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 دارد. ی قانون گردی و پ باشدی ممنوع م یبردار  یکپ گونه هر��

 

 

 : خالصه

اش، پر بود از  که دانه به دانه ییهاکه عشق شروع شد... از همان خانه... از همان خشت   ییجاآن از
 من و او 

اول که چشمانش وجودم را از آن   یاز همان لحظه  زد،یکه قلبم پر تپش وجودش را صدا م   ییجاآن از
 ود کرد.  خ

 به رنگ چشمانش! یر یبا تقد  یگناهم را رقم زد، نگاِه به رنگ شبش بود. گناه نیکه اول ینگاه

از ظلمت شب   اشی اهیبود. س یدی اما از جنس سف  اه،یبه رنگ س  یالی خ ام،یزندگ یبایز الی خ  نیآخر
 تر.  کور کننده دیخورش  یاز روشنا اشی دیتارتر بود، سف

 !امی زندگ یبایز الی خ  نیبود؛ آخر امی زندگ   الیخ نیباتر ی چشمانش، ز الیخ
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قدر به اون سقف بودم. اون   رهیبودم و به سقف اتاقم خ دهیتختم خواب  یدمر رو حوصله،ی و ب  حالی ب
 ها رو حفظ شده بودم. اون مربع  یرو  زیر یهاها و ترک نگاه کرده بودم که تمام مربع  دیسف

موضوع رو   نیدرس بخونم و ا یابود که مامان به جونم غر زده بود که چند کلمه  شیپ قهیدق چند
و   دمیشنیم  شهیها رو همحرف  نی و سر به هوا بودم. ا ال یخی ب شهیمن مثل هم یول  رم؛ی نگ یسرسر 
 .اومدیهم در برابرش به ستوه م یآهنآدم   یکه حت گفتی و م  گفتی قدر مبود. اون تیاهمی برام ب 

بحث و دعواها سر من نبود؛   شهی بود، هم  نیکه از خدا عمر گرفته بودم هم یسال هجده نیا یهمه
  یتو ییدعوا نیترک ی کوچ یحت شد،ی سر من شکسته م د یبا یچ بودم و همه کهیکوچ یمن بچه  یول

اتاق سه در  یو من باز هم با سکوتم و حبس کردن خودم تو دیرسی خونه آخر به من و حضورم م
 . دادمیخاتمه م یچ به همه هارمچ

دانشگاه و فرار بود که تمام تالشم رو به کار گرفته بودم که سال اول قبول بشم و با تمام   دمیام یهمه
 دور بشم.  نایو از ا  نجایتوانم از ا

مال   یزندگ نی دلم، بدتر یو تو ک یداشتم اما از نزد ییبا ی مرفه و ز یعموم و از دور زندگ دیدر د دیشا
 من بود.

م که شونه  زیت یهادونه  یرو قا  یو پام دق دم یپر ن ییپا یتختم با جهش  یاز رو ی ناگهان میتصم کی در
  زمیت یو گرفتم که صدا دهنم ر  یجلو  یبه هوا رفت. فور  غمیافتاده بود، رفت و ج  مدهیکف اتاق ترک 
 بلندتر نشه. 

رو هوف مانند   و با چشم غره نگاهش کردم. نفسم  دمیکش رونی پام ب ری دردناکم شونه رو از ز یافه یق با
 و از جام بلند شدم.  دمیکوب  وارید یحالت ممکن شونه رو تو  نیترلکسی دادم و در ر رونیب

 م رفتم، پشتش نشستم و خودم رو مشغول درس خوندن کردم. مطالعه  زیلنگون به سمت م لنگون
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هام گم شده بودم.  درس  ونیمشغول درس خوندن بودم، از زمان حال جدا شده بودم و م یساعت چند
  یها بودن، موقع خوندنشون حساب درس  نیترن یخوندن انتخاب کرده بودم از دلنش یکه برا یدروس

 .  دمشی و غرق اونا م  کردمیعشق م

هاش بودم که در اتاقم با  ها و خوندن مسئلهعکس ملکول  دنیو د یم یخوندن فصل آخر ش  مشغول
  نیبخوره و به زم زمی م یرو یهاو باعث شد دستم به مداد دمیخورد، از جام پر واریبه د یبد یصدا
 .  زهیبر

زهرا دست   نیدر نگاه کردم که نازن  یرو جمع کنم، به جلو هامکه خم شده بودم که مداد یطور همون
گذاشتم و مثل خودش دست به بغل بستم و حق به   زیم یهام رو رو. مدادکردیبه من نگاه م  نهیبه س

 داخل؟« یایم یطور نیچرا ا ه؟یجانب گفتم:»چ

 .میوقته نرفت یل ی. خیخونه باباحاج  میبر  یمامان گفت بهت بگم حاضر ش -

 .امیپو...ف باشه، برو م  -

 رفت.  رونیو افاده از اتاق ب  س ی به سمتم انداخت و با ف یاطلبکارانه  اهنگ

کنار تخت به همون رنگم گذاشته    قا  یرنگم که دق یاقهوه  یاز جام بلند شدم و به سمت کمد چوب  کالفه
 بپوشم.   یبودم، رفتم تا لباس آبرومند

 دهیاتاق چ یشدن و تو یار دیکه خر  یمن نبود و وقت   یقه یبه سل شهیاتاق مثل هم لیو وسا دکور
باشه  یز یاتاقم رو خودم انتخاب کنم و اون چ  لیشدن از من نظر خواستن. دوست داشتم دکور و وسا

  یبا کل یصورت شی آرا زی م د،یرنگ با تخت و کمد سف کم یاتاق صورت  کیکه خودم دوست دارم؛ مثال  
شده باشد؛ اما تمام اونا   دهیتخت و کمدم چ  یکه رو یو صورت دیسف یهاعروسک  ش،ی لوازم آرا

 نبود. شی ب ییایرو

 به سمت مقصد حرکت کردم.   نهیآ یو بعد از چک کردن خودم تو دمیرو پوش  هاملباس 

هم به  نی ما بود و من مجبور بودم که به اونجا برم. هم یخونه  واریبه د وارید م یپدربزرگ پدر یخونه
حسمون  شتری. در واقع ب میبا هم نداشت یامانهیچندان صم یرابطه اجبار بود و خودم دوست نداشتم. 

 نسبت به هم تنفر بود. 
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رو آروم قورت   گرد نگاهم کنه. آب دهنم یهاکه باعث شد زن عموم با چشم  دمی خند  زیافکار خودم ر از
 ده؟ی ما اجازه م یوجدان خفته نیاما مگه ا نم،یدختر خوب سرجام بش  کیگرفتم مثل  میدادم و تصم

 ببره.  یهم به خل و چل بودنت پ نیا یکرد یکار   ایب -

 به من احترام بذار، رو دل نکنم؟   کمی  یجون وج -

 حد بلد بودم.   نیمن در هم گهید -

نثارش کردم و سرم   یفحش  د،یچی سرم و گوشم پ  یوجدان خاک بر سرم که تو  یثانه یخنده خب یصدا
با    یرو شدم. حق داره خب... آخه کدوم آدم عاقلبهعمو روزن یکافانه رو باال آوردم که با نگاه موش

   شنوه؟ی ش رو مخنده  یو صدا زنهیوجدان خودش حرف م 

عمو توجه  مامان و زن یهاکردم به حرف  یسر و ته تکون دادم و سع یاز افکار ب یخالص  یرو برا سرم
اون از دک و پز   یبرا نیبر بود. ا نداشت و حوصله سر یتیاونا هم چندان جذاب یهاکنم. حرف 

 . اومدیو افاده م  سیف نیا یو اون برا  ذاشتی و کالس م  گفتی م شی زندگ

بودم که نسبت به دوران  یاسرم رو به سمت پنجره برگردوندم و مشغول نگاه کردن به باغچه کالفه
ها گذشته ی برا  یقیکم شده بود و از رنگ و لعاب افتاده بود. آه عم یلیهاش خ ها و گل درخت  میکودک
که داشتن چشمام گرد شد و   یان یپا یهاحرف  دنیو دوباره نگاهم رو به مامان دادم. با شن دمیکش
 .  زونی هام آولب

گذاشته  ی. قرار ناهار رو خونه باباحاج کردنی و تنمون م دوختن ی و م  دنیبریمعمول خودشون م طبق
هم سخت    دنینفس کش یخانواده حت نیا نینگاه سنگ ر ی مرگ مطلق بود. ز کیخودش  نیبودن و ا

 بود چه برسه به غذا خوردن.

طاقت فرسا تموم بشه.  یهاساعت  نیدادم به گوشه مبل تا ا هیو سرم رو تک دمیکش یای طوالن  پوف
از  یانقطه   یحت  یول دادم؛یحرافم سر تکون م یعموزن یهاو به حرف  دادمیکالفه پاهام رو تکون م

 . دمیفهمی هاش رو هم نم حرف 

خودم در   لی به م وقتچ یبه زور و به اجبار بود. ه  کردمیم دایجمعشون حضور پ  ونیوقت که در م هر
 نیسرش اجبار بود و ا کی کردمی م ی که در زندگ یکه باشم. هر کار  خواستمی اونا نبودم و نم ونیم
 .ربودیناپذ زیگر
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نداشت. در واقع از نظر اونا    تیاهم یز ی من پش ماتیبودن و تصم یزورگو و خود رأ یادیز مخانواده 
 مخصوصا  اگه اون دختر من بودم.  داد؛ی نظر م دیدختر نبا

 یکه تو یهمه بلند شدن و کنار سفره بزرگ  داد،ی شدن سفره م دهیبزرگم که خبر از چ یعمه  یصدا با
 دمیدیکه اونجا م یجالب  زی پهن شده بود، نشستن. تنها چ یخونه باباحاج یو سنت  یم یقد ییرایپذ
  ریکه ز یسنت یهای وقت عوضش نکرده بود. قال چی ه یخونه بود که باباحاج یسبک سنت نیهم

که پدربزرگم هنوز هم  دادینشون م نیکه پشت سرمون بود از ا یمیقد یهای و پشت پاهامون بود 
 هم عوض   کمی مثل قبل هست و 

 .نشده

 یبخش سفره بود و از شانس خوبم کس نیترکه سر سفره نشست من بودم که گوشه ینفر   نیآخر
 کنارم ننشست.  

به خوردن نبود، حال و هوام گرفته و رنجور   لمیبشقابم بودم. م یبا خورشت و برنج تو یباز  مشغول
 یکه هر ماه تو دونستمی فقط م دونستم،ی رو نم لشیبود، دلم از عالم و آدم پر بود و خودم هم دل

و با   اشتمدهنم گذ یو قاشق پر از برنجم رو تو دمیکش یق ی. آه عمشمی م یطور ن یا ییروزها  نیهمچ
 فرستادمش. نییبغضم پا

افتاده بود من بودم.  بیوسط غر ن یکه ا ی. تنها کسزدنی ودن و با هم حرف م مشغول خوردن ب همه
ندارم.   ییآشنا چیو ه یبود که اومدم مهمون  نیخودم نشستم. مثل ا یخانواده   ونیانگار نه انگار که م

 هم خوردم. گهیتکون دادم و به زور چند قاشق د یخودم و اونا سر  یبا تٔاسف برا

که به خونه برم. با بلند شدن  شهی تموم م  یناهار کوفت نیا یک نمی ون ببزل زده بودم بهش  کالفه
آشپزخونه که  واریلب، با ذوق تا محو شدنش پشت د ری از سر سفره و شکر خدا گفتنش ز یباباحاج

 انممام یفرار بودم که با صدا یبود، نگاهش کردم و از جام بلند شدم. آماده  ییرایوصل به  پذ
 برگشتم طرفش و نگاهش کردم. 

 .  میرو جمع و جور کن  نجایکمک کن ا ایمامان، ب  وشاین -
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و به  می ها رو جمع کردبه سمتش رفتم. تمام ظرف و ظروف  یاشد و با پوف کالفه   یبادم خال تمام
  ییرای بود که از وسط پذ  یطوالن یروراه هیتا آشپزخونه  ی. از در ورودمیسمت آشپزخونه برد

 و آشپزخونه بود.  یدر ورود نی ب ییرایگفت پذ شهیم شت،گذیم

مامان مانعم شد و  ی. تا خواستم فرار کنم صدامیوسط آشپزخونه گذاشت زیم  یها رو روظرف  تمام
 مجبور شدم برگردم.  

 ؟ یر یدر م ی. کجا دار میرو بشور نایکمک کن ا ایکجا؟ ب  وشاین -

 کنکوره ها. گهیماه د هیمامان من درس دارم.  -

 .  ای ب شهی نم ر یحاال د -

 دادمی آروم بشم. پشت گردنم رو مالش م کمی هام رو بستم تا رو گذاشتم پشت گردنم و چشم  دستم
 بود.   دهیفای ب یکم بشه؛ ول میتا از حرص درون

به من نگاه  یهام که داشتن با پوزخند حرص درار هام رو باز کردم نگاهم خورد به دخترعمهچشم تا
  یدادم و به سمت مامان رفتم. اونا هم در کمال خونسرد لشونیتحو یکج ی. لبخند مسخرهکردنیم

 فیو افاده تشر  سیف یکمک بزنن، با کل  یتعارف برا ه یبه خودشون زحمت بدن   یحت کهنیبدون ا
 کنن.  زیو  زی دائم ور دلم مثل مگس و ادیخوشم م یلیبردن. چه بهتر، انگار خ 

شده بودم. هر چند که دلم   یلیچرب و چ یهاظرف  یم، مشغول کف مالتوجه به اطراف بدون
  یکی  یکیخب ظرف شستن هم آرامش خودش رو داشت.    یخونه بمونم؛ ول  نیا یتو خواستی نم

 . کردمی فکر م  مندهیو به گذشته، حال و آ شستمی ها رو مظرف 

که با وجود فشار کنکور و    یگذشته بود. حال نیمن بدتر  یبرا یاخانواده نیکه با وجود چن یاگذشته
که ازش خبر   یاندهیبود. آ یسخت یهاروز  ،یاپشتوانه چینداشتن ه ،یدی ام چیاسترس، نبود ه
بشه.    رهقرا یکه با خانواده من معلوم نبود چ یاندهی. آدمیترسی از اتفاقاتش م  ینداشتم و حساب

  بودن؟یمن م  ندهیآ نیتضم دیبا   یچطور  دونستنی از خودشون نم یمن رو جزئ  یم که حتخانواده 
بهشت رو بدون توجه و   نیمن ا یخود بهشت؛ ول یعن یخانواده داراب  نیبهتر  یتو  یدرسته زندگ
 . خواستمی محبت نم 
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رو بدجور به رخ  نمیغمگ یهاکه چشم یانهیزل زدم به آ یو با آه عمق  دمیها کشاز شستن ظرف  دست
نبود که   کسچ یه یبود؛ ول شهی از هم ترره ی ت یسبزم که به خاطر غصه و ناراحت  یها. چشمدیکشیم
 ... .نه یغم و غصه رو بب  نیا

 *** 

 سال بعد«  کی»

 نیا یجهی . دل تو دلم نبود نتگشتمی و برم رفتمی م نتی و وسط کاف خوردمیتند پوست لبم رو م  تند
 ادم و دست از سر کچلم برداشتن.  . خون به جگر شدم تا کنکور دنمی چند سال زحمتم رو بب

و چند قدم از   دیگرخ چارهیبردم سمتش که ب ورشیباز شده چنان  تی تا گفت سا نتی کاف مسئول
 فاصله گرفت.  ستمیس

 لب چند تا دعا که  بلد بودم خوندم.   ریهام رو بستم و زچشم نمی رو بب جینتا کهن یاز ا قبل

بدون توجه   دمیچشم دوختم، تا رتبه و اسم دانشگاهم رو د ستمیچشمم رو باز کردم و به س یال آروم
از   زی آم متی مال یل یکه صاحب مغازه لطف کرد خ دمیکش یدار  یتام و جر   غیبه مکان موجود چنان ج

 .رونی ش پرتم کرد بمغازه

کلم روشن شد،   یباال یطان ی المپ ش هی دمیمون که رسباز به سمت خونه راه افتادم. به کوچه شی ن با
 رنگ خونه حرکت کردم.  دیلبم نشست و به طرف در سف  یلبخند رو هی

هر کس   یر ی تصو فونیاز آ دونستمی زنگ رو فشار دادم. م یساختگ یای با ناراحت  دمیخونه که رس به
 قبول نشدم.   کنهی فکر م نهیرو بب  مافهیق

 مامان؟« ؟ی میمام؟ مامو؟ م  ؟ییمامان کجا  یگفتم:»وا ی بلند یپام رو گذاشتم داخل خونه، با صدا تا

 ؟«یشده؟ قبول نشد  یگفت:»چ ال یخ یاون ب  یگفتم ول ی آروم نیجلو روم ظاهر شد که از ترس ه  هوی

 شدم.« قبول رازیش  یگفتم:»دانشگاه علوم پزشک  دمیپری م نییکه باال پا   یفراوان درحال غیج  غیج  با

 بوس و بغل باالخره دست از سر من برداشت و رفت به کارهاش برسه.   یاز کل   بعد
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سر من غر زدن   نایدو سال از بس که ا نیخدا جون باالخره قبول شدم! من خون به جگر شدم تو ا یوا
 کنکور بخون. یبرا نیبش

، به جز  رفتن یارشته هیهمشون همون سال اول  دونستمی خبر بودم. فقط م  یبچه ها هم که ب از
. شده بودم  خوندم ی کل ارتباطاتم رو قطع کردم و بکش م لیچند نفرشون که خبر نداشتم. از همون اوا

 .شدمی لحظه هم از وقتم غافل نم هیکرم کتاب و 

گشتن و  اومده مرداد هست تا مهر که دانشگاه ها باز بشه وقت دارم واسه عالف  جیکه نتا االن
 خوابگاه و انتخاب واحد. تا مهر من ذوق مرگ نشم صلوات. 

 *** 

 نشستم.  میچوب یمطالعه  زیاتاقم باال رفتم و پشت م یهااز پله تی عصبان با

 ... .  نیایحتما همراهم م ن؟یکنی م کاری مستقل شم. اصال  بعدا  رو چ خوامیمن م  ؟یچ  یعنی خب

با   یخانواده گرام  نیا یاالن مستقل باشم ول نیکه از هم رازی تنها با اتوبوس برم ش خوامیمن م َاه
اگه هردفعه  امیهشت سال برم و ب یهفت ال دی. من باذارنی نم شونیشگیمسخره هم لیهمون دال
 ؟ یچ  یعنیوضع باشه، اصال  چرا رفتم دانشگاه؟ خوب  نیبخواد هم

. آخ که پوز همشون رو خودم به  ابی ها رو دردختر عمه   یحسودانه یهااون نگاه الی خیرو ب   نایا حاال
ها گوشه لبم جا خوش کرده بود، با خودم زمزمه  یکه از فکر به محمد  یزدم. با پوزخند  ییتنها

 .«شمی دانشگاه از شر همتون راحت م رمی . م ادیبدم م های کردم:»از همه محمد

چرا هروقت   دونمی رم در اومد بود.  من نمکف گذشتی م  ریزمان د کهنیمهر بود، از ا کینزد گهید
 .گذرهی بگذره زود م رید یخوای هر وقت م گذره،ی م ریزمان زود بگذره د یخوایم

با   میخوشحال خوامی نم  الی خینداره... ب  یکه فرق میزندگ نیمن با ا ی... هرچند براای تو کار دن موندم
 خراب شه. هاز یچ نیفکر به ا

 *** 

  یول ان،ینبود همراهم ب یدلم راض کهن ی. با امیشد رازیش  هیراه الیروز بعد، به همراه عهد و ع  چند
 که بتونه بهشون نه بگه؟ هی کرد. ک  شدی نم  شیکار
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. درسته اولش مخالفت  زهایچ ه یخوابگاه و بق  یدنبال کارها میافتاد م،یدیکه رس یهمون روز اول از
 یهااستفاده یلیبود که خ یانگفتن. قبول شدنم برگ برنده  یز یچ دنیاصرار من رو د یوقت  یکردن ول

 بکنم.  تونستمی ازش م دیمف

گرفتم و به سمت خوابگاه حرکت   یتاکس هیکردن اونا به سمت خونه، خودم هم  یهم بعد از راه االن
ذوق   نیا دونستمی. خودم هم نمرمی جو دانشگاه قرار بگهرچه زودتر تو   خواستی کردم. دلم م

 از کجا اومده. سابقهی ب

شدم. از در رفتم داخل و به   ادهی کردم و پ رو حساب   یپول تاکس یمعطل  یب  دمیخوابگاه که رس به
 کرده بودن، رفتم.   مییکه راهنما  یسمت اتاق 

 میشاد و پر انرژ یرو شدم. با صدابهرو  کردنیکه شدم با چندتا دختر که با لبخند نگاهم م وارد
کلوم حرف   هی دیتا شا  کردمیداشتم نگاهشون م  یطور ن ی . همدمیبهشون سالم کردم و جواب شن

شماره   دیبهشون گفتم:»با لکسیر  یلیباطل! خ  الی خ  یزه یکنن؛ ول  یبزنن و خودشون رو معرف
 اد؟« یخوشتون م یکنم؟ از چه عدد تونیرگذا

   ؟«یچ ینی  ؟یداشت گفت:»شماره گذار  یمظلوم و بانمک یافه یکه ق شونیکی

   ن؟ی کن یخودتون رو معرف  نیخوای کردم، نم ی بابا شوخ یچ یه -

و   دمیاتاقم چ یرو تو هامل ی. وسامیو حرف بزن نمیرو بذارم بعد دور هم بش لمیشد اول من وسا قرار
 . میتا بسات معارفه رو راه بنداز میبنده، دور هم نشست  صیشخص شخ شنهادیبه پ

تو کلشون بکشم  غی . صدام رو صاف کردم تا دو تا جزدنی مثل بز زل زده بودن به من و حرف نم بازم
 هستم.«  یپزشک یدانشجو ،یر یکه همون دختر مظلومه گفت:»اهم! خب... من درسا ام

 ؟ببم یکرد ی. تازه گفتار درمان یخودت رو تا دو کلوم حرف بزن یکشت -

و دو ساله و سال  ستیب  امیداشت گفت:»من در یدختره که چهره مهربون و مامان مانند هیبار  نیا
 خوشحالم.« دنتیهستم. از د یچهارم 

 خوشحاله.  نهیبی من رو م یکال هرک ؟یناراحت باش یخواستی پ م -

 هستم.«  ی و سال دوم ایبا لبخند گفت:»من هم سارام خواهر در  یو دختر سوم دنیشون خند هرسه
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 .«میدار  دیجد یهم اتاق  ایو با شوق گفت:»سالم نفس بدو ب دینگاهش رو به پشت سرم کش درسا

  یلب گفت:»وا  ریبهتش برد و ز دیمن رو د یافه یچشم سبز رو به رو شدم که تا ق یو با دختر  برگشتم
 !« یخدا! چه شباهت

 *** 

 شد. رمونیپاشو د ارنیخبر مرگت رو واسم ب وشاین -

 .)!( گهیکمتر قار قار کنه د نیخبر مرگ جفتتون. خو پاشو گمشو تا ا گه؟ید هیک  وشایَاه ن -

 ها.«  دهیرامون نم نمیپاشو ب  کنهیعمت قار قار م وشایقار قار کنون گفت:»ن کالغه

گشنن  قدرن یپسرا ا نیبرو ا گهیرن دق هینترس بابا تو بزار  یآها خونه خال  ده؟یرامون نم یک -
 .دن یرات م  یهروقت بر 

 ت« ی شخصی ب  تی تربی و گفت:»ب  دیکش غیج هی

نشستم سر جام و با   خیکمان تو هم گره خوردن. س نی بنفش نبود هفت رنگ رنگ گهیکه د نیا
رو شدم.  بهنفس رو  یقرمز کرده و عصبان یافه یکه با ق کردمی گرد به دور و اطرافم نگاه م یهاچشم

صبر کن    ت؟ی عصبان ایمال خنده بود  یقرمز  نی. حاال ادیخندی هاش مچشم یاخم کرده بود، ول 
 باشه؟    یعصبان دیبا یواسه چ نی... انمیب

به خودم گرفتم و شروع کردم به   شن، یم رهیو به افق خ شهی که سر کج م هان یحالت متفکر، از ا هی
 گشنه... یقرن...پسرا هی...راه دادن...یبلغور کردم؟! خونه خال یچ  قاین. دقفکر کرد

  زیلبخند ر هیلبش   یباز شده بود و رو  شینگاه به نفس انداختم، اخم الک هیدهنم رو قورت دادم و  آب
 نگاه به دستش انداختم... . هیفراتر نره،  نیبود. لبش رو گاز گرفته بود که از ا

 نوکرتم صدام رو ضبط نکرده باشه.  ایدستش بود. خدا شی نکنه...گوش یوا

 ؟«یلحن چاپلوسانه رو بهش گفتم:»نفس تو که صدام رو ضبط نکرد هی با

 گرفتم.« لمی ... فیداشت خندش رو نگه داره گفت:»نچ ... ول  یکه سع یحال  در
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و   دمیکش  غیهست ج  یبه چ یچ  دمیانداختم، بعد که فهم شینگاه به گوش هیرو که گفت اول  نیا
 . رونیب   دیو از اتاق پر دیبدتر از من کش غیج هیافتادم دنبالش که اون هم 

شدن« و دوباره به کار خودشون  داریصدا گفتن:»باز زلزله ها ب  کی دنیها تا ما رو ما رو د  بچه
 مشغول شدن.

و   نیزم یرو می. آخر سر هم هردومون ولو شددمییدوی بزغاله م نیمنم که کماکان داشتم دنبال ا 
 بخند. یخنده. حاال نخند ک  ریز میو با هم زد مینگاه به هم کرد هی. میزدی نفس نفس م

 یگور به گور  نیوقت ااون م،ی نگاه به ساعت انداختم، هفت بود و ما ساعت هشت کالس داشت هی
 گذشت.   یباز  وونهیبه دساعت هم که  هیکرده.  داریمن رو ب شیش

 میاز قد م،یمقنعه واصل کار... چادر مشک ،یشلوار مشک ،یزدن، مانتو مشک  پیواسه ت میبر خب
 نیا یامروز  یدخترا نیا یچ یعن یبه چادرش هست، من موندم  یران یزن ودختر ا تی شخص گنیم

 رو برنداز کنن؟! کلشونیچشم چرون کل ه زیه یپسرا  نیچرا واقعا؟! که ا زنن؟ی م پی ت یجور 

رو   میگرفته بود ژنیبا اکس شی که چند روز پ میست مشک یو کوله  فیکه کامل شد ک پمی ت خالصه
 بپوشمش.  رونیدستم انداختم که ب یبرداشتم، چادرم هم رو 

ن؟ چه شتابا  نیسوت زد وگفت:»اوله له بابا به کجا چن هی  دنمیکه پشت در منتظر من بود، با د نفس
 ! شماره بدم؟«یدختر خشگل

 برو به عمت شماره بده«   یر یکب یا شیگفتم:»ا  ینازک شده با عشوه خرک یصدا هی با

هامون تموم  خنده کهنینفس به هوا رفت. بعد از ا یخنده  ک یبا ناز سرم رو برگردوندم که شل بعدم
 .میدست تو دست به طرف دانشگاه راه افتاد ،ییشد، سه تا

. به لطف  کردم ی که کنار نفس و درسا بودم، فکر م یچند روز  نیفکر بودم و به ا یتو ری طول مس تمام
هامون هم با هم شکر داشت. تمام واحد  یخوبم زود باهاشون جور شده بودم و جا یروابط اجتماع 

 ن یطول ا امکه تم میها با هم قول و قرار گذاشته بوده. مثل بچمیهم باش شیکه پ میانتخاب کرده بود
 . میبش لیالتحصو با هم فارغ  می چند سال کنار هم باش
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  واریداشتم به در و د جانی و با ه  دمیپر نیی پا نی از ماش عی. سرمیدیرس  دمیفهم نیترمز ماش یصدا با
که  یمن باشم، من  ستادهیجا ا نیکه ا ی کس شدی. اصال  باورم نم کردمیدانشگاه نگاه م یو تابلو

 نداشتن.   مانیپدر و مادرش باورش نکردن و بهش ا  یحت کسچیه

زودتر   خواستمی با دو به سمت در دانشگاه رفتم. م کیش  یلیشدم و خ  یالک یهاال یفکر و خ الی خیب
 . اومدی خوشم م  نمیرو بب دیجد  یجا هی کهنیاز ا شهی. همنمیرو بب جانیا

  یبا صدا هویکه  رفتمی کردم که با لبخند جوابم رو داد. داشتم آروم و خانومانه راه منگهبان سالم  به
پشت سرم   قا  یخوشگل دق  یمشک  سی جنس هی دمی. برگشتم ددمیشصت متر باال پر  ینیبوق ماش 

ه دختر  ی نی. شما تصور کن خوردمیرو م نیکرده. منم که با جنبه، با دهن باز قشنگ داشتم ماش ستیا
 چه شود. خوره،ی خوشگل رو با راننده م نیماش هی داره  ستادهیخوشگل و محجبه با دهن باز ا

اومد راهش رو سد کردم و   ادمیکنار برم. تازه  زدی لحظه نگاهم افتاد به نگهبان که داشت بال بال م هی
 کنه. ستیبه خاطر من مجبور شده ا

محوطه پارک کرد.  یکنار رفتم و اون هم رفت تو ن یماش یو از جلو دیخون به مغزم رس باالخره
از   ،یپسر جوون و کت شلوار  هیه منتظر شدم  ک قهی. چند دقشهیم ادهی ازش پ  یک  نمیکنجکاو بودم بب

 و رفت.  دی به من کرد، بعدم راهش رو کش یشد و با خنده نگاه ادهیپ  نیماش

که داشتن بال بال   ینفس و در  شی از جانب نگهبان مهربان، رفتم پ خ یو توب یباز   جیگ یاز کل بعد
 . زدیرو گاز م ی. نفس که از خنده داشت در زدنیم

گفتم:»کوفت، درد، مرض،   یبلند یتمومش کنن با صدا خوانی نم  دمیصبر کردم د قهیچند دق هی 
 .«گهید دیتو اون گلوتون خفه ش  نهیحناق بش

از   نداختنیهردفعه که به من نگاه م یبه زور خودشون رو نگه داشتن؛ ول ستی اوضاع خوب ن دنید
 .شدنی خنده کبود م 

 ها.«  شهی م ری مون دکالس نیفتی گفتم:»اوف راه ب کالفه

به  یدو ساعت با دهن باز زل زد یکرد یچه فکر  قایگفت:»جان من دق دیخندی که م یدرحال نفس
   ارو؟«ی نیماش
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 چه خوشگل بود؟«  نیدید یی خدا یهم حالت متفکر به خودش گرفت و ادامه داد:»ول یدر 

...  کلیخوش ه ل،یگرفت باال و ادامه داد:»خوشگل، خوش استا کمی جلوش باشه سرش رو  اروی انگار
». 

  خوامی کردم. حاال انگار م  یونیپا در م نیواسه هم کشهیم  کیبار ینگم االن کار به جاها  یچیه دمید
 .رمیو عراق رو بگ رانیجنگ ا یجلو

 نه؟   یر یبا پسره ِحجله هم م  رمی جلوتو نگ یعنی -

 گمشو نکبت.«و گفت:» د یعمه دار کش غهیج هی

پسر رو تو مکان   هیمن  یانگار  کردنی نگاه م یجور  هیکه اون دور و بر بودن،  ییاون کسا یهمه
حرفا رو نداره.  نیکه ا غیج هیخوب؟  نیکنی به آدم نگاه م  یجور نیعفت کردم رفت. چرا ا یب  یعموم

 مونتا حداقل به کالس میفحش دادن و فحش خوردن فلنگ رو بست یخالصه کنم واستون بعد از کل
 بگذرونه.   ری رو خدا به خ شیکه حسابمون پاک شد، بق ی. واال روز اول میبرس

بودن و داشتن هر و کر   ستادهینکبت ا یپسرا نی گله از ا هیکه  میبه در دنبال کالسمون بود در
شلوارش رو    تونستی که نم شونی ک ی م،یگردیدنبال شماره کالسمون م میما دار  دنید ی. وقتکردنیم

 !« یناز  ن؟یهست یکوشولو ها سال اول یبکشه باال بهمون گفت:»آخ

 هینگاه به سر تا پاش انداختم بعدم  هیموضوع حساس، به سمتش برگشتم. اول  نیکه رو ا منم
پسر سراغ    کیکه از خودم در برابر  ییهاش دوختم. با تمام پروهام رو به چشملبخند زدم وچشم 

  ومخان هیگفتم:»اول تو برو تونبونت رو بکش باال بعد با  یداشتم رو به پسره با لبخند حرص درار 
  گهی! د؟یاومد ای به دن یشکم ننت سال آخر محترم دهن به دهن شو، بعدم مگه تو از تو  اریبس

 نبوده.« شرفتهیمکان ما مثل مکان شما پ د یببشخ

رو نگم. برگشتم سمت پسره که با دهن باز به من  زل زده  نیا ومدیکه دلم ن میها بربا بچه برگشتم
 بود. 

صال  خوب  واسه شلوارت بکن ا یاقدام هی یاومده باشه گفتم:»راست ادمی یز ی که انگار چ یجور  هی
 .« حتیپسر به پاش اندازه نباشه، از من به تو نص هیشلوار   ستین
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 . گفتنی نم یز یبه احترام دوستشون چ یهم که از خنده کبود کبود بودن؛ ول  دوستاش

سرم رو برگردوندم سمت پسره و از اون چشمک  یحرکت ناگهان  کیکه در  می بر میها خواستبچه با
 هاش هم گرد شده بود. هام زدم که درکنار دهنش که باز بود چشممخصوص

 یسمت کالسمون که ُدر  میها رفتهاش، با بچه بلند دوست  یهابه اون پسره و خنده توجهی ب بعدم
 کشفش کرده بود. 

 *** 

که کال  یروشن شدن. ُدر  یواسه کردی ترتر مهم که طبق معمول نفس کم آورده بود و داشت  نفس
 .  دیخندی م زی ر کیاون پسره  یه یسر قض شیساعت پ میغش کرده بود از ن 

. ما هم  ومدهیبه خاطر شانس خوشگل ما استادمون ن مید یفهم میکرد دایکه کالسمون رو پ نیبعد از ا 
ترتر   یه نایو ا میشسته بودکافه ن یپنج نفره تو  زی م هیکه از هفت دولت آزاد، با دخترا پشت 

 .زدنی خودشون استپ م یدوباره سر پله  کردمیموضوع رو عوض م  یو من هرچ  دنیخندیم

هم داشتن به من و شاهکارم ترتر   نایو ا خوردمیدوتا حرص م نیمن داشتم از دست ا یجور ن یهم
 . اصال  هم خنده نداره، به نظر شما داره؟  دنیخندیم

 م؟ی نی بش شهیم دیببخش -

 .میرو شدبهرو   یکه با دو تا دختر خوشگل و بانمک چشم رنگ میسرمون نگاه کرد یتعجب به باال با

 .« دییمونده بود گفتم:»بله بفرما  یکه در وجودم باق یهمه ادب با

 ستم،یبه ما زل زده بودن. منم که اصال   پرو ن   کنارمون نشستن و در سکوت  یرو دوتا صندل  خالصه
 رو به دخترا گفتم:»خب؟«  ی و مجلس   کیش  یلیخ

 )هه هه(:»خب به جمال و کمالت.«کیقشنگ  چشم

ها گفتم:»جمال و کمال مشق داشتن رفتن تر از اون یلحن خودمون  هیبا   ارمی که عمرا کم ب منم
  ؟«یقبول ندار  ،یمرض ،یدرد ،یکوفت ،یز ی چ ،یمعرف هی! خو ن؟ین یفقط بش نیخونشون. اومد

 سعادتم سال اول.« تای لبخند زد وگفت:»من م هیقشنگ دوم چشم
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سعادتم سال اول، خوب ما خودمون رو   نایدختره هم ادامه حرفش رو گرفت و گفت:»منم م اون
 شما؟«  میکرد یمعرف

 دانشگاهتون.« یهااز گل یگل ،یمحمد وشایصدام رو صاف کردم و گفتم:»اهم اهم ن کمی

وسط حرفش و گفتم:»نفس   دمی به حرف من کرد و تا دهنش رو باز کرد که حرف بزنه پر  یشیا نفس
 .«تهیو نفس قزم ژنیمعروف به اکس یمعتمد

 .  رفتی و چشن غره م کردی حرف زدن باز شده بود خشن به من نگاه م ی که برا یبا دهن  نفس

که دهن تو باز مونده  یطور نیبابا ملخ که چه عرض کنم، ا ، یدهنش رو بستم و گفتم:»آبج باخنده
 موش رفت تو دهنتا.« یدید هوی

ساق پام، دهنم بسته که نشد   یزد تو یاخم، حرص  هیکه نفس با  نیدیبه خند میها شروع کردبچه با
  گهیمن خندشون بلند شد که د یاز خنده گهیها هم دبه قه قِه شد. بچه  لیتبد کمی خنده کوچ چ،یه
 دهنم رو با دستش گرفت که خنده اونا هم قطع شد.  دیکه کنار من نشسته بود زحمت کش یدر 

 سال اول.« یخانم اجازه بدن، نفس معتمد وشایبا لبخند که اثر همون خنده بود:»اگر ن   فسن

من،   یبرا ذارهی و اعصاب نم کنهیهن هن م  یتا دهنش رو باز کرد گفتم تا بخواد روشن شه کل درسا
 اسکول.« یسال اول، معروف به در  یر ی گفتم:»درسا ام عیحرف بزنه سر کهن یقبل از ا نیواسه هم

و مقتول کرد، شما جواب در امان باشم. واال االن اومد من یدر  نیرو اون ور کردم تا از نگاه خشمگ  ومر
 ! ن؟یدیم

 ه؟«یاسکول چ نیا هیگفت:»قض نایم دنیکه خند کمی

 گرفتم و گفتم:»واال عرضم به حضور چشم قشنگت که...« لسوفانهیژست ف هی منم

زود باور   یبهش بگ  ی! هرچ چارهی داره ب  فیاسکول تشر ی لیخ نینگاه به درسا کردم و ادامه دادم:»ا هی
 .«گمیاومد بهت م  شیپ تشی... موقعشایا کنهیم

اون  ،یمعروف شدتو دانشگاه  یکل  یروز اول  ،یباحال  یل یدختر تو خ یبا خنده و شوق گفت:»وا تایم
 باحال بود.«   یلیخ یپسره که کنفتش کرد
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 شمام.   کیبله من کوچ -

 .دییفرمای م  یشکسته نفس -

 . دیلطف دار -

 شما.  یفدا -

 ... شالیا یبش -

. دهنش رو جمع کرد و رو به کردی باز بهش نگاه کردم که با دهن باز داشت بهم نگاه م شی ن با
 .«ادایمظلومش نم  یافهیداره، به ق یچه زبون نیخواهرش گفت:»بچه ا 

نگاه نکن خواهر، از آن   افهیق نیجواب داد:»به ا  نایکه م  کردمی باز کماکان داشتم بهش نگاه م شی ن با
 دارد.« یدارد از آن بترس که سر به تو یهو ینترس که ها

  یاطالعات ندار  یحرفش بسته بودم دوباره باز کردم و گفتم:»خو چرا وقت  دنیشن یرو که برا شمین
 کار ساز، دقت بنوما.«  نجایا نیا ؟ی دیرو مورد تمسخر قرار م  چارهی المثل بضرب 

 ؟ یکنی م عیچرا ضا میداد یسوت  هیحاال ما  -

 ! دارمی دوست م -

 قانع کننده بود. ی لیدست درد نکنه خ  -

 . رانیخواهرم من در خدمت تمام ملت ا کنمی خواهش م -

 خدمت از ماست. -

 خدمت از کشک.  -

 دوغ.  -

 .تزایپ ری پن -

 .شمی بشر نم  نیا یو هفت متر   ستی زبون ب فیحر کنمی آغا من اعالم م  -
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  شیزندگ قیبه حقا دیانسان موفق با هیخواهرم،  نیرو به عرض صورتم باز کردم و گفتم:»آفر شمین
 اعتراف کنه.« 

ها و  به خودش گرفت و دست به آسمون طلب مغفرت کرد. با خنده رو کردم به بچه  هیگر حالت
 م؟« یکالس ندار گهی»بر و بچ دگفتم: 

استاده  نی دست به بغل زد و گفت:»ا یاومد، عصب ادشیهم تا اسم کالس رو آوردم انگار تازه  نایم
 خودش کرده.« رو انتر منتر   یملت هیها، هم مسخره کرده 

روز اول  یهاگفت:»کالس  ش،یگوش یکه کلش رو تا شونه کرده بود تو یهم در حال  نفس
 بابا دق و لقه.« هیجورن یهم

 میاریب فیتشر  مینزن نمونی بگن ما از خواب نازن خواستنی خو م  ش،یچونم و گفتم:»ا ری رو زدم ز دستم
 .«گهید نجایا

گفت:»حاال   های خاله خان باج نی مثل ا یاآورد و با حالت بامزه  رونی ب  شیسرش رو از تو گوش نفس
 کردم.«  دارتیمن به زور ب ،یزد  نتی هم از خواب نازن یل ینکه شما خ

 نه؟  ای شدن هست  داریحاال همون. مهم ب -

که به  یآتش یهاتوجه به نگاه ترسناک نفس سرم رو در خالف جهت سرش چرخوندم تا گدازه بدون
 .نمیرو نب  ردکی طرفم پرت م

  یکرم  هی دیصورت با نی. در اشدی آروم نم کردمیم یبود و هر کار  دنیدر حال لول میرسان کرم  رگ
ها کردم و  به بچه  یکلم روشن شد، نگاه مرموز  یکه باال یا. با المپ گنده  شدمی تا آروم م ختمیریم

 ومده؟« یکه چرا ن نیفکر کرد نیبچه ها به ا  یگفتم:»راست

 کهنیفکر فرو رفته بودن. از ا یتو قی مطرح کرده بودم، عم  ی میو ش  کیزیهم انگار براشوگ سوال ف نایا
. لب  رمیخودم رو بگ یجلو تونستمی ام گرفته بود و نم خنده  کردنی داشتن بهش فکر م یطور نیا
 بلند نشه. ثمیخب  یرو گاز گرفتم تا خنده نمییپا

 هیآروم که مثال  دارم  یصدا هیجلو بعد با   نیاری سرتون رو ب یعنیها با دستم عالمت دادم که بچه  به
 ... .«زهی چ هیفقط  نشی تر یداره که اصل  لی هم هزار تا دل نیادامه دادم:»خب ا گمی خفن م  زیچ
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 گه،یدواضحه   یلیو دوباره ادامه دادم:»خوب خ  نهیکلشون بش یلحظه مکث کردم تا قشنگ تو چند
  کاریجمعه شب بوده درسته؟ خو زن وشوهرا شب جمعه چ شب،یجمعه بوده مگه نه؟ د  روزید
 .« گهیخواب مونده د نیبوس وبغل والال! واسه هم کنن؟یم

 یسرم کتکم بزنن که فور  زنی بهشون گفتم و اسکولشون کردم خواستن بر یچ دنیفهم کهن یاز ا بعد
 حراست.«  میبر یروز اول نیبمونه. نذار میکه دار  ییآبرو کمی نیا ن ی... بذارنیگفتم:»نکن

  تایم دمیشد، د  لیتبد یعاد یهابه نفس  نشونیخشمگ یهاآروم شدن و نفس  کهن یبعد از ا خالصه
 باشه.  ییکه حدس زدم دستشو یسمت هی د یبلند شد دو هویکه  شهیداره رنگ و وارنگ م

 چش شد؟«   نیگفتم:»وا ا نایبه م رو

  نهیبیم جدهی مثبت ه یهامن کم داره کال هر وقت صحنه یآبج نیبابا ا  یچی ده گفت:»هبا خن نایم
 .« شهیحالش بد م  شنوهی حرفش رو م ای

 ولو شد.   یصندل  یرو یبا رنگ زرد وارد شد و فور  تا یکه م کردمی فکر م نایم یهابه حرف  داشتم

 شد،ی خب نم یول  کردم،ی م تشیو اذ ذاشتمی سربه سرش م یعذاب وجدانه نبود که کل نیا اگه
 کنم.   تشیاذ تونستمی و نم دمیدی حالش م  نیخودم رو مسئول ا

 کنم.« تتیاذ خواستمینم  دیببخش یگفتم:»وا  تایرو به م یگشرمند  با

 .«می دیخند میکرد فیک یکل  الیخ یب  ؟یگیم یچ ونهیگفت:»نه د یخند کج و کوله ابا لب  تایم

 تا؟« یم  یآبج  یشتیشرمنده و چاپلوسانه گفتم:»ناالحت ن اریلحن بس هی با

معذرت  هی ارهیبال رو سرم م نیا یدر روز کل شعوریب ینایم  نیخندش گفت:»نه بابا ابا همون لب  نایم
اشک  ی شناسی و مکه چند ساعته من نیکه خواهرمه، تو با ا نیبا ا کنهیهم نم  یخشک و خال

 ؟« یز یریم

حالت زا    لمیگیم  وهیواشت آبم  لمیمنم م یشتیگفتم:»باش حاال ته ناالحت ن لبخند گله گشاد  هی با
 .« ادیب
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 ی. حاال آب چدنیکه سفارش م ییرو برداشتم رفتم سمت جا  میخوشگل مشک یکوله  یفور  بعدم
   رم؟یبگ

 ... . کردیپسره پشت سرم بود. داشت با تعجب نگاهم م هیسمت بچه ها که  برگشتم

که داشت به من نگاه   تایتوجه بهش رو به م یداد. ب لی لبخند بهم تحو هیباال رفته  یهمون ابروها با
 رم؟« ی بگ یلب زدم:»آب چ  کردیم

 هم متقابال  لب زد:»آب پرتقال.« تایم

 گشتنم شد.برنگشته بودم سمت مخالف بچه ها که پسره مانع بر  هنوز

 خوشبختم.   -

که جواب  دمیباش تا اموراتت بگذره. به من چه؟ مگه من مثه تو فضول محلم؟ بعدم مگه پرس -
بذا اول ازت سوال بپرسن بعد دهن باز کن مذخرف بباف به هم. باشه؟ به  گنیم میاز قد ؟یدیم

 حرف بزرگ ترت گوش کن خوبه برات. 

آب پرتقال سفارش دادم رفتم که  هیگردش  یهابه چشم توجه یکردم. ب نیقشنگ بهش نقطه چ ینی
 حساب کنم.  

چرا واقعا ،   دونمی کل کل با پسر جماعت رو دوست دارم. نم یچندش بزنم لهش کنما. از بچگ ی پسره
  یفرق چیدختر و پسر ه گمی . خوب راست مادی دختر و پسر خوشم نم سهیکه از مقا نهیبه خاطر ا دیشا

  ادیمن از  دهخانوا یوقت تو چی که ه یز ی چ قا  یپسرا نسبت به دخترا نفرت دارم. دق یندارن. از برتر 
رو گرفتم و به  تایم وهینرفته و بهش اعتقاد داشتن.                                                            آبم

 ؟« یگفت:»پس ما چ رو گذاشتم جلوش و نشستم که نفس  وهیرفتم. آبم زمونی سمت م

 ؟ی. مگه چالغریخو پاشو برو خودت بگ -

 ؟«یاوردیپولت رو ن فیک یلحن فوق فوق مشکوک گفت:»تو که گفت هیبا   نفس

 ؟« یدون یم زهی ... چزهیرو براش باز کردم و با من من گفتم:»چ شمین یفور 

 . دونمینه نم  زه؟یچ -
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 ...م  هیبه  یدونی که نم یدونی خو نم  -

و   تای. اون دوتا هم به همراه مرونیب  دمیاز جام بلند شدم و از سلف پر یبلند شد بزنه لهم کنه، فور  تا
 .  رونیبا خنده پشت سرم اومدن ب نایم

جوره   چی ه کردی که دست نفس که مرموز نگاهم م ستادمیا یو من جور  میبود  ستادهیمحوطه ا تو
 شروع کروم به حرف زدن. اومد و تند تند ادمی یز یچ  هی هویبهم نرسه. که 

وضع امروزمون بود تا آخر درسمون... نه بابا آخر   نی. واال ا رکنهیرو بخ شیخدا بق یاز روز اول  نیا -
 صلوات. میکش تا آخر ترم اخراج نش شی درس پ

 ه،یپا شهیهم که هم دهیورپر ینایم نی. ادنیرو گفتم که بچه ها دوباره خند نایتند تند ا قدراون
 دیخودش د  ی. نگاه متعجب ما رو که روفرستادی داشت صلوات م یجد  یلیبود اون وسط خ ستادهیا

 ن؟« یدیخوشگل ند  ه؟یگفت:»هوم؟ چ

خوشگل   م، ینیبی م نهیآ یاز تو هم پنهون نباشه خوشگل رو که هر روز تو سیواال از خدا که پنهون ن -
 .  میبود دهیخل و مشنگ ند

واسه  میسادیشده همون وسط وا  عیضا یلیخ  دمید که به هوا رفت. دما پنج تا بو یهاخنده   دوباره
هم  یدور  هی میعوض کن  ییهوا هی رونی ب  میبر  نیپاش میکالس ندار گهیگفتم:»بچه ها اگه د نیهم
 .« میبزن

 ؟«یدانشگاه رو نگاه کرد هیحق به جانب گفت:»خانوم عقل کل اصال  اون برنامه کالس تایم

 ؟ینه. واسه چ -

 ... .«مون، یمن گفت:»باهوش، خرگوش، نکبت، چلغوز، م یها یاز دست خنگ باز  یحرص نایم

 ه؟«ی. خو چیگی ولت کنم تا صبح م  ین یگفتم:» یما فور  شی به ر بندهی ولش کنم تا صبح م دمید

 .«میبا خنده گفت:»خانم خرگوش هنوز کالس دار  نفس

 من.  یواسه یحاال تو که خرگوش  -
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داد زر... نه نه حرف   حیترج  ادیاز پس زبون من بر نم دونستی نفس هم من رو شناخته بود م  نیا
 گمیمن م یرفتم ول  کمیبه عمه کوچ گنیم  ایشتری. بشهیما نم  فیحر یکس  اس،یجورن ینزنه. بله ا

 .شهی نم  فمیچون همون هم حر ستین یطور نیا

 . ادیکه استادمون ب می سر کالس و منتظر بود مینشست میرفت  خالصه

شتر آدامس  نیدوم نشسته بودن و ع فیدختر جلف بودن که رد ییهفت تا ش،یش هی هی َاه
بودن که قشنگ  دهیتاپ کوتاه پوش هینگو، شلوار چسبون  گهی. لباس هاشون که ددنیجویم

چه  یمقنعه گشاد که کال از سرشون افتاده بود. وا هینازک با  ییرو هیخشتکاشون معلوم بود. نچ نچ 
 لباس پسرا روز به روز بلندتر.  شهیتر مها، لباس دخترها روز به روز کوتاه هشد  ییایدن

خودم   یبه رو  ی. درسته ناراحت شدم، ول دادی تمسخر م یبه من و چادرم هم بدجور بو نگاهشون
دارم، بله من دختر   رتیچادرم غ یخب رو یول پوشمی دانشگاه چادر نم  رونی . درسته باوردمین
آزاد هس،  طیفرق داره. اونجا مح رونی چون با ب دمیپوشی هستم. داخل دانشگاه چادر م یای رتیغ
 . کننیهس که تا چند سال همه تو چشم هم نگاه م یو درس یفرهنگ طی مح هی نجایا یول

و شش   ستیدو یوارد کالس شد. آخ   ش،یخروار آرا هی زنه تپل مپل با  هیکه   مینشسته بود خالصه
 هیداده بود.  لیرو خودش تشک  نیزم یشقه کره هیصندوق دارم بود، واال باسنش از بس بزرگ بود. 

مانتو کوتاه، خوب حداقل بلند بپوش تا اون  هیبود که پاشنش قد من بود. با  دهیکفش هم پوش 
با کسب دانشو  الی خی. بکنمی المصب رو بپوشونه. نچ نچ نچ من به استادم هم رحم نم باسن

 بچسب... . 

 محبت هستم. -

اون  یمنم دختر بابام هستم. واال! بعد از معرف ،یکه هست یتا اموراتت بگذره به ما چه؟ هست  باش
 ما بود.  ینوبت معرف

پسر بود. انگار تنها دختر اون کالس   هاف یرد یهیاول که اون حال به هم زنا بودن، بق فیاز رد ریغ به
که تنها    ی. نگاهم رو سر تا سر کالس چرخوندم و روب دختر میما و اون از دماغ شتر افتاده ها بود

 . ونمکه اسمش رو بد دادمی نشسته بود ثابت شد. نوبت اون دختره که شد با دقت گوش م

 . یمژگان عسکر  -
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رو   افشیق تونستمی مژگان خودمون بود؟ پشت به من نشسته بود نم یعنیچه آشنا بودا.  اسمش
 . که البته موفق هم نشدم.نمی رو بب اشافه یگردن بکشم تا بتونم ق یگراز ه نی و مجبور بودم ع  نمی بب

ما  یساعت که باالخره دست از سر پرمو  هیمحبت شروع کرد به زر زر کردن تا  نیا ،ی از معرف بعد
 هستم.   یخوشگل  یلیمو دارم نه؟ بله من کال دخمل خ  یل یخ نی دیبرداشت. االن فهم

بله، مژگان   دم یاون دختره افتادم برگشتم نگاش کردم د اد ی رونی ب میرفتی از در کالس م میداشت یوقت
 خانوم گل گالب هستن. 

.  مینیتو کافه دانشگاه بش میکه بر میداد تیکردن هم رضا یماچ و بوس و بغل و تف تف  یکل بعداز
لحظه نگاهم خورد به اون پنج تا که   هیکه  میشنفتیگل م میگفتی با مژگان گل م میداشت یجور ن یهم

که بزرگم ی رفت. ت ادمی. آخ آخ به کل اونا رو از کردنینگاهم م یاره ی زنج یهاداشتن مثل قاتل 
 گوشمه.

 .میجا بتمرگ هی میدادن که بر ت یاز هر کدوم خوردم، باالخره رضا یضربه فن هی یکی کهن یبعد از ا

 نفره نشودمشون و شرع کردم.  شیش  زیم هی دور

خانوم،    نایم شونیخانوم هستن، ا تایم شونی... . اکمیمن آشنا شو  یجان، با دوستا یخب مژ  -
 هم گل سرسبدشون، درسا خانوم.  شونیهم نفس خانوم و ا شونیا

 ُاذَگل از ما بهتره که گل سرسبدمونه؟«  نیا هی بدونم چ  خوامیطلبکار گفت:»نه من م نفس

 رو بگو.«  نیکرد:»واال، هم دشییهم تا تایم

من،  یو چند ساله  نیهم مژگان جان دوست چند شونیاز شما بهتره؟ ا نیا هیواال چ نیگی راست م  -
 ن؟ی دوست دار یجور نیگل سر سبدتون. خوبه؟ ا

 نره.  نیاز ا شتریتا آبرمون ب میآروم باش میکرد  یخنده، البته سع ری ز میهممون زد دوباره

  نیحداقل ا میدوازده ساله با هم دوست کینزد ش،ی وقت پ یل یاز خ وشایخندون گفت:»من و ن مژگان
 .« ذارهی دوستاش فرق نم نیکه ب دونمی رو م

 چه باحال!« ن؟یبا تعجب گفت:»دوازده ساله که با هم دوست تایم
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  نیالغوزتری کی از  کی. شما که گهیگل سر سبدتوِن د گمیم  نهیگفتم:»واسه هم طون ی لحن ش هیبا  من
 کردم گل سرسبدتون بشه.« دایرو پ نیحداقل ا

 یرفتم تو هویو با دو رفتم سمت کالسمون که  رونی رو گفتم و فرار کردم. از در کافه اومدم ب نیا
 بغله... .

دستش رو دور کمرم   فتمین کهنیرو برم. پسره واسه ا کلتی مامان... قد و باالش رو نگاه، جون ه یوا
 .  کردی داشت نگاهم م شینافذ آب یهاحلقه کرده بود و با چشم

 سرم فرود اومد.  یتو یز یچ هی  هوی لبخند خوشگل زد که  هینگا عاشق شدم. پسره  کیدر  تمومه،

  نجانب یتوهم ا  ینافذ آب یهابود که متوجه شدم که اون چشم یچ نمی و اطرافم رو نگاه کردم بب دور
قطورش افتاد رو سر منه   یهااون کتاب یبعدم همه انسال، یمرده م ری... پهی بوده است. خوردم به 

 شدن من نبود.   ریجز فت  یز یچ جهی و نت  چارهی ب یبدبخت فلک زده

 عذر هم خواستم. هیرو جمع کردم دادم دستش و   یتن  ستیب یهاکردم اون کتاب  کمکش

. از اون قدت خجالت بکش،  ستی دو ن دانیکه م جانیرفتن گفت:»مواظب باش دختر جان، ا  نیح در
 «از سنت خجالت بکش. 

که دفتر قلم ندارم انشا... رفتم خونه حتما واستون  جانیگرد و متجعب گفتم:»بله چشم ا یهاچشم با
 .« ارمیم کشمیم

حرف من   نیبا ا دن،یخندیبودن و داشتن م ستادهیتر از ما ااون طرف  کمیها هم که شلغم اون
 مرغ.   یپ یمثقال پ مین  َنهویعِ  یشد. انترها دتریخندشون شد

 شد.«  ریکالسمون د میبر نیداغون رفتم سمتشون وگفتم:»گمش  یاعصاب  با

 زشت دنبال من اومدن. یهم که حرف گوش کن، مثل جوجه اردک ها اونا

مرده  هی  هویکه  ادیاستاد ب می. منتظر بودمیسوم، چهارم نشست  فیرد دفعهنیو ا میکالس شد وارد
 جونم چه بامزه!   یاِ  ،یوارد کالس شد، موهاش هم همه فرفر 
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شما پرورش مرغ    دیاسمش محمد با خنده گفت:»ببخش دمیفهم یکالس که تو معرف یاز پسرها یکی
 د؟«یدار

 چطور؟«  ریگفت:»خ   جیمتعجب و گ استاد

گفت. استاد جونمون هم از همه جا   یچ میدیبهش گفت. هه هه ما که فهم یچ  دیکنم نفهم فکر
 ما گفت:»گالب هستم.«  زی ر یو بدون توجه به خنده ها خبری ب

  اتیعرق   ییکالس شناسا نجایگفت:»استاد ا میکه فقط ما بشنو یتر جور از پسرا آروم  گهید یکی
 .« ستاین

  ییواحد شناسا دونستمی هم برسه ادامه داد:»نم چاره ی که به گوش اون ب  یتر بلند  یبا صدا بعد
 .« میهم دار اتی عرق

 ما گفت:»گالب هستم استاد زبان.« یهاها و جواباز حرف  یو حرص گنیهم خشم استاد

 یقو یل یکر زبانمون خ طونیگوش ش  م،یاستاد زبانه. ما هم که چشم نخور میاوه بدبخت شد اوه
 هوتوتو.  مونیان یداره، نمره پا فیتشر

با دم استاد زبان   ی. هه هه تا تو باش دیفک کنم خشتکشم در دیرنگش پر دمینگاه به پسره کردم د هی
 . ینکن یباز 

. میحاال خفه خون گرفته بود می دیخندی م میمحمد و دوستاش داشت یکالس که تا االن پا به پا کل
 زباِن، زبان.   ستیکه ن  یواال الک

کم  یکردند و زحمت  یاون فک درد گرفتم، مرحمت یفک زد که من به جا یجون کل یگل کهن یاز ا بعد
 . زدمی بلند غر م یبا صدا کردم،ی رو جمع م  هاملیکه داشتم وسا  یجور ن ی. همیدکردن

اون فک درد  یقشنگش من به جا یفکت درد نگرفت؟ به جان همون موها  یبگو مرد حساب  یوا -
 صاحاب مونده رو بابا. یببند اون فک ب  قهیدو دق هیگرفتم. او...ف خو 

گاز   یخودم داشتن صندل یهال کالس از جمله دوست ها بلند شد. ک بچه یخنده کیشل  یصدا هوی
هم  نایو م تای. مدیلرزی هاش مو شونه شیصندل یدسته ی . مژگان که سرش رو گذاشته بود روزدنیم

 .زدیکه نگو، نفس هم که داشت درسا رو از زور خنده م
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 .« یشی تر مخوشگل  ی شیم یکفر  یلیبا خنده گفت:»خدا وک درسا

اوه  دمیبهش کردم که د ینگاه خوره،ی داره زنگ م میگوش دمی. ددنیدوباره شروع کرد به خند بعدم
 خفتون کنم؟«  امیب  ای نیشی خفه م گهیها گفتم:»بسه دروبه بچه یبلند یاوه مام گرام است. با صدا

 ه دادن. ادام دنیمن رو دلقک پنداشتن، تره هم واسه حرفم خورد نکردن و به خند کهنیتوجه به ا با

 و دکمه وصل تماس رو فشار دادم.  دمیکش یق یعم  نفس

 سالم مامان   -

 چه خبرا؟ ؟یکن ی م کاریچ  ؟یسالم مامان. خوب -

 .رونیب م یبر میخوای من خوبم االن دانشگاهم، کالسم تموم شده با دوستام م ستی ن یخبر خاص  -

 دخترا هر... . نیکجا؟ مگه نگفتم با ا رونی ب -

شه. بعدم نفسم   هیتا خوب تخل  نییرو گرفتم پا  یگوش  یبزنه، با کالفگ یتکرار  یحرفا خوادیم دمید
 دادم.  رونی تر برو کالفه 

 .  اطیکالس، تو ح  رونی ب می! بر؟یگی م یمامان چ -

  نیراست با اتوبوس برو خوابگاه. با ا هی یکالس ندار  گهیآها، پس مراقب خودت باش االن هم د -
 .  ای نر  ییدخترا هم جا

 خدافظ.«  ن؟یندار یزودتر قطع کنه گفتم:»بله چشم کار  کهنی ا یو با عجله، برا تند

 خدافظ   -

. با  کننیها خندشون جاش رو به تعجب داده و دارن به من نگاه مبچه  دمیرو که باال آرودم د  سرم
 .«  نیبنال  ه؟یحرکت سر گفتم:»ها؟ چ

 . زننی که آدما حرف نم شهی. همزدی حرفا رو م   نیهم قای جان شما نگاهم دق به

برم.   گهیمژگان گفت:»بچه ها من د رونیب  می. از در که رفتمیها به سمت در دانشگاه راه افتادبچه با
 .«یسمت نباشه بابا هیفکر کنم خوابگاهامون از 
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 . یبا یبزغاله خوب بگو با هیو کوفت مژگان جونم مثل  یبابا -

 ه نکبت.« مشت به ما زد و گفت:»بزغاله عمت یپس هی

 ه؟ یجلبک شمارت همون قبل -

 ه؟یهمون قبل  یاره. تو چ -

 .فتهیشمارم م گهید زنمینه بابا، حاال بهت زنگ م -

 باش با... خدافظ.   -

 . کنمی م  شیتیترور شخص  یاگه بگه بابا دونستی . ممیدیحرکتش خند نیبه ا هممون

 گوشم گذاشتم.  یجان رو بهش وصل کردم و تو یفر آوردم، حسن  رنیکولم ب یرو از تو میگوش

- ییکه ازش داشتم مال همون دوران راهنما یعکس  ن یکردم. آخر دایرفتم شماره مژگان رو پ یفور 
 . رمیعکس ازش بگ  هیمناسب  تیموق کی بود. اون عکس رو برداشتم تا در   رستانیدب

کن   ویشمارم رو س منگل جان بنده عشقتان هستم. یاس ام اس واسش فرستادم که:»هو هی
 دلبندم.« 

 چند تا شکلک دختره که فرشته بود براش فرستادم.   هی بعدم

بود. البته پارک که نه، بوستان بود.   ابونیکه همون سر خ  یسمت پارک میرفتی م میبچه ها داشت با
 ها داشت.  بچه یفوتبال با چند تا سرسره و تاب واسه  نیزم  هینداشت، فقط  یباز  یله یوس  یلیخ

. نفس  کردمی لب زمزمه م ریرو ز  شدی زاده که پخش م میداشتم اهنگ محسن ابراه یجور ن یهم
 ؟«یدی گوش م  یگفت:»چ  میتو گوش کردی که کلش رو فرو م یدرحال 

 منگل جان.  گهیخو آهنگ د ه؟یگوش کردن یچ دن؟ی گوش م یاصوال  مردم چ  -

 کدوم خواننده؟ ؟یدیگوش م یخب حاال... ک -

 اس! گهید زیچ هیماکان بند  یول اد،یخوشم ب ی. از هر آهنگ سیمد نظرم ن  یخواننده خاص  -
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 .اد یخوشت م نیگوش کن بب  فرستمی چندتا آهنگ توپ واست م هی -

  یخوشگل یهاکردم. آهنگ  یبعدم پل  م،یشخص ستی که نفس فرستاد رو گذاشتم تو ل  ییهاآهنگ
 توپ بود.  یلیاش صداش خ بود، خواننده 

 ه؟« یرو به نفس گفتم:»صداش چه توپه. اسمش چ یجان یه

 به تو چه؟ -

 . نمیتو ُبچت. بنال ب زی چ ت،ی تربیب -

 شعور. ونیاپسل هیاز  غیدر یو اصرار پشت اصرار که بهم بگه، ول رفتمی راه م یعقبک  عقب

فعال شده بود و   میسی. حس پل ومدیزن داشت پشت سرمون م هین افتاد. نگاهم به پشت سرمو هوی 
اومد که در دانشگاه  ادمی یطرف باشه، ول نیا رشیمس دی . اول گفتم شاکردمیمشکوک بهش نگاه م 

پشت    گشتمی برم یبدم. هر از چند گاه ری رفت به نفس گ ادمیاصال   گهی. ددمشیلحظه د هیهم 
 .ادیهنوز داره م دمیدی و م کردمی رو نگاه م ونسرم

 .«ادی زنه هست از در دانشگاه داره دنبالمون م هی  یول نا،یبچه ها گفتم:»بچه ها تابلو نکن  روبه

 خاستگاره؟«  دیگفت:»شا یاسرزنده  یهوا گرفت و با صدا یهم تو نایم

 و گفت:»خوبم؟«  دی به مقنعش کش یدست

 جاها باشه.«  نیهم رشیمس  دیادامه داد:»بابا شا الی خیهم ب  نفس

و پفک   پس یچ یهمون جا کل  ی. ازبوفهمیها داخل بوستان رفتباال انداختم و به همراه بچه  یاشونه
 یمن امروز تو یهای . از سوتمیحرف زد یها واز هر در چمن  یرو میو نشست میو... تنقالت گرفت

 پارک بودن.  یکه تو یدانشگاه تا مسخره کردن ملت

هم بعد از  نایو م  تایخوابگاه. م  میبرگشت یبعدم من، نفس و در  م،یحرف زد ک یساعت  یحدودا تا
 دادن که ول کن ما بشن و برن.  تی اونا، باالخره رضا یخونه مجرد میاصرار که بر یکل

 *** 
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رو  بهش کردم و با اسم عمم روبه  یخورد، نگاه زنگ م یکه گوش کردمی هام رو عوض ملباس  داشتم
  به،ی به مرگ شما جزء عجا یول  یچ ی زنگ زده به من؟ به مرگ خودم که ه یلی شدم. چه جالب عمه ل

 ثبتش کنن.  نسیتو گ دیبا

 و رفتم سراغ لباس عوض کردن. کری اسپ یرو گذاشتم رو میدست از تعجب برداشتم و گوش  باالخره

 ؟ ی! خوب وشاجانیسالم ن -

 د؟ یسالم عمه جان! ممنون شما خوب -

 عمه؟ چه خبرا؟ دانشگاه خوبه؟ یخوب  -

 خوبه.  یبله شکر، همه چ -

 توئه؟  شی پ رازتونیش یخونه   دیکل نمیخب خداروشکر! زنگ زدم بب  -

 چطور؟  اورم، یهم ن دی! نه من خوابگاه گرفتم کلد؟یکل -

آخه   ،یبهمون برسون یرن اونجا. گفتم اگه دار ب  یآخه برامون مهمون اومده گفتم چند روز  یچ یه -
 .  یبابات گفت دار 

 که برگشتن بهشون دادم.   نایمن مامان د،ینبوده شا ادشی بابام   اوردمینه من ن -

 !دیآها باشه عمه جان ببخش -

 . کنمی خواهش م -

هم که به . اصال  صداشون  خوادی م دیبوده. از من کل ن ی پس هم زنهی به من زنگ نم  یالک نیا گفتم
رو از ده جا   میدکمه قطع تماس رو زدم و گوش  اعصابی به هم. ب زهیری ها اعصابم م خورهیگوشم م

 قطع کردم. 

 :»عمت بود؟!« د یکنجکاوانه پرس نفس

 . یصدا کنه تو شاد ش  دینفرو آوردم تقل هیپ ن پ  -

 هوا بخورم.   کمی محوطه  یرو برداشتم تا برم تو میها گوشبه نفس و بچه توجهی ب
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  دیباغچه و اول به مامان زنگ زدم گفتم که خواهر شوهر جانشون تماس گرفتن و من کل یلبه نشستم
 نداشتم که بدمشون. 

.  کردمیفکر م هامی شده بود و به بدبخت   نیتزئ دینقطه سف یکه با کل یاره یزده بودم به آسمون ت زل
 روشدم.  رو شونم نشست. برگشتم که با لبخند مهربون نفس روبه یدست هی هوی

 دمغ شده؟ ینجور یا طون ی ش یوشاین هیچ -

که   ییایدن نیبه ا  ایبه خودم زدم؟! به نفس؟!  دونمی بود. حاال نم یواسه ک دمی پوزخند زدم و نفهم  هی
 توش بودم.  یفرد اضاف هی

 خوابگاه؟  یچرا اومد یخونه دار   نجایتو که ا نمیب -

 . دونمیخودمم نم -

 ؟یرابطت با خانوادت خرابه نه؟ باهاشون مشکل دار  -

 ؟ یراز دار باش یدی قول م -

...  یلیاره تکون داد ادامه دادم:»جونم واسط بگه که... با خود خانوادم که نه خ یرو که به معن   سرش
 دی و دوست ندارن. با. اونا هم منادی هام خوشم نمو خاله  هامییهام، عموهام، دااصال  از عمه 

... .« بغضم اوناما  امیبه حساب م یاضاف هیمن واسشون  ین یرفتارشون با من رو در برابر خواهرم بب 
 فرو بردم و دوباره شروع به حرف زدن کردم.  یبا سخت رو

فقط   کردمیفکر م لی... اواهیبق  یهام که کال  مشکلشون خاصه، ولکردن. حاال عمه  زیاونا واسشون عز -
 ... .  ستی ن ینطور یا دم یبعدها فهم یچون دخترم، ول 

  یبعض یدونی شکلم... م ینه حت اتم،ی ،نه روح اتمی. نه اخالقستمیاز اونا ن کدومچ یه هیاصال  شب  من
 . الیخ ی... پو...ف بستمیکه بچه اون خانواده ن زنمیمواقع توهم م

 رو جواب داد.  شی کوتاه از من، گوش یعذر خواه  هینفس زنگ خورد و با   یگوش هوی

 رهی چرا نم گفتی که مامانش داشت م  دمی. از حرفاش فهمزدی کنم داشت با مامانش حرف م  فکر
 چرا؟ گهید نیهس. وا ا رازیخونشون هم ش کهن یو ا خونشون
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   کنن؟ی م یزندگ رازینفس، خانواده تو هم ش -

 رازنیش یهای میو قد هال یاز اص میو مادر می. خانواده پدرلیاص لیاص  ،یراز یش  یراز ی اره، ش -

 وا؟! -

 با خنده گفت:»واال!«   نفس

 ؟ یکن یم  یشوخ  گه؟ید یواقعن  یعنی ؟ی راست یراست -

 .«گهیراست د گمی. خو دارم منیی راست چپ باال پا یگفت:»بله راست راست. ِدَهه ه یعصب

. چه باحاله دمی خندی و م  بردمی لذت م نیرفته بود داشتم از حرص خوردن ا ادمیتعجب  گهیکه د منم
 نه؟ یرو حرص بد  یکی

 درمون، چته؟«  یگفت:»مرض، درد ب  یاخم و تخم مصنوع هی با

 خوابگاه؟  یبابا حرص نخور. پس چرا اومد یچ یه -

 م؟« یدرد و دل کن یو گفت:»اعصاب دار  رونیرو آروم داد ب   نفسش

 من خرصدوق اصراِر.   نهیس  نیاره بابا، بگو ا -

  یبودم، ول یخانواده اشراف  هیچشم باز کردم وسط  یو شروع کرد:»من از وقت  دیکش قینفس عم هی 
 . از بچه ها گرفته تا بزرگ ترها.میبودهمه عاشق هم   ، یمیگرم و صم  یلیخ

دوقلو شدم، مامان بزرگم و کال  همه عاشق اون دوتا بودن،   ییسه سالم بود که صاحب دوتا دختر دا 
شش سالشون بود،   ی. وقتنشستیبه دل همه م  بیبهشون داشتن. مهرشون عج  یقیعم  یحس هی
دست پرستارشون که ازشون مراقبت   پارنسی مسافرت، اون دوتا وروجکم م رنی م مییبا زن دا مییدا
ازشون نبود، انگار سوزن شدن تو  ی به دوهفته اصال  خبر  ک یدوقلوها نزد یول شه؛یم یچ  دونمینم ه،کن

 انبار کاه.  

بعد از  شونیکی آروم و ساکت.   یکی اون  یول  گوش،یو باز  طونیش  یکیقلوها در تضاد هم بودن،  دو
 کرده بود و دوباره گمش کرده بودن. طنتیطبق معمول ش یک یاون  یشد، ول  دایچند هفته پ
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و   مونهینم نجایا گهیدوتا نوش عالقه داشته د نیبه ا یلیماجراها مامان بزرگم که خ  نیبعد از ا خالصه
به همسرش وابسته بود  یلیقلبش درمان بشه، بابابزرگم هم که خ  یمار یآلمان تا به خاطر ب رهیم

برادرش   یهان منم بعد از رفتن پدر و مادرش و گم شدن جگر گوشه همراش بره. ماما شهیمجبور م
شده بود، واقعا تحمل خونه با اون وضع مامان سخت بود. نه تنها مامان بلکه بعد گم  یعصب   یلیخ

رفت.   نیاز ب  نمونیها فاصله گرفتن و جو مهربون ب قل کمند بزرگ ترها هم از ما بچه یکیشدن اون 
 .زنمی سر به خونه م هی  شهیهم یمن اومدم خوابگاه. ول  نیواسه هم

 شد؟  یخب خب ادامش بعدش چ   یآخ -

 کنم؟ی م فیواست تعر ی کرد شبستر  نیچلو شد. مگه قصه حس دنیبرنج بود آبش رو کش  -

 نشد؟   دایپ  تییدختر دا چوقتیه گهید یعن یخوب حاال تو هم.  -

 . میکرد دایازش پ ینشونه ا هی های تازگ نیچرا... هم -

 خوشحال شدن.  یلی . حتما  ختییو دا ییواقعا؟! چه خوب! خوش به حال زن دا -

 . کهنیبزرگش کردن مثل ا  رازیاطراف ش  یاز شهرها یک یخانواده تو  هیآره،  -

 نه؟ یکن  یزندگ گهیخانواده د هیخوبه. واقعا سخته تو  یلیخ کهن یخوب ا -

  یل یلب جواب داد:»آره خ ری ز کردی به من نگا م  قیعم یل یکه به فکر فرو رفته بود و خ  یدر حال نفس
 سخته... .«

 پاشو.  م،یکه فردا کالس دار میبخواب میچه رفته تو فکر پاشو بر -

  *** 

  نیبسته از ماش یها. با چشم میش  ادهیپ  دیو با میدیکه نفس صدام زد که رس زدمی چرت م  یتاکس تو
که   زدمیرو چرت م ادهی بودم وسط پ ستادهیمثل منگال )دور از جونم البته!( ا یجور  نی مشدم. ه ادهیپ

  جاونشد. اگه درسا و نفس دستم رو نگرفته بودن صد در صد هم دهیکش یدستم توسط نفس و در 
 .میدیباالخره به کالس مورد نظر رس  ی. با هزار بدبخت زدمیو چرت م  ستادمیایم
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دوتا   یبسته وقت یهاگفتم:»اوف چه قدر سخته با چشم زنمی حواسم باشه بلند حرف م کهنیا بدون
 .« ایراه بر کشنتی چلمنگ م

 .« شعوریپس کله مشت مهمونم کرد بعدم گفت:»چلمنگ عمته ب هیاول  نفس

چشمم رو کامل باز کردم   هی میصندل یرو تمشسیباز بود و داشتم م مهیهام نکه چشم یطور  همون
 بلند بود نه؟«  یادی رو به نفس گفتم:»ز

 اسکول خان.«  ی . آره بلند گفتزمیعز  یپا دلقک  هیبا خنده گفت:»قربونت که  درسا

هزار بار، خودت رو تو من جست و جو نکن گشتم نبود  نیا ؟یدیباز تو وجود َمنحوِست رو تو من د -
 خل من...   ستینگرد ن

 و منم ول کن نبودم.  شد ی اش انداختم که هر لحظه به خشمش اضافه منگاه به چهره  هی

   ؟یخو چ الم من؟ منگل؟ یگل ب -

 .«شمیمن ممنونت م  یتو فقط ببند ،یچ ی گفت:»ه نیخشمگ

 خواهرم.   یاوک -

 نی. پوف اگه اارنینحسشون رو ب فیکه تشر میبود انیدیبود. منتظر استاد ام میرو دسته صندل سرم
 پس؟ هی چ نظمهیاون ب گهیاستادشونه د نیمنظم تر

  ،یاله ی! َاه سر نفس رو ُبخور اد؟ی چرا نم نیجا کردم و گفتم:»پوف ابهجا  میصندل یدسته  یرو رو سرم
 دانشگاه رو از شرت کم کنم.«  هیکفنت کنم  نم ینازن  یخودم با دستا

من که  ت، ی تربی شد. )نچ نچ ب  دهیام کوبو روده دل ی پهلوم رو سوراخ کرد از بس تو یز یچ دمید 
 پس حتما عمه نفس منحرفه مگه نه؟( د،یستیشمام که ن ستمی منحرف ن

 درسا بوده.  دمیچند تا فحش نر و ماده بذارم رو دنده راستش که د هیرو بلند کردم  سرم

 هام رو بستم و دهنم رو باز کردم. کالس، چشم ط یبه مح توجهی ب
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کن. مگه از آمازون   یمعرف  یز یچ  یپهلوم سوراخ شد. برو خودت رو به باغ وحش وان؟یهوش چته ح -
 تو اون گاراژه پس؟ مثل آدم حرف بزن.   یصاحاب واسه چ یِا خو اون زبون ب ؟یفرار کرد

 استاد!« دیکرد و گفت:»بب... ببخش و پر استرس به رو به روش اشاره دهیپر یرنگ و رو با

 ه؟ یهن؟ استاد خر ک  -

که  یبرگرده سمتم، سرم رو برگردوند به همون سمت اینشون بده    یواکنش خاص کهن یبدون ا هوی 
رو برم، اوف موهاش رو... نچ نچ قدش رو   کلی! بابا ه سهی! چه ناگه؟ید هیک  نیا اقمری. کردی نگاه م
  شنا آ  بیهاش عجهاش بود... چشماز همه جالب تر چشم ی... ولیو نود رو شاخشه ها ول کیبگو 

 . هیبدم چ صیتشخ تونستمی هاش بود که نمچشم یتو یز یچ هیبود، هم آشنا هم... 

  نیرنگ و وارنگش. ما از ا یگفت خوشگل بود. مبارک دوست دختر ها شهیاگه بهش ارفاق کنم م اوم،
 و ذوق زده بود. دیخندی داشت م بیهاش عج چشم یچرا ول دونمی . نمق یچشمون پره رف زایچ

 ؟«یگفت:»تموم شد خانوم محمد یبا لبخند آروم پسره

زدن من، بعد من   دیبعد اون بگه د ؟یبگم چ دیکه فقط بچه ها بشنون گفتم:»االن من با یجور   آروم
ب نه است چون نه من خب جوا  نم؟یدخمل خوف بش هیو مثل   نییبا خجالت سرم رو بندازم پا

 .«اسینجوریا یبل باشم،یبلد م  دنیهستم نه خجالت کش  یدخمل خوف 

آدم به کارش برسه کجا   نیذاریرو بلند کردم و رو به استادمون گفتم:»ها؟ آها. نه بابا مگه شما م سرم
 .« شهیتموم م نیِبَصبر  قهیچند دق هی نیتموم شد؟ اگه لطف کن 

  د ی... نه ببخشیباز   زیوسط ه دی پر بیمثل ب  هوی یدوباره زل زدم بهش که در  ییبعدم با کمال پرو 
 نگاه کردن ما. 

 .کنهی م  یمقدار شوخ طبعه داره شوخ هیاستاد دوستم  دیببخش -

  انهیدیام  ارشیاستاد ک نیکم چرت و پرت بگو. ا وش،یدم گوش من گفت:»ببند دهنت رو ن  آروم
 .«وونهید

  یکه عالوه بر صندل دمیاول آب دهنم رو با صدا قورت دادم بعدم مثل جت از جام پر دمیکه شن نویا
 .  چارهی ب دیخودم، درسا هم از جا پر
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 خانواده خوبن؟«    ن؟یگفتم:»س... سالم استاد. خوب دهی که مثال ترس  ییصدا با

 گفت:»بله سالم دارن خدمت شما.« طونیفوق العاده ش انیدیام استاد

 نره ها.   ادتونی حتما،  نیسالمت باشن. شمام سالم برسون  -

 وسط گل گفتن و گل شنفتن ما. دیپر تی مشابه پاراز قا  یهم دق نیمع

 . ستیکه اصال  مهم ن ر یتٔاخ  کمی البته با  د،یسالم استاد خوش آمد -

 .«  حرف نزن بچه  نقدریا نیگفت:»بش یخودمون   یلیخ  ارشیک

که جرعت مخالت داشته   هیک نیشما بگ یگفت:»بله چشم هرچ نشستیکه م یطور هم همون نیمع
 باشه.« 

موش شده بودم، مثل... تکرار   یهم بهش سالم کردند. منم که بعد اون گند کار  هیسرش بق  پشت
  ی. آخراومدیهم در ن کمیج گهی دختر خوب سر جام نشسته بودم و تا آخر کالس د کیمثل  کنم،یم

 باالخره نطق خودشو کرد.   ارشی ک نیکالس بود که ا

سالم  زنن؟ی چرا حرف نم  اد،یصداشون نم  یشده خانوم محمد یخندون و با مزه گفت:»چ ارشیک
 شاال؟«یهستن ا

  ن،یدکتر بر هیپس حتما  رسه؟ی صدام بهتون نم  و گفتم:»بله استاد سالمم. می نشستم رو صندل  صاف
 .« دیتو حرف بزرگ ترا پر دینبا گنی م میو ند میتازه از قد

  کیلبخند کوچ هیهم  ارشیرو لب ک یحت  دن،یخندیم  زیر گمیم یها که گرفته بودن چبچه یهمه
 شد.  زشی م یرو یهابود. با همون لبخند سرش رو به چپ و راست تکون داد و مشغول برگه

سرم هم   م،یصندل یدسته یپسر تازه شناخته شده بودم. دستم رو گذاشته بودم رو نیکه محو ا منم
 هیهاش... مخصوصا  چشم زد،یم  بیواسم عج  کمی. کردمی نگاه م  ارشیداده بودم و به ک هیبهش تک 

 ... .کردمی م دایاون پ یها گمشده داشتم که تو چشم یبهش داشتم. انگار کل یخاص  ییرایگ

رو گفت   دشیو اون هم کارش تموم شد، خسته نباش  دمی من که از نگاه کردن بهش دست کش باالخره
 و رفت. 
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 هم همون جاست.    مونیکه مژگان گفت کالس بعد رونی ب میتا بر میبر و بچ بلند شد با

چه  گه،ید جان یهم میبده دختر. خو بتمرگ رتیخدا خ  شی ولو کردم و گفتم:»آخ میصندل   یرو رو خودم
 .« نینی بش نجا؟یا میبعد دوباره َعَنر َعَنر برگرد رونی ب  میهمه راه ِهِلک ِهِلک بر نیا ه؟یکار

هام رو  ها چشمبچه یسرم هم گذاشتم روش و بدون توجه به خنده  ،یصندل یرو گذاشتم رو دستم
 .  دنیخندیو م زدنی هم بستم. اونا هم کماکان حرف م 

 کالس و پشت بندش هم اون شمس زر زرو اومد.  یچرت بودم که کمکم همه اومدن تو تو

بود    نجایا  شیبدبخت خمار بهش زل زدم. حاال   یهابرداشتم و با چشم میصندل  یاکراه سرم رو از رو با
اونم   ن،ییپا  افتادی بار سرم م هی قه یبلکه هر چند دق گه،ی م یچ دونستمی که نه تنها تو فضا بودم و نم

 .ختی. آخر کار کرم خودش رو رکردی بد بد نگاه م  یه

 ؟ یخانوم محمد -

 جوابش رو دادم:»بله؟... بله استاد؟«   یجی صدام کرده بود با بهت و گ هویکه  منم

 است؟  ییالال هیصدام شب  ایخوابگاه شده  هی خانوم کالس من شب  -

و دوستاش که کنارمون نشسته بودن  نیخودمون و مع  یآروم که فقط بچه ها یبا صدا یدر 
 کجا بود عامو؟«  ییصدات مثل مته رو مخه، الال ه؟یچ ییگفت:»الال دنیشنیم

 خمار جوابش رو دادم.  ی جور ها، همونبچه  زهی نده رتوجه به خ بدون

 کسل شدم.  کمی  دمیخواب رید شبینه استاد د -

شما بود شب تا صبح   یجا یا گهیگفت:»بله هرکس د زی آم هیدر هم و کنا یهم با اخم ها شمس
 بود... .« نیبود االن وضعش ا داریب

که اخماشون تو هم   تامیهم تعجب کرده بودن. نفس و م  نای ا نیمع پیخودمون بلکه اک   پیتنها اک نه
 بودن.   رهی خ نینگاه بد به ا هیبود با 
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فکر   یطور نیا خواستی ... دلم نمیول  گرفتی نگاه و لحن م  نیبود با ا یا گهیرو هر کس د منظورش
استاد؟ گفتم:»بله  تم،یبود هم عصبان  میخواب یگرفته که هم به خاطر ب  یکنم. با اخم در هم و صدا

 ؟« یچ یعنی نی واضح بگ شهی. مشمی متوجه منظورتون نم

مردم   یدل پسرا ینی ریبا کل کل و خودش  یکه چطور  دوننیخانوم؟! کل دانشگاه م  نیواضح تر از ا -
 . نیدونیخودتون بهتر م  گهی. بعدم که... دنیبری رو م

. نتونستم تحمل کنم.  شدی باز نم نیاز ا شتریاالن... به... من گفت تو... با پسرا... دهنم ب نی... انیا
که با  هیچه استاد نیداشته باشه. آخه ا یبرخورد نیاستاد دانشگاه چن هیقابل باور بود که  ری برام غ

 ! زنه؟ی حرف م یطور ن یدانشجوش ا

سرخ شده. با خشم از جام بلند شدم و به طرف   یهزار بود، مطمئن بودم صورتم هم حساب  یرو  آمپرم
خوابوندم تو گوشش که چند قدم به  یل یس هیجلوش با  دمیرس  نیآشغال رفتم. همچ کهی اون مرت

 عقب پرت شد.  

جذبه دار بود   یلیو به قول بچه ها خ  کردمی وقت ازش استفاده نم چیکه ه یدو رگه و خشن یصدا با
بهت    یچیه ،یداد لمیکه تحو یو خزعبالت هاتی پرون کهی اشتم و با تگفتم:»اگه تا االن بهت احترام گذ
هم  یباش  رمنوک کهنیا اقتیل  دمیاالن فهم یبود؛ ول یاستادم کهن ینگفتم فقط و فقط به حرمت ا

پزشک واسه  یبخوا کهن یبه عنوان استادم بهت احترام بذارم. تو شعور ا کهنیچه برسه به ا ،یندار 
 دیکه د یجلو دانشجوهاش هر حرف  ادی . استاد اگه استاد باشه نمیرو ندار  یمملکت پرورش بد  نیا

 ... به اصطالح محترم.« یبزنه آقا

 تو گوشم.   دیچ یمنحوسش پ یکه صدا رون یبزنم ب   یکردم تا از اون کالس لعنت پشت

 مگه دروغه؟ -

 زدم.   یل یاون طرف صورتش س یشتر ینگاش کردم بعد با شدت ب کمیسمتش اول  برگشتم

 انداختم. کردنی ماجرا نگا م نیکه داشتن با تعجب و وحشت به ا پشونیو اک نا ینگاه بد به ت  هی بعدم

  یآش هی. من  دمیکشیاون شمس نکبت نقشه م مونی م ینایواسه اون ت رونی ب رفتمی که م یحال  در
 تو بپزم...  یبرا
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 *** 

 هفته بعد«  »چند

  گاهمونیتا به مخف کردمی م یدانشگاه رو ط یشکل پشت ساختمون کالس ها  لیمستط  ریمس داشتم
. االنم اونا سر کالس نشسته بودن و من داشتم میرو کشف کرد نجایا نایبا م شیبرسم. چند روز پ 

  اا تا منتظرشون باشم. اونا با شمس کالس داشتن و من بعد از اون روز که سر کالس باونج  رفتمیم
سر کالسش هم  گهید نیواسه هم نمینحسش رو بب ختیخواست ر یدلم نم گهید میهم بحث کرد

 کسچیموفق شدم. فکر کرده ه یکنم کارهاش رو بشه و تا حدود  یکه کار  رمینرفتم. البته کماکان درگ 
چند هفته که سر کالس هاش   نی. اگهید یکیگردن  ندازتشونی خبر نداره که م  هاشی از کثافت کار 

ها گرفته که بچه  یلمیکارها شده بودم. بعد از اون جنجال که تو کالس به پا کرد، ف  نیهم  ریدرگ نرفتم
معروف   یکه پوز شمس رو زده کل ی دختر  هین بودن تو کل دانشگاه پخش شد و از اون به بعد به عنوا

که اگر  می اشتبرخورد د زیبا حراست عز ی هم دردسر شد و حساب یشدم و البته ناگفته نماند که کل
خودش رو مثبت و   قدرنی. الشخور اشدی م دهیکش ک ی بار  یها پشتم نبودن قطعا  کار به جاهابچه 

مدت   ن یتو ا یعنی. شدیرو باورمون نم کردی م که ییخوب نشون داده که نه من نه بر و بچ کارها
 .  ستی برام مهم ن ادیدردسر داره که من ز کمیخوب   یول  م؛یشد سیپا پل هیواسه خودمون 

با    اد؟یم یبا ک ره؟ی م یبا ک  کنه؟یم  کاری کوره کجاست؟ چ یشمس نیچک کن بب نیاز صبح بش  پوف
 که اومده، از کجا اومده؟  یکه رفته، کجا رفته؟ با اون  یاون

که اون پنج تا مفت خور بلدن بکنن   یبنده است. تنها کار  صهیکارهام به عهده شخص شخ نیا همه
 کنن   زیو زی در گوش من و ننیکه بش نهیا

ه با  هم اختراع جانان یشدم. کل  یم یصم  یل یهم خ نایو م  تایبا م  یمدت عالوه بر نفس و در  نیا تو
 .  میجون ساخت یکه واسه آش شمس  یاز جمله همون روغن  م،یداد  تی بشر لیهم تحو

که کل  طونیشش نفره شر و ش   پیاک هیشش نفره باحال،  پیاک هی میشد  م،یری جا با هم م همه
و دوستاش که بد جور از دست    نیمع  پیمخصوصا  اک  دن،یبار رو کش هیدانشگاه از دستمون تا حاال 

 . خورنی ما حرص م 

جور   یهادوست  یکل م،یشد ابی جون شرف   یکه به لطف شمس ییهای و مهمون ییهای پارت  یتو 
کمکمون کردن.  یجون هم کل  یپرونده شمس یبه دردمون خورد. تو  یکه کل  میکرد دایواجور پ 
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  نیاز ا شی شبه زندگ هیکه  میریعکس ازش بگ یو کل میار یسر در ب کردی که م یخالف  یاز کارا میتونست
در  نیکه ا یی هایدر برابر نامرد یباشه، ول  یو نامرد یقانون ریبه قول درسا غ دی رو به اون رو بشه. شا

  یبا کل  م،یکه ما نداشت   خواستیمدرک م  میرفتیهم م  سی پل شی . تازه پسین  یز یکرده چ هیحق بق
  ونبهم ی س ی. حس پلمیها رو جور کن عکس  نیا میتونست میآوردکه خودمون سه تا در  یباز  سیپل

  میسیپل یهال یها تازه پتانس جلو. به قول بچه  میرفتیو م میکردی دست داده بود و مثل تراکتور درو م 
دنبال   رفتمی اگر م دیبودم. شا مونیپش یبه خاطر انتخاب شغل پزشک  شهیاز هم شتریرو شده بود و ب

 که نذاشتن. فیح  یبازتر بود، ول شرفتمیعالقم راه پ

ها و  عکس  لیبعد از تکم میقرار گذاشت میکرد دایکه پ  ییاز همون دوستا یک ی مطلب که با  خالصه
  میبد لیها رو هم تحوعکس  م،یرو بگ  یو همه چ سهیلیاز آشناهاشون که پ  یکی  شیپ  میاعترافات، بر

 کوره.   یشمس نیحکم بازداشت و آب خنک خوردن ا هی مونهیو بعدش فقط م

  سی دستبند و پل یمنفورش وقت یهااون چشم  نم،ینحسش رو بب یافهی اون روز ق خوادیکه دلم م یوا
 .  نهیبی رو م

  یب  یلیسر کالسش نرفتم، خ گهیکالس دعوامون شد تا االن که دوهفته گذشته د یکه تو یاون روز  از
گردن  یهای هاش و پارت . اگر پولیت که به عنوان استاد بهش گوش بدهاسحرف  نیاز ا تراقت یل

 . کردی براش تره هم خورد نم  یکلفتش نبود، کس 

که   کردیم  یزر زر  هیهاش شروع شد، البته قبلش هم و چرت و پرت گفتن دهاشیهمون روز تهد از
ها رو برام پرت  که اون چرت و یکیف یهایدیاون آ  دمیبهش توجه نکردم تا اون روز که فهم

عکس ها    یوقت  یبود که حت نیتر از همه اجالب  یکوره؛ ول یشمس  نی نبود جز هم  یکس فرستادنیم
رو نه تنها قبول نکرد، ادامه هم داد.   هاشی و گند کار  ومدیباز هم کوتاه ن  میبراش فرستاد مرو ه
 ایها هم که . بچه دمیخندیمسخره بود. من فقط نشسته بودم م یادیهم ز د،هاشیتهد ییخدا

 .  دنیخندی پا به پام م ایمن،  یاز دست کارها خوردنی حرص م 

  هینشستم.  واریخودم کنار د یکردم و سرجا  شتریهام رو ب سرعت قدم  دم،یکه رس یشگیهم یجا به
  ی. از ساختمون اصلمیکشفش کرده بود ین یپشت ساختمون که خودم و م یهادرخت  نیب  ییجا
 کنه.  داشیپ  تونستیم گشتی م  ادیاگر ز ی پرت بود و کس یادیز
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و   رونیآوردمش ب  یصداش در اومد. فور  فمی ک یاز تو میرو انداختم کنارم، گوش فمی تا نشستم و ک 
تعجب کرده   شهیاز هم شتریو ب کردی م  یی" روش خودنمایش رو نگاه کردم. اسم "مانصفحه  یرو

 موقع روز بهم زنگ زده.  نیبودم که مامان ا

غر زدن هاش شروع   شهیگوشم، منتظر بودم مثل هم یرو گرفتم رو  یوصل تماس رو زدم و گوش دکمه
 . دیچی پ یگوش  یش توگرفته یبشه که صدا

 ؟ی سر کالس ؟یکنی م کاریسالم مامان جان! چ -

بپرس خوب. نه کالسم لغو شد، تو   یکی  یکیده منم خوبم. امون ب ؟یسالم مامان جون! تو خوب -
 دانشگاه نشستم. یمحوطه

 مامان... . گمی. م یخوب خداروشکر که خوب -

 مامان؟   یچ -

 دو روز؟ یک ی نیخونه ا ی ای ب ستین  نیسنگ تی دلمون برات تنگ شده...برنامه درس  گمیم -

 دلش تنگ شده؟ یخونه؟ دلتون تنگ شده؟ ک امیب -

 . گهیگفتم؟ ما دلمون تنگ شده د ی بی عج زیچ گه،یآره د -

ندارم... پس  شتریب گهیدارم فک کنم... فردا هم که دوتا کالس د گهیدوتا کالس د هیآها، امروز که  -
 فردا هم که... . 

 که... .  ندهیماه آ هیفردا... نگفتم خوب خوب مامان من گفتم فردا پس  -

 . امی بتونم پس فردا ب  دیخوب حاال، شا -

 ... .میمامان پس منتظرباشه  -

 منتظر من؟!  -

 ... .گهیآره د -
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دستم رو زده  لسوفانهیرو قطع کردم. ف میکردم و گوش  یسرسر  یای خداحافظ ر،ی مبهوت و متح کماکان
 شده که مامان اصرار داشت برم خونه؟   یچ ین ی. کردمیچونم و فکر م  ری بودم ز

 چلو شده. هه هه!  دنیبرنج بوده آبش رو کش -

 .نمیادب؟ برو ب  یبا تو بود اصال  وراج ب یهه هه هه. حناق، ک -

که  دمیسنج ی داشتم تو ذهنم احتماالت موجود رو م ومد،یصداش ن گهیتوجه به وراج جان که د یب
 افکارم.  ونیم دیهوا جفت پا پر

 ؟ یدیکه جواب نم یکنی فکر م یبه چ یدار   لسوفیخانم ف یهو -

 !« ن؟یینجایبهشون کردم و گفتم:»شماها چرا ا  یاهتعجب نگ با

از   میایب می گفت یو فکر  یل یتو خ میدید یچ یگفت:»ه کردی که تن لشش رو کنارم دراز م  یدرحال یمژ 
 .«یغرق نش میهپروت درت بار

 .دم یپرس  یهر هر، جد -

 جواب دادم.  یخو منم جد -

مژگان   الیخی نگفت. ب یز یهاش رو نشونم داد و چدندون فیبهش انداختم که رد  ینگاه سی ف پوکر
 ن؟«یاومد یزود نیبه ا یها گفتم:»واسه چشدم و رو به بچه 

  ستیهواست پرت شده که حواست ن  قدرن یا ینیش رو گذاشت جلوش و گفت:»قهوه وانیل نایم
 کالس تموم شده؟« 

تموم شده. هنوز نگاهم به ساعتم حق با اوناست و زمان کالس   دمیبه ساعتم انداختم د ینگاه جیگ
 بود که نفس گفت:»از هپروت چه خبر؟« 

  تیکه تعجب کردم هم اکنون؟ به درجه ته اسکول ی واقعا  َنَفهِمست یعنیجواب دادم:» یتخس  با
 .«یدیرس

 کردن.  غیج غ ی مبارکم بعدم شروع کرد به ج یمشت زد تو کله یپس کله هی اول
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  نیتلفن ا یبود؟ واسه  یتلفن ک   ؟یدوما  چرا متعجب شد ده،یرس  تیبه ته درجه اسکول تی بی اوال  ب -
 ؟ یشد یشکل 

چرا مامان بابا ها اتاقشون مشترکه،  ؟یچرا تو جزء مواد مخدر  م؟یکشی ادامه بده، چرا ما نفس م -
 ست؟ یاتاق تو با داداشت مشترک ن یول

  یسوال من ب نیصبر بده ا هی نت ندارما، فقط با ادامه داد یاصن مشکل  نی با خنده گفت:»بب نایم
 جواب موند.«

 سواالت پاسخگو هستم.  ی بپرس جانم بپرس، من به تمام -

 بود؟ واقعا چرا؟ سوال منم هست.  ی چ یآخر  نهیگذ نیا -

آخه خواهر من؟ شماره مامانت رو حتما به من بده  یکه تو دار  هیمنحرفانه چ یسواال نینچ نچ ا -
نکرده، شب  یخدا یتو باهاش بکنم. بعدم هر وقت شوهر کرد شیدرباره واپا یصحبت هی دیبا

 .  ی. اون هم به صورت عملکنهیم یازش بپرس قشنگ واست شفاف ساز  تی عروس

 .هایشد تی شخصیب  یل یخ -

 ه؟«یهم با خنده گفت:»حاال جوابش چ  مژگان

 بدونم؟ نویمنه چشم و گوش بسته جواب ا یانتظار دار  تی تربی ب یا -

   ه؟یپس چشم وگوش باز چ یاگه تو چشم و گوش بسته ا -

 قبول دارم.«   ونیگفت:»ا  کردی که داشت ترتر م  یدرحال مژگان

 را.   صاحبی تو ببند هر وقت ازت خواستن باز کن اون ب  -

 .یانتر شد  یل یخ دا  یجد -

 .   تهیژگیاون که و -

 ببر.  ای گذاشتم واست ب -

 .  برهیم ادیم  دیکه با یبذار اون  -



 چشمانش  الیخ

44 
 

بود که  یحاال تلفن ک   وشین گمیشد، درسا متعجب گفت:»م ریکه مژگان از کتک زدن من س خوب
 تو فکر؟«  یرفته بود

 اومد؟   ادتینه. درسا خانوم سال نو مبارک. تازه  نیگیاسکوله م  گمیم یوقت -

 .  یزنیحرف م یبند دار  هیخو از اون موقع تو  ش،یا -

 قبول دارم.« نمیکالم ما و گفت:»ا ونیم  دیپر تیمژگان مثل پاراز  دوباره

 ؟« ینوش جان کن ی که فحش ناموس  یبا تشر و خنده بهش گفت:»تو باز حرف زد تایم

 عشق! حقت بود.  تایم یعشق -

 کلمه. نیمتنفرم از ا ینیکنه.  شی ا شینوبت مژگان بود که ا گهیدفعه د نیا 

ترور   یکنم، جور  دایکلمه رو پ نیمن مخترع ا ینی ش،یا شیا ی...هشی شمیک  ینخودچ -
 کنم که نفهمه از کجا خورده. شی تیشخص

 .«یشیزشت م شهیحرص نخور پوستت چروک م یلی گفت:»حاال خ یبا حالت با مزه ا نایم

 کالس چه خبر؟  -

برو   ایجغد شوم بود به ما زل زده بود. ب   نیول کالس عخر از ا کهی گفت:»مرت یاخمو و حرص نفس
 شرو بکن.« سیپل  شیپ

 صبر داشته خواهر من، صبر.   -

 .«میمن رو در اورد و گفت:»مرض، خو زودتر بکن تا از شرش راحت ش یادا

 .«میانگار ارث باباش رو خورد  کرد؟ی امروز چه بد ما رو نگاه م  نیدیمثل نفس ادامه داد:»د نایم

 .  کنهی. داره حرص نوش جان مهیفعال عصبان  ال،یخ یب -

  کنه؟ی م  کاریچ گهید سی دست پل میاگه بد م،یما تازه عکسا رو واسه خودش فرستاد -

  کنه؟یم دیمن رو تحد یمن موندم با چه اعتماد به نفس  -
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دردسر نشه، ول کن تو رو   وشاین  یکرده؟ وا دتیگفت:»تحد غیج  غی وق زده و ج یبا چشم ها یدر 
 خدا.«

 ترس نداره.  نیا  ینی نشونت بدم بب سای. واشهینم  یچ یخب حاال تو هم، نترس ه -

  امی کردم. پ  دایگشتم تا بالخره شماره مورد نظرم رو پ  یکل ها،ام یرو در آوردم و رفتم تو بخش پ  میگوش
 رو به طرفشون گرفتم. ی ها رو باز کردم و گوش

 .رهیگی خندش م  ید بچه نشون ب هیبه  -

گفت:»اوه اوه اشتهاش هم چه بازه، نه؟ بچه پرو برم   کردی م نییها رو باال پا  امیکه پ یدر حال  نایم
 .« قی... نفس عم قیبزنم... نفس عم  نیهمچ

و گفت:»حاال حرص نخور جوش   د یرو از دستش قاپ  یگوش یکه شد در  دنیکش قینفس عم  مشغول
 .« یش یزشت م ،ی زنیم

 هست؟«  یچ هاشامیهم نشست کنار درسا و گفت:»حاال پ مژگان

هم  هیشروع کردن به بلند خوندن که بق ییو دوتا نهی هم بب یگرفت که مژ  یرو طور  یهم گوش درسا
 بشنون.

 .یذار ی م  ریپا رو دم ش یبچه؟ دار  یدر آورد  هیچ ای باز نیا -

 منم پا رو دمت گذاشتم؟  ؟یر یاالن تو ش ینیآها،  -

 بله. -

 .ذارهی رد شد روش پا نم  یهر ک  یطور  نی خب جمعش کن، ا -

دختر دور و برش   یو کل میقاچاق ازش گرفته بود یها از کله گنده یکی  یپارت یکه تو یبعد  عکس
روش پا   ی بودن رو براش فرستاده بودم و در جوابش گفته بودم:»گفتم که دمت رو جمع کن تا هرکس

 اره.«نذ

 با من. دنیجنگ یواسه یابچه یل یتو هنوز خ -
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.  یکرد  سینگاه به خشتکت بنداز، فکر کنم خودتو خ هیبچه ترس انداخته تو خشتکت.  نیفعال  که ا -
 . ینره دمت رو جمع کن  ادتیهه! 

 براش فرستاده بود. تایبود که م تی همون وضع یتو  بای که تقر یبعد  عکس

  ؟یذار ی نم  هیچرا از خودت ما یکنیهات استفاده ماز دوست  ؟یاهنوز بچه ینیبی م -

 روش پا گذاشتن.  هامی آخه دمت تو دست و پا بود، آبج  -

 پا گذاشتن.  یکی هه! حتما تو تار -

 .کنمی نگران نباش من واسشون راه رو روشن م  -

 بچه؟  یکنیدرازتر م   متیپات رو از گل  یدار   یادیز ی کنی حس نم -

ترس انداخته تو دلت و داره   یگیکه م  یابچه  نیدر ضمن هم گه،ید شنیخره بزرگ مها هم باالبچه  -
 پدربزرگ. کنهی بدبختت م

 ؟یگی جک م  یبچه؟ دار   هیهه، من و ترس از  -

 . کنهی نابودت م  یبچه چجور   نیهم نیو تماشا کن بب  نیبش -

بغل زدم و شروع کردم به بدم. منم دست به   حیرو که خوندن زل زدن به من که براشون توض هاام یپ
 حرف زدن.  

تا من رو از سر راهش   گشتی م یراه هیدادم نه اون، همش داشت دنبال  امینه من به اون پ گهید -
 از گور اون بلند شد.  هاشیآت نیکمکش کردا، از اولم همه ا یلیجون هم خ نایبرداره، و البته ت

و اون  گهیشمس بده من رو م  شهیپ رهی بعدم که م ایقضا  هیو باق   شنیبا هم آشنا م  یمهمون هی تو
خرفت برو بتمرگ تو خونت   ری. پیر یو معرکه گ یر ی جون سر کالس گفت، سر پ  یکه شمس  یمذخرفات 
  روساله  ست یآخه؟ دختر ب ادیبالها سرت ب نیکه ا یر ی سر پ یالوات  یپ یر یلذت ببر چرا م تیاز زندگ 

 چه به توعه شصت ساله؟

  کردن؛یرو شدم که داشتن به من نگا مروبه  نایگرد ا یهاباز و چشم  یهاال با دهنسرم رو آوردم با تا
 . دونستنی که از اول داخل ماجره بودن و م  نایو م تا یالبته درسا و مژگان و نفس، چون م
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که از  یخش خش برگ یتعجب نکردم؟ با صدا  دمیفهم یتعجب کردن؟! من چرا وقت  نقدریچرا ا نایا 
ها رد شد و به از پشت درخت  هیسا هیچرخوندم که   یها اومد، نگاهم رو به اون سمتپشت درخت 

 دانشگاه رفت.   اطیسمت ح 

 سایکه همه پسرا بودن... وا یکه نه الغر بود و نه چاق. در حد معمول نمیرو بب  کلشیتونستم ه فقط
  ارویشده بود چون اون   رید یگاه کردم، ولها نبه پشت درخت  یشتر یب  یگفتم پسر؟! با کنجکاو نم،ی بب
 فاصله گرفته بود. یادیز

  دمیرو د نا یمثل بز ا یافه یق یوقت یول دم؛ید یها تا بهشون بگم که چرو برگردوندم سمت بچه سرم
 رفت.   ادمیبه کل حرفم از 

   ن؟یکنینگاهم م یجور نیچتونه؟ چرا ا -

مثل   نیدیگفتم:»مگه جن د  یساختگ تی و کماکان زل زدن به من با عصبان گنی نم  یچ یه دمید یوقت
 کنن؟«ی ول نم یچ ینیبه من؟! د   نیبز زل زد

 غلط کردن.« یگفت:»تو آروم باش آبج یهم با خنده و ترس ساختگ نفس

 یهاقاتل نیمثله ا یعنیچنان نگاهش کردن که قشنگ به غلط کردن افتاد.  نایکه گفت، ا ونیا
 که من گفتم االنه که بزنن لهش کنن.  کردنینگاه م نیبه ا یاه ریزنج 

خنده بود. مژگان که کنار دستم   یهیبرام ما هاشونافه یق بیچرا خندم گرفته بود و عج  دونمینم
رو شروع   یبحث  هی ادی زد تو سرم و گفت:»درد، مثه بز م  یکی و  دیرو شن  زم ی نشسته بود، خنده ر

 .«  یانترک برق خندهی بعد م ندازه،ی دعوا م نارویا کنه،یم

  دمیکشیخودم رو م  کردمی رو که شروع م یبحث  هی گفتی شد. راست م شتری ب کمی حرفش خندم  با
که  دمیخندی و من م  کردنیدعوا م نایو ا میزدی حرف م میداشت یجور ن ی. همکننی دعوا م  نایکنار تا ا

 مردونه از پشت سرمون سالم کرد. یصدا هی هوی

 *** 

 : یراو
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اما   یمیقد  یهابه پشت ساختمان  گریکدیبا  شهیخورد که مثله هم شیهای به همکالس  چشمش
 . رفتندی نوساز دانشگاه م

قدم  شانیپشت قدم ها  ،یرفع کنکاو یعلت برا نیبه هم  روند،ی بود که چرا به آنجا م بیعج   شیبرا
با    شتریو ب  شتریب  خواستی م ست،ین شیب یابهانه  یکنجکاو  دانستی! اما خودش هم ممودیپیم
 دختران مرموذ آشنا شود.   نیا

  کی نیو مت  ارشی. کشناختیسعادت را م نایو م تایم  ارش،ی و ک نی قبل به خاطر رفاقتش با مت از
آشنا   شتریبا آنها ب خواستیگفته بودند، اما باز هم م شی اما آشنا، برا بهیغر یوشا یراجب ن  ییزهایچ

بود و خود    دهکه دلش را بر یشدن به درسا، دختر  کینزد یبود برا یابهانه هان یهمه ا دیشود و شا
 ! یدلدادگ  نیغافل بود از ا

تا   دیرا مناسب د  تینفره و خندانشان شد. موقع شی متوجه جمع ش دیپشت ساختمان که رس به
ما متوجه حضورش   زی ت یوشاین کهن یاز آنجا فاصله گرفت، اما غافل از ا یرا فرا خواند. فور دوستانش 

 شده بود... . 

به همراه  انیدیام ارشی و ک نیسعادت و مع نیو رامت تنینگاهشان را که به پشت سر برگرداندند، م  
 .  دندیرا پشت سر د یدوستشان، کسر 

شده بودند، از   رهی ها خخودشان همه دخترها را که با تعجب به آن یذات  طنتی با ش  نیو مع نیرامت
سرخ شود  چارهی و باعث شد دخترک ب ردیاو چشم بگ هینتوانست از نگاه عسل نی نظر گذراندند؛ اما مع

از   زیچ چی... ه ارشیدست از سر او بردارد؛ اما ک  نیرحم مع یو ب   یتا چشمان جنگل ردیبگ  ری و سر به ز
به   ازی ن  بیبود که عج ییهانگاهش از آن دست نگاه وشایبه قول ن شد،یانده نم نگاه سبز او خو

 ... نی مترجم داشت! و مت

بود   نیمت ارشیتر از ک   بیشده بود. عج رهی خبر از همه جا، خ یب  یوشایو پرسشگرانه به ن یکنجکاو با
بود که در هر   یچه؟ سواالت یتعجب از کجا؟ پرسش از برا ست؛ینگری به او م لسوفانهیگونه ف نیکه ا
را به   شما جا خوش کرده بود و مغز  یپا زیگر یدر ذهن آهو بیرفت و آمد داشت؛ اما عج یذهن
 گرفته بود.  یباز 

شده بودند    رهی که به آنها خ  تنیو م  نیها به سر آمده بود به معنگاه  نیا یکه کاسٔه صبرش برا وشاین 
 نها را به خود آورد.  تشر زد و آ 
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بود که از  ارشیاو برداشت، ک  نیکه به خود آمد و دست از قدم زدن در چشمان آتش یکس  نیاول
که در   نینشسته بود، خوشحال شد و لبخند زد، اما با آرنج مت  وشایکه در چشمان سبز ن  یاجذبه
 شد.   دایناخودآگاه در صورتش هو ینشست، اخم کوچک شیپهلو

متعجب شده بودند، با   بهیص درسا و مژگان که از حضور آن پسران به ظاهر غربه خصو دخترها
  رهیباز به دخترها خ شی از همه جا، با ن الی خیپسرها ب  یول  ستند؛ینگریها را مباز آن   مهین یدهان

 بودند. 

  کرد؛ی استادان دانشگاه بود درک نم نیترو جذاب نیتراز جوان  یکیکه  انیدیام ارش یحضور ک  وشاین
  شتریب  نایو م تای. مکردی در آنجا چه م ان،یدیچون استاد ام یو معماگونه بود که استاد بیعج   شیبرا

پاک   یساب . درسا و مژگان هم که حارشیسعادت تعجب کرده بودند تا ک  نی و رامت نیاز حضور مت 
 خبر بودند.  یداشتند و از عالم و آدم ب

  ی در دانشگاه علوم پزشک گفتندی نسبت به آنها نداشتند چه م  یشناخت  چی که ه ین یتو رام نیمت
به عنوان دانشجو، پا به آن دانشگاه نهاده بودند؟ اما   یتیهو چیداشتند که بدون ه یلیچه دل راز؟یش
و پسر عمه   ودخودشان قانع کننده بود؛ قانع کننده به اندازه ده سال صبر خ یبرا نیو رامت نیمت لیدل
از جهان فرو   دهیکه چشمش به انتظار ماند و با همان انتظار د یضیمر یصبر پدر و عمه شان،یها

دهند؛ آمده بودند تا   انی مدت پا یانتظار کهنه و طوالن  نیبست و حال آن دو آمده بودند تا به ا
 . رندیآرام گ  یرا به وصال دلشان برسانند تا قدر   انشیپسرعمه ها

که  داندیکه م د؟ یانتظار چگونه و در چه زمان به اتمام خواهد انجام نیکه ا داندی م یچه کس حال
از رنج صبر   داندیاز رنج تحمل صبِر کهنه... که م داندی سرنوشت سراسر صبر است و صبر... که م

ندارد اما سراسر صبر و رنج است... کاش سرنوشت   ی انیق آغاز و پاکه عش داندیمعشوق... که م یدور 
 ثمر نباشد...! یقلم بچرخاند که صبر معشوق ب  یجور 

 

 : وشا ین

مثل   هوی ن یاویحَ  مارستانیموجودات ناشناخته که مثل بز فرار کرده از ت نیتعجب زل زده بودم به ا با
  اریمحمد بودن که بس یو از دوست ها میشناختیجن ظاهر شدن و به ما زل زدن. دوتاشون رو که م

به  از یکه ن مه انیدی. استاد اممیبا هم نداشت یبرخورد  کیتا حاال از نزد  یاز ما خورده بودن؛ ول
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ال شد و فع هوی وجودم بود  یتو شهیکه هم یبودن؟ دل و جرعت  یاون دوتا ک یشناخت نداره، ول
  کلشینبود... ه لیهم کروکد یلیدرسا رو نخوره البته خ  ن یاز ا شتریب  لیکروکد ن یبهشون تشر زدم تا ا

با دقت نگاه کردم،   تاشونهر چند کلی ... دوباره به هنمیبب سایهم گنده نبود. وا ادی ز یخوب بود، ول 
 استپ زدم.  نیمع یرو  ی. آخر هم رورمیگیانگار دارم مجرم م کردمی با دقت نگاه م  یجور 

پشت درخت ها   شیپ قهیکه چند دق یاهیو همون سا هامونی از همکالس  یک ی... انیدیام نیمع
 شدی تو ذهنم حک م دمیدیرو که م یز یبود که چ نیام داشت ا که حافظه  ییهای از خوب  یکی. دمید

 و زل زدم بهش.  رونی اومدم ب یس یاز تو حس پل نِ یمع  اروی نیا یبود. با صدا ادمی شهیو هم

 دانشگاه ما.  طونی و البته ش با یسالم بر بانوان ز -

بازش کردم و نگاهم رو از سر تا پاش گذروندم و با لحن سرد صدام   شی خندون و ن یافهینگاه به ق هی
  طونیجناب... دوما ش  سیما به گفتن و نگفتن شما ن ییبای که مژگان ازش منتفر بود گفتم:»اوال ز

هم نداره. سوما مگه   یبلکه به شما ربط س،یبه گفتن و نگفتن شما ن  کهنی بودن ما هم عالوه بر ا
 ؟« ینه؟ مگه فضول ای میهست  بایو ز طونی ش مینی نظر بده بب ایب  میبهت گفت

نداره و از مصاحبت   یبه ما ربط می دیبرد باال و گفت:»باشه بابا باشه فهم میرو به نشونه تسل دستاش
 ؟« یکن ی م انیچرا ب ،یبر یت نم با ما لذ 

 .   یکنم که بفهم انی ب  دیبا یآخه نفهم  -

  یچه زبون یوا یکه من نشنوم گفت:»وا یلب طور  ریمن گرد شد و ز ییهمه پرو نیهاش از اچشم 
 .«  شیشی آت یدانشجوت رو جمع کن زهره ترک شدم با اون چشا نیا ای سر جدت ب ارشی! کنیداره ا

 حرف هاست؛ مخصوصا  موقع استراق سمع کردن.  نیتر از ا  زی من ت یگوش ها دونستی نم  یول 

کج   بای از پاهام انداختم و تقر یکی  یکه دست به بغل بسته بودم، همه وزنم رو رو یطور همون
  خوادیم ی جمعم  کنه؟ نچ، آدم وقت  ادیب انیدیام یم که اقاو گفتم:»اوا! مگه من مثل تو پهن ستادمیا

  رستانیدب . برهی رو به کار نم  یاگه یدرمورد خودش حرف بزنه، افعال مورد استفاده درباره شخص د
 خاله جون؟«  یچند شد یفارس

گرد شده و  یشده. با چشم ها ینگاهم کرد گفتم چ  یذهن یبرگشت مثل عقب مونده ها  نیهمچ
   ؟«ی دیمتعجب گفت:»شن
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.  کردنیها که با خنده نگاهش م نگاه به بچه  هیگشادش کردم و  یهانگاه به چشم هی سی ف پوکر
ماشاال. نکه   یآروم گفت  یل یگفتم:»نه بابا، خ یدوباره نگاهم رو بهش دوختم و با لحن مسخره کننده ا

 «  پسرم. دمیشن   نیدارم واسه هم ین یفوق زم  یروهایمن ن

ها گفت:»واه   یخاله خان باج نیمثل ا یاکه بهش انداختم با لحن مسخره یاکه یبدون توجه به ت  
 مثل تو داشته باشم.«   ییندرالیس یواه واه، من غلط بکنم نامادر 

  یبدن دست همون نامادر  دیو گفتم:»تو رو با یمنم زدم تو جاده خودمون زنهی طور م یخودمون دمید
 خاله جون.« یآدم ش یکه بشونتت لباس چرک و ظرف بشور  ندرالیس

 خاله جون.«   یمونیکه تو تنها م ندرالیس ینامادر  شی رو باز کرد و گفت:»من برم پ ششین

  لکسیر یل یرو برام  باز کرد. منم خ  ششیو ن  دیکش ارهیحرص من رو در ب  کهنیا یجونش رو برا خاله
 .« ستمیتنها ن  شمیپ ادیگفتم:»نگران نباش، فرشته مهربون م 

که صورتش رو   یگرفت و دست به کمر، درحال  یبزنمش حالت تهاجم خوامینم  گهید دیاون هم د 
 گفت:»آخه نگرانتم جوجو.« دادیمسخره تکون م

 داره خوخو.«  یبه نگران   ازی ن شتریمثل خودش دست به کمر بستم و گفتم:»عمت ب 

 رو باز کرد و گفت:»عمه ندارم، هه هه.« ششین 

عمه  می کن  کاری خاک عالم تو سرت، حاال چ یپوکر گفتم:»وا یزل زدم بهش و همونطور  سی ف وکرپ
 خوخو؟«  یندار 

   گه«ید  ادیاز دستمون بر نم  یکلش رو خاروند و گفت:»ها؟ خوب قاعدتا  کار  یحالت مسخره ا به

 .«  هیمنطق گه،یگفتم:»آره د یعاد منم

هم  نیها که نظاره گر بحث ما بودن بلند شد. من و معبزغاله  نیخنده ا یبزنه، صدا  یخواست حرف تا
بود برا خودش،    ی. اصال  وضعمیکردی ها نگاه م نیو متعجب به ا  سیو پوکر ف  م یبود ستادهیکنار هم ا

ولو شده بود قه قه   یکیهم تو بغل اون  گشونید یکی  د،یخندی ولو شده بود و م ن یرو زم شونیکی
 .  زدیم
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. با  میزنیحرف م   یدر گوش میاشت جلو دهنش و خم شد طرف من که مثال  داردستش رو گذ نیمع
 تازه شدن؟«  ایبودن من خبر نداشتم  وونهیاز اول د نایگفت:»ا یآروم و لحن مشکوک یصدا

کاره بودن، من و تو   نیا نایا ن،یرو بب ختشونیحرکت خودش رو تکرار کردم و آروم گفتم:»نه بابا ر منم
 م؟« یشومشون گرفت و بدبخت شد یهانقشه یدی. دمیخبر نداشت

 ها نگاه کرد.   دوباره به بچه ن،یبا خنده نگام کرد و با تکون دادن سرش به طرف کمی 

  مونیموجبات خنده و شاد نیآفر ن،یخدا... شما دوتا چه قدر دلقک ی... وایمژگان با خنده گفت:»وا 
 .« نینامقدس فراهم کردمکان  نیدر ا

 نیبه مع کهن یبدون ا ن،ینگاه به مع هینگاه به مژگان کردم و  هیبعد هم کر کرش رو از سر گرفت.  
 ؟« یکن یبارش م ای نگاه کنم آروم بهش گفتم:»بارش کنم 

 .« یدلت خواست بارش کن یهرچ  یاون هم با خنده و آروم گفت:»مختار  

 یکه تو یگفتم:»دلقک واقع یاخم مصنوع هیباال زدم و دست به کمر با   یرو به حالت الت هامنیآست 
 دلبندم.« دیقابل مشاهده هست مج ینگاه کن نهیآ

 .«گهیگفت:»راست م یاخم مصنوع هیهم مثل من دست به کمر زد و با  نیمع

ال  با عقل جور در  من اص  یول  ،یز یچ هیدلقکه  نیا ی رو بهش نشون دادم و گفتم:»حاال بگ نیمع
 .« ادینم

   ؟ی راست... چ -

 .«یچی پ چیرو براش باز کردم و گفتم:»پ  شمین

 *** 

با هم  ی مدت کل نیا ی. توگذشتی م میها آشنا شده بودو بچه  نیکه با مع  یهفته از روز اول چند
که از اول  میشده بود ییهاق یرفتنامون هم با هم بود. مثل رف   رونی ب یو حت  میشده بود قیرف

خودش رو تو دلمون جا کرده  یکل  هاشی باز   نیری هم که با ش نیعمرشون با هم دوست هستن. مع
 بود. 
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بود همون روز من برم خونه که به کل کنسل شد. نه به اون اولش که اصرار داشتن برم، نه به  قرار
  بیعج کهن ی. با امیایما خودمون م ایگشت و التماس پشت التماس که ننظرشون بر   هویبعدش که 
 نخودشون گفت یخبر برم، دخترها نذاشتن و گفتن وقت  یشد که پاشم ب   یقلقلک میفضول یبود و کل

که بلند نشم برم.   کردی م زیو ز یگوشم و ری توش بوده، مخصوصا  نفس که به بند ز یر ی حتما  خ انیم
 که بز نام گرفتن.   نیموجودات نازن نیدارن ا  دوس یل یکال  من رو خ

  یول اد،یکه ب  میجون بود ی. منتظر گلمیزدی ور م یو از هر در  میمعطل تو کالس نشسته بود ول
 جون.  یارزشمند گل یچه برسه زرها شهینم بمونیجلسه کوفت هم نص  نیمطمئن بودم ا

  یساعت بود الک می. ن کردمیروم رو نگاه مروبه  دیهدف تخته سف یچونم و ب  ری رو زده بودم ز دستم
 بود.   اوردهین فیمرده تشر لیذل  نیتو کالس و ا مینشسته بود

. بعد از چند گفتنیاز قرار امشب م جانی به دخترها کردم که دور هم نشسته بودن و با ه ینگاه
  یطور نیا نی خاطر هم و به رونیب  میبر میتونستی هامون کمتر شده بود و مهفته باالخره فشار درس

و   خواستی کردن م تیاذ کمی. دلم گهید یجا هیداشتن. کماکان نگاهم به اونا بود و فکرم  جانیه
. دیرسی به فکرم نم  یچی ه یکنم؛ ول یدرونم رو سرشون خال  یهابودن که کرم   نهیگذ نیدخترها بهتر

کش   ثانهیخب شمیکلم روشن شد و ن یالمپ گنده پر مصرف باال هینفس خورد  ینگاهم که به مانتو
 اومد.

 اومده.«  شیسوال مهم برام پ  هیگفتم:»بچه ها  یجد  یلیچونم برداشتم و خ ریرو از ز دستم

  شیسوال مهم براش پ ایو اسکل کردنه،   یدرحال کرم رسان ایهم که  نیغر غر  کنون گفت:»ا نایم 
 . بنال.«  ادیم

  ه؟یبنال چ  تیشخص یب -

 زر بزن.  -

 .  تهیشگیاون که کار هم  -

 گل لگد کن.    -

 . کنمی من تو کارت دخالت نم -
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 بخور.  زیچ -

 . زنمی تو دست نم  یمن به غذا -

 ور ور کن.   -

 نفس دارم؟    یبه کارها  کاریمن چ -

 .مییرا گل بنما شهیانددر تاالن  می داد حیترج  دیکش تایکه م یکه با داد میدادیادامه م  میداشت کماکان

 تو هم مثل بچه آدم حرفت رو بزن.    وشاین گه،یبسه د -

بپوشم  یهس که... من امشب چ  نیاومد ا شی که برام پ یکه زدن نداره. سوال مهم نیدادا ا  یاوک -
 ها؟ دخمل 

 کمیبود.  که از پوکر پوکرتر شده هاشونافه یرو به عرض صورتم باز کرده بودم و زل زده بودم به ق شمین
 رو پرت کردن تو کلم.    فشونیبارم کردن و ک یچ هیهرکدوم  میکه به هم نگاه کرد

 :»کفن من رو بپوش  گلم، نظرت؟« نفس 

 .«  یزنی صاحابت که داعم زر م  یکنه تو اون گلو ب ری:»حناق گ تایم

 ببم.«  راهی فحش و بد و ب فی:»حنایم

 سوالش.« نیاعصاب ما رو با ا نیکنه ا ورتمهی دیبا میو برگرد می:»تا برمژگان

به بهمون نگاه کرد، در آخر   کمیبگه.  یز یچ هیاون هم  میبه درسا و منتظر بود  میمون زل زده بود همه
  یبرا ذارهی شرف مرف نم  کنهی عقل خو نداره دهن وا م شم،ی دهن به دهن نم نیگفت:»من با ا

 آدم.«

تخته  یچونم و مشغول تماشا   ری دوباره دستم رو زدم ز زنون که ته مونده همون خنده بود،  استارت
 من بود، شدم.   ندهیمثل آ  ییجورا هیکه  یدیسف

 *** 

 .  هیخاطره خشک ه،یزد، خاطره خشک یکوچه ها داد م  یبود که تو  یکی  کاش



 چشمانش  الیخ

55 
 

و   سهیتو ک ختمیری کهنه هم ندارند را م ییکه ارزش گرفتن دمپا ییوقت همه خاطراتم را، همان ها آن
 رد کارش.    رفت ی به او، م دادمیم

 است.   مت ینمک هم غن یکه عوض کردنش با مشت  یخاطرات همان

 *** 

  یهام رو تولباس  یکی  یکیمشغول انتخاب لباس واسه شب بودم.  کردم،یم ر ی که تو افق س یحال  در
 یاومد جلو مینکاربو یآب یمانتو  هوی. زدمی و هر کدوم که خوب نبود رو کنار م  کردمی ذهنم تجسم م

رو به  هامدست کرده بودم،  دایلباس مناسبم رو پ کهنیچشمم و رقص بابا کرم برام رفت. ذوق زده از ا
 دوباره باز شد.  شمیو ن  دمیهم کوب

اومد نشست کنارم و   یها کردم و دوباره دست زدم که مژگان فور متعجب بچه یهانگاه به صورت  هی
برداشت و مبهوت   میشون یپ پیکه تبم رو چک کنه. دستش رو از رو میشونیدستش رو گذاشت رو پ

   اره؟«ی در م یگفت:»تب هم که نداره. پس چرا داره شاسکول باز 

نگاه خطرستناک بهشون گفتم:»هر هر، مگه   هیو دوستاش که بلند شد، برگشتم با  نیخنده مع یصدا
  ن؟«یخندی کرد که م فیما رو تعر نامه ش  یزندگ

و   دمیکش یحسن بلند شد. پوفعرعر خرمش  یدوتا درشت بار مژگان هم بکنم که صدا هی برگشتم
 . رون ی رو از توش بکشم ب میام تا گوشدستم رو تا آخر چپوندم تو کوله 

  دونستمیگذاشته بودم، م  یبه خصوص یهاآهنگ میداشتنخاص و دوست  یهامخاطب  یبرا چون
دکمه اتصال رو فشار   یمعطل  یاز جانم بود. ب زتر ی آهنگ هم مخصوص خواهر عز نی. ازنهیم زنگ  یک

 گفتم:»بنال خر من.«  یحال یدادم و با ب 

نشستم سر جام و آب دهنم رو   خیوق زده س یهاتو گوشم، با چشم دیچ یطلبکار مامان پ یصدا تا
 یصدا گهیمن خفه خون گرفت و د یمژگان شد. با چشم غره زیر یقورت دادم که باعث خنده

مامان  یهادهنش و حواسم رو به حرف  یدستم رو گذاشتم رو یمحکم کار  ی. براومدیش ن خنده
 دادم.

جواب   یسر کالس گوش یچه طرز حرف زدن با خواهرته؟ واسه چ نیخانم! ا وشایسالم ن کیعل -
 ؟یدیم
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  یم ول بپرس خوب... االن سر کالس  یکی  یکی وسط نطق کردنش و گفتم:»مامان جان   دمیپر یجهش
 بود؟«    یچ تی. سوال بعدومدهیاستادمون ن

 ومده؟ یآها! حاال چرا ن -

 خو اسک...  -

و همون جا خفه شد. تازه   ومدین رونیآرنج مژگان که فرود اومد تو پهلوم حرفم کامل از دهنم ب با
 بهش بگم اسکل.  خواستمی و م زنمی دارم با مامان حرف م دمیفهم

 .«گهیرو که ندارم... حتما کار داشته د  شیمن، برنامه کار دهیمامان فهم ین یگفتم:» محتاط

 چه خبر؟  گهیآها! د -

 خ... یعروس -

» آخ « هم از تو دهنم در رفت که  هیتو پهلوم که عالوه بر نصفه موندن نطقم  دی آرنجش رو کوب دوباره
 ه؟« یک  یشد؟ عروس یگفت:»چ  یمامان فور 

در هم   یافهیبذاره کف دستم. با ق اره یرو در ب مه یکل دمیبگم برنج بود شفته شد، که واقعا ترس خواستم
شدم، به مامان  دهیبه گوشت کوب لیکه کوفته شد تو پهلوم و تبدبود   یهمون آرنج یکه نشونه

زنگ زد   ددخترش بو  یعروس ت،یی زن دا نیخانم بود، دختر خاله مه  نیآها! شه ؟ی گفتم:»ها؟ عروس
 ما رو دعوت کرد.« 

 دخترش دعوتمون کنه؟  یعروس یبخواد برا  شناسهی ! اون اصال  ما رو من؟یشه  -

 ... . گهیکه زنگ زد به من د شناسهی حتما  م  -

 ... .گهیآها! حتما د -

 استادمون اومد.   ؟یندار  یکار  گهید یمام -

 زنگ زدم. خدافظ.  یرفت واسه چ  ادمیباشه برو. اصال   -

 .یبا یبا -
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مژگان که مثل بوقلمون پا به ماه  یمشت خوابوندم تو کله  یاپس کله هیرو قطع کردم و   یگوش
حسن  خرمش یهم بزنم که دوباره صدا گهید یکیش که بلند شد، خواستم خنده ی. صدادیخندیم

 آدم حرف بزنم. یمثل بچه  دیهس با ادیدوباره مامان باشه، ز کهنیبلند شد و چون امکان ا

 و مکث گفتم:»بله؟«  نهیتمان با

فحش بلد    یو هرچ دمیکش یانفس آسوده  یتو گوش دیچ یکه پ  لیمنحوس و خنده اون کروکد یصدا
 بودم تو دلم نثارش کرم. 

 . یاله  رنیکوفت، دهنت رو گل بگ -

 ؟« یزنی شده مثل آدم حرف م  یخنده و نفس نفس گفت:»چ با

 ؟ یزنی زنگ م  یه یگیم  یگفتم تنوع بدم. حاال چ زدمی ها حرف ممثل فرشته  گهیآره د -

 میرفت بهت بگه شب دار ادشیمامان حرف بزنه  یذار ینم  یزنی زبونت از بس حرف م  نیتو که با ا -
 .  رازی ش میایم

   ؟یواسه چ  رازیش  راز؟ی ش -

 . کاسی رفته؟ امشب تولد آرن  ادتی -

 . کای ر نیچه برسه به ا سی ن ادمیمن تولد خودم هم  ه؟یک  کای ر کا؟یر -

 . ری هم بگ یز یچ  یعروسک هی ی ل یعمه ل یخونه  میکه با هم بر ای اوف کم ور بزن، شب زود ب -

  یزحمت الک   امینم  یوقت  ام؟یب  خوامی گفته من م یاصال  ک اده،یسرعتت ز میشو با هم بر  ادهیهو پ -
 نکش. 

بگم   ارمی ب یه ابعدم چه بهون د،یکه با یدونیم ،ی ایب  دی. مامان گفته باار یدر ن  یخر باز  وشاین -
 ... .یز یچ هیحاال خونه بود  ومده؟ین

 تو خونه. میساده، بگو مرده جنازش هم قاب کرد یلیبهونه خ  هی -
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 زدم ی حرف م  تایمن بود و مثال  داشت با م  یرو گفتم نفس که حواسش به حرف ها  نیا تا
 گفت:»زبونت الل انشال... .«

 کرگدن هم از اون ور گفت:»بشمار.« نیمع نیا

 بلندتر.«   ادیصدا نم ای با خنده گفت:»اول گشونید یکی

خنده. منم نه گذاشتم نه برداشتم برگشتم سمتش و گفتم:»تو حرف نزن   ریترتر همه شون زدن ز بعدم
 .« تی پاراز

 عمته.  تیپاراز -

 کوچولو.   یلیوت ختفا   یسر  کیبا  نم،ی بی جور م هیتو و عمم نداره که، من شما رو  -

 یبود چ دهیگاو هنوز نفهم  نیاون مع ی خنده، ول ریبلند زدن ز گمی م یگرفتن چ یها که فور  بچه
. خواست  گمی م  یچ دیکه فک کرد فهم کمیها در نوسان بود. من و بچه نی بارش کردم. نگاهش ب

. خوبه  شعوری ب یشعور یب  یل یمسخره ترش کرده بود، گفت:»خ یلیکه خ  یساختگ  تی با جد یبخنده ول 
 کنم؟« سهیمقا لوگرمیمنم تو رو با ک

 شکلک مسخره در آوردم و نگاهم رو ازش گرفتم.   هی براش

نشد،   بمیکه نص یز ی تنها چ یاون پشت جون داد گرفتم در گوشم، ول یکه ناز  نیرو با احتمال ا میگوش
برا  یاسوژه هیحاال  یو مجبور بشم برم؛ ول  ارمیرده که نتونم بهونه ب بود. نکبت قطع ک یاز ناز  یآثار 

 . دمیکه ده تا جواب م کننی بارم م کهی که، فوقش دو تا ت شهینم یز ی چ رمی خنده هس م

.  رونیب میبر  میخوای اومد امشب با بچه ها م ادمیچونم بود و تو افق بودم که   ریمعمول دستم ز طبق
 شد؟   یچ  یدی! دیددم ه یا

 تونمی که نم نیا هیحاو  امیپ هیبدم.   امیمجبور بودم براش پ  دهی جواب نم گهیاالن د دونستمیم چون
گذاشتم تا اون هم به من  مایحالت هواپ یرو رو میواجب دارم، براش فرستادم و گوش یلی برم و کار خ

 نداشته باشه.  یدسترس

هام شدم. به عکس  دنیشروع کردم و مشغول د یاز گالر  م،یرفتم سراغ گوش  کارمی ب  یلیخ دمید
تا   گذروندمی ها رو معکس  یکی ی کی داخلش شدم و  دمیکه رس میدوست داشتن یهاعکس  یپوشه
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که من   یهم بود. عکس میگوش یدوسش داشتم و بک گراند اصل یلیکه خ یابه عکس دو نفره دمیرس
 رونیو ازم خواسته بود ب  م یآباد گرفته بود فیرفته بود باغ عف  یپیکه اک یروز  انیدیمو استاد ا
 صداش کنم.   ارشیدانشگاه ک

  یدستم رو دنیو خوشحال بودن. با کش کردنینگاه م نیکه با لبخند به دورب  یادو نفره  عکس
من رو   بی که عج ییهاچند روز غرقش شدم. چشم نیهاش زوم کردم و مثل اچشم یاش روصفحه

 که برام مفهوم نبود.   نداختیم  ییهاطرات خا ادیبه 

بود که از   یدرحال  نیو ا میبود یمی شده بود و با هم صم  کیبهم نزد یب یچند روز به طور عج نیا یتو
که بذارم به   ینه طور  یشده بودم که بهش محل نذارم. ازش خوشم اومده بود، ول  خیطرف مژگان توب 

خوش   یکنجکاوم کرده بود بهش رو نی و هم زدیشه. برام آشنا م کینزد م یب یغ ری نفوذ ناپذ وارید
 .میساعت با هم قهر بود هیمژگان دعوام کرد و به مدت  ینشون بدم که کل

بودم. داغ  دهیازشون حرف کش یاطالعات کسب کرده بودم و حساب  ارشیو ک  نیهم از مع یکل
به   یبه خاطر پسر عمو بودنشون بود؛ ول  ن،یو مع ارشیک هیل یبود که شباهت فام نیهم ا نشیتر

 .دادنی بروز نم زیدانشگاه چ طی خاطر مح

کالس پرت شده بود و با باز شدن در، حواسم سر جاش اومد. با وارد شدن  ط یبه کل از مح  حواسم
  نن،یبلند نشدم تا اونا بش یارزشمند تنبل  لیمن به دل یها از جاشون بلند شدن، ول دانشگاه بچه  ریمد
که گالب امروز   ردخورده زر زد اعالم ک  هی کهن ینداشت. بعد از ا دیبه من د میآخر بود فیه چون ردالبت

 . میو تا ساعت درس بعدسمون آزاد هست ادیکال  نم

  غی ج یبرا  یمن حال ینه؛ ول ایکه تو کالس بمونن  کردنی داشتن دعوا م غیج غ یج  یبعد از کل هابچه 
که چرا  کردمی و گالب رو مسخره م کردمی م  یخوشحال  یود کلب ینداشتم اگه در حالت عاد  غیج
بودم.  فتهزود رس گر  یافسردگ نمیشب قرار بود اون قوم مغول رو بب کهن یاالن به خاطر ا یول ومده؛ین

 جوابش رو بدم، نبودم.  زدیتو حال خودم غرق بودم و اصال  متوجه مژگان که داشت بال بال م

 که اسم من رو به زبون آورد به اون سمت نگاه کردم.  یورود پسر  با

 ؟ یخانم محمد -

 .« نجامیکنه دستم رو بلند کردم و گفتم:»بله؟ ا دامی تر پراحت  کهن یا یبرا
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دفترشون   یتو انیدیگفت:»استاد ام رونی ب رفتیکه م  یداخت و درحالبهم ان  یهم نگاه پسره
 کارتون دارن.« 

زد. استاد  رونی ب یپونصد یسکه یهام هم اندازهموالنا شده بود چشم یبر دهنم  که غار عل عالوه
 جلل جالب!   ایدفترش کارم داره؟  یتو انیدیام

زل زدم. از    د،یکشیداشت نقشه قتلم رو م خشن مژگان که یهانگاه به دخترها کردم و تو چشم هی
 یتو ی دلش به حالم بسوزه. اومد نشست کنارم و زرت دیها به خودم گرفتم تا شامظلوم  افهیاون ق

 .« ایری که آخم در اومد. بدون توجه به آخم گفت:»حقته اورانگوتان! نم دیساق پام کوب

 تا چشت دراد چلغوز.« رمی. ممونی تر زدم تو پاش و گفتم:»حقه عمته ممحکم  ی کی نکردم  ینامرد منم

 از صفاتته! کجا؟«  یو گفت:»چلغوز   دیمال کمی رو   پاش

 کنارم برداشتم و گفتم:»خونه آقا شجاع.« یرو از رو صندل فمیک

  ارشیر کزدم و راه دفت رونی و از کالس ب یتوجه به جمع و نگاهاشون راه افتادم سمت در خروج  بدون
استاد  نیداشته باشه، ا تونهی م کارمی چ ارشیکه ک کردم ی فکر م نیگرفتم. داشتم به ا شیرو در پ 

 .دمید  ارشی در دفترک یافکار بودم که خودم رو جلو نیهم ی! تویمرموز و البته... دوست داشتن

جذاب و اگور پگورم که  قی رف  تنیدستم رو بردم باال که در اتاقش رو بزنم در باز شد و قامت م تا
لحظه از حضورش هول شدم و به  هیدرگاه در ظاهر شد.  یبود، تو هامی خراب کار  یه یپا یحساب 
 .  دمیاون کوب یدر، تو کله یجا

کردم. هول شروع   میرو براش باز کردم و دستم رو پشت سرم قا شمیکه ن کردی منگ نگاهم م داشت
اشتباه  نیدر شما رو با مت  ی! اشتباه شد آقایوا ینم رو نگرفتم:»اکردم به ور ور کردن و دوباره جلو زبو

 گرفتم.«

اتاق بودن بلند شد مه به احتمال هزار   یکه تو یخنده دو نفر  یکه من زدم صدا یامفت ی یحرف ها با
 بودن.  ن یو رامت ارشی درصد ک
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  ن،یاتاق که شدم رامت در کنار رفت تا من داخل بشم. داخل یاز بهت در اومد و با خنده از جلو نیمت
  شماری ب یهای نشسته بود و لبخندش نشون از سوت  ارش یاتاق ک یساده یمبل ها یرو تن یبرادر م
 .دادی م یزندگ  یمن تو

  میبر نیبود، گفت:»مت ستادیکه پشت سر من ا نیبلند شد و رو به مت نیننشسته بودم که رامت هنوز
 کار داره.« گهیکه د  ارشمیها؟ ک گهید

 .میاره دادا پاشو بر -

برگشت و رو به در گفت:»خدا   طنت ی که با ش رونی خواست بره ب  نیهم بلند شد و قبل از مت نیرامت
 .« نیمت ینگه دارت آقا

 رفتن.  رونی خورد و از در ب نیاز مت یپس گردن  هیکه کرد،  یز ی با خنده ر بعدم

تا نگاهم رو باال آوردم متوجه  زدم،ی غر مو  دادمی لب به خودم فحش م ری ز یجور همون منم
نگاهم   یجور  شهینگاهش بود. مثل هم یتو یحالت خاص  هیشدم که  ارشی ک بیعج یهاچشم

نگاهش  یبرق تو یول م؛یدیمدت هم رو د یکه بعد از کل میهست یمیقد یانگار دو تا آشنا  کردیم
هام و چشم دیکش ری که مغزم ت  ادیب  ادمی به ذهنم فشار آوردم تا  قدرنیو آشنا بود. ا بیعج  یادیز
 رفت.   یاهیس

  هویشده بود.   یکنم و ذهنم عصب داشیپ تونستمی نم یول گشتم،ی م یمیقد یخاطره هیدنبال  انگار
  یو رفت تو دیهام دوچشم یچهار، پنج ساله از جلو  یدختر بچه  هیچشمم،   یصحنه اومد جلو هی

و سر به سرش   اوردیدختره رو درم  غیو پسره مدام ج  کردنی م  یپسر ده، دوازده ساله. باهم باز  هیبغل 
  هی... شبیلی... خ یلیکه خ  ییپسر چشم سبز. چشم ها هیدختر بچه ناز و ملوس با  هی. گذاشتیم

 ها بود. هم خود اون چشم دیبود، شا  ارشیک یهاچشم

هاش به رقص در  چشم یشدم که تو یای م، متوجه نگرانهاش باال آوردچشم  دنید یرو که برا سرم
 بودم.    نیرفت و اگه خودم رو نگرفته بودم پخش زم  جیلحظه سرم گ هیاومده بود. 

 هیترسونده بودم.  بی پرده چشمم ظاهر شد که عج یرو   یمیقد یهانما یمثل س ییهاصحنه   دوباره
معلوم نبود،   افشیکه ق یپسر  هیبغل  یهم بودن، تو یبود... دوتا دختر بچه که کپ کیاتاق تار

که  ی . حالم بد بود و هر لحظه ممکن بود از ترسکردنی م هیکرده بودن و گر میخودشون رو قا
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نبود، قطعا    زدی که نگران صدام م ارشیک یدلم افتاده بود، غش کنم. اگه صدا یدونم از کجا توی نم
 .  اوردیازش فرار کنم، از پا درم م تونستمی نم  که یترس

که دستش  یآب وانیزمان حال. ل   یبود و اومدم تو ستادهیکه نگران جلوم ا ارشی رو دادم به ک حواسم
  کمیزبونم رفت. حالم که   ریقند ز نی ریکه خوردم، طعم ش   یلرزون ازش گرفتم و کم یهابود رو با دست 
 سرم دوباره اکو شد. یتو ارشینگران ک یجا اومد،صدا

 دختر خوب؟ حالت خوبه؟  یشد یچ -

 اومد رونیکلمه از دهنم ب هیشک و ترس سر تکون دادم و فقط  با

 خو... خوبم! -

 بچه! چت شد؟«   دمینشست و گفت:»ترس زشی راحت شد پشت م  کمیکه  الشیخ

 فکر کنم فشارم افت کرد.  یچ ی... هیه -

 مونیپش ینگفت. خواستم بگم هفت جد و آبادته؛ ول یز یبهم انداخت و چ «ینگاه »خر خودت هی
 برم.   رونیدادم هرچه زودتر از اتاقش ب  حیشدم و ترج 

صدام رو صاف کردم و بدون نگاه کردن تو چشم هاش  چونمش،یهم زودتر فرار کنم هم بپ  کهن یا یبرا
 ن؟« یداشت یگفتم:»خوب... با من کار 

 رفت کال ... صبر کن.« ادمیو گفت:»آخ!   زشیم یرو خم کرد رو  سرش

به سمتم گرفت. بلند   شیشگیهم  یروش با لبخندها یز ی کاغذ کوچولو برداشت و بعد از نوشتن چ  هی
  یحدس نی دستم که نگاه کردم اول یو کاغذ رو ازش گرفتم. به کاغذ تو ستادمی ا زشیم یشدم و جلو

 . شناختمی بود که نم ییبود که آدرس جا نیکه تونستم بزنم ا

 .« گهید نیا ی ب دیکه با ییآدرس جا م؟یتعجب نگاهش کردم که با خنده گفت:»شب با هم قرار ندار با

 همه راه اومدم؟ نیبود من ا  یچه کار  م،یگرفتیم  نیاز مع یآها مرس  -

  نیایت دادم گفتم بزحم نیهم یرو نداره برا  نجایآدرس ا نیکرد خندش رو بخوره و گفت:»مع یسع
 .« نجایا
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 من برم؟  سی ن یزحمت  گهیآها! خوب د -

  دمیفهم دم یخندونش که رس یهاکه به حرف خودم فکر کردم سرم رو آروم باال آوردم و به چشم  کمی
 نبودم که... . نجایداشت االن ا یمن تموم یهای که سوت

از نگاهش چشم گرفتم و  یسرسر  یخدافظ هیگذاشتم و با  فمی ک کیکوچ بی ج  یتو عیرو سر کاغذ
تا حالم جا   دمیکش  قینفس نسبتا  عم هیدادم و  هیتک  واریزدم. در رو که پشت سرم بستم به د رونیب
 . ادیب

  یزدم رو  کمیرنگ صورتم در چه حاله. با دست  نمی در آوردم تا بب فمیک یرو از تو  کمیکوچ ینهیآ
دوشم مرتب   یرو رو فمی و حالم که مطمئن شدم ک که داشت، بپره. از صورتم  یکم یهام تا زردگونه

 مغولاالن اون قوم   یسومال یفرار کرده ها تیکردم و به سمت سلف راه افتادم. با توجه به ماه
 .  لومبوننینشستن تو سلف و دارن م

  یشونیپ یکنم. اونا هم که ماشال... مثل آهو داشونیسرم رو چرخوندم که پ  کمی  دمیسلف که رس به
که  یمکان هستن. دور هم نشسته بودن و داشتن به موضوع  هی یهانی ترع یضا شهیهم دیسف
.  زننیحرف م   یراجب چ نمی. آروم راه افتادم سمتشون تا ببدنیخندی م گفت،ی داشت م شونیکی

 نگه.   یز ی که بهش عالمت دادم چ بود  نایکه حضورم رو حس کرد، م یکس نی اول دم یبهشون که رس

هاش که دقت کردم  . به حرف دنیخندی و اونا بهش م   زدیطبق معمول داشت ور رو حرف م مژگان
 . کنهی م بتیغ  ارشیطبق معمول داره راجب من و ک دمید

بازتر از حد   ششیچشم غره براش رفتم که ن هیخواست زر بزنه و بهش بفهمونه خفه شه که  نایم
که  شدی نم فشی حر  یکه خفه شه، ول ومدی هم داشت برا مژگان چشم و ابرو م تایمعمول شد. م

 هاش گوش دادم.و به حرف  ستادمیا ی. منم دست به بغل پشت سر مژ شدی نم

  دیچشم سف نیپاشد رفت؟ مگه من به ا یچ ینیشده،  بیغر بیعج دا  یهم که جد  وشاین نیا -
 ن نپلکه؟ نگفتم دور و بر او

  نیدهنش رو نبست. آخر هم همچ لیگور نیکرد و ا مونیهم که خودش رو اون وسط قشنگ م تایم
 .دمی بدبخت گرخ یتایم یکه من جا  دیبهش توپ

 چه مرگته؟  ؟یکه چ یار یبرا من ادا در م مونیمثل م  یه ه؟یها؟ چ -
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دست خودم با برخورد با   یول   ره،یخفه خون بگ دیاش تا شا زدم پس کله  ی کی نکردم  ینامرد منم
 اون نخود مغز. یدرد گرفت چه برسه به کله کمیموهاش  یره یگ

رو هم   فمی کنارش ولو کردم. ک یصندل یرو باز کردم و بدون توجه به نگاه خشنش خودم رو رو شمین
 پاره شدنش بودم.  رو از بس کش داده بودم منتظر شمیپرت کردم تو بغل درسا که اون سمتم بود. ن

 که گرز رستمه.« سی دست ن وون،یح یشعور یب  یل یگفت:»خ تی با اخم و عصبان یمژ 

با لب و دهنم شدم تا   یها بهم زل زده بود، مشغول باز که مثل قاتل یگرام وانی توجه به اون ح بدون
 از احتمال پاره شدنش کاسته بشه.

که  رهی و قهوه بگ کیگفتم بره برام ک  نایبه م ییبا لب و دهنم که خسته شدم، با تموم پرو یباز  از
بهش بگه تو   ستین  یکی با چشم غره بلند شد رفت.  دار،ینه چندان پا یبلومبونم. اون هم در آرامش

 ؟ یکنی م یچرا اعصاب خودت رو خط خط  یر یکه م

 .ویشروع کرد به صدا دادن. البته صد رحمت به راد ویمثله راد د،ید کاری هم که من رو ب نفس

  یاگه کار   اورد؟یبال مال که سرت ن  د؟یهمه طول کش نی گفت؟ چرا ا یداشت؟ چ کارتی ! چینگفت -
 کرده بگو زنگ بزنم عاقد آشنا دارم تا داغه بندازمت بهش. 

  یچه واکنش  ،یود کو براش مهم نب زدی مژگان تند تند حرف م یو عصب  رهیخ یهاتوجه به نگاه  بدون
تو حرفش و   دمیپر یتو دامنم، مثل چ ندازهیبچه هم م هیاالن  نیولش کنم هم دمی. ددهینشون م
  ه؟یا هی مال چه صغ هیواسه خودت مثل وروره جادو؟ بال چ یگ یم ی. چمیبا هم بر نییپا  ای گفتم:»ب

 .« گهیواسه قرار شب آدرس داد د

چرا رنگت   ؟یاومد ریهمه د نیا کردی نگام کرد و گفت:»مگه داشت تو گوگل سرچ م  مشکوک
 ده؟« یپر

 که... .« دهیصورتم و گفتم:»رنگم؟ نه نپر  یرو گرفتم جلو امنهیآ

 ... بهترم شد.«ایهام و گفتم:»ب لپ یضربه زدم رو دوتا

که چه خبره   اوردمیدم سر در م اول خو دیهام بدونن. باها و ترساز کابوس  یز یها چبچه  خواستمی نم
  گفتم؟ی رو به اونا م  یچ دونستمی . تا خودم نم گفتمی بعد به اونا م 
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  یطور نیگفتم:»حتما چون صبحانه نخوردم ا  دیکاویکنجکاو مژگان که صورتم رو م یهابه چشم رو
 شده.«

مثل   یم رو جلوم گذاشت. فور مورد عالقه یو قهوه  کی اومد و با غرغر ک نایبگه که م یز ی چ خواست
 و قهوه و ِد بخور.  کی افتادم به جون ک یفرار کردگان سومال 

  ینی دم؟یبود که د یگنگ چ ری که اون تصاو کردمیفکر م نیبه ا خوردمیکه داشتم م یجور همون
  ایقضا نیخاطرات باشه و به هم  نیترسم از عنکبوت به هم کردمی گم شدم؟ حس م میبچگ یتو

 بغلش بودن؟  یکه تو یپسر  اون یحت  ایبود؟   یدختره ک  یکی برگرده. پس اون 

  ادتی یمژ  گمیبود رو به مژگان گفتم:»م دیکه از من بع یآروم یو با صدا دمیاز خوردن کش دست
 گم شده باشم؟«  یتو بچگ یزمان هیمن  ادینم

 ؟« ی تو بچگ ؟یگرد گفت:»گم شده باش یهاتعجب و چشم  با

 اومد.  ادتی د یفکر کن شا کمیاره  -

که گذشت با همون اخم  قهی. چند دقکردی زل زده بود و داشت فکر م  زیم یرو یانقطه هیاخم به  با
 مقدمهی و ب  ییهوی. یوقت گم نشد چیبودم، ه  قیو با تورف ادیم ادمیکه من  ییگفت» نه، تا اونجا

 وش؟« ین  یگیم یچ

 ولش کن.   یچ یه -

سر   یچپ پالس بودم. افکار ب یمعروف عل یم سرگرم کردم و تو کوچه و قهوه  کی با کخودم رو   دوباره
 .  رفتی سرم رژه م  یو مدام تو  داشتینمو ته دست از سرم بر 

 یازهرا ست. با المپ گنده ن ینازن دهینه و بهم جواب م ا یکه امکان داره بدونه من گم شدم  یکس تنها
آوردم. تا روشنش کردم   رونی رو ب میو گوش  فمیک یسرم روشن شده بود، دست کردم تو  یکه باال

تند   هاش  امی توجه به پ  ینبود. ب دیجز فحش و تهد یز یزهرا اومد که چ نیچندتا اس ام اس از نازن
جز قبول کردنش   یشرط داره که چاره ا هی یول  امی:»میحاو   یامی و پ دمیکش بوردیک یتند دستم رو رو

 .« یمجبورم کن  یتون ینم یدونیم  امی . اگه نخوام بیندار 
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برام   ارشیبا اسم استاد ک یامیرو دوباره خاموش کنم که پ  میارسال رو که زدم، خواستم گوش دکمه
 مشغول شدم.  هاشام یبازش کردم و به خوندن پ  یاومد. فور 

و البته کم رو، مزاحم شدم بگم قرار امشب ساعت هشت هست. اگر هم که   طونی سالم خانم ش -
 .نیکه راحت باش   نیایب نی با مع  نیدوست داشت

 .دمیکش  بوردیک  یزدم و دستم رو رو  یطانیلبخند ش  هی

چرا  نیاگه آدرس داد ن؟یچرا آدرس داد میایب  نیسالم جناب مزاحم و البته پرو! اگه قرار باشه با مع -
 م؟ یایان ب خ  نیبا مع

 . دیبهم رس امشیاسمش سبز شد و پ یجلو رهیکه دا دینکش  هیثان به

 . من اشتباه کردم!دیباشه باشه هرجور راحت -

 . دیها نکناشتباه نیاز ا گهید د، یمعلومه اشتباه کرد -

 گذاشتمش.  زیم یرو خاموش کردم و رو می رو که زدم،  گوش سند

و   میبه صندل دمیچسب  یچهار تا وزغ بهم زل زدن. با ترس ساختگ نیع دمیسرم رو که باال آوردم، د 
از   تی ها فرار کردن. زنگ بزنم سازمان حماخود خدا، وزغ   ایروم و گفتم:»رو مثل سپر گرفتم روبه  فمیک

 جمعشون کنه.« ادیوزغان فرار کرده ب 

که پارچه قرمز جلوشون   کردنینگاهم م  یوحش یوهااز حالت وزغ خارج شده بودن و مثل گا  گهید
  میانداختم جلوشون و با همون ترس الک یش یدرسا رو گرفتم و به صورت نما ی. بازویگرفته باش 
 آروز دارم.«  یتره، من هنوز کلخوشمزه  نیرو بخور  نیا نیایگفتم:»

  یدسته صندل بی، نصفراوانش تی اسکول لیکوبوند تو کمرم که به دل یکیحرفم تموم شد درسا  تا
 شد.

 .« ستنیخور ن  زیچ  نایا خورنت،ی آرام باش نم وانیو گفتم:»اله اله ح دمیتر بهش خند تر

 .چهی پام بپ یتو یزانوم و باعث شد درد بد ینافرم زد تو یخبر   یاز خدا ب هی که  دمیخندیمز یر  زیر

 شعورا؟«یبود ب  یزانوم و خشن طور گفتم:»کدوم االغ یدستم رو گذاشتم رو زی م ری شدم از ز خم
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. زانوم رو  کردنی که به پشمشون هم حسابم نکردن دست به بغل زده بودن و به من نگاه م یدرحال 
بسته بودم. دست از مالش پام برداشتم و پوکر   راه،یرو به رگ بار فحش و بد و ب   نایو ا  دمیمالیم
 زل زدم بهشون.   سیف

به آرامش دعوتم کرد   تایخواستم بلند شم بزنم از هفت جا خوردشون کنم که م اوردم، ی سر طاقت ن آخر
 . نمی و خواست که مثل بچه آدم سر جام بش

بود بهت اس   یرفته. ک  ادمیهم که دست بردار نبود، دست به بغل و اخم آلود گفت:»فکر نکن  مژگان
 بده.«  حیتوض ؟یدیام اس داد خند

 . دادنیتکون م دییتا یها فقط سرشون رو به نشونهدالتون نیچهارتا هم ع اون

 نا؟«یا م یتو ت یطرف من بود گفتم:»تو هم رفت شهیکه هم تایعجز رو به م با

 گفت:»با اجازه بزرگ تر ها، بله.« یاو مسخره  یو با خجالت ساختگ  نیی رو انداخت پا  سرش

 یبرگردوندم و ادا  ی. سرم رو با حالت چندشدادنیمبهش نشون  کیو عالمت ال دنیخندی م  آروم
 .«  دهیاوق زدن در آوردم و گفتم:»مرگ انگار داره به شوهرش بله م

 هم دلت بخواد« یل یهم با خنده گفت:»کوفت خ نفس

 .«خوادی حدقه چرخوندم و گفتم:»حاال فعال که نم یرو تو هامچشم

و مسخره گفت:»خودم   یشونم حلقه کرد و با لودگاستفاده کرد و دستش رو دور  تیهم از موقع درسا
 .« یطرفتم آبج 

تو که از صدتا   یصد سال نباش  خوام ی م یاز خودم دور کردم و گفتم:»ا یرو با حلت چندش دستش
 .«یدشمن بدتر 

ام شدت  از بازوم گرفت که خنده یشگون یخنده، و ریز میها زداش با بچه بدون توجه به چشم غره بعدم
  میکتاب مژگان رو بردارم بخونم که درسا از حواس پرت زی گرفت. با همون خنده خم شدم از رو م

 . دیقاپ زیم  یرو از رو میاستفاده کرد و گوش 

 ؟« یرو قاپ زد می زل زدم بهش و گفتم:»االن مثال گوش لکسیر
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 کودن ها سرش رو با ذوق تکون داد و گفت:»آره«  مثل

 کتاب و گفتم:»باشه خوش باش!«    یسرم رو کردم تو منم

چنان برش گردوندم طرف   هویکنن.  شیاطالعات  هیکه با هم تخل نایرو داد دست م یباز گوش  شی ن با
کل   یخودم که خودم کپ کرده چه برسه به درسا. خندم رو کنترل کردم و گفتم:»اگه رمزش رو باز کرد

 مال خودت.«  یگوش

کلم رو کردم تو کتاب که درس   یبار جد نیش دادم و اوق زده یهاچشم  لیتحولبخند گنده  هی
فکربودن. درسا چنان با   یتو قی کنن و عم  دایرو پ یبودن که رمز گوش نیا ری بخونم. همه شون درگ

ضربه جانانه  هیچشم غره توپ بهش رفت و  هیو  دی از جا پر تایکه م افتم«ی گفت » ییهوی ذوق و 
ما باشن و طبق   شیر  خیب دی و دوستاش هم که همه جا با نیمع نیشد. ا  نشی نازن یزانو بیصن

 بودن.  میمال برهی درسا خانم شده بودن و رو و یبایمعمول متوجه حرکت ز 

ته  یخودم و خودت رو کرد یکه آبرو یافتی رو  یهم با خنده و چشم غره بهش گفت:»خوب چ تایم
 کفشت؟«  

 خانم رو، بده بزنم.«  مونیم نیا یت:»رمز گوش رو باز کرد و گف   ششیهم ن درسا

 ؟«یر ی گیمن رو م قهی یدیم  یخودت سوت  ؟یبه من دار  کاری با تعجب و خنده گفتم:»وا چ  منم

خط کنارش بزنه که باعث شد من برم   هیبا   یسیحرف انگل  هیگفت  تاینگاه خشن به من، رو به م هی با
رمزش   کردی بود و فکر م  ادشیبود که جلوش زده  بودم و  میگوش یهااز برنامه  یکی رمز   نی. ابرهی رو و
 هست.  نیهم

نگاه کرد که من خودم   یاشتباه بوده چنان به در  دید یکه درسا گفته بود رو زد و وقت یهم همون تایم
 کردم چه برسه به اون فلک زده.  سیرو خ 

  ادشیاسکل، عمرا   تیمز رو زدم. با توجه به ماهچشم درسا ر یرو ازشون گرفتم و جلو  یخنده گوش با
بود که کل اون  چیدر پ  چیرمز پ هیچه برسه به درسا.  زنم ی م یچ دونمیبمونه. راستش خودم هم نم

رو دوباره دادم دست درسا و سرم رو فرو کردم تو   ی. رمز رو که زدم گوشکردیمربع سه در سه رو پر م 
 خدا دو کلمه بخونم.  دیمژگان که به ام یجزوه 
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خوشگلش فوت کنه فنا   یو اون که ماشاال صد رحمت به سگ. با اون لب ها  میداشت ییبا رضا االن
 .شمیم

 و؟ یکیبه لب داره آ  یاالن فوت چه ربط -

 سر به سر من نذار. یحاال هرچ  -

 تو حرف نزن به نظرم. -

 !کنمای بارت م  یچ هی -

ها که بچه یخنده  ی.( که صداسی ن یب یعج  زیکارته ببم! چ شهیشده بودم) هم  ریخود درگ  دوباره
کرده بودن و خوش به حالشون شده بود.  یفضول یمن بودن بلند شد. کل  ی مشغول گوش یحساب 
  یادآور یروش انداخته بودم و االن فقط  ینگاه هینگاه هم به جزوه انداختم و بستمش. قبال    نیآخر
 . دبو

دو   یکیدرس خوندنم  شهی. همکردمی بهش توجه نم یداشتم، ول  ییها من هوش باالگفته بچه طبق
. خوندنی ها همون درس رو هفت هشت ساعت م که بچه یدرحال  د،یکشیطول نم  شتریساعت ب

 قمیتشو های لیو خ  کردنی بهم حسادت م های ل یمورد توجه بودم، خ مییتوانا ن یبه خاطر هم شهیهم
قائل   قمیو عال هامیی توانا یبرا ی. ارزش دمیدی م یتوجه   یاز طرف خانواده ب  ی. در عوض کل کردنیم

  جادی رو ا نمونیهم فاصله ب  نیتوجه کنن. هم  هیمن به بق یعادت کرده بودم به جا ی نبودن؛ ول
  یتیو اهم کردنی اصال  من رو آدم حساب نم ی ول اوردن،ی خودشون نم یبه رو ی لیخ کهن ی. با اکردیم

به مهم  ،یتوجه یمورد توجه بود و دوسش داشتن. منم عادت کردم به ب  میآبج   یبه جاش کل نداشتم،
 ازشون تشکر کنم.   ام،یکردن مستقل بار ب یکار  کهن یبه خاطر ا یروز  هی دینبودن. شا

. قشنگ کننی م  کاریچ نمی ها ببم و نگاهم رو دادم به اون منگل خوند قهیهم در عرض چند دق کتابم
  میگوش یرو دونستی پرت کرد. م  زیم یرو یرو به طرز بد  میباز گوش شین هیکه شدن مژگان به   یخال

  صلهحو  یماده. دست به بغل بست و حق به جانب زل زد بهم. ب  لیحساسم از عمد پرتش کرد کروکد
 گفتم:»چته االن؟«

 داده؟  امیبه تو پ ی با اجازه ک نیا -

 . شیبا اجازه ول  -
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ها گفتم چشم و ابرو به بچه  ی. با اشارهکردینگاهمون م یخنث  یمژ  یخنده؛ ول ری زدن ز یپق هابچه 
برداشت و با   زی م یاز رو ی ش رو عصب جزوه  بازشون رو ببندن که هوا پسه. شهیهم یهاش ین

ازش  یمن و در سلف که مژ  نی. دخترها هم با تعجب نگاهشون برونی گفتن:»واقعا که« از سلف زد ب
  یحالش رو خوب کنم؛ ول تونمیم  یچش شده و چطور  دونستمی رفت، در نوسان بود. خوب م رونیب
 بکشمش.   رونیب هاالیفکر و خ  نیکه از ا کردمی م دایپ  یراه دیبا

 نگاهم رو به سمت اون سوق دادم.  تایمتعجب م  یصدا با

 ناراحت شد؟! یکرد؟! جد یطور ن یچرا ا -

 .ما یاالن با رضا جون دار  م،یبر  نینمدونم. پاش -

 و به سمت کالسمون رفتم.  رونی بلند شدم و جلوتر از همه، از سلف  زدم ب میصندل  یرو از

بود و مشغول حرف زدن بود. من رو   ستادهیدانشگاه ا دی از اسات یکی که کنار  دمیرو د   ارشیراه ک یتو
  یتوجه بهش به سمت کالس رفتم و محلش ندادم. از دستش حرص  یب  یبهم زد، ول یلبخند دیکه د

از   یخبر نداشت، ول  یز ی. هرچند که مقصر نبود و از چدونستمی بودم و اون رو مقصر حال مژگان م
 مقصر بود.  دم،یدی رو م قمیرف نی من که حال بهتر دید

من و مژگان هم  یو جا ننیبش  یشگیهم یها خواستم برن همون جااز بچه   دمیدر کالس که رس  به
نشسته بود و  نایا نا یدوم پشت سر ت فیمژگان عبوس و اخمو رد میبذارن. داخل کالس که شد  یخال

  یرفتم خودم رو رو یبود. فور  یخال   یصندل هی. از شانس خوبم کنارش رفتی با خودکارش ور م 
 .نیکه داغونم کرد های صندل   نیریبم یکنارش پرت کردم که پشتم درد گرفت. ا  یصندل

ماتحتم گذاشتم   یرو براش باز کردم و دستم رو رو شمین  دمیخودم د یرو رو ینگاه متعجب مژ  یوقت
هاش رو  از مداد یک یکتابش، منم  یه حالت قهر برگردوند رو( سرش رو بت ی ترب  یو مالش دادم. )ب

 مثال ؟« یبرداشتم و کنار کتابش نوشتم:»االن قهر 

 واقعا قهرم. ری نخ -

 ؟ یالک -

 کوفت  -
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 ؟ یجد -

 حناق  -

 ؟ یگ یراس م -

 . یگینه، تو راست م -

 . گمی معلومه من راست م -

 آره دوبار  -

 نه سه بار  -

 ی ر ی کوفت بگ یا -

 ما  یدوستان به جا -

 ببندمش برات؟  ای یبندی م -

 جانم.  یست یببند ن -

با قدوم نحسش وارد کالس شد و با اخم تک    یینون داغه خواستم تنور رو بچسبونم که رضا دمید تا
 من بهت بخندم.  چهی صدات بپ ی بترک یهامون رو از نظر گذروند. اتک صورتم 

پرسش درس، صدا زد.  یاسم چند نفر رو برا اب،یگذاشت و بعد از حضور غ  زیم یرو رو  لشیوسا 
 کالس رفت.  یالنفر اسم مژگان رو آرود، اون هم آروم از جاش بلند شد و به سمت با  نیآخر

بهم   یرو براش باز کردم که چشم غره توپ شمیدرسش رو جواب داد و اومد نشست. منم ن یعال   یلیخ
لقمه چپمون کرده  هی ییرضا گرفتمی خودم رو نم  یاز رون پام گرفت که اگه جلو شگونیو هیرفت و 
 بود. 

  یکه رو مخ مژگان رژه رفتم و نه خودم درس گوش دادم نه گذاشتم اون گوش بده، بله آشت قشنگ
 کنون رو ازش گرفتم.  

 اونا هم طبق معمول کش اومد.  یهاش ینا محسوس به بچه ها عالمت دادم که حل شد. ن   یلیخ
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. تا  دمیخودم د  یرو رو کردی پرت م شیآت یهاکه گدازه ناعهیت  نیکه برگشتم طرف تابلو نگاه ا نیهم
  چاره،ی چشم غره بهم رفت و روش رو برگردوند. وا؟ موج زده بدبخت ب هی کنمی دارم نگاش م  دید
 مشکل دار. یروان  ضیمر

ما  یو دوستاش بودن که جلو نایهم ت  نهیگذ نی. بهترارمیب  یکی سر  ییبال هیکرمم گرفته بود   بیعج 
  یدوستش جلو یسخت بود؛ ول کمی بهش  یسمژگان نشسته بود و دستر یجلو  ناینشسته بودن. ت

 . یکرم رسان یبرا شدیم یا یمن نشسته بود و هدف عال 

  فمیک ی از تو خورد،یبه درد م یمواقع ن یهمچ یداشت و برا یز ی هام رو که نوک تاز خودکار  یکی
 یجلو و جلو دمیکش میصندل یخودم رو رو کمیدستم گرفتم.  یآوردم و آماده باش تو رونیب

کالس بود فرو   یغویج  غیج یها  یعمل نیاز ا یکیکه  کای رون یپهلو یوق زده مژگان تو یهاچشم
 . دیو مثل فنر از جاش پر دیفرابنفش کش غی ج هیکردم. 

جفتشون   ،یوحش نیا یحرکت ناگهان  نیبود و با ا ستادهیجلوش ا  قایدق ییشانس خوبش رضا از
بند نبود؛   شیصندل  یرو گهید کسچ یکل کالس منفجر شد. ه هیپوستر شدن. بعد از چند ثان

 . میدونستی مخصوصا  من و مژگان که تا عمق ماجرا رو م

  نیتا از رو زم کاعهیبلند شن. رون  نی زم  یهم به اون دوتا پوستر کمک کردن تا از رو هاشق یو رف  نایت
خفه خون   یبه سالمت ،ییداد خفن از جانب رضا هی کردن که با  غی ح  غیبلند شد شروع کرد به ج

  تنهاهامون رفت و ما رو با خنده رونی اخم با وضع اسفناکش از کالس ب هی هم با  ییگرفت. رضا
  یوهر از گاه کردنی سر جاشون و آروم پچ پچ م دنینگاه بد به سمت من ترگ هیهم با  نایگذاشت. ا

 تا چشتون دراد، واال.  دی. نگاه کنکردنی به من نگاه م

که با مخالفت من رو به رو شدن.  مین یکنار هم بش شهی ته کالس مثل هم میو دخترا گفتن بر  مژگان
   ن؟یری. حاال به من چشم غره مم یشنستی جا مهمون دی هنوز نقشه داشتم و با

که وارد کالس   یی. رضازدنی فک م زیر هیو اون ها  میمن و مژگان کتابمون رو خوند ییاومدن رضا تا
حرکت   کی تابلو و به ادامه درسش پرداخت. در  یشد خفه شدن و اون  هم بدون فوت وقت رفت پا

  مبرگشت طرف کالس دستم رو بردم باال تا اجازه حرف زدن داد گفتم:»استاد خان  ییتا رضا یفور 
جامون رو عوض   شهیم م،یرو درس تمرکز داشته باش م یتونی ما نم زننی منفرد و دوستاشون حرف م

 م؟« یکن
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 .«میاستاد ما اصال  حرف نزد گهیدر دفاع از خودش گفت:»دروغ م یفور  نایت

 ؟ یزنی تهمت م  ینی...  یتهمت ی م یروشن نیدروغ کار کافره خانم منفرد چرا تو روز به ا -

گردنم که خنده مژگان شدت   یبرگردوند طرفم که دستم ناخود آگاه نشست رو  یسرش رو جور  یفور 
 محترم؟« چهیحرف زدم خانم نم  ی گفت:»من ک  غیج  غی کرد. با ج دایپ

 خانم نامحترم!   یزنی حرف م  یاالن هم دار  نیهم ندازهی دروغ که کنتر نم -

رو بهم    شینیآتش یخفه گرفت و چشم ها ییگر رضا خیتوب یکنه با صدا غیح  غی خواست ج تا
 دوخت. 

 . دینیبش گهید یجا هی دییشما هم بفرما یبسه خانم منفرد. خانم محمد -

 .میآخر نشست  ف یرد یصندل  یرو داد،ی باز که دندون عقلم رو هم نشون م شی ن با

. کالس که تموم شد با خارج  میحرف نزدم و در کمال آرامش به درس گوش داد گهیتا آخر کالس د 
گور به گور از فرصت   ینایکه م دمیکش یاازه ی به خودم دادم و خم یاز کالس کش و قوص ییشدن رضا

.  دشد و دهنم باز مون یپونصد یهام اندازه سکهدهنم انداخت. چشم یتو یز ی چ هیاستفاده کرد و 
هاشون خنده یصدا دن،یمن رو که د مهینصفه و ن یافه یق نا،یشوکه زل زده بودم به م یطور همون

. منم با همون دهن باز  دیخندیدرسا و غش غش م  یشونه  یسرش رو گذاشته بود رو نایبلند شد. م
بابا،    یکنن  یبا خنده و نفس نفس گفت:»حاال رومون کار خراب نا یکه م ارمیخواستم همون وسط باال ب

 شکالت بود.« 

راحت شکالت هشتاد درصد تلخ رو   الی ازش گرفتم با خکه راحت شد با چشم غره نگاهم رو  المیخ
 . میدانشگاه رفت یبا هم به سمت خروج م،یرو که جمع کرد لمونیکردم. با دخترها وسا مکمی ش یراه

و به پشت سر نگاه  میستادیهمه ا نا،یو م تایکه با صدا شدن اسم م میبود دهی به در سالن نرس  هنوز
ابراز عالقه کرده بود و با   نایبه م یکالس بود که چند بار  یهااز کرم کتاب  یک ی. بهزاد فروزان میکرد

  نیکه نگاهش به زم  یبا خجالت تمام و درحال دیبرخورد خفن ماها مواجه شده بود. بهمون که رس
 رم؟« ی وققتون رو بگ تونمیخانم سعادت م دیبود گفت:»ببخش 
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 یبرادرمون چون کله یا تکون داد و راهش رو گرفت و رفت، ولبرو باب یدستش رو به معن  نایم
جلو   دمیرو گرفتم و کش  تایباز دست م شی بود. با ن نایو هنوز منتظر جواب م دی بود ند ری مبارکش به ز

 و گفتم:»بله حتما آقا فروزان.« 

باال   ارهیبه هم بود قطعا  فکر کرد اونه و به احتمال نود درصد کلش رو نم هیشب نا یمن و م یصدا چون
  میرفت تایم یاسکته یافهیجلوش، خودمون هم با خنده بدون توجه به ق ستادی ا تایکه مطمئن شه. م

 .  دیخندی بود و داشت م ستادهیتر اکه اون طرف  نای م شیپ

 گوهر بار اون کرم تموم شه.   یهاسخن  دیتا شا میپروندی مگس م میو داشت م یبود ستادهیهم ا کنار

  یبراتون لب خون نیخوای ها مبچه گمیبودن گفتم:»م ستادهیا خوصلهی ها که ببه بچهخباثت رو  با
 کنم؟«

 ؟«یمتعجب گفت:»مگه بلد نفس

 آره ،بگم؟  -

 بنال«  گهیهم عجول گفت:»آره د نایم

نکه   نهیهام کفه زمکه چشم نیدوستون دارم! ا یلیخانم من خ نایخب عرضم به حضورتون که... م -
 نکرده... یوقت خدا هی نی تموم نش خوامیم ادمهیز یمشکل داشته باشم ها، نه از عالقه

و چرت و پرت   کردمی رو نگاه م کردنی م  زیو  زیو و رفتنی و دوستاش که به طرف در م نایت داشتم
 یاکدوم بزغاله  نمیکه خورد پس سرم خفه خون گرفتم. برگشتم بب یبا دست یول دادم،ی م  نایا لیوتح

 رو ببند لطفا.«  لهیبود که نفس طلبکار و خشن گفت:»اون طو

 .کنمی م یخو دارم برات لب خون  ت،یترب  یب -

   ؟یخور یم  زی تو چرا چ ادیداره م  تایبخوره تو سرت، م -

  شمی. نادیخشن داره به سمتمون م یول  یعاد تایم دمیو بهزاد برگردوندم د  تایرو که به طرف م  نگاهم
کتک مفصل هم از  هیکه  موندمی بلند ازشون فاصله گرفتم. اگه م یهارو براشون باز کردم و با قدم 

 باشم تا فروکش کنن.   ی. بهتره فعال  فرار خوردمی م تایم
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در لنگر انداختم تا اونا هم بهم برسن و   یجلو یحرکت خاص   چیبدون ه،  دمیدر دانشگاه که رس یجلو
 .  میبا هم بر

. به  میبر  یو خوش گذرون  دیخر یتا به سو میو کتک خوردن من، با هم راه افتاد دنشونیاز رس بعد
  یو شاد یباز  یتا کل تونیآخر، پارک باحال ز یطبقه می و درسا رفت نایمن، م می دیکه رس تونیپاساژ ز

 . میکن

هم از ده   یتو میرو زد هان یکه از بس ماش یمخصوصا  رال م؛یخوش گذروند نای و با م میکرد یباز  یکل
گرفته  جهی شدم، سرگ  ادهیکه پ نی که من از ماش میمحکم به هم برخورد کرده بود یطور  دن،یجا ترک 

 جون نداشت که راه برم.   گهیبودم و پاهام د

پر از   یمنتظرمون بودن و دستاشون حساب رونیو نفس ب  تایم ،یمژ  ونری ب میکه رفت  گاهیجا از
سراغ   میما موافقت کردن و با هم رفت دیبا درخواست خر  یحرف  چیهی رنگ و وارنگ بود. ب  یدهایخر
 . میانجام بد  میخواستیکه ما سه تا م ییدهایخر

تا درسا   یول  م؛یاومد رونی راحت ب  الیشد و با خ لیتکم   نایمن و م  یدهایدو سه تا مغازه خر دنید با
  نیتریو یشدم. با غرغر به درسا که الک  نیکرد و نفر ضمیبدبختم مستف  یپا یکل  نیخانم انتخاب بفرما

. گهیبخر د  یه چیخبر مرگت  ،یکه چالغمون کرد  یدرسا چالغ ش یگفتم:»وا کردی ها رو نگاه ممغازه
 االغ من.«   سی که ن تی بی ب یعروس 

 منه؟  ری نداره تقص یچ یه گه،یاوف باشه د -

 زحمت.  یدهن گالت رو ببند ب  -

  دیزدم، درسا خانوم خر ینشسته بودم و غر م  یصندل  هی یساعت گشتن که من فقط رو هیاز  بعد
 مورد پسندش نشده.  یز ینکرد که نکرد. دست از پا درازتر برگشت و گفت چ

 پسندت نشده؟ بزنم لهت کنم؟«  یز یچ یگیتازه م ،یساعته من رو عالف کرد هیگفتم:» یکفر 

 رو ناک اوت کنم دلم خنک شه.« نیبذار من بزنم ا نای گفتم:»م نایرو به م یحالت زار  با

 هست.  ییزده خدا  ینه ولش کن ا -
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  یا. ما هم که چارهیرفت طرف در خروج الی خیو ب  نایزد پس گردن م یک یتعارف  یهم ب درسا
. حاال کردمی م نیو جد و آباد خودم و درسا رو نفر زدمیغر م  زیر هی. میپشت سرش راه افتاد م،ینداشت

و   یدیآدم پل نیخفم کرد. ها ها! همچ یبستن  هیبا  تای آخه؟ آخر م  یدار  کاریبگه بااونا چ   سین  یکی
 هستم من. یر ی باج بگ

نگاه متعجب    یحت خوردم؛یم ی تاکس یدست گرفته بودم و تو ی فی ق یدو ساله بستن یهابچه  مثل
 بهم زل زده بود هم برام مهم نبود.  ریکه از اول مس یر ی راننده پ

تخت ولو شدم. بدون توجه به  یور انداختم و رو هی رو هر کدوم  هامد یخر  میدیخوابگاه که رس به
 رو رفتم.ف ای بدون رو دیخواب سف هی یها، توبچه یاطرافم و سر و صدا

 *** 

 ها منتظرن.دختر، بچه  گهی ...و؟ پاشو دین  و؟ین -

 شه؟«یم  ریشده؟ کجا د یگفتم:»هوم؟ چ یخش دار   یآلود چشم هام رو باز کردم و با صدا خواب

 میبر میخوای ! مزمی صورتم کنار زد و مهربون گفت:»پاشو عز ینشست کنارم و موهام رو از تو نفس
 .«یخونه عمت هم بر  یخوایم شهی م ری . بدو درونیب

 .شمیهوم! باش االن حاضر م -

  دمیبودم رو پوش دهیکه امروز خر ییهابسته لباس  یهاو خواب آلود از جام بلند شدم و با چشم  خمار
 کرد.   ضم یدماغم هم رفت و نفس قشنگ مستف  یتو یدوش گرفتم که حت  ی و با عطر نفس حساب 

گذاشتم، حاضر و آماده  فمیک یبپوشم هم تو هاقهیعت یواسه خونه خواستمی هم که م ییهالباس 
 بودم.   سادهیوا

کنه. با   رای رو در آورد تا آرا و ششیآرا لیطرف در که نفس در کمال آرامش، تازه وسا رفتمیم داشتم
. با حرص  د یخندونش کش  یکه با خنده رژش رو برداشت و رو لبا کردمی دهن باز داشتم نگاهش م

 . دادی انجام م ترواش یاون هم بدون توجه به جلز ولز من کارهاش رو  زدمی بهش غر م

غرغر   یطور . داشتم همونمیبشه و بر الیخ یداد ب تی حرص خوردن من رضا یبعد از کل  باالخره
 و راهم رو برم.  دادم ببندم هیترج  تا، یکه با داد م کردمیم
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 *** 

  هاابونیخ  نیبدبخت هزار بار ا هی . تاکسمیکرد دایداده بود رو پ ارشیکه ک یآدرس یبا بدبخت  باالخره
  دی. آخر هم با تهدمیو کلش رو خورد میآدرس مختلف بهش داد هیکرد از بس هر کدوم  ن ییرو باال پا

 کنه. دایتا خودش آدرس رو پ میمجبورمون کرد خفه ش 

خونه کدومشونه و االن به دعوت    نجایا ونستمدی . نممیبود ستادهیشهر ا یآپارتمان باال  هی یجلو
 و زنگ رو فشار دادم.    ستادمیا فنیا یو من جلو می. با هم به سمت در رفت میینجایکدوم ا

 ی. به طبقهمیوار آسانسور شدو س مینسبتا بزرگشون گذشت اطیباز شد، از ح یک یت یکه با صدا در
 . میبه کدوم واحد بر دیبا دونمینم  یحت دمیتازه فهم میدیمورد نظر که رس

افق محو بودم.   یرو براشون باز کرده بودم و تو شمین کی ش یل یو من خ کردنیمنتظر نگاهم م  هابچه 
  ارشیها باز شد و قامت خندون کاز خونه یک ینشون بدن و من رو له کنن در  ی تا بخوان عکس العمل
 جلومون ظاهر شد. 

رو کنار مبل گذاشتم و  فمی . بدون تعارف کمیوارد خونه شد ارشی و جلوتر از ک میکرد  یاحوال پرس سالم
 مبل ولو کردم.   یخودم رو رو

  ارشیا دور خونه چرخوندم و گفتم:»آقا کخونه نبود. نگاهم رو دور ت   یکس ارشیبه جز ک  کهنیا مثل
 س؟« یخونه ن  یکس

 مژگان نشست.   یمبل رو به رو  یگذاشت و رو زی م یشربت پرتقال رو رو ینی س ارشیک

منه. پسرا هم  یخونه مجرد  نجایگفت:»نه ا شیشگیپاش انداخت و با همون لبخند هم یرو رو  پاش
 .«انیراهن دارن م یتو

   .یآها، چه جالب خونه مجرد -

 داشته باشه ها.« یخونه مجرد  سیبا سن شما خوب ن  یادامه دادم:»واسه پسر  طنتی ش با

هم  ارشیزنگ در اومد. ک  یزد خواست جواب بده که صدا  یبهش نگاه کردم، لبخند  یطانیلبخند ش  با
 . دمز یم دیبلند شد و به سمت در رفت. منم از فرصت استفاده کردم و خونه رو د
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 یاده بود. دکور کرم قهوه  یطبقه ارش یطبقه بود که خونه ک ستی ساختمان ب هی  یبزرگ تو یخونه هی
  ییهاشده بود. قاب دهیوار چ رهیدا منشینش یبود، تو یکرم و قهوه ا بیهاش که ترکداشت که مبل 

سالن و راه رو نصب شده  یهاوارید یو کرم داشت رو یکه تم قهوه ا  ییهاو عکس های هم از نقاش
 بود.

 دهیو بزرگ چ  کیقاب عکس کوچ یتراش خورده بود، کل  ییبای هم که به طرز ز یچوب زیم هی یرو 
که حدس  ییبلند شدم و به طرف راه رو نیواسه هم  خواست،ی م یفضول بی شده بود. دلم عج

 هاش اونجا باشه رفتم. اتاق  زدمیم

نگاه ساده  هیساده گذاشته شده بود. با   زیم هی یمجسمه اول راه رو بود که رو  هیراه رو که شدم  وارد
تخت   هیدکور ساده و   هیاتاق ساده بود و با  هیباز کردم که  دمیکه د یدر  نیاز کنارش رد شدم و اول 

 اتاق مهمون بود.  ادینفره. به احتمال ز هی

خونه   یتو د،یخندی و م  زدیبلند حرف م  یکه داشت با صدا نیمع یرفتم که صدا یسمت اتاق بعد به
 بود.   دهیچ یپ

که  شدمی شدم و به طرف سالن رفتم. داشتم از کنار همون مجسمه هه رد م یبعد یهااتاق  الی خیب
شد. با   کهیو هزار ت  نی زم یافتاد رو ،یبرخورد جانانه با مجسمه گرام کی یدر آوردم و ط یچلفت باز 

به مجسمه نداشت، نگاه  یشباهت  گهیپام که د یجلو یگرد داشتم به مجسمه یهابهت و چشم
 .  کردمیم

کردم  رو که نگاه  یکس  نی. اولدمیسرم د یها رو باالسرم رو باال کردم که بچه  هیحس چندتا سا با
که  ینگاه به گند هیصورتش نبود.   یتو یتیعصبان  یاش رو شکونده بودم؛ ولبود که مجسمه  ارشیک

 دهن باز کردم و گفتم:»کار من نبود.«  یها و فور نگاه به بچه  هیزده بودم کردم و 

هم  نیو ِد بخند. رامت نی زم یشون خونه رو لرزوند. نفس که نشسته بود رورو گفتم قه قه همه نیا تا
 بود؟«  یبا همون خنده گفت:»کار تو نبود پس کار ک  گه،ید ومدیهاش اشک م که از زور خنده از چشم 

 اجنه و ارواح سرگردان در خانه.  -
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ادامه   دنیبه خند یشتر یبه هم انداختن و با شدت ب  یدار  ینگاه معن نیمع ارشیحرفم ک نیا با
هم اصال    ارشی . ککردیرو نگاه م ارشی دادن. اون وسط فقط مژگان خر بود که با عشق داشت ک

 حواسش نبود.

رو کنار زد تا پام روشون نره. به حرکاتش نگاه   هاشهیش   اطیش اومد طرفم و با احتبا همون خنده  
 ش رفتم. دلم قربون صدقه   یکردم و ناخودآگاه تو

بدون توجه به   کردمی م کاریداشتم چ دمیفهم یبهت به فکر خودم فکر کردم. وقت خودم که اومدم با به
  ارشیو به من زل زده بودن. مخصوصا  ک  دنیکش دنیکه همه دست از خند دمی بلند کش غی ج هیجمع 
با تعجب گفت:»چرا   تاینگاه به جمع کردم و سرم رو خاروندم که م هیبود.  ستاده یکنارم ا بایکه تقر

 ؟« یروان  یکش یم  غیج

 دادم و گفتم:»نمدونم که.«  لشیتحو  یالبخند سکته هی

  ییرایشده و به طرف پذ  وونهید گفتی لب م ریصلوات فرستاد و به سمتم فوت کرد. ز هیهم  اون
 کمک کنم گندم جمع بشه.  ارشیهم با خنده به همون طرف رفتن و من موندم تا به ک  هی. بقرفتیم

 شد خوردم بهش.«  یچ دونمینم  دایگفتم:»ببخش کردمی خورده ها رو جمع م شهیکه ش یطور همون

 . یخر ی برام م  یر یم یکش یمجسمه. زحمت م  ادهی که ز یز یاشکال نداره که دختر خوب، چ -

که مژگان  ختمیری هم م یها رو توخورده  شهیکردم. داشتم ش شیو منم همراه  دیحرفش آروم خند از
 ن؟«یخوای وارد شد و آروم گفت:»کمک نم 

رو جمع   نا یکمک کن ا ارشیبه آقا ک ا یجون ب یگفتم:»چرا اتفاقا  مژ  عی بزنه، سر  یبخواد حرف  ارشیک تا
 .«زنمی گند م هی ارمی در م یکنه من دوباره چلفت باز 

 هم آروم گفت:»باش.«  مژگان

  دیخند زیچشمک بهش زدم که ر   هیبهش کمک کنه.  نهی بش ادی از جام بلند شدم تا مژگان ب عیسر منم
ها   ینیآروم نش قهیدق هیخانم  وشای وراج گفت:»ن نیمع  نینشست. تا وارد سالن شدم ا ارشیو کنار ک

 داعم بزن بشکن.« 

 گفتم:»مگه مال تو رو شکوندم؟« زی تند و ت منم
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 نداره.«  یهس دوم  ییبچه پرو یعن یخنده گفت:» با

 برادرم.  یلطف دار  -

 . میبزن شیآت   ارشیبه مال ک  یو حساب میرو درو کن زیم یتا تنقالت رو  میو با هم شروع کرد میدیخند

 کردنی رو نگاه م  نیو مت نیو با دهن باز من، مع وستنیبه ما پ  قهیهم بعد از چند دق ارشی و ک مژگان
امون  میخوردی بود. هر کدوم رو م دهیچ ز یم یرو  ارشیبود که ک ییزایکه دهنمون پر از انواع چ

 بزنم. رفح  تونستمی نم یپر شده بود که حت یهام جور . لپ میخوردی رو م یبعد  یخوراک میدادی نم

رو که نگاه کرد و با خنده   می. گوشهیک نهیعالمت دادم بب  یبلند شد که به مژ  میعرعر گوش  یصدا 
 گفت:»خر خوبت.«

 یرو ازش گرفتم و رفتم تو یدهنم رو قورت دادم و گوش  یتو یها لیپفک و پاست یهزار بدبخت  با
 تراس تا حرف بزنم. 

 الو؟ -

 وشا؟ ی ن ییکجا -

 ؟ یکه قرار بود باشم، واسه چ ییهمون جا -

 ؟یومد یهنوز ن  یواسه چ -

 .ام یم ی بهت گفتم به چه شرط ،یجواب نداد -

 .ای باشه شرطت قبوله. پاشو ب -

 . امیباشه دارم م -

 . میمنتظر -

رفتم و  هامل ی و وسا  فیرو بدارم. به سمت ک لمیتا وسا ییرایپذ یقطعش کردم و برگشتم تو عیسر
برم   دیبچه ها من با  دیهام رو عوض کنم گفتم:»ببخشتا لباس داشتمی رو برم زهامیکه چ یجور همون

 .« ییجا
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 .«میکن قتی جرعت و حق  میخواستی متعجب گفت:»کجا؟ تازه م نیمع

 تو هم. خورهی خونه عمم دعوتم. نرم اوضاع گره م نیبرم مع  دیبا -

  ای. بشهینم  ری د قتی حق  اینداره که واسه جرعت  یاشکال  یهم از جاش بلند شد و گفت:»اوک ارشیک
 برسونمت.«  میبر

 .« رمی بابا! خودم م خوادی نمگفتم:»  یفور 

 منتظرم. نیی. پا سی وقت شب درست ن نیا -

 ... ینم -

گفتم:»باشه بابا بچه که   عیرو برداشتم و سر فمیشدم از حرفم و ک  مونیکه بهم انداخت پش ینگاه با
 .« میبرسون دمیزدن نداره، بهت افتخار م

کنم؛   ادهی هام رو پنقشه یچطور  ارشیک  یجلو کردمی . داشتم فکر ممیرفت  نییبا هم به سمت طبقه پا 
  کرد؛یم  جادی مشکل ا کمی  ارشیک  یبپوشم که جلو یزاد یآدم  ریغ یهاو لباس  کردمی م شی آرا دیبا
 خب...   ینبود ول  یبرام مشکل  ادی ها بودم و زحرف  نیخب من پرو تر از ا  یول

با   شهی. هممیبرس  ارشیک  نیتا به ماش میکنار هم راه رفت   نگیپارک  یو تو میشد ادهی آسانسور با هم پ از
و قفلش رو باز کرد. با ذوق و تعجب به  ستادیا یپورش مشک هیاالن کنار  یول  ومد،یم  ویام دبل یب هی

داره. منم که عشق پورش با   نیچندتا ماش  ارشیک نیکه ا کردمی فکر م  نیو به ا کردمی پورشه نگاه م
باز من رو   ش یهم که ن ارشی. کستمی رو باز کردم و جلو نشستم، اصال  هم پرو ن  نیباز در ماش شین هی
 نه؟« یار دوست د نیگفت:»ماش  دید

 .رهید میدوس؛ مخصوصا  پورشه. اله روشن کن بر یلیخ  نیآره ماش  -

 بله چشم. -

  یصداش بودم و حت نی. عاشق ایبا صداش کردم، نگفتن  یرو که روشن کرد اصال  عشق  نیماش
  هیآوردم و   رونی رو ب شمیآرا فیک  ارشیبود. بدون توجه به ک   چیهم در برابر صداش برام ه ستمشیس

شد. رژ  دهیصورتم کش یش، رووق زده یهاکه چشم دمیهام کشلب  یرو ادیرو به مقدار ز  یگر یرژ ج
 ؟« یکنیم کاری چ یمتعجب و خشن گفت:»دار  ارشیهم زدم که ک میصورت  نهگو
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 س؟ ی معلوم ن -

 . دمیپرسی اگه بود نم -

 .انیدیام یآقا شیآرا گنیبهش م -

 .دیسازی از خودتون دلقک م  نی. داریدخانم محم س ین  شیآرا ی کنیم یکه شما دار  یکار  یول -

 هم و خشن گفتم:»بله؟ متوجه نشدم.« یتو  دمیهام رو کش  اخم

 . نیخانم. پاکش کن  وشاین  سین  شیآرا نیا -

 االن؟ یگ یم یدوس ندارم. چ -

نگه داشت و برگشت طرفم و با اخم نگاهم کرد. منم  ابونی رو کنار خ  نیجوابم رو بده ماش کهنیا بدون
 صورتم.   یرو گرفت جلو یتکون دادم که جعبه دستمال کاغذ هیچ  یسرم رو به معن  یخنث

 کنم؟«  کاریگفتم:»االن چ  متعجب

 خونه عمت؟   یبر  یخوای م یجور نی . اوشایپاکش کن ن  -

 ه؟ی برم مشکلش چ خوامیم یطور ن ی هم قایدق -

صورتت تحمل    یرو رو هینگاه بق ی از اول مهمون دینداره. مشکلش واسه توئه که با واسه اونا  یمشکل -
 . یکن

 ندارم.« هیقض  نیبا تحمل ا یبه جلو نگاه کردم و گفتم:»من مشکل  برگشتم

 من دارم.  یتو ندار  -

استاد. فکر نکنم   کنمی هاش نگاه کردم و گفتم:»ربطش رو به شما درک نمو متعجب به چشم برگشتم
 رابطه به حرفتون گوش بدم.«  نیباشه که بخوام در ا  یدر حد مونییرابطه استاد و دانشجو 

 .«گمیبهم نگاه کرد و گفت:»تو پاکش کن ربطش رو بهت م کالفه

 االن بگو. -
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 بگم. لطفا !  تونمیاالن نم -

  سازمیخودم رو دارم که به قول شما از خودم دلقک م یهال یازت ندارم االن، من دل یاصال  درک  نیبب  -
 من دخالت نکن.  یپس تو کار ها

 .یرو پاک کن  ظتیغل شی آرا کنمی ازت خواهش م کنم،ی دخالت نم  -

 خواهش هم نکن.   -

 رو بگو تا قانع شم.   لتیپس دل -

 سوال هم نپرس.   -

 سکوت باال آوردم و گفتم:»حرف هم نزن.«  یبزنه دستم رو به معن  یخواست حرف تا

نگات   یچطور  نیاون مهمون یکه تو  ییکه پسرا سیتو مهم ن یتوجه به حرف من گفت:»برا بدون
 کنن؟« یم

 کنم. غیج  شیتره که برم رو مخشون و آرامهم  نیا یمهمه ول  -

 س؟ یشٔان و غرورت مهم ن یعنی -

  یانگل اجتماعم مهم بود، ول یهااون پسر عمه  زینداشتم که بدم، حرفش درست بود. نگاه ه یجواب
بهش بدم   یبخوام فکر کنم و جواب  کهن یبرم رو اعصابشون و حرصشون بدم. قبل از ا خواستمیم

هم نه، به  رتاالن به عنوان بردا  یول  گم،ینه، حتما  بعدا بهت م  ای به من ربط داره  کهنی»ادوباره گفت: 
 عنوان استادت بهم گوش کن.« 

بخوام بگم    کهنیادامه داد. ا شیرو روشن کرد و آروم به رانندگ   نیبهش ندادم که ماش  یجواب  دوباره
رخش   میبا دستمال همه رژم رو پاک کردم. به ن نیهم ینداشت زر مفت بود، برا  ری هاش روم تاثحرف 

 لبش نشست و لب منم ناخودآگاه کش اومد. یرو یخندکه نگاه کردم لب

 جا تا بعدا  برشون دارم. و گذاشتم همون ومدیبه کارم نم گهیهم که قرار بود بپوشم د ییهالباس  
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  نیبشم. ماش ادهیبه راست و آماده شدم تا پ   چهیبهش گفتم بپ میدیکه رس الی خونه عمه ل ابونیخ به
شم که با خنده  ادهیکوتاه کردم و خواستم پ یخدافظ هیبرگردم سمتش  کهنیبدون ا ستادیکه ا

 نبود، قابل نداشت.«  یزحمت  کنم،یگفت:»خواهش م 

 به تشکر نداره استاد« ازیکه ن فهی طرفش و گفتم:»وظ  برگشتم

 نشه.  رتونید دییبله خانم دانشجو، بفرما -

 ! یبله خدافظ... مرس  -

 دنبالت.«  امی تموم شد زنگ بزن ب که تیزد و گفت:»مهمون   ینیری ش  لبخند

 .گهیخوابگاه د  رمی خودم م  ینه مرس -

خونه من بعد با دخترا  میری دنبالت م امی کنه، م قتیحق  ای جرعت   خواستیتازه م نیکه مع یدید -
 .  نیبر

 . یبا یباشه. با -

زنگ رو فشار دادم که بعد از  دمیشدم و به سمت خونه عمه جانم راه افتادم. به در که رس  ادهی پ عیسر
 باز شد.    یک یت یباالخره در با صدا  ،یمعطل قهیچند دق

بود. دوباره   ستادهیها منتظرم اپله یجلو  یلیممکن بودن، عمه ل ریکه رفتم در کمال تعجب و غ  داخل
سرم در اومده بود و با دهن   یدوتا شاخ باال قا  یدعوتم کرد. دقبه داخل  ییدر کمال تعجب با خوش رو

 باز، بهش زل زده بودم. مهین

ا بزرگشون که شد وارد مخصوصا    کردم؛ی خودم حس م   ینگاه متعجب همه رو رو م،یسالن نسبت 
  ومدم،یهاشون م یدورهم یکوتاه تو یو لباس ها شیبا آرا شهیترها چون همبزرگ  هیها  و بق عمه
 ن تعجب کرده بودن که شکلم مثل آدم شده بود. اال

 یرو خواستمی اعصاب من بودن، حاال من م یشون رومسخره  یهاو کار  هام یبا تصم شهیهم اونا
که روش حساس بودم   نایا یجمعشون، با همه یبا نبودنم تو دنم،یاعصابشون باشم. با بد لباس پوش 

 . شدی م  یحرصم خال یول  کردن؛یدعوام م یکنم. درسته کل تشونیداشتم اذ یسع
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  یسرسر   یبا همه سالم و احوال پرس  یکنارش فور  یخال یجا دنیگشتم و با د یچشمم دنبال ناز  با
 حرص خوردم.    یخوردنش ادامه داد که کل وهیبدون توجه به من به م یکردم و کنارش نشستم؛ ول

  دمی. تا دگفتی م اومده بود کنار من نشسته بود و از کار و بار م از جانم ه زتری نغمه دخترعمه عز نیا
  دیمگس رو مخ پر نیخواستم سر حرف رو باهاش باز کنم که دوباره ا  ستیسرش گرم ن گهید نی نازن

 وسط کارم. 

 جون... نمره هات در چه حاله؟   وشایخب ن  -

دوتا کالس هم هس که دو سه تا از بچه نمره   یکی شم،ی خوبه نغمه جون! اغلبش رو تاپ کالس م -
 .شهیهامون مثل هم م

مامان دوتا مبل اون   شی که همون لحظه بلند شد و رفت پ نیسرم رور برگردوندم طرف نازن دوباره
 . زردی زر م ز،یر هیبرگشتم طرف نغمه که مثل وروره جادو  یتر نشست. منم حرص طرف 

 ؟هم از استاداتونه درسته ییخانم رضا-

 اره اتفاقا .  -

 کالسش بودم.  یها نیاز بهتر یکیکه  گهی م یازش بپرس یچه جالب! استاد من هم بوده بر  -

خنده  یمطمئنم حسن بقال هم صدا یول  د؛یدستش رو گذاشت جلو دهنش و مثال آروم خند بعدم
خنده دار که حالش   یافه یق هیبا  د یرو شن نیخنده ا یام تا صداعمه  یک یپسر اون  نای . سدیاش رو شن

 غولکرد و دوباره مش یرو عاد افشیق د،یرو نگاه کرد که تا نگاه من رو د  نیبه هم خورده بود، ا
 صحبت با عمو جواد شد. 

هم متوجه حرفم بشن، گفتم:»آره    هیکه بق یبلند یبودم، با صدا ینغمه هه حرص  نیکه از دست ا منم
  ینگار نام هیدانشجوش   نیبهمون نشون داد از کالس شما بود، گفت بهتر یعکس هینغمه جون اتفاقا  
 نبرد که... .«  یبوده از تو اسم

 جون.  وشایاهم! منظورش نغمه بوده ن -

 نه بابا! گفت نگار.  -
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 .یل یمن برم کمک عمه ل -

 باش برو.  -

نگاهش کردم. تا   یجور ن یمحو شد،هم دمیتپل و کوتاهش رو برنداز کردم و تا از د  کلی بازم ه شی ن با
به اون توجه کنن    خواستیعمه الدن که م یبا صدا  ن،یخواستم دوباره بلند شم که برم سراغ نازن

 دوباره مثل تخم مرغ له شده سر جام نشستم. 

 بهانه بود.  هیفقط  کایود و تولد آرن ب گهید زیچ هیامشبمون راجب  یدورهم  ز،ی خب... خانواده عز -

نگاه مرموز و مشکوک به من   هی کرد.  شیهم همراه ی ل یکه ل دیمزه خودش خند یبه حرف ب بعدم
چه  خوانیم  سیراجب منه خونه خراب بود، معلوم ن  شی . صد در صد حرف بعددیانداخت که تنم لرز

 .  ارنی سرم ب ییبال

 . گهیم یچ نم یدنگ دادم بهش که بب شیرو که صاف کرد، حواسم رو ش   صداش

هم تولد عشق خاله رو جشن   م،یتازه کرده باش  یدار یکه هم د میامشب خواستم دور هم جمع ش -
 هم...  ،م یریبگ

ثابت شد.   نایمن و س  یسکوت کرد و کل مجلس رور از نظر گذروند و رو دی حرفش که رس ینجایا
بلند شم داد بزنم بگم:»بنال   خواستمی! مشدی نفس من هم مقطع تر م شدیتر م یسکوتش که طوالن 

 خالصمون کن« که باالخره زبون باز کرد. 

 کنم.  یپسر بزرگم خاستگار  نا،یس یرو برا وشاین  خوامیامشب م -

  انیقلبم جر یتو گهیکه د یو خون کردمی گرد فقط به دهنش نگاه م یهااش با چشماتمام جمله  با
جمع اصال  برام مهم نبود، دست و کف دخترها و   جانی . همهمه و هکردمی نداشت رو حس م

که از تک تکشون متنفر   یاز اون جمع خواستمی نداشت، فقط م تی جمع اصال  برام اهم یهاخانوم 
  یآخه؟ چطور  یعروسشون بشم؟ چطور  خواستنی. من از همه اونا متنفر بودم و م وربشمبودم د
مرگ من    یکه حت  یینایا یجوابش رو بدم به عنوان همسرم قبول کنم؟ چطور  ادی م مکه زور یپسر 

  ومد؟یبا عقل جور در م کردن؟ینداشت من رو به عنوان عروسشون قبول م تی اهم یز ی براشون پش
 . لنگهی کار م یجا هی سنجمشی م ی. با هر منطق ادی نه! اصال جور در نم
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 مییمعما یهاراجب کابوس  ن یرفت برم از نازن ادمی گهید  یحت . ومدیهم در ن کمی ج گهیآخر مراسم د تا
بلند شم و   کهن یتوان ا یتوان فرار کردن نداشتم؛ حت یحت  دمیشنی که در گوشم م ییهابپرسم. با حرف 

زور   یهادر برابر آدم دنداده بو ادیبهم   ی. کستونستمیاز حق خودم دفاع کنم، در واقع بلد نبودم و نم 
  رم،یبجنگم و حقم و بگ یاز خودم دفاع کنم. چطور  یچطور  نن،یبی که فقط حق خودشون رو م  ییگو

اگه بلد  دمیکه فکر کردم د کمی ن؟ی نکن عیحقم و ضا قدرن یکه ا ستمیبگم بلد ن ی بلد نبودم! به چه زبون
ودم دفاع  کنم و بخوام از خ هیبهش تک  هنبود ک ی. کسبرمی نم  شیاز پ  ینداره و کار  دهیباشم هم فا

 کنم.

پدرم که خودش جلو تر از همه من رو   کرد؟ی جمع طرف من بود و از من دفاع م نیا یبود که تو یک 
 یاون بچش براش مهم بود؟ مادر   یو راحت   شیمادرم که فقط آسا کنه؟ی خواهرش م  میطبق تقد یتو

 کنه؟ی از من محبت م شتریکوچه هم ب یتو یکه به گربه یخواهر  نه؟یبی که دخترش رو جدا از من م
  عیبود؟ جوابش مشخص و ضا زی کدومشون طرف حق من بودن؟ کدومشون خاطر من براشون عز

 ... .کسچ یحق من حرف بزنه. ه یبرا سی جمع حاضر ن نیا یتو کسچیه  چکس،یبود، ه

 دهیب رو برام دخوا نی. پس ادمیفهمی هام رو م عمه  زیآمو محبت  مانهیرفتار صم  لیداشتم دل تازه
 .زننیتو، گفتم مشکوک م  ومدمیم دیاصال  نبا دمی رفتارشون رو د نیبودن. از همون دم  در که ا

صورتم  یتو  یاز نگران یسورن پسر عموم بود که با موج گاهیگاه و ب یاون وسط نگاه ها  فقط
اون جمع   زیصورتش باشه؟ اون هم به من؟ در اون لخظه همه چ ینگاه تو  نیا دی. چرا باخوردیم

 قابل فهم بود.؛ مخصوصا  سورن و نگاه هاش که اصال  برام اشنا نبود. ریبرام گنگ و غ 

و سر   کردی شرکت نم های مهمون نیا یتو ادیبود، اون هم مثل من ز یپسر تو دار و کم حرف  سورن
 درسش بود.  

 نایس یرهینگاهش، سرم رو باال آوردم و با نگاه خ  ینیداد که کالفه از سنگ هاش ادامهبه نگاه  قدراون
  نیوقت ا چ یشوکه شده بودم. ه پروا ی و ب  رهی کنم، از اون نگاه خ کاریچ دیبا دونستمی رو شدم. نمروبه 

نگاهم رو ازش گرفتم،  او هم ترسناک شده بود. ت  بیبودم و برام هم عج دهیخودم ند  ینگاهش رو رو
سرش رو   دی. اون هم نگاه سورن رو که دکردی نگاه م ناید به سورن که داشت با اخم و خشن به سخور

 اش نزنه.   هیبر عل  یاون ور کرد تا سورن حرف
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 یرو تو میاز اونجا فرار کنم. گوش  دیبود که با نیا گرفتمی که م یا جهیتنها نت کردمی فکر م یهرچ
که  یکنم! تنها اسم دایراه نجات پ  هیگشتم تا  نمیمخاطب   ستیل ینسبتا  لرزونم گرفتم و تو یدست ها

التماس   یاساسمش لغزوندم و اس ام  یبود. بدون فکر دستم رو رو ارش«یروش استپ زدم »استاد ک
 گونه براش فرستادم. 

 . اری ترها هم با خودت باز دخ ی کیبمونم.  نجایا خوامی نم گهیدنبالم؟ د یایب شهی م ارشیسالم ک -

 . ارمیواسه رفتنم ب یبهونه ا هیفرستادم که بهم زنگ بزنه تا  تایبه م گهیاس ام اس د هیرو زدم و  سند

 *** 

روزگار که  ی ها یاز باز  داستیو سرنوشت؟ چه م ریتقد یاز تلخ دانستیما چه م یدخترک ساده و
گونه  نیفرشته نجاتش در راه است که ا دانستی رقم خورده و منتظر او بود؟ از کجا م  شیبرا

پر   یها  یاز باز  یک یتازه  نیا د یفهمی م دینکند؟ چگونه با سی اش بالشتش را خدختران  یهااشک
 اوست... . یو خم زندگ چیپ

 *** 

نبود که نبود. کالفه  یخبر  چیه یخانم باالخره زنگ بزنه؛ ول  تایتا م کردمی رو چک م میگوش یه کالفه
 .تونستمی نم  یکنم و داد بزنم؛ ول غی ج  غیج  یبلند شم کل خواستی بودم. دلم م یو عصب 

  دمیها پرکه اومد. مثل جن زده  میاس ام اس گوش ی که صدا چرخوندمیسرم رو به اطراف م جیگ
 بازش کردم و خوندمش.  یبود. کفر  تا یروش و بازش کردم. اس ام اس از طرف م 

 دم دره بدو. ارشی ک وین -

 نکبت؟ یچرا زنگ نزد -

بدون فوت   دمیرو که د تایو شروع کرد به زنگ خوردن. اسم م دیدستم لرز یتو  میکرد گوش نیس تا
 گوشم گذاشتم. یرو رو  یوقت دکمه اتصال رو زدم و گوش

 و؟ یالو ن -

 درد.«  گهیم ویگفتم:»ن یآروم یصدا با
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 االن؟« ییکجا ؟یجون! خوب تایهم بشنون و گفتم:»سالم م هیرو بلند تر کردم تا بق صدام

 تو گل؟« یموند یخنده و گفت:»آخ ری تر زد ز تر

 . میزنی با هم حرف م یحضور  امیباشه م   ن؟یآها دم در -

 . مینیبی هم رو م  نجایا ا یتنها اومده پاشو ب  ارشیخواهرم. خ  یمؤدب قدرن یکه ا یموش ش  -

 من که گفتم بچه اس تنها نفرستش.«  ترسه؟ی و گفتم:»تنها نم  دمیکش یا یحرص  نفس

 به من نداره. یاز ین گهیرد شده د  ینه واال از سن قانون  -

 .« ذارمی زنده ات نم  ارمیب  رتی بخوره تو فرق سرت گ  ی گفتم:»سن قانون  نییپا  یبا تن صدا  دوباره

 .«رونیب دی پر ری مثل ت یداد امیامون نداد، تا پ ارشیبعدم ک گرم،یخنده گفت:»بچه که زدن نداره ج با

 .نی دم در که عالف نش امی باشه پس من االن م -

 . نمتیبی م ،یبا  یاوک -

 هی از جام بلند شدم تا با  نایسورن و س رهیخ یهارو قطع کردم و بدون توجه به نگاه  میگوش
 یاز تو کردنی که پچ پچ م یو الله، درحال   یلی. تا بلند شدم عمه لرونیبزنم ب یسرسر  یخداحافظ 

 . رونیآشپزخونه اومدن ب 

که  ن ینازن یدم. از جلو ها شتر با بزرگ   یمشغول خداحافظ زدن،یمشکوک م بیبه اونا کع عج  توجهی ب
 کردم.   یبهش به سمت نغمه رفتم و باهاش خداحافظ  اعتنای ب شدمی رد م

 کهنیرو گفت بدون ا  نیهم که متوجه شد به مامان اشاره و کرد تا اونا هم بلند بشن برن. تا ا نی نازن
 .  ننشیبیدم در م نایدنبالم و ا ادیقراره ب  ارشیافتاد ک ادمی بدم راه افتادم سمت در که  تی بهشون اهم

  یل یرو در آوردم خ میهم فشار دادم، گوش یهام رو محکم روپام درست کردم و چشم یرو تو کفشم
حال    نیو در ع الیخیبوق خورد جواب نداد که نداد. ب یهر چ یرو گرفتم؛ ول  ارشی شماره ک ی پوست ریز

نگاه   ذاشتن،ی بغل هم م  ریالله که هندونه زگذاشتم و به مامان و عمه  بمیج یرو تو   میگوش یاسترس
 کردم.  
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از کدوم طرف   ارشیک  نیماش نمی که بب کردمیاصال  به اونا نبود و فقط دور و برم رو نگاه م حواسم
هام حلقه کرد و با خنده بهم نگاه کردم.  عمه الله اومد کنارم و دستش رو دور شونه ییهوی یل ی. خادیم

نازگل   هیچ هاف حر  نیکه با همون خنده اش گفت:»ا کردمی ام به دستش نگاه موق زده  یهابا چشم
 من؟«  ینا یس یتو برا یوشایبهتر از ن  یعروسک عروس خودمه، ک نیجون؟ ا

و اون پسر    ی:»خر خودتگمی دم گرفته بودم، قشنگ معلوم بود دارم مکه من به خو یاافه یق هی با
 قدر بزرگ وار بودن که نفهمن. عمه جان اون  یات«. ولخرچسونه 

هم مهمه البته.  وشایالله جان! نظر خود ن  نیاری کرد و گفت:»شما صاحب اخت ی هم خنده آروم  مامان
 .« گهید خوادی م یخدا چ مین یتا بب

 وابش معلومه. که معلومه ج وشاین -

 بهم کرد و گفت:»مگه نه عروسک من؟«  ینگاه هی

 نگفتم.  یز ی دادم و چ لیلبخند که از صد تا فحش بدتر بود بهش تحو هی

.  یکنیم لم یتبد ب،ینانج  هیچهار پا وانیبه ح یعروسک عروسک گفتنات دار  ن یبا ا دمیکه نفهم  منم
 که من عروست شم.   نی حاال بش

آروم به اون سمت چرخوندم.   ی سرم رو کنجکاوانه، ول   دمیشن ابونی خ یکه از تو یاپورشه  یصدا با
 دم،یکش یادادم. نفس آسوده صی پشت رل تشخ ابون،ی خ  یکی تار یرو تو  ارشی ک دمیرو که د  نیماش
 زمان دلهره هم گرفتم. هم یول

در  یقورت دادم. صداهام رو بستم و آب دهنم رو خونه پارک شد، چشم یکه جلو  ارشیک  نیماش
 هام رو باز کردم و به اون دوختم. که اومد چشم  نیماش

سمت ما، با   ادیداره م ارشیک  دیکه تا د شدیبودن، شامل نغمه هم م ستادهیکه دم در ا ییکسا
 طرف؟«  نیا ادیداره م هیک گهید نیتعجب گفت:»ا

 یشهر رو با برق تو شدیکلمه م یواقع ی. به معنام یبهش انداختم تا واکنشش رو ببن ینگاه هی
به   یبود دوختم. نگاه دهیکه حاال به ما رس  ارشیهاش روشن کرد. نگاهم رو از اون گرفتم و به کچشم

  یسالم دخنکرد لبخند آرامش بخشش رو رونه صورتم کرد. با همون لب  دایجمع انداخت و تا من رو پ
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  وشایاستاد دانشگاه ن انیدیام ارشیهستم، ک ارشی. بنده کری به جمع کرد و گفت:»سالم شبتون بخ
 خانم، اومدم دنبالشون.«

  د ینامحسوس تأک یل یخ شی لیفام ی رو  یبود؛ ول یجور نیواقعا  ا  ایحس کردم  یجور نیمن ا دونمی نم
به طرفش رفت و با لبخند   د، یشد. بابا هم تا اسمش رو شن رهی به بابا خ ب ینگاه عج  هیکرد و با 

  زیساکت موندن جا دمیباهاش دست داد. د حسی و ب یخنث   یلیخ  ارشیک ی باهاش دست داد، ول
 کو؟«  تایپس م ن؟ییگفتم:»استاد چرا تنها  ارش یرو به ک  یخند کج و کوله ابا لب   ست،ین

با به   ینشسته تا بدبخت نشدم؛ ول نی تو ماش تایبهش نگاه کردم که بگه م زیالتماس ر  یچشم ها با
 دنبالتون.«  امیخانم گفت من ب  وشایحالش خوب نبود ن  تایبار گفت:»م طنتی ش افهیق

 خوابگاه. رمی خودم م دمیآها. پس من به شما زحمت نم  -

که تا   انیدیام یجان؟ آقا  وشاین هیچه کار گهیبگه بابا هول گفت:»نه د یز یچ  ارشیک کهن یاز ا قبل
 .«یزشته همراهشون نر  گهیاومدن د نجایا

بلند و   هیوق زدم رو دوختم به بابا و دهنم به عرض صورتم باز شد. بدون توجه به حضور بق یهاچشم
 !« به؟یمرد غر هیبا تعجب گفتم:»برم؟ با 

 رید گهید  که نیباباجان. بر گهیگفت:»آره د ارشینگاه کوتاه به ک هیزد و با  یبند  میهم لبخند ن بابا
 وقته.«

که هم من فردا کالس دارم   میخانم بر   وشاین گهیگفت:»آره د ارشیبگم ک یز ی بخوام چ کهن یاز ا قبل
 هم شما.«

رو بستم و آروم آب دهنم رو قورت دادم. خواستم برم که عمه الله بغلم کرد و آروم   دهنم
 ازت.«  خوامی نره ها عروسک، جواب بله م  ادتیهام »حرف گفت: 

به  کهنیراه افتادم و بدون ا  ارشیکوتاه پشت سر ک  یخداحافظ  هیجوابش رو بدم، با  کهنیا بدون
 شدم.   نی پشت سرم نگاه کنم سوار ماش
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رو دادم   نی ماش شهیکه بود ش یهرچ  ن،یماش یهوا ایدلم گرفته بود   یهوا دونمی که کرد نم  حرکت
رو زد و   یاخودش دکمه ارشیبکنم ک یحرکت  ایبگم  یز یچ کهن یاد به صورتم بخوره. بدون اتا ب نییپا

 کنار رفت.    نیبعد سقف ماش

که آروم شدم سقف رو   کمی. بردمی لذت م خورد،یکه به صورتم م یهام رو بسته بودم و از باد چشم
 دنبالت؟«  امیب  یگفت بهش انداختم که گفت:»چرا   ینگاه هیبست، منم آروم سر جام نشستم و 

 رو به طرف پنجره چرخوندم و آروم گفتم:»حوصلم سر رفته بود.« سرم

 بود؟  نی فقط هم یمطمئن  -

 باشه؟   یآره قرار بود چ -

 .دونمینم -

  یجلو خودت معرف  یگفتم:»چرا اومد کردمی نگاهش م رهی که خ یجور طرفش همون دمیچرخ  آروم
 ؟«یکرد

بود؟   یکار بد کردم؟ی م  کاریبهم انداخت، دوباره به جلو نگاه کرد و گفت:»چ  ینگاه هیطرفم  برگشت
 دنبالت؟«  ادی بده استادت ب

 نداره.  یخانواده من... جلوه خوب   ی... خب برایهم خوبه... ول یلی... اتفاقا  خستینه بد ن -

 بابات که خوب باهام برخورد کرد. -

 بود!«  بید... عج تعجب کر نیلب گفتم:»خودم هم از هم ریز  آروم

به  دنی. در سکوت کامل، تا رسکردی م  دییرو تأ  نیباشه و سکوتش هم هم دهیشن دونستمی م دیبع
 داشتم و ممنونش بودم.   ازیروند. به سکوتش ن  کهیت هیمقصد 

و به سمت طبقه مورد نظر،   میسکوت با هم سوار آسانسور شد یباز هم تو مید یآپارتمانش که رس به
نفس با در   اره،یدر ب یز یچ یدیکل  ارشی ک ای میدر بزن  کهن یقبل از ا میدیدر واحد که رس ی. جلومیرفت

 باز به استقبالمون اومد.   شی رو باز کرد و با ن
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کردم و با غرغر و داد   ییرای مشت ازش پذ یپس کله  هیاومد و با  ادمیحرصم  دمیبازش رو که د شین
بکشم که با   تاینر و ماده سر م  غی دهنم رو باز کردم که ج دم،یکه رس ییرایوارد شدم. به پذ دادیو ب
 باز موند.  یجور خونه دهنم همون  تیوضع دنید

بشه، بالشت   ی خال  منیبودن تا وسط نش دهیها رو جا به جا کرده بودن و دور تا دور خونه چ مبل
هم دور تا   یخوراک  یهابودن وسط و روش ولو شده بودن. همه ظرف  دهیهم چ یک یکوچ یها

 و با خنده گفت:»واکنشت جالب بود. « سادیکنارم وا ارشی. ککردنی بودن و کوفت م دهیدورشون چ

 ترن.«که از منم خونه خراب کن  نایطرفش و با دهن باز گفتم:»ا برگشتم

 بانو.«  دییفرما ی م ینفسخنده و گفت:»شکسته   ریزد ز  ارشیرو گفتم ک نیا تا

  تایخشن زل زدم به م  یمبل و مانتوم رو از تنم در آوردم. دست به کمر با نگاه  یرو گذاشتم رو فمیک 
دهن بازش متوقف شد و با ترس به من   یجلو رفتیکه به سمت دهنش م یپفک  دیکه تا نگاهم و د

کنارش   هرو ک  تنیم یزل زد. پفک رو انداخت تو ظرف جلوش و با ترس و مظلوم من رو نگاه کرد، بازو
 و نخور.« بود گرفت و با ترس گفت:»من 

 آقا غوله بخورتت.«  ذارمینم  یکرد و گفت:»نترس مامان م یبغلش قا یهم با خنده سرش رو تو نیمت

هستم  والی من ه  یجد یگفت انگار جد یخنده. جور  ری زدم ز  یو پق  رمی ام رو بگخنده  یجلو نتونستم
که کل خونه رو مثل بز چهار نعل   تای من و م  غی ج  غیخنده و ج  یبچش رو بخورم. بعد از کل خوامی و م
 یژ بودن انر دهیهمه فهم  یو ِد حرف زدن؛ ول  می وار نشست رهیدا یطور دور هم همون م،یدیدو
 . خندمی م  یو ندارم و الک میشگیهم

که نفس مشکوک   میدیخندیو ما م   گفتی از خاطراتش با دانشجوهاش رو م یک یداشت  ارشیک
رفتنش   رشی راهش بود. مشکوک داشتم مس یکه تو یاتاق  نیرو برداشت و رفت تو اول  شیگونه گوش
که دهن  کردن ی ها با خنده و تعجب نگاهم مبلند شد. بچه   میگاو گوش یصدا هو ی که  کردمی رو نگاه م

 من.«  گهیما نم گهیگاو که م یرو باز کردم و گفتم:»سالمت مگشاد

و ِد بخند.    نیبغل رامت یبود که خودش رو انداخت تو  نیکه جر خورده بود از خنده مع یکس  نیاول
 اس زده برم تو اتاق چون کارم داره. نفس اس ام  دمیرو برداشتم که د میمنم با خنده گوش 
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داره  نمی. اون رفت ازننایمشکوک م نایگفت:»کجا کجا؟ نگا ا نیتعجب از جام بلند شدم که مع با
 .« رهیم

نفس اونجا   زدمی که حدس م  یبچه ها رفتم سمت اتاق  یهاو خنده  نیمع یهاکه یتوجه به ت  بدون
که   نیدونی . مومدیم زدی نفس که احتماال  داشت با تلفن حرف م یباز بود و صدا مهی باشه. در اتاق ن
 کنجکاوم که اون هم نشونه باهوش بودنه.   کمیمگه نه؟ فقط  گهید ستمیمن فضول ن

 ؟یکردی م  کاری چ یاعتماد به نفس و منطق تازه کفش شده رو نداشت  نیا -

 .ادیون بدنم به لرزه مچهار ست کنمی اصال  بهش فکر م  ینمدونم جون وج  -

 کامال  واضحه ببم. به کارت برس.   -

کنم،   یفضول خواستمی شدم. من که اصال  نم میعمل کردم و آروم پشت در قا زمیگفته وجدان عز طبق
 .گهیم یچ  نمیتا بب سادمیبه من چه خودش درو باز گذاشته. بدون سر و صدا پشت در وا

 .مینه هنوز نگفت  -

... 

 .شهیفعال نم گه،یچرا نداره د -

… 

 . میصبر کن گفتینم  ارشیکه خود ک شدی . اگه مشهینم گمیم -

... 

 حالش رو به راه نبود.   ینه اومد، ول- 

... 

  یجور ن ی اونجا هم رهی هر وقت م ستین  یز ینگران نباش چ گمیبت م زنمیحاال باهاش حرف م  -
 .شهیم

... 
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 . فکر کن بهش بگم... شهیم ت ی اذ یلیخ  یاره طفل  -

پرت   یشد با تو  یکردم که چلفت بودنم مساو کیبه در نزد شتریکه آروم تر شد گوشم رو ب  صداش
ستون  کی هام به عنوان خودم رو خم کردم و از دست  ن،ی از پوستر شدن با زم  یر یجلو گ  یشدنم. برا

 . فتمی استفاده کردم تا ن

رو   شمیخودم رو گرفته بودم که نخندم. ن یجلو  یبدبختبهت زده نفس زل زده بودم و با   یافهیق به
داره.  فیبهت تشر ینفس کماکان تو  یول اد،یالو الو م یصدا  دمی. دستادمیبراش شل کردم و صاف ا

 تلف شد بدبخت اون پشت.«  ییگگفتم»هوش نفس کجا یبلند یبا صدا

گوشش   یرو گرفت رو  ی گوش رفتیکه به من چشم غره م یبه خودش اومد و درحال  ع یهم سر نفس
 وسط حرفم.« دیمزاحم پر هی دیببخش ؟یهست ییو گفت:»الو زن دا

 دیکه اتاق رو د یتخت لم داد. منم در کمال آرامش در حال  یچشم غره به من رفت و رو هی دوباره
 تخت نشستم.  یرو زدم،یم

  زیم هیشده بود.  دهیاستقالل چ میبا طرح ت ییتخت دو نفره بزرگ که روش پتو و بالشت ها هی
 هیاستقالل روش حک شده بود. با  یکمد که باز هم طرح ها هیلپتاپ روش بود و  هیمطالعه که 

قاب  ه ی زشیم ی. روزمهیاتاق استاد عز نجایا دادیتخت که نشون م  یباال  ارشیعکس بزرگ از ک 
. تا  نمیکه برم برش دارم و بب زدیبهم چشمک م  بیبود، عج  زیم  یرو دهیکه به صورت خواب  بودعکس  

تخت   یکرد که از رو نمیلگد نثار باسن نازن  هیخواستم بلند شم نفس تلفنش تموم شده بود و با اخم 
 مونیم  یضیبهش انداختم و گفتم:»مگه مر یسقوط کردم. با حرص نگاه ن،یبه مقصد کف زم

 نما؟«   لیکروکد

ددم، وگرنه من  نهیانداخت و گفت:»کمال همنش یکی اون  یپاهاش رو رواز  یک یکمال آرامش  در
 همان خاکم که هستم.«

 شده از گوره خر نابالغ.  دیاون هم تول ،یوان یاره البته خاک ح -

 دمی. دشدنی آسمون پرتاب م  یدماغش به سو یهاکه پره  دیکشی نفس م یوحش  یمثل گاوها چنان
گفتم:»خوب   کردمی تخت پرت م یکه خودم رو رو  یبلند شدم در حال نیزم یاز رو تهیخ  یلیاوضاع خ 

 نجا؟« یا امی ب یگفت  یداشت کاریچ شه،یخشک م  رتیحاال حرص نخور ش 
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ها رو برداشتم و گرفتم تو بغلم و به نفس که دست به کمر زل زده بود به حرکات من،  از بالشت  یکی
 نگاه کردم.  

 راحت باش.«  زمینه خودته عزها، خو یهمون حالتش گفت:»تعارف نکن  در

 ؟ یتو ناراحت   زمیمن که راحتم عز -

 . نهیکه سنگ پا قزو سیرو ن  -

 نه همدانه. -

 س؟ ی ن زدی -

 امکانش هست.  -

  ؟یجد  یجد ای یالک  یالک -

 .یالک  یالک -

 نکن با من! یشوخ  -

 به جون تو.  -

 بار تو.  نیکه، حاال ا  میجون من و تو ندار -

 .مونیم گهیبسه د -

 . افتهیانتر جهش  یخودت  مونیم -

 شدم تو. افتمی خو جهش  -

 من شدم فرشته.  مونیم یتو شد میافتیبا هم جهش  گهینه د -

 .لشیاره از نوع کرمائ -

 . لشینه از نوع عشقائ -
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 تو.   یبترک -

 بترکم؟  یبگ امیب  یگفت -

 .ره یم  ادشیآدم حرفش  یزنی َاه! از بس زر م -

 .نمکی من تو کار تو دخالت نم -

 اس. چته؟ دهیفا  یحرف زدن با تو ب -

 چمه؟ -

 چته؟ گمیم -

 چمه؟ گمیخو منم دارم م  -

 اون پوزت کج شده. یاومد یهس که از وقت تیچ هی -

 که.« س ین میزی هام کردم و آروم گفتم:»چبا انگشت   یرو مشغول باز  خودم

 . یکنیم یبا انگشتات باز  نیی پا ینداز ی سرت رو م ی جور نیآره معلومه ا -

 نده.«  ری نفس گ سی ن میزی بهش نگاه کردم و گفتم:»چ کالفه

 از رو تخت بلند شم که دستم رو گرفت و برم گردوند سر جام.  خواستم

حرف    نی . با نازنمیها رو ندارحرف  نی. ما که با هم ایآبج گهیتمام گفت:»بگو چته د یمهربون  با
 ؟«یزد

 رفت باهاش حرف بزنم. وقت هم نشد. ادمیم که شوکه شده بود قدرنیا -

 شوکه چرا؟  -

شه   یرو هم تا حرصم خال دمیکشی هام رو م ناخن  ن،یینگاهش کردم و دوباره سرم رو انداختم پا کمی
 .«اد یاز دستم بر ب یکار  دی گفت:»بگو شا یآروم یدستم نشست. با صدا یکه دست نفس رو
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به   یاز ین  کنن،یتنم هم م یو دوختن و به زود دنی. خودشون برادیبر نم یکس کار  چیاز دست ه -
 من هم ندارن. میتصم

بود تا من رو   ینزد تا ادامه بدم. منم با بغض ادامه دادم:»جشن تولد امشب همش الک  یحرف 
 تونمیکه م یجواب خودم شرطه، تنها جواب  گنیم یبشم. الک نایمن زن س خوانی بکشونن اونجا. م

 واسه جواب مثبت گرفتنه.« فهمهیکه خر هم م شونی الک یبا محبت ها ایبا زور  ایال بدم مثبته، حا

هم نبود.  بی عج نیرو که آوردم باال با نگاه شوکه و متعجب نفس رو به رو شدم. واکنشش همچ  سرم
 ؟« یگفت:»چ  یبلند یکه گذشت با صدا  کمی

  ؟یرگشتم طرفش و گفتم:»چته وحشگذاشتم و به در نگاه کردم. با اخم ب مین یب  یدستم رو رو یفور 
 ؟« یزنیچرا داد م

زن شازده  خوانیان، اون وقت مشدن؟ به خون تو تشنه  وونهید نایگفت:»ا یآروم تر  یصدا با
 ؟« یپسرشون ش 

 . کردی نگاهم م یگوره خر چجور  نائهیس نیا یدونینفس نم یاالغ. وا گهید نهی حرف منم هم -

بغل نفس فرو رفت. ناخواسته  یصورتم گذاشتم که سرم تو یلرزون دستم رو رو یبغض و چونه  با
  شتریو ب  شتریهام باشک  گذشتی م شتریب  یهر چ  خت،یصورتم روون شد و فرو ر یهام رواشک

کردم، به   هیبودنم گر فیکردم، به خاطر ضع هیگر میکس یکردم. به خاطر ب  هیکردم و گر  هی. گرشدیم
بغلم کنه و دل  یجور ن ینفس، خواهر خودم ا یجا دیاالن با کهن یکردم، به خاطر ا هیگر مییتنها طر خا
 بده.  میدار

کارش   کهنیکه با دونستن ا  یبرام داشت تا وجود خواهرم، خواهر  یشتر یاالن وجودش ارزش ب نفس
اخراج  یو تا پا ستادنیا یشمس یاما نفس و دخترا به خاطر من تو رو  نداخت؛یبهم ن   ینگاه میدارم ن

  معرفتیب  یزهرا نیکمتر از اون نازن  خورد،یو غصه م کردی م هیکه پا به پام داشت گر یرفتن. نفس 
 کرده بود و پشتم بود.  یاز اون خواهر  شتریبود، چون برام ب  زتری بود؟ نه نبود، نفس برام از اون عز

نفس با غرغر من رو از   هویکه  شدمی نفس م  یدلم قربون صدقه یو تو  کردمیم هیتم گرداش کماکان
نکبت،   ی اله  یر ی گفت:»بم کردی هاش رو پاک مو اشک زدی که غر م یطور خودش دور کرد، همون

  شیتن  ستیب یکله  ره،یگیآب غوره م یشوهرت کچل شه بهت بخندم. نشسته ور دل من ه شاالیا
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م ت بشکنه که شونهشونه  یاله  ؟یخت یر مانیمنه بدبخت، تو اون کلت س یرو شونه ذاشتههم گ
 شکست.« 

اتاق  یتو یقد نهی آ یبلند شد رفت جلو  یالی خیکه در کمال ب کردمی دهن باز داشتم نگاهش م با
 رو درست کنه.   افشیتا ق ارشیک

اون همه  ف ی. ح ستین  شیب یوز الغینفس  نیکه ا دمیرس  جهی نت نیبهت که در اومدم با خودم به ا از
 زدم.  نیحرف خوب که راجب ا 

پرتش کردم کنار، اون   نهیآ یباسن نفس از جلو یجانانه تو یضربه  هیو با  نییپا  دمیتخت پر یرو از
  یخنده. دستم رو گذاشته بودم رو  ریزدم ز یپق  دمیرو د  تشیشد. تا وضع نیپهن زم کیش  یلیهم خ

 دلم و ِد بخند. 

و به  رونیب  دمیبدتر از اتاق پر  غیج  هیبلند شد خواست بزنتم که با  نیزم یبنفش از رو  غی ج هی با
 رفتم.   منی سمت نش

م شدت گرفت.  ها به استقبالم اومد که خندهبهت زده و متعجب بچه یهاافهی شدم ق منی وارد نش تا
 . ارهین  رمی ا نفس گت دمیدوی دور خونه م  زدمیقه م که قه یطور همون

آشپز خونه  یاز تو ییچا ینی س هیبا  ارشیکه ک  رمیها تا اونجا سنگر بگ سمت اتاق  رفتمیم داشتم
 . کردی سر جاش و ما رو نگاه م ستادیگرد ا یهابا چشم دیاومد و تا ما رو د رونیب

و   سادیوا  ارشیک یشدم. نفس هم نفس زنون اومد جلو میقا ارشی پشت ک دمیجهش پر هی با
 .« نجایا ای... بیگفت:»جر... جرعت دار... دار 

 خواهر.  کردمی م تی ناجا فعال سیپل  ینبودم، داشتم تو نجایاگه داشتم که االن ا -

 من و بزنه. کومک!«  خوادی م نیگفتم:»استاد! نگا ا ارشیرو به ک یمظلوم یافه یق با

 بچه؟«   یسوزوند  شی بهم انداخت و گفت:»باز آت یهم با خنده نگاه ارشیک

 باز گفتم:»نچ، نفس رو سوزوندم با اجازت.«  شی ن با
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پشت   دم یطرفم منم خودم رو کش  دینفس با هم به هوا رفت. نفس پر یحرص  غیبا ج  ارشیک قهقه
  جهیکه تعادلش به هم خورد و در نت دمیو من بازوش رو کش میدیانقدر با نفس دورش چرخ  ارش،یک
 یهامن. با دهن باز داشتم به استکان یپا یجلو قا  ی پهن شد کف حال، اونم کجا؟ دق ییچا ینیس

 و بچه به هوا رفت.   ارشیقه ککه قه  کردمی نگاه م تهشکس

 کار من نبود!  -

 .« وشای دادن به ن ریخونه امشب گ یچرا اجنه و ارواح سرگردان تو ونمدیبا خنده گفت:»نم ارشیک

  ستی خوب ن  نیباهاشون صحبت کن ن ینیدادن به من. بش ریها گوا؟ استاد به من چه؟ اجنه -
 ادب باشنا.   یب قدرنیآدم ا یخونه  یهااجنه

بدبخت   ،ی انوع اجنه  هیگفت:»بابا تو خودت  کردی جمع م  نیزم یکه خودش رو از رو یدرحال نیمع
 .«فتهیتو ب  ریکه گ  یاون ارواح

 اجنه بودن بهتر از گوره خر بودنه جناب.   -

هم  نی. معدیخندی و م  تایشونه م ی خنده مهسا بود که سرش رو گذاشته بود رو  ری که زد ز یکس  نیاول
 .« ماما کرد یگفت و گاو یرو به مهسا گفت:»هر هر مهسا خانم، خر 

لبخند   هی  نایشد. م  پسشیش رو خورد و مشغول خوردن چبده خنده   یجواب کهن یهم بدون ا مهسا
 .«دهیداره خر که فقط صدا م یسود هیزد و گفت:»ماما که بهتر از عرعره، حداقل گاو  نی به مع حیمل

 بدون.  یدونستی داره خانم، نم   دهیفا یخر کل یپ  یپ -

 بدون.«  یدونستی داره آقا، نم دهیفا یخر ماده کل یپ  یدفعه مهسا با خنده گفت:»پ نیا

هم بهتر از    هیبودم. بق زونی آو ارشی ک یو از بازو زدمیقه م بند نبودم فقط قه  ن یزم یرو گهیکه د من
و  کردنیو مهسا بودن که به هم نگاه م نی. فقط معدنیخندیم یاوه یمن نبودن، هر کدوم به ش

کرد.  ینگاهش م  یمهسا خنث  یخنده؛ ول ری و زد ز اوردیطاقت ن  نیآخرم هم خود مع دن،یخندی نم
 . خوردنیحرص م  یقیطر هیمثل مژگان داشت و هر کدوم به  یمهسا هم درد
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و ظرف پفک رو از   تا یرو جمع کنه، منم نشستم کنار م هاشهیخورده ش  ارهیب  یز ی چ هیرفت   ارشیک
 میدهنم نذاشته بودمش که گوش یهنوز تو یدونه برداشتم که بخورم، ول هی. رونی ب دمیدستش کش
 زنگ خورد. 

 . دیهم از فرصت استفاده کرد و ظرف پفک رو از دستم کش  تایرو برداشتم و نگاهش کردم که م میگوش

و ترس زل زده بودم به   دیکنم. با تردپفک کوفت  خواستمی رفت م  ادمیاصال   یگوش  یاسم رو دنید با
 جواب بدم.   دیو با  خورهی و اصال  حواسم نبود داره زنگ م میگوش

  یچ دونمی رو خفه کنم به خودم اومدم و نگاهش کردم. نم   یگوش خواستیکه ازم م  نیمع یبا صدا 
هاش  هاش نشست. نگاه از چشم چشم  یعسل یتو  یکه رنگ نگران  دید یهام بود و چ چشم یتو

 وشا؟« یبود ن یگفت:»ک  نیکه مع دمیکش یگرفتم و خواستم جواب بدم که قطع شد. نفس آسوده ا

 نبود.«  ینگاهش کنم گفتم:»شخص خاص  کهنیا بدون

 ؟ یمطمئن  -

م زنگ خورد و چون حواسم بهش نبود باعث شد بترسم. با مرده  لیذل  یخواستم بگم آره، گوش تا
فراوان، باالخره  دیباز کردم. با ترد قینفس عم هیهام رو بستم و با اسم همون شخص چشم دنید

 و تماس وصل شد.    دمیکش یگوش یصفحه  یانگشتم رو رو

هاش گوش  گرد به حرف  یهامواجه شدم. با چشم نایس ی»الو« گفتم که با نعره  یاگرفته  یصدا با
بودن با تعجب به من نگاه  دهیدادش رو شن  یو نفس هم که کنارم بودن و صدا تایم دادم،یم
 . کردنیم

 خوابگاه؟  یبر  یخوای م یتو؟ مگه نگفت  یهست یکدوم گور  -

 به تو چه که کجام.«  ؟ی بود، گفتم:»مگه فضول یکه ظاهر   یجرعت با

 . ییبنال کجا  نم،یزر نزن بب -

 کجا باشم؟ یواستخی بعدم م  ،یزن یزر م  یفعال  که تو دار  -
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تو  یدار  هیآپارتمان لوکس و بچه ما  هیخوابگاه تو  ستن،ی ن ری همه مثل خودت خرن؟ نخ یفکر کرد -
 ؟ یکنی م یچه غلط نمی . بنال ببسیباال شهر ن 

از جام بلند شدم و   یپنجره بود. فور  دیکه به ذهنم رس یز ی چ نیهام گرد شد، اول حرفش چشم  نیا با
. خودش هم دمیرو د نای س دیرو نگاه کردم که پارس سف  رونی ب کمی  اطیبه سمت پنجره رفتم. با احت

 گوشش بود.   یرو  یبود و گوش ستادهیا نی ماش یجلو

  ؟یبا تو بودم، مرد  یهو -

 کدوم آپارتمان؟  ؟یزنی چرا زر م -

از چشم  ید ید یوگرنه هرچ نییپا  یایکارم. مثل بچه آدم م  نیهه! من رو خر نکن بچه من خودم ا -
 !زمی... نامزد عزیدیخودت د

 برا خودت شعر نگو. ستمیمن نامزد تو ن -

 . نییپا ایگمشو ب م،یکنی با هم صحبت م  یکه زنم شد گهی دو روز د یستیاالن ن -

رو از دستم   ینفر گوش  هی یول ابون،یکنم که آسفالت شه کف خبارش  ادیاز دهنم در م یهرچ خواستم
 رو شدم.  روبه  یعصبان  ارشی. برگشتم پشت سرم که با ک دیکش

 یخوای م نیی پا ادیرو گذاشت دم گوشش و گفت:»مثال ن   یکه گوش کردمی تعجب داشتم نگاهش م با
پنبه رو هم از   نیکنه، ا دشیتهد  ای رهیبگ  میبراش تصم تونه یتر از تو هم نم ها؟ گنده ؟یبکن  یچه غلط

 که زنت بشه آقا پسر.«  اریگوشت در ب

آب هم داد   وانیل هیمبل،  یرو قطع کرد و دستم رو گرفت نشوندم رو یدر کمال تعجب گوش بعدم
داشت. کنارم نشسته بود و  اجیاز من احت شتریخودش ب   نایبه جون س یدستم که بخورم آروم شم؛ ول

 و سکوت کرده بودن.  زدی نم ی کس حرف چی. هدیکشی م ی عصب یهانفس 

بهش   ی نگاه  ایبکنم  یکار  کهن یمن زنگ خورد. قبل از ا یسکوت ادامه داشت تا دوباره گوش نیا
خشمش   کمی دیو بهش نگاه کرد. اسم رو که د دیدستم کش یرو از تو یبا خشم گوش ارشیبندازم ک 

  وتماس ر یفور  دمیرو به دستم داد. اسم خرخوب رو که د  ینگاهم بکنه گوش کهن یتر شد و بدون اکم
 . یگوش  یتو دیچ یدادش پ یوصل کردم که صدا
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 رو جواب داده؟  تیگوش هیاون پسره ک ؟یکنی م یدار  کاری تو دختر؟ چ یکجاي  وشا؟یالو ن -

  ؟ی گیم یکدوم پسره؟ چ  م،یشو با هم بر ادهیپ  ؟یز یمگه سر جال  ؟یزن ی هوش چرا داد م -

 پسره جواب داده؟  هیبهت زنگ زده   نای. چرا سگمیم یچ  یدونیخودت رو نزن به اون راه م -

روم باعث شد به اون نفس از روبه یهابدم که اشاره  یجوابش رو چ کردمی کرده بودم و فکر م سکوت
 شده. زنش بشم و مزاحمم  خوامی بگم که نم گفتینگاه کنم. با اشاره بهم م

و    کردمیتحمل م  دیحرف ناجور با  یکل شد،ی م یتو خونه حکومت نظام گفتمی دل بودم، اگه م دو
سخت بود. دو دل زل زده بودم به نفس که   نیکه  ا شد ی م لیمدت تعط  هیاحتماال  دانشگاه هم تا 

 کرد. باالخره سکوت رو شکوندم و جواب دادم. دییهمون رو تأ  یهاهم حرف  تایم

 بهش داده؟  یکرد زنگ زد به من، شماره من رو ک  جای ب  یل ی سر من داد نزن. دوما ، اون خاوال   -

 من بهش دادم. گفتم... . -

  یمگه من شماره تو رو به هرکس ؟یاجازه گرفت ی. از کیکه شماره من رو داد یکرد یتو کار اشتباه -
 دم؟ یم

 ... .میبرو ما هم برس ترواش ی یهو -

 .یبرس   ایسرعت من خوبه تو تند تر ب  -

 دور بر... . گمینم  یچ یه یه -

 خوب بگو، مگه من گفتم نگو؟ -

 نپر وسط حرف من بذار زرم رو بزنم.  یه -

 خوب زر بزن. -

اون پسره که تلفنت رو   یدونیگفت:»خودتم خوب م یآرم و البته خشن  یبا صدا امکهی به ت توجهی ب
 قراره... .« سین یکسهم هر   نایس ه،یجواب داده ک
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اگه امشب   س،یما ن  نیب یقرار  چیته دره، ه یتر برو نر سرعت، آروم  نینه به ا یگفتم تند برو ول -
زن  یاگهیوقت د چی. من نه االن نه هنیدلتون خواست بکن یهر کار  شهی نم لینگفتم دل یچیه

 .یاگهیچه هر خر و گاو د نایچه س شم،ی نم  نیکه شما انتخاب کن یپسر 

 .یبلبل زبون شد -

 .کردمی بودم رو نم  -

 .یخوشه که بلبل زبون شد  یکی دلت به  دمیشا -

… - 

 تو دلت بمونه. تونهیهم م  تی دل خوش ،یشیم  نایتو زن س س،یخوشه مهم ن یدلت به هرک  -

 یدید هویباعث مرگه،  ادیسرعت ز  حت، ی زدم و گفتم:»از من به تو نص  یپوزخند  یول دیدینم کهن یا با
 .«یته دره ا

در آوردم و خاموش کردم.  کریحالت اسپ  یرو از رو میبزنه گوش یاگهیاجازه بدم حرف د کهنیا بدون
دستش، واقعا به  یاومد نشست کنارم و دستم رو گرفت تو تایبغ کرده نشستم سر جام که م

 داشتم.  ازی حضورش ن

ها بچه یجلو کهنیها رو زده بود ناراحت و سرخورده بودم. از اها اون حرف بچه یجلو کهنیا از
کار از کار   یها بشنون؛ ولها رو بچه حرف  نیا خواستی بودم. دلم نم  یجلوه کرده بودم، عصبان فیضع

 براشون مهم نبود ناراحت بودم.   ممیتصم کهنیود. از اگذشته ب

  یول رم؛ی اشکم و بگ زش یر یو گاز گرفتن لبم تونستم جلو  یبا هزار بدبخت ومد،یداشت در م اشکم
 لرزش چونم خارج از توانم بود. 

بود. االن  ن ییسوق دادم. دستاش رو مشت کرده بود و سرش پا ارشی نگاهم رو به سمت ک ناخودآگاه
 بده.  ینبود که بهت دلدار  یول  ،یداشت بانیپشت هیبه  ازین دیها بود که شداون موقعاز 

  تایکه م ییهاقوت قلب  ی. حتشتریشد و لرزش چونم ب  ترن یبغضم سنگ دمیرو که د  ارشیک  تیوضع
 نداشت.   ریروم تاث دادی در گوشم م
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 کهنیبا همون اخم و تخمش بدون ا  ارشی. کومدیو م  رفتی بود و بغضم م  ارشینگاهم به ک فقط
هم بدون  نیاتاقش، در رو هم پشت سرش محکم بست. مع یبهم بکنه بلند شد و رفت تو ینگاه
بود.   یکه انگار عاد هیبق یبرا  کردمی پشت سرش رفت. فقط من داشتم با تعجب نگاه م یمعطل
 دونستمی م دیکه بع یمتکه بلند شد از جام بلند شدم و با تعجب به اون س حثشونجر و ب یصدا
 نگاه کردم.   نه،ینگاهم رو بب  یکس

همه   م،یفردا خواب نمون یکالس ها  یخوابگاه تا برا  میاز جاش بلند شد و گفت که برگرد نفس
 ما رو برسونن.   نیو رامت نیموافقت کردن و قرار شد مت

بودن. دستم هنوز   نیو مع ارش ی که ک یهمون اتاق یرفت تو  ش،یکه نفس به بهانه گوش  میدر بود دم
تر بشه،  باعث شده بود بغضم کم رنگ  نیقوت قلب بود. هم یبرام کل نیبود و هم تایدست م یتو

 پشتم باشه.  ن،یاون قوم الظالم  یهس که جلو یک یکنه، فکر کنم که  دای کاهش پ هامی ناراحت 

چالوس رشد   یهاپامون جنگل  ریو داره ز ستیاز نفس ن یخبر  میدیکه گذشت د یاقهیدق چند
و به   دمیکش  رونی ب  تایگرم م یهادست  یها، دستم رو از توبدون توجه به بچه  نیهم  یبرا کنه،یم

 طرف اتاق رفتم. 

 . ومدیم زد،ی حرف م ارشی نفس که داشت با ک یباز بود و صدا مهیباز هم در ن دمیدر که رس  پشت

 ها. گذرهی کار از کار م ینجمب   ارش؟یک  یتمومش کن یخوای م یک -

  خوامیبکنم؟ به خدا خودمم م یکار  خوادی خودم دلم نم ینی کنم؟  کاریچ یگی کالفه گفت:»م ارشیک
 .«ادی مامان گفته صبر کنم بابا ب یآزادش کنم ول 

 هیحرف ها راجب منه  نیکه مثل خوره افتاده بود به جونم که ا یطرف، فکر  هیهاشون حرف  هیبی عج
 طرف.  

اون ها  کهن یفرصت فکر کردن نداشتم، قبل از ا رونی ب  انیب  خواستیکه ازشون م  نیمع یصدا با
  نیوانمود کردم انگار هم یاتاق انداختم و طور  یخودم رو تو  عیبشم، سر عیو دوباره ضا رونیب  انیب

 .  رونی االن اومدم تا نفس رو از اتاق بکشم ب
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رفتنش نگاه    ریرفت. با تعجب به مس  رونی بهم نگاه کنه از اتاق ب کهنیجلوتر از همه، بدون ا ارشیک
  نایفحش بلد بودم نثار س ی. هرچخوردمی حرص م  یو از دست خودم و تمام خانواده محمد  کردمیم

 و جد و آبادش کردم. 

.  میها رفتبچه   شیو پ  میداز اتاق خارج ش نیگلوم لونه کرده بود، همراه نفس و مع  یکه تو یبغض  با
گلوم بود    یکه  تو یکنم، با همون بغض و حرص یازش خداحافظ اینگاه کنم  ارش یبه ک کهنیبدون ا

 . م یرفت اطی و به ح میبا دخترا سوار آسانسور شد

که به سمت خوابگاه حرکت   میبش نیکوچه تا سوار ماش  یتو میهم که بهمون اضافه شدن، رفت پسرا
 .میکن

رو که   چیی سو نیکه ما رو برسونه. مت نیرو داد به رامت  نشیماش  چییسو نیمع میدیتو کوچه که رس 
 ؟«یای داداش مگه تو نم نیگفت:»مع دید

 دانشگاه.  میایفردا با هم م مونمی م ارشی ک شینه، امشب پ -

 .«شتونیپ  میایم میرسونی ترا رو مپس ما دخ یو گرفت و مرموز گفت:»اوک  چییهم سو نیمت

و دو قدم راه   دمیتا چرخ  یکه سوار بشم، ول نیراه افتادم سمت ماش  هیجلوتر از بق نیموافقت مع  با
وق زده سر   یهاقفل شد و با چشم نیبود، پاهام به زم ستادهیا نی مت نیکه کنار ماش یرفتم با شخص

 . ستادمیجام ا

. دخترا  کردنی و با تعجب بهم نگاه م ستادنیمن، کنارم ا ست یکه پشت سرم بودن با ا نیو مت نیمع
وق زده من اونا هم تعجب کردن و   یهاچشم دنیکه با د میستادیما چرا ا  نن یهم برگشتن که بب

 . ستادنیکنارم ا

م  شدم. ترس بر   یشکل نیجرعت حرف زدن هم نداشتم که حداقل زبون باز کنم و بگم چرا ا یحت
بگم به اندازه کل عمرم ازش متنفر بودم؛ ترس نه   تونمیکه به جرعت م  یکس نیا دنیداشته بود از د

  االنشده بودن.   یبرزخ یمن، چطور  یهاتلفن  دنیبودم با شن دهیها که دبچه   یخودم، بلکه برا یبرا
 .دادیدعوا رخ م هیقطعا  نجا،یاون هم ا  نایس دنیبا د
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بود  نیا می بود و تنها دل خوش  ومدهین رونیتلفن به داخل برگشته بود، هنوز ب   هیکه به خاطر  ارشیک
  یدیشد و با ناام  ستین دمیاز پشت سرم، همه ام ارشیک یصدا  دنیبا شن یول  اد؛ی ن رونیکه االن ب

 هم فشار دادم.  یهام رو روچشم

پوزخند ناجور   هینگاه کردم که با  نایو متعجب نگاهمون کرد. دوباره به س ستاد یکنارمون ا ارشیک
  یچ ننی که رد نگاهم و دنبال کرد، بچه ها هم به همون سمت نگاه کردن تا بب  ارشی . کومدیداشت م
  نجایخانم! ا  وشای سالم ن کیهام و طلبکار گفت:»عل چشم یبهمون، زل زد تو دیکه رس  نایشده. س

 نه؟« گهیخوابگاهه د

من   یکشیخجالت نم   ؟یکنی م کاری چ نجایهر جا که هست، تو ا نجایمثل خودش طلبکار گفتم:»ا منم
 ؟« یکرد بیو تعق

االن هم   نیهرچند هم ،یکردی م خواستی دلت م ی که هر غلط کردمی ! خوب کردم، اگه نمری نخ -
 ... یلیخ

برو بت   واشیدور بر ندارا،  گمیبت نم  یچ یو خشن سمتش براق شدم و گفتم:»هوش! ه  یعصب
 .« میبرس

  فتیزود باش راه ب  گم،یدلم بخواد م یگرفت و گفت:»هر چ  نشیدستش و به سمت ماش یحرص
 .« میبر

  کاریچ یخوای م  امینه. ن یگیم یر ی تند م گمیگفتم:»م می به بغل بستم و با همون شجاعت خرک  دست
 ؟«یکنی م  فیتکل نییمن تا یکه برا یمن باش   هیمثال؟ اصال  تو ک یکن

 .«تنده یبه خون نشسته گفت: »همسر آ یهااخم و چشم  با

وقت؟ خودت رو بپوشون قشنگ... من تو رو   هی ییزدم و گفتم:»هه! همسر؟ نچا یصدا دار   پوزخند
 .«میش یبده مشتر   فیتخف کمی چه برسه همسر.  کنمی اصال  آدم حساب نم

جلوم و   ستادیسپر ا هیمثل  عیسر ارشیسمتم که ک ادیتو هم گره خورد و خواست ب  شتریب  هاشاخم
. نه تنها اون  کردی بود جلوم، نگاه م سادهیکه وا ارشیمانع حرکت بعدش شد. با تعجب و خشم به ک

  اهخوش فرمش، نگ  یابروها نیکه اخم نشسته بود ب ارشیرخ ک میبلکه خودمم با تعجب و بهت به ن 
 .  کردمیم
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ترس، اعتماد به نفس از    ،یجیشده بودم. گ جیگ  یحرکتش خارج از فکر و عقل من بود و حساب نیا
وجودم رخنه کرده بود  یهمه با هم به سراغم اومده بود. چندتا حس متضاد با هم تو ارش،یحضور ک 

 .ختیریبه هم م  شتریاعصابم و ب نیو ا

بهتره بگم  ایآروم آروم اومد سمتمون، رو به روم...   ،یاکه از بهت در اومده بود با پوزخند مسخره نایس
و با همون پوزخند مسخره زل زد به من، با   بشیج یدستاش و کرد تو  د،یکه رس ارشیک یرو به رو

 ن؟«ی دار یکرد و خشن بهش گفت:»کار  میمن و پشت سرش قا شتری ب  ارشیحرکتش ک  نیا

عروسک کار   نیانداخت و گفت:»قاعدتا  با شما کار ندارم، با ا ارشی به ک زی آم  رینگاه تحق  هی نایس
 دارم.«

دستم  یرو آروم تو  نشی کردم و آست  کینزد  ارشیبه ک شتری نگاه بد به من کرد که خودم رو ب هی دوباره
  نیکه قرار بود ب ییطرف، ترس از دعوا هیدلم افتاده بود  یتو فشیکه از اون نگاه کث یگرفتم. ترس

مشتم   یتو  شتر یبرو   ارشیک نیباعث شده بود آست  گهی طرف د هیاز  فتهی اتفاق ب نهیبوز نیها و ابچه 
 هم گره بخوره.  یاش در حد خورد شدن، تو گره خورده  یهاو باعث شد مشت   رمیبگ

 به سمت اون رفت.    ارشیسکوت کوچه، نگاهم از مشت ک  یانداخت تو نیکه طن نایمنحوس س  یصدا

 .کردی به ما نگاه م یشلوارش فرو کرده بود و با پوزخند حرص   بی ج یرو تو دستاش

هاش دخالت  کار  یتو نی باشه که اجازه داشته باش یکیقدر رابطه نزدبودن اون وشا یفکر نکنم استاد ن -
 . نیکن

ماد به نفس سرش رو باال گرفت و گفت:»فکر نکنم رابطه پسر عمه دختر  با اعت شهیهم مثل هم ارشیک
 .« نیکارهاش دخالت کن یتو نی باشه که حق داشته باش یکیاون قدر رابطه نزد ییدا

تر  هاش سرخ به لبخند من افتاد چشم  نایلبم نشست که تا نگاه س  یرو یک یلبخند کوچ ارشیحرف ک  از
 صورتش بود.   یلبش نبود فقط اخم و تخم بود که تو یرو  یپوزخند گهیتر شد. دو ترسناک 

  ارش ی دو سال از ک  نایس کهنی . با استادیا ارشیک ینه یبه س  نهیس قایاومد جلو و دق گهیقدم د هی
 بودن.   یسطح  کی در  با  ی تقر  کلیاز نظر قد و ه یتر بود؛ ول بزرگ 
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هم با اعتماد به نفس   ارش ی نگاهش کرد، ک ری انداخت و با تحق ارشیاز باال به ک ینگاه هی نایس
آقا پسر، من   نیو گفت:»بب اوردیتاب ن ارشی نگاه ک ری. آخر هم زکردی بود و نگاهش م ستادهیجلوش ا

  وشاین  یهم بکن یبدون هر کار  نویا یول ؛یدار  وشایبا ن ی چه سنم یهست یچ ی هست یتو ک دونمی نم
 مال منه.«

فقط   ستین  کسچیمال ه وشایمال تو باشه، در ضمن، ن  وشایبکنم ن  یفکر نکنم اگه هر کار  ؟یمطمئن  -
 مال خودشه.

جهش   نهیمنم کف کرده بودم چه برسه به اون بوز  یکه حت گفتی با اعتماد به نفس و آروم م قدراون
 . افتهی

هم از فرصت استفاده کرد و   ارشیبگه، ک خوادی م یچ دونهی بود دست و پاش رو گم کرده و نم  معلوم
دور   نمیهم نب گهیشد و گفت:»االن هم بزن به چاک، د کیکه به عقب برگشته بود رو بهش نزد یقدم

 .« یبد لشی و زر مفت تحو یو برش بپلک

گفت:»تو   ارشیو با اخم در جواب ک  اوردی کم ن یجوابش رو بده ول  دیبا یچ  دونستینم کهن یا با
 کردنش.«  تی اذ یحت کنمیکه دلم بخواد م یدخالت نکن، من هر کار  ستیکه به تو مربوط ن  یکار 

هاش زل زد. از  با پوزخند به چشم بش یج  یکرد و دوباره دستش رو کرد تو یاخنده مسخره  ارشیک
  یاز جلو نایس گهید قهیاگه تا چند دق یعنینگاهش  نیا دونستمی م دم،یترسی م ارشینگاه ک نیا

پارک    یتو  یکی  شیکه چند ماه پ یمثل وقت  قای. دقکنهی له و لورده اش م زنه یگم نشه مچشمش 
 ...ارشیشد و ک احمممز

حرکت رو   نیفرود اومد. اون هم انتظار ا نایفک س یتو ارش یافکارم تموم نشده بود که مشت ک هنوز
 نکرد نشست رو شکمش و ِد بزن.   یهم نامرد ارشی پرت شد. ک نی زم ینداشت، رو

دستم هم دست مژگان   هیدهنم، با  یدستم رو گذاشته بودم رو هیوحشت،  ایکنم   فیک دونستمی نم
دهنم  ی. دستم از روشدنی نم  ارشیزور ک  فیحر کردنیم  یهرکار  نیو رامت نی. معدادمی رو فشار م

 . زدی رو م  نایکه بکش داشت س ارشیبرداشتم و رفتم سمت ک

زور   فینبود که بتونم حر یقدر زورم اون یسمت خودم؛ ول  دمشیبازوش و کش یرو گذاشتم رو ستمد
  دمید ی. وقتدمشیبازوش و محکم به سمت خودم کش یبشم. دوتا دستم رو گذاشتم رو ارشیک
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 یجان من ولش کن، دار  ارش،یگوشش گفتم:»ک ی آروم و لرزون تو ستمی ن  فشی حر یجور چیه
 .«وونهید شیکشیم

رو از   نایو پسرا هم س نیجا آروم سرجاش بشونمش. مع هیبلندش کنم و  نایس یتونستم از رو  بالخره
 . کردنی بلند م  نی زم یرو

که شرش رو کم  نشیها رفت سمت ماشکه آش و الش شده بود به کمک بچه  یطور همون  نائهیس
 ،یفت:»تو مال منش به سمت من گلحظه برگشت و با همون دهن کج و کوله شده  هی یکنه، ول

 .«ارمی باالخره به دستت م

بود دوباره خواست بره سمتش که بازوش رو گرفتم و نذاشتم از جاش   دهیکه حرفش رو شن ارشیک
  یز یو با لحن تند و ت نایدستم بود برگشتم سمت س یتو   ارشیک یکه بازو یطور تکون بخوره. همون 
 ها.« خاره ی تنت م  گهیگفتم:»برو گمشو د

  یرحم ی هم با ب ارشیشد و رفت. ک نشی ها انداخت و سوار ماشنگاه به کل بچه  هی یهم حرص  نایس
با نگاهم  رفت،ی که بهم پشت کرده بود و م یو رفت. تموم مدت دیدستم کش یتمام بازوش رو از تو
  سرم یمحو شد. کالفه دستم رو گذاشتم رو دمیتا کامل از د کردمی رو نگاه م شی قد و قامت ورزشکار

 و به آسفالت زل زدم.  نی زم یچهار زانو نشستم رو یو زمان  یمکان تی و بدون توجه به موقع

و با تعجب   اوردی. آخرم طاقت نکرد ی با دهن باز نگاهم م نیرامت شمون،یپ دنیو پسرا که رس نیمع
 .«هیدختر؟ پاشو لباست مشک نی زم  یرو یها نشستگفت:»چرا مثل مادر مرده

 اد؟« یلباس به چه کارم م تیوضع نیاالن، تو ا ن،یه ولم کن رامت َدم و گفتم: »ا سرم و تکون دا کالفه

روم، نوبت من بود که با دهن باز  مثل خودم چهار زانو نشست روبه  لکسیر یل یخ  نیرامت یوقت
دختر خوب؟ نگران  یتیدستش گرفت و گفت:»چه وضع ینگاهش کنم. در کمال آرامش دستم و تو

 .«میبا هم یست یتنها که ن م،یکنی نباش با هم حلش م 

 .« گهید مینگاه به بچه ها کرد و گفت:»مگه نه؟ با هم  هی

نگران  م،یکنی با هم حلش م  گهیراس م   نیشونم و گفت:»آره رامت یذاشت روهم دستش و گ تایم
 نباش.« 
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دلم گرم شد، گرم به حضور چند تا دوست که مثل خود   شهیاز هم  شتریبه جمعشون کردم که ب ینگاه
کل عمرم حسرتش به دلم مونده بود و االن داشتم  یکه تو دیجد یخانواده هیخانواده هستن. 
شکر داشت که تونستم  ی. در نبود اون ها واقعا جاکردمی کلمه حس م یواقع ینانبودش رو به مع

 کنم.   دایخوب و پ یهان دوست یا

  ت،ی مثل پاراز دیکه دوباره نفس زحمت کش  رفتمیاشون مافکارم قربون صدقه یکماکان تو داشتم
 قطعش کرد.•_• 

   ه؟یچ هایمسخره باز  نیبابا ا نیجمعش کن نیَاه َاه پاش -

 یطور بهم انداخت و چند قدم به عقب رفت. همون یکه بهش رفتم، با ترس نگاه یچشم غره خفن با
بدبخت. چرا تا   یهم برد شعورایآبرو ب یشعور یکه نشسته بودم دست به بغل بستم و گفتم:»نه تنها ب

 بهش؟«   یزنی قربون صدقه تو برم گند م  کمی  امیمن م

 ؟« یرفتیم امقربون صدقه  یداشت یذوق گفت:»جد با

که   یخور یم یتو آخه به چه درد  ر،ی تفاوت گفتم:»نخ یو ب  سیبازش کردم و پوکر ف  شینگاه به ن هی
 حرفا نداره.« نیا گهیکه د تی خاصی کدوتنبل ب  ه یت برم؟ قربون صدقه 

  لیگور نیا  یکه از ترس ملت که خواب بودن و با نعره  د یکش یغ یها چنان جبچه یباال رفتن خنده با
 . میطرف فرار کرد هیشده بودن، هر کدوم از  داریب

 *** 

تابلو نوشته  یرو یسوال درس هی تابلو نگاه کردم.  یمحبت نگاهم رو از پنجره گرفتم و به پا یصدا با
حواسم به تخته و کالس  وقت  چیه کهن یمن بود. با توجه به ا یشده بود و نگاه منتظر محبت رو

 .هیبه چ یچ دونمی االن نم جهی در نت ست،ین

با توجه به   یبهم بگه، ول یز یچ  هی خواستی م شافهی با کج کردن ق تایها کردم که منگاه به بچه  هی
  خوادیم یچه زر  دمیبه من بود، نفهم میبودن من و عجوزه بودن محبت که نگاهش مستق  ویکیآ

 بزنه. 
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منتظر محبت   یو به چشم ها  رمیبگ  تایمجبور شدم نگاهم رو از م دیکه محبت کش یغ یبا ج  آخرم
 بدم. 

 !یخانم محمد -

 بله استاد؟ -

 خانم.« ستیاخم گفت:»حواستون به کالس ن با

 و با عجله گفتم:»نه استاد حواسم بود.« هول

 .« دیو حل کنسوال ر  نیتابلو ا ی پا  دیاریب  فیخب، تشر لهیبهم انداخت و گفت:»خ  یمشکوک نگاه

کنم. از جام بلند شدم و با   دایفکر کردن تونستم جوابش رو پ  قهینگاه به سوال کردم با چند دق هی
  ینرم؛ ول گفت ی که م دمیرو د تایم یهاراه اشاره  ونیاعتماد به نفس به سمت تابلو حرکت کردم، م

گرفته   مصورت  یدستش رو جلو یتو  کیمحبت و ماژ یبودم جلو دهیبود چون رس ری د یلیمتٔاسفانه خ 
 رو ازش گرفتم و مشغول حل کردن سوال شدم. کیبود. با همون اعتماد به نفسم ماژ

کرده که حاال ازش سوال   سیمبحس و تدر نیا یمحبت ک ومدینم ادمی اوردمیبه ذهنم فشار م  یهرچ
 من گذاشته بود. یجلو

 ! کرده؟ سیتدر یچ یک  یحواست به کالس هس که بفهم  یشما ک  -

 . یکنیم  زی و زی گوش من و یتو زیر هی گهیتوعه د ریخفه، همش تقص یوج  -

 من؟  یک -

 پ ن پ محبت جون. -

 آها فکر کردم من.  -

 به قرآن. ادهیروت ز یل یخ -

 .رهی وجدان به صاحبش م گنیم میاز قد -

 ؟یساز ی از خودت ضرب المثل م  یغلطا بکنم، بعدم چرا الک  نیغلط بکنم از ا یل یاوال  من خ -
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 .خوادیچون دلم م -

 قانع شدم واقعا . یمرس -

 نداشت.  یببم قابل کنمی خواهش م -

باالخره اون سوال   دونستم،یرو هم نم  شیدل  یمحبت که حت یهاو چشم غره  هامی ر یخود درگ ونیم
نگاه  هیو بعد از  چند قدم اومد جلو کیش  یلیکه محبت خ  ستادمیرو حل کردم و با غرور کنار ا
 ... ن.«روی ب  یگفت: »خانم محمد یبلند یموشکافانه به تخته با صدا

 ام متعجب گفتم:»چرا استاد؟ من که حلش کردم.«وق زده  یچشم ها با

 .«رونیب  یگفت:»چون حلش کرد یکیاز باال بهم انداخت و با پوزخند کوچ ینگاه هی

 ایزدم و گفتم:»وا چرا؟ دوره زمونه عوض شده هاش زل چشم  یبه بغل بستم و طلبکارانه تو دست
 .« رونی برم ب دی من خواب بودم؟ اصوال  چون حلش کردم نبا

که شما حل    یسوال ا  یبنداز دستت رو، ثان   نم،یکرد و گفت:»اوال  برا من دست به بغل نبند بب یاخم
 .« هینشده حضرت ال سیهنوز تدر یکرد

 محبت و تخته در رفت و آمد بود.  نیباز شد و چشم هام ب یحرف آخرش دهنم اندازه چ با

رو حل   نی ا ینگاه به محبت کردم و با همون دهن بازم گفتم:»پس من چطور  هینگاه به تخته و  هی
 کردم شلغم؟« 

از سرش   نگاه مظلوم به محبت که داشت هیدهنم و  یکه از دهنم در اومد محکم زدم رو یکلمه آخر  با
کلمه   یواقع یانداختم. به معنا د،یپری م میمال یلیو پلک سمت چپش به طور خ  شدیدود بلند م

 چهار چوب کالس  یتو  دیچی پ غش یج یبزنه از ده جا ناقصم کنه که صدا ادی منتظر بودم ب

 ...ن. روی ب -

 مظلومم رو انداختم پس سرم و گفتم:»چرا استا...د؟ من که گوناه دارم.«  یصدا

.  دیکشینفس م   یوحش یگاوها نیهام زل زده بود و مثل اچشم یهمون نگاه خطرسناکش تو با
دار بشه تا  خنده شتریب شدیو باعث م شدنی پرت م ی هر کدوم به سمت شی دماغ شلغم یهاپره 
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به سمت باز شدن  شمین ی. هگرفتیام مخنده  شتریب  کردمی نگاهش م شتر یب  یترسناک، هرچ
 در متوقف کردنش داشتم.   یگرفتن لبم و لپم از داخل دهنم، سع زکه با گا  رفتیم

بهم نگاه کرد   کمی رو جمع کردم و مظلوم بهش زل زدم.  شمینگاه بهم انداخت که با زحمت ن هی دوباره
 .« یش  هیکه تنب یمون یداخل کالس م  یگفت:»باشه به شرط  یثیخب  یو با صدا

نزنم.    غیج  شی مانیس یکه تو کله کردمی کنترل م خودم و  یزل زده بودم بهش و با بدبخت سی ف پوکر
که  میرستان یحرفا رو نداره خواهر، مگه بچه دب  نیاسم که ا  هی. کنهی م  ینطور یا نی شده ا یحاال انگار چ 

 مونده بنده خدا. رستانیهنوز تو دب  ؟ی کن همی تنب

 م؟«یا. مگه بچه مدرسهگهید الیخ یخودش طلبکار دست به بغل زدم و گفتم:»استاد ب مثل

  دیبا ای رونی ب  یر یم ای. یخانم محمد  یگفت:»هرچ یبلند  یهم و با صدا یتو  دیهاش و کش  اخم
 . کدوم؟« یبش  هیتنب

همه در سکوت زل زده بودن به من و محبت که با خشم و حرص به هم  ومد،یدر نم  کسچ یاز ه صدا
 . میکردی نگاه م

به سمت در برگشتم.   یچند قدم به عقب رفتم و کفر  دهیدر ترس یسکوت بود که با صدا کماکان
. حواسم ومدیداخل ن ومدیبود، ن  دنمیکه باعث شکستن سکوت و ترس یمنتظر موندم اون خر  یهرچ

 .« گهید دییرت شده بود و ناخواسته دهنم و باز کردم و بلند گفتم:»بفرمابه کل از محبت پ

و   نیبرگشتم طرفش که با نگاه خشمگ ترده یمحبت که خشن اسم من رو به زبون آورد ترس  یصدا با
بهش زل زدم. در حال   یاباز سکته شی ن هیمواجه شدم. آب دهنم رو قورت دادم و با  شیعصبان 
خفقان آور کالس که حاال پر از پچ   یفضا یتو دیچی از آرامش پ یبا موج  ارشیک یبود که صدا دنیترک

 پچ و همهمه بود. 

 کار دارن.  یبا خانم محمد تی ریمزاحم کالستون شدم، مد دیسالم خانم محبت ببخش -

گر مِن بود و با لبخند نظاره ستادهیدر ا یدوختم که حاال جلو ارشیرو از محبت گرفتم و به ک نگاهم
خندونش گرفتم و به محبت که کماکان با اخم   یهامحبت نگاهم رو از چشم  یمتعجب بود. با صدا

 دوختم.  کردینگاهم م
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 . دیببر فیتشر نی تونیم یخانم محمد -

رو بردارم.   لمیرفتم تا وسا  میبه طور خودکار باز شد و به سمت صندل شمیرو گفت طبق معمول ن نیا تا
  یرو تند تند تو لمیوسا یپس همه ستم،ین  ایکالس ب گهید دونستمیاومده بود م میحاال که حکم آزد

 چپوندم.  فمیک

اونا هم بازتر   شی زدم که ن کردنی ها که با خنده نگاهم مچشمک به بچه  هیرفتن به سمت در،  نیه
 د. ش

در کنار   یاز جلو  ارشیها به سمت در رفتم. کبچه  یهاو پچ پچ نیمع یهاسی پ س یتوجه به پ یب
 نیرفت از محبت خشمگ ادمی ی حت  ارشیبرم؛ ذوق زده از رفتار ک  رونیرفت تا من جلوتر از اون به ب

 . ادیهم ب  ارشیرفتم تا ک رونیاز در ب  یطور کنم و همون یخداحافظ 

به من   یاومد و در کالس رو پشت سرش بست. نگاه  رونی از محبت به ب دیببخش  هیهم با  ارشیک
 شد.  تی دفتر مدر یانداخت و با خنده راه 

 ن؟« یخندیم یخودم و بهش رسوندم و گفتم:»استاد واسه چ زود

تر از قبل اصرار داشتم که بگه؛ نگفت که من لجوج یز ی و چ  دیجوابم رو بده دوباره خند کهنیا بدون
 . گفتی نم  یز یو چ دیخندی ون فقط م ا یول

تا در بزنه و   ستادمیا ارش یدهن مبارک رو گل گرفتم و پشت سر ک یبه دفتر استاد حصار  دنیرس  با
تا من اول داخل  دیباز هم کنار کش ارشی اجازه ورود صادر شد و ک ارشیک ی. با چند تقهمیداخل بش
 سرشار از تشکر از جلوش گذشتم و داخل شدم.   یبهش زدم و با نگاه   یبرم. لبخند

شوخ و مهربون   یاونجا بود. از اون دسته استادها یعلم  ئتیدانشگاه و عضو ه سییر  یحصار  استاد
  یدوسش داشتم و احترام خاص  یلی. منم خ ذاشتنیبود که همه دوستش داشتن و بهش احترام م 
چون واقعا  خوب بود   گفتمی و خوبش رو م دمکری م یبراش قائل بودم، هرجا هم که بود ازش طرفدار 

 راجبش گفت.  شدی نم  نیجز ا یز یچو 

درز   ییجا  دیبود که نبا  یهم جز همون مسائل نیهم هست و ا ارشیک ییناگفته نماند که دا  البته
 ندم.  یکه سوت گرفتمی زبونم رو م یجلو یو من با بدبخت  کردیم
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که با ورود ما از جاش بلند   فرمودی م لیم  یینشسته بود و چا زشیپشت م  زی و تر و تم   کیش  یلیخ
 ن،یدخترم مشرف فرمود نی خوش اومد یلی! خیگفت:»به به خانم محمد  مانهی صم  یلیشد و خ 
 .« نییبفرما

من که  ه؟ی حرفا چ نیاستاد ا دییگفتم:»نفرما  ومد،یاصال بهم نم ارشیکه به قول ک یالبخند خجوالنه  با
 ن؟«یدی ساعت هم به خودتون استراحت نم  هی نیهم رم،یم یسک مخ شما ا یدائم رو

ساعت که دلقک  هی نیهم یدون یحرفا کدومه؟ نم  نی خنده دعوت به نشستنمون کرد و گفت:»ا با
 .«کشمیم ی چ نمیبی رو نم   اتیباز

 .«نمونیاستاد قشنگ دلقک هم کرد گهید یگفتم:»مرس یام و گرفتم و با اخم الکخنده  یجلو

 .« ریکردم دخترم به دل نگ یکرد و گفت:»شوخ  یبلند خنده

 کردم.«  یاستاد منم شوخ دونمیلبم نشوندم و گفتم:»م  یرو  یلبخند

که با اخم و تخم   میکه کرد بهش نگاه کرد یای مصلحت ینبود که با سرفه  ارشیحواسمون به ک  اصال
 جان!« ییدا یر یگی م لی همه تحو نیکه من رو ا نیاز ا یگفت:»مرس 

تلفنش رو برداشت و    یش گوشبلند شد. با همون خنده  یحصار  یآقا یکه دوباره خنده دمیخند  زیر
و منتظر به استاد  میهم نشست  یرو هیدوتا مبل رو  یهم رو  ارشیداد. من و ک ییسفارش سه تا چا

 . میکردی نگاه م  یحصار 

راجب شمس باشه   کردمی فکر م  ی . از طرف کردی نگرانم م  کمی نیداره و هم  کارمیاستاد چ دونستمی نم
 موضوع اون شب رو براش گفته باشه؟  ارشی . نکنه کستین  نیراجب ا کردمی حس م یو از طرف 

 بگه؟  دی چرا با ارشی نه بابا ک -

 گفته باشه. دیخان؟ شا یوج   یدونیتو از کجا م -

 بهش بگه؟  ادیداره که ب  ارشیک  ییبه دا یاصال اون موضوع چه ربط -

 بگه.   دیچرا نبا ایبگه  دیبا ارشیکه چرا ک اوردمی برهان م  لیو دل رفتمی با خودم کلنجار م یجور  نیهم
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  ریغ ایموقع ها  یبعض  یول اوردن؛یها اون موضوع رو به روم نبچه  ای ارشیک گهیاون شب به بعد د از
 . دادنیم  یبهم مشاوره و دل گرم میمستق ای میمستق

بهم   شتری هوام رو داشت، ب  شتری هم شد. ب تری م یصم  یسرد نشد باهام حت گهیهم د ارشیک  رفتار
هوام رو   شتریها سپرده بود ببه بچه یحت دنم،ید گهید  یجاها ایخوابگاه  ومدیم  شتریب زد،ی زنگ م

داره   ازیدختر بهش ن هیکه  یز یاون چ نیع قاینکنم؛ دق یی باشن تا احساس تنها شمیداشته باشن و پ 
کرد و روش حساب باز کرد.   هیبهش تک شهیو هرجا م شهیدوست که هم هی بان،یپشت هیپشتم بود. 

 هوام رو داشت.  شتری بود و ب شتریمن ب یبرا   یز یاز هرچ ارشیبه جرعت بگم ک تونمیم

  یها کار موقع  یبعض یحساس نبود حت   ارشیمن و ک ی رابطه  یرو گهیمژگان هم د یبود، ول   بیعج
 بود.  ی بود ول  بیباشم. عج شش یبشم و پ  کیبهش نزد شتریکه ب  کردیم

از   شیب شونیواشک ی یتماس ها زانی که م تایشده بود؛ مخصوصا  نفس و م بی دخترها هم عج رفتار
که من بدونم؛ مخصوصا  از   خوانیو نم  کننی م یرو ازم مخف  یز یچ کردمی اندازه بود. همش حس م

 هم شده بود.  شتریو ب شتر یاون شب به بعد ب 

کرده بود،  شهیوجودم ر یچند روز تو نیکه ا یدست به دست هم داده بودن تا حس مبهم  همه
  شتریبه خودم هم شک کنم؛ مخصوصا  بچه ها که از همه ب یبشه و حت  نیبهم تلق  شتر یو ب شتریب
 .  میبودن و با هم سر و کار داشت شمیپ

  هی. کردینگاه م شی شد که با خنده داشت به صفحه گوش دهیکش ارشی نگاهم به سمت ک ناخودآگاه
چند روز   نیداشتم. ا ارشیبه بود که به ک  یحس  کردمیحسم  یز ی از هر چ شتری روزها ب  نیکه ا یز یچ

در   یشک کنم که کار  ارشیلحظه به ک هیلحظه، فقط  ه یمحال ممکن بود  کردمی که شک م  یبه هرک
 . کنهیم  یرو ازم مخف  یز یچ ای  دهیمن انجام م الفخ

نگاه من متعجب   دنیبا د یسرش و باال آورد؛ ول یز یگفتن چ یکه برا کردمیداشتم نگاهش م  هنوز
جواب من فقط تکون دادن سرم به    یتکون داد، ول هیچ  هیشد و بدون گفتن حرفش سرش رو به معن

 میمبل کنار یاز جاش بلند شد و رو یواکنش چیشد و بدون ه  شتریاش ببود. خنده یچ یه یمعن
صورتم و اشاره زد به  یرو گرفت جلو شیباعث شد با تعجب نگاهش کنم که گوش کهنشست 
 نگاه کنم.   شیگوش یصفحه
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  ییهاپر بود از تکس  شیگوش یچرخندم. صفحه شینگاهش کردم و سرم رو آروم به سمت گوش کمی
فرستاده  یبعد  امیکنه پ نی س ارشیک دادنی و امون نم دادنی ها پشت سر هم بهش مکه بچه 

 .شدیخالصه م امی نوع پ کی یش هم تو . همهشدیم

 آدم ربا؟  ی کرد  کاری رو چ شاوین -

 برات؟   امیب  ای شی اریم ؟یرو کجا برد وشاین -

 جاش.  ذارمی م کنمی تار مو از سرش کم شه تک تک موهات و م هی ؟یرو کجا برد ومی! نیهو -

رو سالم  وشایزحمت ن   یب یخدمت استاد گرام دیاهم اهم با سالم و عرض ادب و خسته نباش  -
 کالس.  تی ریبا تشکر مد م؛یدلقک نمون یما ب  دیبرگردون 

  یچرت و پرت هی. هر کدوم شدیم  شتریب  ینیموجودات فوق زم  نیم از اخنده  خوندمی م شتریب  یهرچ
  شد،یازش درست نم  یحرف حساب هی یذاشتیفرستاده بودن که اگه همش رو هم کنار هم م

 که از حرف  تا نقطه چرت خالص بود.  نیمع یهاام یمخصوصا  پ 

تونستم بخونمش.   یصفه گوش   یبراش اومد که از باال  دیجد  امیپ هیکه  خوندمی رو م هاام یپ شتمدا
غافل از   یول  نم،ی رو نب  امیکه پ دیمن کش  یاز جلو یرو فور   یگوش دیببخش  هیبا  دیرو د امیتا پ ارشیک
 بودمش و همون حس مذخرف شک، به سراغم اومده بود. دهیمن د کهنیا

که اعتراف   یشک به پسر  یبود برا یآشکار، کاف  هیپنهون کار هی ب،ی عج امیپ هی اسم،ی مخاطب ب هی
اش بود که  اون مخاطب، شماره  امیاز متن پ ترب ینبود؟ چرا، بود. عج کنم،ی کرده بودم بهش شک نم
  خواستی رو م یبود؟ ک  یراجب ک یعنیبودم.  دهید  شیگوش یهم رو گهیمطمئن بودم چند بار د 

 نه؟ی بب

 خوامی خسته شدم م گهیدانشگاهم، د یاالن جلو ران،یاومده دانشگاه؟ من اومدم ا ونیکتا ارشیک -
 . نمشی بب

و   یراجب ک  نمیبب کردمی م نشیی خودم باال و پا یو برا  رفتیچشمم رژه م یجلو   یکه ه یامیپ متن
دانشگاه  نیهم  ین ی گرفت؟ی م ارشی بود که اون مخاطب سراغش رو از ک یختره کد نی. اهیراجب چ

 گفته؟ی رو م



 چشمانش  الیخ

119 
 

 هم داره؟ یاگهیدانشگاه د ارشیمگه ک گه،ید گفتهیدانشگاه رو م  نیهم -

تا   اوردمیبار نگاهش رو باال ن نیا ی انداختم؛ ول  ارشیبه ک ینگاه دیدرونم زد، با ترد یکه ندا یحرف با
گرفتم و   ارش ی نگاهم رو از ک  یحصار   یآقا یبا صدا دینکش ی. طولنهی نگاه سرگردون و پر از سوالم رو ب

 ما نشسته بود، سوق دادم. ییرومبل روبه   یبه استاد که حاال رو

 باهات حرف بزنم.  یاکه راجب مسئله یایجان، گفتم ب  وشایخب ن  -

دلم نشسته بود، صبر کردم تا   یکه ناخواسته تو یسکوت کرد و من با استرس ش ی زنگ گوش یصدا با
اتاق رو ترک کرد و   شیزنگ گوش یبه بهانه  ارشیک قهیهاش رو بشنوم. بعد از چند دقحرف  یه یبق
 یو پر از اضطراب من نکرد چون همه توجه و حواسش به صفحه رونیبه نگاه ح  یتوجه  چیه

 شده؟   یچ یعن یچرا رفت؟  رون؟ی ب  دشیاز اتاق کش یجور  نیبود که ا  یچ نی. ابود شیگوش

از قبل کالفه و  شتریب نیبراش نداشتم و هم  یجواب چیه  ومدیو م رفتیذهنم م یکه تو ییهاسوال
 .  کردی م میعصب

 . کردمی اش ملرزونم مچاله  یهامشت یستم گرفته بودم و تو د  یچادرم رو تو یگوشه

  یخالص ی. برا زنهی اس داره صدام م قهیتموم شده و چند دق یحصار   یحواسم نبود که تلفن آقا چیه
نگاه کردم که منتظر و متعجب به من   یحصار  یسرم رو تکون دادم و به آقا کمی سر و تهم،  یاز افکار ب
 یز ینبود، چ ماستاد حواس دیگفتم:»ببخش یا. لبم رو آروم گاز گرفتم و با لحن شرمنده کردی نگاه م
 ن؟« یگفت

خبر   اینامش   ای ادی خودش م  ایخانم  وشایگفت:»نگران نباش ن یکرد و به شوخ  یک یکوچ یخنده
 مرگش.«

رو برداشت   زی م یرو  ینی ریکردم. ظرف ش شیآروم همراهو منم باالجبار  دیاز حرفش خند  خودش
  گهیکه د دی ندارم کارتون و بگ لیاستاد م  یجلوم گرفت. با دستم ظرف رو پس زدم و گفتم:»نه، مرس

 برم.« 

زد و گفت:»حاال چه عجله  هیمبل تک ی به پشت شییرو سر جاش گذاشت و بعد از برداشتن چا  ظرف
 منتظرته؟« تی دار قال ؟یکه بر  یدار  یا
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 نیو بدتر باعث دامن زدن به ا شدی استاد هم بر طرف نم  یهای با شوخ یکه درونم بود حت  یآشوب
شد که دست از سر من بر    داشیاز کجا پ  هوی کردمی بود که خودم هم درک نم  یاضطراب لعنت 

 . دارهی نم

گذاشت و با   زی م یو رو شییحوصله نشستن ندارم، چا اد یز دید یبه سکوت گذشت و وقت گهید کمی
  دیاز کجا با دونمیدخترم نم نیدرش نبود، گفت:»خب، بب یاو خنده   یشوخ چی که ه یمحکم  یصدا

 سر اصل مطلب.« رمیپس م ستم،یهم بلد ن ینی شروع کنم و مقدمه چ

  یهرچ دمیهم حلقه کرد و در سکوت به من زل زد. د  یدستاش رو تو د،یحرفش که رس ینجایا به
  یاضطراب کردمی م یکه سع یآروم یبا صدا نیهم یبگه برا یز ینگم اون هم قصد نداره چ یچیه

 نداره.« یاشکال ن،یاستاد حرفتون رو بزن نیتوش نباشه گفتم:»راحت باش

که  ییهاداشت حرف  هم گره کرد. انگار یهاش رو تودست  شتریانداخت و ب ری رو به ز نگاهش
پس منم سکوت کردم تا بهش کمک کنم  کرد،یم  یذهنش جمله بند یبگه رو تو   خواستیم

 هاش رو درست کنه و زودتر حرفش رو بزنه.جمله

نفر   کی گفت:»راستش دخترم  یآروم یبا صدا ارهینگاهش رو باال ب  کهنیکه گذشت، بدون ا کمی
 .« نهیتو رو بب  خوادی هست که م

  کیاز خودم نشون بدم.  دیبا یچه واکنش دونستمی باز زل زده بودم بهش و نم مهی و دهن نتعجب  با
   ؟یواسه چ ؟یک نه؟یمن و بب  خوادی نفر م 

 ذهنم بود رو به زبون آوردم.  یکه تو ییمبل جا به جا شدم و سوال ها یرو کمی

 اومده؟  شیپ  یمشکل ؟یچ یواسه نه؟یمن رو بب  خوادی م یک -

و   چرخوندی حرفش رو بزنه. نگاهش رو سرگردون به اطراف م تونهی بود دستپاچه شده و نم معلوم
 .  ومدیو م  رفتیهم م  یهاش کالفه تودست

 .  ستین  بهی غر نتتیبب خوادیکه م  یراستش... اون -

 ه؟«یخوب... ک  ست؟ین بهیکه حاصل تعجبم بود گفتم:»غر یبلند یصدا با
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دوباره برگشت و سر جاش نشست. همون  زشیم  یاز رو یجاش بلند شد و با برداشتن کاغذ از
 ؟« یگفت:»فردا که کالس ندار  نوشتیکاغذ م یرو  یز یبود و چ  نییکه سرش پا یطور 

گفتم:»نه استاد کالس   کنهی م کاریچ  نمیبب کردمی طرف و اون طرف م  نیکه گردنم رو ا یطور همون منم
 ندارم.« 

دل غافل که  یا یول  کردم؛ی م یداشتم فضول نهی گرفتم تا نب یحالت عاد عیتموم شد سر نوشتنش تا
  ییبهم زل زد. منم در کمال کم رو گرخ یتوب یهاسرعت عمل نداشتم و آخر مچم رو گرفت و با چشم

 زل زدم.  شیعسل یهاچشم  یرو براش باز کردم و بدون تعارف تو شمین

بازم کاغذ رو   شی و اون کاغذ رو به سمتم گرفت، منم با همون نتکون داد   یتٔاسف و خنده سر  با
بار   هیو قبال   زنهی برام آشنا م دمیکه نوشته بود کردم. تو همون نگاه اول فهم  یبه آدرس  یگرفتم نگاه

 رفتم.   یکه کجاست و ک  ومدین  ادمیفکر کردم  یهرچ  یرفتم؛ ول

  یآدرس تا بفهم نیبه ا ای و گفت:»فردا صبح ب دیکش یق یبهش نگاه کردم که نفس عم گرپرسش 
 .«هیچ هیقض

  نیاول بشنو و بب  ،یدیو شن یدی د یهم بهت بگم فردا هرچ  نیسکوت کرد و دوباره گفت:»و ا کمی
 بعد قضاوت کن.« 

 زود قضاوت کنم؟«   دیرو نبا یاستاد. فردا چ نیگیم یچ فهممی زل زدم بهش و گفتم:»اصال  نم متعجب

تعجب   ی لی که فردا خ گمیبهت م نمی. ایفهم ی م ای انداخت و گفت:»خودت ب نییسرش و پا  دوباره
 از خواهر منه.«  ینیکه قراره بب  یکس ،ینکن 

پام   یو کم کم جلو شدیگرد نم ن یاز ا شتریهام بتعجب کنم و چشم تونستمی نم  نیاز ا شتریب گهید
 .  کردیسقوط م

نشو هنوز زوده. االن هم پاشو برو هم   یشکل نیکرد و گفت»حاال ا یآروم یمن خنده یافه یق دنید با
 هم بذار من به کالسم برسم.« تی دنبال دار قال یخودت بهر 

  م،یبه وجود اومده خارج ش یچ  یبرا دونستمی که دوسش نداشتم و نم یجو نیاز ا کمی کهن یا یبرا
 استاد اره؟«  گهید نی کنی م رونمی ب نیتو هم و گفتم:»قشنگ دار دمیکش یاخم هام و الک 
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 .«ینگ  ی بگ نیهمچ  یدهنش گذاشت و گفت:»ا یتو یای نیری خنده ش با

نخواستم  شی جمعش کردم و با حالت قهر از جام بلند شدم و گفتم:»ا عیلبم اومد که سر یرو یاخنده
دانشجو زرنگ نداشته  گهی د امیهم نم شما. اصال  سر کالستون  شیمن اومدم پ گهیاصال ، اگه د

 .« نی باش

  یکامل از اتاق خارج بشم، با مکث کهن یم بلند شد و تا دم در باهام اومد. قبل از ابدرقه یخنده برا با
 .«مینره دخترم، منتظرت  ادتیگفت:»فردا 

تم:»راستش  فکر کردن بدون نگاه کردن به صورتش گف هی نگاه کردم و بعد از چند ثان  نیسکوت به زم با
 فکر کنم.«  تونمی نم یو هنگم. حت هیبه چ یچ  دونمی ... هنوز نمامین  دیشا امی ب دیاستاد شا

  سیقرار ن  یاتفاق بد چیگفت:»نگران نباش دخترم مطمئن باش با مالقات فردا ه یلحن مطمئن  با
 مطمئن بشه.« یز یچ هیاز  خوادیفقط خواهرم م  فته،یب

راحت نفس   الیشدم که بتونم با خ  ییجا یگفتم و راه یهاش، با اجازه آروم توجه به حرف  بدون
 .  یراز  ای اما و اگر، دروغ  چیبکشم، بدون ه

و سردرگم به اطرافم نگاه  جیبودم و گ ستادهیا یدر ورود یسالن که خارج شدم، بدون حرکت جلو از
 نیا ونیم د یکنم. با داشیپ  دیها باکه بعد از سال یبودم، دنبال گمشده ا یز ی. انگار دنبال چکردمیم

 گشتم؟یبود که دنبالش م یراز چ نیا یکنم و خالص شم؛ ول  دایهمه حرف و راز نگفته، راز خودم رو پ 
 چرا سر در گم بودم؟ چرا؟ چرا؟ باز هم چرا... 

و تحمل وزنم رو نداشت. بدون   شدی تر مجون   یپاهام ب کردم،ی تو ذهنم چرا چرا م شتریب  یهرچ
 افکارم رو سر و سامون بدم.  کمیاول نشستم تا  یپله یتوجه به اطرافم، رو

بودم.   یمن بود و کالفه و عصب یخارج از توان و اراده شدی که از همه طرف بهم وارد م یفشار 
 . دمیدی م مرو به چش  رشیگذاشته بود و تٔاث  ر یها هم تٔاثبچه یعالوه بر خودم رو میکالفگ

.  شدمی ناراحت م یو خودم هم حساب  کردمی و ناراحتشون م دادمی م  ریها گبه بچه  جهتی و ب خودی ب
که تا   کردمی م شونیعصب یمواقع جور  یداشتن کمکم کنن بعض  یهم که سع  نیو رامت  نیمع یحت

و تا   دمی پری بهشون م  یقیطر ه ی. دخترها هم که هر کدوم به رفتنی م شیپ  وار،یزدن سرشون به د
 تا بهشون نپرم.   زدنی باهام حرف نم ادیهم ز ی. در حالت عادزدنی ساعت باهام حرف نم  چند
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که باعث   دمیکوتاه کش نیه هی و  دمیترس میزنگ گوش یصدا دنیفکر بودم که با شن  یتو قدراون
مثل   با  ی . بدون توجه به اونا، تقرشدنی ه داشتن رد ماز دانشجوها شد ک یجلب شدن توجه بعض 

و با   دمی کش یاسم »مومو« هوف کشدار  دنیو با د رونی ب دمیکش فمیک یرو از تو میگوش های وحش
 . دیچ یگوشم پ ی تو تایآروم م یگوشم گذاشتم که صدا یرو رو می، گوشتماس  لاتصا

   وشا؟یالو ن -

  ی فیآروم و ضع یبا صدا میچادر مشک یاز رو یاحتمال  یهاجام بلند شدم و با تکون دادن خاک  از
 ؟«یخودت زنگ نزد یچرا با گوش  ؟یتیگفتم:»جانم م

اش گمشده مهیدنبال ن نیفرزاده طبق معمول رو زم  نیبابا ا یچی و گفت:»ه دیکش یاکالفه هوف
 افتاد شکست.«  میخورد بهم گوش  دیمن رو ند گشتیم

 .«یاساس میکردم و گفتم:»اوه اوه پس من نبودم داستان داشت یاخنده  میجون  یتمام ب  با

 نمی نازن یمچل، گوش یبلندتر از حد ممکن گفت:»داستان بخوره تو فرق سرش پسره  یبا صدا  یعصب
 تولدم بود. َاه!« یرو زد داغون کرد، کادو 

زنگ   ی. کارم داشت یخر یم گهی د یکی حرص نخور،  یل ی کردم و گفتم:»حاال خ  شتریپاهام و ب  سرعت 
 ن؟« ییکجا  ؟یزد

 . میبر ای کارت تموم شده ب می. ما جلو درگهید ییکجا نمیزنگ زدم بب  -

 . امیدارم م یاوک -

 . یبا  یباش با -

 . یبا -

.  دمیتا به دم در رس  کردم یرو با غرغر به جون عالم و آدم ط ریمس یمونده  یقطعش کردم و باق یفور 
که   یجمعش کردم و آروم طور  یلبم اومد که فور  یرو یجمع پنج نفرشون، ناخودآگاه لبخند  دنیبا د

 متوجه حضورم نشن به سمتشون قدم برداشتم. 
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جلوشون که درسا با   دمیکلش و پر یمشت خوابوندم تو یاپس کله  هی دم،یکه رس نایسر م  پشت
دائم الپالس در   نیشناسیم گهیقلبش گذاشت. منم که د یو دستش رو رو دیکش یاخفه نی ترس ه
 چپ هستم.  یعل  فیکوچه شر

  یهابه سمتم گدازه یطور  هیبارشون شدم که هرکدوم  شی آت یهاگر چشمنظاره  یالبخند خانومانه با
 .کردنی پرتاب م شیآت

آروم باش.   نا،یبه خودش گفت:»آروم م یآروم  یبهم انداخت و با صدا یاهنگ قینفس عم  هیبا  نایم
و کمک دارن، پس آروم باش و بهش کمک   یبه دلسوز  ازی ندارن ن  تیبه عصبان  یاز یمنگل ن یآدما
 کن.«

گفته بود   یآروم یدر کمال صداقت دست به بغل بستم، زل زدم بهش و برعکس اون که با صدا منم
به جواب ندارن سکوتت از صد   یاز یکند ذهن و وراج ن یآروم، آدما  وشایگفتم:»آروم ن  یبلند یبا صدا

 نداشتش بخند.«  شیبدتره پس آروم باش و ترتر به ر  یتا فحش ناموس

کردم و زبونم رو تا ته براش در آوردم؛ بعدم در کمال آرامش با همون به دهن بازش    یکوتاه نگاه
با هم خلوت کنن   کمی. میو اون رو با بهتش تنها گذاشت  میرفت رونیدست به بغلم با درسا از دانشگاه ب

سامون  ودوتا جوون هم سر   نیخدا خواست و ا دی شا رسنیم یاجه ینت  هیباالخره به   س،یبد ن
 لبم ظاهر شد.   یهم رو کیلبخند کوچ هیدلم کردم که  یتو یندبل یگرفتن. خنده 

بعد   میبخور یز یچ هی مینیبش یز یچ یای کاف هی میبر می گرفت  میتصم  نایو م تای از اومدن نفس، م بعد
انگار آالرم   م،یری رو قلم بگ نایلب م ریز  یها و غرغرها. البته اگه چشم غرهمیهم به سمت خوابگاه بر
 چشم غره بهم بره.   هیبرگرده  قهیگذاشته بود هر پنج دق

کنم و   طنتی ش  خواستی دلم م یبی گرفتم، به طرز عج یکه افسردگ نییخونم اومده بود پا  یفضول انگار
اش نکرده  شاپ مسخره  یاون کاف یکه تو یهم نبودم، تنها کس کاری و اون بذارم. البته ب نیسر به سر ا

ساله رو مسخره   شیتا بچه ش  ریهفتاد ساله بگ رزنیموجود در اون مکان بود. از پ لی وسا و  زیبودم م
هفتاد ساله رو چه به   رزنی . خب حق هم داشتم آخه پدمیخندی بلند ترتر بهش م یو با صدا  کردمیم

  یتر شدن، ولاز من جوون هارزنیروزها پ  نیساله هس؟ هرچند ا ستیجوون ب یکه برا یشاپ یکاف
 خب... .
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 داد،ی هوا هم نخ م یو به مگس ماده تو دییجوی پسره که مثل شتر آدامس م نیگرفته بود ا کرمم
  یتازه از کوره در اومده بود. نگاهش رو یکلفت آهن ریزنج  داد،ی سر جاش بشونم. المصب نخ هم نم

صورتم و   دی. به صورت من که رس دادی مجا قورت  هیرو   زی هاش کل مما بود و داشت با چشم زیم
گرد داشت   یعق زدن در آوردم که با چشم ها یبه صورتش ادا یچندش وار جمع کردم و با نگاه 

 ه؟«ی خشن گفتم:»چ یکردم و با نگاه یزاد یرو آدم  افمی. قکردینگاهم م

ما چرخوند. با غرور   زی تکون داد و سرش رو صد و هشتاد درجه در مخالف م یسر  دهیهم ترس اون
شدم. مامان قربونشون بره   میناز ناز ک یرو باز کردم و مشغول خوردن هات چاکلت خوشمزه و ک شمین

 که انقدر خوشمزه هستن.

 ؟ یمزه زهر انار بده خوشحال ش  یخوای م کهی خو اسکل ک -

  ؟ی دوس دارم؟ فضول  یمن چه مزه ا  به تو چه؟ هان؟ به تو چه که -

من برم   یشدم، شما اعصاب ندار   فیمزاحم اوقات شر د یاز داد و هوارم گفت:»نه دادا ببخش  دهیترس
 .«یبا

 بچه خوب گمرو.  نیآفر -

به خودم زدم و    ی. لبخندمیداداش ما جذبه بدار اسیطور نیخفه کن. ا  یجذبه وج گنیم نیبه ا بله
بهم کرد و گفت:»مشنگ بود  یگرد نگاه یبا چشم ها تایناز کردم که م در کمال تعجب سر خودم و

 پشنگ هم شد شکر خدا، فکر کنم هات چاکلته بهش نساخت.« 

دهنش گذاشت. با   یرو تو اشوهی آب م یگرد سرش رو اون طرف کرد و ن یهاهم با همون چشم بعد
شده بود،   یخال با  ی موز نفس که تقر ری ش وانیل دنیکوتاه نگاهم رو چرخوندم که چشمم با د شیا هی

خم شدم   ودمبارکم خورده ب یکله یکه تو یالبم اومد. با جرقه یرو ثی لبخند خب هیستاره بارون شد و 
 جعبه سوسکت همراهته؟« ین یگفتم:»م  نایگوش م  یو آروم تو

دوما  به توچه؟ سوما  هنوز باهات   ؟یخوایم یفت:»اوال  واسه چنگاه کج از گوشه چشمش گ هی با
 قهرما بهت بگم.« 

 ؟«یجون... نایلحن ممکن گفتم:»م  نیدستم و با چاپلوس تر یو گرفتم تو بازوش
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 هان یاز ماش یرو که پر و خال ابونیشاپ خ   یتوجه به من دست به بغل زده بود و از پنجره کاف بدون
 .  کردی نگاه م شدیم

 هیلپش کاشتم که  یبوس محکم رو هیخم شدم  کی حرکت ش  کیدر  شه،ی با زبون چرب نم  دمید
  یکه کفر  دمیباز دوباره لپش رو بوس شین  هیچشم غره بهم رفت و با چندش لپش رو پاک کرد. با 

  غ یبشم و سرش ج یعصبان  کهنیا ی صورتم صورتم. به جا  یمحکم رو با  یتقر یلی س هیبرگشت سمتم و 
سرم و گفت:»خاک بر سرت نکنن که جون به  یزد تو یک یکه اون هم با خنده  دم یآروم خند ،کنم غیج

 .« یرو نشون بد   ثتیخب یرو  نیا دیجونت کنن با

اون هم اون طرف صورت من رو   دیلپش کاشتم که خند یبوسه عاشقانه رو  هیو  دمیخند  دوباره
با چندش گفت:»َاه َاه  کردی رو کوفت م  اشوهیکه زهرمار آب م یطور . مژگان هم هموندیبوس

 بابا حالمون به هم خورد.« نیها، جمع کن چندش 

 .«یک یحسود پالست شه،یم میو زبونش و براش در آرود و گفت:»آره بگو حسود اوردیهم کم ن نایم

خودش    یرو درآورد، بعدم گارسون رو صدا زد تا دوباره برا  نایم یگفت و با خنده ادا شیا هی مژگان
 ینامحسوس جعبه یلی به طور خ  زیم  ریسفارش بده. منم از فرصت استفاده کردم و از ز یخوراک 
  زیبه م  یکنم. نگاه یم رو به موقعش عمل پام تا نقشه  یرو ازش گرفتم و گذاشتم رو نای م یسوسک

  ییسه چهارتا  هیخروار که چه عرض کنم،  هیها بودن که سوسول نینداختم که دوتا دختر از اا مونیبغل
به صورتشون به جان عمه مژگان تا   زدمی کرده بودن. اگه پام رو م  یخودشون خال  یبسته کرم پودر رو

 .  رفتی زانو داخل م

شده، داره  زیر یهادرسا با چشم  دمیم رو بگم که دتا نقشه نایشدم و برگشتم سمت م الشونی خیب
و با   نایگرد نگاهش کردم که خم شد سمت من و م یهابا چشم کمی. کنهیمشکوک من رو نگاه م 

 ن؟«یدار یاگفت:»چه نقشه یآروم  یصدا

 ه؟«ی . نقشه چیچ ی:»همیو با هم گفت میبه هم انداخت ینگاه  نایو م من

  زیر یهابا همون چشم دادیکه سرش رو تکون م  یبهمون انداخت و در حال   ینگاه مشکوک دوباره
حواسم   یعن یهاش اشاره کرد بعد به ما که هاش اول به چشمبرگشت و با دست  هیشده به حال اول 
 بهتون هست.  
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. منتظر بودم حواس نفس  مینگفت یچی و ه میرو براش باز کرد  شمونین کیش   یلیهم خ  نایو م من
 وانیزل زده بود به ل یباطل. هوا خانم چهار چشم  الیخ  یزه  یپرت شه تا بتونم کارم رو انجام بدم؛ ول

 . میکه ما به کارمون برس کردی موزش و خبرش سرش رو اون طرف نم ریش

با چندش   زدنی مو نم  یکه با واقع یک یپالست یهاسوسک دنیپام رو باز کردم و با د یجعبه رو در
 رو جمع کردم و دوباره به نفس نگاه کردم. مافهیق

  هی. بردی گذشته بود و نفس کماکان در همون حالت قبل به سر م  قهیشانس خوب من، چند دق از
 به نفس زل زده.  سیاون هم مثل من پوکر ف  دمیکردم که د نایبه م ینگاه

در دسترس ما قرار داره.  وانشیو ل  شف یک ینفس تا کمر خم شده تو دمیسرم رو برگردوندم د  تا
  دیفهمیم د،یدی رو م  ثانهیخب  یها شین  نیهم یکه اگه کس میبه هم کرد  ینگاه نایدوباره با م

 شکر داشت.    یجا نیو هم دیند  یکس یول م؛یز ی بر  یکرم هی میخوایم

 یهاسمت خودم و بدون نگاه کردن به اون سوسک  دمینفس رو کش وانی حرکت جانانه ل کی در
دوباره با چندش جمع شد. سرم رو   مافه یجعبه بلند کردم که ق  یرو از تو شونیکی  بیچندش بدترک

خنده  یکه صدا وانیل یرو انداختم تو  یکی جناب سوسک جان پالست  کیش یل یاون طرف کردم و خ
رو هم زدم تا قشنگ   وانیمونده ته ل رموزی ش کمی تو پهلوش و  دمیشد. آروم با آرنجم کوب بلند نای م زیر

 سر جاش گذاشتم.  یواکنش چیرو بدون ه وانیدلم کردم و ل  یتو یبلند یثانهی خب ی. خنده فتهیجا ب 

باز و   شیبه هم و با ن میدیدستمون و کوب زیم  ریو آروم از ز نایبرگشتم سمت م ی اروزمندانه یلبخند پ  با
 نشده بود.  یز یبود و متوجه چ فشیک  ی. هنوز در حال کند و کاو تومیشد رهی به نفس خ قیدق

که من براش کادو گرفته بودم، مثل بچه آدم نشست سر جاش و   یپول فی کردن ک دایبا پ  باالخره
 رو برداشت که بخوره.   رموزشی ش وانیل

برامون گذاشته   یکه انگار چه صحنه جالب  میکردی چنان باز بود و به اون صحنه نگاه م نایمن و م  شین
  شیلبش کرد گوش کیو نزد وانینبود، تا ل  وانیو حواسش به داخل ل زدی حرف م   تایبودن. داشت با م

 .  اشتبرد زیم  یرو از رو شی گذاشت و گوش یرو کنار  وانیشروع کرد به زنگ خوردن، اون هم ل

و به اون شخص پشت تلفن بد و   مینشسته بود مونیصندل  یو وارفته رو سی هم پوکر ف نایو م من
 فحش بلد بودم نثار روح پر فتوحش کردم.  ی. هرچنی و بب  ایب  میگفتی م راهیب
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هم دوباره   نای رو برداشت. من و م وانشیو دوباره ل نی تلفنش تموم شد، گذاشتش زم کهن یاز ا بعد
چشم ما هم حرکت   وان،یو همراه با ل  میکردی و با ذوق نگاهش م میصاف نشسته بود  مونیصندل یرو
 .  کردیم

گرد شد و به داخل   یهاش فور به داخلش کرد که چشم ی رو بخوره نگاه وانیل ات یمحتو کهن یاز ا قبل
 زل زد.   وانیل

نفس باال   غی ج یصدا هویکه   ادیازم در ن ییگرفته بود خفن، لبم رو گاز گرفته بودم که صدا مخنده
 یرو رکاکائوشیش وانیو همه ل د یاون ترس  غی ج یرفت. مژگان هم که کنار نفس نشسته بود با صدا

 برگشت.   شیی مویل یمانتو

. کنهیش رو گرفته و داره به نفس نگاه مخنده یجلو یاون هم با بدبخت دمیکردم که د نایبه م ینگاه
. کنهی م غیج  غی سر نفس و گفت چرا ج یخنده که همون موقع گارسون اومد باال  ریبزنم ز خواستمیم

بود،   الششاپ چشمشون دنب  یکاف یتو یهابود و کل دختره  هاپ یپسره هم از اون خوشت نیحاال ا
 . کردی نگاهش م رهی خ  رهیزل زده بود به پسره و خ ی حرف چیبدون ه  تر،ینفس هم که از همه کل 

و جوابش   دارهی زدن برم  دیهوا خانم دست از د نیباالخره ا یک نهی منتظر بود ببهم در سکوت  پسره
 .  دهیرو م

صورتش   نی هم یبرا رهی خودش رو بگ یش گرفت و نتونست جلوکه گذشت پسره خنده  قهیدق چند
ساق پاش که در   یتو دمیمحکم کوب یکی نکردم  ی. منم نامردنهیاش رو نبرو از نفس برگردوند تا خنده

  با  دیحالتش رو د ریقرمز شد و از درد لبش رو گاز گرفت. پسره هم که تغ دشی پوست سف هیثان  یکیا
 :»خانم حالتون خوبه؟«دینشسته بود پرس شیآب یهاچشم  یکه تو ینگران

 قدم به عقب بره. هیکه باعث شد پسره با ترس  دیهم از بهت در اومد و خشن از جاش بلند پر نفس

حرکت    کیهم و دست به بغل به پسره زل زده بود. در  یبود تو دهیهاش رو کشخشن اخم   سنف
  ینسبتا  بلند یپسره و با صدا یبرداشت و گرفت جلو  زیم یرو از رو رموزشی ش وانیل  یناگهان

 محترم؟«  یآقا هیچ نیگفت:»ا

 .« گهی د رموزی کرد و با بهت گفت:»خب ش وانیبه ل  یهم منگ نگاه پسره

 هس.«  یفرنگ رتوتیمن فکر کردم ش  ؟یلحن ممکن گفت:»نه بابا؟ جد نیهم با مسخره تر  نفس
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 .« گهید نی لخند نفس پودر کن زد و گفت:»خب اشتباه فکر کرد هیهم  پسره

به پسره زل زد. مطمئن بودم االن همه اموات بنده خدا رو از قبر در آرورده. نفس،    سیپوکر ف  نفس
 ه؟«یچ گمیش گفت:»داخلش رو مقفل شده یاهبا دوندون دیکش یق ینفس عم

 و موز.« ری از ش یباز گفت:»مخلوط  شیهم نه گذاشت نه برداشت با ن اون

اون  یلبخند اسکوالنه ای به دهن باز نفس بخندم  دونستمی بند نبودم، نم  میصندل  یرو گهیکه د من
 . شدیاش توسط نفس کنده مخوش فرم قهوه یکه االن تک تک موها چارهیب

و   وانیل  کیش  یلیهاش رو هضم کنه، بعدم خ و بتونه حرف  ادیچند بار پلک زد تا از شوک در ب  نفس
 .« دیبغل پسره و با تشر گفت:»لطفا داخلش رو نگاه بنداز یپرت کرد تو با  یتقر

هاش گرد شد که  چنان چشم دیرو د اهیرو نگاه کرد و تا اون جسم س   وانیهم با تعجب داخل ل پسره
چشم هاش رو جمع کنم. آب دهنش رو قوت داد و با   نیبرم از کف زم   دیبا رونی ب زنهیمن گفتم االن م

 د؟« یرو خورد ن یبه نفس انداخت و گفت:»شرمنده خانم، ا  یشوک و تعجب نگاه

با من من گفت:»خب... خب آره،   کمیبوده،  یچ  قایدق شوان یل یبود تو دهیهم انگار هنوز نفهم نفس
 ه؟«یمگه توش چ

هاش به داخلش نگاه کرد که دوباره چشم یشتر یرو از دست پسره چنگ زد و با دقت ب وانیل یفور 
قدم ازش   هی هاش و گوش  یدستش رو گذاشت رو چارهی که پسر ب دیباال بلند کش غی ج هیگشاد شد و 

 دنی. با ددادی آب دهنش رو هم قورت نم  یهنش باز مونده بود و حت د یطور  نیفاصله گرفت. هم
هم پشت سر من شروع کرد به  نایخنده که م ری زدم ز یصحنه ها نتونستم خودم و نگه دارم و پق  نیا

 . دنیخند

و با حالت عق زدن، به سمت   نی زم  یرو انداخت رو وانیحرکت ل  کیهم با همون حالتش، در  نفس
 . دیدو ییدسشو

شده بود و جناب   لیتبد کهیبود که به هزار ت  یوانیکلش رو خاروند و نگاهش به ل  کمیهم  پسره
 .  رونی سوسک خان از توش جسته بود ب
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و   هیالک دنیفهمی م داشتنی که اگه سوسکه رو بر م کردمی فکر م نیو به ا دمیخند یداشتم م کماکان
و زل زدم به   دیلبم پر کش  یکه خودم کردم خنده از رو یلحظه با فکر  هی. شدیر در عقرب م اوضاع قم 

 سوسوکه رو برداره.  شدیپسره که داشت خم م

 ستادمیروش ابهرو  قا  یبه سمت پسره رفتم. دق یدیاز جام بلند شدم با اخم شد نای با اشاره به م یفور 
 .  ستادیکه خم شده بود رو برگشت و صاف سر جاش ا یاذره هیمن همون  دنیکه با د

چه طرزشه؟ مگه  نیمحترم ا یگفتم:»آقا تی از عصبان ییباال  با  ی تقر یدست به کمر زدم و با صدا منم
دوست من باشه؟ حقتونه زنگ بزنم گشت   وانیل یتو دی با  یز یچ نیهمچ هینداره که  کری در و پ نجایا

 پلمپتون کنه؟« ادیارشاد ب 

و   دمیبه سرم کش یدوباره گرد شد و لبش و از زور خنده گاز گرفت. دست هیاز ثان یدر کسر  هاشچشم
 .«هیک یندادم، دوتاش  یبا صاف کردن گلوم گفتم:»اصال  هم سوت

 یبود خشن سرم رو برگردوندم طرفش که خودم هم از صدا ستادهیکه کنارم ا نا یم ز یخنده ر یصدا با
 .  نایچه برسه به م دمیگردنم ترس

من   چارهیتاوان دوست ب  ایگفتم:»شما جناب،  یبلند یدوباره با صدا ارمیخودم ب  یبه رو کهنیا بدون
 جمعت کنه.«   ادیصد و ده ب زنمی زنگ م  ای ،یدیرو م

آروم در گوشم گفت:»خاک بر سر چلمنگت کنن خسارت،   نا یکنم که م غی ج  غیدوباره سرش ج خواستم
 .« یآبرومون رو نبرد  شترینه تاوان. برو گمشو به نفس برس تا ب

جعبه سوسک رو بده تا   ی. اوکهیک ی دوتاش  ،یلب گفتم:»حاال هرچ  رینگاهش کنم آروم ز کهنیا بدون
 برم.« 

  یلیبود. خ شمیکه تونستم بکنم، باز کردن ن یگرد نگاهم کرد که طبق معمول تنها کار  یهاچشم با
 . ابمی راه افتادم تا نفس رو در هایی منم سمت دستشو بم،یج ینامحسوس جعبه رو گذاشتم تو

َاه  زد،یعق م  ینفس بود که نشسته بود و مثل چ دمی که د یز یچ  نیاول دمیکه رس هاییدستشو به
 بخندم.   تونستمی و نم گرفتیم مخنده  یبود که ه ییاونجا یچندش پلشت. حاال بدبخت
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تا به صورتش آب بزنه.  ستادیا ییاز جاش بلند شد و کنار روشو یحالی مکافات، با ب  یبعد از کل   بالخره
نگاهش کنم که  کهن یو بدون ا ستادمیکنارش ا کردم،یکه به زور داشتم جمعش م شمیمنم با همون ن

تا    ادیصدام در ن هک گرفتمی لبم رو گاز م یبشه. ه  که بهتر کردمی پشتش رو نوازش م نه،ی رو بب شمین
 و تو اون مکان نامقدس بدبختم کنه. نهیوقت نب  هی

م با هم بلند  تو دلم که آخ و خنده دیکه گذشت دست از شستن صورتش برداشت و با آرنج کوب کمی
 شعور؟«ی ب  یزنی گفتم:»چرا م یکردم و شاک یرنگش نگاه  یشد. به صورت ب

 توعه.« ری گفت:»چون همش تقص کردی که صورتش ور خشک م  یحال  در

 به خودم گرفتم و گفتم:»وا؟ به من چه؟« یمتعجب  یافهیق

همه  شهیتوعه. هم ری تقص دونمیفقط م دونمی گفت:»نم  رون ی که بره ب زدی که دستم رو پس م یدرحال 
 .«دنیبر  یاصال  نافت رو با خراب کار  اد،یاز تو گور تو در م هایخراب کار 

 نیاستدالل هات. مثال دکتر ا نیش و با خنده گفتم:»خاک بر سرت با اآروم زدم پس کله یکی
 ؟« یمملکت

 نهیبه خودم گرفتم و رو به آ یتوجه یب یافه یق دمیخندی دلم داشتم هارهار م  یکه تو یحال  در
 م شدم. مشغول درست کردن مقنعه

. تا پامون رو  میبر رونیداد که از اون مکان دلچسب ب   تی باالخره نفس خانم رضا قهیاز چند دق بعد
 نفس بود. یرو   شتریما، ب  یمتوجه نگاه خندون همه شدم که رو م،یگذاشت رونیب

در  نه،ی نب یکه حواسم بود کس یکه دور و برم بود، با دقت تمام و درحال  ییتوجه به نگاه ها بدون
دستم گرفتم. بماند که چقدر  یمونده رو تو  یبار کردم و سوسک باق مبیج یرو از تو  یجعبه سوسک 

 از چندش جمع نشه.  مافهیخودم رو گرفتم که ق

حرکت جانانه سوسک رو پرت کردم روش که از   کیدر  م،یشدی همون پسر چندشه که رد م زیکنار م  از
  یهاچشم  اینم رو جمع ک شمین دونستمی خشتکش نشست. حاال نم یشانس جذاب من، قشنگ رو

 ازش چشم بردارن.  تونستنیخاک بر سرم رو که نم 
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ناکجاش شد   یبازم شدم که اون شتر هم متوجه سوسک رو شهیهم شیدعوا کردن چشم و ن مشغول
 یبه خاطر پرشش همه دمیکنار که د دمیخودم رو کش ع ی. منم سردیدخترونه از جاش پر غیج  هیو با 

شک و با دهن باز و  یشد. نفس هم دوباره رفت تو ختهینفس ر یمانتو یاش روقهوه  وانیل
 .کردی به مانتوش که پر از قهوه بود نگاه م رد،گ یهاچشم

. شدی نم  دهیهاشون هم شننفس یصدا  یفرو رفته بودن و حت یشاپ در سکوت مرگ بار   یکاف کل
 .میبود برهی و یو رو میماجرا خبر داشت  زیکه از ر میبود نایتنها من و م

گشت   کننیم  ی. نچ نچ کار دیکش  یکمون  نی رنگ غی ج کی نفس از بهت در اومد و  قهیاز چند دق بعد
و   دیکشی نفس م  یوحش یبود و مثل گاوها  ستادهیجمعمون کنه. نفس اون وسط ا ادیارشاد ب 

 . یکشیهوار م ابوی  نینبود بهش بگه تو چرا ع کسچیه

  طیمح  یموند که هم حساب کنه، هم برا تایو م  رونیب  میشدم، با دخترها رفت هیکه تخل خوب
 شاپشون دعوا راه بندازه.   ینامناسب کاف

زل زده بودم به نفس که دست به بغل    کا،ی تا آمر نجایاز ا شیو من با ن  میبود ستاده یرو ا  ادهیپ وسط
  ادی زنگ زد و با توپ و تشر گفت ب یبه ک دونمی. اون وسط نمدیکشی زده بود و تند تند نفس م

د تو دلم و یکه درسا با آرنج کوب  دمیخندی م زیکنه. داشتم ر دایببرتش خونه تا از اون وضع نجات پ
 آدم باشم.  کمی اشاره زد 

بود که نفس منتظرش بود. بدون    یکه احتماال  همون  ینی ماش ستادنیزمان شد با اهم تایم اومدن
  پی پسر خوش قد و باال و خوشت هیکه  ینی زل زده بودم به ماش یار چشم چه تا یم یهاتوجه به حرف 

 .  کردیشد و به طرف ما اومد. نفس هم دست به بغل بسته بود و با اخم پسره رو نگاه م ادهی ازش پ

 ها«داداشم، داداش بچه  مانیگفت:»نر یامون نداد بدبخت سالم کنه فور  ینفس حت  دیبهمون رس تا

که   یز یچ  نیاز سر تا پاش کردم. اول یادارانه یداداش نفس هس، نگاه خر مانیرن کهن یا دنیفهم  با
اون  یهاسبز داشت چشم یهابود که برعکس نفس که چشم شیمشک یهانظرم رو گرفت چشم 

 بود.    یمشک هیمشک

که متوجه شدم نگاه اون هم به من بوده. از تعجب ابروهام باال رفت   کردمیداشتم نگاهش م کماکان
 .  کردنیرو نگاه م   مانیداشتن مثل من با کنکاش نر یها کردم. بدون واکنش خاص به بچه  یو نگاه
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باال انداخت و با خنده   یاتکون دادم که شونه هیچ یو سرم رو به معن  مانیبرگشتم سمت نر  دوباره
.  گفتی امروز م  یایو از قضا زد ی نفس داشت حرف م هیو به نفس داد که  نگاهش رو ازم گرفت

 . دادیهم در سکوت فقط بهش گوش م  مانینر

  یاشکال نداره آبج  یکالم گفت:»آخ هیفقط  یواکنش خاص چیبدون ه مانیحرفش تمون شد نر  تا
 .« میبر  ایب  رهیم ادتی یشیبزرگ م  کهیکوچ

نفس هم صداش رو   نش،یو رفت سمت ماش دیراهش رو کش  رهیاز نفس بگ  یجواب  کهن یبدون ا بعدم
 م؟یبر یگ یهمه زر زدم بعد تو فقط م نیمن ا مان،ی نر یگاو یلیانداخت پس سرش و گفت:»خ 
 فقط شماره تلفن اونا رو به من بده.« ؟یگرفت یمدرکت رو از کدوم خراب شده ا

 میباز داشت  شیشاه شل تر، با ن  نیصر الداز کش شلوار نا  شمونین ن،یشناسیم گهیهم که د ما
سوسک زنده تو دهنتون بال بال بزنه،   یاله  ی. خشن برگشت سمتمون و گفت:»امیکردی نگاهش م
 دندوناتون من بهتون بخندم.«  یکنه ال ری شاخکاش گ

شازده داداشش رفت.    نیبه طرف ماش دیکوبی م نیزم یکه با حرص تمام پاهاش رو رو   یدر حال بعدم
پاش   ریز نی زم نهیا شیمنم با خنده برگشتم سمت بچه ها و گفتم:»به جان داداش خرش االن فانتز

 بلرزه.« 

 ،یدردسر   چیبدون ه یو با در  میخونشون کرد یهم راه نای و م تایم م،یرفتن نفس که مطمئن شد از
برا ملت دردسر درست   میریراه م ما نیفکر کرد ،ی. بله پس چمیدر کمال آرامش به خوابگاه برگشت

 . میبد بد ندار یهااخالق  نی ما از ا رینخ  م؟یکنیم

و حرص    رمی رو بگ  ندهیاتفاقات آ یاومده بود افسردگ  ادمیتازه  یو فضول  طنتی از اون همه ش بعد
کلمه هم حرف نزدم و روزه سکوت گرفته بودم. به قول مژگان  کی گهیخوابگاه د  میبخورم. تا برس

  یچی به ه کردمی خودم دو دوتا چهار تا م  شیو پ  کردمی فکر م یدوباره موجم گرفته بود. هرچ
 .  دمیرسی من

 یبرم که به گفته یرو مشخص کنم و به مالقات امندهیآ فیباالخره تکل  دیکه با کردمی فردا فکر م به
که  شدی م یقلقلک  میهم حس کنجکاو یاز طرف ینرم ول گفت ی بهم م یحس هیم بود. مه یحصار  یآقا

 چه خبر شده. نمیبرم و بب
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  ریغ یلی جواب عمه رو بدم. متوجه شده بودم که خ  دی کرده بود تا فردا حتما با دیهم که تهد مامانم
 . نهیشیبدم که به دل اونا م  یحتما جواب د یاشاره کرد با میمستق

براشون   ی. اون قدر شمیرو نموقت باهاش روبه چیبود که مطمئن بودم ه یز ی تنها چ یاجبار  ازدواج
چه برسه   سی براشون مهم ن میاصال  زندگ کردمی بودم که فکر م دهید یمهر  یبودم و ازشون ب  ارزشی ب

 از تصوراتم بود. دور یز یچ دمیدیکه االن داشتم م یوضع   یبه ازدواجم؛ ول

زهرا بود.  نیبود نازن  زی عز  یلیکه خ  یبود من بودم برعکس اون تیاهمی که براشون ب یاون شهیهم
 شهیمن بود. هم یبرا شدی نم شونیکه مورد پسند ا یاون بود و هر چ یخوب اول برا یزهایهمه چ

 اندازه بهمون محبت کنن.  کیکه به  خواستنی نم کردن،ی اون رو از من جدا م

 *** 

پتوم فرو رفتم و  ری ز شترینفس ب یصدا دنیافکارم غرق بودم که با شن  یبودم و تو  دهیکش دراز
نه.  ایکه من خوابم   دیپرسیها مکه داشت از بچه  دمی شنی هام رو محکم بستم. صداش رو م چشم

 خوابه؟   ین یبب  یکه نگاه کن یبهش بگه خوب خواهر من خودت چشم ندار   سین  یکی

موفق بودم.  یمنظم باشه که مقدار  دنمیکردم نفس کش  یسع ستادهیسرم ا یباال کهن یحس ا با
 بگه از کنارم رد شد و رفت.  یز یچ کهنیبدون ا

فکرم   دیحد و مرز حرکت کنن تا شا  یزره تکون بخورم دوباره به افکارم اجازه دادم ب کی کهنیا بدون
 بشه.   یخال

که   یگوشه، اتفاقات  هی ارمیب ادشونیبه  یدار یب  یتو کردمی م یرو سع  دمیدیکه تو خواب م  ییزهایچ
 کرده بود. ریاز ذهنم رو درگ  گهیگوشه د هی فتهیقرار بود برام ب ندهیآ یتو

ندادم و از جام تکون نخوردم. انگار با خودم   یتیغذا خوردن هم صدام کردن اهم یها برابچه یوقت
 کنم.  هیخودم رو تنب خواستمی م  لج کرده بودم و

سر و ته بود، بالخره تونستم خواب رو مهمون   یب یهمه فکرها نیکه حاصل ا ی دل ضعفه و سردرد با
 گنگ.  یمدتم... پر از خاطرات نیا یمثل همه خواب ها یخوابم بکنم. خواب یب یهاچشم

 *** 
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با غرغر به جون خودم و شکمم با زور   کردمی شکمم حس م یهیناح  یکه تو ی فی حس درد خف با
کردنش ذوق زده روشنش کردم    دایگشتم. با پ میدنبال گوش یکی اون تار یهام رو باز کردم و توچشم

 دوباره سر جام افتادم.  یحال یساعت چهار صبح همه ذوقم کور شد و با ب  دنیبا د یول

 بخوابم؟   یکل تونمیشدن بود؟ اون هم امروز که کالس ندارم و م  داریاالن هم وقت ب آخه

.  امیسر حال ب کمیبه دست و صورتم زدم تا  یبسته آب یهااز جام بلند شدم و با همون چشم  کالفه
 و کالفه بودم. بردی عمرا  خوابم م گهید شدمیم داریبود، اگه ب نیهم شهیهم

  شیخودم و ذهن فعالم بشکن زدم و با ن  یهوا برا یم،  توبود دهیکه تازه خر  یآوردن کتاب  ادیبه  با
 ها وقتم بگذره. شدن بچه  داریرفتم تا برش دارم و حداقل تا ب  فمیباز به سمت ک 

هم با   فمی ک یها کی کوچ بیج  یاز اون کتاب نبود. حت  یخبر  یول  رون،ی بودم ب ختهیرو ر فمی ک کل
 لمیوسا یدوباره همه یدیکرده بودم. با ناام  یخال یکردن کتاب به اون بزرگ دای پ یتمام برا تی اسکول
 مرتب و قانونمند.  شهیو سر جاش گذاشتمش. مثل هم فمی داخل ک دمیرو چ

برش داشتم و   یکه کنار پام افتاده بود، با کنجکاو یکاغذ کوچک دنیاز جام بلند شم که با د خواستم
هم   یخال ه یاومد که امروز قرار دارم و وقتم خال ادمیتازه   یحصار  یخط آقادست  دنیبازش کردم. با د

 . سین

از   ی کیهام رفتم تا فکر کردن، با عجله به سمت لباس  قهی و بعد از چند دق میرو گذاشتم کنار گوش کاغذ
  نمیخودم بب  یجلو گرفتمی همه مانتوهام رو م  یکی  یکیهام رو انتخاب کنم که بپوشم. لباس  ن یبهتر

 . ادیکدومش بهم م

آورده بودم. هر   ینفس رو یهاخودم خسته شده بودم و به لباس  یهاکم کم از دست لباس  گهید 
 .  کردمی و امتحانش م داشتمی لباس دم دستم بود برم یچ

لحظه از ذهنم گذشت که چرا دارم   ه یکه  داشتمی که نفس عاشقش بود و برم  یای گلبه یمانتو داشتم
دارم   یچه آدم مهم دنیمگه به د فته؟یقراره ب  یمگه اتفاق مهم کنم؟یتخاب مبا وسواس لباس ان

 حواست هست؟   ؟یکنی م  یدار  کاریدختر چ ای به خودت ب  رم؟یم

 ها رو سر جاش گذاشتم. لباس  یهمه  تیکه از ذهنم گذشت، با عصبان  یفکر  با
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فقط زل   یواکنش  چیبلند شد. بدون ه میاذان گوش یهام کنم که صداخودم رو مشغول کتاب خواستم
وجود   تونستی که م  یآهنگ نیتر  بای »اهلل و اکبر« ازش بلند شده بود. ز یکه صدا میزده بودم به گوش

خدا هنوز حواسش به من هست.   ی عنی نیو ا شدی داشت پخش م تمیعصبان  یداشته باشه االن تو
 یبا خدا یاقه یو چند دق رمیبلند شدم که وضو بگ یمعطل  یبه افکار خودم زدم و ب  یاز ته دل لبخند

 خودم خلوت کنم. 

و جهان خلوت کردن با خداست. نماز   ای کار دن نیباور داشتم که آرامش بخش تر نیبه ا شهیهم
  هی. یکنیل م و درد و د  یزنیخودت حرف م یکه حد نداره. با خدا کنهی آرومت م یخوندن به قدر 

 و کنارت هست.  شیو هر جا دار شهیسنگ صبور، که هم

کردم و به قول  ت یو نماز اول وقت بخونم. با آرامش ن  رمیآب رو باز کردم که وضو بگ  ریلبخند ش  با
بدنم پاک کردم. وضو گرفتنم که تموم شد،   یرو با آب از رو های و ناپاک  هایمعلم کالس سومم همه بد

م رو پهن کردم و مشغول بود که از کجا اومده، سجاده  بیخودم هم عج  یکه برا یبا لبخند و آرامش
 تالوت ذکرها شدم.

لباس   هی م رو جمع کردم و وجودم نشسته بود، سجاده یکه تو یحس عال  هی که تموم شد با   نمازم
 یبرا یادداشتیهام رو بپوشم لباس کهن یداشتم که بپوشم. قبل از ابر یعاد ی روزها یهامثل لباس 

 .  دمیهام رو پوشراحت لباس  الی ها گذاشتم و با خبچه 

  نیرو که نوشته بودم کنار بالشت نفس گذاشتم و پاورچ یکه شدم بدون سر و صدا کاغذ آماده
 دستم به طرف در رفتم. یبا کوله و کفش تو ن،یپاورچ 

هام، با لبخند به  شونه   یم روو با انداختن کوله دمیکش یا گذاشتم نفس آسوده   اتیح  رو که داخل پام
پام ترمز کرد و من   یدربست جلو یبا گفتن کلمه دمیکه د یزرد رنگ  یتاکس نیرفتم. اول  ابونی طرف خ

 برم رو دادم. خواستمی که م ییعقب جا گرفتم و آدرس جا یصندل  یرو یبدون معطل 

کردم که باعث شد راننده با تعجب از   یاها گذاشته بودم خنده بچه  یکه برا یانوشته  ادآوردنیبه  با
آدم سر جام   یمثل بچه  رسمی کردم تا به مقصد م ی م رو خوردم و سعنگاهم کنه. خنده نهیآ یتو
 .  نمیبش

بودم  دهیب دخوا یتو شبیکه د ییهافکر بودم. صحنه  یتو  قا  یچشم دوخته بودم و عم هاابون یخ به
که بهم داده   ی. حسرفتی هام کنار نمچشم یجوره از جلو چیصبحم شده بود، ه  یخوابی و باعث ب 
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 دمیدی رو نم  ارشیکه ک ییهامثل وقت  یحس هیرو دوست نداشتم.  نیو ا کردی بود، حالم رو خراب م
 تونستمی که برام گنگ بود و نم یحس... حس  ،یحس سردرگم ،یبهم دست داده بود، حس دلتنگ

 درکش کنم. 

قفسه   یو دستم رو رو دمیترس می به خاطر حواس پرت د،یکه به گوشم رس یمتعدد یهابوق  یصدا با
راننده   یکه دوباره آقا کردمی اطرافم رو نگاه م یگشتن علل صدا با کنجکاو یگذاشتم. برا منهیس

که  دهیم نامهیگواه نایبه ا یکدوم خر  فهممینم  گفت:»من تی بوق و با عصبان یدستش رو گذاشت رو 
 تو جاده اعصاب ما رو خراب کنن.« انیب

 ی آروم تر  یبهم کرد و با صدا ینگاه نهیآ یاز تو نمیماش یمن هم تو  کهن یآوردن ا ادیبه  با
 صدام رو بردم باال.«  کمی من  دایگفت:»ببخش

و جوون که  ری پ یهادادم که پر بود از آدم رونیدوباره نگاهم رو به ب کنم«ی گفتن »خواهش م با
 .ومدنیو م  رفتنیم

  د،یرسی به نظر نم  یکه من کردم اصال  طوالن ییهاال یکه با فکر و خ یطوالن یر ی از تموم شدن مس بعد
جت از   پولش رو حساب کردم و مثل م،یدیرس گفتیراننده که م ی. با صدامید یباالخره به مقصد رس

 شدم.   ادهیپ  نیماش

  قینفس عم هی ارنیرو در م نکشونیع شن،یم ادهی پ نی که از ماش هالمیداشتم مثل تو ف دوست
من  دمیبه عمق ماجرا که فکر کردم د یباشم؛ ول  بندنیرو م   نیژست خاص در ماش هیو با  کشنیم

 ندارم.<_>  یآفتاب  نکیاصال  ع

تکون دادم و به راهم  یکه برام سر تکون داد، با لبخند سر  یمرد نگهبان  یگذشتم و برا یدر ورود از
 خوب بود.   نیو هم  شناختنمی ادامه دادم. چون قبال  اومده بودم کارکنان م

از آشناهاشون  یکیکرده بود و گفته بود مال  یمعرف ارش یخوشگل بود که ک   یل یرستوران باغ خ هی
  اتیح ی رستوران بود، تو رونی ب  یکه درست به رنگ نما ییطال یهایز ی که با روم ییزهایهست. م

باز رو    یباغ درست شده بود. هر کس که فضا یرستوران هم تو هیگفت  شه یشده بود و م دهیچ
 . نشستی و هر کس که داخل رو دوست داشت اونجا م اتی ح یتو  داشتدوست 
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 یاز جلو م،یاومده بود نیکه به مناسبت تولد مت یدر گذشتم و خاطرات روز  یجلو یسنگ  ریمس از
و غرق در   رهیصورتم جا بگ یرو ضی عر  یلبخند ی. فکر به اون روز باعث شده بودگذشتیچشمم م

که   یایهمه جا خوش کرده بود، شاد  یهالب  یرو یادغدغه چیه یکه ب ییافکارم باشم. خنده ها
 .  رفتی چشمم کنار نم  یاز جلو شد،ی جوره خراب نم  چیه

  ییهایاون دستمون بود، کاغذ رنگ یکه تو ییهایدستمون بود و برف شاد کی  یکه تو ییهافشفشه
و هورامون به هوا   غیو ج میخوندی و آهنگ »تولدت مبارک« براش م میختیری م  نیسر مت یکه رو
زد. یقه مو قه دادی بود و با خنده و رقص بهمون نشونش م نیرامت یهاکه تو دست یتولد کیبود. ک

 زدن؛ی اون دلقک و براش دست م یمسخره یکه غش کرده بودن از خنده به خاطر کارها نایو م تایم
و   زدنی . درسا و مژگان هم که با خنده دست مدادی دستش قر م یتو کیاون هم فارغ از همه جا با ک 

  شتریب یک  مینیبب میها مسابقه گذاشته بودهم مثل بچه  نی من و مع .کردنیپچ مگوش هم پچ یتو
باعث شده  یو دوست داشتن  نیر یش  ی. همه اون خاطره هاکنهیو فشفشه هوا م  زهیری م یبرف شاد
هام چشم یاز اشک تو  یدلم بود نم کوچک یکه تو یو از شاد نهیصورتم بش یاز ته دل رو یبود لبخند
 حلقه بزنه. 

و بکر داشت برسم.    بای ز عتیطب  هیروم ادامه دادم تا به پشت ساختمون که  شی پ یسنگ  ریمس به
هاش هست و  خودش و دوست   یشگیپاتق هم نجایگفته بود ا ارشیک میکه اومده بود شیدفعه پ

  یداره و کلدوسش  یلیرو بهم نشون داده بود؛ مخصوصا  پشت ساختمون که گفته بود خ  نجاهایا
 خدا داند. ،یاداره. حاال چه خاطره  اخاطره اونج 

که  ی. اون هم در کمال احترامامیآماده کنه تا برم و ب زی م هیگفتم برام  شناختمی که م  یگارسون به
کم رو   یل یمن خ نیدونیبرم. شما که م تونمیخودم هم تعجب کرده بودم، گفت که راحت باشم و م

 نه؟ ای رفتمی نم  گفتی هستم و تا اون نم

بار   هیکه چندتا خانواده نشسته بودن گذشتم و به خانواده خودم فکر کردم که تا حاال  ییزهایکنار م  از
  یافکارم سر  یبه خودم و انتظاراتم زدم و از تٔاسف برا ی. پوزخند میخوب نداشت  ی خانوادگ یدورهم هی

 . دمی به پاهام بخش یشتر ی تکون دادم و سرعت ب

هام نقش بست.  لب  یرو یچند لحظه مکث کردم و لبخند کم جون دمیپشت ساختمون که رس به
 و دوستش داشتم.  ومدیخوشم م قدرن یدکور ا  نیفضا و ا نیچرا از ا دونستمی خودم هم نم
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. ستادمیباغ هست ا یهای می که معلوم بود از قد یها زدم و کنار درخت بزرگ درخت  ونیم  یچرخ
گفته   ارشی بودن کردم. ک ستادهی هاش که پر غرور ابه شاخ و برگ   یو نگاه مدی تنش کش یرو یدست
  نیا شیپ  ادیم رهیگی دلش هست و هر وقت دلش م  ی سنگ صبور رازها ییجورا هیدرخت  نیبود ا

لب    ریو ز دمیبزرگ و پهنش کش یتنه  ی. نوازش وار دستم رو روکنهی و دل م ددرخت در
  یل یگفته خ ارش یبدونم. ک  خوادیدلم م یل یمنم خ ؟یبه منم بگ یتون یبهت گفته؟ م یچ ارشی گفتم:»ک

  گه؟«ی چرا به من نم  زنه؟ی هاش رو به تو مپس چرا حرف  کنهیم  یبا من احساس راحت

خواستم ادامه بدم که  دمی. به پشتش که رسدمیو بدون برداشتن دستم دورش چرخ دمیکش یآه
 کرد.  ریدستم تغ ری زدرخت  یحس کردم جنس پوسته

درخت کنده شده  ینوشته که رو هیاش برداشتم که چشمم خورد به تنه  یدستم رو از رو یکنجکاو با
اسم  ارش یکنار تر از اسم ک کمی بدم،   صیرو تشخ  ارش«یکه دقت کردم تونستم اسم »ک کمیبود. 
درخت؟   ن یا یرو هیچ نیهام شد. اهم حک شده بود که باعث تعجب و گرد شدن چشم ون«ی»کتا
  یدختر؟ اون دختر ک هیدرخت حک بشه؟ کنار اسم  نی ا یرو  دیبا ارشیچرا اسم ک ؟یچ  یعنیاصال  
 بود؟ 

و باعث تعجبم شده. دستم رو  دمیهم شن گهید یجا هیاسم رو   نیا دیکه فکر کردم به ذهنم رس کمی
 .  دمشیکجا شن  کردمی و فکر م  دمیها کشوشته ن یرو

قلب نوشته  هی یتو یسیشدم که به انگل ارشی ها کردم که متوجه اول حرف کبه نوشته ینگاه دوباره
داشته باشه. از   تونهی م یچه معن هانیا کردمی و فکر م  دمیجوی دندونم آروم م  ری شده بود. لبم رو ز

شد دستم    ثها فشار آوردم که باعاون نوشته یهم فشار دادم و با دستم رو یهام رو روحرص لب 
چشم   یبه دست سرخ شدم انداختم و حرص یدرخت بردارم. نگاه یو با اخم دستم رو از رو رهیدرد بگ
 به درخته رفتم. یاغره

در آوردم و با وسواس   بمی ج یرو با عجله از تو میشرفت و گو ادمیکه به سرم زد درد دستم از  یفکر  با
مختلف از درخت   یهاه یاز زاو تیهام رو غنچه کرده بودم و با جد از درخت شدم. لب  یمشغول عکاس

 . گرفتمی عکس م 
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 ونیکه م یمیقد یهاز ی بود به سمت م میکه سرم تو گوش یجور گرفتنم که تموم شد همون عکس
نشستم. در واقع اصال    زها،یبودن م یم یو قد یف یها گذاشته بودن رفتم و بدون توجه به کثدرخت 

 حواسم نبود که بخوام توجه کنم.  

بچه ها   یبرا دونستمی . نم دیچرخ یدکمه ارسال، مردد م  یبود و انگشتم رو  میصفحه گوش یرو نگاهم
 و نگاه به اون طرف شدم.   ستادنی بور به ااز پشت سرم مج یمرد یصدا دنینه، که با شن  ایبفرستم 

و من  کرد،ی پوش بود که با لبخند داشت به من نگاه م کیش یپنجاه، شصت ساله  با  ی مرد تقر هی
 .  کردمیمتعجب به اون نگاه م 

 یفضا یباالخره چند قدم جلوتر اومد و دوباره صداش تو میکه به هم نگاه کرد قهیاز چند دق بعد
 . دیچی ساکت پ

 جوان... . یم عرض شد بانو سال -

 حرفش تموم بشه هول و باعجله گفتم:»سالم.«  کهن یاز ا قبل

جوان،  یبانو دین ینش زهایم نیا یبه صورت کماکان متعجب من زد و گفت:»گفتم رو   یلبخند دوباره
 .«کننی م  فیهستن چادرتون رو کث یمیقد

شده بود. بهش نگاه کردم که با    یو خاک فیکث یحرفش به پشت چادرم نگاه کردم که مقدار  نیا با
جلو اومد و خم شد تا   گهیسبز رنگش، چند قدم د یهاچشم یتو یهمون لبخندش و حس آشنا

گرد زل زدن به  یهابا چشم ومد،ی که اون لحظه از دستم برم یچادرم رو بتکونه. تنها کار  یخاک رو
 د.  بو اتشحرک

که خم  یجور که چادرم رو تکوند به خودم اومدم و ناخودآگاه چند قدم ازش فاصله گرفتم. همون  کمی
هام نگاه کرد. بعد از بود و دستش به سمت چادر من دراز شده بود، سرش رو باال کرد و به چشم

 شستهکه ن یبهم زل زد. لبخند راش یگ یهالباسش رو مرتب کرد و با چشم  کمی ستادیصاف ا کهنیا
 . زدی آشنا م بیاش، عج ساده و مردونه  یهالب  یبود رو

 رستوران.   نیهستم صاحب ا  انیدیام ری نکردم، من کب یجوان من خودم رو معرف  یبانو دیببخش -
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لبم نشست و گفتم:»خوشبختم   یخوش آهنگش رو  یهاش و صداچشم ی از حس آشنا یلبخند
 .« انیدیمستر ام

  نجایرستوران هست، چرا ا یدنج تو  یهمه جا نیبه اطرافش انداخت و گفت:»ا یخنده نگاه با
 د؟«ینشست

اونجا بود   ی دوست داشتن  یکه حاصل از فضا یبه اطراف انداختم و با لبخند یمثل خودش نگاه منم
و آرامش بخش هست. راستش   نیخوشگله و دوستش دارم. فضاش دلنش ی لیخ  نجایگفتم:»آخه ا

 رزرو کرده بودم.«   زیت شد که نشستم وگرنه قصد نشستن نداشتم. اون طرف ملحظه پر  هیحواسم 

است. دختر   گهید زی چ هی نجایلحن خاص گفت:»آره ا هیبا  ره،یهام بگنگاه از چشم کهنیا بدون
 اون هم نظر شما رو داره.« قا  یدوس داره، دق یل یرو خ   نجایبرادرم هم ا

که  یز ی هرچ  یول گه؛ید زیچ هی  ایکرده بود  جادیبود که خودش ا  یتیم یبه خاطر حس صم دونمینم
هاش و لبخندش آرامش و باهاش حرف بزنم. چشم  نمیبش  ششیها پساعت  خواستیبود دلم م

 .  دادی به دلم م  یبی عج

مرد  هیکه بود اون  یانداختم. هر چ ری که گذشت باالخره نگاه از نگاهش گرفتم و سر به ز قهیدق چند
 .  کردمی و بهش نگاه م گرفتمی باهاش گرم م ادیز  دید و نبابو بهیغر

  یاش انداختم که با آالرمبه صفحه   یهول کردم نگاه میگوش یبزنه با صدا یاگهیحرف د کهن یاز ا قبل
نره آالرم گذاشته بودم و   ادمی یحصار  یقرارم با آقا کهن یا یرو شدم. براکه خودم گذاشته بودم روبه 

 .  ودفاجعه ب نیداشتم و ا ری ساعت تاخ می حداقل ن  کردمی االن هم اگه حرکت م نیهم

دستم گرفتم. سرم رو که   یآوردم و تو رونی انداختم و کاغذ آدرس رو ب فمیک ی رو تو میعجله گوش با
 هنوز اونجاست.   انیدیباال آوردم، تازه متوجه شدم مستر ام

مستر   دیدوشم تند و با عجله گفتم:»ببخش یم رودادم و با انداختن کوله لشیتحو  یاهلبخند سکت هی
که   گهی... دفعه دشایبرم. ا دیقرار مهم دارم که با هیمن   م،یبا هم آشنا ش شتری وقت نشد ب انیدیام

 اومدم.«

 جوان، منتظرت هستم.« یبه روم زد و با باز کردن راهم گفت:»حتما  بانو یلبخند
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لخندم    شدمی ازش دورتر م ینگاهش کردم و با گفتن »حتما « ازش فاصله گرفتم. هر چ  رهی خ کمی
و    چیو پر پ شتریذهنم ب یتو یهاسوال کردمی بهش فکر م  شتریب ی. هر چ شدیرنگ تر مرنگ تر کم کم
  یج نقطه نامعلوم، به سمت در خرو هیبه  رهی . لبخندم به کل محو شده شده بود و خشدی تر مخم
 . رفتمیم

و با گفتن    سادمیسر جام وا هویآماده کنه.  زیاومد به اون گارسون گفتم برام م  ادم یراه بودم که  ونیم
و   رمیم تا بهش بگم دارم مبرگشت  عیخودم زدم و سر یبه کله  میبه خاطر حواس پرت یا»َاه« ضربه

 خودش جلوم ظاهر شد.   هویرو کنسل کنه، که    زمیم

و با عجله حرف   عیزنگ بزنم سر یکه به استاد حصار  اوردمیم رونیرو ب  م یکه گوش یطور همون
 . زدمیم

 زحمت...  یکه گفتم ب یز ی برم، م دیاومده با شیبرام پ  یمشکل هیمن  یگرام یآقا -

 نیگفتن کنسل کنم دار انیدیام یوسط حرفم و گفت:»بله، آقا دیحرفم تموم بشه پر کهن یاز ا قبل
 .« نیریم

 رو کنسل کنن؟    زمیگفته م انیدیام یآوردم و نگاهش کردم. آقا رونی ب میگوش یسرم رو از تو ریمتح

تا   کنه،یروم و داره نگاهم مروبه  ستادهیا انیدیمستر ام دمیبه پشت سرش کردم که د  ینگاه متعجب
  یبرام تکون داد. منم بدون توجه به اون رو به گارسونه کردم و گفتم:»کدوم آقا یسر  دینگاهم رو د

 گفتن؟«  انیدیام

 ... صاحب رستوران. گهید انیدیام یآقا -

.  کردیو اون هم از نگاه من تعجب کرده بود و داشت نگاهم م کردمی داشتم نگاهش م متعجب
 ازش نبود.   یخبر   یبود کردم، ول ستادهیا انی دیام یکه آقا یقبل  یبه جا یدوباره نگاه

بدون   میرفتم. گوش  یبه سمت در خروج یآروم  یهاگفتن »خداحافظ« ازش رو برگردوندم و با قدم با
 کنم.  کاریچ خواستمیرفت که م ادمیدستم بود و کال   یزنگ بزنم تو ی حصار  یبه آقا کهنیا
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اسم   دنیش نگاه کردم. با د و به صفحه  ستادمیدستم ا  یتو میگوش برهی با و دمیکه رس یخروج در  به
  فمی ک یرو تو  میکردم و دوباره گوش جکت یاالن ممکنه نگران شده باشن، ر کهنینفس، بدون توجه به ا

 انداختم. 

  میبه افکار و زندگ یشتر یو خم ب چیبا رفتنم پ دونستمی تنها هدفم رفتن به اون آدرس بود. م االن
 رو بشم.بهتا باهاش رو  رفتمی م دیبا یول وفته،یم

 عقب جا گرفته بودم. یصندل   یگرفتم آدرس رو دادم و با اخم رو یتاکس کهن یاز ا بعد

 « ی»راو

بود   یفقط درون  یقرار  یب نیا شهیاما مثل هم  کردی درونش را درک نم یقرار  یهم تالطم و ب  خودش
 نبود.  دای در ظاهرش پ یز یو چ

مالقات باز هم تعجب خواهد کرد و به سواالت ذهنش اضافه خواهد شد؛ اما   نیکه در ا دانستیم
ذهن پر آوازش آرام   یقدر  دیو شا ردی از سواالت پر تکرارش را بگ یجواب برخ  دیتا شا  رفتی م دیبا
 . ردیگ

بش را کاهش دهد. افکارش  اضطرا یلبش کم یدر فکر فرو رفته بود و با فشار دادن به گوشه قا  یعم
 او در گردش بودند.   یاجازه ینداشتند و ب  یحد و مرز مشخص

  ریقرار امروزش که به تٔاخ  ب،یها و حرکاتش، آن مکان عجحرف  به،یدرخت، آن مرد غر یرو ی حکاک
 فکر و ذهنش شده بود.   یافتاده بود، همه و همه باعث ناآرام

اسم  دنیشد. با د  رهیاش خارج کرد و به صفحه آن خله زنگ تلفنش باز هم آن را از کو یصدا با
 .  دیقرار داد که دوباره در دستش لرز شی پا یرا رو اشی بار دوم رد تماس زد و گوش ی»نفس« برا

  رهی ماند و خ حرکتی ب  یصفحه گوش یدستش رو ارشیاسم ک دنیدوباره رد کند اما با د خواستیم
صفحه   یدر دلش مانع بود که انگشتش بر رو یز یرد تماس کند اما چ  خواستیبود. م  ارشیبه اسم ک

 فرو رفت.   یصندل  یرا رد کرد و اخم آلود بر رو ارشیگرفتن دلش تماس ک  دهیحرکت کند. با ناد

خواهد کرد.   یز یرخون گرید یقهی پوست لبش را با انگشت کنده بود که حتم داشت تا چند دق قدرآن
 . دیدویپوستش م ریشده بود و در ز ر ی ر وجودش سرازحسادت و اضطراب با هم د
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نبود. تا به خود آمد و حواسش را جمع و   ری غرق در افکارش بود که اصال  متوجه اطرافش و مس قدرآن
 به آنجا آمده بود.   یگر یکه قبال  به قصد د دید یجور کرد، خود را مقابل آپارتمان بلند

قدر  شد. آن  کیبه در نزد یشد و قدم دایپ  نیبود، از ماششده  دایکه در تک تک حرکاتش هو یبهت با
راننده که او را  یرا هم فراموش کرد. با صدا  نیماش یهیپرداخت کرا یدر بهت فرو رفته بود که حت

 سر برگرداند و به او نگاه کرد. خواند،ی فرام

 پس؟   یما چ یهیخانم! کرا دیببخش -

که خود ساخته بود،    یپولش را در آن بازار شام فیسر خم کرد که ک یبه خود آمد و بدون حرف  یقدر 
که در رفتارش کامال  معلوم بود پول راننده را حساب کرد و او   یبا سردرگم  افتیرا که   فشی کند. ک دایپ

 کوتاه پول را گرفت و از آنجا دور شد.   یهم با نگاه

از آن گذشته بود. دوباره  یبار با دلخور  نیشد که آخر یرنگ  دیه در سفب رهیو سرگردان خ رانی ح  وشاین
  یاطبقه  یخاص به آن داده بود، گذراند و رو یاجلوه  دشیسف یکه نما ینگاهش را سر تا سر آپارتمان

 آورده بود.  جودبه و  شیابهام برا یراه کل یابتدا نیکه از هم یاکه مقصدش بود ثابت شد. طبقه 

  یسست و نگاه ییهابود، نگاهش را به در بسته داد و با قدم  اتیکه احتماال  از ح  یبلند یصدا با
 .  شدیترم ق یو عم ترظ یاخمش غل داشتی که برم  یسراسر شک به آن سمت حرکت کرد. هر قدم 

در باز بود   یتر شد. از شانس خوبش ال شد و صداها مشخص  شتریجر و بحث ب  یصدا  دیدر که رس به
  بتیدر جا کرد و ه یساکت خود را ال ،یا. مثل گربهندیآشنا را به چشم بب  یآن صداها توانستی و م
 .  کردی بود و با او بحث م ستادهینفس ا یکه رو به رو دیرا د  ارشیک

 اند. با هم به جدل پرداخته گونهن یبه چه علت ا ندی تا بب دیلرزان گوش کش یو با دستان  ستادیا

که در صورتش مشخص بود، با   یاو نفس که با دلشوره  دیکشی م شیکالفه دست بر موها ارشیک
گوشش را   ات،یانداخت در سکوت ح  نیکه طن ارشیک یکالفه یمشغول بود. صدا اشی گوش

 .دیگویچه م ندیکرد تا بب کیبه در نزد  شتریب  اریاختی ب

 ؟ یکنیم یدار  کار یشد نفس؟ چ  یچ -

 نه. ایبرگشته  نمیبه خوابگاه بب زنمی دارم زنگ م  -
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 . یبکن  یکار  هیخوب زنگ بزن به خودش. من رو باش منتظرم تو  -

  ارشیک ند ی گونه که منتظر بود بب. نفس همان دیکش رونیب  بشی خودش را از ج یرا گفت و گوش  نیا
 .«دونستمی. من چه مرونی من؟ صبح زود رفته ب زیکنم عز کاریگفت:»خب چ کندیچه م

گفت:»مگه نگفتم حواست بهش باشه؟ تنهاش نذار؟ االن  گرخ یکالفه سرش را باال آورد و توب  ارشیک
 بدم؟«  یبکنم آخه؟ جواب مامان رو چ ی من چه غلط  ارهی سر خودش ب ییبال هیبره 

 . ستین وونهیحد هم د نی . در ااینگران نباش ک  -

  یحت  اینفس  یاند. نگرانو نگران او شده ندیگوی ها مطمئن بود راجب او سخن مآن حرف  دنیشن  با
 . دانستی را چندان معقول نم ارش ی مادر ک یاما نگران  کرد،ی را هم درک م  ارشیک

آرام و با   نی هم ینفس هستند، برا ای  ارشیرا که حس کرد توانست حدس بزند که ک اشی گوش  لرزش
حاال   اینه. فرار کند  ایخود را نشان دهد  دانستی جلو رفت. نم یت و چند قدمدر گذش  نیشک از ب 
 راه را هم برود.   هیآمده بق  نجایکه تا ا

  یرا هم با صدا  ارشیشد و ک رهی گرد به او خ ینفس با چشمان  رد،یبگ میو تصم  دیایاو به خود ب تا
 که داد مطلع کرد. یبلند

 اومد. رش،ینگ  ارشیک -

نفس به عقب برگشت و چشمان منتظر و هراسانش را در تک تک   یهول و با عجله با صدا ارشیک
بلند، خود را به او    ییبا قدم ها ارشیبزند ک   یصورتش چرخاند. تا به خود آمد و خواست حرف یاعضا

 بازوانش قفل کرد.   انیکوچکش را م یرساند و جسه 

گر نفس بود که با خنده آن دو را باز نظاره  مهین در هوا مانده بود و با چشمان گرد و دهان دستانش
گوشش را نوازش   یهابود که پرده ارشیبزند زمزمه ک ی . تا دوباره دهان باز کرد که حرف کردی نگاه م

 . کردیم

 هان؟  ؟یبود که کرد یچه کار  نی. ایتو بچه؟ مردم از نگران یکجا بود -

از خود جدا نکرد و دوباره بر   یول  د،یکش  رونیاو را از آغوشش ب  ردیگی نم یجواب  دید یوقت  ارشیک
از سالم بودنش تمام   نانیاطم یشانه او قرار داده بود و برا  یرا رو  شیهااو دامن زد. دست یسردرگم
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  شیآواز صدا ودوباره در چشمانش نگاه کرد  ی. با نگران دی کاوی بدنش را با چشم و وسواس م یاعضا
 . شکستیر هم مبود که سکوت را د

هم   هی فکر بق یستیفکر خودت ن  ؟یبود گذاشته بود یاون نوشته چ ؟یکجا بود یبگ یخوای نم -
   ؟یستین

  توانستیکه م ی. تنها کار اوردیدر مغزش نبود که به زبان ب زیچ چی. هدیچه بگو  دانستی نم  وشاین اما
را در   شیهاحرف   خواستیبود. انگار م  ارشیچشمان ک قیبکند با تعجب نگاه کردن در گودال عم

  وشاین  کنارکه   یآمد و در حال وشای کند. هر دو سکوت کرده بودند که نفس به نجات ن  دایچشمان او پ
 باال منتظرن.«  میاومد. بر نهیمهم ا گه،ی شو د الیخ یحاال ب ارشیگفت:»ک  ستادیایم

 توانست زبان باز کند و آن مهر سکوت دهانش را بکشند.  رهباالخ 

  امیگفته ب یحصار  ی! چرا آقا؟یکنی م  کاریچ  نجایچه خبره؟ نفس تو ا نجایمنتظره؟ اصال  ا یباال ک  -
 ! نجا؟یا

  ارشیبه سواالت او دهد. اما ک یکه او جواب ارشیو نفس با اضطراب به ک کردیبه نفس نگاه م منتظر
دست   یمصنوع  یبا لخند نیهم ی. برااوردیرا که او قرار نبود بزند، به زبان ب  ی حرف توانستیهم نم

صبر کن. همه   کمی . فقط یفهم یرو م  یباال خودت همه چ میمشتش گرفت و گفت:»بر انیرا م  وشاین
 .«دمیقول م شه،یروشن م یچ

  چیه یاو به دستانش بود که ب او نبود. بلکه تمام حواس یهاو نه حواسش به حرف   وشاینه نگاه ن اما
 گم شده بود.   ارش یدر دستان ک یامقدمه

در آنجا   دیاکنون بابود و او هم  ارشی چشم انتظار ک قرارشی نداشت. مادر ب  حیتوض  یبرا یوقت  ارشیک
 یبرا یحواس وشا یو ن  دیرا به طرف آسانسور کش  وشایدست ن یح یتوض چیبدون ه یمعطل ی . ببودیم

 مقاومت نداشت.  

قصد ول کردن دست او را نداشت بلکه   ارشیک  یهر سه در آسانسور قرار گرفتند؛ ول یحرف چیه بدون
 تمام شدن داشت.   ای  زی قصد گر وشایتر هم گرفته بود. انگار نمحکم 
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. آمدی نم  وقتچ یه خواستی . دلش مشدی م  شتریب  وشاین  شی و تشو ینگران  گذشتی م  شتریب هرچه
بود که  ارشی فقط ک ییگو کردندی رو فکر م شیافکار خود غرق بودند و به اتفاقات پ  هر سه در
 در صورتش داشت.   یب یعج   یخوشحال

استادش قرار داشت   گاهیدر جا روزی که تا د یقابل باور بود. پسر  ری گنگ و غ وشای ن یاتفاقات برا یهمه
. نگاه فشردیم اشیقو یهاپنجه  انیاو را در آغوش گرفته بود و دستش را محکم م نیچنن یامروز ا

قلبش   ننامنظم و ضربا  شیها. نفس شدی جدا نم شانیهاو دست  ارشیلحظه هم از ک کی  وشاین
 باال بود.  یباال

ل،  خوشحا ارش یکرده بودند. ک  اریبودند و سکوت اخت  ستادهیسه، با سه حس مختلف در کنار هم ا هر
  شیکه پ  یق یبعد از دانستن حقا وشایو نفس ترسان... . ترسان از واکنش ن ری متعجب و متح  وشاین

که   دانستی کرده بود. نفس خوب م غیدر وشایاز ن  یرو بود و نفس زود تر از همه مطلع شده بود ول
چه  داشته باشد، به دور از تنفر و بازخواست نخواهد بود. چه نفس و یهر واکنش و حس وشاین
  شیهان یترک ینفرت دارد و حال دو کس از نزد یاز دروغ و پنهان کار  وشایکه ن دانستندی م ارشیک

 کار را با او کرده بودند.  نیهم

در آسانسورها حضور داشت در گوششان  شهیکه هم  یزن یدهم صدا یتوقف آسانسور در طبقه با
توان جلو رفتن نداشت که    وشاین ی نجوا شد. نفس زودتر از آن دو از آسانسور خارج شد اما انگار پاها

 شده بود.  رهی خ رونیبود و به ب ستادهیدر همان نقطه ا یحرکت چیه یب

با او    وشایشان متوجه شد که ن در هم گره خورده یهادست  لیجلوتر از او حرکت کرد اما به دل ارشیک
 بود، نگاه کرد.   ستادهیا دیکه با ترد وشای. برگشت و متعجب به ن ستیهمراه ن

از   وشای در حرکتش نداشت فقط باعث شد نگاه ن یر ی تا حرکت کند اما تاث دی کش یاو را قدر  دست
  ایگفت:»ب   یآرام یانداخت و با صدا اشده یبه چشمان ترس ینگاه  ارشیرگردد. کب  ارشی به ک نیزم
 .« شتمی. نترس من پگهید

 برود.   رونی آرام و سست به ب ییهاو با قدم  ندی در دلش بنش نانیاطم یجمله باعث شد که کم نیهم

دهانش را با   ی. نفس هواکردندی نم یحرکت  چیه کدامچیبودند و ه  ستادهیا ارشیدر واحد ک یروروبه 
 زنگ فشار داد.  یفرستاد و دستش را آرام به رو  رونیفشار به ب 
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خندان به استقبال  ی با صورت یاچهره باز شد و زن خوش  یآرام ینگذشت که در با صدا یادیز زمان
 آنها آمد.  

زن   کیچرا  دانست ی . نمفشردیرا م  ارشیو دست ک  گشتی صورت او م یدر تک تک اجزا وشاین نگاه
  یبه همان گونه گذشت تا زن به خود آمد و با لبخند از جلو ی. قدر نگردی او را م اقیاشت نیبا ا به یغر

 . دیچی داشت، در گوشش پ ارشیک یبه صدا یادیخوش آهنگش که شباهت ز یدر کنار رفت و صدا

 ... دخترم.  ی. خوش اومد دییبفرما -

  ری در ز ین یری نفس هم دانست که چه حس ش یجوا کرد که حتن  مانهی»دخترم« را نرم و صم  قدرآن
و فکر کرد که چقدر چشمانش آشناست.    دیصورت زن پاش یبه رو یاست. لبخند دهیپوست هر دو دو

ها تماس داشت.  با آن چشم  کیبود و لمس کرده بود. از دور و نزد دهیها را بارها و بارها دآن چشم
 بود.  شتری هم ب ارشیاز شباهت چشمان ک یحت دیدیخود مکه در چشمان زن با چشمان    یشباهت

شود و قدرت   کوبخ یخود م  یباعث شده بود که در جا دیدی که در چشمان زن م  یبی غر حس
 حرکتش را از دست بدهد.

 وشا« ی»ن

اسمش رو هم   ی که حت یصورت زن  یبودم و زل زده بودم تو سادهیدر وا یها جلو کودن نیا مثل
اش که مطمئن  از چهره  ری. به غزدی برام آشنا م قدرنیو ا دونستمی . اسمش رو هم نمدونستمی نم

 یهابه چشم یادیبرام آشنا بود. درسته شباهت ز یل یهاش خ چشم دمش،ید ییجا هیبودم قبال 
 هست.   یدرک کنم که چ تونستمی هم بود که نم گهید زیچ هی یداشت، ول  ارشیک

بهش انداختم. لبخند   یاومدم و نگاه رونی ب  الیاز بهت و عالم خنفس  یمصلحت یسرفه  یصدا با
از  یخوای نم ییداگفت:»زن  کردیهاش نشوند و رو به زن که با لبخند به ما نگاه ملب یرو یامسخره 

 .«ینگاهش کن  یتونیبابا بعدا  هم م میکنار؟ خسته شد یدر بر  یجلو

نفس   ییداسرم سبز شد. زن  یکلمه حس کردم دو تا شاخ رو  یواقع یبه معن ییداگفتن کلمه زن  با
 بود؟   یچ ارش ی نفس و ک  یاصال  رابطه  کرد؟ی م کاری چ نجایا

بازش رو بازتر    شیبهم انداخت و ن  یو نفس چرخوندم که نفس نگاه ارشیک ن ینگاهم رو ب  مشکوک
با آرنج   ی کی لطف کرد  رو چندش وار جمع کردم که مافهیهاش رو نشونم داد. قدندون فیکرد و رد
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و   ششیناز دهنم شدم که دوباره   ییو بند و بساطمون. با گاز گرفتن لبم مانع بروز صدا هیتو کل  دیکوب
لبش رو گاز   کهن یتو دلش که عالوه بر ا  دمیآرنجم رو کوب یشتر ینکردم  با شدت ب یباز کرد. منم نامرد

 گرفت صورتش هم سرخ و در هم شد. 

 ییدامتعجب زن یافه یو ق  برهیو یکه رفته بود رو ارش ی زدم و بدون توجه به ک یبخش تی رضا  لبخند
 ... . رفتمی وقت نم چیو ه شکستی کاش پام م یا  ینفس از جلوشون رد شدم و داخل رفتم، ول

خل سالن شدم. انگار چند نفر داشتند با هم بحث  دا یپام رو گذاشتم داخل متوجه همهمه و شلوغ  تا
و فقط   م ینداشت دیبه اونا د میبود  یورود ی. چون جلودیرسی هم م نجایکه  صداشون تا ا کردنیم

 .می دیشنی صداشون رو م

تا به در مربع شکل سالن   یرفتی چند قدم م دیبزرگ بود که با با  یتقر یروراه  هیتا سالن  یدر ورد از
سالن قرار داشتن.   یجلوتر از ورود یرو ول همون راه یها تو. فقط سالن اونجا قرار داشت و اتاق یبرس

با تم کرم و   ییهاابلو رو هم مثل داخل سالن از تسالن بود. سر تا سر راه واری آشپزخونه هم پشت د
دوتا   نی از ا ارشی حس کرد که ک شدی م نصب بود که با دکور سالن ست شده بود. قشنگ یاقهوه

 بود. یاآشپزخونه هم کرم و قهوه یو دوستشون داره. چون تمام دکور خونه حت  رهیگی رنگ آرامش م 

با   نیکه همون لحظه مع دمیسالن اومد با بهت به پشت سرم چرخ یکه از تو یداد یصدا دنیشن  با
گفت در سالن بود و کنار   شهیبود و م یاقهوه  که باز هم به رنگ یشکل  ینوار  یپرده تی اخم و عصبان

 اومد.  رونی زد و ب

کم نگاهم کرد و کم  قهیچند دق کردمی داشتم نگاهش م بازمه یمن که با بهت و دهن ن دنید با
سرخ   تی شد. تا دهن باز کردم که باهاش حرف بزنم، صورتش هم از عصبان دهیهم کش یهاش تواخم

 مثل باروت منفجر شد.   هویشد و 

ها رو  زبون نفهم  نیا یخودت رفت شه؟ینگرانت م  ی ک ی یگی احمق؟ نم یتو دختره یکجا بود -
 به جون ما؟   یانداخت

 دهیند یجور نیتا حاال ا یحرف بزنم. از طرف تونستمی نم یبهت تعجب دهنم باز شده بود و حت از
کلمه قدرت تکلمم رو از   یواقع ی. به معنازنهی حرف م  یراجب چ  دونستمی نم گهیبودمش و از طرف د
  دنشگرد شده بود که منتظر افتا یهام به حد. چشمشهی داره م یچ دمیفهم یدست داده بودم و نم 
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نفس اومد کنارم، دستش و انداخت دور بازوم و   ییدامن دهن باز کنم، زن  کهن یبودم. قبل از ا
 سالم اومده.«  نهیا قربونت برم مهم یزنیعمو چرا داد م گفت:»زن 

 یکنه. دست  کاریچ دونهی و معلوم بود کالفه است و نم  زدی کرده بود نفس نفس م دادیبس داد و ب  از
عمو. حرف حساب   من زن  یو گفت:»اعصاب نذاشتن برا دیکش شیی خوش حالت خرما یموها یتو

 ... استغرا... .« کیاز  کیکه،  رهی تو گوششون نم

  چیه گهیهس که جوابش معلومه. اونا د یان ا ید شی و آزما ونیعمو. مهم کتااشکال نداره زن   -
 ندارن. یحق

هاش شعله چشم یکه تو  یو خشم دیکشیم قیعم یهابزنه نفس  یحرف  کهن یبدون ا نیمع
 هاش آتش خالص بشه. چشم یباعث شده بود عسل د،یکشیم

قدر مغزم  . اونشدی مغزم اکو م یهاشون بود که تو حرف   یگنگ  که برام مهم بود یز ی لحظه تنها چ اون
سرم   ی. صدام رو انداختم توگمیم  یو دارم چ ستادهیجلوم ا یبرام مهم نبود ک  گهیداغ کرده بود که د

! ه؟یک ونیاچه خبره؟ کت  نجایبده ا  حیمن درست توض   یبرا  یکی شهی و رو به هر جفتشون گفتم:»م
 !« ن؟یکنی م کاری چ نجای! اصال ... اصال  شما اکنم؟ی م کاری چ نجایمن ا

عموش برگشتم   و زن  نیبدون توجه به مع کنن،یو فقط نگاهم م دنی بهم نم یجواب  دمید یوقت
دست به بغل بسته بود، نفس هم سرش رو   ارش ی بودن. ک ستادهیا ارش ی سمت در که نفس و ک

هم   بارنی نگفتن. ا یز ی نگاهشون کردم چ یچ. هرکردی م یبا گوشه مانتوش باز   نییانداخته بود پا
 خودم شروع کردم.  

  ؟یکنیم کار ی چ نجای. تو اگهیبگو د ؟یگی نم  یچ ی. نفس... چرا هگهید نید بگ  ن؟ی زنی چرا حرف نم -
  ؟یدار  ارشیبا ک یچه نسبت

  نیی لبش رو گاز گرفته بود و کماکان سرش پا یو سکوت کرده بودن. نفس گوشه گفتنی نم یچیه
کلمه حرف   کیکه  کردمی . انگار نه انگار که داشتم جلز و ولز مکردیهم فقط نگاهم م ارشیبود. ک

... تو بگو. دارم نیو التماس گونه گفتم:»مع  نیبرگشتم سمت مع گنی نم یچ ی ه دمید یبزنن. وقت
برام   شتریب  رمی هام رو بگجواب سوال کهنیا  یبه جا گذرهی م شتریب  ی. هرچروزیاز د شمیم وونهید

 .«  گهی. بگو دادیم شیسوال پ
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قبل از هر   یقول بد  دیبا یول م؛یگی گفت:»بهت م یآروم  یبهم کرد و با صدا یهمون اخمش نگاه  با
 .«یر یدرست بگ میتصم هیو   ی. گوش بدیبه حرفامون گوش بد یز یچ

  ه؟یچه قول گهید نیچرا؟ ا -

لبم رو گاز گرفتم.   یهم فشار دادم و از حرص گوشه  یهام رو رونگفت. چشم  یز یسکوت کرد و چ بازم
هام رو باز کنم  چشم کهنی. بدون اشدی م  شتریحرصم ب  یتا آروم شم ول دمی کش قیچندتا نفس عم

 .« دمیو گفتم:»باشه قول م دمیکش یاگهید قینفس عم

هام و باز کردم که دستش رو به طرف سالن گرفت و گفت:»برو،  چشم دمیازش نشن  یجواب  یوقت
 چه خبره.« گنیمنتظر تو هستن. بهت م

 ! ؟یک -

 نره.  ادتی. فقط... قولت یفهمی تو برو، خودت م  -

بزرگ که به خاطر رنگ   یرو . اون راهشدی شده بود و مغزم داشت منفجر م ریدرگ یب یبه طرز عج  ذهنم
 شده بود.  رهیو ت  کیشده بودم، اصال  برام روشن نبود. برعکس تارتر   یها نوران تابلو 

بردارم دستم  ی. تا خواستم قدمکردمی و خودم و خالص م رفتمی م دیتوان صبر کردن نداشتم، با گهید
رو به  دهیچروک با  یدست زنونه و تقر هیفرو رفت. نگاهم رو به دستم دادم که با  یگرم یهادست  یتو

بهش نگاه کردم    ب. با تعجدمیرس  نیمع یعمو رو شدم. نگاهم رو از دستم گرفتم و باال آوردم، به زن
اجازه  یبه کس گهیکه با لبخند گفت:»نگران نباش دخترم. د دیهام و دچشم یکه انگار سوال تو

 کنه، مطمئن باش.« تتیاذ دمی نم

به دهن بازم بکنه و   یتوجه  کهن ی. بدون اکردنیم  ریدهنم باز شد و ابروهام تو آسمون س  دوباره
 شدم.   دهیو منم به دنبالش کش دیمنتظر جواب من باشه دستم رو به طرف سالن کش

و قدم از قدم  ستادمیایجا م قطعا  همون  کردیبود و اگر اون دستم رو ول م  جونی ب هامقدم
 است.  منتظره ری کامال  غ زیچ هی گفتی بهم م  یحس هی یقراره بشه، ول  یچ دونستمی. نمداشتمی برنم 

 دستش بود نگاهش رو برگردوند سمت من و پرده رو آروم کنار زد.  یکه دستم تو یطور همون
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بهش داشتم.  بیعج  یحس آشنا هیبود که  یابه ینگاه من کماکان به زن غر  یول م،یسالن شد وارد
م رو بعد از شدهبود که گم ن یبراش تنگ شده بود، مثل ا  یبودمش، انگار دلم کل دهیانگار قبال  د

 کرده بودم. دایها پمدت 

  ی نگاه مین ی. حتگرفتمی هاش و ازش نگاه نم چشم یبه اطرافم نبود و با دقت زل زده بودم تو حواسم
  یاز جانب چه کس دمکری خودم حس م یکه رو ییهانگاه نیا دونستمی هم به سالن نکرده بودم و نم 

سالن حضور   یبود که تو یدم و بازدم افراد یو فقط صداها  ومدینم کسچ یاز ه ییهست. صدا
و اونا هم  میتا ما داخل ش ستادنیا ی جا کنار هم پشت سر ما اومدن و همون ارشی و ک نیداشتن. مع

 شده بودم.   میاز نفس نبود و انگار قا یخبر  ی . ول انیبتونن داخل ب

. شدی هاش پاک نملب  یبودم که لبخند از رو ییدر نگاه آشنا رهیجا سکوت بود و من خ همه کماکان
جرعت   یحدس بزنم چند نفر از جاشون بلند شدن؛ ول  تونستم ی به اون طرف نگاه کنم م کهنیبدون ا

شد که   ث. همه باعمیدی، شک و ترنگاه کردن به اون سمت رو نداشتم. کمبود اعتماد به نفسم، ترسم 
و   بایز یادی مادر ز کی یکه برا ییهاها هم نگاه نکنم. چشمبه اون چشم یبندازم و حت  نییسرم و پا

 دهیند کهنیبا ا  یبود. حت  یمادر مهربون و واقعا  عال  کیبگم که اون  تونستمیم  شکی مهربون بود. ب
 .  کردمیهاش حسادت م بودم و نشناخته بودم به بچه

که  دادمی م یتا آروم شم. به خودم دلدار  زدمی دلم با خودم حرف م  یو تو دمیکشی م  قیعم  نفس
موضوع ساده است که زود تموم   هیصحبت ساده با  هیبشه. فقط    ستی قرار ن  یز یو چ  ستین یز یچ
  لمث شه،ی. مثل هممیامتحان فردا درس بخون یها تا با هم برابچه   شیبرم خوابگاه پ تونمی و م شهیم

 قبال ... .

 یاپوش، با چهره کیش یمرد دمیکه د یکس  نیسرم رو باال آوردم و به جمع نگاه کردم. اول آروم
سر جاش بود. با نگاه اول تونستم  تشیجذاب  یازش گذشته ول یمعلوم بود سن کهن یجذاب بود. با ا

  دبو ارش ی به ک هیصورتش شب یهاش تمام اجزااز چشم ریباشه. چون به غ ارشیحدس بزنم که پدر ک 
 کرده بودن. رتریرو چند سال پ  ارشی و انگار ک

چال نگاهش  اهیس یشدم که تو  یاشک متوجه نم د، یهاش رس لحظه نگاهم که به عمق چشم هی
هاش نشسته بودن، باعث شده  چشم یکه با اشک همراه شده بودن و تو ینشسته بود. ذوق آشکار 

. انگار داشت  زدی هاش انگار داشت باهام حرف متر بشه. چشمنگاهش برق بزنه و جذاب یبود مشک
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  زیچ کی ،یتنگهاش عالوه بر ذوق و دل من خوشحال شده. برق چشم دنیقدر از د چه هک گفتیم
 نکنم.    هاش دلهم داشت که وادارم کرده بود نگاهش کنم و از چشم گهید

 یهاقدم گه،یقدم د کیبه جلو برداشتم. دوباره  یقدم کردم ی هاش نگاه مچشم یکه تو یطور همون
دست خودم نبود. حرکت   گهید  داشتمی که به سمتش برم  ییهادست خودم نبود. قدم  گهید میبعد

نبود  دست من  یبود که افسارش تو یز ی به اراده و خواست خودم نبود. همه خواست چ گهیپاهام د
 .  کردیوادار به حرکتم م  ودشو خ

 نی. قلبم سنگشدی م ترن یو سنگ  نیو سنگ شدیقلبم گذاشته م یرو یاوزنه داشتمی که برم یقدم هر
اومد.  رونیو ب   دیاشکم جوش یقدر دردناک که از دردش چشمهدردناک، اون  منهیس یو قفسه شدیم

به  و دی لرزی م م. چونهذاشتنی صورتم مسابقه دو م یو رو شدنیهام پشت سر هم گلوله ماشک
 . رفتمی و به سمتش م دیلرزی . پاهام مرفتمی و به سمتش م کردی م هی. قلبم گررفتمی سمتش م

  یک  دمیشده بود، نفهم سی خ سی صورتم از اشک خ  یچطور  دمینفه  دم،یبهش رس  یچطور  دمینفهم
دستش دور   یبغلش انداختم و اون هم دستاش رو به دورم حلقه کرده بود. گرما یدم رو توخو

بغل پدر خودم   یتو وقتچیکه ه ی. همون حسدادیهام حس قدرت و اعتماد به نفس بهم مشونه
  رهنی هام عالوه بر صورت خودم پکرده بودم و اشک  یمخف  اشنهیس یتو روحس نکردم. سرم  

 کرده بود.  سی اون رو هم خ یو مردونه  یاسورمه

. تا چند  کنمی م کاری دارم چ دمی تر شد تازه به خودم اومدم و فهمدستاش که به دورم محکم  یحلقه
ودم و داشتم حس  االن تازه به خودم اومده ب یقبل اصال  متوجه اطرافم و حرکاتم نبودم، ول یقهیدق
رو   کارها  نی ا ارمچرا د دونستمینم  ی. اصال  تو حال خودم نبودم و حت کنمیم کار یکه دارم چ  کردمیم
 . کنمیم

از   دونستمیها و صورتم گذاشتم. نمچشم یو دستم رو رو دمیکش رونیبغلش ب   یخودم رو از تو یفور 
  ایکه حداقل نفس  رمی سرم رو باال بگ تونستمی نم یبگم. حت  دیبا یچ ایبکنم  دیبا  کاریخجالت چ 

 . نمیرو بب  ارشیک

صورتم پاک   یهام از روکه رد اشک دمیکشی صورتم م   یهام رو روانداخته بودم و دست  ری رو ز سرم
  یهابا با خنده و چشم دمیبه مرده کردم که د ینگاه یچشم  ری که به خودم اومدم آروم و ز کمیبشه. 
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 هیگر دیبا راچ  یکرده، ول هیبفهمم که گر تونستمی هاش م. از حالت چشم کنهیسرخ داره به من نگاه م
 کنه؟ به خاطر من؟! 

به خودم مسلط بشم.   کمیکردم   یهم سع یهام به رودهنم و قورت دادم و با فشار دادن چشم آب
آقا   دیبهش بکنم گفتم:»ببخش ینگاه کهن یبدون ا یآروم یو با صدا رونی نفسم رو آروم فوت دادم ب

 شدم.«  یطور نیچرا ا دونمی لحظه حالم دست خودم نبود، نم  هی

 .دونمی من م  یول -

صورتم خشک شد و سرم به طور خودکار اومد باال و بهش زل زدم. اون هم  یکه زد دستم رو یحرف با
هاش بود  چشم  یکه تو یبی. دست خودم نبود، حال غرکردی داشت به من نگاه م قیعم  یبا لبخند

 هام لونه کنه.چشم یگلوم و اشک تو یباعث شده بود دوباره بغض تو

مامانم چنان گردنم و برگردوندم به سمت صدا که »ترق«   یکه با صدا ومدیاشکم داشت در م دوباره
. با بهت به مامان و بابا چشم دوخته بودم که داشتن با لبخند مرموز  دادی گردنم گواه از شکستنش م

 . کردنی هاشون، به من نگاه مچشم یتو ی بته حرص مشهودو ال

از   ی چیگم شده بود و ه  بیو غر بیمکان عج  هی یرو داشتم که انگار تو یحال اون آدم قا  یدق االن
که   فهمهیها رو نم دورش رو گرفتن و زبون اون آدم  بیو غر  بیهم آدم عج  ی. کل دیفهمی اطرافش نم 

 بخواد جوابشون رو بده.

بار نتونستم  نیو اونا با همون حالت قبل به من زل زده بودن. ا کردمیبا دهن باز به اونا نگاه م من
  کاریچ  نجای چه خبره؟! شما ا نجایکه به خاطر تعجبم بود گفتم:»ا  یبلند یو با صدا رمیبهتم و بگ یجلو
 !« گه؟ی به من نم  یکی! چرا ن؟یکنیم

 دادم بلند شد.  یو صدا رمی خودم رو بگ یلونتونستم ج دمیدوباره سکوتشون رو د یوقت

 نه؟   ای نی زنی به من؟ حرف م نیکه مثل مجسمه زل بزن  نجایا نیحرف بزنه. من رو آورد  یکیِد  -

 گرفتمیهام رو مجواب سوال دیبا  ایطاقت نداشتم.  گهی چسبونده بودم، حرصم در اومده بود و د آمپر
و زل زده   زدم ی . از حرص نفس نفس مدمیپری خودم م  ای  نییپا نداختمیپنجره م  نیرو از هم نایا ای

 آروم بودن.  یبی بودم به مامان و بابا که به طرز عج
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  ییو به پشت سرم برگشتم. همون آقا دمیها از جا پرم که مثل برق گرفتهشونه ینشست رو یدست
زد و   یلبخند آروم دمیش ترساز تماس دست دید یبودم. وقت دهیبغلش پر یها تو بود که مثل احمق 

 . د یدستش رو عقب کش

تر شده بود و  . لبخندش کم کردمی صورتم جا خوش کرده بود و داشتم نگاهش م یرو یرنگکم اخم
  شدیمتوجه م دیدی که هر کس م یداده بود. غم بی غم عج هیهاش جاش رو به چشم یذوق تو
 داره.  یمشکل  هیقطعا  

. ستادیشد و کنارش ا داشیپ هوی نیمع یعمو بزنه، زن  یاون حرف ایبزنم  یمن حرف  کهن یاز ا قبل
آروم باش،   زمیبهش گفت:»کوروش عز یآروم با  یتقر یدستش رو دور بازوش حلقه کرد و با صدا

 .« شیترسوند

آروم باشم؟    یآروم جواب داد:»چطور   با  ی تقر یکه نگاهش به من بود با همون تن صدا یطور همون
 .«میکنی نگاهش م  میدار نجاست،یاالن ا ؟ینیبی نم

 زد و به من زل زد.  یامادرانه یهست، لبخند  ارشیداشتم مادر ک نانیهم که حاال اطم زن

بسته نفسم رو هوف مانند   یهاهام رو بستم. با همون چشمبه بغل بستم و از حرص چشم دست
به هر جفتشون کردم و خشک و    یهام رو باز کردم. نگاهو چشم  دمیکش یقی دادم. نفس عم رونیب

  یچه خبره؟ شما ک  نجایا نیبد  حیتموم شد. حاال به من توض  گه،یبسه د شی گفتم:»خب نما یرسم
به صد و ده و از   زنمیدارن؟ وگرنه زنگ م کاریخونه چ  نیا یتو نجا،یو مادر من ا  پدرو  ن؟یهست

 .«کنمی م تی همتون شکا

گفتم:»مخصوصا  از شما   یبلند یبودن انداختم و با صدا   ستادهیکه مظلوم ا نیو مع  ارشی به ک ینگاه
 برق.«  رچراغی دوتا ت

بهش رفتم که آب دهنش رو با   یظاهر شد چشم غره خشن  نیلب مع یکه رو یرنگلبخند کم  دنید با
رفتم و سمتشون برگشتم. نگاه  یاانداخت. دوباره بهش چشم غره نیی ترس قورت داد و سرش رو پا

  یحصار  یاز آقا  ری . به غکردمیم  زی و با دقت آنال شناختمیکه نم یابه یبه جمع کردم. افراد غر یای کل
 . کردی به من نگاه م هیو اون هم مثل بق شناختمشی هم بود که نم یاگهیمرد د هی
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و با لخند دستش رو دور   ستادیکنم، مامان اومد کنار ا دادی خواستم دهن باز کنم دوباره داد و ب  تا
 .  کردی کرد و با دستش بازوم رو نوازش م ترض ی بهش کردم که لبخندش رو عر یم انداخت. نگاه شونه

به اون زن و مرد انداختم که مردد به من  یباز کردم. نگاه قینفس عم هیرو بستم و با  هامچشم
فرستادم. لبم و با زبونم تر کردم و   رونیفتم و نفسم رو هوف مانند ب چشم دوخته بودن. ازشون نگاه گر

از سکوتتون   اصال   ایمن حدس بزنم؟  میکن یباز  میچطوره پانتوم د؟یحرف بزن دی خوای گفتم:»خب؟ نم
 بفهمم؟« 

 دخترم... .«  نیجلو اومد و با لبخند گفت:»بب یقدم  یحصار  یآقا

 یسکوت آوردم باال گفتم:»نه استاد، شما نه. کس یبه معن حرفش و ادامه بده دستم و کهن یاز ا قبل
 بگه.«  دیبا نجاستیاومدن من به ا لیکه دل

 درسته؟« نییاومدن من، شما ل ینفس دادم و گفتم:»دل  ییدا و به زن نگاهم

بود. منم مثل اون نگاهم رو   ستادهیجوابم رو بده نگاهش رو دوخت به مامان که کنارم ا کهنیا بدون
 اون زن هست.  یهانگاه ملتمس مامان هم به چشم دمیبه مامان دادم که د

باشه. هنوز   تونهی م یها چنگاه نی راز ا دونستمی اون زن و مامان در رفت و آمد بود و نم نیب نگاهم
 اون زن برگشتم و بهش نگاه کردم.  ید که با صدانگاهم به مامان بو

و  یدیبه اندازه کل عمرت. کل عمرت که زره زره قد کش یطوالن  ه،یطوالن یل یخ نجایاومدنت به ا لیدل -
 عمرت که با به دروغ بزرگ گذشت.  ی. همهیبزرگ شد

 !؟یدروغ؟! چه دروغ -

 « ؟یمامان؟ چه دروغ گهی م  یبه مامان کردم و گفتم:»چ ینگاه

بابا    ادیصداش در ب کهن ی. قبل از ازدی نم  یحرف   یول شد،ی باز و بسته م هایدهنش مثل ماه مامان
 یگی م یخانم؟ چ یبه داد بود گفت:»چه دروغ هیشب  شتریکه ب  یبلند یبحثمون و با صدا ونیم دیپر

رو   شی نشسته داره زندگ اد؟ینه خوشت م  ؟یشبه خراب کن هیدختر رو  نیا یزندگ  ادیشما؟ خوشت م
 .«فهممی شد من نم  داتونیاز کجا پ  هوی شما  خونه،ی درسش رو م کنه،یم

 از اون طرف بلند شد.  ارشیداد ک یصدا  هویکه  کردمی تعجب داشتم نگاهش م با



 چشمانش  الیخ

157 
 

  ه؟یزندگ  یکه تو براش ساخت  یز ی چ نیا ؟ینه؟ کدوم زندگ ینیبدون حرف بش  قهیدق هی یتونی نم -
 ه؟یبا اون پسره چلغوز ازدواج کنه زندگ  یمجبورش کن یخوایم کهنیا

خون گم شده بود. با   یکل ونی صورتش قرمز شده بود و جنگل سبزش م دمیسمتش که د برگشتم
تکون داد که منم   هیچ یخشن سرش و به معن دیکه تا نگاهم رو د کردمی دهن باز داشتم نگاهش م

که  یا بهیا خواستم دهن باز کنم حرف بزنم همون مرد غرتکون دادم. دوباره ت  یچ یه  یسرم رو به معن
 تا حاال حرف نزده بود به حرف اومد.

که با توجه به  نیاز دستش بد نی خوای و نم نیبچه وابسته هست نیواقعا  به ا ایمحترم شما  یآقا -
 یتو یا گهید یها. اگر هم که فکر ستین  یز یچ نیچن  دمیشن هیو بق  ارش ی که من از ک ییهاحرف 

 .نی کن رونی که از سرتون ب نیسرتون دار

. دهنم رو با  زور بستم و  کردمینگاهش م سی حرف زدن باز شده بود پوکر ف یبا دهن بازم که برا  منم
  ی. دستم رو به معنکردیکه با خنده داشت نگاهم م نی به مع دمینگاهم رو ازش منحرف کردم که رس

که   نباشه تکون داد. همه ساکت بود یشد و سرش رو به معن   شتریش بدادم که خندهکتک نشونش 
کنار گوشم بود  قا  یبودم و دادش دق ستادهیا کشیبابام دوباره شروع کرد به داد زدن. چون نزد هوی

 هام بدون خواست من گرد شد و برگشتم سمتش. . چشمدمیو از جا پر  دمیترس

 عوضش کنه. تونهی هم نم کسچ یدختر ماست. ه وشایمثال ؟ ن  یمحترم؟ چه فکر  یآقا  یچ یعنی -

بدون مکث برگشتم سمت   ن یهم یکنه برا دادی هست که داد و ب ارشیاالن نوبت ک دونستمیم
.  زنهیاون داد م یه زنهیداد م  نیا ینه؟ ه ای  نیکنی. تمومش مگهیو با داد گفتم:»بسه د ارشیک

جناب   نیدر بر نیتونی جواب دادن هم نم  ری. از زشهی من نم یهاداد و هوار شما جواب سوال
  هی می مغز لعنت نیمن تموم شه ا یسر جات تا سوال کوفت سایپسر خوب وا هیپس مثل  انیدیام

 بکنه.«  یاستراحت

آروم باش چرا   اومده بود گفت:»باشه تو نییهم که از داد من جا خورده بود و تن صداش پا ارشیک
 دم؟« ی مگه من گفتم جواب نم ؟یزنیداد م

. دوباره با داد امبهی جمع غر هی ون یو م ستادهیجلوم ا ارش یو ک زنمی حواسم نبود که دارم داد م اصال  
ماهه  هی. گهیم گهید زیچ هی ی کیاون  یگی م یز یچ هیآدم. تو  یبرا نیذاری گفتم:»ِد اعصاب نم 

  زنهیزنگ م  رهره به  نی. معدهیمن رو م یبهت آمار کارها یبه من. نفس ه نیگی دروغ م یه نیدار
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تو   یتو؟ چرا پسر عمو یمن باش  یهانگران کار  دیچرا با  ارش؟ یک  یچ ینی نای. اپرسهی من م  یاز کارها
 من باشه؟«  یکارها ری گیپ دیبا

 یهاو نفس منهی قفسه س ی. دستم رو گذاشتم روکردی نم  یار یحرف داشتم و نفس واموندم  هنوز
 وسط نطق کردنش.   دمیتا خواست حرف بزنه جفت پا پر ارشی . کدمیکشی م قیعم

بچم؟  یکنی . فکر م یبمال رهی و سرم ش  یکه تو حرف بزن ومدمی. نیچیه  ارشی نگو ک یچ یه -
  هینگفتم. نفس  یچیتم هبهتون احترام گذاش ستمینه بچه ن ان،یدیام ینه استاد، نه آقا فهمم؟ی نم

  روزیبهت نگفتم. از د یچی ه یر یم  یآب ریز یدار  ی. تو هفهممینم کنهی فکر م  رهی م یآب  ریماهه داره ز
  نم،یبیحاال اومدم تو رو م  نجا،یا امیب  دیکه بفهم چرا با  کشمی بند دارم از مخ آکبندم کار م  هیتا حاال 

 ...«نم یبی م بهی مشت آدم غر هی نم،یبی نفس رو م 

 دخترم.  میستین بهی ما غر -

و مکث به سمتش برگشتم. دست به بغل بسته بود و با   نهیزد با تمان   بیکه همون مرد عج یحرف با
  بهیغر یکه دار  ییدوباره گفت:»کسا گمی نم  یچیه دی د یهمون نگاه خاص زل زده بود به من. وقت

طور که دخترم. همون  بنیهستن غر کیبهت نزد یکن ی که فکر م یی. کساستن ین بهی غر یخون یم
 ؟« یگوش کن ی تون ی. مهیطوالن یلیقصه خ نیگفت ا مخانم

خشک و خشن    یلیبدم، خ یاگهیبخوام بهش فرصت حرف د ایهاش فکر کنم به حرف  کهنیا بدون
.  گوش کنم چون نه صبرش رو دارم، نه حوصلش رو، نه وقتش رو تونمی رو به بهش گفتم:»نه جناب نم 

 .« هیسر اصل مطلب که نه وقت من گرفته بشه نه شما، نه بق نیبر

تو   یبود. انگار از سرد ستادهینگران ا  یکه کنارش با صورت یبه زن یهام کرد و نگاهبه چشم ینگاه
هام روش  که چشم ی. انگار همه آتش درونش خاکستر شد با آبدیذوقش خواب  یهام همهچشم

 .ختیر

. اون هم با همون نهی پشت سرش نشست و به زنش هم اشاره کرد که کنارش بش  یصندل  یرو  آروم
  یهم اشاره کرد و هر کس رو هیخودش جمع شد. مرد به بق یصورت نگرانش کنارش جا گرفت و تو

بودم. مرد به من هم اشاره کرد   ستادهیجا گرفت. فقط انگار من بودم که اون وسط مثل چنار ا  یمبل
جواب   یشد. وقت انیحالت ممکن ب   نیمن تنها کلمه »راحتم« بود که به سرد ترجواب   یول نمیشکه ب
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 قهیکرد به خودش مسلط بشه. بعد از چند دق یسع یق یتکون داد و با نفس عم  یسر  دیمن رو شن
 سکوت باالخره سکوت رو شکست و زبون باز کرد.

 ... .ی من رو نشناس دیشا -

 .  دمی. از شباهتتون فهمانیدی ام ارشیپدر ک  ان،یدی. کوروش ام شناسمیم -

  دی. انگار انتظار نداشت بشناسمش. شاکردی حرفش باز شده بود و به من نگاه م یادامه یبرا دهنش
 هم انتظار نداشت وسط حرفش بپرم.   دیهم... شا

که به استقبالت اومد...    ی. زنیشناسیصداش رو صاف کرد و دوباره گفت:»باشه پس... من رو م کمی
». 

 مادر اون.   شهیواضحه همسر شما م گهیکه د نی. اارشی مادر ک -

از پاهام بود   یک ی یتفاوت که من دست به بغل بسته بودم و همه وزنم رو نیباز هم حالت قبل، با ا و
ازش استفاده  یر یگکه به قول نفس موقع حال  میشگی ودم. همون ژست همب  ستادهیو به طور کج ا

 . کردمیم

 شهیگفت:»م  یخشن یکه با صدا ومدیخوشش نم  دمیپری حرفش م ونیم کهن یانگار از ا بارنیا
 .«زنمی دارم حرف م  ؟یوسط حرف من نپر  قدرنیا

ممکنه کار دست همه بده  میسر اصل مطلب؟ منم کنجکاو یو بر   یتفره نر  قدرنیا شهی شما هم م -
 . ارشیک  یبابا

باعث خنده   یازشون طلب دارم که حت یز یکردم که انگار چ انیبا حرص ب   یرو جور   ارشیک  یبابا
من تعجب کردن و   یاز حاضر جواب  دادیهمشون نشون م یهاچشم یخودم هم شد. تعجب تو

 بدم.   یجور ن یرو ا شونیاحتماال  جواب ا ایجواب بدم  یجور ن یانتظار نداشتن ا

که من  ی. همون کار دادیتمدد اعصابش آروم ماساژ م یرو گذاشت پشت گردنش و برا دستش
هام رو از  پشت گردنم و چشم ذاشتمیدستم رو م دادیحرصم م یکس  یعادت داشتم انجام بدم. وقت

  بیکه عادت من بود. عج کردیرو م  ییهاداشت کار  قا  یروم بود که دقروبه   یکی. حاال بستمی حرص م 



 چشمانش  الیخ

160 
 

اون جمع قابل   ینبود. حداقل تو ان ی مرد و زنش داشتم قابل ب نیکه به ا یحس  ی ممکن بود، ول ریغو 
 نبود.   انیب

 دمیهام نشسته بود. دچشم یکه ناخواسته تو یغافل از نم اشک کردمی نگاهش م یجور همون داشتم
عقب  انیب  نییپا کهنیقبل از ا یهام شدم و فور تازه متوجه اشک  دمشیکه تار شد و محو د

 روندمشون. 

 هاش رو از سر گرفت.آروم شده بود و دوباره حرف  کمیهم  ارشیپدرک

 بچه؟   یدیفهم  ؟یپر ی من نم یهاحرف  یتو هم تو رم ی باشه من تفره نم -

به   یول کردم،ی بارونش م کهیبچه خطابم کرده بود ت کهن یبود قطعا  به خاطر ا یعاد تی موقع کی اگر
  یو فقط سر   رمی مجبور شدم زبون به دهن بگ شدی م ترنی که هر لحظه سنگ یخاطر حال خرابم و بغض

 به نشونه باشه تکون بدم.

که استاد   یحصار  یهستم و آقا  ارشیمن پدر ک یسر حرف خودمون، درست گفت می. حاال برنیآفر -
مالقات ساده باشه  کیدعوت کرد. قرار بود فقط  نجایکه امروز تو رو به ا  یکس ارش،یک  ییتوست، دا

 هم ساده نباشه.  یل یکه خ میمجبور شد یلیبنا به دال یول

 ش؟«ی. بقدونمی رو که م  نایسکوتش استفاده کردم و گفتم:»خب؟ ا از

  ومدهین ایتو هنوز به دن ی... وقتشی ال شونزده سال پم شهیم شیکه گفتم مال االن بود... بق یینایا -
 .یبود

من نوزده   ان،یدیها اشتباه خبر رسوندن جناب امکالغ  کهن یکردم و گفتم:»مثل ا یک یری ستیه خنده
 سالمه. نه شونزده سال.«

 .« ستی به تو اشتباه گفتن. تو نوزده سالت ن کهنیکرد و گفت:»نه، مثل ا یا هم مثل من خنده  اون

. سرم رو برگردوندم سمت مامان و بابا  کردمی نگاهش م روح ی هام پاک شده بود و بلب  یاز رو خنده
داشت به   یبابا هم با حرص مشهود  نییو نگاهشون کردم. مامان که سرش رو انداخته بود پا

 یارفته  لیتحل یو با صدا  ارشیسمت پدرک. دوباره سرم رو برگردوندم کردی نگاه م ارشیپدرک
 شما؟!« نیگیم ی ! چ؟یچ  یعنیگفتم:»
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 هست.  یگفتم که طوالن ست؟یمشخص ن  -

 گوش دادن ندارم.  یلطفا . منم که گفتم حوصله  نیکوتاهش کن -

هم شدم. دوتا دختر دوقلو که جونم   گهید یپنج، شش ساله بود من صاحب دوتا بچه  ارشی ک یوقت -
 ساله بودن. شیهام بزرگ شدن و ش سته بود. گذشت... دختر به جونشون ب

  یدخترهاش جلو الیو خ  کردی م ری گذشته س ینامعلوم ل زد. انگار داشت تو یاکرد و به نقطه  سکوت
طاقت صبر کردن   گهی. دکردیآلود داشت به من نگاه مو اشک بیغر یچشمش بود. زنش هم با نگاه
 نداشتم و سکوت رو شکستم.

 به من داره؟   ی. چه ربطنیهم بمون یانشاهلل برا ری کنم؟ قدمشون پرخ کاری خب؟ چ -

 شونیسالگ. چند روز قبل از تولد هفت ینیداستان مهم تر  نیا یبهم کرد و گفت:»تو تو یخنده نگاه با
 .«دنشونیشدن، هر دو دخترهام با هم دزد دهیناغافل دزد

. با نگاه شتریصورتش رون شد و شک من ب  یزنش رو یهااشک  دیحرفش که رس ینجایا به
متوجه   نی . به خاطر همکردنی م زی و زیگوش هم و ر ینگاه کردم که ز نیو مع ارشیآلودم به کشک 

 دادم و اون شروع کرد. ارشینگاه من نشدن. دوباره نگاهم رو به پدر ک

 و رو کردم. نبودن که نبودن... .   ریکردنشون ز دایپ یجا رو براهمه -

پازل داشت برام   یهاکه یت ،ییدابه عنوان زن   ارشیخونه و صدا زدن مادر ک نی ا ینفس تو دنید با
بودن،  یم یبود و با هم صم کینزد قدرنیکه ا ارش ینفس و ک ی. رابطه شدی م دهیکنار هم چ

  ادمیکرده بود تازه  فیخوابگاه برام تعر اطی ح یکه اون شب تو ی. داستانزدنی م  یواشکی یهاحرف 
 نفس باشه.  ییمرد همون دا نیاومد و حدس زدم که ا

 سوال بپرسم؟« هی شهیم دیحرفش و گفتم:»ببخش ونیم  دمیپر نیهم واسه

 بله، حتما . -

که   نی نفس هست ییشما همون دا  یعنی ن؟ینفس هست یی:»شما دادمی پرس  یشک و دو دل با
  رازی اطراف ش یهااز شهر  یکی یکه تو  یکرده؟ همون دختر  داشونیو االن پ کنهی دخترهاش رو گم م

 کنه؟«ی م  یزندگ
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 نفس هستم. خودش بهت گفته؟ ییبله من دا -

  دمیمن هنوز نفهم انیدیگفت خودش گفته. خب جناب ام شهیزدم و گفتم:»بله م  یصدا دار   پوزخند
 ه؟«یدختر به من چ نیربط ا

.  کردیداشت به اون نگاه م یبه من انداخت و بعدش به همسرش که با دو دل   یسکوت نگاه در
 اد؟« ینم  ادتی ارشیک  یحت  ایهمسرم  ای راجب من   یچی و رو به من گفت:»تو ه دیکش یق ینفس عم

. دوباره به پدرش نگاه  کردیانداختم که منتظر و مضطرب داشت به من نگاه م ارش یبه ک  یکوتاه نگاه
 داره؟« یدارم. چه ربط یمحو یهاگفتم:»خاطره  ی آروم یکردم و با صدا

 که از حرف من خوشحال شده.  دادی م نی هاش نشان از الب یکه نشست رو  یلبخند

 . جاستن یخب... قسمت سخت ماجرا هم  -

  نمت،یو بب   نجایا امیب کهنیبا دستاش شد و گفت:»قبل از ا یمشغول باز  ،نیی رو انداخت پا  سرش
از ذهنم پاک  یاالن همه چ یبهت بگم، ول   ایرو بشم بهباهات رو  یکرده بودم که چطور  نیتمر یکل

 باهات حرف بزنم.« دیبا یچطور  دونمی شده. نم

باشه به    ارشیک یعمو زدمیکه حدس م یابه یکه همون مرد غر کردمی سکوت داشتم نگاهش م در
 زبون اومد. 

 من بهش بگم؟ یخوای داداش م -

. اون هم بعد از کردمی داشتم نگاهش م یرنگدرست حدس زده بودم با لبخند کم  کهن یاز ا خوشحال
 یهاکه گوشه سالن گذاشته شده بود و عکس  زیکسب اجازه از برادرش از جاش بلند شد و به طرف م 

  کاریچ نمیو حواسم بهش بود که بب  کردمی داشتم نگاهش م یوش بود رفت. چهار چشمر یخانوادگ 
 . کنهیم

  یقاب عکس برداشت و به سمت من اومد. منم دست به بغل و با ابروها هیمثل پاکت با   یز یچ هی
من باالتر   یابروها  یه شدی م کی نزد ی. هشدیم کیکه بهم نزد کردمی باال رفته داشتم نگاهش م

که ختم  دی فهم شدی چشمش م ی تو  طنتی. از خنده و ش شدی تر م و کمرم به سمت عقب خم فتریم
 کنه.  تمیاذ خوادی و م ارهروزگ
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بغلم و چند  یمن قشنگ خم شد، قاب عکس رو انداخت تو یچارهی شد و کمر ب کیکه بهم نزد خوب
شد. با   زشی هوا گرفتمش که باعث خنده ر یتو وفتهیقاب عکس ن کهن یا یقدم ازم فاصله گرفت. برا

 دستم بود.  یکه تو یچشم غره ازش نگاه گرفتم و زل زدم به قاب عکس

 هی. عکس دوتا دختر چهار، پنج ساله بود و شدمیکالفه م شتریب  کردمی بهش دقت م شتریب  یهرچ
و قلو هستن که اون دوتا دختر د دیفهم شدی مرد جوون کنارشون. م هیپسر هفت، هشت ساله با 

  یادیز شیجنگل یهابود، اون چشم  ارشیبه هم شباهت داشتن. اون پسر هم احتماال  ک  یلیچون خ
اون دوتا دختر به   اندازهی اون عکس بود، شباهت ب  یکه تو یتر ب یعج زیو تابلو بود. چ شمتو چ
هوا به  یشده بود و تو  ختهیکه دورشون ر شونییطال یها و موهامن بود؛ مخصوصا  چشم  یگبچه 

 رقص در اومده بود.

چشمم  یتو دم،یدی خواب م ی پسر تو هیدوتا دختربچه با  یکه از باز  یشگیهم یهاصحنه  همون
  ی. چهره اون پسربچه، اما محو بود. درسته محو بود، ول رفتی چشمم کنار نم  یزنده شده بود و از جلو 

اون   یدوتا بودن، ول نینبود. اون دوتا دختربچه هم ارشینبود، هر کس که بود ک   ارشیمطمئنم که ک
 نبود.  ارشی پسر ک

ها هم فکر کنم. فکر به  ذهنم و به اون  یتو ادیهام هم بها باعث شده بود کابوس به اون خواب   فکر
 تونستمی نم کردمی م  یکرده بود و هر کار  شهیکار ممکن بود. ترس به وجودم ر نیدترهام بکابوس 
مه،  یرو  امیکه ب  کردمی . شنا مزدمی مه غرق شده بودم و دست و پا م یکل ون ی. مامیب رونیازش ب 

و دست و پا   یشنا بلد باش  ی. وقتزدمی دست و پا م یمن که شنا بلد نبودم. شنا بلد نبودم و الک  یول
دست و پا   شتریب  ی. هرچیو دست و پا بزن یشنا بلد نباش  یبهتره تا وقت یل ی خ یکه غرق نش  یبزن 
 تر هست. خودش از صد تا غرق شدن دردناک  نیا ،یر ی فرو م شتریب یبزن 

و   دمیکشی اومد نفس بکشم. تند تند نفس م ادمیطرف صورتم تازه به خودم اومدم و  هیسوختن  با
 . دمیکشی م هامهیفم و به راطرا یهوا

سرم   ینگران باال هیها نشسته بودم و بقاز مبل  یکی یکه جا اومد تازه متوجه اطرافم شدم. رو  نفسم
هام جلوم زانو زده بودم و دست  یاشک  یهابود که با چشم ارشی تر مادر کبودن. از همه نگران ستادهیا

چشمم قل  یقطره اشک سمج از گوشه  هیبخوام  کهنی گرمش گرفته بود. بدون ا یهادست  یرو تو
 اومد.  نییخورد و پا
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 یهام ههاش زل زده بودم. چشمچشم یدستم گرفته بودم و تو یرو محکم تو  ارشیمادرک یهادست
  یهاچشم  یرو تو  یجمع کردم که نگران هی ی. نگاهزدمی پسشون م  یبا بدبخت  یو من ه شدی پر م

 .دمیدیهمشون م

وجودش   یاز گوشه گوشه یکه مهرمادر  یمادر  یهاچشم یرو از همشون گرفتم و زل زدم تو نگاهم
دوتا دختر   نی... انیچه خبره؟ ا  نجایا نیگفتم:»خانم شما بگ یارفته  لیتحل ی. با صداشدی ساتع م

 چرا؟«  یمن هستن، ول یهاخواب یهستن؟ تو یک

  یهام رو تو دستش فشار داد و با صداانداخت و دوباره به من نگاه کرد. دست  نییپا  یرو کم   سرش
 .« یازم دور نش وقتچیه گهیکه بعد از دونستنش د یبه شرط گمیگفت:»بهت م یآروم

و   دیکش یق یبه اجبار سر تکون دادم تا ادامه بده. نفس عم  یول گه،یم یچ  دونستمینم کهن یا با
. ونیمن هستن. کمند و... کتا یدخترها یگی»اون دوتا دختر که مگفت:  یآروم  یدوباره با صدا

  یشد؛ ول دای. کمند بعد از چند روز پ یکه خودت گفت   یکه کوروش گفت، همون  یهمون دوتا دختر 
 االن، اون دختر... .« نیامروز، تا هم نینشد. تا هم دایپ وقتچی ه گهی... اون دونیاکت

شده بود مانع شد که ادامه بده. بغضش رو فرو خورد و گفت:»اون دختر   رشی گ بانی که گر یبغض
 .«یی من تو یبانوماه  ،ییدخترگمشده من تو  ،ییمن تو ونی. کتاییتو

  وشایگفت؟ من؟! چطور ممکنه؟ مگه من ن ی. االن چکردمی داشتم نگاهش م یحالت  چیبدون ه شوکه
 ودم؟!  نب یخاندان محمد یپسر  ینبودم؟! مگه من نوه یمحمد

چشمم گذشت. تمام گذشتم، خوب و   یاز جلو یو رفتار بد خانواده محمد های محللحظه همه کم هی
 . خوردنیم قل مگونه  یرو  یکی ی کی اشکم  یهاو قطره  گذشتیچشمم م یاز جلو لمیف کیبد مثل 

  ی. حتکردمی بدنم حس نم رونی رو از درون و ب  یچیه گهیشده بود. د حسی وجودم سرد و ب  تمام
بود باعث شده بود اون زن رو محو  دمید یکه جلو  یاشک یهیضربان قلبم برام صفر شده بود. ال

 بود.  چیه ششیپ دنیمحو د نیمحو شده بود ا  امیبرام مهم نبود. من کل دن  گهید یول نم؛ی بب

هر شد. رفته رفته لبخندم  صورتم ظا یرو یلبخند دیدویصورتم م  یکه رو ییهااشک  ونیم آگاهناخود 
 بلند شده بود.   یهابه خنده لی . لبخندم تبدشدی م شتر یو ب شتریب
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و مامانش هر    ارشی. کدمیخندی بلند بلند م هاوونهیصورتم روون شده بود و مثل د یرو هاماشک
. خودم هم شدی هام بلندتر مخنده کردنی به آرامش دعوتم م ی. هر چ شدمیآروم نم  کردنی م یکار 
 .کنمی م هیدارم گر ای خندمی دارم م دونستمی نم

آرومم کنه. هر  تونستی نم کسچ ی. هدیچیپی فضا م ی بلندم تو یهاو خنده   دمیچرخی خودم م  دور
  ینداشت کس  یکه نگران  ینگاه تنها کس  ی. توکردنینگاهم م  یبودن و با نگران ستادهیطرف ا هیکدوم 
 . زدمی عمرم »بابا« صداش م یکه همهبود 

.  کردیبود و نگاهم م ستادهیو ترس ا یکه نفس با نگران  دیرس  یدر ورود یلحظه نگاهم به جلو  هی
 چروکش کرده.  یمشتش بود و معلوم بود حساب یمانتوش هنوز هم تو یگوشه

  یدوتا گو یهاش که نگران چشم ی. زل زدم تو ستادمیشد و سرجام ا ل یبه نفس نفس تبد هامخنده
گفتم:»به به نفس   یبلند یزدم و با صدا ی. پوزخند صدا دار دادی جلوه م  یعسل یهاسبزش رو با رگه 
همه مدت بهم  نیا یتونست ی. چطور قی... رفیهست  یتو که نقش اصل  ؟یستاد یخانم! چرا اونجا ا

 نفس.«   ؟یبهم نگ  یطاقت آورد یها؟ چطور  ؟یبگ  دروغ

  یبرام مهم نبود. خون جلو یچ یلرزونش، ه یصورتش، نه چونه یهاش، نه غم توچشم یاشک تو نه
کردن  یکه بهشون اعتماد داشتن، اعتماد رو خار  یی. همه کسادمیدی نم یچیچشمم رو گرفته بود و ه

 چشمم و فرو بردنش. یتو

  زدنیله مقطره خون له  هی یهام برا . سلول کردمینداشت رو حس م انیهام جررگ  یکه تو یخون
 نبود که بهشون برسه. فشارم افت کرده بود و ضعف اعصابم باعث سردردم شده بود.  یخون یول

 یبازوم رو گرفت. فور  ری و ز دیبهم رس یفور  ارشیکه ک نیزم  فتمیرفت و خواستم ب  جیلحظه سرم گ هی
فشار   شنهیگذاشتم. چنان به س  شنهی س یم و روهادست  یتو ختمی به خودم اومدم، همه زورم رو ر

دستم  یحرکت ناگهان   کیچند قدم به عقب رفت و شوکه نگاهم کرد. در  میجونی ب یآوردم که با همه
 تازه در اومده بود، فرود اومد. هاشش یش که ته رگونه  یاومد باال و رو

. سرش  خوردی که حالم داشت ازش به هم م یخفقان آور  یفضا یتو دیچ یکه خورد، پ یلیس یصدا
  یداشته و از درد یدرد بد دونستمی هاش بسته شد. از گز گز کف دستم مبه طرف مخالف کج و چشم
 زد.  شهی کل وجودم ر یکه بهش داده بودم بغض تو
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رو مقصر    ارشیک  یسخت نیسخت بود، به خاطر ا یلیخون و برادرم باشه خ هم ارشیک کهنیا هضم
حرف داشتم که به تک تکشون بزنم،    یبزنم. کل غی گوشش ج یتو یکل خواستی و دلم م ستمدونیم
 . مغزم هنگ هنگ بود.  ارمیذهنم نبود که به زبون ب یتو یچی ه یول

.  رمیقدم ازش فاصله بگ هیو  امیکوتاه نفس باعث شد به خودم ب  غیو ج  ارشی مامان ک نیه یصدا
صورتم نباشه،   یرو یلعنت یهااشک  نیا کردمیم یکار . هر دیصورتم جوش  یهام رودوباره اشک 

 .شدی که نم شدی نم

. چند قدم مونده رونیبرم ب  ترع یکه از اون خونه هر چه سر یفاصله گرفتم و برگشتم سمت ورود ازش
برام ارزش نداشت. نفس   یز یصورتش بود پش یکه رو یی هاو نگاهش کردم. اشک  ستادمیبه نفس ا

 چشمم خار شده بود. یبود و به همون اندازه حاال تو ز ی من عز یبرا کردی از اون چه که فکر م شتریب

  یلی و با خنده گفتم:»خ دمیکش  یق یصورتم پس زدم نفس عم  یهام رو از روپشت دستم اشک  با
برات باحال بود که    یلینه؟ خو خودم خبر نداشتم  یدونستی من م یزندگ یهات ی جالبه که تو از واقع

خونه برات از   نیهم یتو  یحق عذاب دادنم رو نداشتن نه؟ وقت دادنی که عذابم م ییکسا
 ؟« یداشت  یچه حال گفتم،ی م اوردنیکه به سرم م ییهای بدبخت

بهت دروغ بگم. بهت   خواستمی دهنش و قورت داد و با من من گفت:»به خدا... به خدا من نم آب
نشد. نتونستم... هق...  ی... هق... ولیرو بفهم یکردم که تو زودتر همه چ  یهر کار  دم،یخندی نم

 ... .«ییبهت بگم... دا

 . خوامی نم یحیتوض چیه گهیبسه. د -

آب قند  وانیل هیبا  نیکه مع رفتمی د شدم. داشتم به سمت در مهاش از کنارش رتوجه به اشک  بدون
. به  دیبود و من رو ند  نیی. سرش پارونی از آشپزخونه اومد ب زدی با قاشق همش م  یکه داشت حساب

  کردم،که بهش نگاه  کمی . کردیتازه متوجه من شد و با تعجب داشت نگاهم م دیکه رس میچند قدم
 شد.   رهی خ  نیزم و به دیهاشر و ازم دزدچشم

 خوامی م کردی نگاه کردم چون فکر م نی و مع وانیبه ل کمی دستش رو گرفتم.  یتو  وانیل  لکسیر  یلیخ
صورتش    یآب رو رو وانیل  لکسیر  یل ی. خکردیداشت نگاهم م یچشم ری راحت ز الی بخورمش با خ

خفه  نیه هیها و دهنش از بهت باز شد و حرکت رو نداشت چشم   نیکردم و چون انتظار ا  یخال
 دستش گذاشتم.  یرو تو وانیش ل شوکه شده یافهی . در کمال آرامش بدون توجه به قدیکش
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صورتم روون بود. به خاطر صبحانه نخوردنم   یهام روو اشک رفتمی سست به سمت در م  یهاقدم  با
 بود و مجبور بودم آروم آروم قدم بردارم.   جونی ، پاهام ب که االن دچارش شده بودم یو ضعف اعصاب 

داشتم همه باعث شده بود کل    روزیکه از د یدردکه به سراغم اومده بود، ضعف پاهام، دل یسردرد
هر   یو به در برسم، ول فتمیتا ن  واریبره. دستم رو گرفتم به د  جیسرم گ یبه هم و ه زهی بدنم بر ستمیس
 . دمافتا نیزم یشد و بدون خواست من رو اهیهام سلحظه چشم هی. دمیرسی نم رفتمی م یچ

که به   ارشیرو حجوم آوردن. ک رو هم خبر کرد و همه به سمت راه هیبق نینفس و داد مع غی ج یصدا
  دمیبود که تار د ییهاصحنه  نیآخر خت،یری صورتش اشک م یو مادرش که به پهنا دیدوی سمت م

دستم حس   یمطلق فرو رفتم و فقط سوزش آمپول رو تو یک یتار یتومحو شد.  زیو به کل همه چ
 کردم.  

 تر شده بود... .برام روشن قیکه حاال با دونستن حقا یمطلق پر از خاطرات یک یتار هی

 *** 

هام رو باز کردم. بعد از چند چک سرم، آروم چشمچک یصورتم و صدا یرو  یخنک یحس هوا با
بدم؛ پس هنوز    صیو تشخ  ارشی ک یبرام محو و تار بود، باالخره تونستم اتاق آب  یچکه همه قهیدق
 اون خونه بودم.  یتو

.  دیو سف  یسرم نبود. خال  یتو یچ ی و بتونم از جام بلند شم. ه ادیتا حالم جا ب دم یدراز کش قهیدق چند
دستم  یکه تو یدرست فکر کنم. سرم ذاشتی سرم بود که نم یتو یداد و هوار نامشخص یفقط صدا

 هم رفت.   یهام توکه از سوزشش دستم سوخت و اخم   دمیکش رونی ب یمتیمال چیبود و بدون ه

لوت شده بود و   ری هام خشک و دهنم تلخ بود. گلوم کوتخت نشستم و به اطرافم نگاه کردم. لب یرو
کنار تخت از جام بلند شدم و به  یعسل  یرو وانیتنگ و ل  دنی. با ددیرسی ش نم آب به یاقطره 

 هی. خوب که پر شد برداشتم و دیدی و م  شدیم ختهیر وانیل یکه تو یهام فقط آب سمتش رفتم. چشم
 . آ دمینفس سر کش

هام پر از اشک شد و  بود. ناخوداگاه چشم وارید یکه رو  ارشیرو که خوردم نگاهم خورد به عکس ک بم
حالم جا   کمینشستم تا    ارشیتخت پشت به عکس ک یلبه  یتار شد. رو دمید  یجلو ارشیک یچهره 

 هستم.  نجایو فکر کنم که چرا ا  ادیب
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.  کردنیم  یو بهم دهن کج رفتنی چشمم رژه م یخونه جلو نیا یاز صبح که پا گذاشتم تو اتفاقات
. سرم  دیاشکم جوش یچشمم صبرم به سر اومد و چشمه  یکه اومد جلو میقالب  یمامان و بابا یافهیق

 . دنیچکی م نیزم  یرو یک ی  یک یهام هام و اشک دست  ونیرو گرفتم م

که بهم وارد   یو سرگردون بودم و حالم دست خودم نبود. فشار روان  جیکنم، گ کاری چ دیبا دونستمی نم
 رو به جونم انداخته بود. یسردرد لعنت نیبود که ا دایقدر برام ز شده بود اون

از سردردم کم  کمی هامقه یبا فشار آوردن به شق کردمی م یو سع دمییسایهم م یرو رو هامدندون
 هام اضافه کردم.  درد  هیدرد به بق هینداشت، فقط  یاده یفا چیه یکنم، ول

  یکجاتاق بهم دهن یوارهایلرزون از جام بلند شدم. د یو با زانوها میشونیپ یرو گذاشتم رو دستم
 چشم بود. یتو یادی که ز ارشیمخصوصا  عکس ک خوردن؛یو دور سرم تاب م کردنیم

که هر لحظه   یاجهیسرگ نیبه ا زدمی و دامن م  دمیچرخی دور سرم خودم هم م وارهاید دنیچرخ با
و   نیزم  یو از دست دادم، شاالپ افتادم روموفق شد و تعادلم ر مجه ی. باالخره سرگشدی م شتریب

 بود داغون شد.   رشیکه ز  یز ی محترم به خاطر برخورد چ گاهمن ینش

که  ییهاو چشم  جهیگپوستر نشم. با سر  نیقرار داده بودم تا کف زم گاههیتک  نیزم  یرو رو دستم
 یسع ی هرچ یبشم تا بتونم از جام بلند شم؛ ول اریداشتم هوش یسع دیدیم  ییو چندتا زیچهمه
به خودم مسلط بشم که در باز   کردمی م ی. هنوز داشتم سعفتادمی م نیزم یدوباره تاالپ رو کردمیم

 نفر داخل شد.  هیشد و 

شده نگاهش کنم تا بتونم  ک یبار یهاتارم مجبور شدم با چشم یهاو چشم جهی خاطر سرگ به
  جهیکردم کمتر به نت زتریهام رو رچشم یاز شانس خوبم هرچ یول  ه،یبدم که چه شخص  صیتشخ
 شد. کیبهم نزد ی آروم یهاکه با قدم کردمی شده نگاهش م  زیر یهاکماکان داشتم با چشم دم؛یرس

هام چشم یو هوار راه بندازم که جنگل سرسبزش جلو  غینبود ج  یبودم که اگه شخص قابل قبول  آماده
نشستم و زل زدم به   نیزم یبکنم وارفته رو  ستادنی ا یبرا یتالش گهید کهن یجون گرفت. بدون ا

 .  کردیداشت نگاهم م یادیجنگل پر خونش که با غم ز

 نداشت.   دنی به واضح د  یاز ین  ارشیک  کردم،ی نم دنیواضح د یبرا یتالش گهید
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خم شد و   ی. وقتگرفتمی هاش زل زده بودم و نگاه از نگاهش نم چشم یتو یحرکت ای حرف  چیه بدون
قدر بزرگ که کل راه گلوم و گلوم جوونه زد و بزرگ شد؛ اون یبار بغض تو نیهزارم یجلوم زانو زد، برا

 بست و به سرفه افتادم. 

آب برام   یرفت، کم یعسل ی و تنگ رو وانیهول و با عجله از جاش بلند شد و به طرف ل ارشیک
 کرد.   کیآب رو به لبم نزد وانیو به طرفم اومد، بدون مکث دستش رو گذاشت پشت سرم و ل ختیر

قدر حرکتم پس زدم و از جام بلند شدم. اون  ارشیام بند اومد، خشن ککه خوردم و سرفه یاجرعه 
 .  کردینشسته بود و بهم نگاه م نی زم  یرو  یواکنش چیشوکه و بدون ه ارشیبود که ک عیو سر ییهوی

  ی تخت چنگ زدم و بدون فوت وقت از اون اتاق لعنت  یرو از رو فمیک ام،جه یسرگ  ایتوجه به اون  بدون
فقط دلم  ؟یچ  یعنیحرکتم  نیا ای کنمی ها رو م کار  نیچرا دارم ا دونستمی . خودم هم نمرونی زدم ب

که بتونم  خواستی آرامش م کمیتنها بشم. دلم دور بشم،  طیاز اون خونه و از اون مح خواستیم
م ذهن هنگ کرده یسوال تو ی. کل رمیبگ  دیبا  یمیچه تصم ایبکنم  دیبا کاریفکر کنم، فکر کنم که چ 
 به جوابش برسم.   تونستمیبود که فقط با آرامش م

 ریگاالن به شدت ازش دل یول کرد،ی بود قطعا  حرف زدن با نفس آرومم م گهید تی موقع هیتو  اگر
 باهاش حرف بزنم.  تونستمی بودم و نم 

در اتاقش رو با شدت باز کردم و دوباره با شدت   رهی جلوم رو بگ ایبهم برسه  ارشیک کهن یاز ا قبل
 بستم. 

بود که  دهی به فکرم نرس یز ی. هنوز چبرم خوامی تا حداقل به ذهنم برسه کجا م ستادم یدر ا یجلو  کمی
شد. اون با تعجب زل زده بود به من، من با خشم و حرص   دایپ  هویاز ناکجا آباد  نیمع یسر و کله 

بلند    جاتقدم جلو رفتم که با تعجب گفت:»سرمت تموم شد از  هی. کردمیداشتم به اون نگاه م
 کو؟«  ارشیک ؟یشد

 . دی پرسیبند سوال م هیمجال حرف زدن بده  کهن یمعمول بدون ا طبق

قدر  اون یول  دم؛یکشی هام براش خط و نشون مو با چشم شدمی م  کیبهش نزد یحرف چیه بدون
حرکت    کیشدم در  کی. خوب که بهش نزدستهینشه و سر جاش با شیبود که حال  ین یزمبیس
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از درد گفت و   ینوش جان کرد. »آخ« ضربه جانانه  هیبا پام ساق پاش رو نشونه رفتم و   رانهیگغافل
 رو گرفت.  شخم شد پا 

من حال تو   فیح  ؟یوحش  یزن یم  یگفت:»مگه مرض دار  یدرد آلود یکه خم بود با صدا طورهمون
 .« پرسمی رو م

 نپرس.  گهی تو، پس د یف یآره ح  -

 کهن یقبل از ا یکه داشت از جلوش رد شدم و به سمت در حرکت کردم؛ ول  یبدون توجه به درد بعدم
  یکی نی تفاوت که ا نیشدم. با ا ستیشکارم کرد و مجبور به ا  ارشیکمامان دفعهن یبه در برسم، ا

 شه.  یتو پاش تا حرصت خال یبزن شدینم گهید

نگاه   یول کردم؛ی م و نگاهش م زده بود  مافهی به ق یتفاوتی ماسک ب  یول دنش،یغوغا بود از د درونم
 دخترم؟ حالت خوبه؟«  یشد  داریبهم زد و گفت:»ب  یبود. لبخند یاون سراسر ذوق و شاد 

شکر   دیناراحت باشم؟! با دیبا ایزن مهربون مادر خودم هست   نیخوشحال باشم ا دیبا دونستمی نم
همه سال از وجودش محروم شدم؟   نیگله کنم ا ایآورده  ایمن رو به دن یافرشته نی خدا کنم همچ

 باشم؟ ساکت و آروم   ایکنم  دادی داد و ب ؟ی خنث ایباشم   یبخندم؟ عصبان ایکنم  هیگر دونستمی نم

نوزده   نی ا یهم سخت بود که بفهم نیهم یبرام خوب نبودن، ول ادیکه داشتم ز یاخانواده درسته
 .یکرد یسال به اشتباه زندگ

لبم   یرو یق یگوشم اکو شد. پوزخند عم یتو س،ی نوزده سالت ن  تو گفتی که م ارشی پدرک جمله
 تٔاسف تکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم.  ینشست و سرم رو از رو 

  ارشیک کهنیبودم، درسته از ا دهیند کدومچ یاز ه یاون خانواده برام خوب نبودن، درسته خوب درسته
نباشم و   یاز دستشون عصبان شدیاعث نم ب  یزن مادرم هست ته دلم خوشحال بودم؛ ول نیبرادرم و ا

 کنم. دادینخوام سرشون داد و ب 

باال آوردم تا   یدستم تعجب و اخم با هم به صورتم حجوم آوردن. دستم رو کم یرو  یسیحس خ  با
  نیشد. ا شتریو ب شتریتعجب و بهتم ب  دمیپوست دستم د ی. رد خون رو که روهیچ یس یخ نیا نمی بب

  ی برنداشته بودم که به خاطرش خون یذهنم بود، زخم  یکه تو  ییدستم؟! تا اونجا یبود رو یخون چ
 هم رفتن.  یهام تو کردم که از سوزش آرنجم اخم نییباال و پا کمی. دستم رو بشم
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شده. سوزن  یچ  دمیچشمم و تازه فهم یکه سوزن سرنگ رو از دستم خارج کردم اومد جلو یاصحنه 
فقط   تیوضع نیا یشده بود. تو شی زیکرده بود و باعث خون ر پوستم رو باز  یاون سرم لعنت

 اضافه شد. هامبت یکم داشتم که به مص یز یرخون

شده؟!   یدخترم. چ  ون،ی:»کتاد یبود نگران جلو اومد و پرس دهیدستم و د یزن هم که خون رو  اون
 حالت خوبه؟!« 

و با غضب نگاهش کردم. جدا   دمیش به دستم برسه خودم رو عقب کشدست دراز شده  کهن یاز ا قبل
 به عنوان »مادر« قبولش کنم.  یراحت  نیکه بهش داشتم برام سخت بود به هم یق یاز حس عم

هاش چشم  هیبهم انداخت و در عرض چند ثان  ینگاه یبا غم و نگران دمیخودم رو عقب کش دید یوقت
 رفته.  یاشکم دم مشکم بود، به ک  یکه فور  تمیخصوص نیا دم یفهمیتازه مپر از اشک شد. االن 

بود که  ختی اشکش اشک منم در حال فرو ر دنیانداخت. از د ریو سرش رو ز  دیرو پس کش دستش
بلند و   یهاکوتاهم به نفس  یها. نفس زمیاشک نر گهیخودم رو گرفته بودم د  یجلو یبا هزار بدبخت 

  شاومدن تال رونی ب یبرا شتریهام باشکم  رفتمی شده بود. هر چه قدر با خودم کلنجار م لیتبد قیعم
 بکشم.  یبلندتر  یهاو مجبور بودم نفس  کردنیم

و   یدادم که بارون  شیسبزجنگل یها گرفتم و به چشم واریآرومش نگاهم و از در و د یصدا دنیشن  با
 متورم شده بود. 

 . ونیکتا ستین  یکنیکه تو فکر م یطور اون -

 !ارش؟یکمامان  کنمیفکر م یمگه من چطور  -

 یمن دوخت. صدا قراری ب یهالرزونش رو به چشم یهاحرفم سرش رو باال آورد و چشم  نیا با
  تیسستم رو به سمتش هدا یها هام رو بستم تا لرزشش قدم چشم د،یچ یگوشم پ یلرزونش که تو

 نکنه.  

نه دخترم، نه   ؟یهمه سال از ما دور بش نیتو ا میخواست ما با خواست خودمون یکنی تو فکر م -
 انبار کاه. یتو یتو سوزن شده بود  یو رو کرد؛ ول ری کوروش ز یرو که فکر کن  ییهر جا زم،یعز
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دونه   شدیتمام لب زدم:»م  یرحمی با ب  یول ست؛ین قتی جز حق یز ی هاش چتمام حرف  دونستمیم
تا به قول خودتون   دنیشهر به شهر، خونه به خونه بگر شدی ! مشد؟ی نم ن،یها رو هم بگرددونه کاه

 .«نی کن دایرو پ  ونتونیکتا

  نیاز ا شتری دل نازکش ترک نخوره، تا ب نیاز ا شتریلرزونش زبون به دهن گرفتم تا ب یچونه دنید با
 نخوره. کرده، غصه  دایش رو پ گوشهکه تازه جگر  یمادر 

نشد که بشه. خواهرت... کمند بعد    یول شد؛ی م یگی انداخت و گفت:»راست م  نییسرش رو پا دوباره
که تجربه کرده بود، روح و   ییزهای از اون اتفاقات حالش بد بود، به خاطر نبودن خواهر دوقلوش و چ

 .«میدوا درمون اون بود ریشده بود و ما درگ  ضیروانش مر

  یلیباشه خ  شتیکه پ یتوجه به درد آرنجم، دست به بغل بستم و گفتم:»آره خب... دختر  بدون
 است؟! مگه نه؟«کجاست؟ حالش چطوره؟ اصال  زند ه  یدونی هست که نم یتر از دختر مهم

 دایپ یبرا   کردمی همه صبر نم  نیا ی. اگر مهم نبودیو هست  ینه! تو هم به اندازه کمند مهم بود -
 رو بهت گفته بودم.  یچدانشگاه همه یروز جلو  کردنت، همون

که   یپس اون زن مشکوک دمش؛یاومد که چرا حس کردم قبال  د ادمیش تازه جمله  نیا دنیشن  با
 زن بود. نیا کنه،ی م بمونیداره تعق  کردمی همش حس م 

هام دست  شد. دوباره همون حالت قبل بهم دست داده بود و خنده لی رفته رفته به خنده تبد پوزخندم
که  هیبق وارموانهیخنده د ی. از صدادمیخندی متعجبش زل زده بودم و م یهاخودم نبود. به چشم

 .کردنی و با تعجب به ما نگاه م وستنیعموش و نفس بود به جمع ما پ ارش،یشامل پدرک 

بند  هی! من اگه  ارشیگفتم:»مهم بودم؟! جک نگو مامان ک زدم و  یکه تموم شد، پوزخند هامخنده
حروم اون خانواده  میو کودک  مینبود. کل نوجون نیدخترت مهم بودم، االن وضعم ا یانگشت به اندازه

  گذشت،یبا ترس دلهره از اونا نم   میهمه زندگ شد،ی خودشون نم یهاحروم آرزو   اهامیکل رو شد،ی نم
تموم   زیچهمه گهیاالن که د ن؟یندارم اومد ازیبهتون ن گهی. االن که درفتینم   یتا مرز تباه مندهیآ

 ن؟«یشده اومد

قلبم   یکه رو یاهست، اما وزنه ارزشی و ب  رحمانهی هام بتمام حرف  دونستمی هم خوب م خودم
که »مادرم« بود   یزن نیبلور یهاها رو نزنم، اشک حرف  نیکه ا شدیم نیمانع از ا کردی م ینیسنگ
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  نمزبو دنی نچرخ یبرا کردیم دادی هاش بچهره و چشم   یکه تو یغم گرفت،یحرف زدنم رو نم  یجلو
 نبود.  یکاف

هام رو  چشم دنیو به سمت مخالفش چرخوندم تا لرزصورتش راه افتاد، صورتم ر  یکه رو هاشاشک
کل  یتو به اندازه ،یکنی بود گفت:»اشتباه م دایهم پ یکه غمش از صد فرسخ   یلرزون ی. با صدانهینب
دوش   یبار رو کنه،ی م ین یدلت سنگ یکه رو  یتمام غم ی. به اندازهیو هست یمن مهم بود  یبرا ایدن

تا در   میخودمون رو کرد  یچه خودم چه کوروش همه سع یمنه. من ناخواسته از دست دادمت؛ ول 
 . من... .«می به خواهرت بکن  میبه تو بکن  میتونی که نم یکردن تو، محبت دایکنار پ 

 . کردی م هیگر یبلند یو با صدا  دیحرفش دست کش یشدن بغضش از ادامه  نیسنگ با

غرور   نیا  یآغوشش فرو برم؛ ول  یبود که تو قراری هاش به تپش افتاده بود و بحرف  دنیاز شن  قلبم
باشم   تفاوتی باشه، همه باعث شده بود ب  خواستمی که نم ینفرت نیا سابقه،یب   تی عصبان نیا ،یلعنت

 .زدی کلمه زار م  یواقع  ینشسته بود و به معنا  نیزم یروم رو یکه جلو  ینسبت به زن 

پر و   یکرده بودم، قلبم ه دایکه نسبت به خودم پ یبه حس بد زدیو دامن م شدی م  یخال یدلم ه ته
 . شتریو ب شتریب میو دلتنگ شدی م  یخال

قدم رو به    نیپاهام و اول یرو جمع کردم تو قدرتم یاون فضا و اون جو رو نداشتم. همهتحمل  گهید
قلبم و مغزم   نی. جدال بدادیمغزم فرمان راه رفتن م  یبمون؛ ول گفتیسمت در برداشتم. قلبم م

ر  تپر جون  مهاجنگ شد و قدم  روزی هام با مکث و آروم برداشته بشه. آخر مغزم پباعث شده بود قدم 
 .شدی برداشته م

به صدا  یتوجه  چیبراش انداختم و بهش پشت کردم. ه دیکشی که دلم پر م  یآخر رو به زن نگاه
نفس بکشم. دستم به  کمیتا بتونم   رونیبرم ب  خواستمی نداشتم، فقط م ن ینفس و مع یهازدن
 .دی چی گوشم پ یاش توپر بغض و گرفته یصدا  دیدر که رس رهیدستگ

 نرو.  یدونینرو، االن که م ون،ینرو کتا-

بار هزارم غرورم شکست و   ی. برارمیرو بگ  ختنشیفرو ر یپر از اشک شد و نتونستم جلو هامچشم
 باز هم نتونست مانع رفتنم بشه.    یصورتم شد؛ ول  هیهام راهاشک
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هام با  و اشک  دیچی پیگوشم م یهاش توو بازش کردم. صدا زدن دمیکش  نییدر رو پا رهیدستگ
 .شدی م  یصورتم جار   یرو  یشتر یت بسرع

نلرزه و به گوششون  کردمی م یکه سع  یی. با صداستادمیبرسم که ا رونیقدم مونده بود به ب هی هنوز
 .«ستمین انیدیام ونیبرسه گفتم:»من کتا

 ی صدا  یبه سمت آسانسور رفتم؛ ول یتر محکم  یهاندونستم و با قدم   زیرو جا ستادنیا گهید
صورتم   یرو   لیرود ن  ن یهام عو اشک دیرسیهاش که بلندتر شده بود به طور واضح به گوشم مزجه 

 .کردنی حرکت م

. در اومدنی م نیی م پاورم کرده یهااز چشم صدامی ب یهابودم و اشک  ستادهیآسانسور ا یجلو
رو فشار   نگیپارک یکمه رو داخلش انداختم و د  وقفه خودم   یرنگ که به روم باز شد، ب ییآسانسور طال

 دادم.

که داشت با تعجب نگاهم  یشد. بدون توجه به زن لیبلند تبد  یهاهیبه گر صدامی ب یهااشک کمکم
 . کردمی م هیگر یبلند یقلبم گذاشته بودم و با صدا یرو رو دستم کردیم

که از  یبه خاطر مادر  هیهمه سال از داشتنشون محروم بودم؟ گر نیکه ا یابه خاطر خانواده هیگر
به خاطر   هیشده بود؟ گر  ضیمن مر یکه برا یبه خاطر خواهر  هیآغوشش محرومم کرده بودن؟ گر

 ام؟ ی ب رونیعذابشون ب ری از ز تونستمیکه باالخره م یاخانواده 

 ...!زدمیار مبلند ز یو با صدا دونستمی رو نم هامهیگر  یاصل  لیهم دل خودم
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 دارد....  ادامه
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 . شودیگذاشته م نیدوم در تلگرام به صورت آنال فصل

 کانال ما:  نکیل

https://t.me/joinchat/AAAAAFB747Xx2PTxKoem7A 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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