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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

 این رمان فروشی می باشد

  

 

 می بسم اهلل الرحمن الرح 

 

  یطراح  ،یراستار یو توسط اِمگا نوشته، و باشدی عاشقانه م یهاانجمن رمان  یرمان اختصاص  نیا ➢
 شده است.   هیو ته

کامل را  ینسخه دیتوانیم  لیقرار دارد در صورت تما گانیاز رمان به صورت را یم ین حدود ➢
 . دیکن  یدار یخر

 سندهیاثر بدون اطالع نو نیاز ا کیالکترون ری و غ کیالکترون یمحتوا دیو تول  یبردار ی کپ هرگونه ➢
 دارد.  یقانون گردیشرعًا حرام و پ 

 رمان:   شناسنامه

 ی پسران منف یگینام رمان: دختران مثبت در همسا • 
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 : سندهینو سخن

 یهابود در اعماق پوشه  یاشماست هرگز قرار نبود منتشر بشه و نوشته  ی که رو به رو یانوشته
اراحت بود  تنهاش گذاشتم ناراحته، ن کهنیداستان از ا نی روز متوجه شدم ا کی  یتاپم وللپ  شماری ب

 نداستان رو م نیا گفتمی نم  بردی اسمش رو م یکس  یوقت ای گفتمی نم ییجاکه من اسمش رو  
مفقود بودنش   شهیهم یبرا لیدل ک یدم چون قلمش رو قبول نداشتم و هزار و نوشتم. رهاش کرده بو 

 نگاه خواننده هام هست؟!  قیکه خلق کردم ال یداشتم. هنوز هم شک دارم؛ اثر 

به سر و روش بکشم و گردوغبار   یگرفتم دست  میخسته شده پس تصم ییاز تنها دمیفهم  دو سال بعد
 نیجلدش نوشتم تا مردم بدونند که ا  یکنه. اسمم رو رو یکلماتش رو پاک کنم و بذارم زندگ  یرو

رو خودم به عهده گرفتم و  تشیمسئول ی. همهستیتنها ن گهیکه داره د ییهانقص  یداستان با همه
  یشخصه؛ زندگ هی! کتاب دیکه مخلوقمه کردم. درست خوند  یبودن کس نینشدل  یشم رو براتمام تال 
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 هیخط   نیکه آخر یدرست وقت  دیشنوی شما هم م شنوم؛ی ها رو متنفس کتاب  یکنه؛ من صدا یم
 ... دیریبعد م یو به صفحه دیصفحه رو خوند

 مقدمه

 تو   نیکفر من تا د از

 !ستین دیبه جز ترد یراه

 فانوسم مکن به  خوش دل

 ست؟ ی ن  دیجا مگر خورش نیا

 ا یب  یرانی حس و با

 من  واریبشکند د تا

 نگفتن بهتر است از  یز یچ

 من واری طوط  تکرار

 ما  مانیجستجو ا یب

 شودی جنس عادت م از

 عمل ی عبادت ب یحت

 شودی سعادت م وهم

 خطر  یسوعشق آن  با

 ست یترس ن  یبرا  ییجا

 موعظه  یانتها در

 ت س یمجال درس ن گرید
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 اگر عاشق شود  کافر

 شودی مؤمن م پردهی ب 

 معجزه هیشب یز یچ

 شود ی عشق ممکن م با

 « یداللهی نیفش»ا

رو   گری کدی یهادست  یو قاف وقت  نیش ن،یو گاه دردناکه. ع  بای ز یامروز ما از عشق حس فیتعر
  با،یشق، زناب هستند. ع یلحظات یکننده ی تداع یتلخ و گاه یاتفاق  یکنندهی تداع  یگاه رند،یگیم
 کدومه؟! یاما عشق واقع ه؛یو وحش  رانگر یو  ف،یلط

 

 

 

 

 رمان:  متن

 اول فصل

 تخت« یپا یسوبه  شی»پ

کوبوندنم؟   یم یاشهیش  یسرم روم به عسل دی! چند بار بارفتم؟ی جلوتر م دیچند قدم با یخودکش تا
آخرش من از دست  ! کرد؟ی گورشده راحت مگوربه یالی ل نیاز دست ا شهیهم  یچند ضربه من رو برا

 مطمئن بودم!   کردمی م یخودکش الیل

 دن. یخانم افتخار نم   ریبار تلفن رو کنار گوشم گرفتم و گفتم: نه خ  نیسوم یبرا
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خودم   ایکنم.  کسانشی با خاک و خون و  الیل یمبل دو نفره رو بکوبونم تو کله  نیهم  خواستیم دلم
تلفن   می س نیدر خونه شون و با هم  رفتمی م  کردمیم  شی پ شی ادب و احترام رو پ ایکشتم  یرو م

 .کردمی خفه اش م 

تونم تمرکز کنم. ما هم  یقدر غر نزن. نم نیکتابش رو بست و گفت: باران جان، خواهرم ا اهانم
 !رسرمونیالمصب خ ی خونه  نیا یتو میآدم

 . دهی جواب نم  الیو درمونده گفتم: ل عاجز

  ریغ  یلیخ ی ن یبی م ینگاه به ساعت بنداز  هیفت: ت و گ گذاش زی م یرو تکون داد، کتابش رو رو  سرش
 . ستین  یمنطق

جغده.   الیل یول  دیشا یانسان عاد هیرو تو دستم فشار دادم و جوابش رو دادم: خواب بودن   تلفن
 روزها خوابه. دارهیشب ب

 دو کلمه رو تموم کنم؟  نیا یو نذار  یتا خود صبح مزاحمم باش  ای  یبخواب یخوا یم -

 ! ؟یفهمی مهلت انتخاب رشته ست. چرا نم نیرفردا آخ  -

 .ری بخوابم شما هم راحت باش، شب به خ مر یمن م -

که به اتاقش راه داشت باال رفت. تلفن رو برداشتم و دوباره   یطوالن یهاو از پله دیکش یاازه یخم
دادم  الی نشد. تو دلم چند فحش به ل  بمی نص یدر پ  یپ یهاجز بوق   یز یچ یرو گرفتم ول  الیشماره ل 

 .دمیرو هم د اشهیعمه سم  ریالبته چند بار تصو

نفره بنفشم خودم رو   کی تخت   یکردم. رو یها رو طمبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم پله یرو از
شب شمردم و بعد از  نیکُسمیا یشماردمشون رو برا یکه هر شب م  ییرها کردم و گوسفندها

 به خواب رفتم. یقیدقا

کرد و به زور    دارمیپتو نازک از خواب ب  دنیبا کش ام،یمادربزرگ مادر  مامان جون، مثل هر روز صبح،
 صبحونه نشوند.  زیمن رو سر م 

 ساعت چنده؟  ی دون  یگفت: م گذاشتیدهنش م یتو یاکه لقمه یدر حال ماهان
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 کم بچرخون خودت ساعت و نگاه کن. هی! گردن درازت رو یاگفتم: ماشاهلل زرافه  یحال یب  با

  یعال شهیو گفت: ممنون مامان گل. مثل هم دیاز جاش بلند شد، گونه مامان جون رو بوس نهاما
 بود. ساعت دهه سرکاِر خانوم. 

 شرکت؟  یر ی نوش جونت پسرم. م-

 خودم رو خالص کنم.  شهیهم یبار برا هیارشدم بخونم.  یخوام برا یامروز رو نه م -

 لب گفتم: خرخون مزخرف.  ریز

 .دیعفت کالم داشته باش  امهر،ی گفت: عفت کالم خانم آر شدی ه خارج مخون که از آشپز  یحال  در

 عفت کالم و...-

 . شنومی وسط حرفم و گفت: من که نم دیپر

دخترم صبحانه ات و بخور. ماهان گفت   نیاز جام بلند شم که مامان جون گفت: بش خواستمیم
 انتخابات.  دیدنبالت بر ادیدوستت زنگ زده گفته م

 گفتم: انتخاب رشته مامان جون نه انتخابات.  ی ح یدهنم گذاشتم و با لبخند مل  یتو یالقمه

 . یو چ یو چ   یانتخابات و انتخاب چ ارمیجوون ها سر در نم   یزهایچ نیداره؟ من که از ا یچه فرق-

که مامان و بابا به آلمان   شیجون مشغول خوردن صبحانه شد. عاشقش بودم! از چهار سال پ مامان
پدر   یاش رو رها کرد و مادر من و ماهان شد. رو تخم چشم هامون بود. خونه ب یو زندگ رفتند خونه
 !باشه تا سرت داد بزنه دیبا یک ی شهیاسمش خونه نبود. هم گهیبزرگ تر د یب  دیو مادر و شا

 که ماهان وارد آشپزخانه شد.  کردمی رو جمع م زی ام رو خوردم. داشتم مصبحانه  یسر  سر

  یشناس  ی. میمشهد رو اول بزن  یهاکرد که دانشگاه  دیتاک یل یگفتم. خ ته به باباانتخاب رش یبرا-
 ! بیشهر غر  یخواد بر   یاش که نم

قرار بود بابا   رسرتی تهران! خ ؟یفهمی خوام برم تهران! م  یتعجب سرم رو بلند کردم و گفتم: من م با
 ! ی. نه که مخش رو بزنیکن  یرو راض 
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 ؟ ی کن کاری تهران چ یبر  یخوا  یخه دختر خوب تنها مدستم رو گرفت و گفت: آ یهاظرف 

 دوما درس بخونم.  ستمیاوال تنها ن-

 ؟ یها پر شه چاگه همه خوابگاه -

  یهمه خال ادیندارم! اگه از خوابگاه خوشم ن یو گفتم: کار   دمیکوب  زی م یدستم رو با خشم رو یهاظرف 
 نکن. نییشده پس برام نرخ تع یمت یرم تهران به هرق یرو ماهان من م  نیرم. بدون ا یهم باشن نم 

 .یمامانت رو ناقص کرد هیزی دختر جه-

 نشسته ات مامان و بابا هر دو مخالفند.  یقربون اون رو-

اولم همه رو تهران   یهات یمن اولو هینجوریگفتم: حاال که ا نیون ح آشپزخونه خارج شدم و در هم از
 رم تهران!  یم ی. شده پرورش مگس تورقوزآباد قبول شم ولزنمیم

 رو گرفتم. بوق نخورده جواب داد: الیل  شماره

 ها؟-

 ها و... -

 از آشپزخونه داد زد: عفت کالم.  ماهان

 مزه!  یکردم: ب  زمزمه

 .یبهت زنگ زدم جواب نداد یهر چ شبید  ؟ییمعلومه کجا چیه-

 ام تو اتاقم بود.  ی گوش  میمهمون داشت-

 خانم با فکر؟  یکرد کاریانتخاب رشته چ -

و حافظش صاف نبود و رشادت   یخودمون از اولش هم دلم با سعد یدر فردوس  یکنار گوشه -
  یم یکنه... چ یرو با من اوک اوشیبتونم مخ ابوالقاسم جون رو بزنم س دیمن رو گرفت شا اوشیس
 !؟یگفت
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تهران؟ اون همه دوستم فدات شم تنهات   میکم چرت و پرت بگو! مگه قرار نبود هر دومون باهم بر-
 م کشک بادمجون بود؟ارذ ینم

 .دهی بارون بابام اجازه نم-

 درس بخونم!  نجایعمرًا ا-

داره که چشمت دنبالشه؟! ابوالقاسم  یحد خودش رسوند: مگه حافظ چ رو به یی و پرت گو  چرت
 کم داره؟  یجونم چ

نچسبش رو تحمل کنم   یهاقیو رف  الیتونم هر لحظه چهره نحس اون دان یاضافه داره! نم یبگو چ-
 و بفهم! نیا

 شو.  ادهی پ طونی رو بده از االغ ش هیباران کرا-

 نمونه؟ قیکنم رف  یادآور یچند بار بهت  دیکه نرفته؟ با ادتیتهران!  میباهم بر  یتو قول داد -

 خداحافظ.  میزی تو سر کچلمون بر یچه خاک مینی بب میباهم بر  امیم گهیساعت د مین-

 امان اهلل.  یف-

 ی گودبا-

 بدرود. -

 مزخرف جانم! گهیدقطع کن -

برداشتم که ماهان  یکه خودم رو آماده کردم کفش هام رو از جا کفش نیرو قطع کردم و بعد از ا  تلفن
 ؟ یگفت: کجا به سالمت

 !؟یخون   یجا م نیا  یتعجب گفتم: دار  با

 ؟ یر ی رو تکون داد و گفت: کجا م  سرش

ا بخواد بعدش هم انتخاب ه خد! اگرونیرم ب   یروم! خوب دارم م یو به مصر م میآ  یاز کنعان م -
 رشته.
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 شد! بیتصو  یفردوس -

 گفتم: نه تهران.  لکسیو و ر  دمیهام رو پوش کفش

 لج نکن! -

 تهران. ،یرو براش تکون دادم و گفتم: بابا دستم

 و منتظرمه.  ستادهیکه چند متر اون طرف تر ا دمیرو د الیخارج شدم ل اطیاز ح  یوقت

 خودم. ل  خ  یلیزدم و گفتم: سالم ل یلبخند

 رو تا غدد ترشح بزاق بناگوشش کش داد و گفت: سالم.  لبخندش

 مگس تلف شده، شده.  هیشب   افتی رو، ق یدود نکیبردار اون ع-

 ! ؟یمن مشکل دار  یها یآفتاب  نکیرو برداشت و گفت: تو با ع   نکشیع

فقط   هیفی! ِمگاَست شغل شر یش  یمگس م  هیشب کهنی! فقط تنها مشکلش ا ؟ی نه به خدا چه مشکل-
 خوره! یم ن پتیبه تر

  نکیگوشم: مگس بودن من شرف داره به اون ع یاز بازوم گرفت و جوابم رو کوبوند تو پرده  یشگونین
 تو.  یچهار چشم 

دشت لوت   کیاز اقوام نزد یکی . هوا گرم و طاقت فرسا بود! مشهد میحرکت کرد دونیسمت م به
  نجایرو به ا های داشت. اصالً خدا جهنم  ییباال  لیپتانس مونی زندگ یگرم بودن بود. کالً منطقه  یتو
 شدند.   ی! قشنگ مجازات مکردی م  دیتبع

 دارم ها.  رتی ام غ  یخنگول نکیع یحواست باشه من رو -

 . یتو پانکراسم افق رتتیغ-

 نکن!  ی. نکن خواهر! با فرهنگمون باز یکن ی تکرار م یه یگرفت  ادی جمله مزخرف  کی-

 ؟یمشکل دار  هم یعاتاطال دهیچ یپروژه پ   نیتو با ا-
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به   یبیکنه. مثالً االن شباهت قر   یمشکل دارم که تو رو مثه جک و جونورا م ییزهایمن کالً با چ -
 رگ؟  یتو می بزن یفالوده مشت هی می بر یای! میدار  یطوط

. در دیآی خوشم م یف یمن ق میریبگ  یفی. قدیآی نه فالوده من خوشم نم ، یخودت یگفت یهرچ -
 .باشدیهاش محشر م  یشکالت یفی جا خشک کرده است که ق  یفروش یبستن کی دانیم یسوآن

  یبود برا یخل و چل قیهر لحظه قلبم به خنده و از درون شاد بشم. رف شدیباعث م  الیل  یرفتارها
 خودش! 

 . میباشه بر-

اشون متوسط بود   ی. خانواده هامون وضع مالمینداشت نیکدوم ماش  چیه الی نه من و نه ل بدبختانه
 !دیکش ی صرفا مرض نداشتند عشقشون نم دندیخرینم  نیما ماش  یبرا یول

آفتاب داغ مشهد   ریکه ز یاو هر لحظه میکمال استفاده رو ببر ازدهیامر باعث شده بود از خط  نیا
 . میر بدقرا  بامونی کلمات ز تی مشهد رو مورد عنا ییایجغراف  تیموقع میقدم بزن 

 ادته؟یاون خواننده که تازه کشفش کرده بودم رو  ی: راستفتگ الیکه ل میعبور کرد ابونیعرض خ  از

 ! ؟یبود دهیکه عشقت شده بود و مثل کنه بهش چسب یاون-

 آره همون.   ،یخودت-

 خوب... -

 تو زرد از آب در اومد. -

 ! ؟یچ یعنی-

 صاحاب داشت.  گهید یچ یه-

 به خدا. یا وونهید  یلی و گفتم: ل دمیخند

 ور نرفته!  یحداد عادل با حروف فارس یرو جا به جا کردتو حروف اسمه من   نقدریبارون ا-

 شه.  ی واسه خودش م یز ی چ هی یکنی از هر جهت بهش نگاه م ؟یاسمه که تو دار  نمیخوب ا-
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د و  که هواخورش خوب بو یشلوار کرد هیبا  یپسر نسبتًا جوون  هی میبود دهی رس  یفروش  یبستن به
قرار   یبگه هوا گرمه قبول ول نی به ا ادی نبود ب یکیبود.  ستادهیسازش وا یکنار بستن یمشک  شرتیت
 .دی گفت: بفرما دیما رو د ی! وقتیرو با پاچه هات اشغال کن  ابونیحجم خ یکه همه  ستین

 مخصوص.  یبه دستگاه انداخت گفت: دو تا شکالت  ینگاه الیل

 فقط ساده ست.  می خانم مخصوص ندار-

 .دشیچونیبپ   یلیکه خ نهی: نه منظورم االیل

 : بله؟!پسر

 بزرگ! آندرستند؟!  یشکالت   یفی که بزرگ باشند. دو تا ق یبابا، آقا دو تا بستن ی: االیل

 : آها بله. پسر

  هیسازها چ ی فرهنگ لغت بستن یاسمش تو  دمیوقت نفهم  چیکه ه یبرداشت و اون اهرم فیق کی
.  رفتندیپا م   حرکات رقص بود انگار که داشتن رقص هی شب فیق یرو های بستن ختنیرو فشار داد. ر

 دائم الفعالم! ل ی قوه تخ نیبا ا رمی بم

 کمه هنوز.  ج یهنوزم بپ چ،ی: بپالیل

 .شهیم ادی خانم پولش ز-

 . چیتو فقط بپ ستی: مهم نالیل

 سه متر شد بسه!  -

 . چیبپ گهیدور د هی! دخالت نکن! ؟یکنی دخالت م های تا حاال تو کار طوط ی: از ک الیل

 متر اندازه اش بود.  یسانت ستیداد. حداقل ب  الی رو به ل  یفروش، بستن  یبستن

 . دیابعاد لطف کن ن یهم در هم گهید یکی . ی: دستتون مرسالیل
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  الیبراش متأسف باشم. البته ل شهیهم شدی باعث م نی حرف بزنه هم  زادیبشر بلد نبود مثل آدم نیا
  جیبپ  چیره بپدوبا فروش یانسان سازش رو از شخص خودم به ارث برده بود. بستن یاز رفتارها یمین

 رو ازش گرفتم.   یآماده شد بستن یفی که سوپر ق یرو شروع کرد. وقت 

 جونم حساب کن.  ی: بار الیل

 !الیل-

 . یحساب کن دیو تو بانت ر  یکاف یول کنمی : بدبخت گدا، خودم حساب م الیل

 شه آقا؟ یفروش گفت: چه قدر م  یبه بستن رو

 : قابل شما رو نداره ده هزار.پسر

 اش رو به من داد و حساب کرد. یتن بس الیل

 .نینه هزار. هزار کم داد نیخانم ا-

 قابل نداره!  د یبهت کم دادم بعدش هم خودتون گفت نی هم یبرا یچوندینپ چی آخر گفتم بپ  نی: االیل

  یرو هم بهتون م یاون هزار  یروز  هیتون اگه خوب باشه  یرو بهش دادم که گفت: بستن  الیل  یبستن
 دم.

 . میبر  ایو گفت: ب  دی ت و کشرو گرف دستم

 نداشت! اجاره اش داده بود!  ایح

که تو   ییاز اون عکاس ها  یکی. میتفاصله داش ابونیخ ک یبود که باهاش   یکی پارک کوچ مقصدمون
  یازشون هست گفت: عکس با بستن یک یحداقل هر دو قدم  رندی گ یمشهد عکس م یها ابونیخ
 رم؟ یبگ

.  میو به راهمون ادامه داد میمتوقف نشد یول میدیو آروم خند میهمزمان به هم نگاه کرد الیو ل من
 . میدیکه شن یسال زندگ جدهیه نیدر ا میبود دهیمتلک نشن

 کف پام. رفتیشرفم م   یرو بزنم تو دماغ گنده اش ول یبستن  خواستی دلم م یبار -



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

17 
 

 کردم و گفتم: تا حاال ازت عکس گرفتند؟ یاخنده

 ؟ ینه تو چ-

 شدم. مونیشبار انداختم پ هی-

 !؟یواسه چ-

 کرده بود. نهیبوز هیفقط به هم لطف کرده بود صورت خوشکلم رو شب یچ یه-

 است؟! مث آدم بگو فتوشاپم نکرده بود. انیاست چه حاجت به ب نایآن چه ع-

  مکتین کی  یبودند. رو دهیبه هر دومون چسب یحساب  های بستن میدیبه پارک رس قهیاز چند دق بعد
شمردم گفتم:    یرو م  کردندیکه با هم ورزش م ییرمردهایکه داشتم پ ین یح  میسترنگ نش یاقهوه

  فیباشه شر رانیا دونمیباشه چه م ییباشه رجا یبهشت  ستیتهران مهم ن  یمن فقط داروساز  یلیل
  یگرم راحت شم! اصال آب و هوا رو چرا بهونه م یآب و هوا نیفقط دوست دارم برم تهران و از ا اشهب

 سرم! ری م خارم مستقل شکنم دوست د

 ! ینگفت یذاره. من از االن بگم نگ  یبابات نم-

 یهم دانشگاه الینکردم که آخرش برم با دان  یسه سال خرخون ستم،ی . متکا که نکنمی ماش  یراض -
 بشم.

 معرفت! یها؟! ب یتهرون  یقاط یبر  یمن رو تنها بذار  یخوا  یم یعنی-

 نه من!  ییمعرفت االن تو ی. ب میکه با هم بر ینره قول داد ادتی-

 ذاره. یدونستم بابام نم یمن نم-

 یتو هم م  یشه بابا یمن راض یبابا  یکنه وقت  یم یماهان بابا رو راض کنمیم  یمن ماهان رو راض-
 .یای ذاره ب

 ؟ یکنی م کارینشه چ  یتو اگه نفر اول اون داداش خلت راض ره ی زنج نی: بعد تو االیل

 دست منه.  فحش نده رگ خواب ماهان دوست خنگم به داداش من یلیل-
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 نشه.  یراض من  یبابا ترسمی : م الیل

 خوبه؟  یرو فردوس یدوم  میزنیاولمون تهران م تیاولو میکنی م  یکار  هی نیبب -

 زدم والسالم! لج کرده بودم افتضاح!  یزدم همه رو تهران م یزر اضافه م داشتم

 .ما یش  یم مونی: پش الیل

 .میش  ینم  مونینترس پش-

 : باشه قبول فقط به خاطر تو. الیل

 و گفتم: چاکرتم.  دمشیذوق بوس با

 ! یام کرد  ینت تف یکاف م یبلند شد و گفت: پاشو بر مکتین یاز رو الیل

 *** 

 کن.  یو عاجز گفتم: داداش گلم بابا رو راض  ملتمس

 برو اونورتر.  یگردنم رو شکست  یداد و گفت: وا هلم

 خواهش! -

  ی. از دست من کار یگفت: من بهت گفتم که تهران رو نزن رفتیها مکه به سمت پله  یدر حال ماهان
 . ادیبر نم 

 راه افتادم و دستش رو گرفتم. دنبالش

 اد؟ ی دلت م یداداش-

 ب؟ یشهر غر  یبر  یتو پاش  یچ یعنی  اد،ی: بله دلم مماهان

 بهتره.  یل یخ نجایتهران از ا-

 اصرار نکن.  یخونن. الک  یدرس م رانته  یکه تو یی: بهتره که بهتره. خوش به حال دانشجوهاماهان
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که همون   کیبه اتاقش باال رفت. حاال که نقشه شماره   یمنته یهاو از پله  دیرو از دستم کش دستش
دا هم و قهر« اصال و اب یینقشه شماره دو رو امتحان کنم. »اعتصاب غذا دیبود اثر نکرد با  یمنت کش

 لوس نبودم!

 . دمیخری آذوقه م دیکردم. با زدم و چادرم رو سرم  یگشاد لبخنده

آوردم   رونی ب فمی بزرگ سر کوچه قدم برداشتم. فهرستم رو از ک  یخونه خارج شدم و به سمت سوپر  از
 و به فروشنده دادم.

 . دیاری رو ب ستیل نیا-

 .دیصبر کن   قهیدق به فهرست بلند باال دستش کرد و گفت: چند ینگاه فروشنده

بود نگاه   یوانیل یهاو لواشک  یاطعم دار ورقه یهاک و لواشک مغازه که شامل الو خش  یهای ترش  به
تا مسموم نشم و اعتصابم به هم  کردمی مراعات م  دیفعالً با یهوس کرده بودم ول بیکردم. عج
 نخوره. 

چرت و پرت اومد. حساب کردم و از سوپر مارکت خارج شدم.   یهای مشمبا پر از خوراک  هیبا   فروشنده
وارد خونه شدم مثل   قهیبه خونه و بالفاصله اتاقم برسونم. بعد چند دق عیو سرخودم ر  کردمی م یسع

تا به   دمی دو قمتر به سمت اتانبود با سرعت هر چه تمام  یها وارد سالن شدم. خوشبختانه خبر کارگاه 
 شدم و در اتاق رو قفل کردم.   وارد اتاق دمیاتاقم رس

ماهان رو وارد   لیمیشدم. ا لمی م یداشتم و وارد ابر رو ی ف یک  انهیبه قول حداد جون را ایتاپ رو  لپ
  یچیو ه کنمی که دوست دارم با همه تون قهر م یبرم شهر  دیشما اجازه ند ی کردم و نوشتم: تا وقت

 ! رمی تا بم خورمیهم نم

اول از  د یبا کنمی اعتصاب م یدونست که وقت  یرو خاموش کردم. خودش م انهیرو زدم و را ارسال
. کمد لباس  کردمی مفقود االثر م  ییجا هیرو  های خوراک   اطیمحض احت دی! بالش یم یاهمه بره سراغ 

دادم و لم  متخت یراحت رو الیها قرار دادم. با خ لباس   یرو البه ال های هام رو باز کردم و همه خوراک 
شدند و به خواب  نیپلک هام سنگ کردمی که فکرش رو م یز ی چشم هام رو بستم زودتر از اون چ

 .رفتم
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قرار داشت. المپ رو روشن کردم   کی هاله تار کی ینگاه کردم که تو یو به ساعت دمیاز جا پر دهیترس
ق خارج شم که از اتا خواستمیگرسنه ام شده بود از جام بلند شدم م  یلیساعت هشت شب بود. خ

که  قسمش بود  ن یقسمت قهر بدتر نیاعتصابم. ا یاومد که تو ادمیخشک شد.  رهیدستگ یدستم رو
 .گذشتمی از دست پخت مامان جون م دیبا

 خودم بوده! ریبوده تقص یهرچ  یول رونمی فروختم ح یبه جهان هست  یتر  زمیه چه

 کردم.  ییرایاز خودم پذ رخامهیرو خوندم و با پن   نمازم

 ! ؟یقهر  ی: خواهر دم یماهان رو شن ی صدا کردمی ام رو جمع م که سجاده ین یح در

مون   یمی به خانواده گرم و صم یجو  هیمانور برگزار کنم و  هیفقط  تمخواسیداره بگم نه فقط م  جا
 بدم. 

دو   یکی نزن! اشکال نداره! فقط مامان جون رفت خونه عمو محمد،  یحرف بزن  یخوا یباشه نم-
 . خداحافظ.گردمی بر م ریکشه د یکم طول م هی. کارم تو شرکت ادیم گهیت دساع

 دلم گفتم: خداحافظ. ته

 ؟یامرده ؟ی ازنده  ؟ یناسالم ؟ی. اصالً نگفت سالمکردیمتاسفم م شهیهان همانه مابرادر احساسات
 احساسم شکر کردم.  یو تو دلم خدا رو به خاطر وجود برادر ب دمیکش یآه

  یماهان کارش رو به خوب ویاز مامان داشتم. مطمئن بودم راد لیمیا کیتاپ رو روشن کردم  لپ
 انجام داده. بازش کردم: 

 حالت خوبه؟  ترمدخ »سالم

ما   یدونی تو که م زمیز. ع یو االن هم تو اعتصاب یکرد کاریحالش بهتر شده. ماهان به هم گفت چ   بابا
 ؟ یکنیم ی قدر لجباز  نیتهران چرا ا یبر  میذار  یچرا نم

  یبخور  یدار  یهم تو اتاقت خوراک گهیماه د هی یدونم تو برا ینکن من که م ت ی خودت رو اذ  دخترم
 و باهاش حرف بزن اون فعالً فقط تو رو داره. و ناراحت نکن فقط داداشت ر 

 .« زمی عز  خداحافظ
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 مامان نوشتم:  یبرا  بالفاصله

و آسمون زدم   نی خودم رو به زم ی کار کنم هرچ یخوب چ د؟یمامان گلم من خوبم شما چطور »سالم
ن خوبم  م بخوابم ماما. فعالً من برنداشتم  یا گهید یکنه منم چاره  یماهان قبول نکرد که بابا رو راض

 به بابا جونمم سالم برسون از طرف من ببوسش.«

  یمیقد یسخت بابا بغض یمار یب ی ادآور یمامان و بابا تنگ شده بود با  یدلم برا یلی رو زدم. خ ارسال
 یکردم با بغض گفتم: آخه خدا واسه چ هیکه از خدا گال شهیام تازه شد. رو تخت ولو شدم و مثل هم 

 ره؟ یهمه آدم سرطان خون بگ  نیا ونیاز م دیاون بامن؟ چرا مهربون  یبابا

که با هم رفته  یمسافرت نیآخر لمیلپ تاپ ف  یاز تو دندیچکی گرفت اشک هام دونه دونه م امهیگر
باهام   کردم ی شده بودم و التماسش م   زونیو من به بابا آو میساحل بود یرو اجرا کردم. تو  میبود

 و سرخوش! ه ساله بودمدختر چهارد هیسوار اسب بشه 

بار تو دلم از ماهان تشکر   نیچندم  یبود. برا لمبرداریو ماهان هم ف کردینگاه م ایداشت به در مامان
 مهربون باباست.  یچهره  یاقهیپنج دق لمی ف نیا ترش ی کردم که ب

چه بمونه صداش  ادمیرو فراموش نکنم و بابا   یبود که باعث شده بود صدا یز یتنها چ  لمیف نیا
 لمیبار ف  ن ی دوم یذره شده بود. برا هیبابا دلم  یبرا یول رانیداره. مامان چند بار اومده بود ا یآهنگ

 کرده بود به خواب رفتم. ریام رو اس یکه چهارساله زندگ  یرو اجرا کردم. با غم 

 عصر همه اش تموم شده بود برنامه روزینمونده بود د یبرام باق گهید یاهفته گذشت آذوقه کی
 ام فقط آب بود.  ییغذا

 نکهیا یحرف ها بودم. برا  نیمن سرتق تر از ا یول  رفتی م جیکرده بودم به شدت و سرم گ ضعف
 گوسفند شمردم و به خواب رفتم. یاامروز رو هم بگذرونم هزار و خرده 

 »ماهان«

به در   ینگاه  مادربزرگش سالم کرد و به سمت اتاقش به راه افتاد. و خسته از شرکت برگشت. به کالفه
 . دینشن  یجواب یاتاق خواهرش انداخت نگرانش شده بود. در زد و خواهرش را صدا زد ول
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باشد. گفت:   یکرد عاد یرا تکان داد و وارد اتاقش شد. تلفنش زنگ خورد، مادرش بود! سع  سرش
 . زیسالم مادِرعز

 منتظر ماند.  هیثان چند

 سالم پسرم حالتون خوبه؟-

 . مامان، بابا خوبه؟میشنگولبله هر دومون شاد و  -

 گن رو به بهبوده. باران چطوره؟  یدکترا م-

 از بابت پدرش راحت شده بود. گفت: هنوز تو اعتصابه. الشیخ

 !یه راه کنبرو بهش بگو بابا اجازه داده بره تهران. هواش رو داشته باش! همه کارهاش رو رو ب-

 ن؟ یگرد یبر م یک-

خواهرت رو داشته باش.   ی! تو فقط هوامیگرد یآخرش بر م میدرگی و گفت: بر م دیکش یآه  مادرش
 ؟ یندار  یکردم. کار  ل یمیرو برات ا  اتی جز

 ممنون به بابا سالم برسون.-

 یو گفت: آها  دیتختش برخاست و از اتاق خارج شد. در اتاق خواهرش را کوب  یکرد از رو قطع
 ؟ یکن یآشت یخوا  یتهران نم یپرنسس خانم بابا قبول کرد بر 

اتاق باران را از داخل  دکی دینداشت. کل یاده یفا یدر زد ول  گرینگران شد چند بار د د،ینشن یجواب
 کمدش برداشت و در اتاق باران را باز کرد. 

 لبش نشست.  یرو  یباز شدن در لبخند با

 به خواب رفته بود. ایراحت، آسوده و فارق از دن  باران

 

 فصل دوم  
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 »شادباش« 

 شو.  ادهیان پبار میدی: رس ماهان

 و گفتم: چه عجب!  دمیکش یاازه یخم

 ام گرفت. که سرفه  دمیکش یق یشدم و نفس عم ادهیپ  نیماش از

 گرم مشهد خودمون! یبه هوا  احسنت

 آپارتمان به دلم نشست. یاو قهوه  ییطال یآپارتمان بلند رو به روم نگاه کردم، نما به

 ؟ یدیفت: پسندآورد و گ رونی صندوق ب یچمدون ها رو از تو ماهان

 .ست یظاهرش که بد ن-

 .میبر  ایداخلش هم خوبه ب-

  یتونست یخودت رو م ری تصو ی. به سادگکردی م  ییخودنما  ییطال ش یبا آرا یالب م،یآپارتمان شد وارد
 بود!  یی. عجب جای ن یاطراف بب یهای کار   نهیو آ هاک یسرام یتو

 واحد ما طبقه چندمه؟ -

 هفدهم چطور؟ -

 طبقه رو برم باال؟  جدهی هر روز ه یور گفتم: من چه ج عاجز

 کرده.  شرفتیپشت کوه علم مثل خر پ د یشما رفت یبا آسانسور خواهر نابغه ام از وقت-

 .ترسمی رفته من از آسانسور م  ادتی تو انگار -

 ! دیاش زد و گفت: آره ببخش یشونیبه پ یاضربه  ماهان

 کنم؟  کاری حاال چ-

 : ذوق و البته راه حل افتضاح گفت  هی با
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 .زه ی ر یکم کم ترست م-

اش  کوبوندم تا شرشر خون از کله یم  واریسرش را اون قدر به د نجایوگرنه هم شدی م  فیکث یالب  فیح
 فوران کنه.

 .زهی ر یمن هستم ترست م  یدکمه آسانسور رو زد و گفت: تا وقت ماهان

فقط   شدیانسور که باز م قبض روح شدم اون لحظه! در آس ینی بب ینبود یبود! وا الیعمرًا! اون بارم ل-
 ترسناک بود!   یلی. خواریو د میدیدی آهن م

 من هستم. ایآسانسور باز شد ماهان وارد اتاقک شد گفت: ب در

  یتونستم اون همه پله رو باال برم ب یهم نم  یاز طرف  دمیترسی م ینه. از طرف ای دل بودم که برم  دو
 شدم!  یزانو م

 .گهید ای و گفت: ب دیرو کش دستم

  انیروده هام دارند م دمکری آسانسور رو گرفتم، آروم حرکت کرد. احساس م لهیهام رو بستم و م  چشم
اش گرفت  که درش باز شد از آسانسور خارج شدم. ماهان خنده نیتو حلقم. آسانسور متوقف شد هم

 و گفت: ترسو! 

انداخت و در و باز   دیبودند. ماهان کل  یاون طبقه سه تا واحد بود که به گفته ماهان هر سه خال یتو
 کرد و گفت: اول صاحبش.

 رنگ مورد عالقم، بود. ،یبا دکور ساده آب  کیکوچ ینقل خونه هیخونه شدم  وارد

 خوشگله!-

بود.   قیرف  نحایا ریمد یبه رمضان  میداد شانس آورد شنهادیرو پ   نجایکردم تا ا وونه یرو د یم ینع یآقا-
شه.  یاگه در باز نباشه جات نم  نیپا یایتخت ب  یاز رو  کهنیداره اندازه ا  کیسه اتاق کوچ  نجایا

 !هیراهرو یهم انتها سیسرو

دکور دکور   نقدریها رو باز کردم دکورش بنفش بود چمدونم رو داخل اتاق گذاشتم. ااز اتاق  ی کی در
 !یوار یکمد د هیتخت بود و  هیفقط  کردمیم
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 ؟یزم ندار ال یز ی! چمید گرسنه نمونبخرم شب که دوستت اوم  یو خوراک وهیکم م هی رمیمن م-

 چسبه.  یگرم م یهوا هنوز گرمه تو هوا یر ی شربت هم بگ -

 من!  یی: خدافظ خواهر گرماماهان

 .یخوش اومد-

و رو   ری ها رو زرو روشن کردم و کانال  ونیزی. تلودمیکمد مرتب کردم و لباس هام رو چ یرو تو لمیوسا
 . کردمی نگاه نم ونیزی کال تلو یعن یشت جز چرت و پرت ندا یز یچ شهیکردم. مثل هم 

قامت   قهیدر اومد و بعد از چند دق یلپ تاپ اجرا کردم و مشغول تماشا شدم که صدا یاز تو لمیف هی 
 چهارچوب ظاهر شد.  یبلند ماهان تو

 !یسالم. چه زود اومد-

 دور نبود.  ادی : زماهان

 .م یجا کن رو جابه  نا یا ایبآشپزخونه گذاشت و گفت:   یرو تو  مشمباها

 باشه. -

که ماهان  میکردی رو جا به جا م ل یگذاشتم. با کمک هم وسا فشی ک یتاپ رو خاموش کردم و تو لپ
 نه؟  ؟یتهران درس بخون  یگرفت میتصم الیگفت: به خاطر دان 

 یدانشگاه هم تحملش کنم. تو  طیتو مح خواستمی . نمهیچه کنه ا الیدان یدون  یخودت خوب م-
 هفت پشت قبل و بعدم بسه!  یبرا نمشیب  یعمه م یخونه

 نداره اون فقط دوست داره.  یکه گناه الی دان  زمیعز ی: ول ماهان

 من رو خراب کنه.  یشه چون دوسم داره زندگ ینم لیخوامش دل یخوب من نم -

 ! هی پسر خوب ی: ول ماهان

رو کوفت و    سایمل یهمه مهمون ی! اگه خوب بود خونه عمه، جلو هیبگم آره واقعًا پسر خوب  خواستمیم
 ! تیخاص  یب یکنه کردی زهرمارم نم 
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 راجبش حرف نزن.  گهیدارم پس د  یپسر آلرژ   نیکه من نسبت به ا ی دون  یتمومش کن م-

 !؟ی زنی : چرا داد مماهان

 .یکنی ام م  یعصبان-

 ! ی. مزاحمرونی کردم و گفتم: برو ب رونیتموم شده بود ماهان رو از آشپزخونه ب کارمون

 مزاحمتا.   نیا : تا باشه ازماهان

 خوام.   یمزاحما نم نیساز رو روشن کردم و گفتم: من از ا یچا

 رو روشن کرد. گفت: دلتم بخواد خانم. ونیزی مبل نشست و تلو یرو ماهان

 خواد آقا.  یدلم نم-

 ؟ یمون  یم یو گفتم: تا ک نشستم  کنارش

 . دمیتو خر یرو برا نیا یهفته. راست هی-

 . ایخواهر دن نیبه بهتر میدر آورد و گفت: تقد بشی د از جشمنهو یگوش هیو  بش ی ج  یکرد تو دست

 ذاشتم. یم  ابونی سر به ب هیداشتم از دست قبل گهیذوق گفتم: ممنون! د با

 خواهش. -

که ماهان گفت: شمارت رو توش   رفتمی ور م دمیجد  ی. من هم با گوش کردی رو جابه جا م هاکانال 
 کردم.  ویس

 باشه ممنون.-

 . ختیذوق و ممنون هام ر ی. همهدیلغز ونیزیصفحه تلو یپور نگاهم رو یوس عادل فرد یصدا با

 تا بنا گوش باز بود و غرق فوتبال شده بود. گفتم: عوض کن شبکه رو! حالم بد شد.  ششین ماهان

. دست هام رو به کمرم زدم و گفتم:  ستادمیگذاشتم و جلوش ا یعسل  یرو رو یرو نداد. گوش مجواب
 ات کجا رفته؟!  ین ی! فرهنگ خواهر همنشادین خوشم نم عوض کن م ؟یچ یعنی
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 دستش پرتم کرد کنار و گفت: برو کنار بچه.  با

مشت و لگد. اونقدر بزنمش   ریز رمشی حد مرگ حرصم گرفته بود اون لحظه فقط دوست داشتم بگ در
 .کردی م یرو ادهیوز وز بده. صداش هم رو اعصابم پ یصدا

  یکنیپاس بده پاس. چرا سانت م  ؟یکرد ضشی. آه چرا تعوودب دیاون آفسا وونهید ی: هماهان
 گذاشته! بتیترک  یحمق توا  یکه اون کمال  یدار  یاحمق! من موندم تو چ 

گرفتم و کنترل رو برداشتم و شبکه رو عوض کردم. ماهان با حرص   زی مبل بود. خ یدسته  یرو کنترل
 .کردمی م گایاز جاش بلند شد و گفت: داشتم ن

 . خوام  ینم -

 دستش در رفتم.  ریکه از ز رهی کرد کنترل رو ازم بگ یسع ماهان

 . سایوا ی. جرئت دار کشمتی م رمتیبگ-

 ! یتون ینم-

 یکه صدا رهیکنترل رو بگ خواستی . م دیرو گرفت و کش نمیکه ماهان آست  دمیسمت اتاقم دو به
 بلند شد.  فونیآ

 برام اومد و رفت تا جواب بده. یاچشم غره ماهان

 .کنمی خواهش م  شناسم…ی نم  رینخ ستم…یلک من ن بله. ما-

 بود؟  یک-

 دونم گفت با آرمان کار داره.  ی: نم ماهان

 ه؟یآرمان ک -

 .ی: مالک واحد کنار ماهان

 ان؟  یخال یمگه نگفت-
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 ؟یبه ما بد یخوا  ینم یچا هیان  یگفت خال  یم ینع یآقا-

 . سایوا قهیپنج دق کنمی اآلن آماده م-

اهم رو  دانشگ یپزخونه خارج شدم و گفتم: فردا برو کاراتا دم بکشه. از آش رو رو اجاق گذاشتم یقور 
 انجام بده.

 اد؟ یامشب دوستت م ی: باشه. راستماهان

 آره. -

 بمونم.  ادی من ز ستی رسه درست ن یمشهد. دوست تو امشب م گردم ی : من بر مماهان

 ! گهیاعتراض گفتم: بمون د با

 مامان جون هم تنهاست.  زمی: عزماهان

 ؟ یای م یدوباره ک-

 .نیلرزش هم بش یپا  یکن یم  لیکنه و خربزه م یات م یبی غر نقدری: هر وقت بتونم تو که اماهان

رو گرفتم   الی شدم. شماره ل ینم نی ا فیمن حر نکهیپور بلند شد نه مثل ا یعادل فردوس یصدا  دوباره
 : د یچی گوشم پ یتو یخواننده ناشناس یکه صدا

 هیدوست پسر دارم مردن هی

 هیو رنگ  دیو سف سرخ

 کرد ی شاپ فرار م  یکاف بردمشیم

 رفت ی تا کجا م  یدون  ینم

 دوست پسر و نداشتم نیا من

 گذاشتم سرکارت

 رو  مشقام
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 : ها؟ الیل

 ها و -

 : عفت کالم. ماهان

 ؟ ییکوفت کجا -

 . دیرس میخواه گرید  یساعت مینمان کی: تهرانم عقشم. تو ترافالیل

 ؟ یحرف برن یتون  یمثل آدم نم -

 ندارم.  ینسبت  چیخوشبختانه با شما ه ی: دلتم بخواد عقشم ولالیل

 ؟ یایم یبا ک -

 .اری: سام الیل

 جا؟  نیا یار یاون شلخته رو م -

 ؟ یکنیم نی توه اری: شلخته داداشتته چرا به سامالیل

  یتکه گوشِت دراِز ب نیتهران! با ا یاومد اریبا سام یبا دو کلوم داداشم داداشم پاشد  یندار  ایتو ح -
 شه.  ینم  یحالل  یحروم  چیمصرِف تو، ه

 مشکلش کجاست؟  امیشه؟ گلم من فقط با پسر عموم دارم م یگفته حروم حالل م ی: ک الیل

 گه؟یست د شهیمنظورت از پسر عمو همون عاشق پ-

  ادی خواست ب ی م اری ست خوب من که داداش ندارم مث تو! سام شهیمنظورم عاشق پ قاً ی: دقالیل
 رد ننه بزرگ جون!من رو هم آو  عمو کاوه ام یخونه

 ؟ یکنیبا من صحبت م  نیتو ماش یتو اآلن دار  زمی عز-

 . برمیدارم از مناظر لذت م هی: نه بابا تو سواحل ترکالیل

 شه از سخنانت؟  ی م ض یکنارت نشسته و داره مستف اری و سام-
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 : آره چطور؟!الیل

 بود!  ت ها! از من گفتنشرفت رفته کف پا   یفهمی م  یبه مکالممون بکن  یتوجه هیگلم -

 گفت: به خدا خونت حالله. تی با عصبان الیل

 گلم. یبا-

 ی. واکردی شدم که قل قل م یبه اجاق گاز انداختم که متوجه قور  یاومد نگاه ی م زیول  زی جل یصدا
رو   یسر قور  خواستمی م دمی کش یرو خاموش کردم و نفس راحت رشیز عی ام ته گرفت. سر ییچا

 ! یکردم و گفتم: لعنت یاوخت و نالهبردارم که دستم س

 شد؟!  یچ-

 تو به فوتبالت برس. -

و  ختمی ر یبود. چا دهیجوش یام ته گرفته بود و حساب  ییرو برداشتم. چا یسر قور  رهیدستگ با
تو فکر بود و اصال    بیگذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم. ماهان عج ین یس یها رو تواستکان

 حواسش نبود.

 ه؟ یچ یبو نیا-

 . ادینم ییبو-

 !یتو دبه ترش  متیبنداز   دیآخرش با ره؟یتو رو بگ ادی م یته گرفت؟ ک  اتیدختر، باز چا-

 ادبم! یحواسم نبود داداش ب -

 . یبه خورد ما داد  دهیجوش یچا اد یم ادمی من  یاز وقت-

 نخور.  یخوا یاصن نم -

 ! کردمیمو گرنه نگاهشم ن دهیکه تشنمه خانم ترش  فیرو برداشت وگفت: ح  شیچا ماهان

 . مهیمن که تازه اول جوون یسالته زن ندار   ی. سیدیخودت ترش-
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 منه. یاول جوون  یدیگلم شما ترش ری خ-

 . ادیداره م الیهم با ل  اریسام  ی. راستدنهیبحث با تو مثل هوا کوب-

 ادیم  اریست! سام دهیفا یب  دنشیرو مزه کرد و گفت: اون آبه که تو هاون کوب اشیی چا ماهان
 کار؟ یچ

 رسن. یم گهیساعت د کی.. ناشیخونه عموا   رهیم  اری. سامانی اون م نیماشا ب-

 !میشام بهشون بد  یب دهیجوش  یچا انیشام درست کن زشته خسته و تشنه ب  هیپاشو باران برو -

  نیتا آخر دیساعت طول کش   کیگفتم و به آشپزخونه رفتم.  یبراش رفتم و باشه ا یغره ا چشم
 بردارم.  بهتایماه یبادمجون رو از تو

 ماهان.-

 بله.-

 لحظه.  هی ایب-

 اومد تو آشپزخونه و گفت: بله؟  ماهان

 رو به دستش دادم و گفتم: بشور! هادستکش 

 . یخسته نباش-

 ! نیآفر-

بابت ممنونش بودم.   نیاز ا شهی و هم کردی بعد از رفتن مامان و بابا تو کارها به هم کمک م ماهان
  بهیغر یکه صدا دمیچی ظرف م یکه شسته بودم رو تو  یی هاوهیخودش. داشتم م یبود برا ییکدبانو
بکن من    وربره در رو باز کنه که گفتم: تو کارت  خواستی . ماهان مدیچیخونه پ یتو فونیآ دیو جد
 .کنمی باز م 
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داشت   ومدهی! ندیگاومون هم زا ایاومد. ب ینم ییو صدا کردی رو برداشتم خش خش م  فونیآ
 ینداشتم نه گوش فونیداد. من از بدو تولدم شانس آ یم  اد هاش رو نشونقشنگمون استعد یخونه

 اش رو نه خودش رو! 

 دو سه. کی! الو الو الو ادیبله. صدا نم -

 . زمیباال عز ای شکل رو فشار دادم و گفتم: ب یارهی! دکمه داگهیبود د الی ل حتماً 

ختانه لباس هام مناسب  خوشب   کردم  یزنگ خونه بلند شد. خودم رو بررس یصدا  قهیاز چند دق بعد
بود؟!   یک گهید نیو نه ماهان اخم و تخم. در رو که باز کردم جا خوردم. ا کردی فرار م  اریبود. نه سام

ست شده بود. پوست   یابه رنگ قهوه  یعیرطب ی غ ای یع یکه به طور طب یاافهی ون بود با ق پسر جو هی
 کرده بود! خیفنجون قهوه  هی هی داشت. شب یلب جا یکم رنگش هماهنگ یاقهوه یهااش با لباس برنزه

 . دیبفرما-

 آرمان؟  یابروهاش رو در هم کرد و گفت: منزل آقا پسره

 آرمان! چه باکالس! اعه

 ه؟ یماهان از آشپزخونه اومد. گفت: باران جان ک یصدا

 .هیفکر کنم واحد بغل ری نخ-

 د؟ یشما تازه اومد-

 فت: دوستته؟با دستکش از آشپزخونه خارج شد و گ  ماهان

 پسره گفت: امرتون؟  دنید با

 ها رو به دستم داد. رو هل داد و دستکش من

 اشتباه اومدم. نکهیمثل ا-

 گه. یم نوی: بله. شواهد که اماهان

 بود؟ یک  نیکرد و رفت. در و بست و گفت: ا یمؤدبانه عذر خواه پسره
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 با آرمان کار داشت. -

 آرمان هم شر شده. نیا-

 ر سراغش رو گرفتن. دو نف  میاومد یاز وقت  هیدم چهارشاخحتمًا آآرمان  نیا گمیم-

. در ضمن  هیگفت اگر هم برگرده آدم خوب و قابل اعتماد یم ینع ی. فقط آقادونمی! نمدی: شاماهان
 . یدر و باز نکن  یسر وضع نیدوباره با همچ

 لباس هام  و کامالً بودم  دهیمانتو شلوار پوش ادیب  اریلباس هام نگاه کردم. چون قرار بود سام  به
 نداشتند. مرض ماهان سرجاش بود البته! یرادی ا چیمناسب بود و ه

 چشه مگه؟ -

 باران حواست به رفتارت باشه.  ستیمشهد ن نجایا-

 !یتو مرض دار  ینداره ول  نایمشهد و تهران و الس و گاس و ا-

ام هم د عمه به در  منطقش یمخالفت وجود نداشت ول یبرا یل یدل کردی صحبت م  یمنطق شهیهم
 . دیچی سالن پ یتو فونی آ یبار صدا نی دوم یخورد. برا یهم نم  الیبه درد دان چی خورد عمه که ه ینم

 کنه.  یخش خش م -

 دوستته.  گهی د یکی  نیرو زد و گفت: ا  فونیدکمه آ ماهان

دند. وارد خونه ش اریو سام الی شدن در، ماهان در رو باز کرد. ل  دهیکوتاه با کوب یقه یاز چند دق بعد
 مردونه دست داد و خوش آمد گفت.  اریا سام ماهان ب

کنم! سالم هم اضافه   یهم روبوس اریشد با سام  ینم ییکردم. خدا یروبوس  الی سالم و با ل ار یسام به
  یبرا نایاز ا یکی! نیکرد دایپ ییبود گفت: عجب جا  یکه پسر خوش برخورد و خاک اری اش بود. سام

 ور و اونور ببرم!  نیرو ا  الیشم لور نمجب قهیکن. دم به دق دایمنم پ

کردم و در همون  ییها راهنمارو به سمت اتاق  الیرنگ نشست. ل  یآب یهامبل یرو گفت و رو نیا
 . ریبه خ دنیگفتم: رس  نیح
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 رسه! ی! هرچند به قصر ننه بابام نم هیخوشم اومد. خونه خوب-

 .گهیماهانه د  قهیقصرتون فقط! سل-

 مونه؟ ی م  یشد که کنار اتاقم بود دنبالش رفتم. گفت: ماهان تا ک  یاتاقو وارد   دیرو کش  چمدونش

 هردومون مزاحمن.  یبرن برا میبفرست  دیدو شازده رو با نیا-

 ؟ یشام دار -

 گرسنه. شهیشکم پرست هم-

 ادِب قدر نشناس.  یآشپِز ب -

 *** 

دختر و   هیباز شد.  ماهان سوار آسانسور شدم. هنوز در آسانسور کامل بسته نشده بود که دوباره با
 بودند. ستادهیپسر کنار هم ا

نشست   یبه دل م  یداشت که به سادگ یاداشت. پسره هم چهره  یمهربون  یافه یبود و ق بای ز دختره
که  دادندیمارکش نشون م یهابود، لباس یجور  هیاش افتاده. چهره  یرو یاهی سا کردمی حس م یول

  یم یداشت به راحت ینیسنگ یهاهم داره تازه! چشم  یمال یمشکل اضافگ چ ینداره ه یمشکل مال 
پرپشت بودند رو بدم. وارد آسانسور   یابروها هیکه در سا یمشک یهاتونستم لقب نافذ رو به چشم

 شدم. ترک یبه ماهان نزد یشدند ناخواسته کم

 م؟ یر یکجا م  ی بگ  یخوا ینم  یر یام-

مجبور بود به باال نگاه کنه. پسره نگاه   دکری که با پسر صحبت م  یوقت  یداشت ول یقد بلند دختره
 همراهش لغزوند.  یه بود رومن ثابت نگه داشت یرو که تا اون لحظه رو اشیکم انرژ   یول نیسنگ

 .ادی دونم خوشت م ی. م زمیعز هیخوب ی: مطمئن باش جا گفت 

  یو رابطه اجتماع   ستندیکه باهم نامزد ن دادیدست چپ دختره نشون م یهابودن انگشت   یخال
 دارند.
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 ؟ یترس ی از آسانسور نم گهی: باران جان دماهان

سوار آسانسور شدم   نقدریا الیدو روز به لطف تو و ل نیا یو گفتم: تو  دمیاش پاشبه چهره   یگرم لبخند
 . ختیاش رنمونده؛ همه یباق  یترس گهیکه د

 . یه جا به جا شطبقه رو با پل  ستیات هر روز ب  یمی ترس قد ی: خوبه! نگران بودم که از روماهان

شد.   ریاس یشم مشک توسط پسر چ یبه زوج جوون کنارمون نگاه کردم. نگاهم به آسون  یچشم ریز
 شخص ناشناس ناراحت شدم. نیام در برابر ا ییشانس نداشتم نه اصال و ابدا نداشتم. از رسوا 

مع نباشند.  جتم نیکه ساکن ا کردمی . فقط دعا م رهی بتونه مچم رو بگ یراحت  نیبه ا کردمی نم فکر
 .کردی که البته درست فکر م  هیآدم حساب یلیکه فکرکرده ام خ  کردی حتما فکر م 

 یکه برا ینی جز جو سنگ یز یهم چ  لشیکنه دل یحرکت م شهیآسانسور کندتر از هم  کردمی م  احساس
 !دش یداشتم از نوع جد  یر ی خودم به وجود آورده بودم نبود. خوددرگ

  دیا. نبدمیدی بار بود که م نیاول یمجتمع رو برا نگی. پارکمیج شدکه متوقف شد همه خار  آسانسور
  کشیو تار ین یزم  ریز یرو از فضا  نگیاطراف پارک یو آب دیسف یهارنگ  یول بودی م یالب  ییبایبه ز

و   میفتماهان ر دیال نود سف نی خارج کرده بود. راهمون از هم جدا شد من و ماهان به سمت ماش
  نیدونستم رفتند. از اون ماش ی که اسمش رو هم نم ینی شبه سمت ما با همراهش  یپسر شکارچ

 !وفتادیدهنت آب م یزد  یم  نترنتیبود که تا اسمشون رو تو ا ییها

 بودمش. دهیبود؟! تا حاال ند یک گهید  نیکه فقط ماهان بشنوه گفتم: ا یطور  آروم

 . گهین دشما بود  یاون. تو طبقه  یاز مهمونا یکی ایهمون آرمان معروفه  ای-

رو   بی غربت شهر غر نگیماهان از پارک نیکردم با خارج شدن ماش یبغض از ماهان خداحافظ  با
  یپسر ناشناس با سرعت از رو به روم گذشت و خاک بلند شده اش رو یمشک  نیاحساس کردم. ماش

 !شعور یچادرم نشست ب

  یخارج شدم و به سمت کاف  نگی! از پارکرونی ب رفتمیخفه م یفضا نیاز ا دی مچاله شده بود با دلم
 با مجتمع نداشت.  یادیرفتم که فاصله ز  یشاپ دنج
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طرح   ی زهای . پشت مدیرسیبه گوش م  یمیمال کی موز یشدم، صدا کیتار مهی شاپ ن  یکاف وارد
 سفارش دادم. یشکالت  کیچوب نشستم و قهوه و ک

االن رو به   کهن ی. باور امد . سرم رو بلند کردمیرو مخ رو شن یآشنا ول  ییکه گذشت صدا یاقهیدق چند
کرده بود و  خکوبی صورتم م یو سردش رو رو  یخاکستر  یهاحرصم رو درآورد. چشم ستادهیروم وا

 لبش بود.  یرو یلبخند مضحک 

 نم؟ یتونم بش  یم-

 شه جناب، مزاحم نشو! یرو در هم کردم و قاطع و محکم گفتم: نه نم ابروهام 

 تونم باهاتون صحبت کنم باران خانم؟  یم  داد، نشست و گفت: لم یتحو یا گهید لبخند

.  یر یکه اجازه بگ  ییحرف ها نی... سوم، تو پرروتر از اری. دوم، نه خامهری اول، باران خانم نه و خانم آر-
 گم شو برو حوصله ات رو ندارم.  ستیمن ن  لیبودنت باب م نجایاالن هم ا

 باهات حرف بزنم سوتفاهم شده.  دیبا-

 . رمی نه؟! من م یر یمشدم و گفتم: تو ن  بلند

 باران! نیبرم که چادرم رو گرفت و گفت: بش خواستمیم

 ! تی خاص یب یو گفتم: ولم کن. کنه   دمیرو کش چادرم

 بذار باهات حرف بزنم. سایوا-

 که از دستش رها شد. دمیچادرم رو کش تی عصبان با

 . یذارم بر  یجلوم رو گرفت و گفت: نم الیدان

 چینبود. ه یاون موقع ماهان  یول  کردی ماهان کمکم م شهیکنم؟ هم کاریچ د یدونستم با ینم گهید
 ام رو گرفته بود.  قهی بیخودمم نبودم مثل قبل که به خودم کمک کنم. خوف شهر غر  یکس نبود. حت

 .کنمی هام رو بستم و گفتم: خواهش م  چشم

 نه!-
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تونم وقتتون رو   یلحظه م هیگفت:   دمیدی رو نم اشافه یق الیشونه دان یست گذاشت رو د یکی
 رم؟ یبگ

بودم. اون لحظه برام سؤال شده بود که  دهیشن شیپ قهیبود که چند دق یدیجد  یهمون صدا صدا
 کرد؟ ی م کاری چ نجایا

 د؟ یشناس یرو م شونیخانم، شما ا-

حال و هوا حالم به هم  نی. از ا ییپشت رسوا ییبگم رسوا دیبا یدونستم چ ینگفتم نم  یز یچ
 . خوردیم

 ؟ یعشق من  یوص لیتو وک -

 .ستمیپرخاش گفتم: من عشق تو ن با

 .دی گفت: آقا مزاحم نش الی به هم انداخت و به دان  یناشناس نگاه پسر

 . نمتیبی م-

  نیا ریز یدونه چه موجود یکه رفت پسر ناشناس گفت: چند تا چند تا؟ واقعًا که نوبره! خدا م الیدان
 پنهون شده. اهیپارچه س

  ازیکارت منه هر وقت به کمک ن  نیرو در آورد و به سمتم گرفت: ا یکرد و کارت  بشیتو ج  دست
 .دیبه هم زنگ بزن  دیداشت

 شماره دادنش! نیو نه به ا زشیتند و ت یبه جمله  نه

.  کردیم  رمیرفتارش تحق  نیپسر با ا نیشد. ا  تی به عصبان لیو تبد  دیبه اوج خودش رس امی آشفتگ
جرئت نکرده بود به باران شماره    یکس چیبده. تا حاال هکرد و بعد خواست شماره   نیاول بهم توه
تو ذهنت رو   یهاهمه شماره   چ،یخودت که ه یبشورمت بندازمت رو بند که شماره   نیبده. همچ
 . یکن  فراموش

 آرمان.  رادی . روش نوشته شده بود: هرو ازش گرفتم و بهش نگاه کردم کارت
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رو   ختمی کارتش رو از وسط پاره کردم و ر م وزد یپسر ناشناس بود. لبخند ن یآرمان مشهور ا پس
 از شما کمک خواست؟  یسرش و گفتم: کس 

! به یبرپا بود. کالً شسته شد و رفت رو بند حاال بمون تا خشکش   یکنارش رد شدم تو دلم عروس از
 ه! ات شماره بدعمه

  هیبعد از چند ثانشدم و دکمه آسانسور رو زدم.   یکردم. وارد الب یشاپ تا ساختمون رو ط  یکاف  فاصله
از کنارم رد شد. مگه   تی. با عصبان دمیدر آسانسور باز شد که همون دختره دوست دختر آرمان رو د

به من چه  صالً ولش ا نجا؟یدختر ا نیشاپ بود و ا یباهم باشند پس چرا آرمان تو کاف  دینبا هانیا
 فضول مردم که نبودم! 

 !ه؟یچکه معلوم نبود فازش  یشد فکر نکنم به کس یم

 شد!  یشد؟! م یم

 سوم فصل

 ال« یبه نام ل  یعیطب یدهی»پد

در آسانسور باز شد و وارد خونه  هیهفدهم رو زدم. بعد از چند ثان ییآسانسور شدم دکمه طال سوار
 مشغول نظافت خونه بود. شهیمثل هم الیشدم. ل

رو   ی. جارو برق نمیبهوا رو ب   یتونستم گرد و خاک معلق تو یم  یبود، به راحت دهیرو کش هاپرده
 جوابم رو نداد.  یرو صدا زدم ول   الیکردم و ل یا. سرفهکردی و جارو م دیکشیم

 . الیرو خاموش کردم و گفتم: ل  یبرق جارو

 هدفون دارم؟  ین یبی نم  ؟یرو برداشت و گفت: کور  هدفونش

خونه رو   گاین  اگی. نیخواد جارو کن   ی! نمزهیدوباره سرفه کردم و گفتم: خونه که تم ستادم،یا صاف
 !؟یکرد کاریچ

هام رو سوزوند رو   هیکه ر یهام فرستادم. اگه دود هیرو به ر   زیمثالً تم یرو باز کردم و هوا هاپنجره
 بود.  یخوب  یسانسور کنم هوا
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 . میزنی : اگه به تو باشه که کپک مالیل

 ؟ نظمم یمن ب یگ یم یاالن دار  یعن یرو انداختم، رو مبل نشستم و گفتم:  چادرم

 .نیهم یاکم شلخته هی. فقط یستی نظم ن یحرف رو زدم؟ تو ب  نیا ینه، من ک-

 .ستم یشکر کنم که مثل تو ن  دیمبل رو برداشتم و گفتم: بهتر، خدا رو با  یرو سیخ یهاپارچه 

 م؟یبخور   یرو برداشت، به سمت آشپزخونه رفت و گفت: شام چ پارچه

 !؟یمگه درست نکرد-

 : نه. الیل

 م. داد امکی بهت پ-

 نزدم.  میدست به گوش شبی: من از دالیل

 . ستید ن ب ینگاه بنداز   هیاون ماسماسک رو -

اپن  یشد که رو  ییهانگفت و مشغول پاک کردن قاب عکس  یز ی باال انداخت و چ یشونه ا الیل
 بودند.

 . رهی شام به گ  هیولخرج بگو   اریرو روشن کردم و گفتم: پس به اون سام ونیزیتلو

روش خاک   یکه حساب اشی مشک یپرتاب کرد. گوش نکیس یرو تودستش  پارچه  فیکث ِدختر
 زنگ زد.   اریو به سام دینشسته بود رو برداشت، به لباسش کش

. کجا؟! جلسه؟! میالزمت دار ییفقط بگو کجا  یبه من جواب پس بد دیشما نبا  ریخ  ؟یی: الو کجاالیل
 اصالً به من چه؟ یخوب هر جا هست

فتنشون نبود. که اصالً الزم به گ زدی م ییهاحرف  شهی بود هم یجور  نیهم  الیصحبت کردن ل  طرز
 .یساعته سرکار  هی ید یفهمی م زدی آخرشم که خوب باهات حرف م

هام رو فراموش   یناراحت یو به راحت کردمی رو دوست داشتم، باهاش احساس آرامش م   تشیشخص
 . کردمیم
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 افکارم پاره شد.  اشده یبلند و کش یصدا با

 خودم کنار قبرت کاج بکارم. خداحافظ.  یمشهد؟ اله  یرفت  یجا کاشت  نینکن. ما رو ا یشوخ  مشهد؟!-

 گفت؟  یچ-

 ؟ یتو گوش نداد یعنی-

 .کنمی استراق سمع نم  امی نه. من بچه خوب-

 کم چرت و پرت بگو!-

 گفت؟  یخوب چ-

 اش رو برده مشهد. سه نقطه  فیزده نگو جناب تشر  بشیرفته مشهد. از صبح غ-

 . شمیرو بذار کنار برو غذا درست کن که دارم تلف م  یس تنبلخوب پ-

 بانو نوبت شماست، پاشو من حوصله کل کل ندارم.  ری خ-

. با حرص  کردی ورزش م  دیبود. اگه داشت که تا خود صبح فکم با نیکل کل نداره اوضاع ا حوصله
 ها با تو. ظرف  یبلند شدم و کوسن رو به طرفش پرت کردم و گفتم: زرشک ول

  یقیباعث شده بود دقا الیبه دست و صورتم زدم. کل کل کردن با ل  یم رو عوض کردم و آبها لباس 
  یروز یرو به پ  ییرسوا یبا چه ترفند  دیدونستم که با یام رو در برابر آرمان رو فراموش کنم. نم ییرسوا
  نیو ا  دمکریکارتش رو بهش شادباش کرده بودم احساس شکست م  یهاتکه کهن یکنم؟ با ا لیتبد
 شده بودم!  وونهی. دکردیم تمیاذ

پارچه   نیا  ریز یدونه چه موجود  ی سرم تکرار شد: چند تا چند تا؟ واقعًا که نوبره! خدا م یتو حرفش
 پنهون شده. اهیس

از   میتولد هفده سالگ هیام که هدرو تکون دادم تا از افکار مزاحم راحت بشم. دست بند نقره سرم
  ال،یجعبه جواهراتم انداختم، از اتاقم خارج شدم. ل یآوردم و تو رونیدستم بطرف ماهان بود رو از  

 . کردی نگاه م ونیزیمبل لم داده بود و تلو یخونه رو یخسته از کارها
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 . دیچ یپ فونیآ یکتلت شدم که صدا ری گفتم و مشغول آماده کردن خم یدینباش خسته

 در رو باز کن. -

 دت باز کن.گفت: خوناواضح  ییتو دهنش بود با صدا کنترل

 ؟یا! کر شدم. اون کنترل رو هم تو دهنت نکن. مگه بچه گهی. پاشو دفهیدست هام کث -

 چشم مامان جون.-

در  هی نگاه کرد، چند ثان رونی به ب  یو به سمت در رفت خم شد از چشم دیپوش  ییو مانتو یروسر 
 ه؟ یشگله کرخوپس نیو گفت: ا  دیموند ناگهان با شتاب به سمتم چرخ یهمون حالت باق 

 ه؟ یدونم بابا. چه شکل یچه م-

 اجاق گذاشتم.  یرو رو تابهیماه

 : خوشگل. الیل

 داره. کاری چ ن یباز کن در رو بب-

 .ر یدر رو باز کرد و گفت: سالم خوش به خ  الیل

رو هم  یخراسان رضو   یآبرو چ،ی ه هخودش ک یهول به شه آبرو نی. اسپارمشی به خودت م ایخدا
 بره.  یم

 . ستندیاالن ن د،یآرمان بد یبسته رو به آقا نیا . خانم: سالمپسر

 ه؟یآرمان ک -

 تون.  هیهمسا-

 ه؟یچ  لشیفام-

 گفتم خانم، آرمان. -

 .کهیآرمان که اسم کوچ د؟یآقا؟ من رو خر فرض کرد  یچ یعنی-
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 آرمانه.  راد،یرهی ام تون،یهمسا لیفام-

 . حیصح -

 مونه؟ ی آرمان همسا نی رحس ی تر گفت: ام آروم

 پسر فرار کنه. یهاوش ت از گنتونس  صداش

 خانم. فقط تشابهه.  ری نه خ-

 به سالمت. -

 بود؟!  یک نیخدا ا یرو بست و گفت: وا  در

 قًا؟ یدق یچ  یعن ی ری به گم؟ سالم خوش به خ ی! آخه به تو چ؟یپرسی از من م -

 بگم سالم خوشگله که حرفم رو خوردم.  خواستمی : م الیل

 . ییای ح یتو بازم ب  هاریب  فیتشر نیاگه آسمون به زم یعنی-

درشت،   یاقهوه یهاصورتش بود. چشم  یکمش رو هیبلند که  ییخرما یخوشگل بود. موها یل یخ-
با چه  یدی تو آسمون ها. ند بردی بود. المصب صداشم که آدم رو م  غهیو چهار ت ستیصورتش هم ب

 .زدی حرف م یاجذبه

نگفتم. قاشق دستم رو به سمتش   یز ی چمورد  نیبوده. در ا یاطرف همون پسر قهوه زدمی م حدس
در مورد پسر مردم   یتو وجود تو جمع نشده، دار  ایذره ح  هیپرتاب کردم و گفتم: خجالت بکش! 

 .یکنی صحبت م 

 صاحب دار شدم رفت.   زم،ی حرص نخور عز-

 . ایح  یب  دهیگفتم: دختر ترش کردمیها رو آماده مکتلت  یحال  در

 شه؟  یم اتیحسود ه؟ی. ها چریادِب پ یآشپِز ب -

 ؟ یکن  کاری چ دیاون زبونت رو غالف کن. گفت با-
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  رادی ه ریخارقان آها ام  ارمانیپاکت گنده به قول خودش بسته رو به هم داد گفت بدم به آرمان،  نیا-
 آرمان.  رادیه  ری اسمش تو حلقم، ام

مهرداِد  هی کا. چه متزمی رو به هم نشون داد و بلند گفت: از طرف مهرداِد ُاستاد به دوست عز پاکت
 ؟ یکشیرخ م چرا ُاستاد بودنت رو به گه ید قتهیاستاد! اگه رف

 رو بستم و گفتم: ُاستاد؟!  تابهیماه در

 جا نوشته.  نیآره ا-

 . نمیبده بب -

خط خرچنگ قورباغه   هیاجاق رو کم کردم و پاکت رو ازش گرفتم. روش با  ریدست هام رو شستم، ز 
 . زمی ستاد به دوست عزنوشته شده بود: از طرف مهرداد اِ 

 اده. ِاست لشیسواد ِاستاد، نه ُاستاد. فام یب-

 .ست ین لیمگه استاد فام یهم مثل خودشه. خاص! ول  لشی: فام الیل

نظر داشت تا پاکت رو به آرمان  ری آرمان رو ز یخونه ی و چهار ساعت از چشم ستیب الیل شبید از
 کرده بودم.  ریگ  یبد بدبخت یتو. نهی بده و به قول خودش دوست مهرداد ِاستاد رو بب

از همون لحظه پاش رو کرده بود   الیچهار عصر بود که آرمان به واحدش اومد. ل  یهاساعت  عاقبت
چرا من دوستش شده نگاش کنه.   یبرم پاکت رو بهش بدم و خودش از چشم د یکفش که با کی یتو

 . کردمی م باهاش کات دیمونده بود؟ با یمون باق یدوست  یبودم؟! اصال چه جور 

 چادرم رو سرم کردم و گفتم: هلم نده، رفتم بابا.  

 . یباز گفت: بابا  شیبا ن الیل

تونستم رفتارش   ینم رفتمیدر ثابت موند. اگه االن م رهی دستگ یدر رو باز کنم که دستم رو خواستمیم
 . نمی. نه، من اون رو نب نهیکنم؛ افکارم رو کنار زدم بهتر بود فعالً من رو نب یو تالف ر

 رم خودت برو.  یمن نم-
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 !؟یشد؟! کانال عوض کرد یچ-

 ِاستاد به تو گفته نه به من.-

 دودکش نشو باران!-

 دودکش نشدم، خودت بهش بده. -

  یاوقات م ینداشتند. فقط گاه  یوجه تشابه چیکه ه کردی استفاده م ییهاه یبود تشب  عادتش
  دمیکنم. خودم اصال نفهم  دایپ الیل یهاه یمشبه و مشبه به تشب نیمشترک ب  تی خصوص هیتونستم 

 گفتم. یچ

 نداره. یپاکت اصالً به من ربط  نیرو به دستش دادم و گفتم: ا پاکت

 . یتاب پرستانه ات رو، رو کنآف  یخواد خو  یگفت: باشه نم بمی و عج  یمتعجب از رفتار ناگهان الیل

 مبل نشستم و گفتم: برو!  یرو به دستش دادم، رو چادرم

 . رمی بابا، م  رمی کرد و گفت: م مرتبرو  اشی روسر 

 همه جبهه گرفتم؟ نیاز خونه خارج شد. چرا ا هیعرض چند ثان  در

گرفته  دهیرو ناد لیهم وجود داشت و من دل  دیوجود نداشت. نه، شا یلیبود؟ دل یمگه اون ک اصالً 
ثل اجل  پ مشا   یکاف یبعد نگاه من رو شکار کرد بعد تو میدیآسانسور هم رو د یبودم. اولش که تو
 معلق ظاهر شد. 

 پنهون شده.« اهیپارچه س نیا ریز یدونه چه موجود یتا چند تا؟ واقعًا که نوبره! خدا م »چند

 بکوبونم. واریوست داشتم سرم رو به دقدر تو سرم تکرار شده بودند که د ن یجمالت ا نی! ایلعنت

 که دور به نفع من به شه. دمکری م  یکار  هی دیبا  ا ی کردمی روانشناس مراجعه م هیبه  دیبا ای

  یذهنم آرمان رو وارد باز  یمن تو یدور؟! احتماالً اون االن همه اتفاقات رو فراموش کرده ول کدوم
 خودم کرده بودم.

 .میدار  یگر یج هیهمسا نی همچ یکلک نگفت یا-



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

45 
 

 آرمان؟  باز

 . یحرف بزن ین یبی که م ییدر مورد پسرها یجور  نیا  ستیمهم نبود که بگم. چند بار بگم درست ن -

 مختصرم، گفت: رفت.  یتوجه به سخنران  بدون

 رفت؟!  یگفتم: چ کردمیمانتوم رو باز م یهاکه تند تند دکمه یحال  در

 .گمیرو برداشت و گفت: االن بهت م  اشی گوش

 . دیچیخونه پ  یآهنگ رفت مسعود صادقلو تو کسی میر

 خوند:  ی آهنگ م و همزمان با  دنیتند آهنگ شروع کرد به رقص تمیبا ر الیل

 دِل من رفت  رفت

 شه در رفت  یمگه از دست نگاهت م 

 ترسه تو رو آخر بده از دست ینفر هست که م هی هست

 من  ِش ی پ یمون  یبگو م وونهیدِل د با تو آرومه بارونه

 تو قلبم یآخه دوست دارم عاشقتم رفت 

 تو بمون واسم یگم شدم یمه یهمون ن تو

 حساسم تو  رو یدونن تو عشِق من یهمه م 

 تو بمون واسم یگم شدم یمه یهمون ن تو

 رو تو حساسم پس بمون واسم  یدونن تو عشِق من یم همه

 ! گهیبسه د-

 !؟یها! خوبرو ماهواره  یرو قطع کرد و گفت: امروز باران رفت  آهنگ

 سرم گذاشتم و گفتم: نه!  یرو رو دستم
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 آره.  یحالت رو جا م   یدونم چ ی: من م الیل

 *** 

 ابونیبه پاساژ اون طرف خ   یکشش خاص  هی. میکردن از پاساژ خارج شد دیساعت خراز سه  بعد
 . کردیم پنچر شده بود و غر غر  یحساب  الیداشتم. ل

 دارم.  نیبنز  گهیدو سه پاساژ د ی من که هنوز برا ؟یش  یخسته م دیتو از خر یمن موندم چه جور  -

دوباره   یباران را جان دیخر کندیرا زنده م دهیپوس یهاحال گفت: همان طور که خدا استخوان  یب الیل
 . بخشدیم

 ؟یشهرباز  میبر-

 نا؟ ی دستش اشاره کرد و گفت: با ا یهالون ینا به

 آره. -

 .می کن حیتفر میکنی شه وقت نم  یدانشگاه شروع م  گهیدو روز د میکم خوش بگذرون هی میبر-

ه تهران فراموش کرده بودم. حداقل  گورشده باعث شده بود کال هدفم رو از اومدن بآرمان گوربه نیا
 خدا! یتونستم با درس و دانشگاه از دستش راحت شم! وا یم

 چهارم  فصل

 «یامروز  یهاو مزاحم  دیجد »دوست

  یجلوه خاص  یشهرباز  ی. شب شده بود و نور پرداز میبود یشهرباز  یساعت رو به رو میاز ن بعد
 . دیرسی و داد از هر طرف به گوش م  غیج  یداشت. صدا

 تو پاهامه. یهنوز خستگ م؟یبخور  یاول بستن-

بود مجبور   دیخر یهالونیفقط چون دست هامون پر از نا میگرفت  یف یق یکردم، دو بستن  موافقت
 .میمسقر ش ییجا هی میبود

 رو اون چمنا.   میبر-
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ود  گرفته ب یرو افق  اشی بود بستن ری درگ یحساب  اشی با بستن الی. لمیکردی به شونه هم حرکت م شونه
 دستش داشت.  یهالونینا  ییدر جا به جا یو سع

  کردمی شلوغ بود، احساس م  یلیخ  ی. شهرباز کردمی م یطراف رو وارسو ا خوردمی رو م  امی بستن  آروم
 .کنمی ذره حواسم پرت شه خودم رو گم م هیاگه 

پشمک  می بگم بر الیهوس پشمک کردم سرم رو چرخوندم تا به ل  یاپشمک بزرگ دختر بچه  دنید با
 دختر برخورد کرد.  هیبا   الیکه ل میریبگ

  یبود. دختره هم بستن دهییهم به مانتو دختر رو به روش چسب یاز دستش رها شد، بستن  هالونینا
 زد. الیبه ل  میرو مستق اشی داشت، تعارف نکرد و بستن

وت به هم نگاه اتفاق افتاده بود. هر سه مون مات و مبه هیتر از ده ثانکم یها تواتفاق  نیا همه
 خنده.  ریو دختره زدند ز  الی. ناگهان ل میکردیم

رو   امی که بستن یاومد. در حال یهاشون اشک ماز چشم الیدختره و ل  یهم خنده ام گرفته بود ول من
 . بردمی لذت م یو از منظره پر بستن  کردمی هاشون نگاه م افهی . به قزدمی م سیل

 ختره زد و گفت: دمت گرم!ونه دبه ش یاضربه   الیل قهیاز چند دق بعد

 کرد و گفت: تو هم. لیاش رو به لبخند تبدخنده  دختره

داشتند  یجور  نیا هانینبود که ا یخنده دار   یلیخنده. از نظر من که اتفاق خ ری دوباره زدند ز باز
 .دکردنی مصرف م  یکالر 

 . دیش  یمضمن مدچار پادرد  یجور  نیا دینیاون جا بش  دیبر دیبخند نیخوا  یاگه هنوز م-

  یپر از بستن یها. لباس میها رفترو برداشتند هر سه به سمت چمن نی زم یرو یدهایخر ال یو ل دختره
ها نشسته بودند و چمن  یام تموم شده بود، دنبالشون رفتم. رو یشون هم اصالً مهم نبود. بستت

 آدم مزاحم کنارشون نشستم. هیمثل  زدندی حرف م

 د؟ یکنینم  یخودتون رو معرف -
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درهم هم رو  یهادختِر مزاحم با اخم  نینام دارم. ا الیدارم ل فیتشر یاه یدختر پا ین یبی من رو که م-
 . زنندیهم مردم، باران صدا م

 رو به دختره گفتم: خوشبختم. الیتوجه به ل  بدون

 منم سهام. -

 بدبختانه خوشبختم. -

 باشه. دهیتو آب نمک خواب ال ید که لوما  ینم ادمی کردم ی فکر م یخنده. هر چ ری دوباره زدند ز باز

بود که عزممون رو   ازدهی یها. ساعت میرو شخم زد یهمه شهرباز  باً ی و تقر میخوشگذروند  یسها کل با
 .میرو تنها گذاشت  یو شهرباز  مونیدوست تهران  نی و سها اول میجزم کرد

شده بود.  ش ی ش  یحساب الیبود و با ل  یتا بهمون سر بزنه. دختر خوب میخونمون رو بهش داد آدرس
 میکردی حد در انتخاب دوست دقت م نی. در امیرد کرد ال یمن و ل یاصرار کرد که برسوندمون ول یلیخ
 !یعنی

باالخره   قهیاومد. بعد از چهل و پنج دق یخوابم م یکه شلوغ بود، حساب  کردمی نگاه م ابونیخ به
پولم رو    فیتر بود کبارش از من سبک  الیبود. ل دیرو حساب کردم. دستم پر از خر  ی. تاکسمیدیرس

 . میبر  ایب  فت،یتو ک یخواد بذار   یگرفت و گفت: نم

داشت   الیبود. ل  یدکمه آسانسور رو فشار داد. خوشبختانه آسانسور تو الب  الیل م،یشد  یالب وارد
بود. همزمان با باز شدن    یدستش هم چند تا تراول پنجاه یو تو شمردیرو م فمی داخل ک یهاپول

  یقرار  هیبود من که عاشقش شدم دوباره هم  یر ی گیجون عجب ج یگفت: سه الیدر آسانسور ل
 ذارم.  یم اش باه

پول و تراول ها از   فیهول شد و ک دنشونیبا د الیبودند. ل ستادهیآسانسور آرمان و استاد ادر  یجلو
 دستش افتادند و کف آسانسور پخش شدند. 

و تراول ها رو جمع   فیدستپاچه ک الی . لکردینگاهمون مبا اخم آرمان  یخنده اش گرفته بود ول استاد
 داخل. میو رفت . در واحد رو باز کردممیکرد. از کنارشون رد شد 

 کنن؟ یفکر م  ی: حاال اون پسرا راجبمون چالیل
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 بکنن؟  یفکر  دیچرا با-

  ییبار معنا گمیداره م ییبار معنا ی ل ی: ساعت، دوازده شب، اون همه پول، اون جمله من، خوب خالیل
 بدبد ها! ییبار معنا یعنی

بکنن برن ذهن منحرفشون رو   یکنن فکر  یم  خودیگذاشتم و گفتم: ب نیزم یرو  دهایشدم، خر  یعصب
 شست و شو بدن. 

مطمئن بودم  گهیقرار گرفتم و االن آرمان ازم جلو افتاده. حاال د یباز  هی  یتو کردمی م  احساس
 دارم.  یر یخوددرگ

مجبور    الیروز دانشگاه بود و من و ل   نیسپردم. فردا اول یدست فراموشآرمان رو به از چند روز  بعد
.  میبودن رو بشور  یکی با خاک و خول   یکه حساب ییهارو جبران کنبم و لباس   ییاسشونبود لب  میبود
ها که لباس  یل. در حا دمیخندیم  شیهایبار به مسخره باز  کی قهیزل زده بودم و هر چند دق الیبه ل
 خوند:  یم دادی فشار م شیهادست  نیو ب ر

 داره! یها چه کفلباس  نیداره؟/ ا یو بساب چه حال  بشور

 از ما بهترو داره. اینداره/ اگه دن یحال گهید دستم

 داره! ییهات عجب پوال بیج یداره! / تو یو بساب چه حال  بشور

 نداره!  یپولتو    بیبهتر از ج ایداره!/ تو دن یف یها عشق و حال چه کپول  نیا با

 شلپ شلوپ شالپ.  یهو یها

 ه یعال  ای دن یای/ با دستم راه ب هیدلم با تو های آب باز  نیا یتو

 شعور.  یمزخرِف تنبل ِب یِ چنگ زدم که شمرده گفت: گدا سمیخ یهاپول به

 بدبخِت بد صدا. ِف یکث-

  یل یم خخودت ببر کمرها رو  لباس  هیبق  الیگفتم: ل کرد،یخم و راست شده بودم کمرم درد م  ادیز چون
 کنه.  یدرد م
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بساط بشور و بساب    دیهر روز با  الیهم برامون دردسر شده بود. به قول ل ییخراب بودن لباسشو نیا
 قصد نداشتن حاال حاال ها به دادمون برسند! یول  ی ندگینما می. زنگ زده بودمیانداختی راه م

جفت چشم   هینگاه کردم که با  رونیبه ب  یحموم خارج شدم که زنگ خونه به صدا در اومد. از چشم از
  ینتون  یات کج شه، ناقص شبشر ول کن نبود؟! زنگ بزن انگشت سبابه  نیو شدم. ارو به ر یخاکستر 
 !یر ی بم یدق کن یکار کن  اتی با گوش

 . یبلند صحبت نکن  الیگفم: ل  آروم

 . شنومی نم ؟یممکن گفت: چ  یتن صوت  نیبا آخر الیل

شده بود. لباس هام مناسب بود. با خشم در رو باز    ترشی زنگ ب یصدانشه! خفه   الیشکرت! ل ایخدا
 آدرس خونه من رو به تو داده؟ یالمغز  وبیها؟ اصالً کدوم مع ؟یخوا  یم  یکردم و گفتم: چ

 دمیجد یدر خونه  یرو به رو الیاز حضور دان  تربی بود. اون لحظه عج  ستادهیا الی کنار دان آرمان
 د. کاو آرمان بومتعجب و کنج  یهاچشم

 باهات حرف بزنم.  دیات رو رد کن بره، با یتهرون هیحام  نینثار آرمان کرد و گفت: ا یپوزخند لایدان

رو   یمشک  یدو گو یبرتر   یلغزوندم؛ به راحت یخاکستر  یهاچشم یرو یمشک یهارو از چشم نگاهم
 احساس کردم. المصب! الیگون دان نهینسبت به نگاه آ

بد و بدتر   نینداشت. از ب  یترسناک بود، اون حد و مرز  الیدان  ینداشتم ول یش هر دوشون دل خو  از
  یمغزم رو جمع کردم، اسم آرمان چ یهابه فکر داشت. همه داده  ازی رو انتخاب کردم، انتخابم ن  یکی

 بود؟

  یچ یفهم ی خوام باهات صحبت کنم. م  یمزاحم رو رد کن بره. م نیگفتم؟ ا یچ یدی: نشن الیدان
 گم؟یم

محترم رو   یآقا نی. جواب ادی ش یداخل! خسته م دی نبود! گفتم: شما بفرما  زیاصال جا گهید لمأت
 دم.  یخودم م

 به سمتم اومد که گفتم: تو کجا؟!  الیدان
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 . دیبه آرمان گفتم: بفرما رو

. بار نوبت اون بود که ارتباط رو پاره کنه  نینازک برقرار شد، ا یچشم هامون ارتباط  نیب یالحظه  چند
 بهشت رضا!  رفتمی داشتم رسما م یوا

وجودم   امیمتر  یروح از چند سانت کیمثل عبور  یرو ازم گرفت، از کنارم گذشت. حس ناگوار  نگاهش
 به شه.  یطوالن ادیاجازه نداد ز الیوجود دان  یرو گرفت ول 

 ؟ یدار  کاریچ-

 داخل. امی ب دی: باالیدان

که مهمون دارم پس شما   ینی بی تم و گفتم: موارد شه که دستم رو به چهارچوب گرف  خواستیم
 َکنت.  یبدرود آقا ،یکنی نم  یجسارت  نیهمچ

  انمیبا همه اطراف الیکنه. دان یروز یاحساس پ  یپسر انگلستان نیا خواستمی رو با آرامش بستم. نم در
 من نه. یبود ول  ییمو طال هیچشم رنگ کیفرهنگ متفاوت بود. اون  هی ه،ی متفاوت بود اون زاده 

من   یبرا ینداشت ول  یر یاون تاث یبرا  دیاش نداره شاعالقه یرو  یر یکه فرهنگ متفاوت تاث گفتیم
 نبود!  یها آدم درست نیداشت. عالوه بر ا

 شدم.  رهی آرمان خ ین عی یدادم و به نقطه نامناسب هی به در تک ینسبتًا طوالن  ینبود که مدت حواسم

 راد«ی رهی»ام

  ،یمشک یهاکفش  دمیدیدر آسانسور م یاز خودم رو یاضح اون  ریتصو دم،یبه موهام کش یدست
 شد.  میدو ن  رمیبا باز شدن در آسانسور تصو ،یشلوار کتان مشک 

  وندیبه هم پ میباعث شد. ابروها شی چند روز پ ییطال یصاحب موها دنیرو بلند کردم، د سرم
 رو درهم کرد.  شیاز صورتش رد شد و ابروها حشی بخورند. لبخند مل

  یطبقه ساکن بود. نه حام نیا یتو اهیس یبودنش ناواضح نبود، گربه  لیخارج شد. دل نسورآسا از
 نی تفاوت از کنار ا یکه ب داد ی موندم اجازه نم  یباق  رتی قطرات غ نیآخر یبودم و نه مزاحم ول
 برخوردها عبور کنم. 
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  اهیگربه س  نیبدم اتونستم اجازه   یآسمان بود، نم یو پنج طبقه  ستی پدر من پشت آپارتمان ب اسم
 کنه. جادیخراش ا  شیرو

 خوام!  ی گفتم: معذرت م اهیو رو به مهمون گربه س دمیچرخ

 رو چرخوند و گفت: بله؟   سرش

 د؟ یآزاردهنده خاتمه بد یهامزاحمت  نی به ا دیشما قصد ندار-

 زد و گفت: باران چه قدر طرفدار داره! یپوزخند پسر

 نداره سرت تو کار خودت باشه. یط به تو رب  دل برده؟ ومدهیادامه داد: ن هیکنا با

  نگیمجتمع، از پارک نیطبقه و همه ا نیدادم و شمرده گفتم: واحد اون دختر، ا هیکنارم تک وارید به
 .یقانع شده باش  دوارمیداره. ام تا پنت هاوسش تو محدوده منه و به من ربط اشی چند صد متر 

 : فرض کن شوهرشم.پسر

 شوهر استقبال شده باشه.  نیبل از اکه دفعه ق ادینم  ادمی-

از داخل خونه   یناواضح ی. صداداشتی زنگ بر نم  یکه حاال مزاحم بود دستش رو از رو  یمهمون
 یالمغز  وب یها؟ اصالً کدوم مع   ؟یخوا یم  یگفت: چ  اهیدر باز شد و گربه س  هیاومد. بعد از چند ثان

 آدرس خونه من رو به تو داده؟

باهات حرف    دیات رو رد کن بره، با یتهرون هیحام نی و گفت: ا دیم پاشبه رو یلبخند مضحک  پسره
 بزنم. 

مزاحمش هل   یرو به رو اشرهینگاه خ  اهیکه به هم نسبت داده بود اصالً جالب نبود! گربه س یلقب
 ه بود.داد. به فکر فرو رفت

 گم؟ یم یچ یفهم ی خوام باهات صحبت کنم. م  یمزاحم رو رد کن بره. م نیگفتم؟ ا یچ یدی: نشنپسر

. جواب د یش یداخل! خسته م د ینگاه خوش رنگش رو به هم دوخت و گفت: شما بفرما اهیس گربه
 دم.  یمحترم رو خودم م یآقا نیا
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رو شروع کرده بودم، مجبور   یباز  نیشده بود. خودم ا ی از اندازه جالب و باور نکردن شیصحنه ب  نیا
 ام خورد.  ینیبه ب یو سرد  نیریعطر ش  یبوکنم. از کنارش گذشتم،    یرویبودم از حرفش پ

 روشنش با واحدم متفاوت بود.   ینقشه واحد خودم بود، تنها دکور آب هیواحد درست شب ینقشه

بود به همراه دوست   اهیها رو برداشتم. گربه ساز قاب عکس  یک یکس بود، اپن چند قاب ع  یرو
  ییخودنما شی آب یعسل یهاچشم  صورت پسره هم فقط  یداشت و تو یاپسرش، دختره چهره ساده

 . کردیم

کردم، دستبند رو   میقرار داشت. قاب عکس رو سرجاش تنظ یانقره  فیقاب عکس دستبند ظر کنار
 م.برداشتم و نگاهش کرد 

دستبند سرد با   یکتم فرو کردم. سرد  بیج یدر واحد هول شدم و دست هام رو تو یصدا دنیشن  با
 رو برگردونم؟  نیا یال چه جور اشت. حا تضاد د بمیدرون ج یالتهاب و گرما

 یاشده بود. تک سرفه رهی به من خ یخنث  ی با نگاه اهیس ی. گربه دمینرم چرخ  دم،یکش یق یعم  نفس
 کردم که به خودش اومد.

 .رونیب  دی: ممنونم! حاال بفرمااه یس گربه

نشونم. پاره کردن  دختر سرکش رو سرجاش ب نیاومد ا  ی. بدم نم دندیهام به طور خودکار باال پر ابرو
 در مقابلش بدون تقاص نبود.  یآرمان و سرکش رادیه  ریام کارت

 . ستیکارها ن نیا یجا جا نیا .دیساختمون اومد نیبه ا یسرکار خانم، شما اشتباه-

 . دیدردسر درست نکن  رونیب  دیآقا بفرما-

 . خورمی نم  تکونمن  دیکنی جا نقل مکان م  نیاز ا گهیکه هفته د دیند نان یتا شما به من اطم -

 .زنمی وگرنه به حراست زنگ م  رونی برو ب ؟یبرگ کدوم درخت گهیتو د-

 ؟ یترسون  یبچه، من رو از حراست م-

 . رونی در رو باز کرد و گفت: ب اهیس گربه
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 حرفم شفاف نبود؟ -

 اش چرت و پرته.شه! البته که همه یم دیقدر شفافه که داره ناپد نیا-

 نکن خانم! یمن سرکش  یبرا-

  یراست دیاش جا نب نیشما ا گهیرفتم و گفتم: بهتره هفته د اهیسمت در و در واقع به سمت گربه س به
 نره که  ادتونی

و   یمشک یهاچهارشونه و عبوس بود که از لباس  یآقا هی زنگ حرفم قطع شد، در رو باز کرد  یصدا با
 مشخص بود که از حراسته. اشی رسم

 . برندی شون رو هم نم  یگرام فیمزاحم شدند تشر شونیآقا ا-

 آرمان؟  یاومده آقا شی پ یعبوس رو به من گفت: مشکل  مرد

 آرمانه. یمشکل خود آقا-

  یرمضان یعبور کردم و رو به مرد عبوس گفتم: آقا  اهیعبوس متعجب بهم نگاه کرد، از کنار گربه س مرد
 ساختمون تنها کارش گرفتن اجاره است؟  تیریمگه مد کنند؟ی م کاریچ

 افتاده؟ یاتفاق  عبوس: مرد

جا رو   نیا دیبا گهیخانم تا هفته د نی. امیکنی صحبت م   فتونی بعدًا در مورد درست انجام ندادن وظ -
 مجتمع من.  یتو ارهی رو م  ایهم بگو حواسش باشه ک یمی. به اون نعکنندی م هیتخل

  اهینسور گربه سمرد عبوس دنبالم اومد. هر دومون با وارد شدن به آسا ستادم،ی آسانسور ا یبه رو رو
 .میابهام، ترس و تعجب تنها گذاشت ییایرو با دن

  ریواحد باشه رفت و آمد ها رو مو به مو ز نیمحض بسته شدن در آسانسور گفتم: حواستون به ا به
 ؟ یدون یم یچ نشی ازتون سر بزنه در مورد ساکن یخوام اشتباه  ینم دینظر داشته باش

 شون کردند.  یشخصًا معرف  یمینع یستند. آقاعبوس: دو دختر دانشجو از مشهد ه مرد

 نکردند؟   جادیا یتا حاال مشکل -
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 عبوس: نه جناب.  مرد

مورد باهاشون صحبت   نیدر ا دی به هم زنگ بزنند. با دی بگ  یرمضان یآسانسور باز شد گفتم: به آقا در
 کنم. شفافه؟ 

 عبوس: بله جناب آرمان.  مرد

 شده بود.  رمیانداختم. د یهه ساعتم نگاخارج شدم ب  نگیشدم و از پارک نمی ماش سوار

  کهنیبا عنوان ا  یامکینوبت ساحل بود. امشب خسته بودم، پ ایگاز فشار دادم. بعد از در یرو رو میپا
 تونم برم دنبالش، براش ارسال کردم.  ینم

 کرد. مهرداد بود. تماس رو برقرار کردم.  دنیدستم شروع به لرز یتو  یزدن ارسال گوش  بعد

 وفا.   یب  قیسالم رف :مهرداد

 ! زیکه حوصله ندارم پس از نمک نر یدون  یم-

 .کی غرور له شدتون توسط  انی: بله در جرمهرداد

 وسط حرفش و گفتم: له نشده. دمیپر

 کرد؟ی با قر و ناز و ادا کارتت رو شادباش م   دیکرد و گفت: نکنه با یاخنده  مهرداد

 تمومش کن مهرداد.-

 شه؟  یشروع م  یها ککه کالس یدون یمو گفت:  دیبلند خند مهرداد

 !؟یمن گذاشت یسفره  یبود که تو  یچه نون نیآره، ا-

! فتهیوظ   ه؟یهم باق متیحاال دو قورت و ن   یآلمان عشق و حال کرد یرفت یرو گرفت   هی: بورسمهرداد
 زد.  یدر دانشگاه دارم م یایگفتم نم یاگه به عموم م

 خداحافظ. -

 تو رو بشنوم. دکتر باهات کار داره. یهارت : زنگ نزدم که چرت و پمهرداد
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 خداحافظ. -

گرفته تهران   یو هوا  کیترم روندم. ترافخواهر کوچک  ا، ی لیرو روشن کردم و به سمت خونه ه  نیماش
و حبس شدنم پشت حصار   یی. قرمز شدن چراغ راهنماکردیم امی بودنش عصب  یبا وجود تکرار 

رو   ابونی ازدحام خ هان یکار به سمت ماش یهاچه وم ب. هجچوندیابروهام رو در هم پ اشی نامرئ 
 فرمون گذاشتم. امروز هم روحم خسته بود. یکرد. سرم رو رو  ترش یب

شروع   کهنی خورد سرم رو بلند و به دختر الغر نگاه کردم بدون ا  نیماش شهیکه به ش یاضربه  یصدا با
  دم،یگل رز رو از دستش کششاخه  در آوردم به سمتش گرفتم و بمی از ج یبه حرف زدن کنه اسکناس

 گل خشک شده انداختم. یهاپنجره رو بستم. شاخه گل رو کنار شاخه 

نگه   ایلیخونه ه یساعت رو به رو میگاز فشار دادم. بعد از ن  یپام رو رو ییسبز شدن چراغ راهنما با
 داشتم.

 شدم.  الیشد. وارد واز خدمتکارها باز   یکیدر توسط  هیزدم بعد از چند ثان  ایلیبه ه  یزنگ تک

بودم   دواریباشم. ام  ایلی با ه اهیس یگربه یهای و سرکش یذهن یهاتونستم فارغ از تنش  یم امشب
 بودنم رو پنهان کنم.  یبتونم عصب 

و سه   ستیب یبه استقبالم اومد. با لبخند قامتش رو از نظر گذروندم. حق خواهرم نبود که تو ایلیه
 کنه.  ه چند ماهش رو تحمله بشه و غم مردن بچمطلق یسالگ

 خانم. ای لیگفتم: سالم ه  د،یام رو بوس یشونیپ

 . میشام بخور  یایساعته منتظرم ب هیو گفت:  دیرو به خدمتکارش دادم. دستم رو کش کتم

 . نمیبش  یناهار خور   زیمجبورم کرد پشت م   م،یآشپزخونه شد وارد

 ؟ یبه روم نشست و ادامه داد: بهتر  رو

 رفته بود. همون شب با دو سه قرص بهتر شدم.  ادمیدم ! من خوادته؟یهنوز -

معده  یهای باز  نیا گهیرو برداشتم و گفتم: د ی. چاختیبرام ر  یفنجون چا ای لیه انسالیم خدمتکار
 شده. یمن عاد
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 قدر لجباز نباش!  نی: خوب برو دکتر. ا ا یلیه

ترش   یفسنجون ها  یبو د.ش دهیچ قهی از پنج دقتر شام در کم زینگفتم. م یز یرو خوردم و چ  میچا
 پروند.  یعقل رو از سر آدم م ایلیه

 محشره! شهیگفتم: از بوش مشخصه که مثل هم ختمیری برنج هام فسنجون م  یکه رو یحال  در

 . رادیظرفش گذاشت و گفت: ه  یرو تو  قاشقش

 شدم و گفتم: بله.  رهیخودم بودند خ یهاچشم  نهیکه انگار آ ییهارو بلند کردم به چشم سرم

 هنوز هم، هنوز هم دخترا ا،ی: ناراحت نشا یلیه

 . میمورد صحبت نکن نیحرفش رو قطع کردم، نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: بهتره در ا 

 ش؟ ی بخشیکار رو با من به کنه تو م نیا ی اگه کس  راد،ی: ها یلیه

 گفتم: تمومش کن! یعصب

 .ی کنی ساله رفتار م جدهی ه یمثل جوون ها یو هفت سالته ول   ستی: خجالت بکش! ب ا یلیه

 . ستیتو ن یهاحرف  نایجام بلند شدم و گفتم: ا از

 دهنت گذاشتن.  یاز جانم تو زتری طعنه ادامه دادم: پدر و مادر عز با

 خوام استراحت کنم.  یمزاحمم نشه. م یآشپزخونه رفتم و گفتم: کس  یسمت خروج به

 یتخت دو نفره  یرو باز کردم و رو رهنمی پ یباال یهاام شدم. دکمهو به خاک نشسته  کیاتاق تار وارد
 .دمیدراز کش دیو سف یمشک

نداشت. خاطرات تلخ گذشته مثل  یادهیفا یافکارم پراکنده شند ول دیهام رو بستم تا شا چشم
 .شدندیداده م  شیذهنم نما ینمایپرده س یدرام، رو یلمیف

  یظه وقوعشون سخته ولچند ساله هستند. لح  یکودک یبرا  یتلخ یمثل دارو ره،یت  خاطرات
 تر!تکرارشون سخت 
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 پنجم  فصل

 شدم؟!«  نیا »چرا

 هشت سال قبل« راد،ی»ه

 و گفتم:  دمی شده پدر رو بوس  ی. خم شدم و عکس حکاکدم یسنگ قبر سرد کش یرو یرو به آروم  دستم

 . موقع منتظرم باش نیهم گهیبرم هفته د دیپدر جان با یبمونم ول  ترش یب دی با ه،یدونم نامرد یم -

پدرم که به    یالقیخانه  ال،یو یگالب رو به همراه قرآن کوچک برداشتم و به سمت خروج  یهاشهیش
  یود ولجا دفن شده ب  نینفر ا هیخونه چون   نیاز ا دندی ترس یها م یبود، رفتم. بعض دهیهم ارث رس

 آرامگاه بود. هیمن  یبرا

  بمیج  یزنگ خورد. دست تو امی گوش یگ نند را قهیشدم. بعد از چند دق نمیرو قفل کردم و سوار ماش در
نگاه کردم. شماره، ناشناس بود. دکمه سبز رو فشار   کشی رو در آوردم، به صفحه کوچ یکردم و گوش 
 دادم و گفتم: 

 بله؟  -

 .دیچ یگوشم پ یتو ا،یدختر خاله رؤ ن،ینرم نگ  یصدا

 سالم. -

 سالم.-

 ؟ یخوب  -

 خاله و شوهر خاله خوبن؟ د؟ یممنون شما خوب-

  اشی میلحن صم  یول  کردمیصحبت م یباهاش رسم  شهیهم کهنیبود با وجود ا یدختر راحت  نینگ
 من نه!  یبزرگ شده بود ول یجور  ن ی. همکردی رو حفظ م 

 دنبالم؟ یای ب یتون  یرسونن. م یهمه خوبن سالم م ،یمرس -

 ؟ ییگفتم: کجا د،یتعجب ابرو هام باال پر از



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

59 
 

 از دوستامم. یکی یخونه  -

 ست. رو بفرآدرس  -

 ! یمرس یوا -

 و گفتم: خداحافظ. دمیخند

با   نیبود که نگ  بیشهر بود عج نی رو باز کردم، آدرس پا امکی اومد. پ یگوش امک یپ یصدا  بالفاصله
 بود.  دی. از اون دختر پر ادعا بعدیپری م های شهر  نیپا

ود و فقط  ن بست بکوچه ب یکوچه تنگ و خلوت نگه داشتم. انتها کی یساعت رو به رو کیاز  بعد
 کوچه بود. یخونه تو کی

رغبت در زدم.    یدر خاک نشسته بود ب ی. رویفون یداشت و نه آ ینه زنگ  یسمت خونه رفتم، در فلز  به
 تو.  ایگفت: ب  یف یضع یصدا

گوشم رو آزار   یبلند یهاخنده یگذشتم. صدا ینسبتًا طوالن   یراهرو هیرو هل دادم و وارد شدم. از  در
 داد. 

.  دیخندی الغر، مستانه م یبه دست و پسر   گاریس یبه دست داشت و هم نوا با دختر  یون یقل نینگ
رو به دست پسر الغر داد و گفت: من برم آتنا، از  ونی قل نیتوجه شون به سمتم جلب شد. نگ

 خوش حال شدم شهرام جان.   تی آشنا

 . ای بازم ب -

 . یمن بزن  یهارو دست حلقه  ی تون ینم گهیدفعه د -

 شده.  رید میو گفت: بر دیساتنش کش  ی به روسر  یدست نیشد، نگ ترش ی ب متیعصبان 

 آروم گفتم: شهرام جان! دمیهم ساب یهام رو رو دندون

 .م یادامه دادم: بر دینشن
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و   دمیمانتوش رو کش  نیآست  ی. عصب داشتی الک پشت وار قدم بر م  نینگ م،یاز خونه خارج شد 
 ش! . زود با یزنی ساحل که قدم نم یگفتم: تو

 بشه گفتم:  نیسوار ماش  کهن یاز ا قبل

 بود؟   یدختره ک نیا

 که نگو! هیقدر دختر گل نیدوستم، ا -

 بود؟  یاون پسره ک -

 .هی. اونم آدم خوب اشیی شهرام، پسر دا -

 ؟ یپلک یجا م نیدونه ا یخاله م-

 اوهوم.  -

 فکر نکنم.-

 ؟ ید یم ری گ یچرا الک ر؟یحالت خوبه ام -

موقع روز،    نیجا، ا  نیسر وضع، ا  نیو گفتم: چرا دختر خاله هفده سالم با ا برداشتمی سمتش قدم به
 . نینگ ستین  یالک ریگ نیه به خوره؟ امعتاد گر یاش با پسر خنده یصدا دیبا

 . هیعیطب زایچ نیجا ا  نیشلوغش نکن. ا -

 ؟یمعتادش اعتماد کرد  لی و فام تی گاریبه اون دوست س هیع یچون طب-

 و گفت: امشب رو خراب نکن.  د یکوب نیرو به زم  پاش

 کردم و گفتم: امشب چه خبره؟!  زی هام رو ر چشم

 .میسوار شو بر  ال،یخ  یب -

 از اندازه بچه بود.  ش یدختر ب  نیا کردمیبا خاله صحبت م  دیبا



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

61 
 

مامانم  دی گفت: امشب خونه ما دعوت بستی که کمربندش رو م  یدر حال نینگ  م،یشد  نیماش سوار
 خونه ما. میاومدن. برو خونتون لباسات رو عوض کن بعدش بر دینوزنگ زد گفت خاله و آقا 

 . ستی الزم ن-

 عوضشون کن به خاطر من. ستی. لباسات خوب نگهیلج نکن د ریِا ام -

ترم  متعجب  شدی که از دهنش خارج م یاشده بود هر کلمه   ترب یعج شهیاز هم نینگ  یرفتارها  امروز
نگه  ایخونه خاله رؤ یرو به رو قهیبعد از چهل و پنج دق  نینگ ی. بدون توجه به غر غر هاکردیم

دکمه   نینگ میبود. سوار آسانسور شد یالب یآسانسور تو م،یداشتم. دوشادوش هم وارد آپارتمان شد
 طبقه پنجم رو فشار داد.

بود. دختر   ی وسط مهمون  نینگ یلباس ناگهان  ریی کسل کننده بود. تنها وجه جالبش تغ یل یخ  یمهمون
با احسان، شوهر خاله ام،   دیمادرم، نوشوهر  یبود. پچ پچ ها دهیبه خودش رس   یبود و حساب ییبایز
از کنار   مدره یهابا اخم  ایل یمخم بود. بهراد هم با نامزدش رقص ابرو راه انداخته بودند. ه یرو

 بهنوش، نامزد بهراد، بلند شد و اومد کنارم نشست. 

 کوچولو چرا اخم هاش تو همه؟رو به سمتش خم کردم و گفتم: خانم  سرم

 . کشمتی خواهر کوچولو م یره به من بگنره غول گنده، دوبا  -

 ؟ یدعوا کرد نی خوب حاال چته؟ با نگ-

 پاشو برو.  رادی آروم گفت: ه ایلیه

 برم؟ کجا برم؟! -

 شد.  ترش یآقا احسان تعجبم ب  یصدا با

 . اری رو ب یجان چا نینگ -

جا   نیدوختم و گفتم: ا ایلیه نیاندوهگ یهارو چشم. نگاهم شده بود یخواستگار  هیشب   یمهمون نیا
 چه خبره؟! 

 گفت نه.  دی نو یبه خدا من بهشون گفتم بهت بگن ول -
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 رو؟  ی: چ دمیغر

نفهم دو بار شما خطاب شده فکر کرده بزرگ   یرو آورد. دختره  یچا ییطال ینی با ناز و عشوه س نینگ
 شده.

 . دیرو گردوند و به من رس یچا

 ه؟ی چ یچا نیت امناسب -

 رو گفتم. نیبه مامان ا خطاب

 کردن. یجان رو از آقا احسان خواستگار  نیبا لبخند گفت: پدرت نگ  مامان

 . حیصح -

ها همه به دستم بود. وسط راه دستم رو متوقف کردم و  رو بردارم نگاه یرو دراز کردم تا چا دستم
آرامگاه  یتو ش یچند ساعت پ نیهم راستش  نم،یبی جا نم  نیخطاب به همه گفتم: من پدرم رو ا

 نمش؟ یبی جا چرا من نم نیبود. اگه اومده ا اشیداب

 ! رادی ه ریتمومش کن ام-

 دست سردم نشست. دسته مبل رو فشردم.  یرو  ایلی! دست گرم ه ی! لعنتی! لعنتیلعنت

 .دی جان، بفرما  ری بردارم، گفت: ام یمدت خم بود تا چا نیتمام ا نینگ

  یباق یول کرد دو چا نی زم یرو رو ین یس دیترس  نیاز جام بلند شدم، نگ دیسبه اوج خودش ر خشمم
 شدند.  ختهیبودند در هم آم  ایلیمونده که متعلق به من و ه

 ششم فصل

 روز اول دانشگاه« »در

 حال«  »باران،

 و بلند گفتم:  ختمی توالت ر زیم  یرو رو جاتمیبدل  عاجز
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 دستبند من کو؟  ال،یل -

 ندارمش.  -

 ! ستیکه ن ستین! ؟یچ یعنی

 گفت:  الیتخت چنگ زدم، از اتاقم خارج شدم که ل یرو از رو چادرم

 ؟ یکرد دایپ -

 ش؟ یدینه. تو ند-

 دستبندت نبود.  یهمه خونه انداختم رو بند ول روزینه د -

اپن  یجا قبلش رو  نیکه اون پسره اومد ا یمبل نشستم و گفتم: مطمئنم روز  یبه روش، رو رو
 گذاشته بودم.

 ده؟ی، متفکر نگاهم کرد و گفت: نکنه آرمان دزدگرفت اشی رو از گوش نگاهش

دستبند نقره دو   ادیکنه بعد به  یو فروش م  دیمسخره ست! پسره صد تا مثل من و تو رو هر روز خر-
 من رو کش بره؟  یگرم

 تره.   صیپول دارتر باشه حر  یآدم هر چ -

 !ستین  یاصالً منطق-

 فکر کن.  یهر جور دوست دار  -

 رم؟ یازش بگ یدست اون پسره ست چه جور  رمیگ-

 . ستیاندازه مچ شما ن دیاریزحمت اون دستبند من رو ب  یآرمان ب یبرو در خونش بگو تق تق آقا -

 برو بابا، راه حالت هم مثل خودت کج و معوجن. -

 کار؟ ی خواد چ  یدستبند من رو م یواقعًا دست آرمان بود؟ ول یعنی
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آرمان   یآقا  رمشیگی دلم گفتم: باالخره ازت م یتم ازش بگذرم. توسونت یماهان بود نم یادگار ی اون
 .یدزِد دست کِج شکارچ

 .مینرس  ری د ی. روز اولمیرو سرم کردم و گفتم: بر چادرم

 . باشمی جاش بلند شد و گفت: من آماده م از

دانشگاه  اطی با خونه فاصله داشت. ح  ابونیدانشگاه فقط دو سه خ م،یاز آپارتمان خارج شد الیل با
 .زدندیهم قدم م یاها نشسته بودند. عدهچمن یشلوغ بود. دخترها پسرها گروه گروه رو   یلیخ

 داد زد: سها  الیل

 سها؟ -

 د؟ یکنی م کاریجا چ  نیسمتمون اومد و گفت: سالم، شما ا به

 !میعلم  ی: در جست و جوالیل

 ؟یبا ذوق گفت: داروساز  سها

 ه؟ یات چرشته  آره. تو-

 . یداروساز  -

 جون.  یبه پشت سها زد و گفت: خوشبختم سه  یضربه محکم الیل

کردم من همه  دایخوش حالم دوست پ  یلیسها گفت: خ  میرفتی که به سمت دانشکده م یحال  در
 دوستام اهوازن.

 ؟یهست یاهواز  -

 . مینه بابا. به خاطر شغل بابام سه سال اهواز بود -

 .یرو کرد اتی حماقت زندگ  نیتربزرگ  یفهمی م یس یمشقامون رو بنو میفردا که مجبورت کرد-

 .دیاش رو ندارو گفت: عرضه  دیخند سها
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کنار    یشلوغ بود. سه صندل  یلی. کالسمون خمیکرد دایکالسمون رو پ یو به سخت میدانشکده شد وارد
 .میو نشست میکرد دایهم پ

پاچه شلوار   یاد قلبم توشد و استاد وارد کالس شد. با ورود است  دهیدر کالس کوب قهیاز چند دق بعد
 افتاد. امیاسورمه

 چره؟ یجا م  نیا رادی ه ریبا تعجب گفت: ام  سها

 ؟ یشناس ی رو م   اروی نیا -

 پسر عممه! -

 هم گره خورد.  یگردنم رو چرخوندم که رگ هام تو ن یحرفش همچ نیا با

 !؟یچ-

 .دی حرف نزن رهیگ  یکه نگو االن مچمون رو م هیعقده آ  هی نی! اسیه -

و گفت: ساکت! آرمان هستم  ستاد یا بونی پشت تر رادی ه ریدونستم اسمش ام یکه حاال م  ین آرما
  رستانیجا دب نیبگم ا دیبا دیتهس کیکه همه تون ترم  ییشما. از اون جا یمولکول  یولوژ یاستاد ب

رو که حرمت کالسم رو   ی. کالس من حرمت داره، کسدیکنی م کاری پس حواستون باشه چ  ستین
 .بخشمی نم بشکنه 

  نیزبون همه رو کوتاه کرد با ا  یبود؟ همون روز اول یک گهیپسره د نیخنده. ا  ریصدا زد ز یب  سها
 حرف هاش. گربه رو دم حجله کشت. 

نگاهش متوقف شد. همه  دیتک تک دانشجوها گذروند. به ما سه نفر که رس  ینافذش رو از رو نگاه
هنوز دو   یشدم ول  رهیاسپورتم خ  یاسورمه یها. به کفش کردمی خودم حس م  یرو رو  نشینگاه سنگ

 .کردمی رو احساس م   نیو سنگ یآهن یگو

خودکار   کینوشتنش  یقرن زمان و برا کیگفتن اسمش   یبود. برا  یبی و عج ین! اسم طوالرادیه ریام
انسان با   نیداشتم خودم رو قانع کنم که ا یسع کردم،ی فکر م  یجور  نیهم من ا دینو الزم بود. شا

 نداره. یفرق گرانیبا د اشی ا ختهیو اخالق ترار افته یجهش  یهاچشم
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که  ی جوون یو به دانشجوها  دمیکش یق ینبود. نفس عم زشیاز نگاه ت یرو بلند کردم، خبر  سرم
 نگاه کردم.  کردندیم  یخودشون رو معرف

و خرد/   سها با اعتماد به نفس از جاش بلند شد و گفت: به نام خداوند جان   دیما سه نفر که رس به
 برنگذرد شهیبرتر اند نیکز

 سها رستاک هستم.  

 گفت:  یخشک و جد  رادیه ریام

 خانم رستاک.  دیبفرما -

 از جاش بلند شد و گفت:  الیل

 هستم. شی آسا الیل -

 سرش رو تکون داد و گفت:  رادیه ریام

 . دیبفرما -

 و آروم گفتم:  ستادمیا

 . امهریباران آر -

 تم. بزنه نشس  یحرف کهن یاز ا قبل

 نیکالس رو تحمل کنم. از ا نیتونستم ا  یصحبت کرد، نم  ی کم رادی ه ریام یاز تموم شدن معرف  بعد
 بده محوش کنم!  یبه من قدرت ایمحو کن  نیزم  یرو از رو نیا ای ایاومد. خدا یجو خوشم نم

 .میشاپ رفت یخسته به کاف یهااز کالس با ذهن  بعد

 ت.پسر عمه مزخرف  نیسها خدا نکشتت با ا  -

 .یمزخرف رو خوب اومد  -

 . نهیسنگ یل ینگاش خ-
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 با تعجب به هم نگاه کردند. الیو ل  سها

 ؟ یچ یعنی نهیگفت: سنگ الیرو به ل سها

 دونم. ینم -

 کنه؟  یبه آدم نگاه م یجور  هیکه  دیشما متوجه نشد  یعنی-

 ها؟! نچ. -

 ؟ یاک  ویبا تعجب نگام کرد و گفت: آر  الیل

 . الیخ  یب-

 دارم.  یگر یسر عمه جنوش جونم! پ -

 کوفتت شه.  -

 شعوره.  یب  یل یخ رادیگفتم. ه یچ هیحاال  -

 چطور؟ -

 جهان شکسته. یکه نگو! رکورد دوست دختر رو تو هیچهل خط  یس هی -

 ! ؟یگ یم  یتعجب گفتم: چ  با

دادن دختراست از   ی. کارش باز والیه یعنی والیه گمیشده م والیه رادی ه شیاز هشت سال پ  قاً یدق -
 بره.  یکار لذت م نیا

 نداره؟ یز ی چ یروان  یمار یو گفت: ب دیاش کشنداشته شی به ر یدست الیل

 یاحساس  سمی: سادسها

 ه؟ یروان هیآرمان استاد ما  رادی ه یعنی -

 ؟ یرو بد یلقب روان یرشته داروساز  یهااز نابغه یکی رادی به ه ادیواقعًا دلت م  -
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 . یشه روان  یداره م سمیمثل ساد ینذه ی مار یب هیکه   یکس ینگاه کن یمنطق یبخوا -

 گفت: پسرعممه ها! ی تصنع یحرف من سرش رو تکون داد. سها با اخم   دیبه تأ الیل

ما همه  مینگاه کن تری منطق میبا اصوات آغشته به خنده گفت: اگه بخوا الی. لمید یسه همزمان خند هر
 ه. من و باران رو بزن  رهیبگ  ادیات ندفعه پسر عمه  هی گمیم میروان

 شه؟!  ریبا شما درگ  دیچرا اون با -

 ست.   هیپسر عمه تو با ما همسا ؟یکار  یکجا قیزد و گفت: رف  یسوت الیل

 مطمئن نبودم.  یشک کردم ول  نیآدرس خونتون رو داد یوقت -

 نداره؟  یگفتم: حاال واقعًا با ما کار  یبه ظاهر مصنوع یترس با

 کنه.  یمردم رو خرد م ی روح  یام و آزارهفقط با کال یعنی هیاز نوع احساس رادیه سمیساد -

 ره؟ی خوب چرا دکتر نم -

 کشف کردم.  ییرو خودم تنها  نایمن ا -

 ! یخر   یلی: خ میهمزمان گفت  الیو ل من

 .هیواقعًا بنده خدا روان  کردمی منو باش فکر م  -

 داره. سمیدسا یعنیِا  هیروان  دیفه یم نیسر کن  رادی روز با ه هیشما هم اگه  ن؟یزن  یحاال چرا م -

 !هیو روان -

چنگ زد. کالً  نیزم یرو از رو اشی ما رو در برگرفت. سها کوله پشت زی اطراف م یمیآهنگ مال یصدا
 ندارم.  نیرفته بود ماش   امیُگل تو سرم کالً  یآورد و گفت: وا رونیرو ب اشی ! گوشهیو مرتب  زی آدم تم

  الیکه ل یکه من داشتم و دو گوش  یگوش دو  نیو در هم میمشغول خوردن قهوه امون شد الیو ل من
 .میشد  رهیو به هم خ میکرد ضیداشت رو با ده گوش تعو
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پام که    کیاونجام به ناخن کوچ گهید قهیره پنج دق  یو م ادیم گهیحافظه ست د  ؟ییسالم کجا -
 یلومن رو ج یتو دانشگاهم چوقول یاز تو لوله بخار  یکن  رونی! از در منو ب ییدا نی بب  یکنی اخراجم م
  کنجمع   یگرفت سمیِا ساد یدر تو اثر کرده روان  رادی ه ینی که کشتمت! کمال همنش یعموت نکن 

تو باشه پسر عمه منه مهرداد رو مخم دراز نشست نرو خدافظ    قیرف هیچه تحفه ا رادیخودتو انگار ه 
 باشه اومدم! 

 برم مهرداد منتظرمه. دی ها من بارو قطع کرد و گفت: بچه  اشی گوش

 البته اصالً گوش نکردم.  راده؟ی هدوست  -

 اسمش رو بذار.  یخوا یم  یهرچ لی فام هیدوست همسا -

 داره؟  یمهرداد استاد با تو نسبت -

 . نمتونیب  یخدافظ فردا م  مهیاش رو انداخت رو دوشش گفت: داکه کوله یدر حال  سها

 از تعجب تنها گذاشت.  ییایشاپ خارج شد و ما رو با دن  یبا عجله از کاف سها

 خوب!  یک ی بد  یک ی. دو اتفاق، مونهیو همسا هیسها هیفرار کرده عشق منم دا مارستانیاز ت  رادیه -

 !ه؟یهمسا -

همه با هم  نیبنابرا رادهیه  هیو اون همسا میما راد یه هیهمسا ه؟یاگفت همس یدیمگه نشن -
 ! میاهیهمسا

 ی. هرچگهیطرف د کیبودنمون  هیطرف و همسا کیآرمان استادم بود  رادیه کهن یا یسخت
دو تا به اندازه  نیاز ا یکی. تحمل کردن شدی تر باهاش برخورد داشته باشم بدتر مکم خواستمیم

 سخت بود و دوتاش همزمان فکر کردن بهش هم سخت و رو مخ بود.  یکاف

آرمان  رادیرهیام یهادرس  یدروس دانشگاه متمرکز کنم. تمرکز رو یذهنم رو رو کردمی م یسع
 نمکدون از سوراخ هاش بود.  ینمک تو ختنی ر رتسخت 

 هفتم فصل

 دل؟« ای آسانسور  »سقوط



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

70 
 

 ی! مردم از گرسنگیساعته عالفم کرد کیتم پرتاب کرد و گفت: پاشو تنبل! رو به سم فمی ک الیل

 هم از دستت راحت شم! یر یمی برداشتم و گفتم: نم ن یزم یرو از رو فمیک

 از دست خودت راحت شم! ری خودت بم-

در آسانسور نگاه  یخودم رو ریواحد خارج شدم. دکمه آسانسور رو فشار دادم و منتظر شدم. به تصو از
 ساعت هشت صبح اصالً جالب نبود! امافه یکردم. ق

 . امهریاز آسانسور خارج شد و گفت: خانم آر یانسال یآسانسور باز شد مرد م در

 و اجازه دادم در آسانسور بسته شه گفتم: بله.  ستادمیا

 هستم از حراست ساختمون. یگفت: رمضان  ییبا خوشرو  انسالیم مرد

 افتاده؟!  یگفتم: اتفاق  متعجب

  ریآرمان، مد یآقا نوی آورد و گفت: ا رونی رنگش ب یاکت سورمه بیاز ج یدیپاکت سف یرمضان  یآقا
 مجتمع دادن که به دست شما برسونم. 

نموند و از راه پله به سمت اتاقک حراست  گرفتم و تشکر کردم. منتظر آسانسور  یج یپاکت رو با گ  
 شدند واقعا؟!  یرفت. پاهاش کنده نم 

  یتونستم بخونمش. خط که نبود رمز گاوصندوق بانک مرکز  ینوشته بود که نم یز ی چ هیپاکت  یرو
 بود.

 بود:   یپیرو باز کردم خوشبختانه متن داخل برگه تا پاکت

 امهر یماهان آر یآقا جناب

که  رسانمی مجتمع آسمان تهران، به استحضارتان م  ریآرمان، مد رادیرهیام  نجانبی. اری به خ وقت
  یراخالقی غ یمجتمع بوده و در صورت تکرار رفتارها نی در مجتمع خالف قوان   امهریباران آر  یرفتارها
  کی فاً صر نی. امیکن  نیگزیو سه، طبقه هفدهم جا صدیواحد شماره س یبرا یگر یمستأجر د میناچار

 تکرار با فرد نامبرده برخورد خواهد شد.  ر صورتست و داخطار ا
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 .دی ری حسن عمل، عوامل مجتمع را بپذ دوارمیام

 شما  ارادتمند

 آرمان  رادیرهیام

 ؟یاخالق ریمجتمع آسمان! فرد نامبرده! رفتار غ ریمد

 ؟یاهیقوه قضا  سیمگه ر ؟ی فرستی برادر من نامه م یشرعمل؟ پسره احمق برا ایعمل؟!  حسن
  یراخالق ینشونت بدم صد رفتار غ  یاخالق ری رفتار غ هیفرسته؟  یم نشیساکن یبرا تمان نامهکدوم ساخ

 ازت سر بزنه جناب آرمان! 

 ؟ یروان هیتو؟ تو ؟یعمل؟! ک حسن

  ریام. »رفتار غکرده نیمسخره مز یهادر اوردم و نامه رو تا تونستم به شکلک  فمی از ک یخودکار 
 « یاخالق

 محترم ساختمان. استیپاکت نوشتم: از طرف فرد نامبرده به ر یو روت گذاشتم پاک  یرو تو نامه

در واحد آرمان گذاشتم و زنگ رو فشردم. دکمه آسانسور رو   ینوشتم. نامه رو ال دهیرو کش  محترمش
 ضرب گرفتم. نیزم  یبا پام رو یزدم. عصب 

ا افتخار  افتاده بود بدر آسانسور  یکه رو ثمیخب ریزدم. به تصو یطانی آسانسور شدم و لبخند ش وارد
 .کردمی نگاه م

 داد. یکت آب  قهیجاش رو به  رمی در آسانسور باز شد و تصو ناگهان

پروا به هم زل زده بودند. آب دهنم رو  یرو بلند کردم و به صاحب کت نگاه کردم. چشم هاش ب سرم
 قورت دادم و دکمه آسانسور رو فشار دادم. 

کار تکرار شد   نیوارد آسانسور نشد. چند بار هم  یفشار داد ولد و دوباره دکمه رو نکر ینامرد اونم
  ادشی یز یچ کهنیبار دکمه رو فشار دادم. مثل ا نیهفتم یجرعت نداشتم از کنارش عبور کنم. برا

  یآسودگ یاز رو یدکمه رو فشار نداد. در آسانسور بسته شد نفس  گهیو د کردی افتاده باشه اخم
 شدم. خدا به هم رحم کرد!  هریها خه شماره طبقه. بدمیکش
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  ذاشتیآهنگ م شهیکه هم  یخاموش شد. خانم شگریعدد هفده شونزده نشده بود که نما هنوز
 آسانسور بعد از چند بار خاموش و روشن شدن کامالً خاموش شدند. یهاساکت شد و چراغ 

 دنیوع به لرزکردند و پاهام شر  خی ها تند شد. دست هام قلبم همزمان با خاموش شدن چراغ  ضربان
خوردم آسانسور   کیتکون کوچ کی دیرسی گلوم رو فشرد. دستم به زنگ هشدار نم یکردند. بغض 
 خورد.  یتکون بد

در   فمی رو از ک  امی رو گرفتم. با دست لرزونم گوش دمشیدی م یکه به سخت یالهیو م  دمیکش  غیج
 رو گرفتم.  الیآوردم و شماره ل

 

. خودت  زاشتمی آرمان م رادیسر به سر ه دیغلط کردم نبا ایبود! خدابرام مثل خنجر   الیانتظار ل  یآوا
 کمکم کن! 

 .گفتمی لب اال به ذکراهلل تطمئن القلوب م ریز

 ها؟-

و صورتم رو   گرفتندی کردن نظم از هم سبقت م تی . اشکام بدون رعادیبغضم ترک  الیل یصدا دنیشن  با
 ال!  یگفتم: ل با هق هق کردندی م  سیخ

 ؟ یکنیم  هیگر راچ ؟ی: خوب الیل

 کمکم  الیل ری ال کمک تو آسانسور تنها گ یل -

 ؟ ییو گفت: تو کدوم طبقه ا  دیکش غی ج الیل

 ترس  یم الی دونم شونزده ل ینم -

 . ومدیاز هق هق باال نم نفسم

 ی آتش فشان زنمی . زنگ مکنمیباران کمکت م  یبا بغض گفت: قطع نکن  الیل

 واقعًا؟!  یفشان  آتش
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  رمیبم کهن یقبل از ا کردمی . ته دلم به خدا التماس مختمیگذاشتم و اشک ر رتمصو  یهام رو رو دست
 . نمیبابام رو بب

آسانسور   یدوستم تو  یبه آتش فشان دیآرمان زنگ بزن  ی: آقاگفتیکه م دمی رو شن  الیبلند ل یصدا
 رکرده یگ

 امهر ی : خانم آرد یچیگوشم پ یتو یبلند یصدا

 گفتم: بله  یاون بود به ناچار و به سخت ری تقص نایبزنم همه ا با اون حرف خواستمی بود. نم  آرمان

 د؟ یند  یبی: حالتون خوبه؟ آسآرمان

 ترسمی هق هق گفتم: فقط فقط م با

 . خانم دیفقط تکون نخور  میزنیزنگ م  یبه آتش نشان   دی: تکون نخورآرمان

و کف آسانسور   دمیکش یبلند غی شد. ج یاز دستم افتاد و متالش ید گوش خور ی دیتکون شد  آسانسور
 نشستم.

زانوهام گذاشتم و   یخودم جمع کردم سرم رو  یشده بود. خودم رو تو  سیاز اشک هام خ امی سر  رو
 .خواستمیلب از خدا کمک م  ریز

کارت رو داخلش گذاشتم و روشنش کردم.   میرو برداشتم و س امی گوش دی نا ام قهیاز چند دق بعد
و   دمیصفحه کش  یرو یلرزونم رو به سخت یهان بود دستزنگ خورد. شماره ماها یبالفاصله گوش 

 کردم  تتیگفتم: ماهان منو ببخش اگه اذ

  شدمی و له نم کردمی اگه سقوط نم کردمی شده تصور م  چیو خودم رو کفن پ کردم ی م تی وص داشتم
 . شدمی حتمًا خفه م

  کردیسقوط م داشت  دیشد ی. آسانسور با شتاب و تکون هادیچ یگوشم پ یداد ماهان تو یصدا
 .ستادیگم شده بود. ناگهان ا غمیج یدر ال به ال واری برخوردش به د یصدا

 نبود آرمان بود.  الی ل یبود. جواب دادم ول الیزنگ خورد ل  یقطع شد دوباره گوش تماس

 د؟یدی حالتون خوبه؟ صدمه ند  امهری: خانم آرآرمان
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 ن. جا یا دیک م کن  -

 ! دیگ یم یشم چ  ی: متوجه نمآرمان

 من بود. تی قدم تا مرگ حکا کیرو گفتم.  نمی لب شهادت ریزانوم گذاشتم و ز یسرم رو رو دیام ان

 . آوردیفشار م نمی هم به س یبیتونستم ضربانش رو بشمرم. درد عج  یکه نم زدی قدر تند م  نیا قلبم

 اتاقک بود.  ریباز شد. درست ز یک یحفره کوچ یبلند یصدا با

 چیگه و ه یم  یکه چ دمیفهمی من نم  یول  گفتیم یی زهای چه ک دمیرو شن ی فرد ناشناس یصدا
 .دمیدی . فقط سرش رو م ستاد یحفره ا یپوش رو کنار زد و جلو  ی. آرمان نارنجدادمی نم یجواب

 .رونیب کشمی من شما رو م دیمحکم به کمرتون ببند دیری طناب رو بگ نی ا امهری: خانم آرآرمان

ام   یشدم فعالً اون ناج رهیپر از اشکم به چشم هاش خ  یهاکه گفت رو انجام دادم. با چشم  یکار 
ها . دستش رو دراز کرد و به لبه نمیتونم بابام رو بب  یم گهیبار د هیه ک دادیم  دیکه بهم ام یبود کس

 خوب؟   دیبرخورد کن نایبه ا دی اشاره کرد و گفت: نبا

اماده کرده بودم  یی رها یهم برالب از خدا کمک خواستم خودم رو  ریرو تند تند تکون دادم و ز سرم
 . واریآسانسور و د نی له شدن ما ب یهم برا

و    دمیشن ی بلند یبرخورد کردم همون لحظه صدا یجهش خودم رو از حفره رد کردم به شخص کی با
 آسانسور مونده بود.  یکه تو یجر خوردن چادر  یبعدش صدا

 بودن که متوجه شدم.   ییزایچ نی ها آخر نیا

 *** 

خص  شده بود. اطرافم رو مه فرا گرفته بود و ش نیسنگ یام رو باز کردم. سرم حساب م هچش یسخت به
 . چند بار پلک زدم. برق نگاه آرمان چشم هام رو زد. دادمینم  صی مقابلم رو تشخ

 کردم: من کجام؟  انی رو ب دیکه به ذهنم رس یسوال نیاول

 بهتون وارد شده بود. یک بد. شو مارستانیکرد گفت: ب میبلند شد و بالشت رو تنظ  شیجا از
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 کنار تخت برداشت و خودش رو مشغول کرد. زی م یاز رو یاروزنامه

هم   نی. آرمان نجاتم داده بود! ادادی مطمئنًا جواب نم  یول  نجاست؟یاز اون بپرسم چرا ا خواستمیم
 داشت. گهید یچرا کیخودش 

 یاحمق نصف جونم کرد شعوریران بوارد اتاق شد و به سمتم اومد. گفت: با   یو زار  هیبا گر الیل
 . یعوض

 درست نبود! انشی فقط طرز بداشت  دوستم

سرش گذاشتم  یادامه داد. دست آزادم رو رو اشهیگذاشت و بلندتر از قبل به گر نمیس یرو رو  سرش
 ؟ یکنی م هیچرا گر  الیو گفتم: من خوبم ل

 !یعوض  یشعور یب  یلیباران خ .زدمی آرمان نبود من االن داشتم حلوات رو هم م نی: اگه االیل

 به من فرصت نداد ازش تشکر کنم.  ینگاه کردم رفته بود. حت یخال یصندل  به

 . یثابت کن گرانیرو نسبت به د اتی برتر  یآرمان! خوب بلد رادیه گمیم کی تبر

 من رو نصف جون کرد. الیل نیباران؟ ا یخوب  یوارد اتاق شد و گفت: وا سها

!  دهیگاش کن چه قدر رنگش پربود سرش رو بلند کرد و گفت: نارادت کرده به مانتوم   یکه حساب الیل
 شده. دهیگند تی م هیشب

آرد  سهیک یکنار تخت گذاشت و گفت: آره بچم! انگار که از تو زی م یسبد گل دستش رو رو سها
 . یآورد رونشیب

برو به   الیل  دیکن فمی خواد توص ینم گهیتخت نشستم و گفتم: نظر لطفتونه د ی رو هل دادم و رو الیل
 . میبر  ارهی رو در ب نیا ادیپرستار بگو به 

 بهش سخت گذشته بود از خدا خواسته رفت پرستار رو صدا کنه.  ی لیکه انگار خ الیل

 تاشو نشست و گفت: حاال حالت بهتره؟  یصندل  یرو سها

 گه. ی رو م نیشواهد که ا -
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 هاتون نجاتت داده. هیاز همسا یکی گفت  الیل-

 : آره.آروم گفتم 

 خانم؟  ا ی گفت: آقا  طنتی ش با

 خودش باز کرد و مشغول خوردن شد.  یبرا یاوهیم آب

 ات. گفتم: پسر عمه عیسر

رو در هم کردم و   امافه یکرد. ق یبه سرفه افتاد و از دهن و دماغش همزمان آب پرتقال افشان  سها
 ؟ یگفتم: خوب

 ؟ یسم یچند بار سرفه کرد و گفت: ساد سها

 ه. آر -

 ؟!: نهسها

 افسوس سر تکون دادم و گفتم: آره. با

 کن.  فی: خوب تعرسها

 صورتت بردار.  یبه دستش دادم و گفتم: اول خواهشا اون پالپ ها رو از رو یدستمال 

 و گفت: باشه.  دیخند بلند

 که اون منو نجات داد.  ادمهی. فقط ستین ادمی یادی ز زی راستش من چ -

 . ینفت تو رو چراغ  رهیگ  ی: مردم رو برق مسها

  ییبود با خوش رو ین یجوون با صورت نمک  یپرستار وارد اتاق شد. پرستار که دختر  کیبه همراه  الیل
 کرد.  سی رو سرو  یپرستار  ستگاهینامزدت ا ؟یگفت: باالخره به هوش اومد

 خنده. تصورش هم ترسناک بود! ری زد ز سها

 .امهیهمسا-
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 !هاه یهمسا نیه از او گفت: تا باش دیکش رونیاز دستم ب سرم رو پرستار

 زد و از اتاق خارج شد.  یحتما! چشمک   کردی م نمینفر داشت

 اش کمه! آبرو برامون نذاشته. تخته هی پسر عمه تو  نی: االیل

 قابل تحمل بود.  یول  رفتیم جی نگفت. از جام بلند شدم. سرم گ یز ی باال انداخت و چ یشونه ا سها

 خونه ما. میبر نی ای: بسها

 . می: باشه برالیل

 .میرفتم و گفتم: ممنون سها جان ما فردا دانشگاه دار الیبه ل یاغره چشم

 بابا انگار من ندارم.  می: برسها

 گفتم؟ یچ یدینشن -

 نداره حرف تو.  تی: اهم سها

 !امینم-

  ی. حداقل مکردی خوشحالم م نیو ا  دیرسی آرمان به صفر م یآقا دنیبود که امکان د نیا اشی خوب 
و سها   میسانتافه سها شد نیشم. سوار ماش یو خجالت زده نم  نمشیبی ا سر کالس نمدونستم تا فرد

  اردو یبخوابم. وقت رمی بگ ریدل س کی خواستیضعف داشتم و دلم م یما رو رسوند خونه مون. کم
 گفت:  الی ها نگاه کردم. ل به پله  یبا بدبخت میشد یالب

 ؟ یایبه تو نم آسانسور برم اون که خرا یکی  نیخوام با ا یمن م -

  یچارگی ذاشتم. با ب یپام رو تو آسانسور نم  گهید مردمی تکون دادم اگه م یمنف یرو به نشونه  سرم
 رسوندم.هفدهم  یدردناک خودم رو به طبقه  یبا زانوها قهیوارد راه پله شدم و بعد پنج دق

 

 هشتم  فصل
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 »رفاقت« 

اعصابم بود. داشت با   یونه بدجور روگ خزن یشدم. صدا  داریاز خواب ب  امیصبح با آالرم گوش  فردا
! با غر غر از  ایخدا یکجاست؟ وا  الیل ؟یسر صبح  هیام. کرو اعصاب نداشته  رفت ی م ورتمهیسرعت 

 سرم و از اتاق خارج شدم و گفتم:   یشالم رو انداختم رو  نیروتخت اومدم پا

 درستش کنه؟  خوادیزنگ رو خراب شه بابات م یکند گهیاومدم د-

 . جا خوردم و گفتم: دمیدم که سها رو خندان پشت در داز کررو ب در

 .قی امسال مف قیبفرما داخل. پارسال رف یبه به سها خانم خوش اومد-

 خنده.   ریو زد ز سر تا پام رو نگاه کرد سها

 ؟ یزنی م  شیش  یکه حالت خوب بود پس چرا دار  شبید-

قبر   نجا یهم  نتتی بب امیی. دایبرد هلم داد داخل خونه و گفت: عشقم برو داخل ابرومون رو سها
 کنه. یخودش رو م

 !یطوفان شد هیبارون. قشنگ شب پتمیخونه رو بست گفت: کشته مرده ت در

کم  هیپاچش  هیقرمز که  یگشاد گل گل یلباس هام نگاه کردم که خودم خنده ام گرفت. شلوار راحت  به
  شبیو مشقت د یخستگبا اون همه خفن داشت.  یهاکه روش طرح  یمشک  کیرفته بود باال با تون 

 ساده بودم.  اینوک هیمن که  کردیهم هنگ م ازدهی فونیافتاده بود آ روزیکه د یو اتفاق 

 من برم لباسام رو عوض کنم. نی تو بش ی یسها-

 خاطره شه. رمی ازت عکس بگ خوامیمن تازه م یرو عوض کن  یچ ی: چ سها

 چرت نگو سها! -

س هام رو هم عوض کردم موهام رو شونه زدم و دم  رتم زدم. لبا به دست و صو   یاتاقم شدم آب وارد
 ولیزد و گفت: جوون ا یسوت دنمی. سها با درونیو از اتاق رفتم ب دمیبستم مقنعه ام رو پوش یاسب

 . پیت  گنیم نیپرنسس به ا
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 . دهیگلومون خشک یبه ما بد یآب ندار  کهی چ هیرو برداشت وگفت:  اشی سر  رو

 .میندار  یچی : شرمنده همبل نشستم و گفتم یرو

 زده؟  یکنم خونتون رو قحط  ری خودم رو س نجایا امی نخوردم تا ب  یچیه شبی: من رو بگو از دسها

  شتیبه ر بندمی م ارمیرو م  امیی. دارهیقشنگ نخند دلم برات ضعف م  نقدریا یکه گفت: بار  دمیخند
 ها!

 تو رو خواست؟  ییدا یبغلم دوم ک ریگمشو سها هندونه نده ز-

 کجاست؟  لوی ل ی: راستاهس

 ندارمش. -

 ؟ یچ یعنی: سها

 !دهیکجا تمرگ قاً یدق دونمینم  یعنی-

 ماهان در سرم تکرار شد:  یصدا

 عفت کالم! -

بو شلغم  هینکنه با همن؟ قض ست یهم ن لویل  ستیمهرداد ن نمیبب   سای. واستی: مهرداد همم نسها
 ها! دهیپخته م

  یجور  هیدانشگاه  میذاره جمع کن بر یقرار نم  یکس با  یالک ستین یدختر  ن یهمچ الیل  یینه سها-
 . میکن  یم داشیپ

 *** 

 ؟ یبگ دیاالن با رون؟یب یاستاد رفته بود یبا آقا  الیل یچ  یعنیداد زدم و گفتم:  تی عصبان با

رو انداختم به   الیل ی و بازپرس مینشد سر کالس با هم حرف بزن تشیاصال موقع  میبود دهیرس رید چون
 . میاشکه خونه ب  یوقت
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اون باهام   رونیما مهرداده من که باهاش نرفتم ب  یشده بود گفت: استاد شما برا میپشت سها قا الیل
 . رونی رفت ب

 طیشاپ بذار جوهر قولنامه خشک شه بعد شرا  یکاف  یبر   بهیاز تو انتظار نداشتم با پسر غر الیل -
  اصال چرا صبح ؟یرفت یاشتمن رو قال گذ یک شبیکن من موندم تو د  ایانداختنمون رو مه رونیب

 ؟ ینبود

بعد با هم قهوه  دنیخواهر من؟ که با مهرداد نرفته اونا هم رو د  یچسبون ی : باران چرا آمپر مسها
حاال دو نگاه  دندیقهوه نوش ی خالف که نکردن اندک  ؟یکن  کاری تو چ یخوا ی خوردن. اصالً رفتن م

 ام نثار هم کردند.عاشقانه

. پرتمون  ارهی باشه هزار جور حرف در م دهیتو رو د هاهیاز همسا یک یاگه  یفکر  ی ب  نقدریچرا ا الیآخه ل-
 دن! یهم رامون نم یفردوس  رونیکنن ب  یم

  یصبح هم رفتم برا دمشیکه د رونی رفتم ب  یدیخواب یتو وقت شبیها د یگ یم  یچ ی: بفهم دار الیل
اه. غلط کرده  رفتم دانشگ میخونه مستق امیو نشد ب  کیبخرم بعد خوردم به تراف   زیم  زیصبحونه چ

  یآقا یعن ی ی. اونم به اصرار مهر میقهوه با هم خورد هی . من که خالف شرع نکردم فقط رونی بندازه ب
 استادت.

 .یباهاش قهوه خورد ینشست یرفت  ؟یکرد کاری چ یفهمی جون و درد. م  یمهر -

 اهام برو بخور! توهم ب ات شده یحسود   یلیفنجون اسپرسو بود خ  کیکه نخوردم بابا  ی: زهرمار الیل

 ! هیگر  ای رهی ام بگهاش خندهدونستم از حرف  ینم

 ام!. گناه داره بچهیرو مؤاخذه کن   الیقدر ل ن یا دی. نباوفتادهین ی: باران، فعالً که اتفاقسها

 گهیکنن د رونمون یب  نجایسرد نشستم و گفتم: آگه از ا یهاک ی سرام یسرم و رو یرو گذاشتم رو دستم
شه عمرًا ماهان بزاره. آرزو هام همه بر   دایبه دختر مجرد خونه بدند. اگر هم پ م یکن دایرو پ   ییعمرًا جا
 کهن یهم تا مرز ا نشاال نی! هم؟یش  یکنه توواسطه م رونمونیخرت بخواد ب  یاگه پسر عمه  رهیباد م

 ! میرفت رونی بندازنمون ب

 کنه.  جا به جامتر هم  یلیم  میتو رو ن نیسنگ یتونه آرزوها ی: باد نم الیل
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 اف ته؟ یب ه؟یجون من بگو ماهان ک الی خیگفت: پسرعمه ام رو ب  طنتی با ش سها

 برادرمه. -

 : چه بد! سها

اپن نشست و چهار زانو   یبه کارش ندارم رو یکار  گهید  دیکه د الی. لدیچپ نگاش کردم که خند چپ
  یکیشاپ  یکاف  رنیباهم مکم از عهد شاه وزوزک خارج شو االن دختر و پسر  هیزد و گفت: باران 

 گناه کردم؟  ام،ه یقهوه خوردم اونم با همسا هی. حاال من دیهست یشما خر ک  گهینم

 بهت بگم.  یدونم چ یواقعًا نم  -

دختر    یهم دوست بودم ول  های لیبا خ  کنم؟ی مگه من مثل شما چادر سر م  یبار   ری: سخت نگ سها
 ! کامالً مثبت! امی خوب

 گلم.  یستیب  ینفم فی جون تو با تخف  یسه -

 : من که صفرم. نه خوبم نه بد. الیل

 !تهینها یکه ته ته مثبت ب  ی: امان از بار سها

تو هم  دهیمن و تو رو درسته قورت م  فتهی قدر مثبته ها! پاش ب نیو ا ری آروم سر به ز نیرو نب  نی: االیل
 ! یخانم منف یر ی مراقب باش مواظب باش مورد غضب جناب باران قرار نگ

بدو اون بدو. به فکر فرو رفتم. سها    نیپا به فرار گذاشت. حاال ا الیبرداشت که ل  زی خ  الیلسمت به  سها
پولدار  یادیز کهن یاونم ا زیچ هیمناسب بود جز  زشیاومد. همه چ یبود ازش خوشم م  یدختر خوب

سم رو  و لبا  مپشتم مثل فنر بلند شد  یبود. با احساس وحشتناک سرد لیالبته با آرمان فام  بود و
 . دیو سها هم مثل بمب ترک الیخنده ل ی ازش افتاد و صدا خی  کهیت هیتکون دادم که 

جلو چشاتون   ارمیننتون رو م کشمتونی م ایو به رگبارشون بستم: عوض ال یدنبال سها و ل افتادم
 .نیواست  نیرو دار گرشیج

 . ری جونم بگذر از بنده حق یبا خنده برگشت نگام کرد و گفت: جون مهر  الیل
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  یمنم چون ترمز نداشتم افتادم روشون که سها گفت: وا ن ی خورد به سها و دوتاشون خوردن زم محکم
 شدم پاشو!  لی شل الیآب سها شدم. ل ؟ییلویچند ک یله شدم پاشو بار 

که  میو کج وکوله کردن خودمون بلند شد یعالمه مسخره باز  هی. بعد از میتو گره افتاده بود یحساب 
  نیفکر کردم گشت ارشاد دمتونیبا لبخند گفت: اول که د رفتی داشت م  یوقت  سها عزم رفتن کرد.

  زنا  یل یخ کردمی . احساس مشدمی م یجور  هی شهیهم ا یراستش چطور بگم من نسبت به دختر چادر
 . خوشحالم که با شما دوست شدم.دیستین یشما اونجور  کنندین و از باال به هم نگاه مدار 

 برقصم؟  یبرم وسط واست بندر  یخوای گرفت و گفت: م یگور یدر همون حال ف الیل

ها به خصوص تفاوت  یبود. با وجود برخ  یغرور  یبا سها خوشحال بودم. دختر مهربون و ب یدوست از
از   تری طوالن یدوست دهمی. شام یداشته باش یخوب و طوالن یدوست میتونستیاش مپسرعمه  نیهم

 عمرمون. 

 هشتم  فصل

 شدم؟!«  نیا »چرا

 هشت سال قبل  راد،یه

 احساس کنم!  امی تون رو تو زندگ یگرام فی خوام تشر ینم گهید-

 یذارم رنگ اون خونه ینم  گهید رونی ب یذار در ب ن یبلند شد و گفت: پات رو از ا شی از جا دینو
 . ینیرو بب   یفکستن

 همسر مادر! یزنی حرف م یدار  یلیخ گهید-

 یز یتونه خوشبختت کنه تو هم به چ  یم هیخوب دختر نی و گفت: نگ ستادیا دی از نو تیبه حما مامان
 .زنمی و اون خونه رو به نامت م  یرسی م یخوا یکه م

  نیسرش را پا نی. نگکردندی بود. خاله و شوهر خاله هم با اخم نگامون م  دهیپر ایل یاز رخ ه رنگ
 راه انداخته بودند!  یشیانداخته بود. چه نما
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. زانوهام سست  خواستمی . با تمام وجودم اون خونه رو مدشی که داشت ذره ذره خرد م  نی نگ چارهیب
  یم نی  دوستش داشت نگنشستم. چه طور بهراد تحمل کرده بود؟ همسرش واقعاً  میشد و سرجا
 من مثل بهنوش بشه؟  یتونست برا

 . دیحرف هاتون رو بزن  نیبا نگ دی گفت: بر دی. نودیها خوابسکوت من تنش  با

 ...ریچشم! ام سرش رو بلند کرد و گفت: نینگ

 اون هم مثل من تحت فشار بود؟ کردم؟ی کردم. اون رو درک م نگاهش

 و گفت: برو داخل.  ستادیبلند شدم و دنبالش رفتم. دم در اتاقش وا میجا از

 روز دور تا دور اتاقش رو گرفته بودند.  یهاو مدل گرهایباز یهااتاقش شدم. عکس وارد

 مقدمه گفتم:  ینشست. ب میو به رو نشستم. ر یراحت یهااز مبل  یک ی یرو

 کنن؟  یم شکشیدارن تو رو به هم پ ادیواقعًا خوشت م -

 . میباهم باش   میتون یم  کردمی گفت: نه من دوست دارم فکر م  ندت

بابا   یخانه   دیتر کلبود خوش اخالق بود از همه مهم  بای. زدند یهاش از ذهنم پر کش یسبک سر  یهمه
 مجبور بودم. هم که شده اون خونه  یدر دستش بود. برا

از من بله گرفت   دیجادوم کرد که نو  یدونم چه جور  ی. در آخر هم نمیدر مورد زندگ  میهم حرف زد با
 نه عروس.  دادیما بله م یدر خونواده  دی خنده دار بود داماد با

ش  رهاکا یبود. بعض   ی. دختر خوبشیآزما یقرار شد برم دنبالش برا میشش ماه نامزد بود کهنیا بعد
بودم احساس غرور    رونیباهاش ب   ی. وقتکردیزبونم رو الل م اشیی بایز   یول دمیپسندی رو نم 

 عالقهدل ببندم.  نیباعث شد من به نگ یول افتادی اتفاق م عیسر زیغرور کاذب! همه چ کی. کردمیم
 کمه! مایتو زندگ  یز یچ  کردمیاحساس م  دمشیدی نم یاگه مدت  یدونستم ول ینم  یوابستگ ایبود 

 شد و گفت: سالم عشق من.   نیماش سوار

 خانم.   نیو گفتم: سالم نگ دمیاومدم. خند یباهاش کنار م  دیگرفته بودم بهش لبخند بزنم. با ادی
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  یگذاشته بود لنز آب رونیبلوندشم رو ب ینگاه کردم. مانتو کوتاه با شلوار چسبون موها پشیت به
بهش بگم که  خواستمیود. مب ومدهیخوشم ن  پشی کرده بود. از ت شیآرا  یگذاشته بود و حساب 

من که   نمیتحمل کنم. گفتم: نگ شدی رو نم  یلنز آب ینداشتم ول   پشیبه ت یشدم. من کار  مونیپش
 ترند.خودت قشنگ  یعسل یها. چشم یبذار  یلنز آب ادیخوشم نم  تمگف

 واقعًا که. یدیم  رین گبه م یحالم رو بپرس  نکهیا یبه جا سته؟یرفتار نا نیکرد و گفت: ا ترشن ینگ

رو روشن کردم. اگه اون از من دلخور بود من هم از رفتار    نیصورتش رو برگردوند. ماش  دلخور
گفت:   نیداده بودم که نگ ابونیهم نبودم. حواسم رو به خ ینادرستش دلخور بودم آدم منت کش 

 .یر یام

  یار کنه و با برفت ینجور یحق نداشت نسبت به من که هنوز فقط بهش محرمم ا  نینگفتم. نگ یز یچ
 بهش رو داده بودم. یادیچند ماه ز  نیا یصحبت کنه. انگار تو  ییپروا

 .د ی... ببخشرمی : امنینگ

اش شدم و گفتم: دوباره تکرار نشه  یلحن مظلوم و خواستن  می. تسلزدیمظلومانه حرف م یلیخ
 رفتار کنم.  یبا زنم چه جور  دونمی. من خودم خوب منینگ

شدم و    ادهی. پمیدیرس شگاهیبه آزما قهیچشم دوخت. بعد چند دق ابونیت و به خگفن یز یچ نینگ
 شو.  ادهی گفتم: پ

 نیبه هم توه یادیز داً یبه هم برخورده بود. جد  نباریا یول  کردمی خودم در رو براش باز م شهیهم
پسر  هیکه  میادراه افت شگاهیشد با هم به سمت آزما ادهی پ  رمشی بگ دهیناد کردمی م  یسع یول  کردیم
 ؟ یجان خوب نی و هفت ساله اومد و گفت: سالم نگ  ستی و شش ب ستیب

 جان! نی نگ باز

 با تته پته گفت: س...سالم.  دیرنگش پر نینگ

 ؟ یپارت  یایامشب م نمیو پسره در نوسان بود که پسره گفت: نگ  نینگ  نینگاهم ب متعجب

 ! نش؟ینگ
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 . یر یام می... برشناسمی رو نم   گفت: برو آقا من شما نیهام رفت تو هم که نگ اخم

که هزار کوفت و زهرمار دارن پا بذاره. دروغ   یهای اون پارت  یخوام تو یبودم قبالً بهش که نم گفته
 گفته بود!

 . سایاز کنارم رد شه که بازوش رو گرفتم و گفتم: وا خواست

 د؟ی شناسی خانم رو م نیبه پسره گفتم: شما ا رو

 دونستمیاروشا بود م یپارت   یثابت رقصم تو یاز همپاها یکی  ؟یگیچرت م یله چرا دار : بپسره
 !ین یبیبد م  یای! قرارمون امشبه نرشیز  یزنی آخرش م

 برو رد کارت.  -

  یایبهتره که ب کنمی آدرس رو برات اس م  یایب شمیجان خوش حال م نیبا حرص گفت: نگ پسره
 البته!

 .یذار ی نم رونیه ب گفتم: امشب پات رو از خون نیرفت با اخم به نگ  پسره

 ؟یدیم  ریبه هم گ  ی: اصن بتوچه مگه شوهرمنینگ

 امی شوهرش نبودم فقط شش ماه ناقابل از عمرمم رو حرومش کرده بودم. بد عصب گفتی م راست
 کرده بود. 

 بودم. یعصبان  دیببخش یر ی گفته. گفت: ام یمتوجه شد چ  نیابروم رو انداختم باال که نگ هی

به راه افتادم سوار شدم و با   نی کردم و به سمت ماش هام رو باز و بستهتحمل نداشتم چشم  گهید
مونده بود  یلیتر روندم. شک کرده بودم که نکنه واقعًا اشتباه کرده بودم هنوز خ سرعت هرچه تمام 

دور   نی اولکورم کرده بود.  اشیی بای . زدمیرسیمهرداد م یهارو بشناسم تازه داشتم به حرف  نینگ
  شگاهیرسوندم به خونه شون درست نبود تنهاش بذارم. به آزما یرو م  نینگ دی. با دمیچرخبرگردون رو 

ش  نشسته و با تلفن  مکتین  یرو دمشیکه د گشتمی م نی محوطه دنبال نگ ی. با چشم هام تودمیرس
 دهیمن رو د ردمراه افتاد. فکر ک  ابونی شم که بلند شد و به سمت خ ادهی. تا خواستم پزنهی حرف م

شد با بهت به   نمیدو سه مدل باالتر از ماش نیماش  هیاهش رو کج کرد و سوار شدم. ر منتظرش 
 نگاه کردم. هضمش برام سخت بود.  نیماش
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نگه   کیخونه ش  یجلو هیزعفران یتو  قهیند دق. بعد چرفتی به سمت باالشهر م ن ی کردم. ماش بشیتعق
  اطیح یباال رفتم. تو یخونه به سخت واریشدم. از د ادهیرو پشت خونه پارک کردم و پ نیداشت. ماش 
  کاریدونستم چ ینبود حتمًا رفته بودند داخل. وارد ساختمان شدم نم ی. کس دمیبزرگ خونه پر

 لحظه روح از تنم جدا شد.  کی می رو به رو یصحنه  دنی. با ددمیچ یسالن بزرگ خونه پ  ی. توکردمیم

  ن یاز خونه خارج شدم سوار ماش  تیبان بود؟ متوجه من نشده بودند. با عص  یجور  نیمرگ ا یلحظه 
بار هم از حدم عبور نکرده بودم و اون االن  کیچند ماه من  نیشدم و به سمت خونه ام روندم. در ا

گرفته  ونوارد خونه شدم. جن  دمی زود رس   یلیاون قرار داده بود. خ اری سخاوتمندانه خودش رو در اخت
بود.   یاشهیکه دم دستم بود گلدون ش یز ی چ نیدم. اولآروم خودم رو به سالن رسون  یهابودم. با قدم 

بتونم  دی تا شا کردمیدم دستم بود داغون م یز یشد. هر چ کهی برش داشتم و پرتابش کردم. هزار ت
  دیشکستم دستم بر وبوفه برداشتم  یرو از تو یبلور  یهابدم. جام  نی ام رو تسکترک خورده رتیغ
  یهام زندگبا  خواستیکم گذاشته بودم؟ مگه نم یمن براش چنبود. مگه  رتمی دردش بدتر از غ یول

دست  دنی. با د نیاومد پا مهیها مهرداد سراسپله یام! از باالکنه؟ لعنت به من و انتخاب کورکورانه
 شده؟  یچ رادی غرق خونم و اطرافم گفت: ه

 . رونی زدم: گمشو از خونه من برو ب داد

شده بودند. قرمز   هاک یدادم سرام هیتک واریو به دو سرم ر نشستم  نی زم یبه سمتم اومد. رو مهرداد
  یچ رادیبغلش و گفت: ه یتو دی کرده بود فکر کنم. مهرداد کنارم نشست و سرم رو کش یز یقلبم خونر
 ؟یبال رو سر خودت آورد نیشده؟ چرا ا

 !قیبود رف   قیخواهر؟ رف  ایتر بود بزرگ   برادر

نسبت بدم   یبهش صفت بد یچه جور  هیاون  خوردیمن نم به درد  نینگ یگفتی : تو راست م دم ینال
 منه که  ریتقص دهیمنه که چپ پر ر ی تقص زنند؟ی اون رو خانم آرمان صدا م یوقت

 داغونه. یل یدستت خ  مارستانیب  میپاشو بر-

گرفته شده بود. گفتم: اون دختره   یبود که به باز   یو غرور   رتی که از غم نبود از غ  یداشتم بغض بغض
 آرمان.  رادیه  ری ان. با امآرم  رادیکرد با ه یمن باز ا ب یلعنت
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 هیاول یهاکمک  فیبا ک  هیاتاق. بعد از چند ثان یپا داره بلند شد و رفت تو هیمرغم  دید یوقت مهرداد
. با  آوردیم  رونی رو از دستم ب شهیش یهاکه ی مبل دراز بکشم. ت یاومد و بلندم کرد و مجبورم کرد رو

 . چشم هام رو بستم. شدمی م هر سوزش و دردش آروم

  رمی... مرم یمن شدم. فردا م یول شدی گرفته نم  یبه باز  رادی رهی آرمان نبودم ام رادیه ریام گهید من
گرفت به   یپست من رو به باز  یو امثال اون اون عوض   نیاز نگ رمیگی ... انتقام میطوالن  یمدت یبرا
احساس من   هک فهممی ... حاال میعوض  تنم شویم اهیبه خاک س کنمینابودتون م رمتونیگ  یم یباز 

که   ینیتلق نهیتلق هیهم نبود چه برسه به عشق...عشق  ی هوس بوده و بس! وابستگ هیفقط  نیبه نگ
 . کنهی آدم رو نابود م

 چت شده؟ یبگ  یخوای: تموم شد. حاال نممهرداد

 من بخورم؟  یبد شهی نم  دایمسکن پ هیدم و دستگاه  نیا یاز تو -

 راد؟یه دهش  ی: چمهرداد

ات رو  حوصله   رونی شدم. چشم هام رو باز کردم و مهرداد رو هل دادم و گفتم: گمشو برو ب منفجر
 ندارم. 

برام مهم نبود چه   یول دمیدی. خون رو م دیخورد و بر یدستش به جام شکسته شده بلور  مهرداد
جلو    ایفقط ن رمی باشه مکنم که مهرداد گفت: باشه  رونی رو ب سرش آوردم. بلند شدم که مهرداد  ییبال

 خطرناکه.

اش اون  و چشم هام رو بستم همه دمیکاناپه دراز کش یمبل نشستم. مهرداد رفت. رو یرو خسته
 چشم هام. یاومد جلو یم یصحنه لعنت 

 کار رو کرد چرا؟ نیپست حکم همسر من رو داشت چرا باهام ا نینگ

سمت اتاق مهرداد حرکت کردم که  شدم و به  بود. بلند کیرو باز کردم. اطرافم تار نمیسنگ یهاپلک 
  گاریجعبه س هیپام احساس کردم. المپ رو روشن نکردم از داخل کشو کمدش  یرو تو  یسوزش

دادم.   هیتک  یروشن کردم و سرم رو به صندل  گارینشستم. س  یصندل یبالکن و رو  یبرداشتم و رفتم تو
رد دادم و تلفن رو خاموش   هیک نکه یوجه به ااوردم و بدون ت رونشی ب بمی د از داخل جتلفنم زنگ خور

 کردم. 
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.  دمیکشی م گاریبارم بود س ن ی هام رو سوزوند. سرفه کردم اول هیگرفتم که ر گاریاز س  یطوالن پک
رو فراموش   یکردم بخوابم و همه چ  یتموم شد. چشم هام رو بستم و سع گاریاول و... جعبه س  گاریس

 شد؟ی مگه م یکنم ول

رو باز کردم. صبح شده بود! از جام بلند شدم که پام   نمیسنگ یها. پلک کردی م تمیاذ دیخورش  نور
  یچ یهام بگذره به دست باندپاز جلو چشم  لمیمثل ف  روز ی سوخت. سوزش پام باعث شد اتفاقات د

سوپ از داخل آشپزخونه  یر تراس رو بستم که متوجه بو. ددمیکش ی قیشدم نگاه کردم. نفس عم
  نجای. اخم کردم و گفتم: تو ایآشپز  شبندیبا پ دمیکه مهرداد رو د آشپزخونه شدم . شتابان واردمشد
 ؟ یکنی م کاریچ

 سرجات بتمرگ مزاحمم نشو.  ؟یمتوجهم شد و گفت: باز سگ شد مهرداد

شد و گفتم: گمشو  ترظ یمهرداد بود. اخمم غل یبعاش رو نداشتم شوخ طکه االن حوصله یز یچ  تنها
 . رونی برو از خونه من ب

 تو زده به من هم ربط داره.  یاون دختره به زندگ  یاخم کرد و گفت: هر گند مهرداد

 . یا گهیکس د چینداره. فقط به خودم مربوطه نه ه ینه به تو ربط  -

من از تو   یاپن و گفت: اگه قرار باشه سگ اخالق باش  یرو باز کرد و انداخت رو  شبندشیپ مهرداد
 ترم. سگ اخالق

چشم هات گود   ؟ینگاه کرد نهیآ یتو افتی پسر به ق  ایزد و گفت: به خودت بم ا نهیبه س یاضربه 
هم که به دخترا نگاه  یهمون یآرمان رادیرفته تو ه  ادتی. یشد  ریشب ده سال پ هی یافتاده، تو

 .یسر خودت آورد  ییچه بال نی . حاال ببکردی نم

 یسوپ رو کوفت کرد کهنید از اسرجات تکونم نخور. بع  نیو گفت: حاال هم بش  یصندل یداد رو هلم
 برو.   یخوایم  یهر گورستون

قسم خوردم انتقامم رو از   یول باختمی خودم رو م  دیرو گفته بود. نبا  قتیحق نی نگفتم مهرداد ع یز یچ
 .رمی و امثال اون بگ نینگ

 *** 
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لم رو   داصالً  دیقول و قرارا رو کنسل کن نیمحترمانه ا یل ی. خ خوامی من اون دختره رو نم یچ یعنید  -
 خوامش.   یزد نم

  ییجا گهید ی من رو برد یچشم هام گمشو آبرو یگفت: از جلو دیبه سمت چپ پرتاب شد. نو  صورتم
 . یخونه ندار  نیتو ا

 یچند سال برا ینه برا رمی شوهر مادرم دوختم و گفتم: م  یهاچشم یو سردم رو تو یخی نگاه
 .شهیهم

. بغض گلوم رو گرفت. به  کردیو هق هقش رو خفه م تخ یری صدا اشک م  یمامانم نگاه کردم که ب به
پسرت رو بدبخت   یدست یو گفتم: خداحافظ مامان دست  دمیسمتش رفتم خم شدم و دستش رو بوس

 . دیرو خراب کرد امی به جاش زندگ یول دیاون خونه رو بهم داد یکرد

پنج   یداشتم برا طی بلد. بو امیقسمت زندگ نیام بدتراز خانواده ییجدا شهیخونه خارج شدم. هم از
 .کردی چه نم کردی م رونمی ب دیچه نو رفتمی م دیدر هر حال من با گهیاعت دس

. مهرداد  دمیکه باالخره به فرودگاه رس دیدونم چه قدر طول کش یسمت فرودگاه حرکت کردم. نم به
نبال  کردم. چمدون هام رو د ی ازش خداحافظ یشده بود. هول هولک رمید  یمنتظرم بود و حساب 

 . دمیخودم کش

هم انداختم.    یکردم و نشستم. کمربند رو بستم و پلک هام رو رو دایرو پ امی شدم صندل  مایاپهو سوار
فرودگاه آلمان فرود اومد. بعد از گرفتن چمدون هام از فرودگاه خارج   یتو مایبعد از چند ساعت هواپ

. کردی م ییودنماروش خ نیکه اسم نگ کردمینگاه م یاشدم که تلفنم زنگ خورد. با تعجب به صفحه
 وصل کردم: 

 !ر؟ی ام یچ یعنی هایمسخره باز  نی: انینگ

 زود.  درنقینه ا یفهمه ول  یم دونستمیخوشحالم کرده بود م  تشیعصبان 

 ؟ یچه مسخره باز -

 .ی: به هم زدن نامزدنینگ

 .قتهیحق  نیع   ستی ن یمسخره باز -
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 ؟ یکنی م یباهام شوخ ی: دار نینگ

 نه. -

 . ریرو تمومش کن ام یباز  نی: انینگ

 . تیبه دست من شروع نشده خانم هدا-

 ؟ یکنی کار رو م  نی: چرا باهام انینگ

 .یکرد  یمردونه ام باز  رتی . چون با غرور و غیکرد  انتی کوبنده و محکم گفتم: چون خ  یلیخ

 .گهیکس د چی: باور کن من فقط با تو بودم نه هنینگ

 . تیاز مد رفته خانم هدا ی: تک پر گفتم

 ؟ یگیم یبا بغض گفت: چ  نینگ

مثل تو ازدواج   یبندوبار   یب! از اولم اشتباه کردم با دختر رونی من ب یگمشو از زندگ  گمیدارم واضح م -
 کردم. 

متوقف شد. وارد  نیرو دادم. بعد از دو ساعت ماش ای ل یه یالیگرفتم و آدرس و یکردم. تاکس قطع
 رو صدا زدم.  ای لیبلند ه یشدم. بنا به عادت با صدا الیو

 ... ایلی ه ایلیه-

بغلم  یبا دو به سمتم اومد و خودش رو تو  ایلی. هرفتمی شکل باال م   یضیب یهاکه از پله  همونطور
 ها!بود. چهار ماهه دهیدلم برات تنگ  یر یام یانداخت و گفت: وا

 باشه؟  ریام یدوباره به من نگ رادمیمن ه زمیعز ای لیبغلم فشردمش و گفتم: ه تو

 . ریبهت بگم ام یبا تعجب ازم جدا شد و گفت: تو که دوست داشت ایلیه

 حاال دوست ندارم.-

 باال.  ارنشونیب  گمی: چمدون رو بذار به خدمتکارها ما یلیه
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 داخل؟ یکنی دعوتم نم -

 .کنمی دعوتت نم یسرخر شد یاومد یپاشد  یباال اورد یچه گند ینگ ی: تا وقت ا یلیه

 .کنمی م فیبعدًا برات تعر-

 ه؟ ی: بعدًا کا یلیه

 . یشام مفصل داد هیبه مسافر خسته  نکهیبعد از ا -

 سالن لم دادم.  یراحت  یهامبل  ی. رومی وارد خونه شد ای لیه با

 بگم برات بپخن؟  یدوست دار  ی: چا یلیه

 ؟ یهنوز مثل آدم حرف بزن  ینگرفت  ادیتو -

 : نچ. ا یلیه

 فراموش نشه. یبخورم فقط چا  نیاری ب  نیدار یهرچ-

 ؟یخواینم یز یچ گهین درف نک: تعا ا یلیه

 آها بگو حمام رو هم ـماده کنن.  -

 : سر خر. ا یلیه

  یگار یکم نبود. س  نیهم به لطف نگ امیخسته بودم. دغدغه فکر   یلیشد و رفت تو اشپزخونه. خ  بلند
ازش گرفتم. اطرافم پر از دود   یاز داخل پاکت در آوردم و گذاشتم گوشه لبم. روشنش کردم. پک طوالن

 شد.

  ی. وارد سالن غذاخور دمیپوش امیرو با شلوار گرمکن خاکستر  امی ر خاکست نیآست میگرفتم و ن  شود
کنارم نشست و   یصندل  یخندان رو ایلینشستم. ه  زی رنگارنگ شدم. پشت م  زیشدم که متوجه م
 گفت: نوش جان.

 همه غذا؟ نیا-
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 گفت: خانم شام نخوردن. خدمتکار

 شام نخوردن؟ کردم و گفتم: چرا خانم یتصنع اخم

 با داداشم شام بخورم؟  خواستمی : بده ما یلیه

 آها از اون لحاظ -

تونستم از خواهرم   یکردم نم  فیتعر  ای لیه یرو برا نینگ هیاز تن به در کردم. قض یخستگ نکهیازا بعد
 بگه.  دیبا  یدونست چ یپنهان کنم. هاج و واج مونده بود. نم

 کپ کرده بود! ینجور یبود و ا دهی رو نشن  یواقع داستان

 *** 

 نهم  فصل

 !«ینقل و انتقاالت  »فاجعه

 حال«  »باران،

. میبا کله رفت میبود  یتعارف یهاآدم  الیکه من و ل ییخونه شون و از اون جا  میاصرار کرد که بر سها
 شد؟ ینجور یا اشهیقصر نگو خال بگو اعه چرا قاف هیخونه نگو بال بگو 

 دمیدی نم  ینجور یا نمیقشنگ بب یخونه خواستمیخواب هم م یمن تو یعنیشون محشر بود   خونه
گرفت. با هم   یخونه و ابهتش آدم رو م   یآجر  یزنه. نما یکه داره برق م دمیدیخودمون رو م  یخونه
:  مداز پشت سرم او نینازک و دل نش یصدا هیکه  کردمی داشتم چادرم رو تا م مینشست قیآالچ یتو

 سالم.

 !یجان گرام: سالم دختر عمه سها

  الیل  الیل ایلی ه ای لیباران باران ه ایلی . هکنمی م یکه سها ادامه داد: معرف میش بلند شدبه احترام یهمگ
 ا یلیه

 رو به ما گفت: خواهر همون آرمانه.   آروم
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 هی ییندا هی. نجایاومدم ا یگفت ابدا نم یکاش زودتر م کرد؟ی م  زیآدم رو سوپرا ینجور یسها ا چرا
 دستش؟ یافتم رو یکنم م یاالن سکته م گهیم! نیز ی چ ییصدا

 . نینی باهامون دست داد و گفت: خوشبختم لطفًا بش ایلیه

خوش   یابروها یپر پشت مشک  یبرابر اصل آرمان بود. موها یکپ  باً یصورتش بودم که تقر محو
  ه بالباس دخترونه تصور کردم. چ یلحظه آرمان رو تو هیحالت. انگار آرمان بود که دختر شده بود 

 .کردی نه فکر کردن به اون هم خجالت زده ام م یوا شدی حال م

دختره   هیکله خر گفت  رادیه  شیچند وقت پ  ادتهی  ایل یکه سها گفت: ه می نشست های صندل یرو
 .ادیبود اشکش در ب  کیکارتش رو پاره کرده؟ نزد

 : آره اون شب فقط حرص نوش جان کرد! ا یلیه

 همچنان اون حس رو نسبت بهش داشتم. ینجاتم داده بود ول کهن یهم نوش جونش. با ا واقعاً 

 باران خانم بود.  نی: خوب کار اسها

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: واقعًا؟  ایلیه

 . ی: جون بهسها

 بودند!  بینواده عجخو نیخورد؟ چه قدر ا یقسم م وهیم کیچرا سها به جون   ؟یبه

  دمیدیبار بود م  نیکار رو نکرده بود. اول نیا یسباران تا حاال ک نهی و گفت: دمت شوم دیخند ایلیه
 دختر!  هیخوره البته از دست   یحرص م رادیه

  یگفت که برادرش از دست من حرص م ی. خواهر آرمان داشت مدمیخجالت داشتم کش یهرچ
 ! یبه تو باران. قبر خودت رو بکن  یخورد وا

 رون؟یب  یایشما هم با ما م ایل ی: هالیل

 ا، تو با صفاتره. راحت باش!: اوه نگو شم ا یلیه

 زر بزن! گهینه د ای  یایداد و گفت: م هیتک یپاهاش رو دراز کرد و به پشت الیل
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 شد!  یم یم یصم یبا کس  الیل اگه

 ه؟ی: برنامه تون چا یلیه

 .یرباز . شام. شه دی: خرسها

 ؟ یایم -

 !دای: جون پارمسها

عصر کالس دارم. اگه بتونم لغوش کنم   شهیم یچ نمی بب دی . باایقسم ند دای: ا دوباره به جون پارما یلیه
 . امیم

 گذره.  یخوش تر م  یای تو ب  گهید یایب  ایلیه -

 : گفتم که اگه بتونم.ا یلیه

. هر م یبر  دیاشاره کردم که با الی. به لدادیام نگاه کردم ساعت دو عصر رو نشون م یمچ ساعت
 جان. ایل یگفتم: با اجازه ه میدومون بلند شد

 : کجا کجا؟ سها

 .گهیکوچک و عاشقانه مان د ی: به سراالیل

  نجایا  دیامروز کالً با نجایعاشق چشم و ابروتون بودم سوارتون کردم آوردمتون ا ی: فکر کردسها
 . نی باش

 .م یای: نه سها جان تو فقط آدرس پاساژ رو بده ما خودمون عصر م الیل

 . میهست. ناهار باهم غذا یامروز من مهمون دارم. به اندازه کاف گهید نین ی: بشا یلیه

 جان.  ای لیممنون ه-

 . یتعارف کن گهیبار د هیتو مخت اگه  کوبمی م یآقا درخت لی: باران با ب سها

 . مشیبود دهید میاومد یم میداشت  یباغبونشون بود. وقت  ی از آقا درخت منظورش
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 سها جان.  ستیخوب ن یجور  نیآخه ا -

 . میبخور یچا داخل تا میبر  نیایهم خوبه. حاالم ب  یل ی: خا یلیه

 . رفتند تا آماده بشند.میبر میخوا   یمطمئن شدند نم  یو سها وقت ایلیو چادرم رو برداشتم. ه فیک

 م؟یموند ست ی: باران زشت نالیل

 .میبر ذارهیسها نم   یبودن که هست ول -

 . میروز دعوتشون کن هی دی: ماهم باالیل

بود. دو   کی رن و شمد  یلیخ ونشمیراسکننده بود. دکو   رهیاش خ  ییبای. زمیساختمان بزرگ شد وارد
تموم   یجور   نیهم دی. بعله اون همه پول رو بادندیچیرو م زی خدمتکار باشن م زدمی نفر که حدس م 

 !گهید کردندیم

 باران!  گرهی جا ج  نی: چه قدر االیل

 نکن.  یز یابرو ر یست یکه ن دیبد دیند-

 ! گهید دمیبد دیبودم. ند دهیند  ییجا نی : واال تا حاال همچ الیل

 . نین یبش  نیو گفت: سر پا نباش نیها اومد پابا خنده از پله  سها

 . دیهلمون داد و گفت: بر منی اشاره کرد. به سمت نش منینش یسلطنت یهامبل  به

و لبخند بزنم!   نمیبش یمبل ها نیهمچ  یرو دمید یخواب هم نم یتو مینشست یسلطنت یمبال یرو
 بره و قضا شه.  ادمیزم رو نخونم اگه نما دمیترسیاذان داده بودند. م

 برم نمازم رو به خونم؟  تونمیسها من کجا م -

برو. از خدمتکار هم چادر و   یبه راه پله اشاره کرد و گفت: باال پر اتاقه هر کدوم دوست داشت  سها
 . ریجانماز بگ 

 ؟ ی وننماز بخ یخوا ی تو نم الیممنون ل -
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. خنده ام گرفت. از خدمتکار چادر و جانماز گرفتم.  هیبرام رفت که گرفتم منظورش چ یاچشم غره الیل
ام گل کرده   یفرق داشت فضول هیدر بود با بق  هیسالن نسبتًا بزرگ بود پر از در.  هیها رفتم باال. از پله

نداره برم تو. وارد   یرادیا یعنی نیباز بود. ا یقفل باشه ول کردمی رو چرخوندم فکر م   رشیبود. دستگ
 که؟ یقدر تار نیاتاق ا نیوا چرا ا یبزرگ مشک اتاق هیاتاق شدم 

  نیصاحب ا  بندمی . البته شرط مد یسف  وارهایبود و د یاها قهوهبود فقط پارکت  ی مشک لیوسا همه
 . کردیم  ی اتاق اگه به خودش بود اون ها رو هم مشک

نقره   دی سف کردم. جانماز رو پهن کردم خوشبختانه وضو داشتم چادر  دایو قبله رو پ دمیرو کش  پرده
 کوب رو سرم کردم. و به نماز دل دادم.

که   نیکه سالم نماز عصر رو دادم سجده شکر به جا آوردم و جانماز و چادر رو جمع کردم هم ی. وقت
. شوکه  دمیکش یاخفه  غی . جزنهی م دید و داره من رو ستادهیاتاق وا یکه تو دمی. آرمان رو ددمیچرخ

 شده بودم. 

 ؟ یکنی م کاری چ جان یکرد و گفت: تو ا اخم

 البته! یاگه کور نباش کردمی نم  یگفتم: کار خاص  نیهم یکردم خونسرد باشم برا یسع

 اتاق من؟  یو گفت: چرا تو  دیاز کنارش رد شم که بازوم رو کش خواستمی ام رو درست کردم و م مقنعه

  ینم نجای پام رو ادونستم  ی! اگه مه؟یدونستم اتاق تو  یو گفتم: چه م  دمیبازوم رو کش  تی عصبان با
 ذاشتم.

جلو   قهی! نجاتت ندادم که هر دقیر ی من رژه م یتو زندگ  یدار  یلی خ گهیو گفت: د ستادیدر وا یجلو
 ! یچشام باش 

 افسرده ندارم.  آدم هی یکوفت  یبه زندگ یاخم و پرخاش گفتم: من کار  با

 : درست حرف بزن! دیلب غر ریز

 برم.  خوامی حاال برو کنار. م زنمی نم من هم درست حرف  یزنی تو درست حرف نم یوقت-

 .می: در خدمت هست آرمان
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 برم. خوامیبرو در خدمت عمه ات باش برو کنار م -

 هشداره!  هی نیمن سرک نکش خاله سوسکه. ا یزندگ ی: توآرمان

 هشداره!  هی ن یرو در آوردم: ا اداش

واحد رو ترک   یوقت دار هفته   هیماشااهلل  یقرمز شده بود. گفت: خوبه پررو هم هست تی عصبان از
از   ستین  یخبر  یاز نامه و مسخره باز  گهی. درونیاندازم ب  یو گرنه خودم تو و دوستت رو م یکن

 یمرد  یکه کمکت کردم اگه م رتتیجو نگ نیکنم پا یهفدهم پرتتون م یطبقه  یهمون پنجره
 رفت.   یآپارتمان م یوآبر

 . یبکن   یتون ینم  یغلط چیه -

 هفته  هی: آرمان

 چشام.  ینار و گفت: گمشو از جلوک  رفت

قدر دهن به دهنش گذاشته  نی. چرا ادمیو در رو به هم کوب  رونیهام رو فشردم و از اتاق رفتم ب  لب
 گناه بود و اشتباه! یکه نبود ول  رهی بودم؟ اشتباه بود گناه کب

؟ اصن  هست لیکروکود نیسر نوشتم ا افی تک تک ال  یمرتکب شدم تو یارهیمن چه گناه کب  ایخدا
 آزار منه بخت برگشته است. یصرفًا برا دونمی هست فقط م یمأمور عذابمه؟! هرچ دیشا

گفت: چرا   ایلینشستم که ه الی . کنار لزدندی داشتند با هم حرف م الیو ل  ایلی. ه نیپا ها رفتمپله از
 باران؟   یقرمز شد

! یآرمان! از وسط نصف ش رادیه  یگورش گوربه یبگم؟ اله  یبا تعجب نگام کردند. حاال چ ایل یو ه الیل
 سگ اخالق مزخرف! یعوض  لیکروکود

 دونم. ینم -

 ؟ یام و گفت: تبم که ندار  یشونیدستش رو گذاشت رو پ الیل

 ن؟یگفت یم یولش چ  -
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 ؟ ی خوب  ی: مطمئتالیل

 آره.  -

 کجا مونده! رادیبهراد و ه نیا ن یزنگ بزن بب هیخانم   نایبلند گفت: م  ایلیه

 بود؟!  یک  بهراد

خوب   دایم اومدن. آقا بهراد تماس گرفتن گفتن حال پار رادی از خدمتکارها گفت: فقط آقا ه یکی
 . انیتونن ب   ینم  ستین

 . ری: شماره بهراد رو بگا یلیه

 : چشم خانم. خدمتکار

 دختر برادرته؟ دایپارم  -

 ! هیچه فرشته ا یدون یماهشه نم شی: آره ش ا یلیه

 : خانم، آقا بهراد پشت خطن. خدمتکار

  غام یخوبه؟ آها نه آخه پ  دایبهنوش چطوره؟ پارم  ؟یتلفن کنارش رو برداشت و گفت: سالم خوب ایلیه
عمه رو   زی... از طرف من عز گمینگران شدم باشه بهش م ستیخوب ن  دایو پارم نیاینم یگذاشته بود

 . یببوس باشه... با

رو هم صدا کن  رادی... هیرو براش بفرست دایپارم یخانم تابلو  نایرو قطع کرد و بلند گفت: م  تلفن
 ناهار  یبرا

 : چشم خانم. خدمتکار

 سها چشه. نمیمن برم بب  دیکن  ییرایمن پذ یگفت: از دوستا  ایلیاومد ه غیج  یباال صدا از

 و قهوه تعارف کرد. بابا با کالس ها!  یخدمتکار اومد و بهمون چا هی

 و کند!گوشم ر  یافتضاح عوض  ی: وحش نیها اومد پابا غر غر از پله  سها
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 شده سها؟  ی: چ الیل

 گازم گرفته.  یسگ وحش هی: سها

 د؟ یهم دار ی: وا مگه شما سگ وحشالیل

 هار.  یای بودم. گفتم: اوه دارن از اون خارج دهیسها رو فهم  منظور

 زد و گفت: مگه تو رو هم گاز گرفته؟  ی. سها چشمک کردیبا تعجب نگامون م الیل

 .رمینگ یر ها زنمی روز واکسن مچند بار... هر  -

 تار و مار قرداد بستم.  یشم: منم با کارخانه اسپر  خیباعث شد س  یبم مردونه ا یصدا

 : هان؟ ا یلیه

دارم سوسک   کنمی خودم احساس م   دمینشونت م ؟یشرف با کارخانه تارومار قرار داد بست یب  یعوض
بودم؟  یر ی گ کجا رفته بود؟ چرا همه اش درحال جبهه  نیسوسک. اون باران مت گهیاز بس م شمیم
 !یوا

 مثل شما الزمه. یمزاحم یهاپشه  یواقعًا هم برا -

 گرفت که آخم بلند شد.  شگونیهم چون کنارم بود ازم ن الیو ل  دندیو سها خند ایلیه

 . شهی ناهار سرد م میکرد و گفت: بر یاسرفه  ایلیه

 دستام رو بشورم.  رمیمن م -

  یها به عالوه اون ارمان بکه بر گشتم بچه یخارج شدم. وقت  سیرتم رو شستم و از سروو صو  دست
  هیپر بود به جز  های بود که همه صندل نینشسته بودند و قسمت بدترش هم ا زیپشت م  ختیر

و   کردندی آروم پچ پچ م الیو نشستم. سها با ل  کردمیکه اونم کنار عقدالدوله بود. سالم آروم  یصندل
 واسته به حرفاشون گوش دادم.ناخ زدی هم داشت با عقدالدوله حرف م ایلیه

 دلش برات تنگ شده.  ؟ینیمامان رو بب  یبر  یخوا  ی: نما یلیه

 . رمی : هر وقت خودم صالح بدونم مآرمان
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عوض   ی ل یخ ؟یر ی م یزهرمار تنگ شده. بعد تو هر وقت صالح بدون  یتو یدلش برا گمی: ما یلیه
 رو اعصابم!  یر یم کم کم ی! دار یشد

 برم.  کنمی م یاز دانشگاه برگشتم سع کهن ی: فردا بعد از اآرمان

 .کنمیزد و ادامه داد: با بهراد هم هماهنگ م یاکج و کوله  لبخند

 من نبود که!  ری. تقصنی کج و کوله زدم و سرم رو انداختم پا  یهم مثل خودش لبخند من

 هی کردم که احساس کردم کیو به دهنم نزد ختمیخودم ر  یآب برا وانیل هی کردمی م یتشنگ احساس
رو نا خواسته کج کردم   وانمیل دندیداخل بوفه لرز یهاکه جام  دمیکش  یغینرم کنار پامه چنان ج زیچ

 . ختیآرمان ر یکه همه اش رو

 که باال آوردم. بلند شدم و پا به فرار گذاشتم. یتوجه به گند بدون

 کجا باران؟   داد زد و گفت: الیل

 گفتم: سوسک! یحالت چندش با

 همانا.  الیسها و ل ا، یلیفرابنفش ه یها غینا و ج گفتن من هما  سوسک

گفت:   یخشن و بلند  یکه آرمان با صدا دادندیو خودشون رو تکون م دندیکشی م  غیشون ج همه
 سرم رفت! دیخفه ش 

 . نمیبینم  یبرداشت و خم شد. گفت: من که سوسک  یهمه خفه خون گرفتند. دستمال کاغذ رسماً 

 ...د ی... مبله... شاریز...ز -

 . ارهی ب  یاسپر  هی یکی مبل رو نگاه کرد و گفت:  ریز

از همون  یکی نیقرار داد دار یترس بودم گفتم: شما که با کارخانه اسپر  یهنوز تو حال وهوا کهن یا با
 . نیریها بگ

  متیبه لباسم دو قورت و ن یلباسش اشاره کرد و گفت: گند زد کرد و صاف شد به یظ یاخم غل آرمان
 ه؟یهم باق
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آورد و آرمان دخل سوسک رو آورد و با دستمال برش داشت. اصال فکر   یخدمتکار ها اسپر از   یکی
 داشته باشند. یتیشخص  نیهمچ  نینافذ و سنگ یاون چشم ها کردمی نم

و به من نگاه کرد    دیگذروند. چرخ کردندی که با چندش نگاش م  الیو سها و ل ای لیه یرو از رو نگاهش
دستش بود. فکرش رو   یبلند به سمتم اومد و اون سوسکه هم تو یازد. با قدم ه یطانی و لبخند ش

  وهم قرض گرفتم و زدم به چاک. ساختمان خارج شدم  گهید یپا  ستیخوندم. دو پا داشتم ده ب
. حنجره ات بترکه. من که از دیخند ی اومد و م یده اش دنبالم مگن کلیو آرمان هم با اون ه دم؛یدو

 قصد نکردم. 

 !رادی: ولش کن هگفتندی و م زدندی م داد ایل یو ه سها

  ینفسم باال نم گهی. ددمیدوی و م کردمی حد بود. به جلوم نگاه م  نیشون در هم  ینگران  تینها یعنی
و نگاش کردم که همون لحظه آرمان بهم  ستادمیو ا دمیوسط چمن ها د  دیگوله برف سف هیاومد که 

 و سوسک رو انداخت روم.  دیرس

تونه   ی. برام مهم نبود که چه قدر اون سوسک مرده م دیخودم تنم لرز یاقتیل  یاش و ب  ییپررو از
  ینجور یام بهش رو داده بودم. چرا ا ییاز خطش رد شده بود و من هم با پررو راد یچندش آور باشه ه

 ! چند قدم به عقب رفتم و مانتوم رو تکوندم. یض شده بودم؟ عو

  یلی. قلبش خدهیبچه خرگوش سف  هیکه متوجه شدم نرم رو برداشتم  دیشدم و اون گوله برف سف  خم
 ناز بود! یل یدستم به زور بود. خ هیاندازه  زدی تند م

 رون؟ی از خونه شون اومده ب یک نیگفت: ا ایلیه

 نجاتت داد.  نیرو از دستم گرفت و گفت: هم  خرگوش

 دنبالت! وفتهیم یدو یم یسگ هاره وقت هیمثل  رادی : هسها

 اش زد و گفت: در مورد داداشم درست حرف بزن!پس کله  یضربه ا ایلیه

 !هی: حاال انگار چه داداش تحفه االیل

 *** 
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 دهم فصل

 نه؟«  ای! آره »اشتباه؟

 .امینه... من نم - 

 ؟ یترسی : م سها

 ! امیترسم دوست ندارم ب  ینم -

 !دیند ت ی استاد ضدحال زدنه اهم شهیهم نی. امیبر  نیایب  نی: ولش کن الیل

 .دیمونم شما بر یگفت: من با باران م ای لیه کردم که هنگا ال یچپ به ل چپ

 نه تو برو!  -

 . میجا هست نی ما هم نیبر  الی. سها، تو و لمیباهم اختالط کن  یمونم اندک ی: ما یلیه

. گفتم: معذرت تو به خاطر من  میچمن ها نشست  یرو ایل یرفتند تو صف چرخ و فلک. با ه الیو ل  سها
 ! یشن از شهرباز   یها خسته نمبچه  نی دو تا هم ع نیا ینرفت

 .ا ی بترس  خورهیتو بهت نم  ی. ول ترسمی : نه من خودمم از ارتفاع ما یلیه

 ترسم. یپله هم م یاز باال گهی آسانسور افتاد د یکه اون اتفاق تو یاز روز  -

 .یها رو ند  هیخانم ترسو! جواب غر رمیدو تا پشمک بگ رمی گفت: من م ای لیکه ه دمیخند

 برو!  و گفتم: دمیخند

که تلفنم زنگ  کردمی م زی رو آنال  یبه راه افتاد. با چشم هام شهرباز  یبه سمت پشمک فروش  ایلیه
 خورد. شماره ناشناس بود. جواب دادم:

 بله؟ -

 خوشگل خانم.  ی: باران خانم بهتره مواظب خودت باشدیچ یگوشم پ یتو ییآشنا یصدا

 ؟یر دای چرا دست از سرم بر نم الیکردم و گفتم: دان اخم
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 !دکری م تمیرفت. حرف زدن باهاش اذ یمخم م  ی. داشت روکردمیشماره ام رو عوض م دیبا

 : چون عاشقتم.الیدان

 کنم. یبذار راحت زندگ یاگه عاشقم  -

 تو با وجود منه. ی: راحتالیدان

 کنم ولم کن! اصال فکر کن ُمردم! یندارم خواهش م یبا وجود تو من راحت  یکنی نه اشتباه م -

 . یخواستگار  یمادرم دوباره رفته شرکت برادرت برا زم ی: عزالیدان

 که نگفتم. دیاجماعا غلط کرد بگم ننه ات و خودت خواستم

 به درک!  -

  خوانیبابا جونت رو م مارستانیب  نهیپرداخت نکردن هز یدکترا برا زم،ی عز یدونستیم  ی: راستالیدان
 کنن. رونیاز کشورشون ب 

 ؟ یلب زدم: چ  ناباور

  یاش زرنگ باز  یزندگ   یتو دیافته آدم با یاتفاق نم نیا ی خداحافظ عشق من! اگه با من باش  :الیدان
 !گهید ارهیدر ب

قورت بدم. تلفن رو قطع کردم و   کردمی م  یتکه سنگ رو سع هیانگار که  دیاز چشمم چک یاشک قطره
 ماهان رو گرفتم بعد چند بوق جواب داد:  یبالفاصله شماره

 !ی: سالم خواهر ماهان

 گه؟ی م  یچ الیماهان دان -

 گفته؟ یچ  الی: دانماهان

 برگرده! خوادیبابا م میرو ندار مارستانیچون خرج ب گهیبابا! م -

 . ستین یز ی چ نی : نه! همچماهان
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پول  یبرا یتو به من نگفته بود  یول  ستیدونم اوضاع شرکت خوب ن یماهان به من دروغ نگو! م -
 !هفتی امکان داره جون بابام به خطر ب

 .یکن ی : تو اشتباه مماهان

 فقط بگو چه قدر پول الزمه. -

 هی. تو فقط درست رو بخون خودم ادیاز دست تو بر نم  یهان؟ کار  یکن  کاریچ ی خوایداد زد: م ماهان
 کنم.  یم  شیکار

 بگو! -

 ؟یدار  ونی لیم ستی: دوماهان

 !کنمی جور م  -

 ؟ ی: چه جور ماهان

 داحافظ! ... خگهید زمیر ی تو سرم م یخاک هی -

رو قطع کردم. ته دلم هم خوش حال بودم که امکان داره بابا حالش خوبه شه هم ناراحت   یگوش
ذهنم اومدند چه قدر  یراه حل ها تو ی. همهمیری بگ یاز کس  مینبود بتون  یپول ونیل یم ستیچون دو

 هیل ان کجا کتهر یداشت؟ تو یر یبود تاث یام ُا منف  یفروختم؟ گروه خون  یام رو م هیشد اگه کل یم
حداقل   ای ونی لیم ستیشد با فروشش دو یداشتم که م یتونستم بکنم؟ چ یم  کاری... چدندیخر یم

داشتم. دست هام رو بلند کردم و بهشون نگاه کردم. دو چشم و  یزپرت یگوش هینصفش رو جور کنم؟ 
 م افتاد.به تن  یاز افکارم لرز  دند یخر  ی. کدومش رو گرون تر مهیدو پا و دو دست و دو کل

 بود؟  یاز پشت سرم اومد: ک  ایلیه یصدا

 پشمک بهم داد و نشست.  هی

 . یشکیه -

 ! پشمکت رو بخور. هیآدم جالب   یشکیه-
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 جاش رو گرفته بود.  یبود و نگران  دهیام کالً پر کش حوصله

 باران...-

 شدم.  رهیچمن ها گرفتم و بهش خ  یرو از سبز  نگاهم

 حرفاتو! دمی: من شن ا یلیه

 داشتم.  ی... چه افکار بد دمی، در برابر دوست جدجالت زده شدمآن خ  کی در

 گفته؟  یچ  یشک یکه ه یکن فی برام تعر شهیمعذرت! ناخواسته بود. حاال م-

 نکن! ری گفتم: ذهنت رو درگ دستپاچه

 دستش گذاشت و گفت: بهم اعتماد کن! یرو رو دستش

که   یشد اعتماد کرد؟ به کس یم  ای لیبه ه  یحرف بزنم. ول یبه شدت الزم داشتم با کس  دمیکش یآه
الدوله( بود و چشم  یاتر خواهر عقدالدوله )عقده شناختمش و از همه مهم یدوازده ساعت نبود که م

 هاش همون چشم ها بود؟

 ! شهیاش... جور نم نهیبابام... سرطان خون داره... هز -

ام رو   یخوش  یهمه شی تشه مثل آ یجور نم یچند کلمه خالصه گفتم. اون کلمه یرو تو زیچ همه
 سوزوند. 

 نتونستم ادامه بدم و بغض گلوم رو گرفت.  گهید

 ؟ی چه قدر پول الزم دار -

 ! ادیز -

 چه قدره؟ ادیز نیخوب ا -

 !ونیلیم  ستیگفتم: دو غمزده

 تونم کمکت کنم. یفکر کرد و گفت: من م یکم
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 ؟ یکردم و گفتم: چه کمکتعجب نگاهش  با

 حتما داره! یعن یداره  رادیه یو االن ندارم ول ر  یبزرگ نیمن خودم پول به ا-

 کنه؟ یبه من م یچه کمک  نیخوب ا -

 به تو...  دمیو م  رمیگی م رادیمن از ه-

دونستم اون قدر آرمان   ی بکنه؟ م ی کار  نیهمچ خواستی م ای لیچرا ه یلحظه ته دلم روشن شد ول هی
باهاشون    یصنم چیخه چرا؟ من هآ  یول  ستین یز یپول براشون چ نیو خونواده اش پول دارند که ا

دوست دوازده  هیخواست سر به تنم نباشه و با خواهرش هم  یآرمان م کهن ینداشتم، سانسور از ا
 ساعته بودم. 

 ؟ یکن  یکار  نی همچ یخوا  یچرا م -

 !یچون دوستم-

 پولت رو بر نگردونم. دیشا ایاصن بهت دروغ بگم  دیشا یشناسی ن رو نمتو که م -

 !گهیکه جلوم نشسته دروغ نم  یدختر  نیگفت: ا  شد و رهی خ بهم

 ... یول -

 .کنمی برات جور م گهیتا هفته د  یول یب  یول-

 جبران کنم.  دیبا یدونم چه جور  یمن... من ازت ممنونم... نم ایلیه -

 ...ستیبه جبران ن یاز یکردو لب زد: ن  بغلم

 .میسها از هم جدا شد یصدا با

 !هیعشقوالن یخاک تو سرم چه صحنه-

 . دیبر شی پ دیخواست  یتا کجا م میدیرس  یم  رتریاگه د-

 : خفه!میهمزمان گفت ایلیو ه من
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به   عیسر میوارد خونه شد یرو رسوند خونه. وقت الیمن و ل ایلی. همیشاممون رو خورد کهن یاز ا بعد
 اتاقم پناه بردم تا به ماهان زنگ بزنم.

 ؟ یشد میکجا ج-

 خوام بخوابم. یخسته ام م -

 . یخوش گذروند  یلیخ نه که-

 ! ریخبهفقط خسته ام. شب  -

 ! کیکالست درسته تو حلقم... شب ش-

منتظر بودم جوابم رو   یطرف پرتاب کردم و شماره ماهان رو گرفتم. هرچ هیهام رو هر کدوم به  لباس 
 تخت لم دادم.  یو رو  دمیام رو انداختم و لباس خوابم رو پوش یگوش دینداد! نا ام

 راد«ی»ه

 کیهم شده بود  ایل یه یخسته بودم. مهمون  یلیو برداشتم و سوار آسانسور شدم. امروز خر  فمیک
شدم و   نمی. سوار ماشکردی داشت شونه هام رو خم م  یهمه سخت نیل ااساس! تحم یب یدغدغه فکر 
مرحوم   یمنزجر شدم. ضبط رو روشن کردم. صدا نیحرکت کردم. از سکوت ماش  ایل یه یالیبه سمت و

 : د یچی پ  نیماش  یتو ییاپاش

 هست تو قلبم که هر شب واسه  یکی

 : یترک بعد زدم

 دلم رهی که نگ یمن نگران

رو لبم  یاز سلنا گومز لبخند یآهنگ انتخاب کردنت! با شروع آهنگ یقهیسل نی بهت مهرداد با ا لعنت
 قابل تحمل تر بود و قبال هم بهش گوش سپرده بودم. یک ی نینشست ا

  التی/ که از ا یهست یاغی هی/ تو  ی هست یاغی هی/ تو  یاسب شده ا نیاست که سوار ا یادیز مدت
 از سلنا گومز(  یاغی / ) یکن  یعشق فرار م
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 کنه! یفرار م یکه نه تنها از عشق از همه چ یاغی هی! یاغی هیام  یاغی هیمن  اره

 تو گوشم بود وصل کردم.  یزنگ خورد چون هندزفر  تلفنم

 بله؟  -

 رم ی: سالم امدیچ یگوشم پتو  یپر عشوه دختر  یصدا

 یبود که برا یاسم یعشوه ا یقنار  دمیها خسته شده بودم. ته دلم خند یعشوه ا یقنار  نیاز ا گهید
 اومد. یبهشون م یلی پر عشوه و ناز دوست دخترهام گذاشته بودم. واقعا خ یصدا

 ؟ یر یام یهست-

که شش ساله   ییخدا ؟ییه خدااومد. اه خدا! چ ینم ادمیآوردم اسمش رو  یبه ذهنم فشار م یچ هر
 جدال بودم؟ هی یوفراموشش کردم و باهاش ت

 ر؟ یام-

 ؟ یگیم  یحوصله گفتم: چ یب

 عشقم؟  ی: خوب دختر

 .یحوصله ام رو سر برد گهید -

 رم؟یام  یچ یعنی: دختر

ات رو   یزندگ یمن... دوباره بهم زنگ بزن  یگمشو از زندگ  یعنیانقضات تموم شد...  خیتار یعنی -
 هشداره!  هیفقط  نیکنم ا یمنابود 

 ! ری : امدیچ یپر بغضش تو گوشم پ یصدا

 !دیرس   یداشتم نم شیکه من هشت سال پ یپر بغضش! به بغض یلذت بخش بود صدا چه

 ام رو برداشتم به اسمش نگاه کردم: آوا دو  یکردم. گوش قطع

 اسمش و مسدود. یرو زدم
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  نینگه داشتم. توجهم به ماش ایلیه یالیو  یجلو یطوالن  قهیدادم. بعد از چند دق ابونیرو به خ  حواسم
خواست   ی م ی رو نداشتم تا ک یک ی نیام بود جلب شد. حوصله ا ییکه متعلق به دختر دا یسانتافه ا

باران بود...  ری گذهنم در  یکه هست کنه؟ از طرف ینیبمونه و احوالم رو تلخ تر از ا ایلیه یخونه  یتو
 ر دهنده دست از سرم بردارند. دادم تا افکار آزا . سرم رو تکون امهری همون خانم آر

رو پارک کردم. وارد    نمیازش تشکر کردم. ماش یدر رو باز کرد. با تک بوق میکر ه یزدم بعد چند ثان بوق
سوم توقف کردم.   یپله یبودند از پله ها باال رفتم. رو منی نش یکه تو یشدم بدون توجه به کسان الیو

که سها گفت:   کردم یظیاخم غل کرد؟ی م  کاری جا چ نیدختره ا نیدم. اش نیخشمگ دمیکه د یز یاز چ
 سالم پسر عمه جان. 

  کاری جا چ نیا نیباشه اشاره کردم و گفتم: ا الیرو تکون دادم و به اون دختر که فکر کنم اسمش ل سرم
 کنه؟  یم

 . استی لیدوست مشترک من و ه لوی. ل یکن یکه تو م ی: همون کار سها

 . دیناهار صدام کن یها رفتم باال و گفتم: براپله  یکه باق ین یو ح کردمی اخم

 بد!  یلیافتضاح بود! خ قیانتخاب رف یاشون تو قهیسل

  یثابت موند. در باز بود آروم هلش دادم. ب رهیدستگ یخواستم در اتاقم رو باز کنم دستم رو تا
 بود.  ستادهیاز اسرشه و به نم یدیشدم که چادر سف  یسروصدا وارد اتاقم شدم که متوجه زن

و نرمش شدم.   فینداشت. محو حرکات لط  یفرق چیه ی نیزم یبا فرشته ا یول  دمید یرو نم  صورتش
 بود.  یرکعت نمازم ک نیاومد آخر ینم  ادمی قایوجودم نفوذ کرد. دق یتو  یوصف نشدن یآرامش

عتصاب بود با خدا ا   یدونستم که مدت طوالن یسال. فقط م ستیهم ب دی! شاشیده سال پ دیشا
رخش جا   مین دنیاون فرشته سالم داد سرش رو به چپ و راست حرکت داد. با د یکرده بودم. وقت

 کرد؟ ی م یچه غلط نجا یا گهید نیخوردم. ا

 ! آسانسور

ام   یحرکاتش برام جذاب نبود و عصب   نهیا دمیاش رو شروع کرد. حاال که فهم گهینماز د بالفاصله
برگشت   شی پ قهینسبت بهش نداشتم؟ اخم چند دق یکه تعهد . چرا نجاتش داده بودم؟ من کردیم
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حاضر   یداشتند. وقت  دنیبهم رس یبرا یشتر یب  لیشد و ابروهام م یتر م  شی سرجاش و هر لحظه ب
 بود؟! یک  امهریباران آر شدم! واقعا  یم یکنم به شدت عصب یهاش رو تو ذهنم مرور م  یجواب

  یغیج دیو من رو د دیچرخ یاش رو جمع کرد وقتکه تموم شد چادرش رو برداشت و سجاده  نمازش
 ؟ یکن  یم کاری چ نجایو بالفاصله اخم کرد. گفتم: تو ا دیکش

بودم؟! لعنت   زار یشدم. ازش ب  یم  یدختر متفاوت... در رفتارم باهاش دچار دوگانگ  هی... امهریآر باران
 احساسم دست خودم نبود!  تیریبه من که مد

 ! یود نداشت... کاش هرگز وج امهریآر باران

 »باران« 

  یحساب  الی و کالسورم رو بستم. به قول ل دمیکش یا ازهی. خم دمیرو برداشتم و چشم هام رو مال  نکمیع
وقت   ریتا د شبیون دچ میکم درس بخون هیکرده بود  دارم یب  الیخر زده بودم. از ساعت شش صبح ل

جناب    زمونیامروز با استاد عزکه  میو سرمون گرم شده بود کال فراموش کرده بود میبود یشهر باز 
 .میهم داشت زی و از همه مهم تر کو میآرمان کالس دار

رو جمع کردم    لمیداد. جزوه ها و وسا یرو نشون م قهیساعت نگاه کردم، ساعت هشت و پنجاه دق به
  خواستم از داخل جعبه دستبند ماهان رو  یکوله ام. خودم رو آماده کردم. بنا به عادت م یتو ختمیو ر

 گرفتم! یازش پس م  دیافتاد دست عقدالدوله است. حتما با ادمیبردارم که 

شدم.   ینشد. کم کم داشتم نگران م بمی جز بوق نص یز ی چ چیه یماهان رو گرفتم ول  یشماره  دوباره
  یل  یزدم و گفتم: ل الیبه در اتاق ل  یو از اتاقم خارج شدم تقه ا دیطول کش قهیآماده شدنم ده دق

 ؟یآماده ا

جزوه هاش    یرو  دمیرو د الیخدا نکنه خوابش برده؟ در رو باسرعت باز کردم که ل  ایجواب نداد.  یسک
شده. چندشم  سی خدهنشه و جزوه اش هم از آب دهنش  یخوابش برده و نصف مدادش هم تو

 خورد.  یاسترس داشت مدادش رو م  یوقت شهیهم الیشد! ل

  اتیشد و من داشتم در مورد اخالق  یم ریداشت دخواب بود و کالسمون  الیخاک تو سرم! ل  یوا یا
 شد. رمونیپاشو پاشو د الیل ال یهجوم بردم و تکونش دادم: ل الی . به سمت لکردمی مبارکش فکر م
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 !الی: ل دمیکش  غینداشت ج دهیفا

 بکپم باران تو هم بخواب. قهیخورد و گفت: بذار دو دق  یتکون الیل

 .شهیم رمونی پاشو د یتو هنوز خواب  همیرو بخوابم پاشو ساعت نه و ن   یچ یچ -

 ؟ یسرجاش نشست و گفت: چ خیس الیل

 کنم پاشو.  یرو جمع م لتیبرو خودت رو آماده کن من وسا -

رو جمع کردم و    لشیلند شد و رفت خودش رو آماده کنه. من هم جزوه ها و وسابا سرعت جت ب الیل
طرف،   هیبابا از   یام برا یاسترس. نگرانشستند از  یدلم داشتند ظرف م یکوله اش. تو یانداختم تو

 خود. یهم که در جا زمیو کو  گهیطرف د هیماهان  یجواب ندادن ها

 بابا زود باش!  ی. ایخواد کرم بزن  یشد. نم ریزود باش! د الیل -

 نخوندم.   یچی ه رمیگ ی گرفت گفت: باران صفرم نم  یم  یکه با جورابش کشت  یدر حال الیل

 شد.   ریود باش د. زینخواب   یخواست یم -

 ؟ی رسون  یبهم م  یبارون -

 . ادیکه از تقلب بدم م یدونیاحمق! م یخودت  یبارون -

 اش رو درست کرد و گفت: خواهش!  مقنعه

 کنم.  یم یسع -

 . میچون وقت نداشت  می. دربست گرفتمیدو از آپارتمان خارج شد با

عالمه   هی. بعد از میکرد ری گ کمیشد. از شانس خوشگل موشگلمون تو تراف یساعت ده کالس شروع م 
 دانشگاه. میدیرس میدنگ و فنگ ساعت ده و ن

 بر دار تصورمون کن. زی کنه. اصال آو یکله مون رو م -

 : بدو!الیل
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 و در زدم. دمیکش  یقی. نفس عممیدو خودمون رو به کالس رسوند با

 . دی: بفرمااستاد

 تونستم تحملش کنم.   یبده! واقعا نم  خودت به من صبر  ایاومد. خدا یاستاد آرمان از داخل م یصدا

 الفاتحه صلوات و االخالص!  قرایبا لکنت گفت: رحم اهلل من  الیل

  لومتریک کیآرمان بکنم. نه نه  یهم کنارم برا  یک یخودم قبر بکنم  یخواست همون لحظه برا یم دلم
 خواست راحتمون بذاره؟! یآرمان. تو قبرستون هم نم  یاون طرف تر برا

ز ترس و  شد. ا یکالس حاکم بود که فقط سرکالس آرمان مشاهده م یتو ی. سکوتمیشدکالس  وارد
داده بود و به   هیتک واریخفن به د  پیت  هی. به جلوم نگاه کردم. آرمان با دندیلرز ی استرس دست هام م

 .کردی نگاه م  الیمن و ل

 .نیآورد ینم فیتشر گهید-

 بگم. یدونستم چ یرو داشت. نم  چشم با چهار شاخ هیغول  هیلحظه برام حکم  اون

خدمتشون. البته من هم دلم نبود که  میبرس  میملت منتظرمونن منتظرشون نذار هی میگفت: گفت الیل
 .شهیخوب گفتم باز شما دلتون برام تنگ م  یول  امیب

 بخنده! کردی جز اون جرعت نم  یبلند سها از ته کالس اومد. کس  یخنده  یصدا

وز شروع نشده و گرنه هن زیکو دی طور. شانس آورد نیگرفت و گفت: که ا ارویاش رو از د  هیتک آرمان
 نیا یتو   یی. در ضمن کالس بذله گودین یداخل. بش  نیای ب ذاشتمیعمرا م ری تاخ قهیدق ستیبعد ب

 .نهک  عیبرگه ها رو توز ادی ب  یکیتون کنم!  یمعرف رک یبه س  دیدانشکده واحد نداره اگه ناراحت

کنه   عیالبته شوخ طبع کالس بلند شد تا برگه ها رو توز  ریسر به ز یدانشجو ها از یک یرهنما  نیرادو
 !ستا یکه آرمان گفت: وا

. نهیکنار رهنما بش امهریجاش رو عوض کنه. آر ینیبه برگه رو به روش کرد و گفت: راد با ام ینگاه
 و رستاک هم بره کنار پنجره.   شیکنار آسا یصادق

 م؟یمگه ابتدا !کرد؟ی هامون رو عوض م! داشت جآدهیند یزهایحق چ به
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من درست رو به   یرسوند؟! صندل  یبهش م  یحاال ک الی ل چارهیهمه دانشجو ها رو عوض کرد. ب  یجا
کرد و اومد  عیهم ته کالس. لعنت بهت آرمان کله خر. رهنما برگه ها رو توز الی آرمان بود و ل ز یم یرو

 !میلرج سرجاش نشست و گفت: اعوذ باهلل من االستاد ا

بسته شه: شروع   شمیبم و بلند آرمان باعث شد ن یشد که صدا  یداشت باز م شمیام گرفت ن خنده
 !دیکن

رو   ینگاه کس ین ی. شروع به نوشتن کردم که سنگرمی بگ یتونستم نمره خوب  یسوال ها نگاه کردم. م به
ون لرزش نامحسوس  . سرم رو بلند کردم که متوجه نگاه آرمان شدم. دوباره همخودم حس کردم یرو

 تو وجودم زنده شد. 

خودکارم رو برداشتم که از دستم افتاد. دست هام از   نیبه هم گره خورد. سرم رو انداختم پا  نگاهمون
تو آفتاب  !یچند کلمه نوشتم اون هم با چه خط  یخودکار رو برداشتم به سخت  دند،یلرز یاسترس م

رد شد فقط   ماز کنار  یشد. آرمان بلند شد. وقت  یممسابقه دو خرچنگ و قورباقه برگزار  شی ذاشت یم
 گرفت! یخدا من چم شده بود؟ خودکار تو دستم آروم نم  ای سمیسوال بنو هیتونستم جواب 

.  دمیکش یق یکردم تمرکز کنم. چشم هام رو بستم و نفس عم  یتونسم پاس کنم. سع یترم رو نم  نیا 
 : اال بذکراهلل تطمئن القلوب.داده بود رو زمزمه کردم ادمی که مامان جون  یذکر 

 ! آروم شدم...یقرص مسکن قو هیبود... مثل خوردن   شیآت  یآب رو مثل

برگم خورد    یرو یاومد. خودکار  ی نم  ادمی جوابش رو  کردمی فکر م  یمونده بود. هرچ گهیسوال د کی
  ایدم باز ب ! من تازه تمرکزم رو به دست آورشیری. گمشو اه سدمیسرم رو بلند کردم که آرمان رو د

 بپرونش. 

 شباهت به اسمم نبود. یگفت که ب یز ی آروم چ آرمان

از دهانش خارج نشد. آرمان امروز کال زد   ییصدا چیچون ه  دمیحرکات لب هاش فهم  یاز رو فقط
 باران گفتنش!  ن یاونم با ا یاده خاکج

د! من که آدم شده بو یجن نیا می نگفت و رفت. بسم اهلل الرحمن الرح  یز ینگاهش کردم. چ باتعجب
 فرد خلع سالح بودم؟!  نینبودم پس چرا در برابر ا یجنبه ا یب
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کشف   یاجناس »چه جمع یکه تا حاال با همه یکنم همون کار  یتوجه  یتونستم بهش ب  ینم چرا
 کردم!

 کردم؟ ی مخالف م «

م و  برگم بود. با تعجب خم شد یکاغذ مچاله شده رو  هیبرگم رو نگاه کردم   یسرجاش نشست رو رفت
نوشته شده ذوق کرده بودم. بدون فکر کردن به   زی جواب سوال آخر با خط ر دمیآروم بازش کردم که د

  غیخواستم ج یم  یجواب رو نوشتم از خوشحال عیل سر کام یکارم اشتباهه و در تب نمره  کهنیا
فت:  کردم به نظر خودم همه درست بودند. همون لحظه آرمان بلند گ ی بکشم. جواب هام رو بررس

 !لهی. کالس هم تعطدیبد لیتحو  دیاریتموم شد. برگه ها رو ب قهیدق ستیب

آرمان بود.   شی ذهنم پ یدادم. از کالس خارج شدم ول  ل ینوبل گرفتم. برگم رو تحو کردمی م  احساس
  زی و گر بیکه االن استادم بود. نجات دادنش، اون تعق یبه من برسونه؟ اونم آرمان! کس  دیچرا اون با

 سوندنش!ر نیو ا

خواست از   یم روزیکار آرمان بود. اون که تا د ری. همه ذهنم درگادیب  الینشستم تا ل مکتین هی یرو
اش رو   یرفتار  چیشدم ه جینوشت و حاال. گ  یم زیآم دیتهد یو برام نامه  رونی تم کنه بساختمون پر

  یتو کاف  شدر مقابلکه اون قدر حرصم داد. بعد  دارمونید نیکرد. اون از اول ین یب  شیشد پ  ینم
لباسم. نجات   یراحت شم. شماره دادنش. سوسک انداختنش تو الیشاپ بهم کمک کرد از دست دان

 وونهیکه بهم رسوند و باران گفتنش. خدا! داشتم د یجواب نیو اون نامه اش! ا  یمرگ حتمدادنم از 
 کردم.  رذهنم مرو یحواس چند بار کارهاش رو تو یقدر مبهمه؟! ب نیپسِر ا نیشدم. چرا ا یم

  ی... چرا جواب نمیام افکارم رو پآره کرد. ماهان بود. جواب دادم: سالم داداش یآالرم گوش  یصدا
 ؟ید

 ؟ ی: سالم خوبماهان

 ها!  ستی ن ی وقت احوال پرس -

 ؟ یداشت یکار  یزنگ زد  شبی: دماهان

 خواستم بهت بگم پول رو جور کردم.  یم -
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 ؟ یچه جور  ؟یداد زد: چ  بای تقر ماهان

 کش! ب  قیآروم باش برادر من! نفس عم -

من   یگیبعد م  ونیل یم ستیاونم دو ؟یپول جور کرد ی گی: باران در عرض دوازده ساعت تو مماهان
 آروم باشم؟ 

 . رمیگ یحرص نخور. از دوستم م -

  یبده؟ اصال تو مگه چند روزه که تهران  ونیل یم ستی خواد به تو دو یم هیچجور دوست نی: اماهان
 !؟یکرد دایدوست پ

 دوست خوب!  هی -

 ندارم راستش رو بگو!  یگفت: باران باهات شوخ یبا حرص و عصب  ماهان

از دوست هامه پولش از پارو   یک ی  ایل یه ؟یشناخت ینجور یبکش. من رو ا فی ل هیاول که مخت رو  -
 کمکم کنه.  تونهیگفت م رهی باال م

 دونه؟  ی: دوستت از کجا ماجرا رو مماهان

 . دیمکالمه مون رو شن  میبود رونیباهم ب یزد که تو زنگ  شبید -

 ش؟ ی شناس ی: دوستت مطمئنه؟ چه قدر مماهان

 آرامش خاطر ماهان گفتم: آره مطمئنه. یدونستم... برا ینم

ندارم. دوستت   شهیبه تو داده م ی که بدون درخواست خاص  یپول نینسبت به ا یمن حس خوب  یول-
 !ستیکه ن هیری صندوق خ

پول رو براشون   گهیهفته د هیش! فعال فقط بابا مهمه، بهشون زنگ بزن بگو تا با  نینترس و خوشب  -
 . یفرست یم

 باران.-

 بله؟  -



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

116 
 

بخواد   یز ی نکنه ازت چ نهیازت نداره، منظورم ا یکار درخواست نیدوستت در عوض ا ی: مطمئنماهان
 . یقبول کن یسیکه تو رودروا

 تونستم رد کنم؟! یمخواست   یازم م یدونستم. اگه کار  یرو هم نم نیا

 ؟یندار  ینه مطمئن باش، کار  -

 : ممنون خداحافظ!ماهان

اش نشده بودم، چند  یطوالن بتی رو فراموش کرده بودم و متوجه غ الیبود که ل  ریذهنم درگ یقدر  به
جواب   یرو گرفتم ول الینداشت، شماره ل دهیفا یکردم ذهنم رو آزاد کنم ول  یگذشت سع قهیدق
 نبود. الیل یصدا  یقطع کنم که جواب داد ول خواستمیم گهیفتم، ددوباره گر داد،ی نم

 : الو. طرف 

 کنه؟ یم  کاری دوست من دست شما چ یگوش -

 تون. هیمهرداد استادم همسا امهر،ی : استادم خانم آرطرف 

 کم هی یتونست ی! چرا نم الیامان از دست تو ل  کرد؟ی م کاریچ نیدست ا الیل یکرده بودم گوش  تعجب
 ؟ یهام تره خرد کنحرف  یبرا

 کجان؟ شونیکنه؟ اصن ا یم  کاریدست شما چ   شی خانم آسا  یگوش -

 بود!  یبیبستم حس غر  یرو جمع م الیبار بود که ل نیاول

 !مارستان یحال دوستتون بد بود من رسوندمش ب  مارستانم،یمن االن ب امهری: خانم آراستاد

 و گفتم: حالش خوبه؟ دمیجا پر از

 بله بهترن. -

 مارستان؟ یکدوم ب  -

 .دیرسونم نگران نباش   یخانم رو م الیمن ل گهیساعت د مین  نیایشما ب  ستی : الزم ناستاد
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 در وصفش نبود.  یچه... کلمه ا ایخانم! دن الیگفت ل  یجناب استاد م  شیگفتم خانم آسا  یم من

 ... یول -

 . دی: گفتم که نگران نباش استاد

 تونم باهاش حرف بزنم؟  یم -

 چون خوابه.  ری : متاسفانه نخاستاد

 خوابه؟  -

بودند، عذر   دار یوقت ب ریتا د شبید کهنیکرد وگفت: بله خوابند مثل ا یخنده مردونه ا استاد
 قطع کنم، خداحافظ.  دیخوره با ی تلفنم زنگ م  خوامیم

 خداحافظ.  -

قدر در   نی. اکردی غش م قهی! دم به دقیبود دختره غش نیاش هم شهیرو قطع کردم، کار هم  تلفن
شده بود. رابطه اش با مهرداد   یهم من و هم خودش مثل سرماخوردگ یکه برا  کردی سال غش م یط

  یآرمان با وجود اون همه رفتار متفاوت من رو م یها د یشد و تهد یتر م یمی داشت روز به روز صم 
 . ترسوندند

  ریگ یتاکس  هیکه عالف شدم،  قهی بودم بعد پنج دق ی محوطه دانشگاه خارج شدم، منتظر تاکس از
شد.   یداشت تموم م زیرفت و پا  یم یآوردم و سوار شدم. آدرس مجتمع رو دادم. هوا رو به سرد

ازش   ی روشن کرد و پک کوتاه یگار یداشت، س  یدسته چرخ  لیبود که سب یانسال ی راننده مرد م
  و  گاریمعترض گفتم: آقا س رهیپخش شد که باعث شد سرفه ام بگ  نیماش یتو گار یدود س یوگرفت. ب 

 . دیخاموش کن

در   ونیو قل  گاری! از دود س تیشخص ی! برونیرو پرت کرد ب   گارشیبهم انداخت و س  ینگاه مین راننده
دود و  یره رو باز کردم تا بواومد، پنج  یهم به شدت بدم م یگار یس یبودم و از آدم ها زاریحد مرگ ب

  ادهیاشت حساب کردم و پمجتمع نگه د یجلو یساعت تاکس میخارج شه، بعد از ن  نیاز ماش گاریس
 شدم.



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

118 
 

شدند. طبقه  یپاهام رسما داشتند کنده م گهیها رفتم باال. دکردم و از پله  ینسبتا بزرگ رو ط  اطیح
 . امهری : خانم آردمیرو شن یرمضان  یآقا یسوم بودم که صدا

 بله؟  -

 پدر بهترن؟ د؟یخوب هست-

 د؟ یداشت یممنون. بله الحمدهلل بهترن، کار  -

ها اعتراض   هیهمسا ،یول  دیمحترم یلی من خ یشما و خانواده تون برا امهریانم آرخ قتیدر حق  -
 کردند. 

 اعتراض دارن؟  یبه چ قایها دق هی خوام همسا  یعذر م -

 !زهیساختمونه عز  محترم ریسر مد  ریدونستم ز یم

 جوون به یو پسرها دیگرد یوقت بر م   ریها اعتراض کردند که شما هر شب د هیچند تا از همسا-
 کنه و...  یم یجا خانواده زندگ نیا دیدرک کن  دوارمیواحد شما رفت و آمد دارن، ام

شما بزرگ    یرمضان ی. گفتم: آقاکردی م  نیداشت توه  یواقع ینذاشتم ادامه بده چون به معن گهید
  یول  ستین  یشک چیه دیو به ما واحد اجاره داد دیلطف کرد کهن یو احترامتون واجب و در ا دیتر

سه ماه که ما  نیسوال، تو کل ا ری ز دیمارو ببر یمن و دوستم و خانواده ها تی شخص دیحق ندار
داشته باشه در ضمن   یالاشک نی فقط برادر من به واحد ما رفت و آمد داشته فکر نکنم ا میبود نجایا

ها  هیرو با همسا میکه فعال اجاره کرد یورود و خروجمون به خونه ا یساعت ها میستیما موظف ن
  یه میمن همون روز واحد رو تخل د یکه زد ییبابت حرف ها دیداشت  یهر وقت مدرک م،یاهنگ کنهم
 با اجازه.  م،یکن

  فمیک یبود، تو ختهیبه همم ر  یرمضان یآقا یمونده رو رفتم باال، حرف ها ی باق یهاسرعت پله با
ازش خارج شد، با   ورشعیآرمان مبهم و کامال ب یگشتم که در آسانسور باز شد و آقا یم  دیدنبال کل

 هی ضکردنم در عر  رونیدر مورد ب  دهاش یحرف هاش افتادم، تهد  ادیاخموش به  شهیچهره هم دنید
 هفته!

 آرمان.  ی و گفتم: آقاکردم  اخم



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

119 
 

گره ابرو هاش محکم تر   دیدرهمم رو د یاخم ها یوقت دی. چرخ دید یام رو نم  افهیبهم بود و ق پشتش
 شد.

 بله.-

  ینکنه اون نامه هنوز بهتون نگفته تا چه حد م د؟یزن ی من و دوستم تهمت مبه  یشما با چه حق  -
 ! د؟یدخالت کن گرانیتو کار د دیتون

من و دوستم  ایواحد من پسر رفت و آمد کرده  یتو یشدم و گفتم: ک رهی خ متعحبش یچشم ها به
مگه بچه  د؟ی کرد یرمضان یآقا شی من رو پ یچغول دیکه شما رفت میبه واحد برگشت روقتی چند بار د

 د؟یا

 زنه.  یهوا نم یرو رو  یحرف چی آرمان ه رادیرو هرگز فراموش نکن دختر خانم! ه یز ی چ هی: آرمان

شاه؟ خوب   یفتحعل ینوه  ایانگلستان؟  یخاندان سلطنت ی! نوه؟یهست یک یآرمان! فکر کرد  رادیه -
 رسه؟ یبه تو م  یکنن چ رونی ها؟ من رو ب یکه چ

  کهن یا یبه جا ن؟یبهتر از ا یچ شمیرو انداخت باال و گفت: از دست تو راحت م ابروش یتا هی آرمان
 !یازم متشکر باش  دینذاشتم نمره ات بچسبه به صفر با

بر   ریخواد شب ها د یکنم. اصن دلم م یم کارینداره من چ یخوام! به تو ربط   یمن نگفتم تقلب م -
من   یزندگ گیقدر تو د نیآمد کنم تورو سننه. ا با هزار الت و لوت رفت و خوادی دلم م ایگردم خونه 

 !یبر  ی ما سر محوصله ام رو رس ینجوش چون دار 

 چه قدر حرمت ها رو شکستم! دمیگفتم و نفهم  یچ  دمینفهم

 نداره؟   یکرد و گفت: که به من ربط یبه سمتم برداشت. دندون قرچه ا یقدم بلند آرمان

ن جناب آرمان من از شما تقلب نخواستم از اون نداره، در ضم یربط چیبه تو ه  یدیدرست فهم -
 .ی اش تو باش  ی که باعث و بان یستی ب بهتره تا  رمیصفر بگ   یالک زیکو

 ! دمیفهم ی! خودم رو نمدمیفهم ینم
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اش خشم    یمشک یاز چشم ها گم،یم یدونستم دارم چ  ینم  یوحش  نیدهنم بود، از ترس ا یتو قلبم
 کنه.  یجا دفن م  نیمن رو هم  نیخودت کمک کن ا ای اهلل، خدا یتوکلت ال کرد،ی فوران م

مانتوم رو   قهیبه ظاهر خونسردم قفل کرد، مقنعه و  یچشم ها یسرشار از خشمش رو تو یها چشم
 حرکتش اگه بگم قبض روح شدم دروغ نگفتم.  نیبا ا دیگرفت و به سمت خودش کش

 !کردم؟ی م کاری! من چمن

 هیبه حرص و خشم بود گفت: تو  ختهیکه آم یید با صدامشتش بو یام تو قه یمقنعه ام با  نیپا 
تو با اون   یها  ینداره؟ آره واقعا هرزه گر  یکه به من ربط ،یگ یم یچ یدون  یکه نم ییپروا یگستاخ ب

من پشت   سمرو بدون ا نیا ،ینداره ول یبه من ربط  یکه ازش فرار  چارهی ب الیپسره ماهان و اون دان 
ساختمونه پس حواست باشه با اسم  نیآرمان پشت ا  وشیمن، دار ساختمونه، اسم پدر نیا تیامن

  ییخدا یانسان دو رو که فقط ادعا هیطرفم!  یبا چه موجود  دمی. همون روز اول فهمینکن یآرمان باز 
  ییبو چیکه تو ه  نمیب یدارم به چشمم م یول  ومدمی... اصال چرا ادعا... من از پشت کوه نشهیاش م

 !یو عفت نبرد  ایحاز 

 در بخورم و آخم بلند شه.  رهیرو باز کرد و هلم داد که باعث شد محکم به دستگ شتشم

 : دمیرو لمس کرد! غر ششیصورتش نشوندم. کف دستم سوخت و ته ر یرو بلند کردم و رو دستم

ذارم، در ضمن تو   یجواب نم  یرو ب   نتیآرمان، توه رادی ه یبا افکار پوچ و باطلت خوش باش آقا -
چون ارزش و شأن خانواده من باالتر   ی نکن یباز  امهریخانواده آر تی با شخص یرو بدون  نیهم بهتره ا

من به  ونرو هم بد  نیسوال برده شه، ا ریمثل تو ز یتیشخص  یو ب یکه توسط موجود عقده ا نهیاز ا
  یکه قضاوتم م ییرم. مگه تو خداخو  یواحد تکون نم  نیغرور و قدرت تو رو خرد کنم از ا کهنیخاطر ا

که   یو عفت ای کنم که اون ح یم ی من دارم سع نهیانسان کاملم؟ حداقلش ا هیمگه من گفتم  ؟یکن
 !یرو داشته باشم. البته اگه من رو به حال خودم ول کن  یزن  یازش دم م

به خون نشسته داشت نگاهم  یشود، آرمان با چشم ها یاژدها وارد م م،ی اهلل الرحمن الرح  بسم
رو از   دی لرزون کل ییهابود که هر لحظه امکان داشت حمله کنه. با دست یگاو وحش  هی! شب کردیم

  نگر ییرفتم داخل و در رو بستم، قالب طال  عیآوردم، در خونه رو باز کردم و سر رونیب  فیداخل ک
  هیتو و با  ادیها در و بشکنه و ب   لمیهر لحظه ممکنه مثل ف کردمی پشت در رو هم بستم، احساس م 

 ساقطم کنه!  یم از هستگوله بزنه تو مخ
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شد  دهیچ یخونه پ یکه تو یبلند  یآرمان تفنگش کجا بود؟! با صدا کردمی من هم چه فکرها م 
پدر   نیخدا ا  ایمحکم بهش کوبوندند.  زیچ هیبود، انگار  یمنشأ صدا در چوب   د،یچهارستون بدنم لرز

 !کردیم سرم خراب یخونه رو رو ن یاشاره ا هیبا  کار؟یواد چخ یصدامه گلوله م

  یدادم؟ به خوب  ینفسم رو آزاد کردم. من واقعا داشتم شعار م  ادینم ییصدا دمی کم که صبر کردم د هی
 هیبودم. چرا؟! وارد اتاقم شدم لباس هام رو با  ینجور ینبودم؟! فقط در برابر آرمان ا کردمی که فکر م

 خچالیاز داخل  وخارج شدم ستش عوض کردم، از اتاقم  نیآست مین  راهنیو پ یگل به  یشلوار راحت
داخلش انداختم داشتم خودم رو از   خمی کهیچند ت ختمیخودم ر یآوردم و برا رونی شربت آلبالو رو ب

فکر   دم یلحظه ترس هیبه صدا در اومد،  فونیکه آ کردمی مکه کاشته بودم و افکارم رها  یدست گل
رو   فونیتو، آ  ادیم  شکست یدر و م زد یداخل در نم  اد یخواست ب  یاون که اگه م یکردم آرمانه ول 

 برداشتم و گفتم: بله؟ 

 خانم رو آوردم.   الیمهردادم ل امهری: خانم آرد یچیگوشم پ یمهرداد استاد تو  یصدا

زد! مگه  یخانم مشکوک م  الیبراش ل الیبودم بعد ل   امهریبود من براش آر   بیرو زدم، عج  فونیآ دکمه
 نداشت؟! دیخودش کل 

سرم مرتب کردم در خونه به صدا در اومد، در   یو شال همرنگش رو رو  دمیپوش  ام رو یسرمه ا یمانتو
پر از زخم و   یچهره ا و یخاک  ییبا لباس ها الیبه وضوح جا خوردم، ل دمیکه د یز یو باز کردم از چ

 شده؟! یچ  الیداده بود نگران گفتم: ل هیداد تک هیتک واریخراش به د

پر از پماد و دارو بهم   یکیارد خونه شد، مهرداد استاد پالستزد و و یجون لبخند یرو گرفتم ب  دستش
  ادی ب اگه از دستم بر د،یبهم بگ دیالزم داشت یاگه کمک دنیم  حیداد و گفت: خودشون براتون توض 

 کنم. یحتما کمکتون م

 ممنون.  -

گفتم:  بود،  دهیکاناپه دراز کش  یهجوم بردم. رو الیخونه اش نکردم و در و بستم. به سمت ل تعارف
 ال؟ یشده ل یچ

 شده؟ یچ گمیبهت م  الیشدم و گفتم: ل   ینگفت، عصب یز یچ

 کشت. ی بود من رو م دهیاگه مهرداد به موقع نرس ومرث، یگرفته گفت: باران، ک ییبا صدا الیل
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 ه؟ یک ومرثیک -

 ام من ردش کردم حاال هم... یبابامه، اومده بود خواستگار   کیشر  شیشناس   ی: تو نمالیل

 شدند.  یصورتش جار   یو اشکهاش روشکست  بغضش

 کرده! دامیپ یدونم چه جور  یبا دوستاش... نم  ،یاون عوض -

 ؟ یچرا بهم نگفت  زمیکردم و گفتم: عز  بغلش

 تر کنم. ش یخواستم غمت رو ب  یتو غصه داشت، نم یبرا ی: سرطان عمو اشکان به قدر الیل

 یبرا دیفهم یم یاگه اون عقده ا رهی ن بگقرار بود از آرما ای لیافتادم که ه یونی لیم  ستیدو ادی  کهوی
بهانه جور   هیگفتم و  یبه ماهان م دیخدا چه قدر من بدبختم! با ی! هدادی قرون هم نم هیمنه 
 به من پول نده.  یبزنه ول نیوتیحاضر بود سرش رو گ دمیکه من د یآرمان نی! اکردمیم

 . زمی نگو عز یجور  نیا -

 کشه. یمن رو م یکنم اون عوض رکایبا هق هق گفت: باران من چ الیل

 به بابات بگو.  -

 .شهیساله بابا نابود م نیچند هیو سرما زنهیبهم م  ومرثی: بابا اگه بفهمه شراکتش رو با ک الیل

 یذاشتم رو  یدست م دی. االن وقت فکر کردن نبود، بارونیب  ارمشیحال و هوا ب نیخواستم از ا یم
خواست بدونم   یدلم م  یلیهم خ یاز طرف  کردمی م  کیاش رو تحر یو حس کنجکاو  الینقطه ضعف ل

 رو نجات داده. الیل یداد استاد چه جور مهر

 ها! گمیخودم و آرمان رو بهت نم  یچ یپ  چیپ هیقض یکن هیبس کن دختر اگه گر  -

 ه؟ یازم جدا شد و گفت: آرمان؟ آرمان ک الیل

 ! گهید مونی همسا نیهم -

 راد؟ ی : هالیل
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 ک کن تا برات بگم. آره، حاال اشکهات رو پا  -

 . گهیاشک هاش رو پاک کرد و گفت: خوب بگو د نشیمثل بچه ها با آست  الیل

  یهر لحظه باز تر م یهم شده بود تونل کش الیکردم، دهن ل فیرو بدون کم و کاست براش تعر  ماجرا
لحظه شک کردم   هیومد ا یخنده که از چشم هاش آب م ری زد ز نی حرفم تموم شد همچ یشد وقت

 کنه.  یم هیخودم ساختم گر یکه برا  یداره به حال ایخنده  ی ام م یبه پر حرف داره

 ؟ یکن  یم هیگر ای یخند  یتعجب نگاش کردم و گفتم: االن تو م با

 کلک! یهم هست یها! چه سخنران  یرو کال شست یل یباران، پسر مغرور دماغ ف  یگور شگوربه -

 اخت دنبالم! نرفته چطور اند ادمینازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 راده؟یدستبندت هنوزم دست ه  یراست ،یکرد دشی: تو هم موش آب کشالیل

 نتونستم بهش بگم. م،یباهم دعوا کرد دمشیو گفتم: آره، از اون روز هر وقت د دمیکش یآه

 !گهید ی: خر الیل

س  کال یرو عوض کن فردا با جناب استاد اخالقتو برو لباس هات   زمیر  یتو سرم م ی خاک هیخودم  -
 . میخر بزن  یحساب دیبا میدار

رشته انتخاب کردنت، هر روز بالنسبت   نیبارون با ا یساقط ش  یاز هست یبلند شد و گفت: اله الیل
 .میش  یم  یداروخونه چ می اری بهمون لطف شه و شانس ب  یلیآخرش هم خ  میخون  یخر درس م

 قدر غر نزن! نیا -

  ستیدو ومرث،یو ک  الیفکر کنم به ل یونستم به چد ینم دم،یاتاقش، شربتم رو سر کش  یرفت تو الیل
 ...الیدان یآرمان، مزاحمت ها ضیضد نق یدستبند، رفتارها ون،یلیم

 م؟یدار یاز داخل اتاقش داد زد: بارون ناهار چ  الیل

 . هیامروز نوبت تو -

 باشه. -
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 ازدهمی فصل

 « یچارگی ب  تی نها »در

  شبید ایلیه کهن یبود البته به جز ا وفتادهین یص روز از بحث من و آرمان گذشته بود و اتفاق خا  چند
  یم یچ یشده بود که پول رو برا   چیپاپ یلیبهم زنگ زد و گفت با آرمان صحبت کرده و چون آرمان خ 

 خواد من رو لو داده. 

 گلش درد نکنه! دست

ت  رو سرم من کهن یبهتر از ا ی قبول کرده بود! چ یحرف  چیبود که آرمان بدون ه نجایاش ا یجالب
بابا   یباشم اون هم جناب آرمان! ول یمنت کس  ریدادم ز یبذاره؟ اگه به خودم بود که عمرا اجازه م

 مهم تر بود! 

دم  استرس داشتم، مطمئن بو یحساب   رم،ی برم خودم پول رو از آرمان بگ گهیساعت د هیقرار بود  
باز گفت: باز که   یشیبا ن الیکه خوردم به خودم اومدم ل  یاون کله پر ِکرمشه، با پس گردن  یتو یز یچ
 !دیآفسا یتو یرفت

 استرس دارم.  یلیل -

 ! ستین یبده، پول کم ونی لیم ستیخواد بهت دو  یدختر باز م رادی ه نیا یاسترس داشته باش دمیبا-

 دادنت! یدلدار  نیواقعا ممنونم با ا -

 شوم داره. ینقشه ها رادی نکنه ه گمیم-

 مثال؟ -

من هم  یبگم به گرد پا  ی. ول ستین  یشک یهست  ییبای و خانوم و البته ز تو دختر ناز کهن یباران در ا-
 . یرس  یمن نم

 ؟ یبگ  یبغلم که چ ریز یهمه هندونه داد نیا -

  ادیماشااهلل خدا همزاداشو )همزاد ها شو( ز رادمی ه با،ی دختِر خانم و ز هیبخش بخش گفت: تو،  الیل
 آل. دهیپسر ا هیکنه 
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 نکنه چشمت رو گرفته؟! ؟هیوسط حرفش و گفتم: چ دمیپر

 سرش! یاش بخوره تو یآل دهینازک کردم و ادامه دادم: ا یچشم پشت

من بهترش رو دارم. دوما وسط   یتو چشت ول رهیاوال اون خود طوفان شن و گرد و خاک ناخواسته م-
 هم هست.  قهیخوش سل پی خوش ت رادیگفتم آقا ه یحرفم نپر! خوب م 

 چرت و پرت ها؟!  نی با ا یبرس  یبه چ یخوا  ی! م؟یخوب که چ -

 . یزنش بش  د یگفت با یدید کهوی-

که  بخواد  یمسخره ا زیچ نیهم  ادی من رو نداره، بعد ب دنیغلط کرده پسِر ...، در ضمن اون چشم د -
 کنه.  یالبته غلط م

 احتمالش هست ها! -

 !ستین -

 هست! -

 فکر کن! ساعت چنده؟  یخوا  یهر جور م -

 به آرمان! قهیو گفت: اوممم ده دقاش کرد  ی به ساعت مچ ینگاه

 هان؟ -

 !یبا آرمان قرار دار  گهید قهیبابا تو ده دق ی: االیل

 آها آره.  -

 و قر بدم.  خوام آهنگ بگوشم یدهنت رو ببند م پی حاال ز-

 رو گذاشت رو گوش هاش.  هدفونش

 شد؟  یچ ومرثیک -

 ؟ یرو برداشت و گفت: چ  هدفونش
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شراکتش   یدونم ول  یرفت بهت بگم چراش رو نم  ادمیکنده شد،   رو تکرار کردم که گفت: شرش سوالم
به مهرداد نگاه کن!  ی. تو بهش به عنوان رابط زنهیمشکوک م یرو بهم زد و همه سهم بابا رو داد، ول

 اصال آمده بود دل به من و مهرداد بدهد!

 از دستش! یکه راحت شد نه یرو ولش مهم ا  تی! مشکوکایح  یدختره ب -

 گه؟ یسوال د -

 بهت شماره داد؟ یمهرداد استاد چه جور  -

 . یبه راحت  -

 .گهیبگو د -

شمارش رو ِپت و   ارمی در ب یتو با کالس باز  نیخواستم ع یکامال مؤدبانه شمارش رو داد من هم م -
 شماره اش رو حفظم.  یپوخ کنم و کردم ول

 ؟یحفظ کرد  یچه جور  -

 بود.   ای: شماره اش از اون سرکارالیل

 ؟ یچ یعنی -

و دو   یه و چهار ساخه صفر نهصدو ده نهصدو هشتاد و هفت شصت و پنجا ابی شماره ش رو در -
 ک یصفر 

 تر شد رقم هاش.  شیب کهنیا -

 فقط محض تست کردن طرف مقابله. یشماره الک نی! اگهید نید هم -

 اون وقت؟  هیاش چ جهینت -

 نه. حاال برو که آرمان جونت منتظرته.  ای رهیدختره شماره بگ-

 منه. یاون دشمن خون ال،یجام بلند شدم و چادرم رو مرتب کردم. گفتم: خفه ل  از
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 گوش هاش گذشت و گفت: به سالمت.   یهدفونش رو رو الیل

  یزنگ رو زدم ول گهیجواب نداد. چند بار د یکس  یواحد خارج شدم و زنگ واحد آرمان رو زدم، ول از
در و باز کرد!   ختیر  یباالخره جناب زشِت ب  گ،زن یحاصل نشد، دستم رو گذاشتم رو یا جهیبازم نت

 شدم.  مونیچه قدر از طرز فکرم پش پشیت دنیبماند که با د

  دهیپوش  یمشک راهنیپ هیخوش حالتش رو، رو به باال فرم داده بود.  یزده بود! موها پی ت یحساب 
  بیجبود، المصب ع یداشت، شلوارش هم کتان مشک دیخط سف   هی ناشیو آست  قشی یبود که رو

 .دمیتو آسمون ها. از افکار خودم خجالت کش  بردی اومد، عطرشم آدم رو م یبهش م  یمشک

نداشت. رد نگاهش رو   یباز  رهیقدر خ  نیواال چادر ا کرد،ی دونم داشت کجا رو نگاه م  یهم نم آرمان
رو   باال یحواس بودم. دکمه ها یخ چه قدر من بمانتوم نگام قفل شد اخ ا یدکمه ها  یگرفتم که رو

خودم   یبرا  ودم! انشااهلل خنیاش پا یکی اش باال بود  کهیت  هی دمیخراب بسته بودم و حاال مانتو سف
و عفت! چادرم رو   ای ح ی! پسره ب ؟یکن  یکن برادر! اون جا رو چرا نگاه م شیقبر بخرم. نگاهت رو درو

 . میکه گفت: بر  دمیسفت چسب

 ؟ کجا -

 الً مدلشه.مث یکه الک وردمیخودم ن یمن به رو حاال

 . رونی ب-

 . امی جا نم چیمن با تو ه -

و از حدت گذشتن من   یبعد از اون همه سخنران ینه من. فکر کرد یدار  ازیبه پول ن ییتو  نی: اآرمان
 م؟ یمشتاق معاشرت با تو یلیخ

 ام کرده! زهر مار، کره خر!  یزهِرخر کره مار، َاه عصب ،یعوض

زدم و به سمت پله ها رفتم. تا در  یو زد، لبخند ژکونددر واحدش رو بست و دکمه آسانسور ر آرمان
  یزانوهام درد گرفته بود ول  ن،یها رفتم پاکردم و با دو از پله  ادیآسانسور بسته شد سرعتم رو ز

  لشیتحو وزخندمنتظر بودم آسانسور برسه و پ دم،یزدم که از اون زود تر رس ی روز یپ  یاز رو یلبخند
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  کردمی بودم که فکر م  یوون یهمزاد چه ح کهنیهوا. ا دمی متر پر ستیش بنکره و بم یبدم، که با صدا
 رسم بماند!  یاز اون زودتر م

 ساعته منتظرم؟  هی یای ب یخوا  ینم-

 هیتک  یمشک  یفرار  هیبه   یژست خاص هیبا   الغوزی پی و نگاش کردم، پسِر خوشت  دمیتعجب چرخ با
  یبه هم م یل یو صاحابش خ  نیف کردم که ماش! اعترانی به زم  دیفکم چسب  یواقع یداده بود، به معن

 اومدند.

  امیکنم؟ ب  کاریرو دور زد و سوار شد. هاج و واج نگاهش کردمو خوب االن من چ  نشیماش  آرمان
 تو؟  نیماش  یتو نمیبش

  یتون یندارم م یاش نگاهم کرد و گفت: من اصرار  یآفتاب نکی ز پشت عو ا ییرو داد پا یدود شهیش
 !یاین

 . نیجلو بش  ای رفتم و در عقب رو باز کردم که گفت: ب نشیت ماش دو دل به سم 

 رو ندادم و جمع جور نشستم.   جوابش

 . ستمیمن راننده ات ن-

 قرار بهم بخوره. کهن یهر حرکت اشتباه شما برابره با ا امهری رو محکم بستم که گفت: خانم آر در

رو روشن کرد و    نشی. ماش دیکش یداشت پولش رو به رخم م یخورد، پسره اجاره ا  یخونم رو م خون
 یراحت رو یل یخ  دمش،یپا ی م یچشم  ریسکوت بر قرار بود، ز نیماش یخارج شد، تو نگی از پارک
  ما مهیبهم انداخت و نگاه نصفه و ن ینگاه میداده بود. ن  هیتک  یصندل  ینشسته بود و به پشت  یصندل

 یآشنا تو ییرو فشرد، صدا  یا دکمه دراز کرد و دکمه  یسر  هیرو شکار کرد، دستش رو به سمت 
 : دیچ یپ  نیماش

 . شیآسا دیسع

 بارون  ببار

 ببار غم دارم امشب  
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 تب دارم امشب ری خاک کو مثل

 جونم  مهی بارون به جون ن ببار

 بارون که هم رنگ جنونم  ببار

 بارون دلم ماتم گرفته ببار

 خوندنم رو غم گرفته یصدا

 بارون که من داغونم امشب،.  ببار

 ( شیآسا دیبارون از سع)آهنگ ببار 

بشم که آهنگش قشنگ  نیتونستم منکر ا یداد؟ نم  یگوش م  الغوزی نیهم آهنگ بود که ا نیا َاه
نگاه  ابونیآهنگ شدم و به خ  الیخ  یگرفت، ب یاش م یبود، آدم افسردگ  ن یغمگ یادیز  یبود، ول

 یعقده ا یآقا  نیبا وجود ا یول رفتمی از ترسش تا مرز سکته م دمید یرو م الی کردم، چرا هر وقت دان
 !نم؟یبش  نشی ماش یشده بودم تو یچطور راض نمونیو سنگ یبعد از اون بحث طوالن  دم؟یترس ینم

شده بودم؟ خوب   یجور  نینبودم. لب هام رو بهم فشردم واقعا چرا ا یگفت؟! من آدم خوب  یم راست
گرفتم، حوصله   یر ی بابا خود درگ ی ا ه،یآدم درست  یلیخ ن ینبود. نه که ا یآدم درست الیچون دان دیشا

 حوصله ام سر رفت.  گه،یجا نگه دار د هی ام سر رفته بود گفتم: 

 .میرس یم گهید قهیگفت: چند دق بهم انداخت و ینگاه  مین آرمان

باران! به   یاهلل. گول خورد یتوکلت ال شه،یگذشت که متوجه شدم داره از شهر خارج م قهیدق چند
 م؟ یر  ی: کجا مگفتم ،ی خاطر پول گول خورد

 خوب!  یجا هیزد. گفت:  یطان ی بهم نگاه کرد و لبخند ش  نهیآ از

 . نی اندازم پا یاسترس گفتم: نگه دار و گرنه خودم رو م با

چشم هام  یکه به زور تو  ییبهش اعتماد کردم؟، اشک ها  یچه حساب ی! رویرو زد، عوض  یمرکز  قفل
 تم: نگه دار!گرفته گف ییبا صدا ختندی حبسشون کرده بودم فرو ر
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 که بهت بدم.  میریم میدار ؟یخوا  یگفت: مگه پول نم  رهیبگ  ابونی نگاهش رو از خ کهنیا بدون

 کنم! یخوام، خواهش م  ینم -

کردن   یداشت، بعد از ط  یبلند  یباغ بزرگ بود که درخت ها هیانتهاش  دیچی پ یفرع  هی یتو آرمان
هق هق  هیباز کرد و رفت داخل، از زور گر در باغ رو موتینگه داشت و با ر ینسبتا طوالن  ریمس
 کمکم کن!  ای! لعنت بهت باران! خدادمیترس  یم  کردم،یم

 شو.  ادهیشد. گفت: پ ادهی متوقف شد و آرمان پ نیماش

 کنم برم گردون! ی هام رو پاک کردم و گفتم: خواهش م اشک

من له له  یم، بهتر از تو برا ندار تی کار زیو گفت: اون قدر اشک نر  رونینفسش رو صدا دار داد ب آرمان
 ! زننیم

منظره رو به  دنیشدم، با د ادهی عالمه نذر کردم و با توکل به خدا پ هی تو دلم  ،یعوض  یعوض  یعوض
که از تنه درخت ها باال   یرونده ا یبلند، رز ها یرفت، درخت ها ادمیروم ترس که سهله خودم هم 

  شکپرستو ها و گنج یخوش گل ها و صدا یبوکه وسط باغ قرار داشت،  یرفته بودند. حوض بزرگ 
 رو بسازند.  ین یبهشت زم هیهم داده بودن تا  دست به دست یها، همگ

 جا خونه منه. نیا-

 هم بود؟! یجنگل  یر یکب یا شعورِ یب الغوزِ یعالوه بر  یعنی! کرد؟ی م یدرخت زندگ ی! روهان؟

 منظورم پشت سرته. -

خدا  یداشت وا یکمان یهاکه جلوش پله دیبزرگ سف  ی الیو هیو پشت سرم رو نگاه کردم،  دمیچرخ
 کوفت خودت و زنت شه آرمان خان. یجا فوق العاده بود! اله نیا

 رو بگم.   زیچ هیجا تا فقط  نیجا خونه ام رو بهت نشون بدم. آوردمت ا نیا وردمتین-

از تو   یچ ی  هپول فعال نیدر آورد و گفت: من در قبال ا بشیرو از ج  یدیشد و برگه سف  کینزد بهم
چون   یقبول کن یگفتم و تو هم مجبور بود یاالن م نیخواستم هم  یم ینامعقول زیخوام اگه چ ینم



 ی پسران منف یگیدختران مثبت در همسا

131 
 

  صد  یسال یبه من بر گردون گهیپول رو تا دوسال د نیا دیجا فقط منم و تو، در ضمن، تو با نیا
 تو هم.  رهیمون م خوام، فقط، بعد از دو سال اگه حسابت باهام صاف نشه، کال  یازت چک م ون،یلیم

 امروز.  یبرا ونیلیم  ستی م چک باشه رو به سمتم گرفت و گفت: دوزد یرو که حدس م  دیسف برگه

 ؟ یازم نداشته باش یدر خواست چیچطور ممکنه ه-

 من گفتم ندارم؟! فعال ندارم! -

 کارتش. یتو زی بر  دمیشماره کارت برادرم رو بهت م -

 .یلی : باشه هرجور ماآرمان

 بعد چند بوق جواب داد:آوردم و شماره ماهان رو گرفتم  رون ی ب  بمیج  رو از تلفنم

 !یسالم ماهان  -

 : سالم بارون خانم.ماهان

 ؟ یخوب  -

 ؟ ی: الحمدهلل تو خوبماهان

 کنم.  زیشماره کارتت رو بده تا برات وار  یماهان ،یمرس-

 : باران. ماهان

 بله. -

 . زمی : ممنونم عزماهان

 .فمهیوظ  -

 کنم. ی: برات اس مماهان

 ؟ یبار  یباشه، کار  -
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 : ازت ممنونم! ماهان

 خدافظ.  -

 فرسته. یتلفن رو قطع کردم، به آرمان نگاه کردم که اخم هاش تو هم بود، گفتم: شماره کارتش رو م  

 ؟یخوا یم یچ یپول رو برا نیفرو کرد و گفت: ا بش یج  یرو تو دستش

 گفته. ای لیه کردمی فکر م -

 رو من بدم به دوست پسر تو! قرار نبود پول ی بله گفته ول-

 تعجب نگاش کردم و گفتم: چرت و پرت نگو خواهشا. با

 کنم.  ینم  زی رو به حساب اون ماهان، دوست پسرت وار  یمن پول-

 دوست پسرم کجا بود؟ ماهان برادرمه!  -

 برادر دارن! ستیدوره همه دخترا ده، ب نیا یتو-

احترامت رو نگه داشتم که لت   یلیاون روزم خ هفت خط باشم  ستمی من مثل تو ن ؟یگ یم یدار  یچ-
از   یکی َکِنت، نوه   لیدن ِل،یدن  شیهم که اسم اصل الی برادر منه و دان امهریو پارت نکردم، ماهان آر

 گهیپوچت د یها رو گفتم که به اون فکرها نیام، ا یبابامه که قبال اومده بود خواستگار  یدوست ها
 ان.جناب آرم یپروبال ند

 کن!  ادداشتیام بلند شد، ماهان شماره کارتش رو فرستاده بود. گفتم:  یم گوش آالر یصدا

 و گفت: بگو.  رونیآورد ب بشی اپل خوشگلش رو از ج ی گوش آرمان

 من رو برگردون! یکارت رو گفتم و ادامه دادم: حاال اگه حرف هات رو زد شماره

 ره؟دا  یچه اشکال نیابروش رو انداخت باال و گفت: ا یتا هی آرمان

 داره؟  یچه اشکال یچ -

 ه؟یمشکلش چ  نجا،یگفت: من، تو، ا نیدستش اول به خودش اشاره کرد و بعد به من و بعد به زم  با
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 و گفتم: همه اش مشکله!  دمیکوب نی حرص پام رو به زم با

 ؟ ییترسو یل یخ  یدونست یسوار شد و گفت: م هیشدم بعد چند ثان  نیماش سوار

 ؟ یترسناک یل یخ یدونست  یم -

 سوالم رو با سوال جواب بدن! ادیخوشم نم -

 از جواب دادن طفره بره! یدوست ندارم کس  -

 . دیچی پ نیماش یدوباره تو شیآسا دیسع یو روشن کرد، که صدا نیماش  آرمان

 . ننیبیترسو همه رو ترسناک م یباال انداخت و گفت: خوب آدم ها یا شونه

 . ننیب یرو ترسو م ترسناکم همه  یآدم ها -

لب هام    یرو  یخورد! لبخند یحرص م  کردمی م فیک ی! آدمیدندون هاش رو شن یح صداوضو به
دستش رو به سمت ضبط دراز کرد و چند ترک رد کرد،   کردم،ی بود و حرص خوردنش رو تماشا م 

  یچ ،یر یتو از رو نم رمی گیمچت رو م ی: هر چدیچ یپ نی ماش یتو یپسر  یو َخش   تی پر پاراز یصدا
 دهیعطر تو رو م یکل خونه بو کهن یبا ا  ،یر یاز خونه م یر تو دا نمیب یدارم م

 انختاب آهنگ محشره! یات تو قهیسل -

 : خوب گوش نکن!آرمان

 عوضش کن!..  -

 ات رو ببند! یوسط حرفم و گفت: اون دهن لعنت  دیپر

 کرد  شهیبازم نگاش م ایه، خداچک یروزا دونه دونه اشک چشام م نیآهنگ عوض شد: ا تمیر

  یآرمان شده بودم، اخم هاش رفته بود تو هم، ضبط رو خاموش کرد، گفتم: ه اد یه سرعت زمتوج تازه
 من جونم رو دوست دارم!  یخوا ی! تو جونت رو نموونهید

 تا خودم برات زحمتش رو بکشم!  شی ببند یتون ی : اگه نمد یخشم غر با
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 نیا گهی نه د یودم ولخودت بهم رحم کن! عشق سرعت ب ای شد، خدا یباز جن  نیا ژنیامامزاده ب ای
ساختمان نگه داشت  یکرد جلو  یساعته رو ط  مین  ریمس قهیقدر! قلبم تو پاچه ام بود. در عرض ده دق

 شو.  ادهی گفت: پ

 شم گفتم: ممنونم  ادهیپ کهن یاز ا قبل

 شو! ادهیحاال هم پ یتشکرت رو کرد-

 شی! بگهیست د  وونهید الغوزی هی به اسم ادب وجود نداشت. خوب   یز یوجودش چ یکال تو نیا وا
 از جا کنده شد و رفت. نشیشدم. ماش ادهی رفت. پ یهم ازش انتظار نم نیتر

 دوازدهم فصل

 آرمان« رادیآرمان؛ ه »استاد

ذاشت بعد منفجر   یهم که داشت جناِب استاد آرمان آهنگ م یر یشد کرد؟ خود درگ یم  کارشیچ
با من نداره.  یگفت فعال کار  یکه م ین فعلنزد به چاک! من نگران اون فعال بودم، همو  یشد و م یم

 از ته دلم دعا کردم که حاال حاال ها فعلنش فعال بمونه!

گفت: اصن به   کردی مقابلش نگاه م داشت به پسر نهیکه دست به س  دمیرو د الیها رفتم باال. ل پله از
 تو چه ها؟

دو قورت   ن،یداد ری و آمد من گکه از صداش متوجه شدم مهرداد استاده گفت: خانم شما به رفت  پسر
 ه؟یهم باق  متونیو ن

 تو ساختمون.  یار ی دوست دختر هات رو ب یتو حق ندار -

  یربط چیمسئله هم به تو ه نیانداره.  یکه رابطه تو با اون پسره به من ربط ی: همون جور استاد
 نداره.

 جا چه خبره؟  نیا -

خترش و مهمون هاش آپارتمان رو گذاشتن االقچه با دوست د نیبا تعجب نگام کرد و گفت: ا الیل
 سرشون! یرو
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کشه توش   یخودمه عشقم م یخونه ام، خونه نیرو بفهم! مالک ا نینداره، ا ی به تو ربط  نی: ااستاد
 بدم!   یمهمون

 . دیکن ی: تو و عشقت در جا غلط مالیل

اذل اوباش درت  از دست اون ار کهن یشه! بعد از ا یسر تو نم  ی: حد خودت رو نگه دار! خوباستاد
 ! یبکن یتون یکه م هیکار نیآوردم احترام کوچک تر 

 زدم: ساکت!  داد

 . دیشما دخالت نکن  امهری: خانم آراستاد

 ! ؟یچ یعنی -

 خر رو بشونم سر جاش!  مچهی ن نیبذار من خودم ا کهن یا یعن ی: الیل

اد خارج شد، دفتر  از واحد است یدفتر نقاش  هیبگه که  یز ی تر کرد و خواست چ  ظیاخمش رو غل استاد
داخل،  می بر ایب  زمی عز ،یاستاد حلقه کرد و گفت: مهرداد یبا ناز و عشوه دستش رو دور بازو  ینقاش

ل ها رو ول کن.  نیا ی باش شمیپ خوامیم  ُامُّ

 .میبر زمیزد و گفت: چشم عز یلبخند دختر غش کن استاد

و زهر   یبه در زد و گفت: مهرداد   یبا حرص لگد محکم  الیوارد خونه اش شد، ل  یبا دفتر نقاش استاد
 با هفت حد و اباد قبل و بعدت!  یمار، امل عمته، امل خودت

 .میبر ایام گرفت، گفتم: ب  خنده

 . رونی برم ب خوام ی و من م: تو بر الیل

 کجا؟  -

 اون طرف تر منتظرمه.  ابونیاومده تهران، چند خ اری: سام الیل

 . ای باشه، زود ب -
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رو باز کردم: ممنونم باران پول   امشی اومد، ماهان بود. پ امکی پ هیبرام  رفت، وارد خونه شدم که الیل
 شد از طرف من از دوستت هم تشکر کن.  زیوار

 زنگ زدم، بعد از چند بوق جواب داد:  ایلیبه ه  بالفاصله

 : سالم بارون خانم.ا یلیه

 ؟ یخانم، خوب  ایلیگفتم: سالم ه  دمیخند

 ؟ یشوما چطور   یمرس-

 ؟ یکن یچه م ،یمرس -

 تازه کالسم تموم شده تو راه برگشت خونه ام. -

 تنهام.  رونی رفته ب الیل  نجا،یا  ایِا خوب پس پاشو ب -

 خورم.  یبرگشت به مشکل بر م یندارم شب برا   نیماش-

 جن؟ یجا هو نیپس داداشت و برادر زن داداشت ا -

 شون هم هست من رو برسونن.  فهیوظ  ستنی که ن جیخوب حاال هو-

 .گهید ایپس ب  -

 ام؟ یب-

 .اد ی ب گمیبه سها هم م -

 ست، ی سها که تهران ن-

 کجاست؟ -

 . شیرفته ک-

 وسط دانشگاه؟ -
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 شه.  یدانشگاه که سرش نم  ریدانشگاه و غ-

 ؟ یایگفتم: م دمیخند

 اومدم.  یکن یاصرار م  یلیحاال که خ -

 و گفتم: باشه منتظرتم.  دمیخند

 .یبابا-

و شلوارک ستش رو    یآب یطوس نی آست مین هی رو قطع کردم. با سرعت نور لباس هام رو با  نتلف
آرمان   یگورشرز همرنگش داشت زدم. گوربه  هیام رو که روش  ی. موهام رو اتو کردم و تل آب دمیپوش

 ! یدستبندم رو کش رفت

برام اومد. دست هام رو   امکیپ هیشستم که   ی. داشتم برنج ها رو مدمیظرف چ  یتو ین یری و ش وهیم
رو باز کردم: فردا قبل از دانشگاهت کارت    امینگاه کردم ناشناس بود. پ یشخشک کردم و به صفحه گو

 دارم.

ساختمون تا خواجه حافظ همه  داریشماره من رو از سرا میکرد یر ی بابا عجب گ ی! اه؟یک گهید نیا
 ده؟یدستور م ن یهست که همچ یک ن یداشتند! عجب ها! ا

وه هام رو برداشتم و شروع کردم به خوندنش. از جز ی کی. ادی قراره ب ایلی اس دادم که ه الیل به
بار هزارم از ماهان تشکر کردم که قبل    یبه صدا در اومد. برا  فونیچه قدر گذشت که آ دمینفهم

 به سمتش پرتاب شدم. گفتم: بله؟   بایرو حل کرده بود. تقر فونیرفتنش مشکل آ

 سالم باراِن دختر خاله.  کیدر قندون گفت: عل  هونی خندون ع ایلیه

 پاره! شی بپر باال آت -

 ! ی. در و باز کردم و گفتم: سالم خوش اومددیدر رو کوب ایلیه قهیرو زدم. بعد از چند دق  فونیآ دکمه

 سالم ممنون!-

 ؟ یخوش  یگفت: خوب ایلیه میرو بغل کرد گهیهمد
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 به لطف شما بله! -

 . دیپام علف رو  ر یتو ز امیب  یکن  یداد و گفت: دعوت نم هلم

 !د یخونه اشاره کردم گفتم: بفرماو به  دمیخند

 ها رو اومدم باال. پله  نیتا ا دی استخون هام ساو شی مبل لم داد گفت: آخ یخونه شد و رو وارد

 .یاومد یتعجب گفتم: آسانسور مگه بوقه اونجا؟ خوب با آسانسور م با

 راهه!  یل یشما خ یقه اوله تا خونهواحد من طب-

 نجا؟ یا یمگه خونه دار -

 گهید یدوتا هیاش هم توش پر از بوم نقاش  یکی اول مال خودم بود... دو تاش رو فروختم  پنج طبقه-
 داداش جانمه!  استیاش هم دادم اجاره... س

شربت آلبالو   یآشپزخونه و گفتم: قهوه چا یپارکت ها جمع کردم و رفتم تو یهام رو از رو چشم
 کدوم؟ 

 ممنون. -

 نون قهوه؟ مم  ای یممنون شربت ممنون چا ؟یممنون چ -

 ممنون شربت. -

ام   یاس گوش یزدم که صدا یآوردم. داشتم شربت رو هم م رونی ب خچالیشربت رو از داخل  شهیش
 . هیک ن ینگاه بنداز بب هی ای لیبلند شد گفتم: ه

 باهشه. -

 بلند شد.  غشیگذشت که ج  هینثا چند

 چته؟ -

 داره هان؟  کاری با تو چ رادی گفت: ه غیج  غیبا ج  ایلیه
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 ! منظورت برادرته؟راد؟یه -

 بعله، اون بهت اس داده.-

 اونه؟  یدیبهش تعارف کردم و گفتم: از کجا فهم منینش یرو برداشتم و رفتم تو  ینیس

  نمیباز کن بب  ایشماره رو فقط خونواده اش داره. ب نیرو حفظم. ا  رادی من شماره همه هفت خط ه -
 گفته. یچ

 فضول و بردن جهنم... -

 د؟ یذار یبا هم قرار م -

دونم شماره ام رو   یکاره ست من که مغز خر نخوردم... نم  نیحالت خوبه؟ داداش تو ا  ایلیبابا ه  یا -
 از کجا آورده. 

 ضربه زدم که باز شد: ساعت هشت منتظرتم. امیپ  یام رو باز کردم و رو یگوش  رمز

 ! دیذار یخم شد و گفت: بله قرار م  یگوش یرو  ایلیه

 ؟داره کار یبه نظرت باهام چ  -

 ؟ یپرس  یاز من م هیدوست پسر تو-

 . یگیچرت و پرت م یدار  یدون  یخفه! خودتم م  -

 رو دوست داشت.  ییمن که چرت و پرت گو -

 پول رو بهت داد؟ رادی. گفت: هدیشربتش رو برداشت و سر کش وانیل

.  خواستم ازت تشکر کنم یبهت زنگ زده بودم م یچ یرفته بود برا  ادمی یقدر چرت و پرت گفت نیا -
 تر بهت پس بدم... عیکنم هر چه سر یم یسع

 ؟ یمگه قراره پس بد-

 پس بدم!  خوامیحالت خوبه؟ معلومه م -
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 بهت نگفته؟ رادی: مگه ها یلیه

 رو؟   یتعجب نگاش کردم و گفتم: چ با

 ... یچ ی... هیچ یپاچه شد و گفت: ه دست

 ها!  یزن  یمشکوک م  -

 .نره داداشم منتظرته.. ادتی: فردا ساعت هشت ا یلیه

 زرشک...  -

 قبول نکرد شب بمونه و با آرمان تماس گرفت و رفت.  ای ل یاصرار کردم ه یهرچ

زدم جواب  یبهش زنگ م  ینبود هر چ الیاز ل یخبر  یود ول ب ازدهیرفت ساعت   ایلیکه ه یوقت
رو دارم. بهش زنگ زدم بعد از    اریاومد شماره سام ادمی کهوی شدم.   ی. کم کم داشتم نگرانش مدادی نم
 د بوق جواب داد. چن

 بله.-

 . الیسالم... من بارانم دوست ل -

 سالم باران خانم حالتون خوبه؟ -

 شماست؟  شیپ  الیممنون... ل -

  مونهیما م  شیپ الیتهران... امشب ل میرفت بهتون زنگ بزنم... من با خانواده ام اومد  ادمی دیببخش-
 !دیندار یالبته اگه شما مشکل 

 فردا کالس داره. دیبگ  الیترسم فقط به ل  ینه من نم -

 ...الیبا نبود ل کهن یرم امنظو دیندار یباران خانم مشکل -

 .ستمین  ییآدم ترسو دیوسط حرفش و گفتم: نه شما نگران نباش دمیپر

 گفتم.  یخر داشتم دروغ م  مثل
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 د؟ یندار یکار -

 ممنون خداحافظ.  -

شب رو صبح   یمن چه جور  حاال  الیل یش  میتقس یتکه مساو ستیو ب صدی به س ی کردم. اله قطع
 کنم؟

خود داشت! با    یکه جا یک یهم تار یک یو   ییتنها یک ی حشرات  یک ی دمیترس یم  یلیخ  زیسه چ از
فقط بلده زنگ بخوره. ماهان بود  یگوش  نیبابا ا ی. اد یام زنگ یحرص گل سرم رو باز کردم که گوش

 جواب دادم.

 سالم داداش گلم. -

 : سالم. ماهان

 افتاده ماهان؟ یگفتم: اتفاق دمیفهم ضشیپر غ یز صدارو ا  نیبود ا  یعصب

 ها؟  گه؟یم یچ الیل نی داد زد: ا بای تقر انماه

 گفته مگه؟ ی... چیکه منشاش داد ماهان بود گفتم: چ  یترس با

 . الیدان-

 دهن لق! یالیل  الیل الیل

را من که چ شه؟یمزاحم خواهرم م  ییهرجا یبفهم اون پسره  دیچرا من اآلن با ؟یساکت شد هیچ-
 خواهرمه هان؟ زونِ یآو ز یهمه چ یپسر ب هیبعد از چند ماه بفهمم که  دیبرادرتم با

 ...ستین یکن  یکه تو فکر م  یباور کن اون جور  -

 زونته؟ ی آو یر یهرجا م کهن یفراتر از ا گهیها؟ د  هیچ هیپس قض-

 کنم!  یماهان جان... من خودم حلش م ستین  یمهم زیکردم آرومش کنم: چ یسع

مهم تر؟   نیاز ا یچ  ست؟یداد زد که گوشم کر شد: که مهم ن نیهمچ شیتو آت  ختمیر  نیبنز گاران
شاپ   یهمون کاف  یتو یدرستش کن یتونست یتو اگه م ی! چه جور ؟یکن  یخودت درستش م
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اون   یدرستش کن یتونست یماجرا نشه! تو اگه م یتون قاط هیاون همسا گهیکه د یکردی درستش م
 تو گوشش که گورش رو گم کنه. یخوابوند یم  تونحددر وا  یروز جلو

خودم دست تنها سنگ قبرت رو   الیل یحرف بزنم. ا دادی گفت و امون نم  یها رو با سرعت م  کلمه
 بشورم! 

 ماهان. -

 : ساکت شو! د یکش ادیفر ماهان

 . یخواستم تو، خودت رو ناراحت کن   یگلوم رو گرفت گفتم: ماهان من، نم بغض

رو دارم که خودم رو براش   یاز تو ک ریاومد آروم گفت: مگه من به غ یاش م یعصب  ینفس ها یصدا
. دنیبار جوابم رو م هیزنم  یبهشون زنگ م یبار  ستی ناراحت کنم؟ مامان و بابا که آلمانن و از هر ب

 بکنم؟   یک یتو خودم رو ناراحت نکنم برا ی. برابیشهر غر  یتو هم که رفت

 ... یشکیه یبرا-

 مشهد که خودم هوات رو داشته باشم. یگرد یبر م  رمی گ یم ات رو یانتقال-

 ماهان! -

 ؟ یدیفهم یبار رو حرف من حرف بزن نیبه حالت ا یماهان.. وا  یماهان ب-

 اما... -

 خداحافظ.  ،یخوب بخواب-

 خداحافظ.  نیگفتم: همچن  شهیکم بگذره آروم م هیتنده  ششیدونستم اآلن آت یم

  یبود که قرار بود با جناب عقدالدوله داشته باشم. حرف ها یمالقات  ریمبل ولو شدم. ذهنم درگ یرو
  سمیچک براش بنو هیازم نداشت بهتر بود  یبود درخواست خاص  بیذهنم اکو شد. عج  یعصرش تو

رو   نیرعد و برق بود. هم یصدا ه یبلند شد. شب یترسناک یپولش رو به سرم نزنه. ناگهان صدا یتا ه
بو بودم. روشن شدن   نیاومد. عاشق ا یباران م یدم و پنجره رو باز کردم بوکم داشتم. پرده رو کنار ز
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بکشم و پنجره رو   یفی خف غی وحشتناک رعد و برق باعث شد ج  یصدا هیآسمان و بعد از چند ثان
 ببندم. 

کالس   ییبا استاد آقادانشگاهم انداختم فردا  یبره. به برنامه کالس یداشتم تا صبح خوابم نم حتم
  دمیتختم دراز کش یغرش رعد و برق از افکارم جدا شدم. رو یصرش با جناب آرمان. با صداداشتم وع

خودم جمع   ی. تودمیخودم کش یو المپ رو خاموش کردم. چراغ خواب رو روشن کردم و پتو رو رو
 شهیاه پتو داره نم گهیم میپتو ری من ز نهیبب  ادی ب یز یچ  یروح  یپتو! حاال انگار جن ریشدم و کال رفتم ز

 که از پتو به دست آورده بودم کال نابود شد.  یت یانگار امن دمیبکشمش! از فکر خودم ترس

تخت غلت خوردم که  یساعت تو میشد. ن  یاومد و اتاق روشن م یرعد و برق م  یصدا  یهرزگاه
  متاریگ ادیکنم؟ نا خواسته به  کاری بره. المپ رو روشن کردم. حاال چ یگرفتم خوابم نم جهی باالخره نت

آوردم   ور  تارمیگ فیتختم ک ریگذشت. خم شدم و ز یزدم چند ماه م تاریکه گ  یبار  نی افتادم. از آخر
ناجور ازش   یصدا هیکه  دمیبه تارهاش کش یام رو برداشتم دست یمشک تاری. بازش کردم و گ رونیب

 صادر شد. 

 هیبود که  یاقم جور شدند. ات فیذهنم رد یشعر تو هی اتیگشتم. که اب یآهنگ م هیم دنبال ذهن تو
دست هام جا به جا کردم   یرو تو تارینشستم گ یصندل یبالکن. رو  یداشت رفتم تو دهیبالکن سرپوش

 و شروع کردم به نواختن.

ذهنم شعر رو مرور   یترسناک نبود. تو گهیداشت د یکه با آهنگم هماهنگ یباران و صاعقه ا یصدا
 کردم. 

 بارون  ببار

 ببار غم دارم امشب  

 تب دارم امشب ری اک کوخ مثل

 جونم  مهی بارون به جون ن ببار

 بارون که هم رنگ جنونم  ببار

 بارون دلم ماتم گرفته ببار
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 خوندنم رو غم گرفته یصدا

 بود از خودم در آوردم و ادامه دادم:ذهنم ن  یاش تو هیآهنگ رو حفظ کرده بودم و بق  یجا  نیهم تا

 بارون ببار آروم  ببار

 بارون ببار آروم  ببار

 با ی نم نم ز یبارون ا ببار

 با ی نم نم ز یبارون ا ببار

 کم کم ببار کم کم ببار

. چشم هام گرم شد  دیکش ینم نیتر از ا  شی. طبع شعرم ب دمیکش یق یهام رو بستم و نفس عم چشم
 و کم کم به خواب رفتم.

 *** 

  یده بود. هواطلوع کر دیبه صورتم خورد. خورش  یسرد م یاحساس سرما چشم هام رو باز کردم. نس  با
افتادم که ساعت ده بود! با سرعت جت از   یکالس ادیسرد و تازه باعث شد به خودم بلرزم. ناگهان به 

 .وفتهیپام ب یاز رو تاریجام بلند شدم که باعث شد گ

 ینیربع به هشت بود! ه هیاتاقم به ساعت نگاه کردم ساعت  یبرش داشتم و گذاشتمش تو عیسر
رو برداشتم و از واحد خارج   فمیز خودم انتظار نداشتم خودم رو آماده کردم. ککه ا یو با سرعت  دمیکش

رو دو   هاها رفتم و پلهشدم. همزمان در واحد جناب آرمان هم باز شد. بدون توجه بهش به سمت پله 
 .کردی کردم صداش ار پشت سرم اومد که داشت صدام م  یط یک یتا 

  نیچرا من رو ا یبگ شهیو گفت: م دیبهم رس ستادمیوا  سرجام یخواد سر صبح یم یچ  نیبابا ا یا 
 ؟یهمه پله دنبال خودت کشوند

شد.   یباورش نم  یو هر دو طبقه اش رو داده اجاره کس  لهی تعط یاز لحاظ عقل نیا گمیمن م یه
 . دیایحالتون خوبه؟ من که نگفتم شما دنبالم ب نیگفتم: شما من رو صدا زد
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رفته قرار بود ساعت   ادتونی کهن یمثل ا امهریکرد و گفت: خانم آر گره اخم هاش رو محکم تر آرمان
 واحد من... نی ایهشت ب

 ! مینداشت یقرار  نی شما؟ همچ  تعجب گفتم: هان؟ من؟ واحد با

 واحد شما؟  امیب  دیکردم گفتم: چرا من با هیکم مکث کردم و حرفش رو تجز هی

 اعت هشت منتظرتونم. بهتون اس دادم که س شبید ستین  ادتونی نه انگار اصال -

 شد.  ریزود بگو کالسم د ه؟ی حاال حرفت چ یدیکه د ینی من رو بب یخواست ی م ؟یخوب که چ -

 ؟یشما مگه ده کالس ندار   مهیاش کرد و گفت: ساعت هشت و ن  یبه ساعت مچ  ینگاه آرمان

 اآلن برم دانشگاه تورو سننه؟  خوامیبابا به تو چه اصن م یا -

 .یدیشه برام که تو پولم رو پس م نی تا تضم خوامیچک م هیم من از تو رفت بهت بگ ادمی  روزید-

در اوردم و براش نوشتم گفتم:   فمی از داخل ک کردمیکم ازش استفاده م یلیکه خ یحرص دسته چک با
 ؟ یک  خیتار

 مهر نود و شش.  کمی-

من تا   ونی لید م کار رو کردم ص نیا یدونم با چه اعتماد به نفس  یکردم و چک رو دادم بهش! نم امضا
  یدنبال کار م دیبا دیهم من و هم ماهان! شا کردمیم رهی ذخ دیبا  کردم؟یجور م یسال چه جور  هی

 گشتم. 

کردم   یمونده رو ط یباق یهاهم عالمتش بود! پله نیسرما خورده بودم و ا شبیکردم. د یعطسه ا 
  الیشگاه رو نداشتم. حداقل با ل برم دان کهن یا یپا شیو منتظر اتوبوس بودم خدا  ابونی رفتم سر خ
 مهه  نیپام ترمز کرد. حرصم گرفته بود از ا یآرمان جلو یمشک نیشدم. ماش ینم ریمتوجه مس

 رسونمت سوار شو!  یو گفت: م  نیرو داد پا شهی! شییپررو

 . یالزم نکرده تو من رو برسون -

 دانشگاه »...« رمیدراز کردم که متوقف شد سوار شدم و گفتم: م یتاکس  هی یرو برا دستم
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هاهاها چه قدر  د،یترک  یت از حرص م حتما آرمان االن داش کردمی م فیک یآ ی حرکت کرد ول  نیماش
 بودم!  ثیمن خب 

  یرو حساب کردم. وارد محوطه شدم و رو هیشدم و کرا ادهی . پدمیساعت به دانشگاه رس میاز ن بعد
ها محوطه رو پر کرده بودند. چند  دانشجو یسه چهار نفر  یها پیها نشستم. اک مکتیاز ن یکی
  یرو ط یطوالن یهاگذشت که بلند شدم و به سمت اتاق کالس به راه افتادم. داشتم پله قهیدق
 . دمیرو د ییکردم که استاد آقایم

 داخل؟  دیاریب  فیلحظه تشر ه ی شهیم امهریخانم آر-

 .دیبفرما سرم رو تکون دادم. به داخل اتاقش اشاره کرد و گفت:  متعجب

 . دینی ها رو نشون داد و گفت: بش یاتاق شدم که صندل وارد

 راحتم  یجور   نیممنون هم-

 مثل شما مهم باشه ییدانشجو یرو بهتون بگم که فکر کنم برا  یمسئله ا هیخواستم   ی: خوب ماستاد

  شی بورس ه یکشور در حال توسعه است سهم هیکه کشور ما  یی نگاهش کردم که گفت: از اونجا منتظر
تعلق گرفته قرار دو نفر   هیبورس هی سهم هیبه دانشگاه ما   نیهم یتره برا شی کشور ها ب ری به سا نسبت
 دتونید. استاد آرمان هم از که استاد جلیتحص یآلمان برا  میدانشجوهامون رو بفرست نیاز بهتر

  هیسدانشگاه بور نیکشور آلمان هستن که توسط هم یدانشگاه ها نیبهتر النی هستن از فارق التحص 
 و دکتراشون رو خودشون گرفتن.  سانسیشدن البته تا مدرک فوق ل

 به من داره؟ یچه ربط  نایخونسرد گفتم: خوب ا  یچند تعجب کرده بودم ول هر

.  دیرو مال خودتون کن هیبورس هیسهم نیا دیتون یم  دیما هست یدانشجوها نی: شما از بهتراستاد
به   یرو به طور خصوص  یمطلب هیخواستم   یخوب م یول  البته من قرار بود امروز تو کالس اعالم کنم

 شما بگم. 

 خوب؟  -

اش باال باشه ساده تر  یسطح علم دیآزمون شرکت کنه با نیا یکه بخواد تو  یی: هر دانشجواستاد
 ا رو رفع کنم.کار شدم تا مشکالت دانشجو ه نیبگم که من مسؤل ا
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 خوب؟  -

 نه؟  ای دیری رو بگ هی بورس  نیا نیخوایاول بپرسم م شهی: ماستاد

 که دوست نداشته باشه؟! هیبله ک -

 دانشجوها مشکالتتون رو حل کنم.  ریتونم به شما کمک کنم و مثل سا  ی: من نماستاد

 چرا؟ -

از من هم بهتر کمکتون   کنم که  یرو بهتون معرف یکس  تونمیم یبه خودم مربوطه ول   لشی: دلاستاد
 کنه.

 ه؟ یاون شخص ک -

 آرمان.  رادی ه: استاد آرمان، استاد

استاد من بشه؟ غلط کرده! حاضرم به   دیمغرور عصا قورت داده دو رو با ختیر  ی! آرمان بجانم؟
 استادم نباشه. ختیر یاون ب  یبخورم ول   رموزیشخصه از لب آفتابه ش 

 حالتون خوبه؟  امهریاستاد به خودم اومدم: خانم آر یصدا با

 کم شوکه شدم. هیبله؟! بله.. خوبم فقط  -

  یل یاستاد آرمان از من خ دی. مطمئن باشدیاری رو به دست ب  هیو بورس دیموفق ش دوارمی: اماداست
 بهتره. 

 ینداره. س ری نظ  ییبهتره... تو پررو  یلیداد بزنم و بگم: بعله خ  ییخواست سر جناب مهراب آقا یم دلم
 یبده عمو سبز هم رتبه اول جهان رو داره. مدرکش رو  یو منحرف  یدخترباز  یچهل خط هم هست. تو

 !زی همه چ یغرور داره ب یهاش کنه. دکترا یفروش کاغذ سبز 

 کنم با اجازه.   یرو م میزدم و گفتم: سع  یتصنع  لبخند

  یقیافتم. از دفتر خارج شدم نفس عم یم ی بمونم از حرص به خود زن گهید هیثان هیدونستم  یم
فتادم. کالس خلوت بود و فقط  شد. به سمت کالس به راه ا یکالسم شروع م  گهیربع د هی. دمیکش
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اول   یصندل یجزوه هاشون بود. رو  یخرخون تو کالس بودند و سرشون تو یچند تا از دانشجوها
رو اعالم کرد   هیکه استاد بورس  یکالس شروع شد. وقت ینطوال قهیدق ن ینشستم. بعد از چند

 دانشجوها هم شوکه شدند و هم خوش حال.

نبود. از کالس خارج شدم ساعت دوازده ظهر بود. گرسنه ام   الیاز ل  یشد خبر  ی سپر  یبه سخت کالس
و آب   کیک هی. کردمی تا ساعت دو که با جناب که آرمان کالس داشتم سر م ی جور   هی دیبا ینبود ول 

 دادم راه برم.  یم  حیجا بند شم ترج   هینبودم  یو خوردم. آدم  دمیخر وهیم

 

 زدهمیس فصل

 ر« امهیباران آر کی خوب ترم  ی»دانشجو

ام رو در آوردم به صفحه اش   یکه با لرزش کوله ام به خودم اومدم. گوش رفتمی محوطه راه م یتو
 !گهیناشناس د امکی پ هینگاه کردم 

  یرفته زندگ ادتیبود:  شینگلی. بازش کردم. متنش ف دمیترس یها م امکیپ نیکم داشتم از ا کم
 منه؟ حواست رو جمع کن عشقم. یدستا یپدرت تو

راحت شم؟ ناخواسته  نیقرار من از دست ا ی. کالهیوجودم رخنه کرد. مطمئن بودم دان یتو یترس
مواقع جناب آرمان. گفت:   نید. معموال در ااز پشت سرم اوم ینکره ا ی. صدادیلرز یدست و پام م

 برو کنار!

  یکنم اگه مال من نباش یبرام اومد: بدبختت م گهید امکیپ هیهمون لحظه  دم یسمت صدا چرخ  به
گرم  یهوا  یتو ادیز یشونم. راست یرو به عزات م  زونتی آو یکنارت باشه حام یا گهیذارم آدم د ینم

 . زمیعز شهی قدم نزن حالت بد م

رو برداشت به صفحه اش   یاز دستم افتاد. انگار بدنم خشک شده بود. آرمان خم شد و گوش یگوش
و دست و پام سست شدند. چشم   دیکش  رینگفت. قلبم ت  یز ی چ ینگاه کرد. ابروهاش گره خورد ول 

 .دمیند یز یچ گهی رفتند و د  یاهیهام س

 راد«ی»ه
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کردم.   یرو ط  نگیساختمان دانشگاه و پارک نیب یداشتم و از دفترم خارج شدم فاصله رو بر سامسونتم
تک   ی. چرا تواههیبود شک نداشتم سوسک س ستادهی وا یخانم چادر  هی نگیپارک  یدر ورود یجلو

 ام حضور داشت؟! گفتم: برو کنار!  یگ تک لحظات زند 

خورد.  ی دستش بود تکون یاش که تو یلرزه. گوش  یدست هاش م کردمی احساس م دیسمتم چرخ به
 صفحه اش رو لمس کرد.

رو برداشتم و به صفحه اش نگاه   یاز دستش افتاد. خم شدم و گوش  یکه گوش دید یدونم چ ینم 
 کردم. متن اس ام اس رو چند بار خوندم! 

ه شد و افتاد بهش انداختم که چشم هاش بست یقدر مرموز بود؟ نگاه نیبود؟ چرا ا  یدختره ک نیا
نه  ایاش بشه  یز ی اش نگاه کردم. برام مهم نبود که چ ده ی. با تعجب نشستم و به رنگ پرنی زم یرو

هم  غر کمکش کنم. تو محوطه دانشکده م دیزد که با یم  ادیسرم فر یتو یز یچ هیبه من مربوط نبود! 
 بود.  دهیترس یز یزد. نبضش رو گرفتم نامنظم بود. انگار از چ یپر نم 

گاز فشردم و به سمت   یگذاشتمش و سوار شدم و پام رو رو نیماش  یدل از جا بلندش کردم و تو دو
دختر   نی مونده بود فردا نقل مجلس خاله زنک ها بشم. غش کردن ا نیحرکت کردم. هم مارستانیب

 ود! من دردسر ب یهم برا

آرمان رو به   رادیرهیه ذهن امک  یدار  یدختر تو چ یانداختم. آ یاش نگاه دهیرنگ پر یچهره  به
ها و  ابونی خ  یعمرم از شلوغ  یبار تو نی اول یگاز فشار دادم برا یپام رو رو  ؟یخودت مشغول کرد

 گفت: به تو چه! یم  دمیپرس یشدم. اگه ازش م یعصب  یطوالن  یچراغ قرمز ها

داد باران!   یم افکار ذهنم هم جواب سر باال یدختر چه قدر حاضر جواب بود! تو نیا ام گرفت خنده
 اومد! یاسمش بهش م

خودش کرده؟!    ریچرا من رو درگ  ه؟یشده ناخواسته! بگه که ک  یبهم بگه حت کردم ی مجبورش م دیبا
 ت فرمونم...ام بلند شد. مهراب بود تماس رو وصل کردم و گفتم: بگو مهراب پش  یآالرم گوش  یصدا

  هیبورس یدانشجو رو برا  هیبهت گفتم  ادتهی... یمقررات   یکرد و گفت: چشم آقا یتک خنده ا مهراب
 کنم.  یبهت واگذار م 

 .ادمهیآره  -
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 نظر تو باشه.  ری: بهش گفتم قبول کرد زمهراب

 هست؟  ی. حاال ک میکن یبهش لطف م  میقبول کرد؟ دار-

 . امهریباران آر کیخوب ترم  یاز دانشحو ها یکی : مهراب

 رو کم داشتم!  یک ی نیهم

از جا کندمش. چند تا پرستار تا   یتوقف کردم و مثل پر کاه مارستانیب یرو قطع کردم. جلو  تلفن
رو چک کردن و   تشیتخت گذاشتم. وضع هی یروام کردند. باران رو   ییاتاق راهنما هیبه سمت  دنمید
 سرم بهش وصل کردند. هی

 !دیرس  ینم ن ینگ یبه پا یبود؟ بود ول   بای دم، زنگاه کر  دشیچهره سف  به

 نبودند.  سهیاصال قابل مقا کردم؟یم سه یمقا یدختر رو با اون لعنت  نیداشتم ا چرا

  یبرگه ا یرو  ییزهایچ هیکرد و  نهیوارد اتاق شد بدون توجه به من باران رو معا یپوش  دیسف  دکتر
 ؟ ینوشت گفت: شوهرش 

 گذاشتم و گفتم: حالش خوبه؟ یو خال جواب سوالش ر نیهم ی! برانبودم

تر   شی فقط ب دشیببر  دیتون یسرمش تموم شد م کهنیاالن خوابه. بعد از ا  ستین  یمهم  زی خوبه چ-
 ! فهیضع  یلیمواظبش باش بدنش خ

 ست؟ ی الزم ن  یخاص  یدارو -

 بهتره مصرف کنند.  هیتیتقو یبرگه به سمتم گرفت و گفت: چند دارو هی دکتر

 ممنون.  -

  یصندل  یو آهن بود. رو میو کلس  نیتامیو یبهش انداختم چندتا دارو یازش گرفتم و نگاهرو  نسخه
 شدم.  رهی کنار تخت نشستم و بهش خ

 نقص!  یبود و ب یمثل ماه بود، ماه شب چهاردهم. صورتش مهتاب  صورتش
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  یب کردمی صورتش نبود پس چرا فکر م  یتو  ییبایز  یها اریکدوم از مع چی رو کنار زدم. ه افکارم
 نقصه؟!

 

 

 چهاردهم  فصل

 افتضاح«  تی»موقع

 »باران« 

. چند بار پلک زدم که  دمید یرو م یک یتار   ریبودند. به زحمت بازشون کردم. تصو نیهام سنگ چشم
 خواست؟! یم یخدا! آرمان کنار من چ ای واضح شد.   رشیتصو

 یمن که آدم بد یشده مأمور عذابم ول  نیمن مردم رفتم جهنم ا کهن یا یک یحالت وجود داشت:  سه
 کنه.  نییبرام تع  یعذاب نی اون قدر بد نبودم که خدا همچ ی نبودم! خوب نبودم ول 

  ارمیبهش فحش بدم و بال سرش ب  یو آورده ه نیرفتم بهشت خدا امردم  کهنیهم ا گهید یکی
 خوش بگذرونم و حرصش بدم. 

خودش رو چسبونده به   نیا یعنی من عروس شدم خودم خبر ندارم چسبوندنم به آرمان. نه  کهنیا ای
بچه   نیگند ا یبغلت م یبچه گذاشتند تو هی یدید ییکهوی  ستین یاعتبار  گهید ایدن نیمن واال! به ا

 اته.

. حالت  کردی دستم چپم نگاه کردم نه خوشبختانه حلقه دستم نبود. آرمان با تعجب و اخم نگام م به
موند  ی! مدهیجا سف  نیچون ا یچیهشد چون حلقه نداشتم. حالت اول هم که   یچیسوم که ه
  ینِاه هیخبر   یقدر ب نیخدا حاال چرا ا یمن هنوز آرزو داشتم ه یواقعا من مردم؟ ول  یعن یحالت دوم 

 خدمتمون. یرو فرستاد  لیعزرائ میتا بدون  یُاهن هی

 ! دیاشتباه گرفت نما یس یمن رو با پرده-
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رده بعد رفته بهشت از خدا خواسته منم بکشه  حالت رو فراموش کرده بودم نکنه آرمان م هیخدا  یوا
 بهشت تا حرصم بده چون حرصش دادم! ارهیب

برسونمتون به اندازه  دیاگه حالتون خوبه بلند ش امهریگفت: خانم آر به ساعتش انداخت و ینگاه
 . دیشما امروز وقت من رو گرفت یکاف

 . مریبرو بذار به درد خودم بم  ؟یکن  یهم ولمون نم ایتو اون دن -

 . دو کالس دارم. کهی ساعت  می پاشو بر  ؟یگیبا ادبان خارج شد و گفت: چرا چرت و پرت م یرده از

 !مارستانه؟یب  نجایا د؟یآرمان؟ تخت؟ خونه سف کالس؟

من  یبد حی توض شهیم نجام؟ی دونم چرا ا یرفت که گفتم: من نم  یرو بهم کرد و داشت م پشتش
 ؟ی کن یم  کاریچ  نجایکنم و تو ا یم کاری چ نجایا

 . میبر  میتونیه مسرمت تموم شد یینجایساعته ا هی همون حالت جوابم رو داد: حالت بد شد  در

 ؟یخوا  یم یوسط چ نیتو ا  یفقط نگفت  یآهان! همه رو گفت  -

 ؟ یبخور  بتیجلسه غ  نیا یخوا یم  ای میبر  یایحاال م مارستانی من رسوندمت ب -

 کالسم! ساعت چنده؟ ینشستم و گفتم: وا سرجام

 . کی و گفت:   دیرخچ

  نیا ادیپرستار رو صدا کن ب هیکه متوجه سرم دستم شدم گفتم:  نیپا امی تخت ب یخواستم از رو یم
 رو بکنه. 

 ؟ یکن یم  کاریدستش رو به سمت دستم دراز کرد دستم رو بردم عقب و گفتم: چ آرمان

 سرمت! -

 ! ینامحرم -

 .ستمیزد و گفت: من به عنوان پزشک نامحرم ن  یپوزخند آرمان
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 خودش! یبود برا ی. وحشدیحرفش تموم شد سرم رو از دستم کش تا

 منتظرتم.  رونی ب-

تابلوش   نی آرمان بود که به ماش دمیکه د یز ی چ نیخارج شدم. اول مارستانیو از ب دمیرو پوش  چادرم
 هیانگار ارث باباش رو خوردم  کردی نگام م  یجور  هیحاال داداش!  ییاز تابلو یر ی داده بود. نم هیتک
 آب هم روش.  وانیل

 ونی لیم ستیخر پول بود. دو یل یخ نیا یازش گرفتم اندازه ارثش بود ول که   ونیلیم  ستیدو خوب
  گهیبراش پول خرده حتما! دستش درد نکنه. اه نه دستش درد بکنه خوبم بکنه اولش، پسره پررو م

خودش.   یبود برا یپا روان  هیخوام   یچک م گهیم رهی گ یجلوت رو م ادیخوام فرداش م  یچک نم
 خواسته نکنه!  یکمکم کرده م ستیتو کالس تحملش کنم. اصال هم برام مهم ن دیاالن هم که با

حرکت کردم و بنا به عادت عقب سوار شدم. خاک تو سرت باران از بس سوار   نشیسمت ماش به
م تهران کال زدم  اومد ی! از وقت میالرج طانی عادت شده. استغفراهلل! اعوذباهلل من الش  یشد نیا نیماش

  شن و رو  نی نگفت و ماش یز ی. چگه ید هیعقده ا  نیهم ری راه راست منحرف شدم. تقصو از   یجاده خاک
 کنه.  جادیا یصوت  یبزاره و آلودگ   یبار قصد نداشت آهنگ خش خش نیکرد. شکر خدا ا

 زدنت تموم شد؟  دیتو هم بهش زل زده بودم که گفت: د یبا اخم ها ناخواسته

 !هیم و گفتم: انگار چه تحفه اخودم اومد به

  ابونیگذشت که احساس کردم خ  یا قهیشلوغ نگاه کردم. چند دق ابونیرو چرخوندم و به خ مسر
رفت سمت   یداشت م کهنی. ادم یرو قاپ ابونیتابلو خ  نیاول یآشناست! با نگاهم نوشته ها  یلیخ

شده اون دفعه   مونی ما پشخدا! حت یخواد مثل اون دفعه من رو بدزده؟ وا  یساختمونش. نکنه م
 کنه.  یخواد تالف ینداشته. حاال م  ما یکار 

 ادمیشده   حیامتحان صح  یجناب آرمان گفت: تو افکارت غرق نشو برگه ها یمقدمه ا چیه بدون
 خورد به پستم. اهیسوسک س هیگشتم تا برشون دارم  یبر م  یرفته بود با خودم ببرم دانشگاه وقت

کم خودت رو اصالح کن   هیذهن منحرفت  نیباران با ا ی گور شه! گوربه کن یهم م یبرشون برشون  چه
ذاشت؟   یم نیکم آرامش حواس داشته باش! خوب مگه ا هی! ن؟یهمه فکر و ذهنت شده ا یچ یعنی

 هم عمه ات! یهم خودت  اهیسوسک س
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 راد«ی»ه

اخم نکن.  قدر  نیخواست بهش بگم: ا ی. دلم مدمیپا  یاخمو و عبوسش رو م یچهره یچشم ریز
 ! ادیاصال بهت نم

نباشه.   ی دختر اون جور  نیبودم ا دواری. ته دلم امستین  بایز  ییبایداده بود هر ز ادیبه من  روزگار
ساختمان توقف کردم،   یو جلو دمی چی پ یفرع  یآرمان اشتباه فکر کنه! تو رادیبار رو ه هی نیحداقل هم
 دهیچ یپ ر آسانسو  یکه تو یمیمال کیوزم یوارد آسانسور شدم. صداشدم  ادهیپ  یحرف چیبدون ه

 کرده بودم؟  کار ینگاه کردم. من بودم؟! امروز چ  میناواضح رو به رو ریبود. به تصو

  یم منینش یشدم. وضع آشفته زاری لحظه از خودم ب هیمتوقف شد در واحد رو باز کردم  آسانسور
محل    نجایا کردی باور م  یخودش بود. چه کس یبرا  یکنه بازار شام یرو عصبان   یتونست هر فرد

. ذاشتممبل گ یبرداشتم و رو نیزم یرو از رو تزایپ یآدمه؟ لباس رو با پام کنار زدم جعبه ها هی یزندگ
 زدم و گفتم: دارم برات!  یذهنم خورد. لبخند یتو یجرقه ا

ه  رو نشون اهیکردم با نگاهم دستبند سوسک س یکمد مشک یبه رو یبرگه ها رو برداشتم و نگاه پاکت
  رممکنیغ ینشون بدم ول  یکردم چهره ام رو عاد یبرش داشتم. سوار آسانسور شدم. سع عیگرفتم. سر

همون   و دمیکش  قیچند نفس عم  دمیکه رس نیزدند. به ماش یبود! مدام لب هام به افکارم پوزخند م 
 چهره ام کردم و سوار شدم.  نیگزیام رو جا ی شگیچهره عبوس هم 

کردم به  یمصلحت یتو فکر بود و متوجهم نشده بود سرفه ا یتم حساب به باران انداخ ینگاه مین
و   دمیبه سمتش چرخ  یحرکت ناگهان هیدوخت با  رونیخودش اومد و اخم کرد و نگاهش رو به ب 

 . امهریگفتم: خانم آر

. گفت: چته  رونی شد ب یپرتاب م نی نبود از ماش نیکه اگه سقف ماش  دیو از جا پر  دیستر نیهمچ
 .میندبابا؟ ترسو 

 ؟ یجور کن ونیلی صد م یخوا ینه ماه م یتو یشما چه جور  -

 . دمیکه من بهت م  یخواینداره تو پولت رو م یابروش رو انداخت باال و گفت: به تو ربط یتا هی

 بدونم.  خوامیم -
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 . یبدون   ستی الزم ن -

! یزدد هیگفت: تو  دمیخواست چنگش بزنه که دستم رو کش یصورتش گرفتم. م یرو جلو  دستبندش
 پسش بده. یدونستم دستبندم رو تو برداشت یم

 نه! -

 بدش به من! گمی: دارم مگفت 

 . هیهرچند به نفع تو یشرطم رو قبول کن  دیبا یخوا یدستبند رو م نینه اگه ا -

 دستبندم رو بده.  یشرط بزار  یر تو حق ندا -

 . یباشه هرجور راحت  -

 ذاره.   یشرط م ی ک مین یو روشن کردم و گفتم: حاال بب نیماش

شهر داشته باشم روندم. رنگش   یتونستم تو یکه م  یسرعت تی گاز فشار دادم و با نها یرو رو پام
دونستم در برابرش چه   یدختر ترسو بود! نم نی. چه قدر ادیکه انتظار داشتم پر  یز یتر از اون چ عیسر

 ؟ یکن یقبول م ی. گفتم: حاال چکردی م یقالب ته  ینجور یازم سر زده بود که ا یاشتباه

 گفت: نه. محکم

 خوام.   یازت م  یچ  یدون یتو که نم -

 . ستیقابل قبول ن  یگیباشه چون تو م  یهر چ-

 ؟ یکن  ی: که قبول نمو گفتم رونی بردم ب شهیکه دستبند توش بود رو از ش  یدست

 . شیننداز-

 مگه مهمه؟!-

 .گمیحتما مهمه که م-

 پس قبول کن. -
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 عمرا! -

 . هست یکه چ یبشنو یخوا  ینم یحت -

 . یاز تو به من برسه ضرره مراقب باش! ولش نکن  ینه! هر چ-

 ... دو...کیفرصته!  نیآخر -

 .شنومی باشه باشه بگو م -

 . یقبول کن دید ن د نشد با -

 رو متوقف کردم.   نیکنار و ماش زدم

 کنم!  یاگه بخوام قبول م-

 من غذا بپز! یخونه   ایب -

که گفتم رو پردازش کنه. از   یز یتونست چ یذهنش نم انگار  کردی نگاهم م یدونم چرا داشت ته ینم
 خواستم که قبول کنه! یته دل م م

 »باران« 

بچه   نیالاله اال اهلل ا ینبود پسره  یوخش نیاش نگاه کردم نه ا یجد افهی! به قکنهی م یشوخ دیشا
  گفتم: دمیاشتباه شن دیبخواد؟! خوب شا یز یچ  نیخر اخالق چطور جرعت کرده همچ یپررو عوض 
 شم.  یمتوجه نم

 کن! یخونه، من، آشپز  ا،ی گفت: ب شمرده

 . قهیوقت عت هیگفتم: ندزدنت  اری اخت یب

از   یعنیبه نفعته.  یکرد موضع خودش رو حفظ کنه. گفت: اگه قبول کن یسع  یاش گرفت ول خنده
  گهیسه د شهیدو حساسبت باهام صاف م یر یگ یدستبندت رو م کیتو سود داره.  یچهار نظر برا

 هی یافتخار دار  کهن یو چهارم ا  یرو بد  دمیبهت م هیبورس  یکه برا ییپول آموزش ها ستیم نالز
 .یعاشرت کن آرمان م رادی ه ری ام امدت ب
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رد   لیدونستم اگه بدون دل یهفت خط بود. م هیپسر قابل اعتماد نبود و  نیا یبود ول  یخوب   شنهادیپ
 . ستمیبلد ن  یمن آشپز  یل و هیخوب  شنهادیگفتم: پ  نیهم  یکنه برا یکنم ولم نم

و حسابت   شهیامشب آموزش هات شروع م  نی: ثابت کن شام امشب با تو اگه خوب بود از همآرمان
 . الیخ  یب گهیاگرم قبول نکردم دست پختت رو که د شهیهم باهام صاف م 

 بده!  رییتغ  الغوِزکنهیاسمش رو به  دیاز امروز با الغوزی  نیبود ا یکنه ا عجب

که بهت   یرو خرد کرد. به خاطر پول تت یر شخصپس  نیا یشد یجور  نیاران چرا اب  ایبه خودت ب 
 .شهیم ری د فتی: نه راه بدمیخواد غرورت رو له کنه. غر یقرض داده م

 ؟ یچرا نگران نجاستیبه خودش اشاره کرد و گفت: استادت ا  آرمان

 استاد رو ببرن! نیشدم و گفتم: مرده شور ا ادهی خشم پ با

  یکه اصال نم یابون ی ضد حال نوش جان کردم خ یواقع  یرو به روم افتاد به معن  ابونی چشمم به خ تا
 پسر رو از وسط اره کنم. نیو ا ارمیاره ب هیخواست  یهم خلوت بود دلم م یلی دونستم کجاست و خ

 ؟ یکن یشد و به سمتم اومد و گفت: قبول م ادهیپ

 کجاست؟  نجایزدم: نه نه! ا داد

 مگه نه؟ هیقشنگ یجا-

 کنم.  تی تونم ازت شکا یم  یکن یم  جادیهمه مزاحمت برام ا نیشو چرا ا خفه -

 و در ضمن... یداشت فیکرد و گفت: مزاحمت؟! اگه من نبودم االن سرد خونه تشر یقرچه ا دندون

 .تهیشکا یانجام بد یکه تو عرضه اش رو ندار  یز ی و ادامه داد: تنها چ  ستادیرو به روم ا اومد

 .دمیعرضه رو نشونت م -

که اون پسره   یوقت ینشون بد شی وقت پ یل یخ یتونست یم ؟یدیزد و گفت: نشونم م  یپوزخند
 مزاحمت شد. 
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  کردی م یآور  ادیامروزش داشت بهم  امی! پکردی م یبابا باز   یداشت با زندگ یعوض الی! اون دانالیدان
 ! یفکر شم سخت بود لعنت یاشاره بابا رو، حت کیبا  تونهیکه م

 همزمان فکر کنم؟!  زیتونستم به چند چ ینفر بودم؟ ممن چند  مگه

 پدرت رو نجات دادم؟! یکه زندگ ی منه؟ من یهات فقط برا تی شکا ؟ینکرد تی داد زد: چرا شکا آرمان

 نداره.   یکردم و گفتم: به تو ربط یخودش دندون قرچه ا مثل

تونه من رو به بند   ینم یانونق چی ه امهرینره خانم آر ادتیرو  نیا یکن آره برو ول  تی : برو شکاآرمان
 رو تو گوش هات فرو کن!  نیبکشه ا

نازل شد؟!    چارهیبود که سر من ب  یآسمون یچه بال گهید  نی! ایرفت. احمق عوض نشیسمت ماش به
عجل   نی جا بذاره؟ واال از ا نینکنه بره و من رو هم یشد وا  نشیخودت کمکم کن! سوار ماش ایخدا

از نظر محو شد.   هیثان کی روشن کرد و به سرعت حرکت کرد در عرض   نشیهم نبود. ماش دیمعلق بع
  ینشستم و دستم رو رو یخاک  نیزم  یرفت؟ من رو گذاشت رفت؟ ناخواسته رو یجد یجد  رفت؟

 سرم گذاشتم.

خواستم  یام افتادم م  یگوش ادیلحظه به  هیولت کرد و رفت.  وونهید نی! اچارهیباران ب   یشد چارهیب
کنه جا   الغوزی نیماش یتو فممی تازه ک چ،یکه ندارم ه  بیج دمیانتوم کنم. دم بی دستم رو تو ج

 شد.  یرد نم  نیبار هم ماش  هی یسال ابونیخ نیا یمونده! تو

حرفش   کردمی قبول م یکاشک کردم؟ی م کاری جام بلند شدم و چادر و لباس هام رو تکوندم. حاال چ از
ام بغض کردم. دور   ییموندم. از تنها یو گل نم مثل خر ت یجور  نیبود که االن ا  نیرو! حداقلش ا
 کم تردد خارج از شهر. چطور متوجه نشدم؟ ابونیخ  هی دمیخودم چرخ

چهارپا از دور توجهم رو جلب کرد    وونیح هی یعنینه  هیچهارپا  هیشب  یز یچ هیبهت باران لعنت!  لعنت
 سگ بود! سگ؟!  هی هی هیاش اندازه  یبزرگ بزرگ یلی رنگ بزرگ نه خ یخاکستر  وونیح هی

و در   انیدنبالت م  یبودم اگه فرار کن دهیشن یخواستم فرار کنم ول یشد. م  یم  کیبهم نزد داشت
  تی ست وص ختهیران خونت ربا کهن یا یواقع یفهمند. به معن یچون سگ ها م یبترس دیکنارش نبا

 کن!
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. آب دهنم رو  کردی م باهام فاصله داشت و نگاهم یده متر  هیگفتم.  یلب داشتم م ری اشهدم رو ز 
شدم کشش رو هم خوب  ییروستا یها رزنی پ هیقورت دادم آماده فرار! چادرم رو دور کمرم بستم شب

 جلو.  دمیکش

از پشت باد   یو چادرم حساب دمیدو  یبرخالف جهت باد م  دن،یو بدو شروع کردم به دو دمیچرخ  آروم
االغ.  خت یر  یآرمان ب یش می تقس میاز وسط به دو ن  یگفتم: اله یو م دمیکش  یم غی شده بود. ج

 !یکنه دختر باز عوض الغوزی

ز پشت سرم  سگ هم ا یخوندم. صدا یو صلوات و قل هو اهلل هم م یالکرس   تیفحش هام آ ونیم
گم: بسم اهلل  یم یدونستم دارم چ یبودم نم دهیترسناک بود. از بس ترس ی ل یاومد صداش خ یم

 .لدیاباعبداهلل لم  ایو  کادیاحد و آل صمد و عجل ال نوم و ان  قل هواهلل یاهلل ال اللهم صل  م،یالرح

 کشمت آرمان! یترسونه: م یزدم که پرنده ها رو م ییکرده بودم نا خواسته از اون دادها یقاط کال

 هیرفت کف پام. ناگهان به  یزد و گرنه شرفم م یبهم رحم کرده بود که اون جا مرغ هم پر نم خدا
بر خورد کردند.    ابونیو کف دست هام به شدت با آسفالت خ  نیکم خوردم زم کردم و مح   ریگ یز یچ

 هام رو بستم از درد نفسم بند اومده بود. چشم

و    مردمیمن م یعن یکنم.  کاریچ د یدونستم با ینم گهیاومد. د یام م یپارس سگه از چند قدم یصدا
نشده آخه زوده   یاشتباه  نی بکن بب یحساب کتاب  هیات  یم یقربون کر ایشدم؟ خدا یجوون مرگ م 

 هنوز!

ره شدن توسط سگ در گذشت! جوان ناکام باران در اثر تکه پآ  سندینو یسنگ قبرم م  یرو یوا
 جوان ناکام. ی! هامهریآر

هم از آرمان   یزهر چشم هی گمیکارم رو خالص کنه حتما بهش م ادیب  لی عزرا ی آرمان وقت  نیا ریتقص
 . رهیبگ

خدا!  یطرف. خش خش وا هیاومد از  ی که م یخش خش یف صداطر هیپارس بلند سگ از  یصدا
 اشهدان ال اله اهلل... له؟یعزرا یعنی

 برگرد.  وونی برو ح-
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ما رو عالف   نقدریا وونیبرو ح هی  یفقط برا یعنیشد و کم کم قطع شد.  فیپارس سگ ضع  یصدا
 کرده بود؟!

 برگردم.  یین خودم تنهام یخوا یم کهنی ا ای ؟یرو قبول کن  شنهادمیپ ی: آماده اآرمان

 چشم بهم زدن از جام بلند شدم و گفتم: قبوله! کی در

 .یمن رو امروز معطل خودت کرد یبه اندازه کاف  میزد و گفت: بر یپوزخند آرمان

و خودم رو نگاه کردم   رونیآوردم ب فمی ام از داخل ک نهیشدم. آ نی راه افتادم و سوار ماش دنبالش
به   هیشب یز ی چ هیزد  بیاز درون بهم نه  یز یچ هیدادمشون داخل. انگار  عیسر  رونیموهام زده بود ب 

 .دمیقدر دختر خاله شدم ترس نیآرمان ا نیبا ا کهنی لحظه از ا هی یبود ول  یدونم چ یوجدان نم

 *** 

 پانزدهم  فصل

 اول«  »روز

بشر کرم   نیکه آرمان باهاش ساخته شده گل کف باغچه بوده بس که ا یتونستم قاطع بگم که گل یم
 داره.

 به در کالس وارد کردم و رفتم داخل. یاز ورود آرمان به کالس گذشت تقه ا قهیچند دق کهن یاز ا بعد

 . امهریخانم آر دیکرد ریبازم که د-

ازت زودتر وارد   ی. تو خودت نذاشت شعوریخواست داد بزنم و بگم: آخه احمق ب  یکردم دلم م اخم
 کالس بشم.

 .رونیب  کردی فتم و گرنه از کالس شوتم مگر یخفه خون م  دیبا یول

بگم که نمره هاتون    دیجلسه قبل با زی جام نشستم آرمان صداش رو صاف کرد و گفت: در مورد کو سر
 نبود.  لمیاصال باب م

 !کردندی جناب کار م لیاب مب  دیمردم با یپر ادعاست. انگار همه  یلیخ  لتیکه نبود! باب م جهنم
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 نینمره هاتون در ا گهیبار د هی اگر  یکنم ول  یت: نمره ها رو اعالم ماش نشست و گف یصندل یرو
 کالستون حاضر بشم. یبعد تو یکنم که جلسه  ی نم نیحد افتضاح باشه تضم 

  نینبود و ا  الیاز ل یکالس هم ساکت بودند. خبر  یمزه پرون ها یزد که حت یحرف م یقدر جد نیا
 !؟یکرده باشه چ تشیاذ ومرثینگرانش بشم. اگه باز ک  یباعث شد حساب 

 نمره کالس متعلق به... ن ینکره آرمان به خودم اومدم: باالتر یصدا با

  یبر م یز یپسر هر چ  نیخوب از ا  ینمره کالس باشم ول ن یدوست داشتم باالتر  یل یخ  ختیر یهر  دلم
 اومد.

رشته  یفه دانشجو ها تاس هیباالتر بود. واقعا ما هیبلکه از بق  ییرهنماست البته نه با نمره باال یآقا-
 داشته باشند.  یینمره ها نی چن یداروساز 

از   یکی بهم انداخت و پوزخند زد.  ینگاه میانداخت. ن  زی م یپاکت رو رو هی رو تکون داد و   سرش
بود  دهیخط کش هیبرگم  یکرد برگم رو که گرفتم چشم هام چهارتا شد رو عیدانشجو ها برگه ها رو توز

  نیااز زور حرص قرمز شدم. مطمئن بودم همه جواب هام درسته پس  ؟یچ ی عنیو نوشته بود صفر 
 خواست؟  یم یصفره چ

 ؟ید یه برگه ات رو م لحظ هیکه کنارم نشسته گفتم: مهدخت جان   یمهدخت دختر درس خون به

 . ریباران از رهنما بگ ست ین  یفی نمره ام تعر-

  یاز جام بلند شدم و به سمت آرمان !کردمی م یکار  هی د ینداشت با یا دهیکالس همهمه بود، فا یتو
 به راه افتادم. کردینگاهم م شخندیکه با ن

 ه؟یچ نیگذاشتم و گفتم: ا  زشیم  یامتحانم رو رو برگه

 امهر؟ ی خانم آر ینمره افتخار -

 ؟یجواب هام همه درسته چرا نمره ام رو صفر داد -

 ؟ یهمه اش رو خودت نوشت-
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شده! با خشم کنترل  یوحش یگاو ها هیو چشم هام شب  رون ی ب  زدیم شی نداشتم از گوش هام آت شک
 گفتم: من از تو کمک نخواسته بودم.  یشده ا

 . دیریوقت من هم نگ  دینیبش دی از خودتون بوده بر یکوتاه . امهری خانم آر دی ن یبش  دیگفت: بر بلند

جواب  کرد و تلفنش رو  یغضبناک رفتم سرجام نشستم. تلفن جناب زنگ خورد عذر خواه یا افهیق با
 ! یبر نگرد یبر   ی. از کالس خارج شد. الهگهیم  یچ دمیفهم  یزد نم  یآروم حرف م  یلیداد. خ

 راد«ی»ه

 مهرداد؟ یگ یم یکالس خارج شدم و گفتم: چ از

 : درست حرف بزن!مهرداد

 حوصله ندارم. یدار  کاریسر کالس بودم بگو چ  -

 برگشته.  ای : دکتر از اسپانمهرداد

 خوش به حالش!  -

 .شگاهیآزما ی ایاعت نه ب: سمهرداد

 کار دارم! -

 ؟ یچونی بپ یخوا یم  قاتمیالبد تحق یومدی: فرودگاه که نمهرداد

 کار دارم. شب قرار دارم.  گمیبهت م -

االن دختر   یکردیهم م یدختر باز  یرد گم کن یبرا یاومد  یم  شگاهیقرار دارم؟ قبال آزما یچ یعنی-
 . یزن یم شگاهیسر به آزما  هی دیاگه عشقت کش یکن یم یباز 

 .امیمهرداد حوصله ندارم. من نم -

خواستم در رو باز کنم متوقف شدم.  یکه م نیخواستم وارد کالس شم هم یرو قطع کردم و م   تلفن
که دکترام رو گرفتم و به خاطر موضوع   یشد. اون روز  یذهنم مرور م  یتو شی خاطرات چند سال پ 

رو   محسام و مهرداد و دکتر. کار  ،یعل  عاد،یدم. گروه مدعوت ش اینامه ام به گروه دکتر باورن  انیپا
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  یاز کارش سر در م دی. باکردمیم ر یدختره رو اس نیا دیداشتم با یعال کار مهم تر ف یدوست داشتم ول
 شد.   یآوردم. ذهنم داشت منفجر م

  یداشتم و حرف م زی ر هیساعت  هیشروع کردم به درس دادن.   یحرف چیکالس شدم و بدون ه وارد
به دانشجوها   یو نگاهنشستم  ی صندل  یربع از کالس مونده بود رو هیزدم واقعا خسته کننده بود. 

  جدادم و از کالس خار  دیکه خسته شدند. خسته نباش  دی شد فهم یم  یشون به راحت افهی کردم که از ق
 م. شدم و به سمت خونه روند  نی شدم. خسته بودم و کال باران رو فراموش کرده بودم. سوار ماش

فقط بابا   دی ام کج کردم دلم تنگ شده بود و خسته بودم! شا یوسط راه، راهم رو به سمت خونه پدر  
 یمون نگه داشتم. خونه یدر آرامگاه خانوادگ  یجلو یساعت رانندگ کیتونست آرومم کنه. بعد از  یم
 یدر نرده ا  ودم  رز رونده خم ش یو پر از گل ها  یاتاقک آهن یجلو  الیکوچک دور زدم. پشت و ییالیو

 رو باز کردم.  کشیکوچ

نگاه کردم و جلوش زانو زدم به چشم  یبابا بود. به سنگ قبر مشک یخونه ابد یاتاقک شدم اتاقک  وارد
 زل زدم شروع کردم به صحبت  یقاب عکس مشک  یها

از   کاش یدارم ا ازی . دلم برات تنگ شده بابا. بهت نشتی ماه اومد پ هیوفات بعد  یسالم بابا، پسر ب  -
اش ازدواج کرد   یبا برادر ناتن نکهیوفا شده بعد از ا  ی. همسر با وفات ب یکردیراحتم م یدوگانگ نیا
کرد!  رونی خونه ب ازها تو از خودش دور کرد. دردونه تو فرستاد آلمان. شاهزاده ات هم  یادگار ی

بازم   ی خوا یم  یدیشنداستان رو بابا چندبار   نیدرست نبود مگه نه؟ ا نیا  ینبود ول رمامانیتقص
 برات بگم؟

گل ها آب  ی که رو یاز جام بلند شدم و آب پاش کنار گل ها رو برداشتم و پر آب کردم. در حال  یعصب
 کرد. رونی ام بچه ها تو از خونه ات ب ییبهتره بگم دا ای دمیجد  یگفتم: بابا ختمیر یم

از گل ها بود جلب   یکی برگ  یکه رو یجهم به سوسک مشکدادم تو یجور که به گل ها آب م همون
 چشم هام نقش گرفت.  یباران جلو ری شد. ناگهان تصو

من در  یتونه با پسر عصا قورت داده  ینم یشک یه یگفت یم ادتهیزدم و ادامه دادم: بابا   یپوزخند
 شد.  دایپ یک ی وفته؟یب
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است.  دهی آفتاب مهتاب ند اهیسوسک س کی هیشب یول  ست ی. زشت ن اهیسوسک س هی هیدختر! شب هی
فکر   لی. تحمل کردنش سخته! اواستادهیپسرت ا یجلو  یچادر  یوجب  میدختر ن هی شهیبابا باورت م

بود و ازدواجم نکرده بود. خنده دار   یم یصم  یل یخ یپسر  هیچون با  ستین یاز دختر معقول  کردمیم
هم  شهیمچشم آدم. ه یره تو یطوفان مخدا مثل  شهی هم  یبرادرش بود. اسمش بارانه! ول  ست؟ین
مگه نه؟ خودت   دمیدارم بهش رو م  یل یکنم خ یبابا احساس م  یکنه. ول یم یرو ادهیاعصابم پ  یرو
کنند و   یمن تور پهن کرد برات تور پهن م یرو داد چون مثل مامانت که برا دی به دخترا نبا  یگفت یم
من تور ننداخته در  یدختره برا نیحرفت بزنم ا یخوام رو  یبار م   نیکنند. بابا اول یات م چارهیب

رو سرجاش   اهوی طوفان پر ه نیا دیبا یک ی. ندازهیکه من براش انداختم جفتک م یتور  یعوض از تو
 بشونه.

سنگ قبر بابا خم شدم و عکس    یگذاشتم و جلو نیزم یرفت. آب پاش رو رو  یم یک یرو به تار هوا
  یکرد و باعث شد لرزش سنگ قبر به استخون هام نفوذ  ی. سرددمیسنگ قبر رو بوس یحک شده رو
 گرم!  یسرد! روزها یداشت شب ها یجالب  یروزها تهران هوا نیا رهی بدنم رو فرا بگ

شدم و به سمت خونه حرکت   نیکردم. سوار ماش یبابا خوندم و ازش خداحافظ  یبرا یفاتحه ا رلبیز
 .کردی غروب واقعا حالم رو بد م  کیکردم. تراف

رو پارک کردم.    نی. ماشدمیبه خونه رس  میم. ساعت هفت و نبود کی تراف یساعت طاقت فرسا تو کی
رو دعوت کرده تا از    یکی اومد. حتما باز  یم یق یبا موس ختهی در آم ییاز داخل واحد مهرداد سروصدا

! یشد یگفت که تو غرق دختر باز  یاستفاده رو داشته باشه. بعد م نیتر شی مکن بزمان م نیکم تر
 !یترباز بودم! دخ زاری ب  بیترک نیاز ا

تماس رو   نکهیو شماره رستوران سر کوچه رو گرفتم. قبل از ا رونی مبل لم دادم و تلفنم رو آوردم ب یرو 
 کنه!  یآشپز  ادیبرقرار کنم. دستم خشک شد. قرار بود اون دختره ب 

باز کردم   یمبل نشستم و مجله ا ی رو  دمیام رو پوش یدوش گرفتم و گرمکن و شلوار اسپرت مشک هی
  یصفحه رو که ورق زدم به ساعت نگاه کردم. ساعت نه بود ول  نیمطالعه ا ش شدم. آخر و مشغول

 د. اخم کردم و از واحد خارج شدم.از دختره نبو یخبر 

دختره حق   نیرفتارهام مواخذه کردم. ا نیزنگ گذاشتم و در ذهنم خودم رو بابت ا یرو رو دستم
  دیدر زدم ناام یدر پ  یکه پ قهیبعد از چند دقحرفش اگه دلش هم نخواد مجبوره!  ری نداشت بزنه ز
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ام  معدهخورد.   یو فست فود ها به هم م  تزایحالم از پ گهیشدم دستم افتاد و از در فاصله گرفتم. د
بودم که حاضر بودم   دهیرس ییمردم تا راحت بشم! به جا  یشد و نم یداغون شده بود. سوراخ نم

 ر بابا دراز بکشم.کنار قب  ییزحماتم رو رها کنم و جا یهمه

ادر و  توسط چ باشیو ز دیچهارچوب حاضر شد. صورت سف یدر واحدش باز شد و باران تو ناگهان
 ! نیقاب گرفته شده بود. تبارک اهلل و احسن الخالق  دشیمقنعه سف

 خونه من؟  یایکوتاه خارج شدم و گفتم: مگه تو قرار نبود امشب ب نیری اون خلسه ش از

 شرط تو رو قبول کردم؟  یمن ک  اخم کرد و گفت: باران

 . یقبول کن یاز تو نظر نخواست مجبور  یکس-

 نه!-

 اگه به ضررت بود قبول نکن.  یشنوی رو م طمیواحد من شرا یا یم گهیساعت د مین -

بود نه   بایدلم اعتراف کردم که ز  یباشم وارد واحدم شدم و در و بستم. تو یمنتظر جواب کهنیا بدون
  ی! خودم از فکرم خنده ام گرفت. نگاهنینشبود و دل با ی ز ینه. ول  یشت ظاهر دا ییبای . زنیمثل نگ

 انداختم. به بازار شام رو به روم

مبل   یبودم؟! خسته رو دهیرس نجایبه ا ی. ک دمیبازار شام رو به روم کش یبه سر و رو ی هراس دست با
 نشستم.

 هیکه نسبت به بق  ی. تنها برتر دمی دزنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم. آنا بود. دوست دختر ج تلفنم
 کیلذت بخش نبود. مثل  گهید یبود ول   یخوب یبود. سرگرم شیو لوند ییبایدوست دخترام داشت ز

 طمع؟! کی ا یطعمه  کیطمع بود. 

 لبخند جواب دادم: جانم.  با

 رم؟ی ام یپر عشوه اش گفت: سالم خوب یصدا با

 منم خوبم. یتو خوب باش -

 شد.  یالحالم ع   دمیصدا تو شن-
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خواست   یدلم م  یلیذهنم خورد. خ  یتو یجرقه ا م،یرو کم داشت  نیهم دیچ یخونه پ یزنگ تو یصدا
مبل نشستم آنا  ی. در واحد رو باز کردم و رونمی زدم بب  یبا آنا حرف م یسوسک مثبت رو وقت افهیق

 ؟ یهست ری گفت: الو ام

هستم.  زمیزدم و گفتم: آره عز یلبخند بود  یدن یپوش رو به روم د اهیپر از تعجب بچه مثبت س  افهیق
 لحظه حواسم پرت شد. هی

 »باران« 

!  یدر ساختمان تا دم در کوهسنگ نی اومد که حد نداشت از هم یلوس بدم م  یپسرها  نیقدر از ا نیا
 خورد به پستم. یها م  نیام همه اش از هم یاز شانس آسمون 

  ولیک ی. عوضکردمی آرمان نگاه م  ختیر یهافیشانس داشتم که باران نبودم. با حرص داشتم به ق اگه
 !کردی دل و روده گوسفند جا به جا م لویک

 زدم و جواب دادم:  یبود. لبخند گشاد  الیزنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم ل تلفنم

 . واقعا شرمندم که بهت خبر ندادم. یزن یآروم تر بابا چرا م -

 عشق من؟  یکن یم  کاریچ -

 باران؟  یاهلل اکبر خوب -

 . یخواد نگران باش یآره نم  -

 ؟ یشد یمارستان یباران ت ییمن؟ کجا ه؟ینگران تو یک-

 . هیلی نذارم خ ابونی از عشق تو سر به ب -

 کردن هم نداشتم اخه! ینقش باز  یگفتم! عرضه  یچ

 ؟ یشد  یجن  میرج طان ی اعوذباهلل من الش-

 نه عشقم. -

 ؟ یهمجنس باز شد ژنیامامزاده ب ای-
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 ختر؟! د  نیگفتم به ا یم یچ

 نه.-

 ؟ یی! کجاوونهیاه د-

 چطور؟  رونم ی ب  زمیکار دارم عز -

 کالس؟  یرفت-

 استاد آرمان؟ -

 .گهیآره د-

 آره رفتم. فقط وقتم رو هدر دادم. -

 خدافظ.  یگیاعععع چه قدر چرت و پرت م-

 . یبا -

 ور! . بخور بخخوردی متعجب آرمان نگاه کردم. آخ باز داشت حرص م افهیرو قطع کردم و به ق  تلفن

 ؟ ینیش  یزد و گفت: نم یو لبخند مسخره ا  یعسل یتلفنش رو انداخت رو آرمان

صد   یخونه من. سال یتو  یکن یم  ینشستم. بلند شد از جاش و گفت: آشپز  کم یمبل نزد ن یاول یرو
 تومن!

 تومن همه اش؟! مگه من کوزتم؟! صد

 کنم.  ینه قبول نم  -

 . ونیل یصد م -

 و گفتم: نه! وفتادمیرتا شدند! از تک و تا نکلمه چها  یواقع یهام به معن چشم

 .رونیاز ساختمان پرتت کنم ب  یبه راحت تونمیم  ی. در ضمن اگه قبول نکنهیخوب   تیموقع-
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 ! یپست یعوض هی حرص گفتم: تو، تو  با

نه مهم  ایهستم  یمن عوض  ستی . مهم نامهریپاش انداخت و گفت: نظر لطفته خانم آر یرو رو  پاش
 ! هیعال  نهادشیپ نیا

  یسال چک رو برگشت م هیجور کنم. بعد   ونیلیسال صد م هیمحال بود بتونم تو  کردمی قبول نم اگه
 انداخت زندان. قبول کنم. نکنم؟ یزد و من رو م

 .هیهم با تو ییپول مواد غذا  یگفتم: قبول ول یآن میتصم هیتو

برگه و  هیبرگشت و   هید ثاناز اتاق ها بعد چن یکی یرو تکون داد و از جاش بلند شد و رفت تو  سرش
 گذاشت و گفت: امضا.  زیم یخودکار رو رو

 ه؟یچ یبرا گهیکارها د نیا -

 الزمه.-

اخم امضا کردم. و برگه رو به سمتش هل دادم و از جام بلند شدم تا برم که گفت: خوب انتظار   با
 غذا سفارش بدم. یوجود آشپز شخصبا  یندار 

 ! یعوض  یتم چادرم رو فشار دادم. عوضرو و مشت کردم و تا زور داش دستم

 چی! به سمت آشپز خونه رفتم و بدون ههینیزم بیس سهیک هیرفتم سرکار و آرمان هم   کردمی م فرض
و رو    ریها رو ز نتیدرست کنم کوفت کنه. همه کاب  مرویگشتم که توش ن یم یا  تابهیدنبال ماه یحرف 

 ! یخال ینبود. خال  یظرف  چیه یکردم ول 

 درست کنم؟ یچه جور  یندار  یرف ظ  چیه یوقت-

 شون کنم. هیتا فردا ته  سیبنو  ستیل هی-

داخلش فقط سس و نوشابه و آب بود عجب ها! با   یگنده و نوش رو باز کردم ول خچالی حرص در  با
 بستم و گفتم: خودکار و کاغذ.  درش رو تیعصبان 

 شروع کردم به نوشتن.کاغذ و خودکار آورد و  هیخودت بهش صبر بده.  ایداشتم خدا  ییرو  عجب
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ظرف   س یکنم. اسم چند سرو  یم ادهیرو پ ونیلیامشب صد م نی. همستمی نزنم باران ن غتیت اگه
غذا ها  یام تو  یسال زندگ جدهی ه نیا یتو یغذا. هرچ یو چاشن  یآشپزخانه رو نوشتم با انواع ترش

به    ازدم. و آرمان با ذهن بربع مشغول نوشتن بو هینوشتم. از رب گوجه گرفته تا گردو و زرشک.  دمید
 ! دیاکارم تموم شد کاغذ و بهش دادم و گفتم: بفرم ی. وقتکردی خودکار دستم نگاه م

 کار؟ یچ یخوایم  نیری برگه رو نگاه کرد و گفت: جوش ش آرمان

 . شهیالزم م-

 آلبالو خشک؟ -

 .ی ار ی م یخر یها رو م  نیتو فردا ا ایآشپز منم  -

 ؟ی لشکر غذا بد هیبه  یخوا  یم آشپزخانه؟ مگه سیچهار دست سرو-

 !یلشکر گرسنه بود کی یینگاه کردم. برادرمن تو خودت به تنها  شیقد و باال به

 الزمه. -

 ه؟یچ  ویماکروو-

 ؟ یالزمه بدون  -

  دیالزم شد. شا یدید کهویحاال نوشتم   یخوره ول یو به چه درد م هیدونستم چ ینم  روزیتا د خودمم
 مثال. دی ماکروهمون بذارجا نوشته باشه غذا را در  هی

 . نجایا یای باشه فردا صبح م-

 . یبخر   دیبا  نارویاگه تونستم. تو هم ا -

شد باال مال سر آدم   کاریب یدید کهوی  ستی ن یپسر اعتبار  نیشدم به ا میسرعت نور از واحدش ج  با
ه من رو فحش  اده به جون پارکت ها و دارکه با حرص افت دمیرو د  الیآورد. در واحد رو که باز کردم ل

 .رهیبگ نویخواد ا  یکه م یاون چارهی پارکت ها آورده. ب نیسر ا ییکله خر نگا چه بال ی: عوض دهیم

 تر فحش بده. شی ب  زمی راحت باش عز -
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 .نیآورد  فینگاهش رو از پارکت ها گرفت و گفت: چه عجب تشر الیل

 .یشده بودبه تو بگم. کجا گم و گور   دیرو من با نیمبل نشستم و گفتم: ا یرو -

 اون ها. شیعمو هام اومده بودن تهران رفتم پ -

 . یگفت یقبلش به من م  دینبا -

 بهت نگفت.  یمگه سام-

 کرد؟ ی م کاریچ ار یتو دست سام یبهت زنگ زدم. گوش یوقت ی گفت ها ول یعنینه  -

 دونم. ینم-

 ها.  یزن یمشکوک م  -

 دایپ یخاک برسر   التیتما ؟یگفت  یبود م  ی. اون چرت و پرتا چیزن یمشکوک م بی تو هم عج-
 !؟یکرد

 ها.  یصرفا جهت در آوردن حرص بعض-

 ها؟  یکدوم بعض  -

 آرمان.  -

 کن.  فیافتاده تعر یبه به انگار من نبودم اتفاقات جالب -

حرف هام تموم    یشد وقت  یکردم. هر لحظه چشم هاش گرد تر م فیماجرا رو براش تعر ازیتا پ ریس
 م؟یافتاد یشد گفت: عروس 

 داشت؟  یربط چه -

پسر مردم   هی ات ماشااهلل عال یعقل پسرها و مردها تو شکمشون تو هم که آشپز  ؟یدیتو نفهم یعنیا -
 . یکن  یرو تور م

 بدم. یدرست و حساب  یدرصد فکر کن من به اون غذا هیتو  -
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 نکرده بودم! بیکشتنش رو هنوز تصو میخدا گناه نداشت؟! تصم یبنده

 ن؟ مارستای ب شی فرست یم یعنی-

کنم گالب به روت   یم یکار  هیرو صفر داده   زمیکو یعقده ا  الغوزیهوا گفتم: شک نکن! پسر  یرو
 . ارهی صفر باال ب

 وقت.  هیاش  ینکش-

 حواسم هست.  -

دلم بود دوباره زنده شد.  یکه ظهر تو یشماره ناشناس ترس دنیام اومد با د  یگوش یبرا امکیپ هی
 رو باز کردم:   امکیپ

 .کیتار  یتاقک در ا دارمونید

 باران؟ هیها چ  نیگفت: ا یرو از دستم چنگ زد و با نگران  یگوش الیل

 دونم! یدونم. نم ینم -

 دونه؟ یماهان م-

 دونه.  یبه لطف شما بله م -

 ؟ یکن  کاریچ یخوای حاال م-

 دونم. ینم -

 *** 

 شانزدهم فصل

 !« یملک  »خانم

 د؟ اش چه قدر ش نهی رو از آشپزخونه گرفتم و گفتم: هز نگاهم
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. خوب به توچه ینوشت یالک زیم  زیاون همه چ یچ ی! برا دیفهم یباران االن م یداد یاوه سوت اوه
 اته! یپول دشمن خون  ستی دختر خوب! پول ننه بابات که ن

 . ستیمهم ن-

 بگم شرفم رو ببرم کف پام.  یز ی ج هیبخوام  نکهینگم تا ا یز ی دادم چ حیترج 

 . یشام دست به کار ش  یز االن براا  دیخوب االن ساعت شش عصر فکر کنم با-

 . یخونه نباش  یکنم که تو تو ی م  یآشپز  یمن وقت -

 ! ؟یا گهیامر د-

 کنم. ینم یپس من کار   یلیباشه هر جور ما -

 .رونیب یخونه بر  نیاز ا ذارمیمن باشه که اصن نم لیداد و گفت: به م هیتک  واریدرگاه آشپزخونه د در

 ! ایح  یپسره ب میدی ا هم ترسمن رو بترسونه م خوادیمثال م  یالک

 که گفتم.  نیهم -

 .یبه بزرگترت احترام بذار  دینداده با ادیپدرت به تو  کهن یمثل ا-

 به عقله نه به سال! یبزرگ  -

 اعصابش.  یرو رفتمیم  یکنم اسک  یم فیباز جوش آورد آخ ک آرمان

 ناهار هشت شام.  کی ساعت هفت صحانه -

 ؟ یخوب که چ -

 عت غذا حاضر نباشه... البته بهتره باشه،سا  نیاگه تو ا یعنی-

  وونه یگفت؟ د یچ دمی. االن من اصن نفهم کردی قبول نم  یداره کس  یر یخوددرگ  نیگفتم ا یمن م یه
 خودش!  یبرا هیا

 شه؟یشروع م  یاون ها ک ؟یدر مورد کالس ها چ  -
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 هیحساب کرد.   فکر نکنم بشه روت یگرفت  زیکو یکه تو تو یبا اون نمره ا  یتالش کن  دیبا یل یخ-
 بهتره.  یل یاحتمال نود درصد رهنما از تو خ

 ؟ی ذار  ی م یکن گفتم کالس ها رو ک  لیام رو تحل ینگفتم رده علم  -

 شب چطوره؟ ازدهینه تا -

 شب باشه؟ دیحتما با -

 من روز وقتم کامال پره.-

 لب گفتم:  ریز

 آزاده!از شب  یبله مشخصه خدا رو شکر وقتتون در پاس  -

 . یپرس یشب سواالت رو از من م یخونی دانشگاهت رو م یروز درس ها تو در طول-

 اش چه قدره؟  نهیهز -

 . میموند یکوزت باز  ن یهم یفعال که تو میای باهم کنار م  یجور  هی-

 ؟ یچ یگفتم: تو زیت

 .ی زد و گفت: کوزت باز  ی ار یپوزخند حرص درب-

 ستم؟یمنظورت من که ن  -

 . ییمنظورم تو قایبرعکس دق-

 . یبا حرص گفتم: کوزت خودت  ارمی من بود جوش ب نوبت حاال

 . یخواد آمپر بچسبون  یسمت در واحد رفتم که گفت: حاال نم به

نداشت من نگاهش کنم. از   اقتیل یعوض  نیرو قبول کردم. ا  شنهادشیاولش هم اشتباه کردم پ از
  نی! اینبودلوس  گهیومد و گفت: تو دواحدش خارج شدم و به سمت واحد خودم رفتم که دنبالم ا

 ه؟ یکارها چ
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 و عمت.  یچشم هاش زل زدم و گفتم: لوس خودت  یواحد رو باز کردم و رفتم داخل تو در

کوزت برو دوست دخترهات رو جمع کن   گهیرو محکم بستم. دلم خنک شد پسر نفهم کنه به من م در
ست کنم که اسم تو  برات در ییغذا  هید کرد. ! اعصابم رو خراقتی ل یکنند و کوزتت شند. ب  یبرات آشپز 

تو   رمب یخوشگلم آخه من چه جور   ویکیا نی. با استمی باران ن مارستانی بره. اگه نفرستمت ب ادتی
در   دی. البد باستیخودش خونه ن  یوقت  ارمیدر ب یکنم و به قول خودش کوزت باز  یخونه اش آشپز 

 رو بشکنم!

سکته رو   ا ی کردیم دایادامه پ یجور   نی. اگه همنیزم  ی. چادرم رو انداختم رودمیکش یق یعم  نفس
 . در هر صورت عاقبت من با آرمان مرگ بود. کردمیاز حرص دق م ایزدم  یم

بودم از آرمان از   دهیبر ییجورا هیکنم؟  کاریچ دیدونستم با یتختم نشستم نم یاتاقم. رو یتو رفتم
چند ماه  نیا یتو یمه چبه ه کردمی فکر م دیسرم گذاشتم. با یم رو رودانشگاه از خودم. کالفه دست

  شنهادیکردن پ لقبو نیبود. مثل هم  ینادون یهاش از رو یافتاده بود که بعض  ییکهویقدر اتفاق  نیا
خودم رو شکستم. من داشتم  یآرمان. اصال خود آرمان. با وجود اون از اول دانشگاه همه قانون ها

 کردم؟ ی م کاریچ

مشهد هم  یخورد. ول   یفت تهران به درد من نمگ یتخت پرت کردم. ماهان راست م یرو رو خودم
 من خوب نبود.  یبرا

 نیبهتر بود. ا  یلیخ  یجور  نیاومدم تهران. آره ا کهن یکه قبل از ا یبر گردم بشم همون باران  دیبا-
 تا حد خودش رو بدونه. شورمشیآرمان هم رو م

با چشم دنبالش گشتم  نه.  رشیتصو یافکارم. صداش بود ول  یام خط انداخت تو یآالرم گوش  یصدا
 نمیبود. ا  ایلیتم. هاومد. با حرص بلند شدم. برش داش یم فمینبود. نشستم. صداش از داخل ک  یول

 . هیلیاالن فحشت ندم خ ا؟یلی ه یوقت بود زنگ زد

 بله؟  -

 ؟ یای : رستوران، ما یلیه

 و گفتم: رستوران؟ دمیخند
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 منه.  شیپ ال یل گه،ید ای: آره ب ا یلیه

 ! ه؟یتو شی پ الیل -

 .یبلده، با  یبگ ی: رستوران آرمان به هر تاکسا یلیه

 رو کم داشتم که اون هم اضافه شد. یک ی نیرو قطع کردم. هم   تلفن

  یرو نداشتم چه برسه به رستوران. ب  یکار  چیرو سرم کردم و از واحد خارج شدم حوصله ه چادرم
وار شدم و گفتم: دربست آقا  دست بلند کردم و س یتاکس  نیاول ی. برانیحوصله پله ها رو رفتم پا

 رستوران آرمان. 

 شه؟ینم رتونی شما د  یخانم ملک-

 نازک کرد و با غضب گفت: نه.  یکه کنارم نشسته بود پشت چشم یخانم 

بود   ایلیرو کنارم گذاشتم. ه فیرو برداشتم. ک   یگوش دمیرو کش  فمی ک پیزنگ خورد. ز یتلفن  دوباره
 جواب دادم: اومدم 

 . یقربونت با-

شده بود. سرم رو به   نیدستم فشار دادم امروز حوصله نداشتم آخه روزم به آرمان مز یو تور  یگوش
متوقف  ن یماش  قهیدق نیشلوغ نگاه کردم. بعد از چند  یها ابونی دادم و به خ هیتک   نیماش شهیش

 رو حساب کردم. هیرو برداشتم و کرا  فمیشد. ک

که سوار   ییوب بود دربست بود و گرنه همون جاتا رستوران بود. خ یادیشدم فاصله ز ادهیپ  نیماش از
 .کردی ام م  ادهیشدم پ

 کرد: خانم.  خکوبمیمردونه م ییقدم رفته بودم که صدا چند

  لکسیکردم ر ی سرجام خشک شدم. سع یانتظام یرویلباس ن دنیکه جوابش رو بدم که با د دمیچرخ
 باشم گفتم: بله. 

 یبنده هی ادی هم عبوس بود و من رو به شدت به  یلیخمامور زن اومد سمت آقاهه. اون آقاهه که  هی
 انداخت. رو به خانم گفت: بگردش.  یناخلف خدا م
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 ؟ یچ یعنیبه سمتم اومد گفتم:  خانم

 به من. دیرو بد  فتونیخانم: ک  مامور

من رو   نیخوایم دیگ  یم دیرو گرفتمن  یجلو  ابونیخ یتو  دیرو محکم گرفتم و گفتم: شما اومد فمیک
 ده؟یم ی چه معن نایا ن؟یبگرد

هستم از ستاد  دیصورتم گرفت گفت: سرگرد جاو یو جلو  رونی آورد ب بشیج  یکارت از تو هی آقاهه
 مبارزه با مواد مخدر. 

 یبسته هیرو گرفت و داخلش رو نگاه کرد و   فمی کنم خانم ک یمقاومت نم  گهی مطمئن شدند د یوقت
 و گفت: جناب سرگرد.   رونی آورد ب دیسف

 . دیرو گرفت و گفت: شما به جرم حمل مواد مخدر بازداشت هست بسته سرگرد

 ؟ یچ یعن یلرزون گفتم:  یی. با صدادنیقلبم شدت گرفتند و دست هام شروع کردند به لرز ضربان

شده بودند  یکنم؟ اشک هام جار  کاریچ  دیشدم. مونده بودم با نشونی سوار ماش یچه جور  دمینفهم
 بود؟ یاون بسته چ کردم؟ کاریگفتم: مگه من چ یفقط م

همه  نی. امیکرد دایپ شهیشما ش   فیشده بود گفت: خانم ما از داخل ک  یهام عصب هیکه از گر سرگرد
 صورت  نیا ری در غ دیش یآزاد م دی گناه باش ی اگه ب ستی هم الزم ن ونی ناله و ش

 ! دیگناه باش یادامه داد: البته بهتره ب  هیکرد و بعد از چند ثان مکث

به فکر شباهت    تیموقع نیهم بود. خاک تو سرم که تو ا هشی زد و شب  ین حرف مآرما هیشب   یلیخ
قلبم   فمیدرد خف  هینگران باشم.  دیگناهم. چرا با یدونستم ب یمن که م یبه آرمان بودم. ول  اروی نیا

من.  فیک ی. مواد مخدر توشهی گفتند ش  یها م نیزدم. ا  یبا ماهان حرف م  دیکرده بود. با ری رو اس
 شدم! یم وونهیدداشتم 

 *** 

 راد«ی»ه

 .دیگ  یشما م یاصن هرچ  -
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 ! شمی از دستت دلخور م  یا یاگه ن رادی منتظرتم ه-

 خونه.  امیتونم ب   ینم دیدون یمامان شما که م -

 ه؟یبهانه ات چ گهیاون جا. د  یایخونه بهراد ب   رمیم-

 چشم مادر من! فقط ساعت چند؟  -

 .گهیدو ساعت د-

 چشم خداحافظ.  -

افتادم تا به   یراه م دیخواستم برم خونه بهراد با یاگه م  دمیکش یق یع کردم و نفس عمرو قط یگوش
با هم در    یو خوش حال یبهراد روندم. کالفگ یالیشدم و به سمت و  نیموقع برسم. کالفه سوار ماش

 نشست. چه ملبا یرو یرو. لبخند  دایو هم مامان پارم دمید یرو م  دایپارم  یشده بود. از طرف ختهیآم
 دخترش در نظر گرفته بود باهاش دعوا کردم. مزخرف بود! یبهراد اسم مامان رو برا یقدر وقت

آهنگ  نی از ا دمیدختر باران رو د نیا ی. از وقتدیچ یپ ن یماش  یتو شیببار بارون آسا کیموز یصدا
 بودم!  دهیدختر کش نیامروز از ا یاومد. ضبط رو خاموش کردم. به اندازه کاف یبدم م

ساعت به خونه بهراد   کیام بدم. بعد از  یدم افکارم رو منحرف کنم و حواسم رو به رانندگ کر یسع
نگه داشتم. بهنوش   الیو یشدم و جلو اطی ز کرد. وارد حاومد در رو با  داری. چند بوق زدم که سرادمیرس

 همسر بهراد اومد به استقبالم. 

 . بفرما داخل. یسالم خوش اومد-

 داره؟یب دایسالم. پارم  -

 . دهیتازه خواب-

 دلم براش تنگ شده. ششیپ  رمی ندارم. م یمن کار -

 عموش تنگ شده.  یاونم دلش برا-
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. وارد اتاقش شدم.  دمشیوقت بود ند یل ی. خستادمیوا دایاتاق پارم  یرفتم باال و جلو الیو یهاپله از
 تپلش رو بستم. یخواب بود. برش داشتم و لپ ها  کشی تخت کوچ یرو

 اومده. پاشو خوشگله دلم برات تنگ شده. رادی عمو ه  گاین  ؟یپاش یخوا یم ن زمی عز دایپارم -

کنم. بغلش   دارشیب ومدی. دلم نکردمی داشتم براش نطق م غرق خواب بود و انگار نه انگار  دایپارم
 کردم و از اتاقش خارج شدم. 

 .یکن  یم  دارشیبه سمتم اومد و گفت: بدش به من ب  بهنوش

 و گفتم: نه نترس! دمیخند

 .دهیوقته تو رو ند   یلیمادر جون بنده خدا خ شیرو بده به من برو پ  دایپارم  دهیمادر جون رس-

 . یکن دارشیرو به بهنوش دادم و گفتم: به نفعته خودت ب  دایپارم

 نکن برو. دی: تهدبهنوش

گلوم رو گرفت. بغضم رو فرو   یلحظه بغض  هیبود و منتظرم بود.  ستادهی. مامان امنینش یتو رفتم
 دم و گفتم: سالم مامان!دا

  ینا آروم ی. آروم شدم، همه دمی به سمتش برداشتم و درآغوشش کش یهاش رو باز کرد. قدم دست
گله  ریدل س کیکه  ی. وقت کردیهام شسته شد. مامان با قربون صدقه هاش هر لحظه خجول ترم م 

 نشست و نفس تازه کرد.  یمبل یکرد رو

 ان جان!مام یشد و گفت: سالم. خوش اومد منیبهراد وارد نش بعد هیدر خانه اومد. چند ثان یصدا

 ات! ییداداش جان. ممنون از خوش آمد گو یدار  اریاخت -

 .کهی سالم برادر کوچ-

 شام.  ای: برو لباس هات رو عوض کن. ب بهنوش

 دختر من کجاست؟ -

 منتظرن. رادی : خوابه. برو! مادر جون و هبهنوش
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 هنوزم با دخترها...  رادیه مامان گفت: هک دیچ  یشام رو داشت م زی م بهنوش

 ن؟یفرض کرد یو گفتم: نه مامان شما مگه من رو چ  دمیمامان رو بر حرف

 گفت...  ایلیه-

ذهنتون رو   یکنه. پس چرا الک  یبزرگ م یل یرو خ کیکوچ یزهایچ ای لیه دیدون یخودتون خوب م  -
 د؟ یکن یم ریدرگ

 ؟یدیرو د یاح ی دختر خانم ر-

 د؟یکردی م ین یچ مقدمه نیحرف داشت  نیگفتن هم یبرا -

 تهیه کنید   لینک زیر حه مستقیما از  صف   447میتوانید نسخه کامل این رمان رو در  

https://zarinp.al/291028 
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