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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

 

 این رمان فروشی میباشد 

 

 م یبسم اهلل الرحمن الرح 

 من باش  یاثر: تو فردا  نام

 .  یگدلی: زهرا بسندهینو

 

بودم و ده   داریب ا ی. تمام شب گذشته را با رود یکش  یرا هم نم ی عدد تک رقم کی  گریاز اعداد و ارقام خسته شده بود و د مغزم

  داریتا صبح ب شیتو چرا پا به پا استیرو ی مورد عالقه   لمیف د یبه من بگو ستین ی کی. مید ید  یتلخ را م   یقهوه   الیقسمت از سر

 حد جذاب و سرگرم کننده است! ن یتا ا شیها لم یهم هست که ف ی ریمد  ن! گرچه اشکال از مهرایمان یم

قرار دادم و    زیم  ینداشت، سرم را رو  گاهمیبه جا یواضح  د یآخر نشسته بودم و استاد د فی را از تخته گرفتم و چون رد نگاهم

با تقه   د،ینکش  هیبودم جبران شود، استراحتم به ثان دهیکه کش ی ا یخواب یو ب یخستگ  ی رمقم را بستم تا بلکه کم ی ب یچشم ها

گل   شی و باال شد و از البه ال نییدر پا  ی  رهیاستاد دستگ  《د ییبفرما 》ند کردم. با بل راسرم   اریاخت ی که به در خورد ب یا

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


 من باش  یتو فردا 

4 
 

  یفرد پشت در م  صینشان از تشخ میها  یهم کالس  یخنده  یشد. صدا انیرفت نما ی مخم رژه م  ی روزها بد رو نیکه ا یسرخ

 خوردم.  یبودم که حرص م چارهیداد و فقط من ب

تا حد امکان در   میها ی دوستان و هم کالس   زیآم طنتی توجه به نگاه ش  ی کند به تقال افتادم و ب یز یمقابل استاد آبرور  نکهیا از 

  یاساس  یفکر د یپررو شده، با یاد یز گریفرهان د  نیبمانم. پر حرص از ذهنم گذشت که ا یمخف  دش یام قوز کردم تا از د یصندل

 کفرم باال آمد.  د یچیکه در کالس پ طنتش یش  از شوخ و پر  یدر موردش کنم. صدا

 با اجازه استاد؟ -

 نکند.  یز یحساب ببرد و آبرو ر تشیداشتم فرهان از جد  د یبودم و ام  دهیبود که به عمرم د  ی فرد ن یتر ی جد  یفخرآباد  استاد

 جانم؟  د ییبفرما-

 گرفتم.  ی وگرنه دو تا گل م  نیدونستم شما هم هست ی استاد شرمنده نم -

  یدست از سرم بر نم های راحت  نیو افسار پاره کرده به ا شهیبود فرهانِ عاشق پ دهیفا  یب . کرد پر را  کالس   دوباره  خنده یصدا

 ! ینداره، آمارت رو داره که سر کالس  دهیخم شد و آرام کنار گوشم زمزمه کرد: پاشو فا ایداشت. سون

آمارم را داشت، در   ایبه قول سون هیبه سا هیخبر باشد. سا یگفت محال بود فرهان از من ب یراست م   ایسون دم،یکش  یپوف

که سمتم   ینگاه می از ن غ یکنم اما در دش یچشم و ابرو تهد  یو با اشاره   فتد ی صاف نشستم بلکه نگاهش به صورتم ب گاهمیجا

 در هم تر شده بود.  یفخرآباد  یها  محواله کند و تمام حواسش به استاد بود. اخ

 کنم. شما راحت باش.  یقبول نم  یگل از کسممنون. معموال  یلیخ-

 زد.  طنت یزاغش برق ش  یفرهان کش آمد و چشم ها  یها لب

 مفهوم رنگ و بوش؟! ر یدرگ ای د یساقه ش بش یخار رو  ر ینمک گ د یترس ی چرا استاد؟ م -

 وقت کالسش را گرفته بود، به ساعتش اشاره کرد.   ی ادینبود. ز یدر کار فخرآباد  ی متیبار مالحظه و مال نیا 

 . کارت رو بگو. جوون  ر یوقت کالس رو نگ  -

 خواندم.  یرا مقابل فخرآباد  م یآبرو یو فاتحه    ستادیا ی لحظه ا قلبم 

  هیهمند   ر وایبه د واریکه همه د ن یراجع به گل و... رنگ و بو و خارش، و ا ییخواستم با خانم بابا  یاستاد، م  د یاگه اجازه بد  -

 داشته باشم.   یصحبت کوتاه
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  نیکه دل به دل فرهان داده بودند و در ا می ها یهم کالس  یو دلم خواست همه   د یاعصابم سمباته کش یجمع رو  ی خنده  یصدا

فرهان   یها ی خودم خفه کنم! در نظرم لودگ ی کردند را با دست ها یم   تشیگرفته بود هما شیکه در پ ی راه بچگانه و مسخره ا

را با هندوستان اشتباه گرفته   ران یو ا د یکش ی احمق بود که از سن و سالش خجالت نم ی راصال بامزه و خنده دار نبود و فرهان پس

 بود! 

مضحکه شدنم   ن یاز اببلعد و  شهیهم یدهان باز کند و من را برا  نیبار دلم خواست زم نیسمتم، ا یشدن نگاه فخرآباد  دهیکش با

 در دانشگاه خالصش کند!

 هم بدتر شده بود.  شهیکلفت و خشن استاد از هم یصدا

 . د یببر فی تشر د یتون  ی م ییخانم بابا-

نتوانستم   یاز اشک شد و حت زیلبر  ی زیحجم از آبرور نیو تحمل ا  یفخرآباد ی و قضاوت عجوالنه  ین یاز بدب م یچشم ها ی  کاسه

لبخند   شیدر ازا ی ام را به فرهان دادم بلکه از کارش خجالت بکشد ول ی. نگاه پر از ناراحت اورمیبه زبان ب یدفاع از خود، کالم  یبرا

 شد.   بمیو چشمکش نص

بلند شدم و   یصندل  یحرف از رو  یانداختم و ب یبود نگاه تابینگران و ب م یکه برا ا یسون یام را بر داشتم و به چشم ها کوله

اعتراض چند تا از   یها سمت در راه افتادم. صدا یصندل ن یام را به تنگ آورده بود، از ب نهیس   ی که بغض و ناراحت  یدرحال

 :شد   دانشجوها بلند 

 نکرده!  یاستاد کژال که کار-

 !ادیزود م د یریاستاد سخت نگ -

 کالس تموم شه خب! ی کرد  یصبر م  قهی. ده دقیفرهان مسخره اش رو در آورد-

 

 داد.  انیبه همهمه ها پا ی فخرآباد ی کوبنده  یصدا

 ! ییخانم بابا -

  ی ریجلوگ ینگر بود برا ندهی آ یکه استاد  یبه صورتش چشم دوختم تا حرفش را بزند. فخراباد  یو با ناراحت ستادم یبه در ا دهینرس 

 گرفت.   میرا برا میتصم نیرحمانه تر ی اختشاش در کالسش، ب جاد یا یاز سوء استفاده کردن دانشجوها برا
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زنم با   یخط م ستیمن اسمتون رو از ل ستین ی کاف  قهیبا گل برگ و خار، ده دق ختهیآم یرنگ و بو  ر یو تفس  لیتحل  ی برا -

 ! د یمبحث صحبت کن نیبا هم در ا د یتون  یراحت تا آخر ترم م  الیخ

 بچه ها بلند شد. اعتراض

 قدمش کمتر کرد.  میمان را با نقدم فاصله  ک ی فرهان

 ! ادیکنه استاد، مگه دلش م ی م یوخش -

 در هم ادغام شد.  یفخرآباد  ادیبا فر میها یاز همکالس  ی تعداد ی خنده  یصدا 

 لطفاً.  رونیب -

 کژال. سایزد: کژال وا م یدنبالش راه افتاد و صدا  عی زدم. سر رون یبا نگاه پرحرص و نفرتم به فرهان قدم تند کردم و از کالس ب  

 براق شد. شیهاو در چشم   ستادمیسالن ا انیفصل کتکش بزنم. با خشم م ک یتوانستم  ی م یبودم که به راحت یعصبان آنقدر 

 ه؟ یچ -

 سمتم گرفت.   یگل را با خونسرد  تمیتوجه به عصبان   یفرهان ب  ی ول

 !ایکژال دن  نیبه خوشگلتر م یتقد -

  ی متیمال چی ه یحرکت، ب  کیو با  دمیاز دستش کش ام در برابر فرهان دست خودم نبود. دست بردم و گل را ییتندخو اریاخت

 : احمق خر مغز! دمیجا کندم و در صورتش پرتاب کردم و غر ک یرا  ش یتمام گلبرگ ها

گرد شده اش با کف دست به   یبود و آن چشم ها ختهیستبرش ر  ی  نهیشانه ها و س  ی پرپر شده که رو ی توجه به گل ها یب 

  یفرهان، از بچه باز  ی رفتم. خسته شده بودم؛ از کار ها نییو از مقابلم هلش دادم و پله ها را دوان دوان پا دم یاش کوب نه یتخت س 

بدون جلب توجه   هیو به دور از حاش  ثی حرف و حد  یکردم ب ی م یسع شه یکه هم  بودم ی ! به خدا حق داشتم، من کژالشیها

وقت   ی لیدانشگاه شده بودم. خ ن یکوچک و بزرگ ا ی درد انگشت نما یمرفه ب   یآقازاده   ن یببرم و حاال به لطف ا ش یرا پ میکارها

  ی شد که سر و کله  یبکوبم. حدود سه ماه م زند  ی اخر بزنم و فرهان را آن طور که دلم حرص م می س  به   ها به سرن زده بود که

شده بود، دانشجو نبود و علت حضورش در دانشکده اثبات خود و   دایشد در دانشگاه پ  ی اش م یشگ یعاشق پ ی پسر که ادعا نیا

ام خش   هاعصاب نداشت ی فرهان رو یباز صدا ده، یمحوطه دانشگاه نرس  ی  انه یدرد سرم بود! به م  ی  هی عشقش به من بود و فقط ما

 انداخت.

 کژال جان صبر کن.  -
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کردم پا تند کردنم   ت یاز آن وضع زیگر یکه برا   یزدم. تنها کار  ینم ادی رش فر گرفتم و س   یخودم را م  یسخت بود که جلو  چقدر

 گرفتم. ش یرا پ ی نامعلوم ریرو مس اده یزدم و در پ رونیرا رد کردم و از دانشکده ب لیطو  ی بود، به حالت دو محوطه 

  ی به نگاه ها ی توجه  چیو ه  د یکش ی کنم و فقط خشم بود که در سرم زوزه م ی دانستم به چه فکر م  یبودم که نم  یعصبان آنقدر 

 خودم نداشتم. یمتعحب رهگذرها رو 

  دمیکه فرهان است! سمتش چرخ دمی. از کژال گفتنش فهمستادند یهم از حرکت ا میشدن بند کوله ام ناخودآگاه پاها دهیکش با 

 کنم. یتا هرچه در دل دارم سرش خال

رفت که قرار بود فحش کشش کنم، با ترس   ادم یبه کل  بش یصورتم متعجب دستش را سمت صورتم آورد. از حرکت عج دنید با

 و فقط توانستم در مقابل حرکت فرهان واکنش نشان دهم و صورتم را عقب بکشم. دم یکش ینیه

 نه رفت. نشا م یام نکرد و دستش را به حالت اشاره به سمت چشم ها ی ر یبه موضع گ یاو توجه اما

 ! ؟یکرد ه ی گر -

ام! چشم   خته ی همه اشک ر نیا ی از اشک بود و خود متوجه نشده بودم که ک سیشد. خ دهیصورتم کش ی اراده رو ی ب دستم

در    ییبازتاب را از سمتم داشته باشد! از در دلجو نیدلبرانه اش ا یکرد شوخ   یالبد فکرش را نم د، یلرز م یچشم ها ی رو شیها

 آمد.

 بود فقط.  یشوخ ه یکنم کژال!  تت یخواستم اذ ینم -

  نکه یبدون ا  ، یکن  یکه هر کار دلت بخواد م  یخر مغز  احمق  هی بود؟ ها! تو  یذهنم باز شد و سرش داد زدم: پس قصدت چ   قفل

از   ید بلکه باعث ش  ی ! نه تنها آبروم رو جلو استادم بردیکرد  کاریچ  ن یبب یطرف مقابلت فکر کن  تیلحظه به آبرو و موقع  هی

  ر یبشم! همه ش هم تقص ریشش ماه اس  د یدرس با ه یبه خاطر   زمیتو سرم بر  یخاک چه کنه. من ترم آخرم. حاال  رونم یکالس ب

 . هیتو

 .د یشده عقب کش میآورد که قبل از تماس با بازوانم پسشان زدم، تسل ش یآرام کردنم پ  یرا برا شیدست ها  

 خوام باهات حرف بزنم.  ی رو ندارم. م دنشونیخب، آروم باش. اشک هات رو پاک کن طاقت د یلیخ-

 شدم.  رهیزدند خ یم  اد یرا فر یشانیسرگردان فرهان که پر یپر به چشم ها ینداشتم با دل  میاشک ها یرو  ی که کنترل  یحال در 

!  ای. به خودت بستیکارها و حرکات مناسب سنت ن  نیا خدا به   !یسال رو رد کرده باش  یخوره س  یواقعا چند سالته تو؟! بهت م  -

 همه!  یمضحکه   ی خودت و من رو کرد
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 کنم.   یطاقت اسمم را صدا زد: کژال خواهش م  یب 

 *** 

 :گذشته

 

  یتک جمالتم خورد م  بود که موشکافانه در تک  ی شتر نه یک  یِد یحال کنفرانس بودم و تمام تالشم گرفتن نمره از استاد سع در

کامل را   ی تا نمره  د یایدستش ب یاکم آورم و دلش خنک شود و بهانه  د یکه شا کردی م  چم یکند! آنقدر سوال پ دایپ یشد تا اشکال

 !امتیامتحان روز ق ایدادم! معلوم نبود کنفرانس است  ی بودم و به سواالتش پاسخ م ده کر مهار را  اشکم زور  به  ندهد.

هم چفت کردم تا آرام شوم و خدا   یرو  یام را لحظات  ی مشک یو چشم ها دم یآسوده کش یکه به در کالس خورد نفس یتقه ا  با

 کرد!   یراحتم م  ید یاز شر سع ی قینثار شخص پشت در کردم؛ حداقل دقا ی دهد  رش یخ

 نقش بست!  میلب ها ی رو اریاخت  ی لبخند ب دنشیشد. از د  انیدر باز و اتابک در چهارچوبش نما  ید یسع د ییبفرما با 

 آمد. یخوشش م  ش یمو شیمدل آرا  نیاز ا ایرو  سرش بسته بود و چقدر ی و پرپشتش را با کش از باال  زی فر ر  یموها  

 سالم کرد.  ید یو نامحسوس زد و رو به سع  زیر ی اتابک که به لبخندم افتاد چشمک یعسل نگاه 

 . د یسالم استاد. خسته نباش -

 را انتخاب کرده بودم.  بیاو و اتابک، رق ن یکه ارث پدرش را از اتابک طلب داشت ترش کرد. البته حق هم داشت، ب ید یسع

 بفرما جانم؟ -

 شرمنده م مزاحم کالستون شدم.  یل یواجبه. خ  ی لی! خد یداشتم اگه اجازه بد   یی کار واجب با خانم بابا  هی-

 در هم تر شد.  ید یسع ک یبار یابروها

 نره!  ادت ی ینیری! ش مای کار واجب هم ما باهات دار ک یبلند گفت: اتا   طنتیشوخ کالس با ش  یااز پسره یکی 

 چشمش گذاشت. یاطاعت رو  یدستش را به نشانه   اتابک 

 ! سیکنم همه شام مهمون من سلف سرو  شینوکرتم هستم محضر-
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  ی خوشم م  یلیاتابک خ یدست و دل باز   نیاز ته دل باز شد. از ا یبه لبخند   میدانشجوها بلند شد و لب ها دنیهو کش یصدا

 آمد.

 رو به من کرد و در را نشانم داد. ی علن یبا حرص ید یسع  اما

 کارش دود کرده و به هوا فرستاده بود.  نیجمع شد. تمام تالشم را اتابک با ا کبارهیبه   لبخندم

 کنم.  یش م کنفرانسم بود، خواه ی: استاد آخرا دمیالتماس نال با 

 ! زمیو رو به من گفت: کارم واجبه ها عز د یحرفش پر ان یبزند که اتابک م ی خواست حرف ید یسع

 بار   نیبه در ا ید یسع گرید  ی را مجاب کنم با اشاره  ید یسمت اتابک پرتاب کردم و تا خواستم سع یغره ا  چشم

دوختم و چند فحش هم   ی د یبه سع یاخرم را لحظه را برداشتم و نگاه آ فمیام رفتم. ک یگفتم و سمت صندل یکرده چشم بغ 

 زدم.  رونیشد از کالس ب ی دور نم  شیلب ها  ینگاهم کردم و همراه اتابک که لبخند از رو یدلخور  مهیضم

!  یتالشم رو به گند زد   ی! همه  یبود کرد یچه کار نی: ادمیدر بالفاصله پس از بسته شدن در، تو صورت اتابک توپ پشت 

 آتوعه از سمت من!  ه یمنتظر   ید یسع یدونینم

 . می راه افتاد ی. دستم را گرفت و سمت خروجد یرا در هم کش شیشد و ابروها یرتیغ 

 !؟ کهیمرد نیا ی سر کالس ها ی ری! اصال تو چرا مگهیدونم که اومدم دنبالت د ی م -

 

 سر کالسش!  یبر  گهیکرده، الزم نکرده د خود یب-

 سمتش رفتم و نامش را حرص زدم: اتابک!  ی غره ا چشم 

 .اخم در صورتش نشست ی جا قیعم یلبخند  

 جان اتابک؟ -

 بارش به خنده افتادم.  طنت یلحن با نمک و ش  از

 به نمره م؟  یبود نشست یحاال کارت چ ی بچه ا ی لیبه خدا خ -

 ؟ ی کن ی م کاریبرات! دانشگاه چ ادی. مگه تو شب خواستگار نمنمیبب سایآها، آها، وا -
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 نازک کردم.  شیدلبرانه برا  یبردم. پشت چشم اد یکل کالس و استاد را از    به

 ! ؟یکن  ی م کاریدانشگاه چ  یخواستگار یبر  یخوا  ی مگه شب نم ی خودت چ-

 . میمحوطه پا گذاشت  یبار دندان نما کش آمدند. از سالن خارج و تو نیا شیها لب 

 نجاتت بدم.  ی د یاومدم از دست سع -

 مقابل اسمم گذاشته بود افتادم!  ستی که مطمئناً االن در ل ی و صفر کله گنده ا  ید یسع ادی باز 

 ! یم کرد چارهیاتا ب ی وا-

  د،یتو اتاق حرف بزن د یشب که بابات گفت بر میحرفامونم بزن می ناهار توپ بخور هی  م یبر ایکنم فکرش و نکن ب ی خودم درستش م-

 ! میمون رو بکن گهینمونده باشه و کارا د یحرف

 . دمیکوب  شیرا باال بردم و با حرص به بازو  فمی به حرفش فکر کردم و با متوجه شدن از مفهومش ک یالحظه  

 ! ییایح یب ی لیخ -

نثارش کردم و آهسته دنبالش روان   یا وانه ی اشت. با لبخند داتابک خشنود از رساندن مفهوم حرفش با خنده پا به فرار گذ  اما 

 شدم.

 مانع شدم. یکرد ول  م یقصد باز کردن در جلو را برا م ید یو دودرش که رس   متیگران ق نیماش   کینزد

 برم خونه.   د یاصال حرفشم نزن، امروز هزار تا کار دارم با-

! کارم که  گهیلباسه د ض یتعو  هی و   شیارا ه ی! ی . بعدشم چه کارمیایبابا حاال کو تا شب ک ما ب الیخ یمعترض شد: ب  د یق  یب اتابک

 ! یگردن مامان طفل ینداز یهمه رو م ی کن ینم

 .دمیگرد شده خند  ی بار با چشم ها نیگرفت، ا  یلجم م  یکردم و گاه ی م رت یح شیرک و پررو بودن ها ن یاز ا شهیهم

 حواست باشه هنوز بله رو ندادم!  ایبد شد  یلیان؟! خگردن مام ندازم یمن کارام و م-

 مطمئن زد. یسرش را سمتم خم کرد و چشمک اتابک

 که جونشم برات بده!   یکن  یم  دایمن پ یوونگ ی به د ی ! کجا عاشقید یم-
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  نیبهتر یخودخواه  د یبه اتابک بگذارم! شا لم یم ی رو د یبا یدانستم چه احساس   ینم ی ! حتیبیغر  ی ! عاشق! چه کلمه هاعشق

 بود... نه یگز

 ازدواج ناموزونمان داده بودم.  ن یتن به ا  یخودخواه با

 ! تیبود ازدواج شاه و رع شده

خواست تنها   یرساندنم به خانه را هم ندادم. دلم م ی اجازه  یچه اتابک اصرار کرد نتوانست مجابم به قبول دعوتش کند حت هر

 خوره مانندم...  یها الیباشم و آرام شوم از فکر و خ

 نه!   ا یبه ازدواج با اتابک درست است  مم یتصم ا یدانستم که آ  یزد و نم ی بعد را م یشور امشب و شب ها دلم 

 خانه شدم.  یراه وار ی ام از کنار د ه یشدم و بعد از حساب کرا ادهیپ یتاکس از

شش هفت   یدختر بچه   دنیپا گذاشتم. از د  مانیباصفا یکوچک ول  اطی ح یانداختم و در را باز کردم و تو  د یمشغول کل  یفکر با

و بلند    ییطال ی شناختم. موها یاو را نم د، یباال پر می ابرو ی بود تا اطیح  ی سنگ فرش ها ی کردن رو ی ل ی که در حال ل ی ساله ا

  اد ی. از ختی ر یرفت و چون آبشار فرو م  ی باال م د یپر یم  نییباال و پا ی زر داشت و وقت رقب د ینور کم جان خورش  ریدختر بچه ز

و با چشم   د ی دست کش ی است با لبخند و ذوق سمتش قدم برداشتم. دختربچه متوجه ام شد و از باز به یدختر غر  نیبردم که ا

 و در صورتش خم شدم. ستادم یا شیمقابل پا ماند.  رهیاش بهم خ ی آب یها

 

 شما! یخانوم کوچولو چقدر خوشگل-

اش شدم. لپش   فته ی از قبل ش  ش یگذاشت و من ب  شیرا به نما زش یر یبه خنده باز شد و دندان ها  فم یدختر بچه از تعر  یها لب

 . دمیرا کش

 ؟یی عروسک طال هیاسمت چ-

 و بچه گانه اش نامش را گفت.   زیر یصدا با

 ؟ یکن ی م ی جا زندگ نینازگل. تو ا-

 تو.   ی ام دار یچه اسم خوشگل-

 ؟ ی کن ی کار م ی چ نجایمنه. تو ا یجا خونه   نیا  اشاره کردم و ادامه دادم: بله خانوم طال اطیح یاتاقم در گوشه   یپنجره   به
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 دوم ساختمان نشانه گرفت.  ی طبقه   ی کوچکش را سمت پنجره ها ی هم انگشت اشاره  نازگل

 . هیهمسا میشیمنم قراره اونجا اتاقم بشه. با هم م-

. باعث افتخارمه نازگل  یچه عال ی نازگل زدم و جوابش را دادم: وا یزبان ن یریبه ش  یحال لبخند  نی با ا یتو دلم النه کرد ول  غم

 خانوم.

. آن  دمیکش  ی اراده آه ی انداختم و ب یو به ساختمان و درست همان پنجره که نازگل نشان داده بود نگاه ستادم یصاف ا میجا در

باال را به   یطبقه   ی گذراندن امور زندگ یگرفته بود برا م یتصم  یپدرم به تازگ ی پنجره و اتاقش تا دو ماه قبل متعلق به من بود ول

 مستاجر اجاره دهد.  

هم کف   ی در طبقه  زجون یسال بود که آقاجون و عز ستیاز ب شی ام بود. ب یپدربزرگ پدر یعنین  آقاجو  یواقع خانه برا  در

 دوم.  ی ساکن بودند و من و خانواده ام در طبقه 

شد   نیخرج و مخارج معالجه اش شد و ا نیتام  یبرا  نیسنگ  یآقا جون، بابا مجبور به گرفتن وام  یناگهان ی ضیبا مر شیسال پ دو

طور دستش تنگ شد و حاال مجبور به اجاره دادن خانه اش شده بود. آقاجان درمان نشد، سرطان انقدر در بدنش پخش   نیکه ا

 ثمرش! ی و به رحمت خدا رفت و بابا ماند و قسط وام ب  اوردیسال هم دوام ن ک یشده بود که 

 ساختمان رفتم.   یحرف تو  ی ود که بشده ب  ی ل ی دوباره مشغول ل نازگل

مبل   نیاول یداشتم. کوله ام را رو  ز یعز یبه دعا ازیآمد. چقدر ن  یذکر بعد از نمازش م  یباز بود و زمزمه   ز یدر اتاق عز  ی  گوشه

هن صورتم  لبخند پ د یدر آن مقنعه و چادر سف  دنشیرفتم. تو چهارچوب در قرار گرفتم و با د زیاراده به اتاق عز ی رها کردم و ب

 قبول باشه.   زجونی شد و سالم کردم: سالم عز

خوش جوابم را   ی با رو شهیفرستاد و مثل هم یسرش را سمتم برگرداند صلوات  حیتسب ی دانه  نی انداختن اخر نیجون ح زیعز

 . یداد: سالم مادر. قبول حق باشه. خسته نباش 

 مادربزرگم.  یدعا ی اتاق رفتم و کنار سجاده نشستم. دل زدم برا ی تو

 ؟ی کن  یجون برام دعا م  زیعز-

 مادر.   یبخت بش د یو مادرانه و از ته دل جواب داد: آره دورت بگردم. انشااهلل سف د یصورتم کش یرا رو  رش یپ ی دست توپر ول زیعز

 . زیاسترس دارم عز-

 . رهی. ان شااهلل که خهیعمر زندگ هی گرفتن برا   م ی! حرف سر تصمهیمادر. مگه شوخ ه یعیطب-
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از   د یسع یصدا دنیزدم و باشن ز یپر عشق به صورت عز ی دلم آرام گرفت. بوسه ا ی کم ز یبه ظاهر کوچک عز یدعا نیبا هم انگار

 . زجونیناهار عز میکردم: پاشو بر ز یسالن رو به عز

 مادر.   امیتو برو رخت و لباس دانشگاهتو عوض کن منم چادرم و تا کنم م-

رفتن به اتاق و    یو به جا دم یرا در آشپزخانه د ایو رو  د یاز اتاق که خارج شدم، مادر و سعبلند باال گفتم و بلند شدم.  یچشم

 . دمیبه جمع آنها ملحق شدم و سالم دادم و جواب شن میلباس ها  ضیتعو

 : از بنگاه اومده بودن برا خونه؟دمیدانستم را پرس   یکه جوابش را م   یبه مادرم سوال رو

پسر مجرد بزرگ   هی که هست،  یمشکل ه ی. فقط دنیاجاق را خاموش کرد و جواب داد: آره مامان جون. انگار پسند  ر یز مامان

 . ادین شی پ ی . بعدا مشکلمی نه؟ دختر مجرد تو خونه دار ایان  یراض  د یدونم بابا و سع ی دارن. نم

 کرد. به خودش اشاره   طنت یبا ش  ایرو

 ! اد ینم شیپ یراحت مشکل  التیمامان!؟ خ ی گ یمن و م-

 سمتش رفت.   یچشم غره ا  د یسع

 .  د یخند  د یق  یکرد و ب  چیق د ی سع ی را برا  شیچشم ها ایرو

 . ردیتاب داد تا جوابش را بگ  د ینگاهش را به سع ا،ی رو ی توجه به شوخ  یب مامان

 در هم رفته بود حرص زد:   شیکه از همان بدو ورودش به خانه سگرمه ها د یسع

  ستین نیخونه بهش نده! حرف من ا یکه پسر بزرگ داره تو کوچه بمونه؟ کس  یکس ی عنیداره؟  یراد یداشته باشن مامان! چه ا-

 . گهیکنم د ی . خودم دارم کار ممیاریمستاجر ب ستین ی ازیاصال ن نهیکه! حرف من ا

 

 گفت کار!   یثمرش را م  یب ی کردن ها  یکیها و چهار پله  دنیدوخود  یب

دوشش برداشته    یاز رو  یدلم به بار  یکار شده ول   نیبه ا یاجبار راض ی دانستم از رو ی بابا بودم و م یدست تنگ  ریدلگ  نکهیا با 

بود،   رتشیغ یاش که فقط از رو  یریکردم قانعش کنم از موضع گ  ی کردم و سع  د یبود. رو به سع یخانه راض ی  ه یشدن با کرا

 .د یایب نییپا

 .ردیبگ   ی شتریب  ریسمتش خم شدم تا از کالمم تاث ینشستم و کم د یسع ی روبرو یصندل ی رو
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با   شه یدوش بابا برداشته م ی از رو یبار ه یهم  شن،یخدا صاحب جا م یبنده ها  نیمونده هم ا ی! خونه خالد یداره سع ی رادیچه ا-

 زوره براش.  ی لیکار کردن خ فت یسن دو ش  نیکه. گناه داره بابا تو ا ینکرد  دایپ ی ا یپولش. تو هم که هنوز کار درست و حساب

است نداد، چرا که   یدلسوز   یدانست از رو  ی که م میبه صحبت ها یبلند شد و جواب  یصندل ی حوصله از رو ی و ب  د یکش یپوف 

 واب نداشت! در عوض اعالم کرد: حرف حساب ج

 . رمیدوش بگ  ه ی رم یم-

دارد حال درونش را در پس لبخندش   یدانستم سع  یمامان تو صورت پژمرده ام نشست. م  یاشپزخانه خارج شد. نگاه غمزده   از

 کند.  ی مخف

 . میخونه بد  به یسر و سامون ه ی بعدش  میناهار بخور  ایلباس هات و عوض کن ب  میکار دار ی پاشو عروس خانوم کل-

 گفتم.  یزدم و چشم  یمادرم لبخند  یدلخوش   یهم برا من

. در  می بود دهی بود که دو دست مبل در آن چ ی اش به قدر یشکلمان افتاد. بزرگ یزدم و نگاهم به سالن مربع  رون ی آشپزخانه ب از

  میحرف اتابک راجع به کار کردن مادرم افتادم. دل و دماغ لبخند زدن نداشتم. مستق  اد یزد. به  یبرق م  یز یاز تم یسادگ نیع

 سمت اتاقم رفتم. 

 قاطع تر شدم. ممیاوضاع امروز خانه امان در تصم با

  را در دانشگاه دنبال کنم و با گرفتن مدارک باالتر به تبهر  یقی خواست عالقه ام به موس  یدانستم. دلم م  یم  یق یموس  ی حدود تا 

  یاضیفشرده کنکور ر  یشد موقع کنکورم بود. با قلب شه یکه پدرم تنگ دست تر از هم ی درست زمان  ی برسم ول یو درجات باالتر

  ر یگ ی توانم کار خوب ی م سانسیخوب است و با گرفتن ل  یحسابدار ی  رشته  بودم که بازار کار دهیشن  انم یدادم. از دوستان و اطراف

بودم. گرچه بعد ها   یاولم قرار دادم. حاال هم که ترم دوم حسابدار تیرا اولو یرشته، حسابدار نییزدم و در تع ای. دل به دراورمیب

 !  کارند یها ب سانسهیندارد اکثر ل ره یو غ یکه حسابدار دم یرس  جهینت نیبه ا

توانستم خرج دانشگاه    یحداقل مکار کم درامد   نیوقت مشغول کار بودم. با ا مه ین ی در سمت منش یتو مطب دکتر  یسر ناچار از

اتابک بزرگ زاد که پدرش جزء   یشدن سر و کله   دایدوش بابا نباشم. حاال با پ ی رو یگر یو بار د  اورمیو رخت و لباسم را درب

ام   یتوانم با حقوق صنار  یم  یکرده و فکر کردم تا ک  ر ییتغ میاهایشبه رو   کی شهر بود،  کلفتان داران و به قول معروف دم   هیسرما

  ی با همسر او شدن دست پدرم را م د یدر ذهنم خورده بود که شا یاتابک جرقه ا  ی وضع مال دنی به خانواده ام کمک کنم. با د

 خواست... ی پدرم م یاستراحت برا ی ! فقط دلم کمهوج چ یبزنم! نه؛ به ه غ یبخواهم او را ت  نکه ی. نه ارمیتوانستم بگ 
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برازنده جلوه   اریخواست امشب در نظر اتابک و خانواده اش بس ی. دلم م ستادمیچکم اکنسول کو زیم  ی  نهیو مقابل آ دم یکش یآه

که   ی . کژال، نامنقص و اندام موزونم است   ی صورت ب ینامم برازنده   ییجورها ک یکم ندارم و   یزیچ  ییبایدانستم در ز  یکنم. م

 داشت.  زاد یکرده بود و واقعا دست مر خابانت م یبرا امرزم یپدربزرگ خدا ب

گرد و   یتوانمند بود. لب ها ی شگریآرا ی شده  شیپر و بلند، آرا ی ام با ان مژه ها ی مشک ی ادیز ینداشتم. چشم ها شیبه آرا ازین

و   ی مشک یموها  ی آمد، رو  یم  یلیخ دمی ام را که به پوست سف یکاربن ی نداشت. شال آب شتریبه رنگ و لعاب ب یاز یسرخم هم ن

هم به تنم خوب   دم یسف ک ینگاه کردم. تون پم یسرم محار کرده بودم، انداختم. عقب گرد کردم و به ت ی باال پسیلختم که با کل

خوش   زیعز یاست و دلم را به تجربه   ی عیگفته بود طب  زینامعلومم شد! عز ی  نده یو باز دلم آشوب آ دم یکش ی نشسته بود. آه

 کردم. 

 

که در مبل گوشه   زی بود و عز یزدم. به جز بابا که ذاتا آدم آرام  رونیکندم و از اتاق ب  نهیو دستپاچه دل از آ  عی زنگ سر یصدا با

کردند تا همه    ی از خانه را چک م یگوشه ا   ک یخانواده به تقال افتاده بودند و هر  یاعضا ی  ه یگفت، بق  یسالن نشسته و ذکر م ی

را به   شیسالن خشک شده بودم آمد. دست ها ی  انهیرنگ را صاف کرد و سمتم که در م یانقره  ی ز یمرو ایمرتب باشد. رو زیچ

 زد.  میگونه ها

 چشات. نیبا ا یر ینظ ی ! استرس نداشته باش تو بدهیچقدر رنگت پر -

زد. دوباره   ی نگاه کردم که به مهمان ها از پشت اف اف بفرما م د ی. به سع دمیزدم و لپش را کش ی خواهرم لبخند  طنتیش  به 

 اشاره کردم.  م یبه لباس ها یدادم و با نگران ا ینگاهم را به رو

 ا؟ یمن خوبم رو -

 ! وونهید  یحرف ندار -

  نکهی. از امی به استقبال مهمان ها رفته بود ی همگ  ز،یکشاند. به جز عز  ی از اتمام جمله اش دستم را گرفت و سمت در ورود بعد  

موقع آمدن    شهیهم ن یبودم، به خاطر هم  زاریبلرزد ب میآوردن از استرس دست ها  یو به موقع چا رم یدر آشپزخانه سنگر بگ 

 ستادم. یا یخواستگار خودم هم به استقبال م

سرم   میکرد، بعد از چک کردن مرتب بودن لباس ها  یرفته بود و با احترام خواستگار ها را به داخل خانه دعوت م  اط یبه ح د یسع

نفر که با تعارف بابا داخل آمد هم او بود.   نی شد. اول شتریپدر اتابک اضطرابم ب یپر از اخم و جذبه  بتیه دنیرا بلند کردم و از د

دلم را به درد    نیدر حرکاتش خواند و هم  ی را به راحت یتینارضا شد یبود که م  یابه گونه  یاحوالپرس  ر کالمش د  یرفتار و سرد 

 آورد. 
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  یبه اتابک داشت پشت سر ارسالن داخل آمد و برخالف همسرش به گرم  یاد یکه شباهت ز  یبارویشاداب و ز  یول انسالیم یزن 

از حدش   شینشان ندادن ذوق ب ی که برا یزد، با تمام تالش  یبرق شاد  شی چشم ها دنمیکرد و با د یو با احترام سالم و احوالپرس 

 .د یصحبت من را محکم در آغوش کش نیباز کرد. در ح فی کرد باز هم نتوانست خود دار باشد و لب به تعر یم

 . نمتیچقدر دوست داشتم بب زمیعز یمن، از عکست هم خوشگل تر   یخدا یوا  -

 ام شدم.  نده یمادر شوهر آ  یرایپذ  یی گرفتم و با خوش رو  د یپدرش را ند  یرفتار مادر اتابک تلخ  دنید با 

 شما. د یممنون لطف دار -

به دست داخل آمد. از مادرش جدا شدم و با تعارف مامان به سالن رفت.   ی نیریدر آغوشش بودم که اتابک دسته گل و ش  هنوز

آمد.   یاش نشسته بود در نظر همه مخصوصا من عال دهیبه اندام ورز بای ز ی لیو جذب که خ  یاتابک در آن کت و شلوار مشک پیت

لبخند به   دنمیاز د د؛یاستقبال کننده ها چرخ نیبود. چشم اتابک به دنبالم ب بسته سرش  یرا هم که طبق معمول باال شیموها

گل را با احترام به دستم    د یگرمش را با خانواده ام انجام داد. به من که رس   یراحت، سالم و احوالپرس   الینشست و باخ شیلبها

 امشب!  یشد  گری: چه جکردگوشم زمزمه  ر ین شدند و اتابک زسال یراه یگل کرد، همگ  طنتش یسپرد و ش 

چشم   یاه یاز غم در س  ییایمجلس نشست، دن یتوجه به حرفش، چشمم به پدرش افتاد که چطور عصا قورت داده در باال یب 

 .  د یالنه کرد. اتابک رد نگاهم را گرفت و کمر صاف کرد و ابرو در هم کش میها

  ی حواس تالش  یب دم، یاش قرار گرفت، سرم را بلند کردم و نگاهم را تا صورتش باال کش نهیس با س را چرخاندم، صورتم مما سرم 

 کند!  یصورت اتابک با دلش چه م  ی رو میفاصله گرفتن نکردم، عاشق نشده بودم که بدانم هرم نفس ها یبرا

 مگه نه؟  ستین ی اتا بابات راض -

بخش حدس  نانیاطم ی شد. با لحن رهیسمت پدرش انداخت و دوباره به من خ ی گریو نگاه د د ی تر از قبل لبش را جو بداخم 

 رد کرد!  ی درستم را به دروغ مصلحت

 ! به قول مامانم... نهیمدل بابام هم  ؟یهست یقربونت برم نگران چ ه یراض -

 ! زهرمارش  نوع  از  جنتلمنه   را زنانه کرد و ادامه داد: شیصدا 

را خوب کند و موفق هم بود چرا که خنده ام گرفت و در حال فاصله    م ید که حال و هواآخر را به مزاح به پدرش چسبان صفت

 نثارش کردم و سمت آشپزخانه قدم برداشتم.   ی لب کوفت  ریگرفتن ز

که   دمیفهم ی تمام حواسم به صحبت ها بود و م ی چا ختنیر نیبه سالن داشت و در ح یواضح  د یشکلمان، د یاُپن آشپزخانه

 موضوع!   نیا دنیفهم خواستی هم نم یبه زور آورده است! البته هوش سرشاراتابک پدرش را 
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به   یکه عمر  یامالک دولت ی نگهبان ساده  یی بابا د یفر ی  خانواده  با  وصلت  به چه را ثروتمند   و  ارسالن بزرگ زاد ی  خانواده

 بود و سرعت نان به مراتب باالتر از سرعت زحمتش بود!  دهیدنبال نان دو

پدرها و مادرها رد و بدل   انیم یی کردم و چه حرف ها  ییرایچطور پذ   دمیموضوع آنقدر فکرم را مشغول کرده بود که نفهم نیا 

 را متوجه شدم. ش یو از عرش به فرش نگاه کردن ها  یاتابک به پدرش موقع فخرفروش  یچشم غره ها  یشد، فقط گاه

 

 و بفرما زدم.   ستادمیا یاتاقم شدم در را باز کردم، کنار یک راه بابا بلند شدم و همراه اتاب ی و مضطرب با اجازه  جیگ

 ام پا گذاشت. یداخل اتاق دوازده متر  طنتیزد و با ش  یچشمک اتابک

اتاق سالم   یخال  یو به گوشه   ستاده یاتاق ا انیاتاق رفتم و در را پشت سرم چفت کردم. سمت اتابک که م یسر اتابک تو  پشت

 اش گرفته است. یشدم که باز مسخره باز  کرد نگاه کردم و متوجه یم

حوصله رو   یهم به حس مزخرف اضطرابم اضافه شده بود. ب  د یو ترد  ختهیپدرش به کل به هم ر یبرخورد زننده  دن یبا د افکارم 

 ؟ ی د یسالم م ی: به ک دمیبه اتابک پرس 

 به پشت سرش کرد و خونسرد جواب داد:  یاو در حال درآوردن کتش اشاره   د یسوالم، چرخ با

 ! گهینفر سوم د -

 اتابک!  اریدر ن ی مسخره باز ه؟ ی: نفر سوم ک دمینشدم و دوباره پرس  طنتشیش  متوجه 

من عاشق به مرز جنون   ی پرداخت: بابا وقت طنتش یسمتم برداشت و به ادامه ش  ی قرار داد و قدم وتر یکامپ  زی م یرا رو  کتش

 ه؟ یاتاق دربسته نفر سوم ک نیا یتو دلبر،   ی از عشق تو دمیرس 

 به عقب هل دادم.  د یکاو یو صورتم را م  ستاده یام ا نهیبه س  نهیس   طنتیاو را که با ش  یحوصلگ   ی ام افتاد و با ب یدوزار   تازه

 کم.  ه یباش  یکنم جد   یخواهش م -

گرفت و مانع   گذشتمی کنارش م تخت از   یشد و مچ دستم را که به قصد نشستن رو  ی زد که جد  یام را حدس م  یناراحت علت 

 حرکتم شد. 

 ؟ یکجا بود ست،یحواسم بود که حواست ن م یکه تو سالن بود  یساعت هی ام. تو چته؟  یخوب من جد  ی لیخ -
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اتابک   یهای ریگ ینداشتم، از اول هم به اتابک گفته بودم که قصد ازدواج ندارم و پ م یاز زدن حرف ها یی ابا دم،یرا ندزد نگاهم 

 شدنم شده بود!  یباعث فکر

 ادته؟ یدنبال آرامشم.  ی اتا بهت گفتم تو زندگ-

 ام شد تا سر از افکارم درآورد.  رهیمثبت در جوابم تکان داد و موشکافانه خ یبه نشانه   یسر 

 !ستی ن یکه بابات راض یتو نگفت  -

 کشمکش ها جواب داد:   نیو خسته از ا کوتاه 

 ! هیراض -

 دروغ نگو.   زارمی! از دروغ بستین یراض ست، یاتا! ن ستین-

 آرام کردنم، به نشستن دعوتم کرد.  یشد و برا  میتسل  تم،یبرابر عصبان در 

 بدم.  حیبزار توض نجایا نیبش  ایب ، یتو بگ  ی باشه هر چ-

  هی جا بند شوم. تک ک ی توانستمی را رد کردم، نم شنهادش یتخت انداختم، پ ی عنیاتابک  یبه جهت اشاره  ینگاه یقرار و عصب  یب 

 زدم.  وار یام را به د

 . یجور نیبگو راحتم هم -

 

به دست آورد، با مکث چشم باز کرد و   میها  ی ریخواست آرامشش را در برابر بهانه گ ی بست، فکر کنم م یارا لحظه  شیچشم ها  

 شد. ره یمنتظرم خ یچشم ها  یاهیدر س  م یمستق

 کردم.   شینبود، راض یراض -

 شده؟  یاالن راض ی با پوزخند گفتم: مطمئن  

 اش شد. یام باعث ناراحت طعنه 

 مگه نه؟  یااره مطمئنم. باز دنبال بهونه  -
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برات داشته و انتخابت خرابشون کرده. من دوست ندارم پام رو تو   ییاهای. البد رویکه تک پسر بابات نه ی! حرف من ایچه بهونه ا -

 . کننیبذارم که دوستم ندارند و به چشم حقارت بهم نگاه م یخونه ا 

 شد. یتر از هر زمان  ی را در دست گرفت و سرش را در صورتم خم کرد و جد  م یکرد، بازوها  وانهیاتابک را د حم یصر جمالت

  ی دار  کاریکنم، بابام و چ ی م اثبات بهت رو  خودم دارم  که   تمومه  ماه شش  !یت قصد جونم رو کردها یر یبهونه گ ن یبا ا یلعنت  -

کردم به ترک خونه، به   دش یکردم، تهد  شهی ساله که خونش رو تو ش  کی  ،یبرام خواستگار ادیب  که کردم مجبورش  من ... آره  آخه!

  یزبون چه به ! کژال دارم   دوستت  من  ظر تو ارزش ندارن؟!کدوم تو ن چیها ه ن ی! ایبکن  وکه فکرش ر ی زی به هر چ ، یخودکش

  ی به پشتوانه  ی بفهم حرفام و. بهم اعتماد کن من آرامش رو تو زندگ شه،یپاره م دنتیکنم!؟ قلبم داره از ترس پا پس کش تیحال

 !یترس   یم  ی. از چرهمن و ندا یکنم. بابام هم طاقت ناراحت یم  ن یکه بهت دارم تضم یعشق

آنقدر ها هم   ی ول ستم ین پیپسر خوش قلب و خوش ت نیبه ا ل یم ی دانستم که ب یگرفته بود، م  دنی اتابک تپ ی از حرف ها قلبم 

 م. اتمام حجتم را کرد  یکردم قلبش را نشکنم ول  ی نبودم. سع د یکه با

نذارم چرا که آرامشم   ستیمن نبه حضور  ی که بزرگش راض ی پا تو خونه ا گه یکنم اتابک. عقل من بهم م  یعقل کار م  ی من رو-

 افته.  ی به خطر م

  یجدا و دور کمرم حلقه کرد. طور  میبودم رد کرد. دستش را از بازوها دنیرا در برابرم که درصدد پا پس کش یوانگ ی مرز د انگار

 تکان داد.  می از هم نداشت یصورت خود و من که فاصله چندان نیگونه ب  د یرا تهد  گرش ی. دست دزمی سفت و محکم که نتوانم بگر

اشاره از اون نفر سومم که سالمش دادم تا   هی هستم که عقل و منطق رو به کل انداختم دور، االن فقط منتظر  وونت یانقدر د-

 نه!  ای ی ریبگ  یمنو به باز  یتونیبازم م نمیبب

 پهن اتابک گذاشتم.  ی  نه یس  ی را باال آوردم و رو م یااراده دست ه یبا ترس آب دهانم را فرو خوردم، ب  

آزارش داده و او با همه   م یها ییشل کن سفت کن ها و بهانه جو نیچند ماه تا توانسته بودم با ا نی که در ا دانستمی هم م  خودم

 بود.  ده یسازم رقص

 ارام کردنش زبان باز کردم.  درصدد

 حرفم و!  یفهمی چرا نم رمتی بگ  یباز  به خوامیکنم اتا آروم باش. من نم  یخواهش م -

 را در وجودش گرفت. تیعصبان ی التماس جا ی به آن هم یبه رنگ شبم به گردش درآمد و با توج یچشم ها نیب نگاهش

. نزن  میما با هم حرف زد  ،ی. تو فقط نگو نه! تو قول داد دمیهمون رو انجام م یبخوا یهرچ  زمیریبه پات م  اروینگو نه، نگو. دن  -

 انصاف.  یب رش یز
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رفت گاه   یاش م  یگاه سمت بابا و تنگدست  شانمیبسته شد. خودم هم مانده بود چه مرگم شده است. افکار پر قراریب میهاچشم 

ب  بود. خو دهی لباس هم کمرم را به آتش کش ی دستش از رو ی که گرما  ی نداشته اش و گاه سمت پسر تیسمت پدر اتابک و رضا

 را داشتم!  شیدل نبود و فقط ادعا ی لیدل کندنم هم خ  کردم دلِ  یاش نگاه م یعسل ی که در چشم ها

 ...شهیمرد عاشق پ  نیا ی ها یدگیشدم! عاشق شور ی دل بسته بودم! انگار داشتم عاشق م انگار

 ! گریوقت ها گذاشته بودند د نیهم ی چه باداباد را برا هر

 .دمیاتابک آوردم و عقب کش  ی  نهیبه س  ی به نشانه مثبت تکان دادم و همزمان فشار یسر 

اتاق نشست و   یرنگ گوشه   ی ا روزهی ف ینفره   ک یتخت  یجوابم، رو  قرار ی افتادند و ب نییپا یمقاومت  چیه یاتابک ب  یها دست 

 گرفت.  شیدست ها ان یسرش را م

صبور را که   شه یبردم و فقط به دست آوردن دل اتابکِ هم ادیظات بابا را هم از آن لح ی فرستادم حت ی فکر پدرش را به گوشه ا  

اتابک   یکردم و مقابل پا چیقدم فاصله ام را با تخت ه  کیبود را خواستم. آرام  خته ی طور به هم ر نی ا یامشب از سر ترس و نگران

 باال آمد. تم . سر اتابک تا صور ستادمیا

 کنم.  یحساب م نتیرو تضم-

 *** 

 

 :حال

خورده ام اکتفا   مین  یچا وان یکمک تنها به برداشتن ل  یدوشم انداختم. برا  یرنگم را رو  ی مشک کوله  بلند شدم و ز یپشت م از

زدم و از پنجره چشمم به   رون ی آمدند. از آشپزخانه ب یم  ز یسر م م یشدند و مستق یم  داریخانواده ب یاعضا  یهمه   یکردم، به زود 

رنگش مشغول بود، هنوز نگفته بود که شال گردن را   ی تونیز  ینشسته بود و با کاموا مفروش تخت  یرو  اط یح یافتاد تو  زیعز

  یلبم نقش بست و در حال ی بر سرش رو د ی و سع ایمان با رو یکل کل ها  یآور اد یاز  ی کداممان دست گرفته است. لبخند  یبرا

 از عزا درآوردم و کنارش نشستم. ی رفتم و دل اط یجون شده بود داخل ح زی و توپر عز  یصورت مهتاب دن یبوس  طاقت ی که دلم ب

 قربونت برم.   یجون که اله ز یعز ر یصبحت بخ-

 ؟یدانشگاه  یمادر. راه ر یخدا نکنه کژالم؛ صبح تو هم بخ-

 ! یبختم اول صبح  ی خونه  ی گفتم: پس نه راه  طنتیزدم و با ش  یلبخند  
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 .د یام را بوس  یشانیاش قاب گرفت و پ دهیچروک  یهاخودم عمق گرفت. صورتم را با دست  یاز شوخ  لبخندم 

 مادر.   یبخت بش د یسف یاله -

مانده بود که   م یهم برا یگرفت! مگر بخت   ی کرد دلم م ی را در حق م ری خ یدعا  نیا زیخود جمع شد، هر وقت عزخودبه  لبخندم 

 !اهیس  ایباشد  د یسف

  ی نردبام چیبا ه  گریکه د  د یآجرش چ  یکه آنقدر آجر رو ی واریبنا کرد بختم را به کل خشکاند؛ د نمانیکه ب  یشک وار یبا د اتابک 

با اتابک آنقدر   یدانم. در زندگ  یواقعا نم دانم،یهم خسته شده بودم! نم  د ینتوانستم به آن سمتش بروم و خودم را اثباتش کنم. شا

  ی ام آرامش کند ول ی کیکژال شده بودم تا   یهزار رنگ عوض کرده بودم گله ا  شناختمی خودم را نم گریتالش کرده بودم که د

نداشت؛  تیاش هم واقع ی کی ی که حت  یافکار  یاهیرا کور کرده بود و دل عاشقش را پر از س  شیچشم ها ی نیافسوس شک و بدب

که   یی کرد تا جا مارتر یو روحم را روز به روز پژمرده تر و ب دل  ن یهم نبود و هم کینزد تیبه واقع یه حت نداشت ک ت ینه تنها واقع

  ی به چه ام م  دانمیرا نم د یهر روز فرچه به دست، رنگ سف ز یبخت که عز ی کژال ب نیآخر زد و شد ا میکه به س  وانه یشدم آن د

 زد! 

 و از کنارش بلند شدم.  دم یمرتبه صورتش را بوس  دو 

با ماچ   یچی هاست که با لبخند که ه یامتحان سخت دارم استادمون هم از اون آدم آهن  هی برام دعا کن امروز  ز یشده عز رم ید-

 برا نمره دادن رامش کرد!  شه یآبدار هم نم

 تر کرد.  ی دنیو براقش صورتش را بوس  ی مصنوع یاز هم باز شد و دندانها کشیبار یها لب 

. برو مادر خدا پشت و  دادند ی چاک م  نی خنده هات دل و د ی برا ایدن  هی  چیمادر استادتون که ه یکارها بلد بود   نیاگه از ا تو  -

 پناهت.

  رونیب اطیکردم و از در ح یزدم و خداحافظ شیبه لپ ها ی گرید ی بوسه   ریناپذ  یر یس  یبا لذت کش آمدند و با دل  میها لب

 زدم.  

که آرامش   ی. سالح سرد دادی سالحش آزارم م نیرحمانه تر ی و او با ب کردم ی ها با اتابک هم م یشوخ ن یازدواجمان از ا لیاوا

 شد!   نطوریمشکلم چه بود که نتوانستم جلب اعتمادش را کنم و ا قا یدق دمیوقت نفهم  چیبرد و ه نیرا از ب  انمانیم

  ی در هم شد و با بد لحن  شیکردم اخم ها ف ی بر سر نمره گرفتن از استاد تعر دوستم را مایس  طنتیش   شیبار که برا ک یاست  ادمی

اتابک انگ   ی فقط محض خنده بود و بس ول طننش یو ش  ش یدادم برا ی که جان م ی محکوم مانند بودنم به دوستم کرد، دوست

. قلبم از غم  یراحت نیمان! به هم یدوست ی چه برسد به ادامه  اورمیرا به زبان ب  مشاجازه نداد اس  گر یبه او چسباند و د یهرزگ

 اش مچاله شد.  یآور  ادی
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  ادیرا هم از   دن یو اتابک به کنار، نفس کش مایاش داده بود س  یآنچنان  نیبه ماش  ه یبه چشم که تک ی دود  نکیفرهان ع دنید با 

را رد کرده بود! اگر از خل   ی وانگ یبشر مرز د نی. استیدر کوچه ن یبردم! سر چرخاندم و اطرافم را چک کردم تا مطمئن شوم کس

کرد. به خودم مسلط شدم و پا تند کردم و از    ینما ترم مهستم هم انگشت نکه یداد مطمئناً از ایهم انجام م  نجایا شیها یباز

و پشت بندش  دم ینرا ش  کرد ی خنده اش که الحق دلبرانه بود و من سنگ را هم جذب م یکوچه با سرعت نور گذشتم صدا چیپ

 نام خودم را از زبان زبان نفهمش...

 کژال؟ - 

  ی"نیه"پشت سرم از ترس   دنشیو با د  دمیاش به ستوه آمده بودم. چرخ یی پروا ی منطق و ب یو زهرمار! از سماجت ب   کژال

 شدم که  ی. کم کم داشتم مطمئن مدمیکش

 

 آورد. شیدست پ  یبودم با نگران ده یسرعت چطور پشت سرم ظاهر شده بود که نفهم نیبا اجنه دارد! با ا کی نزد ینسبت

 ترسوندمت؟   ؟یشد  یچ-

 پس زدم.  می به بازو ده یرا نرس  دستش

بچه   نی. تو رو خدا بزرگ شو. از اد ی! بابام، سعنهیبب نجایا یکس یگ یدم خونمون!؟ نم  یاومد  یبه خدا چرا پا شد   یاحمق ی لیخ -

 ! زارمیها ب یباز

 هام.  یگفت: حرفامو گوش کن تا دست بردارم از بچه باز  دلخور  

 !؟ نجای: ادمیحرص توپ با 

 شد.  یو جد  محکم 

 جا.  نیآره هم -

 قفل هم شدند. م یدندان ها اد یحرص ز از

 فرهان!  -

 از ته چاه در آمده اش نامم را به گوشم رساند. یو سرگردان دورتادور صورتم تاب خورد. صدا د یلرز نگاهش 

 کژال! -
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شدن مان با هم قالب   ده یاز ترس د یواقع  ی که به معنا  یبه نافش بند کردم و رو برگرداندم و در حال   ی ا وانه یبهتش از چه بود! د  

 کنم.  ی برو خواهش م نجایکرده بودم ادامه دادم: از ا یته

 .دمیشن آمد ی را که به دو پشت سرم م   شیپا یرد و صداک م یچند لحظه به حال خود رها فقط  

 صبر کن کژال.  -

.  دمیترس   ی م ی هنوز خلوت بود ول میشده بود کینزد ابانیشد. به خ  دهیبکشم. کوله ام کش غیخواست از دستش ج یم  دلم 

 زل زدم.  ش یملتمس به چشم ها

 تورو خدا فرهان برو.  -

 .د یرا کاو   میشده از عشقش ناباورانه چشم ها ز یلبر نگاه

 ! یکژال تو من و به اسم صدا زد -

  بلکه   بار پا تند نکردم نیو با حرص ا دم یکش  یکردم او به چه! پوف ی باز شد! من به چه فکر م یغار ی از تعجب اندازه  دهانم 

از پانزده   شی گفتم ب  یم  تیبودم با قاطع ده یرا ند  خوردی ها مساله  یکند. اگر چهره جا افتاده اش که به س  میرها د یشا دم یدو

از حدش در اثبات خود و عالقه اش دلم را به آشوب   شیب  ییپروا یکردم، ب ی احساس خطر م نبششانزده سال سن ندارد. از جا

بمانم. آسه بروم و   ه یکرده بودم در حاش  یسع  ادم یسال ها با وجود خواهان ز نی. تمام ااوردیبار ب یزیآبرور  دمیترس ی و م د یکش یم

  نکه ی. از اگذاشتی م شمیداشت در مرکز به نما  یبدجور  دردی بشر مرفه ب  نیتا مبادا نقل دهان حراف ها شوم و حاال ا م یایآسه ب

نبود   د یهنگام بابا و سع یب دن یشدن و سر رس  ده ینقطه ضعفم را نشانش داده بودم از دست خودم رو به انفجار بودم اگر ترسم از د

سه ماهه ام را به فنا   ی تمام ابهت و اخم و تخم ها یترس لعنت  نیکردم. با ا ی آوردم و التماسش نم  ی هرگز اسمش را به زبان نم

اش را   شهی. ش دمیپر رونیکه زد از فکر ب یخانه و کوچه مان نشود. با بوق  ک ینزد گر یکنم د هشینم توجداده بودم؛ فقط کاش بتوا

 قاب کرده بود.   شیبزرگش را به چشم ها نک یداد، دو مرتبه ع نییپا

 سوار شو برسونمت.  ایب -

خوامم کرده،    الشیرفتم. به خ ابانیخ رو به کنار اده یبه چهره ام دادم و از پ یساختگ  یآرامش شد یم  ک یکه نزد ی تاکس دنید با 

سوار   زیحرکت ت  ک یو با  ع ی. سرردیخنده ام بگ  یاش باعث شد با بدجنس یستاره باران یرا به باال هل داد و چشم ها نکشیع

 شدم.  یتاکس

 . د یتر بر ع یکنم سر  یآقا خواهش م-

 گازش را گرفت.  ه یو پا  عی راننده مط یآقا 
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 مزاحمتون شده بودند؟  -

و انگار دلش خنک   د یکوب ابان یمارکش را کف خ نکیع تیشدم که از عصبان رهیپشت به فرهان خ شهیرا چرخاندم و از ش  سرم

 کرد.   چاره یهم نثار ب ی نشد و لگد 

 نبود.  یمهم  زیو رو به راننده گفتم: چ  دمیلبخند چرخ با 

. چشم  دمشی محوطه د ی دانشگاه حرکت کردم. از دور تو  یداخت و به سمت ورود را پر  هی نزد. کرا یبه مقصد حرف  دن یتا رس  گرید

را پارک   نشیو وقت کرده است ماش  دهیرس   یتوانستم با عقل جورش کنم که ک ی کردم نم ی گرد شد؛ هر طور حساب م میها

  ر یکردم و راه کج کردم بلکه متوجه ورود من به دانشکده نشود اما د ی قروچه ا  ان کرده و حاال با بچه ها معرکه گرفته باشد! دند 

و قدم   د یگل از گلش شکفت و کامل سمتم چرخ  دنمیبشر دور تا دور سرش چشم داشت، سرش را برگرداند و با د نیا دمیجنب

راه   یگریبا سرعت از سمت د  ورفتم    ی رفتند. چشم غره ا ی مخم رژه نظام  یرو  شیدوست ها ز یآم طنتیبرداشت. لبخند ش 

که   دم یخودم د ی کرد. خودم با چشم ها  لیرا زا شمیپ یساعت یگربه سانش تمام خوش   یچشم ها ی رو یدود  نک یافتادم. ع

 ! گریقلم جنس مطمئنم کار اجنه بود د کی  نیا ه یزمان کوتاه ته نیشد! در ا ی کیبا آسفات  نکشیع

 زد: کژال، کژال؟  میصدا

 . دمیو سمتش چرخ  ستادمیدانشکده را متوجه مان کند ا ی همه  نکهیاز ا قبل 

 

 حواسم نبود تو محوطه دانشگاه بلند اسمت رو صدا نزنم. د ی : ببخشد یباال گرفت و خند  می را به حالت تسل شیها دست

 ندارد! ی که من کال با وجودش مشکل دارم صدا زدن که مورد د یکش ینارسش نم خدا حرص خوردن داشت! عقل به 

به   ی هات بر ندار ی ها و بچه باز یلوس باز  نیاگه دست از ا خورم یتو کوچمون؟ به خدا دارم قسم م یاومد  یپا شد  ی واسه چ -

 . دمیحراست دانشگاه خبر م

 هل داد.  شیموها  یرا رو  نکشیلبخند ع با 

تو دانشگاه!   دنیراهم نم گهی!؟ فوقش دکننیم  کاریچ یبه حراست هم بگ  ستم یدانشکده ن  نیا یه دانشجو دختر خوب من ک -

خوام ازت که   یساعت ناقابل وقت م  هی ساعت،  هی برات؟! فقط  رششیسخته پذ  نقدر یخوام ازت که ا ی م ی بعدشم مگه من چ

 !نیحرف هام رو بزنم هم

 دماغ نشو.   ینکن و مو ک یقدر خودت رو کوچ ن یندارم ا یمن با شما حرف -
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 از کنارش بگذرم که سد راهم شد. خواستم 

 کژال!  ی ادب ی ب یلیخ-

 . اوردمیمبارکم ن ی به رو یدماغ خارج از ادب بود ول  ی فرهان به مو هی هم متوجه شدم تشب خودم 

 ! رمینزده من نمحرف  یجور  نیدقه مجال بده بهم حرف هام رو بشنو بعد ردم کن. ا ه ی داد:   ادامه 

 شد ینم شیستبرش نشست و پسش زدم و به حالت دو از کنارش فرار کردم. حرف حساب حال ی  نهی س  ی اراده کف دستم رو یب  

 کرد!  یام م  وانهی د شیو با اصرار ها ستاد یا یساعت دانشگاه م انیکردم تا پا  یاگر فرار نم

دانشکده   یتوجه به حضور پررنگ فرهان روبه رو  یکردم و ب  یخداحافظ ن یها را گذراندم و با مهسا و آفرمتشنج کالس  یاعصاب با

باز دست به دامن قرص   یبرود به زود  شیمنوال پ  نیاگر به هم کردمیگرفتم و خودم را به خانه رساندم. احساس م  ی تاکس عیسر

  ینا ی تخت افتادم. حت  یسمت اتاقم رفتم و رو  م یداغان بودم. مستق یم و حساب داشت  کالس آرامبخش خواهم شد. تا غروب   یها

 لباس هم نداشتم.  ضیتعو

 .د یبازم مقنعه ام را از سرم کش ی چشم ها دن یچشم باز کردم. به محض د ایرو یپر سر و صدا ی صدا زدن ها با 

 کژال!؟ ی قدر شلخته شد  ن یا یاز کِ نی! با مانتو و مقنعه و شلوار جدنهیچه وضع خواب نیا -

 مانتو ام شدم.   ینشسته و مشغول باز کردن دکمه ها  میماساژ دادم و در جا میرا با پشت دست ها میها چشم

 نده.  ری گ ایحوصله ندارم رو-

 و نگاهش کردم.  دمیکش رون یکنارم نشست. مانتو را از تنم ب  د،یهم داشت کاو یکه رنگ نگران ی را با کنجکاو  صورتم

 ! ؟یکن ی نگام م  ی نجوریچرا ا ه یچ -

 رنگش را جمع کرد.   یکوچک و صورت یها لب 

 ! یکن  ی از من پنهون م ی رو دار یز یچ ه ی -

ام بود و   یسخت زندگ ی خواهر کوچکترم که احساس و منطق را در کنار هم داشت زدم. سنگ صبور روزها ی به دلخور یلبخند  

 ...گرینشد د ی را حفظ کنم ول وندم یپ دهیپوس  سمانیرد که رتمام تالشش را ک  میپا به پا

را از تکان خوردن آب در دلم هم مطلع   اینگفته بودم و اال که رو شیبود که تا به حال برا  تیاهم یب م یفرهان هم آنقدر برا مسئله 

 . دمی. صورتش را بوس کردمی م
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 .  یو راه نشونم بد  یکنم تا مخ بذار  ف یرو برات تعر یز یچ ه ی د یآب به سر و صورتم بزنم. با ه یصبر کن برم -

 شده!  یزیچ  ه ی گفتم   ید یگفت: د دلخور 

 . دمیرا کش لپش

زن جا افتاده و عاقل و بالغ راهنما بود و من که سه سال بزرگترش بودم هم   ک یدر حد  ی و چهار سال سن داشت ول  ستیب فقط 

اتاق آمد. باخنده   یانتها یبهداشت سی . به دنبالم داخل سروکردمی م دایپ شیو راه و چاه نشان دادن ها تیحمابه  ازیگاها ن

 .دمیسمتش چرخ

 

 ! ایهم دارما رو گه یبه جز شستن دست و صورتم کار د-

 به در زد.  هی تک الیخ یب 

 ندارم راحت باش. یمن مشکل دونم یم-

 هلش دادم که خنده اش درآمد.  رونیخنده به ب با 

 کرده.    نیریرا ش  تشیشخص یل یخ شیشوخ بودن ها ن یکنار عاقل بودن ا در 

 ! رهیگ یموقع شکار توالتت م شه یهم گهیزود باش د-

 خارج شدم. س یرا ندادم، صورتم را شستم و از سرو جوابش 

 !؟ایتو رو  ی اومد  ایچند ماهه دن  -

 سمت تخت. د یرا کش دستم

 ه؟ یچ انی. جرگهیبگو د ی ولمردم از فض -

 اش را از بر بودم.  یی ایفضول نبود. نگران بود. دل در ایرو

 ... هیکردم: راستش چند وقت ف یو شروع به تعر م یهم نشست کنار 

 حرفم آمد: چند وقته؟  انیم 

 .دمیلحن کارآگاهانه اش با صدا خند  به 
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 سه ماهه. -

 تکان داد.  یسر 

 ! ادامه بده. زارمیبده. از جمالت گنگ ب  ح یکامل و جامع توض نیآفر  -

 . ید یممنون که اجازه م  -

 . زمیکنم عز  یخواهش م -

 شد. یزدم که جد  ش یبه بازو یمشت 

 . گهیبگو ادامه اش رو د -

 سه ماه تازه کردم. نیا ع یوقا یمسلط شدنم رو  ی برا ینفس 

 داده بهم.   ری پسره گ هی سه ماهه که  -

 جام رسونده! ن یبه ا گهی! دشهی چقدر سر یدون   ینم ایرو یبا حرص در حلقه چرخواندم و ادامه دادم: وا  را میها چشم 

 !؟ قایکجاته دق  نجایدستم کرد و گفت: ا  یبه اشاره   یوجب باالتر از سرم را نشانش دادم. نگاه  کیدست  با 

 .د یچپ نگاهش کردم. خند  چپ 

تو   یکه نتونست ه ی چ انیو هزار تا خاطرخواه. آروم باش و بهم بگو جر  هیخوشگل  ؟یشون یپر نقدریچرا ا  ست ین یتازه ا   زیکه چ  نیا -

 . یسه ماه دکش کن

روش جواب   شهی نم یدر برابرش. ول  ارم ی. کم مونده به کتک رو بد یتا تهد   ریگفتم: همه جوره ردش کردم. از اخم و تخم بگ  کالفه  

 کنه ست.   یلی. خدهینم

 عاشقه!  یلیحرفم آمد: پس خ انیم 

 ست.  وونهید  یل یبگو خ -

 خوب بعدش؟ -
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دانشگاه   یبچه ها ی کنه، با همه  ی تو محوطه دانشگاه، تو کالس ها شرکت م اد ی. مچمهیسه ماه تمام هر روز بدون استثناء پاپ -

اومده بود سر   ا،ینگرانم کرده رو یلیبشر! حرکت امروزش خ  نیهم دوست شده. انگشت نمام کرده تو دانشکده انقدر تابلوعه ا

 کوچه مون. 

 خوب؟  هیحرف حسابش چ ه؟ی: قصدش چد یهم نگران شد و پرس  ایرو

 .شه یم  شیعاشق یهاست اعمالش. ادعا یرستانیبه خدا مثل بچه دب دونم،ینم دونم،ینم-

 ه؟ ی آدم موجه ا-

حس   ی و پررو بودنش رو مخمه. گاه  یعلن ی که توجه ها  گمیخوب م یول   دمیازش ند  یستیکردم و گفتم: آره. حرکت ناشا یفکر 

 تر هم شده! چیتازه پاپ اورده یکردم، خم به ابرو ن کسانشیبارها شده با خاک  ستیذره غرور تو وجودش ن ه ی کنم  یم

 ه؟ یچه شکل ه؟ یاسمش چ -

 

 هم...  افشیاسمش فرهانه. ق-

به   کلشمیفکر کنم! قد و ه هیدرشت و زاغ، دماغش عمل  یداره، چشم ها ی و لخت یی خرما ی کردم و ادامه دادم: اوم، موها  تمرکز

 تل موهاش!  ایقاب چشاشه  ای شه یهم ی دود نکیع هی نامبروانه! و  نیقول آفر

 فرهان.   فیچرا خنده ام گرفت از توص دانمینم 

 !یشیریعاشق س  یآقا  نیداره پس ا دن ید -

 شد. ده یدر هم کش م یپر زد و اخم ها لبخندم

که تو پر   ییآدم ها ینسبت بهش ندارم. از همه   یحس خوب چیتازه از اونور آب اومده. ه گنیدرده! م ی مرفه ب یپسرها ن یاز ا -

 د یاز همون هاست! شا یکیو تو تعادل کامل بزرگ شدن متنفرم. فرهان هم   نیرو نچشد  یزندگ  یو گرم  یقو بزرگ شدند و سرد 

مثل فرهان زخم خوردم    یکیمن از  ی حرف ها ول نجوریو ا ره ینظ یدوستت داره و ب  واقعاو مهسا شماتتم کنند که فرهاد   نیآفر

 نشده که حاال بخوام به فرهان اعتماد کنم!  میهنوز هم جاش کامال ترم

 ... یچوب نزن. کژال آبج کیهمه رو هم با  ی کن ول اعتماد گمینم- 

 نگرانش نگاه کردم.  ی چشم ها به 
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   ؟ یفکر کن نده یکه به آ دهیوقتش رس  ی کن  یفکر نم -

 گرفتم.   یتدافع حالت

که اتابک برام ممنوع   ه ییزهایاون چ یبه همه  دن یمن رس   ی نده ی. آشرفته یخونم، هدفم پ ی! من دارم درس م؟یانده یچه آ -

 ازدواج؟  ی عنی ندهیآ  ی کن  یبود. چرا فکر م کرده 

 شد. دلخور  

  ی ول یدور و برت رو زود و با چشم رو به اتابک قضاوت نکن. دوست ندارم ناراحت بش ی آدم ها گمی نزدم. م یحرف  نیمن همچ -

  ی. با خودت روراست باش. خالء زندگ یکه اتابک تو قلبت کشت. من دوست دارم به اون عشق برس  یتو عشقه. عشق  ی کمبود زندگ

و با   ی که از اتابک متصور بود  ی. مرد هیمرد واقع ه یتو حضور   ی. خالء وجود یگرفت و اش ر یکه پ ستند یکوچک ن ی آرزوها  نیتو ا

 برد.  نی اعمالش اون تصورات رو از ب

است. چهار سال  ی گرید  زیچ ازش یکه ن  دمیفهمی م شدمی و سوز دلم را مرهم م کردم ی خودم فکر مبود. خوب که به   ایبا رو حق

 عاجزم. دنشیکردم و هنوز هم از فهم ی کرد و درکش نم  یسوزاندم که درکم نم ی مرد یام را به پا یو شاداب ی و جوان یزندگ

هم و   ی ام همه  ی مرفه و پولدار... آن زمان و در دوران مجرد یاز خانواده ا  ی سال داشتم که به عقد اتابک درآمدم. پسر ۱۹ فقط  

  یباشم در گذراندن امورات زندگ  ی دوش بابا بر دارم و کمک یاز رو  ی با کار کردن بار خواستی غمم کار کردن بود. دلم م

 سختمان.

بودم که به محض گرفتن   ده یبودم. شن ل یمشغول تحص یحسابدار  ی شت کرده و در رشته پ یق یبه موس  میشد  ی عالقه  به

بود. با ابراز عالقه اش   ی شد. ترم آخر دایفراوان است. ترم اول دانشگاه بودم که سر و کله اتابک پ  م یکار برا یحسابدار سانسیل

سر و   ک یموارد   یدر بعض  نکهیآمده بود. البته ا م یستگار براخاطرخواه و خوا م یدست و پا ناز انگشتا ش یتا آن زمان ب  د،یقلبم نلرز

 یو البته سماجت ها  انمیو اطراف مایو س   د یسع کی تأمل داشت. با تحر یفرسخ از همه شان باالتر بود جا ک ی بایگردن که نه تقر 

دوش    یهم از رو ی اتابک شدن بتوانم بار یمال  تیبا موقع ی خود اتابک ته دلم قلقلک شد که با جواب مثبت دادن و زن مرد

ها   ی اش به بابا کمک کنم. تازگ ی ماندن و حقوق صنار  یبا منش توانستمی م  یکرد. تا ک  ر ییتغ میاهایشبه رو ک یخانواده ام بردارم. 

مثل اتابک بود که با آن سر   ی مردراه ازدواج با  نیندارد! بهتر ره یو غ یحسابدار کارند؛یها همه ب سانسهیهم کشف کرده بودم که ل

نداشتم نه قبل از ازدواج نه بعد از ازدواج اما   ی کرد. به عشق اعتقاد یغول چراغ جادو جلوه م  هیدارانه، به چشمم شب  هیو وضع ما

  مقبول خورد شوم. پسر  اتشیرا در اخالق می نشست ی وگو مکه با او به گفت  یکردم در جلسات ی م یطالب آرامش بودم و سع دایشد 

لبخند جذاب و مهربانش   نهیگز  نیدوم ی بود ول تش یکه در اتابک جذبم کرد پول و موقع یا  نهیگز نی اول د یبود، شا یو سر به راه

 کاش نداده بودم...  ی بله را دادم که ا د یترد ی و ب  یراض ی شد. با لبخند و دل یم د یبود که دلم را برد و شد آنچه نبا
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ارسالن شادان   یاتابک بوده و بس و اال که خانواده   یدهایمن از سمت خانواده اش به خاطر تهد  رش یکه پذ   دمیفهم ر ید یلیخ

بود و   دهیبه دنبال نان دو یکه عمر  یامالک دولت یبزرگ مهر نگهبان ساده   یعل ی را چه به وصلت با خانواده  بزرگ و ثروتمند 

 است و بس... سهیفقط و فقط مقا  ستیام ن سهیدر مقا ی پدرم بود. خدا را شکر! کفر تسرعت نان به مراتب باالتر از سرع

 خواستی را نداشت. م  گریقبل از جشن صورت گرفت. تب تندعشقش تحمل هفت روز د یاتابک عقد محضر  یاصرار و پافشار به 

 .د یاش را هرچه زودتر به جانم بکوبد که کوب  تیمالک خیم

که پدر و   یاز سمت اتابک به خانواده اش شده ام و دلم گرفت، دلم گرفت از احترام و عزت لمیهمان محضر بود که متوجه تحم در 

  ی! دلم گرفت از نگاه از عرش به فرش پدرشوهر کارخانه دارم! دلم گرفت از سادگگذاشتند ی افتاده ها م لیمادرم به از دماغ ف

شدند و چه   یاتابک که با بله دارنم خانواده من هم حساب م  یتار و پود پر زرق و برق خانواده   ابررخت و لباس خانواده ام در بر

 من و آنها!  نیبود ب یبیتفاوت غر

 از هالهل تلخ ترم.  یواقع  یهاده یعاشقانه و تب دار اتابک کنار گوشم و چشم بستم به تمام د یکردم به زمزمه ها  را خوش  دلم 

  چیه گریکرد و او هم د  گرید  یصرف شام در کنارشان رد و موکول به شب یمحضر درآمده و پدرم تعارف پدر شوهرم را برا از 

 ست و به رسم، تعارف را با تعارف رد کرد.فقط تعارف ا تیبود که ن  دهینکرد! فهم یاصرار

  یاز سرخوش  ی دوخت و چشمک میاش را به چشم ها یعسل ی گرفت و چشم ها ی بلند اتابک شدم. کنارم جا یشاس  نیماش  سوار 

از   زتر یهمسر عز ی به خانواده  یسور حساب  ه یخوام  ی که م  فیح  گفت:  طنتیاز حدش زد. دستم را در دست گرفت و با ش  شیب

 امضا شد!  شیپ  قهی دو دق  نیاز سمت خدا که هم تنامهیرضا هی و خودت و   اشمجا که فقط خودم ب هی بردمت  ی جانم بدم و گرنه م

 را چرخاند.  چشیزد و سوئ  یگرد شد. تک خنده ا  م یاش چشم ها یی پررو از

 شده.  ر ید  کمیچشم گرد کردن  یبرا  گه یآقاتون برده، د ن یبه رنگ شبت تاب و قرار از دل و د یخانم خوشگله چشم ها-

دانم چرا تا آن   ی بابا در چشمم کمرنگ شد. نم یغول تشن پدرش با آرد  نیماش   سهیمقا ی خنده ام گرفت و تلخ انشیلحن ب  از

 باز شده بود!  میها را نکرده بودم و حاال که آب از سر گذشته بود چشم ها سه یمقا  نیلحظه ا

 کرد!   یمقدار پر م ک یترازو را به  یاگر شعور شاه و گدا دو کفه   شد،ی ! چرا م رند؟یشد شاه و گدا کنار هم قرار بگ  ینم یعنی 

به دست آوردن دل من   ی و برا خت یوصالش رتب تند   یرو  ی خیشود، پارچ آب  یکه کرد نشان داد که م  یشب اتابک با کار  آن

مفصل سفارش داد و تمام شب را   یبود، شام ده یکه مطمئنم در چشم تک تک مان د  یا  سهیمقا  یرگیو خانواده ام و جبران ت

 به بگو و بخند مشغول شد. نمانیب
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با احترام رد کرد؛ چرا که خبر داشت   ماندن یبابا را برا  ی زد. آخر شب تعارف نوک زبان د یشب با کارش دلم را به دلش کل همان 

  یرفتم و خانواده ام برا  اط یاست. همراهش داخل ح ی مخالف شب صبح کردن دختر و پسر قبل از مراسم عروس  دایپدرم شد 

 شده اش را به صورتم داد.  قرار ینگاه ب دهینرس  اط ی. به در حد کردن یمان در همان سالن خداحافظ یراحت

 جون دادنه برام. نیازت ع ییجدا هی ثان ک ی یکژال! حت  ستی رفتنم ن  یدونم چرا پا  ینم -

 

سر چرخاندم سمت پنجره   عی فاصله مان را کم کرد، سر  د یو لبخند به لب آوردم. با ترد د یچیدر دلم پ  یخنک مینس شیهاحرف  از

  یاش شدم. نگاهش رو ی شرویو با دست مانع پداشت، باز نگاهم را به اتابک دادم   د ید اط یکه به ح  یل یو هم طو  ضیهم عر ی

 دستم نشست.

 داره.   د ید  اطیاتا سالن به ح-

 را پر حرص فوت کرد.  نفسش

 ه؟ ی تولد مامانت ک-

 ربطش تعجب کردم.   یسوال ب از 

 چه طور؟  بهشتیسوم ارد-

 بخرم بزنه به پنجره ها!  یخوام براش چند متر پارچه پرده ا  یم-

چشم   ی اش گرفت ولخنده ام به هوا را مهار کنم، خودش هم خنده  کی کش آمد از مدل حرص خوردنش و نتوانستم شل  میها لب

 .نیتو ماش   ایب قهی دق ه ی تر شد. در را باز کرد و گفت:  ص یصورتم حر ی رو شیها

 ام جمع شد. خنده

 ! ؟ی چ یبرا-

 تونم برم.   یبه خدا تا نبوسمت نم -

 شدم. ر یتب نگاهش گر گرفتم و سر به ز از 

 کنم!  ی اتا خواهش م- 
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  دانستمیکه م   یحال معترض در حال نیبا ا زدیپرنده پر نم د ی. نگاهم سرتاسر کوچه را کاود یدستم را گرفت و به کوچه کش  

 . دمیکش  رونی گل انداخته دستم را از دستش ب   جانیصورتم از شرم و ه

 . لطفاً بزار برم خونه! نهیبیم ی کیبه خدا زشته اتا، -

 دلخور شد.  

 کنم!   ی م کاریداره چ  یچه ربط   ی به کس ی ! زنم؟ی چه زشت-

 شبم روش!   هی  نیا ، یکن  یسوزم و ناز م  یمن، شش ماهه دارم تو تبت م  اه یکژال چشم س  اده یکرد و ادامه داد: صبر من ز یمکث

سمتش برداشته و فاصله کم مان را   یباشد! قدم نیریعشق آنقدر ش  کردم ی وقت فکر نم چیکش آمدند، ه ی به سرخوش  میلبها 

 گونه ام را با انگشت اشاره نشانه گرفتم.   ییو دل جو  طنتیکمتر کردم از سر ش 

 ببوس.  -

 .د یکرد و لپم را کش  یا خنده 

 خانم خانوما! میها از شما طلب دار ن یاز ا شتر ی!؟ ما بیزرنگ  -

 کژالم.  تمیو کنار گوشم زمزمه کرد: روان د یشد و گونه ام را با محبت بوس  خم 

 طاقت شدن، فاصله گرفت.  یو از ترس ب   عی آورد و سر م یبه پهلو یفشار

 بپر تو خونه درم ببند. -

 اشاره زدم.  نشیو دلبرانه به در ماش  لوس 

 اول تو برو!  -

 زد.  یچشمک

 آره تا کار دستت ندادم! -

 داد. نییرا پا شهیشد و ش  نشیحرکت کالفه سوار ماش  کی با

 . یعروس  ی برا نایو ا د یخر ی دنبال کارها م یدنبالت بر ام یصبح م -

 باشه، چشم.  -
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تکان داد   یتکان دادم. سر شیبرا ی رفتنش نبود و به زور مجبور به استارت زدنش کردم، در چهارچوب در قرار گرفتم و دست یپا 

 زد.  میصدا یرا با هم کند و رفت. خواستم در را چفت کنم و به خانه بروم که کس کیو باالخره دل و الست

 آشنا بود! نگاه کنجکاوم را به اطراف گرداندم.  ی ادی! زستیمتعلق به ک دادم ی م صیبود وگرنه تشخ  فیضع یلیخ 

 ؟ یهست ی ک -

 

  ی آنجا و در آن وقت شب تعجب کردم با سر بسوشا در  دن یآمد. از د رونیب یرو به رو  ی  هیهمسا یخانه   ی پشت درخت جلو از

 بودمش! خنده ام گرفت.  ده یند  یمو و لباس سرباز 

 ! ییسوشا تو- 

 سمتش قدم برداشتم.  یقرارش شدم. با نگران یب  و   را نداد و من تازه متوجه صورت برافروخته جوابم 

 خاله اتفاق افتاده؟ ی! برا هیچه حال نیشده؟ ا یزیسوشا چ-

 که زد مو به تنم راست شد!  یادیفر با 

 چرا کژال؟  -

 را گرفت و از گوشم کند. میقرار گرفت. با حرص مچ ها میگوش ها ی اراده رو یب میدستها 

 شناختمت. ری داشت که من نداشتم ها؟ پول؟! خاک بر سر من که د ی!؟ چیمو فرفر  ی پسره  نیها؟ به ا یفروخت ی من و به چ-

 . دمیفهم ی نم و نداشتم   و من آن لحظه خواستی دندان فهم م شیهاحرف  هضم 

 !؟ یمو فرفر یگ یسوشا اتابک رو م یگ یم  یچ -

 .خورد و آخم بلند شد  واری را رها کرد و به عقب هلم داد. کمرم به د م یشد و دست ها یحرص

 و تماشا کن. نیذارم دستش بهت بخوره. بش ی کشمش. به خدا نم ی م -

 اراده دستش را گرفتم تا آرام شود. ی ب و   کندم واری به وجودم غالب شد. تنم را از د ترس  

 کش...  یو م   یسوشا؟! ک یگ یم  یچ -

 .دمی اتابک را شن اد یآسفالت و پشت بندش فر  یرو  نیماش  کی شدن الست ده یکش یحرفم کامل نشده بود که صدا هنوز 



 من باش  یتو فردا 

34 
 

 چه خبره؟  نجایا -

شده   زیخم یلباس اتابک را گرفت و تن ن ی  قهی  نهیآمده بودند. سوشا با ک رون یسوشا ب یها اد یداد و فر  یو بابا هم از صدا د یسع 

 .د یکش  رونیاش را ب یاز صندل

 از تو کفش من.  رونی بچه سوسول؟ کژال مال منه. پات و ب ی ناز ی م ت یبه چ-

سوشا را نسبت به خودم بارها و بارها متوجه شده   ت یشده بودم. حس مالک شیدهایوا رفتم. انگار تازه متوجه علت تهد   واری د کنار

در جدا کردنشان   ی سع د ی. بابا و سعدمیکش  یغیشدن سوشا و اتابک ج  ز یباشد! با گالو یحد جد  نی کردم تا ا ی فکر نم یبودم ول 

  ی مشت و لگد هم گرفتند و هر دو راه  ر یرا ز گریکردن بود. به قصد کشت همد  ه یگر آمد ی برم  مکه از دست ی داشتند و تنها کار

تمام حرف ها و   دانستمی سوشا دست از سرمان بر داشت، البته م  هیخاله و مامان و بق  یدهایشدند. با تشر ها و تهد  مارستانیب

  شیدهایتهد 

  یا نه ی بود و ک ی ریگکه از دستش بر آمد کناره   یاست! تنها کارو پوچ است و عرضه اش در برابر عالقه اش به قد ماش   یخال تو 

بعد از مرگ   یاش نوش دارو  ی ری که کناره گ ده یچه فا ی شد. ول ی م شتر یو ب شتر یاش روز به روز ب ی قهوه ا ی که در چشم ها

نداشته ام   یگنداب رابطه    ،ین یام شد. بارها و بارها اتابک با چوب شک و بد ب یزندگ  یسهراب شد چرا که خاطره آن شب خوره  

من و   یاز رابطه   یی و متوحشش قصه ها ض یمر ال یام را منفورتر کرد؛ در خ یتعفن زندگ ی با سوشا را هم زد و روز به روز بو

 سوشا ساخته و با پرداختش عشق نوظهورم را هرس کرد و کشت.

 گذشته جدا شدم. از  ایصدا زدن رو با

 تو فکر فرهان خان؟   یرفت ؟یی کجا -

 

 . دمیکش یش یحوصله ا ی زد. ب یبند حرف مسخره اش چشمک پشت

چشه   کردم ی مثل مرغ پرکنده بود درک نم مون یاز اونجا شروع شد صبح عروس  یهمه چ ایاتابک و سوشا افتادم. رو یدعوا  ادی-

پسر   نکه یجور مات موندم. گفتم در حد ا  نیهم ، یبه سوشا چقدر عالقه دار د یازم پرس  ی شدم که مشکلش رو بگه. وقت چشیپاپ

بوده منم مو به مو براش گفتم. ظاهراً قانع   یاون شب دم خونمون چ  انیکه بگم جر ستخوا حینه کمتر. ازم توض شتر یخالمه نه ب

سرکوفت و   نیاول اومد ی م ش یکه پ یآوار موند. بعدها هر بحث میزندگ ی سوشا رو ی  هیخام بود و چهار سال سا ال یخ یشد ول

ساخته  خبر بودم و اتابک تو ذهنش برام  ی ب ش که خودم از ی من و سوشا در گذشته بود؛ رابطه ا یرابطه    زدی که بهم م یتهمت

 بود! 
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تلخم بازم داشت و اال دانه به دانه شان به سمت زبانم هجوم   یهاانیجر گرید  ییاز بازگو د یکه از گوشه چشمم چک ی اشک قطره 

 و سبک شوم.  زند ی بر رونیآورده بودند تا ب

 .د یدر آغوشم کش خواهرانه 

  یربط  چی! ه؟یکن  ی! اصال چرا بهش فکر م ؟یکن ی م  تیبا بازگو کردنش خودت رو اذ یدونم، براچ ی من که همه رو مو به مو م-

 پس رهاش کن.  ستیتو و اتابک ن  ن یب گهید

درکم    ایرو زم یتونم دور بر ی نم کباره یذره ذره به خوردم داده رو  یچهار سال زندگ ی که تو یتمام وجودم رو مسموم کرده.سم -

 کن.

 دوخت. سم یگرش را به نگاه خ خیتوب  یکرد. چشم ها تمیرا گرفت و به عقب هدا میها شانه 

 . یاالن پاک پاک بود  ی کرد ی م رون ی چهار سال گذشته. ذره ذره هم ب -

که زخمش اندازه همان چهار سال  دمی فهم ی اش م یادآور یطور با  ن یگاه ا ی به گذشته فکر کنم نه، ول قه ی که دم به دق  نیا نه

 را پس زدم.   می. اشک هاد یچی پ یم جانم  در   تازه است و دردش  شیپ

رو مخمه اعصابم رو به   یلیبه خدا خ ستین ری تاث ی به گذشته. وجود فرهان هم ب شهیم ده یناخودآگاه ذهنم کش ا،یرو د یببخش -

 . رهیذهنم سمت اتابک م اریاخت یب  دنشیکل داغون کرده. با د

 صحبت کن.  ی قرو راست و منط یلیباهاش خ نی. بششهیکه نم  یجور  نی. ایبراش کن  یفکر اساس   هی د یبا-

 ! گریبودنم بود که کفر فرهان درآمده بود د زانی گر  نیام گرفت! از هم خنده 

 ؟ یخند  ی م ی به چ -

 ساعت بهش فرصت بدم که حرف هاش رو بزنه.  ک یکه   نهیکه تموم خواهش فرهان هم هم ن یبه ا-

 گرد و درشتش را گردتر و درشت تر کرد.  یها چشم 

 ! بعد سه ماه التماسش!؟یهنوز باهاش حرف نزد ی عنی -

 کردم نخندم که کمتر حرص بخورد.  یسع 

 نه. -

 چرا؟-
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شاخه گل سرخ   هی در دانشگاه با   یجلو  دمش یکه د  یلجم گرفت. روز اول شییدونم. افتادم تو لج و تا تهش رفتم. از پر رو ینم-

فنجان قهوه   هیصرف   ی دعوت من رو برا شهی صورتم گفت: کژال خانوم م  ی کرد و با گرفتن گل جلو ی ودش رو معرفاومد سمتم خ

 .د یریبپذ 

بود گل  نبود و انگشت نمام کرده  الشیخ ن یکردند و اون ع ی بودند و نگاهمون م ستادهیا یدانشجو ی که کل ن یاز حرص ا منم 

 ! شهیمسخره ش رو پس زدم و قاطع گفتم: نه نم

روز اومد در کالسمون؛ استاد در حال    ه ی . دهیجواب نم شیحرکات لوس و فانتز د ید نکه یدرخواست ها ادامه داشت تا ا نیا 

عصا قورت داده و   یدانشجو آبروم رو برد زل زد به صورت استاد فخرآباد   ی کل  یشاخه گل داخل کالس اومد جلو  هی بود با  سیتدر

اون دقه   ایرو ی کالس رو ترک کنه! وا  قهیچند دق نیداشتم امکانش هست اجازه بد   یصگفت: با خانم کژال بزرگ مهر کار خصو

 . رونیهم نه گذاشت نه برداشت از کالس انداختم ب ی اومد. فخر آباد یخونم در نم ی زد یکارت بهم م

 شد؟! ی با بهت و مشتاقانه گفت: خوب بعدش چ ایرو 

 نگاهش کردم.  یچپ چپ 

 کنم برات؟!  ی م  فی دارم تعر  جیمه لمیف -

 شد؟  یبگو بعدش چ ای. جان روهی هند  لمیف  نیبه خدا ع -

 کرده بودم.  هی تشب یرا به احساسات هند  شیام گرفت. خودم هم در دل بارها و بارها حرکات و حرف ها خنده

  نیخانوم بزرگ مهر از هم تون یخصوص  ی حرف ها یگفت چند دقه کمه برا  یو مجلس  کیش  یلی خ ی . فخر آبادگهید ی چیه -

خط زد و با دست در رو نشونم داد منم از حرص دلم، تو سالن به   ستشیترم در خدمت شما هستن. اسمم رو از ل  انیلحظه تا پا

 جا کندم  ک یگرفتم و تمام گل برگهاش رو  ش محض بسته شدن در کالس توسط استاد گل رو از دست

 

 تو صورتش و گفتم احمق خرمغز.   دمیمحکم کوب و

 فرهان. خوب بعدش؟ نیباحاله ا یلیخدا خ  خنده گفت: به ان یم کهیت که یمن را هم به خنده انداخت. ت ایرو ییهوی ی  قهقه 

 . دمیکنارش بلند شدم و دستش را کش از 

  یگذاشتم که راه جلو پام بزار  ون یرو با تو در م  انی. منو باش جر یمردم از گشنگ  م یشام بخور م یخوب بعدش و زهرمار! پاشو بر -

 کله پا کردنش، چه خوشش هم اومده خانوم!  یبرا
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. اگه حرف هاش  یو به حرف هاش گوش بد   ینیکه باهاش بش  نهیاز اتاق گفت: تنها راهش هم خروج  نی. حد یخند  یم  هنوز

 . یردش کن   یو رسم  یقانعت نکرد منطق

نشدم و نخواستم متوجهم   شیمتوجه معنا  یل یشد که البته خ ا یرو یاراده از دهانم خارج شد و باعث لبخند پرمعنا یب  ی "عمرا"

  ی اش خبر از اتفاقات یباال و حس ششم قو  ی ویک  یکرده بودم؛ آ   یریگ یپ یرا به موضوع ا یرو ی  رکانهیکند چرا که هر گاه نگاه ز

 ! دادی بعدها رخ م  ناًیداد که ع یم

  ی را که م میپاها  یجلو  یسختو به  دمیدندان کش  ریبود شرمزده لبم را ز نیزم یسالن، مامان در حال پهن کردن سفره رو  یتو 

 شود گرفتم.  دهی کش زی رفت به سمت اتاق عز

 سالم مامانم.  -

 سفره را صاف کرده و نکرده سرش باال آمد.  ی  گوشه 

 . ینشد  داریکنم ب دارتیدوبار اومدم تو اتاقت ب ی سالم قربونت برم. چقدر خسته بود -

 کمک سمت آشپزخانه قدم برداشتم.  یبرا 

 .د یببخش گهیمردم د یداشتم واقعا داشتم م   یامروز روز سخت -

 خدا نکنه.  -

گذاشتم و با برداشتنش، دو مرتبه به سالن بازگشتم.    یقابلمه برداشتم و داخل ظرف بزرگ خورشت قورمه سبز   یرا از تو  مالقه  

اش زدم و سالم کردم و متقابال با محبت   دهیخسته و تک ی ول بایز  یبه چهره  ی بابا از اتاق مشترکش با مامان خارج شد. لبخند 

 .دمیجواب شن

مشاجره ام با اتابک   ن یرا در اول نیگره از کار پرگره بابا باز کنم... ا کی  ی خواستم و نتوانستم حت ی وقت آن نشد که م چیه》

  یعشق آن هم کنار مرد  ی بود. تجربه  یعال  ی به ظاهر همه چ گذشت،ی رود سه ماه از ازدواج مان م ی نم ادمی. هرگز از دمیفهم

تنها گذاشتنم را هم   قهی طاقت چند دق  یبود. حت  این را با تمام وجود اثباتم کرده بود، لذت دنیشد و ا ینم  ریس  میکه از تماشا

  یبچگانه اش به خنده ام م یبلند و درشتش کارها یرفتم به دنبالم روان بود. با آن قد و باال ینداشت و هر کجا از خانه که م

 .  د یچیپ یبود که در گوش خانه م  میخنده ها یانداخت. تا آن شب فقط صدا 

علت   یایهر بار که جو ی اش شده بودم ول یو کالفگ   یحوصلگ  ی از سر صبح متوجه ب م یدعوت داشت  نیخاله نسر ی شب خانه  آن

 رفت.  ی از جواب دادن طفره م دنمیبوس  ایشدم با لبخند زدن  یم
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  دعوت  هم امخانواده  ما   . به جزمی باز و خوش خاله داخل خانه رفت ی . با تعارف و رومی کرد  یکه سابقه نداشت راه را ط  ی سکوت در 

.  د یکش شیکردن را پ  ی شبه ط کیه را ره صد سال یو به قول ی با مضمون ترق یی کنار اتابک نشست و باز حرف ها د یسع. داشتند 

  یاز علتش سر در نم یاش را پنهان کرده است ول  ی قرار  یو ب دهد ی نشان م  ی را عاد  تارش رف یکه به جان کندن دمیفهمی م

که از   ن یا ی و اخم آلودشان به هم شصتم را خبردار از موضوع کرد. برا ز یکه سوشا به جمع ملحق شد و نگاه ت نیآوردم تا ا

کمک به مامان و خاله به    یاز کنارش بلند شدم و برا نم تر نک یسوشا در امان باشم و اتابک را جوش   ی  ره یدلخورانه و خ یهانگاه

 آشپزخانه رفتم. 

عاشقانه ام بود.   ی  انه یآش  یران یو ل یدل نیترافسوس که بزرگ  ی بود ول ل یدل  یب الم یجانم شده بود، به خ یو دلهره خوره   ترس  

پهن کردن سفره و تعارف   ی نگذشته بود که سوشا داخل آشپزخانه آمد و از شانس نداشته ام خاله و مامان همزمان برا ی قیدقا

ام شد. با   یرو ش ینع پدست سوشا و ما ریدنبالشان روان شوم که مچ دستم اس   عی سر خواستمرفتند.   رونیصرف شام ب ی جمع برا

  ی ب ی خارج کردن دستم از دستش که پر حرص قصد خورد کردنش را داشت تقال کردم ول یشدم و برا ره ی حرص به صورتش خ

 از آشپزخانه درز نکند. رونیبه ب دنمیغر  ی کردم صدا  یبود. سع دهیفا

 ولم کن سوشا. معلوم هست چته تو؟!  -

 به کارت ندارم.  ی کار گه یسوال دارم ازت جواب بده بعد د هی فقط - 

 . عیختم کردن غائله گفتم: بگو سر یبرا 

 .  ترظ یغل شیشد و اخم ها شتریدستش دور مچم ب فشار 

 ! به پولش! آره؟! ؟یپسره فروخت نیا هی من و به چ-

 شوم!  یه بودم که حاال باز خواست به عهدشکنسوشا نداد  یبه دل سپردگ یآوردم، من که تعهد  یسر در نم  شیهااز حرف  واقعاً 

  میو با کارهات زندگ  یکن  نیبهش توه دمیرو دوست دارم اجازه نم می . دست از سر من بردار. من اتا و زندگایسوشا به خودت ب-

 . یرو خراب کن

  یر یتصو نی زدم و اول رون یب  عی خاله به آشپزخانه مجبور به رها کردن دستم شد. از فرصت استفاده کردم و سر ی ورود دوباره  با

 اتابک بود.  نینقش بست و نفسم را از ترس و دلهره بند آورد صورت کبود و خشمگ  م یچشم ها ی که جلو

 

را با لباس   م یلباس ها م یبه خانه بازگشت نیگذراندم و باز در سکوت ماش   یخاله به جان کندن یساعات آن شب را در خانه   تمام

و به عادت هر شبانه    دمیپتو کنارش خز ر یاست ز داریب  دانستمی کرده بود و م شیهاکردم. ساعدش را حصار چشم  ض یخواب تعو
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ام خواهد   هیو تنگ آغوشش را هد  د یکردم به سمتم خواهد چرخ ی بود که فکر م ییجا ی ب توقعقرار دادم.   شیبازو یام سرم را رو 

 ؟ یزن من شد  یچ ی : برا د یمقدمه پرس   یدر حالتش ب ی ریی تغ چیکرد. بدون ه 

  ی دارم و خورد م  یترک برم ی بستم و حس کردم به تکان خیبم و خش دارش سرما به تنم رسوخ کرد و  یلحن صدا ی سرد از

 ! چون دوست دارم. هیچه سوال ن یا  خشک شده ام را باز کردم: ی شوم. به تقال لب ها

ام   یکرد ان قدر که نگاه اشک  جادیقلبم ا  یرو  ی قیشکاف عم زش ی ت نگاه  شد. ز یخ میصورتش برداشت و ن  یرا از رو  دستش

 بودن خون فواره زده از شکاف مطمئن شود.  یالیسرخورد سمت قلبم تا از خ

 .یاون وقتا که نداشت ؛ یاالن دوستم دار-

 ها؟: کدوم وقت دمیپرس  جیگ 

 نقش بست. تش یص و عصبانکبود شده از حر   یلب ها ی رو یپوزخند  

 راستش رو بگو منو خر فرض نکن.  -

گناه   نیچون اتابک ع ی نافهم یانسان ها ی و صداقت برا  یدادم. گاه رو راست ی شدم و نم ی کاش الل م  یجواب دادم ول صادقانه 

بود   ی باور نی دارد. ا ی خود انسان را در پ جه یو در نت ن یاهل د یخدا و همه   ی خود ثواب و خوشنود  شانیاست و دروغ گفتن برا

 اش از سمتش در ذهنم نقش بست.  جهینت افتیکه از صداقتم با اتابک و در

 بعدش عاشقت شدم. یبه چشمم اومد ول  تی مال  تیراستش اولش موقع-

ام را با آغوش   ده یروح ترس قرار شده و  یکردم گره ابروانش از اعتراف صادقانه ام باز خواهد شد و تن ب  ی ساده بودم که فکر م چه

 مهربان و عاشق هر شبانه اش آرام خواهد کرد! 

  یقرار رفتنش را نم  یجور ب نیتنم برداشت و خواست برود. دستش را گرفتم طاقت ا ی اش را از رو مهیزد و خ شیبه موها یچنگ 

اق خارج شد. بلند شدم و دنبالش روان  کرد. با حرص دستم را پس زد و از ات ی م م یحال داغان رها نیبه ا د یآوردم، او هم نبا

 شدم.

 ه؟ ی چ یسوال ها برا نیاتا چه ت شده؟ ا-

  ی ها شه یبه ش  توجهی و ب   د یاش کوب یکنار  واریرا به د   وانی . لد یبا نفرت سمتم چرخ دهیو نکش دهیرا از آب پر کرد و سر کش وانیل 

 را گرفت.  رم یدکلته حر  ی  قهی آورد.  ورش یمن به سمتم  ی  ده یو تن لرزان و ترس  ن یزم ی رو یهزارتکه  

 بوده که االن طلبکاره؟  ی تو و سوشا چ  نیب -
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 اشتباه... ی تو دار  یچی به خدا ه-

 : د یرا با داد بر حرفم

ازش طلب داشته   ره، یبه ناموس من چشم بدوزه ،دست ناموسم رو بگ  دهیچرا راحت به خودش اجازه م ستین ی زیاگه چ-

 باشه!ها؟! 

 شد. ی لباسم داشت پاره م  قهیمشتش نشست.   ی افتادم و دستم رو ه یگر  هب

متقابالً   د یچون دوستم داشته منم با الش یباهاش نداشتم و ندارم به خ یرابطه ا  چیآدم متوهمه. به خدا من ه ه یاتا سوشا -

 بهش نداشتم و ندارم  یلیفراتر از حس فام یحس چیبه خدا ه ی داشتم ول  یدوستش م 

 

ام را رها و از کنارم رد شد. سرم با هق   قه ی را ندارد.   دنشانیخودش هزار بار گفته بود که طاقت د د؛ی لرز میاشک ها یرو نگاهش

  نیا ی فصل کتک مفصلش بزنم و عقده  کی باشد تا  م یرو یخواست جلو ی افتاد، لعنت به سوشا. آن لحظه فقط دلم م نییهق پا

 . اورمید را سرش دربیاش کش ی اتابک به تلخ که   ی لحظات

سمت اتاق خوابمان   ع یو سر دم یکش ینیه  کیکف سرام  یخون ی رد پا  دنیاتابک بلند شدم. از د قراری که آرام شدم و دلم ب یکم 

 . ادی: اتا پات داره خون مدمیافتادم و نال ه یداشت به گر  یز یخونر شیبود و پا ده یتخت دراز کش یرو  دم یدو

  یجعبه   دتریشد  یا  هی بزند. با گر د ی را د  شیبر نداشت که پا شی چشم ها ی ساعدش را از رو  ی به حرفم نداد، حت یتیاهم 

بند   یزیگذاشتم تا خونر  شیکف پا یدستمال رو   نینشستم و با هق هق چند  شیپا ی را دست گرفتم و جلو یدستمال کاغذ 

را گرفته   شیعشاق جا ی رفته و تواضع و فروتن ادمیعاشق شدن، به کل از  ز که غرور دخترانه ام قبل ا انقدر دوستش داشتم د یایب

 زدم.  شیبه پا ی قرار بوسه ا ی بود. ب

 . ادیاتا تورو خدا پاشو پات داره خون م -

زدم و   ی دل م شیکه تنها پناه امنم شده بود و برا  یگرم فرو رفتم. آغوش   یدر آغوش  ی شد و ناگهان ده یاز داخل دستم کش شیپا 

 زدند. ادیآغوشش را فر  ینی ریآغوشش به صدا درآمدند و ش  یدر تنگنا  م ی. استخوان هادادمی جان م

 من و سو...  نی ب یچ یزدم: اتا به خدا ه هق 

 : د یحرفم پر انیاز آن هم تنگ تر شد و م  آغوشش
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چشم هام رو   ی دستت که تو دست سوشا بود خون جلو دن یدست خودم نبود بهم حق بده از د  د ینگو. ببخش  یچی ه سیه -

 ! یچ یعن یکردم تا بفهمه ناموس  یخاله ات برام مهم نبود تو همون آشپزخانه خاکش م  ی گرفت. اگه حرمت خونه 

. غرق اثبات خود به اتابک شدم و  که دوستش دارم  ستیبه اتابک ثابت کنم که به خاطر پولش ن د یبا  دمیشب بود که فهم همان 

دوش پدرم بردارم؛ گرچه بعدها    یاز رو  ی خوب شوهرم بار یمال تی وضع ی بردم که با خودم قرار گذاشته ام به واسطه  ادیاز 

و از دل   غ یدر  ی نکند چرا که بارها و بارها کمک ب افت یکمک از سمت من در ی الیکه ر  ستا ادیکه عزت نفس بابا آنقدر ز دمیفهم

 《کرد.  خیاش را بازخواست و توب ی و جان اتابک را رد کرد و قاطعانه کمک مال

.  میشام را صرف کرد یمعمول  ی گفت و گو ها ان یشده بود در م یکنارمان به وقت شام عاد  د ی. نبودن سعمیسفره نشست دور 

مامان را    یبابا و بدرقه   یخداحافظ یو صدا  ستادمیا ییظرف شو ی ها نوبت من. پا زوج شستن ظرف  یدوشنبه بود و روزها

کرد و   یکار م  ابانیرا در آژانس سر خ ی. شب ها چهار ساعتدمیو آه کش  کرد ش یدوش بابا دلم را ر  یرو  ی . فشار زندگدمیشن

 مه اش به دنبال پول باد آورده است! درست کار کردن و کمک حال بابا شدن ه ی بودم که به جا  ی حرص د یچقدر از دست سع

 کردم نفهمد در ذهنم کتکش زده ام.  ی . سرم را چرخاندم و سعد یزاده بود و از راه رس  حالل

 مبارک!  د یجد  یخان. مدل موها د یسالم سع -

 اد؟ یو گفت: بهم م د یمد روزش کش یبه موها  ی لبخند دست با 

 . یلیگفتم: خ صادقانه 

آب را بستم و آب   ر یاز حرکاتش مشهود بود، ش  یکرد. کالفگ   رییلبش را به دندان گرفت و رفتارش صدوهشتاد درجه تغ  ی  گوشه

 قدم شد.  شی واجب تر بود. خواستم سمتش بروم که خودش پ د یسع شانیدوم قرار دادم، حال پر تی ظروف را در اولو ی باق یکش

 کژال؟ -

 جونم؟  -

 و باز نگاهش را به من داد.  د یلن کشبه سا ی تر کرد با چشم سرک یلب 

 

 بهم؟  یده پانزده تومن قرض بد  ی دار-

 : هزار؟ دمیپرس  ی تر از هر زمان خنگ

 نگاهم کرد. هوش و حواسم را جمع کردم.  ه یاندر سف عاقل
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 ون؟ ی لیم -

 مثبت تکان داد.  یبه نشانه   یسر 

 کار؟یچ ی خوایم -

 .د یبه سالن کش   یسرک دومرتبه 

  یدارم و کارگر ساده   ی میش  سانسیسرم ل ریشد. خ ی هم نم نمیماش  ن یدو تومن پول بنز  یکی یماه  رون یاز کارخونه زدم ب -

 کارخونه شدم. 

که   ی چی. از هکارنی. همه هم از دم بگهیرو دارن د سانسیل ه یهمه  گهی االن د یدارم، انگار پورشه دار   سانسیل یگ یم  یجور  ه ی -

 . رونی ب یبهتر بود چرا اومد 

 شد نشست و با غم نگاهم کرد.  یصبحانه استفاده م  ی برا شتری که ب وار یچهار نفره کوچک کنار د ز یپشت م ی صندل یرو 

 قراضه ست. نیماش   هی  نیام هم هی و نه سالمه تموم سرما ستیرسم. ب ی جا نم چیدوم به ه یم  ی خسته شدم کژال هرچ -

 بودنش بود.  یلجش از اقساط  د یبست! شا یسمند صفرش انگ قراضگ  به

  یبرس  یشبه به همه چ هی  یخوا  یخواد تو م  ی . برادر من؛ پول درآوردن صبر و تالش منهیهم یتا طرز فکرت رو اصالح نکن -

 . یکن  ی م شرفتیپ  یچه جور  نیجا بب ه ی. بمون ثابت یپر  یکار به اون کار م  نیاز ا ی که. ه  شهیخوب نم

 کرده!  شرفتی پ ی لیسال سابقه داره خ ین بابا از اول نگهبان بوده و س برو بابا دلت خوشه ها مثال اال -

 کردن گنج باشد! دایهم راهش نبود که در توهم پ  نیخوب ا  ی بود ول د یحق با سع د یشا 

تو نه زن   یهمه خرج داشتند ول  نایزن داشته پشت سرهم بچه آوردن خوب ا یبا بابا. بابا از هجده سالگ  یفرق دار  یتو مهندس -

کن همزمان هم کنکور   داش یمناسب با رشته ات و پ ی بگرد دنبال کار زهیفرق داره. قشنگ با هدف و انگ   طتینه بچه. شرا یدار

 باال!  یبر  یکیو چهار تا  پله ها ر یخوا یزدن ها به خاطر عجول بودنته، م  رجاد نیا ی فوق. به خدا همه  ی بده برا

 و چشمش به قابلمه افتاد.   د یکش یپوف 

 م؟ یدار  یشام چ  الیخیب-

 گشت.  یدنبال راه در رو م  د یشنی طور بود حرف حساب که م نیهم شهیهم

 نشستم.   ش یروبه رو ی صندل یگذاشتم و رو   زیم  یآوردم و رو  رونیب  خچالیو ساالد را از  دم یرا در بشقاب کش شیغذا 
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 کار؟ یچ یخوا  یرو م ونیلیحاال پونزده م-

 بزنم.  د یحوصله زمزمه کرد: خر یب

 برادر بزرگتر از خودم به درد آمد. ی عقل ی از ب قلبم

 ! یستیبچه که ن  د یتو رو خدا بس کن سع ؟یهرم  ی گروه ها  نیبازم از ا -

 صه به صورتم داد. خودم بود را با غ یبرابر اصل چشم ها یاش که کپ  یدرشت و مشک یها چشم 

 کنم؟   کاریچ یگ یم-

 ؟ یکن  ی و مغموم گفتم: اگه بگم گوش م د یناام 

 ام را دو دوتا چهارتا کرد و گفت: نه نگو. یشگ یهم یهانگاهم کرد و انگار در ذهنش حرف  رهیخ 

به   امد ی . قاشق آخر را هم در دهانش گذاشت دلم ندمیظروف را آب کش یرا راحت بخورد و باق   شیشدم تا حداقل غذا بلند  

 دانستم همه را به باد خواهد داد!  ی گرچه م  م ینه بگو شیتقاضا

 اد؟ یگفتم: کالً هشت تومن دارم به کارت م زیم  ی برداشتن ظروف از رو نیح

 هزار؟ -

 داد.   رونیب مانند   آه را نفسش   اش کردم. یبه شوخ ی جان یب ی  خنده

 خوشگله.  یآبج  شدم مونیپش الیخ یب-

 فشرده شد.   شیبار قلبم برا نیاردمیلیم ی آشپزخانه خارج شد و برا از

  رتش یبعد از طالقم غ ی خواهد کرد ول یترق  یکلفتش حساب  یبا پارت کرد ی سال در شرکت اتابک مشغول کار بود و فکر م دو》 

و هنوز هم   د یشاخه به آن شاخه پر نیاز ا ثمری خور شوهر خواهر سابقش بماند و استعفا داد و مثل گنجشک ب رهی قبول نکرد ج

 《تالش کند! د یآورد و با یمکه پول را باد ن ده ینرس  جهینت نیبه ا

 

در حال کل کل... به   ایو رو  د یحافظ و سع اتیدر سالن نشسته بود و مشغول بافت شال گردن، مامان در حال خواندن غزل زیعز

 مترش کردم.   ینشستم. شال بافته شده را به دست گرفته و چشم زیجمعشان ملحق شدم و کنار عز
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 شد.   شتر یاز دو متر ب گه، یکورش کن د  زیعز -

 شد.  دهیسمتمان کش ایو رو د یحرفم نگاه سع با

 .شهی شال ست م نیزمستون با ا  یمش برا خوام بخر  یم  دمید  یتون یز ی پالتو ه یفدات شم تموم شد بده من.  زی: عزایرو 

 زجون؟ یگفت: براش نقشه نکش مال خودمه. مگه نه عز نانیبرداشت و با اطم ز یم ی رو یا وه یجا م یاز تو  یبیس  د یسع 

 به خنده باز شد. شیبا لذت نگاهمان کرد و لب ها مامان 

ده پونزده تا   زی راحت عز التونیچقدر مونده!؟ خ د یدونی. حاال کو تا زمستون! منیشال گردن به جون هم افتاد نیباز شماها سر ا -

 . بافهیبرا همتون م ده یدوک کاموا خر

 . د یپر شیاز جا ایرو 

 خوام رنگ کاموام رو خودم انتخاب کنم!  ی کوش؟ من م -

 ! یدوخت یدکمه ت پالتو م  ی برا یداشت  االن  که تو   ام گرفت: خنده 

 شد.  ایمحکم نوش کردن از دست رو یسر داد و عقوبتش مشت ی بلند  یخنده   یی هویبا صدا و  د یسع 

 قرارشان داد.  شیپا ی کرد تا گره ها در نروند و رو تیآورد و بافت ها را به انتها هدا ل یم یقرمز رنگ انتها ی به گو یفشار زیعز 

 کنم.  ی رو شروع م د ی آرزو شروع کردم. از بزرگ به کوچک. فردا شال گردن سع تیرو به ن نیا د یدعوا نکن -

 است نگاه کرد.  زتریگذاشته و عز  هیما  شتریب م یگفت از مادر برا  یم  شهیکه هم زیاز تشکر به عز یی ایبا دن مامان 

 نبودم.  ی. به خدا راضگهیمن شالگردن دارم د  یت بگردم چرا خودت رو به زحمت انداختدور زیعز-

 ! ی. چه زحمتشمیسرگرم م یبافتن یپا  نمیش  ی م  اد،یکه از دستم بر نم یمبارکت باشه مادر کار -

 ! ز؟یرا صدا زد: عز زیعروس و مادرشوهر آمد و دلخور اسم عز یالوپران انیم ایرو 

 کرد.   ایصدا رو به رو ی ب ی جون با خنده ا زیعز 

که قرص ماه    دمیکاموا به رنگ سرخ خر  ه یتو  ی هول باشه! برا نقدریدختر ا   ستی! خوب نیزمستون که نموند  ی مادر تو چله  -

 تر کنه.  یدنیصورتت رو د

 ستاره باران شد. ایرو یچشمها 
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 . نمشیکو بب زیعز-

 داشته باشد. ی بهتر د ید زیتا به عز د ینار کشرا ک ایزد و رو  بشیگاز آخر را به س  د یسع

  ی دونم کرش کن ی که م ریکاموام رو دست بگ  ی افتادم رو دور شانس زود ی بهم داد یز یچ ای یهر دفعه برام دعا کرد  زیعز -

 شانس در خونم رو زده. 

 قهقهه مان به هوا رفت.   یو صدا م یدقت کرد "یکرش کن "به مفهوم  یهمگ   

 اسطالحه مادر. ه ی ن یگره آخر رو بزنم به بافت. ا ی عنیبامزه اش گفت: کورش کنم مادر، نه کرش!  ی خنده ها ان یم زیعز

  رونیب فم یهمراهم را از داخل ک ی جمع را ترک و به اتاقم بروم. گوش  لی م  یام از اتاق باعث شد بلند شوم و ب  یزنگ گوش  یصدا 

 کرده بودم!   وش یس  "رو مخ"بود که به نام   . فرهان دمیکش

 

حالت سکوت قرار دادم تا صد   یرا رو   ی سه ماهه رد تماس زدمو گوش  نیو طبق معمول ا دمیبه صورتم کش یدست  مستعصل

زد و هر کس به اتاق خود رفت.   یبود که مامان خاموش  ده ینرس  مهیاش را متوجه نباشم و به جمع بازگشتم. شب به ن یتماس بعد 

  ی ا وانهیپاسخ از فرهان! خنده ام گرفت و د ی تخت انداختم. دوازده تماس ب یرو تخت را برداشتم و خودم را    یرها شده رو  یش گو

نخوانده از فرهان   ام یبودند چهارصد و نود و هفت پ خته ینمک ر یحساب ایو سان ن ینثارش کردم و صفحه تلگرام را باز کردم آفر

ها متوجه   امیشدن پ  ک یخواست با دو ت ی. دلم نم م کدام را باز نکرده بود   چیارسال کرده بود و من ه م یسه ماه برا یداشتم که ط 

بود که   یدانم چه حس  یدارد! اما امشب نم ی تیاهم شیحرف ها میخودش فکر کند برا شیخوانم و پ ی را م شیها ام یشود که پ

 . ردمرا کنار گذاشتم و خودم را به دست خواب سپ ی کردم و گوش   ی خوددار ی ها ول امیاز کردن و خواندن پزدم به ب یدل م 

و عاشق رشته اش بود برعکس   خواند ی م یرفت. روانشناس   یاو هم کالس داشت و به دانشگاه م میاز خانه خارج شد  ایهمراه رو  به

خواست به اتابک   یاز طالق باز سمتش رفتم لج کردن با اتابک بود. دلم م بعد  نکه یا ل یبودم و تنها دل زاریب یمن که از حسابدار

که چشمم به   م یاز در خانه دور نشده بود یام. هنوز چند قدم دهیکه منعم کرده بود رس  ییزهایچ  امبفهمانم که بعد از او به تم

جا   ک یگرفت. باالخره  نش یاش را از ماش   ه یرا باال زد و تک نکشیدر کنارم ع  ایرو دن یبلند فرهان افتاد. با د یشاس  یمشک نیماش 

 شد و گاز داد و رفت.  نشیسوار ماش  یالعملعکس چ یه یو ب د یشعورش رس 

 آقافرهان نبود؟!  انایآقا اح نیفرهاد گفت: ا یخال یرا از هم باز کرد و با اشاره به جا  ایرو ی لب ها ی قیعم لبخند  

 دادم: چرا خود رو مخش بود.  قروچه کردم و پر حرص جواب  دندان 

 بودا!  پیخوش ت -
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 را تاب دادم.  میها چشم 

 ! رهیبره بم -

 .میستادی ا یخداحافظ ی شد برا یاز هم جدا م رمان یکوچه مس سر 

 جوون مردم و!؟ دور از جونش.  ی کارش دار یچ-

 . گهیبرو د  شه یم رتی . دایرو ی زن یچقدر حرف م -

 کرد.  یحرف زدنم خنده ا  یحرص به 

 ؟ی تا ساعت چند کالس دار -

 تا چهار. چطور؟  -

 .  مید ینخر یچ یهنوز ه دهی. دو ماه به عد یخر م یدنبالت بر امیمن تا دو کالس دارم تموم شد م -

 نبود!  ی زیسخت پسند واقعا هم چ یایتکان دادم. دو ماه در نظر رو یسر

 نه! ا یدارم  حوصله اش رو نیقبلش زنگ بزن بب ی باشه ول -

ساعت چهار در   ستیدر کار ن یداشت گفت: زنگ   یمخالف من قدم برم ر یکه به مس  یتکان داد و در حال ی دست  اخم پر

 دانشگاهتونم.

 ا؟ یزدم: رو شیصدا  عی خدا سد راهم بود، سر ی شه یفرهان که هم ی ادآوری با 

 . د یو سمتم چرخ ستادیا 

 جونم؟  ه؟ یچ -

 . امیکن خودم م  جیدنبالم. اسم پاساژ رو برام مس  این -

 . میتکان داد و از هم جدا شد  ی موافقت سر به

آن دو باز چشمم به جمال فرهان روشن   یبه جا  ی چشم گرداندم ول ایو سون ن یکردن آفر دایپ ی محوطه دانشگاه رفتم و برا داخل 

 و بروم که سد راهم شد.  رمیبگ  شیشد. خواستم راهم را پ

 بد اخالق!  ریخانم خانما صبحت بخ  سالم-
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 نثارش کردم.  ظ یپرغ یغره ا  چشم

 

 برو کنار لطفاً. -

 . ومدهیپارسا ن -

 ه؟ ی: پارسا کدوم خردمیحواس غر یب

 ... ریشد و با تواضع و ادب شروع به صحبت کرد: سالم استاد پارسا. روزتون بخ دهیبه پشت سرم کش نگاهش 

چرا او   دانمی. فقط نم دمیخودم را کنار فرهان کش یبود؟! به جان کندن ده یشن ی عنیافتاد. جرات برگشتن نداشتم.  ن یزم ی رو قلبم

 را پناه خود انتخاب کردم! 

  کیخونم به جوش آمد و خواستم  ادیو سر کارم گذاشته است. از حرص ز  ستیدر کار ن ییکه پارسا  دم یاش به هوا رفت و د قهقه 

  ی لیفقط چند گام بود و خ ی ول دمیدنبالش دو  می که درش بود  یحواس به مکان یپا به فرار گذاشت و من ب  فصل کتکش بزنم که 

کفرم درآمده بود به کالس رفتم. آمارش درست بود؛ استاد پارسا  شیخنده ها یکه از صدا ی شدم. در حال تیمتوجه موقع  عیسر

 به کالس رفتم.  ی درس بعد  ی داشت و دو ساعت در نمازخانه به استراحت گذشت و برا بتیغ

 

گفت:   ن یرو به آفر  د یام که رس  یکنار  یسمتم قدم برداشت. به صندل می قبل از ورود استاد فرهان به کالس آمد و مستق   هیثان چند 

 به من؟  د یجاتون رو بد  شه یخانوم م نیآفر

وار   د یکنار گوشم تهد   عی از سمتم سر ی و مانع بلند شدنش شوم که خم شد و قبل از هر واکنش رمیرا بگ  ن یدست آفر خواستم 

 ابا ندارم!  یکار چی که از ه ی دون ی بوسمت! م ی همه م ی جلو اد یدرب کتیزمزمه کرد: به خدا کژال اگه ج

  چیه ی را ب شی جا نیندم. آفرحرکت ما ی خواست کند به وضوح حس کردم و ب ی که م  یشدن بدنم را از ترس و تصور کار  منقبض 

گرفته بودم نثارش   اد ی یو هفت سال زندگ   ستیب نیرا مشت کردم و در دل هر چه فحش در ا میبه فرهان داد. دست ها  یحرف

  س یمن اخم به تدر ک یآوردم و با  یخود نم یبه رو  ی به فرهان بودم ول هابچه  یخندان و چشمک ها یهاکردم. متوجه نگاه 

  ز یم ی رو  یفرهان در کنارم مانع فهم درس بود. کاغذ  ی دادم و اال حضور اجبار یاستاد گوش سپرده بودم و فقط هم گوش م 

 به سمتم خم شد و نامم را آهسته صدا زد: کژال؟  یمقابلم گذاشت و کم

 نگاهش کردم. لب زد: بخونش.  یز یدندان گرفتم و از ترس آبرور  ریرا محکم ز لبم 
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 مثال!  می نکن. سر کالس  ی زیآبرو کنم ی فرو خوردم و به التماس افتادم: فرهان خواهش م انهیدهانم را ناش  آب 

 نشست. شیجا در  صاف   گذاشتم!؟ واقعا بچه بود!  یدلم م  ی لبخندش را کجا  ی نیریزد! ش  ن یریش  یلبخند 

 اجبار برگه را باز کردم و خواندم. به 

 

  ییاین  اگه  شاپ... ی کاف ایساعت شش ب یاگه نخون  ی و بخون ی تلگرام رو باز کن  یتو ی ها امیپ ی بود: تا ساعت پنج وقت دار نوشته

 حرف هام رو بزنم.  یساعت هفت در خونتونم که حضور

شد که   د ی که درد فکم انقدر شد  ییکنترلشان نداشتم تا جا ی رو یااراده  چ یو ه شد ی م دهیهم ساب یاز حرص رو  میها دندان 

اش را   ییلخت و خرما ی موها خواستی فرستادم. دلم م رونیخودشان خود به خود از هم فاصله گرفتند و نفس حبس شده ام را ب

کرده بود   یام خورد کنم. با خودش چه فکر  ی در پ  یپ ی دستش را با مشت ها ک یو  د یفس  یبکنم و دندان ها شهیدانه دانه از ر 

را انجام دهم. سرخود کارم را   خواستی که دلم م  ییاز کارها کی چیشد ه ی و نم  میر کالس بودکرد!؟ د یم  دمیطور تهد  نیکه ا

کلمه از نوشته هات رو   ک ی ی حت ؟یوند در آوردن حرصش نوشتم: تا کالس چندم خ   یچفت کردم و برا  شیکندم و در انتها

 نتونستم بخونم.  

  ی مقابلش گذاشتن را هم ندادم. خودش شش دانگ حواسش بود و م زی م  یبه خود زحمت رو  یرها کردم و حت  زیم  یرا رو  برگه 

نگاهش کردم تا عکس العملش را   یچشم  ریبرگه را برداشت. ز انه یموذ  یزدم با لبخند  یداشت. همانطور که حدس م  ی دانم بر م

و   د یرا در هم نکش شیابروها یاز ناراحت یماخ چینخورد و ه یحرص چ یتصورم ه  ف. برخال نمیام به چشم بب که یموقع خواندن ت

  به را توجهم و  گرفتم  چشم کرد   برخورد  سنگ  که به  رمیت  یِصدا زد و شروع به نوشتن کرد. از ناراحت ی ب ی برعکس تک خنده ا

خوش و  خط  دن یافتاد و از د نییپا اریختا ی مقابلم قرار داد. سرم ب ز یم ی رو یگریزود برگه د  یل یاستاد دادم. خ یها صحبت

اش نشست. دستپاچه از   روزانه یلبخند پ یو رو   د یاراده نگاه مبهوتم چرخ یکه بود؟! ب گر یبشر د نیگرد شد! ا  میچشم ها شیبایز

انداختم. قلبم   ن یزم ی ام سر چرخاندم و برگه را که مضمونش همان متن قبل بود در مشتم مچاله کردم و رو خته ینگاه افسارگس

  یبه چشمم عاد شیاز کارها کی  چیکه کنارم نشسته بود و ه ی از وجود مرد مرموز ایدانم از حرص بود  ی . نمد یتپ  یم  یبه تند 

 گذشتی . هر روز که م سد یاولش را آن طور خرچنگ قورباغه بنو غامیپ ی یبایز نیبه ا یداشت با وجود داشتن خط ی لینبود چه دل

 دلم آشوب تر!  وشد   ی م  شتریترسم از وجودش ب

طور با سرعت    نیگرفتم. هم  شیاز دهان استاد کوله ام را برداشتم و راه خروج را در پ د یخسته نباش   ی محض در آمدن جمله  به 

بودم او که خبر   یهم کفر  نینکردم. از دست آفر یتوجه  یول دمیرا شن  ایو سون  نیآفر یکردم که صدا زدن ها   یم  یسالن را ط

شد و به   دهی. بند کوله ام کشدادی را به او م شیو جا شد ی بلند م د یدهد نبا ی آزارم م الشو اعم زارمیبشر ب نیداشت چقدر از ا

 به خدا روم نشد بهش بگم نه.  د یو نفس نفس زنان گفت: ببخشقرار گرفت   میرو به رو  نی. آفرستادمیاجبار ا
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 پاکشان کردم.   عی صورتم روان شدند و سر ی چاره ام رو  ی خسته و ب یحبس شده در پشت پلک ها یها اشک 

 .ستین یموجه ل ی. روم نشد دلیشد ی بلند م د ینبا نیازت دلخورم آفر-

 . د یببخش کردم غلط   و ناراحت لب زد: شرمنده 

 تکان دادم.  یسر  یکه دلم پر بود ول نیا با 

 نگو.  یجور  نینداره ا بیع -

 . یبرم آبج تییایو گفت: قربون دل در د یآغوشم کش در 

 

از   شتر یند و بخوا ی برگه را م ی کس د یبه کالس برگشتم. نبا نیو آفر ایتوجه به سون   یو ب ع یسر ز یم ر یمچاله شده ز  یبرگه   اد ی به

به دست با   کیبچه ها بلند شد و نگاهم سمت فرهاد که ماژ غ یدست و ج ی شدم به محض ورودم به کالس صدا یتابلو م  نیا

را نوشته بود و در آخر   ی آدرس رستوران شیبایشد. با همان دست خط ز  دهیکرد کش ی م میبچه ها تعظ یدندان نما برا   یلبخند 

 نوشته اش کرده بود.  ی  مهیعاشقتونم را ضم

در    یبرگه ا ی شد ول دهینشسته بودم کش شیکه رو ی صندل ر ینشد و نگاهم به ز دمیعا ی زیچ شیتخته و کارها   یاز آدرس رو   

  ن یو آفر ایز کالس خارج شدم. سونخود فرهان برش داشته باشد و ا د یدادم که شا د یکار نبود. آه از نهادم بلند شد و به خودم ام

 هم در موازاتم قدم برداشتند.  

 کالس؟  ی شد؟ چرا برگشت ی: چایسون

 برداشته، نبود.  یدونم ک   یانداخته بودم. نم نیزم  یبرگه مچاله شده رو  ه ی -

 ؟ ی: همون که فرهان بهت داد و مچاله ش کردنیآفر 

 تکان دادم.  ی حرص سر با 

 آره همون.  -

 که!   خودش برداشت -

 لب زدم: خوب خداروشکر اریاخت یب 

 .د یصورتم را کاو یبا ناراحت نیآفر 
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 بود مگه؟  ی چقدر رنگ و روت زرد شده! اون برگه چ -

 به گلوم چنگ زد.  بغض 

 . د یو نگاه کن  د یفقط صبر کن  افتهیکه به غلط کردن ب  ارمیسرش ب ییکنه! بال ی م د یکثافت احمق منو تهد -

 ه؟ ی تخته نوشته بود چ  یآدرس رستوران که رو   ی  هی : قضدمیو پرس   ستادمیتخته ا  یآدرس رو  ی ادآوری با 

 ؟ یخور ی با من من گفت: اگه بگم حرص نم ایسون

 طفره نرو بگو.  ایحوصله گفتم: اه سون یب

  ی کل ی نجوریا ده یبهشون صور م ستیدانشگاه ن نیا ی بچه ها باهاش که به استاد و حراست لو ندن که دانشجو یهمکار ی برا -

 کرده امروز هم بهشون قول شام داده بود.   دایهم طرفدار پ

و   ی مسخره باز ی طور برا نیدانستند پولشان را چطور خرج کنند و ا یکه نم  یی اراده مشت شدند. حالم از آدم ها یب میها دست 

 خورد.   یکردند به هم م  یحرام م حشان یتفر

  ی . بامد یدم پرم ن گر ید م یو تا ساعت چهار و اتمام کالس ها نمیرا شکر خودش متوجه شده بود که چقدر از دستش خشمگ  خدا

که   ی سوار اتوبوس شدم و سمت آدرس  ابانی کردم و سر خ یخداحافظ نی و آفر ایدر دانشگاه با سون یتابلو اش جلو  نیتوجه به ماش 

 شدم. یکرده بود راه  امکیپ م یبرا ایرو

قطع کن   دمت یجواب داد: د دهیمجتمع شماره اش را گرفتم و تلفن همراهم را کنار گوشم قرار دادم. به بوق دوم نرس   کیزدن

 شارژت نره. 

و با صورت خندان   دم یو به عقب چرخ دم یکش  یغی ج ترس  از . خورد   دو کتفم  انیبه م  یرا در اطراف گرداندم، ضربه ا چشمم 

 رو به رو شدم!  ایرو

 

 ترسوندمت؟ -

 سالم.  ک یجواب سوالش با شماتت جواب سالم نداده اش را دادم: عل یجا به 

 شد. ق یصورتم دق در

 شده؟ ی زی. چیرنگ به رو ندار -
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 که گذرانده بودم حالم بدتر شد. ی روز منحوس  یادآور ی از 

 . یجور هی فقط حالم رو خوب کن   اینپرس رو ی چیه -

 مجتمع سوق داد.  نییمت کافه پالرزانش را س  نگاه 

 ؟ یخور  یم  جیآب هو -

راه خوب کردن حالم را    نیو بهتر جمی عاشق آب هو دانستیبهتر شد م ی جمله اش باعث خنده ام شد و حالم کم کی نیهم

 رفت خنده ام انداخت. یم  بودنم  شکمو سمت  در هر حال به   رکشیهم که فکر ز ن یکرده بود و هم دایدرست پ

 با آرامش تکان داد.  یو سر د یام خند خنده  دنید از 

 . باشه؟ یپرسم تا شب که خودت بهم بگ  ی نم ی زیچ -

 شد. لیام به لبخند تبد  خنده 

 باشه عشقم.  -

  ی دو نفره ا ز یپشت م ی صندل ی رفت و من رو یبستن  جیدادن سفارش هو ی برا ایو رو م یشاپ رفت یکنار هم داخل کاف  در 

ربع وقت داشتم   ک یربع به پنج بود و فقط  ک یشد.  ده یسالن کش یبه سقف در گوشه   زانینشستم و نگاهم به ساعت بزرگ آو

موکول کردم و به   گر ید ی که گرفته بودم حرص خوردن را به زمان یم یتصم ا فرهان را بخوانم. ب امیکه چهارصد و نود و هفت پ

  یم  رونیخوش فرمش ب ی نیشد و آتش از دهان و ب یزخم خورده م یاژدها  هیشب جذاب فرهان که مطمئناً ساعت پنج ی چهره 

ساعت هفت   یبرا  دش یکرد آن هم تهد  ی نگرانم م زیچ ک یجا خوش کرد. فقط  م یلب ها ی پر از لذت رو یزد فکر کردم و لبخند 

  رونیب یهمه رو امشب قبل از ساعت هفت بکشون ی جور ه ی ی تون  یم ای مقدمه گفتم: رو  یب م یو نشستنش روبرو  ایبود! با آمدن رو

 از خونه؟ 

 .دند یباال پر شیابروها 

 ! ؟یچ ی برا -

 ؟ یتون  ی. مگمیبعدا بهت م-

 ام شد. ره یخ موشکافانه

 شه؟ یبه فرهان مربوط م-
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 تکان دادم.   د ییتا یبه نشانه   یسر 

 شده.  یکژال. بهم بگو چ  یکن  ی نگرانم م یدار  -

  ی من دلم م ی ول م یایاز در صلح در ب گفتی و م  کردی فرهان مخالفت م  ی گوش مال ی گفتم مطمئناً با راهکارم برا  یدانم اگر م  یم

نکند   د یبه در خانه مان آمدن تهد  ای دنیمرا به بوس  گریتا حد و حدودش را بفهمد و د اورم یرا سرش در ب دش یتهد  ی خواست تالف

 ارزش قائل نشده ام. یزیشپ دش یتهد   یو بفهمد که من برا

 نه؟  ای یتون  ی : مدمیحوصله پرس  یب 

 مثبت تکان داد.  ی به نشانه  یکه جوابش را نخواهم داد و سر  د یفهم

 

االن   نیبه فکر پادرد و کمردرد خاله است هم یشناس  یشام. مامانم که م  ی برا ره یزنم به خاله که زنگ بزنه دعوت بگ  یزنگ م -

 . نهیرک غذا رو ببکه خودش تدا ره یافته م یراه م 

  یها و شوخ ی تماس را برقرار کرده و با لودگ ایبه ناچار موافقت کردم و رو ی که دلم با به زحمت انداختن خاله رضا نبود ول نیا با 

  نیخواهرم خنده ام گرفت و در همان ح ی رفتن نزدشان را بدهد. از زبل  شنهادیکرد که خاله خودش پ یکار  ز یتم یلیخ شیها

ام را از کوله ام   ی بکشم. گوش  غی ج یدن عقربه ها که ساعت پنج را نشانگر بودند دلم خواست از خوش ی نگاهم به ساعت افتاد و از د

  یکرد و لبها تماس را قطع ایتر شد. رو ظ یلبخندم غل  "رو مخ"  نیآنال تی وضع  دنیآوردم و صفحه تلگرام را باز کردم و از د رون یب

 . رددلم را ب  شیگونه ها  یکوچکش به خنده کش آمد و چال ها

 زد.  یچشمک

 ! هی خونه خال گه یساعت د م یحل شد، ن-

 لذت بردم.   رش ینظ ی گذاشتم و از طعم ب م یلب ها نی ام را ب ی بستن جیهو یتو  ین

و   ستادم یا ین یتریگذر زمان از دست مان خارج شده بود. مقابل و  ایرو ی ها ی و با شوخ م یرفت  یم نیی مجتمع را باال و پا طبقات 

شد دو انگشت اشاره و شست را به هم چسباند و   ق یو به پانچ دق ستادیدادند از حرکت ا  ایرا نشان رو یی طال ی پانچ بلند و مشک

 ! رینظ یو ب ی گفت: عال

  یسر  یحرفه ا ی لیخ ای. رود یوشنده مخم سوت کشلباس از زبان فر متیق  دنیرفت و دنبالش روان شدم. با شن کی بوت داخل

 تکان داد و گفت: 
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 پروف کنه خواهرم.  د یاریب  د یکن  ی چه خوب، لطف م -

  ایرو یکردم هم پا  یم  یکه سع  یلباس را از قفسه برداشت و دستم داد. در حال  "بله حتما"زد و با گفتن  یجوان لبخند  پسر 

. به محض بستن در اتاق با  میلباس را از دستش گرفتم و داخل اتاق پرو رفت ستین دش یکنم تا نفهمند قصدمان خر یباز  لمیف

 که پروف کنم؟!  شیگرفت   یچ یکنم، برا  نهیلباس هز  هی د یخر  یتونم برا  ی نم ههم  نیمن که ا ای: رودمیآهسته غر یصدا

 دنشی. حاال پوش میرو زد دش یق متش یکه نفهمه به خاطر ق  نیاسه اجواب داد: و یدر هم شد و لوس و اطفار  یشینما شیها اخم

 .نستا یواسه ا م یریبگ  یتن بزن دوتا سلف  ه ینداره  یکه خرج

قرار دادن   نیتوجه به اعتراضش سمت فروشنده رفتم و ح ی بودم، خنده ام گرفت. در اتاق را باز کردم و ب ی از کارش حرص نکهیا با

 خوام مورد پسند واقع نشد.   یعذر م  یلیگفتم: خ  شخوان یپ ی لباس رو

 زد.  ی لبخند   فروشنده

 .د یکن  ضیمون تعو   گهید یبا کارها د یتون یم  د یشده. حاال اگه دوستش ندارلباس حساب ی شرمنده ول-

 : حساب شده؟!دمیاز حرفش پرس  گنگ 

 شما حساب کرد.  ی پا شیپ یی بله آقا -

 نکردن؟  ی: خودشون رو معرف د یپرس  ایرو

 تکان داد: نه متاسفانه.  ی سر روشندهف 

  رونیب کی گشتم گرفت و از بوت  یم ای پاکت لباس را برداشت و با تشکر دست من را که در فکرم به دنبال جواب سوال رو ایرو

 .د یکش

 

 .  دمیکش  رون ی محض بستن در پشت سرمان دستم را از دستش ب به

 حساب کرده؟  ی . کایرو  نم یصبر کن بب-

 را گرفتم و دنبال خود کشاندم. ایپرتاب کردم. دست رو  نیزم ی رو ظ یو با غ دمیکش  رون یرا از دستش ب پاکت

 !یدستم و کند   وونه؟ی چته د -
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! مطمئنا هنوز تو پاساژه و منتظر عکس العمل من.  ه؟ی که حسابش کرده ک  یاون می کشف کن ییجا ی مغازه ا هی  م ینگو بر یچیه-

 کرده.   یرو برداره و ببره و بفهمه چه کار زشت شی کش شیپ ی و تهفه  ادیبذار ب

 زد.  یلبخند  

 !ایزبل شد -

 رفتم. کی همان بوت یدر روبرو   یا یحوصله داخل مانتو فروش  یب

 چاکت باشه!  نهیعاشق س  نیکرد و گفت: نکنه کار ا  زیآمد و چشم ر  دنبالم

 فرهان؟! -

 شاپ منتظر منه.   یمغازه مقابل بود ادامه دادم: نه بابا اون االن تو کاف  نیزم ی که نگاهم به پاکت رو همانطور 

سمت   ا یرو می رفت رونینبود و ب زیماندن در مغازه جا نیاز ا شتریکه سراغ پاکت برود نشد. ب ی از کس ی خبر یگذشت ول ی ربع کی

پولش   ای یکار رو کرده. بعد به خودش پس بد  ن یا یچ ی بوده و برا یکار ک یتا بفهم  ینگهدار یبرش دار د یپاکت رفت و گفت با

 . ستین یکار درست  انداختنشدور   ینجوریباهاش. ا یرو حساب کن 

  بیج ام را از  یزد. گوش  ی و سرکه جوش م ر یربع به هفت بود و دلم مثل س  ک یام کردم.  ی به ساعت مچ یبود. نگاه ایبا رو حق

  ک یبودن خانه راحت شد اما هنوز  یاز خال الم یپاسخگو نشد و خ یو شماره خانه را گرفتم. خدا را شکر کس دمیکش  رونیمانتو ام ب

اراده برگشتم و نگاهم به   ی فرهان مورد خطاب قرار گرفتم. ب ی آشنا یبود که با صدا نگذشته دنمیهم از نفس آسوده کش  قه یدق

 به ساعت مارک دور مچش اشاره کرد.  ردینگاهش را بگ  یرگیکه خ ن ینگاه غمزده اش گره خورد. بدون ا

 چانه ام زد.  ریبرد دست ز نیمان را از ب نیقدم ب کی . دمیرا در هم کش میها اخم

 .ی ربع وقت دار کی کمتر از  -

نامحسوس   یبه دست کنارمان قرار گرفت و رو به فرهان سالم کرد و با دقت ول  پاکت ایخودم آمدم و دستش را پس زدم. رو به 

خوش   دارتونیشما؟ فرهان هستم از د ن یخوب ا، یمشغول براندازش شد. فرهان هم با تواضع جواب سالمش را داد: سالم خانم رو

 وقتم. 

پاسخ به تعارفات   ی برا ی فرصت ایو رو  دمیکش ایآقا از دست رو  ینطق کردن ها ان یشناخت! با حرص پاکت را م یرا هم م  ایرو

 محترم؟  ی زدم: آقا شیو صد در صد کار خودش بود! صدا شکی نکرد. ب دایفرهان پ

 دوخت.  میزاغش را به چشم ها یهاچشم 
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 جانم خانم محترم!  -

 . اوردیکردم. خم به ابرو ن  شیاره نییحفاظ به پا  یاز سر گرفته بود. پاکت را باال آورده و از باال طنتیش  باز 

 ! یکن  یمن دخالت م   یبه بزل و بخشش جناب ندارم دفعه آخرت باشه که تو کارها یازیمن ن -

 ؟ ینگرفت  یرو جد  ادداشتم ی ی چ ی : براد یخونسرد پرس  میتوجه به حرص خوردن ها  یب

 ترسم.  یهم نم یچی کنم، از ه  یدلم بخواد مکه هر کار  ی دون  یکج شد و ادامه داد: م ی ا انه یگرد و پرش به لبخند موز  یها لب

داشتم. چانه    م یداغ شده بود و احساس حرارت و سوزش در صورت و کف دست ها ت یتر شد، تمام تنم از عصبان ظ یغل میها اخم 

 تا راه نفسم باز شود.  دمیکش  نییپا یمقنعه ام را کم ی

بود را کنار زد و خواست پشت گوشم مهارش کند که با کف   خته ی صورتم ر ی که رو گوشمیلخت و باز  یآورد و موها شیپ دست 

 تفاوتش براق شدم.  ی نداد. به نگاه ب یتیو اهم د یبه دستش زدم. دستش را پس کش ی دستم ضربه ا

 ! ین یب یحد خودت رو بدون وگرنه بد م -

 

 .د یحرف بزن د ینیخلوت بش یجا ه ی م ی نند برک  یهمه دارند نگاهتون م  ه یجا مکان عموم نیدخالت کرد: کژال آروم تر ا ایرو

 ندارم.  یحرف چیلجاجت گفتم: من ه با 

  ی نکردم و نم نییخودم تع ی برا ی حد و حدود چیگفت: من در برابر تو ه  یو با لحن آرام د یکش شی موها  یالبه ال ی دست فرهان

  ی در خونتون حرف هام رو به بابات م رمی م یتو! اگه االن به حرف هام گوش ند  نم یمن ا  نیا یعل ای ی کن  کاریچ یخوا  یکنم م

 زنم. من که... 

 ترسم و شجاعتش را رخ کشم کند!  ینم ز یچ چیمن که از ه د یبگو خواستی البد م دم؛ یحرفش پر انیم  ظ یغ با 

اون دست به حرف زدنش از بابام بهتره! سه ماه تمام تو دانشگاه آبرو برام   ادیزنم داداشم ب ی چرا با بابا؟! صبر کن االن زنگ م-

رفتارهات مثل بچه   ی زنند، همه  ی و راجع بهمون حرف م دن یها همه با دست نشونم م ی تا ترم آخر ر یها بگ  ی. از ترم اولینذاشت

 ! یساخت مسخره ش رو درآورد  ید کم  لم یازش ف شه یهاست و م

  ی حس کردم از حرص خوردن من لذت هم م یلحظه ا ی نبود و حت الشیخ ن یخود فرهان ع یبا شماتت اسمم را صدا زد ول ایرو

 برد! 
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 . د یکرد و از دستم کش ی دست شیپ ایام را دست گرفتم. رو  یگوش  

 . ایگفتم: بده به من رو  یداد کنترل شده ا  با

تا   د یبا هم حرف بزن ستیبهتر ن  گم یم ی. خوبه؟ ولد یزنم به سع ی زنگ م کژال! آروم باش خودم االن   ی بابا آبرومون و برد سیه -

 د؟یبکش هی رو به قض هی بق یپا نکهیا

 .د یرا از دستش گرفتم و خواستم رمز را وارد کنم که باز از دستم کش یحرص گوش  با 

 ! هی کنه حاال موضوع چ ی فکر م ، یکن  یم  کیرو تحر د یسع یا  یزنم. تو عصبان ی خب االن زنگ م یلیخ-

 اش شد.   یفاصله گرفت و آهسته مشغول صحبت با گوش  ایاش را به حفاظ داد. رو هی خونسرد و آرام تک فرهان

 کنم!   یمن رامت م  یکژال ول   یچموش  یلیخ-

 را نشانه گرفتم. شیو با نفرت چشم ها  ستادمیاش ا نه یبه س   نهیو س  دمیچرخ

 مواظب حرف زدنت باش. ی د داره! چموش خودتو نه وجو دمیتر از تو نه د ت یشخص یب-

در او    میها یکدام از اخم و تخم ها و کم محل   چیکرد. ه  یآرام کردنم ترس را قالب وجودم م یداشت که به جا یآرامش نگاهش 

و من   ستادی ا د یبه انتظار آمدن سع ییساعت با پررو میبه ن کیزد. نزد  یاثر نداشت و همچنان خونسرد و آرام حرف خودش را م

 . ردیصورت بگ  یی دعوا دمیترس   یآشوب بود و م دلم هم نخواستم جا بزنم و ماندم گرچه 

خوشحال   یکار را کرده از طرف  نیکه به عمد ا دم یفهم ایرو یبا اشاره چشم و ابرو  یتعجب کردم ول  د یسع یبه جا نایآمدن س  با 

و   کرد ی فرق م نایمسخره بفهمد البته س  یعشق و عاشق  یماجرا  نیاز ا ی زیچ ی واست کسخ ی هم ناراحت دلم نم ی شدم و از طرف

 نبود.  ی هر کس

  ی: مشکلد یپرس  یکرد و بعد سمت من قدم برداشت و بعد از سالم و احوالپرس   یسالم و احوالپرس  ایاول از همه با عشقش رو نایس 

 خوشگله؟  ی اومده آبج شیپ

 

را   میخودم را گرفتم به فرهان اشاره کردم و گره ابروها یجلو  ی را به من، تکرارکرد خنده ام گرفت ول د یکالم سع که یت نکه یا از

 کردم و فرهان را نشان دادم.  شتریب

 بپرس!  شونیاز ا -



 من باش  یتو فردا 

57 
 

به غبغب انداخت و به سمت   ی ! بادیناموس  ی سوسول را چه به دعوا ی نایفرو رفته بود و اال س  د یدر نقش سع  یلیخ گرید نایس  

 ام بود رفت.  رهیخ یرهان که با پوزخند حرص درارف

 ؟ یکن بچه پررو. خودت مگه ناموس ندار   شیچشات و درو -

 داد.  نایحوصله نگاهش را به س  یخونسرد و ب  فرحان 

 ؟ یجنابعال -

 ...یایدور و برش ب گه یبار د هی . هیکه ازت شاک یخانم ن یبرادر هم-

 حرفش آمد و به تمسخر گفت:  انیم

 داداش.  دم یباشه باشه ترس  -

شد و   انشانیمفصل م  ی شروع دعوا نیاز پشت سر هلش داد و هم نایرا کنار زد و سمتم آمد و تا خواست حرفش را بزند س  نایس  

اهل دعوا نبود   نایس  ی گفت: وا یبا ترس و نگران ایدورشان را گرفتند. رو ی ری گ انه یم ی برا ی ادیز ت یجمع دهینکش  یا قه ی به دق

 . ادیکردم گفتم بهش ب یشد؟ چه غلط یجور  نیشد ا یچ

  یخون جار  دن یرساندم با د نایخودم را به فرهان و س  تیجمع ن یجلو رفتم. از ب ایرو یبه صحبت ها ت یاهم یو ب اوردم ین طاقت 

  انشانیچشمش ورم کرده بود. خودم را م یهم سرخ سرخ بود و باال  نایشدم صورت س  مانیفرهان به شدت از کارم پش ی نیاز ب

 انداختم و داد زدم: بسه تورو خدا.

 . نایول کن نبود دومرتبه داد زدم: بسه س  نایس  

 بزند که ملتمس سرم را سمتش چرخاندم. ی برد و خواست حرف نایشانه ام سمت س  ی دستش را از رو فرهان 

 .د یفرهان تو رو خدا تمومش کن -

نشستم و   نیزم  یسر خوردم و رو  وار یپراکنده شدند. درمانده کنار د تی باال گرفت و کم کم جمع میرا به حالت تسل شیها دست 

 فرهان است که کنارم نشست. دمیعطر خاصش فهم یبودم. از بو  زاریاز تشنج ب شه یقرار دادم. هم م یزانوها ی سرم را رو

 ! یگفتم چه برسه به کتک کار ی بچه سوسول داداشته تو بهش نم ن یدادم ا ی رصد احتمال مد ه یاگه -

 دانست.    یام م  یاز من و زندگ زهایچ ی لیگرفتم. فرهان خ ی دست کمش م  شهیهم چرا 

 زد: کژال؟ میو آهسته صدا یدهم با نگران  یجواب نم د ید ی وقت
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گذشتند و او   ی منظور از کنارم م یکه ب  یگناه   یاتابک با مردم ب یابانیخ  یدعواها  ادی. نبود خوب حالم. کردم  بلند  را سرم بار نیا

که فرهان با   دمیصورتم رود شدند و د ی رو  م یخواست. اشک ها ی چسباند افتاده بودم و دلم فقط و فقط آرامش م یبهشان م یانگ 

 ؟ ی : چقدر دوستم داردمیاراده پرس  ی چشم بسته اش شدم و ب را بست. چشم در  شیدرد چشم ها

 بلندش از هم باز شدند. ی ها مژه

 ! یتصورش کن ی تون  یانقدر که نم-

 ؟ یازت بخوام قبول کن یز یچ ه یانقدر هست که اگه  -

تکان داد. حتما متوجه شده بود که آخر    د ییتا ی به نشانه  یکه به اجبار سر  دمیو لبش را به دندان گرفت و فهم د یلرز نگاهش 

 عالمم...  ینامهربان ها

کالس... در خونمون... سر کوچمون... تو رو خدا دست از سرم بردار. من به    یدر دانشگاه... تو   این گهیبه حال خودم رهام کن، د-

 خورم. برو بذار آرامشم برگرده.  یدرد تو نم

 دستم که چفت مچش شده بود سر خورد.   یا پاک کند که مانع شدم. نگاهش رو ر م یآورد تا اشک ها ش یدستش را پ درمانده 

 ! ؟یکن  یتونم کژال. من دوست دارم چرا باور نم ی من نم  یول -

 باورم برسون.  نیگفتم: با رفتنت به ا یرحم یب با زمان با باال آمدن نگاه پرغمش هم

 کردم.  شیرها  یبلند شدم و در ناباور ن یزم ی رو از 

 

کردم.    یپله ها ط قیامان بودند سمت پله ها رفتم و منتظر آسانسور نماندم و پنج طبقه را از طر رهیکه خ   ایو رو نا یبه س توجه  یب

  یو گاه صورت آرام و خون د یدی م شیاتابک را به هنگام دعواها یافکارم نداشتم و ذهنم گاه صورت برافروخته  ی رو یتمرکز  چیه

 فرهان را... 

کردم و افکارم را پس زدم. ورم صورتش آن قدر    نایکنارم قرار گرفتند. رو به س  ایو رو  نایطبقه همکف خارج نشده بودم که س  از 

 دکتر؟  میبر یخوا یم  نا؟یس  ی: خوبدمیحال پرس  ن یبا ا ی داشته باشد ول مارستانیبه ب  ازینبود که ن

 از درد جمع شد. شیو ابروها  د یبه صورتش کش یدست 

 خدا رو!  یکه بنده    یبهش اشکش رو دراورد  ی گفت ی چ ؟ی. تو بهترستین م یزیا چنه باب -
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 پسش زدم.  یچشمم نقش بست با ناراحت ی فرهاد جلو ی خون صورت

 . یچیه -

 شماتت گرش پر از سوال بود!  یکه چشم ها ایرو  یحت دند ینپرس  ی سوال گرید

کرد. خدا را شکر سوشا و همسرش   هیآورد و صورت متورمش را توج  یخاله بهانه ا  ی برا نای. س می شان رفتبه خانه  نایس  همراه 

 از تحمل حوصله ام خارج بود.  گری د ی مالحظه ا چیحضور نداشتند. تحمل جنگ و جدال آن دو در انظار همگان بدون ه 

  مهیکرد و به سر کارش رفت. شب از ن یخداحافظ ی از شرمندگ ییایرا گذراندم. بابا بعد از صرف شام با دن یهمانیم ی جان دادن به 

فرهان شدم. پشت فرمان   نیدر کوچه متوجه ماش  نیماش  دن یچیپ ی. لحظه  میبه خانه بازگشت د ی سع نیگذشته بود که با ماش 

 .. هم از رفتار غمزده اش. د یایب  شیکه پ نیزده بود. قلبم به تقال افتاد؛ هم از ترس ا ه یتک ی صندل ینشسته بود و سرش را به پشت

و نگاه پر از حرفش   د یسرم سمتش چرخ اطیآخر موقع داخل شدن به ح ی در را باز کردم و لحظه   عی سر نیمحض پارک ماش  به 

قلبم دعا کردم که دل بکند و راحت   میآمده بود و چقدر حرف در سکوتش پنهان داشت! از صم یخداحافظ ی دلم را لرزاند. برا

 .د یفهم  یم د ی را با  نیشد و ا یبه هم وصل نم هرگزاحساس من و فرهان  ی فراموشم کند. خط مواز

به وجودم   شه یکه هم  ی. کارخواستی شدن به ماه را م ره یبرد و دلم رفتن به پشت بام و خ یتختم نشستم. خوابم نم   یرو 

آرامش در اتاق تنگ و   ی شکل گرفته بود و تقال برا ی و چون کابوس   ده یچیذهنم در هم پدر  زیکرد. همه چ ی م ز یآرامش سرر

  وار ید  یرو یزد. نگاهم سمت ساعت خرس   یسقف آسمان خدا را دل م ریز آزاد   یبود. دلم هوا ثمری ام ب یکوچک دوازده متر 

هم در آژانس   گریساعت د ک یام است. مطمئناً همه در خواب بودند به جز بابا که تا  یدوران کودک  یکودک  ادگار یشد.  دهیکش

 ما بود.   یبرا  شتر یلقمه نان ب ک یدنبال 

خارج شدم.   ی ام را پا زدم و از در ورود  یی فرو رفته بود سالن را گذشتم و در راهرو دمپا  یکیرفتم همه جا در تار  رونیاتاق ب از

طبقه دوم در   یگرفتم پاگرد اول را رد کردم و نگاهم به در ورود  شی له ها روشن شدند. پله ها را در پبرق را زدم و راه پ د یکل

که در   ز یرفتم و فکر کردم؛ چرا هر جا و هر چ ی اراده ام کند شدند و آسه آسه پله ها را باال م ی ب م یاپاگرد دوم افتاد. قدم ه

 خود پنهان کرده است! از خاطرات تلخ اتابک را در  ییاطراف من است ردپا

به انتظار   یزدم. چند قدم باالتر از در ورود رون یاز دانشگاه ب  》گذشته در مقابل چشمانم باز شد. اهیاز دفتر سرد و س  یا  صفحه 

  یکرده بود و مدام ساعتم را چک م  ر ید ی کم  می به پاساژ برو د یخر یبرا م ینوروز بود. قرار گذاشته بود د یع ک ی. نزدستادمیاتابک ا

 توجهم را از ساعت به خود جلب کرد.  ی راد م  الدیم ی کردم که صدا

 ن؟یسالم خانم بزرگ مهر خوب هست -



 من باش  یتو فردا 

60 
 

نگاه   ینی اعمالم با بدب یشده بود که اتابک شکاک است و به همه   رم یدستگ  یاد یزددم. تا حدود ز  شیبه رو یکم جان لبخند  

  الد ی ادب به م یبود و هم از رو  ابانیاتابک به خ  دن یکه حواسم از ترس سررس   یزند. در حال  یتهمت م ی رحم یو با ب  کند ی م

 عجله دارم تا زودتر حرفش را بزند.  ی و در آخر اضافه کردم که کم دم اش را دا یجواب سالم و احوالپرس  ی مراد

 و سمتم گرفت.  د یکش  رونیب فش یکرد و کتابم را که ترم قبل امانت گرفته بود از داخل ک یخواه عذر

 

 به کل فراموش کرده بودم که بهتون برش گردونم.   دمیهام دکتاب  ن یب روزی کتاب رو د   نیشرمنده من ا-

 نداره. منم الزمش نداشتم پاسش کرده بودم.  یکنم اشکال  یخواهش م- 

 کردم.  یخوام سهل انگار ی به هر حال عذر م -

  ی بزرگ شود گفتم: خواهش م یاتابک شر دن یکه ممکن بود با سر رس   مانیختم گفت و گو یگذاشتم و برا فم ی را در ک کتاب 

 کم عجله دارم.  ه یبا اجازتون من  د یندار ی کنم. اگه کار

با فاصله از ما پارک شده بود   یاتابک که کم نیشد و متوجه ماش  دهیکش ابانینکرده بودم که نگاهم سمت خ افت یجواب در هنوز

فاصله گرفتم   یمراد  الد یاز م  ی سرسر یخداحافظ کیگره خورده اش دور فرمان قلبم به تقال افتاد و با  ی دست ها  دنیم و با دشد 

نکرده بودم که بخواهم   ی کاربد   کردم به ترسم غلبه کنم من یرفتم. سع نشیسمت ماش  دهیلرزان ترس  ی تند ول ی و با قدم ها

از دهانم خارج نشده بود   مهینشده بودم و سالم نصف و ن رینارش نشستم. هنوز کامال جاگک یصندل  یبترسم! در را باز کردم و رو 

که از نوع قبل    ی نزد و با آرامش ی حرف میبه خانه برس  تا . د یپرده گوشم را خراش  شیها کیالست یکنده و صدا  شیاز جا نیکه ماش 

  شیبه سرعت برق آسا میهاکرد و به اعتراض   یربعه را سه سوته ط  ک ی  ریو مس د یکش ییها ال نی ماش  ان یاز طوفانش بود از م

بود که از   شده از دستش، به ترسم اضافه  یناراحت م یهم نشان نداد چه برسد به توجه و پاسخ! داخل خانه رفت یواکنش یحت

. سمتش ختیم فرو ر شد و همزمان قلب دهیکنارش گذشتم و خواستم خودم را در اتاق خوابمان آرام کنم. بند کوله ام کش

 راه انداختم.  ی دامن بزند. بحث مسخره ا ضش یخواستم متوجه ترسم شود و به شک و افکار مر ینم دمیچرخ

 . از دستت دلخورم. بذار برم. یجواب سالمم رو هم نداد  یتند اومد  ی لیخ -

اش که بهوقت   یعسل یا از چشم ها کوله ام را باز کرد. نگاهم ر  پیدر نگاهم ز ره یدرشتش نقش بست و خ ی لبها ی رو یپوزخند  

 بود دادم.  ده یکش رونیب  فمی و به دستش که کتاب را از داخل ک  دمیماند دزد یگرسنه م  ر یش  یبه مانند چشم ها ین یشک و بدب

 ه؟ ی چ نیا -

 زدم.  یشینما یلبخند  
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 ! هی مداد رنگ -

 ه؟ یک  ی: براد یپرس  یبا خونسرد ختنمیتوجه به نمک ر یب 

با بد رنگ   ی هر موضوع کوچک و بزرگ ی طور برا ن یمان گذشته بود و بارها و بارها هم ی . شش ماه از زندگد یاز سرم پر ی لودگ 

 در حفظ آرامشم کرده بودم.   یشش ماه را سع  نینگاه کرده و قضاوتم کرده بود و من تمام ا نک یع نیتر

 

 خودمه.  یبرا-

. ادامه دادم: ترم قبل  ستیدر پشت ماجرا ن  یدهم تا باور کند که موضوع بزرگ  حیتوض شیبهتر است خودم برا د یکردم شا فکر 

 افتاده آورده.  ادش ی. امروز تازه ارهیرفته بود پس ب  ادش یکتاب رو ازم امانت خواست و من هم کتاب ر بهش دادم.   نیا ی مراد یآقا

  دش ییحدس زده و مهر تا ییده و چه داستان هادر ذهنش کر ییهاکه حاال چه برداشت  زدی به ترسم دامن م بش یعج یخونسرد 

 است!  دهیکوب

 همه دانشجو تو کالس هست.  نیچرا از تو گرفته؟ ا -

 پنهان کنم.  دش یشده در وجودم را از معرض د جاد یا یکردم سونام  ی م  ی در آرام نشان دادن خود داشتم و سع یسع همچنان 

که    ارهیبود برداشته بود. فرداش گفت الزمش داره بخونه بعد م ده یونم دخوب اون روز من کتابم رو تو کالس جا گذاشته بودم ا -

 افتاده بود و اوردش داد بهم.   ادش یوتازه انگار  اورد ین گهید

  ی مراد الد یباز کتاب جفت کرد و با خم کردنش تمام صفحات را ورق زد و از نظر گذراند. در دل دعا کردم م یرا به لبه   شصتش 

را از منفجر نشدن اتابک   نیهوس شماره دادن در جزوه را نکرده باشد)!( و خدا را شکر که نکرده بود؛ امزحک  یچون دانشجوها

را باز و کتاب را داخل سطل   نکیس  نیی پا نتیشد. درب کاب دهیو نگاه من دنبالش کش  فتادمتوجه شدم. سمت آشپزخانه راه ا

گفت و سکوت در   ینم  یز یکه چ نیاست. ا نیکه تا سه روز و بساطم هم دم یاتاق خوابمان شد و فهم ی زباله پرتاب کرد و راه

سازد و هر دم به ساخته   یکه آورده ام م  یل یدل  جز ی لیدر افکارش دل دانستمی کرد چرا که م  یآشفته ام م  شتریگرفت ب  یم شیپ

 دهد.  یو پر م اش بال 

 امان من!   ی ب یکه رسمش سکوت اتابک بود و دلشوره    یشکل نیشکل گذشت، بدتر نیروز به بدتر سه 

 : کجا؟د یپرس  شیدر صدا ی حس چیه ی رفتن به دانشگاه بودم که آرام و ب یچهارم موقع آماده شدن برا روز
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ازدواجمان گفته   لیکه اوا  یبچه گانه ا  "دارم صد تا دوستت"کردم آن  ی رحمانه سکوت را شکسته بود. حس م ی بد و ب چه

!؟ من با تمام وجودم عشق را تجربه  رودینم  ن یگفته عشق از ب  یرو به کاهش است... اصال چه کس ش یبودمش، دانه دانه با کارها

  یدر نم میو صدا دم یکش ی کرد و چه بد زجر م ی م ی کشاند و با آزارم سالخ  یمسلخ م بهکردم و حاال اتابک با رفتارش عشقم را 

 ام محل سگ هم ندادم.  نهیآمد! بغضم را فرو خوردم و به سوزش سمت چپ س 

 . گهیدانشگاه د-

 دانشگاه.  ی رینم گهی . دیآماده بش ستین ی ازین -

 رفت که از حرص و طوفان درونم باال برود.  یم میصدا 

 ؟ یچ ی عنی -

 بچه هاست. ی برا ی مدرسه باز ی شوهر کرد گهی. با من بحث نکن. دگمیکه م نیهم-

 بار چه ناغافل باال رفت.  نیاول یدر برابر اتابک برا  میصدا دم یهم فهم خودم

و    لیتحص ی!؟ ادامه  هیچه مدل طرز فکر  نیرو قبول شدم. ا ی تا ورود  دم یزحمت کش ی خوام برم دانشگاه کل یم  ه؟ی مدرسه چ-

  ی لیخ گهیهم د سانسیکه ل  یکنه؟! تو دوره زمونه ا   شرفتیپ د ینبا گه یکنه د ی که ازدواج م ی بچه هاست؟! کس ی برا ی به ترق لیم

! تو هم ازدواج  ؟یزنی حرف رو م نیچرا ا یفوق  یکنم؟! تو که دانشجو  لی من ترک تحص   شهیو سواد باال محسوب نم  ادیبه چشم نم

 ؟ یتون  ی م نم یبچه مجردهاس رهاش کن بب ی. اگه دانشگاه برا گهید ی کرد

شوهر   نیبود که روشم را در برابر ا دهیحرف زدن خشک شد و تازه متوجه ضربان پر تپش قلبم شدم. وقتش رس  ز یر ک یاز  دهانم 

از   شیب ی امان بود بس بود! انگار خوب  ی دهم. هر چه سکوت کرده بودم و هدفم فقط حفظ آرامش زندگ ر ییو شکاک تغ نیبدب

 او است! ییایخولیاز سر حق بودن افکار مال م یها دنیسکوتم و ناز کش  رد کی بود و فکر م هحدم، اتابک نادان را به افکار بد کشاند 

 زد.  یپوزخند  

 ! یزبون وا کرد -

 اضافه شد.  شی بایهم به صفات ز ی ادب یب 

کوتاه اومدم انگار باورت شده که تو    یکرد  نی توه ی ! هرچیسکوتم رو بفهم ل یکه دل یزبون داشتم فقط کاش تو فهمش رو داشت-

 . تیو من رع یارباب
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هر دو دانشگاه رو   شهیشامل حال خودم هم م هی قض ن ی. حق با توئه اگهید رم یدر کالمش گفت: من هم نم ی حس اجبار چیه یب 

 کنار.  م یذاریو م م یبوس  یم

 که گفتم.  نی. همگهی: بس کن دد ی خواستم اعتراض کنم غر تا 

 از حرص دلم بود.  ادیآن هم آنقدر ز میرفتن صدا باال 

 کنم.  ی به تو ندارم درسم رو رها نم ی من کار -

زد:   ادیفر ی علن یتخت افتادم در صورت خم شد و با نفرت   یبه عقب برداشتم و رو  یقدم اریاخت  یبرداشت و ب  ز یسمتم خ به 

 کتاب و جزوه نمونه!  ی جونت ب الد ی م ی بر ی خوایم

 ا دوست داشتنم کم شد!  ت ۱۰۰از   گرید  یتا  ۲۰نگاهش شدم و حداقل   مات 

قلبم رو به انفجار   یکه از ناراحت ی اش در حال ی بعد  یبد موقع کپ کرده مات شدم و او از اتاق خارج شد. از ترس تهمت ها چه

 که در خودم مردم   یهم به سکوت گذشت سه روز  گریبود به خواسته اش تن دادم. سه روز د 

 

و آرزو انتخابش کردم    د یکه با هزار ام ی که ذره ذره کم شدن احساسم را به آن مرد شکاک متوجه بودم، مرد  یدم نزدم! سه روز  و

داد   ی داشت عذابم م  شیها ین یطور با تهمت ها و بدب نیکردم حاال ا مشیقرار دادم و تقد  میو چه راحت دلم را در کف دست ها

 نداشت. ده یاف گهیکه د  یمانیو چه بد بود پش

  یمانده بود شماره    یلیخ ش یفشرده که هنوز از صدتا یو با قلب  اوردم یرا دوام ن یلعنت  ی واریماندن در آن چهارد گریهارم دچ روز 

  یها محبت  نوع  از   کش آمد کمبود محبت ی به لبخند  میداد لب ها لمیکه موقع اتصال تماس تحو ی "جانم"اتابک را گرفتم و از 

 است!  یدرس و دانشگاه! اتابک آرام شود کاف  ی ز! اصال گور بابارو هشت نیاتابک را گرفته بودم در ا

 سالم. -

 ؟ ی ماه خانم خوشگلم. چطور ی سالم به رو-

  اد ی چیه یبود! ب  نی! روشش همیکره خاک ی مرد رو نیآرام است و او عاشق تر   زیو همه چ فتاده ین  یاتفاق خاص چیه یعنی نیا 

 کرد!   یسکوت را ختم م  شیبا عاشقانه ها یو عذرخواه یمانیحس پش چیه ی و ب ی آور

 خوبم فدات.  -
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کلمه فدا شدن را در خود داشت و اگر   یواقع  ی کردم به معنا ی خرج م شیکه به رسم شش ماهه با جان و دل برا  ی"فدات"

فدا   ی برا یانم را دودستو ج شد ی گلستان م  م یبرا ایدن  کردی م  غش یدر یعشق ب  یاعتماد چاشن یو کم گذاشتی را کنار م  ینیبدب

 کردم.   یم  مشیشدن تقد 

 عشقم.  ینش -

 شد!  لیپر و تکم میصدتا 

 . برم؟نایمامانم ا یخوام برم خونه   ی حوصله م سر رفته م -

 . برمتیم  ام یچرا که نه. آماده شو م -

 دچار نوسان شد! نود و نه، نود و هشت، نود و هفت، ...  احساسم

از در خانه آن طرف تر نرفته بودم چرا   ی قدم ییشد که به تنها یم  ی بود. چهار ماه نیهم شی ها یاعتماد  یاز ب گرید یکی 

  یعتماد ندارد ول گفت به مردم ا ی ! مستمی فهمم و خر ن یکرد را م  یقانون شان م  میکه برا ییها تی محدود نیعلت ا د یفهمینم

 بود؟!  یچه عشق گرید  نیدهد! ا  یچرا عذابم م دمیفهم  یشخص خودم بود! نم ر یگ بان یگفت و اعتماد نداشته اش گر  یدروغ م 

  "پسر کو ندارد نشان از پدر"در  شه یداشت؟! مشکل اتابک ر یسوشا چه گناه چاره یکرده بودم بس بود؛ ب  نیسوشا را نفر هرچه 

کند. چرا از   کی اش چه کند خدا به هرکس عقل و شعور داده تا خود خوب و بد از هم تفک چاره یپدر ب م یبگو د یداشت و البته باز با

 شود  ی امتحان زندگ روز یکند و پ  ی توانست درس عبرت  یم  ودکرده ب ی پدر رفتار بدش را کپ

 

ساخته   میکه اتابک برا  یر یدر قفس تنگ و دلگ  الم یخ ی کردم و به انتظارش نشستم. پرنده   ضیورا تع میشکسته لباس ها ی دل با

به درد   شیها  ی اعتماد یزد که در آغوش تنگ و گرمش فرو رفتم. تمام آن شش ماه هر گاه آزارم داده و دلم را با ب یبود چرخ م

بودمش و آن لحظه حس   دهیو راحت بخش  دهیکرد دلم لرز ی که نثارم م ی امان یو عشق ب یش هم آغو کیآورده بود باز بعد از 

پر عطش   یدر دل دعا کردم که نخواهد با بوسه ا  یکند به هراسم انداخت و در ناباور  ی نم جادیآغوشش لرزه در دلم ا گرید  نکهیا

 وجودم مرده بود.   زنانه در یها  لیهشت روز را درآورد! انگار تمام م نیا یدلتنگ  ی تالف

پر   ینشدن از بوسه ها رابیس  ار، ی یرو  دن ینشدن از د رابیس  یعن یکرده و در باورش عشق   ری عشق را به اشتباه تعب اتابک

 و تب دار...   انیعر ی نشدن از آغوش و لحظه ها رابیعطش، س 

که    یبود؛ نگاه ی گرید ز یه عشق چاست! نگاه من ب ختهیاست که با جنون در آم یا زه ی کردم احساس اتابک به من غر  یم حس

معشوق،   تیاحترام به طرز فکر و شخص  یعن یاعتماد به معشوق، عشق  ی عنیشکل گرفت، عشق  میبا اتابک برا ی زندگ ی در تجربه 
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  گران یدر نگاه د د یرا که شا م یها ینگاه داشتن خاطرش... اتابک تمام خوش  وش معشوق و دل خ یبودن به خوش  ی راض یعنیعشق 

ساعته، رفتن به   ک ی ی چون رفت و آمد با دوستان، گردش ها یکوچک یها  یباشد را از من گرفته بود. خوش  زیخرد و ناچ

 دانشگاه...

قدم زدن کوتاه در    کی ی تنگ غروب روز جمعه گرفت اجازه  لیو با دل  ل یدل یدلم ب  گر ید یچون انسان ها یخواست وقت ی م دلم 

اش   هی ته یرا داشته باشم که برا  نیا یکردم اجازه   دایپ ی ا له یبه وس  ازی ن ی خواست وقت یدلم م را داشته باشم،  ابانیپارک سر خ

ممنوعه   میهمه را برا یبه منزل دوستانم بروم... ول  ی دوران تجرد و خاطره باز اد یخواست گاه به  یاز خانه بروم، دلم م  رون یبه ب

  ی شخص ازین ی که چون آدم آهن ی خود ساخته بود! کژال ی تازه برا  یاعالم کرده بود. در واقع من کژال را در خودم کشته بود و کژال

 صاحبش است! اریندارد و در اخ

شت از  در   یمغازه ها را نداشتم چرا که با تهمت نیتری جرات نگاه کردن به و ابان یرفتم، در خ یخودش هم که به گردش م  با

  یم  م یترس  یبرا ی رو اده یجز پ یاست برنامه ا ضی را نداشتند چرا که در فکر مر ی رو ادهیحق رفتن به پ شدم،ی سمتش مواجه م

ام قصد   ییبایبر ز ه یبلهوس شناخته که تک ی که در ذهنش مرا زن ستم یمتوجه ن کرد ی ... فکر مدادی کرد و خود و من را آزار م

  م یبار دل سپردم آن هم به مرد زندگ کیکه در تمام عمرم فقط   یمن  م؛ی عذاب بود برا تینها نیمردها را دارم و ا  یاز تمام ی دلبر

دلم، سرش در    یپنهان یمعلولش بود. برخالف دعا  نذه  یکه ساخته  ی انتیبودم، خ انتیحاال از سمت همان مرد محکوم به خ

زده   خیملتهبش را به تن   یعاشقانه بود و حاال خود عذاب سر داد. بوسه ها که سابق در نظرم ییگردنم فرود آمد و نجواها  یگود 

  ی نم نمک ته داشتم تهمت نبود و من  یکی  ن یکردم تا محکوم به جفا نشوم، گرچه ا ی اش م یهمراه  د یام نثار کرد و چه بد که با

  یباز نم  م یز دست رفته را به صدتااز اعمال عاشقانه اش تعداد ا کی  چ یه گریکردم د ی شدم و هرچه تالش م یاز عشقش م 

 ... د یبه صفر خواهد رس  ی برود به زود شیروند پ  ن یدانستم با هم  یگرداند! م 

در   ی که سع م یفاصله گرفت و نگاه تب دار و دلتنگش را به چشم ها لیم   یکند، ب م یاش آورده تا رها نهیبه س  یفشار اطیاحت با 

 پنهان کردن غمش داشت دوخت.

 زنگ زدم به مامان ناهار گذاشته.  شه یم ر ید م یاتا جان بر -

 لبم را به دندان گرفته که دردم آمد و با بوسه پشت بندش از دلم در آورد. از کنارم بلند شد. ی  گوشه 

 گته! دلم تن  ایدن  یها ی نشدم. قد تموم دلتنگ  ر یدارم تو شرکت وگرنه ازت س  ی مهم یجلسه  -

 باشد! ماریشدت احساس که فکرش ب ن یمرد با ا نیا ف ی رنگ غم گرفت. ح نگاهم 

 زد: کژال؟  میصدا نیشدن از ماش  اده یو موقع پ م یکرد یرا ط  ر یوار در کنارش مسو کابوس  ده یچیدر هم پ یافکار با

 نگاهم را به صورتش دادم.   
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 بله؟ - 

از اجبار به لب   یداد. لبخند  ی آزارش م  "بله"از زبان من را داشت و  "جانم"در هم شد. حواسم نبود که فقط توقع  شیها اخم

 کردم: جانم؟  ح ینشاندم و جوابم را تصح

 هم نزد  یحرف  ی باز نشد ول شیها اخم

 

 راحت شه.  المیخونه هست و خ ی تو که بدونم کس یاز تلفن خونه به من زنگ بزن رفت -

روم و بهانه   ی پدرم نم ی از خانه  رون یروم و ب  یراحت شود که داخل خانه م  الش یخواست خ یکرد؟! م  یمق فرضم م اح چرا 

 دنبالت.   امی! بمون خونه تا شب باینر ییاش که نوشم داد بسنده نکرد و ادامه داد: جا ی زهر  ی! به بهانه دادی م  لیدروغ تحو یها

را بستم. داخل خانه رفتم و مامان را   نین دادم و بغضم را فرو خوردم و در ماش تکا ی کردم قلبم در مشتش فشرده شد. سر حس

بابا بودن لذت بخش بود   ی باصفا یکوچک ول  ی . چقدر دختر خانه دمی بود در آغوش کش ستاده یبه انتظارم ا یدر ورود  ی که جلو

 قفس!  م یشوهر برا ی اعتماد ی و ب ن یوهپر از ت یکاخ مانند ول   یو چقدر خانه  

کابوس   کی اتابک  نمیبه سمتش پرواز کردم و از ذهنم گذشت کاش از خواب بپرم و بب زیعز دنی سالن قدم گذاشتم و با د به 

 خانه. نیاست و من هنوز ساکن ا

گوشم   یبه الله   ی گوش  دن یرا برداشتم به محض چسب ی . راحت حدس زدم اتابک است و گوش د یچی زنگ تلفن در خانه پ یصدا 

 : سالم. د یچیشکاکش در گوشم پ ی نسرد ولخو یصدا

 سالم خونه ام اتا. -

 تو خونه مثال!  ی ساعته رفت ه یپس؟  یچرا زنگ نزد -

 چه بود!  یبرا گریگفتنش د  "مثال"هزار تکه شد  دلم 

 . کردمی م یاحوالپرس  زیداشتم با مامان و عز -

 . اینر ییخوب خوش بگذره جا یلیخ-

 و تهمت ها بودم!؟   یاعتماد ی ب نیشد به قلبم. مگر چه کرده بودم که مستحق ا  یگریآخرش خنجر د د یتاک
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رفت،   شیبه غذا ی سرکش یوضو گرفتن و مامان برا  ی برا ز یعز یوگو نشستم و وقت به گفت زیرا در کنار مامان و عز یکوتاه زمان

  یدر آسمان نم ی که شب نبود و ماه  فیبام شدم. حپشت ی کردن دل پر از بغضم راه  یخال یشمردم و برا مت یفرصت را غن

  ختم ی و اشک ر  ختمی که بود بغضم را رها کردم و به بخت بدم اشک ر شیخدا قف آزادش که بود س  ی! اشکال نداشت هواد یدرخش

 ... ختمی و اشک ر

 . ستادمیرا پس زدم و مقابلش ا میچه اشک هابلند کردم و دستپا م یزانو ها ی سرم را از رو د یوح یصدا دنیشن با 

 اد؟ یاز دستم برم یشده کژال خانم؟ کمک ی زیچ -

  یجواب کوتاه عی اجاره اش داده بود. سر ی گذراندن امور زندگ یدوم خانه مان بود که بابا برا یطبقه   ی  هیپسر همسا د یوح 

ظهر آمده بود آن   یول د یآ ی . گفته بود شب مد یشدم و از بخت بدم باز اتابک د ریسراز نییدادم و از پله ها به سمت پا  لشیتحو

  یکه اصال فکر حضورش را نم ی بود و سر زده در زمان ی ریبود، هر دم به فکر مچ گ  نیهماز من! اخالقش  ی ریمچ گ ی هم برا

بار باشد! چشم   نیبه دل من بود که ا یک  ایدن  یول  د یاین نییاز پشت بام پا د یزدم که وح ی . دل مشد ی کردم، مقابلم ظاهر م

من را   ی به پشت بام رفته و اتفاق ونی زیآنتن تلو ی دستکار ی قسم خورد که برا د یبه خون نشست و هرچه وح د یوح  دنیبا د شیها

و باز از    ستادیدر خانه مان راه انداخت که قلبم بارها و بارها از ضربان ا  ییاست باور نکرد که نکرد... آن روز دعوا دهیآن جا د 

دهد.   ه یبه خودش کرا را باال  یاش تپش از سر گرفت. در آخر بحث به بابا گفت عذر مستاجرها را بخواهد و طبقه   یپوست کلفت 

آنها هم ناچارتر قبول کردند. چند روز بعد اتابک  را خواست و  د یوح  یعذر خانواده  یناچار با شرمندگ یام هم از رو  چاره یب یبابا

  زیدوم گذاشت و آنجا را به عنوان انبار از بابا اجاره کرد و چه مسخره بود آن تعداد محدود م ی آورد و در طبقه  ز یو م یچند صندل

 گناهش خانه اجاره کرده بود!  ی زن ب دن یصرفا جهت هرز نپر شان یکه برا ی و صندل

 یدر کنارش عذاب ی . زندگد یاش به اوج رس  ی اعتماد یشد و ب شتریب  شیها یر یا گذراندم من! سخت گر یسخت  یچه روزها  

 ! ریدر چنگ ش   ریشده بودم اس  ی در جهنم شد. کژال ی فراتر از زندگ

 داشت!  یکه چشم ازم برنم ادمیامان از دست ص ی غم،... ول یترس، ب ی دلهره، ب  یخواست؛ ب  ی در دشت را م دن یدو  دلم 

 

  ی  هی اسباب و اثاث انیجدا شدم. اصال متوجه نشده بودم که چطور و چه وقت از طبقه دوم و م  میجفت شدن در از تلخ ها یصدا با

نکردم و   میشده در چشم ها زی پنهان کردن غم لبر یبرا یتالش   چیدق در آنجا بود در آورده بودم! ه  ی  نهیاتابک که هنوز چون آ

 .شیها  یو چه خوب و آرام بخش بود حرف ها و دلدار  هد ام د ی دل دار  یکم  ایشتم روگذا

 زد.   شیها ی شروع لودگ ی برا یقدم برداشت و لبخند  سمتم 

 خانوم؟  ایمواد   ؟یدار  یرو کن چ   ؟یآورد  ری مکان گ-
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 نکاست.  چیاز سوز دلم ه ی ام گرفت ول خنده 

 ! اد؟یخاک بر سرت خانوم به چه کارم م -

 مرتب کرد.  ش یموها ی را به دندان گرفت و شالش را رو لبش 

 کو؟  -

 چشم دوختم.  شیبه ادا و اطوار ها پرسشگر 

 کو؟  یچ-

 ! گهیآقا د -

  یصندل ی رو  می از خنداندن من به لب کاشت و جلو آمد و روبرو روزانه یپ  ی . لبخند دمیخند  شیها یبار با صدا به مسخره باز  نیا 

  م یها یینشسته بودم کم بود و کف دمپا شی که رو ی زیکردم. ارتفاع م میو شروع به تکان دادن پاها دمیکش ی چرخ دار نشست. آه

را در آغوش جمع   میاش، پاها یترشرو  دنی و د   میبه پاها ایرو یچشم یکرد. با اشاره    یم  داص د یشد و تول ی م  دهیکش  نیزم ی رو

 تکان نخورند.  گریکردم تا د

 شد.   دایدر صورتش هو تیگرفت و رضا میاز پاها نگاه 

 ! ی! گفتم االن حتما رو پشت بوم یمکان عوض کرد -

 !رفتی خط نرمال نمودار م یداشت باال م یها دنیآه کش آمار 

 در آوردم.   نجایشد سر از ا ی دونم چ ی رفتم باال نم ی داشتم م -

 خور نگاهم کرد.  دل 

 و از حال غافل!  یالبد بازم غرق گذشته شد  -

 به نشانه مثبت تکان دادم.  ی درد نکند خودش سر درد و دلم را باز کرد. سر دستش

 ا؟ یرو -

 جون دلم؟ -

 تو مراسم ها حضور داشته باشم؟  داد ی اتابک اجازه نم ومد یبرات خواستگار م ادتهی -
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 از بغض شوم.  ی کند تا خال یخاطره باز  م یپا به پا خواهد یمواقع دلم م  نجور یاکه  دانستی رنگ غم گرفت. م نگاهش

 . ادمهیآره  -

  با   داد ی تونم به اون چشم داشته باشم نه اون به من! آزارم م ی تو اومده نه من م یکرد که خواستگار برا ی ذره فکر نم ه ی -

 کردم.   یم  هیخونه م گر یتو، تو   یهاش. من تمام مدت مهمون یاعتماد ی ب با. هاش  تهمت با. افکارش 

 بهش فکر نکن.  -

 ا؟ یرو -

 ا؟ یجون رو -

دعوت گرفتن هاشون رو هم با   ی اومدم. حت ی نم لیکدوم از فام چیه  یشد خونه   ینوروز ها که م  د یاون دوسال آخر ع ادتهی -

 کردم. ی ف رد ممختل یبهانه ها

 . ادمهیآره -

عاقل تر از   یل یدونم که خ یم  ی ول  ی! ازدواج نکردایکشش نداشتم رو  گهیتهمت بزنه بهم. به همه بدببن بود. د  دمیترس ی چون م -

  یجون تو دست ها ی عروسک ب هیکه من شدم  دم یرس  ییبشه رابطه! من با اتا به جا تیسخته زندگ ی لیخ ا،یرو  ی دون  ی. م یمن

 نبودم.  یام ول  ی راض می کردم از زندگ ی مه شب هامون. وانمود مین یشد رابطه   میاتابک و تمام زندگ 

 

رفت و عاشقانه هاش   یکه قربون صدقه ام م ی تالش کردم پا به پاش برم و لذت ببرم نشد! تمام لحظات ی به بعد هر چ ییجا ه ی از

  یول ایرو  دمیجنگ  م یزندگ ی برا یلیشدم. خ ی افتادم و دل مرده تر م  ی هاش م ی اداعتم ی حرف ها و ب اد یکرد  ی رو خرجم م

و   ل یو خواستم با دل  اوردمیخودم ن  یگفت به رو   یجگر گذاشتم. هر چ ی ل دندان روینشد اوا می مستق ی صراط چیاتابک به ه

باور رو داد که افکارش همه درسته و   نیمن، بهش ا تیبدتر شد، سکوت و مظلوم  ی ول ارمیب رونشیمنطق آوردن براش، از شک ب 

در ثابت کردن خودم   ی و قهر سع داد یو ب  دکرد با دا   یم  یآخر. هر کار م یزدم به س  گه ید یی جا هیکنم.    یمن از ترسم سکوت م

خونه شون بودند به رسم   شیاش پسر عموهاباب یخونه   می رفته بود ینی شب که برا شب نش ه ی ادمه یجواب نداد.   ی بهش داشتم ول

رو   دهاتیلحن ممکن بهم گفت خوب د نی و بدتر  یشعور  یکردم. بعد از رفتنشون با ب   یو ادب باهاشون سالم و احوالپرس  تیانسان

 ! ی! حواست رو جمع کن سرت و به باد ند ایختیو عشوه هات رو ر ی زد

زد اون روز به   ی لیبار به صورتم س  نیاول ی پدر شوهرم باهاش دعوام شد براآخر و تو خونه  م یبد شد زدم به س  ی لیحالم خ ایرو 

چرا که مرضش   مونه یم ضی که اتابک تا عمر داره مر دمیکل ازش دل کندم. همان روز هم بود که با دفاع پدرشوهرم ازش فهم
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به نام   یو ید  ریاس  ی خودش عمر یکنه. طفل ی م حتش یوقت ها نص  ی لیام خ چارهی ب وهرکه مادر ش  دمیفهم  یدار بود! م  شهیر

نمونده   یراه چی ه دم ید ی به بعد هم وقت ییجا هی گوشش دروازه. از  ه یگوشش در بود و  ه یاتابک  یکرد ول ی ارسالن بود و درکم م

سه سال  . ستادهیپا ا ی چشم مردم رو یجلو نشدنو خار  ختن یفرونر یآدم دل مرده که فقط برا  هیکه امتحان نکرده باشم شدم  

و شوهر من تو گوش هم پچ پچ   یو مارک لباس و ظاهر زندگ پی تو مجالس همه از ت  ا یرو ادمه یکردم کنارش.  ی تمام مردگ

  یحسود اطرافم رو م  یکه ظاهرش آدم ها  یمن تو دلم خون لخته بسته بود از اون زندگ   یخوردند ول ی . اونا حسرت مکردند ی م

 بود!  دهیام رو به خاکستر کش چارهی سوزاند و باطنش دل خود ب

 

 . یکه خودت رو از بندش آزاد کرد   نهیمهم ا-

  ز ی. با حول از افتادن دست آزادم را چفت مد یبلند شد و دستم را کش یصندل  ی کالمش تکان دادم. از رو  د ییتا یبه نشانه   یسر 

 اش چشم غره رفتم. خنده اش را جمع کرد. تعادلم را حفظ کردم و به خنده  ی کردم و به سخت

 . دهیاتابک رو م  ی جا بو نیپشت بوم. ا م یبر -

 .د یاش انداخت و خند  ی نیبه ب ینیچ

 !؟زهیرینم رونیآت و آشغال ها رو ب ن ی...من موندم بابا چرا ا-

گرده   ی اتا بر م الشیبود باز خاطرم را مکدر کرد و زمزمه وار گفتم: چون امانته. به خ دهیپر کش المیکوتاه از خ   یکه لحظات اتابک 

 !ستین هان یبه ا ادش یدونه اتا اصال  ینم  گه یهاش! د لیدنبال وسا

 شدم. ده یراه افتاد و دنبالش کش یخروج سمت

 . می بر ایولش کن ب -

را از بدنم   یاز حرارت حاصل از ناراحت یسرد به صورتم کم ی دن هواپشت در را باز کرد. خور ییو چفت کشو م یها را باال رفت پله

که    یچند آجر ی رو ایاز باز شدن مجددش بستم. کنار رو ی ریجلوگ یرا برا  شیاز دکمه ها ی کیدور کرد. پالتو ام را جمع کردم و 

  ییمثل، تنها  میره ها نگاه کردم براستا ان ی. سرم را بلند کردم و به درخشش ماه ممیبود نشست دهدور پشت بام افتا  ی  نه یاز چ

  دم، ید یاتابک خود را تنها م  یتمام نشدن ی عاشقانه ها انیبود! مثل من که در م نهیهزاران دست به س  ان یم نیغمگ  یملکه ا 

دوش دلم   ی که بر رو یغم ی کرد ول ی ام م یی سرتا پا پیت  کیرا خرج  نیماش   کیبود؛ پول  خته یر  میتمام ثروتش را به پا

سقف   ریام ز یزندگ  ی اثر بود! و من تمام سال ها ی ام را ب ییبه فرسنگ ها رسانده و حضورش تنها انمانیگذاشته بود فاصله م

 تنها بودم و او خبر از دلم نداشت... یمشترک مان تنها
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 کژال؟  -

 .دمیکش  نییپا ا یرا سمت رو سرم 

 جون کژال؟  -

 و چه خوبه!  ست ی. گنداب رو هم نزن. باعث آزارت فقط! به االن فکر کن که نرونیب ایاز فکرش ب -

 گفتم.  حتشینص یقدردان ی کوچک برا ی بزرگ با واژه ا ی اش زدم و دروغ یدلخوش   یبرا  یکم جان لبخند  

 باشه.  -

 نکرد؛ روانشناس بود و باهوش. باور 

 امروز فرهان چرا کفرت رو درآورده بود؟  یبگ  یخوا یم-

 با من نداشت! ینسبت  چ یفرهان که ه یگرفتند حت  یم  یاطرافم اعصابم را به باز ی آدم ها ی همه  چرا 

 کنه.  ییو صاحبش رو راهنما  ادیکه عقلش به خودش ب یی جا یبرق ر یت ی ولش کن. انشاهلل سرش بخوره به سنگ  گه، یرفت د-

 . دمیاز رنگ معنادار بودنش را د ییهازد و رگه  یپر رنگ  لبخند 

 ؟ یکنی نم فی تعر -

 . گمیچشم م  یدار  فی کنجکاو تشر یلیچون خ ی نبود ول یخاص زیچ-

 بازگو کردم...  ش یفرهان را برا یها د یحرکات و تهد  ی به مو مو

هاش رو باز کن و   ام یحداقل پ ایحرف بزنه  یذاشت ی ! م؟یردش کرد   دهیدر جوابم لب باز کرد: چرا حرفاش رو نشن شماتتگر

 ! چارهیزد ب  یقدر بال بال م ن یا ییزدن چه حرف ها ی برا نیبخون بب 

رقصانم در دست باد را پشت گوشم چفت کردم و صفحه تلگرامم را باز   ی. دسته مو دمیکش رون یپالتو ام ب  بیام را از ج یگوش 

  "خداحافظ "نوشته بود  ی زیسمت چپ با خط ر نییاکه در قسمت پ  یکامال مشک  یرا چک کردم؛ صفحه ا  لشیکردم پروفا

توانستم   یخوب نم یرا از خود برنجانم ول ی! دوست نداشتم کس نینشد فقط دلم سوخت هم داریدر من ب  یجز حس دلسوز  حس

به ازدواج مجدد فکر هم نکنم. راه رفته   یحت  گری! فرهان خواهانم بود و من قسم خورده بودم که دمی بگو کیعل ی به سالم هر کس

 !نایاش با س  یامروز البته به جز کتک کار  یشامدهایبودم از تمام پ  یام کامال درست بود و راض
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حذف ضربه زدم و چهارصدونودوهفت   یها، رو  نه ی اسمش گذاشتم و با باال آمدن گز یرو  ه یرا بستم و دستم را سه ثان لشیپروفا 

 شدم.  ره یخ ایو نخوانده حذف کردم. با لبخند به صورت رو  کجایرا  امشیپ

 با خودش ببره!  د یکه رفته حرف هاشم با  یکس-

 

شان غرق ماتم   ی ادآوریرا با خود نبرد که لحظه به لحظه با  شیحرف ها و کارها یچه تلخ از ذهنم گذشت که اتابک رفت ول و

 م! شو یم

شد. از   یم   دایصورتم هو ی رو تیو لبخند رضا  کردمی فرهان نگاه م  یخال ی گذشتند و من هر روز به جا  یهم م ی از پ روزها 

انداخت از خوب هم خوب   ینم ش یمنتظره از سمتش دلم را به تشو ریغ  ی فکر حرکت گریکه د   نیرفته بود حالم خوب بود، ا نکهیا

فکر که ترم آخر هستم و تا چند   ن یبا ا یول  دمیرس  ی دانشجوها گاه به مرز انفجار م  یبعض  یها و پچ پچ ها یتر بود. گرچه از حراف 

  ی م یکردم و از کنارشان به راحت یخودم را آرام م نم یب ی منحوسشان را نم خت یر گر یشوم و د  یم  لیفارغ التحص گر یماه د

 گذشتم.

  ی همان وقت ها که فرهان با فانتز یآرامشم را دارد! حت  ختن یارزش به هم ر کاریاصال مگر حرف مردم ب کنمی فکر م یگاه 

حسن خوب داشت آن   ک یبودم که پشت سرم خواهند زد! فرهان اگر  ییو من همه اش به فکر حرف ها  آمد ی سمتم م شیهایباز

 حرف مردم بودنش بود.  ال یخیهم ب

 《 مینباش  وانه یکه د  م یعاقل تر از آن رت،یح یواد  ن یو در ا م یمحض یسرگشته    》:زی ن ثالث عزقول اخوا به 

  ی را به خود سخت گرفته بودم. از دانشگاه خارج شدم و قدم زنان در حال ی زدم و زندگ ینم یوانگ یمن عاقل نبودم که به د  د یشا

  ی رفتم که متوجه صدا زدن ها  یاتوبوس م ستگاهیکردم سمت ا یآموخته بودم فکر م  انیکه از استاد پرن ی د یکه به نوت جد 

گران   نی را چرخاندم و ماش اش سرم   ی دادم، سوشا بود در پ صیدقت صدا را تشخ ی مو با ک دمی پر رونیشدم، از فکر ب ی مرد

 .نمشیسرش را خم کرده بود تا بب یداده بود و کم  نییاش را پا یکنار  شهیش  دمیرا د متشیق

 زدم و سمتش رفتم.   یلبخند  ،یگری د ز یچ نه  به رسم ادب فقط  

 سالم.  -

 کمال وقاحت با وجود ازدواجش هنوز نگاهش پر از احساس و عالقه بود.   در

 . یسالم خانوم! خسته نباش  -

 جون خوبه؟  هیممنون سا-
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 شما. یسمت خونه   رمیباال برسونمت دارم م ای. بستیو خونسرد جواب داد: بد ن الیخ یب 

 .شمیممنون مزاحم نم-

 زد.  ه یتک نشیآمد و دستش را به سقف بلند ماش  نیی. از پشت فرمان پاد یو خند   د یدر هم کش ابرو

تعارف   نقدریا ی لیها! تو عالم فام میلی! فامیباش که با خلق جهان نیبه زور بشونمت؟ بابا دختر خاله با ما به از ام یب ای ی نیشیم -

 نداره. ی خوب ی کردن رنگ و بو

به زور وادار به نشستنم کند نشستم. نشست و با لبخند   نکه یتکان دادم و قبل از ا ی بازشد. سر خمی  یشوخ حرف زدنش کم از 

 کردم تا کمتر حرف بزند  اد یپخش را ز یرا به حرکت انداخت. دست بردم و صدا  نیماش  روزمندانه یپ

کرده    شیل بود رهاسا نیالبته چند  کرد ی کار م ی قیداشت. موس  ی خوب یکرد صدا  یزمزمه وار شروع به همخوان شه یعادت هم به 

  یرا به عالقه ا یق یعالقه به موس  رم یبگ  ادیرا  یقی باعث شده بود که اتابک اجازه ندهد به دنبال عالقه ام بروم و موس   نیبود. هم

 .دادی به سوشا ربط م  یالیخ

 کردن دست برد و پخش را خاموش کرد.  یدو مصرع کوتاه همخوان  یکیاز  بعد  

 فت ما چطوره؟ خوب حال دختر خاله با معر -

 محلش ندادم.  ی که نسبتم داد بدم آمد ول  یدار  ه یبا معرفت کنا از 

 خوبه؟ خاله خوبه؟   ه یخوبم شکر. سا-

هم از خودم   ی حال هی ثواب داره  گمیجواب دادم. خاله ت هم خوبه. م ید یبار پرس  هی رو که  هیدار گفت: سا  هی و کنا طنتیش  با

 بپرس!

 . اوردمیخود ن یبه رو ی ول  گریگفت د  یام گرفت راست م خنده 

 ! یشکر خدا از من هم بهتر  نمیبی تو رو که دارم م -

 ضرب گرفت.  تم یفرمان با ر ی تکان داد و رو یسر 

 داره! ی تو شکر خدا رو در پ یخوبه که حال خوب من برا  -

داشتم را سوال کردم و او با دل   راد یکشاندم و هرچه ا  یق یسمت موس  انه یبرود جهت صحبت را ناش  ن یفراتر از ا خواستی نم دلم 

 شد! ید یمف ی نیشد و چه هم نش رادیو جان پاسخ داد. هم بحث را عوض کردم و هم رفع ا
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کردم که تک    ی نگاه م ده یباال پر ییشد. به حرکتش با ابرو ادهیشدم. خودش هم پ اده یکردم و پ یدر خانه توقف کرد تشکر  دم 

 زد.   یخنده ا

 به خاله م سر بزنم!؟ ام ین ه یچ -

 "اینه ن" میخواست بگو  ی نشناس بودم و دلم م نمک

 . شهیچشم مامان خوشحال م یقدمت رو  ه یچه حرف  نینه بابا ا -

 اخل آمد. پشت سرم د ان یاهلل گو ایو در را باز کردم و سوشا  دمیکش رونیکوچک کوله ام ب بیرا از ج  د یبند حرفم کل پشت 

 

نبودم به جمع   ی از حضورش راض اد یکه ز ی لباس به اتاقم پناه بردم. در حال  ضیتعو ی سر داد و من برا یگرم ی و احوالپرس  سالم

 گرد شد.  میبودم چشم ها ده یکه شن  یز یو از چ وستمیپ

به طالق!؟ طالق راه   د ید یکه رس  د یدار یا  ی قربونت برم آخه چه کم و کسر ست ین یالک یزندگ د ی: سوشا خاله بازم فکر کنمامان

 آخره ها خاله! 

مبل نشستم نگاهم به صورت پر از اخم سوشا بود که سرش را چرخاند و مچ نگاهم را گرفت دزدانه   ی رو زیحواس کنار عز یب 

 سوشا؟  د یشیاز هم جدا م د ی: داردمی پرس . شوم  نبود که دستپاچه

کردم توقعاتش از   ی نبود که فکر م یزن  هی. ساامان جواب داد: خاله راه اول و آخرمونه مثبت تکان داد و رو به م یبه نشانه   یسر 

 فراتر از توان منه.  یز یچ یزندگ

 خواهرزاده اش تقال کرد.   یحفظ زندگ ی باز برا مامان 

 قربونت برم.  ی ندار ی تو که مشکل مال -

 اش بود.  ی زندگ یتلخ سوشا نشانگر تلخ  لبخند  

 خوش ترم من.  یجور  نیکنم ا  یم  کاریخاله خودت رو ناراحت من نکن حواسم هست دارم چ ستین نایفقط هم -

داده ام. با شم    حیپولش به او ترج یشد به سال ها قبل همان وقت ها که سوشا به اشتباه فکر کرد اتابک را برا ده یکش ذهنم 

 اش خوب شده بود.  یو حاال وضع مال  د یخودش را باال کش نسی زیوقفه با ب  یکه داشت با تالش ب ی خوب ی اقتصاد



 من باش  یتو فردا 

75 
 

  د ید  یبه عقده نشده بود و وقت  لیسوشا به من تبد  یموضوع طالقشان دلشوره ام گرفت. کاش عالقه   دنیدانم چرا از فهم ینم 

مانده بود که با   نم یمکرد و رد کردم. ه  یکرد. بعد از طالقم به ازدواج پافشار  یگذشت و فراموشم م  یازدواج کردم از کنارم م

تکرار شود و واقعا کشش اش را   خیکه با طالقش باز تار  دمیترس  ی حق بپوشانم! و حاال م اس اتابک لب یقبول سوشا به تهمت ها

 نداشتم.

تازه بهش    یگفت همه کاراتو کرد  یناراحته. م  ی لیآزاده از دستت خ ه؟ی : دادگاهتون کد یغم زده پرس  ی متاثر و با چشم ها مامان 

 نکن باهاش خاله.  ینجور ی. مادره نگرانته. ایگفت

 و نفسش را فوت کرد.  د یبه صورتش کش ی کالفه دست سوشا 

دونم   ی زنه؛ چه م ی مسخره م یحرفها نی کشم. از ا  یکنتم که توش دارم عذاب م  یا  یبند زندگ خوادیخاله. به زور م چمهیپاپ -

. فردا  دمی بحث باهاش رو ندارم که جواب نم یجور حرف ها. حوصله   نیو از ا  شهیدرست م  یهمه چ تون ی تو زندگ اریبچه ب هی

 دادگاه آخر مونه و خالص. 

مغزش    یدر سر ب شکی . بد یترسم کوب یرو  د ییو مهر تا د یسمتم چرخ شیزد و نگاه گذرا ه یاز خالص شدنش به مبل تک بعد  

 بود.  ده ینقشه ها کش

 ارمان صرف کردن، کرد نماند و رفت. مامان اصرار به ماندن و شام را کن هرچه 

به کالس رفتم. باز آن   م یدانشگاه و مستق یراه  یخسته از بدخواب یپهلو به آن پهلو شدم و با تن نیمشغول تا خود صبح ا  یفکر با

شان دست تکان دادند سمت  میبرا دنمی در حال پچ پچ و خنده بودند. با د طنت یآخر نشسته بودند و با ش  فی در رد گوش یدو باز

 نشستم. انشانیزدم و و م ایو سون  نیآفر یبه رو  یها لبخند  یاز همکالس  یتعداد  یره  یخ  ی توجه به نگاه ها یرفتم و ب 

 

 سر اصل مطلب رفت.  ی بدون سالم و احوالپرس  نیعادت و معمول آفر طبق

 کژال.  -

 آورد.  نییرا پا شیرا سمتش چرخواندم. سمتم خم شد و صدا سرم

 فرهان اومده بود دانشگاه. -

 هفته دوام داشت! کیکردم از دستش خالص شده ام! سر قول ماندنش فقط   یدر هم شد. فکر م  میها اخن

 بره... ران یکال از ا  خوادیکنه. فکر کنم م  یداد: اومده بود با بچه ها خداحافظ  ادامه 
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 ادم. جذابش افت  یچهره   اد یدانم چرا  ی را سرکوب کردم و نم  ضمی مر فکر

 نوشت و رفت. غامیتخته برات پ  ی... رو -

  میها ی فکریبه خاطر تمام ب ز،ی عز کژال》اش نوشته بود:  یسرم را سمت تخته برگرداندم. با خط نسخه پزشک عی حرف و سر یب 

 《مرا ببخش! 

 《ات فرهان   یشگ یهم دوستدار》ادامه داده بود:   یو استادانه اش در سطر بعد  قیخط نستعل با

با خط خوانا و ناخوانا اش خنده ام   یدلنوشته اش کرده بود. از باز  ی  مهیضم ی《خداحافظ 》اش  یباز با خط نسخه پزشک و

 خوب کردم.  یآرزو  ا یدن ایاش دن یخوشبخت ی گرفت و در دل برا

 .د یام کوب  نهیبه س   یبا کتابش به آرام ایسون

  یدو سه خودم رو بندش م ک یبود من بودم با چسب  ی پسر ماه یلیشد به خدا خ فی!؟ حیزنیتو! لبخند م یاحساس  ی چقدر ب-

 کردم که در نره. 

 . اوردیب نییرا که کلمه به کلمه در حال اوج گرفتن بود پا  شیگذاشتم تا صدا امی ن یب یرا رو  دستم

 . ومدهیچرت و پرت گفتن پاشو برو تخته رو پاک کن تا استاد ن ی به جا-

بفرستم   رمیگفت بزار عکسش رو بگ  شد یم  یکه مشغول عکاس   ینیکرد و در ح م یتنظ نیدورب ی را رو ی گوش  زان یآو یلب ها با 

  یفت یمن ب یعز و جز زدن ها  اد ی ،یکن  یم   هی گر ی ها یها تیدگیترش  ی و برا ی افت ی حماقت م ادی و  ی نیب ی برات تا هر دفعه م

 . رهیدردت بگ 

 .دمی را از دستش کش ی گوش  ن،یبا فلش خوردن دورب  همزمان 

 مزه!  ی ب -

 بلند شد. شیدرآورد و به قصد پاک کردن تخته از جا میکودکانه برا  یزبانش شکلک با 

 شد؟  التیخی شد که فرهان ب  ی چ یبگ  ی خوا ی : کجا نمد ی پرس  زد یلبخند م  ایسون یها ی که به لودگ   یدر حال نیآفر 

 کوتاه اکتفا کردم.  ی ماجرا از حوصله ام خارج بود و به گفتن جمله ا فیتعر 

 خورم.  ی که به دردش نم د یباهاش حرف زدم فهم-
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را در   میفرهان معترضند. اخم ها  غامیو متوجه شدم به پاک کردن پ د ی چرخ نشانیاز دانشجوها نگاهم ب یتعداد  دنیکش  "هو" با

و   دهیکش  رونیبود رفتم. با حرص ابر را از دستش ب ستاده یا د یتخته سف ی سکو ی که هنگ کرده جلو ای. سمت سونمد یهم کش

ابر به تخته سر   دن یبودنش مطمئن بودم سمت دانشجوها پرتاب کردم و با کوب تناککه از وحش  یتخته را پاک کردم. چشم غره ا

 بازگشتم.  میجا

 د؟ی با هم حرف زد  ی چقدر کنجکاو است و به محض نشستنم گفت: اخمات و جمع کن بگو ک ن یرفته بود که آفر ادمی

 

زود استاد   ی لیفرهان دل سوزاند و کارم را انتقاد کرد و خوشبختانه خ  ی برا ا یرا گفتم. او هم مانند سون انیجر ش یوار برا  خالصه

منتظر آمدن اتوبوس بودم    ستگاهینشدم. چند روز از ماجرا گذشته و در ا انشی ی و مجبور به تحمل غرغرها و فحش ها د یسر رس 

بلند   مکتین  یاز رو  زدیرا برانگ  انمیاطراف یبه نام بخواندم و کنجکاو  نکه یشدم و قبل از ا وشامتوجه س  ینیکه با تک بوق ماش 

حرصم گرفته بود اصال   یت کردم. حسابسوشا حرک  نیرو جهت مخالف ماش  اده یخارج و با سرعت از پ ستگاهیاز ا عی شدم و سر

که   ی ام زنگ خورد و در حال ینوبت سوشا شده بود! گوش  االفرهان ح یطوفان ی کردند بعد از ماجرا یرا نم   تمیمالحظه من و موقع 

نام سوشا ارتباط را وصل و   دن یکوله ام خارج کردم و با د بیرا از ج یبه عرق نشسته بود گوش  میکف دست ها یاز ناراحت

رو ندارم سوشا  امه ی هم کالس  ی ها یتابلوت؟ من حوصله حراف نیماش  نیبا ا ی کن  یکار م ی : تو در دانشگاه چدمیبالفاصله توپ

 رو بکن.   تم یمالحظه من و موقع کم یکنم   یخواهش م

  ل یفام ه ی! اومدن یحساس  ی ادیاشه تو زب  یمالحظگ  ی نکردم که ب یهات. من که کار خالفحرف  نی ب ر ینفس بگ  هی دختر خوب -

 هات! ی ر یبه بهونه گ رهیگ ی چشه خنده م م نمیدنبال دختر خاله اش به نظرت خالفه!؟ ماش 

 !گرید د یرس  ی درکش نم دم یکش یپوف 

 و بکن لطفا.ر  هامتیکرد پس مالحظه حساس   شهینم شمیباشه حق با توعه. من حساسم کار -

 نگاه به سمت چپت بکن. هی  یهات دور شد  ی از دانشگاه و همکالس  ی باشه چشم حاال که حساب -

  ابانیو لب خ  د ی. نگاهم اطرافم را کاود ی که از دور برگردان چرخ دمیرا د  نشیو ماش   د یکه گفته بود چرخ ی اراده سمت یب سرم 

  نیمنظورش از ا دمیفهم  یم د یبا کباری هم  ونیش  بارکیدر را باز و کنارش نشستم. مرگ   میپا یرفتم و به محض ترمزش جلو 

 و به قول خودش خالص!  م داد  یو جوابش را م   ستیها چ یخوش خدمت

 . یسالم خانم خسته نباش  -

 نگاهش کردم.  یچپ چپ
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 . از دانشگاه دور شو. گهیبرو د-

 گفت که لحنش کفرم را درآورد.  ییبا لبخند چشم بلندباال همراه 

 کنم قبول کن باشه؟  ی خواهش م گم یم ی زیچ ه یسوشا  -

 داد.  لم یتحو یتکان داد و چشم کشدار یسر 

 .ایدم دانشگاهمون ن -

 شد. یو جد  د یکش  یپوف

 !گهی البد کار داشتم که اومدم د-

 گوش دهم.   شیکردم از کوره در نروم و به حرف ها یسع 

 خوب کارت رو بگو.  -

 

 جدا شدم.  هیاز سا-

 ت؟ یتسل ایبگم  کی شناختم گفتم: تبر یکه م  ی لحن نیمسخره تر به 

 کرد. خ یم میهاسبزش را در چشم  ی چراغ قرمز توقف کردو چشم ها کیتراف پشت

 بگو خالص شدم.  کی تبر -

 کلمه خالص بدم آمد!   یاز معن چقدر

 ! یخبر طالقت رو به من بد  ی خوب االن اومد -

 ست؟ یمهم ن -

 داره.   یناراحت یواقعاً جا ی زندگ ه ی دنیهم مهمه. از هم پاش  ی لیمهمه. خ چرا -

 نبود جهنم بود. ی اون زندگ -

 تکان دادم.  ی سر کالفه  
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 . یکن دایبهشت رو پ دوارمیپس برات خوشحالم! ام -

 ها حرکت کرد. نگاهش را گذرا سمتم تاب داد و باز حواسش را به چراغ سبز شده داد.  نیسبز شد و پشت سر ماش  چراغ

 بهشت من کنارمه فقط قبولم نداره!   -

جهت به   یب  ادم یکردم به اعصابم مسلط شوم.  ی شدم و سع ره یخ رونیبه ب شه یرا با حرص باز و بسته کردم و از ش  میها چشم 

  ی م یرحم  یو او با ب   کردمی افتادم و اعتراض م ی م ه یبه گر شیها یکه از بد دل   ییاشد همان وقت ه دهیاتابک کش یتهمت ها

ام و با شعله اش   ی شده بود سوشا در لحظه به لحظه زندگ ی و چه آتش  《سوشا به سرت زده دلت رو زدم؟!  ی هوا ه یچ》گفت  

شدم او   یبه خاطر وجودش از سمت اتابک آزرده م  شهیکه هم نیهم یسوشا مقصر نبود ول  د یسوزاند و خود خبر نداشت! شا یم

 چه برسد به هم قسم شدن! شد ی جوره با دلش هم قدم نم چیرا در نظرم منفور کرده بود و دلم ه

 کژال؟  -

جا تمومش کن   نیشروع کند شروع کردم: سوشا هم نکهیاتابک را پس زدم به سمت سوشا سرگرداندم و قبل از ا خاطرات 

 تونم.  ی بهت فکر کنم که نم ی ا گهی دوست دارم. ازم نخواه که طور د ی و به چشم برادر ید یام مثل سعکنم. بر  یخواهش م

تو فقط   زمی ر ی رو به پات م ایبه خدا دن ؟ یکن ی چرا باورم نم یگذرون  یم  ییبه تنها ی رو دار تیجوون ا، یچرا کژال؟ به خودت ب-

 ؟یسنگ  نقدر یمعرفت ده سال تو حسرتت هستم چرا ا ی بگو باشه. ب

:  دمیپر شیگله ها ان ی. مکردی و دلم را آشوب و حالم را داغان م  آمد ی بدنم فرود م  یشد و رو یم یپتک شیهابه واو حرف  واو 

.  یا  گهیکس د چ یهم کنده بشه من قصد ازدواج ندارم نه با تو نه با ه ی لیکنم نزار رابطمون از فام  ی سوشا بس کن. خواهش م

که برات   یکم  نقدریهمه اصرار رو دارم نه تو ا ن یرو از تو قلبت. به خدا نه من ارزش ا بره یمجا ن چی که راه به ه  یعشق نیبکن ا

نده به کژال که در   ر ی. گدهیله رو بهت ماز خدا خواسته ب یبذار ی و دست رو هر دختر ی هست ی دختر قحط باشه. از هر لحاظ اوک

 .ستیشانت ن

! اگه  اره؟یم  نییکنم شان منو پا یازت خواستگار نکه یکه ازت خواهش کنم ا ن ی! اه؟ی کژال؟! شان من چ  هی حرف ها چ نیا -

 کنم.  کسانشیخوام با خاک  یاصال م  ارمشیب نییخوام پا ینداره من م  ب یع ارهیم نییپا

 .د یمتوقف کرد و سمتم چرخ ابانیرا کنار خ نیماش  عیگردش سر  کیبا  یناراحت با 

 ؟ یکژال. بگو چرا قبولم ندار م یچونیخوام بپ  ی راستش رو به من بگو. نم  -

که زده بودم به اشتباهش انداخته، در صدد درست   ینگرفتم چطور طرف مقابلم را مجاب کنم و حاال با حرف اد یوقت  چیه 

 اصرار نکن.  گهیرو بدون و د  نیبرام هم یل برادر کردنش لب باز کردم: سوشا مث
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توجه به صدا زدن   ی را باز کردم و ب نیاز سمتش در ماش  ی . قبل از هر واکنشد یبه صورتش کش یعصب  یتر از قبل دست کالفه  

را   دست تکان دادم و خودم یتاکس نیگذشته و به اول  ابانیدقت از خ  ینگاه کردم و ب  ابانیبه چپ و راست خ عیسر شیها

 داخلش انداختم.

 

.  دادی آزارم م ش یبود و صدا شیو سرم پر از اصرار ها د یکوب  ی ام م نهیوار به س   وانهیسوشا د ی و هم از حرف ها دن یهم از دو قلبم

خانواده ها مطرح شود   نیموضوع ب نیخواست ا ی و دلم نم دمیترس  یبودم از تنش و مشاجره م زاریو عجز خودم ب  یچقدر از ناتوان

 آورد.  شیپ ی و کدورت

آه از نهادم   نی زم یرو  شده  پهن  و در دو فرش  اطیدو فرش لوله شده کنار ح دن یپا گذاشتم و از د  اط یانداختم و داخل ح د یکل 

  گه ید  هی کنولوژمامان به خدا عصر عصر ت یفرش ها بود گفتم: وا  ی رو د ی پودر تا دنیبلند شد. به مامان که چکمه به پا مشغول پاش 

 زنه آخه!  ی تو خونه فرش پارو م  یک

مادر من گربه شور   شورنی نم زی غرغرها شروع شد!؟ تم دهیسالم نرس  کی گفت: عل ک یام را علنگاهم کرد و سالم نداده  یچپ چپ

 کنن. یم

آمد و حواصم را از مامان پرت کرد. از    رونیب اط یح یپارو به دست از انبار کوچک گوشه   د یرا پشت سرم چفت کردم. سع در

 به شلوارک کوتاهش کرد. یاکه کوچکش شده بود به خنده افتادم! اشاره  یمیقد   وریدر آن شلوارک کوتاه و پل  پشی ت دنید

   اد؟ یبهم م-

پشت سرش ظاهر   د یسع پیت  یبه مضحک یپ یفرچه به دست با ت ا یرو یبه قهقه مبدل شد و وقت  میصدا یکنترل شده و ب  ی  خنده

  یمثل آن دو زدم و برا  یپیدست به کار شدم و خودم هم ت   عی بلندم را جمع و لبخند گوشه لبم را حفظ کردم. سر ی شد، خنده 

وار مقابل   کروفونیپارو را م د یسع اطیرودم به حخوش خواهد گذشت رفتم. با و  وبود   حیتفر شتری ب دانمیکمک به مامان که م

 زنانه و چه چه زنان شروع به خواندن کرد:  ی دهانش گرفت و با ژست

 کردم   یخونه تکون ی اومد  دم یشن یوقت 

 کردم  یزبون ن یریام ش  وونه یدل د  واسه

 گرفت.  د یبا خنده شلنگ آب را سمت سع ایرو 

 . شنیهنوز سه تا از فرشا مونده ها! تا آخر شب هم تموم نم یبسته مسخره باز  -

 ادامه آواز از سرگرفت:  ایسمت رو د یسع 
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 تک و تنها باشم د یبا  نیکردم بعد از ا ی م گمون 

 حسرت... در 

 "با سر پارو به من اشاره کرد " 

 ها باشم وونه ی... برگشتنش مثل د

 داد:   روبه من ادامه  ندازدی وقفه در آوازش ب نکه یا بدون

 کردم...  یخونه تکون یاومد  دمیشن ی وقت

 درآورد.  شیخنده ام را با اداها یاشاره کرد و حساب شیپا ر یز یفرش در حال شست و شو  به

 نه!  ی از مسخره باز  ی ول  د یمامان که در آمد دست از آواز خواندن کش یصدا

تمام    《شورم  ی مامان جان چشم االن همه فرشات رو سه سوته م چشم》کرد و با گفتن    می تنظ ا یرو یپاها یپارو را رو  جهت 

را پر کرد. از ذهنم   اطیو خنده شان ح  غی ج غی همراه با ج یاش کتک کار یکرد و در پ ی خال ایرو ی کف ها و آب چرک ها را رو 

 شدم. مانیپش شم یپ یاز مردم گرفته است و از غرغر ساعت ی لیرا از خ  یاعتس  یها ی خوش  نیا یتکنولوژ   شرفتیگذشت که پ

 

فرش و فارغ شدن از کار باز آشوب   نیآخر  یبرده بودم و بعد از آبکش ادیهر چند کوتاه سوشا و درخواست سمج وارش را از  یزمان

ام   دهیپرت کردن حواس دل به آشوب کش ی را بهانه و به اتاقم پناه بردم. برا یگفتم و خستگ  یر یبه جانم رخنه کرد. شب بخ

گفتن نداشتم    ی برا ی ادیحرف ز جم یرا باز کردم. در پ نستاگرامیا یام را دست گرفتم. صفحه   یو گوش  دم یپتو خز ریتخت ز ی رو

ندند.  سوزا یزدند و دلم را م  ی نقد م میبرا ریگذاشتم هزار تعب یهم که م  یت یاز تک ب ی زدم چرا که حت ینم  یدر واقع اصال حرف

  ی حرکت سمتم برم ن یو قضاوت کردند و حاال انگشت تهمتشان با کوچک تر ر یامان از مردمان خدا نترس که طالقم را چطور تعب

 گشت.

ام   یرا به کل از گوش  نستاگرامیرا انداخت و ا  یمفصل ی دعوا  د یاتابک د ی که وقت ی جیرا باز کردم. همان پ "دل آشوب" جیپ 

  یکامال امن و سالم است نه! ول  نستاگرامیا ط یمح  میگوی بار تکه تکه شد. نم نیهزارم یاش، برا یاداعتم ی حذف کرد و دلم از ب

  یکه کس  نیشناسد و ا ی اش را م یوجود  ی ها د یها و نبا د یداند کجا قرار دارد و با ی مشعور و فهم خود  زان یهر کس به م

 انسان را از آنجا منع کند واقعاً دردناک است.  یاعتماد ی بخواهد با ب
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. هرگاه  د یآ یم  رون یکژال ب ی  نه یسوزناکش از س  یدل نوشته ها دانستی نم یبود که کس یمخف چ یمن همان پ یدلخوش  تمام 

نوشته  دل ایآهنگ  ایعکس  جیخورد در آن پ ی اتابک به تنم م یو تهمت ها ی اعتماد یب  یدادم و پتک ها ی قرارم را از دست م

 . کردمی و سبک م  ی و دل و خودم را خال د در  یبا افراد مجاز  نطور یگذاشتم و ا ی م یا

  یگوش   د یصفحه کل یدلم آوار شد. دستم رو   یکوه رو  ی نیبه سنگ  یام توسط اتابک غم یگوش   یچک شدن هر روزه   یادآور ی از 

 مخاطبان دلسوزم هوار کردم.  یهم سوار و غمم را برا  یام نشست و حروف را رو 

   ست ین یپر نقش تر از فرش دلم بافته ا 》

 《بس که گره زد به گره حوصله ها را از

 

از آدم ها هم حال منند و خبر ندارم!   یبیکردم که چه تعداد غر  یفکر م ن یبودند و من به ا  رییها با سرعت در حال تغ کیال تعداد

 کرد!  د ییپر و سوزشان تا یفکرم را کامنت ها

که از دلش خبرم   ی کامنت  چیه ی کرد!؟ ب ی م ک یچرا ال گر یسوزاند. او د  ی م شتر یکننده ها نام اتابک دلم را از همه ب کیال انیم 

 کند!

  یاز حواس  غیدر  ی خواب شد ول میچشم ها  یقرار دادم و تمنا  ز یم ی ام را رو یتلفن همراه را خاموش و گوش   یحوصله داده   یب 

 که به استراحت باشد!

ذهنم را از آن خود   یکه امروز حساب یبه دست شوم و چه حالل زاده بود سوشا ا  یگوش   گریباعث شد بار د امک یزنگ پ یصدا

 کرده بود! 

 《می باهم حرف بزن د یدنبالت با ام یفردا صبح م  سالم》را باز کردم:  امیپ

 《الزم بود گفتم یتمومش کن سوشا. من هرچ  لطفاً》داغان نوشتم:  یاعصاب با

 

 باهات حرف بزنم. د یبهم فرصت بده با گهیبار د ه ی مهمه. کژال فقط  یل یخوام بزنم خ ی که م  ییمن نگفتم. حرف ها ی ول-

 !د یفهم یجان و روانم شده بود و نم  یخواست؟! خوره   یروان شدند. چه از جانم م  میها اشک 

 دانشگاه.  ییکوچه باال امیساعت چهار م ایدم دانشگاه ن ی کردم: باشه ول پیتا 
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 اش بود.  ی را در مشتم فشردم و خوردن شدنش از پوست کلفت یحالم را بدتر از بد کرد و گوش   اش 《زم یعز ر یشب بخ 》

نهار   ی بسته بود که حت ی ا طورر می هراس داشتم راه گلو دنشانیکه از شن  ییها را گذراندم. فکر حرف هاسر و دل آشفته کالس  با 

که قرارگاهمان بود رفتم. با   ی کرد و با همان حال سمت کوچه ا فیضع  شیاز پ ش یروانم را ب یخال  ی معده  نیهم نخوردم و هم

  یلبم نقش بست. برا  یرو  ی به چهارراه نشانگر بود تاب خورد و پوزخند  قه یمچم که ده دق ور ساعت د یاز دور نگاهم رو  دنشید

 قرار بود و عجله داشت! ین چقدر ب آزار م

 که دادم سمتم برگشت و لبخند پهن صورتش شد. ی لب ر یسالم ز با 

 . یسالم خانم خسته نباش  -

 د یرو به مرگم زودتر حرفت رو بگو سوشا با ینشستن گفتم: اتفاقا از خستگ  ن یقدم برداشتم و ح نیحوصله سمت درب ماش  یب 

 برم خونه تا از سردرد نمردم. 

 کنارم پشت فرمان نشست. نگران

 مارستان؟ یب میبر-

 تکان دادم.  یبه نشانه نف یسر 

 .نیبخوابم هم د ی. باشمینه خوب م -

 . د یجزء جزء صورتم چرخ ی نگرانش رو نگاه 

 ؟ یمطمئن  -

 زدم.  یپلک 

 مهمت رو.  ی بگو حرف هااره فقط لطفاً زودتر  -

نشست. استارت زد و   شیبه صورت نشاند. برگشت و صاف در جا یز یکه اخم ر د یتمسخرم از آوردن کلمه مهم را فهم قصد  

اصرار به زود حرف زدنش نکردم. در فکر   گریکرد و من د  یشاپ رانندگ یرا به حرکت در آورد و در سکوت تا مقابل کاف  نیماش 

  م یرا رد کرد و مستق نییشاپ رفتم. سالن پا یداخل کاف   یحرف و مقاومت  یب  ارش در کن کرد ی م شتری را بآشوب دلم   نیبود و هم

 بفرما زد.  م یپله ها با دست برا یسمت پله ها راه افتاد و پا

سالن اشاره   یجا ن یتر ی در گوشه ا  یزیبار به حرف آمد و به م  نیبودند ا یخال  زهایم ه یبق ز یدو م ی کیها باال رفتم. به جز پله  از

 کرد. 
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 اونجا خوبه؟ -

 !شیداشت جا  یکه نشانم داده بود رفتم چه فرق  یتکان دادم و به محل  یسر 

کردم و خودم را دست قصابم سپرده بودم.   ی فکر نم  شیرا داشتم که قرار است ضبح شود و اصال به جا  یدم حس گوسفند  آن

قائل بودم و مهمتر از آن    شیبرا یشاوند یبود که به سبب خو  یا مه یوارانه ام احترام نصف و نو گوسفند   عانهیرفتار مط ل یتنها دل

خط آخر تمام   دانستمی را از بر بودم و م  شیداشتم و اال واو به واو حرف ها  یلیبود که از به هم خوردن رابطه فام یمیب

توان تجربه اش را   گر ید کباریکه   یشدن یک یشدن!  ی کیطرفه اش است و اصرار مجنون وار به  کی "دوستت دارم  "شیهاصحبت

 نداشتم آن هم با سوشا!

را از دور   میهاکه سفارش داده بود نداشتم. کالفه سر بلند کردم و دست  ی به خوردن شکالت داغ  ی لیم ی بود ول ی ام خال معده 

 فنجان جدا کردم. 

 

 حواص گفت. یب یو جانم  آمد  رون یاز فکر ب سوشا

 شد.  ده یدر هم کش  میکه نثارم کرد اخم ها  یاز جان ناخودآگاه

 برگردم.  د یشده با رمیمن د -

 شروع به صحبت کرد.  میتوجه به بهانه ها  یتکان داد و ب یسر

 خودش کنه.   ی رو برا ا یباال بزنه و رو نیکه براش آست  خوادیحرف دلش رو به مامان زده و م نایس -

حرف هاست! لبخندم   نیکه شعورش باالتر از ا ناستیمهم خود س  یکاالست؟! ول ا یکرد! مگر رو فی بد عشق آن دو را تعر چقدر 

 وصال آن دو عاشق بود!  یبرا

 خبر.  نیبا ا یخوشحالم کرد  یچه عال -

 اش را مزه مزه کرد.  ی تکان داد و فنجان قهوه اش را برداشت و تلخ یسر 

 من و تو روشن بشه!  ف یتکل د یقبلش با ی ول-

  ینم  یخوب ی که بو   دمیفهم ی م ی مفهوم جمله اش تمرکز کنم ول ی توانستم رو یقلبم را با تمام وجود حس کردم نم   ختنیفرور 

 دهد!
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 من و ...  ف یبه ما داره!؟ در ضمن تکل ی چه... چه ربط -

 را که به مزاجش خوش نبود قطع کرد.  حرفم 

 !ایبزرگ ترم و تو از رو نایچون من از س  -

 کردم و از مقابلم پس زدم و سمت سوشا خم شدم. یشکالت داغ خال یرا رو  حرصم 

  یچ ی نخوام تا آخر عمرم ازدواج کنم برا د یندارم شا ه یقض  نیبا ا یمشکل چ ی! من هیاریب ی تونست ی که م ی لیدل  نیمسخره تر -

حرف   نیدونم که شعورت باالتر از ا  یحرف ها همه ش بهانه است. م نی و ا ی بار ازدواج کرد ه یبشم؟! تو هم  ایرو یمانع خوشبخت 

 ! حرفت رو رو راست بزن. یداشته باش  ی افکار ن یهاست که همچ

 .چفت کرد و سمتم خم شد  ز یم ی را رو  شیژست من دست ها هم

  ی وقت شیبود که همون چهار سال پ نیاشتباهم ا ن ی! بزرگتریکن  یخودت و خودم باز نده یکه بذارم با آ ی هست ی احمق تر از اون-

  ایب یو خودت بگ   یفکرهات رو بکن  دمیهفته بهت فرصت م  ک یکژال!   ذارمیبار نم نیحق انتخاب بهت دادم! ا ی طالق گرفت

رو به   نایو حسرت س  نایرو به دل س  ایباش اگه جواب مثبت نشنوم حسرت رو مطمئنخبر! و   ی ! بامیوگرنه خودم م میخواستگار

 تونم!  ی که م ی دون ی! م ذارمیم ایدل رو

 

  ازیسوشا ن ی پدرش که به پشتوانه مال یخانواده اش برو داشت؛ مخصوصا برا  یحرف سوشا برا دانستمی دانستم. خوب هم م یم

 انواده...کل خ یبرا  ی داشت و حرف پدرش سند 

 به خوردم دهد. حس نفرت، بغض و عجز...  توانستی چند حس بد باهم را فقط سوشا م تجربه 

 .یلیسوشا خ  یپست یل یام بود لب زدم: خ چاره یب ی ایرو یکه لرزشش برا  ی صورتم روان شدند با چانه ا ی اراده رو یب میها اشک 

و   دم یدو نییگذاشت پله ها را پا ز یم یرا چنگ زد و سرش را رو  شی که با درد موها  ییتوجه به سوشا ی را برداشتم و ب فم یک 

  رونیشاپ ب یو از کاف  دم یها را به جان خر  یمشتر  ی دلسوزانه   ینداشتم نگاه کنجکاوانه و بعض  میاشک ها ی رو یکنترل  کهیدرحال

تمام    ایشستم. ارزشش را داشت. نداشت؟! رو ی خود م ی دست از زندگ ا یرو ی برا د یجا که با نیجا بود هم نیهم ایزدم ته خط دن 

خفته در   یمن که با مرده    یبود. برا یمن پر از احساس بود پر از زندگ ی ایبود، رو ی من پر از شور و شاد  یایمن بود. رو یایدن

هفته فکر کردن نداشتم. داشتم؟   ک یبه  یاز یاتابک! ن اد ی به ایداشت کنار سوشا عذاب بکشم  ی ریندارم چه توف ی فرق چیتابوت ه

سوشا را کردم. اصال بگذار اتابک   یجان رفتن به خانه   یخواهرم و قصد ب یمن همان لحظه که حرفش را زد جانم را دادم برا 

 ندارد چه برسد به اتابک! ییمهم معنا ا،یرو ی قضاوتم کند! مگر مهم است؟! در برابر خنده 
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  یگرفتم و بعد از خاکسپار شیبرا عییکردم. کشتم و مراسم تش  یخود و قلبم هج ی د را براو در  دمی چرخ هاابانیها در خ ساعت

  یشرمنده شدم و سع یآمدنم نگران کرده بودم و حساب  ریخانواده را با د ی اعضا یرمق و خسته به خانه بازگشتم. همه   یاش ب

از   غی در یخوردم و به اتاقم پناه بردم ول   یاز چشمشان قرص . سرم رو به انفجار بود. پنهانکنمکم  شانیاز نگران یکردم با بهانه ا

  کم یتار ندهی بلند شدم و به جمع ملحق شدم تا کمتر به آ میخواب که به چشمان خسته ام آرامش دهد. هنگام شام از جا یاه یثان

 با سوشا پروبال دهم و عذاب بکشم.

قدم برداشتم.    زتلفنیشدم و سمت م الی خی . نشستن را بد یچیپزنگ تلفن در خانه   ینشده بودم که صدا ر یمبل جاگ یرو  هنوز 

 را کنار گوشم قرار دادم. یگوش 

 بله؟ -

 سالم خانم. -

 بودم. به ناچار جواب دادم: سالم.   زاریکرد ب  یکه خطابم م  ی از خانم کش دار چقدر 

 ؟ یخوب-

بابا خوب   نایحفظ ظاهر گفتم: ممنون خوبم. خاله خوبه س  ی به چند جفت چشم که به دهانم دوخته شده بود افتاد و برا نگاهم 

 هستند؟

 اومده و عجله داره.  ایشش ماهه دن نایفردا شب بزارم. س  ی برا یقرار خواستگار خواستم یهمه خوبن سالم دارن. خاله هست م -

دو را خواهد گرفت! پس زنگ زدن و به    نیازدواج ا ینکرده بود که جلو  دمیآوردم مگر تهد  یسر در نم ش یکارها و حرف ها از 

  ی قصد جبران داشت. ذوق زده از فکر  نطوریو ا ده یگذشتنش چه بود! حتما خودش از کارش خجالت کش  یشخصه قرار خواستگار

 . ردمرا دست مامان سپ ی که در سرم تاب خورد گوش 

 

 به دهان مامان چشم دوخته بود. کنار گوشش زمزمه کردم: مبارک باشه عروس خانم.  ینشستم. چهار چشم دایآ کنار

 داشت؟  کاریشده؟ سوشا چ ی: چد یکنجکاو پرس   د یتر از عسل باز شد و صورتش گل انداخت. سع نیریش  ی به لبخند  شیها لب

عروس   خوادیکوچولو م ی گذاشت آبج یانداخت جواب دادم: قرار خواستگار یموج م  م یدر رج به رج صدا  یکه خوش   یحال در 

 بشه.

 نا؟ی: س د ینگاه کرد و همزمان پرس  دایو به آ  د یباال پر د یسع یابرو  یتا 
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آنقدر آقا بود که   نایگشت. س   نیمز تیبه لبخند رضا شیبازگشت و لب ها شیسرجا د یسع ی شد. تا ابرو ر یبا شرم سر به ز ایرو 

 بافته قفل شد. مهیبه شال گردن ن  د یرا کنارش گذاشت و نگاه سع یرنگ  ی سرمه ا ی کاموا  زیا ببرد. عزدل همه ر

 .  گهیتمومش کن د  زیعز -

 کرد.   یخنده ا  زیعز

 عجول نباش مادر. -

 انشااهلل. یادامه داد: پاشو برو اسفند به آتش کن مادر. صدقه هم کنار بذار. خوشبخت بش ا یرو به رو و 

 فردا شب.  یبشه برا ن یتمر اریب ز یهم بر یگفت: چهارتا چا ع یسر د یشد که سع زیخم ین  شیاز جا ایرو

 بازشد. طانمیبرادر ش  شیرفت و ن د یسع یبه فرصت طلب ی چشم غره ا ایرو 

 ! گمیمن برا خودت م -

راه   ی داد و کل کل ی م د یسع ل یتحو ی"عمرا"شک  ی اش نبود ب یبه خواستگار نایآمدن س  یدر آمد اگر از خوش   ایرو ی خنده 

 .  انداخت یم

که قربونت برم. من مطمئنم   ی بافت یدو روزه م  م یدستت کند شده قد   ا ی یشد  ر یدورت بگردم پ زیداد: عز  ریگ  زی باز به عز د یسع

 . شهیمن شروع م یشال گردن تموم بشه زندگ نیا

که شال گردن کار   ی. دست رو دست گذاشتشهیو مددت م ار ی یبگو کارت رو شروع کن عل ی عل ایحرف ها خرافاته مادر تو  نیا -

 جور کنه برات؟! 

 شد. زان یآو  د یسع یها لب

 ؟ یدون یم  یشیاند  حس خوب و مثبت   نیراجع به تلق ی زی چ زیعز -

 

 . دهیمن حکم همون رو داره و مطمئنم که جواب م یشال گردن برا  نیا

 گرفت و با لبخند به جمع نگاه کرد.  انیمامان پا ی  مکالمه

 فردا شب.  یگذاشت برا  یسوشا بود قرار خواستگار -
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 آمد. کیبه دست نزد ییچا ی نیس  ایرو

 مگه تا فردا مامان؟  شنیفرش ها خشک م-

 در هم رفت.   ایرو  یلب زمزمه کرد که اخم ها  ریز ی ا ده یتکان داد و ترش   یسر طنتیبا ش  د یسع 

خونه رو روبراه   د یکن  لیرو تعط  رونتون یب ی : آره هوا خوبه امروز که آفتاب بود تا صبح خشکن. فردا هر سه تاتون کارهامامان 

 . میکن

 ست؟ یکارها مگه زنانه ن  نیوشا زنگ زده؟ ا: حاال چرا س د یشد و پرس  یجد  د یسع

 باال انداخت. ی شانه ا مامان 

جور   نیو از ا کنم ی نم یرو خال نایو من پشت س   د ینباش  یچی نگران ه یو مال  نیگفت از نظر خونه ماش   یمادر. داشت م  دونم ینم -

 حرف ها. 

 نکردم.   یهم نزدند که متوجه ام کنند. من هم کنجکاو  ی حرف دمیهمزمان در هم رفت و علتش را نفهم د یو سع ا یرو یها اخم 

کرد. آهنگ مورد عالقه من را   م یمتصل و باند ها را تنظ ی و  یفلش را به ت   د ی. سعمیبود  یتکانخانه  یدر تکاپو  ی صبح زود همگ  از

فوق   د یسع ی صدا م یاش را به عهده گرفت ی خوانندگ د یمن و سع انمیها  نیکالم بود و طبق تمر یحالت پخش زد. آهنگ ب  ی رو

ببرد. از نعمت   ییاش را نداشت و نتوانست راه به جا ه یاول ی  هیسرما  یخواننده شود ول  ه بار به سرش زد ک کی  یالعاده بود حت

 کرد.  یم  دش ییتا د یبود که سع یخوب مچه ین ینکرده بود صدا غیدر   می که خدا برا ی گرید یها

 

 اش خم به ابرو آورد خواند:  ینیاز سنگ  نکه یانداخت و بدون ا نیزم  یفرش لوله شده را رو  د یسع

 تو.   نیمن و ا نی من، ا یخالق هر قصه   یا 

 تو.   نیمنو ا  ن یسازه دلم زخمه بزن، ا بر 

 فرش را گرفتم و در حال صاف کردنش ادامه اش را خواندم:  ی  گوشه 

 ی اهه و ساللحظه جدا از تو برام م هر 

 ی تو خال ی جا زنمیهر نفسم داد م با 

 به خواهر غم دارش زد و خواند:  ی افتاد لبخند برادرانه ا د ینگاهم به سع ستادم یا میکه در جا صاف 



 من باش  یتو فردا 

89 
 

   دن یعاشق نازت و کش منم 

 دن یپاتو از کوچه شن یصدا

 ... دنیتورو د تنها 

  چاره یو گاه همانها حسرت دل ب م یهم با هم داشت یخوش  یدرمان دل زخم خورده ام روزها ی از درد ب ی به اتابک افتاد. جدا ادمی 

و پاچه باال زده و پا به    نیمامان، آست یبه هنگام خانه تکان یول کردند ی م  زیمن و اتابک را خدمتکارها تم ی شدند. خانه  ی ام م

  یبه تنمان نم یو خستگ  میخواند ی م نطوریوقت ها هم همارزشمند بود. آن   م یکارش برا  نیو ا  ردک   یکمک مامان م  د یسع یپا

خش   یصاف شدن صدا ی کردم برا ی. لوزه داشت و هر چه اصرار م کردی م ق یرا تشو  د یو من و سع  زدی نشست. فقط سوت م

 ترسد! یم به حد مرگ  ی جراح غی دانستم از ت  یو خوب م رفتی بار نم ر یدارش عمل کند ز

 کند و نوبت من بود که بخوانم:   نیرا پهن زم گریفرش د د یرا از وسط سالن برداشتم تا سع  زیو م  دمیکش یآه 

 شوره زاره  یکه دستات شفا ی اون ابر بلند  تو

 اره یکه هر موج به تو سجده م  یاون صاحب نور  تو 

 که هرگل بهار و از تو داره  ی فصل سبز عشق تو

 نوازش تو نباشه گل گلخونه خاره  اگه 

 را شناخت. سمتم قدم زد و چشم در چشمم خواند:  میکارش شد و بغض صدا یادامه   لایخیب د یسع 

 دن یعاشق نازتو کش منم 

 دن یخاطر تو از همه بر  به 

 دن یتو رو د تنها 

 کاشت.  شانیرو  یو بوسه ا خت یرا به هم ر میبه نگاه نگرانش زدم و در آغوش برادرانه اش فرو رفتم. موها یلبخند  

  شه یش  یکه اسپر ا یرو ی برا یشینما یمیخارج شدن از آن حال و هوا تعظ  ی آمدم و برا رون یدست زد. از آغوشش ب مانیبرا ایرو 

 بود کردم.  ستادهیا یو  ی ت ی پاک کن و دستمال به دست رو به رو

 . میخانه را تکاند  ی شتریو با سرعت ب م یبار هر سه هم صدا شروع به خواندن کرد نیعوض شد و ا آهنگ 
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دلم گواه بد داد به اتاقم   د ینبود. نه را هم رد کرد. به ده که رس  یاش خبرهشت را رد کرده بود و هنوز از خاله و خانواده  ساعت

تخت رها کرده   ی را رو ی تلفن خانه به صدا در آمد. گوش  شیجواب نداد و به جا ی ام گرفتم ول یسوشا را با گوش  ی رفتم و شماره 

 بلندگو قرارش داده بود گوش سپردم.  یرو  ایم به مکالمه مامان و خاله که روزد رونیو با شتاب از اتاقم ب

 .  میساعت ده شد که خبر بد  ی ک دمیاصال نفهم مارستانیب مشیآرزو به خدا شرمنده ام. حال سوشا بچه م بد شد. با باباش برد-

 خته؟ ی شد باز معده اش به هم ر  ی! دشمنت شرمنده باشه. االن سوشا چطوره؟ خوبه؟ چهی چه حرف نیآزاده جان ا ی وا-

 دونم چش بود. پدر معده خودش رو درآورد آخر. ی نم یکوفت گاری: آره بچه م از صبح بند کرده بود به اون س د ینال خاله 

  لمیزنگ موبا ینبوده باشد. صدا یعمد  از سمت سوشا یمبل نشستم و در دل دعا کردم که به هم زدن خواستگار ی رمق رو یب 

 هم تعارفش کرد!   یترس را به دلم دعوت و چا

 دکمه سبز رنگ را لمس کردم.  ع یشماره سوشا سر دن یشدم و قبل از قطع تماس خودم را به اتاق رساندم و با د بلند  

 الو سوشا؟ -

 کرد: جان سوشا؟  یمکث 

 !ستیدر کافه ن روزید یسوشا وشا آن س  نیدادم که ا یرا بستم و قلبم را تسل میها چشم

 د؟یرو به هم زد یشده؟ چرا خواستگار ی زیچ -

 کرد!   یحالش حالم را بد م ن یبود و هم خونسرد

 من و تو روشن بشه.  فی تکل  د یبهت که گفتم اول با -

 ؟ ی: پس چرا قرارش رو گذاشتدمیدرست حدس زده بودم با حرص پرس  پس 

 ندارم. ی باهات شوخ یکه بفهم -

 .ینکن. رنگ و رو نداره از ناراحت تی رو اذ ایسوشا جون خاله رو-

 دست توئه!   شیخوشحال د یکل -

 ؟ ی بر دار ی مسخره باز نیامشب و دست از ا د یایکه ب یش ی: اگه بگم قبوله روپا مدمیهوا و عاجزانه نال یب 

 زدم: سوشا! شیپشت خط دلم را به جوش انداخت. صدا سکوت
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 . رهیگ یمن و تو صورت م  یبعد از عقد رسم ایو رو  نایس  یرمراسم خواستگا-

حس   ی آنقدر ب م یتخت افتاد. دست و پا یاز کنار گوشم سر خورد و رو  ی مطلق پشت خط نشان از قطع ارتباط داد و گوش  سکوت 

شده نقشه اش را  اش مطمئن بود و حساب  وانه ی دل نبودنم با دل د کی بروم. از  ا یآرام کردن رو یو جان شده بودند که نتوانم برا

خاله چه   دانمی اتفاق و نم ن یاز ا شد یخورد م ایگرفته بود. رو میرا هم از شش ها دن یکش فس اجازه ن یحت کرد ی و اجرا م یطراح

 مانیابود! به رذالت سوشا  یمجاب شدن ای مگر دل رو  یکه مجابمان کند ول  اوردیخواست ب ی م یکنسل خواستگار  یبرا  یبهانه ا

ظاهرم را آرام    ی چه! به جان کندن یعنیهم اعتماد نداشتن  شمکه به چ  دمیفهمی نشناخته بودم و حاال خوب م نطور یآوردم. او را ا

  ی بود را م شیاشک ها خیتوب  یدر فشارش که برا  یلب ها  ی ثابت ماند آرام بود ول ایرو یزدم. نگاهم رو  رونیکردم و از اتاق ب

 دستم را دور شانه اش گرد کردم.   شناختم. کنارش رفتم و

 . اریها رو در ن ده یترش  ی ادا -

 

ماجرا ندارم.   نیاز ا یدلم به شور افتاده کژال. اصال حس خوب-. د یطلبی م ن یذره ب صش یآنقدر کم جان بود که تشخ لبخندش 

 رو فرستاده.  نای. س مارستانهی سوشا به مشکل بر خورده خود سوشا که تو ب یکارخونه    ش،یمجبور شده بره ک نایس 

 به سوشا فرستادم.  یدر هم رفت و در دل لعنت  میها اخم

 ؟ ید یاز کجا فهم-

 داد.  امیپ نایس -

شتن  دو هفته بکشه برگ یکیاحتماالً   گه یتلفن دست مامان اشاره کرد و ادامه داد: خاله هم به مامان گفت سوشا م ی گوش  به 

 .نایس 

 کرد. ایرو رو به  داشتی اش را از سرش بر م  یکه روسر یکرد و در حال یخداحافظ مامان 

 . میها رو تو جعبه برگردون ی نیریها و ش  وه ی کمک کن م  ایمامان جان پاشو لباسات و عوض کن ب -

را داخلش محار   شیشده که موها یکار  نیبا آن سر بند نگ  کشیگفت و بلند شد. نگاهم به کت و دامن جذب و ش  یچشم ایرو 

 مشت.  میهاشد و دست شیکرده بود افتاد و دلم ر

 خودم!  ی و بدبخت  ی داشت ناراحت تیمن بود، چه اهم ی در دست ها ا یرو یو خوشبخت   یخوشحال د یکل 
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ام دهد. حاال حضور سوشا همراه   یمجال زندگ شتریب  ینکرد که کم یرحم م یو به جوان هفته به سرعت برق و باد گذشت کی

خبر   ی ام شده بودند. همان طور که گفته بود آمد آن هم ب یدر خانه مان ته خط زندگ  ینیریخاله و همسرش آقاسپهر با گل و ش 

را برداشتم و داخل سالن رفتم    یچا ینی س  کرد.   یم  یرا هم عمل شی حرف ها ی  هی خواست و اال بق یو مطمئنا جواب مثبت م 

باز به   ی کردم و با رو ی ها مخف د یکرد توجه نکنم. حال زارم را از د  ینگاهش خون به دلم م  ینیکه سنگ  یی کردم به سوشا یسع

با ذوق و شوق از گره دو وصلت به هم   به خود گرفت خاله یمن شکل رسم  یخاله و آقا سپهر خوشامد گفتم. مراسم با تعارف چا

با آن   زیو عز  دمید  ینم د یدر صورت بابا و سع  یتیرضا چ یو بس. ه کردمی گره کورشان را درک م ی و فقط من معن زد ی حرف م

خاله   شنهادیآمد. به پ  ی به نظر م یمامان راض یاش است ول  یکه از نگران دم یفهم یگفت و م  ی لب ذکر م ر یلبخند آرامبخشش ز

تعارف نداشتم و در کمال    یسوشا به اتاقم رفتم. حوصله   یدهایصحبت که نه! البد تهد  یبابا بلند شدم و همراه سوشا برا د ییتا و

  میزدم و زانوها  ه ینشستم و به تاجش تک شی تعارف رو ی سمت تختم رفتم و ب م یاول خودم داخل اتاق پا گذاشتم. مستق ی ادب یب

حرکاتش را متوجه بودم. کتش را   یکردم ول  یو داخل آمد و در را پشت سرش بست. نگاهش نم د یکش  ی. پوف دمیرا به آغوش کش

  ی صندل یکه پشت یینشست. لم دادنش را از صدا ش یپرتاب کرد و خود رو وتر یکامپ زی چرخ دار م  یصندل  یپشت ی درآورد و رو

. انگار امد ی باره اش هم نگاهم باال ن کیبه   شدند گذشت. با بلن  میسوشا رو نیبه سکوت و نگاه سنگ  ی قی. دقادمیکرد فهم جادیا

با   یکینزد  نیرا با درد بستم. نه زنده بودم و چقدر از ا میلبه تخت نشست. چشمها کم یرفت! نزد یاز مرده نم یمرده بودم و انتظار

 شدنمان برسد... ی کی ی سوشا داغان شدم. خدا به داد روزها

 ؟ یفکرات و کرد  -

 : آره. جواب دادم یحس چیه یب 

 خوب؟ -

 نفرتم را نشانش دهم.  م یتا از چشم ها  دمینگاهم را باال کش باالخره 

 قبوله.  -

 .دمیدر هم شد و خوب به هدفم رس  شیها اخم

 ! ؟ینجور یا -

 را کج کرد. م یلب ها یپوزخند  

 ؟ یرو ازم ندار  نهای بشکن زدن و رقصم رو گذاشتم تو مراسم رو کنم. االن که توقع ا-
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و فقط نگاهم   ده یسکوت را گز ی را هدف گرفت. نگاهش پر ازحرف بود پر از حرص پر از گله ول میلرزانش مردمک چشم ها نگاه 

در   ی زانو ها ی بلند شد و باز نگاهم رو شی از جا و  د یکش یعصب  یرا با چشم به خوردش دادم. پوف م یتر از او حرف ها ره ی کرد. خ

 آغوشم قفل شد.

 . هیبق شیسالن پ م یپاشو بر ی ندار یاگه حرف  -

 

نه تکان دادم. راه رفته را بازگشت و دستش را به   ی به نشانه  یگذراندم در همان حال سر ی حرف م  ی بود ب ی نداشتم عمر یحرف

 زد و در صورت خم شد.  ه یتاج تخت کنار سرم تک

 باال.  اریسرتو ب -

 شد.  رهیخ  م یکه گفته بود را انجام دادم. در چشم ها  یاراده کار  یب

 قصد آزارت رو ندارم باور کن. -

 نکردم!  باور

 . هیو صالحت چ  ری خ یدون ینم ی ! تو هنوز بچه انیقصدم فقط به دست آوردنته. هم -

گفتم اگر واقعا   ی . کاش مثل فرهان معرفت داشت و م ستادیتخت بلند شدم. با حرکتم کمر صاف کرد و ا ی جهت مخالف از رو در 

طرفه اش احساس پاک را در وجودش   کیو عشق ناکام و   ده یسوشا به جنون رس  ی کن ول  میبرو و به حال خودم رها ی دوستم دار

 ... یگرینه حس د تکشته و حاال فقط عقده در قلبش خانه داش 

شد.  دهیها سمتمان کشرفتم و او با مکث دنبالم روان شد. با ورودمان به سالن تمام نگاه  رونیحرف در اتاق را باز کردم و ب یب 

نشستم؛ کاش آنقدر که دوستم داشت قدرتش را هم داشت   د یرفتم و کنار سع ر یسر به ز یحرف و واکنش یدر کار نبود ب  یلبخند 

 کرد: فکرش و نکن ردش کن بره.  مه کند. کنار گوشم زمز تمیکه حما

 شد. ینابود م  ایتوانستم ردش کنم! رو یچه را؟! مگر م  فکر

 داشت.  ییداد فدا  یهم قدرت برادرانه اش را نشانم م  یکه زبان نیزدم هم شیبه رو ی تلخ لبخند  

شناختمش! من   ینم گر ینگاهمان باهم حالم را بدتر از بد کرد. د یتالق ی مان جلبش شد. لحظه اسوشا نگاه ی مصلحت یسرفه   با 

نگاهم   ی. نگاهش را از دلخور شناختمی خرخره ام گذاشته بود را نم  یبه دست آوردنم پا رو  یسنگدل که برا یپسر خاله   نیا

 شروع به صحبت کرد:   ر یو سر به ز  داشتمبل بر ییاش را از پشت ه یگرفت و تک
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سرم بره قولم نره.   دم یرو دادم. به شما هم قول م ش یشد که بهش قول خوشبخت ن یمن و کژال ا یصحبت ها ی  جه ی راستش نت -

 نظر کژال هم با اجازتون مث...

 گرانه صدا زدم: سوشا!  خ یبا حرص نامش را توب اریاخ ی و ب دم یحرفش پر انیم 

من دست    یزندگ اریگفتم: باباجون اخت ر یالفه شد. رو به بابا سر به زک  د یرا که د میرا بلند کرد و نگاهم کرد اخم ها سرش  

 داره. حرف حرف شماست . یشما بستگ  تیمن هم به رضا تیشماست و رضا

مخالفت نگاهش را    لیو کم جانش قلبم فشرده شد. فقط دل نی. از لبخند غمگ دمیواکنشش باال کش دن ید ی را برا نگاهم

 .دمیفهمینم

 ندارم.  یوصلته من حرف  نیو دلت به ا یش یبا سوشا جان خوشبخت م  یکن یمنه بابا اگه فکر م   یتو آرزو تیو رضا ی خوشبخت -

 وصلت باشد! نیغلط کرده بود که به ا ی لیخ دلم 

 جان دادم.  ر یبه ز سر 

 جوابم مثبته.  -

داشتند و مناسب حال االن    یرسم قشنگ افتادم.  شانیمرده ها  یها برا ی جنوب ی سوگوار ادیکل خاله   ی صدا دنیآخ که با شن  

 کشد.  یعروس شدنم بود و خبر نداشت مردم و سر جنازه ام کل م  یخاله برا دنیمن! کل کش

 

 کژال؟  نمیب  یکنار گوشم ناباورانه لب زد: دارم خواب م د یسع

 را سمتش چرخاندم. سرم 

کرد و با اشاره به من که   یبلند شد و با حفظ ظاهر رو به جمع عذرخواه شیاز جا دهیرا در هم کش  شیاخم ها ی دارینه ب -

رفتم. به   د ی به آشپزخانه و دنبال سع میاز سالن خارج و مستق  یدنبالش بروم از سالن خارج شد. بلند شدم و من هم با عذرخواه

 که سوشا مناسبه برات؟  ی د یس ر جهی نت ن یشبه به ا هی شد  یکژال؟ چ ی محض ورودم دادش هوا رفت:عقلت رو از دست داد

 داد را گرفتم.   یآرام کردنش دست را که در هوا تکان م  یگذاشتم و برا امی ن یب یرا رو  دستم

 بارها شده بهش فکر کنم.  عتا ی! سوشا چند ساله خواهانمه و طبه؟ی شب چ ه ی ! د یتر سع  واش ی -

 شد. ق یم قدم شود و در صورتم دقرا قاب گرفت و خم شد تا ه م یو بازوها د یکش رون یرا از دستم ب  دستش 
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 به من دروغ بگو. یکژال. تو از سوشا متنفر  یگ یچرت و پرت م  یدار  -

 . دمیکش ی پوف حوصلهیب

با خودم باور کن. چرا   دنیخسته شدم از جنگ  خواد ی آروم رو م یزندگ  هیدلم   د یداره سوشا؟ سع  یرادی متنفر باشم مگه ا د یچرا با -

 !دونمیبرات نم ستیقابل هضم ن

 زد. ی لیرا به صورتم س  یگریتلخ د  قتی شمرده حق شمرده 

سوشا سه ساله   یرسم ول  یجا نم چی کوبم به ه ی م  واریچرا من ده ساله به در و د ی دونیکاره ست؟ م ی سوشا چ یدون یم -

 چرا؟!ها! یدون  ی شد؟ م اردریلیم

 م و لب زدم: چرا؟ دهانم را فرو خورد آب 

 شدم. رهیخ د یشل شد و با هراس به دهان سع میدر ذهنم نقش بستند دست و پا  یکه به آن   ییحرف ها دن یترس شن از

 آره؟!   ، یهست ی موجود نی. دنبال آرامش در کنار چنگهید  یمواد و هزار جور کثافت کار  قه،یکنه. قاچاق عت یخالف م  -

  یخودت کمکم کن. برا  ایخدا ختم؟ یری به سرم م ی چه خاک د یبستم. با د، یکه به صورتم کوب یمحکم  ی《آره》را از  میها چشم

دستم    اوردم؟یدوام ب  توانستمی که نانش از گوشت سگ حرام تر است. م نشستمی م ی سر سفره ا د ی خواهرم به عشقش با دنیرس 

زدم   یدادم و بال بال م   یتوانستم! به خدا جان م  یرفت! به خدا نم یرفت؟ به خدا نم ی م نش یرفت؟ دلم به بال ی به سفره اش م

 ! ییرها یبرا

 وارفتم. خم شد و انگشت اشاره اش را پر حرص مقابل صورتم تکان داد.   ی صندل یرو   میاز بازوها د ی سع یجدا شدن دست ها با 

 نه!  ای ی که تو ذهنت بارها مرورش کرد ه یخوب فکر کن که سوشا همون مرد نیحاال بش-

کرد و رفت.   م یتوجه به حالم رها ینزند. ب اد یدهانم گذاشتم و آنقدر محکم فشار دادم تا خفه شود و دردم را فر ی را رو دستم 

 شد! ره یبدنم چ ی و ترس به تک تک سلول ها  یحس کردم پشتم خال

 

  ن یو فرار کنم از ا  رمیرا بگ  ایو رو نایکنم، دست س   دایپ یزدم که راه یم  ش یبه جانم رخنه کرده بود و خودم را به آب و آت د یترد

 نداشتم. ی زیافسوس که دورتادورم را سوشا احاطه کرده بود و راه گر یول  دمیکشانی م ی که به قعر نابود ی گرداب خوفناک

 خبر بودم!  یب  شیبرف فرو کرده و از عالم و آدم ها ر یهمه سال مثل کبک سرم را ز نی. واقعا چرا ادمی از جا پر شیصدا دنیشن با 
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فرو دادم،   انهیآب دهانم را ناش  میبه سالن نداشت ید یشد د دهیکش  رونیمان هم هراس داشتم. نگاهم به ب ییآمد. از تنها کمینزد 

  ینتوانستم واکنش   یول دم یسمت صورتم قاب کرد لرز ک یونسرد دستش را کنم. آرام و خ  یزندگ والیه ن یخواستم با ا یواقعا نم

 ام به صورتش نشان دهم.   دهیس جز دوختن نگاه ناباورانه و تر 

 ! یرنگ به رو ندار نه؟یشده؟ چرا حالت ا یزیچ-

 سو... سوشا؟- 

 جانم.-

نبود! سرم را   ل یدل  یآمدنش به آشپزخانه ب و نگاه مشکوکش را دورتادور صورتم گرداند.   ند یخم شد تا بهتر صورتم را بب یکم 

 افتاد.  نییتکان دادم تا هم از دستش راحت شود هم به خود مسلط شوم. دستش پا

 ه؟ ی : تو... شغل تو چگفتم

 شد.  خیمغزم م  انیم ییلبش درست جا ی رو پوزخند  

 گفت؟  ی زیچ د یسع -

 . رمیتا کم درد تر بم خواستیرا از زبان سوشا م  د یسع یخارج شده بودم و حاال فقط دلم انکار گفته ها ه یشوک اول از 

 ؟ یسوال منو جواب بده. تو مگه کارخونه قطعات خودرو ندار -

 . یدون  یداره؟! تو که خودت م   دنیپرس  نیا -

 پس...  -

  یحسادته. پرونده   یهمه از رو  یدونم ول   یم  ادهیسرم ز : جنمش رو داشتم که خودم رو بکشم باال حرف پشتد یحرفم پر انیم 

 ! یز یبه هم نر یجور  ن یا یتا با حرف هر حراف دم یم حیو برات توض ارمی من پاک پاکه. خط به خط حساب کتابم رو برات م یکار

: حرف دهنت و بفهم سوشا.  دمیو غر ستادمیاش ا نهیبه س  نهیکرد! س  ی م نیتوه  زم یبه برادر عز د،یبه جوش آمد! به سع خونم 

مثل تو حروم بشه.   یدر کنار پست فطرت  خواد یکه م  ی ا ی خواهرشه. زندگ ی . اون فقط نگران زندگستیحسود و حراف ن د یسع

نبود ناخن شکسته ام رو هم کف   ایبزار واضح بهت بگم سوشا. اگه به خاطر رو م یهم قرار گرفت یرو در رو  ی جور ن یحاال که ا

 شناسنامه ام تحمل...  ی که بخوام اسم نحست رو به عنوان همسر تو  نیچه برسه به اذاشتم   یدستت نم
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  دارتر یب یل یس  ن ینبودم و با ا مانیپش ی کرده ام ول  یرو  اده یز دمیو فهم دم یکش ی نیسمت چپ صورتم ه کبارهیسوختن به  با

صورت داغ شده ام بر داشتم و تن لشش را از مقابلم پس زدم و دوان دوان   ی از قبل شد دستم را از رو شتر یشدم و حس انزجارم ب

 از آشپزخانه به اتاقم رفتم. 

 

با اتابک بود و از شروعش حراص   ی تر از زندگبا سوشا مطمئناً سخت ی. زندگ دمیرا به آغوش کش می اتاق کز کردم و زانوها گوشه

  یترق ی کند و به قول سوشا جنمش پله ها  یاشتباه م د یدادم که سع یم   یافتادم خودم را تسل یآخرش که م  یحرفها اد یداشتم. 

در آن حال و   دنمیشد. از د  انیچهارچوب نما انیم  ایبه در خورد و پشت بندش در باز و رو ی ا تقه    .یگرید  زیاش شده اند نه چ

 نشان ندادم.   ی نشست. واکنش وار یبه د هی و سمتم آمد. کنارم تک  د یکش ی آه تیوضع

 ا جوابت مثبته؟ واقع-

 منفور!   یبله  نیانداختن آن هم ا ی دانست چرا خودم را به زحمت بله گفتن م ی را م جواب 

 ه؟ یعلت قبول سوشا چ-

 !نی. همایکنم رو ی خوام زندگ ی قانع کردنش لب باز کردم: م ی افتاد و برا ا یرو ی به هوش باال ادمی 

سالن   ی تو یای. بلند شد و گفت: پاشو بابا گفته بستیکارم ن  لیتحل یبرا  یمناسب  تیدانست موقع ی نزد. م  یو حرف  د یکش یآه 

 ازت کنم؟  یخواهش ه ی شه یقرار مدار بذارن. فقط کژال م  خوانی زشته. انگار م

 را بلند کردم تا حرفش را بزند. سرم

بعد از   ینده بذار برا تی. رضادهیتنده مطمئناً نظرش به عقد قبل از ع یل یتب سوشا خ  نکهیقبل از عقد نرو و ا ت یبار محرم ر یز -

 باشه؟ د یع

  ی زنده بودن را داشت. بد هم نبود چه کس شتریدو ماه ب  یکیدادم و او از من خواهش  ی م ایرو یام را برا یداشتم تمام زندگ  من

خواهشش را بپرسم   ل یدل نکه ی! بدون اشد ی فراهم نم  یهر مرده ا  یفرصت برا   نیآمد! ا  یکردن و زنده ماندن بدش ن ی از زندگ

  سوشا از البته  و  سوشا خود  جز   متوجه بودم. به  یرا در صورت خانواده ام به خوب یتینارضا میتقبول کردم و هر دو به سالن بازگش

مامان هم که در وهله اول خرسند از جواب مثبتم بود حاال به زور خودش را   ی وصلت نداشت حت نیبه ا  تیرضا ی خاله کس شتریب

 .دادی حال نشان مو خوش  یراض

درست حدس  ا یداشت! باز هم رو  یتی. اصالچه اهمندادم  زانشیبه م ینظر چ یکرد و ه ن ییرا خود سوشا تع ربهایو ش   هی مهر زانیم 

ترم و   انیو اجازه از بزرگترها گفتم: از پا  یبار ساکت نماندم و با عذر خواه ن یزده بود و سوشا خواهان عقد قبل از نوروز بود. ا
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ترم   ه یمشروط بشم و  خوام یدرس ها و نم  ننیبعد امتحانا چون واقعا سنگ  ی بمونه برا ی نمونده مراسم عقد و عروس  یز یدرسم چ

و مطمئناً   لیفام  ان ینداره م یصورت خوش   لیتعج  نیهم سوشا فقط چند روزه که از همسرش جدا شده ا ی بشم. از طرف ریرو اس 

 خوام.  یرو نم نیداره و من ا  یدر پ   ییها یحراف

  ک یبلند شوم و  خواستی دلم م افتادمی اش که م ی لیس  اد یدوخت. به   میرا به چشم ها زش یسوشا در هم رفت و نگاه ت یها اخم

 رو به سوشا گفت: حق با کژاله.  م یحرف ها د ییو حقش را کف دستش بگذارم. خاله با تا م ینه قاطع بگو

 افتاده  یابه نکته  ادش یبه لب نشاند و انگار تازه  یاقیلبخند پر از اشت بعد  

 

 . میرو اعالم کن ی نامزد می تون ی خودمون که م نیگفت: ب کرد ی را باز م فش یک  پیکه ز  یدرحال

 کرد.   زیآورد و رو به عز  رونیرا در دلش داشت ب یکه انگشتر پر زرق و برق   یگرد و بلور ی ا جعبه 

 جون با اجازتون سوشا عروسش رو نشون کنه.  زیعز -

 زد.  یلبخند مهربان زیعز 

 .یاری مادر تو خودت صاحب اخت -

بودن قبول   ی بودم البته در صورت اجبار زار یرسم ب ن یحرفش را در هوا قاپ زد و انگشتر را دست سوشا داد. چقدر از ا خاله 

  ی جذاب بود ول گران ید ی برا د یکه شا یسوشا با لبخند  شودی خاطره م  ن یتر ن یریلحظه ش  نیباشد ا ت یازدواج چه بسا که اگر رضا

  ش یمن که روبرو یبلند شد نگاهش رو  لشیجواب باب م افت یگفت و پس از در ی بااجازه ا مع قابل تحمل رو به ج  ریدر نظر من غ

نکردم سمتم   یحرکت  د ید  یکرد بلند خواهم شد! وقت  یاز من داشت که فکر م ی ادیشد و چه انتظار ز  خ یمبل نشسته بودم م ی رو

کند. تن به خواسته    ینم ی سرم خال ایو رو نایس  ان یجر یادآور یکه حرصش را با  کند ی حفظ ظاهر م دم یقدم برداشت و خوب فهم

 بابا به زبان آمد: کژال جان!  د یشد که به هر سازش برقصم! مقابلم که رس  ینم لی دل  یداده بودم قبول ول اش 

 بلند شوم.  ی عنی "جان" نیا 

خواست دستم را به منظور نشان   ستادم،یدر بلند شدن حرصش داده بودم، مقابلش ا رم یبه خاطر تاخ یبود به اندازه کاف  بس 

هم بزند هنوز   توانستی نزد، نم یکه مانع شدم و انگشتر را از دستش گرفتم. حرف   ردیت بگ انگشتم، در دس  ی گذاشتن رو

را با انزجار و به جبر در انگشتم فرو کردم و در همان دم مرگ را با تمام وجود   ردر کار نبود و حق با من بود. انگشت ی تیمحرم

حکم   هی دست زدن خاله و پشت بندش بق  یانداختم صدا نییهم به انگشتر نکردم و دستم را پا  ینگاه می ن یلمس کردم حت 

 داشت. م یقبرم را برا  یفاتحه رو 
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بدرقه    یبرا  شب عزم رفتن کردند. به اجبار همراه خانواده مه یشان سردرد گرفته بودم و خدا را شکر باالخره ن ی حضور طوالن از 

 با تحکم اسمم را صدا زد: کژال؟ د یسع ا،یتوسط رو اط یبعد از رفتنشان و بسته شدن در حرفتم. بالفاصله   اط یشان به ح

برگرداندم و سمتش   اط یرفت داخل ساختمان گذاشته شود را باز داخل ح یو قدمم که م ستادم یپردرد ا یداغان و دل  یاعصاب با 

 ! ؟یسرخود شد -زد.  ی م ی رو به کبود دش یرت سفگردنش رو به پاره شدن بود و صو  یبود که رگ ها نی. آنقدر خشمگ دمیچرخ

 کرد!   ی نم نیوقت به من توه چیه  د یدادش شوکه شدم. سع از 

  نقدریا یدادیجواب مثبت رو م یشب خواستگار د یحاال حتما با یزنی و تن م ی دوزیو م  یبر یخودت م ؟ یتو مگه بزرگتر ندار-

 ! یهول بود

 

 دخالت کرد.  یبا ناراحت بابا

 ها.  هیهمسا ی خونه  ره یصداتون م د یداخل خونه حرف بزن  د یتر بر واش ی دجانیسع-

 عقل نداره!  نی ا ی نگفت ی چیشد. دو مرتبه داد زد: پدر من شما چرا ه یسرش نم  زهایچ نیا د یسع اما

 《ینزد  ی چرا حرف خودت》ذهنم گذشت  از

 آمد و در صورتم براق شد. سمتم

 سوشا.  یتو خونه   یر یو م  یشیمن رد م ی جنازه   یاز رو  ای یزن یرو به هم م یهمه چ  ا یبه خدا قسم کژال -

 مجاورمان اشاره کرد.  ی اش گذاشت و به خانه ها ی نیب یمستعصل دستش را رو  مامان

 ! یتو خونه همه رو خبر دار کرد  د یبر د یبسه سع -

و قضاوت ناعادالنه اش پشت سرش داخل   د ی سع ی خبر ی از همه جا ب نی را داخل ساختمان هل داد. بغض دار از ا د یسع همزمان 

 کرد.  د یدنبالم روان شدند. مامان در را بست و رو به سع ی رفتم. همگ 

 ه؟ ی! مشکلت با سوشا چد یفهمم سع  یتو رو نم  دادیهمه داد و ب ن یا لیدل -

 کرد.  ی فواره م  شیخون آتش از رگ ها یبه جا ی زد ی م د یبه سع کارد 

 . گهید گمیدونم که م  ی م ییزای چ هی تو جمع گفت. البد  شهیرو که نم زیمادر من همه چ ست،ین  یچون آدم درست -



 من باش  یتو فردا 

100 
 

 داره.  ی لیکارش دل  یاروم باش. حتما کژال هم برا قه یدق  ه ی د یدخالت کرد: سع ایرو 

و   د یکش  یم  رونیمو را از ماست ب یکند. او به راحت  چم یسوال پ ایرو  گذاشتمی م  د یبه من کرد و سمتم قدم بر داشت. نبا رو 

توجه   ی دادم و ب  د یرفت. نگاهم را سع ی دادش به هوا م دهیو به سوال سوم نکش د یفهم  یرا م ه یقض  ی با دو سوال ته و تو دانمی م

ندارم  زند ی که پشت سرش م یی به حرف ها ی. من کارد یبه خواسته م احترام بذار خوادیدلم م نه م ی   خواسته نیگفتم: ا ایبه رو

  ی کردند. م یکه روحم رو زخم یبرام مهمه که دوستم داره و قول خوشبخت کردنم رو داده. خسته شدم از مرور خاطرات نیهم

 رو شروع کنم.  د یجد  یزندگ  ه یخوام 

 کم نشده بود.  ی ذره ا  تشیاز عصبان یآمد ول نییپا د یسع یصدا تن 

هزار بار   نو یا ی بود کارش ول دهیعاشق بود و به جنون رس  یاد یز نکهیندارم به ا یا. کارسگ اتابک شرف داره به صدتا سوش  -

 .  دم یند  یمرد   چیکه اتابک داشت رو تو وجود ه  یمعرفت و شرف گمیگفتم و باز م 

اون رفته   ستیدر کار ن  یکه ذهنم سمتش نرود گفتم: اتابک ن یا یخواست. برا ی و دلم مرور اش را نم دانستمی را خودم هم م  نیا

 .د ی ام احترام بزاربراتون مهمه به خواسته  م یبرگرده. من سوشا رو انتخاب کردم اگه خوشبخت گه یخواد که د یو دلم نم

زن   خوامیگفت: مهمه که نم   یبا ناراحت د یقصد رفتن به اتاقم را کردم که سع م یاشک ها ختنی را کج کردم و قبل از فرو ر راهم 

 ! ی اون آشغال بش

 و به راهم ادامه دادم و خودم را داخل اتاق انداختم. ند ی و برنگشتم تا بب خت یفرو ر میها اشک 

 خسته شده بودم، هر چه باداباد...  ایدن  یهمه   از

 

 *** 

 

با   ی. سرسرشد   یاعصابم به کل خط خط یسوشا درست مقابل ورود  نی ماش  دنیزدم و با د رون یحوصله از دانشگاه ب ی و ب خسته

 قرار گرفتم.   نشیداخل ماش   یمعطل  یکردم و ب   یدوستانم خداحافظ

 .نسایبرو وا-

 . دمیکش ی داد که با حرص پوف  لمیبلند باال تحو یچشم

 سالمت کو خانوم خانوما؟ -
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 کرد!؟   یطور برخورد م نیدوستش ندارم و ا د یفهم ی. واقعا نم دمیچرخ سمتش

 رفت.  نیاش از ب  ه یاول طنت یآن ش  یدر هم شد و به آن  ش یاز نگاهم تا ته خط را خواند که اخم ها انگار

 باهات مهربون بود؟  شهینم  ه؟یچ-

 ! یایب ادیدم دانشگاه. مگه نگفته بودم خوشم نم  یاومد  ی چ یبرا-

 مثال!  ی نامزدم-

 . دمیکالفه کش  یپوف

 رو حل کنه.  یآدم معقول بذار زمان همه چ  ه ی ثل رو بذار کنار. م ی لجباز ن یکنم. ا ی سوشا خواهش م-

 !  می که من و تو االن رسما نامزد هست  یقبول کن ی خوا ی و نم  یفهم یرو حل کنه! تو چرا نم یچ-

 در هوا تکان دادم.   ی دست تمانی از موقع ناراحت

 کنم!  ی دم دانشگاه سوشا. خواهش م این-

 ؟ ی چ یبرا-

  نیا گر یسوشا دربندش شوم، د ریکه قرار است به زنج دند یفهم یزود همه م   ای ریگفت علتش چه بود؟! د  ی ! راست م؟یچ یبرا

 چه بود؟!  ی ام برا یمحافظه کار 

 سوالش ندادم، نرم تر شد. یکه برا  یجواب

 خوام. دست خودم نبود!  ی معذرت م شبیبابت د-

 زبانم راه افتاد.  شیدرهم تر شد و ن  میکه خورده بودم، اخم ها  یا  یلیس  اد ی به

 ! یستین ی . تو هم مستثنستیحرف حق رو ندارن. دست خودشون ن دنیها تحمل شن یل یخ ستیمهم ن-

 اش کردم.  ی که عصب دمیفهم

 ! یگوشت تلخ  یلیخ-

 . ستینخور! زور که ن-
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 خورد!  د یرو با یگفت: اخه خوردن  شه یرگ تر از هم یزد و ب  یخنده ا تک

 سمتش رفتم.  ی حرص چشم غره ا با

 برم خونه.  د یشده با رمیبه فرقونت. د  ی گاز بد  شه یم-

 ناهار دربند! میری م م یخونه!؟ دار-

 .شمی م اده ینگه دار پ ی برسون یتون ی برم خونه. نم د یندارم باهات ها سوشا. فردا امتحان دارم با ی : شوخدمیغر تیعصبان با

 مبارکم باال آمده که کوتاه آمد. ی آن رو د یفهم گاران

 رسونمت. فردا هم روز خداست! ی . میکن  ی خب چرا رم م یلیخ-

  یمسخره اش را نداشتم که برا  ی گشت و گذار ها  نیا ی کردم. حوصله   ی رفت و آمدها مشخص م نی را با ا فمیزود تکل یلیخ د یبا

  ی م ی نقشه ا ش یموضوع را نداشتم بعدا برا نیآمد! االن اصال کشش بحث سر ا یسوشا خوش م یبود و فقط برا  ی من بد گذران

 ! ختمیر

نگاه پر حرص   ینیتوجه به سنگ   یزود ب  یلیشدم و فقط به گفتن خداحافظ اکتفا کردم و خ ادهیمان ترمز کرد. پدر خانه   مقابل

 تعارف داخل رفتم و در را بستم.   تشکر و   یدر قفل در انداختم و در را باز کردم و ب د یسوشا کل

پرتاب   یآرام شدم و حرصم از سوشا را به کنار ی اش من هم کم یخانه را برداشته بود. از خوشحال  د یشاد و شنگول سع یصدا

که دادم همه   ی مصرت بخش بود به جمعشان ملحق شدم و با سالم بلند   د یسع یحد برا  نیکه تا ا ییماجرا  دنیفهم ی کردم و برا

 وجه ورودم کردم. را مت

 

 سالم سالم من اومدم.  -

 . ی. خسته نباش زمی باز جوابم را داد: سالم عز ینفر مامان بود که با رو  نیاول

 .  ستمی قربونت برم مامانم خسته ن-

گفت، قدم    یاش صد قل هو اهلل م  نه یر یدور بودن چشم و نظر، به رسم د ی ام بود و برا رهیکه با لبخند خ زجونیعز سمت

 ! یسرت گذاشت ی شده خونه رو رو ی گفتم: چ د یرو به سع ن یبرداشتم و همان ح
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کنارش نشستم   ز یعز ی گونه   یرو  ی کرد و من با بوسه ا فی ذوق انگار نه انگار که شب گذشته با هم بحثمان شده شروع به تعر با

 سپردم.  د یسع ی را به حرف ها  میو گوش ها

تار و پودش گفت: کژال نگفتم دست   یسفت و سخت رو  یرا دور گردنش تاب داده بود. با بوسه ا   ز یعز ی بافته  مه ین شالگردن

 . یبرام اومد داره! اونم چه اومد  زیعز

 شده؟  ی : چدمیذوق پرس  با

کار   شنهادیخوندم بهم پ یمیش  یمهندس  د یفهم یخفنه! وقت  یدارها  هی آشنا شدم که از اون سرما  یکیبا  ش یدو هفته پ یکی-

 داد.  

 به وجد آمدم.  ی هم از فرط خوشحال من

 ه؟ یحاال کارش چ ؟یگ یم  یجد  د یسع ی وا-

 ام نشست و ادامه داد:  ی کنار  یو صندل آمد 

  گه یکردن قبال. م یم  د یتول یو بهداشت ندهیکارخونه رو راه بندازه. مواد شو خواد ی باباش چند ساله ک بسته شده. م ی کارخونه -

 مغز خالق و کاربلد داره.   هی به  ازیکنه که ن د یشروع به تول  یعال تیف ی ک ه یکنه بعد با   یساز نهیرو به د یاول فرمول تول خواد یم

 کار و تز! ی و حاضر آماده س برا ارائه   یبه غبغبش انداخت و ادامه داد: که اونم داداشت ح ی خودش اشاره کرد و باد به

 

خم مانده بود خشک شده و دردناک بود، صورتم از درد جمع شد   ز یم یرا هم حل کردم، گردنم از بس در کتابم رو   نیتمر نیآخر

بود و درست سه ساعت بکوب درس خوانده بودم.   می دادم. هشت و ن واری د ی به پشت گردنم زدم و نگاهم را به ساعت رو ی و دست

نگاه   ایو با اخم به رو  د یهمان دم در اتاقم به ضرب باز شد. سرم سمت در چرخو  ستآمده ا د یاز ذهنم گذشت حتما مهمان سع

 کردم. 

 شکست! ا،یآروم تر رو-

 .د یخند  طنت یبا ش  ایرو

 توعه.   ییفرما فیساعته اومده منتظر تشر هی د یدار سع ه یدوست ما ایپاشو ب-

 نگاهش کردم.  یچپ چپ
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 کم چرت بگو. منتظر من چرا!-

  ه ی ایساعته چشمش سمت راهروس، حس کردم منتظر توعه! مامان گفت ب ه ی نده کرد و گفت: واال خ ی به معنا ی خرخر ایرو

 . میخوش آمد بگو بچه چشم به راهه! بعدشم کمک کن بساط شام رو روبراه کن

 بلند شدم. زیتکان دادم و از پشت م ی اش سر یبا چشم غره به مزه پران  همراه

 . امیبرو لباسم و عوض کنم ب -

  چیه یبرداشتم و تن زدم و ب یرنگ  د ی و شال سف  د یسف ی زانو و دامن شلوار یرنگ باال یسرمه ا   یکیتون یوسواس   چیه بدون

آرام و پر وقار بابا نشان از خوش مشرب بودن   ی خنده  یسمت سالن قدم برداشتم. صدا م یو مستق رون ی از در ب نه ی به آ ینگاه

 سالن پا گذاشتم. پاگذاشتن همانا و در دم خشک شدن همانا!   خلو دا دم یبه شالم کش یشت. دستمهمانمان دا

 بلند شد. میبودم که به پا ی فرهان ی  رهیو در شوک خ  یناباور با

دادم؟! از    یم  تییاشنا د ی. با سالم فرهان به خود آمدم. نبانمیو در خانه مان بب  یطور اتفاق  نیفرهان را ا  یشد روز  ی نم باورم

 است. نیذهنم گذشت انگار قصد فرهان هم هم

 به مبل اشاره کردم.  د ییسالمش را به زحمت دادم و با بفرما جواب

داد به من اشاره کرد و رو به فرهان گفت: کژال خواهرم   صیشد تشخ  یرا در آن م  ی شاد ی که به راحت  ییبا لبخند و صدا د یسع

 کردم.   یرو م فشی که تعر

 خم کرد.   می برا یع سر با تواض فرهان

 خوشوقتم خانوم.  یلیخ-

 

با   ختنیشناخت پس طرح رفاقت ر ی را م  د یآمد فرهان سع ادمیشدم.   یعصبان دایخارج شدم و از دست فرهان شد  هی شوک اول از

ساده   یسمکردم که فرهان به ق ی نقشه و عمد بوده. چرا ساده لوحانه فکر م ی باشد و مطمئنا از رو یتوانست اتفاق  یبرادرم نم 

دانستم چه کار کنم. با    ینم ت یخواهش دل خود برداشته است! از زور حرص و عصبان از دست از سرم و به احترام خواهشم دست 

 نامحسوس جوابش را دادم.  یچشم غره ا 

 . نیممنون، همچن-



 من باش  یتو فردا 

105 
 

  "با اجازه"و با گفتن  که خنده اش گرفت. تحملش را نداشتم  دمیراحت متوجه حرص کالم و خشم نگاهم شد و فهم ی لیخ فرهان

 سالن را ترک و سمت آشپزخانه راه افتادم.  

خواست تا فرهان را بازخواست کنم و سر از افکارش   ی مناسب را م یتی منقبض شده بود و دلم موقع  یبدنم از خشم و ناراحت تمام

  ی موضوع ب  نیام، مطمئنا فرهان از ا یداد؛ آن هم با وجود سوشا و نامزد ی و دلم گواه بد م دمیترس  ی . از او به شدت ماورمیدر ب

که من نامزد کرده   د یفهم ی ک شدن به خانواده ام اصرار دوباره اش به اثبات عالقه اش بود و اگر مینزد  ی اطالع بود و قصدش برا

 گفتم.   یبلند  "یوا "اراده  یام... ب

 آشپزخانه آمد.  یشت و سمت من خشک شده در چهارچوب ورودگذا ز یم ی ظرف ساالد را رو یبا نگران مامان

 شد مامان جان؟ یچ-

افتاد، آخه فردا امتحان   ادم ی هو یدرسم رو نخوندم   هی . یچی ... هیهول جواب دادم: ه ی کم جان و تصنع ی خود آمدم و با لبخند  به

 دارم. 

 با لبخند سفره را برداشت و سمتم گرفت.  مامان

 سفره رو ببر بنداز تو سالن.  ن یا ایب ،ی خون یم  ادهیمادر. حاال وقت ز دمیترس -

و به دست آوردن آرامشم داشتم در سالن مقابل آشپزخانه   شانیدر کنترل افکار پر  یکه سع  یرا از دستش گرفتم و در حال  سفره

فرستادم که چرا عشق تند    یداد، به خودم لعنت م   یقد نم ییمشغول پهن کردن سفره شدم. آنقدر آشفته بودم که عقلم به جا

 .د یکش  نجایگرفتم و کار به ا نییفرهان را دست پا

 ؟ ییکژال کجا  سیپ سیپ - 

سفره رها   انیدر دستم را م وان یدر هم تر شد. ل  ایرو ی لب ها  یرو  ی خنده  دن یدرهمم با د  یاخم ها .دمیاز فکر پر ایرو یصدا با

 ببند.  شتوی: ن دمیکردم و آهسته غر

 گرفتم.   ایکرد و من با حرص قاشق را از سفره برداشتم و سمت رو ی خنده ا الیخیب ایرو 

 آره!؟  امی!؟ که چشمش به راه رو مونده تا من بیفرهانه به من نگفت د ی دوست سع ید یفهم  یوقت یچ  یبرا  ارمیچشمات و در ب -

 برداشت و سمتم گرفت و با اشاره به چنگال در دستش گفت: یو چنگال د یخند  م یبه حرص زدن ها ایرو 

 ! جنگ برابر چنگال در برابر قاشق!  یکرد م یمجبور به چاقوکش  یآبج د یببخش -

 نده ام گرفت. و خ دمی کوب ایقاشقم به چنگال رو با 
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 پرسم.  ی ازت سوال م ی زهرمار دارم جد - 

 ؟ یکرد  یم  کاریگفتم چ  ی سفره گذاشت و با لبخند جواب داد: مثال من بهت م یبشقاب تو  ی چنگال را تو ایرو

 شدم. ا یصورت رو ی  ره یبه دندان گرفتم و خ یرا با نگران لبم

 ! ایترسم رو  یم-

 ؟ یاز چ-

 دونم.  ی شدن به منه م ک یبه خاطر نزد د یبا سع شیکله س. طرح دوست یب  ی لیاز فرهان و کارهاش. خ-

 پ ن پ به خاطر هوش سرشار داداش نصفه مغزمونه! -

 باال انداخت. یشانه ا  ال یخ یب ایرفتم و رو  د یاش نسبت به سع یاحترام یبه خاطر ب  یغره ا  چشم

و درامد    نهیداد و با اقتصاد االن مملکت برآورد هز  یم  حیعاشق، چه مسلط راجع به روند کارشون توض یآقا نیا ی نیکه بب  ینبود -

بهش  د ینداره در واقع تنها کمک سع د یبه کمک سع ی ازیکارخونه ش اصال ن ی راه انداز یآقا برا  نی زد. ا ن یسه سال رو هم تخم

 کردنش به توست.  کینزد

 زد. مانیشماتت گر صدا یان با لحنبکشم مام شیشد و تا خواستم بحث سوشا را پ شتریآشوب دلم ب ایرو یحرف ها  از

 . د یکردن بجنب خیبه حرف زدن! غذا ها  د ینشست-

 

 . می سفره انتقال داد یظروف و غذاها را از آشپزخانه تو  یو باق میدو به اجبار بلند شد  هر

 به مهمانش تعارف زد. یی . بابا با خوش رومیخوش رنگ و لعاب نشست یدور سفره   یهمگ 

 خودته تعارف نکن پسرم.   ی بفرما فرهان جان. خونه -

 بابا تکان داد و جوابش را داد: ممنون چشم. یبرا ینگاهش کردم؛ با لبخند سر یچشم ریز

گرفته شروع به   ی با لحن ریرا تا کله پر از برنج کرد تشکر کرد. سر به ز شیکه بشقاب غذا د یرا دست گرفت و از سع قاشقش

 خانواده بودند.  یاعضا ی همه   صحبت کرد. طرف صحبتش

 اعتراف کنم؟  ه ی شه یم-
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بودم که   یزدنش اکتفا کردم! آن قدر حرص د ید  یاش شدند. البته من به همان دزدک ره یو خ دند یدست از غذا خوردن کش یهمگ 

 نگاهم را همه حس کنند.  ی زینگاهش کنم و ت  میمستق دمیترس  یم

 .شد یم  دهیبرق اشک د شیرا بلند کرد، در چشم ها سرش 

 نخوردم.  یخونگ  یزد و ادامه داد: من پنج ساله که غذا  یکم جان لبخند 

 فرهان مطلع بود.   یکه انگار از زندگ د ینگاه کردند به جز سع گریکد یمتعجب و ناباور به  یهمگ 

 ؟ یکن  ینم یمادر و پدرت زندگ   شی: مگه پد یمغموم و متاثر پرس  مامان

رو از دست دادم.   می زندگ ی تصادف همه  ه ی ی تو شیجواب داد: من حدود پنج سال پ ریبا برنجش سر به ز یباز  نیح فرهان

مرگ بود برام. االنم به   ی لیخ شون یخال یجا  دنیو د  رانیا ی . موندن تو کایپدرم، مادرم، خواهرم. خودم موندم و خودم. رفتم امر

 . دمیرو د  د یکه سع  یاومدم قصدم موندن نبود تا وقت میرپد  یها نی خاطر فروش کارخونه و ازم

اش شد و ادامه داد: احساس کردم داداشم زنده شده. خواستم که بمونم و از   رهیو با محبت خ د یباال کش د یرا به سمت سع نگاهش

 نو بسازم. 

 فرهان زد.  یمردانه به شانه   ی با محبت د یسع

 نوکرتم داداش. -

عاشقتون شدم و حس کردم   ده یاز شما برام حرف زده و من ند  د یمدت سع ن یادامه داد: تموم ا د یزد و رو به آقا فر یلبخند  فرهان

من   یحسم ول  ن یباشه براتون ا بیعج د یدونم شا ی پدر من هم هست. مادرش مادرم. مادربزرگش هم مادربزرگم. م د یپدر سع

 ندارم.   ونتونیم  یبگ یاصال حس غر

از اعمال و حرف   ک ی چیاز من که ه ریفرهان قرار گرفته بودند غ تیمیصداقت و احساس صم ریاده تحت تاثخانو یاعضا ی  همه

 مسخره را.  ی باز نیبس کن ا میبکشم و بگو ادیخواست سرش فر  یاو را باور نداشتم و دلم م  یها

به هدفش   دنیاز آنها در جهت رس  یشده و به نوع ی ساده ام وارد باز ی با خانواده  بیبدست آوردن من به فر  یبرا نکه یا از

به   یبزرگ ین یحرکت فرهان را توه نیشود و ا  نیبودم. هرگز دوست نداشتم به خانواده ام توه نیکرد خشمگ   یسوءاستفاده م 

 . دمید ی انها م تیشخص

 دوست دارد!  ی لیداد طرف مقابلش را خ یزد و نشان م  یمادرانه به فرهان نگاه کرد؛ از آن نگاه ها که محبت درونش موج م  زیعز
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ما قابل احترامه. خدا خانواده ت رو رحمت   ی حد ادب و تواضع داره برا نیکه تا ا  یپسرم. کس یشد  د یما مثل سع یتو هم برا -

 کنه. 

قدر ساده بود حرصم گرفت و نتوانستم   نی ا زیکه عز  نیشک داشتم که فرهان راجع به خانواده اش هم راست گفته باشد، از ا یحت

  شیشد که خواهش را در چشم ها ره یخ یفرهان یشد و نگاه من رو  دهی تحمل کنم و از سر سفره بلند شدم، نگاه همه سمتم کش

 و لبش را به دندان گرفت. ختیر

 بود چه کنم. شاهنامه را هم بسته  یدست اسطوره ها ی ام که الحق در عاشق وانهی عاشق د نیدانستم با ا ینم

 مامان جان؟   ی : چرا بلند شد د یپرس  مامان

  ارم،یرفته ب ادمی: نمک دون دمیتراش  ی چرا از رفتن صرف نظر کردم و بهانه ا دمیبه سمت مامان برگشت و خودم هم نفهم نگاهم

 . ارمیب  رمیم

و راه رفتم تا تمدد    دمیکش  قیمشغول شدند و من در آشپزخانه بارها و بارها نفس عم شانیراحت به خوردن غذا  الیبا خ همه

 پرتاب کنم.  رون یکه مبادا کم آورم و فرهان را از خانه ب ابمیاعصاب 

 به سالن رفتند و سفره جمع شد.  یتمام شود و باالخره همگ  شانیبود سر سفره برگشتم و تحمل کردم تا صرف غذا یهر زحمت به

 . آورم در   سر از کار فرهان وه، یتعارف م ن یآورم و ح ر یگ  یفرصت د یکنم شا یی رایگرفتم تا خودم پذ  ایرا از دست رو وه ی م ظرف

متوجه مان   ی تک مبل نشسته بود و کس ی مخم بود. رو   یفرهان رو  یپوست  ر ی. لبخند زدمیرا دور گرداندم و به فرهان رس  ظرف 

 نجا؟ یا یاومد  ی چ یپرحرص لب زدم: برا  ی نبود. آرام ول

 مثل خودم آرام زمزمه کرد: اومدم که بمونم...   بیرداشتن س ب نیح

 

 مونم مواظب خودت باش. ی زد و ادامه داد: و م زی ر یدر چشمم چشمک چشم

 بود.  زیمکث مقابل فرهان شک برانگ  نیاز ا شیب ی کوره آتشفشان شد ول میها چشم

جواب دادن اف اف   ی که برا  ایدادم و نگاهم سمت روقرار  ز یم ی را رو وه ی رو گرفتم و ظرف م ظ ی در به صدا در آمد. با غ زنگ

 بدنم رسوخ کرد. ی و ترس به تک تک سلول ها ی حس کردم سوشا پشت در است و نگران  ی شد، به آن دهیکش رفتی م

 خطاب به بابا گفت: د یسع دمیشن
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 خودم و فرهان. ی روبراه کنم برا کمی خوام  یبابا طبقه باال رو م -

گردنم احساس کردم. لبخند فرهان از حرکتم عمق گرفت و   ی  هیدر ناح  یکه درد  ی طور د،یبا سرعت سمت فرهان چرخ سرم 

  کایاز آمر یوقت   د یرا گرفت: راستش آقا فر د ینگاه کرد و سپس رو به بابا ادامه حرف سع نمینامحسوس به نگاه خشمگ  ی لحظه ا

و   کشه یماه کارشون طول م ک یو تا  رند یر حال حاضر هر دو در دست تعم د د، و کارخونه خوب نبو   ی خونه پدر تیبرگشتم وضع

 و مزاحم شما بشم.   امیاصرار داره که ب د یسع یاالنم تو هتل اقامت دارم. من راحتم ول

رو   بشونی استفاده و ترک یو چگونگ   هی و مواد اول  می پروژه کار کن ی حرف فرهان را گرفت: بابا قراره رو  ی دنباله  عیسر د یسع

 کارها.  شبردیپ یبرا  میدار  ازیجا ن ه یفکر کردم به  م یکن یطراح

 . رهیو کارتون رونق بگ  د یاستفاده ست. انشااهلل که موفق باش  یو ب ی هم خوبه. باال که خال ی لیتکان داد: خ ی همراه با لبخند سر بابا

 من به حرکت درآورد. فرهان و    یسالن آمد و نگاهش را رو  ی تو یبا نگران ایرو 

 بود مامان جان؟ ی: کد ینگاه از جمع گرفت و از او پرس  مامان

 داخل. اف اف کار نکرد که در رو باز کنم.   انیبرو دم در تعارف کن ب د یبرگرداند و جواب داد: سع د یرا به سمت سع نگاهش 

 رو به مامان ادامه داد: سوشاست مامان جان. و

آشوب شد. بدون فکر رو به فرهان   شتریت شد و حرکتش از چشم من پنهان نماند و دلم ب مبل مش  یدسته   یفرهان رو  دست

 باال رو نشونتون بدم؟  یطبقه   د یخوایگفتم: آقا فرهان م

 . امیخرمگس رو رد کنم ب نیزد و آرام و پر حرص کنار گوشم گفت: برم ا م یبه بازو ی دست اط یرفتن به ح نیبلند شد و ح د یسع 

 . هی گفت: آره کژال جان فکر خوب  ییکامال متفاوت با خوشرو ی بلند با لحن و

 به فرهان ادامه داد: پاشو فرهان جان.  رو 

 ! دادمیانجام نم یمرد   چیه ی ها برا یخوش خدمت  نیمتعجب بودند! من از ا شنهادمیاز پ یهمگ  

رفتم و شانه به شانه   ا یو سمت رو دمیکش  ی راحت نفس  هانبه نگاه منتظر فرهان تکان داد و لبخند زد. با بلند شدن فر یسر بابا 

 . ادیباال ن یو زمزمه کردم: مواظب باش کس ستادمیاش ا

 از خجالت چشمکش درآمدم!  ش یاز پهلو ی شگونیحواله ام کرد و من با چشم غره و ن  یو چشمک  د یخند  زیر ایرو 
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فرهان   یموضوع است؛ هر چه نگاهم کرد تا با عالمت چشم از همراه  ن یمامان نگران آمدن سوشا و ناراحت شدنش از ا دمیفهم

پله ها آرام   یجلوتر از فرهان راه افتادم و فرهان به دنبالم روان شد. رو  ی کوتاه  یمنعم کند نگاهش نکردم و در عوض با عذرخواه

 نامم را صدا زد: کژال؟ 

... سی : هدمیام گذاشتم و آهسته غر ی نیب ی و دستم را رو دمیسمتش چرخ  ضیش رو به انفجار بودم، با غکه از دست  یوا

 باال حرفتو بزن.  ایب شنوند ی م

 واحد طبقه دوم رفتم.  یباال و تو  ی شتریها را با سرعت ب  پله 

 پشت سرم در را هل داد و داخل آمد.  زیآم طنت یش  یبا لبخند  فرهان 

ها   یو صندل  زیردش را گرفتم و به م  دمینگاهش مات مانده اش را که د دمیبود چرخ هایو صندل  زیمفرهان که مات   سمت 

که من را به باال کشانده بود فکر نکنم، دوباره سمت   ی از هدف ر یغ یزیکردم به چ  ی خودم هم در هم تر شد. سع ی . اخم هادمیرس 

 . نیمنو بب  ؟یکن ینگاه م  یمحترم! به چ ی زدم: آقا شیصدا ظ یفرهان نگاه کردم و با غ

  ی خوایدر صورتش کوباندم: تا کجا م یشتر یشد و من ادامه حرفم را با خشم ب ره یو به من خ د یدر جهت لوازم کش یپوف  فرهان

 هان؟  ی بر شیپ

 به وجودش بازگشت و جواب داد: تا اتاق خوابت. طنتیش  

 تر است!  ی کدام حس در وجودم قو دمیشدم؟! شرم کردم؟! خودم هم نفهم ی! عصباندم؟یقرمز شد! ترس  ی صورتم به آن رنگ 

اهام  و ب یکه عاشقم بش  رمیم ش یخواستم بگم انقدر پ ی نداشتم م یزد و در اصالح حرفش ادامه داد: نه منظور بد  یخنده ا  تک 

 . یازدواج کن 

 بشه!  یکیزد و ادامه داد: تا اتاق هامون  یچشمک طنتیش  با 

 ! وانهید  نیام و اعتمادشان به ا... نگران خانواده د یسع نگران. شدم نگران  فقط   بار نیا 

 سمت فرهان برداشتم.  یقدم 

 چقدر حساسه؟  د یسع ی دونیم-

 سر تکان داد.  د ییتا یرا کنار گذاشت و برا ی حال داغان شده ام، شوخ دنیفهم با

 ام حس کردم. نه یدر س  ی درد 
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 هفده یخورده مثل بچه ها بیسالشه و اگه بفهمه فر  یس  یدون یکه با تو آشنا شده؟ م نیچقدر خوشحاله از ا  ی دونیم-

 

 شه؟ یو خورد م  ادیبا موضوع کنار ب تونهیساله نم هجده

که گذاشته شده   ی اتفاق افتاده و هر قرار د ی من و سع ن یکه ب ی زیگفتم و هر چ  نییپا یندادم. هرچ  بش ی: من فرد یرحرفم پ انیم 

 . قتهیحق نیهمه ع

 اگه خواهرش دوستت نداشته باشه؟ یحرفم را زدم: حت  یرحمی شدم و با ب رهیزاغش خ یهاکردم و در چشم  زیر چشم 

 

هستم که   یهمون پل  د یسع ی نباش من برا د یدونم که خواهرش دوستم نداره. نگران سع ی و جواب داد: من م اورد یبه ابرو ن  خم 

من دل بستم    یول ی باور نکن د یندادم، شا ب یبرسه. خانواده ت رو هم فر قشهیکه ال یی کنم به جا یگشت. کمکش م   یدنبالش م 

 . ستمیپست و بد ن یکن  یکه فکر م  من اون قدرها هم ؟ یکن ی فکر م یبه تک تکشون. راجع به من چ

 ! نی بچه گانه اش حرص خورده ام، هم ی کارها دست  از فقط   ام ندانسته  بد  و  پست را فرهان   کردم که من هرگز فکر 

 فرهان سوخت و آشوب شد. ی سوشا دلم برا ادیبه  یراحت شد ول الم یخ یکم

از فرهان رو گرفتم و   یقرار ی گذاشتم. با ب شی را رو ی که با ترس نام عشق واقع دم ید ی را م  یقینگاه لرزانش احساس عم ین ی ن در 

تر شدم و سمت   قراریب دم یرا در حال مکالمه در کوچه د د یشد، سوشا و سع ده یکش نییپشت به او سمت پنجره رفتم. نگاهم به پا

 .  دمیفرهان چرخ

سر و   کی.  ستادیام ا ی وجب ک یو در  می دم برداشت. رو به روکرد سمتم ق ی م ی نیسنگ  می که نگاه غم زده اش رو ی در حال آرام

 شد. ره یخ میگردن از من بلندتر بود خم شد تا هم قدم شود و در چشم ها

   ؟ینگران  یتو چته کژال؟ از چ -

م و در  منفور سوشا را از انگشتم درآورم، مقابل صورت فرهان گرفت ی رفته بود حلقه   ادمیرا باال آوردم، همان دستم که  دستم

...  ینش تی که اذ این ، ینیکه نب  ایخونه مون، ن این گه یفرهان. د  یاومد  ر یکرده بود لب زدم: د نیام را سنگ  نه یکه بغض س  یحال

 من... نامزد کردم. 

 ! ند یرا بست تا نب شیو فرهان با درد چشم ها ختند یر رونیب میدرشت اشک از چشم ها  قطرات
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که با چشم بسته متوجه شد و با گرفتن مچ دستم مانع شد. چشم باز کرد و نگاه براقش را به نگاه   اورمیب نییدستم را پا خواستم

 ام دوخت.  یاشک

توجه    ینتوانستم. ب یاورم ول  رونیدادم تا از دستش ب ی معذب دستم را تکان دم، یبه تنم نشست که خودم هم علتش را نفهم ی لرز

 : د یپرس  می به تقال

 بهش!   ی مجبورت کرد که جواب مثبت بد  ی. بهم بگو چیکه تو از سوشا متنفر دونم   ی چرا کژال؟! من م-

در دانشکده فرق   طان یش  یهابا آن چشم یمحکم و حام ی چشم ها ن یزاغ شدم. چقدر محکم بود چقدر ا ی دو گو  رهیبهت خ با

 داشت!

 به من ثابت شده بود.  نیبود و ا بی! او عجشناختی نداشت که فرهان همه کس و کارم را م یتعجب 

برات وجود نداره برو   ی من گه یحاال که د  یبه خاطر من اومد  ی . گفتنجایا ی ایب د ینبا گه یکه تو د  نهی. مهم استیعلتش مهم ن -

 لطفاً. 

حرکتش بود که   ی . نگاه متعجبم رود یکش  رونش یزد و دستش را باال آورد و انگشتر در دستم را لمس کرد. آرام ب یکج  لبخند  

  ز یمن از همه چ  یتو برا  ی . خوشبختیخوشبخت بش د ی! تو بایفهمی م یمال سوشا بش   زارمینم یاگه مال من هم نش یتو حت   گفت:

 دلم نشم.   یکنم که نسبت به خودم نرمت کنم که بعدا شرمنده   ی. تمام تالشم رو م ین خودت رو با سوشا تباه ک ذارم یمهمتره نم

  ن یبه دورتر ی سمت پنجره برداشت و بازش کرد. انگشتر را با حرص طور  ی رها کرد و قدم یقرار  یرا رها کرد، من را در ب  دستم 

 ممکن در دل شب پرتاب کرد که به هر جا بخورد هزار تکه شود.  ی نقطه 

 داشتم.  ایبه رو ی به سوشا تعهد نداشتم ول د یدر آمده ام زدم؛ شا  انیبه احساس به غل یتشر 

 تا سمتم برگردد.  دمیفرهان را کش   یحرص بازو  با 

 وونه؟ ید  یکرد  کاریچ-

 فرهان در هم تر شده بود.  یها اخم 

 . یکرد ی م د یکه خودت با ی کار -

 بودم جواب مثبت بهش بدم!  ضیکار رو کنم مگه مر ن یخواستم ا ی من اگه م -

  ی تو کاف یچ  یدونم که سوشا دو روز پشت سر هم اومد دم دانشگاه سراغت! برا   ی. فکر نکن نمیمجبور بود  یول ی نبود ض یمر -

 که بتونم کمکت کنم کژال!  یبگ  د یبا ی به من بگ  د یها!؟ با یکرد   هی و گر یشد  ی بهت گفت که عصبان ی ! چد یشاپ قرار داشت



 من باش  یتو فردا 

113 
 

  ممیبه سوشا و تصم ایرو  ی  ندهیتوانست. آ یکمک کند؟ نه، نم توانستی هر چند کم رنگ در دلم روشن شد. م  ید یام نور 

 داشت نه به فرهان و کمکش! یبستگ 

 در هوا تکان دادم.  ی دست کالفه  

 ترسم. ی! ازت م؟یخبر دار  ی فرهان؟! چرا از همه چ ی هست یتو ک  -

 قدم فاصله مان را کمتر کرد و در صورتم خم شد.  مین فرهان 

 خبر داره چون براش  زت ی. از همه چکنهیم  یبه دست آوردنت هرکار ی دوست داره و برا حد  ی که ب  یمن فرهانم. کس -

 

 بهش. یجواب مثبت بد  یبهت گفت که مجبور شد  ی. حاال جواب منو بده، سوشا چفهممینم ی ترس یم ی . از چیمهم

 باال. ان یو بابا دارند م د یداخل آمد و با هول گفت: سع ایبه در خورد و بالفاصله رو یا تقه  

 تکان داد.  ای رو یبرا  یزد و سر  شیبه موها یکردن اوضاع دل و احوالش چنگ   یعاد  یچند قدم از من فاصله گرفت و انگار برا   

 ممنون. -

 ؟ یخبر دار  یکه از همه چ   ییو بابا، فرهان را صدا زدم: آقا  د یقبل از ورود سع عیسر 

 ام شد تا حرفم را بزنم.  ره یخ ر یو تبدار و دلگ   د یسمتم چرخ نفرها 

رو تموم   ی. فکر نکن با دور انداختن انگشتر همه چیکن  ینم داش یکه پ ر یرو نگ  یکی  نیا یپ ، یمن خبر دار ز یتو که از همه چ-

دلت نسبت به من بوده و    که تو  یهرچ یفراموش کن  گه یکه به سوشا دادم بهش متعهد شدم، بهتره د ی . من با جواب مثبتیکرد

 هست رو. 

  تشیداشت از عصبان  یلباسش انگار سع قه ی داخل آمدند. فرهان با مرتب کردن   د یزد و من بس کردم. بابا و سع ی تک سرفه ا ایرو

زد و با اشاره به دور تا دور   د یبابا و سع یبه رو  یداشت، لبخند   یادیتبحر ز  یو ظاهر ساز ی جلوه کند. در صبور یکم کندو عاد 

 .د یرو به عنوان اجاره ازم قبول کن  ی مبلغ د یراحت باشم با د یخوایاگه م رتافقط جسا ه،یخوب ی خانه گفت: جا

 انداخت. شیابروها نیب ی مصلحت یاخم بابا 

گوشه بمونند تا   هی من، ها امانتند دست  ن یرو بگم، ا ی لوازم مطلب نیپسرم! فقط اومدم باال که راجع به ا ه یچه حرف  نیا -

 بردشون انشاهلل. ادیصاحبشون ب
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 انداختم. ر یسر به ز یسرش را سمتم چرخاند و من با ناراحت فرهان 

 به شانه اش زد.  یبابا قدم برداشت و دست سمت 

خرت و پرت   نیامانت دختر شما بود که صاحب هم ستند؛یها امانت ن  نیببرنشون. ا ان یب یشهردار  یدم در مامورا دشونیبذار-

 نکرد براتون.  یدارها امانت

 متعجب شد. بابا 

 گفت: من راجع به اتابک با فرهان حرف زدم بابا. عیسر د ینگاه کرد و سع د یبه سع فرهان 

 . د یکش ی تکان داد و همزمان آه ی سر د یفر آقا 

 ها امانت اند. نیبلد نبود. به هر حال ا  ی داشت فقط رسم عاشق  ینبود ذات پاک ی اتابک مرد بد -

 آقاجون. د یشما بگ  ی به چشمش زد و گفت: هر چ یبابا دست یی ایقلب در م یتسل فرهان 

  ک یاثر گذاشته بود! او  میزدم. چقدر حرف فرهان رو رون یلب زمزمه کردم و از واحد ب   ریز ی از بحث راه افتاده با اجازه ا مغموم

و کودک کجا! فکر   طان یفرهان عاقل و آرام کجا و آن فرهان ش  ن یبود، ا  ختهینسبت به خودم به هم ر روزه تمام معادالت ذهنم را 

 دانست...  یرا م م یزندگ  زیبه ر زیبود، فرهان ر  یکردم که او از ازدواج ناموفقم هم مطلع باشد ول ینم

 

بود،   خته یکه اتابک به جانم ر یی گاه به گذشته و درد ها  د؛یکش ی پر م ییبودم و فکرم هر لحظه به جا ستادهیپنجره اتاقم ا پشت

 نه چندان دور و اجبار حضور سوشا... یا نده یگاه در حال و حضور پررنگ فرهان در کنارم و گاه به آ

 رخاندم. دادم. سرم را سمت در چ ی فرار  دمیکه کش  یبه در خورد. افکارم را با آه ی ا تقه 

 .  د ییبفرما -

 زد و سالم داد.  یداخل آمد، لبخند  د یشد و در را باز و سع  نییدر باال و پا ی  رهیدستگ  

 ؟یداریخوشگله. چرا ب  ی سالم آبج -

 پنجره نشستم.  ی  لبه 

 نگاه کن.  ا ی. بهی دنیامشب آسمون د بره، یخوابم نم -
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 زد.  یآن همه ستاره لبخند  دنیآسمان باال برد و از د  ی کنارم قرار گرفت و سرش را به سو د یسع 

 قشنگه.  -

 و ادامه داد: مثل تو.   د یکش نییرا سمتم پا سرش  

 . وونهیزدم و لب زدم: د یق یعم لبخند 

 . یزن سوشا بش زارمیمقدمه گفت: نم  یمملو از عشق به صورتم ب یبا نگاه د یسع

 شد! ی کاش مفشرده شد!  قلبم 

 ؟ ی دوستت فرهان اعتماد دار  نی: چقدر به ادمیامشب برادرم خراب نشود و پرس  یرا عوض کردم تا خوش  بحث 

 زد.  یکج  لبخند  

ذارم   ی نم یکنم ول ی م داش یکنم بندازمش تو جون سوشا پ دایمن حرفم حرفه، شده اتابک رو پ ی ول  ی چوند یبحث رو پ نکه یبا ا -

داره به   ایچشم هام اعتماد دارم، نگران من نباش. اگه خدا بخواد دن  ی . به فرهان هم اندازه یخت کنبدب یدست  یتو خودت رو دست

 کنم. بهم اعتماد کن.   یکه همه تون رو خوشبخت م  هکش  ی. به دوسال نمشهیکام ما م

  یبرا ی ول شناختمی زد را نم ی از آن حرف م د یکه سع یا  یشد خوشبخت ی وقت به کام من نبوده و نم چیه  ایکردم دن فکر

 زدم. ی برادرم لبخند  ی دلخوش 

 انشاهلل. -

 پنجره نشست. یکه به خاطرش به اتاقم آمده بود را بزند. لبه   یپا و آن پا کرد تا حرف نیا یکم  

 کژال...  گم یم -

 . د یجونم حرفت رو بزن سع-

 . نجایا اد یکنه و ب ه یخوام برم دنبال فرهان... که با هتل تسو   ی راستش... راستش فردا م -

که   ی دلم را به دست آورد در حال تواند ی داشت که م د یسوخت، او هنوز ام  ی دلم به حال فرهان م شترینبودم ب یکار راض نیا به 

 . زدیام م ی سرنوشت بود که چنگ به زندگ ن یدلم مهم نبود و ا گرید

به جز   د ی بار با  نیپدر با اتابک فنا کردم و ا یتنگ دست یبار خودم را برا  کیخانواده ام شوم!   ییآمده بودم که فدا  ایبه دن  انگار

 ی دلم م  آمد؛ی کردم! از من بر نم یخانواده ام م ی از اعضا گر ید یک ی ی خودم، فرهان را هم قربان
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 با خود فرهان صحبت کنم و او را از آمدن به خانه مان منصرف کنم.  خواست

 . یتکان دادم و دروغ گفتم: خوبه موفق باش  ی سر د یظر سعنگاه منت به

 . د یاش را بگو ی زد تا حرف اصل ا یو رها کرد و انگار دل به در د یدندان کش  ریز یالبش را لحظه  د یسع 

. به مامان که گفتم  یخشک و خال یتو جا ارم یفرهان رو ب شه یکه نم ی . بدون امکانات زندگستین ی ا له یوس   چیراستش باال ه -

 . شهیم تی مخالفت کرد و گفت کژال اذ

 ! شم؟یم ت یاذ یمخالفت کرد؟ من از چ  ی: با چدمیو پرس   اوردمیسر در ن د یسع ی در لفافه  یهاحرف  از

 فرش کردن باال.   یتو استفاده کنم برا  ی  ه یزیکه از جه ن ی... انکهیا-

  دن ی! داوردمی خود ن  یشب، منتها بدون ستاره اش در وجودم نشست اما به رو  نیهم یاهیبه س  یو غم  د یکش ر یقلبم ت  یا لحظه  

هم چاره   د ینداشتم، سع ی چاره ا یغرق گذشته و خاطرات تلخم خواهد کرد ول  شتر یدانستم من را ب  ی و م کرد ی م تم یآن لوازم اذ

 نداشت... یا

 کردم.  یظاهرساز یلبخند  

بدون استفاده! من که الزمشون ندارم خدا رو شکر حداقل به کار   خورند ی دارند خاک م  ی چرا مخالفت کرد؟! چهار ساله تو انبار -

 تو اومدن. 

دانستم که راه   ی را هم م ن یکه شرمنده ام شده و ا  دمیفهم ی م کنمی م  یدانست که دارم از خودگذشتگ   یهم خوب م  د یسع 

 و کنار گوشم زمزمه کرد: منو ببخش کژال، مجبورم.  د یمن را به آغوش کش متیالندارد. آرام و با م  یگرید

 .دمیزدم و خند  د یسع یبه پهلو یجو مشت ر ییتغ یبرا 

  یها یو صندل ز ی! تازه از مگهیازشون استفاده بشه د د یداده با لیاون وسا یچقدر بابا پول پا یدونیم  هی چه حرف ن یا وونه،ی د -

 واال!  ام،ه یمهر  یهاش. بزار پا لیدنبال وسا  ادینم گه یاون د د یفاده کنکار است  یاتابک هم برا 

 کنم به خدا.  یم  جبران  :زد لب  که نداشت باور  را امخنده  و ها حرف  هم  هنوز. شد  جدا من از و  زد   به صورتم ی ا بوسه 

 

 کردم.  ی ط یقرار  یکه در ب  یاهفته  ک یهفته به سرعت برق و باد گذشت،  کی
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آنها کردم. از آمدن   یو باال را قابل سکونت برا  دم یو فرهان چ د یسع ی ام را در طبقه باال برا  هیزیخاطراتم جه نیمرور تلخ تر  با 

 سکوت کردم.  د یبه خاطر سع ی نبودم ول ی فرهان راض

 از صحبت کردن با او طفره رفته بودم.    یزبانم را بکشد ول  ر یفرهان تالش کرده بود که ز ی بار دو 

تمام اعضا مسرت بخش بود و به او عالقه مند شده بودند فقط من بودم که روز به روز افسرده تر   یفرهان در کنارمان برا  حضور

 . دمید ی م اهیخود را س  ی  ندهیشدم و آ  یم

به   لم یزنگ موبا یغم بغل گرفته بودم که صدا ی روزها بود. پشت پنجره اتاقم نشسته و زانو نیرتریدلگ  م یبرا شه یهم جمعهغروب

ام   نهیبه س   ی صفحه بغض بد  ینام سوشا رو دن یبرداشتم، از د شیرا از رو لمیحوصله سمت تختم رفتم و موبا ی صدا در آمد، ب

ازدواج با او   یوجه آمادگ   چیکردم. به ه یمرگ م  یآرزو  افتادم یشدن با او م  یکی ی مم برایسوشا و تصم اد یچنگ زد هر بار که 

 مجبور بودم...  یرا نداشتم ول 

را کنار   یتماس را لمس کردم و گوش   یشدم. به ناچار دکمه  ی م ممیمتوجه وحشتناک بودن تصم  شتر یگذشت ب یروز که م  هر 

 گوشم قرار دادم. 

 سوشا؟  هیچ-

  یامروز؟ هان!؟ کژال دار  ی رفت ی چه مدل جواب دادنه! کجا ول کرد نیا  :د یچی سوشا در گوشم چون ناقوس مرگ پ یعصب یصدا

  نی... پس تموم کن ایبا من بازنده ا یکه تو باز  یدون   یکنما! خودتم خوب م ی کنم رحم نم  یبخوام باهات باز  ،یار یدر م یباز

 !؟ ید یرو. فهم  اتیادا اصول ها و مسخره باز

  یشاپ دعوت کرده بود و من ب  یبه کاف  یآمده بودم سوشا سر راهم را گرفته و من را به صرف بستن  رون یاز دانشگاه ب ی وقت امروز 

شاپ را ترک   یرفته بودم کاف  یبهداشت سیبه سرو  میشستن دست ها یبرا  ی سوشا وقت یعاشقانه و دلبرانه   ی حوصله به حرف ها

 کردم. 

 کرد.  ی م نیسوشا را تا حد مرگ خشمگ  ن یست خودم نبود و اشد و کشش اش را نداشتم، د یروحم با سوشا آزرده م  واقعا 

 . ایب ایب ی داد  ری . گیکرد. بهت که گفتم قبول نکرد   یدادم: سرم درد م جواب

 شد. ی تر م یآوردم سوشا عصبان یکه م  ی بهانه ا هر 
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  ی برا امیهفته م  نی. این یب یداره کژال نزار سگ بشم چون بد م  ی نه! طاقت من هم اندازه ا  یبهت گفتم ببرمت دکتر گفت  -

  نیتا آخر هم یار یدر ب یخورم کژال باز   یجونم قسم م  یبال  یبه جان خودت که شد  یعقد و عروس  یگذاشتن قرار و مدار ها

 ! یرو بفهم  ی باز ی معن تا  ارمیدر م  نایماه دختر عمه ام رو به عقد س 

سوشا در سرم پخش   ادیفر  یتخت نشستم. صدا یقطع کرد و من درمانده و وحشت زده رو را زد و با حرص تماس را  حرفش

  یچاره بودنم را به سرم نم یب قه ی احوالم نبود و دم به دق ی مالحظه  یقدر ب  ن یمرد تر بود و ا یخواست کم  ی و دلم م شد ی م

خود عذاب بود چه برسد به   میمردم راحت شوم! تصور زن سوشا شدن برا  ینم ا ! به هق هق افتادم و دلم مرگ خواست، چرد یکوب

 مانده بود... یهفته به آن زمان باق  کی که فقط  ی تیواقع

  یرا پاک کردم ول  میاشک ها ع یشود. سر یداخل اتاقم م  ن یچن نیا ایکه فقط رو دمیبه در خورد و بالفاصله باز شد و فهم ی ا تقه 

 غموم شده آمد و کنارم نشست. و م  د ید ا یشده بود و رو رید

 خوشگلم؟  یکرد   هی چرا گر-

 ام را تبرئه کنم.  هی زدم بلکه گر یلبخند  

 دلم گرفته بود.  ی نجوریهم ی چیه -

 کرد.  یخوب کردن حالم شوخ  یبرا

 ره؟ یگ یمگه آهوها هم دلشون م-

منطق و   ی به عشق ب ادم یو  دم یکش یچرخاندم. از کنارش بلند شدم و دوباره پشت پنجره رفتم، آه  ایغم نگاهم را سمت رو با

 شد.  ده یاتابک کش یخودخواهانه  

کرد و دل من تا ابد    یو آرومم نم د یفهم یدلش گرفته! م  ی من چه جور یگفت آهو   یحوصله ام م ی ب د ید یاتابک هم هر وقت م-

 !  رهی گ یگرفته موند و اون فکر کرد که مگه آهوها هم دلشون م

و خواهش کرد: اتابک رو    د یکمرم کش  یو دستش را نوازش گر رو ستادیبغض دارم بغض کرد، بلند شد و کنارم ا یصدا از 

 کنم.  یفراموش کن خواهش م

گرفت، از ترس   شیرفت و راه کوچه را پ اطیسالن داخل ح ی ورود زدم، همان لحظه فرهان از در   ی لبخند  ایرو یدلخوش  یبرا 

 از پنجره فاصله گرفتم. ع یسوء تفاهم، سر جادی شدن و ا دهید

 نشستم کرد.  یم  شیآرا ز یپشت م میشانه زدن موها یرو به من که برا ایکند. رو ر ییفرهان باعث شد بحث تغ دنید 
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 . کردی فرهان راجع به سوشا ازم سوال م ش یدو سه روز پ -

ام را با   ی کند تا نامزد دایپ ی چرا منتظر هستم که فرهان راه دانستمی. خودم هم نم دمیرا برداشته و نداشته سمتش چرخ برس  

 سوشا بر هم زند! 

 ؟ ی: چه سوالدمیپرس  عیسر 

 ام شد. یشمیبلند و ابر یشانه زدن مو ها و مشغول  ستادیقدم برداشت آرام برس را از دستم گرفت و پشت سرم ا سمتم

 بهش.  یجواب مثبت داد  یسوشا رو دوست ندار نکه یخواست بفهمه چرا تو با وجود ا ی م -

 شدم. رهیخ ایبه رو نهیداخل آ از 

 ؟ یگفت ی تو چ -

 نگاهم کرد.  ی و با دلخور  د یاز شانه زدن کش دست

ت   نده یبا آ یشده، چرا دار  یچ یگ یکلمه نم  کیحرم شدم باهات که خبر دارم؟! انقدر نام یزیگفتم؟! مگه من از چ  یم  یچ -

 ! یکن  ی م یباز

 در هوا چرخاندم.  یدست  ی قرار  یگرفتم و با ب ایبلند شدم و برس را از دست رو یصندل  یاز رو  یدل آشوب با

 کنم نگران من نباش.   یم  کاریدارم چ دونمیخودم م ایمن خوبم رو -

 کرد.   یحرص خنده ا با 

  دمیامروز به من گفت فکر کنم فهم نیخودش هم ،یکن  چاره یخودت رو ب ذارهیچون فرهان از تو عاقل تره و نم ستمینگران ن -

 رو کنه!  ی عقل یب  نیباعث شده که کژال ا یچ

  ندهی.. از آ.دمیترس  یناراحت م  ایخوشحال باشم  د یکه با دمیفهم ی تمام وجودم را در بر گرفت! انگار تعادل نداشتم و نم اضطراب 

 فرهان نتواند کمک کند و فقط کار را خراب تر کند...   نکهیاز ا دم، یترس  ی م ایرو ی

 ؟ یستیاومدم سراغت! چرا آماده ن  یچ ی رفت برا ادمیکژال به کل  ی تشر زد: وا ا یبپرسم رو ی خواستم سوال تا

 ؟ یچ ی: آماده برا دمیحواس پرس  یب 

 تنش اشاره کرد.  ی مجلس  یچپ چپ نگاهم کرد و به مانتو  ای رو 
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 !؟ میرفته دعوت ادت ی گهیپسر حاج محسن د  ی عروس  -

 

 حوصله ندارم.  ام،یگفتم: من نم  رهیبا گ میجمع کردن موها نیو ح دمیکش  یپوف

 تو خونه تک و تنها!  ی کن کاریتنها چ یخوا یتا آخرشب م ستیخونه ن یکس-

 مونم تو خونه!  ی که م  ستیاولم ن ی! دفعه ایکشه رو  یاعصابم نم-

 ها! گذرهیکردها خوش م ه یبا شوق گفت: عروس  کمیتحر ی برا ایرو

 . درس هم دارم. امینم ایرو رندهی حوصله نق زدم: گ یب

 بود که ناکام شود.  ف یواقعا ح د،یچرخ اینقص رو یکرده و ب شیآرا ی و چهره   پیت  یرو نگاهم 

 خوش بگذره.  د ینشه بر چم یبه مامان هم بگو پا پ ایرو  امایکردم: من نم  د یره تأکطاقت سمت در رفتم و دوبا یب 

  چیه ی گرفتم و ب شیزدم و پله ها را در پ رون یام تک به تک اصرار به رفتنم کنند، از واحدمان ب خانواده  ی اعضا نکهی قبل از ا عیسر

  یم  دهیرنگ خانه د ی ا روزه یاز لوازم ف یباز بود و قسمت  د یاز در واحد فرهان و سع یسمت طبقه باال رفتم. گوشه ا  ی اراده و فکر

از عمارت   یاام که فقط گوشه  هیزیآمد که پدر شوهرم چقدر به خاطر جه ادم یحال دلم دردناک شد.  شتریشد. بغض کردم و ب 

  یتخت  ی گرفتم و به پشت بام پناه بردم. رو  شیرو گرفته و پله ها را در پ ع یسر کرده بود.  رم یتحق داد ی بزرگ اتابک را پوشش م

ها متوجه شده   ی مفروش کرده بود، نشستم. تازگ ی نرم ی روش را با پتو  واز پشت بام قرار داده بود  ی گوشه ا  ی که فرهان به تازگ

  شتریگذشت نظرم راجع به فرهان ب  یهر روز که م  کند و   یآرامش گرفتن، پشت بام را پاتوق خود م  ی بودم که فرهان هم گاه برا

کردم و ناخودآگاه حس    یحس م جودش را در و  یاد یز ی درد نبود. گره ها  یکرد، انگار فرهان آن پسر لوس و مرفه و ب  یم  رییتغ

 آمد.  ی احترامم به جوش در م

تخت بلند شدم. بس بود هر چه فکر کرده بودم و خودم را آزار داده   ی دانستم چند ساعت گذشته است. از رو  یهم نم خودم 

 بودم... 

  اریاخت ی باز بود. ب مهیهمچنان درش ن یمطلق فرو رفته بود ول  یکیگرفتم. شب شده بود و واحد باال در تار ش یآمده را در پ راه 

 . کرد روشن را خانه  تمام  سالن وسط  لوستر  نور    رق را زدم وب د یداخل گذاشتم، دست بردم و کل یقدم

مبل ها را    یخورده و رو  می و آب خورده و ن  یچا وان یگرد شد! در گوشه و کنار خانه پر از ل میخانه چشم ها تیوضع دن ید از

 ! میبهتر است نگو گریه دشطرنج پوشانده بود، آشپزخانه را ک  ی کارشان را مهره ها  زیو فرهان پر کرده بود. م  د یسع یلباس ها
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 بود!  د یمرتب بع شه یو هم  دهیاز فرهان اتوکش یدانستم که تنبل و شلخته است ول   یرا م د یسع 

مبل ها بود، همه را   ی لباس ها از رو یکارم جمع آور  نیکردن خانه کردم. اول ز یزن بودنم شروع به تم ی  زه یاراده و به غر یب 

ظروف نشسته، مشغول شست و   گریو با د ی ها را از اطراف خانه جمع آور وانی چپاندم و روشن کردم. ل ییلباسشو نیداخل ماش 

بردم و باز به   اطیو به ح خته ی تنقالت را داخلش ر گر یها و تخمه ها و د وهیو پوست م اشتم بزرگ زباله را برد ی  سهیشو شدم. ک

 کردن خانه!   زینبود جز تم ز یچ چیبرق زدم و چه خوب بود که حواسم به ه زیرا به پر ی . جاروبرقخانه بازگشتم

  مش ی. مشغول جمع کردن س دمیرا از برق کش  یدادم و جارو برق تیبرق افتاد رضا یز یکه از تم نیزم ی پهن رو یا روزه یف فرش  

ام   ره یزده و خ  ه یفرهان که با لبخند به در تک  دنیانم. با دباعث شد با ترس سرم را سمت صدا برگرد ی تک سرفه ا  یبودم که صدا

 . دمیکش  یبود پوف

 ؟ یاومد  ی . کدمیترس  -

 قصد ترسوندنت رو نداشتم. د یببخش شه یم یاقه یداخل خانه گذاشت و شرمنده جواب داد: چند دق یقدم 

 ! ید یکنم چرا زحمت کش ز یشب تم خواستمیبه دور تا دورش کرد و ادامه داد: خودم م  یااشاره 

 انداختم.  کهی نگاهش کردم و ت یچپ چپ

 کنه!  ی نم فی کردن بلد باشه کث ز یکه تم  یآدم -

 ام زد.  لسوفانهیبه حرف ف یتک خنده ا فرهان

 پا گذاشته ام!  مشیاجازه به حر ی فرهان هم هست و ب  یخانه   د یسع ی جز خانه  نجایافتاد که ا ادمی تازه

 

  ن یقرار دهم و ح یوار یرا در دست گرفتم تا در کمد د یکردم دستپاچه نشوم جاروبرق  یهم با او در خانه تنها بودم، سع ی طرف از

  ی نداشته باشه شرمنده که ب یکنم اشکال ز یبه هم ور بود فکر کردم تم یلیهم خ نجایانجام کارم گفتم: در چهار طاق باز بود، ا

 اجازه اومدم تو. 

 برداشتم تا داخل کمد بگذارم.  ن یزم ی را از رو جارو 

ها   یریطور غافلگ  نیهنوز به ا دم، یکش ینی فرهان درست پشت سرم ه دن ید  از  کمد را باز کردم و بعد از قرار دادنش برگشتم،  در

 از سمت او عادت نکرده بودم.  

 ام بود.  ره یدلخور خبه ترسم  توجه ی ب فرهان
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که من تماما   ستم ی. من فرهان نیمن هم سرک بکش ی مسائل زندگ نی تری تو خصوص ی دختر خوب! تو اجازه دار ه یشرمنده چ -

 . شمیکنم و تو وجودت غرق م  ی من فرهانم انقدر که به تو فکر م ره یم  ادمی یتو ام. به خدا انقدر دوست دارم که گاه

نشست. از   ی عرق به تنم م شیدایش  یشدم و از ابراز عالقه و نگاه ها ی م  قراری با فرهان ب ی کیاز نزد های انداختم تازگ  ر یرا ز سرم 

نگران و   خوردمی از دستش حرص نم گریکردم و د  یاز او فرار نم گر ید نکه یکردم از ا  ادیکنارش رد شدم و فاصله ام را با او ز

 سردرگم بودم. 

 دادم.   رییبحث را تغ  انهیناش  

 ؟ی مونده بلد   یدستمال کش  هی کارا رو کردم فقط  ی همه  -

 اش زد. یبه کژال ناش  ی با لذت لبخند  فرهان 

 ؟ یبر ی خوایم -

 ظر فرهان دوختم. منت ی تابم را به چشم ها  ینداشت. نگاه ب ده یانداختم. خود را به آن کوچه زدن در برابر فرهان فا ر یبه ز سر 

 امروز.... ن یکنه... هم ی م تیخونه من رو اذ نیا یکنم! موندن تو تو   یفرهان خواهش م- 

و حرفم   امد یدلم ن  یول  شودی تمام م زیهمه چ گرید  یهفته   ک یکرده و تا  دمیکه سوشا تماس گرفته و تهد  م یخواستم بگو یم 

 را خوردم. 

 سمتم برداشت و در صورتم خم شد. یحال قدم ن یبا ا یکه در تنگنا قرارم داده ول  د یفهم ی م خوب

 ! یشیم  تیدونستم اذ  ینم ، یفکر کردم به بودنم عادت کرد ، یزن ی از دستم حرص نم گهیوقته که د یلیخ- 

 وجودم را آشفته کرد.  ی قرار ی آن حس ب  دوباره 

  ی . تو برایدونیشدنم رو هم خودت خوب م ت یاذ ل یمم نسبت بهت. دلآرو  ی از خانواده ام شد  یکه عضو   نیبه خاطر ا د یشا-

 . یباور کن ی خوا یسوخته است برات. فقط نم یمهره    هی که  یی جا نیا یکس

 زد.  شیبه موها یچنگ  ی . عصب د یفهم یرا م  منظورم  

 ذارم که باشه.  ینم ست،یو قاطع گفت: ن  محکم

 زدم: فرهان؟ شیاراده صدا یراه افتادم. ب ی در خروج سمت 

 اش را برگرداند.  ییدایش  نگاه 



 من باش  یتو فردا 

123 
 

 جان فرهان؟  -

 . دمیاز نوع جواب دادنش نگاه دزد  

 باهات حرف بزنم.  د یبا -

 .د یتراش  و بهانه  د ی به صورتش کش یدست  کالفه

 . رمیسر کوچه شام بگ  رمیم -

 من اومدم.  یتا تو دستمال بکش  ستمیهم بلد ن ی ری اشاره کرد و ادامه داد: گردگ وار یزد و به در و د طنتیبا ش  یلبخند 

 زد.  رون ی خواستم اعتراض کنم، فرز از خانه ب تا

 

مشخص   یعقد و عروس  خیهفته قرار است تار ن یگفتم که ا ی به او م د یرا گرفتم با ممیمبل رها کردم. تصم ی خودم را رو مستاصل

 . ند یکه نماند و نب  کردمی از او خواهش م د یشود با

  نت یپاک کن را از کاب شه یاراده دستمال و ش  ی مبل بلند شدم و ب  یفرهان نگران هستم. از رو یدانستم چرا برا  یهم نم خودم 

 زانو نشستم.  یرو  ونیزیبرداشتم و مقابل تلو

  یسراغ دارم مطمئناً آهنگ شاد د یکه از فرهان و سع ی ا ه یرا زدم. فکر کردم با روح  یرفته و دکمه پل ستمیسمت س  دستم 

بار در   ک یآهنگ را  نیقلبم فشرده شد. ا یبان ن یام یترانه   دن یاز شن یخوب خواهد کرد ول  ی پخش خواهد شد و حال دلم را کم

  یبرا  یسمتش نرفتم حت گر یبود که حالم را دگرگون کرده بود و د کی و سرنوشتم نزد ل آموزشگاه گوش داده بودم انقدر به احوا

 سازش! نیتمر

  رونیب میساخته بود از چشم ها میکه برا  ی ا ی اتابک و زندگ ادیاشکم به  یقطره    نیکلمه از دهان خواننده اول نیدر آمدن اول با 

 .ختیر

 ؟ یمن چه کرد   رانهیبا قلب و تو 

 ؟ یمن چه کرد ی  وانهیعشق د نیبب 

 عادت آسوده بودم  شمیابر در 

 ؟ یچه کرد  ؟یبا حال پروانه من چه کرد  تو 
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  یبود عاشق یقشنگ  ی ایتجربه کردم چقدر دوستش داشتم چه راحت عاشق شده بودم چه دن س یمجنون تر از ق  یرا با مرد  عشق 

 به حسرت کرد...  لیاش عشق رنگارنگم را تبد  نانهیو نگاه بدب  یاعتماد یب  یاهیافسوس س  ی ول

 از جام چشم تو مستم دهیننوش 

 ؟ یچه کرد  ؟یمن چه کرد  ی  خانهیاست م خمار 

 دادن نبودم؟   هی تک قیال مگر

 ؟ یمن چه کرد ی با حسرت شانه  تو 

گاه نشدم، او نخواست که بشوم و گرنه من تمام   ه یاتابک تک یگاه برا  چیشد. واقعا ه لیبه هق هق تبد  میصدا یب  ی  هیگر 

 تالشش را کردم... 

   ی و خود خسته رفت  ید خسته کر مرا 

 ؟ یچه کرد ؟ یمن چه کرد یکرده باخانه   سفر

 بودم...  دهیام بود، عذاب کش قهی دق ک ی یبرا یخستگ  

 باران سهیات خ ه یمن از گر جهان

 ؟ یبا سقف کاشانه من چه کرد تو 

 ؟ یمن چه کرد   رانهیبا قلب و تو 

 ؟ یمن چه کرد  وانهی عشق د نیبب

 .د یمان از هم پاش  یرفت که سقف کاشانه مان خراب شد و زندگ شیپ ییجا تا 

 

اعصابم صحبت کردن با   گریگذاشته بود که د ر یروانم تاث ی خواننده و متن ترانه آنقدر رو یبلند شدم، سوز صدا ون یز یمقابل تلو از

  یپنجره ها شدم ب شه یو ش   زیم  یر یگردگ  الیخ یام شود. ب  ه یهم دوست نداشتم او متوجه گر یاز طرف   د،یکش ی فرهان را نم

 از خانه خارج شدم و به واحد خودمان پناه بردم.  عیبود بلند شدم و سر خشکه هنوز در حال پ ستم یحواس به س 

که قلبم را در گذشته گم کرده بودم    یمن  ی صورتم را پوشاند، برا میخانه رفتم و بالفاصله بعد از بستن در دو مرتبه اشک ها یتو 

 بودم.   زار یب ی گریو از د  زانیگر یکی بستند و از  یچشمم نقش م  یاتابک و گاه سوشا جلو یسخت بود؛ گاه چهره   یزندگ
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به صورتم   یدست م یرا برداشتم بازهم سوشا بود، به قصد پاک کردن اشک ها ی زنگ خورد، سمت اتاقم رفتم و گوش  لمیموبا یگوش 

 را پراند! ه یام به جانم افتاد حس گر  ی صفحه گوش  ی اسم سوشا رو دن یکه از د ی حرص ،دمیکش

را کنار گوشم   ی و تماس وصل شد اما جواب ندادم و فقط گوش  دمیکش  یگوش   یصفحه   ی حرص انگشت اشاره ام را رو با 

 .د یکش ی حرف ها هستم پوف نیدنده تر از ا ک ی د ید  ی! البد وقتمیآی به حرف م یک  ند یگذاشتم، سوشا هم سکوت کرد تا بب

 .گنیم  یزی چ یجانم ،یسالم  ، ییعلو ه یدارن   یرو که برم ی سالم! معموال گوش  کیعل -

 را در حدقه چرخاندم.  میحوصله چشم ها یب 

 برام؟!  یباز خط و نشون بکش ی زنگ زد ه، یچ-

 شانس منه!  ای ی قدر تلخ بود نیبا اتابک هم هم-

 شدم.  یعصب

 خودم معلوم نشد! حرفت رو بزن حوصله ندارم.  یو تلخ  ینی ریش  گهیانقدر تلخ گذشت که د میزندگ  یبه لطف جنابعال-

 ؟ یزد  ی حرف نای: تو به س د یکننده پرس  د یتهد  یتوجه به سوز دلم با لحن  یب 

 زدم باهاش!   ی چه حرف دمیرو ند  نایمن دو هفته س س  ؟ یراجع به چ -

 گفت:   زیتمسخرآم یهمراه با پوزخند با لحن   

من   یچون برا ستیانگار بو برده! البته مهم ن ی نه ول ای ی زد یحرف دونمی! نمیخواستگار یبرا  ادیتهران که ب اد یآقا داره م -

مثال   ی ایمن در بزود به عقد   یل یخ یبساط هاش رو راه بندازه تو هم مجبور نیو عقد و ا یخواستگار اد یبخواد ب نایبهتره، اگه س 

 فردا، چطوره؟  نیهم

:  دمیکش  غ یپرتاب کردم و ج م یروبرو وار یام را سمت د یاراده گوش   ی لحظه آنقدر به اعصابم فشار آمد که با خشم و ب  کی به 

 ! یکثافت روان

 پرتاب شد. یشد و هر قطعه اش سمت لیشکسته تبد  یبه چند تکه   یگوش  

 زدم.   هی گر ر یبلند ز یافتادم و سرم را سمت سقف گرفتم و با صدا نیزم  یعجز با زانو رو  با 

 همکالمش شوم...   یخواست حت ی از سوشا متنفر شده بودم که دلم نم آنقدر
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 به دادم برسد!  د یخواست هوار بزنم و خدا را صدا کنم تا شا ی م دلم 

! کم از اتابک  د؟یرس   یبه دادم خواه ی ات هستم پس ک ی! چند سال است که منتظر دادرس ؟یی پس کجا م یبزنم و بگو داد 

 تن به ازدواج با سوشا بدهم...  د یحاال با امدهیکش

آوردم، اصال   نییام را پا هی گر  یبه خود آمدم و صدا خوردی که به در واحدمان م ی در پ  یپ یبا ضربه ها م یزجه زدن ها انیم

به سالن    م یپاک کردن اشک ها نیباز کردن در بلند شدم و ح یاند براخانواده ام آمده  د یحواسم به فرهان نبود، فکر کردم شا

 به او افتاد.  ادم ی ازه فرهان ت  یاز صدا زدن ها ی رفتم ول

 شده کژال؟  یکژال؟ کژال درو باز کن. چ  -

 باز فعال شدند. میهاجوشان چشم  یام چنگ زد. چشمه   نهیدر قرار گرفتم و بغض به س  پشت 

 بود اسمش را صدا زدم: فرهان دایپ شیدر صدا  یآرام کردنش که نگران ی خش دار برا یپشت در بسته با عجز و صدا از 

 قرار جواب داد:  یو ب د یدر کش دنیاز کوب  دست 

 جان فرهان؟  -

 ام شدت گرفت.  ه یگر

 کنم کژال.  ی درو باز کن... خواهش م زم؟یشده عز یچ- 

 ام را کنترل کنم.  ه یکردم گر یسع 

 خونه.  نیز ابرو فرهان تو رو خدا برو ا -

 با ترس بسته شدند. میو چشم ها  دند یباال پر میکه شانه ها  د یبه در کوب یخشم مشت با 

  ی بد  یو تن به ازدواج ی کن  نایو س   ایرو ی آره؟! برم که خودت رو قربون ی برم که خودت رو بدبخت کن ؟ یزد: کجا بروم لعنت داد 

 !؟ هان؟ ستیکه دلت باهاش ن

 باز کن در رو کارت دارم.  ی لعنت  و بلند تر و پر حرص تر داد زد: دِ د یبه در کوب ی گرید مشت

  ی در را هم باز نکردم و جواب دادم: من حت  یشد. انکار نکردم ول شتریب  دهیدانستم فرهان ازکجافهم  ی که نم ی قتی ام از حق هیگر 

  ی خوای... خودت رو عالف من نکن فرهان، چرا نمشمینم ی کی یکس چی با ه  گهیفرهان. من د  شمینم یک یزن سوشا هم نشم با تو 
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چقدر دوست   ی ک ی فهم ینم  گهید  رهیاحساسات هم که بم کنم، ی احساس و درک نم گهیکه د  ادهیم ز  نهی! انقدر درد تو س یبفهم

 فهممت. یفهممت فرهان به خدا نم یمن نم  گم؟یم  یچ ی فهمیداره! م

 

اون تاس بد رو   د یوقتا با  یبعض  ی ول  یدونم بد آورد ی م اره، یتاس خوب نم ی آدم تو زندگ شهیدرمانده گفت: به خدا هم ی لحن با

ها؟ کژال   یکن  یرو خوب زندگ  ندهیآ  یتو خاطرت اثر کنه که نخوا نقدریشکست ا ه ی ی زاری . چرا میبش  روزیتا پ ی کن  یخوب باز

 م یباز کن در رو بذار با هم حرف بزن

دستم را    میبود ده یخودمان هم نفهم م یشده بود ک یقدر به هم نزد نیهفته ا ک یکند چطور به   حتمی خواست فرهان نص  یدلم نم

  دهیانکار فا گر یکردنم کرده بود د ه یاو را متوجه گر م یلرزان و زجه ها  یبلند شدم. صدا  نیزم ی در بند کردم و از رو ی  ره یبه گ

  ه یصورت سرخ شده از گر  خیم ی قراریو سرخم در را باز کردم و چشم در چشم فرهان که با ب یاشک یهابه چشم  توجه ینداشت، ب

  یام دست م میاز تصم لسوفانه یو هفت سالمه فرهان فکر نکن با دو تا جمله ف ستیگفتم: من ب یام بود دوختم و محکم و جد 

  ینداره تو  یفرق برام  پس. بده بهم  رو سرخط   دستورِ  لیموم شه و عزرائنقطه خورده، فقط منتظرم عمرم ت  ایمن سر دن  ی کشم. برا

که    یکن  یاقدام ای یبزن  یبه کس یحرف ی اگه بخوا خورم ی خدا قسم م ی. به خداوند زارمیکه ازش ب  ی کنار مرد ای رم یبم ییتنها

قرار   نارت! فکر نکن با حذف سوشا کیکه تا آخر عمرت عذاب بکش کشمی از هم جدا شن خودم رو م نایو س  ا یباعث بشه رو

 هم به خاطر... به خاطر... نجایبرو و نمون ا گم یکه م  نی. ارمیگ یم

 داشتم را زد و خالصم کرد.   د یزدنش ترد ی که برا  یغم حرف با 

  یرم م  ینم ییاز هم جداست. من جانسبت به تو  می با عشق و عاشق د یمن و سع ی بار گفتم برادر هی دونم.   یم  دهیبه خاطر سع-

 ذارم دستش به تو بخوره... ینم یکشمش ول  یشده بکشمش م  ذارمیبه وهلل نم ، یزن اون شارالتان بش ذارم یمونم و نم

 .نگوی چ یقرارداد: ه اش ی نیب  یرا زد و تا خواستم جواب بدهم با حرص انگشت اشاره اش را رو  حرفش

پله ها قرار داده بود برداشت و کفشش را درآورد.   یغذا را که رو  یحساب بردم و چشم گرد کردم و او پاکت حاو ظش یاخم غل از

 به ناچار کنار رفتم تا داخل شود.  

شام دونفره   هی خشک شده بودم گفت:  یسمت آشپزخانه راه افتاد و خطاب به من که همان طور کنار در ورود  م یمستق

 ! یکوفتمون کرد   یچه جور  ن یبب مایبخور میخواستی م

 نگاه کردم، در را بستم و به دنبالش راه افتادم.  ی اش چپ چپ ییپررو به

 غذاخوردن! مگه دفعه اولته!  ی برا ی تلپ نیی بعدش هم خوبه هر ظهر و شب پا ستم، یمن گرسنه ن -
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 شد. رهی بودم خ ستاده یبه اپن ا ه یو به من که تک  د ینگاهش را باال کش طنت یوسط آشپزخانه گذاشت و با ش  زی م ی را رو پاکت 

 دونفره!  گمیدارم م  -

ام را از اپن   ه ی تک قراری ! بآوردمی که ازش سر در نم  یحال ک یشد، همان  ی حال ک یدلم  شیلب ها ی نگاه و لبخند رو ازحالت 

 تو فکرته؟  ی : چدمیپرس  یو با نگران ستادم یا ز یجلو رفتم و آن سمت م ی گرفتم و قدم

 خم شد.  زیم  ی و سمتم رو د یو پر از محبتش را به صورتم پاش  نیلبخند دلنش  شیو به جا  د یفرهان پر کش  زیآم طنتیش  لبخند  

 فقط تو!  -

 به او رفتم.  یغره ا  چشم

 رو؟   ایو رو نایس  ان یجر ید یمزه نشو، از کجا فهم ی ب -

او را   زی هفته انقدر مامان و عز کی  نیرفت. در ا نتیبرداشت و سمت کاب ز یرا از م شیدست ها  ی  هی در هم شد و تک شیها اخم 

 خودش هم راحت تر بود!  یاز خانه   نجایا گریکشانده بودند که د  نییصرف نهار و شام و عصرانه به پا یبرا

 تفاوت جواب داد: مگه مهمه؟  یب  نیهمان ح در 

 دارد!   بیعلم غ! او احتماال ستین د یبع ز یچ چیاز فرهان ه ستیهم مهم ن یلیبود؟! با خود فکر کردم که خ مهم 

  ی مهمه که دستش بهم بخوره قلمشون م ی لیخ ی ول  دمیاز کجا فهم ست یو ادامه داد: مهم ن د یقاشق برداشت و سمتم چرخ  دو

 کنم. 

نکن.   تمی: توروخدا فرهان اذدمینال یو با نگران  ستادمیاش ا یسمت فرهان برداشتم و در دو وجب یاراده قدم یآشوب شد و ب دلم 

 ؟ تو فکرته  یبگو چ

 کنم؟!  ی م تت ی: من اذد یپرس  یصورتم خم شد تا هم قدم شود. نگاهش را در دو چشمم به گردش درآورد و با دلخور در 

 در هوا تکان دادم.  یدست مستاصل 

 من!  گفتم یبهت م ی ساعت داشتم چ ه یتو؟  ره ینم تیچرا حرف تو گوش  -

 جواب داد:  ی خونسرد با

 حرفات.   منطقهی چون ب -
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 منطقه؟!  ی نخوام خواهرم شکست بخوره کجاش ب  نکهی: ادمیغر

 زور بگه بهشون!  تونه یم ی دوتا آدم عاقل و بالغ اند. ک  ایو رو نایبکنه! مگه شهر هرته؟! س  تونهینم ی غلط چیسوشا ه -

 را تار کرد.  دمیپر از آب شد و د میچشم ها ی درماندگ از 

 . تونهیسوشا م -

 ! تونهی: به خدا مدمیاراده تر نال یو ب ختند ی ر رون یاراده ب  یب میها اشک 

 

 شدم   یپناه م یب  ی چون کودک ی قرار بودم و به وقت نگران  یکم بود؛ فقط دو وجب! ب  ی لیمان خ فاصله

را گرفت و من را   می بازو کبارهیآرامم کند. به  د یاست که با دهیداد که افسار دلش از دستش در رفته و فهم  ینشان م نگاهش

  نیبود که در ا ی عمل نیاراده تر یدور کمر فرهان ب  میاش قفل کرد. قفل شدن دست ها نهیس  یو سرم را رو د یسمت خود کش

 . دمیلحظه او را تنها پناهم د  ک یاز من سر زده بود. در  یو هفت سال زندگ ستیب

ام شدت گرفت و   ه یآغوش فرهان گر تیرد، با احساس امنک ی نجاتم تالش م یگذرد و برا  یدانست چه در دلم م   یفرهان م  فقط 

 شد و من را سفت تر به خود فشرد.  ده یکمرم کش  یرو  میفرهان از دور بازو   گریدست د

 کنه.  تیتو رو اذ تونه یکس نم  چیتا من هستم ه زم، ی آروم باش عز -

را از دورش باز کردم و   میدست ها  عیام شدم و سر ی اراد ریچرا که متوجه کار غ د یهم طول نکش هیثان  یمان س  یآغوش  هم 

 انداخت،   نییرا پا شینکرد و دست ها یکند. ممانعت میاش آوردم تا رها نه یبه س  یفشار

ا  نشست. کالفه نگاهش را به صورت سرخ شده از شرم داد و ت زیپشت م ی صندل ی زد و عقب گرد کرد و رو شیبه موها یچنگ  

 نقش صورتش شد؛   ی لبخند   دمینگاهم را دزد

 زد: کژال؟ میو با محبت صدا آرام 

 گفت: بهم اعتماد کن.  ع ینگاهمان، سر ی اراده باال آمد و به محض تالق یب نگاهم 

 برداشت و سمتم گرفت.   زیم  یرا از رو  قاشق 



 من باش  یتو فردا 

130 
 

شوم و   رای را پذ  ی مرد چیکردم بتوانم آغوش ه  ی شد که به آغوش فرهان واکنش نشان داده ام! بعد از اتابک فکر نم ینم باورم 

  د یترد  چیاراده انجام داده بودم، بدون ه یبودم که کامال ب  ی حاال فرهان تمام اعتمادم را از آن خود کرده بود و من هنوز منگ کار

 ... یترس  ای

 در هوا تکان دادم.   یسوق دادم و کالفه دست ی گریو مثل فرهان خود را به آن راه بزنم، نگاهم را به جهت د  ستمیتوانستم با ینم

 فر... فرهان...من... من اصال... -

 ام... یراراد یکار غ حیو توض حیو حس کردم چقدر درمانده ام از توج  ختند ی ر نییپا میدرشت اشک از چشم ها ی  قطره 

فوق مهربان   ی گذاشت و با لحن  میشانه ها ی آمد. در صورتم خم شد و دو دستش را رو کم یشد و نزد بلند  ی صندل ی از رو فرهان

 گفت: 

 به من نگاه کن کژال. -

 و رام شده باال آمد.  عانه یمط نگاهم

هات رو   یقرار  یب دن یکن. من طاقت د یفکر نکن، فقط تو حال زندگ  نده ی به آ رون،ی ب ای. از گذشته بهیفکر منف ی دور هر چ  زیبر-

 شد. یکرد که خنده از لباش دور نم  یهمون آهو   یندارم، قسم خوردم که بش

معروف شده بودم   "کرد  یآهو "دانشجوها به  ن یشد، به آن زمان که تازه وارد دانشگاه شده بودم و ب  ده یبه سال ها قبل کش ذهنم

ذشت فرهان چطور از سال ها قبل خبر دارد! مشکوک  و از ذهنم گ دمی کش یکرد، آه   یاسم خطابم م ن یو اتابک مدت ها به هم

 کردم.   زیدر صورتش چشم ر

 لقب رو داده بودن؟  نیدوستام بهم ا  یدون ی تو از کجا م-

قصد دارد طاقت از دست رفته اش را   دم یفهم ی به عقب برداشت، م یانداخت و قدم نییپا میشانه ها یرا از رو  شیها دست

کردم و از   ت یکرد دانشگاهمون شدم، خر  یو جواب داد: ترم آخر اقتصاد بودم که عاشق آهو کرد لبخند بزند   یبدست آورد، سع

تو    یجا نکهینگاه کنم چه برسه به ا یحت یدختر  چ یرو دلم و نتونستم به ه ند عمر حسرتت مو هی دستت دادم و رفتم. رفتم و 

سال ها که با فکرت تو حسرت   نیا ی  هی به ثان ه یثان ی به اندازه  یذارم از دستم بر   ینم گه یدلم بذارمش. حاال اومدم و د ی تو

 کردم به خودم بدهکارم، تو رو کژال، تو رو به دلم بدهکارم.  یزندگ

 شناسمت؟ ی: پس چرا من نم دمیو سردرگم پرس   جیشد! گ ینم باورم 

 



 من باش  یتو فردا 

131 
 

 زد.   یتلخ لبخند 

 ! گهیاز شانس خوشگل منه د نمیا-

 نشد.  دمیکوچک هم عا ینشان ک ی یحت  یبال فرهان دست و پا زدم ولگذشته دن در 

 زد.   یتک خنده ا فرهان

 . ومد یکرد ن یاز اون ها که به چشم آهو  یک یمنم   ادته؟یدانشگاه رو  یبچه ها  ی دختر خوب؟ مگه تو همه   یکن  ی فکر م یبه چ -

زبان به دهن گرفتم و نخواستم فرهان فکر کند   یکرده ول  دایهمه سال کجا بوده و چطور دوباره من را پ ن یخواست بپرسم ا دلم 

نه؛ آخر اتابک هم در آن زمان ترم آخر اقتصاد   ایشناخته  ینتوانستم نپرسم که اتابک را م  ی دارد ول  یام علت خاص یکه کنجکاو 

 بود. 

 اتابک...  -

 ؟یشناخت ی فرهان سمت شانه اش چرخاندم و ادامه دادم: ...رو م ی را با شرم از چشم ها نگاهم

 . د یکش یآه

 احمق که نتونست نگهش داره.   هی فرشته رو مجذوب خودش کرد و   هی خوش شانس که  هی-

 داد: غذامون سرد شدا!زد و ادامه    یعصب یخنده ا تک

بسپارم! زمزمه کردم:   یتوانستم اتابک را به دست فراموش   یقرار کرده بود، چرا نم  یبرگشت، تهوع معده ام را ب زیسمت م نگاهم

 اشتها ندارم.

 زد.  میدست خودش کرد و مردانه و محکم صدا  ریبروم که مچ دستم را اس  رونیاز آشپزخانه ب خواستم

 کژال؟ -

  ی کنم... خودم رو بهت ثابت م ی نم لیقرار شدم. نگاهمان که به هم قفل شد ادامه داد: خودم رو بهت تحم ی افتاد و ببه تنم  ی لرز

 کنم. 

 از لبخندش گرفتم و سمت اتاقم راه افتادم.  یزد، نگاهم را به سخت یی بایز لبخند 

 را برداشتم.  یاراده کج کردم و گوش  ی. راهم را ب د یچیزنگ اف اف در خانه پ  یصدا ده یسالن نرس  انیم  به
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 بله؟ -

 منم کژال باز کن. -

  ی اراده دستم را رو ی و سرم با سرعت سمت فرهان که به سالن آمده بود برگشت، ب ستاد یا یسوشا قلبم لحظه ا یصدا دنیشن از

 ام گذاشتم تا فرهان صحبت نکند و سوشا متوجه حضورش نشود.  ینیب

 . ستینخونه   یجواب دادم: کس یگوش   در

 سوشا گل کرد: چه بهتر، پس زودتر باز کن عشقم. طنتیش 

 دم در.   امیمحکم تر از قبل جواب دادم: صبر کن م  یکردم ارامشم را بدست آورم و در گوش  یفرهان مشت شدند. سع یها دست

 ! ؟یبر ی خوای م ینجور یزد: ا میبروم که فرهان صدا اط یرا گذاشتم و خواستم در را باز کنم و به ح یگوش 

  یسهل انگار ن یبود که در برابر فرهان متوجه ا ب یبه سرم نبود و عج یروسر  یافتاد، لباسم مناسب بود ول  ی قد  ی  نه ی به آ نگاهم

. داخل اتاقم  ختمی گر شیچشم ها یکردم و با سرعت از جلو یام نشده بودم! لبم را به دندان گرفتم و با شرم از فرهان عذرخواه

 و زمزمه کردم: خاک بر سرت کژال!   دمیوببه سر خود ک  یکه رفتم دو دست

قبل حاال حجابم را با    یق یدقا  یحجاب یکردم به جبران ب ی و برداشتم و سع  دمیتخت را د ی را در اتاق چرخاندم و شال رو نگاهم

 نباشد. رونیهم ب می تار مو  ک ی ی کنم و حت لیشال تکم

فرهان به   یمشت شده   ی گذشتم دست ها یبود. از کنارش که م  ستادهیمقابل اف اف ا وار یبه د هیم. فرهان تک رفت  رونیاتاق ب از

 رفتم و در را باز کردم.  اط یدادم، پاتند کردم و به ح ص یحراصم انداخت و گذرا نگاهش کردم. نبض زدن رگ گردنش را هم تشخ

 زد.  یلبخند که نه پوزخند  دنمیبا د سوشا

 مثال!؟  م یتو نامزداالن من و  -

 و برود.  د یکردم و در دل دعا کردم که زود تر کارش را بگو یاخم 

 انداختن! که یهمه ت  نیاز ا یکارت رو بگو سوشا، خسته نشد -

  شد؛  زد و در صورتم خم ه یتک وار یرا کنار سرم به د دستش 

 چسباندم. وار یخودم را به د شتر یشدم و ب معذب 

 ! یریازم بگ  یخوایرم م  ینکنه حق دلتنگ  هیدلم برات تنگ شده بود، چ  -
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و صداقتش گرفت و    یمان و دوران سادگ  یدوران کودک  ی کالمش گشتم، دلم برا  قتی روشن سوشا دنبال حق ی در چشم ها رهیخ 

 ؟ ی: مگه تو دلم داردمیغم دار پرس 

 نقش بست،   شیلب ها ی رو یپوزخند  

 شده!  یاره برق هی حالش بده... پر از زخمه روش. از بد روزگار عاشق  ی لیآره دارم، منتها خ -

 در هم شد.  میها اخم 

شاهرگ طرف و به زور   ی رو یبذار ی زیسوشا که ت  ستیرسم عاشقا ن نی همه خود خواهد، تو از همه بدتر، ا ستنیمردها عاشق ن-

 که باهات باشه.   یوادارش کن

 نقش بست شی لب ها ی رو یق یعم لبخند 

حاضر به از دست   یمت یق چیکه به ه نمیکره زم   یمرد رو  نیقدر بسته فکر نکن! من عاشق تر نیرو بازتر کن، ا دتینه عشقم د-

کنمت، بسه   ی برمت خونه خودم و مال خودم م یم  ی کنم ول  یکار رو م   نیبار شده دست و پات رو ببندم ا نی. استمیدادنت ن

 . یرس  یم  ی . تو کنار من به همه چیاالن وقتشه که عاقل باش  ی ها رو در آورد لمستق ی اداو  یخودت گشت  ی برا ی ادیز گهید

 کنم. شتر یاش آوردم تا فاصله ام را ب نهیبه س  ی نفرت فشار با 

  ی هاش رو داشتم! برا ن یاز ا شتر یکه من با اتابک ب ی اریب ادت یفکر کنم بد نباشه   اته،یماد نجور یو ا نی اگه منظورت خونه و ماش  -

 !یمهمه که تو ندار  تیمن انسان

 زد.  یپوزخند  نمیخشمگ  یبه چهره   یخونسرد با 

 انسان بودن ندارم... ی منم ادعا -

 کرد و ادامه داد: آخه من فرشته ام!  یمکث 

 و من فقط نگاهش کردم و حرص خوردم.   د یبلند خند  یآخرش با صدا ی جمله  به

 در گذاشت و در را هل داد.  ان یرا م  شیپا عی اشتم و خواستم در را ببندم که سرگذ   اطیداخل ح یحرص قدم  با 

  امیاونجا اند، مامان فرستادتم که ب ایو خاله و رو  زیما. عز یخونه   میبر ا یب شو آماده   برو  نکن. یکردم قاط ی خوب شوخ ی لیخ -

 دنبالت تو رو هم ببرم. 
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.  گفتیتنها بود و پس سوشا راست م  د،یجواب دادن به سوشا سمت او چرخمقابل در پارک شد و نگاهم قبل از  د یسع نیماش  

است و سوشا هم دل   ی سوشا عصب دنیدانستم از د ی را قفل کرد. م نش یدر ماش  موتیزد. با ر  م یبه رو یشد و لبخند  ادهیپ

 دانستم که با ازدواجم با او به شدت مخالف است.  ی کنند و م  یم  یاز هم دور  یاندارد و به قرار نانوشته  د یاز سع یخوش 

 کردند.   یمردانه دست دادند و احوالپرس  یظاهرساز یبرا

 حوصله رو به سوشا کردم. یب 

 تو خونه.  ستم یهم که اومد تنها ن د یفردا امتحان دارم به خاله سالم برسون سع-

 ام شد. رهیخ یا  دکنندهیدر هم شد و با نگاه تهد  شیها اخم 

 کرده که حتما ببرمت.   د یبار گذاشته تاک م یحل گ یاون جا درست رو بخون. مامان د اریو آماده شو کتابت رو هم ببر -

 . ارمشیکنترل شده جواب داد: صبح خودم م  یبا حرص م یبه جا د یسع

 . صبر کن برم آماده شم. امیخوب م  یلیگفتم: خ ی ریگ  انهیم یبه ناچار برا  د؛یاست نه سع ای که نه سوشا کوتاه ب دمیفهم 

را گوش داده است؛ جواب او را چه   میهاکه فرهان تمام حرف  دمیو فهم  دمیرا از پخش اف اف شن ی شدن گوش  دهیکوب یصدا 

زد روبرو   یم  یرنگش به کبود   یو ناراحت  تیدادم! درمانده داخل خانه رفتم و به محض ورودم با فرهان که از زور عصبان یم د یبا

 ؟ یقبول کرد ی چ ی: برا د یکند شد. خواستم از کنارش رد شوم که غر م یدم و قدم هایدندان کش  ری اراده ز ی ب شدم، لبم را

  یم  ادیم د ی ام گذاشتم و با التماس به صورتش نگاه کردم و جواب دادم: آرومتر االن سع ی نیب ی دستم را رو د، یترس پلکم پر از 

 شنوه. 

  ی ساعته دارم خودم رو م ک ی! ؟یچرا قبول کرد گمیهاشم ها! م یریبشم از اون زنج  وونه ی: کژال من دد یبه التماسم غر توجهیب 

 کنم ها؟    یرو به تو حال  یکشم که چ 

 زد: کژال!  م یداخل خانه آمد و معذب شدم و خواستم به اتاقم بروم که فرهان با حرص صدا د یسع

در نگاهش   یتعجب چیمن و فرهان بود خبر داشت که ه نیانگار از هر چه ب ی برگشتم و نگاهش کردم ول د یترس سمت سع با 

کرده   خود ی کنم بره، ب  یو تو اتاقت خودم ردش م : بر د یام در صورتم غر یوجب  ک یسمتم برداشت و در   یفرهان قدم شد،ی نم دهید

 کارته!؟   یببرتت. چ خواد یم

 

 آمد و رو به فرهان کرد.  کمانیدرهم نزد  یبرگشت. با اخم ها د ینگاهم سمت سع دوباره 
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 .د یکنم دعوا نکن  یخودم ردش م  -

 !د یلب زدم: سع  یجیگ با 

 .د یسع سایزدم: وا شیصدا دوباره    برود که رونیو خواست ب د یبه صورتش کش یدرمانده دست  

 چه خبره؟ تو... تو و فرهان...  نجای: ادمیپرس  جی که سمتم برگشت گ د یسع 

که   ییهمه اتفاق ها انیدر جر   د یکنم سع  ی و آقا جون سوء استفاده نم  د یجواب داد: من از اعتماد سع ع یسر د یسع ی به جا فرهان

 ما افتاده هست.  نیب

کرد! فرهان همه    یها تالش م بهیغر یگرفت و برا ی مقابلم قرار م  یبرادرم هم در جبهه  د یبم سوخت. چرا باقل تیزور عصبان از

 !  یبود حاال چه با پول و چه با چرب زبان دهیخود خر یرا برا

به در کردن   دان یاز م یخودم را هم سحر کرده که رامش شده ام! واال که تمام تالشم برا یاز ذهنم گذشت که حت ی ا لحظه 

  یبه نحو  کی سوشا و فرهان که هر دو خودخواهانه هر  ن یبود ب یدلش است، چه فرق  ی خودش به خواسته  دنیرس  یسوشا برا

 در تصاحبم داشتند!  یسع

 . یتو کارهام دخالت کن دمی: بهت اجازه نمدمیخشم انگشت اشاره ام را سمت فرهان گرفتم و غر با

 رو؟  رتت یغ یفروخت ی تکان دادم: به چ یکردم و با بغض سر  د یبه سع رو

 گرفت.  شیرا در دست ها  میجلو آمد و شانه ها یکالفه قدم د یسع

هان؟ به   ی کن ی خودت زندگ  یندونم کار  یبا غصه   یخوا  یم  ی. تا ک دمی و تو وجود سوشا ند  دم یکه تو وجود فرهان د  یبه عشق-

 با اتابک تو هم کم خطا ن...   یتو زندگ  ایخودت ب

 !د یزد: سع شیو با شماتت صدا د یحرفش پر ان یم فرهان

از همه شان   شهیخودم که هم یخطاها  ادی ی از خود گشتم ول یلرزان دنبال دفاع ی چنگ زد و من با چانه ا شیبه موها د یسع

توانستم لب از لب باز کنم و در آخر با هق هق سمت   ینداشتند کلمات را گم کردم و نم ییبودم و در مرور خاطراتم جا زانیگر

 نه!؟  ای یخفه کار کن  یبلد  د ید داد زد: سعیکه فرهان سر سع دم یو شن  دمیاتاقم دو

پس زدم و در کمد را با شتاب باز کردم و   را با حرص  میآورده بود را مرور کنم اشک ها م یبه رو د ی که سع  ییخطاها خواستمینم

ام   یگوش  یجنازه   نیرا از ب  مکارتمیام را برداشتم و س  یمیقد  ی ام که شکسته بود، از کشو گوش  یآماده شدم، گوش  ع یسر یلیخ

  ی کدام خبر  چیهم شد از ه نیو نه فرهان را... هم نم یرا بب د یکردم هنگام رفتن نه سع  دعارا برداشتم و   فمی ک دم، یکش رون یب
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نگاهش   ینیکه سنگ  ی حرف در حال یب  زد؛ ی لبخند  دنمیزدم. سوشا از د  رونیفرستادم و از خانه ب رون ینبود، نفسم را با حرص ب

فرستاد،   رونینند بحرف تر رفتم و نشستم. نفسش را آه ما یسوزاند، در کنار راننده را باز کرد و من ب ی را م میتا استخان ها

 را دور زد و کنارم قرار گرفت و استارت زد.  نیماش 

با سوشا   یرا به هم صحبت  ابانیشدن به خ ره یبرگرداندم و خ شهیسرم را سمت ش  ز یحوصله و دلخور از همه کس و همه چ یب

 دادم.   حیترج

  ی صفحه عصب  ی اسم رو دن یبود انداخت، از د شه یش  یاش که جلو  یاش زنگ خورد، نگاهش را از جاده گرفت و به گوش  یگوش  

 را به گوشش وصل کرد و جواب داد: بگو؟   یزد، هندزفر ی به هندزفر یچنگ 

 چه طرز جواب دادن بود!  ن یو چشم در چشم شدم؛ از ذهنم گذشت ا د یسمتش چرخ یلحظه ا نگاهم 

 درگذر شدم. یها نیماش   یسرم را سمت راست چرخاندم و مشغول تماشا دوباره 

 کوره در رفت.  زا 

آشغال فرستاده   ی که فکر کرده منم خودشه، بگو هرچ ی شارالتان. فکر کرده من مثل خودشم! بهش بگو اون کهیغلط کرده مرت-

منو   یکه بخواد کس  ده ییفرسته! هنوز مادر نزا ی واسه من م  یهاش رو بخونه، جنس قاط یببره و گرنه فاتحه همه مشتر  اد یبرام ب

 دور بزنه! 

 

  برن یکنن و جنس هاشون رو م  یم متیپول رو تقد  ی منو بهشون برسون مطمئن باش خودشون دو دست غامی. تو پامیب نم توینم -

 بهم زنگ نزن تا فردا.  گهیحاال هم قطع کن د 

 و رو به من کرد.  د یکش یفرمان انداخت. پوف   ی را از گوشش کند و جلو یرا قطع کرد و هندزفر  تماس  

 ؟ یچرا ساکت -

 نقش بست. م یلب ها  یرو  یپوزخند 

 نداشتم. ی . راجع به قاچاق موادتون نظر خاصگهید  د یببخش -

 در هم شد.  شیها اخم 

 اد؟ یچرا از من بدت م -
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 را سمتش چرخاندم. سرم 

 اد؟ یگفته ازت بدم م  یک-

 ؟ یعاشقم شد  یعنیگفت:   یمسخره همراه با چشمک ی لیگل کرد و خ طنتشیش  

 کردم.  ی حرص دلم را خال  

 شدم.  زاریازت ب نه  -

 .د یو خند  اورد یمبارکش ن   یرو  به 

 بوده!  ک یشل یسر خمپاره ت سمتم آماده   شه یدارم هم ادی! واال تا  ؟یمگه نبود   ؟یشد  -

 : دمیاز دست رفته ام پرس  یپسرخاله   یبزرگ برا یغم با 

 سوشا؟   یچرا انقدر عوض شد -

 .یشد  ی راحت باش بگو عوض-

 بود.  دهیفا ی سرم را سمت مخالفش چرخاندم حرف زدن با او ب کرد، ی درد م قلبم 

شبه از دست دادم، عشقم رو،   کی رو  میزندگ  یمن همه   ؟ یرو از دست بد  تیزندگ  یشد و ادامه داد: تا حاال شده همه   یجد  

گرفتم   میبود منم تصم یعوض  هی که عشقم و ازم گرفت  ی انصاف... اون یکسم بود ب  یتو همه   دادم،یرو که براش جونم رو م  یکس

 نداشت جز پول.  ی چیکه اون داشت و من نداشتم. پول، اتا ه  یز یچ نهاکردم تا برسم به ت ی بشم. هر غلط یعوض

 از طرز فکر سوشا حرص زدم:  مستاصل

 ! هیکارت چ  فهممیبه کار خالف، فکر نکن نم فتهی ب د یچرت بگو سوشا، حاال هر کس به دختر مورد عالقه اش نرسه با کم -

 زد.  یپوزخند  

فقط موندم االن چرا   ، یخواست یک م   یز یبه هر چ دمی. االن رس گمیم   یچ ی زوده بفهم ی لینگفتم خالف! خ ی گفتم هر غلط-

که پدرش و خودش    ییبه جا دم یخودم رس  ی بود االن من خودم با زور بازو یاگه پدر اتابک مرد پولدار ی کن ی مقاومت م نقدریا

 کنم.   یخرم و آزاد م  یرو م 

وسط طرز فکر سوشا راجع به خودم اصال   نی چرا اتابک انقدر در ذهن ها ماندگار شده بود ا ختند یر رونی ب یاز درماندگ میها اشک 

 مهم نبود.  میبرا
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 بهتره.  نمون یسکوت باشه ب  میفهم ی رو نم گهیبا هم. من و تو همد  م یحرف نزن شه یم-

 دوخت.  میپرخشم نگاهش را به چشم ها ری و ت د یبه لبش کش ی دست ی و حرص  محکم

 . یکن  نیبه عنوان زنم من رو تمک د یبا گهیهفته د کی  یچه نخوا یچه بخوا ؟ی آخرش چ -

 زدم: نگه دار.   ادیرفت و فر رهیاراده دستم سمت دستگ  ی ب د یزد سوت کش ییایح ی که سوشا در کمال وقاحت و ب  یاز حرف سرم

 را زد و خونسرد فرمان را چرخواند و دور برگردان را رد کرد.  ی مرکز قفل 

 آشغال که برادرش رو طعمه کرده. ه یبه دست آوردنت شدم   ی دردت اومد؟! من برا  هیچ-

و   دمیباز کردن در کش ی درد را هم صدقه سر سوشا گرفته بودم. دست از تقال برا نیشد و ا ی م شتریمعده ام هر لحظه ب سوزش 

 دستم نشست. و از حرص دادنم کوتاه آمد. ی به معده ام داد. نگاه سوشا رو یمالش

 ؟ یشد  یچ-

 ...شومی حت مو را ردم یمیم ی شدم و در دل به خدا گله کردم که ک ره یخ رونیانداختم و به ب نییرا ندادم و دستم را پا  جوابش

 تحمل تنها بودن با او را نداشتم. گریرفتم. د نییپا ی معطل  ینزد، مقابل در خانه شان توقف کرد، ب یحرف  گریهم د سوشا 

که سوشا ساخته    یمتوسط ساکن بودند و حاال در قصر  ی در محله ها شی خاله ام افتاد تا چند سال پ  ی به در بزرگ خانه  نگاهم 

مدت کوتاه از راه حالل و زور و بازو است؛   نیدر عرض ا یی همه دارا ن یکه ا دم یفهم یاحمق بودم اگر نم  کردند،ی م  یبود زندگ

 .زدند ی در موردش م  ایو رو د یکه سع ییهاو حرف  شد ی به راه با سوشا برقرار م راه که   یمشکوک یهامخصوصاً با تماس 

 

بود،   ده یخاله قرص معده درد وجود داشته باشد چرا که درد امانم را بر ی مشت کردم و دعا کردم در خانه  را با حرص  میها دست 

 را پارک کند و هم قدمم شود.   نشیکه سوشا ماش  ستادمیزود در باز شد داخل خانه رفتم و نا ی لیزنگ را فشردم و خ

 هم بزرگتر و دلباز تر بود...  نجایخودم و اتابک افتاد، از ا ی نه به خا ادمیبزرگ و سرسبز و پر از درختشان،  اط یعبور از ح موقع 

 و به خود فشار داد.  د یزد و سمتم آمد و با ذوق من را به آغوش کش  میصدا دنمیزد با د ی چرخ م اط یکه در ح ایرو 

 کژال.   گردهیداره برم نایس - 

 لبم نقش بست.  یرو  ی جان یب لبخند  
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 چشمت روشن.  -

 سرخم چرخاند. ی چشم ها ی را رو نگاهش

 ؟ یکرد   هی تو چته؟ گر-

 اشاره کردم.  م یرو  شیو امارت پ اطیکنم به ح  ی خوددار نتوانستم 

 ه؟ی ثروت واقعا چ  ایعلم بهتر است  گه یکنم جواب اون سوال معروف که م ی فکر م یگاه-

 .د یکش یآه 

 البد علم!  -

 نشست. م یلبها ی رو یپوزخند  

 بهتره.  یز یاز هر چکدام! دل خوش. دل خوش  چ ینه ه-

که هر وقت   یکن  ی کار م ی : سوشا تو چد یپرس  یجد  ی لیجواب دادن به من رو به او کرد و خ ی به جا ایشد و رو کمانینزد سوشا 

 انقدر حالش بده؟!  اد یم شتیکژال از پ

 به من نگاه کرد.  تفاوت یب سوشا

 من خبر ندارم!    رهیگ یحاال چرا خودش دردش م زنهیم شی منو ن کسره یواال خواهرت  -

 زدن!   یداشتم برا اد ینزدم واال حرف ز یحرف  ایدر حضور رو ی ول د یسمت سوشا چرخ ظم یپر غ نگاه

 سوشا حالم را بد کرد رو گرفتم و سمت عمارت راه افتادم.  نیسنگ  نگاه 

و دست زدن کرد و حس کردم    دنیشروع به کل کش به محض ورودم ی به استقبالم آمد، آن هم چه استقبال پرشور نینسر خاله

 هر چه خورده و نخورده ام را باال خواهم آورد.  گرید  یقی تا دقا

و رغبت پا به خانه اش   ل یعروسش با م الش ینکرده بود به خ یزدم، او که گناه ی ام لبخند خاله  ی حفظ ظاهر و دلخوش  یبرا

 گذاشته بود. 

 .د یرا تمام کرد و من را به آغوش کش دن یکل کش نینسر 

 مادر.  د یبه خونه خودت. خوشبخت باش  یرنگ شبت برم خوش اومد  ی قربون اون چشما -
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 عروس دل مرده...   نیپسرش خوشبخت خواهد شد! آن هم با ا کرد ی خاله ام سوخت؛ فکر م یبرا  دلم 

زد، دستش را دور کمرم انداخت و   یا مادرش لبخند من ب  یهم آغوش  ی صحنه  دن یداخل آمد و کنارم قرار گرفت، از د سوشا

 کرد.   میو از خاله جدا  د یسمت خودش کش

را هم   میسوشا دست ها ی سوشا را از دور کمرم باز کنم ول ی تمام وجودم را پر کرد و خواستم دست ها  یشدم و حس بد  معذب 

هم عروس خوشگلت که   ن یو به مادرش گفت: او شاد و شنگول ر د یخود کرد و من را از پشت سر به آغوش کش یهادست ریاس 

 ش ینیخونه تا بب  ارمش یب ی گ یهفته ست م هی

 ما نگاه کرد.  یک یبا لذت به نزد نینسر خاله

 چشمام جا داره.  یقربون عروس خوشگلم برم من، قدمش رو -

 بلند ترالن خدمتکارش را صدا زد. یصدا با 

 ترالن؟ ترالن؟  -

 .د یآمد و سمتمان دو رونیاز آشپزخانه ب ع یسر ترالن 

 جانم خانم جان؟  -

 مشتاق و دندان نما من و سوشا را نشانش داد.   یلبخند  با 

 عروس و داماد.  یاسفند دودکن برا -

 به کمرم آورد و کنار گوشم زمزمه کرد.  یفشار سوشا 

 ! که ولت کنم؟! یکه چتو بغلم  ی! مثل چوب خشک شد یهم ندار  زه یبلکه غر ینه تنها احساس ندار -

صورت برافروخته ام با   دن یو من با حرص سرم را سمت صورت سوشا چرخاندم و او از د د یخند  زیبه کمرم آورد و ر ی گرید فشار

ضربه   شیکه خاله ام متوجه نشود با پاشنه کفش به ساق پا ی خنده زد. از فرصت استفاده کردم و نامحسوس طور ر یبلند ز یصدا

 بکشد و هم کمرم را رها کند! دنیدست از خند  مم که باعث شد سوشا، هزد یجانانه ا  ی

 کردم.  نیتوجه به سوشا رو به خاله نسر یب 

 کجان خاله؟  زم یمامان و عز-

 مادرتم سالنه.   خونه،یداره نماز شب م زتیعز-
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 سالن راه افتادم.  سمت

 

 .د یترالن هم با اسفند دود کن رس  میشده بود انگار! تا به سالن برس   یسرگرم  ش یخنده دنبالم راه افتاد، درآوردن حرصم برا با

 شروع به خواندن کرد:   یبا سرخوش  خاله 

 و اسپند دونه  اسپند 

 و سه دونه  یس  اسپند 

 به دور  قضا

 به دور  بال 

 صاحب نور  نیحق ا به 

 ل یچشم حسود و بخ بترکه 

بود کرد و با اشاره   ستادهیو رو به سوشا که پشت سرم ا  د یدوباره صورتم را بوس   نیباز هم مجبور به لبخند زدن شدم. خاله نسر  

اسفند   ی از ظرف اسفند مشت لیشود. او هم با کمال م ب یاسپند و اسپند دانه فهماند که دست به ج ین یچشم و ابرو به س 

ام زد و در کمال سخاوت   ی به لبخند مصنوع یچشمک ی و با لبخند جذاب  ختی ر اسفندانچرخاند و در آتش  برداشت و دور سرم 

 تشکر کرد.  ی ترالن گذاشت و ترالن دستپاچه کل  ینیچند تراول در س 

 کرد.   یاش را پس لبخندش مخف  یو نگران د یکش م یبه بازو ی دست مامان

 .ند یکه کنارم بنش نم ینش ی کجا م  ند یو سوشا از قصد صبر کرد تا بب  میدور هم نشست یهمگ 

و کنار خود   د یگرفتم نشست. با حرص خواستم بلند شوم که مچ دستم را گرفت کش ی مبل جا م یلبخند همزمان با من که رو  با

 داد و من فقط از خدا خواستم صبرم دهد.  میجا

 را کنار گوشم خم کرد. سرش  

 ! یفرار  یو آماده   ید یکنم ترس   یحس م ی نجوریا نییرو از دوشت بنداز پا  فتی ! حداقل کبشه امشب یعجب شب-

 انداختم.  میپا نییرا پا  فمی من با حرص لبم را به دندان گرفتم و ک یول  د یمسخره اش خند   یبا صدا به شوخ خودش  
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 سر خوش بود.   یبابت حساب نیاز انخواهم داد و  ش یها ختنیبه حرکات و کرم ر یجواب چیحفظ ظاهر ه یدانست برا  ی م خوب

گذاشت. سالن آنقدر بزرگ بود که فاصله مان از هم    زیم  یآورد و مقابلمان رو  وهیشربت و م مانیبرا ن یبه دستور خاله نسر ترالن

از داخل   ی. سوشا پرتغالزدی اش چرخ م  یتو گوش  ایو مامان در آن سمت سالن در حال صحبت بودند و رو ن یباشد. خاله نسر ادیز

 برداشت و سمتم گرفت. پرسشگر و با اخم نگاهش کردم.  وه ی ظرف م

 زمزمه کرد.  طنتیش  با

 فعال دور دور منه!  -

 زد و به جمع و سپس به پرتغال اشاره کرد.  یچشمک 

و مشغول پوست گرفتنش    دمیپوست پرتقال پوست سر سوشا را بکنم! به اجبار پرتغال را از دستش کش یبه جا خواستی م  دلم 

پوست گرفته را مقابلش   یپرتقال ها یحاو ی دست شیندادم، کارم که تمام شد پ یتینگاه پر لذت سوشا اهم ی نیشدم و به سنگ 

 . د یکش ی گرفتم. هوم

 جا افتاده ها! ی بپز یپرتقال خوردن داره. فسنجونم بلد  نیهوم! ا -

 .د یدرد هرهر خند  ان یسوشا گذاشتم و محکم فشردم و سوشا م یپا یکفشم را رو  ی مانده بود از خشم منفجر شوم، پاشنه  کم 

به او   یچشم ر یز "مخرو "نام  دنیبا د  دم،یکش  رون یب فمیک  بیرا از ج یگوش  شیهاخنده  ی توجه به صدا ی ام زنگ خورد، ب یگوش 

 نگاه کردم و تماس را وصل کردم و کنار گوشم قرار دادم. 

 بله؟  -

 جا که ساکت باشه کارت دارم.  ه ی: برو د یسوشا را نشنود! غر ی خنده ها ی مکث کرد و من دعا کردم صدا ی ا لحظه 

  نییرا پا ی گوش   عینگه داشته بودم چسباند. سر شیرا رو ی داد و سرش را به گوشم که گوش  انیکنجکاو خنده اش را پا  سوشا

 ... یخالصه وار گفتم: گوش  ی کرد و از کنارش بلند شدم و در گوش  یظ یو به سوشا اخم غل دمیکش

 سالن خارج شدم.  از

 را کنار گوشم قراردادم.  یاز امارت شدم و گوش  یگر یسالن د داخل

 . شنومیبگو م -

 بود.  یسوشا حرص یخنده   یصدا دن یاز شن هنوز
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 ؟یرفت یآخر کار خودت و کرد  -

 و پر خشم فرهان ناراحت شدم.  ی لحن دستور از 

 فرهان. کارت رو بگو.  ارایدر ن یکارهام؟! برا من آقاباالسر باز ی برا رم یاز تو اجازه بگ  د یبا یکن یچرا فکر م  -

 . د یکش یپوف 

 تهیه ادامه این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائیدبرای 

www.shop.romankade.com/product / باش/ -من-ی فردا-تو-رمان-دانلود 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه  

 محفوظ میباشد . 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهای بیشتر به برای دریافت رمانه
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