از ا نینازن
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 دوره یلیازدواج کرده وخونشم از خونه ما خ هیسا یداداش-

 

به خودش  ی،پس از لحظه ا تیبود تا واقع یشوخ هیشب شتریب نیحرف نازن نیماند. ا ریمتح یمثل ساعقه زده ها لحظه ا ماین

 ومنگ گفت: جیآمد وگ

 

 ازدواج..........ازدواج ........کرده..... ؟!-

 

 مالحضه گفت: یب نینازن

 

 از دوماهه ! شتریآره ب-

 

 زد و زمزمه کرد : هیتک لشیکنترلش را حفظ کند به اتومب نکهیا یبرا

 

 خبر ؟ یب نهمهیپس چرا ا-

 

 دوباره گفت : نینازن

 

 اتفاق افتاد عیسر یلیخوب !خ-

 

 گفت : مایاز دست نگاه پرازدرد ن ییرها یرا نداشت برا تیوضع نیکه تحمل ا هیسا
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 شده رمیبا اجازه من د-

 

 غصه دارگفت : یبا لحن ماین

 

 رسونمت یم -

 

 هم به دنبالش اضافه کرد: نینازن

 

 خونه میگرد یو بردار وبعد هم برم لتیوسا میریآره باهم م-

 

 شد ماین لیموافقت کرد و سوار اتومب ریناگز

 

 شد گوش سپرده بودند یپخش م ماین لیاتومب ستمیکه از س ینیطول راه هر سه سکوت کرده وتنها به آهنگ غمگ در

 

را از  نیندارد وا یاصال حال عاد ماین کردیاحساس م هیرابشکند را نداشتند سا نشانیسکوت خفقان آوار ب نکهیکدام جرات ا چیه

وپوچ شود ))چقدر  کطرفهیدانست که چقدر سخت و زجر آوراست که دل گرفتار عشق  یکرد ،حاال م یحس م شیرانندگنحوه 

 .....((یابی ییاز دستش رها یتوان یهرگزنم یدان یکه م یتیسخت است تحمل وضع
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دوباره سکوت را برقرار  هیبا دادن آدرس منزل سا کندیم یگرد ابانیداند و تنها خ یآدرس را نم مایکه متوجه شده بود ن نینازن

آرام  مایچهره غصه گرفته ن ریتحت تاث نینازن ندیایبا تعارف به آنها اصرار کرد که باال ب هیتوقف کردو سا ماین دندیرس یکرد .وقت

 نجوا کرد :

 

 یکن زود برگرد یسع میمون یمنتظر تو م نجایجون ،ما هم هیسا یمرس-

 

 وبا حالت دو وارد برج شد ادهیپ عیگردم سر یپس زود برم باگفتن

 

 : دیشده بود آرام پرس رهیکه به رفتنش خ ماین

 

 شناسم ؟ یشوهرش و م-

 

 را گرفت وآهسته گفت : مایهم رد نگاه ن نینازن

 

 دانشگاهمونه دیاز اسات یکیفک نکنم !.....-

 

 گره خورده ییبا ابروها دیپرس یوعصب کالفه

 

 استاد ارجمند؟؟-

 

 به طرفش برگشت وگفت : دیترس شیتن صدا از



 یمهمان زندگ

372 
 

 

 هیحاج عل یمیاز دوستان صم یکی... پسر  ستینه اون ن-

 

 شد ؟... یراض یچطور حاج عل-

 

 کوتاه ادامه داد : ینماند بعد از مکث نیپاسخ نازن منتظر

 

 خونه پدرش ؟ ادیخواد ب یحاال چرا م -

 

 مشب تنهاستشهر کار داره وا رونیشوهرش ب-

 

 هیتک نیکه به ماش یشد ودر حال ادهیپ رینفس بکشد ناگز یتواند به راحت یخفه کننده است ونم نیاتاقک ماش یکرد هوا حس

 دیکش قیآرامش اعصابش چند نفس عم یبرا دادیم

 

از پله ها باال رفت از بس  عیوسر دیاش را پوش یآورد روفرش یم رونیکه کفشش را از پا ب یبا عجله وارد سالن شد ودر حال هیسا

از  مهیرا برداشت وبا شتاب وسراس شیفردا ی. کتاب و جزوات کالسها زدیقلبش تند شده بود ونفس نفس م تمیعجله کرده بود ر

در دستش به  لیوهمه وسا دیبود از ترس به خود لرز ستادهیا شین که در آستانه در اتاق و روبرویآرم دنیاتاق خارج شد اما با د

 برداشت وگفت : یبه طرفش قدم یبا زهر خند نیپخش شدند آرم نیزم یرو

 

 ! یکن یوحشت م نهمهیا ینیبیخون آشامه که هر بار منو م هیشب یلیمن خ افهیق-
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 : دیپرس یوبالحن آرام دیکش یقیعم نفس

 

 ؟ یکن یچه کار م نجایتو ا-

 

 ؟ هیچ یعجله برا نهمهیخونمه ،حاال ا نجایا یفراموش کرد-

 

 سرش را باال نگه داشت وگفت: یتفاوت یب با

 

 یعجله داشت یلیبشه خ رتیممکنه د نکهیرفتن و ا یندارم ،تو برا یمن عجله ا-

 

 شه رفت یلباسها که نم نیاومدم لباس عوض کنم ،با ا-

 

 گفت : یدشد به سر یخم م شیجمع کردن کتابها یبرا کهیومرتبش انداخت ودرحال کیش افهیبه ق یمتعجب نگاه یحالت با

 

 ؟یلباس عوض کن یخوا یکه م یپارت یر یم یمگه دار-

 

 کمکش خم شد وآرام جواب داد : یبرا

 

 !یخوام برم خواستگار ینه م-
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 ییگره خورد و با تن صدا زدیبرق م طنتیکه از ش اهشینگاهش در چشمان س اریاخت یهمه وجودش را لرزاند. ب فیخف یلرزش

 لرزان و آهسته گفت:

 

 ؟یزن دار یبهشون گفت-

 

 مرموز گفت: یرا به دستش داد واز جا برخاست وبا لبخند شیکتابها

 

 مگه من زن دارم ؟-

 

 شدبود و گفت: رهیکه به صورت گستاخش خ یهم بلند شد ودر حال او

 

 خونه تو چکاره ام ! یتو نجایپس من ا-

 

 : دیچشمانش را تنگ کرد وپرس نیریش یدولبخن یداد وبا سرخوش هیتک واریبغل زد و به د ریرا ز دستانش

 

 ؟ یزن من یثابت کن یخوا یم یجور چه

 

 -آب دهانش را قورت داد وگفت : جانیدوباره هم متزلزلش کرده بود با ه نیآرم نیریش لبخند

 

 ! لیخودش دل نجامیکه ا نیخواد ،هم یثابت نم-
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 گفت : یپوزخند با

 

 !یخوش بگذرون یر یم یتو که دار-

 

 ،نه! ( یاریدفتر درم یحرف تو یتالف یدلش زمزمه کرد :)تف به ذات نامردت ،دار در

 

 زد : بیبه او زل بودومنتظر واکنشش بود ،به خودش نه یزیآم طنتیاز سر حرص به او انداخت ،با لبخند ش ینگاه

 

 ( ستیخودتو جمع کن ،حاال که وقت باختن ن هی)سا

 

 رفت با غرورگفت: یکه به طرف پله ها م یگوشه لبش نشاند ودر حال یظاهر یلبخند

 

 قاط نزده زودتر برو! یپس تو هم تا عروس خانم حساب-

 

 داد وآرام نجوا کرد : یکه از رفتارش جا خورده بود ،به خودش تکان نیآرم

 

 رسونمت ! یبمون م -

 

 زد وگفت: یطرف درب رفت و شادمان لبخند به
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وسر من  تیخانواده طرف جواب رد بهت بدن فردا دقه دل یبرس ریخوام د یتونم برم ! نم ی،خودم م یبکش خواد زحمت ینم-

 .یکن یخال

 

 وادامه داد. دیرا پوش شیکفشها یظاهر یالیخ یب با

 

 یاونو بپوش تا خوشگل به نظر برس ادیبهت م یلیخ هیچسبونه با کت اسپرت مشک دیشرت سف یاون ت یراست-

 

 و گفت: دیکش یقیرا پوشاند .نفس عم نیصورت آرم ظیغل یاخم

 

 دم. یوم تیگستاخ نیفردا جواب ا-

 

 .سرش را داخل آورد وگفت: دیرا شن نیآرم دیتهد یرفته بود که صدا رونیقدم از در ب کی

 

 ! نتیبب ینیفردا با شر شمیخوشحال م-

 

 یزیدانست چه چ یوپر ازخشم بود.نم یآورد . از دست خودش عصب یکم م شیهایدرمقابل حاضر جواب شهیهم نکهیاز ا نیآرم

 سابقه نداشته است شیکه اصال تا به حال برا یزیچ بردیلذت م نهمهیدختراست که از بحث کردن با او ا نیدر رفتار ا

 

،در حرکاتش  شد رهیداده بود خ هیجوان منتظر به درب آن تک یکه پسر ییآشنا لیو نگاهش به اتومب ستادیپنجره ا پشت

 . کردیرا به وضوح حس م یکالفگ
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که در حال گفتگو با پسر  هیسا دنیپارك شده رفت با د لیبه طرف اتومب کراستیاز برج خارج شد و  الیفکر وخ ییایبا دن هیسا

 دگانیپس از چند لحظه از مقابل د لیدر عقب را گشود و سوار شد و اتومب هیکرد.سا یم یجوان است احساس تعصب و ناراحت

 شد. دیغضبناکش ناپد

 

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

 

 :دیپرس هیرو به سا نینازن

 

 ! یکرد رید-

 

 ،آهسته زمزمه کرد خواستیم هیگرفته بود و گر بیعج دلش

 

 خونه بود نیآرم-

 

 : دینهفته بود .آرام پرس قیعم یغم نشیعمق چشمان غمگ یبهت زده به طرفش برگشت ،تو نینازن شیلحن غم آلود صدا از

 

 حتما دوباره بحثتون شده.-

 

 گفت: لیدل نیخودش را لو بدهد. به هم ماین یخواست جلو ینم
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 .دیبرسونم که گفتم شما هست خواستیم-

 

 انداخت و باز هم سکوت کرد. هیبه سا ینگاه نهییاز آ ماین

 

 شهیمثل هم اطیشده و افسرده به طرف خانه به راه افتاد. در ح ادهیاز غصه پ یبا کولبار هیوسا ستادیا یخانه حاجعل یروبرو ماین

 یخودش را رو یحال یبا مادرش با ب یجان از پله ها باال رفت .مادرش در آشپزخانه بود. پس از احوالپرس یب ییباز بود. با قدمها

 نشست و گفت: شیو پدرش را گرفت مادر روبرو ساغرانداخت و سراغ  یصندل

 

 یهوا خور رونیساغر پدرت و برده ب-

 

 یرا به راحت نیاز درد درون پر تالطمش بود و مادرش ا ینگاه پر از غمش حاک ستین یشگیهم ی هیوضوح مشخص بود سا به

 :دیکرد.آرام پرس یحس م

 

 !یستیفرم ن یشده ؟ امروز اصال رو یزیدخترم چ -

 

 زد وگفت : هیتک یبه صندل خسته

 

 .ستین یزیخوبم مامان !چ-

 

 :دینگاهش کرد ودوباره پرس ینیزبیتعجب و ر با
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 خوبه؟ ؟اونمیچ نیآرم-

 

 جواب داد کالفه

 

 آره مامان اونم خوبه.-

 

 نشست وگفت : شیوروبرو دیکش شیرا پ ینگران صندل دیناه

 

 .ستمیهست،اگه من تو رو نشناسم که مامانت ن تیزیچ هیتو امروز -

 

 را نداشت پس از جا برخاست و گفت: دیمادرانه ناه یحتهاینص حوصله

 

 استراحت کنم. رمیخسته م،تمام امروزو کالس داشتم،م یفقط کم-

 

 .یخور یغذا نم-

 

 برداشت وآهسته گفت : یقدم

 

 نه ،اشتها ندارم.-
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 نجایا ادیزنم شام ب یزنگ م نیکنم و به آرم یدرست م زم،شامیبرو عز-

 

 قلبش فشرده شد .به طرف مادرش برگشت وگفت : نیاسم آرم از

 

 .نجامیامشب ا لیدل نیشهر کار داشت و مجبور شد بره،منم به هم رونیب نی،آرم یدرست کن یزیخواد چ ینم-

 

 زد و گفت: یشادمان لبخند دیناه

 

 گهی، قدر همد دیشب از هم دور باش هی!  زمیشده ،غصه نخور عز یمنو بگو گفتم حاال چ ای؟! خدا یگرفته ا نهمهی، ا نیبخاطر ا -

 .دیدونیرو بهتر م

 

 زد و گفت: یمادرش لبخند تلخ یالیخوش خ از

 

 اتاقم. رمیمامان من م-

 

دست نخورد؛ بود. تنها او بود  شهینکرده بود.اتاقش مثل هم رییتغ زیچ چیاتاق دلش گرفت ه یشگیهم یاتاقش که شد از بو وارد

 نبود. مثل قبل شاد و سر حال گریکه د

 

خواست ساعتها  یغصه بزرگ که به همه وجودش چنگ انداخته بود دلش م هیتخت نشست قلبش مملو از غم و غصه بود ، یرو

 گفت: یراست م نیداد . آرم یاجازه را نم نیبه خودش ا یکند وآرام شود .ول هیکند ،گر هیگر
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به او  شیرا در زندگ یگریروز اول وجود زن د نی. آرم کردیتحملش م دیرا خودش انتخاب کرده بود. پس اجبارا با یزندگ نیا

قابل انکار  ینبود که به راحت یزیوجود ندارد چ نیآرم یاو اصال برا نکهیرا نداشت.ا یگونه اعتراض چیگوشزد کرده بود پس حق ه

 باشد.

 

مفرح وارد شدند.ساغر  یهوا خور کی.ساغر و پدرش شاد و سر حال از  ستادیبه خود آمد پشت پنجره اتاقش ا اطیدر ح یصدا از

آنها دلشاد شود اما  یخواست از شاد یچقدر دلش م دیخند یبلند م یکرد و هر دو با صدا یم فیپدرش جک تعر یداشت برا

 بود. نیعشق آرم نهمشد.آ یبزرگ در وجودش باعث غصه اش م ییخال

 

 شده بود و انگار که منتظر برگشتنش بودند. دهیدر کمد همه مرتب و منظم چ شیلباسها

 

 به خودش انداخت. نهییدر آ ینگاه دیشرت با شلوار برداشت و پوش ییدست سو کی

 

برخورد کند .  یمنطق ایباشد وبا همه قضا یکرده بود منطق یسع شیو افسرده حق او نبود ،حق او که همه زندگ نینگاه غمگ نیا

را به  نیا دیبا ن،یبرد خانواده اوتنها آنها بودند نه آرم یدر کنار خانواده پر محبتش لذت م شیمثل ساغر از زندگ دیاو هم با

 زد وبا خودش گفت: ی. لبخند تلخستین یزندگ نیسهم او در ا نیکه آرم فهماندیم ودشبه خ دیقبوالند ،با یخودش م

 

از اولم مال من نبوده ،که حاال بخوام بخاطر رفتنش ناراحت  نیهاش ،آرم یها وسخت یمبارزه کنم ،با همه تلخ یزندگ نیبا ا دی)با

 که از اول به آن تعلق خاطر داشته ( ییبره به همونجا دیباشم اون با

 

 از اتاق خارج شد یلبخند ساختگ کی با

 

اخنده خانه را پر کرده بود به طرفش رفت وب یکرد تمام فضا یمادرش صحبت م یتمام داشت برا جانیساغر که با ه یصدا

 گفت:
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 خوشگلم برم که با تن صداش خونه رو منفجر کرده یمن قربون آبج یاله-

 

 بشاش به طرفش برگشت وگفت : یباچهره ا ساغر

 

 ؟! یسرمون خراب شد یرو ییهو هی یکجا بود گهیتو د-

 

 گونه اش نهاد وگفت : یمهربانانه رو یشد وبوسه ا خم

 

 ؟ یکرد کارینازتو برم ساغر جون ... حاال بابا رو چ-

 

 رفت اتاقش !-

 

 شده زهیر هیآخ که دلم براش  -

 

 کردوگفت : زشیمشکوك آنال یبا نگاه ساغر

 

 یدیقرنه بابا روند هیانگار  یزن یجور حرف م هی، یبود نجایا شیتو که دوروز پ-

 

 !؟ینیمنو بابا رو بب نیعشق وعالقه ب یچش ندار-
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 عشقوالنه وحال بهم زن شما رو ندارم یحوصله برخوردها گهیچش دارم ،اما د-

 

 اشاره کرد وادامه داد هیبه لباس سا سپس

 

 یلنگر انداخت یحاال چرا کنگر خورد-

 

 بپوشم یاجازه ندارم توخونه خودم لباس راحت-

 

 جونته نیخونه خودم خونه خودم نکن ،خونه تو خونه آرم-

 

 خوام رو سرت خراب بشم یامشبو م هی ی،اگه تو اجازه بد تیزبون شش متر نیبا ا ادیجونت در ب یا-

 

 کرده ؟! رونتیجونت از خونه ب نیاونوقت چرا .... ؟!! نکنه آرم-

 

 شه یم دیدرس معرفت تجد یبده که داره تو ادیخوشگلت  یادب ومعرفت به آبج کمی،بهم گفت برو  زدلمینه عز-

 

 گرفت یم ادیمعرفت از تو  کمیهم  هیسا یگفت کاشک یاون که به من م یول ؟یجد-

 

 دیشد وپرس یناخوداگاه جد هیکرد اما سا یچهره ولحن گفتار ساغر طنز بودن حرفش را ثابت م نکهیا با
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 گفت : نوبهتیساغر اون خودش ا یگ یراس م-

 

 خنده اش گرفت وگفت: هیسا یاز لحن جد ساغر

 

 شوهر خواهر باکالس وجنتلمن خوشه اونم برج زهر مار بشه برامون هی،دلم به  یشر بش یکردم ،نر ینه بابا شوخ-

 

 دیصورتش ودوباره پرس یزد تو زل

 

 گفت ؟ یم یخوب پس چ-

 

 هیافتادن  تیدر برابر زبون من حکا هینداره ،منم گفتم زبون سا هیاز زبون سا یدرازا دست کم یفقط گفت زبون تو هم که تو-

 عصره یول ابونیاز خ یگوشه ا هیلواشک تو کهیت

 

 گوشه لبش نشست وگفت : هشیاز تشب یکج لبخند

 

 که زبون من لواشکه-

 

 هاش مزهیاز اون ب ز،البتهیآره عز-
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 لواشکه یگم زبون ک یاما بعدا بهت م نمیرم بابا رو بب یحاال م-

 

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

 

 : دیوپرس دیبلند کش یا ازهیرا گشود وخم شیچشمها نینازن یصدا با

 

 ؟یکنی،چکار م یینجایتو ا -

 

 زنم یربعه دارم صدات م هی-

 

 : دیشد ودوباره پرس رهیخ نینازن نیشد وبه صورت غمگ زیخ مین

 

 ؟ یگرفته ا یلیشده... خ یزیچ-

 

 الود گفت : بغض

 

 !! ستین یزیچ-

 

 محبت دستش را گرفت وگفت : با
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 شده یچ نمیشده! حاال بگوبب میقا زایچ یلیخ شونتینگاه پر ینه ،تو-

 

 را کنترل کند غصه دار گفت : شیکرد اشکها یم یکه سع یدرحال نینازن

 

 خوره یگه اون بدرد تو نم یبا موضوع سروش بشدت مخالفت کرد . م ماین-

 

 ؟ هیچ لشیآخه دل -

 

 گفت : هیشدند وبا گر ریسراز شیاشکها

 

 تونه تو رو خوشبخت کنه یمون ستیهنوز کاروبارش مشخص ن گهیدونم م یچه م-

 

 هیوزرنگ یاون پسر کار یگفت یخوب بهش م-

 

 شه ینم یتو زندگ یکه برا یخال یگه زرنگ یبهش گفتم ،م-

 

 کنه؟ شی،اون نتونست راض یمامانت چ-

 

 حرف بزنه مایرو حرف ن "اون که عمرا-
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 هیشه ،آخه حرف حسابش چ یکه نم ینجوریاما ا-

 

 ازدواجو نداره طیکه سروش سربازه وشرا نهیحرفش ا-

 

 من باهاش حرف بزنم یخوا یم-

 

 را در دستش فشرد وگفت : هیدست سا یخوشحال با

 

 یکن یکارو م نیا یجد-

 

 کنه ،چرا که نه! یتو رو خوشحال م نیاگه ا-

 

اگه موافقت کرد ،حتما حتما  خورمی،قسم م یکن شیراض یتون یحتما م یدار ماین یکه تو رو یریدونم با تاث ی،م هیسا یمرس-

 کنم یبرات جبرانش م یجائ هی

 

 زد وگفت : یلبخند نینازن یاز ذوق زدگ هیسا

 

 !یسروش و دوس دار نهمهیا یعنی-

 

 وگفت : دیکش یآه
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 یعاشق و درك کن هیکه حس  یستیتو که عاشق ن-

 

 گفت : یلبخند تلخ با

 

 من سنگدلم و درك وشعور ندارم یعنی-

 

 ینکرده که بدون ریگ ییکه توهنوز دلت جا نهینه منظورم ا-

 

وهمرازش بود که هرگز عادت  یمیدوست صم نیشده بود ،به فکر فرو رفت. نازن رهیخ یکه به نقطه ا یدر حال نیحرف نازن با

 را از او پنهان کند یزینداشت چ

 

 گفت : دیدیو در خودفرورفته م نیکه اورا غمگ نینازن

 

 نیزنما نه بنز ی،دارم حرف م یرفت کجا یاوهو -

 

 طرفش برگشت وگفت : به

 

 هستم یسخت طیتو چه شرا یدون یونم یتو که از دل من خبر ندار یـناز
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 گفت : شیذات یشوخ با

 

 رفته اهینخود س یکلک ،نکنه دل توهم پ-

 

 زده گفت : رتینگاهش کرد وح یبا ناباور نیانداخت .نازن نییسکوت سرش را پا با

 

 ! خیدکتر مشا-

 

 را باال گرفت ودر جوابش با غصه فقط نگاهش کرد سرش

 

 متعجب گفت : یبا چشمان نینازن

 

 از او ........ یگفتیم شهیتو که هم یول-

 

 وگفت : دیحرفش پر انیم

 

 قبل از ازدواجمون یحت نیعاشقش بودم نازن شهیهم-

 

 اما ....-
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و کردم که  میباور کنم. از روز اول تمام سع نویخواست ا یوقت دلم نم چیمم هباور کن خود ی، ول یبگ یچ یخوا یدونم م یم-

 شمیوابسته وگرفتارش م شتریب رمی.اما هرچه جلوتر م رمیجلو احساساتم و بگ

 

 گفت : مهربان

 

 یبهش بگ نویا یتون ی! م هیاما اون شوهرته سا-

 

 ،آرام گفت : زدیچنگ م شیبه گلو قیعم یبغض

 

 تیبشم و واقع کیده که بهش نزد ی، اصالبه من تعلق نداره غرورم اجازه نم کنمیفکر م یرو دوست داره. وقت گهید یکینه ! اون -

 و بگم

 

 یازش جدا بش یخوا یشه !اصال بهش بگو نم یکه نم ینجوریاما ا-

 

 کرد گفت : یکه با سر انگشت آن را پاك م یودر حال دیگونه اش غلت یاز چشمش به رو یاشک قطره

 

 نهمهیا یعادت کنم ،خوب وقت میزندگ یبه حضورش تو دیوقت نبا چیمهمون چند ماهه ام که ه هیمن فقط  گهیم شهیون هما-

 شمیاحساس نابود م نیا رجبریبهش بگم دارم ز یبهم نداره چه جور یعالقه ا چیه گهیپرده بهم م یوب عیسر

 

 گفت : یحرص نینازن
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 بدم یحساب یگوشمال هیرو  فتهیبشر خود ش نیخواد ا یآخ که چقدر دلم م-

 

 الود گفت : بغض

 

 وبعد برا ازدواج اقدام کنه، مینذاشت از هم جدا بش ی، حت یاون امشب رفته خواستگار -

 

 گشاد شده گفت : یبا چشمان نینازن

 

 ! یگیم یجد -

 

 گفت : هیربا گ دادیچندبار تکان م دیکه سرش ر ابه حالت تائ یامانش نداد و در حال هیگر

 

 !نیچقدر بدبختم نازن ینیبیم-

 

 او را در آغوش گرفت وگفت : نینازن

 

 هیدل سا یکنه که تو یباور م ی!اخه ک یعوض فتهیخودش نیکنار ا یکش یم یمن قربون اون دل پاکت برم ،که چه زجر یاله-

 گذرهیخوشگل ما چه م

 

 کرد گفت : یرا نوازش م شیکه موها یدر حال نینازن ستیگر یو به سخت افتیشدت  هیسا هیگر
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 دهیم یروز هیو حتما  شیهمه خود خواه نیاون تاوان ا-

 

 به ازدواج شدم یرو دوست داره بازم راض گهید یکیدونستم او یم نکهی،مقصر خودمم که با ا ستی!اون که مقصر ن نینه نازن-

 

 یبش تیاذ نیاز ا شترینشده ازش جدا بشو نذار ب ریخوب تا د-

 

 آورد وگفت : رونیب نیآغوش نازن یاز ال سرشو

 

 خانواده سر بلند کنم یتونم تو ینم گهید رمی،اگه بعد از دو ماه بخوام طالق بگ نیتونم نازن ینم-

 

 . یش یکرد ،تا سر موعدتون داغون م یزندگ شهیهم که نم ینجوریا-

 

 که خودم انتخاب کردم ومجبورم تحملش کنم هیراه نیکنم ،ا کاریچ-

 

 رونیبزن ب یاون خونه نمون به هر بهانه ا یتو یتون ی،اصال تا م شینیکن کمتر بب یسع-

 

 چیبهتره ه زاره،پسیبرام نم یزندگ گهیاش د هیکنا شی،اگه اون بفهمه عاشقشم با ن نجاستیو گرفتم ،خونه من ا میتصم نیهم-

 بهش دارم یوقت ندونه که چه احساس
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 ؟ یفردا باهاش کالس دار-

 

 و هم ارائه بدم قمیموضوع تحق دیآره ،با-

 

و  یکن تیدم خر یبهت اجازه نم گهیبه خدا قسم !د یاگه خودتم بخوا گهیشد ،ترم د یزودتر تمام م یترم لعنت نیکاش ا-

 یریباهاش کالس بگ

 

 شنیکل بچه ها جذب کالس م سی، موقع تدر هیعال یلیخ انشیفن ب شیخدائ ی،ول رمیمگه مرض دارم دوباره باهاش کالس بگ-

 

 شیروانپر نهیخوره ،بوز یبه چه دردش م انیشعور نداره ب یبخوره تو سرش ،وقت انیب-

 

 گفت : یقلبش فشرده شد.پس با ناراحت کردیقلمدادش م نهیبا حرص بوز نینازن نکهیا از

 

 یباز نیصادقانه بهم گفت ،خود احمقم بودم که قبول کردم وارد ا زوی،اون روز اول همه چ ستیگفتم که اون مقصر ن نینازن-

 مسخره بشم

 

 گهید یکی یشعور باشه که با وجود تو بره خواستگار یب نقدریا دیاون هم نبا یخودت که شک ندارم ول یدراحمق-

 

 گهیترسه طرف وبدن کس د یم دیشا-

 

 .با غصه گفت : کردیرك مرا د هیسخت را پشت سر گذاشته بود وکامال سا یروزها نیا
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 آزار نده نهمهیپوچ ا یفکرا نیتو رو خدا ، خودت و با ا هیآخ سا-

 

 دختره همش جلو چشممن نی،از ظهرتا حاال اون با ا نیدونم نازن ینم-

 

 فهمه که اشتباه کرده یروز م هیخوان بکنن ، یم یولشون کن بذار هر غلط-

 

 کنم یم یدارم سع-

 

 من گفت : با استرس و من نینازن

 

 یدعوام نکن یدیبهت بگم قول م زیچ هی هیسا-

 

 : دیتعجب نگاهش کرد وپرس با

 

 دعوات کنم ؟ یترس یکه م یزد یمگه چه گند-

 

 گفت : جانیآب دهانش را قورت داد وبا ه کردیانداخت ومات ومبهوت نگاهش م هیبه سا ینگاه یرچشمیز

 

 گفتم مایبه ن ویمن .....من همه چ-
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 دیمانند نال غیج ییاز وحشت درشت و گرد شدند ،با صدا چشمانش

 

 ؟ یکرد کاریتو چ-

 

 گفت : عیوآشفته سر لرزان

 

 رو بهش بگم زیکرد که مجبور شدم همه چ چمیسوال پ نقدریآخه ا-

 

 گفت : یشد وعصب رهیودر عمق چشمانش خ ستادیا شیروبرو

 

 !شهیم ی،پس غرور من چ یکرد نکارویا چرا

 

 وآشفته گفت : ناراحت

 

 رفتیفشار غصه از دست م ریبخدا مجبور شدم ،داشت ز هیسا-

 

 دیلبه تخت نشست وآهسته پرس یداد ورو رونیرو با حرص ب نفسش

 

 گفت ؟ یحاال اون چ-



 یمهمان زندگ

396 
 

 

 نبود یازدواج اجبار نیمستحق ا هیفقط گفت ،سا یچیه-

 

 وارد اتاق شد وگفت : دیناه

 

 شام آماده است دیایدخترا ب-

 

 که مادرش نشنود گفت : یرا گرفت و طور نیجابرخاست ودست نازن از

 

 - ادی یاز دست من وتو بر نم یکار چیه گهیکه شده ،د هی،کار میشام بخور میبر ایب

 

 در مورد سروش صحبت کند مایقول گرفت که حتما با ن هیخواست برود از سا یم نیشب که نازن آخر

 

 یآورد وبا چشمک رونیب لیسرش را از پنجره اتومب نی.نازندیرا منتظر خودش د ماین لیخارج شد اتومب اطیاز در ح یوقت صبح

 گفت :

 

 شده رمید یزود باش که کل-

 

مانده بود با لبخند به هردو سالم کرد  یتا ساعت کالس باق یلیبه ساعتش انداخت هنوز خ ینگاه رفتیکه به طرفشان م یحال در

 فت :گشود گ یکه درب عقب را م یودر حال
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 گهید میرفت یم یخودمون با تاکس یشد مایتو چرا دوباره مزاحم ن نینازن-

 

 گفت : یبه او انداخت وبا لبخند ینگاه نهیدر آ ماین

 

دو خانم  یراننده خصوص شمیدارم وحوصله تو خونه موندنم ندارم ،خوشحال م ی،من چند روزمرخص یچه مزاحمت دیدار اریاخت-

 خوشگل باشم .

 

 شهینم بتونیفرصتها نص نیاز ا گهیچون د دیکن نهیچند روزه استفاده به نیبهتره از ا یول-

 

 تا نرفتم در خدمت شما دو تا هستم یمسافرت چندروزه دارم ول هیقصد -

 

 زمزمه کرد هیبه عقب برگشت ودر گوش سا نینازن

 

 صحبت کن. دست بسر کردن استاد هم بامن مایسرکالس تو با ن رمیمن م میدیدانشگاه رس یوقت-

 

 در گوشش گفت : اوهم

 

 یعجله دار نقدریحاال چرا ا-

 

 خواد جواب رد بهشون بده یخواد بره مسافرت شمال ،مامانم هم م یم ماین-
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 کنم یم مویسع یباشه منم همه -

 

 یش یدونم که موفق م یم-

 

 وبا اعتراض گفت : که به عقب خم شده بود انداخت نیبه نازن ینگاه ماین

 

 نداره یشما دوتا تموم یحرفها-

 

 گفت : یبرگشت وصاف نشست وبا سرخوش نینازن

 

 میدوست دار نقدریرو ا گهیما همد شهیم تیحسود-

 

پارك کرد و منتظر  یبه دانشگاه سکوت کرد . در کنار در ورود دنیانداخت وتا رس هیبه سا ینگاه نهیبا لبخند مجددا در آ ماین

 انیلحظه م کیشد ودر  ادهیپ لیاز اتومب عیسر نمتیبیشد ،بعدا م ریکالس من د هیبا گفتن سا نی.نازن ستادیشدن آن دو ا ادهیپ

 گفت : مایروبه ن هیگم شد سا انیدانشجو تیجمع

 

 میچند لحظه باهم صحبت کن میتون یم ماین-

 

 انداخت وگفت : یبه او نگاه نهیبازهم در آ-
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 بله حتما!-

 

 . ستمیاصال راحت ن نیماش یمحوطه دانشگاه ، من تو یتو مینداره بر رادیاگه ا-

 

 دانشگاه نشستند . یدر محوطه داخل مکتین نیاول یشدند و رو ادهیپ لیاز اتومب هردو

 

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

 

 قیرد . در نظر او سروش شخص الداد شروع به شمردن محسنات سروش ک یقرار م مایخودش و ن نیرا ب شیکه کتابها یحال در

 کند یازدواج راض نیرا به ا مایکرد که بتواند ن یرا م شیجهت تمام سع نیبود وبه هم نینازن یبرا یو مناسب

 

شروع به صحبت  نهیبا طمان افتی انیدر مورد سروش پا هیسا یحرفها یگوش سپرده بود و وقت شیبا صبرو حوصله به حرفها ماین

 کرد وگفت :

 

 هیمطمئن باش که من فقــــط به خاطر خـــود نازن یواضح و روشن نباشه ول نیتو و نازن یرد سروش برا یمن برا لیدال دیشا-

 کی یتنها برا یکنم که فقط خوب یمن به شما ثابت م یول هیازدواج مخالفم ،از نظر شما سروش پسر خوب و مناسب نیکه با ا

کنه ،اون  کاریچ دیخدمتش با انیدونه فردا بعد از پا یخودش هم نم یاش حت یسروش با همه خوب ستین یمشترك کاف یزندگ

که پدرم اونو به من سپرده  دونمویتونم خواهرمو،خواهر  یخودش نداره وسر گردونه ،خوب من چطورم ندهیآ یبرا یهدف چیه

 داره شیزندگ یفردا یبرا یدونه چه برنامه ا یبدم که خودش هم نم ی،دست کس

 

 کنه ؟ دایکار پ هیخودش  یتونه برا ینم یعنی،سروش مهندس عمرانه ، یریگ یسخت م یلیخ یتو دار ماین-
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 مثل همه اونها ، یکی. سروش هم کارنیما ب یاز جوونها یلیکه خ یدون یکو کار؟ خودت م-

 

 و بکشهشوهرش  یکار یو ب یپول یخوام اون زجر ب ی، نم هیکنم سا سکیر نینازن یزندگ یتونم رو ینم من

 

 رو دوست دارن گهی! اونها همد مایاما ن-

 

 زد وگفت : یپوزخند

 

 ؟ هیکاف یزندگ هیفقط دوست داشتن برا  یعنی

 

 را آزرد آرام زمزمه کرد هیاش دل سا هیکنا شین

 

 ها رو تحمل کنن یاز سخت یلیتونه باعث بشه خ یاما م ستین ینه کاف-

 

 ستیمطمئن باش از پول مهم تر ن یول-

 

 دیشیخودش اند با

 

 زیچ چیه نیکاش آرم ستمیوخوشبخت ن میکشیزجر م نهمهیکرده در کنارش ا زیاز هر چ ازین یمنو ب نیآرم ی)پس چرا وقت-

 در عوض مثل سروش منو دوست داشت .( ینداشت ول
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 و گفت : دیاز عمق وجود کش یآه

 

 اونه ؟ یکار یتنها مشکل تو با سروش ب یعنی-

 

 آرامش گفت : با

 

 کیتو هم قبول کن که حرف  یکردم ول قیدر موردش تحق یدو روز کل نیا ی،تو هیمانینم باور دارم که سروش پسر خوب وبا ام-

عمرباعث  هیکنم  یاشتباه نیدست منه ،اگه من کوچکتر نیگدار به آب بزنم ،حاال سرنوشت نازن یتونم ب یو من نم هیعمر زندگ

 امیو با خودم کنار ب بخشمتونم خودمو ب یاون شدم و نم یبدبخت

 

سروش سه سال  یول یو هم برادر و برات سخته که راه درست و انتخاب کن یهم پدربود نیدونم سخته ،تو برا نازن یم-

 نیهم به ا ستیاش مطمئن ن ندهیاون در مورد آ نکهیبهش اعتماد کرد ا شهیکه م هیما بوده مطمئن باش او پسر یهمدانشگاه

و  شیکار یاونه ،من مشکل ب هیکار یتو ب هیانجامش و نداشته باشه . اگه نگران توانفردا  دیرو بده که شا یقول خواد یکه نم لهیدل

،درسته که اون سروش و  یبگ زرویهمه چ نیبهتره رك وپوست کنده به نازن هیا گهید زیاگر چ یکنم ،ول یهر طور شده حل م

 کنه یباالست و تو رو درك م یلیقدرت درکش خ یدوست داره ول یلیخ

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 

بودم مطمئن باش هرگز  نجای،اگه من موقع ازدواج مسخره ات ا یریگیراحت وآسون م نقدریرو ا یدونم تو چرا زندگ ینم هیسا-

 . یرو کن یباز نیخودت ا یدادم با زندگ یبهت اجازه نم
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 ! ستین یمن باز یزندگ ماین -

 

 ؟ یکنیم یزندگ یدار یکنیفکر م "واقعا دی!...شا هیآخرش جدائ یدون یکه اولش م ی؟ زندگ هیسا هیپس چ-

 

 میراض تیوضع نیامامن از ا-

 

قبول کن که  هی،سا یکش یزجر م یدونم چقدر دار یو م شناسمی،من تو رو خوب م یکه خوشبخت ینکن منو قانع کن یسع-

 رو کنم که با تو شده . یازهمون ب نیپس از من نخواه با نازن یاشتباه کرد

 

 رو دوست دارن، مساله اونا با ما فرق داره . گهیو سروش همد نیدرسته که ازدواج ما به خواست واراده خودمون نبوده ،اما نازن-

 

 گهید هی،بدبخت یبدبخت یتو اصل موضوع فرق کنه ،ول دیشا-

 

 کنن یرو تحمل م یزندگ هایپشت همن وباهم سخت شهیرو دوست دارن و هم گهی،چون همد شنیاونا بدبخت نم ماین-

 

 در صورتش گفت : رهیطرفش برگشت وخ به

 

 یکارو کن نیا تی!...چطور دلت اومد با زندگ هیسا یندارم ،حرف من توئ یمن با اونا کار-

 

 شد وزمزمه کرد رهینامعلوم خ یرا از او گرفت وبه نقطه ا نگاهش
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 شروع شده و من مجبورم که تا آخرش برم گهید یباز نیا-

 

 وگفت : ستادیا هیسا یاز جا برخاست و رو در رو یعصب

 

 . یبش تیاذ نیازا شتریب دمیواجازه نم گمیبه خانواده ات م زوی،چون من همه چ هیسا یستینه تو مجبور ن-

 

 زده گفت : وحشت

 

 !یاونا رو نابود کن یخوا یتو م-

 

 شیچند ماه پ هی،تو با اون سا یکرد تیرو زندگ یبزرگ سکی،نه اونا ،قبول داشته باش که ر یتوئ شهیکه داره نابود م یکس-

 یفرق کرد یلیخ

 

 آورد وادامه داد نیپائ یرا کم شیصدا تن

 

 - یاما حاال کامال مشخصه چقدرتحت فشار و افسرده ا یگل سرحال بود هیمثل  تو

 

 شده ام نیتع شی،سرنوشت از پ مایمنه ن یزندگ نیا-
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 یکردینه خودتو بدبخت م یکردیسرنوشت مبارزه م نیبا ا دیتو با-

 

 گفت : آرام

 

 ادیاز دست من برنم یوکار میازدواج کرد گهیما د-

 

 راحت طالق گرفت شهیم یول-

 

 !گنیم یمشترك جدا بشم ،...مردم چ یتونم بعد از دو ماه زندگ ی!نم مایتونم ن ینم -

 

 گفت : یبه تند پرازخشم

 

 به مردم چه !-

 

 وآهسته نجوا کرد : دیترس نشیلحن خشمگ از

 

 ! یدون یبابامو م تیتونم ،تو که وضع یمن نم-

 

را داشته باشد  یو مهربان متیمال تینها کردیم یکه سع یکنارش نشست وبا لحن مکتین یو دوباره رو دیکش یقینفس عم کالفه

 گفت :
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 دیوفقط دار ستیتو و اون آقا ن نیب یعالقه ا چیگم که ه یزنم ،بهشون م یحرف م ،خودم با هاشون هیتو نگران اونها نباش سا-

 دیکن یرو تحمل م گهیهمد

 

، من  زنهی. بابام اگه بفهمه در جا سکته م دوننیمن م ی،اونا خودشون و مقصر بدبخت ستین هایراحت نیحرف به ا نیگفتن ا ماین-

 تموم بشه میرو که باهم قرار گذاشت یلحظه هم ندارم ،بذار مدت هیبرا  یشدنش وحت تیتحمل اذ

 

 ؟ یکن کاریچ یخوا ی؟انوقت م ینشد ازت جدا بشه چ یبشه ،اگه تا اون موقع بهت عالقه مند شد و راض ریممکنه د -

 

 با حسرت گفت : یغم گرفته ا یو با لحن اوردیخودش ن یبه رو یشادمان شد ول مایقلبا از حرف ن نکهیا با

 

 شروع شده لیدل نیهم از روز اول به هم یباز نیرو دوست داره ،ا گهید یکی،چون  ماین شهیاون به من عالقمند نم-

 

 شد و گفت : رهیبه او خ رتیبا ح ماین

 

 هی!پس کجاست اون سا یرو تحمل کن یخفت و خار نیا یرو دوست داره و باز حاضر شد گهید یکیاون  یدونست یتو م یعنی-

 ؟ شناختمیکه من م یا کدندهیمغرورو 

 

 الود گفت : بغض

 

 رو تحمل کنم نهایبه خاطر بابام حاضر بودم بدتر از ا طیاون شرا یمجبور بودم ،تو-
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مقابلش نشست و در  قیعم یوبا آه دیپرپشتش کش یموها انیم یچند قدم برداشت . کالفه دست یجا برخاست و عصب از

 زل زد و گفت : چشمانش

 

 یدیخودت و به باد م یزندگ یاحمقانه دار یلجباز نیو با ا دمیتمام عمرم د یکه تو یدختر نی،لجبازتر هیسا یلجباز یلیتو خ-

و  میبا هم بر ایآه هم بکشه ب هیزارم بابات  یبشن ،به خدا نم تیزارم که خانواده ات اذ یباور کن من تاآخر پشتت هستم ونم یول

 ی،پس حاال بهشون بگ شنیوقت خوشحال نم چیه یکرد یباز تیتو بخاطرشون با زندگ نکهیاز ا هااون میبهشون بگ زرویهمه چ

 خودش و داره یزندگ اریاخت یمتوجه بشن نگران حرف مردم هم نباش هرکس گهیکه چند ماه د نهیبهتر از ا یلیخ

 

 از پشت سرش گفت : نیکه آرم دیبگو یزیبه فکر فرو رفت دهان باز کرد چ یلحظه ا ماین یحرفها با

 

 خودش و داره یزندگ اریاخت یبله درسته هرکس-

 

 ستیاز جا بر خاست ومبهوت به او نگر اریاخت یب نیآرم دهیقامت بلند وکش دنیترس به عقب وپشت سرش برگشت از د با

 : دیپرس یوجد قیعم یبا نگاه نی.آرم

 

 ؟ یخوا یچه م نجای!ا یتو مگه کالس ندار-

 

 زبانش بند آمده بود وقادر به تکلم نبود جانیه از

 

 : دیآن دو قرار گرفت ودوباره پرس نیچند قدم جلوتر آمد و ب نیآرم
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 ؟ یکن یچه م نجایا دمیبا توام !پرس-

 

 پراز خشم گفت : هیپا یوبه جا ستادیا شیبود رودر رو یکه از رفتارش شاک ماین

 

 دیزن یگستاخانه بااون حرف م نهمهیا یخانمه ،شما به چه حق کیچه طرز صحبت کردن با  نیا-

 

 گفت : یکرد و با پوز خند زیرا آنال شیسر تاپا زیآم ریتحق

 

 - دیکه من دارم وشما ندار یهمون حق به

 

که قصد  ستیمزاحم دیشیکرد واند یدر آن لحظه اصال کار نم مایخورد ،اما فکر ن یبه اشخاص مزاحم نم نیآرم افهیق نکهیا با

 نشانه رفت و گفت : نیمزاحمت دارد، پس با تعصب مشتش را به طرف آرم

 

 وبه شما بدم شونیبه ا نیمگه من مرده باشم که اجازه توه-

 

 را در هوا گرفت وبا آرامش زمزمه کرد: مایمشت ن نیآرم

 

 به اجازه شما ندارم یازیمنم ن-

 

 اشاره کرد وادامه داد هیحرکت آرام سر به سا با
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 -خودش به شما نگفته  نویا

 

بحث دارد باال  دید یو آندو در گردش بود وقت دندیپا یکه در محوطه دانشگاه ، همه با تعجب آنها را م یبچه هائ نیب هیسا نگاه

 گفت : مایوترس رو به ن جانیآن دو قرار گرفت و با ه نیب ی، از ترس برخورد احتمال ردیگیم

 

 !خندیاستاد مشا شونیا ماین-

 

دستش را رها کرد وهمراه با  نیباشد .آرم هیسا یهمسرقرارداد دی، حدس زد که با ستیک خیاستاد مشا دانستیکه نم ماین

 گفت: یشخندین

 

 !داری،مشتاق د دیشمائ گندیخان که م مایپس ن-

 

 قدم عقب رفت وگفت : کی

 

 تونو نداشتم دارید یاما برخالف شما من اصال آرزو-

 

 انداخت و محکم و آمرانه گفت : هیبه سا ینگاه نیآرم

 

 میبا هم حرف دار "تو برو سر کالست ، بعدا-

 



 یمهمان زندگ

409 
 

 گفت : مایکالمش رو به ن زیآم دیتوجه به لحن تند وتهد یب هیسا

 

 کنم یبهت گفتم ! من هر طور شده اون مساله رو حل م ینره چ ادتیسر کالسم اما  رمیم گهیمن د ماین-

 

 برداشت وبه دستش داد و گفت : مکتین یرا از رو شیکتابها ماین

 

 من فکر کن وجوابم بده یحرفها یتو هم رو-

 

 گفت : یلبخند تلخ با

 

 باشه ،فعال بااجازه-

 

 شده بودند از آن دو دور شد . رهیزده بچه ها که به آنها خ رتیمقابل چشمان ح در

 

 محکم گفت : نیهم قصد رفتن کرد که آرم مایدور شدن او ن با

 

 ؟ نیهست هینگران سا نهمهیشما ا یلیسم به چه دلتونم بپر یم-

 

 نگاهش کرد وگفت : یپوز خند با
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 منه هیخواد او دختر همسا ینم لیدل-

 

 گفت : زیآم ریتحق یکرد وبا حالت زیرا ر چشمانش

 

 نیگرفتار باش یلیخ دیکه با نطورباشهی،اگه ا نیمحلتون هست یشما نگران همه دخترا یعنی-

 

 فرق داره یلیخ هیمن با بق یبرا هیسا-

 

 : دیشد و قاطع ومحکم پرس یجد

 

 ؟ یچه فرق-

 

 رو نداره یمهر یو ب یتوجه یکه تحمل ب هینگرانش بودم چون دختر حساس و زود رنج شهیبا من بزرگ شده هم یاو از بچگ-

 

 یشناس یاونو خوب م-

 

 منه یزندگ ،در واقع اون همه ستین هیدختر همسا کیفقط  یبرا هیبله! چون سا-

 

 شد و گفت : رهیقرمزوپر رنگ شد وپر ازخشم در عمق چشمانش خ یآن یاز خشم صورتش
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 یدر مورد عالقت به اون حرف بزن حیرك و صر نهمهیمقابل من !همسرش ،ا یکن یچطور جرات م-

 

 آرام گفت : یزهرخند با

 

قرارداد چند  نیکه از عمر ا یلیو تحم یهمسر قرارداد هیوجود نداره ،در واقع تو  یعالقه ا چیه هیتو و سا نیدونم ب یچون م-

 نمونده یشترباقیب یماه

 

محکم  یرادر هم خورد ونابود کند ،اما بر خودش مسلط شد وبا لحن ماین رصورتیوتحق نیتوه نیخواست بخاطر ا یم دلش

 گفت : یوجد

 

 یکه در هر صورت اون همسر رسم نهیرو هرگز فراموش نکن و اونم ا زیچ هی یول ستین هیمن وسا نیب یعالقه ا چیدرسته که ه-

اگه اون  یکنه ، حت یباز تمیثیکس اجازه ندم که با آبرو و ح چیکه به ه کنهیو تعصب منم بهم حکم م رتیمنه و غ هیوقانون

 باشه هیسا یدوران کودک یشخص همباز

 

 را با حرص فوت کرد وادامه داد نفسش

 

 ،با اجازه دیمتوجه حرفهام شده باش دوارمی. ام امیبخشم اما مطمئن باش در صورت تکرار اصال کوتاه نم یمبار شما رو  نیا-

 

محکم و  نینچنیا یتیشخص هیکرد همسر سا یشد .تصور نم رهیخ شدیکه از کنارش دور م نیمحکم آرم یآرام ول یبه قدمها ماین

 نیاما با ا شدیخود به خود باعث ترسش م نیفاصله داشت و ا یلید خداشته باشد . او با آنچه در ذهن خودش ساخته بو یقو

 وجود خودش را نباخت و زمزمه کرد
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را به دست تو  هیوسا امیکوتاه نم یطیشرا چی،تو هم مطمئن باش که من تحت ه میتازه شروع شده استاد بگرد تا بگرد یباز -

 دهم ینم یعوض

 

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

 

در دفترش  یبه چهره بر افروخته اش انداخت و با نگران ینگاه نیگرفت نازن یجا نیاجازه استاد وارد کالس شد و کنارنازن با

 نوشت

 

 افتاده ؟ یاتفاق-

 

 جوابش نوشت در

 

 گمیبرات م"بعدا-

 

 دوباره نوشت نینازن

 

 یتا بعدا جون به لبم کن یخوا یم-

 

 نوشت شیبرا

 

 دارم یخوب یجون به لب نشو ، برات خبرا"پس خواهشا یالزم دار یلیجونت و خ"فعال-
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به اورفت  یو چشم غره ا دیکش رونیخودکار را از دستش ب جانیبا ه هیکه سا سدیبنو یزیخودکار را برداشت دوباره چ نینازن

 نپرسد . یزیچ گریهم مجبور شد تاآخر کالس صبر کند ود نینازن

 

 گفت : جانیبا استرس و ه نیاز کالس نازن بعد

 

 شد یچ انیحاال بهم بگو جر-

 

 کرد گفت : یرا جمع م شیکه کتابها یآرامش در حال با

 

 امیاونوقت کوتاه م یکار هیاگه سروش بره سر گهیم ماین-

 

 و گفت : دیکش یکوتاه غیج یبا ناراحت نینازن

 

 -؟ یگفت ی،تو بهش چ دهیاز کار مسرب هیبه  یمن! .........حاال کار کجا بود .......ک یخدا یوا

 

 -سنگ جلو پاتون نندازه  گهیقول گرفتم اگه سروش بره سرکار د ازش

 

 زد وگفت : یخند پوز
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 کنهیکار نم یسرخدمت ،شب هم که کس رهیبره سرکار !...اون که صبح م دیبا یدلم ،بهم بگو سروش ک زیعز یلطف کرد-

 

 جا برخاست و گفت : از

 

 تو سرم کنم یخوام چه خاک یم نیدندون رو جگر بذار بب کمی، گهیهم نگراته د مایکه ن یعجول نهمهیا-

 

 نمی،حاال تو بنال بب گرمیم یخوب بفرما !من اللمون-

 

کن  یلطف هی، دهیبرم سر کالسش رام نم رید گهیبار د هیداده اگه  ماتومی،بهم الت یعوض فتهیخود ش نیبرم کالس ا دیبا"من فعال-

به  کمیحاضره به خاطر تو  نمیباهاش حرف بزنم بب دیبا مینیرو بب گهیهمد ییجا هیبده  غامیو بهش پ ریبا سروش تماس بگ

 انهیبده  یخودش سخت

 

 کردن خانواده اش راحت بوده یراض یو تحمل کرده فکر کرد یکه دو ساله بخاطر من همه جور خفت چارهیاون ب-

 

 دایبراخودش پ یکار هی دیخواد با یتو رو م"جور هندوستان کشد ،اونم اگه واقعا دی،هرکه طاووس خواهد با زمیبودم عز فشیوظ-

 نهیگز نیدست گذاشته رو هم ماین"کنه فعال

 

 خودشو کرده یهمه سع چارهیاون ب یمن قربونت برم ول یاله-

 

 طرفش برگشت وکالفه گفت : به

 



 یمهمان زندگ

415 
 

 هیرو انجام بده  مایبتونه خواسته ن دیتو رو دوست داره با"تو باشه اون اگه واقعا ندهیگران آحق بده ن مایدلم ،به ن زی! عز نینازن-

نظرش  نهیبب کیاونو از نزد مایاگه ن دیبهتره شا یلیهم بگو تو جلسمون باشه رو دررو حرفهاشون و بزنن خ مایکن به ن یلطف

 عوض بشه

 

 کنم یم فشینشده ،من خودم رد ریباشه. تو برو تا کالست د-

 

خواست جلو  یآخر کالس نشست نم یها یاز صندل یکی یو رو دیکش یبود نفس راحت امدهیهنوز ن نیوارد کالس شد آرم یوقت

سلقمه  شیبه پهلو شینداشت ،ستا یکار یگریکس با د چیسرگرم محاسبه بودند و ه یباشد بچه ها با وسواس خاص نیآرم دید

 نیلحظه همهمه آرام کالس خاموش شد .سربلند کرد و آرم کی یبود برا سرگرم یه استرساشاره کرد که با چ نیاسمیزد وبه  یا

کالس چرخاند  ینگاهش را رو بونیتر یرو لشیوارد شد و پس از قراردادن وسا ی، با سالم سرد دیرا در چهار چوب درکالس د

 یبه راحت شدیفرو خورده اش را م مدر آخر کالس ثابت ماند از نگاهش خش هیسا یگردد نگاهش رو یم یزیانگار که به دنبال چ

 گفت : رایبلند وگ یبا صدائ ینبود پس از لحظه ا دنینگاه پر از خشمش قادر به نفس کش ینیسنگ ریز هیحس کرد . سا

 

 خانم ستوده ............-

 

از جا  یو دستپا چگ جانیبا تکرار اسمش با ه یشد ولشد خودش را صدا زده با یباورش نم ستیبه اطرافش نگر یناباور با

شد با  یزده م جانیه نگونهیبود که ا یبار نیاول نیا لشیلرزان مقابل کالس قرار گرفت، در طول تحص یبرخاست و با قدمها

به او انداخت و رو  ینگاه موشکافانه ا نیبود شروع به محاسبه مساله کرد آرم نشدرو جانیاز استرس وه یلرزان که حاک یصدائ

 به بچه ا گفت :

 

 شنوه ؟؟ یو م شونیا یصدا یکس-

 

 خنده ریبچه ها زدند ز همه
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 دوباره گفت : یهمراه پوزخند نیآرم

 

 نشسته ام اصال صداشون و نمنوم نجای،چون خود منم که ا دیالبته حقم دار-

 

 گفت زیآم ریطرفش برگشت وتحق به

 

 تیکه از عصبان ییولوم صداتون ومثل همون وقتا دی،پس لطف کن دیداشته باش یفیضع یرسه تن صدا یخانم ستوده بنظر نم-

 ببرند ضیباال تا که بچه ها هم از دانسته هاتون ف دیببر کمی،  دیکشیم ادیفر

 

 بزند ادیبکوبد وفر نیسر آرم یخواست کتابش را تو یخشم سرخ شده بود دلش م ازفرط

 

 بردار ( رمیدست از تحق گهید یعوض ی)لعنت-

 

 ینم یاش گرفته بود ول هینشده بود گر ریحد تحق نیکردند .تا بحال تا ا یم یبه او دهن کج حانهیکالس با لبخند وق یها بچه

کرده بود را فرو  ریگ شیکه مثل کوه در گلو یو بغض دهیکش یقینفس عم لیدل نیخودش را ببازد به هم نیخواست جلو آرم

 ه حل همورك کرد .بلند شروع ب ییخورد و با صدا

 

 عشیگشت تا دوباره مقابل بچه ها ضا یم یبه دنبال اشتباه دیبا سکوتش همه حواسش را معطوف حل مساله کرده بود شا نیآرم

را اعالم کرد و  تشیبا سر رضا نی. آرم ستادیهمانجا ا نیکند .اما او با اعتماد به نفس مساله را تا آخر حل کرد و منتظر پاسخ آرم

 نشستن داد . ازهبه او اج دیبفرمائ با گفتن
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خراب کند  نیسرآرم یخواست با همه قدرتش کالس را رو یکرد .دلش م یم ینشست احساس تهوع و خفگ شیسر جا یوقت

چهره منفورش را  گرید یخواست سرش را بلند کند وبار یبه جانش افتاده بود ودلش نم نیاز آرم قیعم ی،در آن لحظه تنفر

 ندیبب

 

تحملش را  گریاش کرده بود و باعث شده بود همه به او بخندند .از خودش وکالسش متنفر بود و د عیجلو همه بچه ها ضا او

 نداشت .

 

 گرفته از بغض گفت : ییاز جا برخاست وبا صدا ناگهان

 

 رون؟یتونم برم ب یاستاد با اجازه م-

 

 متعجب نگاهش کرد وآهسته گفت : نیآرم

 

 ! دیبفرمائ-

 

 که گفت : دیراپشت سرش شن نیآرم یرفت صدا یم رونیازدر ب یوقت

 

 وشروع کنم دیخوام درس جد یم دیزود برگرد-

 

 توجه به او به حالت دو از کالس دور شد . یب
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 کند. تیاذ نقدریاو را ا دادیبه خودش اجازه م نیکرد چرا آرم ستنینشست و شروع به گر مکتین نیاول یرو

 

 نیقصد برگشتن به کالس را نداشت همانجا نشست تا که مطمئن شود وقت کالس آرم یهنوز در کالس بود ول لشیوسا نکهیا با

را  لشیاز بچه ها هنوز در کالس بودند وسا یرفته بود و تنها تعداد نیتمام شده ،سپس ازجابرخاست و به طرف کالس رفت آرم

 نگاهش کردوگفت : یبا نگران شیبرداشت ستا

 

 نگرانت شدم یکجابود هیسا-

 

 نگفت ؟ یزیموندم هوا بخورم ،استاد چ رونیحالم خوش نبود ب-

 

 یباش انیدر جر میرد کرد گفت بهت بگ بتیچرابرات غ-

 

 را بر هم فشرد و گفت : شیخشم دندانها با

 

 نداره رادیباشه ،ا-

 

 حذفت کنهو ممکنه  رهیسختگ یلی،اون خ یخورد بتیباشه که غ یجلسه ا نیسوم نیفکر کنم ا هیسا

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

 حذفم کرد هم به درك-
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 - یافت یترم عقب م هیروبه درك ، یچ یچ

 

 تلخ آرام زمزمه کرد : یلبخند با

 

 کنه یکارو نم نیا لیدل نیاو به هم"قایو دق-

 

 دیبلند تر پرس یانداخت وکم شیرا به ستا نگاهش

 

 یایکالس زبان تو نم رمیمن م-

 

 امیم "کاردارم ،بعدا گهید کمیتو برو من -

 

 "پس فعال-

 

 :دیبا تعجب نگاهش کرد وپرس نیشد .نازن رهیخ شینشست و به روبه رو نیومشوش کنار نازن ساکت

 

 شده ؟ یباز چ-

 

 نگاهش کند نجوا کرد نکهیا بدون
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 ستین یزیچ -

 

 حرفت شده یحتما بازبا اون عوض ،یکرد هیاز نگات معلومه که گر ونهیخنگم ؟ د نهمهیمن ا یعنی-

 

 الود گفت : بغض

 

 کرد عمیجلو همه بچه ها ضا شیروانپر-

 

 : دیابروشو باال دادو پرس یتا کی

 

 ؟ یچه جور-

 

 گفت : یخسته و عصب یلحن با

 

اومد اونم از  یصدام در نم لیدل نیبود غش کنم به هم کینزد جانینداشتم از ترس و ه شویمحاسبه صدام زد چون آمادگ یبرا-

 فرصت استفاده کرد وباعث شد همه بهم بخندن نیا

 

 گفت : یحرص نینازن
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 پرسه یکه ازتون سوال م دیمگه شما بچه مدرسه ا هیچه روش احمقانه ا گهید نیا-

 

 یترم و رد م انیمحاسبه ها ست که آخرسر نمره م نیبا هم ستیترم تو کارش ن انی،م نهیمزخرف کالسش هم یاز قانونها یکی-

 کنه

 

 و ادامه داد : دیکش یآه

 

نمره  یتون یاوپنه هم نم نکهیبا ا یسخته که حت نقدریترمش ا انیگن سواالت پا یباهاش کالس داشتند م "که قبال ییبچه ها -

 میپاس کن میترم الاقل بتون انیکه پا میریبگ ینمره ا هیترم  انیم میکه بتون میکش یماهم خودمونو م یریبگ

 

 شما! دیکه چقد گناه دار خآ

 

 دیطرفش برگشت وپرس به

 

 ؟ یتو با سروش چه کرد-

 

 ؟یندار یقرار گذاشتم ،بعد از دانشگاه که برنامه ا 7برا ساعت -

 

 ؟یگفت مای......به نمیر یوبعد م میکن یم یاستراحت هیخونه  میر ینه ندارم، م-

 

 میر یباهم م یی،گفت سه تا یختیتو همه برنامه رو ر دیشن یآره. وقت-
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 یذاشت یکاش قرارو واسه عصر م-

 

 ه؟یچرا مگه مشکل-

 

 نمیوقت برم خونه وچهره نکرشو بب ریخواد د ینه فقط دلم نم-

 

 خونه بابات ایوب نیبچ یبهونه ا هی-

 

 راحت شده میاز بابت منو زندگ الشیترسم مامانم شک کنه ،خصوصا حاال که خ یم یخواد اونم از خداشه ،ول یدلم که م-

 

 میسروش عصر کار داره وگفت قرارو برا شب بذار یشرمنده ول-

 

 اون خونه باشم دنیکنم که تا قبل از رس یکار هی دیپس با-

 

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

 

 نیافراد حاضر در رستوران چرخاند نازن یسروش رو افتنی یوارد رستوران محل قرارشان شد. نگاهش را برا نیونازن ماین همراه

 گفت : یخاص جانیبا ه دیکش یرا م نشیکه لبه آست یدرحال
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 ،اونجا نشسته ! هیاونهاش سا-

 

 یصورتش م تیکه به جذاب یپرفسور لیبیس شیور یگندمگون وچشمان درشت قهوه ا یبلند قد با چهره ا یپسر سروش

 ط سروش رفتندرزرو شده توس زیافزود؛بود .هرسه به طرف م

 

با هر سه  یمیوبا برخورد گرم و صم اوردیخودش ن یبه رو یجاخورد ول یکم هیو سا نیبه همراه نازن ماین دنیبا د سروش

 یموضوع صحبت را به بحث اصل مایکردو آنها را دعوت به نشستن کرد.پس از گفتگو سر مسائل مختلف باالخره ن یاحوالپرس

 :دیکشاند و از سروش پرس

 

 ؟یکار دار یبرا یخود شما برنامه خاص-

 

 زد و گفت: یلبخند تلخ سروش

 

 با پاره وقت کار کردن مشکل دارن. ایخوان  یخدمت م انیپا ای یدنبال کار گشتم ول یتا حاال کل-

 

 :دیپرس هیسا

 

 ؟یمگه تا ساعت چند سر پست-

 

 شهی،حدودا ساعت سه م یشهردار یوقت ادار انیتا پا-
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 انداخت ودوباره نگاهش را به سروش دوخت و گفت: هیبه سا ینگاه مین ماین

 

 ؟ دیاستخدام بش یشهردار یتو تونیبعد از تموم شدن سرباز دیتون ینم-

 

ما رواج داره استخدام شدن  یادار یکه امروزه تو دستگاهها ییها یکش فهیبسته است ،اما با طا یشهردار یاستخدام تیفعال سا-

 کله گنده که من هردو شو ندارم . یپارت هی ای یپولدار داشته باش یبابا هی دیبا ایمکافات داره ، یکل یارگان دولت یتو

 

 تازه کرد وادامه داد ینفس

 

 هیخواد  یدارم که دلم نم یخاص خودم و برا زندگ یارهایندارم ،من مع یعالقه ا چیه یادار یگذشته خودمم به کارها نایاز ا-

 یریگ یم عیاتاق به اون اتاق ترف نیوتمام عمرت تنها از ا ستین یشرفتیپ یجا چیه یدولت یجا محدود بشم تو کارها

 

 گفت : یحیبا لبخند مل هیسا

 

 دیبلند پرواز یلیگفت شما خ شهیحساب م نیبا ا-

 

 زد وگفت : یلبخند هیسا ییرك گو نیاز ا سروش

 

 ندارم یدرسته ،اما ازصفر شروع کردن هرگز واهمه ا -

 

 مکث کرد وگفت : یلحظه ا هیسا
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 دارم یفکر هی،پس من  دیندار یاگر از صفر شروع کردن حراس-

 

 شدندوگفتند رهیبه او خ جانیسه با ه هر

 

 ؟ یچه فکر-

 

بود  یتنها راه نینه! اما ا ای دهدیرا م ستیرا که خودش هم مطمئن به انجامش ن شنهادیپ نیکه ا کندیم یدانست کار درست ینم

 به چهره مشتاق هر سه انداخت ورو به سروش گفت : یکمک کند .پس نگاه نیبه سروش ونازن توانستیکه م

 

شرکتشون استخدام  یتونم ازش خواهش کنم که سروش رو تو ی،من م خهیپدر شوهر من صاحب شرکت ساخت وساز مشا -

 کنند

 

 گفت هیقبل از او به سا نیبزند که نازن یخواست حرف یم هیبود رو به سا امدیکه از واژه) پدر شوهر ( اصال خوشش ن ماین

 

 ندارن یسروش مشکل یبا پاره وقت یعنی-

 

 ندارم یاطالع چیه شونیاستخدام طی،در واقع من اصال از شرکتشون وشرا نیدونم نازن ینم-

 

 دوباره گفت : یبا نگران نینازن
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 وقت براشون کار کنه ؟ مهیاونا قبول کنن که سروش ن یکن یفکر م-

 

 یآقا ی،ول رنیگ یسخت م یلیشرکتشون خ نیاستخدام مهندس یدونم که برا یخواهش کنم ،چون م خیمشا یازآقا دیبا-

 مهربون وبامحبته ،فکر نکنم خواهشم رو رد کنه یلیخ خیمشا

 

 گفت : هیرو به سا ماین

 

 یبش کیخوادبه خاطر سروش جلو اون خونواده کوچ یدلم نم چیه یباشه تو از اونها خواهش کن یازیفکر نکنم ن هینه سا-

 

 در مانده گفت: یبا لحن سروش

 

 .....دیالتماس کن یبه خاطر من به کس ستمین یمنم راض-

 

کنه تا با من  یم شویسع یاون همه  س،تازهین دهیتازه به دوران رس یپولدارا نیاون اصال مث ا هیو خوب یآدم منطق خیمشا یآقا-

 شه....!با یمیراحت و صم

 

 گفت: یبا ناراحت ماین

 

 خوام تو به اونا....... یمن نم یول-

 

 گفت: هیورو به سا دیپر مایحرف ن انیم نینازن
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 کنم.....! یوقت فراموش نم چیمحبتت و ه نیمن ا هیسا-

 

 زد وگفت: یلبخند هیسا

 

 -.....کنمیمن با اونا حرف بزنم ،بعد خبرت م س،بذاریمعلوم ن یزیکه چ هنوز

 

 فشرد و گفت: یرا در دست گرفت وبه گرم هیدست سا نینازن

 

 آب خوردنه.... نهیبرات ا نمی،اید یسه سوته انجامش م یرو بخوا یدونم تو هر کار یمن م-

 

شد ، بعد از شام هر چهار نفر از رستوران خارج شدند ،  مایبحث را به دانشگاه کشاند و مانع مخالفت ن یسپس با مهارت خاص و

 گفت: نیونازن مایرو به ن هیکرد و جدا شد ، سا یروش از آنها خداحافظس یوقت

 

 ....رمیم یبا تاکس گهیخوب با اجازه منم د-

 

 با تعجب و خشن گفت: ماین

 

خودم  دیسوارش عیمن مردم؟سر ؟؟،مگهیبر یوقت شب تنها با تاکس نیدم ا یاجازه م ی، فک کرد رمیم یرو با تاکس یچ-

 ....رسونمتیم

 



 یمهمان زندگ

428 
 

 .....یول-

 

 ..دیواما نداره،هر دو سوار بش یول-

 

 شد. ماین نیسوارماش یحرف چیو سر به راه بدون ه عیمط هیسا

 

 سرش را به طرفش بر گرداند و گفت: نینازن

 

 ....؟یو بردار لتیخونه بابات وسا میاول بر یخوا یم-

 

 گفت: لیدل نینه بود ، به هم کیبه ساعتش انداخت ، نزد ینگاه

 

 خونه برسم..... نیخواد بعد از آرم یوقته بهتره برم خونه ، دلم نم رینه د-

 

 به او انداخت و گفت: نهییدر آ ینگاه ماین

 

 .....؟؟یرونیساعت ب نیچرا ، مگه براش مهمه که تا ا-

 

 وبا غصه گفت : دیکش یقیعم نفس
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 ...نمیبب افشویاتاقم که مجبور نباشم ق یقبل از اون برسم و برم تو خوامیفقط م س،یاون مهم ن یمن برا زیچ چینه ه-

 

 ساعت کنار برج توقف کرد میرا باالبرد ودر عرض ن نیپدال گاز سرعت ماش یبا گذاشتن پا رو ماین

 

انداخت و وارد آپارتمان شد ، با روشن  دیوارد برج شد . کل یکوتاه یشد وبا خداحافظ ادهیپ نیتشکر کرد و از ماش مایاز ن هیسا

قرار گرفت وپر از خشم محکم  شیرو به رو یعصب یبا چهره ا نی.آرم ستادیحرکت همانجا ا یسالن جا خورد و ب یهابودن لوستر 

 دیپرس

 

 .....؟؟یساعت شب کجا بود نیتا ا-

 

 تفاوت آهسته گفت : یبا ب لیدل نی.به هم ستدیبا نیکرد خودش را نبازد و مقابل آرم ی....سعستدیبود قلبش از حرکت با  کینزد

 

 کار داشتم...... رونیب-

 

را محکم گرفت و به  شیبازو تیبا عصبان نیپله هم رد نکرده بود که آرم کیاز پله باال رفت اما هنوز  یآرامش ساختگ کیبا و

 طرف خودش چرخاند و داد زد:

 

 هنوز حرفم تموم نشده ! ....-

 

 را باال برد و گفت: شیصدا نیاز رفتارش در کالس ناراحت ودلخور بود پس خشمگ هنوز
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 ندارم.... یحرف چیمن با تو ه-

 

 :دیکش ادیفر

 

 ....؟یتا حاال کجا بود دمی....... پرسیجوابمو بد یاما من دارم !و تو هم مجبور-

 

 گفت : یودر همان حال به تند اوردیب رونیرا از دستش ب شیکرد بازو یسع

 

 کار داشتم..... رونیمنم گفتم ب-

 

 : دیوارد کرد و دوباره پرس شیبه بازو یشتریب فشار

 

 ؟یکجا و با ک-

 

 گفت یخودش را رها کند با لجباز کردیکه تقال م یحال در

 

 !....شهیبه خودم مربوط م گهید نیا-

 

اش  یتوانست تکان بخورد ، و نگاهش را در عمق چشمان عسل یچنان محکم گرفت که نم شیقو یرا با دست ها شیدو بازو هر

 با خشم گفت:انداخت و 
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 شهینوهمی!....پس بهتر اشهیهمه کارات به منم مربوط م یخونه ا نیکه تو ا ی!.... تا زمان گمیو واضح و روشن بهت م زیچ هی-

 یگوشت کن زهیآو

 

 زد وگفت : یشخندین

 

 شهیهم دیتو ندارم و با یوتو زندگ یدخالت چیشه؟! هان !چرا؟؟؟؟ چرا من حق ه یتو به من مربوط نم ی....پس چرا کارا یجد-

 .........هان...........چرا؟؟؟؟ ؟رمیخفه خون بگ

 

 رفت... یهر لحظه باال تر م شیو خشم صدا جانیه از

 

 :دیکش ادیخشم و غضب فر تیبا نها نیآرم

 

 ؟؟؟؟یپرسم ! بگو کجا بود یم گهیبار د هی-

 

 شدو گفت: رهیگستاخ در چشمان پر از خشمش خ یحوصله با چشمان یو ب خسته

 

 ....یریازم بگ نویا گهیدم د یبه خودم مربوطه و بهت اجازه نم میخصوص یبهت بگم ، زندگ یزیدوست ندارم چ-

 

 داد زد: یعصب یغضبناك و لحن ینگاه با
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 !زیمترسک سرجال هی................ت؟یتو زندگ میمن چ یفک کرد -

 

 گفت: یپوزخند با

 

 داره.... یتیخاص هی! اون  یستیاونم ن یتو حت-

 

 منفجر شد و با خشم او را به عقب هل داد و گفت: تیعصبان از

 

 .......نه؟؟؟؟ ؟یپسره الدنگ بود نیموقع شب با ا نیتا ا-

 

 گفت: یخودش را نباخت وبا لجباز یول دیترس ادشیفر از

 

 .....ماستیپسره الدنگ اسم داره و اسمشم ن نیا-

 

 .....یاریمن به زبون م یاسم اونو جلو یکن یتو غلط م-

 

 ...............!یکنیچکار م نمیبب ارمیم-

 

 که چهره اش از خشم فشرده وگلگون شده بود داد زد: یحال در
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روزه طالقنامه ات و  3، منم  یو هرچه زودتر به خونتون بر گرد یریبهتره گوش به حرف اون پسره بگ نطورهیپس حاال که ا-

 در خونتون.... فرستمیم

 

 چند بارتکان داد وگفت : دیسرش رابه نشانه تائ جانیه با

 

 خوره.... یخونه و صاحبش داره بهم م نیحالم از ا گهیبهتره ، چون د یلیخ ینطوریآره ا-

 

 طالقمون اون پسره است......... لیمن به همه گفتم دل یخوره که بفهم یبهم م یحالت وقت-

 

 زده گفت: رتیح -

 

 کار دار؟ یبه اون چ -

 

 ....گمیو م تیندارم ، فقط واقع یکار یمن به کس-

 

 !....یفیکث یلیتو خ-

 

 زد : ادیفر پرازخشم

 

 .....ستمیزنه که ن یکه جلو من از عالقه اش به تو حرف م یاز اون پسره عوض فتریکث-



 یمهمان زندگ

434 
 

 

 رفت!!!( یهر لحظه باالتر م تیاز عصبان شی)لحن صدا

 

 عالقه اون پاك و صادقانه اس.....-

 

 زد وگفت : یخشم پوزخند تینها با

 

 ....یو زن من بش یدل اونو بشکن ی! حاضر شد یدونست یم نویا ی!، پس چرا وقت یجد-

 

 ...یدونیمجبور بودم خودتم م-

 

 ...یبهش عالقه دار یکن یپس اعتراف م-

 

 ....یکن یم نیبهم توه یتو دار-

 

 :دیکش ادیفر

 

و بهش اجازه  یریگ یپسر جوون تو محوطه دانشگاه گرم م هی، که جلو همه با  ستین نیتوه نی،ا یکن ینم نیتو به من توه-

 دخالت کنه ! مونیخصوص یزندگ یتو ید یم
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 گفت : آهسته

 

 ....شناسنیرو م مایما خبر نداره و همه ن یکس از رابطه  چیاونجا ه-

 

 دیوبگو اوردیب نییرا پا شیباعث شد او هم تن صدا هیآرام سا لحن

 

 !... یرو هم کرد یبهشون بد یدار یحیاگه ببرنت حراست چه توض نوکهیو فکر ا یندار یز حراست هم واهمه اا یتو حت-

 

 وادامه داد دیکش یقیعم نفس

 

 ! یبگم در اشتباه محض دیبا یگم زن من یوبهشون م امیمن م یاگه فکر کرد -

 

 آرام گفت : یغرورو لجباز با

 

 یکارو کن نیخوام ا یمن هرگز از تو نم-

 

 شد وگفت : رهیقدم جلوتر آمد و در عمق چشمانش خ کی

 

دانشگاست و ممکنه هر لحظه اونجا  رهیمد ئتیاون جزء ه یدونی، تو نم ی، اما پدرم چ ییحرفها نیتو مغرور تر از ا دونمیبله م-

 ؟؟؟؟یکه بهش بد یدار تیزیآبرور نیبرا ا یچه جواب دیحراست د یپسر تو نیبشه ، اگر تو روهمراه ا داشیپ
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 انداخته بود ، مسخ شده در جوابش گفت: ریکه سرش را ز یموضوع خبر نداشت در حال نیکه اصال از ا هیسا

 

 ...زدمیبا اون حرف م نیمن فقط داشتم درمورد نازن-

 

 کنه... فیتکل نییما تع یزندگ یحق نداره برا ن؟؟،اونیمن شده نازن یخصوص یزندگ ی! از ک نینازن-

 

 را بلند کرد وگفت : سرش

 

 اون فقط نگران منه...........-

 

 گفت : یتند به

 

 غلط کرده ،اصال اون چکارست؟؟؟-

 

 : دینال عاجرانه

 

 برادره..... هیقبال هم گفتم اون برا من مث -

 

 گفت : متیمال با
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 ....گفتیم یا گهید زیاما خودش که چ-

 

 حس برادرانه اس..... هی، مهم احساس منه که نسبت به اون  سیگفته خودش برا من مهم ن-

 

 مبل پرت کرد و آرام گفت: یخسته و کالفه خودش رابه رو نیآرم

 

بشه دنبالت، بهتره  شیسر یر یپسره هر جاکه م نیدارم اگه قراره ا یکنه ، من آبرو و هزار گرفتار ینم یبه هر حال برا من فرق-

 خونه پدرت..... یهر چه زود تر بر گرد

 

از پله ها باال رفت و  یحرف چیکرد ، بدون ه یم یگ چارهیعمق وجودش را لرزاند ،احساس عجز و ب نیزده آرم خیسرد و  لحن

از  یقطره اشک اریاخت یکرده بود . ب شانشیآشفته و پر یزندگ یوارد اتاقش شد . چه قدر خسته و درمانده بود . باز هم دو راه

 ببرد . ادیکابوسها را از  نیبکوبد ،تا همه ا واریسرش را با شدت به د ستخوا ی. دلش م دیچکگوشه چشمش فرو 

 

صورتش را  یباد سرد دیکش یقیرا ندارم .(پنجره را گشود ونفس عم ریو تحق دیطاقت و تحمل تهد گهید ایزمزمه کرد:)خدا آرام

گشت پدرش  یرا نداشت اگر بر م دهیچهره زجر کش نیردن اآزرد. چهره معصوم و مهربان پدرش مقابلش ظاهر شد ،او تحمل آز

 کرد... یاز غصه دق م

 

 چیتوانست ه یگشت نم یوار به او بود اگر بر م دیچه قدر خوشحال و ام نیکه به او داده بود افتاد ، نازن یو قول نینازن ادی به

گرفت  میکند. تصم یانجام دهد. قطرات گرم اشک را با پشت دست پاك کرد.او زاده شده بود که تنها فداکار نینازن یبرا یکار

قدرت و  گریکرد که د یرا هرگز فراموش م نیا دیاش او بود .پس نبا یدار زندگ اری. فعال اختدیایب وتاهک نیدوباره هم در برابر آرم

 ندارد. یریگ میتصم اریاخت
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 کرد وبه رختخوابش رفترا عوض  لباسش

 

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

 

 وگفت : دیکش رونیرااز گوشش ب یهندزفر نینشست ،نازن نیگذاشت وکنار نازن زیم یرا رو شیکتابها

 

 شدم ی،داشتم نگرانت م یکرد رید-

 

 گفت : یپوزخند با

 

 کرده ؟ ستمیسر به ن نیآرم یفک کرد-

 

 ادیبرم یهر کار یخودپسند عوض نیاز ا-

 

 هیخودپسند عوض نیهم ریفعال کار تو گ -

 

 ؟ یمگه بهش گفت-

 

 در اومده بود میاز رو تنظ شبینه، نشد که بگم ،د -
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 دینگران رس نینازن

 

 دوباره دعواتون شده ؟-

 

 کردم ریداد که چرا د ریگ کمیدعوا که نه ،فقط -

 

 ! هیکه عال نیا-

 

 حوصله گفت : ید وباش را باز کر جزوه

 

 خوبه ؟ شیچ نیحالت خوشه ها! ا-

 

 ستیاحساس هم ن یده که نسبت به تو ب ینگرانته ،نشون م نکهیا-

 

 بودن ازدواجمون لو بره تهیو فورمال نهیبب مایاز آشناها منو همراه ن یترسه کس ینه بابا ،اون فقط م-

 

 ؟ یبهش گفت یتو چ-

 

 نکنم رید گهیمنم مثل بچه آدم قول دادم د یچیه-
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 یحرفشنو نبود نهمهی،تو که ا یجد-

 

که مجبورم  نهیگه برگرد خونه بابات ،ا یگم ،م یم یزیکرده تا چ دایخود با هاش بحث کنم ،نقطه ضعفم و پ یخوام ب ینم-

 تحملش کنم

 

 هینگرانم سا یلیتو خ یمن برا-

 

 وگفت : دیکش یآه

 

از  یکار گهیبشه ،که شد .حاال د یباز نیا میدادم با زندگ یاجازه م دی! من از اول نبا ینداره ناز یمعن گهیمن د یبرا ینگران-

 ادی یکس برنم چیدست ه

 

 با محبت دستش را فشرد وگفت : نینازن

 

 ده یگفتن اون که درد داد درمونم هم م میحاال غصه نخور از قد-

 

 غصه زمزمه کرد با

 

 دوارمیام-

 

********* 
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بود اشک در چشمانش  دهیکه د یخواب یآور ادیعرق بود . از  سیزد وبدنش خ یقلبش تند تند م زشدیخ میتخت ن یرو هراسان

 سوزد یکرد هنجره اش م یبود هنوز حس م دهیکش غیحلقه بست ؛ از بس در خواب ج

 

کرد  یحوله خشک م که صورتش را با یحالش جا آمد در حال یاز جا برخاست . با چند مشت آب خنک کم عیرا کنار زد وسر پتو

 دهیخواب نهمهیکرد ا یشب بود فکر نم میبه ساعتش انداخت هشت ون یشده بود . نگاه کی. هوا تارستادیپشت پنجره اتاقش ا

بودن ازدواجش  یبود که پدرش سور دهیرعشه بر اندامش انداخت .در خواب د وبارهروح پدرش در خواب ،د یباشد .چهره سرد وب

 واز اتاق خارج شد دیکش یقیفکر از ذهنش ، نفس عم نیخارج کردن ا یودر همان لحظه سکته زده است برا دهیرا شن

 

متعجب به طرفش رفت و پشت  دنشیبود با د ستادهیمتفکرودرهم پشت پنجره ا نیشد .آرم نیپله ها متوجه حضورآرم یرو

 وآهسته گفت: ستادیسرش ا

 

 سالم !-

 

 نشست آرام گفت : یمبل م یکه رو یلب جواب سالمش رادادو در حال ریطرفش برگشت وز به

 

 ! یکردم خونه باش یفکر نم-

 

 دوستانه گفت : ینشست وبا لحن شیروبرو لیدل نیوارد شودبهم نیبا آرم یگرفته بود از در مصلحت و دوست میتصم

 

 ؟ی!........شام خورد یزود اومد یلیتو هم امشب خ-
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 م نجوا کرد:از رفتارش آرا متعجب

 

 نه....-

 

 رفت ؛گفت : یکه به طرف آشپزخانه م یجا برخاست ودر حال از

 

 ....میکنم با هم بخور یدرست م یزیچ هیپس -

 

 لبخند اضافه کرد وبا

 

 مورد استادم... نی، منم اتفاقا تو ا یدوس دار یلیخ ایگفت الزان یمامانت م-

 

 :دیپرس رتیهم به دنبالش به راه افتاد و با ح نیآرم

 

 افتاده ؟ یاتفاق-

 

 طرفش برگشت وگفت: به

 

 نه چطور مگه !-
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 کرد: زمزمه

 

 !هیعاد ریغ یلیرفتارت خ-

 

 گفت: یرا برداشت وبا لبخند تلخ ازشیرا باز کرد و مواد مورد ن خچالی در

 

 تنها شام بخورم ،خوشحالم ستیامشب قرار ن نکهیاز ا-

 

اما در  دیرا به او هم بگو نیا خواستیودلش م کندیم یکه دارد نقش باز دیفهمیم یشد .به خوب رهیومبهم به او خ ریمتح ینگاه با

 دیداد تنها بگو حیچند وقته از بحث و کشمکش خسته شده بود پس ترج نیا

 

 کنم....... یمنم بهت کمک م-

 

 زد و گفت: یحیمل لبخند

 

 پس ساالد بر عهده تو........-

 

 و گفت: ستادیا کنارش

 

 کنن؟ یدرست م ینکردم..... چه جور یمن تا حاال آشپز -
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 و گفت: ستیتعجب به او نگر با

 

 پخت؟؟؟ یم یو ک یداد یبودم بهم م ضیمر یروکه وقت ییپس اون سوپ ها-

 

 لبش نشست و گفت: یمحو رو یلبخند

 

 خواستم بپزه و برام بفرسته... یاز مامانم م-

 

 زد وگفت : حیمل یلبخند

 

 غصه خوردم... یبهتره کل یلیاز من خ تیآشپز نکهیمدت از ا نیکار خودته!وتو ا کردمیواقعا !منو بگو فکر م-

 

 شد وآرام گفت : ریدلپذ نگاهش

 

 فقط اراده کنم.... هیتونم از تو بهتر باشم ، کاف یحاال هم اگه بخوام م-

 

 وگفت : ستادیکنارش ا ینیریلبخند ش با

 

 کرده ! ریاز حدت تو حلقم گ شیاعتماد به نفس ب نی،ا یومغرور فتهیخودش یلیتو خ-
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 ساالد را به دستش داد واضافه کرد: لیوسا

 

 ....زیبشور و بعد تکه تکه کن و تو ظرف بر زیتم اول

 

 !ن؟یهم-

 

 .....یسادگ نیآره به هم-

 

و در  یبحث چیبود که بدون ه یبار نیاول نیسکوت کنار هم مشغول به کار شدند ؛هر دو در افکار خودشان غوطه ور بودند. ا در

 آرامش با هم کنار آمده بودند.

 

 کرد و با لبخند گفت: نیچاقو به دست گرفتن آرم ی قهیبه طر ینگاه هیسا

 

 !!!یمواظب باش انگشتت و نزن-

 

 گفت: نیریمحو و ش یانداخت و با لبخند هیبه دستش و سپس به سا ینگاه

 

 نه چاقو... رنیگ ی( دست میمخصوص طراح سیروان نو هیشب ی)قلم دیدست راپ نیبا ا-
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 یکم لبخند م یلیبود و خ یو عصب یجد شهیقلبش به تپش افتاد .او هم اریاخت یلبخندش دلش ضعف رفت و ب دنیهم با د باز

ر دوستش دارد اما با چه قد دیو بگو ندیخواست کنارش بنش یرساند.دلش م یم یوانگیرا به مرز د هیهر بار با لبخندش سا یزد ول

 شد و با غصه سرگرم به کار شد. تهقلبش گرف یموضوع خواستگار یآور ادی

 

 نکهیشد. کنترل احساساتش از دستش در رفته بود و از ا رهینشست و به او خ نیآماده شده را درون فر قرار داد و کنار آرم ایالزان

 بود یبعد سرتاسر عشق، از دست خودش شاک یولحظه ا شدیم نیقلبش پر از تنفر به آرم یگاه

 

 دستش نواخت و گفت: یآرام رو نیبردارد و به او کمک کند ،آرم یبود .دست کرد گوجه ا کنواختیآرام و  نیآرم حرکات

 

 دخالت نکن........... گرانیکار د یتو ریبگ ادی-

 

 :دیمقدمه پرس یب لیدل نیهمه سکوت حوصله اش سر رفته بود به هم نیا از

 

 بوده؟ مایبه خاطر ن یگ یاگه به خونه بابام برگردم به همه م یجد نیآرم-

 

 دیسکوت پرس یداشت ( پس از لحظه ا یخاص لیرفتارش دل رییتغ نیمشکوك براندازش کرد ،)پس اشتباه نکرده بود وا ینگاه با

: 

 

 ؟یبه برگشتن گرفت میتصم یعنی-

 

 ؟یگ یم یو چ مونیجدا لیاگه بخوام بر گردم تو دل-
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 کردم........ یداشتم از اول باهات ازدواج نم یا گهید لیاگه دل ،چونیکرد انتیگم که تو بهم خ یمطمئن باش به همه م-

 

 ....... میعدم سازش از هم جدا بش لیاما قرار بود به دل-

 

 گذره..... ی،نه حاال که فقط دو ماه از ازدواجمون م میبود که طبق قرار از هم جدا بش یوقت یبرا نیا-

 

 ؟یستیمن ن یتو فکر آبرو-

 

 ؟یمن هست یمگه تو فکر آبرو-

 

 ........یخواستگار یکه رفت ی، فراموش کرد یکرد انتیکه اول به من خ ییتو نی، ا یحساب کن ینجوریا یاگه بخوا-

 

 گفت: یوبا لبخند ستیبه او نگر یبا شگفت نیآرم

 

 دونستم؟ یمن نم یهمه خنگ و زود باور نیدختر تو ا-

 

 ه؟یمنظورت چ-

 

 پر رنگ تر شد وبا آرامش گفت : لبخندش
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 ؟یبرگرد یخوا یم ینداشتم ،حاال جد ی!منظور یچیه-

 

 .....گهیدختر د هی یخواستگار یگم تو رفت یو به همه م گردمیآره !برم-

 

 ....؟یحرفت دار نیاثبات ا یهم برا یمدرک-

 

 ؟یاثبات حرفت دار یبرا یتو چه مدرک-

 

 ...... دنید مایدانشگاه امروز تورو با ن یام بچه هاتم-

 

 کنم..... یم دایرم دختره رو پ یمنم م-

 

 .....یازش ندار ینشونه  چیتو که ه یکن داشیپ یخوا یم ی! چه جور؟یزرنگ نقدریا یعنی-

 

 زارم....... یبپا برات م هی؛ ستیکردنش سخت ن دایپ-

 

 !!...... نمیمن اصال نخواستم اونو بب دیشا-

 

 شه ؟! یکه دلت براش تنگ نم یبگ یخوایم یعنی-
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 به قرار نداشته باشم...... یازین دنشید یدانشگاه باشه و برا یاون تو نکهیبه فرض ا-

 

 و گفت : اوردیخودش ن یبه همه وجودش چنگ انداخت اما به رو قیعم یحسادت حس

 

 گم رفتارتو با همه دانشجوها چک کنه یبه بپا م-

 

 را شست و گفت: شیبلند شد و دست و چاقو نیآرم

 

 دم..... یرو سر کالس راه نم یکالسم کس یاز دانشجوها ریمن به غ یدون یاما تو که م-

 

 کنم..... یخودت انتخاب م یدانشجوها نیمنم اونو از ب-

 

 سرش نواخت و گفت: یآرام تو نیآرم

 

 ...... یحاال بلند شو شامتو بکش که مردم از گشنگ ،یاستفاده کن یمهم تر یزایچ یبرا لتیمخ تعط نیبهتره از ا-

 

 ....دیرا چ زیسس اضافه کرد و م نیجا برخاست و به ساالد محصول آرم از

 

 : دیدوباره پرس یداشت با نا باور یبا چنگالش بر م ایالزان یکه تکه ا یدر حال نیآرم
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 ؟یگرد یبر م یحاال جد-

 

 وگفت : دیکش ایخودش هم الزان یبرا

 

 مونمیجا م نیلج تو هم که شده هم ی! ........اما نه !.....برا یشیخوشحال م یلیاگه برگردم خ دونمیم-

 

 برداشت و با آرامش گفت : گرید یتکه ا نیآرم

 

 یمونیکه م ستیبه خاطر لج من ن میدونیهر دومون م-

 

 نگاهش کرد وآهسته گفت : رهیخ

 

از آخرش خبر داشتم شروع کردم حاال هم به خاطر اون مجبورم  نکهیروبا ا یباز نیدرسته !من روز اول فقط به خاطر پدرم ا-

 کنه.... ی، چرا که اون از غصه دق م کنهینم یبابام فرق یکه باشه برا یلیادامه اش بدم اگه بخوام برگردم به هر دل

 

 .... یمنو قبول کن طیاقبلش شر دیبا یبه موندن دار میاگر تصم-

 

 تعجب گفت: با
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 !ط؟یشرا-

 

 کنه....... ستیکه حاضره به خاطر تو خودشو سر به ن یچاك دار نهیعاشق س هی یآره ، قبال نگفته بود-

 

 ......هیا دهیآدم عاقل و فهم ماین-

 

 خودم دفاع کنم.... تیثیخوام از آبرو وح یبه من نداره ، من فقط م یمنطق اون ربط-

 

 و گفت: دیکش ییحرص نفس عمق با

 

 هست؟ یچ طیشرا نیخوب حاال ا-

 

 اشاره کرد و گفت: زیم به

 

 گم..... یحرف بزنم ، بعد از شام بهت م ادیمن عادت ندارم موقع غذا خوردن ز-

 

 طوماره !..... و اگه قبول نکنم؟! هیپس بگو -

 

 شد ومحکم گفت : رهیچشمانش خ درعمق
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 خونتون.... یبر گرد یتون یسر خود و لجباز و ندارم ، م یمن تحمل زن ها-

 

 وگفت : دیلحن محکم کالمش ترس از

 

 ..... یبود تو به من قول داد گهیاما قرار ما تا آخر ترم د-

 

 زنم...... یم رشیحاال ز-

 

 !........... یراحت نیبه هم-

 

 !......... یسادگ نیبله !به هم-

 

 ؟یزن یحرفات م ریز یبه راحت نطوریهم شهیهم-

 

و  نمیتونم بش یکردم ، من نم یو شروع نم یباز نیخبر داشتم هرگز ا مای، اگه از اول از وجود ن یتو از اولش با من صادق نبود-

 عرضه اس..... یو ب رتیغ یبهم بگن چقدر ب

 

 رم ینم مایدونن ازدواج کردم با ن یکه م ییاما من جاها-

 

 زد وگفت : یپوزخند



 یمهمان زندگ

453 
 

 

 ؟ یمالحظه کار نهمهیا یعنی -

 

 یریگ یسخت م یلیخواد توخ یمالحظه نم-

 

 از جا برخاست وگفت : نیآرم

 

 بسوزونم یجور هی یرو که به خوردم داد یچرب نهمهیا دیمن درست کن ،با یبرا یچا هیکن  لطف

 

 نشست وکنترل را به دست گرفت. ونیزیمبل مقابل تلو یآشپزخانه خارج شد ورو از

 

 یدر حال نیوبه سالن رفت ،آرم ختیر وانی، دو ل یشد .به محض آماده شدن چا زیم یساز را روشن کرد وسرگرم جمع آور یچا

 دیداشت پرس یاش را برم یکه چا

 

 ؟ یفردا هم کالس دار-

 

 نشست وگت : شیمبل روبرو یرو

 

 آره !-
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 تا ساعت چند ؟-

 

 سه-

 

 خونه پدرم میسر بر هی دیخونه ،آماده باش با امیساعت شش م-

 

 برم خونه بابام ،لپ تاپ وکتابهام اونجان ........... دیاما فردا بعد از دانشگاه با-

 

 اونجا میر یفردا سر راه م-

 

 میدیاصال به توافق نرس دیشا-

 

 زد وبا آرامش گفت : هیمبل تک به

 

 ! ی،همانطور که تا حاال بود ی،نگران نباش !چون تو مجبور میرس یبه توافقم م-

 

 : دیغصه نال با

 

 !شه؟یمن باعث غرور تو م یچارگیب-
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 گفت : یشد وبا پوزخند زیخ میطرفش ن به

 

 برم یلذت م یجزءاطاعت از من ندار یبرخالف اون زبون درازت چاره ا نمیب یم نکهینه! فقط از ا-

 

 زد وگفت : یشخندیهم متقابال ن او

 

 کنم یم فیک یکن یزندگ یکه دوستش ندار یبا کس یادعا مجبور نهمهیبا ا نمیب یم یمنم وقت-

 

 گفت : یسرخوش با

 

 نشه تیهست که باعث افسردگ یزندگ نیا یتو یزیچ هیپس خوبه ،چون -

 

 گفت : کالفه

 

 حوصله بحث و ندارم گهیچون د یحرفتات و زودتر بگ شهیم-

 

 فت :زد و دوباره به مبل لم داد وبا آرامش گ یلبخند

 

تحت هر  دیهوا هم با یکی،قبل از تار یزار یقرار مالقات نم یوبا کس یرینم رونیبه بعد بدون اجازه من از خونه ب نیاز ا-

 و باهاش........... یشیپسره نم نیا نیسوار ماش گهید یطیشرا چیواز همه مهمتر تحت ه یخونه باش یطیشرا
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 ومعترضانه گفت : دیحرفش پر انیم

 

 ینجوریشدن من،مگه من مجرمم که ا یحکم زندان ایشرطن  نهای! ا نمی.....اصال بب یر یتند م یلیخ یدار یکن یفکر نم -

 ! یکن یقصاوت حکم صادر م نیوبا ا یکن یمحاکمه م م

 

 گفت : یجد

 

 که هست ! ینیهم-

 

 از خشم نگاهش کرد وگفت : پر

 

 نبود نیاز اول قرار ما ا یکه هست !ول ینیهم-

 

 گفت : یظیلاخم غ با

 

 باشه ییمایاز اول هم قرار نبود آقا ن -

 

 در صورتش زل زد وگفت : یتهاجم یحالت با
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 مینداشته باش یهم کار یخصوص یبود که با گذشته وزندگ نیمنه ،قرار ما هم برا نفکیوگذشته ال یجزءزندگ ماین-

 

 نکن یخوا یقبول کن م یخوا یم میزار یاز نوقرار م میحاال قرامون فرق کرده ،ودار-

 

 وکالفه گفت : دیکش یقیعم نفس

 

 ؟ هیچ مایمشکل تو با ن-

 

 چشمش دنبال ناموسم باشه یکه بذارم مرد ستمیونامردم ن رتیغ یب یبا او ندارم ول یمن مشکل-

 

 داد زد نیخشمگ

 

 ! ستمیمن ناموس تو ن -

 

 را باال برد وگفت : شیابرو یتا کیآرامش  با

 

 . یبفهم نویا یخوا یتو هنوز نم یدونن ول یم نوی،همه ا یهست-

 

 گفت : ینسب یآرامش با
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 لیدل یتونم ب یرفتم ،حاال نم یهمراشون م شهیطور بوده ،منم هم نیهم شهی،هم نیدانشگاه دنبال نازن ادیاکثر روزا م مایاما ن-

 تعارفشو رد کنم .

 

 دیمقدمه پرس یمتفکر نگاهش کرد وب یا لحظه

 

 ؟ یدار نامهیگواه-

 

 داره ! یچه ربط یخوب آره ،ول-

 

 وگفت : زشدیخ میمبل ن یطرفش رو به

 

 یبرا سوار شدن با اونو نداشته باش یبهونه ا گهیخرم تا د یم نیماش هیبرات  میر یفردا با هم م-

 

 نشست گفت : یمبل م یکه صاف رو یودر حال دیکش یقیکنترل خشمش نفس عم یبرا

 

 پولت و به رخ من نکش. یچند بار بگم ه-

 

 .یکن یم یبا پول من زندگ یدار یفراموش کرد-

 

 دست نخورده مونده یهمون حساب لعنت یمن به پول تو دست هم نزدم ،همشون تو-
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 نداره یپوشه که خرج یخوره ومثل املها لباس م یوعده غذا م هی یمثل تو که روز یآره درسته !...آدم-

 

 : دیکش ادیفر

 

 یهمه مسائل من دخالت کن یتو ید یبه تو نداره ،چطور به خودت اجازه م یمن ربط دنیلباس پوش-

 

 را باال برد وبا لبخند گفت : شیدستها میکرده است به حالت تسل یاو را عصبان لیدل یتند رفته وب یلیکه متوجه شد خ نیآرم

 

 ریبگ سیسرو هی،با پول خودت هم  یخونه ا یتو یتکن ولباس بپوش البته فقط وق یزندگ ی......هرجور دوس دار ممیمن تسل -

 البته اونم با راننده خانم ارهیتو رو ببره وب یدنبالت و هرجا خواست ادیکه سر ساعت ب

 

 داد زد یعصب

 

 ؟یکرد یفکر م ی؟ تو با خودت چ میمگه من بچه مدرسه ا -

 

 گفت : یبلند شد وجد دییایخواهدکوتاه ب ینم یطیشرا چیتحت ه هیکرد سا یکه حس م نیآرم

 

 موندن فراموش نکن یشروط منو برا یانجام بده ول یدوس دار یاصال هر کار-
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 زده گفت : جانیاز جا برخاست وه عیسر هیبه طرف پله ها رفت .هنوز ازراه پله باال نرفته بود که سا و

 

 ! یبه من بد یقول هی دیتو هم با-

 

 : دیرپرسیطرفش برگشت ومتح به

 

 ؟ یچه قول-

 

 یبرنامه نداشته باش یا گهیزن د چیخونه ام با ه نیا یو تو نجایکه من ا یتا زمان یقول بد دیبا-

 

 زد وگفت : ینیریلبخند ش بامسرت

 

 کنم ریام که بخوام همزمان خودم و با دو زن درگ ونهیمگه د-

 

 کرد ودوباره گفت : دایکالمش جرات پ میلحن مال با

 

 یکن یم عیبارت باشه که منو سر کالس وجلو بچه ها ضا نیآخر نطوریهم-

 

 گفت : یسرخوش با
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 برم یلذت م یجوابمو بد یتون یو نم یخور یجلو بچه ها حرص م نمیب یم یازم نخواه ،چون وقت نویا گهینه د-

 

 شد ومحکم گفت : یجد دوباره

 

 برم یمطمئن باش مقابل همه کالس آبروتو م یکن ریجلو بچه ها منو تحق یبخوا گهیبار د هیاگه -

 

 نمیکنم وبب یسر کالس،مطمئن باش حذفت م یبرنگرد گهیو د یکالس منو ترك کن یبه بهونه هوا خور گهیبار د هیتو هم اگه -

 یبش لیسر قرار فارغ اتحص یخوا یچطور م

 

 یتحملم کن نویا یبرات مهمه مجبور نهمهیا یقرار لعنت نیاگه ا-

 

 گفت : یا لبخندب همراه

 

 یایبا منو کالسم کنار ب دیکه با ییتو نی! ا ستمیالبته که نه ن-

 

 شم یکالس توهم رد نم کینزد گهیو پاس کردم مطمئن باش که د یدو واحد لعنت نیمن اگه ا -

 

 گفت : یپوزخند با

 

 یریبا ارجمند کالس بگ یخوا ی!......دوباره هم مهیچ-
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 حرص گفت : با

 

 ؟ یتو با اونم مشکل دار-

 

 یپاس کن یدو واحدو هم بتون نیا یفکر نکنم حت یگرفت شیکه تو پ یروند نیبا ا-

 

 یم یدانشگاه انتقال نیاز ا رمیمجبور نشم دوباره با تو کالس بگ نکهیکنم واگه شده برا ا یپاسش م یکه با نمره عال ینیب یم-

 رمیگ

 

 ریبگ میتصم ندهیدر مورد چند ماه آ ی! .........حاال زوده که بخوامینیب یخانم ستوده! ،......م مینیب یم-

 

 گفت : یباشد دوباره به طرفش برگشت وجد دهیبه خاطرش رس یزیپله باال رفت وانگار چ کی از

 

فکر کن ،اگه قراره  یامشبمم جد ی،در مورد حرفها یگزارش بد یپس درمورد رابطمون به شخص سوم نیاز ا نمیدر ضمن نب-

 یداشته باش ی،شب خوب یهمه اونچه رو که گفتم مو به مو عمل کن یکن یسع دیبا یبمون

 

مبل  یخودش را رو یدست مشت شده اش رابا حرص به طرفش در هوا پرت کرد وعصب هیوسبک از پله ها باال رفت ،سا نرم

 انداخت
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 یاول همه شاد نیماند ،آرم ینم یباق یگرید یزیچ شیقع براکرد در وا یماندن قبول م یرا برا نیآرم یشرطها اگر

 لب زمزمه کرد ریز ردیاز او بگ کجایو آرامشش را  شیقصد داشت آسا نکیرا وبعد احساساتش را وا شیوخوشبخت

 

 ( یمن رقم زد یبود که برا یچه سرنوشت نی!آخه ا ای))خدا-

 

 بود ریشب با خودش درگ یها مهیبه رختخواب رفت اما تا ن شانیآشفته وپر یافکار با

 

موجود سرد  کیدوماه از  نیا یط نیکرد آرم یقبول کند .حس م نیحکم اسارتش را به دست آرم یسادگ نیتوانست به هم ینم

 دیفهم یرا اصال نم لشیشده که او دل لیتبد نیشکاك و بدب یزده به موجود خیو 

 

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

 

 ازدهمی فصل

 

به  یبا نگاه نهی.در آ ستادیا نهییومقابل آ دیلباس پوش عیدوش آب گرم سر کیاز خواب برخاست .بعد از  یدیبا سردرد شد صبح

از قافله مد  کردیم یسع شهیومرتب بود وهم کیش یول دیپوش یساده لباس م یلیخ نکهیافتاد ، با ا نیحرف آرم ادیمانتواش به 

 .فتدیهم عقب ن

 

 نیدانست چرا در نظر آرم یبردند .اما نم یحسادت م شهیدر انتخاب لباس هم شیگ قهیوخوش سل یپیوساغر از خوشت نینازن

 یانتخاب کند وهرگز لباسها تشیکرد لباسش را براساس شخص یم یبود که سع یو پاک بیامل وعقب مانده است .او دختر نج

 از اتاق خارج شد لشیوبا برداشتن وسا انداختشانه باال  یالیخ یبا ب دیپوش یجذب وکوتاه نم

 



 یمهمان زندگ

464 
 

 : دیجزوه اش بود انداخت وپرس یبا ورقها یدر حال باز بیوعج شانیکه پر هیمشکوك به سا ینگاه نینازن

 

 افتاده ؟ یاتفاق-

 

 : دیمقدمه پرس یروح به او انداخت و ب یب ینگاه

 

 است؟ عهیضا یلیمن خ دنیلباس پوش یناز-

 

 باال داد وگفت :را  شیابرو یتا کی متعجب

 

 ! نییاعتماد به نفست افتاده پا نیآدرنال یدختر ،نکنه اول صبح یخل شد-

 

 تلخ گفت : یپوزخند با

 

 برام سخت اومده کمیحرفش  نیپوشم ،و ا یگه من امل لباس م یم نیآخه آرم-

 

 خنده گفت : انیخنده وم ریزد ز یپق نینازن

 

 ....................... ؟!دیشما تودوتا سالم هیسا-
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اش شده بود دوخت .دلش به حالش سوخت واز زور خنده  رهیگرفته وبه اخم نشسته خ یکه با چهره ا هیپرسشگرش را به سا نگاه

 خودش را کنترل کرد وگفت :

 

 براش مهم شده ! ییهویتو دنیشده لباس پوش یحاال چ-

 

 شانه باال انداخت وگفت : متفکر

 

 دونم !.................. ینم-

 

 گفت : یبا لودگ کردیرا درك م شیروح تیکه وضع نینازن

 

 یدانشگاه یدخترا نیتر پیوخوشت نیاز خوشگل تر یکیشه ،آخه خنگول تو  نیتو برجکش که پخش زم یزد یتوهم چنان م-

 خور یو م تیپوش کیو ش یکه همه غبطه خوشگل

 

 گفت : قیعم یبا اه همراه

 

 حرفو زد ؟ نیپس چرا اون ا-

 

 دستش را در دست گرفت وشروع به نوازش کرد وگفت جانیه با

 

 وبرا خودش کالس بذاره رهیخواسته تو رو دست کم بگ دی!شا دونمیچه م-
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 کرد وادامه داد زیرا آنال شیکاوشگر سرتا پا ینگاه وبا

 

 یلباس جذب وکوتاه بپوش هایخواد تو هم مثل غرب یچون تازه از اروپا برگشته م دمیشا-

 

راه انداخت که نگو آخر سر هم  یقشقرق هیکه مامانش انتخاب کرده بود  یبه خاطر لباس ی،شب عروس ستین یآدم نجورینه بابا ا-

 لحظه ازرو شونه ام بر ندارم هیمجبورم کرد تمام شب شنل رو 

 

 وگفت : دیخند نینازن

 

 احمقانه ات یشنهادهایپ نیبا ا یامل خودت یبهش بگ یخواست یم ،خوبیگم اونشب مثل املها شده بود یمن م-

 

 اون عقب افتاده ام دگاهیخوام بدونم چرا تو د ی،من فقط م ستین زایچ نیمساله ا یناز-

 

دوس داره تو خونه تو رو  دیشا یتو خونه اعالم کنه ،به هر حال اون مرده وتو زنش دنتیخواسته اعتراضشو رو لباس پوش دیشا-

 نهیراحت بب

 

 میما از روز اول هم قرار نبوده مثل دو تا زن وشوهر رفتار کن-

 

 بهت بگه خوادیم ینجوریکه بهت عالقمند شده وا نهیمونه و اونم ا یم گهید نهیگز هیکنه ،فقط  یمن که فکرم کار نم-
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 تلخ باز شد وگفت : یبا لبخند صورتش

 

 خوادیرو م گهید یکیکه اون منو دوس داره ،بابا چند بار بگم اون  نیبه ا شیکش یگم م یم تو هم که من هر چه-

 

 ؟ یبهش گفت یزی! حاال در مورد سروش چ بهیعج یلیآخه رفتارش برام خ-

 

 یبزنه،راست یکنار اومد ، فکر نکنم روحرف باباش هم حرف شهیبهتر م خیمشا یخونه باباش ،با آقا میر ینه نشد بگم ،امشب م -

 دانشگاست رهیمد تیباباش جزء ه یدونست یتو م یناز

 

 گفت : یتفاوت یجزوه اش و با ب ینگاهش را انداخت رو نینازن

 

 دونستم! ینم یجد-

 

 حرفهاش گفت : نیدونستم ،خودش ب یمنم نم-

 

 گهید یکله گنده دار یپارت هیرفته تو روغن ، یپس نونت حساب-

 

 مشخصه ... یلی،که خ اگه باباش هم مثل خودشه-

 

 تا بعد ریخفه خون بگ حایاستاد اومد ترج-
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********************************* 

 

 گفت : نیرو به نازن دنشیبود با د ستادهیبه انتظارشان ا یکنار در خروج مایآمد ن رونیازدرب دانشگاه ب نیهمراه نازن به

 

 مگه قرار نبود بره مسافرت ؟ نجاستیا مایچرا ن-

 

 انداخت وگفت : مایبه ن ینگاه مین نینازن

 

 رهیچرا فردا م-

 

 تمسخر گفت : با

 

 شمال رهیم زییجنوب وپا رهیها تابستون م شهیم زشیچ هیداداش تو هم -

 

 زد وگفت : یلبخند

 

 کرده یقاط یحساب ماشیاز فشار عشق س-

 

 وگفت : ستادیا شیفاصله گرفت وروبرو نیقدم از نازن کی
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 ؟ یندار یبا من کار گهیخوب د-

 

 کرد وگفت : زیرا ر چشمانش

 

 یلتوبرداریخونه بابات وسا یایب یخوا یم یکجا ؟تو که گفت-

 

 کن ،خداحافظ یعذرخواه مای،از طرف من از ن دارمیبرشون م خیامشب سر راه به خونه مشا-

 

 گرفت وسوار شد یفرصت اظهار نظر دهد در مقابل چشمان متعجبش تاکس نیبه نازن نکهیاز ا وقبل

 

مبل انداخت ،خسته تر از آن بود که بتواند خودش را به  یحال خودش را رو یپرت کرد و ب زیم یرا رو شیها دیکل یخستگ با

 بود. یوقت باق یدوساعت نیبه چهار بود وتا آمدن آرم کیانداخت ساعت نزد یواریبه ساعت د یاتاقش برساند نگاه

 

 و کالفه بود . یشده بود عصب رییدستخوش تغ شیازدواج مسخره همه زندگ کیبا  نکهیواز اگرم کردن غذا را نداشت  حوصله

 

 گفت : یفیضع یرا برداشت و باصدا یگوش یزنگ تلفن ثابت خانه با خستگ یصدا با

 

 دییبله بفرما-
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 او را به خود آورد میس یاز آن سو نیپر ابهت آرم یصدا تن

 

 ؟ یخواب-

 

 دارمینه ،ب-

 

 ؟ فهیضع نقدریدات اپس چرا ص-

 

 فقط خسته ام؟-

 

 ؟ یدیرس یک-

 

 !!یریگیگزارش م-

 

 زنگ بزن وبگو کتابهات و آماده کنه سر راه برم برشون دارم هیبه مامانت  -

 

 اعتراض گفت : با

 

 میخونه با هم بر یایقرار بود ب یول-
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 تمسخر گفت : با

 

 یاونجا بود شی،تو که دو روز پ یدوباره دلتنگشون شد-

 

 بره یخانواده مم آبروتو م دنینکنه د-

 

 گفت : یاش با خشم به تند هیکنا از

 

 اونجا رمیخودم م یریخواد تماس بگ ی؛نم زارمیبه تو احترام م یمنه که ه ریتقص-

 

 ریتوانست رفتار اخ یمبل پرت کرد ،نم یرا رو یرا برهم فشرد و گوش شی،با حرص دندانها دیچیپ یممتد بوق در گوش یصدا

 کند یاش دخالت م یخصوص یدر زندگ نهمهیندارد ا یعالقه ا چیبه او ه یدانست چرا وقت یرا درك کند نم نیمآر

 

که او  دیفهم یم نیآرم یقرار دادومنتظر گرم شدنش ماند اگر روز ویمانده شب قبل را درون ماکروو یباق یایاز الزان یمقدار

سهل الوصل متنفر بودند پس  یاز زنها نیاز جنس آرم ییکرد ،مردها یلحظه هم تحملش نم کیچقدر دوستش دارد حتما 

 شده است رشیواس وانهیکه چقدر د دیفهم یم دین از احساساتش باخبر شود او نبایداد آرم یاجازه م دیبود نبا یطیتحت هر شرا

 

به دهان  ایاز الزان ی.تکه ا زنشستیوپشت م وبرداشتیرا از ماکروو شی. ظرف غذا دیپر رونیافکار خود ب وازیآالرم ماکروو یصدا با

کرد و او  یفرق م طیبود حتما شرا نیبه غذا ندارد اگر آرم ییاشتها چیکرد ه یتمام قورت داد ،احساس م یلیم یگذاشت وبا ب

 نیآرمبا  شهیهم یدانست چرا وقت ینم یخانه متنفر بود.ول نیوحشتناك ا ییخورد از تنها یرا م شیو رغبت غذا لیهم با م

 به وجودش عادت کرده است. نگونهیاست ا ریدرگ
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کرد  یتخت انداخت و سع یحوصله از پله ها باالرفت وبا همان لباس خودش را رو یجاداد وب خچالیظرف غذا را درون  دوباره

 نیبه خاطر نازن را نداشت و اگر خیورفتارش بود .حوصله رفتن به خانه مشا نیآرم ریفکرش درگ یرا استراحت کند ول یساعت کی

 رفت ینم نیهم که شده به همراه آرم یتالف یکه به او داده بود،نبود حتما برا یوقول

 

مانتو  کی شیلباسها نیسر حال و بانشاط شد از ب یدوش آب گرم حساب کیاز جا برخاست و وارد حمام شد پس از  کالفه

 نیهفته به همراه نازن نیبود که هم یمانتوا نیتر دیجد نیانتخاب کرد ا یسه ربع با شلوار لوله مشک نیآست یاسپرت مشک

روشن حالت زده اش  یموهها یشال قرمز خوشرنگ رو کی شیهایوروسرانبوه شال  انیکرد وم یمیمال شیبود آرا دهیخر

 کرد یداشت وجذابترش م یهمخوان یاز هررنگ شتریب فشیوظر دیپوست سف یانداخت .رنگ قرمز رو

 

 به خودش انداخت و با اعتماد به نفس از اتاق خارج شد نهینگاه را در آ نیدر آخر یصدا دنیشن با

 

 ی!( از پله ها باال آمد .کنار در اتاقش رودرویگذاشت و با گفتن )تو حاضر زیم یدرون دستش را رو یلپ تاپ وکتابها نیآرم

 جا خورد . یاو افتاد ولحظه ا یبه رو نیقرار گرفتند .نگاه آرم گریکدی

 

گرفتار ومفتون خودش  قیعم یلیداشت واو راخ یتازگ هیسا یبود که برا نیدر نگاه آرم یدر هم گره خورده بود برق نگاهشان

 کرده بود .

 

 خواستیلحظه کنترلش را از دست داد و م کیاما در  دیبه طرف پله ها دو شانیآشفته وپر نیفرار از دست نگاه سوزنده آرم یبرا

 دیقدرتمندش او را محکم گرفت وبه طرف خودش کش یبرداشت و با دستها زیخ عیسر نیود که آرمپرت ش نییبا سر به پا

 گرفت یجا نیزده در آغوش آرم جانیوه

 

با  کردیداشتند در آن لحظه حس م یشدند و با کالم نگاه ازدرد درونشان پرده برم رهیبه هم خ ریدلپذ ی.هر دوبهت زده با نگاه

 باشد یو پوشال کطرفهیعشق  نیرا دارد هر چند ا یوسرد یدر وجودش تحمل هر سخت نیعشق آرم یوجود گرما
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 آورد و زمزمه کرد : رونیاو را آرام از آغوشش ب نیانداخت آرم رینگاهش رابه ز نیشرمگ

 

 ؟ هیچ یعجله برا نهمهیا-

 

وابش را دهد سردرگم ودستپاچه ازکنارش نفسش بند آمده بود و قادر به تکلم نبود .بدون آنکه ج نیآغوش آرم یگرما ریتاث از

 رفت نییاز پله ها پا عیگذشت وسر

 

وارد اتاقش  یحرف چیه یاما منصرف شد وب دییبگو یزیشده بود ،دهان باز کرد چ رهیبه رفتنش خ رانیح یکه با چشمان نیآرم

 شد

 

از ترس  یحالش را ناش نیانداخت ،هنوز ساکت و مغموم در هم فرو رفته بود، ا هیبه سا ینگاه میچراغ قرمز نگه داشت و ن پشت

و  بایداد سکوت کند و سر به سرش نگذارد اما هر بار که نگاهش به چهره ز یم حیترج لیدل نیدانست و به هم یپرت شدن م

 داد. یآزارش م جودشدر و یزیافتاد نا خدا گاه چ یجذابش م

 

چراغ  نکهیوبا زدن راهنما بعد از ا اوردیطاقت ن هیثان نیآخر یشمار چراغ راهنما انداخت .رو هیا به ثانکالفه نگاهش ر یحالت با

 : دیبا تعجب به طرفش برگشت و معترضانه پرس هیداد و دور زد .سا رییرا تغ رشیسبز شد جهت مس

 

 ؟یپس چرا دور زد-

 

 نجوا کرد. آرام
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 کار دارم. ییجا-

 

برقرار  نشانی؛ پوشانده بود .وباعث شد دوباره سکوت ب شدیم هیرسناك که خود به خود باعث ترس ساوت قیعم یرا اخم صورتش

 شود

 

 کرد گفت: یکه کمربندش را باز م یچند طبقه توقف کرد و در حال دیمرکز خر کیمقابل  نیآرم

 

 . ایتوهم ب یخوا یبخرم ،م یزیچ دیبا-

 

 گفت : یحوصلگ یبه ساختمان مجتمع انداخت وبا ب ینگاه

 

 منتظر بمونم نجایهم دمیم حیترج-

 

 منظم به طرف مجتمع رفت ییشد وبا گامها ادهیپ لی(از اتومب یبا گفتن :)هر جور راحت نیآرم

 

داد وبه ترانه  هیتک یصندل یحوصله سرش را به پشت یشد ب دیناپد دگانشیاز مقابل د یکرد و وقت بیبا نگاه رفتنش را تعق هیسا

 شد گوش سپرد. یپخش م لیاتومب ستمیسکه از  یا

 

 جون داره بگو متیاگه ق دنمیتو رس به

 

 باره بگو نیبا تو بودنم اگه هم فرصت
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 ببره ادیاز  ادویمن فر ینشو لبا یراض

 

 تره یدنیبه قصه بودنم با تو شن قصه

 

 از سرم گذشته تو صدام بزن نفس نفس شب

 

 قفس نیو دار ا ریشونه هام تو گ رهیبم نذار

 

 یخواستن ونیآش هم

 

 یشکستن شاپرك

 

 بگو بهم بگو بگو

 

 یتا ابد مال من که

 

 یخواستن ونیآش هم

 

 یشکستن شاپرك
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 بگو بهم بگو بگو

 

 یتا ابد مال من که

 

 یتا ابد مال من که

 

 یعاشق یبرا بگو

 

 بدم؟ دیبا یمتیق چه

 

 منو یشناس یکه م بگو

 

 عاشقم یدون یم بگو

 

 بگو بهم بگو بگو

 

 یشکن یقلبمو نم که

 

 برام یمون یکه م بگو
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 یفقط مال من بگو

 

 یمرشد یعل– شاپرك

 

شد.تا آمدن  یپخش م ریدلپذ ییوصدا نیغمگ ی.ترانه حال دل شکسته اش بود که با آهنگ دیترانه به آرامش رس نیا ینوا با

وبا هر مصرع آن به دور دستها سفر  کردیلب تکرار م ریحفظش شده بود وبا خواننده ز بایکرد تقر یپلیچندبار ترانه را ر نیآرم

 کردیم

 

قلبش  یدستش رو اریاخت یهراسان چشمانش را گشود ، ب نیباز شدن در ماش یخود غوطه ور بود که با صدا نیریافکار ش در

 .دیکش یقیرفت ونفس عم

 

 در دستش بود سوار شد وپک شاپ را به طرفش گرفت وگفت : یکه پک شاپ کوچک یدر حال نیآرم

 

 مال توهه! نیا ایب-

 

 انداخت آهسته گفت یکه نگاه جستجوگرش را به درون پک شاپ م یابروانش را باال داد و در حال متعجب

 

 مال من ! -

 

 : دیشدوپرس رهیخ نیبه آرم رتیبا ح سپس
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 ه؟یخوب چ-

 

 ت :گف یرا روشن کرد وبه سرد نشیماش

 

 یوتابلو شد قهیج یلیرنگه خ نی،ا یبهتر شالتو عوض کن-

 

 خواست طابع دستورش شود . یآمد واو دلش نم یم ریتحق یلحن سرد کالمش بو از

 

 خوب منظور!-

 

 به او انداخت و گفت : ینگاه مین

 

 واضح وروشن گفتم یلیمنظورم و خ-

 

 گفت : یبا لجباز کردیکه لمسش م یآورد و در حال رونیاز پک شاپ ب ییطال یبا طرحها یساتن نقره ا یروسر کی

 

 هم دوستش دارم یلیخ اد،تازهیبهم م شتریب دمیکه پوش یفکر کنم رنگ شال -
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شال که  نیا ضیرا مجبور به تعو هیتواند سا یبرد وهرگز نم ینم ییراه به جا دیدانست با خشونت و تهد یم یبه خوب نیآرم

 ومهربان گفت : میمال یپس با لحناعصابش بود ؛کند .  یدرست رو

 

ذاره  یم ریرنگ چشمهات تاث یخصوصا که رو ادیتو م یعسل یبه چشمها یاز هر رنگ شتریکه ب هییبایهم رنگ ز یرنگ نقره ا-

 ده ینشونشون م یوخاکستر

 

 نیآرم یروز کردیبود چرا که هرگز فکر نم ریمنتظره ونفس گ ریرفتارش کامال غ رییشده بود تغ رهیخ نیبه آرم ریمتح ینگاه با

 احساس در مورد رنگ چشمانش نظر دهد . نیبخواهد با ا

 

 آرام گفت : یکرد با ناباور یم یرا با رنگ چشمانش بررس یدر ذهنش رابطه رنگ نقره ا یورو کردن روسر ریکه با ز یحال در

 

 ..................یول-

 

 : و گفت دیحرفش پر انیم عیسر نیآرم

 

 !یکن یحاال چرا امتحانش نم-

 

 قرمزش که با شالش ست کرده بود انداخت وگفت : یبه کفشها ینگاه

 

 شم . یکه پرچم م ینجوریپس کفشهام و چکار کنم ،ا-
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 شد .پس با آرامش گفت: شی، تازه متوجه رنگ کفشها هیسا یبه کفشها ینگاه کوتاه با

 

 .میخر یهم م یجفت کفش نقره ا هی میگردیم،برمیدور نشده ا ادیهنوز ز-

 

 نیکه آرم دیترسیم نیاش بود اما از ا یافتنیدست ن یوشانه به شانه اش جزء آرزوها نینگاهش کرد .راه رفتن در کنار آرم مردد

کابوس هم وحشتناکتر بود پس  کیاز  شیجلو همه برا ری؛تحق ردیبا اخالق نچسب وچندشش بخواهد حالش راجلو همه بگ

 دیآرام بگو یجد یلحنخواسته دلش بگذارد وبا  یداد پا رو حیترج

 

 شده و ممکنه مامانت نگران بشه. رید ینه ،کل-

 

 ( سکوت را برقرار کرد یبا گفتن )هر جور راحت بازهم

 

 گفت: یباور نکردن یشده بود با لحن رهیدر دستش خ یبه روسر دیکه با ترد هیبه سا یوبا نگاه اوردیبعد طاقت ن یلحظه ا اما

 

 طرحش و. ای یپسند یرنگش و نم-

 

 .یا قهیخوش سل یلیهم رنگش،در واقع تو خ باستیاتفاقا هم طرحش ز-

 

 انداخت ودوباره به طرفش برگشت وگفت : انیایبه خ ینگاه مین

 

 .یدو دل نهمهیا دنشیپوش یپس چرا برا-
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نداشت  یاو اگاه یو اصل یقلب تیکه از ن هیبرد و سا یمشالش را عوض کند بکار  هیسا نکهیا یو تالشش را برا یسع تینها داشت

سرش مرتب  یرو نهییآن را در آ نکهیو پس از ا دیشال پوش یرا به جا یاش شد و رو سر یاراده قو میتمام تسل یبا سادگ تاینها

 : دیپرس زدهبرگشت وذوق  نیکرد به طرف آرم

 

 به نظرت خوب شدم ؟-

 

 سرد گفت: یبه او انداخت و با لحن ینگاه کوتاه نیآرم

 

 آره ،خوبه !-

 

 نبود. ینیب شیموجود قابل پ نیوا رفت،اصال رفتار ا انشیاز لحن ب هیسا

 

 :دیراحت شده بود .جهت صحبت را عوض کرد و پرس هیاز بابت شال سا الشیکه خ نیآرم

 

 ؟یفردا کالس دار-

 

 گفت: یگرفته و با دلخور هیسا

 

 چطور مگه؟-
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 .یباهاش کار کن یاضیخواست که ر یزنگ به ساغر بزن ،م هی یاگه کالس ندار-

 

 دوخت وگفت : ابانیبه خ شیرا از پنجره کنار نگاهش

 

 بهش قول داده بودم،فردا خودم برم اونجا.-

 

 .یخونه تا که تو تنها نباش ادیگفت:اما من بهش اصرار کردم ب نویخودشم هم-

 

 طرفش برگشت وبا حرص گفت : به

 

 .یمن شد ییتا حاال تو نگران تنها یاز ک -

 

 آرامش گفت : با

 

 یپسره است که اگه دست من بود م نیطور که قبال هم نداشتم،مشکل من ا نیندارم،هم یمشکل چیمن با رفتن تو به اونجاه-

 چندوقته بوده نیکه ا ییفرستادمش همونجا

 

 پدر و مادرمو بزنم. دیق دیبامن  مایبخاطر وجود ن یعنی-

 

 چشمانش زل زد وگفت درعمق
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 گفتم؟! نویمن ا-

 

 گفت: یعصب

 

 ه؟یچ مایدونم مشکل تو با ن یمن نم ،اصالیپس چ-

 

 .یاریپسره رو جلو من به زبون ب نیاسم ا یحق ندار گفتم

 

 گفت : یاز خشم به تند پر

 

 ؟یچکارکن یخوایم ارمیمثال اگه ب-

 

 .یقرارمونو فراموش کرد یزود نیبه ا نکهیمثل ا-

 

 بغض الود گفت : یسر ناچار از

 

 .ارمیرو هم ب مایاجازه نداشته باشم اسم ن یکه حت یبر شیپ نجایقرار نبود تا ا ی!............ولیفراموش نکردم ول-

 

 :دیکش ادیشد وبا خشم فر یعصبان مایدفاع از ن یبرا نشیاز لحن غمگ نیآرم
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 کنم. ادتیپ نجایتا هم اریاسمش و به زبون ب گهیر دبا هی یاگه جرات دار-

 

 زد وگفت: یپوزخند یبغضش را قورت داد وبا لجباز نیآرم ادیفر از

 

 تا در خونه بابام. میمستق رمیگ یم یتاکس هیچه خوب، منم -

 

 طرفش برگشت ومحکم گفت: به

 

تو  یو حماقتها یهایاز دست لوس باز شهیهم یبهونه داشته باشم تا که برا هیخواد  یدلم م یلیپس امتحانش کن ،چون منم خ-

 راحت بشم.

 

لفظ  نیاز ا یدادن به هر بحث انیپا ینگذاشت .او عادت داشت برا یباق شیرا برا یبحث چیه یجا نیو محکم آرم یجد لحن

قابل  ریدوخت و در سکوت به رفتار غ ابانینگاهش را به خ یحرف چیه ینداشت،پس ب یاصال تازگ هیسا یبرا نیاستفاده کند و ا

 .دیشیاش اند ینیب شیپ

 

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

 

نشست  یمبل م یرو نیدر کنار آرم یو با خودش به داخل برد وقت دیبه آغوش کش یمیاو را گرم و صم شهیمثل هم یمهر

 گفت: جانیبا ه یمهر
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 .یاز روز قبلت خوشگلتر شد نمیب یهر بار که تو رو م هیسا یوا-

 

 زد و گفت: یلبخند خیمشا یآقا

 

 نشون بده. یکه باعث شده رنگ چشماش خاکستر شهیبه خاطر رنگ لباس و روسر-

 

مقابل در دستش را  یاز طرحها یکه دسته ا ینبود در حال یراض ادیباشد ز هیسا ییبایمحور گفتگو ز نکهیکه انگار از ا نیآرم

 داد روبه او گفت: یپدرش قرار م

 

 بدن . لشونیکردند تا بتونند به موقع تحو یروشون کار م کسرهیپروژه ، بچه ها امروز  یطرحها نمیا-

 

 با اعتراض گفت: یمهر

 

 .نجایا یتو باز هم با طرح و نقشه اومد نیآرم-

 

 با خنده رو به همسرش گفت: خیمشا یآقا

 

 سرسام آور شما خانما باشه. یخواسته ها یخواد جوابگو یم ی، پس ک نجایا ادیاگه با طرح ونقشه ن-

 

 را در دست گرفت و با محبت گفت : هیدست سا یمهر
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 کارشون برسن ونیآقا میآشپزخانه ،بذار می،بر زمیعز ایب

 

 با اعتراض گفت : خیمشا

 

 خوبه . نداشیبرا آ رهیگ یم ادی یزیچ هی،بذار باشه  یچه کار دار گهید هیسا با

 

 کنه . یم تشیکنارشه وحما شهیهم نیتو نداره ،آرم یبه درسها یازین اون

 

 به آشپزخانه رفت. یبه همراه مهر یحرف چیه یجا برخاست وب از

 

رو به  دیکشیرا کنار م یغذا خور زیم یکه صندل یببرد و سپس در حال یو همسرش چا نیآرم یخواست که برا یاز زر یمهر

 گفت: یشگیهم یبا مهربان هیسا

 

 ! زمیعز نیبش ایب-

 

 دیپرس دیبگو یزیاو چ نکهیقبل ازا ینشست ومهر یمهر یروبرو

 

 -؟ یهست یراض یمتاهل یزندگ از
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 کوتاه جواب داد : یلیخ

 

 بله-

 

 کنه . ینم تتی، اون که اذ یچ نیاز آرم-

 

 گفت : یتصنع یلبخند با

 

 ذاره ینم یکردن من باق تیاذ یبرا یوقت گهیهم د یگرفتاره ،گرفتار شهیاون هم-

 

 وگفت : دیاز سر حسرت کش یآه یمهر

 

 کنه یجوون دیرفته جوونه و با ادشیشرکت کرده واصال  نیا ی،خودشو فدا جورهیآره اون هم-

 

 آهسته گفت : شیدلدار ینهفته است پس برا یدر دل مهر قیعم یحس کرد غم هیسا

 

 خوبند و فکر کنم به خود شما رفته باشند . یلیشما خ یبچه ها-

 

 گفت : یبا لبخند یمهر
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 به من رفته . یگیاونوقت هم م نمیخواد بب ی،دلم م یدیسگش و ند یپس هنوز اون رو-

 

 ( دمیسگش و هم د ی:) اون رو دیدلش نال در

 

 نماند وادامه داد. هینتتظر جواب سا کندیرا دنبال م یکه پر واضح بود هدف یمهر

 

!  زمی،عز یکنیم یگیوغرب یستیکنم هنوز با ما راحت ن یاحساس م ی،ول یسه ماهه که عروس ما هست کیجان ، تو نزد هیسا-

بود که با تو احساس  لیدل نیبه ا یحتما تو عروسمون باش میکرد یاصرار م نکهی، ا میدوست دار یلیتو رو خ خیمن و مشا

مادر  هیتو فقط  یخوام برا ی، من نم یو منو دوست خودت بدون یراحت باش نمبا  شهیخواد هم ی، دلم م میکرد یم یکینزد

بهم  یدار یدونم چقدر اخالقش گندو و نچسبه !! پس اگه با او مشکل یپسر منه و من بزرگش کردم و کامال م نیشوهر باشم .آرم

که  یگفت لیدل نیبه ا نوفقطیدونم که ا یم نمیو ا یخوشبخت نیبا آرم یدونم به مادرت گفت ی، م زیبگو ، همه رو تو قلبت نر

ده  یکس اجازه نم چیبه ه نیآرم نکهیبه من اعتماد کن ، با ا کنمیاما خواهش م یکرد یاز بابت تو راحت بشه ،کار خوب الشیخ

 فراموش نکن که من مادرشم . یدخالت کنه ول شیخصوص یزندگ یتو

 

 زد و گفت : یتلخ لبخند

 

 . میراض شونیکه از ا دیندارم ،باور کن یمشکل چیه نیمن با آرم-

 

 و گفت : دیکش یقینفس عم یمهر

 

 . یگ یجور باشه که م نیهم دوارمیام-
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 هیدر کنار سا نیمطمئن بود که آرم یهم اعتماد نداشت چرا وقت یاو به مهر یخورد ، ول یدروغ حالش بهم م نهمهیا از

 ازدواج اصرار کرد بود . نیبه ا نهمهی. ا ستیخوشبخت ن

 

 دوباره گفت : دیرا که در فکر د هیسا یمهر

 

 خونه پدرت . میرفته بود خیمن و مشا شبید-

 

 گفت : جانینام پدرش با ه از

 

 خوب بودند ! یجد-

 

 گفت : ینیریلبخند ش با

 

 . یذوق زده شد نهمهیکه ا یدوستشون دار یلیمعلومه که خ-

 

 بازم دلتنگشونم نمشونیمن اگه هر روزم بب -

 

 ؟یشب قبل اونجا بود گفتیمادرت م-

 

 رفتم اونجا لیدل نیخواست تنها باشم به هم یاومده بود نم شیپ یکار نیبرا آرم-
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رفته بود و همه  نیچند روز قبل به همراه آرت خیرفته بود اصفهان ، البته مشا خیبا مشا دیقرار داد جد هیبستن  یدونم ، برا یم-

همون  12که قرار بود قرارداد امضاء کنند رفت . و با پرواز  یشرکت شب یبه بهونه کارها نیآرم یام داده بودن ولکارها رو انج

 . یکه قبول نکرد و گفت : اونجا راحتر نجایا ارهیکردم تو رو ب ارشب هم برگشت : بهش اصر

 

حرف شب قبلش افتاد و از  ادیانداخته بود . به تمام او را دست  یبا بدجنس نینبود .پس آرم فیقابل توص هیآن لحظه سا حال

 دور نماند و با لبخند گفت : یمهر نیب زیلبش نقش بست که از چشم ت یرو یو حماقت خودش لبخند یسادگ

 

کنم  یکار کرد و من فکر م نیو مسئول ا نیبار آرت نیا یداد ول یقرار داد و خودش انجام م هیبستن  یقبال همه کارها نیآرم-

با  نیاز بابت تو راحت شده و خوشحاله که رابطه تو و آرم الشیخ گهی، مامانت هم د یخواست تنها باش یکه نم یتو بود لشیدل

هم  نیگفت:که آرم یو حت یبود یچقدر گرفته و عصب نیگفت که از نبود آرم ی. بهم مدیایب ناربا هم ک دیهم خوبه و شما تونست

 دهیتماس گرفته و حال تو رو پرس

 

 شدیچشمانش گشادتر م یرکالم مهره از

 

و سر عقل  نیتو باالخره آرم یدونم که نجابت و پاک یاز بابت تو راحت شده خوشحالم و م الشونیخانواده ات خ نکهیمن از ا-

 شه یو اون متوجه اشتباهاتش م ارهیم

 

کرد که  یرفتار م یخبر دارد و طور نیکرد، از وخامت رابطه او و آرم یوانمود م یبود ، چرا هر بار مهر یمهر یحرفها چیگ هیسا

 تالش کند شیبهبود یبرا دیبا هیو سا ستیروان ماریب کی نیانگار آرم

 

 وارد آشپزخانه شد و گفت : نیآرت

 



 یمهمان زندگ

491 
 

 شام رو ....... ستیقرار ن مامان

 

 بهت زده ادامه حرفش را فراموش کرد وذوق زده گفت : هیسا دنیبا د یول

 

 -تنها اومده  نیآرم شهیکردم مثل هم ی.......فکر م نجاستیکه ا زممیعز هیسا بهههه

 

 گفت : یبا لبخند یاحترامش از جا برخاست و پس از سالم و احواپرس به

 

 تونم برگردم . یم ،یاگراز بودنم ناراحت-

 

 شم . یتو خوشحال م دنیمن چقدر از د یدون یدختر خوب !..تو که م هیچه حرف گهید نیا-

 

 داد گفت : یقرار م نیو آرت هیرا مقابل سا وهیکه ظرف م یبرخاست و در حال یمهر

 

چقدر تو خانواده ما  یدون ی،نم رهیگ یفقط سراغ تو رو ازم م رهیگ یواقعا تو رو دوست داره وهر بار که تماس م نیآرت هیسا-

 . یزیو عز محبوب

 

 جون . یمهر نیشما لطف دار-

 

 گفت : نیرو به آرت یمهر
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 دیبه کجا رس نیصحبت بابات با آرم-

 

 فعال که گرفتارن-

 

 ندارن اجیاحت یزیبه چ نمیمن برم بب-

 

 که سرگرم پوست کندن بود ، گفت: یبرداشت ودر حال یخور وهیاز م یپرتقال نیکه رفت آرت یمهر

 

 ؟ یریگ یسراغ ما رو نم گهید-

 

 ؟ یزن یهستم ، تو چرا به ما سر نم یمن که سرگرم درس و خونه دار-

 

 گفت : یقیبا نفس عم همراه

 

 اصفهان شدم و مدام در رفت و آمدم. یاز پروژه ها یکینبودم ،در واقع ناظر  هیمن مدت-

 

 زمزمه کرد آرام

 

 دونستم یمتاسفم ،نم-
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 . یگرفت ی، چون سراغ نم یدونست ینم-

 

 لحن تند کالمش ناراحت شد وگفت : از

 

 ؟ یریدلگ نهمهیحاال چرا از من ا-

 

 گفت : یدوباره با دلخور نیآرت

 

 چرا تلفنت خاموشه ،هزار بار تماس گرفتم .-

 

 . یبه تلفن خونه زنگ بزن یتونست یبخرم . م یتلفنم از دستم افتاد شکست ، هنوزوقت نکردم برم گوش-

 

 . یگفت خواب هست یداشت و م یبرم نیآرم ای یداشت یروبرنم یگوش ایچند بارتماس گرفتم -

 

 گفت . یبه من نم یزیچ نیآرم یدونستم تماس گرفت یمن نم-

 

 وگفت : دیکش یآه

 

 خرم یم دیجد یگوش هیدونم !....... فردا برات  یخودم م-
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 خرم . یرم م یم نیروزها با نازن نیخودم هم یخواد شما زحمت بکش ینه نم-

 

 نگاهش کرد وگفت : قیعم

 

 انجام بدم . یشم برات کار یراحتم و خوشحال م یلی!باورکن من با تو خ یدار یرودباست نهمهی!چرا با من ا هیسا-

 

 -. رمیسختگ یلیخ دیخر یندارم تو رو به زحمت بندازم ،در واقع من تو دوست

 

 خرم . یهمون و م قایدق ادیخوشت م یاز چه گوش یبهم بگ هیکاف-

 

 -ذاره . یمزه اش کمتر سربسرم م یب یبا اس ها نینازن ینجوری، ا نیراحترم آرت یبدون گوش من

 

 یدلخواهتو بخر یاضافه بهت بدم فعال استفاده کن تا که گوش یگوش هیبخرم ، الاقل  یمن برات گوش یحاال که دوست ندار-

 

 راحترم. یجور نینه گفتم که هم-

 

 -نداره . رادیا یدونم !ول ینم لشوی،باشه من دل یباشداشته  یگوش یاصال دوست ندار پس

 

 و ادامه داد . دیکش ینفس سپس
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، من هرگز خودمو به  یو چند روز تو خونه افتاد یشد ضیبود که مر رمنیخوام ، تقص یمن بابت اون اتفاق معذرت م هیسا-

 بخشم . یخاطر اون شب نم

 

 زد ومهربانانه گفت : یلبخند

 

 ینگران تو بودم و م یلیمدت خ نیا یاتفاق شدم تو نیخودم بودم که باعث ا نی، ا یخودتو مالمت نکن. تو اصال مقصر نبود-

 یناراحت بود یلیمن خ یماریکنم ، مامانت بهم گفت که بخاطر ب یازت عذر خواه انیجر نیخواستم هر طور شده بابت ا

 

کار و داده بودم از دست خودم  نیبچه گانه بهت اجازه ا نکهی، از ا یبهم گفت که شب رو تا به صبح تو تب سوخت نیآرم یوقت-

 بودم . یعصب یلیخ

 

 گفت : ینسبتا بلند یوارد آشپزخانه شدوبا صدا نیآرم

 

 خواد به ما شام بده ! ینم یکس-

 

 به طرف او برگشت و گفت : هیسا

 

 شما بود یکارهاجون منتظر تمام شدن  یمهر-

 

 سرد گفت : یلیخ
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 به مامان کمک کن . زیم دنیکار ما تموم شده اگه حرف شما هم تموم شده لطف کن تو چ-

 

 جا برخاست و با حرص زمزمه کرد . از

 

 خوب اریبس-

 

******** 

 

در و آن  نیا یگذاشت سر صحبت را با او باز کرد و بعد از کم یم شیبرا وهیکه م ینشست ودر حال خیمشا یاز شام کنار آقا بعد

 : دیاز او پرس یبا مهربان خیمشا یدر زدن باالخره محور گفتگو را به دانشگاه کشاند و آقا

 

 امسال حجم درسهات چطورن؟-

 

 کمترند. یلیکنم از سال قبل حجم درسهام خ یاحساس م یسال آخرمه ول نکهیبا ا ستین بدك

 

 -آرام در گوشش گفت : خیمشا

 

 -کنه ؟ ینم تتیکه سر کالس اذ نیآرم
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 زد و گفت: ینیریش یلبخند

 

 من فقط دو واحد باهاش دارم-

 

خوشحال شدم ، و از  یلیخ یعمران یتو هم دانشجو دمیشن یخونه ، وقت یو م میمن خوشحالم که عروسمم رشته خانوادگ -

که تو شرکت  یهست یزن نیچون اول یبه خودت افتخار کن دینظر گرفتم ، تو با دفترخودم برات در یکار خوب تو هیحاال  نیهم

 شه . یاستخدام م خیمشا

 

 -و دارم. لیمن فعال فقط قصد ادامه تحص یعمو ، ول یمرس

 

 شتریب نینکن از آرم یهرگز سع یکنم ، ول یم تتیو من حما یادامه بد یتون ی،م یکه بخوا ینداره ، تو تا هر مقطع رادیا-

 بده . ری. چون اون مغروره و ممکنه که بهت گ یبخون

 

 یدادپس با لبخند یاز دست م یو ناب را به راحت ییفرصت طال نیا دیپس نبا دید یخواسته اش م انیب یرا مناسب برا جو

 گفت : خیمعصومش بود رو به مشا تیشخص رندهیمحجوبانه که در برگ

 

 ازتون داشته باشم یتونم خواهش یعمو م-

 

 زمیالبته عز-

 

 دیو تو شرکت استخدام کن میمیقد  یهایاز همکالس یکیکنم اگه امکان داره  یخواهش م-
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 گفت : یمتفکر و با ناراحت خیمشا

 

 یطیشرا چیبا خانمها نداره وتحت ه یا ونهیواون اصال م نهیما آرم نیوانتخاب مهندس ینیمتاسفم دخترم ،اما مسئول کار گز-

 کنه ینم دیخانمها رو تائ

 

 گفت : عیسر

 

 ! ستیاما اون خانم ن-

 

 به او انداخت وگفت : هیعاقل اندر سف ینگاه

 

 ؟ هی،خوب مدرکش چ یجد-

 

 هینقشه کش شیعمران با گرا یمهندس-

 

 کنه یحتمااونم قبولش م یبگ نیکنم واگه خودت به آرم یم دشی،خوب من به خاطرتو تائ هیکه عال نیا-

 

 مغموم وناراحت گفت: یلحن با
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 نکنه دشیتائ نیهست که ممکنه آرم یمشکل هیاما -

 

 نشده لی،نکنه هنوز فارغ اتحص یچه مشکل-

 

 نه نه...... اون فقط سربازه-

 

 بد شد یلیکه خ نیا-

 

 زده ودستپاچه گفت : شتاب

 

 تا قبل از ازدواج بره سر کارحتما  دیخواد ازدواج کنه و خانواده دختر مورد عالقه اش شرط گذشتن که با یآخه م-

 

 تموم بشه شیتونه صبر کنه تا سرباز ینم-

 

نامزد بشه ،پسره از خانواده  یکی نیحتما با ا دیخانواده اش دختر عموش و براش در نظر گرفتن که اگه اونجا ردش کردند با -

 تونه رو حرف خانوادش حرف بزنه یکه نم هیلیواص یسنت

 

 زد وگفت : هیدار به مبل تک یمعن یلبخند با

 

 کدندهیچقدرغد و یشناس یرو که م نیرگ خواب ما مردها فقط دست شما زنهاست ،آرم زمیعز نی،بب هیعشق وعاشق هیپس قض-

سابقه کار  دیما حتما با نیسربازه ،بلکه مهندس نکهیکنه ،نه فقط برا ا دیرو تائ یمورد نیاست ،اگه من بهش بگم عمرا که همچ



 یمهمان زندگ

500 
 

و  طیشرا نیکدوم از ا چیکه دوست تو داره ه یطیانجام بدن ،که با شرا دیکار مف اعتس 8 یپنج ساله داشته باشن وحداقل روز

و اون شرکت متعلق به تو هم  یاز خانواده ام هست یکنم چون تو جزئ یم دشیگم من به خاطر تو تائ یباز هم م ینداره ،ول

 نیای، هرچه باشه اون شوهرته وبهتر با هم کنار م یصحبت کن نیبا آرمبهتره که خود تو  یهست ول

 

 گفت : یدیبرده بود با نا ام یمساله پ یکه تازه به عمق بغرنج هیسا

 

 ده یو نم شیخصوص یکارها یبه من اجازه دخالت تو نیاما آرم-

 

 گفت : طنتیمرموزگوشه لبش نشست وبا ش یلبخند

 

 ینرم کن نویحربه ها دل آرم نیکن با ا ی،سع میمیو تسل میاریمقابلتون کم م شهیکه ما مردها هم دیدار ییاما شما زنها حربه ها-

 دم از اون طرف بهت کمک کنم ی،منم قول م

 

 دیدر دلش نال یپوزخند با

 

 دونه ( یوبم اخالق پسر گند دماغشو نم ریبزرگ هنوز ز خی)پر واضح است که جناب مشا

 

،  دادیبه او قوت قلب م شیمیمرد با رفتار راحت و صم نیو لذت بخش بود وا نیریش شیبرا خیمشا یحرف زدن با آقا چقدر

اودر  یرفتار کند ول یمیداشت با اومهربان و صم یسع یلیخ یمهر نکهیکرد ؛ با ا یاحساس نم یکه اصال در رابطه با مهر یزیچ

 کند یرا از او پنهان م یزیو دارد چ ستیبا او صادق ن یکرد مهر یتمام مدت حس م

 

 اکتفا کرد وگفت : یکامال مصنوع یلبخند به
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 عمو یمرس-

 

لحظه هم  کیو انتخاب کارمندا بودم مطمئن باش  ینینکردم اگه خودم مسئول کارگز یکنم دخترم من که کار یخواهش م-

 ... نهیبا آرم ارشرکتیکردم اما چه کنم که اخت یشک نم

 

به  یافتاد واال چرا شرکت یم نیگره کارش دست آرم دیبا شهیکرد هم ارین مبل فرو رفت وسکوت اختبه درو یریدلگ یناراحت با

 بود یم نیآرم شینیمسئول کارگز دیعظمت با نیا

 

 گفت: دیاو را متفکر د یشده بود وقت قیبه رفتارش دق بشیاش لم داده بود و با سکوت عج یمبل کنار یکه رو نیآرت

 

 .یدر هم و گرفته بش نهمهیباعث شده ا یزیچ-

 

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 

 .ستین یزینه چ-

 

 .یناراحت یگفت یکه به بابا م یانیبرا اون جر-

 

 :دیپرس یناباور با
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 م؟یگفتیم یما چ یدیتو شن-

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند

 

 .یحواسم به تو هست ،خودت خبر ندار شهیمن هم-

 

 گفت : حیمل یلبخند با

 

 .یهست یاش خوبممنون ! تو داد-

 

 دیپرس یشد و جد زیخ میمبل ن یطرفش رو به

 

 ن؟یآرم ایبرا تو -

 

 کرده بود اما خودش را نباخت وگفت : ریاو را کامال غافلگ نیمنتظرآرت ریغ سوال

 

 کنم. یو راض نیتونم آرم یم یهردومون ،.....حاال به نظرت چه جور یکنه برا ینم یفرق-

 

 کننده گفت : دینا ام یرا پنهان کرد و با لحن هیاز جواب سا شیدلخور نیآرت
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شه مخ  ینم یجور چیگفت ه یکه بابا م نطوریهم ست،وین یشدن یکنم و بگم اون اصال راض دتینا ام دی،بایراستش و بخوا-

 مورد زد. نیو تو ا نیآرم

 

 بود. یا گهید زیبابات منظورش چ یول-

 

ندارده و چه بسا ممکنه وضع واز  یریتاث چیه نینه اصال استفاده نکن که در آرمزنا یکنم از حربه ها یم حتیاتفاقا من بهت نص-

 .هیو خود رائ کدندهیتا چه حد  نیکه هست هم بدتر کنه.بابا اصال خبر نداره که آرم ینیا

 

 تونم کنم ،من به دوستم قول دادم. یپس چکار م-

 

ش  دیتونم مثل بابا تائ یاز سهامداران شرکت م یکیبه عنوان  یول اد،ی یاز دستم بر نم یکار چیمورد ه نیا یشرمنده ام تو-

 فاجعه است. هی نیکردن آرم یراض یکنم .ول

 

 زد و گفت: یروح یب لبخند

 

 است. دهیچیسخت و پ نقدریشرکت شما ا یدونستم کار کردن تو یباز هم ممنونم! اما نم-

 

 .یکن یهفت خوان رستم و ط دی،بایدیکجاش و د-

 

 دیاطرافش چرخاند وپرس نیرش را به دنبال آرمجستجوگ نگاه
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 !... کجا رفته ؟ ستشیحاال ن-

 

 زد و گفت: یپوزخند نیآرت

 

حتما انجام بده،تحت  دیرو که بخواد با یمامان ما هر کار نی!....رفت چون مامان باهاش کار داشت،اینگرانش یبگ یخوایم هیچ-

برده که شما  ییبوها هی،  ارهیمشترك شما در ب یخواد هرجور شده سر از زندگ یهم م ست،حاالیهم دست بردار ن یطیشرا چیه

 کرده و توش مونده. یدونه که چه اشتباه یکه مطمئن بشه خودش م اره،تای یخودش نم ی، البته به رو نیجداگونه دار یاتاقها

 

 یعینشست.حالت صورتش اصال طب هیکه صورتش از خشم گلگون بود کنار سا یوارد سالن شد و در حال نیلحظه آرم نیهم در

 آرام گفت: هیو رو به سا دیکش یقینفس عم یکرد پس از لحظه ا یرا به وضوح حس م نیا هینبود و سا

 

 .میبر گهیبهتره د-

 

 سپس از جا برخاست و رو به پدرش ادامه داد. و

 

 و نظرت و بگو. نیدفترت،بب ارمیفردا طرح ها رو م-

 

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

 

 باز کند نیرفت که چطور سر صحبت را با آرم یبرگشت با خودش کلنجار م ریمس در
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 یبه انجام خواسته اش نم یراض یطیشرا چیکرده بود مطمئن بود که تحت ه دایپ نیچند ماه از آرم نیکه در ا یشناخت با

کرد که بتواند ابتدا او را نرم و سپس  یم دایپ یراه دیکه هنوز هم چهره اش از خشم برافروخته و قرمز بود،باشود،خصوصا 

 :دیبه چهره گرفته اش انداخت و پرس ینگاه مین نیلحظه آرم نیبود .در هم کنمم ریهم غ نیکند که ا یخواسته اش را عمل

 

 !ه؟یخبر ،یبود کیتو ج کیامشب با بابام خوب ج-

 

 صورتش زل زد وگفت : یطرفش برگشت وتو به

 

 باشه که با پدرت حرف بزنم. یحتما خبر دیمگه با-

 

 .یریگ یگرم نم یخود با کس یشناسم ،ب یمن تو رو خوب م-

 

 به بعد گزارش صحبتهام رو هم به تو بدم. نیاز ا دیدونستم که با ینم-

 

 .یریگ یحاال باهاشون گرم م یلشون،وینیبب یچش نداشت شیبرام جالبه که تا چند وقت پ -

 

زد  یو سفر اصفهانتون حرف م دیفقط داشت در مورد قرار داد جد رم،پدرتیگ یگرم نم گهیداره ،باشه د یرادیاگه از نظر تو ا-

 جالب باشه . یلی،که فکر نکنم برا تو خ

 

 جواب داد و سکوت کرد . نیریش یتنها با لبخند نیلبش نقش بسته بود را آرم یکه رو یپوزخند

 



 یمهمان زندگ

506 
 

 بود . یو راحت از دست داده، از دست خودش عصب نقدرمفتیبه دست آمده را ا تیموقع نکهیا از

 

کمک به  یبرا یتوانست راه یشد و او چقدر کالفه و سردرگم بود که نم یم نیباال و پائ شیمدام جلو رو نیمهربان نازن چهره

 کند. دایدوستش پ

 

چهره سرد و  دیبگو یزیخواست چ یبه چهره اخم آلودش انداخت .هر بار که م یوارد اتاقک آسانسور شد ونگاه نیهمراه آرم به

کرد .به خودش  یو تهوع م یاحساس خفگ یچارگیب نهمهیشد .از ا یمنصرف م اریاخت یوب ختیریقلبش را فرو م نیروح آرم یب

به دنبالش به راه  ریرفت و اوهم ناگز رونیقبل از او از در ب نیشد و آرم آسانسور باز درلحظه  نیدر هم دامایبگو یزیفشار آورد چ

گذاشت و به طرف پله ها  زیم یرا رو لشیوسا یحرف چیه یب نیمتشنج واردآپارتمان شد. آرم یسست وافکار ییافتاد وبا گامها

 قدم برداشت .

 

 یخودش را کرد و با لحن یسع تینها یشد پس از سر ناچار یم نیرفت شرمنده نازن یبود که اگر از دست م یفرصت نیآخر نیا

 پراز خواهش وتمنا آرام گفت :

 

 ننداز ؟؟ نیکنم رومو زم یخواهش ازت دارم ،خواهش م هی -

 

بود  یبار نیاول نیمثل عالمت سوال به طرفش برگشت چشمانش ازتعجب گشاد شده بودند ،ا یوصورت رانیح یبا چشمان نیآرم

.پس در مورد  کردیفرق م شهی.اما رنگ نگاهش باهم کردیم یداشت از او خواهش یشگیتفاوت هم یلحن سرد وببا آن  هیکه سا

 نداشت یبود وبا آنها تفاوت انشاشتباه کرده بودو او هم مثل همه همجنس هیسا

 

 دیشیزد وبا خود اند یپوزخند

 

 شناختم فرق داره( یکه م ییبا همه زنها  هیسا کردمی)چقدر احمق بودم که فکرم
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 ینم دهید یغرور چیه گریدر نگاه پر از خواهشش د نکیکرد اما ا یم یبا هر دختر زیبود که او را متما هیسا یغرور ولجباز نیا

 بود ختهیمقابلش فرور یپر از غرور به چشم هم زدن سیشد.همه آن تند

 

 کوتاه گفت : یلیزده خ خیسرد و یلحن با

 

 نگو ! یچیکنم ه ینه خواهش م-

 

 : دیعاجزانه نال هیپله بود که سا نیآخر یزده از پله ها باال رفت رو وشتاب

 

 باره! ........... هی نیبه خدا فقط هم-

 

بود که باعث شدبه  یحس کنجکاو شتریقابل باور بود ،ب ریوغ رمنتظرهیغ شیبرا هیسا زیمردد ماند .لحن التماس آم یا لحظه

 . دییایب نییطرفش برگردد واز پله ها پا

 

حد تحت  نیدختر مغرور ولجبازرا تا ا نیا یزیچه چ دیفهم یم دیشد با رهیاش خ یدر چشمان عسل قیو عم ستادیا شیرو رودر

 نیاو را متوجه کرد که ا هیسا یبه چشمان پر ازتمنا ینگاه میقرار داده که مجبور به خواهش والتماس از او شده است تنها ن ریتاث

 : دیکرد وآرام پرس زیرا در خود نهفته ندارد ،چشمانش را ر یشگیهم غرورومحسور کننده برق  بایچشمان ز

 

 ؟ یخوا یم یچ-
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 دهد ذوق زده گفت : تیاو را مجبور کرده بود به حرفش اهم نکهیا از

 

 !! خوامیکارم هیفقط -

 

 گفت : یو به تند برآشفت

 

 یگرد یدنبال کار مکه  یدار یخونه چه کسر نیاصال حرفشو نزن ، تو ا-

 

 زد وگفت : یآمده لبخند شیسوء تفاهم پ از

 

 خوام که ! یکار و برا خودم نم-

 

 ؟ یپس چ-

 

 از دوستامه ! یکیبرا -

 

 اش گفت : یذات یتفاوت یوبا ب دیکش یراحت نفس

 

 دارم ؟ یابیمگه من بنگاه کار ؟یخوب که چ -
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 زده گفت : جانیوه عیسر

 

 خوام اگه بشه........اگه بشه .... یرشته عمرانه ،م لیفارغ التحص -

 

 ! یجون بکن اگه چ-

 

 زمزمه کرد زیآم دیآرام وترد یتر برد وبا لحن نییرا پا شیصدا تن

 

 دیاگه بشه تو شرکتتون استخدامش کن-

 

 سرد وکوتاه گفت : یلیوخ دیکش یقیعم نفس

 

 مینک یشرکتمون استخدام نم یبهت نگفتن ما کارمند زن تو -

 

 و اضافه کرد دیطرف پله ها چرخ به

 

 یفقط به فکر خودت ودرست باش یکه حالل مشکالت مردم بش ییبهتر به جا-

 

 به او انداخت و گفت : شانیآشفته وپر ینگاه
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 مرده ! هی، ستیاما اون که زن ن-

 

 : دیآزاردهنده پرس یا لحنزد وب یبه طرفش چرخ ریبا تح یوپس از لحظه ا ستادیپله خشکش زد وهمانجا ا نیسوم یرو

 

 ؟ یمرد دوست هیتو با -

 

 : دیبفهماند عاجزانه نال نینتوانسته منظورش را به آرم نکهیوسردرگم از ا کالفه

 

 نهینه نه........اون فقط خواستگار نازن-

 

 دیکش ادیمنفجر شد وباخشم فر نیاسم نازن از

 

 ؟! یدختر وخانوادش نینگران ا نهمهیا یش ی.........خسته نمنی..........نازن نینازن-

 

 گفت : یبا لحن آرام لیدل نیرا جلب کند به هم نیبود اعتماد آرم مجبور

 

اون  نکهیا لیرو دوست دارند اما به دل گهیزدم اونها همد یمساله حرف م نیدر مورد هم مایدانشگاه هم داشتم با ن یاون روز تو-

 ردش کرده. مایکاره ن یب

 

 گفت : یمیا لحن نسبتا مالآرام شد وب یکم
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 داره پس چرا دست به دامن تو شده . یرشته عمران که بازار کار خوب-

 

 کرد . رزمزمهیکند .ناگز انیب یرا با چه لحن یدانست مشکل اصل ینم

 

 اون ....... اون سربازه...........-

 

 گفت : یشد وبه تند یدوباره آتش نیآرم

 

 خدمت نداره رو استخدام کنم. انیکه پا یانجام بدم و کس یقانون ریکار غ یخوا یسربازه !و تو از من م-

 

 شه. یتموم م گهیسال د کی شیه،سربازیمقطع نیاما ا -

 

 گذرونه. یو کجا م شیسرباز-

 

 .هیشهر ساز ی.........ناظر پروژه ها6منطقه  یشهردار یتو-

 

 ما کار کنه. ینه براتو یم یاست ؛ ک فهیساعت سر کار وظ8 یکه روز یسرباز نیا -

 

 گفت : عیسر یلیدر دلش روشن شد پس خ دیاز ام یا بارقه
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 حاضر انجام بده. یهر کار نیبخاطر نازن هیاون پسر زرنگ-

 

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

 

 کنم. یو استخدام نم یکس ینجوریفکر کنم.......... من هم دیبا-

 

 گفت آهسته

 

 گفت نویدونم،باباتم هم یم-

 

 گفت : یدرشتش گشاد شدندوبا پوزخند چشمان

 

 .یکن یم یخودت و جلو من قربون یحاال دار یاما چون جواب درست نگرفت یپس اول ازاون خواست-

 

 که از تو دارم. هیتنها خواهش نیخونه ام ا نیا یکه تو یمطمئن باش تا روز -

 

 . یگیباشه که م نجوریهم دوارمیام -

 

 پله دوباره به طرفش برگشت و گفت: نیآخر یپله ها باال رفت و رو از
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شم  یتکرار نشه واال مجبور م گهیکن د یکنند متنفرم سع یخورد و نابود م گرانیکه خودشونو به خاطر د یی!من از کسا یراست-

 باهات داشته باشم یا گهیرفتار د

 

 محکم وارد اتاقش شد. یبا گامها و

 

مهم بود  یلیخ شیکه برا یزیشانه باال انداخت و به دنبالش از پله ها باال رفت در آن لحظه تنها چ یالیخ یبا ب نیآرم دیتهد به

راحت به رختخواب  یالیکند پس با خ یکند و حتما در مورد سروش فکر م یبود که مطمئن بود به حرفش عمل م نیآرم تیرضا

 رفت.

 

 نیکرد. آنقدر در ا یم شیو آسا یدر کنارش احساس راحت هیشور و شوق به خانه اش آورده بود و سا ایدن کیبا خودش  ساغر

دانست که  یو م شناختیم یچون ساغر را به خوب هیاو را به وجد آورده بود ،سا یبود که حضور ساغر حساب دهیکش ییخانه تنها

را قفل کرد و  نیشود همان اول وقت درب اتاق آرم یسوده نمسرك نکشد راحت و آ جاکنجکاو و فضول است و تا به همه  یلیخ

 ساغر راحت بود . یاحتمال یاز سوالها قیطر نیرا برداشت به ا دشیکل

 

راحت بود و با  یفقط در پول و زندگ یخواهرش غبطه خورد در نظر او خوشبخت یماند و به خوشبخت هیتمام روز را کنار سا ساغر

 نیکند واز ب دیراتهد هیسا یتوانست خوشبخت ینم زیچ چیهم عاشقانه خواهرش را دوست داشت پس ه نیآرم نکهیتوجه به ا

 ببرد

 

داد که تا  یم حیاو ترج یبعد از شام برود ول نکهیا ایاصرار کرد که شب رادر کنارش بماند و  هیآهنگ رفتن کرد سا یوقت عصر

خواست پدر  ینم گریاز طرف د دیفهمیم یرا به خوب نیا هیپدرش بود وسا یقانون زندگ نیهوا به خانه برگردد ا یکیقبل از تار

 ومادرش تنها باشند
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 شیبه آپارتمان برگشت از سکوت دوباره خانه دلش گرفت . مانتو و روسر یآسانسور بدرقه کرد و با ناراحت یاو را تا پا یمهربان با

را  شیتنها یبود و لحظه ها یکنارش م شهیمبل انداخت و با افسوس همانجا نشست .چقدر دوست داشت الاقل ساغر هم یرا رو

 کرد . یبا او قسمت م

 

 وسرگرم مطالعه شد دیدراز کش یکاناپه چرم یرو الیخ یمانده بود .پس ب یلیخ نیبه ساعتش اندخت تاآمدن آرم ینگاه

 

خسته  نیبه گردش در آمد. آرم یواریساعت د یدر و سپس رو یرو اراولیاخت یقفل، نگاهش ب در دیکل دنیبعد با چرخ ی.ساعت

 یدر حال نیفتد،آرمیباعث شد کتاب از دستش ب یشتاب زدگ ستادیدستپاچه از جا برخاست ومقابلش ا دنشیوارد خانه شد با د

 گره کرده با شک گفت: یکرد و با اخمها زیر اگذاشت چشمانش ر یمبل م یرا رو لشیکه وسا

 

 هوا؟! یپریها م وونهیمثل د ینیب یچرا هر بار منو م-

 

 خونه. یایخبر م یب شهیآخه هم-

 

 تمسخرگفت: با

 

 .رمیقبل از ورودم اجازه بگ دیبا یعنی-

 

 برداشتن کتابش خم شد و گفت: یبرا

 

 خونه. یایزنگ بزن و بگو زود م هی گمی، م ستین نینه منظورم ا-
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 خونم. امیتونم ب یکه دلم بخواد م یخونه منه و منم هر ساعت نجایزنگ بزنم،ا دیچرا با-

 

 گفت: ظیبا غ کالفه

 

 خونه مبارکت باشه. نیشش دانگ ا-

 

 و لپتاپش را بر داشت و به طرف اتاقش رفت. کتاب

 

را که بدست آورده است از دست بدهد.اما  یا ییمورد فرصت طال یکه با بحث ب دیترس یم دیرا نداشت شا نیبحث با آرم حوصله

 شده وکنترلش را از دست داده است. یعصبان نیدر برابر نگاه پر از شک آرم یدانست چرا لحظه ا ینم

 

اجازه وارد اتاقش شد و  یکه به در زد ب یپس از چند تقه ا نیگرفت و شروع به خواندن نماز کرد وسط نمازش بود که آرم وضو

 گفت:

 

 .؟ید ی!... چرا جواب نم تو ییکجا-

 

 رفت و در را پشت سرش بست. رونیاز اتاق ب یحرف چیه یدر حال عبادت است ب هیمتوجه شد سا یوقت یول

 

 قرار داد و از اتاق خارج شد. شیاز نماز سجاده اش را سر جا بعد
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 :دیپرس رفتیبه طرف آشپزخانه م کهیبود درحال یسرگرم مطاله پرونده ا نیآرم

 

 ؟یداشت یکاربا من -

 

 پرونده در دستش بردارد گفت: یسرش را از رو نکهیا بدون

 

 ! یتودراتاقمو قفل کرد-

 

 برداشت وگفت : نتیفنجان از کاب دو

 

 و سرجاش بذارم دیرفت کل ادمیشرمنده -

 

 یبرا قفل کردنش داشت یلیدل-

 

 گفت : ختیریم یدر فنجان ها چا کهیحال در

 

 بشه شیباعث کنجکاو خواستمینم طونه،یکنجکاو و ش یلیساغر!.. اون خ-

 

 یکردیکارو م نیموضوع بشه ا نیمامانم متوجه ا نکهیقبل از ا دیبا-
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 گذاشت وگفت : یشدستیودر پ دیبر کیک یا تکه

 

 ؟یداد ی............. حاال جوابشوچ ینشد شیکه مانع کنجکاو رتوئهیتقص نهمیبودم متوجه شده که ا ضیمن مر یمامانت وقت-

 

 را برداشت واز آشپزخانه خارج شد ینیس

 

 تمام جوابش داد: یبا سنگ دل نیآرم

 

 !دیبودیم نجاشیفکرا دیبا ن؛یکردیازدواج م نیگفتم : اونوقت که منو مجبور به ا-

 

 یشدستیو پ یبا او بحث کند. چا خواستیاصال نم دیکش یقیچشمانش را برهم فشرد ونفس عم یکنترل خشمش لحظه ا یبرا

 قرار دادوگفت: زیم یرا مقابلش رو کیک

 

 درست کردم! یتازه است ،.....عصر کیک-

 

 انداخت وگفت : کیبه ک یبا گوشه چشم نگاه نینشست .آرم شیمبل روبرو یرو

 

 ؟یکارا بلدنبود نی!....تو که از ا یکدبانو شد -

 

 ازم گرفته شده زیخونه تو حس همه چ یبودم !...اما تو -
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 !؟یکرد دایه امروز حسشو پشد یحاال چ -

 

 اون درست کردم یعالقه داره ، برا یلیمن خ یکهایساغر به ک-

 

 به او،گفت : قیعم یزد وبا نگاه هیمبل تک به

 

 فرق داره یلیساغر باتو خ-

 

 گفت : یلبخند با

 

 وزبون درازه طونیش یلیگن ،......اون خ یهمه م نویا-

 

 تو برسه یبه پا یاز نظر زبون هم فک نکنم کس یهم زد طونیکه تو رو دست خود ش یطونیتو ش-

 

آوردم امکان  ینم ادیاگه خودم زمان تولدتو به  یستیخانواده ات ن هیروشن اصال شب یهاتونه تو با موهها و چشما افهیق منظورم

 ینداشت باور کنم بچه اون خانواده باش

 

 روشن یلیاون ترك بوده با مو وپوست خ ممیمادر بزرگ پدر هیمن شب-
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 انداختیجنگل م ادیسبزکه آدم و به  یبا چشمها زدیآفتاب برق م رنوریکه ز ییطال ی.موهها یبورتر بود یلیخ هاتیبچگ-

 

 گفت: جانیو ه یشاد با

 

 ؟ ادیم ادتیمنو  یها یچه جالب تو بچگ-

 

 تمسخر گفت : ینوع با

 

 یکردیم یهات همه رو عصب هیبد عنق که با گر قویج قیدختر ج هیآره -

 

 بودم یبچه آروم یلیمن خ گهیم شهیاما مامانم هم-

 

 ذاشتیسر به سرت نم نیکه آرت ی!البته تا وقت یبود-

 

 دیعقلش شد وآرام پرس میتسل تاینه نها ایرا بپرسد  خوردیسرش وول م یتو شیوقت پ یلیکه از خ یدل بود سوال دو

 

 ؟ یاریم ادیکه قرار ازدواجمونو گذاشتنو به  یتو لحظه ا نیآرم-

 

 وگفت : دیرا جلو کش کیک یشدستیدستشو کنار گذاشت وپ یتو پرونده
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 ! یآره اما اونوقتها اصال قرار نبود تو نامزد من باش-

 

 دیپرس کنجکاوانه

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

 در سکوت نگاهش کرد یلحظه ا نیآرم

 

 دیو دوباره پرس اوردینگاهش طاقت ن ریز هیسا

 

 نبود من نامزد تو بشم ،پس اونهمه اصرار................. بود که قرار یمنظورت چ-

 

 وگفت : دیحرفش پر انیم نیآرم

 

 کرد ینم یالبته با هر کدوم از پسراش، فرق یخواست تو عروسش بش یاصرار بابام بود،....... اون فقط م-

 

 گفت: یناراحت با

 

 حتما با تو ازدواج کنم کردیاصرار م نهمهی! پس چرا ا کردینم یفرق-
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 : دیپرس آرام

 

 من بود؟ یجا نیآرت یدوست داشت-

 

که  یمشکالت نیکدام از ا چیه بودیم نیاگر آرت دیبود شا یم نیآرم یبه جا نیخواست آرت یجاخورد او هرگزدلش نم یا لحظه

 را تحمل کند یعشق اولش بود واو حاضر بود در کنارش هر سخت نیداشت اما به هرحال آرم یامروز داشت را نم

 

 گفت : یبا لحن غم گرفته ا دیکه او را در متفکر د نیآرم

 

 .......نیآرت یالبته که دوست داشت-

 

 زده گفت : جانیرا قطع کرد وه حرفش

 

 تو بود نه؟....... یجا نیآرت یتو هم آرزو داشت-

 

 تلخ ادامه داد یپوزخند با

 

 نبود هیکردن بق اهیوس یشب باز مهیخ نهمهیبه ا یازین چیه گهیبود د نیه اگه آرتآر-

 

 با آرامش گفت : نیآرم
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 !ی... ناراحت نی،نه آرت یحاال زن من نکهیازا-

 

 زد وگفت: یظیغل شخندین یعصب

 

 یگیم شهیکه خودت هم هیزیچ نیکنم ا یمگه من زن توام!...... من فقط مهمون چند ماهه خونتم که مجبورم در کنارت زندگ-

 

 داشتم یلیکارم دل نیا یچون برا یتو همسرم بش خواستمیمن نم-

 

 دیاز خشم نال پر

 

 ؟ یلیدل چه

 

 گفت : دیبا ترد تایتلخ نها یمردد ماند وپس از سکوت یا لحظه

 

 متنفرم کنندیم نیو همه تحس شونییبایکه ز ییبایز یمن اززنها-

 

 گفت : یپوزخند با

 

 ثبت کنن نسیتو گ دیتورو با قهیسل-
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 داشته باشم که چشم همه مردها دنبالش باشه یزن خوامیو نم میچرا!چون منطق-

 

 !یدار یمشکل اساس هینه، چون -

 

در  شهیوآلوده به هوس دنبال همسرم باشه و مجبور باشم هم فیدو چشم کث رمیهر جا م خوامیکه نم نهیمشکل من فقط ا-

 ه ازش مواظبت کنمهرز ینگاهها  نیمقابل ا

 

 ؟ یندار یاعتماد چی..... تو به اون ه؟یپس همسرت چ-

 

 بازنیو خودشونو م ارنیمردها کم م نیهمه زنها در برابر نگاه پراز تحس-

 

 یکن یم نیحرفت به من توه نیبا ا یتو دار-

 

 که با همه وجود باورش کردم هیزیچ نیبه تورو ندارم ا نیاما من اصالقصد توه-

 

 گفت : یبود قلبش فشرده شد پس با دلخور دیپرازشک وترد نیآرم دگاهیهمه د نیا نکهیا از

 

هر  یخوایم شناسمیم ییچند تا هیرغبت نگاه کردن بهشونداشته باشه من  یکه کس یباش یدنبال زن دیحساب با نیپس با ا -

 آدرساشون و بهت بدم ؛برو هرکدوم که زشتربودو انتخاب کن میوقت از هم جدا شد
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 شد وآرام گفت : زیخ میاش به طرفش ن هیاز کنا یالیخ یب با

 

 ! ینازیخودت م یبه خوشگل یتودار-

 

 شناسمیم یو تا حدود یو که دنبالش ینه من فقط خواستم بگم کس-

 

 قبالنم بهت گفته باشم نویبه نظرتو ندارم!........ فک کنم ا یازیانتخابم ن یمن برا-

 

 جذاب باشه یلیخ دیکه اون با کنمیچرا همش حس م دونمیاون انتخاب شده است !...........اما نم دونمیآره م-

 

 زمزمه کرد آرام

 

 و شکننده ست بایز یاز اونچه که تو فکرشو کن شتریب یلیهست!..... خ-

 

 کردیبود حس م دهیکه هرگز ند ینسبت به زن دیشد یتنفر هیرم و پر احساس بود که ناخود آگاه ساکالمش آنقدرگ لحن

 

 گفتگو دوباره به مبل لم داد وگفت: ریمس رییتغ یبرا نیآرم

 

 یو جواب نداد یچند بار تماس گرفتم گوش یامروزکجا رفته بود -
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 گفت : یپوزخند با

 

 یریگیشکاك آمار م یمثل مردها یشد-

 

 وسرد جواب داد خشک

 

 باهات کار داشتم-

 

 الزم داشتم که تو خونه نبود یزهائیچ هیامروزم  یغذا هیته ی... برا،یرفته بودم سوپر-

 

 دیغر یعصب

 

 اوردمیبرات م یبه خودم هر چه الزم داشت یزنگ بزن هی یخواستی،م دیخر یسوپر یمگه من مردم که رفت-

 

 دادمیانجام م دهامویخودم خر شهیبه تو زنگ بزنم، من خونه بابام هم دیمگه خودم چالقم که برا دو قلم خر-

 

 یبر رونیب ییتنها دمیهم خونه منه، منم بهت اجازه نم نجایخونه بابات ،خونه بابات بود! ا-

 

 انجام بدم ییتنهام و مجبورم کارهامو تنها شهی،من هم یکنیم ینجوریواه چرا ا-
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 دمی،چشمم کور، خودم همه رو انجام م دندم نرم یالزم دار یبهم بگو چ-

 

 یو وقت سر خاروندن ندار یگرفتار شهیهم یکنیتو که ادعا م-

 

 مجبورم که داشته باشم ! یعنیدارم ،-

 

 الود گفت : بغض

 

کنم !.... چرا  یراحت زندگ یذار یپس چرا نم هییو قرار ما جدا ستیما ن نیب یچی.... ،اگه هن؟یداره آرم یکارها چه معن نیا-

 ؟. یهست ی!. تواصال نگران چ یدار یبر نم می.....چرا دست از دخالت تو زندگ؟،یکن یمنو محدود م نهمهیا

 

آرام  نیریش یرا باال داد وهمراه با لبخند شیابرو یتا کیکه در عمق چشمانش زل زده بود  یودرحال زشدیخ میطرفش ن به

 گفت :

 

 ام ؟من نگران تو یکن یواقعا فکر م-

 

 : دیرا با حرص قورت داد وپرس بغضش

 

 ؟ یپس چ-
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ببرند ،اونوقته که سرتا سر  ییکه از رابطه ما با هم بو هیکنن ! کاف یم یبرج زندگ نیچندتا از دانشجوهام تو ا یدون یتو نم یعنی-

 بچه ها دیسوژه جد میش یشن و م یدانشگاه خبردار م

 

 . میکرد رهی،مگه گناه کب میخوب بش-

 

 برا من از اونم بدتره-

 

شود اما موفق  شیاشکها زشیکرد مانع ر یسع یلیکرد ،قلبش شکست . خ یم دیتلخ را تائ قتیحق نیتمام ا یبا سنگدل نکهیا از

 از جا برخاست و بغض الود گفت : دیدرخش یکه حلقه اشک در چشمانش م یدر حال تاینشدو نها

 

منو تحمل  نجایا یتو مجبور نکهیخان و من از ا نیآرم یتو برد شهیدتره !......مثل همهم ب رهیآره درسته. رابطه ما از گناه کب-

خونه حتما قبلش به من  ییایزودتر از موعد هر شبت ب یپس هر وقت خواست نیکنم از ا یواقعا متاسفم! پس خواهش م یکن

 تو نشم . یاراحتقفسم و باعث ن یخبر بده تا برم تو

 

 محکم مچ دستش را گرفت و گفت : نیخواست از کنارش رد شود که آرم یم

 

 کجا ، هنوز حرفم تموم نشده و به تو اجازه رفتن ندادم .-

 

 گفت : یکرد مچ دستش را ازاد کند آشفته وعصب یم یکه سع یحال در

 

 داشته باشم . ازیکه به اجازه ات ن ستیکالس درس تو ن نجایا-



 یمهمان زندگ

528 
 

 

 شاند گفت :مبل ن یرا محکم رو او

 

 .یبهم احترام بذار یو موظف یشاگرد من یاتفاقا برعکس تو هر جا که باش-

 

 دیالود نال حرص

 

 ؟! خورهیبه چه دردت م یاحترام زورک-

 

 ارامش گفت : با

 

 . میعادت دار یما استادها به احترام زورک-

 

 گفت : یمحکم وآمرانه به تند نیاز جا برخاست که ان جا را ترك کند که آرم دوباره

 

 . نیگفتم بش-

 

 آرام گفت : نیآرم ستادیا شیسرجا یحرکت چیه یلحن قاطع کالمش ب ریتاث تحت

 

 یدوستت و فراموش کرد یزود نیبه ا-



 یمهمان زندگ

529 
 

 

ضعف  نهمهیکرد . از خودش و ا یاز نقطه ضعفش به نفع خودش استفاده م نیرفتن و ماندن مردد مانده بود باز هم آرم نیب

 لرزان زمزمه کرد ییخورد.با تن صدا یحالش بهم م

 

 . یکن یمن به نفع خودت استفاده م یاز ضعفها شهیلعنت به تو ،هم-

 

 زد و گفت : یپوزخند

 

 خبر داشته باشه بشیکه از نقطه ضعف رق روزهیپ یطوره ،کس نیهم شهیهم-

 

 دم . یو م نهاتیمه توهکنم و جواب ه یم داینقطه ضعفتو پ یروز هیمطمئن باش که منم -

 

 گفت : یسر خوش با

 

 منتظر اون روز هستم-

 

 داد و گفت : هیبا آرامش به مبل تک سپس

 

 ادیاصال خوشم نم یکنیم هیمثل بچه ها فقط گر نکهی، من از ا ینیشیچرا نم-
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 کرد گفت : یرا پاك م شیکه اشکها یکند و در حال ی، دستمال یواز جا دستمال نشست

 

 خب ؟-

 

 . یزنگ زدم که جواب نداد نیصبح برا هم-

 

 حاال که هستم .-

 

 ؟ هیپسره چ شیگرا-

 

 . ینقشه کش-

 

 خوبه ! یلیخ-

 

 گفت: یعصب

 

 خوبه............ یلی!....خنیفقط هم-

 

 گفت : یالیخ یب با
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 ده یکار مچند ساعت  یخدمت و سابقه کار اونم روز انیجوجه مهندس تازه کار، بدون پا هیبه  یک یفکر کرد-

 

 ؟. یکن یدر موردش فکر م یتو گفت یول-

 

 شروع نکن . گهیرو مخم بودن ، پس خواهشا تو د نیتمام امروز بابا و آرت-

 

 ؟ یچ یعنی-

 

 شد و گفت : زیخ مین

 

 که تو هم ..... یالبته به شرط امیمن با تو راه م-

 

 زده گفت : شتاب

 

 کنم . یقبول نم نویا یکن ممیق مهیدانشگاهمو بزنم که اگه ق دیفقط نگو ق-

 

 زد و گفت : یلبخند

 

 . یباش بندیکه به قولت پا یندارم البته فقط تا وقت یکار یکی نینه با ا-
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 ........... یخوب پس چ-

 

دفترم البته با تمام  ادیب 3،فردا به نامزد دوستت بگو ساعت  یداد ی،فقط فراموش نکن که امشب چه قول ادهیبرا اون وقت ز-

 ارکش.مد

 

 و گفت : دیکش یفیخف غیزده ج ذوق

 

 یشرمنده ام نکرد نیجلو نازن نکهی! از ا نیآرم ی....مرس یمرس-

 

 را به حالت تاسف چند بارتکان داد و گفت : سرش

 

 دیهست یدونه چه موجودات یامان از دست شما زنها که فقط خدا م-

 

 چرا؟-

 

شدم  ییهویشد،  یخواست سر به تن من نباشه حاال چ یو دلت م یختیر یاشک م شیکه چند لحظه پ یتو نبود نیمگه هم -

 یاماهرگز فراموش نکن من ازاون مردها دیشیو سوارشون م دیکن یمردها رو خر م تونیآدم خوبه ! شما زنها برا منافع شخص

 ستمین لیذل

 

 سرخوش گفت : یلبخند با
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 کنم . یفکر نیمن غلط کنم در مورد تو همچن-

 

 شد و گفت : رهیبه او خ یباوربا نا نیآرم

 

خودت و  یکه حاضر زهیبرات عز نقدریاون ا یعنی،  یگذریبه خاطر دوستت از غرور خودت م نمیب یجالبه که م یلیبرام خ-

 . یو خوارکن کیکوچ نهمهیا

 

وغم کنارم بود و هست او بارها به  یو در همه حال ، تو شاد شهیکه هم هیتنها دوست نیاونو اندازه خانواده م دوست دارم ، نازن-

 خودش گذشته که فقط کنار من باشه قیخاطر من از عال

 

 زد وگفت : یخند پوز

 

 صداقتو بهت ثابت کرده نهمهیا یچه جالب چه جور-

 

و من عمران  دیکه شن یبود تا وقت شیزندگ یاز آرزوها یکی نیبخونه و روانشناس بشه، ا یآرزو داشت روانشناس شهیاون هم-

 میکنار هم باش شهیرو زد تا که هم یروانشناس دیانتخاب کردم و اونم ق

 

 ارهیخواد توش دووم ب یرشته عالقه نداره ،پس چطور م نیبه ا یکرده ، وقت انتیاون به خودش خ یول-

 

رشته رو ادامه داد و حاال هم خوشحاله که بخاطر من تونسته  نیا تیکرد با عالقه و جد دایرشته پ نیتو ا شو،یمرد زندگ یوقت-

 رشته رو انتخاب کنه و با سروش آشنا بشه . نیا
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 یبرا نهمهیمرد واقعا مناسب دوستت هست که ا نیا یکن یفکر م یکن یم گرونید یخصوص یزندگ یچرا خودتو قاط-

 . یکن یبه هم تالش م دنشونیرس

 

 با حسرت گفت :-

 

 کنه. یو دوست داره و بخاطرش حاضره هر کار نی، اون واقعا نازن هیسروش پسرخوب-

 

 هیکاف یزندگ هی یبه نظرت فقط دوست داشتن تنها برا-

 

 فکر کردن آرام گفت : یبود. پس از لحظه ا دهیاز او پرس مایبود که ن یدرست همان سوال نیا

 

 رد.و تحمل ک یشه همه مشکالت زندگ یبا دوست داشتن م-

 

 . یکن یباهاش زندگ یتو رو دوست داره پس حاضر مایچون ن یعنی-

 

 الزمه . یلیعشق خ یزندگ هی،برا  ستمیعاشقش ن یرو دوست دارم ول مایمن ن-

 

 سکوت کرد و سپس گفت : یلحظه ا نیآرم
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 به رشته عمران عالقمند شد یاز ک-

 

 دمیاتاق پدرم د یپدرتو تو یکه نقشه ها و طرح ها یاز وقت-

 

 دیکرد وپرس زیر چشماشو

 

 منظورت کدوم طرحهاست ؟-

 

سالها پدرم از اون  نیشد . تو ا نشونیب یکه باعث کدورت و ناراحت یبود . همون دهیما کش یخونه کلنگ یکه برا یهمون هائ-

و صداقت چند  یستاجازه داده بود چندتا کاغذ پاره دو نکهیبه خاطر ا دیکرد . شا یم یگرانبها نگهدار یش هیطرحها مثل 

از  شونیچند وقته واقعا سواله که چرا پدرم به خاطر دوست نیبود برام ا یعصبانسوال ببره از دست خودش  ریسالشون و ز

 نگذشت . یخونه کلنگ هیاز  یدخترش گذشت. ول

 

 تحت فشاراست پس با آرامش گفت : یلیخ هیحس کرد سا نیآرم

 

دونست که تو رو مثل بچه خودش دوست  یداشت و م نانیبه پدرم داده بود.پدرت به پدرم اطم شیقول تو رو سالها پ نکهیبرا ا-

 کنه . یم یهر کار تیخوشبخت یداره و برا

 

 .میریبگ میذاشتن خودمون تصم یم دی. با کردنیانتخاب م نیما رو مجبور به ا دیاما اونا نبا-

 

 . یراه رو انتخاب کرد نیکه بخاطر اون ا یتو بود نیپدرت تو رو مجبور نکرد ،ا-
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از  شیرو که سالها به خاطر لجباز یدوست گهیخواست دخترشو از دست بده و از طرف د یطرف نم کیپدرم تحت فشار بود از -

 دست داده بود .

 

 .ستیپس اون مقصر ن-

 

دم به شدت مخالفت کرد و تنها به خاطر رشته عمران رو انتخاب کر دیفهم یوقت یمن بود حت یمخالف انتخابها شهیاون هم-

 داد. تیکه به من داشت کوتاه اومد و رضا یعالقه ا

 

 بود ؟ یمخالفتش چ لیدل-

 

ام  هیپرستار بشم که با روح ایداد دکتر  یم حیداره ، ترج یادیزن مشکالت ز هیرو انتخاب کنم که برا  یخواست رشته ا ینم -

 سازگارتره.

 

 زد وادامه داد یلبخند

 

 قابل تحمل بود . ریبراش غ نیساختمان چند طبقه تصور کنه ، ا هی یباال یمنیکاله ا هیخواست منو با  یهرگزدلش نم-

 

 ؟ یمهندس ناظر بش هی؟ که فقط  نهیهدف تو از عمران ا یعنی-

 

 ساختمون چند طبقه باشم . کیآرزو داشتم مهندس ناظر  شهیخوب معلومه ،من هم-
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 دم . یاجازه رو نم نیاوقت بهت  چیمن ه یول-

 

 . یحقو ندار نیتو ا-

 

 امیمورد اصال کوتاه ب نیا یکه تو ستمیحقو داشته باشم و مثل پدرت هم ن نیفکر کنم بعنوان شوهرت ا-

 

 . یمن دخالت کن یزندگ یتو یتون ینم گهیو تو د میما تا اون موقعه از هم جدا شد یول-

 

 شرکتشون استخدام نکنند. یکدوم تو روتو چیحساب به همه بچه ها مسپارم که ه نیپس با ا-

 

 چرا ؟-

 

 بشن . شیبایفقط محو ز هیدستور بده و بق هیهمسرم بوده به بق یمدت هیکه  یتونم تصور کنم کس یچون نم -

 

شرکت  هیبرا خودم  رمیگ یز تو مکه ا یا هیتونم با مهر ی؛ من م دمیکه به خاطرش زحمت کش یشغله منه ،حرفه ا نیاما ا-

 سرسخت خواهم بود . بیرق هیگم که برات  یحاال هم بهت م نیکنم . از هم یراه انداز کیکوچ

 

 زدو گفت: یپوزخند
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 . یندار یاجیبه پول من احت یکن یتو که ادعا م-

 

 .ادی یحق منه و پول تو به حساب نم هیمهر-

 

 حق تو اه؟ یبابت چ-

 

 . یگرفت میکه اززندگ یبابت آرامش-

 

 راحت یلیخ یدادیهمسر و انجام نم هی فیکدوم از وظا چیزبده من بفهمه که تو ه لیوک یاما وقت-

 

 رهیمن بگ یحکم طالق و برا هیمهر الیر کی یتونه بدون پرداخت حت یم-

 

 تمام گفت : یسادگ با

 

 که من انجامش ندادم . هیهمسر چ هی فیوظا-

 

 . میقرار ما بود ، ما با هم توافق کرد نیا یول-

 

 ! یهم دار یادعات مدرک نیا یتو برا-
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 -من صداقته منه مدرك

 

 -مستنداند . تیدادگاه فقط مدارك قابل رو ی، برا ستین یبرا دادگاه کاف نیا یول

 

 .... ی، تو بهم قول داد یبزن زیهمه چ ریکه ز یستیقدر نامرد ن نیتو ا -

 

 کنم که به نفعم باشه . یو م یمن فقط کار-

 

دم از  یم حینداره من ترج یرادی، ا یخودتو بهم ثابت کن ینامرد یکه بخاطر پول حاضر یو پول پرست فیکث نقدریاگه تو ا-

 کردم . یزندگ یچندش وونیبرام ثابت بشه که چند ماه رو با چه ح نکهیام بگذرم تا ا هیمهر

 

 زد و با آرامش گفت : یکرده بود لبخند یبانحد عص نیاو را تا ا نکهیاز ا نیآرم

 

 کنم . یم تتیراه حما نی، من تا آخرش تو ا یکن یو درست و تمام نم ید ینم لیچرا ادامه تحص-

 

تموم شد  نجایدرسم ا یکنه ، بهش قول دادم وقت یم فیندارم ، خاله ام تو فرانسه داره کارهام و رد یاجیتو احت تیمن به حما-

 خوام هر طور شده برم دانشگاه سوربن و درسمو اونجا ادامه بدم . یبرم اونجا ، م

 

 نظر من برات مهم باشه ؟ نکهیبدونه ا یکن یم یزیبرا خودت برنامه ر-

 

 پر اندوه گفت : یلحن با
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 هر دومون مهم باشه . یمن برا هندیرم و فکرنکنم اونوقت نظرتو و آ یم گرونیو ترحم د یمن بعد از طالق و فرار از دلسوز-

 

 از جا برخاست و گفت : نیآرم

 

 اتاقم کجاست دیکل-

 

 . یخور یشام نم-

 

 سرد گفت : یلیخ

 

 ندارم . لینه م-

 

 کنارراه پله را نشان داد و گفت : وریدرا هیسا

 

 اول . یتو کشو-

 

 از پله ها باال رفت . عیاتاقش را برداشت و سر دیکل یحرف چیه یب نیآرم

 

 شد گوش سپرد . یپخش م نیکه از اتاق آرم ینیاز غصه همان جا نشست و به آهنگ غمگ یکوه با
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 برات رمیم یم

 

 خنده هات ادیکنه اون ، یچه م یبدون اگه

 

 گرفته تنم،از برق اون نگات ی،گر یزد شمیآت

 

 همه خاطرات نیمن موندم وتو و،ا حاال

 

 برات رمیم یم

 

 هنوز عاشقم

 

 به ساز دلم یوبسوز یخوام که بمون ینم

 

 رم یمن م یگفت

 

 از دلم اکهیبه فرداها  یبر یتونست ینم

 

 خوشگلم اریتا فرداها، ستین یراه گرچه
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 همدلم اری

 

 بکن باورم

 

 تو یکه نشسته تو غربتم ،برا یمن

 

 میزندگ کل

 

 سوزه مثل جهنم همه، یم

 

 تو یسوزه مثل جهنم همه، به پا یم

 

 تو. یپا به

 

 ر،یبه خ سفرت

 

 شهر دور، هیجا تک وتنها تا  نیاز ا یر یم اگه

 

 نور، ایدن هیرسه به  یکه رفتن بدون ما م برو



 یمهمان زندگ

543 
 

 

 نور، ایدن هیرسه به  یکه رفتن بدون ما م برو

 

 نور. ایدن هی به

 

 ،یایخوام ب ینم

 

 ،یمن تو حروم بش یکیتار ونیخوام م ینم

 

 خوام ازت، ینم

 

 ،یبرام تا تموم بش یشمع بسوز هیمثل  خوامینم

 

 .یخوام فقط آرزوم بش یکه م یهمه بزرگ یا برو

 

 ،یایخوام ب ینم

 

 ،یمن تو حروم بش یکیتار ونیخوام م ینم

 

 خوام ازت، ینم
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 ،یبرام تا تموم بش یشمع بسوز هیمثل  خوامینم

 

 ،یخوام فقط آرزوم بش یکه م یهمه بزرگ یا برو

 

 ،یبش آرزوم

 

 برات. رمیم یم

 

 « یباقر یبرات از عل رمیمیم »

 

فرو  یاز خواب برخاست و از اتاقش خارج شد . خانه در سکوت وهم آور شهیداشت زودتر از هم نیکه با نازن یبخاطر قرار صبح

پر از  یوانیرا برداشت و ل ریپاکت ش خچالیخانه عادت کرده بود . وارد آشپزخانه شد و از  نیا زیبه همه چ گریرفته بود اما او د

 پشت سرش گفت : نیبود که آرم دهیرا ننوش ریش. هنوز  ختیخودش ر یبرا ریش

 

 هم به من بده ریش وانیل هی

 

 واضافه کرد دیرا کنار کش یصندل

 

 گرم باشه ." حایترج-
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 تعجب به طرفش برگشت و گفت : با

 

 -.  یکردم رفته باش ی، فکر م یهنوز خونه ا تو

 

 : دیجوابش را بدهد پرس نشست وبدون آنکه یصندل یرو

 

 -افتاده ؟. ی، اتفاق یشد زیسحرخ امروز

 

 کتابخونه . میبر دیقرار دارم ، با نیبا نازن-

 

 ؟ ارمیکن برات م ستیل یخوا یم ییچه کتابها-

 

 . میر یمطالعه م یبرا-

 

 شه مطالعه کرد ؟. یخونه نم یتو-

 

 گفت : دیچ یم زیم یصبحانه را رو لیکه وسا یحال در

 

 از بچه ها هم هستند گهیو چندتا د میستی، تازه تنها هم ن میزاره درس بخون یکنه و نم یم یطونیش یه نیخونه نازن یتو-
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 نشست و ادامه داد . شیگرم شده را مقابلش قرار داد و رودر رو ریش وانیل

 

 !! نجایا انیتونم ازشون بخوام ب یبا بودن تو نم-

 

 نیکرد آرم یهمسر رفتار م کیزن خانه داراست و مثل  کیکرد  یکه واقعا حس م یلحظات را دوست داشت ، لحظات نیا چقدر

 و گفت : دینوش ریاز ش یجرعه ا نیکرد . آرم یم یشوهر مهربان را باز کیخوب نقش  یمواقع نیهم در چن

 

 . یبرسونمت بهتره که زودتر حاضر بش یخوا یاگه م-

 

 زل زد و گفت : نیه به آرمچشمان گرد شد با

 

 اما..........-

 

 و خشک وسرد گفت : دیحرفش پر انیم

 

 دنبالت . انیب نشیبا داداش نازن زتینکنه قراره دوست عز-

 

 گفت : یرا گرفته بود ول نیآرم منظور

 

 اسمه دوستمه نه داداشش . نینازن-
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 نگاهش کرد وگفت : ریبا تحق نیآرم

 

 . یشخنگ با نهمهیا ادیبهت نم-

 

 . یادب باش یب ادیبه تو هم نم-

 

 برخاست و گفت : شیاز جا نیآرم

 

 کنمیجمع م زوی، من خودم م یحاضر ش یزودتربر یبامزگ نهمهیا یبهتره به جا-

 

 یزندگ نیدر ا یزیبرود ،بودن با او را به هرچ نیداد همراه آرم حیترج یمانده بود ول یبه وقت قرارش باق یلیهنوز خ نکهیا با

 پر از تنش بود . شهیهم شیبودن برا نیداد اگرچه کنار آرم یم حیترج

 

 را برداشت و از اتاق خارج شد . شیو کتابها فیکرد ک یمقنه اش را مرتب م نهیکه مقابل آ یلباسش را عوض کرد و در حال عیسر

 

از اتاقش  نیبا خارج شدن آرم یبشدت ناراحت شد ول یسرکارش گذاشته لحظه ا نیحتما آرم نکهیدر سالن نبود ،از فکر ا نیآرم

 آمد وآن را مقابلش گرفت وگفت : نییدر دستش بود از پله ها پا یکه جعبه ا یدر حال نیآرم دیکش ینفس راحت

 

 مال توهه! نیا ایب-
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 به جعبه دوخت وگفت : نینگاهش را از آرم متعجب

 

 یکن یم زیمنو سوپرا یروزا ه نیشده ا یچ-

 

 خند گفت :لب با

 

 دم یم زهیبهت جا یشد ییبچه حرفشنو یلیخ نکهیبراا-

 

 گفت : یبا پوزخند همراه

 

 ،اونم از دست تو؟! زهیجا-

 

 زل زد وگفت: نیبه آرم رتیبه آن انداخت وبا بهت وح یرا از دستش گرفت ونگاه جعبه

 

 همراست؟ یگوش-

 

 شده بود با آرامش گفت : رشیدستگ زیکه از نگاهش همه چ نیآرم

 

 یو که فراموش نکرد شبمونیتنها شرط منه ،قرار د نیخوب ا-
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 ........... یول-

 

 ینره اجازه ندار ادتی،فقط  یندار تیبه خط قبل یازین گهیود دهیهمرات باشه،خطش هم جد یگوش نیا یر یهرجا م دیبا -

 یاون پسره بد ای نیبه آرت نویشماره ا

 

را  یسرکوب خشمش گوش یخواست برا یبود ،دلش م دهیاش به حد انفجار رس ییزور گو نهمهیانداخت از ا یگاهحرص به او ن با

 دیکش ادیبکوبد تا که به آرامش برسد پراز خشم فر واریبه د

 

 خور احمقه ! یتو سر هیکه زن  ،یفکر کرد یتو با خودت چ-

 

 آرامتر ادامه داد یتازه کرد وکم ینفس

 

با  یهنوز کس یامروز شرفتهیپ یایدن ی،واقعا مسخره است که تو یفرار کرد تیشم که تو از عصر جاهل یدارم کم کم مطمئن م-

 وجود داشته باشه یطرز فکر جاهل

 

 آرامش محکم گفت : با

 

 ی،بهتره مراقب حرف زدنت باش یریتند م یدار-

 

 گفت : دیلرز یکه از خشم م یحال در
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 ی)چه حرف چرند یذاشت یبه خواسته ام احترام م یندارم ،اگه برام ارزش قائل بود اجیاحت یه بودم به گوشمن قبال بهت گفت-

 آورد چه رسد به ارزش ( یاو را آدم هم به حساب نم یحت نی،خودش هم از حرفش خنده اش گرفته بود آرم

 

 دیداد کش یعصب نیآرم

 

 همراست.......... یگوش هیفقط  نیا-

 

 گفت : یوبه تند دیحرفش پر انیم

 

 دایتکه هاشو پ یر یم یکن وقت ی،سع نییپنجره پرتش کنم پا نیخوام از هم یم نمیهمراه ،به خاطر هم هیتا  ابهیرد هی نیا-

 باشه یمتیگرون ق یگوش دیکه با داستیچون ازجعبش پ یکن

 

 نمیاونو بب ستی،چون هنوز نامزد دوستت و مالقات نکردم وخوشحالم که اصلنم قرار ن ستیمهم ن-

 

خواست مقابل  ینم یاش گرفته بود ول هیمبل نشست ،گر یرو یوضعف با سست یچارگیو از سر ب دیلبش را به دندان گز یعصب

 دهیرا ناد نیتوانست نازن یبه فکر فرو رفت نم یگرفت و لحظه ا شیدستها انیسرش را م ینشان دهد با سردرگم فیضع نیآرم

 نکهیومنتظر جوابش بود با ا ستادهیا شیروبه رو نیارزشمند تر بود ،آرم شیبرا یزیاز هرچ نینازن یوخوشحال یخوشبخت ردیبگ

 داشت گفت : یرا برم لشیکه وسا یدر حال یبا کالفگ تایدانست نها یرا م هیجواب سا یخودش به خوب

 

 مینشده بر رمونیبهم خبر بده ،حاال پاشو تا د3چه بود تا قبل از هر متیتصم-

 

 وآرام گفت: دیکش یقیکرد نفس عم یاحساس نفرت و انزجار م نیآرم یسنگدل نهمهیا از
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کنم و آدرس تو رو به سازمان ملل  یکمک هی یبه جامعه بشر دیبا نکهیکنم !............به ا یفکر م یاوقات به چ شتریب یدون یم-

 یخود بن الدن ای یعضو گروه طالبان ایبدم چون مطمئنم که 

 

 گفت: ینشست وبا لبخند شیروبرو نیآرم

 

 ؟یخوب که چ-

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 شم. یراحت م هاتیاز استبداد و و زور گو یکوتاهه و به زود یلیبا تو خ میبه هر حال خوشحالم که عمر زندگ-

 

 آرامش گفت: اب

 

 .یمن خالص بش یها ییزودتر از موعد هم از زور گو یتونیل،میدر صورت تما-

 

 داشت زمزمه وار گفت: یبرم لشیرا بهمراه وسا یکه گوش یبرخاست و در حال شیجا از

 

 دفترت. ادیم3قرارت و با سروش فراموش نکن،اون ساعت -
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 برخاست و گفت: شیهم از جا نیبه طرف پله ها رفت آرم نیوغمگ گرفته

 

 ..........شه؟یم یقرارت با دوستات چ-

 

 آرام گفت: یلیبه طرفش برگردد از پله ها باال رفت و خ نکهیا بدون

 

 وتورو تحمل کنم. امیمجبوربشم همراه تو ب نکهیدم قرارم و کنسل کنم تا ا یم حیترج-

 

تخت انداخت و با همه وجود  یخودش را رو دیشن بسته شدن در را یصدا یاز غم وغصه وارد اتاقش شد .وقت ییایدن با

 آزرد یم نهمهیاو را ا نی.چرا آرمستیگر

 

فرستاد که حوصله رفتن به کتابخانه را ندارد و او را  نینازن یبرا امکیپ کی دشیجد یآرام شد با گوش یکه کم یاز لحظه ا پس

 . ندیب یدر دانشگاه م

 

 یرا م شیاستخوانها زیماه آخر پائ ینشسته بود،سوز سرما نیمنتظر نازن مکتهایاز ن یکی یدانشگاه رو یو درمحوطه خارج رونیب

 شیزندگ نیو تنها به غروب غمگ ندیبنش کجایخواست ساعتها  یبود که دلش م نیروزها انقدر افسرده و غمگ نیسوخت .ا

 .شدیندیب

 

 گفت: ینیریبا لبخند ش شیستا دید را پشت سرش شیشانه اش به عقب برگشت و ستا یبر رو یقرار گرفتن دست با

 

 .ینشست نجایسرد ا یهوا نیا یچرا تو-
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 مهمان لبش کرد وگفت : یتلخ لبخند

 

 حوصله داخل رفتن و ندارم.-

 

 ؟ینیمنتظر نازن-

 

 کرده. رید کمیآره،-

 

 زاره. یطاقچه باال م ینامزد کرده کل یوروجکم از وقت نیا-

 

 .ستیحرفهان نیاصال اهل ا نینازن-

 

 .یتودار باش نهمهیکردم ا ینم ،فکریخود تو چ-

 

 ه؟یخودم چکار کردم !منظورت چ-

 

 .نهیمنظورم داداش نازن-

 

 ؟یخوب که چ-
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 زنن. یم ییحرفها هیبچه ها -

 

 :دیتعجب پرس با

 

 ؟ یبچه ها.........چه حرفها-

 

 .ینامزد بش نیکه قرار با داداش نازن گنیم-

 

 گفت: یبطرفش برگشت و با لحن تند یعصب

 

 و گفته. یچرند نیهمچ یک-

 

 جا خورده بود با بهت گفت: هیکه از برخورد سا شیستا

 

 گن. یهمه بچه ها م-

 

 .دیپرس یعصبان

 

 !ن؟یهمه بچه ها ک-
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 .دمیشن یمعمار یمن از بچه ها هیباور کن سا-

 

 و گفت: دیحرفشان پر انیم هیپشت سر سا نینازن

 

 ؟یدیرو شن یچ-

 

 انداخت و با حرص گفت: نینازن یبرگشت ونگاهش را رو هیسا

 

 .فیمشت اراج هی-

 

 کنارش نشست و گفت: نینازن

 

 شده؟ یچ یبگ نیخوا ینم-

 

 گفت: یخفه ا یبا صدا ناراحت

 

 نامزد کردن! مایمنو با ن دایبچه ها جد-

 

 گفت: یو با لودگ دیخند نینازن
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 ن؟یپس چرا منو دعوت نکرد-

 

 انم بپرس.خ شیاز ستا نویا-

 

 معترضانه گفت: شیستا

 

 گفتم. دمیرو که شن یزیمن فقط چ-

 

 گفت: شیکوتاه کردن بحث رو به ستا یبرا نینازن

 

 همش دروغه. نایا میگ یبهت م یما رو قبول دار یاگه هر دو یول یلطف کرد-

 

 گفت: یبا دلخور شیستا

 

 اصال به من چه.........-

 

 را در دست گرفت و گفت: هیدست سا نیهر دو را ترك کرد.نازن یعصبان و

 

 ؟یسرما منتظرمن نشسته بود یتو نجایا خه،نکنهیچقدر دستات -
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 آره.-

 

 کنه. یکه ازت پرستار یفتیب خیو رو دست استاد مشا یبش ضیخواد دوباره مر یدلت م ای،یخنگ ایتو-

 

 گفت: نیغمگ-

 

 ولم کن تو هم دلت خوشه.-

 

 دلم چرا خوش نباشه.-

 

 کرد گفت: یکه از جا بلندش م یانداخت و در حال هیسا یازوب ریز دست

 

 سرده . یلیخ نجایتو کالس. ا میبلند شو بر-

 

 بطرف کالس رفتند . و

 

 به چهره غم گرفته اش انداخت و گفت: ینگاه نینازن

 

 افتاده ؟ یاتفاق دایجد-
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 چطور مگه!........ نه

 

 .یهست یقاط یحساب نمیبیآخه م-

 

شرمنده اش  یفداکار نیبه خاطر ا نیرا تحمل کرده و نازن یکه امروز دوباره بخاطر او چه خفت دیبگو نیخواست به نازن ی)نم

 زد و گفت: یلبخند لیدل نیباشد(به هم

 

 .ستمینه ن-

 

 به نظرت من خنگم!-

 

 خدا نکنه. -

 

 .یکن یفعال که کرده، اگه که نه پس چرا تو منو مشنگ فرض م-

 

 گفت !! یم یچ شیستا یوز اصال حوصله ندارم،خودت که بودامر نینازن-

 

 .یریگیچرا به دل م گن،تویم یزیچ هیبگه ! بچه ها از رو حسادتشون -
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 .ستین نیموضوع ا -

 

 ه؟یپس موضوع چ-

 

 کنه. یو بشنوه ودوباره قاط عاتیشا نیترسم ا ینه،میموضوع آرم-

 

که ممکنه  یاونوقت تو قتبرك زد رهیکنه و منتظره که ازتو طالق بگ یم فیبه درك که بفهمه،طرف داره با دوست دخترش ک-

 رو درموردت بشنوه عاتیاون شا

 

 زد وگفت : یلبخندتلخ

 

رفته بود اصفهان ، منه  دیپروژه جد هیدر کار نبوده ؛ اونشب برا بستن قرارداد  یاون منو سر کار گذاشته بود ،اصال نامزد یناز-

 ور کرده بودم.ساده و خنگ هم حرفشو با

 

 نه. ای یدار یتو بهش حس نهیگفته بب ینجوریها ،ا هیاونم عجب مارمولک ی،ول ستین یشک چیتوکه ه یدر خنگ -

 

 و گفت: دیاز سر حسرت کش یآه

 

 هیخواد سر بتنش نباشه، یازش متنفرم که دلم م نقدریا کنمیحس م ییوقتا هیبهش دارم  یچه احساس گهیدونم د یخودمم نم-

 تونم بدون اون نفس بکشم. یکنم اصال نم یهم فکر م ییوقتا
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 زد و گفت: یلبخند نینازن

 

 شه. یروز متوجه همه اشتباهاتش در مورد تو م هیشه ،اون  یدرست م زینگران نباش همه چ-

 

 .میایبا هم کنار ب میتون یهم نم یلحظه ا یراه منو اون از هم جداست،ما حت -

 

 .میبا هم تفاهم ندار زایچ یتو بعض میرو دوست دار گهیهمد نهمهیمن و سروشم که ا-

 

 میدیهم کش یکه از روز اول برا هیاون خط قرمز ست،منظورمیمنظورم تفاهم ن-

 

افتاده  یاتفاق هی دیحتما با یخون یم اسی هیآ نهمهیا یدونم وقت یشناسم و م یشده،من تو رو خوب م تیزیچ هیتو دوباره -

 باشه.

 

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 

 -نیبا مدارکش بره دفتر آرم 3اس بزن و بگو ساعت هی. فقط به سروش ستین یزیچ

 

 ؟یخطشو پس چرا عوض کرد گهیمبارك،د دیجد یاس،گوش یخوب شد گفت-

 

 نده. یخطو به کس نیکن و شماره ا یلطف هیکنم،تو هم  یگذشته ام خداحافظ یایخوام با دن یم ییجورا هی-
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 یچرا خداحافظ یخوب ،ول اریبس-

 

 گذشته راحت باشم. الیخوام چند ماه از فکر و خ یم-

 

 .یراحتر یبدون گوش یگفت ی،تو که م یبخر یگوش یگرفت میچطور شد که تصم یحاال نگفت-

 

 گفت: نیغمگ

 

 .دهیخر نیدم،آرمیمن نخر-

 

 گرده شده گفت: یبا چشمان نینازن

 

 نمش؟یتونم بب یکاراهم بلد باشه،حاال م نیخوره از ا ینم شی!.....اصال به گروه خوندهیخر ،اونیجد-

 

که  یو در حال دیاز سر شوق کش یغیج یگوش دنیبا د نیرا به دست او داد. نازن یکرد وگوش فشیگرفته دست در ک یچهره ا با

 کرد گفت: یم شیو رو ریز

 

 -.هیمتیخوش دست و گرون ق یاست .گوش قهیخوش سل یلیطرف خ ادیچه با کالس،خوشم م یوا
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 .دهیخر دی،سفیعالقه دار دیدونسته تو به سف یاز کجا م حاال

 

 -رنگ و انتخاب کرده. نیبوده ا دیسف میقبل یچون گوش دیدونم شا یم چه

 

 .دهیخر نویپسندند ا یرنگ رو م نیدونسته اکثر خانمها ا یفکر نکنم ،احتماال چون م-

 

 شانه اش را باال انداخت و گفت: یالیخ یب با

 

 .ستیبرام اصال مهم ن لشیدل-

 

 را به دستش داد و معترضانه گفت: یگوش نینازن

 

 ،یاحساس نکبت یزنه که بگه تو رو دوست داره اونوقت تو ب یم شی!،طرف داره خودشو به آب و آتیاحساس یکه توچقدر ب یوا-

 .یزن یهمش حرف خودتو م

 

 .یگیکه تو م نهیآره،جون عمه اش ،هم-

 

 انداخت و گفت : فشیرا خاموش کرد و در ک یگوش

 

 خوام رو درس تمرکز کنم. یچرت و پرت وتموم کن م گهید-
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 رمیگ یم یچشم، الل مون-

 

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

 

که  نیاو هم یول آمد یبه خانه م شهیشبها زودتر از هم نیبود ،آرم دهیرا ند نیسه روز اصال آرم نیا یروز گذشته بود و او ط سه

 یغرور مانع م یدلتنگش بود ول یلیخ نکهیرساند. با ا یخودش را به اتاقش م عیسر دیشن یدر قفل را م دیکل دنیچرخ یصدا

کرد اصال از  یم یسع فتدیدر دانشگاه هم نگاهش به او ن نکهیا یبرا یحت دیایب رونیاتاقش ب زدر خانه است ا نیآرم یشد که وقت

اورد که  یخودش هم نم یگربه مغرور اصال به رو نیکرد اما ا یراداشت که از دست گربه فرار م ینرود. حال موش رونیکالس ب

 .کندیم یزندگ گرهمینفرد کیدر کنارش 

 

محکم و استوار وارد  یبا قدمها نیآرم یبه جانش افتاده بود. وقت بیعج یکالس داشت و ازسر صبح دلشوره ا نیبا آرم امروز

کرد  یانداخت و سع نیشد، سرش را پائ دهیاش حبس شد واحساس کرد تمام وجودش به آتش کش نهینفس در سکالس شد 

 کرد . یخود احساس م یرو کباربریرا هر چند لحظه  نینگاه آرم ینیخودش رامشغول جزوه اش کند.اما سنگ

 

 نیآرم یمحکم و رسا یشد. صدا رهیبرد خ تیجزوه برداشت و به صفحه وا یکرد نگاهش را از رو سیشروع به تدر نیآرم یوقت

کرد همه نکات مهم و  یم یانداز بود، در آخر کالس در عمق درس فرو رفته بود و سع نیدر سکوت و آرامش کالس طن

فرو کرد و او را از  شینوك خودکارش را در پهلو طنتیبود با ش نشستهکه در کنارش  شیکند.ستا یدرس را نت بردار حاتیتوض

 گفت: یبه طرفش برگردد با کج خلق نکهیا د،بدونیکش رونیه خود بعالم خلس

 

 .یخوا یم ی،چ یپهلوم و سوراخ کرد-
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 دهیکش شیکه ستا یکاتوریکار دنیجزوه اش انداخت ، برگه را برداشت و با د یرا رو یورق تاخورده ا یحرف چیبدون ه شیستا

 اشاره کرد نیاسمیبه او زد وبه  یچشمک یاز رو نرفت و با لبخند شیستا یرفت ول یبود به او چشم غره ا

 

به  یدوباره نگاه هیدانشکده ،سا یاستادها وبچه ها کاتوریپر بود از کار شیوکتابها دیکش یم ییبایز یکاتورهایکار شیستا

 سیکه در حال تدر نیبرگه برداشت وبه آرم یتفاوت سرش را از رو یکالس نبود ب یکدام از بچه ها چیه هیانداخت شب کاتوریکار

بود که در حال لگد زدن به  دهیرا کش نیآرم کاتوریکار شیبرگه افتاد ستا یرو دوبارهنگاهش  اریاخت یب یشد ول رهیبود خ

بادمجان  کیرا به اندازه  نیوخوش فرم آرم بایز ینی،ب ینوشته بود آخر وعاقبت عشق وعاشق کاتورهمیکار ریاست و ز نیاسمی

به  ینشست ونگاه شیلبها یرو یلبخند داگاه،ناخو دیرس یمضحک وخنده دار به نظر م یلیدراز خ یبود که با پاها دهیکش

 نوشت یبرگه ا یاشاره کرد ورو نیاسمیبه  یشخندیبا ن شیانداخت ،ستا شیستا

 

 نیاسمیبرگه روبرسون به -

 

در آن لحظه  نیاسمیشده بود انداخت  نی،مبهوت کالس وآرم قیعم یلینشسته بودوخ شیکنار فیکه در رد نیاسمیبه  ینگاه

 دیکش یروح بود که اصال نفس نم یب یمثل مجسمه ا

 

 تشر رفت وزمزمه کرد شیبا اخم به ستا لیدل نیهم به

 

 و بذار کنار یتو عمق درسه ،بچه باز ینیب ینم-

 

 به او انداخت و دوباره نوشت زیالتماس آم ینگاه شیستا

 

 رمیحالشو بگ دی! با هیکنم سا یخواهش م-
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 در جوابش نوشت هیسا

 

 میشی،اگه استاد متوجه بشه ،هردومون بدبخت م شیبس کن ستا-

 

 آرام زمزمه کرد شیستا

 

 ستیاون حواسش به ما ن-

 

 نوشت هیسا

 

 رو بذار برا بعد از کالس هایبچه باز نیتو رو خدا بذار حواسم به درس باشه ،ا-

 

 نوشت دوباره

 

 ینجوریتونه ا یعشقش م کاتوریکار دنیبعد از د نمیبب دیبذارم حواست به درس باشه ،با ینداد یاسیامکان نداره تا برگه رو به -

 تو عمق درس فرو بره الیخ یب

 

 کرد : نجوا

 



 یمهمان زندگ

566 
 

 دخترکه آرامش ندارم از دستت یریبم-

 

 یکه برگه را برم یدر حال نیاسمیپرت کرد . نیاسمیپشتش به کالس بود برگه را به طرف  نیآرم یلحظه مناسب وقت کی در

قاطع  یلحظه صدا نیزد درهم شیبه رو یلبخند کاتوریکار دنیبا د یانداخت ول هیبه سا رتیاز بهت وح یحاک یداشت نگاه

 انداخت نیدر سکوت کالس طن نیآرم یورسا

 

 آخر کالس چه خبره ؟-

 

 آمد اضافه کرد یم نییاز سکو پا که یحال ودر

 

 !نیگرفت نگیتیخانم ستوده اون آخر م-

 

شده بود انداخت  رهیخ نیکه سرد وخاموش فقط به آرم هیپراز وحشت به سا یکه در حال قبض روح شدن بود نگاه شیستا

 ادامه داد : زیتمسخر آم یشد با لحن یم کیکه به آنها نزد یدرحال نی،آرم

 

باعث تنوع ورفع  یباعث خندتون شده وکل یزیچه چ میدیفهمیم "قطعا دیکردیشد اگه ما رو هم عضو گروهتون م فیح-

 شدیکالس م یخستگ

 

نگاه نگرانش را به  نیاسمیدراز کرد  نیاسمیگرفتن برگه به طرف  یقرار گرفت ،دستش را برا نیاسمیاو و انیسرش وم یباال

 رونینکرده بود از دست لرزانش ب دایهنوز در دستش بود وازترس فرصت پنهان کردنش را پ برگه را که نیدوخته بود ،آرم هیسا

که از  ییدرهم وصدا یدن کارکاتور خودش چهره اش از خشم قرمز و فشرده شد وبا چهره ایبه آن انداخت اما با د یونگاه دیکش

 گفت : نیگرفت وخشمگ هیدورگه شده بود برگه را به طرف سا تیزور عصبان
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 ؟ دیدار یحیکارتون چه توض نیبرا ا-

 

 نیکرد از نگاه آرم یتلخ فرو رفته بود وتنها خشمش را با فرو کردن ناخن انگشتانش در گوشت دست کنترل م یدر سکوت هیسا

کرد  یمهار خشمش م یرا برا شیکه همه سع یکرده در حال شیعصبان یحساب هی،معلوم بود سکوت سا دیبار یآتش خشم م

 دیصمانه داد کشخ

 

 یکنه به احترامش بلند ش یبزرگترت داره صحبت م یندادن وقت ادیبه تو -

 

 شد رهیخ شیاجبار از جا برخاست و به روبه رو یشود از رو شیاشکها زشیکرد مانع ر یم یکه سع یحال در

 

 گفت : زیعتاب آم یبرافروخته وپرازخشم با لحن یبود با چهره ا دهیکه از رفتار سردوآرامش به حالت انفجار رس نیآرم

 

 دیاشتباه گرفت گهید یمتاسفانه شما کالس منو با جا-

 

 دیکش ادیخشونت محکم وقاطع فر تیبا دست به در اشاره کردوبا نها سپس

 

 رونیب-

 

با شدت به دندان  اش لبش را هیکنترل گر یکرد برا یکه از لحن خشن او به شدت منقلب شده بود واحساس حقارت م هیسا

 دیگز
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 گفت : یخفه ا یدر حال سنکوپ بود از جا برخاست وبا صدا جانیکه از ترس وه شیستا

 

 دم یم حیدکتر........من....من....توض-

 

 گفت : یبه او انداخت وبا لحن آزار دهنده ا زیآم ریتحق ینگاه ضیبا غ نیآرم

 

 ستیشما ن حیبه توض یازین-

 

 نیآرم یدرب کالس روانه شد صدا یگذشت وبه سو نیغضبناك آرم دگاهیرا برداشت واز مقابل د لشیوسا یحرف چیه یب هیسا

 که آمرانه گفت : دیرا پشت سرش شن

 

 دفترم منتظرم باش یبعد از کالس تو-

 

 یودرهم بود که دلش نم نیخشمگ نقدریاز کالس خارج شد .ا دیکوب یکه درب را محکم به هم م یتوجه به او در حال یب

 لب زمزمه کرد ریز کردیدر قلبش حس م نیبه آرم دیشد یکند ،احساس تنفر هیگر یخواست حت

 

 رمیکه چطور حالتو بگ ینیب ی،حاال م یاز خودراض یلعنت-

 

 یگران تمام شده بود ،نم شیبرا ریتحق نیشد وچقدر ا یاز کالس اخراج م لیسال تحص نهمهیبود که پس از ا یبار نیاول نیا

 نبود انیجر نیا یکه او مقصر واقع یفقط او را از کالس اخرج کرده است در حال نیدانست که چرا آرم
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 نیخواست مقابل بچه ها ظاهر شود. نازن یدلش نم ریتحق نیکرد به خاطر ا هیروز را در نمازخانه دانشگاه تنها نشست وگر تمام

 چیحالت حوصله حرف زدن با ه نیکرده بود در ا جکتیاوهر بار فقط ر یلزنگ زده بودند و لشیموبا یهر کدام صد بار رو نیوآرم

را نگران خود کرده  زشیدوست عز نکهینوشته بود که نگرانش شده است از ا دیرس شیبرا نیاس از طرف نازن کیکس را نداشت 

 بود یاز دست خودش عصبان

 

 کوتاه گفت : یلیرا گرفت وخ نینازن شماره

 

 منتظرم باش یکنار در خروج یناز-

 

شد حس کرد  یرا به وضوح از چهره غم گرفته اش م یبود، نگران ستادهیکنار در ا نیجا برخاست واز نمازخانه خارج شد،نازن از

 وگفت : دیزده به طرفش دو دذوقیرا که د هیسا

 

 مردم ! یتو!از دلواپس ییکجا-

 

 حوصله گفت: یب

 

 که زنده و سالمم. ینیب یم-

 

 .یومدیمرگت شده،چرا سر کالس زبان ن هیغلط نکنم تو -
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 حوصله اش و نداشتم.-

 

 صد بار سراغت و گرفتن. اسمنیو  شیستا-

 

 لب زمزمه کرد : ریدر خارج شدند، با خشم ز از

 

 هر دوشون برن به درك-

 

 را با او هماهنگ کرد و گفت: شیگامها نینازن

 

 شده! یچ یبگ یخوا ینم-

 

 فعال حوصله حرف زدن و ندارم.-

 

 گفت: تیبا عصبان نینازن

 

 بادکنک باد کرده . نیصورتت ع یکرد هینگاه به خودت بنداز از بس گر هیبگو چه مرگت شده؟  ،بهمیو دار یپس حوصله چ-

 

 گفت : یبه تند کالفه
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 کنم،بس کن یخواهش م نینازن-

 

 کرده؟ یکار فتهیخود ش نیفقط قبلش بگو ا کشمیدهنمو م پیباشه ،باشه ز-

 

خواهد تنها باشد و در  یدلش م ستیو ناراحت تیدر اوج عصبان یکه وقت دانستیوبم اخالقش خبرداشت و م ریازز یبه خوب نینازن

 زد. یکس حرف نم چیو تا چند ساعت با ه ختیر یرا در خودش م زیخودش فرو رود او عادت داشت همه چ

 

 کرد. اریاجبار سکوت اخت یاز رو لیدل نیهم به

 

 به طرفش آمد وگفت : هیسا دنیبود با د ستادهیمنتظرشان ا یر از درب خروجباالت یکم شیستا

 

 بشه ینجوریخواستم ا ی..........به خدا شرمنده ام .........اصال نم هیسا-

 

 سرد وآرام گفت : یلیخ

 

 گردونه یمنو برنم یتو آبرو یشرمندگ-

 

 اون اجازه نداد یبدم ول حیخواستم برا دکتر توض یمن م-

 

 گفت : یلحن تند با
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 خوام در موردش حرف بزنم. یهم نم گهی.دستیتو برام مهم ن یگفتم که شرمندگ-

 

 و بهش بگم. زیو همه چ رونیب ادیب خیمونم تا که دکتر مشا یم نجایمن ا-

 

 :دیغر یشد وبا لحن محکم رهیدر عمق چشمانش خ یعصبان

 

 دونم و تو. یم ،منیکلمه بهش گفت هی دمیشنخدا اگه  ،بهیگ ینم یچیوبه او ه یریگ یتو خفه خون م-

 

 انداخت و گفت: ینگاه نیرا ترساند عاجزانه به نازن شیقاطع کالمش ستا لحن

 

 بهش بگو! یزیچ هیتو  نینازن-

 

 انداخت وگفت : هیبه سا یینگاه گذرا نینازن

 

 .دیکن یوچرا دعوا م هیچ هیدونم قض یمن اصال نم-

 

 را گرفت و گفت: نیدست نازن هیسا

 

 .ستین یمهم زیم،چیبر ایب-
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 گرفت و گفت: یتاکس کی نیبه راه افتادند نازن ابانیدو به طرف خ هر

 

 .یشیسوار نم-

 

 کنم. یرو ادهیپ کمیخوام  ینه تو برو،م-

 

 زنگ به من بزن. هیهر وقت حالت بهتر شد  ،فقطیباشه هر جور راحت-

 

 خوب. اریبس-

 

در  دانستیکرد آنقدر در خودش وافکارش غرق بود که اصال نم یرو ادهیرو شروع به پ ادهیدر پ الیآشفته و پر از فکر وخ یباذهن

به همه وجودش چنگ  یدیونا ام اسیاحساس  رفتیم شیمرده متحرك در خود فرو رفته پ کیاطرافش چه خبر است .مثل 

 منقلب وافسرده اش کرده است. نهمهیاتفاق تلخ ا نیچرا ا دانستیانداخته بود. نم

 

 ینداشت باصدا ابانینگاه هم به خ میحوصله ن یحت یدر کنارش رشته افکارش از هم گسست ول یلیبوق ممتد اتومب یباصدا

کم  یلیداده بود وبا سرعت خ نییرا پا نشیماش شهیش کهیدر حال نیبه طرفش برگشت.آرم یخونسرد تیبا نها نیآرم نیخشمگ

 با خشم داد زد کردیم یرانندگ شیپا به پا

 

 زنمیساعته دارم صدات م هی یکر شد-

 



 یمهمان زندگ

574 
 

 بدتر بود فقط نگاهش کرد نیآرم یبرا ییسرد که از هر ناسزا ینگاه با

 

 گفت: متیمال یوسپس با کم دیکش یقیوکالفه چشمانش رابر هم فشرد ونفس عم یعصب نیآرم

 

 با توام ............حالت خوبه! .........-

 

 کرد ودادزد یرا عصب نیرفتارش دوباره آرم نینگاهش راازاو گرفت وبه راهش ادامه داد ا یحرف چیه بدون

 

 یدیبا توام ....چراجواب نم یلعنت-

 

 شیشد ،غضبناك بسمتش گام برداشت وبا خشم بازو ادهیرا نگه داشت وپ نشیکالفه ماش نیهم جوابش فقط سکوت بود. آرم باز

 گفت: دیکشیت خودش مبه سم کهیرا گرفت ودر حال

 

 یگرفت یچراالل مون ستمیمگه با تو ن-

 

 خودش رااز دستش رها کند دادزد کردیم یسع کهیحال در

 

 یخوایازجونم م ی!...دست از سرم بردار،چ یولم کن عوض-

 

 گفت: یوبا لحن خشک وگزنده ا دیکش نیبه سمت ماش اورا
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 گمیتوراه بهت م میبر ایب-

 

شده است به طرفش هجوم برد ودر  هیمزاحم سا نیفکر که آرم نیکه در حال عبور وناظر برخورد آن دو بود با ا یجوان پسر

 گفت : یگرفت عصبان یلباسش را محکم م قهی کهیحال

 

 یشیکه مزاحم ناموس مردم م ینامرد ،مگه خودت خواهر و مادر ندار-

 

را محکم  هیسا یدستش بازو کیبا  کهیند و خونسرد باشد در حالآرامش خودش را حفظ ک کردیرا م شیسع تیکه نها نیآرم

 اش کنارزد ومحکم وقاطع گفت: قهی یدست جوان را رو گرشیگرفته بود با دست د

 

 نداره یخانم همسر منه و به شما هم ربط نیدستتو بکش کنار ! ا-

 

 :دیپرس دیانداخت وبا شک وترد هیمشکوك به سا ینگاه جوان

 

 خانم ؟ گهیراست م-

 

 کرد. جوان غر غر کنان گفت : دیرا تائ نیبا سر گفته آرم دیترسیآن دو م یکه از دعوا و برخورد احتمال هیسا

 

 ابونینه تو خ دیبهتره مشکالتتونو تو خونه حل کن-
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 را فشرد و گفت: هیسا یبا حرص بازو نیاز آندو دور شد آرم و

 

 یمنو نبرد یآبرو نیاز ا شتریتا ب افتیراه ب-

 

پرت کردودر را محکم بهم  یصندل یرا باز کرد وبا خشونت تمام او را رو نیدرب ماش دیکشیاو را به دنبال خود م کهیحال ودر

 .دیکوب

 

 وگفت: دیکش یقیروح بود،نفس عم یانداخت نگاهش سرد وب هیبه سا ینگاه نیشد آرم یاز راه در سکوت ط یمقدار

 

 ! یزنده ا-

 

پس با خشم داد  کردیم یرا عصب نیآرم یزیاز هر چ شتریرفتارش ب نیجزء سکوت از خود نشان نداد .ا یهم عکس العمل باز

 دیکش

 

 دفترم ایادب داشته باش و جوابمو بده، مگه نگفتم بعد از کالس ب کنمیازت سوال م یوقت-

 

 و خونسرد گفت : یعاد یلیبود خ ابانینگاهش به خ کهیحال در

 

 ونجاا امینداشت که ب یلیدل-

 

 :دیپرس محکم
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 چرا؟-

 

 برا گفتن نداشتم یچون حرف-

 

 ! یبرا گفتن داشته باش یهم حرف دی، نبا یکه تو کالس به راه انداخت یآره !تو با اون کار-

 

 . دیهم گفت دیبگ دیبایاز اونچه که م شتریب یزیچ هی ی. حتدیشما هم حرفتون و زد-

 

 غضبناك داد زد یطرفش برگشت وبا نگاه به

 

 کنهیمشخص م یصحبتم وجنابعال زانیم-

 

 لبش مهار کرد و گفت دنیرا با گز خشمش

 

 یکار و هم کرد نیکه ا یکن ریمنو جلو بچه ها تحق یخواستیتو م-

 

 دیشا یگردیدنبال احترام هم م یمنو تو کالس چرخوند کاتوریکار ی.....؟ برداشتهیچ ریتحق یدونیتو اصال م ویک ی....!! آریتحق -

 شهیتا که هم واریقابش کنم بزنم به د یخوایهم کنم ،اصال م یازت تشکر وقدردان یکه بخرج داد ییبایهنر ز نیبابت ا یخوایم

 ست هیبگم هنر دست سرکار عل دیوهر که د یدر حقم کرد یچه محبت نمیبب
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 دیکش ادیفر

 

 یو بارم کن فیاراج نیکه ا یکرد نتی! منو با زور سوار ماش گهیبسه د-

 

 نامه بدم رینه سوارت کردم بهت تقد-

 

ندارم و ممکنه که خودمو  نهاتویچون اصال تحمل توه یکن ادمیپ نجایبهتره هم یزیجور اعصاب منو بهم بر نیهم یخوایاگه م-

 نییپرت کنم پا

 

و  نیاصال صبر کن تا سرعت ماش یخودت خالص کن یهایاز دست لوس باز شهیومنو واسه هم یکن نکارویا خوادیدلم م یلیخ-

 یتوپ بترک هیمثل  یشیپرت م یببرم باال تا وقت

 

 دیدر انداخت واز ته دل نال رهیبه دستگ یبا ترس نگاه هیکرد سا ادیرا ز نیهمزمان سرعت ماش و

 

 یخوایازجونم م یچ-

 

 جواب سوالم رو............-

 

 نگاهش کرد واو ادامه داد رهیخ
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دست  نهایروبدتر از ا گهید یاستادها انمیبماند چون در جر یمزخرف به باد تمسخر گرفت یاون نقاش که تو منو با نیا-

 ستیاصالبرام قابل درك ن یکالس منو مسخره کن یبه خودت اجازه داد نکهیا دامایندازیم

 

 از خشم گفت : پر

 

 هنره هیکاتوریکار دنیکش-

 

 گفت : یظیپوزخند غل با

 

 ینشد ستیکاتوریرشته حساس و مهم کار نیا یپس چرا به جا یجد-

 

 به خودم مربوطه.... نیا-

 

 برگه را به طرفش پرت کرد و گفت: نیآرم

 

 منه ! هیشب شیدلقک چ نیبه من بگو ا-

 

 و گفت : دیکش رونیآن رااز دستش ب عیسر نیحرص برگه رابرداشت و خواست پاره اش کند که آرم با

 

 کار دارم نیمن فعال با ا-
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 گفت: یخندپوز با

 

 ............ ییبایالهه ز یکن یتو فکر م-

 

 چارهیب یکن یو بابتشون عذر خواه یاشتباهاتتو قبول کن یحت یتونینم تیغرور لعنت نیکه بخاطر ا یمتکبر مغرور کیتوهم  -

کنن  یوفکر م دنیپدرو مادرمن که چهره معصوم وقشنگتو د چارهیکردن،ب تیترب یپدر ومادرت که دلشون خوشه چه دختر

 یکنیم یچه غلط یکه تو به اسم درس ودانشگاه دار دوننینم یعروسشونه، اونها حت ایدختر دن نیبهتر

 

 آهسته ادامه داد نیآرم دینداشت که به او بده یجواب چیه یانداخت ول نیبه آرم ینگاه ضیغ با

 

 یسبک سر وسبک مغز باش نهمهیا کردمیفکر نم چوقتیه-

 

حرف  نیکه اصال مقصرش نبود اما همه آن رفتارها قابل تحمل تر از ا دادیرا م یزیبود او داشت تاوان چ یانصاف یآخر ب گرید نیا

را  نینظر آرم توانستینم گریبود که شده بود واو د یخراب شود اما کار نهمهیا نیآرم دگاهیدر د خواستیبود او نم نیآخر آرم

 دهد رییتغ

 

 شد ومحکم گفت: رهیخ شیدر عمق چشمان عسل نیآرم

 

 بود.............. یفقط بگو کار ک-
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 تمام گفت: یلجباز با

 

 کار خودم ............. -

 

 ؟.. دهیکش یمزخرف رو ک ینقاش نیا یکارتو نبود پس بهتره بگ نیکه ندونم ا ستمیاحمق ن نقدریا-

 

 بود نه ........ تیکنار دست کار

 

 ............. ینپرس گهیکار خودم بوده پس بهتر د گمیفقط م یهم که بپرس گهیتا صد سال د-

 

 زد وگفت یتلخ لبخند

 

 یم ی،ول یکن یم هیبق یکه خودت وفدا ستیبارت ن نیاول نی....ا یگرونیفرشته نجات د شهیکه توهم دونمی! ....مدونمیبله م-

 کردم یتو وسط نبود با اون دختره احمق چکار م یاگه پا یدون

 

 ادامه داد نی.آرم دیلرز نیحرف آرم نیوجودش از ا همه

 

 رو به گورببره یلیفارغ التحص یآرزو دهیکش نویکه ا یکه کس کردمیم یو کار یانضباط تهیکم دادمیبرگه رو م نیا-

 

که چشم بسته بتو عالقمند شدن  ییو احساس دخترا تیبه تو نشده بلکه بلعکس به شخص ینیتوه چیه کاتوریکار نیا یتو-

 شده نیتوه



 یمهمان زندگ

582 
 

 

 دیکش ادیفر

 

 ستین نیاتفاق افتاده به من توه نیمن ا سیسرکالس درس من و وسط تدر نکهیا-

 

 نیکرد هیشکل منو تنب نیاشتباه از جانب من بود که شما هم به بدتر نیا-

 

 زدوگفت یپوزخند

 

از تو بود در  ریغ یا گهیاگه کس د یدونیاحمق نم یمن بوده، تو هیشکل تنب نیبدتر نیا یشکل! .......واقعا فکر کرد نیبدتر-

غرورم  یکه پا رو یکرد یباز هم کار یتو بازهم منو تو عمل انجام شده قرار داد یول دوننیم نویهمه بچه ها ا کردمیجاحذفش م

نظم  دیبا یکالس من باش یدانشجو یخوای،قبال هم بهت گفتم اگه م رمیبگ دهیخودمو ناد یونهافکر قان یب یبذارم و بخاطر تو

وقت فراموش نکن  چی..هدمیبهت اخطار م یول امیکوتاه ب شمیتو مجبور م یباره که بخاطر نادون نیدوم نیا یکن تیکالس منو رعا

 ستیدر کار ن یکه بار سوم

 

به وضوح حس  شیرااز طرز رانندگ نیوا ستیعصبان یادامه داد معلوم بود که حساب شیساکت شدودر سکوت به رانندگ نیآرم

 روح گفت : یمقابل برج توقف کرد وسرد وب کردیم

 

 یبش میلونت قا یمثل موش تو خوادیپس نم امیم ریمن شب د-

 

گاز گذاشت وبا سرعت  یپا رو نیبر نداشته بود که آرم یشد هنوز چند قدم ادهیپ نیبود از ماش نیآرم یبه فکر حرفها کهیحال در

 شد نیسطح آسفالت متوجه عمق خشم و غضب آرم یبررو کهایالست غیج یاز کنارش دور شد با صدا
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 دوازدهم فصل

 

 امد وبا لبخند گفت : رونیاز کالس ب نینازن همراه

 

 داد تیاومد و رضا نییپا طونیاز خر ش مایپس باالخره ن-

 

 دیان گفتم خدا به دادمون رسبده ، به مام دیداد انگار اون عروس و بله رو اون با تیآره بابا !.............خون به جگرمون کرد تا رضا-

 کردیکه دختر نشده واال رو دستمون باد م

 

 مبارك باشه یخوب به سالمت-

 

کرده منم  دشیقبولش داره وتائ هیهم خودش گفت فقط چون سا شبید ی! حت دادیکه عمرا جواب بله رو م یاگه تو نبود-

 کنمیقبولش م

 

 گفت : کردیرد م نهیو با طو مان یکی یکیکه پله ها را  یدرحال

 

 نش مایاون بتونه خوشبختت کنه تا که من شرمنده تو ون دوارمیام-

 

 یرو بزن یخیبه خاطر من به کوه  ی، توحاضرشد کنمیفراموش نم هاتویخوب رمیمن قربون دل پاکت برم که تا بم یاله-
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 ؟! خمیکوه  نیمن عاشق هم یفراموش کرد یناز -

 

 یخواهش والتماس کن یبه کس یستیو حاضر ن یکه تو چقدر مغرور دونمیندونه ، من خوب م یهر ک هیسا یتودارشد یلیخ-

 

 ! حاضرم بخاطر تو جونمم بدم یناز یستین یتو هر کس یول-

 

 همه احساسات نیمن فدات بشم با ا یاله-

 

 هیلوس نشو سروش از کارش راض گهیحاال د-

 

رو که  یزیچ یو نکته سنجه ول قیدق یلی، توکارش خ برنیحساب م نیاز آرم یلیشرکت خ یبچه ها گهی، م هیراض یلیآره خ-

 هیمنطق یلیکه اون خ نیاصال نتونستم باور کنم ا

 

 سوءظن داره نهمهیچرا ا دهینفهم-

 

 عاشقت شده دیشا گمیمن م ینگفت ول یزیمورد چ نیدر ا-

 

 آفتاب کم جان نشست وگفت : ریز مکتین نیاول یرو

 

 هییواونم جدا شهیجمله ختم م هیره چون آخر همه حرفهامون به امکان ندا نیا-
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 هم کنارش نشست وگفت : نینازن

 

 کنه تتیاذ خوادی،م یستیحاضر به طالق ن طیشرا نیمطمئنه که تودر ا دچونیشا-

 

 گفت : یدانشگاه انداخت وبا لحن غم گرفته ا ززدهییبه محوطه پا ییگذارا نگاه

 

 ندارم یکنه، من که باهاش کار تیمنواذ دیچرا با-

 

 با خنده گفت : نینازن

 

 داره........... سمیساد دیشا-

 

 حوصله زمزمه کرد یب

 

 ..............دمیشا-

 

 دیطرفش برگشت وپرس به

 

 ؟ یکرد یباهاش آشت-
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 نهیسر سنگ یلیمن که قهر نبودم اونکه خ-

 

 رو که زده جمع کنه یگند نیا کردمیو مجبور م شیاگه من جات بودم ستا ،یآخ که چقد تو ساده و احمق-

 

 .کردیعوض نم زویهم چ شیکه شده اعتراف ستا هیبهرحال کار-

 

 که ناعادالنه تورو از کالس اخراج کرده دونستیالاقل م-

 

 شدمیم شیخواسته ستا میتسل دیناعادالنه هم نبود من نبا-

 

 شدیدلم خنک م کمیوتوهم خورد کنم  شیدك وپوز ستا یذاشتیاگه م-

 

 تو یشد یبابا دست وردار، دوباره که وحش-

 

 گفت : یبا لودگ نیداشت نازن نیکال از آرم سیآورد و چک کرد چند م رونیاش راب یکردو گوش فشیدر ک دست

 

 یبا کالس دار یگوش یپز بد یاورد رونیب نویحاال ا-

 

 گرفت و گفت: نیرا مقابل نازن شیگوش توریمان صفحه
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 چند بار تماس گرفته نیآرم -

 

 نره ادتی ینیریخوب چشمت روشن ،ش -

 

 داشته زنگ زده یحتما کار واجب-

 

 یپر ابهتش بود بعد از دو بوق صدا یدلتنگ تن صدا یبود حساب دهیچند روز که او را ند نیرا گرفت در ا نیهمزمان شماره آرم و

 دیچیپ یدر گوش نیآرم یعصب

 

 یدیجواب نم تویکه گوش یهست یچه گور -

 

هم دلتنگش بوده پس با همان لحن  نیآرم کردیوارفت چقدر ساده و احمق بود که فکر م یحساب نیلحن و کالم آرم نیا از

 جوابش داد

 

 یبود شیکه خودت چند ساعت پ یهمون گورستون یتو-

 

 از قبل گفت : متریمال یکه منظورش را گرفنه بود کم نیآرم

 

 یبذار ریگ غامیپ یو رو یشگو یسر کالس یوقت یتونینم-
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 تمسخر گفت : با

 

 !نیدستور و صادر نفرموده بود نینه چون قبال ا-

 

 داد زد یعصب

 

 صد بار گفتم با من درست حرف بزن-

 

 نیجناب دکتر فراموش کردم شما عقده احترام دار دیببخش-

 

 داد و گفت : رونیحرص نفسش راب با

 

 یحاال تا ساعت چند کالس هست دمیبه وقتش م تویادب یب نیجواب ا-

 

 رب به شش هی-

 

 منتظرت هستم یروزنامه فروش وسکیدانشگاه کنارک یساعت شش باالتر ازدرب خروج-

 

 اونوقت چرا؟........-
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 خونه پدرت رسونمیخونه تو رو م امیم روقتیامشب کار دارم د حیببرمت تفر خواهمیدل خوش نباش،نم ادیز -

 

 گفت: یشداریلحن ن با

 

 ؟یخواستگار یبر یخوا یدوباره م-

 

 اش گفت : هیتوجه به کنا یب

 

 بارم که رفتم اشتباه محض بود هیهمون -

 

 گفت : یحرص

 

 برم نیبا نازن تونمیخودم م یزحمت بکش خوادینم-

 

 هم نکن چون عجله دارم ریدنبالت ؛......... د امی، بمون خودم م یبش یالزم نکرده مزاحم کس-

 

 راقطع کرد. یگوش یبدون خداحافظ و

 

 زمزمه کرد : تیعصبان با
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 !! یعوض ی فتهیخود ش-

 

 زدو گفت: یلبخند نینازن

 

 یزد یباهاش حرف م تیحاال چرا مثل دشمن خون یبود یعوض فتهیخود ش نیتوکه عاشق ا-

 

 برام ذارهیکالس م یحاالشم کل نی،هم شهیحرف نزنم پرو م یمدل نیکوه غرور ا نیبا ا اگه

 

 ه؟یچ مایش با نمشکل حاال

 

 یبش نشیدوست ندارم سوار ماش گهیباد کرده، م رتشیدونم رگ غ یچه م-

 

 -حساب مطمئنم که عاشقت شده نیا با

 

 -نهیمارو با هم بب یکس ترسهیفقط نگران آبروشه،م اون

 

با  میریتازشم ما که هر جا م دونهیازدواج تو رو نم هیکه قض نجایا یکس نهیشما رو با هم بب خوادیم یدختر، ک یچقدر تو خنگ-

 میهم هست

 

 -همون سوء ظنه باشه لشیدل دیشا
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 سمهیهمون ساد ای هیروان ایاگه واقعا دوستت نداره پس حتما  زنهیآقا مشکوك م نیا-

 

 هستن یکیکه  یدو تا که گفت نیخانم روانشناس ا آخه

 

 -کنم یکار هی یخوایم اصال

 

 :دیشد وپرس یجد هیسا

 

 -؟یکار چه

 

 چه مرگشه مینیروانشناس تا بب هی شیپ مشیبریراست م کیو یتو گون مشیندازیوم کنمیبا سروش هماهنگ م-

 

 ،یاریدرم یخوام تو مسخره باز یوراه چاره م زنمیبا تو حرف م یو بذار کنار ،من دارم جد یمزگیب کنمیخواهش م یناز یوا-

 سالمه ای هیچکارش دارم که روان گهیپس د شمیازش جدا م گهیاصال ولش کن من که چند ماه د

 

 -رودرك کنم مایبه ن تشیحساس تونمی!اصال نم هیفقط نگرانتم سا من

 

اومده راست راست بهش گفته به من عالقه داره  مایمن رسما زنشم ،ن یول ستیما ن نیب یچیمرده ،درسته که ه هیخوب اونم -

 میومنتظره که ما ازهم جدا بش
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 -نیاصرار داره زودتر از هم جدا بش کهیدر حال کنهیکنترلت م نهمهیچرا ا پس

 

 هیرتیغ کمیاون فقط -

 

 حد باشه نیدر هم دوارمیو ام هیرتیاون وحشتناك غ-

 

 جا برخاست وگفت : از

 

 استاد اومده باشه گهیسر کالس که فک کنم د میبلند شو بر-

 

 دیکشیزده بود به انتظارشان را م هیتک لشیکه به اتوموب یدر حال مایو دوشادوش هم از در دانشگاه خارج شدند ن نینازن درکنار

بود با  هیکه نگاهش به سا یآمد وبه طرفشان رفت .ودر حال رونیبه بدنش داد واز آن حالت ب یحرکت د،خندانی؛آن دو را که د

 خنده گفت:

 

 ؟! میتور بنداز دیبا دنتید ی!برا داریمشتاق د ز،یخانم عز هیبه سا -

 

 زد و گفت : یساختگ یجا خورد و دستپاچه لبخند دارشیاز د یا لحظه

 

 ! دی، خوب مایسالم آقا ن-

 

 -شما هم خوبم و هم سر حال یاز احوالپرس آره
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 گفت: زدیم دیاطرافش را د یبا نگران کهیاش را گرفت و در حال هیکنا

 

 دینذار میادب یمنو به حساب ب یگرفتار کنمیگرفتارم !خواهش م کمیمن -

 

 شادمان گفت: یلبخندبا  ماین

 

 !می،مگه من ک یزنیلفظ قلم حرف م نهمهیحاال چرا ا-

 

کامال  ی.به لبخند زندیحرف م یخشک و رسم نهمهیچرا با او ا دیفهمینبود وخودش هم نم یتعارف نهمهیا مایوقت با ن چیه او

 اکتفا کرد وگفت : یتصنع

 

 رفع زحمت کنم دیعجله دارم که اگه اجازه بد کمیمن فقط -

 

 اضافه کرد : نیروبه نازن سپس

 

 ؟یندار یبا من کار یناز-

 

 شده بود با محبت گفت : قیکه به رفتارش دق یدر حال نینازن
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 ! بروزینه عز-

 

 پس فعال با اجازه-

 

 دوباره گفت: مایبرنداشته بود که ن یقدم هنوز

 

 تیرسوندیخوب م-

 

 دخالت کردو گفت: نینازن

 

 دکتر باالتر منتظرشه ،بذار بره ماین-

 

 گفت: یخفه ا یوبا صدا دیماس ماین یرو لبها لبخند

 

 ...یول-

 

 دوباره گفت: مایقصد جدا شدن از آندو را داشت که ن دیبا گفتن به مامان سالم برسون عیسر هیسا

 

 لحظه هی کنمیخواهش م هیسا-
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 دادیبا آرامشش فقط زجرش م مایون کردیبود او داشت از دلشوره ضعف م یکالفه و عصب یحساب مایرفتار ن از

 

 برداشت وبه طرفش گرفت وگفت: نشیاز ماش چیکادو پ یبسته ا ماین

 

 دستمو رد نکن کنمیفرصت نشد زودتر بهت بدم خواهش م یاز اهواز اورده بودم ول نویا-

 

 خجالت بسته را گرفت وگفت: با

 

 زحمتتون نبودم به یراض دیدیچرازحمت کش-

 

 با غصه گفت: ماین

 

 قابل شما رونداره-

 

 نیآرم یام و یب لیگام برداشت . از دور اتومب یروزنامه فروش وسکیبه طرف ک عیسر ییکرد وبا قدمها یآن دو خداحافظ از

راتندتر کرد  شیاست .قدمها دهیقطعا او را د زشیبا چشمان ت نیکم نبود اما مطمئن بود که آرم وسکیراشناخت فاصله اش تا ک

 بود نیسر سنگ شیهنوز با ستا دبودن ستادهیوتارا ا شیستا وسکیکنار ک

 

 او با خنده گفت: دنیبا د تارا

 

 افتاده یاتفاق یریگینم لیو داداششو تحو نینازن گهیروزا د نیا هیسا-
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 گره کرده گفت : ییاخمها با

 

 افتاده باشه ینه مگه قراره اتفاق-

 

 ؟ یا اونا نرفتچرا ب پس

 

 نبود یکیبا من  رشونیاونا مس-

 

 بپرسد از کنار هر دو گذشت یزیفرصت دهد تارا دوباره چ نکهیازا وقبل

 

بودند سوار  یس یب یب کیکه هر دو جزءخبرنگاران درجه  شیمقابل تارا وستا خواستیپارك کرده بود واونم وسکیکنار ک نیآرم

و با  ستادیرا حرکت داد و کنارش ا لشیاتومب نی.آرم ستادیا نیدورتر رفت ومنتظر آرم یکم لیدل نیشود به هم نیآرم لیاتومب

 با خشم گفت: شهیدادن ش نییپا

 

 یپرسه بزن ابونیتاشب تو خ یخوایم یشیچرا سوار نم-

 

سوار  عیسر لیدل نیمجله در دست تارا بود و اصال متوجه او نبودند به هم یوتارا انداخت هر دو سرشان رو شیگذرا به ستا ینگاه

 دیکش یقیشد ونفس عم

 

 آمرانه دستور داد نیآرم
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 کمربندتو ببند-

 

 رهیخ شیاوامر کرد ودر سکوت به روبرو یاجرا عیمط یلحن کالمش متنفر بود اما اصال حوصله بحث را نداشت ،مثل برده ا نیازا

 شد

 

 :دیپدال گاز گذاشت وپرس یپا رو یعصب نیآرم

 

 ؟ یاومد رید نقدریچرا ا-

 

 نجوا کرد آرام

 

 دیطول کش کمیکالسم  -

 

 گفت : یتفاوتش انداخت وحرص یبه چهره ب ینگاه

 

 !ماستیمنظورت کالس آقا ن-

 

 یب لیدل نیحوصله جنگ اعصاب را نداشت به هم طیشرا نیحرفها بود اصال در ا نیاز ا زتریت نیحدسش درست بود آرم پس

 دوخت ابانینگاهش را از او گرفت وبه خ یحرف چیه
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 تر از قبل داد زد یعصب نیآرم

 

 یباهاش حرف بزن خوامیمگه نگفته بودم نم-

 

 از خشم گفت: پر

 

 مگه من مجرمم که از همه فرار کنم-

 

 من گفتم فرار کن؟!-

 

 دونهیجواب سالمش رو هم ندم اون که نم یحاال حت تونمیبزرگ شدم و اون مثل داداشمه مگه م مای!...... من با ن یپس چ-

 ! هیتونسبت به خودش چ دگاهید

 

 گهیاصال به اون خواهر دهن لقش بگوخودش بهش م یبگ نویبهش ا یخواستیم-

 

 : دینال کالفه

 

 بس کن کنمیخسته ام !خواهش م نیآرم-

 

 شده نتوانست ساکت شود ودوباره گفت: چیبسته کادو پ دنیبه چهره خسته اش انداخت اما با د ینگاه مین
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 !یادو گرفتمثل بچه ها ک هیچ-

 

 کیبود که فراموش کرده بود بسته راپنهان کند حتما  یزده وعصب جانیآه از نهادش برخاست آنقدر ه ماین هیهد یآور ادی با

 گفت: یمیصم یو لحن حیمل یبالبخند کردیپنهان م فشیک ریبسته راز کهیدر راه بود .در حال گریجنگ د

 

 خوب بچه ام،مگه من چند سالمه!-

 

 !..یریبگ هیهد یاز هر کس دینبا یکه بدون یهست نقدریا-

 

 داد واضافه کرد رونیرا با حرص ب نفسش

 

 ؟یساعت معطل کرد کیمنو  نیپس به خاطر هم-

 

 زده گفت : جانیو ه عیسر

 

 نه گفتم که...........-

 

 گفت: دیحرفش پر انیم نیآرم
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 هست یچ نمیبازش کن بب-

 

 آهسته گفت: یرا آرام کند با لحن نیداشت آرم یکه سع هیسا

 

 ومنم دوست ندارم بازش کنم هیخصوص هیهد هی نیا-

 

 نمیبب دیحاال که از طرف اونه پس حتما من با ینداشتم ول یبود منم حرف یعوض نیاز ا ریغ یاگه از طرف کس-

 

 .... یول-

 

 و اما نداره زودتر بازش کن یول-

 

خواسته اش شد وبا ترس واضطراب زرورق دور کادو را باز کرد،جا  میکه اول و آخر، حرف حرف اوست پس تسل دانستیم هیسا

 گفت : یتلخ و برزخ افهیبا ق نی.آرم ندیدوخت تا عکس العملش را بب نیبود .با دلهره نگاهش را به آرم ییبایز یحلقه ا

 

 ! یهست یمعطل چ -

 

 نیدرون جعبه بود ،دست کرد کاغذ را بردارد که آرم یوع به نواختن کرد ،کاغذ تا شده اشر ییبایبرداشتن سر جعبه آهنگ ز با

 زد: ادیکاغذ را برداشت وپس از خواندن با خشم مچاله اش کرد وفر عیحرکت سر کیقبل از او با 

 

 رونیجعبه رو پرت کن ب نیحاال ا نیهم-
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 آرام گفت : یلیخ دیفهمیرا نم تشیکه علت عصبان هیسا

 

 چرا؟-

 

 داشبورد پرت کرد وگفت : یمچاله شده را با حرص رو کاغذ

 

 کرده ! یبا خودش چه فکر ی....چرا؟.......پسره الدنگ عوضچرا؟

 

 داشبورد برداشت وخواند یبا ترس کاغذ رااز رو هیسا

 

و همه وقت  شهیعشقت فراموش خواهم کرد چرا که دوستت دارم وتا ابد خواهم داشت هم ادیتلخ را با  یروزها نی)همه ا

 مای!............( قربانت ن

 

 دیکش ادیفر نیآرم

 

 رونیجعبه رو پرت کن ب نیبهت گفتم ا-

 

 نهمهیاو ندارد ا به یحس چیبارها به اوگفته بود ه یبود چرا وقت ریدلگ مایشود خودش هم از دست ن یعصبان دادیحق م نیآرم به

 گفت: نیآرام کردن آرم یکرد برا یکاغذ را پاره م کهیبود در حال دواریبه خودش ام هیمطمئن از عالقه سا
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 ستین مایجعبه از طرف ن نینداره اصال فکر کن ا یارزش چیمن ه یکاغذ برا نیا نیبب-

 

 محکم داد زد : نیآرم

 

 کنمیکارو م نیخودم ا ای رونیب یکنیخودت پرتش م ای ،یمنو احمق فرض کرد-

 

 نجوا کرد : یبا لحن آرام مستاصل

 

 برهینم نیرو که از ب هیهد یاست کس هیهد هی نیآخه ا-

 

 گفت : یبه طرفش برگشت ودر چشمانش زل زد وبا پوزخند نیآرم

 

 هیپس دادن هد یپس چرا برا یدون یخوب م نهمهیروا زایچ نی،تو که ا برهینم نیرو از ب هیهد یاست و کس هی! پس هد یجد-

 نبودن! هیمگه اونا هد یاونهمه حرف بار من کرد لیموبا یاون گوش ی!هان چرا؟........چرا برا یپدرم اون قشقرق و به پا کرد

 

 گفت : یدرماندگ تینها با

 

 ماستیاز طرف ن نیفراموش کنم ا دمیبخدا قول م-

 

را به چنگ گرفت و  نیبا هر دو دستش دست آرم عیسر هی،سا دیکش رونیدادوجعبه را از دستش ب نییرا پا شهیش یعصب نیآرم

 با التماس گفت:
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 کارو نکن ! نیا کنمیخواهش م نیآرم-

 

 یچشمان افسونگر ب نیپرااز اشک بود باز هم ا شیبایافتاد ،چشمان درشت وز هیسا یپر ازخشمش در عمق چشمان عسل نگاه

 کردیقرارش م

 

 نهایماش هیاز بق یسرعت گرفت عصب یمثل پر کاه لیرا آرام به طرفش پرت کرد و با قدرت تمام پدال گاز را فشرد اتومب جعبه

 رفتیگرفت و جلو م یسبقت م

 

 درب را گرفت و گفت: رهیبا ترس دستگ هیسا

 

 میممکنه تصادف کن واشتری کنمیخواهش م نیآرم-

 

 دوباره با التماس گفت : فشردیدسته در را م کهیدر حال هیرفت سا یم شیپ همچنان با سرعت هیتوجه به حرف سا یب

 

 ترسمیآرومتر من از سرعت باال م کنمیالتماست م نیآرم-

 

برخورد  رفتیم میکه مستق ییبود با خودرو کیشد و نزد یوارد اصل یفرع کیسرعتش را کم کند از  نکهیتوجه بدون ا یب نیآرم

 را مهار کرد لشیاتومب یبا مهارت خاص نیآرم یو چشمانش رافرو بست ول دیکش یغیاز ترس ج هیکند سا

 

 زد ادیچشمانش را گشود و فر هیسا
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 کن ادهیپ نجایمنوهم یکورس بذار یخوایاگه م-

 

 هم داد زد : نیآرم

 

 یریو خفه خون بگ ینیبهتره سر جات بش-

 

 وانمو آرزو دارمچون من هنوز ج یریبهتره تنها بم یکن یخود کش خوادیاگه دلت م-

 

 گذرهیبهم خوش نم ایاصال اون دن ییچون تنها میریبا هم بم دیشد با نجوری.!..حاال که ایجد-

 

را  رشیراهنما بزند جهت مس نکهیبدون ا نیانداخت آرم ینگاه لومتریبا وحشت به ک هیکرد سا شتریرا ب نیسرعت ماش وهمزمان

 با ترس فرمان را محکم گرفت و گفت: هیبود که سا ادیرا دور زد سرعتش چنان ز یدگیعوض کرد وبدون توقف بر

 

 سرعتتو کم کن کنمیخواهش م میکنیسرعت باال حتما تصادف م نیبا ا نیآرم-

 

 فرمان پس زدو گفت: یخشم دستش را از رو با

 

 یکه خودت انتخاب کرد هیراه نیا-
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 پرت کرد وداد زد رونیجعبه را ب دیکشیم نییرا پا هشیکه با دکمه باالبر ش یدر حال یسر ناچار از

 

 ی!........حاال راحت شد ایب-

 

 طرف رفت کیازبرخورد به سطح اسفالت مثل بمب منفجر شد وهر تکه اش  جعبه

 

 مندانه به او انداخت وبا تمسخر گفت : روزیپ ینگاه نیآرم

 

 زهیجونت برات عز نقدریا دونستمینم-

 

 با خشم داد زد : یاراده اش شده بود ناراحت و عصب میباز هم تسل نکهیا از

 

 یهست یاحمق عوض هیتو -

 

 از سرعتش کاست و گفت: یکم نیآرم

 

 یریبگ هیهد یمرد چیاز ه دینبا چوقتیکه ه یریگیم ادی ینجوریا-

 

 گفت: دوختیم ابانینگاهش رابه خ کهیحال در
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 تحملت کنم نیاز ا شتریب تونمینم گهیزودتر برو خونه چون د-

 

 برنامه امشب مو کنسل کنم خوامیچون م یمنو تحمل کن یمجبور-

 

 برو یکه خواست یندارم منو برسون خونمون بعد هر قبرسون یتو کار یمن با برنامه ها-

 

 خونتون منظورت کجاست ؟-

 

 خونه پدرم یعنیکه آرامش دارم  ییهمونجا-

 

 دوننیهمه م نویخونه تو،خونه منه ا یول-

 

تمام چشمانش را بر هم  یکند با خستگ یرا سر او خال ریچند وقت اخ نیا یهمه رفتارها یتالف خواهدیم نیآرم کردیم احساس

 :دیکش ادیفشرد و فر

 

جا  هیبرو ،فقط  یخوایم یو حوصله بحث با تو رو ندارم حاال هر گورستون رمیمیم یبس کن! دارم از خستگ گهید کنمیخواهش م-

 نمیب ختتوینباشم رمجبور  گهیباشه که د

 

بود  دهیهفته بود که آنها ر ا ند کیاز  شتریشد ب ریآنها اشکش سراز یآور ادیپدر ومادرش تنگ شده بود، با  یدلش برا چقدر

 و شکننده شده بود از خودش متنفر بود فیضع نهمهیا نکهیالتماس کند که او را آنجا ببرد از ا نیبه آرم خواستیدلش نم

 



 یمهمان زندگ

607 
 

 به او انداخت وآهسته گفت: ینگاه مین نیآرم

 

 یکنیم هیجعبه مثل بچه ها گر هیبرا -

 

 گفت: یگونه اش را پاك کردوبه تند یرو یاشکها

 

 کنمیخودم خفه ات م نصورتیا ریدر غ یبهتره خفه بش-

 

 زدو گفت: یپوزخند

 

 یکرد دایدل و جرا ت پ یلیخ-

 

 دیکش ادیفر نیخشمگ

 

 نییپا کنمیباور کن خودمو پرت م یگفت گهیکلمه د کیاگه -

 

 گفت : نیریش یلبخند با

 

 نییپا یخودتو پرت کن یخوایشده که م یحاال چ یزد یسکته م یاز فکر تصادف داشت شیتو که چند لحظه پ-
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 بهتر از تحمل کردن توئه یلیکارخ نیا-

 

 گفت : آرام

 

 جواب سوالمو بده تا ساکت بشم-

 

 سکوت کردواو ادامه داد هیسا

 

 یندار یاحساس جیه مایتو واقعا به ن-

 

 زمزمه کرد یدوخته بود با لجباز رونیکه نگاهش را به ب یحال در

 

 شهیاحساسات من بتو مربوط نم-

 

 یدلتنگشون هست دونمیخونه پدرت ،..م برمتیم یاگه جواب سوالمو داد-

 

که  نیگرفت آرم کردحرصشیو به نفع خودش استفاده م دیفهمیم یرا براحت زیباهوش بود که همه چ نقدریا نیآرم نکهیا از

 زمزمه کرد : دیرا د دشیترد

 

 یجوابم و نداد-
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 آنکه به طرفش برگردد قاطع گفت : بدون

 

 ندارم مایبه ن یحس چیقبال هم گفتم من ه-

 

 که انگار ازاحساس تو به خودش مطمئنه کنهیرفتار م یپس چرا اون جور-

 

 من دوستش دارم هکنیفکر م دیشا دونمیچه م-

 

 یبه اوندار یحس چیکه ه یمگه تو بهش نگفت-

 

 برادر دوستش دارمَ  کیمن فقط بهش گفتم که مثل -

 

 یپس اونودوس دار-

 

 گفت : اریاخت یطرفش برگشت و در چشمان گستاخش زل زد وپرازخشم ب به

 

 رمیتو جبهه بگ یونها به تو دارن براکه ا یبه خاطر احساس دیدانشگاه هم تو رو دوس دارن حاال من با ینصف دخترا-

 

 : دیزد وآهسته پرس یمرموز لبخند
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 تو مهمه؟! یمگه برا-

 

 جواب داد : کالفه

 

 ؟یچ-

 

 احساس اونها به من؟!-

 

 گفت : یمتوجه شد که چه گفته است با دستپاچگ ـتازه

 

 مهم باشه ........ دیبرا من.......خوب معلومه نه..........اصال .....اصال چرا با-

 

 نگاهش کردوگفت: طنتیش با

 

 شده باشه تیحسود دیگفتم شا-

 

و  یدونن تو چه آدم روان یکدومشون نم چیکه ه یات شدن ،درصورت افهیوق ختیبشه،اونها فقط عاشق ر میحسود دیچرا با-

 یهست یعوض
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 آرامش گفت : با

 

 ! میروانمحافظت کنم  گرونیکنم اززنم در برابرد یم یسع نکهیا-

 

 گفت: رتیگشاده از ح یباچشمان

 

 تاحاال من زنت شدم ! یزنم ؟......،ازک-

 

 که اون تو باشه یصفحه مشخصات همسرمن ثبت شده وقطعا تا روز یکه اسمت تو یاز وقت-

 

 ازمون تو شناسنامه هامون ثبت نشده یاسم دمیو د دونمیتا اونجا که من م یول-

 

 خورم........ یقسم م یبرندار هاتیبچه باز نیم اگه دست از اتو شناسنامه تو نه من ،وتوه-

 

 گفت : یوعصب دیحرفش پر وسط

 

 ستین التمیخ نیعروسک دست خودت ع یرفتارتو ؟ منو کرد ای هیمن بچه باز ی!........،کارا یبچه باز-

 

 بهت تکه انداختند وسکی،پس چرا دوستهات کنار ک ستیشما ن نیب یزیاگه واقعا چ -
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 :دینال خسته

 

 ستین مایمنو ن نیب یچیبگم ه دیمن ،چطوربا یخدا یوا-

 

 گفت : عیسر یلیبود خ ابانیکه نگاهش به خ یدرحال

 

 ثابت کن نویا -

 

 گفت : آشفته

 

 !؟یآخه چه جور-

 

 یندار ییوقصد جدا یو دوس دار تیبهش بگو زندگ-

 

 بگم یبزرگ نیبه ا یدروغ دیچرا با-

 

 دواریبه تو ام شهیهم شهیباعث م تیذهن نی،ا میوقراره از هم جدا بش ستیما ن نیب یرابطه ا چیدونه ه یاون م نکهیبه خاطر ا-

 دست از سرت برنداره یبمونه وبه راحت

 

 گفت : یومحکم یلحن جد با
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 کنم یکارو نم نیمن ا-

 

 گفت: ضیغ با

 

 بشه دیاون ازت ناام یخوا یچرا !چون نم-

 

 گفت : یبه تند نیخشمگ

 

 شهیثابت م نیخالف ا گهینه !..چون چند ماهه د-

 

 کنار در خانه پدرش نگه داشت وگفت : نیآرم

 

 نباش یکه اون دست ازسرت بر نداشته از رفتار من شاک یپس تا زمان-

 

 گفت : شدیم ادهیکه پ یحال در

 

 غرورم بشه یبگم که باعث نابود یتونم دروغ یمن نم-

 

 منظور حرفش را گرفته بود گفت : یکه به خوب نیآرم
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 دنبالت امیکنم وب فیکارهام روزود رد کنمیم یسع-

 

 طرفش برگشت وگرفته ومغموم گفت : به

 

 مونم ؟ ینم نجایشبو ا یعنی-

 

 لو بره مونیبودن زندگ یتوافق یراحت نیبه هم یخوا یم ؛یمون ینه که نم -

 

 تراحت کنماس کمیتونم  یم نجایاما من فردا کالس ندارم ،ا-

 

 مزاحم استراحتت بشه یفکر نکنم اونجاهم کس-

 

 شهیکه ش یدرحال نیفاصله گرفت هنوز چند قدم برنداشته بود که آرم نیداد و در را بست واز ماش رونیرا با حرص ب نفسش

 گفت : دیکش یم نییطرف شاگرد را پا

 

 !!! هیسا-

 

چند ماه به  نیا یط نیبود که آرم یبار نیدوم نیهمه وجودش را فرا گرفت ا یبیعج یگرما نیادا شدن اسمش توسط آرم با

 بود . با همان لحن دوستانه کالم با لبخند گفت : یمیگرم وصم شیزده بود وچقدر تن صدا شیاسم صدا
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 شده ؟! یچ گهید-

 

 پسره نیخونه ا یدختره،بر نیا یخواد به هوا یدلم نم-

 

 شد وگفت: به پوزخند لیتبد شیبایز لبخند

 

 . یا وانهیالحق که د-

 

 گفت : ینیریهم با لبخند ش نیآرم

 

 زنم یروشن بذار قبل از اومدن بهت زنگ م توی،گوش یاریبعدا بهونه ن یباش انیگفتم فقط در جر-

 

 بابا مامانت هم سالم برسون به

 

که  یمملو از عشق به مرد یساعت قبل را از وجودش پاك کرد .شاد وسرحال با قلب یها یهمه دلخور نیآرم ریدلپذ لبخند

قبل  یوسرد یبه تلخ نیکرد رابطه اش با آرم یساکت وآرام بود ،وارد خانه شد احساس م یوگاه یمواج طوفان ایمثل در یگاه

کرده وبه مانند قبل از او متنفر  رییتغ نسبت به او نیآرم دگاهیکرد که د یمفرق دارد حس  هیبا بق نیآرم یواو برا ستین

 جان پدرش گذاشت وگفت : یب یپاها یبرد مثل قبل خوشحال سرش را رو یلذت م نیاز بحث کردن با آرم ست،حاالین

 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود یدون ینم-
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 وبا محبت گفت : دینرمش کش یموهها یرو یدست پدر

 

 تونم بهت سر بزنم ینم یشدم وحت ریاس ینجوری،اما چه کنم که ا یمن یکه تو همه زندگ یدون یدل بابا ،خودت م زیعز-

 

 گفت : یلبخند با

 

 هم تلمبارشون کنم یتونم رو یونم ادهیز کمیامسال حجم درسهام  یمنه که هر روز بهت سر بزنم ،ول فهیوظ نیا-

 

 یشدم ونم رشیدست و پا گ یمادرت ! حساب چارهی،ب شهیرات تنگ مدل هممون ب نجایا یایروز ن هی.......اما اگه  زمیدونم عز یم-

 ما یتیاهم یبه حساب ب زارهیتونه بهت سر بزنه ،حتما شوهرت م

 

 توجه کنه تیاهم یمسائل ب نیکه به ا ستین یاصال آدم نیبابا ،آرم هیحرفها چ نیا-

 

 یتودار ومنطق هاشی،درست مثل بچگ هیاون پسر خوب وباشعور-

 

 دیگیجوره که شما م نیآره اون هم-

 

 زنیبهت سر م خیخانواده مشا-

 

 مزاحمم نشن ادیمن ازشون خواسته ز یخونه ،تازه به خاطر حجم درسها ادیوقت م ریگرفتاره ود شهیهم نیکم ،آرم یلیخ-
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 اونها خانواده توهستن زمیعز -

 

 میزنیبهشون سر م میر یبار م هیگه هر چند وقت  یم نیآرم-

 

مهر ومحبتت  دیکه با یکنه . تو عروسشون هست جادیروابطتون شکاف ا یخودت وشوهرت تو یترم اجازه نده که گرفتاردخ-

 یوبهشون ثابت کن

 

 یروزها خوب نیچشم بابا ..........حاال از خودت برام بگو ،ا-

 

 تازه کردو گفت : ینفس

 

 پرسن یاز آفتاب لب بوم که حالشو نم-

 

 وادامه داد دهیکش یآه

 

 خدا یبه رضا میراض -

 

 میریگ ی،ما با نوروجود شما جون م یما هست یزندگ دیتو خورش-
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 زد وگفت : یروح یب لبخند

 

 یرو حس کن یودر کنارش خوشبخت یو خوشبختش کن یکن قدرشو بدون ی،سع زدلمیعز هیا گهیتو کس د یزندگ دیخورش-

 

 یبابا جون کنمیخودمو م یدارم همه سع-

 

و خراب  تیکه گرفتم زندگ یاشتباه میکه با تصم دمیترس ی،تا قبل از ازدواجت م زمیعز یمن تو بود یمه دغدغه و نگرانه-

 شرمنده ات باشم شهیتورو مجبور به ازدواج کرده باشم وهم دمیترس یکرده باشم ،بعد از ازدواجت هم م

 

 میخوشبخت وراض نیمساله نباش ،باور کن من در کنار آرم نینگران ا گهیکنم د یبابا خواهش م-

 

 نجایا ادیتو رو داشته ،حاال هم هر وقت م یبود وهوا یپسر مهربون یدوس داره ،اون از بچگ یلیتو رو خ نی،آرم زمیدونم عز یم-

 دونمیخود م یب زیچ هیمن خودم از حالم با خبرم و خارج و یتا برا درمون من رو ببره خارج ول کنهیاصرار م

 

 با تعجب گفت : هیسا

 

 به من نگفته یزیوقت در مورد بردن شما به خارج چ چیاما اون ه-

 

 تازه کرد وگفت : ینفس دوباره

 

 نگران ودلواپسه یایموضوع کنار ب نیبا ا یتو نتون نکهی،اونم از ا یمن بش یبحران تیخواد تو نگران وضع یباشعوره ،نم یلیاون خ-
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 هیچه حرف نیبابا ا-

 

 زمیعز یایمن کنار ب یماریبا ب دیدخترم،تو با تهیواقع نیا-

 

 الود گفت : بغض

 

 شنیم یبابا پس مامان وساغر چ یول یندار یواز بابت من دلواپس یدرسته که منو سرو سامون داد-

 

 کنه یقول داده که ازشون مثل مادرو خواهر خودش نگهدار نیمن اونها رو فراموش نکردم آرم-

 

 سپرده ( یما رو دست چه آدم المیخوش خ ی!! بابا یمن !.......، چه کس ی)خدا

 

 گفت : هیشدند وباگر ریسراز شیاشکها

 

 کنه یشمارو برا ما پر نم یکس جا چیبابا ه یول-

 

 زدو گفت : یتلخ لبخند

 

 ،پاشوبرواستراحت کن ،نگران منم نباش زمیعز بارهیاز سرو روت م یخستگ-
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 دیست،ناهیوگر ستادیا یو از اتاقش خارج شد .پشت در اتاق پدرش لحظه ا دیپدرش را بوس فیرا پاك کرد وصورت نح شیاشکها

 گفت : نیغمگ دیکش یکه او را به آغوش م یدر حال

 

 باز هم اشکت و در اورد ؟-

 

 بغض گفت : با

 

 ومنم تحملش و ندارم زنهیاون فقط از مردن حرف م-

 

 را نوازش کرد وگفت : شیموهها یمهربان با

 

کدوممون بر  چیاز دست ه یکشه،کارینداره ،پدرت فقط داره زجر م یدیام چیاون ه یخودت که چند بار با دکترش حرف زد-

 ادی ینم

 

 تر شد وگفت : دیاش شد هیحرف مادرش گر با

 

 من؟ یهستن چرا بابا ایدن یآدم تو نهمهیآخه ا-

 

 ...میشب دینا ام دیعمر دست خداست ما نبا -
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 وگفت : دیکش رونیاو را از آغوشش ب سپس

 

 کرده ی. ساغر به خاطر تو امشب آشپزمیشام بخور میبر ایب-

 

 زد وبه همراه مادرش به طرف آشپزخانه رفت یتلخ لبخند

 

 از طعم خوش غذا گفت : رتیراکه به دهانش گذاشت با ح قاشق

 

 میشوهرش بد گهی،مامان حاال وقتشه که د یبزرگ وکدبانو شد یکل نمیب یساغر خانم ،م نیهوم .....آفر-

 

 گذارا به او انداخت گفت : ینگاه ساغر

 

 شوهرت دادن ؟! یکدبانو بود یلیتو خ -

 

 ارهیرو از پاشنه در ب نجاینداشتم که درا انیچاك مثل شا نهیعاشق س هیآخه من -

 

 نکرده رونتیتو خوشه هنوز ب یدونم دلش به چ یمتو که عاشق تره!..... با اون دستپخت افتضاحت ن نیآرم-

 

 ستمی،مثل تو که خنگ ن شمیبار امتحان کنم فوت آب م هیرو فقط  یزیچ هیباهوشم ، یلیمن اصوال چون خ-
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ور، من  هیهم  اشیرفت لوب یور م هیقورمه درست کرده بود که آبش  هیآره جون عمت، مامان ! اون روز که خونشون بودم -

 یداد ادی یدخترت چ نیبه ا دونمینم

 

 گفت : یبا ناراحت دیناه

 

 ناله یاز دستپختت م یهم کل نیمن ،حتما آرم رمیآخ بم-

 

 اعتراض گفت : با

 

 من حرف نداره ی،آشپز دیکن یوروجک و باور م نیا یچرا حرفها گهیمامان جون ،شما د-

 

 کرد وگفت : یخنده ا ساغر

 

 ستیبارت ن یچیال هخوشگلت حرف نداره وا یتو فقط چشما-

 

 یعصبان یدیوقت د هیسر به سرم نذار  ادیتحمل کل کل با تو رو ندارم، ز گهیخسته ام ،تمام روز سر کالس بودم ود یلیمن خ -

 !! شکنمایسرت م یظرف وظروفها رو رو نیوهمه ا شمیم

 

 گفت : یمخالفت کرد و با مهربان دیکه ناه ستادیا نکیشستن پشت س یبرا کردیکه ظرفها را جمع م یاز شام در حال بعد

 

 شورمیرو م نایتو برو استراحت کن خودم ا زدلمیعز-
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 بمونم نیمنتظر آرم دیبا -

 

 کنم یاومد خودم خبرت م نیتو برو بخواب، هروقت آرم-

 

 ادیوقت ب ریممکنه د یول-

 

 دارمیوقت ب رینداره منم تا د رادیا-

 

 جا برخاست وگفت : از

 

 ریباشه ،پس شب بخ-

 

تنها راه خالص  نکهیوا نیآرم یشد ،حرفها یبالش گذاشت، اما فکرش مشغول ودرهم بود و مانع استراحتش م یرا رو سرش

 یم نیعالقه دارد دروغ نبود اما از ا نیاو به آرم نکهیگذاشت .ا یلحظه آرامش نم کیاست  تیگفتن واقع مایشدن از دست ن

 تیواقع دید یجسارت را نم نیشود و اصال در خودش ا ماین یترحم ودلسوز باعث تیواقع نیا نیاز آرم ییکه پس از جدا دیترس

 را فاش کند

 

 کرد فکرش را آزاد کند وبخوابد یسع نیآرم یایگذاشت و با فکر ورو یعسل زیوتلفن همراهش را رو م دیکش یقیعم نفس
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ومنگ نگاهش رابه  جیشد، گ زیخ میاب ندر رختخو مهیزنگ تلفن همراهش سراس یعمق خواب فرو رفته بود که با صدا در

دانست کجاست، دست برد  یآورد، انگار مخش هنگ کرده بود واصال نم ینم ادیخودش را به  تیاطراف چرخاند ،اصال موقع

 دیچیپ یدر گوش نیآرم یآلود دکمه وصل تماس را زد صدا خوابخورد را برداشت و  یاش را که هنوزداشت زنگ م یوگوش

 

 ایمنتظرتم ،زود ب نییپا-

 

 دوباره گفت : نیآرم دیکه بگو افتی ینم چیگشت ،اما ه یم یذهنش به دنبال جواب در

 

 یشد، دوباره خواب رفت یچ-

 

 آلود گفت : خواب

 

 هان .........نه نه.......-

 

 گفت : باخنده

 

 باال امیب یخوا یگه ،م یم یا گهید زیلحن صدات که چ یول-

 

 گفت : لیدل نیآورد به هم ادیه خودش را ب تیموقع یکم

 

 نییپا امینه.نه....... خودم م-
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 آرامش بخش گفت : یلحن با

 

 پس مواظب پله ها باش-

 

دستش  یرا رو شیکه پالتو یرا برداشت و در حال لشیو وسا دیرا قطع کرد واز جا برخاست مقنه اش را پوش یآلود گوش خواب

 او گفت : دنینشسته بود با د داریکه در سالن ب دیبود از اتاق خارج شد ناه دهیکه پوش یکویشرت وشلوار تر یانداخت با ت یم

 

 زمیعز یشد داریب-

 

 منتظرمه........ نییپا نیآره آرم-

 

 باال ادیب یگفت یخوب م-

 

 ساعت چنده؟-

 

 گذشته کیاز -

 

 رم خداحافظ یخوب من م-
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 گفت : ینخواست از در خارج شود که مادرش با اعتراض ونگرا یم

 

 یخور یسرده سرما م رونیپالتوت و بپوش ب-

 

 رفت رونیجواب مادرش را بدهد خواب آلود از در ب نکهیا بدون

 

 برود نییپله ها دستش را گرفت وبه او کمک کرداز پله ها پا ینگران ودلواپس به دنبالش از سالن خارج شد ورو دیناه

 

شد وبه طرفشان رفت وپس از  ادهیپ لیاز اتومب عیسر اطیاز در ح هیبه همراه سا دیمنتظرش بود. با خروج ناه نیدرون ماش نیآرم

 گفت: دیگرم به ناه یاحوالپرس

 

 ؟! دیدیچرا شما زحمت کش-

 

 گفت : یرا در دست داشت با لبخند هیسا یکه بازو یدر حال دیناه

 

 از پله ها پرت بشه دمیهنوز خواب آلوده ترس دمید-

 

 دستش گرفت وگفت :را از  شیکتابها نیآرم

 

 خوابه یبشرچقد م نیدونم ا یمن که نم-



 یمهمان زندگ

627 
 

 

 دینخورد وخواب یگفت تمام امروز رو کالس داشته ،شام هم درست وحساب یم-

 

 گرفت گفت : یرا م هیسا یکه بازو یرا باز کرد ودرحال لیدرب اتومب نیآرم

 

 شیدیحاال چرا پالتو دستته ونپوش-

 

 :دیآلود نال خواب

 

 اومد ،حوصله اش و نداشتم یخوابم م-

 

 او کمک کرد که سوار شود وگفت : به

 

 زودتر سوار شو یپس تا سرما نخورد-

 

 کرد وبه راه افتاد یدر را بست وبا تشکر از خانم ستوده خداحافظ نیسوار شد وآرم هیسا

 

 دهیکه پوش یشرت وشلوار یاما با ت دیرسیبه نظر م شهیانداخت معصوم تر از هم هیبه سا ینگاه میکرد .ن یاز راه را که ط یمقدار

 به طرفش برگشت وگفت : ینیریرا نگه داشت و با لبخند ش لیبود ازسرما در خودش مچاله شده ودر خواب ناز فرو رفته بود .اتومب
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 یراحت بخواب نجوریا یتون یآخه چه جور م-

 

 دوباره حرکت کرد هیسا یبه رو هایهمه بخار میوتنظ انداخت وبا روشن کردن شیکمربند را در قفل زد وپالتواش رابه رو سگک

 

اخالق منحصر به فرد چه به روزش آورده  نیدختر با ا نیخواسته انجام دهد ،ا یبود که م یتمام طول راه فکرش مشغول کار در

از عمق وجود  یاش را عقب زد وآه یشانیپ یرو یرا درهم خرد ونابود کرده بود . کالفه موهها شیبود که همه اعتقادات و باورها

 کرد یدقت م نهایا زا شتریرفتارش ب یرو دی،با دیکش

 

 یحرفها بود .دوست داشت با محبت تمام او را به آغوش م نیرا صدا زد اما او خوشخواب تر از ا هیآرام سا دندیبرج که رس به

آمد ،  یکوتاه م بایدختر ز نیحد در مقابل ا نیتا ا دینبا د،یترس یخودش هم م یاز رفتارها یاو حت یبرد ول یوتا اتاقش م دیکش

 گفت : یرا باال برد وبه تند شیتن صدا یکم لیدل نینبود به هم شانیبه نفع هر دو تیوضع نیا

 

 یبش داریب یخوا ینم-

 

 چشمانش را گشود وبا وحشت گفت : مهیسراس هیسا

 

 شده ؟ یزیچ-

 

 گفت : یزده ا خیسرد و یلحن با

 

 بخواب نیماش یجا تو نیهم ی......اگه دوس دار میدیآره رس-
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 و باتمسخر گفت : اوردیشوك زده هنوز نشسته بود طاقت ن هیشداما سا ادهیپ نیماش از

 

 که تا باال کولت کنم یخوا ی،نم یش ینم ادهیپس چرا پ-

 

شد  ادهیرا برداشت وپ لشیکردپالتو و وسا یکه کمربندش را باز م یبود در حال دهیخواب از سرش پر شیصدا یکه از بلند هیسا

 وگفت :

 

 مگه خودم پا ندارم که بخوام سوار کول تو بشم-

 

 که دل من برات بسوزه وکولت کنم یخودت و به خواب زده باش دیگفتم شا-

 

 از او به راه افتاد وگفت : جلوتر

 

 یدم جنازه ام و هم کول کن یبه تو اجازه نم یمن حت-

 

 افتاد با لبخند گفت : یکه به دنبالش به راه م یدر حال لیدل نیبرد به هم یاز بحث با او لذت م شهیهم

 

 یافتخار کن دیبا-
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 وگفت : ستادیاتاقک آسانسور ا کنار

 

 یبه وجود من در کنار خودت افتخار کن دیتو با-

 

 ودکمه احضارآسانسور را زد وبا اشاره به اوگفت : ستادیا کنارش

 

 یهم برا افتخار دار یزی، مگه چ افهیوق ختیر نیبا ا-

 

 نگمیمدل هیکنه  یفک م نهیب ی، هرکه منو م یریگ یم رادیمن ا افهیاز ق یتو دار-

 

 زد وگفت : یزیلبخند تمسخر آم نیآرم

 

 یمنو برد یلباست پاك آبرو نیلطفا پالتوت و بپوش ،چون با ا نگیپس خانم مدل-

 

 گفت : هیآسانسور باز شد و در کنار هم وارد اتاقک شدند وسا درب

 

 نهیمنو بب یخواد نصف شب یم یک-

 

مد روزه وفردا همه دخترا با لباس  دنیلباس پوش نجوریکنه ا یفک م نهیب یم ختیر نیباال باشه اونوقت تو رو با ا یکیممکنه -

 ابونیخ انیخواب م
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 دیداد و با غرغر کردن پالتواش را پوش نیرا به دست آرم شیوکتابها فیک

 

 دیکش یبلند م یا ازهیکه خم یراست به طرف پله ها رفت ودرحال کیآپارتمان که شدند بعد از روشن کردن همه لوستر ها  وارد

 پشت سرش با تمسخر گفت : نیاز پله ها باال رفت ،آرم

 

 یایب رونیاز رو فرم ب یهمه خواب چاق نش نیخانم مانکن مواظب باش با ا-

 

 گفت : یزدو به تند یطرفش چرخ به

 

 یدیاز چشم خودت د یدیهرچه د یمنو مسخره کرد گهیبار د هیاگه -

 

 زد وگفت : شیبه رو ینیریش لبخند

 

 یکن یخوام بدونم چه کار م یم-

 

 گفت : زیآم دیاشاره اش را به طرفش نشانه رفت وتهد انگشت

 

 کنم یمات فرو مانگشت رو تو جفت چش نیهم-
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 آورد و گفت : نییرا پا دشیخنده انگشت تهد با

 

 مثل اصحاب کهف یبخواب تا بش نقدریدارم تو هم ا ازیچشمها ن نی،فعال هنوز جوونم و به ا میتسل -

 

 دوباره گفت : نیخواست وارد اتاقش شود که آرم یم

 

 خوبه اتتیاضیبشمار برا ر اردیتا مل کی!اگه خوابت نبرد از  یراست-

 

 با خنده وارد اتاقش شد و

 

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

 

 زدهمیس فصل

 

 دیچرخ یبچه ها م یکه نگاهش رو یسرگرم حل ومحابسه همورك بودند در حال یکالس شد همه بچه ها با وسواس خاص وارد

زده بودند از  جانینشست از حرکات بچه ها خنده اش گرفته بود همه دستپاچه وه شیشگیهم یآرام از کنارشان گذشت وسرجا

بود همسر  شیهمه قابل احترام وستا یکه برا نیآرم تیبا شخص یمرد نکهیپر ازغرور شد از ا اریاخت یب نیآرم یاقتداروسرسخت

توانست به  یمتعلق به او نبود واو نم نیش آوارشد آرماز غم بردل یکوه دهیفکر نسنج نیاما ناخودآگاه از ا دیبال یاو بود .به خود م

از  یکی یمراد دیلحظه ام نیانداخت در هم شیجزوها یسرش را بر رو نیوغمگ دیکش یعنوان همسرش به خود افتخار کند آه

 یکه دفترش را رو یو در حال ستادیتمام واحدها را باهم پاس کرده بودند کنارش ا بایکه از سال اول با هم بودند وتقر ییبچه ها

 گشاده گفت : ییداد با رو یجزوه اش قرار م
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 دیشرمند خانم ستوده ممکنه راه حل همورك رو به منم بگ-

 

 زد وگفت : یلبخند

 

 دیکن یمشکالت بچه ها رو رفع م شهیشما که هم یول-

 

 گفت : باخنده

 

 برسم ییتونم به جواب نها یکردم ونم ریامروز تو همورك گ یول-

 

 بود انداخت وگفت : ستادهیسرش ا یکه باال دیبه ام یراه نگاه یها مهیفترش را برداشت و شروع به محاسبه کرد در ند هیسا

 

 من معذبم ینجوری،ا دیکنم راحت باش یخواهش م-

 

 راحترم یجور نینه من هم-

 

 گرفت گفت : یرا به طرفش م یکه دفتر مراد یرا تمام کرد ودرحال مساله

 

 خوب نبود انمیاگه ب دیببخش-
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 زد وگفت : یلبخند

 

همه  دیاستاد شد یروز هیبرم ،مطمئنم اگه  یشما لذت م سیاز نحوه تدر شهی،من هم هیعال یلیشما خ انیاتفاقا برعکس ب-

 شن یم ستونیدانشجوهاتون عاشق تدر

 

 کرد وگفت : یا خنده

 

 دید یمثبت م یبه من انرژ یلی،شما خ یجد-

 

بود افتاد در  ستادهیا هیکنار سا یکه به فاصله کم دیام یوارد کالس شد ودر برخورد اول نگاهش بر رو نیلحظه آرم نیهم در

با آرامش به  دیمحاسبه فرا خواند ام یرا برا دیمحکم ام یگذاشت و با لحن بونیتر یرا رو لشیآندو بود وسا یکه نگاهش رو یحال

 انداخت و با لبخند گفت : ینگاه هیسا

 

 بودم چارهیواال ب دیخدا به دادم رس-

 

همورك را با  هیسا رتیبهت وح انیوساده وروان در م ستادیپر از اعتماد به نفس از پله ها باال رفت ومقابل کالس ا ییگامها با

شروع به  عیاو را دعوت به نشستن کرد وسر دییبا گفتن بفرما نیمحاسبه کرد . پس از حل مسائله آرم هیاز روش سا ریبغ یروش

 یخودش حس م یرا بررو نینگاه پر از خشم آرم ینیکه سنگ یدر تمام طول کالس در حال هیکرد ،اما سا دیدرس جد سیتدر

 کند دایدروغش پ یبرا یقانع کننده ا لیتوانست دل یبود ونم یمراد دیکرد ذهنش مشغول رفتار ام

 

را برداشت وخارج شد وبه طرف کالس زبان  لشیاز کالس خارج شود وسپس با عجله وسا نیوقت کالس منتظر ماند آرم انیپا با

 مقابلش ظاهر شد دیرفت اما در آستانه درب کالس بود که دوباره ام
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 با دست به او اجازه ورود داد وبا لبخند گفت : دیام یتا اواول وارد شود ول دیرا کنار کش خودش

 

 اصوال خانما مقدم ترند-

 

 گفت : دیتشکر کردواز کنارش گذشت که ام او از

 

 شرمنده خانم ستوده.......-

 

 طرفش برگشت وبا احترام گفت : به

 

 !!دییکنم بفرما یخواهش م-

 

 هیکیهر دومون  قیموضوع تحق دمیشن یفیاز استاد شر-

 

 را باال داد وگفت : شیابرو یتا کی متعجب

 

 دونستم ............ ی! نم یجد-

 

 خوداستاد بود شنهادیپ شتری،البته ب میموضوع کار کن نینداره با هم رو ا یرادیخواستم اگه ا یم-
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 را در دستش جابجا کرد وگفت : شیکتابها

 

 میموضوع رو ارائه داد نیبا هم ا یزدیراستش منو ا یکار کنم ،ول میت هیباعث افتخار منه که با شما تو -

 

 نظر اونم بدونم دیبا پس

 

 باشم میت هیبا شما تو  شمیخوشحال م دیمنو خبر کن یزدیکنم در صورت موافقت خانم ا یخواهش م-

 

 : دیمتعجب نگاهش کرد ودوستانه پرس هیناراحت وکالفه بود سا نگاهش

 

 ! نیرس یمضطرب به نظر م یلیافتاده ؟شما خ یاتفاق یمراد یآقا-

 

 گفت : یلبخند تلخ با

 

 !...فعال با اجازه دیکنم ،ببخش یبرام سخته ،سر فرصت خدمتتون عرض م کمیون که باورش دمیشن ییزایاز بچه ها چ-

 

 پشت سرش گفت : نیشده بود که نازن رهیاز رفتارش به رفتنش خ رتیبا ح هینشست سا یصندل نیاول یکنارش رد شد ورو از

 

 شده ؟ یزیچ-
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 : دیوسردرگم پرس جیگ یبرگرداند وبا حالت نیخودش آمد وسرش را به طرف نازن به

 

 ؟ ییییییییییییچ-

 

 ؟ یشده چرا مثل صاعقه زده ها شد یچ-

 

 ! ستین یزیهان........ نه نه چ-

 

 آرام در گوشش گفت : هیدر کنار هم نشستند سا یصندل یهم وارد کالس شدند و رو دوشادوش

 

 بود شمیپ یمراد دیام شیچند لحظه پ-

 

 گفت : یتفاوت یزد با ب یکه کتابش را ورق م یحال در

 

 ؟؟ یخوب که چ-

 

 دیپس با هم روش کار کن هیکی قتونیگفته چون تحق یفیگفت استاد شر یم-

 

 ؟؟ یگفت یتو چ-
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 نظر تو رو بپرسم دیگفتم با-

 

 اون مغز متفکر دانشگاست یفراموش کرد ه،یاز نظر من که عال-

 

 نگرانم کمی یول هیاز نظر منم عال-

 

 چرا ؟-

 

 نگران وناراحته یلیمعذب بود ،نگاش خ کمیدونم چراموقع حرف زدن  ینم-

 

 نگفت ؟ یزیخودش چ-

 

 از کنارم دور شد عیگم وسر ینه ! فقط گفت بعدا م-

 

 متفکرو متعجب گفت : نینازن

 

 شده ؟! یچ یعنی-

 

 زد ،سر کالس سازه هم از من خواست براش همورك و حل کنم یمشکوك م یلیدونم ، خ ینم-
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 : دیپرس ریگرد شده متح یبا چشمان نینازن

 

 از توخواست ! ی؟ مراد یک-

 

 اوردم یمنم ،داشتم شاخ در م-

 

 گفت : یلودگ با

 

 ؟ نمشیب یکو ؟.....کجاست !....... نم-

 

 کجاست ؟ یچ-

 

 گم یو م یاون شاخ خوشگل نازناز-

 

 مزه ! یب-

 

 : دیجمع کردن موضوع پرس یبرا عیسر و

 

 ؟ دیخر ادیسروش هم امروز م-
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 ادیبده چرا که ن یاگه شوهر جان توبهش مرخص-

 

 شهیم میداره کم کم بهت حسود یناز-

 

 شوهرتوهه کجاش خوبه ریشوهر من حقوق بگ نکهیا-

 

 گفت : یلحن گرفته ا با

 

 نبود نیمنظورم ا-

 

 نکهیا ی. برا ستیدرگم وعصبواقعا سر هیروزها سا نیا دیفهمیاو م کردیرا درك م تشیمنظورش را گرفته بود و وضع یخوب به

 گفت : یتصنع یالیخیکم کند با ب شیاز ناراحت یکم

 

از بچه ها آرزوشو دارن  یلیمونه وخ یدسته گل م نیکه ع یدار ی،شوهر یجهات از من خوشبختر یلی،تو از خ یپس چ-

 کنن یباور کن تکه تکه ات م یخی،فکرشو بکن بچه ها بفهمند تو زن دکتر مشا

 

 حوصله گفت : یب

 

 داره یدونن اون چه اخالق گند یبچه ها نم-
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 دیبه چهره غم گرفته اش انداخت وپرس ینگاه نینازن

 

 ؟ نیهم زد پیدوباره به ت دایجد-

 

 ینامزد دیخر امیخوام همراه تو ب ینه فقط هنوز جرات نکردم بهش بگم م-

 

 یریقمبرك بگ یتا حاال نخوا یگفت یچقد به رفت وآمدت حساسه ،خوب بهش م یدون یتو که م-

 

 واجازه نده ارهیترسم بهونه ب یخودش خسته شدم ،م یب یرهایآخه از گ-

 

 ؟ یایبدون اجازه اش ب یخوا یم-

 

 کنه ! ینه شر به پا م -

 

 خودش را لوس کرد وگفت : یکم

 

 نگه یزیداره وممکنه چ ی،اون با تو رودرباس یشه تو بهش بگ یقربونت برم م یاله یناز-

 

 زد وگفت : یشخندین نینازن
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 نداره یبا خدا هم رودرباس یحت ،اونیاونو رودرباس یگ یم یچ-

 

 امیپس منم نم-

 

 امیرو نم یچ یچ-

 

 یریبگ نیخودت اجازه م واز آرم دیبا امیهمرات ب یخوا یاگه م-

 

اقا کرنش  نیمقابل ا دیدوساعته با دیخر هیکس نگرفتم حاال برا  چیاجازه از ه میهمه سال عمر کرد نیمارو ،ا ینیب یخدا! م یوا-

 میکن

 

 نه ای یزن یجلزو ولز کردن بگو زنگ م نهمهیا یحاال به جا-

 

 شد یفرج دیمن قربون اون قد باالت بشم ، حاال که اون سر کالسه بذار بعد از کالس شا یاله -

 

 (دیبرو خر نیهمراه نازن دیکش لتیوم یدلم اگه دوست داشت زیخودش زنگ زد وگفت :)عز دی!... ،مثال شادیآره شا-

 

 خنده وگفت : ریزد ز یپق یبا سرخوش نینازن

 

که اون لحظه  یدلم ،.....وا زیعصا قورت داده بگه ،عز افهیزده با اون ق خیسرد و خیکه شد معجزه ،فکرشو بکن دکتر مشا نیا-

 هایردا فیالپردازتشریوخ کی،....تو هم عجب رومانت شهیسقف رو سرمون خراب م
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 حوصله گفت : یب

 

 نه ای یزن یحاال زنگ م-

 

سرم  ری،خ گهید زمیریتو سر کچلم م یخاک هیخوشگلت بشم من ،حاال که استاد اومد بذار بعد از کالس  یاون چشم وابرو یفدا -

 کشم یجور جورتو م هیدندم نرم چشمم کور، ینامزد دیخوام برم خر یم

 

 ورود استاد هر دوساکت شدند و به احترامش از جا برخاستند با

 

 گرفت وگفت : نیرا به طرف نازن شیگوش هیاز کالس سا بعد

 

 ! یهنوز که رو حرفت-

 

 ادیتو کنار م یلجباز نهمهیبا ا یچه جور نیآرم چارهیامان از دست تو ،ب-

 

 داد وگفت : نیرا به دست نازن یرا گرفت وگوش نیآرم شماره

 

 یاریکن جلوش اصال کم ن یعس-
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در  نیآرم یرایمحکم و گ یرا از دستش گرفت ومنتظر وصل تماس شد بعد از چند بوق صدا یپراز استرس گوش یبا حالت نینازن

 دیچیپ یگوش

 

 شده ؟ یزیبله......چ-

 

 گفت : دهیبر دهیزده ودستپاچه مقطع وبر جانیه نینازن

 

 یزدی..ازیس.....سال..م ......دك.....دکتر ......منم.....ا-

 

 شد ومضطرب گفت : نیآرم یباعث نگران نیکه ا دیلرز یم اریاخت یب شیدرونش صدا جانیترس وه از

 

 حالش خوبه ؟ هیافتاده ؟سا ی!....اتفاق یزدیبله خانم ا-

 

 ش مسلط باشد دوباره لرزان گفت:کرد بر خود یم یکه سع نیزد،نازن یدر لحن کالمش موج م ینگران

 

 خونه ادیم رید کمی.....اون  دیخر میبر میخوا ی........م میخوا یم هیاون......اون ........آره اون خوبه.........فقط ...فقط من وسا-

 

 شد وگفت : یلحن سخنش سرد و جد دوباره

 

 اومده که زبون شما رو قرض گرفته ؟ شیپ یبرا زبون خودش مشکل-
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 گفت : مستاصل

 

 و اطالع بدم رمی...........از من ....از من خواست که باهاتون تماس بگ ییخودش.....خودش رفت دستشو-

 

 رهیبرگشت لطف کن وبهش بگو با من تماس بگ یپس وقت-

 

 چشم ،استاد-

 

 بود گفت :و لکنت زبانش خنده اش گرفته  یکه از دستپاچگ هی.سا دیکش قیعم یرا قطع کرد ونفس یگوش عیسر

 

 یبا خون آشام طرف ی،نکنه فک کرد یدیترس نهمهیحاال چرا ا-

 

 را مقابلش گرفت وگفت : یگوش

 

 از اژدها ده سرم وحشتناکتره یشوهره که تو دار نمی،ا ریبگ ایب-

 

 گفت : باخنده

 

 دفعه شد اژدها هیموند ،حاال  یدسته گل م نیشد !اون که ع یچ-
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 یزیزنگ بهش بزن فک نکنه من چ هی،حاال  یکنیم یسقف زندگ هی ریز یخیآدم  نیتو هم دلت خوشه ها ،موندم چطور با ا-

 ارهیدر ب چارهیسر سروش ب شویبهت نگفتم تالف

 

 لحظه اون ور هی یور نیلحظه ا هی یمون یپرچم م نهویع ادیخوشم م-

 

شم  یوبا صالبت شوهر دوستمه پر از غرور م پیآدم خوشت نیا نکهیا شه،ازیپرابهت و با جذبه از کنارم رد م نمیب یم یآخه وقت-

 سوزه یدلم به حالت م نمیبیرفتار سرد و نچسبشو م یبزنم تا همه بدونن اما وقت ادیفر نویخواد ا یو دلم م

 

 گرفت نگران گفت : یرا م نیکه شماره آرم یدرحال هیسا

 

 باشه میحاال خدا کنه اخالقش تنظ-

 

 گفت : وسیما نینازن

 

 لندریآمپر چسبونده در حد ترکوندن سرس هیدلتو خوش نکن چون  یلیخ-

 

 را قطع کرد وگفت : یگوش درجا

 

 بهم نگفته یزیاصال چ نیگم نازن یکه م نجورهیاگه ا-
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 ترسم یاز تو ازش م شتریمن ب ییخواهشا برا من شر درست نکن ،خدا -

 

 خنده گفت : با

 

 مگه آدم خوره !-

 

 ده سال از عمرم کم شد زدمیکه باهاش حرف م قهیدودق نیاز اونم بدتره تو ا-

 

 انداخت وبا ترس گفت: توشیبه صفحه مان یاش زنگ خورد.نگاه یلحظه گوش نیدرهم

 

 ی،حاال چکارش کنم ناز نهیآرم-

 

 قاط نزده شتریخوب جوابشو بده تا ب-

 

 گفت : جانیرا وصل کرد و با ه تماس

 

 بله..........-

 

 گفت : یبا لحن خشن وتند نیآرم
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 ری،مگه نگفتم تماس بگ ییکجا-

 

 خط یرو یگرفتم که اومد یداشتم شماره ات و م-

 

 را باور ندارد گفت : هیداد حرف سا یکه نشان م یلحن با

 

 هیچ دیخر هیقض گهیم یدوستت چ نی! ،حاال ایگ یآره تو درست م-

 

 آب دهانش را قورت داد وگفت : شیتشو با

 

 ازمنم خواسته همراش برم ینامزد دیخواد بره خر یم نینازن-

 

 نامزد و کس وکارش برن نه تو دیبا نیهمراه نازن-

 

 خوب منم دوستشم-

 

 ینامزد دیره خر یهم همراه دوستش نم یدوست چی،ه گهید زینه چ یدوستش یدون یخوبه خودتم م-

 

 کترهیاون از خواهر برام نزد یول-
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 میروبذار کنار و زودتر برو خونه ،امشب مهمون دار هایلوس باز نیا-

 

 هستن ؟ ایمهمون!.....ک-

 

 خونمون انیکه چرا نم ید یم ریگ شهیبابا ومامانم ،مگه نه هم-

 

 حاال چرا امشب ؟-

 

 خونمون ؟! یایب یخوا یرسم شده از مهمون بپرسن چرا م دایجد -

 

 رسونم یاونها خودمو م دنی،منم تا قبل از رس میریغذا بگ رونیاز ب میتون یخوب م-

 

 هم با کالستره یلیدم اتفاقا خ یهم بهشون م رونیکه همون ب رمیغذا بگ رونیاگه قراره از ب-

 

 کنم فیرد زویزود برگردم وهمه چ یلیکنم خ یم یسع-

 

 بحث زودتر برو خونه نهمهیا ی؟،....... ،به جا یدار یرا ه حل هی یزیتو برا هر چ یبریحوصلمو سر م یدار گهی.د-

 

 انداخت وباغصه گفت : ینگاه نیگرفته ودرهم به نازن یرا قطع کرد .با چهره ا یبماند گوش هیمنتظر پاسخ سا نکهیبدون ا و
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 امیتونم همرات ب ی،من نم یمتاسفم ناز -

 

 اش شد وگفت : رهیبا بهت خ نینازن

 

حرف  ریکه اصال حاضر نبود ز یا هی،همون سا یشیسرکش چند ماه پ هی،.......توواقعا همون سا هیسا بهیعج یلیرفتارت برام خ-

 ورام خودش کنه عیمط نقدریزور بره واقعا برام سواله که اون چطور تونسته تو رو ا

 

 چکار کنم دیخونه بابات ،با یدبرگر دیبا یرو حرف من حرف بزن یاگه بخوا گهیم ی،وقت یچه کار کنم ناز-

 

 گفت : یعصبان

 

 یخور یخفت م یکه ه ستین یکوفت یزندگ نیخوب برگرد ،بهتر از ا-

 

 تحمل کنم زویهمه چ دیمجبورم ،با نینازن-

 

 : دیحرص نال با

 

 یحاال هم که اسم اون روته صد تا خواستگار بهتر از اون دار نی،هم یهم دلش بخواد تو زنش باش یلیبچه پرو! خ-

 

خوام  یو آرامش داره ومن نم یپدرم بشم ،اون در مورد من احساس راحت یخوام باعث ناراحت ی،من نم یناز ستین نیمساله ا-

 رمیرو ازش بگ یهمه خوش نیا
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 یکن یخودتو نابود م یتو دار هیسا -

 

 ، مجبور نیمن مجبورم نازن-

 

 یازدواج لعنت نیکه از اولم با ا یفهم یدخالت کنم چون خودت خوب م تیخصوص یزندگ یخوام تو یدلم ! من نم زی! عز هیسا-

حاج  شیرم پ یجور سوهان روحت بشه بخدا قسم خودم م نیآزارت بده وهم نیاز ا شتریاقا بخواد ب نیاگه ا یمخالف بودم ول

 گم یبهش م زویوهمه چ یعل

 

 کردم ریگ یبفهمه من تو چه جهنم دیکنم بابا هرگز نبا ی! خواهش مینه ناز-

 

 داد وگفت : رونیب یقیخشمش را با نفس عم نینازن

 

 ی،تو که مثل موم تو دستش یبا منم بهم بزن تویباشه حاال برو تا ازت نخواسته دوست –

 

 از او جدا شد یگونه اش زد و با خداحافظ یرو یوغصه دار بوسه ا ناراحت

 

را  نیبار شماره آرم نیصدم ینبود ، برا یوخانواده اش خبر نیبه ساعتش انداخت ساعت از ده گذشته بود اما هنوز از آرم یگاهن

 ستادیپشت پنجره ا مود،یطول وعرض خانه را پ یمبل پرت کرد وعصب یرا رو یبود با خشم گوش ریگ غامیپ یگرفت هنوز رو

رفت و شماره  یرا از سر شب تا به حال هزار بار انجام داده بود دوباره به طرف گوش یکرارت یکارها نیانداخت ا رونیبه ب یونگاه

هم  نیرا نداشت وآرت خیمشا یداد مضطرب ونگران بود .شماره همراه خانم واقا یکس جواب نم چیه یرا گرفت ول خیمنزل مشا

بر  شیراحت یبرخورد صندلها یاز صدا مودیرا پ الندوباره طول س یخود نگرانش کند .کالفه وعصب یب خواستیاصفهان بود ونم
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خانواده اش افتاده ؛داشت خون خونش را  ایو  نیآرم یبرا یفکر که حتما اتفاق نیشد .از ا یم کیاعصابش تحر یتیکف پوش گران

 خورد . یم

 

 یکرد .دلش م یم شیبگذارد روان غامیخواست پ یکه از او م یمرد یرا گرفت صدا نیرا برداشت وشماره آرم یگوش دوباره

جواب  یشماره دفترکارش را گرفت انجا هم کس قراریکند ب نیحواله آرم غامیپ یبه جا زدیریم رونیخواست هرچه از دهانش ب

 داد . ینم

 

ت که را داش یهمه را آماده کرده بود حس وحال زن خانه دار یسرد شده و از دهان افتاده بود.با چه شور وشوق شیغذاها همه

خواست  یداده بود دلش م شیباز یراحت نیبه ا نیحاال که آرم یول ندیایب دنشیبار خانواده همسرش به د نیاول یقرار بود برا

 زدیبر یهمه غذاها را درون آشغال

 

 نیرا برداشت. نازن یزده گوش جانیوه مودیدو تا پ یکیزنگ تلفن همراهش از اتاقش برخاست . پله ها را  یلحظه صدا نیهم در

 بود

 

 یبله ناز-

 

 هنوز هستن ؟ ای؟مهمونات رفتن  یکرد یم کاری! چیخوب-

 

 نه ایدر کار نبوده که رفته باشن  یاصال مهمون-

 

 هیمنظورت چ-
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 همه غذا چکار کنم نیبود ، حاال موندم باا یهمش سرکار-

 

 ناباورانه گفت : نینازن

 

 کنم یکنه پوست کله اش و م یکار نی!به خدا اگه سروش با من همچ هیسا یگیراس م-

 

 کنم کارشیدونم چ یخبر ، مگه دستم بهش نرسه م یاز خدا ب فتهیخود ش نیسروش ... نه ا یگیتو م-

 

 : دیپرس یبا خونسرد نینازن

 

 ؟ یکن کارشیچ یخوا یم-

 

 گفت : یحرص

 

 یندازمش آشغال یکنم و م یکاغذ مچاله اش م کیمثل -

 

 گفت : یوبا لودگ دیخند نینازن

 

 اونجا باشم یخیلحظه تار نیخواد ا یکه چقدر دلم م یوا-
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 باز وبسته شدن در گفت : یصدا با

 

 حالل زاده هم هست یلعنت-

 

 مگه حاال اومده ؟-

 

 یباهات تماس م "و کف دستش بذارم بعداحقش دهیمن برم تا نخواب ی.....نازاد،یپله ها م یپر از نخوتش از رو یقدمها یآره ،صدا-

 رمیگ

 

 گفت : طنتیبا ش نینازن

 

 یبش یزیباعث آبرو ر یبشکون شویجا هی یبابا نر-

 

 داد وگفت : رونیحرص نفسش را ب با

 

 کشمش یراحت باشه ،فقط م التینه خ-

 

 با خنده گفت : نینازن

 

 زندان مالقاتت امیم وهیباشه برو منم فردا با آبم-
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از خشمش  یکرده بود کم یسع شیهایبا لودگ نینازن نکهیاز اتاق خارج شد با ا مهیتخت پرت کرد وسراس یرا با خشم رو یگوش

 بود . یبکاهد اما هنوز عصبان

 

 داشتیتخت برم یشرتش را از رو یکه ت یدر حال نیرا گشود و وارد شد ..آرم نیدر اتاق آرم یعصب یدر بزند با حالت نکهیا بدون

 مش گفت :با آرا

 

 نداده ادیبهت  یکس نویبار بگم بدون اجازه وارد اتاقم نشو ، ا چند–

 

 عیاورا به خود آورد و سر نیآرم زیتمسخر آم شخندیتند به تپش انداخته بود .اما ن یتمیقلبش را با ر نیوموزون آرم دهیورز کلیه

 خودش را جمع وجور کرد وگفت :

 

 یو اونا رو سر کار نذار یاحترام بذار گرونیندادن به د ادیبه تو هم -

 

 گفت : یبا خونسرد دیپوشیشرتش را م یکه ت یحال در

 

 منه یشغل فیجزءوظا گرونیسرکار گذاشتن د یفراموش کرد نکهیمثل ا-

 

 به طرفش رفت و گفت : تیبا عصبان دیبه حالت انفجار رس شیآرامش و خونسرد از

 

 یمنو آزار بد نهمهیا ید یه خودت اجازه م! چطور بیهست یک یتو با خودت فکر کرد-
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 گفت : یالیخ یآن نشست وبا ب یو رو دیکش رونیمطالعه اش را ب یصندل

 

 شده یچ نمیدرست حرف بزن بب-

 

 و پرازخشم گفت : کالفه

 

 شده یچ یدون یواقعا، نم یعنیشده !!.........، یچ-

 

 کرد گفت : یکه باز م یرا برداشت ودر حال یکی زشیم یرو یطرحها انیم از

 

 بدونم ؟ دیاز کجا با-

 

 تخت پرت کرد و با خشم گفت : یو رو دیکش رونیدستش ب انیبود طرح را از م دهیبه حد جنون رس نیآرم یخونسرد از

 

 شده ؟ یچ یگیو راحت م یمن از ساعت شش منتظر خانواده ات بودم ،حاال اومد-

 

 ت :زد و با آرامش گف هیچرخدارش تک یصندل به

 

 نجایا انیاومد نتونستن ب شیپ یکار هی،اونا براشون  یکن یمثل آتشفشان فوران م یدار نیبه خاطر ا-
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 اش را گرفت و او را به طرف خودش چرخاند و گفت : یدسته صندل نیخشمگ

 

 دمیمن چقدر برا امشب زحمت کش یدون ی!........تو نم نی!........فقط هم انینتونستن ب-

 

 گفت : یبه تند معترضانه

 

 جرو بحث داره نهمهیشام درست کردن ا هی-

 

 داد و آرام زمزمه کرد رونیمهار خشمش نفسش را با صدا ب یرا بر هم فشرد وبرا شیچشمها یا لحظه

 

 ان؟یفقط بهم بگو چرا نتونستن ب-

 

 اومده که مجبور شدن برن خونشون شیپ یبرا خاله ام مشکل-

 

 دونستم ؟ یم دیمن نبا نویا-

 

 گفت : الیخ یب

 

 شده ؟ یمگه حاال چ-
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 : دیکش ادیشد و فر نیخشمگ دوباره

 

 یگفت یو م یزد یبهم تلفن م دیمردم ! نبا یم یشده؟! ...........من داشتم از استرس و نگران یچ-

 

 رمیخاطر نتونستم تماس بگ نیدفتر کارم جا گذاشتم به هم یموتویگوش-

 

 شد؟ ینم دایپ یگوش هی، یکه بود یتو اون خراب شده ا یعنی-

 

 به تو زنگ بزنم گهید یکی ینداره با گوش یلیدل-

 

 حرص گفت : با

 

 ؟ یهست یحد تعصب نیتا ا یعنی-

 

 دم یانجام نم ستویروکه الزم ن یمن کار-

 

 : دینال یبا لحن خسته ا -

 

 !.... یلی........ خنیآرم یمالحظه ا یب یلیخ-
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 چرا ؟-

 

 متعجب تکرار کرد یخشم و حالت پراز

 

 چر!........-

 

 وادامه داد دیکش یسرکوب خشم درونش آه یبرا

 

 چکار کنم ؟ دیغذا با نهمهیحاال من با ا-

 

 زد و گفت: یپوزخند نیآرم

 

 خورم یهفته همه رو م هی،خوب خودم به مدت  نهیمشکلت ا-

 

 کرده گفت : بغض

 

 فتادهین یاتفاق یگ ی،حاال خونسرد م یدوستم منع کرد ینامزد دیمنو از خر-

 

 آرامش گفت : با
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 دادم یدر هر صورت ، من بهت اجازه رفتن نم-

 

 زد : داد

 

 ؟ یبخاطر چ-

 

 دنبالش یبش شیدختره رفت تو هم سر نینداره هرجا ا یلیهم بهت گفتم ،دل "قبال-

 

 : دیحرص غر با

 

 ؟ یدا یچه مشکل نیبا نازن گهید -

 

همراه  یتنهاست، دوست ندارم وقت یالبته فقط وقت یبر یباهاش هرجا دوست داشته باش یتون یندارم م یمشکل چیمن با اون ه-

 خونه پدرت یحت یبر یداداش و نامزدش هست با اون جائ

 

 !یآدم روان هی..... ن،یآرم یضیمر "واقعا تو

 

 یکردیازدواج م یآدم روان نیبا ا دیاز اول نبا-
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 یدون یمجبور بودم خودتم خوب م-

 

 یرفتار کن یآدم روان نیا لیمطابق م یحاالهم مجبور-

 

 به عقب برداشت وگفت : یقدم

 

 دمیو م زتیآم نیرفتار توه نیروز جواب همه ا هیخورم  یقسم م-

 

 گفت : زیآم ریتحق یپوزخند با

 

 ؟یکن نکارویا یخوایم یچه جور-

 

 گفت : دهیو نسنج بر آشفت زکالمشیآم ریلحن تحق از

 

!منتظر کارت  یستین یچیکه ه یفهمیکه از همه لحاظ ازت سرتر باشه ازدواج کردم تازه م یاز تو، با کس یبعد از جدائ یوقت-

 دعوتم باش

 

بود که در گوشش نواخته شد،نتوانست خودش را  یمحکم یلیلحظه س کی،در  ستادیا شیو با خشم رودررو دیفنراز جا جه مثل

کرد مانع  یم یکه سع یدر حال سوخت،یاز صورتش گر گرفت و م یمیپرت شد ن نیزم یرو اربهیاخت یکنترل کند و ب

از جا برخاست در نگاه بغض آلودش هزاران  یپوشاند وبه سخت اشود با دست قسمت گر گرفته صورتش ر شیاشکها رشدنیسراز

 اتاق را ترك کرد . عیسر یحرف چیه یمجالش نداد و ب هیپنهان بود اما گر حرف نگفته
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دو احساس  نیشده است . ب یعصبان نهمهیلحظه ا کیدانست چرا در  یتخت انداخت نم یاز کارش ،خودش را رو مانیپش نیآرم

 ی.کف دستش قرمز شده بود وم ندیبب یگریتوانست او را با د یرا مال خود کند و نم هیخواست سا یبود نم ریگرفتار و در گ

 سوخت . یشده بود م ریگناه که در دستان او اس یدختر ب نیا یبرا نبود،دلشاز سوزش درد دلش  شتریسوخت اما سوزش آن ب

 

جوابش را نداد دوباره هم  هیسا یبه در زد ول یتقه ا هیکه آرام شد از جا برخاست و از اتاق خارج شد ،پشت در اتاق سا یکم

واقف بود و  هیبه اخالق سا یمدت به خوب نیجوابش را نداد در ا هیرا صدا زد اما باز هم سا هینواخت و همزمان سا یا ضربه

 هیبدون اجازه در را باز کرد وارد اتاقش شد .سا لیدل نیدهد به هم یم حیترج یزیهر چ برلحظه سکوت را  نیکه در ا دانستیم

 ختیر یلبه تخت نشسته بود و آرام اشک م یرو

 

 گونه اش را پاك کرد و گفت : یرو یبود با دستمال در دستش اشکها نییکه سرش پا یحال در

 

 اتاق من ؟ یایبهت اجازه داد ب یک-

 

 کرد زمزمه

 

 اتاق منم هست نجایبه اجازه ندارم !.ا یازیمن ن-

 

 آرام ادامه داد لیدل نی،به هم افتی یمن چیگشت اما ه یم یاز عذر خواه ریبه غ یالمعارف ذهنش به دنبال واژه ا رهیدا در

 

 یچطور بامن حرف بزن یریبگ ادی دیتو با-
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 گفت : یظیخشم سرش را بلند کرد وهمراه با پوزخندغل با

 

به اراده تو  دنمیحرف زدنم و نفس کش ی،حت دنمیرفت و آمدم ، غذا خوردنم ،لباس پوش دیرفته بود که با ادمیبله درسته ،اصال -

 خودمم ندارم یزندگ اریاخت یچقد بدبختم !من حت ینیب ی؟!......چون مجبورم !...... مباشه ، چرا 

 

 بر بخوره رتمیکه به غ یزد یم یحرف دیحرفها تعصب دارم نبا نیمردم وبه ا هیکه من  یدون یتو م-

 

 :دیکش ادیفر

 

 ینم گهی!،........د دمیبر گهیخسته شدم ،د گهی، اما من د یاطرافه منم تعصب دار ی، در واقع به هوا یتعصب دار زیتو به همه چ-

 تحمل کنم داتتویها و تهد ریتحق نیازا شتریتونم ب

 

 ناراحت کنارش نشست و مهربان گفت : نیاش شدت گرفت ،آرم هیگر

 

 کنترلم و از دست دادم . یلحظه ا یبرا شدیم ینطوریا دیمتاسفم ،نبا-

 

 را پاك کرد و گفت : شیاشکها

 

نفس راحت  هی یتون یگردم خونمون ،تو هم م یفردا برم نیتصمصم خودمو گرفتم وهم گهینه اصال متاسف نباش ،چون من د-

 . یکن یزندگ یدوست دار یبا هرک یوبر یبکش
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 گفت : یاز جا برخاست وبه تند یعصب نیآرم

 

 چرند نگو ..........-

 

 میدیرو عذاب م گهیهمد می!.....ما فقط دار ستیچرند ن-

 

 کرد وآهسته گفت : میرا مال لحنش

 

 . یخراب کن اشویهمه دن یخوا یو خشنوده م یما راض یحاال که اون از زندگ یستیتو فکر پدرت ن-

 

،حتما ما رو  میاحمقانه رو راه بنداز یباز نیا میکه از روز اول بخاطر اون مجبور شد گمیبهش م هیا دهیو فهم یپدرم آدم منطق-

 کنهیدرك م

 

 گفت : یرا فشرد و با کالفگ شیشانیپ باحرص

 

 یخوب هر طور که تو بخوا اریبس-

 

 ماندنش اصرار خواهد کرد یبرا نیفکر کرده بود آرم ی،چرا لحظه ا ختیفرو ر قلبش

 

 دوباره کنارش نشست و آرام گفت : نیآرم
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 سخته یلیخ یکه دوستش ندار یکردن با کس یدونم زندگ یم-

 

 دیبزند و بگو ادیخواست فر یم دلش

 

را تحمل کرده ام فقط بخاطر عشقم به تو  تیرهایوتحق نهایاگر تا به امروزهمه توه ،یمن یای))من تو رو دوست دارم توهمه دن

 بوده ((

 

 و ادامه داد دیکش یقینفس عم نیآرم

 

 میوتا زمان قرارمون تحمل کن یکوفت یزندگ نیو بخاطر خانواده هامون هم که شده ا ایب-

 

کند ،چقدر احمق و زودباور  یکه دوست ندارد زندگ یشدت منقلب شد پس او به خاطر خانواده اش مجبور بود در کنار کس به

 کند یماندنش به او خواهش م یبرا نیآرم دیشیاند یبود، که لحظه ا

 

 و خشم داد زد یدلخور با

 

 رونیاز اتاقم برو ب-

 

 اتاقش را ترك کرد . یحرف چیه ینع کرده بماندن قا یرا برا هیکرد سا یکه احساس م نیآرم
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********************************** 

 

 چهاردهم فصل

 

 به لباسهای پشت ویترین انداخت و گفت: نگاهی

 

 این یکی چطوره؟.-

 

 که از مدل لباس خوشش نمی آمد با اعتراض گفت: نازنین

 

 حاال وقتشه که سلیقه ات و یه خونه تکونی اساسی بدی-

 

 از نازنین وارد بوتیک لباس فروشی شد و گفت: قبل

 

 چرا مگه سلیقه ام چشه؟-

 

 هم به دنبالش وارد شد و گفت نازنین

 

 بهش نشون بدی چه سلیقه و قیافه خوشگلی داری دیمگه نمیگی آرمین بهت گفته مثل امل ها لباس میپوشی با-
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 تفاوت چند قدم از نازنین فاصله گرفت و گفت : بی

 

 اون چه ، مگه اونم میاد نامزدی؟ اصالً به-

 

 چرا که نه ؟ خیر سرمون مثل اینکه رئیس آقامونه ها-

 

 گفت : ییترشرو با

 

 بیاد من یکی که نیستم خوادیاگه اونم م-

 

 چرا مگه دوباره به پروپای هم پیچیدید؟-

 

 گردهزود میره ودیر برمی شهیفعالً که دلم نمیخواد ریختشو ببینم .خدارو شکر خودشم حال-

 

 تو ،تو گوشی خوردی ،اون قهره؟-

 

 قهر نیست ،فقط نمیخواد با هم برخوردی داشته باشیم-

 

 پس برا خرید امروز ازش اجازه نگرفتی؟-
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 گفت : کردیکه لباس تن مانکن را لمس م یودر حال ستادیمانکن ا کی کنار

 

 چرا یه اس دادم که همراه نازنین میرم خرید ،اونم جواب داد برو ولی قبل از تاریکی خونه باش-

 

 چه جالب ، پس حساب کار دستش اومده و فهمیده نباید زیاد سربسرت بزاره-

 

 رفت وگفت : یلباس گذشت وآهسته به طرف بعد نیا از

 

 باشه که تو میگی یامیدورام ،همین جور-

 

 دیو آهسته پرس ستادیهم قدم به قدم به دنبالش به راه افتاده بود .کنارش ا نینازن

 

 ؟یحاال اونهمه غذا روچیکار کرد-

 

برا نگهبان شرکتشون،زیرشم اضافه کرده بود ، امیدوارم دستپختت طرف و راهی  برهییه یادداشت به در یخچال چسبونده بود م-

 بیمارستان نکنه .

 

 تی طرف مسموم نشده باشهجدی هم یه سراغی میگرف-

 

 اهه نداشتیما ،یعنی آشپزی من اینقد افتضاحه-
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 اگه مثل اونموقع هاست که باید بگم فاجعه است-

 

 را به اطرافش چرخاند ،بین لباس ها چشمش به یک لباس نقره ای مدل گردنی کوتاه تا روی زانو افتاد و با ذوق گفت: نگاهش

 

 همینه ،دقیقا همونه که میخواستم-

 

 به مانکن مورد نظر نازنین انداخت و با نارضایتی واکراه گفت : نگاهی

 

 نازنین من اینو بپوشم ؟!-

 

 یخره! با یه چکمه ساق بلند محشر میش-

 

 طرفش برگشت وبا اعتراض گفت : به

 

 من اگه نخوام محشر بشم باید کیو ببینم؟-

 

 و محکم گفت: قاطع

 

 منو !-
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 نازنین من نمیتونم لباسی بپوشم که نیمی از بدنم و نمایش بده-

 

 با بیتفاوتی از فروشنده خواست لباس را جهت پرو به آنها بدهد سپس رو به سایه گفت : نازنین

 

یگی ، ناسالمتی طرف چند سال خارجه بوده و همه جور زنایی رو دیده حاال تو م گهیهمین کارا رو میکنی که بهت میگه املی د-

..... 

 

 این لباس و جلوی همه مهمونای توبپوشم ؟ دیمشکل من که آرمین نیست ، من با-

 

 کشید گفت : یکه اورا بطرف اتاقک پروم یلباس را بدستش داد ودر حال نازنین

 

 نگران مهمونای من نباش خانواده سروش تعصبی هستن و زنها و مردها از هم جدان-

 

گرفت و وارد اتاقک پرو شد .لباس اندازه و برازنده قیافه اش بود خودش هم باورش نمیشد که  لباس را از دست نازنین ناگزیر

قیافه ای به این جذابی و موزونی داشته باشد .اما باال تنه عریانش باعث میشد که نتواند خودش را راضی به انتخاب این لباس کند 

 در گفت: به،نازنین کالفه با تلنگری 

 

 مردی اون تو ؟-

 

 نه پوشیدمش اندازه امه-
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 خوب درو باز کن منم ببینم-

 

 نازنین یکم ناجوره-

 

 با حرص گفت : نازنین

 

 درو باز میکنی یا خوردش کنم ،بی فرهنگ اینجا که همه خانمن-

 

 را باز کرد و روبرو نازنین ایستاد و گفت : در

 

 تو دوباره وحشی شدی امروز-

 

 رد شده و بهت و حیرت خیره اش شد و گفت :به طرفش برگشت و با چشمانی گ نازنین

 

 واقعا این تویی ،سایه-

 

 نه !بی بی مه از خاك زده بیرون-

 

 سایه باور کن از سیندرال هم خوشگلتری-
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 وارد اتاقک پرو شد و در را بست و گفت: دوباره

 

 خاك تو اون مخ تعطیلت کنن که منو با یه شخصیت فانتزی مقایسه میکنی-

 

 آورد صدای نازنین راشنید که میگفت: یم رونیحالی که لباس را از تنش ب در

 

 تولیاقتشونداری-

 

برج شد ساعتها پیاده روی و از این مغازه به اون مغازه به  یمقابل برج از تاکسی پیاده شد و با بسته های سنگین وارد الب خسته

رش این بود که وقتی رسید پایش را از درون این چکمه های پاشنه دار همراه نازنین واقعا خسته و کالفه اش کرده بود . تنها فک

 آب ولرم بگذارد . رونبیرون بیاورد و ساعتی د

 

سالم کوتاهی از کنار نگهبان و مردی که کنارش ایستاده بود گذشت و به طرف اتاقک آسانسور رفت و دکمه احضار را  با

به صفحه نمایش زل زد آسانسور قصد پایین ْآمدن نداشت و مدام بین طبقات فشرد.بسته های خرید را در دستش جابه جا کرد و

 ، باال ،باال و پایین میرفت .

 

توجهش به صحبتهای نگهبان با آقای مرتبی که پسر بچه سه چهار ساله ای در آغوشش بود جلب شد. مرد از نگهبان  ناخوداگاه

ا که همسرش در بیمارستان بستری است و او در این شهر هیچ خواهش میکرد که تنها یک شب از فرزندش مراقبت کند چر

این کار را خارج از وظایف شغلیش میدانست .سایه نگاهی به چهره معصوم و  گهبانرا ندارد که از فرزندش مراقبت کند .اما ن یکس

 و کشیده شد و گفت:پاك پسر بچه انداخت چشمهای قرمز و پف الودش حکایت از درد درونش داشت بی اختیار به طرف آند
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 معذرت میخوام ،میتونم کمکتون کنم ؟-

 

 از اینکه مرد چیزی بگوید نگهبان رو به او گفت: قبل

 

قبول  نوینمی خوان ا شونیببخشید ،خانم دکتر ، من یک ساعته که دارم بهشون میگم که این کار خالف قانون برجه ولی ا--

 کنن

 

 و گفت : ستییه نگربا نگاهی پر از عجز و التماس به سا مرد

 

 ببخشید خانم ،من آدم بی منطقی نیستم اما در شرایط بدی قرار گرفتم-

 

 به مرد انداخت و گفت: ینگاه سایه

 

 مشکل شما چیه ،من میتونم کمکتون کنم ؟-

 

 نگاه نگران و درمانده اش را به او دوخت و گفت : مرد

 

 یمن تنها چند روزه که ساکن این برج شدم و هیچ کدوم از ساکنین اینجا رو هم نمیشناسم ،همسرم به خاطر یه عمل جراح-

امشب میره اتاق عمل ، طبیعیه که من باید اونجا باشم،عمل همسرم قراربود هفته بعد انجام بشه ولی بدلیل وخامت حالش 

 عمل ،اینه که من موندم و این طفل معصوم که نمیدونم چیکارش کنم تاقدکترش مجبور شد امشب اورژانسی اونو ببره ا
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 نگهبان میان حرفش پرید و گفت: دوباره

 

 مگه تو کس وکاری نداری که این بچه رو بسپری بهش؟-

 

 هستن گهیشهر د هیخانواده هر دوی ما ساکن -

 

را به طرف خود جذب میکرد دستی روی موهای  اراویاخت یروی صورت سفیدو جذاب پسرك افتاد نگاه معصومش ب هیسا نگاه

 نرمش کشید و مهربانانه گفت:

 

 اسمت چیه عزیزم ؟-

 

 شیرین گفت: پسرك

 

 آرشام-

 

 همان لحن کودکانه به آرشام گفت : با

 

 ؟ یآرشام دوست داری امشب پیش خاله بمون ؛یوای چه اسم خوشگلی تو دار-

 

 ه دوباره گفت :با اضطراب به پدرش خیره شد و سای آرشام
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 تو هم باید بهش کمک کنی تا اون بتونه از مامانی مراقبت کنه زمیبابایی باید بره پیش مامانت تا که تنها نباشه ،عز-

 

 با بغض گفت : آرشام

 

 من میخوام پیش بابام بمونم-

 

 یه عالمه خوراکی بخوریم نطوریهم م،ینیولی من و تو میتونیم با هم بازی کنیم وکارتن بب-

 

 دوباره به پدرش نگاه کرد و پدرش گفت: آرشام

 

 فقط همین امشب ، قول میدم فردا تو رو ببرم پیش مامانت-

 

 با نگاهی شرمگین رو به سایه گفت : سپس

 

 نمی دونم چه جوری این خوبیتونو جبران کنم-

 

 لبخندی زد وگفت: سایه

 

 میخوبی برای هم باش یدوستا میوچهل هستم ، فکر کنم من وپسرتون میتون ستیمن ساکن طبقه هفت واحد دو-
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 میتونم شماره تلفنتون رو داشته باشم ؟-

 

 خود دوباره گزك به دستش بدهد یای جا خورد او از اخالق آرمین باخبر بود و نمی خواست ب لحظه

 

 با استرس گفت: پس

 

 ونو بدید به من حتما تماس میگیرماگه شما لطف کنید و شمارت یشرمنده ........ول-

 

 ولی................-

 

 گفت : یمضطربش را به نگهبان دوخت .نگهبان با لبخند نگاه

 

 برج نیساکن نیاز بهتر یکیهستند  خیهمسر دکتر مشا شونیا-

 

کرد ،البته به او حق میداد که نگران پسرش باشد به همین دلیل ناگزیر کارت آرمین  یدر نگاه مرد ترس و ناامنی را حس م هیسا

 را از کیفش بیرون آورد و گفت:

 

 ساعت تماس بگیرید و از حال آرشام باخبر بشید نیاین کارت همسرمه ،بیشتر اوقات ده به بعد خونه است ،میتونید تو ا-
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 با خوشحالی در حالی که کارت را از دست سایه میگرفت متقابالً کارت ویزیتش را بدستش داد وگفت : مرد

 

بفرمائید ،اینم کارت ویزیت من ، برای جبران محبت شما در هر شرایطی در خدمتتون هستم .خواهش میکنم اگر آرشام اذیت -

 دیدکرد یا بهونه گیری کرد هر ساعتی هم که باشه به من اطالع ب

 

 کارت را از او گرفت وگفت : سایه

 

 چشم حتماً-

 

دستهایش را برای به آغوش کشیدن آرشام باز کرد .پدر آرشام در حالی که اورا روی زمین می گذاشت ساکش را به دست  سپس

 سایه داد و گفت :

 

 آرشام دیگه بزرگ شده ومیتونه خودش راه بره-

 

 دست آرشام را در دست گرفت و گفت: سایه

 

 نمی خوای از بابا خداحافظی کنی ؟-

 

 با دست کوچکش از پدرش خداحافظی کرد وهمراه سایه وارد اتاقک آسانسور شد آرشام
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آرشام در کنارش همه خستگی را از تنش زدوده بود . با شور و شوق با آرشام بازی میکرد وخوراکی میخورد .بچه ای شده  وجود

 م باشک بازی میکرد .بود به سن آرشام که کارتن میدید وقای

 

مثل لحظه های اول ورودش غریبگی نمیکرد وبا او راحت شده بود .سایه نمیدانست برای شام، چه چیزی دوست دارد به  آرشام

 همین دلیل گفت :

 

 آرشام برا شام چی دوست داری خاله درست کنه ؟-

 

 با لحن کودکانه اش گفت: آرشام

 

 پیتزا ،من فقط پیتزا دوست دارم و اوشابه-

 

 وای چه بد ،آرشام هنوزنمیدونه که اوشابه خیلی بده وباعث میشه کوچولو بمونه؟!-

 

 پس چی منو بزرگ قد یه اسمون میکنه؟-

 

 شیر با آبمیوه ...-

 

 خوب پس من پیتزا میخوام با ابمیوه-

 

 محبت اورا بغل گرفت وگفت : با
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 ارش دوتا پیتزای خوشمزه رومیدمچشم عزیزم ،منم سف-

 

 دیمتعجب پرس یخودش را از او جدا کرد و با حالت آرشام

 

 چرا دوتا؟ -

 

 پس چند تا ؟ما که فقط دونفریم-

 

 مگه شما بابایی ندالین-

 

 گفت : دیبوس یوصورتش را م دادیکه شکمش را قلقک م یخم شد ودرحال شیاز این لحن شیرینش ذوق زده به رو سایه

 

 ی خاله قربونت بره با این حرفای خوشگلتاله-

 

آرشام را در  جانیبا ه یشاد نهمهیخانه را عوض کرده بود ،واو از ا یشگیروح هم یب یفضا زشیور نیریش یبا خنده ها ارشام

 دیخندیو به همراهش م فشردیآغوش گرمش م

 

همین لحظه کلید در قفل چرخید .نگاه سایه اول روی ساعت دیورای و بعد روی در خیره شد ساعت نزدیک هفت بود و قاعدتاً  در

خسته و کوفته وارد شد وکفشش را از پا بیرون آورد و روفرشی هایش را  یتا آمدن آرمین هنوز خیلی مانده بود .آرمین با چهره ا
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گاهش روی آرشام در آغوش سایه ثابت ماند پس از لحظه ای کوتاه به خود آمد وپس از سالم پوشید و در حالی که وارد میشد ن

 گفت: هیسردی به سا

 

 برای خودت همبازی پیدا کردی؟-

 

نمیخواست آرشام که پسر باهوش و کنجکاوی بود متوجه رفتار سرد وخصمانه آندو شود پس با لحنی کودکانه رو به آرمین  سایه

 گفت:

 

 این آرشام دوست جدید منه-

 

 سپس به آرمین اشاره کرد و به آرشام گفت : و

 

 آرشام اینم آرمینه.....-

 

 دست کوچکش را بطرف آرمین گرفت ومودب گفت : آرشام

 

 سالم .... من آرشامم-

 

 دست ظریفش را در دستش فشرد و با لبخندی تصنعی گفت: آرمین

 

 خوشبختم-
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 رو به سایه گفت: سپس

 

 نی به من بگی اینجا.....میتو-

 

بی اختیار روی صورت کنجکاو وظریف آرشام خیره ماند ،چشمان درشت و سیاه آرشام او را از ادامه حرفش منصرف کرد  نگاهش

 .در حالی که به طرف پله ها میرفت ادامه داد

 

 سایه! چند لحظه بیا اتاق من-

 

 از پله ها باال رفت . سایه با لبخند گرمی رو به آرشام که بهت زده به رفتن آرمین خیره شده بود گفت: و

 

 ، من برم ببینم عمو با من چکار داره و برگردم یعزیزم تا تو یه عالمه تام جری ببین-

 

 :را روی مبل نشاند وخواست از کنارش دور شود که آرشام دستش را محکم گرفت وگفت آرشام

 

 خاله ،عمومنو دوس نداله؟-

 

 لبخند مهربانی گفت : با
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 رو دوست نداشته باشه یچرا عزیز دل خاله ،مگه کسی میتونه این پسر خوشگل و ودوست داشتن-

 

 انداخت و سرگرم دیدن کارتن شد و سایه با خیالی راحت از پله ها باال رفت ونیزینگاه بی تفاوتش را به صفحه تلو آرشام

 

 ی لبه تخت نشسته بود و متفکر انتظارش را میکشید با ورود او به اتاق گفت :رو آرمین

 

 مهد کودك راه انداختی ؟ این پسره دیگه کیه؟-

 

 پسر یکی از همسایه هاست-

 

 دیحوصله پرس یب

 

 کدومشون؟-

 

یست پس با سرافکندگی داند آرشام پسر ک یمتوجه شد فراموش کرده است کارت ویزیت پدر آرشام را بخواند و اصال نم سایه

 گفت:

 

 نمی دونم! ..........-

 

 چشمانی گرد شده و متعجب گفت: با
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 خونه ،.شاید خانواده اش نگرانش شده باشن یپسر کیو ورداشتی آورد یدون یاصال نم یعنینمی دونی !...-

 

 گفت: درمانده

 

 نه نه اینجوری نیست که تو فکر میکنی ؟ در واقع پدرش خودش اونو به دست من داد که امشب مراقبش باشم-

 

 کالفه دستی در موهایش برد و گفت : آرمین

 

 سایه تو رو خدا درست حرف بزن و بگو جریان چیه و این بچه اینجا چیکار میکنه ؟-

 

 د کالفه و عصبی بود پس آشفته گفت:اینکه نمی توانست منظورش را به آرمین برسان از

 

 پدرش داشت توی البی به نگهبان التماس میکرد امشب رومراقب پسرش باشه و ازش نگهداری کنه-

 

 :دیحرف سایه پرید و محکم پرس وسط

 

 چرا؟................-

 

 چون همسرش توی بیمارستان بستریه وامشب قرار عمل داره-
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 ت:کرد و آرمین بی حوصله گف سکوت

 

 خوب ؟؟!-

 

 دهانش را قورت دادو گفت : آب

 

 منم دلم به حالش سوخت و قبول کردم بیاد اینجا-

 

 گفت: یخشمش را کنترل کند ،به تند کردیم یکه سع یحال در

 

تو رو خدا چشماتو بازکن سایه ، تودیگه بچه نیستی که هی کارهای احمقانه میکنی ،یعنی تو دلت برای هرکی سوخت باید -

 ورداری بیاریش خونه ، چرا فکر میکنی فرشته مهربونی که باید به همه کمک کنی

 

 یاز سرب ساخته شده که دلش برای هیچکساز این طرز برخوردش پر از خشم و نفرت شد و با خود اندیشید .)قلب این مرد  سایه

 به بغض نشسته گفت : یشکسته و صدای یسوزد( پس با قلب ینم

 

اینکه به یه بچه بیگناه پناه دادم ، این کار اشتباست ؟....من نمیدونم دیدگاه تو نسبت به زندگی چیه ولی به من فقط یه چیز و -

 اره رو باید بهش کمک کنمیاد دادن واونم اینه که، هرکسی که به کمک نیاز د

 

 تحت تاثیر لحن بغض الود کالمش ،لحن سخنش را مالیم کرد و با مهربانی گفت: آرمین



 یمهمان زندگ

685 
 

 

 من فقط ناراحتم که چرا تو باید همیشه خودتو فدای دیگرون کنی-

 

 زمزمه کرد آرام

 

 من از این کار لذت میبرم-

 

 اما ممکنه اون اصال ساکن این برج نباشه و یه کاله بردار باشه که بخواد برامون دردسر درست کنه-

 

 نگهبان اونو میشناخت ،تازه من کارت ویزیتشو هم دارم-

 

 پوزخندی زد و گفت: آرمین

 

 کارتشو داری ومیگی نمیشناسمش-

 

 اخه فراموش کردم اصال کجا گذاشتمش!-

 

از  گریکند ، از طرف د ریخودش را درگ خواستیدانست ونم یرا اشتباه م هیسا نکاریا یکرده بود از طرف ریدو احساس گ نیب

. نفس عمیقی کشید  ردیکوچک را از او بگ یشاد نیا خواستیخوشحال بود و نم دیدیم هیسا یلبها یبعد از ماهها خنده رو نکهیا

 :دیو کالفه پرس

 



 یمهمان زندگ

686 
 

 حاال تاکی اینجا میمونه ؟-

 

 واب دادج عیسر

 

 فقط امشب اینجاست ،چون عمه اش فردا میاد و میتونه ازش مراقبت کنه-

 

 اگر مشکلی پیش اومد چی؟-

 

 !...چرا تو به همه چیز سوء ظن داری ،اون فقط یه بچه است که به ما احتیاج داره یچه مشکل-

 

 گفت: کردیکه به در اشاره م یخواسته اش شد ودر حال میتسل باالخره

 

 یومراقبش باش یبر یتون یوب ، مبسیار خ-

 

 لبه تخت ،با فاصله ،کنارش نشست و با لحنی مالیم و آرام گفت: یرفتن رو یجا به

 

 آرمین بخاطر م.....-

 

 یآه دنیندارد به همین دلیل با کش ییجا چیاو ه نیآرم یایبگوید به خاطر من ولی به خوبی میدانست که در دن میخواست

 جمله اش را اصالح کرد و گفت: قیعم
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بخاطر خدا هم که شده یه امشب رعایت حضور آرشام رو بکن. اون یه بچه است که دنیایی غیر از دنیای ما بزرگترا داره نذار -

 حس کنه تو از بودنش در کنار ما ناراضی هستی و احساس غریبی و نا امنی کنه

 

قابل درك نبود ( پس با چشمانی تنگ شده آرام  شیاصال برا هیسا یربانمه نهمهیعمیق درچهره معصومش خیره شد)ا آرمین

 گفت:

 

 یعنی باید جلوی این بچه هم فیلم بازی کنم-

 

 اون خیلی پسر باهوش و کنجکاویه ،همینطور حساس و شکننده-

 

 نشست ومهربان گفت : شیلبها یرو ریدلپذ یلبخند

 

 خوب اگه این تو رو خوشحال میکنه ،باشه به خاطر تو منم حرفی ندارم-

 

 گفت: حیپر از شور و شوق شد وبا لبخندی مل نیاین جمله آرم از

 

 میشه ازت خواهش کنم برامون پیتزا سفارش بدی ،آرشام پیتزا دوست داره ؟!-

 

 نگاهی به ساعتش انداخت وگفت : آرمین
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 رهیتره با هم بریم بیرون تا این بچه هم حال و هواش عوض بشه وبهونه مادرشو نگحاال که پیتزا میخواید ،به-

 

 و خسته ای یدیاما تو تازه از راه رس-

 

 نگران من نباش ،حاالکه مسئولیت این بچه رو قبول کردی باید فکر راحتیش هم باشی-

 

 از جا برخواست و گفت: سایه

 

 حال میشهخوش یلیپس میرم به آرشام خبر بدم ،حتما خ-

 

 هم بلند شد و گفت: آرمین

 

 تو بروحاضر شو ،خودم بهش میگم-

 

رفت آرایش مالیمی کرد و شلوار مشکی همراه با  یم رونیب نیبود که با آرم یبار نیاول نیخوشحالی به اتاق خودش رفت .ا با

اش بود  دهیلتو واقعا برازنده اندام زیبا وکشپالتو قرمزی که همان روز به همراه نازنین خریده بود پوشید و مقابل آینه ایستاد پا

سفید و جذابش می امد داشت خودش را در آینه وارسی میکرد که آرمین آشفته و عصبی بی  ترنگ قرمز خوشرنگش به پوس

 ستیرآنکه دربزند وارد اتاقش شد و خشمگین رودررویش ایستاد .از رفتار آرمین شوکه شد و با نگاهی پر از ترس وحیرت به او نگ

 ،آرمین در حالی که صورتش از خشم قرمز و فشرده شده بود داد زد:

 

 باز با این پسره بودی ؟-
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 :دیترس قدمی به عقب برداشت و پرس با

 

 با کی؟-

 

 غرید : خشمگین

 

 همین پسره الدنگ عوضی!-

 

 :دیلرزان نال یبا لحن درمانده

 

 به خدا من خیلی وقته اونو ندیدم-

 

 را در هم کشید و فریاد زد: ابروهایش

 

 پس چه کسی فکر وکیل گرفتن و توی مخ تو فرو کرده-

 

 بهت و ناباوری آرام گفت: با

 

 وکیل؟؟-
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 آره وکیل .....اگه تو واقعاً قصد جدایی داری ،کافیه که ...-

 

 میان حرفش پرید و گفت: مستاصل

 

 به خدا من نمی دونم منظور تو چیه ؟-

 

 مقابل صورتش گرفت و گفت: یتیزیداد وکارت و رونیب یرا عصب نفسش

 

منظورم اینه ...میتونی برام توضیح بدی این روی میز آشپزخونه چی میخواد؟مگه غیر از من و تو کس دیگه ای هم توی این -

 خونه زندگی میکنه ؟

 

 وشته روی کارت را بلند خواندکارت را از دستش بیرون کشید و زیر ورویش کرد تازه جریان را متوجه شده بود ،ن عیسر سایه

 

 بهزاد امینی وکیل پایه یک دادگستری-

 

 کالفه گفت: آرمین

 

 ؟ یخوب که چ-
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 گفت: یرا به آرمین دوخت و با لبخند نگاهش

 

 این کارت ویزیت پدر آرشامه ،من از شوق حضورش فراموش کردم اصالً اینوکجا گذاشتم-

 

 را از دست سایه بیرون کشید وگفت: کارت

 

 کر نکنم تو به این احتیاجی داشته باشیف-

 

 آرام زمزمه کرد خیلی

 

 نه بهش احتیاجی ندارم-

 

 دوباره به طرف سایه چرخید و با نگاهی غضب آلود به او گفت: یکه اتاق را ترك کند ول برگشت

 

 بیای بیرون؟ یتومیخوای این ریخت-

 

 آره مگه چشه؟-

 

 غرید
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 تابلو بشی و همه بهت زل بزنن یخوا یم -

 

 تعجب گفت: با

 

 آخه چرا ؟ مگه چه ایرادی دارم ؟-

 

 رنگ پالتوت خیلی جلفه-

 

 جواب داد: کالفه

 

 ولی این رنگ ساله ،این روزا همه این رنگی میپوشن-

 

 کارای بقیه به من و تو مربوط نمیشه .تو با این رنگ جلف حق بیرون رفتن از خونه رو نداری-

 

 کلی پول بابت این پالتو دادممن -

 

 ایراد نداره ..........-

 

 :دینال عاجزانه
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 من تازه امروز اینوخریدم-

 

 میتونی هدیه بدی به ساغر شایدم به اون دوستت ، پوست اونا به سفیدی پوست تو نیست که تابلو بشن-

 

 آلود گفت: بغض

 

 یعنی من دل ندارم؟-

 

 میخوای بگی اینقدر عقده ای که دلت میخواد همیشه جلب توجه کنی و بقیه بهت خیره بشن-

 

 نه منظور این نیست-

 

 با لحنی محکم گفت : عصبی

 

 بهتره تا برنامه امشبو کنسل نکردم سریع لباستو عوض کنی-

 

 یغیرادر هوا به طرفش پرتاب کرد وج با گام هایی محکم و بلند اتاق را ترك کرد .سایه با حرص دستش را مشت شده اش سپس

 . دیآرام کش

 

 رفت . رونیعوض کرد و از اتاق ب یمدل قارچ یروی اجبار پالتو اش را با یک پالتوی مشک از



 یمهمان زندگ

694 
 

 

حالی که دست آرشام را محکم در دست گرفته بود در کنار آرمین وارد پارك بازی سرپوشیده شد.آرشام با دیدن وسایل بازی  در

تش را از دست سایه بیرون کشید و به طرف اسباب بازیها دوید .او هم نگران در حالی که آرشام را صدا میزد به با خوشحالی دس

ور و آن ور میدوید و او و آرمین برای اینکه مراقبش باشند مجبور بودند بدنبالش بدوند  یندنبالش دوید .آرشام با سرخوشی ا

 .وقتی خسته از بازی شد رو به سایه گفت:

 

 خاله من دیگه نمیخوام بازی کنم من فقط پیتزا میخوام-

 

سه به طرف رستورانی که در همان پارك بازی قرار داشت رفتند و در جایی دنج وراحت نشستند آرمین سفارشش را به  هر

 پیشخدمت داد و آرشام با لحن بچگانه اش رو به او گفت:

 

 عمو برا من پیتزا توچولو سفارش دادی؟-

 

 ندی زد و گفت:لبخ آرمین

 

 نه ،چطور مگه ؟-

 

 آخه من یه گنده میخوام-

 

 شکمش را قلقلک داد و گفت: سایه
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 ،گنده میخوای چیکار؟ ییکوچولو نیشکم تو به ا-

 

 غصه گفت: با

 

 میخوام برا مامانم ببرم ، آخه اونم پیتزا خیلی دوس داره-

 

 حس کرد دلتنگ مادرش شده پس با محبت موههای نرمش را نوازش کرد و گفت: سایه

 

 پس بگو حسابی مامانی هستی؟-

 

 کرده نگاهی به سایه انداخت و گفت : بغض

 

 من مامانمو اندازه یه دنیا دوس دالم-

 

 رو به آرمین گفت: سایه

 

عد تماس بگیره و سراغ آرشامو بگیره ،حتماً اونم تا حاال آرمین من شماره تو رو به آقای امینی دادم و ازش خواستم ده به ب-

دلتنگ پسرش شده ،خواهش میکنم یه تماسی باهاشون بگیر و بهش بگو آرشام حالش خوبه و بذاراگه مامانش هنوز به اتاق عمل 

 نرفته آرشام باهاش حرف بزنه
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س از اینکه تماس برقرار شد با معرفی خودش کارت آقای امینی را از جیبش بیرون آورد و شماره اش را گرفت پ آرمین

احوالپرسی گرمی با اقای امینی کرد و حال همسرش را جویا شد و با گفتن اینکه آرشام در کنار آنها شاد و سرحال است خیال 

شیرین و  با پدرش حرف بزند آرشام با لحن یداد و اجازه داد پسرك لحظه ا آرشاماقای امینی را راحت کرد و سپس گوشی را به 

کودکانه اش همه رفتار و محبت های سایه را موبه مو به پدرش گزارش میداد آخر سر گوشی را به آرمین داد و با خوشحالی به 

 گفت: هیسا

 

 بابایی قول داده فردا منو ببره پیش مامانی-

 

 دیپرس دادیقرار م زیم یکه سفارشاتشان را رو یدر حال شخدمتیپ

 

 دیندار اجیاحت یا گهید یزیبه چ-

 

 با گفتن نه او را مرخص کرد و در حالی که پیتزای آرشام را مقابلش قرار میداد با لبخندی گفت: نیآرم

 

 اینم یه پیتزای گنده برای آرشام توچولو-

 

 تکه ای از پیتزا جدا کرد و گفت : آرشام

 

 (؟یکنیعمو بعد از اینکه همه پیتزامو اوردم )خوردم(منو سوار اون ماشینا میتنی)م-

 

 اره چرا که نه؟-
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 با خوشحالی دستهایش را بهم زد و گفت: آرشام

 

 آخ جون چقد خوشبحالم شده-

 

چند ماه هرگز ندیده بود مشاهده کرد او همیشه  نیدو از این جمله آرشام خندیدند و سایه در صورت آرمین چیزی را که در ا هر

ه غنیمت بود اما امشب از ته دل میخندید و چقدر صورتش با خنده زیبا و به یک لبخند کوتاه اکتفا میکرد که همین هم برای سای

 دوست داشتنی میشد .

 

از شام همان طور که آرمین به آرشام قول داده بود اورا برای ماشین سواری برد و سایه بیرون با تکان دادن دست آرشام را  بعد

ها و حرکات آرشام با شادمانی میخندید عکاسی به آنها نزدیک شد تشویق به رانندگی میکرد .وقتی هر سه شاد و سر حال به حرف

 و رو به آرمین گفت :

 

 آقا میخواید یه عکس یادگاری ازتون بندازم تا که امشب خوبتون در کنار خانواده همیشه براتون خاطره بمونه ؟-

 

 نگاهی به آرشام و سپس سایه انداخت و با ناباوری زمزمه کرد : آرمین

 

 !.......خانواده-

 

 لبخندی زد و گفت: عکاس
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شما خانواده خوشبختی هستید ،من از لحظه ورودتون شما رو زیر نظر دارم . شما واقعاً از بودن در کنار هم لذت میبرید . -

 همیشه براتون زنده نگه دارم یخواهش میکنم اجازه بدید این لحظه زیبا رو برا

 

 خیلی سرد و آرام گفت: آرمین

 

 فکر نکنم نیازی به این کار باشه-

 

 میان حرفش پرید و گفت: عکاس

 

 شاید همسر و پسرتون دوست داشته باشن یک عکس یادگاری داشته باشن-

 

از امشب داشته  یادگاریعکس  کیآرمین در نگاه ملتمسانه سایه گره خورد .او بانگاهش داشت التماس میکرداجازه دهد  نگاه

 نگاه افسونگرش شد ورو به عکاس گفت: میتسل ریباشد ،ناگز

 

 ! یفقط یک-

 

 لبخندی زد و گفت : عکاس

 

 پس خواهش میکنم یکم به همسرتون نزدیک تر بشید تا عکستون بهتر بیافته-

 

 معترضانه گفت: آرمین
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 قرار بود یک عکس خاطره باشه نه عکس رومانتیک-

 

 با خنده گفت: عکاس

 

 همسرتون بهتون غر بزنه که....... "بعدا دیخوا ی،نم دیعکس بندازم انگار که باهم قهر نجوریاخه فاصله تون خیلی زیاده اگه ا-

 

 هیدستش را به دور کمرسا یحرکت آن کیارشام بود .با  یسرگرم مرتب کردن موها یمضاعف یانداخت ،با خوشحال هیبه سا ینگاه

طرفش  ربهیگنگ و متح یبا نگاه نیرفتارآرم نیاز ا متعجب هی.سا دیبه طرف خودش کش یخاص یحلقه کرد و او را با نرم

 نگاهشان در هم قفل شد یبرگشت ولحظه ا

 

 آرام در گوشش زمزمه کرد نیآرم

 

 صورتت جمع کن یزشتو ازرو یاخما نیا فتهیعکست خوشگل ب یخوایاگه م-

 

 انداخت وگفت: زیآم طنتیلبش نشست .عکاس عکسش را با لبخندی ش یرو یلبخند اریاخت یب نیحرف آرم نیا از

 

 ،تا ده دقیقه دیگه عکستون حاضر میشه کیورومانت یعی،کامال طب شدیبهتر نم نیاز ا-

 

 گفت: یآرام و خفه ا یوبا صدا دیکش رونیخودش را از آغوشش ب عیبود.سر جیگ نیرفتار آرم ریکه هنوز تحت تاث سایه
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 آقا خواهش میکنم دوتا برامون بزن-

 

 : با خوشحالی گفت عکاس

 

 چشم خانم-

 

از آنها جدا شد.آرشام بعد ازاینکه عکاس از آنها دور شد دست سایه را گرفت و به طرف اسبهای متحرك کشید.آرمین یک بلیط  و

 برایش تهیه کرد و او را روی اسب قرارداد و در کنار سایه ایستاد و گفت :

 

 دوتا عکس ومیخوای چیکار-

 

 ابلش میگذشت دست تکان داد و گفت:اسب از مق یبه آرشام که بر رو سایه

 

 هم برا آرشام یکی خوامییکی رو برای خودم م--

 

 پس من چی؟ -

 

 آرام گفت : یارشام بود با لحن یکه نگاهش به رو یحال در

 

 تو که از من متنفری ،عکس منو میخوای چیکار؟-
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 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

 پس وظیفه من فقط پرداخت پول عکسهاست؟ -

 

 ای خسیس،اگه زورت میگیره پول دوتا عکسو بدی خودم پولشو میدم-

 

 پس حاال که اینهمه دست و دلبازی لطف کن پول شام امشب و هم حساب کن-

 

 منو با این تهدیداتت نترسون خودت خوب میدونی که حساب بانکیم پر از پوله-

 

 کدوم حسابت؟-

 

 همون که تو برام باز کردی-

 

 گفت : یلبخند مرموز با

 

 پس خبر نداری که بعد از آخرین اولتیماتومی که بهم دادی و گفتی به پول من احتیاجی نداری حسابتو خالی کردم-

 

 بیتفاوتی شانه باال انداخت و گفت: با
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 جدی !... نمی دونستم ؟-

 

 فت:پس با پوزخندی گ کندیم یالیخ یکه تظاهر به ب کردیحس م یرا زیر نظر داشت و به خوب حرکاتش

 

 میتونی امتحان کنی؟-

 

 اینکه کمی دلخور شده بود ولی به روی خودش نیاورد وبا غرور گفت: با

 

 به هرحال من از اول هم بهت گفته بودم که به پول تو احتیاجی ندارم-

 

 از اینهمه غرور او لبخندی زد و گفت: آرمین

 

 اگه به پول من احتیاجی نداری پس امروز با پول کی رفته بودی خرید؟-

 

 سرد و آرام گفت: خیلی

 

 با کارت اعتباری خودم ،مامانم هنوز هم ماهانه توی حسابم پول میریزه-
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نشود  متوجه یکه کس یحرفش براشفت و با خشم بازویش را به چنگ گرفت واورا به طرف خودش چرخاند وبه طور نیاز ا آرمین

 گفت:

 

خواهش میکنم این غرور لعنتیتو بزار کنار، اونا خودشون به خاطر بیماری و هزینه داروهای پدرت واقعاً تحت فشارن پس سعی -

 نکن توهم باری باشی رو دوششون

 

 خشم بازویش را از دست آرمین بیرون کشید و با چهره ای درهم گفت: با

 

 بال گردن تو باشممن از روز اول هم بهت گفتم نمیخوام و-

 

 مالیم باشد گفت: کردیم یکه سع یلحن با

 

 سایه تو وبال گردن من نیستی این وظیفه منه که مخارج تو رو بدم ،خواهش میکنم اینو بفهم-

 

 لحنی بغض آلود گفت: با

 

 من نمیخوام !.........نمیخوام تا روزی که توی خونه توهم زیر دین تو باشم-

 

به سرعت از او دور شد .نمیخواست آرمین و آرشام متوجه گریه اش شوند ،او طاقت محبتهای آرمین را نداشت ،میترسید ،از  و

 دیترسیم یخودش... ، از احساسش ....،از وابستگی اش....... ، از همه چیز این زندگی حباب
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توانست از با او بودن لذت ببرد ؟....چرا  یچرا نم دیشیاند یم نیها پارك نشسته بود و به رفتارش با آرم یاز صندل یکی یرو

.......آرمین در حالی که دست آرشام در دستش بود  گرید ی؟..........وهزاران چرا شدیم شیها یمانع خوش شهیهم ییکابوس جدا

 کنارش ایستاد و گفت :

 

 کاله و کاپشن بچه رو تنش کن بیرون سرده-

 

خشم هنوزدر چهره اش مشهود بود که باعث ترس سایه شد ؛ برای پوشیدن کاپشن آرشام خم شد و با لبخند به او  یها رگه

 گفت:

 

 خوش گذشت ؟-

 

 اره یه عالمه بازی تردم )کردم(-

 

 به رفتنش خیره شد ،آرشام دوباره گفت: نیغمگ یاز کنارش دور شد و اوبا نگاه یحرف چیه یب آرمین

 

 م شده ،منو بغل میتنی؟خسته  گهیخاله د-

 

 او را به آغوش کشید و گفت: مهربان

 

 اره عزیز دلم-
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 حالی که آرشام در آغوشش بود همان جا به انتظار آرمین ایستاد .آرمین با پاکتی در دستش کنارش ایستاد و گفت: در

 

 بچه رو بده به من، اذیت میشی-

 

 را محکم تر به خودش چسباند وگفت: آرشام

 

 ب میره ،نمیخوام بد خواب بشهداره خوا-

 

 داد و گفت: رونیحرص نفسش را ب با

 

 باشه ،هر طور راحتی!-

 

هم در حالی که آرشام در آغوشش بود به  هیبه طرف درب خروجی پارك رفت و از در خارج شد .سا یبلند وعصب ییقدمها وبا

 سختی به دنبالش از درب خارج شد .وقتی سوار ماشین میشد آرمین دوباره با اعتراض گفت:

 

 بچه رو بزار صندلی عقب ،بزار راحت بخوابه-

 

 لجبازی گفت: با

 

 میخوام توی بغل خودم احساس راحتی و آرامش کنه-
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 گفت : تیبا عصب آرمین

 

 چیزی بگم و تو راحت قبول کنیمیشه من یه -

 

 را در آغوشش جابه جا کرد و آرام گفت: آرشام

 

 تو هم میشه به خواسته های من احترام بزاری ؟-

 

بدون آنکه جوابش را بدهد کالفه پا روی پدال گاز فشرد و سرگرم رانندگی شد . نگاهی به چهره معصوم و دوست داشتنی  نیآرم

ته بود انداخت ،آرشام آرام نفس میکشید تنها یک شب با این بچه بودن کافی بود تا حس زیبای آرشام که در خواب ناز فرو رف

به خود چسباند و ارام دستهای ظریفش را لمس کرد و بوسید .سرش را که بلند کرد  بتمادری را درك کند .آرشام را با مح

ود ،او امشب همه سعیش را کرده بود که آرمین سرد و ناخوداگاه نگاهش در نگاه آرمین گره خورد.صورتش هنوز از خشم قرمز ب

بود که او اینگونه با رفتار نسنجیده  افیخشن همیشگی نباشد این را در برخوردهای گرم صمیمیش حس کرده بود پس بی انص

 اش اوقاتش را تلخ کند و باعث رنجش و ناراحتی اش شود پس با لحنی ارام زمزمه کرد:

 

 بخاطر امشب ممنونم-

 

 دوباره به او نیم نگاهی انداخت و با مالیمت گفت: مینآر

 

 من فقط نگران توام ،نمیخوام به این بچه عادت کنی-
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 اندوه گفت: با

 

 کاش میشد همیشه کنارم میموند-

 

 این استدالل سایه دوباره عصبانی شد وگفت: از

 

 سایه منطقی باش ، این بچه خودش خانواده داره-

 

 افسوس زمزمه کرد : با

 

 آره خانواده داره !-

 

 گفت: دیبه صورتش خیره شد در نگاهش چیزی بود که اصالً متوجه اش نمیشد با ترد آرمین

 

 ؟ یخوا یتو که نمیخوای این بچه رو پیش خودت نگه داری؟.........م-

 

 کاش میشد اونو پیش خودم نگهش دارم-

 

 ناباوری پوزخندی زد و گفت: با
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 ؟چی میگی یمعلومه دار هیسا-

 

 لحنی پر از خواهش رو به آرمین گفت: با

 

 مامان اون که مریضه ،باباش هم که درگیر کارهای مادرشه ،ما میتونیم تا زمانی که حال مادرش خوب نشده ازش مراقبت کنیم-

 

 لحن مهربانی گفت: با

 

آخرش که چی؟ مادرش دوروز دیگه نه ،یکهفته دیگه حالش خوب میشه ،فکر نمیکنی تا اونموقع تو بهش عادت کردی ودوریش -

 برات خیلی سخت میشه

 

 بغض الود گفت : یلحن با

 

 اما من حاال هم بهش عادت کردم-

 

 همونطور که به بودنش عادت کردی ،به نبودنش هم عادت میکنی ،این خصلت آدمهاست-

 

 پارکینگ شد ودر گوشه ای پارك کرد و گفت: وارد

 

 بچه خوابه ،اجازه بده من بغلش کنم تا اذیت نشه-
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آرشام را روی دستهای آرمین گذاشت و پیاده شد .آرمین آرشام را با محبت به آغوش کشید وبطرف آسانسور رفت در که  یآرام به

 باز شد اجازه داد اول سایه وارد شود و سپس خودش واردشد ودکمه هفت را فشرد .

 

ور نمیکرد استاد مغرور و از خود راضی شد.هرگز تص رهیبود خ دهیآرشام که در آغوش آرمین آرام خواب یبایبه چهره ز یا لحظه

ازاین فکر پر  بودیم نیآرشام فرزند مشترك او وآرم کردیدانشکده اش اینگونه با محبت یک بچه را به آغوش بگیرد .چقدر آرزو م

 از شوق شد وآهی از ته دل کشید .

 

 گذاشت و گفت: هیآرشام را روی تخت سا آرمین

 

 اگه نتونستی آرومش کنی منو صدا بزنممکنه سراغ پدر ومادرشو بگیره ،-

 

 را به نشانه تائید تکان داد .آرمین از درون پاکت در دستش عکسی بیرون آورد و به او داد وگفت: سرش

 

 بیا اینم عکس یادگاری که میخواستی-

 

 به عکس انداخت وگفت: نگاهی

 

 ولی من دوتا سفارش داده بوم-

 

 حالی که بطرف در میرفت با لبخند گفت: در
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 من یبرا نمیمال تو ،ا نیحاال هم دوتاست ا-

 

 در دستش را تکان داد و از اتاق خارج شد . پاکت

 

 گفت : یخفه ا یبرداشت و با صدا یعسل یصدای زنگ تلفن همراهش بیدار شد و خسته گوشی را از رو با

 

 بله-

 

 هنوز خوابی؟-

 

 ت:ای کشید و گف خمیازه

 

 دیشب خوب نخوابیدم-

 

 چرا؟-

 

 آرشام چند بار بیدار شد وسراغ مامانشو گرفت-

 

 حاال فهمیدی که بچه داری کار چندان راحتی هم نیست-
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 اره ولی ارزششو داره-

 

 آرشام هنوز خوابه ؟-

 

 به ارشام انداخت وبا لبخند گفت : ینگاه

 

 گربه ملوس تو خوابه نازه هیاره ،مثل -

 

 چون امروز کالس نداشتی از پدرش اجازه گرفتم پیشت بمونه-

 

 خوشحالی لحاف را کنار زد و گفت: با

 

 جدی میگی؟-

 

 گفت : یسرخوش با

 

 مگه تاحاال شوخی هم کردم؟-

 

 تخت نیم خیز شد و گفت : روی
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 نیممنونم آرم -

 

 لحن مهربانی گفت: با

 

 فقط امروز ......قبول؟-

 

 باشه.......فقط امروز-

 

 کارهای بچه گانه هم ممنوع !-

 

 با بچه باید بچگانه رفتار کرد-

 

 لبخند گفت : با

 

 احمقانه نباشه یامان از دست تو ،باشه ول -

 

 سعی میکنم-
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را قطع کرد و دوباره نگاهی به چهره زیبای آرشام انداخت کاش این موجود دوست داشتنی همیشه کنارش میماند. آرام  تماسش

بود، او همیشه  دیاز جا برخواست واز پله ها پایین رفت .باشوق میز صبحانه را آماده کرد برای امروزش با آرشام کلی برنامه چ

طر شیطنتها و کنجکاویهایشان بیشتر دوست داشت وقتی دوباره به اتاقش برگشت دید یک بخا اعاشق بچه ها بود و پسر بچه ها ر

اس ام اس از طرف آرمین برایش رسیده که نوشته)) چون هوای بیرون سرد است بچه را بیرون نبرد (( از اینکه آرمین مثل یک 

 پدر نگران آرشام وسالمتیش بود احساس شور و شعف میکرد .

 

اولین بار بی هیچ بحثی نصیحت آرمین را پذیرفت و تمام روز را در آپارتمان با آرشام سر کرد .با هم آشپزی کردند وکیک  برای

 درست کردند .آرشام با دستهای کوچک و ظریفش تخم مرغها را میشکست و هم میزد با هم میگفتند وشاد میخندیدند .

 

 و گفت: دیم با خوشحالی به طرفش دوآرمین زودتر از همیشه به خانه آمد و آرشا شب

 

 عمو امشب هم بریم پارك؟-

 

 تلخی زد وگفت: لبخند

 

 عزیزم پدرت پایین منتظرته-

 

 با شادی به هوا پرید وگفت : آرشام

 

 مامانم شیمنو ببره پ خوادیم ییآخ جوون ،بابا-

 

 گفت:به سایه که گوشه ای بغض کرده و درهم فرو رفته بود؛ انداخت و  ینگاه نیآرم
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 سایه لطفا لباسهای آرشام روتنش کن پدرش خیلی وقته توی البی منتظرشه-

 

 گفت: یبی رغبتی به طرف آرشام رفت و با دلخور با

 

 میتونستی دعوتشون کنی بیان باال -

 

 گفت : آرام

 

 گریه و زاری های تو برای پسرش وببینه خواستمینم-

 

 بطرف آرمین برگشت و گفت : عصبانی

 

 مگه من دارم گریه میکنم............؟! -

 

 بی حوصله گفت : آرمین

 

 ........یحاال نه ول-

 

 الاقل میذاشتی آخر شب بره-
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 گرفت و در حالی که تنش میکرد گفت: هیآرشام را از دست سا کاپشن

 

 این بچه از اینکه میره پیش پدرش داره از خوشحالی پرواز میکنه اونوقت تو فقط بفکر خودتی-

 

گوشه ای ایستاد و نظاره گر کارهای آرمین شد همه سعی آرمین این بود که آرشام را از او دور کند. از این فکر  نیغمگ دوباره

کرد .آرشام آماده رفتن بود و او همه سعیش را میکرد که مانع ریزش اشکهایش شود .بطرف  یتنفری عمیق به آرمین حس م

 :تگفآرشام رفت و او ر ا به آغوش کشیدو 

 

 خیلی خوشحالی که پیش مامانت میری؟-

 

 آره-

 

 وگفت: دیاش را بوس گونه

 

 دوس داره یلیخاله تو رو خ-

 

 هم گونه او را بوسیدو گفت: آرشام

 

 منم خاله رو دوست دارم-
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 لبخند تلخی گفت: با

 

 من تو رو اندازه یه دنیا دوست دارم-

 

 سرازیر شدند میان گریه خندید و گفت: اشکهایش

 

 بازم پیش خاله بیا-

 

 را به دست آرمین داد و گفت: آرشام

 

 به آقای امینی بگو هر وقت آرشام تنها ..........-

 

نتوانست حرفش را کامل کند و با گریه سریع از پله ها باال رفت .وارد اتاقش که شد از صدای بسته شدن در مطمئن شد که  ولی

تخت انداخت و با تمام وجود گریست .هیچوقت تا این اندازه به کسی عادت نکرده بود رفته اند.خود را روی  رونیآرمین و آرشام ب

بود.وقتی کمی آرام شد روی لبه تخت نشست و به عکس یادگاری که شب قبل انداخته بودند  شامواینک با تمام وجود دلتنگ آر

 رش نداشتمها یبرا یتالش چیو اوه دیچکیخیره شد . اشک آرام آرام از گوشه چشمش فرو م

 

 وارد اتاقش شد وکنارش روی لبه تخت نشست وبا مهربانی گفت: آرمین

 

 تو خیلی زود وابسته میشی و این خیلی بده-
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 را پاك کرد وبغض الود گفت: اشکهایش

 

 من همیشه عاشق بچه ها بودم-

 

 ندارن و بهش وابسته نیستن اجیاندازه پدر و مادرشون احت یبچه ها به هیچ کس-

 

 عمیقی کشید و گفت : نفس

 

 میدونم-

 

 ؟! آرشام فقط یه روز مهمون تو بود که از اولم قرارموندن نداشته . یکنیم تیوقتی میدونی ، چرا اینهمه خودت ومنو اذ-

 

 گفت: هیگر انییاد آرشام دوباره گریه اش شدت گرفت وم با

 

 من از تنهایی تو این خونه لعنتی دارم روانی میشم-

 

 درك میکرد .سایه دختری سرزنده و فعال بود که مجبور شده بود در کنار او همیشه تنها باشد پس با محبت گفت:او را  آرمین

 

 اگر تحمل تنهایی این خونه برات خیلی سخته ، میتونیم یه حیوون خونگی بگیریم-
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 خشم غرید با

 

 تو بچه انسان رو با یه حیوون مقایسه میکنی-

 

نمیکنم ،یه بچه فقط در کنار پدر و مادرخودش خوشبخت و راضیه ،ما که نمیتونیم اونو از پدر و من اونا رو با هم مقایسه -

 مادرش جدا کنیم ،هیچکس این اجازه رو به ما نمیده

 

 حیوونها اصالً عالقه ندارم یاما من به نگهدار-

 

 شدنت به بقیه استادا روبندازم پس بهتره بفکر امتحانهای میان ترمت باشی،تو که نمیخوای منومجبور کنی برای پاس-

 

 گفت : پرازخشم

 

 میترسی از یکی از درسها بیافتم پروژه طالقت عقب بیافته ؟!-

 

 گفت: ینیریلبخندش با

 

 آفرین ،میبینم که سطح آی کیوت خیلی باال رفته-

 

 توباز داری منومسخره میکنی؟-
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 جا برخواست و با خنده وشوخ طبعی گفت: از

 

 مگه جراتشو دارم-

 

 جدی شد و ادامه داد سپس

 

 اگه دلت برا پدر ومادرت تنگ شده بهتره اشک ریختنتوتموم کنی و زودتر حاضر شی-

 

 از جا برخواست و گفت: خوشحال

 

 اونجا ؟ میریمگه م-

 

 از رفتارش لبخندی زد وگفت: آرمین

 

 به شرطی که اون پالتوقرمزه روبه ساغر هدیه بدی-

 

 ن پالتو را خیلی دوست داشت ولی تسلیم خواسته آرمین شداینکه آ با
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آرشام را فراموش کرد و با ساغر و پدر و مادرش فقط میگفت و میخندید .ساغر چقدر از هدیه  یساعت یکنار خانواده اش برا در

در خانه چرخی زد  یا شاداش خوشحال شد .اونمیدانست چشم سایه هنوز دنبال پالتو است .همانجا جلوی سایه پالتو را پوشید وب

ارمین متوجه نگاه به حسرت نشسته اش بود ولی به خوبی متوجه بود که چقدر سایه در لباسهای به رنگ گرم وخصوصا قرمز 

جذاب میشود و نمیتوانست نگاه هرزه کسی را بر روی او تحمل کند به همین دلیل نگاهش را با بی تفاوتی از اوگرفت و سرگرم 

 شد .صحبت با ناهید 

 

 پانزدهم فصل

 

 درکنارش بود . نکیبود ،چقدر دلش میخواست هم شیدوش آب گرم قرار گرفت ،همه فکرش نزد نازنین و مراسم نامزد زیر

 

مراسم ازدواجش تنها همدمش بود ودلداریش میداد اما او به خاطر این قرارلعنتی  یدر همه لحظات سخت و استرس زا نازنین

نمیتوانست در زیباترین وخاطره انگیز ترین لحظات زندگی تنها دوستش کنارش باشد به نازنین قول داده بود که سفره عقدش را 

مانع  نیترسید که دوباره روابطشان تیره شودوآرم یاخالق آرمین آگاه بود و از این م زا یخودش بچیند اما نازنین که به خوب

 شود از او خواهش کرده بود که تنها شب جشن مثل یک مهمان در جشن شرکت کند شیدر مراسم نامزد هیحضور سا

 

برای آرمین فرستاد که به خانه پدرش  یامیپوش حوله ایش را به تن کرد و از حمام بیرون آمد گوشی همراهش را برداشت و پ تن

میرود و شب را هم آنجا می ماند .وقتی مطمئن شد پیامش به دست آرمین رسیده گوشی را روی تخت انداخت و مقابل آینه 

برخواست نگاهی به صفحه اش انداخت آرمین بود.ترجیح داد جوابش را  راهش.طولی نکشید که صدای زنگ گوشی همستادیا

بهانه احمقانه مانع رفتنش به نامزدی نازنین شود.تلفن همراهش هنوز زنگ میخورد که تلفن  کیوباره میخواست با ندهد حتماً د

 ثابت منزل هم شروع به زنگ خوردن کرد،گوشی منزل را برداشت وگفت:

 

 بله؟-

 

 چرا گوشیت و جواب نمیدی؟-
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مین همزمان هم روی موبایلش و هم تلفن ثابت خانه تماس داد آر یصدای پراز خشم آرمین جا خورد .یک صدم هم احتمال نم از

 .آرمین دوباره خشمگین گفت:ردیبگ

 

 -!.......... یتوام مرد با

 

زنگ میزد و صدای آالرم گوشی خیلی  شیتوانست دروغ بگوید صدای گوشی را نشنیده چون دوباره آرمین داشت روی گوش نمی

 واضح در گوشی تلفن ثابت میپیچید پس گفت:

 

 خواست صداتو بشنوم یدلم نمی خواست!.....دلم نم-

 

 عمیقی کشید وآهسته گفت: نفس

 

 میتونی بگی چرا؟..........-

 

 مانع رفتنم به نامزدی نازنین بشی یخوایدونم م یچون اصال حوصله گیرهای بی خودت وندارم،م-

 

 : پوزخندی زد و گفت

 

 یدروغ نمیگ گهی!....الاقل د یعال یلی!.....خهیعال-
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 !....چون اصال اعصاب و حوصله کارهای تو روندارم گمیآره دروغ نم-

 

 بسیار خوب..........حاال که اینطوره با هم میریم جشن-

 

 گفت : ینسبتا بلند یو صدا جانیباه

 

 -هم!............  با

 

 آره باهم !........فراموش کردی منم دعوتم ؟-

 

 نه فراموش نکردم ،اماخوب میدونم توچقد ازجشن و مهمونی متنفری-

 

 بده که میخوام به خاطر تو شرکت کنم-

 

 تو رو خدا آرمین ،بذار من خودم برم تو هم خودت بیا-

 

 چرا ؟تو از چی میترسی؟-

 

 از اینکه دوباره سر کارم بذاری-
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 با لبخندی گفت: همراه

 

 یتونی خودت تک وتنها برینترس،اگه تا ساعت هفت نیومدم م-

 

 رهید یلیهفت خ یهفت ؟ ! ...ول-

 

 پس حاضر باش امیکنم زودتر ب یم یسع-

 

 حاال نمیشه من تنهایی برم توهم بعداً بیای-

 

 چرا؟-

 

 روی لبه تخت نشست و گفت: ناراحت

 

 کلی برنامه ریخته بودم که همه رو بهم ریختی-

 

 :دیلحنی پر از شک پرس با

 

 برنامه های تو ایجاد میکنه؟ یبودن من چه مشکلی برا-
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 با ساغر قرار بود جایی برم-

 

 پرسید: آمرانه

 

 کجا؟-

 

 شرم زمزمه کرد: با

 

 آرایشگاه-

 

به رفتن به  ازیون یهم خوشگل نطوریاما من فکر کنم تو خودت هم یکن یبا من بحث م یدار شگاهیرفتن به آرا یآهان پس برا-

 یاونجا ندار

 

 گفت: یاین طرز فکرش ناراحت شد وبا دلخور از

 

 موهامون نوبت گرفتیم چوندنیبرای پ-

 

 ؟یدونست ینم نویموهات با همین مدل ساده هم کلی جلب توجه میکنه ،ا-

 

 یرینگ رادیاز من ا گهیمیشه ازت خواهش کنم د-
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 آره میشه ،ساعت هفت حاضر و آماده باش ،اونوقت من هیچ ایرادی نمیگیرم-

 

 اما.............-

 

 حرفش پرید و گفت: میان

 

 سعی میکنم زودتر بیام پس فعال خداحافظ-

 

تخت پرت کرد و از جا برخاست .برای برهم زدن برنامه  یرا رو یگوش یآنکه منتظر جواب او بماند تماس را قطع کرد؛عصب بی

مخالف است .نمیدانست چرا  شیمیشه با همه حرفهااین رفتارش را نمیفهمید ونمی دانست چرا ه لیهایش استاد بود .اصال دل

بازیچه دستش شده بود از دست  نینچنیمیشود . از اینکه ا شیاینگونه در مقابل آرمین کوتاه می آید و ناخواسته تسلیم اراده قو

 چاندنیپ خودش ناراحت و عصبی بود مجبور بود خودش موهایش را درست کند.مقابل آینه نشست و با وسواس خاصی شروع به

بار مدل موهایش را تغییر  نیو دلبر میکرد .چند اباید خود را زیب ابد،یکرد حاال که قرار بود همراه آرمین در جشن حضور شیموها

 داد برای هزارمین بار آرایش صورتش را پاك کرد و از نو شروع به آرایش کرد اگرساغر بود ظرف چند ثانیه آرایشش میکرد

 

ن در کمی دستپاچه شد آرمین آمده بود واوهنوز حاضر نبود.آرمین پشت در اتاقش ایستاد و تقه ای به در صدای بازوبسته شد با

 زد بدون اینکه در را باز کند جواب داد

 

 دارم حاضر میشم-

 

 منم یه دوش میگیرم وحاضر میشم-
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درست میگفت باید به آرمین نشان  صدای بسته شدن در اتاقِ آرمین ، نفس راحتی کشید وبطرف کمد لباسش رفت .نازنین با

میداد که امل و عقب مانده نیست .پس همان لباس گردنی نقره ای را انتخاب کرد و پوشید نمیدانست چرا اینهمه استرس دارد 

 . رداینبار آرایشش را براساس رنگ لباسش مچ ک

 

 یا برانداز کرد خودش هم جذب زیبایی وجذابرا به گردن آویخت و برای آخرین بار مقابل آینه خودش ر نیاهدایی آرت زنجیر

. اما نمی خواست در مقابل آرمین دیرسیخودش شده بود اما از اینکه قسمتی از کمر و سینه اش لخت بود معذب وناراضی بنظر م

که چون آرمین خارج از کشور درس خوانده از این نوع لباسها بیشتر خوشش می آید با  بودندکم بیاورد او و نازنین هر دو معتقد 

اینکه این نوع سلیقه را با رفتارآرمین اصال هماهنگ نمی دیداما او میخواست همه سعیش را برای بدست آوردن دل آرمین کند 

 پس خود را مجبوربه پذیرفتن این موقعیت سخت میدانست

 

********** 

 

 دوباره به در اتاقش ضربه زد وعصبی گفت : آرمین

 

 توهنوز اون تویی!-

 

 جواب داد سریع

 

 دقیقه دیگه حاضرم 5تا -

 

 از آنجا دور شد "سریع باش "گفتن با
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های ساق بلندش را پوشید خوشحال بود که بوسیله این چکمه ها الاقل لختی پاهایش پنهان میماند. شال حریر نقره ای و  چکمه

 رفتیورم لشیمانتویش را برداشت و با در دست گرفتن کیفش اتاق را ترك کرد. آرمین روی مبل نشسته بود و با کالفگی با موبا

جا برخواست و به طرف جهت صدا برگشت ولی چیزی را که میدید نمیتوانست باور با صدای قدم های سایه در پشت سرش از 

 کند

 

ای کوچک وزیبا که تنها دو بال کم داشت رودررویش ایستاده بود و به او لبخند میزد لحظه ای مبهوت چهره زیبا و خیره  فرشته

 لبهای گوشتی خوش فرم و خوشرنگش .کننده اش شد نگاهش از موهای نیمه پریشان به چشمهای درشت ومخمور و سپس 

 

. چرا که میترسید این فرشته زیبا ومعصوم از ستینگاه مسحورکننده قادر به پلک زدن ونفس کشیدن ن نیا ریمیکرد در ز حس

 مقابل چشمانش محو شود سپس دستش را جلوی دیدگان آرمین تکان داد و گفت:

 

 آرمین !............آرمین-

 

داد و ماسک بی تفاوتی به چهره زد وآرام  یزنجیر سایه خیره مانده بود طولی نکشید که به خودش تکان آرمین روی پالك نگاه

 گفت:

 

 چرا اینهمه دیر کردی..........-

 

 این دیگه چه ریختیه،این چیه که پوشیدی؟-

 

 خوب.............خوب لباسه دیگه........-
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 -این نیم متر پارچه میگی لباس!  توبه

 

 برای لج آرمین با آرامش گفت: یخودش هم از لباسش ناراضی بودول نکهیا با سایه

 

 من با این لباس راحتم میخواد یه متر باشه یا ده متر-

 

 : عصبی روی مبل نشست وگفت

 

 پس حاال که تو راحتی قید این مراسم و میزنیم تا هر دو راحت باشیم-

 

 آرمین خواهش میکنم دوباره شروع نکن-

 

 : نعره کشید

 

 من شروع کردم .....؟! یا تو با این لباس جلف و زنندت ؟!-

 

 آخه تو چرا به همه چیز گیر میدی ،این جور لباسها امروزه مده و همه میپوشن-

 

 من با همه کاری ندارم ،حرف من تویی که نمی خوام کسی بهت زل بزنه و با نگاش قورتت به-
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 جداناونجا یه مجلس زنونه است ومردا -

 

 پس داماد چی؟ اون قراره تمام شبو کنار من بشینه ؟-

 

 وقتی داماد اومد توسالن ، من مانتو ام رومیپوشم-

 

 دیدوباره داد کش نیخشمگ

 

 تو چرا فقط حرف حرف خودته ،یه نگاهی به خودت بندازهمه تنت لخته-

 

کشید پس با شرم مانتواش راپوشید و گوشی تلفنش را از از اینکه مقابل آرمین با این وقاحت ایستاده بود از خودش خجالت  سایه

 کیفش بیرون آورد و پس از گرفتن شماره گفت:

 

 الو ..ساغر گوشی رومیدی به نازی؟-

 

 آرمین برخواست که گفت: صدای

 

 با اون چیکار داری؟-
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 میخوام ازش معذرت خواهی کنم که نتونستم توی مراسم نامزدیش شرکت کنم-

 

 خیلی سریع گوشی را از دستش قاپید وبا قطع تماس آن را روی مبل پرت کرد و گفت: آرمین

 

 بچه شدی ؟ یعنی ی لباس اینقدر برات مهمه ؟-

 

 تمام گفت : یلجباز با

 

 لباس دیگه ای برای امشب آماده نکردم-

 

از پله  یبلند وعصب یبا قدمها دیکش یکه او را به دنبال خود م یبا خشم از جا برخواست ودستش را محکم گرفت و درحال آرمین

خشم در کمد لباسش را گشود و چند دست لباس را روی تخت پرت کرد و فریاد  تیشد ،با نها هیها باال رفت ووارد اتاق سا

 کشید:

 

 اینها چیند؟ اسمشون لباس نیست؟-

 

 زمزمه کرد یلجباز با

 

 همه اینها از مد افتاده اند-

 

 چشمانش رابر هم فشرد ونفس عمیقی کشید وسپس با مالیمت گفتکنترل خشمش لحظه ای  برای
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که تو امشب فقط قصد داری منو اذیت کنی ،واال خودم خوب میدونم تو دختری نیستی که از این جور  فهممیسایه !من م-

بشی باید بگم  لباسهای جلف و زننده خوشت بیاد ،ولی اگه فکر کردی امشب میتونی با احمق فرض کردن من برنده این میدون

کن لباست رو از بین همین لباسها انتخاب کنی ،درغیر اینصورت سریع لباست  عیکامال در اشتباهی ،پس تا نزدم به سیم آخر ،س

 و عوض کن تا فروشگاهها تعطیل نشدن با هم بریم و لباس دلخواه و مد روزت و پیدا کنیم

 

 اینکه ارمین باز هم مثل همیشه دستش را خوانده بود عصبی و ناراحت با اخم گفت: از

 

 این لباس و هم چون تو ازش خوشت نمیاد حتما باید بدم به ساغر-

 

این مشکل خودته که با این سنت هنوز نمیتونی لباسی روکه برازنده شخصیتته وانتخاب کنی ........اما نه ،اگه این لباس و اینقد -

نگاه پر حسرت آبروی منو سکه یه پول کنی  هیو با  یریغم بغل بگ یوس داری که برای بخشیدنش به ساغر میخوای زانود

 میتونی توی خونه بپوشیش البته فقط وقتی که تنها هستی

 

 خشم داد زد: با

 

 لباس پوشیدن من وقتی که تنها هستم به توربطی نداره-

 

 کالفه داد زد: -

 

 وناز اتاقم بروبیر-
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 به لباسهای پراکنده روی تختش نگاهی انداخت و گفت: آرمین

 

 لباس درست بپوش که حوصله یه جنگ اعصاب دیگه رو ندارم هیباشه میرم....ولی خواهشاً -

 

 از اتاق خارج شود که با یادآوری چیزی دوباره گفت: میخواست

 

 در ضمن یکم هم از آرایشت کم کن-

 

 رد ومحکم گفت:را برهم فش شیخشم دندانها با

 

 گفتم برو بیرون-

 

 گفت: ینیریبا لبخندش آرمین

 

 کمم نکردی ایراد نداره ،چون توی ماشین دستمال هست -

 

 اتاق خارج شد واز

 

 دیو کفش سف یمشک یاش ،به همراه شلوار قهیو دور  نهایآست پورسریگ یبایز ینهایبا چ دیرسفیبلوزحر کیبین لباسهایش  از

. مجبور شد آرایش صورتش را به خاطر رنگ لباسش تغییر دهد دستمال مرطوبی برداشت و آرایشش را پاك کرد و  دیپوش پوریگ
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احساس راحتی و آرامش میکرد با خودش اندیشید اگر آرمین با لباسش مخالفت  قدراز نو شروع به آرایش کرد.در این لباس چ

 و پانچو اش را برداشت و از اتاق خارج شد. فیک زیآم تیرضا ینمیکرد باید چه خاکی به سرش می ریخت .با لبخند

 

 به سالن جشن رسیدند سایه در حالی که خودش را برای پیاده شدن آماده میکرد گفت: وقتی

 

 بهتر نبود جدا از هم می رفتیم-

 

 چرا ؟ بودن با من اینهمه ناراحتت میکنه-

 

 دلخوری گفت: با

 

ی بافی .........من فقط تو این فکرم که چند تا از بچه های کالس هم امشب دعوت دارند من اصال نمی دونم چرا تو اینهمه منف-

 وممکنه ما رو با هم ببینند

 

 نگران نباش توی این تاریکی هیچکس متوجه ما نمیشه-

 

 پس موقع برگشتنمون چی؟-

 

 هر وقت بهت زنگ زدم بیا بیرون،سعی میکنم قبل از بقیه بلند بشم-

 

 پیاده شدن داشت که آرمین دوباره گفت: قصد
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سایه دلیلی که امشب اجازه دادم توی این مراسم شرکت کنی فقط بخاطر خودت و دوستت بود ، پس خواهش میکنم رفتاری -

 نکن که از این تصمیمی که گرفتم پشیمون بشم

 

 : به طرفش برگشت و گفت

 

ومن دلیل اینهمه شک تو رو نمیفهمم ،اما من به خودم مطمئنم و میدونم که تا زمانی که به تو تعهد  نیتوخیلی شکاکی آرم-

 دارم خطایی نمیکنم که باعث سرشکستگیت بشم یاخالق

 

 سکوت کرد قیعم یبا کشید آه آرمین

 

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

 

 رفت وگونه اش را بوسید خیلی زیبا و دلربا شده بود آرام درگوشش زمزمه کرد نیبه طرف نازن نیپس از تبریک به مادرنازن سایه

 

 نیشتو ببندهمه کس وکار داماد فهمندن چقد ذوق زده ای-

 

 گفت : یلودگ با

 

 ذوق هم داره ، بذار چشمشون در بیاد ،تو چرا اون لباس خوشگله رو که برات انتخاب کردم نپوشیدی-
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 پوزخندی گفت : با

 

 بلوایی به پا کرد که نگو آقا یه-

 

 جدی ،من که موندم تو کار این بشر-

 

من بیشتر تو شخصیت این آدم موندم اصال نمیدونم تو نظر اون چی درسته و چی غلط .حاال اینا رو ولش کن ،خیلی خوشگل -

 شدی

 

 زد وگفت: لبخندی

 

 !یتو که از من خوشگلتر-

 

 اه بودیم دیگه نتونست کاری بکنهداد ، ولی چون توی ر ریگ یهم کل شمیبرا آرا-

 

 متفکرگفت: ییک ابرویش را باال انداخت وبا حالت نازنین

 

 این بشریه مشکل اساسی داره و من باید بفهمم مشکلش چیه-

 

به آندو نزدیک شد و سایه برای تبریک گفتن به اواز جا برخاست .مراسم نامزدی نازنین با خیر و خوشی به اتمام رسید و  سروش

 سایه از خوشبخت شدن نازنین تمام شب خوشحال و شاد بود
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ید ، به محض شنیدن صدای زنگ گوشی همراهش خواب آلود دستش را از لحاف بیرون آورد و به دنبال گوشی روی عسلی کش با

 یافتنش سریع آنرا به زیر لحاف برد وبا وصل تماس خواب الود گفت :

 

 بله-

 

 بله و زهرمار توهنوز خوابی-

 

 چی شده اول صبحی ،خواب دیدی، خیره؟-

 

 خبرای خوبی برات دارم،هرچه کردم نتونستم تا ظهر صبر کنم-

 

 خیر باشه-

 

 ات میگم چی شدهخیر که هست ،تو البی مجتمعتونم ،میام باال بر-

 

 شد و با تعجب گفت : زیخ میتخت ن یرو

 

 ! یینجایا-
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 ناراحتی برمیگردم-

 

 خنگ نشو ، در و باز میکنم ،بیا باال-

 

به ساعت گوشی اش انداخت ساعت از هشت گذشته بود .وارد دستشویی شد و پس از شستن دست و صورتش با همان  نگاهی

پله بود که صدای زنگ در  نیآخر یلباس خوابش که بلوز و شلوار طرح عروسکی بود از اتاق خارج شد و از پله ها پائین رفت . رو

بود .زنجیر در را انداخت  ستادهیانداخت .نازنین قبراق و سرحال پشت درا یرونبرخواست به سمت دررفت واز چشمی نگاهی به ب

 شاد وخندان وارد شد از مقابل در کنار رفت وهمزمان گفت: نیوآن را گشود .نازن

 

 سالم-

 

 سالم به روی نشسته ات-

 

 بست و گفت : نیرا پشت نازن در

 

 اول صبحی اینجا چی میخوای؟-

 

 ؟این مدل جدید مهمون نوازیه -

 

 زمزمه کرد هیگوش سا یآرام تو سپس
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 ستیاستاد نخوت وغرور که خونه ن-

 

 گفت : یتفاوت یجوابش با ب در

 

 رونیب زنهینه فکر نکنم اصوال زود از خونه م-

 

 گفت : دیرا گرفت وبدنبال خود به طرف سالن پذیرایی کش هیسا دست

 

 بیا که برات خبرای خوبی دارم-

 

 دیپرس جانیوباه دیکش رونیدستش ب انیرا از م دستش

 

 چه خبری؟-

 

 اولین مبل پشت به آشپزخانه نشست وگفت : روی

 

 چرا جواب ندادی؟ دمیدیشب صدبار بهت زنگ-

 

خسته بودم گفتم امروز که کالس ندارم ، حسابی بخوابم ،میدونستم توحتی شب نامزدیت هم دست از بیمزگی  یلیخ -

 رو سایلنت کردم ،صبح که برای نماز بیدار شدم از سایلنت خارجش کردم یبرنمیداری به همین دلیل گوش
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 ره؟ینگفتی ممکنه یکی بخواد بم-

 

 زنگ بزنه اورژانس نه به من دیاون با-

 

 بهات کار داشت ؟ یکی دیشا-

 

 اگه کسی واقعا کار داشت تلفن خونه هست ،مگه اینکه بخواد کرم بریزه-

 

 صبح چشم برهم نذاشتم دهیتقصیر منه که بخاطر تو ،تا سپ-

 

 دیبه خودش اشاره کرد وپرس رتیح با

 

 به خاطر من!... چرا؟-

 

 بهت میگم ولی باید قول بدی به هیشکی حتی نیما و سروش چیزی نمیگی-

 

 چرا ؟مگه چی شده؟-

 

 محرمانه است ،کافیه که نیما خبردار بشه ،اونوقته که خون به پا میشه-
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 مبل نشست و گفت: یارش رونفس عمیقی کشید و کن کالفه

 

 میگی چی شده یا نه؟-

 

 دیشب تو مراسم نامزدی یه نفر گلوش حسابی پیش تو گیر کرده وازت خواستگاری کرده-

 

 با خنده گفت:-

 

 این کجاش خبر خوبیه؟ حاال

 

 خره ،طرف آدم حسابیه ،یه مرد خیلی خاص!-

 

 زد وگفت: یپوزخند

 

 جدی!،یعنی پسر رئیس جمهوره، شایدم خودش باشه-

 

 خنگه،اون دکترای علوم سیاسی داره و مقیم فرانسه است-

 

 دیکه فکر میکرد نازنین قصد شوخی دارد با لودگی پرس سایه



 یمهمان زندگ

741 
 

 

 جشن شما پخش مستقیم بوده دونستمینم-

 

 با تعجب گفت: نازنین

 

 منظورت چیه؟-

 

 منو از کجا دیده؟منظورم اینه که این آدم خیلی خاص -

 

بعد از اینکه  شبیاون که تو رو ندیده ،مادرش از دوستان خانوادگی سروشه که تو رو توجشن دیده و چشمش تو روگرفته ،د-

 تورفتی پیشم اومد وحسابی جیک و پوکتو دراورد

 

 خوب بود وقتی جیک و پوك منو بهش گزارش میدادی بهش میگفتی که من ازدواج کردم و شوهر دارم-

 

میگی شوهر !.......یه نگاه به اطرافت بنداز این زندگی سرد و بیروح و  خیتو به این میگی ازدواج؟ تو به اون مرد بی احساس و-

 ؟ هیسراسر غصه و درد لیاقت توئه سا

 

 گفت : یبه تند یناراحت با

 

 و تو سرم نکوب ینازنین خواهش میکنم دوباره این زندگی کوفت-
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 وگفت دیکش یبا حرص آه نینازن

 

بسیار خوب ،خفه خون میگیرم و در مورد زندگی گرم و رویاییت هیچ اظهار نظری نمیکنم ،ولی بهت هم اجازه نمیدم که این -

 مورد خیلی خاص و از دست بدی

 

 :خنده ای کرد و گفت سایه

 

مغزت پاره سنگ ورداشته ،من چطور میتونم وقتی قانوناً  ادیچی میگی ، نکنه از شدت عشق و عاشقی ز ینازی تومعلومه دار-

 ورسماً شوهر دارم برم با یکی دیگه نامزد بشم ،تو که میدونی من فعال عقد آرمینم و اون همسرمه

 

 ه ،اما تونمی تونی !چرا اون میتونه وقتی زن داره بره با یکی دیگه نامزد بش-

 

 ، وتو جامعه ما این دوتا با هم فرق میکنه میکنیم یزندگ میاسالمی دار ینازی ما توی جامعه -

 

 منم که نمیگم بیا حاال با طرف نامزد شو-

 

 پس چی؟-

 

گی داری وتا فعال طرفو تو آب نمک می خوابونیم تا قضیه طالق تو حل بشه .من به مادرشم گفتم تو یه سری مشکالت خانواد-

 چند ماه دیگه قصد ازدواج نداری تا اونموقع هم دیگه آرمینی وجود نداره
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 به فرض که اونجوری که توگفتی برنامه ها پیش رفت ، اگه بعدا فهمید من مطلقه م و قبال ازدواج کردم چی؟-

 

 وقت هم که با هم نبودین چیاز کجا میخواد بفهمه ،شناسنامه توکه سفیده ه-

 

 یعنی نمیخواد در مورد من تحقیق کنه .همه همسایه ها و اقوام میفهمن من ازدواج کردم-

 

 فکر میکنی برای کسی که خودش تو مهد کثافت و بی بند باری داره زندگی میکنه این چیزا خیلی مهمه-

 

 پس خانواده اش چی ،اونها که مثل خودش فکر نمیکنند-

 

مه چیزو برای مادرش توضیح میدم ،بهش میگم که تو مجبور بودی با آرمین ازدواج کنی تونگران این مسئله نباش من خودم ه-

 وبا یه نامه از پزشکی قانونی همه حرفام و ثابت میکنم

 

 تمسخر گفت: با

 

 توفکر همه جاشو کردی ،اینهمه فکرکی به ذهنت رسید یناز-

 

 دست او را در دست گرفت و با محبت گفت: نازنین

 

،من میدونم تو همیشه آرزو داشتی بری فرانسه و اونجا درست و ادامه بدی  هییه که میتونم برای تو انجام بدم سااین تنها کار-

برسی .تومیتونی بعد از جدایی از آرمین با اون نامزد بشی  تی،حاال میتونی با وجود این خواستگار بدون هیچ مشکلی به آرزوی قلب
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ص بشی ،اون میتونه برات ویزا و مشکل اقامتتو حل کنه ،فقط کافیه که حرفهای منو کوفتی خال دگیو برای همیشه از این زن

 قبول کنی

 

 که هنوز نمی توانست حرفهای نازنین را باور کند با سردرگمی گفت: سایه

 

 نازنین من به آرمین تعهد اخالقی دارم ،بهش قول دادم تا روزی که توی این خونه ام بهش وفادار بمونم-

 

 گفت: نیراشفت وخشمگب نازنین

 

سایه به چهار ماه دیگه فکر کن ،به وقتی که مهر یک زن مطلقه توی پیشونیت  یمنم ازت نخواستم به اون بی وفایی کنی ، ول-

توی این جامعه مطلقه یعنی چی؟ مردم هزار تا حرف دنبالت ردیف میکنن!......... همه طردت میکنن چون تو  یخورد .تو نمیفهم

تحقیر و بدبختی توچطور میخوای با این غروری که داری با اینهمه  یه کار خالف عرف انجام دادی ،سایه طالق یعننظرشون تو ی

 تحقیر توی خانواده ات دووم بیاری

 

 اما نازنین تو که میدونی.....-

 

اره من همه چیزومیدونم !.میدونم و دارم با تو زجر میکشم ،میدونم که چهار ماه دیگه که قرارت با آرمین تموم شد اون تو -

رومثل یه آشغال از خونش پرت میکنه بیرون ،چون این قراری بوده که هردوتون از روز اول با هم گذاشتین ،میدونم که نیما چقد 

تو ،روزشماری میکنه ولی چون مطمئنم که تو در کنارش خوشبخت  ییداره برای روز جدا کهدوستت داره و عاشقته! میدونم 

 نمیشی هرگز طرف اون نبودم ،میبینی سایه !من حتی تو رواز داداش خودمم بیشتر دوست دارم

 

 تواز من میخوای چیکار کنم ؟-
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شوهرت وفادار بمون ،اشتباه از من بود ،اصال نباید از کاری کنی ،تو فقط اینجا و توی این خونه بشین وبه  چیمن نمیخوام توه-

 اول هم به تو چیزی میگفتم ،باید خودم به تنهایی همه کارها رو ردیف میکردم

 

 لرزان گفت یبا لحن شانی: پر

 

 تو میخوای چیکار کنی ؟ یناز-

 

 اه عاشقت میشهمن فقط میخوام عکستو به مادرش بدم تا براش ایمیل کنه و مطمئنم که اون با یک نگ-

 

 و فکرم نمیکنی که این جرمه ومن میتونم ازت شکایت کنم-

 

دو با وحشت از جا برخواستند و به جهت صدا برگشتند آرمین با قامتی محکم و استوار دست به سینه پشت سرشان ایستاده  هر

شم فروخورده اش داشت نازنین بود ،با اینکه لحن کالمش خشک و عاری از هر احساسی بود ولی صورت گلگونش حکایت از خ

 متوحش و لرزان با لکنت گفت :

 

 س...سال..م-

 

 ،روی مبل روبرویش نشست و با ارامش گفت: ندیرا با لبخندی جواب داد ودر حالی که با دست به او اشاره میکرد بنش سالمش

 

 بفرماید....راحت باشید-
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 معذب ومسخ شده روبرویش نشست ،آرمین ادامه داد نازنین

 

 تبریک میگم ...امیدوارم در کنار هم خوشبخت بشید-

 

 با صدایی که انگار از عمق چاه برمیخواست زمزمه کرد: نازنین

 

 مرسی-

 

 غضبناکش را به سایه دوخت و گفت: نگاه

 

به شما هم بابت این دوست واقعاً دلسوز و مهربان تبریک میگم ،امروزه دوستانی اینچنین فداکار کم پیدا میشن . باید به او -

 افتخار کنی

 

 که برعکس نازنین خودش را نباخته بود و برخودش مسلط بود کنار نازنین نشست و گفت: سایه

 

 من همیشه بهش افتخار میکنم-

 

 گفت: زیآم ریتحق یسرد و آرام سایه پر از خشم شد ولی به روی خودش نیاورد وبا لحنآرمین از لحن  صورت
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 پذیرایی کنی ،بیچاره بیشتر از یکساعته که داره یکریز حرف میزنه و گلوش خشک شده شونیتو نمیخوای از ا-

 

 که تحمل حرفهای تحقیر آمیزش را نداشت رو به نازنین گفت: سایه

 

 -اق من... ات میبلند شو بر یناز

 

 گفت: یکالفه وسط حرفش پرید و قاطع و جد آرمین

 

 ایشون باید یه چیزایی و برا من توضیح بدن ...تو هم بهتره ما روتنها بزاری-

 

 پر از خشمش را به آرمین دوخت و گفت: نگاه

 

 توهر حرفی داری به من بگو ! با نازنین کاری نداشته باش-

 

 رهم گذاشت وبه مبل تکیه داد و گفت:خونسرد و آرام پاهایش را ب خیلی

 

 دوستت که داره از سرما میلرزه یه نوشیدنی گرم بیار یتمام شد...فعال تو برا شونیتو هم کار دارم ،البته وقتی حرفم با ا با

 

 گفت : یکالمش براشفت وبه تند زیآم نیاز لحن توه سایه
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 اون مجبور نیست چیزی رو برای تو توضیح بده-

 

 البته که مجبوره-!

 

 برای پایان دادن به این بحث رو به سایه گفت: نازنین

 

 سایه خواهش میکنم ما روتنها بزار-

 

انداخته بود ناگزیر از جا برخاست وبه  رینگاهش را به ز یعصب ینگاه مضطرب و نگرانش را به نازنین دوخت اما او با حالت سایه

 طرف آشپزخانه رفت

 

 گفت : ستینگر یه رفتن سایه مدر حالی که ب آرمین

 

 شما دوستای خوبی هستین اون به خاطر شما و شما به خاطر اون....-

 

 برگرداندو با پوزخندی ادامه داد: نیرا به سمت نازن نگاهش

 

 هر دوتون مدام در حال از خود گذشتگی و فداکاری هستین-

 

 :دیآرمین با آرامش پرسمستاصل و خاموش نگاهش را پایین انداخت وسکوت کرد .  نازنین
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 سروش هم در جریان این پروژه خواستگاری هست؟-

 

 را بلند کرد و آشفته به او خیره شد ،پس از چند لحظه به خودش تکانی داد ومقطع و بریده بریده گفت: سرش

 

 اون ....اون ....اصالً در جریان نیست-!

 

پس چقدر سوپرایز میشه وقتی بفهمه که همسرش به جای درس خوندن و فکر برای زندگی آینده اش ،دوره افتاده و زندگی -

 دیگرون وبه لجن میکشه

 

 که از حرف آرمین جا خورده بود برای دفاع از خودش آهسته گفت: نازنین

 

 زندگی شما خیلی وقته که به لجن کشده شده ،خودتون خبر ندارین-

 

 توجه به کنایه اش خونسرد گفت : بی

 

 شما این شخص خیلی خاص وچند بار دیدین؟ ...تا حاال چند بار باهاش حرف زدین ؟-

 

 راحت شد وبا اعتماد به نفس گفت: الشیبابت حرفش مواخذه اش نکرده بود خ نیآرم نکهیا از
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 من تا حاال نه اونو دیدم نه باهاش حرف زدم-

 

 پس از کجا اینقدر مطمئنی که اون لیاقت سایه رو داره ومیتونه گزینه خیلی خوبی برای اون باشه-

 

 گفت : دیدوباره متالطمش کرد پس ترسان آب دهانش را قورت داد وبا ترد نیآرم سوال

 

 خوب !...خوب من می دونم که اون واقعا دکترای علوم سیاسی داره-

 

 زد وگفت: پوزخندی

 

 ظر شما هر کی دکترای علوم سیاسی داره ،میتونه آدم کامل و ایده الی باشهیعنی از ن-

 

 نه ! منظورم این نبود-

 

 پس چی؟-

 

 وخیلی صریح و بی پرده گفت: دیکش یقیسوالهای او گیج شده بود ،نفس عم از

 

به هر حال سایه باید بفکر زندگیش باشه ، خود شما هم میدونید که زندگیش با شما یه روز که خیلی هم دور نیست به آخر -

 میرسه پس باید بره دنبال سرنوشت خودش
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 اما این سرنوشت نیست ،اسارته-

 

 زندگیش با شما اسارته که داره در کنارتون نابود میشه-

 

 اون خودش این زندگی و انتخاب کرداما من اونو مجبورنکردم،..-

 

هردومون میدونیم که سایه تو چه شرایط سختی این تصمیم و گرفته ،او مجبور بود این زندگی و انتخاب کنه ،خود شما هم -

 میدونین

 

 وقت مجبورش نکردم و بهش این اجازه رو دادم که هروقت اراده کرد از هم جدا بشیم چیولی برای ادامه اش ه-

 

 و خشمگین و عصبی از جا برخواست و گفت: اوردیطاقت ن گریحرفش د نیا از

 

 شما خیلی خودخواه و مغرورین ،غرورتون حال آدمو بهم میزنه-

 

 پر از آرامش گفت : یولحن رهیخ ینگاه با

 

رفتارتون  داره کم کم بهم میریزه ،پس بهتره مراقب میخصوص یزندگ یاعصاب منم از دخالتهای بی جای شما و برادرتون تو-

 داره یباشین ،چون صبر وحوصله منم حد وحدود
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 کار شما شده فقط تهدید و تحقیر............-

 

 من برای حفظ آبرو و حیثیتم هر کاری میکنم ،در این بین هم فقط دلم برای سروش بیچاره میسوزه-

 

 با اون چه کار دارین ؟ طرف صحبت شما منم-

 

 اما اون باید بدونه چرا من از همسرش شکایت کردم-

 

 دیپر هیجان نال یبا چشمانی گشاد شده ولحن نازنین

 

 منظورتون چیه؟-

 

 از شما شکایت کنم خوامیمرد غریبه جرم به حساب میاد ومن م یمنظورم واضح است .فرستادن عکس همسر من برای -

 

 شما.....شما .......نمیتونید اینکاروکنید-

 

 خونسرد و آرام گفت: یلیخ

 

 البته که میتونم ..حتی میتونم کاری کنم که آرزوی دیدن سایه رو هم داشته باشی-
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حق میداد که همیشه در برابر این مرد خودشیفته و  هیدرون خرد شد طاقت هرچیزی را داشت به غیر از این را، حاال به سا از

 میزد . ی،همه ضعف های طرف مقابلش را ،و ضربه اش را درست برهمان نقطه کارمغرور کم بیاورد او هر چیز را از قبل میدانست 

 

نمیتوانست لحظه ای بدون سایه نفس بکشد و آرمین چقدر خوب این نکته را متوجه شده بود . قادر نبود روی پاهایش  نازنین

راده کند کاری را انجام دهد حتماً انرا وضعف خودش را روی مبل انداخت به خوبی میدانست که وقتی آرمین ا یحس یبایستد باب

که سایه از ترس اواز فاصله صدمتری نیما هم رد نمیشد .از فکر اینکه آرمین سایه را مجبور  ودانجام خواهد داد ،مگر غیر از این ب

خوبی میدانست پس را با او برهم بزند اشکش سرازیر شد .سایه مثل موم در دستان آرمین بود واو این را به  شیخواهد کرد دوست

 درمانده با بغض گفت:

 

 خواهش میکنم ....هر چه شما بگید و انجام میدم .........فقط سایه نه....خواهش میکنم سایه رواز من جدا نکنید-

 

 با ناراحتی آرام گفت: شدیم زیخ میمبل ن یکه رو یاز لحن بغض الود و چهره گریانش متاثر شد ودر حال آرمین

 

 تو که اینهمه اونو دوست داری ،چرا بهش کمک نمیکنی با این زندگی تحمیلی کنار بیاد-

 

 گفت: نیغمگ یصورتش را پاك کرد وبا لحن یرو یاشکها نینازن

 

 اما شما میخواید از هم جدابشید-

 

 -!......  میکه جدا نشد هنوز

 

 و ادامه داد دیکش یقیعم نفس
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 حرف من حاالست با آینده کاری ندارم-

 

سینی چای را روی میز گذاشت و به طرفش رفت  عیسر دیبا سینی چای وارد شد و با دیدن نازنین با چهره گریان ،دلش لرز سایه

 دیونگران پرس

 

 نازنین چی شد؟.چرا گریه میکنی ؟-

 

 گفت: یبا خشم به طرف آرمین برگشت وبه تند سپس

 

 ش؟یانداخت هی....چرا به گر تو چی بهش گفتی؟-

 

 زده گفت : جانیاز جا برخواست وه نازنین

 

 چیزی نیست سایه ......حال من خوبه.....دیگه باید برم-

 

 کجا ؟......-

 

 سروش پایین منتظرمه ....بهش گفتم زود برمیگردم-
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ت رفتنش فرو رفته بود با صدای بسته شدن در سایه را بوسید و با برداشتن کیفش با عجله آنجا را ترك کرد .سایه که در به گونه

 به خودش آمد و رو به آرمین گفت :

 

 تو چی بهش گفتی که اینجوری فرار کرد؟-

 

 گفت : یانداخت وبا خونسرد هیبه سا قیعم ینگاه

 

 من فقط واقعیت وبهش گفتم-

 

 این واقعیت چیه که اشک اونو در آورده ؟......نازنین دختر سر سختیه که براحتی اشکش در نمیاد-

 

 زد وگفت : هیبه مبل تک یالیخیب با

 

 نشون میده که تو رو خیلی دوست داره نیپس ا-

 

 جواب منو بده ،چی بهش گفتی ؟-

 

 با آرامش گفت: یبا پوزخند همراه

 

 دوتا رو برای همیشه از هم جدا کنممن فقط بهش گفتم قادرم شما -
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 وجود سایه لرزید هرگز فکر نمیکرد آرمین تا این حد بی مالحضه و سنگدل باشد پس در حالی که از خشم میلرزید داد زد همه

 

 -سنگدلی.........  توخیلی

 

 چهره ای برافروخته مثل فنر مقابلش ایستاد و نعره کشید با

 

 کاری نکنی که از رفتن به اون مهمونی لعنتی پشیمون بشم یولی نامرد عوضی نیستم ،تو به من قول دادی ،....قول داد-

 

 پر از انزجارش را به اودوخت و گفت : نگاه

 

 من کاری نکردم که باعث پشیمونی تو بشه-

 

 !......میخوای برم در مورد شازده برات تحقیقم کنم یچیکار کنی،که نکرد یخواستیدیگه م-

 

 الود گفت : بغض

 

 بس کن آرمین ،خودتم شنیدی که من موافق حرفهای نازنین نبودم-

 

 خشونت داد زد با
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 مخالفم نبودی-

 

 نه نیستم ؛ به هرحال باید یه روزی از تو جدا بشم-

 

 دیکش ادیفر دیکشیکه از چشمانش آتش خشم زبانه م یحال در

 

 حاال قانوناً ،شرعاً ورسماً زن منی و منم بهت اجازه این غلطکاریها رونمیدم یول-

 

 عمیقی کشید وآرام گفت : نفس

 

، درسته که ازدواج ما یک ازدواج صوری وقراردادیه ،ولی به هر حال من این قرارداد وامضاء کردم و تا  نیمن خیانتکار نیستم آرم-

فادار میمونم ،پس مطمئن باش که هیچکس نمیتونه منومجبور کنه که زیر این قرار هشت ماهم با آخرین روز این قرار هم بهت و

 تو بزنم

 

 بدون اینکه منتظر جواب آرمین بماند از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد سپس

 

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

 

 در گوشی پیچیدنازنین را گرفت و روی لبه تخت نشست .بعد از چند بوق صدای نگران نازنین  شماره

 



 یمهمان زندگ

758 
 

 الو سایه من واقعاً متاسفم .....به خدا نمی خواستم اینجوری بشه-

 

 میدونم حاال آروم باش-

 

 -دق و دلیشو سر توخالی کرد ،نه!  همه

 

 نه چیزی نگفت ،مثل همیشه فقط چند تا داد و فریاد-

 

 ،میترسم به سروش چیزی بگه هیسا-

 

 حرفهای خاله زنکی نیست نینگران نباش ،آرمین اهل ا-

 

 سایه اون گفت کاری میکنه که منو تو ازهم جدا بشیم-

 

 زد و گفت: پوزخندی

 

 خواسته بترسونتت ،اون میدونه تو تنها دوستمی و من فقط با توراحتم-

 

 سایه بهم قول میدی-
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 چه قولی؟-

 

 که حتی اگر تهدیدتم کرد بازهم دوستیتو با من بهم نزنی-

 

 بچه شدی!-

 

 ه خدا نگرانمب-

 

 اون اینقدر عوضی نیست که اینو از من بخواد-

 

 اگه خواست چی؟-

 

ای مردد ماند نمی توانست قولی به نازنین دهد که توان انجامش را ندارد به خوبی میفهمید اگر آرمین تهدیدش کند کاری  لحظه

 نازنین راحت شود گفت: الیغیر از قبول خواسته اش ندارد .پس برای اینکه خ

 

من آرمین ومیشناسم ،اون فقط خواسته تو رو تنبیه کنه این روش اونه همیشه ضربه اش رو درست به نقطه ضعف طرف مقابلش -

 میزنه

 

 اون خیلی باهوشه ،اصال نمی دونم از کجا اومد حتی صدای پاهاش رو هم نشنیدم-

 

 خنده گفت : با
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 ویی پیداش میشه انگار که موشو اتیش زدنآره عین روح میمونه ،وقتی فکر میکنی اصال نیست ،یه ه-

 

 همه حرفامونو شنیده بود ؟-

 

 تقریبا همه رو ، تمام مدت توی آشپزخونه داشته صبحونه میخورده-

 

 حاال کجاست ؟هنوز خونه است؟-

 

 نه ،بعد از جنگ اعصابمون رفت بیرون ، انگار فقط مونده بود حرفهای ما رو بشنوه-

 

 نفس حرف میزنه ،وقتی باهام حرف میزد داشتم زیر نگاش زهره ترك میشدماون خیلی با اعتماد به -

 

اره متاسفانه اون اینجوریه منم همیشه در برابرش کم میارم ،خوب دیگه با من کاری نداری هنوز هیچی نخوردم و معدم داره -

 اعتراضشو بهم اعالم میکنه

 

 نه عزیزم برو-

 

 پس خداحافظ-
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پنجره ایستاد و به آسمان صاف خیره شد دلشوره ای عجیب به جانش افتاده بود فکر اینکه آرمین برای تالفی چه راهی رادر  پشت

 .از آهنگی که از لپتاپش پخش میشد بی اختیار اشکهایش سرازیر شدند کردیم شانشیپیش میگیرد آشفته و پر

 

 سین نیمثل عشق اول ایتو دن یعشق چیه گنیم

 

 سین یرفتن التیاما از خ یعمر هی گذرهیم

 

 سین زنتتیمثل اون که پس م یشکیعشق ه داغ

 

 سیهم قدمت ن یکس چیه یوقت یبده تنها ش چه

 

 احمدوند یاول مهد عشق

 

صدای باز شدن در سریع اشکهای روی گونه اش را پاك کرد آرمین بی حوصله و عصبی با چهره ای گرفته و درهم وارد شد و  با

زیر لب سالم سردی کرد ،به طرفش برگشت وجوابش را با لحن آرامی داد چهره اش هنوز پر از خشم بود .با لحنی خشک و سرد 

 گفت:

 

 حاضر شو ،باید جایی بریم-

 

قابل فهم نبود حس کرد قادر به نفس کشیدن نیست  شیساعت روز اصال برا نیا یرفتن تو رونیرگهایش منجمد شد ،بدر  خون

 با صدای ضعیفی زمزمه کرد
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 کجا !-

 

 اعتنا وسرد به طرف پله گام برداشت و گفت: بی

 

 کجاش وتو راه میگم-

 

 و لرزان پشت سرش ایستاد وقاطع گفت : متوحش

 

 میاممن با توهیچ جا ن-

 

 :دیاز هیجان بی اختیار میلرزید آرمین متعجب به طرفش برگشت و به چهره مضطرب ونگرانش نگاه کرد و پرس صدایش

 

 چرا؟-

 

 و عصبی گفت :: آشفته

 

 تو نامرد نیستی !....مگه نه؟-

 

 شد وگفت : رهیبه غم نشسته اش خ یبهت زده در چشمان عسل یبا چشمان آرمین
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 تو از چی حرف میزنی !......-

 

 در گلویش نشست و بغض الود با صدای محزونی گفت : بغض

 

 تو بهم قول دادی........قول دادی-

 

 صدا گریست یگریه امانش را برید و بی اختیار اشک پهنای صورتش را گرفت شرمگین سرش را پایین انداخت و ارام و ب اما

 

 و زمزمه کرد ستیاش برد و صورتش را باال اورد و در عمق چشمان افسونگرش نگر و دست زیر چانه ستادیکنارش ا آرمین

 

 به چالش میکشه شهی!......اما رفتار توغرور منو هم مونمیم یروی حرفم باق شهیمن تا هم-

 

با  کردینرمش را نوازش م یکه موهها یبا محبت او را آرام بغل گرفت و در حال نیاش شدت گرفت ،آرم هیگر نیحرف آرم نیا از

 لحنی دلنشین نجوا کرد

 

 کنم آروم باش یخواهش م-

 

برداشت ودر  نیآرم نهیس یرا نداشت .سرش را از رو یقراریب نیواو طاقت ا کردیم قراریتند قلبش او را ب تمیور نیتن آرم یگرما

 چشمانش زل زد وعاجزانه گفت :

 



 یمهمان زندگ

764 
 

 من روحمم از حرفهای نازنین خبر نداشت -

 

 وکالفه گفت دیکش یآه نیکرد.آرم یدر هم گره خورد بود در زیر نگاه شیرین آرمین ضربان قلبش رابه وضوح حس م نگاهشان

 

 همه دوستان نمی تونن دوستهای دلسوزی باشن شهی؛اما هم دونمیم-

 

 نازنین با همه فرق داره اون منو خیلی دوس داره-

 

 برسونه بیعالقه اش به تو ممکنه بهت آس-

 

 اون فقط نگران منه!-

 

 تونست همه زندگی تو رو نابود کنه یاما با این پیشنهاد احمقانه م-

 

 باور کن من موافق حرفهاش نبودم-

 

 گفت : ریدلپذ یگذاشت و با لبخند شیشانه ها یآورد ودست رو رونیرا از آغوشش ب او

 

 ،حاال برو حاضر شو باید بریم مالقات مادر آرشام کنمیباور م-
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 گشاد شده و متعجب به او خیره شد آرمین لبخند شیرینی زد و گفت: باچشمانی

 

 یش ینم یخونه روان نیا یتو گهید یفکر کنم دوستی با این خانم برای روحیه ات خیلی خوب باشه،الاقل اینجور-

 

 چشمان درشت و گیرایش زل زد و گفت: در

 

 یتوکه قصد نداری به این طریق منو از نازنین جدا کن-

 

 درصورتش را کنار زد و با خنده گفت : شانیپر یسر انگشت موها با

 

 تودر مورد من چی فکر کردی ،اینکه یک سنگدل عوضی هستم-

 

 نه ...ولی -

 

 را قطع کرد و گفت: حرفش

 

 و ازت جدا کنم یروکه تودار یدوستت زدم واال هیچوقت به خودم اجازه نمیدم تنها دوست هیمن فقط اون حرفو برا تنب-

 

 گفت : باذوق
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 میرم حاضر بشم-

 

خندان در کنار مرد  یمملو از عشق ولب یقبل را از وجودش پاك کرد و قلب یساعت یهایهمه نگران نیصادقانه آرم محبت

ستانه و مادر آرشام زنی خونگرم و مهربان بود که در همان برخورد اول رابطه دو شیایبه مالقات مادر ارشام رفت .ن شیآرزوها

که سایه در کنارش بود هر چند لحظه یکبار به خاطر محبت سایه به آرشام از او تشکر  یصمیمی با سایه برقرار کرد ودر تمام مدت

میکرد .او که از بیماری قلبی رنج میبرد با توجه به اینکه خیلی ضعیف و بیمار بود با محبت برای بدرقه سایه تا کنار در اتاقش امد 

 او سر بزند بهخواهش کرد دوستیش را با او ادامه دهد و دوباره و از سایه 

 

امینی تاکنار در خروجی بیمارستان آنها را همراهی کرد واز آرشام و صحبتهایی که در مورد آرمین و سایه برایش زده بود  اقای

وافسرده کرده بود در  نیببیند کمی غمگ حرف میزد آرشام در منزل ،کنار عمه اش بود و این مسئله سایه را که نتوانسته بود او را

میکرد گوش سپرده بود و از اینکه این دختر فرشته صفت همه را با  شیایبه تعریفهایی که سایه از ن هراه برگشت آرمین با حوصل

ده بود با اجازه دا هیدیدگاه مثبت میدید و در نظرش همه خوب و دوست داشتنی بودند در تعجب بود اما ته دلش از اینکه به سا

اصال دست خودش نبود اما  نیتوانست اعتماد کند وا ینم یمرد چیه بهخانواده امینی رفت و امد کند نگران و دلواپس بود؛او 

سایه به او اطمینان داده بود که هرگز به او خیانت نخواهد کرد و او میخواست برای اولین بار به این دختر زیبا ودلفریب اعتماد 

 کند .

 

 طرف سایه برگشت وبه چهره زیبا ومعصومش خیره شد سایه به رویش لبخندی زد و گفت : به

 

 نظرت چیه؟-

 

 : دیخودش تکانی داد و بهت زده پرس به

 

 در مورد چی؟-
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 ای کرد و گفت : خنده

 

 من یک ساعته دارم حرف میزنم توتازه میگی لیلی زنه یا مرد-

 

 حاال زنه یا مرد-

 

 دلخوری گفت : با

 

 داری منو دست میندازی-

 

 گفت : ینیریلبخند ش با

 

 مگه جراتشودارم-

 

 پس چرا داری مسخره ام میکنی ؟-

 

 ،حواسم به رانندگی بود نشنیدم چی گفتی خوامیمعذرت م-

 

 داشتم میگفتم ،چه خوب میشد برای آرشام یه هدیه می خریدم ،آخه میخوام فردا بهش سر بزنم-
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 عمیقی کشید و گفت : نفس

 

 سایه من بارفت و امدت با آرشام و خانواده اش حرفی ندارم ولی ...... -

 

 و گفت : دیحرفش پر میان

 

 ولی چی؟-

 

ببرد اما ناگزیر بود حرف دلش را به سایه بزندپس با  نیرا از ب یمیجوصم نینمی خواست دوباره جنگ اعصاب راه بیاندازد وا واقعا

 مالیمت گفت :

 

 زیوهمین طور خواهش میکنم آرامش منوهم تو خونه بهم نر یکه امینی حضور داره اونجا باش یدلم نمیخواد ساعات-

 

منظور آرمین را به خوبی گرفته بود آرمین نمی خواست سایه رابطه خیلی صمیمی با این خانواده برقرار کند در این چند ماه  سایه

ود و همه زندگیش فقط خالصه میشد در کارش او اصال حاضر نبود شناخته بود آرمین در کل از رفت و امد متنفر ب یاو رابه خوب

این را حق مسلم آرمین میدانست که زندگیش مطابق میلش باشد وخودش را  هیکند سا انیوقتش را صرف شب نشینی و مهم

 موظف به احترام به خواسته اش میدید پس با لبخندی گفت :

 

 همه سعیمو میکنم !-
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 : گفت یهم با لبخند آرمین

 

 میدونم که این کارو میکنی-

 

به  نهیپرداخت هز یهمراه هم وارد اسباب بازی فروشی شدند ، سایه چند اسباب بازی مختلف برای آرشام انتخاب کرد و برا به

 قرمزروی خرید های سایه گذاشت و گفت : نیطرف صندوق رفت آرمین یک عروسک بزرگ شاسخ

 

 اینم مال تو!-

 

 ین برگشت و گفت :لبخندی به طرف آرم با

 

 مگه من بچه ام-

 

 در حالی که کارت اعتباریش را به خانم فروشنده میداد لبخند ملیحی زد وگفت : آرمین

 

 ! طونیلوس وش یدختر کوچولو هی-

 

را در آغوشش  نیکه با دو دست شاسخ یدر حال هیرا به دست گرفت و از مغازه خارج شدند .سا هیسا دیخر یبسته ها نیآرم

 گفت : نیرو به آرم فشردیم

 

 میبر میتونیم گهیمن تموم شده حاال د یدهایخر-
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 نکردم دیمال تو تموم شده ، من که هنوز خر-

 

 انداخت وبا تعجب گفت نیدر دست آرم دشیخر یبه بسته ها ی: نگاه

 

 ؟ یبخر یزیقرار نبود تو چ یول-

 

 چشمش دنبال پالتو ساغر نباشه گهیپالتوخوشگل بخرم تا د هیخانم گل  هیبرا سا دیچرا با-

 

 ؟ یشده امشب به فکر من افتاد یحاالچ-

 

 دلم به حالت سوخت یلیخ یکن یباحسرت ساغر و برانداز م دمیآخه اونشب که د-

 

 جواب داد یسر غرور لجباز از

 

 خوام یاز تو نم یزیاما قبال هم گفتم من چ-

 

 وگفت : دیچهره درهم کش یناراحت با

 

 تکرار نکن گهیحرفو د نیا یکه کنار من یخوره ،تو رو خدا تا روز یحرفت داره بهم م نیحالم از ا گهی! د هیسا-
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 ...... یول-

 

باور  یکن یلجباز نطوریهم ینکنه ،پس اگه بخوا زیپول تو حسابت وار الیر هی گهیواما نداره ،من از مامانت هم خواستم د یول-

 یرونده واز اونجا مونده بش نجایکنم تا از ا یم یکن منم حسابتو خال

 

 یکن فیتکل نییکه برا من تع یحقو ندار نیاما تو ا-

 

 وآمرانه گفت : محکم

 

 تو ؟ یزندگ یمن چکاره ام تو یالبته که دارم ،فک کرد-

 

 چند قدم از او فاصله گرفت وگفت : کالفه

 

 خوامیمن اصال پالتو نم-

 

 آرام گفت : یمیو با لحن مال ستادیا کنارش

 

 یکن یخوبمون و خراب م یشبها شهیکه به خاطر غرورت هم یلجباز نهمهیتو چرا ا هیسا-
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 بود پس آهسته گفت : شیبرا یواقعا امشب شب خوب وتکرار نشدن گفتیبه چهره مهربانش انداخت او درست م ینگاه

 

 خودت باشه قهیکه به سل یخوب ،اما به شرط اریبس-

 

 ت وگفت :دستش را در دست گرف یبا لبخند نیآرم

 

 ندارم . یخوب قهی،که من اصال سل یریرنگ ومدلش و نگ رادیا "باشه فقط بعدا-

 

 یدار تیزن زندگ یرو یچه نظر یآره قبال بهم گفت-

 

همراه با شال وکاله  بایدرشت و ز یرنگ با دکمه ها یریپالتو ش کیپالتوها  انیاز م نیشدند و آرم یلباس فروش کیبوت وارد

کرد  یمبهوت خشکش زد اصال فکر نم یبا نگاه نیاز اتاق پرو خارج شد آرم یپرو به دستش داد ،وقت یانتخاب کرد ،و برا شیبرا

دلش  هیوشاد سا یاز نگاه راض یانتخاب کند ول یگریخواست رنگ د یرا جذاب کند دلش م هیسا نهمهیرنگ سرد وافتاده ا نیا

 ،خریدها را به دست گرفت و براه افتاد نهیهز با پرداخت لیدل نیبه هم دیبگو یزیچ امدین

 

به خواب رفت  الیخ یاهدایی ارمین را به آغوش کشیده بود با آسودگ نیشب را با فکر راحت در حالی که عروسک شاسخ هیسا

آرمین امیدوار در اعماق وجودش از اینکه آرمین تا این حد تغییر کرده بود خوشحال و شاد بود و ناخوداگاه به آینده وزندگیش با 

 میشد

 

 شانزدهم فصل

 

 هم همزمان با آنها خارج شد و گفت: دیکه ام شدیاز کالس خارج م نیهمراه نازن به
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 خانمها دیخسته نباش-

 

 باهم جواب دادند هردو

 

 دیشما هم خسته نباش-

 

 دوخت وگفت : نینگاهش را به نازن دیام

 

 دیسال کنارهم خوشبخت وسعادتمند باش یسالها دوارمیام گمیم کیتبر یزدیخانم ا-

 

 زد و گفت : شیدوستانه به رو یلبخند نینازن

 

 - دیو خودتونو گرفتار کن دیکن دایزوج دلخواهتون و پ یشما هم به زود دوارمی،ام یمرس

 

 انداخت وگفت : نییرا پا نشیزد و نگاه شرمگ یلبخند دیام

 

 نکردم دایکه بتونم نظرشونو بپرسم وپ یه فرصتکردم اما متاسفان دایوقته که اونو پ یلیمن خ-

 

 دیرا باال انداخت و کنجکاو پرس شیابرو یتا کی نینازن
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 دانشکده است ؟ یاز بچه ها-

 

 زد و گفت : نینازن یبه پهلو یرا گرفته بود سلقمه ا دیمنظور ام یکه تا حدود هیسا

 

 میریرو نگ یمراد یبهتره وقت آقا نینازن-

 

 دوخت و ادامه داد دیرا به ام نگاهش

 

 فعال با اجازه یمراد یآقا-

 

 دوخت وگفت : هینگاه مستاصل و نگرانش را به سا دیام

 

 دیچند لحظه وقتتون و به من بد شهیکنم اگه م یخواهش م-

 

 دینگاه پرسشگرش را به او دوخت وپرس هیسا

 

 در چه مورد ؟-

 

 نامه است انیقبلنم خدمتتون عرض کرده بودم درمورد پا-
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 ؛ گفت : دیبگو یزیچ نینازن نکهیازا قبل

 

 ما در خدمتتونم دیخوب بفرمائ-

 

 نمیشاپ دانشگاه شمارو بب یکاف یتو شهیاگه م-

 

 گفت : دیهم روبه ام نیدوخت ،نازن نیو نگاهش را به نازن دیکش یقینفس عم کالفه

 

 میایم گهیماهم تا چند لحظه د دیخوب شما بفرمائ اریبس-

 

 نمتونیبیپس م-

 

 گفت : نیبه نازن یشد بود و با ناراحت رهیخ دیکه به رفتن ام یدر حال هیسا

 

 ؟ یچرا قبول کرد-

 

 شانه باال انداخت وگفت : یالیخ یب با

 

 تو گروهشون باشه یمراد دی،همه بچه ها آرزوشونه که ام شهیبهتر هم م نیمگه از ا میچرا قبول نکن-
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 بهونه است هینامه  انیپا کنمیدلشوره دارم ،حس م یلیاما من خ-

 

 دینگاهش کرد وپرس مشکوك

 

 -؟  یکن یفکرو م نیا چرا

 

 نگاش معذبم ریز هیدونم چرا مدت ینم-

 

 زد وگفت : یپوزخند

 

 همه بهت نظر دارن یکن یبهت سخت گرفته که فکر م نیآرم نقدریا-

 

 ستین ینجورینه ا-

 

 را گرفت وگفت : دستش

 

 ،بنده خدا منتظرمونه میبر ایحاال ب-
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با  دیدر انتظارشان نشسته بود رفت ،ام دیکه ام یزیبه طرف م نیبه رفتن نبود اما به اجبار همراه نازن یاز ته دل راض نکهیا با

 زد واز جا برخاست و گفت : یآندو لبخند دنید

 

 دیوقتتون و به من بد دیممنونم که قبول کرد-

 

 گفت : یبا لودگ نینازن

 

 میچهار ساله که با هم همکالس ینا سالمت دیحرف نزن یبا ما رسم نهمهیکنم ا یخواهش م یرادم یآقا-

 

 انداخت و گفت نییسرش را پا نیشرمگ دیام

 

 ستمیخوب راستش من با وجود خانم ستوده راحت ن-

 

 با خنده گفت : نینازن

 

 آدم خوار شده "دایمگه خانم ستوده جد-

 

 گل سرسبد دانشگاهن شونیا یزدیخانم ا نیدار اریاخت-

 

 زمزمه کرد : یبا دلخور نینازن
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 تحفه !......... ششششیا-

 

 دوخت وگفت : نیبحث حوصله اش سر رفته بود نگاهش را به نازن نیکه از ا هیسا

 

 ،بذار بنده خدا حرفشو بزنه یآورد ریحاال وقت گ یناز-

 

 گفت : نیروبه نازن دیام

 

 نداشتم یمن منظور دینکنم اشتباه برداشت نک یخواهش م-

 

 گفت : دیکوتاه کردن بحث روبه ام یبرا هیسا

 

 میما منتظر صحبتهاتون هست دیکنم بفرمائ یخواهش م-

 

ودر آخر با  گشتیم شیشروع صحبتها یبرا یانداخته بود در ذهنش به دنبال جمله ا ریکه سرش را به ز یبا خجالت در حال دیام

 آشفته گفت : یحالت

 

 بذارم ونیو با شما در م یخوام مساله ا یکه م هیراستش من مدت-
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 ادامه داد قیعم ینفس دنیزد پس از کش یمانده بود و انگار داشت با خودش حرف م رهیخ هیپنجره پشت سرسا یرو نگاهش

 

و  تیناختم جذب شخصو ش دمیبار خانم ستوده رو د نیاول ینه ، من از سال اول که برا ای دیدونم شما هم متوجه شد ینم-

و فقط نظاره گر  ستادمیا یدور م شهیو نداشتم ،هم شونیشدن به ا کیچند سال هرگز جرات نزد نیا یرفتارشون شدم ،اما ط

 . شدمیاومد و رفتنشون م

 

 تلخ ادامه داد یمکث کرد و سپس با لبخند یا لحظه

 

 یم شونیبا ا شهیخوردم ،کالسها رو هم یوهر وقت غصه دار بودن ،منم ناخوداگاه غصه م شدمیمنم شاد م دنیخند یم یوقت

 انتخاب واحد.... یرفتم برا یانتخاب واحدشون و انجام بدن و بعد م شونیذاشتم اول ا یگرفتم ،م

 

 وگفت دیحرفش پر انیم یعصب هیسا

 

 شم یمن اصال متوجه منظور شما نم یجناب مراد-

 

 دوخت وگفت : هیبه سا نگاهش را دیام

 

 یکه من برا دیمطمئن باش یول دیبه من ندار یحس چیدونم که شما ه یمن از همون ترم اول به شما عالقمند شده بودم ،م-

 حاضرم انجام بدم یخوشبخت کردن شما هر کار

 

 شوکه شده بود دیام یدوخت ،او هم از حرفها نینگاه متعجب و بهت زده اش را به نازن هیسا
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 آرام ادامه داد دیام

 

 دمیکردم و فهم قیاما تحق دینامزد شد یزدیگن شما با برادر خانم ا یاز بچه ها م یلیخ دمیشن یادیز عاتیمن در مورد شما شا-

 بذارم ونیمساله رو با خود شما در م نینشده ا ریجسارت و دادم که تاد نیاست ،پس امروز به خودم ا عهیشا کیفقط  نیکه ا

 

 گفت : یبا ناراحت نینازن

 

 !ریهم د یلیشده ،اتفاقا خ رید گهیاما د-

 

 گذاشت وگفت : نیدست نازن یدستش را رو نیساکت کردن نازن یبرا هیسا

 

 برم فرانسه لیادامه تحص یبرا التمیکه بعد از اتمام تحص نهیقصد ازدواج ندارم ،همه تالش من ا "من فعال یمراد یآقا یول-

 

 با ذوق زده گفت : دیام

 

 کنم تونیراه همراه نیا یتونم تو یچون منم م هیعال یلیشماست که خ میتصم نیاگه ا -

 

 زده گفت : رتیح هیسا

 



 یمهمان زندگ

781 
 

 ! یچ-

 

 رفتم یبار نم ریبرم فرانسه اما من تا به امروز ز التمیتحص لیتکم یخوب خانواده منم اصرار دارند که برا-

 

 انداخت وبا حرص زمزمه کرد هیشمانت بار به سا ینگاه نینازن

 

 یگ یپس چرا راستشو بهشون نم-

 

منع  نکاریاو را از ا نیکه آرم یاست در حال خی،همسرش دکتر مشا دیتوانست بگو یرا افشا کند ،چطورم تیتوانست واقع ینم

 گفت : یاز سر ناچار لیدل نیکرد به هم یرا از سرخودش وا م دیبود ام یبه هر نحو دی.با دیکش یقیکرده بود .کالفه نفس عم

 

 ، همراه نامزدم به فرانسه برم نجایکه من چند ماهه که نامزد کردم و قرار بعد از اتمام درسم در ا نهیا تیخوب واقع-

 

حرف رابه او  نیمالحظه ا یب نهمهیا نکهیاز ا هیدور نماند . سا نینازن نیزبیرا لرزاند که از چشمان ت دیهمه وجود ام فیخف یلرزش

 گرفت و گفت : دیرا به طرف ام زیم یآب رو وانیل نیبود نازن یاست از دست خودش عصب زده

 

 حال شما خوبه یمراد یآقا-

 

 لرزان گفت : یو سپس با لحن دیآب نوش یجرعه ا دیام

 

 کردم یگفتند اما من باور نم یم ییزهای،بچه ها چ دیدونستم شما نامزد دار یمن متاسفم !...... من نم-
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 وار جواب داد زمزمه

 

 من هم متاسفم !-

 

 دردش اضافه کرد نیتسک یاز درون شکسته و خرد شده پس برا دیکرد ام یم حس

 

 یصحبت کردن با شمارو دارن ،نگاه یحت یدانشگاه آرزو یاز دخترا یلیکه خ دیهست یتیشما پسر خوب وبا شخص یمراد یآقا-

 ستنیخوب کم ن یدخترا دیبه اطرافتون بنداز

 

 رسن یشما نم یکدومشون به پا چیاما ه-

 

 گفت : یبا لودگ نینازن

 

 داره که سگ نداره یاخالق هی دیصورت معصوم و خوشگلش نگاه نکن نیبه ا-

 

 اراده گفت : یب دیام-

 

 همکالسم شونیمن چهارساله که با ا یند ،نا سالمت فتریگل هم پاکتر و ظر کیاز  شونی،ا یزدیخانم ا دینفرمائ-
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 ستیهم ن یخار یگل ب نیگم ،همچ یمنه و منم به شما م یعمرم دوست جون جون کیخوب -

 

 نیدادن به ا انیپا یبحث کند برا دیخواهد تا فردا با ام یرا به حال خودش بگذارد م نیاگر نازن دیفهم یم یکه به خوب هیسا

 گفت : نیبحث بلند شد ورو به نازن

 

 میبه کتابخونه بر دیبا یفراموش کرد یناز-

 

 هم از جا برخاست و گفت نینازن

 

 شد رمونیما د یول یمراد یآقا دیببخش-

 

 زده گفت : جانیاز جا برخاست وه عیاز آندو سر تیهم به تبع دیام

 

 ازتون داشته باشم یخواهش هیتونم  یم-

 

 با تعجب به اونگاه کردند و گفتند هردو

 

 دیبفرمائ-

 

 داشته باشم ادیاز شما ب یکار گروه نیو به عنوان آخر قیتحق نیخوام ا یگروه شما باشم ،م یخواهم خواهش کنم من تو یم-
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 با متانت گفت : هیسا

 

 فراموش بشه شهیهم یامروز برا یکه حرفها یبه شرط-

 

 !"بله حتما  -

 

 غرغر کنان گفت : نینازن شدندیشاپ خارج م یهردو از کاف یوقت

 

 یخبر دار نیگروه ما باشه ،تو که از اخالق آرمتو  ی،چرا قبول کرد یشد ونهید-

 

 گفت : یسرد به

 

 تو که از خدات بود تو گروه ماباشه-

 

 به تو داره یبود که بدونم اون چه احساس نیمال قبل از ا نیآره ،اما ا-

 

 امروزش رو فراموش کنه یاون قول داده حرفها-

 

 آره اون قول داده اما جون عمه اش که بتونه-
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من  یرو نهمهیخودش دوست دختر داره ،ا یبدونم چرا وقت دی،با ارمیدر ب نیآرم یخوام هر طور شده سر از زندگ ی!من م یناز-

 داره تیحساس انمیواطراف

 

 که باهاش حرف بزنه یدی،د یدیتو تا حاال دوست دخترشو د -

 

 هیکنه واصال باک یداره چه کار م رونیب دونمیم ی،من چ رونهیاون تمام روز ب-

 

 موضوعم نینگران ا یلیمن خ یول-

 

 رهیگینشات م یاز چ تیحساس نهمهیو ا هیبدونم مشکل اون چ دیشروع کنم ،با یجائ هیمن از  دیاما با-

 

 شانه باال انداخت وگفت : یالیخ یب با

 

 یخوددان-

 

هفته  کی نیلوغ شده بود و در اسرش ش یبود که بخاطر پروژه اصفهان حساب یخسته و کالفه وارد آپارتمان شد چند وقت نیآرم

داشت با پرواز صبح زود به اصفهان برود و با پرواز  هیکه به سا یبود .او مجبور بود بخاطر تعهد دهیرا سر کالسش د هیفقط سا

شب را آنجا بماند ونه  هیکند که سا یتوانست خودش را راض یخانه پدرش نم یگیدر همسا مایشب برگردد.به خاطر وجود ن

 خانه تک وتنها رها کند . نیاورا شب در ا توانستیم
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طرز  نیبه خواب فرو رفته بود ،از ا قیدر اطرافش پراکنده بود، معصوم و عم شیکه کتابها یدر حال یغذا خور زیپشت م هیسا

آن شب درون را  زشیوسوسه انگ یبود اما لبها دهیمختلف خواب د یرا در حالتها هیلبش نشست ،او سا یرو یلبخند دنشیخواب

 ببرد ادیتوانست از  یهرگز نم نیماش

 

باز  مهین یبرداشت و با چشمان شیکتابها یزد . با وحشت سرش را از رو شیتکانش داد وآرام صدا میسرانگشت نرم ومال با

 هراسان گفت :

 

 شده؟ یزی! ..........چ هیچ-

 

 دیو مضطرب ونگران پرس دیماس نیآرم یلبها یرو لبخند

 

 ؟ هیچرا صورتت خون هیسا-

 

 از جا برخاست وگفت : دیمال یاش م یخون ینیکه دستش را به ب یبود انداخت ودر حال یصورتش که خون ریبه کتاب ز ینگاه

 

 شمیخون دماغ م لیدل یکه ب هی،چند وقت ستین یزیچ-

 

 مبهوت وپرسشگر گفت : یبا چشمان نیآرم

 

 ؟ ینگفت به من یچیچند وقته ؟! ............. و تو ه-
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 شد گفت: یم یکه وارد دستشوئ یحال در

 

 باشه ! یزمهمیچ کردمیآخه فکر نم-

 

 وگفت ستادیا یدنبالش راه افتاد و پشت در دستشوئ به

 

 یالیخ یب نهمهی؟!........، دختر تو چرانسبت به خودت ا نیباشه ؟!.........هم یمهم زیچ یکردیفکر نم-

 

 آمد و گفت : رونیب یحوله صورتش را خشک کرد از دستشوئ با

 

 شم یم ینجوریشه ا یم ادی،هر وقت حجم درسهام ز هیو فشار درس یاز خستگ-

 

 دیپرس نگران

 

 هم سابقه داشته؟"قبال-

 

 گفت : یتفاوت یب با

 

 شدم ینجورینه چند وقته که ا-
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 دکتر شیپ میباهم بر دیپس حاضر شو با-

 

 زد و گفت ی،پوزخند دادیشب را نشان م مهیانداخت ،ساعت ن یواریبه ساعت د یتعجب نگاه با

 

 بازه! یساعت چه مطب نیحاال؟ توا-

 

 مارستانیب میر یم-

 

 یدی، تازه از راه رس یاما تو خسته ا-

 

 حاضر شو عتربروی،سر یخواد نگران من باش ینم-

 

 نشست گفت : شیو مقابل کتابها زیدوباره پشت م یلبخند با

 

 خون دماغ ساده است هی، ستمین یاورژانس ماریشلوغش نکن ،من که ب نهمهیا کنمیخواهش م-

 

 مونه ینم یبرات باق گهید یکه تا آخر ترم خون یخون دماغ بش ینجوریا یاگه بخوا-

 

 شمیم ینجوریکه استرس دارم ،ا ییفقط وقتا ستین ینجوریکه ا شهیهم-
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 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

 یخون دماغ یبرا یموجه لیدل یاسترس و خستگ یچکاب کامل انجام بد هی میکه باهم بر امیبه هر حال فرداشب ،زود م-

 یسرده و ممکنه سرما بخور نجای،ا یاتاق خودت درس بخون یتو ی،حاالهم بهتره بر ستین

 

 کنن یم تیهم رنگشون زرده و چشمام و اذالمپها  هیکه عوضشون کنم . بق دیرس یلوستر اتاقم سوخته ودستم بهش نم یالمپها

 

 که سوختن یچرا زودتر بهم نگفت-

 

 و با غصه گفت : دیکش یآه

 

 !یستین شهی؟.....تو که هم گفتمیم یک-

 

 زد و گفت : ینیریش لبخند

 

 کنمیباال ،خودم برات عوضشون م ایو جمع کن ب لتیحاال که هستم ،بلند شو وسا-

 

برق را زد  دیآمد و کل نیپائ یصندل یالمپها ازرو ضیپس از تعو نیوارد اتاقش شد آرم نیرا برداشت وبه دنبال آرم لشیوسا

 دیوپرس

 

 حاال خوب شد ؟-
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 جواب داد یزینگاه تشکر آم با

 

 شد یعال-

 

 چند وقته سوخته-

 

 روشن نشداصال  گهید شیچند شب پ نکهیتا ا شدینورش کمتر م یدونم !هرشب ه ینم" قایدق-

 

 یگفتیزودتر بهم م دیبا -

 

 لبخند گفت : با

 

 زدندیم نگیاز بس نور اتاق کم بود که چشام ر-

 

 شد و آرام گفت رهیخاص به او خ یحالت با

 

 بشن تیکه اذ ستیچشمها ن نیا فیح-

 

 بود یمرد بهار نیشده بود . قلبش پر از عشق به ا یخوب و دوست داشتن نیحرفش دلش غنج رفت .چقدر آرم نیا از
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 : دیرا برداشت وپرس شیاز کتابها یکینشست  یلبه تختش م یکه رو یدر حال نیآرم

 

 ؟یترم دار انیفردا م-

 

 آره اصول زلزله-

 

 به زلزله داره ؟ یکتاب چه ربط نیا -

 

 فاصله کنارش نشست وگفت : با

 

 نامه مونه انیپا یبرا نیا-

 

 یکن یتنها روش کار م-

 

 هم هستند یمراد دیمو ا نینه نازن-

 

 کتاب در دستش را بست و گفت : نیآرم

 

 چرا؟ گهی!....اون د یمراد دیام-
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 میازش خواسته با هم روش کار کن یفیموضوع را ارائه داده بود که استاد شر نیاوهم هم-

 

 کرد گفت : یتخت پرت م یکه کتاب را رو یاز جا برخاست ودر حال یعصب

 

 دیکرد یقبول م دیبگه ،شما نبا یفیاستاد شر-

 

 نامه رو ارائه بدن انیموضوع پا کیدو نفر  ستیکه درست ن یدون یخودت م-

 

 ینامه ات انتخاب کن انیپا یرو برا یا گهیموضوع د یتون یتو م-

 

 کردم قیموضوع تحق نیدر مورد ا یاما من کل-

 

 شما باشه میتو ت دیبگو که نبا یپس به مراد-

 

 اون روش کار کنه میخوا یکه م رهیگیوقت م یکل مونیماکت ساز ی،کارا میدار اجیون احتچرا ما به ا-

 

 نباشه متونیکه اون تو ت ی،اما به شرط دمیانجام بده رو من انجام م یکه قراره مراد یهر کار-

 

 هیکار گروه هی نیرسونه ،ا یتو رو م یخود خواه نیا-
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 و یو هم ماکت ساز قیدم هم تحق یمن همه رو انجام م-

 

 گفت : با یظیغل یپوزخند

 

 ده ،واقعا که نوبره یم ادیکه داره خودش راه تقلب و به شاگردش  یمسخره است ،استاد یلیخ-

 

 خوام کمکت کنم یمن فقط م-

 

 حاضرش کنم دیمنه و خودم با یجزء درسها نیندارم ،ا یاجیمن به کمک تو احت یول-

 

 و گفت : دیکش شیموها انیم یدست کالفه

 

 که........ گمیشد خودم بهش م نجوریپس حاال که ا-

 

 اراده گفت : یوب دستپاچه

 

 نه نه ممکنه متوجه بشه-

 

 دیشکاك چشمانش را تنگ کرد پرس یبانگاه
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 رو متوجه بشه ؟ یچ-

 

 ماهست نیب یرابطه ا کی نکهیا-

 

 مشکوك گفت : یطرفش چند قدم برداشت و با حالت به

 

 پسره هست ؟ نیتو ا نیب یچه رابطه ا"اصال نمیصبر کن بب-

 

 یدوباره شروع کن یخوای،م نیبس کن آرم-

 

 خواست ؟ یم یزنه ،بهم بگو اون روز سر کالس کنار تو چ یم بیعج کمیپسره  نیگم رفتار ا یمن م-

 

 یمحکمه راه انداخت-

 

 جوابمو بده-

 

 داشت که از من خواست براش حلش کنم یمشکل درس هیاون روز -

 

 گفت : زیتمسخر آم یرا باال داد وبا لحن شیابرو یتا کی
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 مسخره است؟! یلیخ نیا یکن ی؟! خودت فکر نم یکن رادیشاگرد اول دانشگاه از تو خواسته براش رفع ا یمراد دیام-

 

 ستمین یمنم شاگرد تنبل یول-

 

 گفت : یتند به

 

 یکن رادیداشته که از تو خواسته براش رفع ا گهید لیدل هی "،حتما یستیهم ن ی،اما در حد مراد یستین-

 

 زد داد

 

 ی،چرا تو به همه مشکوک یمجرم گرفت ینصف شب-

 

 دور تو بچرخه یباشه که ه دیبا یکی شهیهم رمیواقعا چرا هر جا م یول ستمیمشکوك ن یمن به کس-

 

 میکنیکه ما باهم رفع اشکال م هیعیمنه ،طب یهمکالس دیام-

 

 ببره یه از رابطه ما بوئ، ک یترس یپس چرا م-

 

 ببره یبوئ یکس دینبا یچون خودت گفت-
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 لبه تخت نشست و گفت یو دوباره رو دیکش یقینفس عم نیآرم

 

 ادیاز اون خوشم نم "هست که اصال یزیچ هیپسره  نینگاه ا یتو-

 

که اون  هیعیطب میهمه واحدهامون و با هم پاس کرد"بایو تقر میمن واون چهار ساله که باهم همکالس نیآرم یکن یتو اشتباه م-

 باشه هیبا من راحتتر از بق

 

 گفت: یمیلحن مال با

 

 ی،مجبور دیجلسه بذار دی،کجا با دیجلسه بذار هی،فکرشو بکن،اگه قرار شد  یباش میت هیخوام که با اون تو  ینم لیدل نیو به هم-

 ستمیموافقش ن "که من اصال هیزیچ نیو ا نجایا ادیاون ب ایخونه اون و  یتو بر ای

 

 میجلسه هامون و خونه اونا بذار میتون ی، م نهی،که اونم نازن میهم دار ینفر سوم ممونیاما ما تو ت-

 

 عذر بدتر از گناه-

 

 گفت : یو عصب محکم

 

هم بهت گفتم من تا  "قبال یمسخره ات باشم ،ول دیعقا یزندان یخوا ی، مشکل تو منم که م ستین یو مراد مایمشکل تو ن-

 ستمین گهیبه درس و دانشگاهم نزنه پس مطمئن باش که د یدم که ضربه ا یو م میزندگ یبهت اجازه دخالت تو یحد
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 گفت: متیو با مال ستادیا شیجا برخاست و روبرو از

 

 ؟یبخاطرش بامن بحث کن یبرات مهمه که حاضر نهمهیپسره ا نیچرا ا-

 

 آرام گفت : نینگاه پراز محبت آرم ریتاث تحت

 

 برات مهمند!؟ نهمهیدور وبر من ا ی!آدمها ستیما ن نیب یحس چیه یچرا وقت-

 

انداخت و  شیبایاش را به عمق چشمان ز رهی،نگاه خ دیشانه اش گذاشت و او رابه طرف خودش کش یقدرتمندش را رو یدستها

 آرام نجوا کرد:

 

مثل  یو معصوم بایز یکه به دنبال بره ها یانسانمائ یکه من تحمل وجود گرگها بایز نقدری،ا بایهم ز یلی،خ یبائیچون تو ز-

 توهند و ندارم

 

نفسش همراه با  یتند به تپش انداخته بود و گرما یتمیقلبش را با ر نشیمماس با صورتش بود . نگاه ملتهب و آتش نیآرم صورت

دانست چرا  یرا بست ، خودش هم نم شیچشمها اریاخت یحبس شد و ب نهیکرد، نفسش در س یقرار م یرا ب هیعطر تنش سا

 قصد دارد اورا....... نیآرم دیشیاند یم اکهی ندیرا بب نیقرار آرم یبخواست نگاه  ینم دیرا کرده است ،شا نکاریا

 

 نیه عقب برداشت از اشانه اش کنار رفت و چند قدم ب یاز رو نیآرم یبود که دستها نیمنتظر عکس العمل آرم نیریش یحس با

 شد رهیچشمانش را گشود و به خ یجا خورد و با سرخوردگ نیحرکت آرم
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 آرام نجوا کرد نیآرم

 

 یو انجام بد یکه دوست داشت یهر کار یتون یبه هر حال سرنوشت ما از هم جداست ،پس م-

 

 اتاقش را ترك کرد عیوسر

 

درهم  شیکرد که همه کاخ آرزوها یم یکرد دوستش دارد کار یفکر م یرا درك کند ،چرا وقت نیرفتار آرم یدو گانگ توانستینم

بود  دهیشیاند یچقدر احمق بود که لحظه ا ستیگر شیلبه تخت نشست و به مرگ آرزو ها یخرد و نابود شوند ،همانجا رو

 و ساده بود.............. ورزود با نهمهیبه او عالقه دارد چرا ا نیآرم

 

 هفدهم صلف

 

 ستهیگر شی،تمام شب را به مرگ آرزوها کردیم ینیکوه بر گردنش سنگ کیوارد دانشگاه شد ،سرش به اندازه  نیو غمگ افسرده

 نیزد برگشت و به چهره غم گرفته نازن شیصدا نیخواست وارد کالس شود که نازن یشده بود . م داریب یدیوصبح با سردرد شد

 :گفت یحن محزونبا ل یشد پس از لحظه ا رهیخ

 

 افتاده ؟ یاتفاق نینازن-

 

 با غصه نگاهش کرد وگفت: نینازن

 

 مارستانیبردنش ب مایحالش بهم خورد و مامانت همراه ن شبیپدرت ،....پدرت د ینگران نشو ول-
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 را چنگ زد و گفت: نینازن یزده بازو وحشت

 

 ...بابام !.... .... ی... نازیگیم یچ-

 

 اش گفت: هیهق هق گر انیو م دیامانش را بر هیگر

 

 تو روخدا بگوحاال حالش چطوره ؟ یناز-

 

 آرام کردنش دستش را در دست گرفت وگفت: یبرا نینازن

 

 مارستانیمنتظره که ما رو ببره ب مای،ن هیبستر مارستانیب یفعالتو-

 

 یکه سوار م ی،هراسان در را گشود و در حال دیکشیانتظارشان را م نشیدرون ماش مایون دیبه طرف درب دانشگاه دو مهیسراس

 شد ملتمسانه گفت:

 

 نمیبابام و بب دی......،بادیبر عیسر کنمیکنم ،خواهش م ی....خواهش م مایآقا ن-

 

 ،در دلش هزار بار به خدا رو زد ، ختیر یتمام طول راه اشک م در
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 !! ....(( ای... خدا  نمیبب شهیبهم کمک کن اونو مثل هم ایخوام ،خدا یپدرم و از تو م ای))خدا-

 

 دیپرس مایبار از ن نیچندم یبرا

 

 گفت : یبابام چ تیدکتر در مورد وضع ماین-

 

 داد زد یعصب نینازن

 

 !گهیگفته د یصد بار بهت گفت ،دکتر چ مایلحظه آروم باش ،ن هیکنم  یخواهش م هیسا-

 

 هیپناه گر یبچه ب کیخودش را در آغوش مادرش انداخت و مثل  بودند ستادهیا ژهیو یبخش مراقبتها یو مادرش در راهرو ساغر

 کرد با محبت گفت: یکه سرش را نوازش م یسر داد . مادرش در حال

 

 آروم باش دخترم ،آروم با ش-

 

 دیآمد وپرس رونیآغوشش ب از

 

 بابام چطوره مامان ،اون چطوره!؟-

 

 ژنیاکس رینداره ، فعالکه ز یفیحالش تعر-
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 گفت؟ یدکتر چ-

 

 صورتش را پاك کرد وگفت : یبا دستمال در دستش اشکهاش رو دیناه

 

 کشهیاون فقط داره زجر م میدون ی، همه ما م زمیبگه عز خوادیم یچ-

 

 تونم تحمل کنم یروز هم بدون بابا نم کی ینگومامان ، من حت ینجوریتو رو خدا ا-

 

 فقط به خدا باشه! دمونیام دیزبایعز-

 

 ستندیدر آغوش مادرش انداخت وهر دو گرخود را  دوباره

 

*** 

 

انداخت. ساعت ازهفت شب گذشته بود ،در طول  یواریداده بود. نگاهش را به ساعت د هیتک ژهیو یبخش مراقبتها واریبه د خسته

 دیدیکرده بود که چشمانش متورم شده وتار م هیروز آنقدر گر

 

 قهوه را به دستش داد و گفت: وانیو ل ستادیکنارش ا دیناه
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 گلوت خشک شده! یکرد هیبخور ،از بس گر نویا-

 

 و گفت: دیکش یمادر آه دینوش یرا از دست مادرش گرفت و جرعه ا وانیل

 

 م؟ینجاهستیا یخبر داد نیبه آرم-

 

 خونه جا گذاشتم لموینه ،موبا-

 

 من زنگ بزن ،ممکنه نگرانت بشه یبا گوش ایب-

 

 یباز شد وپرستار وی یس یا یا شهیکه درش ردیبگ دیرا از ناه یمادرش انداخت ،دستش را دراز کرد گوش یبه گوش ینگاه مردد

 وگفت: دیبه طرف پرستار دو مهیرا پس زد و سراس دیآمد ،دست ناه رونیاز درب

 

 خانم پرستار ،حال پدرم چطوره؟-

 

 مهربانانه گفت یلبخند پرستاربا

 

 بهوش اومدن و وضعشون هم ثابت شده شونیخدا رو شکر ،ا-

 

 آرام زمزمه کرد: دیناه
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 خدا رو شکر!-

 

 نمیتونم پدرم و بب یخانم پرستار م-

 

 بشه و دوباره حالش بد بشه یجانیه نهیو ممکنه شما رو که بب ستینه هنوز حالش خوب ن-

 

 انهیخطر رفع شده  دیکنم فقط بهم بگ یخواهش م-

 

 بهشون گزارش بدم مارویب تیرم وضع یم یبده ،حاال هم اگه اجازه بد صیتشخ دیدکتر با نویا، ستمیمن که دکتر ن زمیعز-

 

پرستار به همراه دکتر  یشد پس از لحظه ا رهیخ وی یس ی،ا یا شهیاز او دورشد ؛برگشت و دوباره به پنجره تمام ش پرستارکه

 خارج شد به طرفش رفت و گفت: دکتر یاجازه داد هر دو وارد شوند ،وقت یسوال جیه یبرگشت و او ب

 

 خطر رفع شده دی،بهم بگ کنمیدکتر خواهش م-

 

 خدا رو شکر خطرموقتا رفع شده-

 

 ستین ینگران چیه یفعال جا یعنی-
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 به خدا باشه ! اما تنفس و فشارشون نرماله دتونیام -

 

 ورو به دکتر گفت: دیکش یآسوده ا نفس

 

 نمیتونم بابام و بب یدکتر م-

 

 استراحت کنه ماریب دیفعالنه بذار-

 

 تواند راحت نفس بکشد یافتاده و م انیبه جر شیکرد دوباره خون در رگها یم احساس

 

 لب زمزمه کرد ریخودش را در آغوش مادرش انداخت و ز یخوشحال با

 

 محبتها ازت ممنونم نیخدا ،به خاطر همه ا یخدا رو شکر ،تو چقدر خوب و مهربون-

 

 از آغوشش جدا کرد وگفت:او را  مادر

 

و  ینشست نجایبرو خونه ات ،ممکنه شوهرت نگرانت شده باشه ،تمام روزرو که ا گهی،د یحاالکه از حال پدرت مطمئن شد زمیعز-

 خبر بدم یرفت به مهر ادمینگران بودم  نقدری؛منم که ا یزنگ هم بهش نزد هی ی،حت یختیاشک ر

 

 بابا بمونم شیخوام امشب پ یرم چون م یخونه نم یزنم ،ول یحاال بهش زنگ م نیباشه مامان هم-
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 -بروخونه استراحت کن  یدخترم ،تو خسته ا نه

 

 یلحظه هم استراحت نکرد هیتا حاال  شبی،د یتو که از من خسته تر-

 

 یلیخ ماینارش باشم ،نک دیداره و با اجیها عادت دارم ،تازه بابات به من احت یخواب یب نی، من به ا زمیتو نگران من نباش عز-

 عالف نشه نیاز ا شتریوقته منتظرته ، برو تا ب

 

 دیبه اطرافش انداخت وپرس ینگاه

 

 پس ساغر کو؟-

 

خواستم همراه  مایاز مامان ن رهینداره و داره ازحال م ستادنینا ا گهید دمیپلک رو هم نذاشته بود عصر د شبیاز د چارهیاون ب-

 خودش اونو ببره

 

 تا که تنها نباشه دیشما بر ستیاون خونه درندشت تنهاست ،بهترن یمامان اون تو-

 

 مونه یامشب کنارش م نینازن-

 

 تنها نباشن ششونیمنم شب رو برم پ یخوا یم-
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 شب کنار شوهرش باشه دی،تو برو خونه خودت، شوهرت تنهاست ،زن با زمینه عز-

 

 : دیرو لبش نشست ودر دل نال دیازحرف ناه یپوزخند-

 

 چند (( لویمامان جون ،شوهر ک یدار یچه دل خجسته ا-))

 

 حال بابا بذار، من تا صبح نگران باباهستم انیمنو در جر یخوب مامان ،ول اریبس-

 

 و گفت: دیصورتش را بوس مادر

 

 حال پدرت خوبه ،نگران اون نباش زمیعز برو

 

از راه هر دو سکوت کرده ودر  یخارج شد قسمت مارستانیاز ب مایرا گرفت و همراه ن ستانماری،کارت تلفن ب رشیقسمت پذ از

 افکار خودشان غوطه ور بودند .

 

و  اوردیو سکوتش طاقت ن یاز ناراحت مایشد، ن رهیخ ابانیو به خ دیکش قیعم یآه دیوناام وسیپر ازغصه و درد بود ما درونش

 گفت:

 

 زمیو به هم بر مارستانیخواستم همه ب یشد ، م ی،قلبم داشت از جا کنده م یختیر یقرار و آشفته فقط اشک م یب یامروز وقت-

 بهت بده ینفر جواب درست و حساب هیتا 
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 گفت: یزد و با لحن محزون یتلخ لبخند

 

 ،ازت ممنونم یکنار من و خانواده ام بود تیموقع نیدر سخت تر شهی،هم یهست ی!تو برادر خوب ماین-

 

 دییزیهمه شما چقدر برام عز یدون یارزش قائلم ،خودت م یلیتو وخانواده ات خ یمن برا-

 

 یثابت کرد نویا شهیدونم ،تو هم یم-

 

 به او انداخت وآرام گفت : ینگاه مین ماین

 

 ذهن منو به خودش مشغول کرده! یزیچ هیوقته  یلیراستش خ ی،ول ستیدونم حاال وقتش ن یم هیسا-

 

 ؟ یزیچه چ-

 

 ازت خواسته یاون عوض نوی؟راستشو بگو ا یکن یچرا تو از من فرار م نکهیا-

 

پس با  زنندیلفظ صدا م نیرا با ا گریدو مرد مدام همد نیچرا ا دیشیبه کار برده بود دلش گرفت و با خود اند مایکه ن یلفظ از

 گفت: یدلخور

 

 -شوهر منه  یعوض یگیبهش م ،اون که تو ماین
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 زمزمه کرد : یاش گرفته شد وعصب چهره

 

 یو قالب یلیشوهر تحم کی-

 

 درد آلود گفت : یمغموم و لحن یحوصله با نگاه یب

 

دو روزه به خواست خودت بوده ؟.... نه لحظه تولدت نه ساعت  یسرا نیا یتو یزی!.........چه چ هیلیما تحم یزندگ یهمه -

که قبل از  یصفحه ا ی،سرنوشت هر کس ستیبه دلخواه خودت ن یزندگ نیتو ا یزیچ چیهمش اجباره ،.ه هیزیمرگت؟.....هر چ

 نیا ی،کار ما تو میرندا یلیسرنوشت تحم نیا رشیجزء پذ یراه چیه ایدن نیدر ا اتولدش رقم خورده واون مجبور به قبولشه ،م

 محاله یآرزوها نیبه ا دنینرس یمحال و غصه خوردن برا یفقط داشتن آرزوها ایدن

 

 آرام گفت: ماین دیبه اتمام رس اینطقش در مورد دن یوقت کردیمضطرب و نگران به او نگاه م ماین

 

 !یو افسرده ا دیناام نقدریتو چت شده چرا ا هیسا-

 

 گفت: یکه م دیشن مایاش ن هیهق هق گر انیصورتش را گرفت و م یپهنا هیو باران گر دیبغضش ترک اریاخت یب

 

دورم که حس  نقدریدر واقعه ا کمیبه او نزد کنمیغصه و درد و ندارم هر وقت فکر م نهمهیتحمل ا گهی!...به خداددمیبر گهید-

 شم یود مناب یاحساس لعنت نیفشار ا ریدارم ز مایرسم ،ن یبهش نم یجور چیه کنمیم
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 قرار گفت: یب رانیح یشد و با چشمان رهیناباورانه به او خ ماین

 

 ؟! هیمنظورت چ هیسا-

 

 دینشن هیبه جزء هق هق گر یجواب یول

 

ها را  وهیاز آبم یکینشست  هیبرگشت و کنار سا یپر از خوراک یشد و به همراه بسته ا ادهیپ عینگه داشت و سر یسوپر کی کنار

 داد و گفت: هیبه دست سا دادیرادرونش فشار م یکه ن یبرداشت ودر حال

 

 ،فکر کنم فشارت افتاده باشه ینخورد یچیبخور از صبح ه ایب-

 

 انداخت گفت: یبه ساعتش م یکه نگاه یو در حال دیاز آن را نوش یرا از دستش گرفت و جرعه ا وهیآبم هیسا

 

وهم تو خونه  میخبر بدم ،گوش نیرفت به آرم ادمینگران با با بودم که  نقدریبه خونه برسون ،ا عتریکنم منو سر یخواهش م ماین-

 جا گذاشتم و ممکنه نگران بشه

 

 اش رابه طرفش گرفت وگفت: یبا خشم گوش ماین

 

 یمن بهش خبر بد یبا گوش یتون یم ینگرانش نهمهیاگه ا ایب-

 

 ،فکر نکنم تا حاال برگشته باشه خونه ستیمهم ن نقدرینه نه ا-
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شدن به طرفش برگشت  ادهیقبل از پ هیرا نگه داشت سا نیبعد مقابل برج ماش یحرکت کرد .لحظه ا یگفتن هر جور راحت با

 وگفت:

 

 - یمنو شرمنده خودت کرد یممنونم ،تو امروز حساب زیهمه چ یبرا

 

 زد وگفت: یلبخند

 

 هستن از خانواده خودم یام بوده ،خانواده تو جزئ فهیکردم همه اش وظ یهر کار-

 

 که یزمزمه کرد درحال شدیم ادهیپ

 

 یبه من وخانواده ام لطف داشت شهیتو هم-

 

 وگفت: ستادیشد و و کنارش ا ادهیهم پ ماین

 

 کنم تیتا باال همراه یخوا ی،م ستیاگه حالت خوب ن-

 

 -خوبم!  نه
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 مارستان؟یب میدنبالت بر امیفردا صبح ب -

 

 شم یمزاحمت نم نیازا شتریب گهی،د رمینه خودم م-

 

 گفت: یمحزون و گرفته ا یبا لحن ماین

 

 !،باشه؟ میزن یامشب...... فردا باهم حرف م یدر مورد حرفها هیسا-

 

 طرفش برگشت و گفت: به

 

 هستم یآشفته و عصب کمیبابا  تینگران اون حرفها نباش ،من فقط به خاطر وضع-

 

 یبزن یدر موردش حرف یحاال که دوست ندار یبه حال پدرت نداره ،ول یربط یتو از زندگ دنیفهمم که بر یمن خوب م هیسا-

 ،با اجازه نمتیبیکنم ،فردا م یمنم اصرار نم

 

به طرف برج گام  ریناگز ماین لیشدن اتومب دیخواست به خانه برود اما با ناپد یشد دلش نم رهیخ مایو به رفتن ن ستادیا همانجا

 برداشت

 

درهم  یظاهر شد با چهره ا شیروبه رو نیآرم دهیوقامت بلند وکش دیپاشنه چرخ یرا در قفل نچرخانده بود که در رو دیکل هنوز

 :دیپرس یزیعتاب آم یاز مقابل در کناررفت تا او وارد شود در را پشت سرش بست وبا لحن یو عصب
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 ؟ یتا حاال کجا بود-

 

حرف  ینا یقرار داد و وارد آشپز خانه شد .آنقدر خسته و کالفه بود که حت اوپن آشپزخانه یدر دستش را رو لیآرامش وسا با

 کرد آرام نجوا کرد یپر از آب م یوانیکه ل یزدن نداشت در حال

 

 سالم کردنه! دیجد قهیطر نیا-

 

 ازخشم گفت : پر

 

 !یمعلم ادب شد هایتازگ-

 

 یزیرا به سرحد جنون رسانده بود دهان باز کرد چ نیرفتار سرد و آرامش آرم دیاز آب نوش یجوابش را بدهد جرعه ا نکهیا بدون

 ساکت شد نیآرم ادیکه با فر دیبگو

 

 ؟ یبود یوقت شب چه گورستون نیگفتم تا ا-

 

 یگذاشت و ب زیم یرا رو وانیفقط سکوت کند پس ل یهر حرف یداد به جا حیبود که ترج زیآم نیزننده کالمش آنقدر توه لحن

 از آشپزخانه خارج شد یحرف چیه

 

پله با خشونت دستش را  نیاول یبود به دنبالش از آشپزخانه خارج شد ورو دهیاو به حالت انفجار رس یکه از خونسرد نیآرم

 زد ادیو فر دیکش نییمحکم گرفت و پا
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 .......دمی!پرس یکرد دایپ یمشکل شنوائ ای یفهم یزبون منو نم-

 

 طرفش برگشت و داد زد به

 

 .....!یکن یم یباده کرده و احساس مرد رتتی! باز رگ غ هیچ -

 

.  دیآمد ،برق از چشمانش پر نییپا هیسا فیصورت ظر یباال رفت و رو اریاخت یجمله مثل آتشفشان منفجر شد ؛دستش ب نیازا

اصابت  شیبه پهلو یدلصن یفلز هیپرت شد، پا یغذا خور زیم یصندل یبا شدت رو یتوپ باد کیکنترلش را از دست داد ومثل 

 کیکنترل دستش را گرفت و با  رقابلیغ یتیشدنش با عصبان یتوجه به زخم یب نی،آرم دیاز درد کش یغیاراده ج یکرد وب

 دیرا به چنگ گرفت و غر شانشیپر یموها انهیبلندش کرد و وحش زیو خشونت آم عیحرکت سر

 

 سر؟ رهیمن ؟........ دختره خ رتیمن !.....،رگ غ رتیرگ غ-

 

 دیکش ادیفر زیدلهره آم ییدوباره با صدا دیلرز یم تیاش از خشم برافروخته بود و از عصبان چهره

 

 ؟یبود یتن لش چه خراب شده ا نیوقت شب با ا نیبگو تا ا-

 

 یلبش حس م یسوخت و طعم شور خون را رو یاز صورتش م یمیبود و هم متعجب ،ن یهم عصبان نیرحمانه آرم یرفتار ب از

 گفت : زینفرت انگ ید .با لحنکر

 



 یمهمان زندگ

814 
 

چرا  گهیتونم انجام بدم ،.....هان .....پس د یدلم خواست م یهر کار ی،مگه خودت نگفت یریبم یگم تاکه تو خمار یبهت نم-

 !یناراحت

 

 کرد گفت: یوارد م یشتریدر دستش فشار ب یکه به موها یحال در

 

 یموند رونیب یالدنگ عوض نیوقت شب با ا نیحرف ،تا ا هیکه به خاطر یتیجنبه و کم ظرف یب نقدریتو ا یعنی-

 

 دیکش ادیکرد خودش را از دستش رها کند فر یکه تقال م یحال در

 

 زن بلند نکنه هی یوجودش هست که دست رو یتو رتیجو غ هیمردتره، الاقل  یلیاز تو خ یاون الدنگ عوض-

 

مبل پرت کرد ،او که تعادلش را از دست  یوار او را به رو وانهیآشفته ود یبا حالت دیبه همه وجودش آتش کش هیحرف سا نیا

از  یادیازدرد فر اریاخت یشد ب ریخورد وخاکش شیبازو ریلحظه ز کیدر  زیم یپرت شد و گلدان رو زیگل م یداده بود به رو

 یچسباندش دستها یم واریدکه به  یمانتو اش را گرفت و از جا بلندش کرد و در حال قهیرحمانه  یب نی، آرم دیعمق وجود کش

 دیگذاشت و با خشم غر شیگلو  ریقدرتمندش را ز

 

 یگفت یبگو چ گهیبار د هی یجرات دار -

 

و درشتش به خون  اهیرفت .چشمان س یم نیاش نا منظم باال و پائ نهیصورتش سخت ومنقبض شده بود و قفسه س عضالت

 بود. دهیند یوحش نینچنیتا بحال هرگز او را ا هی. سا شدیخشم ونفرت از آن متصاعد م ینشسته بود وجرقه ها

 

 زمزمه کرد زدیکه نفس نفس م یکرد و در حال کینزد هیخشم سرش را به صورت سا با
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 بگو تا نکشتمت-

 

کرد  یومرگ م یشد ،احساس خفگ یم شتریهر لحظه ب شیگلو یبررو نیآرم یفشار دستها دیلرزیبه خود م اریاخت یترس ب از

 ابد؛ی یرهائ نینبود که بتواند به کمکش از دست آرم یزیچ چیبه اطرافش نظر انداخت ه دیناام مستاصل و

 

کند  شیرها نیآرم کردی،هرقدر تقال م ستین دنیقادر به نفس کش گریوارد کرد ،حس کرد د شیبر گلو یشتریهمزمان فشار ب و

 . چشمانش را بر هم نهاد و با همه وجود دست به دامن خدا شد کردیمحکتر م شیوحلقه دستش را بر گلو شدیتر م یاو عصبان

 

 برس ( ادمیپس به فر گناهمیکه من چقد ب یدونی!فقط خودت م ای)خدا-

 

ضربه را  نیا دیکوب نیآرم یبا نوك پا ،محکم به ساق پا عیحرکت سر کیاعتماد به نفس چشمانش را گشود و با همه قدرت و  با

 یبه رو یلحظه ا نیکنار رفت و او را آزاد کرد .هواس آرم شیگلو یاز رو اریاخت یب نیآرم یکه دستهاچنان محکم و ماهرانه زد 

استفاده را کرد وبا ضعف او را به عقب هل داد و با سرعت از پله ها باال رفت  تیآمده نها ستپرت شد ،از فرصت به د شیساق پا

 به او برسد وارد اتاقش شد ودر را قفل کرد نکهیاما قبل از ا دیرا فراموش کرد و به دنبالش دو شیدرد ساق پا نی.آرم

 

 زد ادیو فر دیبا مشت به در اتاق کوب یوعصب نیخشمگ نیآرم

 

 !درو باز کن .... هیسا-

 

 زد و لرزان گفت : هیبه در تک جانیترس و ه با
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 یشد ونهیکنم تو امشب د ینه ،باز نم-

 

 زد ادیفر

 

 یام کرد نهوینشدم بلکه تو د ونهینه ،د-

 

 نندازش رو من یپس االک یبود ونهیخودت از اولم د-

 

 کنمیخودم خوردش م یو باز کن ،به مقدسات سوگند اگه بازش نکن یدر لعنت نیا گمیم-

 

 دیلرز یبود و م ستادهیهمچنان پشت درا نیآرم داتیتوجه به تهد یب

 

لبه تخت  یورو دیکش یرفت نفس راحت یم نییکه از پله ها پا شیقدمها یوسپس صدا نیزنگ دروساکت شدن آرم یصدا با

 نیبند انگشت شکاف برداشته بود وآست کیانداخت  یاش نگاه یزخم یبود. به بازو دهیامانش را بر شینشست درد بازو وپهلو

که  یحلقه ا نیتاپ آست را پاك کرد . با شیزخم بازو یجا یو بادستمال آورد رونیبود آنرا از تن ب یمانتو اش هم پاره و خون

لحظه رعشه بر اندامش  کیدر  نینعره آرم یبرداشت اماباصدا یشرت یسوئ شی. ازکمد لباسکردیبود احساس سرما م دهیپوش

 شد خکوبیافتاد و همانجا وسط اتاق وحشت زده م

 

 . ستادیا شیروبرو نیخشمگ نیاصابت کرد وآرم واریبا شدت به د یبیمه یبا صدا در
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کند  یحرکت نیاو کوچکتر نکهیافتاد . قبل از ا نیزم یبه رو اریاخت یشرت در دستش ب یاش حبس شد و سوئ نهیدر س نفس

در گوشش  یبیعج یبود که پرده گوشش رانوازش کرد سرش به دوران افتاد وصدا یگرید یلیدستش را باال برد و س نیآرم

 تخت پرت شد یوباشدت به رو دیچیپ

 

 یکرد اما نم یم یچارگیزبانش مزه کرد . احساس ضعف و ب ریو دوباره طعم شور خون ز دیکشیطرف صورتش شعله م کی

 دیشینباشد با خودش اند یمنطق ریو غ زیجنون آم دانیم نیبازنده ا کردیم یببازد؛ با همه قدرتش سع نیخواست در مقابل آرم

 رفتار کند . وانیح کیبا او مثل  دهدیچطور به خودش اجازه م نیآرم

 

 دیکش ادیشد و با همه نفرت و انزجار فر رهیرا بلند کرد ودر عمق چشمان پرخشم وگستاخش خ سرش

 

خرگوش  هیکه داره زورشو به رخ  یگرگ وحش هی!...... مثل  یشد یمثل چ یدون یخوره ،م یازت متنفرم !.... حالم ازت بهم م-

 رونیپس حاال گمشو از اتاقم ب دمی، زورتو د کشهیم

 

 گفت: انهیحشو یخنده ا با

 

امشب بهت ثابت  خوامیمن وتو ،و من م یعنیاتاق ماست!.....  نجایاتاق تو ؟،........نه خرگوش کوچولوخوشگل من ،اشتباه نکن ،ا-

 عشق توروداشته باشم اقتیتونم مثل همه ل یو م نمیوبب استمیکه فقط ب ستمین تیمترسک توزندگ هیکنم که تنها 

 

 لجوجانه گفت: یداد و با لحن رونیباشد .نفسش را با خشم ب حیوق نهمهیتواند ا ی،چطور م دیشیخوداند با

 

 گم کجا بودم یاما مطمئن باش که بهت نم یکن رمیتحق یبا وقاحت ونامرد یتون یم یهرچقدرم که بخوا-
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ودر  دیبه آغوش کشتخت بلند کرد و یاورا از رو یرا گرفت ومثل پر کاه شیدست بازو کیبرداشت وبا  زیبه طرفش خ نیآرم

 کرد آرام گفت : یرا به دور کمرش حلقه م شیکه بازوها یحال

 

 یکن یو عصب ونهیکه منو د یزن یم یحرفا روفقط دار نیدونم ا یم-

 

 گفت: یبه تند دیکوبیستبرش م نهیس یکه با مشت رو یکرد خودش را از آغوشش رها کند پس در حال یسع

 

 یکنیم نیبهم توه ی،تو دار یولم کن عوض-

 

گنجشک در  کیمثل  جانیاز ترس وه نیتکان بخورد ، در آغوش آرم توانستینم یاو را تنگتر به خود فشرد چنانکه حت نیآرم

 . دیلرز یم اریاخت یقفس ب

 

 !نیآرم یکنیم تمیاذ یدار-

 

 :دیدرد آلود نال یو محزون با لحن خسته

 

 ! هیسا شمیم تینگات اذ نیا ریدارم ز وقته که یلی؟....... من خ یکنینم تیتو....تو منو اذ-

 

 تواند . یکند اما نم شیخواهد رها یکه دلش م یکالمش پر از درد بود و نگاهش پراز عذاب ،عذاب از درد لحن
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 کیش که تحمل  دیپرست یرا دوست داشت ،آنقدر عاشقش بود و م نیاو، او آرم یخودش ،هم برا یسوخت هم برا هیسا دل

داشت  نیکند ،آغوش گرم آرم هیاش بگذارد و ساعتها گر نهیس یخواست سرش را رو یرا نداشت ،دلش م دنشیلحظه رنج کش

بود داشت  شیهمه زندگ یکه آرزو یدرآغوش گرم مرد نکینداشت و ا یبود که سرانجام یقرار عشق یکرد . او ب یقرارش م یب

 میکش یعذاب م نهمهیا یزیما به خاطر چه چ میده یرا پس م یزیتاوان چه چ می!... ما دار ای،) خدا دیشی،با خود اند دیلرز یم

کند او عشقش بود..... ؛اما  نیآرم میخواست خودش را تسل ی(،دلش م ستیاجبار ی،لعنت به هرچه زندگ یزندگ نی،لعنت به ا

خواست نه تنفر و  یر ا م شیشود؛او عشق مرد زندگ لیخواست به او تحم یهرگز نم یبود ول نیتوانست ،او عاشق آرم ینم

 و درمانده گفت: نیسرزنش و مالمت کرد پس غمگ نیعذابش را ،خودش رابه خاطر آزار دادن آرم

 

 بودم مارستانیساعت شب ب نی.......من......من تا انیآرم-

 

 دیپرس یخفه ا یو سپس با صدا ستیبه او نگر رانیروحیمتح یبا چشمان یا لحظه

 

 

 

 

 

 چرا ؟-

 

 گفت: و با بغض دیکش یآه

 

 بابام........ بابام بازم حالش به هم خورده-
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 نجوا کرد : یفیاز دور کمرش شل شد ند و با لحن ضع نیآرم یدستها

 

 یگ یم نویپس چرا حاال ا-

 

 به عقب برداشت و گفت: یوقدم دیکش رونیخودش را از آغوشش ب عیسر

 

 - یکرد نیفقط بهم توه یبه حال روزم توجه کن نکهیا یبودم و تو به جا یخسته و عصب چون

 

 -کنم یچه فکر یخونه توقع دار یگرد یپسره آسمون جل بر م نیساعت شب ،به همراه ا نیا یوقت

 

 لبه تخت نشست و گفت ی: رو

 

 وقت شب کجا بودم نیتا ا یدیپرس یفقط م یزیآم نیهر برخورد توه یتوقع داشتم به جا-

 

 ییاعتنا یو ب ی...... فقط سرددم؟یشن یاما چه جواب دمیپرس -

 

با آرامش جوابتو  یلیکه خ یتوقع داشته باش دمیبا یبود یچه گورستون یزن یم ادیفر زیآم ریسالم با نگاه تحق یبه جا یوقت -

 بدم

 

 یپسره بود نیکه با ا"کرد ،خصوصا یرفتار تو منو عصب-
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 گونته ماری!....فقط افکار ب ستمیپس مشکل تو من ن-

 

 باشم تیخاص یو ب رتیغ یب یتونم مثل مردها یمن نم-

 

 الود گفت : حرص

 

 خوره یحالم بهم م تیجمله تکرار نیاز ا گهید-

 

 گفت: یخودخواه تینها با

 

 - یرفت و آمد داشته باش یمرد چیبا ه یدر خانه من نجایکه ا یخوام تا زمان یهم گفته بودم نم قبال

 

 حوصله گفت: یکرد . خسته وب یاز درد زق زق م شیکشش بحث را نداشت بازو گرید

 

 -اعصاب بحث کردن و ندارم گهیکنم راحتم بذار چون د یم خواهش

 

 گفت: متیلبه تخت نشست و با مال یخالف خواسته اش کنارش رو بر

 

 -شده؟  یپدرت بستر یبهم خبر نداد چرا
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 گفت: ینیلحن غمگ با

 

برام مهم بود ،اونم به هوش اومدن بابام  زیچ کیاون لحظات فقط  یرفت تو ادمی زیبودم که همه چ یو عصب ختهیر نقدربهمیا-

 بود

 

 حاال حالش چطوره ؟-

 

 گفت: یلبخند تلخ با

 

 -ثابته و فشار و تنفسش نرمال تشیرو شکر خطر رفع شده ،وظع خدا

 

 و گفت: دیکش ینفس راحت نیآرم

 

 ؟یو همراهت نبرده بود تیچرا گوش-

 

 رونیشده بود با عجله از خونه زدم ب رمیفراموش کردم برش دارم ،صبح چون د -

 

 یداد یبهم خبر م شدیحال بابات روبه راه م یوقت دیالاقل با-
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 نجوا کرد: آرام

 

 -کردم برات مهم باشه ینم فکر

 

 مهمتر از من بود ماین یبرا یعنی-

 

 مارستانیرومن خبر نکردم ؛اون خودش پدرمو رسونده بود ب ماین -

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

 نیاومدنت به همراه اون پسره با ا رینگران شدم د یجواب نداد یمطب دکتر، اما وقت میبر یعصر تماس گرفتم بگم حاضرش-

 بر علت شد دیرفتار سرد هم مز

 

 گفت: یده باشد پس با ناباورنگرانش ش نیکرد آرم یهم تصور نم یلحظه ا یحت

 

 تورو درك کنم تینگران و ناراحت بودم که نتونستم عصبان نقدریبله حق باتوهه ! من ا-

 

 گفت: یکرد با ناراحت یرا که کبودشده بود لمس م یکه سمت یبا دست صورتش را به طرف خودش برگرداند و در حال نیآرم

 

 کنترلم و از دست دادم یلحظه ا یبرا-
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 گفت: یدار شین نلح با

 

 ندارم یمن هرگزاز تو توقع عذرخواه-

 

 : دیپرس یکرد با لحن مهربان یم یکه گوشش را وارس یاش سرش رابه عقب چرخاند و در حال هیتفاوت به کنا یب

 

 ؟ دهیگوشت صدمه ند-

 

 گفت: دیپوش یکه م یبرداشت و در حال نیزم یشرتش را از رو یرا نداشت پس از جا برخاست و سوئ شیمحبت ها تحمل

 

 بذار استراحت کنم رونیکنم از اتاقم برو ب یحال من خوبه ،خواهش م-

 

 توجه به خواهشش بلند شد و به طرفش رفت و گفت: یب

 

 کنم شیضد عفون دیشده با یزخم نم،بازوتیصبر کن بب-

 

رفت ووارد آشپز  نییخارج شد و از پله ها پا بلند از اتاق ییبا گامها دیکش یکه او را به دنبال خود م یرا گرفت و در حال دستش

کنارش نشست  یصندل یخودش رو دادیقرار م زیم یرا رو هیاول یکه جعبه کمکها ینشاند و در حال یصندل یخانه شد ؛او را رو

 یغیاز درد ج اریاخت یباعث سوزش زخمش شد که ب یاش را پاك کرد،ماده ضد عفون یلب خون لیو با دقت و حوصله با گاز استر

 گفت: یبا ناراحت نیآرم دیکش
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 ستین هیبه بخ یازیلبت بمونه ،پس ن یرو هیبخ یممکنه جا یاش بزن هیبخ یکه اگه بخوا کهیکوچ یپارگ کی-

 

 موشکافانه گفت : یرا در دست گرفت و با نگاه شیزخم یدوباره بازو نیباال آورد آرم قیرا به نشانه تصد سرش

 

 میاش بزن هیبخ مارستانیب میهتره برچند سانت شکافته ،ب-

 

 حوصله گفت : یو ب خسته

 

 رمیعزا بگ یزخم چند سانت هیکه با ستمین ینازك نارنج نقدریمن ا-

 

 نیرا به چنگ گرفت وفشرد ،آرم نیآرم یبازو اریاخت یوب دیاز ته گلو کش یادیاز درد فر شیزخم بازو یرو لیتماس گاز استر با

 آرامش بخش گفت : یبا لحن کردیرا نوازش م شیکه موهها یکه متوجه دردش شده بود آرام سرش را در آغوش گرفت ودر حال

 

 دمیکارمو انجام م عیسر یتحمل کن کمیاگه  یدرد دره ،ول دونمیم-

 

 برداشت و گفت : نیآرم یبازو یرا از رو دستش

 

 ومحکمم یقو یلیکارتو انجام بده ونگران منم نباش ،من خ -
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 زمزمه کرد ینیریلبخند ش با

 

 دونمیم-

 

نهفته است که  یلبخند چه راز نیدانست در ا یدردها را تحمل کند ،نم نیبود تا که دردناکتر یکاف شیلبخند برا کی نیهم

 کندیودربند خودش م ریاو را اس نینچنیا

 

 بسته باند گفت : کیگذاشت و با برداشتن  شیرا سر جا یماده ضد عفون نیآرم

 

 شه یبشه چند روزه زخمش خوب م یچیاگه باند پ-

 

 دیپاش یم هیگرمش به صورت سا یبود ،هرم نفس ها کنواختیشروع به بستن زخمش کرد حرکاتش آرام و  یخاص تیحساس با

واو قادر به کنترلش زد یم رونیاش ب نهیبود ،بازهم قلبش داشت ازقفسه س یکالفه و عصب تشیشخص یباز هم از دوگانگ هیوسا

قابل  شیجوشش اصال برا ریاستاد مغرور و د شیانداخت رفتار چند لحظه پ ختهینگاهش را به سمت سالن به هم ر اریاخت ینبود ب

همه است  یقابل احترام برا نهمهیسر زده باشد که ا یتیو چندش آور از شخص انهیرفتار وحش نیا شدیدرك نبود .باورش نم

او را  یراحت نیا ربهیوتحق نیوهت نهمهینهفته است که بعد از ا یچه سر نیدانست که در نگاه و رفتار آرم یخودش هم نم

 که خود مسببش بوده را ببندد یآرامش نشسته تا که زخمهائ نیودر کنارش با ا دهیبخش

 

 چانه اش برد و سرش را به طرف خودش چرخاند و گفت: ریدست ز نیآرم

 

 یذار ینم رتمیغ یپاروهرگز  گهیقول بده د-
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 با لکنت گفت: نیآرم یراینگاه گ ریتاث تحت

 

 نداشتم یقصد نیمن .....من ......هرگز چن-

 

 و آهسته زمزمه کرد دیکش یقیعم نفس

 

 بازنده شهیو منم هم یکه برنده ا یتوئ نیدست آخر ا یهر قدر هم مقصر باش-

 

قرار داشت  ینگاه ب نیا ریاو را مفتون خودش کرده بود و اوز نیآرم نیشد بازهم نگاه آتش رهیخ نیآرم اهیچشمان درشت و س در

 انداخت و آرام گفت: رینگاهش را به ز نینگاه ملتهب را اصال نداشت ،شرمگ نیشد تحمل ا یم چارهیب

 

 ؟! یدونست ینم نوی، ا یتوئ یبرنده واقع-

 

 کرد: نجوا

 

 -باختم  تینگاه عسل ریز وقته که یلی!،خ هیباخته ام سا من

 

 دیخواست دوباره به خودش ام یخواست حرفش را باور کند ، نم یکرده بود ،نم جیاو را گ نیشد بازهم آرم رهیبهت به او خ با

باشد که او را دوست  نیتواند منظورش ا یشب قبل بود گفته بود سرنوشت آنها از هم جداست ،پس نم نیدهد مگر نه هم یواه

خودش بسازد ،اما  یبرا ایهزاران کاخ رو نیخواست با حرف آرم ی،دلش م دیترس یم یدگزن نیا زیاز همه چ د،یترس یدارد !..م

 نداشت یآب بود که ارزش ماندگار یحباب رو کیمثل  شیبرا نیتوانست ،اعتراف آرم ینم
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 از جا برخاست و دستپاچه گفت: پس

 

 سالن ومرتب کنم دیبا-

 

 ت و مهربان گفت:دستش را محکم گرف نیآرم

 

 کنمیرو مرتب م نجای! برو استراحت کن ،خودم ایتو خسته ا-

 

 زد و گفت: یلبخند تلخ نیآرم شنهادیپ از

 

 ریپس شب بخ-

 

شد به وضوح مشخص بود که چقدر  رهیبود به طرفش برگشت و به او خ نیهنوز دستش در دست آرم یرفتن کرده بود ول آهنگ

 گفت: یدستش را رها کرد وبا لحن آشفته ا عیکه متوجه نگاه متعجب او شده بود سر نیاست آرم ختهیمشوش و به هم ر

 

 یستی،بهش گفتم خونه ن گرفتیعمه ارشام سراغتو م شیچند لحظه پ-

 

 نگاهش کرد وآهسته گفت : مات
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 بودم مارستانیب گمیوم زنمینداره ،فردا بهش زنگ م رادیا-

 

 مارستانیب میریشو با هم م داریفردا زود ب-

 

 باشه -

 

 تایچشم برهم بگذارد نها نیآرم الیشده بود به اتاقش رفت اما تا ساعتها نتوانست از فکرو خ نیکه مبهوت رفتار آرم یحال در

 کرد همه اتفاقات امروز را فراموش کند و بخوابد یو سع دیرا در آغوش کش شینیعروسک شاسخ

 

اش را کنار  یشانیشده در پ ختهیر یلبه تخت نشست و موهها یوارد اتاقش شد ، کنارش رو نیبود که آرم یداریخواب و ب نیب

آمد وقسمت گر گرفته صورتش را لمس کرد و  نییصورتش پا یرا نوازش کرد ،سپس دستان لغزانش رو شیزد و آرام موها

 آهسته نجوا کرد

 

 خوام یامشب معذرت م زیبابت همه چ-

 

بودن  یاش واقع یشانیپ یبررو نیآرم نیریبوسه گرم و ش ی،اما جا یو باورنکردن نیریش یایرو ست و چه ایدر رو کردیم حس

 فهماند یرا به او م ایرو نیا

 

 یرهایصورتش خواهد شد واصال حوصله گ یدانست که مادرش در نگاه اول متوجه کبود یو کبود بود ،م اهیطرف صورتش س کی

سواالت  یبود خودش را برا ریو نزد پدرش نرود پس ناگز مارستانیهم به ب لیدل نیتوانست به ا یمادرش را نداشت اما نم

 مادرش آماده کند یاحتمال
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 شدن لب شکاف خورده اش به رژلب متوسل شد . دیناپد یصورتش را پنهان کند و برا یکبود یکرد تا حدود یکرم پودر سع با

 

 زد شیو آرام صدا ستادیا نیاتاق را ترك کرد و پشت در اتاق آرم فشیک بابرداشتن

 

******* 

 

نبود با ترس و دلهره نگاه  یاز مادرش خبر یزد ول دیکاوشگر اطرافش را د یشدند، با نگاه ژهیو یکنار هم وارد بخش مراقبتها در

ا ستوده ر یکرد از پرستار بخش سراغ آقا یرا درك م شیکه از نگاه مضطربش حال درون نیدوخت ،آرم نینگرانش را به آرم

 دیبه او انداخت و پرس یگرفت پرستار نگاه

 

 دیستوده هست یشما چکاره آقا-

 

 گفت نیزده قبل از آرم جانی: ه

 

 من دخترشون هستم-

 

 گفت: یبا لبخند پرستار

 

 به بخش منتقل شدن شونینگران نباش حال پدرتون خوبه ،ا-

 

 دیپرس مضطرب



 یمهمان زندگ

831 
 

 

 ؟ یچه بخش-

 

 ،طبقه سوم یسرطان مارانیب-

 

داد هر چه  یبود به آنها اجازه ورود به بخش را نم یبدعنق و عصب یبه طبقه سوم رفت،اما نگهبان بخش که مرد نیهمراه آرم به

که تحمل چهره نگران  نیکالم بود آرم کیو تنها حرفش  کردیبشر اثر نم نیکرد اصال در دل سنگ ا یاصرار و خواهش م هیسا

وارد بخش شود و از حال پدرش باخبرشود  هیلحظه کوتاه سا کیواهش کرد اجازه دهد تنها را نداشت با احترام از نگهبان خ هیسا

 او گفت: یتوجه به خواهشها ینگهبان ب یول

 

مقررات  مارانیحال ب تیرعا یکنم برا یبه آرامش و استراحت دارند پس خواهش م ازین یماریاز هر ب شتریبخش ب نیا مارانیب-

 دیکن تیبخش و رعا

 

 همانجا نشست و گفت: یبه تابلو اعالم زمان مالقات انداخت و با ناراحت ینگاه یفه و عصبکال هیسا

 

 نمیش یم نجایپس من تاساعت مالقات هم-

 

 روبه نگهبان گفت: یمحکم و آمرانه ا یبا لحن دید دهیفا یکه اصرار را ب نیآرم

 

 صحبت کنم شونیبا ا دی،با دیو صدا بزن زربخشیسوپروا-
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خواسته اش شد و با نرمش  میلحن محکم و قاطع و چهره مقتدرانه اش تسل ریشد و سپس تحت تاث رهیبهت زده به او خ نگهبان

 گفت:

 

 دیکنم چند لحظه منتظر بمان یخواهش م-

 

قرمزکه نشان  یبا چهره خسته وچشمان یرا صدا زد پس از چند لحظه پرستار زریبخش سوپر وا یا شهیدرب ش قیاز طر سپس

 پرسشگر مقابل آنها قرار گرفت یعوض نشده از در خارج شد و با چهره ا فتشیداد هنوز ش یم

 

 با احترام با پرستار سالم کرد و سپس گفت: نیآرم ستادیا نیاز جا برخاست و کنار آرم عیسر هیسا

 

 ستوده باخبر بشم یآقا ضمونیخواستم از حال مر یکه مزاحم وقتتون شدم ،م دیببخش-

 

 نیشما پسرشون هست-

 

 اضافه کرد هینه من دامادشون هستم و با اشاره به سا-

 

 همسرم هستند-

 

 گفت: یو با نگران دیپر نیحرف آرم انیم هیسا

 

 حال پدرم چطوره ؟ دیبه من بگ کنمیخانم پرستار ،خواهش م-
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 زد و گفت: یلبخند یبا مهربان پرستار

 

 نمیتونم اونو بب یم- -ستین ینگران چیه یدر حال استراحت هستن و جا شونیو اپدرتون خوبه ،فعالکه بحران رفع شده  حال

 

 یاستراحت چیتا حاال ه شبیهم از د چارهیمادرتون و صدا بزنم تا جاشو با شما عوض کنن ،اون ب یصبر کن دیچراکه نه ،فقط با-

 نکرده

 

 گفت: یبا خوشحال هیسا

 

 کنم یمحبتتون و فراموش نم -

 

 ند گفت:با لبخ پرستار

 

 جا باش تا مادرتون وصدا بزنم نی،هم زمیکنم عز یخواهش م-

 

 دیصورتش پرس دنیبا بوس هیآمد سا رونیخسته و گرفته از بخش ب یبا چهره ا دیناه یاز لحظه ا پس

 

 مامان ،بابا حالش خوبه-
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 مونم یم نیآرم شیپ نجایمن ا شینیبب ی،بهتره بر زمیفعال:که خدا را شکر خوبه عز-

 

 و به طرفش رفت افتیپرستار اتاق پدرش را  یبخش شد و با راهنمائ وارد

 

را در  فشیو ضع یکه دست استخوان یکنارش نشست و در حال دیرس یتر به نظر م فینح شهیاز هم ژنیچادر اکس ریدر ز پدرش

 کرد ستنیگرفت ،با غصه شروع به گر یدست م

 

 یجا بودن متنفر بود هیاز شهی،تو که هم یفتاده اجون ا یب نجایپدر نازم ،..پدر خوبم ...چرا ا-

 

 کیبه  کیکه  یچک کردن دستگاهها وارد شد و در حال یبرا یاش ادغام شده بود پرستار هیهق هق گر یآرامش با صدا یصدا

 رو به او گفت: یکرد با مهربان یم یآنها را بررس

 

 ندیقو یلیاثر داروها خ دهیپدرت فقط خواب زمیعز-

 

 :دیبغض نال با

 

 ژنهیاکس ریپس چرا هنوز ز-

 

 عارضه هست نیدر معرض ا شتریازش گذشته ب یسن نکهینفسند ،پدر شما هم به خاطر ا یدچار تنگ یسرطان مارانیهمه ب-

 

 شهیمرخص م یپرستار پدرم ک خانم
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 -پدرتون بهتره تیوضع یباشه چون برا یبستر نجایکه ا نهیدکتر ا فعالنظر

 

 دوباره گفت: یسر ناچار از

 

 دارند شونیبه بهبود یدیدکتر ام-

 

 -هم باشماست  گهیهمه ما به خداست اونه که اگه بخواد پدرتون صد سال د دیام

 

 شانه اش نهاد و گفت: یدست رو یآرام کردنش با مهربان یکرد و پرستار برا ستنیدوباره شروع به گر هیسا

 

 بده هیخواد به پدرتون روح یم یک پس دیدرب و داغون باش نهمهیاگه قراره شما ا-

 

 گفت: هیو با گر دیدست پدرش را بوس هیسا

 

 -و ندارم دنشیو درد کش یماریلحظه ب کیعاشق پدرم هستم ،تحمل  من

 

 و گفت: دیکش یآه پرستار
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 هیفقط کاف کنند؛ یباهم بودن شب را تابه صبح دعا م شتریلحظه ب کی یها هستند که عاشق همند و برا یلیبخش خ نیا یتو-

اوناها ! پسربچه  نیپدرت با داشتن تو ،تازه ازهمه اونها خوشبخت تره ،بب یشیاونوقته که متوجه م یاتاقها سربزن نیبه تک تک ا

رو تحمل  یماری،هنوز مدرسه نرفته ، اون داره درد ب دهینچش یرو درست و حساب یزندگ نیاکه هنوز طعم ومزه  هیپنج ساله ا

کرده  دایپ شویکه تازه هدف زندگ هیساله ا 18پسر  نشونیشده ،ب یزندگ نیدونه چرا سهمش از ا یکه اصال نم کنهیم

 درشهپدر و ما یکه همه زندگ یا کدونهی یکیکنکور امسال بوده ودختر  یها یجزءدورقم

 

 وادامه داد دیکش یآه

 

 نیا یول ستیدرد و رنج ن نیکدومشون حقشون ا چیشدن ،ه یماریب نیا ریکه ناخواسته اس یینمونه ها نیاز ا ستندیکم ن-

 سرنوشتشون رقم خورده . یکه تو هیزیچ

 

 پرستار با غصه و اندوه گفت: یحرفها ریتحت تاث هیسا

 

 کنه یهمه درد آدم و افسرده م نیکردن با ا یزندگ دیدار یشما شغل پر ازغصه و درد-

 

 میریگیم یهر کدومشون عمر دوباره ا یو با شفا میریم یم یضیشغلشه ،ما با مرگ هرمر شیپرستار همه زندگ کی-

 

 و دوباره گفت: دیکش یقیعم نفس

 

 پدرت مرخص شده باشه میبعد فتیش یوارم تو دیام یبرم ول دیمن تمومه و با فتیش-
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پسرك  یذهنش را مشغول خودش کرده بود چقدر دلش برا یپرستار همه  یحرف اتاق را ترك کرد حرفها نیبا گفتن ا پرستار

 دنشیپدرش بود و هر بار دور از چشم پدرش ساعتها از زجر کش دنیدو سال بارها ناظر زجر کش نیسوخت او در ا یساله م 5

درد را  نیطفل معصوم ا کیدرد جانکاه را نداشت حال چطور  نیتحمل ا اتاوق شتریسن و سالش ب نیبود پدرش در ا ستهیگر

 کرد یتحمل م

 

 و گفت: دیهنوز منتظر اوست صورت پدرش رابوس نکهیمادرش و ا یآور ادی با

 

 -استراحت کنه یرم مامان و مجبور کنم بره خونه و کم یم بابا

 

 نیکنار مادرش و آرم خیمشا یبخش خانم و آقا رونیو اتاق را ترك کرد ب دینرم پدرش کش یموها یرو یحرف دست نیا باگفتن

 اش مهربان گفت: یشانیپ دنیهم با بوس خیمشا یآقا دیو بوس دیاو را به آغوش کش دنشیبا د یبودند مهر ستادهیا

 

 دخترم حال پدرت چطور بود ؟-

 

 نفسه یبه خاطر تنگ گهیکه پرستار م ژنهیچادر اکس ری،اما هنوز ز هیراض تشیپرستار که از وضع-

 

 یباهاش حرف بزن یخوب خدا رو شکر ، تونست-

 

 ندیقو یلی. اثرات داروها خ،..... دهینه! خواب"فعال-

 

 و گفت: دیکش یآه خیمشا یآقا
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 - نموشونیلحظه بب کی دنیبه من اجازه م یکنی! فکر م یحاج عل چارهیب

 

 وبابا بدون همراست رونیآره فکر کنم !چون من اومدم ب-

 

 گفت: یانتظار روبه مهر یها یبا اشاره به صندل هیبه همراه پدرش به طرف نگهبان رفت و سا نیآرم

 

 دیراحت باش دیبفرمائ-

 

 گفت: ینشست و با مخاطب قرار دادن مهر شانیروبرو هیکنارهم نشستندوسا یصندل یرو یو مهر دیناه

 

 دیآورد فیتشر نیلطف کرد-

 

 گفت: یبا لبخند تلخ یمهر

 

 می،ما جزءخانواده تو هست یذاشت یم انیما رو در جر روزید دیتو با زمیعز-

 

 دیمنو ببخش یکوتاه نیشرمنده ا-

 

 -،به هر حال خدا روشکر که خطر رفع شده  یبود دهیترس یلیگفت خ نی،آرم زمینداره عز رادیا
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 روبه مادرش گفت: هینشست و سا هیکنار سا نیآرم

 

 مونم یبابام شیپ نجای،من ا دیخونه و استراحت کن دیمامان ! بهتره شما برگرد-

 

 راحترم نجاینه دخترم تو برو ،من ا-

 

 کنمی،خواهش م دیبش ضینخواسته مر یممکنه خدائ دیلحظه هم استراحت نکرد کیساعته که  24شما  -

 

 خونه دلم اصال آروم وقرار نداره یمن تو-

 

 حرفش آمد و گفت: انیم یمهر

 

 یم یت کو انوق یافت یروند تو هم از پا م نیبا ا یو استراحت کن یو چند ساعت یگوش بد هیجون بهتره به حرف سا دیناه-

 مراقبت کنه یخواد از حاج عل

 

 -برم خونه شهینم ینمازخونه ،دلم راض یتو نجایهم یکنم ول یم استراحت

 

 گفت: دیکه تا آن لحظه سکوت کرده بود روبه ناه نیآرم
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 - دیریبگ یمارینمازخونه آلوده است و ممکنه ب اما

 

 هم درس داره ،حاال فصل امتحاناتشه هیسا -

 

 گفت: یاز جا برخاست و کنار مادرش نشست و با مهربان هیسا

 

 مارستانیتخت ب یحالش رو نیبابا با ا یتونم برم درس بخونم وقت یشما و بابا ،چطور م یتار مو کی یمن فدا یهمه زندگ -

 چطور فکرمو متمرکز درس کنم طیشرا نیا یافتاده ،تو

 

 دیپرس یصورتش با دلواپس یکبود دنیادبه طرفش برگشت که دوباره اعتراض کند اما ب دیناه

 

 شده ؟ یصورتت چ نمیبب-

 

 دوباره گفت: دیمادرش بود ،ناه یرا که در آن لحظه فراموش کرده بود کنجکاو یزیدر هم گره خورد ،چ نیو آرم یمهر نگاه

 

 -با توام چرا صورتت کبود شده هیسا

 

 گفت: یزورک یبا لبخند یسر ناچار از

 

 نییخوردم وبا صورت پرت شدم پا زیپله ها ل یرو-
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 گفت زیسرزنش آم یکرد با لحن یم یکه صورتش را وارس یدر حال دیناه

 

 چه به روز خودش اورده ، حاال حالت خوبه ؟ یواه واه دختره دست و پا چلفت-

 

 نشستم شتیکه سرو مرو گنده پ ینیبیآره مامان خوبم ،م-

 

 کردمیکارمیچ دیمن با خوردیم یینخواسته سرت به جا یی،اگه خدا یچقد سالم نمیبیآره م -

 

 حاال که نخورده-

 

 دوخت و گفت: نینگاهش را به آرم دیناه

 

 -مراقبش باش شتریخونه ب یتو کنمیخواهش م یشناس یدست و پا رو م یدختر ب نی! تو که اپسرم

 

 دادیهمچنان آزارش م یانداخت وسکوت کرد اما نگاه شماتت بار مهر هیبه سا ینگاه یبا شرمسار نیآرم

 

 روبه مادرش گفت: هیسا

 

 گذشت ریبود که به خ یاتفاق هی ستمیدست از سرزنش من بردار ،من که بچه ن گهیکنم د یمامان خواهش م-
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 و کبوده اهیگذشت ،نصف صورتت س ریرو به خ یچ یچ-

 

 برگرد خونه نیو حاضر شو با آرمبحث و تمومش کن  نیمامان لطفا ا-

 

 گفت : یآرام یبا صدا نی.آرم دیبگو یزیاشاره کرد او چ نینگاه به آرم با

 

 ستیاصال به نفع عمو ن یخستگ نیموندن شما با ا نجایا گهیراس م هیمادر جون سا-

 

 و دامادش شد و گفت: هیخواسته سا میتسل تیدر نها دیناه

 

 دیخوب هر چه شما بگ اریبس-

 

که  یدر حال یرهسپار شدند کنار درب خروج یآمد و به طرف درب خروج رونیاز بخش ب خیمشا یو خانم و آقا دیهمراه ناه به

 گفت: دیبوس یصورت مادرش را م

 

 استراحت کن یمامان نگران بابانباش و به خوب-

 

 زد و گفت: شیآرامش بخش به رو یلبخند دیناه
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 یکن یازش مراقبت م یدونم که به خوب یم-

 

و به طرف آسانسور رفت و با انتخاب  دیکش یآه هیرا ترك کرد با رفتنشان سا مارستانیب خیسپس به همراه آقا و خانم مشا و

 برگشت یسرطان مارانیدوباره به بخش ب 3دکمه 

 

از بخش خارج  یه ابه مالقات پدرش رفته بود و او اجازه ورود به بخش را نداشت همانجا به انتظارش نشست ،پس از لحظ نیآرم

 و گفت: ستادیشد و کنارش ا

 

 یداشت اجیبهم احت دیبمونم شا نجایمنم ا یخوا یم-

 

 ینه تو برو ،امروز کالس دار-

 

 بهم خبر بده عیاومد سر شیپ یپس اگه مشکل-

 

 چشم حتما-

 

 کنه ینم تتیزخم بازوت اذ-

 

 نه ،حالم خوبه-

 

 پانسمانشو عوض کن میر یظهر که برگشتم باهم م-
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 باشه یازیفکر نکنم ن-

 

 وقت عفونت کنه هی،ممکنه  نهیدکتر بب دیبه هر حال با-

 

 زد و گفت: ینیریش لبخند

 

 زخم ساده است هیقفط  نیبزرگش نکن ،ا نهمهیا-

 

 !یبه مادرت دروغ بگ یمتاسفم که مجبور شد-

 

 و شلوغ کنه زیمامانم عادت داره همه چ-

 

 چون تو را دوست داره و نگرانته-

 

 گفت : ینیشد وبا لبخند دلنش رهیعمق چشمانش خ در

 

 نشده ریدونم !حاال برو تا کالست د یم-

 

 یبش تی،تو به خاطر اون اذ ستین یوقت راض چیمواظب خودت باش پدرت ه-
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 باشه ،مراقبم-

 

 یاش را در دست م یاستخوان یکه دستها یکنار پدرش نشست و در حال یصندل یکه رفت او هم وارد بخش شد ورو نیآرم

 گرفت با بغض آرام شروع به صحبت کرد

 

از اول هم عاشقش بودم  یعنی، نیچون عاشق شدم ،عاشق آرم دیام ،درب و داغونم ،شا ختهیخسته ام ،بهم ر یلیبابا من خ-

 خواستم باورش کنم یوکه هرگز نم یزی،چ

 

 و ادامه داد دیکشپر از حسرت  یآه

 

دونم  یغرورم بذارم و زنش بشم ،حاال هم نم یکه حاضر شدم پا رو اخودمیدونم به خاطر شما بود  یاما من عاشقش بودم ،نم-

 شم یدارم امتحان م نکهیا ایاون سرنوشتم بوده "واقعا

 

 کرد ستنیشکسست وآرام شروع به گر بغضش

 

کنه  یم اهیو س امیروزبا رفتارش دن هیبرم و  یروز از بودن باهاش لذت م هی، نیریروز ش هیروز تلخه  هی، بهیعج یلیبابا اون خ-

دونم چقدر با من و  ینم یشکاکه، من حت یلی، خ هینسبت به همه منف دگاهشیمشکل بزرگ ! د هیداره ، یمشکل هی،بابا اون 

که انگار ازم متنفره و  هیوقتا جور یو بعض قرارهیعاشقه ب هیمثل  ییوقتا هی،رفتارش  کنهیم جمیگ شهیرو راسته ، اون هم میزندگ

 شمیمن دشمن خون
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کنم  کاریچ دیدونم با یکنم زودتر خوب شو و راه درست و بهم نشون بده ،بهم بگو با احساساتم چه کنم اصال نم ی!خواهش م بابا

 کنو تحمل  یزندگ یبرگردم و در نبودش تلخ ایبمونم و با او زجر بکشم و  دی،با

 

 نیبا آرم ایبا خودم صادق باشم و  دیدونم با ی،نم نمشونیتونم کنار هم بچ یپازله که نم هیکنم احساساتم مثل  ی!حس م بابا

 

 یو ب یتنهائ یبرا ایکند  یم هیپدرش گر یبرا دیفهم ینم ستیگر یشده بود و با تمام وجود م لیآرامش به هق هق تبد ی هیگر

 خودش یکس

 

داشت  ازین یدرددل نیحرفها را نداشت اما او به ا نیجرات اعتراف ا دیشنیرا م شیبود وصدا داریکه اگر پدرش ب دیفهمیم خوب

 شروع به بخواندن دعا کرد شیسالمت یکه دست گرم پدرش در دستش بود آرام برا ی.در حال

 

با ضعف  ی.حاج عل دیازسر ذوق کش یادیمبهوت به او دوخت وفر یکه پدرش به دستش وارد کرد نگاه یبعد با فشار یساعت

 گفت:

 

 ! زمیعز یخوب-

 

 دیمن خوبم شما چطو ر-

 

 نگرانتون کردم یمنم خوبم !...حتما بازم کل-

 

 و گفت: دیپدرش را بوس دست
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 مردم و زنده شدم-

 

 تو رو ندارم یمن تحمل ناراحت یدون یخدا نکنه دخترم ، تو که م-

 

 الود گفت : بغض

 

 بابا ستیدست خودم ن-

 

 ساغرو مامانت کجان-

 

 مامان رو با زور فرستادم خونه ،ساغر هم فصل امتحاناتشه-

 

 یتو کالس نداشت-

 

 سر کالس باشم ینجائیتو ا یتونم وقت یچطور م-

 

 میروز رفتن هیکه من  یدون ی،خودت م یآخرش که چ-

 

 -لب پدرش گذاشت و گفت:  یرا به عالمت سکوت رو انگشتش
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 بهش فکر کنم یخوام حت ی؛نم یبزن یورد ش حرفخوام در م ینم-

 

 گفت: یوارد اتاق شد و با لبخند یانسالیم پرستار

 

 دیدارشدیستوده باالخره ب یبه به آقا-

 

 با لبخند دوباره گفت : کردیکه سرمش را عوض م یحال در

 

 وردهین رونیهم دستتون و از تو دستش ب هیثان هیقدر دختر خوشگلت وبدون ،از صبح تا حاال -

 

 گفت : یبه سخت یحاجعل

 

 منه یهمه زندگ هیسا-

 

 اتاق را ترك کرد یبا لبخند ستیپس از چکاب دستگاه ها وثبت در چک ل پرستار

 

داد کمتر با او صحبت  حیترج لیدل نیتواند نفس بکشد وحرف بزند به هم یکرد پدرش به ماننده قبل راحت نم یحس م هیسا

 کرد او دوباره به خواب رفت ینرمش را نوازش م یکه موهها یکند پس در حال
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************ 

 

حال پدرش بهتر شده بود  نکهی.از ا ستادیبه دو بود از جا برخاست و پشت پنجره ا کیاش انداخت نزد یبه ساعت مچ ینگاه

 یزیهتر بودن آن چدانست منظوردکتر از ب یم یقبل پزشک معالجش گفته بود اما به خوب یراساعت نیبود ا یخوشحال وراض

 و زودگذر یخوب شدن مقطع کیرا داشتند  شیکه او وخانواده اش آرزو ستین

 

به صفحه  یآوردنش نگاه رونیمانتواش کرد وبا ب بیودست درج دیکش یقیهمراهش نفس عم یآالرم اس ام اس گوش یصدا با

برود به طرف پدرش برگشت و دستگاهها را چک کرد و با  یبود که از او خواسته بود به نگهبان نیاز آرم امیپ کیاش انداخت 

 ساغر به طرفش آمد و نگران گفت: دیرا درکنارساغر د نیشد آرم جراحت از اتاق خارج شد . از بخش که خار الیخ

 

 حال بابا چطوره؟ هیسا-

 

 فعال که خوابه -

 

 مونم یم ششیتو برو خونه ،من پ-

 

 خونه یرگردب شیدید نکهینه ،تو بهتره بعد از ا-

 

 گفت: یباال برد وتند یرا کم شیصدا تن

 

 !؟یتوه که ازش مراقبت کن فهیو فقط وظ یفقط تو دخترش یکن یفکر م هیچ-
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 گفت : یلحن آرام با

 

 -مارستانهیب نجایکنم آرومتر ا یخواهش م ساغر

 

 آخه منم مثل تو نگرانشم ،اون پدرمنم هست-

 

 و مراقبش باش ششیخوب ،حاال برو پ اریبس-

 

 و گفت: ستادیکنارش ا نی.آرم دیکش یپف یانداخت وعصب یصندل ینگران خودش را رو هیوارد بخش شد و سا ساغر

 

 یقبول کن نویبزرگ شده ،بهتره ا گهیساغرد-

 

 اما رفتارش هنوز بچه گانه است-

 

 یغذا خورد-

 

 -ره ینم نییازگلوم پا یزیچ مارستانیب یتو

 

 درت برات غذا فرستادهما نییپا میبر ایب-
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 اما بابام تنهاست-

 

 -بارم که شده بهش اعتماد کن  هی ی،برا ششهیپ ساغر

 

 شه یاون در مواقع خطر دستپاچه م-

 

 آرامش گفت : با

 

 نباش یچیخطر رفع شده پس نگران ه-

 

 لحن آرام بخش کالمش با لبخند گفت : ریتاث تحت

 

 باشه-

 

برداشتن ظرف  یبرا نیشدند ،آرم مارستانیاز قسمت انتظارات بخش خارج شده و وارد محوطه ب نیجا برخاست وبه همراه آرم از

 رفت مارستانیب اهیرفت و او به طرف محوطه پر از گل و گ نشیغذا به طرف ماش

 

پاك را با همه وجود  یو هوا ندیچمنها بنش یسردو استخوان سوز بود اما او هوس کرده بود همانجا رو زیآخر پائ یروزها یهوا

 کرد با شور وشعف به اطرافش نظر انداخت یچمنها دراز م یخسته اش را رو یکه پاها یاستنشاق کند پس در حال
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 گفت: زیبه طرفش آمد و اعتراض آم نیآرم

 

 ؟ینشسته ا نجایسرما ا یچرا تو-

 

 گردنش را به دور گردنش محکم کرد و گفت شال

 

 یآفتاب کم جون غذا بخور نیا ریجا ز نیهم دهیوع گرفته م،حال محالت ته مارستانیب یاز هوا-

 

 گفت: یظرف غذا را به طرفش گرفت وبا سرخوش نیآرم

 

 چه طرز حرف زدنه! نیخانم مهندس ا-

 

 گفت: گشودیعجوالنه درب ظرف را م یکه با حرکات یغذا را از دستش گرفت و درحال ظرف

 

 درست حرف زدن هنگ کرده یمغزم برا ادیز هیفعال از گرسنگ-

 

 کنارش نشست و با لبخند گفت : مکتین یرو

 

 کردیوقتا زبونتم مثل مغزت هنگ م یکاش بعض یا-
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 نظر داشت با خنده گفت: ریکه حرکاتش را ز نیشروع به خوردن کرد آرم یانداخته وتند تند و با ولع خاص ریرا ز سرش

 

 هپریمگه دنبالت کردن ،آرومتر ،غذا تو گلوت م-

 

 چقدر گشنمه یدون یتو که نم -

 

 آب را به طرفش پرت کرد وآرام گفت: یبطر

 

 ! یبیعج یلی،تو خ هیسا یدونیم-

 

 دی،سپس لقمه در دهانش را با زور قورت داد وپرس ستیدر چشمانش نگر رهیخ یرا بلند کرد ولحظه ا سرش

 

 چرا-

 

 ستینرمال ن زتیچ چیآخه ه-

 

 را باال داد وبا تعجب گفت : شیابرو یتا کیبه خود گرفت  ریرنگ تح نگاهش

 

 عقب مونده م ؟ یعنی-
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 شکوفا شد گفت : بایز ی،چهره اش با خنده ا هیحالت سا نیا از

 

 یخوریزدها م یقحط نهویع ای یخور یاصال نم ایمنظورم خوردنته ، -

 

 نخوردم یزیچ چیاز آب ه ریساعته که به غ 48 کیمن نزد-

 

 تعجب گفت: با

 

 چرا !مگه دهنت و بسته بودن !-

 

شده بود وبدون صبحونه با عجله رفتم دانشگاه اونجا هم که بهم خبر دادن بابام حالش بهم خورده و آوردنش  رمید روزینه د-

 یخوردم بعد هم که اومدم خونه و تو اون قشقرق وبه پا کرد موهیآبم هیقهوه و  وانیل کیبودم و فقط  نجایتاشب که ا مارستانیب

 رونیب میزد ده،امروز صبح هم که صبحونه نخور

 

 ینباش ینیتو با ما فرق داره و احتماالاصال زم یبدن ستمیناسا بدن ،چون کال س لیتحو دیحساب تو رو با نیپس با ا-

 

 اضافه کرد ینیریزد وبا لبخند ش یچشمک

 

 ادیچقدر هم بهت م-

 

 گفت: یرابه طرفش پرت کرد و با دلخور یآب معدن یبطر هیسا
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 یا قهیعت یلیبدن، چونکه خ سیموزه لورپار لیتحو دیاخالق گندت با نیتو رو هم با ا-

 

 گفت : طنتیمرموز شد وبا ش لبخندش

 

خش بهم  هی یومراقبن حت کننیتوهه،اونجا بااحترام ازم مواظبت م شیبهتر از پ یلی،چونکه اونجا بودن خ هیعال یلیکه خ نیا-

 یندار ییها هم جا ینیزم نیب یکه حت ی،اما تو چ فتهین

 

سرد و  یپشت نگاه یچهره مهربان و دوست داشتن نی) چرا ادیشیشد با خودش اند یجذاب م نشیریبا لبخند ش نیآرم چقدر

 مغرور پنهان شده(

 

را دوست داشت ودلش  یتیمرد دو شخص نیرا نداشت چقدر ا نیرینگاه ش نیشده بود واو تحمل ا رهیبا لبخند به او خ نیآرم

 دید یکه جرات ابراز احساساتش را در خودش نم فیزند اما ح ادیرا با همه توانش فر نیا خواستیم

 

 :دیصحبت پرس ریمس رییتغ یو برا دیکش یآه

 

 ؟یدیساغر و کجا د-

 

 دنبال اونم برم مارستانیب امیخوام ب یبهم زنگ زد و ازم خواست اگر م-

 

 انداخت وگفت : ریرا ز سرش
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 !ینسبت به خانواده من مهربون یلیتو خ-

 

 باشم ؟ دینبا-

 

 کرد زمزمه

 

حرف را  نیدانست چرا ا ی)خودش هم نم میداشته باش ینداره نسبت به خانواده هم احساس یلیدل میقراره از هم جدا بش یوقت-

 زده (

 

 باشم تیمسئول یتونم ،مثل تو ،نسبت به خانواده ات ب یمن نم-

 

 گفت: رتیرا بلند کرد وبا ح سرش

 

 مثل من..........!-

 

 کباریو هر چند وقت  یکن یخانوادم باز یعروس خوبو برا هیهم که شده نقش  یمصلحت یستیحاضر ن یآره مثل تو ، تو حت-

من با رفتارم تو  که حتما دهیم ریبهم گ شهیکه مادرم هم یاحساس یسرد و ب نقدری،تو نسبت بهشون ا یریسراغ پدر و مادرم و بگ

 دمیروآزارم

 

 شناسن ی!خوبه که الاقل اونها خودشون شازده پسرشون و م ستین ینجوریمگه هم-
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 کنم از نو شروع نکن یخواهش م هیسا-

 

 دیزده وبغض آلود به خودش اشاره کرد و نال جانیه

 

 -من شروع کردم..........من............!؟-

 

 ادامه داد: یشد سپس آرام بغضش رافرو خورد و با پوزخند تلخ رهیودرشتش خ اهیدر عمق چشمان س یا لحظه

 

گفت به خاطر اوست که دربرابر خانواده اش  یم نیآرم خواستی)چقدردلش م رمیگ یم یاللمون شهیباشه بازهم مثل هم-

 (یلعنت یباز نینه ا کندیم تیاحساس مسئول

 

به  ینگاه عسل ریز نیآرم دیگونه اش غلت یو رو دیاشک از چشمش فرو چک یااثر ماند و قطره  یاش ب هیمهار گر یبرا تالشش

 گفت: یوعصب اوردیاشک نشسته اش تاب ن

 

 میدر حال کشمکش باش دیبا شهیهم نکهیمثل ا میدر آرامش با هم به تفاهم برس میتون یوقت نم چیما ه-

 

 غصه جواب داد: با

 

 -میفهم یرو نم گهیوقت حرف همد چیما ه آره
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 و گفت: دیکش یقیکالفه نفس عم نیآرم

 

 یسرده و ممکنه سرما بخور نجایا یتموم کن عتریبهتره غذات و سر-

 

 زد زمزمه کرد یپوزخند

 

 !! ینگران من یلینکه توهم خ-

 

 انداخت و گفت: شیشانه ها یآورد آنرا رو یم رونیرا از تن ب شیکه پالتو یاش از جا برخاست و در حال هیتوجه به کنا یب

 

 رو ندارم ینگرانم ،چون وقت و حوصله پرستار -

 

 کند ( انیبا احساستر ب یلیجمله را خ نیتوانست ا ی، )م دیشیاند باخود

 

 رمی،برم برات غذا بگ یاگه هنوز گرسنه ا-

 

 گفت: یناباور با

 

 !یممکنه خودت سرما بخور یکارو کرد نیچرا ا-
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 : دینگاهش کردوآرام پرس قیعم

 

 ؟ ینگرانم یبگ یخوایم-

 

 گفت : یبا پوزخند یتالف یبرا

 

 یبابا وبال گردنم بش طیشرا نیا یتو خوامینه فقط نم-

 

 : دیچمن کنارش نشست و مهربان پرس یرو یلبخند با

 

 ؟یدوست دار یلیپدرت و خ-

 

 دانست ( آرام جواب داد یحس ششم داشت و او نم دی، شا خواندیرا م شیمرد همه رفتارها نیبهت نگاهش کرد )چرا ا با

 

 از جونم! شتریب-

 

 کرد؟ تیکه با زندگ یبا وجود معامله ا یحت-

 

 فراموش کرده بود یو به کل یقرار لعنت نیکرد ،پدرم اصال ا میمعامله رو پدرتو با زندگ-
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 کرد نجوا

 

 کرد ؟ یپس چرا همه خواستگارات و رد م-

 

 چون فعال درس دارم ستیگفت حاال وقت ازدواج من ن یم شهیکنه ،هم یاب ماونا رو جو یزیوقت نگفت بخاطر چه چ چیاون ه-

 

 ؟ یستیکارش هم دلخور ن نیاز ا-

 

 گفت: نیدلنش یلبخند با

 

 بودم یکار بابام راض نیپس از ا دمید یاونها مرد دلخواهم و نم نیباشم ،من ب دیچرا با-

 

 کرده بود ؟ ی؟اونم ازت خواستگار یچ ماین-

 

 دینگاهش کرد و با چشمان تنگ شده پرس رهیخ

 

 ؟ یبدون یخوا یرو م یتو چ-

 

 نه ؟ ایخوام بدونم اون هم جواب گرفته  یمن فقط م-
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 من یلیبعد از فارغ التحص یموکولش کرده بود برا لیدل نیدر مورد ازدواج من داره به هم یدونست ،که پدرم چه نظر یاون م-

 

 کرد زمزمه

 

 ؟یبود یتوهم راض-

 

 گفت : طنتیجا خورد اما با ش یا لحظه

 

 کنم یگفته بودم به وقتش در موردش فکر م-

 

 : دیودوباره پرس دیکش یقیونفس عم اوردیخودش ن یاش از خشم گلگون شد اما به رو چهره

 

 ؟ یدار مونیبعد از جدا یبرا یچه برنامه ا-

 

 گفت : یتفاوت یلبش نشاند و با ب یرو یند تصنعصورتش نشست اما از سر غرور لبخ یرو یو عرق سرد دیکش ریت قلبش

 

 دارم لیقبال هم گفتم قصد ادامه تحص-

 

 کند( یادآوریرا  نیا شهیاصرار دارد هم نهمهی)چرا ا دیشیانداخت وبا خود اند ریرا به ز سرش
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 کالفه گفت : نیآرم

 

 ؟.... یآخرش که چ-

 

 دیدرهم به طرفش برگشت وآشفته پرس یافکار با

 

 ؟ یآخر چ-

 

 گفت: یظینباشد با اخم غل یکرد عصب یم یکه سع یلحن با

 

 تا ابد که نمشه فقط درس خوند-

 

 گفت : دیکش یآه

 

 کنم یم یوباهاش زندگ کنمیم دایشه ،منم مثل همه مرد دلخواهمو پ یروز تموم م هیخوب معلومه که درس -

 

 کرد رهینامعلوم خ یو نگاهش را به نقطه ا دیکش یقینفس عم نیآرم

 

 دیپرس یمحزون یگذاشت وبا لحن یغذا را به کنار ظرف
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 ؟ یات دار ندهیآ یبرا یتو چه برنامه ا-

 

 نگاهش را به طرفش برگرداند آرام زمزمه کرد نکهیا بدون

 

 حرف زد ندهیدر آ دینده،بایدر مورد آ-

 

 دیخودش نال با

 

 ( زنهیم تیاعصاب من اسک یداره رو کساعتهی!پس چرا  ی)چه تزمسخره ا

 

 گفت : دیوناام وسیما

 

 یکن یم یزندگ یکه دوستش دار یتو مشخصه ،تو با اون ندهیآ-

 

نگاه تب  ریدر ز هیلحظه نگاهشان درهم قفل شد ،سا کیکرد . در رشیغافلگ نشیسرش را به طرفش چرخاند وبا نگاه غمگ عیسر

 ه خود آمد و آرام نجواکردب ینبود پس از لحظه ا دنیدارش مفتون ومحصور شده بود و قادر به نفس کش

 

 نهیدکتر زخم بازوت و بب میاگه غذا خوردنت تموم شده بر-

 

 رفت ییاز او برخاست و به طرف دستشو تیبلند شد و از کنارش دور شد او هم به تبع نیخواست اعتراض کند که آرم یم
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بود که  فشیرژقرمزدر ک کیتنها  دیکرم پودر به صورتش مال یداشت کم یصورتش هنوز کبود ستادیا ییدستشو نهیآ مقابل

اصال  تیمکان و موقع نیا یرنگ رژ را برا نیکه ا نیپنهان کردن لب شکاف خورده اش از آن استفاده کند با ا یمجبور شد برا

به طرفش رفت و پالتواش  دیرا منتظر خودش د نیآمد آرم رونیکه ب ییاز دستشو کنداما مجبور بود از آن استفاده  دیپسند ینم

 کرد و گفت: یافتاد اخم هیقرمزسا یکرد چشمش به لبها یگرفتن پالتو دراز م یکه دستش را برا یرا به طرفش گرفت در حال

 

 ؟ یقرمز کرد نهمهیلبتوچرا ا-

 

 گفت: یالیخ یبا ب نیآزردن آرم یبرا

 

 شمیچون خوشگلتر م-

 

 گفت: یهم عصب نیآرم

 

 یپاکش کن دیگم که با یخاطر م نیبه هم قایو منم دق-

 

 حوصله گفت: یب

 

 مارستانیب یتو نکهیبزنم ،واال خودمم از ا نویشکاف لبم مشخص نباشه مجبورشدم ا نکهیا ی،من برا یفرهنگ یآخ که چقدر تو ب-

 میرنگ استفاده کنم ناراض نیکه بابام داره از ا یتیو وضع
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 یاستفاده کن گهیرنگ د هیاز  یتونست یخوب م-

 

 نبود فمیک یتو یا گهید زیچ نیاز ا ریبزنم ،چون به غ یا گهینتونستم رنگ د-

 

 تمسخر گفت: با

 

 !غهیدونه رژبود که اونم از شانس بد ما فقط قرمز ج هی یبزرگ نیبه ا یفیک یچه جالب تو-

 

 گرفت و گفت: نیرا به طرف آرم فشیحوصله ک یب

 

 نیخودت بب ایب یکن یباور نم -

 

 گفت: ردیرا بگ فیک نکهیبدون ا نیآرم

 

 !یبذار ویرنگ جلف نیهمچ رونتیاستفاده ب یبرا دیچرا با ،یتوش بزار گهیرنگ د هی یخواست یم-

 

 یبلد بود بارش م راهیهر چه بد و ب نیآرم یگستاخ نهمهیخواست بابت ا یشد دلش م رهیو در هم به او خ نیخشمگ یچهره ا با

 کرد اما خودش را کنترل کرد و گفت:

 

 هیچ اتشیدونستم محتو یچند وقته که دستم نگرفتم اصال نم فویک نیا-
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 جدا شد نیاز آرم یحرف چیه یلبش را پاك کرد و ب یآورد و با دلخور رونیب فشیدستمال از ک کی یعصب سپس

 

دند، حوصله بحث دا ینشسته بود.ساغر کنار پدرش بود وبه او اجازه ورود نم یصندل یتنها رو یبخش وکنار درب نگهبان رونیب

 یبه زمان مالقات باق یساعت میسالن انداخت هنوز ن یواریحوصله نگاهش را به ساعت د یکردن با نگهبان بد عنق را نداشت ب

 مانده بود

 

 یرفته بود. هرچه فکر م رونیب مارستانینزد پزشک برود ازب شیزخم بازو دنید یاو را مجبور کرده بود برا نکهیبعد از ا نیآرم

بود از زور  کیشب قبلش که نزد ی انهیکند ، رفتار وحش دایپ نیرفتار آرم یدوگانگ یبرا یقانع کننده ا لیتوانست دل یکرد نم

و  جیاو را گ نیآرم ضیضد ونق یرفتارها نی.ا یسطح یزخم یاز حد امروزش برا شیب یرانخشم ونفرت او را خفه کند ونگ

 سردرگم کرده بود

 

را عوض  شیبانداژبازو خواستیکه پرستار م ی. خصوصا امروز وقت دیخندیوقتها از رفتارش شادمان بود واز ته دل م یبعض واقعا

 یزخمش را ضد عفون یکه جا یوقت ایاستفاده کند ،و  لیاستر لیحتما از وسا دادیبه پرستار دستور م یجانیوه یکند با چه نگران

انجام دهد  لکسیکه کارش را آرام ور کردیبه پرستار گوشزد م زیر کیآغوش گرفته بود و  رسرش را د ی، با چه محبت کردیم

 نیو آمرانه اش کفر پرستار را درآورده بود وبا حرص در گوشش زمزمه کرده بود )خدا شانس بده( واو چقدر از ا ی.رفتارجد

 دیبالیبازهم از بودن با او به خود م یلبود و نیآرم شیهمه دردها یحرفش احساس مسرت کرده بود اگرچه مسبب واقع

 

آزاردن  یفقط برا نیاوقات هم بشدت از دستش کالفه ودرمانده بود . در نظرش رفتار آرم یگونه نبود گاه نیهم بهم شهیهم اما

کند افسرده  تواند احساساتش را در برابرش کنترل یو نم دیپرستیرا عاشقانه م دادیحد آزارش م نیکه تا ا یمرد نکهیاوبود واز ا

 بود یوعصب
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خالص شود .با ورود مادرش خوشحال به طرفش رفت و او  یروح یدردها نیواز عمق وجود آرزو کرد هرچه زودتر از ا دیکش یآه

او رااز  رتیبا ح دیکرد ناه یآغوش گرم و با محبت را دوست داشت ودر درونش احساس آرامش م نیرا در آغوش گرفت چقدر ا

 خود جدا کرد و با خنده گفت:

 

 دختر! یکن یلوس م نقدریچرا خودتو ا-

 

شد  یعصبان نیآرم زیآم رینگاه تحق نیازا زدیبه او پوزخند م زیتمسخر آم یبود و با نگاه ستادهیا شیو روبه رو دیپشت ناه نیآرم

ر مادرش نشست و شروع به گزارش حال پدرش کرد در کنا نیتوجه به عکس العمل آرم یرفت و ب یو با خشم به او چشم غره ا

 با محبت گفت: نیصحبتش در مورد پدرش تمام شد آرم یوقت

 

 ایلحظه ب کیکنم  یخواهش م هیسا-

 

 پوزخندش آرام گفت : یتالف یاز جا برخاست و به طرفش رفت وبرا یدلخور با

 

 یپالس نجایکه امروز همش ا یندار یمگه تو کار و زندگ-

 

 از طرز گفتارش بر آشفت و گفت: نیآرم

 

 یبزرگتره مگه تو ادب ندار کیچه طرز حرف زدن با  نیا-

 

 گفت : شخندین با
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 بهتون احترام بذارم دیبا شهیوهم دیاحترام دار یخوام جناب دکتر !بازم فراموش کردم شما عقده  یمعذرت م-

 

 گرفت گفت: یش مرا به طرف یکه پک شاپ یفوت کرد و در حال ینفسش را عصب نیآرم

 

 مال توهه نیا ریبگ ایب-

 

 شاپ را از دستش گرفت ومتعجب گفت: پک

 

 ه؟یچ نیا-

 

 گفت : نیغمگ یعبوس ولحن یجواب سوالش با چهره ا یجا به

 

پس بهتره که با هم کمتر برخورد داشته  میفهم یرو نم گهیوقت هم حرف همد چیو ه میتفاهم ندار یزیچ چیه یاصوال ما تو-

 میباش

 

 سرعت از کنارش دور شد وبا

 

بچگانه اش اوقاتش را تلخ  یهایکند او با لجباز یبا او مهربان خواستیم نیآرم یشد چرا وقت رهیبه رفتنش خ نیغمگ ینگاه با

کند نگاه به حسرت نشسته اش را ازاو گرفت وبه درون  جادیا یآندو رشته محبت وهمدل نیب خواستیخدا هم نم ی.انگار حتکردیم

شده  دیناپد دگانشیاز مقابل د نیمتفاوت ،بهت زده سرش را بلند کرداما آرم یرنگها ژبار یعدد 24جعبه  کیپک شاپ انداخت 
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برق لب بودند تا  شتریکه ب ییبودند رنگها یروشن و بژو، کالباس یقهوه ا یها هیبه رژها انداخت همه آنها در ما یبود . دوباره نگاه

 ممکن نبود ریو غ دیخود کند اصال بع وامرا عیخواست همه جوره او را مط یکه م ینیاز آرم نیرژلب و ا

 

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

 

 جدهمیه فصل

 

 یخانواده وهمه دوستان وبستگان م نکهیمرخص شد وبه خانه برگشت با ا مارستانیشدن از ب یبعد از چند روز بستر یعل حاج

پرده آب  یرك وب یلی.دکتر هم خ ستیدور از ذهن ن یلیشدنش خ یاست و امکان دوباره بستر یبازگشت مقطع نیدانستند ا

از آن است که در برابر  فتریضع یشروع شده و بدن حاج عل ماریعمر ب عکوسبود که شمارش م ختهیر دیدست ناه یرا رو یپاک

به خانواده  عتریتلخ را هر چه سر تیواقع نیبود که ا یدرصدد فرصت دیناه بیترت نیداشته باشد وبه ا یناعالج مقاومت یماریب نیا

 ودخترانش اطالع دهد

 

 نیب نیترمش در دانشگاه .درا انیامتحانات م ریدرگ اینزد پدرش بود و مارستانیدر ب ایبودن پدرش  یدر تمام مدت بستر هیسا

نتوانسته بود چاپش کند  ریاخ یهایداد و به خاطر گرفتار یم لیتحو شیجلسه درس نیدر آخر دیرا هم با نیدرس آرم قیتحق

آمد  یترمش به حساب م انیدو نمره از م قیتحق نیبود رفعش کند و از آنجا که ا دهداشت که هنوز وقت نکر ینواقص نی.همچن

 نیفرجه را داده بود که تا قبل از آخر نیمشکالتش بود به او ا انیدر جر کیکه از نزد نیبود . اما آرم تیحائزاهم رایبس شیبرا

 دهد لیرا تحو قشیجلسه تحق

 

 دیکولش جابجا کرد پرس یرا رو فشیک نیازدر دانشگاه خارج شد نازن نیهمراه نازن به

 

 خونه بابات؟ یایامروز نم-
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 گفت : یخستگ با

 

 بدم لشیترم تحو انیم زنمراتیر لیتا قبل از تحو دیگفته با نیو کامل کنم ،آرم قمیبرم تحق دینه با-

 

 ده ؟ یبهت نم گهیفرصت د هیدلت  زیعز یعنی-

 

 یطیشرا چینداده بودن تحت ه لیرو سر موعده تحو قشونیمراعات حالمو کرده واال چند تا از بچه ها که تحق یتا حاال هم کل-

 ازشون قبول نکرد

 

 زاره یفرق م هیتو وبق نیهم تو زرد از آب در اومده وب خیپس بگو دکتر مشا-

 

 ستین یاز نمره خبر یند لشیبهم گفت اگه تا چهار شنبه تحو شیچند روز پ نینه بابا هم-

 

 گفت : یناباور با

 

 ! یهست یطیچه شرا یتوتو نهیب یم کیمالحظه ، خوبه که خودش ازنزد یچهارشنبه که فرداست ،چه ب-

 

 وگفت : دیکش یقیحوصله نفس عم یب

 

 نه ایهوامو داشته باشه  دی،حاال اون با ارمیسرو ته تو در نم یب یمن که سر از حرفها-
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 یفرق کن هیدر خفا تو براش با بق یباشه ول هیرفتارش با تو مثل بق هیجلو بق دیخوب !اون با-

 

ندادم  لیو تحو قمیاگه بچه ها بفهمن من هنوز تحق یدونیکه ، واال خودت م رهیم شیترفند پ نیهم که داره با هم چارهیاون ب-

 افته یم یچه اتفاق

 

 برات تمومش کنم یخوا یندارم م یمن امشب کار-

 

،فردا هم  یبرم صحاف یوم رمیگ یم نتیساعته پر میهست. ن نیاتاق کار آرم یتو نترینه تمومش کردم فقط چاپش مونده ،پر-

 رمیگ یم لشیقبل از دانشگاه تحو

 

 ؟یحرف زد میبا استاد فه ؟یکرد کاریاصول زلزله رو چ-

 

اومده نتونستم سر جلسه حاضر  شیبرام پ یکه بهش گفتم مشکل نیچون هم دیفهم یدونم از کجا م ینم یآره بهش گفتم ،ول-

 کرده دوره رو برام رد انیم یزهایوگفت جمع کو دیشم حال پدرم و پرس

 

 بهش گفته ؟ نیآرم دیشا-

 

 کنه یبهم نگاه هم نم یببره حت ییاز رابطمون بو یکس نکهیدانشگاه از ترس ا ینه بابا اون تو-

 

 باشه لیدل یتونه ب ینم تیحساس نهمهیرفتارش اون بهت عالقه داره وا نیا یکنم جدا یاما من فکر م-
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 ایودن نیزنه تو برجکم که از د یبشم چنان م دوارمیرابطه ام نیبه ا امیکه م نیکنم ،اما هم یحس م نویهم ییوقتها هیمنم -

 دارم مونیبعد از جدا یبرا یچه برنامه ا دیواضح وروشن ازم پرس یلیخ مارستانیب یتو شیچند روز پ نی،هم شمیمتنفر م

 

 گفت : رتیح با

 

 ؟یبهش گفت ی!تو چ یجد-

 

 آخر،... میوزدم به س زشدمیهمه چ الیخ یمنم ب-

 

 غصه ادامه داد : با

 

 سازمیواز نو م میوزندگ کنمیم دایگفتم مرد دلخوام وپ-

 

 یبش الشیخ یب یخوایم یجد یجد د،حاالیاحساس یکه چقد شما دو تا ب یوا-

 

 وگفت: دیپر سوز کش یآه

 

چه کنم  ه،امایوعبث خودیکار ب هیکنه  یبهت فکر هم نم یکه حت یکنم چونکه باور دارم دوست داشتن کس نکارویخواد ا یدلم م-

 تونم از دستش خالص بشم یدونده که اگه بخوامم نم شهیتو وجودم ر نقدریعشق ا نیکه ا
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 فهمه ینباش ،خدا درد دل عشاق و م دیناام-

 

 حق ندارم که با زور اونو از آن خودم کنم نیاست ،من ا کطرفهیعشق  هی نیاما ا-

 

 لحن کالمش با محبت گفت : ریتحت تاث نینازن

 

 عشق پاك تو رو نداره اقتیاون ل هیباور کن سا-

 

 :دیپراز اندوه آرام نال یلحن با

 

 شم یخورد ونابود م طرفهیاحساس  نیا ریدارم ز یناز-

 

 آرام کردنش با محبت دستش را در دست گرفت وفشرد یبرا نینازن

 

وتا قبل از  بردیسرعت عملش را باال م دیلباس به اتاقش رفت ،با ضیوتع یگذاشت و برا زیم یدر دستش را رو لیوسا خسته

از  قشیتحق یبرداشتن لپ تاپ ودستنوشته ها دوبایپوش یبا طرح بارب یشرت بلند صورت یرفت ،س یم یهوا به صحاف یکیتار

 اتاق خارج شد

 

زد شماره ساغر را گرفت وحال  یم یدر دستش گاز بیکه به س یبرداشت وبه سالن برگشت .درحال وهیم یمقدار خچالی از

را  یمکالمه اش را قطع کرد و گوش ستین ینگران چیه یحال پدرش خوب است و جا نکهیاز ا نانیشد ، با اطم ایپدرش را جو

 از خودش انداخت یمبل با فاصله کم یرو



 یمهمان زندگ

874 
 

 

 یلحظه تلفنش زنگ خورد .برا نیهم شد ،در شیزانوانش گذاشت ودکمه پاورش را زد ومنتظر لود شدن برنامه ها یرا رو لپتاپش

شد و خم شد ولپتاپ را  یگوش الیخ یسالن افتاد ،ب یتیکف پوش گران یبرداشت که لپتاپ سر خورد ورو زیبرداشتن تلفن خ

نشان نداد چند بار دکمه پاورش را  یعکس العمل چیاه بود دوباره روشنش کرد اما هیس تورشیبرداشت اما صفحه مان نیزم یازرو

بود ، آه از  دهیفا یب یرا هم امتحان کرد ول میبرق مستق یرا چک کرد حت شیبود، باطر اهیهمچنان س توریداد اما مان فشار

 اش بر باد رفته بود یدقت ینهادش برخاست همه زحماتش در اثر ب

 

 پرازخشم گفت: یبود که با لحن نیرا برداشت نازن یگذاشت وگوش زیم یاش از نوع شروع به زنگ خوردن کرد لپتاپ را رو یگوش

 

 ؟ید یوجواب نم یچرا گوش ،یمرد-

 

 وغصه دار گفت نی:غمگ

 

 !یبد بخت شدم ناز-

 

 لحن کالمش گفت: ریتاث ینگران با

 

 ؟ هیشده سا یچ-

 

 بود میآخر بد شانس گهید نیباورکن ا یناز-
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 شده یچ نمیجون بکن بب-

 

 :دیآلود نال بغض

 

 لپتاپم ................لپتاپم افتاد و شکست نینازن-

 

 حرص گفت: با

 

 شده یداره ،منو بگو گفتم چ هیگر نی........دختره لوس ، حاال ا شیا-

 

 شهیلپ تاپ روشن نم گمی!م گمیم یچ یشنوینم یناز-

 

 مارك روز با کالس برات بخره هیره ،بهش بگو  یدختر گدا خوبه که پول شوهرت از پارو باال م-

 

 چکارش کنم؟ دیتوش بود ،حاال با قمیآخه خره ،تمام تحق-

 

 شیبود ختهی،مگه تو فلش نر یآخ از دست تو دختر خنگول دست وپاچلفت-

 

 نه هنوز-
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 ی،دست نوشته هاتو دار ینه و زقنبوط ، دست نوشته چ-

 

 کنم پیحه رو تاصف نهمهیتونم تا فردا ا یمعلومه که دارم ،اما مگه م-

 

 ؟یچکار کن یخوا یپس م-

 

 به خدا مغزم هنگ کرده-

 

 ؟ هیدرمورد چ قتیتحق-

 

 -ساختمون ده طبقه با همه امکانات..........  هی محاسبه

 

 !یپالنشو آماده کن یتون ینم یکه تا فردا حت نویا-

 

 لپتاپم بود یتو شیپالنش آماده است فقط محاسبه وهمه ظوابط طراح-

 

 م؟یکن پشیاز نو تا ییاونجا دوتا امیبا لپتاپم ب یخوا یم-

 

 یوستونها تو کمکم بود ریمحاسبه ت یسر برسه وفک کنه تو نینه ممکنه آرم-
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 میانجام داد یگروه قویتحق نیداره ،ما ا یرادیخوب بفهمه چه ا-

 

 هدربره ینجوریخوام همه زحماتم ا یحاال نم دمیبابتش زحمت کش یخوب من کل-

 

 کنم؟ لیمیخودمو برات ا قیتحق یخوا یشه ،م یحل نم یزیحاال شده ،با غصه خوردن هم که چ-

 

 اصال حرفشو نزن-

 

 ست؟ین یکیچرا استادهامون که -

 

 چقد باهوشه نیآرم یدون ینباشه !تو که م -

 

 خواد از کجا بفهمه ؟ یاون م-

 

 خوام بعدا شرمند تو بشم یکنه و من نم یم دایپ یراه هیدونستنش  یدونم اما مطمئنم که برا ینم-

 

 اونجا لپتاپت و درست کنه ادیبگم ب مایبه ن-

 

 یمنو به کشتن بد یخوا ینههههههه ، م یوا -
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 وگفت: دیکش یآه

 

 تیشوهر روان نیآخ از دست تو وا-

 

 گفت: یدلخور با

 

 به حال من بدبخت کن یفکر هی!،یبا اون چکار دار-

 

 گفت : کالفه

 

 ؟یوتریخدمات کامپ میباهم بر امیبگم ،ب دیبا یچ گهی، د یارینه توش م هیگم تو  یم یمن که هرچ-

 

 ندازه یبودم دوباره قشقرق راه م رونیبدونه شب ب نیوبرگردم نصف شب شده ،اگه آرم یتا من بخوام برم خدمات-

 

**** 

 

 وکالفه گفت: دیکش یقیعم نفس

 

 کنم کتاتورتیشوهر د نیگلوله خرج ا هیو  رمیکلت دس بگ هی یخوایم-
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 وبذار کنار یلطفا لودگ یناز-

 

 قیتحق نیفهمه که چقد زحمت برا ا یم ینجوری،ا شهی،تازه بهتر هم م یببرتت خدمات ادیزنگ به خودش بزن ب هیخوب -

 یدیکش

 

 میخواستم بفهمه که چقد دست وپاچلفت یآخه نم-

 

 اونم از نوع حادش ی،عاشق یستین یدست وپاچلفت زمیعز-

 

 بدردبخوربود میچقد تو زندگ یمواقع نیهمچ مایفهمم ن یحاال م-

 

 یو از دست داد یابیسنگ خارا، چه گوهرنا نیکه برا خاطر ا یتا بفهم-

 

 ریبگ یاز آب گل آلود برا خودت ماه یخوبه ،حاال تو هم ه-

 

 -گفتم!  یمن چ مگه

 

 !یچه فکر یو،تو تو میفقط من بدبخت تو چه فکر یچیه

 

 -گفت : یدلخور با
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 دارم یزندگ کیشده فقط تو ،اصال فراموش کردم خودمم شر میمن که همه هم وغم زندگ-

 

 )در حال انتظار (نگیتیکه شب تا صبح تلفنت کال و یفراموش کرد ی،چه جور نمیب یآره م-

 

 شه؟یم تیحسود-

 

 ونه استراحت کنهت یتو نم شیکه شبم پ سوزهیم چارهینه فقط دلم برا سروش ب-

 

 تو دلت برا خودت بسوزه که فعال دستت تو سرته-

 

 یراحت با سروش جونت بحرف الیکردم حتما خبرت کنم تاشب روبا خ دایپ یکنم اگه راه یم ی،سع تیاز همدرد یمرس-

 

 گفت : دهیرنج

 

 خواستم کمکت کنم ی،منو باش که م یجنبه ا یچقد ب گهیبرو بابا تو د-

 

 یاریخود جوش م یحاال چرا ب-

 

 یاریحرص آدمو درم یوه یندار یآخه تو جنبه شوخ-
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 لرزان وبغض الود گفت : یلحن با

 

،......چند لحظه  یحوصله خودمم ندارم چه برسه به شوخ یحت گهیست،... د ختهیمن بهم ر یدلم ،همه زندگ زی!.......عز یناز-

 !.......یچ یعنی نیا یدون یبه باد فنا رفت ،م کماهمیتمام زحمات  میبه خاطر سهل انگار شیپ

 

 چکار کنم دیدونم با ینم گهیوگفتم ، د دیبه خدا هرچه به ذهنم رس هیسا-

 

 ؟یندار ی،با من کار رمیتماس بگ نیدونم ،مجبورم با آرم یم-

 

 فقط ببخش که من زنگ زده بودما-

 

 یمحل یخروس ب شهیبخشمت که هم یباشه م-

 

 کردم یباور کن لهت م یبود شمیگه پاهه،دختره پرو ا-

 

 دیحوصله نال یب

 

 یکه به دردم گرفتار بش ی،اله یدختر که چقد حراف یریبم-
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 ت؟یکدوم دردت،عاشق-

 

 اون که خدا نکنه-

 

 یندار یشم با من کار یمزاحمت نم گهی،باشه د یقاط زد یکه حساب نمیب یم-

 

 و مامانت سالم برسون مایبه ن-

 

 باشه خداحافظ-

 

شماره  یناچار یگرفت از رو یکمک م نیاز خود آرم دینداشت با یگریبه فکر فرو رفت راه د یرا قطع کرد ولحظه ا یگوش

به  یبگذارد ،کالفه وسردرگم نگاه غامیخواست پ یبود واز او م ریگ غامیپ یرو شهیهمراهش مثل هم یرا گرفت ول نیهمراه آرم

هنوز شرکت باشد وجود داشت پس شماره شرکت را گرفت ومنتظر وصل تماس شد  نکهیساعتش انداخت ساعت پنج بود وامکان ا

 دیچیپ یدر گوش یمرد جوان یصدا یپس از لحظه ا

 

 دییبفرما خیشرکت ساخت وساز مشا-

 

 یدستپاچه شده بود دستش را رو لیدل نیگرفت به هم یبود که با شرکت تماس م یبار نیاول نیاش حبس شد ا نهیدر س نفس

 گفت: یآرام یوسپس با صدا دیکش یقیگذاشت ونفس عم یگوش

 

 هستند ؟ خیمشا یآقا دی،ببخش دیسالم ،خسته نباش-
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 خه؟یمشا ونیاز آقا کیمنظورتون کدوم  دیببخش-

 

 -...........بله؟

 

 مهندس؟ ای دیکاردار خیبا دکتر مشا نهیمنظورم ا-

 

 گفت: عیسر لیدل نیاست به هم نیمتوجه شد که منظورش از مهندس آرت-

 

 ،لطفا! خیدکتر مشا-

 

 شما ؟ دیببخش-

 

 به خودش آمد وآهسته گفت: یداشت پس از لحظه ا نیبا آرم یگفت ،اصال او چه رابطه ا یم دیدر بهت فرورفت ،چه با دوباره

 

 نیاز ا یندیکرده بود؛ ودر آن لحظه چه حس خوشا یاو را همسرش معرف مارستانیدر ب نیآرم نکهیهمسرشون هستم )مگر نه ا-

 واژه احساس کرده بود(

 

منم  یبرا یهستن که ورود به جلسشون حت یجلسه مهم یمتاسفانه جناب دکتر تو ی،ول اوردمیخانم که به جا ن دیببخش-

 رسونم یبه اطالعشون م دیبه من بد دیدار یغامیکنم اگه پ یممنوع شده ،خواهش م
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 زاحم شدمم دی،ببخش رمیکنم دوباره تماس بگ یم ینه نه سع-

 

 گفت : یپس از مکث کوتاه یمنش

 

 -!.... یکنم چند لحظه گوش یخواهش م خانم

 

 دیچیپ یدرگوش نیگرم و مهربان آرت یصدا هیاز چند ثان پس

 

 ؟یشد لی!. ستاره سهیخانم ییدایخانم گل !....کم پ هیبه به سا-

 

 ؟یخوب نیسالم ،آرت-

 

 -افتاده؟ ی؟اتفاقی،خوبم تو خوب سالم

 

 کار داشتم نی،فقط با آرم ستین یزینه چ-

 

 ییجا دیقرار داد مهم با هیتو جلسه است چون جلسشون تازه شروع شده وبعد از اون هم برا بستن  گهیدو ساعت د یکیتا  نیآرم

 زهیهمه چ تیکارش در اولو یشناس یکه م ،اونویبا اون حرف بزن یاصال نتون ندهیبره و فکر کنم ظرف چند ساعت آ

 

 دونم یبله م-
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 برات انجام بدم یبتونم کار شمیبه هر حال من درخدمتتم خوشحال م-

 

 یمحبتتون وبه من ثابت کرد شهیتو هم-

 

 -ست فهیبوده فقط وظ یزینکردم ،اگه هم چ یکه کار من

 

 من هنوز بابت اون مساله ناراحتم!-

 

 ، با من راحت باش هیکنم سا یخواهش م-

 

 هستم !.........-

 

 یچه کار داشت نیپس بهم بگو با آرم یاگه هست-

 

درستش  یوتریببره خدمات کامپ ادیخواستم ازش خواهش کنم ب یاومده که م شیپ ینبود فقط برا لپتاپم مشکل یخاص زیچ-

 الزمش دارم یلیکنه چون خ

 

 یخدمات یببر یخوا یمگه من مردم که م-
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 خدا نکنه-

 

 !یریگمنو دست کم ب نهمهیکردم ا یهرگز فکر نم هیسا-

 

 نکردم یجسارت نیمن همچ-

 

 وگفت: دیکش یقیعم نفس

 

 جسارتهات رو هم دوست دارم یکه حت یزیعز نقدرینبود چون تو برام ا یهم باک یکرد یاگه م-

 

 شده بود . آرام زمزمه کرد جیدوپهلو و گنگ بود و بازهم درجوابش گ یلیخ نیآرت حرف

 

 دیشما لطف دار-

 

 گفت: یرفتارش شده بود با دلخور رییمتوجه تغ هیکه از لحن سا نیآرت

 

 شما یگ یم یوقت شمیکنم منو فقط تو صدا بزن ناراحت م یخواهش م هیسا-

 

 متاسفم-
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 کنم یاونجا وبرات درستش م امینداشته باشه خودم م رادیاگه ا-

 

 خواد مزاحم کارت بشم یاخه دلم نم-

 

 ونجاا امیمن ب یودوس ندار نیآرم نیع یتو هم که شد-

 

 خوام مزاحمتون بشم ینم دی،فقط چون جلسه دار ستین نینه ا-

 

 دن یاتاق جلسه هم راه نم یجلسه رو جناب دکتر با چند تا کله گنده مثل خودش دارن ،منو تو-

 

 گفت: ریناگز

 

 دیکن یپس لطف م-

 

 بود ؟ یکنم فقط مشکل لپتاپ چ یخواهش م-

 

 سوخته باشه شید یدستم افتاده ،فک کنم ال س از–

 

 زود اونجا باشم یلیکنم خ یم یخوب ،سع اریبس-
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 منتظرتون هستم-

 

اش اتاق را ترك  یکرد وبا برداشتن شال مشک ضیبا بلوز چسبون زرد تعو یدست سارافون وشلوارساپورت مشک کیرا با  لباسش

 شد نیآرت دنیو منتظر رس دیچ ستالیکر یخور وهیها انها را در م وهیوشستن م یکرد .پس از آماده کردن چا

 

وارد شد وبا لبخند  یجعبه ا گرشیلپتاپش بود وبا دست د فیدستش ک کیکه در  یشاد وسرحال در حال شهیمثل هم نیآرت

 گرفت وگفت: هیجعبه رامقابل سا

 

 دوس دارن یلیاصوال خانمها شکالت تلخ وخ دییبفرما-

 

 جعبه را از دستش گرفت وگفت: ینیبا لبخند دلنش هیسا

 

 ید یم تیاهم یلیخانمها خ قیبه عال نیتو برخالف آرم-

 

 رفت وگفت: یراحت یطرف مبلها به

 

 ادیخوششون م یزیکنم بدونم از چه چ یم یرو که دوس دارم وسع یینه همه خانمها ،من فقط اونها-

 

 اوپن گذاشت وگفت : یرا رو جعبه

 

 ؟ یکن زشونیسوپرا یکه بتون-
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 مبل نشست وگفت: یرو

 

 ینجوریبشن ،........ا ریکه دوست دارن غافلگ ییزهایخواد با چ یکه من از خانمها دارم متوجه شدم اونها دلشون م یطبق شناخت-

 ست؟ین

 

 دینشست وپرس هایاز راحت یکی یرو کنارش

 

 بود؟ لیدل نیهم به هم یاردکها وکنسرت رضا صادق اچهیبردن من به در-

 

 وگفت : دیکش یآه

 

 اجازه رو بهم نداد نیا نیبرنامه داشتم که متاسفانه آرم یلیتوخ ییمن برا رفع تنها-

 

 لبخند در جوابش گفت : با

 

 یکن تیخوب برا زندگ کیشر هیکردن  دایو صرف پ یبا من تلف کن یخوا یو که م یوقت دیتو با-

 

 کنم یو م یسع نیدارم هم-
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 جابرخاست وگفت : از

 

 یکن شیبه منم معرف یکرد دایهر وقت اونو پ شمیخوشحال م-

 

 طرف آشپزخانه رفت وبا خنده اضافه کرد به

 

 یقبول ندار نویبزرگش هستم ا یبه هر حال من جار-

 

 : دیپرس سپس

 

 -ومامان خوبند بابا

 

 ؟بهتر شده ؟ یتو چ یشند ،بابا یبهتر هم نم نیآره خوبند ،از ا-

 

 وگفت: دیکش یآه

 

 خدا یبه رضا میگه راض یاونم خوبه ،خودش م-

 

 خوب باشه شهیهم دوارمیام-
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 را به اطرافش چرخاند وگفت: نگاهش

 

 نکرده ؟ یرییتغ چیبا قبل ه نجایا ونیدکوراس

 

 بلند گفت: ختیر یدرفنجان م یکه چا یحال در

 

 نیبه ا یتیحس مالک چیرا دارد که ه یانحال مهم دیخواست بگو یخونه رو دوست دارم )نم نیا ونیدکوراس ییجورا هیمن -

 خانه ندارد(

 

 شده دهیچ قهیخوش سل یلیآدم خ هیخونه توسط  لیکه وسا نهیبه خاطر ا-

 

 -نشست و گفت:  شیمبل کنار یداد رو یمقابلش قرار م یکه چا یبرگشت ودرحال یچا ینیس با

 

 باشه ! قهیآدم خوش سل هیکار  دیمنم همون اول متوجه شدم که با-

 

 دیشد با لبخند پرس رهیخ نیزده به آرت ذوق

 

 مگه نه؟ نهی.کار آرم-

 

 آورد زمزمه کرد : یهرگز او را به حساب نم هیسا نکهیاز ا یدلخور با
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 نه!..............کار منه!-

 

 وآرام گفت : دیلبش ماس یرو خنده

 

 دونستم ینم یجد-

 

 گفت : دهیرنج

 

 ینیب یچون اصال منو نم یدونست ینم-

 

 شاد و سرزنده تو مطابقت نداره هیخونه اصال با روح نیا ونیدکوراس یبه کار رفته تو یکه رنگها نهینه من فقط منظورم ا-

 

 گفت: یو با لبخند تلخ دیکش یقینفس عم نیآرت

 

خودشه اما  قهیرنگ خونه هم با سل ی،حت دهیخودش خر قهیبا سل نیخونه رو آرم لی،درسته همه وسا یهست یتو دختر باهوش-

 کار منه لیوسا دنیوچ یدکور بند

 

 دونستم ینم-
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تونم با صراحت  یدخالت کنه ،م شیزندگ یمسائل خصوص یتو دهیاجازه نم یاخالق خاص خودش و داره ، اون به کس نیآرم-

 شده رفتنشیمجبور به پذ نیکه آرم یهست یبگم تو تنها مورد

 

 پر غصه گفت: یلحن با

 

که دررفتارش هست،ناخودآگاه همه بهش احترام  یداره که به خاطر غرورو اعتماد به نفس یحصر به فردآره اون اخالق من-

 ذارنیم

 

 اعتماد به نفس باالست که پدرم حاضر شد عمال همه امور شرکت و به دست اون بده نیبه خاطر هم-

 

 را به طرفش سر داد وگفت : زیم یشکالت رو ظرف

 

 ؟یمساله ناراحت نیتو از ا-

 

کم  یکه داره تونسته جا یشناس فهیبا پشتکار وحس وظ نیندارم وخوشحالم که آرم یساختمان یبه کارها ینه من اصال عالقه ا-

 شرکت بشه شرفتیحد باعث پ نیمنم پر کنه و تا ا یهایکار

 

 بهت افتخار کنه دیبا نیسطح فکر آرم نی، با ا یهست یتو برادر خوب-

 

 درد آلود آرام گفت : یلحن با

 



 یمهمان زندگ

894 
 

 کرده تیودر همه حال پشت من بوده وازم حما شهیمورد هم هیاز  ریبه غ نیآرم-

 

 زد وگفت: ییبایز لبخند

 

 برم عوضش کنم یسرد شد م تونیچا-

 

 را برداشت وگفت : یفنجانش را بردارد دست کرد وفنجان چا هیسا نکهیاز ا قبل

 

 داغ دوس ندارم یمن چا ستین ضیبه تعو یازینه ن-

 

 از جا برخاست و دوباره به طرف آشپزخانه رفت هیسا

 

 وگفت: دینوش شیاز چا یا جرعه

 

 اومده؟ شیپ یبرا لپتاپت چه مشکل یگفت-

 

 که فرش نبود ییافتاد جا قای،از شانس بدم دق نیزم یاز دستم افتاد رو-

 

 برداشت وگفت: زیم یرا از رو هیسا لپتاپ
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 " فایضر یلیافتاد احتمال شکستنش بود چون خ یفرش هم م یاگه رو -

 

 گفت: یگذاشت با ناراحت یم وهیم نیکه مقابل آرت یبرگشت ودر حال وهیظرف م با

 

 ؟ ستیامکان درست شدنش ن یعنی-

 

 دیباز شده لپ تاپ بود پرس یاجرا یکه نگاهش رو یحال در

 

 ؟یتوش دار یمهم زیچ-

 

 غصه گفت: با

 

 خواستم چاپش کنم یتوش بود ،تازه م قمیآره تحق-

 

 زد وگفت: یلبخند یمهربان با

 

 کنم یم دایبراش پ یراه هینگران نباش ،-

 

 سرش را بلند کند گفت: نکهیا بدون
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 باشه دهیفک کنم هاردش صدمه د-

 

 اندوه جواب داد: با

 

 نداره ؟ یراه چیه یعنی-

 

 : زد وبا محبت گفت شیبه رو یرا بلند کرد ولبخند سرش

 

 ینخور تیزندگ یو تو یزیچ چیتا من هستم غصه ه خوادیچرا نداشته باشه ،دلم م-

 

زده اش  خیبود تا گرما بخش قلب  نینگاه پر از محبت از آن آرم نیکاش ا یچقدرگرم و مهربان بود در دلش آرزو کرد ا نگاهش

 شد یم

 

 دیرا ازسرش دور کرد ودوباره پرس هودهیب یفکرها

 

 ؟ یکن یحاال چکارش م-

 

 گفت : یوبا سرخوش دیبازهم لبخندش را به صورتش پاش نیآرت

 

 کنم یم یدارم و اطالعاتش و کپ ی،هاردش و برم یدختر تو چقد کم طاقت -
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 امکانش هست ؟ یعنی-

 

 یگرفته باش ادی نیچند ماه از آرم نیا یط دیبا نوینشد وجود نداره ،ا زیچ-

 

 گفت: نیوغمگ دیکش یآه

 

 میفهم یوقت حرف همو نم چیوه میدر حال کنتاکت هست هشیمن واون هم-

 

 به او انداخت وگفت: یهیعاقل اندرسف نگاه

 

 ،تو سرزنده وشاداب ،داداشمم که قربونش برم برج زهر مار دیکه شما از دو قماش مختلف نهیبه خاطر ا-

 

 زد وگفت: یتلخ لبخند

 

 ؟ یهم وارد وتریدونستم به کامپ ینم-

 

 یکردم ول یرشته رو دنبال م نیرشته عالقه داشتم واگه اصرار بابا مامان نبود که عمران بخونم حتما ا نیبچه بودم به ا یاز وقت-

از  شتریشرکت ب ی،تو زمیبر رونیرو ب ستمهایکه دل وروده س نمیسر پوش بذارم ،من عاشق ا قمیباعث نشد که رو عال نیباز هم ا

 سر جنازه شم یکنه سه سوته رو دایپ رادیا ستمیس هی هی،کاف کمیانفورماتمهندس  ممهندس ساختمون باش نکهیا
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 یندار یکه اصال به اون عالقه ا یرو بخون یبده که رشته ا یلیخ نیا-

 

 شد ومحزون گفت : نیآن غمگ کیشادش  نگاه

 

 است گهید زیچ هی یت یاز احساساتم سرپوش گذاشتم ،اما ا یلیخ یرو میزندگ یمن تو-

 

زدم ،اگه خودم وارد  یداشتم سکته م یلپتاپم از دستم افتاد وبعد روشن نشد از زور ناراحت یوقت ی،عصر هیرشته خوب یت یا-

مون ،اون  هیدادم پسرهمسا یکرد م یم دایپ یچکارش کنم ،قبال هر وقت مورد دیوبا هیچ رادشیدونستم ا یبودم الاقل م

 نبودم یریادگیوقت مجبور به  چیکه ه نهیا، اردهبه نرم افزار هم و یمهندس سخت افزاره ول

 

 کنم ینم یکوتاه ادیاز دستم برب ی،هر کمک یفقط ندا بد هیحاال هم من هستم ،کاف-

 

 زد وگفت: یحیمل لبخند

 

 دونم یم-

 

 دیپرس رانهینگاهش کرد وغافلگ رهیخ نیآرت

 

 چطوره ؟ نیروزها رابطه ات با آرم نیا-

 

 نکرده یچندان رییبا قبل تغ-
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 لحظه تعجب کردم هی یشرکت وسراغشو گرفت یزنگ زد یوقت-

 

 چرا؟!-

 

 شده! یفکر کردم حتما رابطتون اوک-

 

 دیپرس یدلخور با

 

 باشه ؟ ینجوریتونه ا یچرا نم-

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

 وگفت: دیکش یقیعم نفس

 

 چرا خوب شدن رابطه ما باعث تعجب شماست ؟-

 

 زده نگاهش کرد وگفت: بهت

 

 بود که................. نیمن منظورم ا یسوء تفاهم نشه ،ول-
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 وگفت: دیپر نیحرف آرت وسط

 

 خبرم ؟ یکه من از اون ب یدون یم یتو چ نیآرت-

 

کنن  یاز اونچه که بابا ومامان فکر م شتریب نیفهمم که آرم یم یکردم وبه خوب یزندگ نیغربت با آرم یخوب من دوسال تو-

 ست. دهید بیآس

 

که از  یرا برداشت ودر حال یآخرجمله اش را نشنود گوش هیو باعث شد سا ختیدر هم آم نیزنگ تلفن با آخر جمله آرت یصدا

 گفت: یعصب یسر درگم وکالفه بود با لحن نیآرت یحرفها

 

 !دییبفرما-

 

 ؟یداشت ی،کار یتماس گرفته بود-

 

وآرام  نیریش یفراموش کند وبا لحن یرا به کل نیآرت ید حرفهاتازه گرفت که باعث ش یجان نیگرم وآرامش بخش آرم یصدا از

 دیبگو

 

 یسالم ،خسته نباش-

 

 که مشخص بود در حال مهار خنده اش است گفت: یبا لحن نیآرم
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 یسالم ،تو هم خسته نباش-

 

 لبخند گفت: با

 

 یراتیتعم شینشده ببر ریاومد ،زنگ زدم تا د یاومده بود که باال نم شیپ یبرا لپتاپم مشکل-

 

 گرفتارم ! کمیبرا فردا ؟ امشب  شیشه بذار ینم -

 

 اومده برام درستش کنه نیچون آرت ستین یازین گهینه !...د-

 

 :دیپرس یناراحت یلحن با

 

 حاال اونجاست ؟ نیآرت-

 

 نجاستیبله ا-

 

 وزمزمه کرد : دیکش یقینفس عم کالفه

 

 ؟ یالزم ندار یزیچ ام،یکنم زود ب یم یباشه منم سع-
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 ینه مرس-

 

 دیپرس نیآرت ستیشده بود نگر رهیکه به او خ نیقرار داد و به آرت شیرا سر جا یگوش

 

 بود؟ نیآرم-

 

 آره-

 

 :گفتیم یچ-

 

 خواست بدونه باهاش چه کار داشتم زنگ زدم شرکت یم-

 

 کنه ! یم تیکردم اون تو رو اذ یفکر م شهی،من هم ستیانگار رابطتون باهم بدك هم ن-

 

 دیکالمش درونش پراز آشوب شد وپرس تیاز قاطع بازهم

 

 ؟ هیعاد نهمهیشما ا یکردن اون برا تیچرا اذ-

 

 گفت : یالیخیبا ب هیتوجه به نگاه آشفته سا یب رفتیلپ تاپش ورم یکه با دکمه ها یحال در



 یمهمان زندگ

903 
 

 

 که اون از زنها داره وازشون متنفره یتیبه خاطر ذهن-

 

 : دیپرس یراز ناباورپ یولحن رانیگشاد شده وح یچشمان با

 

 ادیاز زنها بدش م نیکس به من نگفته آرم چیه یاون از زنها متنفره!؟ ول-

 

 ؟ یتو تاحاال متوجه نشد-

 

 دهانش راقورت داد وگفت : آب

 

 حاده ،حاال چرا از زنها متنفره ؟ نهمهیدونستم ا یمتوجه شده بودم اما نم ییزایچ هیخوب من -

 

 به خاطر گذشته !-

 

 دونن اال من ؟ یکه همه م هیچ یگذشته لعنت نیگذشته !اصال ا -

 

 را بلند کرد وقاطع گفت : سرش

 

 ده یاجازه رو بهم نم نیاون ا یعنیبه تو بگم ، نیدر مورد آرم یزیتونم چ یمن نم-



 یمهمان زندگ

904 
 

 

 گفت : یعصب ینباشد با لحن نیکرد خشمگ یم یکه سع یحال در

 

 منو بده یجواب سوالها دیبا یپس چه کس-

 

 بهت بگه زویتا همه چ یاز خود اون بخوا دیتو با-

 

 دیوبغض الود نال پرازخشم

 

 ده یو نم شیکار چیوبهم اجازه دخالت تو ه شیدور زندگ دهیحصار کش هیگه ! ....... یبهم نم یچیاون ه-

 

 یدر مورد اون بدون زویحق توهه که همه چ نی،ا یازش بخوا دیتو با-

 

 ودرهم فرو رفته گفت : مغموم

 

 یدون ینومیاو ندارم ،تو که ا یزندگ یتو یحق چیمن ه-

 

 گفت : یدلسوز با

 

 یهمخونه ا یبا چه کس یحقته که بدون نیپس ا یکن یم یکنارش زندگ یاما تودار-
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 بدونم نویخوام ا یبشه !من فقط م یخیآدم  هیبه  لیباعث شده اوتبد یزیفقط بهم بگو چه چ کنمیخواهش م نیآرت-

 

 :دیپرس آرام

 

 بهت بگه؟ یزیدر موردخودش چ یتا حاال ازش خواست -

 

 وآهسته گفت: دیکش یآه

 

 و ندادم شویخصوص یتو زندگ یمن هرگز به خودم اجازه کنجکاو-

 

 زد ومهربان گفت : یلبخند

 

 ینکن نیو آرم یزندگ نیو وابسته ا ریبهتره خودت و درگ نجورهیاگه ا-

 

 ؟ ینیبدب نهمهیا نیمن وآرم یتونم درك کنم چرا به سرانجام زندگ یمن اصال نم نیآرت-

 

که تنها با  یقابل نفوذ داره ،تو اون دوسال ریغ یتیدونم که اون شخص یشناسه،من م یمن نم یو به خوب نیکس آرم چیچون ه-

 زن بشه کیکه جذب  دمیبارم ند ی یکردم حت یم یاو زندگ
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او ........ اما او بارها از دوست دخترش حرف زده بود  یعنیداشته باشد، توانستیم یچه مشکل نیآرم یعنیت به فکرفرورف یا لحظه

 باشد که ذهنش را به خودش مشغول کرده است یزیتوانست آن چ یپس نم

 

 :دیمالحظه پرس یوب عیسر دیکه او را در فکر د نیآرت

 

 ؟.... یعالقمند نشد نیتو که به آرم هیسا-

 

ترحم هم دوستم ندارد  یاز رو یشود که حت یخالصه م یدر مرد میگفت همه زندگ یم دی،چه طور با دیتوانست بگو یم چه

 کرد یهرگز حضور او را در کنار خود حس نم یول دیکشیدر کنارش نفس م وارید کیکه به فاصله  ی،مرد

 

 دیآشفته پرس یدوباره با لحن رتیپراز ح یبا چشمان نیآرت

 

 ؟یودوست دار نیراستشو بهم بگو تو آرم هیسا-

 

 تکان داد وآرام نجوا کرد یسرش را به عالمت نف ینینگاه غمگ با

 

 میبه حضور هم عادت کن میکن یم یسع میما فقط دار-

 

 از جا برخاست وگفت: سپس

 

 ؟یمون یبرا شام که حتما م-
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 گفت: یو با لبخند دیکش ینفس آسوده ا نیآرت

 

 از دستپخت تو گذشت شهیمگه م-

 

 رفت گفت : خچالیآشپزخانه شد و به طرف  وارد

 

 چقد افتضاحه یدون ی،پس از کجا م یتو که تا حاال دستپخت منو نخورد-

 

 تکه زشونیتک همه چ یکه آدما دونمینخوردم ،اما م-

 

 دیپرس خچالی مواد درون یپوستش را مورمور کرد در حال کاوش وبررس خچالیسرد  یرا گشود هوا خچالی در

 

 شام درست کنم ؟ یبرا یدوس دار یحاال چ-

 

 گفت : یبلند"نسبتا یباصدا

 

 ممیرژ یسبک باشه که تو "کنه ،فقط خواهشا یهضم م زویازسنگ نرمتراز چوب تردتر ،معده من همه چ-

 

 خنده گفت: با
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 یا افهیوخوش ق لیخوش استا یلی،تو که خ میحاال چرا رژ-

 

 وبلند گفت : دیخند یهم با سرخوش نیآرت

 

 دختر خوب! نهیب یخوشگلت ،خوشگل م یچشما-

 

درهم  یبا چهره ا نیآمد .مقابلش آرم رونیووحشت زده از آشپزخانه ب ختیفرو ر یبسته شده ،قلبش هر یتند یباصدا در

 گفت : یوبا لبخند دیکش یبود .نفس راحت ستادهیا

 

 دمی،ترس ییتو یوا-

 

 رفت نیدر دستش را به او داد و به طرف آرت لیسرد وسا یسالم با

 

 ذوق زده گفت: نیتوجه به حضور آرم یب نیآرت

 

 همه اطالعاتت باال اومد نیبب ایب هیسا-

 

 رفت وگفت: نیآرت یمبل گذاشت وبه سو یرا رو نیآرم لیوسا یالوصف دیزا یشاد با
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 ؟ یگ یم یجد-

 

 لپ تاپ رابه طرفش سر داد وگفت : نیآرت

 

 تا لپتاپ خودتو درست کنم یازلپتاپ من استفاده کن یتون یلپتاپ خودم ،فعال م یکردم تو یهمه اطالعاتت و کپ نیبب ایآره ب-

 

 گفت: نیرا نداده بود که آرم نیجواب آرت هنوز

 

 اریبرا من ب یچا هیلطفا  هیسا-

 

 گفت: نیرو به آرت نیبه طرف آشپزخانه رفت .آرم یچا ختنیر یشد وبرا نیآرت الیخ یب ریناگز

 

 خرم یبراش م گهید یکیعمر خودشو کرده واز رده خارج شد ،سرفرصت  گهید نی،ا یلپتاپ کن نیخواد خودتو خسته ا ینم-

 

 شه درستش کرد یم دیهارد جد هیفقط هاردش ضربه خورده که با  هیاما لپتاپ سا-

 

 داشته باشه یلپتاپ درست وحساب هی دیبا یمهندس یدوباره اطالعاتش بپره ،اون برا نرم افزارها گهیروز د4درستش کرد که -

 

 : دیوپرس ستیمتعجب به او نگر نیآرت
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 ؟یقرار نداشت سی،مگه با شرکت تند یینجایاصال تو چرا ا-

 

 جا برخاست وگفت: از

 

 گهیوقت د هیخسته بودم کنسلش کردم برا -

 

 خوب ممکنه منصرف بشن-

 

 گفت: یکه از پله ها باال رفت عصب یحال در

 

 شدن هم به درك -

 

 نشست وگفت: نیآرت یمبل کنار یگذاشت ورو زیم یرا رو نیآرم یچا هیاتاقش شد ودر را پشت سرش بست .سا وارد

 

 شدن رهیاطالعات من کجا ذخ-

 

 :لپتاپ را به طرفش چرخاند وگفت

 

 -شدن  رهیذخ وافیدرا یتو همه
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 وگفت دیکش یاز شاد یغیج قشیپوشه تحق دنیاف را باز کرد وبا د وی: درا

 

 یدستت درد نکنه ،تو نجاتم داد نیمردم ،واقعا آرت ی،داشتم از غصه م ناهاشیا-

 

 خنده گفت: با

 

 قه؟یتحق هیتو فقط بسته به  یهمه زندگ یعنی-

 

تونستم  ینم یکه داشتم حت یدادم وبا فرصت کم یم لشیحتما فردا تحو دی،با دمیکه چقد براش زحمت کش یدون یآخه نم-

 که من دارم یریباربندها را هم محاسبه کنم ،اونم با استاد سختگ

 

 نه؟یدرس آرم قیتحق-

 

 ترممون انیآره ودو نمره از م-

 

به او نگاه  نیآمد . آرت نییپله ها پااز  دیشرت و شلوارك سف یبا ت نیبعد آرم یا هیوثان دیرا شن نیباز شدن در اتاق آرم یصدا

 انداخت و با خنده گفت: یزیدل انگ

 

 ستین یباز یاستادت اصال اهل پارت یعنی-

 

 را برهم انداخت گفت: شیداد پاها یمبل قرار م یرو هیکه دستش را دور شانه سا یمبل نشست ودرحال یکنارش رو نیآرم
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 نداره یباز یبه پارت یازیو ن هیمنظم یدانشجو هیسا-

 

از  ی، آرام خودش را جابه جا کرد وکم ستین دنیقادر به نفس کش کردیرا به تالطم انداخته بود وحس م هیتنش قلب سا یگرما

خود گذاشت و  یزانو یدست لرزان وعرق کرده اش را در دست گرفت و رو عیکه متوجه شد سر نیهم نیاو فاصله گرفت اما آرم

 را از او سلب کرد یرکتکان هر حبه دور شانه اش ام گریبا دست د

 

 یرا به راحت نیرفتارآرم رییتغ نیتوانست ا ی.او نم دیکشینفس م یچهارتا شده بود وبه سخت رتیاز تعجب وح نیآرت چشمان

 جابزند کینزد هیبه سا نهمهیاو ا دگانیچرا اصرار دارد خودش را مقابل د دیفهم یقبول کند و نم

 

و قادر به کنترلش نبود .حس کرد اگر همان لحظه بلند نشود ، حتما  سوختیم نیوجود آرم یدر شعله گرما هیوجود سا همه

 یبا لحن داشتیرا برم نیآرم یکه با دست آزادش چا یخم شد ودر حال زیم یخواهد زد پس به رو رونیقلبش از حلقش ب

 زده ولرزان گفت : جانیه

 

 عوضش کنم برمیسرد شده ،م تیچا-

 

 واز جابرخاست دیکش رونیب نیحصار دست آرم انیرا آرام از م دستش

 

 . دیکش یگذاشت واز عمق وجود نفس راحت قرارشیقلب ب یمحض وارد شدن در آشپزخانه دست رو به

 

که قراربود امروز بسته شود حرف  یداشتند درمورد قرارداد نیوآرت نیگذاشت .آرم زیم یکرد ومقابلش رو ضیرا تعو نیآرم یچا

 که وارد بحثشان شود پس به آشپزخانه بازگشت و تاآماده شدن شام خودش رامشغول کرد دید ینم یلیواودل زدندیم
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 دانستیرا نم لشیبود واواصال دل یهنوزگرفته وعصب نیوهردورا صدا زد . نگاه آرم دیچ زیم یرا رو شام

 

خودش غذا  یکه برا یدر حال نی،آرت وکنارش نشست دیرا کنار کش نیکنار آرم یصندل رینشست واو ناگز نیآرت یروبرو نیآرم

 گفت: هیروبه سا دیکشیم

 

 زدم یشرکت نم یوقت لب به غذا چیخونه داشتم ه یمثل تو ، تو ییمن اگه زن کدبانو-

 

 زد و گفت: یپوزخند-

 

 یمرد یم یخوب اون وقت هم از گرسنگ-

 

 دیقاشق را برداشت وپرس نیاول

 

 چرا؟

 

 شانه باال انداخت وگفت : یتفاوت یب با

 

 ستمین یاهل آشپز ادیخوب من ز-
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 رونیخونه منتظرمه غذامو ب یزن خوشگلم تو یوقت ستمیمن هرگز حاضر ن ی،ول خورهیغذا م رونیب نیکه آرم نهیا لشیدل-

 بخورم

 

 گفت: یبه تند ظیغل یهمراه با اخم نیآرم

 

 ؟یسرساختمان صدرا رفت-

 

نبود ،  یتازه ا زیاصال چ نیباشد وا هیمحور گفتگو سا خواستیموضوع را جمع کرده ،او نم نیچرا آرم دیفهمیم یبه خوب نیآرت

 را برقرار کرد نشانیپس با گفتن )بله رفتم (سکوت ب

 

 گوشش برد و آرام زمزمه کرد کیرا نداشت سرش را نزد نیوافسرده آرم نیکه تحمل چهره غمگ هیسا

 

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 آهسته جوابش داد نیآرم

 

 نه ،چطور مگه ؟-

 

 شرکت افتاده باشه یتو یاتفاق دیگفتم شا یدرهم وگرفته ا یلیآخه خ-

 

 ،شامت وبخور ستین یزخاصینه ،چ-
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 یزیکردند ،چ یزوج خوشبخت رفتار م کیآمدند ومثل  ی،چقد به هم م ستیبه آن دو که در حال پچ پچ باهم بوده نگر نیآرت

 شناختمیو نم نیحس اشتباه است وبا خود گفت :)اگه آرم نیکه ا دیفهم یم یشد اما به خوب یم شیحتدر وجودش باعث نارا

 ( دیدر کنارهم خوشبخت"وشما واقعا ستیکردن من ن اهیس یرفتار برا نیکردم که ا یوباهاش بزرگ نشده بودم باور م

 

وبه سالن رفت . آندو هنوز سر گرم  ختیر یچا نیوآرم نیآرت یقرار داد و برا ییظرفشو نیظرفها را در ماش هیاز شام سا بعد

 فقط شنونده باشد دادیم حیگفتگو بودندو او ترج

 

 هم به همراهش از آپارتمان خارج شد نیقصد رفتن کردآرم نیآرت یوقت

 

به  دی.باو گذشته اش بود  نیآرم ریشد اما همه ذهنش درگ ییرایپذ لیوسا ینهاد وسرگرم جمع آور یرا کنار نیآرت لپتاپ

بداند ،اما عکس  نیرا در موردآرم زیحق او بود که همه چ نید،ایپرس یدر مورد گذشته اش م نیداد واز آرم یخودش جرات م

 نیآرم نکهیرا متذکرخواهد شد .از ا شانیعمر زندگ یخواهد زد و کوتاه ادیفر رشبرس ایباشد ؟ آ توانستیچه م نیاللعمل آرم

 یم یزد ) تا ک بیدر وجودش به او نه یزیمنصرف شد اما چ مشیواز تصم ختیشود قلبش فرو ر ادآوریبازهم قرارشان را 

 ( یخش کن نیآرمگاه  یگاه وب یهایوتنها دلت را به مهربان یدست وپا بزن یاحساس پوشال نیدر ا یخواه

 

 ستیبه بارورش ن یدیکه هرگز ام یباش یسخت است دلخوش احساس چه

 

 نشیزبیبا نگاه ت نیآنها را جمع کرد آرم زدیها را با صدا بهم م یشدستیکه پ یزده در حال جانیدستپاچه شد وه نیورود آرم با

 را بدست گرفت ونیزیمبل انداخت وکنترل وتلو یخودش را به رو یحرف چیه یب ینظر داشت ول ریحرکاتش را ز

 

گفتن حرفش  یاو را مضطرب کرده بود و دوباره برا نیومتفکر آرم شانیوارد آشپزخانه شد چهره پر ییرایپذ لیبرداشتن وسا با

بکشد  ادیبرسرش فر نکهیاش،از ا ینیب شیپ رقابلیغ یازعکس العملها دیترس یم نیدودل شده بود از حاالت کنترل نشده آرم
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را  نیکه لپتاپ آرت یللرزان به سالن رفت ودر حا یوحشت داشت .با پاها یزیشترازهرچیشود ب شانیعمرزندگ یادآورکوتاهیو

 داشت آرام نجوا کرد: یبرم

 

 ریشب بخ-

 

 به او انداخت وگفت: ینگاه مهربان نیآرم

 

 !یخسته نباش-

 

 مهربان شده بودآهسته گفت: نهمهیروزها ا نیچرا ا ستیبه او نگر رتیح با

 

 یمرس-

 

 گفت : یریلبخند دلپذ با

 

 -میباهم حرف بزن دی!با نیبش

 

 را کنارش قرار داد نیمبل نشست ولپتاپ آرت نیاول یوسربه راه در برابر معلمش همانجا رو عیمط یکودک مانند

 

 با محبت گفت: نیآرم
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 میخر یمارك روز م هی میر یسرم خلوت شد با هم م کمینگران لپتاپت نباش ،-

 

 زد وگفت: یحیمل لبخند

 

 تونم از لپتاپ اون استفاده کنم ی،فعال م دیرو برام کش شونیزحمت کپ نی،اطالعاتش مهم بود که آرت ستمینگران اون ن گهید-

 

 مقدمه گفت: یوب دیکش یقینفس عم کالفه

 

 نجایا ادیب یا گهیهر مرد د ایو نی،آرت ییوتو تنها ستمین یمن دوست ندارم وقت هیسا-

 

 وسردرگم گفت: ستیبه او نگر رانیح یچشمان با

 

 اما اون..............-

 

 وگفت: دیحرفش پر انیم

 

 -درسته،اون برادرمه ،اما تو................  آره

 

 :دیپر از سوال مصرانه پرس یبا چهره ا هیحرفش را خورد وسکوت کرد سا ادامه
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 یگ یحرفتو کامل نم ،چرایاما من چ-

 

 آهسته گفت: ناچارا

 

 یستیاز مسائل ن یسر کی انیتو در جر-

 

 :دینگاهش کرد پرس ظیغ با

 

 دونم ؟ یکه من نم دنیمسائل چ نیا-

 

 وگفت : دیکش یآلود آه درد

 

 کنه یازم نپرس چون ناراحتم م یزیکنم چ یخواهش م هیسا-

 

 گفت : نیوغمگ مصمم

 

کنم فقط  یومن از ندونستنش ،خواهش م یکه تو از دونستنشون ناراحت ندیچ نهای!ا نیآرم یکن یاز من پنهون م ویچ یتو دار-

 تو قرار دارم یزندگ یبهم بگو ،بهم بگو من کجا
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 چیتو ه دیو بگو زدیدستش بر یرا رو یآب پاک نیآرم دیترسیحال م نیدر ع فشردیرا م شیشده بود و بغض گلو یاحساس دوباره

 یمن ندار یدر زندگ یحق

 

 و بدونم زیحقو بهم بده که همه چ نیکنم ا یداشته باشم خواهش م یتو حق یزندگ یتو لونیاپس کیاگه تنها به اندازه  -

 

صورتش را فرا گرفت  ینتوانست بغضش رامهار کند وآرام اشک پهنا هیزد ،سا یدر سالن چرخ یبرخواست و عصب شیاز جا نیآرم

گونه اش را پاك  یرو یشده بود با سرانگشت اشکها رهیکه به چشمان اشکبارش خ یزانو زد و در حال شیکنار پا تاًینها نی،آرم

 کرد و ملتمسانه گفت:

 

 کنهینم دومونیعا زیچ چیبرا هردومون ه یباور کن دونستن اون جز ناراحت هیسا یحق توئه ول قتیدونستن حق دونمیم-

 

 آرام زمزمه کرد شی: با نگاه باران

 

 ستین یحق من از زندگ نیاما ا-

 

 گفت: یمهربان با

 

اما  یرو دار نهایبهتر از ا یلیخ اقتیو تو ل ستیحق تو ن یکوفت یزندگ نیکه ا دونمی،م نهیغصه ام هم هم شتریو ب دونمیم-

 یو ضربه بخور یاریدر کنارم دووم ب یکه نتون ترسمی! م ترسمیم

 

 :دیبه او جرات داد بگو نیو نگاه ارامش بخش آرم لحن
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 یدیمنوآزار م یدار یزیاز هر چ شتریاما تو با نگاه پر از شکت ب-

 

 شد ودرمانده گفت: رهیخ شیعمق چشمان عسل چانه اش زد و سرش را باال آورد و در ریز دست

 

 هرجور شده ازت محافظت کنم خوامیمن فقط نگران توام و م-

 

 نهمهیوهمه کس ا زیتو نسبت به همه چ دگاهیبدونم چرا د خوامیمن فقط م ه؟یفقط بهم بگو مشکل تو چ کنمیخواهش م نیآرم-

 یتو یزیچ چیه گهیبدونم ،باور کن د نویا خوامی.من فقط م یبش خزدهیاحساس و  یب نهمهیباعث شده تو ا ی؟بهم بگو چ هیمنف

 ستیبرام مهم ن یزندگ نیا

 

 گفت: شانیوصدا دار پر قیعم ینفس دنیشد سپس با کش رهیمتفکر به او خ یبرد ولحظه ا شیکالفه دست در موها نیآرم

 

 امیمسئله کنار ب نیتا خودم با ا یبهم فرصت بد دیفقط با گمیخودم بهت م زویروز همه چ کی،باور کن  هیبه من اعتماد کن سا-

کنم فقط  فیبرات تعر زویهمه چ دیزمانش رس یوقت خورمیکنه قسم م یخودشوط یروال عاد یزندگ نیبزارا کنمی،خواهش م

 ینپرس یزیچ نیآرت یحت چکسیو از ه یکه تا اون روز تحمل کن یبهم قول بد دیبا

 

 مستاصل آرام گفت: یرا در دست گرفت و با نگاه هیسا دست

 

 ؟ یدیبهم قول م-
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از جا برخواست وچون او را هم از جا بلند کرد  نیتکان داد .آرم دیاراده سرش را به نشانه تائ یلحن مهربان کالمش ب ریتاث تحت

 آرامش بخش گفت: یبا لحن شدیم رهیکه در عمق چشمانش خ یودر حال

 

وقته که نمره رو برات رد  یلیکردم خ یو همه رو بررس دمیتنوشته هات و دهم نباش من دس قتیبرو بخواب ،نگران تحق گهید-

امتحانات  یتو خوادی،دلم م یامتحانها بذار یبهتره همه تالشتو برا یکن شیوقتت و صرف چاپ و صحاف خوادینم گهیکردم ،پس د

 یسربلندم کن

 

 : دیگشاد شده پرس یچشمان با

 

 ؟یدیمنو کجا د یتو دستنوشته ها-

 

 زد وگفت : ینیدلنش لبخند

 

همه رو  یخوابیهمون شب از زور ب یاوپن جا گذاشته بود یخونه وبا هم حرفمون شد رو یاومد ریاونشب که به خاطر بابات د-

 بهت بگم یاشتباه کرده باش ییخوندم و محاسبه کردم که اگه جا

 

 گفت : یپوزخند با

 

 یباش یباز یاصالً اهل پارت کردمیفکر نم-

 

 کدوم از بچه ها نکردم چیتو کردم برا ه قیرو که صرف خوندن و محاسبه تحق ی،من وقت ستمیهم ن حاال-



 یمهمان زندگ

922 
 

 

 چرا ؟-

 

 لبخند گفت: با

 

 یهستم که قراره تو استادشون بش ییخوب نگران اون بچه ها-

 

 مهندس ناظر بشم خوامیاما من که قصد ندارم استاد بشم وم-

 

 دم یاجازه رو نم نیقبلنم بهت گفتم که من بهت ا -

 

 دیپرس تیدرهم رفت وبا قاطع شیاخمها

 

 ؟ لیبه چه دل-

 

 لحن سخنش را عوض کرد وگفت : یدرونش شد وبا لبخند یاز چهره پر ازاخمش متوجه ناراحت نیآرم

 

 سوزهیم یکه قراره تو ناظرشون باش ییچون دلم بر اون ساختمونا-

 

 یریگیدست کم م نهمهیمنو ا یعنی-
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 مبل انداخت و گفت: یرا رو خودش

 

که  نمیبی،حاال م یاسم و کالسش انتخاب کرد یرشته رو فقط برا نیو ا یستیکاره ن نیاصالً ا کردمیبرخالف نظر اولم که فکر م-

 یواقعاً عرضه اش و دار

 

 کامله قمیکه تحق یدونستیپس نگو خودت از اول م ،یفرجه داد هیبهم  گمیم-

 

 یاگه اون شخص تو باش یحت کنمینمارفاق  چکسیکارم به ه یمن تو-

 

 فرق دارم؟ هیمن ؟ مگه من برات با بق یچرا حت-

 

 زد و گفت: یلبخند طنتیباش

 

 -! دیتو شا یبرا یمن که نه ول برا

 

 ادامه داد چرخاندیخودش و او م یکه انگشتش را رو یحال در

 

 گمیبخاطر رابطمون م-
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 در کنارش نشست و گفت: یمبل چرم یرو هیسا

 

 یهدف یرابطه به نفع خودم استفاده کنم و فکر کنم قبالً هم بهت گفته باشم که من درس و برا نینخواستم از ا چوقتیاما من ه-

 نمره ینه برا خونمیکه خودم دارم م

 

و غد و تو چه دختر سرکش  دونمیشده حاال م رمیدر مورد اخالق تو دستگ ییزایچ هیمشترك  یچند ماه زندگ نی!.... در ادونمیم-

 فوق العاده مغرور نطوریو هم یا کدندهی

 

 شیبه مغرور بودنش باعث خوشحال نیله شده باشد اما اقرار آرم نیاجبار و تعصب آرم ریچند ماه غرورش در ز نیدر ا کردیم فکر

 گفت: یشد پس با سرخوش

 

 بد؟ ایاز نظر شما خوبند  نهایحاال ا-

 

 زل زد گفت : شیچشمها یوتو برگشت

 

گفتن ارزشهاشون دارن اما از  یبرا یزیادم ها چ نیا شهیمغرور و دوست دارم البته غرور با اعتماد بنفس ، چون هم یمن آدم ها-

 و لجاجتت متنفرم یسرکش

 

 خوشحالم-

 

 دیگرد شد ومشتاقانه پرس چشمانش
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 ؟یزیاز چه چ-

 

 ادیوجود من هست که شما از اون خوشتون ب یهم تو یزیچ هی نکهیاز ا-

 

 باال رفت و آرام زمزمه کرد رتیاز ح شیابرو یتا کی

 

 ؟ ادیچرا برات مهمه که من از تو خوشم ب-

 

لبخند  کیکرده بود پس با  رشیغافلگ نیزده بود و سوال آرم یاراد ریحرف را کامالً غ نیبه او بدهد ا دیبا یچه جواب دانستینم

 گفت: یکامال ساختگ

 

 شهیسخت م یلیخ یزندگ نیکه تحمل ا ادیهم بدمون ب زیو اگه قرار باشه از همه چ میکنیم یبا هم زندگ میبه هر حال ما دار-

 

 :دیمقدمه پرس یلبش نشست و ب یرو یلج لبخند

 

 ؟ ادیمن خوشت م زیپس تو از چه چ -

 

شتانش کرد اما با انگ یانداخت وشروع به باز ریبا سکوت نگاهش را به ز لیدل نیقصد تمسخرش را دارد به هم نیکرد آرم فکر

 زمزمه کرد نی.آرم دادیمنتظر جوابش بود آزارش م یکه در کمال خونسرد نینگاه آرم ینیسنگ
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 ! یگ ینم یچیچرا ه-

 

 نگاه نافذش نجوا کرد : ریسرش را بلند کرد وز آرام

 

 از غرورت!-

 

 گفت: یبلند یخنده و با صدا ریزد ز یپق نیآرم

 

 بشم یو عوض فتهیکه باعث شده خودش هیمنظورت همون غرور-

 

صورتش را  نیکرد آرم وانهیقلبش را د یلحظه ا نیآرم یاما چهره خندان و دوست داشتن دیخجالت لبش را به دندان گز از

 صورتش آورد و گفت: کینزد

 

 ینیاوقات حس کنم اصالً زم شتریب شهیکه باعث م یهم دوست دارم .همون سادگ تویو سادگ یاز غرورت پاک ریاما من به غ-

 یستین

 

 آرام ادامه داد: دیکش یقیرا دلبسته خودش کرده بود .نفس عم هیسا نشیریش نگاه

 

 نیکه ا یخودت خبر ندار هی!..........سا یبرگردون یکه منو به زندگ یاز آسمون اومد کنمیاوقات فکر م شتریکه ب یپاک نقدریتو ا-

 یکن یچه معجزه ا یتونینگاه افسونگر م نیکه با ا یدونیچقدر پاك ومعصومند ،تو نم نیریمسحور کننده و لبخند ش یچشمها
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 کردیگلوله آتش شده بود و داشت نابودش م نینگاه آرم زدیم رونیاش ب نهیبه شماره افتاده بود و قلبش داشت از س نفسش

ودر نگاه هر دو  زدندیزبان نگاه با هم حرف م با یلحظه ا یبرا کردینگاهش م قیعم نینگاه مشتاق را نداشت آرم نی.تحمل ا

 گفت: قیعم ینگاه ملتهبش را از او گرفت و همراه با اه نیآرم یپس از لحظه ا زدیموج م یعشق و دلدادگ

 

 یبه استراحت دار ازیو ن یفردا تا عصر سرکالس یبخواب یبهتره بر-

 

.دست  اوردیخودش ن یاحساساتش را به رو یبود هم متعجب بود و هم خوشحال ول شیبرنامه کالس انیدر جر نیآرم نکهیا از

 گفت: نیرا بردارد که آرم نیکرد لپتاپ آرت

 

 بخرم دیلپتاپ جد هیخونه استفاده کن تا برات  ستمی،فعالً از س یندار یاچیلپتاپ احت نیبه ا گهید -

 

 کنم ؟ کاریچ نیپس با لپتاپ آرت-

 

 دمیفردا خودم بهش پس م-

 

 اما ممکنه ناراحت بشه؟-

 

ما رو  لیدل تونهیداشته باشه اون نم یدخالت دیرابطه ما نبا یباهاش حرف بزنم و بهش بگم که تو دیمسئله نباش با نینگران ا-

 درك کنه ،پس بهتر که فک کن رابطه ما باهم مثل همه زن وشوهراست ییجدا یبرا

 

را جمع  شیها یها و نگران یجمله همه مهربان کیبا  شهیهمه وجودش را منجمد کرد چرا هم یحرفش به مانند آب سرد نیا

خواست  یانداخت ؟دلش م یدست م یبا سنگدل نگونهیاو را ا یخودخواه تیچرا با نها د؟یکوبیو محکم بر فرق سرش م کردیم
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 یاهیحرف آخرت چه هست(( چشمانش س نیو اچه بود  شتیچند لحظه پ راف،آن اعت یتیدوشخص ی))روان دیبکشد و بگو ادیفر

 خفه آهسته زمزمه کرد : ییبا ضعف و تن صدا دیچرخیو همه خانه دور سرش م رفتیم

 

 ریشب بخ-

 

 محبت آرام جوابش داد: با

 

 یخوب بخواب-

 

 هیداد گر دنیداد و به بغض مهار شده اش اجازه ترک هیومسخ شده وارد اتاقش شد ؛ در را پشت سرش بست و به آن تک مبهوت

که  یافتاد چقدر لحظه ا نییدرب سر خورد و پا یسطح چوب یجانش رو مهیو ن فیشد بدن ضع لیآرامش کم کم به هق هق تبد

 مهم است نیآرم یبود و چقدر احمق بود که باور کرده بود وجودش برا لدوستش دارد شاد و خوشحا نیبود آرم دهیشیاند

 

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

 

 نوزدهم فصل

 

 یشب قبل چند بار پشت سر هم خون دماغ شده بود ونتوانسته بود درست وحساب دارشدیاز خواب ب یبیبا سردرد عج صبح

ز ا دادیم رییاش را تغ هیحرف بزند ، حرف زدن با او روح نیداشت با نازن ازیآمد. ن نییبخوابد ،خسته پتو را کنار زد و از تخت پا

 لباس از اتاق خارج شد دنیآمد وپس از پوش رونیب ییاز دستشو گرفتیمثبت م ینرژا شهیهم نیشاد و سرزنده نازن هیروح
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 شیو ستا نیاسمیدر کنار  مکتین یرو نیرفت نازن نیاش با نازن یشگیبه طرف محل قرار هم کراستیدانشگاه که شد  وارد

 مجلس بود ینشسته و سر حال و شاداب سخنگو

 

 گفت: نیگوش نازن یتو دادیتکان م شیو ستا نیاسمی یدستش را به نشانه سالم برا کهیودر حال ستادیسرش ا پشت

 

 شهیتموم نم تیباطر یزنیحرف م نهمهی! تو ا یناز-

 

 به طرفش برگشت و با لبخند گفت: نینازن

 

 شمیشارژنم یمن که با باطر زدلمیعز-

 

 یکنیم یحراف نهمهیا یکه سر صبح یشیشارژم یپس با چ-

 

ساعت چنده ،  نینگاه به اون ساعت خوشگلت بنداز بب هی ینه و سر ظهر یسر صبح "، دوما شمیعشق شارژم یرویمن با ن "اوال-

 ادب خانم یب یجا گذاشت یسالمتو تو تاکس"سوما

 

 دررفت دیخوشگل تو رو که د افهیاستاد ادب ومعرفت ،سالمم ق-

 

 بااون لپتاپ قراضت یکرد کاریکرده !..حاال چ ی،قاط یادیز یسالمت هم مثل خودت از عشق وعاشق-

 

 دونه مارك روز بخرم هی یانداختمش اشغال-
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 با اون شو........... زارهیبراخودش م یاوه اوه چه کالس-

 

 و گفت دیوسط حرفش پر هیسا

 

 ومدهیس تا استاد نسر کال میبر دیپاش دیگرفت نگیتیم نجایحاال چرا ا-

 

 گفت: نیبود شرمگ نیبا او سر سنگ هیکه هنوز سا شیستا

 

 قبل از ازدواج شیاستاد رفته آزما شهیکالس برگزار نم-

 

 را باال انداخت وگفت : شیابرو متعجب

 

 ازدواج کنه ! خوادیاستاد برومند م یجد-

 

 با غصه گفت: نیاسمی

 

 ؟ یبپرس با ک-

 

 :دیذوق پرس با
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 دانشکده است ؟َ  یبچه ها از

 

 جوابش داد: شیستا

 

 -میکه ما خبردار نشد دیقاپ استاد و دزد یچه جور دونمینم یبا رعنا ،دختره دهات آره

 

 گفت: شیرو به ستا نینازن

 

هم  یآش دهن سوز نیبود استاد برومند خپل همچن شیخوشگل وسگ یرعنا با اون چشا فی،بخدا ح دهیرو دزد یچ یچ-

 نیگندش کرد نهمهیکه شما ا ستین

 

 دیبا حرص نال نیاسمی

 

 رمیمیبراش م نهمهیکه ا ی، من نهیبیمنو نم خیآخه پس چرا دکتر مشا-

 

 دوخت نینگاه مضطربش را به نازن اریاخت یرعشه بر اندامش انداخت ب خیدکتر مشا اسم

 

 با تمسخر گفت: شیستا
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 یریاز کجا بدونه تو براش دل ضعفه م دیبا چارهیآخه اون ب-

 

 چند بار بهش خط دادم اما محل سگ بهم نداده-

 

 یدیچسب نی!......آخه مگه آدم قحطه که به ا یخنگول یلیخ گهیتود- نینازن

 

 دوخت وجواب داد نینگاه ناراحتش را به نازن نیاسمی

 

 یو با چه غرور رهیراه م یژیبا چه پرست نیهم هست ،بب یدانشگاه کس نیا یتو خیتر از دکتر مشا پیمگه خوشگل تر و خوشت-

 جنتلمنه به تمام معناست کیبه خدا  زنهیحرف م

 

 !گهیجونگ و خودتو خالص کن د ونگیه میبگو ک یبار ک هی-نینازن

 

 :دیبا تعجب پرس نیروبه نازن شیستا

 

 بود؟ یک یکه گفت نیا-

 

 گفت: یانداخت وبا بدخلق شیبه ستا یگوشه چشم نینازن

 

 تیبفرستمش خواستگار یخوایپسر عمه بابام ، م-
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 کالفه داد زد: نیاسمی

 

 نهیبه سرم کنم که منو بب یچه خاک دیبردار و بهم بگو با یتو رو خدا دست ازلودگ نینازن-

 

 گفت : یحرص نینازن

 

 باشه که! یچ یچ دونمیو چه م پیوچشم پاك باشه ، نه خوشگل وخوشت رتیزور بازو داشته باشه، با غ دیمرد با و،یک یآخه آ-

 

 :دیپرس نیبه مکالمه آنها گوش سپرده بود باضعف رو به نازن رتیکه تا اونموقعه ساکت بود و با ح هیسا

 

 امروز چش شده ؟ نیا یناز-

 

 ! خل شده دونمیم یچ-

 

 گفت: یبا دلخور نیاسمی

 

 ییاگه هرکه عاشقه ،خله ،پس خودت نمره اول کالس خال-

 

 گهیانداختم تو هچل سروش د یدست یومدم خودمودستمنم خل بودم که ا یفکر کرد یچ-
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 :دینال یعصب هیسا

 

 نه؟ ای هیچ انیجر یگیبه من م نینازن-

 

 گفت: یوبا خونسرد دیکش یآه نینازن

 

 یبا رعنا ازدواج کنه قاط زده حساب خوادیاستاد برومند م دهیشن یطرف از وقت دونمیچه م-

 

 نشست و گفت: مکتین یرو یحس یبا ب هیسا

 

 داره ؟ خیبه دکتر مشا یچه ربط نیخوب ا-

 

 گفت: یوبه تند دیکش یغیبا حرص ج نینازن

 

 که بگه عاشق آر... کشهیداره خودش و م نیاسمیبابا  ،یتو چقدر کودن هیسا یوا-

 

 حرفش را خورد وآرام زمزمه کرد ادامه

 

 گهید خهیدکتر مشا-
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 با ضعف گفت:و ستینگر نیاسمیبا ناباورانه به  ختیفرو ر هیسا قلب

 

 ؟ گهیراست م یاسی-

 

 ادیم خوشم اون از گفتم بهتون بار هزار حاال تا که من بابا– نیاسمی

 

 یباش یکردم جد یفک نم یول یآره گفت- هیسا

 

 کالفه گفت: نینازن

 

 ازدواج بدم شنهادیبرم بهش پ دیحاال با ادیخوب منم ازش خوشم م-

 

 :دیپر نیناراحت به نازن نیاسمی

 

 ینیبب یخوشم اومده توچش ندار یکیآدم از  نهمهیا نیحاال من ب-

 

 گفت: یسابقه ا یب یکنارش نشست وبا مهربان نینازن
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 یو فردا معلوم شد طرف متاهل وزن داره ،اونوقت م میبشه اومد یچشم و گوش بسته عاشق کس دینبا یدل من ، کس زیعز-

 یچکار کن یخوا

 

 گفت: تیزد وبا قاطع یلبخند نیاسمی

 

 نهیتازه اون چش نداره زنارو بب ستیحلقه تو دستش ن ینیبینه بابا زنش کجابود نم-

 

 وگفت: دیوسط حرفشان پر شیستا

 

 رونیخانم ازبرج زده ب هیبا  دهیدوست پسرش رضا گفته چند بار د گفتینباش تارام الیهم خوشخ یلیخ یاسی-

 

 دیپرس شانیآشفته و پر نیاسمیبند آمد ،  جانیاز ه هیسا نفس

 

 ؟ دهیرضا اونارو کجا د-

 

 جوابش داد: یبا خونسرد شیستا

 

 خونه داره خیکه دکتر مشا هیهمون برج یتو شیخونه مجرد یدونست یمگه نم-

 

 وبا خشم گفت: دیشد وچهره در هم کش یآتش نیاسمی
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ناخنام  نیو با هم کنمیدختره رو از ته م یسهایدستام دونه دونه گ نیرابطه داشته باشه با هم یبخدا اگه راست باشه واون با کس-

 ذارمیم یادگاریصورتش  یرو

 

 گفت یبا لودگ نینازن

 

 طرف زنش باشه تو رو سنه نه دیکرد ،خو آخه خنگول شا یباز فاز ونولش قاط نیبفرما ا-

 

 کردو گفت: نیرو به نازن خوردیبحث حالش بهم م نیکه داشت از ا هیسا

 

 اونجا ایالس مشاورت تموم شد بشاپ تو هم ک یکاف رمیمن م-

 

 رو به او گفت: کردیم هیباسا یآشت یرابرا شیکه همه سع شیستا

 

 شمونیپ یحاال بود-

 

 جواب داد آرام

 

 نمتونیبیبعدا م ستینه حالم خوش ن-
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وحالت تهوع هم به آن اضاف  جهیشده و سرگ شتریسردردش ب نیاسمی یشاپ رفت با حرفها یهر سه جدا شد و به طرف کاف از

سوخت که چشم وگوش بسته خودش را گرفتار  یم نیاسمی یاب داد دلش برا وانیل کیشاپ شد و سفارش  یشده بود. وارد کاف

و هنوز  کنمیم یمن چند ماهه دارم کنارش زندگ ی)وقت دیشیاند ودو با خ دیکش یکرده است.آه یعشق پوچ و پوشال کی

 ( یجرات ابرازش وهم ندار یکه حت یدار یبه رابطه ا یدیبتش و بخودم جلب کنم تو چه اماز مح ینتوانستم ذره ا

 

 چقدرصادقانه و مهربان عشقش را ابراز کرده بود نیبود و آرم یشب قبل اشک در چشمانش حلقه بست چه شب خوب یآور ادی با

 

نقشه  نیاش با آرم ندهیآ یچقدر شاد و سر حال داشت برا نکیآورد ا ی! فقط همان جمله را به زبان نمیفقط آن جمله لعنت اگر

 دیکش یم

 

 و نشست دیرا عقب کش یسرم و خورد( صندل ونهی)دختره د نکهیبا گفتن ا نینازن

 

 وحرمان گفت: اسیبا  هیسا

 

 شده یآدم آهن هیباالخره تونست قبول کنه که عاشق  یچکار کرد-

 

 گفت : یبا پوزخند هیرو به سا نیگذاشت و رفت .نازن هیمقابل سا زیم یآب رو وانیل کی شخدمتیپ

 

 عشق آخر وعاقبت نداره نیباور کنه که ا خوادیعشق کورش کرده و نم-

 

 شده؟! نیعاشق آرم یشیآت نهمهیا ییهو هیحاال چطور  -
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 زنهیم نهیوبه س نیوقته که سنگ آرم یلیخ چارهیهم نبود ب ییهو هی-

 

 داره؟ یدیخودش هم ام-

 

 بهت نگاهش کرد وگفت: با

 

 ؟ ینیب یخودت نم نوی،ا ذارهیها ،اون محل سگ به دخترا نم شهیم تیزیچ هی هیسا-

 

 فهمه ؟! یم نوی؟ اونم ا یچ نیاسمی-

 

 شهیسرش نم زایچ نیا یچه کنه که عاشق یفهمه ،ول یم-

 

 ودوباره گفت : دیرا برداشت وبا حرص تا آخر سر کش هیآب سا وانیل

 

تو قلبش  ییجا هی یو هنوز نتونست یکنیم یباهاش زندگ ینمونده بود بهش بگم تو چند ماهه که دار یزیچ گهی!د ونهیدختره د-

 و غصه بخوره تا که اون عاشقش بشه نهیجا بش هی خوادیحاال اون م یبراخودت باز کن

 

 کردمیفکر م نیخودمم داشتم به هم-
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 صحبتش را عوض کرد ودرمانده گفت : لحن

 

 شده رشیاس ینجوریبهش کرده که ا یمحبت هی نیآرم دیشا یناز-

 

 گفت : ینگاهش کردوبا لحن تند تیبا عصب نینازن

 

 یشد داشیعاشق وش ینجوریمحبت غرق کرده بود که ا یایدر ی!.....مگه اون خودتو تو یزنیحرفو م نیچرا ا گهیتو د-

 

 بود که ناخواسته مهمان قلبش شده بود یووابسته عشق ریاو اس گفتیدرست م نینازن

 

 دهیواقعا دوست پسر تارا مارو با هم د گفتیم یچ شیستا نینازن-

 

 یخود ناراحت بش یب خواستمینگفتم چون نم یزیبودم اما چ دهیمن قبال از تارا شن -

 

 گفت : شانیپر

 

 حاال چکار کنم !.....اگه بچه ها بفهمن ؟-

 

 !شهیم یبفهمن مگه چ بذار
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 ناراحت بشه نیآرم ترسمیم-

 

 داد زد نیخشمگ نینازن

 

 هیچ یناراحت بشه وبفهمه اصال ناراحت کمیبه درك که ناراحت بشه !.....بذاراونم -

 

 دیکرد و با آرامش پرس یاش شده بود پف رهیغمگرفته خ یبا چهره ا هیسا

 

 غرق شده ؟ تیمگه کدوم کشت یگرفته ا نهمهیچرا امروز ا حاال

 

 بود نیقلب آرم یهمون که تو-

 

 رفته اون تو چه کار! تیکشت یستیخل شده ،آخه خودت تو قلبش ن زمیعز هیکه سا رمیآخ بم-

 

 کنهیم جمیو گ یعصب نیهم شتریداره وب یچه مشکل دونمینم نینازن-

 

 خوب رك و پوسکنده ازش بپرس چه مرگشه-

 

 داره یمشکل اساس هیاون  کنمیمن فکر م نینازن ادیبا خودش کنار ب فرصت بدم دبهشیبهت بگم،با یزیچ تونمیفعال نم گهیم-
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 ؟ دمیکه من از روز اول فهم نویا--

 

 سر در گمم کرده یکه حساب گفتیدر موردش م ییزایچ هی نیآرت -

 

 گفت ؟ یمگه چ-

 

 به زنها نداره یشیگرا چیاون ه گفتیم-

 

 گفت ؟ یشد وبا ناباور رهیمتعجب به او خ یبا چشمان نینازن

 

 !یگیم یجد-

 

 بود یمنظورش چ ستمیمطمن ن-

 

- - 

 

 کنهیم یداره چه غلط رونیتا نصف شب ب یفهمی، چه م یاون زندون ی! تو که همش تو یدونیتو چه م-

 

 ستین یمیکه برادرشه هم صم نیبا آرت ی! ،........اون حتشناسمشیحد که م نیتا ا-
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 متفکر به خودش گرفت وبا تمسخر گفت : یژست

 

 گهیالك پشته که فقط تو الك خودشه د هیداره ونه به مردها ،پس بگو  شینه به زنها گرا یوقت-

 

 پنهون نکرده نویا چوقتیدوست دختر داره که ه هیاما اون -

 

 یدیچرا از برادرش نپرس-

 

 بشم یمیباهاش صم یلیخ خوامیکه نم نیبا او حرف بزنم هم لیمسا نیدر مورد ا دمیکشیکه خجالت م نینتونستم ،هم-

 

 چرا؟-

 

 شهیوپرخاشگرم کنهیم رییرفتارش تغ نهیبیمارو با هم م نیچون هر وقت آرم-

 

 ها کنهیم یداره کم کم رو اعصاب من خط کش یعوض فتهیخود ش نیا-

 

 کوتاه ادامه داد یاز مکث پس

 

 ؟یتو واقعا دوستش دار هیسا-
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 گفت : تیقاطع با

 

 داره دنیپرس نیا-

 

 یاریبدستش ب دیبا یخوب اگه دوستش دار-

 

 زدو گفت: یپوزخند

 

 ؟ یآخه چه جور-

 

 یروشت و عوض کن دی،با یو چقدر ظرافت زنانه دار یزن هیکه  یبهش نشون بد دیبا یغرورت بذار یپا رو دیبه خاطر عشقت با-

 یانجام بد ییکارها هیو 

 

 ؟یچه کار-

 

احساساتشو  کمی دونمی،با عشوه حرف بزن چه م ای،خوب براش ناز کن کرشمه ب یاوسکل کنمیوقتا فکر م یبخدا بعض ه،یسا یوا-

 یاتفاق چیهنوز ه یول دیکنیم یبا هم زندگ دیماهه که دار 4 کنمیتکه سنگ ، تعجب م هینه  یزن هیقلقلک بده بذار بدونه تو 

 افتادهین نتونیب

 

 ........... میماروز اول با هم قرار گذاشت-
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 وپرازخشم گفت : دیحرفش پر وسط

 

 بمونه! یکی نیا یقرار روز اولو وللش ،مگه اون روکدوم قرارش مونده که حاالرو-

 

 کنم لیخودمو بهش تحم خوامیمن نم نینازن-

 

نشون نداد خوب  یواکنش یدینه اگر د ایقابلت سرده هنوزدر م نیرو بکن بب نکارای!.....الاقل ا یدختر !،تو عاشقش هیچ لیتحم-

 گهیداره د یمشکل هیمعلومه که واقعا 

 

 دینال غمزده

 

که اونم  کشمینفس م ییکنارش باشم و حس کنم جا خوامی!..... من فقط مستیاگه مشکل هم داشته باشه برام مهم ن یحت-

 کشهیهست وداره نفس م

 

 گفت : یوبا دلسوز نشست شیکنار یصندل یجابرخاست ورو از

 

ماهه  4تو فقط  ،تازشمیکه به چهارتا برخورد عاشقانه دلخوش باش ستیروز و دو روز ن هی، هیعمر زندگ کی،مسئله  هیسا نیبب-

 یبدست آوردنش کن یبرا تویهمه سع دیبا یدوستش دار "، اگه واقعا یمهمون اون خونه ا گهید

 

 ه؟یگه قرار ما جدا یهر شب داره بهم م یوقت یآخه چه جور-
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 هیباور کن با روح یبعد از طالق و تحمل کن یزندگ یخوا یچطور م یزیر یبهم م نهمهیا ییتوکه با گفتن کلمه جدا هیسا -

 یاگه م ،یمال خودت کن شهیهم یکن اونو برا یو بذارکنار و سع یغرور لعنت نیوا ای،به خودت ب یشیداغون م یکه دار یحساس

شاهد زجر  گهیتونم چند ماه د یچون من نم یکناروبخاطر عشقت بجنگ یبذارحماقت و  دیبا یعمر کنارش باش هی یخوا

 مونیپش "که بعدا یو مطمئن ستی!..... اگه هم اون برات مهم نیکه چقدر دوستش دار یبراش اعتراف کن دیباشم ،با دنتیکش

 یم یوداره روز شمار شهیمخوشحال  یلیهست که خ یکیالاقل روش  نیا یادامه بده،چون تو تیلجباز نیپس به هم یش ینم

 مسخره تموم بشه یتراژد نیکنه که زودتر ا

 

 به فکر فرو رفت و سپس با غصه گفت: یا لحظه

 

.چون از اول هم دلش با من نبوده ،  ستین یزندگ نیا یتونم اونو از آن خودم کنم،اون سهم من تو ی،نه............من نم نینه نازن-

هر قدرهم که تالش کنم تنها خودم و  نه،منیچ یخودش م یبا اونو برا یزندگ یایو دوست داره و داره رو یا گهیاون کس د

 کردم لیخوار و ذل

 

 یش یکه بدون اون نابود م یعاشقش نقدریتو ا هیسا-

 

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 

 یاجبار یزندگ نیمنو مجبور به ا نکهیکشه ،از ا یاون داره کنار من زجر م نیکنم،نازن یآرامش م او احساس یالاقل از خوشبخت-

 در عذابه شهیکرده هم

 

 حرف آخرته؟ نیا یعنی-

 

 و با اندوه گفت: دیکش یقیعم نفس
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از اول با من صادقانه برخورد کرد  نم،اونینگاه خودم بب چهیرو فقط از در یکه زندگ ستمین یکه من دختر کوته فکر یدون یتو م-

همون جلسه اول  یو واضح و روشن تو زیهمه چ یوجود داره ، ول شیزندگ یتو یا گهیتونست اصال به من نگه که کس د ی. م

مثل من سر  یبا هم بودن مانع یرو دوس دارن و برا گهیاونها همد نیبهش عادت کنم ودل ببندم،نازن خواستیبهم گفت چون نم

 اونها باشم یبرا یخوام مانع محکم یه و من نمراهشون

 

 ! یخودت گفت نوی! اینیتو عاشق آرم هیاما سا-

 

 دیبدم ، من با حیخودم ترج ینابود یحت یزیاونو به هر چ یعاشقش هستم که خوشبخت نقدریآره من اونو دوست دارم، اما ا-

 کنار برم شیکنم از سر راه زندگ یسع

 

 ستندیآرام گر اریاخت یو هر دو ب دیاو را در آغوش کش هیاز غصه سالحن پر  ریتحت تاث نینازن

 

 ستمیب فصل

 

 یمیبه او فهمانده بود که هر قدر هم که با او گرم و صم نیتا چند روز ذهنش را مشغول خود کرده بود آرم نیآخرِ شبِ آرم جمله

 یبست خودش به خوب یدل م نیاز اول به آرم دیدانست که نبا یم هی.ساستیفراموش شدن قرار اولشان ن یبرا یلیرفتار کند دل

چه رسد به  اوردیدوام ب توانستینم نیروز هم بدون آرم کی یرا تحمل کند او حت یچه ضربه ا دیبا ییکه بعد از جدا دیفهم یم

سخت  یوارهایو با فاصله د زده خیخشک و یبا چهره ا یبود حت یاز آن او م نیتا ابد آرم خواستیبدون او،دلش م یعمر زندگ هی

بود  یافتنیمحال و دست ن یآرزو کیتنها  نیداشت، اما ا یم نیآرم یخیدر قلب  ییکرد کاش جا ی،هر روز آرزو م یو سرد سنگ

 کرد. یسرد بدون او آماده م یروزها یخودش را برا دیقابل نفوذ تر از تصورات او بود و با ریغ نیچرا که قلب آرم
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را در خانه  یپدر چند روز یماریگرفته بود به بهانه ب میبود.تصم دیو درمنزل تحت مراقبت شد شدیپدرش روز به روز بدتر م حال

دارد  اجیبه او احت یاز هر کس شتریکه همسر جوانش ب شدیآور م ادی قهیوهر دق کردیپدرش بماند اما مادرش به شدت مخالفت م

 ندارد اجیهم به او احت یسر سوزن یحت نیکه آرم دیفهم یم یکه خودش به خوب چراواژه مادرش متنفر بود  نی.از ا

 

 زده گفت: جانیوارد شد وه مهیاتاقش سرگرم مطالعه بود که ساغر سراس در

 

 نجان؟یا ایک نیبب ایب هیسا-

 

 :دیشد و پرس زیخ میتخت ن یتعجب رو با

 

 ؟ یک-

 

 استاد ارجمند با مامانش-

 

 :دیگرد شده پرس یچشمان با

 

 خوان ؟ یم ی......چ نجایا-

 

 باال انداخت وگفت : شانه

 

 بابا ادتیاومدن ع دیدونم ؟شا یچه م-
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 حاال کجا هستن ؟-

 

 کنند یدارن با مامان خوش وبش م ئنیپا-

 

اب شت یاز اتاق خارج شد و با حرکات یجا لباس یاز جابرخاست وبا برداشتن شالش از رو عیتخت انداخت وسر یاش را رو جزوه

 دیانداخت و مهربان پرس یبه او نگاه مارشیزده وارد اتاق پدرش شد پدر با چشمان ب

 

 شده ؟ یزی!بابا چ هیسا-

 

 گفت: جانیه با

 

 !ستین یزینه چ-

 

 ؟ یشونیپر نهمهیپس چرا ا-

 

 ننی!! فکر کنم اومدن شما رو بب نجاستیبابا استاد ارجمند ا-

 

 نداره یکه نگران نیا زمیخوش اومدن عز-
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 التماس گونه زمزمه کرد: یلحن با

 

 ازتون دارم یخواهش هیبابا -

 

 نگاهش کرد و گفت: متعجب

 

 دخترم! یچه خواهش-

 

 وآهسته گفت : دیاسترس لبش را به دندان گز با

 

 دیدر مورد ازدواج من بهش نگ یزیکنم چ یدونه من ازدواج کردم خواهش م یاون نم-

 

 هربان گفت:را حس کرد پس م هیسا یآخر نگران تا

 

 خودش یجوون مردم بره دنبال زندگ یذار یچرا دخترم ؟چرا نم-

 

 :دیلبه تخت کنارش نشست وعاجزانه نال یرو

 

 نیهم میتو دانشگاه بفهمه که ما زن و شوهر یکس میخوا ینم نی،فقط منو آرم ستین نیبابا منظورمن ا-
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 ؟ زمیآخه چرا عز-

 

 انداخت وآرام گفت : ریرا به ز سرش

 

 دنبالمون باشه یثیخواد حرف و حد یگه نم یم نیآرم-

 

 مونه یجوون االخون والخون م نیا ینجوریا زمیعز یول-

 

 بشه دیکه از من نا ام دیبهش بگ یچ هی-

 

 ستمیمن اهل دروغ گفتن ن یدون یاما تو که م-

 

 دیخوام شما دروغ بگ یبابا من نم-

 

 گم گفت :شده بود سرد جیدخترش گ یکه از حرفها یعل حاج

 

 ؟ یپس چ-

 

 دیاز ازدواج من نزن یاصال حرف-
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 بگم! یچ دی، اونوقت با یدوباره اومده باشن خواستگار دیخوب شا-

 

 هستم گهید یخورده کس ینیریمن ش دیخوب بگ-

 

 دروغه هیخودش  نیاما دخترم ا-

 

 گفت : یوجد عیسر

 

 بابا یدروغ مصلحت هی-

 

 روحش نشست وگفت : یب یلبها یرو یلبخند

 

 ، دروغ دروغه هیچ گهید ی، دروغ مصلحت یکن یفتوا صادر م-

 

 اتاقت انیکنم دارن م یبابا خواهش م-

 

 از سر اجبار گفت : دیکش یقیعم نفس

 

 شهیم یچ نمیاز دست شما جوون ها ، حاال بب-
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 یبه طرفشان رفت و با سالم ییکامال کذا یبا لبخند هیشدند.سا یو ساغر وارد اتاق حاج عل دیارجمند و مادرش در کنار ناه استاد

آمد و رو به استاد  رونی، از آغوش خانم ارجمند ب دیو بوس دیگرم از آنها استقبال کرد خانم ارجمند مهربان او را به آغوش کش

 داد گفت: یکه دسته گل در دستش را به او م یارجمند با اوهم سالم کرد و آنها را دعوت به نشستن کرد استاد ارجمند در حال

 

 میمزاحم نشده باش دوارمیام-

 

 کرد گفت: یکه تعارف به نشستن م یدر حال دیناه

 

 میبه زحمتتون نبود ی، راض دی؟خوش اومد هیچه حرف نیا-

 

 حالش شد و گفت: یایکرد وجو یرفت و با او احوالپرس یخانم ارجمند به طرف تخت حاج عل-

 

 میشد یمزاحمتون م نهایحال شما نبودم واال زودتر از ا انیدر جرشرمنده -

 

 با ضعف گفت: یعل حاج

 

 دیاورد فیتشر دی، لطف کرد یکنم ، چه مزاحمت یخواهش م-

 

 گفت: یونگران شیبا تشو زیم یوبا پرت کردن دسته گل رو دیدست ساغر را گرفت و بدنبال خودش به طرف آشپزخانه کش هیسا

 

 کارش دارم ادیمامانو صدا بزن بگو ب-



 یمهمان زندگ

954 
 

 

 گفت : دیکش رونیدستش ب انیساغر با خشم دستش را م-

 

 یگ یچرا خودت بهش نم-

 

 رمیمیم جانیدارم از ه ینیب یخودت نم-

 

 یاومدن خواستگار یوا، چرا ؟....... نکنه فکر کرد-

 

 وگفت : دیکش یقیدرونش نفس عم جانیکنترل ه یبرا

 

 مطمئنم کنم بلکه یفکر نم-

 

 گفت: یپوز خند ساغربا

 

 دختر! یخوا یمگه تو چند تا شوهر م-

 

 به ساغر گفت دیخریم یکه تند وتند در فنجانها چا یحال در

 

 کنم سربه سرم نذاروبرو مامانو صدا بزن یخواهش م -
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 ، تا برم صداش بزنم یمضطرب نهمهیبهم بگو چرا ا-

 

 را به دستش داد و گفت: یچا ینیس

 

 زرزر نکن وزودتر برو نهمهیا-

 

وارد آشپزخانه  دیکه ناه دینکش یروانه اتاق پدرش شد طول رتیپر از ح یرا ازدستش گرفت و چشمان یچا ینیبه اجبارس ساغر

 با آرامش گفت: هیشد و رو به سا

 

 جانم!-

 

 آشفته گفت: یلحن با

 

 کنم بدادم برس یمامان خواهش م-

 

 گفت: یبا نگران دیناه

 

 شده دخترم! یچ-
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 گفت: یبه دنبال مادرش وارد اشپزخانه شد و بالودگ ساغرهم

 

 شیکنه ارجمند بازم اومده خواستگار یورش داشته، فکر م الیوهم و خ-

 

 : دیبا بهت از او پرس دیناه

 

 گه ؟! یراست م-

 

 دانشگاه خبر نداره یکس تو چیاصال ه یعنیمن ازدواج کردم  دونهیمامان ارجمند نم-

 

 زمیعز یخب چرا بهشون نگفت-

 

 میاعالم کن یلیبعد از فارغ التحص میخوا ی، م میسوژه دانشگاه بش خوادینم نیچون آرم-

 

 ! شهیکه نم ینجوریاما ا-

 

 دیبهشون نگ یچیه نیمامان تو رو خدا در مورد آرم-

 

 ؟ یچ یاومده باشن خواستگار"اگه واقعا-
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 گهید دیسرهم کن یزیچ هی دونمینم-

 

 وگفت: دیکش یآه دیناه

 

 تنها نشستن زشته ششونیپ میبر ایحاالب-

 

کنار خانم  دیبود.ناه یرابرداشت وبه همراه مادرش آشپزخانه را ترك کرد استاد ارجمند سرگرم صحبت با حاج عل وهیم ظرف

 نکهیازا یت خواهومعذر ینیمقدمه چ یخانم ارجمند پس از کل یارجمند نشست و دوباره به او خوش آمد گفت پس از لحظه ا

 رهیخ هیسا یرو دیوناه یرا مطرح کرد نگاه حاج عل هیاز سا یخواستگار رخواستد تایمزاحم آنها شده است نها تیموقع نیدرا

 گفت: یبعد از سکوت کوتاه یکرد حاج عل یانداخت وبا انگشتانش شروع به باز ریسرش را به ز نیشرمگ هیمانده بود سا

 

 ندارم که به شما بدم یندیمن شرمنده شماهستم چون اصال جواب خوشا-

 

 زد وگفت: یارجمند لبخند خانم

 

به فارغ  گهید یکه به سالمت نیجون هست هیکه منتظر تموم شدن درس سا دیدشمنتون شرمنده ، اما شما سال قبل گفت-

 نیا یتو ستیباال سر خانوادتون، بهترن شهیهم تونیو ساصد سال عمرتون باشه  ینمونده.اما حاج عل یباق یزیاون چ یلیالتحص

 ؟! دیباش هیسا ندهیهم بفکر آ کمی تیوضع

 

 یکه سع یشد وبا لحن یعصبان کردیپدرش را گوشزد م یماریپرده ناعالج بودن ب یو ب حیصر نهمهیخانم ارجمند ا نکهیاز ا هیسا

 از خشم درونش باشد گفت: یعار کردیم
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 ............کنمیخانم ارجمند خواهش م-

 

 گفت: دویحرفش پر انیم یآگاه بود با لبخند یبه خوب هیسا هیکه از روح یعل حاج

 

 میباور کنه من رفتن خوادیهنوز هم نم هیکه ،سا دینیب یم-

 

 اضافه کرد یبا مهربان هیروبه سا سپس

 

 ما رو تنها بذار کنمیخواهش م زمیعز-

 

 اتاق پدرش را ترك کرد یکوتاه ینگران و مضطرب بود اما از جا برخاست و با معذرت خواه نکهیباا

 

 روبه مهمانانش ادامه داد یعل حاج

 

 دوستشون دارم شتریکه از جونمم ب زمندیعز یدخترا ایدن نیا یمن تو یتنها نگران حهیو صح نیشما کامال مت شیفرما-

 

 دیکنیرد م یواه لیداشته و داره که شما همشون روبه دل یادیز یخواستگارها هیکه سا دونمیمن م یحاج یول-ارجمند  خانم

 

 زدوگفت: یروح یبا ضعف لبخند ب یعل حاج
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 نبوده یمن اصال واه لیدل-

 

 :دیارجمند مضطرب پرس استاد

 

 ؟ یلیچه دل-

 

 گفت : تیرمقش را به سمت استاد ارجمند چرخاند و با قاطع یب نگاه

 

 میوقته همه حرفهامون و زد یلیمنه و ما خ یمیخودش نامزد داره،اون نامزد پسر دوست صم هیسا نکهیاالتر از اب یلیچه دل-

 

 یشوکه شده به مادرش نگاه یحرف حاج عل نیداد چقدر از ا یکه نشان م یاستاد ارجمند حبس شد و با چشمان نهیدر س نفس

 آرام گفت: کردیانداخت ،خانم ارجمند که حال پسرش را درك م

 

 -دینزد هیسا یاز نامزد یشما جلسه قبل حرف اما

 

 وفاش کنم ستیرو که هنوزمشخص ومعلوم ن یزیخواستم چ ینشده بود و من نم یهنوز رسم شونیچون نامزد-

 

 گفت: یارجمند با دلخور خانم

 

 دیگفت یبهتر بودکه به ما م یول-
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 به شما نداده بودم یقول چیمن ه-

 

 خانم ارجمند-دیعمال ما رو رد هم نکرد هیبا مطرح کردن درس ساشما  ی،ول درسته

 

 مشکل شده با ضعف گفت: شیکرد حرف زدن برا یکه احساس م یعل حاج

 

 دارم تیخوام و از شما درخواست حالل یمن معذرت م دیبرداشت وکرد نیمن ا یاگه شما از حرفها-

 

 دهان همسرش رو به خانم ارجمند گفت: یرو ژنیاز جا برخاست و با گذاشتن ما سک اکس دیفهم یکه حال شوهرش را م دیناه

 

 حرف زدن براشون مشکله ادیخوام،اما ز یمعذرت م-

 

 گفت: یارجمند از جا برخاست وبا ناراحت خانم

 

 زدم یحرفها رو نم نینامزد داره ،اصال ا هیسا دونستمی،اگرم میشدیامشب مزاحم شما م دیما نبا دیببخش-

 

 دیآورد فیتشر دینداره ، لطف کرد رادیا- دیناه

 

 سرتون باشه یباال شهیهم شونیحالشون خوب بشه،وسا یبه زود یحاج دوارمیام-ارجمند  خانم
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قبل از خارج شدن آنها از اتاق پدرش به طرف اتاق  دیشن یآنها را م یواضح گفتگو یلیبود و خ ستادهیکه در سالن گوش ا ساغر

 صورتش نشاند گفت: یرو یفیاخم ظر شدیکه وارد م یرفت ودر حال هیسا

 

 یدختر که جوونه مردمو در به در کرد یریخون به جگر بگ یا-

 

 گفت : یبدخلق با

 

 شد؟ یوبگو چ اریمامان بزرگا رو برام درن یادا گهیخوبه توهم حاال د-

 

رو بدبخت و  گهید یکی یزود نیر ما نامزد داره،وقراره بهمرو دستشون وگفت دخت ختیرو ر یبشه ، بابا آب پاک یچ یخواستیم-

 کنه یبود قالب ته کیهم نزد چارهیآواره کنه ،اون ب

 

 : دیپرس کالفه

 

 حاال کجان؟-

 

 رن یدارن م-

 

 سرش مرتب کرد و ازاتاق خارج شد یشالش را رو نهییجا برخواست ومقابل آ از
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 گفت: نیشرمگ هیرفتند خانم ارجمند رو به سا یکه م نییپله ها پا از

 

 نداشتم یباور کن منظور یباعث رنجشت شدم ،ول دهیخوام که با اون حرف نسنج یمن معذرت م-

 

 گفت: یلبخند تلخ با

 

 شمیپدرم بشه ناراحت م یدیکه باعث نا ام یزیاما من از هر چ دینداشت یدونم شما منظور یم

 

 کنه دایشفا پ یپدرت به زود دوارمیام-ارجمند  خانم

 

 کرد زمزمه

 

 دوارمیام-

 

خوب با قسمت  یول یعروسم بش خواستیدلم م یلیخ نکهی،با ا یخوشبخت بش دوارمیوام گمیم کیتبر توینامزاد-ارجمند  خانم

 دیشه جنگ ینم

 

ودست کرد قفل درب را گشود وبه طرف خودش  دیرس اطیبه درب ح هیقبل ازبق کردیارجمند که جلوتر از آنها حرکت م استاد

هم در آن  دنیبرگشت هر دو از د هیبود شگفت زده به طرف سا ستادهیکه پشت در ا نیآرم دهیقامت بلند وکش دنیاما با د دیکش

و نگاه بود  ینیپر از خشم و بدب نیدوخته شد نگاه آرم هیسا یلحظه نگاه متعجب هر دو به رو کیمکان جا خورده بودند . در 

 ...... زیآم دیارجمند ترد
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نفس  یو به سخت ستادهیدر ا یو آنسو شیکه روبرو نیمقابل در خشکش زده بود و به آرم یسیشوك زده مثل تند ارجمند

 رو به پسرش گفت: یشناخت با لبخند یرا نم نی.خانم ارجمند که آرم دادیامکان وارد شدن را نم دیکشیم

 

 تو؟ انیآقا ب یاجازه بد یخوا ینم زمیعز-

 

 گرفت و گفت: نیداد و دستش را به منزله سالم مقابل آرم یبه خودش تکان ارجمند

 

 جا ،جا خوردم نیدر ا دارتونیاز د یمن لحظه ا خ،یجناب مشا دیخوب-

 

 زده روبه ارجمند ومادرش گفت: جانیوه شانیپر هیقفل شده بود سا هیدرنگاه مضطرب سا نیآرم یعصب نگاه

 

 پدرم هستن یمیپسر دوست صم خیدکتر مشا-

 

 نجوا کرد : یبا پوزخند ارجمند

 

 دونستم! ینم یجد-

 

 کرد و گفت: یدهد دست او را فشرد و با خانم ارجمند سالم کوتاه یبدون آنکه به خودش تکان نیآرم
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 ستیحاال که وقت رفتن ن -

 

 زد و گفت: یشخندیاون یمیبه لحن صم هیبا کنا ارجمند

 

 میمزاحم بش نیاز ا شتریب میخوا یاتفاقا وقت رفتنه چون نم-

 

 تا آنها رد شوند و گفت: دیرا از مقابل در کنارکش خودش

 

 دی،به هر حال خوش اومد دیهر جور راحت-

 

 ستادیهم آنجا کنار در ا نیوبه همراه پسرش از در خارج شد .آرم دیرا بوس هیگونه سا دیاز ناه یگرم یارجمند با خداحافظ خانم

پر از خشمش محو  دگانیارجمند از مقابل د یخودرو یکرد . و وقت بیاورا تعق شیوتا سوارشدن ارجمند با نگاه کالفه و عصب

 شد اطیشده وارد ح

 

محکم  نیبرنداشته بود که آرم یبه دنبال مادرش هنوز قدم هیو از آنها فاصله گرفت سا دیکش یروزگار(آه یگفتن )ا دبایناه

 :دیآرام وکنترل شده باشد پرس دیمقابل ناه کردیم یکه سع یو با لحن دیرا گرفت واو را به طرف خودش کش شیبازو

 

 خواست؟ یچه م نجایارجمند ا-

 

 بابا ادتیاومده بود ع-
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 دیپر از شک پرس یگرد شد وبا لحن چشمانش

 

 با خانواده؟!-

 

 داشته باشه؟ یا گهید لیدل دیبا یکن یفکر م-

 

 تعجب کردم نجایا دنشینه فقط از د-

 

 پاگرد پله ها به طرفشان برگشت وبا لبخند گفت: یرو دیناه

 

 دیباال حرفاتونو بزن دیای؟ ب نیستادیحاال چرا سرما اونجا وا-

 

 را رها کرد وبه طرف پله ها رفت ودرکنار هم وارد سالن شدند. شیبازو ظیپرازغ ینگاه با

 

 شاد و سرخوش گفت: یوبا لحن دیذوق زده به طرفش دو نیآرم دنیبا د ساغر

 

 چه خبر بود نجایا شیچند لحظه پ ینیبب ینبود نیآرم-

 

 :دیانداخت و سپس رو به ساغرپر ابهت پرس هیبه سا ینگاه کوتاه نیآرم
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 چه خبر بود؟-

 

نگاهش را  عیکرد وسر بیرد نگاهش را تقع نیافتاد . آرم دینگو یزیکرد چ یکه داشت اشاره م هیچهره آشفته سا یساغر رو نگاه

 هیچهره سا یاش را ازرو رهینگاه خ نکهی. بدون ا دیپر هیبود دوخت رنگ از صورت سا ستادهیکه در کنارش ا هیازاو گرفت و به سا

 بردارد به ساغر گفت:

 

 چه خبر بود؟ نجایساغر،ا ینگفت-

 

 ه خواستگاراش پاشنه در رو از جا کندن،دسته گل شما حاال که شوهرم کرد یچیه-

 

 : دیپرس هیبرافروخته از سا یفکش منقبض شد و با چهره ا یآن یخشم از

 

 ؟ گهیم ی،ساغر داره چ هیسا-

 

 خودش را وسط انداخت و گفت: دیشد . ناه رهیو لرزان به مادرش خ متوهش

 

 رفعش کرد یسوءتفاهم بود که حاج عال هینبود پسرم ، یزیچ-

 

 گفت : دیگرفت وبه ناه هیرا از چشمان وحشت زده سا نگاهش

 

 ؟ گهیم یا گهید زیسوء تفاهم بود ؟!پس چرا ساغر چ هی-
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 با لبخند دوباره گفت: دیناه

 

 جوابشون و داد ینکن ،حاج عل تیپسرم خودتو اذ-

 

 گفت : هیخشک وآزاردهنده روبه سا یرا فشرد وبا لحن شیشانیحرص پ با

 

 میزنم حاضر شو بر یسر به پدرت م هیتا من -

 

 لب زمزمه کرد : ریز آهسته

 

 باشه-

 

 وارد اتاق پدرش شد واو رو به ساغر با خشم وغضب گفت: نیآرم

 

 ؟ینگ یچیوه یریخفه خون بگ یتونست ینم-

 

 شانه باال انداخت وگفت: یالیخ یب با

 

 گفتم ؟ یمگه من چ-
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 آمد و پشت سرش محکم وآمرانه گفت: رونیب یاز اتاق حاج عل نیآرم

 

 یکن یبحث م یودار یسادیوا نجایتو که هنوز ا-

 

 دیطرفش برگشت وپرس به

 

 ؟ یبابا نموند شیتو چرا پ-

 

 برو حاضرشو عیخواب بود نخواستم مزاحم استراحتشون بشم ،توهم سر-

 

 باشه-

 

بود او را که حاضر  دیدرحال صحبت با ناه نیرا برداشت واز اتاق خارج شد .آرم لشیپالتواش وسا دنیطرف اتاقش رفت وبا پوش به

 گفت : دیبه ناه دیشده د

 

 ؟ دیندار اجیاحت یزیشما به چ میریم گهیخوب مادرجون ما د-

 

 به سالمت دینه پسرم بر-
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زد به طرفش برگشت ساغر در  شیپله بود که ساغر صدا نیاول یاز سالن خارج شد رو نیکردوبه همراه آرم یمادرش خداحافظ از

 گفت: الیخ یکه دسته گل استاد ارجمند در دستش بود لوده وب یحال

 

 رفته! ادتیعروس خانم دسته گلت -

 

 . ساغر دسته گل را به طرفش گرفت وگفت: دیکوبیخواست دسته گل را در سرش م یشدچقدر دلش م رهیحرص به ساغر خ با

 

 هیادیز گهید یکی نیگل هست ا یندازه کافبه ا نجایا-

 

را برهم فشرد و از پله  شیدسته گل از سرخشم دندانها دنیبا د نیدوخت ،آرم نیمضطربش را به چهره غضبناك وعبوس آرم نگاه

 شدرفت واز در خارج  نییپا نیوباسرعت به دنبال آرم دیکش رونیدست ساغر ب انیرفت. با اکراه دسته گل را ازم نییها پا

 

ودر جوب آب  دیکش رونیدستش ب انیخشم دسته گل را ازم تیبا نها اطیبود .با خروجش از در ح ستادهیدر کنار درا نیآرم

 :دیکش ادیانداخت وبا تمسخر فر

 

 بابات! ادتیکه اومده بودن ع-

 

 گفت: آهسته

 

 میسادیکوچه وا یکنم ،تو یخواهش م -
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 گفت: یزد وحرص یپوزخند

 

 من بدرك ی!،نه !..........اما آبرو زهیبرات عز یلیبابات خ یآهان آبرو-

 

 داشت با آرامش گفت : نیدر آرام کردن آرم یکه سع یرا گرفت وبا لحن دستش

 

 میزنیحرف م نیماش یتو م،یبر ایب نیآرم-

 

 گفت : یخشونت دستش را پس زد وبه تند با

 

 ؟ پسر دوست باباتم ؟ میچرا ، اصال من ک-

 

 وگفت : دیشک یقیعم نفس

 

 بچه پنج ساله هی یشیوقتا م یبعض یدونیم چیه-

 

 ادامه داد : تیرفت و با جد نیبه طرف خودرو آرم و

 

 با تو ندارم یحرف چیمن وسط کوچه ه-
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در  نیسهمگ یرفت .طوفان نیکالفه به سمت ماش زدیرا م نیماش موتیکه ر یهم با حرص نفسش را فوت کرد ودر حال نیآرم

 مقدمه گفت : یب نیکوتاه آرم یمسافت یبه راه بود. پس از ط هیدرون سا

 

 اونجا؟ انیقرار ب یچرا بهم نگفت-

 

 چون اصال خبر نداشتم-

 

 : دیبه طرفش برگشت و پرس یعصب

 

 ؟ یبدون قرار قبل یخواستگار-

 

 داد زد عاجزانه

 

 به خدا خبر نداشتم-

 

 ؟ ادتیاومدن ع یپس چرا گفت-

 

 یدونستم اومدن خواستگار یگفتم که اصال نم-

 

 دیکش ادیوفر برآشفت
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 نهییپا وتیک یا نقدریا یعنی ،یدیدونست اما تو نفهم یپس چرا ساغر م -

 

 چون اصال برام مهم نبود-

 

 زد داد

 

 ستیاصال مهم ن شهیم تمیثیکه مربوط به منو و آبرو وح یزیهر چ یکن یمهم نبود ،چون فکر م-

 

 ،بابا بهشون گفت که من نامزد دارم یکن یخود بزرگش م یب یبخدا تو دار نیآرم-

 

 چشمان درشتش را تنگ کرد و گفت: یچشمانش چهارتا شد .به طرفش برگشت وبا ناباو رتیح با

 

 ؟ یوازدواج کرد یستیمجرد ن گهیپدرت هم بهشون نگفت که تو د یعنی؟ی!!............تو نامزد داریچ-

 

 آرامش گفت : با

 

 در مورد تو نگه یزینه نگفت ،چون من ازش خواهش کردم چ-

 

 کرد خشن نباشد گفت: یم یکه سع یو با لحن دیکش یقیحرص نفس عم با
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 ؟ هیکارها چ نیبهم بگو هدفت از ا هیتو رو خدا سا-

 

 : دیپرس کالفه

 

 ........مگه من چکار کردم؟؟یچه کار-

 

 ؟ یدون یاصال نم یبگ یخوا یم-

 

 دو......... ینم ویچ-

 

 برافروخته گفت: یوبا چهره ا دیحرفش پر انیم

 

 ! نیپدرتم ؟....فقط هم یمیمن پسر دوست صم-

 

 گفت : تیقاطع با

 

 ؟ یستیمگه ن-

 

 :دیکش ادیرا باال تر برد وفر شیصدا تن
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 نه فقط پسر دوست پدرت! یهستم ،.. ول-

 

 گفت: مستاصل

 

 گفتم یم یچ دیبا-

 

 رو تیواقع-

 

 میزوج قرار داد هیما  نکهیا-

 

 دیکش ادیفر

 

 یهمش فراموش کن نویا یکن یم یسع ی،چرادار می،من وتو شرعا وقانونا زن وشوهر میستین یزوج قرار داد هیما  هیسا-

 

 دیبزند وبگو ادیخواست فر یم دلش

 

باشم  یآماج خشم و غضب شهیهم دیوجود دارد،نه من بدبخت که با تیزندگ یهم تو یزن یکه فراموش کرد ییتو نیانصاف ا ی)ب

 ( ستمیکه مقصرش هم ن
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 نجوا کرد: یلحن آرام با

 

 یخواستم تو سوژه دانشگاه بش یمن فقط نم-

 

 وآرام گفت: دیکش یآه

 

 یگفت نویا یارجمند و از دست بد یخوا یتو فقط چون نم-

 

 به طرفش برگشت یوناباور ظیغ با

 

 -گفت:  یحرفش با لجباز یتالف یاست (برا یگستاخ و از خود راض نهمهیمرد ا نیچرا ا ای)خدا

 

 باشم یکه تو دنبال عشقت رفت گهیبه فکر چند ماهه د دیآره چون با-

 

 گفت : یحرص

 

 کنه تیادیآدم دور برت ممکنه ز نهمهیا یکن یفکر نم-

 

 گفت : یازخشم به تند پر
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 یکن رمیتحق قهیدم به دق یدیچطور به خودت اجازه م گه،یبس کن د-

 

 محکم وقاطع گفت: یبا لحن هیتوجه به خشم سا یب

 

 کنار بکشه تیپاشو از زندگ یگ یوبهش م یر یفردا اول وقت م-

 

 گفت: یلجباز با

 

 گم یبه اون نم یچیمن ه-

 

 گم یرم وبهش م ی!.......چون خودم م یگ ینم یچیالبته که تو ه-

 

 ، چون بابام امشب جوابشون و داده نیمساله رو کش نده آرم نیخود ا یب -

 

 داره ؟! یدست از سرت ور م ینجوریکنه ا نیا یکن یفکر م-

 

 واضح بهشون گفت که من نامزد دارم یلیآره ،چون بابا خ-

 

 وبا حرص گفت: دیکش یقیعم نفس
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 کنم یفکشو خورد م دمیاونوکنارت د گهیبار د هی،واال اگه  یگ یبشه که تو م ینیهم دوارمیام-

 

بحث  نیدادن به ا انیپا یوسر درگم برا جیکرد . گ یرا به وضوح حس م تیشد در نگاه پر از خشمش قاطع رهیوحشت به او خ با

 دوخت وسکوت کرد ابانینگاهش را به خ

 

را  شیتوانست ادعا کند صدا ی. نمدیاستاد ارجمند را پشت سرش شن یشد صدا یکه از کالس خارج م یروز بعد درحال صبح

به  زدیبلند وواضح او را صدا م یلیبود و خ ستادهیبه راه خودش ادامه دهد ،چون استاد ارجمندپشت سرش ا تیاهم یوب دهینشن

 طرفش برگشت وگفت:

 

 استاد دیسالم خسته نباش-

 

 ،خانواده خوبند دیسالم خوب-

 

 سالم دارن خدمتتون یمرس-

 

 رمیوققتون و بگ نداشته باشه چند لحظه رادیخواستم اگه ا یخانم ستوده م-

 

 را در دستش جا به جا کرد وگفت : شیکتابها یعصب

 

 دییکنم بفرما یخواهش م-
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 دفترم منتظرتونم یتو-

 

 به دنبالش راه افتاد "کند ارجمند به طرف دفترش رفت واو ناچارا یبتواند مخالفت نکهیاز ا قبل

 

 گفت: تاینها ینیمقدمه چ یاز کل نشست و منتظر صحبتش شد .استاد ارجمند پس زشیکنار م یصندل یرو

 

 داشته باشم یتونم ازتون سوال یخانم م هیسا-

 

 دییبله بفرما-

 

 د؟یشما ........شما واقعا نامزد دار-

 

 گفت: ییکذا یخواست باور کند که او نامزد دارد با لبخند یگفته بود هنوز نم نیارجمند همانگونه که آرم نکهیاز ا هیسا

 

 گه یاستاد پدر من هرگز دروغ نم-

 

 باشه دهینرس یشما هنوز به مرحله قطع یکنم نامزد یکه اون دروغ گفته ،من فقط فکر م ستین نینه نه منظور من ا-

 

 جواب داد قاطع
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 هیاستاد من نامزد دارم واونم قطع-

 

 دیمقدمه پرس یوب حیسر

 

 خه؟یاون استاد مشا-

 

 با لکنت گفت: یشد پس از لحظه ا رهیخ جا خورد وبا بهت به او یا لحظه

 

 ؟ دیکرد خیفکرو در مورد دکتر مشا نیچرا......چرا ......شما ا-

 

 برداشت و کردم نیاون بود ا شبیرفتار د یکه تو یتیمیبا صم-

 

 دیکن یاما شما اشتباه م-

 

 هست و به من بگو! یهرچ تیکنم واقع یخواهش م هیسا-

 

 صورتش نشاند و کالفه گفت: یرو یفیظر اخم

 

 ؟ یچ تیواقع-
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 یشد یلیازدواج تحم کی ریکنم شما درگ یمن حس م-

 

 : دیزده پرس مات

 

 ه؟یمنظورتون چ-

 

 وآهسته گفت: دیکش یقیعم نفس

 

 دیهست یسردرگم یکه شما دچار نوع دمیرس جهینت نیکردم وبه ا یشما رو بررس ریرفتار چند ماه اخ شبیمن تمام د-

 

 شم یاستاد من اصال متوجه منظورتون نم-

 

 دینامزد شد خیشما برخالف عالقتون با دکتر مشا کنمیخانم ستوده من فکر م-

 

 آرام زمزمه کرد اریاش حبس شد با تالش بس نهیونفس در س دیرنگش پر اریاخت یب شیرك گو نیا از

 

 ؟ دیکنیفکرو م نیچرا ا-

 

 گفت تیقاطع با
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 کنم بلکه مطمئنم یفکر نم-

 

 چرا؟-

 

 دیکرد یو معرف خیکرد که شما هم مشا یمعرف یچون پدرتون نامزدتون و درست همون کس-

 

 کنترل کرد وگفت : قیعم ینفس دنیدرونش را باکش جانیه

 

 دیکن یم جیبا حرفهاتون منو گ دیشما دار-

 

 شد وگفت : رهیخ شانشیعمق چشمان پر در

 

 شهیمیپدرتون هم گفت نامزد شما پسر دوست صم-

 

 داره یادیز یمیصم یپدرم دوستا-

 

 بود یچ دیبد رییو تغ خیکالستون با مشا دیاصرار داشت نکهیا لیدل دیخوب پس به من بگ-

 

 رهیگ یسخت م یلیخ خیبودم مشا دهیچون شن-

 



 یمهمان زندگ

982 
 

 بود یمیصم یلیرفتارشم با شما خ یداره و تو یاما اون که باشما رفت وآمد خانوادگ-

 

 دیخودتون هم متوجه شد نویفکرکنم ا ستین یباز یاون اهل پارت یول-

 

 دیبد رییپس چرا موافقت نکرد کالستون و تغ-

 

 نبود حوصله اش سر رفته بود یشباهت به بازپرس یکه ب ییسوال وجوابها  نیا از

 

 دیباش انیفکر کنم شما بهتر در جر-

 

 بدونم رییتغ یانصرافتوبا اونهمه اصرار برا لیخوام دل یکالسش منصرف شده ،من م رییفت خانم ستوده از تغاون به من گ-

 

 بگم ؟ یزیمورد چ نیمجبورم در ا-

 

 کنمیالبته که نه ،من فقط دارم از شما خواهش م-

 

 خشک ومحکم گفت: یجا برخاست وبا لحن از

 

 -دیمن کنکاش نکن یخصوص یدر مورد زندگ گهیکنم د یخوام و خواهش م یاز شما معذرت م من
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 دیذار یم یمنو سر دو راه هیشما هم مثل پدرتون همش-

 

 : دیپرس یحرف استاد بر آشفت با لحن تند نیاز ا-

 

 ؟ دیریقرار بگ یکدوم حرف من باعث شده شما سر دو راه یول دیببخش-

 

 دیکرد یبودن سر کالس من تالش م یبرا نکهیا-

 

 ت:گف یپوزخند با

 

 بهتون عالقه داره رهیگیکه کالسشو با شما م ییهر دانشجو دیکن یو فکر م دیشما دچار توهم شد-

 

 نه همه؟-

 

 ام هیمنم مثل بق-

 

 دیستین هیمن شما مثل بق یبرا-

 

نگاه خودشان  چهیرا فقط از در ایمنطق هستند ودن یب نهمهیاطرافش ا یچرا مردها دیفهم یاش شد اصال نم رهیاز خشم خ پر

 گفت: تیخم شد و با قاطع زیم یبه رو دیلرزیکه همه وجودش از خشم م ی.در حال بنندیم
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وقت  چیه گهیکنم د یهم عالقه دارم ، پس خواهش م یلیاستاد محترم ! من نامزد دارم و اتفاقا بر عکس نظر شما به اون خ-

 . با اجازه دیریقرار نگ یوقت به خاطر من سر دو راه چی!ه

 

به  نیگره خورد آرم نیقرار گرفت .نگاهش در نگاه متعجب آرم نیآرم نهیبه س نهیخروج در را که باز کرد س یزنان برا نفس

 : دیانداخت و سرد و آزاردهنده پرس یاز خشم درونش بود نظر تیچهره گلگون و بر افروخته اش که حکا

 

 ؟؟یخوا یچه م نجایتو ا-

 

 انداخت وبغض الود ومعصومانه زمزمه کرد: ریبغضش گرفته بود. مظلومانه سرش را به ز یچارگیو ب یبدبخت نهمهیا از

 

 میخواست با هم حرف بزن یم-

 

 :دیتنگ شده به او زل زد و محکم پرس یبه در اتاق ارجمند انداخت ودوباره با چشمان ینگاه مین یعصب

 

 چرا ؟-

 

 .......شبیدرمورد د-

 

 وگفت : دیکش یقینفس عم کالفه
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 دفترم ایب-

 

 برم سر کالس.......... دیکالس دارم با-

 

 وپراز خشم گفت: غضبناك

 

 !!حتهیاما برا اون زنگ تفر یبرا من کالس دار-

 

 با خشم به طرفش برگشت گفت: نیاجبار به دنبالش راه افتاد و وارد دفترش شد . هنوز ننشسته بود که آرم یرو از

 

 !ستیدست بردار ن نینگفتم ا-

 

 دیجوابش را نداده بود که دوباره پرس هنوز

 

 بود؟ یحاال حرفش چ-

 

 مبل انداخت و گفت: یکرد خودش را رو یم یکه احساس خستگ هیسا

 

 نه! ای ییخواست بدونه نامزد من تو یم-
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 دیشد وآهسته پرس رهیبه او خ رانیح یچشمان با

 

 ؟یبهش گفت یتو چ-

 

 تلخ جواب داد: یو آشفته با لبخند نیغمگ

 

 یستیدادم که اون تو ن نانینگران نباش!،بهش اطم-

 

 گفت : یظیاخم غل با

 

 ؟یچ یعنی نیا-

 

 دیآرام با خود نال شدیرا داشت که بدون ارتکاب جرم داشت محکمه م یسوال و جواب را نداشت ،حال متهم نهمهیتحمل ا گرید

و  وسیداد.ما یفقط آزارش م یهمدرد یبه جا نیرمکنه ( قلبش پر از غصه و درد بود وآ یکس منو درك نم چی! چرا های)خدا

 گفت: یمحزون یبا صدا دیناام

 

 داشته باشم یراحت یدر کنارش زندگ خوامیدوست دارم وم یلیبرداره،گفتم نامزدموخ میبهش گفتم دست از سر زندگ-

 

 :دیشده بود آرام پرس جیکه از رفتارش گ نیآرم

 

 ؟یا ختهیبهم ر نهمهیحاال چرا ا-
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 گفت: هیهق هق گر انیو در م دیبغضش ترک اریاخت یب

 

جواب پس بدم ودر برابر  دیبا شهیهم نکهیودم نزنم خسته شدم ،از ا زمیو تو خودم بر زیهمه چ نکهیخسته شدم، از ا گهیچون د-

 و پنهون کنم خسته شدم یازدواج لعنت نیا هیخوشبختم و جلو بق یلیها وانمود کنم خ یبعض

 

 دیلحن کالمش پر غصه پرس ریمبل نشست وتحت تاث یرو شیروبرو نیآرم

 

 ؟یتو اونو دوست دار هیسا-

 

 ریباور کند چقدر درگ خواستیونم دیفهم یاش شد .چرا اصال درد او را نم رهیخ جیمبهوت و گ اریاخت یب نیحرف آرم نیا از

که  نیبفهمد چقدرتحت فشار است.آرمخواست  یاش شدت گرفت چرا نم هیدلش گرفت و گر ییتنها نهمهیووابسته اش است .از ا

 به ارجمند مطمئن شده بود با خشم گفت: هیانگار از احساس سا

 

 -که اونو........... یگفت یهمون اول بهم م دیبا تو

 

 گفت: هیوبا گر دیحرفش پر انیم

 

 وبس ! دید یم تیمردها فقط به احساسات خودتون اهم ،شمایبفهم نویا یخوایو دوست ندارم چرا نم یکس چیمن ه -

 

 :دیزده پرس بهت
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 ؟ هیمنظورت چ-

 

کنم،اگه قراره  یخوام مثل همه آزاد زندگ یدارم وم یخسته شدم ، من حق زندگ گهید ید ینسبت م وبهمیکیهر روز  نکهیاز ا-

 میو بهم احترام بذار میرو درك کن گهیختم بشه ،بهتر که همد ییما به بن بست جدا یزندگ

 

 ت :گف ریمتح ینگاه با

 

 اما تو .........-

 

 که پدرم بهم داشت ی،همان طور یخوام بهم اعتماد داشته باش یمن فقط م-

 

 آرامش بخش و مهربان گفت : یشد وبا لحن زیخ میمبل ن یطرفش رو به

 

 کنه یکه احساسات ما باهم فرق م یبدون دیپدرت پدرته ،و من همسرت ،تو با-

 

 همسر برآشفت وآهسته گفت: ازکلمه

 

 میفهم یم نوخوبی!ال اقل خودمون که ا نیآرم یستیتو همسرم ن-
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 سرد ولرزانش را دردست گرفت وبا محبت گفت: دست

 

 -بهت ثابت کنم که من همسرت هستم دی! چطور با

 

 وبغض الود گفت : دیکش رونیدست گرم وپرحرارتش ب انیرا از م دستش

 

 تسیدلهامون باهم باشه ،که ن دیخواد ! با یثابت نم-

 

سرد  یبه طرفش برگردد با لحن نکهیسکوت بدون ا یوبعد از لحظه ا ستادیگرفته پشت پنجره ا یاز جا برخاست وبا چهره ا نیآرم

 زده گفت: خیو 

 

 سر کالست یبر یتون یم-

 

 خارج شد وبه طرف کالسش رفت نیاز دفتر آرم یحرف چیه بدون

 

 کمیو ستیب فصل

 

 دیرسیقابل باوربنظر م ریکوتاه وغ نهمهیا شیعمر شاد نکهیآغاز شده بود و او از ا شیندگاز نودر ز یسرد وسخت تکرار یروزها

 پرازغصه واندوه بود.
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در تماس  نیتلفن با آرم قیروزها فقط از طر نیداد ا یآزارش م یزیاز هرچ شتریب نیشد وا یتر م میپدرش روز به روز وخ حال

راننده  نیرفت وبرگشتش به خانه پدرش هم آرم یبرا ینامه شا گردانش بود حت انیشرکت وپا یبود اوهم سخت گرفتار کارها

 فرستاد یبه دنبالش م دمهربان وخونگرم بو یرمردیشرکت را که پ

 

 شهیسرکوب احساساتش هم یمجبور بود برا نکهیامتحاناتش بود .ازا ریبود واو بشدت درگ دیترمش از راه رس انیامتحانات پا زمان

 ......... خواستیم یکند خسته شده بود ودلش آزاد یخودش را در اتاقش زندان

 

 ییوبا عجله خودش را به دستشو خزدی،از جا برم گسلدیافکارش از هم م رهیجزوه اش زنج یخون بر رو یافتاده قطره ا با

 گریگفته د نیبه دروغ به آرم نکهیاز ا کشدیاز عمق وجود م یاندازد وآه یاش م دهیبه چهره رنگ پر نهییدر آ یرساند،نگاهیم

 است مانیشود پش یخون دماغ نم

 

مداوم و وقت  یخون دماغها نیا لیومنگ است و دل جیگ کندیحالش را منقلب م دشیسف کدستی شرتیت یقرمز خون رو لکه

 شده افسرده وکالفه است تیاهم ینسبت به خودش ب نروزهایا نکهیواز ا فهمدیوقت را اصال نم یوب

 

 آورد . یمشت آب سرد حالش را جا م چند

 

 نیکه نازن ی،تاپ دکلته زرد رنگ کاودینگاهش م ریرا با ت شیکاوشگر همه اجزا یوبا نگاه کندیم شیرا داخل کمد لباس سرش

شوهرت بپوش حظ کنه (اگر چه آنروز از  یبرا نویگفته بود) ا یبود و با لودگ دهیخر شیبرا شیودوسالگ ستیتولد ب یبرا

حرف  نیو ناخوداگاه از ا کردیتصور م نیرا فقط آرم شیخبر نداشت اما همان روز هم در درونش مرد زندگ نیسرنوشتش با آرم

 دیاش را بو هیذوق زده هد نینازن

 

 توانستیدر وجودش خفه کرده بود م ارایدن یکه همه لذتها نیمثل آرم یالبته که مرد دیاز سر حسرت کش یزد وآه یپوزخند -
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 یدل خودش لباس بپوشد ، برا یهم که شده برا کباری خواستیرا برداشت م یآنهمه لباس همان تاپ گردن انیکرد وم دست

 شیو غصه ها یکس یب ی،برا شیتنها

 

بدنش  یورو ستادیا نهییتاپش مقابل آ دنیحرکت در سبد کنار کمدش پرت کرد .با پوش کیآورد وبا  رونیاش را ب یخون شرتیت

 شیشلوارك مشک دیرسیبه خودش م یحساب دیدل خودش لباس بپوشد پس با یآمد حاال که قرار بود امشب برا یمرتبش کرد م

 یصورتش کار کرد و با آزاد کردن موهها یرو قیبه رنگ قرمز ج یبا رژ بایوز حیمل یشیکرد .آرا ضیتعو یخی نیرا با شلوارك ج

 یاز جزوه اش باق یمیداشت وهنوز ن یفوالد یترم سازه ها انیشانه از اتاق خارج شد وبه سالن برگشت . فردا پا ینش بر روروش

 بماند داریصبح ب دهیتا سپ توانستیگرفته بود و م یمظائف یدلخواه خودش انرژ پیت نیمانده بود . اما با ا

 

سوال  نیداشته باشد .کتابش را برداشت وبا طرح اول یتازگ شینبود که برا یزیچ نیوا دیآ یم ریفرستاده بود که د غامیپ نیآرم

 را از ذهنش خارج کرد وهمه وجودش را معطوف حل مساله اش کرد نیخودش فکر آرم یبرا

 

 یاش سر خورد . ساعت از هشت گذشته بود . واو دوساعت بود که ب یساعت مچ ینگاهش رو اریاخت یب یاحساس گرسنگ با

 ریس یزینبود و خودش را با هرچ یاطرافش فقط سرگرم مطا لعه بود از جا برخاست وبه آشپزخانه رفت آدم شکم پرست از الیخ

 چیخورد چون ه یتنهاست م یکه وقت ستیتنها غذا نیا دیشیبا خود اند حظهل کیکرد ، دو تخم مرغ در روغن داغ انداخت  یم

شور  اریگذاشت و با چند تکه گوجه و خ یچینان ساندو یرا ندارد،تخم مرغش را ال ییخودش به تنها یبرا یوقت حوصله آشپز

 کرد و به سالن برگشت . نشیتزئ

 

قانع وکم توقع بود،  یداشت در همه موارد زندگ ادیکه به  ییزد ،تا جا یبخش تیبود لبخند رضا یقانع وراض نهمهیا نکهیا از

 تخواس یرا م نهایبهتر شهیبرعکس ساغر که هم

 

 نیآرم دیپر کش نیجزوه اش براشت ودوباره فکرش نزد آرم ینواخته شدن نه ضربه پاندول به نشانه ساعت نه سرش را از رو با

کند اما مطمئن بود که امشب در  یچه کار م رونیساعت شب ب نیتا ا دیفهم یآمد واو اصال نم یساعت به خانه م نیهرشب هم

خواست به اتاقش برود چون از  ینبود.دلش نم امکیبه پ یازین ساعت برگشتن نیا یگردد چون برا یساعت هم باز نم نیا

 . دیترس یو سکوت وحشتناك خانه م ییتنها



 یمهمان زندگ

992 
 

 

را  شیاصال قابل فهم نبود ،گوش شیدر سر کالس برا افتنیحضور ن لیقسمت درس به دل نیشروع به حل ومحاسبه کرد . ا دوباره

)مشترك مورد نظردر حال  نگیتی: کال و گفتیکه م ینازك خانم یو صدا یاز تک بوق را گرفت ،بعد نیبرداشت و شماره نازن

 مکالمه است (...............

 

کند در  یپاره وقت کار م نکهیچرا سروش با ا دیفهم یساعت در حال صحبت با سروش است ونم نیدر ا نیدانست که نازن یم

که حتما در کنار دوست دخترش است بر  قیعم یهنوز به خانه برنگشته است دوباره حس حسادت نیساعت آزاد است اما آرم نیا

 دلش نشست .

 

با هم  شیرهایفاصله ت یافکار مصموم کننده را از ذهنش خارج کند از نو شروع به محاسبه کرد ول نیکرد با حل مساله ا یسع

زد  هیمبل تک یجزوه اش انداخت و به پشت یدارد .خسته وکالفه خودکارش را رو رادیکارش ا یدانست کجا یشدند نم یبرابر نم

 یبرد احساس حسادت م یلذت م شیاز دوران نامزد نهمهیا نینازن نکهیفرو رفت از ا کر،نگاهش را به سقف دوخت ودوباره به ف

 وخنده هستند وجودش پراز تنفر شد یدر حال خوشگذران "انایرفته واح رونیبا دوست دخترش ب نیحتما آرم نکهیکرد ،و ا

 

دعوت نامه اش را  ایو  دیشنیرام نیخبر ازدواج آرم شیشد اگر بعد از جدا رهیماننده سقف خ هیسا یکیمبهم در تار ینقطه ا به

روح زخم  انهیکه مثل مور گری....وهزاران اگر د دیدیاش م ندهیاو را همراه همسر آ ینشان دهد ،اگرروز یچه واکنش دیبا دیدیم

 وخودش را به دست افکار مسمومش داد دیازعمق وجود کش ی،بازهم از سرحسرت آه دندیجویخوردش را م

 

 کیدر  ستینگر نیشد و به آرم زیخ مین شیخسته وکوفته وارد شد با بهت در جا نیباز شد وآرم یآرام یآپارتمان با صدا درب

بود وبه شدت  دهیشروع به کوبش کرد چند روز او را ند ییدایت وشبا شد نهیلحظه نگاهشان درهم گره خورد و قلبش در س

 : دیپرس یگرفته وخسته ا یداد و با صدا هلبا نوك انگشتش درب را  نیدلتنگش بود. آرم

 

 ! یداریتو هنوز ب-
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 مبل راست نشست وگفت: یبرهم خورد وبسته شد ،رو یفیضع یبا صدا در

 

 از جزوه ام مونده یهنوز کل-

 

 وگفت : دیاش را پوش یکفشش را از پا کند و روفرش نیآرم

 

 ؟ یکنیسقفو محاسبه م یمطا لعه دار یپس چرا به جا-

 

 کرده لیاز بس فکر کردم مخم تعط-

 

 : دینشست ومهربان پرس شیمبل کنار یقرار داد ورو زیم یدر دستش را رو لیوسا

 

 ذهنتو مشغول کرده ؟ یمهم زیچ-

 

 شه یبرابر نم رهایدر تارمقطع ت یکنم تنش مجاز خمش یم یاله مشکل دارم ،هر کارمس نیمحاسبه ا ینه فقط تو-

 

 به صورت مساله انداخت وگفت : ینگاه

 

 رون؟یب یواز کالس زد یکه قهر کرد ستین یمساله مربوط به همون جلسه ا نیا-
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 زده زمزمه کرد شرم

 

 چرا همونه-

 

 چهره خسته اش نشست وگفت : یرو ییبایز لبخند

 

 ی،تا حاال مشکل نداشته باش یقهر نکن یخواست یخوب م-

 

 !یاورد ریوقت گ یبرا تالف-

 

 وخودکارش را برداشت وگفت : دیکش رونیرا از دستش ب پاپکو

 

 نیهمه مثل خودت فقط دنبال تالف یفکر کرد-

 

 زدوگفت : یپوزخند

 

 !یمنو تالف-

 

 ه پاپکواشاره کرد وگفت :نواخت و ب شانشیپر یموهها یخودکار در دستش آرام رو با
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 باشه نجایحواست ا-

 

گرم  نیداد که ناخوداگاه همه فکرش معطوف حل مساله شد لحن کالم آرم یم حیبه محاسبه کرد انقدر راحت وواضح توض وشروع

 . افتی ینم یشگیبداخالق هم خیاوودکتر مشا نیب یوجه تشابه چیبود که ه یمیوصم

 

 پاپکو خم شده بود ومجذوب گفتارش بود انداخت ، یکه به رو هیبه سا ینگاه دیاواسط محاسبه که رس به

 

مرد هزار چهره چه در درون نهفته داشت که  نیشد ا رهیزده از پله ها باال رفت .بهت زده به رفتنش خ جانیو ه عیسر ییگامها با

 دادیاو را تحت وشعاع قرار م نگونهیا

 

 ی.چهره اش ب ستادیا شیآمد و روبرو نییدر دستش بود از پله ها پا هیسا یشرتها ییاز سو یکیکه  یکه در حال دینکش یطول

 شرت را به طرفش گرفت و گفت : یی،سو راینافذو گ شهیاحساس وسرد بود اما نگاهش مثل هم

 

 !یخور یبپوش سرما م نویا ایب-

 

 کیوبا  دیشرت را از دستش قاپ ییسو عیبود سر دهیکه پوش یشرت در دستش و سپس به لباس یینگاهش را به سو رتیح با

 دیانداخت ولبش را به دندان گز ریسرش را به ز نیوشرمگ دیچانه اش باال کش ریرا تا ز پشیو ز دیحرکت شتاب زده پوش

 

 آرام زمزمه کرد هیکنارش نشست ودوباره پاپکو را به دست گرفت سا ختهیبهم ر یبا چهره ا نیآرم

 

 مساله بودم که فراموش کردم لباسمو عوض کنم نیسرگرم حل ا نقدریمتاسفم ،ا -
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 در چهره سردش نشست وگفت : یروح یب لبخند

 

 منو هم درك کن . تیموقع کنمی،اما خواهش م یخونه خودت راحت باش یتو یحقته که بخوا نیخونه توهه وا نجایا-

 

 کیجرقه ،تنها  کیبود ،تنها  یاده فرو پاشوآم کردیم ینیدلش سنگ یرو ایمالیبه اندازه ه یشکست وهزار تکه شد .بغض قلبش

 یها یرحم یب نیبه همه ا دی، با کردیعادت م دیشود .اما با یمتالش کریبغض کوه پ نیبود تا همه وجودش با ا یکاف یاخگرآسمان

 بزاقش فرو داد و مهار کرد ابیقطرات کم بهمراه.بغض سرکشش را  کردیعادت م ایدن

 

 نباریتفاوت وسرد شروع به ادامه مساله کرد و اجازه صحبت را از او گرفت ،ا یب یبا چهره ا نیاما آرم دیبگو یزیباز کرد چ دهان

 هم ندارد دنیحس کرد سر کالس درسش نشسته وجرات نفس کش هیوخشک بود که سا یجد نقدریلحن کالمش ا

 

 طرح کرد و به دستش داد وگفت : یگریمساله د نیاز حل مساله آرم بعد

 

 مشکلت رفع شده نیروحل کن بب نیا ایب-

 

 را از اوگرفت وسرگرم حل مساله شد دفتر

 

 به بدن خسته اش داد وگفت : یجا برخاست وکش وقوس از

 

 ازم بپرس ایب یداشت یاگه باز مشکل دارمیمن ب-
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 دیرا برداشت و دوباره پرس لشیووسا فیک

 

 ؟ یشام خورد-

 

 پاپکواش بردارد آرام جواب داد : یسرش رااز رو نکهیا بدون

 

 تخم مرغ خوردم چیآره ساندو-

 

 خوره؟ یتخم مرغ حالت بهم نم نهمهیتو از خوردن ا-

 

 گفت زیسرش را بلند کرد واعتراض آم متعجب

 

 تخم مرغ خوردم! یواه من ک-

 

 گفت : یعصب "نسبتا یلحن با

 

 تخم مرغ؟ یسینو یبازم م ستیل یتوخوره که هرروز  یم یو ک خرمیتخم مرغ که من م نهمهیپس ا-

 

 گفت : یدلخور با
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 رم؟یاز تو اجازه بگ دیبراخوردن دو تا تخم مرغ هم با یعنی-

 

 گفت : یسابقه ا یب یگوشه لبش نشاند و با مهربان ییبایز لبخند

 

 ید یتخم مرغ به خوردش م نهمهی،من نگران معدتم که ا زدلمیعز-

 

 دیآرام نال کردیرنگ عوض م نهمهیکند که ا یمرد امشب قصد داشت با دلش چه کار نیدلش ضعف رفت . ا زدلمیتکه کالم عز از

: 

 

 برا خودم تنها رو ندارم یمن حوصله آشپز-

 

 کمکت ؟ ادیب رمیخانم بگ هیخونه  یبرا انجام کارها یخوا یم-

 

 بود یخونسرد وجد شهیاما چهره اش مثل هم کندیم یکرد شوخ فکر

 

 و انجام بده میشخص یدستور بدم کارها یمن عادت ندارم به کس-

 

 افته یکبدت از کار م ینجوریتخم مرغ و کمتر کن چون ا تییبرنامه غذا یکنم تو یپس خواهش م-
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 یپر از شوق شد و با لبخند یحس نگران نیفراموش شده از اذهان همه است .از ا کردینگرانش بود نگران او که فکر م نیآرم پس

 گفت : حیمل

 

 زهیکه با دو تا تخم مرغ در روزبهم بر ستین ینگران من نباش ،معده من از فوالد هم سفت تر ،اصال هم نازك نارنج-

 

 حرفش قانع نشد ودوباره گفت : نیا با

 

البته قبلش بهت  میشام روباهم بخور میتون یم یتا اونوقت تحمل کن یتون یخونه اگه م امیشبها زودتر ب یتونم بعض یمن م-

 دم یخبر م

 

 شدیکرد اصال راحت نم یقلب سرکش را پر پر نم نیامشب دست بردار نبود وتا ا نیآرم

 

 ذوق گفت : با

 

 و دوست دارم یاما آشپز ستیخوب ن ادیز میآشپز نکهیبا ا-

 

 که از پله ها باال رفت ؛گفت : یحال در

 

 رو ندارم یمارداریب مواظب خودت باش چون اصال حوصله شتریبه هر حال ب-
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 ماتینامال نیرا در آورد. اما او عادت کرده بود ،به همه ا شی هایهمه محبتها و مهربان یجمله تالف کیتنها با  شهیهم مثل هم باز

 ها عادت داشت .آرام با خودش زمزمه کرد یرحم یو ب

 

 کردم یبودنت شک م نیبه خدا امشب در آرم یگفت یجمله را نم نیاگر ا-

 

 ختیر یوقت م یکه وقت وب ییبه زهرها گریکه به او داده بود ؛شد د یسرگرم حل همورک نیبسته شدن در اتاق آرم یصدا با

که  دانستیم یوار کند وبه خوب دیام یالیخ یزندگ کیخواهد او را به  ینم نیکه آرم کردیداد ودرك م یواکنش نشان نم

 اوست یریپذ تیحس مسئول یاز رو هاتنو  دهندیعشق نم یاصال بو شیهایمحبتها ونگران

 

به دو  کیبه ساعت انداخت نزد یو نگاه دیبلند کش یا ازهیخم یپله رشته افکارش گسست ،با خستگ یبر رو نیآرم یپا یصدا با

قرمز ومتورم شده بود ،نگاهش را به سمت راه  یخواب یمانده بود ،چشمانش از ب یاز جزوه اش باق یصبح بود وهنوز چند صفحه ا

 آمد گفت : یم نییپا لهکه از پ یدر حال نیپله انداخت آرم

 

 !یبخواب یتو هنوز نرفت-

 

 به کمر خشک شده اش داد وگفت : یدستانش را از هم گشود وکش وقوس یرفع خستگ یبرا

 

 هنوز نتونستم جزوه ام رو تموم کنم-

 

 شو برو بخواببسه ،پا گهید یهرچه خوند-

 

 زمیر یصفحه مونده باشه فردا همه رو بهم م هینه اگه --
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 وگفت : ستادیا کنارش

 

 ؟ یهست یسازه که اوپنه،پس نگران چ-

 

 نه! ایهست  یچه صفحه ا یبدونم هر قانون دیبا-

 

 : دیمرموزانه پرس یرا تنگ کرد وبا لبخند چشمانش

 

 ؟ یحساس شد نهمهیدرس ا نیحاال چرا امشب نسبت به ا یساعت خواب بود نیراحت تو ا الیتو که هر شب با خ-

 

 گفت: طنتیزد وبا ش یلبخند

 

 هیترسم  یسرتقه وگند دماغه که م نقدریدرس ا نیاستاد ا یهمه جوره هوامودارن ول زمویعز یلیاستادهام خ هیبق شیآخه پ-

 کنه یچند ماهشو سرم خال نیاشتباه کوچولو باعث بشه حرص ا

 

 لبش نشست وبا آرامش گفت : یرو ریدلپذ یلبخند

 

کنم  یتونم خال یکنم مطمئن باش بدون اشتباه هم م یپاشو برو بخواب دختر خوب ،من اگه بخوام حرص چند ماهمو سرت خال-

 پس نگران نباش .
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مثل  شهیباشد ،اگر تنها هم نیآرت یتواندبه مهربان یهم م نیافتاد حس کرد آرم نیآرت ادیکالم دختر خوب ناخودآگاه به  ازتکه

 امشب باشد

 

 خوابم یم رمیچند صفحه رو تموم کردم م نیتو برو بخواب من ا-

 

 وگفت : دیجزوه را از دستش قاپ عیحرکت سر کیبا  نیآرم

 

ور واون ور بدوم پس  نیا دیودر طول روز با ادهیز میمن چقدر مشغله کار یدونیتونم بخوابم ، تو که م یمن هم نم یداریتوکه ب-

 راحت بخوابم . الیپاشو برو بخواب تا منم با خ

 

 بکشد وهمزمان گفت : رونیرا گرفت وتالش کرد جزوه را از دستش ب نیآرم دست

 

 خونمیرو م هیرم اتاقمو بانور اباژو بق یکنه ؛ م یم تتیاگه نور اذ-

 

 وآمرانه گفت :را محکم گرفت  هیرا به دست چپش منتقل کرد و مچ دست سا جزوه

 

 . یبش داریب یخوا یصبح چطورم یهمه خستگ نیوهم بذار کنار ، با ا یگفتم برو بخواب لجباز-

 

 بود به سمت جزوه اش هجوم برد وگفت : نیکه مچ دستش در دست راست آرم یحال در

 

 ادیامکان نداره درسمو تموم نکرده خواب به چشمم ب-
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حرکت را نداشت ؛نتوانست خودش را  نیا ی،چون آمادگ دیرا به طرف خودش کش هیهوا سا یسرش گرفت وب یرا باال جزوه

 افتاد آرام در گوشش زمزمه کرد : نیکنترل کند ومحکم در آغوش آرم

 

 یزیدرس مهم وعز نیاز استاد ا شتریب یکس یوقت فکر نکن برا چیه-

 

 کیافتاده بود که تنها با  ییبه گدا یمحبت یسوخت وخاکستر شد،انقدر از ب نیهمه وجودش گر گرفت ودر آتش عشق آرم -

،  شدیم یرشته کالم عاشقانه پوشال کیبازهم مثل ابلهان خام تنها  دیبا شدیپر پر م نهیو قلبش در س شدیجمله رنگ به رنگ م

 ندارند ییرنگ وبو شیمحبتها گرید کهنشو چرا  شیبه خود تشر زد که خام حرفها

 

مرموزبه جزوه اش اشاره کرد  یآورد چند قدم از او فاصله گرفت وبا لبخند رونیو را از آغوشش بمچ دستش را رها کرد وا نیآرم -

 وگفت :

 

 راحت برو بخواب . الیحاال با خ-

 

 .کردیبه نخواندن درسش م قیبود که شاگردش را تشو یبشرمانده بود ، آخرچه استاد نیا نشیدرآفر بخدا

 

 زدیم شیلبه تخت کنارش نشسته بود وآرام صدا یرو نیرا گشود، آرم شیچشمها نیآرم یبا صدا صبح

 

 زمزمه کرد : یفیضع یباصدا
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 شده ؟ یزیچ-

 

 . یکه از جزوه ات مونده رو بخون یاون چند صفحه ا یکردم ،بلندش دارتینه ب-

 

 مگه ساعت چنده ؟-

 

 شش-

 

 وگفت : دیسرش کش یرا رو لحاف

 

 ادی،من خوابم م یاورد ریوقت گ-

 

 وگفت : دیسرش کنار کش یلحاف را از رو نیآرم

 

 پره یخواب از سرت م ریدوش بگ هیپاشو -

 

 دادزد باخشم

 

 داریمگه من بچه ام که با زور بخوابم و با زور ب یکن یهم دخالت م میداریحاال شده که تو خواب وب ،یخوا یاز جونم م یچ یوا-

 شم
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 ادی چیصفره وه تیهوش بیکه نصف شب ذهنت خسته است وضر یدیفهم یم یچون اگه بزرگ بود ،یاز بچه هم کم عقل تر-

 باالست . یلیوقت صبح خ نیتو ا یهوش بیچون ضر مونهیتو ذهنت م یبخون یحاال هرچ ریدوش بگ هیبلند شو  ،یریگ ینم

 

 گفت: یبلند نسبتا یولبه اش را محکم گرفت وبا تن صدا دیسرش کش یو دوباره رو دیکش رونیب نیرا از دست آرم لحاف

 

 رتیدست از سرم وردار وبرو سرکار خودت تا د"هزاره، پس خواهشا  یمنف میهوش بیو ضر ادیدکتر من حاال خوابم م یآقا-

 نشده.

 

 گفت: یوبه تند دیسرش کش یلحاف رااز رو تیعصبان با

 

 ببرمت ردوشیلباس ز نیمجبورم نکن با هم-

 

 کند. یعمل م دیگو یرا که م یزیهر چ نیآرم دانستیشد م زیخ میتخت ن یفنر از جا جست ورو مثل

 

 گفت : یرا باال داد وبا لبخند شیابرو یتا کیاز رفتارش  نیآرم

 

 یدیانجام نم ویکه تا اجبارت نکردم مثل بچه آدم کار ادیخوشم م-

 

 درهم گفت: یچهره ا با
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 یبر یتون یکه بلند شدم ،پس حاال م ینیب یم-

 

 یبرم که دوباره بخواب-

 

 داد زد : یعصب

 

 که! امیب رونیتو از تخت ب یلباس جلو نیبا ا یتوقع ندار ست،یلباسم درست ن-

 

 لبش نشست وگفت: یرو یزیآم طنتیش لبخند

 

 هم بدتره شبتیاز لباس د یعنی-

 

 را بهم فشرد وگفت: شیدندانها باحرص

 

 امیب نییتخت پا نیامکان نداره از ا یینجاین تا تو اپات سبز بشه ،چون م ریتا چنار ز نیبش نجایتمام روز رو هم یکاریاگه ب-

 

 زد گفت: ینیلبخند شر نیآرم

 

 کنم. یرو که گفتم م یوهمون کار امیباور کن م یومدین نیپائ گهید قهیدق ستیاگه تا ب یول نییرم پا یخوب، م اریبس-
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 جا برخاست و اضافه کرد: از

 

 یدر ضمن بعد از حمام لباس درست بپوش سرما نخور-

 

 تخت را به طرفش پرت کرد وگفت: کوسن

 

 بسه گهید حتیبابابزرگ نص-

 

شد کوسن را بردارد سرش را به  یکه خم م یافتاد درحال نیزم یرو شیداد وکوسن به در اتاق خورد ومقابل پا یجاخال نیآرم

 حالت تاسف چندبار تکان دادو گفت:

 

 ادب تره یبچه پنج ساله هم لوستروب هیعروسش از  دونهیمادرم که نم چارهیب-

 

 :دیشیاند دوباخودشیکش یقینفس عم هیتخت پرت کردو از اتاق خارج شد.سا یرارو کوسن

 

 دوستش داشته باشم( شیهایبه خاطر همه دلسوز ایمتنفر باشم  یتیآدم دو شخص نیازا دیبا ای)خدا

 

رابا سشوار خشک کردوبا  سشیخ یآمد موهها رونیسرحال آمد از حمام که ب یوحساب دیدوش آب گرم خواب ازسرش پر کی با

قرمز  یاسک قهی وریپل کیخاطر  نیرا نداشت به هم نیاتاق گرم بود اما حوصله بحث دوباره با آرم یهوا نکهیگل سر بست با ا

 واز اتاق خارج شد. دیپوش یمشک نیباشلوار ج
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 زیپشت م نیآمد آرم نیصدا ازپله ها پائ ی.آرام وبدیفهم آمدیکه از سالن م ییرااز صداها نیهنوز سرکارنرفته بود ا نیمآر

از طرحها خم شده بود وچنان  یکی یرول دردستش بود رو یکه ت یودرحال ستادهیعالمه طرح ونقشه ا کیسالن مقابل  یغذاخور

 :دیوآهسته پرس ستادی. کنارش اشدمبهوت طرح بود که اصال متوجه حضورش ن

 

 ؟یکن یچکار م یدار-

 

 طرفش برگشت وبالبخند گفت: به

 

 !.. اصال متوجه حضورت نشدم. یینجایتو ا-

 

 طرح خم شدو گفت: یرو

 

 گرفتم ادیخوب از تو -

 

 دیشده پرس زیر ینگاهش کرد وبا چشمان قیدق

 

 رو؟؟ یچ-

 

 . کنمیم یهه دارم کنارت زندگچندما یمثل روح تو خونه راه رفتنتو، ناسالمت-

 

 لبش نشست اما از نوع مرموزش یلبخند رو دوباره
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 یریبگ ادیخوب رو از من  یزایچ یکن ینم یپس چرا سع-

 

 زد وگفت : یلبخند طنتیش با

 

 ! یخوبم دار زیمگه تو چ-

 

 ستیوجودمن ن یتو یخوب زیچ چیه یعنی-

 

 گفت، زیتمسخر آم یلحن با

 

 خواد مثل تو به خودم بنازم . یدلم م یلی، خ یوخودخواه یفتگیهست!....، خودش یزیچ هیچرا -

 

 طرح خم شد وبا آرامش گفت: یرو

 

ازت  هیثان یکه خدا بهت داده وقادره اونو اک ییبایکه تو وجودته ! بلکه به صورت ز یزیاما نه به اون چ یناز یتو هم به خودت م-

 رهیبگ

 

 ؟یدفلسفه ومنطق ش ریدب "دایجد-

 



 یمهمان زندگ

1010 
 

 دختر لوس شدم. هیبابابزرك  "داینه !جد-

 

 :دیاشاره کردوپرس زیم یرو یطرحها به

 

 ؟ نیطرحها مال چ نیا-

 

 بود؛ گفت : ریکه سرش ز همچنان

 

 کنم. یبچه هاست دارم چکشون م یطرحها-

 

 منم کمکت کنم یخوا یم-

 

.گوشه لب  کردیم ییلبش خودنما یرو ظیغل یباال رفته بود و پوزخند شیابرو یتا کیسرش را به طرفش چرخاند. اریاخت یب

 در کنترل خنده اش داشت یرا به دندان گرفت انگار سع نشیریز

 

 .یگرفت ادیو از من  یفتگیزود خودش یلیاعتماد به نفس ، خ نهمهیبه ا نیآفر-

 

 گفت: یخاطر با دلخور دهیرنج

 

 شم. یم لیفارغ التحص گهیترم د هیاما من  یریمنو دست کم بگ شهیتو هم-
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 مبدل شد ومهربان گفت: نیریش یبه لبخند کبارهیبه  پوزخندش

 

 .ینیبچه ها رو بب یاشکاالت طرحها یکه بتون یستین یبازهم در اون حد یول-

 

و باعث  دیلبش لرز اریاخت یکرد .ب ینیدلش سنگ یرو ایمالیاصال باورش نداشت قلبش پر ازغصه شد وبازهم ه نیآرم نکهیا از

 شد شیتن صدا دنیلرز

 

 شهیم دتیعا یچ یذوقم بزن یتو شهیهم نکهیدونم از ا ینم -

 

نظر داشت  ریکه حرکاتش را ز نیبود .آرم شیاشکها زشیتالش مانع ر تیاما همچنان با نها دندیلرزیوچانه اش به وضوح م لبها

 رهیودر عمق چشمان مخمورش خ دیچانه لرزانش راگرفت وسرش را باال کش گرشیشانه اش نهاد وبا دست د یدستش را رو کی

 شد ومهربان گفت :

 

 داره ! هیگر نیحاال ا-

 

 انداخت وبغض الود گفت : ریواهمه داشت نگاهش را به ز شیرایوگ اهینگاه کردن به چشمان س از

 

 توهمش ضد حاله ! یآخه حرفها-

 

 وگفت : دیبلند خند یبار با صدا نیولا یخنده اش را کنترل کند وبرا نتوانست
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طرحها رو  نیا رادیا یخوا یچطور م یو هم تمام نکرد یارشده ، تو هنوز کارشناس یبچه ها یطرحها نهای، ا ویک یاخه ا-

 .یریبگ

 

غصه خودش را فراموش  نیداشت .از خنده آرم ایمیحکم ک شیبرا ابیخنده نا نی،ا یآنهم با چه سرخوش دیخندیداشت م نیآرم

دوباره  یشده بود با سرخوش نیمز نیریش یبا تبسم شیبایز یلبها نکهیهم از ا نینشست .آرم حیمل یلبش لبخند یکرد و رو

 گفت :

 

 یبچه ها رو چک کن یبدم طرحها یوگرفت تیهر وقت کارشناس دمیقول م -

 

 غصه قلبش را مچاله کرد بازهم

 

 ا..........ت یگرفتم ول مویکارشناس یوقت-

 

 برداشت به دستش دادوگفت : زیم یکه جزوه اش را از رو یبه او اجازه کامل کردن حرفش را نداد و در حال نیآرم

 

 صدام بزن یاشکال داشت ییتا حواست پرت نشه اگه جا ییرایسالن پذ یبرو تو-

 

 سرکار یر یمگه نم-

 

 رم ،توفعال برو به درست برس. یچرا م-
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فکر کند به خودش قبوالند بود که همه  نیآرم یخواست به حرفها ینداشت،نم یتوجه چیدر جزوه اش بود وبه اطراف ه غرق

حس تلخ  ریپدرش او را درگ تیبه خاطر وضع یبد روح طیشرا نیدر ا خواهدینم نیو آرم ستیفقط ازسر حس دلسوز شیحرفها

 کند ییجدا

 

 یزغذاخوریبه ساعتش انداخت از هشت گذشته بود .از جا برخاست م ینگاه دویکش یقیمساله را که حل کرد نفس عم نیآخر

 نیصبحانه بود که آرم زیصبحانه آماده بود .مبهوت م زیهم در سالن نبود.وارد آشپزخانه شدم نیاز آرم یسالن مرتب بودواثر

 گفت:اش گذاشت با ترس  نهیس ی. دستش را روشد( باعث وحشتش ؟یپشت سرش با گفتن) تموم شد

 

 . یمثل آدم سوال بپرس یستی، بلدن یتو که منو ترسوند-

 

 اش گفت: هینسبت به کنا ینشست وبا خونسرد یصندل یکنارش گذاشت ورو از

 

 پرسن! یم یمگه آدمها چطور-

 

 تفاوت گفت : یو ب ستادیا کنارش

 

 " نیرفته اصال آدمها چه شکل ادمیکه خودمم  دمیخونه آدم ند نیا یاز بس تو-

 

 زدوبا آرامش گفت: یپوزخند نیآرم
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 . ینیب ینم نهییخودت وهم تو آ ستمین شهیحاال من هم-

 

 ادامه داد: سپس

 

 شده رمیصبحونه بخور که د یزود ایب-

 

 سرم ! یرو یاجل معلق بش یتو داره،مگه دعوت نامه فرستاده بودم کله سحر رشدنیبه د یصبحونه خوردن من چه ربط-

 

 تمام گفت: یانش گذاشت وبا خونسرددر ده یلقمه ا نیآرم

 

 بچه لوس مراقبت کنم. هیروزقرار باشه از  هیکردم  یکه هرگز فکر نم نهیربطش تو ا-

 

 :دینشست وپرس شیروبرو یصندل یرو

 

 کدوم بچه ؟؟-

 

 خودش گرفت وبا سرش به او اشاره کرد وگفت: یبرا گرید یا لقمه

 

 خانم خونه به من قالبش کردن . هی یهمون که به جا-
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 و گفت: دیصدا دار کش ینفس یحرص

 

از عهده خودش  تونهیسرکرده حاالهم م ییتنها یچند ماهه رو تو نیبه مراقبت تو نداره وهمانطور که ا یازیدختر بچه ن نیاما ا-

 .ادیبرب

 

 گفت: یبه او انداخت و با پوزخند ینگاه نیآرم

 

 .نمیب یاره م-

 

 ینگران من شد نهمهیتا حاال ا شبیشده که از د یچ-

 

 خوام به خانوادت جواب پس بدم. یفقط نم ستمینگران تو ن-

 

 بود شیشناس فهیاز سر حس وظ شیهایهمه مهربان کردیپس درست فکر م آه

 

 .اوردنینگران خانواده م نباش ، اونها اصال منو لوس وننزبار ن-

 

 زد وگفت: یزیتمسخر آم لبخند

 

 یحرف بهتره صبحونه ات وبخور نهمهیا یبله کامال مشخصه ، حاال هم به جا-



 یمهمان زندگ

1016 
 

 

 ؟یمهربون شد یلیامروز خ-

 

 یمنو ندار یمهربون کمی تیظرف یگیم یعنی-

 

 . یزن یمشکوك م یلیخ ینجوری.ا ادیم یشگیترش واخمو هم افهی، به تو همون ق ادیکه اصال بهت نم نهینه منظورم ا-

 

 باشم از دستت خالص شم. ختهیه سم رتو صبحون یترس یم-

 

 چقدر محبوبم وخاطر خواه دارم. رونیکه اون ب یدون ی، چون خوب م یکارو ندار نیجرات ا-

 

 گفت: ظیغل یاز خشم قرمز ومنقبض شد ،با چشم غره ا کباریبه  صورتش

 

 رسونمت . یصبحونه ات بخور وحاضر شو .،چون امروز خودم م یچرند گفتن زود نهمهیا یبه جا-

 

 دیکرد ومتعجب پرس زیرا ر چشمانش

 

 نخورده ؟ ییسرت به جا  شبید یمطمئن یشده امروز از صبح سوپرمن شد یچ-

 

 .یبش یخوام االف تاکس یگذاشته و نم یبرف حساب شبید -
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 رابه هم زد واز جا بر خاست وگفت: شیدستها یشاد با

 

 چرا من متوجه نشدم یجد-

 

 یچون تو هپروت بود-

 

 انداخت وگفت: ینگاه رونیآشپزخانه را کنار زد وبه ب ردهپ

 

 کنم یرو ادهیپ کمیخوام  یتو برو من م-

 

 گفت: یاز خشم به تند پر

 

 کنه ؟! یم یرو ادهیپ یکس یسرد برف یهوا نیا یحالت خوشه، تو-

 

 داشت گفت: یرا بر م رشیش وانیکه ل ینشست ودر حال یصندل یرو الیخ یب

 

 برفم . یرو یرو ادهیمن عاشق پ -

 

 جا برخاست وبا خشم گفت: از
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 . یبود ضیبارون چند روز مر یتو یرو ادهیبه خاطر پ یفراموش کرد-

 

 گفت: یدر دهان گذاشت وبا خونسرد یا لقمه

 

 پوشم سرما نخورم یبار لباس گرم م نیا-

 

 حوصله گفت: یب

 

 بار هم شده بدون بحث به حرف بزرگترت گوش بده . هیکنم برا  یدختر ، خواهش م یتو چقدر لجباز-

 

 . نمیب ینم نجایمن بزرگترم و ا یشرمنده ول-

 

 داد زد: کالفه

 

 یبر یحوصلمو سر م یکم کم دار-

 

 شدوگفت: رهیاو خ به

 

 چکار کنم. دیبا امیاگه نخوام همراه تو ب-
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 گفت: یچپ نگاهش کرد وجد چپ

 

رم  یم یومدین گهیربع د هیمنتظرتم ، اگه تا  نی، پائ یگوش به حرفم باش شهیهم دیمن شوهرتم وبا یفراموش کرد نکهیمثل ا-

 دم . یسر جلسه رات نم یول

 

با  دیبشر با نیا زیدر بهت رفتارش فرو رفته بود ، آخرچرا همه چ هیزد سا رونیازخانه ب یوپالتواش را برداشت وعصب فیک

 شود. رشیبود که باعث تحق یزیچ کی شهی،وهم دیتهد شهی،هم رفتیم شیزورپ

 

 ییانداخت وبه اتاقش رفت باعجله پالتو ییظرفشو نکیرا در س فیکث یگذاشت و ظرفها خچالیدر عیصبحانه را سر لیوسا

تمام دلش  یباربا لجباز نیا یبه دانشگاه برود ول نیآرزو داشت به همراه آرم شهیهم نکهیانداخت باا ورشیپل یرو یمشک

خواست از اتاق خارج شود که نگاهش  یرابرداشت م شیودستکشها  ردنقدم بزند شال گ یبرف زمستان نیاول یرو خواستیم

وبا برداشتن  دیمال شیلبها یلبش نشست و برگشت واز ان رژ رو یرو یزیآم طنتیبه رژ قرمزش افتاد لبخند ش شیآرا زیم یرو

 زد . رونیانه بواز خ دیاسپورتش راپوش دیبوت سف مین شیجزوه وکتابها

 

 یطبقات باال در رفت وآمد بود ودلش نم نیآسانسور همچنان ب یاحضار ِآسانسور را که زد چند لحظه منتظر ماند ول دکمه

 یمانده بود.هفت طبقه را هم که نم یباق قهیربعش تنها چند دق کیبه ساعتش انداخت از مهلت  ینگاه ادیب نیخواست پائ

کرد که در آسانسور باز شد ؛خوشحال خودش را در اتاقک انداخت . آسانسورکه در یم ریبرود .درافکارش س نیتوانست با پله پائ

بود  ستادهیمنتظرش ا یو کنار درب ورود نیدر ماش نیکرد .آرم دنیوشروع به دو دیپر رونیفرود آمد با عجله از اتاقک ب یالب

 ستادیگاز را فشرد و حرکت کرد همانجا ا پدال نیدسته در را گرفت آرمکه  نیهم یرفت .ول نیبه حالت دو از پله ها پائ عیسر

به چهره  ینگاه نهییچند متر باالتر توقف کرد واز آ نیشد .آرم رهیخ نیزد به رفتن آرم یکه نفس نفس م یزده ودر حال جانیوه

زد وبه  یخندکرده است لب شیعصبان نکهیاز ا نیخورد آرم یبود وتکان نم ستادهیهمان جا ا یبا لجباز هیغضبناکش انداخت .سا

به طرفش برگشت  یبا لبخند مرموز نیاز خشم گلگون سوار شد و کنار ش نشست. آرم یسمتش دنده عقب رفت، با چهره ا

 وگفت:
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 .دیهم ترسو وزود باور یلیحال خ نیدر ع دیگر لهیح یلیخ نکهیمن تو خلقت شما زنها موندم، باا یدونیم-

 

 کند آهسته گفت : نگاهش نکهیا بدون

 

 دیشما مردها هم دو رو وحقه باز-

 

 گفت : طنتیباش

 

 یکرد یم یخودکش یداشت یایبا من ب نکهیحاال چرا برا ا-

 

 ! یمنو خودکش-

 

 خواستم رو پله ها کله پا بشم ! یحاال م نیآره من بودم که هم-

 

 گفت : نیخشمگ کردیکه چشمانش را تنگ م یحرص به طرفش برگشت ودرحال با

 

 ! یلیخ نیآرم ییو پرو یعوض یلیخ-

 

 نشست شیلبها یاراده رو یب یپوزخند
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 دم یچرا !.نکنه واقعا باورت شده که سر جلسه رات نم-

 

 انداخت وگفت : شیبه ابرو یاخم

 

 ستین دیبع یچیه یاز تو روان-

 

 سرعت گرفت یمثل پر کاه نیپدال گاز فشرد وماش یرا رو شیپا

 

 تونم کنترلت کنم یزور م لهیفقط به وس نمیب یم یبرم وقت یلذت م-

 

 یبه زور متوسل بش یمجبور یثابت کن تویبرتر شهیهم نکهیا یمنم برات متاسفم که برا-

 

 وگفت : دیخند یسرخوش با

 

 ینداز یچنگ م یگربه وحش هیکه مثل  ییودوست دارم البته از لحظه ها یوسربه راه عیبره کوچولو مط هیکه مثل  ییوقتها-

 ادیهم خوشم م

 

 ادیچقدر داشتند ز ابشینا یخنده ها نیوا دیخندیانداخت.بازهم داشت م ینگاه نیودرهم به صورت شاد وسرحال آرم عبوس

 یها فکر کند چرا که هر تحول رییتغ نیبه ا خواستیاصال نم ای)خدا ستیشگیهم نیآرم "مرد واقعا نیا دیشیبا خود اند شدندیم

در سکوت  یتیآرامش بخش محمد رضا هدا یخودرو را روشن کرد صدا ستمیوس رد( دست ک کردیتر م قراریاورا ب نیدر آرم

 انداخت . چشمانش را برهم گذاشت وبه ترانه گوش سپرد نیطن لیاتومب
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 ییایتو واسم مثل رو یواسم مثل بارون تو

 

 ییهمه تنها نیمن و ا ییبایهمه ز نیبا ا تو

 

 یدونیکه م یحال منو

 

 یریگیدستامو م یا تو آرومم وقتب من

 

 یریازم س یوقت یحت یپرسیحالمو م یوقت

 

 یریکه دلگ یوقت یحت

 

 یفهمیتو که حالمو م رمیمیتو م یب من

 

 یدونیتو که حسمو م یخونیکه فکرمو م تو

 

........................................ 
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فرار  یبرا ردیضربان قلبش اوج گ شدیباعث م نیکرد نگاه سوزنده آرم یتالق نیراکه گشود ، نگاهش در نگاه ملتهب آرم چشمانش

 آرام زمزمه کرد نیدوباره چشمانش را برهم نهاد آرم نیاز نگاه آرم

 

 یاریساعت سر جلسه دووم ب میچهارون یخوا یچطور م یخستگ نهمهیبا ا-

 

 دیچشمان بسته پرس با

 

 مگه امتحانمون چند سواله؟-

 

 چهارتا-

 

 کرد نجوا

 

 کنم یهاشو تحمل م یو دوست داشته باشم ،همه سخت یزیچ یوقت-

 

 زد وادامه داد یچشمان بسته لبخند با

 

 میدر کل آدم سختکوش-

 

 ؟ یتحملش کن یتون ی،نم یدوست ندار ویزندگ نیپس چون ا-
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چه  نیشد منظور آرم رهیخ نیچشمانش را گشود ودر چشمان پراز اندوه آرم عیکه شوك به بدنش وصل کرده باشند سر انگار

 یدوست داردو برا ایدن نیدر ا یزیاز هرچ شتریرا ب یزندگ نیا دیتوانست بگو یگفت ؟چه طور م یم دیبود؟اصال چه با

 بگذارد هیاز جانش هم ما یحاضر است حت شیماندگار

 

 دهانش را قورت داد وآرام گفت : آب

 

 شه یروز تموم م هی یزندگ نیبه هر حال ا-

 

 دوخت وزمزمه کرد ابانیگرفت وبه خ هیتفاوت سا یرا از صورت ب نگاهش

 

 شهیروز تموم م هیبله -

 

 شد وگفت : شقدمیشکست سکوت پ یو دوباره برا اوردیطاقت ن نیحکمفرما شد .اما آرم ریدلگ یسکوت نشانیب دوباره

 

 کنم ،البته منظورم فقط دخترا ست یاز همه بچه ها حساب م شتریتو ب یامروز من رو-

 

 دیکرد وپرس نگاهش

 

 تفاوته؟ یزوبیآم ریتحق نهمهیسوال بوده؛ چرا نگات به دخترها ا نیبرام ا شهیهم-
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 دن و بدم یکه بهم م یعاشقونه ا یجواب نامه ها دیکه با نهیمنظورت ا-

 

 بهت گفت : با

 

 دن یمگه اونا بهت نامه م-

 

 زد وگفت : یپوزخند

 

 دن یخودت هم دارن بهم خط م زیعز یدوستا یکه حت یبدون دیدم ،با یه پاسخ نامه هاشون رو بعد از امتحان نشونت مبرگ-

 

 ییبه تمام معنا  فتهیخودش هی، یریگ یم لیخودتو تحو یلیتو خ-

 

 تاشون ............ ازدهیکالس دارم  هی یکه تو یدختر یام که از دوازده دانشجو فتهیآره من خودش-

 

 حرص حرفش را قطع کرد وگفت : با

 

 یبد قضاوت کن گرونیدر مورد د نهمهیا یتون یرو ابرها ،چطور م یو رفت یشد ریتو باز جوگ-

 

 یامشب برگه همشون رو بهت نشون م رنیگ یم عیدم سر یرو ارائه م یگم ،اونا سه ترمه که هر درس ینم لیدل یب ویزیمن چ-

 یدم تا تو هم مطمئن بش
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 ؟ یچ یکیپس اون -

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

 هم جز تحملم نداره! یکنه ! و چاره ا یاون به اجبار منوداره تحمل م-

 

 کندیاو دارد تحملش م کردیفکر م نیخودش که آرم چارهی! ب نیآرم چارهیب

 

 عاشقونه بشه کدستیکنن تا همه کالست  ستیرو سر به ن یکی نیا یبگ هیبه بق یتون یم-

 

 وار گفت : زمزمه

 

 خودمه یایهمه دن هیبرخالف بق یکی نیآخه ا-

 

بازهم حق باور کردن آنچه را که  ایبود .آ ابانیبه خ رهیخ نیواوج گرفت ؛ برگشت ومبهوت نگاهش کرد اما نگاه آرم دیلرز دلش

 گفته بود را نداشت

 

 نیآرم نکهیاز ا باتریز یزیبود و چه چ نیمآر یکند او همه زندگ یحس قشنگ تا ابد نفس بکشد وزندگ نیبا ا خواستیم دلش

 دوستش داشت
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 گفت : جانیبا ه لیدل نیببرد به هم نیرا ازب بایحس ز نیباز ا نیوآرم دیبگو یزیچ دیترسیم

 

 یاونها رو متوجه اشتباهشون کن دیتو با-

 

 زد وگفت : یپوزخند

 

 مهمه یلیبراشون خ نیا یوزن دارم ،فکر کرد ستمیپسر مجرد ن کیبهشون بگم من  دیبا یعنی-

 

 برات مهم باشه ندشونیآ دیبه هر حال اونها شاگرداتن که با-

 

 هیدم خودش کل یحراست نم لیگذرم وبرگه هاشون و تحو یکه از خطاشون م نیهم-

 

 ید ینشون نم یعکس العمل چیه نکارشونیکالست چرا بابت ا ریمسخره ودست وپاگ یکنم تو با اون قانونها یتعجب م-

 

 خوام سوژه دانشگاه بشم یکه نم نهیکنم به خاطر ا یشوم بدن ،اگه سکوت م تیاونها بهم نامه فدا ادیمن خوشم م یفکر کرد-

 

 قصد توقف نداشت رو به او گفت : نیآرم یدانشگاه بودند ول کینزد

 

 یکن ادهیمنو پ نجایبهتره هم یسوژه بش یخوا یاگه واقعا نم-
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 نیباز کردن در برگشت اما آرم یکرد برا یکه شال گردنش را مرتب م یدر حال هیو توقف کرد .سار ادهیزدن راهنما کنار پ با

 را گرفت وگفت : شیبازو عیسر

 

 لحظه صبر کن ! هی-

 

 شده ؟ یباز چ-

 

 به طرفش گرفت وگفت : یدستمال

 

 ... ایب-

 

 گفت : متعجب

 

 من از تو دستمال خواستم ؟-

 

 یبرا پاك کردن لبت الزمش دار ینه ،ول-

 

 حرص دستش را پس زد وگفت : با

 

 یکن یمن دخالت م یکه تو همه کارا یمگه تو فضول-
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 خشم گفت : با

 

 یرنگ جلف استفاده کن نیاز ا دیمگه نگفته بودم نبا-

 

 کنه یرنگو دوست دارم وخوشگلم م نیکنم چون ا یاستفاده م-

 

 یبه رخ همه بکش نویا یدار یدونم چه اصرار ی،اما اصال نم یتوخودت خوشگل-

 

 یکن یاشتباه م یکنم دار یحرفهات پاکش م نیبا ا یاگه فک کرد-

 

 رنگ جلف حراست امکان نداره بهت اجازه ورود به دانشگاه رو بده نیکه با ا یدون یخودت خوب م-

 

 دیکش غیج یحرص

 

 ه؟یمشکلت چ گهیخوب پس د-

 

 ،یراه بر لیشما نیبا ا ابونیخ یتو یخوا یتو م-

 

 یروان ضیمر هی، یضیتو مر-
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 برگشت وگفت : نیبه طرف آرم یهرچه کرد در باز نشد عصب یطرف در برگشت ول به

 

 ؟یدرو چرا قفل کرد یلعنت-

 

 مرموز دستمال را به طرفش گرفت وگفت : یلبخند با

 

 مثل بچه آدم رژت و پاك کن تا درو باز کنم ایب-

 

 او پرت کرد وگفت : یوبا خشونت لبش را پاك کرد ودستمال را به رو دیکش رونیدستمال را از دستش ب نیخشمگ

 

 ی!....حاال راحت شد ایب-

 

 دستمال را برداشت با لبخند گفت : نیآرم

 

 دختر خوب وحرف شنو هی یحاال شد-

 

 ده دوباره گفتبا خن نیشدآرم ادهیپ نیگفت از ماش یناسزا م نیلب به آرم ریکه ز یحال در

 

 دم یصدم کرو نم کیدقت داشته باش ،عجله هم نکن ،چون -
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 از انجا دور شد یبازدن تک بوق به نشانه خداحافظ نیرو رفت آرم ادهیوبه سمت پ دیرا بهم کوب نیدرب ماش یعصبان

 

 را با او هماهنگ کرد گفت : شیقدمها شی.ستا دیرا در پشت سرش نشن شیستا یدرهم وآشفته بود که صدا نقدریا

 

 ؟یگرفت یکه هواس پرت یخوند نهمهیا یعنیخانم  هیسا-

 

 زد وگفت : یزورک یلبخند دیرا د شیوکنارش ستا برگشت

 

 خوام اصال هواسم نبود یمعذرت م-

 

 گفت : هیبا کنا شیستا

 

 ؟یخواست یم یچ خیدکتر مشا نیناقال تو ماش-

 

 دیاز صورتش پر رنگ

 

 ؟ هی...........منظورت چخیدکتر مشا-

 

 یشد ادهیپ نشیحاال از ماش نیهم دمیخودم د طونیش-
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 سر اجبار گفت : از

 

 زنن یم نگیچمشات ر یاز زور عاشق-

 

 نبود خیمشا نیماش نیا یبگ یخوایم-

 

 خهیششه ، اونم مال مشا کسیدونه ا هیفقط  یبزرگ نیبه ا یتو شهر یعنینه که نبود ،-

 

 دمیمن خودشم د یخوب نه ،ول-

 

 یدیاشتباه د-

 

 توهم بزنم ، دیاما من چرا با نهیب یم خیهمه رو مشا داشیش یچشما گفتمیبود م نیاسمی،حاال اگه  هینه بابا اشتباه چ-

 

 بود؟ یک نیبگو ا راستشو

 

 دختر یمگه تو فوضول-

 

 فکر کردم مزاحمت شده یدیآخه درو چنان کوب-
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 داد یدوست شنهادیراه بهم پ یتو یاز آشناهامون بود که اصرار کرد برسونم ول -

 

 شنیم دایپ یعوض یواه،چه مردا-

 

 برام یدوباره شر بش یبه همه بگ یحاال نر-

 

 یکرد ینه بابا مگه خنگم ،تازه با هزار التماس باهام آشت-

 

 کوتاه دوباره گفت : یمسافت یقانع نشده بود پس از ط شیکه هنوز با حرفها شیستا

 

 بود ؟ خیمشا هیشب نهمهیآقا ا نیدونم چرا چهره ا ینم هیسا-

 

 دیپر شیبه ستا یشد و به تند یعصب

 

 دونم و تو یمن م یاریاسمشو ب گهیبارد هیسرخونه اولت ،اگه  یتو که برگشت شیستا یوا-

 

 ستیربط ن یهم ب یلیگن خ یکه بچه ها م ییزهایآخه با چ-

 

 برگشت وگفت : شیو به طرف ستا ستادیکرد وهمانجا ا کپ
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 گن ؟ یم یبچه ها ........... مگه بچه ها چ-

 

 .........یچیه-

 

 گفت : کالفه

 

 داره؟ خیبه مشا یچه ربط یچیه-

 

 یسر من خرد کن یهمه کاسه کوزه ها رو رو یمثل اون دفعه قاط نزن هیتو رو خدا سا-

 

 مگن؟ یاونا چ یگ یحاال م-

 

 میهم تو برجکشون زد نیاسمیمنو  ف،کهیمشت اراج هی-

 

 گن؟یم یخوام بدونم چ یم-

 

 نیدار یباهم سروسر خیگن تو ودکترمشا یم-

 

 دیغر باخشم
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 ؟ یچ یعنی-

 

 نیزن یباهم حرف م دنیدونم ،انگار چند بار د یبه خدا من نم-

 

 زنن ؟ یوقت با استادهاشون حرف نم چیخود بچه ها ه-

 

 دفترش یر یمدام م دنیگن تو رو د یم-

 

 اونجا رهیکس نم چیه گهید خیدفتر مشا رمیفقط من م یعنی-

 

 کنم فراموشش کن یگفتم ،حاال خواهش م نویمنم هم-

 

 حرص نفسش را فوت کرد وسکوت کرد با

 

کرد.سازه  یحس م نگونهیدرس حساس شده بود ا نیبه ا نهمهیچون او ا دیشا ایسخت نبودند و کردیآنقدر هم که فکر م سوالها

 شد یاوپن بوك برگزار م شینامها  نیآئ لیبود که به دل ییاز درسها یفوالد یها

 

دانستند ،او با  یم یسرش را هم نداشت چون همه بچه ها به خوب یمتر یلیتکان دادن م یجرات حت نیکس سر جلسه آرم چیه

 ضهینبودن عر یخال یفقط سرگرم کار خودشان بودند وناظران جلسه تنها برا لیدل نیخواهد کرد به هم یخطا کار چه برخورد
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جلسه ،جلسه را ترك کرد تا  یوقت قانون زانیم یادآوریسوالت داد با  یرو یح کلیبعد ازتوض نیزدند آرم یم یچرخ انشانیدر م

 بزند یهم سر گرشیبه جلسات د

 

خم شد وآرام در گوشش  شیبه رو نیلحظه آرم نینداشت در هم یراطرافش کا یایحواسش معطوف سواالت بود وبا دن تمام

 نجوا کرد

 

 ؟یندار یمشکل-

 

 از برگشت دوباره اش به سر جلسه متعجب بود اما کوتاه گفت: ستینگر نیرا بلند کرد وبه آرم سرش

 

 نه!-

 

 خوب( از کنارش دور شد. یلیهم با گفتن )خ او

 

نشستن همه  یصندل یرو کجایوشروع به حل مساله سوم کرد.سه ساعت  دیکش یتمام شدن محاسبه مساله دوم نفس راحت با

کند وسپس دوباره سر گرم محاسبه  رونیرا از بدنش ب یبه بدنش داد تا بلکه خستگ یبدنش را خشک کرده بود ، کش وقوس

با دستمال  عیسر دیاش چکبرگه پاسخ نامه  یخون رو یاش روان شد ، قطره ا ینیراه بود که حس کرد بازهم ب یها مهیشد،ن

 عیسر یلیخ نیدستش را بلند کرد آرم گرشیشده بود بادست د یدستپاچه وعصب "آمد کامال یبند نم یاش را گرفت ول ینیب

 : دیوحشتزده بپرس هیسا یدستمال ودست خون دنیبپرسد اما با د یزیخودش را به او رساند دهان باز کرد چ

 

 ؟ یبازهم خون دماغ شد-
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 مضطرب ونگران دوباره گفت: نیکرد آرم دیئسر تا با

 

 برو صورتتو بشور. عی،بلند شوسر ادیبا دو انگشت چند لحظه فشارش بده تا خونش بند ب-

 

 اشاره کرد وگفت: شیبه برگه ها جانیباه

 

 شه ؟ یم یپس امتحانم چ-

 

 سر جلسه یبرگرد یتون ینگران اون نباش ، م-

 

اش بند  ینیب یزیخونر نیرساند. با ترفند آرم یبهداشت ی سهایسالن را ترك کرد وباعجله خودش رابه سرو عیجا برخاست وسر از

پشت  نیآمد آرم رونیکه ب ییآب باعث کرخ شدن صورتش شد.از دستشو یآمده بود .دست وصورتش رابا آب سرد شست ،سرد

 :دینگران پرس دنشیدر منتظرش بود با د

 

 حالت خوبه ؟-

 

 م!آره خوب-

 

 نگاهش کردوگفت: تیباعصب

 

 شم. یخون دماغ نم گهید یگفتیتو که م -
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 دروغ گفت : به

 

 شدمیخون دماغ نم گهیمدت د هیخوب -

 

 .یچکاپ بد میبر دی.......امروز با،یگیآره تو راست م-

 

 بزرگ نکن نهمهیخون دماغ ساده رو ا هیکنم  یخواهش م-

 

 دادزد: نیخمشگ

 

 ساده یگ یم نیخون دماغ ساده ......تو به ا-

 

 که حالم خوبه ینیبیم-

 

 برگرد سر جلسه عتریهم حرف نباشه وسر گهیدکتر ،د شیپ میر ی،به هر حال بعد امتحان م یگ یباشه که م نطوریهم دوارمیام-

 

 از کنارش دورشد . یعصب ییحرف با گامها نیا باگفتن
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 نطوریوقت داشت و هنوز سوال سومش کامل نبود وهم کساعتیبه ساعتش انداخت کمتر از  یبه جلسه برگشت ،نگاه یوقت

 در کنار گوشش زمزمه کرد: نیفکر بود که آرم نیکند در هم سیاش راهم پاکنو یمجبوربود برگه خون

 

 سینداشته باش وادامه شو بنو یبرگه کار نیبه ا-

 

 یاز وقت جلسه باق قهیبه ساعت سالن انداخت هنوز ده دق یو نگاه دیکش یتمام شد نفس راحت یبه ادامه محاسبه کرد وقت شروع

کنارش  نیناظرجلسه دادوقصد خروج داشت که آرم لیاست .برگه اش را تحو اوردهیمانده بود واوخوشحال بود که وقت کم ن

 و گفت: ستادیا

 

 منتظرم باش رونیب-

 

به طرفش آمد وبا  دنشیبا د شیهر دو کنار در سالن منتظرش بودندستا نیاسمیو شیسالن را ترك کرد ،ستا یحرف چیه یب

 : دیپرس ینگران

 

 ؟یزد رونیشد ب یوسط جلسه چ هیسا-

 

 ومختصر گفت : کوتاه

 

 خون دماغ شده بودم-

 

 گفت : نیاسمی
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 کرده رونتیب خیزدم فک کردم حتما دکتر مشا یمن داشتم سکته م یوا-

 

 بود وارد بحثشان شد وگفت ستادهیا یکه کنار یونسی ایدر

 

 هواتو داره نهمهیا خیکه دکتر مشا یتو چه کرد هیسا-

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

 دیاز وحشت رنگش پر یخون دماغ شد دید یوقت دمیمن کنارت نشسته بودم د-

 

 گفت : یبا لودگ شیستا

 

 داره تیخون حساس دنیخوب البد به د-

 

 دوباره گفت : ایدر

 

بزنه ودوباره  رونیاجازه بده از جلسه ب ی،من تاحاال چند درسمو با اون پاس کردم ،امکان نداشت به کس ستین نیخوب فقط ا-

 برگرده
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 ؟ رمیذاشت بم یم دیبا یعنی-

 

 رهیخون ازت م یس یخون دماغ نمرده ،فوقش فقط چند س هیکس تا حاال با چیه زمیعز-

 

 گفت : کالفه

 

 تونستم ادامه بدم یکه نم تیود ،با اون وضعشده ب یتمام دست وصورتم خون یول-

 

بهش اجازه  یمرد ول یداشت از دل درد م یزدانیره ،ترم قبل  ینم خیمثل دکتر مشا یکیبه خرج  نهایا یول یگیتو درست م-

 خروج از جلسه رو نداد

 

 بنده یم یفکر کرده داره خال دیشا-

 

 بده لیتحو دیبره برگه اش و سف رونیب نکهیا یمجبور شد برا چارهیب-

 

 وگفت : دیکش ینفس یحوصلگیب با

 

 از خودش بپرس لشویصداش بزنم دل یخوا یمن چکار کنم ،م یگ یخوب حاال م-

 

 یبا نگاه شیوبا گفتن خانمها امتحان چطور بود به بحث آنها خاتمه داد ستا وستیاز سالن خارج شد وبه جمع آنها پ یمراد دیام

 به او گفت:



 یمهمان زندگ

1042 
 

 

 امتحان من که افتضاح شد-

 

 هم گفت : نیاسمی

 

 من هم خوب خوب نبود یبرا-

 

 با عشوه و ناز جواب داد: ایدر

 

 داشتم ریمسئله دوم گ یشد فقط تو یمال من که عال-

 

 :دیانداخت و پرس هیبه سا ینگاه دیام

 

 شما چطور بود؟ یبرا-

 

 راحت باشن نقدریا خیدکتر مشا یسوالها کردمیراحت بود ،اصال فکر نم-

 

 بودن دهیچیهم پ یلیاتفاقا ً خ-

 

 گفت : یتفاوت یب با
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 خونده بودم یلیچون من خ دیدونم ،شا ینم-

 

 :دیبه صورتش دوباره پرس قیدق یبا نگاه دیام

 

 شده؟ یزی،چ دیرسیبه نظر م دهیرنگ پر یلیخانم ستوده خ-

 

 نه خوبم-

 

 نگرانتون شدم رونیب دیاز جلسه رفت یوقت-

 

 نبود باز هم خون دماغ شده بودم یزیچ-

 

 وگفت : دیوسط حرفش پر شیستا

 

 باشه ی،نکنه مشکل حاد یچکاپ بد هی دیتو با-

 

 زد و گفت: یلبخند

 

 ؟ دینگران نهمهیچرا همه شما ا یوا-
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انداخت  شیابروبه  یبود افتاد اخم ستادهیا یمراد دیکه کنار ام هیسا یاز سالن خارج شد ودر نگاه اول ، نگاهش به رو نیآرم

 گفت: یبا لحن آمرانه وتند هیرو به سا شدیاز کنارشان رد م یرا تندتر کرد . وقت شیوسرعت گامها

 

 دفترم منتظرتون هستم یخانم ستوده تو-

 

 گفت: نیاسمیو  شیرو به ستا ایدر

 

 هواشو داره یلیگفتم خ دیدید-

 

 گفت: ایرو به در شیستا

 

 به خاطر ترك جلسه بازخواستش کنه خوادی....حتماً مایچرند نگو در-

 

 دادیبازخواستت کنه که سر جلسه راش نم خواستیباش ،اون اگه م الیخ نیبه هم-

 

 حوصله رو به دخترها گفت : یب

 

 کن یالبافیخودت خ یبرا یخوایهر چقدر م ایچه کارم داره ،توهم در نمیبب رمیمن م-
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 نیچشمان بسته آرم دنیو چشمانش را برهم نهاده بود .وارد دفترش شد وبا د هیتک یصندل یسرش را به پشت یبا خستگ نیآرم

 نشست زشیمبل کنار م یدر را بست و در سکوت رو صدایآرام و ب

 

 :دیپرس یچشمانش را باز کند با لحن نسبتا آرام نکهیا بدون

 

 ؟ نمیپسره بب نیکنار ا دیتو رو با شمیچرا هربار رد م-

 

 :دیپرس یول ستیمنظورش ک دانستیم نکهیا با

 

 کدوم پسر؟-

 

 ؟! هیمنظورم ک یدونینم یعنی-

 

 میزدیدر مورد امتحان حرف م میما فقط داشت-

 

 گفت: یخم شد و عصب زیم یرا گشود وبه رو شیچشمها

 

 یبخند یبگم دوست ندارم با کس دیچند بار با هیسا-

 

 و بدم یکه با اخم جواب کس ضمیمگه من مر-
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 ؟یزنیفقط لگد م یت با منپس چرا هر وق-

 

 کنهیم میتو عصب یچون خواسته ها-

 

 و به در اشاره کرد و گفت: دیکش یکنترل خشمش نفس تند یقرمز شد اما برا یآن یاز خشم صورتش

 

 رونیبرو ب-

 

 گفت : یخفه ا یبا صدا نیرا گرفت که آرم رهیجا برخاست و به طرف در رفت دستگ از

 

 کنار در دانشگاه منتظرم باش-

 

خم شده بودو  زیم یبه رو یمحکم واستوارش با درماندگ نیآرم ختیجا خورد وقلبش فرو ر یونگاهش کرد لحظه ا برگشت

اش از او عذر بخواهد اما  دهیوبابت حرف نسنج ردی.چقدر آرزو داشت سرش را به آغوش بگ فشردیدو دست م نیسرش را ب

 کند شیواو مجبور بود که تا آخر همراه دانتخاب کرده بو نیه که خود آرمب یراه نیا توانستینم

 

 دیتا شما برس رمیم ادهیاز راه رو پ یقسمت-

 

چهره خسته وگرفته اش منصرف شد و آهسته اتاق را  دنیشک کرده ام اما با د شانیکه بچه ها به رابط گفتیم نیبه آرم دیبا

 ترك کرد
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 زوج خوشبخت دوشادوش هم وارد شدند کیشدند ومثل  ادهیاشت و هردو پرستوران نگه د کیکنار  نیآرم

 

نگاه  کیکند ،با  داینشستن پ یرا برا یداد گوشه دنج حیترج نیساعت روز خلوت وکم تردد بود اما باز هم آرم نیدر ا رستوران

 شیاز او روبرو تیهم به تبع هیونشست سا دیرا کنار کش یصندل هیکاوشگر آخر سالن را انتخاب کرد وبه راه افتاد .قبل از سا

 نشست

 

 نیبرخوردش با آرم نیاول ادیشد ناخوداگاه به  رهیخ شیچانه اش زد و در سکوت به روبرو ریدودستش را درهم حلقه کرد وز هر

مرد تلخ  نیار اقرار است چند ماه را در کن نکهیبود وفکر ا دهیترس نیشاپ افتاد چقدرآن روز از چهره سرد و خشن آرم یدر کاف

 ودشده ب شیکند کابوس روزها یزندگ

 

 دور نماند و با تعجب آهسته گفت : نیآرم نیزبیگوشه لبش نقش بست که از چشمان ت یلبخند اریاخت یآن روز ب یادآوری از

 

 ؟یخندیم یبه چ یدار-

 

 زد و جواب داد : یپوزخند

 

 کافه شاپ یمالقاتمون تو نیبه اول-

 

 دیانداخت آرام پرس یکه نگاهش را به منو در دستش م یحال در
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 اون روز خنده داشت؟ زیچه چ-

 

 نمیتو بش یروبرو زیم هیسر  گهیبار د هی ردمیاون روز هرگز فکر نمک نکهیا-

 

 زد و گفت : هیتک یپرت کرد و به صندل زیم یمنو را رو یخونسرد با

 

 ؟ یمونیپش یبا من نجایا نکهیاز ا-

 

 زد و گفت: ینیریش لبخند

 

 کنمیفکر نم زایچ نیبه ا ادیز یفعال از گشنگ-

 

 : دیو با احترام پرس ستادیا زشانیسفارش کنار م افتیدر یبرا شخدمتیپ

 

 د؟یکنیم لیم یچ-

 

 : دینگاهش کرد پرس رهیخ نیآرم

 

 ؟یخوریم یچ-
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 گفت: یخستگ با

 

 یخودت سفارش داد یبرا ی،هرچ کنهینم یفرق-

 

 : دیدوباره پرس یازکنارشان با مهربان شخدمتیداد و با دورشدن پ شانیهردو یراسفارش غذا ب نیآرم

 

 ؟یخسته ا-

 

 لبخند گفت : با

 

 (بردیبه کار م شیخستگ زانیم یمادرش برا شهیبود که هم یواژه ا نیعروس راه دور )ا هیاز  شتریب-

 

مطب رفتن حاضر و آماده  یکه غروب برا یاما به شرط یاستراحت کن کمی یخونه تا بتون رسونمتیبعد از غذا م نطورهیحاال که ا-

 یباش

 

 هیعال یلیکه خ نیا-

 

 محبت آهسته گفت: با

 

 نمونده یتو رگهات باق یخون گهید کنمیحس م یرسیبه نظر م دهیرنگ پر یلیخ-
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 را دوست داشت نیآرم یهایمهربان چقدر

 

 گفت: یبا لبخند کم رنگ همراه

 

 عالمه کمبود خواب دارم هیآخه  مهیبخاطر خستگ میدگیرنگ پر-

 

 یخوابیتو که مثل خرس م-

 

 کم خواب شدم . یلیچند وقته خ نینه ا-

 

 یاتاقت خواب یتو تو ام،یمن که هرشب ساعت نه م-

 

 گفت : رفتیور م یزیکه با گوشه روم یحال در

 

 خونمیاتاقم درس م ی،تو ستمیمن که خواب ن-

 

 کرد وگفت : زیچشمانش را ر ریمتح

 

 درس بخونه؟ تونهیهم م یکیتار یتو ی؟مگه کس یکیتار یتو-
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 خونمیخاطر با نور اباژور درس م نیمزاحم تو بشم بهم خوامینم-

 

 وزودگذر چهره اش را پوشاند یآن یخشم بازهم

 

 برن؟ نیچشمات از ب یخوایم ؟یشد وونهید-

 

 کردیروزها بهتر از قبل خشمش را کنترل م نیا اما

 

 نگران من نباش ،......-

 

 و گفت: دیحرفش پر انیم-

 

 هیهمه کارهات فقط حماقت و لجباز ینگرانت نباشم وقت تونمیمگه م-

 

 ؟ گذشتیاحساس م نهمهیاز کنارا الیخ یب دیپر از شوق شد .اما بازهم با نیاعتراف آرم نیاز ا قلبش

 

 قاشق به غذا اشاره کرد و گفت:با برداشتن  نیو رفت آرم دیچ زیم یرا رو شانیغذا شخدمتیپ

 

 رمیگیغذا م نجایاز ا شهیچند سال هم نیا یمن تو هیعال نجایا یغذا-
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 گفت: یریلبخند دلپذ با

 

 هیحتماً که عال یکنیم دیرو که تو تائ یزیچ-

 

 : دیدوباره سکوت را شکست و پرس نیبود آرم یقاشق را به دهان گذاشت واقعاً عال نیاول

 

 ه؟یک تیامتحان بعد-

 

 براش بزارم یانرژ یکل دی،مقاومت مصالح که با گهیسه روز د-

 

 ستین یسه روز فرجه هم فرصت کم -

 

 دمشیسر بزنم دو روزه که ند هیفردا به بابام  خوامیم-

 

 گذرا به او انداخت وگفت : ینگاه

 

 که ! یاونجا بود روزید-

 

 چون امتحان داشتم نتونستم تا اومدنشون صبر کنمخون منم  قیتزر یبرا مارستانیبابا رو برده بود ب انیشا -
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 وگفت : دیرا درهم کش شیاخمها یناراحت با

 

 داره؟ یلیاونجا دل ادیم یلیپسره خ نیا-

 

 دینگاهش کرد وپرس رهیخ

 

 ؟ هیتو نسبت به همه منف دگاهیچرا د-

 

 پسره هم هست نیاونجا ا امیبدونم که چرا هربار م خوامیمن فقط م-

 

 وگفت : دیاز خوردن کش دست

 

 میبش شیکه مانع اومدنش به خونه دائ میداشته باش نویپسر عمه منه و فکر نکنم که من و تو اجازه ا انیشا-

 

 کرد و گفت: زیمتفکر چشمانش را ر نیآرم

 

 اومد و رفتش به اونجا داشته باشه یبرا یلیدل هیاون  کنمیمن فکر م یول-

 

 وتو نداره به منو یربط یدرسته داره ول-
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 چرا ؟-

 

 بهش نداده یبابا هنوز جواب قانع کننده ا ی،ول رهیساغر گ شیوقته که دلش پ یلیخوب اون خ-

 

 دونستم ؟ ینم ،یجد-

 

 قاشق در دستش به سرش اشاره کرد و با تمسخر گفت : با

 

 ینشد یکی نی،چطور متوجه ا زنیت یلیموارد خ نیهات تو ا رندهیتو که اصوال گ-

 

 دیتوجه پرس یاش را گرفت اما ب هیکنا شین

 

 و دوست داره انیشا ه؟اونمینظر ساغر چ-

 

 فرو کرد وگفت : یشدستیدرون پ یانبوه برنجها انیرا م قاشقش

 

 نظرش موافقم نیتباه کنه ،که منم با ا یپوشال یعشق وعاشق هیبا  شویزندگ دیکه نبا نهینظرش ا ه،اونیساغر دختر بلند پرواز-

 

 انیشا چارهیوغرور اونم به تو رفته باشه که ب یاگر لجباز-
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 کنه یداره استفاده م یره واز هر فرصت یاز رو نم یطیشرا چیتحت ه انیفعال که شا-

 

 ؟ هینظر تو چ-

 

 زد گفت : یپوزخند

 

 که بخوام نظر بدم میمن ک-

 

 یبه هرحال تو خواهر بزرگ ساغر-

 

 اراده گفت : یب کامال

 

 خوام برا ساغر داشته باشم ینداشتم م یریگ میتصم اریخودم که قدرت واخت یمن برا زندگ-

 

 موضوع گفت : رییتغ یازسر حرص به او انداخت وبرا ینگاه

 

 اونجا ؟ میبعد از مطب بر یخوا یم-

 

 زده گفت : ذوق
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 آره ،چرا که نه!-

 

 گفت : یلبخند با

 

 ؟یعادت کن شونیبه دور یتو هنوزنتونست-

 

 گفت : نیآلود وغمگ درد

 

 بهش فکر هم کنم یخوام حت یکه اصال نم هیزیتنها چ نیدل ببندم که ا یزندگ نیبه ا دیعادت کنم با شونیبه دور نکهیبرا ا-

 

 چیوانمود کند ه نیشده بود و مجبور بود در مقابل آرم یخوب یدروغگو دایجد دیگو یدارد دروغ م دیفهم ی)خودش خوب م

 ندارد ( یزندگ نیبه او وا یحس

 

 اش کالفه گفت : یشدستیبا پرت کردن قاشق در پ نیآرم

 

 !! یلعنت-

 

 : دیشد وپرس رهیبهت به او خ با
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 ؟! یچ-

 

 مزه است یب یلیبا غذا هستم خ-

 

 یکرد یم فیازشون تعر یداشت شیاما تو که چند لحظه پ-

 

 و داره رییتغ کی یوآمادگ تیقابل ایدن یتو یزیهرچ-

 

 رستوران با چند سال سابقه کاردرخشان ؟ هیاما نه -

 

 حتما سر آشپزش عوض شده-

 

 قاشقش را کنارگذاشت وگفت : یلیم یشد با ب ینم شیکه اصال متوجه حرفها هیسا

 

 میبر گهیپس بهتره د-

 

 مونده ؟ یلیتو که خ یاز غذا-

 

 به خوردن ندارم ییاشتها گهید-
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 ؟یگرسنه بود یلیاما خ -

 

 کرد زمزمه

 

 شدم ریس -

 

 یاز خود نشان نم ریسکوت دلگ نیبه شکست ا یکدام رغبت چیبودند وه ریراه برگشت هر دو در سکوت با افکار خودشان درگ در

خواست خود را به لحظه  ینمانده وچقدر دلشان م یباق یزیچ گرید شانیکردند که از عمر زندگ یفکر م نیدادند ،هر دو تنها به ا

 تلخ فراموش شود تیاقو نیا وار کنند تا دیام یواه یها

 

 یچند لحظه قبل تماس گرفته بود که حاضر شود .نم نی.آرم ستادیا نهییمقابل آ یاستراحت کوتاه ودلچسب با شاداب کیاز  بعد

 گرید ی،حت کردیم شیباور عصب نیاست ا یشناس هیحس وظ یاز رو نیآرم یها یفکر کند که دل نگران نیخواست به ا

 ودلچسب شده بود نیریش شیبرا نیوتعصب کور آرم رتیوغ ددا ینشان نم نیآرم یجا یتعصب ب یهم رو یتیحساس

 

 یصدا دنی.باشندیرسیبژ دلربا تر به نظر م شیچهره اش باآرا دیبود را برداشت وپوش دهیخر شیبرا نیراکه آرم ییکمدش پالتو از

جوابش  نکهیاما قبل از ا دیبه در کوب یپشت در اتاقش قرار گرفت وتقه ا نیآرم یمطمئن شد پس از لحظه ا نیدر از آمدن آرم

 : دیرابدهد وارد اتاقش شد وپرس

 

 ؟یحاضر-

 

رفتار  رییتغ نیاز ا هیمنتظر اجازه هم نبود وسا هیورودش به اتاق سا یبرا یگرحتیروزها رفتارش راحتر از قبل شده بود حاال د نیا

 داشت. یندیناخوداگاه حس خوشا
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 گردنش را به دور گردنش مرتب کرد وگفت : شال

 

 آره-

 

 شمیحاضر م عیخوبه ،منم سر-

 

 دهیمرتب واتو کش یپس از لحظه ا ستادیاز اتاق خارج شد ودر سالن به انتظارش ا فشیهم با برداشتن ک هیاتاق خارج شد .سا واز

قلبش به مانند قلب  دیایبند ب دنشیبود باعث شد نفسش از د دهیپوش یکه با شلوار مشک یهفت قهی دیورسفیآمد پل نییاز پله پا

 کرد یمرد از آن او بود در دلش احساس حقارت م نیتنها اسم ا نکهیکرد از ا دنیتپ هدرقفس تند تند شروع ب یگنجشک

 

 نیآرم دیپاشنه دارش را برداشت وپوش یو بوتها ستادیرفت .کنارش ا ی، به سمت جا کفش میاز کنارش رد شد وبا گفتن بر نیآرم

 کت اسپرتش را به دست او داد وگفت : دیپوش یاش را م یکه دوباره رو فرش یدر حال یزیچ یادآوریبا 

 

 منم اومدم یاریو فراموش کردم تا تو آسانسور و باال م لمیموبا-

 

 را دنبال کرد و آهسته زمزمه کرد نیآرم نشیغمگ نگاه

 

 خوب اریبس-

 

 از آپارتمان خارج شد ریبا عجله از پله ها باال رفت واو ناگز نیآرم
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 ؟یخوا یم یچ نجایتو ا هیسا-

 

وتارا خشکش زد ووحشت  شیدرکنار ستا نیاسمی دنیبود که مثل پتک برفرق سرش فرود آمد با د نیاسمیذوق زده  یصدا نیا

 : گفت نیاسمیدر ادامه حرف  یبا لبخند شیقدم عقب برداشت ،ستا کیزده 

 

 یآشنا دار نجایا یکلک نگفته بود-

 

 گفت : دهیبر دهیبا فرو دادن آب دهانش راه نفسش را باز کرد ومقطع وبر یاش حبس شده بود ، به سخت نهیدر س نفس

 

 ؟ نیخوا یم یچ نجایشم...........شما.........شما ا-

 

 خندان گفت : انشانیاز م تارا

 

برم  دیطبقه است اونم ولمون نکرد که با نیتو ا خیگفت :واحد دکتر مشا نیاسمیا به رض میامشب تولد رضاست که ما هم دعوت-

 ؟ یخوا یچه م نجای،حاال تو ا نمیبب

 

 رهیخ نیاسمیچهره بهت زده  ی.مستاصل نگاهش رو ستیبه مغزش ن یخونرسان یکارکرد قلبش کند شده و جوابگو کردیم حس

 کردیاصال کار نم تیموقع نیاز ا ییرها یبرا یگرفتار شده بود وفکرش برا یشد .در بد مخمصه ا
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 ستادهیا هیکه کنار سا یتوجه به دختران یآمد و ب رونیمشغول صحبت بود از در ب لشیکه باموبا یدر حال نیلحظه آرم نیهم در

 اند پشت به آنها سرگرم قفل کردن در شد

 

در تصورشان  یدرب حت کیاز  خیومشا هیآمدن سا رونیشدند ،ب خیم هیزده به سا رتیناباور وح یبا چشمان نیآرم دنیسه با د هر

زدند انگارکه ساعتها روح از کالبد هرسه به عروج رفته بود  یحرکت مانده بود وپلک هم نم یهر سه ب نهی،قفسه س دیگنجیهم نم

خفه  یبرداشت وبا صدا یبه سمت آسانسور قدم یز سر ناچارولرزان ا دهینداشت رنگ پر آنهااز حال  یهم دست کم هی، حال سا

 : دینال یا

 

 ! دیببخش-

 

نگاه  غیت ریز عترازیخواست هرچه سر یدلش م ستادیزده ودستپاچه دکمه احضاررا فشرد و منتظر باال آمدن آسانسور ا جانیه

با اعصابش را داشت . بدون آنکه انگشتش  یهم امشب قصد باز یآسانسور لعنت نیمتعجب وبهت زده دوستانش خالص شود اما ا

دکمه احضار برداشت  یودست لرزانش را از رو ستادیکنارش ا نیدکمه را فشرد، آرم ارب نیدکمه احضار بردارد کالفه چند یرا رو

 و با لبخند گفت :

 

 صبر داشته باش یکمی یتو که آسانسور و از کار انداخت زمیعز-

 

وبا باز شدن درب  دیکش رونیدستش ب انیکتش راازم نیاش بودند افتادآرم رهیدوستانش که مات ومبهوت خ یمضطربش رو نگاه

 وبا محبت گفت : دیاو را به داخل اتاقک کش گرفتیکه دستش را م یآسانسور در حال

 

 !گهیسوار شو د یعجله داشت نهمهیحاال که ا-
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 یرفت؛ م نییپا شیاهایدر وجودشان رها کرد وتنها درکنار مرد رو دیداز شک وتر ییایبسته شد واو دوستانش را با دن درب

 همسرش باشد نیکنند که آرم یتصور هم نم یدانست ومطمئن بود که آنها حت

 

 : دیمهربان پرس یبا نگاه نیداد وبه فکر فرو رفت آرم هیتک نیماش شهیسرش را به ش ینگران با

 

 افتاده ؟ یاتفاق یرس یدرهم به نظر م یلیخ-

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند

 

 ستین یزینه چ-

 

 گفت : دیدوباره پرس ینیرینشد وبا لبخند ش قانع

 

 مربوط به اون دختراست ؟-

 

سوژه دانشگاه شود مانع  خواهدیکه نم نیجمله آرم نیاما ناخوداگاه ا خواستیو از او کمک م گفتیم نیرا به آرم تیواقع دیبا ایآ

 شد وآرام گفت : نیرمنزد آ تیواقع انیاز ب

 

 بودن یواحد کنار ینه ،مهمونا-

 

****** 
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 ( کایاز آمر یبورد تخصص یدارا ینیفوق تخصص گوش وحلق ب انیبه تابلو مطب انداخت )دکتر بهرام صادق ینگاه

 

به اطرافش  ی. نگاه ستادیا یمنش زیو خود کنار م ندیمبل بنش یبه او اشاره کرد که رو نیوارد سالن انتظارشد آرم نیکنار آرم در

جوان در  یهم پسر گرید یازمبل فرو رفته وگرم در حال صحبت بودند ، در گوشه ا یدر گوشه ا یانسالیم یانداخت خانم وآقا

 دییپا ینگاه هوسرانش او را م کباربای هیبود هر چند ثان یباز مسرگر لشیموبا یکه با گوش یحال

 

 بل به انتظار نشستم نیکترینزد ینبود .رو یاز منش یاثر

 

او را  نیآرم نکهیاز ا اریاخت یداد وب یم دیاست را به اونو یتجربه ا یحس را که دکتر مرد جوان وب نیا ماریبودن سالن از ب یخال

 آورد یدکتر با تجربه وکاربلد نبرده است قلبش را به درد م کینزد 

 

گل از گلش شکفت وبا ذوق به  نیآرم دنیاز اتاق دکتر خارج شد وبه محض د شیوهزار قلم آرا یبارب یا افهیبا ق یجوان دختر

 طرفش قدم برداشت وگفت :

 

 کجا! نجای،شما کجا ا خیسالم دکتر مشا-

 

 وخشک گفت : سرد

 

 نمیسالم ،اومدم دکترو بب-
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 و با عشوه وناز گفت : ستادیا کنارش

 

 دیومدی ینم نجایوقته که ا یلی،خ دیراه گم کرد-

 

 شده بود خیکنجکاوبه آنها م یبا نگاه هیسا

 

 شد یفرصت نم-

 

 مادرتون خوبند ،کسالتشون رفع شده-

 

 هم خوبند سالم دارن خدمتتون شونیا-

 

 یمرس-

 

 شناسد یوخانواده اش را م نیکه آرم دیشد فهم یم یقلبش را نشانه رفت .به خوب قیعم یحسادت ریاش ت یمیطرز برخوردصم از

 

بود که  دهیند یزن چیرادر حال گفتگو با ه نیاو تا به حاال آرم کردیم یخال شینییلب پا دنیسکوت تنها حرصش را با جو در

 کند کیحسادتش را تحر نینچنیا

 

 دیرفت وبا ناز پرس زشیبه طرف م یادا واطوار چندش با
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 ؟ دیدار یبا دکتر کار خصوص-

 

 گفت : یبدخلق با

 

 خواستم ینوبت م هینه ،-

 

 : دیتعجب چشمانش را خمار کرد وپرس با

 

 براخودتون؟-

 

 برگشت وگفت : هیسمت سا به

 

 نه برا همسرم!-

 

 یکرد م یاشاره م نیکه آرم ییبه جا کهیپژمرد ودرحال کبارهیبه  یاشاره کرد نگاه خندان وپراز شوق منش هیبه سا وهمزمان

 غم گرفته نجوا کرد : یسالم کرد و با لحن هیروح با اشاره سر با سا یسرد وب یلیخ ستینگر

 

 نیدونستم ازدواج کرد ینم-
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 زدو گفت : یظیغل پوزخند

 

 بشه یباشم که بخواد ازدواجم رسانه ا یمهم تیفک نکنم شخص-

 

 جا خورد وآرام گفت : نیآرم حیجواب صر از

 

 نبودم .........! یاما من هرکس-

 

 زده گفت : خیسرد و  یکرد وبا لحن زیرا ر چشمانش

 

 دیکن یبرام فرق م هیندارم گفته باشم شما با بق ادی -

 

 شما ......-

 

 گفت : یعصب یو آهسته با لحن دیحرفش پر انیم

 

 دیمن نکن یخصوص یزندگ ریمن قبال چند بار بهتون تذکر داده بودم که خودتون و درگ-

 

 ............یول-
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بحث  نیتا همسرم دچار سوءتفاهم نشده ا دیکن یمانبوده که حاال منو به خاطرش بازخواست م نیب یزیچ چیخانم محترم ه-

 دیوتموم کن

 

 آب دهانش راقورت داد وآرام نجوا کرد یکالمش وا رفت وبه سخت تیازقاطع

 

 دارن ضیدکتر فعال مر دیداشته باش فیچشم ،تشر-

 

 میمون ی،منتظر م ستین یمشکل-

 

به طرف  یحرف چیه یخورد افتاد ب یرا م هیپسرجوان که با نگاهش داشت سا یبرگشت ودر نگاه اول چشمش رو هیطرف سا به

پسر نبود برد واول اورا نشاند وخودش هم  دهیکه درد گرید یا هیرفت ودستش را گرفت واز جا بلندش کرد وبا خود به زاو هیسا

 کنارش نشست وگفت:

 

 دارن. ضیدکتر مر میمنتظر بمون کمی دیبا-

 

 یگرم وآرامش بخش بود که باعث م نیکرد دست آرم ینم یتالش چیآوردنش ه رونیب یبود واو برا نیهنوز در دست آرم دستش

نشسته بود  شانیکه روبرو یرا فراموش کند و همه وجودش گرم وپرحرارت شود .نگاه خصمانه منش یمنش زینگاه ت یشد سرد

 آهسته گفت: ششبرد ودر گو نیسرآرم کیسرش را نزد دادیآزارش م

 

 خوره یدختره ست اون داره با نگاش منو م نیتو وا نیب یچه رابطه ا-

 

 دستش را فشرد و گفت: نیریش یبا لبخند نیآرم
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 .ستین یکم زیچ نیوا یتو عشقش و ازش گرفت-

 

 زد گفت: یپوزخند

 

 عشقشو ازش گرفته نه من . گهید یکی یگفت یخوب بود بهش م-

 

 .نهیب یواون فقط تو رو م یتو کنارم "فعال-

 

 سوزه یاما من دلم به حالش م-

 

 دارم. یرادیچرا مگه من چه ا-

 

 خنده در گوشش زمزمه کرد: با

 

 یندار یرادیچه ا-

 

 واردکردوبا لبخند گفت: گرید یدستش فشار به

 

 . ستمیمثل تو که لوس وننر ن گهید-
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 به پره تو بغلت. یبود از خوشحال کینزد دیدختره که تا تو را د نیا ایمن لوسم -

 

 دیپرس طنتینگاهش کرد وبا ش قیدق

 

 یدار یکارش مشکل نیمگه تو با ا-

 

 . ستمیفرهنگ ن ی!من که مثل تو ب ینه ......چه مشکل-

 

 شم آخر فرهنگ. ی،م رمیدختره رو بغل بگ نیحاال برم وا نیاگه من هم یعنیآهان ،-

 

 .عینقدرضایا گهیدنه -

 

 ؟؟؟ یپس چ-

 

 دمید ادیبرخوردها ز نینداشت چون ازا یکرد برام تازگ یکار روهم م نیکه اگر ا نهیمنظورمن ا-

 

 :دیشدوقاطع پرس یجد

 

 ؟یدیکجا د-
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 دختر ، با خنده گفت: نیا ثینگاه خب ریبرود الاقل حاال وز نیازب نشانیب یمیخواست جو صم ینم

 

 یعاشقونه خارج یالهایسر یتو-

 

 گذاشت گفت: یدستش م یرا هم رو گرشیکه دست د یزدودر حال یهم لبخند نیآرم

 

 یمختلط یها یاهل پارت دیفکر کردم شا یبرا لحظه ا-

 

 چه خبره هایپارت نیا یچرا؟مگه تو-

 

 ؟؟یتا حاال نرفت-

 

 داد. ینه ...نه خودم اهلش هستم و نه بابام اجازه م-

 

 یبهتره که اصال ندون-

 

 :دیآرام پرس دید یکه او را در فکرم نیوجشن تولد رضا افتاد آرم نیاسمی ادیبه  دوباره

 

 شده ؟ یزیچ-
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 نه....-

 

 یفکر یتو نهمهیپس چراا-

 

 بپرسم یزیچ هیتونم  یم-

 

 بپرس!-

 

 دختره بوده ؟ نیتو وا نیب یزیچ-

 

 ؟! یکن یاگه بگم نه ، باور م-

 

 ..............نتونیکرد انگارب یرفتار م یپس چرا جور-

 

 دمید ادیدسته دخترا ز نیاز ا میدخترونه شده من تو زندگ یالبافیخ یاون فقط دوچار نوع-

 

 گفت: یبا لحن غم گرفته ا یمنش ماریآمدن ب رونیباب

 

 .دیبفرمائ خ،یمشا یآقا-
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بود که بانگاه خصمانه  یمنش یهنوز رو هیکه دست اودر دستش بوداورا هم از جا بلند کردنگاه سا یاز جا برخاست ودر حال نیآرم

باعث غرورش شد نا  نیآرم تیوحس مالک دیدروجودش شعله کش قیعم یحسادت یلحظه ا یکرد برا یم یاش به او دهن کج

چنگ انداخت .  شیبه بازو گرشیکرد وبادست دحلقه  نیآرم یرادور بازو ستشد ینگاه پراز نفرت منش یتالف یخودآگاه برا

 شیخواست دستش را از دور بازو یو م دیترس نیازنگاه آرم یشد لحظه ا رهیکه از حرکتش جاخورده بودبا بهت به او خ نیآرم

 زد و به طرف اتاق دکتر رفت شیبه رو ینیریلبخند ش نیبردارد که آرم

 

بشاس و  یسال با چهره ا یهشتادواند رمردیپ کیباشد دکتر  یتجربه ا یجوان ب دیدکتر با دیشیاند یخالف انتظارش که م بر

 هیکرد و سپس نگاهش را به سا یاظهار خوشحال دارشیاز د دیکش یرا به آغوش م نیآرم یکه با مهربان یخوشرو بود، او در حال

 دوخت و با لبخند گفت :

 

 ! یکن ینم یرو معرف بایخانم ز نیپسرم ا-

 

 و با لبخند گفت : ستینگر هیابه س نیآرم

 

 ( کردیوپرواز م داشتیپر پرواز م خواستیدلش م ندیحس خوشا نیهمسرم هستند ) از ا هیسا-

 

 گفت : هیدکتر اشاره کرد و روبه سا به

 

 پدر بزرگمند کینزد یاز دوستها انی! دکتر صادق زمیعز-

 

 کرد یاظهار خوشبخت ینیریبا لبخند ش هیسا
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 با خنده گفت : کردیکه تعارف به نشستن م یدوخت و در حال نیبه آرم هینگاهش را از سا دکتر

 

 یشد بایدختر ز نیا ریشده که اس یحاال چ یداد یدم به تله نم یتو که به سادگ-

 

 وگفت : دیپاش هیرا بر صورت سا نشیریلبخند ش ینگاه میبا ن نیآرم

 

 کرد شیشه کار یسرنوشته ، نم-

 

 رفت و گفت : زشیدو کنار هم نشستند ودکتربه طرف م هر

 

 خبر ؟ یب نهمهینگرانت بودند ،حاال چرا ا یلیپدر و مادرت خ یکرد یمبارکه ،خوب کار-

 

 کایآمر دیگفت رفت دری،ح دیخبر هم نبود دعوت نامه آوردم شما نبود یب-

 

 قرار گرفت وگفت : زشیپشت م یصندل یرو

 

 برگشتم شهیم یچند هفته ا -

 

 بهار خوب بود-
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 لبخند گفت : با

 

 یخوب هم هست یچرا خوب نباشه ،جوون که باش-

 

به مکالمه آندو گوش  یبود . درسکوت وکنجکاو دهیاسم را نشن نیتا به حال هرگز ا ستینگر نیبه آرم رهیاسم بهار خ دنیشن با

شناخت  یبود و نم دهیکه هرگز ند یاخته ومبهم از بهارناشن ی،حس زدندیهنوز از بهار حرف م خواستیسپرده بود. چقدر دلش م

 دادیآزارش م

 

 با خنده گفت : دکتر

 

 دیومدین رمردیمن پ دنیمطمئنا برا د -

 

 با محبت گفت : نیآرم

 

 دیزیکه چقدر برا من عز دیدون یخودتون م دیدار اریاخت-

 

 یوهست یبود زیاندازه بهراد برام عز شهیدوست دارم ،تو هم یلیمنم تو رو خ-

 

 دوخت و ادامه داد هیرا به سا نگاهش
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 با محبت و مهربونه یلیپسر و بدون اون خ نیدخترم قدر ا-

 

 انداخت و نجوا کرد: نیبه آرم ینگاه

 

 نطورهیبله هم-

 

 گفت : نیروبه آرم قیعم یهمراه با آه دکتر

 

 ؟ هیپسرم مشکلتون چ-

 

 را دردست گرفت وگفت : هیدست سا نیآرم

 

 شهیخون دماغ م لیدل یب هیمدت هیسا-

 

 : دیدوخت و پرس هیمهربانش را به سا نگاه

 

 دخترم چند وقته ؟-

 

 شهیم یدو سه ماه بایتقر

 



 یمهمان زندگ

1076 
 

 ؟ شهیبه طور مداوم وهم-

 

 داره یبستگ-

 

 ؟ یزیبه چه چ-

 

 ستین یخبر چیدوسه هفته ه یوقتا هم ط یشم و بعض یهفته چند بار خون دماغ م هیوقتا تو  یبعض-

 

 ؟ دیکن ینم شیو دستکار دیکه ور نمر تونینیبا ب-

 

 زد و گفت : یلبخند

 

 وجه چینه به ه-

 

 د؟یستیباردار ن-

 

 زده گفتند : جانیه یلحظه هر دو با لحن کیقفل شد و در  نیدر نگاه آرم نگاهش

 

 -نه..........  نه

 



 یمهمان زندگ

1077 
 

 زد و گفت : یاز برخوردشان لبخند دکتر

 

 یش یم ریکم کم پ یدار یکن یفکر نم نی،آرم ستی،بچه که جرم ن دیدیترس نهمهیحاالچرا ا-

 

 نداره یبچه دار یبرا یهم دانشجوست و وقت هیتازه سا م،یخوب ما فقط چند ماهه ازدواج کرد-

 

 تونیخصوص یزندگ یو اال قصد دخالت تو دمیسوال و پرس نیا یابی شهیحاال دانشجوست و بعد هم شاغله ،به هر حال من برا ر-

 ؟ یندار یخاص زیچ اینداشتم ،دخترم احساس تب لرز تهوع و  و

 

 وقتا یچرا بعض-

 

 به طرفش برگشت ونگران گفت نیآرم

 

 ؟ یگفت ینم یزیوقت به من چ چیچرا ه-

 

 ! یدیپرس یوقت ازم نم چیچون ه-

 

 گفت : یتند به

 

 نه ای یامروز تب داشت دمیپرس یم دیبا یعنی-



 یمهمان زندگ

1078 
 

 

 باخنده گفت : نیآرم تیاز حساس دکتر

 

 تو خونه ،حاال اجازه بده فقط من سوال بپرسم یتو بزاربرا هایجان بازخواست و نگران نیآرم-

 

 خوام یبله ! معذرت م-

 

 دیپرس هیدوباره از سا دکتر

 

 داشته ؟ یخون یماریسابقه ب یخانواده تون کس یتو-

 

 آره پدرم سرطان خون دارن-

 

 هیاز خودش بروز ندهد که باعث اضطراب سا یکرد نگران یو سع اوردیخودش ن یبه رو یلبهم خورد و یکم هیاز جواب سا دکتر

 گفت : لیدل نیشود به هم

 

 رو داشته ؟ یماریب نیهم ا یا گهیاز پدرت کس د ریبه غ-

 

 نه فکر نکنم-
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 دکتر از جا برخاست و گفت :-

 

 نیبنش نجایا ایدخترم ب-

 

هم از  یسو االت نهیمعا نیاش شد ،در ح نهینشست و دکتر سرگرم چکاب و معا مارانیمخصوص ب یصندل یجا برخاست و رو از

 هیرفت به سا یم زشیکه به طرف م یاش تمام شد در حال نهیمعا یداد وقت یهمه را با آرامش جواب م هیکه سا دیپرس یاو م

 اولش برگردد و دوباره گفت : یاشاره کرد که به جا

 

 نه ای یچند ماه داشت نیا یعالئم رو ط نیا نیقت جواب بده اول ببسواالت رو با د نیدخترم ا-

 

 چشم دکتر-

 

 بشه و خونش منعقد نشه یاز بدنت زخم ییتاحاال شده جا-

 

 دو روز خوب شد یکیشد و خونش همون موقع بند اومد زخمش هم  یبازوم زخم شیچند هفته پ نینه هم-

 

 نگاهش را به او دوخت وآهسته گفت : نیحرفش از طرف آرم دیتائ یبرا

 

 ! نیمگه نه آرم-

 

 دستش را گرم فشرد وگفت : نیآرم



 یمهمان زندگ

1080 
 

 

 بله درسته ،زخمش رو خودم بستم خونش لخته شده بود- -

 

 دیدوباره پرس دکتر

 

 یتا حاال احساس تورم ودرد نداشت یو مفاصل چ یاستخوان یدردها-

 

 وقت چینه ه-

 

 یکن ینفس نم یاحساس تنگ یش یخسته م یلیخ یوقت-

 

 نه هرگز-

 

 : دیدوخت و پرس نینگاهش را به آرم دکتر

 

 نداشتند ؟ ی،ضعف الغر ییاشتها یب ایو  یری،احساس س ی،خواب آلودگ ی،کم خواب یدگینسبت به قبلشون رنگ پر-

 

 گفت : یبا نگران نیآرم

 

 موارد و دارن نیچرا دکتر همه ا-
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 برداشت و گفت : زیم یرا از رو دکترخودکارش

 

اونها رو انجام  سمینو یم شاتیآزما یسر هی،من  یستمیس میاند و بعض یموضع ایداره که بعض یمتعدد لیدال ینیب یزیخونر-

 یکهایها روکلن یتونم نظرم و به شما بگم ،فقط ممکنه بعض یم شاتیجواب آزما دنیمن بعد از د دیاریو جواب و برامن ب نیبد

 انجام ندن یدولت

 

 یخصوص کینیکل میر ینداره م رادیا-

 

نا خواسته و  هایباردار شتریباشه ،به هر حال ب یجان باردار هیسا ینیب یزیخونر یعلت اصل دیهم نوشتم شا یتست باردار هی -

 بدون برنامه هستند

 

 ساکت کردنش دستش را در دست فشرد و رو به دکتر گفت : یبرا نیخواست اعتراض کند که آرم یم هیسا

 

 نداره یرادیباشه ، ا-

 

 گفت : هیروبه سا سپس

 

 یمنتظر من بمون رونیچند لحظه ب شهیم زمیعز-

 

 از جا برخاست و با تشکر از دکتر اتاق را ترك کرد هیسا
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 روبه دکتر گفت : یو نگران شیبا تشو نیآرم

 

 باشه یو خون یانعقاد هیسا یماریدکتر احتمال داره ب-

 

 دمیرو ند شاتیمن تا جواب آزما یده منو به شک انداخته ول یم هیکه سا یینباشه ،اما با جوابها یزیچ نیکه همچ دوارمیام-

 وبگم میونها یتونم جواب قطع ینم

 

 گفت یودودل یآشفتگ با

 

 سرطان خون رو از پدرش به ارث برده باشه هیسا دیدیدکتر شما احتمال نم-

 

داشته باشه ،تازه  یخطر ناك انعقاد یماریب هی دیبا"حتما  شهیخون دماغ م یهر کس میفکر کن دینه نه اشتباه نکن ،ما نبا-

 کدومشون و نداره چیه هیداره که خدا رو شکر سا یسرطان خون عالئم

 

 وگفت : دیکش ینفس

 

 بازم یخودمو م یخون دماغ شده حساب هیسا نمیب ینگرانم ! هر وقت م یلیاما من خ-

 

 باشه یمورد ساده و معمول هی هیسا یناراحت کنمینگران نباش پسرم ، من فکر م-
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 زمزمه کرد: زیآم دیوترد آرام

 

 دوارمیدکتر ام دوارمیام-

 

 زد و گفت : یلبخند دکتر

 

 ؟یدوستش دار یلیمعلومه که خ-

 

 اکتفا کرد و دکتر ادامه داد یبه لبخند تنها

 

 یشد رشیاس یچه جور یبگ یخوا ینم-

 

 ریسخت وغ یکه در تمام روزها یبود کس یدوست خانوادگ ایدکتر و  کیاز  شتریب شیمرد برا نیمحبت نگاهش کرد ارزش ا با

 قابل تحمل مرگ بهراد در کنارش بود

 

 یجور ازدواج اجبار هیتنها خواسته پدرم بود ، نی،ا دیکن یکه شما فکر م ستین هاینجوریا-

 

 کرد و گفت : یخنده ا دکتر

 

رو که مطمئن بودن در برابر وقار و متانت و  یکردن کس دایرو برات کاند یواده ات خوب دختر،خان یو قشنگ نیریو چه اجبار ش-

 ینه بگ یتون ینم گهیو د یاریکم م شیبائیز
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 امیبا خودم کنار ب تونمیمنم که نم یو داره ،اما مشکل اصل اتیخصوص نیهمه ا هیبله سا-

 

 کنه یتو نگاهتون حس م یرو هرکس نیا دیرو دوست دار گهیاما شما همد-

 

 قرار ازدواجشو گذاشته بودن یپدرمه که از بچگ یمیدختر دوست صم هیشده بود سا نییتع شیازدواج از پ کیازدواج ما -

 

 : د؟یخم شد و پرس زیم یبا تعجب به رو دکتر

 

 ستوده است ؟ یدختر آقا هیسا-

 

 بله-

 

 زد یحرف م نیپدرت بارها از ازدواج او با آرت یول-

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

ستوده بشم من هم در برابر  یکرده و به من اصرار کردند که داماد آقا رییتغ کدفعهیدونم چرا نظر خانواده ام  یمنم نم-

 خواستشون شدم میاصرارهاشون کم آوردم و تسل
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 رو سر راهت قرار داده یخوب نیبه ا یکه سرنوشت دختر یخوشحال باش دیسرنوشت آدمها از قبل رقم خورده است تو با-

 

 جا برخاست و گفت : از

 

 منتظر هستن ماراتونیب رونیشم ،ب یمزاحمتون نم گهیمن د-

 

 فشرد و گفت : یرا به گرم نیآرم دست

 

 شم یخوشحال م یلیخ نمیب یتو را م ی،وقت ایب دنمیبازهم به د-

 

 و ادامه داد : دیکش یآه سپس

 

 یکه ارزش خوشبخت یدار یخوشحاله ،همسر خوب یبرگشت تیتو به زندگ نکهیمئنا اونم از ا،مط افتمیبهراد م ادیتو به  دنیباد-

 یکن در کنارش گذشته رو فراموش کن یرو داره پس سع

 

 زد و گفت : یتلخ لبخند

 

 دیگ یکه شما م نطورهیهم-

 

 از مطب خارج شد هیپرداخت کرد وبه همراه سا یرابه منش تیزیاتاق دکتر خارج شد و با اصرار فراوان حق و از
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 دیدر آسانسوراز او پرس هیسا

 

 وارده ؟ یلیتو کارش خ نیآرم-

 

 رانهیا یدکتر ها نیاز بهتر یکی-

 

 خلوت بود؟ نقدریپس چرا مطبش ا-

 

 کنهیم تیزیاونها رو و قیو ساعت دق خیکنه طبق تار نهیمعا ضاشویراحت مر الیمطبش شلوغ نشه و بتونه با خ نکهیبرا ا-

 

 تو میپس چرا ما بدون نوبت رفت-

 

 پدر بزرگم بوده یمیگفتم که دوست صم-

 

 دیبه خاطر آورد و دوباره پرس یزیچ

 

 دمی؟ ،تا حاال چند بار اسمشو شن هیبهراد ک نیآرم-

 

 پر از اندوه شد و آرام گفت : کبارهیبه  نیآرم یمیمهربان وصم چهره
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 من ونوه دکتربود یمیاون دوست صم-

 

 : دیبهت پرس با

 

 ؟ ستین گهید یعنیبود؟!! ... -

 

 کوتاه گفت : یلیخ

 

 وقته که فوت شده .. یلینه .. خ-

 

 داد،یاجازه را به او نم نیا نیاما چهره گرفته وناراحت آرم دیپرسیدر مورد بهار هم م خواستیم دلش

 

 دادن جو موجود گفت : رییتغ یرا نداشت پس برا نیتحمل غصه خوردن آرم او

 

 ؟ سهیمسخره رو بنو شیآزما نیدکتر ا ی!چرا اجازه داد نیآرم-

 

 یبد شیآزما یخوا یکرد ، تو که م یم یبرا تو چه فرق-

 

 خون بدم شتریب زهیر هیخوب انوقت مجبورم -
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 زد وبا محبت گفت : یلبخند

 

 !! یلیمورد بخ نیو تو هم چقدر تو ا-

 

 انجام داد دیو نبا ستیروکه الزم ن یزیگم چ یمن فقط م-

 

 به رابطمون شک کنند گرونیکه د مینکن یکه کار میاما ما به هم قول داد-

 

 ندارم اما ....... ی، منم حرف نهیتو ا لیخوب اگه دل-

 

 بود نیمنم هم لیدل-

 

پدرش  نکهیا دنیدکتر مهم بود که با فهم یبرا نهمهیپدرش ا یماریدکتر بود ،چرا ب یراه برگشت همه فکرش مشغول حرفها در

آورد که پدرش هم قبل  ادیپدرش را به ارث برده باشد به  یماریممکن بود او هم ب یعنیسرطان خون دارد صورتش گرفته شد ،

بود که ممکن  دهیمدت اصال به فکرخودش نرس نیشد چرا در تمام ا یدماغ م خون شهیمتوجه شود سرطان دارد هم نکهیاز ا

اصرار  شهیداشته و هم دیبودن سرطان خود تاک یخاطر آورد که دکترِ پدرش هم به ارثاست او هم سرطان خون داشته باشد به 

 ادیز یلیباشد خ ماریاو هم مثل پدرش ب نکهینه ،پس احتمال ا ایمبتال بوده  یماریب نیدرخانواده قبال به ا یکرد بداند که کس یم

 بود

 

تالش  نهمهیاست ، ا شیزندگ یهایها وناخوش یبه همه خوش یانیخواست باور کند که مرگ پا یرا باور کند ،نم نیخواست ا ینم

 دارد تیواقع نیکه ا کردیقانعش م یمرگ بسپرد اما حس بد رحمیب یخودش را به دست چنگالها ینکرده بود که حاال به راحت
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 دیکش یداد و با افسوس آه هیتک لیاتومب شهیرا به ش سرش

 

 : دیبرد وبا آرامش پرس یبه درون پر از آشوبش پ ینگاه میبا ن نیآرم

 

 ؟ ینگران-

 

 گوشه لبش نشست و گفت : یتلخ لبخند

 

 ..... یلیآره ...خ-

 

 گفت : ریدلپذ یلبخند با

 

 هیساده و معمول یزیخونر هی یگفت یچرا ؟تو که م-

 

 را باور کند نیخود هم ا خواستیم دلش

 

 کرد که ممکنه ....... یچون هرگز به ذهنم هم خطور نم-

 

 دیپرس یجد نیکرد وآرم سکوت



 یمهمان زندگ

1090 
 

 

 ؟ یکه ممکنه چ-

 

 قورت داد و آهسته گفت : کجایکه در دهانش جمع شده بود را  یبزاق همه

 

 پدرم و به ارث برده باشم یماریکه ب-

 

 گفت : یدرهم رفت و به تند شیاخمها

 

 چرند نگو-

 

 گفت : دیوناام وسیطرفش برگشت وما به

 

 درصدم بهش فکرم نکرده بودم هیکه اصال  یتلخ تی،واقع تهیواقع هی نی،ا ستی، چرند ن نیآرم ستیچرند ن-

 

 آرامش خود را حفظ کند قیعم ینفس دنیکرد با کش یسع

 

 ؟ یگ یم نویچرا ا-

 

 بود ؟ ختهیبهم ر نهمهیبه خاطر او ا نیآرم یعنینگاهش کرد ، مردد
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 اشتها ست یکسل و ب نطوری،هم شهیخون دماغ م شهیآخه بابامم هم-

 

 کنه یفرق م لشیاون دل-

 

 دیسرکش لرز یهمراه با بغض شیصدا

 

 شم یخون دماغ م لیدل ی،پس چرا من ب یچه فرق-

 

 گفت : مهربان

 

 میفهم یو م لشیفردا دل-

 

 : دیو بغض الود نال دیچانه اش لرز اریاخت یب

 

 یسن کم وقت نیا یکه تو ستیعادالنه ن نیدادم ،به خدا ا یوفق م یندگز نی،تازه داشتم خودمو با ا رمیخوام بم یمن نم نیآرم-

 . رمیبم دمیکدوم از آرزوهام نرس چیهنوز به ه

 

 وگفت : دیفرمان کوب یبه رو یعصب

 



 یمهمان زندگ

1092 
 

 یریگفته قراره تو بم یحاال ک-

 

 ؟ یبابام بودم چ یماریاگه منم مبتال به ب-

 

 فتهیب یزارم برات اتفاق ی،باورکن نم هیزارم سا یمن نم-

 

 گونه اش روان شد و گفت : یاشک رو البیشکست وس بغضش

 

 ؟ دیجنگ شهی؟ با مرگ که نم نیآرم یبکن یتون یتو چکار م-

 

 گفت : تیوبا قاطع محکم

 

 زارمیپا م ریتو ز یسالمت یرو برا ای،اگه شده همه دن شهیچرا م-

 

خشک شود .اما هنوز هم وزن  شهیهم یبود تا چشمه اشکش برا یقوت قلب شیبرا نیجمله آرم کی نیهم کردینم هیگر گرید

 دیپرس یگونه اش را پاك کرد وجد یرو یسی.خ کردیم ینیدلش سنگ یرو ایمالیه

 

 ؟ میشیاز هم جدا م گهی،ما که چند ماهه د یکارو کن نیا یخوا یچرا م-

 

 درهم گفت : یچهره ا با
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 میهنوز که جدا نشد -

 

 را فرو داد وگفت بزاقش

 

 میشیاز هم جدا م ستیهم دور ن ادیروز که ز کیبه هر حال -

 

 گفت : ینگاهش کرد وبه تند ضیغ با

 

 ! یکن یاداوریبه من  نویتمام روز ا یتو چه اصرار دار-

 

 شه فرار کرد یهم نم تی،و از واقع تهیچون واقع-

 

 از خشم درونش باشد گفت : یکرد عار یم یکه سع یدر نگاهش نشست وبالحن یآن یخشم

 

 کنمیفدات م مویهمه دارا تیسالمت یو منم اگه الزم باشه برا یکه تو همسر من نهیا تیواقع-

 

 از خشم گفت : پر

 

 سوزه ؟ یچرا ؟چون دلت به حالم م-
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 برد پس آرام نجوا کرد یم یبه متالطم بودن درونش پ نیبود که آرم شیمحسوس در لحن صدا یلرزش

 

 دارم ایدن نیا یکه تو یزیچ نی، ارزشمند تر یوجودم چون همه-

 

 شد قیتزر شیبه تک تک سلولها دیاز آرامش وام یموج

 

 اتهیکه همه دن یباش یهمه وجود مرد ینبود ،وقت یاسمش خوشبخت نیا ایچه ؟ آ یعنی یخوشبخت

 

 توانست ؟ ی؛م ساختیخودش م یبرا نیریش ییایخوش رو الیخ نیوبا ا رفتیپذیرا م بایاعتراف ز نیا خواستیم دلش

 

 و گفت : دیکش یقینفس عم نیآرم

 

 خود اونها رو نگران کنم یخوام ب یچون نم رمیخونه پدرت نم یکه دار یخراب هیبا روح-

 

 ؟ بودیصادق م شیبا خود و زندگ دیبا

 

 ؟ ستیکه سمت خونه ن نجای!ا یر یم یپس کجا دار-

 

 بهت دادم عمل کنم شیوقت پ یلیکه خ یبه قول دیبا-



 یمهمان زندگ

1095 
 

 

 دیپرس متعجب

 

 ؟ یچه قول-

 

 برات بخرم دیلپتاپ جد هیقرار بود  یفراموش کرد-

 

 اش زد و گفت : یشانیکف دست به پ با

 

 کال فراموش کرده بودم یگ یراست م-

 

همه وجودش گرم و پر حرارت شده  نیوار کند اما ناخواسته با جمله آرم دیخودش را ام نیآرم یخواست با حرفها ینم نکهیا با

 یکرد و دلش م یهم نداشت باشد اورا دلخوش م تیاگر واقع یارزشمند است حت شیاعتراف کرده بود او برا نیآرم نکهیبود ا

 ستیخواست باور کند که حرفش دروغ ن

 

 بستیکار ممنحرف کردن ذهنش از مرگ به  یهمه تالشش را برا دیبه او انداخت با یبا لبخند نگاه نیآرم

 

 یانتخاب کن یچه رنگ یکن یفکر م یحتما دار-

 

 سمتش برگشت و ذوق زده گفت : به
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 یدوست داشتم همونو برام بخر یهر رنگ ید یقول م نیآرم-

 

 دیرا باال داد و پرس شیابرو یتا کی

 

 ؟ یدوست دار یمگه چه رنگ-

 

 گوشه لبش نشست ینیریش لبخند

 

 یاما بذار خودم بگم ،حتما بازم صورت-

 

 داشته باشم یرنگ نیلپتاپ ا هیدوست داشتم  شهیرنگم ،هم نیخوب من عاشق ا-

 

 یتو دستش ،همه از دور م یلپتاپ صورت هیمحوطه دانشگاه با  یدختر تک وتنها تو هی، فکرشو بکن  غهیج یلیکه خ نیا یول-

 شناسنت

 

 فکر کرد مردد گفت : یکم

 

 خرم یرو م ینقره ا ای یآره درسته ،اصال ولش کن همون مشک-

 

 یشد میزود تسل نقدریحاال چرا ا-
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 خوام وسط دانشگاه تابلو بشم یخوب چکار کنم ، نم-

 

 یبد تیاز رنگ اهم شتریبه مارك ب دیتو با-

 

 گفت : یلحن بچه گانه ا با

 

 کاریخوام چ یلپتاپ مارکدار و م رمیقراره بم یوقت-

 

 لحن بچه گانه اش خنده اش گرفت و گفت : از

 

برات  ایدن نیاز ا ییوقتا عکسها یهم بعض دی،شا میبد لیمیو به هم ا میمدام با هم در تماس باش دیشه ،با یالزمت م ایبرا اون دن-

 استاتوس زدم

 

 هم با تو در تماس باشم ایمن عمرا که بخوام اون دن-

 

 نه گفت :مظلوما دیخندیم طنتیکه با ش یحال در

 

 یکن یمنو فراموش م یزود نیبه ا -
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شم ،منتظر  یمرده خفن دوست م هیرم با  یلج توهم که شده م ،برایدست از سرم بردار یخوا یهم نم ایاون دن یتو یعنی-

 استاتوسش باش

 

 شد وآرام گفت : یجد کبارهیطنز و شو خش به  لحن

 

 کنمیولت م یراحت نیکردم به ا داتیحاال که پ یفکر کرد -

 

 نباریرا باور کرد ،ا نبارصداقتشینداشت ؟اما ا ایداشت  تیاعتراف به آنچه واقع کیاعتراف ، کی یعنی نینگاهش کرد . ا متعجب

در  یزیاو را دوست داشت وچه چ نیخود ساخت ،آرم یبرا بایز االتیاز وهم وخ یرا باور کرد وقصر شیهایهمه حرفها ومهربان

 بود نیتر از ا نیریش ایدن نیا

 

 تر ودلچسبتر بایز هیسا یبرا شهیاش پر از اخم بود اما از هم چهره

 

بعد از خواندن کارت  نیبخرد آرم شیرا برا نیخواست هم نیانتخاب کرد و از آرم دیلب تاب اپل سف کیانبوه لب تابها  انیم

 کند یسته بندرا امتحان و ب نیزد و از فروشنده خواست هم یتیمشخصات لپتاپ لبخند رضا

 

در مورد مشخصاتش کرد و سپس از فروشنده خواهش  یبود از فروشنده سواالت نیتریدرون و یتبلت صورت کی یرو نیآرم چشم

 امتحان کند شیرا هم برا نیکرد ا

 

 : دیوبا تعجب پرس ستادیکنارش ا هیسا

 

 ؟یکن یم دیخر یبرا کس-
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 زد و گفت : یلبخند

 

 آره-

 

 ؟ یحاال چرا صورت-

 

 رنگ دلخواه همه دختراست نیا کنمیچون فکر م-

 

به وجودش چنگ انداخت  قیعم یکنه ؟اما کدوم دختر ؟ دوباره حس حسادت دیدختر خر کی یبرا خواستی! پس اون م دختر

از غصه بردلش  یبه مانند کوه کباریساخته بود به  شیکه چند لحظه پ ییایچه بود همه رو ششی.پس آن اعتراف چند لحظه پ

 اعتراض هم کند نیبه آرم یداد حت یمغرور بود که به خودش اجازه نم نقدریار شد اما اآو

 

 را به دست فروشنده داد و بادادن رمز ورودش از او خواست که هر دو را حساب کند شیکارت اعتبار نیآرم

 

 شد یباعث آزارش م یزیبود اما در درونش چ نیو تنها نظاره گر رفتار آرم ستادهیا یکنار نیو غمگ افسرده

 

 یوعصب نیغمگ نهمهیبود،پس چرا حاال ا دهینرس یدیونا ام اسیبه مرز  نشیشناخت وهر بار با جمالت سهمگ یرا نم نیآرم مگر

همه  نکیدل ببندد وخام شود پس چرا ا نیوهم آلود آرم یبه حرفها دیدانست که نبا یدستانش رعشه گرفته بود . مگر نم

 سوختیسخت در آتش حسادت م یبیوجودش از رق
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کنارش  نی،قلبش شکسته بود ،بد هم شکسته بود آرم دیخند یقبل شادمانه نم یخوشحال و سر حال نبود ومثل ساعت گرید

 و با محبت گفت : ستادیا

 

 ؟ یالزم ندار یا گهید زیچ-

 

 سرد گفت : یولحن یدلخور با

 

 نه-

 

دستش  نیرفت و اگر به موقع آرم جیسرش گ یپله برق یو رفته وآشفته بود که رورفت آنقدر در خود فر رونیقبل از از مغازه ب و

 شد . یپرت م نیگرفت با مخ به پائ یرا نم

 

هم دست او را محکم دردست گرفت و از  گرشیرا در دست داشت با دست د شیدهایدستش خر کیکه با  یدر حال نیآرم

 رفت . لشیدست و پاست به طرف اتومب یکه چقدر ب اوردیب شیبه رو یحت نکهیخارج شد و بدون ا یمجتمع تجار

 

 نیبه آرم یراه نفسش را باز کرد ونگاه قیعم یآه دنیدلش نفسش را تنگ کرده بود با کش یغصه بررو نیفشار ا ینیسنگ

دگرگون  حالش را شتریب نیحالت متفکر آرم نیگفت ا ینم چیبود و ه رهیخ ابانیدر خود فرو رفته بود به خ قیانداخت .عم

 یو با لحن محزون اوردی.باالخره طاقت ن کردیدشنه در قلبش فرو م شدیاند یم یالیدارد به آن دختر خ نیفکر که آرم نیا کردیم

 زمزمه کرد :

 

 ؟یدیتبلت وبرا اون خر-
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 : دیوبهت زده پرس دیپر رونیکه به خودش داد از عالم خلسه اش ب یبا تکان نیآرم

 

 اون ؟-

 

 داد و گفت : رییفرم صورت متعجبش را تغ یمرموز ینگاه منظورش را گرفت و لبخند کی در

 

 ؟ یکن یخودکش یروپله برق یخواستیم نیپس به خاطر هم-

 

 من فقط حواسم نبود-

 

 یحواس پرت یلیکه تو خ دونمیآره م-

 

 گفت : ینگاهش کرد وبه تند رهیخ

 

 دمیسوال پرس هیمن فقط ازت -

 

 پررنگتر شد وگفت : لبخندش

 

 دمیآره برا اون خر-
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 و آرام گفت : دیشدت خشم لبش را به دندان گز از

 

 یدیخر یم نویمن همراهت نبودم ا یکاش وقت-

 

 نگاهش کرد وگفت : یالیخ یب با

 

 تو باشه قهیخواستم به سل یدارد م یرادیچرا مگه چه ا-

 

 آرام گفت : دادیعذابش م یزیاز هرچ شتریب یالیخ یب نیا

 

 ندادم یمن ،من که نظر قهیسل-

 

 ستمیزنونه وارد ن قیبه عال ادیبود ،من ز یرنگو همه دخترا دوست دارم برام کاف نیا یکه گفت نیخوب هم-

 

 ادیخوشش ب دوارمیام-

 

 زد و گفت : یلبخند

 

 دوست دارد یلیوخ خرمیرو که من براش م ییزای،چون اصوال چ ادیحتما خوشش م-

 



 یمهمان زندگ

1103 
 

 کرد . مهیکه تا دسته قلبش را شکافت وبه تو ن یجسم نیشباهت داشت ا ریبه شمش شتریکه نه ب خنجر

 

شد  یپخش م ستمیکه از س یرسوا نشود چشمانش را بر هم نهاد و در ظاهر به ترانه ا نیبا درون ناآرامش نزد آرم نکهیا یبرا

 بود . یوتبلت صورت یالیدختر خ نیگوش سپرد اما همه روح وروانش نزد ا

 

 آهسته گفت : نیآرم

 

 میشام بخور میبر دی!! با ینخواب-

 

 چشمان بسته جوابش داد با

 

 یندارم بهتره تنها بر لیم -

 

 گفت : بیعج یبا سرخوش نیآرم

 

 . می؛ خونه بخور رمیگیتنبل خواب آلو. باشه بخواب شام م یا-

 

 در سکوت تا خانه راند اوردیب رونیپر از اوهامش ب یایاو را از دن نکهیسر راه غذا گرفت وبدون ا نیآرم

 

پشت سرش با اعتراض  نیگرفت ،آرم شیراه پله ها را درپ یکوتاه ریکالفه کفشش را از پا کند وبا شب بخ دندیخانه که رس به

 گفت :
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 اول شامتوبخور بعد برو بخواب-

 

 به طرفش برگردد آرام گفت : نکهیا بدون

 

 من که گفتم اشتها ندارم-

 

 مچ دستش را گرفت و به طرف خودش چرخاند و گفت : نیپله آرم نیدوم یرو

 

 یریگ یکه سوء هاضمه م یبر شیپ ینجوری،اگه ا یکنیلج م یبا ک یتو دار-

 

 : دیبه او پر یحوصله با لحن تند یب

 

 شه که با زور بخورم یندارم ،نم لیم-

 

 :حرص نفسش رافوت کرد وگفت  با

 

 بخوردت داد یزیکه بازور بشه چ یخوب تو لجباز تر ازاون اریبس-

 

 که در دستش بود را به طرفش گرفت و گفت : یجعبه ا سپس
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 هم همرات ببر نویا ایب-

 

 و با رنجش گفت: دیکش رونیرا از دستش ب مچش

 

 یدیکه براش خر یبهمون یبد دیبا نویا -

 

 گوشه لبش نشست و گفت : ینیریش لبخند

 

 به همون دمشیحاال هم دارم م-

 

 شد و سپس آرام گفت : رهیمبهوت به او خ رویمتح یا لحظه

 

 یدیبرا اون خر نویا یتو که گفت-

 

 زد وبا لبخند گفت : یبرق طنتیاز ش چشمانش

 

 هیمن که نگفتم اون ک-

 

 کاریخوام چ یحاال من دوتا لپتاب م-
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 ستادیپله باال آمد وکنارش ا کی

 

 گن لپتاب ینم نویکالس ا یب-

 

 شانه باال انداخت و گفت : یتفاوت یب با

 

 ده یکار اونو که انجام م کنهینم یفرق-

 

،برات اتوکد و چند تا نرم افزار  یحمل کن شهیروهم ینیسنگ نیبه ا یلپتاپ یستیمجبور ن گهیکه د هیفیلپتاپ ک هیخوب آره -

 خوره یبدرد کارت م یلیکنم که خ یهم روش نصب م گهید یوطراح یمهندس

 

 . کردیرا متالطم م هیمرتب ومنظم قلب سرکش سا یتمیو گرمش با ر میمال نفس

 

 شه انجام داد یلپتاپ هم م نیرو با هم نهایهمه ا-

 

 که رنگ مورد عالقه تو هه هیو از همه مهمتر صورت یازش استفاده کن یتون یهمراه هم هست که م یگوش هیخوب -

 

 ندارم ازین یکی نیبه ا گهی،د یارم هم گوشاما من هم لپتاپ د-
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 دلخور است نیچرا هنوز از دست آرم دیفهمیهم نم خودش

 

 یبش نیدست به دامن آرت یستیمجبور ن گهیچون د شهیکه لپتاپت دوباره افتاد و شکست الزمت م یچرا برا وقت-

 

 شه یتکرار نم گهیاتفاق بود که د هیاون -

 

 ییحرفا نیتر از ا یشه چون تو دست و پا چلفت یچرا تکرار م-

 

 گفت : یو با دلخور دیاش کوب نهیمشت به س با

 

 ستمین یمن دست پا چلفت-

 

 گفت : یاش در دست گرفت و با لبخند نهیس یمشت شده اش را از رو دست

 

 یکه مردم از گرسنگ میشام بخور میبر ای،حاال ب یستیباشه ن-

 

مهم و ارزشمند است  شیشاد و سرمستش کرده بود ، به او فهمانده بود که چقدر برا نینبود . رفتار آرم نیناراحت وخشمگ گرید

 شامش را با اشتها تا آخر خورد

 

 زد وبا محبت گفت : هیتک یخسته به صندل نیرا مرتب کرد آرم زیم یرا برداشت ورو ظرفها
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 قهوه برا من درست کن هیکنم  ی!خواهش م زمیعز-

 

شد انگار که همه  قیتزر شیانهایواژه به همه شر نیاز تلفظ ا ی( را چقدر گرم وپراحساس ادا کرد وچه حس قشنگمزی) عز

 وجودش بسته به وجود اوست

 

 وادامه داد دیبلند کش یا ازهیخم نیآرم

 

 کنم حیتصح دیبرگه بچه ها رو هم با ادیخوابم م یلیخ-

 

 : دیپرس یداد وجد هیتک نتیجوش را به برق زد و به لبه کاب قهوه

 

 ؟ یش یتو خسته نم-

 

 : دینگاهش کرد و پرس متعجب

 

 ؟ یاز چ-

 

 مهمه ؟ نهمهیپول ا یعنی! یو دوندگ تیفعال نهمهیاز ا-
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 گفت : یلبش نقش بست و با سرخوش یرو ینیریش لبخند

 

 خرج داره یخوب زندگ-

 

 ده یو م تیهم پردرامده و خرج زندگ یکه دار ییاز شغلها یکیو اال  یخواه ادهیتو ز -

 

 برگشت نتیقلقل قهوه جوش برخاست به طرف کاب یصدا

 

 خوام خانواده ام در رفاه کامل باشن یبچه هام هستم ،م ندهینگرم و فکر آ ندهیمن فقط آ-

 

 شید که چند لحظه پبود واو چه ساده و احمق بو ختهیبرنامه ر شیهمه زندگ یبرا نیبست . آرم خیو همه وجودش  دیلرز دلش

 یبود،)خانواده اش ( خانواده ا نیکلمه آرم کیاوست ، همه وجودش ! ......... همه ذهنش تنها مشغول  یهمه زندگ دیشیاند یم

قهوه را  نکهیا یاش شد و اشتباها به جا یو دستپا چگ یکرد وباعث حواس پرت شانشیفکر پر نیمطمئنا بدون حضور او ............ ا

و وحشت زده برخاست و دستش را در دست گرفت و  مهیسراس نیآرم دیکش یغیواز درد ج ختیدستش ر یرو زدیدر فنجان بر

 گفت : تیچند بار فوت کرد و با عصبان

 

 یاریسر خودت م ییبال هیآخرش  یحواس پرت نهمهیدست و پا ،تو با ا یدختره ب-

 

 : دیداشت پرس یرا بر م یکه پماد سوختگ یدر حال رفت و خچالیرا رها کرد و به طرف  دستش

 

 ؟یآرد دار خچالیتو -



 یمهمان زندگ

1110 
 

 

 : دیدرد آلود نال یلحن با

 

 هست کیآره آرد ک-

 

با دقت آردها را  یآرد سوزش دستش را کم کرد پس از لحظه ا یرا درون آرد ها قرار داد خنک هیآرد را برداشت و دست سا پاکت

 یم یو شاد تیاحساس رضا دید ینگران و دلواپس خود م نهمهیاو را ا نکهیاز ا هیسا دیسوخته شده را پماد مال یفوت کرد و جا

 بود شفتهو آ نیکرد اما هنوز ته قلبش غمگ

 

 اراده زمزمه کرد یب شیحرفها نیکرد. در ب یلب غرغر م ریز یبود هنوزعصبان دهیابرو در هم کش کهیدر حال نیآرم

 

 من! چارهیب یدارن بچه ها یر نمونه اآخ که چه ماد-

 

گرما بخش وجود سرمازده اش شده بود و قلبش با ضرب  ریوصف ناپذ یدرهمه وجودش منتشر شد و شوق یلذت بخش یگرما

 . دیکوبیاش م نهیس وارهیتند به د یآهنگ

 

رنگ عشق گرفته بود رنگ باختن ودر آتش عشق سوختن .  نیقفل شد . نگاه آرم نیمشتاقش در نگاه به اخم نشسته آرم نگاه

 داشت ازینگاه ملتهب ن نیچقدر به ا

 

خواهد  رونیب نهیحتما قلبش از قفسه س ستدیآنجا با گرید یا هیکرد اگر ثان ی. حس م دیشن یضربان قلبش را به وضوح م یصدا

 انیو آشفته دستش را ازم ی.عصب اوردینگاه سرکش کم ب نیکه در برابر ا دیترس یو او م زدیموج م یقراریب نیزد. درنگاه آرم

 از پله ها باال رفت وبه اتاقش پناه برد عیرها از قفس سر یومثل پرنده ا دیکش رونیب نیدست آرم
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بود واو را مادر صدا  نیکه پدرشان آرم ییخوشبخت ،بچه ها یرا در ذهنش مرور کرد ،خانواده ا نیبار جمله آرم نیهزارم یبرا

 را داشت شیبود اما ارزش همه زندگ اوردهیکه اگرچه راحت به دستش ن یاش بود ،خوشبخت یخوشبخت تینها نی،ا زدندیم

 

را خوب  نیمرا دوست دارد وچقدر ا یها هیگفته بود اوهمه هد نیرا در آغوش گرفت آرم نیزد وشاسخ یرختخواب غلط در

 یبایز یایشدن دن داریکه با ب دیترس یخواست بخوابد م ی.دلش نم بسته اند هیبه جان سا شیها هیبود که همه هد دهیفهم

 داریصبح ب دهیاحساس قبل گردد . دوست داشت تا سپ یموجود خشن وب مانه نیبدل شود ودوباره آرم اهیس یبه کابوس دشیام

کرد  یونشاط م یاو مادر فرزندانش است چقدر در آن لحظه احساس شاد نکهیفکر کند به ا نیجمله آرم کیبماند وتنها به 

چقدر  دانستیفرزندانش م ادراو را م نیآرم نکهیکرده بود واواز ا مشیرا تقد ایدن یها یجمله همه خوش کیتنها با  نی،آرم

 نیبا آرم یوزندگ ندهیبه آ یاردویبود که با احساس ام یشب نیاول نیچهارماه ا نیکرد ،در تمام ا یم یاحساس مسرت وخوشبخت

 . دیترس یرا درهم خورد ونابود کند م شیاهایبخواهد دوباره کاخ رو نیآرم نکهیاز ا لیدل نینهاد ،به هم یچشم برهم م

 

و خودش را بخواب زد  دیسرش کش یلحاف را رو عیسر زدیم شیکه صدا نیمهربان آرم یکه به در خورد وسپس صدا یتقه ا با

 دیلرزیهمه وجودش م اریاخت یرا برهم بزند ب شیالیخ یایبخواهد دن نیآرم نکهیاز ا

 

 آرام گفت : یپس از لحظه ا کردیم یاش حبس شده بود و احساس خفگ نهیوارد اتاقش شد ،نفس در س نیآرم

 

 کنم چون امروزواقعا خسته شده دارشیتونم ب یخوابه وشرمنده که نم هیسا -

 

 کوتاه دوباره گفت : یپس از سکوت نیآرم ستیخط ک وجودش گوش شد که بفهمد پشت همه

 

 دیگم شما تماس گرفت یلنت کرده ،فردا بهش م یالبد دوباره سا-
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 نینازن ایمادرش بود  ای حتما

 

 دوباره برخاست : نیآرم یمنظمش نفسش را بند آورد .لبه لحاف را محکم در دستش فشرد .صدا یقدمها یصدا

 

 مید یانجامش م رمینوشت که فردا م شینبود ،دکتر چند تا آزما یمهم زیچ-

 

 کردیم کیاتاق است اعصابش را تحر هیکه در کدام زاو یشد وحس کنجکاو فتریضع شیصدا ولم

 

 است ستادهیشدن پرده مطمئن شد پشت پنجره ا دهیکش یبا صدا اما

 

 دوباره گفت : یا هیسکوت وپس از ثان دوباره

 

 جهت نگران بشند یخوام ب ینم دیبه خانواده اش نگ یزیچ هیسا یخواستم خواهش کنم فعال در مورد ناراحت ی،م یزدیخانم ا-

 

-..................... 

 

 کنم ،خداحافظ یخواهش م-

 

 زد و گفت : یبود لبخند دهیلحاف چپ ریکه در ز هیسا دنیرا قطع کرد وبه طرف اتاق برگشت با د یگوش
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 یشیکه خفه م یچدیلحاف رو به خودت پ ینجوریدم کرده اتاق ا یهوا ی،آخه دختر تو دهیخواب یچه جور نیبب ایخدا-

 

اش مرتب کرد .صورتش از  نهیس یورو دیکش نییسرش پا یلحاف را از رو نینشود .آرم نیلحاف را رها کرد تا باعث شک آرم لبه

صورتش را کنار زد وبا  یرو یونرم موها  مید ومالبود .دست کر دهیبه صورتش چسب شانشیپر یگرما عرق کرده بود و موها

 وکنار نهاد وبا خاموش کردن لوستراز اتاق خارج شد دیکش رونیآغوشش ب ازرا  نینرمش ،شاسخ یموهها یرو یدست دنیکش

 

هم از دوباره برگشتن  دیکار را کرده شا نیدانست چرا ا یرفته بلند شد ودر اتاقش را قفل کرد نم نییپا نیمطمئن شد آرم یوقت

 . دیترس یم نیآرم

 

از آن  شیتا15داشت که  سکالیم20از  شتریآورد حدسش درست بود ب رونیب فشیلنت کرده بود از ک یرا که عصر سا شیگوش

 نیمادرش ونازن یبود ومابق نیاسمیو شیستا

 

 مالک همه جسم وروح اوست! نیآرم دیتوانست بگو یگفت ؟چطور م یبه او م دیقلبش فشرده شد ، چه با نیاسمی ادی با

 

از شب فکرش  یکرد بخوابد اما تا پاس یسع نشیعروسک شاسخ دنیو با به آغوش کش دیودوباره به رختخواب خز دیکش یآه

نا معلوم  ندهیذهنش به طرف آ اریاخت یبا او فکر کند اما ب ییایرو یوزندگ نیخواست تنها به آرم یدلش م نکهیمشغول بود وبا ا

 دیاز جا پر نیبلند آرم یبه خواب رفت که صبح با صدا یباالخره چه ساعت دیشد نفهم یم دهیکش شیزندگ

 

لباس هم نداشت .خواب آلود لحاف را به  ضیونازك بود وفرصت تعو یزد . لباس خوابش بند یم شیپشت در داشت صدا نیآرم

مرتب وآماده پشت در  شهیقبراق وسرحال مثل هم نیبرداشت و آن را گشود .آرم زیو به طرف درب اتاق خ دیچیدور خودش پ

 بود خنده اش گرفت وگفت : دهیچیکه به دور خودش پ یاو و با لحاف دهیپول دهیژول افهیق دنیبود با د ستادهیا

 

 ! یختیچه ر گهید نیا-
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 در را بسته تر کرد وگفت : یال یکم

 

 ها دارشدمهیتازه از خواب ب نکهیمثل ا-

 

 دیپررنگ شد وپرس لبخندش

 

 ؟یحاال چرا درو قفل کرد-

 

 مشتش بازنشود نینکته ب نیکه نزد آرم دیدانست چه بگو یجا خورد مغزش هنگ کرده بود ونم یا لحظه

 

 یزابرام کن یخواستم کله سحر یخوب ....خوب ....نم-

 

 : دیمرموز پرس یکرد وبا لبخند زیرا ر چشمانش

 

 ؟یردخاطر درو قفل ک نیبه هم یمطمئن-

 

 تونست داشته باشه یهم م یا گهید لیمگه دل-

 

 و گفت : زشدیآم طنتیش لبخندش
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 ؟ یدینترس یزیاز چ یعنی-

 

 دیباال رفت وپرس شیهر دو ابرو متعجب

 

 ؟ یزیاز چه چ-

 

 درهمش را چنگ زد وگفت : یموها یبا سرخوش نیبه خود گرفته بود .آرم ییبایدرشت وگشاد شده اش حالت ز چشمان

 

 شده رمونید یلیحاضر شو که خ یبرو زود یچیه-

 

 وزمزمه کرد دیکش یراحت نفس

 

 شمیحاضر م یباشه زود-

 

 در فاصله گرفت وگفت : از

 

 باش عیپس سر-
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بستن  یرفتن حاضر کرد .برا یخودش رابرا هیثان یشد واک ییوارد دستشو عیتخت سر یرا بست وبا پرت کردن لحاف به رو در

 جواب داد : یبلند "نسبتا یزد.با صدا یبه در ضربه ا "مجددا نیبود که آرم ستادهیا نهییمقابل آ شیموها

 

 شمیدارم حاضر م-

 

بود با  شیموهها یکه سرگرم مرتب کردن شال قرمزرنگش رو یدر حال ستادیا نهییاتاق را گشود و وارد شد وکنارش مقابل آ درب

 با اعتراض گفت : نیانداخت آرم نیبه چهره مهربان آرم ینگاه مین حیلبخند مل

 

 کنم پس لطفا شالتو عوض کن یباهات اوقات تلخ یخوام اول صبح ینم هیسا-

 

 به طرفش برگشت وگفت : متعجب

 

 داره ؟ یرادیچرا مگه شالم چه ا-

 

 فقط عوضش کن "گم ،حاال خواهشا یبعدا بهت م رادشویا-

 

 یآسمان یشال آب کیاز کمدش  یبحث چیه یومهربان پر از خشم وغصب شود پس ب نیرینگاه ش نیا یخواست با لجباز ینم

را اعالم کرد وبا  تشیرضا یبا لبخند نیبه سمتش برگشت آرم نیاز طرف آرم دیتائ یانداخت وبرا شیموهها یبرداشت و رو

 دیبهت زده پرس هیکرد.سا زیآنالرا  ورشیزدرایم یرو یزیچ افتنی یکاوشگربرا ینگاه

 

 ؟یگرد یم یزیدنبال چ-
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 برد وکوتاه گفت : نیرا از ب وریقدم فاصله اش با درا کی با

 

 آره!-

 

 اتاق منه؟ یاون تو-

 

 زد گفت : یکمرنگ لبخند

 

 باشه نجایا دیاصوال با-

 

 را در اتاقش جا گذاشته است گفت: یزیچه چ نیآرم اوردیآورد به خاطر ب یکه به ذهنش فشار م یدرحال

 

 خودمه یشخص لیهمش وسا نهای،ا دمیند نجایکه مربوط به تو باشه رو ا یزیاما من چ-

 

 گفت : یکالفه کننده ا یخونسرد با

 

 توهه ،البته مال منه! یشخص لهیکه من دنبالشمم وس یزیچ-

 

 گفت : یلبخند با
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 میندار یاشتراک زیچ چیدونم ما ه یاما تا اونجا که من م ؟یپرس یسوال هوش م-

 

 دیبرداشت وبو ویدرا یاز رو کردیاستفاده م شهیعطر ,ورساچه اش را که هم شهیش

 

 هست ییزایچ هیچرا -

 

 دیرا باال داد وکنجکاوانه پرس شیابرو یتا کی

 

 ؟ یمثال چ-

 

 به چهره مشتاق ومنتظرش انداخت وبا آرامش گفت : ینگاه مین

 

 دست تو باشه یتو دیحلقه ازدواجمون،اون مال منه که با-

 

 ضربان گرفت وآشفته گفت : اریاخت یب قلبش

 

 ؟ یخوا یم یاونو برا چ-

 

 چهره آرامش نشست یرو یمرموز لبخند
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 الزمش دارم-

 

 داد نیآورد و حلقه رابدست آرم رونیرا ب شیرا گشود و جاحلقه ا ورشیسست ولرزان کشو درا یدستان با

 

 بود نیداشت چرا که تنها نشانه ازدواجش با آرم دانست اما دوستش یحلقه را هرگز حلقه خودش نم نیا اگرچه

 

 : دیبا گرفتن حلقه از دستش پرس نیآرم

 

 جعبه باشه ؟ نیتو ا دیاون با یجا-

 

 دادیآزارش م شتریب یاحساس یب نیونه اخم کرده بود وا دیخندیم نه

 

 روز بهت پس بدم هیبرداشته بودم -

 

 ؟یچرا ؟چون دوستش ندار-

 

 بهش داشته باشم یکه حس ستیمال من ن-

 

 گفت : زیآرام ودل انگ یرا در دست گرفت وبا لحن هیسا دست
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 یسر کن نیبا هم دیخرم ،پس تا اون روز با یوبرات م یو که دوست دار یحلقه ا نیباتریروز ز هی-

 

 آشفته گفت : یجمع شده در دهانش را قورت داد وبا نگاه بزاق

 

 شم یمتوجه منظورت نم-

 

 رداشتقدم به طرفش ب کی

 

 واون به توباشم خسته شدم نیا یمراقب نگاهها دیبا شهیهم نکهیاز تو باشم ،از ا یکس یخوام شاهد خواستگار ینم گهید-

 

 .......یول-

 

 با محبت گفت : کردینرم حلقه را در انگشتش جا م یلیکه خ یرا در دست گرفت ودر حال فشیظر انگشت

 

 هردومون بهتره یوبرا یدر امان گرونید فیاز نگاه کث ینجوریا-

 

 داریب ایخواب بود  ایانگشتش نشاند خدا ینرم رو یکند بوسه ا یحرکت هیکرد وتا بخواهد سا کینزد شیرا به لبها هیسا دست

 بود شیهمه زندگ یبود که آرزو یزیدرست همان چ نی،ا شدیپرپر م نهی!....قلبش داشت در س تیواقع ایبود  ایرو نی!.....ا
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 ادامه داد یبا لبخند نیآرم

 

 ! یبهم بد یقول هی دیبا-

 

 زده ولرزان نجوا کرد جانیه

 

 ! یچه قول-

 

 شیارینم رونیهم ازدستت ب هیثان کی یبرا یحت یقول بد دیبا-

 

 بند آمده بود و تنها با تکان دادن سر موافقتش را اعالم کرد جانیاز تراکم ه نفسش

 

 ترش کرده بود جیگ شهیاز هم نیآرم بینگاهش کرد رفتار عج قیعم

 

 و آن را بر داشت گفت : دیحلقه خودش را در جعبه د نیآرم

 

 کردم گمش کردم یتوهه ،فکر م شیپ نیدونستم ا ینم-

 

 سرخوش ادامه داد یبا لبخند همراه
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 یریگ یپس م ید یم یو که به کس یزیچ یعادت دار شهیتو هم-

 

 و کالفه گفت : دیکش یقیکنترل رفتارش نفس عم یقدم عقب رفت و برا کی " تایبود.نها نیدر بهت رفتار آرم هنوز

 

 یمنم فکر کردم الزمش ندار ورتیدرا یرو لیوسا نیب شیتو انداخته بود-

 

 هیو الزم دارم وهرگزهم فکر نکردم اونجا آشغال ورمیدرا یرو لیمن همه وسا-

 

 : دینلرزد پرس جانیاز ه شیکرد صدا یم یکه سع یحال در

 

 حلقه ها برات مهم شدن ؟ نیحاال چراامروز ا-

 

 در عمق چشمان ناباورش زل زد وگفت رایگ ینگاه با

 

 هیونا گسستن نیریعشق ش هیحلقه نماد  یگفت ادتهیحلقه است  وندیپ کینشانه  نیچون اول-

 

 را درك کند نیحرف خودش ورفتار امروز آرم انیتوانست رابطه م یوسردرگم شده بود ونم جیگ نیآرم یحرفها از

 

وتو از کدوم عشق حرف  هیحرفها چ نیکنم واضح بهم بگو منظورت از ا یخواهش م یدیبا حرفهات منو سکته م یتودار نیآرم-

 یزن یم
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 و گفت : دیکش یقیو کالفه نفس عم دیلبش پر یاز رو لبخند

 

 شهیم رمونیحاضر شو که داره د عتریکنم سر یندارم فقط خواهش م یمنظور-

 

 اتاقش را ترك کرد عیوسر

 

 را ندارد پس رو به او گفت : یحوصله عالف نیبود اما شلوغ وپر رفت وآمد بود حس کرد آرم یخصوص کینیکل نکهیا با

 

 م؟یخلوتتر بر یجا هی یخوا یم-

 

 شه یدر هزار هم اشتباه نم کیجوابشون  نجایساعت صبح شلوغند ،تازه ا نیتو ا شگاههایهمه آزما-

 

 داد وآرام گفت : هیتک یصندل به

 

 یشد یتوهم عالف نم ینجوری، ا امیب نیهمراه نازن یذاشت یکاش م-

 

 نگاهش کرد وگفت : قیعم

 

 کنه! یناراحتت م نهمهیچرا ؟بودن با من ا-
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 خاطر گفت : دهیورنج زشدیخ میطرفش ن به

 

 رف من بشهخوام وقت ارزشمندت ص یبده !،من فقط نم نهمهیا زینسبت به همه چ تتیتو چرا ذهن-

 

 را از اوگرفت وآهسته گفت : نگاهش

 

 یخودت باش یمواظب سالمت شتریب دیبا یهست هامیتو اگه نگران منو گرفتار-

 

 روانه شد شگاهیاز جا برخاست واو هم به دنبالش به طرف آزما نیشدن اسمش آرم جیکه با پ دیبگو یزیباز کرد چ دهان

 

*** 

 

 دیرستوان نگه داشت، با تعجب پرس کیدرکنار  نیآرم

 

 ؟یسادیوا نجایچرا ا-

 

 گذاشت وبه طرفش برگشت وگفت : هیسا یصندل یپشت یپارك کردن دستش را رو یبرا

 

 میصبحونه بخور دیبا-
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 ساعت ،ساعت ازده گذشته ! نیصبحونه اونم تو ا-

 

 را خاموش کرد وبا لبخند گفت : لشیاتومب

 

 شناسه ینم میشکم که تا-

 

شستن دستش وسفارش صبحانه از او جدا شد واو هم تنها پشت  یبرا نیشد .آرم یمیبا سبک قد یوارد رستوران نیکنار آرم در

 یکه در فضا یاصحاب یعل یکیآهنگ تونزد یبود وبه جزء صدا یآرام و ساکت یکنار پنجره نشست فضا یزهایاز م یکی

 آمد ینم ییچ صدایه گرید دیچیپ یتند وپر نشاط م یتمیبا ر یصبحگاه

 

 خونه نیداره ا یحس چه

 

 مثل تو مهمونه یکس

 

 عشقت خنده رو لبهام به

 

 مونه یاز تو م شهیهم

 

 یمن ادیفر تو
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 یشکن یو م سکوت

 

 لحظه هام کنار

 

 یموندن یهست تو

 

 به من یکینزد تو

 

 آروم دلم که

 

 و بگم نیخوام ا یم

 

 وجه خوشکلم هی یخوشحالم که تو هست چه

 

 نمیب یو تورو م شمیپ یهست تو

 

 و دمیگم و گلم رو از تو باغ آرزوهام چ یم ایدن به

 

 یلحظه هام وقت قشنگ
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 دونم یرو از تو م خودم

 

 هیسا کیمثل  کنارت

 

 مونم یبا تو م شهیهم

 

 ایبا من ب ایب

 

 هر کجا شهیهم

 

 کنم یحس م باهات

 

 لحظه ها قشنگه

 

 ییبایچشم من تو ز به

 

 ییایمثل رو یقشنگ

 

 :دیپرس حیمل یبا لبخند هیسا ستینگر یدر چشمانش م قیعم یلینشسته بود وخ شیروبرو نیآرم
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 ؟ یزل زد ینجوریا یبه چ-

 

 قشنگه یلیرنگ چشمات خ یدون یم چیتو، ه یبایز یبه چشما-

 

فرار  یپس برا کردی،صورتش گلگون شده بود که راز درونش را افشا م دیوجودش گر گرفت وقلبش را به آتش عشق کش همه

 : دیدستش را در دست گرفت وبا محبت پرس نیدوخت وساکت شد ، آرم رونینگاهش را به ب نیازدست نگاه ملتهب آرم

 

 منو به خودش مشغول کرده ؟ یبایز یبانو نهمهیا یزیچه چ-

 

 را هم نداشت شیجرات آرزو یحت نیزده آرم خیکه با چهره خشک و یبیتو! .....واژگان غر یبایز یمن !.....چشما یبایز یبانو

 

هوش  یرو یهر روانگردن ترازیکلمات قو نیچنان ضربان گرفت که انگار روانگردان مصرف کرده است ،مصرف کرده بود ا قلبش

 گذاشتیم ریوهواس تاث

 

گرفته  ادیگرفته بود ،  ادیرا  زهایچ یلیخ یزندگ نیگذشت ،در ا نیبه چهره زد واز کنار ابراز احساسات آرم یتفاوت ینقاب ب بازهم

 دل ببند وگرفتار شود نیآرم یبه حرفها دیبود که نبا

 

 به طرفش برگردد آرام گفت : نکهیسرگرم خوردن صبحانه بودند اشاره کرد وبدون ا رونیکه ب یرزنیوپ رمردیپ به

 

 برم یصحنه ها لذت م نیا دنیاز د شهیهم-
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 : دیال رفت و پرسبا شیابرو یتا کی،متعجب  ستیجهت نگاهش نگر به

 

 داره ؟ یچه لذت یوفرتوت بش ریپ نکهیا-

 

و کنار هم بودن  یادیز یسالها نهای،ا زارهیدهن مردش م یلقمه تو ینیریخانمه با چه حس ش نیبب نشونه،یمنظورم عشق ب-

 ؟یکن یفکر نم نطوریفهمند،تو ا یخوب م یلیروباهم پشت سر گذاشتند به نظرم حاال ارزش با هم بودن و خ یسخت یوروزها

 

 باال انداخت وگفت : یتفاوت شانه ا یب

 

 ندارم زایچ نیبه ا یدونم ،من اعتقاد ینم-

 

 وگفت : دیاز سرحسرت کش یآه

 

 نداره یاصال سازگار زایچ نیتوبا ا هیدرسته ،روح -

 

فقط در نگاه  شهینگاه مسحورکننده اش هم دیدو انگشت شصت واشاره چانه اش را گرفت وسرش را به طرف خودش برگرداند،با با

 دیرسیچشمها بود که به آرامش م نی، تنها با معجزه ا بودیاو م

 

 گفت : یزیآم طنتیاش زل زد و با لبخند ش یچشمان عسل در

 

 دهنت بذارم یلقمه تو رزنیمثل اون پ دیمنم با یعنی-
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 گفت : ینگاهش کرد وبا دلخور رهیخ

 

 یریگیمنظور منو برعکس م شهیتو هم-

 

 داد وگفت : هیتک یمرموز شد وبه صندل لبخندش

 

 احساسم ! یکه من ب نهیمنظورت ا-

 

 نشست و گفت : شیلبها یرو حیمل یاراده لبخند یب

 

 ............ ؟یشک دار نیتو به ا-

 

 گفت : تیقاطع با

 

 نداره ییجا چیوز احساسات هامر یایدن یتو نمیمنطق بب چهیو فقط از در یگرفتم زندگ ادیمن -

 

 آرام نجوا کرد قیعم یآه با

 

 یگیآره تو درست م -
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 را اصال دوست نداشت پس دستش را در دست فشرد وگفت : هیحالت سا نیا او

 

 ! یتو امروز با رفتارت منو متعجب کرد-

 

 : دینگاهش کردوپرس مبهوت

 

 کدوم رفتار؟-

 

اندازند از خون دادن  یوداد راه م غیترسند وموقع آمپول زدن ج یکنند از امپول م یکه ادعا م یلوس یتو بر خالف همه دخترا-

 ینداشت یواهمه ا چیه

 

 وگفت: دیکش رونیدستان گرمش ب انیرنجش دستش را از م با

 

 ستمین یبگم من اصال دختر لوس دیچندبار با-

 

 زد وگفت : ینیریلبخند ش طنتیش با

 

 یکه عکسشو ثابت کرد یدیاما د یستین یچلفتت که دست وپا یهم اصرار داشت شبید-
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 به وجودش رسوخ کرد وآرام زمزمه کرد: یبیعج یشب قبل گرما یآور ادی از

 

 اتفاق بود هیفقط  شبید-

 

 وگفت : دیخند سرمست

 

 افته یتو م یبد فقط برا یاتفاقها شهیکه هم نهیاتفاق بود،و جالب ا کیبله -

 

 :دیبه اوپر یعصب

 

 حواس پرتم کمیپدرم  تیروزها به خاطروضع نیمن ا-

 

 گفت : متیدستش را در دست گرفت وبا مال دوباره

 

 ینیبه خاطر اون صدمه بب ستین یوقت راض چیپدرت ه زمیعز-

 

فقط  شهیکلمه را هم نیا نیکرد آرم یرا چند بار حالج زمیانداخت در ذهنش واژه عز اهشیوس رایرا در عمق چشمان گ نگاهش

حضور نداشت که  یکس نیاز او وآرم ریکه بغ شبیبرد.امانه حاالونه د یبکار م گرانیگرم جلوه دادن رابطه سردشان مقابل د یبرا

 کند یک همسر مهربان را بازیبه خاطر حضورش بخواهد نقش  نیآرم
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شده  ی.دوباره احساسات کردیموارزشمند است وجودش را سرشار آرامش  زیعز نیآرم یموهوم که برا یواژه حس نیا یبا ادا هربار

 دوباره گفت : یبا مهربان نیرفت آرم یم شیاشکها ختنیبود وهر آن احتمال فرو ر

 

 نهیوغصه دار بب نیپدرت هرگز دوست نداره تورو غمگ-

 

او را از  نکهیا یبرا نیبود آرم یکند آشفته وعصب یپدرش مخف یماریرا پشت نقاب ب نیمجبور بود احساساتش به آرم نکهیا از

 گفت : اوردیب رونیحالت ب نیا

 

 یزنگ زده جواب نداد تیبه گوش یگفت هرچ یدوستت تماس گرفت ،م یخواب بود یوقت شبید-

 

 گفت ؟ یم یلنت کرده بودم ،حاال چ یسا -

 

 ، نگرانت بود یبود که سرجلسه خون دماغ شد دهیاز دوستات شن-

 

 دهد سکوت کرد یبه خود حرکت نکهیانداخت وبدون ا گریج یاخهیبه س ینگاه هیشد سا دهیچ زیم یرو صبحانه

 

 :دیبا محبت پرس نیآرم

 

 ؟یخور یپس چرا نم-

 

 زد وگفت : یحیمل لبخند
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 خورم یم یزیچ هیتو بخور من رفتم خونه -

 

 یبخور گریکه تو ج نجایاومدم ا دمیراه کوب نهمهیصبحونه هست اما ا لیخونه وسا یدونستم تو یاز اولم م -

 

 کنه یحالمو بد م ادیخوشم نم گریج یمن ازبو -

 

 کنارش نشست وگفت : یصندل یبلند شد ورو نیآرم

 

 ، نه ازخودش که ! ادیاز بوش بدت م-

 

 کنه ؟ یم یحاال چه فرق-

 

 برداشت گفت : گریج یداد تکه ا یکه فشار م یرا با دو انگشتش گرفت ودر حال هیسا ینیب

 

 خوشمزه است چه نیحاال دهنت و باز کن وبب-

 

 اش کنار زند وهمزمان باخنده گفت : ینیب یرا از رو نیکرد با تقال دست آرم یسع

 

 کنن یهمه دارن نگامون م نیبب هیچه کار نیا نیآرم-
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 گفت: یفیدر دهانش گذاشت وبا اخم ظر گریگرجید یتکه ا گرانیولبخند د رهیتوجه به نگاه خ یب نیآرم

 

 تونمیاما من نم تونهیم رزنهیاون پ-

 

 وقورت داد دیسرمست لقمه در دهانش رابازور جو یلبخند با

 

 ادیبسه من ازش بدم م گهیکنم د یخواهش م نیآرم-

 

 اش برداشت وگفت: ینیب یرا از رو دستش

 

 ! یلوس یلیگفتم خ یدید-

 

 گفت: یناراحت با

 

 . ستمیکنم که اصلنم لوس ن یبرات ثابت م یروز هی-

 

 یستیشه که تواصال لوس ن یبرامن ثابت م یرو بخور نهایهمه ا یحاال ثابت کن، اگه تونست نیخوب هم-

 

 بود با اعتراض گفت: خیرا شمرد ، هشت س خهایس یذهن هیسا
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 مونه ینم یبراتوباق یزیرو من بخورم که چ نهایهمه ا-

 

 .دمینگران من نباش براخودم سفارش م-

 

 ترکم یروبخورم؛ م نهایهمه ا تونمیاما من نم -

 

 گهیلوس بودنته د یاز نشون ها یکی نمیا-

 

 . ارمیباال ب گرهایج نیاز خوردن همه ا نکهیدم همون لوس باشم تا ا یم حیمن ترج-

 

 ش براتو . خیس5پس -

 

 نصف نصف-

 

 انداخت وگفت: خهایبه س ینگاه نیآرم

 

 هیقبول ،ٍهمون نصف هم کاف-

 

 .ردیاش را بگ ینیزخمش مجبور شد ب یاز بو یبرداشت ول یکرد . بااکراه تکه ا کینزد هیها را به سا گریج
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 یخورد اما نم یحالش بهم م شیاز بو ینخورده بود وحت گریکرد او تا به امروز هرگز ج یراتجربه م ییزهایچه چ یزندگ نیدرا

 بود. نیریلذت بخش وش شیبرا زیهمه چ نیجبر آرم ریدانست چرا ز

 

دل  یتیمرد دوشخص نیبه رفتارا دیدانست که نبا یزد م نیآرم یبه رو یاو هم لبخند اریاخت یکرد ب یبا لبخند نگاهش م نیآرم

 نبندد .

 

 نیریلحظات ش نیدر کنارش است وا نکیا یشناس فهیهم حس وظ دیاو وشا یدلخوش یتنها برا نیخواست باور کند که آرم ینم

را دوست داشت واز بودن  نیبا آرم ینبود واو زندگ کنواختیروح و یب نیدر کنار آرم شیزندگ گریگذارد د یم ادگاریبه  شیرا برا

 برد. یدر کنارش لذت م

 

 خورد آنها را از مقابلش برداشت وگفت: یها را م گریاو با زور ج دید یکه م نیآرم

 

 یوبعد منو مقصر بدون یاریترسم از زور خوردن باال ب ی،م هیکاف گهید-

 

 . ستمیات ثابت شد که لوس نخوب بر-

 

 زد وگفت: یچشمک نیریش بالبخند

 

 کردم یروز هم تحملت نم کی ی،چون اگه بود یاز اول هم نبود-
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دوست  یتیمرد را با هر شخص نینبود ،واو چقدر ا یخبر چیاز آن مرد چندش ومغرور ه گریکرده بود د رییمرد تغ نیا چقدر

 داشت

 

 : دیپرس نیراه برگشت از آرم در

 

 دن یبهون م یوک شاتیجواب آزما-

 

 رمشونیگیرم م یاگرحاضر بود م رمیگ یعصر تماس م-

 

 مطب دکتر میر یدوباره م یک-

 

 . میر یباهم م نهیبود تو رو بب ازی،اگه ن نهیبرم دکتر بب یو گرفتم م شاتیهر وقت جواب آزما-

 

 مطب ؟ یر یتنها م یعنی-

 

 طرفش برگشت و با خنده گفت: به

 

 بدزدنم یترس یم-

 

 شد وآرام گفت : رهیخ شیروبرو به
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 شما بوده . نیقبال ب یزیچ هیکنم  ی،حس م ادیاز نگاه اون دختره اصال خوشم نم-

 

 شد زیآم طنتیش نگاهش

 

 دور بازوم ! یدستنو انداخت روزیخاطر د نیبه هم-

 

به  یخواست جوابش را بدهد که تلفنش زنگ خورد نگاه یحرصش گرفت م دیفهم یم یرا به راحت زیهمه چ نیآرم نکهیا از

 بود : نیصفحه اش انداخت نازن

 

 ! یبله ناز-

 

 سالم خوشگلکم-

 

 گلم ی،خوب زدلمیسالم عز-

 

 :دیپرس نینگاهش کرد . نازن یچشم ریبرد ز یبه کار م یناز یکه برا ییبا تعجب از تکه ها نیآرم

 

 ! ی؟خونه تماس گرفتم ،جواب نداد ییکجا-
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 . شیبرا آزما نکیتو راه برگشت به خونه ام ،رفته بودم کل-

 

 یدختر خوب پس باالخره آدم شد نیآفر-

 

 یزنگ زده بود یکارم داشت شبید-

 

 ! تا صبح رواعصابم بودن گنیم یدوتا خنگول چ نیآره ا-

 

 یتو شماره منوبهشون داد-

 

 م بهشون دادمخوان بدونن حالت چطوره ،من یآره اولش گفتن نگرانتن وم-

 

 یند یشمارمم و به کس نی،من ازت خواسته بودم ا یناز ینکرد یکار خوب-

 

تو و  نیب یدادن که چه رابطه ا ریبهم گ یداد یتو جوابشون و نم ی،وقت هیچ انیدونستم جر یخوام ،آخه نم یمعذرت م-

 خهیمشا

 

 !. ینداده باش ی؟،باز سوت یگفت یتو چ-

 

 مگه خنگم-
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 . ی!! دوباره شر شده باش گهید ییودونم ت یچه م-

 

 نفسش را فوت کرد وگفت : یحرص

 

 یشیشناسم آت یکه من م ینیاسمی نی،ا یتموم کن ومدهیکش ن نیاز ا شتریب انوتایجر نیبهتره خودت ا ینگفتم ،ول یزیمن چ-

 ارهیسرت ب ییترسم از زور حسادت بال ی.میکنیحرفهاست که تو فکر م نیترا از ا

 

کوتاه  یلیشد وخ شیمتوجه کنجکاو هیبود سا شیوصحبتها هیبود اما شش دانگ حواسش به سا یبه ظاهر سرگرم رانندگ نیآرم

 گفت: نیبه نازن

 

 .میزن یبا هم حرف م "باشه ،حاال بعدا -

 

 درمانده گفت: یوبا لحن عیسر نیرا قطع کند نازن یگوش نکهیاز ا قبل

 

 ! هیسا-

 

 کرد وگفت : کیرا دوباره به گوشش نزد یگوش

 

 شده ؟؟ یبازچ-
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 !فتهیقرار که ب یعنیافتاده ، یاتفاق هی-

 

 گفت: یمضطرب ولرزان کالمش دلشوره به جانش انداخت ، نگران وکالفه به تند لحن

 

 شده ؟ ی،بگو چ یجون به لبم کرد-

 

 کرد زمزمه

 

 ........... ماین-

 

 گفت : دهیت نسنجرا فراموش کردوبا وحش نیدر کنار آرم تشیموقع یا لحظه

 

 ؟ یچ ماین-

 

 شد رهیبه طرفش برگشت و به او خ رانیح یبا چشمان نیآرم

 

 به مامانت بگه ! ویخواد همه چ یم ماین-

 

 : دیهراسان نال دویاز صورتش پر رنگ
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 و؟یچ-

 

 یوقت مارستانیب یدونم تو ی،نم نمیخودم بب یروبا چشما هیمنتظر بمونم ونابود شدن سا نیاز ا شتریتونم ب ینم گهیگه د یم-

 شهیگرفته وداره داغون م یافسردگ هیروزها فقط حرفش شده سا نیکه ا یبهش گفت یبود چ یپدرت بستر

 

 دیپرس آرام

 

 ؟ یبهش گفت یتوچ-

 

چشمات هم گود افتاده که از دور  یتازه پا یشد دهیچقد الغر ورنگ پر نهیبیداره م ستیگفتم ،خودش که خر ن یم دیبا یچ-

 یخصه چقد تحت فشارمش

 

 باباست تیهمش به خاطر وضع نهایا یبگ یتونست یم-

 

چشمت شده بود چه  یپا یاون روز موقع مالقات بابات که متوجه کبود یدون یده ،نم یمن گوش نم ی،اون اصال به حرفا هیسا-

دعوا راه نندازه ،به خدا باهزار خواهش والتماس تونستم آرومش کنم ،حاال هم از اون  مارستانیب یشد تو یتا راض دمیکش یمکافات

 خالص کنم یاجبار یزندگ نیرواز ا هیستوده بگم وزودتر سا نمبه خا زویهمه چ دیگه با یروز م

 

فت ومانع اش شد را گر شیبازو عیسر نیشدن داشت که آرم ادهیقصد پ فشیبا برداشتن ک هیکنار برج توقف کرد .سا نیآرم

کرده بود  یکالفه وعصب یرا حساب نیکوتاه ومبهمش آرم یسوالها کردیاو را برانداز م یظیمتعجب به طرفش برگشت . با اخم غل

 گفت : نی.آشفته به نازن

 



 یمهمان زندگ

1144 
 

 یندار ی،فعال کار رمیگ یبعدا باهات تماس م یناز-

 

 آرام گفت : یبا دلخور نینازن

 

 یفعال با ،پسیهرجور راحت-

 

 یم یکه سع یسکوت با لحن یشد .پس از لحظه ا رهیخ ستینگر یاو را م یکه با نگاه موشکافانه ا نیرا قطع کرد وبه آرم یگوش

 : دیاز خشم درونش باشد آرام پرس یکرد عار

 

 ؟ هیچ انیجر-

 

 اما خود را به حماقت زد آهسته گفت : ستیچ نیدانست منظور آرم یم نکهیا با

 

 ؟ یچ انیجر-

 

 گفت : زینگاهش کرد وتمسخر آم ضیباغ

 

 ! یهسته ا یانرژ -

 

 داد زد : یعصب نیبه او دهد،آرم یچه جواب دیدانست با یماند واقعا نم ریمتح
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 نفهمم؟ یلیمن خ یکن یفکر م شهیچرا هم-

 

قبل را نداشت.با وحشت بزاق دهانش راقورت داد ومستاصل  ینرمش ومهربان شیبرافروخته وپراز خشم بود و تن صدا صورتش

 گفت :

 

 بود مایون نینازن نیموضوع ب هی-

 

 داد و آهسته گفت : یفشار شیحرص به بازو با

 

 احمق باشم ؟ نهمهیا ادیبه من م-

 

 زد ادیوفر دیکش نییرا پا هیطرف سا ریبا خشم آفتابگ سپس

 

 یرنگ به رنگ شد نهمهیکه ا یبه تو دار یچه ربط نیونازن ماین نیب انی! جر ینگاه به خودت بنداز از ترس رنگ به روندار هی-

 

خودش افتاد از فشار بغض لب  دهینگاهش به صورت رنگ پر نهیبزنند .در آ ادیحق داشتند سر او فر ایداشت ،اصلن همه دن حق

 وآرام گفت : دیکش یقینفس عم نی.آرم دیلرزیم اریاخت یوچانه اش ب

 

 یبد بیمنو فر شهینکن با دروغهات هم یسع-
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 بغض الود گفت : یانداخت واز سر ناچار ریرا به ز سرش

 

 به مامانم بگه ! ویخواد همه چ یم ماین-

 

 : دیداد کش نیمنفجر شد وخشمگ تیعصبان از

 

 ما سرك بکشه یخصوص یزندگ یده تو یه مچطور به خودش اجاز یعوض کهیغلط کرده ،اصال به اون چه ، مرد-

 

 ولرزان گفت : متوحش

 

 نداره فقط........ یاون قصد بد-

 

 دیکش ادیفر

 

 ؟ یفقط چ-

 

 زمزمه کرد آرام

 

 فقط نگران منه!-
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 به او انداخت وگفت : یزیعتاب آم ینگاه

 

 توهه که نگرانته ؟!هان .....پدرته !.... برادرته !، .....همسرته !........ یاون اصال چه کاره -

 

 تازه کرد و آراتر از قبل گفت: یدوباره نفس نیوحشت آب دهانش را قورت داد وسکوت کرد .آرم با

 

 چکار کنم دیدونم با یشماره ش و به من بده خودم م -

 

 پرازخواهش والتماس گفت : یلحن با

 

وقت  چیوه هیزنم ،اون آدم منطق یحرف م مایو بزرگش نکن ؛من خودم با ن یکوچک نیبه ا یکنم مساله ا یخواهش م نیآرم-

 من بشه یکنه که باعث ناراحت ینم یکار

 

 دیکش ادیزد و فر رونیب تیرگ گردنش از عصبان بازهم

 

 ؟ ی،اصال با اجازه ک یبا اون حرف بزن یخوا یکه م یکن یم جایتو ب-

 

 زیچ کیدانست چطور او را آرام کند اما  ینم هیتوانست نفس بکشد ،سا ینم یصورتش سفت وسخت شده بود وبه راحت عضالت

 یرو با لحن نیکند از هم یم متریاوضاع را وخ نیبحث کردن با آرم یتیوضع نیبود که در همچ نیوآن ا دیفهم یم یرا به خوب

 آرام گفت : ینگران ول
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 کنم یهمون کاررو م یخوب ،هرچه تو بگ اریبس-

 

 اش را به طرفش گرفت وگفت : یگوش نیآرم

 

 شماره اش و بهم بده-

 

 گفت : ملتمسانه

 

 ؟ یدعوا راه ننداز ید یقول م-

 

 حوصله گفت : یو ب دیکش یقیعم نفس

 

 نداشته باش یکارا ، کار نیتو به ا-

 

 دینگاهش کرد وپرس رتیرا به او داد ؛با ح مایوشمرده شماره ن روان

 

 ؟یشماره اش وازحفظ-

 

 حرص نجوا کرد : با
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 از تو ذهنمم پاکش کنم یخوا یم-

 

 تفاوت گفت : یاش را حس کرد اما ب هیکنا شین

 

 شهی، چون خودش به مرور زمان پاك م یاریبه خودت فشار ب ادیخواد ز ینم -

 

 برگشت وگفت : نیرا رها کردو دوباره به طرف آرم رهیشود اما هنوز مضطرب ونگران بود دستگ ادهیدر را گرفت که پ رهیدستگ

 

 حرف بزنم مایکنم اجازه بده خودم با ن ی!خواهش م نیآرم-

 

 آرام گفت : یدوخت وبا لحن ابانیاز احساسش را به خ یسرد وعار نگاه

 

 رو براش روشن کنم ییزهایچ هی دینه خودم با-

 

 : دیوبغض آلود نال دیلبش را به دندان گز عاجزانه

 

 یدوست دار ایدن نیا یکه تو ی،اصال به خاطر هرکس یکه روز اول بهم داد یکنم ،به خاطر من ،به خاطر قول یپس خواهش م-

 برات ارزشمنده شیو زندگ

 

 را زدود وادامه داد شیگونه اش روان شد با کف دست اشکها یشکست واشک آرام آرام رو بغضش
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 ! ارهیلحظه هم دووم نم هیببرن ،بابام اگه بفهمه  ییموضوع بو نیکنم، نذار خانواده ام از ا یالتماست م-

 

محکم دستش  نیشود که آرم ادهیبود خم شد پ افتهیاش شدت  هیکه گر یودستگره را گرفت ودرب را گشود .درحال اوردین طاقت

 را گرفت

 

 دهیاز خشم چند لحظه قبل د یو اثر زدیشد ،در برق نگاهش آرامش موج م رهیدر عمق چشمانش خ شانشیوبا نگاه پر برگشت

 ومهربان گفت : می.مال شدینم

 

 ببره ییبو انیجر نیاز ا یدم کس یکس !.......مطمئن باش هرگز اجازه نم چیفقط به خاطر خودت!.......نه به خاطر ه-

 

 با محبت ادامه داد نیگرم وپر حرارت شد آرم وجودش

 

 خود دعوا راه بندازم یکه ب ستمیمنطق ن یب درنقیهم نباش چون من ا یچیحاال برو و فکر ه-

 

 شد وبه سمت برج به راه افتاد ادهیپ نیاز ماش ینسب یآرامش با

 

اعتماد  نیآرم یبه حرفها وقولها شهیبود هم یرا از خانواده اش پنهان کند خسته وعصب شیتلخ زندگ تیمجبور بود واقع نکهیا از

 ستیبار وجودش پر از استرس ونگران نیچرا ا دیفهم یکرد اما نم یم
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غروب دلشوره به  نیدر حال غروب بود وا دی. خورش ستادیقرار پشت پنجره ا یانداخت وکالفه وب زیم یجزوه اش را رو خسته

 یشود ول ریاز کوره در برود وبا او درگ مایکه در مقابل ن دیترس یکند اما م یگفته بود دعوا نم نیآرم نکهیانداخت . با ا یجانش م

جلو  یمنطق چیشود ه یم یعصبان یوقت دیفهم یم یبود چرا که به خوب نیباشد نگران خود آرم مایاز آنچه که نگران ن شتریب

 دهد یوکنترلش را از دست م ستیدارش ن

 

 را نداشت ردیبا او تماس بگ نکهیاما جرات ا دیلرزیوجودش م اریاخت یآرامشش را از دست داده بود وب ینگران از

 

 را برداشت و آهسته گفت : یگوش جانی،برگشت وبا ه ختیزنگ تلفن قلبش فرو ر یصدا از

 

 بله!......-

 

دل وقلوه دادن  یپس از کل ی،مهربان جوابش را داد ومهر دیقربان صدقه رفتن حالش را پرس ایدن کیبا  شهیبود ومثل هم یمهر

 :دیباالخره پرس

 

 خونه است ؟ نیدلم آرم زیعز-

 

 جون هنوز برنگشته ینه مهر-

 

 وگفت : دیکش یقینفس عم یمهر

 

 رهیگ غامیرو پ شهیهم مثل هم لشیزده ،موبا رونیوقته ب یلیگفت خ یم یریپسر کجا رفته ،شرکت هم نبود ،ام نیپس ا-
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 ببرد نیرا از ب شیکرد با فرو دادن بزاقش لرزش صدا یسع

 

 سر ساختمون باشه ؟ دیشا-

 

 تماس گرفتم نبود ،گفتن اصال امروز نرفته سر ساختمان-

 

 گفت : دلواپس

 

 شرکت سراغشو نداشتند ؟ یبچه ها-

 

 دونست کجا رفته ! یکس نم چینه ه-

 

 دیپرس مضطرب

 

 افتاده ؟ یاتفاق یمهر-

 

 زده! منم نگرانش شدم رونیاز شرکت ب یگفت عصب یم نی،فقط آرت یچه اتفاق زدلمینه عز-

 

 گفت : یآرام کردن مهر یبرا یول دیلرز یم یازنگران شیصدا نکهیا با



 یمهمان زندگ

1153 
 

 

 جا گرفتار شده هیحتما  ادهیز شی،مشغله کار ستیاون که بچه ن -

 

 دارن ینگران یبرا یزیچ هی شهیمادرم و مادرا هم هم هی،به هرحال من  یتو درست بگ دیدونم !..... شا ینم-

 

 . رهیگم باهاتون تماس بگ ینگران نباش ،اگر تماس گرفت حتما م-

 

 گلم یندار ی،کار زمیعز یکن یلطف م-

 

 .دیسالم برسون نیبه عمو وآرت-

 

 ،خداحافظ زمیچشم عز-

 

لرزان  یکرد.با دستان ینم شیلحظه رها کی هودهیب یرا که قطع کرد دلهره واسترس به جانش چنگ انداخت فکرها یگوش

 .ربودیگ غامیپ یرو یرا گرفت ول نیدلواپس ونگران شماره آرم

 

به  یبود .بعد از فارغ شدن از آشپز نیسرگرم کند اما همه حواسش نزد آرم یکرد خودش رابا آشپز یآشپزخانه رفت وسع به

 یهنوز رو یگرفت ول یبود که شماره اش رام یبار نیصدم نیرا برداشت وشماره اش راگرفت .ا یسالن برگشت و دوباره گوش

 ربودیغامگیپ
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زده  جانیهمراهش افتاد نفس زنان وه یگوش یرو نیلحظه شماره آرم نیدرهم دیکش یمبل پرت کرد وآه یخودش رارو کالفه

 رابرداشت وگفت : یگوش

 

 ! .......نیالو آرم-

 

 ؟ هیشده سا یزیچ-

 

 حوصله بود یخسته وب شیصدا

 

 ؟ییکجا-

 

 شرکت یگرفتار کارها-

 

 س گرفتمهزاربار تما رهیگ غامیپس چرا تلفنت رو پ-

 

 ! ینگران نهمهیافتاده؟....... چرا ا ی،اتفاق دمیآره د-

 

 ! ستمینه ن-

 

 لرزه یم جانیبچه!،صدات داره ازه-
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 یدونستند کجارفت یشرکت هم نم ی:بچه هاگفتیمامانت تماس گرفت ،نگرانت بود،م-

 

 زد وگفت : یلبخند

 

 شده همه امروز نگرانم شدن ی،حاال چ رهیگ یهم سراغمو نم یدم وکس ینم ی! من اصوال آمارموبه کس؟یخاطر نگران نیبه ا-

 

 رونیب یاز شرکت زد یگفت عصب یم یآخه مهر-

 

 شده بود رمیازشرکتها داشتم که د یکیبا  یجلسه اضطرار هیاشتباه به عرضشون رسوندن،من فقط -

 

 وگفت: دیکش یراحت نفس

 

 خوب خداراشکر.......-

 

 د؟یمقدمه پرس یب نیسپس آرمحاکم شد و نشانیسکوت ب یا لحظه

 

 ما؟یانی ی!تو نگران من بود هیسا-

 

 گفت: یپس از سرناچار شدیم یاراده باعث دستپاجگ ینهفته بود که ب نیآرم یمحسوس در صدا یلرزش
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 یوگرفت شاتیجواب آزما-

 

 گفت : یحرص

 

 ؟یتماس گرفتم هنوز آماده نبودند،جواب منو نداد-

 

 :دیپرس مصرانه

 

 شه؟ ینگفتند چه وقت آماده م-

 

 گفت: یکرد خشمش راکنترل کند عصب یم یکه سع یدرحال

 

 شد؟ ینه !!.....جواب من چ-

 

 بدهد پس زمزمه وارگفت: یچه جواب دیدانست با یساکت ماند نم یا لحظه

 

 ؟یباهاش حرف زد-

 

 وگفت: دیکش یقینفس عم کالفه
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 ........نمشیقرارگذاشتم بب هی-

 

 دیپرس عیسر

 

 براچه وقت؟-

 

 :دیو پر از خشم دادکش یعصب

 

 جواب من بود ؟؟ نیا-

 

بوده که  یمرد یبرا یتوانست اقرار کند دلش پراز آشوب و نگران یسکوت بودوسکوت ،انگار قفل به دهانش بسته اند .چطورم فقط

 به او ندارد یحس چیمجبور است وانمود کند ه

 

 محزون زمزمه کرد؟ نیآرم

 

 !ی......تو فقط نگران اون دونستمیدونستم ،آره م یم-

 

 فرصت دفاع هم به او نداده بود یرا قطع کرد وحت یگوش یبدون خداحافظ نیآرم دیچیپ یبوق ممتد در گوش یصدا
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 یهمه دردها ورنجها یخواست برا یقلبش را به درد آورده بود دلش م نیآرم نیداد لحن اندوهگ هیوآشفته به مبل تک خسته

 کند هیسالها گر شیوحر

 

درمانده  هیآنکه منتظر جواب بماند از پله ها باال رفت سا یسرد ب یاز ده گذشته بود که خسته ودرهم وارد شد .با سالم ساعت

 ومبهوت ناظره گر رفتارش بود .

 

 هایه مهربانچند وقته نداشت واو چقدر ب نیمهربان وبا محبت ا نیبه آرم یشباهت چیکه از کنارش گذشت ه یمرد نیا

گرفت اما  شیرا برداشت وراه اتاقش را در پ شیاو هم کتابها نیبسته شدن در اتاق آرم یعادت کرده بود .با صدا شیهایودلنگران

را نداشت .مستاصل گوش به فرمان عقلش پشت در  نیشدن به اتاق آرم کیزدجرات ن یذهنش همچنان مشغول ومشوش بود ول

 از پشت در بسته برخاست: نیخسته وگرفته آرم یبه در زد صدا یتقه ا یو از سر ناچار ستادیاتاق ا

 

 تو! ایب-

 

 دهیتخت دراز کش یداده بود رو هیکه سرش را به تاج تخت تک یدر حال نیصدا وارد شد. آرم یرا گشود و آرام و ب درب

 گفت : سکوت آهسته یپس از لحظه ا دیبار یم شیاز سر ورو یوکالفگ یوچشمانش برهم بود ،خستگ

 

 ؟یبگ یخواست یم یزیچ-

 

 چند روزه را نداشت ،چشمانش را گشود واضافه کرد نیا تیمیاصال صم شیصدا لحن

 

 کنم ! یگوش م-
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 مقدمه گفت : یاز کجا شروع کند کالفه همه بزاق جمع شده در دهانش راقورت داد وب دیدانست با ینم

 

 ؟ یو گرفت شاتیجواب آزما -

 

 آره !-

 

 زل زد در نگاه نگرانش و ادامه داد : رهیخ

 

 اتاقم ؟ یاومد نیا دنیپرس یبرا یمطمئن -

 

 اعتنا گفت : یب

 

 بود ؟ ینظردکتر چ -

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند

 

 یکن یسع دیداره فقط با یتو استرس وخستگ شهیکه ر هیمشکل عصب هیبودن ،مشکل تو  یمنف شاتینگران نباش ،همه آزما-

 یاز خودت دور کنو  یاسترس ونگران

 

 ؟ یشانیناراحت وپر نهمهیپس چرا تو ا-



 یمهمان زندگ

1160 
 

 

 تمام گفت : یزد وبا سنگ دل یپوزخند

 

 نگران توام! یفکر کرد -

 

کالمش  یاز سرد شتریب نیزده قبل شده بود وا خیدوباره همان مرد  نیاش حبس شد ،آرم نهیحرفش وا رفت ونفس در س نیا از

 : دیتازه کردودوباره پرس ی. نفس دادیروحش را آزار م

 

 اومده ؟ شیشرکت پ یتو یمشکل-

 

 خشک و آزاردهنده گفت : یلحن با

 

 یوراحت وآسوده بخواب یبر یتون یفکرنکنم مشکالت شرکت به تو مربوط بشه! ،...........پس م-

 

 : دیتخت نشست وآشفته پرس گریضلع د یرو

 

 ؟ی......حرف زد مای! ...........با نماین-

 

 گفت : یشخندیشد وبا ن زیخ مین
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چند وقته خودم  نیکه زد به حماقت ا ییاتاقم ،آره باهاش حرف زدم ،نگران نباش چون با حرفها یاومد نیآهان ،!پس به خاطر ا-

 بردم و لت وپارش نکردم ! یپ

 

 زمزمه کرد : آرام

 

 ! ستمیمن نگران اون ن -

 

 و گفت : زکردیچشمانش را ر سوختیکه در آتش خشم م ینشست وبا چهره ا شیروبرو

 

 !..........هان بگو ؟.......فقط خانواده ات !؟ یکه رنگ به رو ندار یهست یواقعا !........پس تو نگران ک-

 

 واضافه کرد دیکش یقیعم نفس

 

 !؟یدست خودت کن چهیبه خاطر خانواده ات همه رو باز یخوا یم ی! واقعا تا کهیسا-

 

 گفت : یخفه ا یصدا با

 

 خودم نکردم چهیو باز یمن کس-

 

 دیداد کش یوعصب آشفته
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 افته رو اون خبر داره!؟ یخراب شده م نیتوا یگه ،چرا هر اتفاق یم یپسره چ نیپس ا-

 

 لرزش گرفت وبا بغض آرام گفت : اریاخت یاش ب چانه

 

 دونم ! یمن نم-

 

 گفت : یداد پراز خشم وبه تند یکه فشارش م یرا محکم در دست گرفت ودر حال شیدو بازو هر

 

که من به تو اجازه  دهیما از کجا داره!،اون از کجا فهم یاطالعات و از زندگ نهمهی؟بهم بگو اون ا یبگ یخوا ینم ای یدون یتو نم-

 دونه ؟ یرو از کجا م نهایدم ،اون همه ا یم ریجهت بهت گ یتو بلند کردم و ب یمن دست رو نکهی!،ا ینیدم اونو بب ینم

 

کرد .از فشار درد  یدر دستش وارد م هیسا فیظر یبه بازوها یشتریفشار ب تیشد واز زور عصبان یتر م نیبه لحظه خشمگ لحظه

 دیاشک در چشمانش جمع شده بود، بغض الود عاجزانه نال

 

 بهش نگفتم ! یچیباور کن ! من ه-

 

 : دیغم گرفته پرس یوبا لحن دیکش یآه

 

 افته ؟ یم یخونه ما داره چه اتفاق یره توپس از کجا خبر دا-
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 گفت : درمانده

 

 نمیب یدونم !........به خدا من اصال اونو نم یمن نم-

 

 مطمئنه ؟ نهمهیپس چرا به رابطه اش با تو ا-

 

 او را آرام کند یآرامش بخش کم یکرد با لحن یشدن بود .سع یدر حال متالش نیدر دست آرم شیبازوها

 

قبل از ازدواجم با تو هم بهش گفتم  یبهش ندارم ،باور کن حت یعالقه ا چیخواد باور کنه من ه یدونم چرا اون نم یمن اصال نم-

 قبول کنه! نویخواد ا یاون اصال نم یحس برادرانه است ول هیاحساسم به اون فقط 

 

 زد ادیفشاروارد کرد وفر شیبه بازوها یشتریعکس داد و با خشونت ب جهیکالمش نت لحن

 

 ما همراه تو بره خارج؟ ییده که بعد از جدا یپس چرا داره همه کارهاشو انجام م-

 

 : دینال صالیواست یدرماندگ تیدر تاروپود وجودش نفوذ کرد . با نها یشدند و احساس عجز وناتوان ریسراز شیدرد اشکها از

 

 ازش نخواستم ! نویبه مقدسات سوگند که من هرگز ا-

 

 یکرد و او تحمل باران یافسونش م شهیهم بایدو چشم ز نیبه اشک نشسته اش قفل شد ،ا یچشمان عسلپر از خشمش در  نگاه

 شدنشان را نداشت خم شد وآرام گفت :
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چهره مظلوم  نیتونم تا آخر عمرم فراموشش کنم ....تو با هم یبد که هرگز نم نقدری،ا یقرار داد یبد تیتو امشب منو تو موقع-

 بشه ! دهیپسر به چالش کش نیامشب غرور من مقابل ا یباعث شد

 

 شود نه مرگ غرورش نیباعث افتخار آرم خواستیاش شدت گرفت او م هیگر

 

 کرد در گوشش زمزمه کرد: ینرمش را نوازش م یکه موهها یودر حال دیآرام او را به آغوش کش نیآرم

 

 سرت هستم !که بهت ثابت کنم هم یکنی!توبا رفتارت منو مجبور م هیسا-

 

او را  نیبکشد اما آرم رونیکرد خودش را از آغوشش ب یوبه تالطم افتاد ،سع دیکرد، دلش لرز یرا در ذهنش حالج نیآرم جمله

 شیآغوش تا ابد از آن اوست برا نیحس قشنگ که ا نیبه وجودش رسوخ کرد و ا نیبه آرم تیمحکم در بر گرفته بود ،حس مالک

شدهمه وجودش را به آتش  یوباعث م دیکش یزبانه م شتریدر قلبش هر لحظه ب نیعشق آرمگرم ولذت بخش بود .شعله 

کرد ،اما خوب  یوآرامش م تیآغوش پر محبت چقدر احساس امن نیدر ا ستیگذاشت و آرام گر نیشانه آرم یبکشد.سرش را رو

 کرد یتلخ را هرگز فراموش م تیواقع نیا دیمرد از آن او نبود واو نبا نیآغوش دل ببندد،ا نیبه ا دیکه نبا دیفهم یم

 

 نیکه هرگز سهم او در ا یعشق یبرا یقراریب گرفت،ینشات م یقراریکالم وخشم نبود ، از ب یاش از درد نبود از سرد هیگر شدت

ه بر روان شد ی،اشکها ستینگر یاز اشکش م سیکه به چشمان خ یودر حال دیکش رونیآرام او را از آغوشش ب نینبود . آرم ایدن

 وبا محبت گفت : وآرامگونه اش را با سر انگشت پاك کرد 

 

 ! یکن یهات منو نابود م هیبا گر ی!،.........آروم !.......تو دار زدلمیآروم باش عز-
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 یهمچنان با نگاه تب دارش داشت او را به آتش م نیهنوز هم مهم بود ،آرم نیآرم یلذت بخش شد ، پس برا یپر از شوق قلبش

 قاطع گفت : یو با لحن دیخود را عقب کش یبه اجبار کم تیموقع نیاز ا ییرها ی!برا دیکش

 

 حرف بزنم ! مایخوام با ن یم نیآرم-

 

 : دینگاهش کرد وپرس متعجب

 

 چرا؟-

 

 خود به من دل ببنده ! یب دیبهش بگم که نبا دیبا-

 

 ؟ یبهش بگ یخوا یم یچ-

 

 جواب داد عیفکر کردن سر یلحظه ا بدون

 

 و دوست دارم ودر کنار تو خوشبختم ! میگم زندگ یبهش م-

 

 آرام گفت : یوسپس با لحن غم گرفته ا ستیمبهوت به او نگر یا لحظه

 

 ؟ یدروغو بگ نیا یخوا یچرا م-
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 که ..... کردیخواست اعتراف م یدلش م چقدر

 

 شیدر حال خرد شدن است اما هنوز برا شیفشار طاقت فرسا ریکه اگر چه در ز یتیاست ؛واقع تیواقع نی! ا ستیدروغ ن نی)ا

 ولذت بخش است ( نیریش

 

شدن بودند  ریدوباره در حال سراز شیدرآرامگاه قلبش مدفون کند اشکها شهیهم یحس که مجبور است عشقش را برا نیا از

 چشمانش را برهم فشرد وگفت : یاش لحظه ا هیمهار گر یبرا

 

 شیعاد یبشه تا بتونه به زندگ دیاز من ناام دیبه خاطر من خراب بشه ،اون با شیوزندگ ندهیخوام آ یچون مجبورم !...... نم-

 برگرده

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

تفاوت وسردم  ینگاه ب ری،من مجبورم به خاطر تو احساساتم وز یبه خاطر پدرت منو تحمل کن ی!..........تو مجبور میآره ما مجبور-

 پنهان کنم !وبهراد مجبورشد ..........

 

 کردیرا درکنار خود حس نم هیووجود سا زدیبا خودش حرف م انگار

 

 وآرام وزمزمه وار ادامه داد دیاز عمق وجودش کش یآه
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با هم ازدواج  می!ما مجبور دمیشن یزیاز هرچ شتریواژه روب نیچند وقته ا نی،!...............تو ا شهیاز کلمه اجبار حالم منقلب م گهید-

 میغرورمون له کن رجبریاحساساتمون و ز میما مجبور میسقف در کنارهم باش کی ریز قمونیبرخالف عال می، ما مجبور میکن

 یسراسر اجبار یزندگ نیاجبار ،لعنت به ا نهمهی! !................لعنت به امیر!......چرا ؟ چون مجبو

 

 یقیبازهم نفس عم نیقلبش هزار تکه شده است .آرم کردیحس م نینطق آرم نیوبا ا شدیتکه م کیقلبش  نیهر کلمه آرم با

 ( وگفت : دانستیراه را م نیسرکوب غم درونش تنها ا ی)انگار برا دیکش

 

 خودمم حضور داشته باشم دیبا یندارم ول یمن حرف یخوا یم نطوریحاال که ا-

 

 آکنده از اندوه گفت : یقلب با

 

 هم که شده به من اعتماد کن ! کباریکنم برا  یخواهش م-

 

 چرا؟-

 

 حرفها رو بزنم نیا یفکر کنه تو مجبورم کرد خوامیداشته باشه ،نم ریحرفهام روش تاث دی،با نمشیتنها بب دیبا-

 

 گفت : "تایفکر کردن نها یرا به چنگ گرفت وپس از لخت شیاز موها یمشت کالفه

 

 گفته بشه ! یاضافه ا یخواد حرفها یدلم نم چیحد باشه ، ه نیفقط در هم دی،اما با ارخوبیبس-
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 زد وبا حسرت گفت : یتلخ لبخند

 

 ! یبه من اعتماد کن یتو هرگز نخواست-

 

 شد ودرد آلود گفت : رهیدر عمق چشمانش خ رایگ ینگاه با

 

 اعتماد کنم تونمیخودم نم یتو رو باور دارم اما به همجنسها-

 

 زخم درونش باشد یرو یتا مرهم دیفهمیدردش را م خواستیدلش م چقدر

 

 کنم یفکر هم نم یمرد چیمن وتوست من به ه نیقرار ب نیکه ا یمطمئن باش تا روز-

 

 گفت: قیعم یزدوهمراه با آه یروح یب لبخند

 

دوچشم  نیتونه در مقابل ا ینم یمرد چیفکرکه ه نیکنه ،ا یمنو نگران م شهیدونم ،اما افسون چشمات هم یرو م نهایهمه ا-

 کنه. یم ونمی؛داره د ارهیمسحورکننده طاقت ب

 

ناخواسته در برابر احساساتش کم  نکهیازا دیترس یتحمل انجا ماندن را نداشت از خودش م گریپراز شوق شد د نیآرم دیتمج از

 زندگش را فاش کند پس از جا برخاست وگفت: تیوهمه واقع اوردیب

 

 ....!....... ریشب بخ-
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شب قبل  ادیو به  دیکش یفرو رفته بود .آه یشگیرهمینشست خانه در سکوت دلگ نیمانده به آخر یکی یآمد ورو نییپله ها پا از

کدام را باور کند، نگاه پر تمنا  دیدانست با یبود نم شیبا حرفها ریرا درك کند .نگاه ورفتارش مغا نیتوانست رفتار آرم یافتاد ،نم

 را !................... یاجبار یدر مورد زندگ بلندشنطق  ایوتب دارش را و 

 

 یکرد ،دلش م یپدرش حس م غیدر یب یبه محبتها یمبرم ازیماندن در خانه وکلنجار رفتن با احساسش را نداشت .ن حوصله

 کند هیگر ریدل س کیگرمش بگذارد و یدستها یخواست سرش را رو

 

فرستاد که به  نیآرم یاس ام اس برا کیرا برداشت و از اتاق خارج شد . شیکتابها لباسش ضیبه اتاقش برگشت وبا تعو عیسر

 ماند یرود وشب هم آنجا م یخانه پدرش م

 

نداشت تا  یقانع کننده ا حیتوج چیرفتارش ه یچقدر تحت فشار است .او برا دیفهم یکرد وم یکارش را درك م نیا لیدل نیآرم

 روز را در کنار خانواده اش راحت وآسوده باشد کی هیاجازه داد سا یمخالفت چیرا مجاب کند . پس بدون ه هیبتواند سا

 

بار به او  نیچند یاز رفتارش حس کرده بودند وساغر با لودگ یو ساغربه خوب دیرا ناه نیبود ا شانیروز در هم فرو رفته وپر تمام

 ستین یشگیوهم یفهمانده بود که رفتارش اصال عاد

 

تخت کنار حوض ،  یشد نگاهش رو رهیاز برف خ دهیپوش اطیوبه ح ستادیحوصله وکالفه پشت پنجره اتاقش ا یهنگام ، ب عصر

 شکل گرفته ؛بود . نیبا آرم شیمالقات خصوص نیکه اول ییجا

 

غرورو خود  یهمه از رو شیتفاوت بودوحرفها یسرد وب نیکرد چقدرآنروز نگاه آرم یآنروز گرم را در ذهنش مرو م اتیجزئ تمام

به حلقه در دستش  یبا ارزش تراز خودش وجود نداشت نگاه یزیچ شیایگرفت انگار که در دن یدرونش سرچشمه م یخواه
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داد چقدر احساس  یم یحلقه را در انگشتش جا نیکه آرم یلحظه ا ،داد یچشمانش را نوازش م شینهایانداخت برق نگ

 را به او داده اند ایدر آن لحظه همه دن کردانگاریم یخوشبخت

 

 گونه اش قل خورد وافتاد یوبا سماجت رو دیازگوشه چشمش فرو چک یاشک قطره

 

صحبت با او را  یبود واو اصال آمادگ نیبه صفحه اش انداخت آرم ینگاه ختیاش رشته افکارش از هم گس یزنگ گوش یصدا با

 تخت پرت کردو دوباره به فکر فرو رفت یرا رو یتفاوت گوش ینداشت .ب

 

کرد !........چرا هربار او را  یم یبا احساساتش باز نهمهینداشت،ا شیدر زندگ ییجا چیاو ه یدلخور وناراحت بود! چرا وقت نیآرم از

 یوجود ندارد وبعد چنان دست م شیباارزش تر از او برا ایدن نیدر ا زیچ چیه دیشیاند یکرد که م یم کیانقدر به خودش نزد

 شد یکه داشته متنفر م یانداختش که از خودش و حس

 

 تلفن دردستش را به طرفش گرفت وگفت: یورود ساغر به طرفش برگشت ،ساغر گوش با

 

 !.......نهیآرم-

 

برود وسپس  رونیاتاق برااز دستش گرفت ومنتظر ماند از یگوش زیساغر شود پس ناگز یوباعث کنجکاو اوردیخواست بهانه ب ینم

 آرام گفت:

 

 بله !....-

 

 ؟یسالم !.....خوب-
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 سالم،.....خوبم!-

 

 مقدمه گفت: یشب قبل است پس ب ریهنوز درگ هیدانست سا یاز رفتار خشک وسردش جاخورد؛ نم نیآرم

 

 . نتتیخواد بب یمطب ،دکتر م میدنبالت بر امی ی،م یزنگ زدم حاضر باش-

 

 از جزوه ام مونده ی،فردا امتحان دارم وکل گهیقت دو هیبرا یشه بذار یم-

 

 خونه میدنبالت بر امیحاضر باش م ست،پسین یباشه ،مشکل-

 

 گفت : کالفه

 

 بمونم ! نجایخوام امشب رو ا یگفتم که م-

 

 گفت: یکالمش طاقتش طاق شد وبه تند یسرد از

 

 ینداره اونجا بمون یلی،دل یخودت خونه دار یمنم قبال گفتم وقت-

 

 !یدون یم نویوخودت خوب ا ستیاونجا خونه من ن-
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 گفت: یواز سرناچار دیکش یقیهنوز از او دلخور است نفس عم هیکه تازه متوجه شده بود سا نیآرم

 

 اونجا خونه هردومون باشه. یکه تو زن من یبود که تا روز نیاما قرارمون برا-

 

 .......! شهی!درست مثل هم یقرارمون زد ریساده ز یلیوتو خ-

 

 ه؟یمنظورت چ-

 

 .یذار یخونتم بهم احترام م یکه تو یکه تا روز یتوبهم قول داد-

 

 دیبرده بود .کالفه ومستاصل نال یبه عمق فاجعه پ تازه

 

 خوام ! یمنو فراموش کن،اصال من از تو معذرت م شبی! به خاطر خدا رفتار د هیآخ سا-

 

 را نداشت . یکوه غرور توقع عذرخواه نیاو هرگز ازا نکهیکرد،با ا یم یپرده ازاو عذرخواه یبود که ب یبار نیاول نیا

 

 کنم فراموش کنم یم یدارم سع-

 

 کرد وذوق زده گفت رییتغ شیصدا لحن
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 دنبالت !............. امی یپس حاضر باش م-

 

 بمونم نجایخوام ا یمن که گفتم م-

 

 شد وآشفته گفت: شانیپر بازهم

 

 تونم راحت بخوابم. یمن نم یتو اونجا وتو اون محله ا ی! وقت هیسا-

 

 گفت : یاحمقانه ا یلجباز با

 

 احساس آرامش قبل و ندارم گهیسقف باشم، د کی ریتونم با تو ز یمن هم نم-

 

 داد و گفت : رونینفسش را ب یحرص

 

 !یمَردم وتو زنم هی.....من ؟یاز من دار یتو چه توقع-

 

!من  نیآرم ستمیتو ن چهی!........اما من باز ید ینم تیبه من واحساساتم اهم شهیومثل هم ی! توبازهم فقط به فکر خودت نیبب-

 کنم یجبر اجبار نفس بکشم و زندگ ریتا ابد ز خوامینم گهیپر از احساس ،پر از عشق ود میزن

 



 یمهمان زندگ

1174 
 

 گه شده بود گفت :که از خشم دو ر یبا لحن نیحاکم شد وسپس آرم نشانیسکوت ب یا لحظه

 

رد  تیاز فاصله ده متر یخورم اگه اون پسره عوض یقسم م یول شهیحرف آخرته !...........باشه !همون جا بمون تا هم نیپس ا-

 باور کن نویا یبش مونیکنم که از رفتن خودت پش یم یبشه کار

 

 (شهیتا عمق وجودش را لرزاند )بمون تا هم نیاما جمله آخر آرم دیچیپ یبوق ممتد در گوش یصدا

 

چه  دیسر کند با نیعمر بدون آرم کی دی،حال چگونه با شهیرا هم نداشت چه رسد تا هم نیلحظه بودن بدون آرم کیتحمل  او

به  لبه تخت نشست وآرام شروع یکرد .رو یم یلحظه ،لحظه شمار نیا یاز خدا خواسته برا نیگفت ؟!انگارکه آرم یبه پدرش م

 وندیپ چیفهماند که ه یکرد وبه او م یم یحلقه هم به او دهن لج نیدستش افتاد! ا رحلقه د یکرد دوباره نگاهش به رو ستنیگر

 ستین نیاو وآرم نیب یعاطف

 

******* 

 

 سرخوش گفت : یبا لبخند نینازن دیرا پشت در منتظر خودش د نیآمد نازن رونیکه ب اطیح ازدر

 

 یفرما شد فیخانم خانما باالخره تشر-

 

 حوصله گفت : یوب ستادیا کنارش

 

 ؟یینجایوقته ا یلیخ-
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 گفت : نیمنار هم به را افتادند ونازن در

 

 ! شهیم یا قهیده دق-

 

 تو ؟ یاومد یخوب م-

 

 تظار بکشمان ریدل س هیدلم برا منتظر موندن در خونتون تنگ شده بود ،گفتم حاال که خدا قسمت کرده بذار -

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند

 

 سوزه ! یکه دلش به تو خوشه م ی! دلم واقعا برا اون پسریدلت خنگ شد ریزده ز ادیز یخوش-

 

 کشه هر روز قهره وخونه باباشه ! یاز تو که بهترم ،دختر گنده خجالت نم-

 

 ستمی!.....من قهر ن یناز-

 

 ؟ نجایا ی!....... پس چرا خرابات شدیجد-

 

 از امتحان کنم ریبه غ یزیچ ریخوام ذهنم و درگ ی نمفعال-
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 تا حاال در اوردن ! روزیدوتا اسکول و بگو ؟!پدرمو از د نیا انیخوب الاقل جر-

 

 مقدمه گفت : یب

 

 رونیب میکه از خونه زد دنیو همراه هم د نیمنو آرم-

 

 گفت : یزدبا ناباور رونیاز حدقه ب یتوقف محکم گرفت و با چشمان یاو را هم برا یوبازو ستادیزده ا شوك

 

 ؟ یگ یم یجد-

 

 تکان داد وگفت : دیرا به نشانه تائ سرش

 

 نتونستم جعمش کنم ! یجور چیاتفاق افتاد که خودمم هنگ کرد بودم وه عیسر نقدریا-

 

 دیرا رها کرد و پرس شیبازو

 

 کنن ! یم فیدنبالت رد ثیحرف وحد یکل ؟یچکار کن یخوا یحاال م-

 

 وگفت : دیکش یآه دهافسر
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 منه یزندگ نفکیجزءال نیتونم کنم ،ا یچکار م-

 

 گفت : یبرآشفت و با لحن تند شیدیحس ناام نیا از

 

 که اون شوهرته یاعتراف کن یاما تو مجبور-

 

 افتاد وبا غصه گفت : نیرفتار آرم ادیبه کار برد ناخودآگاه ب نیکه نازن یکلمه اجبار از

 

 ستیاون شوهرم ن نینازن -

 

 گهیقانون وعرف م گمینه فقط من م نوی،اون شوهرته ! ا یچه نخوا یچه بخوا-

 

 راه افتاد وگفت به

 

 ثابت کنه و ندارم نویکه ا یمدرک چیاما من ه-

 

 زده گفت : جانیوه عیرا با او هماهنگ کرد وسر شیقدمها

 

 کنه یثابت م نویشناسنامه ات ا-
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 توش برده نشده نیاز آرم یواسم دهیآخه چند بار بگم شناسنامه من سف-

 

 ،اون که هست ! یسند ازدواجتون چ-

 

 حوصله گفت : یب

 

 دمی،ومن اصال اونو ند نهیاون دست آرم-

 

 میگرد یودنبالش م میر یحاال م نیخونتونه ،هم یتو ییجا هیحتما -

 

 خسته ودرمانده گفت : یلحن با

 

 شهیغرورم م یاون شوهرمه فقط باعث نابود نکهیوگفتن ا میش یاز هم جدا م یما به زود -

 

 کنه نیداره ،اون ممکنه تو رو متهم به رابطه نامشروع با آرم یدست از سرت بر نم یبه راحت نیاسمیاحمق نباش ، نهمهیا هیسا-

 

 روش نمیا دمیکش یهمه جور خفت یزندگ نیا ی،من تو ستیمهم ن ادیز-

 

 ی،ممکنه اخراج بش یگ یم یدار یچ یدون یم-



 یمهمان زندگ

1179 
 

 

 گفت : یبرگشت وبه تند نیخشم وغصب به طرف نازن با

 

 در درموردش حرف بزنم گهیخوام د یونم ستیگفتم که مهم ن-

 

 گم ینم یچیه گهیود رمیگیم ی،من اللمون یهرجور دلت خواست اونو به گند بکش یخودت و مختار یزندگ نیباشه ا-

 

 و دوباره گفت: اوردیطاقت ن نیکوتاه نازن یپس از لحظه ا ساکت شد ودر سکوت به راه خود ادامه دادند اما نینازن

 

 تو خودش بود ؟ نهمهیا شبیکه د یگفته بود یچ مایبه ن -

 

 گفته ؟ یزیباهاش حرف زده بود ،مگه چ نینگفتم ،آرم یزیمن چ-

 

 درهم وپکر بود یلینه خ-

 

 دارم برم خارج! میتصم ییمن بعد از جدا یگفت مایتو به ن نینازن-

 

 مجبور شدم هیباور کن سا یآره من گفتم !ول-

 

 دیشد وغر لیو با خشم به طرفش متما ستادیا
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 ؟ یستین می،چرا فکر منو زندگ نینازن یچه اجبار-

 

 درد آلود گفت : ستیحد از دستش عصبان نیتا ا هیسا نکهیازا

 

 تیزندگ یبرنامه ها یگفتم که تو تو یبهش م دیبا !شهیتر وافسرده تر م یکشه! هر روز عصب یتوزجر م یاون داره پا به پا هیسا-

 یاز اون جدا بش یودوست ندار یشد نیتونستم بهش بگم تو عاشق آرم یباورکن نم هی.......سا یاون ندار یبرا ییجا چیه

 

 آرام گفت : قیعم یبا آه همراه

 

بشه  دهیبا اونو دوست دارم !...........از من کال بر ی!وزندگ نمیرو بهش بگو !بهش بگو من عاشق آرم نیهم نیکنم نازن یخواهش م-

 بمونه ، دواریام شهیکه هم نهیبهتر از ا

 

 ! کنهیم یتو لحظه شمار ییجدا یاون داره برا یول-

 

 مصمم گفت : یلحن با

 

 کنم ی،با احساسات پاك اون باز نهیکه همه وجودم متعلق به آرم یدم در حال یمن هرگز به خودم اجازه نم -

 

 ناراحت گفت : نینازن
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 ؟یحرف ازم دلخور بش نیکردم به خاطر گفتن ا یهرگز فکر نم-

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند

 

 دم یگزارش م مایبه ن میخصوص یکنه من از عمد در مورد زندگ یفکر م نیآرم-

 

 خاطر بوده ؟ نیپس دعواتون به ا-

 

و دوست  نینگو ،فقط بهش بگو من آرم مایبه ن نیدر مورد من وآرم یزیچ گهیکنم د یخواهش م ینبوده ،ول نینه به خاطر ا-

 میخصوص یاجازه نده در مورد منو زندگ گهیکنم د یخواهش م نینگه دارم !...........نازن مویخوام هر جور شده زندگ یدارم وم

 بهتره ونهر دوم یبرا نیکنکاش کنه ،ا نهمهیا

 

نگفتم ،اگرچه اون تنها برادرمه اما تو از خواهر برام  یزیقصد به او چ ین از روباور کن م هیسا یگم ول یم نوبهشیباشه ،ا-

 یواز دست بد یرو که دوست دار یبا مرد یبه تو باعث بشه زندگ مایو هرگز نخواستم عالقه ن یزتریعز

 

نباش چون  میاحترومقصر بدونم پس نگران منو ونار یاز دست دادنش بخوام کس یکه برا ستیمتعلق به من ن یاون زندگ-

از آن  ستیرو که متعلق به اون ن یزیتونه با زور وخواهش چ ینم یکس چیشده است وه نییتع شیازپ یسرنوشت هر کس

 نویمنو دوست داره ومنم آرم مای،ن میهم قرار گرفت یزندگ ریمس یکه نخواسته تو میهست ییکسا مایون نیخودش کنه ،منو آرم

 تینه!ما هر کدوممون فقط به احساسات خودمون اهم ایباشه  نیاون دختر دلش با آرم ایدونه آ یرو وخدا م گهید یکس نیوآرم

که خودمون دوستش  میباش یهر طور شده فقط در کنار کس میخوا یوم میستیوهرگز فکر عواطف طرف مقابلمون ن مید یم

 خونه کرده یا گهیقلب طرف مقابلون کس د یتو نکهیغافل از ا میدار

 

 پرغصه گفت : یدلش گرفت ، دستش را در دست گرفت وبا لحن هیسا یدیو نا ام اسی از



 یمهمان زندگ

1182 
 

 

 کرد یم یدانشکده رو کالفه وروان یهمه پسرا یکه با متانت وسرسخت ی! دختر یپراز شور ونشاط بود شهیتو هم هیسا-

 

 اشک در چشمانش جمع شد وبغض الود گفت : اریاخت یب

 

 ساخته نشده بودم یزندگ نیا یشم ،من برا یخفه م یاحساس لعنت نیا ری!دارم ز نیتونم نازن ینم گهید-

 

 با انگشتش حلقه اش را لمس کرد و گفت : نینازن

 

 تعلق نداره یشکیاز تو به ه ریکه اون همسرته وبه غ یکن یثابت م یحلقه دار نیا دنیاما تو با پوش-

 

 انداخت وگفت : فشیودر ک دیکش رونیحلقه را از دستش ب جانیه با

 

 تموم شده زی!همه چ نینازن ستیما ن نیب یچیه گهید-

 

 گفت : یغصه کالفه شده بود با لودگ نهمهیکه از ا نینازن

 

 دونم چکارش کنم ؟ یبرسه م یلعنت نیآرم نیآخ که اگه دستم به ا-

 

 ؟یکن یچکارش م-
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 از غرورش کم شه کمی،بلکه صورتش جا به جا بشه  بیتو چونه اش تا کل ترک دمیکوب یمشت م هی-

 

 زد وگفت : یلبخند تلخ نیلحن شوخ نازن از

 

 اشکتو در اورد یاون دفعه چه جور یکرد ،فراموشیکرد که از دانشگاه انصراف بد یم یاونوقت اونم کار-

 

 ننداز ادمی شویسگ یکه اون چشا یوا-

 

 گفت : یزیچ یآور ادیبا  هیسا

 

 بپوشم یرنگ نیا یروسر هی یده حت ی؟اجازه نم ادیبدش م نهمهیدونم چرا از رنگ قرمز ا ینم نینازن-

 

 ! ی،چون خنگ یدون ینم-

 

 دیکنجکاوپرس

 

 چرا ؟ یدون یتو واقعا م-

 

 عالقه دارم یچقد به روانشناس یدون یآره چون خودت م-
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 یگرده به مبحث روانشناس یبر م نیا یعنی-

 

 ومردها بهش حساسن رهیپذ کیآره !چون رنگ قرمز تحر-

 

 گفت : متعجب

 

 هم ............ نیآرم یعنی-

 

جذابت  شتریگرم ب یروشنه ورنگها یلیپوست تو هم خ نکهیدن خصوصا ا یگرم واکنش نشون م یهمه مردها نسبت به رنگها -

 کنه یم

 

 واکنش نشون بده یزینسبت به چ نیکردم آرم یوقت فکر نم چیجالبه ،چون ه یلیخ نیا-

 

 بود رفت وگفت : ستادهیا شانیکه برا یبه طرف تاکس نینازن

 

 یکن دایضعفو پ نیا یزرنگ باش دیدارن فقط با ینقطه ضعف هیهمه مردها -

 

*** 
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 گفت : نیبه ساعتش انداخت وبه نازن ینگاه

 

 ؟ میکتابخونه وچند تا سوال با هم حل کن میتا امتحان وقت مونده بهتر بر یدوساعت-

 

 مشکل دارم ییجاها هیخوبه !منم -

 

 کردند گریاستفاده را کرده وشروع به رفع اشکال همد تیدو وارد کتابخانه شدند واز سکوت وآرامش آنجا نها هر

 

 یداشت او را درسته م اهشیبود که با چشمان درشت وس نیاسمیبر شانه اش شوك زده به عقب برگشت  یقرار گرفتن دست با

 گفت : یبا لودگ شیخورد ستا

 

 ؟! نجاستیهم که ا یخوشگل فرار هیبههههه !سا-

 

 گفت : شیهم در ادامه حرف ستا نیاسمی

 

 یخون یدرس م یدار یراحت وآسوده نشست نجایمن تو آسمونها دنبالت بودم تو ا -

 

 نگاهش را به کتاب در دستش انداخت وگفت : یساختگ یآرامش با

 

 بهتره ! نیزم یرو ندارم وجام رو این به اون دنباعرض معذرت من فعال قصد رفت -
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 به آنها رفت وگفت : یچشم غره ا نینازن

 

 ! دیکتابخونه ا یتو دی!فراموش کرد سیه-

 

 وگفت : ستادیا هیسا یروبرو نیاسمی

 

 کارمون یپ میر یم عیجون جواب سوالم و بده ماهم سر هیبله متوجه ام ،واگه سا-

 

 متانت آهسته گفت : با

 

 میتا قبل از امتحان رفعشون کن دیکه با میمشکل دار یکل یشرمنده دخترا من وناز-

 

 گفت : ییبا پرو نیاسمی

 

 خودش کرده ریپس لطف کن اول مشکل منو رفع کن که دو شبه ذهنمو درگ-

 

 وبا اکراه گفت : ستینگر نیاسمیپرسشگر به  یجزوه اش پرت کرد و با چشمان یدر دستش را رو خودکار

 

 چون وقتم کمه! عتریسر "شنوم ،فقط خواهشنا یوب مخ-
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انداخت در عمق چشمانش زل زد وبا  یدستانش م یبدنش را رو ینیکه سنگ یگذاشت ودر حال زیم یدو دستش را رو نیاسمی

 : دیطلب کارانه پرس یلحن

 

 ؟ خهیتو ودکتر مشا نیب یفقط بهم بگو چه رابطه ا-

 

 وآهسته گفت : دیکش یقیعم نفس

 

 سوالت پاسخ بدم ! نیبورم به امج-

 

 را باال برد وگفت : شیتن صدا یکم

 

 رونیب یبر نجایامکان نداره بذارم از ا ی!چون تا جوابم و نداد یآره مجبور-

 

 گفت : یکرد عصب یرا جمع م لشیوسا یکه با کالفگ یجا برخاست ودر حال از

 

 به اجازه تو ندارم یازین نجایرفتن از ا رونیب یمن برا-

 

 افزود نیرو به نازن سپس
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 ! یناز میبهتره بر-

 

 را گرفت و به طرف خود چرخاند و گفت : شیمحکم بازو نیاسمیبرنداشته بود که  یقدم هنوز

 

 ؟ یکجا هنوز جواب منو نداد-

 

 وگفت : دیکش رونیدستش ب انیرا از م شیخشم بازو با

 

 بدم ! حیتو توض یرو برا یزیچ ستمیگفتم که مجبور ن-

 

 گفت : یبه تند شدیخشم از آن متصاعد م یکه اخگرها یچشمان با

 

 ! یبگ نویا یتون یونم ی، چون معشوقه اون یستیآره مجبور ن-

 

 را بلند تر کرد وگفت : شیصدا نیاسمیوسکوت کرد  دیکنترل خشمش لبش را به دندان گز یبرا یول دیوجودش لرز همه

 

 خونش یوقت به همراه اون برگشت ریدکه  دمی،خودم د یآره تو با اون رابطه دار-

 

 آرام گفت : نینازن
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 کنن یهمه بچه ها کنجکاو شدن ودارن بهمون نگاه م نیآروم باش ،بب نیاسمی-

 

 برگشت وداد زد نیخشم به طرف نازن پراز

 

 ! هیفیچه آشغال کث ریوسربز نیدختر مت نیبذار نگاه کنن ،بذار همه بفهمند ا -

 

آب دهانش را قورت داد ورو  جانیشده بودند با ه رهیبه او خ رتینگاهش را به اطرافش چرخاند همه با بهت وح شانیوپر آشفته

 گفت : نیبه نازن

 

 ! میبهتر بر ستیمان یجا نجای! ا یناز-

 

 پشت سرش گفت : نیاسمی

 

 کجا ؟ من هنوز حرفم تموم نشده !-

 

 زمزمه کرد : آرام

 

 با تو ندارم ! یحرف چیمن ه-

 

 آرام بخش گفت : یبا لحن نیاسمیرو به  نیازنن
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 بشه ! تیمونینگو که باعث پش یزیکنم خودتو کنترل کن وچ ی! خواهش م نیاسمی -

 

 : دیغصه دار و بغض الود نال نیاسمی

 

وست بودم وفکر د یعوض نیعمرم رو با ا یسالها نیسال از بهتر 4که  مونمی!......پش ونمی!...........مثل خرهم پشمونمیآره من پش-

 دوستمه کردمیم

 

 آهسته گفت : نینازن

 

 ! یکن یم یباز هیسا یبا آبرو ی.......تو دار؟یگ یم یچ یدون یم نیاسمی-

 

 زد وگفت : یپوزخندتلخ

 

 خودش به فکر آبروش هست که من باشم ! هیمگه سا-

 

 : دیکش ادیرا باالتر برد وفر شیطرف بچه ها برگشت وتن صدا به

 

رابطه داره ،خودم  خی،با دکتر مشا شیساختگ ینیوقار وسنگ نیخانم با ظاهر معصوم وقشنگش ،با ا نیبچه ها !.......ا دینیبب-

 دمیهردوشون رو با هم د
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کرد ونگاهش آشفته ودرمانده  یم یبود .احساس عجز وناتوان تشیشخص یبود ونظاره گر نابود ستادهیا یبهت زده ها گوشه ا مثل

 را نداشت یحرف چیجرات گفتن ه تیکرد ،در آن موقع یم یرا با فرو کردن ناخن در گوشت دستش خال بود ،تنها حرصش

 

 بود نیآرم یصدا دیچیپ یکه در گوشش م ییکرد ،تنها صدا یکرده بود ومغزش اصال کار نم هنگ

 

 .............( یوبگم تو همسرم هست امیب یخوام سوژه دانشگاه بشم !..........توقع ندار یبدتره !............من نم رهی)ازدواج با تو از گناه کب

 

 با خشم آهسته در گوشش گفت : نینازن

 

 هرچه دلش خواست نشخوار کنه ! نیاسمی یبذار یخوایم ی،تا ک یگ ینم یچیوه یسادیچرا مثل مجسمه وا-

 

 بگم ؟ دیبا یچ-

 

 گم ! یم زویخودم همه چ ای یگ یخودت م ایرو ! تیواقع-

 

 کنم به خاطر من آروم باش ! ی،خواهش م نیآروم باش نازن-

 

 گفت : یپراز نگران یچشمان با

 

 کنه یرسه رو بار تو م یداره هر چه از دهنش م یعوض نیا یتونم آروم باشم وقت یچطور م-
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 را در دست گرفت وگفت : نیلرزان نازن دست

 

 دلش خواست بگه ! ی،پس بذار هرچ ستین میتلخ زندگ تیحرفها تلخ تر از واق نیکه همه ا یدون یخودت م-

 

 بود مهربان گفت : ستادهیکه کنارش ا شیستا

 

 کنه ! یبا آبروت باز نیاسمی نیاز ا شتری؟ به ما بگو ونذار ب هیسا هیچ تیواقع نیا-

 

 گفت : یلجباز با

 

 بدم حیضرو تو یزیچ ستمیهمونه که گفتم ،من مجبور ن تیواقع-

 

 : دیکش ادیفر نیاسمی

 

 ! یندار هاتیکثافتکار یبرا یحیتوض چیوقت ه چیآره ،تو ه-

 

 ینگاه متعجب وناباور بچه ها خسته ومعذب بود ،عصب رینفس بکشد .در ز یتوانست به راحت یرا بسته بود و نم شیراه گلو بغض

 به طرف در برداشت یوآشفته قدم
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 قلبش را شکافت نیزهرآگ یریمثل ت نیاسمیجمله  که

 

 باالست ، یلیپدرت خ مارستانی،خبر دارم که خرج ومخارج ب یدونم که مجبور یآره م-

 

 با وقاحت ادامه داد نیاسمی دیکنترل خشمش لبش را با شدت به دندان گز یبرا

 

 کار کرده آخه ............. نیپدرت خودش تورو مجبور به ا دمیشا-

 

 یبود که دختران دهیعمر زحمت کش کیبه پدرش را ،او  نیرا داشت جزء توه یزیحمل هر چخشم همه وجودش آتش گرفت ت از

 کند . یساله اش باز نیچند یبا آبرو نگونهیا یدختر احمق وعوض نیکند پس حقش نبود که ا تیدرست ترب

 

 ادیدر گوشش نواخت وفر یمحکم یلیدستش را بلند کرد وس تینها یب یغضبناك و خشم یبرگشت و با نگاه نیاسمیطرف  به

 دیکش

 

 ! یخفه شو عوض-

 

 مرگ بار فرو رفت یکتابخانه در سکوت یفضا هیثان کی تنها

 

 رفت یم نییاش نامنظم باال وپا نهیوقفسه س دیلرز یزده م جانیوه نیخشمگ
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 یزد سع یکه نفس نفس م یهجوم برد و در حال هیبه طرف سا تیگر گرفت وبه خون نشست با عصبان نیاسمیطرف صورت  کی

 . زدیم ادیکرد به صورتش چنگ بزند و همزمان فر یم

 

 کنم! یکنم ،به خدا قسم تکه تکه ت م یچکارت م ینیب ی،حاال م یزن یدختره منو م-

 

کردند مانع  یم یرا محکم گرفته بودند وسع نیاسمیهر دو  نیونازن شیکتابخانه را پر کرد. ستا یفضا یهمهمه وشلوغ یصدا

 شوند هیمله اش به ساح

 

 یبار او م دیرس یهرچه به دهانش م نیاسمیداد  یگوش م نیاسمی یخاموش کزکرده بود و به ناسزاها یآشفته گوشه ا هیسا

 خورد یکردواو تنها حرص م

 

توانستند  یرا نم نیاسمی یهم حرفها یکردند وعده ا یم یطرفدار نیاسمیاز  یگفتند عده ا یم یزیبچه ها هم هرکدام چ هیبق

 باور کنند

 

 دانشگاه باعث سکوت وآرامش کتابخانه شد یانضباط تهیعضو کم یگوش خراش خانم نور ادیفر یصدا

 

 بلند داد زد : ییچند قدم به طرف آنها برداشت وباصدا ینور خانم

 

 چه خبره ؟ نجایا-

 

 نیاسمیلحظه ساکت شد مقابل او و  کیت در گف یم راهیبدوب هیهم که داشت به سا نیاسمی یبچه ها ساکت شده بودند حت همه

 : دیوپرس ستادیا
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 د؟یشما دوتائ یشلوغ نیمسبب ا-

 

 :دیآرام نال نینازن

 

 دلم بذارم ؟ یرو کجا یکی نیخدا به دادمون برسه ! ،حاالا یوا-

 

 دادزد: یاشاره کرد وبه تند نیاسمیو هیبه سا ینور خانم

 

 شما حراست! یهردو-

 

 یساختگ یمنتقل نکند با آرامش نیاش را به نازن ینگران کردیم یکه سع یداد ودر حال نیرا به دست نازن لشیووسا فیک هیسا

 گفت:

 

 بروسرجلسه امتحان ! یدغدغه ا چیکنم نگران من نباش وبدون ه ی! خواهش میناز-

 

 زده گفت: جانیه یراگرفت وبا لحن شیمحکم بازو نیخواست از کنارش رد شودکه نازن یم

 

 وبهشون بگو زیوبذار کنار وهمه چ یتو رو خدا لجباز هیسا-
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 برا اثبات حرفم ندارم . یبگم، چون اصال مدرک یزیتونم چ یمن نم ینه ناز-

 

 شه مدرك ارائه بده یواون مجبورم خوننیو فرا م نیاونا آرم یاگه توبگ-

 

 غصه گفت : با

 

از رابطه ما خبردار بشه ،.... قبال بهم گفته هرگز به حراست  یخواد کس یدوست نداره سوژه دانشگاه بشه ،اون نم نیآرم نینازن-

 گه که من زنشم. ینم

 

 .هیبدبخت کردن توکاف ی،سه نفر هم هستند که برا دندید نیخونه آرم یاونها تو روتو هینکن سا تیخر-

 

 یکن یم یزندگ نیبا آرم یتونه شهادت بده تو دار یرضا هم هست که م تازه

 

 . یکنم ناز یتونم کار یمن نم-

 

 دینال صالیاست تینها با

 

 کنن. یاخراجت م یونگ تیاگه واقع هیسا-

 

 زد وگفت: یلبخندتلخ-



 یمهمان زندگ

1197 
 

 

 برم. یبه گور م گمید یروهم مثل همه آرزوها یکی نینداره ا رادیا-

 

 .ید یباد م توبهیباحماقتت همه زندگ یتو دار-

 

 تلخ ، دستش رافشرد وازکنارش دورشد. یبالبخند

 

**** 

 

 یطیشرا چیتحت ه هی. مطمئن بود که سا دیلرزیم یدلنگران نهمهیاز ا اریاخت یوجود ش پر از دلهره و استرس بود، وب همه

مغرور و سرکش است که هرگز  نقدریدانست که ا یو لجباز بزرگ شده بود وم کدندهیدختر  نیرا افشا نخواهد کرد ، او با ا تیواقع

 "پس ناچارا ندیتوانست ساکت بماند و بد بخت شدن تنها دوستش را بب یکرد. نم نخواهدو خار کوچک  نیخودش را مقابل آرم

 نیآرم میخسته و مال یصدا یرا گرفت با تک بوق نیآورد و شماره آرم رونیهمراهش را ب یکرد و گوش هیسا فیدست در ک

 دیچیدرگوشش پ

 

 !هیبله سا-

 

 شد پس آرام گفت : یاش م یداشت که باعث دلگرم یبیعج یگرما شیصدا لحن

 

 !یزدیسالم دکتر!........ منم ا-
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 : دیشد وپرس یو نگران شیآن پراز تشو کی شیمیگرم و صم لحن

 

 خوبه ؟ هیافتاده!...... حال سا ی!.......اتفاق یزدیخانم ا -

 

 مقدمه گفت : یاز کجا شروع کند پس بغض آلود ب دیدانست با یزده بود که نم جانیه آنقدر

 

 یدر کنارتون داره نابود م هیسا کهیدر حال دیفقط به فکر خودتون باش دیتون ی! ........چطور منیهست یدکتر شما چه جور آدم-

 شه !

 

 گفت : یحوصلگ یب با

 

 ؟ هیبدونم منظورتون چ دیدرست حرف بزن-

 

 گفت : هیهق هق گر انیشد م ریسراز شیو اشکها دیترک بغضش

 

رو  یزیبعد احسا ساتشو و حاال هم تنها چ شو،یده ! شما اول زندگ یاز دست م زشویبه خاطر شما و غرورتون داره همه چ هیسا-

 دیریگ یازش م دیکه براش مونده دار

 

 و آشفته داد زد یعصب

 

 ازش گرفته ؟و احساسشو  یزندگ یکجاست ؟...... ک هی! ،اصال سایگ یم ی،تا بفهمم چ ریلحظه آروم بگ هیتو رو خدا -
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 آب دهانش را قورت داد و گفت : یاش داشت به سخت هیدر کنترل گر یکه سع نینازن

 

 دیازش گرفت زشویشما !.......شما همه چ-

 

 : دیو مضطرب پرس دیکش یآه کالفه

 

 کجاست؟.....اون حالش خوبه ؟ هیکنم بهم بگو سا یخواهش م-

 

 به ظاهر خوبه ! یعنیآره اون خوبه! -

 

 : دیقرار داد کش یاش کرده بود. پس ب یعصب یحساب نیسروته نازن یب یحرفها

 

 گهیدانشگاه باشه چون کمتر از دو ساعت د دیکجاست؟ ،اون حاال با هیسا نمی! ،درست حرف بزن ببیکرد ونهیدختر تو که منو د-

 شه یامتحانش شروع م

 

 اون دانشگاست .....اما ...-

 

 گفت : یخشم به تند پراز
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 ؟.... یاما چ-

 

 دفتر حراسته، چون بخاطر رابطه اش با شما بهش شک کردن و اونو بردن حراست یجلسه امتحان ،االن تو یاما به جا-

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

 حرفهاست ! ....... نیو بگه اما اون متاسفانه لجباز تراز ا تیبهش اصرار کردم واقع یلیمن خ دن،یچند تا از بچه ها شما رو باهم د-

 

 اقورت داد ونگران اضافه کرد :ر بغضش

 

 نگرانم اخراجش کنن یلیدکتر من خ-

 

 ! یبهم نگفت نویچرا زودتر ا-

 

 . دیسوژه دانشگاه بش دیگفت : شما دوست ندار یاجازه نداد ، اون م هیسا-

 

 لب زمزمه کرد : ریوکالفه ز دیکش یقیعم نفس

 

 شم ! یم ونهیدختر سرکش ولجباز دارم د نیآخ که از دست ا-
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 مکث کرد وسپس ادامه داد یا لحظه

 

وبهش کمک کن آرامش خودشو  هیسا شیخودمو اونجا برسونم ،تو برو پ عیسر یلیکنم خ یم یراهم و سع یخوب !من تو اریبس-

 حفظ کنه !

 

 چشم دکتر !-

 

 !یزدیخانم ا-

 

 بله ؟-

 

 دونمیوم شناسمیبشه ، اونو م تیاذ نیاز ا شتریکنم نذار ب یو بگه ،خواهش م تیرو مجبور کن واقع هیکردم ،سا ریاگه من د-

 !زهیر یفقط تو خودش م ویوهمه چ شهیتودار و احمق م یلیخ یمواقع نیهمچ

 

 بده شویحرفهاست که به من اجازه دخالت تو زندگ نیلجباز تر از ا هیدکتر سا-

 

 ! نطورهیمتاسفانه هم-

 

 وادامه داد: دیکش یآه

 

 ششیتو برو پ"زنم ،فعال یدانشگاه زنگ م سینداره ، اگه الزم شد به رئ رادیا-
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**** 

 

دوخت  یکیقرار ومتشنج نگاهش را به کفپوش سرام یب ی.با حالت شناختیبود که مسببش را نم یمملو از غم واندوه قلبش

ضوح در حرکاتش مشخص بود ، لحظات به و یودلواپس یکرد، نگران یم یلحظه شمار تهیکم یینها یرا یبرا دیومستاصل و نا ام

و برخورد  نیآرم ادیبه  یوقت یکند ول یاز هدفش را قربان ریبه غ یزیراه حاضر بود هر چ نیشدند . او در ا یم یسپر ریچقدر د

را پنهان  تیسکوت کند وواقع یطیشد که تحت هر شرا یافتاد مصمم م یشناسد م یکرد اصال او را نم یزده اش که ادعا م خی

 کند

 

 است واو مجبور به تحملش است نیاش به آرم کطرفهیزخمها تاوان عشق  نیهمه ا دیفهم یخوب م خودش

 

خواهد تحت هر  یبارها به او گفته بود که نم نیکند ،آرم یو از خودگذشتگ یدر راه عشق فداکار دیکه با دیفهم یم خوب

 گذاشت یاحترام م نیاسته آرمخو نیبه ا دیسوژه دانشگاه شود، پس او با یطیشرا

 

سوخت  یم نیاسمی یانداخت دلش برا ستندینگر ینشسته بودند وخصمانه به او م شیوتارا که روبرو شیوستا نیاسمی هی ینگاه

 سرنوشت او شده بود ریکه ناخواسته اس

 

 نفر به احترامش از جا برخاستند و دوباره نشستند 4حراست دانشگاه هر  سیرئ یشکوه یورود آقا با

 

خواست به هر  ی.....و او از تکرار مکررات به شدت متنفر بود وم یکرد و دوباره سوالت تکرار یم یآن اتاقک سرد احساس خفگ در

 شده تا آخر خاموش بماند ینحو
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 : دیدستش نگاهش را به او دوخت و پرس ریرو کردن پرونده ز رویبا ز یشکوه یآقا

 

 ؟یخانمها دار نیگفته ا یبرا یحیخانم ستوده چه توض-

 

 گفت : تیوبا قاطع دیکش یقیکنترل لرزش کالمش نفس عم یزد .برا یدرعمق نگاهش موج م یچارگیوب اندوه

 

 ! یجناب شکوه یحیتوض چیه-

 

 د؟یدار یرابطه پنهان خیکه با دکتر مشا دیکن یم دیخانمها رو تائ نیا یپس حرفها-

 

 مورد بحث کنم ! نیخوام در ا یمن فقط نم-

 

 گفت : ینسبتا بلند به تند ییشد وبا صدا یعصبان یشکوه یآقا

 

 دیجواب سوالت منو قانع کننده بد دیپرسم وشما هم موظف یخانم ستوده من دارم از شما سوال م-

 

 : دیرا قورت دهد پس بغض الود نال شیتالش کرد نتوانست بغض گلو هرقدر

 

 !د؟یکن یندارم شما باور م خیبا دکتر مشا یرابطه ا چیاگه من بگم ه-
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 گفت : یو از سر دلسوز دیکش یقینفس عم یشکوه یآقا

 

مورد  چیمدت ه نیا یکه ط دینمونه دانشگاه انیشما جزءدانشجو دونمیخانم ستوده !من پرونده شمارو مطالعه کردم وم دینیبب-

 دیخارج شد خیکه از آپارتمان دکتر مشا دندیکنن که شما رو د یخانمها ادعا م نیپروندتون درج نشده ،اما حاال ا یتو یخالف

خانمها  نیا یرد ادعا یمحکم وقانع کننده برا لیدل هیکنم  ی،پس خواهش م دیبرگشت هدوبار شونیوآخر شب هم به همراه ا

 اریمن ب یبرا

 

در هوا معلق نبود .نگاهش را به  نهمهیا شیزندگ داشتینداشت که اگر م یلیدل چیقانع کننده ،او ه لیدل کی دیشیاند یا لحظه

 گفت : یانداخت وبا لجباز یشکوه

 

 رد گفته دوستام ندارم! یبرا یحیتوض چیمن ه-

 

 داد وگفت : رونیکالفه نفسش را ب یشکوه یآقا

 

 شما ممکنه به ضررتون تموم بشه یولجباز یکدندگیخانم ستوده -

 

 ندارم یحرف چیوجود ه نیبا ا یدونم!ول یم-

 

 انداخت وگفت : ریرا به ز سرش

 

خانمها توسط  نیا یحرفها دیپرونده رو با تائ نیندارم و ا یمنم حرف دیبحث دار نیدادن ا انیخوب حاال که خودتون اصرار به پا-

 کنم یشما مختومه م
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 ریت یبدبخت نهمهیکه ممکن بود به اخراج شدنش ختم شود قلبش ازا یبود را یینها یشد حاال وقت رااش حبس  نهیدر س نفس

 کند هیباران گر ریتنها ز یمرهم درد درونش ساعت یخواست برا یودلش م دیکش یم

 

 یخواست سواالت تکرا یبود که م یانضباط تهیکم یاز اعضا گرید یکیکه به در خورد ، به خودش آمد حتما  یتقه ا یصدا با

 وچشمانش را برهم فشرد دیکش یقیبپرسد .کالفه نفس عم

 

 دنیبه عقب برگشت ،با د رتیجا خورد و با ح یبود لحظه ا تهیکم یکه مشغول سالم کردن با اعضا نیآرم یگرم وآشنا یصدا با

انداخت وسپس نگاهش را به  ییاه گذرابه او نگ نیریش یولبخند یمیگرم وصم یبا نگاه نی!آرم دیدلش لرز نیچهره آرام آرم

 برگرداند وگفت : یشکوه یآقا

 

 ! یجناب شکوه ستمیمزاحم که ن-

 

 رمیاز مسائل با شما تماس بگ یپاره ا حیتوض یخواستم برا ینه اتفاقا خودم م-

 

 زد وگفت : یلبخند

 

 در خدمتتونم !-

 

 وهمزمان گفت : ندیبه او اشاره کرد که بنش یشکوه یآقا
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 دییکنم بفرما یخواهش م-

 

 شد یشکوه ینشست ومنتظر صحبت آقا هیکنار سا یخال یصندل یرو

 

 یشکوه یاتاق ،آقا نیدر ا نیاز حضور آرم ریکرد به غ یرا م یزیفکر هر چ ستینگر یگرد شده او را م یمتعجب با چشمان هیسا

 گفت : نیچشمانش جا به جا کرد و رو به آرم یرا رو نکشیع

 

با خانم ستوده  یرابطه پنهان هیکنن شما  یخانمها ادعا م نیکه نه !........ ا ای دیهست هیقض انیدونم در جر ینم خیجناب مشا-

که از  یکه از منزل شما خارج شده و آخر شب هم همراه شما به اون خونه برگشته ،من با شناخت دنیوخانم ستوده رو د دیدار

 یدییسوءتفاهم شدم اما متاسفانه خانم ستوده با سکوتشون مهر تا کیخانم ستوده متوجه  روندهپ یبا بررس نطوریشما دارم وهم

حضور خانم ستوده  یبرا یقانع کننده ا لیبسته بشه حاال اگر شما دل عتریپرونده سر نیدوستاش زده واصرار داره ا یادعا نیبه ا

 دیما عنوان کن یبرا دیدار تونیدر منزل شخص

 

 ش گفت :پر از آرام یلحن با

 

که  هیعیکنم، اونجا خونه خانم ستوده است، پس طب یم دیوبا صراحت گفته خانمها رو تائ نمیبیادعا نم نیرد ا یبرا یلیمن دل-

 به اونجا رفت وآمد داشته باشه دیبا

 

 است . ستادنیحس کرد قلبش در حال ا هیدوخته شد ،سا نیبه آرم رتیپر از بهت وح ینگاهها همه

 

 :دیبا بهت دوباره پرس یشکوه یآقا
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 شم؟ یمن اصال متوجه منظورتون نم-

 

 انداخت و گفت: هیپراز محبت به سا ینگاه نیآرم

 

 من هستن. یوقانون یخانم ستوده همسر دائم-

 

ند  دیکش ینفس هم نم یهنگ کرده بودند وحت نیهردو از حرف آرم نیاسمیو شی،ستا دیچرخ هینگاهها همه به سمت سا ریت

 با آرامش افشا کند. نینچنیرا ا تیواقع نیا نیتوانست باور کند آرم یاز حال آن دو نداشت نم یهم دست کم هیحال سا

 

 :دیپرس دیچشمش برداشت وبا ترد یراازرو نکشیبا شک ع یشکوه یآقا

 

 .ن؟یحرفتون دار نیاثبات ا یهم برا یشما مدرک-

 

 .....یبله جناب شکوه-

 

 دادوگفت: یشکوه یآورد و به دست آقا رونیبرداشت واز درونش شناسنامه اش راب یرا از کنار صندل فشیک

 

 گذره. یکنه که چند ماهه که از ازدواج ما م یثابت م نی،ا دیبفرمائ-

 

 دادگفت: یم یکه شناسنامه رابه دست خانم نور یکرد ودرحال دیراتائ نیبا بازکردن صفحه مورد نظر با سرگفته آرم یشکوه یآقا
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 یازدواج مخف نیاصرار داشتند ا نهمهیفهمم چرا خانم ستوده ا یثبت شده ،اما من نم یورسم یه درسته ازدواج شما قانونبل-

 بمونه

 

 رادردست گرفت وبا لبخند گفت: هیسا خزدهیدست سردو نیآرم

 

ارزش اورا به عنوان شاگرد نمونه دانشگاه  شیهایخواد همکالس یاخالق خاص ومنحصر بفرد خانم ستوده است ،او نم نیچون ا-

فکر  گرانیخواد همسر من بودن باعث بشه د یباشه ودلش نم نیبهتر زیخواسته در همه چ شهیسوال ببرند ،خانم ستوده هم ریز

فارغ  انیکه تاپا میگرفت میما ازروز اول تصم لیدل نیمتنفره به هم یباز یامرشده ،اوازپارت نیکنند وجود من درکنارش باعث ا

 بمونه یخودمون باق نیرازب کیازدواج  نیا هیسا یلیالتحص

 

 او ختم بشه . ندهیراز به تباه شدن آ نیاما ممکن بود نگه داشتن ا-

 

کس به اندازه خودم همسر  چیرسوندم ،چون ه نجایا عیخبر خودمو سر نیا دنیمن به محض شن لمیدل نیکامال درسته! به هم-

 سه .شنا ینم کدندمویلجبازو

 

 به آن دو انداخت وبا لبخند گفت: ینگاه ینور خانم

 

 شتریکالستون ب یگن شما تو یکه خانمها م یدرحال ستین یباز یخانم ستوده اصال اهل پارت دیکن یشما ادعا م خیدکتر مشا-

 .نیخانم ستوده رو داشت یهوا یا گهید یاز هر دانشجو

 

 : دیخاص از او پرس یچشمانش را تنگ کرد وبا حالت نیآرم
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 شم؟ یمتوجه منطورتون نم-

 

 یدر صورت دیگذشت رشیراحت از سرتقص یلیکالس شما شده وشما خ ینظم یخانم ستوده باعث ب کباریگن  یخوب بچه هام-

 شد. یبودحتماازکالس شما حذف م شونیا یبه جا یا گهیکه هرکس د

 

 آرامش بخش گفت: یلبخند با

 

 دمید ینظر داشتم وم ریخودش متوجه بشه ز نکهینگذشتم ،من اون روز خانم ستوده رو بدون ا رشیراحت هم از تقص یلیخ-

از  نکهیا یبرا هیشد وسا یمانع تمرکزش به درس م شیکنه که حواسش به کالس باشه اما دوست بغل دست یشومیداره تمام سع

همسرم روناعادالنه  یحرکات بودم ول نیهمه اشد من متوجه  ینظم یب وندوستش خالص بشه ناچارا باعث ا یدست مزاحمتها

هم کوتاه اومدم فکرنکنم اون  یازکالس اخراج کردم تاهم خودش متوجه اشتباهش بشه وهم دوستش ادب بشه واگه درمورد کس

 باشه. هیشخص اصال سا

 

 دیپر ابهت پرس یوبا لحن ستینگر شیستا زبهیعتاب انگ ینگاه با

 

 گم؟ یدرست نم-

 

 انداخت. ریکردونگاه خجالت زده اش رابه ز دیراتائ نیه آرمباسرگفت شیستا

 

دانست که او باعث  یاوآن روز م یعنیداشته باشد  تیواقع شیتوانست باورکند همه حرفها یشده بود و نم رهیبا بهت به اوخ هیسا

 کرده بود. رونیاو را ازکالس ب زیرآمیتحق نینچنیکالس نشده وا ینظم یب
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 دوباره گفت: ینور خانم

 

 مقررات جلسه امتحان بوده ؟برخوردشماخالفیسرجلسه امتحان چ-

 

 انداخت وگفت . هیبه سا ینگاه مین نیآرم

 

کرد همان لحظه او را از جلسه خارج کنم  یشده بود، احساساتم به من حکم م ینیب دیشد یزیسرجلسه امتحان او دوچارخونر-

احساساتم گذاشتم وفقط  یپارو دهیمونده وزحمت کش داریامتحانش ب یاد که تمام شبو براافت ادمی یوقت یوبه درمانگاه برسونم ول

 رفتم. رونیخالف مقرارت انجام نداده باشم خودم هم همراهش ب یکار نکهیا یبرا هاجازه دادم ازجلسه خارج بشه البت

 

زد وچقدر لحن سخنش در  یکه اصال وجود نداشت حرف م یاز احساسات نیاصال قابل فهم نبودند !آرم نیآرم یحرفها هیسا یبرا

 آن لحظه صادقانه بود

 

 به طرف او برگشت گفت : ینور خانم

 

 ن؟یزد یعیگوش خانم رف یدرسته که شما تو نیخانم ستوده ا-

 

 زمزمه کرد : آهسته

 

 ! بله
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 چرا؟-

 

 انداخت وآرام جواب داد نیاسمیبه  ینگاه

 

 کردن ! نیبه پدرم توه یعیچون خانم رف-

 

 گفت : یشکوه یبه او آرامش دادو رو به آقا زیمحبت آم یبا نگاه کردپسیدرد درونش را کامال حس م نیآرم

 

 ویزیفهمم تحمل هر چ یم یکنم چون به خوب یداشته و اونودرك م یدونم همسرم اون لحظه چه حال ی!من م یجناب شکوه-

 به پدرشوداره ! نیوتوه یاحترام یاز ب ریبه غ

 

 زد وگفت : یشخندین یکوهش

 

 امروزشون کامال مشخصه ! یدار شتنیبله با خو-

 

 گفت : ینشسته بودند انداخت ودوباره به شکوه شیکه مسخ شده روبرو یبه هر سه دختر ینگاه نیآرم

 

به من وهمسرم تهمت  دهیو نسنج لیدل یب نکهیخانمها به خاطر ا نیحقو داشته باشم که از ا نیفکر کنم من ا یجناب شکوه-

 کنم تیسوال بردن شکا ریما رو ز تیزدن وآبرو وشخص
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 دیکن تیثیکه اعاده ح دیحقو دار نیبله شما ا-

 

 آرام زمزمه کرد هیسا

 

 بزرگ نکن نهمهیموضوع رو ا نیکنم ا یخواهش م نیآرم-

 

 وآرام گفت : دیکش یقینفس عم نیآرم

 

دادن  یبه من وتونسبت م فویما سرك بکشند واون اراج یخصوص یزندگ یدادند تو یبه خودشون اجازه م یوقت دیخانمها با نیا-

 از آبرو و اعتبار خودم بگذرم یکه به راحت ستمین یکه من آدم یفهم یکردن !........تو خودت خوب م یو هم م نجاشیفکر ا

 

 ما خبر نداشتن یواقع بوده ! چون اصال از رابطه زیاونها سوال برانگ ی! ........رابطه ما برا نیآرم-

 

 بگذرم تمیشه که من از شکا ینم لیدل نیاما ا-

 

 انداخت وآمرانه گفت : یشکوه یپر از خشمش را به آقا نگاه

 

 دیریخانمها در نظر بگ نیا ی! اشد مجازات و برایجناب شکوه -

 

 وگفت: دیکتش را محکم کش نیآست هیسا
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 !ایکنم کوتاه ب یخواهش م نیآرم-

 

 دخالت کنند گرانید یزندگ یدر مسائل خصوص دی، نبا رنیبگ ادی دیبا نهایار نکن ااصر زمیعز-

 

 دیانداخت وآرام نال نیپراز خواهش به آرم ینگاه

 

 کنم ،به خاطر من ! یخواهش م نیآرم -

 

 گفت : یو رو به شکوه دیکش یقیگذاشت وکالفه نفس عم ریتاث نیآرم ینگاهش رو افسون

 

 داشته باشم یتونم چند لحظه با خانم ستوده صحبت خصوص یم-

 

 اشاره کرد وگفت : یبه اتاق کنار یشکوه یآقا

 

 دیاتاق من راحت حرفهاتون و بزن یتو دیتون یبله حتما ، م-

 

که شدند در را پشت سرخودش بست و  ی. وارد اتاق شکوه دیدست او را گرفت و از جا بلندش کرد وبه دنبال خود کش نیآرم

 گفت : یظیو با اخم غل ستادیا هیسا یروبرو
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 یخودت و خراب کن ندهیبود آ کیبردار ،تو نزد یحماقت ولجباز نهمهی!دست از ا هیتو رو خدا سا-

 

 یخواست یازم م شهیو کردم که تو هم یمن فقط کار-

 

 گفت : متعجب

 

 ؟ ینابود کن ندتویآ تیاز تو خواستم با لجباز یمن!......من ک-

 

 نگاهش کرد وگفت : رهیخ

 

 ؟ یهمسر من یحراست وبگ ییایهرگز نم یگفت شیرفته چند وقت پ ادتی!...... یفراموش کرد یزود نیبه هم-

 

 !یخاطر زدم که تو مراقب رفتارت باش نیحرفو فقط به ا نیمن ا یول-

 

 ! یژه دانشگاه بشسو یخوا ینم یتو بارها بهم گفت-

 

 ! یطینه تحت هر شرا یگفتم ول-

 

 موندمیم یحرفم باق یمن تا آخرش رو -
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 دمید یم توهمیحکم اخراج دمیرس یم رتریلحظه د هی!واگه  دونمیآره م -

 

 وادامه داد دیکش یقیعم نفس

 

 بچه مراقب ونگران تو باشم هیمثل  دیبا یدونم تا ک یواقعا من نم هیسا-

 

 گفت : یخشم به تند با

 

 اثبات حرفم نداشتم یبرا یهمسر توام !.......من که مدرک نکهیگفتم ؟.......ا یم دیچه با-

 

 گفت : مهربان

 

 اوردم ی!..... مدرکو من براشون م یمن یهمسر قانون یبود بگ ی!تو فقط کاف زمیعز-

 

 گفت: یقدم از او فاصله گرفت و با غرور ولجباز کی

 

 )مسکوت( بمونه !کرتیس هیقض نیا یطیداشتم تحت هر شرااما من قصد -

 

 وگفت : دیکوب شیکنار واریبا مشت به د نیخشمگ
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 یواعتبار خودتو خراب کن ندهیها آ یبه خاطر بعض یدونم که تو حاضر یآره م-

 

 دیزده نگاهش کرد وپرس بهت

 

 ؟ هیها ک یمنظورت از بعض ؟یزن یحرف م یتو از چ-

 

 پرازخشم گفت: یداد و باچهره ا رونینفسش را ب یعصب

 

 کنه یداره خفه ام م ،یگرفته بود یبه خاطر اونها اللمون نکهی!فکر ا هیمنظورم ارجمند ومراد-

 

 کرده بود افتیشکل در نیمنظورش را به بدتر شهیبه مانند هم نیکه آرم آخ

 

 ! نیآرم یکن یاشتباه م یتودار-

 

 گرفت و محکم گفت : هیرا به منزله سکوت مقابل صورت سا دستش

 

 مورد بحث کنم نیخوام در ا ی،نم گهید هیکاف-

 

 ! یکن ینم تیدخترا شکا نی! اما توهم از ا یباشه هرچه تو بگ-
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 تاوان رفتارشونو بدن دیکنم!اونا با یالبته که م-

 

 ! اونها فقط حماقت کردن نیآرم-

 

 گفت : یبه تند پرازخشم

 

 یفقط سکوت کن ناشونیدر برابر توه یداد حیکه ترج یحماقتو تو کرد-

 

 گفت : تیدر عمق چشمانش زل زد وبا قاطع یوعصب کالفه

 

 ؟! یخواست یم نوی؟.......هان !........ توا میاز هم جدا بش یتوافق گهیگفتم که همسر توهم وقرار چند ماهه د یبهشون م دیبا-

 

 : گفت میمال یوبا لحن دیکش یبود ،نفس راحت نیا هیدرد سا پس

 

 کنه ینم ینیب شیقاطع وروشن پ نهمهیرو ا ندهیکس آ چیه زمیعز-

 

 گفت : دیوناام نیغمگ

 

 !هییجدا نیتو مهم نبوده غرور من بعد ازا یوقت برا چیکه ه یزیوچ میشیما روشنه ،ما از هم جدا م ندهیاما آ-

 



 یمهمان زندگ

1218 
 

 وگفت : دیکش شیموهها انیم یدست کالفه

 

 نیدختر خوب برو و از ا هیکنم مثل  یوقت فکر تووغرورت نبودم ،حاال خواهش م چیو من ه یگ یباشه،باشه....اصال تو درست م-

 سوءاستفاده بشه تیاز سادگ شهیهم یبذار دیکن ،تو نبا تیدخترها شکا

 

 تحکم گفت : با

 

 کنم ینم تیخودم شکا یمن از دوستها-

 

 صورتش نشست وگفت : یرو یظیغل پوزخند

 

 ؟البد فقط من ! هیدوستاتن پس دشمنت ک نایدوست !.......اگه ا یگ یم نایدوست !......تو به ا-

 

 گفت: یبادلخور

 

 اونا با من دشمن بشند ! یتو باعث شد -

 

 : دیدرهم رفت و متعجب پرس شیاخمها

 

 ؟ هیوسط چ نیمن !....گناه من ا-
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 گفت: لیدل نیپرستد به هم یوار او را م وانهید نیاسمی دیبگو توانستینم

 

 خراب بشه ندشونیاشتباه ،آ کیسه دختر به خاطر  نینذار ا کنمیخواهش م نیآرم-

 

 اشتباست ! کیگرفتن  دهیما رو جلو همه بچه ها ناد یو آبرو تیشخص نکهیا-

 

 داد ومهربانتر ادامه داد : رونیب یرا حرص نفسش

 

،تو همون روز که کنار در واحد  ستین تیحال یچیانگار ه یزنیم یخودتو به نادون شهی، چراهم یبفهم یخوای!چرا نم هیسا-

 کنن ! نیبه ما توه یدادیبا حماقتت اجازه م نکهینه ا یگفتیبهم م زویهمه چ دیبا شونیدید

 

 یندار یوبه اطرافت اصال توجه یخودت غرق یایدن یتو فقط تو گفتمیم دیچه با-

 

 هستن قانع شدم یواحد کنار یاونا مهمونا یمن بهشون شک کرده بودم اما با دروغ توکه گفت-

 

 خاطر آهسته گفت : نیموضوع را کش دهد بهم نیا خواستینم

 

 کردم یو عصب نیاسمیوسط فقط من مقصرم که با سکوتم  نیکه ا ینیبیم-
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 یریگ یم دهیخودتو ناد شهیهم گرونیکه به خاطر د یاحمق یلیتو خ هیسا-

 

 بغض الود گفت: داشتیکه چند قدم به عقب برم یغصه اش گرفت ودر حال دانستیاو را احمق م نیآرم نکهیا از

 

 دمیلجن کش موبهیحماقتم زندگ نیآره من احمقم! ،من احمقم .....چون با هم-

 

 گفت: یگلگون شد و به تند یآن یاش از خشم چهره

 

 نکوب توسرمن ،........ انگار فقط من مقصرم! نویا یه کنمیخواهش م-

 

به  نیکرد آرم ستنیداد و آرام شروع به گر هیتک واریشدند ،به د ریسراز شیاشکها اریاخت یمش دلش شکست وبلحن تند کال از

 سمتش رفت مستاصل ومهربان گفت:

 

! پس تو دمیتاوان کارمو پس م ینگاه عسل نیا ری، من هرروز وهر ساعت دارم ز هیآزارم نده سا نیازا شتریکنم ب یخواهش م -

 نکن تمیاذ نیاز ا شتریب گهید

 

 گذاشت و آرام وبا محبت گفت: شیشانه ها یدست رو نیاش شدت گرفت ،آرم هیگر نیحرف آرم نیازا

 

 اشکهاتو ندارم دنیکنم آروم باش چون من طاقت د یباشه !فقط من مقصرم !...حاال خواهش م-

 

 صورتش را پاك کرد و گفت: یرو یپشت دست اشکها با
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 ،مگه نه ؟ یکنیصرف نظر م تتیتو از شکا -

 

 وممکنه سر جلسه رات ندن! شهیمنتظرماهستن، جلسه امتحانت کم کم داره شروع م رونیهمه ب-

 

 گفت یلجباز با

 

 رمیمن سر جلسه نم یصرفه نظر نکرد تتیکه تو از شکا یاما تا زمان-

 

 لبخند گفت : با

 

 ! یبر یبذار یمثل بچه ها قهر نکن گهیو د یکه به خونه برگرد یبه شرط-

 

 توانستیچشم بر هم ننهاده چطور م شیتمام شب رادر حسرت دور دیبگو نیبه آرم توانستیگوشه لبش نشست چطور م یلبخند

 ستیهم ن دنیقادر به نفس کش یبدون او حت دیبگو

 

 نیرمقرار گرفتند آ یشکوه یآقا یروبرو یدستش رادردست گرفت وگرم فشرد وهر دو لبخندزنان از اتاق خارج شدند وقت نیآرم

 گفت :

 

 کنن یاز همسرم مقابل همه بچه ها معذرت خواه دیخانمها با نیهر سه ا یول میبگذر تمونیاز شکا میگرفت میما تصم-
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 گفت : زیطرفش برگشت و اعتراض آم به

 

 قرارمون نبود ! نیا نیاما آرم -

 

 گفت : یبا لبخند یشکوه یاقا

 

شما بودن متوجه بشند که دکتر  یکتابخونه ناظر وشاهد دعوا یکه تو یی، بذار همه بچه ها هییخواسته به جا نیخانم ستوده! ا -

 گرفته بشه یبعد عاتیهمسر شماست وجلو شا خیمشا

 

 کردند یاز او معذرت خواه دندیکش یکه او را به آغوش م یو تارا از جا برخاستند ودر حال شیستا دیبگو یزیچ نکهیاز ا قبل

 

 نیکه او را به ا یزیدانست چ یکرد وم یاورا درك م هیبود او هنوز در بهت فرو رفته بود چقدرسا رهیخ نیاسمی یرو هیسا نگاه

 !گرید زیاست نه چ نیروز انداخته فقط آشکار شدن رابطه اووآرم

 

 گرفت گفت: یکه دستش رام یطرفش رفت ودر حال به

 

داشتم  یمنو درك کن ،باور کن من معذورات طیکنم شرا یگفتم ، خواهش م یاز همون اول بهت م دیمتاسفم ،با یلیخ نیاسمی-

 فاش کنم . تویتونستم واقع یکه نم

 

 گفت: یوروبه شکوه دیکش رونیبا خشونت دستش رااز دست او ب نیاسمی
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 رمیپذ یو با دل وجون م دیکه برام در نظر گرفته باش یشما هستم هر مجازات یمن منتطر را یشکوه یاقا-

 

 دیکن یوطبق خواسته دکتر ازخانم ستوده معذرت خواه دیتعهد نامه پرکن کی دیگذشتن شما فقط با تشونیازشکا خیمشا دکتر–

. 

 

 نجوا کرد آرام

 

 چشم .-

 

 گفت: هیآنها چرخاند وبه سا ینگاهش رارو یشکوه یآقا

 

 انی یرفع سوء تفاهمات م یبرا یسرجلسه امتحان ،خانمها هم بعداز امضاء تعهدنامه به همراه خانم نور دیبر دیتون یشما م-

 سالن امتحانات .

 

 وگفت: دیبوس دیکش یکه اورا به آغوش م یودر حال دیخوشحال به طرفش دو نیسالن امتحانات شد.نازن وارد

 

 وبهشون گفت:؟ ویهمه چ نیشد؟ آرم ی..چمردم !،.... یم یاز نگران ،داشتمیخدارو شکر که اومد-

 

 کرد یخودش حس م یوکنجکاو بچه هارا بررو زیآم ریتحق نگاه

 

 نجایا ادیب ی،توبهش گفت نیکارتو بود نازن-
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 .یبه باد بد تویتونستم دست رو دست بزارم تا تواحمق زندگ یآره! مگه م-

 

 شروع نکن. گهیکنم تو د ی!،خواهش م نیبس کن نازن-

 

پس  یوتارا وارد سالن شد واز سکو باال رفت ،هرسه به دنبالش از سکو باال رفتند خانم نور شیوستا نیاسمیبه همراه  ینور خانم

هستند که خانمها  خیدکتر مشا یکوتاه وواضح اعالم کرد خانم ستوده همسر قانون یلیشده خ جادیورفع سوء تفاهمات ا حیاز توض

 نیتوه لیبه دل هیاز هرسه خواست که از سا لیدل نیاند به هم دهیاغتشاش درکتابخانه گرد جادیوبدون قصد باعث ا لیدل یب

 کنند. یمعذرت خواه ریوتحق

 

را باور  یتوانستند حرف خانم نور یکدام نم چیشده بودند ه رهیخ هیبه سا رانیگشاد شده وح یها شوك زده و با چشمان بچه

 چه بود (( ی)) منظور خانم نوردندیپرس یم شانیها هم از بغل دست یکنند بعض

 

 ستینگر یم هیبه سا یثابت ماند او هم با بهت و ناباور یمراد دیام یبچه ها رو نیدر ب هیسا نگاه

 

را کتمان  یخانم نور یهمه گفته ها هیسا نکهیکرد ،التماس از ا یاز خواهش والتماس را حس م ییایدن نشیدر نگاه غمگ هیسا

 یبا گامها هیسکو فرا خواند .سا یرا به رو هیسا یبه او برسد خانم نور نکهیقبل از ا یبرداشت ول هیکند چند قدم به طرف سا

 ستادیا یخانم نور نارآهسته ولرزان از سکو باال رفت وک

 

 یحرف چیبدون ه لیدل نینگاه متعجب وکنجکاو بچه ها معذب بود به هم ری. در زدیوبوس دیبه اجبار او را به آغوش کش نیاسمی

 نشست شیصندل یآمد ورو نییاز سکو پا
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 یلبخند دنشیپشت در سالن منتظرش بود با د نیپاسخ نامه اش را به دست مراقب داد واز سالن امتحانات خارج شد .نازن برگه

 گفت : یزد وبا لودگ

 

 امتحان چطور بود خانم دکتر ؟-

 

 زد وگفت : شیبه رو یهم لبخند او

 

 وهنوز تا دکترا فرسنگها فاصله دارم نمیندس بعد از ابگم من مه دیمحض اطالعت با-

 

 از دستت بپره نمیکن که ممکن ا نهیاستفاده به زتیهمسر عز یخنگول حاال کو تا مهندس شدن تو ،فعال از دکترا-

 

 دیشد وپرس یجد

 

 ؟یدیو ند نیاسمی!  یناز-

 

 داد ورفت لیتحو دیچرا وسط امتحان برگه اش و سف-

 

 کجا رفت ؟ یدیند-

 

 گرفت ! یهم سراغشو م شینه!ستا-
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 وبا غصه گفت : دیکش یآه

 

 شده نیآرم ری،اونم ناخواسته اس نیاسمی چارهیب-

 

 حقشه !دختره احمق آسون جل !-

 

 ؟ نینازن یگ یچه م-

 

 تا او باشه لقمه اندازه دهنش برداره-

 

 شه! یحرفها سرش نم نیکه ا یعشق وعاشق -

 

 شد وگفت : رهیبه اوخ یحرص

 

خواد نگاتون کنه  یبگو اونم عقد خودش کنه ،اون که فقط م نی،به آرم شهیهم سرت م یوعشق وعاشق یمهربون نهمهیتو که ا-

 فهمه یشه ودردتو م یهووت م نیاسمیهم بهتره  ینجوریدوتا ،تازه ا ای دیباش یکیکنه  یم ی،پس براش چه فرق

 

 ! یمزخرف نگو ناز -
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 م ؟بگ یزیچ هی هیسا-

 

 !حاال دو تا بگو ! یکن یم یحراف یساعته دار هیتو که -

 

 زدند ! ی، همه بچه ها داشتن سکته م یخیگفت که تو زن دکتر مشا یخانم نور یوقت-

 

 ؟ یبرا چ-

 

 وپسرا برا تو ! نیدخترا برا آرم-

 

 دیپرس یپوزخند با

 

 پسر عاشق من بودن ،خودم خبر نداشتم؟ نهمهیا یعنی-

 

 خنگول همشون که عاشقت نبودن !-

 

 ؟ یپس چ-

 

 رام تو شده وتو رو گرفته نیمونده بودن که چطور آرم نیتوکف ا شتراشونیب
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 من احمقم که رام اونم نیاون رام من نشده بلکه ا یبهشون بگ یخواست ی، م یالمسائل حیتو که توض-

 

 گفت یم یا گهید زیکه چ شیاما ستا-

 

 به پا کرده ؟ یشیدهن لق باز چه آت نیا-

 

 زنه یحرف تو حرف نم یتو رو دوست داره که رو نقدریا خی: دکتر مشا گفتینگفت !.........فقط م یبد زیچ چارهیب-

 

 یتو خنگ هم باور کرد-

 

 بود بیو گفتم واقعا عج انیبهش زنگ زدم وجر یوقت نیباور کنم !،چون رفتار آرم دیرو با یچ گهیدونم د یخوب! اصال نم-

 

 خانم ستوده !-

 

 : دیبر لب داشت پرس یکه لبخند تلخ یدر حال دی.ام دیرا در کنار خودش د یمراد دیطرف جهت صدا برگشت و ام به

 

 امتحان خوب بود ؟-

 

 بد نبود ،برا شما چه طور بود ؟-
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 درد آلود گفت : یلحن با

 

 شاهکار کردم ! مفتیاگه از مقاومت ن دیکه قبل از امتحان به من وارد کرد یشوک نیا با

 

 نجوا کرد آرام

 

 متاسفم !-

 

 ستیسال اتنظار من ن4جواب  نیا ی........ول نی! ،همدیفقط متاسف-

 

 وکالفه گفت : دیکش یقیعم نفس

 

 دیندارم ازتون خواسته باشم منتظرم بمون ادیمن  یول-

 

 نداره تیحرفها دروغه وواقع نیهمه ا دیالاقل بهم بگ-

 

 بگم یدروغ نیهمچ دیداره ،چرا با تیواقع زیهمه چ یوقت-

 

 ! دیمختلف یایواز دو دن دیستیاما شما اصال با هم مچ ن-
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 من اونو دوس دارم ودرکنارش خوشبختم!-

 

 وگفت : دیپر پشتش کش یموهها یال یدست یعصب دیام

 

،اگه همون  دیزن متاهل هست هیبرم و شما  یبه سر م ایکه تو رو دی،چرا بهم نگفت دیبهم نگفت زویپس چرا همون اول همه چ-

 قابل باور نبود ریبرام سخت وغ تیواقع نهمهیحاال امروز ا دیگفت یبهم م زویاول همه چ

 

 دیباور کن دیمتاسفانه خودتون نخواست یبه شما بگم ول زویکردم همه چ یمن سع-

 

 ؟ دینامزد دار دیشما فقط گفت-

 

 به شما اعالم کردم میزندگ یرو تو گهیمرد د هیکنه ،به هرحال من وجود  یم یچه فرق-

 

 دیشوهر دار دیگفت یبه من م دیفرق داره خانم ستوده !،فرق داره!............شما با-

 

 خشم گفت پراز

 

 وبه شما گزارش بدم یزیچ میخصوص یمن مجبور نبودم در مورد زندگ-

 

 خسته و در مانده گفت : ینگاه با
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 یمن احمق اون روز نتونستم حرفها یکنه ،ول یتونه شما رو مجبور به کار یهم نم یسک چیوه دیبله درسته ،شما مجبور نبود-

که منو از  دیخاطر گفت نیدادم که همه اون حرفها رو شما صرفا فقط به ا دیخودم به خودم ام یاهایرو یشما رو باور کنم و تو

حرفها وتهمتها فقط از  نیبچه ها با تعصب از شما دفاع کردم وگفتم همه ا فیامروز هم در مقابل اراج ی،حت دیسر خودتون وا کن

 رهیگ یوحسادت زنونه نشئات م یغرض شخص یرو

 

 ادامه داد یپوزخند با

 

 یماسمال یبرا یانضباط تهیکم یمسخره رو اعضا ویسنار نیبه خودم گفتم ا یا شهیاحمقانه وکل یمعذرت خواه نیبعد هم با ا-

دانشگاه به راه  رهیمد ئتیعضو ه نیبزرگ ،پرنفوذتر خیمهندس مشا یپسر نور چشم خیدست رفته دکتر مشااز  یکردن آبرو

 تلخ وکشنده رو باور کنم تیواقع نیومن مجبورم ا تندیواقع نهایهمه ا یگ یوم یستادیو روبروم ا یانداختن !اما تو اومد

 

داند در چه  یگفت چقدر همدردش است وم یخواست م یکشد دلش م یچه م دیفهم یکرد وم یرا درك م دیدرد ام چقدر

 گفت : یزند اما با لبخند کامال تصنع یدست وپا م یجهنم

 

 اقتیرو که واقعا ل یکس دوارمی،من ام نیعشق پاك وواقع هی قیکه ال نیهست یتیشما پسر خوب و با شخص یمراد یآقا-

 دیکن دایاحساسات پاك شما رو داشته باشه رو پ

 

 زد وگفت : یلبخند تلخ دیام

 

 نمیب یجرات و نم نیکنم اما متاسفم! چون اصال در خودم ا یخوشبخت یبگم وبراتون آرزو کیکه منم بهتون تبر دیحتما منتظر-

 امیخاطرات چهار ساله کنارب نیکه بتونم با تمام ا
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 دیوپرس ستادیکنارش ا نیآرم

 

 امتحانت چطور بود ؟ زمیعز-

 

زد بزاق دهانش  یبودنش را داد م یحالت صورتش عصب یبود ول یمیوحشت به طرفش برگشت اگرچه لحن سخنش گرم و صم با

 را قورت داد وآهسته جواب داد :

 

 خوب بود-

 

 نیاز ب یبرا نیانداخت وسکوت کرد نازن ریوآشفته نگاهش را به ز نیجا خورده بود غمگ نیهم که از حضور نابهنگام آرم دیام

 گفت : یساختگ یدن فشار جو موجود با لبخندبر

 

 دکتر ! دیخسته نباش-

 

 تلخ به او گفت : یانداخت وبا لبخند نیرا به نازن نگاهش

 

 ! ی،تو هم خسته نباش یمرس-

 

 دیبهت زده پرس هیسا

 

 ؟ یینجایتو هنوز ا-
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 گفت : یساختگ یآرامش در کنترل رفتارش داشت پس با یاش از خشم فرو خورده اش گلگون شده بودو سع چهره

 

 کردم حرفهاتون تموم شده باشه یچون فکر م دمیاگه وسط حرفتون پر دیببخش-

 

 وگفت : اوردیخودش ن یاش تا عمق قلبش نفوذ کرد اما به رو هیکنا شین

 

 ؟ یکردم رفته باش یفکر م-

 

 کردم یم مینمراتتون و تنظ زیداشتم ر-

 

 پرابهت گفت : یبا لحن دیرو به ام سپس

 

 خانم شوهر دار خالف عرف وشرعه ! کیاظهار عالقه کردن به  دیکن یفکر نم یمراد یآقا-

 

 محزون زمزمه کرد : یبا لحن نیشرمگ دیام

 

 بله ،من متاسفم !-
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،پس  شهیمن م ریوتحق نیدر مورد احساساتون حرف زدن باعث توه حیرك وصر نهمهی،چون ا دیبهتره احساساتتون و کنترل کن-

 کنم یم یار نشه چون من برخورد جدتکر حایترج

 

 بله متوجه ام استاد !-

 

 گفت :( هیمحکم وآمرانه رو به سا یتوجه با لحن یب نیآرم ی( را با حرص تلفظ کرد ولاستادش

 

 میبر گهیاگه جلسه مزاکراتتون تموم شده بهتر د-

 

از  دیکش یکه او را به دنبال خود م یدر حال یهکوتا یدهد مچ دستش را محکم گرفت و با عذرخواه یپاسخ هیسا نکهیقبل از ا و

 جدا شد نیونازن دیام

 

 هماهنگ کند با اعتراض گفت : نیآرم یبلند وعصب یرا با قدمها شیکرد قدمها یم یکه سع یحال در

 

 ! یآرومتر دستم و شکست-

 

 رفت وگفت : نییاز پله ها پا عیتند وسر یبا گامها غضبناك

 

 حقته گردنت و هم بشکنم نه فقط دستتو!-

 

 نفس زنان گفت : دیدو یبه دنبالش م بایکه تقر هیسا
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 ؟ یاونوقت به چه گناه-

 

 داد وگفت : رونیرا با خشم ب نفسش

 

 ! یستیاحمق ن یکن یهم که ادعا م نقدری،چون ا یفهم یو خودت خوب م لشیدل-

 

 وارد محوطه دانشکاه شد . دیکش یکه با خشونت او را به دنبال خودش م یحال در

 

 بردستش وارد کرد وگفت : یشتریاو فشار ب یدستان قدرتمندش رها کند ول انیکرد مچ دستش را از م یسع یبا لجباز هیسا

 

 یدستت خرد نشه ،بهتره که تقال نکن یخوا یاگه م-

 

 از خشم گفت : پر

 

 کنن ینگاه کن همه دارن نگامون م یمنو جلو همه بچه ها برد ی،تو آبرو یدستمو ول کن عوض-

 

 گفت : یپوزخند با

 

 مهمه ؟ یلینگو که برات خ-
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 نمونه! یبرات باق ییکشم که آبرو یم یغیچنان ج یمعلومه که مهمه !،حاال هم اگه دستمو ول نکن-

 

 ! یگذاشت یهم برام باق ییآبرو گهیمگه تو د-

 

 ! یدلت خواست داشته باش یکه هر رفتار ستیدانشگاست خونه خاله ن نجایگفتم دستمو ول کن ا-

 

 زد گفت : یشخندیآرامش ن با

 

 ! ینفهم نقدریوا یدونیم زیچ نهمهی!ا نیآفر-

 

 یدیاز چشم خودت د یدی،هرچه د یکرد نیبهم توه گهیکلمه د هیاگه -

 

 گفت : محکم

 

 ؟ یکن یچه غلط یخوا یخوام بدونم م ینه م-

 

 یبش یکوبم تو سرت تا ضربه مغز یکتابها م نیبا هم-

 

 نداره ! یرادیا چیواز نظر من ه یکه بهم دار هیاز حد شیاز محبت ب نمیا-
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پرت کرد ودر را بست وبا سوار  یصندل یگشود واو را با خشم رو یرام نیکه در سمت سرنش یرفت ودر حال نگیطرف پارک به

 شدن خودش با سرعت باال از دانشگاه خارج شد

 

شد گوش سپرده بود اما در افکارش به  یپخش م ستمیکه از س یداده بود ودر سکوت به آهنگ هیتک نیبه پنجره ماشرا  سرش

را  نیپر از خشم ونفرت در خودش فرو رفته بود ا یهم با درون نیگشت .آرم یم نیرفتار خشن ودور از ادب آرم یبرا یلیدنبال دل

به  دید یباعث وحشتش شده بود اما حوصله بحث را در خود نم نیماش یسرعت باال دشد استنباط کر یاز نگاهش م یبه راحت

 دیشیکه پشت سر گذاشته بود اند یچشمانش را بر هم نهاد وبه روز پر از تنش لیدل نیهم

 

 دیخشن پرس یبه او انداخت وبا لحن ینگاه مین نیآرم

 

 حلقه ات کجاست ؟-

 

 انداخت زمزمه کرد نییسرش را پا نیفرار از نگاه آرم یگره خورد برا نیرا گشود ونگاهش در نگاه پر از خشم آرم چشمانش

 

 ! فمهیک یتو-

 

 وگفت : دیکش یقیکنترل خشمش نفس عم یبرا

 

 باشه ؟ فتیک یدستت کردمش که تو-
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 به خاطر دانشگاه مجبور...............-

 

 وپر از خشم داد زد دیحرفش پر انیم

 

 وهمه جا دستت باشه شهیهم دیمگه نگفتم !با-

 

 کرده است. شانیوپر یحد عصب نیمهربانش را تا ا نیآرم یزیچه چ دیفهمینم اصال

 

 از دانشگاست ریکردم همه جا منظورت به غ یفکر م-

 

 یریبگ می،نه سرخود تصم یبپرس دیبا یفهم یرو نم یزی،اگه چ یخود فکر کرد یب-

 

 کرد گفت : یکه دستش م یآورد ودر حال رونیب فشیبغض حلقه را از ک اب

 

 حرفهاست نیجناب دکتر مشکل ما حادتر از ا ی،ول شمیم شقدمی! باشه من پ شهیحلقه مشکل ما حل م نیاگه با ا-

 

 دادن به بحث سرش را برگردانند ودوباره چشمانش را برهم گذاشت انیپا یبرا سپس

 

 ادهیکنار در پ شهیاو را مثل هم نیپس چرا آرم دیشیاند یلحظه ا دید نگیچشمانش را گشود وخودش را در پارک نیتوقف ماش با

 گفت : زیتمسخر آم یبا لحن نینکره .آرم
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 شدنه ! ادهیوقت پ ی، ول یشرمنده که بد خواب شد-

 

سابقه  ستینگر یم نیبه آرم رتی.با ح ستادیشد وکنارش در اتاقک آسانسورا ادهیهم پشت سرش پ نیشد ،آرم ادهیجواب پ بدون

 که متوجه تعجبش شده بود گفت : نی.آرم دییاینداشت که وسط روز به خانه ب

 

 ! رمیقبلش از تو اجازه بگ دیبا ایخونه ! امیاجازه ندارم ب-

 

 حوصله گفت : یب

 

 اجازه ماهم دست شماست-

 

 آسانسور باز شد کنار رفت تا اول او خارج شود وزمزمه کرد در

 

 کامال مشخصه ! هاتیسر رهیبا خ-

 

به  یدلتنگش شده بود وا نهمهیخانه نبود و ا نیشب در ا کیبه خانه حس کرد تنها  بیعج یخانه که شد احساس تعلق وارد

 خانه دل بکند نیاز ا شهیهم یبرا دیکه با یحال روز

 

 کرد با تحکم گفت : یپرت م زیم یرا رو دشیکه دسته کل یسرش وارد شد ودر حالهم پشت  نیآرم
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 میحرف بزن دی،با نیبش-

 

 اخم به طرفش برگشت وگفت : با

 

 ندارم یحرف چیمن با تو ه -

 

 داد زد یعصب

 

 ! نیگفتم بش-

 

 گفت : یوبا لجباز اوردیخودش ن یبه رو یول دیترس شیتن صدا از

 

بهم فرصت  ی،تو حت رونیب یمنو از دانشگاه کشوند زیآم ریتحق نینچنیا یبه چه گناه یبد حیبرام توض دیبا یقبل از هر حرف-

 یهم نداد یخداحافظ

 

 گفت : یساختگ یمبل پرت کرد وبا آرامش یرا رو کتش

 

 یقبول بش یاونم دانشگاه دولت یسخت نیبه ا یرشته ا یتو یچه جور تونست یخنگ نهمهیموندم تو با ا-

 

 : دیکش دایفر
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 ! یکن نیبهم توه یبهت گفتم حق ندار-

 

 شد وگفت : رهیاش خ یودر عمق چشمان عسل ستادیا شیرودررو

 

 یکه هرروز وهر ساعت منو جلو همه احمق فرض کن یحقو دار نیپس چطور تو ا-

 

 کنم ینم یکس چینه به تو به ه ،یجسارت نیمن همچ-

 

 نمیپسره بب نیتو رو خندون کنار ا دیبا شهی!پس چرا هم یجد-

 

 منه یاون فقط همکالس-

 

 عاشق ودلخسته ! یهمکالس هی -

 

 به من نداره یاحساسات اون ربط-

 

 ؟ هیسال خاطره چ4 نیا انینداره ،پس جر یوقت-

 

 که بفهمم ستیفهمم ،و برامم مهم ن یمن نم-
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ربط  میمن مهمه چون به زندگ یبه خودت وخانوادت !،...........اما برا شهیفقط ختم م اتی،چون دن ستیمهم ن یزیچ چیبرا تو ه-

 یوروش کرد ریکه تو با پا گذاشتنت ، ز یداره ،زندگ

 

 زد و اضافه کرد : یپوزخند

 

 هی. تو ما هیملو درام خانوادگ الیسر هیما  یکه زندگ یقشنگ توشده ،حتما به اونم گفت یهم حتما خام حرفها چارهیپسره ب نیا-

 شهیتموم م شهیخوره وبرا هم یم دیآخرش کل یزود پالنها یلیکه خ یمیرسم ورسومات قد یها

 

 وادامه داد دیکش یقیعم نفس

 

تموم بشه واز دست  شهیهم یمسخره برا شینما نیآخر ا یصبر کنه تا صحنه ها گهیچند ماه د دیکه با یآره حتما بهش گفت-

 یمن خالص بش

 

 ودوباره گفت : دیکش شیموهها انیم یدست یعصب نی.آرم ستینگر یبه او م رانیح یوچشمان یناباور با

 

 بمونه ! یازدواجمون مخف یپسره بوده که اصرار داشت نیحاال مطمئن شدم که به خاطر ا-

 

را فقط از  ایانصاف باشد که همه دن یمنطق و ب یب نهمهیتوانست ا یکرد ،چطور م یم یاحساس خفگ نیآرم یگستاخ نهمهیا از

 دیکش ادیتر شدوفر یاز سکوت او عصبان نی.آرم ندینگاه خودش بب چهیدر
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 یات و نابود کن ندهیآ یبه خاطرش حت یبرات مهمه که حاضر نقدریپسره ا نیا یگ ی!چرا نم یگ ینم یچی!چرا ه یلعنت-

 

خواهد بود پس با  مانیعمر پش کیرا ندهد  شیها یرا نداشت حس کرد اگر جواب گستاخ شیهایوتکرو نهایتحمل توه گرید

 خسته گفت : یو لحن قیعم یتنفر

 

خسته  گهی،به خدا د یافکار مسموم هم خودت وهم منو آزار بد نیبا ا یخوا یم ی،تا ک یخزوعالت و تموم کن نیا یقصد ندار-

 خسته شدم !......... یزن یبهم تهمت افترا م نهمهیا نکهیخسته شدم !،......از ا یحقارت وپست نهمهیشدم !.....از ا

 

 ادامه داد تیساکت شد وسپس ببا قاطع یا لحظه

 

 یوندار یوآزارم بد یدخالت کن میزندگ یکه تو نویکه تو اصال اجازه ا یفراموش کرد-

 

 زد وگفت : یظیغل پوزخند

 

 بخندن ! شمیبه ر هیوبق یبکن یخوا یم یچرا ،که بذارم هر غلط-

 

 : دینال عاجزانه

 

 تو باشم زیآم رینکردم که مستحق رفتار تحق یکار اشتباه چیمن ه-

 

 ستیاشتباه ن یخند یوم یگ یمرد م هیهر روز با  نکهیا-
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 به بغض نشسته گفت : ییصدا با

 

از هرچه مَرده متنفر  میزندگ یتو یکه تو اومد یثابت کنم که از روز دیخوره ،چه طور با یداره حالم از هرچه مَرده بهم م گهید-

 هات شدم ینیتو وبدب ریدم که اس یپس م وی!..........من دارم تاوان چ شدم

 

وشکننده بود از  فیضع نهمهیا نکهیداشتند . از ا زشیدر ر یسع شیگفتارش مستاصل ودرمانده شده بود ودوباره اشکها لحن

 زمزمه کرد : یداشت بغض آلود اما جد شیدر مهار اشکها یکه سع یمبل نشست و در حال یآمد .با ضعف رو یخودش بدش م

 

 راحت بشم تیایخولیافکار مال نیشده از دست تو وا یمتیخوام به هر ق یخوام ازت جدا بشم ،م یم-

 

 به خودش آمد و آب دهانش را قورت داد گفت : یشد ، پس از لحظه ا رهیبه او خ یاشفته وعصب یبهت زده با حالت نیآرم

 

احمقانه ات منو  یهایزارم که با بچه باز یوقت نم چیپسره ؟..........نه !ه نیدنبال ا یوبر یبشاز دست من خالص  یخوا یم-

 ! یباور کن نویکه ا ی، چون من شوهرتم وتو مجبور یپات له کن ریوغرورمو ز

 

د ومحکم که از خشم گشاد شده بودند در عمق چشمان درشتش زل ز یوبا چشمان ستادیا شیازخشم از جا برخاست وروبرو پر

 گفت :

 

مونده ومن  یباق گهیفقط چند ماه د یاسارت وبدبخت نی، که از عمر ا یلیوتحم یشوهر قرارداد هی،اما فقط  یآره تو شوهرم-

 همه عمر تو رو تحمل کنم ستیخوشحالم که قرار ن
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 دست سمت چپش باال رفت اریاخت یزد ب رونیاش از خشم برافروخته شد و از شدت خشم رگ گردنش ب چهره

 

که  یتوانست باور کند حلقه ا یهرگز نم دید یرا لرزاند ، آنچه را که م هیانگشتش دل سا انیبرق حلقه اش در م درخشش

 کرد یکننده اش چشمانش رانوازش م رهیداشت با تاللو خ نکیبدرخشد ا نیآرزو داشت در دست آرم شهیهم

 

 ستادیاز صورتش ا یآماده فرود آمدن با فاصله کم نیمانده بود .دست آرم رهیخ نیگشاد شده ومبهوت به انگشت آرم یچشمان با

 زمزمه کرد قیعم یآه دنیوسپس با کش ستیبه او نگر یومردد لحظه ا

 

 !ی؛بذارم ازم جدابش یجهنم کرد مویو راحت کنم امکان نداره حاال که زندگ التیبذار خ-

 

 تنها گذاشت رتیاز بهت وح ییایرا با دن هیاز آپارتمان خارج شد و سا یبرداشتن کتش عصبان وبا

 

 وسوم ستیب فصل

 

نور رعد وبرق  کباریوتنها هر چند لحظه  دیرس یبه نظر م اهتریس شهیشب از هم رهی.آسمان ت ستادیپشت پنجره ا قراریوب کالفه

 جادیاز رعب ووحشت در دلش ا یوملود ختیآم یباران در هم م زشید با رزوزه با یانداخت وصدا یم یترَک اهشیبرصفحه س

 کرد . یم

 

 یتاك ساعت ب کیت یو او ازهم اکنون پر از ترس وحشت بود .با صدا دیآ یاز هرشب م رتریداده بود که شب د غامیپ نیآرم

دانست چرا  یمانده بود واو نم یساعتها باق نیافتاد هنوز تا آمدن آرم یواریصفحه ساعت د ینگاهش از پنجره به رو اریاخت

 مضطرب ونگران است .
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به او نگاه هم  یگشت وبدون آنکه حت یوقت درهم وآشفته به خانه برم ریشبها د نیکه با هم داشتند آرم یبرخورد نیاز آخر بعد

 . گرفتیم شیراه اتاقش را در پ یحرف چیه یکند ب

 

برد چند بار به  یرد وبدل نشده و در حالت قهربسر م نشانیب یحرف چیچند وقته ه نیر ابود ، د یهنوزاز او دلخورو عصب نیآرم

کار  نیاو را از ا نیزده آرم خیکند اماهربار ،رفتار سرد و یخودش جرات داده بود که به خاطر حرف آن روزش از او عذر خواه

 کرد. یمنصرف م

 

 یوراحت یسبک داحساسیامتحانش راامروز داده بود واصوال با نیشد،آخر رهیمبهم شب خ یکیودوباره در تار دیکش یقیعم نفس

را  نینمره درس آرم ممیتوانسته ماکز نکهیمطمئن بود و از ا شیبرد. از پاس شدن همه درسها یلحظات لذت م نیکرد واز ا یم

 کرد یت نمیورضا یاز آن خودش کند اصال احساس شاد

 

ناخود اگاه به فکرچهار ماه  دیشیاند یم دیبه ترم جد یش پر از ترس ودلهره است وقتچرا همه وجود دیفهم یم یبه خوب خودش

کم  نیبا آرم شیروز از زندگ کیگذشت  یشد هر روز که م یافتاد و دلش پر ازغم و غصه م یم نیبا آرم شیمانده از زندگ یباق

 کرد یم یدرهم فرو رفته وعصب ااو ر یزیاز هر چ شتریب نیشد و ا یم

 

جهنم  موی)امکان نداره حاال که زندگ کردیکه قلب منجمد شده اش را گرم م یجمله ا نیآخر ادیافتاد ،به  نیآرم ادیبه  دوباره

 یاش حرکت نامنظم نهیجمله فکش از خشم منقبض شده بود وقفسه س نی( اگرچه در هنگام گفتن ا یبذارم ازم جدا بش یکرد

، اما  ییدوست داشتن وعذاب جدا کرد،احساسیم قرارشیب شیادآوریکه با  ی،حس ودنهفته ب یاحساس شیداشت اما در تن صدا

 را باور کند . نیآرم یحرفها دینبا دادیدانست چرا عقلش به او فرمان م ینم

 

 یهم حت یکیتار نیبود در ا شیزندگ یرگیگر ت ییتدا شیاهیس ستیشب نگر کیودوباره به آسمان تار دیاز عمق وجود کش یآه

چهره  ی،برا یمهربان یهمراه با خشم وگاه ی،گاه یشگیهم یزد . چقدر دلتنگش بود ،دلتنگ بحث ها یستاره سوسو نم کی

 زیرا ر اهشیچشمان درشت وس طنتیکه با ش یوقت ی، برا دادیابهت م فتارشکه به ر یظیآن اخم غل یپرازخشم ومغرورش ، برا

دلتنگ  ی،حت کردیم قراریب نهیکه قلبش را در قفسه س یوزش ! همان نوعومرم نیریش یلبخند ها ی. برا دیخند یکرد وم یم
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را دوست داشت  یزخودراضمرد مرموز وا نیا زیداد ؛بود ،او همه چ یهم م دنشیوخند دنیکه به نوع لباس پوش ییرهایگ

 تدیپرسیوم

 

 را بست واز ته دل زمزمه کرد چشمانش

 

 او را تحمل کنم ( یسرد وسخت ب یروزها دیمرد مغرور جدا شوم چگونه با نی!اگر از ا ای)خدا

 

قلبش گذاشت  یدستش را رو اریاخت یهمه وجودش به لرزه افتاد ،ب بیعج ی،چشمانش را گشود اما با غرش قیعم یبا نفس همراه

پراز وحشت خانه  یکیفرو رفت .تار مطلق یکیلحظه خانه در تار کیزد ،هنوز خودش را جمع نکرده بود که در  هیتک واریوبه د

عادت کرد  یکیچشمانش که به تار دیایکنار ب تیموقع نیکرد بر خودش مسلط شود و با ا یسع دیاینفسش بند ب شدیباعث م

انداخت وهر  یمبل نشست .ترس ووحشت به همه وجودش چنگ م نیاول یوضعف رو یکند وبا سست دایتوانست راه خودش را پ

 کرد یصال میو است یرا داشت در آن لحظات پراز هراس احساس درماندگ یحکم قرن شیگذشت برا یلحظه که م

 

شب ترسناك برق هم رفته بود .دوباره غرش رعد وبرق  نیدلهره آورش وحشت داشت وحاال در ا یکیتمام عمرش از شب وتار در

که هراسان و  ییپاها یشد وصدا یم شتریر لحظه به ادیوفر هیگر ی.صدا ختیدلخراش قلبش را فرو ر یغیج یومتعاقب آن صدا

 یچارگیضعف وب نهمهیکنترل ترس درونش آشفته به مبل چنگ زد؛ از ا یبود.برا ردبا عجله در رفت وآمد بودند نفسش را بند آو

 دیشن یوالتماس را به وضوح م هیگر یاش گرفته بود و صدا هیخودش گر

 

که اصال فکر نکند  یزیخواست به تنها چ یبود دلش م دهیصفررس رینفسش به ز لحظات سخت وطاقت فرسا اعتماد به نیا در

گرفتن شماره  یبرا افتنشیگشت پس از  زیم یاش به رو یرمقش به دنبال گوش یباشد اما به ناچار با دستان ب نیتماس با آرم

را گرفت . باز هم  نیوبا انگشتان لرزانش شماره آرم دیترس درونش گرد یاراده قو میتسل تایدو دل شد اما نها یلحظه ا نیآرم

خواست  یدلش م یمواقع نیبگذارد متنفر بود در چن غامیخواست پ یکه از او م یمرد یبود از صدا ریگ غامیپ یرو شهیمثل هم

 بکوبد . واریرا محکم به د یگوش
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 یفرو رفت . حس یکیشن وسپس دوباره در تارلحظه رو کیباعث ترس مضاعفش شد خانه در  یقو یونور زیرعد رعب انگ یصدا

شماره شرکت را گرفت ومنتظر وصل تماس شد بعد از چند  یدر شرکت باشد از سر ناچار دیهنوزبا نیگفت آرم یدر درونش م

 دیچیپ یدر گوش یحوصله منش یخسته وب یبوق صدا

 

 ! دییبفرما خیشرکت ساخت وساز مشا-

 

 : دیآرام نال دیلرز یکه از وحشت م ییتن صدا با

 

 هستن ؟ خیسالم ! دکتر مشا-

 

 سکوت گفت : یشده است پس بعد از لحظه ا جیزده اش گ جانیه یاز صدا یبود که منش مشخص

 

 هستن یجلسه مهم یتو شونیا ی.......ول یبله ..........ول-

 

 گفت : مضطرب

 

 باهش حرف بزنم! دیبا دیکنم بهشون بگ یخواهش م-

 

 خانم !! یول-

 

 س آب دهانش را قورت داد وعاجزانه گفت :تر با
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 -کنم ! یم خواهش

 

خواسته  میتسل ریکرد ناگز یخواهشش م رفتنیاورا مجبور به پذ هیسا زیبه فکر فرو رفت لحن وحشت زده والتماس آم یا لحظه

 اش شد ومحترمانه گفت :

 

 یلطفا چند لحظه گوش-

 

 یبزرگ دیمقابل اسال نیبه در وارد اتاق کنفراس شد آرم یاز جا برخواست با زدن تقه ا عیقرار داد وسر شیرا سر جا یگوش

 به حاضران در جسله بود یحاتیبود و در حال دادن توض ستادهیا

 

 دینگاه مقتدرانه اش را به او دوخت و آمرانه پرس یریام یورود آقا با

 

 شده ؟ یزیچ-

 

 شد وگفت : کیبه او نزد یریام

 

وحشت زده ومضطربند  یلیهستن ، از صداشون کامال مشخصه خ کیهمسرتون پشت خط  یخوام آقا!............ول یمعذرت م-

 ،اصرار داشتند حتما با شما حرف بزنن

 

 را برداشت وآرام زمزمه کرد زیم یرو یکرد و گوش یکوتاه یحاضران معذرت خواه از
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 افتاده ؟ ی!اتفاق هیبله سا-

 

 بغض آلود گفت : دیلرز یکه فکش از ترس م یحال در

 

 ........یکیبرق رفته ........من تو تار نجاینه !.........فقط ......فقط ا-

 

شب وحشت دارد  یکیکه چقدر از تار دیفهم یکرد وم یدرك م تیموقع نیحال او را در ا یبه خوب نیکرد .آرم ستنیبه گر شروع

 ش بخش گفت :مهربان وآرام یبا لحن لیدل نیبه هم

 

 تا برق وصل بشه یتحمل کن کمی دیوبا هیآروم باش !،برج مجهز به برق اضطرار زمیعز-

 

 وصل بشه حتما تا حاال وصل شده بود یخواست برق اضطرار یساعته که برق رفته ، اگه م میبه ن کیاما نزد-

 

 کرده باشن دایپ یها اتصال یکش میممکنه س-

 

 ادیم یبیعج ی،وصداها ختهیدونم که تمام ساختمون تو هم ر یدونم ! فقط م یمن نم -

 

 : زگفتیآرامش بخش باشد محبت آم کردیتالشش را م تیکه نها ینگران با لحن نیآرم
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 رسونم یزود خودمو م یلی،منم خ یکن آرامش خودتو حفظ کن یسع-

 

 دیزد پدرش مضطرب پرس یدر حرکاتش موج م یونگران شیگذاشت تشو شیرا سر جا یگوش

 

 افتاده ؟ یاتفاق یبراحاج عل-

 

 برداشت وگفت : یصندل یپشت یرا از رو پالتواش

 

 برم خونه عیسر یلینه اون خوبه ،فقط من مجبورم خ-

 

 :دیهراسان از جا برخاست وپرس نیآرت

 

 خوبه ؟ هیحال سا-

 

 سکوت آرام وکوتاه گفت : یوپس از لحظه ا دیچرخ نینگاهش به سمت آرت اریاخت یب

 

 آره اون حالش خوبه ! -

 

 ؟ یهراسون نهمهیاگه اون خوبه پس چرا تو ا-
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 برداشت وگفت : زیم یرا از رو فشیک

 

 ترسهیم یکیبه شدت از تار هیبرق برج قطع شده وسا-

 

 وگفت : دیرا عقب کش شیصندل

 

 ! امیپس منم همرات م-

 

 کنم تو جلسه رو اداره کن! ی!،خواهش م ستین یازینه ن-

 

سالن را پر کرده بود از انجا خارج شد و با عجله  یکه فضا یتوجه به همهمه ا یکرد وب یکوتاه یدر جلسه عذر خواه نیحاضر از

 خودش را در اتاقک آسانسور انداخت .

 

خارج شد .شماره  نگیرعت باالاز پارکشد وبا س نیگرفت سوار ماش یرا م یکه شماره نگهبان یشد ودر حال نگیعجله وارد پارک با

افزود .دوباره وسه باره شماره را گرفت اما همچنان بوق اشغال اعصابش را بهم  یم شیبر نگران نیزد وا یاشغال م ینگهبان

 اما انقدر بوق خورد تا اشغال شد ستادیمنتظر ا یو اندک رفت.شماره همراه نگهبان را گ ختیریم

 

 افتاده باشد ( ی:) ممکنه چه اتفاق دیشیخود اند با

 

شماره اش را گرفت اما هنوز وصل نشده بود که به  عیافتاده سر یدانست چه اتفاق یافتاد احتماال او منزل بود و م ینیام ادیب

از  یشماره ا افتنی یووا رفته تماس را قطع کرد ودر ذهنش برا یافتاد به همراه خانواده اش به شهرستان رفته ،عصب ادشی
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از آنها داشته باشد  ینداشت که بخواهد شماره ا یکدام رفت وآمد چینبود در واقع او با ه یکس چیبرج جستجو کرد اما ه نیساکن

 کردیاش م یعصب شتریخود به خود ب نیوا کردی.فکرش اصال کار نم

 

به محض وارد شدن به خانه  هیا ساچر دیفهم یم یدانست، به خوب یرا م لشیشب وحشت داشت واو دل یکیاز تار یاز بچگ هیسا

 ینوران یفضا نکهیکند .اما با ا یخانه را در شب از روز روشن ترم یکند وفضا یهمه لوسترها را روشن م یزیقبل ازهرچ

 دییایکنار ب تیوضع نیبا ا هیبه خاطرسا ودکرده ب یهربارسع ازاردیچشمانش را به شدت م

 

بود که مانع بروز  دهیکش یبه غم نشسته بود، چه زجر شهیهم یعسل یومعصوم با آن چشمها بایدلتنگ چهره ز چقدر

توانست انجام  یکه م یتنها کار تیموقع نیشد .در ا یدلتنگش م شتریگرفت ب یاو فاصله م شترازیاحساساتش شود ،اما هرچه ب

هراسان پاسخ  یبا تک بوق هیمنتظر وصل تماس شد سا جانیوبا استرس وه فتبود که به او آرامش دهد شماره اش را گر نیدهد ا

 داد :

 

 !!......... نیالو آرم-

 

 شدیاش م ینگران ارباعثیاخت ینهفته بود ب شیکه در لحن صدا یمحسوس لرزش

 

 ! زمیعز یخوب-

 

 لرزه ی،همه وجودم داره از ترس م ستمیاصال خوب ن-

 

 بخش گفت: آرامش
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 نباش ! یچیراهم ،پس نگران ه یمن تو-

 

 گفت : شانیپر

 

 کن ! یآروم رانندگ کنمی!....... خواهش م نیکنم آرم یخواهش م-

 

 دیپرس عیسر

 

 چرا ؟-

 

 یوممکنه تصادف کن زنیل ابونهایخ-

 

 لبخند گفت : با

 

 خودت ! ای یتو نگران من-

 

 ارزش داشت ییایدن شیبرا نیاز او ناراحت نبود وا گرید نیداد آرم یمضاعف هیبه او روح نیسرخوش آرم لحن

 

 فتهیب یخوام برات اتفاق یمن فقط نگران توام ،نم-
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 کرد فقط نگران خود اوست گفت : یاعتراف م هیسا نکهیاز ا یسرخوش با

 

 اونجا ! امیب عیو نتونم سر فتهیب یاتفاق یترس یم-

 

 اضافه کرد وگفت : یلحن کالمش دلخور به

 

 نبود. نیمن اصال منظورم ا یول یو با منطق خودت برداشت کن یزیهر چ یعادت دار شهیتو هم-

 

 دیپرس یهمراه با لبخند پرنشاط طنتیش با

 

 تونم بپرسم منظورت چه بود؟ یم-

 

 منظور من برات مهم شده تیموقع نیا یحاال چرا تو-

 

 غمبار گفت : یقیقلبش گرفت وهمراه با نفس عم هیجمله آخر سا یادآوری با

 

 چقدر مهمم! میخواست بدونم برا همسر قرارداد یفقط دلم م -

 

 عوض کردن موضوع گفت: یپس هنوز هم ازاو دلخور بود ، برا ختیقلبش فرو ر نیآرم هیکنا از
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 ...... ادی یترسم ،از ترس نفسم باال نم یم یلیخ نیآرم-

 

 !........ زمیآروم باش عز-

 

 کل ساختمون وگرفته. ادیوفر غیو ج ادیم یوحشتناک یصداها رونیب یتونم آروم باشم وقت یچطور م-

 

 ترسه یشب م یکیمثل تو ازتار یکیحتما -

 

 ،انگار....... کنینزد یلیاما صداها خ-

 

 وبا آرامش گفت: دیحرفش پر وسط

 

 یکه باعث ترست م یزیکنم تامن برسم اصال به چ ی،خواهش م یکن آرامش خودتو حفظ کن ی! ،آروم باش و سع زمیعز هیسا-

 شه فکر نکن

 

وناخوداگاه آرامش در  شدیاش م یباعث دلگرم اریاخت یگرمش ب یچند وقته دوباره مهربان شده بود ،تن صدا نیبرخالف ا نیآرم

 دواند . یم شهیتمام وجودش ر

 

واز ترس  دیاز ته گلو کش یغیاراده ج ی.ب دیهمه خانه لرز یبیمه یکه با صدا کردیقشنگش فکر م یوحرفها نیبه آرم داشت

همچنان  نیاصال قادر به تکان خوردن نبود .آرم یول دیشن یرا از پشت خط م نیمضطرب آرم یاز دستش افتاد صدا یگوش

 گفت: یفیرمق وضع یب ییراکه کنارش افتاده بود برداشت وباصدا یگوشحسش  یزد با دستان ب یم شینگران ووحشت زده صدا
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 بله......-

 

 حالت خوبه؟ هیسا-

 

 آره !.......آآآآآ-

 

 بود؟.... یچ یصدا نیا-

 

 دونم!...... ینم-

 

 گفت: هراسان

 

 ؟ یخوب یمطمئن-

 

 سرم آوارشده. یلحظه فکر کردم خونه رو هیآره خوبم!.......فقط برا-

 

 دن . یانجام م یساختمان یکارها رونینگران نباش ،حتما ب-

 

 گفت: لیدل نیکرده به هم تیهم سرا نیخنده اش گرفت حس کرد ترس او به آرم نیحرف آرم از
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 ! یطوفان یهوا نیا یوقت شب ،وتو نیا-

 

 گفت: هیآرامش سا یکه زده بود خنده اش گرفت اما برا یهم از حرف خودش

 

 یزن یبامن حرف م یکه حال تو خوبه ودار نهیامکان داره ،مهم ا یزیهرچ-

 

 پرازشوق شد وگفت: دانستیم یزیراارزشمندترازهرچ شیمهم بود که سالمت نیآرم یبرا نهمهیا نکهیا از

 

 ؟یتو واقعا نگران من یعنی-

 

 وجود داره ! میزندگ یهم تو یا گهیمگه مهمتر از تو کس د-

 

شده بود  دیشد اما بازهم دچارترد قیبه همه وجودش تزر یلذت بخش یهمه وجودش پراز شوق شد وگرما نیجمله آرم نیا از

 چقدر صحت داشته باشد تواندیم نیاعتراف آرم نی، ا نکهیا دیترد

 

 با آرامش گفت : نی.آرم دیشیاند یوحرفش م نیکرده بود ودر سکوت فقط به آرم سکوت

 

 .یبرترست هم غلبه کن یتون یم یاگه آرامشتو حفظ کن یول یدیترس یلیدونم خ یم زمیعز-
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 نبودم . تیموقع نیا یوقت تو چیتا حاال ه ستیتونم! اصال دست خودم ن ینم-

 

 . یش یتوهم آروم م ینجوری،ا میباهم حرف بزن ایب-

 

 ؟یدرچه مورد-

 

 وباعث آرامشت بشه . یکه تو دوست دار یزیهرچ-

 

 خالص بشم. تیموقع نیکه ازا نهیکه من دوست دارم ا یزیتنها چ-

 

 فکر نکن . نیا رازیبه غ زیچ چیفکر کن من کنارتم وبه ه زمی!......عز هیسا-

 

 .......یول-

 

 آرمش بخش گفت: یبالحن

 

 !یدیدونم چقد ترس یشنوم وم یصدات و م نیمن کنارتم ،.....بب-

 

 خونه ..... یتو انیدارن ب یکنم چند نفر پشت درهستن که سع ی. حس م نیتونم آرم ینم-
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ده  یمن کنارتم مطمئنا بهت آرمش م نکهیحس ا یببرم ،ول نیتونم اونو ازب یداره که من نم شهیر یکیترس توازتار هیسا نیبب-

 .یشه اصال فکرنکن یکه باعث ترست م یزیکن به چ ی،پس سع

 

 ! شهیکنم نم یم یهرکار یکنم ول یم یدارم سع-

 

 یترس یم یکیبهت نگفته چرااز تار یتا حاال کس -

 

 داشتم. یترس واز بچگ نیگه ا ینه فقط مامانم م-

 

 یبره. ما هم که نم یو اونجا خوابت م نیرزمیز یتو یرفته بود یبار از سر کنجکاو هی یبچه بود یوقت ادیم ادمیدرسته ... -

از خواب  ی.وقت یخونه هست نیرزمیز یتوتو نکهیغافل از ا میگشت یکوچه ها به دنبال توم ی. همه دربه در تو ییدونستم تواونجا

خونه نبود که به دادت برسه ما همه از ترس  یکس تو چیاما ه یکش یم غیوازوحشت ج یببنیم کیهمه جا رو تار یش یدارمیب

از  یکی یکردیم هیتک وتنها گر نیرزمیوحشتناك ز یکیتار یوتو تو میزدیسر م هایوکالنتر مارستانایبه ب میگم شدن تو داشت

 میدیرو د یرفت یاز ترس از حال م یوتوکه داشتن هتو خون میختیر مهی. همه سراس دهیو بهون خبرم شنوهیها صداتو م هیهمسا

 یفکر م شهی. من هم یدیکش یم غیوشب تو خواب ج یدید یکابوس م شهیتا چند وقت هم یکردن نداشت هیگر ینا گهید

که  دمیتازه فهم یشب وحشت دار یکیاز تار یهمون شب اول بهم گفت یره اما وقت یم نیکابوس ازب نیکردم با بزرگ شدنت ا

 صفحه ذهنت ثبت شده یتو شهیمه ین خاطره تلخ هنوزهمراهته وبرایا

 

باعث فرارم  یوحشتنانک یمطلقم وصداها یکیتو تار نمیب یخواب م یتو شهینم،همیب یم ییبه طور مبهم کابوسها شهیمن هم-

 خورم. یفقط به در بسته م دومیشه اما هرچه که م یم

 

 ره. ینم نیازب یسن در ذهن حک بشه به راحت نیا یکه تو یزیتو اونموقعه سه سالت بود وچ-
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 به خاطرت مونده زیخوب همه چ یلیتوخ-

 

 وآهسته گفت : دیکش یقیعم نفس

 

 عمرمه که همه لحظاتشو دوست دارم وبرام ارزشمندن یسالها نیمن ازبهتر یدوران نوجوان-

 

 .ارمیبه خاطر نم یچیباشما ه هامیمن از بچگ-

 

 توفقط چهار سالت بود. میما از اون خونه رفت یوقت-

 

 : دیخنده پرس با

 

 ؟! میهم باهم کنتاکت داشت یبچگ یما تو-

 

 دیکش یم تویطال یواونم موهها یکرد یوپاره م نیآرت یدفتر و کتابها شهیبود هم نیبهتراز آرت یلینه ،تو رابطه ات بامن خ-

 

مهربانش در آن لحظات  یوچقدر صدا گفتیم یآرام کردنش ازهر در یبرا نیباعث آرامشش شده بود ،آرم نیزدن با آرم حرف

که همه  گشودیم یسفره دلش رامقابل مرد ایر یواو چقدر ساده وب دیپرس یم قشیبامحبت از عال نیولذت بخش بود .آرم نیریش

 بود شیزندگ

 



 یمهمان زندگ

1262 
 

درسر دارد به عمق  یکوچک یاهایچه رو فیدختر معصوم وظر نیا نکهیگوش سپرده بود وازا شیبا همه وجود به حرفها نیآرم

 که نه! ایدخترفرشته صفت رادارد  نیا اقتیاو واقعا ل ایکه آ دیاندشیبرده بود وبا خود م یپ ششیآال یوجود پاك وب

 

 ختیرشته افکارش از هم گس هیزده سا جانیه یصدا با

 

 شه . یداره تموم م لمیشارژ موبا نیآرم-

 

 نم.ز یتلفن خونه زنگ م ینداره ،قطع شد رو یرادیا-

 

 کنه. یواونم بابرق کار م ستیکه برق ن یفراموش کرد-

 

 آرام کردنش گفت: یشد پس برا یم نیآرم یبود که خود به خود باعث نگران شیدر صدا یلرزش

 

 .......کمینگران نباش من نزد-

 

 شتریپدال گاز فشرد وسرعتش را ب یپارو یتمام شده ،پراز دغدغه ونگران لشیداد که شارژموبا ینشان م هیصدا ازطرف سا امدنین

 کرد.

 

دررفت وآمد بودند  ردر،یکه با عجله ازز ییقطع شده بودوباترسووحشت تنها به پاها نیکه تماسش با آرم شدیم یربع کی

 نداشت ستنیگر ینا گریشده بود انگار که د لیآرام تبد یوالتماس به ناله وخواهش غیج ی.صدا ستینگریم
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شد امکان نداشت  رهیاش حبس شد متوحش ولرزان به در خ نهیدرقفل نفس در س دیکل دنیآرام ومتعاقب آن چرخ یپچ پچ با

کنارش رابرداشت  زیگل م یدفاع ازخود گلدان رو یحسش برا یمدت کم خودش رابه او رسانده باشد،با دستان ب نیدرا نیآرم

،نفسش بند آمده  افتیانعکاس  وارید یپر از وحشت بر رو یا هیشد و سانور کم در استانه در ظاهر  ریدرز یا دهی،قامت بلند وکش

 کردیدهد . حس م یقادر نبود به خودش تکان یحت دیلرز یمنجمد شد ،همه بدنش رعشه گرفته بود وم شیوخون در رگها

 محکم فشرد گرشیحال به مبل چنگ انداخت و گلدان را در دست د یروحش ساعتها با کالبدش وداع کرده ، سست وب

 

 !!............ هیسا-

 

از دستش افتاد . از جابرخاست  ارگلدانیاخت یتازه گرفت، ب یشد وجان دهیروح به کالبدش دم نیآرم یگرم ومهربان صدا نیطن از

 ی،کس بانشیوپشت یمرد قهرمانش بود،تنها حام نیفشار ترس خود را درآغوشش انداخت.ا ریوز یزیوبه طورغر دیوبه طرفش دو

 برساند بیبه او آس توانستیونم خواستیکه نم

 

از ترس به  نیپناه درآغوش گرم آرم یب یرابه دورکمرش حلقه کرد واوراتنک در آغوش فشرد .به مانند کودک شیبازوها نیآرم

 نوایدخترك ب نیا دیچرخیم نیواژه در ذهن آشفته آرم کی.تنها ستیاش فرو کرد وباشدت گر نهی،سرش را درس دیلرز یخود م

را  شینهاد وبا محبت موها هینرم سا یموهها یآرامش خود لبش را رو یازغم برا ندهآک یاراد با قلب ی.ب ستین یزندگ نیحقش ا

 غرق بوسه کرد

 

وآرامش  یداشت ودر آن احساس وابستگ اجیآغوش احت نیدرتک تک تاروپود وجودش منتشر شد ،چقدر به ا یلذت بخش یگرما

کرد آرام در  ینرمش را نوازش م یکه موهها یراتنک تر کرد وباتمام قدرت اورا به خود فشرد ودرحال شیکرد. حصار دستها یم

 گوشش زمزمه کرد:

 

 کنه ! تتیدم اذ یاجازه نم یکس چی! ،آروم .......من به ه زدلمیآروم باش عز -
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خود رابه  یبازو تشیحما یکه با محبت برا یودر حال دیکش رونیاورا از آغوشش ب نیآرام شد .آرم یکم نیحرف آرم نیا از

 مبل نشاند وگفت: نیاول یرا باخود به طرف مبلها برد ورو کرداویدورکمرش حلقه م

 

 ارمیآب قند ب هیتا برات  نیبش نجایا-

 

 برنداشته بود که هراسان مچ دستش را با هردودست محکم گرفت وگفت: یقدم هنوز

 

 بمون وتنهام نذار شمیکنم فقط پ یهش مخوام ،خوا ینم یچینه نه .....من ه-

 

 گفت: یریدلپذ بالبخند

 

 ترسم فشارت افتاده باشه. یاز ترس گلوت خشک شده ،م-

 

 پراز آب قند کنارش نشست وگفت: یوانیوارد آشپز خانه شدوبال عیسر

 

 یکن همه رو بخور یسع-

 

 گفت: نیکه حالش بهتر شده بود روبه آرم یاز خوردن آب قند کم بعد

 

 ن؟یصداها از چ یدینفهم-
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 .رکردنیآسانسورها گ یکرده وچند نفر تو یساختمون اتصال یها یکش میچرا !س-

 

 !چارهایب -

 

 ! هیچ انیبرم بپرسم جر یکردن اگه توبهتر یاتصال یبرقها چه جور دمیتو نپرس شیپ امیب عتریچون عجله داشتم سر-

 

 دستش رامحکم گرفت وگفت: عیسر

 

 تنها نذار. نجایکنم منو ا ی،خواهش م امیمنم همرات م-

 

 مونم. یتو م شیپ نجایرم و هم ینم جایباش اصال ه زم،آرومیباشه عز-

 

 کوتاه گفت: یلیبود خ هیبود که نگران حال سا نیبه صفحه اش انداخت آرت یزنگ تلفن همراهش نگاه یباصدا

 

 ؟یکرد کاری. جلسه روچ ستین ینگران یاون حالش خوبه وجا-

 

 گفت: یعصب یشده بود بالحن نیاوخشمگ یکه ازجواب سرباال نیآرت

 

 داشته باشد . یجلسه خصوص هیبا خودت  دیگفت با یم یمحمود یاداره اش کردم،اما آقا یهمونطور که دستور فرموده بود-
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 و بزاره. یجلسه خصوص هیگم باهاش قرار  یم یریباشه ،فردا به ام-

 

 ؟یندار یخوب پس بامن کار-

 

 را در دست فشرد وگفت : هیسرد ولرزان سا دست

 

 .نمیو بب یخوام مهندس کاو یبگو فردا اول وقت م یریبه ام یاگه هنوز شرکت-

 

 اومده؟ شیپ یچرا،مشکل-

 

 کارش داشته باشه. نیا یتونه برا یم یحیدونم چه توض یکرده نم یبرج قاط یها یکش میس-

 

 اون مقصره ؟ یعنی-

 

 ما دست اونه. یبرقکار یبه هر حال همه پروژه ها-

 

 ،برقها هنوز قطعن؟ نیحاال چکارش کرد-

 

 آخر کارشون باشه گهیاره ،اما فعال اتفاقات برق گرفتارشو فک کنم د-
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 ؟ دهیند بیآس ی........ کسفتاده؟یکه ن یاتفاق-

 

 دونمینم قیدق-

 

 سالم برسون. هیگم .به سا یباشه بهش م-

 

 دیانداخت وپرس هیبه سا یگذاشت ونگاه زیم یرورا  یگوش

 

 ؟یشام خورد-

 

 آرام گفت: یلرزش با

 

 اره-

 

او را از جا بلند  نیانداخت ،آرم نیمشتاق آرم دگانیونگاه خسته اش را در د دیکش یباوصل شدن برق نفس راحت وهمزمان

 کردومهربان گفت :

 

 یوراحت بخواب یبر گهیبهتره د-
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 زمزمه کرد آرام

 

 ریشب بخ-

 

 کرد وبا آرامش نجوا کرد یاو را تا دراتاقش همراه نیآرم

 

 ! یخوب بخواب زمیعز-

 

 پر از عشق به تختخواب رود . یآسود وقلب یالیبود تا با خ یجمله کاف کی نیهم تنها

 

 میدر رختخوابش ن هیرساند .سا هیسا نیووحشت زده خودش را به بال دیهراسان از خواب پر یغیج یاز صدا نیبعد آرم یساعت

 وآرام گفت : دیلبه تخت نشست واو را به آغوش کش یکنارش رو ختیریبه شدت اشک م دیلرزیکه م یبود ودرحال زیخ

 

 ! ..... زمیآروم باش عز-

 

 دهانش را قورت داد وبغض الود و لرزان گفت : آب

 

 با زور منو تو قبر بذارن خواستندیاونا م-

 

 تموم شده گهیاال دخواب بوده که ح هیاون فقط -
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 گفت: باضعف

 

 کابوس .......... نی.ا نیآرم ستیدست خودم ن-

 

 اش شدت گرفت هیگر

 

 کنارتم شهینباش !من تا هم یچینگران ه-

 

 .ستمین یزیچ چینگران ه یباش شمیتو که پ-

 

 کرد آرام نجوا کرد: یرا نوازش م شیکه موهها یاش چسباند ودر حال نهیرا به س سرش

 

 !زارمیکشم کنارتم و تنهات نم یکه نفس م یمطمئن باش تا روز-

 

 یحرف را م نیآرام کردنش است که ا یدانست تنها برا یرا باور وبه او اعتماد کند ،م نیآرم یحرفها دیکه نبا دیفهمیم یخوب به

 افتاد. یه تپش مقلبش ب اریاخت یوب دیرسیوجودش به آرامش م نیحرف آرم نیچراهر بارازا دیفهم یزند،اما نم

 

 نیقرار آرم یشد .نگاهشان درهم گره خورده بود نگاه تب دار وب رهینور کم به او خ ریبرداشت ودر ز نیآرم نهیس یرا از رو سرش

ازآن  شهینگاه ملتهب تا هم نیدر عوض ا یرا بدهد ول شیکرد،حاضر بود همه زندگ یهم داشت نابودش م یکیتار نیدرا یحت

 اوباشد .
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 :دیآرام پرس دیلرز یم جانیکه از ه ییباتن صدا نیآرم

 

 ؟ی!تو .....تو چرا ازمن متنفر هیسا-

 

تصوررا درمورد او داشته باشد تنفر در برابر اندازه عشقش  نیا نیباعث شده بود آرم یزیمبهم و گنگ به او انداخت ،چه چ ینگاه

 منصفانه نبود یلیخ

 

 فرو داد وگفت : یدهانش را به سخت آب

 

 وقت ازتو متنفر نبودم چیه من-

 

 ودرمانده گفت : نیغمگ

 

 . یدر عذاب نهمهیپس چرا؟ ..........پس چرا از بودن بامن ا-

 

بود. آرام  یانصاف یببرد اما تنفر آخر ب یبه وسعت عشقش پ نیآرم خواستیواژه تنفر بود ،اگرچه هرگز نم ریذهنش درگ هنوز

 زمزمه کرد

 

 .ستین یشگیچون بودن در کنار تو هم-
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 :دینال دهیبر دهیو بر مقطع

 

 اما من .....من.....!-

 

 دیکش شیموها انیم یآنقدر هم ساده وراحت نبود .کالفه دست تیکرد ،انگار گفتن واقع اریخاموش شد وسکوت اخت یعصب

درنگاهش  رهینان خهمچ یانداخت ،لحظه ا یضربان قلبش را به نوسان م هیداد،نگاه منتظر ومشتاق سا رونیونفسش را با صدا ب

 : دیو پرس اوردیطاقت ن هیسا تای،نها دیکشینفس م یبه سخت

 

 ؟ نیآرم یتوچ-

 

 قاطع گفت : یفرو داد وبا لحن کجای شیها یودودل دیبزاق جمع شده در دهانش را به همراه همه ترد تمام

 

 وتا آخر عمر! شهی!هم یخوام فقط مال من باش یم-

 

شد  رهیحرف چه بود ؟.....مبهوت و سردرگم درنگاه مرموز وعاشقانه اش خ نیا ی؟........معن یچ یعنی نیجا خورد . ا یا لحظه

 نداشت ؟..... ایکه وجود داشت  یاعتراف باشد ؟اعتراف به عشق یبه معن توانستیکه تا ابد مال او شود !......... م خواستی،م

 

در کار  یدستور شهیش هم مصمم ومحکم بود ،نه!.... مثل همنبود ،لحن کالم یشگیهم دیاز ترد ینگاه شعله ورش اثر درعمق

 عاشقش شده باشد! نی!،امکان نداشت آرم توانستیهم نبود .......اما نم ینبود ،اما خواهش والتماس

 

که  دیفهم یم یبه دلش چنگ انداخت ،به خوب دیکرد بازهم ترد یانداخت ودر سکوت هزار بار جمله اش را حالج نیرا پائ سرش

 بست یدل م نیآرم یبه حرفها هودهیب دیپس نبا ست،یخانه ن نیمهمان ا گریاز چند ماه د شتریب
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 شدو محزون گفت: رهیچانه اش برد وسرش را باال آورد ودر عمق چشمان مرددش خ ریدست ز نیآرم

 

 !یدوستم داشته باش یتون یکنم بهم نگاه کن وبگو چرا نم یخواهش م-

 

توانست اعتراف کند که چقدر  یواهمه داشت . نم نیاما از نگاه کردن به چشمان مشتاق آرم شدیپرپر م نهیداشت درس قلبش

 وآرام اما محکم گفت : دیسرش را عقب کش یابراز کند .کم یراحت نیوسعت عشقش را بهم توانستیوابسته وگرفتارش است .نم

 

 کنم. ینم ییواونو ازتو گدا شمیودربند عشق نم ریوقت اس چیمن ه-

 

 زده زمزمه کرد: جانیه یخفه ا یصدا با

 

 تا ابد همسرت بمونم خوامیاما من دوستت دارم وم-

 

 نیپرده گفته بود اما در نظرش ا یجمله را باصراحت وب نیدوستش داشت ،ا نیاز گرما در همه وجودش منتشر شد .آرم یموج

 !تیبود تا واقع یشوخ کیشتریحرف ب

 

 آب دهانش را قورت دادوآهسته گفت: نیاز کالم آرم یناش جانیسرکوب ه یبرا

 

 ما ازهمه!. ییکه منتظرجدا ی، کس یدوست دختر دار هیتو -
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 وگفت: دیکش یآه

 

 اعترافه ،بذار اعتراف کنم که چقدر عاشقتم ! هی نیودوست ندارم ! ،اگه ا یکس چیازتو ه ریمن غ-

 

 وادامه داد دیکش یکالفه ا نفس

 

راه  نیا یوتو یومنو به خاطر همه اشتباهاتم ببخش یدوستم داشته باش یتونی!..... م تیمدلمحبت وه خوام،یمن فقط عشقتو م -

 یکن میهمراه

 

 ومتعجب گفت: جی،گ ریمتح ینگاه با

 

 ........یول-

 

 لبش گذاشت وگفت: یقرار به نشانه سکوت انگشت رو یوب آشفته

 

. هر قول  یووجودم وپر از دلهره کن یبنداز ادمیرو  یقرار لعنت نیخوام ا ینم گهینزن،د ییازجدا یحرف گهیکنم د یخواهش م-

 میفردا رو باهم ودر کنار هم وبا عشق به هم بساز ای،ب روزهیبوده ،مال د یوقرار

 

وبغض کرده به او  دیاش لبش رابه دندان گز هیکنترل گر یراپوشاند.برا دگانشیازاشک د یوهاله ا دیلرز اریاخت یوچانه اش ب لب

 تسینگر
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 تازه کرد وآهسته وآرام بخش ادامه داد ینفس

 

 که همه وجودش فقط مال توومتعلق به توست. یباشم ،مرد تیمرد زندگ نیوآخر نیاول خوامیباورکن که باهمه وجودم م -

 

فروخت امشب کجا رفته بود ؟! چه  یفخر م ایکه به همه دن یمغرور وازخود راض نیبود ؟! پس آن آرم نیخود آرم نیا یعنی

عشق رابارو کند ؟!......  نیتوانست ا یشود واز هم بپاشد ؟!....... اصال م یحد متالش نیکوه غرور تا ا نیباعث شده بود که ا یزیچ

هم خوردونابود رادر  شیاهایجمله کوتاه همه کاخ رو کیجمله ،تنها با  کیکرده وسپس با  کیبارها او را به خود نزد نکهیمگر نه ا

 کرده بود!!

 

 ودرگوشش زمزمه کرد: دیراگرفت و او را به آغوش کش شیشانه ها نیآرم

 

 .ینیمنو بب ینابود نیا شترازیکه ب ه،نخواهیسا ارمی یغرور توکم م ریمن دارم ز-

 

 گذاشت وآرام گفت: نیآرم نهیس یسرش رارو دیباترد

 

 ! نیمتاسفم آرم یلیمتاسفم ... خ -

 

مرد فقط  نیتوانست باورکند که قلب ا یمرد راباور کند؟چرا نم نیا یتوانست حرفها یچرا نم ستیآرام در آغوشش گر یا لحظه

 تپد ؟ یاو م یمال او وبرا

 

 تو وجودم خفه نکن نویریحس ش نیکنم ا ی!خواهش م هیسا -
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که قلبش را به تپش  یمرد نیبود ...... اول شیمرد همه زندگ نیا نکهیدار باشد،مگر نه ا شتنیخو نیازا شتریتوانست ب ینم گرید

 انداخته بود!.......

 

 یزدوحرارت بدنش هر لحظه باالتر م یم تمی؛ قلبش تندتند وبدون ر شدیصورتش پخش م یرو نیگرم ونا منظم آرم ینفسها

 رفت

 

خواست به اوفرصت دهد تا ثابت کند چقدر دوستش دارد  یبودن رانداشت پس چرا نم نیلحظه بدون آرم کیکه قدرت  او

 وازبودن بااو خوشبخت است .

 

 شانه اش گذاشت وبغض الود گفت: یسرش رارو خسته

 

 ...رمیم ی،من ......من بدون تو م نیتورو ندارم آرم یمن تحمل نابود-

 

 . شیدرون یدهایبود برهمه ترد یجمله مهر ابطال کی نیهم

 

******* 

 

فقط  یمرد مغرور واز خود راض نیهمه وجود ا نکهیوآسوده فرورفته بود ،از تصور ا قیعم یاحت وآرام در کنارش به خوابر نیآرم

 یتوانست باور کند همه زمزمه ها ی،اما هنوزهم ته دلش نگران بود ونم شدیم جانیمال او و متعلق به اوست وجودش گرم وپر ه

 تپد یبوده وقلبش فقط به خاطر او م یواقع کردهینجوا م گوشش درقبل  یساعت نیکه آرم یعاشقانه ا
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 لذت ببرد . ییایلحظات رو نیشد؛ نتواند از ا یبه جانش افتاده بود که باعث م بیعج یدلشوره ا نیریآن سحر گاه ش در

 

زد و او را محکم بغل  یغلط نیداد .آرم یبه او آرامش م کنواختشیضربان قلب آرام و یقرار داد ،صدا نیآرم نهیس یرا رو سرش

 آغوش گرم وپرحرارتش آرام به خواب رفت انیگرفت در م

 

***** 

 

 یب دهیدر کنارش خواب نکیا نیآرم نکهیشد، فکر ا نیگوشه لبش نشست وهمه وجودش سرشار از عشق به آرم حیمل یلبخند

در آن لحظه باعث  یزیاز هرچ شتریب نیاز آرم یخال یانداخت ،آرام چشمانش را گشود ،اما جا یقلبش را به تپش م اریاخت

 اندوهش شد.

 

 شد . یوباعث تند شدن ضربان قلبش م زدیکالمش در گوشش زنگ م نیگرم ودلنش یشدهنوز آوا زیخ میتخت ن یزده رو بهت

 

 امدنیکرد ن زیوگوشش را ت ستادیا یبهداشت سیاز خودش در اتاق نبود .پشت در سرو یمرتب بود واما اثر شهیتختش مثل هم ،

آماده و  زیفرو رفته بود و م یرفت خانه در سکوت خفقان آور نییاز پله ها پا ستیآنجا هم ن نیکه آرم کردیآب ثابت م یصدا

 شد یاش م ینگراندست نخورده صبحانه خود به خود باعث 

 

رفتار چندش آور  نیبا ا یبرا یقانع کننده ا هیتوج چیتوانست ه یزل زد نم زآمادهیانداخت وبه م یصندل یخودش را رو کالفه

 بود یمشترکشان آخر نامرد یروز زندگ نیکند ،تنها گذاشتن او در اول دایپ نیآرم

 

 یآب راهنیپ یرو یدیسف وریسرحال وبانشاط وارد شد . پل نی.آرم دیاز جا پر زیوت ختیبسته شدن در افکارش از هم گس یصدا با

 یوبا لبخند سرخوش ستادیا شیراحت کرد . روبرو یرا تا حدود الشینبودن لباسش خ یبود .رسم دهیپوش نشیبه همراه شلوار ج

 گفت :
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 شده ! داریخودم زود ب یچه خبره امروز خرس کوچولو-

 

شود .نگاهش را  نیبخواهد خودم آرم یلذت بخش بود که روز شیهم برا شیآرزو یشوق شد حت زازیواژه خودم وجودش لبر از

 اورا تنها گذاشته گفت : نکهیاز ا یشکل آشپزخانه انداخت وبا دلخور یقور یواریساعت د یرو

 

 وقت صبح ؟ نیا یساعت از هشت گذشته ،حاال تو کجا بود نی،بب ستیهم زود ن یلیخ-

 

 قدم به سمتش برداشت وگفت : کیلبش پهنتر شد و یلحن مواخذه گر کالمش لبخند رو با

 

 ساختمون از کجا بوده یها یکش میس یاتصال لیدل نمیرفته بودم بب-

 

 وادامه داد زشدیآم طنتیش لبخندش

 

 شده یچ دمیتو بودم ونفهم ریکه اس شبید-

 

 شده بود ؟ یحاال چ-

 

 : گفت
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 اتاقش یبوده تو دهیانشعاب کش هی یکنتور اصل ریاز ز نیاز ساکن یکیپسر -

 

 گفت : آرام

 

 بود ؟ یچ لشیدل-

 

 حماقت دیشا دونمینم-

 

 ستین یاتصال نیشرکت شما پاسخگو ا گهیخوب پس د-

 

 کرد نجوا

 

 ستیآره ن-

 

 دیآرام ونگران از او پرس وسپس

 

 ؟ نجایا ادیبگم مامانم ب یخوای؟ م یندار یتو حالت خوب ؟.... ناراحت-

 

با مادرش راحت  نهمهیبرخالف اخالق خشکش ا دیدیم نکهی،اما از ا شدیباعث رنگ به رنگ شدنش م شتریب نیسوال آرم نیا

 شادمان بود .خودش را آرام در آغوشش جا به جا کرد وگفت : ستیمیوصم



 یمهمان زندگ

1279 
 

 

 یکنیلوسم م یلیخ یمن حالم خوبه ، بذار برم ،دار-

 

 گفت : محزون

 

 لحظات بودم نیچقدر منتظر ا یدونیم-

 

به  نیآرم مینبود اما درعوض نفس مال یخبر ایمالیه ینیاز سنگ گری،د سوختیم نیآتش یوجودش مثل کوره ا ادیز یگرما از

انداخت ومشغول  ری.شرمزده نگاهش را به ز کردیوجودش را ذوب م یاز آتشفشان مراپ یبه ماننده گدازه ا شیهمراه تن گرم صدا

 کردن با انگشتانش شد یباز

 

شد  رهیان خجالت زده اش خهر دو دستش را پشت کمرش حلقه کرد ودر عمق چشم نباریاو را به طرف خود برگرداند وا نیآرم

 وآرام گفت :

 

 یمونیکنارم م یطیوتحت هر شرا یکنیوقت ترکم نم چیبهم قول بده ه ایب-

 

 دیبغض آلود بگو یبود ، به خودش فشار آورد که تنها با لحن ایبه ماننده ترك گفتن دن شیترك کردن او برا گفتیچه م نیآرم

 

 خوامیرو بدون تو نم ایدن نیهم ا یا هیثان یحت -
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را به پشت گوشش کنار  شیشده موها شانیپر یحلقه دستانش را از هم گشود وبا انگشت اشاره اش تارها شیلرزش آرام لبها با

نگاه ملتهب  ریدر ز هیرا فراموش کرد .سا ایفرو رفت وهمه دن نیریش یاش در خلسه ا یدر چشمان عسل رهیخ یزد ولحظه ا

 ا کردوآرام نجو اوردیوعاشقانه اش تاب ن

 

 برم یدیاجازه م-

 

 به خود آمد و گفت : یقیعم ینفس با

 

 میصبحونه بخور ایب رویبرو زودتر دوش بگ-

 

 دیزبان راند وپرس یکه ذهنش را مشغول کرده بود را به رو یمحبتش جرات گرفت وسوال با

 

 ؟یریشرکت نم -

 

 زد وگفت : ینیریمرموز وعاشقانه لبخند ش ینگاه با

 

 فقط با تو باشم خوامیدادم وم ی،نه امروزو به خودم مرخص یازم خسته شد یزود نیبه ا-

 

و با  دیکش رونیدست گرمش ب انیشد ،دستش را از م یاز عشق ودلدادگ زیدرونش لبر نیاحساس پاك وصادقانه آرم نهمهیازا

 را سرکوب کرد گفت : شیهمه ذوق درون حیمل یلبخند
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 منم برگشتم یتا تو شروع کن-

 

آن نشست وبا لبخند  یورو دیرا کنار کش یغذا خور زیم یها یاز صندل یکیآورد وهمزمان  رونیب بشیاش را از ج یگوش نیآرم

 گفت : نشیریش

 

 میمشترکمون و باهم بخور یصبحونه زندگ نیاول خوامی، م یایتا ب مونمیمنتظرت م-

 

،باز هم قلبش  بستیاو نقش م یلبخند فقط مال او وبرا نیدچار غش نشود ا شیبایبود که با حرفها ولبخند ز نیتالشش ا تینها

 پر پر شد نهیدر س یاحساس خوش نهمهیاز ا

 

 زد شیصدا نیقدم برداشت که آرم چند

 

 ! هیسا-

 

 ؟ کردیم یدچار خمار نهمهینهفته بود که اورا ا یلحن صدا چه ماده مخدر نیا درون

 

 طرفش برگشت ومهربان گفت : به

 

 جانم-
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سرخوش از کلمه جانم  یبا لبخند نیکه او همه روح وروانش بود .آرم یدرحال زدیرا جانم صدا م نیبار بود که آرم نیاول یبرا

 گفت :

 

 ! زمیجانت سالمت عز-

 

 عشق و محبت را داشت ؟ نهمهیا اقتیواقعا ل او

 

 کنهیم تیفرشته کوچولو خوشگل ودوست داشت هیرو بپوش همون که مثل  هیاون لباس نقره ا-

 

 بود؟ نیمرد واقعا آرم نیا ایشد ،آ رهیزده به او خ بهت

 

 یرا رو ی،گوش نشیمخاطب نیاز ب یاش انداخت وبا لمس شماره ا یبه نوع گرد شدن چشمانش ،نگاهش را به گوش یتفاوت یب با

 گوشش گذاشت

 

 انیعر مهیلباس ن نیبخواهد ا گرید کباری دادیصدم درصد هم احتمال نم کی یحت ستادیا نهییمقابل آ یلباس نقره ا دنیپوش با

خود را ملزم به قبول تنها خواهشش  شیهایبود واو درمقابل همه مهربان نیتنها خواسته آرم نیبپوشد ، اما ا نیرا مقابل آرم

 دانستیم

 

هم از اتاقش خارج  نیبه خود انداخت واز اتاق خارج شد . با خروجش از اتاق آرم نهیینگاهش را در آ گرید کباری میمال یشیآرا با

هم دستش بود  شیدست فیک یانداخت حت شیبه سرتاپا ی.نگاه کردیخود به خود نگرانش م نیداده بود وا رییشد، لباسش را تغ

 دی.........آب دهانش را فرو داد ومضطرب پرس شیها یخراب شدن همه خوش یعنی نی.وا
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 ؟ یریم ییجا-

 

 گفت : یبرد وبا لبخند کامال زورک نیبرا با برداشتن چند قدم از  نشانیب فاصله

 

 میبرگردم ونهار وباهم باش یزود دمیحتما برم ،اما قول م دیاومده با شیکار واجب پ هی-

 

 نبود .............. نیمشترکش !.......حق او ا یروز زندگ نیاول یتو ییتنها

 

 که متوجه غصه اش شده بود با دست آزادش او را بغل گرفت ومهربان گفت : نی.آرم دیدرد لرز نیچانه اش از فشار ا اریاخت یب

 

 ! یروز خوبمونو خراب کن ختنیبا اشک ر یخوایدوباره م-

 

 نرمش نهاد وادامه داد یموها یرو یرا نوازش کرد وبوسه ا دشیوسف فیلط یبازو آرام

 

 راحت و آسونه ! یلیبرام خ کنهیکه با نگاش دلمو آشوب م بایفرشته ز نیتنها گذاشتن ا یکنیاز تو ناراحتم !فکر م شتریمن ب-

 

 وادامه داد دیکش یقینفس عم کالفه

 

 درك کن نویا کنمیاما مجبورم که برم، خواهش م-
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 شتریب ی،حت شودیفقط درکار خالصه م شیهمه زندگ دانستیم یآنقدر هم سخت نبود چرا که به خوب شیبرا نیکردن آرم درك

 از او ......

 

 که هنوز در آغوشش بود به راه افتاد وگفت : یحال در

 

 میاز هم جدا باش نیاز ا شتریب خوامینم گهید میاتاقامون کن یبرا یفکر هی دیبرگشتمم با ی،وقت میصبحونمونو بخور میبر ایحاال ب-

 

 را به درون آشفته اش برگرداند . یهم نتونست شاد نیحرف آرم نیا یحت

 

 نیتالش کرده بود او را از ا یلیخ نیخورد . آرم نیمشترکش را به همراه آرم یصبحانه زندگ نیتمام اول یلیمیبا ب یوعصب گرفته

 دلش کنار زند یتوانست ابر غصه را از آسمان باران یونم کردیتلخ اکتفا م یاما هر بار تنها به لبخند اوردیب رونیالك اندوه ب

 

 نیبودن را دوست داشت ودر ا نیبا آرم ی.لحظه ها کردیرا تحمل م یسخت وخفقان آور یلحظه ها ییدر تنها نیرفتن آرم با

 واقعا دلتنگش بود . یاندك زمان دور

 

سرخورده  نیسرخوش نازن یاست به سمت تلفن هجوم برد اما با صدا نیحتما آرم نکهیزده از فکر ا جانیزنگ تلفن ه یباصدا

 آرام زمزمه کرد

 

 ! یبله ناز-

 

 گفت : یپر انرژ شهیمثل هم نینازن
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 بدم ادتی دیبا ویاول بگو سالم خوشگل نازم !همه چ-

 

 حوصله گفت : یب لیدل نیدارد به هم یحتما خواهش ردیگ یم لشیسرخوش تحو نهمهیا یوقت دیفهم یبزرگ شده وم نینازن با

 

 کرده ! ریکارت گ یکجا نمیاول سالم !دوم بنال بب-

 

 یکرد دایپ بیعلم غ دایجد تو! …واااا -

 

 خورم یگاو مش رمضون م ونجهیعمرهنوز تو رو نشناسم که فقط به درد  هیدلم ،اگه بعد  زینه عز-

 

 ! یدل خودم زی؟! تو عز ادیدلت م-

 

 نفسش را فوت کرد وگفت : کالفه

 

 شده ؟ یممنوع،حاال بگو چ یپاچه خوار-

 

 دانشگاه ؟ میبر یایم-

 

 ؟ هیچرا ؟.........مگه خبر-
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 تینمرات و زده تو سا یریکبیا یبهمن نیا -

 

 دمیآره د-

 

 برم باهاش حرف بزنم دیبرام دوازده رد کرده ،اعتراض گذاشتم ،با فیکث یعقده ا-

 

 چهارده ی!......مثال بش یکه چ یاعتراض گذاشت-

 

 رد کرده کیترم  انیدونم برام م یکنه نم یفک م یریکبیا دهیدختره ترش-

 

 ، چقد بهت گفتم سر کالسش بحث نکن ! اما کو گوش شنوا یبود یهم م نجاشیفکر ا دیبا یکردیباهاش کل کل م یوقت-

 

 شششششی!......ا یعوض یحد کمبود محبت داشته باشه ،........عقده ا نیکردم تا ا یآخه فک نم-

 

 ؟! شهیحرفها برات نمره م نیحاال ا-

 

 به خاطر تداخلم بوده رمیشدم با اون آشغال کالس بگ ترم مجبور نیواگه ا هیفهن زبان من عال یهمه بچه ها م-

 

 ، بچه ها همه پشمن ، نمره تو فقط تو دست خودشه و بس ونهیآخه د-
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 گم اعتراض گذاشتم ینفت ،........مگه نم ای زنمیساعته دارم حرف م هیعاشق!،من -

 

 اونجا باشم گهیساعت د کیکنم تا  یم ینکن ،سع فیباشه ،حاال خون خودتو کث-

 

 ها ، منتظرتم ینکن رید-

 

 گریگفت د یم دیگفت چقدر خوشحال وذوق زده است با یم نیافتاد ،کاش به نازن نیرا که قطع کرد دوباره به فکر آرم یگوش

 نیآرم یسخت وسرد ب یخواهد دغدغه روزها ینم گریو د ستیکره خاک یزن رو نیخوشبخت تر نکینگرانش نباشد چرا که او ا

 نیعشق آرم یخواهد با معجون معجزه آسا یباشد وم نیاز آرم ییجدا یوزهامنتظر ر خواهدیهرگز نم گریاشته باشد ،درا د

 خود بسازد یبرا ایاز رو یقصر

 

 یزمزمه ها ادیو ارزشمند تر بود دوباره با  نیریش ایدن نیدر ا یزیاز هرچ شیبرا نیریاعتراف ش نیاو را دوست داشت وا نیآرم

تپد همه وجودش  یدانشگاه فقط وفقط به خاطر او م فتهیقلب استاد مغرور وخودش نکهیقلبش به تپش افتاد، فکر ا نیعاشقانه آرم

 یها هیتک تک ثان یگرم وپر حرارت که برا یعاشقش بود عشق نیناراحت وافسرد نبود ،آرم گریکرد ، د یرا گرم وپر حرارت م

 گرم وپراز احساسش بود یصداوبس بود چقدر دلتنگ  یکاف شیزندگ

 

که گفت  دیچیپ یدر گوش نیمهربان آرم یصدا یشد پس از تک بوق شیرا گرفت و منتظر آهنگ گرم وپرابهت صدا نیآرم شماره

: 

 

 ! رمیگ ی! فعال گرفتارم ! خودم تماس م زمیعز هیسا-
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 دیدر دستش خشک ی. بهت زده گوش دیچیپ یبوق ممتد در گوش یکه صدا رودیبه دانشگاه م نیبه همراه نازن دیباز کرد بگو دهان

 شکست و احساس اندوه به وجودش چنگ انداخت هیناخوداگاه دل سا یلحن کالمش مهربان وپر محبت بود ول نکهیبا ا

 

 ادیبار با ،اماهر  دیفهم یرفتارش را نم لیبود هنوز ته دلش از او دلخور بود و دل نیطول راه همه ذهنش مشغول حرف آرم در

وافکار مسوم کننده را از خود دور  زدیم بیکنارش بماندبه خود نه شهیاو را دوست دارد و قصد دارد تاهم نیآرم نکهیا یآور

 .شدیحس سر شار از آرامش م نیا ااو را دوست داشت وب نی.آرم کردیم

 

کرد و به  یم تیاهم یموضوعات ب ریخود خودش را درگ یب دیاحساسات را تجربه کند پس نبا نیباتریز نیبا عشق آرم خواستیم

 شد یوافسرده م ریدلگ نیوقت آرم یوقت وب یهایخاطر گرفتار

 

از  یداشت .هنوز تعداد یدانشگاه قدم برم یکوتاه ومنظم به طرف درب ورود ییبود با گامها الیکه ذهنش پر از فکر وخ یحال در

وسط  نیگناه او درا دیشیکرد با خود اند یم یادبانه او را کالفه وعصب یرخورد بب نیبودند و ا نیبا او سرسنگ شیهایهمکالس

 یریتقص چیرقم خوردنش ه یکه او برا یسرنوشتش بود ،سرنوشت نیشده است !...... ا نوشتشناخواسته مرد سر نیکه آرم ستیچ

 نداشت

 

 یپر از شور وشوق شد وهمان جا ب دنشیاز د یرا از فاصله دور شناخت لحظه ا نیآرم لیدانشگاه اتومب یآستانه درب ورود در

تنها نبود، بغل دستش  نیآرم ندیبب یتوانست او را به خوب یبه او برسد فاصله اش کمتر شده بود وحاال م نیتا آرم ستادیحرکت ا

صحنه حالش به شدت دگرگون شد و  نیا دنیازد بود . نیپر ازخنده سرگرم گفتگو با آرم ییهانشسته بود که با لب بایز یدختر

متوجه حضورش  نیبه پشت برگشت تا آرم اریاخت یحالش را منقلب کرد ،ب نیچهره سرحال آرم ستینگر نیمسخ شده به آرم

 نشود

 

د باور کند بو دهیرا که د یزیتوانست چ یتنها گذاشت هرگز نم یاز بهت وناباور ییایازکنارش گذشت واو را با دن نیآرم لیاتومب

دختر  نیبودپس ا شی( اگر اوهمه زندگیمن یگفته بود )تو همه زندگ نیدروغ بود.آرم نیآرم یپس آنهمه اظهار عشق و دلدادگ

بزند  شیبه رو یلبخند زورک کیکرد یالتماسش م دیزده که با خیتلخ و نی،چرا آرم خواست یوسرحال بغل دستش چه م باشادیز

 خوشحال و شاد بود نهمهیا نکیا
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اما هرچه به ذهنش فشار آورد تا  ستیلیرشته فام یفقط از رو نیدختر در کنار آرم نیبه خودش بفهماند حضورا خواستیم دلش

 نبود یزیچ چیه یاریذهنش مشوشش  دهید ییاو را قبال جا اوردیب ادیبه 

 

 یآن دختر بود از پله ها باال رفت و وارد محو طه داخل که سر گرم گفتگو با یدر حال نیحال وارد دانشگاه شد .آرم یوب سست

 دانشکده شد

 

درب را گشود وکنار رفت تا آن خانم  دیبه دفترش که رس نیجان به دنبالشان به راه افتاد آرم یلرزان وب ییبا گامها اریاخت یب

 پوش وجذاب وارد شود وسپس خودش هم وارد شد ودر را پشت سرش بست کیش

 

 آمد یمثل پتک بر سرش فرود م نیهر کالم آرم ستادیاز درد فشرده پشت در بسته ا یآشفته وقلب یذهن با

 

 فرصت صحبت با او را هم نداشته ( یبوده که حت بایخانم ز نی)فعال گرفتارم! ..........پس گرفتار ا

 

کس را به  چیگفته بود ه نیآرمزد اما  یرا م ش،حرفشیحرفها انیم شهیدختر همان دوست دخترش بود که هم نیا مطمئنا

 و تنها با او ........... نیخواست !...در کنار آرم یچه م نجایدختر ا نیاست ،پس ا شیاندازه او دوست ندارد و او عشق اول وآخر زندگ

 

ا ر نیخواست آرم یهرگز نم کردیوذره ذره وجودش را به خاکستر مبدل م دیکش یجانکاه در وجودش شعله م یحسادت احساس

 فقط مال او بود ،با همه احساساتش ......،با همه وجودش ............. نیقسمت کند آرم یبا کس

 

سراسر غم  یزندگ نیاجبار با ا یواز رو یاو مصلحت یچرا وقت دیفهم ی،نم فیدروغ بزرگ وکث کیبه او دروغ گفته بود،  نیآرم اما

 دهد واو را مال خود کند بشیاش را کرده بود فر یهمه سع نیکنار آمده بود آرم
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کرده بود  یبا احساساتش باز نگونهیا نیکرد، آرم یسرکوب م نیزجر احساساتش رادر مقابل آرم نهمهیاو با ا ی...........چرا وقتچرا؟

........ 

 

ط قلبش را حسادت وس ری.ت دیکشیبا آن دختر تک وتنهاست وجودش را به آتش م نیآرم نکهیشد فکر ا رهیخ نیدرب اتاق آرم به

 نشانه رفته بود

 

 زد هیتک واری.با ضعف به د دیچرخ یدور سرش دوران گرفته بود وبا سرعت م ایدن

 

 گردم یدارم دنبالت م کساعتهی!....... یینجایتو ا هیسا-

 

 وقادر به کنترل خودش نبود رفتیم جیاما زبانش قفل شده بود وقادر به جواب دادن نبود سرش گ دیشن یبود که م نینازن یصدا

 

 دیدوباره وحشت زده پرس نینازن

 

 ؟ دهیرنگت پر نهمهیافتاده ؟چراا یاتفاق هیسا-

 

 پرت شد و از حال رفت نیدر آغوش نازن اریاخت یب

 

************** 
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 وچهارم ستیب فصل

 

 فت :گ یکه با شوخ طبع یو دخترانه ا فیظر یمقابلش ظاهر شد و سپس صدا یرنگ دیسف پرده

 

 یشد داریخانم خوشگله باالخره ب-

 

 ضعف زمزمه کرد : با

 

 من کجام ؟-

 

 خم شد وگفت : شیمرتب کردن ملحفه اش به رو یبرا دختر

 

 ! گهید یمارستانی،خوب معلومه ب یکجا باش یخواست یم-

 

 دیانداخت وپرس یسرم وصل شده به دستش نگاه به

 

 چرا؟-

 

 یخودتو براش لوس کن یعاشقته خواست نهمهیشوهرت ا یدیچون د دی،شا یبهمون بگ دیچرا شو تو با-
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 شد پس آهسته نجوا کرد یمنظور پرستار نم متوجه

 

 ستیمن اصال حالم خوب ن -

 

 مهربان گفت : پرستار

 

 ختهیو بهم ر مارستانیهمه ب یچون از زور نگران یرم به شوهرت بگم بهوش اومد ی، م زمیدونم عز یم-

 

 ت وگفت :دستش را گرف عیسر

 

 ! نمیاونو بب خوامی؟فقط م نجاستیدوستم ا-

 

 شتیپ ادیگم ب ی،باشه بهش م نجاستیآره ا-

 

انداخت  هیسا یهراسان وارد شد چشمانش متورم وقرمز بود .خودش رابه رو نیبعد نازن یاز اتاق خارج شد لحظه ا پرستارکه

 را نوازش کرد و مهربان با ضعف گفت : نیرمقش سر نازن یکرد با دست ب ستنیوشروع به گر

 

 نکن هیکنم گر یحال من خوبه ،خواهش م یناز-

 

 گفت : هیاش برداشت وبا هق هق گر نهیس یرا از رو سرش
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 اومد یسرت م ییدونه چه بال یخدا م دمیرس یم رتریلحظه د هیگفت فشارت اومده رو پنج،اگه  یدکتر م-

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند

 

 کردم و..... یقلب م ستیکه ا نهیمنظورت ا-

 

لبه  یاو باز کند .رو یاز جا برخاست تا راه را برا نیدرهم ونگران وارد شد نازن یخسته وچهره ا ییبا گامها نیاتاق باز شد وآرم در

 گرفت مهربان گفت : یرا در دست م هیکه دست سا یبود در حال شانینشست رنگ نگاهش آشفته وپر هیتخت کنارسا

 

 ! ینگرانم کرد یلی!خ زمیعز یخوب-

 

گفت  یوبه تند دیکش رونیدستان گرمش ب انیدرکنار آن دختر بود مقابلش ظاهر شد با خشم دستش را از م یشادش وقت چهره

: 

 

 کشم یکه هنوز زندم ودارم نفس م ینیب یآره خوبم ،م-

 

 ادامه داد یپوزخند با

 

 نه ! یاز دستم خالص بش یراحت نیبه ا یکه نتونست یناراحت-
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 گفت : زیمحبت آم یو لحن بالبخند

 

 ! زمیخواد از دست تو خالص بشه عز یم ی،ک ؟یزن یحرف م یاز چ یتو دار-

 

 : دیکش ادیخندان آن دختر سوهان روحش بود .پرازخشم فر چهره

 

 زمیبهم نگو عز نهمهی،پس ا ستمیتو ن زمیمن عز-

 

مرد بود حدس  دیفرم سف یکه رو یجوان وخوش قامت وارد اتاقش شد ازاستتوسکوپ یلحظه پرستار به همراه مرد نیهم در

 گفت : یبا خشم رو به پرستاربه تند تیدر آن وضع هیسا دنیدکترباشد .دکتربا د زدیم

 

 کنن ؟ یشلوغ م نهمهیکه تازه بهوش اومده روا یماریچه خبره ،دور ب نجایا-

 

 دوخت وگفت : هیشرمسار نگاهش را به سا پرستار

 

 نهیاصرار داشت دوستشو بب مارخودشیب-

 

 دیاشاره کرد وپرس نیبه آرم نیخشمگ

 

 خوان؟ یم یچ نجایآقا ا نیپس ا-
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 نگران همسرشون بود نتونستم مانع حضورش بشم-

 

 انداخت ومهربان گفت : یاش نظر دهیوبه چهره رنگ پر ستادیا هیسر سا یباال دکتر

 

 شده ؟ تونیباعث ناراحت یزیچ-

 

 گفت : یبه تند دیلرز یم جانیکه از خشم وه یحال در

 

 دیراحتم بذار کنمیخوام تنها باشم ،خواهش م یم -

 

 با آرامش گفت : دکتر

 

 ستیحالتون اصال خوب ن یبرا جانی،ه دیلطفا آروم باش-

 

 گفت : نیوآرم نیرو به نازن سپس

 

 کنم نهیمعا شونویا دیبا دیتنها بذار ضیکنم منو با مر یخواهش م-

 

 گفت : تیبخوردباجد یتکان نکهیبدون ا نیآرم
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 کنه ! جادیبراتون ا یفکر نکنم حضور من مشکل-

 

 با خشم به طرفش برگشت وگفت : دکتر

 

 ستیمورد مناسب ن یب یبحث ها نیا یحال همسرتون اصال برا نیستیچرا متوجه ن-

 

 زد وگفت : هیتک هیتخت سا یروبرو واریاز جا برخاست وبه د نیآرم

 

 دیاتاق باش کیامکان نداره اجازه بدم شما با همسرم تنها در  ی!ول دیببخش-

 

 گفت : یشخندیبا ن ستیعاد شیبرا نیکه کامال مشخص بود رفتار تند آرم دکتر

 

منم  دیو بذار دیرو ترك کن نجایراحت ا الیبا خ دیتون یم دیشد یوپرستار هم حضور داره حاال اگه راض ستیاما اون با من تنها ن-

 به کارم برسم

 

 شده بود داد زد یبحث کالفه وعصب نیکه از ا هیسا

 

 دیومنو تنها بذار رونیب دیکدومتون ندارم ،بهتر همتون بر چیه یودلسوز نهیبه معا یازیمن ن-
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آرام کردنش دستش را  یخم شد که برا شینگران به رو نیآرم دیلرز یم اریاخت یبه نفس نفس افتاده بود وب تیزور عصبان از

 دیکش ادیرا پس زد و فر نیاما او پر از خشم دست آرم ردیبگ

 

 رونیبرو ب نجایخوره ،از ا ی،حالم ازت بهم م یبه من دست نزن عوض-

 

 کرد بغض آلود گفت : یکه نوازشش م یودر حال دیآروم کردنش سرش را به آغوش کش یبرا نینازن

 

 کنم آروم باش ! یآروم باش ، خواهش م هیسا -

 

 ،بهش بگو تنها م بذاره نمیبب ختشویوقت ر چیخوام ه ینم گهی،د رونیبهش بگو بره ب یناز-

 

 ستینگر یناباورانه او را م رتیکه ازرفتارش جا خورده بود با بهت وح نیآرم

 

 گفت : نیرو به آرم نینازن

 

 ستیکه حالش اصال خوب ن دینیب ی،م رونیب دیکنم شما بر یخواهش م-

 

 گفت : یعصب نیآرم

 

 ! میادیز نجایفقط من ا یعنی-
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 گفت : یکالفه به تند نینازن

 

 هم بدتر بشه ! نیحالش از ا دیخوا یشما که نم-

 

 به دکتر اتاق را ترك کرد یبرزخ یرا با خشم فوت کرد و همراه با نگاه نفسش

 

 ت :دکتر رو به پرستار گف نیرفتن آرم رونیب با

 

 دیکن قیآرام بخش بهشون تزر هی-

 

 داد وگفت : نینوشت وبه دست نازن ینسخه ا نهیاطاعت کرد و دستور پزشک را اجرا کرد دکتر پس از معا عیسر پرستار

 

 ارنیکنن وبه اتاق من ب هیهمسرشون ته دیبد نویا-

 

 چشم دکتر !-

 

که هنوز  یوارد شدو با چهره ا نیپس از دادن دستورات الزم به پرستار ازاتاق خارج شد ، به محض خروج دکتر از اتاق آرم دکتر

 دیپرس نیاز خشم گلگون بود آرام از نازن
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 ؟ دهیخواب هیسا-

 

 کنن قیآره ،مجبور شدن بهش آرام بخش تزر-

 

 گفت : نیرا نوازش کرد واندوهگ هیمحبت دست سا با

 

 فتهیحال وروز ب نیباعث شده به ا یزیفهمم چه چ یحالش خوب بود اصال نم رونیبح که از خونه زدم بص-

 

 واضافه کرد : دیکش یآه

 

 کنه ! یفکرم اصال کار نم -

 

 آهسته جواب داد : نینازن

 

 داره یشکننده ا هیتوداره اما روح یلیخ نکهیبا ا هیشدم ،سا جیمنم گ-

 

 ت وادامه داد:دکتر را به طرفش گرف نسخه

 

 دیدکتر گفت بعد از گرفتن داروها به اتاقش بر-
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 به نسخه انداخت وگفت : ینگاه مین

 

 تا من برگردم دیلحظه تنهاش نذار کیو  دیبمون ششیپ کنمیخواهش م-

 

 گفت : یبا لبخند تلخ همراه

 

 مراقبش هستم شتریاز چشمم ب ن،یونگران نباش دیشمابر-

 

کنارش نشست  یصندل یرو نیسست اتاق را ترك کرد .نازن یبلند ول ییبا گامها عیوسر دیکش هیسرسا یرو یدست نوازش نیآرم

 شد رهیاش خ دهیورنگ پر فیوبه صورت ضع

 

***** 

 

زد وآرام  یبا باز شدن چشمانش لبخند نینازن دیدر چشمانش د رهیجفت چشم نگران وپر اشک را خ کیرا که گشود  چشمانش

 گفت :

 

 ؟ یدارشدیب-

 

 ضعف زمزمه کرد : با

 

 ! نینازن-
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 جان دلم !-

 

 ؟ نجامیچرا من ا-

 

 نگاهش کرد وگفت : رتیح با

 

 یبغل من از حال رفت ی!.خوب تو تو یینجایچرا ا یدون ینم یعنی-

 

 اشک در چشمانش حلقه زد وبا بغض گفت : اریاخت یکه از حال رفته بود ب یلحظه ا یآورد ادی با

 

 ! نجامیمن ا یخبر داد نیچرا به آرم-

 

 دیدونستم با یبودم که نم نقدردستپاچهیا یبغلم از حال رفت یتو یاصال من بهش خبر ندادم ،وقت یعنیخوب مجبور بودم ،......-

 یاسمش خودشو باال دنیاونم به محض شن یو صدا زد وچون تو کنار دفترش از حال رفته بود نیاز بچه ها آرم یکیچکار کنم 

 یبه خدا نم هی، .سا مارستانیاورد ب عیتو رو بغل کرد وسر مهیوحشت زده وسراس دید عتو رو تو اون وض یو وقت سرت رسوند

شک داشتم که دوستت داره با رفتار امروزش  روزیکرد ،اگه تا د یم یرانندگ یبود وبا چه سرعت یچقدر آشفته و عصب یدون

 مطمئن شدم که عاشقته

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند
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 هیآدم دو رو و پست یلیکه مارو گول بزنه ،اون خ لمشهیهمش ف نهایا نینازن یتو چقد ساده ا-

 

 یبود وم ختهیو بهم ر مارستانیکل ب شیونگرانه ،چند ساعت پ شانیبه خاطر تو چقدر پر ینیب یدختر ،نم یگ یم یتو چ-

 خواست دکترو بزنه

 

 چرا؟-

 

زد  یتونست بهت دست بزنه که سرش داد م ینم چارهیحد باشه ،دکتر ب نیتا ا کردم یهرگز فکر نم یول هیرتیدونستم غ یم-

کنه ،منم  نهیکه همسر منو معا ستیدکتر زن ن هیخراب شده  مارستانیب نیا یتو گهیم زبخشیبه سوپروا ییبرگشته با کمال پرو

 رتیتعصب وغ نهمهیبگم به ا یچ دیدونستم با یاون وسط مونده بودم سرتا پا خجالت ،نم

 

 دینال نیغمگ

 

 ستیجلو دارش ن یمنطق چیکنه ه یباد م رتشیرگ غ ی،وقت ستین دیبع نیدور از ذهن اصال از آرم یرفتارها نیا-

 

 یحت کشهیم یداره چه زجر دمید یبه وضوح م یبود هوشیب یعالقه است چرا که وقت یمن مطمئنم تعصبش از رو هیسا یول-

 هم شد وگفت : قهیبار با دکتر دست به  هی

 

،.........باور کن  گهید مارستانیب هیبرمش  یحاال م نی،هم یهمسرم بهم بد تیاز وضع یجواب قانع کننده ا یاگه عرضه ندار-

 بودم دهیند یعصبان نهمهیرو ا یوقت کس چیمن ه هیسا

 

 الود گفت : بغض
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 گه راسته و اون واقعا دوستم داره یکردم هرچه م یحرفها شو خوردم که خامش شدم ،فکر م نیمنم گول هم -

 

 دیبهت زده پرس نینازن

 

 ؟ یزنیحرف م یاز چ یتو دار هیسا-

 

 صورتش را فرا گرفت وگفت : یوآرام پهنا دیاز گوشه چشمش فرو چک اشک

 

کنه.....  یزندگ یبدون من لحظه ا خوادیو نم شمیداد و من احمقم باورش کردم ، بهم گفت من همه زندگ بیاون منو فر نینازن-

 وقت ترکم نکنه چیکنارم بمونه وه شهیخواد تا هم یبهم گفت :م

 

 ذوق زده گفت : نینازن

 

 یحرفها رو از او داشت نیا دنیشن ی،تو که آرزو هیعال یلیکه خ نیا-

 

 اونها......... نیبودم ، نازن دهیکه اونو با دوست دخترش ند یداشتم،اما تا وقت-

 

خاطر بحران  یبا حرفش متعجب شده بود ول نکهیبا ا نیاجازه نداد حرفش را کامل کند،نازن هیاش شدت گرفت وهق هق گر هیگر

 وآرام او را بغل گرفت وگفت : اوردیخود ن یبه رو هیسا یروح
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 واون دوست دخترش نبوده یکن یاشتباه م دینکن ،شا تیخود خودتو اذ یب-

 

 را پاك کرد وگفت : صورتش یرو یپشت دست اشکها با

 

 یشاد وسرمست با اون دختره م یلیبخنده،اما امروز خ یبا کس نیبودم آرم دهیوقت ند چی،چون ه نیکنم نازن یمن اشتباه نم-

 دیخند

 

 دنیمانع رس یخوا ینم یگفت یم ی،فراموش کرد یروزا آماده کرده بود نی،بازم تو خودتو برا ا یگ یباشه که م ینجوریاگه ا-

 برات مهمتره یزیاز هر چ نیآرم یو خوشبخت یاونها به هم بش

 

 دینال هیبا گر همراه

 

 از اشکش را پاك کردو گفت : سیصورت خ یبا دستمال نینازن

 

 داره ! یحیتوض هیکارش  نیاون حتما برا ا-

 

 از خشم گفت : پر

 

و  یزیچ جیه اقتوارزشیارزش کنه وبهم ثابت کنه که ل یخواسته منو ب یم نکهیاز ا ریبه غ یحیتوض ن،چهینازن یحیچه توض-

 ندارم
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 ! هیسا یکن یاشتباه م یتو دار-

 

 گفت : هیگر انیاش شدت گرفت وم هیگر دوباره

 

 زاره یشده وراحتم نم میبه اسم اجبار بختک زندگ یزی!چون چ یکنم ناز یاشتباه نم-

 

 : دیاز اشکش مضطرب پرس سیصورت خ دنیامابا د ستادیار تختش اغمبارکن یوارد شد وبا چهره ا نیاتاقش باز شد وآرم در

 

 کنه دکترو خبر کنم یاز بدنت درد م یی؟،اگر جا یکن یم هیگر یشده ؟چرا دار یزیچ هیسا-

 

 داد زد : نیخشمگ

 

 رونیبرو ب نجای،فقط توراحتم بذار و از ا ستین میچیمن ه-

 

 مهربان گفت : ردیکرد دستش را بگ یم یکه سع یخم شد ودر حال شیبه رو هراسان

 

 کرده ؟ یناراحت وعصب نهمهیتو رو ا یکنم بهم بگو چ یخواهش م-

 

 زد : ادیوفر دیکش رونیدستش ب انیرا از م دستش

 



 یمهمان زندگ

1306 
 

 رونیبرو ب نجایتحملت کنم از ا نیاز ا شتریخوام ب ینم گهی، د کنهیوجود تو ناراحتم م-

 

 : دیآرام ومحزون پرس یحظه اپس از ل ستینگر یشوك زده به او م نیآرم

 

 ؟ هیتنفر چ نهمهیا لی!چرا؟.......... دلهیسا-

 

به پنجره کنار تختش  یساختگ یتفاوت یشد و نگاهش را با ب مانیکه به در خورد پش یکه با تقه ا دیبگو یزیباز کرد چ دهان

 گفت : یبلند "نسبتا یبه طرف در برگشت با صدا نیدوخت .نازن

 

 دییبفرما-

 

محکم و  ییخودش در دستش بود با گامها ییبایبه طراوت وز یکه دسته گل ی، در حال بایز یو دختر دیپاشنه چرخ یرو در

به  یدختر نگاه ستینگر یم رونیبه ب یبود که با دلخور هیسا دهیچهره رنگ پر یهنوز رو نیاستوار وارد شد نگاه درمانده آرم

 دوستانه گفت : یانداخت و با لحن نیآرم

 

 ستمیخوام، مزاحم که ن یمعذرت م-

 

 گفت : مانهیبه طرفش برگشت وصم شیتن صدا دنیبا شن نیآرم

 

 تو ایب هی!مزاحم چ ییبهار تو-
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 کردیحس م دیزده به سمت بهار چرخ جانیوه حیدر قلبش فرو رفت . صر زیت یبه ماننده دشنه ا نیآرم یمیدوستانه وصم لحن

 دنینگاه گذرا او را شناخت وبا د کیکمک به او نبود .تنها با  یارایذهنش اصال  تیموقع نیاما در ا دهیشن یینام را قبال جا نیا

 به وجودش چنگ انداخت جهیگ وسربازهم احساس ضعف  شیبایلبخند ز

 

 دید وکشبا قد بلن یاز درد بدل کرده بود ،دختر یرا به کابوس نشیریش یزندگ نیبود که صبح به همراه آرم یهمان دختر بهار

 کیداشت درست مثل  یبود .چقدر لوند وطناز قدم برم نیبود درست همقد آرم دهیکه پوش یپاشنه دار یکه با آن کفشها

 قرمز رشف یبر رو ودیهال شهیهنرپ کی دمیوشا نگیمدل

 

 یدوستانه بر رو یخم شد و بوسه ا هیسا یگذاشت به رو یم شیرا به نما دشیدندان منظم و سف فیرد کیکه  یحیلبخند مل با

 گونه پر حرارتش زد و گفت :

 

 با تو خوشوقتم یی!از آشنا هیسالم سا-

 

 یتو ارزش رقابت را هم ندار یداشت که حت یمعن کیعبارت تنها  نیا کردیو او را تو خطاب م دانستیرا م اسمش

 

 ستیبسته اند و قادر به سخن گفتن ن ییلویده ک ی،حس کرد برسرزبانش قلف ستیمسخ شده به او نگر ینگاه با

 

 گفت: یزد وبا لوند یداد به او چشمک یکه دسته گل در دستش را به دستش م یبرگشت و در حال نیبه طرف آرم بهار

 

 بودم ! دهیکه شن هیملوستراز اون هی،سا یا قهیخوش سل یلیکه خ نمیب یم–

 

 گربه مزاحم هیدرست مثل  ملوستر
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 دسته گل را از دستش گرفت و با لبخند گفت : نیآرم

 

 ! شهیم تیحسود هیسا ینکنه به خوشگل-

 

 تو یبلکه به خوش شانس هیسا یاما نه به خوشگل شهیم میآره حسود-

 

 گفت : بایوز حیلبخندمل کیدوخت وبا هیگرفت ومهربان به سا نیرا از آرم نگاهش

 

 ستیاصال خوش شانس ن هیاما برعکس تو سا-

 

 گفت : هیبه سا زیعاشقانه و محبت آم یبا نگاه نیآرم

 

 باشه نیهم ،هم هیفکر نکنم نظر سا-

 

 گفت : یفیانداخت وبا اخم ظر ینگاه میسر شانه اش به اون یرو بهاراز

 

 ات شده وهنوزخبر از اون اخالق تک و منحصر به فردت نداره ،پر واضحه که از دست اخالق افهیوق ختیخوب حتما اونم عاشق ر-

 روز افتاده ! نیگند تو به ا
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 پراز مفهوم بود شیحتما در کنار اوهم برا واژه

 

 : دیازاو پرس یمیکامال صم یچرخاند و با لحن هینگاه افسونگرش را به سمت سا بهار

 

 جان ؟ هیسا ستین نطوریا-

 

که در نگاه  نیدوخت وسکوت کرد .آرم نیرا به آرم شیپس نگاه عصب کردیم یچشمان مخمورش احساس خفگ ریدر ز هیسا

 کرد رو به بهار گفت : یرا حس م یکالفگ هیسا یعسل

 

 گهیوقت د هیبرا  ی!بهتره سواالتت و بذار ستیاصال خوب ن هیحال سا ینیب یبهار نم -

 

کنترل کرده بودند و از  اگرریکرده وبارها رفتار همد یکردند ،انگار که سالها در کنار هم زندگ یبا هم رفتار م یمیگرم وصم چقدر

 وبم اخالق هم خبر داشتند ریز

 

 بهار انداخت یبا حسرت به سر تا پا ینگاه

 

با  کردیحس م یخوش برخورد که گرما وحرارت را از رفتارش به خوب یکرد ،دختر یتصور م شهیبود که هم یزیاز آن چ باتریز

 رود یم لیقطعا به تحل نیدر کنار آرم یانرژ نهمهیا دیشیخود اند

 

 نیدلخوش بود هم شهیکه هم یزیتشابه اصال شادمان نشد چرا که به تنها چ نیهمرنگ چشم او بود و او از ا شیعسل چشمان

 دیفهم یاش را م یاصل لیرنگ چشمانش را دوست دارد وحاال دل نیبود که آرم
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هم بود خوب با صورتش مچ  یر عملاگ ی، حت یواقع ایاست  یاش سر خورد اصال مشخص نبود عمل دهیکش ینیب یرو نگاهش

 شده بود

 

 نیکرده بود ،پس چرا آرم جادیا ییبایز یبود که با پوست روشنش هارمون دهیمال یقیخوش فرمش رژج یگوشت یلبها یرو

چرا که  دیاز سر حسرت کش یرنگ رژاستفاده کرده است .آه نیچرا از ا ایگرفت که رنگ رِژش راعوض کند، و یجبهه نم شیبرا

 هم رفتارش با او در تضاد بود درکند و چق یگفته بود رفتارش با او فرق م نیآرم

 

 انداخت یشده اش چنگ به دلش م کوریومان دهیتوجهش را جلب کرد .انگشتان کش یزیاز هرچ شتریب فشیوظر دیسف یدستها

 

 قبال به او گفته بود نیرا آرم نیخانه عادت ندارد ا یمشخص بود اصال به کارها کامال

 

حق داشت او  نیدختر پرشوروحرارت از هر لحاظ از او سرتر بود پس آرم نیکرد ا یبهار احساس حقارت م ییبایز نهمهیبرابر ا در

 یخوشبخت یخواست خود و احساساتش را فدا یکنار آمده بود وم هیقض نیدختر طناز کند ،اما او که با ا نیا یرا فدا شیوزندگ

 ونابود کرده بود ستیگردباد غرورش ن راو را د نیکند پس چرا آرم نیآرم

 

 کرد یم جهیو احساس تهوع وسرگ رفتیوبهار سرگرم گفتگو بودند.درجه حرارت بدنش لحظه به لحظه باال ترم نیآرم

 

 . گداختیاز آتش م یوجودش را در کوره ا یقیعم یوروشده و حس حسادت ریکرد حالش ز یم حس
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 یکرد و در مقابل بهار ضعف نشان نم یخودش را حفظ م یدار شتنیخو دینبود اما با نیقادر به تحمل بهار در کنارآرم یا هیثان

کنترل خشم  یداد پس برا یاجازه را به او نم نیچه به روزش آورده اند غرورش ا نیخواست بهار بفهمد که او وآرم یداد نم

 دیود کشعمق وج زا یدرونش چشمانش را برهم فشرد وآه

 

خودش اشک  یوعزلت به بدبخت ییبا غم درونش تنها باشد ودر تنها یهمه اتاقش را ترك کنند تا او ساعت خواستیدلش م چقدر

 زدیبر

 

 و گفت : دیخم شد و گونه اش را بوس شیبه رو گریبار د ستین یخشنود وراض دارشیاز د هیکرد سا یکه حس م بهار

 

شم و برات  یپس مزاحمت نم یدار ازین یزیاز هرچ شتریکنم به استراحت ب یبمونم اما حس م شتیپ شتریخواست ب یدلم م-

 کنم یم یسالمت یآرزو

 

 زد وادامه داد یلبخند سپس

 

 یو تمام ساعت روز تحمل کن یچهره عبوس واز خود راض نیا یوگرنه مجبور یکن زودتر خوب بش یسع-

 

 آزارد ( یچقدر با حرکاتش اورا م دیفهم یانداخت،کاش م یقیعم خراش هیقلب سا یبه رو نی)با اشاره به آرم

 

واونو از هم  ینفوذ کن یخی وارید نیتو قلب ا یتونست یبا چه ترفند یبد ادیبهم  دیزنم با یبهت سر م شتریب یبهتر که شد-

 یبپاش

 

 حاکم بود ( نشانیب یچه وجه تشابه دینام یم یخی واریرا د نی)پس او هم آرم
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 نجوا کرد یآرام وبا زور با لحن خفه ا دیبگو یزیخودش فشار آورد تا که قفل سکوتش را بشکند و چ به

 

 نیاورد فیتشر نیلطف کرد-

 

 گفت : ییبایخوشحال با لبخند ز بهار

 

 بود یبرام سعادت دارتویکنم ،د یخواهش م-

 

 دیکش یم ادیخواست فر یخورد دلش م یاظهار محبت حالش بهم م نهمهیا از

 

 رمیبرو وبذار به درد خودم بم نجایا از

 

 گفت : یدلخور یبا کم نیبهار رو به آرم ستیبه او نگر کردیقلب بهار نفوذ م یرگهایسرد که تامو یفقط با نگاه اما

 

 رم یم گهیخوب من د-

 

در بهت مالقات بهار مانده بود .اصال چرا  هیهم به خود نداد .سا یتکان یبدرقه اش حت یاکتفا کرد وبرا یتنها به لبخند نیآرم

 کرد ؟......... یرفتار م یمیمالحظه با او گرم وصم یب نهمهیا نیداشت !........چرا آرم یمالقات چه هدف نیآمده بود؟ وازا
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احساسات باشد که بخواهد با  یحد نامرد وعوض نیکرد تا ا یحالش منقلب شده بود هرگز تصور نم نیرفتار چندش آور آرم از

 کند یباز نگونهیپاك او ا

 

 داد وگفت : نیدسته گل بهار را به دست نازن نیاز رفتن بهار آرم بعد

 

 کن دایگلدون براش پ هیکنم  یخواهش م-

 

 یپراز خشم شد، چرا خودش دسته گل ارجمند را با آنهمه غرور ونفرت در جوب آب پرت کرده بود و حاال م نیحرف آرم نیا از

 دق او کند نهییرا آ زشیخواست دسته گل دوست دختر عز

 

 فرستاده با دسته گل بهار از اتاق خارج شد اهینخود س یاورا پ نیآرم دانستیم یکه به خوب نیباز کرد اعتراض کند که نازن دهان

 

 :دیلبه تخت نشست ومهربان پرس یکنارش رو نیآرم

 

 روز انداخته؟ نیه اتو رو ب یزیشده! وچه چ یچ یبهم بگ یخوا ینم-

 

 زل زد وآرام نجوا کرد شیرا از او گرفت ودوباره به پنجره کنار نگاهش

 

 شده ! یچ یدون یخودت نم یعنی-

 

 دو انگشت چانه اش را گرفت ونرم سرش را به طرف خودش برگرداند وگفت : با



 یمهمان زندگ

1314 
 

 

 از کجا بفهمم ! دیبا-

 

 اضافه کرد یظیداد وهمراه با پوزخندغل رونیرا پراز غصه ب نفسش

 

 ! یفتیروز ب نیبرات سخت بوده که باعث شده به ا نهمهیبا من بودن ا یعنی-

 

 گفت : یخشم و به تند پراز

 

 یکنارم بمون شهیتا هم یخوا یوم یدوستم دار ی،بهم گفت یداد بیتو منو فر-

 

 گفت : یوعصب آشفته

 

 حرفهام دروغ بوده ؟ نیاز ا کیمگه دروغ گفتم !........کدوم -

 

 دیوبغض الود نال ندندیوچانه اش همزمان لرز لب

 

 نتوی!....چرا که اگه دروغ نبود امروز دوست دختر نازنفیدروغ بزرگ وکث هی! نیهمه حرفهات !.............همه حرفهات دروغ بودآرم-

 نمیمن بب یاورد ینم
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 مبهم ومات زمزمه کرد : یگشاده شدند وبا نگاه رتیدرشتش ازح چشمان

 

 خترم ؟!دوست د-

 

 وشکننده فی،ظر یگفت یم شهیکه هم هیآره بهار !درست همون-

 

 زل زد وگفت : نشیوسردرگم در عمق چشمان غمگ جیگ

 

 ! یزن یحرف م یتو از چ-

 

 گفت : هیوبا هق هق گر دیترک بغضش

 

 یکرد یم یمدت بگذره بعد اونو بهم معرف هی یذاشت ی.....!.الاقل میلی!.. خ نیآرم یمالحظه ا یب یلیخ-

 

 زد وگفت : شیبه موها یچنگ کالفه

 

 ،اون........... هیسا یکن یاشتباه م یتودار-

 

 و گفت : دیحرفش پر انیم غضبناك
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 !یفهم یم نوی،خودتم ا نیکنم آرم یمن اشتباه نم-

 

 دهدیکه نشان م ستیزیآن چ ترازیبفهماند قو نیقصد داشت به آرم دیشا کردینم هیگر گرید

 

 دیآرام پرس یساختگ یوبا آرامش دیکش یقینفس عم نیآرم

 

 بهار دوست دختر منه ؟ یکن یچرا فکر م-

 

 وسماجت گفت : تیقاطع با

 

 کنم بلکه مطمئنم ! یفکر نم -

 

 شده؟ نانیاطم نهمهیباعث ا یزیچه چ یبهم بگ یتون یم-

 

 یانکار نکرد تیتو زندگهرگز وجود اونو  مونیاز روز اول آشنا یفراموش کرد یزد یازش حرف م شهیتو خودت هم-

 

 مهربان درمانده گفت : یفوت کرد وبا لحن قیوعم عیوکالفه بازهم نفسش را سر آشفته

 

من  یزندگ یاز تو تو ریبه غ یزن چی،..... باور کن ه یزدم که تو بهم عادت نکن ی! باور کن من همه اون حرفها رو م زمیعز هیسا-

 ستینبوده ون
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 وگفت : دیزور خشم وغضب لبش را به دندان گز از

 

 یمنکر بش نویا یتون یذهنت بود چطور م یکه اون تو یدر حال یکرد یم یتوچهارماه تمام با من زندگ-

 

 بردم یخشم وغضب تو لذت م یمن همه اون چهار ماه رو اشتباه کردم چون از لحظه ها -

 

 دیگرفته از بغض نال ییصداچنگ انداخت با  شیبه گلو یبغض لعنت نیا بازهم

 

 یقشنگت گولم بزن یبا حرفها یتون ینم گهی،اما مطمئن باش د شبتید ی،درست مثل همه حرفها یگ یدروغ م یبازم دار-

 

نوه  ادیکه م ادتیکه گفتم فوت شده ، میمی!....بهار خواهر بهراده،همون دوست صم ی!باور کن تو دوچار سوء تفاهم شد هیسا-

 برگشته کایگم ،اون تازه از آمر یرو م انیدکتر صادق

 

 گرفت دنیشکست وباران اشک آرام شروع به بار بغضش

 

 دمینفهم نویکردم وا یوقته ،چقدر من احمق بودم که بهات زندگ یلیاز خ تونیپس سابقه دوست-

 

 احساس گفت : یوب یجد نیآرم
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 ر تونقش بستهتصو یکه تو ینه اون دوست ی،ول هیمیدوست قد هیآره بهار برامن -

 

 گفت : هیگر با

 

 که اون دوستته یکن یاقرار م یپس دار-

 

 شهیبهراد هم موقع مرگش ازم خواست هم یکه هشت سالش بوده ،حت ی،درست از وقت شناسمشیوقته که م یلیآره چون خ-

 تنهاست یلیمواظبش باشم چون خ

 

 سراغ من یبود اومد تیزندگ یمثل اون تو یدختر یپس چرا وقت-

 

 محبت آرام گفت : با

 

 نه اون ! یچون سرنوشت من از اول تو بود-

 

 : دیکش ادیفر هیهق هق گر انیم در

 

 ، متنفر ! نیازت متنفرم آرم-

 

 و گفت : اوردیخودش ن یبه رو یاز خشم قرمزوگلگون شد ول صورتش
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 شدم ینم کیهرگز بهت نزد یازم متنفر نهمهیا دمیفهم ی،اگر م یبهم گفت یا گهید زیچ شبیاما د-

 

 نداشت تیکدومشون واقع چیکه ه یزد یادیز یتو هم حرفها-

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

 وباورت ثابت کنم دهیعق زوخالفیکه من بتونم چ ینی،چون تو لجباز تر ازا یباشه هر چه تو بگ-

 

 گفت : یشخندیوبا ن دیاش را باال کش ینیدهانش را قورت داد وب آب

 

 دوست داشتن ساده رو هم ندارم کیارزش  یکه حت ی،تو ثابت کرد نیآرم یثابت کرد زوبهمیتو همه چ-

 

 وگفت : دیپر پشتش کش یموها انیم یوکالفه دست خسته

 

بعدا سر فرصت  یکه هست بدتر کنم ،بهتره استراحت کن ینیحالتو از ا هودهیخوام با بحث ب یومن نم ستیحال تو اصال خوب ن-

 میزنیم مورد با هم حرف نیدر ا

 

 با بغض گفت : هیجا برخاست اتاق را ترك کند که سا از
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 دمیکش میکه تاحاال تو زندگ یعذاب نیوقت برنگرد ،چون تو بزرگتر چیه گهیود رونیبرو ب میاز زندگ نمت؛یخوام بب ینم گهید-

 

 را درك کند هیتنفر سا نهمهیتوانست ا یمثل پتک بر سرش فرود آمدوهمه وجودش را لرزاند هرگز نم هیآخر سا جمله

 

 کرد ستنیشدت شروع به گر با

 

دانست  یم ینوازشش کند اما به خوب یآرام کردنش لحظه ا یوبرا ردیخواست او را بغل بگ یطرفش برگشت دلش م به

سست  یو پاها یبا درماندگ لیدل نیشود به هم کیاجازه دهدبه او نزد طیشرا نیاست و امکان ندارد در ا کدندهیچقدرلجباز و

 شده ولرزان اتاق را ترك کرد

 

 رونیگلدان ب انیافتاد ،گلها را ازم نیدر دست نازن یگلها یرو نشیبود نگاه غمگ ستادهیبا گلدان گل پشت در به انتظار ا نینازن

 و گفت : دیکش

 

 ! کنهیگلها حالشو بدتر م نیکه اون داره ا یبا حال-

 

 آرام نجواکرد : نینازن

 

 ! نطورهیحتما هم-

 

 گفت : نیاندوهگ یبا لحن شانیوپر آشفته
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 است ختهیبهم ر یلیاون خ دیرو آروم کن هیکنم ! سا یخواهش م-

 

 غمبار گفت : یبا لحن اریاخت یخود قرار داد وب ریرا تحت تاث نیکه در کالمش نهفته بود نازن یبغض

 

 ارمیب رونیحالت ب نیکنم که اونو از ا یچشم !همه تالشو م-

 

 شد ودر را پشت سرش بست هیوارد اتاق سا دیبگو یزیاو چ کهنیقبل از ا و

 

پرت کرد  یصندل یخودش را رو یحال یانداخت و با ب هیو متشنج دسته گل را در سطل آشغال کنار اتاق سا یعصب یحالت با

 یداد، او دختر یم هی(حق را به سا دمیکش میکه در زندگ یعذاب نیخورد)تو بزرگتر یدر گوشش زنگ م هیهنوز جمله آخر سا

 شدفقطیخالصه م زشانیکه همه چ یشاد ومهربان رشد کرده بود ،پدر ومادر یا هدر کنار خانواد ،یبود که در آرامش و خوشبخت

هم اجازه  یا هیثان یحت بردیم ییآنها بو یتوافق یاز زندگ یکه اگر حاج عل دیفهم یم یدخترانشان ، به خوب یوراحت تیدرترب

اش  یشده بود ،همه هست شیهمه زندگ بازدختر مغرور ولج نیرا دوست داشت، ا هینارش بماند. اما او سادر ک هیداد سا ینم

که تا قبل از  یخواست همان عشق یرا م هیرا با اجباردر کنار خودش نگه دارد ،او عشق سا هیخواست سا ینم گرید یول. ……

 کرده بود دایپ امیکه با مرهمش روح زخم خورده اش الت ینداشت ،همان عشق یاصال به آن اعتقاد شیبه زندگ هیوارد شدن سا

 

تصور را در مورد بهار داشته باشد.  نیحق داشت ا هیچشمانش را برهم فشرد .سا یداد ولحظه ا هیتک واریسرش را به د خسته

او بود که از روز  نیثابت کند که اشتباه کرده است مگر نه ا هیبه سا دیدانست چگونه با یخودش هم به اشتباهش معترف بود ونم

 انکار نکرده بود شیگرادر زند یگریاول هرگز وجود زن د

 

به صفحه اش انداخت ساغر  ینگاه میاش را برداشت ون یبا اکراه گوش ختیزنگ تلفن همراهش رشته افکارش از هم گس یصدا با

 دیچیپ یساغر در گوش انیگر یگفته بود که صدان یزیبود دکمه وصل تماس را زداما هنوز چ
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 ، بابا حالش بهم خورده ایب ی........تو رو خدا زود نیآرم-

 

 دیبه کمرش داد وراست نشست و پرس یحرکت آشفته

 

 حاال کجاست ؟-

 

 گفت : هیهق هق گر با

 

 کما رفته ودکتر ....... یبابام ......بابا تو نیاست ....آرم ژهیو یمراقبتها مارستان،تحتیب یتو-

 

 گفت : یبا لحن آرام بخش نیداد آرم یامکان راحت صحبت کردن را به او نم هیگر شدت

 

 کنم ساغر آروم باش! یخواهش م-

 

 ..... مارستانیب دیایکنم بهش خبر بده و زودتر ب یده ......خواهش م یرو جواب نم ی،گوش رمیتماس بگ هینتونستم با سا-

 

خبر تکان دهنده را به او  نینبود که بتواند ا یمناسب یروح طیاصال در شرا هیمردد ماند .سا یع کرد لحظه ارا که قط یگوش

 هیخواست مراقب سا نیاز نازن لیدل نیبه هم کندیکه هست هم بدتر م ینیخبر حالش را از ا نیا دنیشن دانستیم یبدهدبه خوب

 را ترك کرد مارستانیب عیاو را تنها نگذارد و خودش سر یباشد ولحظه ا

 

****** 
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 بود آرام زمزمه کرد : شیجلو رو نیمهربان نازن چهره

 

 رفت ؟ نی! آرمیناز-

 

 آره!.....-

 

 چکارت داشت؟-

 

 اومد ، مجبور شده که بره شیپ یکارفور هیبراش -

 

 وپرازحسرت گفت : قیعم یبا آه همراه

 

 هم ارزش ندارم یزیمن براش پش ی، حت یناز ینیب یشده فقط کار ،م شیهمه زندگ-

 

 نگرانته ! یلی،به خدا اون خ هیسا ستین نطوریا-

 

 الود گفت : بغض

 

 باور ندارم شویحرف چیه گهیپسته ،که همه حرفهاش فقط دروغه ،د یعوض هیاون -
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 یزن یبه اون تهمت م لیدل یب یودار یتوحساس شد هیسا-

 

 گفت : یوپر ازخشم به تند یعصب

 

 که خودشم بهش اعتراف کرده هیتیواقع نی،ا یزنم ناز یمن به اون تهمت نم-

 

 : دیگرد شده نگاهش کرد وپرس یبهت زده و با چشمان نینازن

 

 اعتراف کرده ؟ وی، خودش چ هیسا یگ یم یچ یتو دار-

 

 گفت : نانیمهار کرد و با اطم قیرا با نفس عم شیخفه کننده گلو بغض

 

 بهار دوستشه ! نکهیا-

 

 دخترست!؟ نیمنظورت هم-

 

 که چقد باهم مچ بودند یدیدختره ،خودتم د نیآره هم-

 

 گفت : متعجب
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 خوب! پس چرا باهاش ازدواج نکرده ؟-

 

 گفت : هیهق هق گر انیوم دیترک بغضش

 

 من بودم شیچون سرنوشت وبدبخت-

 

 گفت : زیمحبت آم یدستش را در دست گرفت و با لحن شانیمستاصل وپر نینازن

 

پس  ستیقسمت وسرنوشت تو ن نیآرم یدونست ینکن ،خودتم از اول م تیافکار چرت اذ نیخودتو با ا هیکنم سا یخواهش م-

 یخوب فکر کن یزایکن فقط به چ یسع

 

 از اشکش را پاك کرد گفت : سیپشت دست صورت خ با

 

 !هم وجود داره ؟ یخوب زیسرتاسر اجبار من مگه چ یزندگ یتو-

 

!اونها  زمی!عز هی،سا یاحمقانه رو شروع کرد یباز نیاصال به خاطراونها بوده که از اول ا یآره خونواده ات ،فراموش کرد-

 دارن ودوستت دارن اجیبهت احت یشترازهرکسیب

 

 نشست وگفت : یصورت به اشک نشسته اش لبخند تلخ انیم
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 ؟ نجامیدونه من ا یمامانم م یبا ارزشترند !ناز یزیآره اونها برام از هرچ-

 

 کنهیخود نگرانشون کنه ،گفت حالت که بهتر شد خبرشون م یخواست ب یاجازه نداد بهشون خبر بدم ،نم نیآرم یعنینه ،-

 

 زد وگفت : یشخندین

 

 فهمم یکارشو نم نیا لیکنه که منو از خانوادم دور کنه و من اصال دل یم شویاون داره همه سع-

 

 خواست ............. یفقط نم چارهی،اون ب یکرد یباف یدوباره منف-

 

 را قطع کرد وگفت : نیحرف نازن انیگر

 

 ! نیداره که فقط برا خودش قابل درکه ،فقط هم یمنطق ریغ لیدل هی شیهر کار یاون برا-

 

قابل  ریسخت وغ تیچه شخص نیکه آرم میفهم یم یباشه اما هر دومون به خوب نطوریواون واقعا هم یتو درست بگ دیشا-

و خودتو براش  یکردیم ینیب شیروزها رو از قبل پ نی،تو همه ا یباش یبه خاطر رفتارش دلخور وعصب دیداره پس تو نبا ینفوذ

 یایکنار ب تیخودت با واقع ردنک تیاذ نهمهیا یپس بهتره به جا یآماده کرد

 

 خودمو گول بزنم نیاز ا شتریب دیمن نبا یگ یآره تو درست م-

 

 یوفقط استراحت کن یفکر نکن یچیبهتره فعال به ه-
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****** 

 

 زد گفت : یموج م یکه در آن نگران یانداخت وبا لحن شیکنار یصندل یخودش را رو یمهر

 

 وبه کما رفته ! ستیکه حال پدرش اصال خوب ن یگفت یم هیبه سا دیتو با-

 

 گفت : ینهاد با خستگ یکه چشمانش را برهم م یداد ودر حال هیتک واریسرش را به د کالفه

 

 بهش بگم نویتونستم ا یکه اون داشت م یبا حال دیکن یفکر م-

 

 مهربان گفت : یمهر

 

 اون چقد وابسته پدرشه یدون ی،تو که م یپسرم آخرش که چ یول-

 

 با چشمان بسته گفت : همچنان

 

اجازه رو  نیکارو کنم دکترش ا نیو بهش داد تازه اگه منم بخوام ا یخبر نیکه بشه همچ ستین یمناسب یروح طیاون تو شرا -

 ده یبهم نم
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 جابجا شد وآرامتر از قبل گفت : یصندل یرو

 

 یکه بهش بد یدار یچه جواب فتهیب یبرا حاج عل ینخواسته اتفاق ییاما من نگرانم !........ اگه خدا-

 

زده بود گره  هیتک واریبه د شیکه روبرو نیآرت نیچشمانش را گشود ،نگاهش در نگاه خشمگ اریاخت یوب دیفکروجودش لرز نیا از

 گفت : ینیچرخاند وبا لحن غمگ یخورد. سرش را به طرف مهر

 

 وکالفه ام یعصب لیدل نیبه هم شترمیدونم! ،ب ینم -

 

 دیتند پرس یبا لحن نیآرت

 

 شده ؟ یجور نیا ییهویدکترش نگفت چرا -

 

 آرام گفت : نیبه آرت ینگاه میشد وبا ن زیخ مین یصندل یرو

 

 شده ! یدُچار شوك عصب-

 

 : دیگرد شده و وحشت زده نال یمهر چشمان

 

 بود یکه دختر سرحال هی!......سا یمن چه شوک یشوك!.......خدا-
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 گفت : یگره کرده ، عصب یچند قدم به طرفشان برداشت وبا اخمها نیآرت

 

 اقا ازدواج کنه نیبا ا نکهیبود !!........البته تا قبل از ا-

 

 : دیپرس نیرو به آرم نیآرت هیتوجه به کنا یب یمهر

 

 ؟ هیچ لشیدکتر نگفت دل-

 

 نجوا کرد یخفه ا یصدا با

 

 بهش وارد شده که براش قابل تحمل نبوده ! یشوک-

 

 : دیبهت زده پرس یمهر

 

 آخه چرا ؟؟-

 

 مادرش جواب داد : یدرپ یاالت پکالفه از سو نیآرم

 

 کنه یهنگ کردم و فکرم اصال کار نم یدونم ، به طور کل یمنم نم -
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 گفت : یظیبا پوزخند غل نیآرت

 

 ؟! یناراحت هیسا تیکه واقعا ازوضع میباور کن یخوا یم-

 

 گفت : نیقبل از او رو به آرت یانداخت .مهر نیبه آرت یزیغضبناك وعتاب انگ نگاه

 

 چرند نگو ..........-

 

 گفت : یوبه تند ستادیهر دو ا یروبه رو نیآرت

 

رو تا سر حد مرگ عذاب داده حاال ادعا  چارهی؟........دختر ب ستی؟ ...چرند ن یمن چرنده !......اما رفتار اون چ یآره همه حرفها-

 ناراحته !...... یلیکنه خ یم

 

 انداخت واضافه کرد نیرا در عمق چشمان پرازخشم آرم نگاهش

 

 ؟ ی!نکنه باالخره وجدان درد گرفت هیچ-

 

 : دیپر نیبه آرت یبانگاه شماتت بار یمهر
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 لطفا ساکت شو ! نیآرت-

 

 به طرف مادرش برگشت وگفت : نیخشمگ

 

 یداره چه غلطکه  یپرس یدردونت نم زیعز نیبارهم ازا هینگم؟.اما  یچیوه رمیخفه خون بگ دیفقط من با شهیچرا ؟.....چرا هم-

 ! کنهیم

 

 انداخت ومحکم گفت : شیبه ابروها یفیرفتار پسرش اخم ظر یتند نیاز ا یمهر

 

 یبرادرت نکن یخصوص یزندگ ریبهتره خودتو درگ شهیبه منو تو مربوط نم نیآرم یزندگ-

 

 نگران گفت: یبا لحن نیآرام کردن جو موجود رو به آرم یبرا عیسر دیبگو یزیاجازه دهد چ نیبه آرت نکهیاز ا وقبل

 

 ؟ میبهش بگ دیبا یافتاده ، چ یدخترش چه اتفاق یبرا دیپرس دیاگه ناه-

 

 رو به مادرش گفت : یتند وعصب یسخت وگران بود پس کالفه با لحن شیبرا ییبه تنها نیآرت یحرفها

 

 نیآزارم ند نیاز ا شتریب گهیکنم شما د یدونم مامان !......خواهش م ینم یچیمن ه-

 

 دوباره خودش را وسط انداخت و گفت : نیآرت
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 شهیم داریاون وجدان خفتته که داره کم کم ب میستیمنو مامان ن دهیکه داره آزارت م یاون-

 

 گفت : یعصب یبرافروخته و لحن یچهره ا با

 

 !! نیآرت یکن یم یرو ادهیز یلیخ یدار گهید-

 

 یم دمیشا ای، مارستانیافتاده رو تخت ب هیکه به خاطر حماقت تو سا یکرد تو؟!........ نکنه فراموش ایکنم  یم یرو ادهیمن ز-

 یبشه چه به روزش اورد تیتا حال یقبرستون کن یاونو راه یخوا

 

 گفت : یبا لحن تند نیبازهم مداخله کرد و به آرت یمهر

 

 ها !! مارستانهیب نجایا نیلطفا خفه شو!... انگارفراموش کرد نیآرت-

 

 گفت : نیگیاندوه یبرگشت و با لحن یپراز خشم به طرف مهر نیآرت

 

 دی.شما مقصر نیو نابود کرد گناهیدختر معصوم وب نیا یخودتون زندگ یمامان ،.........شما که با خودخواه دیفقط شما مقصر-

 دیرو بد دهیچهار ماه کش نیکه اون در طول ا ییتاوان همه زجرها دیوبا

 

 گفت : ستادیا شیفنر از جا جست وروبرومثل  یآشفته وعصب نیآرم
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 واال...... یبهتره حد و حدود خودتو بفهم-

 

 ....... یواال چ-

 

 ادامه داد ینسب یفوت کرد وبا آرامش یکنترل خشمش نفسش را عصب یبرا

 

منم  نیکه مرخص شد ا مارستانی،چون از ب ینکن تیایخولیمال یماریب ریاونو اس نیاز ا شتریوب یرو طالق بد هیبهتره زودتر سا -

 کنم یتو جهنم م یو برا یکه زندگ

 

شد و با  رهیدر چشمان گستاخش خ قینافذ وعم یگرفت با نگاه یرا م نیآرت راهنیپ قهیکه  یقدم جلو تر رفت و در حال کی

 مقتدر و محکم گفت : یلحن

 

از  شتریزن منه و منم ب هیتوگوشت فرو کن که سا نویچکار کنم ،پس ا دیبا یکه بهم بگ یو داشته باش اریاخت نیفکر نکنم تو ا-

 یاونو ازم دور کن خودتیب یها ینگران نیدم که باا یبهت اجازه نم نیا

 

را رها کرد ورو به مادرش  نیآرت راهنیپ قهی نیماند .آرم نیآندو قرار گرفت ومنتظر عکس العمل آرت انیوحشت زده م یمهر

 گفت :

 

 دیبذار انیشد منو در جر ی،هر خبر دنهیمزخرف شن یموندن وحرفها نجایاون بودن بهتر از ا شی،پ هیسا شیرم پ یمن م-

 

 رفت با تحکم گفت : یکه انگشت اشاره اش را به طرفش نشانه م یرا گرفت ودرحال شیبازو نیبرنداشته بود که آرت یقدم هنوز
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 گم یبهش م زویوهمه چ رمی، م ادیبه خاطر تو درب هیسا گه؛اشکیباره د هی گه،فقطیبار د هی!! اگه  کنمیمنم بهت اخطار م-

 

 خارج شد مارستانیاز ب یبلند وعصب یبا سرعت و گامها یحرف چیاورد وبدون ه نییرا با خشم پا نیاشاره آرت انگشت

 

****** 

 

 محکم وآمرانه گفت : یخم شد و با لحن زدکتریم یرو به

 

 نهیاونو ببرم پدرشو بب دیماست ؛من هر طور شده باک یوتو مهی! حال پدرش وخ دیستیچرا متوجه ن-

 

 پرت کرد وگفت : زشیم یکتاب قطور رو یخودکار در دستش را به رو دکتر

 

 که من بتونم مرخصش کنم ستین یمناسب یروح طیهمسرتون اصال در شرا -

 

 کرد وگفت : متریولحن صحبتش را مال دیکش یقیبود .نفس عم دهیرا از صبح تا به حال هزار بار شن یجمله تکرار نیا

 

کنم منو  یببرم پس خواهش م مارستانیب نیو دارم که همسرمو بدون اجازه شما هم از ا اریاخت نیکه من ا دیدون یاما شما م-

 دیکار نکن نیمجبور به ا
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 که همه عواقب اون به گردن خودتونه دیاما فراموش نکن نیرو دار اریاخت نیبله شما ا-

 

 گفت : یشد وبه تند یعصب دوباره

 

 کنه یم دیمنو تهد یکه داره زندگ هیخطر نیبد تراز ا یچه عواقب-

 

 گفت : یبا شگفت دکتر

 

 دیخودتون یفکر زندگ دیبه فکر حال همسرتون باش نکهیا یشما به جا-

 

 ومستاصل گفت : کالفه

 

و  کنهیاون همه عمر منو سرزنش م فتهیب یپدرش اتفاق ینخواسته برا ییوابسته پدرشه ،اگه خدا یلیدکتر همسرمن خ یآقا-

 بخشه یهرگز نم

 

 آرام بخش گفت : یدکتر با لحن-

 

 یدورش کنم ،همسر شما حال روح کنهیم دیاونو تهد تیکه وضع یزیباشم واز هر چ مارمیدارم مراقب حال ب فهیمن وظ-

به کما بره  دیشا یکه هست بدتر بشه و حت ینیحالش از ا یدروز افتاده ممکنه با شوك ب نیشوك به ا کینداره اگه با  یمناسب

 ؟!! دیخوا ینم نوی،شما که ا
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 وآرام زمزمه کرد دیکش یآه

 

 منه ! یاون همه زندگ-

 

 ادیب رونیحالت ب نیاز ا دیپس اجازه بد-

 

 کشه یحالت چقدر طول م نیا-

 

 دمیمبمونه فردا جوابتون و  نجایامشب ا دیداره ،بذار یبه خودش بستگ-

 

 جا برخاست اتاق را ترك کند که دکتردوباره گفت : از

 

 یزیاون از هرچ یسالمت دیبا دیبا اون تونیزندگ ندهیکه نگران آ نیحد دوست دار نیاگه واقعا همسرتون و تا ا خیجناب مشا-

 نداره یارزش چیه گهید یزندگ نیا نهیبب بیبراتون ارزشمند تر باشه چرا که اگه اون آس

 

 نجواکرد آرام

 

 حق با شماست-

 

****** 



 یمهمان زندگ

1337 
 

 

فرو رفته بود . از  یقیلبه تخت در کنارش گذاشته بود معصومانه به خواب عم یکه سرش را رو یدر حال نیرا گشود آرم چشمانش

 نیجلوبرد اما در آخر شیوبه سمت موهها دیکش رونیب نیدست آرم انی،دستش را از م دیلرز اریاخت یصحنه دلش ب نیا دنید

بهار منصرف  یآور ادینرمش را نوازش کند اما با  یخواست موهها یدلش م ،چقدرلحظه دودل شد ودستش در هوا معلق ماند 

 شد ریاز گوشه چشمانش سراز اریاخت یشد وحلقه اشک در چشمانش نشست وب

 

 نبود که استحقاق عشق پاك وخالصانه او را داشته باشد یمرد نیآرم

 

به حسرت نشسته  نویغمگ یآورد وبا نگاه نییکرد دستش را پا یم ینیاز غصه بردلش سنگ یو کوه شکسته بود یبد جور دلش

 شد رهیبه او خ

 

 دوستت داره ! یلیمعلومه خ -

 

 زد شیبه رو یروح یشب هم بوده لبخند ب فتیبود که احتماال ش روزیطرف منبع صدا برگشت همان پرستار مهربان د به

 

خشک ومغرور بنظر  یلیخ نکهیاما همسر شما با ا شنیم دایبا همه وجود دوستت داشته باشن کم پکه  یعاشق یامروزه مردها-

 کامال از رفتارشون مشخصه که چقدر دوستتون دارن یول انیم

 

 گر،باضعفیزدیکه او را مجبور کرده در کنارش بماند نه چ ستیشناس فهیحس وظ نیا دیتوانست بگو یخواست م یم چقدردلش

 : دیپرس

 

 بوده ؟ نجایشب رو ا-
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 زد گفت : یکه به سرنگ در دستش با نوك انگشت تلنگر م یحال در

 

چطور حاال خوابش برده ،خواهش  کنمیداشت ،تعجب م یدستش بود چشم ازت برنم یکه دستت محکم تو یتمام شبودر حال-

 شد باهاش مکافات دارم داریکنم که اگه ب قیتزر عیکنم دستتو بده آمپولتو سر یم

 

 چرا؟-

 

 زد و گفت : ینیریلبخند ش طنتیش با

 

 چه کار کنم دیدونم با یکه نم کنهیدستپاچه ام م نقدریا کشهیزنم دردشو اون م یبه تو م یچون هر آمپول-

 

 ؟ شمیمرخص م یک-

 

 هم در داره ؟ تینداده ،........جائ تویهنوز دکتر اجازه مرخص ی،ول یاگه دست شوهر عاشقت بود که تا حاال خونه بود-

 

 دارم جهینه فقط احساس ضعف وسرگ-

 

 ! زمیعز هیعیطب نیا-
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 دنیکرد با د یکه سرش را بلند م یشد ودر حال داریتخت گذاشته بود ب یهمراهش که کنار سرش رو یبا لرزش گوش نیآرم

 با محبت گفت : هیسا

 

 ! زمیعز یشد داریب -

 

پر از اضطراب به  ینگاه میداد ن یرا م یخبر بد یبود دلش گواه یخت مهراش اندا یگوش توریبه صفحه مان ینگاه وهمزمان

 دیهراسان نال یبرخاست و با لحن شیگرفته وغصه دار بود نا خوداگاه از جا یمهر یانداخت ودکمه وصل تماس را زد صدا هیسا

 

 امکان نداره ! نیا-

 

 دیپرس یبودپس با لحن نگران دهیمشوش ند نهمهیرا ا نیانداخت او هرگز آرم شانشیوپر دهیبه چهره رنگ پر ینگاه هیسا

 

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 مهربان به او انداخت وگفت : ینگاه نیآرم

 

 گردم یبرم عیاومده ،سر شیبرام پ ی،.........فقط کار زمینه عز-

 

 هراسان از اتاق خارج شد هیسا رتیبهت وح انیم ودر

 

****** 
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 ختیبهم ر ینجوریا زیدفعه همه چ هیبدم ،آخه چرا  هیخبرو به سا نیا یمامان ،حاال من چه جور -

 

 من که بهت گفتم بهش بگو زمیعز-

 

 وگفت : دیمقابلش کوب واریبا مشت به د کالفه

 

 ؟ دیمارستانیداد،...... حاال شما ب یاجازه رو بهم نم نیتونستم ،حال اون ا ینم-

 

 مارستانیب میاومد عیتموم کرده همون موقع سر یزنگ زدو گفت حاج عل دیناه یآره ،وقت-

 

 :دیرا در دستش جابجا کرد وپرس یگوش

 

 رو نگرفتن ؟ هیسراغ من و سا-

 

بهش نگو  یزیشده ،توهم چ یکنارشه ،البته نگفتم دُچار شوك عصب نیوآرم هیبستر هیبگم سا دیمجبور شدم به ناه شبیچرا د-

 بشه بهش اضاف نمیکه ا ستیغصه اش کم ن چارهیب

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
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 بهتره کمیرو مرخص کنه ،امروز حالش  هیکنم سا یرم دکترو راض یمن م-

 

 یکرده بود اما نم ختهیاو را آشفته وبهم ر یرا امضاء کند خبر فوت حاج عل هیسا یکرد برگه مرخص یاصرار فراوان دکتر را راض با

 با پدرش باشد هیآخر سا داریعمر مقصر حسرت خوردن د کیتوانست  یدهد نم بیرا فر هیسا نیازا شتریخواست ب

 

عذابش  نیآرت یکه درکش کند وبدون تهمت و افترا نگرانش باشد هنوزواژه واژه حرفها یهمدرد داشت ، کس کیبه  ازین چقدر

 ش بودنگران شهیمادرش که به ظاهر هم یدانستند، حت یم هیسا دنی. همه تنها او را مقصر درد کش دادیم

 

 شیگردباد در زندگ نیکه ا دیرس یبه آرامش م هیکرد تازه داشت در کنار سا یرا با همه وجود حس م یخستگ نیبود وا خسته

 نکهیکه خبرازدست دادنش حتما او را از پا در خواهد آورد و ا دیفهم یوابسته پدرش است وم هیکه چقدر سا دانستیافتاده بود م

 . دادیکرد ، عذابش م درا هرگزتحمل نخواه یدرد نیچن هیسا

 

انداخته که او  یحال نیمرد مغروررا به چن نیا یزیچه چ دیفهم یدر چشمان قرمز ومتورمش گره خورده بود ، نم هیسا نگاه

 گونه گفت : ماریآرام وب یاست. با لحن ختهیبهم ر نهمهیا

 

 نجایا ادیزنگ به ساغر بزن ب هی،  نمیخوام خانوادمو بب یم-

 

 را گرفت وگفت : هیدست سرد ولرزانش دست سا با

 

 ششونیپ میر یم کراستی نجای. از ا ستین یازین-

 

 : دیپرس نگران
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 شده ؟ یزی؟! چ یآشفته ا نهمهیتو حالت خوبه ؟چرا ا-

 

 زد وگفت : یتلخ لبخند

 

 ؟ ی، امروز بهتر یمن خوبم ،تو چ-

 

 منم خوبم !-

 

 تخت گذاشت وگفت : یلباسش را از کمد برداشت ورو ساك

 

 یلباستو عوض کن دیدکتر مرخصت کرده . گفت حالت بهتره ، با-

 

به کمکش آمد و دست پشت  نیبدنش سست تر از آن بود که تحمل وزنش را داشته باشد ،آرم یشود ول زیخ میکرد ن یسع

و در سطل انداخت و از  دیکش رونیکمرش گذاشت واو را از جا بلند کرد،پرستار با دقت ووسواس سوزن انژوکت را از دستش ب

 اتاق خارج شد.

 

انجام داد در سکوت کارش را  یکرد واجازه م ینم یاعتراض چیه نیرا ترك کند در مقابل رفتار آرم مارستانیزودتر ب نکهیا یبرا

 گفت : یکه با شدت دستش را پس زد و پراز خشم با لحن تند اوردیب رونیرا از تنش ب مارستانیدست برد تا لباس ب نیدهد آرم

 

 تونم لباسمو عوض کنم ی،خودم م رونیبرو ب-
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 گفت : یکرد بر خودش مسلط باشد وهمچنان با مهربان یسع

 

 ! یکن یم یلجباز یبا ک یتو دار زمیعز-

 

 : دیکش ادیفر

 

 تنهام بذار رونیصدا نزن و برو ب زمیمنو عز گهی،پس د ستمیتو ن زمیچند بار بگم من عز-

 

آرام وگرفته  یگذاشت با لحن یرا کنارش م شیکه لباسها یودر حال دیاز عمق وجود کش یدلش گرفت آه هینفرت سا نهمهیا از

 گفت :

 

 صدام بزن یداشت یمنتظرم ،مشکل رونیباشه ب-

 

 بلند اتاق را ترك کرد ییبا قدمها شانیپرو آشفته

 

 به طرفش رفت وهراسان گفت: نیآمدن آرم رونیبود با ب ستادهیوپشت در ا رونیب نینازن

 

 ؟ نیدیخبرو شن-
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 گفت : نیواندوهگ دیکش یقیعم نفس

 

 دمیآره صبح اول وقت شن-

 

 ؟ نیگفت هیبه سا-

 

 لباسهاشو عوض کنه دیکنم بهش کمک کن ینه هنوز !......خواهش م-

 

 ؟ شهیمگه مرخص م-

 

 تکان داد وگفت : نیسخن نازن دیرا به حالت تائ سرش

 

 بله!..............-

 

 شد هیبا گفتن چشم از کنارش دور شد و وارد اتاق سا نینازن

 

 نیاو را پس زد وخشگ یآمدنش از تخت به کمکش شتافت که دوباره با لجباز نییپا یبرا نیآماده رفتن بود آرم نیکمک نازن به

 گفت :

 

 ندارم پس از سر راهم برو کنار یاجیمن به کمک تو احت-
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 یبغلش کرد و دوباره به رو عیسر نیپرت شود ؛ آرم نیزم یبود رو کیرفت ونزد جیآمد سرش گ نییکه از تخت پا نیهم اما

 گفت : یبا لحن تند دیکرد بر خشمش فائق آ یم یکه سع یتخت برگرداندش ودر حال

 

 ارمیب لچریو هیجا باش تا  نیهم-

 

خم شد تا  شیبه رو نیبگذارد آرم یصندل یبغلش کند ورو نیاجازه داد آرم نباریرفت وا نیآرم لیتا کنار اتومب لچریو با

 نهیقلب سرکش را درس نیا تونستیکاش م رفتیودرجه حرارت بدنش باال وباالتر م زدیپرپرم نهیکمربندش را ببندد .قلبش درس

 اش خفه کند

 

نگاهش را از او گرفت وسرش را  عیسر یاز حال او نداشت با دلخور یهم دستکم نینگاهشان در هم گره خوردحال آرم یا لحظه

دلش هنوز  یوسر به راه باشد ول عیرا کنار بگذارد و در مقابلش مط یباعث شده بود لجباز نیبه عقب برگرداند لحن تند آرم

 بود ونفرت نهیانباشته از ک

 

کدام  چیو ه کردندیرمیدر سکوت فرو رفته بود .هر سه در افکار خود س لیاتومب یهم حرکت کرد فضا نیکه سوار شد آرم نینازن

 داد یشکستن سکوت از خود نشان نم یبرا یرغبت

 

 یم جیکرد سرش گ یسکوت خفقان آور داشت خفه اش م نیگفت ،ا ینم چیآرام وقرار نداشت ه یهم که لحظه ا نینازن یحت

بعد به خواب  یشد ورخوت چشمانش را برهم نهاد ولحظه ا یداشت اثرات داروها کم کم براومستول یرفت واحساس ضعف وسست

 رفت

 

پدرش در  شهیکه هم یمارستانیچشمانش را گشود وبا تعجب نگاهش را به اطرافش چرخاند ومحوطه سرسبز ب لیتوقف اتومب با

 شد ووحشت زده گفت : رهیخ نیبه آرم یرا شناخت وبا ناباور شدیم یآن بستر
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 !........ینیب یکجاست ؟من....من....حالم خوبه ،نم نجایا-

 

 مستاصل گفت : نیآرم

 

 دونم.......... یم-

 

 وگفت : دیحرفش پر انیخشم م با

 

 ! یکن می؟........ که دوباره بستر نجایا یپس چرا منو اورد-

 

 گفت : شانیوپر کالفه

 

 پدرت...... ینه !ول-

 

 گفت : یتند به

 

 یخور ی؟ چرا حرفتو م یپدرم چ-

 

 در برابرش سکوت کرد واو دوباره گفت : نیآرم
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 ؟..........نکنه دوباره حالش بهم خورده ؟ یپدرم چ-

 

 ...............یآره !ول-

 

 گشود گفت : یکه درب را م یرا گرفت ودر حال رهیدستگ

 

 ،حتما اونم نگران منه! نمشیبب دیبا-

 

 لحظه صبر کن هی!  هیکنم سا یخواهش م-

 

 یماریدرآن لحظه ب دیدو یورود یا شهیبه طرف درب ش مهیشد وسراس ادهیسست ولرزان پ یبا پاها نیتوجه به حرف آرم یب

 دیشیاند یوضعف خود را فراموش کرده بود وتنها به پدرش م

 

 دندیشدندو به دنبالش دو ادهیهراسان پ نیو آرم نینازن

 

 دیزده پرس جانیو ه دیبودند به طرفشان دو ستادهیا شانیوپر انیوساغر در سالن انتظار گر دیناه

 

 مامان .... حال بابا چطوره ؟-
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 گفت : هیو با گر دیاورا به آغوش کش دیناه

 

 از اونهمه درد راحت شد شهیتموم شد دخترم !.......برا هم-

 

 یمزه ا یب یوچه شوخ کردیم یتمام شده بود ،حتما داشت شوخ یزی،چه چ گفت یچه م مادرش

 

 و ندارم یجنبه ام وحوصله شوخ یمن چقد ب یدون ینکن،تو که م یمامان...!مامان تو رو خدا با من شوخ-

 

 گفت : هیاو را به خودش فشرد و با هق هق گر دیناه

 

 ما رو ترك کرده ،اون ما رو تنها گذاشت و رفت شهی،بابات برا هم زمیکنم عز ینم یشوخ-

 

 و به طرف ساغر رفت وگفت : دیکش رونیخشم خودش را از آغوش مادرش ب با

 

 ؟ گهیم یساغر مامان چ-

 

 ستیجوابش را بدهد خودش را در آغوش عمه اش انداخت و با همه وجود گر نکهیا یبه جا ساغر

 

همه با چشمان  شانی،همه عمه ها با شوهر وبچه ها نیوآرت ماین یحت خیو مشا ینگاهش را به اطرافش چرخاند ،مهر دیترد با

 دیکش ادی.امکان نداشت پدرش ،......نه دروغ بود ......فرختیشده بودند قلبش فرو ر رهیبه او خ زیترحم آم یاشک ونگاه سیخ
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 ؟ نیگرفت یده؟.... چرا همه اللمون یکس جواب منو نم چیچرا ه -

 

 دیرا شن شیجه مادر وعمه هاز یصدا تنها

 

دونه من چقدر  یدارم ،اون م اجیدونه من بهش احت یتونه منو تنها رها کنه وبره ، اون م یپدرم !......پدر سرحال ومهربونم نم-

 ستینامهربون ن نقدریدلشکسته وتنهام ........نه بابام ا

 

داد چطور اجازه داده  یرا م شیرحم یب نیجواب ا دیگشت او با یم نیرمقش به دنبال آرم یبه دوران افتاده بود با نگاه ب سرش

برگشت  نیمقصر بود ،او بود که پدرش را از او گرفته بود با خشم به طرف آرم نیاز او برود ،تنها آرم یبود پدرش بدون خداحافظ

 دیکش ادیو فر

 

 ...کنه،یترکم ماون داره  ی،......چرا نگفت رهیم یاون داره م یچرا ؟......چرا بهم نگفت-

 

بود تا که با صبر واستقامت سپر  ستادهیمحکم و استوار ا یآمد و او همچون کوه یفرود م نیآرم نهیبود که برس یمحکم یمشتها

 کرد یم یاو خال نهیکرد وهمه درد درونش را با مشت برس یم هیباشدت گر هیباشد سا زشیخشم فرو خورده عز

 

با همه  نیدر حصار آغوش آرم یقیآرام او را بغل گرفت دقا نیهم درد گرفته بودند آرم شیمشتها ینداشت حت ستادنیا ینا گرید

 آرام کردنش در گوشش آرام نجواکرد یبرا دیکش یم ریاش ت هیهق هق گر یاز صدا نی.قلب آرمستیوجود گر

 

 ! ........متاسفمزمیمتاسفم عز-
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 ستندیگر یآغوش گرفت وهر دو با هم لحظه ااش فشرد واو را تنگ تر در  نهیرا محکم به س سرش

 

 رهیدر نظرش ت ایرفت ودن جیراه سرش گ انهیآمد و به طرف مادرش قدم برداشت اما در م رونیب نیآرام که شد از آغوش آرم یکم

 شد و........... نیبه او برسد نقش زم نکهیقبل از ا یول دیهراسان به طرفش دو نیچنگ انداخت .آرم واریوتارشد با ضعف به د

 

 وپنجم ستیب فصل

 

گنگ ومبهم به  یثابت مانده ،به مغزش فشار آورد که بفهمد کجاست افکار دیچک یقطرات سرم که قطره قطره م یرو نگاهش

 دانست چرا انجاست یذهنش هجوم آوردند اما هنوز نم

 

 ! زمیعز یخوب-

 

 زیهمه چ دنشیحضورش بود با د یرایپذ حیمل یپوش با لبخند دیسف یسرش را به جانب منبع صدا برگرداند پرستار یسخت به

 را به خاطر آورد

 

که  یی.........مشتها نشیزد ........دسته گل بهار و بوسه زهر آگ یکه چنگ به دلش م یی......بهار در کنارش .........لبخند ها نی)آرم

داشت  تی...........پدرش مرده بود ..........واقع ادشیکردند فر یم هیآمد ......مادرش ........ساغر ...همه گر یفرود م نیآرم نهیبر س

 نبود ( گریدپدرش 

 

هرگز  گری.......چقدر دلتنگش بود ........او د شهیهم یلحظه در ذهنش زنده شدند پدرش او را ترك کرده بود برا کیدر  همه

 ........ دید یپدرش را نم
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 دیکش ادیشد وفر زیخ میتخت ن یو متشنج رو یعصب یحالت با

 

 برم ............ دیمن با-

 

 داد زد دیکش یم رونیکه سوزن انژوکت را از دستش ب یدست پرستار را پس زد ودر حال یکرد او را بخواباند ول یسع پرستار

 

 اون شیبرم پ دی،با نمیخوام پدرمو بب یم-

 

آمدنش از تخت شود اما  نییکرد مانع پا یمحکم گرفت وسعشد . پرستار هراسان دستش را  ریاز دستش سراز یظیوغ اهیس خون

 زد یم ادیکرد وفر یم یتاب یاو همچنان ب

 

 پدرم .......اون تنهاس ... اون منتظر منه !! شیبرم پ دیولم کن با-

 

بخواباند اما او باهمه  شیکرد او را در جا یرا فشرد و سع جریکمک دکمه پ یقادر به کنترلش نبود برا ییکه به تنها پرستار

 زدیخواست از جا برخ یزد وم یقدرتش پرستار را کنار م

 

نگه  شیاز آنها به کمک همکارش شتافت و او را محکم سر جا یکیوارد اتاقش شدند و مهیکه دو پرستار سراس دینکش یطول

 کرد قیبه او تزر یبا سرعت ومهارت آرام بخش یگریداشت ود

 

 هم افتادند و به خواب رفت یخسته به رو شیام بخش اثر کرد وپلکهاکوتاه آر یاز لحظه ا پس
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قادر به آرام  شدامایقلبش تکه تکه م شیادهایفر ی. از صدا دید یرا م شیها یتاب یهمه حرکات وب یا شهیپشت پنجره ش نیآرم

روزها وحشت داشت وآنر از قبل  نیاز ا شهیکند .او هم یم نیرا بدتراز ا هیحال سا دارشید دیفهم یم یکردنش نبود به خوب

و عالقه  هیسا فیحساس وظر هیبا روح ستیقادر به تحمل درد آورمرگ پدرش ن هیسا دیفهم یم یکرده بود . به خوب ینیب شیپ

 دید یحالتش را اصال دور از ذهن نم نیکه به پدرش داشت ا یاز حد شیب

 

 گذشت وپرستاران تنها با آرام بخش قادر به کنترلش بودند یهفته از مرگ پدرش م کی

 

،هر بار با  دادیسلب کرده بود واو را به مرز جنون رسانده بود وعذابش م نیهفته بود که آرامش را از آرم کی هیحالت سا نیا

شده بود خون دل خوردن  شیهفته زندگ هیکرد  یم یتاب یوب ختیر یاشک م شیشد و پا به پا یقرار م یب شیادهایفر یصدا

هفته بود که چهره غرقه به  کیآمد . یاز دستش برنم یکار چیشد و ه یداشت ذره ذره نابود م دگانشیکه مقابل د یزیعز یبرا

 گذاشتینم شیخون بهراد دوباره هم کابوسش شده بود وتنها

 

افتاد چهره  یکه به خاطرش م یزیچ نید اولآم یبرد هر بار که بهوش م یاز اطرافش بسر م یخبر یهفته تمام در ب کی هیسا

 یرا بهم م مارستانیانداخت که همه ب یبه راه م یادیمادر وخبر مرگ جانسوز پدرش بود و پس از آن چنان داد و فر انیگر

 کردنش به آرام بخش متوسل شوند مآرا یبرا کردیوپرستاران را مجبور م ختیر

 

متورم  یبا چشمان نیرمقش را گشود نازن یمهربان وآشنا چشمان ب ییگذشت با آهنگ صدا یکه از مرگ پدرش م کهفتهیاز  پس

 زدیواو را صدا م ختیر یشده بود و آرام اشک م رهیوقرمز به او خ

 

 زمزمه کرد : باضعف

 

 !......... نینازن-
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 بغض آلود گفت : یدر چهره پف کرده اش نشست و با لحن یتلخ لبخند

 

 جانم-

 

 ا کرد :بغض نجو با

 

 بابام........ نینازن-

 

 با محبت دستش را نوازش کرد وگفت : نیکرد نازن ستنیو آرام شروع به گر دیترک بغضش

 

 نازم ! آروم باش هیدلم ! سا زیعز-

 

 ستیبابام ن گهید یتونم آروم باشم وقت یم یچه جور نینازن-

 

 دیکش یچقدر زجر م شیرمایاون به خاطر ب یدون یجان ! پدرت راحت شد. تو که م هیسا-

 

 نمیاونو بب دحتماینتونه باهام حرف بزنه ،با گهیاگه د ینم،حتیخوام اونو بب یم-

 

 یهست یبستر نجایهفته است که ا هیتو  هیسا-

 



 یمهمان زندگ

1354 
 

 تونم .......... یهرگز نم گهید یعنی-

 

 اش شدت گرفت ونتوانست جمله اش را کامل کند هیگر

 

 گفتن روح پدرت سر گردونه یشد ......عمه هات نذاشتند، م ینم هیسا-

 

 گفت : هیهق هق گر انیم در

 

 بخشمش! ی... هرگز نمنم،یبار بابام وبب نیمقصره ........اون باعث شد من نتونم برا آخر نیفقط آرم-

 

 عمه هات قبول نکردن یاصرار کرد چند روز مراسم و عقب بندازن تا حال تو خوب بشه ول یلیخ نیبه خدا آرم هیسا-

 

 نهیبار منو بب نینخواست برا آخر یچرا آخه پدرم حت-

 

 یعمر زجر بکش هیجونش  یجسم سرد وب دنیخواست با د ی،نم یدونست تو چقدر دوستش دار یاون م-

 

 نمشیبب خوامیمامانم کجاست ؟م نینازن-

 

 هیکارش شده فقط گر چارهی!ب سوزهیبود ،دلم براش م نجایا شیساعت پ میمراسمه ، ن ریمامانت هنوزدرگ-
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 خواد زنده باشم یدلم نم ستیبابام ن گهیکنم د یفکر م یوقت-

 

، اگه دوستش  تهیباش اون عشق زندگ نیالاقل به فکر آرم ی! اگه منو خانوادتو دوس ندارهیسا رهیگینگو،به خدا دلم م نجوریا-

 درد بکشه نیاز ا شترینذار ب یدار

 

 نفرت وانزجار گفت : با

 

و حاال حسرت  دمشید یبار م نیشده حتما برا آخر یگفت بابام بستر یاگه بهم م نمشیوقت بب چیخواد ه یدلم نم گهید-

 نداشتم دارشوید

 

 موجه داره لیدل هیکارش هم  نیده حتما برا ا یانجام نم لیدل یوب شیکار چیکه ه یفهم یو م یشناس یتو که اونو م-

 

 رهیگ یوم یدرست ومنطق میکنه فقط خودش تصم یاست وفکر م فتهیاون فقط غرورشه،چون خودش لیدل-

 

من اشکشو  نکهیبرا ا چارهیب شهیم یتوچه حال یها یتاب یهربار با ب نمیبیاون واقعا تورو دوست داره ،م یلجباز یلیتوخ هیسا-

 ده یقرمزش اونو لو م شهیهم یچشما یول رونیزنه ب یاز اتاق م عیسر نمینب

 

 گفت : هیگر با

 

 منو یکشه ،نه درد نارحت یاون داره زجر عذاب وجدانشو م-
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 گفت: یاش شدت گرفت وبه تند هیگر نیبهار در کنار آرم یادآوریاز  و

 

 برام مرده و اصال وجود نداره گهیاون د-

 

 آشفته ودستپاچه گفت : نینازن

 

 کنم ،آروم باش یال خواهش م،حا یباشه !....باشه ! هرچه تو بگ-

 

 اش را کنترل کرد و بغض آلود با ضعف گفت : هیگر یسخت به

 

 کنم کنارم بمون یتنهام نذار ،خواهش م نینازن-

 

 دستش را فشرد وگفت : مهربان

 

 نباش و با آرامش بخواب یچیمن کنارتم ، نگران ه -

 

بود که اصال حال خودش را  ادیبه خواب رفت .اثرات داروها چنان ز ینسب یبا آرامش یرا برهم گذاشت وپس از لحظات چشمانش

 یفی، آخ ضع فیخف یروزوشبش را بفهمد . با سوزش و درد نیتوانست فرق ب یبود و نم ختهیوشبانه روزش در هم آم دیفهم ینم

 و آرام چشمانش را گشود . دیپر رونیب شیاز ته گلو

 

 : دیپرس یمهربان نگاهش کرد وبا لبخند پرستار
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 درد داشت ؟-

 

 کرد زمزمه

 

 عادت کردم گهید-

 

از مو به شدت  دهیپوش یصورت دنیرمقش را به سمتش برگردانند اما با د یوجودش را گرم کرد نگاه ب یدست یآشنا یگرما

غم به او  مملو از یبا نگاه نیاز آرم یشناخت .شبه یرا م اهیجفت چشم درشت وس کیچهره ناآشنا تنها  نیمنقلب شد ،در ا

که با نوك انگشتش گونه اش را  ینرم بر آن نهاد و در حال یکرد وبوسه ا کیدستش را آرام به لبش نزد نیشده بودآرم رهیخ

 کرد با محبت گفت : ینوازش م

 

 ! زمیعز یخوب-

 

 دیآلود نال بغض

 

 بودن خسته شدم نجایاز ا گهیخوام به خونه برگردم ،د یم-

 

 زد وگفت : یلبخند مهربان

 

 بده تویتا دکتر اجازه مرخص یکامالخوب بش دیاول با-
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 ضعف گفت: با

 

 ! ینیب یمن خوبم !مگه نم-

 

 را نداشت : یشگیمالحت هم شیبایز لبخند

 

 یبخوا نویا دخودتی،فقط با یشیبهترم م نیاز ا-

 

 گفت : هیگر با

 

 بابا رو چطور تحمل کنم ی،من خونه ب ستیبابام ن گهیاما د-

 

 فشرد وگفت : یرا به گرم دستش

 

 یحسش کن هی! کاف هیتو دلت زنده است سا شهیاون هم-

 

 متنفر بود چطور ممکن بود پدر رفته اش دوباره برگردد یا شهیجمالت کل نیا از

 

 گفت : یوبه تند دیکش رونیب نیدست آرم انیخشم دستش را از م با
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 ی... تو پدرمو ازم گرفتنیبخشمت آرم یوقت نم چی!... تو ...، ه یکه فقط تو مقصر یفهمینم نویاون مرده ... اون مرده !...چرا ا-

 

 آرام کردنش دوباره دستش را در دست گرفت وگفت : یبرا شانیو پر مستاصل

 

 نیاز ا رشتیو ب ایکنار ب تیواقع نیبا ا گهی!د هیکنم سا یالتماست م ،امایکارم ازم متنفر باش نیبه خاطر ا شهیتا هم یتون یتو م-

 درد داغون شدم ! نیفشار ا ریباور کن ز هیتورودارم ،سا دنیاز درد کش ریبه غ یزیمنو مجازات نکن ، من تحمل هر چ

 

نهفته بود  یبیغم عج شیشگیهم یرایشد . در نگاه نافذ و گ رهیدر عمق چشمانش خ اریاخت یب نیلحن غصه دار آرم ریتاث تحت

 شد. آرام گفت : یکه باعث تاثرش م

 

 نکنن، تمام تنم سوراخ سوراخ شده قیبهم آرام بخش تزر گهیبه پرستارا بگو د-

 

 محبت سرش را نوازش کرد وگفت با

 

 گمی، بهشون م یآروم باش یاگه قول بد-

 

 کرد نجوا

 

 براش تنگ شده یلیپدرم ،دلم خ شیپ یمنو ببر میکه رفت نجایاز ا یدیقول م -
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 دلش شاد شد یشگیهم یقرار قولها نیا با

 

 ! زدلمیآره عز-

 

 شدند و به خواب رفت نیدوباره چشمانش سنگ نینوازش آرام دست آرم با

 

 به حال من رها نکن منو

 

 جنون برس نیهم به مرز ا تو

 

 یهنوزم عاشق من اگه

 

 به داد هر دومون برس خودت

 

 از تصور نبودنت من

 

 کنمیم هیتو گر یشونه  رو

 

 از همه دمیکه دل بر یمن
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 .................کنمیتو چه م یبرا نیبب

 

 یریدادم برس از احسان خواجه ام به

 

****** 

 

تاب نبود وکم کم  یقرار و ب یاول ب یمثل روزها گریبود ،د یبستر مارستانیگذشت واو همچنان در ب یروز از مرگ پدرش م ده

کرد.در سکوت به  یرا نگران خود م انشیاز قبل اطراف شتریفرو رفته بود که ب یتلخ کنار آمده بود ،حاال در خلسه ا تیواقع نیبا ا

 یالیخ ییایزل زدن ودر دن واریکرد حاال کارش شده بود تنها به د یکس صحبت نم چیشد و با ه یم رهینامعلوم خ ینقطه ا

 رکردنیس

 

زد  یموج م شانینگاه پر نیو اضطراب در ا یپر از غصه همراهش بود اگر چه نگران اهیآمد تنها دو چشم س یبار که به خود م هر

 روح زخم خورده اش بود یتسال یزیاز هرچ شتریب رایچشمان گ نیاما ا

 

 کردند ی، حضور خود را به او اعالم م غیدر یب یبا محبتها یزدند وهر کدام به نوع یروز عصر همه خانواده به دورش حلقه م هر

 

کرد که او را از  یخودش را م یکننده همه سع دواریو ام نیریش یبا حرفها نیآمدند ونازن یهر روز به مالقاتش م نیونازن امین

 حیترج یزیساکت وآرام خود را برهر چ یایکرد و دن یفقط سکوت م نینازن یاو در مقابل حرفها یول اوردیب رونیحالت خلسه ب

 داد یم

 

 کردیرمیزد ودر افکار خود س یزل م شیپر از اندوه به روبرو یآمد ساکت وخاموش تنها با نگاه یم دنشیهر بار که به د نیآرت
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دل  کیحسش بگذاردو یب یپاها یسرش را رو نکهیا یآغوش گرم وپر محبت پدرش تنگ شده بود ،برا یدلش برا چقدر

 کرد. یاحساس مبزرگ را  ییبود ودر اعماق وجودش خال شیهایکند چقدرمحتاج مهربان هیرگریس

 

بود چقدر آغوشش به مانند  ستهیاش در آغوشش گر یپدرش گرفته بود و با همه دلتنگ یرا به جا خیمشا یبار اشتباها آقا کی

احساس آرامش  شیوجود یاز گرما یکرد بعد از آن تا ساعت یرا حس م شیوآسا تیبود و در آن امن یمیآغوش پدرش گرم وصم

 دآمده بو رونیکرد و از حالت خلسه سکوت ب یم

 

 یکوچک یشد آن روز شاد مارستانیبه مرخص شدنش از ب یدکتر راض ینسب یشدن با بهبود یبه سه هفته بستر کیاز نزد بعد

روح خسته شده بود و  یقفس سرد وب نیودستپاچه بود انگار او هم از ا عیکرد حرکاتش سر یحس م نیدر صورت غم گرفته آرم

 گشت یم ییدنبال رهاب

 

فرو رفته بود  یبا پدرش خلوت کند .ظهر بود وگورستان در سکوت رعب آور ییاو را سر مزار پدرش برد واجازه داددر تنها  نیآرم

وهمراهش بود.سرش را  یحام شهیکه هم ینداشت ،پدرش در کنارش بود همان پدر یترس و واهمه ا چیاما او در کنار پدرش ه

 ستیرنهاد وبا همه وجود گ بر گور سرد پدر

 

زد که دل هر  یوپدرش را صدا م ختیر یشکست چنان اشک م یسکوت گورستان را درهم م شیزجه ها یبعد صدا یا لحظه

 آورد . یرا به درد م یرهگذر

 

دختر  هیدسایایتلخ کنار ب تیواقع نیفرصت دهد تا با ا هیبه سا دیدانست که با یم یاز دور مراقب ومواظبش بود او به خوب نیآرم

 بود که مرگ پدرش ناخواسته باعث آزارروح وروانش شده بود یومحکم یمنطق

 

 یآکنده از غم وغصه وارد خانه بدون پدر شد چقدر جا یتلخ مرگ پدرش بود با قلب ادآوریبسته شده  نیآذ یمشک یها پارچه

شده بود که قادر  فیو نح فیاشت اما آنقدر ضع دیها قدم بر موآشفته به طرف پله  نیبود، غمگ یخال اطیپدر در کنار حوض ح

 را گرفت و به او کمک کرد از پله ها باال رود شیبازو ریز نیپله را هم رد کند آرم کی ینبود حت
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عمه در  ختیقرار اشک ر یب یآمده بودند خودش را درآغوش عمه بزرگش انداخت ولحظه ا شوازشیبه پ وانیخانواده در ا همه

کننده آرامش کند .در آغوش عمه چشمش به اتاق  دواریداشت با کلمات ام یسع کردیرا با محبت نوازش م شیکه موهها یحال

 یداد خودش را رو یپدرش را م یوبه سمت اتاق رفت .اتاق هنوز بو دیکش رونیسوت وکور پدرش افتاد خود را از آغوشش ب

 کیجرات نزد چکسیرا سرداد ه هیبود دوباره گر رسرپدرشیز شهیکه هم یازپدرانداخت وبا درآغوش گرفتن بالش یتخت عار

 ستادهیومضطرب پشت در ا ننگرا نیوپرخاشگرش برگردد ؛آرم یکه دوباره به حالت عصب دندیترس یشدن به او را نداشت وهمه م

 اش گوش سپرده بود هیبود وتنها در سکوت به هق هق گر

 

****** 

 

 یحت ندیرا بب یداشت کس یلیزد و نه تما یحرف م یدر خود فرو رفته بود نه با کس هیبرگزار شده بود،اما هنوزسا یحاجعل چهلم

روانپزشک برده بود،اما تنها داروها بود که  نیاو را نزد چند نیجست آرم یم یکرد وبه شدت ازاو دور یم یبگیهم غر نیبا نازن

 اوردندیب رونیب یحالت افسردگ نیبودند او را از ا ستهکدام نتوان چیو ه شدیم ضیتعو

 

هرروز با آب وتاب از ترم  نینازن کردیصحبت نم چکسیبا ه یآمده بودند امااو کلمه ا دارشیبه د نیاسمی یدوستانش حت همه

 یاینبود وتنها در دن نیشیپ هیساآن  گرید هیکند اما سا یترم همراه نیزدو اصرار داشت هرچه زودتر او را در ا یحرف م دیجد

 او گوش دهد . یرفهاکرد و حاضر نبود به ح یم ریخودش س

 

ترم  یکتابها نیروز نازن کیبرد ن . یگذشتن وتنها به اتاق پدرش پناه م زیاز کنار همه چ یتفاوت یهرروزش شده بود با ب کار

وپراز خشم  یعصب هیاما سا ندیرا بب شیکرده بود و با شوق وذوق به اتاقش آورد و از او خواست کتابها یداریخر شیرا برا دیجد

خواهد او را که فقط  ینم گریکه د دیکش ادیپرتاب کرد وفر رونیزده اش از پنجره اتاقش به ب رتیهمه کتابها را جلو چشمان ح

بر  هیبودکه سا یبار نیاول نیکرده بود چرا که ا رومتاثریا خانواده را متحهمه اعض نیبر سر نازن هیسا ادیفر ندیدهد بب یزجرش م

 دیکش یم ادیفر نیسر نازن
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بار به همراه آرشام  نیچند شیایوهمسرش ن ینیواو را به حال خودش گذاشت . ام امدین دنشیبه د گرید نیآن روز به بعد نازن از

 نینچنیخاله مهربان و با محبتش ا دید یم نکهیآرشام را هم نداشت و آرشام از ا یطنتهایآمده بودند اما او تحمل ش دنشیبه د

 کرد یاز او فرار م ردیگ یاو را در آغوش هم نم یحت کهو در خود فرو رفته است  یعصب

 

ستش داشتند باز هم دو یزد ، ول یکدام حرف نم چیاو با ه نکهیزدند و با ا یهرشب به او سر م نیبه همراه آرت خیمشا خانواده

 گذاشتند ینم شیوتنها

 

قفل سکوت را  نیکه شده ا یقیکرد به هر طر یم یکننده سع دواریام ینشست وبا حرفها یهرشب ساعتها کنار تختش م نیآرم

 یمثل روزها گریسپرد .د یگوش م نیآرم یشد ودر سکوت فقط به حرفها یم رهیخ یبردارد اما او تنها به نقطه ا شیلبها یاز رو

 یکه اصرار داشت برا نیشده بود و درمقابل خواهش آرم ریوگوشه گ یبه شدت منزو دران یاو را از خود نم یاول با پرخاشگر

 کرد یتلخ مخالفت م یحاضر شود با سکوت شیاش سر کالسها هیروح رییتغ

 

 یبهار بر روحش نهاده بود م لهیبه وس نیکه آرم یقیزخم عم ادیبهار به  دنیآمده بود اما هربار با د دنشیبار به د نیچند بهار

 راند یاو را از خود م ادیافتاد و با خشونت و فر

 

فهمد چقدر  یکند وم یدرکش م یگوش کند چرا که او به خوب شیکرد به حرفها یبهار هر بار با صبر وحوصله از او خواهش م اما

 روحش آزرده است

 

 نکهیا الیبرشانه اش با خ یکرد با قرار گرفتن دست یرا نگاه م رونیبود وب ستادهیاز روزها که طبق عادت پشت پنجره ا یکی در

 گفت : یبهاردستش را با خشونت پس زد وبه تند یبایقامت ز دنیساغر است آرام سرش را برگردندد اما با د

 

 ! رمیبا درد خودم بم یذار ی!......... چرا نم یدار یچرا دست از سرم ورنم-
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 ، اما مهربان گفت : تلخ یبا لبخند بهار

 

 یکن یو تحمل م یچه درد یفهمم دار یاز من نخواه تو رو به حال خودت رها کنم چون م-

 

 گفت : یعصب

 

 آزارم نده نیاز ا شتریبرو وب نجایکنم از ا ی....! خواهش میذار یکه راحتم نم یخوا یاز جونم م یچ گهید -

 

 برداشت و نگران گفت : یطرفش قدم به

 

 ،من فقط نگرانتم ! یکن یاشتباه م یتو دار هیسا-

 

 گفت : یظیغل شخندین با

 

 !؟یکن یم لیخار وذل نهمهیخودتو به خاطرم ا ی؟.......هان !.....چرا ؟.....مگه من چکارهَ تم که دار ینگران من باش دیچرا توبا-

 

 گفت : تیوباقاطع یشد وجد رهیخ نشیمتانت به چهره غمگ با

 

 !یتو دوستم-
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 تلخ وگزنده گفت : یکنارش فاصله گرفت وبا لحن از

 

 با تو ندارم ،حاال هم لطفا تنهام بذار یبه دوست یازیمن ن-

 

 ومستاصل آرام گفت : نگران

 

 فشار درد نابود بشه نیا ریز نیاز ا شتریکنم به خاطر عشقتون هم که شده نذار ب یره !.....خواهش م یم نیداره از ب نیآرم هیسا-

 

 کنارش بود نیشد پس بهار به خاطر آرم یهمه وجودش خال یولحظه ا دیکش ریت قلبش

 

 را باال برد وگفت : شیابرو یتا کیصورتش نشسته بود ، یاراده رو یب یطرفش برگشت زهرخند به

 

 ؟ من هرگز ازش نخواستم که به خاطرم درد بکشه یدونیدونستم !......اما م یم نوینه من !.......ا یپس تو نگران اون-

 

 یرو تو گهید زیعز هیچرا ؟!.....چون تحمل از دست دادن  یدون یکشه ،م یتو درد م دنیاون داره هر روز وهرساعت با د یول-

 یدون ینم دهیکه با مرگ بهراد کش یودرد نیدر مورد آرم یچیتو ه هیخودش نداره ،سا یدستها

 

درد او هم بود چرا که باعث شده  نیرا داشت درد آرم دنشیشن یآرزو یبود که روز یزیدرست همان چ نیانگاهش کرد  مردد

 بسوزد نیآرم لیدل یبود بارها در آتش خشم وغضب ب

 

 بغض الود ادامه داد هیبا سکوت سا بهار
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دوست  نیتر یمیمرگ صم یعمرعذاب وجدان و خودتو تو کی یعنی، یچ یعنی نیا یدون یجون داد ،م نیبغل آرم یبهراد تو-

 کشه یدرد سالهاست که داره عذاب م نیبا ا نیخودت مقصر دونستن ،آرم

 

 انداخت ونجوا کرد یرخ غمزده بهار نگاه مین به

 

 به من نداره ! یربط نهایا یمتاسفم ،ول -

 

 نگران ودلواپسه توهه! نیبه خاطر هم نیکرد؟ آرم یچرا بهراد خودکش یدونیبه تو نداره اما م یآره ربط-

 

کس به او نگفته بود بهراد  چیکرده بود ! چرا آخر؟....چرا ه یشد .بهراد خودکش رهیجا خورد و بهت زده به بهار خ یا لحظه

نفس  محکم وپراز اعتماد به نیکرده !....چرا فکر کرده بود بهراد دُچار سانحه شده ....باورش چقدر سخت بود که آرم یخودکش

 داشته باشد یتزلزل نیبه ا یدوست

 

 بهراد نگران او بود یبه خاطر خودکش نیجمله بهار را در ذهنش مرور کرد .چرا آرم گرید کباری

 

 : رگفتیمتعجب ومتح یچشمان با

 

 شم یمتوجه منظورت نم-

 

 را فرو داد وگفت : شیوافسرده بغض گلو نیغمگ
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 زد یدست به خودکش یافسردگ نیشده بود که به خاطر هم دیشد یبهراد قبل از مرگش دُچار افسردگ-

 

 بزنم یحماقت نیکنه ممکنه منم دست به همچ یفکر م نیو آرم-

 

 زدیدر نگاهش موج م دیترد

 

 ترسه که تو رو هم مثل بهراد از دست بده یم نیترسه ، از ا ی،فقط م ستیاون مطمئن ن-

 

 وگفت : دیکش یکالفه ا نفس

 

 چیه خیتونم در موردشون قضاوت کنم خانواده مشا یدونم ،پس نم ینم نیدر مورد بهراد وگذشته آرم یچیمن ه یمتاسفم ول-

 وقت با من صادق نبودن

 

 لبه تخت نشست وگفت : یرو بهار

 

 نیکنن ،بعد از مرگ بهراد، آرم یبشه به شدت حذر م نیآرم یکه باعث ناراحت یزیاز هر چ خی،اما خانواد مشا یتو حق دار-

فراموش کردن مرگ بهراد اونو به خارج بفرستن  یکه خانواده اش مجبورشدن برا ییو پشت سر گذاشته، تا جا یسخت دوران

بود ،هرگز اون لحظات سخت  دهیاز هم پاش ین محکم وصبور تو چشم بهم زدنیهمه ما سخت بود آرم یبرا تی،تحمل اون وضع

 ،.....من بود ،همه وجودم  زیکنم ،بهراد همه چ یوفراموش نم
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 اش داشت هیدر مهار گر یاما همچنان سع کردیم دادیب شیاش لرزش گرفته بود وبغض در صدا چانه

 

بود و به  یومحکم ی،پدرم مرد منطق یبند ،ما رو به امان خدا رها کرد ورفت دنبال خوشگذرون یشش سالم بود که مادر ب تنها

مشترك  یزندگ دیبود که اصال در ق یرانیا یکیدورگه مکز هیفقط مادرمو طالق بده مادر کایخاطر ما مجبور شد تابع قانون آمر

 خواست یپولهاش م یوبچه هاش نبود و پدرم رو فقط برا

 

 یخرج کنه ،واصال از مسافرتها خواستیمناسبش باعث شده بود مادرم هرجور دلش م یمال تیبود که وضع ی. پدرم تاجر موفق

کرده بود اما پدرم به  انتیسال چند بار به پدرم خ زدهیاون س یدونه تو ینداشته باشه ،خدا م تیشکاومداوم پدرم  یشگیهم

 کرد یگفت وهر جور بود اونو تحمل م ینم یچیخاطر ما ه

 

بهراد اثر گذاشته بود تا  هیروح یمادرم به شدت تو یشگیهم یانتهایمادرم از پدرم جدا شد بهراد دوازده سالش بود ؛خ یوقت

تر  دهید بیبرگرده ،اما بهراد آس رانیرها کنه وبه ا کایآمر یکارشو تو طیدور کردن بهراد از اون مح یکه پدرم مجبورشد برا ییاج

 نیبا آرم شیشبه پاك بشه دوست کینبود که  یزیگذاشته بود چ یوجودش باق یتو هیقض نیکه ا یاز حد تصور پدرم بود واثر

داشت که به بهراد کمک کرد خاطرات تلخ  یمحکم و پر از اعتماد به نفس تیشخص نیشروع شد آرم شونیسالگ زدهیس یتو

 هبه خاطر خودش بساز نیمع یاز نو وفقط با هدف شویو زندگ زهیگذشته رو دور بر

 

 وقتا یبود . اما بعض یبود بهراد برعکس اون سست وعاطف یمحکم ومنطق نیبود ،هرچقدر که آرم نینقطه عکس آرم قایدق بهراد

بهراد  یاست رابطه برقرار کنن ،دوست گهید یایدن هیکه از  یکیبا  خوادیودلشون م شنیخودشون خسته م تیآدم از شخص

 بردنیواز بودن باهم لذت م کردنیرو کامل م گهیهمد همنوع بود اونها در کنار  نیهم از هم نیوآرم

 

همه  یشد .برا یتر ومحکم تر م قیهر دوشون بود وهرروز عم یزندگ یتو یدیصفحه جد نیبهراد و آرم نیب تیمیوصم یدوست

 را مجذوب خودش کرده نیباعث تعجب بود که بهراد حساس وزود رنج چطور آرم
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باشه که بهراد نباشه اونها باهم  ییجا نیدر کنار هم بودندوامکان نداشت آرم شهیهم یجدانشدن اریوبهراد مثل دو  نیآرم

 هدف وآرزو وارد دانشگاه شدن . کی و تموم کردن وبا رستانیدب

 

جدا کردن اونها از هم  یوما برا شدیم نیوبهراد باعث حسادت منو آرت نیآرم نیاز حد ب شیمحبت ب ینوجوان یاون سالها  یتو

 دیهم دوستش داشت و باکل یلیبهراد وکه اتفاقا خ نیسر تا سر ماش نیآرت کباریمثال  دمیکش یم یطانیشوم وش یبارها نقشه ها

رو  یکار بچه گانه ا نیهرگزچن نیدونست آرم یکارو کرده اما بهراد که م نیا دمیو د نیخط انداخت و من به بهراد گفتم که آرم

 سرش یگفت :فدا دیده فقط خند یانجام نم

 

خواد بره  ینم گهیگفتم بهراد سرما خورده و د نیعمد به دروغ به آرم یبودند برن کوه من از رو ختهیهم که باهم برنامه ر کباری

 بهراد تو کوه منتظرشه نکهیغافل از ا دیهم که منو باور کرده بود اون روز تا لنگه ظهر خواب نیکوه آرم

 

 قابل دسترس بودند ریدور وغ نیریش ینشست چقدر آن روزها شیلبها یرو یلبخند اریاخت یآن روزها ب یادآوری از

 

 رتریتر وفرا گ قیاونها روزبه روز عم یکنه ودوست جادیدو دوست ا نیرابطه ا یتو یخلل چیتونست ه یاحمقانه ما نم یکارها نیا

 شدیم

 

براش  کایوبهراد درسشو اونجا ادامه بده اما بهراد که امر میبرگرد کایاز حال بهراد مطمئن شد اصرار کرد به آمر نکهیبعد از ا پدرم

داد من هم به همراه پدرم برگردم و پدرم مجبور شد تک وتنها و اجازه ن یتلخ بود به شدت مخالفت کرد وحت یآور کابوس ادی

 هبرگرد کایبدون ما به آمر

 

 خیپدر بزرگم بود ، رفت وآمد ما به خونه مشا یمیدوست صم نیواز اونجا که پدر بزرگ آرم میپدر بزرگم موندگار شد شیپ ما

کرد وما هم که  یمنو بهراد پر م یمادررو برا یکه به ما داشت جا یاز حد شیبا محبت ب یشد خصوصا که مهر شتریوب شتریب

 لیوپدر بزرگ که دل میموند یم خیوقت خونه مشا ریذره محبت هر روز تا د نیا البه دنب میبود یجرعه محبت مادر هیتشنه 

 کرد ینم یمخالفت چیه دیفهم یما رو م یوابستگ یواقع
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 یرو بفهمم و هروقت که دلتنگ پدر ومادرم م یکس یمن درد ب ذاشتیشد اون هرگز نم که رفت محبت بهراد به من دو برابر پدر

 شد یشدم همه کسم م

 

 یکرد چقدر سع یوبه وضوح حس م دیدیاش برق اشک رام یدر چشمان عسل هیسکوت کرد سا یلحظه ا دیکه رس نجایبه ا بهار

 با فرو دادن آب دهانش بغض آلود گفت : تایدر سرکوب بغض درونش دارد نها

 

 از من گرفت شهیهم یدوباره اونو برا انتیفرشته به تمام معنا که خ هیفرشته بود ،....... هیبهراد -

 

 شکست با هق هق آرام گفت : بغضش

 

 انتیرو فقط با خنداشت ،اما انگار سرنوشتش  انشیجزءمحبت صادقانه از اطراف یتوقع چیه یپسر مهربون ودوست داشتن نیا-

 رفت یتصورشم نم یکه حت یرقم زده بودند ،اونهم از طرف کسان یونامرد

 

 گرفته در عمق جمالت بهار فرو رفته بود یزده بود وبا نگاه هیتک وارید به

 

 .کرد  یکه داشت همه را محسورنگاه خودش م یکننده ا رهیخ ییبایکه با ز یدانشگاه آشنا شد ،دختر یبا نگار تو بهراد

 

بودند وپدرش  ریفق یلیازدواج نبود خانواده نگار خ نیبه ا یزود بهرادعاشق نگار شد وبا هم قرار ازدواج گذاشتند . پدرم راض یلیخ

 برآورده کنه یخانواده اش رو به سخت یازهایکرد ن یم یو مشقت سع یبا دست فروش
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کرد فعال فقط به فکر درس و دانشگاهش باشه  یمشترکش داشت به بهراد اصرار م یاز زندگ یکه پدرم تجربه تلخ ییاونجا از

اش مجبور به موافقت شد  یکرد تا پدرم برخالف خواسته قلب ینقدرپافشاریبعد از اتمام درسش بگذاره اما بهراد ا یوازدواج و برا

 بهراد موکول کردند یلیازدواجشون رو به بعد از فارغ التحص رنامزد شدند وقرا عیسر یلیانها خ

 

نگار هم در  نیهرکجا که بهراد بود عالوه بر آرم گهیبه خودش گرفت حاال د یتازه ا یبهراد رنگ وبو ینگار وبهراد ،زندگ ینامزد با

دلم  یخودشو تو تونستینم یجور چیوه دیرس یمرموز به نظر م یلیکه داشت خ یرکیتودار وز تیکنارش بود .اما نگار با شخص

 بود یزیبهراد برام مهمتر از هرچ یباهاش مهربون باشم چرا که خوشحال کردمیخودمو م یاما من همه سعجا کنه 

 

 ادامه داد قیعم یآه دنیسکوت کرد وسپس با کش یا لحظه

 

 یکلوپ بدنساز یبود که تو نیآرم دیدوست جد اوشیشد .س مونیوارد زندگ اوشیس نکهیتا ا رفتیم شیپ یخوب وعال زیچ همه

 باهم آشنا شده بودن .

 

زود با بهراد  یلیهم خ قیطر نیخودش کنه ،از هم فتهیو ش یهر کس تونستیم هیسه ثان یجذاب وخوش سرو زبان که تو پسر

 یکیهم گذشت وشدن خونه  تیمیاز مرز صم شونیدوست شد ودوست

 

ومصمم بود .اونشب به  یارجدیادب و بس ی،رفتارش مباد دمیکه خودش راه انداخته بود ؛ د یپارت هی یو تو اوشیبار س نیاول من

 کردیم یسع نشیزبیبا چشمان ت نیهرچند که آرم دیچرخینذاره به من ونگار بد بگذره مثل پروانه دورمون م نکهیاحترام وا یهوا

 اونو از کنارمون دور کنه

 

 یسالگ23جشن تولد  یکه تو یی،تا جا کردمیمحس  اوشینگار وس نیب یرفتار مشکوک گذشتیم یدوست نیکه از ا یاز مدت بعد

اون  یدوست یرو دیصورت با نیا ریتذکر داد که بهتر مراقب رفتارش با نگار باشه در غ اوشیهم متوجه شد وبه س نیبهراد آرم

 نیموضوع گذشت اما ا نیبه ظاهر قبول کرد وبا خنده که نگار زن داداششه از کنار ا اوشمیخط بکشه ، س شهیهم یوبهراد برا
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 یرابطه شد وباالخره تو نیروز به روز ا تیمیباعث صم یهفتگ یها یدوستانه وکوهنورد یها یبود چرا که پارت هیتنها ظاهر قض

 زد وگفت : اوشیگوش س یتو یمحکم یلیو س اوردیطاقت ن نیآرم دیرقص اوشیدور با س هینگار  یها وقت یپارت نیازهم یکی

 

 . یفراتر رفت یلیودت خاز حد وحدود خ -

 

 که : دیپر نیتمام جلو بهراد به آرم یباعث خشم نگارشد واون با گستاخ نیحرکت آرم نیا

 

احمق  هیبا بهراد اونو  یدم که به اسم دوست یومن هرگز بهت اجازه نم یکن یمنو بهراد م یزندگ ریخودتو درگ یادیز یتو دار-

 یفرض کن

 

 یریدرگ نیبه دفاع از نگار با آرم دید یو نم یزیچ چیکس وه چیازاون ه ریوکورش کرده بود و به غ ونهیکه عشق نگار د بهراد

 گفت: نیبه آرم یشکسته شد وبهراد به تند نشونیب یهمه حرمتها یا هیثان یکرد وتو دایپ یلفظ

 

 رهیبگ میاون تصم یبه جا دیهرگزنبا گهید -

 

 تیمیوصم یبهراد وبه حال خودش گذاشت وسالن وترك کرد ودوست یحرفو نداشت با دلخور نیکه از بهراد توقع ا نیآرم

 دیزن از هم پاش هی یتنها با عشوه ها یوراحت یسادگ نیسالشون به هم نیچند

 

 دیه نباک یاتفاق نکهیببره تا ا نیو از ب یدلخور نیهم نتونست ا یمن ومهر یاصرارها یسراغ هم ونگرفتن وحت گهید نیوآرم بهراد

 دیخودش د یبا چشما دید یم دیرا که هرگز نبا یزیافتاد ،افتاد وبهراد چ یم
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ذهنش  یدوباره تو شیونابود کنه و خاطره تلخ نوجوان ستیبود تا اونو از درون ن یروح زخم خورده بهراد کاف یاتفاق تلخ برا نیا

 زنده بشه

 

اتفاق بهرادو ازدرون  نی،ا شیخودش و عشق همه زندگ یمیراحت به تاراج رفت اونم توسط دوست صم یلیبهراد خ احساسات

 استیگل دن نیپاکتر کردیقرار گرفته بود که فکرم یکس ییوفا یخرد کرد چرا که مورد ب

 

شد  دیشد یدُچار افسردگکرده بود،بهراد دوباره  یوعصب نیبهراد و تا سر حد جنون خشمگ نیباهم فرار کردند وا اوشیوس نگار

 درد درونش باشه یرو یکدام نتونست مرهم چیمن ه یوالتماسها هیو نه گر نیآرم یونه محبتها

 

 تیوضع یبرادر مهربون کنار بهراد موند ،اوکه به خوب کیدرسشو رها کرد ومثل  دونستیاتفاق م نیکه تنها خودشو مقصرا نیآرم

استفاده کرد وبا  نیآرم یشب از غفلت وخواب الودگ کیذاشت اما بهراد  یتنهاش نم یا هیکرد ثان یبهراد و درك م یروح میوخ

 سرتاسر نفرت راحت کرد یزندگ نیاز ا شهیهم یگلوله قرار داد و خودشو برا هدفاش و  قهیپدر بزرگ شق یاسلحه کمر

 

به طرفش  اریاخت یدت منقلب شده بود ببه ش شیکه از حرفها هیکرد سا ستنیشروع به گر یوبه آرام دیفرو خورده بهار ترک بغض

. بهار ستندیبهراد گر یهر دو از عمق وجود برا ی،بهار خود را در آغوشش انداخت ولحظه ا دیرفت و با محبت او را به آغوش کش

 : تدرد آلود گف هیهق هق گر انیدر م

 

 دمیبود که خبر مرگ بهراد وشن روزید نیانگار هم-

 

داشت  یکرد و با او حس همدرد یآرام اورا نوازش م هیدرونش باشد.سا قیزخم عم یرو ید مرهمزمان هنوز نتوانسته بو گذر

و  دیکش رونیب هیخود را از آغوش سا یطوالن یچقدر جانکاه و درد آوراست پس از لحظه ا زیدانست داغ از دست دادن عز یوم

 بغض الود گفت : قیعم یهمراه با آه کرد یاز اشکش را پاك م سیکه صورت خ یدر حال
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جون داد  نیبغل آرم یدر حقش کرد خودشو کشت ، بهراد غرقه در خون تو اوشیکه س ینگار شد وبه خاطر نامرد چهیبهراد باز-

 زد یحرف نم یکس چیشوك از دست دادن بهراد با ه یتا مدتها تو نیو هم برد آرم نیآرم یهایها وشاد یو با خودش همه خوش

 

دوستش را در  نیتر زیکه عز یفقط به گور سرد زهیاشک بر یقطره ا یحت نکهیور بهراد نشست و بدون اگ یروز تمام باال سه

 گفت ینم چیآغوش گرفته بود زل زده بودو ه

 

وبخواد  ادیکنار ب هیقض نینتونه با ا نیکه آرم دیترس یم نیآرام نداشت و از ا یکه لحظه ا یخصوصا مهر میما نگرانش بود همه

 برسونه. بیبه خودش آس

 

خودش برگرد. اما برخالف  یعاد یو به زندگ ادیکنار ب هیقض نیتونست با ا یحرفها بودو پس از مدت نیمحکم تر از ا نیآرم اما

 دایشد پ شیمهربون وبا محبت قبل نبود تنها هدف زندگ نیاصال اون آرم گهید نیبود، آرم دهیاز درون از هم پاش نیتصور ما آرم

 عملشون برسونه یخودش اونا رو به سزا یدستها نیکنه وباهم دایونگار وپ اوشیقسم خورد که س،اون  اوشیکردن س

 

.اون  سوختیآتشش همه رو م یشد که تو ینسبت به همه عوض شد ووجودش پر از خشم ونفرت نیآرم دگاهید انیجر نیاز ا بعد

 اعتماد نداشت یدوست چیبه ه گهیدونست ود یوهرزه م انتکاریهمه زنها رو خ

 

 گفت : ینیسکوت کرد سپس با لحن اندوهگ یا لحظه

 

 !نمینگران ودلواپس آرم نهمهیچرا من ا یفهم یحاال م-

 

 پر از غصه گفت : هیسا

 



 یمهمان زندگ

1376 
 

 هی،اما قض کنمیقرار گرفته واقعا متاسفم واز عمق وجودم براش طلب آمرزش م ییوفا یناجوانمردانه مورد ب نهمهیبهراد ا نکهیاز ا-

 مینداره ما از اول اصال قرار با هم بودن نداشت نیبه رابطه منو آرم یمرگ بهراد ربط

 

 کنم اونو تنها نذار ی،خواهش م هیداره سا اجیتو رو دوست داره وبهت احت نیاما آرم-

 

 تلخ گفت : یلبه تخت نشست وبا لبخند یرو

 

 ندارم شیزندگ یتو ییجا چیبا غرور تمام بهم تذکر داد که ه مونیهرگز منو دوست نداشته ،اون از همون روز اول آشنا نیآرم -

 

با تواز همه زنها متنفر بودو اصال قصد ازدواج  ییواقعا دوستت داره! اون تا قبل از آشنا نی! آرم هیسا یکن یاشتباه م یتو دار -

 کرد تو رو قبول یرفت اما به راحت یبار حرف خانواده اش نم ریز یطیشرا چینداشت وتحت ه

 

 وبغض الود گفت : دیکش یآه

 

تا  میبا هم کنار اومد ی،ما مصلحت میبود که هر دو مرتکب شد یبزرگ سکیمستلزم ر شیزندگ یهم نبود ،قبول من تو یبه راحت-

 چرا که ........... میانتخاب بود نیما مجبور به ا ی،هر دو میمحافظت کن میکه دوست داشت ییزایاز چ میبتون

 

 کرد ستنیوآرام شروع به گر دیپدرش دوباره بغضش ترک یآور ادی با

 

 کنارش نشست ومهربان دستش را در دست گرفت و گفت : بهار
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 هیکنم سا یتپه خواهش م یعاشقته وقلبش فقط به خاطر تو م نیکه حاال آرم نهیخواد باشه ،مهم ا یهرچه که م شیلیدل-

 داره اجیاحت یزیاز هرچ شتریو بعشق ت یبه گرما نیعاطفه نباش ،آرم یسرد وب نهمهیا

 

 نشست وگفت : یپوزخند نشیچهره غمگ انیم

 

 نداره ازیازخودش ن ریکس به غ چیکه به ه هیو مغرو فتهیاون آدم خودش -

 

واونو از  یوجودشو بشکن خی یکه تونست یهست یفراموش نکن که تو تنها زن یباشه ول فتهیواون واقعا خودش یتو درست بگ دیشا-

 یاریب رونیکه توش غرق شده بود ب ییایدن

 

 وآشفته گفت : سردگم

 

 ..........یول-

 

 گفت : عیکرد سر یم تیکالمش احساس رضا زیآم دیکه از لحن ترد بهار

 

 نکن تیاونو اذ نیاز ا شتریو ب ایواقعا تو رو دوست داره ونگرانته ،ب نیآرم هیسا-

 

 به او نداشت . یحس تنفر گرید دانستینگاهش کرد حاال که بهار را همدرد خودش م مردد

 

 شما باشم یخوشبخت یبرا یخوام مانع یاما من نم-
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پدر  نجایبرگشتم که ا رانیبه ا لیدل نی،من فقط به ا ستین یچیه نیمنو آرم نی. ب یباور کن تو دُچار سوءتفاهم شد هیسا-

 گشتم یشه هرگز برنم یم جادیرخنه ا نیتوو آرم نیبا اومدنم ، ب دمیفهم یداشت و اگر م اجیبهم احت یزیاز هر چ شتریبزرگم ب

 

 : دیپرس یناباو با

 

 وقت تو رو دوست نداشته ؟ چیاون ه یعنی-

 

 گفت : یلبخند محجوب با

 

 نیکه بهراد موقع مرگش از آرم نهیفهمم ،اونم ا یم یو به خوب یزیچ هی یدونم ،ول ینه رو نم ایاون دوستم داشته  نکهیا-

 دوست نداشته یزندگ یمراقب ومواظبم باشه اما مطمئنم که اون هرگز منو برا شهیسته همخوا

 

بتونم اونو  شیپنهان کار نیبتونم فراموش کنم امکان نداره بابت ا زویپدرم محروم کرد اگر همه چ دارید نیاما اون منو از آخر -

 ببخشم

 

به  یول یدونست که تو چقدر پدرتو دوست دار یم یبزرگ شد او به خوب سکیر نیتو مجبور به ا یروح تیبه خاطر وضع نیآرم-

گفت که  ی،اون اگر همون روز بهت م ینینب بیآس نیاز ا شتریدر عوض ب یول یخاطر عشقش به تو حاضر شد تو ازش متنفر بش

مورد خشم خودت قرار نده چرا که اونو  شیفداکار نی. پس به خاطر اارهیاز پا درب وشوك تو ر نیکما رفته ممکن بود ا یپدرت تو

 ستیاصال مستحقش ن
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دانشگاه در  سیصحبت با رئ یبهار تا ساعتها ذهنش را به خود مشغول کرده بود بهار به او گفته بود که آن روز تنها برا یحرفها

 نیاو وآرم نیب ینوادگخا یاز دوست ریبغ یرابطه ا چیبه دانشگاه رفته وه نیمورد مشغول شدنش به عنوان استاد به همراه آرم

 ستین

 

واقع  انیجر نیخواست به ا یروشن کرده بود ودلش م قتیحق یولحن صادقانه کالم بهار قلب او را به رو شیآال یپاك وب نگاه

 فکر کند نانهیب

 

 وششم ستیب فصل

 

در نگاه  شهیپاك کند او هم نیبتواند از ذهن آرم ینبود که به راحت یزیمرگ درد آور بهراد که در حقش روا شده بود چ قصه

 ردیگ ینشات م یزینگاه پر درد از چه چ نیدانست که ا یم یکرد وحاال به خوب یرا حس م قیعم یتفاوتش غم یسرد وب

 

 اعتماد داشته باشد، یتواند به کس یاست ونم دیپر از شک وترد نیکه چرا نگاه آرم کردیدرك م حاال

 

 که دروجودش نهفته بود افتخار کند وبه خود ببالد یمعرفت ومردانگ نهمهیبابت ا شیخواست به مرد زندگ یم

 

گرم وپرحرارت در قلب او سر  یرمق زمستان در حال غروب بود اما طلوع حس یپارك نشست آفتاب ب مکتین نیاول یرو خسته

 بود شیدر زندگ یدیآغاز فصل جد

 

در درونش نهفته است  یدانست چه درد یشناخت و م یبود را م شیکه همه زندگ یوبم احساسات همسرش ،مرد ریگرزید او

 یکرنگیداردبه  ازیوصداقت او ن یبه پاک یزیاز هر چ شتریب نیدانست که آرم یاو را مداوا کند، حاال م یبا چه مرهم دیوبا

 انتیاز هم بپاشد وراه خ یانگاه هرزه  نیکه با کوچکتر ستیانتکارنیکه به مانند نگار خ دکر یبه او ثابت م دیومحبتش .......... و با

 ردیگ شیدرپ
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 رود یم یرو ادهیپ یبرا یدارد وساعت اجیاحت ییجا برخاست و قدم زنان از پارك خارج شد . به مادرش گفته بود به تنها از

 

 اش با او ندهیوآ نیآرم دیشیاند یم زیچ کیبه  تنها

 

کرد او در تمام طول  یهم به او فرصت اثبات خودش را نداده بود احساس ندامت م کباری یبه او اعتماد نکرده بود وحت نکهیا از

 هم که شده باورش کند آزار داده بود کباری یکرد برا یرا که به او التماس م نیتلخ آرم یمدت تنها با سکوت نیا

 

به  اریاخت یمه هفت را فشرد . نگاهش بچه وقت وارد اتاقک آسانسور شده،دک دیدر افکار خودش غوطه ور بود که اصال نفهم آنقدر

زد .در طول  یذوق م یتو یزیاز هرچ شتریچشمش ب یپا یشده بود گود فیوضع دهیافتاد چقدر رنگ پر شیروبرو نهییآ یرو

 ندیبب نهییرا درآ خودهم رغبت نکرده بود  کباری یمدت حت نیا

 

 اسیو نابود کرده بود و احساس  دهیوسپس مرگ جانکاه پدر مهربان و دلسوزش واقعا او را از درون ازهم پاش نیآرم ییوفا یب درد

 به وجودش چنگ انداخته بود یدیو نا ام

 

 یقراروب یخانه اش ب یجزء جزء اجزا دارید یبود برا شیگشوده شد چقدر دلتنگ خانه و زندگ شیآسانسور به رو یا شهیش درب

 خانه دور بوده است نیار که سالها از اتاب بود انگ

 

 د،چهیکش یقیچشمانش را برهم فشرد و نفس عم ی، لحظه ا دیلرز یم اریاخت یدستانش ب جانیرا در قفل چرخاند ،از ه دیکل

عمر در کنار مرد  کیکه قرار بود  یی،جا شیاهایخانه اش بود؛خانه رو نجای!......... ا شیزندگ یداشت بو یخوش عطر حهیرا

بار قلبش را به تپش انداخته بود به عشقق به اواعتراف  نیاول یکه برا ی!مرد نیبود که آرم ییجا نجایکند ؛ا یزندگ شیآرزوها

 کرده بود
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 کرد خکوبیاو را همان جا م نیگونه آرت ادیفر یبه درون خانه گذاشت اما صدا یرا گشودوقدم درب

 

 یکن تیاذ نیاز ا شتریرو ب هیدم سا یوقت اجازه نم چی!..........بهت گفته بودم ه نیمن بهت هشدار داده بودم آرم-

 

 پر از خشم جواب داد: نیآرم

 

 ید یما رو م یخصوص یزندگ یکه به خودت اجازه دخالت تو یهست یتو اصال ک-

 

 ساعت از روز باعث تعجبش بود نیدر خانه در ا نیآرم وجود

 

 !یگذاشت یبا او چه قرار یشه ،فراموش کرد یتو محسوب نم یخصوص یجزءزندگ هیسا -

 

 شهیقرار ما هرچه هست ؛فقط به خودمون مربوط م-

 

 نهیبب بیدر کنار تو آس نیاز ا شتریب هیدم سا یمنم اجازه نم یالبته که به خودت مربوطه ،ول-

 

 یم نیبه آرت دیقدم دوم را برداشت با یعادت داشت با لبخند نیآرت یل نگراند نهمهینگرانش بود واو به ا لیدل یب نیهم آرت باز

 داندیرا م نیآرم یهایهمه تلخکام لیگفت که او دل

 

 یبا بهار داشت یبدونه توچه قرار دیگم ،اون با یم هیدر مورد بهار به سا زویرم وهمه چ یمن امروز م-
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 یم نیآرم یچه قرار یعنیبا بهار !...... نیباشد .قرار آرم دهیاشتباه شن دیشا دیشیلحظه اند کیسست شد  شیوپاها دیلرز قلبش

 توانست با بهار داشته باشد

 

 که از خشم دورگه شده بود ادامه داد: ییبا صدا نیآرت

 

 نیزتریخواهر عز یخواست ی،چرا که نم یفراموش کردن بهار اونو ملعبه دست خودت کرد یبدونه که تو فقط برا دیبا هیسا-

 دوستت در کنارت عذاب بکشه وبدبخت بشه

 

نعره گوش خراش  یزد که مانع افتادنش شود از صدا هیتک واریو همه وجودش رعشه گرفت با ضعف به د دیدور سرش چرخ ایدن

 ختیقلبش فرو ر نیآرم

 

 یگ یمزخرف م یدار -

 

 دمی،شن دمیتو رو با بهار شن یتراس همه حرفها ی،من اونشب رو ستیکدوم از حرفهام مزخرف ن چیه یفهم یخودتم خوب م-

فراموشت کنه چرا  یتموم ازش خواست یکه تو با سنگ دل دمی،آره ! شن یبد گهیفرصت د هیکردبهش  یکه بهار بهت التماس م

ر گرفت؛ قرا تیکه سر راه زندگ یاز هر زن یکه قسم خورد یکن یانتقام یفدا واون یخوا یو نفرته و نم نهیکه وجودت پر از ک

 یریبگ

 

 بهش گفتم تویمن فقط واقع-

 

 زد : ادیفر
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خشم درونت  شیتو آت یبود که اجازه داد یچ چارهیدخترب نی؟....هان !.....چرا ؟......گناه ا ینگفت هیبه سا تویواقع نیپس چرا ا-

 بسوزه و نابود بشه

 

 وتار کرد رهیت دگانشیرا جلو د ایدن نیآرم سکوت

 

 دیدوباره نعره کش نیآرت

 

 ینگذاشت یباق یچیه گهیتو از اون دخترشاداب وسرحال د نیبب-

 

 یسرا نجایکرد ا یکند عقب عقب چند قدم برداشت ؛چرا فکر م یوقادر نبود حالج دیشن یهم م دیشا ای دیشن ینم ییصدا گرید

 انتقام وخشم درون خود کرده بود یکه او را فدا یخواهد بود آن هم در کنار مرد ششیآرامش و آسا

 

و در گوشش زنگار  رفتیدر قلبش فرو م نیزهرآگ یشتریبه مانند ن نیخودش را در اتاقک آسانسور انداخت کلمات آرت شانیپر

 زد یم

 

 افتاد نییسر خورد و پا نهییآ یقلیسطح صاف وس یرو فشیخسته وضع تن

 

 مرد هزار چهره گشته بود؛چه بود( نیر ووابسته عشق ا)گناه او چه بود!....گناه او که ناخواسته گرفتا

 

 داد یمهارش از خود نشان نم یبرا یتالش چیواوه دیچک یمحابا از گوشه چشمش فرو م یب اشک



 یمهمان زندگ

1384 
 

 

 دیمهربان درون اتاقک نگران ومضطرب کنارش زانو زد وپرس خانم

 

 افتاده ! ی؟.......اتفاق زمیحالت خوبه عز-

 

کرد چرا بهار به او دروغ گفته بود . سرش را به عالمت  یم یشد احساس حقارت و بدبخت رهیمغموم وپر از اشک به او خ ینگاه با

 از جا برخاست یچند بار تکان داد وبا سست ینف

 

زده نگهبان گذشت و با  رتیاز مقابل چشمان ح عیسر یا شهیوباز شدن درب ش یمحض فرود آمدن اتاقک آسانسور در الب به

 رساند رونیسرعت خودش را به ب

 

کرد لحظه  ستنیپله نشست وبا شدت شروع به گر نیاول یداشت .رو یمبرم ازیآزاد ن یکرد وبه هوا یوخفقان م یخفگ احساس

 نداشتبه طلوعش  یدیکه هرگز ام یغروب دیشیاند نیبا آرم شیزندگ زیهمانجا نشست ودردل به غروب غم انگ یطوالن یا

 

 ؟ینشست نجایسرما ا نیا ی!چرا تو هیسا-

 

 ستینگر یبهت زده ونگران او را م یبا چشمان نیآرت دیرا پشت سرش د نیآشنا سر برگرداند و قامت بلند آرت ییتن صدا از

 

 گرفته از بغض خسته وملتمسانه گفت : ییشد و با صدا رهیو در عمق چشمان نگرانش خ ستادیا شیجا برخاست و رودر رو از

 

 دروغ بوده ؟ دمیکنم بهم بگو!...بگو همه اونچه رو که شن یخواهش م نیآرت-
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 باال رفت ومتعجب گفت : اریاخت یب شیابرو یتا کی

 

 ؟ یزن یحرف م یاز چ یتو دار -

 

 گفت : هیشکست و با گر بغضش

 

 نیکه تو وخانواده ات بهم گفت ییاز همه دروغها-

 

 یزن یحرف م یواصال در مورد چ هیدونم منظور تو چ یباور کن من نم هیسا-

 

 تند گفت : یگستاخ ولحن یقدم به سمتش برداشت و با چشمان کی

 

 من قرار گرفته؟ یسر راه زندگ نیآرم یبهم بگو چرا و به چه هدف نیآرت-

 

 باورانه گفت : نا

 

 تو!....... هیسا-

 

 لرزان وآشفته گفت : ییصدا با
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 از من متنفره ؟ نی،حاال بهم بگو چرا آرم دمیشما رو شن یآره من همه حرفها-

 

 پالتواش را گرفت وگفت : نیآست

 

 نیماش یتو میبر ایکنم ب ی،خواهش م یلرز یاز سرما م یتو دار-

 

 وگفت : دیکش رونیرا از دستش ب شیازخشم بازو پر

 

 امینم جایشدم با تو ه نیدست آرم چهیچرا باز دمیمن تا نفهم-

 

 گفت : یوبا آشفتگ اوردینگاهش طاقت ن ریز نی.آرت زدیدودو م تیوبرنده بود و چشمانش از عصبان زینگاهش ت عمق

 

 یهوا نیا یشده وممکنه تو فیکنم بهم حق بده که نگرانت باشم چون بدنت ضع یخواهش م ی،ول یتو بگ یباشه !باشه .....هرچ-

 !هیکنم سا یگم ،........خواهش م یبهت م زویراه همه چ یمن تو ن،یماش یتو میبر ای،پس لطفا ب یبش ضیسرد مر

 

به او برسد  نیآرت نکهیگشود واو قبل از ا شیدر را برا موتیبا ر نیرفت ،آرت لشیبه طرف اتومب نیجلوتر از آرت یشد وقدم قانع

 شد نیسوار شد ودر را بست و در سکوت منتظر سوار شدن آرت

 

 گفت : یبا کالفگ "تایوت گذشت نهااز راه در سک یقسمت
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 بهم بگو نیکنم هرچه رو که تا به امروز ازم پنهون کرد یخواهش م-

 

 به او انداخت و مهربان گفت : ینگاه مین نیآرت

 

 یبشنو ویهمه چ یخوا یکه م ی!تو مطمئنهیسا-

 

 گفت : یمحکم وجد یلحن با

 

 دارم زویهر چ دنیشن یآره من آمادگ-

 

 مات شده گفت : یبا نگاه نیآرت

 

 تو........ هیاما سا-

 

 گفت : یرا قطع کردو به تند حرفش

 

 برام درست کرده ! نیکه آرم ستین یجهنم نیباشه بدتر از ا یهر چ-

 

 گفت : قیعم یهمراه با آه نی.آرت کردیم دادیب شیدرصدا غم
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 نه ؟ اکهی یدون یم یزیدونم در مورد بهراد و مرگ دردناکش چ ینم-

 

 زمه کردزم آرام

 

 دونم ! یم زویبله !همه چ-

 

 برگشت وگفت : هینگه داشت وبه طرف سا یبازدن راهنما کنار نیآرت

 

 نبوده ! نیآرم یبرا یو معمول یدوست عاد کیهم بدون که بهراد تنها  نویا پس

 

 یبرا دیاز سرحسرت وشا ی،بازهم آه کردیم تشیسال هنوز اذ نهمهیکوتاه سکوت کرد چرا فکر کردن به بهراد بعد از ا یا لحظه

 درد درونش !آرام ادامه داد نیتسک

 

و درکنارش کامل شده  یوزندگ دیرس یکه در کنارش به آرامش م یدوست نه !کس کیبود ،تنها زیهمه چ نیآرم یبهراد برا-

مرده متحرك کرد که تنها  کیبه  لیازش گرفت و اونو تبد هیثان کی یو تو نیآرم یها ی،بهراد با مرگ خودش همه خوش دیدیم

مرگ بهراد هممون و آزار  یوتنها خودشو مقصر دونستن تو نیآرم یهایودآزاربود خ یسخت ی،روزها دیکشیونفس م رفتیراه م

 دادیم

 

 رفتندیرژه م دگانشیمقابل د یلمیتلخ مثل ف یسکوت ،لحظه لحظه آن روزها یولخت قیعم ینفس بازهم
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کرد ،اون  یبه اسم زن در وجود خودش حس م یکه از هر موجود یپر از خشم و نفرت شد ،نفرت نیبعد از مرگ بهراد وجود آرم-

قرار گرفت انتقام بهراد و  شیکه سر راه زندگ یدونست و قسم خورد ازهر زن یکار م انتیقالب نگار گناهکار وخ یهمه زنها رو تو

 رهیبگ

 

 فتریسر م یتکرار یحرفها نیداشت از ا هیکم حوصله سا کم

 

حس  نیا شدیاما هرچه بزرگتر م میکرد یخواهر باهاش رفتار م کیبچه تر که بود مثل  دیبا ما بزرگ شدوقد کش یبهار از بچگ-

جذب اون  دارید نیاول یتو یو سرزندگش باعث شده بود هرکس یکننده در کنار شاداب رهیخ ییبایز شدیهم در ما کمرنگتر م

 سر داشت یوتو نیازدواج اون با آرم یایشه رویدوست داشت وهم یلیبشه ، مادرم اونو خ

 

 آه کالفه شده بود ،لحن کالمش پراز احساس وغم بود نهمهیاز ا هیوسا قیعم یآه بازهم

 

 یاز بهار خواستگار یمادرم بتونه به طور رسم نکهیوصلت بود اما درست قبل از ا نینداشت وموافق ا یهم به ظاهر حرف نیآرم-

 .ختیبهم ر زویار وبعد از اون مرگ بهراد همه چکنه نگ

 

شده بود به  لیتبد کسالیدر طول  نیبود چون آرم هیفقط ظاهر قض نیاما ا ادیبا مرگ بهراد کنار ب نیتا آرم دیسال طول کش کی

 نداشت یتوجه چیاطرافش ه یاحساس که به آدمها یوخشک وب کیروبات یآدم

 

از نو پروسه  دیدیآروم م یوکم نیبه خود گرفته بود، مادرم که آرم یهمه حالت عاد یوزندگ گذشتیسال از مرگ براد م کی

مادرم که  یو التماسها هیو در برابرگر کردیفقط مخالفت م یلیدل چیه یب نیآرم نباریازدواجش با بهار وبه راه انداخت، اما ا

 داد فقط سکوت کنه یم حیبدونه ترج لشویدل خواستیم
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انباشته  نهیحقد وک یخواست اونو فدا یبهار و دوست داشت ونم نیبردم .آرم یپ نیواسته به راز سکوت آرمشب نا خ کیمن  اما

واضح وروشن به بهار  یلیخودش خ نویحاضر شده بود به خاطر محافظت از عشقش خودشو فدا کنه ا نیشده در درونش کنه ،آرم

 اونها بودم نیزبیگفت من در اونشب ناظرو شاهد همه چ

 

 دیوبا اشک چشمانش خاموش شد وخاکستر گرد دیدر وجودش زبانه کش قیعم یحسادت حس

 

داشته  یعاد یزندگ هیمثل همه آدما  تونمیشده که نم یا نهی)وجود من بعد از مرگ بهراد پراز حقد وک-به بهار گفت : نیآرم

 ینیب بیخشم ونفرت من آس شیآتخوام تو  یمن نکن چون نم یزندگ ریدرگ نیشترازایکنم خودتوب یباشم،پس خواهش م

 

 پرخواهش گفت : یرفت وبا لحن نیپر اشک به سمت آرم یمستاصل با نگاه بهار

 

 زخم درونت باشم یرو یتونم مرهم یعشقنتو دارم وم اقتیفرصت بده تا برات ثابت کنم که ل هیکنم بهم  یخواهش م -

 

 عمق چشمهاش زل زد وگفت : یتو یقیگذاشت وبا محبت عم فشیظر یشونه ها یدست رو نیآرم اما

 

 درون خودم کنم اهیس نهیک ریکنم ازم نخواه که تو رو اس ی،پس خواهش م یبهار تو دست من امانت-

 

 کرد گفت : یکه آروم هق هق م یدر حال بهار

 

 یخوا یدرونت نم نهیباور کنم که منو فقط به خاطر ک نیآرم-
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 شده وگفت رهیشب خ اهیس یکینامعلوم در تار یبه نقطه ا نیآرم

 

 باور کن نوی،فقط ا گهیوقته د چیبهار !نه حاال نه ه خورمینم یکس چیمن بدرد ازدواج باه-

 

ازدواج با بهار نرفت و با  یمادرمبرا یبار خواهش والتماسها ریز یطیشرا چیراسخ و مصمم بود وتحت ه مشیتصم یتو نیآرم

 پرونده ازدواجش با بهار رو مختومه کرد"موقتا لیادامه تحص یرفتنش به فرانسه برا

 

 یآه ی.حت شدیبرفرق سرش کوفته م یآن شب نحس همچون ناقوس نیبه فکر فرو رفت هنوز واژه واژه جمالت سهمگ یا لحظه

 نداد نیهم درد درونش را تسک قیعم

 

،آنقدر تنها ودر  کردیم یهدف سپر یوب یدر پ یکه پ یسرد ی.وروزها شدیدر فرانسه فقط در خودش خالصه م نیآرم یزندگ-

رابطه  یبا کس دمیکه کنارش بودم هرگز ند یکردم ؛در طول دوسال ینسبت بهش احساس ترحم م شهیخود فرو رفته بود که هم

 یمنم با کس یوقت یبود وحت یداشتندونه پسرها از همه فرار یگاهیجا دخترهااون نه  یایبرقرار کنه ؛دردن یمیدوستانه وصم

 ممنوع کرده بود دایگرفت وآوردن دوستام وبه خونه اک یشدم به شدت موضع م یمدوست 

 

 چیدرهم فرورفته وتخس جذب ه نیوجود داشت اما آرم یمختلف یتهایاز مل ییبایز یدخترا میخوند یکه مادرس م یکالج یتو

 گهیکه د ییکرد تا جا یم رشیوتحق عیشدن به اونو داشت به شدت ضا کیهم قصد نزد یدختر انایاگر اح یشد ،حت یکدوم نم

 شدن بهش و نداشت کیجرات نزد یدختر چیه

 

 : میدیشنیم نیجمله از آرم کیاز نو شروع شداما هر بار فقط  نیازدواج آرم یمادرم برا یاصرارها میبرگشت یوقت

 

 شده کنم ریموجودات حق نیا ریخوام خودمو درگ یاز هرچه زنه متنفرم ونم-
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 یزندگ یمادرم از خونه بره وتجرد یفرار از دست اصرارها یمجبور شد برا نیکه آرم یینداشت تا جا یمادرم تموم یخواهشها

 یشدوهمه فکر وذکر هردوشون فقط به هر نحو یپدر ومادرم م یاز قبل باعث نگران شتریب نیآرم دیجد میتصم نیکنه اما ا

 سروسامون دادن اون بود .

 

و  رفتینه سفر م گهی.بعد از مرگ بهراد د کردیم ریخودش س یایدن یشرکت غرق کرده بودو فقط تو یکارها یخودشو تو نیآرم

زود تونست اعتماد پدرمو جلب کنه و عمال همه امور شرکت و تو  یلیکه خ ییشده بود فقط شرکت وکار تا جا اشی،دن ینه مهمون

 رهیدست بگ

 

 نیبه ازدواج آرم گهیکنار اومد ود هیشرکته ، به ظاهر با قض شرفتیکنه فقط پ یکه فکر م یزیاون به تنها چ دیدیکه م مادرمم

 آرامش دوباره به خونه ما برگشت زموقتایروند صلح آم نینکرد وبا ا یاصرار چیه

 

 کنم با خنده گفتم : قیبه دستم داد وازم خواست در موردش تحق یروزمادرم با ذوق عکس کی نکهیا تا

 

 کرد قیعکس تحق هیه از رو مگه شهر هرته که بش-

 

 دیهمون لحظه قلبم لرز یجفت چشم خمار عسل کیمعصوم با  یچهره ا دنیبه عکس انداختم اما با د ینگاه مین همزمان

 ؛ بهت زده به مادرم گفتم : دیلبم ماس یبود که لبخند رو فیوظر باینقدرزیا

 

 ؟ یکرد دایاز کجا پ نویمامان ا -

 

 با لبخند گفت : مامان
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 هاتیبچگ یست ،همباز هیخوشگله نه !......سا یلیخ-

 

همون  یوپدرم تو میبا هم بزرگ شده بود ی،منو تو از بچگ یشده باش بایجذاب وز نهمهیکردم تو ا یزد ،هرگز تصور نم خشکم

 هیبا  طنتیبارها مادرم تو اون سالها بهم گوشزد کرده بود ،هر بار که از سر ش نویهم نامزد کرده بود ا یما رو برا یبچگ یسالها

 بود درمحرف ما نیا شدمیدوست م یدختر

 

 زیبر رونیخامو از سرت ب یپس فکرا یتو خودت نامزد دار نیآرت-

 

بار با جنگ ودعوا براشون  انتخاب کنم هر میزندگ کیبودم به عنوان شر دهیشناختم وند یو که نم یتونستم کس یمن که نم اما

 گرفتمیموضع م

 

 بدستم داد وگفت : یکاغذ دیعکس تو د رانیکه منوح مامان

 

در موردش  شیدانشگاه یاز دوستا یتون یکه ترم تابستونه گرفته ،پس م دمیآدرس خونه ودانشگاهشه،از مادرش شن نیا-

 یکن قیتحق

 

 دوباره ادامه داد یسکوت کرد وسپس همراه با آه یا لحظه

 

نگار چشممو  یدون یباشه اما تو که م ینقص یدختر کامل وب دیبزرگ شده ؛با یدست حاج عل ریکه ز یاگرچه مطمئنم دختر-

 اعتماد کنم یبه هر دختر یتونم به راحت ینم گهیترسونده ود
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 شتریب نویوآرم رفتیجوب نم هی یاون سالها آبت با من تو یفکر کردم ،تو تو هامونیروز به عکست زل زدم وبه خاطرات بچگ تمام

تونست  یازت بزرگتر بود ونم یهشت سال بایتقر نیکه نه چون آرم ی،همباز یاون بود یهمباز شتریوب یاز من دوست داشت

هردومون گرفته  یکه برا یمیباعث نشده بود که خانواده ام از تصم نیاما ا یاون سالها تو خار چشمم بود یتو باشه ،تو یهمباز

 بودن منصرف بشن

 

رفتار  یوصداقت تو یکه مهربون یپشت سرت بودم دختر ساده وخوش برخورد هیسا یرفت یفردا دست به کار شدم ،هرجا م از

 زد یونگاش موج م

 

نه همه با  ای یهم رابطه دار یباکس دمیپرس یازشون م یذاشتنن وقت یدوستت داشتن وبهت احترام م تیدانشگاه یدوستا همه

 گفتن : یخنده م

 

 هست یچ یاف چ یدونه ب ینم ی!......حت هی!....سا یک-

 

که  یزی،با ظاهر آرام ودل انگ یذات ینیشدم تو با وقار وسنگ یرفتارت م فتهیش شتریکردم ب یم قیتحق شتریدرموردت ب هرچه

 کرد یم زیمتما یبرجسته تو رواز هر دختر تیشخص نیوا یکرد یوبا اون رفتار منحصر به فرد همه رو مجذوب خودت م یداشت

 

 یشده بود لیکنن بلکه تبد لشیخواستن با زور به من تحم یکه م ینبود یاون دختر گهید یزود مالک قلب وروحم شد یلیخ

 دهیو تمج شیستا قیکه فقط ال یبه الهه ا

 

 ......باطل.. الیخ یاما زه دمیچ یخودم م یبا تو بودن و برا یایهر شب رو من

 

به  نیقفل شده اش درز کند آرت یدندانها انیاز م یکلمه ا نکهیشد اما قبل از ا رهیحرفش برآشفت وبا خشم به خ نیاز ا هیسا

 گفت : یطرفش برگشت وبا لبخند تلخ
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 یمن هرگزحت هیاما سا ندازهیو عرش خدا رو به لرزه م شهیفکر کردن به توهم گناه محسوب م یدونم که حت یخوب م نویآره ا-

 ستیتو ن قیاصال ال نیکنم باورکن که آرم یندونستم و نخواهم دونست ؛پس خواهش م نیهم تو رو زن آرم یا هیثان

 

 بود قیآهش از سر حسرت وعم نباریا

 

 به مادرم گزارش کامل دادم پاشدم که نکهیشب بعد از ا کیکه نداشت ؛ ییکردم ومادرم چه نقشه ها یم ریس یمن تو چه فکر-

 گفت : یبه اتاقم برم که مامان باشاد

 

 نهیمناسب برا آرم سیکماالت تنها ک نهمهیبا ا هیدونستم سا یم-

 

 وارفتم پر از خشم به طرفش برگشتم وگفتم : نیاسم آرم دنیشن از

 

 ؟ هیمامان منظورت چ-

 

 لبخند گفت : با

 

 میکن یخواستگار نیبرا آرم هیاز سا میگرفت میمنظورم کامال واضحه ،منو بابات تصم-

 

که به  یبگم وچطور از نهال عشق یچ دیدونستم با یچکار کنم ،نم دیبا دونستمیآن لحظه مغزم هنگ کرده بود واصال نم در

 در قلبم جونه زده بود محافظت کنم . یتازگ
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ار اول نبود پس با ب نیشدم وا یم نیآرم یفدا شهیبود من هم نطوریهم شهیکرد هم یمادر داشت دشنه در قلبم فرو م خنده

 گفتم : یلحن آشفته و خسته ا

 

 اما مامان !شما .........-

 

 وذوق زده گفت : دیحرفم پر انیم

 

رو عروس  هیسا یاز بچگ م؛پدرتیکن یخواستگار نیاونو برا آرم میخوایما هم م یخوا یاونو نم یگ یتو با صراحت م یوقت-

 حرف خودش بزنه نیرایدونسته وحاال امکان نداره ز یخودش م

 

 زمزمه کردم : آرام

 

 .............یول-

 

و  شتریبحث و عوض کرد وبه من اجازه مخالفت نداد منهم که حوصله جرو بحث ب عیمامان سر نیبا ورود خسته وکالفه آرم اما

 مادرم نباشم یهایانصاف یشاهد ب نیاز ا شتریبه اتاقم رفتم تا ب یدرهم وعصب ینداشتم با چهره ا

 

 نیکرد اما برخالف تصورم ا یته دلم و آروم م نیره وا یبار حرف مامانم نم ریز یطیشرا چیتحت ه نیدونستم آرم یم یخوب به

تونستم  یمونده بودم و نم نیرفتار آرم نیشوك ا ی.تو انیتو ب یداد خانواده ام به خواستگار تیرضا یبحث چیه یب نیبار آرم

و عاشقت شده  دهیدانشگاه د یتو رو تو دیگفت شا یبهم م یحس هیرفته باشه  نیاز ب فرشهمه اون تن یقبول کنم که به راحت

 سرد جوابم داد یلیبه تو داره خ یبهش گفتم چه احساس یشب خواستگار یاما وقت
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 کنه ! یهم م یمگه فرق-

 

 دیبوده که من با یطیفقط تحت شرابهت نداره واگر موافقت کرده با هات ازدواج کنه  یحس چیحرفش بهم ثابت کرد اون ه نیا با

 دمیفهم یم لشویهر طور بود دل

 

که پدرم در رابطه با شرکت اونو کرده حاضر شده با تو ازدواج  یدیاون فقط به خاطر تهد دمیزود فهم یلیدرست بود خ حدسم

تمام تو رو انتخاب  یرو انتخاب کنه واون با سنگ دل یکیتو وبهار  نیدادبوده که ب شنهادیپدرم به اون پ یحت نکهیکنه و جالبتر ا

 نهیبب بیخواست بهار در کنارش آس ینمکرده بود چون طبق گفته خودش 

 

 یوقت ومدی یاز دستم بر نم یکار چیه گهیود دیکنار اومده بود یبا هم مصلحت نیکه تو و آرم دمیفهم یرو وقت نهایهمه ا من

 فتم :وبا خشم بهش گ ستادمیمقابل مادر ا

 

 دیکن نیخشم آرم یرو فدا هیدم سا یاجازه نم-

 

 فقط بهم گفت : یالیبا خوشخ او

 

مادرم  یخوش باور نیا میسر راهش باش یمانع دیبه ازدواج شده ما نبا یگرفته وحاال که اون راض نیکه خود آرم هیمیتصم نیا-

ونابود  ستیقرار گرفت ون شیکه سر راه زندگ یکه قسم خورده بود هر زن نیکرد وکلمات آرم یم وونهیمنو تا سر حد جنون د

 . کردیرهام نم یکنه لحظه ا
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 نیبه خاطر خانواده ات مجبور به ا نکهیاونم ا یجواب داشت هیتو فقط  یول ینکن نیآرم یزندگ ریازت خواستم خودتو درگ بارها

تو رو تباه نکنه  یخواهش کردم زندگ نیچکار کنم از آرم دیدونستم با یقرارگرفته بودم و نم یمن واقعا سر دوراه یانتخاب هست

 تمام بهم گفت یاون با خونسرد ماازدواج منصرف بشه ا نیو از ا

 

 نداشته باشم . یشما دخالت یزندگ یفکر خودم باشم وتو یبهتره فقط تو-

 

به ازدواج گرفته واز تو  ممیکه تصم ستیبه خاطر عشق وعالقه ن نیطرف مطمئن بودم آرم کیبودم از  یوعصب ختهیبهم ر یلیخ

نابود  نیدونستم در کنار آرم یکرده بودم م دایحساس تو پ هیکه از روح یبا شناخت گهیهم مثل همه زنها متنفره واز طرف د

 یشیم

 

به خاطر عالقه  گهیشدم د یران تو منگ شتریو ب شتریکه من هر روز ب یدر حال یشروع کرد نیسرتا سر اجبارتو با آرم یزندگ تو

 تی!اگه از روز اول از قصد ون هیدونستم باور کن سا یتو م یبلکه من خودم و مقصر بدبخت یام نبود که تو برام مهم و با ارزش بود

 نیواخودم تو رو بدبخت کردم  یاما من با ندونم کار یبش نیخشم و نفرت آرم یذاشتم توقربان یمادرم خبر داشتم هرگز نم

 ده یعذاب م شتریوب شتریوجدانمو هر روز ب

 

 یهرگز نم نیخالص کن آرم یزندگ نیخودتو از ا یدیند بیآس نیدر کنار آرم نیاز ا شتریکنم تا ب یهم ازت خواهش م حاال

تونه توروخوشبخت کنه چون سرتا سر  یاون نم هیرو،.........سا یا گهیکس د چیتونه تو رو دوست داشته باشه نه تو رو ونه ه

 است نهیوجودش فقط حقد وک

 

در حقش ظالم  نهمهیخانواده ا نیتوانست تصور کند که ا یگوش سپرده بود ونم نیآرت یو درهم فرو رفته به حرفها مغموم

 کرد . یخودش احساس تنفرم یاو شوند؛ از همه وحت یچارگیو ب یباعث بدبخت نینچنیوسنگ دل بوده باشند که ا

 

را روشن  نشیبه ساعتش انداخت وماش یاست .نگاه هیچقدرنگران سا دیناه نکیکه هم دانستیم یشده بود و به خوب کیتار هوا

 کرد وبه راه افتاد
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که در عمق چشمانش حلقه بسته  یاما به باران اشک دیلرزیانداخت .چانه اش آرام م هیبه صورت غم گرفته سا ینگاه یچشم ریز

به خود آمد و ماتم زده  نیکالم آرت نیزد . باالخره با لحن غمگ شیداد. نگران ودلواپس چند بار آرام صدا ینم زشیبود اجازه ر

 وبغض آلود گفت :

 

 ؟ یهمون اول بهم نگفت زویچرا همه چ-

 

 گفت : زیدرهم گره خورد وعتاب آم شیاخمها

 

 یوقت به حرفام گوش نداد چی!......بارها بهت التماس کردم اما تو ه یکه باورکن یخودموکردم اما تونخواست یمن همه سع-

 

 زمزمه کرد ی،با لحن خفه ا کردیاز سرزنش درلحن کالمش حس م یموج

 

 کردم ینم شیزندگ ریقبال نامزد داشته هرگز خودمو درگ نیدونستم آرم ی! اگه م یبهم نگفت یچیتو در مورد بهاره -

 

 ینم گهیزن د هیبهت گفته بود که به خاطر  نیخود آرم یکرد فراموش. !! …… هیسا یدونست یم زویاما توخودت همه چ -

 تونه تو رو دوست داشته باشه ؛....

 

 ادامه داد یوعصب یو حرص دیکش یقیساکت شد نفس عم یا لحظه

 

 یخفتوتحمل کن نیبه خاطر پدرت ا یو حاضر شد ینداد تیاما تو اهم-
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 : دیکش ادیفر یبه تند یطرفش برگشت وعصب به

 

کدوم تون بهم  چیاما چرا ه ونهیزن در م هی یشدم که تنها پا شیعلم وارد زندگ نیوبا ا دونستمیم نویدونستم، ا یم نویآره من ا-

 !هیروان ماریب هیکه اون  نینگفت

 

 را مالش داد وگفت : شیشانیپ یحرص

 

که  یزخم خورده است ،زخم کیبارم دارومصرف نکرده ؛اما  هی یاون در تمام عمرش حت ستین یروان ماریب هی نیآرم هیسا-

 انشیکه هم باعث آزار خودش شده هم اطراف هیوکار قیعم نقدریا

 

 غم گرفته گفت : یلحن با

 

 نگه دار کنمیتحملتون کنم ،خواهش م تونمینم گهیکنم نگه دار ،د یخواهش م-

 

 گفت : ینگه داردبا دلسوز نکهیوبدون ا دیکش شیه اش را در موهاپنج یکالفگ با

 

 کی یدیسخته اما باور کن همه اونچه که شن یلیحرفها برات خ نیفهمم تحمل همه ا یکنم وم یمن تو رو درك م هیسا-

 محضه تیواقع

 

 را فرو خورد وگفت : بغضش
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 نیداد بمیوفر نیهمه شما منو احمق فرض کرد یدونم !......ول یم-

 

 یاحمقانه کردم اما تو نخواست یباز نیبهم زدن ا یمن همه تالشمو برا هیسا ستین نطوریا-

 

 وگفت : دیحرفش پر انیم یعصب

 

 ی؛حاال هم خواهش م نیاندازه مقصر  کیبشنوم ،شما همتون توبدبخت کردن من به  یچیخوام ه ینم گهی!د نیبس کن آرت-

 نمیکدومتونو بب چیخواد ه یدلم نم گهیکن چون د ادهیپ نجایکنم منو هم

 

 دینال عاجزانه

 

 وقت شب .............. نیا هیاما سا-

 

 ازخشم حرفش را قطع کرد وگفت : پر

 

خا نواده وحشتناك  نیا یچهار ماه تمام تو ی،وقت ستیبرا من ن ایدن نیا یترسناکتر از تو وخونواده ات تو یکس چیه گهید-

 شب داشته باشم یکیاز تار دیبا یچه ترس وواهمه ا گهیکردم د یزندگ

 

 ادامه داد یدر را گرفت وبه تند رهیدستگ
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 تونم تحملت کنم ینم نیا شترازیب گهی!چون د یبهتره نگه دار-

 

 نگه داشت ومستاصل به طرفش برگشت وگفت : ابانیبا زدن راهنما کنار جدول خ ریناگز نیآرت

 

 ه حرفم گوش بدهلحظه ب هیکنم  یخواهش م هیسا-

 

 ستیاز شما احساسات به تاراج رفته من مهم ن چکدومیه ینمونده !چون برا یما باق نیب یحرف چیه گهید-

 

 : دیمنقلب شده به او نگاه کرد وآرام پرس نیکرد آرت ستنیو آرام شروع به گر دیترک بغضش

 

 ؟ی!..... هستیستین نیتو که عاشق آرم هی!.........سا هیسا-

 

توانسته او را دوست  یخواسته و نم یهرگز او را نم نیبود که آرم نینباشد مهم ا ایباشد  نیکرد که عاشق آرم یم یفرق چه

 داشته باشد

 

 : دیپرس یعصب یدوباره مضطرببا لحن نیآرت

 

 !یدوست نداشت نویتو رو به خدا بهم بگو که هرگز آرم هیسا-

 

 وگفت : ستیگرطرفش برگشت و با چشمان پر از اشکش به او ن به
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 ذاره ینم یتو دلت باق یچیه یمونیکه جزءندامت وپش یمتنفربودم عشق یاحمقانه وپوشال یازعشقها شهیهم-

 

 یهرچه زودتر ازاون جدا بش دیبا یعذاب بکش نیدر کنار آرم نیاز ا شتریب دیتو نبا هیسا-

 

 کرد . یتصورش هم ضربان قلبش را کند م یحت نی!انهم از آرم ییمثل پتک بر فرق سرش فرود آمد ؛جدا نیآرت جمله

 

 آرام زمزمه کرد شانیوپر آشفته

 

 ! ییجدا-

 

هرگزبا وجود بهار  نیکه آرم نهیکه واضح وروشنه ا یزیکنه؛چ یتو استقبال م شنهادیپ نیهم از ا نیکنم آرم ی! فکر م هیآره سا-

 تونه تو رو دوست داشته باشه ینم

 

 نجوا کرد : نیاد وغمگجمع شده در دهانش را فرو د بزاق

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

 گفت : یجد
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 رانیبرگشته ا ییهو هیچرا بهار  یدون یتو اصال م-

 

 گفت : یبه تلخ نیشد آرت رهیخسته ودرمانده به او خ ینگاه با

 

 ازش خواسته ! نویا نیچون آرم-

 

 زمزمه کرد ینگاهش مردد ومبهم شد وبه سخت رنگ

 

 نیآرت یگ یدروغ م یتو دار-

 

 دانشگاه در کنارش مشغول به کار بشه یوتو ادی،اون ازش خواسته ب یبپرس نویا نیاز خود آرم یتون یگم ،تو م ینه من دروغ نم-

 

 یتوانست همه حرفها یکرد چطور م یم دیرفت واحساس تهوع شد یم جیلحظه در گوشه دلش نشست ؛سرش گ کیعالم  غم

 را باور وهضم کند نیآرت

 

پدرش که  یمتنفر بود حت ایهم تنها خودش.......از همه دن دیخانواده اش ؟.شا ای نیشده بود ؟.......آرم یکسدست چه  چهیباز او

 ردیقرار بگ شیسر راه زندگ نیباعث شده بود آرم

 

 ادهیپ نیآرت لیومتشنج از اتومب یعصب یبا حالت ستیمنجمد شده و قادر به کنترل لرزش درونش ن شیکرد خون در رگها حس

 رو شروع به قدم زدن کرد ادهیدر پ نیگونه آرت ادیفر یتوجه به التماسها یشد وب
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 یکه ط یقیعم یکند اما همه زخم ها وزجرها هیخواست گر ینفس بکشد ؛دلش م یبزرگ در گلو باعث شده بود به سخت یبغض

 شد یم ستنشیمانع گرکرد و یم ینیسخت بر دلش سنگ یبود مثل کابوس دهیکش نیدر کنار آرم یچهارماه زندگ

 

 بشینص انشیبود که از اطراف ینداشت ؛قلبش ماالمال از درد یدر خود فرو رفته و آشفته بود که اصال به اطرافش توجه آنقدر

 به طرف خانه پدرش به راه افتاد فیرمق و ضع یب ییآکنده از نفرت وانزجار وقدمها یبا وجود دیو نا ام وسیشده بود ما

 

بود با  ستادهیخانه منتظرش ا اطیقرار وکالفه وسط ح یب نیشد ؛آرم اطیوارد ح مارگونهیوب دهیپر ییو رنگ ورو فیضع یتن با

 یم جانیکه از استرس وه ییکرد خشم درونش را کنترل کند با لحن صدا یم یکه سع یودر حال دیبه طرفش دو عیسر دنشید

 : دیپرس دیلرز

 

 ؟ یوقت شب کجا بود نیتا ا-

 

نبود ساکت وخاموش  راینگاه ملتهب وگ نیقرار ا یعاشق وب گریشد ؛د رهیدر چشمان مغموم وافسرده اش خ قیزوعمیت ینگاه با

 را هم نداشت یارزش همصحبت یازمقابلش کناررفت ؛او حت یحرف چیبدون ه

 

 گفت: یمچ دستش را گرفت و پر ازخشم او را به طرف خود برگردانند و معترضانه به تند نیپله آرم نیاول یرو

 

 پرسم بمون وجوابمو بده یازت م یزیچ یوقت-

 

بودو چشمانش  نیرفت هنوز دستش در دست آرم یم جیوسرش گ دیچرخ یدور سرش م ایوحال بحث را نداشت دن حس

 اد و از حال رفتافت نیدر آغوش آرم اریاخت یرفت ؛ب یم یاهیس
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توانست  یاش شد چرا نم رهیمات خ یکنار تختش به خواب رفته بود لحظه ا یصندل یکنارش رو نیچشمانش را گشود، آرم آرام

که به او داده بود هنوز دوستش داشت وبا هر نفسش نفس  یآزار نهمهیمرد دل بکند و متنفر باشد؟..... چرا با وجود ا نیاز ا

 ؟ دیکشیم

 

که فقط به قصد  یماریبود ؛ب یروان ماریب کی نی.......؛ آرم نیآرت یکردو همه حرفها یم ینیبر دلش سنگ یمیکهنه وقد یبغض

وحماقتش سوءاستفاده کرده  یوبهارهر دو ازسادگ نیدعوت کرده بود. آرم خودیدرد درون خود، او را به زندگ نیآزردن او وتسک

 بودند

 

 درد آور تر بود یکه دردش در عمق جان وروحش ازهر خنجر یریشده بود ،تحق رشیباعث تحق شیتنها با حرفها بهار

 

 یچشمانش را فرو بست ؛نم عیبه بدنش داد ،سر یسخت سرش رابلند کرد وکش وقوس یشب زنده دار کیخسته از  نیآرم

مطمئن شد تب ندارد آرام  نکهیاش گذاشت وپس از ا یشانیپ یدستش را رو نیشدنش شود.آرم داریمتوجه ب نیخواست آرم

 کرد ی، بلکه احساس چندش وتنفر م گرفتینم ارضربانیاخت یقلبش ب شیازنوازشها گریرا نوازش کرد ؛د شیموهها

 

 را برداشت واز اتاق خارج شد یهمراهش گوش یزنگ گوش یبا صدا نیآرم

 

از  نیتنها دوستش هم از دور کرده بود نازن رشیداشت، اما رفتار سرد ومشمئزکننده اخ نیبه صحبت ودرد دل با نازن ازین چقدر

 داشت اصال با او همصحبت نشود یاالمکان سع یآمد وحت یم دارشیآن روز به بعد کمتر به د

 

گونه اش  ینرم رو یوخم شدو بوسه ا ستادیکنار تختش ا نیچشمانش رابست ؛آرم عیبه اتاقش بازهم سر نیبازگشت دوباره آرم با

بوسه اش را پاك کرد وپتو را  یبا چندش وتنفر جا نیرفتن آرم رونیاتاق را ترك کرد ؛با ب"کوتاه مجددا ینهاد وپس از لحظه ا

 کنار زد واز جا برخاست
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 ینکرد دو ماه دایرا که دنبالش بود پ یزیاما چ ختیتخت ر یرا رو اتشیهمه محتو یعصب یرا از کمد برداشت وبا حالت فشیک

 ینیام یبا آقا دیکه گرفته بود حتما با یمیتصم یکرد چرا که برا یم شیدایهر طور بود پ دیبود که اصال سراغش را نداشت با

 کرد یصحبت م

 

 اطیمقدر و محکم وارد ح نیآرم یمطمئن شود ؛بعد از مدت زمان کوتاه نیرفتن آرم رونیتا از ب ستادیپشت پنجره اتاقش ا قراریب

 رفت رونیپر از اعتماد از در ب ییبا گامها شهیشد ومثل هم

 

 مادرش وارد آشپزخانه شد افتنی یزده از اتاق خارج شد وبرا جانیه نیرفتن آرم رونیب با

 

 زد وگفت : یلبخند دنشیبا د مادر

 

 صبحونه بخور نیبش ای!.......ب زمیعز یدارشدیب-

 

 گفت : یوبا لحن تند آشفته

 

 ندارم ؛.......ساغر خونه است؟ لیم یزیچ-

 

 وگفت : اوردیخود ن یچنگ انداخت اما به رو دیرفتارتند و تلخش غم به دل ناه نیا از

 

 ؟ینه رفته مدرسه ،.........چکارش دار-
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 کجاست ؟ دیدون یخوام ،شما نم یوم لمیموبا یگوش-

 

 کنار تختت گذاشته اما فکر نکنم شارژ داشته باشه یچرا تو عسل-

 

برداشت ،خاموش بود واحتماالحرف مادرش  یاش را از کشو عسل یجواب مادرش را بدهد به طرف اتاقش رفت و گوش نکهیا دونب

اش را به  یگوش افتنشیوارد اتاق ساغر شد وپس از  قراریوب مهیسراس یشارژربا حالت افتنی یدرست بود و اصال شارژنداشت ،برا

عکس شاد وسرحال  نیشد چقدر در ا رهیخودش در کنار ساغر خ یوبه عکس جفت تسلبه تخت ساغر نش یشارژزد وهمانجا رو

 کرده بود یدختر افسرده وعصب کیبه  لیرا از او گرفته بود و او را تبد یزندگ یها یهمه خوش نیبود آرم

 

 کند هیگر یاحتیخواست بخندد و یدلش نم گریبود ،د رشدهییدستخوش تغ عیسر یلیخ شیزندگ همه

 

 مادرش او را به خود آورد : یصدا

 

 ! زمیعز یینجایا-

 

 دیلبه تخت نشست ونگران پرس یکنارش رو دیست،ناهیبه مادرش نگر یاز هراحساس یسرد وعار ینگاه با

 

 ! میزد یسکته م یاز نگران می؛همه ما داشت یکجا رفته بود شبیدخترم د-

 

 گفت : کوتاه
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 متاسفم!-

 

 کرد وآرام گفت : کتریتخت سر داد وخود را به او نزد یخودش را رو یکم

 

 سرزد دیرس یرو که به فکرش م ییهرجا نیآرم چارهیب-

 

 سرد جواب داد یلحن با

 

 کنم یرو ادهیپ یخواستم تنها باشم وکم یمن فقط م-

 

 یکن یو نگران خودت مکه همه ر یستیبچه ن گهیتو د ایبه خودت ب زمیسرما وانوقت شب ،........عز نیتو ا یرو ادهیپ-

 

 حوصله گفت : یو ب کالفه

 

 مامان من که ازت معذرت خواستم-

 

 اخم به ابرو نشاند وگفت : یدلخور با

 

با رفتارت  یکه دار یمعذرت بخوا نیاز آرم دی،تو با مهیزندگ نفکیجزءال یمن مادرتم ونگران یاز من معذرت بخوا دیتو نبا -

 یکن یاش م ونهید
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 گفت : یبرآشفت وبه تند نیاسم آرم از

 

 اریاسمشو مقابلم ن گهیمرد پاك کنم ،پس لطفا د نیاز اسم ا مویخوام همه زندگ ی!م مامان

 

 دیبهتزده نال دیناه

 

 برا خودت! یگ یم یتو چ-

 

 گرفت وآرام زمزمه کرد دیرا از ناه شیرو

 

 نداره میزندگ یتو ییجا چیه گهیاون د-

 

 گفت : یشد وبه تند نیخشمگ دیناه

 

 چارهیب نینداره که ا نیبه آرم ی؛رفتن اون ربط دیکش ی! ،پدرت وقت رفتنش بود وفقط داشت درد مهیپسربدبخت چ نیگناه ا-

 ید یعذاب م یروه

 

 جا برخاست و بغض الود گفت : از
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 مرد و بشنوم نیخوام اسم ا ینم گهیکنم راحتم بذار ،د یمامان خواهش م-

 

 یزن به خرج نم کی یهایلجباز یصبر وحوصله برا نیبه اندازه آرم یمرد چیذارم اما هرگز فراموش نکن که ه یباشه راحتت م-

کردن دوباره  یخواست با بستر یچرا ؟......چون نم یدون یچشم برهم نذاشته و ازت مراقبت کرده م شبویتمام د چارهیده ؛اون ب

 بشه تیباعث ناراحت مارستانیب یات تو

 

 شد وگفت : رهیوگستاخ به مادرش خ دهیدر یا چشمانب پرازخشم

 

 حال بهم زنش متنفرم یهایدلسوز نیاز خودشو وا گهیاما من هرگز ازش نخواستم نگرانم باشه ؛د-

 

 اش را از شارژخارج کرد واتاق ساغر را ترك کرد یگوش عیپاسخ مادرش نشد وسر منتظر

 

 مادرش کند یبه حرفها یتوجه نیخواست کوچکتر یوافسرده بود که نم یعصب انقدر

 

کرد وگرفت پس از چند بوق  دایپ نشیمخاطب انیمادر آرشام را ازم شیایکه در اثر خشم لرزش گرفته بودند شماره ن یدستان با

 دیچیپ یدر گوش شیایمهربان ن یصدا

 

 ! زمیعز یجان !خوب هیسالم سا-

 

 کنترل خشم درونش بزاق دهانش را فرو داد وآرام گفت : یبرا
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 خوبه زمی!آرشام عز دیسالم، شما خوب-

 

 رهیگ یدلتنگته ومدام سراغتو م یلی،آرشام که خ میما همه خوب-

 

 نمشیمنم دلم براش تنگ شده ودوست دارم بب-

 

 یاونو ندار یها یطونیگم تو حوصله ش ی،اما من م شتیخونتون پ ارمشیب کنهیهر روز اصرار م-

 

 که من آرشام و چقد دوست دارم یدون یحرفو نزن ؛خودت م نیجون ا شیایکنم ن یخواهش م-

 

 اما!............-

 

خوام اون رفتارم اصال دست خودم  یمن واقعا معذرت م شیاین ی،ول نیمن با آرشام دلخور هست ریدونم ،شما از رفتار اخ یآره م-

 نبود

 

 خوام وجود آرشام باعث سلب آرامش تو بشه ی؛من فقط نم ستین یبه معذرت خواه یازین زمیعز-

 

 خوشحال وشادم شهیآرشام هم دنیاما من از د-

 

 رهیگ یدل منم م ی؛تو که غصه دار باش یشاد باش شهیهم دوارمیام-
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 یدرکم کن دوارمیو پشت سر گذاشتم ،ام یسخت طیمن چه شرا یدون یتو که م-

 

 دارن اجیکه هستن به محبت ما احت ییندارن ؛اونا یازیبه ما ن گهیکه رفتن د ییجان اونا هی!اما سا مزیفهمم عز یم-

 

 مقدمه گفت یب لیدل نیرا نداشت به هم حتیدوباره نص دنیحرفش را گرفت اما اصال حوصله شن منظور

 

 لطفا .... شهیباهاشون دارم ؛اگه م یکار خصوص هیخواستم ، یرو م ینیام یجان شماره آقا شیاین-

 

 کن......... ادداشتیکنم  ی!خواهش م زدلمیچرا نشه عز-

 

 نوشت وگفت : اداشتتیدفترچه  یرو عیسر

 

 ؛آرشام رواز طرف من ببوس یلطف کرد-

 

 گلم ! به مادرت سالم برسون یمحبت دار-

 

بخواهد دست به دامن او شود  یکرد روز یگز تصور نمشد هر رهیخ ینیشماره ام ینگاهش رو یرا که قطع کرد لحظه ا یگوش

 او نبود که بخواهد نگرانش باشد گریکه نه .......اما د ایشود  یخوشحال م مشیتصم نیدانست پدرش از ا ی؛نم
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را گرفت ومنتظر وصل  ینیوبا سرپوش گذاشتن به همه احساسات انباشته شده در درونش شماره ام دیاز عمق وجود کش یآه

 تماس شد

 

 دییبله بفرما-

 

 !نیستوده!خوب هست هی!.......سا هی!...منم سا ینیسالم جناب ام-

 

 جان خوبند نی!آرم دیخانم !.......شما خوب هیسالم سا-

 

 ،سالم دارن خدمتتون میهمه خوب-

 

 درخدمتتونم دیلطف دارن ؛بفرما یمرس-

 

 باهاتون حرف بزنم"خواسنتم اگه امکان داره حضورا یم-

 

 آشکار بود گفت : شیکه در لحن صدا یذوق با

 

 کنه یقبول نم شیایاما ن میبه شما سر بزن میمنو آرشام چند شبه اصرار دار"؛اتفاقا شمیخوشحال م-

 

 من با آرشام دلخور هستن ،البته حقم دارن ریجان از رفتار اخ شیاین-
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 نیکه تحمل آرشام رو داشته باش نیستین یطیگه شما در شرا یاون فقط م ستین هاینجورینه ا-

 

 شمیشما خوشحال م داریهم گفتم که از د شیایمن به ن-

 

 ؛به هر حال من درخدمتتونم نیشما لطف دار-

 

 دفتر تون امیب نیوقت بهم بد هیخواستم  یم-

 

 نی؛آدرس منو که دار ستین یمشکل-

 

 دمیشن شیاین یحرفها ونیآره م-

 

 میمن آماده خدمت گذار نیکه دوست داشته باش یپس هر ساعت-

 

 اونجام گهید کساعتینداشته باشه من  یرادیاگه ا-

 

 شمی!خوشحال م یرادینه چه ا-

 

 را برداشت و از اتاق خارج شد فشیاش ک یپالتو مشک دنیرا که قطع کرد به طرف کمد ش رفت وبا پوش یگوش
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 دینگران پرس دنشیود با دب یکه در سالن سرگرم بافتن دیناه

 

 ؟ یریم ییجا-

 

 باهاش حرف بزنم یودرمورد موضوع مهم نمیروبب یکس دیآره !با-

 

 دیوپرس دیباال رفت .دست از بافتن کش شیابرو یتا کیتعجب  از

 

 ؟ یدر مورد چ-

 

 بحث دوباره را نداشت حوصله

 

 گم یم زویهمه چ"بعدا-

 

 یکن یمنو نگران م یتو دار زمی!عز هیسا-

 

 حوصله گفت : یب

 

 نیکه فراموش نکرد نویشما مادراست، ا یزندگ نفکیکه جزءال ینگران-
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 گفت : زدیدرآن موج م یکه دلواپس ینهاد واز جابرخاست وبا لحن یاش را کنار یبافتن

 

 کنم منو درك کن ی؛خواهش م یاز حال بر ییجا هیترسم وسط راه، یکرده وم فیتو رو ضع یماریب نیا زمیعز-

 

 وبا محبت گفت : دیاش نبود ،دلش به حالش سوخت وبه طرفش رفت گونه مادرش رابوس دهیکش یحق مادر سخت ینگران نهمهیا

 

 مطمئن باش نویمن حالم خوبه مامان !ا-

 

 گفت : قیعم یآه دنیکش با

 

 امیبپوشم همرات ب یزیچ هیوارم ،الاقل بذار  دیام-

 

 قدم از او فاصله گرفت وگفت : چند

 

 برگردم یزود دمی،قول م یایهمرام ب یخوایمگه بچه ام که م-

 

****** 
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 یبودکه وقت شیشگیعادت هم نیبا انگشتانش کرد ا یشروع به باز جانیرشته افکارش را از هم گسست ؛با ه ینیام یآقا یصدا

 برد یبه انگشتانش پناه م اریاخت یانداخت ب یبه وجودش چنگ م یاسترس وناراحت

 

 خانم ! هیمن درخدممتونم سا-

 

 تجربه بود ینوع مسائل ب نیدر ا"او واقعا  دیبگو دیاز کجا شروع کند واصال چه با دیدانست با ینم

 

 مقدمه گفت : یبزاق دهانش را قورت داد وب"معذب وناراحت بود پس ناچارا ینینگاه منتظر ام ریز در

 

 دمخوام درخواست طالق ب یمن !.......من ........م-

 

را ،در  ییرا داشت جزء جدا یزیهرچ دنیتوقع شن هیسا تیوضع نیگردشدند ،با ا رتیجا خورد وچشمانش از ح یلحظه ا ینیام

فکر  لیدل نیگفته بود به هم شیایرا بارها به ن نیا دنیپرست یرا م گریدو زوج عاشق بودن که عاشقانه همد هیوسا نیتصور او آرم

 : دیزد وپرس یلبخند یپس با ناباور دهیکرد اشتباه شن

 

 د؟یچکار کن دیخوا یشما م-

 

 گفت : مصمم

 

 ! ینیام یجدا بشم آقا نیخوام از آرم یمن م-
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 : دیآرامتر از قبل پرس هیخم شد وبا کم کردن فاصله اش از سا زشیم یوسردرگمبه رو جیگ

 

 ؟ نیکارتون دار نیا یبرا یلیچرا ؟....دل-

 

 گفت : ینیدر نگاه مردد ام رهیوخ دیکش یقیعم نفس

 

 میما از اول قرار باهم بودن نداشت-

 

 است چند بار تکان داد وگفت : دهیآنچه شن دیترد یرا از رو سرش

 

 شم یمتوجه منظورتون نم -

 

 انداخت وآرام گفت : ریرا به ز نگاهش

 

 میایباهم کنار ب میاون مجبور بود یماری،ما فقط به خاطر پدرم وب مینبود یزوج واقع کیهرگز مثل  نیمنو آرم-

 

 را ندارد یناباور نهمهیا شیذهنش گنجا کردیآورد ،حس م یبه ذهنش هجوم م یشتریتعجب ب هیهر کالم سا با

 

 شما ؟............ یعنی-
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 ستیبه اونگر رهیسرش را بلند کردو خ بازهم

 

 میگذاشته بود ییآره ،ما باهم قرار جدا-

 

 گفت : یمیوبا لحن مال دیکش شیپنجه در موهها کالفه

 

 نداشته باشه ییمنصرف شده باشه واصال قصد جدا نیآرم دیشا-

 

 را منصرف کند هیسا یبا چه واژگان دیدانست با یهنگ کرده بود ونم مغزش

 

 دیریخوام وکالتمو به عهد بگ یخوام ازاون جدا بشم واز شما م ی؛من م نجامیا نیهم یمنم برا-

 

 دیپرس شتابزده

 

 ؟ یچ یآخه برا-

 

 شود یکی یحق اوست که نخواهد با نامرد نیبکشد ا ادیفر خواستیکالفه اش کرده بود ودلش م ینیام سواالت

 

 حقم باشه نیکنم .فکر کنم ا یخوام با اون زندگ یخوب من !..... من ...نم-
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 خاص طینظر هر دو طرف شرطه مگر در شرا ییجدا یدرسته اما برا-

 

 غمزده گفت : یبه جا شد وبا لحنجا  یمبل کم یرو

 

 دیکنم کمکم کن ی، خواهش م ستیمهم ن طشیشده از اون جدا بشم شرا یقیخوام به هر طر یمن م-

 

 مستاصل گفت : ینیام

 

و انجام  دیکه ازم بخوا یمحبت هرکار نیجبران ا یکنم وبرا یو فراموش نم یکرد شیایکه تو در حق منو ن یمن هرگز محبت-

 به گردن من داره یحق دوست نیبشم ؛آرم نیعشق شما وآرم انهیآش یتونم باعث نابود یخانم من هرگز نم هیدم ؛اما سا یم

 

 کرد وگفت : نیچهره سرد وماتم زده اش را مز یپوزخند

 

ده به خاطر داغدار بودن نکر یاون تا به حال اقدام ندیب یاگه م ینیام ی!......نه آقا هیناراض ییجدا نیاون از ا دیکن یشما فکر م-

 کرد یاقدام م نهایزودتر از ا یلیخانواده منه واال خ

 

 کردیترش م جیگ هیکالم سا هر

 

 دایپ یباصحبت کردن تونستم راه دیکنم ؛شا یتونم کار یاما من تا با خودش صحبت نکردم نم دیبه فرض که شما درست بگ-

 بشه تونیزندگ دنیکنم که مانع از هم پاش
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بهم وصل کنه ؛مارو از روز اول با اجبار بهم بند زده بودن که  نویتونه منو آرم ینم یچیه گهیاست ؛د جهینت یتالش شما ب-

 رفته یاحتمال دوباره شکستنمون هر لحظه م

 

 وگفت : دیکش یقینفس عم ینیام

 

 دیمصمم ییجدا یبرا نهمهیا یعنی-

 

 ازتون دارم یخواهش هیبله !وفقط -

 

 ؟ یچه خواهش-

 

 دیگ ینم نیبه آرم یچیمورد ه نیدر ا دیبهم قول بد-

 

 گفت : یمضاعف یجیگ با

 

 خواسته هر دوتونه نیا دیگ یچرا مگه نم-

 

 بشم شقدمیکار پ نیا یخوام تو ی!اما من م چرا

 

 گفت : یبود با مهربان هیکه به شدت نگران سا ینیام
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 کی یاز شما باتجربه ترهستم وبه راحت ییها نهیبگم در ضم دیخانم !من چند سال از شما بزرگترم واگه جسارت نباشه با هیسا-

چقدر شما رو دوست داره وحاضره به  نیفهمم که آرم یم یدم ؛من به خوب یم صینگاه پاك وعاشق تشخ کینگاه پر از تنفرو از 

کنممنو برادر  یاز رفتار ونگاه پر دردش درك کردم پس خواهش م نویمن ا تونیماریکنه در طول مدت ب یخاطرتون هر کار

 ادیاز دستم برب گهیکمک د ییجدا یبه جا دیفکر انداخته ؛شا نیشما رو به ا یچ دیوبگ دیو بهم اعتماد کن دیخودتون دون

 

 گفت : تیفرستاد وبا قاطع رونیب قیعم یحبس شده اش را با نفس نفس

 

 خوام یازتون م نویمن فقط هم دیبهم کمک کن دیخوا ی!اگه م نهیاز آرم میخوام حکم جدا یکه از شما م یزیمن تنها چ-

 

 مقابل ش گذاشت وگفت : یبرگه ا زشیم یاز کشو"تایبه فکر فرو رفت ونها یلحظه ا ینیام

 

 دیفرم و پرکن نیکنم ا یپس خواهش م نیهست یجد متونیتو تصم نهمهیحاال که ا-

 

 را برداشت وسرگرم پر کردن فرم مخصوص دادخواست طالق شد ینیام زیم یخودکار رو هیسا

 

 یکرد اما رفتار شتاب زده اش برا یرا در درونش حس م ینظر داشت به وضوح آشفتگ ریمتفکر حرکاتش را ز یکه با نگاه ینیام

 کرد یرا دوچندان م ینیام ی،خود به خود نگران ییجدا

 

 گرفت وگفت : ینیام پر شده را به طرف فرم
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 هم الزم هست ؟ یا گهید زی،چ دییبفرما-

 

 دیمدارك رو به دستم برسون نیدر اسرع وقت ا دیکن ینه فقط سع-

 

 به آن انداخت وگفت : یگرفت ونگاه ینیرا از ام ادداشتی برگه

 

 دونم کجاست ی،در واقع من اصال نم نهیسند ازدواج ما دست آرم-

 

 دیبدستم برسون عیمدارك و سر یمابق دیکن ی؛سع رمیگ یم نیپس اونو من از آرم-

 

 دیآشفته پرس یجابرخاست وبا لحن از

 

 د؟یکن یاقدام م یشما ک ینیجناب ام-

 

 گرفت وگفت : هینگاهش را از فرم پر شده توسط سا ینیام

 

 مدارك به دستم دنیبه محض رس-

 

 را برداشت وگفت : فشیک

 



 یمهمان زندگ

1425 
 

 دیجان سالم برسون شیایبدستتون برسمونم ؛ پس بااجازه . به ن عیکنم مدارك و سر یم یخوب !سع اریبس-

 

 گفت : ینیرا گرفت که درب را باز کند که ام رهیطرف در به راه افتاد دستگ به

 

 خانم! هیسا-

 

 شد رهیطرفش برگشت ودر چشمان هزاران سوالش خ به

 

 بله؟-

 

 به شما ندادم یقول چیمن ه دیفراموش نکن-

 

 گفت : یپس با خستگ دیفهم یرا نم ینیدرهم وآشفته بود که اصال منظور ام نقدرآ

 

 در چه مورد؟-

 

 . دیگم ؛به خانم والده سالم برسون یبهتون م"بعدا -

 

بر دلش آوارشده بود  روزیکه از د ییبا او خلوت کرد همه حرفها ییدر تنها یبه سر مزار پدرش رفت وساعت کراستی ینیدفتر ام از

 راهمراه با بغض فرو خورده اش مهمان پدر کرد کردیم ینیو سنگ
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 نکهیو آرامش داشت حس ا یرو آرام شروع به قدم زدن کرد احساس سبک ادهیآمده و در پ رونیزده ب خیگورستان سرد و از

 کردیدلش برداشته تا او آسوده باشد آرامش م یپدرش همه بار اندوهش را از رو

 

 یاتاق خاطرها داشت وچقدر از ته دل واز رو نیدر ا ستینگر نیبرگشت وبه پنجره بسته اتاق نازن یلحظه ا اطشانیدر ح مقابل

 بود دهیخند نیبا نازن طنتیش

 

وجودش هم  یدانست که اگر جزءجزء اجزا یم یرا به حالت قبل برگردد اما به خوب شیتازه اش روند زندگ میخواست با تصم یم

همراه با اشک وعذاب  یکه گاه یدر کنارش شود ،چهارماه یآن چهار ماه زندگ الیخ یتواند ب یمتنفر شوند بازهم نم نیاز آرم

 به طعم عسل بود یعشق ینیریاوقات هم همراه با ش یوگاه

 

 دیونگران پرس ستادیباال رفت مادر کنار در سالن مقابلش ا اطیح یودرهم فرورفته از پله ها مغموم

 

 زم؟یعز یبرگشت-

 

 لب زمزمه کرد ریز نیوغمگ گرفته

 

 خسته ام ! یلیمامان خ-

 

را برداشت  رشیزتحریم یرو میتقو شدیدر همه حرکاتش حس م یخستگ نیگرفت، خسته وکالفه بود وا شیراه اتاقش را در پ و

 یفرصت به دانشگاه م نیدر اول دیگذشته ،با دیاز ترم جد کماهیداد که  ینشان م نیاسفند بود وا لیبه آن انداخت اوا یونگاه
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تواند به او  ینشده و م ریرفتن به سرکالسها د یاصرار داشت که هنوز هم برا نیکرد اگرچه آرم یرد م یرفت ودر خواست مرخص

 فکر هم کند چه رسد به کمکش ........... یحت نیخواست به آرم ینم گریرا جبران کند اما اود یعقب افتادگ نیکمک کند که ا

 

 دیکش ریهرگز نتواند درسش را ادامه دهد قلبش ت گرید دیشا نکهیآمده بود از تصور ا شیداشت وچه به روز زندگ ییآرزو ها چه

 وحلقه اشک در چشمش نشست

 

 بسته بود لیاز سرما قند اطیرا پوشانده بود .آب حوض وسط ح اطیح یبرف همه پهنا یدیسف ستادیپنجره اتاقش ا پشت

 

 یبا آدم برف یادگاریعکس  کیدرست کند و سپس  یآدم برف یبچگ امیا ادیوساغر به  نیبه همراه نازن خواست یدلش م چقدر

بود که با خواهش والتماس شال  روزید نیتلخ گوشه لبش نشست انگار هم یگذشته لبخند نیریخاطرات ش یاز تداع ندازدیاش ب

 اش انداخته بود یآدم برف ردنآورده و به دور گ رونیپدرش را از گردنش ب

 

 گفت : ی، به خود آمد و با لحن محزون ختیکه به در خورد رشته افکارش بهم ر یضربه آرام با

 

 تو ! ایب-

 

 از حزن در چارچوب در قرار گرفت گفت : دهیتک یبا صورت ساغر

 

 میباهم بخور یایغذا اوردم ؛م-

 

 : دیطرفش برگشت وبهت زده پرس به
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 ؟یهنوز غذا نخورد -

 

 لرزش گرفته بود آرام گفت : قیعم یکه از ترس وواهمه ا ی.با لحن ستادیا شیقدم برداشت وبا فاصله چند قدم چند

 

 میبا هم بخور یمنم گفتم منتظرت بمونم برگرد رونیب ینه !مامان گفت:امروزحالت بهتر بوده و رفت-

 

درد هردو را به زانو  نیچشمش قلبش را مچاله کرد . ا یپا یشده بود .گود فیاز سر مهر به او انداخت ،اوهم الغر وضع ینگاه

!..اما او با  یپدر یدرد داشت ، درد ب کیبار به ساغر حسادت کرد !چرا که تنها  نیاول یاز ساغر !.......برا شتریانداخته بود واو را ب

 یسرد وب یود وقلبش را در چنگالهاانداخته ب ترهیتمام به همه وجودش س یرحم یکه با ب یدرد نی،با ا کردیدرد چه م نهمهیا

 

 کردیم دیکه وجودش را به خاکستر مبدل کرده بود چه با یسرانجام عشق ی،درد ب یپناه یدرد ب نی،........با ا فشردیاش م عاطفه

وبه آرامش  ردیدستانش جان بگ ینبود که با گرما گریکه در تار وپود وجودش رخنه داشت واما نبود ،د یحضور مرد ی!........،درد ب

 کند . رابشیعشقش از شراب ناب محبتش بخواهد س جامنبود که با  گریبرسد ،د

 

باربا غرورش وجودش را به لرزه انداخته بود و او را  نیاول یکه برا یعشق مرد کرانیب یایمحبت از در یبود ،تشنه جرعه ا تشنه

و راه  داشتیکوله اش را برم دیبه مقصد با دنیکه با رس یمهمان بود ،مهمان کیکه تنها  یدعوت کرده بود ،همسفر یبه همسفر

 رفتیخودش را م

 

 خشک وبرهوت یریسراب بود ،کو کیتنها  ایدر نیکه ا افسوس
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رنگ  زی،چقدر همه چ شانیبچگ یبا دو قاشق ،درست مثل سالها یشدستیپ کیشد؛ خیدر دست ساغر م ینیس یبه رو نگاهش

 دلتنگ آن روزها شده بود به خود گرفته بود و او چقدر رییتغ

 

 لبه تخت نشست وبا دست کنارش را نشانه رفت وگفت : یرو

 

 گهید میشروع کن ایب یهست یمنتظر چ-

 

 آهسته گفت : دی.با ترد زدیموج م یدودل نشیغمگ یعمق نگاه قهوه ا در

 

 ؟ یکن یباز روسرم واروش نم یعنی-

 

که  ی،به وقت گشتیقبل برم یو به سالها کردیم یوافسرده اش کرد بود دور نیکه غمگ یزیهرچ دازیکرد ؛با یم رییتغ دیبا

 دیکش یاش نقشه م ندهیآ یبرا نیخوشحال وسرحال با هزاران آرزو به همراه نازن

 

 وگفت : دیاز سرحسرت کش یآه

 

 زنهیداره روده بزرگه رو گاز م کهیروده کوچ ادیز ینترس !از گرسنگ-

 

 کوچک درونش بود کنارش نشست وگفت : یاز شاد تیپهن که حکا یذوق زده با لبخند ساغر
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روح اونم که شده شاد  یشاد یبرا ایوغصه ما غصه داره ب یکنارمونه واز ناراحت شهیاما روحش هم ستیبابا ن گهیدرسته که د-

 میکن یزندگ

 

 کردیم حتشیخودش شرمش آمد که خواهر کوچکش هم داشت نص از

 

 بزرگ شده ومن متوجه نشدم نهمهیخودم که ا کهیکوچ یبه ابج نیآفر-

 

 رنجش گفت : با

 

 ؟یکن یمسخره ام م یدار هیسا-

 

 )مگه جراتشو دارم ( دادیجوابش م نشیریبا لبخند ش نیآرم یمواقع نیهمچ در

 

 کودکانه اش یهای،درست مثل همه شاد یبه طعم عسل وبا چه عمر کوتاه یبودند آن روزها نیریش چه

 

 پرده ذهنش کنار زد و به ساغر گفت : یرا ازرو نیآرم ادی قیعم ینفس دنیکش با

 

 !رمی؛از خودم دلگ یکن یم حتمیکه توهم نص دمیرس ییبه جا نکهی!فقط از ا زمینه عز-

 

 را گرفته بود گفت : شیکه راه گلو یساغر لرزش گرفت وبا بغض چانه
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 مگ یآرامش خودم م یبرا نویکردن تو نبود ا حتیقصدم اصال نص -

 

 آمد یقلبش به درد م اریاخت یدرد ب نیواز ا کردیدرد ساغر را حس م ینیسنگ

 

 ؟یدار یخبر نیدونم !......اصال ولش کن ......از نازن یم-

 

 بود شیاما بغض همچنان همخانه گلو دیونابود گرد ستیتلخ لرزش چانه اش ن یلبخند با

 

 ادیهر روز م شینیبب یخوا ینم گهید یوگفت رونیب یختی؛بعد اون روز که کتابها رو از پنجره ر رهیگ یهر روز سراغتو م چارهیب-

 شدن به اتاقتو نداره کیمامان وجرات نزد شیپ

 

 نمشیخوام بب یدلم براش تنگ شده و م-

 

 به عقب راند یکرده در گلو را کم توطهیدر دهانش بغض ب یفرو دادن غذا با

 

 شتیپ ادیگم ب یم باشه هر وقت اومد بهش-

 

 دوباره گفت : یکرد با لحن گرفته ا یم یباز شیکه آشفته با غذا یدرحال
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 بپرسم یزیچ هی! هیسا-

 

 بپرس !-

 

 خونتون یگرد یحاال که حالت خوب شده برم-

 

 گفت : "باخبر شوند پس ناچارا مشیزود بود که خانواده اش از تصم یلیانداخت هنوز خ یبه او نگاه یمهربان با

 

 !یچرا؟.... از دستم خسته شد-

 

 چند بار تکان داد وبغض آلود گفت : یبرگشت .سرش را به حالت نف شیبغض عقب گرد کرده با سماجت به جا بازهم

 

 شم یمن واقعا تنها م یشده اما اگه تو هم بر تیاذ یلیچند وقته خ نیتو ا نیآرم نکهینه !......با ا-

 

 محبت گفت : با

 

 افته یواصال قصد رفتنم ندارم ؛حاال غذاتو بخور که از دهن م نجامیفعال که ا-

 

 را برداشت وگفت : ینیس هیرا خوردند .تمام که شد سا شانیدو در سکوت غذا هر
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 منصفم نه ! یلیبرم ؛خ یومن م یتو اورد-

 

 زد وگفت : یشادمان لبخند هیروح رییتغ نیازا ساغر

 

 ادیوخاموش بدم م یعصب هی،از سا نمتیبب ینجوریخواد ا یدلم م شهیهم-

 

 وگفت : دیاز عمق وجود کش یآه

 

 دم یبهت قول م نویقبل بشم ؛ا هیکنم همون سا یم یدارم سع-

 

****** 

 

شب  ریدلگ یاهیلحظات که س نیشب بر آسمان شهر چادر انداخته بود در ا اهیس یرگیتازه غروب کرده بود وبا رفتنش ت دیخورش

 شد . ینشست ناخودآگاه دلش پر از غصه م یروز م ییروشنا یبه جا

 

روزها هر ساعت به همراهش به گذشته سفر کرده  نیبود ، ا شیبرا یپنجره همراز خوب نیشب سپرد ،ا ریرا از پنجره به ق نگاهش

 بود

 

 تینهاخط  یاز آن سو نیوآرم دیلرزیکه از ترس و وحشت همه وجودش م یافتاد همان شب نیشبش در کنار آرم نیآخر ادی

 تا به آرامش دهد کردیتالشش را م
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 وارد اتاقش شد وگفت : فشردیاش م نهیقفسه س یکه دفترش را رو یدرحال ساغر

 

 ؟ یحوصله دار-

 

 دیرا از پنجره گرفت وطرفش برگشت وپرس نگاهش

 

 چرا ؟-

 

 صفحه خاطرات ذهنش استاد بود یخط انداختن به رو یبرا

 

 دارم یاضیچند تا مشکل ر-

 

 گفت : فیظر یشد واخم کیبار یلبه تخت نشست وبا چشمان یرو

 

 ستن؟یبازم !......سخت که ن-

 

 وگفت : ستادیا کنارش

 

 واسه من چرا !..اما برا تو نه!-
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 گرفتن دفتر دراز کرد وآهسته نجوا کرد : یرا برا دستش

 

 ! نمیبده بب-

 

 دستان دراز شده به طرفش گذاشت یرا ال دفتر

 

 دیکش رونیحصار انگشتانش ب انیوخودکار را از م ندیساله انداخت سپس به او اشاره کرد که کنارش بنشبه صورت م ینگاه

 دادن شد حیوشروع به توض

 

با عمق وجود به او گوش سپرده بود و لحظاتش را درکنارش  ستین یافسرده وعصب گرید مارشیخواهر ب نکهیخوشحال از ا ساغر

بود که سکوت آرامش بخش اتاق را  هیسا فیظر یهردو در عمق درس فرو رفته وتنها تن صدا ی.پس از لحظه ا کردیم میتقس

 شکستیم

 

 شد دهیهر دو به خود آمدند وجهت نگاهش به سمت در کش یآرام اما عصب یسالم یصدا با

 

 رو به او گفت : یخندساغر با لب ستینگر یبود وبه آندو م ستادهیبرافروخته وغضبناك در چهارچوب در ا یبا چهره ا نیآرم

 

 !؟یستادی؛حاال چرا اونجا ا دمیلحظه ترس هی!...... نیآرم ییتو-

 

 اوردیخود ن یچهره گلگون شده اش جا خورد اما به رو دنیبا د یلحظه ا هیدوخت ؛سا هیبه سا ظینگاه پر ازخشمش را با غ نیآرم

تمام سرگرم  یرا به ساغردوخت واو را مجبور به تمرکز به درس کرد وبا خونسرد زشیتوجه به حضورش رد نگاه سرزنش آم یوب

 ادامه حل مساله شد
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 ی.لحظه ا ستادیا شیبه طرفش رفت و روبرو یمحکم وعصب ییبود، با گامها دهیکه از رفتار سرد وآرامش به مرز جنون رس نیآرم

 شد رهیدرهم وعبوس به او خ یبا چهره ا

 

که رشته کالم از دستش در نرود ودر  کردیقادر به تمرکز حواسش نبود اما همه تالشش را م زشیآم رینگاه تحق ریدر ز هیسا

انگشتان لرزش  انیدفتر را از م عیحرکت سر کیرا نداشت با  هیسا یتوجه یوب یکه طاقت سرد نینشود .آرم عیضا نیمقابل آرم

 ر ابهت گفت :ومحکم وپ ادو به دست ساغر د دیکش رونیگرفته اش ب

 

 ...... میبا هم حرف بزن دیساغر لطفا ما رو تنها بذار،با-

 

 نیرفتار از جا برخاست وبه طرف درب اتاق به راه افتاد .آرم نیانداخت ومتعجب از ا یاش نگاه یحرص افهیبهت زده به ق ساغر

 سرش را به طرفش چرخاند ودوباره گفت :

 

 دروپشت سرت ببند کنمیخواهش م-

 

 گفتن چشم از اتاق خارج شد ودر را پشت سرش بست با

 

کنترل خشم درونش در اتاق  یبرا نی؛آرم کردیم ریزل زده بودو در افکار خودش س شیاعتنا وخاموش به روبرو یهمچنان ب هیسا

 تر بود گفت : یکار یشتریکه از هر ن یشخندیوبا ن ستادیمقابلش ا قیعم ینفس دنیزد وپس از کش یچرخ

 

 اومده رونیبود؛ ب دهیکه به دور خودش تن یا لهیانه خانم ما باالخره از پپس پرو-
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تند ضربان گرفته بود  یگردنش با سرعت ریغضبناك به او انداخت عضالت صورتش از خشم سخت ومنقبض شده و ورگ ز ینگاه

 کالفه ادامه داد نیانداخت آرم نیینگاهش را از او گرفت و به پا

 

 یرو ادهیپ یر یخبر م یپس حالت بهتر شده وب-

 

 داد و گفت : رونیرا با حرص ب نفسش

 

 ! نهیهم یبگ یخواست یکه م یحرف-

 

 را مقابل صورتش گرفت وگفت : یبه طرفش برداشت و برگه ا یقدم

 

 ؟ هیچ نیا یبه من بگ یتون یم-

 

 ینیپر کرده بود .پس ام ینیقبل در دفتر ام یافتاد همان فرم دادخواست طالقش بود که ساعات نیبه برگه در دست آرم نگاهش

 گزارش داده بود ؛چقدر ساده دل واحمق بود که به او اعتماد کرده بود نیرا به آرم زیدهن لق همه چ

 

 شیموهها انیم یزجر آور ش دست ینافذ در عمق چشمان بهت زده اش منتظر جواب بوداما با سکوت وخونسرد یبا نگاه نیآرم

 گفت : یوعصب دیکش

 

 ؟ هیچ نیگفتم !...گفتم ا یچ یدینشن-
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 اکراه سرش را به جهت مخالف برگرداند و گفت : با

 

 ! شیبخون یباشه که خودت بتون یفکر کنم سوادت اونقدر-

 

 چانه اش را گرفت و سرش را به طرف خودش برگرداند وگفت : نیخشمگ

 

 یریسوادمو اندازه بگ زانیمن ازت خواستم م-

 

 زد : ادیچانه اش را پس زد وپر ازخشم فر یخشونت دست قفل شده بر رو با

 

 بدم حیتو توض یوبرا یزیچ ستمیمن مجبور ن-

 

 یبکش غیهر جور دلت خواست ج ستیکه خونه خودمون ن نجای،ا نییپا اریصداتو ب-

 

 دیداد کش دیکوبیاش م نهیکه با نوك انگشت به س یوبلندتر از قبل در حال ستادیمقابلش ا نیخشمگ

 

چونکه حالم از  رونیهم از اتاقم برو ب ،حاالیتو خونه خودم بهم دستور بد یخونه منه !.....خونه من !...... توهم حق ندار نجایا-

 خوره یبهم م ختتیر

 

 نشست شیلبها یرو یظیغل پوزخند
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 روزم.......... هیو یدوستم دار یروز بگ هی!... ؟..... هاستینجوریپس ا-

 

 گفت : یمیتاسف چند بار تکان داد وبا لحن آرام ومال یرا از رو سرش

 

نگفتم، فقط  یزینرمش به خرج دادمو چ ادتیتا به امروز در مقابل داد وفر ینیب ینه خانمم !نه !........اشتباه نکن !........اگه م-

به گند  مویوزندگ یفتیکه دوره ب دمیبهت اجازه نمنذار به حساب ضعفم ،چون من هرگز  مویمهربون نیحالتو کردم ؛..........ا تیرعا

 تورو تحمل کنم هایسرخود نیاز ا شتریتونم ب ینم گهیداره ود یفرو کن طاقت منم حد وحدود وشتتو گ نوی،ا یبکش

 

 دیکش ادیبود برآشفت وفر ختهیلحن پرابهت کالمش که تمام روح وروانش را بهم ر از

 

تحملم  ی!..........تو چرا دارنمیکنم ،آره من ا یخودم م یخودخواه یم که دارم همه رو فدادختر لوس وسرخود هیآره درسته من -

 یکنیوخودتو خالص نم یکن یو امضاءنم یبرگه لعنت نی،توچرا زودتر ا یکن یم

 

 گفت : نیبرگه را در دستش مچاله کرد وغمگ نیآرم

 

نه  ای یمون ی!کنارم م دمیکنارت بسازم ؛ازت پرس مویخوام زندگ یپام له کردمو بهت گفتم دوستت دارم وم ریمن غرورمو ز-

 یوترکم نکن یبمون شمیپ شهیهم ی!قبول کرد ی؟......وتو هم قبول کرد

 

 رنگش گرفت وغمزده ادامه داد دهیکه چهره اش از خشم فشرده وگلگون شده بود برگه مچاله شده را مقابل صورت پر یحال در
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 ! یم دادکه به یبود اون قول نیا-

 

 عیلب وچانه اش لرزش گرفت .سر اریاخت یاز درد فشرده شود .ب هیقلب سا شدیوباعث م کردیدادمیب شیدر تن صدا یبیعج غم

 سپرد وگفت : شیسرد روبرو واریرد نگاه به اشک نشسته اش را به د

 

 برو نجایاز ا گهیکنم د یاگه حرفهات تموم شده ؛خواهش م-

 

 هر دو شانه اش نهاد واو را به طرف خود برگرداند ومهربان گفت : یمحکم اما لرزانش را رو دست

 

 ؟ میبرس نجایبه ا دیکنم جواب سوالمو بده ،بهم بگو چرا ؟.....چرا ما با یخواهش م-

 

نبود .با  یریگ مینگاه قادر به تصم نیا ریشد ونگاهش در عمق چشمان ملتهب ونگرانش گره خورد در ز لیبه طرفش متما سرش

 را از او گرفت وآرام وبغض الود زمزمه کرد: شیشانه اش کنار زد و رو یحرکت هر دو دستش را از رو کی

 

 تو رو تحمل کنم ستمیمجبور ن گهیمن د-

 

 و گفت : دیرا گرفت واو را به طرف خود کش شیمحکم بازو نیبرنداشته بود که آرم یخروج از اتاق هنوز قدم یبرا

 

 ؟ هیکارها چ نیوبذارکنار وبگو هدفت از ا یلجباز هیتو رو خدا سا-

 

 وگفت : دیکش رونیدستش ب انیرا ازم شیخشم بازو با
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 ندارم یهدف چیه ییاز جدا ری!.......بغ ییفقط جدا-

 

 : دینال عاجزانه

 

 نه ! ایبفهمم  لشویدل دیآخه چرا؟.........الاقل من با-

 

 یفهم یخودت خوب م لشویدل-

 

 گفت : دیوناام مستاصل

 

 باور کن نویکنم ا ی؛خواهش م ستیمنو بهار ن نیب یچیبه مقدسات سوگند ! ه-

 

را ، الهه قابل  نیباورش کند ؟...... آرم توانستیاو را ...........چرا نم ای؟.......مقدسات را و کردیباور م دیرا فرو خورد .با بغضش

 را! ششیستا

 

 از انفجار ذهنش را منفجر کرد ورعشه براندامش انداخت یمثل موج نیآرت یحرفها همه

 

 زده مادرش را صدا زد جانیبلنداز سر درد وه ییصدا با
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 مامان !مامان ........-

 

 دیچرخاند ومضطرب پرس نیاو وآرم نیوارد اتاقش شد ورد نگاهش را ب مهیهراسان وسراس دیناه

 

 زمیحالت خوبه عز هیشده ؟سا یچ-

 

 بغض الود گفت : ،یمرتعش یبا صدا دیلرز یکه همه وجودش م یحال در

 

 کنم بگو بره یبره ،خواهش م نجایمامان بهش بگو از ا-

 

دستپاچه و نگران کنارش زانو  دیکرد .ناه ستنیزانوانش فرو آمد وشروع به گر یرو اریاخت یسست شد وب شیوپاها دیترک بغضش

 زد واو را به آغوش گرفت وگفت:

 

 تو فقط آروم باش زمیباشه عز-

 

 اوردیدرب مارستانیحالش دگرگون شودوسر از ب"وحشت داشت که مجددا  نیبود واز ا ستادهیوسط اتاق ا قراریمستاصل وب نیآرم

 اتاق را ترك کرد یحرف چیه یب یبا درماندگ لیدل نیبه هم

 

توانست دوستش بدارد وهم از او متنفر  یواحدهم م نیچطوردر ع ستیخود را محکم به مادرش فشرد وبا همه وجود گر هیسا

 باشد
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 کرد با محبت گفت : یاش مرتب م نهیس یکه پتو را رو یتخت خواباند ودر حال یاورارو دیآرام که شد ،ناه یکم

 

ت با رفتار نهمهیپسر گناه داره ا نیبزن وازش معذرت بخواه ،به خدا ا نیزنگ به آرم هی یکه بهتر شد "حاال استراحت کن وبعدا-

 ید یآزارش م

 

 بغض الود و نجواگونه گفت : یاشک آلودش را به پنجره اتاق دوخت و با لحن نگاه

 

 مامان !من امروز درخواست طالق دادم-

 

 افتاد ومتوحش ولرزان گفت : دیبراندام ناه رعشه

 

 ؟ یتو چکار کرد-

 

 وگفت : دیلبش را به دندان گز شیدوباره اشکها زشیمهار ر یوبرا دیلرز لبش

 

 گذاشته بودم نیو کردم که قرارشو از اول با آرم یمن فقط کار-

 

 گفت : تیلبه تخت نشست وبا عصب یآشفته کنارش رو دیناه

 

 ؟ یتو واقعا عقلتو از دست داد هیسا-
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 تمام داد زد : یرحمیونگرانش زل زد وبا ب نیغمگ شهیعمق چشمان هم یطرفش برگشت وتو به

 

منو  یزندگ جاشیبود که با غرور ب یرسوند ؛...هان !.......ک نجایمنو به ا ی،اما ک میروان ونهید هیآره من عقلمو از دست دادم ؛من -

 نابود کرد

 

 حرفها را نداشت بهت زده زمزمه کرد نیا دنیکه توقع شن دیناه

 

 !هیسا یزن یحرف م یاز چ یتو دار -

 

 گونه اش روان شد یاز اشک به رو یلیشکست وس بغضش

 

 تحمل سرزنش ومالمت وندارم نیاز ا شتریکنم تنهام بذار مامان چون ب یخواهش م-

 

 زده اتاق را ترك کرد جانیوه عیسر ایدن کیبه اندازه  یخوب( وبغض اریو منقلب شده بود با گفتن)بس جیکه به شدت گ دیناه

 

سردرگم شده  هیلبه تختش نشست .او هم از رفتار سا یوبهت زده رو نیبود غمگ دهیرا شن زیکه پشت درب اتاقش همه چ ساغر

 عشقش را به آتش بکشد انهیقصد دارد آش کبارهیبه  هیچرا سا دیفهم یبود واصال نم

 

بود که به حد پرستش  یال وکامل دهیمرد ا نیخورد ودر نظرش آرم یداشت را م هیبه سا نیکه آرم یغبطه عشق شهیهم او

 داردخواهرش را دوست 
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را نداشت از جا برخاست واز اتاقش خارج شد  ستنشیکرد واو تحمل گر یم کیمادرش اعصابش را تحر هیهق هق گر یصدا

 ستندیدرد مشترك گر کی یهردوبرا یمادرش در اتاق پدر بود. به طرفش رفت ومهربانانه سرش را به آغوش گرفت ولحظه ا

 

****** 

 

 نهاد وآرام گفت : یکه به در خورد کتاب در دستش را کنار یتقه ا با

 

 تو ! ایب-

 

 برلب در چهر چوب در ظاهر شد وگفت : ییبایبا لبخند ز نیونازن دیپاشنه چرخ یرو در

 

 ؟ یحوصله مو دار-

 

شقانه به آغوش پرت کرد و به سمتش رفت ،او رامحکم وعا یذوق زده از جا برخاست وکتاب در دستش را به گوشه ا دنشید با

 وگفت : دیکش

 

 تونم نداشته باشم یمگه م -

 

 بود زاریاز خودش ب یاسوه مهر ودوست نیرنجاندن ا یدلتنگش بود چقدر برا چقدر
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 هم او را محکم به خود چسباند و بغض الود گفت : نینازن

 

 چقد دلتنگت بودم یدون ینم هیسا-

 

 گفت : هیگر با

 

 دونم با رفتارم دلتو شکستم یممنو ببخش،  یکنم ناز یخواهش م-

 

 نرمش را نوازش کرد وبا محبت گفت : یموها نینازن

 

 تونم ازت ناراحت بشم یچطور م یدلم زیحرفو نزن ،تو عز نیا-

 

 لبه تخت نشاند وگفت : یرا در دست گرفت و رو نیمحکم شده آغوشش را باز کرد ودست نازن حلقه

 

 ،..... بگو از دانشگاه چه خبر؟ مینیبش ایب-

 

 گفت : یلحن محزون با

 

 مهمو گم کردم یلیزخیچ هیکنم  یسوت وکوره همش حس م یلیخ یتو که نباش-
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 وگفت : دیاز عمق وجود کش یآه

 

 هم از دست بدم مویهدف زندگ نیاحمقانه مهمتر یباز نیکردم تو ا یوقت فکر نم چیه-

 

 :ومحبت گفت  یاز سر دلسوز نینازن

 

 یجبران کن یتون یم نینشده. تو با وجود آرم ریهنوز د هیسا-

 

 مقدمه وماتم زده گفت : یدهانش را فرو داد و ب بزاق

 

 جدا بشم نیخوام از آرم ی! من میناز-

 

 توانستیداشت مطمئن شده بود ونم هیبه سا نیکه آرم یمدت از احساس نیگرد شدند ،در ا رتیاز تعجب وح نینازن چشمان

 را درك وهضم کند هیحرف سا

 

 ؟یچکار کن یخوا یتو م-

 

 جمله خالصه کرد وگفت : کیهمه حرف دلش را در  کردیدوستش هم درکش نم نیتر یمیصم یحت نکهیاز ا کالفه

 

 با من ازدواج کرده یتیدونم اون به چه قصد ون یم گهی؛حاال د دمیچند وقتم رس نیا یمن به جواب همه سواال-
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 مکث کرد وسپس با فرو دادن آب دهانش ادامه داد یا لحظه

 

مشترکشون از همه زنها متنفرشده ومن  یاز دوستا یکینامزد دوستش با  انتیوخ ییوفا یکه به خاطر ب هیروان ماریب هیاون  -

 دم یرو پس م ییوفا یب نیدارم تقاص ا

 

 شاد وسرحالش، از دست رفته است هیاش !...سا هیمطمئن بود که سا گریشده بود ،حاال د رهیبه او خ یبا بهت وناباور نینازن

 

 به تو داره ؟ ینامزد دوستش چه ربط انتی! خهیچه حرف نی!.......آخه ا یشد ونهید-

 

 اش نهیتلمبار شده بر س یکنترل همه دردها یبرا قیعم ینفس بازهم

 

همه زنها رو مقصر  نیآرم شهیباعث م نیکشه ،ا یدشو مشه وخو یم دیشد ینامزدش دچار افسردگ ییوفا یدوستش بعد از ب-

 ومرگ دوستش بدونه یخودکش

 

 شدیم جتریگ نیهر کالمش نازن با

 

 خوب پس چرا با تو ازدواج کرده ؟-

 

 کنه یمنو انتخاب م یمعطل یرو انتخاب کنه واونم ب یکیمنو بهار  نیچون خانواده اش مجبورش کرده بودن ب-
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 زد و گفت : یلبخند ینفس راحت دنیمنظورش را گرفت وبا کش باالخره

 

 خواستهیخواسته واز اول خودتو م یکه اون اصال بهارو نم یحاال متوجه شد-

 

 شدیم یکم کم داشت عصب نینازن یجیگ نهمهیا از

 

 نفرت وانزجار خودش کنه یاتفاقا برعکس ،اون چون بهار و دوست داشته ؛ حاضر نشده اونو فدا-

 

 ؟ یاورد ریاطالعاتو از کجاگ نهمهیاال تو اح-

 

 پر درد وبه بغض نشسته گفت : یلحن با

 

مدت  نیدرد درون خودش باهام ازدواج کرده ؛اون همه ا نیتسک یفقط به قصد آزاردن من برا نیبهم گفت ؛بهم گفت آرم نیآرت-

 برده وخوشحال بوده یاز عذاب دادن من لذت م

 

 ادامه داد هیهق هق آرام گر انیشکست وم بغضش

 

 ام داغون شد هیاش قرار گرفت وروح چهیکنار اون از دست دادم؛ احساساتم باز زمودریمن همه چ-

 

 حوصله خودمم ندارم یحت گهید حاال
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تنها به  هیبود ،اما سا نینگران آرم شهیرفتار عاشقانه وهم ریحرفها مغا نیقبول کند همه ا یرا به راحت هیسا یحرفها توانستینم

 داشت ازین شیمحبت وهمدل

 

 آرامش بخش گفت : یرا به آغوش گرفت وبا لحن سرش

 

 یش یسرنوشت نم ماتیمال رنایاس یکه به راحت یهست یوسرسخت ی؛غصشو نخور تو دختر قو هیشه سا یدرست م زیهمه چ-

 شهیخاطره تلخ م هیفقط برات  نیزود آرم یلیدم خ ی؛من بهت قول م

 

 نه اش را پاك کرد وگفت :گو یرو یاشکها

 

 شهیرو قلبم گذاشته هرگز خوب نم نیکه آرم یزخم نیا یبرگرده به قبل اما جا زیهمه چ دیشا-

 

 گفت : هیشد وبا گر ریاشکش سراز دوباره

 

 ! یدم ناز یرو پس م یآخه من دارم تاوان چ-

 

 نرمش را نوازش کرد وگفت : یموهها

 

 وخانواده اش بوده که از اول با تو صادق نبودن نیاشتباه آرم نیا -
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 دیپراز نفرت نال یلحن با

 

 شیآبک یهایبا اون دلسوز نیاز آرت یاز همشون متنفرم !حت-

 

 زد وگفت : شیموها یرو یا بوسه

 

 میقدم بزن کمی رونیب میبر ای! ب زمیحاال خودتو ناراحت نکن عز-

 

 شانه اش برداشت وگفت : یرا از رو سرش

 

 نمشیبرم بب دیقرار دارم با ینیام ینه با آقا-

 

 دیپرس متعجب

 

 با اون چرا ؟-

 

 وگفت : دیکش رونیرا از آغوشش ب خودش

 

 به خاطر طالق !-

 



 یمهمان زندگ

1452 
 

 دیبهت مهمان صورت مهربانش شد وپرس دوباره

 

 ؟ یومصمم یجد نقدریا یعنی-

 

 جابرخاست وگفت : از

 

 ندارم بمونم کنارش چکار،.. که از زجر دادنم لذت ببره شیتو زندگ ییجا چیه یآره !وقت-

 

 شد یم تیاذ یلیخ دیفهم یاگه م امرزینبرد خداب هیقض نیاز ا ییخدا رو شکر که تا پدرت زنده بود بو-

 

 تحمل کنه دنمویتونست درد کش یدوست داشت ونم یلیآره درسته اون منو خ-

 

****** 

 

سرد  یهم قرار گرفتند،با نگاه یرو در رو یآمد لحظه ا رونیب شانیخانه  اطیهم همزمان از در ح مایرفت ن رونیکه ب اطیدرح از

 کالم یوب

 

روحش تنها سالمش  یدر چهره سرد وب یرییتغ چیرا شکست وسالم کرد ،بدون ه نشانیب خی یکامال تصنع یبا لبخند ماین تاینها

 را جواب داد واز مقابل در کنار رفت وچند قدم به طرف سر کوچه برداشت

 

 زد وگفت : شیصدا مایراه ن انهیم اما
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 برسمونمت؟ یر یم ییجا-

 

 را به طرفش برگرداند وگفت : سرش

 

 شم ینه !مزاحم شما نم-

 

 گفت : یشگیهم یپارك شده اش انداخت وبا لحن نیرا به ماش نگاهش

 

 یشد یدختر !تو دوباره تعارف هیمزاحم چ-

 

از  یعار ی،با نگاه نیغمگ ایتصور شاد باشد  نیاز ا دیدانست با یاو هنوز همان دختر سرحال قبل بود ونم مایتصور ن در

 هراحساس نجوا کرد

 

 دوره وامکان داره .......... رمیآخه مس-

 

 وگفت : دیحرفش پر انیم

 

 رسمونمت..... یهم نداره ؛پس م یامکان چیه کارمویمن ب-
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کند و قشقرق به راه  یدوباره قاط نکهینشود از ا ماین لیقول داده بود هرگز سوار اتومب نیرفتن وماندن مردد بود او به آرم نیب

 چیه گریو برده اوهامش بود نه حاال که د ریبود که او چشم وگوش بسته اس یمربوط به وقت نهایهمه ا د،امایترس ی؛ م ندازدیب

 زد بیبهم وصل کند .به خود نه را نیتوانست او وآرم یزنمیچ

 

 ندارد ییجا چیه میدر زندگ گریاش بروند به درك ،او د یوهمه تعصبات خشک وپوشال نیآرم

 

 رفت وسوارشد ماین نیبه همه افکار درون ذهنش زد وبه طرف ماش یتلخ لبخند

 

 دوستانه گفت : یکوتاه با لحن یریمس یپس از ط ماین

 

 یهمه رو نگران کرده بود تی؛تو اون وضع یاز دست رفتتو بدست اورد هیخوشحالم که روح-

 

 کوتاه و مختصر تنها گفت : یلیخ

 

 متاسفم ! -

 

صحبت کند بحث  یبا هرکس نکهیطاقت شده بود واز ا یروزها کم حوصله وب نیانداخت ا رونیحوصله نگاهش را به ب یوب

 کشد متنفر بود شیرا پ شیماریب

 

 خسته شده بود دوباره آرام گفت : نشانیکه از سکوت ب ماین
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 نیکرد دایبا همسرتون مشکل پ دمیشن-

 

 دیگفت،با یم دی. چه با کردیگزارش م مایآب خوردنش را هم به ن یدهن لق،حت نینازن نیبه طرفش برگشت ؛آه از دست ا ظیغ با

 شیرا دوست دارد وعشق اول و آخر زندگ نیداده بود که آرم غامیپ مایاو به ن کردیبازهم با تعصب تنها از غرورش محافظت م

به آرامش برساد  شیاهایبردارد و اجازه دهد او در کنار مرد رو شیوکنکاش در زندگ التخواسته بود دست از دخ مایاست، از ن

 ساخته وپرداخته ذهن خودش بود الیخنبود وهمه وهم و نیاو وآرم نیب یعشق چیاصال ه گفتیم دیبا ییحاال با چه رو

 

 ودوباره گفت : اوردیطاقت ن ماین رشیسکوت دلگ از

 

که اون واقعا  نهیحس کردم واونم ا یو به خوب یزیچ هیمدت  نیاومد؛اما در طول ا یخوشم نم چوقتیاز اون مرد ه نکهیبا ا-

 کنه یدوستت داره وحاضره به خاطرتو هرکار

 

 زمزمه کرد آرام

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

 زل زد وگفت : نشیشدو در عمق چشمان غمگ لیطرفش متما به

 

 به خاطر غرورت نابود نکن یرو که با عشق شروع کرد ی! زندگهیسا-

 

 وغمزده گفت : افسرده
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 در کارنبوده که حاال بخواد نابود بشه یعشق چیه-

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

اما اون  یریم نیدر کنارش از ب یودار یبهش ندار یعالقه ا چیثابت کنم تو ه نیاونشب من همه تالشمو کردم که به آرم هیسا-

باهات  شویوبهم زدن زندگ ییکه تو رو کنار خودش نگه داشته اون تو رو دوست داره واصلنم قصد جدا ستیگفت به خاطر اجبار ن

 نداره

 

 زد وناباور گفت : یپوزخند

 

 ! یو هم باورش کردوت-

 

 گفت : تیپراز قاطع یلحن با

 

 بده وباور کنه صیرو تشخ گهیمَرد د کی یاحساسات واقع یتونه به راحت یمَرد م هی!  هیمَردم سا هیمن -

 

 است نیخورده آرم بیهم مثل او فر مایبود که ن نیمسجل بود ا شیکه کامال برا یزیبحث حوصله اش سر رفته بود چ نیا از

 

 ندارن یارزش چیبرا من ه گهیحرفها د نیوا میگرفت ییبه جدا میما تصم ماین-
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 دایکه به اون پ یجبران تراز قبلته ،چون با احساس ریبزرگتر وغ یلیبارت خ نی! و اشتباه ا هیسا یکن یبازم اشتباه م یتو دار-

 یشینابود م یکرد

 

 وآرام زمزمه کرد مصمم

 

 به اون ندارم یعالقه ا چیاما من ه-

 

 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 

بهم ثابت  یکرد یم یسع یاون روز داشت ی،درست وقت هیسا دمیوقته فهم یلیخ نوی؛من ا یزن یخودتو گول م یتو فقط دار-

 یهست رشیچقدر وابسته ودرگ دمیفهم یاجبار بوده من عشق و تو نگات خوندم ؛و به راحت یکه ازدواجت با او فقط از رو یکن

 

 وکالفه گفت : آشفته

 

 چرا که با مرگ پدرم جاشو فقط به تنفر داده ستین گهیهم بوده د یاگه احساس یحت-

 

 وبه طرفش برگشت وگفت : ستادیا یساختمان چند طبقه ا مقابل

 

 هی یتونه جا یباشه اما مطمئن باش که تنفر هرگز نم تیاحساساتت درون انیب یرو یبتونه سر پوش یکدندگیو یلجباز دیشا-

 رهیدلت بگ یعشق پرحرارت وتو
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 گفت : ماین یهمه حرفها بهیتوجه یدر را گرفت و با ب رهیدستگ

 

 خوام یمزاحمتون شدم معذرت م نکهیاز ا -

 

 وبازهم مهربان ودلسوزانه گفت : اوردیخود ن یدلخور شد اما به رو یکم توجه نیازا ماین

 

 یخواستم برا ی؛که م یبود ایموجود دن نیوارزشمند تر نیزتریتو برام عز یروز هی، یهرگز نبود یعنی؛ هیسا یستیتو مزاحمم ن-

 .......زمیرو به پات بر ایدن تیخوشحال

 

 وادامه داد دیاز سرحسرت کش یآه

 

از دست رفت  یبه راحت هیوشتاب زده از درون خرد,ونابود شدم ؛گفتم سا یعجله ا نقدریاونم ا یازدواج کرد دمیکه شن یاما روز-

با  شیتو وزندگ یچقدر برا دمیبا همسرت آشنا شدم ود کیمدت که از نزد نیدر طول ا اد،امایاز دستم برنم یکار چیومنم ه

ارزش تو رو  یاز هرکس شتریواون ب یمرد خوشبخت باش نیبا ا یتون یتو چقدر م دمیهمتازه ف زارهیم هیتوداره از جون ما

 یاگه جدا شد گمیاما امروز با صراحت بهت م یازدواج خودتو نابود کرد نیروز با غرورم بهت گفتم با ا هیمن  دی!شا هیداره........سا

 یدر واقع نابود شد

 

چرا که  ستیوغرور ن یلجباز یاز رو میبود باشه اما مطمئن باش که جدائ یتجربگ یحماقت وب یاز رو نیازدواجم با آرم دیشا-

 ستین دیکن یکه همه شما فکر م یاصال اون فرشته ا نیآرم

 

 اما ......... یتو درست بگ دیدونم شا ینم-
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 وگفت : دیحرفش پر انیم

 

 یکه گرفتم منصرف کن یمینکن منو از تصم یکنم سع یخواهش م یازت ممنونم ،ول یهنوز مثل قبل نگران ودلواپسم نکهیاز ا-

 ،پس با اجازه

 

 وارد ساختمان وکال شد عیشد وسر ادهیپ نشیاز ماش یاهکوت ینماند وبا خداحافظ مایپاسخ ن منتظر

 

 میبرگرد یوزود میبر ییجا هیباهم تا  یای!م یالو ناز-

 

 اول سالم !........دوم کجا؟-

 

 برش دارم دیالزم دارم که با یزیچ هیخوام برم خونه ، ی؛میسالم !حاال شانس من امروز باادب شد-

 

 یکرد دایروزا خوب دلو جرات پ نی؛تو که ا یر یچرا تنها نم-

 

 میخودم همرات باش ای یحتما ناز دیبا گهیم دهیمامان اجازه نم -

 

 ! یکنیم یغلط هی یتو دار دهیاِه مامانت تازه به فکرش رس-

 

 تو! یباز شروع کرد-
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 ......"،فقط خواهشا نییپا امیب عیتک بزن سر هی یمن غلط کنم بخوام با تو شروع کنم ،باشه آماده شد-

 

 وگفت : دیحرفش پر انیم

 

 تو کوچه رو ندارم یکه حوصله عالف ینکن رید-

 

 .... یخوند یرو نم ی؛قبلنا اصال فکر کس یکرد شرفتیپ یلیاوه !خ-

 

 که من بخوام بخونمش یآخه خنگول مگه تو فکرم دار-

 

 شده لونیپسیا هیدلم برا لبخندژکوندت قد  هی،باور کن سا رمیعسل خودم م نیریش هیآخ که من قربون سا-

 

 باش که عجله دارم نییموقوف ! بشمار سه پا یپاچه خوار-

 

راحت شد  دیناه الیهمراهش است خ نیکه گفت نازن نیوبحث با مادرش نبود چرا هم حیبه توض ازیرفتن ن رونیب یبرا

 نشد چشیگرپاپیود

 

 زمزمه کرد گفت : آرام ینشست و با نگران یکنارش در تاکس نینازن
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 ؟ یچ یخونه بود واجازه نداد برگرد نیاگه آرم-

 

 وقت روزخونه باشه آمار کاملش تودستمه ،دوما اجازه من دست خودمه نه اون! نیاوالامکان نداره اون ا-

 

 طالق کنار اومده ؟ هیبا قض-

 

 گفت : نیغمگ

 

 نه هنوز ! -

 

 ؟ هی! خبر ستیندر خونه تون پارك  نشوکناریماش گهیچند روزه د-

 

،اما  دهیزنم ،به ظاهر ترس ی،جلو روت رگ دستمو م یزد شموبهمیوآسا نجایا یاومد گهیبار د هیکه بهش گفتم اگه  یبار نیآخر-

 دم یبمونه وطالقش نم یتا ابد زنم باق دیندارم اما با یمامانش بمونه من حرف شیخواد پ یم هیگفته اگه سا ینیبه ام

 

 با غصه گفت : نینازن

 

 سوزه یکنم و واقعا دلم به حالش م یعشقشو باورم یمواقع نیمن همچ-

 

 وگفت : دیاز ته دل کش یآه
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 دنیرس یاحمق فرض کرده فقط برا هیاون منو  نمیب یکنم م یفکر م نیآرت یبه حرفها یندارم ؛وقت شوباوریچیه گهیاما من د-

 خودش دیبه اهداف پل

 

 پسره اعتماد ندارم نیگه ؛من اصال به ا یدروغ م نیآرت دیشا-

 

 ستیکه بهار نامزدش بوده دروغ ن قتیحق نیاگه همه حرفهاشم دروغ باشه ا-

 

 یپرس یرفتارشو نم نیا لی؛چرا از خودش دل یگ یبهش نم تویچرا واقع هیسا-

 

ودارم !...... ؛بذار فکر کنه ازش  خواد بفهمه چقدر دوستش داشتم یدلم نم گهیشناختم ؛د شوی!حاال که چهره واقع ینه ناز -

 شهیغرورم در مقابلش حفظ م ینجوریخوام ازش جدا بشم ا یمتنفرم و بخاطر تنفرمه که م

 

طبقه هفتم  یپنجره ها دنید یبه قامت بلند برج انداخت برا یشدند .نگاه ادهیوآندو پ ستادیا یبه مقصد تاکس دنیرس با

 : دیپرس شانیبه طرفش برگشت وپر یبا نگران نیداد نازن هیرا چنگ زد وبه او تک نینازن یبازو اریاخت یرفت ب یاهیچشمانش س

 

 ! هیحالت خوبه سا-

 

 چند بار تکان داد واز پله ها باال رفت دیرا رها کرد وسرش را به نشانه تائ شیبازو عیسر
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زد  هیتک یا شهیش واریوضعف به د ید با سستدر ذهنش زنده ش نیآرت ی. درون اتاقک آسانسور خاطره تلخ آن روز و همه حرفها

 :دیمضطرب دوباره پرس نیکرد نازن یوتهوع م یحالش به شدت دگرگون شده بودو احساس خفگ

 

 حالت خوبه یمطمئن هیسا-

 

 ره یم جیسرم گ کمیآره خوبم فقط -

 

 خونه میبرگرد یخوا یم-

 

 نه نه ......من حالم خوبه-

 

 یا دهیوحشت زده ورنگ پر نهمهیپس چرا ا-

 

 کنه یبسته اتاقک آسانسور حالمو بد م طی؛مح ستین یزیچ-

 

از اتاقک خارج شد ومنتظر اومقابل در  یحرف چیه یکه کامال مشخص بود با حرفش قانع نشده وهنوز نگران است ب نینازن

 وارد شود نیآورد و در را باز کرد و کنار رفت تا اول نازن رونیب فشیرا از ک دی.کل ستادیواحدشان ا

 

 : دیمعترضانه نال یاش را گرفت و با لحن ینینوك ب عیقدم را به درون خانه که گذاشتسر نیاول نینازن

 

 چه خبره ، قبرستون آشغالهاست نجایاوف ! ا-
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که دستش را مقابل دهانش گرفته بود  یدر حال عیوسر مانده حالش را منقلب کرد یتعفن غذا یوارد شد اما بو نیسر نازن پشت

 وگفت : ستادینگران به دنبالش پشت در ا نیشد نازن ییوارد دستشو

 

 شد؟...... حالت خوبه ! یچ-

 

 آب سرد را باز کرد وچند مشت آب خنک به صورتش زد وگفت : ریکرد . ش بیزد با سر تکذ یکه هنوز عق م یدرحال

 

 خوب بود شهیتعفن مگه م یبو نیبا ا-

 

که با آن همه  ییبود گلدانها دهیو ازهم پاش ختهیبهم ر زیبه سر تاسر خانه انداخت همه چ یاجمال یآمد ونگاه رونیب ییدستشو از

پخش  نیسطح زم یرو ریخورد وخاکش متشیوگرانق بایز ستالیکر یعشق وعالقه مراقبشان بود زرد وپژمرده شده بودند ، گلدانها

ضربه محکم  یجا تورشیصفحه مان یبود رو رهیشکسته شده خ ونیزیتلو ینگاهش رو نشستپله ها  یبودند؛با ضعف روشده 

 کامال مشخص ومشهود بود یا یش

 

کرده بود اما بازهم دوستش داشت .  یرا درآن سپر یسخت یکه اگرچه روزها ی،خانه ا شیوآرزوها دیخانه اش بود ؛خانه ام نجایا

 یمرد یاصال زندگ یزندگ نیآورد !....ا یم شیداشت چه به روز خودش و زندگ نیحلقه اشک در چشمش نشست ،آرم اریاخت یب

 نبود نیآرم یبه محکم

 

 زد واو را از جا بلند کرد وگفت : شیبازو ریدست ز نینازن

 

 خوره یبهم م یآشغالدون نیو بردار که داره حالم ازا یرو که الزم دار یلیوسا یآبغوره گرفتن زود یپاشوبه جا-
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 بغض زمزمه کرد با

 

 رهیو کنترل رفتارش از دستش در م ستیجلو دارش ن یچیه شهیم یعصبان ی؛وقت دمیحالتشو قبال د نیمن ا یناز-

 

 ! هینداره سا یبه ما ربط گهیرفتار اون د-

 

 انداخت وگفت : ختهیبه آشپزخانه بهم ر ینگاه

 

 شهیم ضیحتما مر ینجوریکنم ،ا زیبهم کمک کن الاقل آشپزخونه رو تم نینازن-

 

 با اعتراض گفت : نینازن

 

 تیدل نگرون نیها ،نه به اون دادخواست طالقت ،نه به ا یتو واقعا خل-

 

 گفت : محزون

 

 بشه ضیمر یاشغالدون نیا یتو خوادیده ،اما دلم نم یاون بهم بد کرده تاوانشو هم پس م یناز-

 

 میبردار تا بر یخوا یم یکنم تو زودتر برو هرچ یم زیاشه ،باشه ........من تمب-
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سالن وآشپزخانه خواهد بود با ترس و وحشت در  یاتاقش هم به افتضاح نکهیرا تنها گذاشت و از پله ها باال رفت .از فکر ا نینازن

کرد  یاستفاده م شهیکه هم یعطر یخوشبو یبود بو زیمرتب وتم نجایا نییبه داخل آن انداخت اما برعکس پا یرا گشود وسرک

 زیم یشده بود ؛نگاهش از رو دهیچ شیآرا زیم یدست نخورده رو لشیاتاق گذاشت همه وسا ونشامه اش را نوازش کرد پا به در

 سر خورد شیوارکناریبه د شیآرا

 

 توانست باور کند یهرگز نم دید یرا که م یزی؛چ ختیخودش قلبش فرو ر ریاز تصو یقاب عکس بزرگ دنیبا د اما

 

نداشت که در آن شب تلخ  ادیبه لب داشت ؛اصال به  یحیومل بایکه لبخند ز یدرحال یاز چهره اش در شب عروس یربزرگیتصو

 لبخند زده باشد بایز نیچن نیا

 

 بهت زده گفت : شیوارروبرویبر د هیبزرگ سا ریتصو دنیبا غرغر وارد اتاقش شد اما با د نینازن

 

 ووو........چه خوشگله !-

 

 لبه تخت نشست وگفت : یحال رو یسست وب هیسا

 

 فتوشاپ باشه دیباشم ؛شا دهیاصال اون شب خند ادینم ادمیمن که -

 

 وشکار کرده ییبایلحظه ز نیهنرمند باشه که همچ یلیعکاسش خ دیبا هیچقد واقع ینیب ی!نم هیفتوشاپ چ-
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 دامه دادا نیپر از تحس یرفت وبا لحن کترینزد

 

 ممکنه ریگفت غ شهی؛اصال م دهیخشک وعصا قورت داده بع نیکارا از آرم نیوشاعرانه است !....ا کیرومانت یلیکه خ واقعا

 

 تفاوت گفت : یرا با حسرت فوت کرد وب نفسش

 

 فهمم یکاراشو اصال نم نیا لیکه ممکن شده ومن دل ینیب یم-

 

 گفت : ییبایبا لبخند ز نینازن

 

 تنهام...... یلیکه خ یشبهام ،وقت قی؛ شده رف ی....،که خودتم ندار یادگاریعکس  هی-

 

 شده دایپ کدفعهیاز کجا  نیرو پاره کرده پس ا یعروس یاون بهم گفته بود همه عکسها-

 

 که هنوز مبهوت عکس بود با شماتت گفت : یحال در

 

 اون حرف راست هم بهت زده !....... ویک یها !آخه ا شهیم تیزیچ هیبه خدا تو  هیسا-

 

 سکوت وسپس متفکر ادامه داد یکم
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 و چطور از چارچوب در رد کرده ؟ یگندگ نیبه ا یحاال من موندم قاب-

 

 عمران داره ها یببخش که اون دکترا-

 

 طرفش برگشت وبا اخم گفت : به

 

 به شب جمعه داره یچه ربط نیخوب حاال ا-

 

 داشته باشه یبه مشکلمحاس یتو دینبا "قاعدتا-

 

 دیاز او پرس قیعم یبا آه وهمراه

 

 تمام شد یزود نی؟کارت به ا یتو چکار کرد-

 

 درهم رفته گفت یوبا چهره ا ستادیا کنارش

 

 دهیخواسته بخوره ؛ چرا خر یدونم اون که نم یولو بود ،من نم زیدست نخورد رو م یمصرف پر از غذا کباریآره بابا !ده تا ظرف -

 فاسد کرده

 

 گشود گفت : یرا م ورشیکه کشو درا یجا برخواست ودرحال از
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 میبر نجایزود تر از ا دهیقاط زده ،بهتره تا سر نرس یکه معلومه حساب یپس جور-

 

 کنه ستیسربه ن چارهیب ید یسر برسه ما رو هم مثل اون ال ا ترسمیآره وال ،م-

 

 گفت : جانیوه یبه داخل آن انداخت وبا ناراحت یمخصوص مدارکش را گشود ونگاه یدست فیک

 

 ! ستیحاال ن یبود، ول نجایهم-

 

 دیتفاوت پرس یب یبا لحن نینازن

 

 بود؟ نجایا یچ-

 

 ام ،برا طالق الزمشون دارم یشناسنامه وکارت مل-

 

 برداشته نیآرم دیشا-

 

 من بزنه لیاما اون عادت نداشت دست به وسا دیشا-

 

 گفت : یالیخ یب با
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 ستیکه ن ینیب یحاال زده؛ م-

 

 زده گفت : جانیه نیزل زد؛ نازن نیبسته شدن در با وحشت به نازن یصدا با

 

 دیسر رس رهیتا آقا ش یدس دس کرد نقدهیبفرما ا-

 

 : دیپرس مضطرب

 

 خودشه ؟ یعنی-

 

 گفت : یتکان داد وبا لودگ یور کیرا  سرش

 

 رو داره نجایا دیهم کل یا گهیشمادوتا کس د رینه عمشه !آخه خنگول مگه غ-

 

 موقع ر...... نیآخه ا-

 

 شیبه درون اتاق گذاشت وروبرو یقدم نی.آرم دیدر چهار چوب در ادامه حرف در دهانش ماس نیقامت بلند آرم دنیبا د اما

را  یشگیهمسرد وافسرده ، نگاهش رنگ التهاب  یدر نگاه دیگرم وپر ام ی. صورت مقابل صورت ،چشم در چشم ، نگاه ستادیا

 را پوشانده بود . نشیغمگ شهیچشمان هم یقیعم یاز نگران ی.......هاله اریودلپذ نیریبود .ش راینداشت ، اما بازهم نافذ وگ
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 یاز مهر ومهربان ییایبخش ،با دن دیگرم وام یجنگ نابرابر نگاه را درهم شکست و سالم کرد ، سالم نیاز سرشوق ا یلبخند با

 یبریس یصحرا یسالمش نبود ،چندش وسرد ،تلخ وگزنده !..... استخوان سوزتر از سرما یومهربان یگرم!....اما جوابش به 

 

 دیاش برنگشته بود که بماند ،نگاهش رنگ ترد هیپراند پس سا رونیب الیرا از خواب خوش خ نیجواب تلختر از جام زهر آرم نیا

 دیپرس یخفه ا یگرفت و با صد

 

 ؟ نیخوا یم یچ نجایا -

 

شده بود  رهیبه او خ قیمبهم و عم یبا نگاه نیسکوت محض برقرار شد؛آرم یقدم به عقب برداشت لحظه ا کیوحشت وترس  با

 بلندتر ازقبل گفت : یدوباره کم طیغل یبا اخم نیچقدر سخت شده بود .آرم دنینفس کش نینگاه سنگ نیا ری.در ز

 

 ؟ یخوا یم یچ نجایا دمیپرس-

 

 آب دهانش را قورت داد ونجوا کرد انهیوجودش لرزش گرفته بود ،ناش همه

 

 خوام .......اون دسته توهه ؟ یشناسنامه.....شناسنامه موم-

 

 کرد آرام گفت : یم زشیآنال یکه با موشکاف یحال در

 

 ؟ یچکار کن یخوا یآره دست منه !.....حاال م-
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 گفت : یطرز نگاه وکالمش برآشفت و به تند از

 

 تاشب نشده برگردم خونه دیتوهه ؛زودتر اونو بهم بده با شیپس پ-

 

 داد وبا سرعت از اتاق خارج شد جیفرار را به قرار ترج دیدیم ختیریکه اوضاع را ب نینازن

 

 لبه تخت نشست وبا آرامش گفت : یرو

 

 یبر یخوا یوزود م یاومد رید شهی!......بازهم مثل هم یزود نیبه ا-

 

 دیکش ادیفر

 

 ستیکالس درس تون نجایا-

 

 گفت : نیغصه داروغمگ یلبخند تلخ با

 

 یزاریو تنهام نم یمونیکنارم م شهیتا هم یکه بهم قول داد ییخونه عشق ما بود ؛...جا نجای!؛ا ستیمعلومه که ن-

 

 وآزاردهنده گفت : تلخ
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 ینیبب دنمویعمرفقط زجرکش کیکه قرار بود  ییقتلگاه من بود !جا نجایا-

 

 کردیآرامش م شهیچشمها هم نیماند .برق ا رهیپر ازخشمش خ یدرعمق چشمان عسل یولحظه ا ستادیا شیخشم روبرو پراز

 پس آرام زمزمه کرد

 

 ؟ یینجایپس چرا حاال ا-

 

داغ  یکرده بود ونفسها شهینامرتبش صورتش را جذابتر از هم شیزد ،ته ر یموج م ینگاه ملتهب و تب دارش غصه وناراحت در

 به عقب برداشت وگفت ی. کالفه قدم کردیم قرارترشیارش لحظه به لحظه بوکش د

 

 برم نجایاومدم ،اونو بهم بده تا زودتر ا یگفتم که برا چ-

 

 گرفت وخسته ومغموم گفت : زیسحر انگ یرا از آن دو گو نگاهش

 

 یتو گوشت فرو کن نوی!بهتره ا هیشم سا یمن از تو جدا نم-

 

 ی! همون طور که مجبور به ازدواج با من شدیتو مجبور-

 

 مستاصل وپرغصه گفت : یبه طرفش برداشت وبا لحن یقدم

 

 شمیخفه م یلعنت یواریچهار د نی!....من بدون تو دارم تو ا یمیتو همه زندگ هیسا-
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 تمام گفت : یسنگ دل با

 

 ستمین نجایحرفها ا نیا دنیمن برا شن-

 

 گفت یداز کف داد وبه تن اریاخت عنان

 

 ینیوبب زمیوحال رقت انگ یفقط منو عذاب بد ی!.......اومد یاومد یپس برا چ-

 

 میخانواده باش هی میتون ینم گهی!.......منو وتو د نیآرم رهیحرفها د نیبرا همه ا گهید-

 

 دیکش ادیفر

 

 ! من حق انتخاب ندارم ی!.......پس من چ یخوا ینم نویچرا؟.چون تو ا-

 

 ندارم تیزندگ یتو یی،با انتخاب تو من جا یتوانتخاب خودتو کرد-

 

 را برداشت وبه طرفش برگشت گفت : فشیطرف تخت رفت وک به

 

 سند ازدواجو نطوری،هم یبرسون ینیبهتر خودت شناسنامه ام و به دست ام-
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 ومحکم گفت : یجد

 

 !؛..... هیدم سا یوانجام نم یخوا یو که تو م یمن هرگز کار-

 

 ومصمم اضافه کرد دیکش یقیعم نفس

 

 دم یعمرا طالقت نم-

 

 گفت: تیوبا قاطع ستیدر چشمانش نگر قیبه طرفش برداشت وعم یقدم

 

و پراز  اهیکنم که قلبش س یزندگ یخوام کنار کس ینم گهیکنم ؛چون د یکارو م نی؛اگه شده با زور ا رمیگ یمن طالقمو از تو م-

 نفرت وانزجاره!

 

 زده از اتاق خارج شد جانیوه عینماند وسر نیپاسخ آرم منتظر

 

 ی.احساس خفگ کردیکرد ؛درجه حرارت بدنش باال رفته بود وخود به خود عرق م یم جهیاتاقک آسانسور احساس ضعف وسرگ در

آزاد  یاز هوا یا تنفس جرعه یوباز شدن در آن برا یوگرما راه نفسش را سختتر کرده بود . به محض فرود آمدن آسانسور در الب

 جدول باال آورد نیوکنار اول دیدو رونیبا سرعت ب

 

 نگران کنارش نشست وبا وحشت گفت : نینازن
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 ............؟یخوب زمی!عز هیسا-

 

 گفت : شانیمضطرب پر نی؛نازن ستیفهماند که اصال حالش خوب ن نیحرکت سر به نازن با

 

 خبر کنم نویبرم آرم-

 

 جابرخاست وگفت : از

 

 جا باش تا برم دست وصورتمو بشورم نی،توهم یبگ یزیخواد به اون چ ینه نه..نم-

 

بود ووجودش انباشته ازغم و غصه به خاطر تنها  شیوزندگ هیسا ریاما ذهنش درگ ستادیحرکت به انتظارش ا یهمان جا ب نینازن

 که رنگ به رو نداشت کنارش قرار گرفت وبا ضعف گفت : یدر حال هیکوتاه سا یدوستش ،پس از لحظه ا

 

 کنه یحال منو بد م طیمح نی،ا میبر نجایزودتر از ا ایب یناز-

 

****** 

 

 از خشم گلگون شده اش زل زد وگفت : یبه چهره  ینیام
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 اصال قصد آزردن شما رو نداره نیخانم !آرم هیسا دیکن یاشتباه م نیشما دار-

 

 گفت : یخم شد وبه تند ینیام زیم یرو به

 

 طالقمو بده ستیکنم حاضر ن یخوام باهاش زندگ یدونه من نم یم نکهیپس چرا با ا-

 

 برگرداند گفت : هیسا قراریآرامش را به چهره ب کردیم یکه سع یبا لحن ینیام

 

 خواد شما رو از دست بده یشما رو دوست داره ونم نیآرم-

 

 از خودش دوست نداشته و نداره ریرو به غ یکس چیه شیزندگ یهمش چرته ،اون تو نایا-

 

 شما رو طالق بده ستیواونم حاضر ن نیخانم شما حق طالق و به اون داد هیاما سا-

 

 دیکن دایپ یراه هی یکوفت یزندگ نیمن از ا ییرها یبرا دیوموظف دیمن لی!......شما وک ینیجناب ام ستین میحال زایچ نیمن ا-

 

 مینداشت یمشکل چیحاال ما ه دیگرفت یاگه موقع ازدواج از اون حق طالق م-

 

 وگفت : دیش کوب زیم یازخشم به رو پر
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 همه حرفهاش بزنه ریخواد ز یدونستم اون م یمن که نم-

 

 ادیهم کوتاه نم یطیشرا چیکارو کرده وتحت ه نیحاال ا-

 

 گفت : یاشاره کردوبه تند ینیام زیم یکتاب قانون رو به

 

 کنه تیمثل من حما یشه که از زن مظلوم ینم دایبند پ هی یقطور نیبه ا یکتاب یتو یعنی-

 

 را باالتر برد وادامه داد : شیصدا تن

 

 خودمو بکشم که از دستش خالص بشم دیکنم ،اصال دوستش ندارم ،با یآدم زندگ نیخوام با ا یبگم نم یبابا من به چه زبون-

 

 با آرامش گفت : ینیام

 

که  دیحد از اون متنفر نی.اگه تا ا دیایبا هم کنار ب یاز در مصلحت ودوست دی؛شما فقط با ستیخشونت ن نهمهیبه ا یازینه ن-

و  یکه بخواد کس ستین یمنطق یاصال آدم ب نی؛آرم دیبهش بگ نویبهتره که ا نید یم حیبا اون ترج یو به زندگ یستیمرگ و ن

 هکنار خودش نگه داربا زور واجبار 

 

 جا برخاست وگفت : از
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 یهم واهمه ا یزیچ چیکس وه چیکشم وازه یاگه طالقم نده خودمو م دیوبهش بگ دی؛لطف کن دیبهش بگ نویبهتره شما هم-

 ندارم

 

 دیگرد ینیباعث وحشت ام اریاخت یکالمش آنقدر محکم وقاطع بود که ب لحن

 

تند وبدور از ادب  ینیدانست که رفتارش با ام یم یوجودش را گرفت به خوب یکه خارج شد ابر غصه همه پهنا ینیدفترام از

 هیرو یمصرف ب لیبه دل دیروزها کنترل اعصابش از دستش در رفته بود وقادر نبود خشمش را مهار کند شا نیونزاکت بوده اما ا

 کرد یم کیتحر رابود که خود به خود اعصابش  شیداروها

 

ورها کردن منزل از  نیعدم تمک لیتواند به دل یوم ستین ییبا صراحت ومصمم گفته حاضر به جدا نیبه او گفته بود: آرم ینیام

 کند تیشکا هیسا

 

 دهیبه حد جنون رس دیدیغرور ونخوتشکه تنها وتنها خودش را م نهمهیکرده بود واز ا یوعصب نیاو را خشمگ نیحرف آرم نیوا

 بود

 

فراتر گذاشته واو  نیپارااز ا یش کرده ، حت دیوتهد ریعاطفه اش چهارماه تمام او را آزرده بود وبارها تحق یبا رفتار سرد وب نیآرم

 را مورد ضرب وشتم قرار داده بود

 

بود که  نیخواهد او در کنارش بماند بدتر از همه ا یندارد وم ییگفت دوستش دارد و قصد جدا یتمام م یباغرور و لجباز وحاال

 یدفاع م نیدوستش هم از آرم نیتر یمیصم یبودند حت نیطرفدار آرم یداد همه به نوع یحق را به او نم ایدن نیدر ا چکسیه

 کرد
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راه دلش با  نکهیخسته شده بود ،از ا هایقراریب نیچشمانش را برهم فشرداز ا یزد و لحظه ا هیتک واریوعاجزانه سرش را به د خسته

،از  یدودل نهمهیوعقلش زمام امور را به دست گرفته بود ،خسته بود از ا کردیم یدلش داشت نافرمان نکینبود ،از ا یکیعقلش 

 به غم نشسته بر سرش کوفته بود یصداقت وچهره ا تیبا نها نیآرمکه امروز  یواژه واژه کالم

 

؛اما با  یستیمنو غلط از آب در اورد ؛ ن یه باورهاکه هم یاون دختر مهربون وشکننده ا گهی!تو د هیسا یالقلب شد یقص یلیخ-

عمر خودمو سرزنش ومالمت  کیتونم ازت جدا بشم چون در اونصورت  ینم دمیرفتارتو نفهم یواقع لیکه دل یوجود تا زمان نیا

 کنم یم

 

 ورم کرده وسردرد به خواب رفته بود یکرده بود وبا چشمان هیساعتها گر نیاز رفتن آرم بعد

 

مالک قلب وروحش بود ،همه وجودش وهرباربا  نی،آرم شتریب یکم دیرا دوست داشت هنوز مثل همان روزها وشا نیآرم او

 زدیپر پر م اریاخت یاعتنا به فرمان عقلش ب یقلبش ب دارشید

 

 نیغضبش بسوزد ،ااو وبهار!تنها او در آتش خشم و نیکرده بود وحاضر شده بود ب ریاو را تحق نیتوانست او را ببخشد آرم ینم اما

 ردیبگ دهیناد توانستیرا نم شیانصاف یب

 

خانواده را  نیا یاز اعضا کی چیخواهد ه یآمده بودند اما او هر بار به مادرش گفته بود نم دنشیبار به د نیچند یومهر نیآرت

 بگذرد رشیاز سر تقص یتوانست به راحت یونم دانستیخود م یرا مسبب بدبخت ی.تنها مهر ندیبب

 

 لرزش گرفته بود گفت : جانیکه از ه ینگران ولحن یساغر چشمانش را گشود ،ساغربا نگاه یصدا با

 

 نجاستیا نی!آرم هیسا-
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 باال انداخت وگفت : یشانه ا یتفاوت یب با

 

رو  ایکشم که دن یم یغی،اما بهش بگو اگه پاشو تو اتاق من گذاشت چنان ج نجاستی؛اون هر روز ا ستین یبیعج زیکه چ نیا-

 سرش خراب بشه

 

 ومردد گفت : قراریب ساغر

 

 کرده ی!اون امروز واقعا قاط هیسا-

 

 دوباره چشمانش را برهم نهاد وگفت : قیعم یبا آه همراه

 

 یخواد نگرانش باش یداره ،تو نم یقاط یاون خودش خداداد-

 

 دیمستاصل ودرمانده نال یکالفه شد وبا لحن شیسرد نهمهیساغر از ا نباریا

 

 شده ونهیبار به خدا د نیا یول-

 

 شد وزمزمه کرد زیخ میتخت ن یلحن کالم ساغر وحشت زده چشمانش را گشود و رو از
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 ؟ یچ -

 

 نشسته اطیتخت وسط ح یکوتاه رو نیآست شرتیت هیسرد با  یهوا نیتو ا-

 

 : دیوترسان پرس متوحش

 

 چرا ؟-

 

 نمیشیم انجیبه حرفهام گوش نداده من هم هیکه سا یگه تا زمان یم-

 

از  دهیپوش اطیساغر قصد سربه سر گذاشتنش را دارد پس از جا برخاست واز پشت پنجره اتاقش به ح دیشا دیشیاند یا لحظه

 انداخت یبرف نظر

 

سرو شانه اش از دور کامال  یبرف رو یدانه ها یدینشسته بود وسف اطیتخت وسط ح یکوتاه رو نیآست شرتیت کیبا  نیآرم

 ادهیچقدر او را موقع پ نیبود ؛به خاطر آورد که آرم دیقابل نفوذ بع ریخشک وغ نیرفتار احمقانه واقعا از آرم نیمشخص بود ا

بارش  ریبچه لجبازتر ز کیخودش از  نکیورفتارش را بچگانه فرض کرده بود اما ا بودکرده  ریباران سرزنش وتحق ریدر ز یرو

 برف نشسته بود که...........

 

 بود یخسته وعصب نیرفتار آرم نیخود کند واو چقدر از ا یمنطق ریخواسته غ رفتنیاو را مجبور به پذ شهیهمبازهم مثل  که

 

 گفت : یساختگ یالیخ یاز ب یطرف ساغر برگشت وبانقاب به
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بره ،اون  نجایافتادن مجبوره که از ا یاز ترس سرما خوردن واز کار وزندگ گهید قهی!ده دق هینگر ندهیآدم فوق العاده آ نیآرم-

 مطمئن باش نویکنه ا یاون شرکت لعنت یفدا زشویحاضره همه چ

 

 زده گفت : جانیاو را متوقف کرد وه شیبه طرف تختش برداشت ، ساغر با گرفتن بازو یقدم

 

 بود یجد یلیاون خ هیاما سا-

 

 وگفت : دیکش رونیدست خواهر نگرانش ب انیرا از م شیبازو ینرم به

 

برو چون  نجای. حاال هم از ا فتهیبشه وگوشه خونه ب ضیخوادمر یده چون نم یم تیاهم یلیخ شیبه سالمت نینگران نباش ،آرم-

 خوام استراحت کنم یکنه وم یسرم درد م

 

تخت کنار حوض نشسته بود  یکه رو نیاز پنجره به آرم گریاتاقش را ترك کرد واو بار د یاز سر رنجش و دلخور یبا نگاه ساغر

 شد رهیخ

 

آن روز  یگرفته بود تمام حرفها میتصم شیاو وزندگ یبرا نیتلخ آن روز گرم دوباره درذهنش زنده شد آن روز هم آرم خاطره

بود مثل کابوس مقابلش  دهیمدت کش نیکه در طول ا یروح یهمه دردها زدیبه قلب زخم خورده اش چنگ م تشینها یوغرور ب

 نیوقت باترس و دلهره به انتظار آرم ریکه تا د ییبه عزا نبود؛به همه شبها باهتش یب شیکه برا شیظاهر شده بود ؛به شب عروس

بود وبا  دهیخر یگوش شیکه برا یکرد ،به وقت یوتحمل م دیشن یم نیوقت از آرم یکه وقت وب یینهاینشست همه توه یم

 یزمان ایبرود و ییجا مایبه همراه ن دینبا کرده بود دشیکه تهد یاز خط قبلش استفاده کند ،به وقت دیاضافه کرده بود نبا دیتهد

 شیهایوتکرو هایعدالت یقصاصش کرده بود ،به همه ب انهیرا بفهمد ناعادالنه ووحش مارستانیآمدنش از ب رید لیدل نکهیکه بدون ا
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 کرد یم یاراد ریغ ییواحساس سرما دیلرز یونفرت همه وجودش م ازخشم

 

 وارد اتاقش شد وگفت : مهیسراس مادرش

 

 .........نیو بذار کنار !..آرم یتو رو خدا بچگ هیسا-

 

که دستان لرزانش را در دست  یو درحال دیلرزش گرفته ، وحشت زده به طرفش دو تیرنگش در آن وضع دهیچهره پر دنیبا د اما

 : دیگرفت نگران پرس یم

 

 یلرز یم نهمهیشده ؟....چرا ا یچ زمی!.....عز زمی!.........عز هیسا-

 

 را در آغوش مادرش انداخت وعاجزانه وبغض آلود گفت : خودش

 

 رو تحمل کنم یچارگیاندوه وب نهمهیا نیاز ا شتریتونم ب ینم گهیشم مامان !د یغصه ودرد خفه م نهمهیا ریدارم ز-

 

 را نوازش کرد وگفت : شیموهها دیناه

 

 نیاستراحت کن ؛ا اویمزاحمت نشه ،حاالب گهیبره ود نجایگم از ا یم نینکن؛ من به آرم تی! باشه! تو اصال خودتو اذ زمیباشه عز-

 کردن یو عصب فیداروها تو رو ضع
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او را در تختخوابش خواباند وکنارش نشست ؛با نوازش دست مهربان مادرش آرامش هم آغوش چشمانش شد وبه خواب  دیناه

 داشت اجیگرم وصادقانه احت یمحبتها نیرفت ،چقدر به ا

 

لبه تخت به  یهنوز رو نیبود وآرم دهیرس مهیشب به ن ستادیبا وحشت از جا برخاستو پشت پنجره ا یداریخواب وب انیم

 زیل شیپله پا نیآخر یکرد، رو یبا لباس خواب وپا برهنه از سالن خارج شد وبا سرعت پله ها را ط مهیانتظارش نشسته بود سراس

هم به او  ینگاه مین یحت شتافتیبه کمکش م عیکه سر شهیبرخالف هم نیرمپرت شد اما آ اطیخورد وبا شدت به کف ح

 گفت : مهیوسراس دیبا درد از جا برخاست و به طرفش دو نداختین

 

 کنارت .......!. نجامیمن ا نیآرم-

 

 شده بود خی یبه تکه ا لیروح بودو همه وجودش تبد یسرد وب نیآرم یرایچشمان ملتهب و گ اما

 

وارد اتاقش شد  مهیسراس دیزد .ناه یخشک شده بود وقلبش تند تند م شی.از ترس گلو دیواز خواب پر دیکش یغیزده ج وحشت

 وکنارش نشست و نگران گفت :

 

 ..........! زمیعز یدیخواب د-

 

 ( !نی) آرمدیتنها توانست بگو اریبند آمده بود. با تالش بس زبانش

 

کرد مهربان  یرا نوازش م شیکه موهها یودر حال دیاو را در آغوش کش اش را گرفت و یشانیعرق سرد پ شیپر روسر دبایناه

 گفت :
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 حالش خوبه نیآروم باش دخترم آرم-

 

 ستادیواز جا برخاست وپشت پنجره ا دیکش رونیرا از آغوش مادرش ب خودش

 

زده به طرف در  جانیرا پوشانده بود با ه اهشیس یبرف همه موهها یدیاز سف یلبه تخت نشسته بود وگرد یهنوز رو نیآرم

 دستش را گرفت وگفت: عیخواست خارج شود که مادرش سر یرفت ؛م

 

 یبر یخوا یحال وروزت کجا م نیبا ا -

 

 : دیولرزان نال متوحش

 

 زده ! خی رونیب نیمامان آرم-

 

 گفت : نیخشمگ دیناه

 

 ! یزن یم خیحتما تو هم  رونیب یبر تیوضع نیاگه با ا-

 

 لب غرغر کرد ریکه تنش کرد ز یبرداشت ودر حال یرا از جا رخت پالتواش

 

 دیهم ونهیروز د هیو دیروز از هم متنفر هی، ارمیمن که سر از کار شما دوتا در نم-
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 کرد ادامه داد یسرش مرتب م یکه شالش را رو یحال ودر

 

 کم داره شتریاما نگو که اون خودش از تو ب ارهیرو سر عقل م ونهیدلم به اون خوش بود که تو لجباز د-

 

پله بود  نیآخر یکرد رو یجواب مادرش را بدهد به طرف درب سالن رفت وبا ترس ودلهره پله ها را ط یکلمه ا یحت نکهیا بدون

 دیگرمش را شن یبود که صدا ستادهیاز جا برخاست درست پشت سرش ا نیزنگ خورد؛آرم نیکه تلفن آرم

 

 .......!.بله بهار ...-

 

 نییاصال پا گشتیبرم دی،با ستادیکند .مردد همانجا ا شیکابوس دهشناك رها نیبهار وجودش را لرزاند چرا قرار نبود ا اسم

که  یدر حال یمتوجه حضورش شد و به طرفش برگشت لحظه ا نیبه عقب برداشت که آرم یآمدنش اشتباه محض بود. قدم

 گفت : یراقطع کرد وبا خوشحال یگوش یمعطل یبه خود آمد وب دزو یلیاما خاش شد  رهیدر دستش بود مبهوت خ یگوش

 

 یایو م یاریدونستم که طاقت نم یم-

 

 وخاموش تنها نگاهش کرد . ساکت

 

 من نبود هیاصال عادت سا یسنگ دل-

 

 گرفتیوقبلش ضربان نم شدیاو بودن دلشاد نم هیاز سا گریاو ،چرا د هیسا
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 اکراه گفت : با

 

 کنم! یزودتر بگو ! گوش م یبگ یخوا یم یهرچ-

 

 را در دستان سردش گرفت وبا التماس گفت : دستش

 

 میحرف بزن نیماش یتو میبر اینه !........ب نجایکنم ا ینه!.....خواهش م-

 

 کردیاحساس ضعف م انهیم نیدستانش قبلش فشرده شد ، نبرد عقل واحساسش شروع شده بود واو در ا یسرد از

 

را  لیدرب اتومب نیط خارج شد . مثل مسخ شده ها به دنبالش راه افتاده بود آرم ایواز در ح دیبه دنبال خود کش او را نیآرم

خودش هم سوار شد ودر کنارش نشست ؛همه ذهنش  یگشود وبه او کمک کرد سوارشود .درب سمت اورا بست وپس از لحظه ا

 نبود نیآرم یرفتارها زکدام ا چینزد تماس بهار بود واصال متوجه ه

 

 : دیکوتاه به طرفش برگشت ومهربان پرس یپس از مکث نیآرم

 

 ؟ میکجا بر یدوست دار-

 

 وگزنده گفت : تلخ
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 رفتنو داشته باشم ییحوصله جا ادیبه من م-

 

 کنم بهم بگو چرا ؟ یخواهش م-

 

 زمزمه کرد : آرام

 

 ؟ یچرا چ-

 

 یکنارم بمون شهیخوام هم ی؛من که گفتم عاشقتم وم میبرس نجایبه ا دیچرا ما با-

 

 وبا اندوه گفت : دیکش یقیعم نفس

 

که با هم ازدواجم  یدر صورت یبهم گفت اطیح نیهمون تخت ،وسط هم یرفته رو ادتی!...... میما از اول قرار باهم موندن نداشت-

 تو ندارم یزندگ یتو ییجا چیچون من ه میزود از هم جدا بش یلیخ دیبا میکن

 

 به خرج دهد متیبود که مال نیتالشش ا تیخسته شده بود اما نها یتکرار یحرفها نیا از

 

 رو به خاطر اونهمه غرور پرداخت کردم ی!..باور کن من تاوان سخت هیصد بار بابت اون حرفها ازت معذرت خواستم سا-

 

 گفت : یظیپوزخند غل با
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 یکن یبا زور تحملم م یدار یگفتیم تو گوشمه که هر روز بهم ؛هنوزیو پرداخت کرد یآره تو تاوان سخت-

 

 باهات بد کردم اما ......... یلیدونم خ یم اریبه خاطرم ن گهیتو رو به خدا اون روزها رود هیسا-

 

 گفت : یرا قطع کرد وبه تند حرفش

 

پس دادمو فراموش  و به جرم نکرده تاوان دمیرو که زجر کش یا هیثان هیثان یخوایمنه ؛چطور ازم م یاز زندگ یاون روزها قسمت-

 کنم

 

 گفت : مستاصل

 

 میبا عشق ادامه بد مونویزندگ میتون یما م هیسا-

 

 گفت : یغرور ولجباز تینها با

 

و  یراحت یکنم ؛....منو طالق بده و زندگ یتونم عاشقانه با تو زندگ یوجودم پراز نفرته چطور م ی!.....وقت نیمن از تو متنفرم آرم-

 بهم پس بده یکه ازم گرفت

 

 به فکر فرو رفت یفرمان گذاشت ولحظه ا یتکرار مکررات خسته بود .کالفه سرش را رو نیا از
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اول خودش اما او عادت  یبود درست مثل روزها رینظر داشت چقدر آشفته ودرگ ریتفاوت وسرد حرکاتش را ز یب یبا نگاه هیسا

 کردیکرده بود پس اوهم عادت م

 

 : دیشد وپرس رهیاز عمق وجود به او خ یرا بلند کرد وهمراه با آه سرش

 

 ؟ یفقط بهم بگو چرا ازم متنفر-

 

 را از او گرفت وبه ته کوچه زل زد وآرام گفت : نگاهش

 

وبس !.....اگه مجبور  شهیفقط در خودش خالصه م اشیکه دن یازت متنفر بودم ،از شخص شهیوقت دوستت نداشتم ؛هم چیه-

 لحظه هم کنارت باشم کی یخوام حت ینم ست،یاون ن گهیملت کنم فقط به خاطر پدرم بود، اما حاال که دشدم تح

 

 گفت : یزده به تند جانیوه برآشفت

 

 ! ونهیدرم یا گهیکس د یچرا؟ چون پا-

 

 دیو پر از شک وترد اهیس نهمهیمرد ا نیداشت چراقلب ا یبرنم شینهایو توه ریبه طرفش برگشت هنوز هم دست ازتحق ظیغ با

 کردیباهم عوض شده بود چرا دلش هوس م شانی.انگار جا ستین انیدرم یمرد چیه یمجبور نبود قسم بخورد که پا گریبود.اما د

 امتحان کند مه نیبود را آرم دهیکه او کش یهمان زجر

 

 گفت : نیخسته وغمگ ینگاه با



 یمهمان زندگ

1492 
 

 

 ریتونم ز یکردم م یو دوست داشتم ؛فکر م یا گهیکس د یبش مید زندگتو با اجبار وار نکهیا از قبل من..! ……آره درسته،-

اونو از تو  ادیهم نتونستم  هیثان کی یتو حت یهایکردم چرا که با همه بددل یفشار جبرو تعصب تو اونو فراموش کنم ،اما اشتباه م

 ذهنم خاموش کنم

 

 دیکش ادیخشم فر تیوبرافروخته و با نها دیشعله کش کبارهیبه  نیآرم چهره

 

 یکارو ندار نیدونم که جرات ا یشناسم؛ م ی؛من تو رو م یگ یمثل سگ دروغ م یدار -

 

 گفت : یپوزخند با

 

 رهیگ یاومدنش اجازه نم یوقت برا چیمهمون ناخونده است که ه هیخواد جناب دکتر ! یعشق جرات نم-

 

 زد : داد

 

 یبهش ندار یحس چیکه ه یبش یکی یکه با مرد یستین ییدونم تو دختر هرزه و هرجا یبرا من سفسطه نباف ؛من م-

 

 .......... یمن به خاطر پدرم حاضر بودم هرکار-

 

سوخت با  یطرف صورتش داغ شده بود وم کیاصابت کرد  شیکنار شهیهوش از سرش پراند ؛سرش با شدت به ش یلیس برق

 شد وبغض آلود گفت : رهیپر از اشک به او خ یچشمان
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 ازت متنفرم شهیکارهات هم نیبه خاطرهم-

 

 : دیرا به چنگ گرفت وعاجزانه نال شیبازو عیسر نیشود ،آرم ادهیدر را گرفت پ رهیدستگ

 

 رمیم یکه من بدون تو م یدون ی!تو م یسنگ دل باش نهمهیا یتون یتو نم هیسا-

 

 گفت : یزیمکه اشک در چشمانش حلقه بسته بود .به طرفش برگشت وهمراه با لبخند تمسخر آ یحال در

 

 دیگفت نبا یکه بهم م یستین ی..........مگه تو همون آدم دنیپر کش کبارهیپس اون همه اعتماد به نفس کجا رفتن ! همشون به -

که از روز اول  یشد یشده خودت وابسته وگرفتار دختر ی!حاال چ هان……هییچون قرار مون جدا یوقت وابسته من بش چیه

با  یخوام ونه زندگ یمن نه شما رو م یبخش با همه تنفر وغرورت فقط بهش گفت دیوام زیکلمه محبت آم هی یبه جا ییآشنا

 هیعذابه!  هیازدواج با من برات  یتموم بهم گفت یکه با سنگ دل یستیمگه توهمون آدم ن یگرفت یشما رو .........هان !..چرا اللمون

 بود !سخت بود ،درد داشت بمنم عذا یکه برا یفهمی!.......هان !پس چرا حاال خودت نم رهیگناه کب

 

 تاسف چند بار تکان داد وبغض الود ادامه داد یرا از رو سرش

 

همسردر کنارم  هیکه بهت به عنوان  یووقت یچقدر زجرم داد یدون یفراموش کنم ؛م یرو به سادگ نهاینه !.....ازم نخواه همه ا-

وتو  دمیاز ترس و وحشت به خودم لرز یواریاون چهار د یوقت تو ریچند شب تنها تا د یفهم ی؛م یداشتم کنارم نبود اجیاحت

؛همون  یبود یاون شرکت لعنت یخونه منتظرته سرگرم کارها یو آرزو تو دیهزاران ام ادختر جوون ب هی نکهیاز ا الیخ یب

 یهمه اون چهار ماه اسارت به راحت ید؛فکر کر یخودت کرد یپول پرست یفدا مویکه به خاطرش منو، احساسمو،زندگ یشرکت

 شن یفراموش م
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 گفت : دیونا ام مستاصل

 

همه حرفهات  یکه بهم بگ یکنم فقط به شرط یتلخ و برات جبران م یتمام لحظه به لحظه اون روزها هیبه مقدسات سوگند سا-

 ستین تیزندگ یتو یشکیدروغه وه

 

 سرد وآزار دهنده گفت : یرا از او گرفت وبا لحن نگاهش

 

 و دوست دارم یکی؛من واقعا  ستیمن دروغ ن یکدوم از حرفها چیه-

 

 را محکم گرفت وبا شدت تکان داد وگفت : شیومستاصل شانه ها درمانده

 

 !بهم بگو همه حرفهات دروغه هیکنم سا یخواهش م-

 

مرد را با همه  نیکرد او ا یم یاحساس ضعف وناتوان راینگاه ملتهب وگ نیا ریشد در ز رهیخ نشیعمق چشمان خسته وغمگ در

 دیپرست یوجود م

 

 : دینال عاجزانه

 

 غافل بشم ادشیهم نتونستم از  یلحظه ا یکه حت هیبه روح پدرم قسم همه وجودم مملو از عشق به مرد-

 

 : دیکش ادیازخشم او را به عقب هل داد وفر پر
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 نمتیت ببوق چیخوام ه ینم گهی!.......د رونیگمشو ب-

 

 به او نگاه کند آرام گفت : نکهیبدون ا زینفرت انگ یبا لحن نیدر را گرفت ودر را گشود آرم رهیدستگ

 

 یخالص بش یاسارت و بدبخت نیاز ا عتریتا سر رهیوقت دادگاه بگ هیگم زودتر  یم ینیبه ام-

 

آکنده از غم واندوه از  یبا قلب یحرف چیه یانداخت وب نیبا حسرت به آرم یشکست وچشمانش پر از اشک شد نگاه دلش

 یانداخت سرش را رو نینگاه را به آرم نیلحظه قبل از ورود به خانه سرش را برگردانند وآخر نیشد .در آخر ادهیپ نشیماش

 را نیشدبود هم عاشقانه آرم یسوخت .باز هم دچار احساس دوگانه ا شانیهر دو یفرمان گذاشته بود .دلش به حالش سوخت ،برا

 از او متنفر بود شیرهایوتحق نهایبا او بودن بود وهم به خاطر همه توه یبایز یدوست داشت ودلتنگ لحظه ها

 

 یبود چرا که او هرگز نم نیاز دست آرم ییتنها راه رها نیرا از دست داده اما ا نیآرم شهیهم یحرفش برا نیدانست که با ا یم

 کند که قرار است همه عمر حسرت وندامت به همراه داشته باشد یاحساس یتوانست خود را فدا

 

 یدیدیتو چشـــ ـــمام م نویا ؛یتو بــــ ـــــود امیدن تموم

 

 یدیخندیباورت نبود؛ به حس من م یتو عشـــق

 

 چشــام یحساب نکن؛ دروغ نگو تو میسادگ رو
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 خوامینم یعشق دروغـــ ـــ گهیبرام اما د سخته

 

 قلبتو امروز پس بدم دیمن خداحــــافظ با از

 

 بکنم عشــ ـــق تورو از دست بدم یخال امویدن

 

 ـــه تنهـــ ــــا بمونم شــــیهم خوامیمن خداحافظ م از

 

 دونمیازت نم یـــ چــــیه دمیخـــــوب فهم نویا حاال

 

 یدینفهم نویما فاصله بود اما ا چاره

 

 دمیبه آخر راه رس یبود ول رید کمی دیشا

 

 تو هیبشم شب یکیخواد منم  یدلم م حاال

 

 من برو یپس بده از لحظه ها خاطرهامو

 

 مطلق یمن خداحافظ از مهد از
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 وهفتم ستیب فصل

 

 لیداد واز اتومب رونیب قیو عم زیپر از اندوه به آن انداخت . نفسش را حزن انگ یاش را برداشت ونگاه یدست فیک یرو یآب پوشه

 شد دهایپ

 

در  یکه چهره مهربان مهر دینکش یوزنگ را فشرد طول ستادیاز پله عمارت پدرش باال رفت وپشت در ا یخسته وعصب ییگامها با

 زد وگفت : شیبه رو یمنتظره پسرش لبخند ریشادمان از حضور غ یچهار چوب در ظاهر گشت .مهر

 

 یاز ما کرد یادیچه عجب -

 

 قدم جلوتر از مادرش به طرف سالن رفت وگفت : کیمقابل در کنار رفت تا او وارد شود  واز

 

 یدون یگرفتارم تو که م یلیروزها خ نیا-

 

 یر یگفت شرکتم منظم نم یپدرت م -

 

 : دیمبل انداخت واز جواب به مادرش طفره رفت و پرس یخودش را رو یحال یب با

 

 ؟ ستیبابا خونه ن-

 

 ست وگفت :کنارش نش یمهر
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 یباهاش دار ی؛کار ومدهینه هنوز ن-

 

 ! ادی؟صداش نم یچ نیآرت-

 

 نداره بره ،.... یا گهید یاحتماالرفته کلوپ ،اون که جا رونیتو رفت ب یپا شیپ-

 

 : دیپرس یاز مکث کوتاه پس

 

 ؟ یشام خورد-

 

 کوتاه وسرد جواب داد : یلیخ

 

 ندارم لیم-

 

 در دستش را به طرف مادرش گرفت وگفت : وپوشه

 

 بده بهش نویتونم منتظربابا بمونم ، لطف کن ا یعجله دارم نم-

 

 دیپرسشگرپوشه را ازدستش گرفت وپرس ینگاه با
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 ه؟یچ نیا-

 

 وگفت : دیکش شیموهها انیم یدست کالفه

 

 ییجدا یبرا ازیمدارك مورد ن-

 

 دیپرس متجب

 

 ؟ یک ییجدا-

 

 حوصله گفت : یو ب زد هیمبل تک به

 

 ! هیمعلومه ،مگه من چند تا زن دارم!...از سا -

 

 دیونال دیپر رونیب شیاز ته گلو یکوتاه غیاراده ج یب

 

 ! نیآرم یزنیحرف م یاز چ یتو دار-

 

 وگفت : دیکش قیعم ینفس
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 میشیاز هم جدا م میدونن که ما دار یهمه م ستین یا زتازهیکه چ نیا-

 

 گفت : شانیپر یوبا لحن هراسان

 

 یخام حرفها یکه بخوا یباش فیضع نهمهیکردم تو ا یوقت فکر نم چیاما ه شنومیم هیوقته که دارم از سا یلیخ نویآره من ا -

 یاون بش

 

 گفت : یاز خشم وبه تند پر

 

ازم  گهی،م خوادیبرگرده ،اما نم شیبه پاش افتادم والتماسش کردم به زندگ یکردم که نکردم ؟!؛..من حت یچکار م دیبا گهید-

 متنفره !

 

 کرد آرامش را به پسرش برگرداند یآرام سع یبا لحن یمهر

 

 ادیدرك کن وبهش فرصت بده با خودش کنار ب کمی،اونو  هیروح تیتو چه وضع هیسا یدون یاما پسرم ! تو که م-

 

 از قبل گفت : متریمال یکم

 

خواد  ینم گهیخواد هر روز وهر ساعت داره بهم م ینم نویامان اون اچقدر بهش فرصت بدم مامان !تمام عمرم خوبه!......اما م-

 تونم مجبورش کنم کنارم بمونه یکنه؛ من که نم یباهام زندگ
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 ادیبدش ب انشیاز همه اطراف دیشده کامال واضحه که با دیشد یاون دچار افسردگ زمیعز-

 

 وگفت : دیکش یآه

 

 ازدواج شده نیهرگز منو به عنوان همسر خودش قبول نکرده وفقط به خاطر پدرش مجبور به ا هیمامان !سا ستین نیموضوع ا-

 

 گفت : یافتاد وناراحت یمهر یبه ابروها خم

 

 یزن یکه م هیاحمقانه چ یحرفها نیا-

 

 است هینظر سا نی،ا ستیحرفهام احمقانه ن-

 

 گفت : نگران

 

 خراب نکن هیبچگانه سا یبه خاطر حرفها تویپسرم زندگ-

 

 گفت : یتند به

 

 نیبحران انداخت نیمنو تو ا خودتونیب یکه با اصرارها نیمنو شما خراب کرد یزندگ-
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 یکه فراموش نکرد نویانتخاب خود تو بود نه ما !ا هیاما سا-

 

 کرد زمزمه

 

 دیانتخاب کرد نیاماشما منو مجبور به ا-

 

 یکه چقد دوستش دار ینبراش ثابت ک دینشده پسرم تو فقط با ریحاال هم د-

 

 وگفت: دیکش یقیعم نفس

 

هردومون به حالت  یهم زندگ ییتموم شده اگرچه با جدا گهیما بوده د نیب یبزنم هرچ یحرف هیخوام در مورد سا ینم گهید-

 گرده یقبل برنم یعاد

 

 اما پسرم............-

 

 مادرش را قطع کرد وگفت : حرف

 

 یاش و تو هیبوده اما من همه مهر هیبه خواست خود سا ییجدا نکهیمربوط به طالق و انجام دادم وبا ا یبه بابا بگو همه کارها-

 مدارکه مهیهم ضم ششیکردم و ف زیحسابش وا
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 از تعجب باز مانده بود ؛نگاهش را از او گرفت وادامه داد یجا برخاست دهان مهر از

 

 نوینباشه ؛ دارم ا میزندگ یتو یزن چیوه هیاز سا یاسم گهیبرگشتم د یخوام وقت یرم سفر ،م یم یتمدد اعصاب مدت یبرا -

 کنم مامان! یازتون خواهش م

 

 کردیوخواهش م زدیتوجه به مادرش که داشت او رابه اسم صدا م یمنتظرواکنش مادرش باشد ازسالن خارج شد وب نکهیا وبدون

 شد وبا سرعت باال ازباغ خارج شد نشیبماند سوار ماش یلحظه ا

 

 توام با غم واندوه او را بدرقه راهش کرد یبود،نفس نفس زنان ، نگران ودلواپس با نگاه دهیراه دو انهیکه به دنبالش تا م یمهر

 

ته مادرش خواس چهیباز یراحت نیبه ا شیزندگ نکهیخسته بود ؛از ا زیهمه کس وهمه چ گرازیگاز فشرد د یرا تا آخر بر رو شیپا

عقلش  یبود که فرمانروا دهینکش اضتیعمر ر کینگاه شده بود ،او  کیواحمقانه خام معصومه  یبه سادگ نکهیقرار گرفته بود ؛از ا

 ،احساس شود .

 

بود .در  دنشیکه حاصل سالها درد کش ییاضتهایبود ؛همه منطقش را ،همه ر ختهیرا بهم ر شیدختر ساده وآرام همه زندگ نیا

 او با همه فرق دارد دیشیاند یبود که م نیبا همه فرق داشت وتنها اشتباهش هم هم نظرش او

 

 انداخت یوچهره پاك ومعصوم که ناخواسته قلبش را به تپش م یعسل یبایبا چشمان ز یدختر

 

در  وارید کیتنها با فاصله  هیسا نکهیصبح چشم برهم ننهاده بود و از ا دهیسرکوب احساساتش به اوتا به سپ یکه برا ییشبها چه

 وخشنود بود یکشد راض یکنارش نفس م
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 به من چه ساده دل سپردم لعنت

 

 مردمیبه من اگر واسش م لعنت

 

 منو گرفت و بعد ولم کرد دست

 

 که عاشقم کرد یبه اون کس لعنت

 

 به من چه ساده دل سپردم لعنت

 

 مردمیبه من اگر واسش م لعنت

 

 بوده یبگه که ماه من ک یکیبگه... یکی

 

 بوده یگناه من ک مسبب

 

 بود نیمن از نگاه تو هم سهم

 

 بود نیقسمت بهتر نیتو بدتر عشق
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 دل بارون منو عاشقم کرد تو

 

 و آسمون ولم کرد نیزم نیب

 

 شد نیشد که ا یبگه چه جور یکی

 

 شد نیتو آسمون و من زم سهم

 

 یفالح اریبه من از ماز لعنت

 

چهره مهربان  دیکش نییرا پا رشیآفتابگ اریاخت یرا خاموش کرد و ب لشیاتومب ستمیبود س یکالفه وعصب نیسنگ کیتراف پشت

و  حیلبخند مل نیا شهیانداخت اما برخالف هم شیبایبه چهره ز یبود نگاه شیآرامش بخش لحظه ها شهیهم هیوجذاب سا

 سوهان روحش شده بود نیریش

 

 ظاهر افسونگر ومعصوم را خورده بود نیا بیاشتباه کرده بود که فر چقدر

 

اش با بهراد راه داده بود  یدوست یمیصم میاعتماد کرده بود واو را به حر اوشیکه به س یاشتباه کرده بود درست مثل وقت بازهم

 را شیهمه زندگ هیبهرادش را از دست داد وبا اعتماد به سا اوشی.با اعتماد به س

 

چهره چقدر  نیکرد نگاه کردن به ا یحس م یمشتش مچاله کرد به خوب انیو پر از خشم در م دیکش رونینفرت عکس را ب با

 دهد یآزارش م
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****** 

 

 لبه تخت ، کنارش نشست ومهربان گفت : یرو یمهر

 

 یکن یخودتونابود م یزندگ یبا لجباز ی! تو دار زمیعز -

 

 وآزار دهنده گفت : سرد

 

 نیکه از اول باهام صادق نبود نیمنو شما نابود کرد یزندگ-

 

 وگفت : دیاز سر حسرت کش یآه

 

رو که الزم بوده به توبگه رو گفته پس  یزیبه من گفت هرچ نیباور کن آرم یول می،ما همه به تو بد کرد یگ یآره تو درست م-

 میبه تو بگ یزیدر مورد بهار چ ستین یازین

 

 الود گفت : بغض

 

 با بهار از من پنهون کنه شویداره نامزد یهنوز هم سع نیآرم-
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 نبود نی!بهار هرگز نامزد آرم هیسا یکن یاشتباه م یتو دار-

 

 شما بوده نیقرار ب نیاما ا-

 

 نیبود که من دوست داشتم نه آرم یزیچ نیا-

 

 بهارو دوست داشته نمیدونم که آرم یمن م-

 

 کرد یتموم م زویبل از مرگ بهراد همه چبود ق یبه بهار نداشت ؛چرا که اگر حس یحس چیه نیآرم-

 

 تونم باهاش ادامه بدم یودوست داره نم یا گهید یکیکه اون  یحس نیاما من با ا-

 

 باور کن نویکنم ا ی!خواهش م هیفقط تو رو دوست داره سا نیآرم-

 

 حرفهاتونو باور کنم نیحاال چطور توقع دار نیشما هرگز با من روراست نبود-

 

 گفت : درمانده

 

 کنه یکه هرگز در مورد احساسات فرزندش اشتباه نم یمادرم! مادر هیمن -
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 منو انتخاب کنه نیوجود اونو مجبور کرد نیخواد اما با ا یاون بهارو م نیدونست یشما م-

 

 بود؛ نه ما! نیخود آرم میانتخاب تو تصم-

 

 داره یاون مشکل روان نیدیفهم یو م نیاشتاون خبر د یماریچون همتون از ب نیدونست یم شویاصل لیوشما دل-

 

که داشت با غم مرگ  یزمان یدونه قرص اعصابم مصرف نکرده ،حت کی،اون در تمام طول عمرش  هیمن آدم سالم نی!آرم هیسا-

 دیجنگیبهراد م

 

 گفت : هیشکست وبا هق هق گر بغضش

 

که اگه  نیکرد ی؛کار نیچه به روزم اومده شما به خاطر پسرخودتون منو بدبخت کرد دینی!من سالم وسرحال نبودم ؛بب یمن چ-

 تونم راحت بخوابم یقرص نخورم نم شهیش هی یروز

 

 غصه گفت : با

 

 ینم نویکنه اما تو ا یهر کار شییحاضره به خاطر برگشت تو به زندگ نی؛آرم ید یخود عذاب م یخودتو ب یدخترم تو دار-

 یخوا

 

 گفت : هیگر با
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 اونو آزار نده مجبوره منو تحمل کنه نکهیا یتپه وبرا یم یا گهیزن د هیدونم قلب همسرم به خاطر یم یچطور بخوام وقت-

 

 ادامه داد دیکش یاش را باال م ینیکه ب یروان شده بر گونه اش را سترد و در حال یکف دست اشکها با

 

خونه وادت اعتماد ندارم پس خواهش  یکدوم از اعضا چینه به شما ونه به ه گهی!من د دیتنهام بذار کنمیخانم ! خواهش م یمهر-

 کنم بذار راحت به درد خودم بسوزم یم

 

 از جا برخاست وناراحت گفت : نیگرفته وغمگ یمهر

 

 یبدونو  یزیچ هیخوام  یکنم ؛اما م یمنم اصرار نم یبهش بد گهیفرصت د هی یتون یکه نم یمتنفر نیاز آرم نهمهیحاال که ا-

 یاومد و بزرگ شد ؛حت ایخودم به دن یدستا یکه تو یدختر یدخترم بود شهیمن هرگز تو رو عروس خودم ندونستم ؛تو هم

موند پس  یخواه یباز هم دخترم بباق یجداهم بش نیاگه از آرم یحاال حت پسهم دوستت داشتم  یکه ازم دور بود ییسالها

 ثل قبل دوستت داشته باشماجازه رو بهم بده تا م نیکنم ا یخواهش م

 

 انداخت وآرام گفت : ریرا به ز نگاهش

 

 چند وقته فراموش نکنم نیکنم که محبتهاتونو تو ا یخودمو م یبتونم ببخشمتون اما همه سع ستمیمطمئن ن نکهیبا ا-

 

 وگفت : دیشد وبا محبت گونه اش را بوس خم

 

!........به  یدار نیکه به آرم هیفقط به خاطر احساس یمتالطم وآشفته ا نهمهیواگه حاال ا یدار ایدر یبه پاک یدونم تو قلب یمن م-

 فرصت بده تا خودشو برات ثابت کنه هی نیآرم
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من  میتصم نیاز ا نمیآرم دی؛شما هم مطمئن باش ستین گهیکرد پدرم بود که د یبهم وصل م نویکه منو آرم یتنها رشته ا-

 وخوشحاله یراض

 

 غصه اتاقش را ترك کرد واو را با افکارش تنها گذاشت مملو از یبا قلب یمهر

 

را شوك زده کرده بود وهمه او را مورد سرزنش  شیخبر عمه ها نیمثل بمب در خانواده منتشر شد ؛ا نیجدا شدن او از آرم خبر

را در خانواده به راه  ییآبرو یب نیفرصت نداده خاك پدرش سرد شود و ا یاو حت نکهی. عمه بزرگش از ادادندیومالمت قرار م

 یوخواهش از آنها م هیقانع شود تنها با گر لشانیشانودالیکه با حرفها ییبود، اما او به جا تانداخته به شدت از او دلخوروناراح

به مادرش گفته بود اگر واقعا او باعث  ادیوفر دیبا تهد کباری یدخالت نکند ؛حت شیخصوص یخواست راحتش بگذارند ودر زندگ

دانست با  یآشفته ومستاصل نم دینشود ناه هیبق یسرافکندگ اعثب نیاز ا شتریرود تا ب یخانه م نیخانواده است از ا ییبروا یب

 شدن دختر جوانش را قبول کند وهیب ایو دییایمرگ همسرش کنار ب

 

 نیآرم یکرد خال وجود  یبوده ؛هرگز فکر نم دهیند گریداشت تا به امروز او را د نیکه دو هفته قبل با آرم یدارید نیاز آخر بعد

 حس شود وآزارش دهد شیدر زندگ نهمهیا

 

که داشت به شدت متنفر بود چرا که  یاحساس دوگانه ا نیاز ا ستادیوپشت پنجره ا دیاز جا پر اریاخت یب اطیزنگ در ح یصدا با

 او را تحمل کند یب یخواهد سالها یقرارش است چگونه م یدلتنگ وب نهمهیا یوقت دیفهم ینم

 

 یبعد با پاکت یخانواده اش به طرف درب رفت وآن راگشود .لحظه ا یزندگ یروزها نیا یآشفتگ نیاز ا نیغمگ ییبا گامها ساغر

 شد واز پله ها باال رفت اطیدر دست وارد ح
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به  اطیکه دوباره زنگ در ح دینکش یلبه تخت نشست وخودش را مشغول کتاب شعرش کرد طول یرو یسرخورده وعصب یحالت با

 دیپرت کرد ودراز کش یعسل یکتاب را رو دیاز خود نشان نداد ونا ام یواکنش چیه نباریا یصدا درآمد ول

 

 در چهار چوب در اتاقش ظاهرشد ومهربان گفت : ساغر

 

 ؟یداریب یآبج-

 

 طرفش برگشت وگفت : به

 

 دیشه خواب یم نیتکه تو خونه راه انداخ ییسر وصدا نهمهیآره !مگه با ا-

 

 وگفت : ستادیسرش ا یچند قدم باال با

 

 ! ینامه دار هی-

 

 دیشد وپرس زیخ میتخت ن یرو

 

 ( نهیاز آرم دیپرس یخواست م یدلش م دی؟)شا هینامه !...از ک-

 

 نامه را به دستش داد وگفت : نیگرفته وغمگ یبا چهره ا ساغر
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 یفهم یبخونش ؛خودت م ایب-

 

اتاق را ترك کرد بهت زده او را بدرقه کرد کامال مشخص ومشهود بود که از  عیسر یحرف چیه یرا از دستش گرفت وساغر ب پاکت

 ستیکه آن چ دیفهم یدلخور وناراحت است اما نم یزیچ

 

 آرم دادگاه ، دنیکرد با د شیورو ریرا از در گرفت وبه پاکت در دستش انداخت ،ز نگاهش

 

توانست به وضوح نوشته  یرفت و نم یم یاهیدادگاه ، چشمانش س هیلرزان پاکت را باز کرد ؛احضار یدستان. با ختیفرو ر قلبش

 ها را بخواند

 

 دیلبش ماس یو لرزش دستانش لبخند بر رو دهیچهره رنگ پر دنیسرخوش وشاد وارد اتاقش شد وکنارش نشست اما با د نینازن

 دیومضطرب پرس

 

 حالت خوبه ؟ هیسا-

 

 بود آرام نجوا کرد هیاحضار یهنوز رو نگاهش

 

 ستمینه اصال خوب ن-

 

 وگفت : دیکش رونیانگشتانش ب انیرا از م برگه
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 ه؟یچ نیچرا ؟مگه ا-

 

 آلود گفت : بغض

 

 !..... نیدادگاه !.........آرم هیاحضار-

 

 سرش را به آغوش گرفت وگفت : نیصورتش را گرفت نازن یمحابا پهنا یشکست واشک ب بغضش

 

 یازش جدا بش یخوا یچرا م یدوستش دار نهمهیتو که ا زمیآخه عز-

 

 گفت : هیهق هق گر با

 

 است گهید یکیدونم وجودش متعلق به  یکه م یکنم در حال ییخوام عشقو ازش گدا یچون نم-

 

 نمیخودم بب یتو با چشما یخوام نابود یو من نم یشیتو بدون اون نابود م هیسا-

 

 گفت : یشگیهم ین شده بر صورتش را پاك کرد وبا غرور ولجبازروا یکف دست اشکها با

 

 بدون او بسازم مویوزندگ امیاحساسم کنار ب نیتونم با ا یتونم ؛ ...من م ینه من م-
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 هیسا یزن یم بیبه هر دوتون آس یسرکش نیبا ا یتو دار-

 

 کنه یبا من بره وبا بهار زندگ ییتونه بعد از جدا ی؛اون م میعمر زجر بکش هیخوام هر دومون  ی!من نم یتنها راه حل ناز نیا-

 

 یکن یم گهید یکی یفدا تویخودتو وزندگ ی!........دار هیسا یاحمق یلیتو خ-

 

 میما با هم حرفهامونو زد -

 

 پراز اندوه ادامه داد : یانداخت وبا لحن هیبه برگه احضار ینگاه

 

 ! یتونم دوباره به آرامش برسم ؛...مگه نه ناز یومن م شهیتموم م زیهمه چ گهیتا چند روز د-

 

 وگفت : دیکش یقینفس عم نینازن

 

 یبرس شیبه آسا یبتون ییجدا نیبا ا دوارمیاماام ستمیمطمئن ن نکهیبا ا-

 

 وبغض گفت : جانیه با

 

 بود میگاشتباه زند نیاو بزرگتر دنی؛د فتهیخوام هرگز چشمم تو چشمش ب ینم گهیدانشگاهمو عوض کنم ؛د دیبا-
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 کنم آروم باش ....... یباشه !حاال خواهش م-

 

 تواندیبپاست وتنها به خاطرغرورش است که نم یکرد در درونش چه آشوب یحس م یبه خوب نینازن

 

حس که او با  نیآمد اما ا یکس بر نم چیاز دست ه یکار چیبود که خودش گرفته بود وه یمیتصم نی.ا دیایموضوع کنار ب نیا با

 وجدانش ناراحت بود زندیم هیرا به سا بیآس نیسکوتش دارد بزرگتر

 

بردارد که ممکن بود همه  یتوانست پرده از راز یقول داده بود ونم هیرفت او به سا یبود و کلنجارم ریروز با خودش درگ تمام

و  دیترس یم هیبه سا انتیاو از خ ردیبگ یتوانست به سادگ یرا نم یدرست ومنطق میرا تحت شعاع قرار دهد اما تصم هیسا یزندگ

 یهرگز شاد وسرحال نم گریرا د هیسا شکستیسکوت را نم نیامامطمئن بودکه اگر ا لخورشودخواست تنها دوستش از او د ینم

 دید

 

فرستاد  رونیب یاش نهاد ونفسش را عصب نهیس ی،دست رو ستادیا نیو اضطراب پشت درب دفتر آرم شیاز تشو ییایدن با

کرد افکار مسموم کننده را ازذهن خود دور کند وبا  یسع کردیاش م یکالفه وعصب شهیزده هم خیمرد  نی.همکالم شدن با ا

 به درنواخت . یضربه ا یهرچند نسب یآرامش

 

زده آن  جانیگرفت وهدر را  رهیبه خود دستگ یبیرا همخانه قلبش کرد با نه دیوترد یباز هم دودل نیمحکم وپر ابهت آرم یصدا

 یا هیاش حاال در دستان او بود ،سا هیسا یچرا که زندگ بودیمحکم م دیشد،با یدرونش م جانیترس و ه یقربان دیراگشود ، نبا

 با ارزشتر بود شیبرا یزیاز هرچ ایدن نیکه در ا

 

 نگونهیاو را ا رونیآن ب یجالب زیدانست چه چ ینم کردیم ریخود س الیدر عالم خ رهیدر چهار چوب پنجره وپشت به در خ نیآرم

 که از زور استرس درون لرزش گرفته ؛ گفت : ییوبا صدا ستادیا زشیجذب و درخود فرو برده است .کنار م
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 !دیخسته نباش-

 

ا آرام سرش ر گشتیازشناخت صاحب صدا م یمبهوت ماند انگار در ذهن مشوش بدنبال رد یآشنا لحظه ا ییتن صدا دنیشن با

 ماند ، زمزمه کرد رهیبه طرفش چرخاند ونگاه متعجبش در دوچشم هراسان خ

 

 ! یمرس-

 

 وارام گفت : دیکش یگرید قینفس عم شیکنترل لرزش صدا یبرا

 

 ؟ رمیتونم چند لحظه وقتتون وبگ یم-

 

 زده جواب داد خی سردو

 

 باشه ! هیاز سا ریبه غ یزیاگه در مورد هر چ-

 

 گفت : نیغمگ

 

 است هیاتفاقا در مورد سا-
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 گفت : یتفاوت بازهم به طرف پنجره برگشت وبا لحن تلخ یب

 

 ستین یچیه هیمنو سا نیب گهیها گفته شده ،د یهمه گفتن -

 

 جواب آنجا نبود : نیا دنیشن یاو برا دیلبش را به دندان گز قراریوب مستاصل

 

 هست ! یزیچ هیاما هنوز -

 

 اعتنا وسرد بدون آنکه به طرفش برگردد نجوا کرد : یب

 

 شهیونابود م ستیروزها ن نیارزش که هم یاحساس احمقانه وب هی-

 

 : دیزده نال جانیدهانش را قورت داد و ه آب

 

 داره! اجیبه شما احت هیاما دکتر! سا-

 

 گفت : یطرفش برگشت وبه تلخ به

 

 بارها با نگاه پر از نفرتش بهم ثابت کرده نویبه من نداره ا یازین چیه هیسا-
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 دردآلود آرام گفت یلحن با

 

 شهیواقعا بدون شما داره نابود م هی،سا گمیاما من دروغ نم-

 

 : دیتلخ نال یبه او انداخت وهمراه با پوزخند زیآم ریتحق ینگاه

 

 از تو! شتریب هیوسا دیشما هردو احمق-

 

 ستین یمناسب طیدر شرا یاون از نظر روح-

 

 گفت : تیوبا قاطع دیاز سر درد کش یآه

 

 شهیحالش بهتر م ییبا جدا -

 

 نشست وآرام وبغض الود زمزمه کرد زشیمبل کنار م یرو نیتعارف آرم بدون

 

 وبه وضوح تو چشماش خوندم یستیدادگاه براش حکم مرگو داشت ،من ن هیاحضار روزید-

 

 گفت : ظیغل یزهرخند با
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 حرفتو باور کنم ! نیا یچرا توقع دار-

 

 ماند رهیدر چشمانش خ قیرا بلند کرد وعم سرش

 

 دروغ گفتن به شما ندارم یبرا یلیمن دل-

 

 گفت : ی، به تند یاز زور ناباور دمی،شا یعصب یکم

 

 ؟ دتونهیجد یباز نیبرسم !،............ا میبه او به زندگ یونگران هیبدون فکر به سا دیزاری؟......چرا نم یینجایپس چرا ا-

 

 دیکش قیعم یکنترل تزلزل درونش نفس یبرا بازهم

 

 ! تهیواقع هی نی!....اما ا دیمنو باور نکن یکه حرفها دیشما مختار-

 

 : دیخم شد آشفته پرس زشیم یرو به

 

 که ! فتمیکه برم وبه دست وپاش ب ی؟.......توقع ندار یینجای؟..چرا ا یخوا یم یراست وپوست کنده بگو از من چ-

 

قلبش فشرده  اریاخت یب زدیموج م نیکه در چشمان آرم یدرد نهمهیمرد محکم نبود .از ا نیلحن آشفته ولرزان برازنده ا نیا

 وچشمانش پر از اشک شد وبغض الود گفت :
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 خوام یشما نم نوازینه!......من هرگزا-

 

 و گفت : دیپر از درد کش یآه

 

لحظه هم  یکه حت هیوجود اون پر از عشق به مرد یدون یهم کردم !........ تو که ماما من به دست وپاشم افتادم ،بهش التماس -

 تونه فراموشش کنه ینم

 

 دینال یغصه از درد م بانیسر درگر نجایا یکیدو دلداده نبود ، نیحق ا یقراریغصه وب نهمهی، ا کردیم دادیب شیدر صدا غم

 آمد یبه رحم نم ندویدل خدا به حال ا ی،چرا حت کردیم هیخون گر یوسنگدل انتیآنجا از خ یگریود

 

 ارهیکنارتون دووم ب تونستینم هیسا اهیدل س نیوعداوته ،با ا نهیدکتر قلب شما پراز ک-

 

 دیانداخت وآرام نال یصندل یخودش را رو یخستگ با

 

 بود گهید یکیکنار من آرامش نداشت چون مالک قلب وروحش  هیسا-

 

 وبا آرامش گفت : آرام

 

 است هیاما اون مرد هنوز هم خبر نداره که صاحب همه وجود سا-
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 تلخ سرش را تکان داد وگفت : یپوزخند با

 

چقد دوستش  هیسا یگفت یوبه اون م یرفت یم یو سوهان روح من بش یاومد یم نجایا نکهیا یبه جا دی؛با یپس اشتباه اومد-

 داره

 

 وپر جربزه گفت : محکم

 

هم از  یلحظه ا یمدت حت نیچقدر دوستش داره ودر تمام ا هیتا به اون مرد بگم سا نجامی!.....ا نجامیخاطر ا نیمنم به هم-

 غافل نبوده ادشی

 

 زد وگفت : یشخندین یعصب

 

 اجازه رو بهت داده ! نیا یدفتر من ؟......ک ی؟.........تو نجایا-

 

 اعتنا باشد یب نیآرم یکرد به رفتار عصب یسع

 

 و محبتش محتاجه یچقدر به همدل هیبدونه سا دیاون با-

 

 یم شهی.چرا هم دیوتعصب زبانه کش رتیاش محبت کند همه وجودش در آتش غ هیازخودش به سا ریبه غ یمرد نکهیا از

 آرامش قلب او فرستاده . یرا فقط برا هیخدا سا دیشیاند
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 : دیکش ادینسبتا بلند فر ییوبا صدا یبرآشفت وبه تند یگریدر کنار مرد د هیتصور سا از

 

طالق ما رو ازهم جدا نکرده با حماقت بچگونه اش آبرو  غهیکه ص یدم که تا روز یهنوز زن منه و منم بهش اجازه نم هیسا-

 یبهش بگ نویوا یواعتبارمنو خدشه دار کنه،بهتره بر

 

 گفت : یخفه ا یجا به جا شد وبا صدا یمبل کم یرو

 

 شهیکه هست داغوتر م می ینیاز ا ییجدا نیشه ،اون با اجدا ب هیاز سا دیشما نبا-

 

 است هیخواست خود سا ییاما جدا-

 

که با همه بار اندوهش هنوز داشت با سماجت اقدارش را به رخش  یبا متانت در چشمان مرد یرا بلند کرد ولحظه ا سرش

 جمله کوتاه به زبان آورد : کیرا تنها در  کردیم ینیرا که ساعتها بردلش سنگ یتیماند .بغضش را فرو داد و واقع رهیخ دیکشیم

 

 عاشق شماست ! هیدکتر سا-

 

شده بود  شیمتنفر بود وحاال زندگ ردیقرار بگ چهیباز نکهی.چقدر از ا دادیشد ،راه نفسش چقدر سخت وآزار دهنده غذابش م مات

 نشست وگفت :لبش  یرو یزیلبخند تمسخر آم خبر،یملعبه دست دو دختر لجباز واز همه جا ب

 

 یگ یپرت وپال م یلینخورده آخه خ ییامروز سرت به جا یتو مطمئن-
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 دیدرماند نال ینگاه با

 

 ستیاز شما ن ریبه غ هیسا یتو زندگ یمرد چیکه ه دیباور کن دیخوا یچرا نم-

 

 پوزخندش شد ومحزون گفت : نیجانش ظیغل یاخم

 

 دهیاونو لو م شهیگه اگه خودشم بخواد برق چشماش هم یهرگز بهم دروغ نم هیچون سا-

 

 سیمدام با بزاق دهانش خ ادیز جانیکه در اثر ه ییلبها یرو یخنده اش گرفت ،اما تنها پوزخند نیآرم یالیخوشخ نهمهیا از

 ؛نشست وگفت : خوردیم

 

 دروغ بود هیشما خودش  یاما همه زندگ-

 

 !فیوکثدروغ بزرگ  هیدروغ بود !...... هیآره -

 

 گونه ادامه داد انیوغمزده وهذ دیوجود کش قیاز عم یآه

 

 یقسم نم لیدل یاگه چشماشم گولم بزنه اون روح پدرشو ب یشد وروح پدرشو قسم خورد ؛.. حت رهیدر عمق چشمام خ هیسا -

 خوره

 

 نیدر نگاه مضطرب نازن رهیمکث وخ یا لحظه
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مال  ویکه چرا حاضر شدم زن یمن یمن !........نامرد یو نامرد یپست یعنیمن !......... یرتیغ یب یعنیچه !.... یعنی یدون یم نیا-....

 است گهید یکیخودم کنم که دلش همراه 

 

 در کوره غصه کباب شد نیدرد دل نازن نهمهیا از

 

ضر شد با شما دونم چرا اون حا یم یدوستشم وبخوب نیتر یمیفقط باشماست ،من صم هی؛دل سا دیکن یاستاد شما اشتباه م-

 ازدواج کنه

 

 زد و کالفه گفت : هیتک یفرستاد وخسته به صندل رونیو غصه دار ب قیرا عم نفسش

 

 دونن ! یهمه م گهید نویاون فقط به خاطر پدرش حاضر شد زن من بشه ،ا -

 

 است . هیفقط ظاهر قض نیاما ا-

 

 یناباور دمیوشا دیاز سر ام یگرفت برق یبرق نیمغموم آرم چشمان

 

 زده ادامه داد جانیوه عیسر نینازن

 

خواست باور  یاما خودش نم خوندمینگاش م یتو نومنیبهتون عالقمند شده بود ا دیبر شیشما به خواستگار نکهیقبل از ا هیسا-

 نیا ستتونیخواست با هاتون ازدواج کنه م یاست اگر واقعا از شما متنفر بود و نم کدندهیاون چقد لجباز و دیدون یکنه ؛شماکه م
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بخواد نگران حالش  هینبود که سا ضیواجبار خالص کنه، اون که مر ریسرتا سر تحق یزندگ هیاز  وبه پدرتون بگه وخودش تویواقع

 وکه دوست داره رو از دست بده یبا مرد یخواست زندگ یکارو نکرد...... چرا ؟چون دوستتون داشت ونم نیباشه !....... اما اون ا

 

 از سر تمسخر گفت : یوپوزخند یناباور با

 

 پر از غم بود شهیونگاش هم دیکش یزجر م نهمهیپس چرا از بودن در کنار من ا-

 

تمام قلبشو  یبا سنگ دل شدیم کی. او هر بار که به شما نزددیقابل نفوذ باش ریسخت وغ نقدریکرد شما ا یچون هرگز فکر نم-

 دیدا یثابت کنه وبه آرامش برسه رو بهش نم در کنارتون خودشو نوکهیوبهش فرصت ا دیشکست یم

 

از  یدادن به بحث آه انیپا ی،برا گرفتیم یبه باز فشیرا با اراج هیدختر داشت غرور سا نیبحث کالفه اش کرده بود ، چرا ا نیا

 دیوپرس دیسر حسرت کش

 

 د؟یینجایدونه شما ا یم هیسا-

 

 کرد وگفت : بیسر تکذ با

 

 چقد تودارو لجبازه دیشناسیزاره شما که اونو م یبه شما گفتم منو زنده نم زویاون اگه بدونه که من همه چ-

 

 زد وگفت : هیتک شیصندل به
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 ! یکن یبزرگ نیبه ا یسکیبا اون ر تیدوست یرو یپس چرا حاضر شد-

 

 دیا هیمالک همه وجودسا دیحق شماست که بدون نیا-

 

 دیپرس یکامال تصنع یبه سر خانه اولش برگشته بود .با دستش به او اشاره کرد وبا آرامش بازهم

 

 ؟ یهم دار یلیحرفت دل نیاثبات ا یبرا -

 

باالتر از  یلیبگم چه دل دی، با دیلیدوست داشتنتون هم به دنبال دل یبرا ی؛اما حاال که شماحت ستیازنین لیبرا دوست داشتن دل-

،کالس فوالد ترم قبلشو با شما  لشیتحص یهمه سالها قیمن ،وبدون رف یحاضر شد برخالف خواهش و التماسها هیسا نکهیا

 رهیبگ

 

 اکراه گفت : با

 

 ارجمند از او بوده یفقط به خاطر خواستگار نیا-

 

 هیکرد اما سا یرخواستگا هیازخود سا یبود وهمون ترم اول به طور خصوص هیارجمنداز سال اول ورودمون چشمش دنبال سا-

 یحاج عل نباریکرد که ا انیب یبهش جواب رد داد اونم از رو نرفت و سال سوم به همراه خانواده اش درخواستش و رسم

حرف هم بزنه  هیفرصتو نداد که با سا نیبهش ا یقصد ازدواج نداره وحت هیاو گفت :فعال س ختیرودستشونور یپاک امرزآبیخداب

 نیکه ما چند یداد درصورت یاز ترم دوم انجام م نکارویا دیبا رهیخواست با شما کالس بگ یمند مبه خاطر ارج هیپس اگه سا

 میواحدمون وبا خود ارجمند پاس کرد
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 پس چرا اصرار داشت کالسشو بامن عوض کنه ؟ نجورهیاگه ا-

 

 نیقابل تحمل تر از حد تصور او هست ریزود متوجه شد اشتباه کرده و شما غ یلیچون خ-

 

 کرده بود جشیگ نینازن یحرفها

 

 خواد ازم جدا بشه ؟ یچرا برخالف عالقه اش به من م -

 

 .ادیتونه با گذشته شما کنار ب یچون نم-

 

 به خود گرفت وبهت زده نجوا کرد دیرنگ ترد یناباور نگاهش آن رنگ

 

 ؟ هیمنظورت چ-

 

و با  دیباهاش بهم بزن تونوینامزد دیدونه چرا برخالف عالقتون به بهار حاضر شد یشما با بهار خبر داره و م یاز رابطه عاطف هیسا-

 دیاون ازدواج کن

 

 خم شد وپراز خشم گفت : زشیم یدرهم گره خورد وبه رو شیابروها

 

 تو مغزاون فرو کرده ؟ اتویچرند نیا یک-
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 هخانواده شما اون یکه مشخصه تنها شخص صادق تو نطوریبرادرتون !......ا-

 

 زمزمه کرد یکسش بود خورده بود ،با ناباور نیکتریکه نزد یکس هیبارهم ضربه را از ناح نیچقدر سخت بود ،ا باورش

 

 اونو باور کرده ؟ یهمه حرفها هیوسا-

 

 کرد یباور م دیچرا نبا-

 

 گفت : یاز خشم به تند پر

 

 حرفها دروغه نیچون همه ا-

 

 یشما م یزندگ یبازنده تو کیخودشو  هیسا خینامزدش هم دروغه ؟!............... جناب مشا انتیدوستتون به خاطر خ یخودکش-

 به تنفر کنه لیعشق وعالقه اش به شما رو تبد کنهیخودشوم یبازنده که داره همه سع هیدونه ،

 

 گفته ! نیکه آرت ستین یزیاون چ تیاما واقع-

 

 ستمین نجایا تیدونستن واقع یمن برا-
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 مستاصل گفت :و کالفه

 

 شهی! چرا مثل هم یینجایکنه ؛ پس چرا تو ا یبهش گفته ،م نیکه آرت یفیمشت اراج هی یداره ؛منو وعشقمو فدا هیسا یوقت -

 یکن ینم تیوازش حما یستیکنارش ن

 

 یکه فکر م نهیحاضر شده به خودش افترا بزنه وخشم شما رو به جون بخره فقط به خاطر ا هیتا به شما بگم اگه سا نجامیمن ا-

 دیکنه شما ازش متنفر

 

 کرد یباورم م دیاگه منو واقعا دوست داشت با هیسا-

 

 نیکرد انتیوبهش خ نیاون شما رو باور کرد ، اما شما هرگز باهاش صادق نبود-

 

 وداد زد دیکش شیپنجه اش را درموهها یخستگ با

 

 ! یانتیچه خ-

 

 جا برخاست وگفت : از

 

خودشو گرفته  میتصم هی. سانیبشه اما شما با رفتارتون فقط آزارش داد کیکرد به شما نزد یسع یلیخ هیمدت سا نیدر طول ا-

نگه  یبرا دیدونیم تویحاال که واقع کنمیمنصرف کنه ،خواهش م مشیتونه اونو از تصم یازخود شما نم ریهم به غ یکس چیوه

 دیداشتن اون همه تالشتونو بکن
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صدا از دفترش خارج  یآرام و ب دید یکه او را در افکارش غطه ور م نیدرهم فرو رفته بود . نازن قیعم نینازن یحرفها ریتاث تحت

 شد.

 

 تپدیوعاشقانه م شودیمرد هم تنها به عشق دوستش گرم م نیکرد .او مطمئن بود که قلب ا یم یدلش احساس مسرت وشاد ته

و به طرف  دیکش قیعم یبود نفس یخشنود وراض دهیچالش کشغرور تنها دوستش را به  نینچنیبار ا نیاول یبرا نکهیواز ا

 قابل تحمل کرده بود ریسخت وغ شیترم را برا نیا هیسا یخال یکالسش رفت اما جا

 

 وهشتم )آخر( ستیب فصل

 

 معترضانه داد زد : دویسرش کش یحوصله پتو را رو یکه به در خورد ب یضربه ا با

 

 اعصاب شماتت وسرزنش هاتونو ندارم گهیکنم راحتم بذار ؛ به خدا د یمامان خواهش م-

 

 گفت : یآورد وبه تند رونیپتو ب ریکالفه سرش را از ز دیپاشنه چرخ یبه رو یخشک یبا صدا در

 

 مامان ....-

 

 وادامه حرف فراموشش شد ختیدر چهارچوب درب قلبش فرو ر نیآرم دنیبا د اما

 

 محکم وقاطع گفت : شهیمثل هم یدرهم وجد یمنظم واستوار پا به درون اتاقش گذاشت وبا چهره ا ییبا گامها نیآرم



 یمهمان زندگ

1531 
 

 

 ! یدردسر هیما شتریبچه شش ماهه ب هیاز  یدون یم چیه-

 

 ادبانه گفت : یو ب دیشد واز سرخشم لبش را به دندان گز زیخ میتخت ن یاو را به خود آورد .رو نیعبوس و رفتار تند آرم افهیق

 

 تحملت و ندارم گهیچون د رونینداره !.......از اتاقم بروب یبه تو ربط انهیدردسرم  هیمن ما نکهیا-

 

 و گفت : دیکش رونیرا ب رشیتحر زیم یبا آرامش صندل یپوزخند با

 

 ؟ شهیم یواگه نرم! ....چ-

 

 دیکش ادیفر ینسبتا بلند یصدا با

 

 مامان !........مامان ..........!-

 

 گفت : ینشست ودر کمال خونسرد یصندل یرو یوتتفا یب با

 

 که صداتو بشنوه ستیکس تو خونه ن چیچون ه یاریبه هنجره ات فشار ن ادیبهتره ز-
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 نیراه آرم انهیزده به سمت در چند قدم برداشت در م جانی؛ه دیپر نییاز خشم برافروخته پتو را کنار زد واز تخت پا یصورت با

 رابه چنگ گرفت وبا خشم گفت : شیبازو

 

 یاتاقو ندار نیرفتن از ا رونیحق ب یکجا ؟.......تا به همه حرفهام گوش نداد-

 

 گفت : یوبه تند دیکش رونیرا از دستش ب شیبازو نیخشمگ

 

 یدیبهم دستور م یدستتو بکش ،اصال تو به چه حق-

 

 حوصله گفت : یو ب ستادیا شیروبرو

 

 که من هنوزم شوهرتم ! یفراموش کرد یزود نیبهم نکهی!.......مثل ا یبه چه حق-

 

 دیکش ادیاخم فر با

 

 یبود یاز اولم زور یعنی، یستین گهی، د یشوهرم بود-

 

 محکم وپرابهت گفت: ینشاند وبا لحن شیقرار داد ومحکم اورا سرجا فشیشانه نح یرا رو شیو قو یعضالن یدستها

 

 !............... یتمومش کن گهیاحمقانه رو د یهایلجباز نیدلخواه به هرحال ، حاال شوهرتم !پس بهتر ا ایبودم  یزور-
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 فیمتزلزل و ضع نیآرم گرآنی،د نیآرم نی.کامال واضح ومشخص بود که ا دیجا خورد و هراس یلحظه ا نیلحن کالم آرم یتند از

 کند . ینیعقب نش یبهراسد وبه آسان شیوداد ها غیکه با ج ستیچند وقته ن نیا

 

 شهیبود که هم ینیهمان آرم نی،ا دیترسیم نیآرم نیاراده واز سراسترس درون انگشتانش درهم حلقه شدند . او از ا یب

 ....... ینیکه هرگز به او اجازه باور خودش را نداد .همان آرم ینی.همان آرم زدیمحضش حرف آخر را م ینیباغروروخودب

 

 تخت جا به جا شد وآرام گفت : یفکر کند . رو نیبه آن آرم گرید خواستینم دلش

 

 نمونده یباق یحرف چیه گهی، د میهامونو گفت یما همه گفتن-

 

 کردیم وانهینوع نگاه قلبش را د نیوملتهب!..... ا قینشست. نگاهش کرد، عم شیوروبرو دیاش را جلو کش یصندل

 

 کنهیصادر نم یمتهم را کیاظهارات  دنیهم بدون شن یدادگاه چیاما من از خودم دفاع نکردم ،ه یدرسته ،تو همه حرفهاتو زد-

 

 اما آرام گفت : یبدخلق با

 

 وفقط از جانب تو کطرفهیوقته صادر شده اونم  یلیماخ یرا-

 

 وگفت : دیکش قیعم ی،کالفه نفس یشگیهم یحرفها بازهم
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 مینفرت از هم جدا بش نهمهیکه با ا ستی،درست ن میبه هرحال ما چند ماه زن وشوهر بود-

 

 شد رهیخ شیروبرو واریرا از او گرفت وبه د نگاهش

 

 نکن تیخود خودتو اذ یپس ب شهیاز نفرت من کم نم یزیتو چ یبا حرفها -

 

که خود  یاحمقانه ا یدهد باز انیپا شهیهم یبرا یباز نیتلخ وگزنده کالمش قلبش را به درد آورد .اما او آنجا بود تا به ا لحن

 کردیخودش هم تمام م دیشروعش کرده بود وبا

 

 دهیکنه که طاقتمو بر یم ینیدلم سنگ یرو یادیز یدردها -

 

 تفاوت و سرد گفت : یبه پنجره بسته دوخت وب واراتاقیاز احساسش راازد یعار نگاه

 

 چندماهه نبودم! نیاکه  نطوریتو باشم !هم یدردها یسنگ صبور یبرا یفکر نکنم ! شخص مناسب-

 

صورتش آورد و دست  کیسرش را نزد اریاخت یدرد را نداشت . ب نهمهیواو تاب تحمل ا کردیخنجر به قلبش فرو م شیاعتنا یب

که  یاز خواب یداریکه اصال طالب آن نبود ،ب یانداخت لرزش هیبه جان سا یآن یلرزانش را در دست گرفت .دستان گرمش لرزش

که به سر  کردیدست گرم ثابت م نیاو به سر شود ،اما ا یب یکه زندگ یرا داشت !.....خواب غفلت !.........،خواب شیمدتها آرزو

از هرچه حس تعلق است  یی........،رها خواستیم ییخواست ،......دلش رها یمحض را نم یوابستگ نهمهی!.....ا خواستینم شودینم

 نیگرم وآتش یوپراز احساس نیریتنها چند ساعت بود ،چند ساعت ناقابل اما ش شیزندگ که سهم او از ی!......،تعلق خاطر به مرد

 

 افتی قلیگوشش وجودش ص یرنرمیدرز نیگرم وروح بخش آرم یهرم نفسها با
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 مبهم بد نکن وبذارتا به قولم عمل کن نهمهیدر مورد خودم و گذشتم بهت بگم ،حاال وقتشه ا زویروز همه چ هیقول داده بودم  -

 

مهابا  یاحسا ساتش را در دست گرفته بود و ب ختهیتمام افسار لجام گس یرحم یکه بازهم با ب ی،رام مرد شدیرامش م داشت

 . دیتازیم

 

 دیهمه وجودش را در التهاب خواستن به آتش کش فشیگردن ظر یبه رو نیوپر سوزآرم قیعم بازدم

 

 ناگفته نمونه یحرف چیه میبذار حاالکه قراره از هم جدا بش-

 

گرفتن  یمرد هنوز دست از به باز نیکرد ، چرا ا تیدلش را لرزاند ، لرزش نامحسوس که به همه وجودش سرا ییجدا اسم

 داشتیاحساساتش برنم

 

 دیکش رونیب دشیدستان گرم وپرام انیکرد وبا خشونت دستش را از م لیبه عقب متما یبه طرفش برگشت ،سرش را کم ظیغ با

 وگفت :

 

 ! ریهم د یلیشده خ رید گهیاما د-

 

 یشد وبا لحن رهیوبه حسرت نشسته در عمق چشمان معصوم وبه غم نشسته اش خ قیعم یوهمراه با آه دیرا عقب کش سرش

 گفت : زیآرام والتماس آم
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کردم  یگانیصندوقچه دلم با یفرصتو بهم بده تا هرچه رو که تا به امروز تو نیکنم ا ی، اما خواهش م رهید یلیدونم خ یم-

 شم یهرگز باعث عذابت نم گهیود میشیاز هم جدا م یخوا یکه تو م ی؛بعد از اون همون جور زمیبر رونیوب

 

او رو  ارازیاخت یب یقراریب نهمهیفرار از ا ینگاه محزون هزار پاره شد ،برا نیرایدر ز هیخسته ودرمانده بود ؛قلب سا نگاهش

 برگرداند

 

 و آرام گفت : میمال یبا لحن ق،یعم ینفس دنیشبا ک نیآرم

 

مهلک  یضربه ا یاوج شور ونشاط کودک یساله که تو زدهیپسر نوجوون س کیبود  دهید بیبا بهراد آشنا شدم به شدت آس یوقت

مستهجن دمخور روح  یکرده بود .اون صحنه ها یمادرش اونو افسرده ومنزو یشگیمداوم وهم انتیخورده بود.خ ریوجبران ناپذ

 . ذاشتیلحظه راحتش نم هیشده بود و فشیظر

 

درمان  عیسر یلیکه بهراد داشت اگر خ یداغون هیدور کرده بود چرا که با روح طیکارو کرد که اونو از اون مح نیبهتر پدرش

 ومدیخالفکار از آب درم کی ندهیدر آ "مطمئنا شدینم یاصول

 

در عمق نگاه به غم نشسته اش  شهی، هم سوختیمعصوم م یپسرك مظلوم با اون دوچشم عسل نیتنها دلم به حال ا ییآشنا لیاوا

و  یوابستگ کی جادیما آغاز شد وکم کم و خودبه خود باعث ا یحس ترحم دوست نیوبه خاطرهم کردمیکمک وحس م ادیفر

 بهم شد قیعالقه عم

 

 یهم با باز یپا به پا مونینو جوان یبه شدت وابسته بهم ؛سالها یمتفاوت ومتضاد ،امااز نظر عاطف یبا اخالقها میدو دوست بود ما

تک تک  یوبا هم برا میدانشگاه قبول شد هیرشته و هی یهر دو تو میشد یگذشت ودر کنارهم وارد دوره پردردسرجوان طتنتیوش

 میساختیخودمون م یوبرا ینیریش یهدف مشخص روزها هی هر دو با میدیکشیبود نقشه م نرومو شیکه پ یا ندهیآ یروزها
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سرزنده وشاداب بود مادرم  یازدواج من شروع شد بهار برعکس بهراد دختر یمادرم هم برا یکه با نگار نامزد کرد اصرار ها بهراد

خودشونو در  یدو کمبودها نیبود که ا لیدل نیبه ا دیبهارم همون حس و به مادرم داشت شا "دوست داشت، متقابال یلیاونو خ

کرده  دایآغوش مادرم پ یکمبود محبتو تو نیفقط شش سالش بود ازمادرش دور شده بود وا یکرده بودن بهار وقت دایپ یگرید

 چیه خواستیبود نم دهیرس شیشگیهم یدختر و داشت حاال با بهار کنارش به آرزو هیداشتن  یآرزو شهیبود مادرمم که هم

 بده بهارو از دست یجور

 

کدوم  چیدونستم ، اماه یونم دونستمیرو که خودم م یزیووجناتش هرچ ییبایروز حرف بهار زمزمه گوشم بود، کماالتش ز تمام

من  یما گذشته بود تا به امروز برا یزندگ یکه پاشو تو یبده بهار از وقت رییمنو نسبت به بهار تغ دگاهید تونستیحرفها نم نیاز ا

 آرزوشو داشت شهیمادرم هم کهبوده  یهمون خواهر نداشته ا

 

بشم که  یقیخواستم مهندس ال یخودم ساخته بودم م یکه با بهراد برا یدر هدف شدیاون سالها فقط خالصه م یمن تو یزندگ

خواستم احساسات مانع  ینم دادیکه بهم قدرت واعتماد به نفس م یخواسته پدربزرگم بود کس نیخانواده ام بهم افتخار کنند ؛ا

گذشتم وتنها با گفتن  یوقت مادرم م یوقت وب یاز کنار همه خواهشها یتفاوت یل با بیدل نیبه هدف بزرگم بشه به هم دنمیرس

 زدمیازدواج و ندارم موقتا مهر سکوت به دهان مادرم یفعال آمادگ نکهیا

 

بر  یوعمال با وارد کردن پدرم تو جبهه خودش و سکوت من مبن نداشت یمادرم اصال تموم یبود واصرارها یمقطع نهایهمه ا اما

در برابرش کوتاه اومدم وخودمو به  یتمام شده فرض کرد منهم که حوصله بحثوجدال با اونو نداشتم مقطع زویهمه چ تمیرضا

 روزگار سپردم

 

مادرو نقش برآب  یکه همه کاخ آرزوها دمیو د یزیچ گشتمیم نیکتابخانه آرت یتو یداشتم دنبال کتاب یروز وقت کی نکهیا تا

هم نبود که من  یزیداده نشده بود اما چ نیبهار به آرت دتوسطیعکس شا نی!.ا نیآرت یاز کتابها یکی یاز بهار ال یکرد عکس

 ازکنارش بگذرم . یبتونم به سادگ

 

ساعتها ذهنمو به خودش  نیتاب آرتک یعکس ال نیکردم اما ا یقبول وباور نم لیدل یو ب یزیچ چیبودم که ه یآدم منطق من

 مشغول کرده بود
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تونستم  یبود که من نم یزیچ نیعشق کنه وا قراریروبیزود بود که بخواد خودشو درگ یلیکه داشت هنوز خ یبا سن کم نیآرت

 درك کنم نیکتاب آرم یوجود اون عکسو ال تیواقع

 

از من  لیدل یافسرده ودرهم فرو رفته ب یبه بهار نشم امااون مدت شینداشت که من متوجه دلدادگ یتودارومرموز تیشخص نیآرت

 گرفتیفاصله م

 

 یب نیآرت دیکش یم شینظر گرفتم هر بار که مادرم حرف بهار و پ ریتا چند روز اونو ز نیمطمئن شدنم از احساسات آرت یبرا

 یم ادیفر نیآورد او خشگ یم ونیو رو به ممادرم حرف ت یوقت یکرد حت یترك م یوسالن و به بهانه ا ختیر یبهم م اریاخت

 شناسه نداره یده ونمیکه هرگز ند یبه دختر یاحساس چیه دیکش

 

 یفدا نیدادم احساسات پاك آرت یاجازه م دیکرد من نبا لیتبد نیقیشک منو در مورد عالقه اش به بهار به  نیرفتار آرت نیا

احساسات تنها برادرم بنا کنم اما  یبر رو مویرفتار خودخواهانه خانوادم بشه ، من اونقدر نامرد نبودم که بنابر خواسته مادرم زندگ

کرد  یمن متوجه عالقه اش به بهار شدم فکر م دیفهم یم نیگدار به آب بزنم چرا که اگر آرت یب ونستمت یهم نم نیبه خاطر آرت

کردم وسر  یصبر م یمدت دیبا لیدل نیکرد به هم یو بدتر م تیوضع نیوا دمیشته وبه خاطر اون پا پس کشمن به بهار عالقه دا

و برگزار کنه  یمراسم خواستگار عتریمادرم اصرار داشت سر ستمیبهار ن یبرا یقیکردم که من شخص ال یم یفرصت مادرمو راض

 قرار ، نیفرار از ا یبرا یکردم وبدنبال بهانه ا یومن فقط امروز وفردا م

 

ذهنها فقط مشغول بهراد شد .منم همه وقتم  یمدت یوبرا ختیو بهم ر زیبهراد همه چ ینگار وبعد از اون افسردگ انتیخ هیقض

 فکر کنه یکه بخواد به ازدواج وخواستگار دادمیبه مادرم فرصت نم گهیوکنار بهراد بودم و د

 

چشم بهم زدن  هی یکه تو یتنها م گذاشت تازه به عمق فاجعه ا شهیهم ین داد وبرابغلم جو یبهراد با نگاه پراز غمش تو یوقت

 بردم .بهراد غرقه درخون و من مبهوت وسرگردان یبهراد وازم گرفته بود پ
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 دیاز عمق وجود کش یآه دادیاش راازتکرار درد مالش م یشانیکه پ یوتار شد . در حال رهیدر نظرش ت ایآن روزها دن یادآوری از

 

 خشکاندم شهیانداختمو واونو از ر مونیمرگ بهراد پاك ومعصوم بودم ،چرا که من کرم به درخت دوست یمن مقصرواقع-

 

 دادیلجن م یبو یونفرت گرفته بود وزندگ یاعتماد یب رهیرنگ ت یرنگ وزشت بود!..........،صداقت ودوست یب زینظرم همه چ در

 

 انتی!...... خیخروار ها خاك پنهون شده بود اونم به چه جرم ریز زمیبهت زدم بهراد عز به خودم اومدم که در مقابل چشمان یوقت

 کس وجودش نیتر زیدوستش به همراه عز نیتر یمیصم یونامرد

 

در حق بهراد  اوشیکه س یونامرد ینگار واز هرچه دوسته به خاطر پست ییوفا یعالم وآدم متنفربودم از همه زنها به خاطر ب از

و به حال خودشون  فیکث ونیدر حق بهراد کرده بودند ببدم واون دوتا ح یکه زندگ یظلم یتونستم چشمهامو رو یکرده بود ؛نم

 هم احساس آرامش نکنم هیثان هی یانتقام بهراد و نگرفتم حت هک یرها کنم. قسم خوردم که تا روز

 

خاك گور بهراد و  یگذشت فراموش یکردم ؛هر روز که م یبودم وتنها خودمو با خاطرات بهراد سر گرم م یمدتها از همه فرار تا

 شد . یم شتریب انمیشد وخشم ونفرت من از اطراف یدرون من شعله ورتر م نهیکرد اما آتش ک یسردترم

 

 زد یموج م یشانیحس پر هینگرونش  شهیه همعمق نگا یتو نباریسالگرد بهراد که گذشت ، مادرم دوباره شروع کرد اما ا نیاول

 

 تلخ گوشه لب غم گرفته اش نشست یپوزخند

 

به  لیوتبد سوختیکه داشت وجودمو م یمشترك از خشم ونفرت یبود که با سرگرم کردن من به زندگ نیتالش مادرم ا همه

 کم کنه . کرد،یخاکستر م
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 نکهیا ی.براشدیم شتریکه به بهراد شده بود؛داشت روزبه روز ب یانتیاطر خکرد چرا که وسعت تنفر من از زنها به خ یاشتباه م اما

تونم دوستش داشته باشم چون  یدادم که نم حیراحت کنم با بهار حرف زدم وبراش توض شهیهم یخودمو ومادرم و برا الیخ

زن  هیفکر کنم وجود  خواستمیکه اصال نم یزیبه تنها چ طیاون شرا یچرا که تو نگفتماست .دروغ  نهیوجودم پر از خشم وک

 سوال ببرم . ریو ز نیخواستم غرور آرت یهم نبود چرا که نم میواقع لیدرکنارم بود ،اما دل

 

داشت که محبتشو به بهار  نیبه خود آرت یبستگ زیهمه چ گهیکردن بهار ازخودم کردمووحاال د دینا ام یهمه تالشمو برا من

 ثابت کنه .

 

خانوادش گرفتن  قیاز طر اوشویهمون روزها بهم خبر دادن رد س یکرده بودم که تو ریند نفرو اجچ اوشیکردن س دایپ یبرا

 لیرها کرده بودم به بهانه ادامه تحص نجایبه فرانسه رفتن ؛منم که درسمو به خاطر مرگ بهرادا فیکه اون دو سگ کث دنیوفهم

فرصتو دادم که بدون وجود من  نیا نیهم به آرت بیترت نیشد و به ا ایوبه فرانسه مه مکردم و مقدمات سفر یخانواده ام و راض

 یکه خودمو ازش محروم کرده بودم راه یبه اون آرامش دنیورس اوشیکردن س دایپ یبرا نکهیکنه و هم ا کیخودشو به بهار نزد

 فرانسه شدم

 

کردن نگار  دایورودم همه فکر وتالشم پ لیواکرد بود ا یاز قبل درهم فرو رفته وعصب شتریدر فرانسه منو ب یسال زندگ چهار

کردم وجب به وجب خاك فرانسه رو گشتموهرجا رو که  یم دایپ یگشتم کمتر از اونها نشونه ا یم شتریبود اما هر چه ب اوشیوس

 یوگرم مزده وجودم خیاون شهرسردو  یبود که تو یزیاونها نداشت فکر انتقام تنها چ از یکس خبر چیرفتم اما ه کردمیفکر م

هم از فکر انتقام  یشدم خودمو با درس ودانشگاه مشغول کردم اما لحظه ا دیکردنشون نا ام دایکرد اما کم کم و به مرورکه از پ

 دمیاون روزها به آرامش نرس یتو

 

دونستم .هر چه  یمرگ بهراد م یاومد واونها رو مقصر واقع یشدند اما من از همه زنها بدم م یزود جذبم م یلیخ یغرب یدخترها

دخترها مثل لباس تنشون دوست  دمید یم یوقت شدیم شتریاطرافم ب یتنفرم از آدمها شدمیبا فرهنگ غرب آشنا م شتریب

 گرفتم . یاز همه فاصله م کننیبه خواهر خودشونم رحم نم یرابطه حت یکردن وپسرها تو یپسرهاشونو عوض م

 



 یمهمان زندگ

1541 
 

 یم رونیبهاش ب بیاون شهر غر یبود که تو یآورد او تنها کس رونیوعزلت خودم ب ییمنواز تنها یاومد تا حدود شمیکه پ نیآرت

برگرده  کایپدرش به آمر شیپ لیادامه تحص یگرفته برا میبودم بهارتصم دهیحرفهاش شن نیکردم در ب یقسمت م مویرفتم وتنها

 دمیازش نپرس یا گهید زیدوسال در مورد بهار به من زد و منم هرگز چ اون یتو نیبود که آرت یتنها حرف نیوا

 

کرد باچند دختر از  یم یکه با من زندگ یاون دوسال یتو یرابطه برقرار کرد وحت انشیزود با اطراف یلیبرعکس من خ نیآرت

دختر دوست بشه. من به  هیا تونستم رفتار سبک سرانشو تحمل کنم و به بهش اجازه بدم ب یمختلف دوست شد . نم یتهایمل

 یم یتنها کس نویآرت نکهیمثل خواهر خودم بدونم خصوصا ا شهیکنم واونو هم یداربهراد قول داده بودم از بهار مراقبت ونگه

 دیتونست بهارو خوشبخت کنه شا یخواست م یبود که بهارو واقعا دوست داشت واگه م یبهارباشه چون کس قیکه ,واقعا ال دمید

 راحت کنم شهیهم یالمو از بابت بهار برایتونستم خ یبود که بهش اعتماد داشتم وم یتنها مرد نیخاطر بود که آرت نیبه ا

 

دست از  دیکنه با یخواد کنار من زندگ یبهش گوشزد کردم اگه م تیباهاش برخورد کردم وبا قاطع یمحکم وجد لیدل نیهم به

 اوردیرو به خونه ن یدختر چیه گهیکرد د یم یکه باهام زندگ یوتا روزاحمقانه اش برداره واونم قبول کرد  یرفتارها

 

خودمو به اونجا  عیاوردم همون روز سر ریگ سیشهرمولوز سرمرز سوئ یاز نگار تو یمونده بود که آدرس میترم به فارغ التحصل کی

خودم خفه اش  یبا دستها نکهیبه ا یحت کرد با همه تنفرم به مالقاتش رفتم یاسفناك کار م یتیبار با وضع هی یرسوندم ، تو

کنم ،منم  داشیشهر دور افتاد وپرت پ نیا یتو کردی،تصورنم میهردو جا خورد ستادیروبروم ا یکنم هم فکر کرده بودم اما وقت

 یخدا سزا دیشناختم نبود ؛ شا یکه م ییبود اصال اون نگار ستادهیروبروم ا حیوق یکهبا چهره ا یدختر نیتعجب کرده بودم ا

 شکل ازش گرفته بود نیبهراد رو به بدتر تیمظلوم

 

تک وتنها رها کرده  بیکشور غر هی یاونو تو اوشیبردم ؛س یپ شیبه پام افتاد و التماسم کرد ببخشمش تازه به عمق بدبخت یوقت

گفت  یکرد وم یرفت ؛نگار بهم التماس م یهم نم یگریکرده بود انتظار د انتیدوست خودش خ نیکه به بهتر یبود.البته از کس

: 

 

 وقشنگشو خورده ییایرو یوحرفها اوشیگول س-
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 گفت : هینداره با گر دنمیارزش بخش یشدم وحت رهیبا چندش بهش خ دید یوقت

 

سرتا سر نکبت  یزندگ نیومنو از ا ایب ستادمیمن روبروت ا ایب یخودت خفه کن یمنو با دستها یقسم خورده بود نکهیمگه نه ا-

 خالص کن یوبدبخت

 

 و گفتم : دمویهمه نفرتم بهش خند با

 

 یریصد بار بم یخراب شده روز نیهم یتو دیتو با ؛یمردنم ندار اقتیل یکنم ؛ توحت یمن هرگز دستمو به خون تو آلوده نم -

 یوکه تو دل بهراد گذاشت یتا تاوان درد یریروزت از سر بگ یها هیتک تک ثان یواز روز بعد دوباره مردن وتو یودوباره زنده بش

 یوبد

 

 یبرده بود با آدرس نیکه بهراد خودشو به خاطرش از ب یمنو تاچند روز افسرده کرده بود نگار دختر تیاون وضع ینگار تو دنید

 یاحمقانه تو یریدرگ کیازنگار نداشت اونو به خاطر  یاونم دست کم تیکردم وضع دایو پ اوشیزود س یلیکه از نگارگرفتم خ

 بردیزندان بسر م یدادگاه تو یو کشته بود ومنتظر را ینسوشهروند فرا هیاز قمارخانه ها  یکی

 

دونستم چرا که  یو حقش م نیمحکوم به حبس ابد بود و من ا اوشینداشت س یخالص یبرا یراه چیصحبت کردم ه لشیوک با

 یسلولها یتو یجیهمون مرگ تدر اقتشیخودش بشه ل دوست نیتر یمیبچگانه اش مسبب مرگ صم یکه با هوسران یکس

شکل داده بودن  نیوکه در حق بهراد کرده بودن و به بدتر یانتیهر دو تاوان خ اوشیاست نگار وس هیکشور غرب کیسردوسخت 

 شدیاصال باعث آرامشم نم نیاما ا

 

 . رمیتونستم ازشون بگ یبود که من م یسخت تراز اون انتقام نیبا زجر هر روزه بودند وا یاونها محکوم به مرگ یدو هر
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و به دست  اوشیداد بمونم ونگار وس یم انتیکثافت وخ یزده که بو خیاون شهر سردو  یتو شتریکه تمام شد نتونستم ب درسم

 برگشتم رانیخود رقم زده بودند؛ رها کردم وبه ا یکه خودشون با حماقت برا یسرنوشت شوم

 

نبود که من به  یهدف گهیروزمره شرکت کردم حاال د یکارها ریشرکت پدرم مشغول شدم وخودمو درگ یتو عینم سربرگشت با

 فتهیش شتریب گذشتیشرکت کردم ،هر روز که م شرفتیوفقط معطوف پ میخاطرش بخوام بجنگمو تالش کنم. همه وقت وانرژ

 دکر یم شتریب شترویمادرمو ب ینگران نیوا شدمیکار م

 

مقابلش  ینرفتمو محکم وجد شیشگیهم یها هیبار گر نیبرگشته بودم مادرم از نو پروسه ازدواج وبه راه انداخته بود اما ا یوقت از

 وگفتم : ستادمیا

 

 گهیو ندارم ،نه بهار نه کس د یدختر چیقصد ازدواج با ه -

 

که سالها خودمو  یتونستم به اون آرامش یم قیرط نیکنم به ا یزندگ یگرفتم خونه رو ترك کنم ومجرد میاز اون روز تصم بعد

ودوست  هیدرو همسا یعکس از دخترا هیو دیترفند جد هیازش محروم کرده بودم برسم .اما مادرم اصال دست بردار نبود هر روز با 

با هر  رمیخواست من سرو سامون بگ یکرد ،فقط م یفقط درمورد بهار اصرار نم گهیحاال د ردک یو برمن حروم م یوآشنا ، زندگ

 کرد مهم فقط ازدواج من بود یم ی. اصال چه فرقیاز هرخانواده ا یدختر هر…،یکس

 

اون  یبرهم انباشته شده بود، هر بار با اسم ازدواج نا خوداگاه چهره مشمئز کننده نگار تو نهیوجود من که مرداب حقد و ک اما

 ختیری؛بهمم م شدیجلو صورتم ظاهر م تیوضع

 

در  یهر حرف انیآه در پا هیکرده بود حاال تنها  لیمادرم به عبث تبد یوبا رفتنش آرزو کایدوسال بود که برگشته بود امر بهار

 کردیمورد بهاربود که منو متوجه عمق غصه مادرم از رفتن بهار م
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اون نامزد کنه ؛ با  یباشه وبهارو برا نیآرت من به فکر یزدموگفتم بهتره به جا ایروز در خالل حرفهاش باالخره دلمو به در کی

 لحظه به فکر فرو رفت وسپس بهت زده گفت : هیحرفم 

 

 که خودش نامزد داره ! نیاما آرت-

 

 ازخشم گفتم : پر

 

 دیپسرتونو خراب کن یزندگ دیبخوا یمیقول وقرار قد هیرسونه که به خاطر  یشما رو م یخودخواه نیا-

 

 جواب داد یلحن ناراحت با

 

 گفته نیبارها خودشم به آرت نویزنه ا یحرفش نم ریز میجور چیکه پدرت گذاشته و ه هیقرار نیاما ا-

 

 ذهن مادرم بود یتازه تو یباعث جرقه،فکر شنهادیپ هیهمون  نکهینزدم غافل از ا یحرف گهیروزمن د اون

 

شده دست از سرم برداره وبه  ین خوشحال بودم که باالخره راضوم اوردین ونیاز ازدواج من بم یحرف گهیاز اون روز مادرم د بعد

 شب ذوق زده گفت : هیباطل بود چرا که  الیخ کیفقط  نیباشه اما ا نیمن به فکر آرت یجا

 

نگاهش کردم  رتیمناسب تره با ح یلیتوهم از بهارخ یوبرا نهیباوقار وسنگ یلیکردم ومتوجه شدم اون خ قیتحق هیدر مورد سا-

 وگفتم :
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 ! یکرد دایاز کجا پ گهید نوی؟.........ا هیک هیسا-

 

 گفت : یلبخند شاد با

 

 ی،اونو فراموش کرد ی!دختر حاج عل هیسا-

 

 داد زدم : نیخشمگ

 

 دیریخودم لقمه بگ یاون دخترو برا نکهینه ا دیخواسته خودتون نکن یو فدا نیمامان من ازتون خواهش کردم آرت-

 

 خاطر گفت : دهیاز لحن تندم ناراحت شد ورنج مادر

 

 شهیهمون نگاه اول عاشقش م یتو یکه هرکس باستیوز نیمت نقدریا هیچون سا دیشما هردوتون احمق-

 

 تمسخرگفتم: با

 

 که عاشقش هستند ییهمونها یبرا میپس بهتره اونو بذار-

 

 گفت : یوعصب دلخور
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 حرف آخرته نیا یعنی-

 

 ،آره! یاگه دست از سرم بردار-

 

 ندارم یباشه منم حرف-

 

عزمشو جزم کرده بود که حتما  نباریتازه اول کار بود چرا که مامان ا نیکردم اون قانع شده ودست از سرم برداشته اما ا یم فکر

نگاه سرد وعتاب  کیو پدر با من شوراند  لهیمتوجه شدم که پدرمو برع یوقت نوینداشت ا ینیمنو داماد کنه واصلنم قصد عقب نش

 گفت: زیانگ

 

 یریگ یم میات تصم ندهیآ یزندگ یهفته برا هی یط ای ید یاز شرکت استعفا م ای -

 

 شرفتیاز بابت پ شهیحرف نزده بود و هم یحرف پدر به شدت بهت زده شدم پدر تا به اون روزهرگز با من با لحن تند نیا از

گذاشته بود که حاضر شده بودبه خاطر مادر منو از شرکت  ریشرکت تشکر وقدردان من بود وحاال مادر اونقدر روش تاث یوترق

 خودش اخراج کنه

 

رسوند پس برام دل کندن  یبود که منو به آرامش م ییشرکت تنها جا نیو انتخاب کنم ا یکیشرکت وتجرد  نیسخت بود ب برام

کردم وچه از  یچه ازدواج م تاینکنم. نها یزن چیبا ه یزندگ ریقسم خورده بودم خودمودرگ گهیازش آخر عذاب بود واز طرف د

 یهفته ا کیدرست و گرفتم و قبل از موعد  میدادم پس تصم یاز دست م آرامشمودادم در هردو حالت من  یشرکت استعفا م

 کارم گذاشتم زیم یخودمو نوشتم و رو یپدرم استعفا

 

محل برنامه ها داشتم ؛که پدر  نیا یشرکتو دور زدم برا یپرحسرت محوطه داخل یبار با نگاه نیآخر یوبرا ستادمیپنجره ا پشت

 خودش کرده بود ییخودرا یهمه را فدا
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 عیوقت اومدن به سرکار خالف مقررات شرکت بود سر نیگذشته بود وا ازدهیوارد محوطه شد ساعت از  نیلحظه آرت نیهم در

مقابلم قرار گرفت وبا  دهیخواب آلود وژول نیکه آرت دینکش یبه اتاقم بفرسته ،طول نویخواستم آرت یریوبرداشتم واز ام یگوش

 گفت : زیآم هیکنا یلحن

 

 !سیجناب رئ دیداشت یکار-

 

 اش گذشتم وگفتم : هیاعتنا از کنا یب

 

 نگاه به ساعتت بنداز! هیچه وقت سرکار اومدنه؛ نیا-

 

 اش را به طرفم گرفت وپر از خشم گفت :اشاره  انگشت

 

شرکت  نجایاما هرگز فراموش نکن که ا یازم گرفت یبه راحت خواستمویرو که م یبا ارزش یزهایدرسته که توتا به امروز همه چ-

ومنو  یشرکت خودم بهم دستور بد یدم تو یاجازه رو نم نیشرکت سهم دارم ،پس بهت ا نیا یمنم هست ومنم به اندازه تو،تو

 یدست خودت بدون ریز

 

بود ودوباره به خاطر بهار بهم  دهیو انتخاب کنم و شن یکیتو وبهار  نیب نکهیپدرمو درمورد ا ماتومیاولت نیشب قبل آخر احتماال

 گفتم: متیبا مال لیدل نیکردنش و نداشتم بهم تیکردم واصال قصد اذ یبود اونوکامال درك م یوعصب ختهیر

 

سرکار ،  یایاسفناك ب تیوضع نیساعت با ا نیا یتو یینجایا سیکه رئ ییاگه تو یکن یتوهه ؛اما فکر نمشرکت  نجایبله ا-

 کنن یدستتم سوءاستفاده م ریکارمندان ز
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 بدستش دادم وگفتم : یبحث وتموم کنم طرح نکهیا یهم برا بعد

 

 بده نیاتاق مهندس لیطرحو تا ظهر تموم کن وتحو نیوقته منتظرتم ؛ا یلیخ-

 

کردم اما اگه منم از سر  یو از بابت خودم راحت م الشیهرطور بود خ دیاتاق و ترك کرد با یحرف چیه یطرح و گرفت وب اونم

 اومد یکنار نم یکی نیبا ا یطیشرا چیکه پدرم تحت ه یداست واونم تو بود گهیمشکل د هیرفتم باز یراهش کنار م

 

هم خودمو وهم تو رو از  دیاز اتاق خارج شدم ؛تمام روزو راه رفتمو فکر کردم ، باانداختم و  زیکشو م ینامه استعفامو تو موقتا

که بهراد درمورد بهارم داده  یبه قول دیبا نکهیمثل بهراد دلشکسته بشه خصوصا ا نمیآرت خواستمی،نم کردمیدور م نیآرت یزندگ

 ...... ی،سردرگم وعصب هیدونستم راه درست چ یاوردن و من نم ین فکرها به ذهنم فشار می.همه ا کردمیبودم عمل م

 

راحتر از بحث وجدل با  یلیاومدم ،کنار اومدن با تو برام خ یبا تو کنار م دیخودمو گرفتم با میفکر کردن باالخره تصم یاز کل پس

 پدر مادرم بود

 

 هیسر سا اریاخت ینگاهش ب ینیشد .از سنگ رهیخ هیپراز ندامت به سا یبانگاه یو سکوت مطلق حکمفرما شد .لحظه ا دیکش یآه

 : دیکشیم ادیفر خواستی، نگاهشان درهم گره خورد .دلش م دیبه طرفش چرخ

 

و آرزوهام  الی!.... پرپر شدن کاخ ام میحراج گذاشتن همه زندگ یکنار اومدن با من ، چه راحت وچه آسون بود !.... به راحت-

 !..... میورده جوون!.ولگدمال شدن همه احساسات بکرودست نخ

 

 دیکش رونیب االتشیخ یایاو را از دن نیآرام آرم یصدا تن
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 ،من به خاطر شرکت وپروژه در دستم نبود که مجبور به انتخاب تو شدم نیکردیهردوتون اشتباه م نیتو وآرت-

 

 وکمرشکن قامتش را خم کرده بود نیتلخ چه سنگ تیواقع نی.ا کردیکالفه اش م یدرپ ینفسش سخت شده بود ودم وبازدم پ راه

 

 شدم که اصال از عاقبت کارش خبر نداشتم یخطرناک یوارد باز نیمن فقط به خاطر آرت-

 

 : دیاش تنها آرام پرس دشدهیکل یدندانها یازال

 

 ؟ یمتیبه چه ق-

 

 دختر نبوده نیا حق یقصاوت وسنگدل نهمهیانداخت خودش هم باور داشت که ا رینگاهش را از او گرفت وبه ز شرمزده

 

 دیکه از خشم درون لرزش گرفته بود نال یوبا لحن دیحرص لبش را به دندان گز ازسر

 

 من ! یزندگ ینابود متیبه ق-

 

 را چند باربه نشانه تاسف تکان داد وبغض الود اضافه کرد سرش

 

 ! یو پرداخت کرد یکم یچه بها یمنطق ریبحث وجدل غ هیفرار از  یبرا-
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 گفت : یخفه ا یصدا با

 

 شیودور کردن تو از سر راه خوشبخت نیآرت یزندگ متیبه ق-

 

 خش گرفته نجوا کرد ییوبا صدا آرام

 

 بود ؟ یوسط چ نیگناه من ا-

 

 خود را عقب زد وگفت : یشانیپ یرو یحرص موها با

 

 خورد فکر نکردم یخواه یباز نیا یکه تو یبیلحظه هم به تو و آس هی یآره درسته! من اون روز حت-

 

 وادامه داد دیکش یآه

 

 شویخوشحال لیجا بهش دادن . من دل هیرو  ایرو بذاره انگار دن یروز به پدرم گفتم باازدواج با تو موافقم وقرار خواستگار همون

گسسته شده  وندیخودخواهانشونو قبول کنم وبا ازدواج ما پ شنهادیاستعفااز شرکت پ یشده بودم به جا ی! من راض دونستمیم

 دونستمیاو م یخودخواه تیو نها یشاد نیومن ا شدیکرده بود از سر گرفته م نابودشغرور  تیکه خودش با نها یدوست

 

و  یووسواس ساعت خواستگار جانیگذاشتم مادرم با ه یگذاشته شد تازه متوجه شدم پا تو چه راه یکه قرار خواستگار یروز

 فکار خودم غوطه ور بودما یکرد اما من فقط تو یبهم گوشزد م
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دوران  یچمن یبایز یبا چشمها ییاون دختر موطال خواستیمتنفربودم حاال م دیکش یم دكیکه اسم زن و  یاز هر موجود من

لحظه از ذهنم خارج  کی یداشتم اون چهره معصوم ودوست داشتن ادی. من تو رو خوب به  یا گهیهر زن د ایبوده باشه  میکودک

 یونفرت درونم بش نهیک دهخواستم تو آلو یوجودم نم شد ودر عمق ینم

 

 یذاشتم وبا بچه ها یهمون روزها که تورو جلو دوچرخه ام م اوردمیبه خاطر م موینوجوان یبایکردم دوران ز یبه تو فکر م یوقت

 جانی،با ه یزد یبه صورتم شالق م یکه به دست باد داده بود یبلند یکه با موهها یدادم وتو در حال یمحله مسابقه م

 میتندتربرو تا ما برنده بش نیتندتر،آرم یدیکش یم ادیوکودکانه فر

 

با  شهیهم نیبود ؛آرت نیتر از آرت یمیبا من صم شهیهنوزنقش زنده ذهنم بود. رابطه تو هم تیکودک طنتیوپر از ش بایز لبخند

باعث  نیتو وآرت نیجنگ وجدل ب شهیهم یکرد یپاره مکتابهاشو  یتالف یکرد تو هم برا یم تتیاورد و اذ یرفتارش اشکتو در م

حسرت و حسادت  شهیهم میعالم بچگ یدونستند تو یم نیتو رو سهم آرت گرانید نکهیا زوخنده بزرگترها بود امامن ا یشاد

 داشتم

 

خواستم تو در کنارم  یخواسته خانوادم کنم نم یتونم تورو فدا یکه نم دمیرسیم جهینت نیکردم به ا یبه اون زمان فکر م یوقت

 یتیبا ذهن یکرد یخونتون گذاشتم اگه تو منو رد م یازدواج منصرف کنم پاتو نیتو رو از ا دیهدف که با نیبا هم ینیبب بیآس

 شدیخود به خود حل م نیکرد ومشکل آرت یازدواج مسخره اصرار نم نیبه ا گهی، د تکه پدرم از عالقه من به تو داش

 

من  ینوجوان یومعصوم سالها فیاون دختر بچه ظر گهید یتمام منو به مبارزه دعوت کرد یوبا گستاخ یستادیتو روبروم ا اما

 ی،وقت هیمثل بق یهست یکیکه تو هم  یو به من فهموند یاز اون فاصله گرفته بود یلیکه هنوز مالک ذهنم بود . توخ ینبود

 : یاونشب با غرور بهم گفت

 

 یکن ینو تحمل نممثل م یلحظه هم مرد هی یحت-
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دونستم .همون شب مصمم شدم بهت ثابت  ینم قشیوال یزن چیکه ه ی،مبارزه ا یمنو بعد از سالها دعوت به مبارزه کرد درواقع

 یکن یزندگ یتون یلحظه هم بدون من نم یکنم حت

 

تو با اون  یخواست خدا بود که حت نیا نکهیغافل از ا میکه ما رو بهم گره زده مبارزه کن یبا سرنوشت میکردیدو تالش م هر

قرارداد احمقانه با  کی. ما طبق یریمن قرار بگ یو سر راه زندگ یاستیمقابل خانواده ات ب ینتون دهیوغرور سر به فلک کش یلجباز

وفقط  .ومن اون روزها فقط میکردیرفتار م یقرار قاطع وجد نیشاپ برسرا یکاف یاون روز تو مونوچقدر هر دو میهم کنار اومد

 که سرنوشتشو بدستم داده بود ینه به دختر کردمیبه خودم فکر م

 

 یزندگ یتونست یلحظه دلم به حالت سوخت تو م کی یبرا یورسما زنم شد یبا چهره به اشک نشسته بهم بله گفت یوقت

 ونفرت بود نهیک انباشته از یکه همسفرت مرد یقدم بردار یدر راه یاما حاال مجبور بود یداشته باش یوسرنوشت بهتر

 

اجبار حرفمو قبول  یودست آخر از رو یکرد یباهام بحث م یاول مجذوب رفتارت شدم وقت یهمون روزها یکنم تو یم اقرار

 از اجبار سد راهته . یکوه دونستمینداشتم ،چرا که م یاصال احساس برتر یکرد یم

 

چرا که از  شدیم قیبه همه وجودم تزر یندیحس خوشا شدمیاوردم وساکت م یبچگانه ات کم م یهایوقت در برابر لجباز هر

که همه  ی؛مهمون ناخوده ا یبود میاز زندگ ی.تو فصل تازه ا کردمیدرد درونمو فراموش م یا هیبردم وثان یبحث با تو لذت م

 اوردم یوقتا در برابرت کم م یو من واقعا بعض یمتحول کرده بود مویزندگ

 

 یخاطر بود که نم نیسرد وخشنم فقط به ا ی.همه رفتار ها ستیسرد با زجر هر روز ن یزندگ نیکم معترف شدم که حق تو ا کم

 هستم . یتشنه محبت وهمدل یاز هرکس شتریخودم ب نکهیغافل از ا یخواستم بهم عالقمند بش

 

به تو وجودم و پر از  یشدن هر مرد کیداشتم که با نزد یتی؛به تو حس مالک یزود متوجه شدم تو برام با همه فرق دار یلیخ

 کرد یترس ووحشت م
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 یو تحمل کرد یمن کنار اومد یها یبا همه تلخ یبدروح طی، در آن شرا تیبا اونهمه جذبه ومحبوب تو

 

 ریبودم که اس دهیکش اضتیرسوند .من سالها ر یم یونگیفرق داشت منوبه مرزد نیوا یبا همه دختران عالم فرق داشت تو

 ،درسیآموخت یات به من درس زندگ ی؛تو با وقار ومتانت ذات یشبه همه رو با نگاه افسونگرت به باد داد کیاحساساتم نشم وتو 

شدن به خوب وبد وبدتر ،وتو از دسته بد  میتونن مثل هم باشن.آدمها تقس ینم مهاکه همه آد یدوست داشتن ، بهم ثابت کرد

 من ...... تیهدا یده بود فقط براکه از آسمون خدا احظارش یبود ی،تو فرشته ا یوبدتر نبود

 

چهره زشت  اریاخت یو وابسته نگاهتم ب ریخواستم اقرار کنم چقدر درگ یشدم وم یم کیفشار احساساتم بهت نزد ریبارکه ز هر

 کرد یوجودمو پر از خشم ونفرت م شدوینگار جلو صورتم ظاهر م دیوپل

 

حس تعلق آرامش  نیوا یوبه من تعلق داشت ی،تو فقط مال من بود دمیبه مرز جنون رس دمید مایبارتورو کنار ن نیاول یبرا یوقت

 سختم بود یشبها

 

. تحمل از دست دادن تو رو نداشتم وقادر هم نبودم سوختیآتش خشم وجودمو م یبود یا گهیمرد د اهری نیتو کنار آرت هروقت

 کردیام م چارهیبحس در برابر اون نگاه معجزه گرت  نیتو رو مال خود کنم وا

 

مشخص  میبا خودم و زندگ فمیتونستم به عشقم به تو اعتراف کنم،به احساس تو نسبت به خودم مطمئن نبودم ، هنوز تکل ینم

 یتو رو به خاطر چ یکه بفهم یدونستم روز یشده بود م میوجود تو در کنارم کابوس هرشب زندگ لیتلخ دل تینبود ، واقع

انداخت  یبود که منو از گفتنش به وحشت م یراز نی، ا یلحظه کنارم بمون هی یخواینم گهیود یشیانتخاب کردم ازم متنفر م

عذاب هر روزه من بود، تاوان  نیبزرگتر نی، ا یکه در حقت کردم ترکم کن یظلم نیبه خاطر ا یو بخوا یدرکم کن ینتون نکهی،ا

 قابل جبران ریمن غ یکه اگر در حق تو ظالمانه بود برا یاشتباهم ،اشتباه
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 وادامه داد دیاز سرحسرت کش یآه

 

 یوقت بود که در کنار پدرش تو یلیبرگرده اما بهار خ کایمراقب بهار باشم و اجازه ندم به آمر شهیبهراد قول داده بودم هم به

خودم  یکردم وبعد به زندگ یبابت بهار راحت م الموازیاول خ یقبل از هرکار دیبود. با میباعث نگران نیکرد و ا یم یزندگ کایامر

 دادمیسروسامون م

 

 داره اجیبهش احت یاز هرکس شتریب نجایبار با بهار حرف زدم وقانعش کردم که پدربزرگش ا نیچند

 

دانشگاه خودمون مشغول  یدانشگاه قرار شده تو سیبحث وگفتگو با رئ یبود که پس از کل رانیا یتو شیشغل تینگران وضع بهار

 معطوف کنم نیبود که بعد از مشغول شدن بهاربه واسطه تو حواسشو به آرت نیم ابه کار بشه .هدف

 

خودمو به اونجا برسونم  عیاومده بود که مجبور شدم سر شیسرساختمان پ یروز صبح که کابوس خوشبختم شد . اتفاق اون

 نیانداخته بودن .حل وفصل کردن ا به راه یحساب یدعوا هیباعث خشم سرکارگر شده بود و نیاز مهندس یکی یدقت ی،احمال وب

بهار وآشنا کردنت  دنیآشنا بشه ،د عتریبرگشته بود و اصرار داشت با تو سر رانیبه ا شیاز وقتمو گرفت .بهاردو روز پ یمشکل کل

 مشترکمون بود یروز زندگ نیاول یبایصبح ز یتو زیسوپرا نیبا اون برام بهتر

 

 یدادم بگم گرفتارم. تو رو م حیکنم ترج رتیخونه وغافل گ ارمیخواستم اونو ب یبهار کنارم بود ؛ م یاون روز زنگ زد یوقت

 کنهیخوشحالت م یلیبهارخ دنیود یدونستم چقدر مهربون یشناختم وم

 

تنها .اما  شهیبهار خوب بود وهم تو هم هیروح یهم برا نی.ا دیهم باش یبرا یخوب یخواستم شمارو باهم آشنا کنم تا دوستا یم

هم  یلیکه از قضا خ یساخت یالیخ یذهنت دوست دختر یروز اول من تو یکرد که تواز حرفها یصدمم به ذهنم خطور نم کی

 بهاره هیشب
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 نیخواد حضورا با بهار صحبت کنه بهم یدانشگاه(تماس گرفت وگفت م سیکه دکترمنظم )رئ میراه اومدن به خونه بود یتو

 رفتم یکاش هرگز نم یدانشگاه که ا میسر رفت هیقبل از اومدن به خونه  لیدل

 

 کند . قیتزر هیرا با سرم نگاه در وجود سا شیواژه واژه حرفها خواستیانگار م رایوگ قیکرد . عم نگاهش

 

 ینها به خاطر زندگشدنش تنها وت چهیسخت بود. باز شیبرا نیآرم یساکت وخاموش در خود فرو رفته بود باور همه حرفها هیسا

،مات شده بود در صفحه  کردیوسرگردانش م رانیح شتریوب شتریب یکالف سر درگم زندگ نیا گذشتیبرادر، هر روز که م کی

 ..... نیآرم یشطرنج زندگ

 

 ودوباره گفت : دیکش قیعم ینفس نیآرم

 

تو  شهیوخاطره بهراد وهم ادیومحترم بوده وهست ،او  زیعز شهیبهاربرا من هم یدیبود که شن نهایمن هم یوبم زندگ ریهمه ز-

وقت اونو  چیکه در حق بهراد کردمو ،انجام بدم .اما ه یجبران اشتباه یبرا تونمیکه م هیاون تنها کار تیکنه ، حما یدلم زنده م

خاطر که  نیداشته ؛ فقط به ابهش عالقه  نیآرت نکهیا ایو نهیبب بیخواستم کنارم آس ینم نکهیا رادل خودم نخواستم ،نه ب یبرا

 و که با تو داشتمو، نداشتم یهرگزدر کنارش اون احساس

 

؛باور کن، دروغ نگفتم و اون حرفو با همه صداقتم بعد از ساعتها درد ودل  یخوام تا ابد کنارم بمون یاون شب بهت گفتم م یوقت

 از نو در کنارت بسازم وهمه غصه هامو با عشق تو فراموش کنم مویخواستم زندگ یکردن با بهراد به تو زدم چون م

 

که با  ی،همان روز دادیآن روز گرم اوراهم آزارم ستاد،خاطریا اطیبه تخت وسط ح رهیجا برخاست وپشت پنجره اتاقش خ از

در آن  هیسا دهیرنگ پرو شانیچند ماهه را داده بود ،حالت پر یتوافق یزندگ کی شنهادیپ هیبه سا دهیسربه افالك کش یغرور

قصاوت  ریلرزش گرفته بودند اما در ز شیاهایمرد رو یسنگدل نهمهیکه از ا ییبهابود، ل یلحظه هنوزهم در ذهنش زنده وجار

 یتنها به خاطر سرافراز شیاهای؛گذشتن از مرد رو کردیرا درك م هیتلخ سا یفشار غرور آرام گرفتند . چقدرحال آن روزها
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کند وبه  یقدر وناهماهنگ را ضربه فن فیحر نیا بودبود ،او توانسته  دانیبرنده م هینابرابر امروز سا کاریپ نیا غرورش ،.......در

 بردیلذت نم یروزیپ نیخاك بکشد اما چه سود که خودش هم از ا

 

 لحن کالمش ابهت داشت شهی،مثل هم رایوگ میطرفش برگشت مستق به

 

 یدونم که اونقدر دوستت دارم که همه عمر حسرت از دست دادنت و م یخوام تورو با زور واجبار مال خودم کنم ؛م ینم گهید -

 ودربندت کنم ریعمر اس کیو  رمیبگ میتوهم تصم یخودم به جا یجا یخوام با غرور ب ینم گهیخورم اما د

 

مردد گرفتنش  یطرف برگه تاشده در دستش رفت لحظه ابه  هیآورد وبه طرفش گرفت ،دست لرزان سا رونیب بشیاز ج یا برگه

 دستش نهاد وادامه داد یبرگه را ال نیبود ،آرم

 

 ! مونهیحکم جدا نمیانجام شده ا یطالق توافق یدادگاه برا یهمه کارها-

 

 در قلبش نشست ومثل پتک برفرق سرش فرود آمد ریمثل ت ییجدا حکم

 

 . میشیهم از هم جدا م یمصلحت میبا هم ازدواج کرد یفردا ساعت ده نوبت محضر گرفتم ،همون جور که مصلحت-

 

 ییجدا ینگاهش هم بو یرا نداشت ، رنگ باخته بود حت یشگینگاه هم ینگاه التهاب و گرم نیاما ا رهینگاهش کرد خ دوباره

 دادیرا م شهیهم یورفتن برا
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 یازت معذرت بخوام،اون چند ماه اگر برا یختیچند ماهه به خاطر من ر یزندگ نیکه در ا ییت همه اشکهاتا باب نجامیمن امروزا-

 هیکاف میمانده زندگ یباق یهمه روزها یکه برا یبود،خوشبخت یو خوشبخت شیآسا ییایمن دن یکابوس وحشتناك بود برا هیتو 

 کشمینفس م خرعمرمهمون لحظه ها تا آ ادیو تنها به 

 

 انداخت ختیر یانداخته بود وآرام اشک م ریکه درهم فرورفته سرش را به ز هیبه سا گرید یو با غصه نگاه دیکش یقیعم نفس

 

بار قلب ساکت وسردمو به لرزش انداخت ومن در کنارت بعد از سالها به  نیاول یکه برا یبود یکه تو تنها زن یخوام باور کن یم-

 دمیم ؛ رسآرزوشو داشت شهیکه هم یهمون آرامش

 

 را باهمه صداقتش به او گفته بود نیاو را دوست داشت ا نیکرد. آرم یم ریبود ودر افکار خودش س نییسرش پا هنوز

 

 رفته بود . شهیهم یکه آمده بود حاالهم برا ینبود باهمان آرامش نیاز آرم یاما اثر دیبگو یزیرا بلند کرد چ سرش

 

که همه وجودش بود اما هرگز درکنارش نبود  یعدم سازش !.........عدم سازش با مرد یبه برگه در دستش انداخت .گواه ینگاه

او را  یگریدل د یکه با قصاوت تمام برا یلذت با او بودن را در کنارش حس کند ،مرد توانستیاما نم خواستیکه م ی.......مرد

 خانواده اش! یاسارت خودخواه از بند یگرید ییرها چهیافکارش ،باز چهیخود قرار داده بود ،باز چهیباز

 

دردها  کیهمسرش بوده !.....همراهش !......شر ده؛یکشیآن مرد که ماهها عاشقش بوده ودرکنارش نفس م کردیبرگه ثابت م نیا

 ییراشده بود ؟.....تنها دردو نفرت !.......قصاوت وخود بشیمرد چه نص نی........اما از ا یوهمراه یعمر همدل کی!... شیها یوخستگ

 .......یبود ! ..... چه شراکت یهمزبانو یچه همدل نی!........ ا

 

 وذره ذره آب شدن روزبه روزش ...... یجیبود ،حکم مرگ تدر شیستیحکم ن یگواه نیدر دستانش مچاله شد ،ا برگه
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 مثل گذشته از او گریبر آتش خشم درونش بود ،د یمثل آب نیآرم ی.حرفهاستادیو افسرده پشت پنجره اتاقش ا نیغمگ

 

شدن  چهیکه او و خانواده اش در حقش کرده بودند بگذرد . از باز یاز گناه بزرگ یتوانست به راحت ینبود اما نم یروعصبیدلگ

 بگذرد یتوانست به راحت ینم نهایجبر روزگار ،از همه ا نیانگاشتنش، از ا دهیوناد

 

 بود، اما کنار آمدن با خودش راحت نبود را باور داشت، صداقت کالمش را قبول کرده نیآرم عشق

 

به  یکنار تختش برداشت ونگاه یعسل یرا از رو ی،گوش دیپر رونیهمراهش از عالم افکار خود ب یآالرم اس ام اس گوش یصدا با

 صفحه اش انداخت

 

سرعت  نیبا ا خواستیجمله بود . چرا آمده بود که حاال م کیذهنش ،مبهوت  ختهی، همه افکار بهم ر دیدردستش خشک یگوش

 کار را اشتباه کرده بود .............. یبرود، کجا

 

 شماره اش را گرفت ومنتظر وصل تماس شد عیسر

 

**** 

 

 دیچیپ یدر گوش نیخواب الود آرت یرا گرفت .پس از چند بوق صدا نیآورد وشماره آرت رونیب فشیرا از ک ی.گوش

 

 بله جانم !-
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 اال !ح نی؛.....هم نمتیبب خوامیم-

 

 گفت : یوبا لحن سرخوش دیاز سرش پر خواب

 

 امربفرما کجا ؟-

 

 قبرستون.......-

 

 : دیوتعجب پرس دیجا خورد وبا ترد نیگفتارش آرت عیسر ازلحن

 

 کجا !-

 

 گفت : یسوءتفاهم بوجود آمده شد وبا لحن خسته ا متوجه

 

 نداره اونجا منتظرتم یرادیسر خاك پدرم ،اگه ا رمیم-

 

 لبش نشست : یرو یلبخند

 

 مساله مهم باهات حرف بزنم هیدرمورد  دی!......سه سوته اونجام، راستش خودمم با یرادیچه ا -
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 نمتیبیباشه ،م-

 

مادر و چهره به  زیالتماس آم یبود ؛ شد . حرفها ستادهیکه به انتظارش ا یخسته سوار آژانس یانداخت وبا تن فشیرا در ک یگوش

 اشک نشسته ساغر درتمام طول راه تا گورستان سوهان روحش بود

 

 گفته بود هیبا او خلوت کرد مادرش با گر یسرمزار پدرش رفت وساعت به

 

 یمالحظه با لجباز یب نهمهیا یتون یباز نشد تو چطور م ییجاها نیبه همچ شیکرد و هرگز پا یعمربا عزت زندگ هی))پدرت -

 (( یگور بلرزون یتوتن اونو 

 

مهربان وبا محبت است که اورا بازهم  نقدریکه پدرش ا دانستیآمده بود بابت لرزاند تن پدرش درگور از او معذرت بخواهد م واو

 بخشدیوم کندیدرك م شهیمثل هم

 

هم مهم نبود  یذره ا شیبرا ینشسته بود حت نیگورستان ،درکنار آرت یزهواردررفته در کنار درب ورود یمکتین یبعد رو یساعت

 مدت کم خودش را به آنجا رسانده است . نیدر ا یبا چه سرعت نیکه آرت

 

 گفت : میمهربان نگاهش کرد وگرم ومال شهیمثل هم نیآرت

 

 ! یوقت صبح احضار کرد نیکه منوا هیمهم زیحتما چ-
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 بود ، آهسته گفت : رهیهزاران گورسرد وخاموش خ انیمبهم م یکه نگاه خسته اش به نقطه ا یحال در

 

 گرفته شده یآره اونقدر مهمه که سرنوشت من به خاطرش به باز-

 

 : دیشد ومتعجب پرس لیبه طرفش متما نیآرت

 

 حالت کرده ؟ شونیپر ینجوریکه ا گذرهیم یفکرت چ یتو-

 

 قیدانست ، نفسش را عم یخودش هم نم گشتیوخفقان به دنبال چه م یخاموش نهمهینگاهش به دور دست بود . در ا هنوز

 فرستاد وآرام زمزمه کرد: رونیوکشدار ب

 

 دست خودش کرد چهیگرفت وباز دهیبه خاطر تو وعشقت به بهار منو ناد نیآرم-

 

 روحش نشست وادامه داد یچهره ب یرو یپوزخند

 

که  یا ندهیبارم به من و آ هی یحت دیکشیاحمقانه خانواده هامون و م ممیتواز دست تصم ییکه داشت نقشه رها یاون تمام مدت -

 خواهم داشت فکر نکرد . ییبعد از جدا

 

 گفت : رانیشد وح رهیبه او خ یناباور یبا چشمان نیآرت

 

 ! هیسا شمیمن متوجه منظورت نم-
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از  یکی یکوله بار غصه اش را به رو ریصبح دلپذ نیکه همچو او در ا یرزنیسرد وساکت به پ یاحساسش را از گورها یب نگاه

 آرام شود؛ انداخت یسرد وخاموش گسترده بود تا کم یسنگها

 

 یخوب نهمهیتو برداره باهام ازدواج کرد اما تو در عوض ا یمنو از سر راه زندگ نکهیاز عالقه تو به بهار خبر داشت ،اون برا ا نیآرم-

 !......یچکار کرد

 

عقش گرفته  رحمیب یایدن نی.ازا ختیریاشک م قراریبر دل سوخته اش ب یمرهم یخسته ازظلم روزگار ،برا یبه زن رهیخ نگاهش

 دیبار غصه اش کش ینیکم کردن سنگ یبرا قیعم یسرنوشت ........ آه یاز جفا یزخم ریبود ،درگ ریدرگ یقیبود ،هر کس به طر

 

،درست مثل اون فقط  ینداشت یفرق چیه نیکه زبانه خشم اون فقط دامن منو گرفت. توبا آرم یبه دل گرفت نیاز آرم یا نهیک-

وبرات من وسرنوشتم اصال  یریازت گرفته رو بگ نیکه آرم ویانتقام عشق یخواستیم ،تویخودت کرد یونفرت درون نهیمنو آماج ک

 مهم نبود ......

 

 گفت : جانیکالمش با ه زیحزن انگ رلحنیتاث تحت

 

 !............. هیسا-

 

 وگفت : دیحرفش پر انیالود م بغض

 

 بذار حرفهام تموم بشه کنمیخواهش م-
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 یکنیاشتباه م یاما تو دار-

 

 بلکه بهاره !. ستمیبه اثبات داره من ن ازیکه ن ی،اون یو برام ثابت کن یزیخوام چ یمن نم-

 

 گفت : نهیاش ازخشم گلگون شد وبا حقد وک چهره

 

 بله داد نیمکه به آر یمن مرده ! درست از روز یوقته که برا یلیبهار خ-

 

 گفت : یطرفش برگشت وبه تند به

 

هم به  کباری!.....تاحاال  یندار یریتقص چیخودت ه یکنیاز خودت !.....چرا فکر م ریهمه مقصرند بغ یکنیچرا ؟......چرا فکر م-

به رفتن نگرفت  میبه فرانسه رفت اون تصم نیآرم نکهیبوده وچرا بعد از ا یاحساسش به تو چ یازبهار بپرس یخودت جرات داد

 گهیوبهارو ......تو رو خدا د نی.منو ،آرم یکه ناخواسته همه رو با خودت غرق کرد یغرق بود ودتابهامات خ یایدن نقدردری.تو ا

 .......... ستمیمن بس ن یخودت کن یفدا یخوایحماقت بردار ،چند نفرو م نهمهیدست ازا گهیبس کن ،د

 

 آرامتر از قبل ادامه داد یتازه کرد وکم یوجودش لرزش گرفته بود ،نفس اریاخت یخشم راه نفسش بند آمده بود وب از

 

و از عشقت دفاع  یستیایکه شده جلو خانواده ات ب کبارمیصادقانه  یمثل هر عاشق خواستیازت نداشت فقط م یتوقع چیبهار ه -

 یبراش باش یبانیوپشت یکه حام یتو ترسوتر از اون دید ی،وقت یکه با ترس وسکوت احمقانه ات لگد مالش کرد ی،عشق یکن

 ختیریکوه استوار بود وهرگز فرو نم لذهنش مث یکه تو یوانتخاب کرد مرد نیآرم

 

 رفت کایپس چرا ترکم کرد وبه امر -
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توهم به  ی،اما وقت یکن تیوبا قدرت از عشقت حما یباش یقو یتونیم یبهش ثابت کن نکهیاون دوسال بهت فرصت داد ،فرصت ا-

 یگرفت آتش عشق تو رو تو دلش خاموش کنه و برا میاون تصم یورفت یرها کرد نجایاونو ا لیوبه بهانه ادامه تحص نیدنبال آرم

 بره نجایاز ا شهیهم

 

 پدرش برگرده شیپ خواستیخودشو گرفته بود وم ممینداشتم بهار تصم نجایا یهدف گهیمن رفتم چون د -

 

 . یدیچیمقدمات سفرتو م یگرفت که تو داشت یوقت مشویاون تصم-

 

 ازش خواسته بود نیپس چرا دوباره برگشت ؟!......برگشت چون آرم-

 

نبود که برگشت، بلکه به خاطر تو  نیکه به بهراد داده بود ازبهار خواسته بود برگرده اما اون به خاطر آرم یبه خاطر قول نیآرم -

 بود

 

 دیپرس جانیه با

 

 یدیاز کجا فهمرو  نهایتو ا-

 

 شهیهم یامروز برا12داره با پرواز ساعت  نیبه خاطرش منو فدا کرد نیکه تو وآرم یبهار کس یداره وقت دهیمن چه فا دنیفهم-

 رهیم رانیاز ا
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 اش شد وآرام زمزمه کرد رهیزده خ بهت

 

 برگرده ! خوادیبهار م-

 

،چرا !  زارهیدوباره رو تو قلب تو م یونیعمر حسرت وپش هیو گردهینداره ،اون برم یدلخوش نجایا گهیچون د گردهیآره اون برم-

 شهینم دهیبا مرگم خشک یداره که حت شهیچون عشق اول چنان تو وجود آدم ر

 

 به ساعتش انداخت واز جا برخاست وادامه داد ینگاه

 

بود که با همه عشق  یوانتخاب کرد نه به خاطر عالقه اش به اون بود بلکه به خاطر حفظ کردن خانواده ا نیبهار اگه آرم-

 خواستنیومحبتشون اونو فقط به خاطر خودش م

 

 فرستاد واضافه کرد رونیبرداشت ونفسش را همراه با سوز آه ب مکتین یرا از رو فشیک

 

 حضرمون نمودهبه وقت نوبت م یزیچ گهیبرم ؛د دیبا گهیمن د-

 

 گفت : نیبرنداشته بود که آرت یقدم هنوز

 

 ؟ یجدا بش نیاز آرم یخوایاگه واقعا بهار منو دوست داره پس چرا تو م-

 

 گفت : یآنکه به طرفش برگردد به تلخ بدون
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موندن  یبرا یلیمهمون ناخوانده بودم که از اولم دل هی نیآرم یزندگ یبه بهار نداره ،من تو یربط نیمن از آرم ییجدا لیدل-

 نداشتم

 

 پرده گفت : یوب حیوقاطع سر یجد یلحن با

 

 تو رو دوست داره !!!!!! نیاما آرم-

 

 کرده بود نیپهن مز یروحش را پوزخند یوب دهیبه طرفش برگشت چهره رنگ پر رتیح با

 

 کردیگوشم تکرارم یجمله روتو کیکه هر روز وهر ساعت تنها  ی،کس شنومیحرفو از تو م نیتعجبه که دارم ا یبس یجا-

 نیخودم در مورد احساسات آرم یسوال بود که چرا وقت نیبرام ا شهیتونه تو رو دوست داشته باشه ((،هم ینم نی))آرم

 یزنیحرفو م نیا تیبا جد نهمهیتو ا شمیم دیدچارترد

 

که تازه اونو از دست داده بود  یاش گور سرد بهراد شده درست مثل وقتروزه نیاز شرکت استعفا داده وتنها همدم ا نیآرم -

 افسرده وداغون

 

 آلود گفت : بغض

 

 برا من تموم شده شهیهم یبشنوم ،اون برا نیاز آرم یزیچ خوامینم گهید-
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 باشه ،الاقل بذار برسونمت-

 

 دارم ازین یزیاز هرچ شتریب ییتنها باشم به تنها خوامینه م-

 

 آشفته افکارش رها کرد وبا سرعت از گورستان خارج شد یایاو را با دن یکوتاه یخداحافظ وبا

 

 نینشست ومنتظرآمدن آرم یصندل نیاول یبود رو امدهیهنوز ن نیحال از پله ها باال رفت و وارد طبقه دوم شد آرم یوب سست

 یبود .نگاهش را همراه با اه نیبا آرم زشیهمه چ انیاتاق به منزله پا نیدفتر محضردار بود .وارد شدن به ا یشد نگاهش رو

 که درحال رفت وآمد بودند انداخت . یمردم یاز دفتر محضردار گرفت و به رو قیعم

 

به  کردیانداخت و وجودش را سرشار از عشق م یکه قلبش را به تپش م یاز همان نوع نیریش یاستور ولبخند ییبا گامها نیآرم

اعتنا از کنارش دور  یسرد وب نیاز جا برخاست ضربان قلبش تند شد بود وسرش دوران گرفته بود . آرم اریاخت یآمد ب یطرفش م

او نبود .توهم زده بود  نیمرد که آرم نیش زد ،به طرفش برگشت ،چهره اش متعجب بود اما ایبه اسم صدا انهیشد ناخواسته وناش

وسردرد چشمانش  یخواب ی.در اثر ب ندیار بود مرد سرنوشتش را ببقر شیبار در شب خواستگار نیاول یکه برا یاز همان نوع

 رفت یم یاهیس

 

 شده ( نی! چرا وجودش با همه وجودم عج ایخودش زمزمه کرد )خدا با

 

 و نگاهش را به سالن شلوغ پر رفت وآمد محضر انداخت . دیاز عمق وجود کش یآه

 

 غهیشدن ص یومنتظر جار ییدر محضر جدا نجایبود !ا نجایپس چرا ا کند یتوانست زندگ یهم نم یلحظه ا یحت نیبدون آرم او

که  ییهمه آدمها انیپس چرا آنجا م داد،یم یستیمرگ ون یبو شیبرا نیبدون آرم دنینبود، نفس کش نجایاو ا یطالق ! ...........جا

 ......... نی،......او بدون آرم بودنداشتند؛نشسته  ییجزء جدا یراه
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 دیزده از جا برخاست و به طرف پله ها دو جانیو ه یمعطل یب

 

 را گرفت ودر گوشش نجوا کرد شیبازو عیمحکم وسر یخورد و کنترلش را از دست داد ؛دست چیپ شیپله پا نیاول یرو

 

 مواظبت باشم شهیکه هم ستمیمن ن گهی؛چون د یمراقب خودت باش شتریبه بعد ب نیبهتره از ا-

 

 دیهرگز در کنارش نخواهد بود همه وجودش لرز گرید نیآرم نکهیفکر ا از

 

با  دهیرا که د هیرا محکم در دست گرفته بود حالت بهت زده سا شیبود که بازو یبه طرف صدا برگشت کنارش خانم جوان هراسان

 گفت : حیمل یلبخند

 

 نییپا یبود با مخ پرت ش کیدختر! نزد ییکجا-

 

 ه وار از او تشکر کردوزمزم دیکش رونیدستش ب انیرا از م شیبازو

 

 ! هیسا-

 

 نهمهی،از ا شدیهنوز هم در گوشش زمزمه م نیآرم یگرم صدا نینبود .طن شیاهایاز مرد رو یاثر چیه دیاطرافش را کاو شانیپر

 اش گرفت هیگر یبدبخت
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غصه ودرد  نهمهیبا ا نکهیبهار را دوست داشت واز ا یبه راه افتاد چقدربو یباران بهار ریآمد و در ز رونیاز محضر ب نیوغمگ آشفته

به  لیزود تبد یلیکه خ یبهار بود بهار کیحکم  شیدر زندگ نیلذت ببرد غصه دار بود.حضور آرم بایفصل ز نیتوانست از ا ینم

 شد بود. ییخزان جدا

 

دانست اصال کجاست وچقدر راه رفته است .روح وتن خسته اش ازدرد معترض بودند  یغرق بود و نم الشیخ زیعالم وهم انگ در

 یب یسالها خواهدیسوال بود، چطور م کیریمهم نبود ،همه فکر وذهنش تنها درگ شیبرا چیه گری.د رفتیم شیواو همچنان پ

 را به سر کند ؟. نیآرم

 

 کردیاعالم م مشیقرار گذاشته بود ؛شد . همه وجودش داشت مخالفتش را به تصم نیبار با آرم نیاول یکه برا یشاپ یکاف وارد

نشسته بودند وبا  زیجوان پشت آن م یآن روز انتخاب کرده بود دختر وپسر نیکه آرم یته سالن انداخت همان زینگاهش را به م

از  یکیپشت  سیخسته وخ یرق داشت.با تن. چقدرحالت نگاهشان با آنروز آندو ف کردندیپر ازخنده درگوش هم پچ پچ م یلبها

هم شش عصر  نیشش عصر بود.قرار آنروزش با آرم کیانداخت .ساعت نزد شینگاهش را به ساعت روبرو اریاخت ینشست وب زهایم

 زیخشک وعتاب انگ نیکه آرم یروز انفشرد شد و حلقه اشک درچشمانش نشست .هم نهیآنروزقلبش در س یادآوریبود . با 

 نیسرقرارش با آرم خواستیکرده بود اگر م نییرا مشخص وتع شانیعمر زندگ یتمام کوتاه ینشست وبا سنگ دل شیمقابل رو

 ...........ییعمر جدا کیکرده بود .دو ماه وبعد  نیمع نیکه آرم یمانده بود ،قرار یباق یقرار لعنت نیاز ا گریباشد تنها دوماه د

 

 نیسربرگ ، ا یرو ی؛انداخت ، به نشان ترازو شدیآور م ادیاش را  یحکم نابود شیوجلو رو زیم یکه رو یرا به برگه ا نگاهش

کرده بود ،اوهم به ماننده  یکه تنها اورا به جرم زن بودنش محکوم به نابود یهزاران مفهوم بود ، مفهوم رندهیدر برگ شیترازو برا

او وهمه  یظالمانه برا یبود ،حکم یچه حکم ناعادالنه ا نیاو  شدیانتخاب م دی،تنها با داشتهمه همجنسانش حق انتخاب ن

 دندیکشیم دكیکه اسم زن را  یموجودات

 

 به خود آمد شخدمتیپ یصدا با

 

 دیکنیم لیم یخانم چ-
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 آب ......لطفا خنک باشه وانیل هی-

 

ثابت کند  خواستیرا م یزیچه چ کردیچرا داشت خاطرات آنروز را تکرار م ایبا گفتن چشم از کنارش دور شد .خدا شخدمتیپ

 ابدیخاتمه  دیجا هم با نیشروع شده ودرهم نجایازا نیبا آرم شیقرار زندگ نکهیا

 

 شهیهم ی!...... آرامش برا خواستیاو م زرایچ کیبود وآشفته ،ذهن خسته اش تنها  خسته

 

 یینجای!تو ا هیسا-

 

 بود واو قادر نبود از ذهن خارجش کند ختهیروانش در هم آمبا همه روح و نیآرم یچهره وصدا دیشنیهم اشتباه م دوباره

 

بازو بسته کرد .خود خودش بود  کباریبود چشمانش را  نیبرشانه اش وحشت زده به طرفش برگشت آرم یقرار گرفتن دست با

 ......... ینزده بود ،درست مثل روز خواستگار نبارتوهمیواوا

 

 از خشم کنترل شده گفت : یبا لحن نیآرم

 

 چقدر دنبالت گشتم یدون ی؟م یکنیچه م نجایتو ا-

 

 آخرش بود دارید نیومستاصل انگار ا رهیکرد خ نگاهش
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 ! یمالحظه ا یب نهمهیچرا ا-

 

 محسوس بود آرام نجوا کرد یکه در آن لرزش ییصدا با

 

 متاسفم!-

 

 گفت : یخم شد وبه تند زیم یخشونت وخشم به رو با

 

 .... یراحت نشست نجایوتو ا کنهی،مامانت داره ازغصه دق م یستیکس ن چی،تو به فکر ه یفقط متاسف-

 

 را به لرزش انداخت واو را وادار به سکوت کرد ارقلبشیاخت یب هیماتم زده ودرهم فرورفته سا چهره

 

 کوتاه وخالصه گفت : یلیشماره ساغر را گرفت .خ عیآورد وسر رونیوتلفن همراهش را ب دیکش یقینفس عم کالفه

 

 کردم و نگران نباشه دایرو پ هیالو ساغر ،به مامانت بگو سا-

 

-...... 

 

 آن نشست وهمزمان گفت : یورو دیرا کنار کش یصندل
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 آره حالش خوبه !-

 

-........ 

 

 یندار یباشه حتما ،کار-

 

 نیبه ا ینگاه میتنها با نگره خورد . هیبه اشک نشسته سا یپرت کرد ونگاه خسته اش در نگاه عسل زیم یرا به رو یحرص گوش با

 ومهربان اما غصه دار زمزمه کرد میمال ی. با لحن بردیم یبه عمق غصه اش پ شانیچشمان پر

 

 یصبر کن گهیمدت د هی دیحاال با میجدا بش عتریسر یخودت اصرار داشت-

 

 : دیوبغض الود نال شانیپر

 

گلدونام همونا که تنها همدم  یاتاقم تنگ شده ،برا یخسته ام !.....آشفته ام !.....دلم برا یلیخونمون ، خ میبرگرد ایب نیآرم-

 سردم بودن یروزا

 

 : دیپرس یبهت زده به او زل زد وبا ناباور نیآرم

 

 کجا ؟-

 

 خونه عشقمونه! یخونمون ،همون که گفت-
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 پس قرار .......-

 

 نیهمه حرصش را سر ا خواستیتکه بلکه هزار تکه انگار که م کیره کرد نه زده پا جانیرا برداشت وه شیبرگه جلو رو کالفه

 اوردیبه جهنم کرده بود درب لیرا تبد شیزندگ روزیکه از د یبرگه ا

 

 خوام .....از تو جدا بشم یتونم ......نم یمن نم نیآرم-

 

 کردیخود اورا انتخاب م یجبرزور و چیبدون ه هیسا دی، با خواستیرا م نیتنها نگاهش کرد ،او هم هم رتیح با

 

کنارت  شهیخوام تا هم یم نیکردم ......آرم یکنم ،اما .....امااشتباه م یتونم بدون تو زندگ یتونم !.....م یکردم ،....م یمن فکر م -

 ....... یوقت تنها رهام کن ریاگه تا د یحت ی!...... حتیباش یاگه دوستم نداشت یباشم !..حت

 

 کرد: نجوا

 

 افتادم یبه چه روز ینیب ی!......نم هیسا یانصاف یب یلیخ -

 

 زده وبغض الود گفت : جانیه

 

 کنم بهم فرصت بده تا خوشبختت کنم یخواهش م-
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 گفت: ینیریسردش را در دست گرفت وبا لبخند ش یدستها

 

 نمیزم یمرد رو نیتو رو که داشته باشم خوشبخت تر-

 

 رو حس کنم یبذار در کنارت خوشبخت-

 

 !.... هیسا یمن یتو همه زندگ-

 

 گفت : یودو دل دیترد با

 

 ؟ یازم جدا بش یخواست یپس چرا.!......چرا م-

 

 یوخوشبخت بش یخواستنم به آرامش برس ی،م یو تجربه کرد ختنیو اشک ر دنیچون در کنارم فقط زجر کش -

 

 شبه ،ترسناکتر ازاون یکیتار اهترازیبدون تو س میرسم زندگ یاما من فقط در کنار تو به آرامش م-

 

 را نوازش کردو گفت : دستش

 

 یجهنم واقع هیجهنمه ، هیمنم بدون تو  یزندگ -
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 چون بهت شک کردم و فرصت ثابت کردن خودتو ندادم نیمنو ببخش آرم -

 

 میکرد ین تجربه نمسخت و هر دومو یروزها نیتا ا گفتمیبهت م زویاز اول صادقانه همه چ دیاشتباه از من بود !... من با-

 

 باشه ینیریدر کنارت پر از ش میهر روز زندگ خوامیم-

 

 شد و گفت : رهیخ شیبایعاشقانه در چشمان ز ینگاه با

 

 کنمیتلخ وسرد وبرات جبران م یروزا نیا یها هیدم تک تک ثان یبهت قول م-

 

 که هنوز دستش را در دست داشت او را از جا بلند کرد وگفت : یحال در

 

 اونجا پارك شده نیچون ماش میکن یرو ادهیتا خونه پدرت پ دیرفتن به خونمون با یبرا-

 

 : رگفتیدلپذ یلبخند با

 

 بارونم یتو یرو ادهیمن عاشق پ یدونیتو که م-

 

 را در دست فشرد وخوشحال گفت : دستش
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 آره چه جورشم-

 

 گفت : یبا سرخوش نیشاپ خارج شدند آرم یکنار هم از کاف در

 

 میهم افتاد یعروس هیروزا  نیهم یسترا-

 

 گفت: جانیه با

 

 ؟ یک یعروس-

 

 احمق باالخره به خودش جرات داد وحرف دلشو به بهار زد نیوبهار ،آرت نیآرت-

 

 پس بهار نرفته-

 

 نذاشت که بره نیآرت یعنینه ،-

 

 قبول کرده نوی، حاال بهارآرت میصحنه ها نی،عاشق همچ کیچه رومانت-

 

 گفت : طنتیش با
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 ارنیبله ناقابل دمار آدمو درب هیهمه مثل خودتن که برا  یفکر کرد-

 

 وگفت : دیکوب شیمشت به بازو با

 

 بله روبه تو دادم نیمن !.....من که راحتر-

 

 البته با اجبار وخواهش وتمنا-

 

 مهم و از تو پنهون کردم زیچ هی!من  نیآرم-

 

 گفت : ینیریلبخند ش با

 

 تو عادت دارم یهایبه پنهون کار گهیمن د ستین که بار اولت نیا-

 

 گفت : جانیزد وبا ه یحیمل لبخند

 

 دمتیدانشگاه د یبار تو نیمن از همون اول ،که اول یعنیذهنم نبوده  یاز تو تو ریهم به غ هیثان کی یحت یمرد چی،ه نیآرم-

 یایب میبه خواستگار یحت نکهیعاشقت شدم ،قبل از ا

 

 احساس گفت: یسرد وب یزدو با لحن یلبخند مرموز طنتیش با
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 دونستم ......... ی!نم یجد-

 

 ورنجش گفت : یدلخور با

 

 !ستیاصال برات مهم ن یعنی-

 

 را دور کمرش حلقه کرد و او را به خودش فشرد وشادمان گفت : دستش

 

 یبود میاتفاق زندگ نیتر نیریو ش نی! تو بهتر زمیعز -

 

رو به  یچند ماه لعنت نیکه ا ییجا هی، یرو بهم بد یمسافرت درست وحساب هیقول  دیبا تمیاتفاق زندگ نیپس حاال که بهتر-

 فراموش کنم یکل

 

 باهات موافقم البته با دوتاشرط-

 

 بازم شرط ! یچ-

 

 آرامش گفت : با
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 کنترل کنم تونمیم یمدل نیتجربه بهم ثابت کرده تو رو فقط ا -

 

 از دانشگاه انصراف بدم یکه بخوا ستمیدانشجو هم ن گهیکه د یبنیچکار کنم ،م یخوایباز م-

 

رو جبران  یعقب افتادگ نینشد ا ریتا د دیگرفتم با یرحضوریترم وبرات غ نی،البته از نوع برعکسش ،من ا خوامیم نویاتفاقا هم-

 یکن

 

 و پاس کنم یدرس یحضور ریکه بتونم غ خونمیم اتی،مگه دارم اله یاخه چه جور-

 

خودم بهت  یدرست وحساب یزیبرنامه ر هی،همه درسها رو با  یبخور تیو تو زندگ یچیغصه ه خوامیمن کنارتم نم یوقت تا-

 کنمیم سیاستادا بهترتدر هیفک کنم برات ثابت شده که از بق دمیدرس م

 

 حلقمه ،و شرط دومت یدرست تو تیفتگیخودش نیا-

 

مثل  ییوموطال نیریدختر ش هیفرزندنمون  نیخوام اول یبابا بشم ، م نیبه بهونه درس ودانشگاه تو بعد از آرت خوادیاصال دلم نم -

 خودت باشه !

 

 یخونه پرستار بچه بش یوتو یول کن ستویکارتدر ی،اون وقت مجبور طونیحسود ش یا-

 

 استیلذت دن نینداره اگه اون مثل تو باشه برام بهتر رادیا-
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 حلقه کرد وبا لبخند گفت : شیر بازورا دو دستش

 

 وهوش بچه هامون فقط به تو بره افهیخواد ق یاما من دلم م-

 

 خنده وگفت : ریزد ز یپق

 

 وغرورم شده یفتگیهمون که باعث خودش -

 

 قابل تحملت کرده رینه همونکه مثل زقلوت تلخ وغ-

 

 دستمون بمونه؟ یتا ابد رو یکن یومغرور وتلخ !..فکر نم کدندهیدختر هیپس -

 

 به من بره اصال نگرانش نباش تشیاگه جذاب-

 

 گن غرور کاذب ! یم نیبه ا-

 

 گن اعتماد به نفس یم نوینه ا-

 

 مادرودختره پر از اعتماد به نفس هیپس خدا به داد من برسه با -
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 انیپا

 

1/8/93 

 

 دیباش موفق

 

 هنوز به دادگاه نرفتن حکم طالق گرفتن ؟ نیوآرم هیسا یسوال باشه که وقت یشما دوستان جا یبرا دیشا

 

 ادآوربشمی نجایچند نکته مهم وا نیابهام الزم دونستم ا نیرفع ا یبرا

 

به همراه شناسنامه و عقدنامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و  دیزن و شوهر با یگرفتن طالق توافق یبرا

دادخواست  میرا مشخص کنند و پس از تقد رهینفقه و غ ه،یزیجه ه،یمانند مهر یو امورمال مسائل مانند حضانت فرزند، مالقات او

مذاکره  نیبا زوج دیکنند که با یبستگانشان معرف انیاز م یداور نیاز زوج کیهر کندیم فیطبق روال معمول، دادگاه به آنها تکل

 نیبراساس توافق زوج زیو دادگاه ن دهندیگزارش خود را به دادگاه م دندینرس جهیدر مصالحه کنند. اگر داوران به نت یو سع

 و ثبت کنند. یطالق را جار غهیبه دفترخانه طالق، ص یگواه ائهبا ار توانندیو آنها م کندیعدم امکان سازش صادر م یگواه

 

 : یطالق توافق یایمزا

 

 یبه محل دادگستر نیکرر زوجاز رجوع م یریجلوگ ـیمتعدد در دادگستر یپروندهها لیعدم تشک ــ

 

 طالق یجواز اجرا یمربوط برا یعدم سازشــ کوتاه بودن زمان صدور گواه یدر طالق و صدور گواه نیدخالت طرف ــ
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 ییدر حکم طالق، که بدون مدت اجرا کهیماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است در حال 3در عرض  یگواه نیمدتدار بودن ا ــ

 شتریاحتمال رجوع ب نــیزوج یخانوادهها نینابیکمتر و کاهش تنش ب یری.ــ درگشودیم دیتهد یاست هر لحظه دوام زندگ

 گریکدیبه  ندهیدر آ نیزوج

 

 مینکن دایپ اجیبهش احت مونیزندگ یکدوم از ما تو چیه دوارمیموارد وفقط جهت رفع سوء تفاهم گذاشتم وام نیا

 

 گلم یدوستا سالم

 

وهمقدم وهمراهم با  دیاز پنج ماه منو به حضور گرم خودتون را داد شتریب نکهیاز ا دیلذت برده باش دوارمیآخر داستانمون ام نمیا

 تشکر وازتون دارم ایدن هی دیکنار اومد تهایداستان واخالق بد شخص یهایصبر حوصله با همه کم کاست

 

 یوسرد یکلمه همراهم بودند و از تلخ نیواژه تا آخر نیکه ازاول کنمیم یتک تک کسان میداستان رو تقد نیا یزیاز هرچ قبل

که چه در صفحه نقد چه در  یبود ،دوستان خوب هیروح ایدن هیهر پست  یکه اسم قشنگشون پا یقلمم دلسرد وزده نشدند ،کسان

 بهتر شدنم تالش کردند یوار کننده برا دیقشنگ وام یبا حرفها یوخصوص لیپروفا

 

که تعداشون  یولذت بخش بود ومهمانان نیریبرام ش شونیاما همراهم دمید یپستها نم یگرچه هرگز اسمشون و پاکه ا یکسان

 شدیم شتریکم نبود وروز به روز هم ب

 

که  یبارباورم کرد وقلم به دستم داد و واژه توانستن را مشق هرشبم کرد ،کس نیاول یکه برا کنمیم یکس میداستان را تقد نیا

 بهتر شدن روزبه روزم واثبات باور اوست یو وجود ندارد اما همه تالش من فقط برا ستین گرید

 

دلسوزانه  شهیهم شیقشنگ وبجا یها یداستان با نکته سنج نیکه در سطر سطر ا ینظر یاستاد بزرگم جناب آقا میتقد

 همراهم بود
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 دندیصاص داشت را به من بخشکه به آنها اخت یکه صبورانه لحظات نمیبه همسرمهربان وپسر نازن میتقد

 

از نوشتن شور وشوق دوباره نوشتن را درمن زنده  یکه پس دوازده سال دور ady25 یزهرا با اسم کاربر زمیبه خواهر عز میتقد

 کرد

 

 ودرهمه حال مشوقم هستند شهیازجانم که هم زتریبه تک تک خواهران عز میتقد

 

 دادند میاریدستنوشته ها  پیخود در تا یبه همکاران پرمحبتم که مهربانانه با همه مشغله کار میتقد

 

 یمن یبه تو که تنها با حضورت باعث دلگرم میکالم تقد کی ودر

 

 

 

 

   

  

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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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

