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  وفتهیدو تا چشم ب هیسا  یکنی چشمات و باز م یوقت   نکهیقشنگه ؟. ا   یچه حس  نیدونیم
 اتیمن . اونوقته که دن یزندگ  یبهونه   ریخی به چشمتو و با لبخند بهت بگه صبح 

 . یو دلت پر از شاد شهیم یبهار

  نی چشممو باز کردم و چشمم به ساعت خورد مثل جت از تخت خواب گرم و نرمم پا تا
رسوندم . دست و صورتمو شستم و لباس تنم کردم و   ییو خودم و به دستشو  دم یپر

 رسوندم .  نی دمو به طبقه پاخو عیسر 

دوبلکسه که من عاشقشم . اتاق خوابامون باالن و   ییالی خونه و  هیخونه مون  آخه
که ....  ومدمییم  نی طور که داشتم تند تند پله ها روپا نی. هم نی پا  یرا ی آشپزخونه و پذ

با آرامش مشغول خوردن صبحانش بود .   شهیچشمم خورد به داداش آرادم که مثل هم
که برام همه   ی. آره من عاشق برادرم هستم برادر میمنم چشم دوختم به تمام هست

 .  زهیچ

 دوسش دارم دروغ نگفتم .  شتریبگم از مامان و بابام هم ب اگه

راتون بگم . داداش آرادم قد بلنده و چهار  ب میخوب بزار از ظاهر خودم و داداش  خوب
 اونم   ادیم یلیوزنش بهم خ  کلیشونه . ماشااهلل بهش . ه

و منم از دفاع   کنهیم نی تمر  یلیلطف باشگاه رفتنشه هر چند تو خونه با من خ به
  گنی ام . همه بهم م زهیم  زی ر نی بازم من همچ یکم ندارم ول یزی چ نجایو ن یشخص

از استادام که البته عاشق بنده هم هست فکر   ی کیکه   نقدری. ا  خورهیچهرت کوچکتر م
سال   ۶  م یسالمه و داداش٢٠من   گفتمیم  هانخوندم . آه یسالمه و جهش ١٧من  کردیم

نمه سبزه   هی می،  داداش هی، منم چشام قهوه ا  ی مشک  یمشک میداداش ی بزرگتره. چشما
 .   دمیمن حدودا سف  یهستش ول

 صداش منو به خودم آورد.   کردمینگاه م میطور که به داداش نیهم

 نگام کنه ؟  خوادیم گهی : جوجوم چقدر د

 انگار نگاه منو به خودش حس کرده   یدر حال خوردن بود ول هنوز 
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 . ی،مال خودم  ی. عشق خودم یخودم ی: دوست دارم داداش 

کوچک    غیج هیبر گشتم که چشمم به ساعت خورد و ناخواگاه  گفتمی طور که م نیهم
  یگرمشو در حال یحضور آراد و کنارم حس کردم و بعدش صدا  هیاز ثان ی. در کثر دمیکش

 که دستاش رو شونم قرار گرفته بود و من و به طرف خودش بر گردوند . 

 ؟  یزن یم  غیشده عشق داداش ؟ چرا ج ی:چ

 گفتم  یپر از ناز  یکج کردم و با صدا  یوکم سرم

 ؟  ی:آراد

 در برابرش من لوسم . نقدریکه ا ست یخودم ن دست

 :جون آراد . 

 شده. ری: من بازم دانشگام د

 برلب اورد . ی لبخند آراد

 نشه . رت یدانشگاه تا د   برمت یصبحانتو بخور که خودم م ای. ب زم ی: نگران نباش عز 

 آرادم عشق  ی:تو عشق

 تو نگام و گفت . طونشوانداختینگاه ش آراد

 .  اداییدعوامون در م  یبگ ی طور نیا  ندت یشوهرآ شی: اوخ اوخ پ

نشستم و شروع کردم به لقمه گرفتن و در   زیم  ی از کنارش رد شدم و پا  الیخ یب منم
 همون حال گفتم  

 که . کنمی صدات نم  یطور نی اون که ا  شی. پ زمی :تو نگران نباش عز 

 شده واسه من .  یرت یآراد عوض شد . مثال غ یصدا تن

 .  دهی دختر ور پر یبش دیسرخ و سف  دی: االن تو نبا 
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 : نه چرا مگه دوره قاجاره ؟ 

لبام قرار گرفت و با ته مانده   ی آراد رو ی. دستا  می دی و بعد خند میدو به هم نگاه کرد  هر
 خنده گفت  

 . مامان خوابه  زمی: آرومتر عز

 و به عالمت مثبت تکون دادم که دستشوبرداشت. سرم

 : البته همراه بابا  

 کو؟  اتی : عه دختر ح

 ؟  شنینم  داریمگه مامان و باباها زودتر ب شهیآراد ؟ هم خوابنیم نقدریچرا ا  نا یهلل ا: وا

  داریزود ب ره یگی بخوابه . مامانم که سر درد م شتری: بابا که تا بخواد بره مغازه وقت داره ب 
 شن ؟   داریشه . پس چرا ب

   دمیخوابیکاش منم م  ی. ا  ایگی : راست م

 شد   رمیکه د می:حرف بسه بر 

. تا خود دانشگاه   میپژوش شدم و راه افتاد نی. سوار ماش  میرفت رونیآراد از خونه ب با
رو ترمز زد به  یروحمون شاد شد . طبق معمول وقت یو اول صبح م یدی خند میحرف زد

 بر گونم کاشت   یدست سرم و گرفت و طرف خودش برد .بوسه ا  هی طرفم برگشت و با  

 ودتم باش . باشه عشق داداش.؟ خانوم باش و مواظب خ شهی:مثل هم

 بشنوه   یا   گهید زیبگه و بجز چشم چ یزیچ  شد یمن بود مگه م  یجادو چشماش

   ی: چشم داداش

 : برو دختر لوسم  برو به سالمت 
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  رفتمیشدم و سرم و براش تکون دادم و به دانشگاه رفتم .تند تند پله ها رو باال م ادهیپ
خوب . آخه  یموضوع نداشتم ول  نیبا ا  یلکه استاد داخل کالس نشه .البته من مشک

کردم تا   یست ی به کالس ا دهیکه مثال عاشمه باهامون کالس داره . نرس  یاالن همون استاد 
 تازه کنم   ینفس

 ؟  یافتاده خانوم شاکر  ی: اتفاق

که چند واحد با ما   یکالس باال  یاز بچه ها  یکیبود  یاحمد یطرف صدا برگشتم . عل به
سال   یعل  یول رم ی و بگ یداشتم تا مدرک مهندس گه یسال د  هیترم  نی داشت . من بجز ا

 زده.  یدفتر مهندس  هی اری که با کمک دوستش سام دمیآخر بود و از بچه ها شن

 تنداومدم که نفسم گرفت .  یکمی  یاحمد  ی:نه آقا

 تو .  نی : آهان خوب بفرما 

خم کردم و وارد کالس شدم . خدا رو   یداد به احترامش سربا دستش در و بهم نشون  و
زهرا به طرفش رفتم . زهرا   طونی.با نگاه ش دمینرس ریو پس من د ومدهیشکر که استاد ن
 .  میبا هم  ییکه از دوران راهنما  یدوستمه. دوست

 ؟   یکنینگاه م ی چرا اون طور هی:چ

 ؟  ن یبا هم اومد یاحمد  ی:تو با اقا 

   مید یدم در همو د :عه وا زهرا . ما

 : واقعا 

 .کنمی؟ من خودم عشق دارم .با وجود عشقم که به پسر مردم نگاه نم ی: پس چ

همونه .خوبه   ی برا میما داداش ندار  نکهیعشقت . نه ا  نیبا ا  ی: عه عه تو هم ما رو کشت
 من سه تاشو .  یدار دونهی تو 

 ستن یمن ن یداداشات که مثل داداش یبه لحن حرص دارش زدم وگفتم .ول ی: لبخند
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 . ی گی و راست م  نی: ا

ما اومد و منم      یموقع استاد تپلو   نیبه من نگاه کرد .هم زونیبا لب و لوچه او  بعدش
 ساکت شدم .  گهید

 ********* 

 ی : خانوم شاکر

 کنم جوابشو دادم   یبه احمد  ینگاه نکهیا  بدون

 بود   ی : بله امر

 کردم . ال ی بعد خودمو مشغول جمع کردن وسا و

  میکه با هم دار  یبرام . منم فتوش کنم بعد کالس نیاری جزوه زبانتونو فردا ب شهی: م
 بهتون بدم .  

 بهش کردم   ینگاه مین

تعجب   یازم گرفتن .اخماش برا  روز ید  یوحدت ی.آقا  یاحمد  یاقا  ستیدست من ن ی:ول
 باال رفت . یاز حرفم کم

   ومدیکالس ن دمیازتون گرفته مگه نو دی:نو

 . نی بود  بی: نه جلسه قبل هر دو تون غا 

   رمیگی م دی:باشه پس من از نو 

 موافقت تکون دادم  یو اروم به معنا  سرم

 .  میچون شنبه امتحان دار  نیارینداره . فقط فردا حتما ب ی: باشه مشکل

 : بله حتما 

   مینشست اطی وسط ح  مکتین ی و رو  میزد  و زهرا با هم آروم قدم  من
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 ؟   یخوا ینم گهی د زی .چ امی ب رمیبگ یی :  آرام من برم چا

 بسمه . ی: نه همون چا 

 : باشه 

  نیساله جز بهتر  نیکه چند ییزهرا رفت . زهرا  شیتند به طرف بوفه رفت. فکرم پ و
من بهتر از   یداداش ارادم ول یبرا دهیکه دلش سر دونمی. م ادییدوستام به حساب م 

و هم حرف    دنیراحته . هم تو خند یکمیقبول دارم . آخه زهرا   می داداش یزهرا رو برا 
و    میریخونه هم نم ی. ولمی.ما با هم دوست ادیکه داداشم خوشش نم دونمیزدن و من م

آراد ازم خواست و   شیبود از چند سال پ یزیچ  نی . ا میشیهم نم ی خصوص میوارد حر
 م قبولش کردم .ناخوداگاه رفتم تو اون دوران . من

با دوستاش قرار داره .اون   گفتیرفت . م رونیو ب دیرس یروز آراد به خودش حساب هی
منوال    نیبود .چند روز به هم ختهیبهم ر یل یخ افشی اومد خونه و ق رید یلیشب خ

خورد و بعد آروم باز شد . آراد  یروز که تو اتاق بودم در اتاقم تقه ا  هی  نکهیگذشت تا ا
 و گفت :  دبود که سرش وداخل اتاق آور

 تو ؟  ام یب ید یاجازه م  کهیکوچ یآبج

 ا ی : اره داداش ب

. منم رفتم و   نمیتختم چهار زانو نشست و به منم اشاره کرد کنارش بش یاومد و رو  آراد
 ش چهارزانو .جلوش نشستم. مثل خود  قایدق

 ؟   ید یوم یازت بپرسم . جواب داداش یسوال  هی  خوامی:ارام م

  میبود یخوب نبود معمول  یل یبه جونم افتاد . اون موقع هنوز رابطه مون خ یبد دلشوره
دادم .که داداش ادامه   لشیهم تحو ظیچشم غل ه یحال سر تکون دادم و    نیبا هم .با ا 

 داد .

 ؟  ی: ارام تا حاال شده عاشق بش
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  یکمرم شره کرد . من دوست پسر ی از رو  یتعجب چشام چهار تا شد . حس کردم عرق از 
مخالفت   یحال سرمو به معنا   نیبودم . با ا ده ی ترس یلیچرا خ دونمینم ینداشتم ول

 .  کردیتکون دادم .اراد موشکافانه به چشمام نگاه م

 ؟ هوم ؟  یابج گه ید یگی : راست م

 .یزبونم باز شد و شروع کردم به وراج ناخوداگاه

 میدوست ش ایبهم گفتن ب ییمدرسه باال  یپسرا  نیچند بار ا  هی.   ی:اره به خدا داداش
اداشم ازت خوشش اومده نظرت  از دوستام هم گفت د  یکیمن قبول نکردم . تازه     یول
 که منم گفتم نه .  ه؟یچ

 پر شد و ادامه داد . ی اراد لبخند  یلبا رو

 نه ؟  ی: حاال چرا گفت

براشون . باهاشون   یوقتتو بزار  دیکه همش با کردنیم  فیتعر  ییزا یچ  هی: خوب دوستام  
،   کردنی م یاز ماماناشون هم مخف  گفتنی . در ضمن م نیو با هم حرف بزن  رونیب یبر

 منم حوصله نداشتم .

 بعد سرم و براش کج کردم و به چشاش نگاه کردم . دوست داشتم حرف منو باور کنه.   و

 خوب ؟  میبزار ی قرار  هیبا هم  ایخوبم . ب یابج نی: افر 

 ؟   ی: چه قرار

نرم . با   ی. منم دنبال دختر و دختر باز  یوقت دوست پسر نداشته باش چیکه تو ه نیا
بهم  شه یارام ؟ م شهیهمه کس هم . م می. بش رونیب می. با هم بر  میهم خوش باش

 م؟ یبهم کمک کن شهی؟م  یاعتما کن

 ؟  یشده اراد ؟ اره داداش یزی: چ
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لبخندش   ی. به چشام نگاه کرد حتدیقشنگ فهم  شدیاز چشماش م نو یبود ا  ن یغمگ اراد
 ستام.  هم پراز غم بود . دستام و تو دستاش گرفت و شروع کرد به نوازش د 

. ببخش که پشتت نبودم و    کردمیببخش ارام .ببخش که بهت کم محبت م اموی : کم کار
  ادتیوقت    چیکه ه شتیبمونم پ نیبه بعد هستم .همچ نی. از ا  یوقتا تنها بود  یلیخ
که همه جا باهات باشه و   یداداش نداشت  هیهم وجود داشت که من نبودم .  یروز  ادین

 هواتو داشته باشه . 

 ارام .  دمیقـــــول م بهت

 .خوامیم یزیچ   هیفقط ازت  فقط

 داداش ؟  ی: چ

و تو هم   یخونت راه ند  میکدوم از دوستاتم تو حر  چی. البته ه  یدوست نش ی: با پسر
 کدومشون نرو باشه؟  چیخونه ه

 اخه. شمی: من متوجه حرفات نم

. همه رو برات   یو خانوم تر شد   یروز که بزگتر شد هی.   دمیم حی وض.: بعدا برات ت  
 پس صبر کن تا به وقتش . خوب ؟  کنمیم فی تعر

 گفتم چشم داداش.  یو باز تکون دادم و لبام و به دهنم گرفتم بعد از مکث کوتاه سرم

و    ستادی هم دستام و رها کرد و از جاش بلندشد همون طور که پشتش به من بود ا اراد
 فت گ

 ارام تو هم به حرفام اعتماد کن. کنمی: من به قولت اعتماد م

رفت و تا امروز هم او به قولش عمل کرد و هم   رون یافتاده از اتاق ب  یبعد با شونه ها  و
شد که ما رابطه مون روز به روز بهتر شدو به هم  نیهمه کس و ا  م یهم شد  یمن .برا 

 بود . یاون حرفا تو اتاقم چ   لیهنوز بهم نگفته دل یوابسطه تر .ول
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تو   ینیاومدم. به طرف زهرا که س رونیب االتی که رو شونم نشست از تو خ یدست با
 دستش بود برگشتم .

   ییدستت دردنکنه زهرا ی: وا 

  یرفته بخور انرژ تی استاده انرژ  یبا نگاه ها   نکهی. نه ا یری : بخور. بخور که جون بگ
   یریبگ

از   امی پ یکه صدا کردمیمنم با حرص نگاش م  دیخودش خند یبعدش هر هر برا  و
 اومد.  میگوش

خوندم از   اموی دوختم رمز و باز کردم و پ مینگام ازش گرفتم و به گوش یچشم غره ا  با
 به صورتم اومد.  ید با خوندنش طبق معمول لبخندطرف داداش بو

دنبالت   امیتا من ب   یخوریدانشگاه تکون نم ی. از جلو کشیکوچ یطرف داداش به آج از 
 . باشه عشق داداش؟ 

 و دادم    امیجواب پ عیسر 

 . مونمیطرف عشق داداشش به خود داداش .چشم چه بهتر منتظرت م از 

 اومد   یبعد  امی پ عیسر 

 از زندان ؟  ت ی آزاد قیدق ساعت

 عقب رفت و بعد نوشتم  یوبا خندم سرم کم  دمیخند  اریاخت  بدون

 ۴ ساعت

   میستی ن نجای: راحت باش ما که ا 

 بهش انداختم  ینگاه

 یفهمی:عشقم بود عشقم م 
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  یاز پشتم اومد و من چشام اندازه پرتغال شد. و بعد صدا  یردنگلو صاف ک  یصدا 
 اومد    یاحمد 

 جذابتون شدم   یمزاحم لحظه ها  دی: ببخش

 به طرفش برگشتم   آروم

 ؟ ی احمد  ی: بله آقا

 بود؟ طلب داشت از من ؟   ینطوریچشما چرا ا  نیبه چشمام بود .ا  یجد ی احمد  نگاه

کالس دارم اگه   ۶تا  ۴من ساعت  یگرفتم االن کالس ندارم . ول دی: من جزوه تونو از نو
 فردا  ی وگر نه بمونه برا  دمیبهت م دمتید

   ستین ی: باشه مشکل

 دورتر اومد    یکم اریسام  یصدا 

 .میجلسه دار گهید ایب ی: عل

 براش تکون داد و برگشت طرفم   یسر یعل

 : پس با اجازه تون  

 ت  : به سالم 

 زهرا اومد    یکه باز صدا  کردمیراه رفتش نگاه م  به

 ؟   ی: عاشق شد

 نه و من .  یشکی: اونم ه

 ؟ ی کنینگاش م یطور نی : پس چرا ا

 گفتم   کردمینگاه م اری و سام  یطور که به رفتن عل نیهم
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   شهیم م ی: زهرا من حسود

   کردیباال رفته نگام م ی بعد به طرف زهرا برگشتم زهرا با ابروها و

 اونوقت ؟  ی: به چ

 ؟  ی: به عل

 و دوباره حالتشون داد   دیبه موهاش کش  یمعمول دست طبق

 : چرا اونوقت ؟ 

 برداشتم و همون حال هم گفتم   یچا هی دراز کردم و   دست

.   گمیم  شی خوشکل یمگه تو ؟ . در ضمن برا  ی اونوقت اونوقت خورد   ی: کوفت . غذا 
 درست کردنش. یانگار خدا قشنگ وقت گذاشته برا

 : خدا درست نکرد که پدر و مادرش درست کردن  

 به بازوش زدم   یاون قرمز شدم از خجالت . ضربه ا   یگفت و من به جا زهرا

 تو ؟  ی ندار ای ادب ح ی: ب

 از جاش بلند شد  خورد و شو ی هم چا زهرا

 . زمیخورده هم الرج باش عز هی.  یبا ادب یادی بابا . تو ز  میبر ای: ب

   میبه بوفه به طرف کالس رفت ینیو بعد دادن س  میهم بلند شد با

 ******* 

 یعل

عشقم ؟    یچ یعنی شمیدور و برم نم ی . من االن اصال متوجه اتفاقا ستیتو دلم ن دل
. اون بچه   دهیدل نم یکس چی دلم به ه زیممکنه . عز ری؟ نه نه غ شهی تو زندگ یکس یعنی

 . مطمعنم. کنمیحرفاست . من در موردش اشتباه نم  ن یتر و پاک تر از ا
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 ******** 

که خسته شدم. مچ دستم درد    ی. وا  میسینو یو ما م گهی کالسه و استادم مدام داره م آخر
  گمیاشتمو ومچ دستمو در دست د از نوشتن دست برد یلحظه ا  یبرا  نی هم یگرفت برا 

 دادویم  حیاستاددست بردار نبودو پشت هم توض یماساژ دادم . ول  یگرفتم و کم
 .  نیکه مهمه و شما نت بردار گفتیم

  یعقب افتادم .برا  یلیخ دمیدستم بهتر شد خواستم ادامه بدم که فهم  یاز لحظه ا  بعد
 گفتم استاد ؟  عیسر  نیهم

 ؟ ی :بله خانوم شاکر

 دوباره   شهی : من جا انداختم م

 اومد که باعث شک من شد   ی اصغر  یحرفم تموم نشده بود که صدا  هنوز 

   امییبرو منم االن م  یکرد  ی: کار خوب

در حال انفجار   تیمتوجه منظورش شدم از عصبان  یوقت یسردر گم نگاش کردم ول اول
و چشمام درشت تر . نفسام محکم    شهیصورتم قرمز تر م کردمیبودم . هر لحظه حس م

. احتماال همه مثل من توشوک حرف   ومدیدرنم  یاز کس  ییصدا  چی و تند شده بود . ه
 ادبانش بودن. یب

.  رونیاز کالس ب  یصحبت چی االن بدون ه نی. هم نیخجالت بکش  یاصغر  ی: آقا استاد
 زود 

و اون    تیبه طرف صدا هم بر نگشتم . چشمام تو چشاش بود من با عصبان یحت
رفت    رونی از کالس ب  الشیاروم نگاش و گرفت و با برداشت وسا یل یباپوزخند و بعد خ

 .  کردیکه مدام صدام م ومدی زهرا م ی. صدا دیهم همه به گوش رس یتازه صدا 

 بهم نگاه کن . اون رفته برگرد . آرام ؟  ی: آرام

 بود و به طرفم گرفت   فشیتوک شهیکه هم یآب یطرفش برگشتم . زهرا بطر به
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 خورده آب بخور نفست درست شه   هی: 

  دمیو از زهرا گرفتم و در و باز کردم و بدون اجازه از استاد سر کش یلرزون بطر   یدستا با
باشم خوشم  هیمورد توجه و نگاه بق  نکهیمن از اکالس رو اعصابم بود  ی. نگاه بچه ها 

حرف زدناشون بدتر رو مخم   یبودم . در گوش  یتیموقع  نی همچ یتو  قا ی و االن دق  ومدینم
  ی از لحظه ا غی اروم شم . اما در یرو هم فشار دادم تا کم محکم بود .خسته چشمام و 

و االن . همش در   گفتیبودم که کمتر از گل بهم نم یآرامش . من لوس پرورده برادر
همه    نیتو صورتش نکوبوندم . پس ا یلیبودم که چرا بلند نشدم و محکم س نیحرص ا

با خودم بودم که استاد وقت   رفتن. هنوز در حال کلنجار  خوردیآموزش آرادبه چه دردم م
کردم و با   الموجمعیشد .منم ساکت وسا  یکالس و اعالم کرد و کم کم کالس خال انیپا

  زدیگوشم حرف م ری زهرا که مدام ز  یرفتم . اصال هم به حرفا  اطیزهرا همراه شدم وبه ح
در   طرفآراد نرم و بزارم آرومتر شدم برم گوش ندادم و فقط به  شی حالم پ  نیکه با ا

 .  شدمی دانشگاه قدم تند کردم . من االن فقط با آراد آروم م

تکه   نی که به ماش دمیردوندم و بالخره آراد و دتند خودم و به در رسوندم چشم گ تند
. قربونش بشم که اصال   نهی کرده و سرشم پا گهی د یبه پا  هیازپاش و تک  یکیداده و  

. به طرفش قدم برداشتم . سرش و بلند کرد و   کننیدخترا چطور نگاش م  ستیمتوجه ن
تشو پر کرد . صور یکه چشمش به من خورد لبخند   نیمبه طرف در دانشگاه نگاه کرد ه

کار   یجا هی که   فهمهیاالن از صورتم م  دونستمیآروم آروم لبخند از صورتش رفت . م یول
. دستاش و بالبخند به روم بازکرد و من   دمیکه رس شیطورم شد.دو قدم  نیو هم لنگهیم

محکم بسته شدو   دستاشکردم .   تشیپر از امن ی ها نهیبا تمام وجود خودمو مهمون س
آغوش منو دوباره آروم کردو   هیو   قیمن حبس شدم تو آغوشش . چند تا نفس عم

 ارامش و به قلبم برگردوند . 

  یمن ذره ا  یاز هم باز کرد ول  اطیمطمعن شد که آروم شدم . دستاش و با احت ی وقت آراد
   باال گرفت یچونم اومد و سرم و کم ری از دستاش به ز  ی کیتکون نخوردم . 

 آرامم ؟  ی: آروم شد 
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 ی دادم و با چشام جواب دادم بله . تو آرومم کرد یو تکون سرم

در دانشگاه   یو مجنون و اونم جلو   یلینقش ل یکم ی؟ فکر کنم  مینیبش  نیتو ماش می: بر
 . میکرد  یباز 

  شدیحرف پشتم م ینبود و قطعا کل یمکان خوب گفت ی به حرفش زدم . درست م یلبخند
 .   دیارز  یبغل کردن آراد م  نی به ا  نایهمه ا  ی. ول

   می: باشه عشقم بر 

 به چشام لب زد   ینشوند . بعد با نگاه میشونیپ ی رو  یآورد و بوسه ا  نی سرش و پا آراد

   می: سوار شو بر 

 کرد   یمیتعظ ایزودتر درو باز کرد و مثل راننده شخص خودش

 خانوم . دی : بفرما

بشه   نیشدم . آراد درو بست و دور زد که سوار ماش  ن یکردم و سوار ماش یکوتاه خنده
مواجه   ار یو سام یکه سرم و باال آوردم با چهره متعجب عل نی لباسمو مرتب کردم و هم

من بود . آراد   یرو قایبودند و نگاهشون دق ستادهی ا  واری دورتر از ما کنار د یشدم . کم
 حرکت کردن شروع به صحبت کرد    نیو روشن کرد در ع ن یسوار شدو ماش

بهم انداخت   ینگاه می..ن می در موردش حرف بزن دیکه با  نجاستی: خوب االن دو نکته ا
 کرد و ادامه داد .  رونیبه ب یو با ابروش اشاره ا 

 ارن؟ یی که دارن چشم من و تو و در م نیک ونیآقا  نی: ا

از حرفش کنم  یتعجب نکهیبدون ا  نی هم ی. برا نمیب زی داداش ت دنی نبود فهم دیبع اصال
 گفتم .

  اری سام  میکیو اون    هیاحمد  یاسمش عل یکی .  نیدانشگاهن .سال آخر  یبچه ها  از 
 کجا شو.  یهم تازه شرکت وا کردن ول  دگهی. با هم یغالم
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 ست یتو دست ن ی.اطالعات  دونمینم گهی زدم و شونه باال انداختم : د  یا قهقهه

 ل بود .کام میادی : به به اطالعاتت ز 

دو ترمه    ونیآقا  نی.تازه ا  گهی د  میخبر دار ی: به لطف دخترا دانشگاه . ما هم از همه چ
 و دو تادرس وبا ما دارن  یکیکه 

 کردن؟ ینگات م ی: حاال چرا اون طور 

 ؟ هان ؟  ه یگفت: نکنه خبر یبهم انداخت و با بد جنس  ینگاه مین باز 

 داد لمیتحو یچشمک

 وسطه؟  ی عشق و عاشق یپا

هم دوسش دارم  .   یلیعشق دارم که خ هی. تازه من خودم  یی: نه بابا چه عشق و عاشق
ندارم . به قول زهرا   یگناهم چون خبر یگذشته اگه هم باشه من ب نا یدر ضمن از همه ا

 تو .  یخنگ گهیبهم م

 بهم کرد   یبا اخم نگاه آراد

 خنگ. گهی : غلط کرده بهت م

 لبخند ادامه دادم   با

 ی زیو رک وراست نگه که دوست دارم تو چ  شتیپ ادیعلنا ن ی تا پسر گهیبهم م :
 . یفهمینم

ادامه   جانیآوردم و به در تکه دادم و با ه یگشتم به طرفشو و پاهامو باال رو صندل بر
 دادم  

رمانا همش   نیاستاد فرهمند منو دوست داره . آراد ا   نیا  دمیآراد من فقط فهم ی:  وا 
 دروغه به خدا .



 دا امتی

19 
 

 ادامه دادم و دستامم باهاش تکون دادم .  جانی طور با ه نیهم

با من    یهمه ول  یتوپ . خوشگل و ناز و پر غرور برا  کلیاستادمون ه   گنی: تو رمانا م
  هیاستاد الکچر  هیپوش .  کی. ش ادیی جلوتر از خودش م یمهربون  . عطرش تا چند متر

 .   دهی عطر نم یباساش ساده ساده است تازه اصال بو استاد ما خپله ، ل  یول

 و پر کرد و من باز ادامه دادم    نیخنده آراد کل ماش یصدا 

و   کنهیم  دی تا گمیم  یبازه . من هر چ ششین نه یبیاستاد خوبمون منو که م  نی: حاال ا
 . منظم ..درس خون ماشااهلل . نیریبگ ادی  یاز خانوم شاکر گه یم  هیهمش به بق

 از خنده اشکش در اومد.  گهید آراد

 : بسه آرام . تمومش کن دلم درد گرفت  

   دم یلب بر چ  یحالت بامزه ا  با

 اره؟  یخند ی: داداش از شانس بدم م

 ازت بدزددش. ادینم ی: واال فکر کنم شانست خوبه حداقل کس 

 .شهی. هم شهیبا آراد زود حالم خوب م شه یخنده . من هم ر ی ز  میدو مون زد  هر

 ؟  یخنگ گهی : خوب حاال چرا دوستت م

 . دمیمن اصال نفهم  یول  ادییاز تو خوششون م   یو هم عل  دیهم نو گهی : آخه زهرا م

 کدومه؟  دی:نو 

 . هی: همون پسر درس خونه و مذهب

 تنش بود درسته؟  یکه لباس آب هیهم همون ی: آهان عل

 ش بود  تن  ی: آره فکر کنم آب

 انداخت . یشد و باز به طرفم نگاه یجد یصورتش کم  حالت
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 داغون بود ؟  افتیشده تو دانشگاه که ق ی: حاال امروز چ

 خودم بهت بگم؟  یزاری: م

 : اره حتماچرا که نه .

 خونه ؟   یا یی . حاال چرا زود م ی: ممنونم داداش

 .  میبر گهیشام قرار دارم . گفتم با همد ی : برا

 شد . طونیش صورتم

   ؟ی: چه نوع قرار

 زد   یبهم انداخت و لبخند ینگاه مین آراد

شرکتش زنشه و   لیچون وک ی.ول  زمی عز هی. قرار کارماینداشت یطانی. فکر ش یهو  ی: هو 
 من گفتم باتو برم .  ادیبازنش ب خوادیم

 ست؟ ی: مگه بهراد ن

 آراد توهم رفت   افهیق

 باشم   گهی د لی وک هی دنبال  دی: فکرکنم بهراد پر . احتماال با 

 تعجب بهش نگاه کردم   با

 : چرا خوب ؟؟؟ دعواتون شده ؟؟ 

 سر داد   یبا حرفم قهقه ا  آراد

 دختر خوب؟  می: مگه بچه ا 

 شده ؟  ی: پس چ

 ادامه داد    شیو دور زد و باز با آرامش به رانندگ  دانیم آراد
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تنها دو دل بودنش شرکت منه   یعنیقبول کنه .  ادی.احتمال ز  یدب یداره برا شنهادیپ هی: 
 .  کنمیکه اونوخودم درستش م

 دم ی: اوهوم فهم

بود . با   ون ی ز یتلو دنی.مامان طبق معمول در حال د میو با هم باالرفت  میدیخونه رس به
و من به   میبهش گفت یدر حواسش به ما جمع شد .من و آراد هر دو باهم سالم یصدا 

ساعت   کی   نیآراد به طرف مامان رفت تا ا  یول رم یدوش بگ هیطرف باال پا تند کردم که 
  نیهمچ نکهیبه همه بود مخصوصا من . و من چقدر از ا  شو با مامان بگذرونه . حواس

 دارم خوشحالم . یبرادر

 ******** 

اومدم وموهام و خوب خشک کردم . لباسامو انتخاب کردم و   رونیاز حموم ب  یوقت
هم به   یبود . روسر یهم انجام دادم . وقت روسر  میمال  یلیخ شیآرا  هیوبعد   دمیپوش

رفتم . به   نی آرام  پا یبا قدمها   فیها بستم وبعد از زدن عطر و برداشتن ک یمدل لبنان
 . دمیشنی و آراد و به وضوح م درم ما  یکه صدا  دم یوسط پله ها رس

   خورهینه مادر من .اون پسر به درد آرام نم گمی: م

 ؟  یخوب نی :چرا آخه پسر به ا 

چشم و    گهیدر جا م گهیمامانش م  یهر چ نکهیخوب ؟ به ا یگیم  یبه چ قای: شما دق
 کنه؟ یهمون کار و م

 : خوب مگه بده؟ 

 باال رفت    یآراد کم یصدا تن

نداره . مشکل داره .فردا پس   یپسر استقالل فکر نی؟ ا   ستی؟ مامان بد ن  ستی: بد ن
 خوبه ؟  نایپدر و مادرش بفهمن .ا دی با  کنهیم یهر کار ش یفردا هم تو زندگ

 . اریآرام ازدواج کنه بهونه ن یخوا ی؟تو نم  فهممی: من نم
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 شه چرا که نه ؟  دایازدواج کنه . پسر خوب و آقا پ  یآرام با هر کس خوام ی: من نم

 فرهادچشه؟  ن ی: پس ا

 باال رفت   یآراد کم یصدا 

زنش  شی فردا بخواد پ نی. من چه طور بهت بگم آخه .مامان جان ا  ی مامان وا ی: وا 
 . واضح تر بگم من ؟  گهیهم بخوابه اول به مادرش م

 پسر  . یشد  ایح  ی: وا تو چه ب

داره   یکه سع مید یرفتم و صورت سرخ آراد رو د نی گرفته بود . اروم اروم پا خندم
 خندشو نگه داره و در همون حال رو به مامان گفت .

مجبور شدم مسئله رو بازش     هینه پسر خوب یگ یتو م  گمیدارم بهت م ی:مامان من ه
 کنم باز . 

نشون   یخود  نکهیا  ی ابهش زد . ومن بر  یبرداشت و گاز محکم یار یبعدخم شدوخ و
 صاف کردم .  ییبدم گلو 

 من آماده ام   ی: داداش

 زد   یبه طرفم برگشت و لبخند  آراد

 که؟ یکوچ یآبج  ی: چه جگر شد 

 پاهام و خم کردم ومثل پرنسسها و مانتو مو باال گرفتم  یکم

 پرنس جان. نی: شما بر من لطف دار

 که چندشش شده جمع کرد   یچهرشو مانند کس مامان

 هیبعد  ش ی : وا چه وضعشه . کمتر لوسش کن .فردا پس فردا که رفت سر خونه و زندگ
 لوس.  نقدری. گفته باشم . دختر ا ارنا یی هفته پسش م
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کرد و به طرف مامان برگشت . رگ گردنش  ی ستی که به طرفم قدم برداشته بود ا آراد
 بود   تشیتن صداش نشون دادن عصبان یمعلوم شد .ول

کنه   یکار ن یهمچ کنهی. گرفتم غلط مرهیبگ ادیکورشو باز کنه بعد ب ی: اوال خوب اون چشا
 ندارم.  ی. من سر خواهرم شوخ رسهی که اونو قت جنازش دست خانوادش م

 شهیداره و هم تی من امن  یکه برا  یدر صحنم . برادر شهیبرادر هم یمن مردم برا و
 . هیواقع یجنگجو  هی هیبق یبرا  یپشتمه . ول

 شوهر کنه .  نی ا  یذاریپسر تو آخرش نم ی: وا 

 و ادامه داد  د یدستش به پاهاش کوب با

 گذاشتنش  یترش یدبه باشم برا  هیبه فکر  دی: با

 گفت .   یبا اخم ساختگ یزد ول یآراد هم لبخند دمیبلند بلند خند من

   یوا   ی.وا  خندنی االن هر هر م شدنی م دیسرخ و سف میقد   ی: زشته . دخترا

 و گفت که باز غش کردم از خنده و در همون حال   ی بامزه آخر نیهمچ

  گفتم

 .  ی: خدا نکشتت داداش

 تو   یزنی. چقدر حرف م شهیبد م میبرس ری که د می: بدو بر 

 .  یخوب  نی. من ؟داداش من به ا دمیبرچ لب

 دستاشو دور شونه هام حلقه کرد   آراد

 من به قربونت    ی: ا

 ی آراد یتو . تو که عشق من  ی: فدا
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به ما نگاه   یچراغون یکه مامان با ذوق و چشمان یدر حال میرفت رونیدو از خونه ب هر
  یاز هر کس شتری. مامان ب می با هم خوب نقدریا نکه یاز ا  میدونستی. هر دومون م کردیم

 .کنهی خوشحاله و به ما افتخار م

 ***** 

بود . بعد  ی . غذاش عال میو سفارش غذا داد مینشست زیسر م  یاز سالم و احوالپرس بعد
و قرار شد فردا    دنیزود به تفاهم رس یلیکه صحبت کردن خ یاز غذا بحث کار شد و کم

شدم و آراد هم   نیسوار ماش  یقرارداد آراد به شرکت اونها بره . بعد از خدا حافظ یبرا 
خوب   یلیو در مورد قرار داد حرف زد که خ میکه رفت  ی. کم ادپس از سوار شدن راه افت

 شد و به نفعشونه . صحبت و به حال بد امروزم برگشت و 

 امروز چت شده بود ؟  ی بگ یخوا ی: آرام نم

 بگم  د ی: چرا داداش با

 : خوب ؟ 

قبلش گفتم .از   زیر ی تم از متلکهاکردم به حرف زدن . از امروز و حرف زشتش گف شروع
شون گفتم . از حس بدم   یچشم ریز  ی خنده اول بچه ها بهم و بعد سکوتشونو نگاهها

  دونمی. نه م یبه طرفم و برگشت و ک یو پارک کرد و ک  نیماش یآراد ک دونمیگفتم و نم
که   یسپرد تا هق هق نشیآراد بود که سرم و به س  یدستا  دمیکه خوب فهم یزیتنها چ
نوازشم کرد    میروسر  یپنهان کنم . دستاش از رو  نشیشروع شده رو تو س یک دونمیباز نم

  د یتا آروم شم . حقا که با نوازشش کم کم آروم شدم . و صداش خوب بهم رس

  یزنیهق م  یطور نی؟ آرادت نمرده که تو ا  ی: اروم باش اروم جونم . مگه تو داداش ندار
شه و بخواد   کتینزد یغلط کنه حت گهیکه د  رمی بگ نی . خودم . خود خودم حالشو همچ

 بازو گنده نکردم کردم ؟  ی. من که الک  زمیو نخور عز زی چ چیه یبهت نگاه کنه . غصه 

 نه تکون دادم .   یو به معنا  سرم

 اروم شو باشه ؟  گهی . حاال د کهیکوچ یآج نی: آفر
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که  نی صورتمو و پاک کردو سرش جلو اومد هم  یرو  یفاصله داد اشکا  یو کم سرم
 خوردم    یخورد و من از ترس تکون شهیلباشو حس کرد چند ضربه به در ش میشونیپ

 

 

که با   نمیبب وی برگشت که منم تونستم مامور شهی هم آروم ازم جدا شد و به طرف ش آراد
  دمیشنی نم یزیشد و شروع به صحبت کرد که من چ ادهی. آراد پ کردیاخم به ما نگاه م

آراد که  یصدا  دیرس نی که پام به پا  نیشدم هم ادهی در و باز کردم و پ ن یهم یبرا 
 .  دیرسبه گوشم  دیرس ی به نظر م یعصب

اومد من داشتم ارومش   شی پ یخواهرمه . االنم مشکل شونی ا گمیمحترم من م   ی: آقا
   کردمیم

 گن یم   نوی: همه اول هم

 مدرک ... تونمیآخه من م یچ یعنی: 

که   یکه همون موقع کنار مامور ترمز کرد و مرد دم یشن یا  گهید سی پل نیماش  یصدا 
 که شروع کرد به حرف زدن   یداشت وقت یپر جذبه ا یاومد صدا نی مسن تر بود پا

 شده سروان ؟  ی: چ

 فرستاد و بعد جواب داد   ی نظامسالم  سروان

  کمیقربان خودم حلش م ستین یزی: چ 

   دیاراد که پر از خشم بود به گوش رس یصدا 

دادم شما اصال گوش   حیشما ؟ من تا االن چند بار توض  نیکنیو حلش م یچ ی: چ
 ؟   نیزنی فقط حرف خودتونو م ای  ن؟ی دیم

 . نی اریب نی : آرومتر آقا چه خبره ؟ صداتونو پا سرگرد
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 : بله چشم . 

 شده ؟  یچ ن ی بد حی: حاال توض

و بغلش کردم    کردمی داشتن من داشتم آرومشون م ی: جناب سرگرد ؟ خواهرم مشکل
. تازه االن   کننیباور نم می خواهر و برادر گمیهم م  یداده به ما هر چ ری سروان هم گ

 ن یآورد فی بهشون مدرک نشون بدم که شماتشر خواستمیم

  نمیمن بب  اری: خوب حاال پسرم برو مدرکتو ب

 : بله چشم . 

 برگشت که چشمش به من خورد .  ن یبه طرف ماش آراد

   امییاالن م  نیبش نیبرو تو ماش ستین یزیفدات شم ؟چ  هی: چ

 سرگرد اومد    یصدا  نمیکه خواستم بش نیوتکون دادم و هم سرم

   یبهم بد یزی، چ یکارت شهی م شما هم م: دختر

 دارم  یی: من فقط کارت دانشجو 

   اریدخترم همون و ب ستین ی: مشکل

 : چشم 

مو در آوردم .آراد به طرفم اومد و کارت و ازم    ییکارت دانشجو فمیو از تو ک  برگشتم
فشار داد به چشماش نگاه کردم . اروم چشاش و بست   یگرفت و دستمم تو دستش کم

دادم . آراد طرف سرگرد رفت و هر دو کارت و بهش داد  لشیتحو یو باز کرد . منم لبخند
 تکون داد   دیتائ ی برا  یبهشون کرد و سر ی. سرگرد نگاه

 جان . برو به سالمت   : درست پسر

 خوبه که همه مثل شما بر خورد کنن  یلی: خ
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.   میاعتماد کن  میتونیکه نم م ید یمختلف د  ییزای چ نقدری: پسرم به ما هم حق بده. ما ا
   میباعث شده ما شکاک باش نیا

 حق با شما باشه   دی: شا

که   میداشت ییمردا   ای: اگه همه برادرا مثل تو بودن و حواسشون به خواهراشون  بود  
و کمتر   شدیجامع ما هم کمتر م یداشتن و حواسشون به خانوماشون بود گرگا رتیغ

   دنیدری م گروی همد

 : بله درسته

.   ید یکه به خواهرت م نمیب یپسرم . خوشم اومد من محبت و از تو چشات م  نی: آفر
 اهلل  کی بار

 حرفشون افتادم   ونی جلوتر رفتم و م اریاخت یب

 دارم   ی خوشبختم که داداش خوب یلی: من خ

 : بله دخترم  

 تکون داد و رو شونه آراد زد .   یسر

   نیباش یطور  نی هم شهی: برو پسرم . برو به سالمت . ان شاهلل هم

 : ممنون جناب . با اجازتون  

   زد و راه افتاد یو روشن کرد بوق نیآراد ماش میشد نیو سوار ماش  میگشت بر

 چشاش از ترس بلرزه ها    گهید میآبج نمی: نب

   دمیشد ترس یدفعه ا  کی: 

از  یوقت من نبودم بتون   هیکنم که اگه   یتو رو قو  کنمیهمه دارم تالش م  نی: من ا 
   یخودت دفاع کن
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 غم بهش نگاه کردم   با

   ترسمیاندازه نبودن تو نم  یچیمن از ه یطور نی ؟ نگو ا  ی: آراد

 .  زمی عز  میخبر ندار  نده ی: آرام ؟ ما از ا 

 . ختیخودم نبود که اشکام ر دست

   گهی : آراد نگو د

دستشو به طرفم دراز کرد و سر شونه مو به طرف خودش   کنمیم هی شد دارم گر  متوجه
 .  ختیریسرم و رو شونش گذاشتم . اشکام اروم رو شونش م  دیکش

 ؟   ی: آراد

 : جان ؟ جانم ؟ 

 بود گفتم   ریگلوم گکه تو  یبغض با

 . چمیوقت تنهام نذار . من بدون تو ه  چی: ه

چشم  یول  یاز خودت مواظبت کن یتونی. تو مینگو . تو محکم یطور نی : نگو آرام . ا
 . زم یازت دور بمونم عز  تونمیمنم نم

 فیضع  نقدریبدون آراد ا  دونستمی. من م زد یباز دلم شور م یاز ته دلم زدم ول  یلبخند
 نتونم دست و پام و جمع و جور کنم   یهستم که حت

 ******* 

 ؟   ی: آراد

 . نا ناز خانوم   ی: جان آراد 

 لوس شم ؟  یک شیتو لوس نباشم پ شیکار کم پ ی: خوب چ

 غم نداشته باش .  ی. ناز کن تا داداش دارزمیجانم . لوس شو عز  ی: ا
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 تکون دادم   یناز سر با

 : چشم عشقم  

   نشای: عه عه بب

   میدیدو خند  هر

 ؟  یکار داشت ی: حاال جانم چ

 دردسر شه    خوامینم ی: داداش

 راحت   التی . خ زمیعز شهی: نم

 دارم   مان ی : باشه . من بهت ا

 دانشگاه ترمز کرد و بهم نگاه کرد   یجلو آراد

   امییو م  کنم یتو دانشگاه منم پارک م ی: تا تو بر

   ایای: باشه .زود ب

 بوس محکم به لپم کرد   هیشد   کشیو سرم که نزد دی لوپموکش  شهیطبق هم بر

 ام یی :  برو زود م

دانشگاه گذاشتم   اطیکه پام تو ح نی شدم و آروم آروم قدم زدم تا آرادم برسه . هم ادهیپ
از دوستاش حرف   یکیداده و با   هیتک یکه به درخت دمیمضخرفشو د   افهیاول از همه ق

به   ی. چشام و از روش برداشتم و به راهم ادامه دادم . متوجه حرکتش شدم ول زنهیم
 شد .  کمیکه نزد  یی. تا جا  اوردمیخودم ن یرو

 : سالم خانوم خانوما.

 :ـــــ

 : جواب سالم واجبه ها . 



 دا امتی

30 
 

 : ـــــ

 خوشگله . یشیماه . حاال عروس مامانم م ارمییعروس براش م  ه ی: به مامانم گفتم  

 آراد لرزه به تنم انداخت  یعصب یصدا 

   یطور  نیباهاش ا یتو با اجازه ک ی. ول ستیتوش ن یماه و خانومه درست .شک  نکهی: ا
 ؟   یزنیحرف م

از صورت قرمزش و   نویبود . ا  ی. عصب میو به آراد نگاه کرد  می سادیدو مون وا  هر
 . دیفهم شد یدستاش که سفت مشت کرده م

 ؟   نیباش ی: شما ک

 گفت   یتر میداشت صداش. آراد به طرفم برگشت و با لحن مال  یتمسخر چه

 . زمی: تو برو عز 

تند خودم و داخل دانشگاه   ی بار با قدما  نیا  یتکون دادم و به راهم ادامه دادم ول یسر
که آراد   دمیدیو نگاه وکردم .چه شلوغ شده . م  رونی پرت کردم و از پنجره طبقه دوم ب
به زور  گهید  یچندتا پسرا اری و سام  یرتش زد و بعد علچند مشت جانانه به شکم و صو

راحت به کالس رفتم و   الیبه حفاظت نرسه . من با خ کارشونبردن تا   رونی گرفتنشو ب
آوردم و شروع کردم به مطالعه که هنوز دو خط نخونده   رونیسر جام نشستم کتاب و ب

 و نگاش کنم .  رمی ال بگمجبورم کرد سرم و با ومدیبه طرفم م جانی زهرا که با ه یصدا 

 نی شد پا  یامتیچه ق یدی؟ ند  نجایا  یراحت نشست ال یاره ؟ بعد با خ  ی: کار خودتو کرد
. 

 . دم ی: چرا از پنجره د 

 کرد .  یتک خنده ا  زهرا

 داره داداشتا  یرتی: خوش به حال زنش . چه غ



 دا امتی

31 
 

 برادرم   رتی غ یبرا مردمیزدم . من م یلبخند  منم

   گهیعشق منه د ی: پس چ

. فقط   چیمتلک که ه گهیبار د هیسرش داد زد و گفت . اگه  نی که همچ یدونی: نم
غلط   یهزار بار بگ یروز  کنمیم   ی. کار کنمیچشت بهش افتاده . جنازت م  ییهویبفهمم 

 که گوشامون کر شد . یدیداد زد فهم نیکردم . گوه خوردم .بعدش همچ

 گرفت   یشتر یعمق ب لبخندم

 دارم من   ینم . چه عشقجا ی: ا

شده . تازه لباسشم پاره شد فکر کنم برگرده   یخون  چارهی . صورت ب ی بخند دمی: آره با
   ادیدانشگاه ب گهیخونه . تازه اگه د 

 بازلبخند زد .  و

 به طرف من برگشت و چشماشو درشت کرد   بعد

   رونیآراد و گرفتن بردن ب اریو سام  یعل ی: راست

 ....دی: آره د

.   دیجلومون سبز شد . سرم و باال گرفتم و ابروهام باال پر یحرفم تموم نشد که کس هنوز 
  یبود خدا داند. سرشو برا   یعصب نقدریا  نیبرخورد کردم حاال چرا ا   یعل یعصب افهیبا ق

 تاسف تکون داد و  

 نبود ؟   یرو ادهی: ز 

 نبود ؟  ییرو ادهیز  ی: چ

 گفت .   یآروم یقرار گرفت با صداصورتم   یآورد و روبرو  ن ی پا یو کم سرش

 .  یمنو خراب کرد  تی انتظار داشتم ذهن نایاز ا   شتری: ازت ب
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 : هان ؟ 

 گفتم و نگاش کردم   یجیگ با

.  دمیفهمیکه من نم  ینگفت و سرش و باال گرفت چشاش حرف داشت حرف یزی چ یول
  اریکنار سام  یصندل یحرف رو  ی گذاشت و بدون کلمه ا ز یم ی تکون داد جزوم و رو یسر

حرفا بود و چرا    نیتر از ا  یانگار عصب یآرومش کنه ول خوادیم اری سام دمیدینشست . م
شد ؟. به طرف زهرا برگشتم که اونم   یعصبان چرا؟اصال   هیعصبان یمن برام مهمه که عل 
 بود  ی کل حواسش به عل

 ؟  گهی م  یچ نی: زهرا ؟ ا 

 برخورد کرد ؟   یطور نیواال چرا ا  دونمی: نم

 براش تکون دادم   یا ونهش

 ولش کن .   دونمی: من چه م

و ازش بخوام برام قشنگ   نمشیآراد بود تا بب ریاومد و رفت و من تمام ذهنم درگ استاد
 و چه شد ؟   دیبده که چه گفت و چه شن حیتوض

 ****** 

 یعل

کنم . تموم   یکار تونمیآروم باشم و نه م تونمی دارم االن که نه م  یحس مضخرف چه
  چیحواسم بهش بود و ه شهی نکنه از دستش دادم و خودم خبر ندارم . هم نهیا  مینگران

تو به دل منم   ا یخبر داره . خدا   یکه از همه چ اریبفهمه البته بجز سام   یوقت نذاشتم کس
  ستی از امروز که معلوم ن نمیکه راحت رفت تو بغلش . ا  روز ی دمگه نه؟ ا.ن از   یکنینگاه م
 رو در هیقض   یمن ته و تو یو بزنه . ول   یسره رو آورده تا اصغرچرا پ 

که بفهمم  یبه روز  یافتاده . وا  روز ی د یاتفاق هیشده . حتما  یبفهمم چ دی. اره با ارمیم
 به در دانشگاه. کنمیم  زشیگفته باشه . خودم حلقه آو  یزیبه آرام چ
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 ********* 

 ؟   ای: فوضول شو 

   گهی: عه داداش . بگو د 

 باال انداخت .  ییابرو 

 . شهی: نچ نم

 : داداش بد  

پارک کرد    یو کنار ن یزد و ماش مینیبه ب یکردم آراد با انگشتش ضربه ا   زونیلوچمو آو   لبو
 به سمتم گرفت   یبستن هیبرگشت و  یبا دو بستن قهیدق  ۵. بعد از حدود 

 کوچلو  یآج ی: آشت

 م . : من که باهات قهر نبود

و گرفتم و با   می. بستن دمیو لپشو محکم بوس اوردیدلم طاقت ن یبهش زدم ول یلبخند
 لذت خوردم . 

 ********* 

 در اتاق آراد و زدم   اروم 

 ؟  ی؟ آراد یداری: آراد ب

 آراد اومد   ی خسته  یصدا 

   زمی تو عز ای: ب

 .  سادمیکه آراد مشغول کار بود وا  زشی رفتم و کنار م داخل

 حوصلم سر رفت   ی: داداش



 دا امتی

34 
 

 . رونیوقت ندارم ببرمت ب  ی: آرام

 تو ؟  یخسته ا نقدریمگه ؟ چرا ا   یکنیکار م ی: چ

 کنم .  یحسابو رو بررس نیتمام ا  دی: با

 بدش به من   خوب

   ی شیم تی اذ  زمیعز  یتونی:نم

 : نه دفعه اولمه مگه . تو برو بخواب  

 ؟    ستی.سختت ن یاج ی: مطمعن

 بر و استراحت کن   ی: نه داداش

 اومد صدام کن . شیپ ی بخوابم . مشکل یکم ی من    کنهیبدنم درد م کنمی: حس م

 : چشم 

شرکت آراد شدم .البته شرکت   یو منم مشغول حساب کتابا   دیرفت توتختخواب خواب آراد
شب بود که کارم تموم شد و   ١١. فکر کنم ساعت   شد یان شااهلل درست م یلبود و  یینوپا
 به بدنم دادم .  یقوس

 تموم شد   شی: اوخ

  سی. تموم بدنش خ دمینه که آراد و غرق در عرق د ایخوابه   نمیگشتم طرف آراد تا بب بر
 به طرفش رفتم و اروم تکونش دادم  عی.سر  کردی م یزیر یلیخ ی عرق بود و ناله ها 

 ؟ آراد چت شده ؟   ی: داداش

. پله ها   دمیبا عجله برگشتم و در و باز کردم به طرف سالن دو  دهینم یجواب دمید  یوقت
اخر وقت بودن که طبق عادتشون   ییرفتم . مامان و بابا در حال خوردن چا  نی رو تند پا

 برگشتن .  پام به طرفم ی. با صدا  خوردن یقبل خواب م
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 شده آرام جان ؟  ی:چ مامان

 کرده   یآراد تب بد ای : مامان بدو ب

 : باشه بابا اروم با ش.  بابا

جاش بلند شد و به طرف راه پله رفت . باال رفت و من و مامان هم دنبالش . بابا   از 
 گذاشت . شی شونیبه پ یو دست  سادی باالسر آراد وا

 .  میاریب نی تبشو پا اریپارچه ب  داغه برو لگن اب و  یلی: خانوم ، آراد خ

 .   ارمی: باشه االن م

 . د یشن شدیغر زدنشم م یصدا   رفتیم نی طور که پا همون

مرگم بده . چقدر ازدستشون من حرص بخورم . صد بار گفتم بعد ورزش کردن لباس   خدا
 که .   دنی تنت کن . کو حرف گوش نم

   کردمی. فقط به آراد نگاه م دیرسیبه گوش نم گهید  صدا

 بابا ؟  هی: آرام جان ،  چ

 : بابا آراد ؟ 

   شهیتبه ساده هست . زود خوب م هی که  ستین یزی: چ

 بشه   شیزی اگه چ رمیمی :من م

 . دی گز  یلب بابا

 تو ؟   یگی م ی؟ چ یسرماخوردگ هیبچه . اخه با  ری: زبونتو گاز بگ

به سرم   ی. دستاشو باز کرد و من به آغوشش پناه بردم .دست  دیبغض منو د ی وقت  یول
 و   دیکش
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خواهر و برادر  شهیهم هم ی کنه . براوقت شما رو از هم دور ن چ یخدا ه دوارمی: ام
 من. یزا یعز  نیباش یخوب

 مامان اومد    یبدم که صدا  یاومدم جواب تا

 لگن آب حاج آقا . نمی: ا

از دستش گرفتم و دست به کار شدم . دو تا پارچه   عی به خودش بده سر یمامان تکون تا
  یرو  میکیو اون   یشونیپ یو رو یکی کردم و  سیکه مامان اورد و برداشتم و خ یزیتم

رفتن و من به کارم   دمیدارم خوب انجام م دنی . مامان و بابا هم که د دمیپاهاش کش
 . خودمادامه دادم البته به درخواست 

  و اون بره بخوابه . چقدر مونمیاصرار از مامان خواستم که خودم باالسرش م یکل با
مهمتر بود .هوا روشن شد که آراد اروم چشاشو باز کرد و به   یلیآراد خ یول ومدی خوابم م

 که زوم چشاش بودم نگاه کرد .  یمن

 صبح زود جوجه ؟   یینجای: چرا ا

 : حالت خوبه آراد ؟ 

 

 کرد   زیچشماش و ر  ی: کم

 نه ؟  یدی اصال نخواب شبید

 : نه حالت خوب نبود .

 رفتم و گم شدم تو آغوشش .   عیبه آغوشش کرد .منم سر  وباز کرد و منو دعوت  دستاش

  یخواب یدورت بگردم . چشات قرمز شده از ب ی: اله

   خوابمیسرت. تو خوب باش من بعدش م  ی: فدا
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 تو ؟  ی: مگه امروز کالس ندار

 تو بمونم   ش ی پ خوامیکالس .. م رمی نم ی: چرا ول

 ؟  ی خسته ا ای  یمن بمون شی: پ

 تو . یدلمو ترکوند شبیبمونم . د شتی: نه پ

 . زمیبرم شرکت عز  دی: من با 

 گفته باشم .  ای . امروز استراحت خودی: ب

 . د یتو موهاش کش یآراد دست  کردمی بودم و بهش نگاه  م دهی وتو هم کش اخمام

 ی شیزشت م یطور  نی: باشه قربونت بشم اخم نکن  ا 

 تو صدام . ختمیغنچه کردم و ناز ر لبامو

 ؟   شمی؟ من زشت م: عشقم 

 . دیکرد و با دو انگشتش لبام و گرفت و کش یتک خنده بلند آراد

 ی شیزشت ترم م ینطوری: تازه ا 

 رو شونش زدم .  یبعد محکم منو به خودش چسبوند و منم بوس و

  رونی و بعدش وبا هم ب دم یروز بعد از خوردن صبحانه قشنگ چند ساعت خواب اون
و بعد از اومدن به خونه هم با بابا و مامان تا نصفه شب   میخوش گذروند یو کل میرفت

 بود . یخوب یلیبه بگو و بخند گذشت .در کل روز خ

 ****** 

 ؟   نیامروز درس ند  شهی: استاد م

 کار کنم ؟  ی:پس چ استاد
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استادمون بود که همه   نی از مسن تر  یکیهم  یو استاد باقر  میداشت  اتیدرس ادب امروز 
 از بچه ها بلند شد  گهید  یکی ی.صدا  میوسش داشت د یلیخ

  می: استاد بحث آزاد کن

 

  دیکرد و بعد دستاش و بهم کوب  ستی ا  یکم استاد

در مورد عشق   خوامی.م میدوستات بحث آزاد دار  شنهادی: خوب خوب بچه ها .امروز به پ
 .  میصحبت کن

 و گفت   ستادیاول ا  یصندل یرو  روبه

 افتاد مشکل ها   ی: که عشق آسان بود اول ول

  دی. شروع کن  شهیحاال بحث شروع م خوب

 : عشق مضخرفه وجود نداره   االهه

 شده   ادی توش ز   انتیخ ی: چرا هست ول بهنام

 هوسه    ستیعشق ن  گهی که د نی : ا کوثر

   ادییم  شیعشق و هوس اشتباه پ نی ب شهی: هم اریسام

 کشهی و هم آدم و باال م دهیهم به آدم جرات م یل: عشق هر چند درد ناکه و  یعل

 : چرا درد ناکه پس ؟  استاد

شدن داره .مواظبت از   یرتیداره . غ دنی: خوب استاد حرص خوردن داره . درد کش یعل
 راه دور داره  

 خنده   ری حرفش همه زدن ز  نی ا با

 ی : خوب بهش بگو که از راه دور مواظبش نباش استاد
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 که بدتره . خرج کردن داره   ی: استاد اون طور یعل

   دی. استادم خند دنیهمه خند باز 

 داد  دیبچه .در راه عشق جان با  یسی خس یلی: خ استاد

 و باال بردم   دستام

 ی خانوم شاکر دی : بفرما استاد

. هر   یو درست انتخاب کن یبدون دیباقشنگه  فقط  یلی: استاد به نظر من . عشق خ
  یزندگ کیشر  ای عشق ممکنه به خدا باشه . به خانواده باشه .به دوست باشه و  ن یچند ا

   ستیتوش ن یاگه درست انتخاب شه مشکل ی .ول ندهیا

 شده   ی.مال ما تو خال ن یبد  ادیو به ما هم    نیشما درست انتخاب کن ن ی: آفر یعل

   خوردیدوست نداشتم .بهم بر م دشویلحن جد  نیومن ا   کردیتمسخر صحبت م  با

   یاحمد   یآقا  نیدرست انتخاب کن نی خواستی:م

 خودته ؟  یزندگ ی. کجا نی که گفت یخانواده ا  ن ی: حاال ایعل

 غرور گفتم   با

 مه ی: همه زندگ

 دنبالش نگرد . بچسب بهشون   رونی: پس ب

 پوز خند بهم زد  هیبعد  و

   مستیدنبالش ن رونی: منم ب

   میدونی: بله م

 بهش زد که تموم کنه. یضربه ا  اریسام
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 ؟  ن یزنی: شما چرا با تمسخر حرف م

   نیو قبول ندار نی گیرو خودتون م یزی: چون چ

 و که گفتم هم قبول دارم هم باور    ی: من هر چ

که  ی.من دمیفهمی. تکه هاش و نم دیفهم افمیراحت از ق شد ینومیبودم ا  یعصب من
 تکه ها نبودم .   نیا  قیسرم تو کار خودم بود ال  شهیهم

 .  نیگی : بله درست م

 : بچه ها بسه . استاد

 کرد   یهر دو مون نگاه  به

 . نیاز هردوتون داشتم . تموم کن  یشتری: انتظار ب

 گفتم و به روبرو نگاه کردم   یچشم

 ؟  هی چ هی. نظر بق نی: خوب ادامه بد استاد

که   دهی م  زهی قشنگ هم هست . بهت انگ یآقا عشق درد ناکه ول  ی: به قول عل دینو
 . یباش ی و ادم بهتر  یتالش کن شتریب

 به طرفت .  یگیما انگار همه عاشقن . خوب تو چرا نم ی : اوه اوه بچه ها استاد

کار خوب و حقوق داشته   هی  دیاستاد . با کنمیخوب تالش م تیموقع  ی: دارم برا دینو
 نه ؟  ایباشم که برم به باباش بگم دخترتو دوست دارم  

 ممکنه طرف و بپرونه . ادیز  یمعطل  ی: درسته ول استاد

  شمی م دیناام ی. کال از زندگ وفتهین یاتفاق نیهمچ دوارمی: ام

 اهسته توگوشم گفت   زهرا

 . با توهه ها .  یچه عاشق ی: اوخ
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 اخه .  تو  یگیم  ی: برو بابا چ

 : باور کن با منظور حرف زد  

قرار دادم . زهرا هم بعد  م ینیبهش رفتم و دستمو به عنوان سکوت رو ب یغره ا  چشم
 گفت   یسکوت لحظه ا 

خانوما    یتو عشق راحت ترن . مشکلشون فقط پوله و غرورشون . ول ونی : استاد آقا 
بشن نه انتخاب   د یباانتخاب  نکه یا  یبگن . برا  توننی نم یزیسختشونه . چون چ یلیخ

 کنن .

 حرف زهرا تکون داد و گفت   دیتائ  ی برا یسر استاد

  نیعالقه شو نشون بده و ا  تونهی.دختر نم نهیهم  رانی از مشکالت ا یکی: بله درسته . 
 بده . یلیخ

 انجام بدم    یکار تونستمیواقعا نم  یمنظور زهرا به آراد . ول  دونستمیم

 ******* 

 رفت ؟  گهیبهراد د یعنی:  مامان

 :اره مامان جان رفت امروز.

داشت اونم به خاطر رفاقت   یتنها دوست آراد بود که به خونه مون رفت و امد جزئ  بهراد
 مادرش با مادرم. 

 نگفت بهم  یزیچ حانهی شد ر  یچ دونمی: عه چه بد . نم مادر

ودش به خاطر پول  خ  یخانوم مخالفه. ول حانهی ر نکهی: اخه بهراد بهم گفت . مثل ا  آراد
 خانومم باهاش قهر کرده .  حانهیقبول کرده . ر  شتریب

 چاره یو نداره ب ی: خوب حق داره بجز بهراد کس
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 فکر . یب یداد . امان از دست بچه ها یداد ب یبه پاش زد . ا  یضربه ا  بادستش

  ارمی براش ب خورهیم ییبه لحن مامان رفتم و برگشتم طرف آراد تا بهش بگم چا  یلبخند
 . ادیالبته نه ز   ادیداره خون م شینینه که . متوجه شدم از ب ای

 انگار   ی: عه آراد خون دماغ شد

   رهی بگ نیزم یخون و رو  ختنی ر یبرداشت تا جلو  ییدستمال کاغذ  عی هول شد و سر  آراد

 .  دیران نباشنگ  ستین یزی: چ آراد

 بلند شد و به اتاقش رفت .  عی بعد سر و

 اونوقت . یچ یعن یآراد خون دماغ بشه .  دمیحاال ند تا

  هیخونه مون . البته با خانواده . بابا فقط   ادی. قرار بود عمه آذر ب میمهمون داشت   امشب
نبودن و اونم به خاطر اخالق خاص شوهر   یمی هم با هم صم یلی خواهر داشت که خ

  یبا هم .ول میعمه نادر. برعکس بزرگتر ها که با هم خوب نبودن ما بچه ها بد هم نبود
 ی و من چقدر برا  میو فقط تو جمع خانواده با هم برخورد داشت   میکرد یم اط ی احت

 د .بد بو یلیخ نیو ا میو نداشت یا   گهی. اخه بجز عمه کس د سوختی خودمون دلم م

به   دیخر یکه در باز شد و بابا طبق معمول با کل  می مامان در حال درست کردن غذا بود با
 خونه اومد. 

 .  دیگلم خسته نباش ی: سالم بابا 

   ستین داشی. کو داداشت پ زمی عز  ی: سالمت باش

 نجام ی: سالم بابا من ا

و از بابا گرفت    لی حرف زد . مامان از جا بلند شد و وسا  ومدی م نی که از پله ها پا نیهم
و گرفتم و تا به آشپز خونه برم شروع کردم به    ین یر یبودم ش ینیریو من چون عاشق ش

 ناخونک زدن . 
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 . رسنی تو جاش االن مهمونا م نی: نخور بچه . بچ مامان

.   رمی گیم  ینیری ش شهیخانوم . من به عشق آرام هم یکارش دار ی: خوب برسن .چ بابا
 . واال منم هوس کردم  خورهی چه قشنگ م نیبب

 به بابا زدم و براش بوس فرستادم   یبا ناز  لبخند

 ؟   یبدم بخور دونهی.  ییبابا  ی: مرس

   یچ یعنی  شهی. چاق م ری: نه خ مامان

  کلیخنده. مامان ما رو باش  بگو چرا بابا ه   ری ز  میو زد میو آراد به هم نگاه کرد   من
  یعالمت واشیبا تاسف تکون داد و   یبهش.بابا سر دهیم  ری داره . مامان خانوم گ یخوب

بزرگشو براش بردم و دادم که   دونهینکردمو   یبراش ببرم .منم نامرد  دونهیبهم داد که 
  شیپ کی نشستم که مامان تو  ییرایرفتم تو پذ   دمیو چ ینیریش ینوش جان کنه . وقت 

بابا گذاشت و باا   یناز خم شد و برا  یو اورد و با کل ینیر یو دو تا ش یچا  وانیل  هی یدست
 منو آراد اندازه گردو شد .   یمامان زد  . چشما یبه مو  ی هم بوسه ا

 بخوره . ینیریاگه ش شهیکه باباتون چاق م نی گفتی: مامان جان االن شما نم آراد

 کرد  یاخم تصنع بابا

 : پدر سوخته تو کار ما دخالت نکن دهه.

 رو ولش آقا شما بخور نوش جان .  نای: ا مامان

 زم ی: ممنون عز  بابا

تعارف به ما هم   هیبرداشت و شروع به خوردن کرد و  شویدست شی پ بایز  یلیبعد خ و
و خونه مون شلوغ شد .  دن یهم رس نایتموم شده بود که عمه ا نش یر ینکرد . تازه ش

دختر . بعد از صرف شام ما بچه ها با هم به اتاق آراد   هیعمه سه تا بچه داره دو پسر  
.تا موقع رفتن شد و اونا هم   میگذروند  یو راحت به بگو و بخند و شوخ میرفت

 کردن و رفتن. یخداحافظ
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 ********* 

  کشمت ی: آراد من م

و آراد  مید یپر ی، از رومبل م مید یچرخی و م  و من دنبالش . کل سالن دیدوئیم آراد
تو دستش که دم در آشپز خونه بود ما رو   یو مامان با مالقه ا   زدمیو من داد م  دیخندیم

 .  کردیگرد شده نگاه م یبا چشما 

 سسسسساااا یآراد . وا  سایوا   گمی: م

   ر یمن و بگ  ایخودت ب مونمینم ری: نه خ

 سا یوا   گمی: آراد ترسو م

طرف من ومن تو بغلش    دیمخالف من بدوئه دو  نکهیودر عوض ا  نی دپایر از رو مبل پ و
 گرفت . 

  چیمن تو بغلش بودم که ه نی . همچ میبود  دهیاز بس که دو  میزد یدو نفس نفس م هر
 بخورم   تونستمینم یتکون

 بهم ؟  یگفتی م ی: خوب خوب موش کوچلو چ

   کشمتی موش م ی: عه بهم گفت

 سرم کرد    کیو نزد  سرش

 ؟ یتکون بخور یتونیجوجه تو که نم ی: چطور

 : آراد ؟ من جوجه ام 

 تو   یجوجه من  گهی : اره د

 لوس کردم براش.  شهی اروم گرفتم تو بغلش . خودم و مثل هم یکم

 ؟   ی: پس موش چ
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 منو داد  یهم جواب لوس باز  آراد

   گهی د ی: خوب موش منم هست

 مو کج و کوله کردم براش .  افهیق

   ارمیمن باغ وحش س  : مگه

 و منو تو بغلش مچاله کرد .   دیبلند خند آراد

   ی: دردت به جونم خواهر

به  یمشت آروم  رونیکه من از تو بغلش اومدم ب نی. هم  دیبعد باز بلند بلند خند و
و   میداداش ادیی دلم نم ینتونم ول نکهی.نه ا دیضربم خند نیشکمش زدم که باز آراد به ا

 بزنم خو .

 بود سکته کنم. ک یتو ؟ نزد   ی: چرا منو ترسوند 

 ؟ یآرام  دهیم یفیچه ک  یاگه بدون ی:  اوال خدا نکنه .دوما وا 

 مامان در اومد   یصدا 

 شده ؟  ی؟ چ یبه جون هم که چ نی: امان از دست شما . مثل بچه ها افتاد 

نشده ارام تو   یخاص زی . درضمن چگهید می خوش باش دی: خوب مامان جان با آراد
و انداختم روسرم و آروم رفتم تو اتاقش و دستمو گذاشتم    دمیاتاقش بود منم ملحفه سف

 حال داد.   یلی.  خیدیند  افشویمامان ق یرو شونه هاش . وا 

ما تکون داد و به اشپز خونه رفت وهمون طور    یهر دو  یتاسف برا  یبرا  یسر مامان
 . م یزدیلحنش م نی به ا یو ما لبخند  زدی هم غر م

 نبود ؟؟  داتیپ  رونی ب یکرد یکار م ی چ یخانوم بگه داشت ی: خوب حاال اج

  خونمیاونو م ی: فردا امتحان دارم داداش
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 . شهیهمش که درس نم ینش تی هوا هم بخور که اذ  هی: وسط درست 

 من برم   ید ی. حاال اجازه م یاش: چشم داد

 چشماش و باز و بسته کرد و من  آراد

 فردا آماده کنم . یدرسم و بخونم و خودم و برا   هیباال رفتم تا بق به

آراد که  یکه صدا  خوندمیبود که سرم تو کتابم بود  و مدام درس م  یدو ساعت   حدود
 .  دیبه گوشم رس زدیمدام اسممو صدا م 

 : آرام ؟ آرام ؟آرام ؟ آرام ؟ 

 شدم  نهی . دست به س دمیدر د یکه درو باز کردم آراد و جلو  نیهم

 ؟    یکنیصدام م  یطور ن ی: چرا ا

 به چهرش داد و   یحالت تخس آراد

 ببرمت . لباس گرما . گرم .  ییجا  هی خوامی: بدو ، بدو برو لباس بپوش که م

 : آراد به خدا درس دارم .

   نمیرو حرف من حرف نزن بب خودی: ب

 نگام کرد و اروم لب زد .  میکرد و مستق زیچشاشو ر  بعد

 . هان ؟   یچونیکنم فردا دانشگاه رو بپ  یکار هی  یخوای: م

 ؟  یچ یعنی: 

 شه . لیفردا دانشگاه تعط یعنی: 

 کردم   زون یو لوچمو آو  لب

 .  گهینکن د تیاذ  ی: داداش
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  تونمی نم یگیم یعنی :

 و    دیلباسش کش   قهیبه  یالک  یطور نگاش کردم . دست نیهم

 نه ؟   یتو منو باور ندار یعنی: 

 زدم  یحرف  نیهمچ ی : عه داداش من ک

 کنه که . زتیآدم سوپرا  یذارینشونت بدم . نم  یزی چ هی ای: پس ب

 کنار زد . یو گرفت و به طرف پنجره برد و پرده رو کم دستم

داشت .به طرف آراد   یخاص یی بایشده و ز  دی. همه جا سف شدیمن باورم نم  یخدا  یوا 
 . کرد ینگاه م جانمیبه لبخند پر از ه یبرگشتم که با چه عشق

 باز شد و   دهنم

 ؟  لهیفردا دانشگاه تعط یکنی: فکر م

 : اوهوم  

 ؟  می : پس امتحانم ندار 

 : نچ 

 ی : هنوز سر حرفت هست

 و به اون راه زد   خودش

 : کدوم حرف ؟ 

 گهی د  رونیب ی: منو ببر

 موش کوچلو    یای نم ی: عه تو که گفت

 زدم   نییزم پاهامو
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 : عه آراد ؟ 

 زد   میبه لحن حرص ی لبخند آراد

 : جون آراد عشقم . 

 کج کردم و مثل گربه شرک بهش نگاه کردم   یو کم سرم

 ؟  رونیب می: بر

 اش به هوا رفت   قهقهه

 با برف بکوبونمت .  خوامیم ی: بدو فقط لباس گرم بپوش که حساب

   نمتیبی م زی: ر

 

 .  میزد رونیاز خونه به مقصد پارک ب میو به مامان اطالع داد  میدیلباسامونو پوش   یوقت

پاهامون تا مچ تو برف فرو   میزدیکه م یبا هر قدم داشت یزدن تو برف چه لذت قدم
حرف   یآراد حلقه کردم . هر دو ساکت و ب ی. دستم و دور بازو میبرد ی و ما لذت م  رفتیم

 هم قدم هم .   میزد یقدم م

 ؟   ی: آراد

 : جونم 

 ؟  چسبهیم ی االن چ ی: اگه گفت

 داغ یکاکائو  اینسکافه   هی: 

 شد   زونیو لوچم طبق معمول آو  لب

 : نه بابا
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 بهم نگاه کرد   یچشم ر یسرش و کج و کرد و ز  آراد

 : اصال فکرشم نکن  

 ؟  خوامیم یمن چ یدونی: آراد ؟ تو اصال م

 .  خرمینم یمن بستن  یخودم و نشناسم .ول یاج  رمی من بم یعنی: 

م خودمو  که خواست نیهم خواست یم یدرست حدس زد و من دلم بستن شهیهم مثل
 آراد اومد .   یلوس کنم باز صدا 

 خوبه ؟  می خور یم  یو باقال میکنیم دا یپخته خوب پ یباقال هی میر ی: در عوض االن با هم م

   دمی کش غیج جانیه از 

  ی مرس  یآراد  هی: عال

و کنار    گریروز د هی. و باز  م یخوردن به خونه برگشت یقدم زدن و در اخر باقال یکم بعد
 ی. هر چند سع کنهیم تشی داره اذ یزیکه حس کردم چ یکردم . برادر یبرادرم سپر

و کالفه بودنشو درک   دمیفهمیمن خوب به فکر رفتنشو م  یکه من نفهمم ول کردیم
   کردمیم

 ******* 

 . دمیدنبال استاد دو به

 بود ؟  ی: استاد منظورتون چ 

 به طرفم برگشت   استاد

 تودفترم با هر دوتون کار دارم .  ادی هم بگو ب ی االن به عل نی: هم

 : بله چشم استاد  



 دا امتی

50 
 

  ی( من که با کسن یعقب برگشتم وتوفکر حرف استاد شدم . )مشکلتونو زودتر حل کن به
و    اریو سام یرفتم . عل یداخل شدم و به طرف عل دمیمشکل نداشتم  به در کالس رس

 . صدام و صاف کردم   زدنیداود کنار هم بودن وحرف م

 ؟ یاحمد   ی:آقا

 سه به طرفم برگشتن   هر

 بود ؟  ی:بله . امر

 دفترشون . میاالن بر نیگفتند هم ی:استاد باقر

 انگشت اشارشو به طرف خودش و بعد من گرفت و  با تعجب گفت   یعل

 ؟   می:بر

 : بله

پاش محکم بودو با اعتماد   یدنبالم . چقدر صدا   زین یراه افتادم و عل یبعد بدون حرف و
 استاد اومد.  یکردم و اروم در زدم که صدا  یستیا  مید یبه نفس . به در دفتر رس

 تو    نی : بفرما

   میو به استاد چشم دوخت  میو با تعارف استاد نشست  میدو وارد شد هر

   شنومی:خوب بچه ها م

 استاد ؟  وی: چ یعل

  گهیدی تو کالس به هم نی نداز یم تکه مبه ه نقدری: چتونه شما ؟ اصال معلومه ؟ چرا ا 
 ؟  هی؟مشکلتون چ

 استاد  ستین ی: مشکل یعل

   زدمیباال رفته بهش نگاه کرد و بعد به من که دستام و توهم گره م یابرو   هیبا   استاد
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 دخترم ؟  ی: شما چ

 باهام . ندازنیچه شونه . چرا کل م شونیا  دونمی: استاد من واقعا نم 

   دمیشن یکه منم به سخت یلب ری ز  یکامال واضح بود و صدا  یعل پوزخند

 یخنگ نکهیا  ی : برا

جان اگه    ی. شما هم عل کنمی بر خورد م یجد گهی تذکر بود دفعه د ندفعهیخوب .ا لی: خ
   نیبر  نیتونی بگو نه با تکه انداختن . حاال هم م می مستق  یدار یحرف

بود   ختهی حال که اعصابم از حرفش بهم ر نیو در ع   میاومد رونیو ب  میهم بلند شد ما
منتظرم بود .منم   نیوقتها آراد کنار ماش  شتری. طبق ب میرفت رونیو ب  میسکوت کرد  یول
  نیچند روز تو فکر بود و ا  ن یهمه اتفاقا شدم و به طرفش رفتم . مثل تمام ا الیخ یب

سرش و    دمیرس کشینزد ی. وقت   کردیذهنم و مشغول م یلو ک ترسوندی موضوع منو م
 کردم   یدادم و سالم لشیتحو یباال گرفت و به روم لبخند زد . منم لبخند

 : سالم مرد جوان  

 : سالم بر بانو  

 کرد   یمیبعد تعظ و

بانو  .و بعد درو برام باز کرد و من سوار شدم .خودشم سوار شد و بعد از   دی: خسته نباش
متوجه ام ام کردن    میحرف زد یو کم  میراه افتاد  یمدت   یراه افتاد . وقت چیوئچرخوندن س 
 آراد شدم .  

 ؟   یبگ یخوا یم  یشده آراد ؟ چ یزی: چ

 : راستش گفتنش برام سخته آرام .  

 افتاده ؟  ی؟ اتفاق ی: چرا داداش

 : من ... راستش من ... 
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 ؟  گهی :عه آراد بگو د

   دیبه موهاش کش یکالفه چنگ آراد

 :  راستش تا آخر هفته من پرواز دارم  

 تعجب چشام بزرگ و  دهنم باز موند  از 

 ؟   یبر یخوا ی : چرا ؟ اصال کجا م

   سی پار رمی:م

 : چ ..چچراا آراد  

   دیبه صورتش کش یدست آراد

 : باور کن کار دارم و مجبورم برم  

   دمی رسرو پ  یپر از اشک شد و صورتم و پر کرد . با بغض سوال بعد  یبه آن چشام

   یری: چند روزه م

کرد و اخماش تو هم   یروزاش کوتاه باشه بهش چشم دوختم که اراد نچ نکهیا  دیام به
 رفت . 

 ماه   ٩تا  ۶حدود   دی: شا

. با همون   مردمیشد . من بدون آراد م دهیسرم کوب یو رو  دیدور سرم چرخ ایدن انگار
 التماس کردم    هیبغض و گر

 یبکشم . آراد بگو شوخ تونمیـــــ من بدون تو نفسم نم رمیمی: آراد من بدون تو م
 .  گهیکردم باشه بگود 

 بهم کرد  ینگاه مین آراد

 بزرگ کردم آره آرام ؟  فیضع  نقدری: من تو رو ا
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شم . البته قبلشم گفت که صورتم   ادهیدر پارک کردو ازم خواست پ یو جلو  نیبعد ماش و
  ینداده و من برا  یخبر یبزنم تا مامان نگران نشه چون هنوز به کس  یاب  اطی و تو ح

اروم به خونه   یتکون دادم . آراد به سر کارش برگشت و منم با قدما  ی سر الشی خ یراحت
خستم و    یلیبه طرف اتاقم رفتم و به مامانم گفتم که خ المس  هیسرو صدا با  یرفتم . ب

و صبور باشم . پس   رمیبغضمو بگ یجلو  تونستمی در واقع نم یصدام نکنه تا بخوابم ول
رفتن آراد انگار زمان رو دور تند بود . چرا که آراد همون شب   یداشتم . برا از ین ییبه تنها

  یتنها داشت و اونا اعالم کردن که مشکل  تصحب  هیبه مامان و بابا گفت و بعد با بابا  
بابا و    یشد . نگران دینا ام دمیراحت بره و به کاراش برسه .همه ام الیا خو ب  ستین

افتاده منو    نی سر پا یو تو چشاشون غم لونه کرده بود و وقت  کردمیمامان و حس م
از   یخال مو چشا  ومدیبه لبم ن یکرد لبخند  یسکوت کردن .اون شب آراد هر کار  دنید

. اخرش   شدیتر م نیتو دلم که هر لحظه سنگ قیعم  یاشک نشد .من موندم و غم
دستت درد نکنه اروم خودم و به اتاقم   هیبلند شدم و با  زیو از سر م  اوردمیطاقت ن

 انداختم . 

  یا  گهیکردن کار د هیبجز گر  ی نه اصال قهر کنم ول  ای کنم .  هیداشتم داد بزنم . گر  دوست
 .  مدوی از دستم بر ن

و مواخذه استاد و هم حرف آراد . اصال من   یبود هم بحثم با عل یامروز روز مضخرف کال
بره و تنهام بزاره   دیآراد بمونه . اصال چرا با یاتفاق دانشگاه تکرار بشه ول شهیحاضرم هم

 . 

و از پس  فمیبدون آراد ضع دونمیکردم .من م ه یاتاق و قفل کردم و تا صبح فقط گر  در
با   نقدریکار کنم . ا یچ ای . خدا  زمیدر ضمن من وابسته ام به داداش عز  امییخودم بر نم 

  یزیو چ  شدمیبلندم دیخودم و خدا حرف زدم که صبح شد ووقت رفتن به دانشگاه . با
من   کردم یکه ضعف نم خوردمیدو لقمه م دیبا  یول  اشتمهر چند اشتها ند خوردمیم
 نی هم شام نخوردم. آروم از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم پا شبید

 یزی چ  یصبحانه هم جلوش بود ول  لی نشسته بود و وسا یصندل یرفتم . آراد رو 
   خوردینم یبود و تکون رهی خ یینخورده بود و تو فکر بود . به جا
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م بگه که نگاهش تو  خورد و با لبخند برگشت طرفم تا سال یگفتم که تکون کوچک  یسالم
کرد و دست توموهاش برد .   یچشام قفل شد . کم کم اخماش تو هم رفت و  بعد پوف

از جاش بلند شد و به طرفم اومد و منو محکم تو بغلش گرفت .   یکوتاه یبعد از لحظه  
 .  دونمیآراد و نم ی بغض کرده بودم ول باز نه من . من که  زدی م ینه اون حرف

 .  کردیم  شی .انگار اونم بغض داشت و مخف دیچ یش تو گوشم پاروم و خش دار یصدا 

 خوشگلت خوشگل من ؟  یبا چشا یکار کرد  ی: چ

 : 

 ؟   ی: آرام

   ارمیبدون تو دووم ب تونمی: نم

 خوشگلم باشه ؟  ی آبج میزنی: حرف م

 . شهی: با حرف درست نم 

   شهیآروم م یکمی: دلمون  

نگاه کردم چشاش قرمز   باشیاومدم . به صورت ز   رونیتو بغلش با خواست خودم ب از 
که قرمز شده .رو پنجه پام   نهیهم یو برا  رهینگ شی تالش کرد که گر  دونستمیشده بود وم

  نینه دوتا چند تا پشت سر هم . ا یکینه  دمی تر از جانم و بوس زی بلند شدم و لپ عز
هنوز بوس کردنم ادامه داشت که باز آراد محکم منو   نمخودم و آروم ک خواستمیم یطور

 تو بغلش گرفت . 

که  یواسه هر قطره اشک  رمیم ی. نکن فدات شم . نکن که من م زمیعز  یطور  نی: نکن ا
 .   یزیبر

سرم و باال گرفت . با انگشت شصتش دونه دونه اشکام و پاک کرد و خم شد و دو   بعد
  تی هدا  زی دو تا بوسه کاشت و من و به طرف ماونم به هر طرفش    دیطرف لوپم و بوس

کدوم    چیه یول  می. مثال شروع به خوردن صبحانه کرد میکرد . هر دو کنار هم نشست
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که آماده   میبغض قورت دادم و بعد بلند شد باکه همونم   میاز دو لقمه نخورد شتریب
 رفتن .   یبرا  میش

اومدم آراد طبق  رونیو ب دم یکه به دستم اومد و پوش یبه اتاقم رفتم و هر چ منم
بار   نی اول  ی. برا  میو راه افتاد   میشد  نیمعمول کنار در منتظرم بود . با هم سوار ماش

که   نی. هم ومدی م  یحرف  یخنده ما بلند بود و نه صدا یسکوت بود و سکوت نه صدا 
شم که با   اده یپ نیاز ماش  و نگه داشت . اومدم نی و آراد ماش  میدیدانشگاه رس یروبه رو 

 حرف آراد دوباره صاف نشستم و به لباش چشم دوختم  

 افتاده ؟  وفتادهین  یفاصله ا  نمونیشدم ؟ هنوز که ب بهی: هنوز نرفته باهات غر

 تعجب نگاش کردم   با

  شهی برام . تو هم ینشد  بهیغر  یآراد . من از دستت ناراحتم ول یزنیحرف و م  ن ی: چرا ا
 .یکس بهم نیزتر یعز

 زد   ی لبخند آراد

 ؟  ی بر یطور نیهم  یخواستیشد که م ی: پس بوسم چ

که خواستم   ن یبوسش نکردم . هم یحواسم نبود که امروز موقع خداحافظ  گفتی م راست
کرد و دستاشو دور شونم حلقه کرد و منو به طرف خودش   یدست شیخم شم . آراد پ

  دیکش یقی. نفس عم یبوس  یو محکم و طوالن میشونیپ دیکش

 ؟   زمیباشه عز  میکنی . با هم صحبت م نمتیآروم بب نطوریوقت دوست ندارم ا  چی: ه

   دمیشدم و لپش و بوس خم

   ی: چشم داداش

 .  شهیم  رتی: برو فدات شم که د 
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تکون دادم   یشدم . برگشتم و دست ادهیو پ  دمیلپشو بوس  عیشم که باز سر  ادهیپ خواستم
 کار و تکرار کرد و من به دانشگاه رفتم  نیکه آرادم با لبخند هم

 ****** 

 حواستون کجاست ؟   ی: خانوم شاکر

 صاف نشستم .   ییکویبلند استاد ن یصدا با

 استاد .   دی: ببخش

 کردم   یمن  من

 ؟  رونیبرم ب شهیم  ستی : من حالم خوب ن

 . وقت کالس تموم شده    ستی : نه انگار واقعا حواستون ن

. نگاه پر از   المیخودم و شروع کردم به جمع کردن وسا یحواس یب یتکون دادم برا  یسر
متوجش بودم .اخه تا االن نشده بود که من سر کالس   قایروم بود و من دق یتعجب عل

بره و چرا منو   خوادید چرا مبودم که آرا نیامروز ؟ همش به فکر ا  ی کنم ول یحواس یب
 ی. نکنه مشکل ختیر یکه مجبور به رفتنش کرده ؟ دلم هر هیکار چ نی؟ ا   ذارهیتنها م

 .  یاومده باشه ؟وا  شیبراش پ

 . دم ی به صورتم کش ینگام کرد .دست  یبلند بود که زهرا  با نگران نقدریمن ا  یوا و

 شده آرام ؟ امروز چته تو ؟                                 ی: چ

 تکون دادم . ی سر     

 ؟  ستین یزی: چ

 .  دیکش رون یگرفت و منو به ب دستمو

 کتابامون تو کالسه . ونهید  یکنیکار م ی: چ
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خودش و اورد و با   فی من و ک  فی ک قهیکرد و برگشت تو کالس و بعدد از دو دق یستی ا
 بود نشستو منم کنارش نشستم   یدرخت ری که ز  یزیم  ی.رو  میرفت اطیهم به ح

 چته ؟  نمی: خوب بگو بب

 زهرا ..من  ستین یزی: چ

 گفت   یبه عنوان سکوت جلوم گرفت .با مکث دستشو 

مثل   یول   یو درد دل کن یبا هام حرف بزن یکه بخوا میباش قیرف نقدریا  کردمی: فکر م
 . کردمی اشتباه فکر م نکهیا

 .   جمینگو . من االن فقط گ ی طور نی: نه زهرا ا 

 تو هم چلوندم و دهن باز کردم   دستامو 

و حداقل   ران یبره از ا  خوادیکه آراد م دونمیشده . فقط م یچ ایبشه  ی قراره چ دونمی: نم
بدون اون .....   رمیمیزهرا .. من م تونمی. من .. من ..بدون آراد نم اد ی نم گهیماه د ۶تا 

 منو تنها بزاره و بره ؟   خوادیماخه چرا  

 سرم نشست .   یفرو رفت و دستش نوازش وار رو  نشیتو س سرم

  نیآروم باش ا  یکمیگلم .   دمیحالت بده ؟ بهت حق م  نیا  یقربونت برم . برا  ی: اله
 . تو رو خدا   ینکن آرام  هیگر  یطور

  یکم نکهی. بعد از ا کردمیهق هق م چیکه ه هیکرده بودم . گر  هیبود و من باز گر درست
 اوردم . رونیآروم شدم سرم و از تو اغوشش ب

 بره ؟  خوادی : حاال نگفت چرا م

 .  میزن ینگفت . هر چند گفت امشب با هم حرف م یچی: نه ه
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  هیقرمز بود و بعد  یاتوری نیما چند تا بوته گل م یتکون داد . پشت صندل یسر  زهرا
  یرو اون صندل اریو سام یمتوجه شدم علکه  شدی ما م یکه برعکس صندل گهید  یصندل

 زهرا حواسم سر جاش اومد .  ینشستن. حواسم پرت سکوت اونا شد که باز با صدا

 .   ارهیب  یقانع کننده ا  لیامشب برات دل  دی: شا

 زد . یلبخند

؟ اون االن از تو هم ناراحت تره .   ارهیم  ارهی: به هر حال عشقت که بدون تو دوم نم 
 مجبور باشه آرام هوم ؟  دی مطمعن باش . شا 

 تکون دادم .  یسر

اومده باشه    شیپ ینکنه مشکل گمیاونم ناراحته . م دونمیکالفه بود م  یلی: اره . امروزم خ
 بره .   خوادیکه م

درس   یمچند روزو ک  ن ی. که ا میپاشو بر گهی. د شه یدرست م ی: ناراحت نباش همه چ
 نخوندم .  یچیو من ه شهیشروع م  گهیهفته د  هیامتحانا  میبخون

سه روز هم تموم شه و آراد از کنارم بره و    نیو تا ا  گذرنیساعتا به سرعت م کنمیم  حس
 موضوع .   نیمن چقدر حسم بده به ا

  مین دمیروزم گذشت تا بعد از شام که به زور چند لقمه قورت دادم به اتاقم رفتم شا  اون
 آراد اومد  یبه در خورد و بعد صدا  یگذشت که تقه ا  یاعتس

 تو .  امی تونم ب ی: م

   ایب ی: آره داداش

.  ستادیبه طرف پنجره رفت . پشت به من ا  میدر و باز کرد و به اتاق اومد . مستق  آراد
و برگشت    دیبه صورتش کش یاروم شد . دست  یکم نکهیتا ا  دیکش یقی عم ینفس ها 

 طرفم . کنارم رو تخت نشست و دستام و تو دستاش گرفت 
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 ؟  یکنیباور م کنهیم تم یاز بابا و مامان اذ  شتریاز تو ب  ی: اگه بگم دور

 کردم   دی : سرم و تکون دادم و تا

 نه ؟  ییتو قو یآرام ی گفتنش به تو هم سخت تر بود تا مامان و بابا . ول ی: حت

  میکرد یو به هم نگاه م می ون دادم . چشم تو چشم بودبار برعکس تک  نی : سرم و ا
 به دستم داد . یتکون

و    ارمی که من دلم قرص بشه و بتونم اونجا بدون تو دووم ب یقو  نقدری .ا  یباش یقو  دی: با
از   ی. دور شتیپ امی خدا برگردم ب دیرو . که کارم زودتر تموم شه به ام ییتحمل کنم تنها

 ؟  یکنیتو هر ساعتش برام عذابه آرام . باور م

 گفتم  یبغض دار  یصدا با

من بدون تو    ستیدست خودم ن یسخته ول یو دور  یآراد تو هم دوستم دار دونمی: م
 دست و پام .  ی. من بدون تو ب فمیضع یلیخ

 باشم .  شت یبتونم پ شهیهم یبرم که برا  دی. با ستی. دست خودم ن یطور نی: نگو ا 

 ؟  یبر  دیچرا ؟ چرا با  :

و دوباره به من   دیکش قینفس عم  هیو باال گرفت و نگاهشو به سقف دوخت .  سرش
 .  گهیهست و بهم نم  یمشکل زد یتو چشاش بود که داد م  ینگاه کرد . غم

 بگم .   تونمیآرامم . نم  تونمی: نم

 انگششتاش پشت دستم و نوازش کرد و گفت   با

 کنم   فیتعر  یزیچ خوام یدر عوض برات م ی: ول

 ؟  وی: چ

 شد   طون یش یرو لباش نشست و چشاش با تموم غماش کم یکمرنگ لبخند
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 گل کرد نه جوجو ؟   تی: فوضول

 زدم و خودم و براش لوس کردم   یلبخند  منم

 ی داداش گهی: بگود

  مینی: با انگشتش زد رو ب

 : باشه فوضول خانوم  

 دستم و گرفت و نوازشش کرد   دوباره

همه   نکهیو در مورد ا   میهم نشست یروبه رو  یطور ن یهم قایدق شیچند سال پ ادتهی: 
 ؟   میبا هم حرف زد میکس هم باش

 براش تکون دادم  یسر

   گمیبعدا برات م یکه گفت  یشد  یطور  نیبعدش بهت گفتم چرا ا  ادمهی  ی: اره داداش

 کنم   فی برات تعر خوامیاالنم همون روزه که م  قای: دق

 زد   یبرق چشام

 . بگو پس   یداداش  یگی : راست م

. من و دو   ادی م  ادمی قیکردو ادامه داد . اون روز و دق یستیبابا . ا  یا   گهی: صبر کن د
  از  یکیدر حال بگو بخند . بهراد هم باهامون بود .  میبود رونیسه تا از دوستام با هم ب

زنگ خورد و باهاش حرف زد اسمش محمد بود . بعد از حرف زدن   ش یدوستامون گوش
شد   نیبر ا میتصم یری گ یداره . بعد را زی برامون سوپرا شخون میگفت سروش گفته بر

 .  شدیوقت پامون به اونجا باز نم چیکاش ه یکه ا  میکه بر

 ؟  ی: چرا داداش

 شد و ادامه داد  شهیچهرش گرفته تر از هم آراد
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و   میکرد  یک ینبود. با سروش سالم و عل یخونه انگار کس می: اون روز به خونه سروش رفت
 که سروش .  میرو مبال نشست

 و دوباره ادامه داد    دیبه صورتش چند بار کش یو قطع کرد و دست حرفش

اما من   کنهیمن آماده م  یدختر تو حمومه و داره خودش و برا  ه ی: سروش گفت که  
و زدن قد هم که من و بهراد به هم   دنیبچه ها خند  میبا هم خوش بگذرون خوامیم

ما    یمسخرمون کردن ول یلیی. خ  میکارا نبود نی. ما اهل ا میو از جا بلند شد  مینگاه کرد 
بود   ی.دو سه ساعت بیعج ی خراب کالفگ یاعصاب با.  رون یب  میو اومد میگوش نداد

  گهید یک ی  اریجواب دادم شهر  یوقت  یاومد . گوش به صدا در میگوش نکهیتا ا    میگشتیم
حتما    دیبا  گفتی......  م ی به کالنتر میبر  دیبا  گفتیو م  کردیم هیاز دوستام بود که گر 

 به اون سمت .  می تو گرفتم و رف  یافتاده . آدرس کالنتر یچون اتفاق بد  میبر

  دیفهم  شدیقشنگ م نویا د یکشیتو دهنش گرفت . عذاب م  لبشو

 هان ؟  یو ادامه ند  ی نگ  ی خوای: آراد م

 و   دیکش یبگم . نفس  دی: نه با

  گفتینم یز یچ یکس یول کردنی م هیهمه گر  دمیبچه ها رو د یتو کالنتر  ی:  اون روز وقت
. اونجا   زدیاونجا نشسته بود و حرف م  اریشهر  یسرگرد اون کالنتر  شیپ م یرفت ی. وقت

کردن و قرعه به  ی. بچه ها قرعه کش میاومد رونیما از اون خونه ب یوقت   دمیبود که فهم
 اون .... اون   ینام محمد افتاد . وقت

 :آراد ؟ 

 آراد تند شده بود   ینفسا

و تو حموم هم خواهرش و کشت و   دی: اون خواهرش بود آرام .محمد خواهرشو اونجا د 
 هم خودشو .  

 آراد ؟  یوا  ی: وا 
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.   دمیکشیم  قیعم  یدهنم بود و نفسا  یو هم آراد .دستم جلو  کردمیم  هیهم من گر  حاال
 باور بود .  ری برام غ

که   دنیفهم هیو بق  اریشهر  یبا صحبتا  یروز سرگرد از من و بهراد هم سوال کرد ول اون
  هیشد و بق یسروش دادگاه  یو ما رو فرستادن خونه ول مینداشت  یمن و بهراد دخالت

 اومدن .  رونی تعهد ب هیهم با 

 محمد بود که جونشو از دست داد   فقط

 : آراد ؟ 

 همراه با ناله ام آراد و به خودش آورد .  یصدا 

از خونه دنبال   رونی وقت ب هیازت خواستم برات برادر باشم و همه کست تا   نیهم ی : برا
  یول ی. خانوم شد ی. اون اتفاق منو به خودم آورد آرام . االن بزرگ شد  یمحبت نگرد

 ؟   یآرام  یدی . قول م یکنیاز خودت مراقبت م ستمی که من ن یبهم قول بد خوامیم بازم

 ی داداش دمی: قول م

 .  کردی زمزمه م یآروم یلیخ  یکه با صدا  یبغلم کرد و منو به خودش فشرد در حال آراد

 دوست دارم .  یلیآرام همه کس. خ ی: تو همه کسم

 ******* 

 یعل

نداشت   یاعصابش خورد بود و به کالس توجه نکهیبودم . اول ا یواقعا عصب گهی د امروز 
 خوادیکه م یراه انداخته . اونم کس هیگر یاون طور  یبه خاطر کس نکهیا  ی. دوم برا

  یتونیم ی ؟ اصال چطور یو بر یبزار نویا ادیی بزاردشو بره . اخه بگو احمق چطور دلت م
همه   نی؟ ا  زنهی م واریکه آرام به خاطرش خودشو به در و د هیک  نی؟ اصال ا یدرار شویگر
 نامرد . نامرد   زاره؟یحد ؟ چرا تنهاش م نی دوسش داره ؟ در ا   نقدریا  یعنی؟  هیگر
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 ******* 

که   کردمیچمدوناشو هم بسته بود و اماده بود که شب پرواز کنه و من دل دل م آراد
اعصاب  نینم خود آرادم همچنک هیکه گر کردم یم یسع یلیساعت حرکت نکنه . خ

کردو آغوششو   ینگاهش به نگاهم گره خورد . پوف ی نداشت و چهرش پر از غم بود . وقت
آراد دونه دونه  ی. دستا  دیچشمه اشکم جوش باز تو بغلش .   دمیبرام باز کرد و من پر کش

   دیبه گوشم رس  نشیغمگ ی . صدا شدمی تر م تابیمن ب  کردی موهام و نوازش م

 غلط کرده به تو سر زده مگه من مردم  غم

 قلب من تو قلب تو حل شد رفت   یدونینم

 خوش کنه جاشو تو اون صورت ناز  دیبا خنده

 از خودم  شمی آخه من دلخور م ینخند تو

 بگردم   دورت

 تو واسم بخندن  یاون لبا   دیبا

 بازم به باغچه دل  ببندن  تاگال

 بگم نه یزیچ یتو بخوا   شهیم  مگه

   بگردم دورت

 تو برام بخندن   یاون لبا   دیبا

 گال بازم به باغچه دل ببندن   تا

 بگم نه  یزیچ یتو بخوا  شهیم  مگه

  رمیجا نم چ یمن . ه  رمی نم یتو بخوا یهر چ زمیباشه عز کهیکوچ یبگردم من آبج دورت
 هستم من.  شتی.  پ
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  قهی دق ١٠فقط  میشاد  ی. ول ستمی و من تنها ن مونهی که آرادم م دمیپر کش یمن از شاد  و
به خانواده گفت بابام به شدت مخالفت کرد و   مشویآراد تصم یدوام داشت چرا که وقت

دست   ت ی از خودخواه یبره و به منم گفت که اگه آراد و دوست دار دیگفت که حتما با
من . آره من خودخواه بودم که به خاطر   یشد برا  یتلنگر بابکش بزار آراد بره و حرف با

آرادمو جهنم کردم و دل نگرانش. اره من خودخواه بودم .   یر روزه زندگخودم سه چها
 و آزرده . من نهیبه آراد انداختم که چقدر چهرش غمگ ینگاه

و کناربزارم و فقط خودش نگهدار برادرم    یهمون جا به خدام قول دادم که خود خواه 
 باشه تا زود برگرده و دل منم آروم شه .  

  تونمی نکنم . اره من چند ساعت و م یدلتنگ  شش یحداقل پ گهیقبول کردم که د پس
  هیگر  یراحت بره بعد تا صبح وقت برا  الیجگر واموندم بزارم تا آراد با خ یدندون رو 

 دارم .  

نه و  یو با کل  میدر تماس باش شهی هم یکردم که بره ول  شیآراد صحبت کردم وراض با
 شد .  بیکشور غر یکردم و آرادم ، راه شیراض یقی . به هر طر رمیولش کن نم گهید

که تا مدتها بوش تو دماغم باشه و من   دمی و بو   دمشیبوس نقدریتو فرودگاه ا  شب
ماه شد   خ یکه نگاه همه م می محکم تو بغل هم نگه داشت  گروی همد نقدر یحسش کنم . ا

م با  من نامزدشم و دل ، دل کندن ازش وندارم . مامان ه  کردنیکه فکر م ییچا یپ چیو پ
بابا   یمحکم نگه داشت تا دلدار ما باشه . بعد از مدت شوو بابا خود کردیم  هیمن و آراد گر 

من و به زور از آراد جدا کرد و تو آغوشش نگه داشت . تا آراد اروم اروم ازم دور شد هنوز 
تکون داد و رفت .رفت و من زانوم   یکه اراد نگاهشو گرفت و دست می چشم تو چشم بود

 .                                                                  چهیپی بود و هنوز تو گوشم م مکه تو بغل یتموم شد. صحبتاش موقع گهیدخم شد . 

جاها . فکر نکن چون   هی ینیتنها بش نمیچشات پر از غم باشه ها . نب ستمین نمی: نب
  یجوجو  یچشات بارون  ایونشنوم ازدور و ور  نمی. نب فهممی. من با قلبم م فهممایدورم نم

دوست دارم   ای. به اندازه تموم دن یداداش زدلی.مواظب خودت و قلبت باش عز  یداداش
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عشقم . دعا کن   امیینداره . زود م ییبدون تورنگ و بو امیکه دن نقدری. ا  کهیکوچ یآبج
 .  امیکه زود ب

  گهید  یروزا یبرا  دی. با  دمشی بوسیوم  کردمیمن با تکون خوردن تو بغلش هق هق م و
 .  کردم یم  رهیذخ

توان راه رفتن و نداشتم که بابا کمک کرد و منو تو    یمن حت میبه خونه برگشت یوقت
  نی تنهام گذاشت و رفت و ا  دم یفهمیحرف زدن که من اصال نم یاتاقم برد و بعد از کم

 شروع شد . می تنها ییطور شد که روزا

  ******* 

نمره قبول شم   نی که به آراد دادم تا به بهتر یقول ی روز امتحان بود و من برا  نیاول امروز 
که درست نبود نداشتن   یزیدرس خوندم و خودم و اماده امتحان کردم . تنها چ یحساب

 یو تالش  ومدمی به خودم بود و متاسفانه به خودم هم نم یدگیرس  یحوصله من برا
   کردمینم

 تند تند  یری کجا م ی: هو 

 زدم   یبه زور لبخند دمیقب بر گشتم و زهرا رو دع به

 ؟  ی: سالم . خوب

و از چشاش تعجب   کردی صورتش گرفته بود وبهم نگاه م  یزهرا دستاش و جلو یول
   دیبار یم

 ؟  یکنینگاه م  یشده زهرا ؟ چرا اون طور ی: چ

 هفته ؟   کیفقط تو   ریی همه تغ  نیبا خودت ؟ ا  یکار کرد ی: تو  ... توچ

 زدم   یزور لبخند

   ادییبه خودم م  ی. بعد از مدت کوتاه شهیدرست م ستین یزی: چ
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 تو ؟  یدید نهی: اصال خودتو تو آ 

 رو نداشتم .  نهیمخالفت تکون دادم . واقعا حوصله آ  ی به معنا یسر

بچه ها بودن و هنور در حال   شتر ی. ب میتا به سالن امتحان برس میراهمون ادامه داد به
  شیو نداشتم از زهرا جدا شدم و سر جام نشستم . ب  یحرف زدن اصال حوصله شلوغ

از سوزش   یگذاشتم و چشام و بستم تا کم زی م یپس سرم و رو   ومدی حد خوابم م از 
چشممو باز کنم و   هیمجبورم کرد به زور   ییصدا  یول   رمی چشمام کم بشه و من آرامش بگ

 و نگاش کنم .  رمیباال بگ یکم بعد سرم و

 ؟   ی: خانوم شاکر

 ؟  یوحدت  ی: بله آقا

  دیبگ اد ییاز دستم بر م  یاومده ، اگه کمک  شیپ ی؟ مشکل  ستی:انگار حالتون خوب ن
 انجام بدم . 

   ستین  یزی: نه ممنون چ

 : به هر حال من در خدمتم  

 : تشکر  

حال که سر و   ن یگذاشتم .با ا ز یقدم کامل دور نشده بود که دوباره سرمو رو م  کیهنوز   و
به گوش   ز یر  زیر یکه ه ییانگار من متوجه دور و برم نبودم که با صدا  یبود ول ادی صدا ز 

 شدم .  داریب دیرسیم

 ؟ آرام خانوم ؟ بانو ؟ آرام ؟   نیشی نم داریبابا چرا ب ی؟ ا   ی: خانوم شاکر

  دی هم به گوش رس یعل  یو بلند کنم که صدا سرم   خواستمیم

 شده ؟  ی: چ
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 ؟ ی کرد ری د ی: سالم خوب

 شده ؟  یچ گمی : اره . م

 شهینم  داریب کنمیصدا م ی. هر چ  ی: خوابه عل

 ؟  یخوابه سام ی: مطمعن

 داره   فی دل شما خواب تشر زی. عز ر یدلشوره نگ ی:اره بابا  معلومه . الک

 شه بشنوه   داری. ممکنه ب سی: ه

 بزار من بگم خوب  یساد ی نفهم که ساکت وا ی: چه بهتر . تو 

 . آرام خانوم ؟  دنایبرگه ها رو دارن م ی: الزم نکرده . خانوم شاکر

باال گرفتم و با دستام چشمام و مالش   یندونستم و سرم و کم از یو ن  دنیخواب گهید
 دادم بعد اروم باز کردم و نگاشون کردم  

 :بله 

  نهیشما . خوابتون چقدر سنگ نیشد داریچه عجب ب  : اریسام

 ؟   ی: عه سام یعل

با اخم به چشام نگاه   یتعجب کرد و عل اری. سام اری کردم و بعد به سام یبه عل ینگاه
   کردیم

 .  نیکرد  دارمی: ممنون که ب

 درس خوندن الزمه ؟  نقدری: ا یعل

   خواستیاخم کرد و ازم جواب م یبه چشماش کردم . چقدر جد  ینگاه

   گرفتمینمره خوب م دیدرس سخت بود با نی: ا
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 صورتم قرار داد  یآورد و رو به رو  نی سرشو پا  یکم یعل

 ؟  یمتی: اون وقت به چه ق 

 من   وفتمیآراد م ادیکاراش    نیمن چرا تپش قلبم باال رفت .چرا با ا یوا 

  گهی : خو خوب مهم بود درسش د

  اریسام  دنیخند زی ر یصدا   کردمینگاه م تی بچه گانه جواب دادم بهش و با مظلوم چه
من تو گردش بود و با   ی تو چشما یعل ی. چشما  میما چشم از هم نگرفت  یول  ومدیم

در گردش    یی. انگار فقط جسمش در کنارم بود و روحش در جا  کردینگام م یحالت خاص
 بود .

 جاتون . سر  دیبر  نیسادی وا نجا ی: آقا چرا ا 

نگاه   ی ول  دیبه موهاش و بعد صورتش کش یکرد و سرش و بلند کرد دست  یپوف یعل
 نگرفت  

 محترم    ی: آقا

قدم برداشت و برگشت دوباره نگام کرد .  ه یبهش کرد و سر تکون داد   ینگاه یعل
 انگشت اشاره شو برام تکون داد  

 .  ینه کس یزیو نداره . نه چ یچشماتو داغون کن نکهیارزش ا  زیچ چی: ه

 

  یاخم ی. عل دیبه گوشم رس ارمی سام  ظیاوه غل  یبهش کردم و صدا یبا تعجب نگاه  من
بود نشست و من هنوز هنگ بودم  که شماره کارتش  ییکرد و به اول سالن جا  اری به سام

 صاف کرد   یینشست . گلو  یکنارم رو صندل ارمی .سام

 به خودش  داد  یتکون هی: آخرش بچم  

 درشت شده گفتم    ینگاهش کردم و با چشما  جی باز گ من
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 : هان ؟ 

 کرد و   زی. چشماش و ر  دیخودش کوب  یشونیرو پ اریسام

  ب یضر نی تو دانشگاه با ا  یر ی گینمره رو م نی بابا . واقعا تو باالتر یهست  یک گهی : تو د
 . شهی؟ من که باورم نم ت یهوش

هم نبود که نازمو بکشه . لوس و ننر شدم   یبهم بر خورده بود و کس  یلی. خ دمیبرچ لب
 . زنمیچند روز . هر چند که هر روز باهاش حتما حرف م نیتو ا 

 .  ستمی: من خنگ ن

تذکر ماجرا تموم شد . اما   کی و با  دی ما رس کی خنده زد که مراقب نزد ری بلند ز  اریسام
لب   دنینچکن شروع کردم به جو نکهیا  یمن بغض کردم و چشمام پر اشک شد . برا 

و بعد به من   کرد ینگاه م اری نگاه کردم و که با اخم به سام یلحظه به عل هی  ی. برا  نمیپا
که   دیکه کردم اشکم چک یانداختم و با تمام تالش  نی و پا  سرم  عیمن سر   ینگاه کرد . ول

  نی باعث پا یقرار گرفت و اشکم روش افتاد . اول  میصندل  یرو  یهمون لحظه برگه ا 
 .......  یشد و سوم یاومدن دوم

 ؟   نیکنیم  هی؟ گر  ی نداشتم خانوم شاکر ی: به خدا منظور

  دی داخل موهاش کش  یدست اوردمیسرم و باال ن یمن حت اما

 تو رو خدا   ینوم شاکر: خا

 بلند مراقب   یصدا 

   رمی گیکاغذتو م ندفعهی:چه خبرته آقا . ا

ارومتر شدم و با نفس  قهیدق ۵  دیشد که سکوت شد و سکوت . بعد از شا نی هم و
بود که همش تکرار   یز یچ ن ی. ا ستمین فیشروع کردم به نوشتن .من ضع یقیعم
 بودم .   فیضع یلیدر واقع من بدون آراد خ یول  کردمیم
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بودم  هم از  ی. عصبنمی و بب یخواستم کس ی رفتم نم رونی ب عیدادم و سر  امتحانمو
جلوم ظاهر شد  دستشو   یکه کس  رفتمیتند تند راه م  اریدست خودم و هم دست سام

 . زد یحرف م  دهیبر  دهی . بر ادی رو زانوش گذاشت و خم شد تا نفسش سر جاش ب

 لحظه  هی: سر جدت صبر کن  

   خورد یبه چشم م ابونیدوختم که ته خ یر جام موندم اما نگامو به درختس  منم

 باشه ؟  خوامیمعذرت م دینداشتم . ببخش ی: آرام خانوم به خدا منظور

 . دمیجو ینگاش نکردم . اخه دوباره بغضم گرفته بود و داشتم لبمو م بازم

 ؟  دینبود که شما خنگ نی: اخه من که منظورم ا 

 . دیبه موهاش کش یدست

   نمتونیتا من بب نیلحظه نگام کن هی: حداقل  

اشکام چشماش و محکم بست و    دنی. با د میگرفتم و چشم تو چشم شد نی و پا سرم
 باز کرد . 

شما   ی. من برا  نیکنم که از دستم ناراحت ش یوقت دوست ندارم کار  چی:  من ه
 اصال ....  نی. بب  لمیقا   یادی احترام ز 

 حرفش نصفه موند .  یعل  یصدا با

   یشده سام یزی: چ

به   یداد و دست رونی. نفسشو اروم ب دیهم فهم  اریبود که سام یعصب  یانگار کم صداش
   دیصورتش کش

 ؟  ی. حل شد درسته خانوم شاکر ستین یزی: نه چ
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از  ی و بعد از لحظه کوتاه  کردمی بهش نگاه م یاشک یمن فقط با همون چشما  اما
  یدست بلند کردم و با صدا ی تاکس  نیاول  یرفتم .برا ای رف تاکسکنارشون ردشدم و به ط

 گفتم   یاروم

 :دربست ؟ 

 ******** 

 یعل

الغر شده بود و   یادی چهرش که ز  ای  ختیچشماش که قرمز بود اعصابمو بهم ر دونمینم
  یوکس  ستی مال من ن  دونمیم  یازش بگذرم . وقت  تونمی چشماش گود افتاده . چرا نم ریز 

حاال پسره    یـــــ ول کنهیبراش و اون اصال به من فکر نم رمیمیتو قلبش جا داره . من م
 . کنمیکار و م نی. حتما ا  ارمیشده بدستش م یقی طر ررفته و تنهاش گذاشته به ه

من و وادار کرد که به پشت برگردم و نگام مات موند رو چهره    اریخنده بلند سام یصدا  
و داد مراقب و   گفتیم ی زیکه تند تند چ اریچهره با بهت سام و   زمی عز یپر از ناراحت

 .   چیه گهید

 .  وفتهی داره م یاونجا چه خبره و چه اتفاق  دونستمیکه نم  ختیبهم ر اعصابم

که اول از همه خودش بلند شد و برگه رو   دمی. د نیبرگه ها رو بد  ن یتونیگفتن م یوقت
  اری کوتاه سام قهیبود و بعد از چند دق دیحرکت ازش بع نی رفت و ا رون یداد و با عجله ب

  هی.  رفتمی منم م  دیبود . با ی خبر هی  نجایهم برگه رو داد و با عجله دنبالش رفت . نه ا
 رفتم .   رونیجواب دادم و ب عیسر  که سوالم مونده بود 

رفتم و به چپ و راست نگاه کردم و اونا   رونی از دانشگاه ب نمیبب تونستمیوم و نمکد چیه
 . با عجله به طرفشون رفتم .  دمیرو مشغول صحبت د

 ؟   یشده سام یزی: چ

   دادیکه کالفه بود انجام م یکار و موقع نی . ا دی به صورتش کش یدست اریسام
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 ؟    ی. حل شد درسته خانوم شاکر ستین یزی:  نه چ

کالفه تر شد و آرام از کنارش رد   ارینداد فقط حس کردم نگاش کرد که سام یآرام جواب اما
داغونم  ن یرفت . اما راه رفتنش هم مثل قبل محکم نبود و ا یشد و به طرف تاکس 

 .  کردیم

 انداختم .  اری به سام ینگاه

 : خوب ؟ 

 گفتم از دستم ناراحت شد . یزیچ  هیبابا . من احمق  یچی: ه

 تو هم رفت . اخمام

 ؟  یگفت ی: مگه چ

 : گفتم تو چطور نمره هات 

 ؟  یفهمینم  یزی خوبه و االن چ 

 ؟  یگفت ی. چ یسام ی: چ

 ارومتر باشم تکون داد . نکهیبه عنوان ا  یدست اریبلند گفتم که سام نقدریا

 ناراحت شه. خواستمی: به خدا نم

 گفتم .   تیعصبان با

 درسته ؟  یناراحتش کرد  ی: ول

 تکون داد    یباال اورد و با کالفگ دستشو 

  ن یا  ی. ول یزیچ نی همچ هیکرد .   یحرکت هیلب گفتم بالخره بچم   ری: به خدا من فقط ز 
ناراحت شد . راستش . راستش   یلیخ یگفت هان ؟ . که منم اون حرف و زدم ول جیگ

 ؟  یعل
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 ؟  گهی : دهه بگو د

   ستمی : گفت من خنگ ن

   رمیمی م  شیمن با هر ناراحت  ای. خدا   دمیبه صورتم کش یدست

 هم هست .  گهی د زیچ هی

 بهش کردم   ینگاه

 ؟  هیچ گهی:د

 و رها کرد .  دیتو دهنش کش نشویپا  لب

 . دیاشکش ....اشکش چک دنمیبود . با خند ی زود رنج باشه ول نقدریا  کردم ی: فکر نم

 گفتم   زونیاو یاندازه گردو باز شد . با چهره    چشام

 شد ؟  ی: چ

 تکون داد . یدندونش بود و سر ریگ نشی لب پا  یگوشه  باز 

.   دمیدور چرخ هیپرتش کردم .   یها زدم و به طرف زهیضربه با ته کفشم با سنگ ر  چند
 به کمر گرفتم   یکالفه دست

 ؟ یشو در اورد  هیا ارزشه . بعد گرب یلیبرام خ یدونیتو م ی. سام یوا   ی، ا  یوا   ی: ا

 شه .. غلط کردم اصال . یطور  نیا  خواستمیمن که نم قی: رف

 محکم به شونش زدم .  یلیضربه نه خ چند

 کار کنم ؟  یچ ونهیسام ـــــ د شمیم ونهیمن د هیامتحان بعد  گهی: تا دو روز د

 بهش ؟  می: زنگ بزن

 تکون داد و      ی. سر دینگامو به خودش د یوقت



 دا امتی

74 
 

 زنگ زد   شهینم دمی: نه فهم

 ******* 

   دمیبه طرفش دو عی زنگ تلفن سر با

 : الو ؟ 

 : سالم عشق داداش .

 ؟ چه خبر ؟  ی. خوب  ی: سالم آراد

 وروجک . امتحانت چطور بود ؟   ی: تو چطور

 : امتحان و خوب دادم داداش  

 ؟   یعال ای : خوب 

   یعال ی:عال

   گردمیبرات بر م زهیو جا هیهد  یکل حتما با  ی. اومدن نی: افر 

   ای. فقط زود ب خوامیکادو نم ای: تو ب

 بابا و مامان خوبن ؟ کجان ؟  نمی. خوب بگو بب کنمیم موی: چشم تموم سع

  کننیم یدارن کار  کنمیچرا حس م دونمیکنن . نم دی خر رون ی: اره هر دو خوبن .رفتن ب
 ؟  یچه کار دونمیکه من نم

 کرد   یخنده ا  تک

 گول کرد   تی : بازم فوضول

   ی: عه داداش
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؟ فردا دوباره زنگ    یکار ندار یخوب آرام  لیگفتنت. خ یداداش یبرا  رم یمی : جانم . من م
 . زنمیم

 زنگ زدنته . نیبه هم دمی . ام یزنیندارم . دستتم درد نکنه که زنگ م یکار زمی: نه عز

 . سالم برسون   زمی: فدات شم عز 

 : چشم خداحافظ  

 : خداحافظ  

.  دمیکش قیو رو قلبم گذاشتم و چند نفس عم یکرد و من دلم باز براش رفت .گوش  قطع
بابا و مامان اومدن وگفتم که آراد زنگ زده . هر   یخودت نگه دارش باش . وقت ا یخدا 
من هر روز    نکهیاز ا یخونه نبودن تا باهاش صحبت کنن ناراحت شدن ول نکهیدواز ا 

بهم نگاه   یوقت  دمیدیکه م یداشتن در حال  یساس خوشحالاح   زنمیباهاش حرف م
 و من چقدر ممنونشون بودم . دنینشون نم یزیچقدر نگران حال و روزمنن  و چ  کننیم

حال و روز افتادم . در    نیخوردم که به ا یکه شکست عشق کردی م دفکرید یمنو م یکس هر
  بهیپسر غر  چی. چون ه هیاز شکست عشق شتریب   یلیدردم خ نیا کنمی که حس م یحال

 خودم محترمه .    یاعتقادات خودمن که برا   نایو نداره . ا  یارزش ناراحت  یا

 . گهیروز د هیبه درس خوندن مشغول شدم و باز امتحان و   باز 

وبا خودم گفتم که منتظر   دم یو منتظر د   اری و سام یوارد دانشگاه شدم عل  یوقت
 کنارشون برم که هر دو بلند شدن و به طرفم اومدن و ..  دوستاشون هستن . خواستم از 

 ؟   ی: خانوم شاکر

که مرموز شده   ی. اصال دوست نداشتم باهاشون صحبت کنم .مخصوصا عل دمیکش یپوف
 .  فهممیاز حرفاش و عکس العمالش نم  یچیو من ه

 ؟   ی: خانوم شاکر
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 طرفشون برگشتم  به

 : بله ؟

 موشکفانه    یشرمنده  بود و نگاه عل  اریسام  نگاه

. بگم شرمنده ام .   نکهیا یعن یبابت دفعه قبل ازتون معذرت بخوام .  خواستم ی: من م
 نداشتم   یمنظور

   ستی: مهم ن

 اومد   یمحکم عل  یصدا 

 .   نیکه شما ناراحت باش  می: مهمه آرام خانوم . دوست ندار

 باال انداختم   ییابرو 

 .  یاحمد  یآقا  ستمیاز دست شما که ناراحت ن: اگه هم ناراحت باشم 

 بود   یکه چه لبخند با نمک یبروم زد . وا  یلبخند

 . نی : شما لطف دار

 که من ....  نی دی: حاال اجازه م

 جون     یییععععلللل ی: وا 

چشاش گنده   یدر آن ی.  عل کردیو صدا م یبودکه عل یو پر از عشوه دختر فی ظر یصدا 
   دیپرس اری شد و اروم از سام

 : شراره ؟  

 به خودش داد   یدر جا تکون  یتکون داد و عل یبا لبخند سر  اریسام

 بدبخت شدم . ی: وا 
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زدو کلمه فرارو گفت و به دو به طرف سالن امتحانات رفت ومن هر دو   یبعد باز لبخند  و
و باز    دمیمنم خند  اری سام دنی و با خند دیبلند خند یبا صدا اریو سام  دیابروهام باال پر 

 اومد . دمی پر ناز شراره که تازه اسمشو فهم یصدا 

 از دستم ؟  کنهیچرا فرار م یعل ی: وا سام

 رد و برگشت طرفش  به زور خنده شو و خو اریسام

  یرفت برا نیا ییم  نی شما دار  دونستیکه نم یشما ؟ عل ن ی: عه سالم شراره خانوم . خوب
 امتحان .

 .  اریپر از تمسخر به من انداخت و بعد به سام ینگاه شراره

چرا با   دونمینم ی. ول موندیحتما منتظرم م دیشنی اگه صدامو م  دونستمی: واقعا ؟ من م
 ؟   زدی م خانوم داشت حرف نیا

 به من   ی بعد دوباره نگاه و

  یاگه جزوه ا  یدانشجوها . عل نی از بهتر یکیو  مونهیهم کالس یخانوم شاکر شونی: ا
   ره یگی کمک م شونیباشه از ا دهیدرس و نفهم ای نداشته باشه 

کمک ،    ی خودم هم گرد شد از تعجب چه برسه شراره .من جزوه دادم بهش ول یچشا  
 فکر نکنم .

 من اشاره کرد  یبه سر تا پا  یدست شراره

 ؟  یعنیمن بهتره   یاز عل  نی: وا ا

 نبود  زیسکوت جا گهید

.  نیکن یاحترام  یب نیشما حق ندار نکهیخانوم محترم و بعد ا  گنیو به درخت م   نی: ا
  کنمیتتتونم )منم با تمسخر گفتم ( مال خودتون من مثل تو موس موس نمآققققات یعل

 . با اجازه تون   ندازمینم کنهیکه ازم فرار م یو خودم  و به پسر 
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فرار   ادیکه از شراره داشتم  یت یبا تمام عصبان یبعد به طرف سالن امتحانات رفتم . ول و
حتما   دید  یم  یطور  نیمنو ا  ی. و اگه کس دمیخندیم  زی و ر  گرفتیخندم م وفتادمیم یعل

 شدم . ونهی که د کردی فکر م

برام تکون داد و کنار   یوارد شد و سر ارمینشسته بودم که سام یصندل  یرو  هیثان چند
 . میو برگه و دادن و ماهم امتحان داد دیخند  یکل یرفت باهم حرف زدن و عل یعل

 ******* 

برام خواستگار   روز ی. د گذرونمی م یول ید به سختشد و منم بدون آرا  ی سپر نطوریهم روزا
و داد . هر چند که من گفتم    یاومد. مامان از نبود آراداستفاده کرد و اجازه خواستگار

گور به  یزهرا  نیدانشگاه منتظر نشستم تا ا  اطی قبول نکرد . االنم تو ح انیب خوامینم
  ارمیفرق کرده و سام یکم  یکه رفتار عل گهیچرا حسم بهم م دونمی نم. تازه  ادیب یگور

  کنهیم یحواسش بهم هست و سع  یول  ندازهیتکه نم ی. عل کنهیراحت ترباهام برخورد م
 شه . کی بهم نزد

 : سالم . باز حواست کجاست عروس خانوم ؟ 

 بهش انداختم . یو بلند کردم نگاه چپ سرم

 ؟  یکنی عروس م  عروس یه ادیب خوادیکه گفتم خواستگار م روز یاز د هی: چ

رو  ونهی د یشده تو  دایپ یکی  یشوهر یدوران ب نیهم دلت بخواد تو ا  یلی: خ
 نداره.   یناراحت گهیکه د نی کرده ا یخواستگار

 خواستگار اومده ؟  یک ی : برا

و هم بود و من    یو کنارش عل  میبود برگشت اری سام  یدومون به طرف صدا که صدا هر
 پسرا چقدر فوضول شدن  .   نیا  ا یتازگ  ی.ول مشیاز نگاه مستق دمیچقدر خجالت کش

 دخترا ؟  ن یدی: چرا جواب نم

 باال انداخت . یشونه ا  شی شگیهم یالیخ یبه زهرا کردم و زهرا با ب ینگاه من
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 خانوم خوشگله خواستگار اومد  نیا  یبرا  شب یبابا د  یچی: ه

که خودم حس   یدر حال دمیو لب گز   دمیبا ابروش منو نشون داد . باز من خجالت کش و
 کردم لوپام قرمز شدن .  

 : آره آرام خانوم ؟  اریسام

 آره تکون دادم . یبه هر سه تا انداختم و سرم و به معن ینگاه

 : عه پس مبارکتون باشه   اریسام

 . زنهی به تته پته حرف م اریو سام  دیپر  یمن چرا حس کردم رنگ عل و

مدت   هیو    قیبعد تحق یاومدن خواستگار شبی . تازه د ستی معلوم ن  یزی: هنوز که چ
 بهش. دمی رفتو آمد  که بهتر بشناسمش جواب م

 گفت .  زد یتوش موج م تیکه عصبان ییبا صدا یعل

باهاش رفت و امد داشته   یه  یخوا یم دشیشناسیهنوز نم یوقت نی کنیم  خودی: شما ب
 .یباش

 باال افتاده جواب دادم  یتو شک رفته و ابروها   یحالت با

 .  گهیکه بشناسمش د کنمی: خوب رفت و آمد م

بلند   یو به طرف کالس رفت . و در همون حالم با صدا  دیو کش یآروم دست عل اریسام
 صحبت کرد  

 . ادیی االن استاد م ن ی: خانوما عجله کن

  گهینم یزی که به عشق آرام خانومش چ  میبا استاد فرهمند کالس دار ستی: مهم ن زهرا
 و خودش غش رفت از خنده  
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  یام  با نگاه عصبگفتم و منم راه افتادم طرف سالن که نگ  شیا  هیبهش کردم و  ینگاه
 در اروم کردنش داشت .  یسع اری و سام  دیکشیم   قیعم ینفسها  تی موند با عصبان یعل

 

   ایاهه . کوتاه ب یعل میبر ای: ب

   دیکش رونیدستشو ب یگرفت و با خودش خواست بکشه که عل دستشو 

 روشن کنم   نو یا  فی: نه بزار من تکل

؟ زهرا هم کنارم    یچ یعنینو روشن کنه ؟ م فیترس چشام گنده شد . با من بود ؟ تکل از 
به طرفم اومد و   یبود چون اصال نگاش نکردم . عل یتو چه اوضاع دونمینم ی ول  ستادی ا

 برام تکون داد . دی انگشت اشاره شو به عنوان تهد

  یحرکت هیاونم  یخوش نشون بد  یاستاده رو  نی به حالت به ا  یبه حالت آرام . وا  ی: وا 
 گفتم ؟  یچ یدیبچه پرو هست شن ی بزنه . به اندازه کاف

فقط نگاش کردم. خوب برام   یبا تحکم جمله آخرشو گفت که بدون اعتراض نیهمچ
 زهرا در اومد   یبود حرکتش . صدا  بیعج

 ....  ی؟ اصال به تو چه ربط یزن یداد م یچ ی : برا

 بلند تر شد . یعل یصدا 

 ه . ندار ی: تو ساکت بمون . به تو ربط

 طرفم .   برگشت 

 ارام ؟  یدی: فهم

به  یکوتاه اومد . دست  یچشمام که پر اشک شده بود . کم  دنیبا د یکردم . عل بغض
صورتم نگه داشت .   یاورد و روبه رو  نی و دوباره نگام کرد . سرش و پا  دیموهاش کش
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 یلیخ  ی صورتم نگاه کرد .نفسشو فوت کرد تو صورتم . با صدا یقشنگ به تمام اجزا 
 گفت  یاروم

. اصال دوست ندارم دور و برت باشه . هوم ؟ اصال هم دوست   گمی : به خاطر خودت م
 من نه ؟  یوقت آرام ؟ حداقل جلو  چینکن . ه هیشه . پس گر یندارم چشمات اشک 

و من مسخ    دیبه طرف سالن کش منو گرفت و  نیتکون داد و قد راست کرد لبه آست  یسر
براش   یمن از ک  دمینفهم یمسخ حرفاش بودم که حت  نقدریشدم . ا  یشده دنبالش راه

 بهم زور گفت . یشدم و اون از ک یآرام خال

. فکر کنم از   میشد و در زد و ما وارد شد  دهیکش  یمانتوم تا دم کالس از طرف عل  نیآست
گفت و اندازه   یول نکرد و بعد با اجازه ا   دیند قصد بود که تا استاد مانتوم و تو دستش

و ول کرد و نشست و منم باالاجبار در کنارش جا    نمیشدم و بعد آست  دهیدو قدم باز کش
و زهرا هم بدو بدو خودشونو رسوندن و    اریفاصله . سام یصندل کی شدم البته با  ریگ

که   قهی دق ۵ دیشا سر جاشون نشستند . و کالس بعد از سکوت  یعذر خواه  هیبعد از 
دارم . که اصال   شیدر پ یروز بد کردمیبود دوباره شروع شد .  حس م رینفس گ یحساب

 شروع شد. یاستاد و عل  یهم اشتباه نبود چون دوئل چشم

کالس تموم شد و   ی. وقت دم یبهم چپ نگاه کردن که من ار نگاهشون بهم ترس نقدریا
 استاد اومد   یجمع کنم که صدا  المویگفت .اومدم بلند شم و وسا  د یاستاد خسته نباش

 کارتون دارم . دیداشته باش فیلحظه تشر  هی  ی: خانوم شاکر

 : بله چشم 

 : بله و بال   یعل

 شد .  کم یگفت و نزد  آروم

خوب راحتو بکش و برو .   . مثل دختر یبر رونیامروز سالم از در دانشگاه ب یخوا ی: اگه م
 هم به حرفاش نداشته باش  یتوجه ا 
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 ؟   یاحمد  ی: اخه استادمونه آقا 

 به لباش اومد .  یلبخند

 ؟  یاحمد   ی: آقا

 ؟   یاحمد  یاقا  میدار ی؟ من و شما با هم نسبت ی: پس چ

 ی عل یگفتم ول دیبار با تاک  نیا

   گرید  یلبخند باز 

   میکنیم  دای: اونم پ

 زد .  یچشمک

 .   ارمیی : تو نگران نباش .تو رو از دست همه در م

 اومد و مقابل صورتم قرار گرفت .   نی شد چشماش . سرش پا یطوفان یلحظه ا  یبرا 

 دارم بچه. ادیکه باهات خورده حساب ز  یو تو . من مونمی: اونوقت من م

 جمع کنه .  الشویو باال کرد تا وسا  سرش

 ؟   یاومده خانوم شاکر  شیپ ی: مشکل

 .  ستی ن یزیه استاد چ: ن

 .  نیار یب فی : تشر

 قرار گرفتم . زشیم کنار

 تا خلوت شه .  نی : چند لحظه صبر کن

نداشتم . خدا رو شکر که   یچاره ا  یول  کردمیچند نفر و رو خودم حس م   نیسنگ  نگاه
  نمشونی بینم  دیو من حداقل تا بعد از ع  رنیکالس ندارن و م  نیبعد از ا اریو سام یعل
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بابت   نی ندارن و من چقدر از ا  ی ا  گهید زینامه چ انیپا  کی .چون اونا بجز دو کتاب و 
 . تو حس و حال خودم بودم که   کنمیخدا رو شکر م

 ؟   نیخوب هست ی: خوب خانوم شاکر 

 لبخند بزنم .   ینداده در برابر هر کس ادیابروهام نشست . آرادم بهم  نیب یاخم

 بود استاد ؟  ی : ممنون . امر

 مزاحم  خانواده بشم .  ریامر خ  یبرا  رمیازتون اجازه بگ  خواستمیام.... راستش م :

 سرم اومد    دمیترسیم یزیمن از چ  یقلبم باال رفت . خدا  ضربان 

 استاد من ....  ی: ول

 و بعد ...   میاول با هم اشنا ش میتونی: ما م

 من صحبتشو قطع کردم .  ندفعهیا

 . من اصال قصد ازدواج ندارم   ستیحرفا ن  نیاستاد اصال بحث ا   ی: ول

 و نشون داد  رونیابروهاش اومد و با چشم و ابرو ب نیب یاخم

 وسطه ؟  یا  گهی: بحث کس د 

 تکون دادم و همراهش گفتم   یسر

کرد سوتفاهم شده . وگر نه   یکار  نی. امروز بحثمون شد که همچ ستیطور ن نی : اصال ا
 .  ستی ما ن نیب یچی... ه

 صبر کنم    تونمی م م: من باز 

 نداشته باشه . یریکه رو نمره هام تاث دوارمیام ی: متاسفم استاد .ول 

 به لحنم زد   یلبخند
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 . دی شاگرد خوب من هست شهی. شما هم وفتهی نم یاتفاق نیوقت همچ چی: نه ه

 : ممنون استاد  

فرستادم    رونیرفتم و نفسمو راحت ب رونیب یاحترام خم کردم و با ، با اجازه ا  یبرا  یسر
بر عکس انتظارم هر سه   ی خونه ول ایسر کالس   ای هر سه رفته باشن .  کردمی. فکر م

معلوم بود  .  یکه حساب یبا حس کنجکاو  یکینگران ،  یکی؛  یعصب ی کیمنتظرم بودن .  
روبه   یبود و زهرا صندل یپاش رو صندل نی پا ار یو سام ودنشسته ب  یصندل  یباال یعل
. و به   دیپر نی پا یواز صندل د یمنو د  یعل امیب نی که خواستم از پله پا  نی. هم شی رو

در   شم؟ی؟ چرا الل م  گمینم ی چیساکتم . ه نقدریطرفم پا تند کرد .چرا  من در برابرش ا
 گفت   یبلند  یو با صدا  د ی کنارم رس یا  هیثان

 گفت بهت ؟  ی: چ

 گفت    عیاومدم دهن واکنم زهرا سر  تا

 کرد اره ؟  ی: ازت خواستگار

 خواستم جواب بدم که   باز 

  نشونمی بگه . مادرشو به عزاش م یزیچ نی: غلط کرده بخواد همچ

 خواستم حرف بزنم  باز 

 یز یو چ یاروم بمون چته تو . نه به اون موقع که ساکت بود  ی بابا عل ی: ا  اریسام
   یری تند م ینه به االن که دار یگفتینم

سر و صدا از کنارشون گذشتم و    یکه من اروم و ب کردنیاشتن بحث مطور د  نیهم  نایا
 از دستشون . شمی راحت م دیرفتم . امروزم بگذره تا  بعد ع میبه کالس بعد

  ******* 

 یعل
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که   میبحث کرد  نقدریبودم هم از دست آرام و هم از دست خودمون . ا  یعصب یلیخ
رفت و دستمون تو پوست گردو موند و چون جلسه اخر سال و داشتم   یارام ک دمینفهم

ازش   دیگرفتم من حتما با  ممویتصم ی. ول  دم ید یارام و نم  گهیو د  رفتمیم  دیبا
. من تو   نهیتا ازم بقاپن . اره هم مونمی. نم دمینم یکنم . من آراممو به کس یخواستگار

 .   شمیداماد م دیع

 ******* 

که بهتر فکر   کردیم حتمینص یمامان که ه  یتلفن نشسته بودم و به صحبتا  شیپ منتظر
زنگ تلفن  بود که آراد زنگ بزنه و   ش ی. فقط حواسم پ دادمیکنم و ازدواج کنم گوش نم

و من دلم    ستی باره که آراد کنارمون ن نیاول نی و ا   دهیدراره . آخه فردا ع یمنو از دلتنگ
 تنگه براش . 

 برش داشتم .  عیخورد سر که تلفن زنگ  نیهم

 :الو آراد ؟ 

 ؟  ی شاکر ی : سالم خانوم . منزل آقا

   دی : بله بفرما

 : دخترم مامانت هستن؟ 

 خدمتتون باشه   ی: بله گوش

باال   یکه شونه ا هیو صدا کردم و مامانم خودشو به تلفن رسوند با چشم گفت ک مامان
 که آراد نبود .  نهیکار داره فقط مهم ا  ی و چ  هیکه ک ستیانداختم . اصال مهم ن

مامان صحبتاش تموم شد با لبخند بهم نگاه کرد . منم سرم و خم کردم و    نکهیاز ا بعد
 نبود . دوباره به مامان نگاه کردم .  یزیچ یبه خودم کردم . ول ینگاه

 ؟  یکنینگاه م ی: وا مامان چرا اون طور
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 . ادیی اه براش خواستگار مکه دخترم خانوم شده و راه به ر نمیبی: م

 ؟ ی گیرو م دونهی  نیا  ی: وا مامان

 کرد .  یپسرش خواستگار یبود . تو رو برا  تی جان . مامان همکالس زی: نه عز

 ؟  ی ؟ کدوم همکالس می : مامان ...همکالس

   یاحمد   ی: آقا

 که شونه هام افتاد و از تعجب چشام گرد شد .   دمیخودم فهم قشنگ

 ؟   یاحمد ی: عل

 از کجا بدونم    کشوین اسم کوچ: وا م

 بهم زد   یچشمک

 ؟  یداد ی م یجواب منف یکیبه اون   نی : کلک به خاطر هم

 تو اخه.  یگ ی م ی:نه مامان . چ

و    نانیاطم  یو برداشتم و برا   یگوش عی لحظه تلفن زنگ خورد و من باز تند و سر  همون
 فقط الو گفتم   رمی مثل دفعه قبل اشتباه نگ  نکهیا

 خوشگلم  ی: به سالم آبج

 تو ؟    ی. خوب یزنگ زد ری د  یی: سالم عشقم . سالم عمرم  . کجا

 دل؟  زیعز  یکرد   دیع دی؟ خر  ی: آره فدات شم . تو خوب

  دادی. بعدشم بدون تو مزه نم گهیاصرار کرد نرفتم . لباس داشتم د  ی: نه مامان هر چ
 برم . خوامینم

 یآج گهینکن د تی : عه آرام اذ
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 ؟  یداداش ی.راست گهید خوامی؟ نم  هیچ تی : اذ

قبل   یمامان با چشم و ابرو بهم  بفهمونه که حرف نزنم و مثل خواستگار نکهیقبل ا  و
 من دهانم و باز کردم   چونمیآراد و بپ

 : جانم عمر داداش. 

 ؟  میبود اون پسره همکالس ی: عل

 : خوب ؟ 

  یخواستگار ی: االن مامانش زنگ زد برا 

 پشت تلفن شد  یسکوت

 ؟   ی: الو داداش

 ؟  ی: جان داداش . آرام 

 :جانم ؟ 

 آره ؟  گهی د یگی اونجا بشه تو بهم م  یزی: هر چ

 من بودم که سکوت کردم    حاال

 داداش  زی: آرام ؟ عز 

 بهت نگفتم  ویز یچ هی: 

و از  یزیچ   دونستمیجه نکردم . من نمتو دادیدست تکون م یاصال هم به مامان که ه و
 کنم . یآراد مخف

 داداش ؟  زیعز  وی: چ

برام خواستگار اومد . نشستن و حرف زدن و رفتن . منم هنوز جواب   شی: چند روز پ
 ندادم بهش.
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  یحساس بود و حت یلی.آراد رو ازدواج من خ  هینفساش معلوم بود که عصب یصدا  از 
ماه دو   ک ی خواهرم . و االن از نبودش در  یواستگارادخینداره ب اقتیل  یهر کس گفتیم

   دیچیپ یبمش تو گوش یبود . صدا  نیبراش سنگ نی خواستگار اومد و ا

 . کری وبزار رو اسپ ی:گوش

به مامان انداختم که سرشو تو دستاش گرفته بود و   یکار و کردم و نگاه نیهم عی سر مم
 کار کنه . یچ دونستینم یاز کالفگ

 : سالم مامان  

 انداخت    یبه من و بعد به گوش یصداش سرشو بلند کرد و اول نگاه دنیباشن مامان

 پسرم   ی: سالم مادر . خوب

 : من خوبم . اونجا چه خبره مامان ؟ 

 ساده هست .  ی خواستگار هی زمیکه عز  ستین ی: خبر

 بلند تر از حد معمول شد  ینتونست صداش و اروم نگه داره و کم آراد

شما ؟ آرام   نیکنیم  نیکار دار یماه . چ هیاونجا مامان . فقط    ستمیماهه که ن  هی: فقط  
بکشه . زوده فکرش   ی. زوده سخت یتو مشکالت زندگ وفتهی هنوز بچه هست . زوده ب

تو   نای دیخواستگار راه نم گه یکارو . د  نیا نیباشه . زوده مامان نکن زای چ نیمشغول ا 
 . امیخونه تا من ب

  ستین یبیعج  زی چ رهی و م ادییکه دختر داره تو خونه خواستگار م  یکه مادر . کس شهی: نم
 که. 

. بلند  امهیود آرام که برام دن. به جان خ  امایی بمونم . وگر نه م نجای: مامان بزار  راحت ا
 .  امای م شمیم

 گفت . یبا ناراحت مامان
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 بشه نکن مادر .  یکه چ  یرها کن ویهمه چ  یخوایکارو . م ن ی: نه مادر . نکن ا 

سرم خراب شد    یرو ایکنه و بعد دن  ستی بود ا کی اومد که قلبم نزد  ییلحظه صدا   همون
بحث   نایبرام مهم نبود که ا  گهیبود . من د  مارستانیتو ب یکردن دکتر چیپ ی. صدا صدا 

 و با تته پته صحبت کردم .   دمی و بحثشونم در مورد منه . وسط حرف آراد پر کننیم

 : آراد ؟ 

 .  ی: جانم آرام

 بود .  یچ ی؟ اون صدا   یی: ت تو ک کجا

  کرد . صدام ختنی.  اشکم شروع به ر کردی م کی که منو به مرگ نزد ی شد. سکوت سکوت 
 پر از ناله بود .

 ؟ آراد ؟   ی؟ تو اصال  چرا رفت یکنیکار م  یچ مارستانیآراد ؟ تو ب یی: راستشو بگو . کجا

 داد زدم   گهیو اخر و د  آراد

 .  یبه خدا . من حالم خوبه آرام ستین یزیدلم . چ ز ی: آروم باش عز

   اوردمیو کلمه دروغ نگو و به زبان م کردمیفقط هق هق م  من

ارومت کنم عشقم . من خاک بر   تونمینم نجایبا خودت آرام . من از ا یور: نکن اون ط 
 هق هق نکن آرام .  ینکن .اون طور هیکار کنم ارام گر  یسر االن چ

. دست خودم نبود   دمیفهمینم یزی . چ زدمیو خودم و م  زدمیطرف مامان . داد م  برگشتم
 کسم بود . نیتر  زی آراد عز

  نیو بهم نگفت نی دونستی؟م   ضهیکه آراد مر نی دونستیاره ؟ م نیدونستی: همه تون م
 ؟اره مامان ؟ 

 داد آراد اومد   یصدا  باز 
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بار   هیکه به جهنم .  ضم ی. مر  امیوم کنمیو ول م ی من خرما آرام . خر بشم همه چ نی: بب
کن که تا فردا صبح نشده کنارت باشم . به جهنم که حالم خوب   هی گر  یطور نیا  گهید
  زمی ریارام به جان خودت من بهم م یشنو یمن . م  زنمیرو بهم م ایه خاطر تو دن. ب ستین

 دونه اشکت .   هی  یبه فدا ای.دن

آراد هم    دونستمی و م  شنومی و من نم زنهی که مامان حرف م دمیدی. م ومدیباال نم نفسم
  گریشدم و د یشد . گوشام پر شد . خال نی. سرم سنگ شنوم یو من نم  زنهیداره حرف م

 چیه

  ****** 

بودم و سرم به دستم بود . سرم و تکون دادم و به   مارستانی چشامو باز کردم تو ب یوقت
نه .   ایخوابه  دونستمیتخت گذاشته . نم یکه سرشو رو  دم یچپ نگاه کردم و مامان و د 

. هنوز به مامان نگاه   زدمی حتما باهاش حرف م  دی. با خواستمیاالن من آراد و م  یول
که   نیوارد شدن . بابا هم  زدنی با همراه دکتر که آروم حرف م ابا که در باز شد و ب کردمیم

 با غم زد . یچشمش به من خورد لبخند 

 بابا ؟  ی : دخترم به هوش اومد

 تکون دادم . دکتر طرفم اومد و نبضمو گرفت   یسر

 .  یدختر نازک نارنج ی. چطور ادی االنا به هوش م  گهی: گفتم که د

آرادم بود . سرم و طرف بابا   ی االن ماجرا ی. درسته من لوس بودم ول کردنی درکم نم نایا
 کردم و جواب دکتر و ندادم . 

 .  ییبابا ترکهیبه آراد باهاش حرف بزنم . دلم داره م یزنگ بزن شهی: م

 نگام کرد  ن یغمگ بابا

 .  یآرامم . تو تحملشو ندار  یتو بدون م یخواستینم نهیهم ی : برا

 بلند شد  شیگر   یشده بود صدا داریب یک  دونمیکه نم مامان
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  ایتو سرم .ناراحت تو باشم  زمی بر یکار کنم مادر . چه خاک  ی: من االن با شما دو تا چ
و    پرسهیو حالتو م   زنهیبار زنگ م هی  قهیآراد و که هر پنج دق ای داداشت . تو رو آروم کنم 

 رفته .  ادشی ودشو خ

زنگ تلفنش بلند شد . و من مطمعن بودم که    یحرفش تمام نشده بود که صدا  هنوز 
 زیخ میکه مامان خواست جواب بده ن نیآراد پشت خط هست و نگران حال من . هم

 و ازش گرفتم .   یشدم و گوش

 ؟   ی: الو آراد ؟ داداش

 .دیبه گوش منم رس دیکه آراد کش یراحت نفس

 .حالت خوبه ؟  ی. جان داداش یآرام ی: تو که منوکشت

   ختیر ی اشکم رو تخت م یها   قطره

 ؟ یدرمانت ؟ هان داداش ی اونجا برا  یشده که رفت تی ؟ چ ی. تو خوب ی: خوبم داداش

  فی. خودم ماجرا رو تعر  زمیعز گمیو برات م ینکن . خودم همه چ ه ی: فدات شم من گر 
  دمیمامان و شن  ونیش یا آرام حالت بد شد و صدا تو فقط اروم باش . به خد کنمیم

  شتیاالن پ نی هم یپرواز نبود . برا  یول  امیامشب ب خواستمی.م شدمیم ونهی داشتم د
 . زمیعز  ستمین

  یا  یقربونت بشم . بمون خوب شو دردت به جونم . ول ای. ن یداداش یا یب خوامی: نم
دردو   یچطور یی. تو تنها شدمی م کی دردت و باهات شر  مومدمیباهات م یگفتیکاش م

 قربونت بشم من .    یتحمل کرد 

قشنگم . داداش   یفدات شم . بهت نگفتم که تو مثل االنت نش یدرد بکش  دی: تو نبا 
تحمل کنم قربون چشات   تونمینم یطور نی. ا  رمای می. من م گهینکن د هیفدات شه گر 

 شم .

   کردیباز صورتمو پر م یتند اشکام و پاک کردم ول تند
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تو خوب شو خو .؟ خوب شوو برگرد .   کنمینم هیگر  گهی پاکش کردم . د نیبب ی: نه داداش
 . یباش . باش که دلم قرص باشه داداش شمیپ شهیهم یبرگرد و برا 

 داداش قربونت بشه . نیدختر خوب . آفر نینکن . آفر هی: باشه گلم باشه قشنگم . تو گر

.  میداداش یبغض صدا  یبرا  رمی میآرادم پر از بغض بود . پر از درد.آخ که من م یصدا 
شدم .مامان که بدتر از   هیو خاموش کردم . تازه متوجه بق  یکرد و گوش یخدا حافظ یوقت

. بابا که شونه هاش خم شده بود و از اون مرد   دیلرز یو شونه هاش م  کردیم  هیمن گر
  شدیبود امشب . تموم م ی. چه شب کردی متاسف نگامون م که  ینبود و دکتر یر خبرمقتد

بگذرون . و   ریخودت به خ گرو ی د یامشبو شبها   ای تموم شه ؟ خدا شهی م گمی ؟ امشبو م
 دارم. شرویهم در پ  یسخت تر  یروزا دونستمیمن چه م

 ********* 

 

 

 یعل

فکر کردم و   یشدم و کل ی. اون روز در دانشگاه که عصب گذرونمیو دارم م یخوب ی روزا چه
عشقم برم . بعد از دو روز که با خودم   یکه هر چه زودتر به خواستگار  دمیرس جهیبه نت

زدم و باهاش صحبت کردم   ا ی به مامان بگم . دل و به در تونستمیدو به شک بودم و نم
شام بحث وباز کرد   زیم  یشب رو موضوع استقبال کرد .  نیاز ا انو بر خالف انتظارم مام

و به بابا گفت و اونم خوشحال شد .فردا همون روز مامان به خونه آرام تماس گرفت و  
.  گنجمی گذاشت و من االن تو پوست خودم نم گهیدو شب د  یو برا  یقرار خواستگار

  هیباد خوندم که مورد خنده بق کبشکن زدم و قر دادم و مبار  نقدریدو روز و ا  یکی  نیا
و پرو نثارم کردن که حد نداشت هر چند خواهرم که از  دنیبرام خند نقدریقرار گرفتم . ا

مطمعنم که  دادیخوشحال بود و پا به پام قر م م یهم از خوشحال کترهیسال کوچ  هیآرام 
 . من مطمعنم . شنیهم م  یبرا  یخوب یفاطمه و آرام دوستا 
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چرا . خدا کنه  دونمینم یخوشحال شد . فقط دلهره دارم ول یلیگفتم و اونم خ اری سام به
و با هم تو    رمی تر از جانم و بگ زیراحت دست عز  الیبگذره و من بتونم با خ ریبه خ

. کنمیارزوهام م یبرا  یکوچک شده ارزوم و من هر کار  یزا یچ ن ی.ا  میبگرد ابونیخ
خودم چشمک زدم .من امروز  ی نگاه کردم و برا نهیتنم کردم . تو ا  یتازه داماد  یلباسا 

 شل شد .   شمی و باز ن  شمیداماد م

 

 ********* 

مرخص شدم و به   روز ی. د کردمیفکر م زیو همه چ  زیچ  چیاتاقم نشسته بودم و به ه تو
  زیچ هی  کنمیو هم ندارم . حس م  یحرف زدن با کس  ینا یمن حت یول م یخونه اومد

 کرده . در به صدا در اومد   ریگنده تو گلوم گ

 : بله ؟

 سرش و تو اورد   مامان

 : آرام ؟ مامان ؟ 

 براش تکون دادم . مامان جلو اومد و سرم و تو اغوشش گرفت   یسر

 با خودت .  یطور  نیمامان . نکن ا    نمینب یطور  نیبرات و تو رو ا ری: بم

 : خوبم مامان . 

.   یتو روشن شه . تو ازدواج کن فی خدا تکل دی. به ام می. ما هم غصه دار می: ما هم نگران
 . میگرد یو باهاش بر م  میری آراد که تنها نمونه . م شیپ میر یمن و بابات هم م

 گفتم یاروم  یصدا با

 کنه   دشی باشه تا انتخابش کنه . تا  دی مامان . آراد هم با کنمیازدواج نم ادی: من تا آراد ن
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  یکنی. چرا دست دست م شی شناسی. م زمیعز تهیپسره که هم کالس  نیان . ا :  مامان ج
 داداشت .   شیپ می تو . جواب و بهش بده . بزار ما هم بر 

 ؟   می.هان مامان ؟ با هم بر میر ی: خوب ...خوب با هم  م

مادر   م ی. ما دار کشهیبدن چند ماه طول م زای. تا بهت بخوان و  شهیدلم نم زی: نه عز
 تنهاس مادر . بی. بچم تو کشور غر میزود خودمونو بهش برسون میتونی جان . م

کردن . مامان هم جونش به جون اراد بسته بود . اشک منم   هیبعد شروع کرد به گر و
 .  ختیر یم

 ؟   یطور  نی. خوبه ا نیا یو ب  نیشما بر مونمی. م مونمی : خوب من خونه م

ردم . مامان صورتمو تو دستاش گرفت و اشکامو پاک  و کج کردم و به مامان نگاه ک  سرم
 کرد .  

. تو   شهی که تو رو تنها بزارم برم.مگه م ستیارام . رمان و داستان ن ه ییواقع  یزندگ نی: ا
مامان جان .همون داداشت که   یگی م یرو تنها بزارم که داداشت که مرده تنها نمونه . چ

 . میتو رو تنها بزار  ارهیپدر مونو در م

 مامان و گرفتم تو دستم .   یدستا 

 داداشم ؟ اره مامان ؟  شیپ یبر یتنها راه حلش ازدواج منه ؟ که بتون یعنی: 

 سرش و تکون داد . یهم نگران به چشمام نگاه کرد . بعد از مکث مامان

  سپارمتی م  یکنشوهر  یاخه بزارمتو  برم . ول یک  دیکه تنهات بزارم مادر . به ام تونمی:نم
 هست حواسش به دخترم باشه .  یراحته کس المی . خ رمیدستشو و م

االن بدون آراد عقد کنم ؟ آراد   خوردمی: اخه بدون داداش مامان ؟ من بدون آراد آبم نم
؟    یاشکشو درار نمیدستمو بزاره تو دستش و براش شاخه و شونه بکشه که نب ینباشه ک

  کنمیدستتو قلم م نیو بگه . بب  رهی شو بگ قهینشب آراد بود. او نیا می مامان همش فانتز 
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  یدونیم  یشه . مامان یاگه چشاش اشک ارمی. چشماتو در  م هاگه دستت روش بلند ش
 ؟  یدونی؟ مامان نم امهیکه آراد دن

  یهم برا  یتالش چیو ه ختیر یاشکام م  زدمیکه م  ی.با هر حرف کردمیهق هق م گهید
 . کردمیپاک کردنش نم

چپ چپ نگاش کنه که رنگ و روش زرد شه . داداش   نیهمچ ی: اصال شب خاستگار
داداشم  . قربون قد و   یبرا  رمیکاراش . براش خط و نشون بکشه و من بم نیهو ا 

  نی. مامان من همه ا  کنهی. برادرانه خرجم م دهیبه خرج م رت یمن غ  یباالش برم که برا 
کنار   زمی با نبود عز ی؟ چه جور  امیآراد کنار ب دبا نبو یجور یکار کنم ؟ چ یآرزوهام و چ

 ؟ تو بگو مامان ؟   امیب

و قربون صدقم    کردیمنو پاک م  یبا تمام حس مادرانه اش اشکا یروان بود . ول اشکاش
.   یکه تو دل مامان هم پر از غمه ، پراز نگران دونستمینکنم . من م هیتا من گر  رفتیم

 بود سر مون اومد اخه .  ییچه بال  نیا  ا یخدا 

  یبره . نگاه رونیدادن بلند شد تا از اتاقم ب ی حرف زدن و دلدار  یبعد از کم مامان
دل پر   هی . من و   امی رفت .من موندم و خودم . من و تنها رونیدوباره بهم انداخت و ب

ن  او  یبرادرم خواهرانه خرج کنم وقت  یبرا دیجور وا جور . من با  ی از غم . من و فکرا
 ی. من امشب به عل نهیانجام بدم . اره هم یکار  دبراشیبا نم. م  کنهیبرادرانه خرج م
  ی. ول شهی از دستم ناراحت م دونمی. م شهیم یآراد عصبان  دونمی. م دمیجواب مثبت م

 بهشون کمک کنم .  دی. من با ستیو اون تنها ن  ششیپ رنی مامان و بابا م  یطور  نیا

لباس و مرتب کردن خودم    ضی دوش گرفتم و بعد از تعو شدم و به حموم رفتم .  بلند
فرصت نکرد بهم   یحت یشد و کس یکیزنگ در  یرفتنم باصدا  نی رفتم . که پا نی پا

 ینگاه کنه . به طرف در رفتن تا از مهمونا استقبال کنن و منم چون حال درست و حساب
 .  منداشتم خودم و به آشپز خونه رسوند

که چقدر گرم گرفتن . انگار    ومدی مامان و بابا با مهمونا م  یسالم و  احوال پرس  یصدا 
 .   شناسنیهم و م هیعمر 
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 شد و حواسمو جمع کردم . زیگوشام ت  دز یکه حرف م یخانوم یصدا با

که گل و به شما نداد    نیدی. د رهیگل و از دست پسرم بگ ادیب خوادیعروس نازم نم  نی: ا
. 

آب  یدسته گل  هی یاحمد  یعل  یکه آقا دونستمی و من م  دنیحرفش همه خند نی ا با
و   دیبه گوشم رس کردیدعوت م ییرا ی و منو به پذ گفتیمادرم که اسمم و م یداد. صدا 

 سالم کردم .  یآروم یلیخ یرفتم . با صدا  ییرا ی من چادرم و مرتب کردم و به طرف پذ 

 : سالم  

 ماهت مادر    ی: سالم به رو

  نیهمچ یهم سن و سال مادرم ول یو باال گرفتم و به صاحب صدا نگاه کردم  زن سرم
 داشت  و لبخند به لب . یو چه نگاه مهربان  یوفتادی ژله م ادی بود که در نگاه اول  یتوپول

برادرم   ی. و چقدر جا  دیبار یم  شی و من از لپام  آت کردنیسر پا بودن و به ما نگاه م همه
   دیمادرش به گوشم رس  یبود . باز صدا  یکه آرومم کنه خال

گل و تو دستش محکم گرفته . انگار   نیجان . همچ یعل یهست  ی: پس معطل چ
 ده . برو بده به عروست .بدز  یکس خوادیم

خورد که دو قدم به طرفم برداشت . صورت اونم    یو من نگاهم به عل دنیهمه خند باز 
 بود. دستاشو جلو آورد  یزیر یهم عرقا  شم یشونیکه پ یکمتر از من نبود در حال

   دی : بفرما

 بلند شد  یدختر یبار صدا  نیگلم و آروم ازش گرفتم . و ا  منم

.  یدر ست کن یکیرمانت یصحنه    یخوا یگفتم حتما م یگل و به مامانش نداد ی: وقت
 .  دی و بفرما  یطور راحت دست جلو برد  نیبعد هم
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همه   دنیو خند  دمیو د یدست دست کردن عل  یلب به دندون گرفتم تا نخندم ول  من
 رو .

 و    دندیهمه خند یبه دختر فرستاد که دختر ساکت شد ول   ینگاه خشن هی یعل

  نی بود برام ا بی و من چقدرعج میهمه رو به نشستن دعوت کرد و همه نشست مانما 
خانواده همش خنده بود.   نی برگزار شد و با ا یجد  یلی. دفعه قبل خ یمراسم خاستگار

 کن . ریخودت ختم به خ ا یخدا 

از مامان و بابا    یمادر عل ی الک ی و بحثا  گهیاز معارفه خانواده و شناخت از همد بعد
.بعد از اجازه گرفتن از پدر و مادر هر دو بلند  میبا هم صحبت کن  یخواست که من و عل 

  میکرد یکه اصوال بهار و تابستون ازشش استفاده م  یتخت  یو رو میرفت اطیو به ح میشد
 .   مینشست

. و   ندشیبه حرف اومد و از خودش گفت . از کارش . از آ یام ام کردن عل یاز کم بعد
که  یخواهر عل  یحرف زدم و بعد از صدا  یکمی. منم   هییهدفش از ازدواج چ نکهیا

بلند  کردیفاطمه نام داشت و تو معارفه شناختمش که ما رو دعوت به داخل رفتن م
  یبر رو  ییبا ی خوشحال بودن و لبخند ز  مه. چقدر ه  میو به داخل خونه رفت میشد

  خواستی پر بود .چقدر االن دلم آراد و م شتریب گه یمن دلم از هر روز د  یلباشون بود ول
  یراحت نیبه ا  گهینگاه کنه تا لبخندش کم رنگ بشه و د  یاخم و جذبه به عل یکه با کم

 .  گهیباشه د دیبد باشه نه ؟ فقط جذبه برادر زن با نکهینخنده . نه ا

بلند شدن   یو ک دنیشن یگفتن و چ یچ دمیخودم قرق بودم که نفهم االتی تو خ  نقدریا
 که برن .

کردم و   شون یو بدرقه تا دم در همراه  یخداحافظ یبلند شدم و برا   هیبه طبع از بق منم
  ن یا جهی تا جواب و بپرسه نت زنهیزنگ م گهیکه چند روز د نی بر ا یصحبت اخر مادر عل 

 که متوجه نبودم شدم   یصحبت

  ******** 
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  دین رس داد آراد همه جا رو پر کرد و اخرش به گوش م یصدا 

.نه  رانی ؟ فقط من پام برسه به ا  یجواب مثبت بد یکنیآرام . تو غلط م یکنی: تو غلط م
خودت سر خود   یمن . برا  ارمیسرت ب  ییبال هیچرا برسه ؟ دعا کن نرسه ؟ دعا کن وگرنه 

 ؟ اره ؟ بدون من آرام ؟ بدون من ؟   یجواب مثبت بد یخوا ی؟م یشد

 .   میداداش ی من برا  رمیبم یحرفش صداش بغض داشت . اله  یچقدر اخرا و

  هی؟ خوب پسره خوب  یکنیم دادیتو اخه ؟ چرا داد و ب یکنیم  یطور نی : مامان جان چرا ا
ما هم   کنهیازدواج م  نیا  دهی. خوب جواب مثبت م شناسدشی. م شهی.هم دانشگاه

 بده ؟  نی تو . ا  شیپ میا یم

  شیراض نجایا  نیای ب نکهیا  یکار شماست ؟  برا دونمیاره ؟ من م نی: شما مجبورش کرد 
 ؟  نی کرد

 داد آراد بلند شد . ـــــباز 

منه نره خر ؟    شیپ یا ی؟ که ب ی شوهرش بد  عیمامان ؟ که سر  یطور  نی؟ ا   یطور نی: ا
بدون من   ادییاون طفل معصوم ؟ اصال .. اصال دلتون م  ای دارم  از ی بهت ن شتریمن ب

اون روز دق   نجایخواهرم ؟ من ا دونهی  یکیبراش ؟ من نباشم تو جشن  نیر یجشن بگ
دخترت .تنهاش نذار .  شی مامان . بمون پ نیا ی. ن نیا یب خوامیکه مادرمن ؟ نم کنمیم

 . منه ، تنهاش نذار مامان  دونهی یکیمامان آرام لوسه ، آرام  

از بغض   کردمی. منم هق هق م کردمی م هیپر بغضش اومد . منم گر  ینفسا  یبعد صدا و
 اشکاش و پاک کرد و دوباره حرف زد . یبرادرم . مامان با پر روسر

از نگاش    ی؟ مگه نگفت هیپسر خوب ی. مگه نگفت یکرد قیدربارش تحق ی: خودت گفت
 مادر ؟   یگیم  یآرام و دوست داره ؟ پس چ دمیفهم

که   دنی . تندتند جواب نم دن یشوهر نم یطور  نیمادر من .دختر و ا  نهی: تموم حرفم ا 
.  ارنیدلشون خواست سرش ب ییبعد بگن چقدر هولن و دختره تنهاست و هر بال

 مامان . شهیم  بیغر  یطور نیدخترت ا 
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  هیمشکلمون چ گمی و م کنمیحبت م؟ با مادرش ص  نیمادر ؟ خانواده خوب شهی: نم
 مارو مادرم . اونم مادره . درک داره . فهمنی؟م

حرف زدن مامان بالخره تماس و قطع کردن و من دلم لک زد که آراد نازمو   یاز کل بعد
 دلم تنگش بود؟  یبکشه و قربون صدقم بره . مگه من مقصرم وقت

ناراحت شد . هم حق و   یلیکرد . بابا خ ف یبابا تعر  یماجرا رو مامان برا   یاومد ووقت بابا
از جاش بلند شد و   ی. وقت دیرسیبه ذهنش نم یا  گهیو هم راه حل د   دادیبه آراد م

و ارومش    زنمیتلفن و برداشت و به اتاقش رفت و قبلش گفت خودم باهاش حرف م
و امان از دل من    رهی گیاروم م  یفقط کم یکم  آرادو   شهیکه موفق م دونستمیم کنمیم

 هست بتونه منم اروم کنه ؟؟   ی.کس

  کی و نه از تبر  دمیفهم ی زیچ  لیل تحو روز مثل برق و باد گذشت و من نه از سا سه
مامان   یصدا  یول زدمی م جیگ  یکم دم یزنگ زدن تلفن از خواب پر  ی. با صدا د یع یگفتنا
 کرد .   ارمیهوش

 ؟   یخانوم احمد نی: خوب

 ؟  هیچه حرف نی ا  نیدار  اری: نه اخت

  نی اریب فی بله . بله تشر نی : سالمت باش

   می: تشکر . پس امشب منتظرتون

 : باشه . خدا حافظ 

  نیبخوام ا  یروز  هی  کردمیگرفت . اصال فکرشو نم روز یاز د  شتریمن چقدر دلم امروز ب و
نه ناز کنم که جواب بدم   ی. حت یجانیداشته باشم و نه ه یازدواج کنم که نه ذوق یطور

. و من موندم   چرخونهی و م نهچرخوی ما رو م یروزگاره که ه  یباز  ن ینه ناز بخرن . و ا 
 . گردونهیمو چطور  فمیکه ضع یمن
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و منتظر   می. نشسته بود  م یها اماده بود .  هر سه تا مون در فکر بود   وهی و م ینیریش
بود انگار . منم مثل مامان بغض   شتریب  یذوق روز خاستگار  یحت  یمهمونامون ول

 . مامان سکوت و شکست .  دیکش یداشتم بابا اه م

تنها بمونه    بیشه . پسرمون تو کشور غر یطور ن یا  مون یزندگ کردمی وقت فکر نم چی: ه
 و دخترمونم مظلوم ازدواج کنه.  

بهش کرد و لب دندون گرفت و با سرو   یاشکاشو پاک کرد . بابا اخم  یبا پر روسر بعد
روان   لی که چشمام و بستم اشکام نه دونه دونه . مثا س نیابروش منو نشون داد . هم

  یمرد هو غرورش ول گنیبه پاش کوبوند .همه م یو دست  دیکش یو صورتم . بابا پوفشدر
 .  کنهیو رو نم شکنهیبد داره م ورشمدته غر هی ن ی بابا ا کنمیحس م

  میچشم باز کرد  یوقت مید ینفهم یچیسر خانوادم اومد و چطور اومد که ه ییبال چه
.  میبود  فیضع یلیما خ  د یشا مکنی فکر م ی. هر از گاه  میرافتادی تو باطالق گ میدید

.   میاوردی کم م دینبا یول م یبود . درسته بهم وابسطه بود  فیضع یلیخانواده مون خ
 .م یزود کم اورد یلیخ

 ******* 

 یعل

   میکه ان شااهلل اگه جوابشون مثبت بود نشون بزار میر یم  امروز 

 نه ؟   ای اومده  رونی . که آرام از فکر اون پسره ب چرخهیسرم م یتو  یز یچ  هیداره  همش

باهاش حرف بزن . در مورد اون پسره هم حرف   گهی. م یزود اقدام کرد  گهی بهم م اریسام
  دوارمیکه در مورد پسره ازش بپرسم . ام کنهیقبول نم رتمیمن غ شهی مگه م  ی.ول نیبزن

 بره . شیخوب پ مونیزندگ

 و خودم و آرام بود که با حرف مامان پرت شدم به خونه آرام .  یحواسم به زندگ  کل

 زم؟ ی عز هی: خوب عروس خانوم ، جوابت چ
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  ومدیم  یلیخوشرنگ بود و بهشم خ یلیمونده بود و با پر شالش که خ ری سر به ز  آرام
  کیموقع ورودمون با هم سالم عل  یبهم دست داد . چون وقت ی. حس بد کردیم یباز 

 .یو عصبان کردی م تمی موضوع اذ نی چشماش قرمز بود و ا  میکرد

 باز سکوت و شکست   مادرم

 آره ؟  گهیسکوت عالمت رضاست د  یعنی: 

هلهله همه جا رو گرفت .مامان بلند شد و به    یاروم سرش و تکون داد که صدا  آرام
و   گفت . بعد از مامان هم فاطمه بلند شد کی و بهش تبر  دیطرفش رفت صورتشو بوس

قرمز آرام بود که با لبخند   ی درست نبود و اونم چشما یزیچ هی  یکرد ول یباهاش روبوس
 نداشت . یرو صورتش هم خون یمصنوع

  یانگشتر و بهم داد تا به دست عروسم کنم . منم جلو رفتم و بعد از نگاه کوتاه مامان
به   یدستش و باال اور م و بوسه ا  ارمی بهش انگشتر و تو انگشتش انداختم و بدون اخت

کوچک   ی گلو صاف کردن بابا اومد .لبخند یرنگ عوض کرد و صدا  عی دستش زدم که سر 
 خودم بر گشتم .  ی زدم و سر جا

و طبق   ه یاومد. مهر گهی د یزا یبها و چ ریو ش هی گذشت که بحث از مهر یا  قهیقد چند
 بیکه برام عج یزی چ یبها هم نخواستن . ول ر ی سکه گرفتن و ش ٣٠٠خواسته پدر آرام 

 بود صحبت مادر  آرام بود . 

 و با هم گرفته بشه   یباهاتون صحبت کنم که عقد و عروس خواستمی: راستش من م

پس  نقدری. چون پسرم خودش کار داره و ا  یخانوم شاکر  ستین  یکلمن : مش  یبابا
   دی و بفرما  خی در شان دخترتون رهن کنه . تار یانداز داره که خونه ا 

 بشه بهتره   دی: تا اخر ع

 به آرام افتاد که غم کال از صورتش معلوم بود  نگاهم

 کاراشونو انجام بدن اخه. توننیهفته م کی من: تا   مادر
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 هم مثل من پر از تعجب بود    مادرم

از آرام راحت    المیدرمان بشه . اگه خ دی. االن فرانسه هست و با  ضهی : راستش پسرم مر 
 از بابت اونم راحت باشه  المیپسرم تا خ شیپ رمیباشه م

مصلت   پدرم که به خودش یول   میپر از غم  مادر آرام همه مون ناراحت شد یصحبتا  با
 تر بو گفت : 

. ما حواسمون بهش   زهی. از امروز مثل فاطمه خودم برام عز  نینگران آرام جان نباش شما
   شهی هست . ان شااهلل هر چه زودتر پسرتونم خوب م

 ن ی : سالمت باش

 ؟  شهیدرمانش شروع م ی: ک مادرم

کنم فردا   و گرفتن . فکر گهید  یزا ی و عکس و چ  شاتیارام : راستش تازه جواب آزما  پدر
 .شهیوپس فردا درمان شروع م

 میاومد و همه به طرف آرام برگشت یکس زیهق ر یپدر آرام تمام نشد که صدا  حرف
کل   ی ول  ادین رونی داشت که صداش ب یدهنش گرفته بود و سع ی.دستش و جلو 

  زدمیکه حدس م یگفت و بلند شد وبه طرف اتاق یدیصورتش پر ازاشک بود . ببخش
 اتاق خودش باشه رفت .  

  نیهم تونستمی . نم کردیتو خونه شد . مادر آرام هم اروم اشکاشو پاک م یبیعج سکوت 
 صدام و صاف کردم .  یبه جمع کردم و با اهوم ینکنم .نگاه یطور بمونم و کار

 من باهاش صحبت کنم  نی دی: اجازه م

  یبرا یش وکوچک تکونسر  ی به نگاه پدرش بود که بعد از لحظه کوتاه میمستق  نگاهم
 موافقت داد و منم از جا بلند شدم و به طرف همون اتاق رفتم .

 ***** 
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 آرام 

 اومد   یعل یصدا خورد و بعد صدا  یتق در

 تو ؟   امیب تونمی: م

   دمیبه شالم کش یانتظار اومدنشو نداشتم .صاف نشستم و دست  اصال

   دی : بله بفرما

در بسته شد به در تکه داد و بهم نگاه کرد . از   قدم جلو اومد و هی در و باز کرد و  یعل
ازش بترسم نه . من فقط عادت کرده   نکهینگاهش حس دلشوره به جانم افتاد . نه ا

بود برام که   یآراد باشه و پشتم گرم بهش باشه . کوه یهر موقع و هر مشکل  یبودم برا
 نبود .  زشیوقت قابل ر  چیه

 ؟   ی: از نبود برادرت ناراحت

 فرستادم   رونیکردم و نفسمو ب یمکث

 . بدون آراد سختمه دم ی: از نبودش نا ام

 درست جواب بده باشه ؟   پرسمیسوال م هی: 

 تکون دادم   یسر

 ؟    یبهم جواب مثبت داد یچ  ی: تو برا

نه   ای ؟  گفتمیراستشو م دی؟ با گفتمیم  دیبا یبود . چ نیکه سنگ یکردم . سکوت  سکوت 
 کردم؟ یم  یباهاش باز 

 : راستش .  

 باز  مکث شد   یکم
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تو شناخت داشتم .    یرو شتریخاستگارام ب نیآراد . من ب شیبرن پ خوان یم  نای: مامان ا 
 ...  ی....  من اصال قصد ازدواج نداشتم ... ول یعنی

 ادامه دادم   یاعصاب یتوپوق زدم و  با ب یکم

 . یاحمد  یسوالتون سخت بود اقا  یلی: خ

 ؟   یداد یتو جواب مثبت نم  رفتنی نم نایاگه مامانت ا  یعنی: 

مهمه . حتما   یلیکه آراد هم باشه .برادرم برام خ  یموقع  یبرا ذاشتمی جواب و م  دی: شا
 دوست داشتم که برادرم هم حضور داشته باشه .

آراد هم  دوارمی. ام یکه تو هم دوسم داشته باش کنمیم  ی: من دوست دارم آرام . کار
 ه  برگرده  زود خوب ش

.  سادیچند قدم جلو اومد و روبروم وا  یگفتم . عل یدعاش کردم وممنون یبرا  یلبخند
اگه هم   ای نبودم و   یپسر کی دستشو طرفم گرفت . قلبم ضربان گرفت . من بجز آراد نزد 
 بودم در حضور خودش بود که همش مواظبم بود و حاال ...

  یم و گرفت و منو بلندکرد و در لحظه ا دستاش بازوها  خورمینم یکه من تکون دید  یوقت
 یلی. خ دیکشیم  قیتو آغوشش فرو رفتم . منومحکم به خودش فشار داد و نفس عم

پروا منو تو    یطور ب نیکه ا  دمی . جدا از ترس خجالتم کش زدیبودم قلبم تند تند م دهیترس
 اغوشش گرفته بود .

  یکه قرمز قهیرفت . بعد از چند دق رونیتند ب یاز چند لحظه جدا شد و با قدما  بعد
گذاشته   نی فرورد ١٢به  یرفتم . متوجه شدم که قرار  عقد و عروس رونیصورتم بهتر بشه ب

 گرفته شد .    مای شد و تصم یشد و صحبت همه چ

 ****** 

 یعل
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بدو بدو کردم   نقدریچند روز ا ن یا خوشحالم که حد نداره .  نقدری. ا مهی عقد و عروس امروز 
  ینتونستم برا  یلیخ نیهم  ی. برا  لی وسا  دنیتا چ  ری که از پا افتادم . از اجاره خونه بگ

  یبد بود .ول  یلیخ نیحلقه باهاشون رفتم و ا  ی باشم . من فقط برا  هیهمراه بق دیخر
خودمون   ی از خواسته ها یبخوره از بعض نیمادر زن گرامم زم  فحر   میچون نخواست

 که دوستم بود تا خود ارام و خانوادش. اری . از سام دنی. همه زحمت کش میگذشت

دلش   یرو  یتا عقده ا  کنمی ارزه . براش جبران م یبه داشتن آرام م  یسخت   نیتمام ا  یول
براش سخت بشه   دنیتا بدون من نفس کش دمی بهش عشق م نقدری ا  مینمونه . تو زندگ

 . 

 .  تونمیمن م  اره

 !  بایو ساده !. چقدر ز  نیمجذوبش شدم . چقدر دلنش  دمشیو لباس عروس دت  یوقت

کنم . هر چند   یکار تونستمیو من نم  کردیم  تمی. واقعا اذکردی م ونمیغم تو چشاش د یول
.   دمشیچند روز که ند نیا  یول دمیانجام م ادیاز دستم بر ب یهر کار تی بعد از محرم

 .   کنمیخودمو بهش ثابت م یکنم ول ی واقعا نتونستم کار

  چی، بدون ه یحرف چیدسته گل و به آرام دادم . فقط تونستم نگاش کنم . بدون ه یوقت
  رمونی. هر چند مس میو راه افتاد  میرفت نی. بعد از چند لحظه به طرف ماش  یحرکت

  دادم عیآرام تو فکر بود و منم ترج نی. تو ماش قهیدق ۵به  کی نزد دی کوتاه بود شا یلیخ
هلهله و دست و سوت همه جا رو پر کرده بود .  یو صدا   میدیرس عی سکوت کنم . سر 

  ونیکرد . در م ریخ یجلو اومد و اسفند دور سرمون گردوند و برامون دعا  عیمامان سر 
. مادرم به  میو عقد کن اد یتا عاقدب میو نشست میرفت گاهیدست و سوت به طرف جا 

 طرفمون اومد. 

 ؟  نیا یب نجایتا ا یتو چرا دست خانومتو نگرفت : مادر حواست کجاست ؟

به آرام انداختم . حس کردم  آرامم ناراحته از   یبا شرمندگ یحواسم جمع شد . نگاه  تازه
   دمیگز  ی لحظه ا  یدستم . لبم برا 
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 : اصال حواسم نبود مامان  

جمع کن رفت . خواستم از  آرام  معذرت  شتریتکون داد و با حواستو ب یسر مامان
 بخوام که مامان آرام طرفمون اومد . 

 : مامان جان آراد پشت خطه 

 از جاش بلند شد .  عیسر  آرام

 و بده مامان   ی: گوش

بغض   نقدری. صداش موقع صحبت ا دمیدختر شن نیاز ا  ییعجب من امروز صدا  چه
 .  دونهیداشت که فقط خدا م

   ی: سالم آراد

 :ـــــ

 : قربون صدات بشم من  

 :ـــــ

 ی: ممنونم ... چشم داداش .... چشم فدات شم من ...... باشه ... باشه گوش

 و طرف من گرفت   یگوش وبعد

 :داداش آرادمه  

 و گرفتم و به گوشم چسبوندم و با جذبه شروع کردم  یگوش

 : الو  

 شما ؟  نیآقا ، خوب ی: سالم عل

   نیکاش شما هم امروز حضور داشت ی. ااقا آراد .. نی : سالمت باش
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 کرد   یتک خنده ا  آراد

آرام  خط   دونن ی. اخه همه م ره یوصلت صورت بگ  ذاشتمینم یزود نی : اگه بودم که به ا
 قرمز منه .  جونم به جونش بسته هست  

 .  میبگذر  یول

 صاف کرد و صداش پر از جذبه شد.  ییگلو تک

  کنمیم یشه کار یچشم خواهرم اشک یلحظه ا  یبرا  یروز  هی: زنگ زدم بهت بگم که اگه 
. اگه صداتو براش   کنمیروش بلند شه قلمش م ی نکرده دست ی، اگه خدا یکن هیخون گر
فقط بهم بگه  هی. کاف یحرف زدن داشته باش  یآرزو یلحظه ا  یبرا  کنمیم یکار یبلند کن

 ... وقتاون زنهیکه باهاش خوب حرف نم

 .  دمیترس  یلحظه ا یادامه بده . راستش از ابوهت صداش برا  نذاشتم

 ؟   دهیتهد نای: داداش االن ا

.   شیخاستگار ی . من رو آرام حساسم . شانست بوده که من نبودم اومد تهی: نه واقع
کم داشته    ای . فکر نکن خاستگار نداشته  گفتم یم ی رو به روو با لحن محکم تر نایوگر نه ا

  ی . خواهرم برا دادمینم یاجازه خاستگار ی. فقط من به هر ادم ستی خبرا ن نی ه ؟ از ا. ن
  ادتیبهت سخت نگرفتن .   نایپس حاال که من نبودم و بابام ا  دارهملکه رو   هیمن حکم 

خانوادت   لی باشه من سالم تحو  نیا  ری . چون غ  یباشه که مثل ملکه باهاش بر خورد کن
 . دمینم

  ینبودم ول ییو چقدر حساس بود رو خواهرش. من پسر ترسو  زدیخشن حرف م  چقدر
 خشن بود . به زور دهن وا کردم . یاددیز  نیا

بشه از گل کمتر هم بهش  تی که اذ  ذارم ی: مطمعن باش که حواسم بهش هست . نم
 . گمینم

 تو حرفم   دیپر عیسر 
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 . ی هواشو داشته باش  دمی. خواهرم مثل گل پاکه . مثل آب زالله . با  یبگ دم ی: نبا

  گریخوب برادر بود د یول زد یو حرف م کردی م دیبد جور تهد ختیلحظه اعصابم بهم ر هی
 و جواب دادم  دمیبه صورتم کش ی. دست

 راحت . حتما حواسم بهش هست . التون ی: خ

 اروم کرد . یپر جذبش و کم یصدا   لحن

  کی و با هم از نزد گردمویبر م  ی. ان شااهلل به زود  یهست یا  دهی: خوشحالم که پسر فهم
 ؟  یزیچ هی . فقط  شم یاشنا م

 : جانم ؟ 

  یبراش جبران کن دوارمی خواهرم . ام یبرا یکم گذاشت یلیخ ی:درسته مادرم عجله کرد ول
. 

 : شما از...

 تو حرفم   دیپر باز 

  یزی.با برنامه ر گرفتمیاز  خانواده مخصوصا آرام م هاتونمیکار  زی: من هر روز امار تمام ر 
 .  شدیانجام م  زیمن همه چ

  نیح نی . در هم دونهیکردم . فقط خدا م دایبرادر زن پ نیاز ا  یمن در دلم چه ترس و
 بلند شد  یکی  یصدا 

 : عاقد اومدش . عاقد اومد  

 من بود    یبرا تی موقع  نیبهتر نیا  و

 ؟   نیدیم یداداش ، عاقد اومد اجازه مرخص دی: ببخش

 و بده دست آرام   ی: گوش
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 : بله . حتما  

برادرش خط و   دونستیخنده تو صورتش بود انگار م زیو طرف آرام گرفتم که ر  یگوش
 . کردنیتو دلش قند اب م نی هم یو برا   دینشان برام کش

... چشم .. یصدامونو بشنو تو  زنمی.... باشه حتما .. نه اون موقع زنگ م ی: جانم داداش
 یمواظب خودت باش ... با

نبود   ادمیچتد وقت و    نیا  یبود . من حت یچه داداش گهید  نیچشام گرد شد . ا من
حالش بده و   گنیکه م هیهمون برادر نیشده . ا  ی داره و چ یضیبپرسم داداشش چه مر 

 چیبابا.. ه یمحکم بودن ؟ا   نی. پس ا ستیدرمان رفته خارج . مگه حالش بد ن یبرا 
 . ندر مورد داداشش چرا ندارم م  یاصالعات

که   نی. همه بودن هم  میو به اتاق عقد رفت  میها اومدن و ما هم بلند شد  بزرگتر
گرفت و دم گوشش   یو که تو دستش بود و روشن کرد و شماره ا  یآرام گوش مینشست

حواس همه مون انگار به کار آرام بود . که صداش با بغض  بلند   ییطورا  هیشت . گذا
 شد .

 . چشم داداش  می: الو داداشم .... بله عاقد اومد ما هم نشست

 نشسته لبه چشمشو پاک کرد . یاشکا  بعد

 ... باشه. زمی: به خدا پاک کردم ... همون دعات بسمه عز

 گفت   ییارس  یو رو پاش گذاشت و با صدا  یگوش

 : من آماده ام  

 عاقد بلند شد .  یاشکاشونو پاک کردن و صدا   اشونیبعض

 آرام بلند شد  ی بهش دادن صدا یزبون ریاز سه بار گفتن و ز  بعد

 بله   زمی: با اجازه بزگتر ها بخصوص داداش عز 
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دست زدند و حاال نوبت من بود که من با توکل بر خدا بله رو رسا گفتم و همه   همه
آرام از سر جاش بلند   کها یگفتن . که بعد از پاسخ تبر  کیردن به دست زدن و تبر شروع ک

من   دیشد و با با اجازه گفتن و دست گرفتن تلفن از ما دور شدو رفت تو اتاق پرو و از د
  یازدواج . صدا   نیاز ا  ستیبا من سرده و اصال خوشحال ن کنمیپنهون شد . چرا حس م
 در آورد .  ال یمامانم من و از فکر و خ

. اصال انگار نه انگار که روز عقدته   ستی؟ اصال حواست ن یعل یکنیکار م ی: تو معلومه چ
قشنگ بزن . نازشو بکش .  ی . حرفا  اریبا عروست حرف بزن . بخند و خندش ب یکمی. 

 . چته تو امروز ؟  ری دستاشو بگ

 شده .  ری د ببنمیم  امیو تا به خودم م  الی کر و ختو ف  رمی م یمامان جان . ه دونمی: نم

 .  یداشتی: معلومه وگر نه تور عروستو از رو سرش بر م

 کوبوندم   میشونیبه پ یدست

 بد شد مامان ؟  یلی: اصال حواسم نبود . خ

جان   یکجا رفته. برو عل ستیبغض داره. االنم معلوم ن ی: معلومه که بد شده ؟ دخترم کل
 وستو تنها نذار  . نو عر ششی. برو پ

 : چشم مامان جان 

در شدم   کی نزد  یبه اونجا رفته رفتم .وقت دمیکه د یجام بلند شدم و طرف همون اتاق از 
 . دیکه تو صداش بود به گوش رس یگرفته و همراه با بغض ی.صدا 

؟ چرا منو با   ی کارو باهام کرد نی . چرا ا خوامی: من فقط با  تو خوشم . من فقط تو رو م
   ؟ی خودت نبرد 

. ابروهام بهم   زدیحرف م یطور  نیا  یبا ک نی. دستام مشت شد ا کرد یهق هق م گهید
  یزیدهنشو باز کنه و چ نکهیشد . قبل ازا  دهید اری پا اومد و بعد سام  یگره خوردن . صدا 
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  کی تکون داد و بهم نزد یسر  اری گذاشتم . سام  س یبه عالمت ه می نیبگه دستم و رو ب
 شد . 

 شده اقا داماد  ی:چ

 جواب دادم  اری اروم مثل خود سام  یلیشدم خ یاز حرف داماد عصب شتریب

 :بخوره تو سرم داماد بودنم

 شد   یجد ارمیسام

 شده ؟  ی:چ

 :فقط گوش کن 

کردن آرام واحتماال طرف صحبتش در حال حرف زدن بود . ارام   نی ف نیف یاز کم بعد
 دوباره به حرف اومد 

  تونمی. من بدون عشق نم  زمیعز  ی؟ توعشق من یدونی. نم یکه همه کسم یدونی:توم
از دستم   دونمینجات بده . م الیو منو از فکر وخ   ای. ب ایکنم . تو رو خدا زود ب یزندگ

 یباش شمی امروز  پ  دیکه بدون  تو ازدواج کردم .تو با  یسته یازم  شاک  دونمی.م یناراحت
نشو .نشو  که بدون   ری تر از جانم .ازم دلگ زی نشد .نشدعز ی. ول یگرفتی دستمو  م  دیتو با 

 . طاقت ندارم عشقم .به خدا ندارم .  رمیمی تومن م

که  نی .هم دمیشنیچه م  ای در حال انفجار بودم . خدا  تیکم اومد از عصبان نفسم
 دستم و گرفت و نگه داشت   اریبرم تو اتاق که سام خواستمیم

 . یکنیاشتباه م  یمطمعن باش .  دار  ستیجور کارا ن نی. آرام حرف ا ی:عجله نکن عل

 به طرفش برگشتم.  یعصب

. داره له   دم یخودم شن ی؟ من با گوشا  یدی؟نگو که نشن  ی؟من سام  کنمی: من اشتباه م
  ییقسم بال یعل ی؟ به وال  یفهم یه تنهاش گذاشت . مک یاون نرخر شی بره پ زنهی له م
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اره ؟ روز   حرفه؟ ی. روز عقد من با دوست پسرش م وفتهی. به گوه خوردن ب ارمیسرش ب
 ؟   یسام یفهمیعقدمون ؟ هنوز امضاش خشک نشده . م

 م یزدیطور اروم حرف م نی .هم اطی طرف ح دیمنو با خودش کش  اریسام باز 

   رینگ می: زود تصم

  یسام  کنمینه . از امشب براش جهنم م گهیغرور مو خورد کردم د  یبسه هر چ گهی: د
 جهنم . 

تازه به سرم   یبرد تا هوا   رونیمنو از محوطه ب دیکشیطور که دستمو م نیهم اریسام
حرکت و انجام    نیبار . نه دو بار . بارها هم کی . نه  دمیبه صورتم کش ی بخوره . دست

 کوبوندم .   نیماش هی  کیبه الست یگدزدم و ل ی دادم و در آخر داد

  ی. اخ که خوردم کرد . اخ سام زنهی حرف نم نمی بیامروز تو خودش بود . م نمیبیم ی: ه
 کمرم شکست سام . 

سرم  آوار    یرو ایتکه دادم . انگار دن وارینشستم . سرم و به د نیزم  یخوردم و رو سر
 د زدم خدددااااااا خدا چرا من ؟ دا یشده بود . اره واقعا اوار شده . ا 

 دهنمو گرفت  یاومد و جلو  عیسر   اریسام

.   ستیراهش ن نیا  ی. ول ی سبک ش  نکهیا  ینگفتم برا  یچی. اگه ه ی: اروم بمون عل
.االنم خودتو کنترل کن مرد . االن   یکنیاشتباه م یدار  دی. شا  گهیم یچ   نیازش بپرس بب

 ؟   یخوایم  نوی. تو ا  فهمن یهمه م

   دمیکشیتند م  ینفسها یعصب

بهش  یدست کس دینگهش دارم . نبا تونمینم یطور نیبفهمه . ا دینبا ی: نه نه کس
 که برسه . آرام فقط مال منه . فقط من.   ذارمیبرسه . نم

  اریطرف سام  برگشتم



 دا امتی

113 
 

 باشه ؟ هوم ؟  یگینم  ی: تو هم به کس

 تکون داد  یسر   اریسام

که   یستیخودت نبر و ندوز . مطمعن ن یتو هم برا  ی. ول گمینم ی: مطمعن باش به کس
. 

 تکون دادم   یسر

  شنی.نگران م گردنیتو که همه دنبالمون م میبر  ای : حاال هم ب

و    میدی. که آرام و مادرشو در حال بحث د  میزدم به داخل برگشت  ی به صورتم اب یوقت
 به طرفم اومد.  یمادرم خودم که با نگران

 مادر ؟   یی: کجا

 بخورم . ییهوا   هیرفتم  دی: ببخش

 دست راستش زد رو دست چپش  با

. اخه  ی، نه صحبت یدخترو . نه محبت نیا  ی: خدا منو بکشه از دست تو . امروز دق داد
اخه   ی. من چرا خر شدم اومدم باهات  خاستگار یزن گرفت یغلط کرد  یستیتو که بلد ن

که   یستی.بلد ن  یکنیخودت م  ری. دختر مردم و اس یجمع و جور کن یتون ی ؟ تو خودتم نم
 تو...

 .  رونی فوت کردم ب نفسمو

 .  گهینده د ری بابا  گ ی : چشم مادر من چشم  ا

نشستم که آرامم اومد و اروم کنارم نشست . مثل    یو رو صندل  گاهمونی به طرف جا رفتم
 تر   بهیغر  یا  بهی. از هر غر بهیدو تا غر 

 *********** 
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 آرام 

 

و    یخودم بودم و عل ی. من که تو حال و هوا نیارامش داشتم نه تو ماش شگاهیتو ارا  نه
گفت   یچ ی و ک مید یاومدم و چطور رس  رونیب شگاه یچطور از ارا دمی. اصال نفهم دونمینم

اومد تا با آراد حرف بزنم اروم شدم . ارامشم   شمیپ یکه مامان با گوش ی؟ . فقط موقع
 .  رهایکه طاقت نم دونستمیزنگ زده بود وم

ازدواج بشم و من   الیخ یعقد و بهم بزنم و ب  ن یزنگ زد و ازم خواست ا یوقت شبید
بهم زنگ  گهیو در آخر گفت که د   دیادکشیناراحت شد .داد زد . فر یلیگوش ندادم . خ

 به کار من نداره و من همون لحظه مردم .  یاصال کار گهی و د زنهینم

 . رودیکه جانم م دمی با چشم خودد من

 نیمردن در ع دم ی؟ من فهم  یچ یعنی شهیاز تن خارج م یجون یوقت  دمیمن فهم  اره
نفس  دمیلحظه که صداش و شن  نیتا هم شب ی؟ من از د یچ یعنیزنده موندن  

ابرو   دی، حاضر بودم ق زد یه زنگ نمرفته بود و به جان خودم قسم که اگ  ادمیهم   دنیکش
امروز کال تو فکر بودم   نیهم  یحرف بزنه . برا   معقد بهم بزنم تا آرادم باها ن یرو بزنم و ا

عقد مسخره شدم . برام انگار همه   نیا  الیخ ی و ب خوامیکه چطور به همه بگم که نم
 شبی بهم گفت که د یباهاش حرف زدم. وقت یکودکانه . وقت یباز  هیبود  یباز  یچ

  دشیتهد  که دمیحرف زد و فهم  یبا عل یزد و اشتباه کرد وقت یحرف  هیو بود و  یعصب
.  پشت   ن یا  یعنیبود . برادر  ییایبرام دن نیاز راه دور . ا  یحت دیکرد و خط و نشان کش

 برادرم .  یعنیآرادم   یعنی. همه کسم   نیا یعنی. عشق  ن یا یعنی

بله گفتنمو طبق خواسته   یعاقد خطبه رو بخونه دوباره بهش زنگ زدم تا صدا نکهیا  لقب
با بغضم و   یکه از راه دور هم صدا یکار و کردم . برادر نیخودش بشنوه و منم هم

هست بهم بگه که چرا   یو ازم خواست تا اروم باشم . و خودش ارومم کرد .کس دیفهم
من خواهر و داره ؟ و    یکه در همه حال هوا  یباشم ؟ برادر یبرادر ن ی عاشق همچ دینبا

 برادرم هستم .   نی من چقدر عاشق ا
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پرو بود رفتم و دوباره بهش   ی که برا  ی به طرف اتاق هیبق کاتیاز عقدمون و گفتن تبر بعد
که چند وقته نتونستم بشکونم و   یکنم . بغض یزنگ زدم . زنگ زدم تا عقدمو خال

د حرف بزنم . چقدر گله کردم .چقدر ناله کردم از نبودش از نبردنم و از  آرا یبشکونم و برا 
اروم شدم و بعد قطع   یکه کم  دی کردم و آراد نازم و کش هیگفتم و گر  نقدریحرفاش . ا

نگاه به خودم کردم . چشام قرمز قرمز بود و    هی نهیاومدم . تو ا رون یاز اتاق ب یگوش
برم   گاهمونینکرده بود . خواستم به طرف جا  یری تغ شمیارا  ی شده بود ول یدماغمم رنگ

 که مامان جلوم و گرفت .

به  یچ  یخوا ی. االن م نی بابا چشاشو بب یتو ؟ا  یکنیم  یطور نی : چته دختر ؟ چرا ا
 ؟   ی شوهرت جواب بد 

 دلم گرفته بود با آراد حرف زدم  .  یکمیمامان .   گهینده د  ری: گ

که اونم دلش   یبهش محبت کن دیداره . با از ی به محبت زنش ن ی : اخه مادر هر مرد
 خوش شه . 

 حالت تعجب چشام و درشت کردم  با

  یچ گهی. د کنمیحاال . چشم بهش محبتم م نمشیتو ؟ بزار من بب یگ یم  ی: وا مامان چ
 ؟   یخوایم

 یکرد حتما راض هیچرا زنم روز عقد گر گهیادر . االن نمم  گمی: من به خاطر خودت م
 ؟   ستین

  یبودم . من روزا  یعصب گهیاز هر وقت د شتریبودم ب ی.عصب دمیبه صورتم کش یدست
  یبرام نمونده . ول یجون کردمی بد که خودم حس م نقدری. ا   گذروندمیرو داشتم م یبد

 . کرد یدرک نم یکس یانگار

 یبه عل یعروس و دوماد رسوندم . نگاه گاهیکنار مامان رد شدم و خودم به جا  از 
ضرب گرفته بود و گهگدارم   نی کالفه . با پاهاش رو زم دمیشا ایبود .  ی انداختم انگار عصب

نبودم   ی می باهاش صم نقدری. روم و برگردوندم ا  کردیبه شدت دستاش و تو موهاش م
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حرف بزنم .   یکار کنم و چه طور یچ دیکه با  دونستمی نم البپرسم . اص شویکالفگ لیکه دل
که خجالت بکشم   هیعیپس طب میربع با هم حرف زد  هی  دیبار تنها اونم شا  هیما تهش 
و   یعروس  دیکردنم چون مامان عجله داشت . ما خانوما خر  دیموقع خر یازش . حت
  شیازما  ی . فقط برا  گهید  یرایتاالر و چ هیخونه و کرا دیخر  ونمی و اقا  یو عل  میانجام داد

حلقه باهامون بود که باز چون مادر من و مادر خودش و خواهرشم بود ما اصال   دیو خر 
موضوعات فکر نکنم و به جمع مهمون نگاه کردم .  جمع    نیکردم به ا   ی. سع میحرف نزد 

مشون . من  بشمار تونستمی راحت م دیکم که شا نقدریمن بودن . ا   یال یاز فام یکوچک
رفت . اصال خبر نداره که ازدواج   ادمیزهرا هم دعوت نکردم اصال وقت نشد و منم   یحت

 . یجذاب یکردم . هه چه جالب . چه عروس

 حواسم جمع شد    ییصدا با

 . نیخودتونو تکون بد یکمی .  گهید نیبلند ش ن ی: شما چرا نشست

   زدیبود که با لبخند باهامون حرف م اریسام  یصدا 

 حوصله ندارم   اریاالن نه سام : یعل

 کردم . انگار حق با مامان بود ناراحته از دستم  یبه عل ینگاه

 نمی. داماد بد عنق. بلند شو بب یحوصله ندار  وی چ ی: چ اریسام

  رهیهم اشاره زد تا دست منو بگ  یو گرفت و بلندش کرد و به خواهر عل  یزور دست عل به
ها من   یتو عروس  شهی. هم م ی.فاطمه به طرفم اومد با لبخند بلندم کرد به طرف سن رفت

ها فاصله هست .   لومتریمن و آراد ک  نی. االن ب  دمیرقصی برقصم با آراد م خواستمیاگه م
 ها .  هلحظه رفتم تو گذشت هی

   میدیرقصی م میداشت  ییکه توجشن دو تا  نیهم

  ندازمیم تی پاراز  یه  امی. م یبا داماد برقص  ذارمی ن نمهم م تی روز عروس  گمای: م آراد
   نتونیب
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 به روش زدم  یلبخند

   رونیب کنهیلگد تو رو از جشنمون پرت م هی : بعد هم داماد با 

  کنهی اخماشو تو هم م  یشینما آراد

بگه غلط کردم . تو رو خدا زنم  ادیتا ب برمیو با خودم م  دزدمی. منم زنشو م کنهی: غلط م
 دمش یخواهر خودمه بهت نم  یغلط کرد  گمی و م  کنمیو بهم بده . منم صدام و کلفت م

منم   یطور  نیکلفت هستا. کلفترش نکن تو رو خدا  . ا  ی: داداشم صدات به اندازه کاف
 . گرخمیم

 . میطور هم به رقصمون ادامه داد نیو هم  میدیهر دو بلند خند  بعد

 به زمان حال برگشتم    یعل  یصدا با

 خو   زنمیدست م ستم ی ا  ی. وام  ستمی . من رقص بلد ن ینده سام ری: گ

 ؟    یستیفاطمه :  عه داداش تو رقص بلد ن 

نگفت . با عوض شدن   یزیچ گهی بهش نگاه کرد که فاطمه ساکت شد و د یچپ چپ یعل
  ی. عل میکرد  دن یهم کوتاه اومد و با هم شروع به رقص یآهنگ و جمع شدن دورمون عل

 هیوبق مید یبه هر حال ما رقص یانگار حسشو نداشت . ول  یهم تو رقص وارد بود ول
 .   ختنیشاباش رو سرمون ر یبرامون دست زدن و کل

 امشب.  هیا هیشد . چه شب  یوالنط  یلیکه برام خ یقراره امشب تموم شه . امشب یک

 ******* 

.   میسادیکنم وا   یکه قراره توش زندگ یدر خونه ا ی هر حال جشن تموم شد و ما جلو  به
کردم . مامان هم بدتر از من    هیگر   یمامان و بابا جلو اومدن و من تو بغل مامان حساب

  شهیتر از همو من تنها  رفتنیداداش م شیفرانسه و پ یداشتن برا  طی بود . امشب بل
 و ازم دور کرد .    امان. بابا جلو اومد و م  شدمیم
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   ی: بسه خانوم . دل آرام و خون کرد 

   میکردیدو مون هق هق م هر

 ببرمتون تا فرود گاه ؟  امی: حاج اقا  من خودم ب یعل

   دیکش  یاه بابا

مو از سرش کم    هیمن باش که اگه   ی: نه پسرم .ممنونم ازت . تو فقط مواظب تهتغار
 بدم . د یبا یجواب آراد و چ دونمیبشه من نم

 به بابا کرد .  یباال رفته نگاه یابرو  هیبا  یعل

 : چشم . حواسم هست 

   دیتو موهاش کش یبعد کالفه دست و

با   دمی کشیخجالت م یمن هنوز حت  یول زدیچقدر راحت با مامان و بابا حرف م  یعل
خوب سختم   یخودش حرف بزنم چه برسه با خانوادش . هر چند با فاطمه بهتر بودم ول

 بود .

 . دیوبوس  میشونیجلو اومد و پ یحرف زدم که مامان عل  یهم شروع کرد با عل مامان

پرت بود   یکمی. امروز حواسش   یناراحت یست علاز د دونمی. م زمی : مبارکت باشه عز
 . پسرم دلش پاکه مادر .  ری تو به دل نگ یول

 کج کردم   یبه لب اوردم . سرم وکم یلبخند

 : چشم مادر جون  

   دیبا ذوق باز منو بوس  مادرش 

که بهشون    یامروز  یجوانا  نی. ا یقربونت بشم من . خدا رو شکر که تو عروسم شد ی:اله
 .  زمیعز  یتو پاک  یتو ناز  ی. ول  ستی ن یاعتماد
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 : ممنونم  

 هم جلو اومد و دستشو دور شونم انداخت و منوبه خودش چسبوند   یعل  یبابا

 شما عروس و مادر شوهر ؟  نیگیم ی: چ

  کنمیم  فی دارم از عروسم تعر یحاج یچی: ه

 شما دو تا ؟  نیکرد یم   یکش سی و گ سی گ دی: عه مگه نبا 

 که نگاه همه به طرف ما برگشت  میدیحن بامزه بابا هر دو مون با صدا خندل با

 ***** 

 یعل

نگرفتم   یمیتصم چیکار کنم هنوز ه یبعدشو چ دونمیامشب . نم  شهیتموم هم نم اه
. من چرا رو دست خوردم ؟ هر چند رو دست نبود .   میعصبان یبه اندازه کاف دونمیم  یول

حداقل   یطور نیاز دستش بدم . ا   خواستمینم یو دوست داره ول  یکس  دونستمیمن م
  تمیچند ماه بگذره و عصبان ی . وقت شهینم یا گهیخودمه و مال کس د  ش یکه پ دونمیم

 زمان بگذره . دیکه عاشقم بشه . فقط با کنمیم  یتموم شه کار

آرام و مادرش به خودم اومد و به باباش تعارف کردم که خودم ببرمشون   هیگر   یصدا با
نبودن آراد  یانگار از راض شیتموم نگران  نکهیباباش مخالفت کرد و جالب ا یفرودگاه ول

اسمشو به  نقدریا  نا یهست وا  ی.انگار حاال ک کننی هم چقدر آراد ، آراد م  نایبابا ا یبود . ا
 ما رو بگو واال .   یمامان و بابا حاال.  ارنی زبون م

 آرام کنارم اومد و شروع کرد به حرف زدن   مامان

. همش دوست داشت   ریجان مادر . امروز اگه آرام حواسش بهت نبود به دل نگ ی: عل
. حق داره گرفته   میذاری. ما هم که امشب تنهاش م گهی داداششم باشه و خوب نشد د

 . بهش حق بده ناراحت باشه   باشه
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ناراحته که عشقش   ستی. اون نگران نبود داداشش ن د یبه حرفش زدم که ند یپوزخند
  یکه صدا   دادمیگوش م زدیکه مامان ارام م ییبود و به حرفا  نی . سرم پا ستین ششیپ

 حواسمونو پرت کرد .  یخنده ا 

  یهم به خنده افتادن ول هی خندشون بق ی. با صدا  دنیخندیو مامان و بابا بلند م  آرام
 . دمیوقته ازش ند  یلیبودم که خ یمن مات اون خنده ا

افتاد و باز   ادم یتنها بزاره . باز   نویعشقش بخواد بره و ا  نکهیاز چند روز قبل ا   قایدق
 .   دنی خندیرفتم .همه دور هم جمع بودن و م هیبق شیاخمام تو هم رفت . منم پ

 . سپارمی . حاج خانوم آراممو به تو م میبر د ی با گهی : خوب ما د

 برام   مونهی راحت باشه حواسم بهش هست . مثل فاطمه م الت ی: خ

 ؟  رفتمیم  یکه راحته دوردونه موسپردم بهتون وگر نه چه طور المی: خ

 اشکاشو پاک کرد و دست آرام و گرفت   ی بعد با روسر و

 .   زمی: مواظب خودت باش عز 

 آرام و رها کرد و دست منو گرفت   دست

 جان. ی: تو رو خدا مواظب آرامم باش عل

کار کنه . به هق هق افتاده بود که ناخواسته تو   یچ  دونستیتو عذاب بود نم یلیخ انگار
 اروم شه .  یکم دیآغوشم گرفتمش تا شا

 آروم شد .  یکم هق هقش کم شد و کم کم

   میگرد یدا ما هم زود با آرادم بر مخ دی . به ام  یتو مواظبش هست دونمی: م

 تاثر لب گشودم  با

 : ان شاهلل حاج خانوم ، ان شااهلل 
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پلکاش باد کرده بودم    ادیز  هی که از گر یهمه رفتن و من و آرام یکم بعد از خداحافظ کم
که نه من خوب   میگذاشت  یباز کردم و پا به داخل خونه ا  دی. در و با کل میهم باال رفت

خونه  ی. با چه ذوق  دونهیدارم من که فقط خدا م یحس بد  هیبودمش نه آرام .  دهید
 عشقم و حاال.... هکردم که بشه خون دایپ

. به طرف   رفتیتاسف تکون دادم و حواسم جمع آرام شد که به طرف سالن م یبرا  یسر
که به طرفش برم و   دادمیمبل رفتم و روش نشستم و بهش نگاه کردم  . داشتم وا م 

 ینه االن وقتش نبود . االن نه . باز عصب یبشم ول راب ی و ببوسمش و س رمیبغلشش بگ
 یعصبان یکه وقت شهیحرف زدن . مثل هم هشد که شروع کردم ب   یچ دمیشدم .نفهم

 . کنمی کار م یو چ  گمیم ی چ فهممینم شمیم

 باهات حرف بزنم  دی: با

 داد منتظر بود تا حرفمو ادامه بدم .  هیتک واریکرد . به دسرشو باال گرفت و بهم نگاه  آرام

مختلف   یآرام با بهونه ها  نکهینه ا زنمی پسش م  دیمن با   کردمیغرورمو حفظ م دیبا  من
 یمدت تا حالم خوب شه و عصب  هیو ببردش .  ادی احمق ب یپسم بزنه تا اون پسره  
  یبود و منو باز  شیتو زندگ یبره پسر ادشیاز  کنمیم  یکار کنمینباشم بعد درستش م

 داده .  

  کنمیکار و م نی. حتما ا  کنمیم  فی و براش تعر  یوقت که اونم عاشقم شد همه چ اون
 االن نه .   یول

.  گذرهیتو دلم م یبه خودم گرفتم تا نفهمه که چ  یجد  یا  افهیبه صورتم دادم و ق یاخم
 رو نشون دادم   یبا دستم اتاق

 دارم   یهم من بر م  یکی. اون   تو  یاتاق برا  نی:  ا

دوباره بستش .   یبگه ول یزیازتعجب بزرگ شد .دهنشو باز کرد که چ چشماش
 من باز ادامه دادم   یشکه شده . ول دونستمیم
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قبلش طالقت   یول رم ی م رانی بعدش من که ارثم وگرفتم از ا میسال با هم همخونه ا هی: 
و نداشتن که بسپارنت بهش خوب    یو کس  یتو که تنها بود یهم برا   یطور  نی. ا دمیم
 و هم من که به ارثم برسم و بتونم راحت به آرزوهام برسم .  شهیم

من   کردیبد شد . هه فکر نم یحالش کم  دمید  فتهیگرفت تا ن واری دستشو به د دمید
 کردم . رشیکنم غافلگ ی کار نی بخوام همچ

 .  دمیازشو شنن یانگار به زور باز کرد و صدا  دهنشو

 ؟  یچ یعنی  عی: 

 ادامه دادم    یرحم یب با

 که ؟  ی د یهم خونه بودن ، مثل تو قصه ها ، تو رمانا د هی،  یازدواج صور هی یعنی: 

 .  زدمیداد م  یصدام باال رفت و ک یک دونمینم

 ؟؟  می : مگه ما تو قصه ا

 بهش زدم   یپوزخند

در اصل از   یدارن و خوشبختن ول یخوب ی: اره مثل تو قصه ها که همه فکر کنن زندگ
کم   گروی. همد  کنهیم یمرده تالف کنهیم  انتی . زنه به شوهرش خ ستیخبر ها ن نیا
 خانواده شاد و سرحال و خوشبختن .  شیپ ی. ول ننیبیم

 آرام پر از اشک بود   یچشما 

 ؟  یعل   یگیم یدار ی: چ

 تمسخر جواب دادم  با

 ؟   یدی نفهم گهیبرات د  کنمیمسخره مونو باز م ی: من دارم زندگ

 ...  ی: عل
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که حواسم بود دوستات و هم   ییبهت . تا اونجا گمیم یچ  نی : نه صبر کن بب
  چیبه نفعمه . با ه یول دومیکدوم تو جشن نبودن . چرا نبودن و نم چ یه مونی دانشگاه

 کس ؛

 روبه روش گرفتم  دیبا حالت تهد  دستمو

به   ی. وا  میا  بهی. تو دانشگاه با هم غر  میکه ما با هم عقد کرد  یگ یکس نم چی: به ه
 حالت اگه بفهمم دوستت بفهمه . اون موقع...

 چشاش نگاه کردم و با خشم ادامه دادم   تو

 کنن .  هیاسمون به حالت گر   یکه مرغا   ارمیسرت م یی: بال

 کرد یبود و با تعجب نگاه م سادهیوا   واریده به دز  هیطور تک همون

 ؟   ی: پس ..پس چرا باهام ازدواج کرد

 پوزخند جواب دادم   با

دور   یاز دخترا   خوامی. در ضمن نم یکس نمون ی من به ارثم برسم تو هم ب نکهیا  ی : برا
 بمونم . بینص یو برم ب

 زدم   یچشمک

 دارم   ادیکه طرفدار ز  یدونی: م

دختر که   نیبه حال ا یکرد . قلبم از حرف خودم شکست، وا  ونهی و منود ختیر اشکاش
 بود . یچاره چ یامروز مامان و باباش هم رفتن و در کل تنها شده . ول

با اشکاش  رونیب زدمی . اگه نم رونیمبل چنگ زدم و از خونه زدم ب  یکتمو از رو  
 . که حرفام دروغه  گفتمی و حتما بهش م ارمی دووم ب تونستمینم

 ******** 
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   آرام

.   امیمو کردم جلوش به زانو در ن  یدونه دونه حرفاش شکستم . خورد شدم و تمام سع با
  قهیدق ۵همون بود . فکر کنم   ختیکه نگاش کردم و دو قطره اشکم ر  یهمون لحظه اخر

. انگار   ومدیدادم . نفسم باال نم   هیتک واری و به د سادمیهست که رفته و من هنوز سرپا وا 
  یخوردم و ول نیو تحمل نکردم و به زانو دراومدم .با زانو به زم  دنفسم بسته شده بو راه
دستمو بلند کردم و با مشت به   ینفس بکشم با سخت تونستمینکرد و من نم  یفرق

هق هقم به    یو صدا   دیبار دوبار ،پنج بار اخرش بغضم ترک هی.  دمی کوب نمیس ی قفسه 
  ی. م دمی کوبیدست مشت شدمو هم به قلبم  م  زدمیطور که هق م ن یاسمون رفت  هم

 برام نموند .  ییکه نا نقدریکردم  ا هیزدم و گر 

  گفتیحرف آراد افتادم که به مامان م  ادیخدا .   شهیشد امشب . چرا تمام نم یشب چه
  یطور نی ا  گفتی راد راست مکسه . اره آ یب کننی. فکر م دنیدختر شوهر نم یطور  نیا

فکر کردم . من مگه اصال   یشد . کم  یطور نیا  یشد که عل ی.. ..اصال چ دنی شوهر نم
؟ نه خبر نداشتم . چه راحت    هیخبر داشتم چه جور ادم ای.  دونمی م  یهم از عل یزیچ

کنم ؟ مگه اصال بلدم من   ینقش باز  دیتنها شدم . چه راحت بدبخت شدم . االن من با 
گذاشتم و حالت سجده کردن    نیاز چشام معلومه؟ سرم و روزم زمیکه همه چ ی؟ من

روشن شدن   جهکه سرم و باال گرفتم متو یکردم . موقع هیموندم و به حال و روزم گر
.تمام بدنم   دادینشون از صبح م نیبود و ا  دهیتاب  ییرا یبه پذ دیم . نور خورشخونه شد

 از اون سرم بود که در حال انفجار بود . شتریو ب  کردیدرد م

 یکه عل یگنگ به دور و برم نگاه کردم و به طرف اتاق ی. کم کردمی کار م  یچ دیبا االن
 شده بود .   دهیقشنگ چ یلیکه خ گفت مال منه رفتم . اتاق مثال مشترکمون اتاق من بود

هم نبود هم باز   ادیسرم که ز  یها  رهیو درش اوردم . گ  دمیکش نی لباس و پا پیزور ز  به
 یلیکه نگاه کردم خ  نهیاز سر دردم خوب بشه . به ا  یکم دیکردم تا به حموم برم شا 

بستم و دوباره باز کردم . باورم   یلحظه ا  یوحشتناک شده بودم . چشمام و با درد برا 
رو به اون رو شده و من هنوز نتونستم باور   نیاز ا میزندگ امدر عرض دو ماه تم  شدینم
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  ادیز   یکمیکه نازدوردونه خونه بودم   یمن یو خدا برا  یصور یکنم . نبود آراد و زندگ
 .   اریهضم کنم بعد دوباره به سرم ب ی؟ بزار اول  همه با هم نی؟ ا   ستین

  ادیمن به آراد بگم که م  یخدا یبدم . لبم و به دندون گرفتم .وا  یجواب آراد و چ  من
 کارو نکن  چرا گوش نکردم ؟   نیا  گفتی. بهم م کشهیو م یعل

  تونمیبتونم ادامه بدم . من م دیو بستم چند لحظه موندم تا اروم شم . من با  چشمام
 .  زارمیآزارم بده نم ذارمیو نم  یزندگ نیا  کنمیو بعد تموم م ادی تا آراد ب مونمیم

نکردم و   یافتاد و من توجه ا  ن یراه لباس عروسم به زم نیبدن کوفته به حموم رفتم ب با
حوصله اب    یموندم ب رشیکه ز  یاب موندم اب ولرم کردم تا اروم بشم و بعد کم  ریش ریز 

. اروم   دمی خودم و بشورم هم نداشتم . حولمو برداشتمو پوش نکهیحوصله ا یو بستم حت
که   دمیو به تخت خواب رفتم . فقط فهم دمیکردم پوش دا یپ یساومد و لبا  رونیاروم ب

 .  یچیه گهیو د  دمی روش دراز کش

 ******** 

 یعل

  یزره ا  یراه رفتم . راه رفتم و راه رفتم ول ابون یاومدم و تو خ  رونیب امیکوتاه ن نکهیا  یبرا 
بارها دست به صورتم   ای  دمیاروم نشدم . کالفه بارها دستمو تو موهام کردم و کش

؟ چرا   ستمی حال که غرورمو حفظ کردم اروم ن نینکردم . چرا با ا  دایارامشو پ یول دمیکش
کار کنم من ؟ چرا بازم   ی؟چ مونمیپش  کنمی؟ چرا حس م زدیقلبم بد م دمیحال بدشو د 

 کرد ؟  ونمیدوسش دارم ؟ چرا اشکش د

کوچه به اون کوچه . . ساعت   نی . از ا ابونیبه اون خ ابونیخ نیصبح قدم زدم از ا  تا
 زنگ خورد. میده بود که گوش کی نزد

 کردم . مامان بود .  ینگاه بهش

 : جانم مامان ؟ 
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 .  نیخواب باش دیاالن با کردمی؟ فکر م  یداریمامان ؟ ب ی: سالم پسر گلم خوب 

 به خودم اومدم  تازه

 شدم مامان . داری: ام ... تازه ب

 : عروسم چه طوره ؟ 

 که دونمی: خوابه مامان نم

. مامانش   میاریب یکه براش کاچ میا یمن و فاطمه م گهی ساعت د  ک ی: باشه پس تا  
 حواسم بهش باشه مادر .  دیمن که هستم با  ستین

 خود مامان زدم   ی به فکر ب یپوزخند

 مامان . شما زحمت نکش.  خرمیم رمی: م

دخترشو بهم سپرد   ستویکارو کنه . حاال مادرش ن ن یا  دیاخه . مادرا با  هیچه حرف نی: ا
 مادر .  گهیسنگ تموم بزارم د   دیمن با 

 : باشه مادر جان قدمت رو چشممون . 

 جان ؟  یعل یندار ی: فعال کار

 : نه مامان برو به سالمت . 

 به خونه برگشتم .  یو قطع کردم و با تاکس  یاز خداحافظ گفتن گوش بعد

به حراج   رتمیخونه غ نی ا  یتو کنمیکه االن حکم زندان و برام داره حس م  یا خونه
دارم .سرم و به طرف اسمون گرفتم و از خدا خواستم که   ی. حس خفگ شهیگذاشته م
 مکم کنه .خودش ک

که   ییاتاق آرام و باز کردم خواب بود . اروم و راحت . هر چند راحت نبود از مژه ها در
  رونی متوجه نشه از اتاق ب  نکهیا  یکرده . برا  ه یگر یمعلوم بود که حساب  دنیبهم چسب
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  یبد  یبرخورد کرد و صدا واریو در و محکم باز کردم که به د   دمیکش ی قیرفتم . نفس عم
 که خواب بود . یچه برسه به آرام دمیترس شداد . خودم هم از صدا 

 بهم نگاه کرد .   دهیترس ییسرشو با ترس بلند کرد و با چشما   یسر

 .   ارنیب یبرات کاچ ان ی م  نای: زود باش بلند شو االن مامان ا

 به مسخره سر تا پاشو نشون دادم   دستامو 

 در ضمن   یشد ت یاذ   شبی: مثال د

 انگشتم و گرفتم طرفش  دی: با حالت تهد

که ؟ ما    تهیبفهمه . حال یزی که مامان چ ی نشون بد یعکس العمل ای  یبزن یحرف نمی: نب
 . هوم ؟  میکن یم یاالن نقش دو تا ادم عاشق و باز 

کردنش   تی رفت . حالم از خودم به خاطر اذ  ییتکون داد و به طرف دستشو  یسر  فقط
 برخورد کنم    یا  گهی که طور د دادیغرورم اجازه نم یلو  خوردیبهم م

 ******* 

که به  یو به عل دمیکه اومد از خواب پر  یبلند یکردم که خوابم برد . با صدا  هیگر   نقدریا
 نگاه کردم. کنهیداده و بهم نگاه م هیدر تک

  ترسمی دارش م شیدروغ گفتم نه از وجود خودش بلکه از زبون ن ترسمیبگم ازش نم اگه
که   ومدمیدر ن الی بگه و باز قلبم هزار تکه بشه . هنوز از فکر وخ  یز یباز چ ترسمی. م

به  یرفتم و اب ییتکون دادم و به دستشو  یکه زد . سر  یشیو باز ن  دمیصداش و شن
رفتن من و به صدا   رون یتم . برف رونی کردم و ب جوردست و صورتم زدم خودم و جمع و 

 شیخودش ن یوقت  دمیاز حضور خانوادشم ترس ندفعهیشد . و من ا  یکیدر اومدن در  
سر پناه    کی من به   کننیبگن . حتما اونا هم فکر م خوان یم یچ گهیخانوادش د  زنهیم
از   ری؟ مگه غ نهیا  ز ا  ریمگه غ ی با پسرشون ازدواج کردم .ول نی هم یدارم و فقط برا  از ین
عجله ؟ اصال من به ازدواج    نی به ازدواج شدم اونم با ا یبود که به خاطر آراد راض نیا
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  دی شا ای شم و زخم زبون بشنوم .   تیاذ  نقدری؟ اره پس حقمه حقمه که ا  کردمی فکر م
 . رسونهی و آزار م  کنهیم یمن حواسم بهش نبود االن داره تالف روز ید نکهیا  یهم نه برا 

   زمی عز: سالم  

نام داشت و همراه فاطمه دم در  نیریکه ش یاومدم و مامان عل رونی ب الیفکر و خ از 
 به روشون زدن و به داخل دعوتشون کردم . ی. لبخند دمید

 . دی . فاطمه جان شما هم بفرما  نیخوش اومد یلیخ دی : سالم مامان جون بفرما

 رو بزار کنار .  زای چ نی. شما و جان و ا  مای لیفام گه ی: اوف چقدر تعارف بابا . ما د  فاطمه

 لبخند جوابشو دادم  با

 : چشم 

 جون اومد و محکم بغلم کردو اروم گفت .  مادر

 : مبارکت باشه گلم . 

 بلند ادامه داد  بعد

 .  سمر یرو مبل که خودم امروز بهت م دیبش  ای. ب یشیم  تیاذ  یمونی سرپا م  چرا

   ارمیب یمن براتون چا  دی : نه من حالم خوبه مادر جون شما بفرما

  نیبش  ا ی: اره مامان ب یعل

 رفت .  یبه عل یجون چشم غره ا مادر

  نیا  ی. به جا یمواظبش باش  دی. با  یبه فکر خانومت باش دیاره ؟ تو االن با یچ یعنی: 
. آرام جان امروز فقط   کنهیاماده کن . تازه فاطمه هم هست کمکت م  وی حرفا برو  چا

 گفتم ؟  یچ یدیاستراحت کنه . فهم  دیبا

 باال اورد   میدستاشو به حالت تسل یچشم دوخت . عل یبا اخم به عل و
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 ننه جونم بگه  ی: باشه باشه . نزن منو . هر چ

 و پا به فرار گذاشت   گفت

 ب  اد یجون : ننه و کوفت ب مادر

  یآماده شد و فاطمه چا  یچا  نکهی. بعداز ا میدی مون از حرص خوردن مامان خند  همه
بهش کردم    یمنو هم اور و به دستم داد . نگاه یکاچ ییو برامون آورد . با چا   ختیر

 چقدر توش کره داشت   

 عروس گلم . نگاه نکن فقط بخور  گهی: بخور د

 : دوست ندارم مامان جون  

 بخور گلم برات خوبه   زمی ؟ بخور عز هیچ  : دوست ندارم یعل

  شبید نی اومد که هم رونیب یحجم محبت که از دهن عل نی من دهنم  وا موند از ا و
به مادرش زد و   ی. اشاره ا  کنمی با تعجب نگاش م دید یوقت یبهم زد . عل شین یکل

زدم   یبه عل  یکنم و پس لبخند ینقش باز  دیچشم و ابرو برام اومد و منم گرفتم که با
زود زده شدم   یپر روغنش واقعا خوشمزه بود ول هر و شروع به خوردن کردم . برعکس ظا

 روغن و عسلش .   یحجم باال  یبرا 

 هوم ؟   رمیگب یهم به من بزن منم بخورم انرژ  یتعارف هی   یخوا ی: اگه م یعل

شد و عرق از پشت کمرم    یکل لپام گل گل یپرو نگاه کردم و در آن یدهن باز به عل با
 . دیچک

 زد . یعل ی به بازو  یمحکم یجون ضربه  مامان

  د ی . دخترم خجالت کش ییا یح  یکه تو کال ب یعل یری بم ی: ا
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 دیمراجعه فرمائ  ری ز  نکیصفحه به ل  268رمان در   نینسخه کامل ا افتیدر یبرا 

https://zarinp.al/389414 

باشد و در    یرمانکده م تیسا   ایباال و   نکیرمان ل نیا  دیخر  ی: تنها منبع معتبر برا  تذکر-
عواقب آن به   دیرمان کن  نیا  دیاقدام به خر  ی گریهر منبع د  قیکه شما از طر یصورت

 چی باشد ه یرمان م ن یا  یرمانکده که منبع اصل تی باشد و سا یعهده خودتان م
 در قبال آن ندارد . یتیمسئول

 

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه رای دریافت رمانهای بیشتر به  ب 

www.romankade.com 
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