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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

 .دیایخوب به سراغ من ن یکه روزها را داشتم نیوحشت ا شهیهم

 یرا م با سرعت خودش ینرفته دوم یکیگذاشته بودند  "من بدتر از روز قبلم" یبا هم مسابقه  میمن روزها یبرا

 حرام ست. یمن شاد یرساند مبادا از خاطر ببرم برا

 یادآوریشان را و با لبخند حضور منحوس زدندیاتاقم م یشهیآمدند به ش یطلوع نکرده م دینشده و خورش صبح

 میداخکه  یبیخداست و من با آغوش باز از حب بیداشتم؟ مهمان حب یبجز مهمان نواز یو من مگر چاره ا کردندیم

 .کنمیاستقبال م داندیمن م قیال

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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صبحانه مفصل)!( زن عمو جان را زدم  دیو ق دمیشده و نشده لباس پوش داریودم. بکرده ب ریرفتن به دانشگاه د یبرا

 زن عمو متوقف شدم: یبردم که با صدا ورشی یو به سمت در خروج

 ؟یکنیفرار م ینگفته دار ریکجا صبح کله سحر بدو بدو صبح بخ -

 یشگیهم یو لبخند مصنوع "خودت به من صبر بده ایخدا"لب گفتم  ریرا کالفه فوت کردم و رو به آسمان ز نفسم

 :دمیام را به زحمت بر لب نشاندم و به سمت زن عمو چرخ

 .شهیکه روزم شروع نم نمیشده بود وگرنه من تا شما رو نب رمیزن عمو جونم د هیچه حرف نیا -

 " شودیروزم نحس و اعصاب خرد کن نم"کردم  حیدل تصح در

 و گردنش داد و با ناز و ادا گفت:به سر  یرا خواند و قر دستم

 .یمبادا با من هم کالم بش یخوریصبحونه هم نم گهیآره جون خودت د -

ه متنفرم، و خام ریمن از سرس اورمیخودم ب یبه رو نکهیاز کره و مربا نگاه کردم و بدون ا یخال یصبحانه  زیم به

 گفتم: یحفظ لبخند کردم و با محبت ساختگ

 م؟یاومدم حرف بزن یشده زن عمو. برم، عصر رمیبه خدا د -

 و مجبور به نشستنم کرد و در همان حال گفت: دیمبل کش یرا گرفت و تا لبه  فمیک

 چیشب. ه یگی، عصر معصر یگیصبح م م،یزنیصبح حرف م ادیخوابم م یگفت شبی. دالیوعده سر خرمن نده خ -

 .یکه تو هم به کارت برس بندمیو بحث رو م زنمیحرفامو م یا قهی. دو دقستیبهتر از االن ن یموقع

 :مدینال بایدست گذاشتم و وامانده تقر ینجات. پس دست رو قیباشم چه غر قیکه از سرم گذشته بود چه غر آب

 .دمیمن گوش م دییبفرما _

 کرد: ینیکنارم نشست و شروع به مقدمه چ خوشحال

 .یمن یجان تو االن هجده ساله مهمان خونه  الیخ نیبب -

 گریآوار هر روزه عادت کرده بودم که د نیشد و من انقدر به ا دهیمنت هر روزه بر سرم کوب نیاز ا گریآجر د کی

 درد هم نداشت. میبرا یحت
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که مادرت  ی. زمانستیداشته باشم کمتر هم نخودم دوستت ن نیریتا حاال از گل نازک تر بهت نگفتم قد ش -

 راهت دادم. میخونه و زندگ یرو توخودش، من تو یزندگ یگذاشتت و رفت پ

دارش  حهیجر حرف ها نیبخواهد با ا یکه کس نداشتم یاحساس گری. من داوردمیاما خم به ابرو ن دیکش ریت قلبم

 ندارد. یریتاث گریست که انقدر مصرف شده که د یمن مثل مسکن یحرف ها برا نیکند. ا

زن شاهرخ به رحمت خدا رفته قلب من طاقت  یاز وقت یدونیتا االن قدمت رو تخم چشمم بوده اما خودت بهتر م -

جا کنار  نیمه ایآخه؟ بردار ب کاریاونجا چ یبمونه. زنگ زدم گفتم مادر موند بیشهر غر یپسرم تک و تنها تو ارهینم

به من  یچ یدونیبزاره. م تیشونیرو پ سیخ مالباشه دست یکی یتب کرد ینصفه شب یخانوادت باش حداقل شب

 گفت؟

 انقدر سخت یرتیشاهرخِ خشکه مذهب غ امدنین لیبود حدس بزنم؟ بخدا که الزم نبود. مگر حدس زدن دل الزم

 بود؟ 

 دهد خودش جواب خودش را داد: لیتحو ریمن بله و خ یعمو اما صبر نکرد تا به حدس ها زن

 .زارمیدختر نامحرم تو اون خونه ست من پامو تو اون خونه نم یتا وقت گهیم -

 دستم را در دست گرفت و ادامه داد: دیفربه اش را جلو کش کلیمو هع زن

 مگه نه؟ یکنیپسرم کنارم باشه. منو درک م خوادیجان منم مادرم دلم م الیخ -

ش کنار که دل ی. همه مادرها بجز مادر خودم را، تنها مادرکردمیرا درک م ایدن ی. من تمام مادر هاکردمیم درک

وه انب انیمحتاجش بودم دستم را رها کرد و من م شهیاز هم شتریب یمادر من وقت خواست،یفرزندش بودن را نم

 یب هر کجا که مادرت دستت را رها کند یاشچند ساله ب ستیبودم گم شدم و مهم ن یادیز شانیکه برا ییآدمها

 .یشو یشک گم م

 زن عمو را ببندم: یدهیچیکردم بحث پ یتکان دادم و سع یسر

 یتقل زندگو مس رمیبگ یهم خواستم خونه مجرد یکارشناس یبرا یمن حت ین شما که خودت شاهدزن عمو جو -

 گهیدبا هفت نفر  یمتر ستیاتاق  ب هی یخوابگاه شلوغ تو هی یکنم پشتم حرف دراومد. مجبور شدم چهار سال تو

 سر کنم.
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را همان شاهرخ با اعتقادات مسخره اش بنا کرده بود را سانسور گرفتم و  لیچرت فام یتمام حرف ها ینطفه نکهیا

 ادامه دادم:

خودت بهتر  یفرزند ول مانع کنار هم بودن مادر و ایکه سربار باشم  خوامینم رمیبرو من م یندارم شما بگ یمن حرف -

 د؟ایدرب یحرف ینذار یدیل مرو ندارم. شما خودت قو لیفام یها یپراکن عهیمن حوصله حرف مردم و شا یدونیم

 مش شده اش را پشت گوش انداخت و گفت: یعمو طره مو زن

رو  دازننیدست من، امانت رو  که دور نم یهست امرزیخداب هیحرف زد گل من؟ تو امانت آس یاز خونه مجرد یک -

 وت رو چشم من قدم یبود تو تا هر وقت بخوا نیجان. منظور من ا الیبود خ گهید زی. حرف من چذارنیچشم م

 عموت هست اما... چطور بگم بهت برنخوره. حرف شاهرخ هم

 

. یت باشراح یبخوا دیشا یایو ب یتو خونه بر یبدون روسر یتو بخوا دیشا نیستیشما دوتا به هم محرم که ن نهیمت

تو  اون وقت شما دوتا رو مارستانیمجبور شدم ببرمش ب ینصفه شب یشب دینداره شا یعموتم که قلب درست حساب

 و پنبه کنار هم؟ شیخونه تنها بزارم؟ آت

 :دمیو فقط شن دمیبزند. لب گز شیزبانم از غالفش رها گردد و ن  زمیتند و ت یمبادا دشنه دمیگز لب

نه خونه و اون خو نیواالخون ا االخون یکه هم تو نخوا میبخون نتونیب یتیمحرم غهیص هیکه  نهینظر من و شاهرخ ا -

 زم؟یعز هیپشت سرتون نباشه هم شاهرخ راحت باشه. نظر تو چ یهم حرف یبش

که  یزکه از دردش چشم بستم و امان از رو دیچنان بر فرق سرم کوب "شاهرخ یِ راحت" یواژه یدو پهلو ی لفافه

 :فتدیب ینیدر دست کور خشمگ زیدشنه ت

 ؟یوست ندارد نیریمنو کمتر از ش یشاهرخ؟ زن عمو مگه نگفت یبشم واسه راحت غهیص یگیشما م یعنیزن عمو  -

 ره؟آ ؟یدونستیمرد زن مرده بودن م هی ی غهیص قیبودم هم باز منو ال نیریاگر دختر خودتم بودم اگر ش یعنی

 به هوا رفت: ادشیزبانم انگار بر جگر زن عمو نشست که برآشفت و فر شین

 گهید یدلت بخواد. ک میلیخ ؟یهست یک یه قتل که نکرده. فکر کردمرد زن مرده هست که باشه خبط که نکرد -

تحفه  یلیبرت داشته خ الی. چهار تا فنچ تو اون دانشگاه بهت استاد استاد بستن خرهیرو بخواد بگ دهیترش یتو ادیم

  ؟یا
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کار بود.  نیانگار سخت تر دنیبود. هوا نبود و نفس کش دهیزدن بلع ادیاتاق را زن عمو موقع فر یهوا یهمه  انگار

مو چنگ زدم رو از بغل زن ع فمی. کیعدالت یاز ب ای ییهوا یاز ب ای شدمیشک خفه م یب ماندمیاگر م گرید قهیدق کی

 .بودن نجایا گریمن د یفقط فرار کردم. جا یحرف چیه یو ب

 زن عمو از پشت سر بدرقه راهم شد. ادیفر یصدا

 بمون جوابتو بشنو ؟یریم یدار یدیبه جونم راهتو کش یانداخت شیآت ؟یکنیفرار م یکجا دار -

 یمن م . بهدیباشم که جنگل را به آتش کش یتینبود همان کبر دیبع دمیشنیاگر م گریکالم د کی. دمینشن نماندم،

ل سوا ریز غهیبا کلمه ص تمیمن بودم که شعور و شخص نی! آتش به جان من افتاده بود. ایدیگفت آتش به جانم کش

 یبرا مرد زن مرده شدن بود؟ فقط کی ی غهیص ییبایز یکم دیهمه معلومات و علم و شا نیرفته بود. حق من با ا

قوم  نیا مدادینهاده بودم؟ به خدا که ناحق بود اما من حق م رونیب یسالگ یپا از مرز س شیتازه چند ماه پ نکهیا

دال گاز کردم و پ یخال نیبود. حرصم را بر سر در ماش یهیامر بد کیمن  یطلبکار بودند و طلب داشتن زندگ شهیهم

 فشار دادم. تهرا تا 

 . یاوردیخودت ن یبه رو یول یدیرا د یعدالت یب نیا نکهیممنون از ا ایخدا

شد که از دل برآمد.  یفیآه خف فیتخف یجمع شد و با کم کجایو بغض و خشم و غضبم  تیحرص و عصبان تمام

را  میتیود خاست؟ گمان نکنم. دامن زن عمو که پاِک پاک بود. احتماال دامان  ریدامن گ میتیگفته بودند آه  یراست

 دست به دامان خدا بودم. نیچن نیکه من ا گرفتیم

و پشت  دمیبه فرمان کوب یمشت یکه پشتش مانده بودم پدال گاز را از دست من نجات داد کالفه و عصب یقرمز چراغ

 توقف کردم. ادهیخط عابر پ

از همان  بود درست گانهیوقت بود با من ب یلیخ هیو گر دنیاما بار خواستیم میاز چشمها یفصل باران کی دیشد دلم

کند.  هیش تکو پولدار دیکرد تا به همسر جد میگاه رها هیتک یپناه و ب یکه مادرم من را به دست عمو سپرد و ب یروز

که بودم که  روزگار. من یها یناحق یبماند برا ایدن یحق ها مامخسته شده بود. اصال امروز ت یپول یاز ب دادمیحق م

 جماعت بودم. نینفسم هم بدهکار ا یطلب داشته باشم؟ من حت یحق

 از طلبش را پرداخت کرده باشد. یبند رفت بلکه کم یبندم از فکر بده مین نفس

 .دمیهوا بلع یو کم دمیکش نییرا پا نیماش شهیش
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که  انویآرام پ تمیر کیبود، با  یآرمان آذر دیکرد. آهنگ جد را کم از التهابم یکم یکنار نیماش یقیموس یصدا

 ییهابشر به تن نیا نیخسته و غمگ ینبود صدا یازین انویپ یهرچند که به صدا دیبخشیم امیروح را الت یخستگ

 آتش بود: یآب رو

 

 ستیکه ن یبارون ریبا تو هر شب ز شمیم سیخ

 ستیکه ن یابونیمحکم گرفتم توو خ دستتو

 ستیکه ن یعاشق نباشم کار آسوون باشمو

 ستیکه ن یدوباره عاشق اون شمیم عاشقت

 ستیسازم که ن یاز تو م نجایبا تو ا ییخدا من

 ستیپرده بندازم که ن یراز یهر شب رو دیبا

 

م. رفتنم شدممتد پشت سرم متوجه ن یبوق ها یرا با خودش برد و من با صدا یقیموس یسبز چهار راه صدا چراغ

 ماندن نمانده بود. یبرا ییوقت رفتن بود، جا

د بنگاه که بعد از کالسم به چن شدیفرصت م دیشا دانستم؟یبه کجا را هنوز نم رفتم،یو م گرفتمیگازش را م دیبا

 .زدمیم یامالک سر

ه تنها شوم که ن یمرد ی غهیمجبور شوم ص نکهیدر مقابل ا زدندیکه پشت سرم م یتیاهم یب یحرف ها رفتم،یم دیبا

 . مدادیو خود را نجات م رفتمیخانه م نیاز ا دی. بادیرسیبه نظر م زیناچ ترسمیدوستش ندارم بلکه از او م

ه در آن ک دانستمیم دیبا دادیمن به عمو م یکه به عنوان خرج یاز بعد از مرگ مادر و قطع شدن مبلغ هنگفت اصال

 بود. نیریه هم به اصرار شلحظ نیندارم. ماندن من تا به هم ییخانه جا

که آجر  کردمیم یسقف یداشتم وگرنه حتما از همان لحظه شروع به گشتن برا ریرفتن به کالس تاخ یکه برا فیح

منت را هم خودم آجر کنم اما  یمبادا همان لقمه نان ب رفتمیبه کالس م دیکه با فی. حزدیمنتش هر روز بر سرم نر

 . کنمیرا تنگ نکند تالش م از چهار طرف نفسم هک یواریکردن چهار د دایپ یبعد از کالس حتما برا ستین یباک
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ه؟ نبه نام من بود. خنده دار است  نگیپارک کی نیهم ایمخصوص خودم پارک کردم از کل دن نگیرا پارک نیماش

 .یشنداشته با زیچ چیه ،ینباش زیچ چیو ه یباش رانیدانشگاه ا نیمعروف تر یمیش یدانشکده مهندس یعلم ئتیه

شت کردن پکنم. از پاگرد پله ها که رد شدم  رونیآه از بدنم ب نیرا با هم یمنف یکردم کل انرژ یو سع دمیکش آه

از  یبرزگر را حت یشده یگودیب ینگاهشان کردم و موها یچشم ریبود ز دایکامال پ واریگوشه د یعده ا یدسته جمع

 دادم. صیخوب تشخ یلیپشت سر هم خ

صال آمدن و اامروز را حوصله بگو و مگو با دانشجو جماعت را نداشتم  کیتشر و  تذکر به راهم ادامه دادم  الیخ یب

 .گریبود د ابیندادن نمره حضور و غ تشینداشت. نها یدانشجوها سر کالس به من ارتباط امدنین

اده ما ز نیز هم اندام چاق حسپشت و رو شدن با یاز دانشجوها به صورت گروه یگرید یرا دور زدم و دسته راهرو

 "میچانیکالس امروز را بپ میسالم استاد ما قصد دار"همه چشمک زنان دست تکان داد و گفت  نیب

م و وارد کالس شد لمیمشتاق تحص یِ سر به هوا یکردن با دانشجوها ینداشت بدون دال یتیمن اهم یهم برا باز

 اول کالس توجهم رو جلب کرد. فیحضور اردکام در رد

 به خودش برپا داد. یاول نشسته بود و با ورود من مثل دانش آموزان دبستان فیباز رد شین با

 دانستمیجواب را م نکهیبا ا بونیو در حال نشستن پشت تر اوردمیخودم ن یحرکتش خنده ام گرفت اما به رو نیا از

 :دمیپرس

 پس دوستاتون کجان؟ -

 کالس اول دبستانم همه دوستانش را از دَم فروخت: نیریشست و مثل مبصر خود شن نهیبه س دست

 استاد. چوندنیهمشون کالس رو پ -

 :دمیام رو مهار نکردم و با خنده پرسبار خنده نیا

 ؟یخب شما چرا همراهشون نرفت -

 و چاپلوسانه گفت: دیرو گز لبش

 .میما تشنه علم و دانش  میفرق دار یلیاستاد ما با همه خ -
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از کالس به  یمتوار تیاز دهانم بپرد برزگر وارد کالس شد و پشت سر او کل جمع "ارواح عمه ات" نکهیاز ا قبل

 آغوش علم و دانش بازگشتند.

پس  نینگاه کردم. برزگر اول یدوست داشتن یشده دهیاتحاد از هم پاش نیام بردم و با لذت به اچانه ریرا ز دستم

 را نثار اردکام کرد. یدنگر

 آدم فروش خائن. -

 جواب داد: یبا لحن حق به جانب اردکام

 ارم.رو برد وانمیتهمت نزن من تشنه ام شد برگشتم سر کالس ل -

از  یوسو. خانم مدمیکه در جواب من گفته بود خند یدوستش آورد و حرف یکه برا یدوپهلو بودنِ منظور بهانه ا به

 د.صورت دا "شیا"را با گفتن  یکه حواله اش کرد حمله بعد یکنار اردکام گذشت و بالفاصله بعد از پشت چشم

 .ستمیبا لذت نگر شدیاردکام م یکه حواله ییو به کتک ها و دشنام ها دمیخند

ز نظر گذراندم م زده را امات افهیآن همه ق ی. از جا بلند شدم و با لبخند کجدینشستند و باالخره نوبت به من رس همه

 و گفتم:

 د؟یچونیکالس رو بپ نیمگه مجبور نیستیمتحد ن یوقت -

 اعتراض همه بلند شد: یصدا

 آدم فروش بود. نمونیاستاد ب -

 نظر خود اردکام بود. چوندنیاستاد پ -

 اول. فیاومد نشست رد نایریخودش مثل خود ش رونیب میهمه رو مجبور کرد بر -

 استاد رهبر گروه خودش بود گروه رو فروخت. -

 ما نبود که استاد. ریتقص -

 هشان دادم:ب یدرس زندگ میوایختم همهمه باال بردم اقتدارم همه را وادار به سکوت کرد و با کالم ش یرا برا دستم
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 .نیا شهیاش م جهینت دیکنیاعتماد م یبه هرکس یوقت -

 اعتراض اردکام بلند شد: بانگ

 استاد؟  میداشت -

 گفتم: یو با حاضر جواب دمیخند

 دنبالش. ایتموم شد، برو با برف سال بعد ب یول میداشت -

رفتم و  بونیراحت پشت تر الیبا خ نباریرا از اردکام گرفته ام ا میمطمئن شدم انتقام دانشجوها ی. وقتدندیخند همه

تواند با بنفر دارد که  کیرا فقط  یاستعداد نیچن دانستمیتابلو شدم. خوب م یرو یشده  ینقاش دیتازه متوجه پرا

 گفتم: یشگیبا لحن پر تحاکِم هم فمیک ردنطرح بزند نشستم و در حال باز ک یخوب نیبه ا کیماژ

 تخته رو پاک کن. ایاردکام پاشو ب  -

 بار از ته کالس بلند شد: نیا شیصدا

رو  یتاکس هیکرا هیتورو خدا  آژانس گرفت دیفاصله رو با نیا م؟یتخته پاک کن مییایب میته پاش نیاستاد ما از ا  -

 .دیدستمون نذار

س کال یبه انتها کردیم کیبا لوله خودکار به سمتش شل یکه خاور یگوله شده ا یاردکام که از شر کاغذها به

اشتم و فرصت جا به جا شدن داشته سرخودکارم را برد یک دانستمیکه اصال نم یکردم و در حال یبود نگاه ختهیگر

 خونسرد جواب دادم:

 .یوفتادیم شیتاکس هیبه فکر کرا دیبا یدیکشیکه م یموقع  -

که از  میدیکشیقلب م هیرنه . وگگهید میدیکش نیکه ماش میکردیفکر م یتاکس هیبه کرا میاتفاقا استاد داشت  -

 گذشت. ریبه خ یآخ منوشتیرد شده باال سرش هم م ریکنارش ت

 شاد بودن نداشتم اخمم را در هم یکه من امروز حوصله فیخنده دانشجوها برداشت و ح یرا صدا کالس

 

 گفتم: یو جد دمیکش
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 ؟یفتیترم رو با نمره دو ب نیا یجد یجد یخوایم ای یپاکش کن یایم  -

خودمون خط بطالن  یدستا با دیکنیما رو مجبور م دیماست شما دار یتمام آرزو نیماش نیاستاد تورو خدا ا  -

 رو کل آرزوهامون. میبکش

 :دمیتر کردم بلکه حساب ببرد و غر ظیاخمم رو غل کردیداشت کالفه ام م گرید

گرنه و ایروش. پاشو ب یبعدش خط بطالن بکش یکه مجبور نباش یتابلو کائناتت رو نصب کن ییجا یخواستیم  -

 . زود باش.یمهندس شدنت بکش یآرزو یخط بطالنت رو رو یمجبور

به  هوا رفت. یرو دنشیهم خنده دار بود. کل کالس از طرز دو دنشییدو یبشر حت نیدو به سمت تخته امد. ا با

 یضربدر بزرگ رو کیبرداشت و  بونیگوشه تر قرمز را از کیام را گرفتم و به او نگاه کردم ماژخنده یزحمت جلو

 :دمیبود دوباره برگشت و توپ دهیم پریاز گره ابروها دنشیدو دنیکه از د یی. اخم هادیکش دیعکس پرا

 ه؟یچ نیا  -

 استاد. گهیخط بطالن د  -

 من هم خنده ام گرفت و با خنده گفتم: نباریکل کالس به خنده افتاد ا دوباره

 ؟یکنیم شیخط خط شتریپاکش کن تو ب گمیپسر خوب بهت م  -

 ستیب نیخط قرمزها ، ماش ریز از میتونیحداقل م دیشیم یخط بطالن راض هیبود به  نیا دمونیاستاد ما تمام ام  -

 .مینیبب یونیلیم

 رفتم: تشر

 و اثبات کنم؟رمبحث  نیبعد قراره رو در سمت شاگرد براتون معادله ا -

 یکیو به  گذشتم رشیازخ نیندارد بنابرا دهیادم فا نیبحث کردن با ا دمیفهم دمیاش را که د یپرالتماس تصنع نگاه

 اول نشسته بود گفتم: فیکه رد ییاز پسرها

 تخته رو پاک کن. نیا ایپاشو ب یالر  -
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کردن  یزار یشد و ادا زانیخدا آو یبلند شد و تخته پاک کن را دست گرفت که اردکام به پاچه شلوار بنده  یالر

 درآورد و گفت:

 تموم نکردم نامرد. هنوز قسطاشو منه. یمال و آرزوآ یهمه  دیپرا نی. ایجون طاها اگه بذارم پاکش کن  -

اصرار  نیو ا و به زحمت تخته را پاک کرد دیکشیو اردکام را دنبال خود م شیاردکام پا یتوجه به التماس ها یب یالر

 یمن ب به راه انداخته بود که یخنده دار یبه دوست آدم فروشش چنان صحنه یالر یتوجه یو ممارست اردکام و ب

 حوصله را هم به خنده انداخت.

 یه الرب نیبود و مثال خشمگ ستادهیتخته پاک کن را گذاشت و رفت اما اردکام هنوز هم ا یشد الر زیکه تم تخته

 :کردیم نیبود و نفر رهیخ

 یکیشاپ اون  یکاف یترت بر. انشاهلل با دوسدخیکرد دیناام دمویکنه که همه ام دیناام دتویانشاهلل خدا ام  -

 رو غارت کنن. اورانگاتون! لتونیظرف آج یهمه پسته ها دتونیع ی. انشاهلل مهمونانتونیوسدخترت ببد

 نگاهش کردم و حق به جانب گفتم: یشدم و دست به کمر چپ چپ بلند

 درس رو شروع کنم. خوامیم نیتموم شد برو بش نتیهر وقت ناله و نفر  -

 گفت: یبه من کرد و با لحن معصومانه ا یمظلومانه ا نگاه

 د؟یریگیبرگردم استاد؟برام آژانس نم ادهیپ  -

م غم . تماکردمیپسر تشکر م نیاز ا یدر فرصت مناسب دی. بادمیکالس خند یبچه ها هیخودم هم همراه بق نباریا

 امروزم را شست و با خود برد. یها

** 

 

 رهن کامل. ونیلیو پنجاه م ستیدو ،یمتر ستینارمک صد و ب میدار دونهی -

با  ی. چه کسدیخانه در کرج خر کی شدیپول م نیمات نگاه کردم، با ا زیرا درشت کردم و به مرد پشت م چشمانم

 داریکه نخواهد چهار صبح از خواب ب یکس"زد  بیدر ناخودآگاهم نه یکس کرد؟یخانه، خانه رهن م کی دیپول خر
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صبح را کنسل کنم؟  میتا یکالس ها مجبورم یعنی "صبحش حاضر شود میتا یشود تا بتواند سر ساعت در کالس ها

 .شدیعمرا اگر م توانم؟یم

 :دمیخط فقر کش ریخودم را تا ز یسطح اجتماع دیرا تر کردم و پر از ترد لبم

تومن جور کنم. با  یس ست،یبتونم ب تای. من نهادیخریخونه م رفتمیمحترم من اگر انقدر پول داشتم که م ینه آقا -

 د؟یندار یپول مورد نیا

ر حال دکرد و  یمخف تورینگاهم کرد و باالخره صورت پر از پوزخندش را باز پشت مان ستمشیس یلحظه از باال چند

 گفت: پیتا

 زیهمه چ ییستشودانشجوهاست، آشپزخونه حموم د یبرا ونیاوکاز ،یو پنج متر یس میدار تییسو هی م،یبله دار -

 ه.هفتصد اجار یبا ماه ش،یفرجام فقط ده تومن پ ابونیهم داره، طبقه چهارم تو خ یواریکمد د یهم داره حت

رها کنم!  به امان خدا ابانیدر خ دیرا هم با نمیالبد ماش ؟یو پنج متر یاتاق س کی یهفتصد هزار تومن برا یماه

کنم؟ نه  دایرا پ لمیکنم تا سارق اتومب یها دوندگ یترچهارم حقوقم را بدهم آن وقت آخر ماه هم در کالن کیماهانه 

 :دمیپرس دینبود، ناام یشدن نیا

 هم داشته باشه؟ نگیکه پارک د؟یندار یا گهیمورد د -

 و گفت: دیرا جو لشیسب گوشه

داره  هم یو انبار نگیپارک له،یتکم تییسو یآبادان جنوب یتو یهم هست اون بزرگتره چهل و پنج متر گهید یکی-

 و پونصد. ونیلیم کی یپونزده تومن ماه دهیاونو م یحت

با آب لوله  که قرار نبود نمیماش دم؟یپوشیچه م خوردم؟یکنم؟ چه م یو پانصد؟ پس با چه قرار بود زندگ ونیلیم کی

 نبود: یهم شدن نیراه برود! نه ا یکش

 ...گهیاش باالست، مورد د هیکرا -

 رد:را باال ب شیصدا یداد و با لحن حق به جانب رونیام کنم. نفسش را پر صدا باجازه نداد حرفم را تم یحت

 یاریسطح توقعاتت رو ب دیکه با ونیازهم ارزون باشه هم اوک شهیهم خرما، نم یخوایخواهر من شما هم خدا رو م -

 .گهید یپولشم بد دیبا یخوایم نگیخواهرم. پارک نییپا
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از جا بلند شدم و تمام خشمم را در  عیحرکت سر کیمن نبود. با  یهم جا گریلحظه د کی نجایغرورم برخورد، ا به

 و پر تحاکم گفتم: ختمینگاه و لحنم ر

از  ن،یگذاشت متیق زیهمه چ یفم که رو. براتون متاسنیدیبه خرما چسب نیفعال که شما خدا رو فراموش کرد -

. روز هکنیلحن خودتون صحبت م نیهم با شما با هم یکیکه  نمیرو نب یروز دوارمیام ت،یگرفته تا انسان نگیپارک

 خوش.

 یفقط برا تمینکردم. عصبا یخال امچارهیب نِ یزدم و خشمم از آن مرد را بر سر درِ ماش رونیدفتر مشاور امالک ب از

مشاور  ینه شب بود تمام یکالسم را تمام کرده بودم تا هم اکنون که حوال نیمرد نبود. از ساعت سه که آخر نیا

 یدم. کار حتبو دهیکم ند زیآم ریتحق یزبان ها و نگاه ها شین نیدانشگاه را گشته بودم و امثال ا یحوال یامالک ها

 یهیاکر یکه برا ختندیریدستم م یرا رو یبود همه در همان دفتر مشاوره آب پاک دهینرس شانیموردها دنیبه د

 دارم.  یخانه خوب پول کم کی

فروشم را ب نیفکر کردم که اگر ماش نیرا کنترل کنم و در حال استارت زدن به ا تمیتا عصبان دمیکش یقیعم نفس

باز  فروختمشیمهم اگر  تاینها د،یاز ذهنم پر یفکرم هم با پوزخند نیرا باالتر ببرم! اما ا عهیبتوانم مبلغ ود دیشا

ه بفکرم  ی. لحظه اآوردمیکم م ونیلیصد و پنجاه م دحدو یزیاطراف چ نیا یخانه ها ینسبت به مبلغ رهن ها

ما مگر تا چند اش را بخواهم. ا هینداشتم که حاال ارث یفکر را در نطفه خفه کردم. من مادر نیام رفت و ا هیسمت ارث

 اان من ردانشگاه خودم دیاز اسات یکیروزها  نیاز هم یکیبود  یدانشگاه سر کرد؟ کاف دیاسات یدر سرا شدیروز م

ام  یکار یابقه س. تمام مدت کردندیباز م هیدکتر ماندگارِ بدون حاش یرا برا عهیو آن وقت بود که بازار شا ندیآنجا بب

 نیما باالترسابقه ا نیدانشگاه بودم چه حاال که با کمتر نیهم یسیدکترا و استاد حق التدر یچه آن زمان که دانشجو

م ا یشخص یبتواند سر از زندگ یرفتار نکردم که کس یهرگز طور امشده  یعلم ئتیعضو ه نیجوان تر یدرجه علم

 که منتظر فرصت بودند. یبه دنبالم بکشاند اما کم نبودند کسان یثیدرآورد و حرف و حد

س بود و شامپو به سمت دانشگاه راندم. ب ردندانیمسواک و خم دنیتوقف کردم و بعد از خر یسوپر مارکت کینرد 

 نیبود و تا ا دنبال خانه گشته بودم، مشکل من کمبود خانه نبود، مشکلم نبود پول خانه دوارانهیو ام دهیفا یهرچه ب

 .داشتمیانتظار م دینبا یمشاور امالک چیاز ه یرفتار مناسب چیه شدیمشکل حل نم

حراست دانشگاه زدم که باعث باال رفتن مانع متحرک شد. وارد شدم و بوق دومم به نشانه تشکر  یبرا یکوتاه بوق

 دهیرا کنار بلوک دو متوقف کردم. باز خوب بود که وقت ناهار به ذهنم رس نیراندم و ماش دیاسات یبود. به سمت سرا

انداختم و وارد شدم و  دیصبح کنم؟ کل کجا قرار بود راوگرنه که امشب  رمیبگ لیرا تحو دیاسات یسرا دیبود کل

 اطراف
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 واریبه د دهیکوچک چسب زیکه پشت م یچوب یبا دو تخت و دو صندل یاتاقک کوچک دوازده متر کینگاه کردم.  را

 بود. یبرق یو گاز و کتر ییروشو کیکه تمام امکاناتش  یآشپزخانه کوچک چهار متر کیقرار گرفته بود، 

 دلم کردمیتا مالفه مخصوصم را پهن نم یتخت نشستم. در حالت عاد یارد شدم و رورا پشت سرم بستم و و در

رسد به بهم نداشتم چه  یهمراهم لباس راحت ینبود. من حت یعاد طیبه نشستن فکر کنم اما االن شرا یحت آمدینم

 رو به موت بودم. یاز شدت خستگ یمالفه و از طرف

کنار  یخال یحوله ی رهیرا از گ کیبردم و پالست یکنار در ورود یِبهداشت سیرا با خود به سرو میها دیخر کیپالست

ن کردم و دندان را باز کردم و شروع به مسواک زد ریکردم. مسواک را از جلدش دراوردم و پلمپ خم زانیآو ییروشو

ز رفتن به صبح قبل اکه  دادمیم امیپ نیریحتما به ش دیبچه بود. با یصورتم با شامپو شیبعد از آن نوبت شستن آرا

سر  دهیشلباس اتو ک ای شیکه بدون آرا شدی. نماوردیب نجایمرا جمع کند و با خود به ا یضرور لیدفتر وکالت وسا

 .شدمیسر کالس حاضر نم زیمنش دکتر ماندگار بودنم کسر شان بود اگر مرتب و تم یکالس بروم، برا

خودم را  وانداختم و مانتو و مقنعه را هم از تن درآوردم  یکنار یتخت خال یدندان را رو ریمسواک و خم کیپالست

 را باز کردم و نوشتم: نیریش امیپ یبرداشتم و صفحه  فمیرا از ک یتخت رها کردم. گوش یرو

برام  یرونیو ب یخونگ فردا قبل دفتر چند دست لباس شهیم دیاسات یخونه، اومدم سرا امیسالم من امشب نم -

 ممنون. ار،یتو کشو خودمه بردار ب شممیلوازم آرا فیک ،یاریب

به آخر  کچل خندان بود را هم یآدم کله گنده کی دنیکه به زور در حال بوس یخرگوش کریرا فرستادم و است امیپ

 آن اضافه کردم.

 هم رشیگذاشته بود و ز یباز هم از نوزاد تازه متولد شده اش عکس میرفتم. مر نستاگرامیرو بستم و سراغ ا تلگرام

که تا هفت  یکردم اما حوصله تولد دندان کیال "یاریدندون در م یقربونت بره مامان که دار"نوشته بود  حیتوض

از خودش گذاشته بود که به  یا بود طبق معمول عکسیحور یرا نداشتم. عکس بعد برا فتدیقرار بود ب گریسال د

 کرد،ینگاه نم نیرو بود و به دورب شیپ یبود و مثال حواسش پرت افق ها دهیچسب زشیهمسر قد کوتاه عز یبازو

روشن  یبه افق ها یگوشه چشم کنهیفکر نم یکس ینگاه کن نیبه دورب یگاه"کردم و کامنت نوشتم  کشیال

 ینکند. عکس غذاها ریخنده هم گذاشتم که حرفم را حسادت تعب لیاسما کیآن  یو انتها "یندار تیزندگ

کردم و  کیرا هم ال کردیهم سرخ نم ینیزم بیخودش س یبرا مردیم یکه در خوابگاه از گرسنگ تایب یخوشمزه

کرده  ییرا در کنسرت رونما دشیکه آهنگ جد یبود از کنسرت امروز آرمان آذر لمیف کی. دمیکش نییصفحه را پا
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از متن ترانه به لباس خود آرمان  شتریگوش دادم اما توجهم ب یقیموس یرا روشن کردم و به صدا پیکل یبود. صدا

 ادمی یخانم ها مد بود و مدلش کج بود و حت یبرا شیکه سال ها پ ییبه مانتو از همان ها هیروپوش بلند شب کیبود. 

 ریز یاز من گرفت و صاحبش شد. کامنت ها نیریتنگ شد ش میراب یاز آنها را داشتم و وقت یکیبود که من هم 

کرده بودند و  فیبودند و تعر گفتهکیرا تبر دیع به خواندن کردم. دخترها اغلب ترانه جدرا باز کردم و شرو پیکل

انداختن کامنت گذاشته بودند  کهیزدن و ت هیکنا یبمش رفته بودند و پسرها هم صرفا برا یصدا یقربان صدقه

 یزن ب فیح گرفتمتیم ومدمیم یکردیشالم سرت م هی"،  "تنت مردونه اش هم هست؟ یمانتوها نیداداش از ا"

افراد  یافتاد، واقعا که بعض نیزم یاز دستم رو یاز شدت خنده گوش "زورو اسبت کو؟ "،  "حجاب دوسندارم

 یرا از رو یخم شدم و گوش یگوشزنگ  ی. با صداشدیحرام ن نستاگرامیا یپست ها ریاستعداد طنزشان داشت ز

 اوردهیرا خوانده و طاقت ن اممیپ نیریمخاطب نگاه کنم تا بفهمم شبرداشتم و کنار گوشم بردم. الزم نبود به نام  نیزم

 گوشم را کر کرد: غشیج یرا کنار گوشم نگذاشته بودم که صدا یو تماس گرفته است، هنوز گوش

 ال؟یخ یموند یکدوم قبرستون -

 :دمیخودم خند یبه شوخ شیپ شیپ

 ؟یمرخص یعفت کالمت رو فرستاد -

 ؟یاربشه؟ مگه خودت خونه ند یکه چ دیاسات یسرا یآخه؟ رفت یبهت گفته با نمک یمزه ک یلوس و ب -

 و گفتم: دمیکش یلبم بود را هم پراند، آه یکه رو یذره لبخند کیدلم را تازه کرد و همان  داغ

 نه ندارم. -

 ...یر خودمهزرم، صد بار گفتم تو خوا یروز هی دیو با میباز شروع نکن که من سربارم و اضاف یغلط کرد -

 کردم: کیخالص را شل ریو ت دمیحرفش پر انیم

 کرد. رونمیمامانت از خونه ب -

 :دیپرس یآرام یو داد و با صدا غیبدون ج نباریلحظه سکوت برقرار شد و ا چند

 کارا... نینه؟ مامان از ا یکنیم یشوخ -

 کردم: حیخودش حرفش را قطع کرد، خودش هم به صحت کالمش اعتقاد نداشت، خبرم را تصح نباریا
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 کرد. یازم خواستگار یراستش رو بخوا -

 زده و دهانش باز مانده است: رونیب شیاالن از شدت تعجب چشمها دانستمیهم م دهیند یحت

 آخه؟ مامانم که پسر مجرد... یکرد؟ از تو؟ واسه ک یخواستگار -

 فاصله گفت:بود که بال دهیبه جواب من نبود خودش به جواب رس یازین یعنی نیراه کرد و ا مهیحرفش را نصفه و ن باز

 قربونت برم الینه؟ خ یرفت نیواسه هم -

 

 خواهرم زن برادرم... دمیآخه؟ اصال من خودم اجازه نم شهیمگه م زنم،یخودم با مامان حرف م برگرد

مان هشد، درست است که دست زمانه احساسات را در من کشته بود اما  دهیالمش شنک یباق یاش به جا هیگر یصدا

لحن  شد و با شیاش دلم ر هیگر دنیمحفوظ نگاه داشته بودم که با شن نیریش یرا برا میاحساسات وجود هیته ما

 کردم: شیصدا یمیمال

 نکن. هیقربونت برم گر نم،یریش -

 و به التماس افتاد: دیحرفم پر نیب هیگر با

 لایخ کنم،یدرک م شتریمن تورو از خودمم ب یدونیبه خدا خودت م ،یدیکش یچه درد دونمیم الیخ ال،یخ -

 ...الیخ خوام،یمامانم عذر م یکن، من جا یخودخور نیتورو خدا نش الیخ د،یببخش

داشت که من رد  یستدرخوا هیتو خونه اش  ینشده که مامانت در مقابل اجازه زندگ یزیچ یدورت بگردم اله -

 ارهیانقدر ارزش داره که اشک تورو در ب نیا ی. کجانیکردم، هم

 همچنان پر از بغض بود: شیاش قطع شد اما صدا ایگر

 یکرد تیو چقدر خودت رو اذ یچقدر فکر کرد یدیشن یاز وقت دونمیم ،یتو ارزش دار -

 جواب دادم: صادقانه

 نباریبزنم، ا دنیکه خودمو به نشن ستین ایمثل قبل یریتو بم نیا گهید دمیط فهماصال ارزش فکر کردن نداشت، فق -

 ازم نخواه بمونم، باشه عشقم؟ نبارینداشته. ا یشوخ وقتچیتون هکه؟ مامانت درباره شاهرخ یدونیم نیریبرم ش دیبا
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 جواب داد: یمحزون یفقط با صدا نباریهم رفت و ا بغضش

 آخه؟ یبر یخوایکجا م -

 کنم. دایخونه پ هیرو گرفتم تا بگردم  دیاسات یسرا دیفعال کل -

 با کدوم پول؟ -

النه  کی دیکل که من دارم یکه با پول دانستیاز من بهتر م یگوشیبچه با تمام باز نیحال خودم تاسف خوردم که ا به

 ش را گفتم:راست یالک یها یدواریزدم و بدون ام ی. پوزخندگذارندینم ارمیموش را هم در اخت ی

مجبور شدم برم  یحت دیتر بگردم شا نییاز فردا برم پا دیبا دنیاطراف خونه نم نیگشتم با پول من ا یلیامروز خ -

 سمت کرج و  پرند بگردم.

به زبان  یسیرا بدون رودربا دیجویذهنم مثل خوره مغزم را م یهیال نیتر یکه در مخف یمن من کرد و آخر فکر یکم

 آورد:

 خودت؟ یزندگ ایحوم با روح اون مر ال؟یخ یلج افتاد یمادرت نه؟ با ک یهیبه ارث یول یکنیبه کرج فکر م -

 . منتظر جوابم نماند ادامه داد:دانستیدوم را محتمل تر م نهیکه گز میسل عقل

 گه،ید یصش بدحر نکاراتیبا ا ینتوینم نه،یکه اعتماد به نفس تورو بب ستین ال،یمادرت شش ماهه فوت شده خ -

اون  برخورده؟ یخب به ک خوامینم هیارث یگیم یشش ماهه لج افتاد ،یشیباعث عذاب خودت م یفقط دار گهیاالن د

تومن  ستیب که خندنیتو م شیو به ر کننیتو و دارن ازش استفاده م هیدوتا گردن کلفتِه شوهرِ مادرت افتادن رو ارث

 باال سرت یسقف برا هیدنبال  ابونیتو خ یکف دستت دور افتاد یگرفت

 .ذاشتیبود که اگه بود منو تنها نمپول پدر خودشونه مادر من پولدار ن -

 و برآشفت: دیرس نیریگفتم اما به گوش ش آهسته

 ،یکه به نام زن همو بود همه اش حقش بوده از اون زندگ ییزایچ اگه مال پدر خودشونه چرا به اسم مادر توه؟ اون -

ون سال بد ستیتو بوده، همونطور که االن حق توِ، چون تاوان ب دنیسال ند ستی، حق السکوت باش بوده هیمهر

االن  شیبده، اون آسا شیتو بهش آسا یتا به جا رفتمادرت رو ازت گ شیمادر سر کردنِ توِ. اون مرد با خودخواه

 حق تو هم هست.
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بود، به  نیریحق با ش کردمیکه نگاه م یا هیر زاوزدن نداشتم از ه یبرا ینزدم، حرف یرا به هم فشردم و حرف لبم

 .کردمیکه امروز به حاصل چند سال زحمت من شده بود نگاه م یزیآم ریتحق ینگاه ها هیکه از زاو یخصوص وقت

ا اطراف ر کمرتبهیزنگ گوش دادم و  یدور باعث شد چشم باز کنم. چند لحظه به صدا ییاز جا یزنگ گوش یصدا

دم. به کر دایپ یتخت کنار نییرا پا ی. چشمان پف کرده ام را دور اتاق چرخاندم و گوشدمیدرک کردم و از جا پر

 م:نکرد دایفرصت الو گفتن پ یدادم حت ابرساندم و جو یسمت تخت خم شدم و چهار دست و پا، خودم را به گوش

 ؟یکدوم بلوک تونمیجااستاد نیا. من رو به رو زنمیپس سه ساعته دارم زنگ م ییکجا -

 بلوک دو. -

 باز کن. ایب -

ا باز رزنگ در بلند شد. به سمت در رفتم و در حال قطع کردن تماس در  یرا قطع نکرده بودم که صدا یگوش هنوز

الم و وارد شد و هنوز س دیکوب ام نهیرا تخته س یکیپالست زدیاش مرا کنار مکه با شانه یکردم. وارد شد و در حال

 نگفته شروع به نق زدن کرد:

مردم رو وحشت زده  یسرکالس بچه ها یبر یبردار شیمبادا بدون آرا نجایمنو بگو آفتاب نزده بلند شدم اومدم ا -

 .یالیخیچقدر ب الی. خوش به حالت خدهیخانم خانما گرفته خواب بنمی. بعد اومدم میکن

و در  دمیکش رونیکاکائو را از آن ب ریو ش کیرا باز کردم و ک کیتخت نشستم و پالست یتوجه به نق زدنش رو یب

 گفتم: کیک یحال باز کردن بسته بند

 شمیآرا دیاها دارم نب تیمحدود یسر ایدانشگاهم  نیکنم. من استاد ا شیآرا تونمیانگار چقدر هم م یگیم یجوری -

 یانگار قرار بوده برم عروس یگیم یجوریباشه، بعد اون وقت تو  دایاصال پ ایچشم باشه  یتو

 به اطراف گفت: یکه بحث را عوض کرد و با نگاه شودیزبان من نم فیحر دیفهم

 نجا؟یا شبید ینشد تیاذ -

 :دمیرا به سمتش گرفتم و پرس کیکاکائو فرو کردم و بسته ک ریرا در پاکت ش ین

  ؟یخودت خورد -

 الش پاسخ دادم:بار به سو نیرا به نشانه مثبت تکان داد و من ا سرش
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اومد قلنج  ونادشی لهیچهار تا دونه وس نیتازه هم دمیصبحم که خواب بردیشدم تا خود صبح که خوابم نم یروان -

رم رو که شش سال از عم ی. تازه فکر کن مندمیپریو من از ترس از خواب م ومدیدرم واریدر و د یصدا یبشکنن ه

 .گمیم نویتو خوابگاها گذروندم ا

 را َکند و به سمت دهانش برد گفت: کیاز ک یکه تکه ا ید و در حالخم ش نیریش

 .شهیخود آدم نم یجا خونه چیه شییخدا -

نگفتم  د،کنیم الیخانمان تر از آنم که او خ ینگفتم که من ب کنم،یخودم حساب نم یجا را خانه چیکه من ه نگفتم

آرامش بدهد. نگفتم  هم به من حس وارشیدر و د یمن باشد و حت یرا دارم که برا یهاست حسرت خانه امن سال

فس از ن غ،یت نیو تمام سهم من از ا بردیمن گذاشته و نم یگلو خیرا ب غیحسرت هاست که سال هاست ت نیکه ا

 .ستمین چارهیکند من انقدرها هم ب الیخ نیریافتادن، از ترس است. بگذار ش

 مامانت؟ لیوک یزنگ زد -

 :دیرسپدوباره  دم،ینچ را کش کیکردن لباسم از خرده ک زیانداختم و در حال تم کیسترا در پال کیو ک ریش پاکت

 ؟یزنگ بزن یخواینم -

 و گفتم: دمیکش یآه

خته نشده، من دائم سا یموقته واسه زندگ داستیهم پ افشیاز ق نجایندارم. ا یا گهیناچارم، راه د یعنی خوام،یم -

 . شهینم بمیچادر هم نص چی. با پول من سقف که هخوامیسرم م یباال یسقف دائم هی

 .یزنیپس چرا زنگ نم -

 را به خودم گرفتم و با لحن خودش نق زدم: چارهیب یآدم ها ظاهر

 .رهیدستم به زنگ زدن نم -

 در آن با خنده گفت: دنیرا از کنارم برداشت و در حال سرک کش امیو خم شد و گوش دیخند

 کنهیم بتیعج کمیلوس  یدخترا یادا یفقط خانمانه رقتار کن دی. تو باادیمنو درآوردن اصال به تو نم یادا -
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صفحه افتاده بود خنده ام را در  یکه رو یرا که به سمتم گرفته بود پس گرفتم و شماره ا یو گوش دمیحرفش خند به

با نگاهم  نیریش یکه برا یدارم کرد که در حالمرد پشت خط وا یالو الو گفتن ها یشست و برد. صدا هیاز ثان یکسر

 را کنار گوشم گذاشتم و گفتم: یگوش دمیکشیخط و نشان م

 .ریسالم وقتتون بخ -

 د؟ییسالم بفرما -

 دختِر آمنه خانم. رزاد،یماندگار هستم جناب ش -

 د:هم نبو یازیخودم به کار ببرم. اما انگار ن یمعرف ینام نحس آن مرد را برا آمدیم بدم

 دم.خانم ماندگار؟ منتظر تماستون بو نیبله بله به جا آوردم. خوب هست -

آن مرحوم  ثروت یمنتظر بودم رو دیبگو یزبان یبا زبان ب خواهدیچرا اما به من برخورد. حس کردم انگار م دانمینم

 :امدیزدن به ذهنم ن یبرا یادیحرف ز نیهم ی. برایبزن مهیخ یکه از متنفر

 تماس گرفتم. لیدل نیبه هم قایبله دق -

 رم؟یه خودم بعدا باهات تماس بگنداره اگ یخاموش کنم. اشکال یگوش دیدخترم من االن دادگاه هستم با -

 منتظر تماستون هستم. ینه چه اشکال -

 حتما، پس فعال خداحافظت. -

 خدانگهدار. -

اس گرفتم بودم. بعد از کالس با او تم سیدرموکول شد به ظهر که من سر کالس و در حال ت رمیگیآن بعدا تماس م و

حوم هم تماس بدهم تا بتواند با فرزندان آن مر یو او از من خواست که  به او محلت میحرف بزن میبار توانست نیو ا

 کردمیمحضور پسران آن مرد را درک ن لی. با آن که دلودش میزن و شوهر تقس هیارث نیو در حضور کل وارث ردیبگ

 ودم قبول کنم.ناچار ب یول

 غروب گذاشت. یعصر بود که مجددا تماس گرفت و قرار را برا یحوال

*** 
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رس دفتر که آد یامیپ "یدادگستر کی هیپا لیوک رزادیابوالفضل ش "ساختمان نگاه کردم  یکنار در ورود یتابلو به

د در آسانسور باعث ش یرو "آسانسور خراب است"را در آن نوشته بود پاک کردم و وارد ساختمان شدم. کاغذ 

م را پله باال بروم کنار درب دفتر نفس باو مجبور شدم سه طبقه را  ندیهشت ساعت کالس در وجودم بنش یخستگ

م با اسم دنیبا شن یداشتم. منش یاسمم را گفتم و ذکر کردم که قرار قبل یتازه کردم و وارد شدم. رو به منش

 گفت: ییخوشرو

 وقته منتظرتون هستن. یلیخ رزادیش یبله آقا -

بپرم که  چارهیبگذاشته بودند به زن  یباق میکه دانشجوها برا یا مهیاعصاب نصفه ن نیرا به هم فشردم مبادا با ا لبم

 شده است. ادآوریرا به من  امیبدقول

 بلند شد و با چند تقه به در اتاق وارد شد و حضورم را اطالع داد: یمنش

 آوردن. فیر تشرخانم ماندگا رزادیش یآقا -

 ام کرد:حواله یکه طعنه ا دمیرا از داخل اتاق شن یپسر جوان یصدا

 چه عجب! -

ه بود که کاصال مگر او  کرد،یم کیاعصاب مرا تحر داینبود اما لحن حق به جانبش شد رزادیش یصدا مطمئنا برا نیا

 :و با احترام گفت دیخودش را عقب کش ی. منشدادیبه خودش اجازه اظهارنظر درباره من و زمان آمدنم را م

 داخل لطفا. دییخانم ماندگار بفرما -

ر از به پا زدم و بعد از سالم و تشک یبه احترام من از جا بلند شد لبخند رزادیکردم و وارد شدم ش یتشکر کوتاه 

 خواستنش او را دعوت به نشستن کردم.

زاده جا خوش کرده  ریدفتر بش یچرم ادار یها یصندل یوهم پشت به من ر گریدو پسر جوان د رزادیاز ش ریغ به

من واکنش نشان داد و از جا بلند شد و به سمت من برگشت و چشمان  یصدا دنیاز آنها با شن یکیبودند که 

بعد  هیتعجب کردم. اما چند ثان نجا،یاو آن هم ا دنیگذاشت هرچند که من هم از د شیرا به نما شیمتعجب اما آشنا

پر کرد،  یعالمت تعجب صورتم را پوزخند شیو جا دیتعجب پر کش نیشروع به پردازش اطالعات کرد اکه مغزم 

 فکر نکرده بودم؟ یتشابه اسم نیبزرگ، چطور تا به حال به ا یاردکام آذر یجناب آقا
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 سالم استاد. -

مقابلشان  یصندل یو روآنها را دور زدم یلب جواب سالمش را دادم و صندل ریبه صورتم نشاندم و ز یظیغل اخم

 یرآرمان آذ". مطمئنم خودش بود، دمیاردکام شوکه شدم و از جا پر یپسر کنار دنینشستم. هنوز ننشسته با د

شد،  همسر مرحوم مادرم در ذهنم پر رنگ ینشده بود که باز نام خانوادگ لیتکم یسوال ذهنم حت "چه... نجایا

رخواستن و باز جا  دنی. با دکردندیاستفاده م شانیاز نام خانوادگ یاز برادرها از بخش . پس هر کدامیاردکام آذر

پوزخند  دنی. از دزدیکنج لبش نشست، از نگاهش تنفر موج م یانداخت و پوزخند میبه سر تا پا یدهان باز من نگاه

 د که باشد در حال حاضردر وجودم نشست و خودم را جمع و جور کردم، خواننده محبوبم بو یبدلبش حس  یرو

 یز نفرت را در نهمان نگاه پر ا یبود که من هم لنگه ینابخشودن یبزرگ بود به اندازه کاف یاو پسر اردکام آذر نکهیا

. با سال حسرت خانه و خانواده را داشته باشم ستیبود که باعث شد من ب یپسر همان نیکنم. ا یچشمانم کپ ین

 پشت سرم نشستم. یصندل یرو رزادیگرفتم و در حال نگاه کردن به ش یچشم از آرمان آذر رزادیش یصدا

م، بنده موفق شدم خواهر و برادر رو کنار هم جمع کنم تا اون دو مرحو یخب باالخره بعد از شش ماه از فوت ناگهان -

 موضوع...

 گفت: یو با لحن بد دیزاده پر ریحرف بش نیب 

 ست. ادیخواهر دارم اونم آ هیمحترم  خواهر من باشه من فقط  مچهینم نخا نیخدا نکنه که ا -

از  و جواب آن لحن سرشار دمیحرفش پر نیکرد بحث را عوض کند اما به موقع ب یو سع دیپر رزادیاز رخ ش رنگ

 دادم: امیذات ینفرت و خشم را با خونسرد

 خواستمیز خدا ماکه  یزیچ نیمن کم کرد. مسلما آخررو از سر  یعذاب اله نیخدا رو شاکرم که ا تینها یو من ب -

 خواهر شما بودنه.

 گفتم: رزادیزدم و رو به ش یزد لبخند فاتحانه ا رونیب شیآت اهشیچشمان س از

 .رزادیجناب ش دیفرمود یم -

 را در نطفه خفه کرد: رزادیاو بود که کالم ش نباریا

 فیدوست تشر پشت سر هم شما به مادرتون کامال معلومه که چقدر خانواده یهاهم نداره، از سر زدن یتعجب -

 .دیدار
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 در چشمش جواب دادم: رهیرا باال انداختم و خ میابرو یتا کی

 ینفسال فیسلما انقدر خانواده دوست هستم که اگر پدر محترم شما ورودم رو به بهانه از راه به در کردن فرد ضعم -

 .زدمید حتما پشت سر هم به مادرم سر ممثل شما ممنوع نکرده بو

 یرو یکه پوزخند دیبا خودش به توافق رس عیاز ماجرا خبر نداشت که ابتدا چشمانش رنگ بهت گرفت اما سر انگار

 صورتش نشاند و به طعنه گفت:

 .دهیکه ترس دهید یزیالبد پدر جانم چ -

 ورتم را پر کرد و گفتم:ص یبزرگ یجواب من خنده دنیتصور حالت چهره اش بعد از شن از

سعادت  شونیرنه که اصادر کردن وگ یدستور نیشناختن که چن یپسر خودشون رو خوب م امرزیمسلما اون خداب -

 من رو اصال نداشتن. دارید

برادرش  . اردکام به واکنشدیاز جا پر تینتوانست خشمش را کنترل کند و از شدت عصبان کردمیکه تصور م همانطور

 سپر کرد و به التماس افتاد: نهیعکس العمل نشان داد و بالفاصله از جا بلند شد و برابر برادرش س

 کنمیخواهش م -

 

 به دوره. تتیاز شخص آرمان

 من برداشت و اردکام را مخاطب قرار داد: یاش را از رو رهیخصمناک و خ نگاه

 بهم گفت؟ یچ یدیند -

 طرف حق را گرفت: اردکام

زبون  قهیل حرفات سکوت کنن. االنم دو دقدر مقاب ستنی. همه که مثل من نیقبول کن برادر من خودت شروع کرد -

 .میکارشون رو انجام بدن که زودتر رفع زحمت کن رزادیش یبذار آقا ریبه دهان بگ
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ه متوجه شدم که با وجود قد بلندش به شانه برادرش گذاشت و او را وادار به نشستن کرد و من تاز یرا رو دستش

تر بود و با آن قد و قواره فقط  کلیاندازه ده سانت از برادرش کوتاه تر است، آرمان نسبت به او قدبلندتر و درشت ه

 گفت: رزادیش یو خطاب به آقا شستتشن را به او نسبت داد. کنار برادرش نلقب غول شدیم

 .دیا، ادامه بدلطف دییکالمتون، بفرما نیب دیببخش -

 دند،یکشیم ریهم شمش یدو نفر در دفتر او داشتند با کالمشان برا شیانگار نه انگار که تا چند لحظه پ رزادیش

 رشته کالم را در دست گرفت و ادامه داد:

حضورتون  میکه تقد دمید هیو همسرشون ته یمنقول مرحوم اردکام آذر ریاز اقالم منقول و غ ستیل هیبنده  -

 .کنمیم

شدند.  برگه خم یگرفت و دو برادر رو رزادیشد و برگه را از دست ش زیخ مین یگرفت، آذر یبه سمت آذر یابرگه

 به سمت من گرفت و گفت: یگریکاغذ د رزادیش

 هیباغ در حاش کی یدر تهران به عالوه یمنزل مسکون کی ستین ادیمادر شماست. ز یها ییدارا ستیهم ل نیا -

 .دمید هیاموال رو به عالوه آدرس هر دو براتون ته ستیل فهیباز هم من طبق وظ یول رازیشهر ش

ل الشخور ها گذاشتم و به اون دو نفر که مث زیم یرو اندازمیب یبه آن نگاه نکهیرا از دستش گرفتم و بدون ا برگه

 ادامه داد: رزادیشدم. ش رهیشان چنبره زده بودند خاموال پدر مرحوم یرو

ثبت و  یتا کارا زهایشما ن یفقط به امضا کنم،یانحصار وراثت رو انشاهلل از فردا شروع م یو ادار یفترد یکارها -

هم به نام خودش و  دایتون کردم. البته اموال آجمع نجایخاطر ا نیانتقال اسناد رو هم انجام بدم و امروز هم به هم

 جان؟ آرمانبرادر ارشدش آرمان جان هست. درسته  تیومیتحت ق

 اعصابم خش انداخت: یآرمان رو یصدا

پدر که  یاز خونه یاسم ستیل یتو .نیرو از قلم انداخته باش ییموردا هی کنمیفکر م رزادیش یبله البته، فقط آقا -

 آورده نشده! میساکن هست

 اش قرار داد و گفت:دستش را حائل چانه رزادیش

هم مشخصات اون  نیهم یرو جا ننداختم، پدرتون قبل از فوتش اون خونه رو به نام همسرش کرده و برا یزیمن چ -

 خانم ماندگاره. هیملک االن جزء ارث
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 گفت: یته افتاده ا یماند و با صدا رزادیمات و مبهوت به ش نگاهش

 ه جز اون خونه بمونه.ب ییجا تونهیشبا نم د؟یدونیرو م دایآ تیشما که وضع ،یعنیاما، اون خونه....  -

 نیز امرد پول پرست به آن چشم داشت، ا نیداشتم که ا اریدر اخت یزیاکنون من چ یعنی شدیداشت جالب م هیقض 

 صورتم نشست. یرو یفکر خوشم آمد و لبخند پهن

 د؟یمعاوضه کن شیتجر اینارمک  یاز خونه ها یکیاون منزل رو با  ستیامکانش ن -

 و جواب داد: دیکش دشیدست سف کی یپروفسور شیبه ر یدست رزادیش

 .دیبد خود خانم ماندگار توافق کن دیبخاطرش با ستیمن ن اراتیاخت طهیدر ح نیراستش ا -

ورد آبه خودش فشار  یلیو در چشمانم برق خباثت افتاد. احساس کردم خ دمیخودم د یمستاصل آرمان را رو نگاه

 جمله را محترمانه ادا کند: نیتا ا

 خانم ماندگار؟ هیمورد چ نیظرتون در ان -

 را باال انداختم و گفتم: میابرو یتا کی

مادرم رو  یمطمئنا بو کرده و یعمرش رو اونجا سپر یانیپا یکه مادرم سالها هییاون خونه جا یآذر یمتاسفم آقا -

 عوضش کنم. یا گهیملک د چیبا ه ستمیعنوان حاضر ن چیخانواده دوست هستم به ه دایمنم چون شد دهیم

 داد زد: یرو ترش کرد و عصب باز

سر  هیهفته  حداقل هفته به یمادرت احترام قائل بود یواسه بو یلیبگو با عقل بخونه خانم. شما اگه خ یزیچ هی -

 .یخودت محروم کن دنیسال اون بدبخت رو از د ستیب نکهینه ا یکه بوش کن یزدیبهش م

 چه ها لج کردم:مثل خودش طاقت از کف دادم و مثل ب منم

 .دمشینم یکیعوضش کنم. بخوامم به تو  خوامیمال خودمه نم -

 انگشت اشاره اش را تکان داد و تشر زد: رستانمیدوره دب یفارس اتیادب ریدب مثل

 تو نه، شما. -
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 گفتم: یحاضرجواب با

 مثل تو. یکیه به ن گنینشون دادن احترامشون م یشما رو به افراد قابل احترام برا -

 شد که اردکام باز با گرفتن مچش مانع او شد. زیخ می. از جاش ندمیرا با تمسخر کش "تو" نباریا

را به دست اورد و بعد به سمت اردکام برگشت و کنار گوشش  اشیتا خونسرد دیدستش رو به صورتش کش کف

مه داشت انها ادا یدر گوش یمن بود چون نگاه اردکام را به من معطوف کرد. حرفها یگفت که مطمئنم درباره یزیچ

 به سمت من گرفت و گفت : یکاغذ و خودکار رزادیکه ش

 و انتقال اسناد رو شروع کنم. خدا از فردا کار نقل یدیکه من به ام دیرو امضا کن نجایا دیکنیخانم دکتر لطف م -

ر آخر بودم و امالک بود سط نقل و انتقال اسناد یرا از دستش گرفتم و مشغول خواندن شدم در مورد وکالت برا کاغذ

 اردکام باعث شد سر بلند کنم: یکه صدا

ر من به اون خونه فروش آخه براد یبرا دیبذار یمتیق یاون خونه پدر یو رو دیکن یخواهش کنم لطف شهیاستاد م -

 ...یلیخ

 نیب

 

زنده  خود مادر هم اگر یدنده لج افتاده بودم و حت ی. من رودمیدیبه اتمام سخنانش نم یازیامدم چون ن حرفش

 :ردیخانه را از من بگ نیا توانستینم گشتیو برم شدیم

 .ستین یاردکام. ملک من فروش یآقا شمیشما و برادرتون م یشرمنده  

به در  ادرزیحرصش بدهم خطاب به ش شتریب نکهیا یدادم و برا لیتحو رزادیکاغذ را امضا کردم و برگه را به ش ریز

 :بشنود واریگفتم تا د

 رم؟یبگ لیو اسناد امالک رو تحو دیکل تونمیم یمن ک رزادیش یآقا -

 را به دست پسرها سپرد در جواب من گفت: یگریکه برگه د نیبعد از ا رزادیش
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انجام بشه به دستتون  شیدفتر یاما اسناد رو به محض کارها دمیم لتونیاالن تحو نیهم دییرو که اگر بخوا دیکل -

 .رسونمیم

 دادم و گفتم: لیتحو ییمکش مرگ ما لبخند

 رم؟یبگ لیتونم منزلم رو تحو یمن امروز م یعنیپس  -

 کردم و سپس به طعنه اضافه کردم: دیتاک تمیمالک میم یرو

 مامان تنگ شده. یبو یدلم برا یلیآخه خ -

 زد و گفت: یمتوجه طعنه کالمم شد و لبخند محو رزادیش

اکن هستن و حکم مستاجر شما رو س. چون فعال اونا دیمطرح کن ونیبا خود آقا دیاز بااما ب دیتونیکه م یاز نظر قانون -

 کنن. هیتخل دیبا شونیا دیکل دیدارن و قبل از تحو

ار بود و ب نیاول یحق نشسته بود و برا یکه درباره آن دو نفر به کار برد غرق لذت شدم. خدا جا یکلمه مستاجر از

و من  گرفتیمدو نفر  نیمن و مادرم افتاده بود را از ا نیمسخره پدر انها ب دیکه بخاطر عقا یداشت انتقام فاصله ا

 باال انداختم و گفتم: یی. ابروندیبیخدا مرا م کردمیبار حس م نیاول یبرا

اشه ب یکاف تیشکا کیدر صورت لزوم  کنمیامضا کرده باشم! فکر م یجاریقرارداد است ونیآقا نیکه با ا ادینم ادمی -

 و به من برگردونه رهیبگ لیتحو نیملک من رو از قاصب دیکه خود قانون کل

 آرمان را درآمد: ادیفر یصدا رزادیش زیر یخنده

امکان داره  منه حق آب و گل دارم اونجا. اصال چطور یاون ملک خونه پدر رزادیش یآقا ستیاصال منصفانه ن نیا -

 کنم؟ اصال کجا برم؟ هیروزه بتونم تخل هیمن 

 جواب گفتم: حاضر

همون جا  دیخب بر دیکردیو نارمکتون رو بذل و بخشش م شیامالک تجر دیداشت شیپ قهیشما که تا چند دق -

 .گهید

 :دیایکرد با من به راه ب یمن ندارد که سع یجز خواباندن رگ لجباز یاچاره دیفهم انگار
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شب به خونه  دیباشه با ایدن یساکن بشم. خواهر من هرجا تونمینم یا گهید یجا خوامیمن فقط اون ملک رو م -

 اون خونه ست.  یضبط من تو یویاستد یاز طرف شهیوگرنه دچار مشکل م مشیبرسون

 چشمانش کردم و گفتم: خینگاهم را م رانهیگ مچ

الب، چقدر خوب کنم. چقدر ج تیهم ازتون شکا یاز ملک مسکون یبه جرم استفاده تجار تونمیم یآهان پس حت -

 .دیدیپس گرفتن حقم رو نشونم م یراه ها دیدار

 افتاد: یندارد که عاجز از بحث به زار یکه در مقابل من شانس دیفهم

 خانم؟ یکنیچرا لج م -

 جوابش رو دادم: صادقانه

 .خوامیم شده ازتون هیو تا فردا ظهر هم خونه رو تخل کنمی. دارم لج مدیدرست متوجه شد قایدق -

 گفتم: رزادیرو به ش خونسردانه

 من از حضورتون مرخص شم؟ دیندار یا گهیاگر امر د -

 .یاریب فیمجددًا تشر لشیتحو یبرا رمیگیه دخترم شماره ات رو دارم اسناد که آماده شد باهات تماس من - 

رج شدم. از دفتر خا رزادیبا ش یدوشم انداختم و بعد از خداحافظ یرا رو فمیبه شانه موافقت تکان دادم و ک یسر

فته بود ر رونیاز تنم ب دانستمینفرتش نسبت به خودم را نم لیکه دل یدر مقابل مرد یروزیپ نیکل روز با ا یخستگ

 دلچسب باشد. تواندیچقدر م یگاه یزندگ دمیفهمیو حاال تازه م

*** 

 

 .دیاستاد خسته نباش -

 کردم و گفتم:را چفت  کیبه ساعت کردم و درپوش ماژ ینگاه

 جلسه بعد. یاش باشه برا هیممنون پس بق -
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من به  . حق داشتند سابقه نداشت کهکردندیهم نگاه رد و بدل م نیکه با تعجب ب دمیمتعجب دانشجوها را د نگاه

 قهیهم که شده پنج دق هیبخاطر تنب شهینشان دهم و هم یواکنش نیبا منظور دانشجوها چن یها دیخسته نباش

قرار  نیریتمام شدن ساعت کالس عجله داشتم، با ش ی. اما امروز فرق داشت، امروز خودم هم برادادمیم درس شتریب

 .دیایخانه ام همراهم ب دیکل لیتحو یداشتم که برا

سرتکان  ورفتن دانشجوها  رونیب یاهویه نیشروع به بلند شدن کردند. در ب یکی یکیانگار باورشان شد و  باالخره

 :دمیرا گرفتمو بدون محلت پرس نیریش یرا برداشتم و شماره یگوش دشان،یخسته نباش نیآخر یدادن برا

 ن؟یریش ییالو کجا -

 یاداخل. مشغول ذمه امیندارم نذاشت ب ییارت دانشجوکداد  ری. حراستتون گستادمیرو دانشگاهتون اسالم روبه -

 گما!استاد ماندگار بزر یا مثال من دخترعموآب و گل دارم. باب نجادحقیمن ا یبعد باهاشون هماهنگ نکن یسر

 خنده ام گرفت و در حال برداشتن دفتر و دستکم گفتم: نیرینامم از زبان ش دنیلحن کش از

 .کنمیبلندت م امیم گهید قهیباشه کم نق بزن پنج دق -

هانم خارج دحرف از  نیکه ا یرا اشتباه به کار برده بودم چرا که از زمان ییجادو یبعد متوجه شدم که کلمه یکم و

 زدیه مطعن یرفتم تا خود مقصد مدام با سرخوش نیریرا در دفتر گذاشتم و به دنبال ش لمیکه وسا یوقت یشد و حت

و  دیآیمثل من م دیسف دیسوار بر پرا یو دست آخر شاهزاده ا ماندینم نیزم یهمچون او هرگز رو ییکه داف سرپا

ف هم حر نیهم نداشتم. مبادا ا دنشیو جرات پرس دانستمیف سرپا را هم نمدا یمعن یو من حت کندیاو را بلند م

 اشتباه باشد. ییاز کلمات جادو گرید یکی

روم کردم مح گریهمد دنیسال خودم و او را از د ستیمادر ب هیمنزل مادر را من بلد نبودم چرا که بخاطر تنب آدرس

هم نشان  را ریگه گاه مس فشیاراج نیو ماب دانستیآدرس را م یهمراه عمو آمده بود به خوب یکه چندبار نیریاما ش

عاجزانه  یپارک کردم و با نگاه یرا کنار در ورود نیماش میدیبه ساعت پنج عصر بود که باالخره رس کی. نزددادیم

 به التماس افتادم: کرد،یکه هنوز هم داشت راجع به سرپا بودن نطق م نیریبه ش

 است؟دکمه غلط کردمش کج نیریش -

. به دیخر کرد که نگاه خصمناک مرا به جان یاز بدنش را به عنوان دکمه معرف ییخباثت در چشمانش افتاد و جا برق

 وحشت از نگاهم به خنده افتاد و گفت: یجا
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 .شمیخفه م کنمیخودم لطف م ،یمنو با چشات بزن خوادیخب حاال نم -

داختم و به اطراف ان ی. نگاهمیشد ادهینثارش کردم و هر دو هم زمان پ یا"یکنیخوب م"حال باز کردن کمربند  در

 :دمیکش یسوت کوتاه

 باالشهره. هیکه شب نجایا ولیا -

 گفت: نانیدوشش مرتب کرد و با اطم یرا رو فشیک نیریش

 .گهیاالشهره دباغ فردوس هم ب گن؟یو فرشته م هیمگه باال شهر فقط به زعفران گهیخب باال شهره د -

 از درخت شهیشد و پوزخند زدم. مادرم هم دهیخانه کش واریپشت د یدهیسر به فلک کش یدرخت ها یرو گاهمن

ه داشت و در بوشهر گل مانینخل باغ خانه یهااز درخت شهیدارم که هم ادینداشتم اما خوب به  یسن آمدیبدش م

او را سوراخ  هر روز تن و بدن شیهاکه سوزن تهکه نگه داش ستیدرختچه چ مچهین نیکه آخر ا زدیمدام به بابا غر م

 بوشهر کجا! یخانه یباغ بزرگ کجا و آن نخل قد کوتاه باغچه نیاما درختان چنار ا کند،یم

 در خونه چهار طاق بازه. رنیاِ فکر کنم مستاجرات دارن م -

 ستادهینقدر دور نابودند نگاه کردم. آ شانیهاو به دو برادر که در حال جاساز کردن چمدان ستادمیدر باز خانه ا کنار

 را نتوانم بشنوم: شانیبودند که صدا

 .ترسهیتنهاست م نیتو ماش نهیبیاالن بچه م ؟یکه چ رونیب یاومد ن،یبش نیمگه بهت نگفتم تو ماش-

آخه؟  میبر یزنیبار م یدار شود کجا ادهیپ طونیاز خر ش ای. آرمان بترسهینم ستیتنها ن نهیبینگاهش به ماست م -

خوابه به چه اگه شب تو اتاق خودش ن دایآ یدونیبرادر من؟ مگه تو نم یچرا لج کرد ؟یدونیرو نم دایآ طیمگه تو شرا

 ا؟یو کوتاه ب ایب فته؟یم یحال

باغ، اگه کل امالک بابا بهش  هی دهیش ارث رسخونه به هیتو لج کرده. خوبه فقط  یامن لج کردم؟ اون استاد عقده -

 .دهیتازه به دوران رس یدختره اره؟یدرب یباز دیبد دیند یچطور استخویم دیرسیم

که چشمان  امدهیدرست شن نمینگاه کردم تا بب نیریرا با من بود؟ به ش دهیو تازه به دوران رس یو عقده ا دیبد دیند

لب  یرو یند و دست آخر لبخندما رهیدر هم خ هیام. نگاهمان چند ثاننکرده ینشانم داد اشتباه نیریش یگرد شده

 .دادیرا بدجور پس م شیهاحرف نیپسر تقاص ا نیجا خوش کرد. مسلما ا مانیهردو
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 کنم؟یم شیراض کنمیبا استادم صحبت م رمیمن خودم م ایتو کوتاه ب -

داد؟  دهازیباز بهت  یحل المسائل هم نوشت یکه از رو ستیهمون استادت ن نیآخه؟ مگه ا یکن یراض یخوایم ویک -

 ؟یتمام جوابات درسته که االن بتون یکن یراض یعقده ا کهیزن نیا یمگه اون موقع تونست

 تشن را دادم:اردکام خودم جواب آن مجسمه بالهتِ غول یجا به

 هرکس که تقلب کرده بود رو -

 

 نمودار رفت و پاس شد. رینه و هفتاد و پنج انداختم. برادر شما شانس آورد که نمره ها ز با

 یشتریب زده بودم نشست و من با اعتماد به نفس هیبه درگاه در تک نهیمن که دست به س یهر دو برگشت و رو نگاه

 ادامه دادم:

 . ادیحق به جانب خوشم نم یپررو یفقط از آدما د،یبد دینه ند میانه عقده -

 :دمیبارش غردر چشمان شرر رهیقدم جلو رفتم و وارد باغ شدم و خ دو

 تنفرم.چون و چرا چشم بگن م یب هیشده تا اونا دستور بدن و بق دهیآفر ایدن کننیکه فکر م ییاز کسا-

 فتم:گو  دمیباال فرستاده شده عقب کش یابرو یتا کیدرهمش ذوق کردم و با  یفک به هم فشرده و مشتها دنید از

 منزلم اومدم. دیکل لیتحو ی. برانیهست یکه شکر خدا رفتن نمیبیخب م -

 بلند شد: زیدآمیقدم جلو آمد و انگشت اشاره اش تهد کیاش کردم که  یهم با منزلم گفتنم عصب باز

 خانم... نیبب -

 ما دو نفر انداخت باعث شد کالمش را قطع کند: انیاردکام که خودش را م پرش

 .کنمیخودم درستش م نیتو ماش نیداداش، داداش برو بش -

 رفت. نیکه عقب گرد کرد و به سمت ماش  دیچه در نگاه برادرش د دانمیماند و نم شیجالحظه پاقرص سر چند

 با نگاه دنبالش کرد و دست آخر به سمت من برگشت: نیاردکام تا کنار ماش
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تا شب  دیبا میکه باش ایدن یداره، ما هرجا سمیاوت ماره،یحاده. خواهر من ب یلیما خ تیخانم دکتر وضع دینیبب -

ا رو م طیشرا یکم کنمیخواهش م شه،یم قراریخونه چون اون بچه اگه تو اتاق خودش نخوابه ب میو برسونخودمون ر

 .دیهم درک کن

که تمام  دانستمینشست و استارت زد اما خوب م لشیتوجه به ما پشت فرمان اتومب یآرمان بود که مثال ب یرو نگاهم

 ه گفتم:رحمان یحال خواهرشان به رحم آمده بود اما باز ب یدلم برا نکهیماست. پس با وجود ا یحواسش به حرف ها

و  دیموقتا بر دینتویبا دوتا چمدون م نینداره. شما هم اگر فکر کرد یخواهر شما به من ربط طیمتاسفم شرا -

 رو... لیوسا رمیگی. من کارگر مدیباشه تا نظر من عوض بشه اشتباه کرد نجایا لتونیوسا

و با  دیرپ رونیب نیرا روشن رها کرد و از ماش نیانقدر که ماش دیحرفم به حد انفجار رسکه با  دمیگوشه چشم د از

 و عربده زد: دیرا دور زد و به ما رس نیچند گام بلند ماش

خونه بمونم  نیو همجا ت نیهم خوامی. مامیبا شما راه ب خوامینم گهیخانم؟ من نظرم عوض شد، د هیچ یدونیاصال م -

 ه؟یحرف

 جوابش را دادم: یاو در کمال خونسرد برعکس

 ...یانتظام یرویبا شما ندارم اما فکر کنم برادران محترم ن یبنده حرف رینخ -

دست من  رشته کالم را از دیرسیبه گوش م یدود یها شهیکه از پشت ش یادختر بچه یهیگر یاردکام و صدا ادیفر

 درآورد:

 .ترسهیم کنهیم یاالن بچه احساس رهاشدگ ؟یرو چرا روشن گذاشت نیماش وانهیآرمانِ د -

 رساند و آن را گشود گفت: نیتوجه به برادرش که با دو خودش را به در عقب ماش یاما ب آرمان

 ینهمنو از خو خوادیم یسیکدوم پل نمیبب میکنیم یسه دونگ خواهر خودم زندگ یواحد طبقه باال تو رمیم -

 ...رونیخواهرم ب

ر عقب خودش را د یصندل یکه از رو یهفت ساله ا یو نگاهم مات دختر بچه دمیآرمان را نشن یحرف ها یباق

 من بود. یکودک یبرابر اصل عکس ها یدختر کپ نیآغوش اردکام پرت کرد، ماند. ا

 گفتم؟ یچ یدیخانم... شن یآها -
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 نگاهش کردم: رهیآرمان برگشت و بدون جواب خ یرو نگاهم

 ؟یبا من لج کن یچجور یخوایحاال م مونمیواهر خودم مسه دونگ خ یتو گمیم -

چه به خودم که هنوز هم از شباهت دختر ب یکه با اصرار به مغزم هجوم آورده بود را پس زدم و در حال یافکار تمام

 متعجب بودم گفتم:

 مادر من... یهیاز ارث دیچرا خواهر شما با -

د و از مادرم به من بو هیکه شب یازل کنار هم قرار گرفت. دختر بچهپا یآن تکه ها یدر نطفه خفه شد و به جا کالمم

از  نستتوایبچه هفت ساله مسلما نم نیآقا ازدواج کرده بود و ا نیبا پدر ا شیسال پ ستیمادر من ب برد،یارث م

 ... داشتم!لهخواهرِ هقت سا کیمن  یعنیهمسر اول آن مرد باشد، پس 

 پر از تمسخر آرمان ضربه آخر را زد: لحن

 دختر هفت ساله داره؟  هیمادر از پدر من  یدونستینم ؟یخبر نداشت -

 :دمیمن مانده بود برگشتم و با زبان الکن شده پرس یکه همان کنار در مات نگاه شوکه نیریسمت ش به

 به منه؟ هیبچه انقدر شب نیچرا ا ن؟یریش نیا گهیم یچ -

 نماند: یشک هم در دلم باق یذره ا یباعث شد که حت دیچک نیریکه از چشم ش ییاشکها

 به خدا خود آمنه جون خواسته بود... الیخ -

که  یبشنوم، مادرم مرا از خودش محروم کرده بود خب حق داشت اما حق نداشت خواهر خواستمینم دم،ینشن

 داشتنش له له زده ام را هم از من پنهان کند. یرا در آرزو امیتمام کودک دانستیم

 کلیه دم،یکش نیماش یبه سمت در بازمانده یبود که به سخت یتُن کی نیسنگ یوزنه کیهر کدام  میپاها

 هیگر انیزانو زدم. م نیزم یرو لیعقب اتومب یکودک سوار بر صندل یاردکام را کنار زدم و مقابل پا یاستخوان

 :گفت یو با شاد دیخند

 ؟یاومد یمامان -
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شد و نگاه آن  دهیصورت او کش یکلمه چهار نفر آدم بزرگسال را مات کرد. نگاه من با حسرت رو کیالف بچه با  کی

 :دمیاردکام را از کنار گوشم شن یسه نفر به صورت من دوخته شد و صدا

 آمنه جونه. چطور تا حاال متوجه نشده یایجوون یبچه، خانم دکتر کپ نیا گهیراست م -

 

  بودم؟

 میصماو بخواهد ت نکهیاما قبل از ا دمیسال حسرتش را داشتم کش کیو  یکه س یرا آرزومند به سمت خواهر دستم

 یوخشک ر یبرگها یبه عقب هل داد که رو ینشست و مرا طور میدور بازو ینه دست ای دیایبه آغوش من ب ردیبگ

 :دو عربده ز دیرا محکم در صورتم کوب لیدر اتومب فرود آمدم و نیزم

 .یبش کیفکرشم نکن به خواهر من نزد یحت -

 :دمیهم از موضع قدرت غر نیزم یاما همانطور پخش رو دمیدیتار اشک نم یرا از پشت پرده او

 اون خواهر منم هستم. -

 و گفت: دیخند کیصدا و هستر پر

 .یخواهر دار یخانم دکتر. تو اصال تا االن خبر نداشت یخنده دار یلیخ -

 سمت خانه اشاره کرد و گفت: به

واهرم رو هم همون سه دونگ سهم خ یحت گهیبرو حالش رو ببر د دهیمادرت رو م یکه بو یخونه ا نمیتو ا نیا ایب -

 یش بازو با احساسات یبد بیشباهت احمقانه ات به آمنه جون خواهرم رو فر نیبا ا یایب یحق ندار یول خوامینم

 .یکن

 بلند کرد و گفت: دیتهد یاشاره اش را باز برا انگشت

 ستیکه ب ستیمثل آمنه جون ن ماره،یبچه ست، ب دایخانم دکتر، از خواهر من دور بمون. آ گمیم شهیهم یبرا باری -

 .ارهیتورو تحمل ب یرحم یسال ب

 زد: ادیفر نیحال دور زدن ماش در
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 .میبر نیاردکام بش -

ف در آ کیت کیبا  نیرا گرفت و سوار شد و ماش مشیتصم عیبه برادرش انداخت و سر یبه من و نگاه ینگاه اردکام

 شد. دیناپد هیاز ثان یکسر

 فت:گ یدلسوز یکمکم کرد و در همان حال با صدا نیزم یحلقه شد و در بلند شدن از رو میدور بازو نیریش دست

دختر  کشهیتشن خجالت هم نم. پسره لندهوِر غولزدلمیبلند شو عز ،یکنیم خیطوبه سرد و مر نیپاشو عشقم، زم -

 .نیرو زم دهیالجون مردم رو هُل م

قدم به  کیاش دادم. اش گذاشتم و از خودم فاصله نهیدستش را پس زدم و دستم را تخت س ستادمیپا که ا یرو

 زدم: ادیرا فر میبلند تمام عقده ها یو نگاه متعجبش را به من دوخت و من با صدا ستادیا سیعقب سر خورد و سرجا

 دم،ید یو عمو و عمه بد ییاد. از همه انتظار داشتم، من از پدر خودم خوردم، از مادر و نیریبه من دست نزن ش -

مه انتظار زن که هستم، از هرو بسا یوید نیکنن که ازم ا یدست به دست هم دادن که انقدر به من بد ایکل مردم دن

 داشتم، از همه به جز تو.

 من... ال،یخ -

 :دمیحرفش پر نیب

خواهر دارم. چرا  یگفتیبهم م دیبا شیهفت سال پ ن،یریش رهیاالن د یزدیحرف م دیبا شیاالن نه تو هفت سال پ -

چرا ساکت  کنم؟یکس و کار حس م یچقدر خودم رو ب یدیدیچقدر تنهام؟ مگه نم دیدیها؟ مگه نم یساکت موند

 ؟یموند

 نامعقول: یها حیشد و پشت سر هم شروع کرد با توج مستصل

ا و سفر رفتن و غذ دنیخر نیماش ی. گفتیاز مادرت بشنو یخبر چیه یخواینم یگفت ،یخودت خواست الیخ -

 .ستیشدن مادرت به تو مربوط ن ضیخوردن و مر

 :دیرا بر شیبلندم صدا غیج

  ؟یدونیرو مثل هم م نایتو ا ه؟یکی ن؟یریش هیکیودن مامانم با خبر غذا خوردنش باردار ب -



 بادردخوشبختم

38 
 

 یگفتن حرف یبسته شد و دست آخر دست از تالش برا امدهیاز آن در ن ییباز شد اما صدا یدهانش به حرف چندبار

 .دیآمد کش ینم شیکه برا

 گفتم: یآرام یبار با صدا نیکنار برود و ا میکه آن توپ گنده مزاحم از گلو دمیکش یقیعم نفس

 تنها باشم. خوامیم ن؟یریش یامشب نمون شهیم -

 انیرگ یرفتم که صدا یکه دم در جا مانده بود به سمت ساختمان ورود نیماش الیخ یبشنوم و ب یکه جواب نماندم

 متوقفم کرد: نیریش

منو ببخشه. تازه از  دیشا هشیاومد خودش بهت بگه. گفت اگه بفهمه خوشحال م نت،یمامانت خواست، اومد بب -

ه از همون را یومدیداخل ن یحت یدیمامانت که د یدو ترمت بود کفش ها نیب التیتعط ،یدانشگاه برگشته بود

 ادته؟یمشهد،  یبا کاروان دانشگاه رفت یبرگشت

 بود. ادمی

رقمه  چیه یبوشهر خونه عمه، بعدم ترم تابستون برداشت یرفت دیدانشگاه ع یبعد از مشهد برگشت ،یومدین گهید -

 هیبچه  دیفهم تو بود. بعد از چند ماه مامانت یوسط امتحانا قیاومد دق ایدن وری.  بچه اواسط شهرالیخ یدادیراه نم

 داره. یمشکل

 داد: انیاوج گرفت و به کالمش پا هقهقش

آه  گفتیمده. ماو ایدن ضیبچه مر نیهم یبرا یکرد نشیرمشهد و نف یتو رفت گفتیمادرت م ال؟یخ شهیباورت م -

به  کردمیرو کردم که فکر م یمن فقط کار الی. خمینزن یتو حرف ی. ازمون خواست که از بچه جلوشهیتو دنبال زندگ

 ؟یشدینم ،یشدیم وونهید یخواهرت یماریتو باعث ب کنهیمادرت فکر م یدیفهمیتو اگه م الینفع توِ. خ

از خواهرم گشتم.  یاها به جان خانه افتادم و به دنبال نشانه وانهیشده بودم. مثل د وانهیمثل االن که د شدم،یم

نشستم و با  یاو به خودم فشردم و گوشه دمیرا بوس شیهاو قاب عکس دمیرا بو کش شیهایعروسک ها و اسباب باز

 .دمیآه کش شیعکس ها دنید

 کندیرا محکم م یزندگ یها هیبودم که بچه پا دهیداشتم از مادربزرگ شن یدربرا ایداشتن خواهر  یآرزو یزمان کی

پدر و مادرم را محکم کند. بچه بودم و  یلرزان و متشنج زندگ یها هیبودم که بتوان پا یدنبال ستون دایو من شد

باشد. پدر که رفت مادر هم  یستون محکم یاهیپا چیه یهستم که نتوانسته بود برا یمن همان بچه ا دانستمینم
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مادر از  یبرا یو به کمک عمو به تهران آمد. هرچند که تحمل جار اوردیکنار مادر شوهرش را تاب ب ینتوانست زندگ

آمد پاسخ مثبت  شیکه برا یخواستگار نیها باعث شد که مادرم به اول تیآزار و اذ نیمادرشوهر کمتر نبود و هم

و  شودیبزرگ م یدخترت روز نکهیگذاشت و با گفتن ا یناسازگار یتازه بنا زشیکه کردند شوهر عز عقدبدهد. 

 مرا از سر خودش باز کرد. ستیسقف با پسران من درست ن کی ریبودنش ز

 

ت. س یبودن چه حس تلخ یدوست نداشتن دمیسالم بود که فهم ازدهیکس و کار شدم.  یسالم بود که ب ازدهی فقط

از ته دل  دنیو من از آن روز به بعد خند دیخند شمیباانگشت مرا به همه نشان داد و به ر یسالم بود که زندگ ازدهی

 رفت.  ادمیرا 

 عاطفه شدم. یاو، ب یمهر یب نیبا قبول شرط شوهرش مرا از خودش دور کرد و من به جبران ا مادرم

 خواهدیگفتم حاال که او مرا نم لج کردم و بود که با خودمسالم ازدهیرفت.  ادمیرا  یسالم بود که لجباز ازدهیفقط  من

که  دمیفهم سال طول دادم و تازه امروز ستیکودکانه را ب یلجباز نیو ا دمشی. لج کردم و ندخواهمیمن هم او را نم

 ارزشش را نداشت. چیه

ت پردست برادرانش به باال  یتخت کوچک خواهرم خودم را مچاله کردم و قاب عکسش را مقابلم گرفتم. رو یرو

 . دیخندیشده بود و از ته دل م

دو مرد  نیو ا دمیکشیآه م ییخبر از همه جا در تنها یآن سه را درآورد. منِ ب یخنده یصورتم ادا یرو پوزخند

 ه بود.قرار داد زدهیخدا عدد شانس من را س ینبود وقت ی. گله اکردندیم نیرا تمر شیهاکنار خواهر من خنده

 را به تو ببخشم! یکه به دلم گذاشته بود یدنیحسرت خند ستیرا بدان که هرگز قرار ن نیا ایدن

لودم با آپف  یچشم ها دنیبه اطراف انداختم و در حال مال ی. نگاهدمیاز جا پر فونیآ یدر پ یپ یزنگ ها یصدا با

 "خوابم برده بود؟ یک"خودم فکر کردم 

با  گذاشته بود و قصد برداشتن نداشت. یشاس ینگار دستش را روزنگ در باز هم بلند شد. فرد پشت در ا یصدا

 اد زدم:د بایرا برداشتم و تقر یگوش توریمان یرو اهیس ریبه تصو رهیرساندم و خ یریتصو فونیعجله خودم را به آ

 ؟یچه خبرته مگه سر آورد -

 گوشم را به لرزه انداخت: یپرده فونیآ یاز آن سمت گوش یعربده اش حت یصدا
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 جاست؟ نیا دایآ -

ا خانه ت اطیح یمتر ستیدو ریباز کردن در را فشردم و تا او مس یبود فقط شاس شانیکیکدام  یصدا دمینفهم یحت

تم و باز انداخ شانمیپر یموها یمبل برداشتم و به تن کردم و کالهش را رو یدسته یرا از رو شرتمییرا بدود سو

نگران من و  یصدا انداختم شانشیپر یبه شلوار اسلش و موها یزمان شد. نگاهکردن در با حضور او پشت در هم

 مضطرب هم زمان درآمد: یصدا

 نجاست؟یا دایآ -

 شده؟ یچ دایآ -

 خانه گفت: یچشم یکنار زد و پا به خانه گذاشت و در حال بازرس مرا

 ومده؟ین نجایراستش رو بگو ا-

 طلب کردم: یلحن طلبکارش برآشفتم و مثل خودش ادعا از

 نمش؟یبب من یاصال گذاشت ؟یریگیاز من سراغش رو م یحاال اومد یبرد نجایبچه رو به زور از ا یبرداشت -

را  دایتاق آکه اتاق خوابها در آن بود رفت. در ا ییتوجه به من به سمت راهرو یچپ چپش را حواله ام کرد و ب نگاه

 تخت نامرتب افتاده بود نشست. دستش را با یقاب سه نفره شان که رو یگشود و نگاهش دور اتاق گشت و رو

 و به سمت من برگشت و گفت: دیصورتش کش یرو یکالفگ

 که؟ یدونیتِو م ریهمش تقص نایا -

 :دمیشدم و توپ یعصب

 منه؟ ریتقص یتو بچه رو گم کرد -

 اردکام از کنار در آمد: یصدا

 نجاست؟یشد آرمان ا یچ -

 جواب گذاشت و در جواب برادرش گفت: یسمت در رفت و مرا ب به
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اون بچه اونقدرا متوجه  دونستمیم دیاز اولم با میدور و بر آپارتمان خودمون رو بگرد میبر فتی. راه بستین نجاینه ا -

 که بتونه انقدر دور بشه. ستیاطرافش ن

 گفتم: دمیدویکه پشت سرشان م یچنگ زدم و در حال یجا رخت یو شالم را از رو مانتو

 .امیمنم م -

 سمتم برگشت و تشر زد: به

 ؟یایتو کجا م -

 کردم: یادآوریگرد کردم و  چشم

 خواهر منم هست. دایآ -

عنه ط نیزده به در باز ماش هیقبل از سوار شدن به سمتم برگشت و تک میدیدر پارک بود رس یکه جلو نشیماش به

 زد:

 ؟یخواهر دار یدیتا حاال فهم یاز ک ر؟یصبحت بخ اِ؟-

را  را باز کردم و سوار شدم. سرش نیحواله اش کردم و بدون توجه به او زودتر از خودش در عقب ماش یچپ چپ

 انداخت: هیکرد و از همان درب جلو با تعجب نگاهم کرد و کنا نیداخل ماش

 بد نگذره! -

 کرد: یانیپا در م اردکام

 ؟یکنیبه دو م یکی نجایا یستادیو اکجاست و ت ستیمعلوم ن چارهیسوار شو ارمان بحث نکن، اون بچه ب -

خشمش را  و. سوار شد کندیکار م شتریبچه از تو ب نیکه عقل ا رساندیرا م امیپ نیصورتم کامال واضح ا یرو پوزخند

در دستم  مانتو و شال دنیراحت شد در حال پوش المیکه خ شانیکرد. از همراه ادهیو پدال گاز پ نیبر سر در ماش

 :نبود پس غر زدم دایپ یزیشب چ یکیتار نیدر ا یدود یها شهیش نیها بود. از پشت ا ابانینگاهم هم به خ

 شهینم؟شیبیها نم شهیش نیهم که باشه با ا نجای. بچه استین دایپ یچیه نییپا دیها رو بکش شهیش نیا شهینم -

 و باز طعنه زد: دیکش نییسمت مرا پا
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 .کشمیم نییهم پا شهیآذر ماه براتون ش یخانم اوج سرما دییامر بفرما -

اف کنم. از صخودم را بلند کردم تا مانتو را در تنم  یرا در دست کردم و کم میمانتو نیآست شیبه حرف ها تیاهم یب

 لب نق زد: ریز نباریبه حال من کرد و ا ینگاه نهیآ

 .فتهیدنبال ما راه ب ختیسر و ر نیاانگار مجبور بود با  -

 یداصپخش گذاشت و دکمه اتصال را زد و  یرا رو یکالمم نجات داد. گوش یزیاو را از شر ت لشیزنگ موبا یصدا

 پخش شد: نیماش یدر فضا یمردانه ا

 کردم. داشیآرمان پ -

 :دیپرس یزده ا جانیه یافتاد و آرمان با صدا میپا یقرمزم از دستم رها شد و رو شال

 درسته، کجا بود؟ یلیپسر کارت خ ولیا -

ا ر الیخیخندان و ب شهیاردکام هم یکرد و صدا شیچنگال قلبم رد ر یزیمرد پشت خط مثل ت یو من کردن ها من

 هم درآورد:

 نه سروش؟ ای یگیم -

 .رانمهریا مارستانیب -

 اوضاع خود او بود.  نیآرمان درآمد آتشم زد. مقصر تمام ا یکه از ته حنجره یخفه ا "یوا"

ش را برگشت و سرعت یعتیرا دور زد و به سمت شر ابانیپشت سر از همانجا خ یاحتمال یها نیتوجه به ماش بدون

 تماس را قطع کرد. "االن مییایم"کرد و با گفتن  شتریب

دم خوب ر کنم. خوبغرنج ت نیرا از ا طیبزنم که شرا یلبم قرار دادم مبادا حرف یاشاره دست راستم را رو انگشت

م دل یرو یاز شدت هجوم حرف ها مارستانیبه ب دنیتا رس دیمرد پر هستم که شا نیانقدر از دست ا دانستمیم

 منفجر شوم.

. دمیرژانس دوو به سمت در او دمیپر نییمنتطر آن دو نفر بمانم پا نکهیتوقف کرد بدون ا مارستانیکه مقابل ب نیماش

 و گفتم: مستادیا یپرستار شنیرو به است
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 .نجایرو تازه آوردن ا یدختر بچه تصادف هیخانم  دیببخش -

 ه؟یچ مارتونی. اسم بنجایا ارنیرو تازه م ضایهمه مر زمیاورژانِس عز نجایا -

 اردکام از پشت سرم جواب زن را داد: یصدا

 اردکام. دایآ -

 مقابلش کرد و سرش را تکان داد: ستیبه ل ینگاه زن

 بله تخت سه. -

 و به تته پته افتاد: دیلبش ماس یرا بلند کرد و لبخند رو سرش

 ست؟ین یآذر یآقا شونیاِ ا -

رانش بودم. نه چندان دور از طرفدا ییهر چه نبود خودم روزها نمیمرد را بب نیا تیشهرت و محبوب زانیکه م نماندم

ود بشکسته افتاده  یت با دستتخ یتوجه به مرد کنار تخت خواهرم را که رو یبه سمت تخت شماره سه رفتم و ب

 . انگار از مرددمید

 

 گفت: یمن گل از گلش شکفت و با خوشحال دنیدر خود فرو رفته بود اما با د نطوریکه ا دیترسیم کنارش

 مامان. -

 تکه انداخت: یخطاب به چه کس دمیو نفهم "مامان!"را تکرار کرد  دایمتعجب مرد کالم آ یصدا

 ؟یکن دایبچه مامان پ نیواسه ا یفرصت کرد یک -

 آرمان از پشت سرم تشر زد: یصدا

 سروش. ریخفه بم -

 زمزمه کرد: یسابقه ا یب متیدرست از کنار من با مال شیبعد صدا هیچند ثان و

 عشق من چطوره؟ -
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 ا از اورلحن پر از احساس  نیاز تعجب برگشتم و به او که کنار من به سمت خواهرش خم شده بود مات ماندم. ا پر

و خشک توانستیمرد م نیبود پس ا بیبودم. عج دهیشن شیدر آهنگ ها کیتمیفقط به صورت ضبط شده ور

 نباشد؟ یعبوس و جد

 .نیعشق من دستش شکست. خورد به اون افتاد زم -

 :دیمرا از او پرس یسمت مرد برگشت و سوال ذهن به

 اسمش رو بگه؟ تونهیتصادف کرده که نم یبا چ -

 با دوچرخه. -

 ربط به بحث شروع به شمارش از عدد دو کرد: یب ادیآ

 دو، سه، چهار، پنج. -

نگاهم را  یدهینگاه متعجبم توانسته بود سواالت نپرس دنیبدون د ینشست. انگار اردکام حت دایآ یرو جیگ نگاهم

 ترجمه کند که جواب داد:

واژه آشنا رو  نیاول نداره میکنیصحبت م یدرباره چ میما دار نکهیاز ا یداره، درک سمیاوت ضه،یگفتم که، مر -

 .کنهیکه تو ذهن خودشه ترجمه اش م یزیو طبق اون چ چسبهیم

 اعصابم خط انداخت به سمتش برگشتم و طلبکار گفتم: یارمان رو پوزخند

 هست؟ یمشکل -

 نگاه کرد و حق به جانب گفت: زیرآمیمرا تحق یکتش کرد و سراپا بیدر ج دست

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا نکهیا شیولا اده،یمشکل که ز -

 را باال گرفتم و حق به جانب تر از او جواب دادم: سرم

 خواهر منم هست. دایآ ،یکنیکه تو م یهمون کار -

 گفت: بیو با همان ژست دست به ج ختیکرد و نگاه پر از نفرتش را در نگاهم ر کیرا به صورتم نزد صورتش
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 هیادر باردارت مکه  ییروزها ه؟یچ شیماریو داره و عالئم ب یماریخواهرت چه ب یدونیکه نم یهست یچه خواهر -

ما خبر  دکتر به یاصال وقت ؟یروز تولد خواهرت کجا بود ؟یکجا بود کردیم هیو گر نشستیم هیگوشه دور از چشم بق

 !یاهر دارافتاده خو ادتیاز هفت سال  د! بعیو درک کن ینیکه حال ما رو بب یداد کجا بود شویماریب

 :دمیغر یآهسته ا یشده با صدا دیکل یهمان دندان ها نیو از ب دیهم ساب یرا رو میها دندان

 من خبر نداشتم. -

 تکان داد و گفت: دنیفهم یرا به فشرد و سرش را به ادا شیلبها

 .یموجه لیآهان چه دل -

 :دیباز در صورتم بران شد و غر بعد

 .یسال بود ستیب نیا یتو کهیون قبرستونما گمشو برو هم یبزن و از زندگ دنیپس لطفا بازم خودت رو به نفهم -

 نین توهبه م یبه شوخ یبودم حت دهیسن رس نیتحمل کنم. تا به ا توانستمیرا نم یادب یب آوردمیچه را تاب م هر

 غیج ودست  شیبرا شیکنسرت ها جیاست نییکه پا یمردم یبه پشتوانه دهیتازه از راه رس نینکرده بود آن وقت ا

و آن  نشاندیم شیاو را سر جا کباری دیبا یبه من اهانت کند؟ کس دادیبه خودش اجازه م دندیکشیو هورا م زدندیم

ر سه دار او فرو  آمد. کاسه چشم ه شیصورت ته ر ینفر مسلما من بودم. دستم بلند شد و با تمام قدرت رو کی

 بود: میباال نرفتن ولوم صدا ید و تنها توجه من روآمد و به من دوختا ش رونینفرشان از جا ب

 جیاست ریاز همون دخترام که ز یکیمنم  ی. فکر کردینیبیم نمیبدتر از ا یکن نیبه من توه گهید کباری -

ن نه س نیماندگارم، تا به ا الیحضرت آقا من دکتر خ رینخ کشم؟یم غیو اسمت رو ج زنمیبرات دست م تیخوانندگ

مدم دنبال شما رو بشنوم. او یناینجا که توهیا ومدمی. االنم دنبال تو ندمیحرف شن یبودم نه از کس یدست کس ریز

 دستش هم نشکنه. یکینکرده اون  ییدوم شما خدا یخواهرم که با خودم ببرمش که با سهل انگار

 من از شدت خشم به نفس نفس افتاد و گفت: یتوجه به نطق غرا یب

 ؟یلند کردمن ب یتو االن دست رو -

ش و پر از اعتماد به نفس حرف دمیاما نترس دمیچشمش را د یدیچشمش و سرخ شدن سف یچشم پاره شدن رگها با

 کردم: دیرا تاک
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 ییتختها نیاز هم یکی یکه سر خواهرم اومده که حقته بخوابونمت رو ییبود بخاطر بال نتیتوه یفقط برا نیتازه ا -

 بزنمت. یورخیو تا م یکه خواهر من رو خوابوند

 را از او گرفت: یدوستش اجازه هر حرف یشاک یبلند شد که صدا دیتهد یاشاره اش باز برا انگشت

 د؟یبس کن شهیم-

 :دیسمت اردکام برگشت و متعجب پرس به

 دوتا؟ نیچشونه ا -

 دهیمرش دست که به ع یصحنه ا نیتر یانگار بحث کردن ما دو نفر عاد یباال انداخت و با خونسرد یاشانه اردکام

 جواب داد:

 .پرنیبا هم لج افتادن همش مثل سگ و گربه به هم م -

 ما هم زمان به لحن زشت او تشر زد: یهر دو یصدا

 !یاو -

 فرصت را هدر نداد و به سمتم برگشت و بحث قبل را از سر گرفت: ارمان

 ضه،یمر دایآ میتروزشه. چند بار بهت گف هی خواهر جانِ  یبخاطر لجباز دهیتخت خواب نیا یرو دایآ ینیبیاگه م -

شاهکار  نمیا دیی. بفرماخوامیبوگندو رو م یخونه نیاال و بال هم یگفت یلج کرد مونه؟یبجز اتاق خودش نم ییشب جا

 شما

 رنگ یما سرگرم آتل آب یشدت گرفته  یتوجه به دعوا یبود و ب دهیتخت خواب یرو حالیکه ب دایبه سمت آ و

 گرفتم: شیدستش بود اشاره کرد. مثل خودش دست پ

 دیبود که تا فهم یآهان بعد اون وقت ک -

 

زن بلند  یکه دست رو یوجود یب یمن بمونه، مثر مردا شیبخواد پ نکهیمن مامان آمنه ام از ترس ا کنهیفکر م دایآ

 دستت بهش برسه! زارمینمرو با خودش برد و هوار هوار کرد  دایو آ نیزم یمنو پرت کرد رو کننیم
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  ؟ینیرو بب دایخواب آ گم،یمن بودم، هنوزم م -

جلو  ید کمبو ستادهیشده بود ا کیرنگ تفک یکه با پرده نارنج یکه با تشر ما مثل موش مرده ها گوشه اتاقک اردکام

 کرد: یدار انهیم اطیآمد و با احت

غفلت ما استفاده کرد از  امروز از دایآ یدونیفکر کن. خودتم م دایبه آ کممیآرمان، انقدر خودخواه نباش  ایکوتاه ب -

 نیمچهکه  ومدینم رونیوقت ب چیخودمون بود ه یخونه یکه دنبال اتاق امنش بگرده، اگه تو رونیاون خونه زد ب

 فتهیب یاتفاق

 کرد: لیاردکام را تکم حاتیهم توض بهیغر مرد

 و موتور نباشه؟ نیبار بعد ماش بده نیتضم تونهیم یچرخه بود کدو هیکه فقط  نباریتازه خدا رحم کرد بهش ا -

خودش تز  یمن برا تیآن دو نفر رفت و برگشت. اردکام بدون در نظر گرفتن رضا یآرمان رو یافتاده دیبه ترد نگاه

 داد:

اال تو طبقه ب میریم ،یطوق خانم دکتر نباش ریکه توم ز مینیشیم دایآ یهیسوم ارث کی یتو میریبقول خودت م -

 ؟یگیم یهان چ م،یشیخودت ساکن م یویاستد

 نی، آخرشدن من بود خانمانیب یبهانه فتادنشیکه به خطا ن یشدن با دو پسر مجرد هیهمسا نکهینزدم، با ا یحرف

بود  یمنطق ریغ میمرد که نفرت نگاهش برا نیبودم که ا دهیرا هم خوب فهم نیاما ا خواستمیبود که من م یزیچ

خواهرم را  یبهانه ا چیبه ه خواستمینم نباریو من ا مهرگز اجازه نخواهد داد بدون حضور خودش در کنار خواهرم باش

 از دست بدهم

 از قدرت افتاد و ناچار زمزمه کرد: شیصدا

 !دایباشه فقط بخاطر آ -

 

آرمان  یبرنامه ها ریبودم مد دهیرا صادر کردند. سروش که حاال فهم صیکه آمد اجازه ترخ دایاسکن آ یت یس جواب

 حوصله گفت: یاست ب

 رفتن تو بشم.ساعت معطل امضا دادن و عکس گ کیحوصله ندارم  ارمیم رمیگیفرم م رمیجا خودم م نیبمون هم -
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 شکارش کرد: عینقش صورتم شد که آرمان سر یو با حرفش پوزخند رفت

 خنده داشت؟ -

 و گفتم: باال انداختم یرا نگاه کردم و شانه ا شیانداختم و سر تا پاباال  ریرا به نشانه تحق میابرو یتا کی

 شونه؟یچ یشاخ و دُم برا یغول ب هیمردم برام خنده داره، آخه عکس  یقهیسل -

 سر داد و گفت: زیحرص آم یاخنده

 اخت بزنم!ش یک نیحاال بب یزاریپاتو رو دمم م قهیفعال که تو دم به دق ستم،یشاخ و دم ن یب نمینه همچ -

را دست  یادادم. چند لحظه بعد سروش برگشت و برگه هیپشت سرم تک واریکردم و به د دشیحواله تهد یپوزخند

 آرمان سپرد و گفت:

 سیو امضا کن بنوروش ریهم بگ نایا ارم،یکردم برگه رو بده ب شیبدم به زحمت راض لیامضا کن تا ببرم تحو ریبگ ایب -

 به عنوان رشوه بدم بهش.که  "زمیعز یآتنا یبرا"

 قشیاما نفس عم دیو دست از امضا زدن نکش اوردیبرگه باال ن یسرش را از رو دم،یحرص دادنش پرصدا خند یبرا

 کرد: دیام، برگه ها را دست سروش داد و بدون نگاه کردن به من تهد دهیکه به هدفم رس دادینشان م

 حواست به دُمم باشه. -

او گذاشت و به  یمن و اردکام شد. آرمان دستش را پشت شانه یپر سر و صدا یمتعجبِ سروش باعث خنده "هان!"

 کرد: تشیهدا رونیب

 لمیده تحواز من خن دنیترس یبفهمه که خودش رو زده به اون راه جا دیاون که با دیببر فیتشر دییبفرما یچیه -

 .دهیم

 فتم:گ یباال دادم و با ژست خاص ییابرو

 فیشرت دیتونیم دیترسناک باش دیدوست دار یلیگنده که ترس نداره آدم از شاخ و شونه اش بترسه، خ کلیه -

 یعسو  برنینفر دانشجو ازم حساب م صدیچطور س کلیوجب قد و ه مین نیبا هم دینیمن بب یهاسرکالس دیاریب

 نشن. کیبه دمم نزد کننیم
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 رونیاطراف تخت گذاشتم و با ب یشده یپرده کش میاز حر رونیبه ب یژست پر از اعتماد به نفسم قدم لیتکم یبرا

 کرد: لیخندان اردکام حال خوشم را تکم یکجا بروم؟ صدا دیآمدنم تازه فکر کردم چکار کردم؟ االن با

 .رهیبگ یکه طرف کل ترم شب ادرار هینگاه به آدم بندازه کاف هی گهیراست م نویا ییخدا -

 شنیشت استپبه سراغ پرستار  یرد گم کن یبلندم انها را متوجه نرفتنم نکند و برا یخنده یکه صدا دمیرا گز لبم

 .دمیبعد از آن پرس یرفتم و چند سوال درباره مراقبت ها

 خانم دکتر؟ میبر -

ست دو د یرا رو دایانداختم. پشت سرش آرمان، آ یو به سروش که مرا خانم دکتر خطاب کرده بود نگاه برگشتم

 حرف به دنبالشان رفتم. یرفت ب یم نیبلند کرده بود و از در اورژانس به سمت ماش

 دست دراز کردم. طبق دایآغوش گرفتن آ یعقب نشستم و برا یصندل یو رو دمیرس نیاز آرمان به ماش جلوتر

پا  یرو ورا بلند کردم  دایدادم و سر آ رونی، نفسم را کالفه بدراز کش کرد یصندل یمعمول لج کرد و بچه را رو

 شیارا کنار زدم و دستم در موه اشیشانیپ یرو ی. موهانمودیم یداریمعصوم تر از ب یگذاشتم. در خواب حت

 مشغول نوازش شد.

 :دیکش رونیب نیریش یخلسه نیآرمان مرا از ا یصدا

با من و  ینسبت چیو از نظر من هکن، ت رونیرو از فکرت ب دایآ طیاز شرافکر سواستفاده  یخوب گوش کن خانم، حت -

و حاضر  خوادشیکه خواهرم م یهست یزیبه تخته خورده و تو صاحب چ یفقط از شانس خوبت در یخواهرم ندار

 . یم باشبه من و مدام دور و بر یخودت رو بچسبون یتونیم دایآ طی. پس فکر نکن بخاطر شرایایکوتاه ب یستیهم ن

 گفتم: یپر از خنده ا یدادم و با صدا لیتحو نهیبه نگاهش در آ یحرص درآور لبخند

 به تو داده؟ یهمه اعتماد به نفس رو ک نیا دونستمیکاش م -

 ترم کرد و ادامه دادم: ریاردکام دل زیر یخنده یصدا

من  یبک تر سر کالساکه بخوام دور و برت باشم؟ صد تا از تو گنده ادیخوشم ب دینردبون با یِ تو هیآخه از چ-

 !یهست رمیتو شم که تازه پ زونیآو امیبعد ب کنمینشستن نگاهشونم نم

 بخورد: یدر خواب تکان دایچنان بلند بود که باعث شد آ ادشیفر یصدا
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 ر؟یپ یگیمن! به من م رم؟یمن پ -

 تشر زدم: یآرام یبا صدا فشردمیم ینیب یکه انگشتم را رو یو در حال دمیحرفش پر نیب

غل گوشت ب یموها نیوقت؟ ا چیه یکنینگاه نم نهیآ گه،ید یریخب پ ؟یکنیم داریچه خبرته االن بچه رو ب سیه -

 کن. داریداد بزن بچه رو ب یشده. حاال ه دیسف

ار با ب نیو ا دیخند یاما خود آرمان عصب ندیرا نب شیگرفت که برادرش خنده ها شهیصورتش را به سمت ش اردکام

 به نق نق افتاد: یآرام تر یصدا

تجربه ست نه  حاصل ینیبیکه شما م دیسف یمو نیخانم محترم من متولد شصت و پنجم فقط، ا ر،یپ گهیبه من م -

 شده. تمیباعث جذاب دییفرمایکه شما م دیسف یمو نیدر ضمن هم ،یریپ

 "!ههتیجذاب"ار کردم: پوزخندم تکر انیرا م کالمش

ث حرص و بلند آزاد کرد که باع یاردکام هم نتوانست خودش را کنترل کند و خنده مهار شده اش را با صدا نباریا

 برادرش شد: شتریجوش ب

 .گهید شهیپررو م نیکه ا یخندیبخند، بخند، تو م -

 کرد: یدار انهیدر م یاش را خورد و سعخنده یباق اردکام

 خب برادر من -

 

ن نشو عاشق م یاز تو هست بعد بند کرد شونمیا یمتنفر شونیهمون قدر که تو از ا ینیبیخودته تو مگه نم ریتقص

 بهت بچسبه و عاشقت بشه. ستیقرار ن یکس ینداره نگران باش یلیداد دل حیتوض لیبا ذکر دل شونمیا

را از  شیتمام عکس ها دیفرصت با نیشدم، در اول رهیخ رونیآرمان گرفتم و به ب ینگاهم را از صورت کفر دمیخند

رانش و بفهمد که از طرفدا ندیمن بب یرا در گوش شیعکس ها یبت خودپسند نیمانده ا نمیپاک کنم. هم امیگوش

 هستم.

*** 
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 ادمانیاصله زتا با وجود ف دیتا حضرت آقا وارد شود. خودش را کنار کش دمیانداختم در را باز کردم و کنار کش دیکل

 .ماوردیخودم ن یبه رو یزیحرکت بچگانه اش خنده ام گرفت اما چ نینداشته باشد. از ا یمثال با من برخورد

تظر رفع تا به رخش بکشم من ستادمیتختش خواباند و برگشت. همان کنار در ا یرا به اتاقش برد و او را رو دایآ

 گفت: ینگاه مین یبل از خروج بدون حتزحمتش هستم. به کنار در برگشت و ق

 دنبالش. فرستمیصبح اردکام رو م -

 طعنه گفتم: به

 دلم برات تنگ نشه. نمیماهتو بب یرو ارمشیبشم، بابا حداقل بذار خودم ب زونتیباال آو امیب خواستمیاِ! چرا آخه؟ م -

ن گفت که م یزیلب چ ری. زدمیخندکه با حرص به صورت من دوخته شده بود  شیاز طنز کالمم به چشم ها شتریب

که باعث  دیکوبرفت و در را پشت سرش به هم رونیو از خانه ب دمینشن میبلند خنده ها یصدا نیرا ب شیصدا

 شد. میشدن خنده ها دتریشد

 دمیخواب ونیزیتلو یکاناپه رو به رو یدسته مبل انداختم و خودم هم رو یرا از تنم کندم و باز رو شرتییو سو مانتو

 ستیبه ل یبلند شد. نگاه یمجاز یها امیاالرم پ یرا در دست گرفتم. به محض روشن کردن نت صدا یو گوش

 کردیم یقت کارفرستاده بود. هر و میمعروفش را برا یرگندکا امیرا باز کردم. باز پ نیریش امیانداختم و  پ نیمخاطب

ن آ کریاست دهیمن خواب تیعصبان کردیت فکر مو هر وق شدیاز مقابل چشمم محو م یمدت کردیم یکه مرا عصبان

. کندیداخل را نگاه م یباز پنهان شده و با کنجکاو مهیکه پشت در ن فرستادیمعروفش را م دیخرگوش تپل سف

 نوشتم: شیو برا دمیخند

 امنه. ایب -

از  فونیآ زنگ یساعت بعد با صدا کی یاما وقت ندینب یخواب باشد و حت کردمیرا فرستادم فکر م امیپ نیکه ا یزمان

واب به خکردم و غرق  دادیبه ساعت که هفت صبح را نشان م یکه کامال در اشتباه بودم. نگاه دمیفهم دمیخواب پر

ا فشردم ردر  یو با استرس شاس دیخواب از سرم پر دمید توریرا که در مان نیریخندان ش یرفتم. چهره فونیسراغ آ

 به هم به سمت خانه آمد و سرخوشانه گفت: شیدستها دنیماندم. در حال مال شدنیو کنار در منتظر رس

 .میماده کنوقتشه خودمون رو واسه توچال آ گهیسرد شده، انگار نه انگار آذر ماهه، فکر کنم د یلیهوا خ -



 بادردخوشبختم

52 
 

 را خط زدم و گفتم: یاحتمال افتادن هر اتفاق بد دمیاش را که د یالیخ یب

 ن؟یریش یکنیم کاریچ نجایوقت صبح ا نیا -

 :دیاش را در صورتم گرداند و محتاط پرس نانهیزبیر نگاه

 .یفکر کردم آتش بس داد ا،یب یخودت گفت ؟یایهنوز عصبان -

 نگاهش کردم و گفتم: نهیبه س دسته

 نجا؟یا یدت رو رسوندوقت صبح خو نیا یکن؟ اصال چجور داریمن رو ب ایبهت گفتم هفت صبح جمعه ب -

 زد و داخل آمد و در همان حال جواب داد:راکنار  من

وست دارم که زود به زود دلم برات دبرسونه، بده انقدر  نجایکوه گفتم منم تا ا رفتیشاهرخ داشت با دوستاش م -

 شه؟یتنگ م

که طبق عادتش خودش را به شوفاژ  یشدم. در حال نیریخبر برگشت زود هنگام شاهرخ، غرق محبت ش الیخیب

 :دیکرد و پرس اطیبه ح یچسبانده بود با ابرو اشاره ا

 .کنهیم کاریچ رونیاون ب یابونیغول ب اروی نیا نیماش -

 گفتم: رفتمیکه به سمت آشپزخانه م یطرف لبم کش آمد و در حال کی فقط

 . ادیتاه بمجبور شد کو شهیآمنه خانم نم یدخترا فیحر دی. دمیآتش بس داد -

 ؟یزود نیچطور به ا ؟یجد -

 را آب کردم و با خنده گفتم: یبرق یکتر

 اش فرار کرداز خونه دایآ -

 با هم باال رفت و با تعجب گفت: نیریش یابروها جفت

 برو! -
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برنانه هاش هم رفته  ریتا نگو مد میکن داشیگرفت دنبالشون رفتم پ داینصقه شب اومد دم خونه سراغ ا -

 فتهیب یاتفاق بدتر یبار بعد نکهی. از ترس امیکرد زنگ زد بهش ما هم رفت داشیاطراف رو چک کنه، پ یمارستانایب

 ها و شروط ها! رطخواهر خودش ساکن بشه البته به شباال تو سه دونگ ادیشد ب یراض

 :دیپرس یو با کنجکاو دیکوچک وسط آشپزخانه را کش زیپست م یو صندل آمد

  ؟یچه شرط -

 و گفتم: دمیباز هم پرصدا خند شبشیحرص و جوش د یاداوری اب

 عاشقش نشم! نکهیا -

بل قتمام اتفاقات شب  یبدهم پس در حال دم کردن چا حیتوض شتریب دیکه با دمیشد فهم شتریکه ب نیریش تعجب

 کردم. فیتعر اتییرا با جز

 بود: نیریش دنیبار نوبت خند نیمن هم تمام شد و ا یکه تمام شد حرف ها صبحانه

بحث  دونستیم دیاباز کجا  گهید ،یفکر کرده توم مثل آمنه جون باش دهیسر و زبون تو رو د یباور کن اون مادر ب -

 کردن با تو آخر و عاقبتش فقط شکسته.

 تا حاال پلک رو هم نذاشتم. شبید میبخواب میرو جمع و جور کن بر زیپاشو، پاشو م -

 :گرد کرد و به اعتراض گفت چشم

 .یدرست کن گویم هیتو که واسم قل یمن از خواب روز جمعه ام زدم اومدم خونه ه؟یخواب چ -

 خودش چشم درشت کردم و گفتم: مثل

 .یدیبرام نقشه کش دونستمیم دیاز اول با نمیمونده، پاشو برو خونتون بب نمیهم -

 تکان دادم و گفتم:  یو سر دمیگربه شرک معصوم کرد. خند هیو سر کج کرد و باز چشمانش را شب دیخند

 .کردمیغرقت م ایتو در تیهمون بچگ یجونم بش یقراره بال دونستمیاگه م شییخدا -

 گفت: طنتیو پر از ش دیخند
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 نداشت. ایتهران در ممیهمون بچگ -

 هم ندارم، یماه یندارم سبز گویم -

 

 دایپ ایتهران نیا یم فکر نکنم بشه تو خونهآبادان ه هیهم ندارم، ادو ی. تمر هنداستیتهران نیو رب هم مال ا برنج

 .هیمنتف هی. پس کاًل قضدیکرد. هنوز وقت نکردم برم خر

ن با تعجب مو  دیرا کش پشیگذاشت و ز زیم یباال انداخت و به سراغ کوله اش رفت و آن را با خود آورد و رو ییابرو

سر  پرمارکتیپا ها کینگاه کردم. کوله نبود که  دیکش رونیکه از کوله ب یو برنج هیو تمر و ادو زیفر گویبه بسته م

 زد و گفت: یکرد لبخند پهن یرا که خال فیک اتیخود بود. محتو

 درسته من تورو بزرگ نکردم اما با تو بزرگ شدم. -

 یو را براگاز ماندم و ا یبماند. خودم پا کاریو دست به کار شدم. هرچند اجازه ندادم او هم ب دمیکش یقیعم نفس

مه کودک بود هر جمعه بعد از تمام شدن برنا نیهم شهیهم مانیکودک یباز ریبخ ادشیبه سالن فرستادم.  یزکاریتم

و ما  انداختیخانه را به دوش ما م یریو نظافت و گردگ دادیم بمانیفر یواقع یِشبکه دو، زن عمو با گفتن خاله باز

 مانیهایخاله باز شهی. هرچند که هممیشد یخاله واقع کیکه  میو خوشحال بود میدادیانجام م لیهم به کمال م

ز ورود به سال ا ستیکه ب یمن بودم در خانه ا نیتلخ و اشک آور بود و حاال ا شدیم یبه مامان باز لیکه تبد یوقت

 روزگار خنده دار بود. یممنوعه! واقعا که باز یشده ام به خانم همان خانه لیآن منع شدم و حاال تبد

و حرکات  ییو به هنرنما کردیرا آب م یو تمرهند دادمیگذاشته بود بدنم را تکان م نیریکه ش یا آهنگ شادب همراه

 ادیبرگشتم و آ اطیرا پشت سرم حس کردم. با احت یکه حضور کس کردمینگاه م دنیهنگام جاروکش نیریموزون ش

 یبهیغر یا دهی. با ذوق به دخترک ترسکشدیسرک م نیریمن پنهان شده و به سمت ش یکه پشت پا دمیرا د

 یبعد از خشک کردنش با رول آشپزخانه رو آب گرفتم و ریرا ز فمیشان سالم دادم و در همان حال دست کثخانه

 حلقه شد و او را بغل کردم و گفتم: داینشستم و دستم دور تن ا نیزم

 ؟یدیرو د نیریخاله ش -

 "خاله!"از من واژه را تکرار کرد  دیبه تقل و دانستیخاله را نم یمعن یمعصوم حت طفل
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عروسک  خونه،یبراش آواز م کنهیهمونقدر آدم رو دوست داره بوسش م مونهیخاله مثل مامان آدم م نیآره خاله، بب -

 ؟یدوست دار کنه،یم یباهاش باز خره،یم

کدام از  چیمن ه ی. مادر من برادمیکوبیهمان لبخند در قلب خودم م زیت شیو به ن کردمیم فیلبخند از مادر تعر با

 کارها را نکرده بود. نیا

 را دور گردن من انداخت و با اصرار گفت: دستش

 .ییدایتو مامان آ -

 ردم و گفتم:کنگاه  کردیرا گوش م ماننیبحث ب یکه با خاموش کردن جارو متوجه ما شده بود و با کنجکاو نیریش به

 چندتا داداش داره؟ دایآ -

 تا از انگشتانش را نشان داد و گفت: سه

 دو تا -

 و گفتم: دمیکش نییاز انگشتانش را با دست خودم پا یکی

 ؟یدوتا مامان هم داشته باش یدوسدار -

 کیداشاره کردم که نز کردیکه با لبخند نگاهمان م نیریبا سر به ش دیکش نیریبه سمت ش یچشم ریرا ز نگاهش

 و با لحن مهربانش گفت: شود. آهسته و با لبخند جلو آمد

 ؟یخانم خوشگل. خوب دایسالم آ -

 یاز عمد کم را شیباد بترسد صدا نینبودکه با اول یدیهم ب نیریمن پنهان کرد اما ش یبا ترس سرش را در شانه دایآ

 باال برد و گفت:

درست کنه.  یعروسک کیک مامانش براش یکیدوست نداره اون  یعنی خوادیدو تا مامان نم دایخب پس حاال که آ -

 .ندرالیتو کارتون باشه. مثال کارتون س یآدما هیشب کشیک شدیم یوا

 فت:گنگاهش کرد و با ترس  یچشم ریاز شانه ام فاصله داد و ز یسرش را کم نیریش یدر واکنش به حرف ها دایا

 .یبید -
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 ؟یچ -

 باز هم تکرار کرد: دایآ

 .یبیکارتون د هیشب -

 .میدرست کن یرو همونجور کیکه ک هیچه شکل یبی. ددمیندرو  یبیکه کارتون د من

و  اطی. با احتگذاشتم نیزم یو او را رو دمیخند دیایب رونیبا تکان بدنش به من فهماند که قصد دارد از آغوشم ب دایا

ه و ب دیکش رونیب یدیس یونیزیتلو ریز یرفت و از کشو ونیزیرا دور زد و به سمت تلو نیریحداکثر فاصله ش

ه بسرعتش پشت سر من پنهان شد.  تیباز با نها وانداخت  نیزم یرو نیریش کیرا نزد یدیآشپزخانه برگشت. س

بود  یخی یمن برا یاما خوشحال بودمیبودنش خوشحال م زیهمه جامعه گر نیاز ا دی. نبادمیخند شیحرکات و اداها

 .کردیآب م دایدر وجود آ اطیبا احت نیریکه ش

 رفت و گفت: ونیزیبرداشت و به سمت تلو شیپا ریرا از ز یدیس

 درست کنم. دایآ یرو برا کشیتا پاشم ک هیچه شکل یبید نیا نمیبب -

و  شد یکاله قرمز یکارتون ضبط شده دنیرا روشن کرد و مشغول د ونیزیرا در دستگاه پخش گذاشت و تلو یدیس

 گفت: یزده ا جانیبا لحن ه

 جان. دایونه آکدومش یبیچقدر عروسک، د یوا -

ما اشاره کرد ا ونیزیکوچکش به سمت راست تلو یو با دست ها دیکش رونیمن ب یخودش را از پشت پا یکم دایا

 قانع نشد و گفت: نیریش

 نشونم بده. ونیزیاز داخل تلو ای. بیگیکدوم رو م دمیمن که نفهم -

مت گذاشت و به س یبیعروسک د یرفت و انگشتش را رو ونیزیو حفظ فاصله به سمت تلو اطیباز هم با احت دایآ

 گفت: وزد  یلبخند نیرینه. ش ایکدام است  یبیمتوجه شده د نباریا ایآ ندیانداخت تا بب یچشم رینگاه ز نیریش

 رو درست کنم. کشیکدومه پس پاشم برم ک یبید دمیآهان فهم -

 



 بادردخوشبختم

57 
 

 خوشبختم _بادرد#

 زاده _بیطب_نایم#

 دوازده _پارت#

 

 :دیبلند پرس یبه عمد با صدا نیریبرق زد و ش دایآ چشمان

 کمکم کنه؟ یبیدوست داره تو درست کردن د یک -

 شد اما جلوتر نرفت. کینزد نیریقدم به ش کی دایآ

 :دیبه سمتش خم شد و پرس نیریش

 درست کنم؟ یبید یکمکم کن یدوسدار -

 ان داد.سر بلند کند سرش را به نشانه مثبت تک نکهیبدون ا دایآ

 کیبلد بود چطور  نیریشوند. ش گریبه دوستان خوب همد لیساعت بعد آن دو تبد کیبود تا  یتوافق کاف نیهم

ار استعداد را از چه نیکند. ا کیرا آهسته آهسته به خودش نزد یاز جمع و شاد زانیو گر یدختر بچه خجالت

 داشت.  اشیسالگ

 نتیکاب درون فر کار شده در کیک دنیشروع کرد و دست آخر به بهانه د یاز نشستن کنار هم با فاصله دو متر اول

 آن دو را از هم جدا کرد. شدینم یها او را بغل کرد و بعد از آن حت

ند و همراه آن را تا انتها باال برده بود یقیموس یبرنج را کم کردم و سر بلند کردم و به آن دو که صدا ریز یشعله

 لبخندم را شکار کرد که از همانجا داد زد: نیری. شدمینگاه کردم و خند دانداختنیشلنگ و تخته م

 با ما برقص. ایب ال،یخ ایب -

 کرد: میصدا جانیو پر از ه دیپر نییمبل باال و پا یرو دایا

 مامان، مامان. -
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 شده بود، ضعف رفت.  لیتبد گوشیخرگوش باز نیترسو که به ا یآن موش کوچولو یبرا دلم

رد. با کراه متوقفم  نیشدن به در ب دهیپشت هم کوب یرفتم که صدا یدل آن دو در حال قر دادن جلو م یشاد بخاطر

به  شرتییو در حال تن کرد سو دمیکش یدر را به هم بکوبد پوف ادبانهیب نطوریا تواندیم یچه کس نکهیعلم به ا

و  نهیدر را باز کردم و دست به س شرتییسو پیز نبست الیخ یسرم انداختم و ب یسمت در رفتم، کاله آنرا رو

 طلبکار به فرد پشت در نگاه کردم و با حفظ ظاهر طلبکارم  گفتم:

 تنگ شده بود. تاتیجذاب یدم در دلم برا یعشقم؟ چه خوب شد خودت اومد ییتو یوا یا -

 گفت: ادیتوجه به طعنه کالمم با فر یو ب دیاز نگاه طلبکارم نترس 

 وامونده چرا انقدر بلنده؟ نیا یصدا ن؟یگرفت یپارت یصبحاول  نجا؟یچه خبره ا -

شد  دهیکش بود و از اردکام باز به سمت خودش ستادهیپله ها ا یپشت سرش رو یبه اردکام افتاد که با نگران نگاهم

دش را انداخته بود که مثال خو اشیرکاب یبلند رو ینخ راهنیپ کیدر آمده بود و  یجلو یکه با گرمکن و رکاب

 بپوشاند.

 داد: حیپناه گرفت و مظلومانه به برادرش توض میخودش را به من رساند و پشت پاها دایآ 

 تولد گرفته. دایداداش آ -

 صد و هشتاد درجه فرق کرد و بو محبت گفت: کبارهیخم شد و لحن صحبتش  دایپا مقابل آ یرو

 .ستیکه االن ن دایاما تولد آ -

کنار گذاشته  دایآ یاو تمام احساسش را برا دمیفهمیرا باال انداختم و از باال نگاهش کردم، حاال م میابرو یتا کی

 بود.

 پخته. کیک دایداداش، آ یول -

 را باال گرفت و چشم درشت کرد و باز لحنش تند شد: سرش

 بچه دست به فر بزنه؟ نیا یتو گذاشت -
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را هم  شیبتواند از باال به من نگاه کند و صدا شهینزدم و سکوتم را عالمت رضا گرفت از جا بلند شد تا مثل هم یحرف

 کرد: دادیباالتر برد و شروع به داد وب

مثل بچه  یتونیم یکنیفکر م ه؟یبچه عاد هیبچه  نیا یکنیبچه چقدر خاصه؟ فکر م نیا طیشرا یتو اصال متوجه -

 .یتار کنباهاش رف گهید یها

و  رفتیر ماز کوره د شتریاو ب کردمیخونسرد تر رفتار م شیگرفته بودم، هرچه در برابر داد و هوارها ادیرا  قلقش

 جواب دادم: یباال انداختم و با خونسرد یپس شانه ا شدیسرخ م

 .ار نکردهم بهش خوش گذشت. از خونه هم فر یباهاش رفتار کردم و کل یبچه عاد هیفعال که مثل  -

آنرا  یط دوتاهر ده کلمه فق نیکرد که از ب دادیشروع به داد و ب تیپر از خشم و عصبان یباالتر رفت و به حد شیصدا

ان و با هم دمیکش یکوتاه آمدن ندارد پوف کالفه ا الیخ دمیخسته شدم و د شیاز غرغرها ی. وقتشدمیمتوجه م

 حرفش رفتم: نیب یالیخیب

 زورو. مونیخب حاال نکش -

ا از قبل رو داخل خانه کار  رونیدو خنده از ب کیشل یصورتش از آنچه بود هم قرمزتر شد و صدا هیاز ثان یکسر در

 :دیبه عقب برگشت و سر اردکام عربده کش یاز اندازه بلند شیب یتر کرد. با صداهم خراب

 خفه شو اردکام. -

به  نباریترکش آرمان ا ریرفت. ت ادشیهم از  دنینفس کش یچنان از ترس در خود جمع شد که حت چارهیب اردکام

ورت ص نیبلند کرد و نگاه من ب زیآم دیسمت من نشانه گرفته شد، به سمت من برگشت و انگشتش اشاره اش را تهد

نش از دها یهم حرف تیو برگشت. در نها فتر شدیباز و بسته م یکه مثل دهان ماه ییو لبها شیسرخ تر از لبو

ساند. با ر اطیبلند خودش را به در ح ییو با گام ها دیدر هوا کوب تیدستش را مشت کرد و با عصبان امدهین رونیب

 اردکام باعث شد نگاهم به سمت او برگردد: یکه صدا کردمینگاهم دنبالش م

 زورو حساس شده. یمردم رو کلمه یها امیاستاد، از بعد از کنسرتش و خوندن پ دیببخش -

نداشتم  یتیخودش را گرفت که نخندد اما من که محدود یبه زحمت جلو "زورو" یلمهکردم وقت گفتن ک حس

م شد با لحن که تما میفرو خورده اش را آزاد کرد. خنده ها یمن، خنده یخنده دنیخنده زدم و او هم با د ریبلند ز

 گفتم: یدوستانه ا
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 .میداخل دور هم باش ایب یدرست کردم، اگه دوسدار گویم هیقل -

 داد و گفت: لمیتحو یا مانهیصم لبخند

رش هم مثل براد نهیبب ادیآرمان ب ترسمیم یول دمیرو از دست م یدارم چ داستیخوب پ یبو نیاز ا نکهیبا ا -

 .رهیتو جبهه خودتون از کوره در م نیدیخواهرش کش

شن ما و ج "خوش بگذره"و با گفتن  دیکش دایبر سر آ یتکان دادم. جلو آمد و دست یرا حفظ کردم و سر لبخنم

 تمام مان را تنها گذاشت و باال رفت. مهین

*** 

 

 

ر کردم و پ یبندر یرا هم از ترش یو کاسه کوچک دمیکش سیکردم و برنج را در د یرا در کاسه خال هیمانده قل یباق

 گذاشتم. ینیدر س کیهمراه دو برش ک

سرش  یبه دست باال ینی. سدیکشیم یمن نقاش یکاغذ مقاله یبود و گوشه دهیبه شکم خواب نیزم یرو دایآ

عکس  دشیم دیشا لیقوه تخ یبود اما با کم یبه خط خط هیشب یاز نقاش شتریشدم، ب رهیاش خ یو به نقاش ستادمیا

 کردم: شیداد. آهسته صدا صیتشخ هایخطآن خط نیخرس را ب کی

 جان. دایآ -

 . کالمم را ادامه دادم:شنودیتا نشان دهد که حرفم را م تکانش داد یرا باال نگرفت اما کم سرش

 داداش. باشه؟ شیباال پ میپاشو بر -

 دایرفتن دوباره آ سکیآرمان لج کنم و ر نیروز اول با قوان نیاما دوست نداشتم که از هم خواستیرفتنش را نم دلم

در شد که  رهیدستگ ریبدون مقاومت از جا بلند شد و جلوتر از من سمت در رفت و درگ دایرا به جان بخرم. آ

اجازه دادم خودش فشار آخر را وارد کند و در را باز  وکردم  شتریرا ب رهیفشار به دستگ یبازش کند. کم توانستینم

 :دمیپرس متیرفت. با مال شیپ تشیکند. خوشحال از موفق
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 باال؟ یها براز پله  ییتنها یتونیم -

 رفتمیم طایراه پله را باال گرفت و رفت. پشت سرش با احت شیهاتکان داد و به کمک دست یدر جوابم فقط سر باز

ار درِ زنگ کوچک کن یبود و هنوز دستم رو دهیچیدر فضا پ یقیموس میمال ی. صدافتدیبخورد و ب زیل شیمبادا پا

 :شد یقیموس یصدا مهیخواندن آرمان ضم یواحد نرفته بود که صدا

 

 به اون خنده دلبرانت، بخند آروم یکه معروف تو

 حس نامعلوم هیدست  ،یدیکه با حرفات آدمو م تو

 خانم لتهیدلو هرجا که م نیتعارف ببر ا یب ایب

 یکن ییوفا یب ،یکن ییچه خوشگل هوا یمعروف

 یقشنگ، معروف یضیبه جنگ، تو مر یبریکه دلو م یمعروف

 

ه پشت شروع ب رمیاو را بگ یفرصت کنم جلو نکهیاز برادرش قبل از ا دیبه تقل دایاوجش بودم که آ یدر صدا غرق

پشت  یطوفان آهنگ قطع شد و در چهار طاق باز شد و آرمان با آن نگاه دهینکش هیدر کرد. به ثان دنیکوب سر هم

 یه لنگهبکه هنوز هم  دایآ ینگاهش رو دید ینیس بهدستم را بسته  یمن انداخت و وقت یبه سرتا پا یدرآمد. نگاه

رده بود با کهمان خنده که مرا مات خودش  نیصحنه به خنده افتاد و ماب نیا دنیافتاد و با د دیکوبیباز نشده در م

 محبت گفت:

 .دییباشه خانم خانما بفرما -

شد  یخیسرد و  از کنار برادرش رد شد و وارد شد و نگاه آرمان باز زهیم زهیوارد شود. وروجک ر دایتا آ دیکنار کش و

 در دستم برگشت. ینیمن و س یو رو

را به  ینیس اورمیباز نگاهم را باال ب نکهیگرفته شد و بدون ا نییپا عیاسپورت تنش رفت و سر یرکاب یرو نگاهم

 سمتش گرفتم:

 .دییبفرما -
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 ده؟یبهانه جد -

 دیترد انداختم و پر نییباز سرم را پا دم،یپهنش د نهیس یرا که حلقه در هم رو شیهارا بلند کرد و دست  سرم

 :دمیپرس

 ؟یچ -

 آوردن؟یم ریآوردن شوهر گ یبه دوره شاه وزوزک که دخترا با کاسه نذر میبرگشت -

 نتیترس ف دادم. از رونیرا پر صدا ب میبود، قلبم به ضربان افتاد و نفس ها لشیحرف دل نیکه ا یشدت فشار عصب از

را در  ینیس ،یحرف ایمن بسته بود بدون بحث  یکمر به دشمن لیو با دل لیدل یآدم که ب نیکردن آن هم در مقابل ا

 دمیرا ند یه بعدو پل دیامانم را بر جهیسرگ دهیبه پله سوم نرس ارفتم ام نییپا یکیو پله ها را دوتا  دمیاش کوب نهیس

 و سقوط کردم.

 شدم: داریب نیریش غیج یصدا از

 به صورتش ها! ینه نه آب نزن -

 :دمیمتعجب آرمان را شن یصدا

 چرا آخه؟ -

باال االن باز خون  االن، پاهاشو دادم شهیخوب م ستین یزیبه صورتش؟ چ یآب بزن یخوایکرده تو م نتیف نیبابا ا -

 .شهینم که بهترم ملباسش رو شل ک قهیاونور من بتونم  ی. اگه شما هم روتو کنرسهیبه مغزش م

ه هول و کردنم ب نتیکه از ترسِ ف یکه طبق معمولِ زمان نیریش نکهیلباسم رفت و من قبل از ا قهیبه  نیریش دست

و آهسته لب  حال دستش را گرفتم یپاره کند ب نیاز ا شتریام را ب قهی کرد،یلختم م یبیافتاد و به طور تقر یوال م

 زدم:

 .نیرینکن ش -

 مشتاق شد: یزیآرمان به طور اعجاب انگ یصدا

 اِ به هوش اومد! -
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 هم زمان شد: نیریش غیاو با ج اقیاشت نیا و

 اش رو جر دادم. قهی ایبرنگرد -

 ام انداخت و گفت: نهیس یرا رو شالم

 .یبرگرد یتونیحاال م -

 یگرانارم نشست و با لحن نپله کن ی. به سمتم برگشت و رودمیسرم بود، د یباز کردم و آرمان را که باال چشم

 :دیپرس

 هو؟یچت شد  یخوب -

 پاسخ داد: یحق به جانب یقبل از من با صدا نیریحرف زدن جمع کنم ش یرا برا میفرصت نکردم ُقوا یحت

 حال افتاده. نیکرده به ا یآب روغن قاط نمیرو هزار، ا یآمپرش رو چسبوند یچت شد داره؟ البد باز زد -

کردم  یم و سعداده بود جمع کرد هیکنارم تک واریرو به باال به د نیریرا که ش میخودم را جمع و جور کردم و پا یکم

 نیریبود، شهم ن یمرد نامحرم به آن دچار شده بودم معذب بودم اما چاره ا کیکه مقابل  ی. از حالتنمیکه مرتب بنش

 :دی. دوباره پرسکردیحال مرا نم تیوقت رعا چیه

 .میاالن؟ ترسوند یبخو -

 

 تمام کرد: نطوری. کالمش را ادیفنر گذاشته باشمش باال پر یانگار که رو میابرو

 .شمیزندان م یگردن من. در اوج شهرت راه ندازنیم یریمیم یفتیگفتم االن م -

 به تصور احمقانه ام زدم و جواب دادم: یپوزخند

 .دهیتنهاست البد ترس دایخوبم. برو باال آ -

 . آمدینم ادمیبودم؟  دهیمفرد رس ریبه ضم یک
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 شهیمتوجه نم ادیزلزله هم اطرافش ب گهید دمیبهش اجازه م یسمتش بره که وقت زارمی. انقدر کم مانوِینه سرگرم پ -

 ؟یشد ینجوریا هوی. چرا ستین یزیکه چ نیا

 تعجب نداشت! میزدیم آدم با هم حرف نیپر از نفرت ا یدخالت نگاه ها ایما دو نفر بدون بحث  نکهیا

 من جواب سوالش را داد: یبه جا نیریش

 ...هیعیطب ستین یمشکل گهی. دکتر مشهیم ینجوریا یکه رد کرد گاه یاز بعد از سکته ا -

 و محترمانه تشر زدم: دمیپر نیریحرف ش نیب

 ؟یرو نگ زیهمه چ یهر کس یجلو یخوایجان م نیریش -

 حواله ام کرد و گفت: ییتوجه به نگاه من برو بابا یب نیریش

از بدونه چه مرگته که اگه ب یکی دیبا ستمین شتیو چهار ساعت پ ستیب گهینگو، من که د یزیچ ویچ یچ -

 !یکنه که سنگکوب نکن کاریبدونه چ یشد ینجوریا

 بحث ما دو نفر آمد: نیمتعجب آرمان ب یصدا

 سنگکوب! سکته! چه خبره؟ مگه تو چند سالته همش؟ -

 در چشمانش جواب دادم: رهیخ

 .یِقاچاق ییجورای هنوزم زنده ام از شانس بِد شما متاسفانه نکهیا ک،یو  یباطنا صد و س یول کیو  یظاهرا س -

ه بود کرا من بلد نبودم، اما هرچه  شیکه حرف داشت اما زبان حرفها ینگاه کی ،ینگاه خنث کینگاهم کرد،  فقط

 نیریو به ش ردیباعث شد که نگاهش را از من بگ نیریش یو رفته بود. صداحداقل نفرت از آن رخت بربسته بود 

 بدوزد:

سن  نکهیجه به او باز بدون تو یدختر رو به کشتن بد نینکرده من نبودم و باز دلت خواست ا ییوقت خدا هیاگر  -

 هیعیال طبکام ایهول نکنحال افتاد. اصال  نیسر به سر گذاشتن و به ا یباهاش شروع کرد یماموت بابابزرگم رو دار

کنه  دایپ انیکه خون از پاهاش به سمت مغزش جر وارید بهبده  هیبخوابونش و پاشو تک عی. سردهیخون به مغزش نرس

 لباس... قهی کممیو 
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مرد  نیکه مقابل ا یذره شرف کی نیهم دادیادامه م گرید یبود چون اگر فقط کم ردوستانهیتشرم کامال غ نباریا

 :رفتیم نیمانده بود هم از ب یباق میبرا

 یذرآ یکه آقا مونیدنبال زندگ میدادنت تموم شده کمک کن من بلند شم بر یجان اگه اطالعات پزشک نیریش -

 برسن. نشونیهم برن به تمر

 کرده با عجله از جا بلند شد و در حال کمک کردن به من گفت: یکه باز گند زده و مرا عصب دیفهم

 شده. فیضع نیواسه هم کممیحتما بدنت  یدینخواب شبمیبخواب د کمی میبر ایب یگیراست م یوا یا -

له با پ یکه آرمان همچنان نشسته رو دمید یچشم ریبغلم حلقه کرد و مرا به سمت خانه برد و من ز ریرا ز دستش

 .کندیحرف بدرقه م ینگاهش ما را ب

خواب شدم و  الیخیخوابمان نبرد. ب میبود که شب هرچه کرد نیاما مشکلش ا دیچسب یدم ظهر حساب خواب

 شدم. یمجاز یرا دستم گرفتم و وارد فضا یبالشتم را وسط هال خانه انداختم و دراز کش گوش

 :دیپرس چاندیپیم کیکه مسواک را در پالست یآمد و در حال رونیب ییمسواک به دست از دستشو نیریش

 د؟یخواب دایآ -

 را باز کردم: میاز دانشجوها یکی امیدادم و پ "هوم" کیرا با  جوابش

ام نامه انیپا یکه برا یبگم موضوع خواستمیارشد م یکارشناس یهستم دانشجو یاشرف ریتون بخسال استاد وقت -

 ؟دینکردم. ممکنه موضوع رو عوض کن دایموضوع پ نیبه ا هیشب یکردم اما مقاله ا یرو بررس دیکرد شنهادیپ

 کردم: پیتا شیبرا

من  دیبرس جهیه نتبو  دیانجام بد شیموضوع آزما نیا یرو دیچون شما با یاشرف یآقا دیکن دایهم پ دیسالم نبا -

 .خوامینم ستیپ یکه از شما کار کپ

 شکمم گذاشت و در همان حال گفت: یبالشت سرش را رو یو به جا دیکنارم در جهت مخالف دراز کش نیریش

 !الیخ گمایم -

 بود. یجوابم همان هوم قبل باز
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 ؟یرو بهم قرض بد نتیفردا ماش شهیم شهیم رمیبخوام تا مرکز شهر با اتوبوس و مترو برم د نجایاز ا -

 ها جواب دادم: امیو رو کردن پ ریحال ز در

 که... کهینزد یلیتا دانشگاه من خ نجایبعد به نظرت از ا -

لبم  یرو یثیبزنم نصفه گذاشتم و لبخند خب نیش کرده بودم بنزموضوع که فرامو نیآوردن ا ادیرا با به  حرفم

من  یماریبدرباره  رهیبگ ادیتا  کهیکوچ یتالف هی"وجدانم خودم را قانع کردم که  یکردن ها ینشستم و در جواب نه

، با "دادیم ادیتشن لخت کردن منم به اون غول یاراه ه کردمیجار بزنه، ولش م نهیو نحوه درمانش همه جا نش

 حرف را عوض کردم: زم،یکردن لبخند خباثت آم یمخف

 رو بردار ببر. نیتو ماش رمیهستم خودم با اسنپ م یدل رحم یلیخ یچون دختر عمو -

را باز کردم و در  "رکتیدا نسیسا"غرق شد.  اشیشکمم کاشت و او هم در گوش یشد و بو*سه اش را رو خم

 و مشغول مطالعه شدم.  را سرچ کردم "سمیاوت"قسمت سرچش عبارت 

ا ب دمیخودم د یرا به سمت خود بکشم. نگاهش را که رو نیریشکمم را منقبض و منبسط کردم تا نگاه ش عضالت

 گفتم: دمیجد یهاذوق از دانسته

 داره؟ یدرجه بند سمیاوت یدونستیم نیریش -

 و جوابم را داد: دیکش یا ازهیخم

 چطور؟ -

 .فهیگفت خف شهیبه نظرم م یباال باشه حت یلیخ دینبا دایبنظرم درجه آ یدونیم -

 :دیو پرس دیو به سمت صورتم خواب دیبار توجهش جلب شد به پهلو چرخ نیا

 ؟یگیم نویاز کجا ا -

 اشاره کردم و گفتم: یمطالب گوش به
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و  کننینمبرقرار  یارتباط چیه طیپرخاشگر هستن و با مح دهیشد یلیخ شونیماریکه درجه ب یینوشته اونا نجایا -

تالش با  کمیبا  یامروز تو تونست یبرسن ول یآزار گرانید ای یبه مرحله خود آزار بهیغر هیممکنه در مواجه با  یحت

 نباشه. دیاونقدرا هم شد شیماریممکنه درجه ب یعنی نی. ایارتباط برقرار کن دایآ

 فکر کرد و گفت: یکم

 یدونیرفته ست. م در خود فرو کمیفقط  دیباشه، شا دیشد تونهینم شیماریبه نظر منم درجه ب یگیهوم راست م -

 بود که پزشک شده بود. سمیاوت ماریب هیکه درباره  دمید یکره ا الیسر هی یمن حت

 از تعجب باال رفت: میابروها

 !یجد -

شکالتش حل ماز  یلیمشکل داشت اما با کمک دوستاش خ ماراشیدر ارتباط برقرار کردن با همکارا و ب کمیآره  -

 شد.

 زمزمه کردم: یدواریاز ام پر

 خانم دکتر بشه؟ یروز هیمنم  یدایامکانش هست آ یعنی -

 زد: میبه پهلو یضربه آهسته ا یو به شوخ دیخند نیریش

 کل خانوادتون بسه. واسه ینفر دکتر شد هیتو  نیهم یاز االن دکتر شدن خواهرت رو تصور کن خوادیخب حاال نم -

 رفتم و طعنه زدم: یشاهکار ظهرش چشم غره ا یادآوریبه  با

 یدیم ادیبهش  ؟یزدیپسره م نیا یوبود ظهر جل یحرفا چ نی. ایاوردیدکترا رو در م یفعال که تو واسه من ادا -

 ! به پسر نامحرم!نیریمنو شل کنه! واقعا ش قهی

 و نگاه از من گرفت و گفت: اوردینگاه شماتت گرم طاقت ن ریز

 دمیترس دیچنان با عربده اسمت رو داد کش هویتو خونه نشستم  یمن نبود یخب حاال! هل شده بودم تو که جا -

اعصاب  یجد یجد ست،ین دیآدم که بع نیکنه. از ا اتکهیت کهیچاقو برداشته دنبالت افتاده که ت نباریگفتم حتما ا

تو  دمیزدم شما دوتا رو جدا کنم که د رونیخونه ب زفقط ا یپتو مسافرت ایسرم  دمیچادر کش دمینفهم ینداره. حت

انداختم گردنش و کم مونده بود  میمستق ی. اصال فکر نکردم ممکنه خودت افتاده باشیدراز به دراز رو پله افتاد
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 دمیفهم دهیرنگت پر دمیمنم تا د یداد خودت غش کرد حیتوض عیکه سر دیبهش حمله کنم فکر کنم خودش فهم

فکر نکردم پسر نامحرم  گهید یتو خوب ش خواستمیدست به کار شدم. اون لحظه فقط م عیسر یکرد نتیباز ف

 نه ای ستادهیا

 شد و با منظور گفت: میپهلو یکرد و باز ضربه آرامش حواله یدار یمعن یخنده

له افتاده پاز  وقتیبرو کنار بغلش کنم ببرمش دکتر  هیچ ایمسخره باز نیا" گفتیم ینگرانت بودا ه بیعج یول -

 رو بغل کنه. آره!تو خواستیاش بهانه بود. دلش مهمه نایا دونمیمن که م یول "نشده باشه یضربه مغز

 

 فتم:همان خنده گ نیدار بودن کالمش را به رخ بکشد خنده ام گرفت و در ب یمعن خواستیاش که م دهیلحن کش از

از رو  ریم شمشو نشناخته واس دهیکه ند ادیانقدر از من بدش م یسر چ دونمیآدم که نم نیهم نه ا یشکیآره ه -

 بسته.

 زمزمه کرد: یلحظه نگاهم کرد و باز بدون لحن خاص چند

 !الیخ گمایم -

 تا حرفش را ادامه بدهد: دمیرا کش "ها"زدم و  هیسرم تک ریرا ز دستم

 دلت نشکست؟ -

 ؟یاز چ -

 کنه؟یرفتار م نجوریباهات ا یو طرفدارش بود یکه انقدر دوسش داشت یاخواننده نکهیاز ا -

 فکر جواب دادم: بدون

به فالن خواننده  یروز هیبافم که ب ایوقته گذشته که بخوام واسه خودم رو یلیخ گهیمن د ینوجون ینه بابا از دوره -

خواننده ها  یل شماره. از سنم گذشته بخوام دنبامیکنیو با هم ازدواج م شهیو در نگاه اول عاشقم م رسمیم گریباز ای

 براشون زمزمه کنم یتو گوش یواشکیدارم رو  دوستتباشم که بهشون زنگ بزنم و با شرم دخترونه 

 و گفت: دیکه به آن اشاره کرده بودم خند یدور یخاطره یادآوری از
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فوت کن اگه  هی یاگه کامران میگفتیم لشونهیدفتر کار کامران و هومن انگار که شماره موبا میزنگ زد ادتهیتوم  -

 دوتا. یهومن

 کنج لبم نشست و حرفم را ادامه دادم: یخاطره دور لبخند نیا یاداوری با

 نیتو ا گهیاره، دعشق در نگاه اول وجود ند دونمیم گهیبود اما تموم شد. االن د ینیریدوران ش ر،یبخ ادشیآره  -

ام بزنه  نهیاگه هومن دست رد به س کنمیر نمفک نیبه ا گهینه. د ایافتادم که اصال عشق وجود داره  به شک یسن حت

هم بر آوار شدنش بخوام ناراحت باشم اما خب حق بده ب ازنساختم که  ییایرو گهیقراره چقدر غصه بخورم چون د

ول فقط ا. من از ستیمهم ن گهید نمیداره. هرچند  ا نهیانقدر نسبت به من ک لیدل ینفر ب هی نمیبیم یبخوره وقت

 تیدرباره شخص ینکرده هنوزم صداش و آهنگاش رو دوست دارم ول رییتغ یزیطرفدار صداش بودم و االنم چ

 نظر کردم. دیخودش تجد

 دور زنگ زد: ییاز جا شیباز در گوشم صدا و

 به اون خنده دلبرانت بخند آروم یکه معروف تو

 حس نامعلوم هی ،دستیدیکه با حرفات آدمو م تو

 خانم لتهیدلو هرجا که م نیتعارف ببر ا یب ایب

 ارمان را از ذهنم شست: یصدا نیریزده ش جانیه یصدا

 !نیبب نویا الیخ -

شمانم چآرمان را قفل کرده بود.  جیپ یرا که به سمتم گرفته بود از دستش گرفتم و نگاه کردم. استور اشیگوش

 درشت شد و با بهت گفتم:

عه هوس روز جم یوقت"زده.  یکه من براشون بردم. نگاه کن بچه پررو رو چه کپشن یکیو ک گویم هیکه قل نیا -

 "یکن یخونگ یغذا

*** 
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ر خسته آنقد شبید یخوابی. بخاطر بکردمیرا درک م زدندیچرت م میهاکه سر کالس یانیداشتم حال دانشجو تازه

هم  ینگاه مین یمحض ورود به کالس، حتپس به  شدیمصرف هم باعث سردردم م کباری یهانور المپ یبودم که حت

که از  ییرسا یبا صدا فمیلپ تاپ از ک آوردننشستم و در حال در امیصندل یرو میو مستق نداختمیبه دانشجوها ن

 بود گفتم: دیآلود بعمنِ خواب

 ها رو خاموش کن.فرهمند پاشو المپ -

م چش چیکه ه شدینبود وگرنه دستم رو م بیچون و چرا دستورم را اجرا کرد شانس آوردم باز فرهمند غا بدون

 یخترانه اپر از ناز د یکالس صدا یدر پس سرم ندارم. کنترل پروژکتور را برداشتم و روشنش کردم. از انتها یسوم

 بلند شد:

 د؟ینشونمون بد لمیف دیخوایاستاد م -

 اما در عوض گفتم: "ست؟ نمایس نجایا مگه"دل نق زدم  در

 .ارنیآخر کتابشون رو ب یبدم. همه نمودارها ادتونی ینمودار خوان خوامیم رینخ -

دختر که  یارا باز کردم. باز صد کینامیترمود یفولدر نمودار ها سم،یمربوط به تدر ویدرا یهالیهم از فا خودم

 بلند شد: دیرسیهم آشنا به نظر م دایشد

 دلمون شاد شه؟ دینشونمون بد دیو بچه ننه رو ندار یکاله قرمز لمیندارم ف دنیاستاد من حوصله نمودار د -

تا آخر ترم شب  یود که فرد خاطب یکاف کبارشی ایمعروفم که بقول ارک یهااز آن نگاه یکیها روشن بود با چراغ اگر

 بود: یزهر کالمم کاف لحسابایاما ال کردمیم داینمک را پ یآدم ب نیا ردیبگ یادرار

 شما و مادرتون رو نگاه کنم. لمیهنوز قسمت نشده ف رینخ -

مودار اول نکالس را لرزاند. کابل پروژکتور به لپ تاپم وصل کردم و عکس  یها وارید انیبلند دانشجو یخنده یصدا

 پشت سرم ظاهر شد: یصفحه یرو

مختلف رو داده  یدماها دینیبیهستش، همونطور که م یاس آ مستینمودار فشار بر حسب دما در س نیخب ا یلیخ -

ست  تاهاید نیخارج از ا یمسئله شما اعداد یاوقات فشار و دما ینوشته گاه رشیو فشار مخصوص هر دما رو هم ز

و با  دیریگیمورد نظرتون رو م یدما نییباال و پا یاشکل که حد فاصل دو تا دم نیبه ا دیکن یابیدرون دیبا نیبنابرا

 .ادیتا فشار خواسته شده به دست ب دیدیمورد نظر برابر قرار م یباال و دما یحدفاصل دما
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 پر از ناز دختر بلند شد: یباز صدا دادمیرا نشان م میشکل هم گفته ها یرو حاتمیبا توض همزمان

 استــــــــــاد -

 شدم. یو عصببا ناز و اطفار گفت که خودم حالم از دختر بودنم به هم خورد  چنان

 یسهمکال یصدا یقابل تصور ریغ یشک کار اردکام بود قبال هم سابقه داشت که سر کالس با صدا یکارها ب نیا

 :دمیغر کبارهیکند.  دیدخترش را تقل یها

 اردکام!  -

 :ستادیبلند شد و ا عیکالس بود که سر یانتها در

 بله استاد؟ -

 هشدار دادم: یلحن خشک با

 .رونیب کنمیالس پرتت ماز ک یکن دیو صدا تقل یاریدرب یلوس باز گهیبار د هی کنمیاردکام بهت اخطار م -

 و صادقانه جواب داد: دیترس

 .میاستاد به خدا ما نبود -

 استاد. میما بود -

ا لبخند شرارت بکه  دمیرا د نیرینگاه کردم و ش ایارک ینور پروژکتور به دختر کنار ریبود ز ایارک یبغل یاز صندل صدا

 نیبدون بنز نیو داد کرد که چرا با ماش غیتماس گرفت و از پشت تلفن ج ی. صبح وقتکردینگاهم م یزیآم

ا ر دشیو حاال داشت تهد آوردین کارم را در میا یکرد که تالف دیفرستادمش که وسط اتوبان معطلش کنم تهد

 لبم نشست و گفتم: یرو یخباثت خودم است خنده ا یکار کودکانه تالف نیا نکهی. از  تصور اکردیم یعمل

 نداره. یریتاث من یآخه رو د؟یمردتون نگه دار یاستادا یاستاد گفتن رو برا نجوریا ستیبهتر ن دی  خانم مع -

با  نیریاما ش دندینشود. همه خند مانلیمتوجه تشابه فام یکرده بودم که کس شیمادرش صدا ینام خانوادگ به

 من شد. یرهیحرف خ یق افتاده بود بکه بر یچشمان
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 یسیانگل ستمیس یبار سراغ نمودارها نیندارد، ا یتالف الیمطمئن شدم فعال خ یماندم و وقت رهیدر نگاهش خ یکم

 رفتم:

 هم... لشینداره و دل ینمودارها اعداد رند نیا دینیبیهمونطور که م -

 خودش کامل کرد: قهیکالمم را به سل یو با خوشمزگ دیحرفم پر نیب

 نکنه. دایپ یکه مزاحم تلفن نهیهم ا لشیدل -

فته آرمان جواب گر یکه رو یدراوردن حرصش از روش یو باعث خنده کالس شد. برا ختیبود که مزه ر نیریش باز

 به اردکام گفتم: نباریا یالیخ یبودم استفاده کردم. با لبخند ب

 .کننین پر مشما رو دار یخوب جا یلی. خکردمیپرداخت م دی  حقوق به خانم مع هیمن جاتون بودم   -

 برداشته، از حق خودش دفاع کرد: طنتیدست از ش مانیلیبود بخاطر حرمت فام دایکه کامال پ ایارک

. تا ستنیهامون هم ن یکالساز هم یحت شونی. امیشناسیخانم رو نم نی. ما اصال استیما ن ریاستاد به خدا تقص -

 .مشونیدیحاال ند

 :دیاز دانشجوها مثل نخود آش وسط پر گرید یکی

 د؟یکنیبا دو نم به انداختنش دیچرا مثل اردکام تهد دیشناسیاستاد خودتون که خانم رو م -

 :دمیپرس یرسم یلیرا به دانشجو دوختم و خ امیسرد و جد نگاه

 داره؟ یبه شما ربط -

 انداخت و آهسته گفت: نییو سرش را پا دیترس

 .دینه استاد ببخش -

 

 گفتم: یپنهان طنتیدادم و با ش نیریرا به ش نگاهم

 خانم رو خدا انداخته. نیا -
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 فرستادم: نیریش یبرا یپنهان امیحرفم را با پ هیبق

 اونم درست وسط اتوبان. -

الس منتظر از کبعد  دیبا دانستمیداد و تا آخر کالس را سکوت کرد اما خودم هم خوب م تیرضا نیریبار انگار ش نیا

 باشم میهایعواقب خوشمزگ

 نیریو با ش شد یآنقدر معطل کردم انقدر تا کالس خال لمیوسا یکالس را اعالم کردم در جمع آور انیپا نکهیاز ا بعد

گوشم را  مقنعه یجلو امد و از رو دید یتکان نخورده بود تنها ماندم. کالس را که خال شیاز جا یمتریلیم یکه حت

 :چاندیگرفت و پ

 منو مامانم آره؟ لمیف گهیحاال د  -

 و گفتم: دمیوجود درد خند با

 نیتو ا ونهمیبرام نم تیثیکه آبرو و ح نهیبب ادیب یکیباز؟ حاال  یشد یچه خبرته وحش نیریولم کن ش یآ یآ  -

 دانشگاه.

 ادامه داد: دشیتوجه به حرف من باز به تهد یکرد و ب زیو چشم ر چاندیپ شتریرا ب گوشم

 ؟یکنیل مواسه من فعا یتلفن یآره؟ منش یدیجوابمو نم زنمیگردنم آره؟ زنگ م یندازیم یبا باک خال نیماش -

ا قبل از تر شد ام یشد با خنده من جر شتریاز درد گوشم خنده ام ب تیشکا یکه به جا کردیخنده دار غرغر م آنقدر

 اردکام از در کالس داخل شد و گفت: یتنه میکند ن دایفرصت اعتراض پ نکهیا

 اُس.. دیببخش -

 دمیشک رونیب نیریدهانش باز ماند و ادامه حرفش را گم کرد. گوشم را از دست ش دید نیریمرا که در دست ش گوش

 گفتم: ی. رو به اردکام با لحن محکممیو خودمان را جمع و جور کرد میو هر دو نفرمان از هم جدا شد

 اب اردکام؟جن دیداشت یامر -

 :دیرفت و آمد کرد و دو به شک پرس نیریمن و ش نینگاهش ب باز

 د؟یدار یشما دو تا نسبت -
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 :دمیپرس یکردم و جد زیر چشم

 داره؟ یبه شما ربط -

ار برادرش پسر را در کن نیچرا ا ،یبه رخ بکش شتریتا قد بلندش را ب ستادیصاف تر ا یرا جمع جور کرد و کم خودش

 !کردمیجوجه تصور م

 که... دیدار ینسبت گهینه آخه احساس کردم با هم د -

 داد: حیو توض دیحرفش پر نیب نیریش

 دکتر ماندگار هستم. یمن دختر عمو -

و  ستادیا نیریدانسته، گل از گلش شکفت و کامل داخل شد و مقابل ش حیاو را قابل توض نیریکه ش دید یوقت اردکام

 گفت: یدست دراز کرد و با سرخوش

 برادر دکتر ماندگار هستم. ییجورایخوشبختم. منم  -

 شاننیخنده انگشت اشاره ام را ب نیشان با تعجب به من نگاه کردند بشان به خنده افتادم. هردوحالت معارفه از

 دادم: حیگرداندم و توض

حساب  لیمبرادرشم خب پس شما دوتا هم فا گهیدختر عموشم اون م گهیم نیبود. ا یمعارفه جالب یلیآخه خ -

 .گهی! جالبه دنیشناسیرو نم گهیبعد همد دیشیم

 خنده گفت: نیب نیریمن آنها هم از حرف خودشان به خنده افتادند و ش حیتوص با

 .یصاحب خواهر و برادر شد ییهویخب به من چه تو  -

 گفت: نیریرو به ش اردکام

 کنهینم دتونیاستاد با نمره دو تهد دینکیم تیهمه استاد رو اذ نیخودم گفتم ابا  یچطور از اول متوجه نشدم؟ ه -

 ؟یدار ایباز یپارت نیجان واسه منم از ا الی. خکنهیم یباز یداره پارت نیهست لینگو فام

ده بودم که به خور ییشخص چا نیبا ا یبچه پررو را برانداز کردم. من ک نیا یو با تعجب سر تا پا دیباال جه میابروها

 خشک گفتم: یلیدر هم گره خورد و خ میها! اخمکندیپسرخاله شده و اسم کوچکم را صدا م یزود نیا
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 شما استاد ماندگار هستم جناب اردکام. یاستاد ماندگار، من برا -

 گفت: یکالمم به شوخ یتوجه به خشک یب اردکام

چقدر وقت  یوندیم چی. بعدشم هکنهیصدا نم لیخواهرشو به فام ! برادر کهنایقبول کرد یاالن منو به برادر نیهم -

بودنش از  یالنکه واقعا من هم به طو دیسه تا کلمه را کش نیتا من بخوام بگم خانم دکتر ماندگار. انقدر ا شهیتلف م

را برهم زد و  امیرسم ولبم امد و ژست خشک  یلبخند رو تهام گرفت و ناخواسخنده حشیبردم از توج ینظر او پ

 .دیبرداشت کرد و خند تیلبخند را دال بر رضا نیهم هم ایارک

 شد. لیبدبعد تر از آن که برادرش به آرمان ت یلیفکر کردم مسلما خ یکم ا؟یشده بود به ارک لیتبد یاز ک یراست

*** 

 

ته از دردش کاس یرا از چشمانم برداشتم و چشمان خسته ام را با دو انگشت شست و اشاره فشردم تا کم نکیع

 زیشه مرا گو نکیکرده بودم. ع حیتصح یشود. بجز چشمانم کمرم هم درد گرفته بود از بس که از صبح برگه امتحان

 . کردماوراق به اطراف نگاه  حیتصح الیخیب قهیچند دق یانداختم و برا

 وزرد شده  شیوقت پ یلی. برگ درختان چنار همه از خدیکشیخودش را به رخ م یخانه حساب نیدر باغ ا زییپا

اشت. حوصله جارو کردن و نظافتش را ند یکرده بود که کس یخشک یرا پر از برگها نیبود و تمام سطح زم ختهیر

ودند تا را سنگ فرش کرده ب اطیح یو باق دهمان چهار درخت چنار گوشه خانه بو نشییبود که تمام تز یبزرگ اطیح

ه خان عیوس وانیا ریز اطیکوچک هم گوشه ح یخال شهیاستخر هم کیاستفاده کنند و البته  نگیبه عنوان پارک

 شده بود. دهیتدارک د

 آوردمیم پناه وانیا یرو یفلز یها یلبه صند گرفتیدرندشت دلم م یدر آن خانه ییزمان که مثل امروز از تنها هر

 .کردمیتماشا م ریدل س کیرا  زییو پا

 میتصم شدیم یبه راحت یکردینگاه م زییکه به پا وانیا نیا یاز باال آورد؟یباغ را چطور تاب م نیا یزهاییپا مادر

 مُرد و با بهار زنده نشد. زییگرفت با پا

ن نام خزا شترینداشتم به من ب ییجا یکس چیه الیگذاشت. من در خ الیکه نام مرا خ یاشتباه کرد وقت پدرم

 خوش آهنگ بود. هیو به گوش بق کشتیکه مرا م یخش خش یزرد و پژمرده با صدا شهیهم آمدیم
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 خزان زده ام درامدم: یاز فکر زندگ ایارک یصدا با

 چرا؟ ینشست اطی! هوا سرده تو حالیخ -

 که دوباره صدا زد: دمیرا ند یه کردم و کسرا به دنبال صاحب صدا نگا اطراف

 .نیباال رو بب نجام،یا -

دون خم ب لیدل نیساختمان بود و به هم واریرا برگرداندم و به باال نگاه کردم، تراس طبقه دوم همسطح با د سرم

 دیه دک. نگاهم را کندیزده و به من نگاه م هیتراس تک اهیس یچطور به نرده ها ایکه ارک نمیبب توانستمیشدن م

دوباره  حوصله دهان باز کردن نداشتم. سوالش را امالبخند جواب دادم  کیزد و سالم داد. سالمش را با  یلبخند

 تکرار کرد:

 چکار؟ اطیتو ح یسرما اومد نیتو ا -

 حوصله گفتم: یب نیسالم ساده نبود که بتوان با لبخند جوابش را داد بنابرا کی گرید نیا

دلم  شتریتون باعث شد بخونه یخزون زده اطیهوا بخورم دلم باز شه ح رونیدلم گرفته بود اومدم بتو خونه  -

 .رهیبگ

 کرد: شتریمحبتش را ب یکه چاشن دید شدیکمرنگ شد اما از همان فاصله هم م لبخندش

 .نییپا امیصبر کن االن م رهیگیمعلومه دلت م ینشست ییدختر خوب تنها -

 دارد. یمانربع فاصله ز کیشده با االنِ من،  فیکه در فرهنگ نامه لغات او تعر یاالن دمیربع بعد بود که فهم کی

آمد  نییها پابغل از پله ریشده در کاپشن و شال گردن و دستکش با دو ماگ در دست و چند جزوه و کتاب ز دهیپوش

 کرد. یقطب شمال را تداع یموهایمن اسک یبرا بتشیو ه

 گفت: لم داد و یصندل یپرت کرد و رو بایگذاشت و جزوه اش را تقر زیم یخم شد و ماگ ها را رو دیکه رس رمکنا

 .دیآماده بشه طول کش چونوهایشد تا کاپ رید دیببخش -

را به صورت گرم آن یداغ را به دستم داد. ماگ را از او گرفتم و بدنه یهااز ماگ یکیزمان با گفتنش خم شد و  هم

 قلبم را کدام ماگ و فنجان قرار بود گرم کند! یم چسباندم. سرماسرد
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 کردم و گفتم: یاشاره ا شیامروزم به جزوه ها ییخویفرار از افکار مال یبرا

 ؟یدنبال خودت آورد هیچ نایا -

 جمع کرد و صادقانه گفت: یبه جزوه اش کرد و لبش را کم ینگاه

 نیتر ریگ سه شنبه با سخت نکهیا شهیجواب دروغ، دروغش م هیجواب راست واسه سوالت وجود داره  هیواال  -

 یقتو نکهیا شهی. راستشم میاومدم کمکم کن ستمیرو بلد ن شییجاها هی میدار ریترم تقط انیاستاد دانشکده م

 یرکحرف مشت نکهیا شهیتهش م باشه اشتهاطالعات د تینامادر یفایفقط در حد تعر تیسال از خواهر ناتن ستیب

 !هیقلقت چ دونمیباهات آشنا بشم اما نم شتری. دوست دارم باهات حرف بزنم و بیجز درس باهاش ندار

 گفتم: دمیکشیم شیکه با دست جزوه اش را پ یبه صداقتش زدم و در حال یلبخند

 .یکدوم مبحث رو مشکل دار نمینشونم بده بب ایب ،یکه داشت هیصداقت نیقلقش هم -

 کرد و گفت: کتریمن نزد هیرا  اشیصندل یکم

 رو بخور وقت هست حاال. نوتیاول کاپوچ -

 ردم.ک یسرسر یبرداشتم و به چشم زدم و جزوه را نگاه زیم یرا از رو نکیرا خوردم و ع نویاز کاپوچ یا جرعه

 ؟یفصل چهارش رو بلد -

خاطرات  یورادایآوردم و با  ادینگاه کوتاه همه را به  کیو با  دمیتا به فصل چهار رس دمیزدنم را سرعت بخش برگه

 با لذت گفتم: یدوره کارشناس

دش بودم. از خودش عاشق استا شتریبودم. البته دروغ نگم ب ییچند جز ریمن عاشق تقط شیی. خداادمهیاره  -

 رو صدا کنه. لشیفام یکس دادیاجازه نم ستین ادمیرو  لشیبود، فام انیاسمش پو

 

 و گفت: دیجلو کش یبا خنده خودش را کم ایارک

 جالب شد! چند سالش بود استادتون؟ ولیا -

 گرداندم و گفتم: شتریب یادآوری یرا برا چشمم
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بود زمان انتخاب  مرد تمام معنا بود، انقدر خوب هیچهل سال، اما  دیاون موقع من باال بود شا یسنش برا دونمینم -

 شهیمکالسش بهمون نامه بده. باورت ن تیباز کردن ظرف یکه برا میدیکشیصف م رگروهیهمه دم در دفتر مدواحد 

که  ییاونا یحت میچوندیپیکدوم از کالساش هم نم چیه میدیچیم یتا دم تخته صندل میبگم هر کالسش صد نفر بود

 .ریبخ ادشی. میمردیاز دم همه م نیریبم گفتیم میبود دشیو نه اسفند بود، همه مر ستیب

با  اید. ارکآم رونیدوده از دهانم ب هیآذر ماه شب یزد و در سرما رونیب نهیآن دوران از س یادآوریآه حسرتم با  و

 کرد: یریگیحرفم را پ یدنباله اقیاشت

 ازش؟ یخب االن کجاست؟ خبر دار -

شدن و  به اشک یادیز لیبود که تما یبه لبخند هیاز پوزخند شب شتریکش آمد ب ییسمت راست لبم که به تنها مهین

 داشت: دنیبار

 خودش رو کشت. -

 :دیجه رونیب ایارک یهاچشم

 چرا!  -

 باال انداختم و گفتم: شانه

دش رو از اون باال خو یبود. وقت یخودش. مردِ استاد دانشکده معمار یاز همکارا یکیکرد، با  انتیزنش بهش خ -

 حرفم سر دنیاونقدر واسم مهم نمونده که بخاطرش خودم رو بکشم فقط تحمل شن دیبهش بگ"انداخت قبلش گفت 

 ."زبون مردم رو ندارم

 :دیپرس یبا کنجکاو ای. ارکدمیاز ماگ را سر کش گرید یاجرعه

 شد؟ یزنش چ -

 :دادیپوزخند م یباال رفتن فقط سمت راست لبم کامال معنا نباریا

 .انیاسم پسرش رو گذاشت پوبچه دار شد  یاز همون استاد معمار -

هم نمانده، دست آخر خودم  ایارک یبرا یحرف ی. معلوم بود که جامیماند رهیفقط چشم در چشم هم خ هیثان چند

 سکوت را شکستم:
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 دیبا نیبنابرا یندار وقت چیاما ه یفشار رو داشته باش دیحل مسئله با یداره. برا یکنکور ینکته هیفصل چهار  -

ساب حرو  کسیکا و ا گمایو طبق اون س یزنیاول فشار نقطه شبنم رو حدس م یاما نه هر فشار یفشار رو حدس بزن

. یتخاب کننقطه حباب رو به عنوان فشار ان دیبا یعنیاما اگه نشد  یِ کندانسورت کل یعنیشد  کیاگه برابر  یکنیم

 یحت گریکه د میدر درس غرق شد یبعد جور یو کم کردمیمثال جزوه اش را هم حل م دادمیم حیهم زمان که توض

به  یگاهن. دیکش رونیب مانیرو شیزنگ تلفن ادرکام ما را از کتاب پ یکه صدا یتا وقت میکردیهوا را حس نم یسرما

 ییانداخت. ابرو زیم یزد تماس زدن رو ایکردن  لنتیرا بدون سا یکرد و اخمش در هم رفت و گوش یشصفحه گو

 باال انداختم و گفتم:

 مون.سر درس میقطعش کن برگرد یدیاگه جواب نم -

 مکث گفت: یو بعد به من انداخت و با کم یبه گوش ینگاه

 خانم. ادی. از رد تماس بدش مارمیدارم تا از دلش درب بتینچ قطعش کنم بعد مص -

 خط است گفتم:پشت  یچه کس دمیفهم نکهیتفاوت نسبت به ا یباال انداختم و ب یا شانه

 .هیاحترام یب جوریبه نظر من که  اد،یکه از رد تماس خوشش ب هیک -

 چانه اش گذاشت و گفت: ریرا ز دستش

 ن؟یهست ینجوریشما دخترا چرا ا شییخدا -

 :دمیکردم و پرس یخنده ا تک

 مگه؟ میهست یچجور -

 :دهدیحالت را به صورتش م نیکه وقت فکر کردن ا دمیرا جمع کرد و من فهم لبش

همش  کنمیمبراش  ی. به خدا من هرکارنیباش یکنه که شماها راض کاریچ دیبا دونهینم قیآخه آدم دق دونم،ینم -

 براش کادو گرفتم قهر کرد؟ شهیدارم مبادا ناراحت بشه قهر کنه. باورت م نویاسترس ا

 :دمیتکان دادم و پرس یخنده سر با

 مگه؟ یکادو گرفت یچ -
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 عطر! -

 کرد: شتریتعجبش را ب نیادم و همخنده افت به

 مگه؟ هیچ -

 

 .میجدا ش ایب یبهش گفت یپسر خوب علنا رفت -

 گفت: یمن ماند و عاقبت با لحن بانمک ی رهیخ هیثان چند

ماه  هیر سبه خدا که  سیدخترا بنو یجامع درباره یلغت نامه هیشو  الیخیتو دانشگاه رو ب سیتدر ایب الیخ -

ن هم سراسر جها یو کل مردا شهیترجمه م ایزنده دن یبه تمام زبانها دمیم نی. خود من بهت تضمیشیم اردریلیم

و رزوج جوان  یکل یهم زندگ کننیهم همه به جونت دعا م شهیالصالحات هم م اتی. تازه واست باقخرنشیحتما م

 .ینجات داد

اطب به نام مخ یده ام را قطع کرد نگاهاش خن یزنگ گوش یکه باز صدا دمیتکان دادم و به طنز کالمش خند یسر

 :دیاشاره کرد و پرس یبه گوش یزیکرد و با چشمک ر

 اد؟یبهش بگم از دلش درب یحاال چ -

 باال انداختم و گفتم: شانه

 .گهیاز دلش دراومده د یعنیکه بهت زنگ زده  نیهم -

 اش در هم جمع شد و گفت: چهره

 یآشت شیحرف پ یبگو بهش بگم ب زیچ هیجان ادرکام  ل؛اینکردم، خ ینه بابا زنگ زده نق بزنه چرا هنوز منت کش -

 کنه.

 تکان دادم و شانه چپم را باال انداختم و بدون فکر گفتم: یسر

 .یفتیباون  ادیو  ینکبوش  شهیکه هر وقت دلت تنگ م یبود دهیهم واسه خودت خر گهید یکیبگو از اون عطر  -

 لحظه نگاهم کرد و دست آخر با بهت گفت: چند
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! یکردیرو نم یبود یتو ته مخ زن . بابایکردیمارو کساد م یوگرنه بازار کار همه یخدا رحم کرد تو پسر نشد -

 ؟یواحدا نداره که بدن بهت ارائه بد نیدانشگاه از ا

 در دستش اشاره کردم و گفتم: یو به گوش دمیاش خند یشوخ به

 که قطع شد. یانقدر حرف زد -

رف مشترک حاولش گفتم دنبال بهانه ام که با خواهرم  ادتهی ال،یخ یول زنمینداره االن خودم بهش زنگ م بیع -

خواهر  هین به بعد به بهانه ندارن. چقدر خوبه که از اال ازیحرف زدن ن یخواهر و برادر برا فهممیکنم؟ االن تازه م دایپ

 بزرگتر دارم که مراقبم باشه.

 .دمیپاش شیجمع شد که رو یدر لبخند ایابراز احساساتم به حرف قشنگ ارک کل

 چشمک از من فاصله گرفت و من تازه سرما را احساس کردم. کیبدون حرف با  نباریزنگ خورد و ا یگوش باز

شده در  هدیچیپ یباال افتاد که مرد یتراس طبقهشدم اما نگاهم به  رهیدستانم را در هم جمع کردم و به آسمان خ

با همان  موضعش رییبود و بدون تغ ستادهیآن ا یاورده بود رو نییپا ایکه ارک ییبه همان ها هیماگ شب کیپتو با 

 بود. رهیخ نکینگاه موشکافانه به چشمان من از پشت ع

*** 

جنس  نکهیا یانهفقط به به دادندیکه به خودشان راه م یهمه ضعف نیبودند. از ا ستادهیها مستصل اخانم گروه

 بودند حرصم گرفت و با تحکم گفتم: فیضع

 سنج رو چک کنه. یدب یپا شه بره باال صندل تونیکیها.  شهیخود به خود انجام نم شیآزما دیمنو نگاه کن -

 گفت: یآرام یاز دخترها با صدا یکی

 .یلصند یخانم بره باال هیاستاد آخه زشته  -

 گشاد شد و با تعجب گفتم: یکم چشمم

تو  لریوبیسر برج و ر دیبر دیکه زشته؟ پس فردا خواست یریمردم باال م واریاز د یگفته زشته؟ مگه دار یک -

 ست؟یکارخونه اون وقت زشت ن

 با التماس گفت: یگرید دختر
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 کمکمون؟ ادیب دیبگ ونیاز آقا یکیبه  شهیاستاد نم -

 دراندم و محکم گفتم: شیرا برا چشمم

الزمه  یاهکه گ دیدیفهمیم دیبا دیانتخاب کرد یلیرشته سخت رو به عنوان رشته تحص هیکه  ی. روزشهینم رینخ -

 هم هستن. گهید یوقت ندارم گروه ها دیانجام بد عی. سردیمرد محکم رفتار کن هیمثل 

 "یصندل یتو برو باال لطفا"اصرار کرد که  یگریبه د یلب ریهم گرداندند و هرکدام ز نیشان را بباز هم نگاه دخترها

چطور بعد از فارغ  هانیتان. او با خود فکر کردم خوب شد نگفتم قرار است به قتلگاه بفرستم دمیکش یپوف

ان خوش و کمپرسور سر بزنند؟ فقط دلش لریبویو ر برجمحل کارشان به  یاتیعمل یدر واحدها خواستندیم یلیالتحص

ره کردم و اشا نشانیتر زهیم زی! طاقتم تمام شد و دخالت کردم و به رکردندیاگر آنها را خانم مهندس خطاب م شدیم

 گفتم:

 انیببندن و بعدش جر نییرو از پا ریگو شب دیرس قهیگالون بر دق ستیکه رو ب سنجیشما برو باال حواست باشه دب -

 .دیرو بخون یو خروج یو ولتاژ و فشار ورود

 شانندهیغل آش یتاسف برا یاز رو یکه گفته بودم را انجام داد. سر یباال رفت و کار یار و با خجالت از صندلاجب به

 :دیامد و با اشاره با دفترش پرس زمیم یگروهِ قبل جلو یِ از پسرها یکیبرگشتم  زمیتکان دادم و پشت م

 م؟یکن لشیحتما تبد دیبا ستین یکی یو خروج یاستاد واحد فشار ورود -

 جواب دادم: یبود ول ییابتدا اریسوالش احمقانه و بس نکهیا با

 .یدیانجام م یاس آ ستمیمحاسباتت از س یگردونیبرم یاس آ ستمیرو به س وهیج نچیبله ا -

 مطرح کرد: یگرید سوال

 م؟یریگیاستاد گاما رو چند در نظر م -

 او انداختم: یرا رو رمیپر از تحق نگاه

 ؟یقربان یآب چنده آقا یگاما -

 :دیبهت به من نگاه کرد و پرس با
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 استاد؟ هیگاما چ -

نگاهش  یچپ احمق را پاس کرده را بکنم چپ نیکه ا یاالتیاستاد س یموها یدلم خواست دانه به دانه یالحظه یبرا

 کردم و گفتم:

 چنده؟ یدونیآب م یگاما. رو گنیرو م "یج"در  "رو" -

 هزار -

 رفتم: شیبه گام با او پ گام

 چنده؟ یج -

 هشت زینُه مم -

 جواب است نگاهش کردم و گفتم: یهنوز منتظر ادامه نکهیاز ا مات

 شه؟یضربشون چند م -

حساب سر  هیبکنم. بعد از چند ثان نیاش را هم از ته با موچ هیپا یاضیاستاد ر یموها رمیبگ میباعث شد تصم مکثش

 و با شک جواب داد: یبه صورت سوال یانگشت

 نه هزار و هشتصد -

 اراده پوزخند زدم: یب

 ؟یخواد بلدرو که خدا ب یواحد فشار ورود لیآب بذار نه هزار و هشتصد. تبد یگاما ی. حاال برو به جانیآفر -

 به غبغب انداخت و با افتخار گفت: یباد

 .مینوزده شد یزیما موازنه مون رو با استاد عز ه؟یچه حرف نیبله استاد ا -

ستاد ا نکهیا یادآوریدستم قسر در رفت و بعد با  ریاز ز یزیاستاد عز یدلم خدا را شکر کردم حداقل موها در

 نشود گفتم: لیبه قهقهه تبد کردمیم یکه سع یدر کل کچل بود خنده ام گرفت و با لبخند یزیعز

 خب پس برو به محاسباتت برس. یلیخ -
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م شد و پمپ انداختم. باالخره کارشان تما یو آمپرسنج بودند نگاه سنجیخواندن دب ریگروه دخترها که هنوز درگ به

 نفس راحت بکشم که کی یتا موقع شروع کاِر گروه بعد شدیچون حاال م دمیکش یرا خاموش کردند. نفس راحت

 گفتم: یبلند ی. با صداستیپمپ در گوشم ن یصدا

 دستگاه. یپا نییایب یگروه بعد -

ر د یبودم که احساس کردم گوش حاتمیبدهم. اواسط توض حیطرز استفاده دستگاه را توض شانیشدم تا برا بلند

 برهیو یرو یرا دادم تماس قطع شد و چند لحظه بعد دوباره گوش حاتمینکردم و ادامه توض ی. توجهدیلرز بمیج

ما پشت خط است حتشدم که هر کس که  ئنشروع شد مطم برهیبار سوم تماس قطع شد و دوباره و یبرا یرفت. وقت

 دارد. خطاب به گروه سه گفتم: یکار واجب

 د؟یمتوجه شد -

 بله استاد -

 .امیبرم و ب قهیدق کیمن  دیپس تا شما انجام بد -

ناشناس بود.  یرا برداشتم. شماره یرفتم و گوش رونیب شگاهیاز آزما عیبدهم سر یشتریب حیتا توض ستادمینا گرید

 آرمان گوشم را کر کرد: ادیفر یز الو گفتن، صداتماس را وصل کردم اما قبل ا

 ؟یداریبرنم زنمیزنگ م یپس چرا هرچ -

 

و استه  رفتیکه آسته م دمیدیاو را از دور م یبا او نداشتم و فقط گاه یگریبعد از آن روز در راه پله برخورد د از

سرم هوار  که بر دادیو االن بعد از ده روز بدون بحث و دعوا که تماس گرفته بود، چطور به خودش اجازه م گشتیبرم

 :دمیجانب غر هافکار ناخودآگاه جبهه گرفتم و حق ب نیبکشد؟ با ا

م رکالسم و در شان خودم و دانشجوهاسکه تا لنگ ظهر تو خونه بخوابم.  ستمین کاریشرمنده که بنده مثل شما ب -

 .رمیبگ میشخص یکه وقت کالس رو با تماس ها نمیبینم

 و گفت: دیکش یخوب توانستم حرصش بدهم که اونطور کالفه پوف یلیخ انگار

 چرا خاموشه؟ ایارک یباشه خانم پرمشغله گوش -



 بادردخوشبختم

85 
 

 کرده یخال یو چهار ساعت حواسم به برادر شما باشه؟ البد باطر ستیمگه من قرارداد دارم ب دونمیمن چه م -

 .ستنین کاریسر کالسه به هر حال همه که مثل شما ب دمیشا

 :دیسایرا به هم م شیتصور کنم موقع حرف زدن دندان ها توانستمیاز پشت تلفن هم م یحت

 مییاالن جا داره. من یکل کل با من چه عواقب کردمیم یدختر خانم حوصله بحث کردن ندارم وگرنه بهت حال نیبب -

تو  رم،یبگ رزادیتو رو از ش یخاموشه مجبور شدم شماره زنمیزنگ م یهم هرچ ایبرم فعال، ارک رونیب تونمیکه نم

 دنبال... یبر یتونیم

 ید و در سر دببودن دهیکه چشم من را دور د ییبه دانشجوها شگاهیدرِ باِز آزما نیاز ب کردمیکه با او بحث م همانطور

 فت:آمد و گ رونیدر ب یاز دانشجوها از ال یکی. سر کردمیم تا عقربه اش زودتر حرکت کند نگاه زدندیسنج م

 ..میکنیاستاد فکر کنم پمپ خرابه هرکار م -

کدام نشدم. خطاب به آرمان  چیشد و متوجه ادامه حرف ه یقاط میدانشجو یآرمان از پشت خط با صدا یصدا

 گفتم:

 رو نگه دار. یگوش قهیدق هی -

 :گفتم میرا از گوشم فاصله دادم و خطاب به دانشجو یبدهد گوش یداشته باشد که جواب یفرصت نکهیاز ا قبل

 .امیداخل من االن م دییشما بفرما -

نه انگار  به او بدهم، اصال انگار یرا دستم گرفتم تا جواب دندان شکن یدر داخل رفت دوباره گوش یکه از ال سرش

تا مرا به  فتگریو آن م نیود دور و بر من نباش حاال شماره ام را از ابود که روز اول به من گفته ب یآدم همان نیا

 خودش بفرستد: یشخص یدنبال کارها

 محترم... ریغ یآقا نیبب -

 از پشت سرم امد: یمردانه ا یاز ادامه حرفم، صدا قبل

 ....دیحرف بزن یبا نامحرم تلفن دیدانشگاه حق ندار طیدکتر ماندگار تو مح -

اش گرفته و با  یاالن با من شوخ نیدرست هم یاکدام آدم خوشمزه نمیسرم را نگاه کردم تا ببو پشت  برگشتم

 و با اخم گفتم: دمیکش یپوف ا،یارک دنید
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 ؟یفتیترم رو با دو ب نیا یهوس کرد -

 گفت: یزد و با حاضر جواب یپهن لبخند

سفارشمون رو  تونشیپ مشیفرستیآخر ترم م میاستاد آشنا دار هیکن خانم دکتر، اما ما  دیتهد یحاال شما ه -

 بهتون بکنه.

 تم:و خطاب به پسر گف دمیکش یپوف میامدن مجدد سر دانشجو رونیمنظورش با خودم است اما بخاطر ب دانستمیم

 داخل. دییبفرما ام،یگفتم که االن م -

 :دمیبا اخم پرس ایسرش داخل کالس رفت و من رو به ارک باز

 شه؟خامو تیتو چرا گوش -

ا ر یاش را شروع کند گوش شهیهم یها یمسخره باز نکهیسوژه دستش دادم اما قبل از ا دمیکه شل شد فهم ششین

 در دستش گذاشتم و گفتم:

 .گهیم یچ نیخان داداشتونه. بب ر،یبگ ایب -

 که در چند لحظه نبودنم راه انداخته بودند خشک شدم. یلیس دنیکالس شدم و با د وارد

 گفتم: ینشت کرده بود. با حالت عصب نیزم یپمپ، آب به رو ریپمپ را باز کرده بودند و از ز نییپا ریش 

 .دیآب رو باز کن ریگفتم فقط ش ن؟یداشت نیچکار ا گهید -

 را بستم و نشت آب قطع شد. رو به سرگروه گفتم: ریش عیشدم و سر خم

عداد رو به دست ا د،یکن زیرو تم نجایا دیمونیس هم مبعد از کال شهیاز گروهتون کم م یخرابکار نینمره بابت ا هی -

 د؟یآورد

 توجه به سوالم مشغول چونه زدن شد: یب

 استاد.... یول -

 حرفش رفتم: نیب
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 بکنمش دو نمره؟ ای دینداره. اعداد رو به دست آورد یول -

 یدم و روروپوشم درآور بیکرده بود را دستم داد. خودکار قرمز را از ج ادداشتیدفترش که اعداد را در آن  عیسر

 و تشر زدم: دمیقسمت فشار را خط قرمز کش

 د؟یکرد دایپ ازدهیقسمت کال ثابته شما چطور سه تا عدد با اختالف  نیا -

 در چارچوب در ظاهر شد: ایفرصت کنم جدول ولتاژشان را هم خط بزنم قامت ارک نکهیاز ا قبل

 د؟یاریب فیتشر قهیچند دق شهیاستاد م -

را به من  ینگران نیو ا دیرسیقبل که خوشحال بود االن نگران به نظر م قهیبه او کردم. برعکس چند دق یقیدق نگاه

حض مرفتم. به  یبه دستش دادم و به سمت در خروج یگرید یریرا بدون غلط گ یونسی یهم انتقال داد. دفتر آقا

 در را پشت سرم بست و با عجله گفت: ایامدم ارک رونیب شگاهیکامل از آزما نکهیا

 دیبا ،مارستانیاون دستش که مو برداشته بود رو زده شکسته بردنش ب شیتو موسسه دعواش شده، همکالس دایآ -

 دنبالش. میبر

 :دمیپرس یهل کردم و با نگران ایهم مثل ارک من

 االن حالش چطوره؟ -

بره، من دارم  تتونسیدنبالش اما آرمان وزارتخونه بود نم مارستانیب میآرمان گفته برزنگ زده  رشونیمد دونمینم -

 .ایتو هم ب یخوایاگه م مارستانیب رمیم

 ؟یآورد نیماش ام،یمعلومه که م -

 نه -

 .میریهم م با کنمیهمونجا سوارت م امیدانشگاه م یتو برو کوچه بغل کنمیم لیکالس رو تعط نیخب تا من ا یلیخ -

 :دمید پرسبلن یو رفت. به کالس برگشتم و با صدا دیراهش را کش یکرد و بدون خداحافظ دییحرفم را با سر تا ایارک

 انجام دادن؟ شیهمه آزما -
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 نیدر اول دیبا ینشان دهنده جواب مثبتشان بود. االن که وقت نداشتم ول شدیم نییکه در هوا باال و پا ییسرها

 است. نیسنگ یلیست و عواقبش مسلما خ یاحترام یب یدادن به استاد نشانه سر تکون دادمیم ادشانیفرصت 

 .دیمرخص خوام،یازتون م ندهیگزارش کار رو هفته آ -

 د؟یکنینم ابیاستاد حضور غ -

 گفتم: یسرسر لمیحال جمع کردن وسا در

 زارع. یآقا دست دیرو بد دیکل دیکرد زیتم شگاهی. به سالمت. گروه آخر، شما هم که آزماریجلسه استثناء خ نیا -

 از دخترها پشت سرم به راه افتاد: یکیو با سرعت از کالس خارج شدم  گفتم

 استاد چند لحظه؟ -

 .دیاالن وقت ندارم. سوالتون رو جلسه بعد مطرح کن -

 گنیبه سمت پارک بایزدم و تقر رونیشود با سرعت نور از ساختمان دانشگاه ب چمیپاپ یگریکس د نکهیاز ا قبل

تظرم من واریبه د هیتک ایحرکت دادم. ارک یرا به سمت کوچه پشت دمیشدم و با سرعت جت پرا نیسوار ماش دمیدو

را  مید پاام رونیکه از دهانش ب مارستانی. اسم بدمیرا پرس مارستانیسوار شد آدرس ب نکهیبود. به محض ا ستادهیا

اش را  یمنیاو با ترس کمربند  دیچسب یبه صندل ایاز جا کنده شد. ارک یواقع یبه معنا نیگاز فشار دادم و ماش یرو

 بست و با اضطراب گفت:

 برو. واشتریمن هنوز جوونم آرزو دارم. تورو خدا  الیخ -

و  دمیم کشدر راهرو افتادم. اخمم را در ه اشیشوخ ادیترسو باشد انداختم و تازه  امدیبه او که بهش نم ینگاه

 گفتم:

 .کنهیهم م یصدا نکن؟ تازه با من شوخ کمیو کوفت مگه نگفتم خارج از خونه منو به اسم کوچ الیخ -

 حواله اش کردم و تشر زدم: یایگردن پس

 دارم بچه؟ یمگه من با تو شوخ -

 :دمیگفت اما من شن یرلبیز
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 شد هوا پسه. یجهنم نیاوه باز ا -

 :دمیپرس زیدآمیتهد

 ؟یگفت یچ -

 حاشا باال رفت: وارید از

 .گهید شهیباز م یخود به خود سر شوخ ذارنیدو نفر با هم قرار م ی. گفتم وقتیچیمن؟ ه ؟یک -

 :دمیکردم و پرس زیر چشم

 با تو قرار گذاشتم؟ یمن ک -

 !طونیبلندت کنم ش امیتا ب یبرو کوچه پشت یبهم گفت یوا؟ مگه خودت نبود -

 کردم و گفتم: ینکند اخم ادیرا ز شیرو نکهیا یما برااز لحنش خنده ام گرفته بود ا نکهیا با

 ندارم ها. االن نگران خواهرمم. یحوصله شوخ ایارک -

دو نفرمان گرفتم که اگر بخاطر دست فرمان خوبم نبود االن هر یسبقتِ وحشتناک یاالجسه میاز اتوبوس عظ همزمان

انش رو زل زده بود آب ده شیکه با ترس به روبه رو یو در حال دیچسب اشیبه صندل ای. ارکمیقبرستان بود نهیس

 قورت داد و گفت:

 کامال مشخصه. دونمیم -

 کردم. یربع ساعت ط کیساعت را در  مین ریسکوت استفاده کردم و مس نینزد و من از ا یحرف ریتا آخر مس گرید و

*** 

 ه رفت و گفت:بود وارد شود. به سمت کاناپ را بغل گرفته دایکه آ ایتا ارک دمیرا تا انتها باز کردم و کنار کش در

 لطفا؟ یکنیجان، کاناپه رو باز م الیخ -

 شود. لیو کاناپه تخت شو را باز کردم تا به تخت تبد دیتکان دادم که ند یحرف سر یب

 را گوشه کاناپه خواند و نفس را رها کرد و گفت: دایآ
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 م کرد و ادامه داد:. کمرش را به چپ و راست خشهیتر م نیاوف هر روز سنگ -

 تر هم شده. یکه تپل خورهیتو م شیکه شام و ناهارش رو پ یبه خصوص از وقت -

 و گفتم: دمیخند زیر

 با ما غذا بخور. نییپا ایب یخب توم هر وقت دوست داشت -

 اجازه نداد که بتواند موافقت کند: دایآ یپر از ناله  یاما صدا دیدرخش چشمانش

 .دیرو خاموش کن ونیزیتلو -

 خاموش نگاه کردم و گفتم: ونیزیفراخ شد و با تعجب به تلو چشمانم

 بچه؟ نیا گهیم یخاموشه چ نکهیوا ا -

 و در حال برداشتن کنترل گفت: دیکش یپوف ایارک

 یمشت جک و جونور تو هی مینیبش دیخوابش ببره با ی. حاال تا وقتمیبراش بزار یبید یعنی گهیبرعکس حرف زد د -

 میاپارتمان رو نگاه کن هی

 و گفتم: دمیخند یاز برنامه کاله قرمز رشیتعب به

 .خندمیم یکل نمیبیمن که هربار م یقشنگ نیبه ا اد؟ینگو دلت م یوا -

 :دیبه خودش گرفت و نال یماتم زده ا افهیق

 قشنگه. یگفتینم یبود دهیرو د برنامه نیا یتوام اگه مثل من هزار بار به باال تکرارا -

 م:را زدم و گفت یدکمه مل دا،یبرداشتم و در حال نشستن سمت چپ آ زیم یشدم و کنترل دستگاه را از رو خم

 دا؟یه نه آ. مگمینیبا هم کارتون بب مییخوایببر خونتون منو خواهرم م فیتشر ینیبب یاگه دوسندار -

 توجه به سوال من با خودش تکرار کرد: یب

 ؟یکنیم فیکث یریکه هرجا م یهست ییشما همون آقا -
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توجه به  یب ایرا پخش کردم. ارک کردیلب تکرار م ریکه ز یما بود گرفت و قسمت یایاو که جدا از دن یایدن یبرا دلم

 شد و گفت: ریاذن خروج من سمت راست کاناپه جاگ

 .گهید نمیبب نمیبش دیاز منه، منم با شتریب ایزور خواهر هیچاره چ -

 گفتم: ونیزیبه صفحه تلو رهیخ

 .ستیدر کار ن یدیبا -

 جواب داد: مظلومانه

 ستپخت خوشمزه خواهر بزرگه کنم.دندارم واسه شام خودم رو مهمون  ینه خب اگه برم اون وقت بهانه ا -

 و ناگهان گفتم: دمیخودش را د ونیزیصفحه تلو دنید یو به جا دمیحرفش خند به

 ...ایارک یراست -

 یم دو یهوم را سر کالس گفته بود حتما با نمره  نیداد و من با خود شرط بستم اگر ا لیتحو یجوابم هوم در

 :دمیسوالم را پرس تشیو ترب میتوجه به تعل یانداختمش اما اکنون ب

چون جا  یبخرم ول لهیوس خوامیوقته م یلیببره من خ نجایرو از ا لشیوسا ادیم یک نیبا داداشت صحبت کن بب -

 ...ستین

 :دیآمد و متعجب پرس حرفم نیب

 ؟یا لهیچه وس -

 خانه اشاره کردم و گفتم: یفضا به

 مبلمان، فرشها. ون،یزیتلو گه،ید نایهم -

 باال انداخت و گفت: ییابرو

ما همون طبقه  لیخودته. وسا یهیاز ارث ییهم جز نایدر واقع ا یعنیآمنه جونه،  یبرا نایا ست،یما ن لیکه وسا نایا -

 .میکردیم یبود جدا از مامان و بابا زندگ یباالست. من و آرمان دو سه سال
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 تعجب حرفش را تکرار کردم: با

 مامان و بابا! -

 بود که به مادر من نسبت داده بود. یمامان یکلمه یتعجبم رو دیتاک و

رده بود کلمه ک یدر حق من و برادرم مادر یول میخود آمنه جون دوست نداشت مامان صداش کن نکهیهوم با ا -

 برازنده اون همه محبتش نبود. ینامادر

و گرما و سوخت است؟  ژنیمثلث آتش شامل اکس گفتیم یاست؟ چه کس تیگفته بود سوختن فقط با کبر یکس چه

کوچک  یجرقه نیبسته بود با هم خیتنفس کم اورده بود و از شدت سرما  یبرا ژنیکه اکس یقلب من در هنگام

 "بودن برازنده اش باشد مادر بهیدو پسر غر ینکرد تا برا یمن مادر یمادر من برا"سوخت و خاکستر شد، 

 ؟یمامانت یبهت گفته تو کپ یتا حاال کس -

 کیبه  یقتکجا خوانده بودم و یبردارم با سر جواب مثبت دادم. راست ونیزیتلو زینگاهم را از گوشه م نکهیا بدون

غم  یچرا گوشه چشم من زانو یمزاحم لعنت یاشکها نیپس ا ؟یکنیم یریاشک جلوگ ختنیاز ر یباش رهینقطه خ

 بغل کرده بودند؟

 یارت، دست پختت، حتآمنه جونه، لحن حرف زدنت، رفت هیشب زتیتو همه چ ست،ین ینه منظورم فقط ظاهر -

 .نیفرق با هم دار هیمامانته. فقط  یکپ تیمهربون

 به حالم نداشت. یا دهیفا ندیبب خواستمیکه نم یاز پشت پرده اشک دنینکردم، د نگاهش

 .یاریسنگدل رو درب یآدما یادا یکنیم یتو سع -

 اراده جوابش را با طعنه دادم: یب

 بام کرد که واقعا دلم از سنگ شده. ی. مامان آمنه جون شما کارارمیادا درنم -

 آمنه جون بود. یکه تو چشما یرو دار ی. تو چشمات همون محبتستیدل تو از سنگ ن -

 به زبانم آمد: ناخودآگاه

 ساله کابوسم شده. ستیچشما که ب نیلعنت به هم -
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داشتن بر یزنگ تلفن نجاتم داد. به هوا یاشک محصور شده پشت پلکم صدا دنیرا باال گرفتم اما قبل از غلت سرم

ع شدن و قبل از قط دمیکش رونیب فیدم و تلفن را از کاشکم را زدو ایخم شدم و پنهان از ارک فمیبه سمت ک یگو

 جواب دادم:

 بله؟ -

 من؟ یعشق زندگ -

 لبخند زدم و گفتم: نیریش یلحن پاچه خوارانه به

 زم؟یجانم عز -

 شد: زیت ایارک یشاخک ها زمیعز یکه با گفتن کلمه دمید یچشم ریز

ازدم من بهر دم و  لیکه دل یدونستینخواهد رفت؟ م رونیاز خاطرات من ب یتو دم الیکه خ یدونیجانم، م الیخ -

 و بس؟ ییفقط تو

 بار لبخند پاسخگو نبود به قهقهه افتادم: نیا

 ن؟یریش یخوایم یچ -

 :دیلحطه مکث کرد و با خنده پرس چند

 تابلو بود؟ -

 و گفتم: دمیرا کش "اوه"

 .رونیب یاز خط زده بود کمینبود  یحرفه ا ادمیتازه ز -

 

 :خوردیبا سر تکان دادن به حال خودش افسوس م دادینچ گفتنش نشان م نچ

 ؟یکنینگاه منو خر م هیبا  یروش کار کنم. المصب پس تو چطور انقدر حرفه ا دیبا -
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 نداشت: یتیخنده و تشرم با هم سنخ یصدا

 ؟یخوایم یچ نمیبگو بب ن،یریش یادب شد یب یلیخ -

 را با سوال جواب داد: سوالم

 برم؟ یتا فالوده فروش یحت نیشاهرخ برگشته من نتونستم با رام یاز وقت یدونیم الیخ -

 فرو کردم و در همان حال جوابش را دادم: دایآ یرا در موها دستم

 نبودم. انیدر جر ریخ -

 گفت: یساختگ یرا مظلوم کرد و با بغض لحنش

 ؟یکن یکار یخواینم یقرار گرفت انیحاال که در جر -

 ندارم. یصدق نیچن ریخ -

 گوشم را کر کرد که به دفاع از خودم بلند شدم: زشیاعتراض آم غیج یصدا

 .ادیخب به من چه برادر تو از نامزدت خوشش نم -

 گفت: زیقهرآم

 نه من نه تو. گهیبه خدا د الیخ -

 نقطه ضعفم گذاشت که  نفسم را کالفه فوت کردم و گفتم: یرو دست

 بکنم؟ دیبا کاریچ نمیخب بگو بب -

 جواب داد: سرخوشانه

 رو دعوت کن. نیمن و رام لدایزنگ بزن مامانم واسه شب  -

 :دمیماند و آهسته تر از قبل پرس دایبسته آ یچشم ها یرو نگاهم

 هست؟ یک لدایشب  -
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ن م. از االن بگمیکه واسه شب دو تا مهمون ترگل ورگل دار نیپاشو تدارک بب گه،یگرفته؟ امشبه د تیشوخ الیخ -

 . بوس بوس خداحافظ.یکه خر شد یمرس م،ی. دوست دارم عشق زندگخوامیشام دال عدس م

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا رو یبدهم و تماس را قطع کرد. گوش یاجازه نداد جواب یحت

 باالخره خوابش برد. -

 :دیمن بوده که متعجب پرس یحواسش به مکالمه یمشخص بود که همه کامال

 !نیریش -

 اشاره کردم و گفتم: دایو با ابرو به آ دمیخند زیر

 ه بهش زدن.ک ییِ آرام بخشا ریآروم بلندش کن ببرش تو اتاقش، حتما تاث -

اشت رفت. که اتاق خوابها در آن قرار د ییرا بلند کرد و به سمت راهرو دایحرکت ا کیحرف فقط اطاعت کرد با  یب

 کنم. یشام فکر یند شدم تا برارا خاموش کردم و بل ونیزیکنترل را برداشتم و تلو

 بیتن س. مشغول پوست گرفختمیبودم درآوردم و در قابلمه ر دهیخر پریرا که سه روز قبل از ها یعدس قرمز بسته

 نشست و گفت: یصندل یوارد اشپزخانه شد رو ایبودم که ارک ینیزم

 نره منم خودم رو واسه امشب جُل کرده بودم. ادتیوقت  هی الیخ گمایم -

 و گفتم: دمیدخن

 به دور هم بودنشه. لدایشب  یاصال مزه ره،ینم ادمیراحت  التیخ -

 :دیجا مانده بود پرس زیم یکه از روز قبل رو دایآ یها یربازیکردن خم یحال دستمال در

 ؟یخوایکمک نم -

 را به عدسها اضافه کردم و گفتم: ینینگ یها ینیزم بیس

که  یمجسمه ا نهیشه بب داریفردا ب ینکن یکه خواهرت ساخته باز یبالهت سیکه با اون تند نهیکمک ا نیبزرگتر -

 .شهیساخته خراب شده داستان م
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کرد و  شیرها زیم یانرا به چپ و راست تابان  و دست آخر رو یبه حجم بدون مفهوم در دستش انداخت کم ینگاه

 گفت:

 .ارمیبچه سر در ب نیاز افکار ا تونستمیکاش م -

 باال انداختم و در حال گذاشتن آب برنج گفتم: شانه

رو به  اییم فضااگه آد" نکهیداشت ا یجالب الوگید هی یبود ول یلیتخ نکهیبا ا اییدرباره آدم فضا دمیدیم لمیف هی -

 یادبچه ع هیبچه به چشم  نیتوم به ا "نبودن بیو غر بیاون وقت انقدر برامون عج یینه فضا دمیدیچشم آدم م

 یکشیکمتر عذاب م ینگاه کن

 داد و گفت: لمیتحو یتلخ لبخند

 .یکنیمامانته قبول نم هیشب زتیهمه چ گمیبعد م -

 :دمیربط پرس یانداخت ب یدلم خش م یبودنش باز هم رو یکه با تمام تکرار یبحث رییتغ یبرا

  ه؟یاسمت چ یمعن -

 چطور؟ بار،یجو -

 

 را باز کردم و جواب دادم: نتیکاب کیپودر ژله و ک یجستجو در

 بودم برام جالب بود. دهیآخه تا حاال نشن ،ینجوریهم -

 گفت: طنتیو با ش دیخند ینخود

 راز کوچولو رو بهت بگم. هی یریتو هم مثل آرمان برام دست بگ ستیاگه قرار ن -

 برداشت کرد و گفت: تیحرف سر تکان دادم همان را رضا یب

 روم گذاشت. ومدیم لمونیبام چون به فاماسم دخترونه ست با ایاَرک -

 دادم: حیخودم توض هیاما باعث شد همان را هم جمع کنم و در توج ایاراده بود، نگاه چپ چپ ارک یزدنم ب قهقهه
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 .دمیبه ابتکار بابات خند دمیباور کن به اسمت نخند -

 خنده ام در فضا رها شد. کیباز شل ایارک یهینگاه پر از گال دنیبا د و

 کرد: میبردارد صدا رینگاه از خم نکهیرفت و بدون ا دایآ یِ باز ریاراده باز سمت خم یب دستش

  الیخ گمایم -

 و حرفش را ادامه داد: دیرا آهسته گفتم اما شن هوم

 م؟یبه نظرت من آدم بد -

 :دمیفکر کردم و پرس یحال هم زدن ژله کم در

 از چه نظر؟ -

 و به طعنه گفت: نگاه چپ چپش را حواله ام کرد باز

 ازت. کردمیقبول م یگفتیهم م هیچه حرف نینه داداش جونم ا دونهی -

 و گفتم: دمیطعنه کالمش خند به

 .یافتضاح یتقلب کردن که حساب یبدونم از چه نظر مثال تو دیخب با -

مهم  شیبرا بود که دایباشد اما کامال پ الیخ یب کردیم یکه سع یدر الکش فرو رفت شانه باال انداخت و با لحن باز

 است گفت:

 بدم؟ یلیخ ؟یمثال اخالق و رفتار و ظاهرم چطور گمیکال م -

 :دمیسرا پر یازیشده سوال ده امت زیر یدادم و با چشم ها هیتک نتیبه کاب نهیشدم و دست به س زیرفتارش ر به

 ؟یگفته بد یک -

 حواس، صادقانه جواب داد: یب

 وایش -
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ست از حالت گرفته چهره اش معلوم بود که صد در صد منظورش با دوست دخترش  یکس چه واینبود بپرسم ش الزم

 اش افتاده بود. یگوش یاست، هر چند دروغ چرا ان روز تصادفا چشمم به اسم مخاطب رو

توجه  یب دمیشاندازد آنرا از دستش ک یب ختیاز آنچه که بود از ر شتریرا ب دایآ ریخم نکهینشستم و قبل از ا کنارش

 به من ادامه داد:

من  الیکنه. خ یبه دوستاش منو با عنوان دوس پسر معرف شهیروش نم گهیم برم،یآبروشو م پم،یمن چ گهیم -

روم  هگیبه من م پم؟یندازم چ یراه نم گاردیچون مثل آرمان طراح لباس ندارم و دنبال خودم نوچه و باد پم؟یچ

 ه؟یزیرتو بگو سوار پژو پارس شدن آبرو یلو ستمیمن که ندار ن الیخ رون،یب امیبشم بات ب نتیسوار ماش شهینم

 افتادم و در همان حال گفتم: دایآ یریبار من به جان عروسک خم نیلحن مظلومانه اش گرفت و ا یبرا دلم

 ،یز، قرمز، آبرنگ قشنگ داشت، سب هیبودن، هر کدوم  یرنگ دمیخر دایآ یرو برا رایخم نیا یوقت یدونیم ایارک -

ون اونم بد دایادمک درست کردم لباسش سبز بود شلوارش قرمز موهاش زرد، دادمش دست آ دایواسه آ یزرد. وقت

شکلش  ریینه همشو تو مشتش مچاله کرد و تغ ای هاصال نشون بده که ازش خوشش اومد ایبه ظاهرش نگاه کنه  نکهیا

له مچا یوقت نذار کس چیون همه رنگ قشنگه، هشدن ا یحاصل قاط یبنیکه م یو زشت یرنگ کدر قهوه ا نیداد. ا

 واسه یوجودت رو برگردون یاون همه رنگ قشنگ تو یتونینم گهیات کنه و بعد بهت شکل بده، چون اون وقت د

 .یمونیم یقهوه ا شهیهم

*** 

 

اشد، نه. به خانه من مخالف ب نیریبا آمدن ش نکهیبود که کردم، نه به خاطر ا یکار نیکردن زن عمو سخت تر یراض

فتن هم بابت ر هیکلمه طعنه و کنا کی کردیم فیکه رد یکلمه شرط و شروط کیهر  نیخاطر که از ب نیبلکه به ا

وز و گداز را با عمو به پرس یمن مراسم خداحافظ که اوردمیخودم ن ی. به روکردیام بارم م یخداحافظ یو ب کبارهی

ا که رکرده بود؟ تماس  رونیاو خودش مرا از آن خانه ب یاو پشت سر گذاشتم وقتشکل ممکن و دور از چشم  نیتر

آش از  دنیارسال کردم و خاطر نشان کردم که بدون خر نیریش یرا برا تیبودن مامور زیآم تیموفق امیقطع کردم پ

 .دهمیبه خانه راهش نم یخاله طوب

بدجور  یلعنت نیزنگ ا یبه صدا دایبدوم. ا فونیژله به سمت آ قیسرنگ تزر الیخ یباعث شد ب فونیزنگ آ یصدا

 یآنرا عوض کند. در را بدون حرف به رو یصدا میبگو یکه به کس کردمیو من مرتب فراموش م دادیواکنش نشان م
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 یامه دادم کمتمامم را اد مهیاشپزخانه برگشتم و کار ن بهامد باز کردم و باز  یادا و اطفار م توریکه در مان ایارک ریتصو

 گذاشت و گفت: بغل دستم زیم یو پفک و تخمه را رو پسیچ کیرا پست سرم حس کردم. پالست ایبعد حضور ارک

 .یسفارش خواهر خانم نمیا -

ن، من قبل تر از آ یسال نداشتم، نه حت ستیکه ب ی. حسکردمیم یحس خوب کردیصدا م یمرا خواهر خانم نکهیا از

 کس نبودم. چیسال خواهر ه کیو  یس

 گفتم: ینکردم و در عوض با اخم بزرگ ییاو رو نما یته قلبم را برا شکریقند و ن کارخانه

 !ومدایبانک ن امیپ -

 را دو رگه کرد و پس سرش انداخت و باز با ادا گفت: شیاز من اخم کرد و صدا بدتر

و دست ت فهیعیض هیکلفت حس  لیبیمرد س هیکه  ییصد دفعه بهت گفتم جا رهیهمش نی. ببومدیکه ن ومدین -

 ؟ی. شنفتکنهینم بشیج

د و با زکرد و دست آخر چندبار پشت سر هم پلک  یاستوار یشدم کم رهیحرف فقط با همان نگاه معروفم به او خ یب

 :دیپرس طانیش یلحن پسر بچه ها

 غلط کردمش کجاست؟ یدکمه -

 و کنارم نشست و گفت: دیتکان دادم. خند یو سر دمیحرفش پر صدا خند از

 کنم برات؟ کاریچ گهیخب د -

 کردم و گفتم: یاشاره ا زیم یرو یها وهیم به

 وش.ت زمیخرد کن تا ژله خودش رو نگرفته بر ریها رو پوست بگ وهیم نیا ایدستاتو بشور ب -

 و با خود زمزمه کرد: دیبه هم مال یدست سرخوش

 بشه امشب. یچه شب -
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نشست و مشعول شد.  زیشست و پشت م ییطرفشو نکیچپ من دستش را در همان س بدون توجه به نگاه چپ و

به  کردیکه از قبل از رفتنش به سوپرمارکت مزه مزه م یو حرف اوردیدر سکوت گذشت و دست آخر طاقت ن یکم

 زبانش آمد:

 مهمون دعوت کنم؟ هیمنم  شهیم ال،یخ گمایم -

 .شهینم رینخ -

 :دیدرشت کرد و پرس چشم

 اون وقت؟ چرا -

 شتباه بوده:اتا قبول کند که  یکردیروشن م شیبرا لیهر اشتباهش را با دل دیچهار ساله بود که با یپسر بچه ها مثل

و  اننیر جردخانواده ها  ه،یکامال جد نیریکه را*بطه اش با ش نهیرو دعوت کردم بخاطر ا نیاگه من رام نیبب -

 دمیفهم من یکه امروز زد ییاز اون از حرفا یجدا ؟یدار وایبا ش یهم خونده شده اما تو چه نسبت تیمحرم نشونیب

 به خونه ام دعوتش کنم؟ امیبعد اون وقت ب ادیاز دوست دخترت خوشم نم چیه

 زد و گفت: ییدندان نما لبخند

 ؟یعوت کندرو  وایخواست ش یکمجبورم حرفت رو استوپ کنم،  یول ادیبهت م یلیخواهر شوهر بودن خ نکهیبا ا -

 .کنهینم یرو عوض نکنم بام آشت نمیماش یتا وقت فتمیهم ب وایش یمن االن به پا

 لب گفتم و به زبان آوردم: ریرا ز "ادیبهتر که نم"

 ؟یدعوت کن یخوایم ویپس ک -

 پهن تر از قبل شد و کوتاه و مختصر گفت: لبخندش

 آرمان -

 

 گفتم: یهیلحظه مات و مبهوت نگاهش کردم و دست آخر با نگاه عاقل اندرسف چند
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و کشته و مرده اش هستم و  فتهیافتاده و توهم داره که من ش لیمنظورت از آرمان همون برادرته که از دماغ ف -

 بشم. زونیآو شیکه به اون و زندگ کنمیم یخودم زندگ یخونه  یتو نجایاومدم ا

 از او هم دفال کرد: دادیباال انداخت و هم زمان که پز برادرش را م ییابرو

. کننیم غیج غیج بشن پشت سرش زونشیآو نکهیدورش واسه ا یهمه دخترا شیینداره خدا یریداداشم که تقص -

 ودم...چشم نگاه کنه منم ب هیدخترا با  یواال حق داره به همه  کنه؟یچندتا مزاحم دک م یروز چارهیب یدونیم

 و گفتم: دمیحرفش پر نیب

و شهرت  افهیو ق و شکر نویجون خودت، عاشق پول و ماش وایلنگه ش هستنیکی قایدق یگیکه تو م ییاون دخترا -

 کن. یواسه من سخنران اریب فیبرادرت رو واسه اخالق گند خودش دوست داشت تشر یداداشت شدن. هر وقت کس

 ور بر و بر مرا نگاه کرد و گفت:لحظه همانط چند

 ؟یبحث جا داد یرو کجا وایش یالحق که خواهر شوهر -

 لب گفتم: ریبلند شدم و ز خچالیگذاشتن ژله در  یرا رها کردم و برا سرنگ

 .یخدا نکنه تو شوهر اون پول پرست بش -

 ه.تنها بمون لدایشب  چارهیکنم حاال؟ برم باال دعوتش کنم؟ گناه داره ب کاریچ -

 دادم و در همان حال نق زدم: یشتریها سرعت ب وهیو به خرد کردن م دمیرا از دستش کش چاقو

 که تا االن بوده مبادا تنها بمونه. ییبره همون جا -

 یهمه خستگ نیبعد از ا ادیلت مدشهرستانش امروز تازه تموم شد،  یبود واسه کنسرتا پیتا االن دنبال ضبط کل -

 تنها بمونه؟  ادیب یشب نیهمچ یتو

ت و در سوخ ایدلم به لحن ملتمس ارک نحالیباز کند اما با ا خواستیسر رفت و آمد را هم م چ،یآمد ه یکه م دلم

 گفتم: دادمیتکان م زیآم دیدستم را تهد یکه چاقو یحال

 زارمیدوتا م کنمیراعاتش رو نمماز االن گفته باشم اون مهمون تو نه من پس اگه حرف بزنه  یول ادیباشه برو بگو ب -

 ؟ی. اوکدمیم لشیروش تحو
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 گفتیم بدهم که اگر ادیو نماند تا به او  دیداد و به سمت طبقه خودشان دو لمیرا تحو "یمرد یلیخ" سرخوشانه

 نیجامعه ا نیآمد. اصال مگر زن بودن بد بود که در ا یبه حساب م یقشنگ تر فیزن هستم به مراتب تعر یلیخ

 دند؟یورز یگرفتنش اصرار م دهیهمه به ناد

*** 

 

 لدایمانند  یکرس زِ یشده بود کنار م داریب ینگاه کردم که از وقت دایاز سمت چپ شانه ام به آ میحال بافتن موها در

 .کردیفرو کرده بودم نگاه م یکه عروسک را در دامن رنگارنگ ژله ا یایعروسک یبه ژله ها رهینشسته بود و خ

هش کال شهیرا تنم کردم و مثل هم شرتییسو میبافت موها یبستن انتها الیخیرب واحد بزنگ د یصدا دنیشن با

 رهیخ نهیت به سداده بود و دس هیمقابل در و برادرش پشت سر او به پله ها تک ایو در را باز کردم. ارک دمیرا سرم کش

با خود  جواب دادم و در حال دعوت کردنشان به داخل تهآهس ایارک یشده بود. به سالم پر انرژ شیپا ریز نیزم ی

در حال رفتن  اوست.  در را پشت سرشان بستم و یراه رفتنش بر رو نیبر زم یگزارفکر کردم حتما آقا در حال منت

 فونیزنگ آ یبه سمت راهرو رفتم که صدا ،یشرت با شال مناسب ییسو ضیبستن موها و تعو یبه سمت اتاق برا

 چرا اما سرخوشانه اعالم کردم: دانمینم فونیکرد و در حال رفتن به سمت آ قفمتووسط راه م

 .دنیبچه ها هم رس -

ث شد دستم بشنود باع واریآرمان که مخاطبش در بود تا د هیو کنا شیدربازکن را فشار دادم اما کالم پر از ن دکمه

 در خشک شود: رهیدستگ یرو

و عکس امضا  یمن حوصله شلوغ گه؟ید نیبچه ها ک نیساده ست؟ پس ا یدور هم هی م،یفقط خودمون یمگه نگفت -

 .رکهیرفته دوستاشو دعوت کرده انگار س نیندارم ها! ا

 روکشکه به خودش نسبت داده بود ف رکیواژه س دنیبا شن گفتندیکه به درخت م "نیا"کلمه  دنیاز شن تمیعصبان

 در چشمانش گفتم: رهیزدم و به سمتش برگشتم و خ یکرد. پوزخند

ر از دوستام چهل نف یس یبرا یمنم کل ،یخوش اخالق سیو برنده تند نیجذاب هست یلینه که خ خوامیمعذرت م -

امشب رو  هیخواهش کنم  شهیفروختم و قول عکس امضا دادم. نم رکیس طیپز شما و وجناتتون رو دادم و بل

 د؟یو بد بگذرون نیما رو داشته باش یحوصله
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که او  یلب اما طور ریز نیریو ش نیورود رام یر کالمش نماندم در واحد را باز کردم و در حال انتظار برامنتظ یحت

 بشنود با خودم نجوا کردم:

دن، خوبه بخاطر واسه اوم زارهیخوش اخالقه شرط و شروطم م یلیانگار خ م،یانگار ما حوصله اونو دار گهیم نیهمچ -

 .کنمیبرادرش دارم تحملش م

 اشد.برا نداشته  میو واکنش در مقابل حرفها دادیو حضورش در چهار چوب در باعث شد فرصت داد و ب نیرام آمدن

ش به سالم گفت با لبخند جواب دادم و خوش آمد گفتم و در حال دعوت ییکه ظرف آش به دست با خوشرو نیرام به

 :دمیداخل سالن پرس

 کو؟ نیریپس ش -

 گفت: کردیاشاره م اطیکه با سر به ح یآش را به سمتم گرفت و در حال ظرف

 .ادیحث کنه االن مباهاش ب اطیتو ح ستادیاونم ا دادیشاهرخ زنگ زد شروع کرد داد و ب -

 .یخوش اومد یلیخ اد،یخودش ب زارمیهم م یتو درو رو ایباشه ب -

ن نگاه مکه به  یدر حال نیرام د،یکرد تا خوش آمد بگوقدم جلو آمد و دستش را دراز  کیاز جا بلند شد و  ایارک

 فشرد و من گفتم: مانهیکنم دستش را صم یتا او را معرف کردیم

 و پسر مادرم هستند یجان برادر ناتن ایارک -

نون پشت مبل نشسته بود و تا به اک یرو ایبالهت و اخالق باعث شد او که پشت سر ارک سِیپوزخند صدا داِر تند 

اسم معارفه نزدم. دنبال مر یاو دوخت و حرف ینگاه متعجبش را رو نیپنهان بود هم جلب توجه کند. رام ایاندام ارک

 را برگزار کردم:

 هم مجسمه ابوالهول، معرف حضور که هستند؟ شونیا -

ن داد و تکا اقینسبت به طعنه من سرش را با اشت سحوایمن، ب یآن هم در خانه یفرد معروف دنیشوکه از د نیرام

 گفت:

 نشناسم؟ شهیبله بله مگه م -
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 :دیباعث شد تازه متوجه حرفش شود و از در اصالح برآ ایمن و ارک یبلند خنده یصدا

 اسمشنیمجسمه هم م یعنینه مجسمه ابوالهول رو، خب  شناسمیرو م شونیکه شخص ا نهیمنظورم ا یعنینه  -

 ...یول

دم و آرمان نگاه کر تیتکان داد به صورت سرخ از عصبان یرا خورد و با خجالت با آرمان نگاه کرد و سر رفشح

م خورد. بره نیریش زیبا ورود اعجاب انگ نیتخم نیخانه بند شود اما ا نیدر ا گرید هیزدم که فقط سه ثان نیتخم

 لحظهکی یمثل او وارد شد که من هم برا یماز حضور فرد محبوب و مرد یچنان با سر و صدا و اظهار خوشحال

که آرمان را در  نیریام. با تعجب از رفتار پر از تملق شحضرت آقا را دعوت کرده جیفن پ نیتعجب کردم نکند ادم

ز نسکافه سوم را ا وانیکرده بود به طرف آشپزخانه رفتم. ل یصندل خیاز طرفدارش نگه داشته و او را م یسیرودروا

 وارد آشپزخانه شد و کنار گوشم زمزمه کرد: نیریش هک کردمیپر م

 ؟یحرکت رو داشت -

 :دمیتوجه به او به کارم ادامه دادم و بدون نگاه کردن به صورتش پرس یب

 باز؟ یچکار کرد -

 مع کنه بره.که روش نشه جام شهینشون دادم طرفدار دو آت یکه الک نیبابا هم -

 را باال انداخت انداختم و به سمتش برگشتم و گفتم: میابرو

 شد؟یم یچ رفتیخب م -

 تعجب کرد: نیریبار ش نیا

 ...دیاگفتم ش یکنیرو هر شب چک م جشیباشه اخه نه که هنوزم پ یبره؟ فکر کردم دوسدار یخواستیاِ؟ م -

 معترض گفتم: ینیو در حال برداشتن س دمیکش یکالفه ا پوف

 فکر نکن. ن،یریفکر نکن ش -

 مبل کنار نامزدش نشست. یجلوتر از من وارد سالن شد و رو نیریش

 



 بادردخوشبختم

105 
 

گرفتم و دست آخر سراغ آرمان رفتم. سرش را بلند کرد و نگاهش  ایسپس ارک نیریو ش نیرا ابتدا مقابل رام ینیس

 گفت: یگردنم نشست و با لحن بد کینزد ییاز چشمانم به جا

 .خوامینم -

 نرسد گفتم: نیکه به گوش رام یزدم و آهسته طور یپوزخند

 .گهید بخور ،یزودتر عاشقم بش ختمیچرا عشقم؟ توش معجون عشق و محبت ر -

 زمیآممنتظر برداشتن معجون سحر نکهیزدم و بدون ا یشخندین ده،ینشان داد که حرفم را شن ایارک یخنده  یصدا

که  دایآاپن گذاشتم و به سمت  یرا به آشپزخانه برگرداندم و رو ینینازک کردم و س یاز جانب او باشم پشت چشم

 زدم: شیرفتم و آهسته صدا کردیم هنگا نیبود و با وحشت و تعجب به رام ستادهیپشت مبل برادرش ا

 ؟یبخور رکاکائوتویش ینیبش یایخوشگل من، نم -

 شید صداکه متوجه ما بو نیریبار ش نیاتکان داد.  یسرش را به عالمت منف یبرنداشت ول نیرام یرا از رو نگاهش

 کرد:

 ؟یبه خاله سالم بگ یایخانم، نم دایآ -

 اما دست بردار نبود و گفت: نیریداد ش یهمانجا با سر پاسخ منف از

 واسه خودش باشه؟ ایرو بدم به داداش ارک دمیکه خر یبیعروسک د نیمن ا یگیخب پس م -

ناه پکه پشت دسته مبل سمت او  یدر حال نباریرساند و ا نیریبا سرعت خودش را به ش دایآ هیاز ثان یکسر در

 نیریمبل تک نفره نشستم. ش یبه حرکتش زدم و رو یگرداند. لبخند نیریش فیو ک نیرام نینگاهش را ب گرفتیم

 گفت: دادیدا تکانش میکه مقابل چشم آ یدرآورد و در حال یبیاز عروسک د یکوچک یچییجاسو

 خانم. دایواسه آ نمیا دییبفرما -

 گفت: بردیم شیگرفتنش پ یکه دستش را برا یکرد و در حال یچییبه جا سو ینگاه دایآ

 بچشه. نی. اکهیکوچ یلی. خستین یبیکه د نیا -
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فرو ببرد و در همان حال نگاهم  شیرا در الک دفاع دایبلند خنده ام باز آ یکردم بدون صدا بخندم مبادا صدا یسع

. لبخندش بدک هم نبود حداقل کردینگاه م دایبود به آ دیکه از او بع یصورت آرمان نشست که بد لبخند پهن یرو

 .کردیدور م یشگیو او را از آن حالت عبوس هم کردیصورتش را باز م

 تر کرد و آرام گفت: کینزد یکم نیریرا مقابل چشمش تکان داد و سرش را به ش یچییجاسو دایآ

 ازت متنفرم. -

با  نیری. شمیدیصدا خند یباز ب میدانستیحرف او رو م یما که معن یحرف گرد شد اما باق نیاز ا نیرام چشمان

 کاشت و گفت: شیموها یرو یرا در دو دستش فشرد و بو*سه محکم دایصورت تپل آ یلبخند از سر ذوق

 منم ازت متنفرم. یقربونت برم اله -

 را درآورد: یبید یباز ادا دایمتعجب تر شد و آ نیرام

 خونمون. ایمزاحم کمتر ب -

 :دیگرد تر از سابق شد و آهسته پرس نیو چشم رام میدیما خند باز

 بچه. نیا گهیم یچ -

 گفت: برگرداند و نیرا در دست داشت، صورتش را به سمت رام دایتوجه به سوال او همانطور که صورت آ یب نیریش

 .یتوام بخاطر من دوسش داشته باش شهیدوسش دارم. م یلیآقا عموِ منم خ نیا دایآ نیبب -

 رها کرد و باز پشت مبل پناه گرفت و آهسته گفت: نیریبه زحمت صورتش را از دست ش دایآ

 ناراحتم مزاحم شده. یلینه اون مزخرفه، خ -

 نیرام یمانند شده رهیدا یچشمها خنده اش را کنترل کند همه پر صدا به یکس در جمع نتوانست صدا چیبار ه نیا

 دراز کرد و گفت: دایاز ته دل آرمان بود که دستش را به سمت آ یو نگاه من به خنده ها دندیخند

 .یبرم که قبال نداشت اتیزبون نیریش نیبغل خودم قربون ا ایدورت بگردم ب ایب -

 و قربان صدقه رفتن هم بلد بود؟ دنیعمق گرفت پس او خند لبخندم
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به  میتتوانس کردیم ینیدر آن نقش آفر یبیکه عروسک د یکوتاه کارتون کاله قرمز پیزحمت و با نشان دادن کل به

در برعکس  اشینیریکه با وجود زشت بودن تمام ش آوردیرا در م یعروسک یفقط ادا دایکه آ میکن میتفه نیرام

 حرف زدن اوست.

غور خودش اورده بود بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. آش بلبا درخواست من همراه  نیریکه ش یآش دنیکش یبرا

 تم.برگش ییرایو به پذ دمیچ ینیو در س ختمیر یسفال یکه هنوز هم بخار آن به راه بود را در کاسه ها یگرم

بت صح ستیچ دانستمیکه نم یموضوع یو پسرها آب شده بود و با هم گرم گرفته بودند و درباره نیرام نیب خی

 سرگرم کرده بود. دایبا آ یهم خودش را با باز نیریو ش کردندیم

شان گوش مبل نشستم و به بحث یبا کاسه خودم رو ینیشدن س یرا تک به تک مقابلشان گرفتم و بعد از خال کاسه

 بود: یدادن موضوع حیدادم، ارمان در حال توض

 شتریب رونیب مشیبفرست پیکل با گفتیمبرنامه ام  ریهم آماده ست فقط مد یینها کیهمه کارشو کردم خود موز-

 کنسرت پخش بشه. یبار تو نیاول پشیبه خصوص اگه کل رهیگیم

 با ذوق گفت: ایارک

 ن؟یکرد یچه فکر پشیخوبه که واسه کل یلیخ -

 سرد شدنش گفت: یباال انداخت و در حال بهم زدن آش برا یشانه ا آرمان

اال قرار شده ح. دیهاش ته کش دهیکرد، ا ادهیپ یقبل یآهنگا پیداشت امروز واسه کل دهیا یهرچ انیواال شا -

 یکنسرتا گهیآخر هفته د میوقت ندار نجاستیواسه ضبط اما مشکل ا میکرد بگه بر دایپ یزیفکراشو بکنه چ

 .میخوایرو واسه کنسرتا م پایتمام کل شهیشروع م یاستان

 :دیپرس ایارک

 نیرفقا هم پر کرد یدورهم یمدال نیاز ا -

 از آش را در دهان گذاشت و گفت: یقاشق نیسرش را به نشانه مثبت تکان داد. رام مانآر

. کننیاره متن ترانه رو اجرا مکه با زبان اش نایهم د؟یکنیکه تازه مد اومده استفاده نم دیجد یمدال نیخب چرا از ا -

 حالت موزون داره حرکاتش قشنگه. کمیو واسه وجهه ات خوبه هم  شهیم انیاز ناشنوا تیهم حما
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 گفت: لیم یتکان داد و ب دانمیبه نشانه نم یسرش را کم آرمان

نه من، سمبل اشاره اش موزون باشه. کلمات ترا ستیبه قول تو معلوم ن خورهینم یآخه اون مدل به هر ترانه ا -

 .شهیم یحال بد هینباشه 

 گفت: گذاشتیم دایو در دهان آ کردیکه آش را قاشق به قاشق فوت م یدر حال نیریش

 نه. ایزون هست مو نیشما بب کنهیاون براتون به زبان اشاره اجرا م دیبگ الینداره که ترانه تون رو به خ یکار -

 :دیبحثشان در حال خوردن بودم برگشت و پرس الیخ یمتعجب آرمان به سمت من که ب چشمان

 زبان اشاره بلدن؟ شونیمگه ا -

 :گفت یبه غبغب انداخت و پر از اعتماد به نفس و فخر فروش یصاف کرد و باد ییگلو یبازارگرم یبرا نیریش

زبان اشاره رو بخاطر اون  ادتهی الیمن بلد نباشه. خ الِیوجود نداره که خ یزیچ چیه ایدن نیبله که بلده، در ا -

ره فقط همه استعداده که هدر ب نیا فیح یگفتیبا استعداد بود، م یلیخ یکه ناشنوا بود ول یگرفت ادیدانشجوت 

 کنه. ادداشتی مه یهم زمان هم لبخون رسهیرو نم  زاینصف چ نکهیبخاطر ا

و قاشق آخر را  بسنده کردم یفقط به تکان دادن سر کردیحرف او دنبال م نیاز گفتن ا نیریکه ش یعلم به هدف با

 ادامه داد: نیریو ش دمیته ظرف کش

 هیهم از  بق چارهیگذاشت که اون ب یگرفت بعدم براش کالس خصوص ادیرفت فشرده زبانش رو  الیآره خالصه خ -

 ادتهی الیخ ریبخ ادشی ر،یکه اون دانشجو بود هم صوت داشت هم تصو ییعقب نمونه. از اون به بعد هم سر کالسا

 .میدیکلمه ها خند یچقدر به حرکت بعض

 :دیشاخ و دم در جا خشک یپوزخند آن غولتشن ب یصدا دنیا شنآن خاطره دور زدم که ب یادآوریاز  یلبخند

 یکار نیریسا یصالح و خوشحال یبدن و برا تیهم اهم یا گهیخانم بلدن بجز به خودشون به کس د الیمگه خ -

 کنن؟

 خودش را به خودش برگرداندم: یدر دفاع از من بلند شود، طعنه نیریش نکهیاز ا قبل
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دعواشون  شونیموسسه با همکالس ینکرده تو ییخدا یوقت هیو اگر  زارمیکم نم زانمیکه واسه عز نهیحداقلش ا -

 یبندازم و وقت گرانیخودم رو گردن د یفهیکه کارم مهمتره تا وظ ارمیبهانه نم خودیشکستن ب شد و زدن دستش رو

 افتاده. یصال چه اتفاقا نکهیا ای ه،ن ایهم اومدم اصال ککم هم نگزه که حاال خواهرم خوب هست 

 گفت: یکنترل شده ا یبا صدا نیو به احترام حضور رام دیرا با حرص به هم ساب دندانش

 ؟یزنیبه من طعنه م -

 باال انداختم و نگاه سردم را به چشمانش دوختم و محکم جواب دادم: شانه

 بنده طعنه نزدم برعکس حرفم رو رک و پوست کنده گفتم. ریخ -

ورد و به حرکت درآ میبرا دواریقدم خود را مقابلم رساند و انگشت اشاره اش را تهد کیبرخواست و با  شیجا از

 گفت:

دت هم نسبت دارم چون خو یفینسبت به خانواده ام چه وظا یکه به من بگ یستین یگاهیخانم محترم، در جا نیبب -

بتونه با  یپس هرک ،یگرفت دشیبهانه ند یسال با بهانه و ب ستیکه ب یداشت فیوظا یسر هیبه تنها عضو خانواده ات 

 .یکه عمرا بتون یکیمن افترا بزنه تو  یخانواده دوست

 

رتش اش را به صو یسرم را باال گرفتم تا بتوانم رخ به رخش، کم کار یهم مثل خودش از جا برخواستم و کم من

 بکوبم:

از خانواده شمام که  یضوسوال ببرم چون من تنها خواهر ع ریرو زشما  یخانواده دوست تونمیفقط م یکیاتفاقا من  -

 یزندگ تی. اولونینرفت مارستانیبخوام چرا امروز به ب حیاز شما توض تونمیپس فقط من م یهست شیقانون میشما ق

 لیمثل ن که سهله اگه یلمبرداریخانواده دوست، سر ف یقامحترم نه کارش. آ یآدم خانواده دوست، خانوادشه اقا هی

 نیا می. قنیومدیم نیدیشنیرو م دایآ یماریتا خبر ب دیبا نیماه هم بود ارهیس یآرمسترانگ در حال قدم زدن رو

رو  یکوفت یاون برگه یپا دیبا یاون وقت ک شدینکرده اگر انقدر حالش بد بود که عمل الزم م ییخدا ییبچه شما

 کرد؟یم ضاام

رد و در باز و بسته ک امدیکه به زبانش نم یزدن حرف یقرمز شد و چندبار دهانش را برا تیاز فرط عصبان صورتش

 شدم: ندهینکرد باز من گو دایپ یحرف مناسب یآخر وقت
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اهم اما از خودخواهم، آره من خودخو یگینه؟ معلومه چون حرف حق جواب نداره. تو به من م ومدیواست ن یحرف -

از  ریبه غ هم گهیبه دو نفر د ایدن نیا ی. من حداقل تودمیهم ند نهیآ یتو یجا، حت چیوقت و ه چیتو خودخواه تر ه

 .یدینم تیکس به جز خودت اهم چیاما تو به ه دمیم تیخودم اهم

 گفت: دیکوب میگرش را به بازو دیکه انگشت تهد یزد و در حال یپوزخند

روز به عمرم مونده باشه تو  هی که نهیداره، اونم ا تیاهمبه جز خودم واسم  ایدن نیا یهم تو گهید زیچ هیچرا اتفاقا  -

 خودم خفه کنم و بکُشم. یو با دستا یکی

ردم. ک دنیشروع به خند کبارهیماندم و به  رهیدر آن شعله ور بود خ نهیدر چشمانش که آتش خشم و ک هیثان چند

را  نیتک تک حاضر رهیخنده نگاه خ نیو ا دیرسیبود که در آن خانه به گوش م ییقهقهه بلند من تنها صدا یصدا

و بود به اکه در چشمان  یو با دو برابر آن خشم دمش یجد کبارهیمن کشانده بود. خوب خنده ام را کردم و به  یرو

دورگه  را میکه صدا یو با لحن خشن دمیاش کوب نهیچند بار به س زیآم دیشدم و انگشت اشاره ام را تهد رهیاو خ

 :دمیرتش غرکرده بود در صو

آدم ترس  ،یمرده رو از مردن نترسون هی وقت چیه ریبگ ادیمردم،  شیسال پ ستیمنو از ُمردن نترسون چون من ب -

 .دهیرو که نداره به دلش راه نم یزیاز دست دادن چ

*** 

و  دمیود لرزببرد باعث مور مور شدن تنم شد. از سرما به خ نیرا از ب امیتا خواب آلودگ دمیکه به صورتم پاش یآب

ن و بدون بست دمیپوش دمیسف یتاپ بند یبرداشتم و رو یشرتم را از پشت صندل ییسو یسرمازدگ نیرفع ا یبرا

 طبقه باال یترم شدم. اما سر و صدا انیم انامتح یبرگه ها حیآشپزخانه نشستم و مشغول تصح زیپشت م پشیز

 بود. اعصاب یباز هم رو ییصدا بودن واحد باال قیبا وجود عا یبود که حت ادی. صدا آنقدر زشدیزم ممانع تمرک

رت و ش ییسو پیشدن درب واحد وادارم کرد باز دست از برگه ها بکشم. بلند شدم و در حال بستن ز دهیکوب یصدا

هم من در یاخم ها لیتحو یبود لبخند پشت در ایانداختن کالهش بر سرم به سمت در رفتم و آن را باز کردم. ارک

 داد و گفت:

 ادیبهت م نکیچه ع -

 نزدم و گفتم: یکمرنگ شد اما لبخند اخمم
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 ؟یکن فیاز من تعر نییپا یهمه پله رو اومد نیا -

 داخل؟ یکه راهم بد یاومدم پاچه خوار -

با نگاه  وزدم  نهیهم در خانه نبود. دست به س دایآ نکهیمرد در خانه ام نداشتم، به خصوص ا کیحضور  یبرا یلیدل

 :دیو پرس دیبه دستم بدهد. از نگاهم منظورم را فهم یمنطق لیدل کیام او را برانداز کردم تا  رهیخ

 ؟یشنویطبقه باال رو نم یمگه صداها -

 به جانب نق زدم: حق

 د؟ینشن شهیمگه م -

 به صورتش داد و گفت: یپنچر شده ا حالت

 بخونم. نجایا مایبزار ب ایبخونم. جون ارک تونمیکلمه هم نم هیصدا  نیترم دارم تو ا انیان مفردا امتح -

داقل باشد ح نیعج طنتیپسر هر چقدر هم که وجودش با ش نیکردم و با خود فکر کردم ا شیبه سرتا پا ینگاه باز

 یود. وقتب یکامال منطق لشیدل یمدت ثابت کرده از طرف نیرا بارها در طول ا نیو ا ستینفر خطرناک ن کیمن  یبرا

از  نیچقدر صدا بلند تر است بنابرا واریسمت د نآ دید دیپس با شدیم دهیهم صدا شن نجایصدا ا قیبا وجود عا

 حرف به او اجازه ورود دادم. یو ب دمیمقابل در کنار کش

را  وهیرف مبه سمت کاناپه رفت و من هم به سراغ آشپزخانه رفتم و ط میرا از پا در آورد و وارد شد و مستق صندلش

 و گفتم: گذاشتم زیم یو چاقو به سراغش رفتم و بدون تعارف ظرفها را رو یدستشیدرآوردم و همراه پ خچالیاز 

 الزم شد صدام کن. یزیچ -

 حرف تکان داد. یاز کتابش سرش را ب یلب خواندن قسمت ریحال ز در

سرم  یاش را باال هیچقدر گذشته بود که سا دانمینشستم و مشغول شدم نم زیسراغ آشپزخانه رفتم و باز پشت م به

 :دمیرا شن شیو صدا دمید

 رو از کجا بدست آورده؟ تیثابت فرار نجایا نینگاه کن بب الیخ -

 و گفتم: کردم یا در ذهنم بررسحلش ر عیکه نشانم داده بود سر یرا از دستش گرفتم و با نگاه کردن به سوال کتاب
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 .یخونیم یمنحن یو کا رو از رو یزنیدما و فشار رو دو سمت نمودار عالمت م -

 :دیرا نشان داد و پرس تشیجد یشد و با اخم گره کرده ا جیگ شتریب

 ؟یچطور -

 ؟یخط کش دار -

 تنش کرد و هم زمان گفت: یهود بیدر ج دست

 .بمیآره گذاشتم تو ج -

 افتاد. نیزم یشد و رو دهیکش رونیب بشیهم از ج یکوچک دیو همراه با خط کش بسته سف دیرا کش دستش

که  انقدر چشمم را پر کرد یگاریانسان س کی هیانسان سالم و ر کی یهیبرداشتن بسته خم شدم و عکس ر یبرا

 .دمیرا ند ایرنگ عوض کردن ارک

 :دمیشدم و پرس رهیخ ایفرار ارک در حال یو در چشم ها را برداشتم و قد راست کردم جعبه

 ا؟یارک هیچ نیا -

 را به هم فشرد و گفت: لبش

 ه؟یچ نیا یدونیتو نم یعنی -

 باال رفت: میصدا یاراده کم یزدم و ب پوزخند

 ؟یدونیم ه،یچ نیا یدونیبرعکس انگار تو نم -

 

 طفره رفت: باز

 ؟یکنیبازخواستم م یتورو خدا مگه من بچه ام دار الیخیب -

 زدم: ادیاش پرت کردم و باز فر نهیرا در مشتم فشردم، مچاله اش کردم و در س پاکت
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 .یرفتینم یجیتدر یخودکش نیسمت ا ی. بچه نبودیاآره بچه -

 را درشت کرد و بهت زده گفت: چشمانش

 .الیخ یکنیبزرگش م یدار یلیخ گهید -

دش با نگران برادر او بودم و خو نجایام کرد، من ا یعصب شتریسرخوش برادرش از راه پله ها ب یخنده ها یصدا

 زدم: ادیو فر دمیخند یموضوع عصب نیاز تصور ا د،یخندیو از ته دل م گذاشتیدوستانش دوره م

به دست  گاریوچکم رو سکبرادر  خوامیمن نم ادته؟یمن خواهر بزرگترتم  یخان، تو به من گفت ایچون بزرگه ارک -

مضره و  گاریس گنیخودشون به زبون خودشون م ینیبیچقدر مضره؟ مگه نم یزهرمار نیا یدونیاصال م نم،یبب

 .منیدستت بب یرو تو یکوفت نیا گهید خوامینم گمیم شهیهم یبار برا هی ایارک زارن؟یم گاریآدم س هیعکس ر

 را بر سرم بلند کرد: شیبار صدا نیاول یهم برا او

 .کشمیهم م شهیو ش شیو حش اکیدلم بخواد تر چیکه ه گاریخودمه، س یزندگ ستیبه تو مربوط ن -

گرفته بود و  شیهامشت و لگد ریبابا در مقابلم جان گرفت که باز هم مادر را ز ریدر سرم تکرار شد و تصو شیحش نام

 ش شد.قابل شمار میافتاد و نفس ها یشگیهم تمیدارد. قلبم از ر یچه َسر و سِر اطیبا محمود خ دیپرسیاز او م

 یو به سمت در برود. برا ندیام را نب یدگیرنگ پر ایشدن پشت سر هم درب واحد باعث شد ارک دهیکوب یاصد

 نیزم یورچنگ زدم و آرام  زیقرار بود به سرم وارد شود به لبه م یکه در اثر سقوط احتمال یاز ضربه ا یریجلوگ

 :دمیبود که شن یزیچ نیآرمان آخر ادیفر ینشستم. صدا

 .دیچه خبرتونه شما دوتا؟ آبروم رو برد -

 

و  دیکش یقینفس عم دینگاه نگران آرمان مقابل چشمم جان گرفت. چشمان باز مرا که د میباز کردن پلک ها با

شروع به  ،دیصورتش را از مقابل چشمانم دور کرد. چند بار دم و بازدم را انجام دادم تا باالخره خون به مغزم رس

 شدم. تمیکرد و متوجه موقعپردازش اطالعات 

زم برگردد. خجالت داده بودند تا خون به مغ هیتک نتیرا رو به باال به کاب میخوابانده بودند و پاها نیزم یمرا رو باز

 :دیپرس یزانلر یبا صدا ای. ارکنمیکردم که بنش یاوردم و سع نییرا پا میمقابل دو نامحرم پاها تمیوضع نیزده از ا
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 منو به خدا. یکشت ؟یخواهر یخوب -

 به شماره افتاده ام جوابش را دادم: ینفس ها نیب

 ...یگاریمن خواهر آدم س -

 .ندازمیخودم را به زحمت ن نیاز ا شتریتا ب دیحرفم پر نیکه توان حرف زدن ندارم ب دیفهم

 .ارمیرفقام کم نجلو  دمیفقط خر دمیکشینم نمیاصال قبل از ا کشم،ینم گهید دایغلط کردم به خدا. به جون آ -

 زدیم هیبود تک دهیکه در آغوش کش ییکه دستش را به زانوها یکنارم نشست و در حال نیزم ینزدم. آرمان رو یحرف

 به سمتم گرفت و گفت: یشکالت

 بخور، رنگ به صورتت نمونده. نویا ایب -

 وشهیاز ب یلیبود خ دایپکه  ایرا از دستش گرفتم و در حال باز کردن زرورقش درخواست آب کردم، ارک شکالت

 گفت: عیسر دهیشدنم ترس

 .ارمیمن االن م -

 یپس برا ادب نبودم یبودم اما ب حالیکمبود جا در راهرو گذاشته بودند رفت. ب لیکه به دل یبه سراغ آبسردکن و

 تشکر کردن لب از لب باز کردم:

 که به شما زحمت دادم. دیببخش -

 انحنا داد و گفت: یمتریلیلبخند به اندازه م یلبش را برا زدمیکه حدسش را م یمنت گذاشتن یجا به

 یهنوز سن ایباال؟ ارک یژاکتت رو بکش پیبود. فقط اگر حالت بهتر شده ممکنه ز میانسان فهیوظ ستیتشکر الزم ن -

 .ستینداره درست ن

لباسم  پیکج کردم. زو سرم را  دیپر رونیمتوجه حرفش نشدم، چشمانم از شدت تعجب از حدقه ب هیثان کی یبرا

به صورتم  میتمام خون در رگها کبارهی. از شدت شرم شدیم نییام باال و پا نهیبود و با هر دم و بازدم قفسه س نییپا

باشد.  دهیکردم که مطمئن شوم واکنشم را ند نگاهش یچشم ریو ز دمیرا باال کش پیز عیحرکت سر کیو با  دیدو

در خوردنش داشت  یکه سع یحواسش به من نبوده اما لبخند دیکج کرده بود تا مثال بگو گریصورتش را به سمت د

 .گفتیم یگرید زیچ



 بادردخوشبختم

115 
 

 که گفت: دیرا به او آموخته بود لعنت کردم به گمانم شن یلعنت حانهیمتُِد وق نیرا که ا نیریلب ش ریز

 یسالمت کردمیکه فکر م یزیبه تنها چ دمیاون حال د یشما رو تو یکردم فقط وقت یجسارت نیکه چن دیببخش -

نامحرم  با شما ندارم و ینسبت چیکه ه نیکنم، اصال به ا یریجلوگ گهیسکته و سنگکوب د هیاز  نکهیشما بود و ا

 فکر نکردم. گهید زیهرچ ای شمیحساب م

 و گفت: ستم رساندآب را به د وانیباالخره ل ایو از قبل هم سرخ تر شدم. ارک دمیفهم گرید زیرا از هرچ منظورش

 کردم.شده بود عوض یمخزنش خال دیطول کش دیببخش -

را هم  شده ضیاگر کل آب آن مخزن تازه تعو ی. در حال حاضر حتدمیسر کش نفسکیآب را  وانیندادم و ل یجواب

 ام کم کند. یاز گر گرفتگ یذره ا دانستمیم دیبع دمیکشیسر م

 یب یقتو دانستمیکه نم فتدیب یدوختم مبادا به چشم دو پسر نیزم یدادم و نگاهم را رو ایرا به دست ارک وانیل

سرم  یخودش از باال یبعد صدا یو کم دمیجابه جا شدن ارمان را شن یاند. صدا دهیکه ند زهایهوش بوده ام چه چ

 :دیبه گوش رس

 . دیکه شما راحت تر استراحت کن میما رفع زحمت کن دیاگه اجازه بد -

همه  نیآخر ا د؟یپریبهانه و با بهانه به من م یهار ب بود که تا چند روز قبل مثل سگ یمنطق یمرد همان پسر ب نیا

 بود. دیبع یآدم نیاز چن یدگیشعور و فهم

 .میتوام پاشو بر ایارک -

 و گفت: دیکش شیرا پ یصندل ایارک

 کرد. دایپ ازیدوباره حالش بد شد بهم ن دیشا الیخ شیپ مونمی. مامیتو برو من نم -

فت و از را گر ایارک یآمد و کاله هود شیکه پس رفته بود را پ یقدم کیسرش را به نشانه تاسف تکان داد  آرمان

 و گفت: دیپشت کش

 انجیتو ا میبر ایتو معذبه؟ ب یدراز بکشه جلو خوادیبگم دختر مردم م میمستق دیحتما با میپاشو بر گمیبهت م -

 .شهینم شیچیه یکن شیعصب ینباش
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به سمتم برگشت و لبخندم را شکار کرد و  کبارهیزدم که ارمان  یرمق یلبخند ب ایشدن کاله ارک دهیصحنه کش به

 مکث کرد و باالخره گفت: هیبعد از چند ثان

خودم رو  عیسر دینزنگ به من بز هی شهیباز داره حالتون بد م نیحس کرد ای نیداشت یاگر کار یباال ول میریما م -

 د؟ی. شماره ام رو که داررسونمیم

 امیدر مدرسه را به گوشم برساند شماره اش را در گوش دایکه تماس گرفته بود تا شکستن دست ا شیهفته پ از

تماشا  و رفتنشان را به یبه نشانه مثبت تکان دادم و خداحافظ یسر نیکرده بودم، بنابرا رهیذخ "تشنغول"

 نییشرت را پا ییسو پیباالخره نفس حبس شده ام را رها کردم و ز دمیبسته شدن در را که شن ینشستم. صدا

سر به پدو  نیمقابل ا تمیثیفکر نکنم که ح نیکردم به ا یو سع دمیفرش کف آشپزخانه دراز کش میگل یو رو دمیکش

 باد رفته بود.

*** 

 

به  هفت هشت ترم نیانقدر در ا نکهیا یعنی نیکالس داشتم و ا یدوره کارشناس یها یآخر را با ترم آخر ساعت

 نیا ستمتوانیمن م نیبردارند. بنابرا یکارشناس یمخصوص بچه ها یهاطنتیفشار اورده بودم که دست از ش شانیا

 :تمراحت باشم نگاهم رو در کل کالس چرخاندم و گف یساعت آخر را کم

 . درسته؟دیاریبرام ب رو فلش دیحل کن matlabرو با برنامه آخر کتاب  ناتیجلسه قبل قرار شد تمر  -

 ر آمدند.دو انکار  بیکه انجام نداده بودند از راه تکذ یو آن عده ا کردندیم دییعده تا کیشد  جادیا یاهمهمه

 زدم: ادیفر بایتقر نیرا نداشته باشم بنابرا یشلوغ نیخسته بودم که حوصله ا یاندازه کاف به

 که گفتم رو انجام دادن؟ یساکت. چند نفر کار -

 دانستندیم همان دسته از کالس، که قبال با من برداشته بودند و قایگفت دق شدیاز بچه ها باال رفت م یعده ا دست

س و گرفتن مدرک اومده بودند و در یهستم انجام داده بودند و آن دسته که فقط برا یدر کارم جد یتا چه حد

 گفتم: یطانیش میتصم کی ینداشت هم انجام نداده بودند. ط تیاهم شانیبرا ادیز یریادگی

و کم  ستیبردار ن یکه درس برداشتن با من شوخ میاز دوستانمون نشون بد یبه عده ا نکهیا یخب برا یلیخ -

 .میکنیحساب م نالیرو سه نمره از فا ناتیتمر نینداره ا ییمن جا یآموزش ستمیتو س یکار
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 ها شلوغ شد دوباره به کمک جذبه ام سکوت را برقرار کردم:اعتراض بچه یکالس با صدا باز

 با خودش لپ تاپ آورده؟ یکس -

 دو نفر از دانشجوها باال رفت دست

 رو لپ تاپ تون نصب هست؟ matlabبرنامه  -

 گفت: یبا ژست خاص یگریانداخت اما د نییاز آنها دستش را پا یکی

 .ستین یمینصب نباشه مهندس ش  matlabکه رو لپ تاپش برنامه  یایمیاستاد، مهندس ش -

که  یانده خنده اداد. با ته م دنیهم اجازه خند نیریبرنامه خنده ام گرفت و خنده من به سا نیهمه عِرَقش به ا نیا از

 بود گفتم: میلبها یهنوز رو

کالس  اریخواهش کنم لپ تاپ رو در اخت شهیم یجناب خوانسار دیخوبه که انقدر به رشته تون عالقه دار یلیخ -

 م؟و سه نمره امتحان رو براشون منظور کن رمیکه برنامه رو انجام دادن تست بگ یتا از دوستان دیقرار بد

 البته استاد -

 مخاطبم کل کالس بود: نباریا

 یرنامه اب دییایتا ب کنمیصداتون م ستیبراساس ل دیداشته باش فیکالس تشر رونیب ون،یخب، خانم ها آقا یلیخ -

 .هینیتضم نالتونیاگر اجرا شد سه نمره فا دیرو اجرا کن دیکه نوشت

 برپا شد. شان از کالس سروصدارفتن رونیبخاطر جا به جا شدن دانشجوها و ب نباریا

 را مقابلم قرار دادم و گفتم: ستیبرنامه شد. ل یدر کالس ماند و مشغول اجرا یخوانسار

 داخل؟ ارنیب فیتشر دیزاده و خانم آذرپور رو بگ هیخانم آس ،یاحمد ار،یآب یلطفا آقا شهیم یجناب خوانسار -

 بله چشم. -

خواستم برنامه را ران کنند و انها هم  یو احمد اریکه گفته بودم برگشت. از آب یسمت در رفت و همراه چهار نفر به

 ادمیکه  اوردمیخودم ن یو من هم اصال به رو زدیلنگ م یزاده کم هیبرنامه را اجرا کردن اما آس یمشکل چیبدون ه

درها  نیحل نکردن دست باال برده بود و مطمئنا پشت ا نیرتم یبود که برا یخانم از آن دسته افراد نیهست که ا
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زمزمه  یصدا کردیتالش م نالشیگرفتن سه نمره فا یآورده بود و اکنون برا ریرا گ نیتمر یفلش حاو کیبود که 

 :گفتیکه خطاب به خوانسار م دمیرا پشت سرم شن اریآب آهسته

 ستیبلد ن یچیتورو خدا کمکش کن حسام ه -

 نبود: اریآب یصدا یِخوانسار به آهستگ یصدا اما

 کمکش کنم آخه؟ نیبرم جلو چشم ا ی. چجورتیتو روح خودت و عشق و عاشق یا -

 ده بود.کر رییتغ اءیام به اش یفاعل ریمن بودم انگار مثال درخت هستم که ضم  "نیا"ام گرفت، منطورش از  خنده

 

 گل کرد و به قصد آزارشان گفتم: طنتمیش

 !دیتون رو نگرفته باشاز دوستان یکیفلش  د؟یزاده مطمئن باشم که خودتون قبال انجام داد هیخانم آس -

 شد و گفت: هل

 .مینه استاد خودمون انجام داد -

 بمیجرا از  یبه دروغ قسم خدا را نخورد. همراهم زنگ خورد، گوش گرید یها یلیبود مثل خ یشکرش باق یاج باز

برسد  اشیقبه عشق و عاش یدهم تا به قول خوانسار اریبه آب یفرصت نکهیا یبه نام مخاطب برا یدرآوردم و با نگاه

 تماس را جواب دادم:

 .دییبفرما -

 .امیارک ؟یخوب ال،یسالم خ -

 ودادن کرد  حیلب شروع به توض ریو ز دیزاده کش هیسمت آس یبود که خودش را کم اریحواسم به اب یچشم ریز

 رو دادم: ایجواب ارک

 االن سر کالسم. -

واسه ساندچک بره سالن منم فردا امتحان  دیبه خدا مجبور شدم زنگ بزنم. امروز شروع کنسرت ارمانه با دونمیم -

 ؟یباش دایآ شیپ یایزودتر ب کمیامروز  یتونیاه با بچه ها درس بخونم. تو مبرم خوابگ خوامیدارم م
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 خونه، خوبه؟ رسمیم کیباشه ساعت  -

 سرکالست زنگ زدم. مواظب خودت باش خداحافظ. دیببخش الیخ یمرس ه،یعال -

 اریبسر هم آ پشت حاتیاز توض زیچ چیزاده که معلوم بود ه هیلب گفتم و نگاهم برگشت سمت آس ریرا ز خداحافظ

 است. دهینفهم

چشمانش  خانه کرده در ینگران نیزاده رد و بدل کرد و من دلم به حال هم هیمن و آس نینگاه نگرانش را ب اریاب

 سوخت که گفتم:

 د؟یکمکشون کن دیتونیم ار،یآب یآقا -

 رهینداشت متعجب به من خ یحرف نیچن انتظار

 :دیو پرس شد

 نداره استاد؟ یاشکال -

 .دینه کمکشون کن  -

رد اما سرو تهش را هم آو "دمیفهم"کلمه  کیداد و او هم با  حیتوض شیآهسته برا یلیسرش رفت و خ یباال اریآب

هم لرزوند.  که دل من رو اریزد و نه تنها دل آب اریهزاران حرف با آب زشیدر عوض زبانش، نگاه تشکرآلود و محبت آم

 بود. بایواقعا که چقدر عشق ز

*** 

 

 

مثل مورچه  خودم هم در کنار او نکهیشدم. بجز ا ادهیآن غولتشن پارک کردم و پ کرِیپغول نیرا کنار ماش نمیماش

و با  وردمایاما کم ن دمیکش یکم از قلوه سنگ در برابر کوه نداشت. آه نشیهم کنار ماش نمیبودم ماش لیدربرابر ف

احد را در و دیکل نکهیا یبه سمت خانه رفتم. به جا و دمیابهتش را حداقل به رخ خودم کش نیماش ریزدن دزدگ

 شد: دهیاز پشت در شن ایارک یراه پله را باال رفتم و زنگ واحد را فشردم صدا ریاندازم مس یخودم ب
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 من آب باز نکردم. غمبریبه پ ریبابا به پ -

 لبخند زد: میبه رو دنمیرا گشود و با د در

 .یچه خوب شد اومد ؟ییاِ سالم تو -

 از ندانستن منظورش در هم گره خورد و گفتم: میابروها

 که نکردم! رید ام،یم کیمن که گفتم ساعت  -

 دور بلند شد: ییآرمان از جا ادیفر یبدهد صدا یجواب نکهیاز ا قبل

 زدم. خیآب چرا سرده؟  نیبابا ا -

 که صدا از ان آمده بود اشاره رفت و گفت: یسر به سمت با

رو  دایحت آرا الیبا خ تونمیم یخوب شد زود اومد نهیکه اوضاع قمر در عقربه منظورم ا ینیبیم یول ینکرد رید -

 بسپارم دستت و فلنگ رو ببندم.

 آرمان بلند شد: یبزنم باز صدا یبتوانم حرف نکهیو قبل از ا دمیخند

 .میرو ببند بزار گربه شور کنم برم دنبال بدبخت یآب کوفت نیشده، ا رمید ایارک -

 را باال برد: شیهم از همان دم در صدا ایرکا

 که من آب باز نکردم؟ بابا بار صدم آبگرمکن خراب شده. یشیم یراض نمیتو حموم جفتت بش امیب -

 زانیآو میاپمن به  دنیآمد و با د رونیاز پشت در ب دایتکان دادم. آ یخنده ام گرفت و سر شاننیجر و بحث ب از

ر حال و د دمیزانو زدم و در آغوشش کش نیزم یرو شیرا چند بار تکرار کرد. مقابل پا "مامان" شهیشد و مثل هم

 بلند و نرمش جواب دادم: یموها دنیبوس

 یجان مامان؟ قربونت برم اله -

 انداخت: تیپاراز دایمن و آ یعاشقانه ها نیآرمان از همان فاصله دور ب ادیفر یصدا

 .خی خ،یزدم،  خی -
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از  یو سر دیهم به خنده من خند ایام پر سر و صدا رها شد. ارکتفاوت نشان دهم و خنده یانستم خودم را بنتو نباریا

 تاسف به حال خودش تکان داد و گفت:

 .کنمیفرار م نیدارم از هم تمو؟یوضع ینیبیم -

 رفتن از پله ها گفتم: نییرا در دست گرفتم و در حال پا دایجا بلند شدم و دست آ از

 .رهیدوش بگ نییپا ادیبه برادرت بگو اگه خواست ب -

 :دمیپاگرد بودم که جوابش را شن یرو

 آخر از دستش راحت شم... آرمان! قهیده د نیبلکه ا فرستمشیبده، االن م رتیخدا خ -

دم و گشو را در قفل انداختم و در را دی. کلدمیبستن در جا ماند و جواب آرمان را نشن یصدا زدنش پشت صدا یباق

 یها واکنش یکیو در تار دیترسیم مطلق یکیاز تار دایوارد شدم تا چراغ ها را روشن کنم. آ دایقبل از آ

م و به را گرفت دای. چراغ را روشن کردم و دست آگرفتیکه از ترسش سرچشمه م دادیاز خود نشان م یپرخاشگرانه ا

 و در حال بستن در پشت سرش گفتم: دمشیداخل کش

 دا؟یآ یدوسدار یراندرست کنم. ماکا یکارتونش رو نگاه کنه منم برم ماکارون نهیخانم خوشگل من بش دایخب تا آ -

ست مبل نش یو منتظر رو دیتکان داد و با دو به سمت مبل مخصوصش رفت و خودش را از ان باال کش یرا کم سرش

 را پخش کنم. یکاله قرمز ید یو ید شهیمنتظر است تا مثل هم نکهیا یعنیحرکت  نیو ا

ه رفتم. در را برداشتم و هم زمان دکمه پاور هر دو را فشردم و به سمت آشپزخان ونیزیو تلو ریپل ید یو ید کنترل

 یبرا و دمیگاز گذاشتم و فندک کش یپخش شد. قابلمه را رو یمجر یآقا یحال پر کردن قابلمه از آب بودم که صدا

 کرد. فمراه متوق نیب در یلباس به سمت اتاق رفتم که صدا ضیتعو

او  نیگاه من بسالم داد اما ن یآهسته ا ی. با صدادمیپشت در د ،یپشت بلند یرا گشودم و آرمان را با کاله بافتن در

 رفت و آمد و به زحمت خنده ام را قورت دادم. ونیزیپسرخاله در صفحه تلو ریو تصو

ر حال دو  دمیآمده پس از مقابل در کنار کش نجایا یبود که به چه قصد دایهم از شامپو حوله در دستش پ ناگفته

 دیو بعاز ا دایکه شد یرا صاف کرد و با لحن مودبانه ا شیدادن پاسخ به سالمش او را به داخل دعوت کردم. صدا

 گفت: دانستمیم
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 شده اجازه هست که از حمام واحد شما استفاده کنم. رمید کمیمن  دیببخش -

 کردم و گفتم: یها اشاره ا سیاما با دستم به سمت سرو ستیکار ن نیه اب یلزوم دانستمیم نکهیا با

 .دیکه بگ هیکاف دیالزم داشت یزیچ د،ییبفرما کنمیخواهش م -

 کیا با رو به اتاقم رفتم. بافت تنم  ستادمینا عتشیمشا یو به سمت حمام رفت برا دیلب جو ریرا ز "نه، ممنون"

سرم  یرو یشال ،یدارِ لعنت پیز شرتِ ییآن سو یحجاب به جا تیرعا یبرا نباریکردم و ا ضیرنگ تعو یطوس وریپل

 انداختم و به سالن برگشتم.

زاد کردم. با آن آفرو خورده ام را  یخنده نباریپسرخاله ا ریدوباره تصو دنیبود و من با د ونیزیهنوز هم محو تلو دای

 یشتنعروسک دوست دا نیشباهت به ا یبود ب دهیرا کش کاله یشانیپ نییتا پا نکهیکه سرش کرده بود و ا یکاله

 نبود.

 

 بلند شد: دایآ یصدا

 نداره. یبید نجاهاشیا -

 لب گفتم: رینشستم و در حال جلو زدن برنامه ز کنارش

 .یکن شییشناسا یسرش نتونست دهیسرما بخوره کاله کش دیترسیچرا داشت فقط م -

از جا  کردم،یرا با لحن پسرخاله تکرار م "گهینفته د ه؟یمگه چ"لب  ریکه ز یکردم و در حال یرا پل یبیورود د صحنه

 . آمدی. واقعا هم که چقدر به او مدمیخودم خند یصدا دیو تقل ییهنرنما نیبلند شدم و به ا

 گرفتم و آشپزخانه وضو ییدر همان ظرفشو نیدر انحصار شاهزاده آرمان بود بنابرا سیبه آشپزخانه رفتم. سرو باز

 "ند بز ادیبر سر من هم فر توانستیکه کاش م خوردیاکنون که آب باز است حتما خون خونش را م نکهیا یاداوری

 .دادیمزه م بیبشر را دراوردن عج نیا یخنده را بر لبم آورد. کال ادا "کردم خیببند اون آب رو 

 را تنها نگذارم در همان سالن سجاده پهن کردم و قامت بستم. دایآ نکهیا یبرا

 نماز عصر بودم که حضور شخص سوم را حس کردم. سالم را دادم و به سجده رفتم. اواخر
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 رهیبود و مرا خ داده هیتک وارید یغهیرا به ت شیراهرو بازو یهمان ابتدا کهدمیاز سجاده که بلند کردم او را د سر

دنش انداخته بود. نگاهم را که حوله اش را دور گر نباریبود و ا دهیکش نییپا یشانیکالهش را تا پز هم. باکردینگاه م

 :دیو انگار که چشم نداشته باشد، پرس داخترا باال ان شیابرو یتا کی دیمتوجه خودش د

 ؟یخونیتو نماز هم م -

 جواب مثبت، سوالش را با سوال جواب دادم: یجا به

 داره؟ یکالاز نظر شما اش -

 اش گفو: یشگیو شانه باال انداخت و بد لحن بدجنس هم دیدر هم کش یرا کم لبش

باشه. نماِز تنها، واسه رفتن به  "سانااح نیوبالوالد"مسلمون  کی تیفکر کنم از نظر خدا اولو یاز نطر من که نه، ول -

 حاج خانم. ستین یبهشت کاف

تشکر  یحت ای ینشاند و بدون خداحافظ شیموها یرو یرفت بو*سه کوتاه دایخانم را با طعنه گفت و به سمت آ حاج

م غ یکه کنج چشم من زانو یو قطره اشک دیکه در حقش کرده بودم رفت و در را پشت سرش به هم کوب یبابت لطف

 .دیبغل کرده بود را به چشم ند

نشست و من  اش ینامه مورد عالقه   تکراربر یباز پا دایآ م،یگذشت. ناهار را که خورد یاتفاق چیروزمان بدون ه کل

و  اوردیطاقت ن گرید دایکنم. شب بعد از خوردن شام، آ یرا باز کردم تا سواالت امتحان را طراح کیهم کتاب سنت

او را  نکهیواحد، بعد از ا اتیعمل یسوال ها یطراح الیخ یبشد که ظهر به آن تن نداده بود و من هم  یخواب میتسل

 گرفتم. ینرمش را به باز یو موها دمیبه تخت خودم بردم همان کنارش دراز کش

 ظهر آرمان باالخره راه خودش را به مغزم باز کرد تا آزار را شروع کند. یجمله

پدر و  به دیفقط من با" دیدر سرم سوال پرس یکس "احسانا نیوبالوالد"چندبار در سرم تکرار شد  ییجمله کذا آن

 "اونا توجه کردن به من که بچه شون بودم، نبود؟ فهیوظ کردم؟یم یکیم نمادر

 رحمانه جواب افکارم را دادم: یب خودم

از جونش رفت و آمد کنه و با  زتریعز یبا دوستا کردیوقت م یجه کنه پس کِنه نبود. بابا اگر قرار بود فقط به من تو -

 آشنا بشه؟ شیحش
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با تمام  که یآمد و من برعکس هر دختر بچه ا یکه بابا از سر کار م یی، وقت هاام مقابلم زنده شد یکودک یروزها

 گرید یا. بچه هکردمیاتاق پنهان م یواریدر خودم را در کمد د یصدا دنیرود با شن یاش به استقبال پدر م یدلبر

کوچک  یقله نین اپنهان شد یو من برا رفتندیباال م یواریرنگارنگ کمد د یهاخواباز رخت یو سرگرم یباز یبرا

از آن  شتریب دم،یترسیم شیبود. از خنده ها دایسرخوشش پ یخنده ها یاز صدا نیآمد و ا ی. بابا مکردمیرا فتح م

 یدلم برا خواستیو شام م کردیبلند مادر را صدا م یبا صدا یقرمزش وحشت داشتم. وقت شهیهم یاز چشم ها

 د؟یترسیو نم کردیزش نگاه مقرم یسوخت. چطور به چشم هایمادرم م

 گیبه ته د ریکفگ یو وقت خوردی. نه به من، نه به مادر، همه را بابا تا ته مدیرسیکداممان نم چیوقت به ه چیه شام

ه شروع چرا کم غذا درست کرد نکهیاز ا شهیکتک بخورد. بهانه ها هم ریدل س کینوبت سهم مادر بود که  دیرسیم

را و  اشیاطیخ یبودم نه مغازه دهیوقت نه خودش را د چیکه من ه دیرسیم اطیبه نام محمود خ یو به مرد شدیم

 نستمدای. من چه مشدمیم مانیکه من از سوالم پش کردیم هیآنقدر گر گرفتمیهر وقت هم که سراغش را از مادر م

 ای طایاز محمود خ دینبا انستمدیمن فقط م "بابا دچار توهم و سوظن است" دیگویم یوقت ستیحرف مادر چ یمعن

 . من فقط هفت سالم بود.میبگو یزیچ یبه کس خوردیکه مامان م ییاکتک ه

ک کردن انداختم و بعد از پا ینگاه نیری. به عکس خندان شمیایب رونیزنگ تلفن همراهم باعث شد از فکر ب یصدا

 تماسش را جواب دادم: میاشک ها

 جانم؟ -

 لبم شد: یباعث نشستن لبخند رو نیریشاد ش یصدا

 ؟یجونت سالمت عشقم، خوب -

 :دیفهمیاز راه دور هم حال بدم را م یداشت که حت یدختر انگار با من تله پات نیا

 ؟یکنیم کاریچ ؟یخوبم، تو چطور -

 تخم مرغ سرخ کنه بده دستم. هی ستیکسم ن چیتازه از دفتر وکالت اومدم، خسته و کوفته، ه یچیه -

 :دمیو به سالن رفتم و پرس نکنم از جا بلند شدم داریرا ب دایآ نکهیا یبرا

 کجان؟ نایپس مامانت -
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 ادیم روقتید ایشبم  ستیاز صبح که خونه ن دونمیدخترخاله ام بود رفتن اونجا، شاهرخم که نم یامروز خواستگار -

رو نگاه  یواریدارم کاغذ د نجوریاومدم هم ی. از وقترفتیحداقل حوصلم سر نم یبود نجای. باز قبال تو اادیاصال نم ای

 .کنمیم

ر داشته باشد د یاحساس راحت ستیوقت خانه ن چیه ییگویکه م یکرد تا همان شاهرخ رونیمادرت مرا ب نگفتم

 عوض گفتم:

 .نجایا ایپاشو ب یخوایخب م -

 گفت و جواب داد: یکشدار نچ

 ادیبه  ایب الیخ گمای. مشنیم یشاک ستمین ننیبب انیاالن مامان بابا م نکهیهم ا ستینه بابا، هم راه دوره حسش ن -

 .میدور هم بخند کمیرو اد کن  رستانیگروه درست کن بچه ها دب هی مایقد

شن  داریفردا شش صبح ب که دنیاونا االن همشون مثل مرغ گرفتن خواب ؟یدار کاریرو چ رستانیبابا بچه ها دب -

 .مییفقط ما شونیکنن مدرسه، عذب اوغل شیجوجه هاشون رو ک

 داد: یگرید نهادشیها بودم نزدم. باز پاز همان مرغ یکیتا قبل از تماسش خودم هم  نکهیاز ا یحرف

سر رفته کم مونده پاشم از  یلیحوصله ام خ ییخدا میچرت و پرت بگ کمیخب باشه بچه ها خوابگاه رو دعوت کن  -

 ب بدم.رو آ یواریکاغذ د یگال یکاریب

 و گفتم: دمیخند زیاش ر یشوخ به

 .سازمیباشه بابا، قطع کن االن گروه م -

تا  هم نبود چرا که یبه خداحافظ یازیتماس را قطع کرد. هرچند که ن یخداحافظ یحرف گوش کن ب یبچه ها مثل

و  میو گفت میچرند و پرند بافت یدوران کارشناس یها یکه ساخته بودم با هم اتاق یصبح، هر دو در گروه یهاکینزد

 .میعصر همان روز گذاشت یبرا یارکه قر میدیدست از هم کش یاذان صبح هم وقت کیو نزد میدیخند

 آرمان در گوشم زنگ زد: یخواندن نماز بلند شدم باز صدا یکردم و برا یخداحافظ

 .ستین یرفتن به بهشت کاف یاحسانا، نماز تنها برا نیوبالوالد -

 ست. یجهنم تر نشود کاف نیاز ا میایدن خواستم،یرص بلند شدم و قامت بستم. من بهشت را نماز ح پر
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 .دمیبه ظهر خواب کیاستفاده را بردم و تا نزد تیصبح فردا نها یلیشب را که نتوانستم بخوابم اما  از تعط کل

. دمیرا مقابلم د دایآ یمشک یشدم و به محض باز کردن چشمانم، چشم ها داریگونه ام ب یرو یبا تماس دست ظهر

مزمه و کنار گوشم ز دیو در آغوشم خز دی. خنددمیو دستش را از گونه برداشتم و بوس دمیپاش شیبه رو یلبخند

 کرد:

 گشنمه مامان. -

 آغوشم فشردمش و گفتم: در

 ارن؟یب تزایبرامون پ میزنگ بزن یموافق نمیاوهوم منم گشنمه، بب -

م و تا را گرفتم و سفارش داد ییتزایبود. بدون بلند شدن شماره پ تزایشد؟ عاشق پموافق نبا شدیمگر م د،یخند

 .دمیبلند شدم و به سر و وضعم رس تزاهایپ دنیرس

وقت بود  یلیم. خآماده کرد زیرا ن دایرفتن به سر قرارم با بچه ها آماده شدم و در همان حال ا یاز صرف ناهار برا بعد

ردن بردن و آو لهینداشت و دست از آزار من به وس یبه اخر شب اوردن و سر صبح بردنش اصرار گریکه برادرش د

 آزار روح و روان من! یبود برا کرده دایپ یبهتر یبرداشته بود. چرا که نه؟ راه ها دایآ

 گریاعت دس میندادم که تا  امیپ نیریفقط خوش بگذرانم. به ش خواستمیامروز را م کیاو را از سرم دور کردم،  فکر

لند شد. بتلفن همراهم  ی. در حال فشردن زنگ در صدامیرا گرفتم و با هم پله ها را باال رفت دایو دست ا رسمیم

واب تماس ج دایآ الیخیشد و زنگ در را دوباره فشرد. ب قتطا یباز ب دای. آدمیکش رونیب میپالتو بیرا از ج یگوش

 را دادم: نیریش

 نم؟یریجانم ش -

ه هاش قرار شد بره دنبال بچ رسهیاومده نم شیتو تلگرام؟ گفتم شوهر رعنا واسش کار پ یدیرو ند اممیمگه پ دایآ -

 قرارمون دو ساعت عقب افتاد. نیواسه هم ادیرعنا بره بچه اش رو برسونه بعد ب

توجه به  ینشست. باو در چهارچوب در  یبه جا ایانداخت و داخل رفت و قامت ارک نییسرش را پا دایباز شد و ا درب

 نق زدم: نیریسالم او خطاب به ش

من االن اماده شدم کجا دو ساعت خودم رو  س،یخس یزدیخب زنگ م لتره؟یتلگرام من ف یدونیتو نم نیریش -

 د؟یعالف کنم تا شما هم آمتده ش
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 بوس بوس. نمتیبیبرم مراجعه کننده دارم. م دیعشقم، من با گهیکن د شیکاری -

 م نماند.ام ه یکنم تماس را قطع کرد و منتطر خداحافط ینق بزنم و حداقل خودم را خال گرید یتا کم ستادینا یحت

 گفتم: ایرا از گوشم فاصله دادم و رو به ارک یگوش

 ون؟یلیهشتاد م میشد ایبا ک ینیبیم -

 زد و گفت: یو چشمک دیخند

 داشتم. یسوال درس ینداره خدا واسه من خواسته کل بیع -

 از داخل خانه بلند شد: یا بهیمرد عر ادیرف یصدا

 ؟یدیبابا دست مال خودمون بود چرا بر ،یستیآرمان به خدا تو مسلمون ن -

 :دمیشن یبار بود که م نیاول یخندان ارمان را برا یصدا

سه ساعته دارم واست َلک و  یستیبلد ن یزدست خودم تو که با ادیب یباز دمیگمشو بابا، دلم خواست دست و بر -

 اصال انگار نه انگار. کنمیلُنج، کج م

 کردم و گفتم: ،امدیکه صدا م یبه سمت یا اشاره

 .نییپا میبر ایب ار،یکتابات رو ب ؟یدرس بخون یخوایسر و صدا م نیبا ا -

 گفت: وسیکج کرد و ما یرا کم لبش

 رهیه نگتبمونم باال سر اجاق حواسم باشه غذام  دینوبت ناهار با منه با تونم،یجون خواهر نم -

ادم و دتکان  یو سر دمی. خنداوردیمرا درب یخنده یپر از ناز و عشوه زنانه بود که توانست صدا یبه قدر لحنش

 گفتم:

 .ستیدرست ن دیدار بهیآخه دوسندارم مزاحمتون بشم، مهمون غر -

 .یشیت هم تو معذب نمهم من حواسم به غذاس مینیشیما تو آشپزخونه م میما که کار به اونا ندار -

 گفت: یبلند یتشکر کرد و از مقابل در کنار رفت و با صدا یمخالفت نکردم. با خوشحال گریتکان دادم و د یسر
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 داخل. ادیپوش تو جمع نباشه نامحرم داره م یرکاب میتو، بچه ها مهمون دار دییبفرما ،یخواهر یخوش اومد یلیخ -

 یدم. صداکر یافتا ه سالم کوتاه ریخوردن خنده ام فرصت بخرم و با همان سر به ز یانداختم که برا نییرا پا سرم

که  یتشن هم زمان از مقابلم بلند شد. سر بلند کردم و بدون نگاه کردن به چشمان چهار غول بهیسالم چند مرد غر

تکه پاره  یتعارف کردم. هر کدام یموقعم عذرخواه یبکنار اوپِن آشپزخانه باال رفته بودند بابت حضور  اردِیلیب زیاز م

 گفت: کردیکه با دست به آشپزخانه اشاره م یدر حال ایکردند و ارک

 .ارمیمنم برم جزوه هام رو ب ینیتا تو بش -

 گذاشت: ایاز مردها سر به سر ارک یکیخندان  یصدا

 ؟یتا حاال بچه درسخون شد یاز ک ایارک -

 نین بآرما یصدا د،یبرادرش  بلتدتر از قبل به گشم رس یتوجه به طعنه مرد به سمت اتاقش رفت و صدا یب ایارک

 بود: صیقابل تشخ میبرا گریآن سه مرد د یصدا

تازه دم به  کنهیمناالن سر از کتاباش بلند  داد،یم ینیریش گرفتیده م شیتا ترم پ رهیم ادمونیبگو، انگار  نویهم -

 داره. یسهم سوال در قهید

 :کردیم زیو و زیکه و دمیرا به زحمت شن ونیاز آقا یکیآهسته  یبلند کنار اپن نشستم و صدا هیپا یصندل یرو

 !یبسوزه پدر عاشق -

 شنوم!که آنقدر آهسته گفته شده بود که قرار بود من ن یبه جمله ا گفتمیم دیکنم اما چه با یاعتراض خواستم

 

 تشر زد: یمن آرمان با همان اهستگ یجا به

 کنه. ین شوخمن، با ناموس م یحق نداره تو خونه یخفه شو سروش حدت رو بدون، کس -

را به هم  رگیو اشاره دو مرد د مایبود نگاه کردم که ا دیحرف ازش بع نیرا بلند کردم و متعجب به آرمان که ا سرم

راستش  .کندیه آرمان مرا ناموس خطاب مک ستیدو برادر چ نیبدانند مگر نسبت من با ا خواستندیکه انگار م دمید

 دستش فرو کرده بود. یرا در ورق ها شگره کرده سر یسوال خودم هم بود اما آرمان با اخم نیا
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بودم و نفر  هدید مارستانیکه آن روز در ب یاز انها که سروش بود، همان مرد یکیرا شناختم.  گرینفر از سه مرد د دو

که  آوردمیاسمش هم در خاطرم نمانده بود اما خوب به خاطر م یبود که حت دیدج یاز خواننده ها یکیهم  گرید

 .داجرا کرده بو یدر برنامه خندوانه قطعه ا شیچند وقت پ

لبم  یرو یثینگاه کنم که با لبخند خب ایکانتر مقابلم باعث شد سر بلند کنم و به ارک یشدن کتاب رو دهیکوب یصدا

 :دیپرس یشد و با چشمک زیآم طنتیلبخندش ش دینگاهم را که د کردیمرا نظاره م

 خواهرم؟ یخوریم یچ -

 :و در همان حال جواب دادم نمیسروش نگاه کردم تا واکنشش را در مقابل خواهر خطاب شدنم بب بهیچشم ریز

 برام درست کن لطفا دونهی نیاگه هات چاکلت دار -

 جرات حرف زدن هم گریکه د چارهیباال رفتم، سروش ب یگرین دمرد خواننده و آ یگفت و ابروها یظیغل چشم

 را سرش انداخت: شینداشت چه برسد به واکنش نشان دادن، آرمان باز صدا

 بزن. نویکاپوچ هیواسه منم  ایارک -

 دادند: یهم هرکدام سفارش یباق

 نسکافه هم واسه من هی -

 ن؟یقهوه فرانسه هم دار -

 درآمد: یاز در شوخ یگرید

 ؟یدیکه سفارش قهوه فرانسه م یدیآخه تو خود فرانسه رو د -

 ان را گرفت:بحثش یبا حرفش جلو ایبه خواننده گمنان اماده شده بود که ارک دنیتوپ یخواستار قهوه فرانسه برا مردِ 

 نیتذاشناز صبح  نیکوفتم بخور خوامیتون م هی. بقکنمیمن فقط واسه خواهرم سفارش قبول م دیبحث نکن خودیب -

 .دیانکر االصوات نو یصدا ایو ارگ تو گوشم بود  تاریپرکاشن و گ یصدا ایمن درس بخونم همش 

 بود.  دیاسمش نو گفتیآمد راست م ادمیحاال  آهان

 باز کردن: ایرا با درس ارک یسه مرد باز هم سر شوخ هر
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 هو؟ی یکرد دایپ لیقصد ادامه تحص یناز بش یآخ -

 هم داده؟ نیخانم معلم بهت مهر صد آفر یچه بچه درسخون -

 را در نطفه خفه کند: رفتیآرمان تشر زد تاافکار انها که باز به سمت من م باز

 .میادامه کارمون رو انجام بد ویتو استد میبر نیپاش نیندار یاگه قصد ادامه باز ونیآقا -

 خودش را جمع و جور کرد: عیسر دینو

 .نمیزن سروش ببب. ادیبرنامه ات رو به خاک نزنم صدام در نم ریمد نیجون ارمان من تا پوز ا -

 .دیبار اون سرباز منو بر نینوبت آرمان بود آخر -

 حواله سروش کرد و با خنده خطاب به آرمان گفت: "یگیآهان راست م" دینو

 نه ایدو لو دستت بود  نمیبب میبزن کر -

 کنارم نشست و تعارف زد: یصندل یبا دو ماگ برگشت و رو اینزدم ارک یام را خوردم و حرف خنده

 نوش جونت. ،یخواهر خانم دییبفرما -

 :دمیکردم و در حال مزه مزه کردن هات چاکلت درون ماگ پرس تشکر

 خب اشکاالت کجا بود؟ -

 .نسونیاثبات پنگ راب -

 گفتم: یه اکاعذ باطل دنیکش شیصفحات جزوه اش برداشتم و در حال پ نیرا از ب خودکار

 ...نیآسونه بب یلیکه خ نیا -

لحظه  ی. براستین یخبر زیم یآن چهار کودکِ ُمسِن رو یها ادیبودم که متوجه شدم از داد و فر حاتمیتوص اواسط

 یگاهن کردند،یمن گوش م حاتیشده بودند و به توض الیخیرا ب یسرم را بلند کردم و به آن چهار نفر که باز یا

 را از سر گرفتند: یع بازیدادنشان شدند و سر یمتوجه سوت دندیکه د انداختم نگاه مرا

 .ییبود؟ بزن احمد تو یخب نوبت ک -
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 به من نگاه کرد و آهسته گفت: یچرخاندم، او هم نگاه از انها گرقت و با خنده پنهان ایرا تا ارک نگاهم

 .شنیهمه ساکت م هوی یدیم حیانقدر رسا و با جذبه توض نهیسر کالس هم هم -

 :دمیکاعذ رقصاندم. مبحث که تمام شد پرس یو باز خودکار را رو دمیخند

 ؟یدار یبازم سوال -

 .امیسوال که دارم فقط صبر کن برنج رو دم بدم االن م -

ر کردم. آن چهار نف ینگاهم را معصوف باز ضهینبودن عر یخال یتکان دادم و برا کنمیبه نشانه ثبر م یحرف سر یب

ه بود. خطاب به سروش ک یهنوز هم مشعول آشپز ایدو دست تاب خورد اما ارک یش کردند و بازدست دوم را پخ

 پشتش به من بود و سر برگه، آسش را باال گرفته بود گفتم:

 .نداختمیشما بودم اونو نم یجا -

 دادم: حیسروش توص یتوجه به سه نفر از آنها، برا یچهره متعجب به سمتم برگشت و من ب چهار

 .دیرو بنداز شیکه دستتونه بعل یاون یو به جا دیفکر کن یبار قبل انداخت کم ارتونیکه  یکارتبه  -

ر و دو نف دیانداخت، ارمان سرخوش خند نیزم یخشت را رو یگفت و سه لو یحرفم را گرفت و آهان کشدار عیسر

 اعتراض کردند: گرید

 بهتون تقلب رسوندن. ستیقبول ن -

 برد: گرید ییسروش اعتراصات را به سمت سو لیزنگ موبا یصدا

 بار تا حاال زنگ خورده. یرو س لتیاون موبا گهیاَه خاموش کن د -

 را به سمت آرمان گرفت و گفت: یوش صفحه

 واسه مجوز کنسرتت. هیقیموس یجواب ندم از دفتر شورا شهینم -
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 کی. سروش با میاستنباط کرد "واب بدهباشه برو ج"را  شیتکان که داد که هم من هم سروش معنا یسر ارمان

تماس را وصل کرد و از جمل دور شد مبادا  "قربان دییامر بفرما"و با گفتن  دیپر نییپا اردیلیب زیم یحرکت از رو

 صدا زد: دیهم بود برسد. نو یفرد مهم یلیخ ایکه گو یبه فرد پشت گوش شانیصدا

 کن. یسروش باز یجا ایب ایارک -

 جواب داد: یمحل یبا ب ایارک

سر کارتون  نیه شما برک میرو برنج زودتر بخور زمیگوشتا رو سرخ کنم بر نی! بدار استایگشنه ات ن نکهیتو مثل ا -

 منم به درسم برسم. نیبزار

 :دیکرد در کمال احترام بگو یسع دییپایآرمان رو م یچشم ریکه ز یمن برگشت و در حال یرو دینو نگاه

 .دیاریب فیتشر دیشما فتخار بد یآبج -

 تکان دادم: یشان انداختم و سربه جمع ینگاه

 .دیشرمنده بنده رو معاف کن -

 کرد: یانیهمان احمد باشد پادرم زدمیکه حدس م یگرید آن

 .نیرو که انگار خوب بلد یچرا آخه؟ باز -

 اعتماد به نفس جواب دادم: با

 ستیمن ن تیخصاوال در حد ش یکارتها رو بلدم ول نیبا ا یبودن انواع و اقسام باز یهشت سال خوابگاه منیبه  -

 کنم. یباز بهیدر جمع سه مرد غر دونمیدوما صالح نم نمیبش اردیلیب زیم یرو

دو  یاجتماع تینشستنشان چقدر از شخص زیم یبودم با حرفم خوب بهشان رسانده بودم که رو یخودم راص از

داشت  یقیسدر هنر مو یچه کاره بود اما مطمئنا سررشته ا دانمینم کهنیآدم که با ا کیبرنامه و  ریمد کیخواننده 

 است. دیبع

 زد و رو به ارمان گفت: رونیاز اتاق ب سروش
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کاسه  میکرد یرو اوک زیکه همه چ یدم آخر نیداده، من برم درستش کنم نا ا ریارشاد گ دییآقا گاومون زا -

 .ختهیمون رو بهم نرکوزه

 خداحافظ، خانم دکتر خداحافظ شما. عایجم -

ار قبل مرا بهنوز در خاطر داشت که  کهنیا یاز جمع حساب نکرده بود بلکه برا یمرا جزئ نکهیکردم نه از ا تعجب

 خانم دکتر صدا کرده است.

رقتند.  اوشد و  یو احمد گرفته باشند بادشان خال دیرا از نو یبه زندگ دیکه پشت سر سروش بسته شد، انگار ام در

 و گفت: ختیر نیزم یرا رو شیاحمد کارت ها

 ؟یبابا پس شرطمون چ یا -

 باال انداخت و گفت: یشانه ا ارمان

 که. نیشرط، نبرد یشرط ب -

 خنده گفت: نیو ماب دیپر صدا خند احمد

 آرمان. یقالتاق یلیخ -

 یبه اعضا یدوست نداشتم کس چیه امد،یچرا حرفش به مذاق من خوش ن دانمیاما نم دیحرف خند نیبه ا آرمان

ود. پس من باو بود که مرد ناموس خوانده  شیپ یکند. آرمان عصو خانواده ام نبود درست اما کم ینیخانواده من توه

 :فتمقدم جلو رفتم و گ کی. آمدمیاو به حساب م یاز خانواده یعصو

 .نمکیم یسروش باز یآقا یمن به جا دینیرو مبلمان بش دیاریم فیاگه تشر -

 :دمیهر چهار مرد گرد و به من دوخته شد. سرم را بلند کردم و پرس چشمان

 ن؟یمگه شرط نبست بره؟یم یک دینیبب دییخواینم -

 آب دهانش را قورت داد و گفت: دینو

 کنسرت. طیدر حد چهار تا بل ،ینه شرط اونجور -
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جمل کرد و زودتر از  زیم یکارتها را از رو دیمبل نگاهشان کردم. نو یباال انداختم و در حال نشستن رو ییابرو

 به سمت مبلمان آمد و گفت: نیریسا

 خانم دکتر منتظره. دینیبینم گهید نییایب -

 زدیبخند ملکه از کنار اجاق گاز به من  ایمبل مقابل من نشست. نگاهم به ارک یجلو آمد و رو هیزودتر از بق خودش

 و بلند کرد و گفت: دیرا کش دینو قهیو  دیپر نییپا زیم یماند و از کارم مطمئن شدم. آرمان از رو

 یخانم دکتر هم به جا یقبل یزادامه همون با میکن یباز مییخوای. از اول که نمنمیبب نیپاشو برو سر جات بش -

 سروش.

 نشست و گفت: یمبل بغل یرو الیخ یب دینو

 .میرو برد طایببرمت بل گهیدو دست د میکه فعال پنج به چهار ینیبیبهت لطف کنم م خواستمیمن م -

 :دمینشست و دست را پخش کردم. برگه ها را باال گرفتم و پرس ارشیهم مقابل  احمد

 بود؟ یحاکم ک -

 سروش حاکم بود. ،ییشما -

و ه کردمبود. دوباره دست را نگا شیبه آرمان نگاه کردم که حواسش به برگه ها یچشم ریکردم و ز یرا نگاه دستم

اه کردم. بودند باز ارمان را نگ شانیکه در حال مرتب کردن ورق ها دمییپایآن دو نفر را م یکه چشم ها یلدر حا

از  که دستش یمعن نیبه ا یاستفاده کردم و چشمک تنگاهم را حس کرد که نگاهش را به سمتم برگرداند. از فرص

 به خودش آمد و بعد به گلدان درخت عیسر یلیپر است زدم. چند لحظه مبهوت نگاهم کرد اما خ یچه برگه ا

 کرد. بلند گفتم: یگوشه خانه اشاره نامحسوس سمسیکر

 .کیپ -

رقبا رو  یانداختم و حکم ها نیزم یرا رو کیپ یدستم، دو لو یپخش شد. بعد از استفاده از آس ها یبعد یها ورق

به برگه ها کردم و در  ینگاه میقابل ببررا با کوت طرف م یدور از باز نیکه ا میخواستیم گریدست د کی. میدرو کرد

به  یمقابل بود نگاه میدست ت نیبرنده ا کردمیشده بود را شمردم. هر طور که حساب م یکه باز ییذهنم برگه ها

 رونیسرباز خشت را ب میکه برده بود ییدست ها انیکه مشغول کل کل با آرمان بودند انداختم و از م شانیهردو
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 ییکردم و ابرو یزیانداختم. نگاه متعجب آرمان به من فهماند که دستم را خوانده. خنده ر نیزم یو رو دمیکش

 شد. شیهاچرا اشاره من باعث گره خوردن اخم دانمیاما نم دیبگو یزیانداختم مبادا چ البا شیبرا

 به عبعب انداخت و گفت: یافتاد ارمان بدون اشاره به تقلب من باد نیسرباز که زم ریز یها شماره

 .طیبل یب طیببرم، بل گهیدست د هی. نیحاال؟ کوت شد نیخورد -

ان انداختم به آرم ینگاه یچشم ریباش جوابش را داد و دوباره برگه ها را پخش کرد. باز ز "الیخ نیبه هم"با  احمد

نگاهم را  د شدن صربان قلب من شد.دو صربه کوتاه به قلبش زد که باعث تن عیحواسش کامال با من بود و سر نباریا

لما تابلو تر مس زا،یمونال یکردم. حاکم بدون حکم از تابلو حکمزدم و دل  ایبرگرداندم و دل را به در میورق ها یرو

 اعتراض رقبا درآمد: یمن رو شد صدا "دل یب"و حکم الزم کرد و دست  دیدست به ارمان رس یبود و وقت

 .دیکنیتقلب م نیتابلو شما دوتا دار ستیقبول ن -

 جواب داد: یالیخ یب یب ارمان

 .دیخوبه خودتون دست رو پخش کرد -

 به اعتراض افتاد: دینو باز

 .دیحکم کرده که خودش دل نداره؟ تابلو حواسمون بهتون نبوده تقلب کرد یچ یحاکم از رو -

 گفتم: یدستور  را مقتدر کردم میصدا

 نوش جونتون. دیتقلب کن میما بفهم نکهیبدون ا دیتقلبشه شما هم اگه تونستبه  یباز یِنیریش -

 نیزم یرا رو یب یتک و شاه و ب یبلند آرمان شد. سه برگه  یرا ساکت کرد و باعث خنده  شانیهر دو حرفم

 انداخت و سرخوش گفت:

 خوش بگذره. ستادنیلنگه پا ا هیدم در سالن  ونی. اقامیدوباره کوت، ما برد -

کان داد و تبه نشانه تشکر  یکرد. آهسته سر رمیکه نگاه آرمان عافلگ کردمیبا لبخند نگاهشان م انشانیکل کل م به

 بلند داد زد:

 ناهار آماده نشد؟ قهرمان گشنشه. نیا ایارک -
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 نبود! زیچ چیقهرمان بدون من ه نی. ادمیلفظ قهرمانش خند به

*** 

 کیو دست آخر پس از صرف شام در نزد میو گشت دمیو خند میگفت نیریو ش یمیروز قبل را کنار دوستان قد کل

 شب قبل نبود. ی. صبح روز بعد اما اصال به خوشمیشب خوشمان را به انتها رساند یاف س یشعبه ک نیتر

شکستن  که تا مرز یبه سمت در ختهیو همانطور خواب آلود و بهم ر دمیشدن در با وحشت از جا پر دهیکوب یصدا با

 و در را باز کردم. دمینداشت دو یله افاص

 دنیآنقدر سخت نبود که بخواهم از د ستیپشت در ک یشخص وحش نکهیبا آن حالت خماِر خواب هم حدس ا یحت

 آرمان تعجب کنم.

 متوقف شد و گفت: میموها یو رو دیتا باال کش نییپر از خشمش را از پا نگاه

 اد؟یدر ب گنیپرواز کنه بتونه از پارک دیمن با نیاالن ماش د؟یمن پارک کن نیبه شما اجازه داده پشت ماش یک -

 یور کنم و بدکه اول صبح با آن طرز در زدنش به جانم انداخته بود را از خودم  یرا کالفه فوت کردم تا استرس نفسم

 جواب دادم: یبا خونسرد دادشینسبت به داد و ب الیخ

 خوره؟یآپشن پرواز نداره؟ پس به چه درد م دیگیم یعنی یگرون نیبه ا نیماش -

 :دیکرد و در صورت من توپ ادیرا فر تشیعصبان باز

 نه؟ ای یرو بردار نتیماش یایم -

 تفاوت گفتم: یپس باز ب کندیاش م وانهیام د یخونسرد دانستمیم

 .امیتنم کنم االن م یزیچ هیصبر کن  قهید هیباشه بابا  -

 و به عمد بلند بلند نق نزدم: دمیصورتش کوب یرا رو در

 .شهیهالک م هیخبر نداره شب شه،یجذاب م یلیداد بزنه خ کنهیکنه، فکر م دادیفقط بلده داد و ب -

شده ام انداختم و در را  دهیدرهم تن یموها یو کاله خز دارش را رو دمیهمان بلوز و شلوار تنم، پوش یرا رو کاپشنم

 :دمیرا پشت سرم شن شیرفتم که صدا نیپشت در به سمت ماش یتوجه به موجود عصب یباز کردم و ب
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 هالک؟ یگفت یبه من بود -

 گفتم: یمعنادار یانداختم و با خنده تشیبه پوست کبود شده از عصبان یسمتش برگشتم و نگاه به

 .یشرک هیشب شتریشما ب فه،یهالک ح یگیراست م -

ر آن را از پشت س نینشستم و با دو فرمان ماش نمیبلند شد پشت فرمان ماش شیکه از گوشها یتوجه به دود یب و

زاحم را م نیتوانسته بودم حال ا نکهیشدم و سرخوش از ا ادهیپ نیدربند تا کنارش کشاندم و از ماش یپا اهیس وید

 باعث توقفم شد: شیبه سمت خانه رفتم که صدا رمیبگ

 ودنه.بهتر از جادوگر بدجنس ب یلیشرک بودن خ -

 :دمیگره خورد و حق به جانب پرس نهیس یسمتش برگشتم و دستم رو به

 منظور؟ -

 :دیدر صورتم توف یآهسته ا یشد و با صدا کیقدم به من نزد کی

ودت بگو تو قسم حضرت عباس رو؟ خ ایتو، ُدم خروس رو باور کنم  یدرباره دیبا دونمینم نهیمنظورم ا -

 یبرو چشمک زدن به پسر مردم و دل یکه روزش رو با ورق باز یاون ای شهیکه نمازش قضا نم یدختر ؟یکدومشون

 اد؟یشب خونه نم مهیو شب تا بعد از ن کنهیکردن از مردها شب م

مردم شب  یپسرها یو چشمک زدن برا یمات ماندم، دختر دوم من بودم؟ من روزم را با دلبر یلحظه ا یبرا

 نبود!  نیسنگ یلیداشت؟ خ یتاوان نیو خوش بودن من چن دنیروز خند کیفقط  کردم؟یم

 :دمیدر صورتش غر یمحکم یرا قورت دادم و با صدا زدیچنگ م میکه به گلو یبغض

 سوال ببره. ریمنو ز تیشخص یکس دمیحرف دهنت رو بفهم، من اجازه نم -

 ؟یدوم ای یرو؟ اول تتیکدوم شخص -

و رو برگرداندم تا به  ختمیصورتش نشست، نگاه آخرم را با خشم در چشمانش ر یاراده از جا در رفت و رو یب دستم

مچ دستم را از پشت سر  دهیاجازه ظهور دهم اما قدم اول به دوم نرس میامن خانه ام پناه ببرم و به غم ها میحر

 کیدر نزداش متوقف شدم. انق نهیک به قفسه سینزد ییو جا دمیاراده چرخ یب د،یگرفت و به سمت خودش کش
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. دستم در دستش به درد افتاده بود و حتم داشتم دمیدیهم به چشم م راهنیپ ریاز ز یبودم که طپش قلبش را حت

 زدم: ادی. فرشکستیحتما م فشردیآن را م شتریب یاگر کم

 .یدستم رو ول کن عوض -

 من هوار زد: ادیتوجه به فر یب

 .شکنمیمن بلند بشه رو م یکه رو یبزنه، دست یلیتا حاال جرات نداشته به من س یکس -

 لند شد:ب میکه دردش باعث شد دستم را رها کند دو قدم عقب رفتم و باز صدا دمیکوب شیبه ساق پا یپا ضربه ا با

 .یستیحرفا ن نیمال ا -

دادم و با  اساژم یمچ دستم را با دست سالمم کم دیمالیرا م شیزانو زده بود و ساق پا نیزم یتوجه به او که رو یب

 خودم نق زدم:

 دستش رو دستم افتاده. یکه جا یِانقدر وحش ،یبشکنه دستت اله -

 :دیلرزیهم از شدت درد م ادشیفر یصدا

 ناقص شد. نمینازن یپا ،یستین ینه که خودت وحش -

 ته دل جوابش را دادم: از

 به جهنم. -

 اورمیا در بپرا از  سمیفرصت کنم کفش خ نکهیاما قبل از او با چند گام بلند خودم را به در خانه رساندم  دمیچرخ و

 .دمید نیبلند آرمان به عقب برگشتم و او را نقش زم ادیفر یبا صدا

رفته  ریالفه شدم و مسام ک ی. از دلرحمدیرفتنم را بر یاش پاآخ و ناله یتوجه به او به خانه بروم اما صدا یب خواستم

و  ادمستیا کردیافتاده بود و دست چپش را در دست گرفته بود و ناله م نیزم یسر او که رو یرا برگشتم و باال

 :دمیپرس

 چت شد؟ -

 کردن من گذاشت: نینفر یهم برا ییجا شیناله ها نیماب
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 دعات مستجاب شد.  یکه تا دعا کرد یتو روحت، مگه تو مستجاب الدعوه ا یا -

 زد: داد کبارهیزانو زدم که  نیزم یرو نشیتوجه به نفر یب

 .شبیزده از برف د خی نیزم ینخور زیبپا تو هم ل -

 باال رفت و گفتم: میابروها

 !یجالب یایبشنوم. چه دن نینفر دیمن با یکرد یاطیاحت یبود تو ب زیل نیبگو زم نویآهان ا -

 چشمانم شد و گفت: رهیخ

 دستم بشکنه. یتو دعا کرد -

 در دست گرفتم و در همان حال گفتم: اطیرا با احت دستش

 نه؟ ایشکسته  نمیزبونت بِبُره. بده بب کردمیدعا م شهیاجابت م عیانقدر سر دونستمیاگه م -

 به هوا رفت: ادشیبود که باز فر دهیهنوز به دستش نرس دستم

 گمتیآخ آخ دست نزن شکسته م -

 جا بلند شدم و گفتم: حاصل کردم از نانیاش اطم یو از شکستگ دمیدستش را د یکبود

 ییجا یباشه پس پاشو ببرمت درمونگاه -

 طلبکار باشد: رفتینم ادشیهم  دنیدرد کش نیماب یحت

 .یچیدرمونگاه که ه امیمن با تو بهشتم نم -

بلند شدن و نشستن پشت فرمان را نگاه  یگام عقب رفتم و تالشش برا کیو  دمیرا در صورتش کوب "به جهنم" باز

اما حاضر نبود از من کمک بخواهد،  دیکشیعربده از سر درد م کی دادیکه به خودش م یکردم. پسر لجباز با هر تکان

 یتا پا کندیرا تحمل م یبود که چه درد دایهم پ هفاصل نیاز ا یبه زحمت پشت فرمان نشست و استارت زد اما حت

بلند  ادیکه از دستش بلند شد و در فر یتق یخواست در را ببندد اما خم شدن همان و صدا اش بماند. یلجباز

و  دمیکش رونیکاپشنش را گرفتم و به ب نیآست شیها یتوجه به بچه باز یخودش گم شد هم همان. جلو رفتم و ب

 گفتم:
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 کنم برسونت درمانگاه. داریرو ب ایاون سمت تا برم ارک نیبرو بش ایب ،یندار یبه کمک کس ازین دمیباشه بابا فهم -

 صبح زود امتحان داشت رفت دانشگاه. ست،ین ایارک -

 و طعنه زدم: دمیکش یپوف

 خودم برسونمت؟ امیاگه برم لباس بپوشم ب خورهیبرنم تیبه مردونگ -

 به من انداخت و گفت: صالیاز سر است ینگاه

 ؟یچ دایپس آ -

حواسش بهش  کنمیم دارشیهستش. ب نمیریمنه، ش شیخوابوندش پ نییاوردش پا ایارک دمیرس یوقت شبید -

 .مییایو ب میبر عیباشه تا ما سر

 گفت: یحال نزار با

 .رمیمیپس زود باش دارم م -

 را به سمتش گرفتم و گفتم: نمیماش چییزحمت خنده ام را خوردم و سو به

 .امیلباس بپوشم م عیمنم سر نیتو ماش ینیتا تو بش -

 کرد و گفت: خوردیکه در دست من تاب م یچییبه سو یبد نگاه

 .گهید میریمن م نیبا ماش هیچه کار -

 جوابش را دادم: رفتمیکه به سمت خانه م یو در حال دمیرا در دست سالمش کوب چییسو

ومات رو بلد نده اوتبا د یهم رانندگ نمیدوما بخوام بش نمیشیخودم نم نیجز ماش یفرمون چیاوال من پشت ه -

 . ستمین

 را از پا کندم و گفتم: کفشم

 .امیم پوشمیصبر کن االن م-
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 دمیسف نیو شلوار ج ینفت یام را با پالتو آب یرفتم تا بلوز و شلوار عروسک یخانه برگشتم و به سراع کمد لباس به

آورد و خواب  رونیب یپهن کرده بودم کم شیتخت خودم برا نییکه پا یسرش را از رخت خواب نیریعوض کنم. ش

 :دیآلود پرس

 ه؟یسر و صداها چ نیچه خبره! ا -

 پالتو فرو کردم و جواب دادم: نیرا در آست دستم

 ا من برگردم. باشه؟تباشه  دایدرمونگاه. حواست به آ برمشیتشن شکسته دارم مغول نیدست ا ستین یزیچ -

 بالشت نشست و چشمانش را بست. یگفت و باز سرش رو یهوم

 دور گره دادم و به سمت در رفتم. کیو دور گردن  دمیافتم را سرم کشب شال

کوتاه  در عمرش بدون بحث کردن کباری یکه باالخره برا دمیفهم دمیخودم د نیسمت راست ماش یرا که در صندل او

گرفتن  یرفتم و پشت فرمان نشستم و دستم را برا نیلبم شکل گرفت و به سمت ماش یرو یآمده است. لبخند

که  یموتیزد. با ر هیتک یگاه صندل هیتک هرا در دستم انداخت و سرش را ب چییدراز کردم. با دست راست سو چییسو

 وصل بود در را باز کردم و دنده عقب گرفتم. جییبه سو

را  دایر قبل ابا که یمارستانیاز شدت درد ناله کرد تا باالخره به همان ب ایبهانه نق زد  یو ب لیدل یب ایرا  ریمس کل

 .میدیآورده بودند رس

 پارک کردم و گفتم: یرا کنار نیماش

 کمکت کنم؟ ای یش ادهیخودت پ یتونیم -

 بهم. دهیبدختر چس هیکه  ننیبب یمردم منو در حال یمونده اول صبح نمیخودم، دستم شکسته نه پام. هم تونمیم -

 نیودن اپررو ب زانیدر م یریتاث چینگاهم ه دمیفهم یاش ماندم و وقت رهیلحظه با چشمان گرد شده از تعجب خ چند

 او نگاهم را به آسمان دوختم و گفتم: یبشر ندارم به جا

نداشت،  یاش که آزار چارهیمن اشتباه کردم، لطفا دفعه بعد چوبت رو به زبونش بزن نه دستش. دست ب ایخدا -

 .مونهیعقرب م شیزبونشه که مثل ن

 است. دهیحرفم را شن دادیلبش نشان م یشد اما لبخند محو رو ادهیپ نیماش از
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م اما مرد دورش همان، جلو نرفتم و از دور نگاهش کرد ختنی. ورود همانا و رمیسرش وارد بخش اورژانس شد پشت

شدنش از دست چپش باعث دردش شد با دو گام  زانشیگرفتن عکس و آو یبرا یدختر یکه اصرار ها دمید یوقت

مع شده که دورش ج یبلند به تمام افراد یحرکت از او دور کردم و با صدا کیرا جلو رساندم و دختر را با  خودم

 بودند تذکر دادم:

اگر  شمیدرمان مراجعه کردند ممنون م یسرپا بمونن برا ادیز توننیدستشون شکسته نم یآذر یآقا دیببخش -

 .رسنیاول دستشون رو به پزشک نشون بدن بعد حتما خدمتتون م دیاجازه بد

و او را  کاپشنش را گرفتم نیحرفها آست نیمن شروع شد و با گفتن هم کبارهیکه با حضور  ییتوجه به پچ پچ ها یب

 گفتم: دیچرخیارمان م یکه نگاه مشتاقش رو یو خطاب به پرستار دمیکش یپرستار شنیتا مقابل است

  د؟یسیپزشک براشون بنو تیزیو هیهمراه من دستون شکسته، ممکنه  دیسالم ببخش -

 بان آمد:زکم کند با همان لبخند پهن به  یاز شدت لبخندش کم یحت ایآرمان بردارد  ینگاهش را از رو نکهیا بدون

 .ندازمیاالن خارج از نوبت کار شما رو راه م دیچند لحظه صبر کن یآذر یبله حتما آقا -

 گفت: ینیریبرگشت و با خودش عیاتاق دکتر رساند و سر یعجله خود را به در با

 .دیاریب فیسمت تشر نیاز ا یآذر یآقا دییبفرما -

تم و در دل انداخ دیباریاز آن م اقیپرستار که اشت یبه سرتا پا یاز جا بلند شد و همراه پرستار رفت. نگاه ارمان

ا همه دختر کنهیکه فکر م شهیبشر انقدر پررو م نیدختر هستن معلومه ا نیامثال ا یتا وقت "اعتراف کردم 

 "هستن زونشیآو

 به سمتم برگشت و گفت: دهیبه اتاق نرس آرمان

 زم؟یعز یایتو نم -

ناک اوتم  اشیبود که حرف بعد یرا با چه کس زمیکردم که بفهمم عز یکه با من بود اما... دور و برم را نگاه نگاهش

 کرد:

 .گهید ایجان ب الیخ -
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دم را به او که با سه گام بلند خو یاز جا بلند شدم و در حال خورد،یاز کجا آب م شیهاحرف نیمتوجه شدم ا تازه

 زدم: زیکنار گوشش و ستادمیکه مبهوت من مانده بود ا یپرستار یرساندم و به جا

 .شکنمیدستتم م یکیاون  زنمیکه م ایاطرافت از من سواستفاده کن یبخاطر پروندن مگسا گهیدفعه د نمینب -

بلند  شیکه مقابل پا یو خطاب به دکتر مینگفت همراه هم وارد شد یزیچ میبود دهیو چون به اتاق دکتر رس دیخند

 گفت: اقی. دکتر با اشتمیشد سالم کرد

 افتاده؟ یبد نباشه جناب. چه اتفاق ز،یعز یآذر یبه به آقا -

 آرمان من جواب دادم: یجا به

 تنشون جا موند. ریخورد افتادن دستشون ز زیل خی یشون روپا -

ن بلند شد. به من کرد و بلند شد و به سراغ ارمان رفت دستش را در دست گرفت که باز عربده ارما یقینگاه دق دکتر

 دکتر گفت:

کجا رو  قیدق میکه بدون دیریعکس بگ هی شتریب نانیاطم یبرا یدستشون رو تکون داد ول شهیشکسته نم ایبله گو -

 .میریگچ بگ

 نوشت و به دست من داد. تشکر کردم و  کمک کردم از جا بلند شود. ینسخه ا یرو یزیچ

له نشسته فاص یرفتن و اماده شدن عکس را ارمان به گرفتن عکس با هوادارانش گذراند و من با کم یولوژیراد فاصله

 نیردم مگر اکو با خود فکر  گرفتیژست م شدیمتش گرفته مکه به س ییها نیدورب یبرا کهکردمیبودم و او را نگاه م

 یاشت! صداند یاالن درد یعنیگوش مرا کر کرد.  شیرا با آخ و اوخ ها مارستانیخانه تا ب رینبود که مس یادم همان

 کردیه نام ارمان را صدا مک یو مقابل پرستار از جا بلند شدم کردیکه نامش را صدا م دمیرا شن یولوژیمسئول راد

 :دیباال انداخت و حق به جانب پرس ییو بله گفتم ابرو ستادمیا

 ن؟یهست یشما آرمان آذر -

 گذاشته بود از دستش گرفتم و طعنه زدم: شخوانیپ یعکس را که رو پاکت

 .زدلشمیبنده عز ریخ -
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ه سمت ارمان . بنمیرا نب یولوژیمسئول راد یسرخوش ارمان از پشت سرم باعث شد نگاه خصمانه یخنده یصدا

 در هم کردم و گفتم: یبرگشتم و اخم

 !میهست بگو ما هم بخند یخنده دار زیچ -

 ریاو هم تاث یحرفم انگار رو گفتم،یم کردندیم جادیکه سروصدا ا ییسرکالس به دانشجوها شهیحرف را هم نیا

 مانده بود جواب داد: یکه باق یگذاشت که خنده اش را جمع کرد و با لبخند

 دلم. زِ ینه عز -

 و گفتم: دمیکاپشنش را گرفتم و کش نیکه خودم هم خنده ام گرفت باز آست دیکش یرا جور "زدلمیعز"

 .یآخ و اوخ کن دمیدیدرد دست تو فقط واسه منه؟ موقع عکس گرفتن نم نمیمتقلب، بب ایراه ب -

 حرص دادن من طعنه زد: یو برا دیباز خند سرخوش

 پاتو دراز کن. یناز کن ندار یگفتن، ناز کش دار میاز قد -

 حرص گفتم: پر

بودن که  ییموناهنازکش شما  یآذر یآقا نی! اشتباه گرفتهیناز کشت ک یاز تو من قلم کنم که بفهم ییچنان پا -

 نه من. گرفتنیفرط فرط باهاتون عکس م

 شد. اتاق دکتر را باز کردم و اشاره زدم که داخل برود، لبخندش را پهن تر کرد و وارد درب

 

نم خا یفرستاد. پرستار مرد از پرستارها یریعکس دستور گچ گرفتن داد و ما را به اتاق گچ گ دنیبا د دکتر

لعه کرد و ارمان خودش را به نشناختن زد دستور پزشک را از من گرفت و مطا دنیخوددار تر بود که با د مارستانیب

 خطاب به من گفت: کردیکه پک را اماده م یدر حال

 ارن؟یلباسشون رو درب دیم لطفا کمکشون کنخان -

 اراده از زبانم در رفت: یتعجب کردم که ب یقدر به

 من! -
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 :دیبه سمتم برگشت و مشکوک پرس مرد

 د؟یندار شونیبا ا یبله شما، مگه شما نسبت -

 اهسته ارمان از پشت سر در گوشم نشست: زیو و زیو یصدا

 رفت؟ ادتی ،یزدلمیعز گه،یچرا د -

در  یولوژیبه سمتش برگشتم و کاپشنش که از بعد از راد یعصب د،یمسخره اش خند یخودش سرخوش به شوخ و

 :دمیدستم مانده بود را به سمتش پرت کردم و غر

 .کنمیصداشون م رمیاالن م رنیامضا بگ دنیصف کش رونیدلت که ب یزایعز -

کردن  برد که قصد ترک ادمیاز  یزنگ گوش ی. صدااتاق را ترک کردم یریبدون پاسخ دادن به مسئول اتاق گچ گ و

 هادم بلند شد:ننام زارع آه از  دنیپالتو دراوردم و با د بیرا از ج یداشتم. گوش گرفتیرا به سخره م زیاو که همه چ

 نیزارع، سالم خوب هست یبله اقا -

 نگران شدم. نیاوردین فیتشر نیشتدا یسالم خانم دکتر. امروز بعد از ظهر کالس جبران -

سه نشسته بود تعجب کردم و جواب  یعقربه کوچک که رو دنیشد و از د دهیکش مارستانیساعت ب یرو نگاهم

 دادم:

 ستم در رفت.زمان از د مارستانیاومد مجبور شدم برسونمشون ب شیاز اقوام پ یکی یبرا یشرمنده مشکل -

 کنم به دانشجوهاتون بگم برگردن خونه؟ نسلامروزتون رو ک یانشاهلل که خدا شفاشون بده پس کالس ها -

اده جواب ار یکردم و رو گرفتم و ب آوردیبه او که به کمک پرستار مرد لباسش را درم یدر نگاه یو از ال برگشتم

 دادم:

 .دیبله لطفا کنسل کن -

 کنم و به خانه برگردم. شیرها نجایداشت ا ازیاو به کمکم ن یوقت امدینم دلم

همان پنج سانِت  یزدن از ال دیردم و به سمت در اتاق برگشتم که دو دختر را کنار در اتاق در حال درا قطع ک تماس

 پچ زد: یگریاز آنها کنار گوش د یکی. دمیباز در د مهین
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 داره المذهب. یکلیچه ه نیبب یوا -

 با افسوس جواب داد: گریدختر د و

 پک رو رد کرده قشنگ ده دوازده پک هست. کسیآره به خدا فکر کنم س -

 .ینیبب ایرو یشب تا صبح روش سر بزار دهیقشنگ جون م نیبازوهاش رو بب -

 بازو رو داره بر و نیکوفتِ دختره بشه که ا مارستان،یاومده ب مونیم یریکبیدختر ا هیهمراه  دتشید گفتیم الیل -

 از ته دل گفت: گرید دختر

 .نیآم یاله -

سبتا بلند و ن یتر رفتم و با صدا شیقدم پ کینخندم  فیاراج نیتا به ا رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو نیاز ا شتریب

 خطاب به ان دو موش کوچک گفتم: یلحن محکم

 رد شم. خوامیم دیدیزدنتون تموم شده و اجازه م دیخانمها اگر د دیببخش -

 :دیاز آنها شجاعت به خرج داد و پرس یکیدو با ترس به سمتم برگشتند و  هر

 ؟یوارد ش یبخوا یدیکه به خودت اجازه م یباش یشما ک -

 کرد و طعنه زدم: دایام به شکل لبخند نمود پ خنده

 هستم. مونیم یریکبیا یمن همون دختره -

دم و وارد ز یانه او مثل ماست وا رفتند. لبخند فاتح امدهیرا تمام و کمال شن شانیدو متوجه شدند که حرفها هر

ه به زحمت در کگفتنِ مرد پرستار رو به آرمان  "خانم واشتری"توجه به  ی. بدمیکوب شدم و در را پشت سرم به هم

 :دمیلباسش بود پرس نیحال تن کردن آست

 تموم شد؟ -

 را تن کرد و گفت: نیتکان داد و باالخره آست سرس

 .ومدیم ییصداها هیچه خبر بود؟  رونی. بمیآره لباس بپوشم بر -
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پس  دهیآن دو نفر را شن یحرف ها که او هم تمام دمیکردنش نداشت فهم یدر مخف یکه سع یسوالش و لبخند از

 نشسته بود آهسته گفتم: شیرو یکه گچ آب یبه دست نیپوشاندن آست یگام جلوتر رفتم و در  حال کمک برا کی

 .رفتنیتا پکت غش و ضعف م دلت بودن داشتن واسه ده دوازده یزایدوتا از عز -

 آورد: میبه رو میمستق ریرو نرفت و غ از

 بود پس؟ یچ مونیم یهیقض -

 دم:جواب دا راهنشیپ یو در حال بستن دکمه ها اوردمیلبخند پر از منظورش نشست اما کم ن یرو نمیخشمگ نگاه

 پک داره. کسیکه س هیمونیم هیات شب افهیق گفتنیم گهیبا تو بودن د -

و  دمیدکمه را بستم و عقب کش نیآخر اوردمیخودم ن یگوشم را لرزاند اما به رو یبلندش پرده  یخنده  یصدا

 گرفتم تا دستش را در آن فرو  کند.کاپشنش را مقابلش

 بار به گوشم شک کردم: نیاول یآمد و برا نییو از تخت پا دیرا پوش کاپشن

 .یدیزحمت کش یلیممنونم امروز خ -

ان بود؟ کدام آرم نیبود من نبودم، خودش بود. ا یتیکه دو شخص ینه انگار کس کرد؟یاز من تشکر م با من بود! او

 دانست؟یکه مرا ناموس خودش م یگریآن د ای کردیم یادآوریرا  "احسانا نیوبالواد"آنکه به من 

 خطرناک بود. یلیمرد خ نینکنم. فکر کردن به ا ریتکان دادم تا افکارم را با او درگ یسر

دستِ  انشیشد که برا یطرفداران میعظ لیس ریآمد و باز درگ رونیمرد پرستار تشکر کرد و همراه من از اتاق ب از

ت داشت را که در دس یی. آهسته برگه هاخواستندیحال هم از او امضا م نیدر ا یشکسته و حالِ بد او مهم نبود و حت

 از او گرفتم و در گوشش زمزمه کردم:

 .نیسمت ماش ایخودت رو خالص کن ب یجوریکنم توم  هیتسو مارستانیبا ب رمین مم -

صف  یل. معطستادمیا مارستانیب یخودم باز کردم و در صف حسابدار یبرا یراه تیجمع نیتکان داد و من از ب یسر

وار شد و ز کرد و سو در را با دیمعطل برگشتن حضرت آقا شدم. باالخره از راه رس نیساعت هم در ماش میبه کنار ن

 گفت: عیسر
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 .ومدنیبرو برو تا ن -

 را از جا کندم. نیآف ماش کیت کیرا اطاعت کردم و با  حرفش

 

گاه نبه ساعت  قیخم شد و دق کبارهیافتاد و  نیماش یداد و نگاهش گذرا به ساعت جلو هیرا به پنجره تک دستش

 کرد و گفت:

 درسته؟ نتیساعت ماش -

 را به شیها بیو ج دیتنش کش یو مبهوت پاسخ مثبت دادم. دستش را رو دمیو عقب کش دمیترس یواکنشش کم از

 و عاقبت گفت: دیکوب یشانیبه پ ینکرد مشت داشیپ یگشت و وقت یزیدنبال چ

 جا گذاشتم. نمیماش یرو تو میکس بهم زنگ نزده. گوش چیچرا از صبح ه گمیم یمن ه -

 رد:نک دایکوتاه تر از من پ یواریه داشت و فکر کرد و دست آخر دنگ یشانیپ یلحظه همانطور مشتش را رو چند

 .گهیتوه د ریهمش تقص -

 قصدش را ندارد طعنه زدم: دمید ینگاهش کردم بلکه از رو برود اما وقت رهیخ یکم

 .مارستانیونم بکار خودم شدم که شما رو برس الیخینکردم که فقط ب یقابل شما رو نداشت. کار کنمیخواهش م -

 رو نرفت و باز حرف خودش را زد: از

 االن من تو سالن کنسرتم، در حال ساندچک بودم. یکردینم نمیاگه نفر -

 شد: دهیکوب یشانیپ یباز مشتش رو اوردیرا به خاطر ب یمهم زیانگار چ کبارهی و

 رفته بود. من امروز ساعت هفت سمنان کنسرت دارم. ادمیکنسرت، اصال  یوا یا -

 اراده گفتم: یو ب دیعجب باال پراز ت میابروها

 .میساعت حساب نکن نیا یتهران رو تو کیه تراففقط از تهران تا سمنان سه ساعت راهه تازه اگ -

 و آهش دلم را سوزاند: دیکش شیسالمش را از صورت تا موها دست
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کنسرت  چقدر زشته بگن یدونی. مرهیسوال م ریبدم به جهنم اعتبارم ز دیکه با یخودم، حاال خسارت دونمیم -

 .بندهیبام قرار داد نم یکس گهید ومد؟یلغو شد چون خواننده ن یآرمان آذر

پارک  اراده استارت زدم و در حال خارج شدن از یدلم را سوزاند که ب یاش به قدر ینگاهش کردم و کالفگ قیعم

 را به سمتش گرفتم: امیگوش

ه سمنان ب ریمس نیتر کیو کم تراف نیتر کینزد نیتو گوگل مپ بب . بروداستیرمزش سال تولد آ ریبگ نویا ایب -

 کدومه.

 یبلش تکانرا دوباره مقا یگوش ده،یدرست نشن کردیسرش را بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد انگار که فکر م کبارهی

 دادم و گفتم:

 .ستیمن که مثل تو، دنده اتومات ن نیدنده عوض کنم ماش دیبا گهید ریبگ -

 یز کمارا از دستم گرفت و قفلش را باز کرد و بعد  یدر کارش نبود فقط گوش یزد اما باز هم تشکر یپهن لبخند

 کلنجار رفتن با آن گفت:

ش بهش خبر بدم بزنم به سرو تیزنگ با گوش هی. اشکال نداره یعتیهست، بنداز سمت شر میکیاوف چه تراف -

 م؟یداشته باش ریساعت تاخ میممکنه ن

 زن.نه زنگ ب -

 را گرفت و در همان حال نق زد: یا شماره

 لمیف دیپرا یتو یرمان آذراز آ یکیاگه  ،کیتراف نیا یبشه تو یحاال چه سوژه ا میخودم اومده بود نیکاش با ماش -

 ده؟یچرا جواب نم نیو تو نت پخش کنه. اَه ا رهیبگ

و به ا یامروز چقدر خدمات مهم داندیکه نشستن در آن را کسر شان م ینیماش نیکه هم اوردمیخودم ن یرو به

ود بنشسته  شیکه او رو یایرا از پشت صندل ریآفتاب گ یبه سمت راست خم شدم تا پرده ها یرسانده و فقط کم

 یبه واکنشش زدم و ب یو چپ چپ نگاهم کرد. پوزخند دیکرد و خودش را عقب کش ریکه انگار سوتعب اورمیدرب

و دستش  دمیکش رونیب یصندل بیبرخورد نکنم پرده ها را از ج ییجلو نیکه حواسم بود به ماش یوجه به او در حالت

 دادم و گفتم:
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 یرو تو ریکب یآرمان آذر یمبادا کس یپرده ها رو بدم بهت بزن خواستمیندارم م ینترس ظرف عسل، با تو کار -

 بره. تتیثیآبرو و ح نهیبب ریصغ دِیپرا

 کند: حیکرد کالمش را توج یها را از من گرفت و در حال نصبش سع پرده

 ه.عقل مردم به چشمشون یدونیفقط خودت که بهتر م شهینبود که کسر شانم م نیمن منظورم ا -

 .دمیچسب یآمده را دو دست شیسمت کش آمد و فرصت پ کیاز  لبم

رش بره خونه اش روز به دعوت براد هیکه  نیه همداشته باش یتیزن چه شخص هی ستیمثال اصال مهم ن دونمیآره م -

 .شهینم دهید گهیکار خوبش د چیکه ه یدختر بد شهیکنه اون وقت م یقرن بخواد باز نیبعد چند یسرگرم یو برا

 :دمیلب گفت اما شن ریز

 بودم. یعصب کمیبدقضاوت کردم،  دیببخش -

 ؟یاز چ -

 :چاندیو بدون جواب به سوال من حرف را پ دیکش ینگاهم کرد و دست آخر آه هیثان چند

 بدم بهش بگم زنگ بزنه؟ مایپ هیاشکال نداره  ده،یجواب نم نهیبیفکر کنم سروش شماره ناشناس م -

 پدال گاز فشردم و گفتم: یرا رو می. پامیزد رونیب کیاز تراف باالخره

 داشته باشه. ینه چه اشکال -

 

 نکهیبل از ازنگ خورد ق یگوش امیارسال پ دییبعد از  تا هیکرد و چند ثان پیتا یزیرا آورد و تند تند چ امیپ صفحه

 ست خودش تماس را وصل کرد و گفت: یفرصت کنم بپرسم چه کس

 هیجا گذاشت... نه بابا دزد چ نمیو ماشترو  می... نه بابا گوش؟یدیجواب نم بهیشماره غر یمگه دختر شونزده ساله ا -

 ریاختساعت  هیساعت  میفقط ممکنه ن رسونمیبودم. نه تو راهم خودم رو م مارستانیبمچ دستم شکست تا االن تو 

وم دبه سانس  رشیکه تاخ کنمیدو سانس جبران م نیب میتاکیوقت بخرن عوضش بر کمیداشته باشه بگو بچه ها 

 ...سای... واستی... نه شماره خودم نیبرنامه ا ریتو مد دونمیرو نم زایچ نیمن ا گهینکشه... آره... د
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 :دیخطاب به من پرس نباریاز دهانش فاصله داد و ا یرا کم یگوش

 اومد بهت زنگ بزنه؟ شیپ یاشکال نداره اگه کار -

 را کنار گوشش گذاشت: یگفتم که دوباره گوش "نه"کوتاه  یلیجوابش خ در

 ... خداحافظکنمیم مویخط بزنگ... باشه سع نیاومد به هم شیپ یآره کار -

 گفت: کردیم مشینگهدارنده تنظ هیپا  یکه رو یگوگل مپ گذاشت و در حال یرو را یگوش

 بنداز تو اتوبان. چیاز سمت راست بپ -

 کرد: هیزد و چشمانش را بست و گال هیتک یگاه صندل هیرا به تک سرش

 بود امروز. یچه روز خسته کننده ا -

 بخواب. کمی یخوایاگه م -

 باز کرد و گفت: مهیچشمش را ن کی

 ؟یشیاشکال نداره؟ تو جاده خسته نم -

 خوابم نبره. زارمینه آهنگ م -

 ادامه دادم: داشتمیضبط را برم موتیکه ر یدر حال و

 .کنمیم دارتیسمنان ب کیتو بخواب نزد -

همه  نیزد، ا بیدر دلم نه یآوردم که مزاحم استراحت او نباشد. کس نییرا انقدر پا شیرا روشن کردم و صدا ضبط

 یمعن چیه""داشته باشه؟ سر وجدانم تشر رفتم  تونهیم یکه ندونسته تورو قضاوت کرد چه معن یبه کس سیسرو

 "ستمینداره فقط من مثل اون بد ن یا

کردم و با خود  یبه او که خواب بود نگاه یچشم رینبود. ز یتا سمنان فاصله ا گریرا رد کرده بودم و د گرمسار

اما از  گذاشتیم شیبه نما میعقربش را برا شیخواب بود تا کمتر آن ن دمشیدیکاش هر بار که م اعتراف کردم

سر  نطوریو حوصله من ا شدینم یدر سکوت سپر ریکل مس دیبود شا داریبا خودم اعتراف نکنم اگر ب شدینم یطرف
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 ی.  صداشدیاز او بلند م دنیبود که هنگام قلت یکوتاه یله هافقط نا ریموجود در طول مس ی. تنها صدارفتینم

 خوان شدم:با خواننده هم یخفه ا یبا صدا یو کسل یاز خواب آلودگ یریشگیپ یو برا ادکردمیدرج ز کیضبط را 

 

 رَه  شیخوند و ، َجوون الال

 َخندِس ی، وَل یدلش پُر ب 

  ی، وَ کوِلش ب مَهیبارِ ه هیَ

 َلرزِسیوَسَرما ، دَهسِش ا 

 رَه  شیخوند و ، جَوون لَال

 ، مِن ِبتُم مُنده یبُغض هیَ

  ایدن یَفهمِسُم ، مِن ا مِ

 مُرده ! شی، هَرَک ، دَ  مهیتیَ

 خدا گشتُم  نیعمر ، وَد هی

 ، مِ نَونِهسُم یب میتَ  خدا

 خوندیلَال ا می، س یب خدا

 ، مِ نوِنهسُم یب میخدا دَ 

  میس یله واب، قب مَزارِش

 مُردَن بو هیِِم شک دارُم ،  

 ، مِ َفهمِسُم  میخَرسَل دَ وَ

 ، زَن بو ! َترهیهَم ، ا خُدا
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 ، مِ نونِهسُم  یب یلیا هیَ

 لهیزَمونَه ، روِز خَش ، ن 

 بامِه  خَِکشی، بو م یهَن

 لهیاسِمش ، قَسَم ا یهَن

 

 ؟یخونیم یچ -

 قلبم گذاشتم و گله کردم: ی. دستم را رودمیاز جا پر کبارهیو  دمیترس شیصدا از

 .میترسوند -

 گفت: دیکشیکه دستش را گوشه چشمش م یتکان خورد و در حال شیدر جا یکم

 گفتم بپرسم. دمیفهمیقصد ترسوندنت رو نداشتم زبونت رو نم دیببخش -

 ؟یشد داریمن ب ی. از صدایداریب دونستمینم ینه آخه فکر کردم خواب -

 جمع و جورتر نشست و جواب داد: یکم

 .دمیفهمینم یخوندیم یبودم، خوندنت برام جالب بود، به چه زبون دارینه ب -

 حواله اش کردم و جواب دادم: ینگاه مین

 .یاریبخت -

 باشه! یاصالتت بوشهر کردمیفکر م -

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 ستان.خوز یِ اریاز سمت مادر بخت میاز سمت پدر بوشهر -

 اش باعث لرزش شانه اش شد: خنده
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 .یهست یپس از دو سمت دختر بندر -

 کوچکش لبخند زدم و جواب دادم: یشوخ به

 گفت. شهیم -

 .شدیم یچ شیمعن ؟یخوندیم یحاال چ -

 مادر. یشعر بود درباره  هی -

 ستمیز سانزدم. خم شد و  یبرگشتم و نگاه منظور دارش را شکار کردم اما حرف یلحظه ا ینگاهم کرد برا رهیخ یکم

 آهنگ را عقب فرستاد و گفت:

 ؟یکن شیخواهش کنم برام معن شهیم -

 کردم: یمعن شیاز ترانه انرا برا تیتکان دادم و هم زمان با هر ب یسر

 دمید کباری د،یخندیمن م یشاد یبرا یرو از دست داد، دلش پر بود ول شیو در همون زمان جون خوندیم ییالال -

 دمین فهممتو گلوم مونده.  یبغض هی. دیلرزیخودش از سرما م یدستا یتا خونه رو گرم کنه ول دیکشیکول م به زمیه

 دونستمیمخدا کنارم بود و من ن یگشتم ول ییخدا نیعمر دنبال د هی. شهیم میتی رهیمادرش بم یهرک ایدن نیا یتو

 .دونستمیمن نم یخدا مادرم بود ول خوندیم ییخدا بود برام الال

را رد  که بدون حرف فقط نگاهم کرد. آهنگ دیخش انداخت مانع ادامه دادنم شد. فکر کنم فهم میکه به گلو یبغض

به خودم  یشاد نیتلق یکه برا یشاد شدن دوباره متوسل شدم اما کل تالش یبرا یکردم و به آهنگ شاد بعد

 اثر شد: یب کبارهیبا حرف آرمان  کردمیم

 ه مادرت مرده.ک یخوشحال کردمیفکر م -

 و به جلو اشاره کرد: دیبه سمت او برگشت. نگاهم را د نمیاراده فکم منقبض شد و نگاه خشمگ یب

 .یجلوتو بپا االن زده بود -

 :دمیسبقت گرفتم و بر سر آرمان توپ ییو شش جلو ستیموقع از دو به

 داشتم خوشحال باشم؟ ایدن نیا یکه تو یاز مرگ تنها کس دیچرا با -
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 جواب سوالم تذکر داد: یجا به

 نارکبزن  یکن یرانندگ یتونیمن جونمو دوست دارم تورو خدا اگه نم -

 جوابش را دادم: یسوال دنینگاهش کردم و بعد بدون پرس نمیلحظه با نگاه خشمگ چند

عات فقط اطال گمیم نویا یازش متنفر بودم ول یحت دیشا ایمن مادرم رو دوست نداشتم  یکنیفکر م دونمیم -

از  کمینشده  بودم. تو تا حاال ریاز خدام دلگ کمی... یکمیمن بود، من فقط  یبشه. مادر من واقعا خدا ادیز تیعموم

و دلتنگ ت ینیآخر شب بب ،یروز نماز نخون هی یکن لجباهاش  نکهیا یدوستت نداره و برا یفکر کن ،یبش ریخدا دلگ

 براش تا اون! یتر

 :دیآمد و پرس رونیرا به چپ و راست تکان داد و ناباور نگاهم کرد و عاقبت از بهت ب سرش

 ؟یبود ریچرا از مادرت دلگ -

 جوابش را دادم: ضیغ با

 برنگشت. یفقط خواستم دلش برام تنگ بشه و برگرده ول داد. من حیچون مادر شما بودن رو به مادر من بودن ترج -

 دنبالش؟ یگشتیو برم یومدیکوتاه م دیسال نبا ستیب نیاز ا ییجا هیسال؟  ستیب -

 :نمیدر چشمانش گفتم تا واکنشش را بب رهیو خ برگشتم

 شییکرده دوباره هوا نتیگزیمن رو جا یجازه نداد، گفت حاال که آمنه کنار اومده و بچه هاامن برگشتم اما پدر تو  -

 نکن.

 

ت به و عاقب امدین رونیب ییر دهانش باز و بسته شد و صداخاک چندبا یرو یکه مثل ماه دمیرفت، به وضوح د وا

 زحمت گفت:

 وقت... چیمن، ه یبابا -

مدرسه تو بود. بابات گفت مادر بچه هام رفته مدرسه با معلم پسرام صحبت کنه، پز مادر  انیمرب ایروز اول ادمهی -

 یاردکام آذر یآقا ستیسنگدل ن یکه تو ازش متنفر یرحم سنگدل یخودم رو به خودم داد و دلم رو شکست. اون ب
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 نیشما دو نفر مادرتون رو  از دست ند نکهیا یشما برا زینداره که بخواد سنگ باشه، دلش رو پدر عز یاصال دل

شما رو ازتون  یو سوخت اما نه زندگ دیام هر دو بر نهیخودم برداشتم دست و س یهاش رو با دستا کهیشکست. ت

 بس بود. یقربان هی گفتیقشنگ مادرم رو، بابات راست م یدگنه زن گرفتم

 بود: دایاز سوالش پ نیا کردیهم باور نم هنوز

 تو... یهم برا شیکیبود اتاق بود حاال  ادیکه ز یزیاون خونه چ یتو ؟یچ یبرا یآخه قربان کنمیمن درک نم -

 حرفش رفتم: نیب

کنار  دهیختر جوان تازه به بلوغ رسد هیبود که اجازه بده  یتو آدم ی. به نظرت بابایشناسیتو که بهتر پدرت رو م -

 کنه؟ یپسرش که تازه پشت لبش سبز شده بود زندگ

بزنم  یرشتیاما نخواستم حرف ب دمیکش یانداخت. آه رینگاهم کرد باالخره چشمانش آرام گرفت و سر به ز یا هیثان

 بود یکاف نجای. تا همزدیرشود و زهر به وجودش ب یعقرب شیمبادا زبان من هم ن

*** 

 کنار گوشش گذاشت: یریام را برداشت و بعد از شماره گ یگوش

 .. باشه.هست... اِ؟. یماه هیوسطش  دونهیم هی دونمی. نمدمیالو سروش... آره من رس -

شاره کرد ا یمخاطب قرار داد. به سمت زدمیرا دور م دانیبار سوم م یاز گوشش من را که برا یفاصله دادن گوش بدون

 و گفت:

 .نمایس نگیهست برو تو پارک نمایس هیصد متر جلوتر  ابون،یخ نیبرو تو ا -

 فرد پشت خط را مخاطب کرد: باز

 دم در، فعال. ایب دمیآره آره رس -

 را قطع کرد و سمت من گرفت: یگوش

 دستت درد نکنه. ا،یب -
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و د یو برا دمیچیپ نمایس نگیتکان دادم. به سمت پارک یفقط سر یهر حرف یرا از دستش گرفتم و به جا یگوش

را داخل  نیشدر را گشودند و کنار رفتند. ما یآرمان کنار من لنگه ها دنیکنار در بوق زدم. هر دو با د یکلیمرد ه

ه محض بکه  دمیپارکش کردم. سروش را کنار در د یدمکان به درب ورو نیتر کیبردم و به گفته آرمان نزد نگیپارک

 آرمان جلو آمد و بدون سالم پشت سر هم نق زدن را شروع کرد: دنید

 ه؟ینجوریتنته؟ دستت چرا ا هیچ نیگذشته، ا قهیدق ستیپس تا حاال؟ ب یکجا بود -

 شدن گفت: ادهیرا کنار زد و در حال پ سروش

 قت هدر نره.و نیاز ا شتریبرم رو صحنه، ب میبده تنم کنم مستق یزیچ هی.فعال دمیم حیبعدا توض رهیسروش د -

 گفت: عیرا نشان داد و سر یبا دستش سمت سروش

 .نوریاز ا ایباشه ب -

 کرد: دیکه سروش اشاره کرده بود برود تاک یبه سمت در نکهیاز ا قبل

 باشه. الیحواست به خ -

 سروش متعجب شد: یصدا

 ؟یبه چ -

 به سمتش برگشت و چپ چپ نگاهش کرد: آرمان

 .ادیب دیبا الیداخل، خ یایدم در نمونه. شده خودت ن الیحواست باشه خ گمیم ال،ی! خینه سروش جان، ک یچ -

 :دیباز هم با تعجب پرس سروش

 آخه؟  یچ الِیخ -

شت سرش شدم. ارمان کالفه نفسش را فوت کرد و به من که پ ادهیپ نیو از ماش دمیمرد خند نیا یجیهمه گ نیا به

 کرد و گفت: یبودم اشاره ا

 !الیسروش جان، خ الیخ -
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 اش راست شد: یبه سمت من برگشت و تازه دوزار سروش

 ن؟یکتر خوب هستد. سالم خانم کنمیم ییراحت تو برو خودم خانم دکتر رو راهنما التیباشه بابا خ ال،یآهان خ -

 د گفتم:بو دهیبه درگاه در رس گریزحمت خنده ام را مهار کردم و جواب سالمش را دادم و خطاب به ارمان که د به

 خونه. قصد فقط رسوندن شما بود... گردمیبرم گهیاردکام من د یآقا -

 و پر از عجله گفت: دیکالمم پر انیم

 ارش،یکن. سروش بداخل بحثم ن ایب الیخ ؟ییتنهاراه اونم نیا یوقت شب بفرستم تو نیدختر تنها رو ا ؟یچ گهید -

 من رفتم، فعال.

ه دانشگاه رفت رفتن ب یبرا نیو خم تر از ا چیپر پ یدختر تنها در راه ها نیآن زمان که ا مینماند تا بگو یو حت رفت

 او کجا بوده! کردیو آمد م

 :دیکش شیکردن من پ ییراهنما یرا دور زد و دستش را برا نیماش سروش

 خانم دکتر. دییسمت بفرما نیاز ا -

 تکرار کردم:او هم یرا برا حرفم

 ...دیگفتم که من با -

 برسد: انیهم مثل دوستش عادت نداشت اجازه دهد کالمم به پا او

 دیاون وقت با د،یربمن گذاشتم شما  نهیبب ادینداره بعد کنسرت ب یآرمان اعصاب درست حساب نیخانم دکتر ا -

 .دیمن فاتحه بخون یبرا دیبرگرد

 نیر حشدن تکان دادم. باز دستش را به سمت در گرفت و د میزدم و سرم را به نشانه تسل یحرفش لبخند کوچک به

 داد: حیرفتن توض

. دیشت صحنه منتظر بمونپ دیبا میندار یخال یکنسرت همه فروخته شده صندل یها طیفقط من شرمندتونم بل -

 که نداره؟ یاشکال

 خودشه. یبقول زن عموم مهمون ناخونده خرجش پا ؟ینه چه اشکال -
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 اشاره کرد: یزد و به اتاق یلبخند میدراهرو شده بو وارد

 دیایدرم جیک استتا آخر ب دیبر دیریراهرو رو بگ نیهم دیبرنامه هم نگاه کن نیاگر خواست مه،یاتاق استراحت ت نیا -

 .دیبش دهینه شن دیبش دهیفقط حواستون باشه نه د

 .دیچشم ممنون لطف کرد -

 تکان داد و گفت: یسر

 چندتا کار هست انجام بدم. با اجازه. هیشرمنده من برم  -

و  اندخویآرمان که م یو صدا شدیم دهیفاصله هم شن نیاز ا یحت یقیموس یو من را در اتاق تنها گذاشت صدا رفت

وش اشاره که سر ییبه سمت راهرو یواریچهار د نیحوصله از نشستن در ا ی. بدادندیمردم هم همنوا با او آواز سر م

اندم. آرمان م رهیکه پر از ساز بود و نوازنده خ یجیپنهان شدم و به است یراهرو پشت ستون ینتهاکرده بود رفتم و ا

را نگاه  اشییزدم و هنرنما هیسالن را پر کرده بود. به ستون پشت سر تک شیدر رفت و آمد بود و صدا جیاست یرو

مع انگار در ج کردیم یدم احوالپرسبا مر یسالمش بلند شد. جور یکردم. آهنگ اول را به اتمام رساند و صدا

ه ب کینزد ییلحظه به عقب برگشت و در جا کی یکرد. برا یباشد شروع به احوالپرس رستانشیدب یمیصم اندوست

زد  یهو لبخند کوتا دیبرداشت. هنگام بلند شدن مرا د یایآب معدن یبودم خم شد و بطر ستادهیکه من ا یستون

 :گرفترا باال  کروفونیصدا به او نگاه کردم که م یلبخندش را جواب دادم و ب

 کنم؟ ییرونما نجایآهنگم رو ا نیدتریموافقن که جد ایخب حاال ک -

 را باال گرفت: کروفونیشان داشت. باز ممردم نشان از موافقت غیج یصدا

روز  کیه به انداز بدهکارم و یسال بهش عذرخواه ستیکه به اندازه ب یکنم به کس میآهنگ رو تقد نیا خوامیم -

 تمام تشکر.

 

 اوج گرفت که به سمتم برگشت و آهسته لب زد: یضربان وقت نیتندتر شد و ا شهیقلبم از هم ضربان

 تو. یبرا -

 آرمان بود: یصدا دمیکه شن یزیها شروع به نواختن کردند و من تنها چ نیسیموز
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 جونم یتو رو با منو با منو با من ا شناسنیهمه م وونمیمثله خودم که د یوونگیبه د یکه معروف تو

 یتو که معروف یمعروف ییبایدلم به ز زیچشمِ من تو عز هیتو

 

 یکه معروف تو

 دلبرونت یبه اون خنده  

 بخند آروم 

 تو که با حرفات 

 حسه نامعلوم هیدستِ  یدیآدمو م 

 تعارف یب ایب

 خانوم لتهیدلو هر جا که م نیببر ا 

 یکن ییکه خوشگل هوا یمعروف

 یکن ییوفا یب 

 به جنگ یبریکه دلو م یمعروف 

 یقشنگ معروف یضیتو مر 

 به لبخند ژکوندتو یمعروف

 اون عطر تندتو  

 روشنت یِ تو به چشما یمعروف

 یکردنت معروف وونهید 
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 یکه معروف تو

 یریآدمو م یکنیم ییهوا یایکه م 

 یآره معروف 

 یریاصال که واگ یخودِ خودِ عشق تو

 یمثه اشک تو

 یریعاشقه من سراز یکه از گونه  

 یتو که معروف 

 

*** 

 یش. در گوشدیم دهیپر مهر آرمان با طرفدارانش شن یو خداحافظ یقیقطع شدن موس یاز داخل اتاق هم صدا یحت

 زمزمه کردم:

 هست؟ دایراحت باشه؟ حواست به آ المیخ کنمیقطع م گهیفکر کنم کنسرتشون تموم شد من د نیریش -

 .شهیم وقت ها قرآن خدا غلط هی یریهم نگ ویال هیلذت ببرم.  یتو از کنسرت مفت زمیعز حواسم هست-

 بدهم گفتم: حیبچه دو ساله توض یو انگار برا دمیکش پوف

متحان دست و ما وسط درس و ا گنیبزارم دانشجوهام نم ویمنو فالو کردن االن من ال جیجان کل دانشگاه پ نیریش -

 خودش ول کرده رفته کنسرت؟ میزنیپا م

نسرتش رو ک طیبل دیبار با هیاز االن بگم  ی. ولکنهیخب باشه. همش فکر دانشجوهاشه اصال به من فکر نم یلیخ -

 .میبا هم بر یریبرام بگ

وافقت م نیریاز سر باز کردن ش یبرا یول گذارمیادم نم نیوقت پا به کنسرت ا چیه گرید دانستمیخوب م نکهیا با

 تماس را قطع کرد.  یبا خوشحال نیریو شکردم 
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توان ارام کردن طپش  گرید دینبود. شا ی. بار بعد به قلبم اعتمادگذاشتمیآرمان نم یهرگز پا به کنسرت ها گرید من

 تفاوت بودن از من ساخته نبود. یبار دوم ب یکننده قلبم را نداشتم، مطمئن بودم برا وانهید یها

 :میایب رونیب ایباعث شد از عالم رو یاعتراض مرد یصدا

 .دیباش نجایا دیرممنوعه، شما حق ندا جیخانم محترم ورود طرفداران به بک است -

 شد: ظتریاخمش عل دیو متعجب نگاهش کردم بهتم را که د دمیمرد ناشناس از جا پر یکبارهیترس حضور  از

عکس و  یسالن برا یتو انیم یآذر یبعد از سانس دوم کنسرت خود آقا رونیب دییبفرما دیباش نجایا دیخانم نبا -

 امضا.

را  میاش صد برابر شود. من هم ابروها یفتگیشتشن عکس و امضا بخواهم تا درجه خودمانده بود از آن غول نمیهم

 در هم گره زدم و مثل خود مرد طلبکار شدم:

 منتظر بمونم. نجایسروش گفتن ا یآقا نم،یبش نجایا ومدمیاجازه ن یمحترم من که ب یآقا -

 :دیپرس یرا باال انداخت و با لحن برخورنده ا شیابرو کیباز شد اما هنوز لحنش طلبکار مانده بود.  اخمش

 ؟یدوست دختر سروش -

 دادم؟یمرد م نیبه ا یچه جواب دینسبت دهد. حاال با بیو غر بیبخواهد مرا به آن مرد عج یکم بود که کس نمیهم

 یادرکه من دختر نام نیاو هستند؟ گفتن ا یخصوص یزندگ انیه خبر نداشتم دوستان آرمان تا چه حد در جرمن ک

 را گفتم: قتیدروغ به حق نیتر کینزد نیاو هستم قشنگ نبود پس بنابرا

 خواهر آرمان هستم. ریخ -

 از خواهرها را فاکتور گرفته بودم. یکیهم دروغ نگفته بودم من خواهِر خواهِر آرمان بودم فقط  چندان

 گم شد: شدندیم کیکه نزد یگروه یخنده و شاد یمرد در صدا یصدا

 نداره. آرمان خواهر بزرگ -

آن مرد  ومن  نیاتاق تماما باز شد و آرمان قبل از هفت مرد پشت سرش وارد شد، نگاه مشکوک را ب یبسته مهین در

 :دیگرداند و پرس
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 ده؟یچرا باز رنگت پر ال؟یخ یخوب اومده؟ شیپ یمشکل -

و دارم او با ا یارمان مطمئن شده بود نسبت یآشنا بودن من برا دنیمرد که با د یقدم به سمتم برداشت اما صدا کی

 را وسط راه متوقف کرد:

 آرمان. یدار یسن نیخواهرِ ا ینگفته بود -

لب و با  ریز کباریان من نشست و واژه خواهر را سر گرفت و نگاه آرمان در چشم یهفت مرد همراه آرمان پچ پچ نیب

به من  یه تندحرف آن مرد بستم. آرمان نگا دییفوت کردم و پلکم را به نشانه تا رونیتعجب تکرار کرد. نفسم را به ب

 :دجواب دا یانداخت و به سمت مرد برگشت و با لحن تند

 آمار خواهرام رو به شما بدم آقا بهزاد! دیبا دونستمینم -

 برقرار شد و بهزاد به تته پته افتاد: سکوت

 ... خب.یعنی... یمن... منظور -

 تشر آرمان کالمش نصفه ماند: با

 .دمیباشه فهم -

 لحن تندش شامل حال من شد: نباریرا به سمت من گرفت و ا دستش

 کارت دارم. رونیب میپاشو بر الیخ -

ت در دست بودم و عاقبتش دس دهیبه او خند کباریهم رفت.  که به سمتم گرفته بود ماند و اخمم در یبه دست نگاهم

در کنار  یلوجانداختم و به سمت در رفتم. افراد  نییتوجه به دستش از جا بلند شدم و سرم را پا یاو گذاشتن بود؟ ب

 :دمیآرمان را پشت سرم شن ی. صدامییایب رونیتا ب دندیکش

 یاتاق بغل میریمن و خواهرم م دیتو اتاق راحت باش نیشما بر -

خالفت مجرات  شیهم بخاطر لحن تند صدا گریخودم را خواندم و افراد د یگفت که فاتحه یرا با چنان لحن خواهرم

و در  دیشک یرا گرفت و به سمت اتاق کنار میپالتو نیگام بلند جلو امد و سگک آست کینکردند.  دایاظهار نظر پ ای

 همان حال با خودش نق نق کرد:
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 آخه دختر خوب؟ یچه خواهر رم،یبگ زارهیخواهرمه بعد دستشو هم نم گهیبه همه م -

 

 :دیپرس دمشیدیو در را باز کرد و داخل رفت و خطاب به شخص درون اتاق که نم دیدو تقه به در کوب با

 به.معذ کمیگروه  یبچه ها هیبق شیپ م،یشام بخور نجاینداره اگه من و خواهرم ا یعبدوس اشکال یآقا -

ه دوش واژه را از طرف او ب نیکل عمرش ا دیسوخت که با دایآ یکه دلم برا گفتیبد کلمه خواهرم را م یقدر به

 .دیکشیم

 .شمیبه دوستان ملحق م رمیم تونیراحت یبنده هم برا دیی. بفرمازیعز یآذر یآقا کنمیخواهش م -

 نییاپو سرم را  دمیعقب کش دی. به در که رسشدیتر م کیهم نزد شیصدا گفتیکه مرد داخل اتاق م یهر واژه ا با

 انداختم که از شرم آب نشوم. آرمان در اتاق را ته انتها باز کرد و گفت:

 .امیبرو داخل منم االن م -

 که گفت: دمیرا پشت سرم شن شیحرف داخل رفتم و صدا یب

 .نوریا اریاز جعبه ها رو ب یکیسروش  -

عنه طدر را پشت سرش باز گذاشت و باز  دم،یخودش که وارد شد را شن یقدم ها یااما صد دمیسروش را نشن یصدا

 زد:

 خواهر جون. یدرو نبستم که معذب نباش -

 :دمیکالمه گرفته بود پرس نیکه نسبت به ا یهمه جبهه ا نیاز ا کالفه

 من خواهرت باشم. شهیکسرشانت م دمیباشه بابا فهم -

ش را پهن من لبخند دنیدهان باز کرده بود به زبان اورد. سروش با د شیکه برا یسروش مانع از ان شد که حرف ورود

 تر کرد و گفت:

 .اوردمیجعبه م هیواسه خانم دکتر هم  یگفتیخانم دکتر، ارمان جان م نیینجایاِ! شما ا -
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 کردم: تعارف

 .رمیمن س ستین یاجیممنون احت -

کنترل کند،  روز هم که شده کی یخودش را برا توانستیودند که نمب دهیادم را با طعنه زدن به من بر نیناف ا انگار

 که برداشته بود را در جعبه انداخت و گفت: ییتزایتکه پ

 خوادی. نمیباش ریس دمیاالن با یخورد یکباب سلطان ریدل س هیدست کله پاچه و ظهرم  هیصبح  نکهیبله نه ا -

نس بعد بخورم واسه سا ادیز دیمنم نبا میکنیرو نصف م تزایدونه پ هی نیسروش جان شما برو ما خواهر برادر هم

 .ادیصدام درب

نداخت و با اباال  یحس کرده بود شانه ا نمانیکه ب یتنش الیخیما دو نفر رد و بدل کرد و ب نیرا ب جشینگاه گ سروش

با  مان دوختم ورا به چشمان ار زمیرفت. نگاه ت رونیب "شهیباشه پس زود بخور االن سانس بعد شروع م"گفتن 

 :دمیتوپ یبرنده تر یصدا

 نه؟ یتمومش کن یقصد ندار -

 ییوکهیحرکت  نیوار در صورتم بکوبد اما هم دیمرتبه دست چپش را باال آورد که انگشتش را تهد کیعادت  طبق

 دردمندش را درآورد: ادیاش کار دستش داد و فر دهید بیدست آس

 خدا مُردم. یا -

از  رونیو گچ دستش را در دست گرفتم و در حال ماساژ دادن ساعد دستش که ب دمیتش کشاراده تنم را به سم یب

 گچ بود گفتم:

معلومه  یدیتکونش م یتوم ه ارهی. دستت تازه شکسته هنوز ورم داره گچ بهش فشار مگهید یدیاز بس تکونش م -

 خوب شد االن؟ ،یبرقص یدستت بندر نیکه کم مونده بود با هم جی. رو استرهیگیدرد م

 زد: هیچشم و ابرو به دستم باز کنا یرا از دستش که در دست من بود تا چشمانم باال گرفت و با اشاره نگاهش

دستم  یدیمحرم شدم که پر هویاالن  ینامحرم بودم دستتو نداد نجایا ارمیب رمیدستتو بگ خواستمیاون موقع که م -

 ؟یرو گرفت
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چقدر  نکهیمنعکس شده خودم را نظاره کردم. از تصور ا ریتش شعله ور چشمانش تصوآ یرا بلند کردم و البه ال سرم

 صورتم نشست و به عمد دستش انداختم: یرو یمرا بسوزاند خنده ام گرفت و لبخند گشاد خواستیدلش م

 .شهیخواهر آدم محرم حساب م گه،یخواهرتم د -

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها یال به ال از

 .یستیتو... خواهر... من... ن -

 به زبانم نشست: یزیاراده سوالم با چشمک ر یرا باال انداختم و باز ب میابرو

 پس چکارتم؟ -

 آمد و شیلبها یرو یرفت و برگشت. لبخند محو میمردمک چشمها نیب یاخم داشت اما نگاهش با کنجکاو صورتش

 شد: دایروش مزاحم پبدهد که سر و کله س یرفت و دهان باز کرد تا جواب

 .شهیسانس بعد داره شروع م ایآرمان بدو ب -

 روش گفت:سآزاد کرد و از جا بلند شد و خطاب به  قاً یمکث کرد. نفسش را عم هینگاه منتظر من چند ثان یرو نگاهش

 .میباشه بر -

و بدون فکر  هیثان کیو در  که به جعبه برگردانده بود افتاد ییتزایدنبال سروش از در خارج شد. نگاهم به تکه پ به

 کردم: شیو صدا دمیرا چنگ زدم و به سمت در دو تزایکردم. تکه پ یرا عمل ممیتصم

 آرمان -

سمتش گرفتم  را به تزای. با دو گام بلند خودم را به او رساندم و تکه پدیسمتم برگشت و سوالش را با نگاهش پرس به

 و گفتم:

 .یکنیضعف م ینخورد یچیاز صبح ه -

 و بعد به من نگاه کرد و لبخند زد و من به همهمه برپا شده در ذهنم تشر زدم. تزایبه پ اول

 یها دی. چقدر نباکردمیفکر م ییکذا یِمیبه آن آهنگ تقد دیهمانطور که نبا کردمیفکر م تزایپ نیبه ا دینبا نه

 شده بود! ادیز کبارهیمن  یزندگ
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*** 

بود  هدیرا که به من چسب دایاز خواب پراندم. آ خوردیکه به در م یه اآهست یضربه ها یخواب بودم که صدا غرق

ز ادر زدن  یبالشت گذاشتم و آهسته بلند شدم و اتاق را ترک کردم. صدا یاز خودم جدا کردم سرش را رو یکم

 :دمیدرب واحد بود. پشت در رفتم و آهسته پرس

 ه؟یک -

 :دیبه گوشم رس ایارک یصدا

 جان باز کن. الیمنم خ -

 .قهیدق هی سایوا -

م و سر برداشت یو چادر را از جا رخت دمیکش یا ازهیسالن نگاه کردم. ساعت هفت صبح بود خم یستادهیساعت ا به

 :دیبه چشمان پف آلودم انداخت و متعجب پرس ینگاه ایارکدر را باز کردم. یال یکردم و کم

 دانشگاه؟ یایمگه نم ؟یهنوز خواب -

 :دمیپرس خواب جیگ

 کار؟یدانشگاه چ امیب -

 را گرد کرد و با تعجب گفت: چشمانش

 !مایما امروز امتحان درس تو رو دار کار؟یچ امیب یچ یعنی -

 :کردمیهنوز خواب بودم که حرفش را درک نم انگار

 به من چه؟ نیخب شما امتحان دار -

 باعث شد خواب از سرم بپرد: نیباال رفت که هم یکم شیشد و صدا یکفر

ن خواب از آب به سر و صورتت بز هیهنوزا، برو  ی. خوابگهیسر جلسه د یایب دیبا ؟یچ یعنی کاریچ امیب الیخ -

 .ایبپوش ب عیسرت بپره سر
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در  یربع بعد آماده جلو کیکه گفته بود کردم و  یجنباندم به داخل رفتم. کار یلحظه مات نگاهش کردم و سر چند

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: دمش،یباز د

 هنوز؟ یستادیا نجایچرا ا ؟یتو مگه امتحان نداشت -

 دهد گفت: حیتوض یکه بخواهد مسئله واضح انگار

 .گهید میکه با هم بر ستادمیخب ا -

 :دمیپرس نیرفتم و در حال باز کردن در ماش نیسمت ماش به

 ؟یندار نیبا من چرا؟ مگه خودت ماش -

 باال انداخت و بدون تعارف درب سمت راست را باز کرد و گفت: ییابرو

 الزمش داشت. وایرو دادم ش نیماش ریخ -

 تکان دادم و نشستم و در حال استارت زدن گفتم: یسر

ود و باهات قهر بکرده  تیمغزت رو تل تیفرجه امتحان امینبود که کل ا یهمون وایش نیبعد اون وقت ا نطور،یکه ا -

 افت کالس داره؟ نتیکه ماش کرده بود

 گفت: یشل شد و با خوشحال ششین

 .میکرد یخودشه، آشت قایآره دق -

ان در عقب گرد کردم و هم زم موتیاز افسوس تکان دادم و در حال زدن ر یحواله اش کردم و سر یچپ چپ نگاه

 گفتم:

 .خورهینم یدختر به درد زندگ نیبهت گفتم که ا یمن ک نیبب -

 .خوامشینم یواسه زندگخب منم که  -

 :دمیبستن در فشردم و پرس یرا برا موتیخانه خارج شدم و ر از

 قا؟یدق شیخوایم یپس واسه چ -
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 باال انداخت و گفت: یا شانه

دختر و  چیه گهیاست. االن که د هیپا م،یخندیو م میگذرونیخوش م یهستم کل ششیپ یباحاله وقت نکهیواسه ا -

ه که خست میزنیمدت رل م هیازدواج از مد افتاده فقط رل مد اومده  گهیاالن د ستنیبا هم ن یواسه زندگ یپسر

 .میزنیرل م یعدبا ب میریم میکنیکات م میهست یهم تکرار یبرا میحس کرد ای میشد

 را کنترل کردم و گفتم: پوزخندم

 یاعتماد چیه گهید یبه حول قوه اله دیربفرمون رو  نیهم میجامعه داد لیتحو یدستتون درد نکنه به به چه نسل -

 یجورنیهم ؟یالک تیمشت مسئول هیبود  یچ نیاز مد انداخت نی. ازدواج هم خوب کردمونهینم یباق تیدو جنس نیب

 یفارح نیزم ریرو از ز التونیشامپانزه ها فس سلبعد ها ن شهیانشاهلل که نسلتون منقرض م دیکات کن دیرل بزن

 .کننیم

 و گفت: دیشرم کند قاه قاه خند میگفته هااز  نکهیا یجا به

 .الیخ یباحال یلیخ ییخدا -

 نگه داشتم و گفتم: ابانینگاهش کردم و گوشه خ هیعاقل اندر سف داد،ینگاه چپ چپ هم جواب نم گرید

 یریبگ ادیتا  یکنیگز م ادهیمونده رو پ یباق ابونیخ هی نیا یشیم ادهیپ یکشیخب حاال که باحالم شما زحمت م -

 .دهیبه خودش ند رانیفکر تر از نسل شما، ا یب

 گفت: یشد اما با لحن پرتعجب ادهیپ

 .رسمیم رینکن د تیامتحان دارم اذ الیاِ خ -

 باال انداختم و گفتم: شانه

خدا رو چه  یت کردکا ی. با قبلیباش رل زد یکرد دایتر پ دیجد یکی یدیوقت د هی گذرهینترس بهت خوش م -

 رلت کمتر آهن پرست بود. یکی نیا دیشا یدید

 اعتراض به او ندادم و گازش را گرفتم و رفتم. فرصت
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در دلم خدا  دمیشد. امتحان شروع شده بود که به حوضه رس رید یبرگردم کم یبه دفترم بروم و به حوضه امتحان تا

 یوارد شدم. آقا و دمیکش یقیاز الزامات باشد و نفس عم دنمیکه به موقع رس ستمیرا شکر کردم که دانشجو ن

 غرغر هاش رو شروع کرد:  دنمیکارشناس آموزش با د یمسعود

 .رنیگیخانم دکتر؟ دانشجوها مدام سراغتون رو م دییشما کجا -

 :دمیپاسخ به اعتراضش با لبخند پرس یجا به

 من کدوم طبقه هستن؟ یدانشجوها -

که به همه  میقرار داد کالس هی یرو تو کینامیترمود یواحد و دانشجوها اتیعمل یطبقه همکف. دانشجوها -

 ینزما هیبه هر حال خودتون هم  دی. خواهشا هواشون رو هم داشته باشدی. لطفا تک تک کالسا رو چک کندیبرس

 .دیدانشجو بود

 ."من به سوال جواب بدهد یآره دانشجو بودم اما از استاد توقع نداشتم به جا"دل جواب دادم  در

 ریه زکه سر ب دمیرا د میپ رفتم تا از کالس اول شروع کنم وارد کالس که شدم دانشجوهاسمت چ یبه سمت راهرو 

 ن گفت:مشناخت که خطاب به  یاو هم مرا نم ایشناختم گو یبودند مراقب جلسه را نم ریدرگ شانیبا برگه امتحان

 کدومه؟ تیچه وقته اومدنه خانم؟ صندل نیا -

 

واقعا به  د؟یکشیسرم داد م نطوریمن دانشجو هستم که ا کردیواقعا او فکر م یعنیمتعجبم را به مراقب دوختم  نگاه

 نه انقدر! گریاما د دهمیبودم کمتر از سنم نشان م دهیشن خورد؟یمن م

من و  نینگاه متعجبش را ب ایحرف مراقب، توجه  دانشجوها هم جلب شد و سر همه به سمت من برگشت. ارک نیبا ا 

 داد: حیتوض یاآهسته یمراقب گرداند و با صدا

 استاد ما هستن. شونیا یخانم جواد -

 برآمد: حیدر صدد توض انهیرا گم کرد. از جا بلند شد و دلجو شیبه وضوح دست و پا مراقب

 رمنده.شمتوجه نشدم  دیکه استاد باش دیهست نیاستاد. آخه ماشاهلل هزار ماشاهلل جوون تر از ا دیببخش -
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 داختم و جوابش را دادم:به او ان یتفاوت یب نگاه

 نداره. یمورد کنمیخواهش م -

ه اشتباه خورده ام نشود سپس بدون توج نیکه از ا یمتوجه حرص یکردم خونسرد و خشک جواب بدهم تا کس یسع

 به مراقب خطاب به دانشجوها گفتم: شتریب

 نداره؟ یسوال یواحد دارن، کس اتیکه امتحان عمل ییدانشجوها -

 ها باال رفت.تمام دانشجو دست

 سرتون. یباال امیم یکی یکیخب سرتون رو برگه تون باشه  یلیخ -

 فت:گسوال چهارم گذاشت و  ینفر رفتم و به برگه اش نگاه کردم تا سوالش را بپرسد. دست رو نیسر اول یباال

 م؟یمحاسبه کن دینداره چطور با یداده ا چیسوال ه نیاستاد ا -

 برگه تون نکردم؟ مهیضم یمگه نمودار رطوبت سنج -

 بله استاد -

 اریپس از همونجا اطالعات الزم رو بدست ب -

 استاد؟ یچطور -

 ب دادم:ام را به او دوختم و خشک جوا هینگاه معروف عاقل اندر سف همان

 جواب سوال. شهیم قایدق شیچطور -

ل کالس بلند خطاب به ک نباریهمان سوال گذاشت و سوال را تکرار کرد. ا ینفر بعد رفتم دو مرتبه دست رو سراغ

 گفتم:

 سوال چهار مشکل دارن؟ یرو ایک -

 به درس گفتم: شانیتوجه یهمه ب نیاز ا یباال رفتم. کفر یدست همگ باز

 ندادم؟ حیرو به همتون توض یمگه من سر کالس استفاده از نمودار رطوبت سنج -
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 رهیه من خب خیماقبل از تار یمثل انسانها یتکان دادند و مابق دییشجوها سرشان را به نشانه تااز دان یکم تعداد

 از آن نخوانده بودند: یزیدر خاطرشان نبود و چ یزیچ نیچن نکهیا یعنی نیماندند و ا

 د؟ی. حاضردمیاطالعات سوال رو م کنمینمره از همتون کم م هی -

ه ک ییخطاب به دانشجوها نیکرده بودند درآمد. حق هم داشتند بنابرا دییکه تا ییهمان چند تا دانشجو یصدا

 خواستار اطالعات مسئله بودند گفتم:

نقدر هم سوال او  کردمیکه از نمودار چطور استفاده م ادیب ادتونی دیکن یپس سع ستنین یهاتون راض یهمکالس -

 .دمیجواب نم گهیچون د دیچهار رو نپرس

 برگشتم و گفتم: کینامیترمود یسمت بچه ها به

 د؟یدار یسوال کینامیترمود یخب بچه ها -

 باال بردم و گفتم: یرا کم میرا در دهانش گذاشت. صدا یکاغذ ایکه ارک دمیوضوح د به

تون رو از  نمره گهیسه روز د ستیالزم ن گهید گمیم کیو پنج صدمه. تبر ستیب یاردکام تقلب به منزله یآقا -

 .دیدونیاالن نمره تون رو م نیاز هم دینگاه کن تیسا

 فرق داشت: شهیاضافه در دهانش با هم یبخاطر وجود ش شیصدا

 استاد. میتقلب نکرد -

 را باال انداختم و گفتم: میابروها

 دهانتون؟ یتو هیپس اون چ -

 زدم و گفتم: یا روزمندانهیتکان داد. لبخند پ یچیه یاز وحشت درشت شد و سرش را به معنا چشمانش

 .نمیبب دیدهانتون رو باز کن یاوک -

 و باز سرش را تکان داد: دیزمستان عرق از صورتش چک یسرما نیبود که در ا دهیترس انقدر

اما اگر  دمیم ستیکه بهتون ب دینکن دهانتون نبود شک یتو یاگر حق با شما بود و کاغذ تقلب دیدهانتون رو باز کن -

 .دیو پنج صدم حساب کن ستیب یاالن رو نیز همتقلب رو ازتون گرفتم ا
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اد و دهان دآب دهانش را قورت  دیرا د میصدا تیجد یاما وقت میراست بگو کردیلحظه نگاهم کرد انگار باور نم چند

 آب دهانش کاغذ را قورت داده بود. یاو چشم دوختم. متقلب به جا یباز کرد و من با تعجب به دهان خال

*** 

دانشجوها  شدیم امتحانات که امیرفتم. آنجا هم وضع بهتر از تلگرام نبود. ا نستایحوصله بستم و سراغ ا یرا ب تلگرام

را  نییال تا پارا باز کردم و بدون باز کردنشان فقط از با رکتی. داکردندیپر م شانیها امیمرا از پ رکتیو دا یو یپ

چه  امیه هر پتحدس بزنم تا  شدیسالم استاد بود که باعث م یتکرار امیشان همان پ همه یچک کردم. ابتدا

 "وشتم: را لمس کردم و ن دیکن پیرفتم و تا یرا بستم و به سراغ استور رکتینوشته باشد. دا توانستیم ییزهایچ

 هدمشاه بنده نستاگرامیا ایچه در تلگرام  ییاز هر دانشجو امیتوجه داشته باشند که هر گونه پ زیعز یدانشجوها

ز حجم ا گرید یحتم داشتم که تا ساعات "ندارد یگریارزش د نیو بجز ا گرددیم یطلق یشود به منزله سه نمره منف

. تهران که کردم نییداده بود را باال و پا شینما میکه برا ییعکسها نباریراحت ا الیکم خواهد شد پس با خ رکتیدا

ها و قهوه ها  یعکس تمام چا.یکردیرفت و آمد م نستاگرامیدر ا با کاله و شالگردن و چرت دیبا شدیم یو باران یبرف

مربوط به  ملیکنسرت آپلود کرده بود. ف رانیا جیکه پ دمیرس یلمیاز باران را رد کردم تا به ف سیخ یکنار پنجره 

شود تمام مدت پشت صحنه اش سرپا  دهید نکهیکه من بدون ا یآرمان بود. همان کنسرت یکنسرت شب گذشته

پ و چحضار دست را به  یصحنه بودم. آرمان با همان دست گچ گرفته همگام با فلش گوش یرهیبودم و خ ستادهیا

ر نه انگا " کردمیاتفاق باز در دلم شماتتش م نیو چهار ساعت از ا ستیبا گذشت ب یو من حت دادیراست تکان م

 "شه؟ینم یقر ند دستش رو تکون بده، حاال تو واسه من دیانگار تازه کج گرفته نبا

و در گوش من  ها کردم. پر بود از قربان صدقه ها و دردت به جانم ها امیها را باز کردم و شروع به خواندن پ کامنت

 .شدیخودم مدام تکرار م یدستت بشکنه یاله

گرفته  قرار یبه قول خودش مقرب درگاه اله کردندیکه دانشجوها در زمان امتحان نثارم م ینیهمه نفر نیبا ا من

 کنم. چطور دلم آمده بود؟ نیها جان فدا داشت نفر ونیلیبودم تا او را که م

 نیا "آن نوشته شده بود  یرو کیگچ گرفته شد که با ماژ ینگاهم قفل عکس دست نباریتر رفتم و ا نییپا یکم

 "کوستیدارم از دوست، هرچه از دوست رسد ن یادگاری

شرت را برداشتم و تنم کردم و  یی. سومیشدیدوست حساب م یفکر کنم که از ک نیدرب واحد اجازه نداد به ا یصدا

داد و مرا  لمیرا تحو "منم"آرمان بود که  یصدا "ه؟یک"کالهش را سرم انداختم و به سمت در رفتم. در جواب 
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داد و سالم  لیتحو یدادم و او را پشت در برانداز کردم. لبخند هیباز کردم و به لنگه در تک مهیمتعجب کرد. در را ن

 تر بود. بیپشت در خانه ام باشد عج نکهیاز ا یدادم، سالم کردن او حت یکرد. جواب سالمش را با لحن پر از تعجب

 :دیدوشش را نشانم داد و پرس یرو یحوله دیپر سوالم را که د نگاه

 ؟یخوایمهمون نم -

 و گفتم: دمیاما از مقابل در کنار کش خواستمیکه نم مهمان

 ن؟یهنوز آبگرمکن تون رو درست نکرد -

 دیواد درستش کنه. بابخ ستین الشیخ نیهم که عاشق دوش آب سرده ع ایخونه باشم ارک ادیم شینه من که کم پ -

 .شمیدارم مزاحمت م یادیز گهیواسش بکنه د یفکر ایبگم سروش 

 د! خودِ خود آرمان بو نیجداً ا د،یاز زور تعجب مثل فنر باال پر میابروها

 برات؟ ارمیب یخوریم یزیچ ؟ینه چه مزاحمت -

 نه شکم پر نرم بهتره، اجازه هست؟-

 دست به در حمام اشاره کردم و آهسته گفتم: با

 .دییبفرما -

 

 ردم:ک شیهوا صدا ی. بنمیمودب او را هم بب یکه رو نطوریبود؟ ا نطوریا یدوست بودن با آرمان اردکام آذر پس

 آرمان -

رنگ  یتکان خورد، به گچ آب ستیسرش به نشانه چ شیصدا یوارد نشده بود که به سمتم برگشت و به جا هنوز

 :دمیرفتم و پرس یدستش اشاره ا

 برات؟ ارمیب ای یآورد کیآب بهش بخوره، پالست دیدکتر گفت نبا -

 به گچ دستش انداخت و گفت: ینگاه
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 ؟یاریب یدار کیاصال حواسم نبود. پالست یخوب شد گفت -

 لحظه. هیآره صبر کن  -

 زشیارا که س یکیداخل کشو  یها کیپالست نیو از ب دمیکش رونیرا ب نتیسمت آشپزخانه رفتم و کشو آخر کاب به

 یه جابرا به سمتش گرفتم اما او  کیزده بود، پالست هیمناسب تر بود انتخاب کردم و برگشتم. به درگاه در تک

 دشیجد یرفتارها نیفکر کنم ا نکهیبدون ا ودادم  رونیب قی. نفسم را عمدیکش شیگرفتنش دست شکسته اش را پ

کرد و  کیبه گره پالست یآنرا گره زدم. نگاه یرا در دست شکسته اش فرو کردم و باال کیاست. پالست بیعج یادیز

 گفت:

 .شهیگره اش شله راحت باز م نیتو خونه؟ ا یکش ندار -

 تم:در عوض گف دهیبه زحمت به هم رس کیپالست یر عضله دارد که دو لبهتوست که انقد یاز بازو ریتقص نگفتم

 روت رو کن اون سمت. قهیدق هی -

 

ت مخالف تکان داد و به سم یسر دیاو از حرف من متعجب شد و مبهوت نگاهم کرد اما نگاه منتظرم را که د نباریا

را  میوهامرا با آن بسته بود را از سر درآوردم.  میکه موها ییو کش مو دمیشرت را از سرم کش یی. کاله سودیچرخ

ستم شدم. لمس د میبا کش موها کیپالست یباال بستنو مشغول  دمیدر لباس فرو کردم و کاله را سر کش یعجله ا

 به سمت خوردیکه دور دستش گره م یرا که احساس کرد به سمتم برگشت و نگاهش از کش سر گلدار

ستم را د. دیصورتش دو یرو بهیو باز آن لبخند غر دیآمده بود چرخ رونیب شرتییسو قهیاجازه از  یکه ب ییموها 

 تر شد: بهیغر میقدم عقب رفتم و او برا کیو  دمیپس کش

 .یمرس -

مس ل شیبازو ی. گل سرم را رومیچه بگو دیآرمان با ریکم نظ یهایدر جواب مرس دانستمینگاهش کردم. نم فقط

 یب یالبخنده لینشستم. تحل نیزم یرو واریحرف داخل حمام رفت و با بسته شدن در من همان جا کنار د یکرد و ب

 !َ گرفتیتوان آدم را م بیعج لشیدل
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 یشانه یودسته کردم و ر کیهم را  کردیم تیبازم گردنم را اذ یمبل نشستم. موها یرا از سرم دراوردم و رو کاله

سر  شامل آن کش زیچ چیه نیفکر نکنم و ا زیچ چیکردم به ه یشدم و هم زمان سعچپم انداختم و مشغول بافتنش 

 سرکشم هم بود. یموها یگلدار و نگاه آرمان رو

 یامتحان یاو آنرا باز کردم. برگه ه دمیکش شیکه از دانشگاه اورده بودم را پ یپاکت پلمپ شده ا یحواس پرت یبرا

ث شد زنگ در باع یاوراق کردم. صدا حیخودکار قرمز شروع به تصح کیگذاشتم و با برداشتن  زیم یبچه ها را رو

 یشاهرخ رو ریتصو دنیرفتم و با د فونیکردم و به سمت آ هامبل ر یکاره را رو مهین یسر از برگه ها بلند کنم. برگه 

 ماتم برد. توریمان

سم را استر فونیدوباره زنگ آ یابر سرم خراب شد. صد بتیشد و مص دهیتا درب حمام کش فونیآ توریاز مان نگاهم

 زدم: ادیو فر دمیو به در کوب دمیکرد بدون فکر به سمت درب حمام دو شتریب

 . رونیب ایآرمان ب -

 :دمی. باز به در حمام کوبدیزنگ در صدا داد و فاجعه در سرم کوب دوباره

 .رونیب ایآرمان ب -

 یاز موها یمتر نگاهم کرد. قطره آب ین پنج سانتباز شد و چشمان متعجب آرمان از پشت هما مهیحمام ن درب

ود بپر از تعجب  شی. صدادیکش ریحمام افتاد و نگاه مرا دنبال خودش تا ز یکار یکاش نیزم یو رو دیچک سشیخ

 :دیپرس یوقت

 شده؟ یچ -

 پسرعموم. رونیب ایب -

 که گفت: دیاو از کجا فهم دونمیهم متوجه حرفم نشدم نم خودم

  ؟یخب پسرعموت چ -

 آمد را به او خبر داد ینم رونیکه از دهان من ب یزیزنگ دوباره در چ یصدا

 خب برو درو باز کن. -

 که گفت: دمیرا از همان فاصله هم شن ایارک یرا سرم خراب کرد صدا ییدرب واحد آوار نها دنیکوب یصدا نباریا
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 ه من رفع زحمت کنم. خداحافظ.احتماال خوابش برده. با اجاز دیخانم نگرانش نباش نیریخونه ست ش -

 نزار به التماس افتادم: یبا حال فتمیب هیبود به گر کینزد

و از پشت  دمیرا به هم کوب حرف فقط نگاهم کرد در ینزار باشه؟ ب رونیحموم ب نیشد پاتو از در ا یتورو خدا هرچ -

 در آهسته گفتم: 

هر چقدر  ستین شین حرف حساب حالم یپسرعمو نیمجبورم ا یآرمان ول خوامیاز داخل درو قفل کن. معذرت م -

 نداره. تیخونه من اهم یجز حضور تو تو یزیکه بگم ابگرمکن شما خرابه براش چ

سرم  برداشتم و یجا رخت یو چادر را از رو دمیکش یقیکردم. نفس عم ینزد و من سکوتش را پاسخ مثبت تلق یحرف

 از پشت در به گوشم خورد: نیریش یانداختم و به سمت در رفتم، صدا

 سبکه نگرانش... یلیخ الیخواب خ -

دش را از سالمتم مطمئن شد خو یشدن در باعث شد ادامه حرفش را بخورد نگاه نگرانش را به من دوخت و وقت باز

 در آغوشم رها کرد و گله مند گفت:

 ؟یکنیپس چرا درو باز نم -

 نیریر شبودم، تمام حواسم معطوف نگاه شاهرخ بود که از پشت س هدیبه او ندادم اصال سوالش را درست نشن یجواب

 به او سالم کردم. ریرو پس زدم و آهسته و سر به ز نیری. شکردیمرا برانداز م

 سالم، اجازه هست؟ کیعل -

زد و دست او  مرا کنار نیریاجازه ندهم. ش توانستمیکه م خواستیدلم م قلبمیداخل خانه اشاره کرد و من از صم به

 :دیرا گرفت و کش

 خودته. ینکن فکر کن خونه  یبیتو داداش غر ایب -

 نکهیدوخت و بدون ا نیچرا که نگاهش را به زم دیرا نشانه گرفت اما شاهرخ نگاهم را ند نیریچپ چپم ش نگاه

 دمیکش یسمت را گرفتم و به نیریندانستم دست ش زیانتظار را جا گریکه گفته بود بماند وارد شد. د یمنتظر اجازه ا

 و گفتم:

 کنه؟یم کاریچ نجایداداشت ا -
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 گفت: یام را متوجه نشد و با خوشحال یکالفگ

 .میاره کل روز رو با هم باشقراره دوب شهیباورم نم الیخ یخونه، وا یاومده باهات صحبت کنه برگرد -

 یظرنام  یزندگ یبرا دیپس من چه؟ من نبا کرد؟یخودش ذوق م ینه؟ برا ای خواهمیبود که م دهیاز من پرس اصال

 دادم؟یم

 :دیپرس دیلحظه نگاهم کرد و عاقبت با ترد کیحالم را متوجه شد که  انگار

 ال؟یخ یخوشحال نشد -

 ن خودممکردن؟  رونمیبرگردم که ازش ب یبه خونه ا خوامیم نکهیا یبرا ن؟یریخوشحال بشم ش دیبا یچ یبرا -

 شما بشم؟ یبازم سربار زندگ دیدارم چرا با یزندگ نیریخونه دارم ش

 :دهیما را شن یجواب سوالم را داد متوجهم کرد که تمام حرف ها نیریش یشاهرخ که به جا یصدا

 ما باز کرد. یرو بهیمرد غر هیتورو االن  یدر خونه نکهیبخاطر ا -

 کردم خونسرد بمانم: یسمت شاهرخ برگشتم و سع به

 م نبود برادرم بود.ه بهیدو تا خونه مشاعه دوما غر نیبود که ب اطیمن نبود در ح یاوال که در خونه  -

 شاهرخ کنترل اعصابم رد سخت تر کرد: پوزخند

 ود؟کرده ب میبودم. چقدر خوب، مامانت پسرعموم رو کجا قا خبریهم داشتم و ب گهید یعموزاده هیپس  -

بزرگش کرده باشه  مادر من شیکه از نوزاد یباشه که برادر من حساب بشه؟ پسر تو یپسر عمو دیمگه حتما با -

 .شهیبرادرم حساب م

 :دمیداد و با تمسخر پرس لمیهمان پوزخند مسخره را تحو باز

 از مراجع داده؟ یکیفتوا رو کدوم  نیبعد ا -

 گفت: دی. سکوتم را که داورمیکه من کم ب کشاندیم ینیبود، بحث را به مسائل د نیام شهینزدم. شاهرخ هم یحرف
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 نجایتو ا ستمین یمن راض یو برگرد یرو جمع کن لتیوسا دیاومدم بهت بگم با ال،یباهات بحث کنم خ ومدمین -

 یکن یزندگ

 زبانم را نگه دارم: یجلو نتوانستم

 شوهرم؟ ایبرادرم  ،ینه؟ پدرم ای یباش یکه راض یباش یاون وقت شما ک -

 نیریدست ش ی. نگاه شاهرخ رورومیدارم تند م یادیکند ز یادآوریدستم نشست که به من  یرو نیریش دست

 باال رفت: یکم شینشست و صدا

 .این رونیاتاق تا من نگفتم هم ب یبرو تو نیریش -

 داداش... یول -

 زد: ادیعلنًا فر نباریا

 اتاق. یبرو تو نیریش -

و  دمیکش یقیبه سمت اتاق رفت. نفس عم یشد و ناراض میو شاهرخ گرداند و دست آخر تسل نینگاهش را ب نیریش

 یر حالکه سرم بود را در دست گرفت و د ینبود. گوشه چادر یفاصله هم راض نیشدم اما او به هم رهیبه شاهرخ خ

 داد: حیتوض دیکشیکه به سمت آشپزخانه م

تو  میبر ایما رو بشنوه ب یمام حرفاتاالن گوشاشو چسبونده به در که  شناسمیم یمن خواهرم رو بهتر از هرکس -

 آشپزخونه.

 به سمتم برگشت و گفت: نتیزده به کاب هیحرف به دنبالش رفتم جلوتر از من وارد شد و تک یب

لندهور  هیموسم با نا نمیگوشه بب هی نمیمن بش یبعد تو انتظار دار دونستیرو م دارتیساعت خواب و ب یپسره حت -

 ؟یکنیم یسقف زندگ هی ریز گهید

 را باال بردم: میکوره در رفتم و صدا از

. باز شروع کنمیم یسقف زندگ نیا ریز یا گهیاموس توام نه با کس دکدوم سقف شاهرخ؟ کدوم ناموس؟ نه من ن -

 .رمیبگ ییخونه دانشجو یمثل دوره ارشدم که نذاشت یارینکن برام حرف درب
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 که... دمیح داون موقع هم صال -

 هرچه بر سر راهش بود را نابود کرد: شیمنفجر شد و با گدازه ها کبارهیبودم که  یآتشفشان

 یخودمم که واسه زندگ ،ینکاره م چینه برادرم نه پدرم تو ه یشاهرخ نه شوهرم یکنیتو صالح منو مشخص نم -

 نه؟ ای یفهمیم نویا رمیگیم میخودم تصم

 گفت: زیآم دیقدم جلو امد و تهد کیکرد و  زیرا ر چشمانش

 یپررو شد -

 نجایا یبرا لتیدل نم،یبب سایکنه. اصال وا و خرابش ادیب یکس زارمینم کنمیدفاع م میپررو نشدم فقط دارم از زندگ -

م هو بهم محرم  یخودتون تو هم هست یکه خونه  یگینم نویپسر مجرده اما ا هیام  هیکه همسا نهینبودن من ا

 .دوننیرو م ومپسرعم دوننیکنه مراجع شما برادر منو محرم نمن ای یستین

 تکان داد و گفت: زیآم دیرا تهد انگشتش

 تونمیمم اما ممنم نگفتم که بهت محر ریدوما نخ یکه مراجع رو مسخره کن ستیات ن چهیو مذهب باز نیاوال د -

 بشم.

ا بو  دیلبخندم پرکش کبارهیو  دمیو پر صدا خند یلحظه مات و مبهوت نگاهش کردم و با درک منظورش عصب چند

 گفتم: یلحن جد

 ینزیم نهیسنگ خودت رو به س یدار یستیمن ن ی هیآهان بگو پس، ناراحت همسا -

 باال بردم: یرا باز هم کم میکرد از سکوتش بُل گرفتم و صدا سکوت

 تو بشم. یغهیص امینشدم که ب ریمن هنوز انقدر پست و حق -

پنجره  نیابار  نیبود که آخر ادمی. خوب شدیحمام ماند که در تراس آشپزخانه باز م ینگاهم مات پنجره هم زمان  و

 بسته بودم! پیرا ک

 آوردم: نییرا پا میدهانم را قورت دادم و صدا آب



 بادردخوشبختم

181 
 

که  یندار ییدختر عمو چیخاک و ه ریبه بعد هم فکر کن منم با بابام رفتم ز نیپسرعمو، از ا رونیبرو از خونه من ب -

 .یبش یرتیو سرش غ یناموس حسابش کن یبخوا

 درآمد: دیرا کالفه فوت کرد و باز از در تهد نفسش

 نکن... یکار اریمنو باال ن یاون رو الیخ -

 کردم: دیو تهد دمیبار من وسط کالم او پر نیا

 میق گهیگذشته که د میانقدر از سن قانون نیکاره هست چیمن شماها ه یزندگ یتو یبکن یتونینم یکار چیه -

 هم باز بشه. یرو یشاهرخ اجازه نده رومون تو رونینخوام. برو ب

 در هم رفت و تشر زد: اخمش

 ؟یبهم بکن یبلد نیهم توه نیاز ا شتریب ن؟یاز ا شتریب گهید -

 باال رفت: میاراده باز صدا یب

 باهات بکنم؟ یچه برخورد یانتظار دار یبد غهیص شنهادیبهم پ یاومد -

 را بست: مانیآرمان دهان هر دو یبزند اما صدا یباز کرد حرف دهان

 نکردم. دایجان، سشوار رو پ الیخ -

لش حا خواستیجاِن آرمان شده بودم! از من سشوار م یحد ممکن باز شد. من ک نیدهانم تا آخر یبه جا چشمانم

 ...رونیبافتاد  یخوب بود؟ االن وقتش بود آخر! مگر به او نگفته بودم هر اتفاق

 پنجره را بسته بودم. نیحمام برگشت. مطمئن بودم ا ینگاهم سمت پنجره  باز

ترل بود به زحمت خشمش را کن دایکه پ ییکرد و به سمت من برگشت و با صدا یآرمان را نگاه یسرتا پا شاهرخ

 :دیبه طعنه پرس کندیم

 ؟یکنینم یسقف زندگ نیا ریز یمرد چیکه با ه یپس گفت -

به حرکت  شیموها یحوله کوچکش را رو یبه شدت ترسناک با خونسرد یِ خشم فرو خورده نیا الیخیاما ب آرمان

 درآورد و در همان حال گفت:
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 زم؟یعز یکنینم یمهمانمون رو معرف -

گر اکه او  دانستمیم یشدم. من با شاهرخ بزرگ شده بودم و بهتر از هرکس رهیزده به صورت سرخ شاهرخ خ وحشت

 تمام خواهد شد پس به التماس کردن افتادم: شهیهم یمن برا یرا باور کند زندگ فیجارا نیا

 .گهیباور نکن شاهرخ داره دروغ م -

 با نگاه و لحنش هشدار داد: آرمان

 جان. الیخ -

ا نجات او من ر دیفهمیتذکر بدهد نقشه اش را خراب نکنم؟ چرا نم خواستیجان چه؟ م الیماندم، خ رهینگاهش خ به

 افتادم: یرا باال بردم و به زار میانداختم. صدا یبه درون باتالق م شتریفقط داشت ب دادینم

 .گهیشاهرخ باور نکن داره دروغ م ،یعوض ستمیمن جان تو ن -

 شاهرخ گوشم را کر کرد: ادیفر

 یه بودم جلوغه؟ اومدزده کجاش درو رونیبا حوله از حموم خونه ات ب اروی ؟یگیفقط تو راست م گنیهمه دروغ م -

برستون و ق نهیدخترعموم هم زمان با عمو رفته س کنمیفکر م ،یگی. تو راست مدمیرس ریاما انگار د رمیرو بگ نیهم

 تا االن هم هفت تا کفن پوسونده.

 شاهرخ در دست سالم آرمان مچاله شد: یقهی

 حرف دهنت رو بفهم. یهو -

 جواب داد: یزاد کرد و با لحن بداش را از دستان او آ قهیحرکت  کیاما با  شاهرخ

 بابا. مینیبرو ب -

 کشتن من برداشت: یقرم را برا نیرا باال برد و اول شیصدا

 .ستیما ن یجا گهید "شهرنو" نی. امیبر ایب نیریش -

حرف از غفلت شاهرخ استفاده کرد و با همان دست سالم، دست شاهرخ را گرفت و  نیا دنیاز شن یعصب آرمان

 تنم را لرزاند: ادشیبه کمرش زد و فر یو با زانو ضربه ا چاندیپشت سرش پ
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 یکه تو ازش اومد یخفه شو آشغال حرف دهنت رو بفهم. شهرنو اون خراب شده ا -

 ت:اش کرد و گف نهیس یحواله یو مشت دیکش رونیحرکت دستش را از دست آرمان ب کیبا  اوردیاما کم ن شاهرخ

 ؟یکردیم کاریحموم خونه اش چ یسالم بود تو تودختر  نیمگه؟ اگه ا گمیدروغ م -

 ینفس ها دنیآن سو تر در حال کش یکه کم یآن دو که به جان هم افتاده بودند و من دنیو با د دیاز راه رس نیریش

 :دیکش غیآخرم بودم ج

 ده؟یاردکام از شما بع یآقا ؟یکنیم کاریشاهرخ چ نجا؟یچه خبره ا -

پزخانه وسط آش زیرد شد و به سمت من که به زحمت و به کمک م انشانیاز م نیریدو مرد از هم فاصله گرفتند ش هر

 سر پا مانده بودم آمد و در همان حال گفت:

 ؟یشد ینجوریامثل سابق بشه، تو چرا  زیمنه فکر کردم قراره همه چ ریهمش تقص ،یدورت بگردم اله -

 

ن تا از من دورش کند و م دیبود که شاهرخ دستش را گرفت و به سمت خودش کش دستش به من نخورده یحت هنوز

 داشتنش را ندارم: یبه بعد اجازه  خیتار نیاز ا دانستمیکه م کردمینگاه م نیریفقط با ولع به ش

 .یدختره فاسد هم کالم بش نیبا ا گهید یدختر حق ندار نمیبب نجایا ایب -

 :دیرا در صورتش کوب ادشیشاهرخ در مشت ارمان نشست و فر ی قهی باز

 کنم. تیکی واریبهت گفتم حرف دهنتو بفهم. تا نزدم با د -

 :دیکش غیکند و ج شانیآن دو انداخت تا از هم جدا انیاما خودش را م نیریش

 ؟یشد وونهیمگه د یآذر یول کن برادرم رو آقا -

 :دیرا چسب نیریش یبازو نباریا شاهرخ

رو  یکیاما تو  دمیرس ریدختر د نی. به اکنمیچشمم روشن. تو رو هم آدم م یشناسیمردک رو م نیپس تو هم ا -

و بشنوم پاتو  نمیبب گهیبار د هی نیریخدا ش یبه خداوند م،یبر فتیراه ب االی. یغلطا نکن نیخوب بلدم ادم کنم که از ا

 .میبر ایب شکنمیپاتو م قلمتو یدیخراب رو د یدختره  نیا ای یخونه گذاشت نیا یتو
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راهش  آرمان بدرقه یعصب ادیکشان کشان با خودش برد و فر کرد،یو مقاومت م دیکشیم غیکه ج یرا در حال نیریش

 شد:

 .رنیبچه ها حالت رو بگ دمینشه که م داتیپ نورایهم ا گهیبرو به درک د -

ود. من ب نیرینشدن ش دایپ نورهایا گرید نیتمام ترس من از هم دیفهمیبرود به درک؟ او که نم نیریش گفت؟یم چه

ا ب یشوم حت نیریقدم به سمت در برداشتم تا مانع رفتن ش کیهراس داشتم.  نیریمثل مرگ از، از دست دادن ش

 چیوش هآنقدر ها بلند نبود که به گ دنیکش فسن یتالشم برا نیما ب میرا گفتم اما صدا "نبرش" یالتماس و زار

 دامشان برسد.ک

و  مردمیمگوشه داشتم بدون هوا  نیبودند، من ا دهیحال مرا ند یریگ قهیکدام از آن سه نفر به وقت دعوا و  چیه

 .بردیبا خودش م شهیهم یمرا برا یشاهرخ هوا

سخت  دنیکه انقدر نفس کش یی. جارساندمیم نیریش کینزد ییخودم را به جا دیزحمت قدم دوم را برداشتم. با به

 نبود.

ست را از د دنیجنگ یبرا لشانیمن دل یو شاهرخ بسته شد و پلک ها نیریدر پشت سر ش د،یدوم به سوم نرس قدم

 هم افتاد. یداد و رو

ه پلک ککه صورتم را لمس کرد، وادارم کرد  یواکنش نشان دادم و دست خواندیکه از دور مرا به نام م ییصدا به

را باور  یننگرا نیاما من ا دیرسیبه نظر نگران م شیپلکم شد. صدا دنیمنجر به لرز اما تمام تالش من، فقط میبگشا

 حال بد اکنونم بود: لینداشتم او دل

. کنمیمدختر سکته  نیخدا آخرش من از ترس سکته کردن ا ی. اگهیچشماتو باز کن د ال،یخ ؟یشد داریب ال؟یخ -

 .نمیباز کن چشاتو بب الیخ

 گونه ام نشست و گفت: یرو دستش

 لباست رو... کمی یخوایم ؟ینفس بکش یتونیم الیخ -

 تشر زدم: یحالیبه خودم تکان دادم و دستش را پس زدم و با ب یکم

 به من دست نزن. -
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 و گفت: دیکش عقب

  ؟ی. فقط بگو خوبزنمیباشه، باشه دست نم -

مرا گم  یکه راه رگ ها یژنیکردن اکس دایپ یم و براداد هیپشت سرم تک واریو به د دمیزحمت خودم را باال کش به

شک، و جمع شدن ا امنهیکار به خس خس افتادن س نیاما تنها حاصل ا دمینفس کش قیکرده بود چشم بستم و عم

 هیگر انی. مدیغلت نییکرد و پا دایپلکم را پ هپشت پلکم بود. چشم باز کردم و اشک گلوله شده بعد از مدتها را

 :دمینال

 .رمیمیم نیری. من بدون شنمشیبب زارهینم گهیبا خودش برد. د نمویریتوئه. ش ریهمش تقص -

 :دیپرس شتریب نانیاطم یبه صورتم زل زد و برا ناباور

 .شهیباورم نم ال؟یخ یکنیم هیگر یدار -

ک قطره اشک را پا نی. اولدیکش شیزدودن اشک من پ یسرد آشپزخانه کنار من نشست و دستش را برا نیزم یرو

 کردم: هیراه افتاد. دستش را پس زدم و باز گال لیکرد و بعد از آن باران نم نم، س

 زارهی... نمزارهینم دونمی. من مهیالهیچه بد پ دونمیفقط من م شناسم،یمن فقط شاهرخ رو م شناسمش،یمن م -

بهت  ،یتو ازم گرفت مویبخاطر تو. زندگفقط  کنمیمن بدم خواهرشم بد م کنهیبشه چون فکر م کمینزد یحت نیریش

 ...این رونیشد ب یالتماست کردم هرچ این رونیگفتم ب

 کرد از خودش رفع اتهام کند: یخشکم، نگاه کرد و سع شهیهم یگونه ها یجار لیبه س مبهوت

کمک  بهت ینجوریو تحت فشار گذاشتت نتونستم تحمل کنم فکر کردم ا کنهیم نیداره بهت توه دمیمن شن -

 .کنمیم

 :دمیکش ادیهق هق فر انیم

اگه  یحت زدیاگه کتکم م یکرد حت نیتوه اگه ی. حتیاین رونیشد ب یمن کمکت رو نخواستم فقط خواستم هرچ -

 .خوامیرا نم یمنه، بدون اون زندگ یزندگ نیریازم گرفته. آرمان ش مویبود که االن زندگ نیباز بهتر از ا کشتیمنو م

 گفت: ینیغمگ یو با صدا دیصورت من کش یآمد، کف دستش را رو شیپ میزدودن اشک ها یش براباز دست متاثر
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 هیگر یکنم، وقت کاریچ یکنیم هیگر یوقت دونمینکن. من نم هیبرش گردونم فقط تورو خدا گر دمیقول م الیخ -

 نیرو به زور از ا دایآ یوقت یبودم، حت دهیوقت اشکاتو ند چیارومت کنم. ه دیکه بدونم چطور با شناسمتینم یکنیم

 عادت ندارم. ختنتیمن به اشک ر ینکرد هیخونه بردم گر

 یا روگفت و دستش ر ی. آخدمیاش کوبرا از صورتم پس زدم و حرص آلود با مشت به ساعد دست شکسته دستش

 ف کند:مرا متوق توانستیکمبود هوا هم نم یو حت زدمیهق هقم بر سرش داد م نیمشتم  گذاشت، ما ب یجا

 چیه ی. وقتمیهمه زندگ لمیکه داشتم. تنها دوستم تنها فام یمن بود. همه کس و کارم بود. تنها کس یزندگ نیریش -

مادرم شد. پنج سال ازم  نیریمادر خودم منو گذاشت و رفت ش یمنو خواست. وقت نیریش خواستیکس منو نم

. شمیخب من مادرت م ؟یکنیم هیگر شتنکوچکتر بود اما با همون سنش اومد بغلم کرد گفت بخاطر مامان ندا

امان مشد، هم  ینکن. مامان خوب هیگر شمیم یخوب بلدم مامان خوب یبه خدا مامان باز گفتیم کردیاشکامو پاک م

دارم، ن ینباشه زندگ نیرینباشه هوا ندارم، ش نیری. شدنمیه نفس کششد هم بابا هم خواهر هم برادر هم هوا واس

 آرمان.  دارمنباشه من مادر ن نیریش

 نیتا ا گفتمیاما باز هم هرچه در دلم بود را م زدمیو حرف م کردمیهق هق م نباریام اوج گرفت نفس کم آوردم ا هیگر

مشت حواله  کی آمدیم رونیکه از دهانم ب ینشاند و با هرکالم اهیمرد خودخواه مقابلم بداند چطور مرا به خاک س

 :کردمیتن و بدنش م

من  یبروم به درک، ولبه درک، ا لیبه درک، فام زنهیپشت سرم م دونمیکه م ییپسرعموم به درک، حرفا -

 ؟یدی. فهمیکنی... خودت درستش میبه درک. خودت گند زد رمیبرنگرده منم م نیری. شخوامی... از تو منمویریش

االن هم  نیمن هم گفتم؟یم یاز دست بدم. چ نویریاگه ش کشمیم شیخونه رو... با هم به آت نیخودم و... تورو... ا

 آتش گرفته بودم.

 

آمد و  یکه م ییهوا کهیهمان بار نکاریخم شده ام ساکت کردم اما با ا یهقم را با پنهان کردن سرم در زانوها هق

نفس هم  یحت گرید کردیم ینیام سنگ نهیو س آمدینفس بکشم. نفسم باال نم توانستمیهم از دست دادم. نم رفتیم

نفس  یمرا برا یام تلنبار شده بود. آرمان که تقال نهیکه در س ییچه برسد به حرف ها امدینم رونیب میاز گلو

از درد  شتریاش ب افهیبرگشت از ق یآب وانیهل کرد. بلند شد و با عجله به آبسردکن رفت و همراه ل دید دنیکش

 یرو وانیبود که ل ادیرو پس زدم چنان قدرت دستم ز وانیکرد با دست ل کیرو به لبم نزد وانی. لدیباریترس م
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 نیاز شکستن قلب من بلندتر بود. ب وانیل نیشکستن ا یفرود آمد و صد تکه شد. دلم گرفت صدا پزخانهپارکت آش

 :دمیسرفه غر

 .اریرو... واسم ب نیری... برو شخوامیم نویری... شخوامیآب نم -

و سرم را  دید کش. دستش را دور تنم حلقه کرد و مرا به سمت خوآمدیو به زحمت م رفتیام نفسم مهر سرفه نیب

 کرد مرا آرام کند: یاش گذاشت و با هل و وال سع نهیس یرو

 نویری. به خدا شیبکش یتونیخودتو... نفس نم ین نابود کردنک هیتو فقط گر ارمشیبه خدا برات م ارمیم -

 تورو خدا نفس بکش. ،یریمیم یدار ینفس بکش یتونی. نمگردونمیبه شرافتم هرجور شده برش م گردونمیبرم

 :دمینال میهانفس زدن نیشد و باز ب شتریحرف شدت اشکم ب نیا با

 . تو که... خوشحال....رمیبم خوامیم -

 یرو که یشد. مرا از خودش جدا کرد و در حال دهیبر دادیهم نم دنیکه مهلت نفس کش یدیحرفم با سرفه شد هیبق

 باز به التماس افتاد: دیلرزیکه از ترس م ییصورتم خم شده بود با صدا

خودم درستش کنم تو فقط آروم  دمیکردم قول م کارونیمن غلط بکنم خوشحال شم ،اصال من غلط کردم که ا -

 .شمیدارم از ترس زهره ترک م یریمیاالن م ادیش. نفست در نمبا

 گردنم انداخت و بلندم کرد: ریافتادم وحشت زده دستش را ز نیزم یشدت سرفه رو از

 ...الی... خالی. خزمینفس بکش. نفس بکش عز ال؟یخ یشد یچ -

 پشت پلکم جا ماند شیها یقراریبسته شد و ب میها پلک

واضح تر  گذشتیگنگ بود اما هر لحظه که م یکم شانیشدم اولش صدا اریسرم هوش یباال یپچ پچ زن یصدا با

 :شدیم

 خوشگله. شییخدا هیحسود نباش سم -

را م یگریزن د ی. صدامیپلک بگشا توانستمینم یگذاشته بودند حت ییلویصد ک یوزنه  کیانگار  میپلک ها یرو

 داشته است:بجز من  یقطعا مخاطب یکرد که زن قبل نیمتوجه ا
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 ستین یهم خوشگل باشه بازم در حد آرمان آذر یهرچ -

انکه او نام  ام خط بزنم درست قبل از ینام او را از زندگ توانستمیمرد را کنار من اوردند؟ کاش م نیهم نام ا باز

 باز اظهار فضل کرد: یمن پاک کند. زن اول یرا از زندگ نیریش

 ینجوریهم یه علبش میزیبه نظرت اگه منم چ یعنی رفت،یدر م اقتیل یب نیجونش داشت واسه هم یدیفعال که د -

 ؟"رهیکنه داره از دست م یکاری یکیتورو خدا "تو اورژانس بعد داد بزنه  ارتمیتو بغل بدو بدو ب رتمیگیم

 یزن دوم یامشت و لگد گرفتم و متهمش کردم! صد ریاو را ز نکهیمن کرده؟ درست بعد از ا یکارها را آرمان برا نیا

 افکارم شد: یمانع ادامه 

ندازتت تو اورژانس فوقش ب ارهیرو بغل کنه ب ییلویک صدیتو س تونهیکجا م برتشیباد م یبدبخت فوتش کن یعل -

 اول به داد من برسه کمرم شکست گذاشتمش تو فرقون. یکیبعدم بگه تورو خدا  ارتیفرقون ب

 واریا به دردارد و باز من دلم خواست سرم  ازیبه سکوت و آرامش ن ضیانگار نه انگار که مر دندیهردو پر صدا خند 

 بکوبم:

انقدر  یکس مینسا ندارشا نیو خواننده هاست. ما از ا گرایباز یو زندگ لمایف یفقط مال تو زایچ نیآره واال ا -

 عاشقمون باشه.

 مانندِ زن اول سوهان روحم شد: غیج یصدا

 قیدق ال،یا خهم نه ه ایفکر کن، آرزو و رو ال،یخ زدیصداشش م یکنم هاومدم سرُمش رو وصل  یتازه نبود -

 .یافتنیمحال و دست ن نقدریهم

 اسمِ الیمگه؟ خ یدونینم وونهینه د -

 بم و گرفته آرمان کالم زن را قطع کرد: یصدا

 دوتا پرستار الزمه؟ ماریب نهیمعا یها براخانم دیببخش -

 ادند:او خوشحال شوم. هر دو زن به تته پته گفتن افت یصدا دنیحد از شن نیتا بد یکه روز کردمیفکر نم هرگز

 ...یعنیما،  یآذر ینه آقا -
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 ...دمیشن یتا حدود نیچکار داشت نجایبله متوجه شدم شما ا -

 نشان از رفتنشان داد. شانیقدم ها یبعد صدا یو کم امدیدر ن چکدامشانیه یصدا

 .نمتیپاشو بب ،یافتنیمحال، دست ن ال،یخ -

 پلک گشودن، جوابش را دادم: بدون

 رو مسخره کنه. یزشته آدم اسم کس یلیخ -

 زد و شانه باال انداخت و گفت: یباز کردم و مواخذه گر نگاهش کردم لبخند چشم

 یصدات نکردم وگرنه چ تیلی. تازه خوب شد با فامکردنیپرستارا داشتن مسخره م نیمن کجا مسخره کردم؟ ا -

 .گفتنیم

رفته بود. مرد از من گ نیمرا هم یزندگ یِشاد لِ ینداشتم. تنها دل دنیخند یهم برا یلینداشتم، دل دنیخند حوصله

 و گفت: دیکش یقیندارم نفس عم دنیخند الیخ دید یوقت

 .ارنیدرش ب انیسرمت تموم شده برم بگم ب -

 حال رفتن با خودش غر زد: در

 ...دیکردن، خانم پرستار ببخش تبیفقط غ ارنیسه ساعت باال سرش بودن نکردن سرم رو در ب -

 :دیبه چشمان بازم کرد و در حال درآوردن سوزن پرس یبرگشت. پرستار نگاه یبعد به همراه پرستار یا لحظه

 زم؟یعز یبهتر -

ه و فقط پاسخ ندانست قیپس من هم او را ال دانستینم یارمان آذر قیبود که مرا ال یرا شناختم، همان زن شیصدا

 :دیتکان دادم مجددا پرس یسر

 ؟یکدوم رو ندار چی... هینیدو ب د،ید یحالت تهوع، تار جه،یسرگ -

 دادم. رو به آرمان گفت: یبا حرکت سر پاسخ منف نباریا

 .دشونیببر دیتونیبعدش م دیریرو بگ صشونیمدارک ترخ دیاریب فیتشر یآذر یآقا -
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 مرا مخاطب کرد: باز

 .زمیعز ینیبد نب گهیانشاهلل که د -

 غم هم بود. ،یمن نبود. آهان راست یدر زندگ یزیچ ی. از امروز به بعد جز بددمیدیم بد

ر دستش باز د یبودم که آرمان با برگه ا میآمدم. در حال بستن بند کفش ها نییجا بلند شدم و از تخت اورژانس پا از

 :دیپرس دیگشت و مرا که د

 کمکت کنم؟ یخواینم ؟یتونیم -

 گفتم: افتادمیم شیقدم پ کیکه  یجا بلند شدم و در حال از

 .یبهم کمک کن یکار چیه یوقت تو چیه خوامینم گهید -

 را به من رساند و گفت: خودش

 .دمیبهت نم یقول چیه -

 :دمیافتاد و با تعجب پرس رونیراهرو به ب یاز پنجره نگاهم

 شب شد؟ یک -

 در هم رفت و گفت: شیاخم ها کبارهیبه پنجره انداخت و  ینگاه

 در؟ یجلو ارمیرو ب نیمن زودتر برم که ماش یایخودت ب یتونیاگه م -

را  نیاشم مارستانیرفت. مقابل درب ب رونیرفتم با چند قدم جلو افتاد و از در اورژانس ب شیتکان دادم و پ یسر

ش را گرفت و باز کرد. سوار شدم و هنوز در را کامل نبسته بودم که گاز میمن نگه داشت و درب جلو را برا یپا یجلو

بود  دهیخواب نیعقب ماش یصندل یکه رو دایا دنیبا د وعقب افتاد  یرفت. در حال بستن کمربند نگاهم به صندل

 :دمیمتعجب پرس

 ده؟یخواب نجایبچه چرا ا نیا -
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 به عقب انداخت و کوتاه جواب داد: یکوتاه نگاه

م که فکر کرد نیفقط به ا دمیترس یایبه هوش نم دمیگذشت د یهرچ یباشه پس؟ تو که از هوش رفت دیجا باک -

کرد.  هیچقدر گر ی. اگه بدونارمیهم خونه نبود مجبور شدم بچه رو هم با خودم ب یکس مارستانیچطور برسونمت ب

 .سوختیم چهب نیذره واسه ا هی. کاش حداقل دلت رهیمامانش دوباره بم دیترسیم

 فوت کردم و گفتم: رونیرا کالفه به ب نفسم

 خب طعنه نزن امشب اصال حوصله کل کل با تورو ندارم. یلیخ -

ما انگار با ادامه دار باشد ا نیریبحث ش نیدادم مبادا ا هیتک یصندل یجوابم بود. سرم را به پشت یصدادار پوزخند

 بخورد: بیحرف ها قرار نبود فر نیا

 ؟یبگ یزیچ یخواینم نکهیا یعنی نیا -

 :دمیباز کردم و نگاهم را به سمتش گرداندم و پرس چشم

 بگم؟ دیبا یچ -

ده و نگاهش به جا کیآخرش  یزده بود و با همان نگاه جد هیتک لیبسته اتومب شهیدست شکسته اش را به ش ارنج

 نگاهش به من بود: مین کی

 ت؟یماریمثال درباره ب -

 جلو دادم و گفتم: شهیرا به ش نگاهم

 .یدیشن نیریرو از ش زیبگم خودت که همه چ یچ -

اطر بخ نتینه شش ساعت. ف شه،یم یهوش یب قهیدو دق یکیباعث  تاینها نتیف یدونیتو بهتر از من م الیخ -

 نفس... یبه مغزه نه تنگ ژنیاکس دنینرس

 :دمیحرفش رفتم و پرس انیم

 ؟یدونیرو از کجا م زایچ نیا -

 فرستاد و گفت: رونیه هم فشرد و نفسش را برا ب لبش
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 که... ستیدوره اونقدرا هم سخت ن نیا یکردن از گوگل تو قیتحق نه؟یات ااالن مسئله -

 جمله اش صبر کنم: انیاز حرفش درشت شد و باز نتوانستم تا پا چشمانم

 چرا؟ ؟یکرد قیمن تحق یماریتو درباره ب -

 گفت: یو با کالفگ دیلحظه نگاهم کرد و عاقبت چشم از من دزد چند

ش تو به بکنم فقط قبل کیسرچ کوچ هیتو انقدر واسم مهم بوده که راجع بهش  یماریچرا ب گمیخب بهت م یلیخ -

 ؟یخاموش دار کیاسکم یوقت نگفت چیسوال من جواب بده، چرا ه نیا

و ا. دمیشکستن مهره گردنم را شن یخودم صدا یت و با گوش هاگردنم به سمتش برگش کبارهیشوکه شدم که  چنان

شک و به چهره خ یهم نگفته بودم. نگاهم را شکار کرد و پوزخند نیریبه ش یموضوع را حت نیا دانست؟یاز کجا م

 اضافه شد: اشیجد

 !یگفتیبهم م دیکه خودت با یداد. در حال حیرو برام توض تیماریدکتر گفت، ب -

 اوردم: شینبود؟ به رو یادیانتظارش ز نیا

 گفتم؟یبه تو م دیچرا با -

از  داد و پر رونیکه به هم فشرد و آهسته نفسش را ب شیو لبها دمید هیچند ثان یوضوح چشم بستنش را برا به

 حرص گفتم:

تون و از هم جدا بالها را سر تو مادرت آورده نیکه ا یپسر کس م؟یمگه من ک ؟یبه من بگ دیچرا با یگیراست م -

 کرده.

 اما آهسته جواب دادم: صادقانه

 .ینبود که تو گفت ینیمنظورم ا -

منم  فیتکل مشخصه دایو آ ایارک فیباهات دارم؟ تکل یچه نسبت ال؟یخ میبود؟ واقعا من ک یمنظورت چ ؟یپس چ -

 مشخص کن.
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از  دانستمینم یخودم مشخص نبود. من امشب حت یخودم هم برا فیخودم هم مشخص نبود. تکل یاو برا فیتکل

 !خواهمیچه م امیادامه زندگ

*** 

 

اوردم  ادیه بخارج شدم و به سمت درب واحدم رفتم و تازه  نیبالفاصله کمربند را باز کردم و از ماش نیتوقف ماش با

تم و بندد برگشرا ب نیبا پا در ماش کردیم یرا بغل گرفته بود و سع دایبه همراه ندارم. به سمت ارمان که آ یدیکه کل

 :دمیپرس

 من دست شماست؟ یخونه دیکل -

 جواب داد: یرا آهسته زمزمه کرد و بعد از مکث کوتاه شما

 کمیباال  ایم شد. بفراموش دیکردم بعدم کال کل دایپ توینکردم به جاش دفترچه درمان داشیگشتم پ دتیدنبال کل -

 .ارهیب دسازمیکل هی ادیداره م ایارک زنمیاستراحت کن زنگ م

غوشش جا به جا را در آ دای. ادمیو به ناچار به سمت پله ها رفتم. کنار درب واحد به آنها رس ستمیرفتنش را نگر باال

 کرد و گفت:

 ؟یاریکاپشنم درب بیرو از تو ج دیکل شهیم -

و تمام  ردمو در را باز ک دمیکش رونیرا ب دیانداخته بود کردم و کل دایا یکاپشنش که رو بیحرف دستم را در ج یب

ه بنگاهش را حس کردم. در که باز شد کنار رفتم تا وارد شود و خودم هم پشت سرش داخل رفتم.  ینیمدت سنگ

 سمت اتاقش رفت و گفت:

 .کنمیدراز بکش اومد صدات م کمیبرو تو اتاقش  ستین ایارک -

بخوابم کاپشن تنم را درآوردم  آمدیتخت که دلم نم یشدم. رو یحرف فقط اطاعت کردم و وارد اتاق کنار یهم ب باز

فرش گذاشتم و  یو رو دمیچیتنم کرده بود. کاپشن را در هم پ یلباس را چه کس نیفکر نکردم که ا نیبه ا یو حت

در  یمچاله شده ا گاریبود که پاکت س یا شهیک قاب شیتخت گره خورد.  یرو به رو یتابلو ینگاهم رو دمیدراز کش

اش داشته که هرگز کرده بودم. گفته بود که نگه دایپ بشیبود که در ج ی. همان پاکتزدیچشمک م شهیپشت ش

 وقت نگفته بود که آنرا قاب کرده است.  چیرا ترک کرده اما ه گارینرود که بخاطر من س ادشی
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دو انگشت  انیممانده بودم  گاریبودم، مانند س گاریپاکت س نی. من هم مانند استادمیجا بلند شدم و مقابل تابلو ا از

ش کرده که فرامو یروزگار لعنت نیمچاله شده بودم، ا نطوریفقط هم کند،ینه خاموشم م کشدینه مرا م ،یروزگار لعنت

 سوزم. یدارم م

 راست بود؟  یعنی شود؟یباعث دود شدن غصه ها م گاریخوانده بودم که س کجا

نشستم و  ارویدراور و د نیماب نیزم ی. کاش راست باشد.رودمیکش نییپا واریاراده دست دراز کردم و قاب را از د یب

شکست  قاب از دستم افتاد و گشتم؟یقاب دنبال آرامش م نیشده بودم؟ پشت ا وانهیشدم. د رهیبه قاب در دستم خ

کرار تذهنم  یبرا یغم بغل گرفت و با لجباز یزانو وکه من نشسته بودم نشست  یکنج نیمانند هم یو دلم گوشه ا

 . نبود؟"نبود! یاصال هم عمد"کرد 

بال به دن شدیخراش کوچک باعث نم نیاما ا دیکنار زدم. دستم بر یاطیاحت یقاب را با ب یشکسته رو یها شهیش

 نبود. یزیچ گریدست که د کرد،یغم داشت قلبم را تکه تکه م نیکه وعده داده بودند له له نزنم. ا یاز ارامش یذره ا

ر آتش باشد ب یآب تواندیفکر کردم که چطور جرقه آتش م نیشدم و به ا رهیمچاله شده در دستم خ گاریپاکت س به

نداشته  یاگر نکرد چه؟ آن وقت به کدام شانه  کند؟یرا آرام م یآدم گاریدرون من؟ مبادا دروغ گفته باشند که س

 پناه ببرم؟ توانمیم

 نخ مین نی. مسلما امیشکسته بود، از وسط به دو ن دمیکش رونیرا ب گارینخ از س کیرا صاف کردم و  پاکت

کو بار مصائب کمر شکسته بود نخ دوم را درآوردم تنبا ریآرامش بخش باشد، خودش داغ نخورده، ز توانستینم

سته کج بود نشک یفقط کم یکی نیدم ایکش رونیرو ب یبود سوم اوردهیهم دوام ن یکی نیا خت،یکف دستم ر انشیم

 یام اما خراب خرابم. نمنخ خود من بود. نشکسته نیشک ا ینداشت. ب دهید بتیبود اما ظاهر خرابش کم از منه مص

قلب شکسته ام دستش را  یزیت دادمیاگر قول م یمن را جمع کند حت ینبود که شکسته ها یشکستم چون کس

 نخراشد.

من را آرامش بخشد؟  خواستیخرابات م نیدستم چشم دوختم ادر  گاریس دهینشستم و به قامت خم نیزم یرو

 شک داشتم.

بودم را برداشتم و انگشت خون آلودم را  دهیدراور د یرو نییکه به عنوان تز یکیرا دراز کردم و فندک آنت دستم

سمتم را که به  شیگام ها ی. صداختیباز شدن در درهم آم یدکمه فندک با صدا کیت یدکمه اش فشردم. صدا یرو

شد.  دهیآرمان کش نیسرکش نگاه خشمگ یفندک به شعله ها یسر بلند کردم و نگاهم از شعله کم سو دمیشن
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سرخ چشمش پوزخند زدم. من خودم  یانگشتانم بود. به شعله ها نیشده ب ریکج و موعج اس گارینگاهش قفل س

 .سوزاندندیآتش گرفته بودم آتش را که با آتش نم

 

 باالخره درامد: شیآشنا کردم صدا گاریرا که با نوک س فندک

 ؟یکنیم یچه غلط یکه دار یفکر کرد نیبه ا _

 نطوریمه قایافتاده بر تنش نگاه کردم و فکر کردم من هم دق یکم سو یشعله ها ریز گاریسوختن نم نم کاغذ س به

 سوختم. ذره ذره اما پر رنگ.

 ارگیزن زشته که س یبرا یدونینم ،یاستاد دانشگاه یکرده ا لیمثال تحص ؟یکشیم گاریس یدار الیبا توم خ _

 بکشه؟

را  شیاکه موه یاز زن دیکشیم گاریکه س یزن دانستیمرد چه م نیمبادا پوزخندم پر رنگ تر شود. ا دمیرا گز لبم

 هم بدبخت تر بود کردیکوتاه م

 شکست زن ها چند مرحله داشت. دیشا

 ه ک یزنها بود. زن یبه خدا، مرحله سوم اما مو هیو داد و گال غیبود مرحله دوم ج هیآن گر نیتر ییابتدا

 یاه برار انیست. پا یگاریاش را زده اما شکسته تر از زن مرحله سوم زن س یدلبرانگ دیق کندیرا کوتاه م شیموها

 .دخودش را هم زده از همه شکسته تر بو یو قلب و حت هیو حرف مردم و ر یزنانگ دیکه ق یست. زن گاریزن س

ب زمزمه ل ری. زخواستمینم گریکه بودنش را د ییایبرگرداند. دن ایدستم من را به دن یرو گاریخاکستر داغ س سوزش

 کردم:

 منو اروم کنه؟ تونهیخودسوخته م نیا نمیبب کنمی. دارم امتحان مکنهیآدم رو آروم م گاریس گنیم _

ز آن زدم و ا یقیآشنا کردم و پک عم میسوخته را با لبها مین گاریمرد مقابلم س یبه گره ابروها تیاهم یکرد. ب اخم

 و به سرفه افتادم دیکش ریام ت نهیآرام شدن س یجا

 :دیکرد و با طعنه پرس تیمن به آرمان سرا پوزخند
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 آرومت کرد؟ گن؟یشد؟ راست م یچ -

 قلبم بود: دنیکش ریام نبود از ت نهیاز سوزش قفسه س دیگونه ام چک یکه رو یاشک

قلبم نشست  و وزن  یشکسته ها یرفت و رو شیدود لعنت نیاز ا لونیکرد. هر اپس شترینه فقط دردم رو ب -

 کرد. شتریوزن غصه هامو ب نش،یسنگ

خاکستر را از دستم گرفت و در حال خاموش کردن آن در گلدان کاکتوس کوچک  مهین گاریجلو آمد و س دستش

 کنار پنجره گفت:

 .یو آروم بش یبزن ادیکه تمام درداتو فر ییجا هیپاشو، پاشو ببرمت  -

ا بجز ام خواستمیدستها را نم نیماند. کمک ا رهیکمک به من به سمتم دراز شده بود خ یدستش که برا یرو نگاهم

 تنها بودم. یلیکمک دراز نشده بود. من خ یبه سمتم برا یدست ها دست نیا

*** 

 داد: حین توضشد ادهیپارک کرد و در حال پ یرا کنار نیماش

 .یبزن غیج یتونیپس راحت م ادینم یکس ادیالن که زمستون هم هست زوسط هفته ها معموال خلوته به خصوص ا -

ودم را بغل خسوز سرما به جانم نشست.  میپا یرو ستادنیرا از دست ندهم. با ا حاتشیشدم تا توض ادهیبا او پ همگام

قدم به سمت  کیگرمم کند. آرمان  یتحرک کوچک کم نیپاشنه پا به جلو و عقب حرکت کردم تا ا یکردم و رو

 :دیو پرس دیبرداشت و به سمتم چرخ یپلکان سنگ

 ؟یاینم -

هم که در  یدم. آنقدر باال که همان تک و توک آمیهم از پلکان باال رفت یدو گام به سمتش رفتم و شانه به شانه با

اه انداخت و ر نییبود پا دهیشناخته نشدن سرش کش ی. کاله کاپشنش را که براشدینم دهید گریبود هم د طیمح

ا اما محزون بودنش ر دادمینم صیرا تشخ کشیوز. مشدیم دهیشن یقیموس یگرفت. از دور صدا شیرا در پ یخاک

 چرا. به سمتم برگشت و گفت:

 هستن که بتونن آزارت بدن. یها کوچک تر از اونآدم یباال همه نی. از ادمیم حیبلند رو ترج یجاها رهیگیدلم که م -

 نبودن آدمها بود که آزار دهنده بود. دادند،یادمها نبودند که مرا آزار م دانستینم
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م و غصه همه غ نیا نیو محو شد. همانطور که خودم ب دیبه شکل بخار در هوا تاب دمیکه کش یو آه دمیخودم لرز به

 دادم بلکه بفهمد: حیتوض شیودم. دردم را برادر حال محو شدن ب

 باشه که بخواد آزارم بده. یکه کس میمن تنهاتر از اون -

 تن لرزانم نشست و گفت: یاش رو رهینگاه خ یهمدرد یجا به

 .یگرم ش رمیاز عمو عباس برات آش بگ میبر ایب -

ز ا یقیموس ی. منشا صدامیدیرس یرمردیسبز رنگ پ یتا به گار دیکاپشنم را گرفت و به دنبال خودش کش نیآست

 :خواندیم شیبلندگوها انیبا حزن از م دهیکه ها رمردیکوچک پ یبود. از ضبط دست یگار نیهم

 من گوش بده یبه دردا ادیم یک 

 هستم با همه بهیآخه من غر 

 به چشم من  ادیآشنا م یکی

 از بخت بدم اونم غمه یول

  

 ضبط را کم کرد و پر شور گفت: یآرمان صدا دنیبا د رمردیپ

 .ومدین گهیوفا شد، رفت و د یپسر هم ب نیا گفتمیپسرم، اتفاقا امروز داشتم م یخوش اومد -

ر شخص مانده بود. چقد دهیها یترانه شیآرمان و پسرمرد را نداشتم. ذهنم پ یمیگوش دادن به لحن صم ی حوصله

 به من بود. هیشب خواندیاز زبان او م دهیکه ها یا بهیغر

اشت نگاه دبازگرداند. به آرمان که دو کاسه آش در دست  ایدن نینشست باز مرا به ا میکه به پهلو یآهسته ا ضربه

 آنسوتر اشاره کرد و گفت: یکم یچوب مکتیکردم. به سمت ن

 ... با اجازه عمو.یآشت رو بخور گرم ش یرو صندل نیبش یاونور میبر ایب -

 وابش را داد:ج یمیبا لحن صم رمردیپ
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 .دیحالشو ببر زارمیبراتون م ینوار جوون پسند امروز هیعموجان. االنم  یاصاحب اجازه -

از بگذاشت و به سمتم برگشت. دستش را  مکتین یرا رو یکیپالست یرفت و کاسه ها یاز من به سمت صندل جلوتر

 کرد و با اشاره به اطراف گفت:

 کن. یداد بزن، خودتو خال خوادیکه بهت گفتم، حاال هرچقدر دلت م ییهمون جا نمیا -

 یکی در تارشهرِ یساختمان ها یکه چراغ ها میاما آنقدر باال بود مینوک قله کوه نبود یبه اطراف انداختم رو ینگاه

پر ستاره  ییِباال تا روشنا نیا قیعم یکیبستر شب به نظر برسد. فاصله تار یکوچک رو یبه ستاره ها هیفرو رفته شب

 رهیم و خنشست مکتین ی. روشدیسبز کنار پرتگاه مانع از آن م یسقوط آزاد بود که نرده ها کیبه اندازه  نییپا ی

 شانه باال انداختم و گفتم: شدیکه از کاسه بلند م یبه بخار

 برسه؟ یداد بزنم به گوش ک -

 به گوش خدا. -

 دادیمناز خود نشان  ییکورسو یحت یاهیدر آن س یستاره ا چیبود و ه یمان ابربه سمت اسمان باال رفت. آس سرم

 لب زمزمه کردم: ریز

 نهیبیخدا که خودش م -

 گفتم: یدر چشمان نگرانش به ارام رهیهوا به سمتش برگشتم و خ یب

 دهیا دفقط خد". زن عموم کنار گوش عموم گفت کردینم هیمراسمش گر یبابام که فوت کرد مامانم تو ،یدونیم -

  "زهیریاشک نم یسر زنش اورده که حت ییمرد چه بال نیا

 به آسمان ادامه دادم: رهیاز او گرفتم و باز خ چشم

کرد  یتن مامان خال یآب جوش رو رو یربودم چطور کت دهیبودم. شب قبلش د دهیخدا که تنها شاهد نبود، منم د-

 رهیبابام بم یکاشک همون شب دعا کردم

 یمادرش را داشته باشد؟ اه ایمرگ پدر  یرا شکار کرد، کدام بچه بود که آرزو اهشیتعجب چشمان س نگاهم

 و متعجب ترش کردم: دمیکش
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بابام رو من کشتم. بعد از  کردمیقاتلم، فکر م کردمیکر مفبودم.  دهیفرداش بابام مُرد. فقط نُه سالم بود و ترس -

دعاهام  دیدا منو دزار بار به خدا التماس کردم بابامو برگردونه، گفتم غلط کردم، گفتم از ته دل نبود، خبار ه هیهمون 

نگو با "ت نرفتم مدرسه، به مامانم گفتم با خدا قهرم مادربزرگم گف فمیبابام برنگشت. روز جشن تکل یول دیهم شن

لط کردن غرفت. بازم به  شمیخدا قهرش گرفت دو سال بعد از بابام، مامانم هم از پ "رهیگیخدا قهرم، خدا قهرش م

 خونم،ینماز م کنم،یم یباج به خدا دادم که مامانم برگرده، گفتم اگه مامانم برگرده باهات آشت کجوریافتادم هزار و 

اونو  یک من نهیفقط سکوت کرده بب نهیبیخدا خوب منو م دمیمامانم برنگشت. از اون روز به بعد فهم رم،یگیروزه م

 !نمیبیم

 

 ماند و گفتم: دادیکه از پشت ابر دست تکان م یستاره کم نور یسرم سمت آسمان برگشت و نگاهم رو باز

 . نمیبیمنم خدا رو م یباورت نشه آرمان ول دیشا -

 :دمیو پرس . چشم از او گرفتمشده ام وانهینگاه متاثر چشمانش معلوم بود که باورش نشده و فقط فکر کرده که د از

که  ییمن وقتا نم؟یرو بب شیبدم و خوشحال تیاهم یمگه منم احساس دارم که بتونم به کس یگفت باری ادتهی -

 ومدی. منمیخدا رو بب تونستمیم دمیدیرو م تونیو خنده ها و خوشحال کردیدنبال م یشماها رو تا پارک و شهرباز

 یو به چشم ها دادیم هیتک کردمینگاه م وشما ر یکرده بودم و خوشحال نیکنارم به همون درخت که پشتش کم

 بغلم کرد. یبار حت هی یکس نگفتم ول چی. به هزدیو لبخند م کردینگاه م سمیخ

 تم:جنباند گف "؟یکِ"که به نشانه  یگرفتم و در جواب سر دیچشمانش را ند سی. برق خدیباز به سمتش چرخ سرم

که با  دمیا پسر رو دبودم و دو ت ستادهیکه اون دور ا یمامانم، وقت یجنازه عییهمون روزِ تشکه سکته کردم،  یروز -

رم هم نسبت به مزار ماد یو من حت کننیم یقرار یچشمشون باال سر قبر مامان من ب یبزرگ رو یها یآفتاب نکیع

اتاقم  کس خونه نبود همه مسجد بودن خدا گوشه چیه ونه،. از بهشت زهرا با حال بد برگشتم خدمشیندارم، د یحق

ه کردم. فکر کن، هم هیاغوش خدا گر یآغوشش رو برام باز کرد و من تو دیرو د سمیخ ینشسته بود، تا چشما

 مسجد بودن اما خدا گوشه اتاق من بود که تنها نباشم.

 د.شد دار باشم و هق هقم آزاد از آن خو شترینتوانستم ب د،یچشم آرمان چک یقطره اشک سمج که از گوشه آن

که اشک  یاراده در آغوشش فرو رفته و در حال یگشود. ب میلبخند زد و آغوشش را به رو سیخ یبا همان مژه  آرمان

 :دمینال کردیم سیکاپشنش را خ ریز اهِیس وریپل م،یها
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 اد؟یخدا نم گهیپس چرا د دم،یهم ترس یلیتنهام آرمان، خ یلیمن خ -

 کنار گوشم نجوا کرد: یدو رگه ا یصدا با

 .یستیکه تنها ن نهیبیم نت،یبیچون داره م -

را  میاشک ها تمیطپش قلبش ر یفرو کرد. صدا شتریب اشنهیام اوج گرفت و دست گرم آرمان سرم را در س هیگر

م، اما آراو سبک شدم. سبک شدم  دیاشکم خشک یکه چشمه یتا وقت ختمیکردم و اشک ر هیتندتر کرد. آنقدر گر

 نه!

شاد و جوان پسندش رد شده بود و  یآهنگ ها خواندیخودش م یهنوز هم آن دور ها برا رمردیکوچک پ ضبط

وش . شرم زده از آغکردیم شتریسوز دل مرا ب ین یمرا محزون تر و سوز صدا شدیکه پخش م یمحزون آهنگ یصدا

ش رشته دور در کاسه آ کیرا  اشقشکه ق یبود وقت من یرهیامدم و از خودش فاصله گرفتم. نگاهش خ رونیآرمان ب

 یرو ختهیر یبه موها یرها کرد و چنگ مکتین یکاسه را رو لیم یآش که بلند شد ب یخوش سبز یهم زد بو

 ند:ک هیرا توج اشیقراریکرد ب یاش را که شکار کردم سع یچشم ریزد و آنها را عقب راند. نگاه ز شیشانیپ

 ؟یاالن بهتر -

 ده بودم.واژه بهتر را هم فراموش کر یبدتر از آن معن یکه بهتر شوم، حت خواستمیشدم، اصال نم یبهتر نم بهتر؟

 گفت: دادیم هیزانوانش تک یکه آرنجش را رو یانداخت و در حال نییرا پا سرش

 یتم، اصال حتدونس دیکشیکه مادرت م یسال تمام تورو مقصر هر آه ستیباشه، ب ینجوریداستان ا کردمیفکر نم -

 ...یباش ینطوریتو ا کردمیتصور نم

 را نصفه خورد اما من کامل گرفتم و با طعنه گفتم: حرفش

واسه  دیمن احساس داشته باشم. شا کنهیکس فکر نم چیه یاحساس داشته باشم؟ حق دار نکهیباشم؟ ا یچطور -

سته شک فهمهیاحساس که نداره چه م گنیون مالبد با خودش زنهیام م شهیبه ر شهیت رسهیهر کس از راه م نهیهم

 .گذرهیم وشخ میخندیم یکل شهیداره! بذار منم بشکنم صداش بلند م یشدن دل چه حس

 یآش فروش هم رو رمردیپ یضبط گار یاز پس بلندگو ها یحت شد،یکه از آرمان پخش م یمحزون اهنگ یصدا

 روانم چنگ انداخت
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 میتفاوت کوچ کرد یب بهیشهر غر نیاز ا ما

 میبرنگرد یروز هیتا  میزخم خورد قایاز رف 

  میآه دور گرد هیرو دوشمونه ما  خونمون

 !!م؟یواقعا با هم چه کرد ما

 

 نیاز ا بلندگو هم حالم را بهتر یآرمان آن سو کردمیحس م ینداشت اما وقت یتناسخ میبا بغض بزرگ گلو پوزخندم

ل آرمان .  ذهنم سوانمودیم یتمسخر کامال منطق نیا کند،یفردار نشسته، درک م سیخ یآرمان که مقابلم با مژه ها

ارد کرد وفشار مضائف  میگلو نیسوال به بغض سنگ نینگحجم س "م؟یما واقعا با هم چه کرد"همدردتر را تکرار کرد 

 جلوه نکنم و ادامه دادم: فیضع نیاز ا شتریکه ب دمیو من ناچار لب گز

لم برداره و تنم رو خنده داره که ق کنهیفکر م رسهیاز راه م یهر ک د،یتخت جمش یختهیفرو ر وارید تیشدم حکا -

 میخم بزنزداره ما هم  رادیپس البد محکمه حاال چه ا ختهیگرفته و نر شیآت گهید دهیتخت جمش کنهیبتراشه. فکر م

 ،یخال تا ابد یِا زخم اون خرابه هاام ختینر دیوار شایاون د فهمهیکه نم ی. کسستیاسکندر که بدتر ن شیاز آت

 الزم نداره. دیرو دلشه زخم جد شهیهم

 

 نیتم بهدف به سمت لبه پرتگاه رو به رو رف یآش نشست و از جا برخواستم و ب یدست نخورده یکاسه یرو نگاهم

من  گفتی. آرمان دروغ مدیطلب ینبودن را م نیا دیشد نیرینرده فاصله بود و دل تنگم بدون ش کیمن و نبودن 

 نداشتند گفتم: یخاموشپا که قصد  ریز یبه چراغ ها رهیتنها بودم. خ یلیخ نیریبدون ش

 تیکبر دیر به دل تخت جمشپناه رها کرد و رفت انگار که اسکند یتنهام، مادرم که منو ب دیمنم مثل تخت جمش -

 .دیکش

اده درد ار یو زبانم همچنان ب "بود؟ تیان اسکندر هم کبرزم"سوال رفت که  نیبه دنبال ا یبه طرز مسخره ا ذهنم

 :ختیر یدل م یهیدار یرا رو
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از  یزیخرابه چ هیزد که جز  شمیآت یاما رفتن مامان فرق داشت رفتنش جور ختمیموقع رفتن بابا محکم بودم و نر -

 دلم نموند.

 آرمان زل زدم: مانیو پشلق پشت سرم به چشمان متاثر  یدادن به نرده  هیو در حال تک برگشتم

 نرده بود نیهم یبه لق میزندگ -

 . ادامه دادم:دیگم شد و واضح به گوش من نرس یقیموس یصدا نیاش ب یپر از نگران "کنار پس ایب"

هم از  یدگارای نینزدم اما ا کینگه داشتم ج یادگاریدلم  واریدر و د یزد زخمش رو رو یزخم هیاومد  یهر ک -

دودم  من اگر دینفهم یاحساسم، اما کس یشد که همه به خودشون اجازه دادن فکر کنن من ب ینجورینرفت و ا ادمی

زد  که مادرم به قلبم یمیعظ شیتو آت باری نکه م نهیا یبرا ستیاحساس بودنم ن یب یبرا رهینم یبه چشم کس

 .کنهیسوخته ام. خاکستر که دود نم یمخروبه   هیسوختم و االن فقط 

آسمان بلند  دفاع رو برگرداندن بود. سرم را رو به یاجازه باز پا به مردمک چشمم نهاد و تنها دفاع مِن ب یب اشک

 رد:نگران آرمان به وضوح گوشم را پر ک یصدا نباریاشک ناخوانده قصدِ ترکِ منزل کند و ا نیکردم مبادا ا

 زنهیلق م یاون نرده لعنت یگیمگه نم نوریا ایب گمیبهت م -

اشکم  یمثل شهر، پشِت پرده میشمم را پر کرد و شب پر نور تهران پر دود مقابل چشمانم تار شد و صداچ اشک

 :دیلرز

 افتم یم نباشه از پا میتو زندگ نیریافتم. بخدا اگه ش ی. مزنهیمن لق م یزندگ گمیمگه؟ دارم م یدینشن -

ر بدن نمانده د ی.  دستم که از نرده رها شد انگار که جاندیرا گرفت و کش میاز جا بلند شد و به سمتم امد بازو یعصب

 یفتاد و صداگونه ام ا یصدا  رو یافتادم. من افتادم و اشک هم ب نیزم یشد و با زانو رو یخال میپا ریز نیباشد زم

 شد. دهیشن الشاش ف یقیموس ینت ها نیگفتن آرمان ب "خدا ای"

 زد:  ادیمن فر یخودش که نه، به جا یآرمان را به جا یآش فروش صدا یکوچک گار ضبط

 

 فرصت خندهامو  نیبد پس

 تو صدامو یشاد نیبد پس
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 قلب عشق آشنامو نیبد پس

 …هامو  هیگر نیپس بد الاقل

 

ت و مقاومت را در هم شکس میهم مثل پاها و اشکها یبغض لعنت نیشانه ام نشست باالخره ا یآرمان که رو دست

 هم آوا شدم: رمردیضبط پ یهق هق بلندم با آرمانِ  پشت بلندگوها ی به الشکست و من هم ال

 هامو... هیگر نیالاقل پس بد -

. کنارم دادیبزرگتر هم نشان م یدست کوچک من حت یاز خودش کنارم نشست. دستان بزرگش رو شیاش پ هیسا

 نشست و در حال باز کردن مشتم دلسوزانه گفت:

 یم قبول کن تا اون سه تاکالفه کننده ات رو از یها هیگر نی. فعال همدمیبهت قول م ال،یخ دمیهمشو بهت پس م -

 برگردونم. تیرو هم به زندگ گهید

 و با بغض گفتم: دمیام را باال کش ینیب

 .خوامیرو م نیریفقط ش خوامیکدوم رو نم چیه -

 آمد باور نکنم: فمیانقدر محکم و مطمئن بود که ح لحنش

 هرجور شده برش گردونم. دمینکن. من بهت قول مردونه م هیتو فقط گر گردونمیمرو هم بر نیریش -

 د؟یدرخشیم شتریب شهیشب چطور از هم یکیتار نیفکر کردم در ا نیبلند کردم و به چشمانش نگاه کردم و به ا سر

 گفت: لرزاندیکه قلبم را م یسابقه ا یو با محبت ب دیکش میاشکها یرا بلند کرد و رو دستش

 نکن. هیگر گهید -

 تر بود: نیریش شهیکنار آن لبخند محو از هم نشیریش اخم

نو باهاش حال م یجمله بگرد هیبعد تو ذهنت دنبال  یکن زیچشاتو واسم ر ادیم شتریبه تو ب ادیبهت نم هیگر -

 .یریبگ
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 نثارم کرد: یو چشمک دیچقدر ساده بود. خند دنیخند ستن،یگر انیم

 دلم تنگ شده انگار. یم نکردوقته بار یلیخ -

نداندن خ یصرفاً برا ای زندیدهم طعنه م صیتشخ توانستمیبودم که نم جینزدم آنقدر از رفتارش گ یو حرف دمیخند

 . دیگویم نطوریمن ا

لق پشت سرم  یو به همان نرده دمینگاه نامفهومش را نداشتم، همانطور نشسته خودم را عقب کش ریماندن ز طاقت

 هیاش تک نهیو مرا به س دیمرا کش یزد و با دست راستش بازو هیکرد و به کنارم آمد به نرده تک یزیزدم. اخم ر هیتک

 داد و گفت:

 بده. هیبهش تک ینجوریحداقل ا یبش کینرده نزد نیبه ا یاگه انقدر اصرار دار -

 و گفتم: دمیاش فاصله گرفتم و به سمتش چرخ نهیکردم و از س اخم

 هیبه تو  تک یجورنیزدن به نرده، ا هیکه نشد تک ینجوریاشکال نداره؟ ا یبد هیمن مورد داره اما تو تک دادن هیتک -

 دادم.

 باشم: دهیکردم نکند اشتباه د شک یلحظه ا یبود که برا عیکه زد آنقدر سر یچشمک

 .شهینم تیزیمن و چ یرو یفتیبه سنگ و صخره تو م خورمیاول من م فتهیو ب ادیاگر هم نرده از جا در ب ینجوریا -

ل هم غاف شینداشت اما از درک معنا طنتیبه برق ش یبرق چشمانش شدم که شباهت رهیلحظه مات و مبهوت خ چند

ا با چشم از او گرفتم و خودم ر عیترجمه برق چشمانش زدم انقدر محال بود که سر یکه برا یحدس نیبودم، اول

 و گفتم: دمیکش یآه پشت سرم مشغول کردم. یچشمک زنان چراغ ها

 گشتیکترش دنبال مادرش مکه کارا یهر کارتون دنیکنه؟ من با د هیکارتون گر دنیکه با د یدید یتا حاال بچه ا -

 .گرفتیام م هیگر

 نشست و گفت: میبازو یاز پشت سرم رد شد و رو دستش

 م؟یهست هیشب یلیمن و تو خ یدونستیم -

 :دانستمیقلبم مضر م یلحظه برا نیکار را در ا نیا دم،یندادم به سمتش هم نچرخ یجواب
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 سالم بود که مادرم رو از دست دادم. ازدهیمنم مثل تو  -

امه . حرفش را اددمیرا جو "دونستمیم"لب آهسته  ریماندم و ز رهیکه خاموش شد خ یسماجت به چراغ خانه ا با

 داد:

 ومد؟ینفر ازش بدم مبابام با مادرت اومد خونه در حد ت یکه وقت یدونستیم نمیا -

 شده بود: کتریگرفت از قبل نزد شیرا در پ شیوقت ادامه حرفها شی. صدادانستمیرا نم نیا

از آسمون  میبود یوبخ یمامان چون پسرا نکهیبچه تر بود راحت با ا ای. ارکرهیمامانم رو بگ یاومده جا کردمیفکر م -

 یها یجبازبودم که اوج ل یسن یسالم بود، بچه نبودم تو ازدهیفرشته خانم فرستاده کنار اومد اما من  هیبرامون 

مان من اتاق ما یتو گهیخانم د هیبزارم  دیشدم و نبا یبزرگ شدم واسه خودم مرد گهید کردمیپسرونه بود، فکر م

بخاطر  که ردکیبابام رو مامانت آروم م نداختم،یو بحث و دعوا راه م کردمیم تیبخوابه. اوال راهش رو بلد نبودم اذ

 هام کتکم نزنه. یسرکش

تو رختتوابش حشره  ای گرفتمیم شگونیرو ن ایارک دنیهمه که خواب موندمیها منتظر مشدم. شب یاز اون حرفه ا بعد

اخر ورزش  زنگ ادمهیخوب  یلیروز خ هیبخوابه.  ایارک شیپ ادیکه مامانت مجبور شه ب ارمیرو درب غیکه ج نداختمیم

 هیشسته مامانت ن دمیبودم خونه د دهیخونه، زودتر رس میداوم میفرار کرد میچوندیبا بچه ها مدرسه رو پ میداشت

بگو  نتزیاگه م زنه؟یبابام کتکت م"نشستم گفتم  ششیباال زد رفتم پ میلحظه رگ مردونگ هی. کنهیم هیگوشه و گر

 "جلوش درآم

ره اش خاط یاداورینتظر ادامه خاطره اش نشستم. خودش با رفته بود به سمتش برگشتم و مشتاقانه م ادمی مقاومت

 و گفت: دیکش یآه کوتاه د،یخند

ت مثل درس د،یبه حرفم خند هیبودم. مامانت وسط گر دهید لمیف هیاز  یچ یعنیجلوش درآم  دونستمینم یحت -

 ست. گهیهمد هیشب یلیخندوندمت، خنده هاتون خ هیگر نیقبِل تو که ب کمی

 شد و لب زد: قیچشمانم عم در

 .نیخندیهردوتون پر از غصه م -

 عمق گرفت. چشم از نگاهم برنداشت و ادامه داد: لبخندم
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مامان صداش  ایبهم دست داد. از اون به بعد منم مثل ارک یحس خوب هیبار بغلم کرد، معذب شدم اما  نیاول یبرا -

اونم مامان  ؟یچ نیرینم از بهشت واسمون فرستاده. شبود که بابام گفته بود ماما یکردم. مامانت واقعا همون فرشته ا

 بود؟ یدوم خوب

 

مان دختر پنج شش ساله مادر دوم من بوده؟ من ه کیسن باورش شده بود که  نیبا ا زد؟یبچه گول م کرد؟یم چه

تا به  ردکیرا باور نکرده بودم آن وقت او مرا با مادر شش ساله ام سرگرم م یمادر و فرزند نیهم ا یسالگ ازدهی

واب جمادر از فرزند کوچکتر بود؟ خودش  ایدن یفرستاده بود حسادت نکنم؟ کجا شانیکه مادرشان برا یفرشته ا

 خودش را داد:

 .نیکردیم یباز با هم یخوب بوده کل شیخوب باشه، اما حتما باز تونستیاون سن دستپختش که نم یمسلمًا تو -

نمانده بود.  یباز یبرا یها آنقدر گرفته و افسرده بودم که دل و دماغمدتگذشته فرو رفتم، بعد از رفتن مادرم تا  در

 زبانم آمد: یاراده فکرم رو یب

 خوب بود. شیکتک کار -

 :ختیگرد شد و تعجب و خنده اش در هم آم چشمانش

 ؟یچ -

 باال انداختم و گفتم: شانه

، موهاش شکمش ایرو کمرش  دیپریم نیریش اورد،یبدبخت، اشکم رو درم میتی گفتیبهم م کرد،یم تمیاذ یهرک -

اون  و نیگوشت دست ا ی. دندونش رو تا ته توگرفتیوقتا هم گازش م یبعض زدشیم خوردیتا م نکهیا ای دیکشیرو م

تر بود.  کیوچکاز من  یادیداره. مادر داشتم فقط ز راون ماد م،یتی نیبه بچه ام بگ نیحق ندار زدیو داد م کردیفرو م

و  کردیم هیرو تنب نیریاونم ش کردنیم تیکتک خورده به زن عمو شکا یپدر و مادر بچه ها نکهیهم بعد از ا شهیهم

به  گفتیم کردیم هیمامانش گر ی. براخوردیهم خوب کتک م زدیبخاطر من هم خوب کتک م نیری. شزدیکتکش م

ر بودن ماد گفت،ی. خوب تو نقشش فرو رفته بود. راست ممیتیحق نداره به بچه من بگه  یکس م،یتی نمن گفت یبچه 

 که مادر خودم بلد نبود. یزیبجنگه، چ ایرو خوب بلد بود. بلد بود بخاطر من با دن

 ادامه دادم: یآهسته تر یرا با کف دست پاک کردم و با صدا اشکم
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کنه. تا امروز که  تمیاذ یاجازه ندم کس گهینکنم، د هیگر گهیحرف نخورم، د یاز کس گهیگرفتم د ادی نیریبخاطر ش-

 .دمیدوباره طعم هر سه شو دوباره چش نیریبخاطر ش

 گفت: یقیکه ساخته بود با لبخند عم یبه مه رهیفوت کرد و خ رونیبه ب قیرا عم نفسش

 .یداشت یچه مامان خوب -

 لب زمزمه کردم: ریز

واسه  دیرش رسبه بدت گاریکه از س یکس دمیچقدر بده آرمان، د دنیکش گاریس دونمیندارم. من م گهیداشتم د -

ه بود موند ادمیبود که  نیا یخودم بهش چنگ انداختم فقط برا نکهیواکنش نشون دادم ا ایبه ارک یاونجور نیهم

 اگه تاوانش یباشم حت الیخیب نیریش فتننسبت به ر خوامیبود من م الیخ یچقدر ب دنیکش گاریبابام وقت س

 .شهینم یخودم باشه ول یدنابو

 نشاند: یتحاکم حرفش را به کرس پر

 .یو تجربه کنربار دوم از دست دادن مادر  یتو هم مثل من برا زارمی. نمگردونمی. بهت برش مینابود ش زارمینم -

 .شدینگاه مصمم را باور نکرد؟ به خدا که نم نیحرف ا شدیم

*** 

 نگیمت پارکگرفتم و به قصد خروج از دانشگاه به س لیامتحانات تحو رهیاز دا حیتصح یامتحان آخر را برا یها برگه

 شد: ستادنمیباعث ا ییمعاون دانشجو یزمان یآقا یصدا یحرکت کردم اما قبل از خروج از ساختمان ادار

 دکتر ماندگار -

 با او شدم. یسمت صاحب صدا برگشتم و ناچار به سالم و احوالپرس به

 با من نیداشت یکار بله ،یزمان یسالم آقا -

 تازه کرد و گفت: یلنگانش خودش را به من رساند نفس یآن پا با

 باهاتون داشتن. یار واجبک یعباس یآقا .گشتمیسالم از ماست، شرمنده امروز مدام دنبالتون م -



 بادردخوشبختم

208 
 

 نیمرد دارد ا نیگفت ا شدیکه م ییعادتها نی. از بدترگفتیدانشگاه را م یمیش یگروه مهندس ریمد یعباس یآقا

ترم بعد و ارائه کالسها برنامه  یبرا دیکه با آمدیم ادشیامتحان دانشگاه  نیروز آخر ترم، بعد از آخر قایبود که دق

 جواب دادم: یپنهان کردم و با لحن ارام ما یام را پشت لبخند اجبار یداشته باشد. کالفگ یزیر

 ت؟سین یا گهیخدمتشون. امر د رسمیبله چشم االن م  -

 به خانواده. خدانگهدار. دی. سالم برسون ستین یعرض -

 خداحافظ دیسالمت باش -

از  شیداصدر اتاق خودش باشد  نکهیا یگروه رفتم طبق معمول بجا رینماندم و به سمت اتاق مد رمردیرفتن پ منتطر

 .آمدیبود م کیگروه سنت ریاتاق بغل که اتاق مد

 یمحکم یزدم که توجه هر دو را به سمتم جلب کرد. با صدا ییاعالم حضور به در باز اتاق دکتر رضا یبرا یا تقه

د شد و زد و از جا بلن یلبخند پهن دنمیبا د یتکان داد اما دکتر عباس یدر جوابم سر ییسالم دادم. دکتر رضا

 سرخوشانه گفت:

 .گشتمیمروز مدام داشتم دنبال شما ما دمیبه به خانم دکتر ماندگار، چقدر خوب شد شما رو د -

تاق خودش که به سمت در ا یبودم آمد و در حال ستادهیآن ا یکه من در استانه ییسمت در خروج اتاق دکتر رضا به

 ادامه داد: کردیاشاره م

 . میمفصل صحبت کن دیبا کنمیداخل خواهش م دییبفرما -

 زشیکنار م یصندل یوارد اتاقش شدم و رو یدکتر عباسکردم و دنبال  یخداحافظ ییحرکت سر از دکتر رضا با

 یکتر عباسپا گذاشتم  و در جواب لبخند د یکرده بودم رو یرا در آن جاساز یامتحان یرا که برگه ها فمینشستم. ک

 زدم: یفیلبخند خف

 خب خانم دکتر چه خبر؟ -

 نکهیا یعنی "چه خبر" نی. اشناختمیگروه رشته ام را م ریخوب مد سیهمه سال تدر نیکردم بعد از ا نگاهش

 ،یکارشناس انیدانشجو یبرا شهیباز مثل هم دیسر حرف را باز کند. شا تیمیبا صم خواهدیکارش لنگ من مانده و م

نداشتم بودن در  ی. به هر حال من که مشکلکنداز من به عنوان آچار فرانسه استفاده  خواهدیمدرس کم آورده و م

 .دادمیم حیو پر مدعا ترج ریبهانه گ یدکتر انیپر شر و شور را به بودن کنار دانشجو یکارشناس انیجو دانشجو
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 ومن  تیاما وضع کردیم سیکه در تخصصش بود را تدر یبود که هر استاد درس خاص نیدانشکده ما رسم بر ا در

 سیتدر یاکه بر یانیو قدرت ب سیدانشگاه کامال متفاوت بود. ما دو نفر به خاطر نحوه تدر نیدر ا یریدکتر جهانگ

کالس ما نشان  تیدر پر کردن ظرف انیجوکه دانش یعالقه ا یبه عالوه میرشته داشت نیا یکل دروس تخصص

 گرید دیاتاز اس شتریما ب یساعت کار لیدل نیبه هم میشدیدانشگاه استفاده م نیبه عنوان آچار فرانسه ا دادندیم

لبخند  ،دهید میبرا یخوب یترم هم خواب ها نیا یداشت که برا نینشان از ا یسعبا یبود و حاال چه خبر گفتن آقا

 خالصه گفتم: یلیاو خ چاندنیصرفا جهت پ وزدم  یدار یمعن

 یسالمت -

 :دیکش شیو خودش بحث را پ اوردین کم

 د؟یدار یو اصفهان دعوت به همکار رازیهنوزم از دانشگاه ش -

 جابه جا شدم و جواب دادم: میدر جا یکم

 .نکنیدعوتم م یهمکار یبه من لطف دارن و هر ترم برا یو دکتر تقو یبله مهندس روحان -

 با دسته آن گفت: یرا از چشم درآورد و در حال باز نکشیع

هم  کننیم استاد دعوت نجایو از ا کننیتقبل م یاضاف هنیهمه هز نیکه ا کننیواال از نظر من که هم اونا اشتباه م  -

 .یکه بر یکنیو قبول م یریپذ یراه رو م یهمه زحمت و خستگ نیو ا یکنیشما اشتباه م

هان هم و اصف رازیبوده که به آن چهارشنبه و پنجشنبه ش ادیترم انقدر ز نیدروس ارائه ا نکهیا یعنیحرفش  نیا

 چشم طمع دوخته است. مجددا سربسته جوابش را دادم:

ما بود. من  mass teransferاستاد  یاون زمان مهندس روحان ،یبودم جناب عباس رازیرو ش سانسمیمن دوره ل -

 نهیا هزبشده  یمنت حت دهیهم که بخوان دعوتم کنن من به د یبه صورت افتخار شونمیا ونیکلِ علِم انتقالم رو مد

 .کنمیخودم قبول م

 .نطوریکه ا -

ه ک یقیتا مسلط تر شود و بعد از نفس عم دیباال کش یصندل یاز رو یگذاشت و خودش را کم زیم یرا رو دستش

 شروع کرد: یرو هیرا بدون حاش یبحث اصل دیکش
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و به حرف  نجایا ینیکه بش نهیاز ا شتریب یلیوقت شما هم ارزشش خ دونمیکه م میبرس مونی. به بحث اصلمیبگذر  -

 .یگوش بد رمردیمن پ

 زدم و گفتم: یلبخند 

 شهینم ریس دنشیدکتر. سخنان شما انقدر استادانه است که آدم از شن یآقا هیچه حرف نیا  -

 

 و گفت: دی. خنددمیشدنش را از باز شدن لبخندش فهم خوشحال

 شونیو ا میعوت کردرو د یاستاد پوست تیونی یترم برا نی. امیبرس مونیبه بحث کار دیدخترم اما با یلطف دار  -

 کینامیمودجرم و اقتصاد هم با دکتر ملک زاده هماهنگ شده. تر یکردن. برادعوتمون رو قبول  یهم در کمال ناباور

 کتور. و را ریو تقط یبه عالوه جداساز یکارشناس دوره یها ندهی. فقط فرآکشنیم هیرو هم زحمتش رو دکتر سلطان

هم هجده واحد، از هر کدوم حداقل دو سکشن بخوا یشش کالس و به عبارت یعنی نیدر ذهنم حساب کردم. ا عیسر

 زدم و گفتم: فیاز سر رفع تکل یهم بد نبود. لبخند ادیو شش در هفته. ز یس یبه عبارت شودیارائه بدم م

که من  دیدونیالبته م دیو به من هم اطالع بد دیکن یزیبرنامه ر دیندارم هرجور که دوست داشت یباشه من مشکل -

 هفته هستم. فقط چهار روز در

 .دونمیبله م -

ا به بودم مر یکه استاد بپرواز یدر ان دو روز دیرسیاگر دستش م دانستمیحرف را گفت که م نیا ظیبا غ چنان

 بست. یستون م

کردم و  یخدافظ عیسر یلیصادر شد، از جا بلند شدم و با دکتر خ یالزم باالخره اجازه مرخص یها یاز هماهنگ بعد

 زدم. رونیاز دانشکده ب

که  یبا آهنگ میروزها نیا قیکردم تا سکوت عم یرا پل ستمیآمدن از پارک، س رونیشدم و بعد از ب نیماش سوار

 آنقدر تکرار کرده بودم که ملکه ذهن و روحم شده بود پر شود: رایاخ

 کهیواسه من تار ایدن گهید

 کهیبار یکوره ره یزندگ
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 کهیقصه من نزد آخر

 ندهمنم از همه جا وا ما نیا

 رانده ایهمه مردم دن از

 و خسته و تنها مانده رانده

 خدا یخدا ا یخدا ا یا

 

. کردیپر نم یسرا دو هفته بود که ک ییتنها نیتنها بودم و ا نیریبود. بدون ش کیمن تار یروزها نیا یایکه دن واقعا

ستوران رو آرمان را هم درست از همان شب در آن  دیفهمیهم حرف مرا نم دایکه مشغول امتحاناتش بود و آ ایارک

رفته بود.  ام یاما خودش هم همراه او از زندگ گرداندیبرم را نیریبودم. قول داده بود که ش دهیند گرید یراه نیب

 تر کردم: ادیز یرا کم ستمیس یدانشگاه صدا طیو با خروج از مح دمیکش یآه

 

 خونه یغم تو یب عشق

 بچه گونه یها خنده

 دلم شد آرزو به

 عمرمو باختم یباز

 که ساختم یدیام کاخ

 و رو ریشد ز عاقبت

 خدا  یخدا ا یخدا ا یا
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 یبه اسم دادیتماس م کیپخش شد خبر از  نیماش ستمیکه از س یگوش نگتونیر یقطع شد و صدا یقیموس یصدا

و در دل به  دمیکش یقیتشن نفس عمنام غول دنینقش بسته بود نگاه کردم و با د ستمیس کیصفحه بار یکه رو

رمان آ یتماس را وصل کردم. صدا ستمیس یحالل زاده بودن او اعتراف کردم. دست بردم و با فشردن دکمه کال رو

 :دیچیپ لیاتومب یدر فضا

 !الیالو خ -

 را دور زدم و به طعنه گفتم: تقاطع

 چه عجب باالخره... ،یفرار یبه به جناب آقا -

 :دیدارش کالمم را برشخ یصدا

  ؟یخودت رو برسون یتونیمن تصادف کردم م الیخ -

 :دمیپرس یو پر از نگران دمیکش ابانیرا گوشه خ نیماش عیسر

 آرمان... ؟یشده؟ خوب یچ ؟یچ یعنیتصادف  -

 گفت: رفتیم لیکه تحل ییمن با صدا یجواب تمام نگران در

 .ستیخوب ن چیحالم ه الیخ ایفقط ب -

 االن؟ ییکجا -

 حال زمزمه کرد: یب

 فرستمیم شنیترم، برات لوک نییسمت خونه، چندتا کوچه پا ایب -

 آرمان؟ یخوب ام،یباشه، باشه دارم م -

 تماس را قطع کرد و مرا از آنچه که بودم یخشک و خال "ایب" کیبا گفتن  تیلحظه مکث کرد و در نها چند

 لب گفتم: ریپخش را خاموش کردم و ز ستمیس یدستپاچه تر کرد. عصب

 فقط سالم باشه. کنمیهزار تا صلوات نذرت م ایخدا -
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** 

گاه ننگه داشتم و با دقت  یرا گوشه ا نیانداختم و ماش یکنار یصندل یرا رو یگوش شنیبه محل لوک دنیرس با

ردم جمع بد بوده که م یبه قدرمبادا حالش "در دلم غوغا به پا شد  یآرمان نبود. لحظه ا نیاز ماش یکردم. اثر

حرکت  را رو کالج به نیاضافه کردم و ماش یبلبه ق گریدر دلم هزار صلوات د "رساندنش؟ مارستانیشدند و به ب

دربند  یپا هایس ویآن د دنیافتاد و با د یکیبار یفرع میبه داخل ن یدود شهیشاپ با ش یکاف یدراوردم. نگاهم از رو

 ادهیبا عجله پ یآرمان پارک کردم و به قدر نیکشاندم. پشت ماش یکردم و داخل فرع را کج نیبالفاصله سر ماش

 را ببندم. لیفراموش کردم در اتومب یشدم که حت

بسته و  را پر شتاب باز کردم. چشمان نشیکه نفسم بند آمد درب ماش دمیرا چنان دو نیفاصله کوتاه تا ماش همان

 کند. مات و مبهوت یاش کم کار فهیدر وظ یلحظات یداده بود باعث شد قلبم برا هیتک یصندل یکه پشت یسر

 کردم: شیچند تکان محکم صدا با نباریگذاشتم و ا شیبازو ی. دستم را رودمینشن یکردم، جواب شیصدا

 ؟یچشماتو باز کن یتونیم ؟یآرمان خوب -

 :مدیصورتش نشست و چند ضربه ارام به صورتش کوب یرو نباریا دستم

 .میترسونیم یپاشو دار دایآرمان، جون آ -

 اوج گرفت. میاراده ضرباتم همراه با صدا یب

 .فتمیپاشو االن پس م الیآرمان، آرمان جان. جونِ خ -

ن لب آرما یبه لبخند رو یجیو با گ دمیخودم را عقب کش یغیکه مچم را گرفت از ترس شوکه شدم و با ج یدست

 نگاه کردم. چشم باز کرد و با خنده گفت:

 .ایبه قصد کشت بود تا اح شتریب یزدیتو م که ینجورینه مشت و لگد، ا دنیبه آدم مرده تنفس دهان به دهان م -

مرا دست انداخته بود؟ کل  یعنیاز هم کش امده و چشمان خندان ارمان نشست.  یلب ها یشد و رو زیر چشمانم

کش آمد  شتریکه ب یاش. از لبخند ینه سالمت جسمان فرستادمیآدم صلوات م نیا یسالمت روان یبرا دیرا با ریمس

دست من  نکهینشست. از تصور ا شیزوبا یاراده دستم مشت شد و رو یگرفت و بشد حرصم لیو به خنده تبد

اش هم به  نهی. عضالت سدمیاش کوب نهیس یمشتم را رو نباریشدم و ا یحرص شتریاو درد گرفت ب یاز بازو شتریب
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حرکت باز  کیجنباند و با  یرا در شکمش فرو کردم که باالخره دست یمشت بعد زیبود. حرص آم شیبازوها یسفت

 گفت: ییپر سر و صدا هشد و با خند ریمچم در دستش اس

 یحالم خوبه بپر نکهیا منتیبه م دینه؟ االن نبا کتک بخورم دیسالم کال با ایباشم  ضیانگار واست فرق نداره مر -

 مو از سرم کم نشده؟ هی یخدا رو شکر کن یبوسم کن

 گفتم: رمیرا بگ شیبا دست ازادم موها کردمیم یکه سع یو در حال دمیکش یعصب غیج

 نیبا ا یدرصد با خودت فکر نکرد هیمنم.  ضی؟ مرآخه یضی. تو مرکنمیدونه، دونه موهات رو خودم از سرت کم م -

 ؟یکن مارستانمیمن ممکنه باز روونه ب فیلوست و قلب ضع یشوخ

 کیکرد و  ریمرا با ساق دست گچ گرفته اش مهار کرد و هر  دو دستم را در دست راستش اس ختهیافسار گس دست

 را باال انداخته بود گفت: شیتا کیکه  ییو با ابرو دیقدم مرا جلو کش

 ؟یبش مارستانیروونه ب انقدر که ممکن بود ؟یانقدر نگرانم شد یعنی -

 شد. اما در طنتشیچشمان پر از ش خیاز جوش و خروش افتادم و نگاهم م هیچند ثان یشوکه ام کرد برا حرفش

ز تمسخر و حق به جانب و پر ا دیباال پر میاز ابروها یکیخودم را جمع و جور کردم و مثل خودش  هیاز ثان یکسر

 جواب دادم:

 ار به پات رفته باشه. خ دمیآره نه که هالکتم ترس -

د نگاه که تمام ش شی. خنده هاختیو تعجب مرا برانگ دیتصورم نه تنها ناراحت نشد بلکه پر سر و صدا خند برعکس

 خندانش را از پشت سرم گرفت و در چشمانم دوخت و آهسته لب زد:

 .یشد یشگیهم الیحاال همون خ -

 . "یشگیکدام هم"شد که بپرسم  نیچشمانم نشست مانع از ا یکه از پشت رو یدست

 صی. من هرگز در تشخدمیکه چشمانم را بسته بود کش یفیدست لط یرا از دست آرمان آزاد کردم و رو دستانم

 همان دست به نم نشست و با بغض اسمش را زمزمه کردم: ری. چشمانم زکردمیدستها اشتباه نم نیصاحب ا

 !نیریش -
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 قیبودم آغوش گشود. در آغوشش فرو رفتم و عم دهیقرار به سمتش چرخ یکه ب یمن یرا برداشت و برا دستش

م باز بود؟ اما چطور؟ چش دهیکابوس به سر رس نیا قتایحق یعنی. بودنش را کنار خودم باور نداشت، دمینفس کش

 سیرا پشت پرده خ نیبه پشت سرش نگاه کردم و رام د،یلرزیکه در آغوش من م نیریشانه ش یکردم و از ورا

دم. اشک خانه او باز و بسته کر یکه به نشانه تشکر برا یدست تکان داد. با پلک میکه لبخند زد و  برا دمیچشمانم د

 د:زخندانش، لب  یقرار گرفت و با لبها نیکه کنار رام دمیآرمان را واضح د نباریو ا دیکرده کنج چشمم چک

 زیسورپرا -

 

و  صیرا از خودم فاصله دادم و با نگاه حر نیریدادم و چشم از او گرفتم. ش لشیتحو یسیتشکر لبخند خ یبرا

 مشتاقم او را از نظر گذراندم و آهسته گفتم:

 شاهرخ اجازه داد؟ ی. آخه چطوریباش یواقع کنمیهنوز باور نم -

 به گردنش داد و با ناز دست چپش را باال آورد و گفت: یفیباال انداخت و تاب طر ییابرو

 .میصاحاب دار گهیباشه؟ ما االن د یک گهیرخ دشاه -

 شد و با تعجب گفتم: دهیانگشت دومش به چشمانش کش یدار رو نیاز حلقه نگ نگاهم

 داد؟ تینه! باالخره عمو رضا -

 زد: یگام جلو آمد و باالخره حرف کی نیرام

 ؟یرو واسه شام پاگشا کن عروس داماد یخواینم یعنی م؟یخبر عقدمون رو بهت بد ابونیوسط خ ینکنه انتظار دار -

شت و با به فرشته ها بود برگ هیشب شتریب شهیرنگ از هم یریش یکه در مانتو نیریش یرو نینگاهم از رام ناباور

 :دمیکش یخفه ا غیج تیدرک موقع

 ...نیریش شه،یباورم نم یوا -

و به خودم  دمیاو را در آغوش کش عیسر ندینب نیریظاهر پنجرم را ش نکهیا یکالمم در گلو خفه شد و برا یباق

کرده زل زدن  نیاگر ا ینبود، حت ریباشم، خود کرده را تدب ریفشردم. من حق نداشتم از نبودن در مراسم عقدش دلگ

 آغوشم جدا کردم و گفتم: زرا ا نیریباشد که از دهان افتاده بود. ش یبه آش نخورده ا
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 واست خوشحال شدم. یلیخ یدورت بگردم اله -

 برگشتم و از ته دل گفتم: نیسمت رام به

 .گمیم کیرو بهت تبر ینیفرشته زم نیداشتن ا -

 کرد و گفت: بیبود دست در ج دیکه از او بع یاما با ژست خاص نیرام

ه فقط ک خوادیهات م هیامشب، دلم از اون قل نیاونم هم مییخوای. ما پاگشا مستیکه حساب ن یخال کیتبر -

 .دمیرو شن فشیعرت

 م:دوباره رو برگردانده بود. با تواضع گفت یاو به من زندگ دادم،یهم م خواستیمرد امروز جانم را م نیا

 نفر عروس و دوماد رو پاگشا کنم. نیباعث افتخارمه اول -

 را در نطفه خفه کرد: نیآرمان از چند قدم آن سمت تر حرف رام یصدا

 ؟یدوماد چ زِ یفقط عروس و دوماد؟ پس دوست عز -

 ، گفتم:"یشد رفتهیدر جمع دوستان داماد پذ یتو کِ"بپرسم  نکهیا یو به جا دیبه سمتش چرخ نگاهم

 قدم شما هم سر چشم. -

 را به او هم بدهکار بودم. نیریحس ش نیتجربه دوباره ا من

*** 

کت حر یآرمان به آهستگ لیکه پشت سر اتومب یردم و در حالشدم و بعد از بستن کمربند کالج را آزاد ک سوار

 گفتم: کردمیم

 داد؟ تیشد شاهرخ رضا یچ -

 اش را به در داد و به سمتم برگشت و گفت: هیکمربند بستن تک الیخیب نیریش

 ام دست آقامونه.اجازه گهیاالن د ست،یداشتن و نداشتن شاهرخ مهم ن تیرضا گهید -

 ؟یراحت نیبه هم -
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 باال انداخت و گفت: شانه

 نیرام نکهیرم دفتر وکالت تا اب ذاشتینم یحت شدینم المیخیب یهفته تمام زجه زدم ول هیراحت که اصال نبود.  -

 .مونیسر زندگ میبر رمیزودتر دست زنمو بگ خوامیاومد با بابا حرف زد گفت خونه رهن کردم م

 :دمیرا درشت کردم و متعجب پرس چشمانم

 آورد؟ . هنوز عقد نکرده پول خونه رو از کجاگشتیدنبال ضامن واسه وام ازدواج م روزیتا د که نیرام -

 :دیکرد و چشمانش وقت گفتن به وضوح درخش یکوتاه خنده

 .نیگفته هر وقت وامتون جور شد پولشو بد ن،یآرمان خونه خودشو داده به رام ست،یدر کار ن یپول -

 کرد و گفت: دیچیخودمان پ انابیآرمان که در خ نیبه ماش ینگاه

مان بهش آر گفتیکم مونده بود بهش التماس هم بکنه. م گهیکمکشو قبول کنه، خودش م شدینم یکه راض نیرام -

راست هم  بهم بگه کجا برم کجا نرم تونهینم یکس گهید نهیبعد از عقدمون اجازه من دست رام یگفته از نظر قانون

 امیرقرا یمنو ب یهاهیاول بخاطر گر نمیاماجازه ات دست من و باباست. خالصه ر گفتیم یشاهرخ هم ه گفتیم

 نمیرد رامتو شاهرخ چکار ک شیپ مییایب مییخوایم میبعد عقد گفت ینیبب یاون قبول کرد. نبود یبعدم بخاطر اصرار

 تظارمه.در ان یرست حسابجنگ د هیفکر کنم برگردم خونه  ی. ولادیتو صورتش دراومد زنمه هرجا من بخوام همرام م

و از  برگشتم نیریبه سمت ش نیباز شود و در همان ح کیاتومات یتا درب ها ستادمیآرمان منتظر ا نیسر ماش پست

 ته دل گفتم:

 .نیریش یبش تیبخاطر من اذ خواستمینم -

 را در دست گرفت و پر محبت گفت: دستم

ه منو ک یخی. با همون سامیپشتمه بلدم چطور از خجالت شاهرخ درب نیعشقم حاال که رام شمینم تیمن اذ -

 . سوزونمشیم سوزوندیم

 بود اشاره کرد و گفت: نیشدن از ماش ادهیابرو به سمت آرمان که درحال پ با

پس انداز منو قبول کنه قبول نکرد چطور  کنمیاصرار م نیدارم به رام کسالهیشده.  تیاذ یلیمعلومه اون خ یول -

 تالش کرد. یلیبرگردوندن ما، به هم خ یدوست داره برا یلیمعلومه خ ی. ولدونمیکنه نم شیمرد تونسته راض نیا
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را  نیریب شجوا کردمیشدن بود، نگاه م ادهیکه به او که پارک کرده بود و در حال پ یرا به هم فشردم و در حال لبم

 دادم:

فکر کنه  دوسم نداره احساس عذاب وجدان داره. اون باعث شد شاهرخ ن،یریدخترونه واسه خودت نباف ش یایرو -

 که من...

رت دارم. شه یزیبه چه چ لیفام انیفکر کنم که اکنون در م نیبه ا خواستمینم یجمله ام را کامل کنم حت نتوانستم

 جلوه کنم. الیخیکردم ب یپس سع

ارمان  نیشدن از ماش ادهیکه در حال پ نیبه گوش رام که یبلند یشدن با صدا ادهیرا باز کردم و در حال پ کمربند

 بود برسد گفتم:

 بخشنده ام. وچه کنم که دل رحم  یول نایسر من خراب شد نیچوندیشام عقدتون رو پ دمیمن نفهم دیفکر نکن -

به طرف در  گشتمیم دیبه دنبال کل فمیکه در ک یرا فعال کردم و در حال نیماش ری. دزدگدندیبلند خند یبا صدا هردو

 اعتراض کرد: نیرفتم که متوجه ارمان شدم که به سمت راه پله رفت، زودتر از من رام

 .میکجا آرمان؟ قرار بود دور هم جمع ش -

 به دست و صورتم بزنم اومدم. یآب هیداداش لباس عوض کنم  امیم -

 مخاطب قرارش دادم: نیریش دنیبار بعد از د نیاول یبرا

 .میشب دور هم باش نییپا انیم بگو به ایو ارک دایپس آ -

 راه پله را باال رفت. یکوتاه "پس فعال"تکان داد و با  یسر

 کردم: یکوتاه میرا باز کردم و مقابل تازه عروس و داماد تعظ در

 .نیخوش آمد یلیخ دییبفرما -

 فتم:گوارد شد پشت سرشان وارد شدم و در را بستم و  یرا گرفت و با ادا و اطوار خنده دار نیریدست ش نیرام

 .امیمن لباس عوض کنم م دینیشما بش -
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پا انداخت و کنترل را  یکه حواله من کرد خودش را راحت کرد. پا رو "راحت باش"مبل نشست و با  یرو نیرام

 به هم بافته بود فکر نکنم. نیریکه ش یکردم به خزعبالت یبرداشت. به سمت اتاق رفتم و سع

 مرم حلقه شد.از پشت دور ک یگشتم که دست شاننیتردهیبه لباس ها به دنبال پوش یرا باز کردم و با نگاه کمد

 

ر شد و ترخم بود لبخند زدم. خنده اش بزرگ  مین رهیکه با لبخند خ نیریشانه برگرداندم و به ش یرا از رو سرم

 یلم برادو به سمتش برگشتم و در آغوشش فرو رفتم. چقدر  دمی. خنددیم را محکم بوسسر خم کرد و  گونه ا کبارهی

 راندم:نشود مزه پ رینکه از شدت شوق باز اشکم سرازیا ی. براآوردمیخودم نم یآغوش تنگ شده بود و به رو نیا

 حرص بدم. رو نیرام یسر عقدت کل خواستمی. میبله داد نیبدون حضور من به رام ینامرد یلیخ یول -

 و گفت:  دیو دوباره گونه ام را بوس دیخند

ا فاتحه ت میعقد عجله دار یانقدر برا یبود شاهرخ و بابا بفهمن واسا چ یدعوتت کنم کاف شدیکه نم یدونیم -

 کی. نزددراومده بود نیکفر رام گهید یخال الیخ یجا دمیکشیآه م یهم بخونن. وگرنه خودمم ه نیازدواجم با رام

 رو بزنم. نسیطالق گ نیتر عیبود رکورد سر

 و چشمک زد: دیخند دمیکوب شیکردم و ارنجم را آهسته به پهلو یزیر خنده

 نشونت بدم. ارمیب رهیبگ لمیاز کل مراسم واست ف مییتو غصه نخور دادم دختر دا یول -

 گفتم: مشتاقانه

 نم؟یکو بده بب ؟یجد -

 .کنمیم داشیپ یتو گوش یتا تو لباس عوض کن -

ردن کعوض کردم و در حال شانه  دیسف یبا گلها یسورمه ا کیگفتم و پشت کمد رفتم. لباسم را با تون یا باشه

 یوشگسرم بستم و  یباال یرا دم اسب میرا به سمتم گرفت. موها اشیتخت نشستم. گوش یرو نیریکنار ش میموها

 دنیز گلچسفره عقد منتظر بود اجازه دهند ا یپوش پا دیسف یرا از دستش گرفتم و با حضرت به او که مثل فرشته ا

 برگردد نگاه کردم. یریو گالب گ

 بده. تویگوش الیخ -
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 بار سوم خطبه را خوانده بود. با اخم تشر زدم: یبرا عاقد

 حساسش. یجا دهیرس سیه -

 و وسط قهقهه زدنش گفت: دیسر و صدا خند پر

واسه  یظار دارانت شه؟یم یچ ینیبب یخوایم فتهیب یجیه اتفاق مه. مثال قراره چاتمیباز وونهید نیعاشق هم -

 .تویش. بده من گوگهید گمیبله م ؟یبپرم بگم نه عشق فقط عشق اول بلدم کتک بخورم برم گردونن اندرون جانشیه

 به عقب برگرداندم و نق زدم: هیرو چند ثان لمیف

 مانتوم بردار فقط انقدر حرف نزن. بیبرو تو ج -

 تا به سراغ کمد برود گفت: شدیکه بلند م یو در حال دیپرصدا خند باز

و قربون صدقه رو  یک و زارهمه اش نی. واقعا انتظار ایبعد دو هفته از تنها عشقت کرد یچه استقبال پرشکوه -

 .یبه خودم و خودت مهلت بده تا از شوق هالک نشد قهینداشتم دو دق

و  میدتخت پرت ش یتخت نشسته بود انداختم. هر دو رو یوش او که تازه رورا متوقف کردم و خودم را در آغ لمیف

 از گونه اش گرفتم و گفتم: یدارمن بو*سه آب

 دارم؟ ایدن نیا یکه تو یهست یتو تنها کس یدونستیم -

پرت  یارخودش به کن یلبهاش نشست من را از رو یلبخند خباثت رو کبارهیپر ستاره اش در نگاهم دو دو زد و  نگاه

 کرد و گفت:

 . یاوردیرو کم کن تا اشکم رو درن شیخب حاال دُز هند -

د و آن برق پر تاللو گوشه چشمش اشک نشو نکهیا یزد و برا ی. چشمکدمیو باز گونه اش را بوس دمیخند پرصدا

 من سرگرم کرد. ینبارد باز خودش را با گوش

د با شوق که از شرم بله پر از نازش سرخ شده بو یکردم و به او در حال یرا پل لمیشکمش گذاشتم و ف یرا رو سرم

 و گفتم: ستمینگر

 .یناز شده بود یلیکاش بودم خ -
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 و گفت: دیرا کش میها یاز دم اسب یا دسته

. دمیرو بوسکه کردم کمرنگ شدن رژلبمه اونم از بس تو یرییخانم همش دو ساعت از عقدم گذشته تنها تغ یآها -

 .یبگو هست ه؟یچ یبود

 دل خودم گفتم: یربط به حرفش برا یب

نساب  انقدر محکم ینوچم کرد ینق بزن یسرت بسابم تو ه یآرزو داشتم سر عقدت باشم. خودم قند رو شهیهم -

مو که عزن  یها هیباشه اصال هم به گوشه کنا نیریرو سرت بختت مثل قند ش زهیقند بر دیبساب من بگم با یشینما

 نیم گوش رامهم گوش ندم. بعد از بله گفتنت ه ابنقند بس دینبا دهیو مطلقه و دختر ترش وهیزن ب اوردیبه روم م یه

رطرف جهان ب یبحران کم آب کنمیم یکار یاریدارم. اشکشو درب ایخواهر رو از دار دن دونهی نیبکشم بگم من هم

 بشه.

 یلرزان یادر برابر احساساتش مقاومت کند. با صدداشت که باالخره نتوانسته  نینشان از ا دیکه باال کش یا ینیب

 گفت:

تو رو سر من قند  مگه تا ارهیهم عاقد ب یواسه عروس گمیم نی. به رامنمیریش الِیرو نخور خ زیچ چیتو غصه ه -

 بشه؟ نیریش میکه زندگ شهیم ینساب

ه شانه من بود. خوب ک یاش رو هیگر یها یها نباریشکمش بلند شدم و باز سفت در آغوش فشردمش و ا یرو از

 کرد از من فاصله گرفت و گفت: هیگر

 بودم. والیتو االن شکل ه یکارا نیضد آب بود وگرنه با ا ملمیخوبه ر -

 . دمیانگشتانم گرفتم و آهسته کش نیاش را ب گونه

 .ینیریش یوالیه هی یهم باش والیتو ه -

 بالشت گذاشتم و کنجکاو گفتم: یرا کنار سرش رو سرم

 ؟یداشت کاریمن چ یال با گوشحا -

 من جواب داد: ینستایکردن ا نییحال باال و پا در

 نه؟ ای ینیعکسامو بب یتونیم یبالک باش یوقت نمیبالکت کرده بودم خواستم بب -
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 :دمیدرشت کردم و با تعجب پرس چشم

 دکتر ببره؟ هیاتقدر وضع عمو خراب شده که پول نداشت تو رو  یعنی -

 نشست و غر زد: میآرنجش در پهلو باز

 

 خواستمینم درست بالک کردم؟ نمیرو بالک کرده بودم رو اکانت تو تست کردم بب می. مریخودت ضیگمشو مر -

 نه؟یعقدمو بب یعکسا

 چرا آخه؟ -

 نازک کرد و گفت: ینشسته باشد پشت چشم میمن مر یبه جا انگار

هش بگه ب ستین یکی. یندار بش یچیه لیجوجه وک هیزن  یاخویم ستیتو ن فیح گهیبه من م شعوریدختره ب -

 نیزم دهیدختر ترش نیبود اون اول تیهمه شخص اریباشه. هرچند اگه مع تیشخص دیبا یپول باش دیازدواج نبا اریمع

 .شدیم

 ام را در به من برگرداند و در همان حال گفت: یگوش

 تیتشن پارازغول نیا یلمایوسط عکسا و ف ینجوریبهتر باشه ا یهم آنفالو کن یاسیبنظرم من و زهرا و  یراست -

ذاب از ع گهیعاشق م گمیبعد بهش م ؟یفالو کرد یداشت کاریرو چ جاشیفن پ گهید ی. خودشو فالو کردمیندازینم

 ؟یکرد رو لمس فالودکمه  یدیهرجا اسمشو د یاون از عذاب وجدانه تو از چوجدانه.

بعد از  ورا برداشتم  یدست بردار نبود. گوش یراحت نیبه ا کردیم لهیپ اتشیاز فرض یکیبه  یوقت گریبود د نیشر

 قفل کردنش گفتم:

عاشق اونم نه  نه من نیری. شنیاز ما دوتا عکس نگرفته باشه همه رو فالو کردم، هم یمطمئن بشم کس نکهیا یبرا -

چه  میزنیم ریهمو با ت هی. ما دو تا سامیکنیم یزندگ یترک الیو سر یهند لمیوسط ف میاون عاشق من نه االن دار

 آخه؟ یایعشق

 کرد: یاش پافشار هیباال انداخت و بر فرض شانه
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 یزنیم ریاون رو با ت هیتو سا هنکیبودن قلبت رو قبول دارم. ا یخی یشینم یعاشق کس یراحت نیباشه قبول تو به ا -

که  دونمین مم دمید نیکردن بابا و شاهرخ و بعد از اونا رام یراض یدو هفته برا نیمن تالشش رو ا ی. ولرمیپذیهم م

 میتقمس ستیبلد ن زنهیبرعکس حرف م یعنیعاشقشه،  دایکه آ مونهیعروسکه م نیاون تو رو دوست داره فقط مثل ا

 .دهیو تهش برعکس به خورد تو م چونهیپیبگه عاشقت شده لقمه رو دور دهنش م

جا بپرم.  داشتم از نیدر آست یجواب نیریش یبرا دییایب ادمی یحت نکهیاز سالن باعث شد بدون ا نیرام ادیفر یصدا

و  دمستای. وسط راهرو امیدیو هم زمان به سمت سالن دو میشد رهیشوکه به هم خ هیهر دو با تعجب چند صدم ثان

 ادیا فرر "رانیا میحمله حمله ت"که  نیو رام دیدمیدر دست گرفته بود و در آن م یپوریکه بوق ش ایمتعجب به ارک

ر سر ب یتا شال گشتیکه به سمت اتاق برم یو من در حال دیصحنه ترک نیا دنیاز د نیرینگاه کردم. خنده ش زدیم

 از تاسف تکان دادم. یآن دو مرد گنده سر یبرا ندازمیب

شان متوجه ورود من نشدند. ارمان کدام چیسرم انداختم و به سالن برگشتم. بحث انقدر داغ بود که ه یدیسف شال

 پر اقتدار جواب داد:

 نه. یعنینه  گمیم یوقت -

 کرد: یپافشار ستیچ دانستمیکه نم یبر شر مسئله ا ایارک

 ه؟یاتیچقدر ح یدونیژاپنه. اصال م ران،یا یباز گمیبرادر من. م یچ یعنینه  -

 اما باز حرف خودش را زد: آرمان

دارن  یقلب یماریه بک ییکسا یبرا جانهیپر از ه یباز هیفوتبال  گمیباغچه اش ندارم من م و باغ و اطیکار به ح -

 تا االن سکته کردن و مُردن؟ یباز نیچند نفر بر اثر هم دیدونیم چی. اصال شما هستیاصال مناسب ن

 حق به جانب گفت: نیریش

  ما براش مضر باشه. دنینداره که فوتبال د یقلب یماریب یکس نجایا یول نیحرفتون مت یآذر یآقا -

اراده  یب را بدهد نیریآرمان که از هم باز شد تا جواب ش یبه لب ها رهیو خ ستادیقلبم از حرکت ا هیثان کی یبرا

 زدم: ادیفر

 .ایب قهیدق هیآرمان  -
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 به سمتم برگشت: ایارک سر

 .یسالم خسته نباش ؟یاِ! اومد -

 که به سمت یکردم و در حال یدادم و سالم و احوالپرس لشیتحو یز کردنش لبخنداز سر با یاعصاب و برا یب

 باز آرمان را صدا زدم: رفتمیآشپزخانه م

 .ایآرمان ب -

 

کنار  که تنش بود را گرفتم و تا یچهارخانه ا رهنیپ نیحرف نگاهم کرد. آست یسرم وارد آشپزخانه شد و ب پشت

 کردم: دشیممکن تهد یصدا نیتر ریو با ز دمیآشپزخانه کش ییانتها وارید

 ؟یمنو همه جا جار بزن یماریب یبر دمیبهت اجازه نم -

 را باال انداخت و گفت: شیابرو یتا کیشد و  نهیبه س دست

 .یدارو مصرف کن دیبا یریتحت درمان قرار بگ دیچرا؟ تو با -

 و حق به جانب جواب دادم: نهیخودش دست به س مثل

آرمان  ی. حق نداریبگ میماریبه همه درباره ب یبر دمیبه تو اجازه نم یهم تحت درمانم ول کنمیم هم دارو مصرف -

 .یگیقسم بخور که نم

 گفت: یزیآم طنتیزد و با لحن ش یثیخب لبخند

 خواهش کن. -

ردم که به بباال  یرا جور میکردم و صدا یکپ ثانهیدستش را خواندم لبخندش را خب یاش ماندم و وقت رهیخ هیثان چند

 سالن برسد: نیگوش ساکن

 م؟یبشکن یژاپن تخمه ژاپن رانیا یبه مناسبت باز انهیپا ایک -

 الیعاشقتم خ"در حال گفتن  ایکردند و ارک قیبود. همه پر سر و صدا تشو دنمانیفوتبال د دییمن به منزله تا حرف

 گشت. ونیزیبه دنبال کنترل تلو "یفشیفقط تو حر
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 دوختم گفتم: یم نشیام را به چشمان خشمگ روزمندانهیکه نگاه پ یآوردم و در حال نییرا باز پا میصدا

 ه.کردن من تاوان دار تیفکر کن اذ نیقبلش به ا یکن تمیاذ یگرفت میبه بعد هر وقت تصم نیاز ا -

 فوت کرد و گفت: رونیرا پر صدا به ب نفسش

 .ترسمیتو م دنیکردنت نبود فقط از فوتبال د تیاذ یبرا مینیفوتبال بب خواستمینم نکهیا -

 نم، گفتم:ک دایتخمه ها را پ ییلباسشو یباال نتیتا از کاب گرفتمیکه از او فاصله م یدادم و در حال لشیتحو یاخم

 .شهینم تیذا. نترس گوشت ستمین غویج غیج ادینترس ز ؟یکه بترس یدیمنو د دنیمگه تو فوتبال د -

 گفت: یبه چشمانم با لحن محکم رهیرا در دست گرفت و خ میاز خشونت بازو پر

  ر،ییدَ یگوخمال نیرماغیشقیق -

 تر سَنون اُلماماغون دِ. یگوخمال اونان

 یمن معنگذارد. یام تنها م دهیاش را هم نفهم یمعن یکه حت یجمالت یمن را البه ال رودیکه از آشپزخانه م نیهم

 ردیگیکه م شانیآنها را با زبان احساسم ترجمه کنم. ترکها رگ ترک اهدخویم بیام اما دلم عج دهیشان را نفهم

 .شوندیم یرتیغ شهیمهربان تر از هم

 صدا زدم: از همان آشپزخانه کردمیپر م یکه کاسه ها را از تخمه ژاپن یآوردم و  در حال نییتخمه را پا کیپالست

 شروع نشده هنوز؟ -

 سرش انداخت. یرا رو شیمانند خودم صدا نیریش

 بزار. زایواسه من از اون چ خورماینم ارویمن  الی. خزهینه هنوز چ -

 :دیکه پرس دمیرا شن ایمتعجب ارک یصدا

 اره؟یب یچ ؟یگفت یچ یدیخودت فهم شییخدا -

م گزده بود واژه ها را  جانیه یلیخ یوقت شهیعادت داشتم هم نیریطرز حرف زدن ش نیبودم. به ا دهیفهم من

 .نشستیم "فالن"و  "اروی"و  "زیچ"و مقابل مترادف تمام کلمات فرهنگ نامه اش، واژه  کردیم
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آفتاب گردان را  یتخمه یگرفتم. تنها کاسه نیرینفر مقابل ش نیرا بلند کردم و به سالن برگشتم و اول ینیس

 برداشت و گفت:

 .یکن زیمنو چ یاروی نیا یتونیقربونت برم که فقط تو م یاله -

 گرفتمیم نیامرا مقابل ر ینیکه س یو در حال رمیخنده ام را بگ ینتوانستم جلو دیرا که د ایو ارک نیمتعجب رام نگاه

 که دهانش از تعجب باز مانده بود ترجمه کردم: ایارک یبرا

 زبانش رو ترجمه کنم. زنهیحرف م ینجوریا یوقت تونمیفقط من م گهیم -

 ردم،فشیرا به خودش م نیریکه ش نیرام زیمحبت آم یکردم در مقابل حرف ها یگرفتم و سع ایرا مقابل ارک ینیس

 بزنم. دنیخودم را به نشن

 .یشیتر م یخوردن یزنیحرف م ینجوریا یوقت کهیمنم قربون تو برم اله -

سه کا و دمیلب با خودش نق زد به نق زدنش خند ریرا مقابل آرمان گرفتم. با اخم کاسه را برداشت و باز ز ینیس

 :دمیپرس ایکنار آرمان نشستم و از ارک یتک نفره لیم یخودم را هم برداشتم و رو

 کجاست پس؟ دایآ -

اش  یقاشمبل نشسته بود و باز با دفتر ن نییکه پا دایاشاره انگشت پشت سر مرا نشان داد. سرم را به سمت آ با

 سرگرم بود خم کردم و گفتم:

 ارم؟یبرات ب یخورینم یزیجوجه؟ چ ادیپس چرا صدات درنم ؟ینشست نجایجونم ا دایآ -

 گفت: کردیدفتر بلند نم یکه سرش را از رو یمقابلش را نشان داد و در حال یِخال ظرف

 .خوادیم پسیبازم چ دایآ -

 گفتم: ایرا از دستش گرفتم و رو به ارک کاسه

 .یاریخشک ب وهیم دایواسه آ ییباال نتیاز کاب یشیپا م ایارک -

 زیم یکنترل را از رو نیحرف از جا بلند شد و کاسه را از دستم گرفت و به سمت آشپزخانه رفت، رام یب ایارک

 گفت: ونیزیتلو یبرداشت و در حال بلند کردن صدا
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 بدو.  ایشروع شد، ک ولیا -

 باز ضد حال زد: ارمان

 نکن. ادیچه خبره انقدر صداشو ز -

 به او گفت: توجهیب نیرام

 نه. ای خونهیامام رو اشتباه م یا امتیپ یمحمد الدیهم م یباز نیا یتو نمیبب خوامیم سیه -

 را داد: نیمجواب را اقیبا اشت گذاشتیم دایکه کاسه را مقابل آ یخشک برگشت و در حال وهیپر از م یبا کاسه  ایارک

 بوده. نیرام یگفته صدا رانوندیمگه؟ ب یدینشن -

 :شکستم و با خنده گفتم یا تخمه

ز خنده. پهن بودم ا نیرامبد آورده بودش خندوانه من رو زم نه،یریش یلیهم خ یمحمد الدیم نیقبول کن یول -

 ن؟یریش ادتهی

 را بشنوم: نیریش یپوف کالفه آرمان اجازه نداد صدا یصدا

 حاال واسه من فوتبال دوست شده. -

 .میگره خورد و هردو هم زمان به خنده افتاد نیریبا نگاه ش نگاهم

 باال برد: گرید یرا دو درجه ونیزیتلو یآرمان صدا یتوجه به تشر قبل یب نیرام

 .نیشروع شه بعد حمله کن نیبابا بزار اینگاه نگاه وحش -

ست ژاپن به سمت دروازه شوت کرد شد و هم زمان با نشستن توپ در د کنیکه باز یو توپ ونیزیتلو خیم نگاهم

 فرستادم: رونینفسم رو پر صدا ب رانوندیب

 .شیآخ -

 فقط به گوش خودم نشست: نیو رام اینعره ارک انیاش مآهسته یآرمان در گوشم نشست و صدا ظیغل نچ

 .ستیحرص نخور واست خوب ن -



 بادردخوشبختم

228 
 

 برگردم: ونیزیباعث شد باز به سمت تلو ایارک یداد عصب یلحظه برگشتم تا چپ چپ نگاهش کنم که صدا کی یبرا

 گیفت. بابا دنبال توپت بدو مگه فرستادنت لرو با جنگ اشتباه گر یباز سردار توهِم اسمش رو برداشت باز -

 ؟یکُشت

 داد زد: ایتوجه به ارک یب نیرام

 بزنه. ستیگل بلد ن هیعرضه  یبرو برو برو... اَه ب -

 ذوق زده پوست تخمه را فوت کرد و گفت: نیریش

 هیزیچ یارویعجب  ییخدا -

 سرش ترجمه کردم: پشت

 .هیزیانگ جانیه یعجب باز نهیمنظورش ا -

بود که  دایبه آ گرید میو ن ونیزیاز حواس من به تلو یمیرفت و ن یم شیپ ی. بازدندیبه موقعم خند یبه ترجمه همه

و  دیکوب شیپا یرو یعصب نی. رامشدیم اشیاما بدون واکنش باز سرگرم نقاش دیپریاز جا م نیو رام ایبا هر داد ارک

 گفت:

 یاونورش. ک نوریبان گذاشتن اگل زدن نداره، سردار هم که دوتا زندان یکه عرضه یریکه وضعش نشد. ام نیبابا ا -

 قراره گل بزنه؟

 کردم: ضیام جمع را مستفنظر کارشناسانه با

 دنیچسبیاسا بودن مو سه نفر دنبال سوبد شهیهم هم ستایتو فوتبال کننیم یمثل کارتونشون دارن فوتبال باز -

 بهش که گل نزنه.

 پر از طعنه آرمان باز کفرم را درآورد: یصدا

 ؟یبرنامه نود شرکت کن یریبه فوتبال کارشناسانه است چرا نم دتیانقدر د -

 سمتش برگشتم و با حرص جواب دادم: به
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 خواستمیاگه م ،ینظارت کن ینشد خودتم اومد یباز دلت راض یازم تست ورزش گرفت نمیبب خواستمیفوتبال م هی -

 ؟یکن کاریقرار بود چ گهیبرم نود استعدادم رو به رخ بکشم د

گاهم به ترجمه کنم. ن نیریدار آرمان را هم مثل جمالت ش یبرگشتم تا مجبور نباشم لبخند معن ونیزیسمت تلو به

 :دمیکش غیم مشت شد و جدهان یدستم جلو اریاخت یمقابل دروازه و ضربه سرش رفت و ب یِژاپن کنیدنبال باز

 زد! یوا یا -

 زده از جا بلند شده بود خبر خوش را داد: جانیتوپ به دروازه ه یکیکه بخاطر نزد نیرام

 گوشمون گذشت. خیاز ب شیآخ -

گوشم  خیبپر تشرش  یعبور کند. صدا یراحت نیبه ا یکیگوش من  خیآرمان از ب یانگار قرار نبود خطِر حمله ها اما

 نشست:

فوتبال سکته  نیمچند نفر بخاطر ه یدونیچقدر بگم حرص نخور؟ م ،یدیتوپ خودت رو سکته م هیآخرش بخاطر  -

 کردن مردن؟

 بندش جوابش را داد: میبا همان زبان ن نیریمن ش یجا به

 نباشه؟ زتیرو چ ارویدور از  هی -

 ره را ترجمه کردم:باز هم آن واژه چند منظو اریاخت یبرگشت و من ب نیریآرمان سمت ش نگاه

 جون و زبون. -

 خواستیسرخ شدنم از شرم، چقدر دلم م انیخنده سالن را پر کرد و منم یصدا کبارهیهمه به سمتم برگشت و  نگاه

 .اورمیب شیآرمان را به رو یفرو خورده یآن خنده

تخمه  هیخال مهیکاسه ن ایاول که تمام شد ارک مهینداشتم. ن جانیاز ترس آرمان جرات ابراز ه گریاول د مهیآخر ن تا

 گذاشت و اعتراض کرد: زیم یاش را رو

 نداشت جانیاصال ه شیباز ،یباز نیتخمه واسه ا فیح -

 روحم نشست: یحق به جانب آرمان باز مثل مته رو یصدا
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جمعش  نیاز کف زم باز دیداشت که االن با جانینداشت و خواهرت خودش رو هالک کرد اگه ه جانیخوبه اصال ه -

 .میکردیم

 د.را ندا شتریب یپنهانِ پشت پلکش، اجازه دلخور یو دلخورم به سمت آرمان برگشت اما آن نگران یشاک نگاه

 

 

 کردم: لهیاش پ ینشستم و به نقاش نیزم یرو دایفرار از نگاه دلخور آرمان کنار آ یبرا

 جونم؟ دایآ یکشیم یچ -

 دشیم شیرو شیکردن کاغذ پ یکه باز مشغول خط خط یباال آورد و به من نگاه کرد، در حال هیثان کیرا  سرش

 جواب داد:

 .یبیتو رو با د -

 دایهم که ا نامفهوم کنار یگره خورد. به دو توده نیریش ی دهیباالپر یبا نگاه خندان و ابروها اریاخت یب نگاهم

 :دمیبود اشاره کردم و پرس دهیکش

 ؟یبید نمیمنم، ا نیا -

 و باال کرد و گفت: نییرا پا سرش

 .نیآره ازدواج کرد -

سر  یمان هجوم آورد. باالکه از کمان رها شده باشد به سمت یریمثل ت نیریحرفش کامل ادا نشده بود که ش هنوز

 گفت: شدیخم م ینقاش یکه رو یکنار من نشست و در حال دایآ

 دوماد رو. نمیآره؟ کو بب یکن ارویکه  یکرد زیچ یواشکینامرد،  الیخ یا -

 دایآ ینقاش یدر هم فرو رفته یها یبه خط خط یبود. نگاه یتالف یهم به معنا ارویازدواج و  زیاز چ منظورش

 انداخت و متفکر گفت:

 کرده. ارویانگار خدا در و تخته رو با هم  ن،یزیخب با هم چ یهست ول زیچ کمیهوم  -
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 داد: حیرا درک نکرده بود توض نیریش یهیکنا یکه معن دایآ

 ازدواج کنن. خوادیهم دوسدارم، دلم م یبیمامان رو دوست دارم، د -

رد. با ضربه آرنج نگاه مرا متوجه خودش کرد و بعد نامحسوس و با چشم و ابرو به سمت آرمان اشاره ک نیریش

که  دمیرا شن نیریش یو در همان حال صدا نمیکردم که او را بب یقدبلند یمبل کم یهمانطور نشسته پشت دسته

 بلند گفت:

به  تونهیکس. نمبود اسمش؟ آهان برع یچ زنه،یحرف م اروی یبیسخته. چون د زم،یعز زهیچ کمی دنشونیبه هم رس-

 وقت به هم نرسن. چیممکنه ه نیکنه دوسش داره واسه هم یتو حال وونهیخواهر د

بود نگفته بود. کاش کلماتش انقدر سخت  یبرعکس گفتن، ترک یبه جامورد نظرش  یبید ندیکجا بود که بب نیریش

داشتم و در هم آرمان بر یو چشم از اخم ها دمیکش یترجمه اش کند. آه میبخواهم برا یبعدا از کس توانستمیتا م

 ایشد ارک شروع ادیمن اما فر دیکند. قبل از تهد مکردم تا مزخرفاتش را تما نیریش یرا حواله زمیآم دینگاه تهد

و را باز به ا "زمیبکش عز توینقاش"و با گفتن  دمیرا بوس دای. سر آمیبلند شو دایباعث شد هر دو مثل فنر از کنار آ

ر که کوسن مبل را به س یو در حال دیدستم را گرفت و به سمت مبل سه نفره کش نیریحال خودش رها کردم. ش

 گفت: دیکوبیم  ایارک

 .میکن اروی نجایا الیکن تا من و خ زیچ نیمپاشو برو کنارِ را -

و را نشست ا یم نیکه کنار رام یمن کرد و در حال یزورگو نِ یریحواله ش یدر حال بلند شدن نگاه چپ چپ ایارک

 مخاطب قرار داد:

 .زهیتفکر برانگ یلیزبون خانمت بکن خ نیفکر به حال ا هی -

 .به نشانه تاسف تکان دادم یرا شکار کردم و با خنده سر نیرام یلب ها یرو یطانیش لبخند

و  نهیس و تنم را به دمیکش نیریبه سمت ش یخودش و آرمان نشاند. خودم را کم نیو من را ب دیدستم را کش نیریش

و دو  ایه ارکنکرد و با سخاوت دستش را دور تنم حلقه کرد و هر دو طعن یدادم او هم بدخلق هیسرم را به شانه اش تک

 :میدیآرمان را به جان خر یگره اضافه ابرو

 .نجایخانما خانواده نشسته ا -

 اشاره کرد و گفت: ونیزیبا ابرو به تلو نیریش
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 .یکن ارویکمتر  نیبب زتویچ -

که سالن را  به خنده افتاد دیشد ی. به قدردیرا چطور ترجمه کرد که پق خنده اش ترک نیریحرف ش دانمیاما نم ایارک

 بعد هم برنگشت. قهیترک کرد و تا ده دق

نر از جا مثل ف کبارهیشد و  دهیکش ونیزیکه تازه به جمع برگشته بود به سمت تلو ایخندان ارک یاز چشم ها نگاهم

 زدم: ادیبلند شدم و فر

 .نیریاونو بگ نیدنبال توپ بر دییدو هیژاپن نا؟یا کننیم کاریچ -

 از جا پراندم: یاز سر تاسفشان کم ادیو فر دندیهم از جا پر نیو رام ایزمان با من ارک هم

 گل شد. -

د ش دهیکه دست چپم توسط آرمان کش دمیکوب یشانیمشت دست راستم را به پ میکه خورده بود یاز گل مفت یعصب

 اش در گوشم نشست:و آهسته یعصب یو باز صدا

 . به جهنم که گل شد.یسرجات تو الزم نکرده واسه فوتبال حرص بخور نیبش -

 اماده کرده بودم را بدهم: نیخشمگ یبید نیا یکه برا یاجازه نداد جواب دندان شکن نیرام یعصب یصدا

 یمفت نایا میداشتیرش برنمدست از س ومدیفرود نم هیخونه همسا شهیش یتوپ تو یهم تا وقت یبابا ما زمان بچگ -

 ول کردن. نیتوپ رو وسط زم یمفت

 هل داد: یمقابلش را به کنار یکاسه تخمه ژاپن نیریش

 .کنمیم ارویرو  یتخمه ژاپن زیمن که به نشانه چ -

 و آهسته در گوشش گفتم: دمیخند

 مشیتحر یکه حاال بخوا یخوردینم یاپنژبود. تو از اولش هم تخمه  ایارک یاون کاسه یاعتراضت قابل احترامه ول -

 .یکن

 یمسلم ودرهم از گل مفت  یطعنه کالم من نشان نداد و با اعصاب ایبه کاسه تخمه اش  یگوشه چشم یاما حت نیریش

 اشاره کرد و گفت: دیغلطیم نیکه وسط زم یژاپن کنیبه باز میکه خورد
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 .دهیرس اروشونیوقت تمارض و  گهیرو زدن حاال د زشونیبفرما چ -

آنقدر  یدوختم. باز ونیزیترجمه کنم چشم به صفحه تلو گرانید یرا برا نیریمدنظر ش یِگل و وقت کش نکهیا بدون

 یرا عصب میبرداشت. پاها ونیزیتخمه شکستن چشم از صفحه تلو کیبه قدر  یحت شدیحساس شده بوده که نم

 دادمیتکان م

 

 نشست و کوتاه تذکر داد: میپا یرو هیثان کی یدست آرمان برا که

 حرص نخور. -

 زد: ادیفر نیرام کبارهینگاهم به سمتش برگشت  تا

 که نبود. یبابا هلش داد، هلش داد. عمد -

 :دمیبرگشتم و پر استرس پرس ونیزیسمت تلو به

 شد مگه؟ یچ -

 اد:دجواب  دادیوار تکان م کیرا ت شیبود و پا ستادهیا ونیزیتلو یرو به رو جانیکه سراپا ه یدر حال ایارک

 . نهیچک بب ویدیداده و ریرو هل دادن توپ خورد به دستش حاال داور گ یگنج یصحنه آهسته اش پورعل نایا -

و  "ورده؟آ ریفقط منو مظلوم گ دهینم ریگ ایارک یپا کیچرا به ت" دمیزوم شد و از خودم پرس ایارک یپا یرو نگاهم

دوست  کنه،یبرعکس عمل م زنهیف مبرعکس حر گهید هیبید"در سرم جواب داد  نیریش یبه صدا هیشب ییصدا

 "داشتنش هم برعکسه

 :دیکش رونیب الیمرا از عالم خ نیعربده رام یصدا

 نبود نامرد، هلش دادن. اَه یپنالت -

 ذکر داد:تموقع  یپشت توپ ماندم و آرمان باز ب یژاپن کنیو باز ونیزیصفحه تلو رهیاسترس از جا بلند شدم و خ پر

 دنبالش انقدر حرص نخور. یوونهیو دو تا ادم د ستیتوپ و ب هیسر جات واسه  نیبش -
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 کردم: یاز داور را بر سر او خال تمیبه سمت آرمان برگشتم و عصبان 

 آخرش. یدینه، تو منو سکته م یبه خدا. باز یدیمنو حرص م یباز نیاز ا شتریتو ب -

. رمیبگ دیو نگاه دلخورش را ند رمیان بگباعث شد به موقع چشم از آرم ایو ارک نیرام "گل" دنیهوار کش یصدا

 کردم: یموقع خودم را بر سر فوتبال خال یحرصم از کالم ب نباریا

 عرضه. یمشت ب هیاَه اَه  -

شر چند ت نکهیمبل کنار خودش پرت کرد و بدون ا یرو بایو مرا تقر دیدست او شد. دستم را کش ریمچ دستم اس باز

 نق زد: اوردیخودش ب یمرا به رو شیلحظه پ

 .یدیمنم سکته م یکنیارزش حرص نخور آخرش خودت سکته م یب یباز هیسرجات انقدر هم واسه  نیبش -

 نیاو رام انداخت و پشت سر یبرگشت که با لبخند ابرو باال م نیریش یاش به رو یشاک یبالفاصله از چشم ها نگاهم

 نیریعنادار شم. نگاه کردندیبحث م میو گل را جبران کند میوقت ندار نکهیتوجه به ما بر سر ا یکه ب دمیرا د ایو ارک

 یوشم به جابه الک ناخنم توجه کنم. گ ونیزیتلو یو به جا اندازمیب نییبود تا خجالت بکشم و سرم را پا یاما کاف

 نشست: میدر پهلو نیریآرنج ش نکهیتا ا کردیآرمان را شنود م ینفس ها یگزارشگر صدا یصدا

 خوشگله. یعنیها،  زهیچ میمحمد الدیم اروی نیا ال،یخ گمایم -

 دم:را برانداز کردم و همدستش ش نیریش ی انهیو سپس لبخند موذ نیرام نیبلند کردم و ابتدا نگاه خشمگ سر

 .کنهیم وونهیآدم رو د شیآره به خصوص اون فک مربع یوا -

 حرفم را گرفت: یسرش را تکان داد و پر احساس پ نیریش

 ...یگو. واچشماش، چشماشو ب -

 نیریش ی انهیبود. لبخند موذ یکاف کردیکه تندتر از سابق دم و بازدم م یینفس ها یحرص آرمان صدا دنیفهم یبرا

 کردم و گفتم: یرا کپ

 ...یاتوبوس؟ وا یتو یدیبانمک بودنشه که دلبرش کرده. رقصش دو د میکه بگذر نایاز همه ا یول -

 نق زدن آرمان کنار گوشم روحم را جال داد: زیر یصدا
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 ی. همه رو هم فالو داریالحمداهلل کامال به روز ادیخوشم م -

ربده ع یکه صدا میدیخند زیکردم و هردو ر نیرینشست و سر در گردن ش نیریدر نگاه خندان ش طنتمیپر از ش نگاه

عجب به حرص تو با  دمیخورده بود مال نیریش یشانیپ به دنیآرمان هر دو نفرمان را از جا پراند. سرم را که موقع پر

 :دیکشیم ادیفر ونیزیو جوش خوردن آرمان نگاه کردم که رو به تلو

رو جلوت  یدگمگه دروازه به اون گن ی. کورشهیرد م رکیباره توپت از باال ت نیدوم نیعرضه ا یب گهیبزن د -

 ؟ینیبینم

 گفتم: یصورتم پهن شد و با لحن معنادار یحرص و جوشش رو یاصل لیاز تصور دل لبخندم

 طفا.ل دیچند نفر بخاطر فوتبال سکته کردن مردن خودتون رو کنترل کن دیدونیم چیآرمان خان ه -

 توانستیکرد. مرا که نم نیریش میآرمان را هم برا ینگاه شاک دنید یبه موقعم، حت یجمع به طعنه یخنده یصدا

 !زدیحرف نم ی. نگاهش که به ترکدمیدیش را خوب منگاه یهیدهد خنده پشت گال بیفر

*** 

 مرا به خودم آورد: دایآ یبودم که صدا یامتحان یکردن برگه ها حیدر صح غرق

 گرفته. شیمامان غذامون آت -

بود.  دهیرا به گند کش امیبود و زندگ ختهیاجاق ر یاز آب مرغ رو یمیو درب قابلمه را برداشتم. ن دمیاز جا پر عیسر

تمال پرت کردم و به دنبال دس ییطرفشو نکیقابلمه را در س یبود در ختهیکه بر سرم ر یهمه کار نیاز ا یعصب

 یقیمعکردم نفس  دایزنگ واحد بلند شد. دستمال را پ یکه صدا کردمیو رو م ریها را ز نتیسبز رنگم کاب ینانو

 :میلحن بگو نیکردم با مهربان تر یسع گاز افتاده بودم لیکه به جان صفحه است یو در حال دمیکش

 ه؟یک نیجان پاشو درو باز کن بب دایآ -

 غیج صفحه گاز دستم را سوزاند، یو به سمت در رفت. داغ دیکش نییپا یصندل یتکان داد و خودش را از رو یسر

 گرفتم. ییظرفشو نکیس ریگاز دستم را ز یفیکث الیخ یو ب دمیکش یفیخف

 شد دستت سوخت؟ یچ -
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را با دست راست بغل زده بود و کنار در  دایآرمان به سمت اپن آشپزخانه برگشتم و او را که آ یصدا دنیاز شن شوکه

 فوت کردم و گفتم: رونی. نفس حبس شده ام را به بدمیبود را د ستادهیا

 .میترسوند -

 انداخت: نییخورد و سرش را پا یصورتم تاب یرو نگاهش

 داخل. ومدمیاجازه م یب دینبا دیببخش -

بود  میل موهاتنم بود و تنها مشک یا روزهیبلند ف نیو بافت آست دیخودم انداختم. دامن بلند سف یبه سرتا پا ینگاه

 تم و گفتم:باال انداخ یشانه ا الیخیبود پس ب دهیرا قبال د دیدیم دیکه رها دورم را گرفته بود. او که هرچه نبا

 دستم بنده. دیببخش ن،یتو بش ایاشکال نداره. ب -

 از ظاهر خودم از بهم شتریکرد و من ب یپر از ظرف نشسته گردش نکیو س فیشلوغ و گاز کث زیم نیب نگاهش

 من نشست و گفت: یبرداشت و پشت صندل زیقدم به سمت م کی. دمیخانه خجالت کش یختگیر

 شهیبره گچ پاشو باز کنه اگه م خوادیزنگ زد گفت فردا م ادینه تو ببخش بد موقع مزاحمت شدم. گفتار درمان آ -

معذب  ینمون وقت باهاش تو خونه تنها هیامروز منم مجبور شدم قبول کنم. خودم رو رسوندم که  یقرار رو بندازم برا

 .یبش

 گفتم: یخرج کرده بود عمق گرفت و بدون مقاومت و لجباز میکه برا یرتیاز تصور غ لبخندم

 .یخوب کرد -

 :دیو پرس دیکش یقیعم نفس

 داره؟ یخوب یچه بو ؟یپزیم یچ -

 اضافه کردم و جواب دادم: تابهیدرون ماه یرنده شده را به قارچ ها جیدلمه و هو فلفل

 پلو یقاط -

 :دیکرد و پرس یخنده ا تک

 ؟یگیم یجد -
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 سمتش برگشتم و گفتم: به

برنج دم  یال رمزایم کنمیم یو زرشک رو قاط جیشده و قارچ و فلفل دلمه و هو شیتا حاال؟ مرغ ر یدیآره نشن -

 .شهیخوشمزه م یلیبکشه خ

 و با لذت گفت: دیکشیهوم

 نخورده دلم خواست. -

 کردم و در حال اضافه کردن مرغ ها گفتم: یکوتاه خنده

 بمون. نییواسه ناهار پا یاگه دوسدار -

 و پرسش؟ یکین -

ه خطاب به ک دمیرا شن دایآ یکردن گاز رفتم. صدا زیرا گذاشتم و شعال را کوتاه کردم و به سراغ تم تابهیماه درب

 :دیبرادرش پرس

 ده؟یخوشگل کش دایداداش، آ -

 خوشگل من؟ ختهی. چرا موهات تو صورتت رکشهیخوشگل م شهیهم دایآ -

 گوش کردم: دایرا از صورتم کنار زدم و به جواب کودکانه آ میاراده دستم باال رفت و موها یب

 .میکردیرو شونه م دایموها مامان و آ میبا مامان داشت -

 پس خوش به حال تو و مامان. -

 فرو رود. میگذاشتم مبادا دستم دوباره در موها نکیو در س دور و بر گاز را جمع کردم یها طرف

 منم موهات رو شونه کنم؟ یدیاجازه م -

م بخاطر بلکه قلب دمیکش یقینفس عم دمید دایدر چشمان آ رهینگاه او را خ یتعجب به سمت آرمان برگشتم و وقت با

 ردم.کآب را باز کردم و خودم و دلم را مشغول  ریرا پشت گوشم زدم و ش میاش چه بوده است. موها فهیآورد وظ
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و  نددیکشیقلب مرا دسته به دسته شانه م یانگار که رگ ها نشستیم دایآ یمخمل یموها یکه البه ال یبرس یصدا

ش قرارم را پشت گو یب یموها یکف یحواس با دست ها یتا خوب از آن خون بچکد. ب کردندیصاف و مجعد رها م

مگر بچه  .زمیدر چشمم فرو بروند و اشک بر یلعنت یموها نیمانده بود ا نمیزدم تا از مقابل چشمم کنار برود. هم

 بودم؟

 ؟یخونیشعر م دایآ یداداش برا -

 ؟یچه شعر خونم،یمعلومه که م -

 موها، لعنت. نیلعنت به ا لعنت،

 .یخونیم دایواسه آ شهیهمون که هم -

 ؟یچه شعر خواند؟یشعر م دایآ یبرا شهیبه سمتشان برگشتم. او هم یباز اب و بحران کم اب ریش الیخیب

 لب خواند: ریز دایآ یرا کنار گذاشت و در حال بافتن موها شانه

 ستادهیتنها، ا شهیبه پشت ش انه. منخورد بر بام خ یفراوان م یباز باران با ترانه، با گهر ها -

 و. سسو و آن  نیپرند، ا یدو سه گنجشک پر گو، باز هر دم، م کیگذرها، رودها راه اوفتاده. شاد و خرم،  در

با  تگرفیآن زمان که بچه بودم. هر زمان که باران م بردیترانه مرا به خاطرات دورم م نیا دمیکش یقیعم نفس

 دمیوبکیم ابانیخ یآب جمع شده وسط چاله چوله ها یها یرا در جو مانیاز مدرسه تا خونه را پا ریکل مس نیریش

 لب با او خواندم: ریز رجوشیش دنیکش. در حال آب میخواندیم گریهمد یشعر را بلند بلند برا نیو ا

وز ر کیران، گردش آرد روز با ادمی. یلین ستین گریآسمان امروز د ،یلیو در مشت و س شهیخورد بر ش یم -

 .ده ساله بودم، شاد و خرم، نرم و نازک، چست و چابک ی. کودکالنیگ یجنگل ها یتو ن،یریخوب و ش ن؛یرید

و  نیام نکهیاو از  دیپریم نییآب باال و پا یو در جو دیخندیکه م یهفت ساله ا نیریش ادیرا کنار زدم و به  میموها

بل به من ارمان از ق یزدم و حواسم نبود که صدا یلبخند محو زد،یحرف م میخورده بودند برا یذیاکرم امروز آش لذ

 تر شده: کینزد

 یمست یتر، همچو م وجنگل، تازه  یو آنجا. چون دل من، روز روشن. بو نجایدو ابر، ا کی ا،یچو در ،یآسمان آب -

 پرنده. بایپر، هر کجا ز یزدیدهنده. بر درختان م
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 یهاچشمان خندانش باز مو دنید یبه سمتش برگشتم و برا دیآیز کنار گوشم ما شیبار متوجه شدم که صدا نیا

ست. ب رهیگ کیسرم با  یرا جمع کرد و باال میشانیپ یرو یو موها دیکنار زدم. خند سیخ یسرکشم را با دستان

 در چشمم زمزمه کرد: رهیخ

 .شانینمودندش پر یدست باران. باد ها، با فوت، خوانا م زدیمه را، شانه م نِ یمیس یسویگ -

سر  ریسر را لمس کرد، گ ریاراده دستم باال رفت و گ یشد و لبخند زد. ب دهیکش میاز چشمانم تا موها نگاهش

 یاز برگه ها یکی یبر رو دنیکش یبافته در حال نقاش یو او را با موها دیچرخ دایبود. نگاهم به سمت آ دایآ یِالسیگ

 سمانیچطور بلد است آسمان و ر نیرا بلد باشد بب تنکه مو باف یمرد" گفتیم شهی. مادربزرگم همدمید یامتحان

 سمانیبه ر یسالیسر گ ریگ کیخواندن ترانه باز باران، با  انیقلبم من در م ی. آسمان باران"قلب زن را به هم ببافد

از من،  بشنو“شعر را زمزمه کرد:  انیدر سرم پا یبافته شده بود. کس دشانیچشمم کنار کش شیکه او از پ ییموها

 ”.بایهست ز با،یهست ز با،یخواه روشن، هست ز ره،یخواه ت ،یچشم مرد فردا، زندگان شیمن، پ کودک

 

و پر ا یرا از هوا میها هیرفت. ر لشیو به سمت موبا دیکش یقینگاه از من گرفت، نفس عم لشیزنگ موبا یصدا با

ا ال له رتکه ظرف پرت کردم. مواد تفت داده شده  نیآخر یآرام کردن ضربان قلبم حواسم را به آبکش یکردم و برا

 یور دایکه آ یپر از خط و خطوط ینشستم و نگاهم را به توده زیو پشت م ختمیر دنیبرنج در حال دم کش یال

ز دستش اگذاشتم و برگه را  دایآ یرو شیپ یخال یبرگه ادادم.  د،یکشیارشد م انیاز دانشجو یکیامتحان  یبرگه

 ریا مدمقابلم نشان دادم اما همه حواسم به مکالمه آرمان ب یامتحان یبرگه ها حیو خودم را سرگرم تصح دمیکش

ه هر باش" کیمکالمه با  یکرد و دست آخر در انتها تیمکالمه نق زد و شکا ی. طبق معمول ابتدادبرنامه اش بو

 شد و مکالمه اش را تمام کرد. میتسل "لت خواست بکند یغلط

زد و چانه اش را  گره یصندل یآن نشست. دستش را به پشت یاش کرد و روو سر و ته دیکش رونیرا ب یکنار یصندل

لم را دحواله اش کردم و  یچشم ریز یبرگه نگاه کرد. نگاه یداد و به حرکت خودکار قرمز من رو هیدستش تک یرو

 زدم و باب صحبت را باز کردم: ایبه در

 !یکنیم دادیهمه داد و ب نیاولش ا کنهیدعوا درد م یمگه سرت برا ،یشیم میآخرش تسل شهیتو که هم -

 زد و گفت: یزیآم طنتیش لبخند

 گربه رو دم حجله بکشم. دی. باشهیاز اولش بهش بگم بله پررو م -
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 از تاسف تکون دادم و طعنه زدم: یسر یته برگه را نوشتم و در حال کنار گذاشتن ورق و برداشتن ورق بعد نمره

. یده بودکالباس ز سیتا االن کارخونه سوس یبدبخت، اگر جمع کرده بود نیواسه ا یکشیهمه گربه که تو م نیا -

 حاال؟ خواستیم یچ

 آن جوابم را داد: یرو افتاده را برداشت و در حال مطالعه یبرگه

 خوادیز خواننده ها هم همونجا کنسرت داره ما گهید یکیمن انگار  رازیزمان با کنسرت شهم گفتیهوم؟... آهان م -

ز سرکار ادانشجوهات نوشته استاد شرمنده  نی... چه باحالن اغاتیتبل یدعوت کنه برا ژهیاونو به عنوان مهمان و

 مادرت صفر نده. وننتونستم درس بخونم جاومدم خونه خسته بودم خوابم برد 

 یره برگه آرمان انگار خوشش آمده بود دوبا یتر بود ول یهم عاد دنیبرگه از نفس کش انیپا یمتن ها نیمن ا یبرا

اش جمله یتوجه به بخش آخر حرفش درباره ابتدا یکرد. ب شیو رو ریبرداشت و به دنبال التماس نامه ز یگرید

 :دمیسوال پرس

 ؟یدیکوبیتو هاون و م یمغزش رو گذاشته بود نطوریدعوت کردن بده که ا ژهیمهمان و یکجاخب  -

 جواب مرا داد: حواسیدوم زد و باز ب یبه التماس نامه یلبخند

داشته باشه که از من  ییهامن، مثال ممکنه اون خواننده فن یبرا شهیم غیتبل یهم خوبه کل یلیاتفاقا خ یچیه -

. شنیماونا هم فِن من  میهست یمیتصور که ما صم نیا جادیبا دعوت کردنش و ا شناسنیمنو نم ای ادیخوششون نم

 گوش کن. یسه نمره بد دیصداقتش با نیکمِ کم، به ا شییخوبه خدا یلیخ یکی نیا یوا

 برگه خواند: یرا صاف کرد و از رو شیصدا

بود  ضیفتن. من نه مادرم مرگبچه ها کالس  هیرو بق دروغ یبهانه ها یهمه دونمیدروغ بگم م خوامیسالم استاد نم -

ق نه مادربزرگم فوت کرده فقط با دوست دخترم قرار داشتم وقت نکردم درس بخونم شما رو به قدرت حضرت عش

 کن.  حیقسم با ارفاق تصح

 :دمیکردم و در همان حال باز سوال خودم را پرس حیو شروع به تصح دمیرا از دستش کش برگه

 ؟یکردیحنجره ات رو پاره م یمهمان دعوت کنه و داشت یمخالف بود یخب پس واسه چ -
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را به سمت  یبردارد سپس صندل یصندل یشد تا وزنش را از رو زیخ مین یبه سوال من، کم تیاهم یباز هم ب آرمان

 و گفت: دیگردن کش دستم ریز یبرگه  یو بر رو دیمن کش

 درست حل کرده ها مگه نه؟  -

 دومش قرار داد: تیباز پاسخ سوال مرا در اولو و

چند صد نفر آدم تو سالن  یجلو دیاال باح دمیند کیبابا رو تا حاال از نزد نی. من اصال اادیاز دو رو بودن خوشم نم -

 گهیخب به قول سروش م یحرفا ول نیو از ا یو چقدر من خوشحالم تو کنارم یدوست خوبم تو چقدر خوب یبگم وا

 !یجمع کنه. بابا درست نوشته که چرا صفر داد روهم باشه که بتونه کنسرتش  یشومن خوب دیخواننده با هی

وال سرا جواب به  تیانداخت خنده ام گرفت و من برعکس خودش اولو میدانشجوها ادیآخر کالمش مرا به  اعتراض

 او قرار دادم:

 نییآب رو به پا دونهیبچه چهار ساله هم م گهیارج کرده. دخ دیکویل توریسپر یدرسته؟ برداشته از باال نیا یکجا -

 ات؟ ژهیهست حاال مهمون و یباال. ک رهیبخار هم م شه،یم ریسراز

 گفت: یگرفت و شاک رادیخط قرمز دوم هم ا به

 .یطالچ یطفلک دو خط فرمول فقط نوشته. عل ؟یچرا صفر رد کرد گهیرو د کهیت نیبابا ا -

و  دمیکوب زیم یبه سواالت آرمان ذوق زده بر رو ییراجع به پاسخ گو تمیاولو یو حت حیبرگه و تصح الیخ یب نباریا

 گفتم:

 امیمن عاشق طالچ یوا -

 خش خشونت برداشت: شیو صدا دیچیدر هم پ شیابروها گره

 خاطرخواهش شدن! نطوریهمه ا کهویداره  یآقا چ نیا دونمیمن نم خود؛یب -

 جانب گفتم: گرد کردم و حق به چشم

و  زیاطره انگخگذار، آهنگاشم که  رینداره؟ صداش که فوق العاده ست، ترانه هاش که همه محشر و تاث یوا؟ چ -

 باحال.
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 چانه گذاشتم و پر حس گفتم: ریز دست

 ران؟یسلطانِ لبخندِ ا گنیبهش م یدونستینگو، م گهیلبخندهاش رو که د یوا -

 :شد بیشخص سوم غا بینص شیها هیندهد و در عوض کنا لمیتحو یرا با حرص بهم فشرد که حرف درشت شیهالب

 شل باشه؟  شمین شهیآقا هم نیمثل ا ستمیمن بلد ن یفکر کرد -

 گفتم: او یتوجه به دلخور یدلخور شده اما ب میهااش انداختم و حس کردم از حرف یبه چهره برزخ یقیدق نگاه

لقب سلطان  شهیم ی به نظر من حت. اصالیستیاخم نکردن هم بلد ن چ،یه یستیبلد ن دنینه واال بنظر من که خند -

 اخم و تَخم رو به تو داد.

 گفت: یبه گردنش داد و شاک یتاب

ه مردم باش یاخم و تَخمت برا دیبخنده. بنظر من با دینبا یآدم که واسه هر کس یبلدم ول دنیهم خوب خند یلیخ -

 تم.مخاطب خاصت. اصال اگه اون سلطان لبخنده من سلطان جذبه هس یبرا اتیمهربون ،یکه جذبه ات رو نشون بد

را  رانیا یقیاول آن از دستم در رفت و لج سلطان جذاب موس یزحمت خنده ام را قورت دادم اما باز هم قهقهه به

 ریزراحت  الیشده خودم را عذاب ندادم و با خ بمینص نشیکار از کار گذشته و نگاه خشمگ دمید یدرآورد. وقت

 گفتم: طنتیکردن رنگ پوستش پر ش ییلوآلبا یکردم و برا تشیبه صورت سرخ از عصبان یخنده زدم. نگاه

 .نمیبب کیرو از نزد رضایعل امیب یمنم واسه کنسرتت دعوت کن شهیآرمان، م -

 بچه ها لج کرد: مثل

همون ته سالن  یریگیکنسرت خودش رو م طیبل یبریم فیجانت تشرسلطان لبخند  دنید یشما برا رینخ -

 !یسلطان اخم و تَخم رو تحمل کن یایداره ب یلیچه دل گهید یریواسه لبخنداش غش و ضعف م ینیشیم

 زیم یام را از رو یگوش نمیآن رگ گنده کنار گردنش را بب نیاز ا شتریب نکهیا یو برا دمیهم پر صدا خند باز

نده خرا به دست آرمان دادم و پر از  یکردم و گوش دایرا پ یپیکل یطالچ ینام عل یبرداشتم و در حال جستجو

 گفتم:
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 چقدر خنده هاش جذابه، بعد بگو اخم و تَخمته که تو رو جذاب کرده.  نینگاهش کن بب قهیدق هیآخه تو  -

سته که نوکش شک یکردن با مداد زر یاز خط خط دست دایرا از من گرفت و با اخم مشغول نگاه کردن شد. آ یگوش

 برداشت و گفت: دیکشینم یزیوقت بود چ یلیبود و خ

 اش شد.گرسنه دایآ -

 و گفتم: دمیرا کش دایتپل آ یشده بود لپ ها بمیکه با حرص دادن آرمان نص یخوش از لذت سر

 بخوره. زارمیخوشمزه م یبرم من. االن براش غذا دایقربون آ -

 بلند شدم و در همان حال خطاب به آرمان گفتم: زیپشت م از

کشم رو جمع کن تا غذا ب زیسلطان، به جاش پاشو م یشیجذاب تر م شهیحرص نخور خط اخمت پر رنگ م ادیز -

 بچه گرسنه است.

 ریزآواز  یموجود صدا یقطع شد و تنها صدا یطالچ پیکل کیموز یبود. صدا یگوش یرهینداد و همچنان خ یجواب

 دور تکرار زده بود. یخودش رو یرا برا "باز باران"بود که مصرع  دایآلب 

 ها را از برنج پر کردم و به سمت آرمان برگشتم و نق زدم: بشقاب

 پس؟ یکنیچکار م -

 دایها به آواز آبرگشتم و در حال دسته کردن برگه زیخودم دست به کار شدم. به سمت م دمیکه از او ند یواکنش

. ستادیخودم، دستم شل شد و از حرکت ا یارمان از گوش دیجد کیموز یصدا دنیاگهان با شنگوش دادم که ن

ز اپس  یکیمن بود و  یعکس فالورها دنرو کر ریدر حال ز یبالفاصله به سمت آرمان برگشتم که با لبخند پهن

 یکنسرت سمنان و اجرا لمیف ی. روکردیکرده بودند رد م یها اشتراک گذار جیرا که فن پ شیعکس ها یگرید

اشت دکه از فرط خنده ارتعاش  ییرد به سمتم گرفت و با صدا یو گوش ستادیکرده بودم ا رهیکه ذخ دشیآهنگ جد

 گفت:

 تیجذاب یبه پا خط اخمت هم که پر رنگ بشه باز ،یاخم کن ینطوریمچت رو گرفتم ا نکهیواسه ا خوادیحاال نم -

 .یرسیسلطان اخم و تَخم نم
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هم قشنگ تر  ایلبخند دن نیاو از تمام سالط کردمیاعتراف م دی. بادمیاز حرصم را از چشمان خندانش دزدپر  نگاه

 .دیخندیم

*** 

ر خانم گوش دادم. باالخره سرکا شدیپخش م نیکه در ماش یبوق آزاد یرا دور زدم و به صدا دانیبار دوم م یبرا

 تلفنش را جواب داد:

 ال؟یجانم خ -

  ن؟یریش ییکجا -

 بزن کنار. دمتیآهان د ؟ییتو کجا گهید دونمیسر م -

 یندلص نیریکه در باز شد و ش دینکش قهیبودمش راهنما را زدم و همان گوشه پارک کردم. به دق دهیند نکهیا با

 کرد: یکنارم نشست و سالم نکرده شروع به حراف

 الیردم. خزداره رو بپوشا من گوش نکاون پالتو خ رونیب یریچقدر سرده جونم دراومد. مامان صبح گفت م یوا -

 بستم. لیقند ؟یزنینم تویبخار نیا

متم سکه به  یکردم. از پارک درآمدم و در حال میرا به سمتش تنظ چهیکردم و در ادیرا ز یو بخار دمیکش ینفس

 گفتم: یمن هم بدون سالم و احوالپرس راندمیخانه م

 د؟یخر یانقدر واجب بود وسط بارون بر یعنی -

 گرفت و گفت: یبخار چهیرا مقابل در دستش

 ؟یایرته؟ از دانشگاه مستو خونه دلم گرفته بود. تو چرا مقنعه  -

 گرید قهیگفت که پنج دق شدیسبک بود و م کیشدم. خوشبختانه تراف یاصل ابانیامده و وارد خ رونیب دانیم از

 دادم: را نیریاستراحت کنم. کوتاه جواب ش ریدل س کی توانمیو م میرسیم

 آره. -

 مگه بازه؟ -
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و ارشد تو  یدکتر یدانشجوها یهنوز حذف و اضافه هم نشده ول شهینه کالسا که تق و لقه همش کنسل م -

 هستن. شگاهیآزما

 :دیشد و پرس ریکه متوجه مس دمیچیسمت راست پ به

 خونه؟ یریم -

 مگه یایآره نم -

 یدخرید ادامه این رمان به ادرس زیر داخل فروشگاه رمانکده مراجعه فرمائبرای 

/www.shop.romankade.com/productخوشبختم/-درد-با-رمان-دانلود 

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

اشقانه عاین رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.shop.romankade.com/product/دانلود-رمان-با-درد-خوشبختم/
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