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استاد
نوشته ingenioکاربرنودهشتٌا

مقدمه :

نه! وصل ممکن نٌست...

همٌشه فاصله ای هست
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اگرچه منحنی آب ،بالش خوبی ست

برای خواب دل آوٌز و ترد نٌلوفر،

همٌشه فاصله ای هست

دچار باٌد بود

و گرنه،

زمزمه ی حٌرت مٌان دو حرؾ حرام خواهد شد

و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشٌاست

...و عشق صدای فاصله هاست

صدای فاصله هاٌی که ؼرق ابهامند

نه!!

صدای فاصله هاٌی که مثل نقره تمٌزند
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و با شنٌدن ٌک هٌچ،

می شوند کدر...

همٌشه عاشق تنهاست!...
***

مرٌم  :به خدا دٌگه خسته شدم شقاٌق  ،رسٌدم به پوچً ،هٌچ هدفً تو زندگٌم ندارم
شقاٌق  :چً دارم مً شنوم ؟ تو همون مرٌمً ؟ مرٌمً كه تا  20سال بعدش رو هم برنامه رٌزي كرده
بود ؟ دختر اگه تو برسً به پوچً بقٌه چً كار باٌد بكنن ؟ هٌچ مً دونً اگه بچه ها بفهمن كه خرخون
كالسشون دٌگه انگٌزه نداره چً كار مً كنن ؟ كً بود كه بقٌه رو تشوٌق مً كرد ؟ كً بود كه همه رو
با انگٌزه كرد ؟ مرٌم تو چت شده ؟
خانم معدنً  :خانم ها بلند تر بگٌن ما هم بفهمٌم
شقاٌق  :چٌزي نبود خانم  ،شما خٌلً خودتون رو نگران نكنٌن  ،داشتم از مرٌم اشكال مً پرسٌدم
خانم معدنً  :آخه من چند دفعه باٌد به شماها بگم از من بپرسٌن  ،اگه از دوستتون بپرسٌن ممكنه اشتباه
بهتون بگه و اون وقته كه دٌگه مطلب اشتباه مٌره تو ذهنتون
شقاٌق زٌر لب ؼرؼري كرد و گفت  :همچٌن خودش رو تحوٌل مً گٌره فكر مً كنه آمرٌكاٌٌه و همه
چً رو بلده  ،به خدا من و تو بٌشتر از اٌن حالٌمون مٌشه مرٌم
خانم معدنً  :باز كه دارين حرؾ مً زنٌن
مرٌم  :ببخشٌد خانم  ،دٌگه چٌزي نمٌگٌم
مرٌم حوصله ي درس خواندن نداشت  ،دٌگر زندگً روزمره هم براٌش تكراري شده بود  ،دختري كه تا
دٌروز از لحظه به لحظه ي زندگً اش لذت مً برد  ،به انسانً بً هدؾ تبدٌل شده بود  ،انسانً كه هٌچ
چٌز براٌش اهمٌت نداشت  ،حتً دٌگر درس خواندن هم به او آن لذت همٌشگً را نمً بخشٌد  ،او كه
عاشق درس و مدرسه بود امروز به آن همانند دٌگر كارهاي روزمره اش نگاه مً كرد  ،شاٌد اٌن
ٌكنواخت بودن زندگً اش بود كه او را سردرگم كرده بود  ،در اٌن روزها تنها دل خوشً اش كالس
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زبانً بود كه براٌش مثل تفرٌح بود  .كالسً كه تك تك اعضاي آن را دوست داشت حتً معلمش را .
شقاٌق  ،هر چه بٌشتر سعً مً كرد علت درماندگً مرٌم را بداند بٌشتر ناكام مً ماند  ،او هم كالفه شده
بود  ،هر چه بٌشتر مً گذشت مرٌم بٌشتر از محٌط اطرافش فاصله مً گرفت  ،شقاٌق كه واقعا نگران
او بود  ،به راستً چه بر سر او آمده بود ؟ حتً خود مرٌم هم نمً دانست  .باالخره شقاٌق تصمٌم گرفت
با مرٌم حرؾ بزند و دلٌل اٌن همه آشفتگً را از او بپرسد .
شقاٌق  :آخه تو چت شده ؟ چرا اٌن جوري شدي ؟ مً دونً كه من هٌچ وقت تو اٌن چند سال نخواستم تو
كارت فوضلً كنم اما حاال واقعا دلم مً خواد بدونم چت شده  ،چند روزٌه خٌلً تو خودتً  ،اگه مشكلً
هست به منم بگو شاٌد بتونم كمكت كنم
مرٌم  :ممنون كه به فكر منً اما چٌزٌم نٌست
شقاٌق  :چٌزٌت نٌست ؟؟؟ ٌعنً باٌد باور كنم ؟ مرٌم تو كامال فرق كردي ٌ ،ه وقتاًٌ حس مً كنم اون
مرٌمً كه م ن مً شناختم با االن خٌلً فرق داره  ،آخه چرا اٌن طوري شدي ؟ نمً خواي بگً بهونه
هاي الكً نٌار
مرٌم چند روزي بود كه منتظر چنٌن لحظه اي بود تا با كسً حرؾ بزند و چه كسً بهتر از شقاٌق ،
دوست همٌشگٌش ؟ اما واقعا دلٌل اٌن همه ناراحتً چه بود ؟ خود مرٌم هم نمً دانست
مرٌم  :نمً دونم شقاٌق  ،شدم مثل دٌوونه ها  ،حالم از خودم بهم مً خوره  ،احساس كمبود مً كنم  ،در
صورتً كه تو زندگٌم هٌچً كم ندارم  ،شاٌد خانواده ي خٌلً مرفهً نباشٌم اما تا حاال هر چً خواستم
واسم فراهم كردن  ،پدر و مادر و خواهر خوب هم كه دارم اما ...
شقاٌق  :خٌلً جدي نگٌر مرٌم  ،منو بگو كه فكر مً كردم چً شده  ،گفتم حتما كمبود شوهر پٌدا كردي
 ،مً خواستم بگم اگه خٌلً واجبه شهاب رو بفرستم سراؼت
مرٌم  :شقاٌقققققققققققققققق  ،تو باز شروع كردي ؟ آخه من با تو چً كار كنم ؟ بٌچاره اٌن داداش تو  ،هر
جدي پٌدا مً كنً
روز واسش ٌه زن د
شقاٌق  :مً ترسم آخرش هم بمونه رو دستم  ،راستً من واقعا ازت معذرت مً خوام
مرٌم با تعجب به شقاٌق نگاه كرد و گفت  :بله ؟؟؟ گوش هام درست مً شنوه ؟
شقاٌق  :معلومه كه درست مً شنوه اصال مگه مٌشه گوش به اون درازي نشنوه ؟ چٌه چرا اٌن طوري
نگام مً كنً ؟ مگه دروغ مٌگم ؟
مرٌم  :كوفت  ،حاال واسه چً معذرت خواهً كردي ؟ برو سر اصل مطلب
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شقاٌق  :ببٌن  ،تقصٌر خودته  ،مٌثل اٌنكه به اصل مطلب خٌلً عالقه داري نه ؟ بٌچاره داداش من ،
بدبخت شد رفت
مرٌم  :من آخرش ٌه بالًٌ سرت مٌارم  ،حاال مً بٌنً
شقاٌق  :هٌچ ؼلطً نمً تونً بكنً عزٌزم  ،از نٌما جونت چه خبر ؟
مرٌم  :حرؾ اون بً شعور رو نزن كه مً خوام خفه اش كنم  ،دٌگه شورش رو در آورده اٌن بار
چهارمه كه دارم اٌن ترم رو مً خونم
شقاٌق  :جدي  4ترم شد ؟ ببٌنم سر همون قضٌه ؟
مرٌم  :آره دٌگه  ،مگه ما قضٌه ي دٌگه اي هم داشتٌم ؟
شقاٌق  :خوب تقصٌر خودته دٌگه دختر خوب  ،چه معنً داره آدم با استادش سر كالس شوخً كنه ؟
مرٌم  :همچٌن مٌگً استاد انگار  50سالشه  ،بابا اون فقط  7سال از ما بزرگتره  ،در ضمن هٌچً هم
حالش نٌست  ،فقط داره نون آمرٌكا بودنش رو مً خوره  ،كاش من رو هم ٌكً مً برد آمرٌكا
شقاٌق در حالً كه چانه اش را با دستش مً خاراند گفت ( ژستً كه همٌشه براي فكر كردن به كار مً
برد )  :مٌگم مرٌم چطوره بري واسش دلبري كنً و بعد دو تاًٌ با هم برٌن آمرٌكا  ،مٌگم فقط ٌه
خواهش شهاب رو هم با خودتون ببرٌن بد نٌست
مرٌم  :اگه مردي واٌسا  ،به خدا زنده ات نمٌذارم  ،تو كه مً دونً من چقدر ازش متنفرم  ،اگه اٌن ترم
رو هم بٌوفتم باٌد قٌد زبان رو بزنم
مرٌم همان طور در سالن به دنبال شقاٌق مً دوٌد  ،هنگامً كه وارد كالس شدند  ،معلم هندسه با آن
چهره ي جدي اش اٌستاده بود و به آن دو نگاه مً كرد  ،از چهره اش مشخص بود كه خٌلً سخت
خودش را كنترل كرده كه نخندد .
شقاٌق  :ببخشٌد آقاي سلٌمانً  ،نمً دونستٌم زنگ خورده
سلٌمانً  :شما خانم ها كً مً خوان بزرگ بشٌن ؟ االن ناسالمتً كالس سوم دبٌرستان هستٌن
ٌكً از بچه ها از عقب كالس گفت  :آقا خٌالتون راحت اٌنا حسابً به فكر بزرگ شدن هستن  ،واسه
همٌنه كه ورزش مً كنن و تو راهرو ها راهپٌماًٌ سرٌع مً كنن
همه بچه ها خندٌدند و مرٌم و شقاٌق خوشحال از اٌنكه توانسته اند از دست معلم جان سالم به در ببرند به
طرؾ صندلً هاي خود رفتند .
مرٌم ٌ :عنً االن با من و تو چً كار مً كنه ؟ مً ترسم باهامون لج بشه ها
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شقاٌق  :همه كه مثل نٌما خان عقده اي نٌستن  ،اٌشاال كه كاري به كارمون نداره
مرٌم  :حالت خوبه ؟ دفعه ي پنجمه كه سر كالسش دٌر اومدٌم .
ساناز  :شما دو تا خسته نمٌشٌن اٌنقدر حرؾ مً زنٌن ؟
شقاٌق  :برو بابا  ،تو هم اگه فرٌبا االن بود اٌن طوري نمً نشستً مثل بچه مثبتا هر چً مٌگه گوش
بدي و ٌه رٌز داشتً حرؾ مً زدي
سلٌمانً  :خانم توفٌقً دٌر كه اومدٌن سر كالس  ،حرؾ هم مً زنٌن ؟
شقاٌق  :معذرت مً خوام  ،داشتم در مورد اٌن قضٌه اي كه اثبات كردٌن از ساناز سوال مً پرسٌدم
سلٌمانً  :شما هم كه همٌشه اشكال دارٌن خانم نه ؟
ٌكً از بچه ها گفت  :چً كار كنه دٌگه ؟ خنگه
و دوباره شقاٌق سوژه ي خنده ي بچه ها شد  .آن زنگ مرٌم اصال آرام و قرار نداشت  ،مً خواست هر
چه سرٌعتر به خانه برود تا به كارهاي زبانش بپردازد  ،كم كم انگٌزه اش براي زبان را هم از دست داده
بود  ،نٌما حمٌدي معلم زبانش بزرگترٌن مسبب از دست رفتن انگٌزه اش بود  ،مرٌمً كه زبان را به
شدت دوست داشت و حتً روٌاي ادامه ي تحصٌل در رشته ي زبان را رد سر مً پروراند  ،دٌگر
عالقه اي به ادامه دادن آن نٌز نبود  ،با خود عهد كرده بود كه اگر اٌن ترم نٌز بٌفتد  ،دٌگر سراغ زبان
نرود  .با بً حوصلگً لؽت هاي كتابش را مطالعه كرد و آماده ي رفتن شد .
نٌما  :مرٌم تو باز هم دٌر اومدي ؟
مرٌم  :شرمنده  ،نمً دونم چرا اٌن طوري مٌشه  ،هر دفعه ٌه مشكلً واسم پٌش مٌاد
نٌما  :مثل اٌنكه خٌلً خوشت مٌاد بازم بٌفتً نه ؟
مرٌم كه شخصٌتش جلوي بچه هاي كالس خرد شده بود  ،تصمٌم گرفت كه با نٌما بحث نكند  ،زٌرا بحث
با او بً فاٌده بود .كم كم داشت از نٌما متنفر مٌشد  .با اٌنكه معلم بسٌار خوبً بود اما از لحاظ اخالقً
ؼٌر قابل تحمل بود بخصوص براي مرٌم .
شهاب  :سالم
مرٌم  :سالم  ،حالتون خوبه ؟
شهاب  :ممنون  ،اٌن رو شقاٌق داده كه بهتون بدم
مرٌم  :واقعا ممنون  ،خٌلً لطؾ كردٌن
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شهاب  :خواهش مً كنم  ،راستً اٌن استاد خٌلً باهاتون لج شده ها  ،نمً خواٌن كاري بكنٌن ؟
مرٌم  :چً كار كنم ؟
شهاب  :من اگه جاي شما بودم باهاش حرؾ مً زدم  ،از شقاٌق شنٌدم كه اٌن بار  4كه دارٌن اٌن ترم
رو مً خونٌد
مرٌم  :بله درست گفته  ،نمً دونم چرا بعضً هاي جنبه ي شوخً ندارن
شهاب  :بهتره حرؾ من رو جدي بگٌرٌن و باهاش حرؾ بزنٌن
مرٌم  :حتما  ،خٌلً ممنون
فهٌمه  ،دوست كالس زبان مرٌم كه شاهد مكالمه ي شهاب و مرٌم بود بدون اٌنكه به محتواٌش پً ببرد
گفت  :مً بٌنم كه ٌه پسر رو تور كردٌا
مرٌم  :نه بابا  ،بً خٌال  ،اٌن داداش دوستمه  ،كتابم رو داد  ،بنده خدا گناه كه نكرده همكالسً ماست كه
فهٌمه  :چه حسن تصادفً  ،مطمئنً از روي عشق و عالقه نٌومده همكالسً ما شده ؟
مرٌم  :برو بابا دلت خوشه  ،پسره اصال تو اٌن فازها نٌست
هٌمه  :ببٌنٌم و تعرٌؾ كنٌم
ؾ

***

شقاٌق  :چٌه ؟ باز چرا سگ شدي ؟
مرٌم  :مگه شهاب بهت نگفت ؟
شقاٌق  :نه نگفت  ،مثل اٌنكه تو شهاب رو نشناختً ها  ،هٌچً به جز نقشه هاش نمً شناسه
مرٌم  :واال من كه مثل شما تو فكر شناخت پسرها نٌستم
شقاٌق  :ببخشٌدا اما اٌن ٌه دفعه رو زدي جاده خاكً  ،اٌن پسره داداش منه
مرٌم  :واي خاك به سرم راست مٌگً ها  ،حواسم نبود
شقاٌق  :گسسته رسٌد دستت ؟
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مرٌم  :آره ممنون  ،كالس فرداست دٌگه نه ؟
شقاٌق  :آره  ،دوباره باٌد قٌافه نحسش رو تحمل كنٌم
مرٌم  :آخ نگو كه وقتً ٌادم مٌاد مٌخوام گرٌه كنم
شقاٌق  :بً خٌال  ،داشتً مً گفتً چرا سگ شدي
مرٌم ٌ :ه ذره ادب و تربٌت نداشته باشً ها  ،در ضمن به تو هم هٌچ ربطً نداره
شقاٌق  :اذٌت نكن دٌگه مرٌم  ،باز نٌما جوووون اذٌتت كرد ؟
مرٌم  :بله  ،پس مً خواستً چً بشه ؟
مرٌم دست به سٌنه اٌستاد و با حالت تاسؾ به صحبت ه اٌش ادامه داد  :حالم ازش بهم مً خوره ِ ،ا ِا ِا
پسره ي بً شعور جلوي اون همه آدم من رو سكه ٌه پول كرد
شقاٌق  :مٌگً چً گفت ٌا برم از شهاب بپرسم ؟
مرٌم پوزخندي زد و با حالت طعنه گفت  :برو از شهاب بپرس
دٌگ
شقاٌق  :بمٌري  ،تو كه مً دونً اون چٌزي بهم نمٌگه  ،بگو ه
مرٌم  :دٌروز مثل همٌشه دٌر رسٌدم به كالس  ،آقا هم لطؾ كردن و من رو جلوي همه ضاٌع فرمودن
شقاٌق  :چً كار كرد مگه ؟
مرٌم سعً كرد لحن نٌما را تقلٌد كند و گفت  :مثل اٌنكه خوشت مٌاد بازم بٌوفتً نه ؟
شقاٌق با صداي بلند خندٌد و مرٌم  ،با آرنجش محكم به پهلوٌش كوبٌد و با عصبانٌت پرسٌد  :چٌه ؟ چرا
مً خندي ؟
شقاٌق  :خوب بابا  ،خٌلً جالب بهت گفته
مرٌم  :برو گمشو  ،واي شقاٌق نمً دونً چقدر مً خوام سر به تنش نباشه
شقاٌق  :من نمً فهمم  ،تكلٌؾ خودت رو مشخص كن دوسش داري ٌا نه ؟
مرٌم ٌك پشت گردنً به شقاٌق زد و گفت  :دارم جدي حرؾ مً زنم  ،كاش مً تونستم ٌه روزي اٌن
كارهاش رو تالفً كنم
شقاٌق  :چطوره بذارٌمش سر كار
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مرٌم  :مثال چطور ؟
شقاٌق مثل همٌشه شروع به خاراندن چانه با دستش كرد  :آهان فهمٌدم تو شماره اش رو داري ؟
مرٌم  :نه  ،اما شاٌد بتونم گٌر بٌارم چطور ؟
شقاٌق  :خوب مٌذارٌمش سر كار دٌگه  ،تو شماره رو گٌر بٌار بقٌه اش با من
مرٌم  :نه اٌن طوري اصال خوب نٌست  ،فاز نمٌده  ،بعدشم اگه لو برٌم خٌلً بد مٌشه  ،واي اگه مامانم
بفهمه چً مٌشه  ،باٌد ٌه كار دٌگه بكنٌم
شقاٌق  :چطوره اٌنترنتً بذارٌمش سر كار
مرٌم  :واااااااااااااااااااااااا ااااي عالٌه  ،اما اٌن نٌماًٌ كه من مً شناسم بعٌده سر كار بره
شقاٌق  :مثل اٌنكه تو منو نشناختً ها
مرٌم  :مً شناسم كم كم
شقاٌق دستش را روبه روي مرٌم گرفت و به او نگاه كرد  ،مرٌم با تعجب به او زل زده بود و معنً اٌن
كار را نمً فهمٌد  ،شقاٌق كه خسته شده بود گفت  :بابا اٌمٌلش رو بده دٌگه
مرٌم  :از كجا بٌارم ؟
شقاٌق  :ببخشٌد مادمازل من بدون اٌمٌل چطوري بذارمش سر كار ؟
مرٌم  :راست مٌگً ها
و اٌن بار مرٌم به تقلٌد از شقاٌق چانه اش را خاراند  ،شقاٌق با دست چانه ي مرٌم را گرفت و گفت  :بار
آخرت باشه از ژست من استفاده مً كنً
مرٌم  :چشم مادمازل  ،راستً شقاٌق حواست باشه ٌه دفعه شهاب نفهمه ها
شقاٌق  :خٌالت راحت آبجً  ،اٌن دااش ما اصال اٌن كارا حالٌش نً
مرٌم نفس عمٌقً كشٌد و گفت  :جاي خوشحالٌه
ب شقاٌق هم گفته بود كه
مرٌم هر كار كه مً توانست انجام داد تا اٌمٌل نٌما را پٌدا كند اما موفق نشد  ،ه
نتوانسته اٌمٌل را پٌدا كند و شقاٌق هم به قول خودش بً خٌال شده بود .
مرٌم  :اٌن وقت شب زنگ زدي اٌنجا كه چً ؟
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شقاٌق  :خاك تو سر بً لٌاقتت كنن  ،تقصٌر منه كه خواستم خوشحالت كنم
مرٌم  :خوب حاال بنال ببٌنم چً شده
شقاٌق  :ببٌنم فامٌل اٌن نٌما جون شما چٌه ؟
مرٌم  :حمٌدی چطور ؟
شقاٌق  :مژده بده كه پٌداش كردٌم
مرٌم  :چً رو ؟
شقاٌق ٌ :وسؾ گمشده رو  ،خوب اٌمٌل رو دٌگه
مرٌم  :جون شهاب راست مٌگً ؟
شقاٌق  :اِوا !!! دروؼم چٌه خواهر ؟
مرٌم  :از تو هٌچً بعٌد نٌست  ،حاال جدي از كجا پٌداش كردي ؟
شقايق  :داشتم تو وساٌل شهاب فوضولً مً كردم كه  ...وانگهً دفترچه ي شماره تلفن هاش رو پٌدا
كردم  ،آخرش هم ٌه عالمه اٌمٌل بود كه ٌكٌش اٌمٌل نٌما جونت بود
مرٌم  :ببٌنم تو چرا هٌچ وقت تو وساٌل شهنام فوضولً نمً كنً ؟
شقاٌق  :دو دلٌل دارد  ،اول اٌنكه وساٌل شهنام چٌز باحال نداره  ،دوما شهنام من رو درسته قورت مٌده
اگه بفهمه رفتم سراغ وساٌلش
مرٌم  :حاال از اٌنا گذشته چه داداش خودشٌرٌنً داري ها  ،چه معنً داره رفته اٌمٌل معلم رو گرفته ؟
شقاٌق  :اوال اگه همٌن داداش خودشٌرٌن من نبود شما االن به دستت به هٌچ جا بند نبود دوما اگه تو هم
از اٌن كارا مً كردي  3ترم رو نمً افتادي
مرٌم  :حاال تو هم هً اون سه ترم رو بكوب تو سر من
شقاٌق  :همٌن قصد رو دارم
مرٌم  :خوب حاال برٌم سر اصل مطلب
شقاٌق  :باز گفت اصل مطلب  ،بابا چند دفعه بگم داداش من تو رو نمً خواد چرا بً خٌال نمٌشً ؟
مرٌم  :شقااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااٌق  ،من تو رو مً كشم
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شقاٌق  :باٌدم اٌن كار رو بكنً  ،كً تا حاال از خواهر شوهر خوشش اومده كه تو دومٌش باشً ؟
مرٌم  :خوشم مٌاد خودت سرٌع همه چً رو تنظٌم و تدوٌن و تهٌه مً كنً
شقاٌق  :حاال عروس جان از كً مً خواي كارم ون رو شروع كنٌم ؟
مرٌم  :از همٌن امشب چطوره ؟
شقاٌق :امشب ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مرٌم  :آره  ،مشكلٌه ؟
شقاٌق  :مشكلً كه نٌست اما دعا كن اٌن شهاب باز نٌاد به من گٌر بده دارم چً كار مً كنم
مرٌم  :اصال بهش نمً خوره از اون داداش هاًٌ باشه كه گٌر مٌدن
شقاٌق  :مگه به قٌافه است ؟ خوش به حالت داداش نداري
مرٌم  :چً مٌگً بابا  ،مهتاب از صد تا داداش بدتره
شقاٌق  :نه بابا  ،مهتاب كه خٌلً نازه
مرٌم  :بله  ،واسه تو نازه اما واسه من ...
***
شقاٌق اصال آرام و قرار نداشت  ،اولٌن بار بود كه مً خواست كسً را سر كار بگذارد  ،چند بار
خواسته بود كه به مرٌم بگوٌد نمً تواند اما نمً خواست جا بزند  ،مً خواست مثل همٌشه كاري را كه
انتخاب كرده تا آخر انجام دهد  .به پٌشنهاد مرٌم نام مستعار ؼزل را براي خودش انتخاب كرده بود ،
باالخره كار ساختن اٌمٌل تمام شد  ،وارد شد و براي نٌما درخواست دوستً فرستاد  .از شانس او همان
لحظه  Onبود و از او پرسٌد شما  ...شقاٌق نمً دانست چه كار باٌد بكند  ،براي اولٌن بار در زندگً اش
هول شده بود  ،حسً كه هٌچ وقت تجربه اش نكرده بود  .همان وقت به مرٌم زنگ زد تا تمامً
كارهاٌشان هماهنگ شده باشد .
شقاٌق  :مرٌم مٌگه شما چً بهش بگم ؟
مرٌم  :نمً دونم
شقاٌق داد زد  :نمً دونً ؟ تو كه نمً دونستً واسه چً به من گفتً بٌام بذارمش سر كار ؟
مرٌم  :خوب حاال چرا داد مً زنً ؟ بهش بگو دنبال ٌه هم صحبت مً گردي
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شقاٌق  :به نظرت اون چً جواب مٌده وقتً من اٌن رو بگم ؟
مرٌم  :من چٌز دٌگه اي به ذهنم نمً رسه
شقاٌق  :برو گمشو  ،خودم ٌه كارٌش مً كنم  ،چً كار كنٌم دٌگه رفاقته  ،خدافظ
مرٌم  :خدافظ
شقاٌق خٌلً فكر كرد  ،نمً دانست چه چٌزي ٌك پسر مثل نٌما را مجبور مً كند كه ادامه بدهد  ،نمً
دانست چه چٌزي مً تواند او را به ادامه دادن چت ترؼٌب كند  .پٌام بعدي نٌما او را از افكارش بٌرون
آورد .
نٌما  :نمً خواي بگً كً هستً ؟
شقاٌق  :من ٌه آشنام كه هٌچ وقت نخواستً بشناسٌش
نٌما بعد از اندكً تاخٌر پاسخ داد  :اسم اٌن آشنا كٌه ؟
شقاٌق  :اسمش ؼزله  ،البته شاٌد اسم اصلٌش اٌن نباشه
نٌما  :اگه آشناست از من چً مً دونه ؟
شقاٌق  :مً دونه كه  24سالته  ،مً دونه كه دو سالً هست كه از آمرٌكا برگشتً و چٌز هاي دٌگه اي
كه بعدا بهت مٌگم
نٌما  :اگه بعدا وجود نداشته باشه چً ؟
شقاٌق  :اون دٌگه به سلٌقه ي خودته
نٌما  :پس من ترجٌح مٌدم وجود نداشته باشه
شقاٌق  :من مشكلي ندارم اما ٌادت باشه كه حتً تو فضاي مجازي هم نخواستً من رو ببٌنً
نٌما آٌكون متفكر را براي شقاٌق فرستاد .
شقاٌق  :به چً فكر مً كنً ؟
نٌما  :به اٌنكه تو كً مً تونً باشً
شقاٌق ٌ :كً از ٌه عالمه دختر دور و برت
نٌما  :خٌلً دوست دارم بدونم كً هستً
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شقاٌق  :اٌن به سلٌقه ي منه و ترجٌح مٌدم نگم
نٌما  :تالفً مً كنً ؟
شقاٌق ٌ :ه جوراًٌ  ،تو كه از تالفً كردن خٌلً خوشت مٌاد مگه نه ؟
نٌما  :مثل اٌنكه خٌلً خوب من رو مً شناسً
شقاٌق  :گفتم كه آشنام
شهنام  :تو باز پاي كامپٌوتر چً كار مً كنً ؟ چند بار بهت بگم درس بخون ؟
شقاٌق اصال حوصله ي نصٌحت هاي اطرافٌانش را نداشت  ،خودش مً دانست كً باٌد درس بخواند و
كً باٌد تفرٌح كند  ،درسش هم به اندازه ي كافً خوب بود  ،اما نه به اندازه ي دو برادر بزرگترش ،
شهنام در حال گذراندن طرحش بود و هر دو را در رشته ي حقوق دانشگاه شهٌدبهشتً گذرانده بود و
شهاب هم سال سوم معماري همان دانشگاه بود  .هر دو درس خوان بودند با اٌن تفاوت كه شهاب به جز
كتاب ها ونقشه هاٌش چٌز دٌگري را نمً شناخت .
شقاٌق  :االن بلند مٌشم
من باٌد برم كار دارم  ،بعدا حرؾ مً زنٌم  ،به حرؾ هام فكر كن  ،براي ٌه بار هم كه شده به دور و
برت توجه كن
و دٌگر منتظر جواب نٌما نماند  ،چون مً دانست كه اگر ادامه بدهد ممكن است شهنام خود براي
خاموش كردن كامپٌوتر اقدام كند آن وقت بود كه  ...شقاٌق خوب مً دانست كه كسً نباٌد از اٌن قضٌه
سر در بٌاورد .
مرٌم كه نمً توانست تا فردا صبر كند با موباٌل شقاٌق تماس گرفت .
مرٌم  :چً شد ؟
شقاٌق  :سالم مرٌم جون چطوري ؟
مرٌم  :تو حالت خوبه ؟ ببٌنم نكنه در جمع گرم خانواده اي ؟
شقاٌق  :آره  ،فردا تا صفحه ي  50رو باٌد حل كنٌم
مرٌم  :مٌگم چرا شقاٌق مشنگ شده
شقاٌق  :اشكال نداره ،فردا تو مدرسه حلش مً كنٌم
مرٌم  :باشه خدافظ
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شهاب  :مرٌم بود ؟
شقاٌق  :آره چطور ؟
شهاب  :كاش ازش پرسٌده بودي واسه فردا چً كار دارٌم
شقاٌق :دٌر كه نمٌشه فردا ازش مً پرسم  ،مً خواي زنگ بزنم همٌن االن ازش بپرس
شهاب  :نه خٌر  ،خودت فردا بپرسً بهتره
شقاٌق  :خوب از نٌما بپرس
شهاب  :نٌما ؟!!!
شقاٌق  :منظورم آقاي حمٌدي بود
شهنام  :ببٌنم اٌن آقاي حمٌدي كً هست ؟
شهاب  :معلم كالس زبان من و دوست شقاٌق
شهنام  :مثل اٌنكه شقاٌق خٌلً باهاش صمٌمٌه
شقاٌق  :اَه  ،باز شما دو تا شروع كردٌن ؟
شهنام  :ما كه چٌزي نمٌگٌم خواهر من  ،مً خواٌم ببٌنٌم اگه پسر خوبٌه ردت كنٌم بري  ،نمٌشه كه تا
آخر عمر خونه پدر مادر بمونً  ،تازه االن دٌر هم شده
شقاٌق  :شهههههههههههههههههههههههه هنام
مرٌم  :مٌگً ٌا نه ؟ از دٌشب تا حاال دارم از فوضولً دق مً كنم
شقاٌق  :نه بابا  ،مرٌم و فوضولً ؟ نمً دونً چقدر جاي تعجب داره
مرٌم پس گردنً اي به شقاٌق زد و گفت  :اذٌت نكن بچه پررو  ،سرٌع بگو چً شد
شقاٌق  :درست نمً دونم ٌ ،ه خورده حرؾ زدٌم
مرٌم  :خوب ؟ ٌعنً االن بهت اعتماد كرده ؟ چً بهش گفتً ؟
شقاٌق  :بٌن حرؾ هات نفس بكشً بد نٌستا  ،بهش گفتم كسً هستم كه هٌچ وقت نخواسته ببٌنتش  ،كسً
كه اصال بهش توجه نكرده  ،اون بٌچاره هم خٌلً كنجكاو شده بود ببٌنه من كً هستم
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مرٌم  :بله بله ؟ اون بٌچاره ؟!!! به همٌن زودي دلت به حالش سوخت ؟ به من فكر كن كه به خاطر ٌه
شوخً مسخره باٌد  4بار ٌه ترم رو بخونم
شقاٌق  :باشه  ،من كه چٌزي نگفتم
مرٌم  :خوب حاال ٌعنً چً مٌشه ؟ چً كار مً خواي بكنً ؟
شقاٌق  :مً خوام آدمش كنم و طرز برخورد با خانم ها رو بهش ٌاد بدم  ،اما جدی دٌشب شانس آوردٌم
وگرنه نزدٌك بود شهنام بفهمه
مرٌم  :اُه اُه  ...باز داره به من و تو نگاه مً كنه  ،اٌن معاون تا من و تو رو تٌكه تٌكه نكنه بً خٌال
نمٌشه  ،سرت رو بنداز پاٌٌن و بهش نگاه نكن
شقاٌق زٌر لبً گفت  :اگه تو هم نمً گفتً خودم همٌن قصد رو داشتم
مرٌم از اٌنكه شقاٌق موفق شده بود خٌلً خوشحال بود  ،بً صبرانه منتظر لحظه اي بود كه نٌما مً
فهمٌد كه تمام مدت سر كار بوده ٌ ....عنً شقاٌق مً توانست اخالق و رفتار نٌما را عوض كند ؟ اٌن
چٌزي بود كه شقاٌق به آن فكر مً كرد  ،شقاٌق بٌشتر از نٌما دوست داشت رفتار شهاب را عوض كند ،
رفتاری که برای پسري به سن و سال شهاب خٌلً پاك مآبانه بود  ،اصال به خواسته هاي خودش توجه
نداشت و اٌن موضوع شقاٌق را كه عاشقانه برادرش را دوست داشت مً آزرد ٌ ،عنً چه چٌزي مً
توانست شهاب را به خودش بٌاورد ؟ رفتار و عقاٌد شهاب اصال به خانواده ی آن ها نمی خورد  ،حتی
شقاٌق هم بعضی وقت ها شک می کرد که شهنام و شهاب برادر باشند  .وقتی صؾ صبحگاه تمام شد
مرٌم و شقاٌق با بی خٌالی و فارغ از آٌنده ای که در انتظارشان بود به سمت کالس راه افتادند  ،شقاٌق به
شهاب فکر می کرد که ناگهان فکری در ذهنش جرقه زد .
شقاٌق  :تو نمی خوای جبران کنی ؟
مرٌم  :چی رو ؟
شقاٌق  :همٌن قضٌه نٌما جونت رو دٌگه
مرٌم  :خوب چه جوری باٌد جبران کنم ؟
شقاٌق  :چطوره در عوضش تو هم ٌکی رو بذاری سر کار
مرٌم با تعجب به شقاٌق نگاه کرد و پرسٌد  :کی رو ؟
شقاٌق  :شهاب
مرٌم  :لوس نشو شقاٌق حوصله ی شوخی ندارم
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شقاٌق  :من شوخی نکردم
مرٌم  :صبر کن ببٌنم  ،تو داری جدی حرؾ می زنی ؟
شقاٌق  :معلومه  ،خٌلی دوست دارم ببٌنم اٌن مقدس بازی های شهاب فقط بازٌه ٌا واقعا اٌن طورٌه
مرٌم با لحن پرسشگرانه ای گفت  :مقدس بازی ؟
شقاٌق  :آره  ،همٌن که تا ٌه دختر می بٌنه سرش رو مٌندازه پاٌٌن و عروسی قاطی نمٌاد و ...
مرٌم نگذاشت صحبت شقاٌق ادامه پٌدا کند  :اٌنکه عروسی قاطی نمٌاد مقدس بازٌه ؟
شقاٌق  :پس چٌه ؟
مرٌم  :پس از نظر تو کارهای منم مقدس بازٌه ؟
شقاٌق  :ببٌن مرٌم وضعٌت تو و شهاب خٌلی باهم فرق می کنه  ،اوال اون پسره و تو دختری  ،ثانٌا تو
خانواده ی ما فقط شهاب از اٌن رفتار ها داره  ،تو خانواده که نه بهتره بگم فامٌل اما تو خانواده تون اٌن
طورٌه  ،قبول کن که اگه تو جای شهاب بودی هٌچ وقت همچٌن اداهاٌی رو در نمی آوردی
مرٌم  :نمی دونم شاٌد حق با تو باشه اما می دونم که االن از بودن تو همچٌن خانواده ای ناراحت نٌستم
شقاٌق  :نگفتی قبوله ؟
مرٌم  :چی ؟
شقاٌق  :خوب می دونی چی رو مٌگم
مرٌم  :نه  ...ببٌن شقاٌق من خٌلی ازت ممنونم که داری نٌما رو مٌذاری سر کار اما واقعا نمی تونم
همچٌن کاری بکنم
شقاٌق دستی بر شانه ی مرٌم زد و گفت  :باشه بابا بی خٌال
آن روز مرٌم به حرؾ های شقاٌق فکر می کرد با اٌنکه از پسرهای به قول خودش مثبت خوشش نمی
آمد اما حرؾ های آن روز مرٌم درباره ی شهاب خٌلی روی او تاثٌر گذاشته بود  ،اصال به شهاب نمی
آمد که چنٌن آدمی باشد .
مهتاب  :من دارم مٌرم اگه می خوای بری کالس زبان زود باش
مرٌم  :باشه باشه اومدم
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قٌافه ی متفکر مرٌم مهتاب را هم تعجب کرده بود ،کم پٌش آمده بود که خواهرش را اٌنگونه ببٌند :
چٌزی شده ؟ چرا کشتی هات ؼرق شده ؟
م رٌم  :کشتی هام ؼرق نشده
مهتاب  :پس چٌه ؟ حتما نمره ی کم آوردی
مرٌم  :نه خٌر  ،مگه همه ی زندگی من نمره است ؟ حوصله ی اٌن معلم مزخرفمون رو ندارم
مهتاب  :بابا بی خٌال  ،اٌن روزا هم می گذره و تموم مٌشه ٌ ،ه معلم که ارزش ناراحت شدن رو نداره
مرٌم  :کاری نداری ؟
مهتاب  :نه خدافظ ٌ ،ادت نره چی گفتم
وقتی مرٌم وارد کالس شد خوشبختانه هنوز نٌما نٌامده بود  ،پسرهای کالس طبق معمول برای خود دوره
گرفته بودند و شعر می خواندند  ،به قول فهٌمه کالسشان کالس عشاق بود  ،هر کسی برای خودش جفتی
داشت  ،به ؼٌر از او و فهٌمه  ،مرٌم از چنٌن دخترهاٌی متنفر بود  ،شاٌد هم دلش به حالشان می سوخت
 ،با اٌن وجود وقتی آن ها را مٌدٌد که کنار دوست پسرهاٌشان نشسته اند از ته دل احساس کمبود می کرد
 ،احساسی که همٌشه سعی در انکارش داشت  ...شهاب که وارد کالس شد مرٌم بی اختٌار از جاٌش بلند
شد و به او سالم گفت  ،شهاب هم با متانت و وقار همٌشگی خودش جواب سالم او را داد  ،صدای
نٌشخند بعضی از دخترها را می شنٌد که فکر می کردند او هم مثل آن ها شهاب را دوست دارد  ،مطمئن
بود که تقرٌبا تمام دخترهای کالس از شهاب خوششان می آمد  ،شهاب آن روز با آن کت اسپرت مشکی
و شلوار جٌن خاکستری اش که هارمونی زٌباٌی با رنگ چشم و موهاٌش داشت فوق العاده شده بود ،
شهاب و مرٌم دو تازه وارد اٌن کالس بودند تمام بچه های اٌن کالس چندٌن ترم را با هم پشت سر
گذاشته بودند ولی مرٌم و شهاب ترم اولی بود که بودن در اٌن کالس را تجربه می کردند  .دٌدگاه های
کامال متفاوتی نسبت به اٌن دو تازه وارد وجود داشت  ،شهاب را همه دوست داشتند اما مرٌم  ...هٌچ
کس با او خوب نبود هرچند مرٌم خوب می دانست که تالش های بی حد و حصر پسر ها برای ضاٌع
کردن او چٌزی جز خودنماٌی نبود  ،مرٌم خوب می دانست که اٌن کارها نشان دهنده ی نفرت آن ها
نٌست  .بدون شک اٌن دو تازه وارد بهترٌن دانش آموزان کالس هم بودند  ،مرٌم لهجه ی زٌباٌی داشت ،
لهجه ای که گاهی اوقات حتی نٌما را هم به وجد آورده بود و شهاب هم با آن صدای زٌبا و لحن خاصی
که در کالمش داشت شنونده اش را سحر می کرد  .باالخره با کمی تاخٌر نٌما وارد کالس شد  ،کمی
آشفته به نظر می رسٌد  ،از بچه ها خواست که موضوع بحث کالسی را مشخص کنند  ،هر کسی نظری
مٌداد و در اٌن مٌان فقط شهاب بود که بدون هٌچ حرفی آرام به بقٌه گوش مٌداد  .موضوع را خود نٌما
انتخاب کرد (( تا کنون شده کسی را برنجانٌد بدون اٌنکه خودتان بفهمٌد ؟ ))
***
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موضوعی که مرٌم را امٌدوار کرد  ،مرٌم بهتر از هر کسی می دانست که شقاٌق روی نٌما تاثٌر گذاشته
است  ،باورش نمٌشد برای نٌما مهم باشد که کسی را از خود برنجاند  ،اگر براٌش مهم بود  3ترم او را
بدون هٌچ دلٌلی نمی انداخت  .داوطلب اول برای صحبت کردن شهاب بود  ،نٌما از شهاب خواست که
نظرش را بگوٌد و شهاب شروع به صحبت کرد  :به نظر من اٌن بدترٌن حالت رنجوندن ٌه نفره به
خاطر اٌنکه اگه می دونستی که کسی رو رنجوندی می تونستی با ٌه معذرت خواهی ساده حلش کنی .
مشکل اٌنجاست که اکثر رنجوندن ها رٌشه در سوء تفاهم ها داره  ،بهترٌن راه اٌنه که اگه فکر کردی
کسی ازت رنجٌده پشت گوش نندازی و سرٌع در موردش باهاش حرؾ بزنی
مرٌم بدون اٌنکه از نٌما برای حرؾ زدن اجازه بخواهد در جواب حرؾ های شهاب گفت  :خودتون
دارٌن مٌگٌن سوء تفاهم  ،اگه سوء تفاهم بوده باشه که شما نمی تونٌن حتی احتمال بدٌن که طرؾ از
دستتون ناراحت شده  ...و اون وقته که ناراحت مٌشه بدون اٌنکه حتی شما فهمٌده باشٌن
شهاب  :من نمی تونم اٌن رو قبول کنم  ،ناراحتی رو مٌشه خٌلی راحت از چهره ی افراد فهمٌد
مرٌم  :اصال اٌن طور نٌست  ،اگه اٌن طوری بود که دٌگه رنجش معناٌی نداشت  ،خٌلی وقت ها همٌن
نفهمٌدنه که باعث ناراحتی افراد مٌشه
مرٌم و شهاب بدون توجه به حضور دانش آموزان دٌگر بحث را ادامه می دادند و شاٌد تنها شنونده ی
بحث آن ها نٌما بود  .حسٌن ٌ ،کی از دانش آموزان کالس  ،که مٌانه ی خوبی هم با مرٌم نداشت گفت :
شما دو تا به بحثتون ادامه بدٌن و مطمئن باشٌن که ما گوش مٌدٌم .
صدای بلند خنده ی بچه ها در کالس پٌچٌد و مرٌم و شهاب را که هر دو به طرؾ ٌکدٌگر چرخٌده بودند
و بدون توجه به بقٌه با هم حرؾ می زدند به خود آورد  .شهاب رو به بچه ها کرد و گفت  :معذرت می
خوام اصال حواسم ون نبود
ٌکی از بچه ها از ته کالس گفت  :معلوم نٌست چقدر دلش رو برده که حواسش به بقٌه نٌست  ...و مرٌم
و شهاب هر دو از خجالت سرخ شدند  .نٌما هم با لبخند گفت  :شما خودتون می تونستٌد وارد بحث بشٌد
همون طوری که مرٌم وارد بحث من و شهاب شد و بعد با دست به مرٌم که سعی داشت از خود دفاع کند
اشاره کرد و ادامه داد  :فکر کنم باٌد اعتراؾ کنم اٌن اولٌن بارٌه که با مرٌم موافقم
دهان همه از تعجب باز مانده بود و مرٌم در اٌن مٌان از همه متعجب تر بود ٌ ،عنی باٌد باور می کرد
که نٌما بر خالؾ همٌشه با او مخالفت نکرده ؟
نٌما که تعجب همه را مٌدٌد ادامه داد  :البته اٌن موافقت من هم داستان داره
شهاب  :خوب ما منتظرٌم که داستان رو بشنوٌم
نٌما  :اما من مطمئن نٌستم که بتونم تعرٌؾ کنم
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حسٌن  :ما مطمئنٌم  ،حتما باٌد داستان جالبی بوده باشه
نٌما  :راستش مدت خٌلی خٌلی کوتاهٌه که فهمٌدم کسی رو از خودم رنجوندم بدون اٌنکه خودم فهمٌده
باشم  ،حاال هر چی سعی می کنم تا بفهمم اون کی می تونه باشه ٌادم نمٌاد  ،بدجوری فکرم رو مشؽول
کرده  ،می دونی شهاب به نظر من باٌد کوتاه بٌای و با مرٌم هم عقٌده بشی به خاطر اٌنکه من نتونستم
ناراحتی طرفم رو بفهمم و مشکل اینجاست
شهاب به مرٌم نگاه کرد و با لبخند دلنشٌنی گفت  :مثل اٌنکه اٌن دفعه حق با شما بود  ...مرٌم جز لبخند
چٌزی برای گفتن نداشت .
بعد از اتمام کالس همه ی دختر ها به سمت مرٌم هجوم آوردند  :چه طوری با هم آشنا شدٌن ؟
کوفتت بشه خٌلی خوشگله
من موندم به چی اٌن دختره دل خوش کرده
می بٌنی تو رو خدا  ،چی مٌشد ما هم ٌکم از اٌن شانس ها داشتٌم
خوب تعرٌؾ کن ببٌنم چطوری دلش رو بردی ؟
مرٌم نمی توانست باور کند که بحث آن روز انقدر برای او دردسر درست کند  ،حتی باورش نمٌشد که
فقط به خاطر ٌک بحث کالسی انقدر براٌش حرؾ در بٌاورند  .براٌش جالب بود که دخترانی که تا
دٌروز به چشم ٌک ؼرٌبه به او نگاه می کردند امروز انقدر خود را با او صمٌمی می دٌدند .
مرٌم  :فکر کنم همتون اشتباه می کنٌن  ،بٌن من و آقای توفٌقی هٌچ چٌزی وجود نداره
ٌکی از بچه ها که قٌافه ی زننده ای داشت  ،گفت  :ببٌنم اگه راست مٌگی فامٌلش رو از کجا می دونستی
؟
مرٌم خواست حرفی بزند که شهاب گفت  :اٌشون دوست خواهر من هستند
مرٌم سرش را باال کرد و شهاب را که با چشمان با نفوذش به دسته ی دختر ها نگاه می کرد کنار خود
دٌد  .باورش نمٌشد که شهاب از او دفاع کرده است  ،لحظه به لحظه از شهاب بٌشتر خوشش می آمد .
مرٌم به نشانه ی ادب از شهاب تشکری کرد و کالس را ترک گفت  .هوا کم کم سرد شده بود مرٌم
انتظار مهتاب را می کشٌد  .شهاب از موسسه بٌرون آمد و با دٌدن او خداحافظی مختصری کرد و رفت
 .مرٌم دور شدن او را تماشا می کرد  ،شهاب از هر نظر عالی بود  .قدی بلند و اندامی ورزٌده  ،که در
کت مشکی و شلوار جٌن خاکستری اش به خوبی نماٌان بود  .اما قشنگ ترٌن جزء صورت شهاب چشم
هاٌش بود  ،چشم هاٌی که گٌراٌی باالٌی داشت و می توانست دل هر بٌننده ای را به لرزه در بٌاورد ،
شاٌد اجزای دٌگر صورتش آن چنان زٌبا نبود اما وجود چشم های خاکستری و ابروان مشکی زٌباٌش
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همه چٌز را تحت تاثٌر قرار مٌداد  .شهاب سوار بر  206مشکی خود از آنجا دور شد  ،صدای آهنگ
معٌن فضای ماشٌن را پر کرده بود  ،اما شهاب ؼرق در افکار خودش بود  ،مرٌم با تمام دخترهاٌی که تا
به حال دٌده بود تفاوت داشت  ،شهاب خوب می دانست که پٌدا کردن دختری مانند مرٌم خٌلی سخت است
 ،دوست داشت بٌشتر در مورد او بداند  ،دختری مرموز که شهاب درصدد کشفش بود .
شهنام  :شقاٌق بٌا
شقاٌق  :چٌه ؟ به خدا خٌلی کار دارم  ،به قول خودتون باٌد تست بزنم
شهنام  :نمی خواد ادای منو در بٌاری بٌا می خوام ٌه چٌزی نشونت بدم
شهاب  :نکنه عکس دوست دختر جدٌدته ؟
شهنام  :باز می خوای شروع کنی آقای اخالق ؟
شقاٌق  :آخ جون  ،کو می خوام ببٌنم  ...راستی آزٌتا رو پٌچوندی ؟
شهاب  :اٌنکه دٌگه پرسٌدن نداره  ،آقا کارش شده پٌچوندن دختر های بدبخت
شهنام  :ببٌن شهاب  ،هٌچ کدوم از اون دخترهاٌی که من باهاشون بودم بدبخت نبودن  ،شک ندارم که
هٌچ کدومشون از اٌنکه من دٌگه نمی خوام باهاشون باشم ککشون هم نمی گزه
شقاٌق  :بابا بی خٌال اٌن حرفا  ...می خوام ببٌنمش
شهنام  :اٌناهاش  ،اسمش مٌناست
شقاٌق  :از قٌافه اش معلومه از اون هفت خط هاست
شهاب  :شقاٌق تو خجالت بکش  ،تو چرا شدی مثل اٌن شهنام خان
شقاٌق  :خوب چه اشکالی داره  ،شهنام داره با دخترهای مختلؾ آشنا مٌشه
شهاب  :هٌچ اشکالی نداره  ،فقط با دخترهای بٌچاره ی مردم بازی می کنه
شهنام  :ببٌن مستر من دٌگه نمی خوام اٌن بحث رو ادامه بدم اما می خوام اٌن رو بدونی که تمام
دخترهاٌی که باهاشون بودم هٌچ وابستگی ای به رابطه مون نداشتن  ،هٌچ وقت با کسی نبودم که  2ماه
بعد از جداٌی مون با کس دٌگه ای نبٌنمش  ،حاال هم اگه قانع شدی برو بذار من و شقاٌق کارمون رو
بکنٌم
شهاب  :نه قانع نشدم  ،می خوام بدونم بدون با کسی که هٌچ وابستگی ای بهت نداره و هٌچ فرقی با
پسرهای دٌگه براش نداری  ،چه لذتی داره ؟
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شقاٌق  :اَه داداش تو هم چه فکر هاٌی می کنی ها ؟ خوب چند صباحی با هم خوشن و بعدش هم تموم
مٌشه
شهاب  :من موندم مرٌم خانوم واسه چی با تو دوست شده
شقاٌق که با شنٌدن اسم مرٌم جا خورده بود گفت  :جانم ؟!
شهنام  :اٌن مرٌم خانم کٌه دٌگه ؟ببٌنم نکنه ...
شهاب  :نه خٌر ،همه که مثل شما نٌستن  ،اٌشون فقط هم کالسی منه  ،همٌن
شهاب بعد از گفتن اٌن حرؾ  ،به اتاق خودش رفت  ،شقاٌق که هنوز هم منظور شهاب را نفهمٌده بود ،
تصم ٌم گرفت به اتاق شهاب برود و منظورش را بپرسد  .بعد از اٌنکه چند در زد وارد شد .
شهاب  :چٌه ؟ چرا اٌن طوری نگام می کنی ؟
شقاٌق  :می خوام بدونم منظورت از حرفی که زدی چی بوده
شهاب  :منظور خاصی نداشتم
مٌگ ؟
شقاٌق  :امکان نداره شهاب حرفی رو بدون منظور بگه  ،درست م
شهاب  :خوب فقط برام جالب بود که تو و مرٌم با اٌن همه تفاوت چند ساله که با هم دوستٌن
شقاٌق  :جوابت رو مٌدم به شرط اٌنکه بهم بگی چی شد که ٌه دفعه اٌن سوال رو ازم پرسٌدی  ،شاٌد تنها
دلٌل اٌنکه من و مرٌم تونستٌم اٌنقدر با هم دوست بمونٌم اٌن بوده که هر دو تامون همدٌگه رو قبول
داشتٌم و می دونستٌم که باٌد همدٌگه رو همون طوری که هستٌم و با همون عقاٌد قبول داشته باشٌم  ،نه
من هٌچ وقت مرٌم رو مسخره کردم و نه اون منو  ،دلٌل دٌگه اش هم می تونه وجود سحر باشه ،
اعتقادات سحر ٌه چٌزٌه بٌن من و مرٌم و اٌن دوستی ما سه تا رو محکم کرده .
شهاب  :پس دوستی هاتون باٌد خٌلی قشنگ باشه
شقاٌق  :قشنگ تر از اونی که بتونی فکرش رو بکنی  ،خوب حاال نوبت توه که بهم بگی چی شده
شهاب  :اتفاق خاصی نٌافتاده  ،فقط اٌنکه می بٌنم تو انقدر راحت با شهنام در مورد دوست دخترهاش
حرؾ می زنی و اون به خاطر ٌک لبخند از جنس مخالؾ قرمز مٌشه برام ٌکم عجٌبه
شقاٌق  :مرٌم هٌچ وقت خجالتی نبوده و ارتباطش با پسرها ٌا به قول تو جنس مخالؾ هم خٌلی نرمال
بوده  ،مطمئنا اٌن ٌکی آدم خاصی بوده
شهاب  :اٌن طور فکر می کنی ؟
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شقاٌق  :باالخره بعد از سه سال مرٌم رو خوب می شناسم  ،حاال اسم پسره چی بود ؟ بد نٌست ٌکم اذٌتش
کنم
شهاب  :نه دٌگه  ،من نمی تونم اسمش رو بگم
شقاٌق  :نامرد من خواهرتم  ،به جای اٌنکه طرؾ من رو بگٌری طرؾ اون مرٌم رو می گٌری ؟
شهاب  :باالخره اونم همکالسٌمه دٌگه
شقاٌق  :باشه من قانع شدم  ،نمی خوام بگی
شهاب  :حاال برو بٌرون بذار من نقشه هام رو بکشم
شقاٌق  :شب به خٌر
شهاب  :امسال درست رو خوب بخونی ها
شقاٌق  :ؼٌر از اٌن نصٌحت دٌگه ای هم بلدی ؟
شهاب حالت متفکرانه ای به خود گرفت و گفت  :نه خٌر خواهر کوچولو
مرٌم با عصبانٌت كتاب را بست و به دٌوار مقابلش خٌره شد  ،چٌزي افكارش را برهم رٌخته بود  ،نمً
توانست درس بخواند  ،حوصله ي درس خواندن نداشت  ،آن روز خٌلً براي او خوب بود  ،موافقت نٌما
با او و بعد از آن به دست آوردن حماٌت شهاب  .به حرؾ هاي شقاٌق در مورد شهاب فكر مً كرد ،
همٌشه از پسرها و دخترهاًٌ كه مخالؾ عقاٌد خانواده ي خود بودند متنفر بود اما در مورد شهاب فرق
مً كرد  ،مرٌم اخالق شهاب را قابل ستاٌش مً دانست  ،كمتر پسري با وضعٌت شهاب انقدر خوب بود
 ،مطمئنا كارها و رفتار هاي شهاب دلٌلً داشت  ،چه چٌزي باعث شده بود انقدر با خانواده اش فرق
داشت باشد  ،خٌلً دوست داشت از شقايق بپرسد اما حوصله ي طعنه هاي او را نداشت  ،با اٌنكه مً
دانست شقاٌق هٌچ منظوري ندارد اما خوشش نمً آمد .
مهتاب  :باز كه داري مگس مً پرونً
مرٌم  :االن وقت استراحتمه
مهتاب  :باشه  ،فعال بٌا تو اٌن وقت استراحتت شام بخور
مرٌم چراغ را خاموش كرد و به همراه مهتاب راه افتاد .
صبح كه مرٌم با مدرسه رفت با دٌدن سحر از جا پرٌد  ،همدٌگر را در آؼوش گرفتند و با هم حرؾ
زندند .
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سحر خونمون افتاده بود
مرٌم  :هٌچ معلومه كجاًٌ ؟ بابا
ِ
سحر  :خوب مسافرت بودم دٌگه  ،مجبورٌم به خاطر كار بابام برٌم اصفهان  ،دعا كن اصفهان قبول بشم
م رٌم  :قبول مٌشً  ،تو پتانسٌلت بٌشتر از اٌناست
سحر  :شقاٌق كجاست ؟
مرٌم  :مً بٌنً كه هنوز نٌومده  ،واي نمً دونً چقدر خوشحال شدم اومدي
سحر :بگو ببٌنم من نبودم چً كار كردٌن ؟
مرٌم  :كار خاصً كه نكردٌم  ،فقط خٌلً بهمون خوش گذشت
شقاٌق  :به به مً بٌنم كه گل مجلستون كم بود كه وارد شد
سحر  :آخه من چند دفعه باٌد بهت ٌادآوري كنم كه گل نٌست خله ؟
شقاٌق پس گردنً به سحر زد و گفت  :باز تو پررو شدي شامپانزه ؟
سحر  :باز تو به من گفتً شامپانزه دراكوال ؟
مرٌم  :با اٌن تفاسٌر باٌد اسم منم بذارٌن گودزٌال
سحر و شقاٌق هر دو گفتند  :عالٌه
مرٌم  :الاقل از اٌن موی سفٌد من خجالت بکشٌن
آقای سلٌمانی که تازه وارد کالس شده بود گفت  :خانم ها ببخشٌد که صحبتتون رو قطع می کنم اما اگه
مٌشه ٌکم بلند تر حرؾ بزنٌن که همه ی کالس گوش بدن
سحر  :باور کنٌن همٌن قصد رو هم داشتٌم اما خوب دٌدٌم اٌنجا کالسه
صدای خنده ی دانش آموزان در فضای ساکت کالس پٌچٌد  ،حتی آقای سلٌمانی هم خندٌد  .به صدا در
آمدن زنگ همٌشه برای مرٌم و سحر و شقاٌق خوشاٌند بود  ،هر سه خوشحال از اٌنکه کالس ادبٌات را
پشت سر گذاشته اند  ،به سمت در کالس راه افتادند .
مرٌم  :چی مٌشد االن ٌکی مٌومد دنبالمون ؟
سحر  :چی مٌشد من ٌه داداش بزرگتر داشتم ؟
شقاٌق پوزخندی زد و گفت  :از من بپرس  ،هٌچی نمٌشد
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مرٌم  :سحر اون پسره کٌه زل زده به تو ؟
سحر  :اَه  ،باز اٌن لولو سر خرمن پٌدا شد
شقاٌق با حالتی خاص گفت :قٌافه اش که به لولو سر خرمن نمی خوره
مرٌم  :صبرکن ببٌنم نکنه اٌن همون فرهاد خان معروفه ؟
سحر  :بله متاسفانه خودشه
مرٌم  :نمی دونی چقدر دوست داشتم ببٌنمش
شقاٌق  :نمی خوای جوابش رو بدی خودشو خفه کرد
سحر  :مثل اٌنکه خٌلی طرفدار داره
شقاٌق دست سحر را گرفت و زٌر لبی با او گفت  :به خدا حوصله ی اٌنکه تا خونه پٌاده برم رو ندارم ،
ببٌن می تونی خرش کنی برسونتمون
سحر  :اُی ٌارو با پسرعموی من درست حرؾ بزن
مرٌم با حالت دو خودش را به آن دو رساند و گفت  :چی چی پچ پچ می کنٌن با هم ؟
فرهاد با قٌافه ی خجالت زده ای کنار ماشٌن اٌستاده بود  :سالم
سحر  :سالم  ،اٌنجا چی کار می کنی ؟
فرهاد با حالتی محجوب به شقاٌق و مرٌم هم سالم کرد و آن ها نٌز جواب او را دادند .
فرهاد  :عمو گفتند بٌام دنبالت
سحر  :بارٌکال بابا  ،خوب بچه ها حاال که فرهاد زحمت کشٌده و اومده حٌفه من ِِ تنها رو برسونه ،
سوار شٌد برٌم
مرٌم  :نه ممنون مزاحم نمٌشٌم
فرهاد  :چه مزاحمتی  ،بفرماٌٌن
شقاٌق در ٌک حرکت سرٌع بر روی صندلی عقب نشست و در را قفل کرد  ،سحر براٌش خط و نشانی
کشٌد و سوار شد .
فرهاد  :ببخشٌد من ٌه لحظه اٌنجا کار دارم  ،سرٌع بر می گردم
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سحر  :فقط لطفا سرٌع  ،امروز ٌه عالمه کار دارم
فرهاد لبخند شٌرٌنی زد و گفت  :حتما
به محض پٌاده شدن فرهاد متلک های شقاٌق شروع شد  :شما دو تا خجالت نمی کشٌن جلوی دو تا دختر
مجرد الو می ترکونٌن ؟
سحر  :برو گمشو بی شعور  ،می خوام سر به تنش نباشه
مرٌم  :بله کامال مشخصه !!!!!!
سحر اخمی کرد و گفت  :مرٌم از تو دٌگه انتظار نداشتم
شقاٌق  :حاال جدی خودمونٌم سحر  ،خٌلی خاطرت رو می خواد
سحر  :برو گمشو  ،بٌن من و فرهاد ٌه دنٌا فرقه  ،بعدم می دونٌن که من می خوام درس بخونم
شقاٌق  :تا حاال شده چٌزی در مورد دوست داشتنش بهت گفته ؟
سحر  :مثل اٌنکه ٌادت رفته من تمامی سوژه ها رو با آب و تاب براتون تعرٌؾ می کنم
شقاٌق  :معلومه که ٌادم نرفته  ،به خاطر همٌن مٌگم خٌلی خاطرت رو می خواد
مرٌم  :به نظرت اگه پٌشنهاد بده مامان و بابات راضی مٌشن ؟
سحر  :مامان و بابای من فرهاد رو عٌن سعٌد دوست دارن  ،آخه تا همٌن چند سال پٌش تو خونه ی ما
بود
شقاٌق  :بٌچاره چقدر واسش سخت بوده اگه واقعا دوستت داشته
مرٌم  :چه حسی داره وقتی بدونی ٌکی دوستت داره ؟
سحر  :خدا قسمتتون نکنه
شقاٌق  :زبونت رو گاز بگٌر بچه
سحر  :منظورم اٌنه که من واقعا احساس خوبی ندارم وقتی ٌکی دوستم داره و من دوستش ندارم
مرٌم  :بٌچاره فرهاد
شقاٌق  :حاال نمی خواد واسش دل بسوزونٌن اومد
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بعد از اٌنکه فرهاد مرٌم و شقاٌق را رساند  ،سحر و فرهاد تنها شدند  ،سحر اصال احساس خوبی نداشت
 ،از اٌنکه کنار فرهاد نشسته بود  ،فرهاد دوستش داشت ؟ ٌا تمام اٌن ها خٌاالت دخترانه ای بٌش نبود ؟
اما سحر به احساس خود اٌمان داشت  .دوست داشت فرهاد هر چه زودتر ابراز عالقه کند و او قانعش
کند که آن ها برای هم ساخته نشده اند اما فرهاد حتی کلمه ای هم بر لب نمی آورد و اٌن سحر را می
آزرد .
شقاٌق بعد از مدت ها کامپٌوتر را روشن کرده بود ؛ با دٌدن پٌؽام های زٌادی که از طرؾ نٌما داشت
تعجب کرد .
چی شد ؟ چرا دٌگه نٌومدی ؟
مگه قرار نبود بشناسمت ؟
من خٌلی کنجکاوم بدونم کی هستی ...
....
چه عجب ما شما رو دٌدٌم ؼزل خانوم
شقاٌق  :سالم
نٌما  :قرار نبود من رو بذاری تو خماری و بری ٌه سال دٌگه بٌای
شقاٌق  :من تقرٌبا کاری رو کردم که خودت می کنی
نٌما  :نه بابا  ،من اٌنقدر هم آدم بدی نٌستم
شقاٌق  :آدم بدی نٌستی اما ...
نٌما  :اما چی ؟
شقاٌق  :اما خٌلی خوشت مٌاد خودت رو بد نشون بدی
مادر شقاٌق  :شقاٌق رسٌدی خونه ؟
شقاٌق  :نه مامان هنوز مدرسه ام
مادر شقاٌق  :اصال بامزه نبود
شقاٌق  :قرار نبود با مزه باشه  ،شهاب کجاست ؟
مادر شقاٌق  :امروز تا ساعت  5کالس داره
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شقاٌق  :شهنام چی ؟
مادر شقاٌق  :اونم گفت دٌر مٌاد خونه
شقاٌق آخ جان آرامی گفت و ادامه داد  :می تونی خٌلی مهربون تر از اٌنی که هستی باشی
نٌما  :خٌلی وقت ها سخته که احساس واقعٌت رو نشون بدی
شقاٌق  :نه نٌست  ،خوب بودن کار سختی نٌست
نٌما  :می دونی چی عجٌبه ؟
اٌنکه ذهن من رو انقدر درگٌر خودت کردی  ،اٌنکه از حرؾ زدن باهات احساس ناراحتی نمی کنم
شقاٌق  :واسه منم خٌلی عجٌبه
نٌما  :بهتر نٌست تو دوست اٌنترنتی من باشی ؟ اٌن طوری شاٌد ٌه وقتی بفهمم کی هستی
شقاٌق  :من وقتی واسه دوستی اٌنترنتی ندارم
نٌما  :پس چرا شروع کردی ؟
شقاٌق  :چون دوست داشتم بفهمی که با همه خوب تا نمی کنی
نٌما  :فکر می کنم واقعا اٌن رو بهم فهموندی
شقاٌق  :پس موفق شدم  ،خدانگهدار
ت چرا مثل دختر های معمولی
نٌما  :کجا ؟ صبر کن  ،چرا اٌن طوری می کنی ؟ آخه اٌن چه کارٌه ؟ و
نٌستی ؟ اَه ؼزل اذٌت نکن
اما شقاٌق تصمٌم به ادامه نداشت  ،از سر کار گذاشتن دٌگران لذت می برد اما سال سوم دٌگر وقتی
برای اٌن کار ها نبود .
مرٌم باورش نمٌشد دٌدن ٌک پسر بعد از ٌک هفته چنان او را به وجد بٌاورد  ،هٌچ وقت همچٌن فکری
نم ی کرد  ،حس او نسبت به شهاب حس خاصی نبود اما با حس او نسبت به بقٌه متفاوت بود  ،دٌگر می
توانست بگوٌد که از همه پسرها متنفر نٌست  ،بعد از اتفاق آن روز تمام بچه های کالس خٌلی به رفتار
شهاب و مرٌم با هم دقت می کردند به همٌن دلٌل دٌگر مرٌم مثل گذشته نمی توانست با شهاب راحت
باشد .
نٌما  :بچه ها دقت کردٌن امروز چه اتفاق عجٌبی افتاد ؟
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بچه ها همه با هم گفتند  :چی ؟
نٌما  :مرٌم برای حل تمرٌن ها داوطلب نشد
پرٌسا  :خوب معلومه  ،منم اگه بار چهارم بود ٌه ترم رو می خوندم خسته مٌشدم مگه نه بچه ها ؟
شاگردان دٌگر نٌز با تصدٌق حرؾ پرٌسا خندٌدند  .تنها شهاب و مرٌم بودند که نخندٌدند .
حسٌن  :مثل اٌنکه اٌنکه طرفدار هم داره مگه نه ؟
نگاه نافذ و گٌرای شهاب دٌگر اجازه حرؾ زدن را به حسٌن نداد  .حسی ناشناخته تمام وجود مرٌم را
فراگرفته بود  ،حسی که تمام کارهاٌش را تحت تاثٌر قرار داده بود  ،حسی که پوچی را از وجودش
زدوده بود  .حسی که مرٌم در عٌن ناباوری دوستش داشت .

شقاٌق  :مرٌم نکنه عاشق شدی ؟
صدای شقاٌق مرٌم را که در افکار خود ؼرق بود به خود آورد .
مرٌم  :عاشق ؟!!! کی من ؟
سحر  :مگه ؼٌر از تو کس دٌگه ای هست که انقدر فرق کرده باشه ؟
شقاٌق  :باورت نمٌشه سحر وقتی تو نبودی  ،می گفت تو زندگٌش رسٌده به پوچی و از اٌن حرؾ ها اما
مثل اٌنکه االن ٌکی رو پٌدا کرده که از اٌن پوچی درش بٌاره
سحر  :به به  ،ببٌنم مرٌم حاال بگو ببٌنم طرؾ آدم حسابی هست ٌا نه ؟ سرش به تنش می ارزه ؟
شقاٌق  :اگه سرش به تنش می ارزٌد که مرٌم عاشقش نمٌشد
سحر  :مرٌم جدا از شوخی مطمئنی اتفاقی نٌافتاده ؟
مرٌم  :شما اصال تصمٌم دارٌن که بذارٌن منم حرؾ بزنم ؟
سحر  :بفرما
مرٌم  :اٌن دفعه رو بدجوری زدٌن جاده خاکی  ،من رو چه به عاشقی ؟ من از عهده ی همٌن درس ها
بر بٌام کلی کار کردم
شقاٌق  :اما از من گفتن بود تو همون مرٌم چند هفته پٌش نٌستی
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مرٌم  :برو بابا
هٌچ کس بهتر از خود مرٌم نمی دانست که شقاٌق درست فهمٌده است اما چه می توانست بکند ؟ شنٌدن
نام شهاب مرٌم را از افکارش بٌرون آورد .
مرٌم  :چٌزی گفتی شقاٌق ؟
شقاٌق با تعجب به مرٌم نگاه کرد و گفت  :بٌا  ،بعدم مٌگی من چٌزٌم نٌست
سحر  :داشت می گفت شهاب ٌه چٌزاٌی می گفته
مرٌم متعجب به شقاٌق نگاه کرد و گفت  :چی ؟؟؟
شقاٌق  :شنٌدم تو کالس زبان با پسر مردم لبخند رد و بدل می کنی
مرٌم بی خبر از اٌنکه شقاٌق چٌزی از ماجرای آن روز نمی داند مبهوت به شقاٌق نگاه کرد و گفت :
خود شهاب گفت ؟!!!!!
سحر  :به منم مٌگٌن قضٌه چٌه ٌا نه ؟
شقاٌق  :بله دٌگه  ،هرچی نباشه من خواهرشم
مرٌم اصال نمی توانست باور کند  ،می خواست بٌشتر از شقاٌق سوال کند و ٌا توضٌح بدهد اما ...
سکوت را بٌشتر پسندٌد و بدون هٌچ حرفی وارد کالس شد و به سمت صندلی خود رفت .
سحر ٌ :عنی اٌن چش شده ؟
شقاٌق  :به خدا منم نمٌدونم  ،خواستم ٌکم سر به سرش بذارم اما مثل اٌنکه زدم تو خال
سحر  :درست مٌگی چی شده ٌا نه ؟
شقاٌق  :نه  ،به خاطر اٌنکه خودم هم نمٌدونم
سحر  :منو گذاشتی سر کار ؟
شقاٌق  :به خدا نمی دونم  ،خواستم بهش ٌه دستی زده باشم که انگار بدجوری گرفت ( با سر به مرٌم که
ؼرق در افکار خود بود اشاره کرد )  ...چند هفته پٌش با شهاب دعوام شد اونم برگشت گفت  :من موندم
تو و مرٌم چه جوری با هم دوست شدٌن  ،وقتی پرسٌدم چرا اٌن سوال رو می پرسه گفت  ،اون به خاطر
ٌه لبخندی که ٌه پسر بهش مٌزنه قرمز مٌشه و تو انقدر رٌلکسی  ،تو بگو سحر آخه مرٌم آدمٌه که به
خاطر لبخند ٌه پسر تؽٌٌر رنگ بده ؟
سحر  :واال چی بگم  ،حاال پسره کی بوده ؟
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شقاٌق  :هر چی بهش اصرار کردم نگفت  ،وقتی هم بهش گفتم که مرٌم همچٌن آدمی نٌست مطمئنا پسره
ٌه آدم خاصی بوده خندٌد و گفت اٌنطور فکر می کنی
ناگهان سحر و شقاٌق جٌػ کشٌدند  .هر دو فهمٌده بودند که آن شخص خاص شهاب بوده است اما هٌچ
کدام نمی توانستند باور کنند که مرٌم در مدت دو ماه اٌن چنٌن شٌفته ی شهاب شده باشد .
شقاٌق ٌ :عنی تو واقعا اٌن طوری فکر م ی کنی ؟
سحر سرش را به عالمت مثبت تکان داد .
شقاٌق  :اگه واقعا اٌن طوری باشه دلم واسش مٌسوزه
سحر  :چرا ؟
شقاٌق  :آخه گٌر ٌکی افتاده عٌن خودش ٌ ،ه دنده و نفهم و سرتق
سحر  :شقاٌق به خدا از مرٌم بعٌده  ،اصال نمی تونم باور کنم  ،آخه مرٌم ...
شقاٌق  :مرٌم که شاخ و دم نداره  ،باالخره هر کسی ٌه روز عاشق مٌشه
سحر ٌ :ادت رفته چطوری منو نصٌحت می کرد که به فرهاد دل نبندم ؟ ٌادت نٌست هٌچ کدوم از پسرا
رو قبول نداشت ؟ ازم نخواسته باش که اٌنقدر راحت قبول کنم که مرٌم با دو روز عاشق ٌه پسر شده
شقاٌق  :اُی ٌارو اٌن پسره داداش منه ها  ،درست حرؾ بزن
ث اون پسر نٌست
سحر  :لوس نشو شقاٌق دارم در مورد مرٌم حرؾ می زنم  ،بحث  ،بح ِ
شقاٌق  :حاال به نظرت چی مٌشه ؟
سحر  :نمی دونم
شقاٌق  :می دونی خوبٌش چٌه ؟
سحر  :چی ؟
شقاٌق  :اٌنکه طرؾ مقابلش شهابه ٌ ،عنی مطمئنم اگه بفهمه که مطمئنم م ی فهمه هٌچ کاری قرار نٌست
بکنه
سحر  :اٌن کجاش خوبه ؟
شقاٌق  :به نظرت اٌنکه پسره کسی نٌست که بخواد سر کارش بذاره خوب نٌست ؟ اٌنکه پسره قرار
نٌست واسش فرقی بکنه که کسی دوسش داره ٌا نه مهم نٌست ؟
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سحر  :چرا مهمه  ،اما امٌدوارم اٌن بی تفاوتی مرٌم رو بدتر نکنه
مرٌم  :چقدر حرؾ می زنٌن ؟
سحر  :چی شد از اٌن خلسه اومدی بٌرون
مرٌم  :خلسه ؟؟؟!!!!! حالت خوبه ؟
شقاٌق  :ولش کن بابا ٌه چٌزی گفت
مرٌم حس و حال خوبی برای رفتن به کالس زبان داشت  ،دٌگر با نٌما مشکلی نداشت و شهاب هم بود
 ...با خود فکر می کرد که اٌن حس او نسبت به شهاب چه می تواند باشد ؟ جوابی براٌش پٌدا نکرد  ،به
نظر خودش او فقط از شهاب خوشش می آمد  ،زٌرا با پسرهای دٌگری که دٌده بود خٌلی فرق داشت و
اٌن فرق برای مرٌم عالمت سوالی بزرگ بود  ،مرٌم بٌشتر در مورد شهاب کنجکاو بود تا از او خوشش
بٌاٌد با اٌن وجود دوست نداشت که هٌچ کدام از دوستانش به خصوص شقاٌق از اٌن حس او خبردار
شوند .
با بی خٌالی وارد کالس شد و سر جاٌش نشست  .از جو کالس اصال خوشش نمی آمد  ،به نظرش اصال
صمٌمانه نبود .
شهاب  :سالم مرٌم خانم
مرٌم  :سالم حالتون خوبه
شهاب  :ممنون  ،اٌنو شقاٌق داد بدم بهتون
مرٌم تعجب کرد اما پاکت را از دست شهاب گرفت و تشکر کرد  ،سرٌع و با کنجکاوی پاکت را باز کرد
.
(( تو رو خدا حالت صورتت عوض نشه  ،می خواستم شهاب رو بذارم سر کار  ،می گفت امروز دٌگه
چٌزی نداری بدی به کبوتر نامه بر ببره  ،منم گفتم ٌه خورده بذارمش سر کار بخندٌم  ،حاال هم ٌه جوابی
چٌزی بنوٌس بده به شهاب ))
مرٌم خنده ای کرد و چٌزی نوشت و نامه را در پاکت گذاشت می خواست نامه را به شهاب بدهد که نٌما
وارد کالس شد  .مرٌم با خود گفت  :پس ٌادم باشه بعد از کالس بهش بدم
مرٌم مثل همٌشه انتظار مهتاب را می کشٌد که شهاب بٌرون آمد و با گام هاٌی بلند به سمت اٌستگاه مترو
رفت  ،مرٌم با تعجب او را نگاه می کرد که ٌادش آمد قرار بود پاکت را به او بدهد .
مرٌم در حالی که می دوٌد تا به او برسد گفت  :آقا شهاب ٌه لحظه صبر کنٌن
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شهاب به سمت مرٌم برگشت و اٌستاد تا مرٌم به او برسد .
شهاب  :کاری داشتٌن ؟
مرٌم در حالی که نفس نفس مٌزد گفت  :ببخشٌد اما ٌادم نبود  ،اٌن رو بدٌن به شقاٌق
شهاب  :همٌن رو ؟
مرٌم  :خنده ای کرد و گفت  :بله همٌن رو
شهاب شانه هاٌش را باال انداخت و گفت  :چی بگم واال
مرٌم  :ببخشٌد فوضولی می کنم اما ماشٌنتون رو نٌاوردٌن ؟
شهاب  :راستشو بخواٌن حرؾ های اون روزتون خٌلی روم تاثٌر گذاشت  ،تصمٌم گرفتم رو پای خودم
واٌسم
مرٌم  :به خدا من منظور خاصی نداشتم ...
شهاب  :حرؾ هاتون واقعا بجا بود من قبولش کردم وگرنه من آدمی نٌستم که به همٌن راحتی حرؾ
کسی رو قبول کنم  ،خٌالتون راحت ( چشم هاٌش را روی هم گذاشت کاری که برای مرٌم بسٌار جالب
بود )
مرٌم  :بازم اگه باعث شدم ...
شهاب  :خواهش می کنم دٌگه نگٌد  ،من که گفتم ...
صدای مهتاب که از پشت سر شهاب می آمد  ،حرؾ شهاب را قطع کرد .
مهتاب  :ای خدا بگم چی کارت کنه مرٌم  ،نٌم ساعته دارم بوق می زنم  ،خدا اون دو تا گوش رو واسه
چی به تو داده
شهاب در حالی که تعجب کرده بود و نمی توانست خنده ی خودش را کنترل کند به سمت مهتاب برگشت
.
شهاب  :سالم خانم شاٌق  ،شرمنده تقصٌر من بود وگرنه مرٌم خانم منتظر شما واٌساده بودن
مهتاب که انگار جا خورده بود خودش را جمع و جور کرد و گفت ِ :ا ِا ِا !!!!! آقای توفٌقی شماٌٌن ؟
شهاب خنده ای کرد و گفت  :با اجازه تون
مرٌم که از مکالمه ی مهتاب و شهاب تعجب کرده بود منتظر ادامه ی بحث ماند .
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مهتاب  :به نظر نمٌاد شما خٌلی تعجب کرده باشٌن که منو اٌنجا دٌدٌد
شهاب  :واال من از همون اول که مرٌم خانم رو دٌدم فهمٌدم ٌه نسبتی با شما دارن  ،ماشاهللا کپی برابر
اصله
مهتاب  :فکر نمی کنم اونقدر ها هم به هم شباهت داشته باشٌم
شهاب  :منظور من بٌشتر طرز رفتارتون بود که هٌچ فرقی نداره
مرٌم با تعجب به شهاب و مهتاب نگاهی کرد و گفت  :شما همدٌگه رو می شناسٌد ؟
شهاب ٌ :ه جوراٌی  ...خوب دٌگه ببخشٌد خانم ها  ،از حضورتون مرخص مٌشم
مرٌم  :خوب چرا با ما نمٌاٌن  ،می تونٌم تو راه برسونٌمتون
شهاب  :نه ممنون مزاحمتون نمٌشم
مهتاب  :مرٌم راست مٌگه  ،بفرماٌٌن برٌم
باالخره شهاب قبول کرد تا با آن ها برود  .بعد از اینکه شهاب پٌاده شد مهتاب پرسٌد  :همکالسٌته ؟
مرٌم  :آخه اٌنم شد سوال ؟
مهتاب  :تو خجالت نمی کشی که نٌم ساعت با ٌه همکالسی حرؾ مٌزنی ؟
مرٌم  :باز داری چرت مٌگی ها  ،بابا  10دقٌقه هم نشد
مهتاب  :خوب حاال  ،چی می گفتٌن که اصال نمی فهمٌدی من چی مٌگم ؟
مرٌم  :ببٌن از اون لبخندهای خبٌثانه نزن  ،داشتم نامه شقاٌق رو مٌدادم بهش
مهتاب  :ببٌنم اٌن ٌارو چه نسبتی با شقاٌق داره ؟
مرٌم  :خوب داداششه دٌگه
مهتاب بهت زده گفت  :داداششه ؟!!!!!!!!!!!!!!! پس چرا اصال شبٌه هم نٌستن ؟
مرٌم  :وا اٌنم شد سوال ؟ خوب به خاطر اٌنکه ه مه ی خواهر برادر ها شبٌه هم نٌستن
مهتاب  :باورت نمٌشه چقدر تعجب کردم که اٌن داداش شقاٌقه
مرٌم  :خوب حاال تو بگو از کجا می شناسٌش
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مهتاب  :اگه ٌه ذره فکر کنی می بٌنی که هر دومون تو ٌه دانشگاه درس می خونٌم
مرٌم  :خوب که چی ؟ تو هر کی تو دانشگاهتونه می شناسی ؟
مهتاب  :خوب کالس عمومی هامون با همه  ،چند بار هم بد باهاش دعوا کردم
مرٌم  :آفرٌن ٌ ،ادت باشه حتما واسم تعرٌؾ کنی
مهتاب  :حاال فعال بپر پاٌٌن که من کار دارم
مرٌم  :باشه  ،خدافظ
سحر  :باز کجاٌی مرٌم ؟
مرٌم  :ای بابا  ...باٌد جای خاصی باشم ؟
سحر  :خٌلی وقته می خوام باهات حرؾ بزنم اما تا حاال موقعٌتش پٌش نٌومده بود
مرٌم  :گوش مٌدم
سحر  :شهاب رو دوست داری ؟
سرفه های پٌاپی مرٌم نشان از تعجب او داشت .
سحر  :چٌه چرا سرفه می کنی ؟
مرٌم  :از سوالت جا خوردم
سحر  :من هنوز منتظر جوابم
مرٌم  :چی باعث شده همچٌن فکری بکنی ؟
سحر  :قرار نشد سوال من رو با سوال جواب بدی
مرٌم  :آره  ،من از شهاب خوشم مٌاد  ،اما فقط خوشم مٌاد اونم به خاطر اٌنکه با همه ی پسرهاٌی که تا
حاال دٌدم فرق داره  ،به خاطر اٌنکه خٌلی اخالقش شبٌه منه  ،اما اٌن دلٌل نمٌشه که دوسش داشته باشم
سحر  :پس چرا هر وقت شقاٌق از شهاب حرؾ می زنه استقبال می کنی ؟
مرٌم  :آخه خٌلی دوست دارم در موردش بدونم  ،شهاب از اون پسرهای مرموزه که دوست دارم بدونم
چی تو سرشون مٌگذره
سحر  :مطمئنی فقط همٌنه ؟
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مرٌم  :آره مطمئنم  ،تو نمی خواد نگران من باشی مامان بزرگ
سحر  :باور کن نٌاز داشتم که باهات حرؾ بزنم  ،دو هفته ای هست که از فکرت نمٌام بٌرون
مرٌم  :ممنونم که به فکر منی اما بهت قول مٌدم که حواسم به خودم باشه
.......
هر چه بٌشتر از آشناٌی شهاب و مرٌم می گذشت  ،مرٌم بٌشتر ترؼٌب مٌشد تا راز زندگی شهاب را
کشؾ کند  ،چه چٌزی باعث شده بود شهاب اٌنقدر با خانواده اش متفاوت باشد ؟ شهاب برای مرٌم تبدٌل
به معماٌی بزرگ شده بود که حل کردن آن اصال ساده نبود  .بارها خواسته بود تا از شقاٌق چٌزی بپرسد
اما سکوت را بٌشتر پسندٌده بود .
مادر مرٌم  :عٌد قراره برٌم مسافرت  ،از االن بهت گفته باشم که بعدا نگی من درس دارم
مرٌم  :مامان  ،باز شما برنامه ی سفر چٌدی ؟ آخه من که نمی تونم بٌام
مادر مرٌم  :من اٌنا حالٌم نمٌشه  ،قراره با مونس اٌنا برٌم مشهد
مرٌم  :حاال من هی مٌگم نمی تونم بٌام  ،شما قبول نکن
مهتاب آرام به مرٌم گفت  :نمی خواد از االن واسه عٌد دعوا کنی  ،هنوز سه ماه دٌگه مونده
مرٌم هم مثل همٌشه حرؾ مهتاب را پذٌرفت  .مرٌم همٌشه به مهتاب حسادت می کرد  ،خوبی های
مهتاب بسٌار بٌشتر از خوبی های مرٌم بود  ،زٌباتر بود  ،عاقل تر بود  ،مهربان تر بود  .مرٌم به خوبی
می دانست که همه مهتاب را بٌشتر از او دوست دارند حتی پدر و مادرشان  .با اٌن وجود مرٌم مهتاب را
فوق العاده دوست داشت و همٌشه سعی می کرد به حرفش گوش کند .
....
سحر دستی به موهای بلند زٌباٌش کشٌد و گفت  :چقدر خوبه که فرهاد دٌگه اٌنجا نٌست
سعٌد  :خجالت بکش سحر  ،اون بٌچاره به تو چی کار داشت ؟
سحر  :اگه تو هم مجبور بودی تو خونه ی خودت روسری سر کنی  ،مثل من می شدی
سعٌد  :چقدر هم که تو اون روسری رو سرت می کردی
سحر  :کی گفته من روسری نمی پوشٌدم ؟ ببٌن سعٌد خان بار آخرت باشه طرؾ اون پسرعمو جونت رو
می گٌری ها
سعٌد  :من نمی فهمم تو چرا اٌنقدر باهاش مشکل داری
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سحر  :چون هنوز بچه ای
سعٌد  :تو اگه اٌن دو سال رو از من بزرگتر نبودی چی کار می کردی ؟
سحر  :مهم االنه که بزرگترم
با عصبانٌت به اتاقش رفت  ،خوب می دانست که جای خالی فرهاد را حس می کند  ،اما قدرت اعتراؾ
نداشت  .اعترافی که تا اعماقش قلبش را می سوزاند  .اٌن دلتنگی نشان از چه بود ؟ صدای زنگ موباٌل
او را به خود آورد .
سحر  :سالم
فرهاد  :سالم خوبی
سحر  :مرسی
فرهاد  :بابت اون سواله زنگ زدم  ،می خواستم جوابش رو بهت بدم
سحر  :وای ممنون  ،دٌگه داشتم نا امٌد می شدم
فرهاد  :خواهش می کنم ٌ ،ه دختر عمو که بٌشتر ندارٌم
سحر  :خوب مٌشه جواب رو بگی ؟
فرهاد ..... :
سحر  :بازم ممنون
فرهاد  :گفتم که قابلی نداشت  ،به عمو و زن عمو و سعٌد سالم برسون  ،خداحافظ
سحر  :خداحافظ
ٌعنی فرهاد هم دوستش داشت ؟ به ٌاد صحبت های مادرش افتاد  ،زمانی که مادرش از عالقه ی فرهاد
به او برای مادربزرگش گفته بود  ،صحبت هاٌی که سحر به سختی شنٌده بود  ،حتی سعٌد هم می دانست
که فرهاد سحر را دوست دارد اما ابراز نکردن آن  ،سحر را می آزرد  .بارها در خٌال های دخترانه ی
خودش مرد روٌاهاٌش را تصور کرده بود  ،مردی اٌده آل  .مدتی بود در تصورات سحر فرهاد جای آن
مرد اٌده آل را گرفته بود  .خٌلی دوست داشت او را از ذهنش دور کند اما سخت بود  ،خٌلی سخت تر از
آن چٌزی که فکرش را می کرد  ....گاه خودش را احمق می خواند و از خدا کمک می خواست  ...مثل
اٌنکه فرهاد در دلش جا خوش کرده بود !!!
.....
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مرٌم  :آقای توفٌقی  ،آقا شهاب  ،آقا شهاب
شهاب آنقدر عجله داشت که صدای مرٌم را نشنٌد .
فهٌمه  :چی شد نتونستی پٌداش کنی ؟
مرٌم  :نه دٌگه رفت  ،حاال اشکال نداره  ،فردا مٌدم به خواهرش بهش بده
فهٌمه  :من رفتم  ،خداحافظ
مرٌم به طرؾ خانه به راه افتاد  ،دوست داشت کمی پٌاده روی کند  ،با خودش کلنجار می رفت که دفتر
را باز نکند اما نتوانتست جلوی حس کنجکاوی اش را بگٌرد  .درون دفتر چٌزی جز فرمول هاٌی که
مرٌم از آن ها سر در نمی آورد نبود  ،به ٌاد حرؾ شقاٌق افتاد  :شهاب همٌشه سرش تو نقشه هاشه ...
پشت دفترچه شماره تلفن های زٌادی نوشته شده بود  ،مرٌم به هر کدام نگاهی می انداخت که ناگهان
توجهش جلب شد  ...شماره ی مهتاب در دفترچه ی تلفن شهاب !!!! مرٌم خواهرش را خوب می شناخت
 ،آشناٌی شهاب و مهتاب به حدی نبود که مهتاب شماره ی تلفنش را به او بدهد  ...اما شاٌد آشناٌی آن ها
بٌشتر از چٌزی بود که او فکر می کرد  ،این فکر همانند خوره به جانش افتاده بود  ،نمی دانست چه
کاری کند  ،حتما باٌد اٌن راز را می فهمٌد .
...
چند بار خواسته بود با مهتاب حرؾ بزند اما می دانست که اٌن راه مناسبی نٌست  ،حتی اگر چٌزی
وجود داشت مهتاب به او نمی گفت  ،از اٌنکه در اٌن مدت هٌچ کس را نداشت تا حرؾ هاٌش را به او
بگوٌد ناراحت بود  ،احساس کمبود سراسر وجودش را فراگرفته بود  ،احساساتش تعادل نداشت  ،روزی
شهاب را دوست داشت و روزی از تمام پسرها متنفر بود  ،روزی بی خٌال بود و روزی به فکر
مشکالتش .
چند بار گوشی مهتاب را چک کرد اما شماره ی نا آشناٌی ندٌد  ،از اٌنکه راز بٌن مهتاب و شهاب را
بفهمد ناامٌد شده بود که ناگهان پٌامی برای مهتاب آمد که معما را برای مرٌم پٌچٌده تر کرد  .مردد بود
که آن را بخواند ٌا نه اما باز هم مثل همٌشه حس کنجکاوی بر او ؼلبه کرد .
من پذٌرفتم شکست خوٌش را

پندهای عقل دور اندٌش را

من پذٌرفتم که عشق افسانه است
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اٌن دل درد آشنا دٌوانه است

می روم شاٌد فراموشت کنم

با فراموشی هم آؼوشت کنم
چه کسی بود که باٌد مهتاب را فراموش می کرد  ،مرٌم نگاهی به شماره انداخت  ،خودش بود  ،شماره
ی شهاب بود  ،مرٌم چند بار با پشت دست چشم هاٌش را مالٌد ام ا چٌزی که می دٌد واقعٌت بود  ،نمی
دانست حاال با اٌن پٌام چه کار کند  ،اگر آن را پاک می کرد نمی توانست به تحقٌقاتش ادامه بدهد و اگر
پاک نمی کرد مهتاب می فهمٌد که کسی پٌام را خوانده  ،فکری که به ذهنش خطور کرد  ،باعث شد که
بدون پاک کردن پٌام  ،از اتاق مهتاب خارج شود .
نمی توانست جلوی کنجکاوی اش را بگٌرد  ،هر لحظه به اٌن فکر می کرد که چه ارتباطی بٌن شهاب و
مهتاب است  ،ارتباطی که شاٌد حسی پشت آن نهفته بود .
 :شقاٌق ٌه سوال بپرسم ؟
شقاٌق  :از کی تا حاال وقتی می خوای سوال بپرسی از من اجازه می گٌری ؟
مرٌم ٌ :ه بار خواستٌم مودب باشٌم  ،تو نذار  ،خوب  ...شهاب همٌشه اٌن طوری با شماها فرق داشت ؟
شقاٌق متعجب به مرٌم نگاه کرد و گفت  :چی ؟؟؟ واسه چی ٌه دفعه ٌاد شهاب افتادی ؟
مرٌم  :آخه خٌلی واسم عجٌبه  ،حتما باٌد ٌه چٌزاٌی بوده باشه
شقاٌق  :مثال چی ؟
مرٌم  :راستش ما ٌه فامٌل دارٌم  ،عاشق ٌه دختره شده بود  ،از اون موقع تمام اعتقادات و باورهاش شده
بود مثل اون
شقاٌق  :بگی ماست سٌاهه باور می کنم اما اٌنکه شهاب عاشق بشه  ،سری تکان داد و به مرٌم نگاه کرد
مرٌم  :قرار بود جواب ٌه سوال رو بهم بدی ها
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شقاٌق  :باشه بابا  ،شهاب از وقتی رفت دانشگاه اٌن طوری شد  ،باورت نمٌشه از اٌن رو به اون رو شد
 ،درسته که قبلش هم سرش تو درس بود اما هٌچ وقت اٌن طوری نبود
مرٌم  :پس حدسم درسته
شقاٌق  :چه حدسی ؟
مرٌم ٌ :ه چٌزی مٌگم می خوام ببٌنم جنبه اش رو داری ٌا نه
سحر  :بفرماٌٌن اٌنم سه تا بستنی
شقاٌق  :باز تو رفتی تو اٌن هوا بستنی گرفتی ؟
مرٌم  :اٌول سحر  ،باور کن خٌلی می چسبه
سحر  :بٌا مرٌم جونم  ،هر کی هم نمی خواد نخوره
شقاٌق  :حاال نمی خواد واسه من قٌافه بگٌری  ،بده بخورم دٌگه  ...خداٌٌش می چسبه ها  ،خوب مرٌم
می گفتی
مرٌم  :حاال مٌگم بهت
سحر  :دست شما درد نکنه دٌگه مرٌم خانوم  ،حاال دٌگه ما نامحرم شدٌم ؟
شقاٌق  :سحر که ؼرٌبه نٌست بگو دٌگه
مرٌم  :ببٌن سحر اگه هی وسط حرفم بپرسی چی  ،خودم خفه ات می کنما
سحر  :باشه  ،نمٌگم
مرٌم  0912.... :اٌن شماره ی شهاب نٌست ؟
شقاٌق  :چرا خودشه چطور ؟
مرٌم  :چند وقت پٌش که مهتاب اومده بود دنبالم  ،داشتم با شهاب حرؾ می زدم  ،شاٌد باورت نشه اما
همدٌگه رو می شناختن  ،از مهتاب که پرسٌدم از کجا می شناسٌش گفت کالس عمومی هاشون باهمه ،
چندبار هم با همدٌگه دعوا کردن
سحر  :خوب که چی ؟
مرٌم  :تو نمی تونی دو دقٌقه جلو زبونت رو بگٌری نه ؟
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سحر  :باور کن سخته اما سعی خودمو می کنم
شقاٌق  :بقٌه حرفت رو بزن
مرٌم ٌ :ادته اومدم دفترچه ی شهاب رو دادم بهت تا بهش بدی ؟
شقاٌق  :همون که گفتی جا گذاشته بود ؟
مرٌم  :آره همون  ،شماره ی مهتاب رو توش دٌدم خٌلی تعجب کرده بودم  ،اما بازم به خودم گفتم عادٌه
 ،آخه می دونی آشناٌی شهاب و مهتاب در حدی نبود که مهتاب شماره اش رو بهش بده  ،من خواهرم رو
می شناسم  ،تا دٌشب که اٌن شک های من به ٌقٌن تبدٌل شد  ،داشتم تو گوشی مهتاب فوضولی می کردم
که از همون شماره ای که بهت گفتم ٌه  smsواسش اومد .
شقایق که با حٌرت به حرؾ های مرٌم گوش می کرد پرسٌد  :حاال چی بود ؟ ٌادته ؟
مرٌم  :من پذٌرفتم شکست خوٌش را  /پندهای عقل دور اندٌش را  /من پذٌرفتم که عشق افسانه است /
اٌن دل درد آشنا دٌوانه است  /می روم شاٌد فراموشت کنم  /با فراموشی هم آؼوشت کنم
سحر ٌ :عنی می خوای بگی شهاب و مهتاب ؟؟؟؟
شقاٌق  :اصال نمی تونم هضمش کنم ٌ ،عنی علت همه اٌن رفتارهای شهاب مهتابه ؟؟؟
مرٌم  :منم واسه همٌن اون سوال رو ازت پرسٌدم
سحر  :با اون چٌزاٌی که تو از شهاب تعرٌؾ می کردی  ،اصال بعٌد نبود با رفتن تو ٌه محٌط که دختر
توش زٌاده  ،عاشق بشه
مرٌم  :منم همٌن فکر رو می کنم  ،همٌن که ٌه دختر جلوش واٌساده فکر کرده اٌن دختر با همه ی
دخترها فرق داره و از اٌن حرؾ ها
شقاٌق  :منو بگو دلم واسه تو می سوخت که شهاب رو دوست داری
مرٌم  :چــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــی ؟؟؟ واقعا که  ،شما دو تا می شٌنٌن پشت سر من حرؾ ها و کار
های من رو تفسٌر می کنٌن ؟ ببٌن شقاٌق خانوم برای اطالعتون باٌد بگم من هٌچ عالقه ای به برادر شما
ندارم
سحر  :مرٌم صبر کن
مرٌم  :تو ٌکی دٌگه حرؾ نزن که حسابی از دستت شاکی ام
سحر  :آخه اٌن چه حرفی بود زدی ؟

41

 jafa-h.mihanblog.comوبالگ نگاه محل دانلودرمان

شقاٌق  :اصال حواسم نبود  ،هنوز تو شوک حرؾ های مرٌمم
سحر  :آره واقعا عجٌب بود  ،حاال فعال بٌا برٌم از دل اٌن دٌوونه در بٌارٌم
شقاٌق  :سالم چطوری ؟
شهاب  :چی شده مهربون شدی ؟
شقاٌق  :مهربون بودم
شهاب  :راستش رو بگو چی می خوای
شقاٌق  :مگه حتما باٌد چٌزی بخوام ؟
شهاب  :نمی دونم واال
شهنام  :تو نمی خوای به من سالم کنی
شهاب  :فعال که امروز با من خوبه
شهنام  :ببٌنم واسه اٌنکه خانوم باهامون خوب باشن باٌد تو صؾ بشٌنٌم ؟
شقاٌق  :من همٌشه با داداش هام خوبم
شهنام  :شما درست مٌگی  ،مامان کجاست ؟
شقاٌق ٌ :ادداشت گذاشته بود که مٌره خونه خاله
شهاب  :خوب ناهار چی بخورٌم ؟
شقاٌق  :داداش گلم ....
شهنام  :چٌه چرا اٌن طوری بهم نگاه می کنی ؟
شهاب  :دوست داره داداش گلش صدات کنه  ،عٌن من
شهنام  :اگه فکر کردٌن من مٌرم ؼذا می گٌرم کور خوندٌن
شقاٌق  :داداشی عزٌزم
شهنام  :ببٌنٌن طبق ماده ی ...
شهاب  :نمی خواد ماده الٌحه واسه من سرهم کنی  ،خودم مٌرم ٌه چٌزی می گٌرم
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شهنام  :واٌسا  ،نمی خواد قهر کنی  ،ؼذا تو ماشٌنه
شقاٌق  :تو از کجا مٌدونستی ؼذا ندارٌم ؟
شهنام  :مامان خانوم  ،بپر برو ؼذا رو بٌار که روده بزرگه روده کوچٌکه رو خورد
شقاٌق  :بفرماٌٌد اٌنم ؼذا
شهاب  :چٌه شقاٌق تو فکری ؟
شقاٌق  :چٌزی نٌست
شهنام  :چرا ٌه چٌزی هست
شقاٌق  :هٌچی دٌگه از مدرسه خسته شدم  ،می خوام برم دانشگاه
شهاب  :سه سال دٌگه هم مٌگی از دانشگاه خسته شدم
شهنام  :نه دٌگه  ،دانشگاه که خستگی نداره
شهاب  :بله ٌادم نبود  ،واسه شما عالٌه
شقاٌق  :باٌد محٌط جالبی داشته باشه نه ؟
شهاب  :از مدرسه جالب تره اما خٌلی هم جالب نٌست
شقاٌق  :من که اگه پام برسه به دانشگاه اول حساب بچه پررو های کالسمون رو مٌرسم
شهنام  :اَه اَه اَه  ،نکنه تو هم قراره از اٌن دخترای مزخرؾ بشی که ٌه پسر بهشون چپ نگاه می کنه گٌر
مٌدن
شقاٌق  :مگه چشه ؟
شهنام  :انقدر از اٌن دخترا بدم مٌاد که نگو
شهاب  :مٌگی چی کار کنن واٌسن ٌه پسر اذٌتشون کنه ؟
شهنام  :ببخشٌد دخترخانوم قصد جسارت به شما رو نداشتم
شهاب  :دخترخانوم خودتی شهنام خان  ،باز شروع نکن ها
شقاٌق  :ول کنٌن  ،چطوره از خاطره های دانشگاهتون بگٌن  ،شهنام تو تا حاال با هٌچ دختری دعوا
کردی ؟
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شهنام  :نه من همٌشه با خانم ها روابط خوبی دارم
شقاٌق لبخندی زد و رو به شهاب پرسٌد  :تو چی ؟
شهاب  :من چند بار دعوام شده  ،هر چند بار هم سوء تفاهم بوده
شهنام  :به به قضٌه حساس شد  ،تعرٌؾ کن ببٌنم چی بوده داستان
شهاب  :هفته ی دومی که رفته بودٌم دانشگاه با امٌر واٌساده بودٌم و حرؾ می زدٌم ٌ ،ه دختره رد شد و
امٌر بهش تٌکه انداخت  ،همٌن طور چند نفر اومدن دورمون واٌسادن و شروع کردٌم به مسخره کردن
دخترها  ،بماند که من هٌچی نگفتم  ،که ٌه دفعه ٌه دختره اومد جلو و با عصبانٌت گفت  :به چی می
خندٌن ؟ از اٌنکه به کفش و کٌؾ ٌه دختر بخندٌن چی گٌرتون مٌاد ؟ شما ؼٌر از اٌنکه ٌه خورده دختر
ببٌنٌن هدؾ دٌگه ای واسه دانشگاه اومدن دارٌن ؟ زبونم بند اومده بود  ،تا حاال ٌه دختری که به اٌن
محکمی حرؾ بزنه ندٌده بودم  ،برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم  ،دٌدم هٌچ کدومشون نٌستن که دختره
گفت  :چرا پشت سرت رو نگاه می کنی  ،دارم با خود شما حرؾ می زنم  ،بهتره تو رفتارتون تجدٌد
نظر کنٌن آقا
شهنام  :ببٌن اٌن از همون دسته دختر پررو هاست که من مٌگم  ،اما دمش گرم مثل اٌنکه حسابی
سوسکتون کرده
شهاب ٌ :ه دفعه دٌگه باهاش تصادؾ کردم  ،برگشت بهم گفت  :به جای اٌنکه نگات به دور و بر باشه
جلو پات رو نگاه کن
شقاٌق  :حاال ببٌنم اٌن دختره همکالسٌته ؟
شهاب  :نه بابا  ،البته تو باٌد بشناسٌش اما خوب نگم بهتره
شقاٌق که لحظه لحظه به حرؾ های مرٌم بٌشتر پی می برد  ،دٌگر مطمئن شده بود که شهاب  ،از
مهتاب خوشش آمده  ،پس علت تؽٌٌر رفتار شهاب  ،مهتاب بود  .نمی دانست باٌد خوشحال باشد ٌا نه ،
باورش نمٌشد شهابی که همٌشه فکر می کرد جز کتاب چٌز دٌگری را نمی شناسد به خاطر ٌک دختر
اٌنگونه عوض شده باشد .
×××
نٌما  :خوب بچه ها اٌن ترم هم تموم شد  ،خٌلی ترم خوبی بود  ،از اٌنکه باهاتون بودم لذت بردم
پرٌسا  :ترم بعد هم شما معلممون هستٌن ؟
نٌما  :حاال ببٌنٌم تا ترم بعد چی مٌشه  ...بگٌن ببٌنم فاٌنال چطور بود
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حسٌن  :مثل همٌشه به زور شاٌد پاس بشٌم
مرٌم در دلش خندٌد  ،نمی دانست ترم بعد پنجمٌن ترمی است که ٌک ترم تکراری را می خواند ٌا نه .
شهاب  :تبرٌک مٌگم
مرٌم  :ممنون اما می تونم بپرسم واسه چی
شهاب  :مگه نمره های کالسی رو ندٌدٌن ؟
مرٌم  :نه  ،بازم افتادم ؟؟؟
شهاب  :نه اختٌار دارٌن چه افتادنی  ،باالترٌن نمره ی کالسی رو گرفتٌن
مرٌم با دهانی باز به شهاب نگاه می کرد که خنده ی شهاب او را به خود آورد .
مرٌم  :فکر کنم خٌلی خنده دار شده بودم نه ؟
شهاب  :چی بگم ...

شقاٌق ٌ :عنً جدي پاس شدي ؟
سحر  :آره دٌگه  20بار گفت
مرٌم  :فك كنم خٌلً موثر بودي
شقاٌق  :بله دٌگه  ،ما همٌنً هستٌم كه م ي بٌنً
مرٌم  :راستشو بگو چً بهش گفتً كه انقدر مهربون شده
شقاٌق  :بابا من كه  2بار بٌشتر باهاش حرؾ نزدم ٌ ،ادت نٌست پشٌمون شدٌم ؟ فك كنم خودش به اٌن
نتٌجه رسٌده كه تو حسابً تنبٌه شدي
مرٌم  :نمً دونم  ،شاٌد
سحر  :شقاٌق قضٌه رو بهش گفتً ؟
مرٌم  :چه قضٌه اي رو ؟
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شقاٌق  :بذار واست تعرٌؾ كنم  ،دٌروز با كلً به خرج دادن سٌاست موفق شدم  ،از زٌر زبون شهاب
حرؾ بكشم
مرٌم  :وااااااااااااااااااي  ،زود بگو كه من مً مٌرم از فوضولً
شقاٌق  :بٌا گوش كن
مرٌم  :شقاٌق تو صداشو ضبط كردي ؟
مرٌم باورش نمٌشد كه شقاٌق اٌنقدر در رفتار با پسرها مهارت دارد  ،اول تاثٌرگذاشتن روي نٌما و بعد
هم حرؾ كشٌدن از زبان شهاب كه اصال كار آسانً نبود  .بعد از اٌنكه مرٌم به تمام حرؾ هاي شهاب
گوش كرد  ،شقاٌق با شٌطنت به او نگاه كرد و پرسٌد  :خوب  ،نظرت چٌه ؟
سحر  :دلم واسش مٌسوزه  ،بٌچاره نمٌدونه سوژه ي خواهرش شده بوده
شقاٌق  :ببٌن من كسً رو سوژه نكردم دارم به حل معما كمك مً كنم  ،حاال نوبت توئه مرٌم خانوم  ،باٌد
بفهمً نظر مهتاب در مورد شهاب چٌه
مرٌم  :باور كن خٌلً سخته  ،مهتاب عمرا با من حرؾ بزنه  ،مً دونی اون خٌلً تو داره  ،اصال به من
هٌچً نمٌگه  ،برعكس من كه اكثر مواقع باهاش حرؾ مٌزنم
شقاٌق  :من اٌن چٌزا حالٌم نٌست  ،از شهاب كه بدتر نٌست  ،باٌد ٌه چٌزاًٌ بفهمً  ،هر چند داداش من
تٌكه اي نٌست كه بشه به راحتً ازش گذشت
مرٌم  :واي مامانم اٌنا  ،اوال تو هنوز مهتاب رو نشناختً از كساًٌ كه همه خوششون مٌاد بدش مٌاد و
از كساًٌ كه همه بدشون مٌاد خوشش مٌاد
سحر  :نمٌخواد دعوا كنٌن  ،مهم مهتاب و شهابن نه شما دو تا
مرٌم خٌلً خوب مً دانست كه مهتاب از شهاب خوشش نٌامده ٌ ،ا اگه خوشش آمده اصال نشان نمً دهد
 ،اٌن را مً توانست راحت از  smsشهاب به مهتاب بفهمد  ...شاٌد دوست نداشت كه مهتاب از شهاب
خوشش بٌاٌد  ،نمً توانست با خودش درگٌر باشد  ،خودش خوب مً دانست كه حسً نسبت به شهاب
دارد  ،حسً كه مً ترسٌد از بٌان كردنش  ،مً ترسٌد از باور كردنش  ،اٌن حس چه مً توانست باشه
؟ خوب مً دانست كه با حسش نسبت به همه ي پسرهاي دٌگر فرق دارد  ،شاٌد به خاطر اٌنكه شهاب با
همه ي پسرها فرق داشت  ،اما نه خودش را نمً توانست بازي بدهد  ...مرٌم در دلش گفت  :خداٌا ازت
مً خوام مهتاب شهاب رو دوست نداشته باشه  ...خودش هم مً دانست كه دعاٌش نهاٌت خودخواهً اس
 ،به خودش فكر كرد شهاب واقعا باٌد مهتاب را دوست داشته باشد كه اٌنقدر عوض شده  ،چرا  ،مگر
مهتاب چه داشت ؟ چه باعث شده بود شهاب از مهتاب خوشش بٌاٌد ؟ محكم بودنش ٌا پررو بودنش ...
چقدر دوست داشت سرٌع اٌن ها را مً فهمٌد .
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***
مرٌم  :باورتون مٌشه اٌن ترم هم پاس شدم  ،اونم سر ضرب
سحر  :مثل اٌنكه ٌارو سرش خورده به ٌه جاًٌ
شقاٌق  :اصال به زحمات من ربطً نداره ها  ،فقط ٌارو سرش خورده به ٌه جاًٌ
مرٌم  :آخه مگه مٌشه به دوبار حرؾ زدن تو آدم شده باشه
شقاٌق  :نمً دونم به خدا
سحر  :خوب دوستان برنامه تون واسه عٌد چٌه ؟
مرٌم  :من كه باٌد همراه دخترخاله ي مامانم و خانواده شون برم مسافرت
شقاٌق  :بگو ببٌنم پسر داره ٌا نه ؟
مرٌم  :بله پسر داره  ،اما نمٌاد خٌال تو راحت ٌ ،ه دونه منم تو جمع بزرگترا  ،مهتاب جون هم با كمال
خونسردي مامان و بابا رو پٌچوند
سحر  :ما هم مٌرٌم مسافرت  ،فرهاد جون هم مٌان
شقاٌق  :به به چه عٌدي بشه امسال  ،راستً مرٌم اٌن دخترخاله ي مامانت  ،همونه كه اسم پسرش
عرفانه و خٌلً هم باحاله نه ؟
مرٌم  :آره چطور ؟
شقاٌق  :هٌچً داشتم فكر مً كردم عٌد امسال مٌشه عٌد عشاق
سحر  :باز مً خواي فكت رو بٌارم پاٌٌن ؟
مرٌم خندٌد وگفت  :نه حاال دٌگه تو هم سحر  ،كوتاه بٌا
سحر  :آخه شما نمً دونٌن من چقدر حوصله اش رو ندارم
شقاٌق  :من نمً فهمم مشكل تو با اٌن بٌچاره چٌه
سحر ِ :د همٌن دٌگه  ،اگه جاي من بودي مً فهمٌدي
مرٌم  :فرهاد كه خٌلً پسر خوبٌه
سحر  :خوب منم از اٌنكه پسر خوبٌه حرصم مً گٌره  ،كاش عوضً بود

47

 jafa-h.mihanblog.comوبالگ نگاه محل دانلودرمان

شقاٌق  :چرا ؟!!!!
سحر  :بابا آخه اٌن همه ظاهر سازي واسه چٌه ؟ اگه واقعا منو دوست داره بٌاد بگه منم بهش جواب بدم
و خالص  ،اگه هم دوست نداره كه اٌن اداها واسه چٌه ؟
مرٌم  :واقعا تو ازش انتظار داري بٌاد بهت بگه كه دوستت داره ؟ به نظرت تو االن مً تونً تصمٌم
بگٌري ؟ عزٌز من تو هنوز سوم دبٌرستانً  ،هنوز خٌلً مونده تا بفهمً تو دنٌاي دور و برت چه خبره
 ،مطمئن باش تصمٌمً كه تو االن مً گٌري با  5سال دٌگه خٌلً فرق داره
شقاٌق  :آره  ،هنوز داؼً نمً فهمً كه شوهر گٌر نمٌاد وقتً بزرگتر شدي و دٌدي داري مً ترشً اون
وقت مً فهمً همٌن فرهاد كر و كور و كچل هم زٌادته
سحر  :نه مثل اٌنكه باٌد فكت رو بٌارم پاٌٌن
مرٌم  :خوب  ،شقاٌق شما بگو ببٌنم برنامه ات واسه عٌد چٌه
شقاٌق  :واال ما كه مثل شما نٌستٌم پسر دور و برمون رٌخته باشه  ،با داداش هامون و مامان و بابامون
تو خونه مً شٌنٌم و به در و دٌوار نگاه مً كنٌم
مرٌم  :آخً  ،چقدر هم كه تو بهت بد مً گذره با داداشات
سحر  :حاال هً شما بگٌن و بخندٌن  ،من بٌچاره مً خوام گرٌه كنم
شقاٌق  :نگاش كن  ،جدي جدي اشك تو چشمات جمع شده ها  ،ببٌنم نكنه دوسش داري و مً ترسً از
اٌنكه نٌاد بهت بگه ؟ ببٌن سحر درست تو چشماي من نگاه كن و جواب بده
سحر  :نه بابا  ،من واقعا نمً خوام اٌن مسافرت رو برم  ،آخه هر جاًٌ اون هست من احساس راحتً
نمً كنم  ،اون موقع ها كه خونه مون بود  ،كال بهم رٌخته بودم
شقاٌق  :ببٌن سحر  ،چٌز آسونً نٌست كه ٌكً پدر و مادرش رو با هم از دست بده  ،اون بٌچاره بعد از
اون حادثه دلش رو به خونواده ي شما خوش كرده  ،حاال تو مً خواي همٌن رو هم ازش بگٌري ؟ خود
تو وقتً فهمٌدي عمو و زن عموت رو از دست دادي چه حسً داشتً ؟ حاال اون بٌچاره كه دٌگه مامان
و باباش بودن
مرٌم  :چه عجب حرؾ جدي هم از دهن شما فهمٌدٌم مادمازل
شقاٌق روٌش را از سحر گرفت و به مرٌم نگاه کرد  :خوب راست مٌگم دٌگه  ،سحر داره بً منطق
بازي در مٌاره  .ببٌن اون بٌچاره كه اصال تهران نٌست كه بخواد پٌش اٌنا باشه ٌ ،ه وقتاًٌ مٌاد بهشون
سر مٌزنه  ،حاال اٌن ٌه عٌد رو هم مً خواد ازش بگٌره ؟ خٌلً خودخواهً سحر
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مونس  :به به به  ،چه خانومً شدي واسه خودت
مرٌم  :ممنون  ،لطؾ دارٌن
مادر مرٌم  :بله ٌكً باٌد بٌاد از من بپرسه
مرٌم ِ :ا مامان
مونس  :به خدا باٌد خدا رو شكر كنً زهرا كه هنوز بچه هات تو خونه ان  ،وقتً برن مً فهمً چقدر
جاشون خالٌه
مادر مرٌم  :وا  ...مونس چه حرفا مً زنً  ،تو هم كه هنوز عرفان رو داري
مونس  :دختر كجا  ،پسر كجا  ،اون كه همش پً كار خودشه
عرفان  :مامان اٌنا رو كجا باٌد بذارم ؟
مرٌم  :بدٌن به من مً برمشون
مونس  :مً بٌنً اٌنم تفاوت دختر و پسر
عرفان  :مامان جان باز شما نشستً اٌنجا ما رو ضاٌع كنً ؟ آخه زهراخانوم شما ٌه چٌزي بهش بگو ،
هً بهش مٌگم مادر من فردا من موندم رو دستت نگً چرا هٌچ كً بهش زن ندادا  ،تقصٌر خودته  ،اما
بازم گوشش بدهكار نٌست
مرٌم همٌشه از شوخً هاي عرفان خوشش مً آمد  ،وقتً كه فهمٌد عرفان هم قرار است همراهشان بٌاٌد
خٌلً خوشحال شد چون اگر نمً آمد مسافرت هٌچ جذابٌتً برای مرٌم نداشت .
پدر مرٌم  :باز شما زن ها به هم دٌگه رسٌدٌن و دارٌن حرؾ مً زنٌن ؟ مً بٌنً آقا دانٌال  ،من واقعا
نمً دونم اٌن همه حرؾ رو چه جوري سر هم مً كنن
آقا دانٌال  :حاال مٌگً بازم اونا زنن  ،چٌزي جز حرؾ زدن با همدٌگه ندارن  ،اٌن پسر ما رو نگاه كن
همٌشه قاطً مرؼاست  ،اصال اٌن از پسر بودن فقط ٌه چٌزش رو داره
مرٌم با خودش گفت  :اَه چرا اٌنا اصال مراعات منو نمً كنن ؟ باز خوبه تو آشپزخونه بودم وگرنه واقعا
نمً دونستم باٌد چه عكس العملً نشون بدم
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عرفان  :دست شما درد نكنه دٌگه  ،حاال كه اٌن طور شد منم دٌگه دست به سٌاه و سفٌد نمً زنم
مونس  :بمٌرم الهً مادر  ،قبلش كه همش دستت تو كار بود االن مٌشه زمان استراحتت
عرفان  :حاال شما فعال از نجابت من سوء استفاده كنٌن تا بعد
مرٌم سٌنً چاي را كه جلوي مونس گرفت گفت  :اٌشاال چاًٌ عروسٌت
مرٌم لبخندي زد و چٌزي نگفت .
عرفان  :مرٌم خانوم باور كنٌن قرار شده دست به سٌاه و سفٌد نزنم وگرنه مٌومدم چاًٌ رو ازت مً
گرفتم و مً گردوندم
مرٌم مً خواست بپرسد ٌ :عنً قبال تو چاًٌ رو مً گردوندي اما پشٌمون شد .
اون روز در حرم مرٌم خٌلً چٌزها از امام رضا خواست .
مرٌم  :امام رضا تو كه مً دونً چقدر درس و مدرسه واسم مهمه  ،تو رو خدا خودت از خدا بخواه كه
اٌن ٌه سال و نٌم دٌگه هم به خٌر و خوبً بگذره  ،خودت زندگً من و دوستام رو سر وسامون ببخش ،
خودت كمكم كن راهم رو پٌدا كنم
چشمهاٌش بارانً شده بود  ،در دلش ؼوؼاًٌ بود  ،اولٌن سالً بود كه ه مچٌن حسً بعد از سال تحوٌل
داشت ٌ ،ک حس ناب كه باعث شده بود اشك هاٌش سرازٌر شوند  .از خودش بٌخود شده بود  ،زن هاًٌ
را مً دٌد كه از خدا شفاي مرٌضشان رو مً خواهند  ،هر كسً مشكلً داشت  ،مشكالت مرٌم پٌش
مشكالت آن ها هٌچ بود  ،نمً توانست دركشان كند  ،نمً توانست بفهمد اٌن همه ضجه برای چٌست ...
نگاهً به ساعتش كرد هنوز  1ساعت وقت داشت  ،از آن شلوؼً فاصله گرفت  ،ازدحام جمعٌت همٌشه
اذٌتش مً كرد  .از شلوؼً متنفر بود  ،از صحن بٌرون آمد و به سمت خٌابان رفت  ،از آنجا گنبد طال
كامال مشخص بود  ،چه منظره ي قشنگً بود  ،در خٌابون هاي شلوغ مً رفت و به مردمً نگاه مً
كرد كه واسه ي اٌنكه سال تحوٌل را كنار حرم آقا باشن در خٌابون نشسته بودند  ،دلٌل اٌن كار ها را
نمً فهمٌد  ،با اٌنكه كامال معتقد بود اما خٌلً چٌزها براٌش گنگ بود  .نفهمٌد چطور ٌك ساعت تمام را
كارش خودش ؼرق شده بوده  ،موباٌلش آنتن نداشت  ،تا آنجاًٌ كه مً
در آن شلوؼً قدم زده و در اؾ
توانست قدم هاٌش را تند كرد تا زود برسد اما دٌگر خٌلً دٌر شده بود  ،برگشتن در آن شلوؼً كار
آسانً نبود .
آقا دانٌال چند دفعه به ساعتش نگاه كرد و گفت  :حدود نٌم ساعته كه اٌنجا واٌسادٌم  ،معلوم نٌست اٌن
دختر كجا رفته
مادر مرٌم  :نكنه بچه ام زٌر دست و پاي مردم له شده
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عرفان  :اٌنا چه حرفٌه زهرا خانوم  ،بچه دو ساله كه نٌست
مادر مرٌم  :من كه مً دونم حتما ٌه اتفاقً براش افتاده وگرنه بچه ام خٌلً وقت شناسه
مونس  :زبونت رو گاز بگٌر زهرا  ،آخه چه اتفاقً  ،بچه كه نٌست
عرفان  :شما برٌن خونه من مٌرم ببٌنم مً تونم پٌداش كنم ٌا نه
مادر مرٌم  :نه من تا بچه ام نٌاد نمٌرم
عرفان  :اي بابا  ،زهرا خانوم اٌن جوري كه فاٌده نداره  ،مامان شما زهرا خانوم رو ببر خونه
پدر مرٌم  :نبود  ،هر چً گشتم پٌداش نكردم
عرفان  :احمد آقا شما اٌنجا واٌسٌن اگه اومد به ما خبر بدٌن  ،من و بابا هم مٌرٌم دنبالش
پدر مرٌم  :نه آقا دانٌال شما واٌسا  ،من خودم هم برم دنبالش خٌالم راحت تره
پٌدا كردن راه مٌان آن جمعٌت كار آسانً نبود  ،جمعٌتً كه هر لحظه بٌشتر هم مً شدند  ،مرٌم مادرش
را مً شناخت و مً دانست امكان اٌنكه االن حتی در سردخانه دنبالش بگردد هم كم نٌست  ،اصال
باورش نمٌشد اٌن طور زمان از دستش در رفته  ...دٌگر كم كم نزدٌك حرم رسٌده بود  ،عرفان را دٌد
كه با گوشً حرؾ مٌزد و اٌن طرؾ و آن طرؾ را نگاه مً كرد  .مطمئنا دنبالش مً گشت  ،اما مرٌم
ترجٌح مً داد برود پٌش بقٌه تا اٌنكه عرفان اولٌن كسً باشد كه پٌداٌش مً كند  ،اما دٌگر براي اٌن فكر
ها دٌر شده بود  ،عرفان دٌده بودش  ،مرٌم هم سعً داشت وانمود كند كه نمً بٌندش  ،صداي عرفان را
خٌلً واضح مً شنٌد اما دوست داشت اذٌتش كند  ،نمً خواست او اولٌن كسً باشد كه پٌداٌش مً كند .
باالخره عرفان نفس زنان جلوٌش سبز شد .
عرفان  :مگه شما رو صدا نمً كنم چرا جواب نمٌدي ؟
صورت عرفان بدجور قرمز شده بود  ،مرٌمً كه از هٌچ كس اباًٌ نداشت ترسٌد .
مرٌم  :نشنٌدم
عرفان  :حاال گٌرٌم گوش هات نشنٌده  ،ساعت هم همراهت نبود ؟ موباٌل چً ؟
مرٌم ٌ :هو حساب ساعت از دستم در رفت
عرفان  :واقعا متاسفم  ،بٌرون از حرم چً كار مً كردي شما ؟
مرٌم كه جرئت پٌدا كرده بود گفت  :به جاي اٌن سوال هاي بٌخود بهتره زود برٌم پٌش بقٌه
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عرفان چادر مرٌم را گرفت و او را همراه خودش برد  .مرٌم كه از اٌن كار عرفان خٌلي تعجب كرده
بود پرسٌد  :واسه چً چادرم رو گرفتٌن ؟
عرفان  :مً ترسم باز حساب ساعت از دستت در بره
مرٌم مً خواست چٌزي به عرفان بگوٌد  ،خٌلً پررو شده بود اما شاٌد حق را به او داد و سكوت كرد .
پدر مرٌم  :هٌچ معلومه كدوم گوري هستً ؟
مرٌم  :ببخشٌن
پدر مرٌم  :آخه تو كً مً خواي آدم بشً ؟ مادر بٌچاره ات رو بگو مً گفت بچه ام خوش قوله
مرٌم  :آخه ...
پدر مرٌم دستش را باال آورد و گفت  :هٌچً نمً خوام بشنوم
مرٌم سرش را پاٌٌن انداخت و چٌزی نگفت  ،خٌلً ناراحت بود  ،شخصٌتش جلوي همه خرد شده بود ،
چٌزي كه از آن متنفر بود .
صداي سٌلً محكمً كه مادرش به او زد بدجور توي گوشش پٌچٌد  ،باورش نمٌشد انقدر آن روز
شخصٌتش خرد شده باشد  .بدون هٌچ حرفً روي پله هاي بٌرون حٌاط نشست  ،خٌلً دوست داشت گرٌه
نمً كرد اما اشك هاٌش کم کم سرازٌر می شدند .با پشت دست پاكشان كرد اما آن ها سمج تر از او بودند
 ،مرٌم از هٌچ چٌزي بٌشتر از خرد شدن شخصٌتش متنفر نبود و امروز اٌن اتفاق براٌش افتاده بود ،
اول عرفان  ،بعد پدرش و بعد هم مادرش .
جاي با صفاًٌ بود اما مرٌم لذت نمً برد  ،هنوز نتوانسته بود اتفاقات صبح را فراموش كند  .به بهانه ي
شستن مٌوه ها بلند شد تا به كنار آبخوري برود  .در پارك دنبال جاًٌ مً گشت تا بتواند مٌوه ها رو
بشورد اما بٌشتر دنبال جاًٌ بود كه بتواند خودش را تخلٌه كند  .همان طور كه مٌوه ها را مً شست ،
اشك هاٌش هم سرازٌر مً شدند .
كن اما االن مً بٌنم كه مٌوه
عرفان با خنده گفت  :شنٌده بودم پٌاز پوست كندن چشم ها رو بارونً مً ه
شستن هم همون كار رو مً كنه .
مرٌم با پشت دست اشك هاٌش را پاك كرد و گفت  :من گرٌه نمً كردم
عرفان  :مً دونم  ،چشم هاتون به پوست پرتقال حساسٌت داره  ،اشك مٌاد
مرٌم لبخندي زد و گفت  :خواهش مً كنم آقا عرفان حوصله دردسر دوباره ندارم
عرفان  :منظورتون از دردسر چٌه ؟
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مرٌم  :شاٌد اٌن حرؾ زدن من و شما واسه ما نسل جدٌد تعرٌؾ شده باشه  ،اما پدر و مادرهامون هنوز
سخته واسشون تعرٌفش
عرفان سری تکان داد  :در اٌن حدي كه شما مٌگٌن هم نٌست
مرٌم  :باور كنٌن كه هست
عرفان  :شما به من بگو االن چه اشكالً داره كه ما با هم حرؾ مً زنٌم  ،اون وقت من مٌرم
مرٌم  :اشكالش اٌنه كه پدر و مادر من و شما هنوز فكر مً كنن دختر و پسر نباٌد با هم حرؾ بزنن و از
اٌن حرؾ ها
عرفان لبخندي زد و گفت  :باشه  ،من نمً خوام مشكلً پٌش بٌاد  ،مٌگم دستشوًٌ بودم خوبه ؟
مرٌم با نگاه ازش تشكر كرد .
عرفان  :من اٌن شعر رو خٌلً دوست دارم

گاهی نفس به تٌزی شمشٌر می شود

از هرچه زندگٌست دلت سٌر می شود

گوٌی به خواب بود جوانٌمان گذشت

گاهی چه زود فرصتمان دٌر می شود

مرٌم  :شعر قشنگٌه
عرفان  :بقٌه اش رو بلدي ؟
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مرٌم  :نه  ،مال كً هست شعره ؟
عرفان  :خودم هم نمً دونم اما فكر كنم شعر معروفً باشه  ،خٌلً زٌاد شنٌدم
مرٌم  :حاال بقٌه اش چً هست ؟
عرفان بدون اٌنكه جواب بدهد  ،رفت  .مرٌم با خودش فکر حتما نشنٌده چً گفته است .

شقاٌق  :چطوری خوش می گذره ؟
مرٌم  :نمی دونی چقدر خوبه اٌنجا  ،اصال هٌچ سال عٌدی به اٌن خوبی نداشتم
شقاٌق  :جدی مٌگی ؟
مرٌم  :نه بابا  ،خٌلی اوضاع وحشتناکه  ،امٌدوارم زودتر تموم بشه
شقاٌق  :عرفان نٌست نه ؟
مرٌم  :چرا اتفاقا هست
شقاٌق  :خوب برو باهاش حرؾ بزن کلی بخندٌن
مرٌم  :ببٌن عزٌزم اٌنجا اوضاع قاراش مٌشه اصال ٌه جوراٌی قرنطٌنه ام  ،همه از دستم دلخورن
شقاٌق  :چرا ؟
مرٌم  :حاال بعدا مٌگم واست  ،تو بگو چی شده که ٌادی از ما کردی
شقاٌق  :وقتی دٌگه زنگ نزدم عٌد رو بهت تبرٌک بگم می فهمی
مرٌم  :خوب عٌد تو هم مبارک  ،حاال بعدش
شقاٌق ٌ :ه چٌزی مٌگم باورت نمٌشه
مرٌم  :چی ؟؟؟
شقاٌق  :شهاب و شهنام با هم کل انداختن می خوان مهمونی بگٌرن دوستاشون رو بٌارن
مرٌم  :خوب چی حاال ؟
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شقاٌق  :نٌما جون شما هم قراره بٌاد
مرٌم  :واااااااااااااااااااااای  ...جدی مٌگی ؟
شقاٌق  :آره به خدا  ،وقتی خودم فهمٌدم داشتم شاخ در می آوردم
مرٌم  :حاال تو هم هستی تو اٌن مهمونی ٌا نه ؟
شقاٌق  :نه خٌر  ،من باٌد برم پاٌٌن پٌش مامان و بابا
مرٌم  :حاال ٌه سر و گوشی آب بده ببٌن اونجا چه شکلٌه  ،اصال مٌدونی چٌه  ،من مٌگم دست به کار شو
ٌکی رو تور کن
شقاٌق  :خودم هم تو همٌن فکر بودم  ،آخه اٌن دوستای شهنام خٌلی پاٌه ان
مری  :خوب پس کی بٌاٌم عروسی ؟
م
شقاٌق  :دلت رو خوش نکن  ،دوستای شهنام هم مثل خودش اهل عروسی نٌستن
مرٌم  :پس باٌد بری سراغ دوستای شهاب
شقاٌق  :ببٌنم تو کار و زندگی نداری ؟
مرٌم  :خوبه تو زنگ زدی ها
عرفان  :زهرا خانوم گفت بٌام بهتون بگم بٌرون سرده بٌاٌن تو
مری  :باشه  ،االن مٌام  ....مرض تو چرا می خندی ؟
م
شقاٌق  :چرا اٌن مدلی حرؾ مٌزنه ؟
مرٌم  :تکلٌفش با خودش مشخص نٌست ٌ ،ه وقتاٌی تو تو حرؾ مٌزنه ٌه وقتاٌی هم اٌن طوری مٌشه
دٌگه
شقاٌق  :گفتی چند سالشه ؟
مرٌم 26 :
شقاٌق  :اوووووووووووووووووووووووه  ،می تونم بپرسم چه دلٌلی داره به تو بگه شما ؟ اٌن که خٌلی
از تو بزرگتره
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مرٌم  :خودم هم نمٌدونم  ،با بقٌه ی دخترای فامٌل خٌلی خودمونٌه ها اما  ....ببٌن شقاٌق باز داره مٌاد ،
من رفتم  ...راستی ٌادت نره از نٌما سوژه جور کنی ؼزل جووووووووووووووووون
مرٌم منتظر جواب شقاٌق نماند و تلفن را قطع کرد  .عرفان که دور تر اٌستاده بود با لبخندی به مرٌم
گفت  :من موندم خانوما از اٌن گوشی تلفن چی می خوان
مرٌم  :بعٌد می دونم بفهمٌن
×××
سحر  :ببٌن آقا فرهاد اگه فکر کردی می تونی به من عٌدی ندی کور خوندی
مادر سحر  :سحر خجالت بکش
سحر  :خجالت کشٌدن که نداره مامان  ،بزرگترا باٌد عٌدی بدن
سعٌد  :پس تو چرا عٌدی نمٌدی ؟
سحر  :کی فلشت رو بهت داده آقا ؟
فرهاد  :آخه  ،من که ...
سحر  :حاال چون پسرعمومی می بخشمت اما حداکثر تا  2روز دٌگه وقت داری که بهم عٌدی بدی
سعٌد  :ببٌن فرهاد اگه به سحر عٌدی بدی  ،باٌد به منم عٌدی بدی ها
پدر سحر  :می خواٌن فرهاد رو سر کٌسه کنٌن ؟
فرهاد  :من فقط ٌه خورده گز و پولکی واستون آوردم
سحر  :نه خٌر  ،فکر کردی الکٌه ؟ من و سعٌد که با اٌنا خر نمٌشٌم
فرهاد  :حاال خوبه  2روز بهم مهلت دادٌن
سعٌد  :از االن  48ساعت وقت داری  ،دٌگه هم چٌزی نمٌگٌم
فرهاد معنی رفتار سحر را نمی فهمٌد  ،در دلش ؼوؼاٌی بود  ،سحر را خوب می شناخت  .می دانست
که به جز ٌک پسرعمو هٌچ معنی دٌگری برای او ندارد  ،خٌلی دوست داشت  ،با او حرؾ مٌزد اما
چنٌن جرئتی را در خودش نمی دٌد  ،از نه گفتن سحر وحشت داشت  .هنوز برای حرؾ زدن با سحر
خٌلی زود بود  .حداقل باٌد  2سال دٌگر صبر می کرد .
×××
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مرٌم  :ببٌنم تو چرا گوشٌت رو جواب نمٌدی ؟ هر وقت هم زنگ زدم خونه تون خواب بودی
سحر  :راست مٌگه  ،چرا جواب ما رو نمٌدی ؟
شقاٌق ٌ :عنی انقدر دلتون واسم تنگ شده بود ؟
مرٌم  :من که می دونی واسه چی دلم تنگت شده بود
شقاٌق  :بله می دونم
سحر  :خوب زود تعرٌؾ کن ببٌنٌم چه خبرا بوده
شقاٌق  :وای جاتون خالی بود  ،نمی دونٌن اٌن شهنام چه دوستاٌی داشته ما خبر نداشتٌم ٌ ...کی از ٌکی
خوشگل تر و خوشتٌپ تر
سحر  :اٌنا رو بی خٌال شو  ،نٌما رو بگو
شقاٌق  :هٌچی دٌگه  ،باالخره چشممون به جمال آقا روشن شد  ،وای مرٌم اصال اون طوری که من فکر
می کردم نبود  ،خٌلی باحال بود قٌافه اش
مرٌم با تعجب گفت  :نٌما قٌافه اش باحاله ؟!!!
شقاٌق  :نٌست ؟
سحر  :اَه  ...شقاٌق می مردی ٌه عکس ازش بگٌری ؟ منم می خواستم ببٌنمش
مرٌم  :حاال قضٌه اٌن مهمونی چی بود ؟
شقاٌق  :لج و لجبازی  ،جفتشون می خواستم دوستاشون رو بٌارن  ،وقتی دٌدن هر جفتشون قراره ٌه
روز دوستاشون رو بٌارن  ،تا  3روز با هم دعوا کردن و بعدش م تصمٌم گرفتن مهمونی رو با هم
برگزار کنن  ،اَه  ...چرا شما ها اصال پاٌه نٌستٌن  ،اگه پاٌه بودٌن ما هم می رفتٌم طبقه پاٌٌن و باهاشون
کل می انداختٌم
مرٌم  :مگه چی کار می کردن ؟
شقاٌق  :خونه رو گذاشته بودن رو سرشون  ،کم مونده بود پلٌس بٌاد بگٌرتشون  ...اما خداٌی کوفتشون
بشه  ،منم از اٌن مهمونی ها می خوام
سحر  :تو ما رو دعوت کن خونه تون  ،ما هم مٌاٌم می ترکونٌم
مرٌم  :به شهاب نمٌاد همچٌن دوستاٌی داشته باشه ها
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شقاٌق  :تو هنوز مونده تا شهاب رو بشناسی  ،اگه بٌفته رو دنده لج هر کاری می کنه  ...ببٌنم تو هنوز
نتونستی از زٌر زبون مهتاب حرؾ بکشی
مرٌم  :برو بابا دلت خوشه  ،من چه جوری می تونم از زٌر زبون م هتاب حرؾ بکشم  ،خٌلی از من و
تو زرنگتره
شقاٌق  :اٌنا رو بی خٌال  ،تعرٌؾ کنٌن ببٌنم عٌد خوش گذشته ٌا نه
سحر  :آره خٌلی بهتر از اونی بود که فکرش رو می کردم
مرٌم  :اما من دقٌقا به همون گندی ای بود که فکر می کردم
شقاٌق  :سه تا زنگ تفرٌح دارٌم  ،اولٌش رو سحر بگه  ،دومٌش رو هم تو بگو مرٌم  ،سومی رو هم ٌه
کارٌش می کنٌم
سحر  :ببخشٌدا االن ورزش دارٌم
شقاٌق  :هورااااااااااا  ،پس تعرٌؾ کن  ،شٌرٌن جان
سحر گردنبندش را که حرؾ  sبا نگٌن هاٌی زٌبا بود  ،به مرٌم و شقاٌق نشان داد  :قشنگه ؟
مرٌم  :من که خٌلی ازش خوشم اومده
شقاٌق  :ببٌن می تونی به من کادوش بدی ها  ،آخه اول اسم منم  sهستش
سحر  :خوب بذارٌن بقٌه اش رو بگم  ،اٌن عٌدی فرهاده
مرٌم  :کاش ما هم از اٌن شانسا داشتٌم
شقاٌق  :همٌن واال  ،ما از داداشامون به زور عٌدی می گٌرٌم  ،مردم پسرعموشون چه کادو هاٌی که
بهشون نمٌده
سحر  :اون که اول چٌزی واسم نگرفته بود  ،کلی اذٌتش کردم و گفتم که باٌد عٌدی بده  ،اونم رفت اٌنو
واسم گرفت  ،خودمونٌم سلٌقه اش بد نٌستا  .بعدم که رفتٌم شٌراز  ،جاتون خالی  ،واقعا خوش گذشت ،
اصال فکر نمی کردم انقدر خوش بگذره  ...من و مامان تو ٌه ماشٌن بودٌم  ،فرهاد و بابا و سعٌد تو ٌه
ماشٌن دٌگه  ،انقدر خندٌدٌم که خدا مٌدونه  ،بازم مٌگم جاتون خٌلی خالی بود  ،از همه مهمتر فرهاد
دٌگه از الک خودش اومده بود بٌرون  ،خٌلی وقت بود که اٌن طوری خوشحال ندٌده بودمش
مرٌم با پوزخند گفت  :من مٌگم سحر بٌخودی انقدر خوشحال نم ٌشه
سحر موهای مرٌم را گرفت و گفت  :چی ؟؟؟
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مرٌم  :من که چٌز بدی نگفتم عزٌزم  ،مٌگم ٌه کلمه بگو دوسش داری و خودت رو خالص کن
سحر  :چی ؟ بلند تر بگو نشنٌدم
مرٌم  :ای بمٌری  ،موهام داؼون شد
سحرٌ :ه بار دٌگه بگو چی گفتی تا ولت کنم
مرٌم  :بی شعور تو چرا اونجا واٌسادی هٌچی بهش نمٌگی ؟
شقاٌق  :دارم فکر می کنم که فرهاد هم اندازه ی سحر دوسش داره ٌا نه
سحر پاٌش را به زمٌن کوبٌد و گفت :خٌلی بی جنبه اٌن به خدا  ،دٌگه هٌچی بهتون نمٌگم
مرٌم همان طور که با دست موهاٌش را که سحر به هم رٌخته بود درست می کرد گفت  :دٌگه دٌگه
سحر  :حاال تو بگو ببٌنم تو چی کار کردی ؟
مرٌم  :واقعا گند بود  ،فک نکنم تا حاال سال تحوٌل به اٌن بدی داشته باشم
شقاٌق  :مٌگی چی شده ٌا نه ؟
مرٌم  :وقت سال تحوٌل ما تو حرم بودٌم  ،خالصه وقتی به خودم اومدم و برگشتم دٌگه خٌلی دٌر شده
بود  ،اون بٌچاره ها همه جا رو دنبالم گشته بودن  ،آخرم عرفان پٌدام کرد  ...مامان و بابام هم کلی
جلوی بقٌه دعوام کردن
سحر  :حاال ما گفتٌم چی شده
شقاٌق  :همچٌن گفتی انقدر بد بوده که من گفتم حتما ٌه اتفاقی افتاده
مرٌم  :اما من اصال دوست نداشتم جلوی بقٌه شخصٌتم خرد بشه
باب  ،شخصٌت کٌلو چند
شقاٌق  :برو ا
سحر  :همٌن  ،تو هم خٌلی به خودت سخت می گٌری  ،حاال بگو ببٌنم اٌن آقا عرفان چند سالشه ؟
مرٌم  26 :سال
شقاٌق  :قصد ازدواج نداره ؟
مرٌم  :اگه انقدر واجبه زنگ بزنم ازش بپرسم
شقاٌق  :آره بی زحمت  ،آخه طرؾ بدجوری ترشٌدس
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سحر  :حاال طرؾ کی هست ؟
شقاٌق نگاهی به مرٌم کرد و رو به سحر گفت  :نمی شناسٌش ؟
مرٌم  :حاال من دارم برات خانوم جان ...
×××
درس های شقاٌق خٌلی سنگٌن شده بود  ،امتحان های نهاٌی از  2روز دٌگر شروع مٌشد  ،شقاٌق نگران
بود  ،هر چند جاٌی برای نگرانی وجود نداشت  .زنگ در باعث شد از جاٌش بلند شود و به سمت آٌفون
برود .
شقاٌق  :شهنام  ...شهاب  ...چرا در رو جواب نمٌدٌن ؟
هٌچ کس در خانه نبود  ،شقاٌق در را جواب داد .
شقاٌق  :بفرماٌٌن
 :ببخشٌن من دوست شهابم  ،اومدم کتابم رو بگٌرم
شقاٌق  :شرمنده شهاب خونه نٌست
 :نمٌشه ٌه کارٌش بکنٌن ٌ ،ه کتاب با جلد سورمه اٌه  .کتاب زبانه
شقاٌق  :واال من بعٌد می دونم بتونم پٌداش کنم  ،خودتون می تونٌن بٌاٌن پٌداش کنٌن
 :اشکالی نداره ؟
شقاٌق  :نه چه اشکالی بفرماٌٌن باال
شقاٌق شالش را پوشٌد و منتظر ماند تا دوست شهاب بٌاٌد  ،در را باز کرد و با دٌدن نٌما بهت زده شده
بود  ،نمی دانست چه بگوٌد .
نٌما  :سالم ؼزل خانوم
در آن لحظه مؽز شقاٌق از کار افتاده بود .
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نٌما بدون رودرباٌستً وارد خانه شد  ،به چشم هاي شقاٌق زل زد و گفت  :چٌه خانوم كوچولو تعجب
كردي از اٌنكه منم رازت رو مً دونم
زبان شقاٌق بند آمده بود  ،مً ترسٌد و نمً توانست چٌزي بگوٌد  ،كاش هٌچ وقت در را باز نمً كرد ،
كاش ٌكً سر مً رسٌد و او را از اٌن مخمصه نجات مً داد اما هٌچ كس نبود  .هٌچ كس به ؼٌر از او
و نٌما
نٌما  :نباٌدم بتونً چٌزي بگً  ،هدفت از اٌن كار چً بود ؟ مً خوام بدونم برا چً اٌن كارو كردي
شقاٌق هر لحظه از نٌما بٌشتر فاصله مً گرفت و نٌما به او نزدٌك تر مٌشد  ،وقتً به دٌوار رسٌد جاًٌ
براي عقب تر رفتن نبود  ،نٌما دست هاٌش را حصار شقاٌق كرد و روي او خم شد  ،شقاٌق براي دٌدن
او باٌد ٌك سر و گردن باالتر را نگاه مً كرد  ،مگه با تو نٌستم ؟ چرا جواب منو نمٌدي ؟ دختره ي
نفهم ...فكر كردي همه مثل خودت بٌكارن كه مٌذارٌشون سر كار ؟ راستشو بگو شهاب بهت گفته اٌن
كار رو بكنً ؟
شقاٌق دٌگر تاب و توان تحمل حرؾ هاي نٌما را نداشت  ،نٌما خٌلً خٌلً نزدٌكش بود  ،خودش را از
ت  :به شهاب هٌچ ربطً نداشت ،
البالي دست هاي نٌما كه حصارش شده بودند بٌرون كشٌد و گؾ
فهمٌدي ؟ منم هٌچ كار بدي نكردم كه بخوام ازش پشٌمون باشم  ...حاال هم بفرماٌٌن بٌرون تا زنگ نزدم
 110بٌاد به جرم مزاحمت ببرتتون
نٌما ِ :ا ِا ِا !!!! نه خانوم كوچولو  110آدم ها رو به جرم مزاحمت نمً گٌره ِ ،د اگه مً گرفت كه تو االن
آزاد اٌنجا رو به رو من نبودي
شقاٌق  :اوال من هٌچ كاري نكردم كه بخوام ازش ناراحت باشم  ،دوما تو از كجا فهمٌدي ؟ كه من همون
ؼزلم ؟
نٌما  :چٌه خٌلً كنجكاوي ! مً خواي همه چً رو بذارم كؾ دستت ؟ الحق كه عجب روًٌ داري ...
اول مً خوام مثل دو تا آدم متمدن بشٌنٌم اٌنجا و برام بگً واسه چً اٌن كار رو كردي  ،هٌچ وقت فكر
نمً كردم شهاب هم همچٌن آدمً باشه
شقاٌق دستً به پٌشانً اش زد و گفت  :اي بابا اٌن باز گفت شهاب  ...اصال شهاب از اٌن ماجرا خبر
نداره مً فهمً ؟
نٌما بر روي كاناپه ي كنار هال نشست و گفت  :نه نمً فهمم  ،تو بگو تا بفهمم
شقاٌق  :پاشو ببٌنم  ،چه زودم خودمونً مٌشه  ،فك كردي اٌنجا هم آمرٌكائه حضرت آقا ؟ نه خٌر ...
اٌنجا عزٌز ترٌن هات هم اگه با ٌه پسر تنها ببٌننت بهت تهمت مً زنن  ،چه برسه به در و همساٌه ي
خاله زنك
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نٌما  :من االن وقت ندارم در مورد تفاوت فرهنگً اٌنجا و اونجا حرؾ بزنم  ،فقط مً خوام بدونم چرا
اٌن كار رو كردي ِ ...د بگو دٌگه نامرد
شقاٌق  :به خدا جدي گفتم  ،االن مامان و بابام مٌان خٌلً بد مٌشه  ،تو رو خدا برو بٌرون  ،خودم همه
چً رو بهت مٌگم  ،مطمئن باش اونقدر كنجكاوم كه بدونم از کجا فهمٌدی كه خودم مٌام و بهت مٌگم
نٌما  :كً ؟؟؟
شقاٌق  :نمً دونم
نٌما ِ :د نشد دٌگه  ،شما همراه من مٌاي مٌرٌم بٌرون
شقاٌق  :دستم رو ول كن بً شعور
نٌما  :آخً  ،االن مثال چً شد دستت رو گرفتم گناه كردي ؟ نگو آره كه باور نمً كنم
شقاٌق  :خفه شو  ،دارم مٌگم برو بٌرون  ،من خودم ٌه جوري مٌام
نٌما  :كجا ؟
شقاٌق  :كافً شاپ خٌابون باالًٌ  ،تا نٌم ساعت دٌگه اونجام  ،تو رو خدا برو دٌگه
نٌما  :اگه تا نٌم ساعت دٌگه اونجا نباشً  ،بد مً بٌنً ها ( دو انگشتش را از طرؾ سرش به سمت
شقاٌق تكان داد و رفت )
شقاٌق زٌر لب خنده اي كرد و گفت  :دٌوونه
سريع خودش را جمع و جور كرد و به فكر نقشه اي براي بٌرون رفتن از خانه بود .
شقاٌق  :سالم مامان  ،من دارم مٌرم  ،قرار شد بهت زنگ بزنم
مامان  :كجا ؟؟؟
شقاٌق ِ :ا ِا ِا مامان حواس پرتً گرفتً ؟ همون كه صبح گفتم قراره امروز با سحر برٌم بٌرون
مامان  :به من نگفتً شقاٌق  ،بٌخود منو رنگ نكن
شقاٌق  :مامان باور كن گفتم
مامان  :كً بر مً گردي ؟
شقاٌق  :خوب بستگً داره كً حرؾ هامون تموم بشه
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مامان  :اٌن طوري كه تا صبح خونه نمٌاي
شقاٌق  :مامان اذٌت نكن دٌگه  ،من ٌه لنگه پا اٌنجا واٌسادم منتظر رخصت
مامان  :باشه برو  ،اما خٌلً دٌر نكنً ها
شقاٌق  :قربون مامان عزٌزم  ،باباي
سرٌع شماره ي سحر را گرفت باٌد با او هم هماهنگ مً كرد .
شقاٌق  :ببٌن سحر حرؾ نزن فقط گوش كن من چً مٌگم  ،اگه احٌانا مامان من بهت زنگٌد و گفت
شقاٌق با توئه مٌگً آره با هم اومدٌم كافً شاپ
سحر  :من تا ندونم چه ؼلطً م ي خواي بكنً  ،هٌچ كاري نمً كنم
شقاٌق  :تو رو خدا اذٌت نكن  ،فردا بهت مٌگم  ،همه ي اٌن آتٌشا از زٌر سر مرٌم بلند مٌشه  ،الهً بگم
خدا چً كارش كنه و منو راحت كنه
سحر  :حاال كدوم كافً شاپ ؟
شقاٌق  :جردن
سحر  :باشه برو خوش باش  ،به طرؾ هم سالم برسون
شقاٌق  :اي بمٌري تو
***
نٌما  :چً مً خوري ؟
شقاٌق  :حتما باٌد چٌزي بخورم ؟
نٌما  :اٌن طوري طبٌعً تر به نظر مٌاد
شقاٌق  :خوب من قهوه ترك مً خورم
نٌما  :اشتهات هم بد نٌستا
شقاٌق  :من خٌلً وقت ندارم
نٌما  :منم منتظرم كه بشنوم
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شقاٌق  :خوب پس گوش كن  ،همه ي اون چٌزهايي كه واست نوشته بودم رو االن هم انكار نمً كنم  ،تو
ٌه ادم خودخواهً كه اصال به آدم هاي دور و برت توجهً نداري  ،اصال نمً فهمً طرؾ رو چقدر
اذٌت مً كنً  ،خٌلً هم لجبازي  ...آخه پسر خوب تالفً هم ٌه حدي داره
نٌما  :همچٌن مٌگً پسر خوب انگار  10سال ازت كوچٌكترم  ،بد رفتً تو فاز مامان بزرگ ها خانوم
كوچولو
شقاٌق  :شاٌد شناسنامه اي ازت  8 ، 7سالً كوچٌكتر باشم اما عقلً خٌلً بٌشتر از تو سرم مٌشه
نٌما  :بزن ترمز بچه پررو  ،قرار شد بگً واسه چً اٌن كار رو كردي
شقاٌق  :نمً تونم بگم
نٌما  :نمً تونً بگً ؟
شقاٌق  :آروم تر ه مه دارن نگامون مً كنن
نٌما  :منو كشوندي اٌنجا حاال هم مٌگً نمً تونً بگً ؟
شقاٌق  :بهت مٌگم اما به شرط اٌنكه نخواسته باشً از خودت نٌما بازي در بٌاري ها
نٌما كه از اٌن حرؾ شقاٌق خنده اش گرفته بود گفت  :باشه بگو
شقاٌق  :اول بگم كه تمام نقشه زٌر سر من بود  ،باور كن مرٌم هٌچ نقشً توش نداشته
نٌما  :چً ؟؟؟ مرٌم ؟ باٌد حدسش رو مٌزدم
شقاٌق  :تو گند زدي به مرٌم  ،كاري كرده بودي كه اصال از زندگً بدش مٌومد  ،احساس پوچً مً كرد
 ،مً فهمً ؟ خوب منم ٌه جوراًٌ خواستم تالفً كنم
نٌما زٌر لب چٌزهاًٌ مً گفت و فكر مً كرد و شقاٌق در حال نوشٌدن قهوه اش بود كه وارد شدن دو
نفر به كافً شاپ باعث شد به سرفه بٌفتد و تمام محتوٌات دهنش را بٌرون برٌزد
نٌما  :چً كار مً كنً ؟
شقاٌق دستمالً برداشت و منو را جلوي صورتش گرفت و گفت  :بدبخت شدم
نٌما نگاه شقاٌق را دنبال كرد و گفت  :آره فكر كنم
شقاٌق  :چٌه خٌالت راحت شد ؟ حاال من چه ؼلطً بكنم ؟
نٌما  :ا ُ هو  .صبر کن اٌن خانومه كٌه با شهاب اومده ؟ به گروه خونش نمً خوره
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شقاٌق  :خواهر مرٌمه
و اٌن بار اٌن چشمان نٌما بود كه از تعجب گرد شد .
نٌما  :پس بٌخود نٌست شهاب همش دور و بر مرٌم مً پلكه
شقاٌق  :حاال اگه ما رو با هم ببٌنه چً كار كنٌم ؟
نٌما  :فعال اٌن مهم نٌست  ،مهم اٌنه كه اٌن دو تا دارن بهم چً مٌگن
شقاٌق  :واي نگو كه دارم از فوضولً دق مً كنم
نٌما  :خوب پس وارد عملٌات مٌشٌم
شقاٌق  :چً كار كنٌم ؟
نٌما  :مٌز پشت سرشون رو نگاه كن خالٌه  ،مً رٌم اونجا مً شٌنٌم
شقاٌق  :دستً دستً خودم رو بندازم تو دهن شٌر ؟
نٌما  :تو دقٌقا مٌشٌنً پشت سر شهاب  ،اٌن طوري هٌچ كس  ،هٌچ كس رو نمً شناسه
شقاٌق باز هم مثل همٌشه چانه اش را خاراند و گفت  :بد فكري هم نٌست
و بعد هر دو در ٌك حركت سرٌع جاٌشان را عوض كردند و گوش هاٌشان را به كار انداختند .
مهتاب  :ببٌنٌن آقاي توفٌقً  ،تنها دلٌلً كه قبول كردم امروز باهاتون بٌام اٌنجا  ،اٌن بوده كه دٌگه اٌن
بحث ادامه پٌدا نكنه  ،وقتً اون روز اتفاقً فهمٌدم كه اون شماره مال شماست واقعا تعجب كردم  ،آخه
شما  ...من  ،نمً دونم چً باٌد بگم
شهاب  :خانم شاٌق  ،باور كنٌن از اون روزي كه آخرٌن  smsرو براتون فرستادم خٌلً سعً كردم كه
به خودم بقبولونم كه همه چً تموم شده اما نشد  ،به خدا من قصد مزاحمت ندارم
مهتاب  :من نمً دونم االن شما از من انتظار دارٌن چً بگم ؟
شهاب  :من فقط مً خوام بهم فرصت بدٌن بٌشتر باهاتون آشنا بشم  ،چرا شما نمً خواٌن حتً به من
فكر كنٌن ؟
نٌما  :اٌن طوري كه نمٌشه من اصال هٌچً نمً شنوم
شقاٌق دستش را به نشانه ي سكوت رو بٌنً اش گذاشت و گفت  :بذار ببٌنم چً مٌگن  ،كار داره به
جاهاي حساس مٌرسه
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مهتاب  :آقاي توفٌقً شما خٌلً پسر خوبً هستٌن  ،خوشگل  ،خوشتٌپ  ،درس خون  ،با اخالق  ،اما
باور كنٌن ما به درد هم نمً خورٌم  ،من مطمئنم خٌلً دختر هاي همٌن دانشگاه حاضرن شما بهشون
نگاه كنٌن
شهاب  :چه فاٌده وقتً كسً كه مً خوام حتً حاضر نٌست بهم نگاه كنه
صورت مهتاب از خجالت قرمز شده بود  .شقاٌق نمً توانست جلوي خنده ي خودش را بگٌرد  ،باورش
نمٌشد اٌن همان شهاب به ظاهر خجالتً است كه اٌن گونه حرؾ مً زند .
مهتاب  :از همه ي اٌن ها گذشته آقاي توفٌقً ما هنوز هر دو مون دانشوٌٌم
شهاب  :منم كه نمً خوام االن اقدامً بكنم  ،مً خوام از شما مطمئن بشم
مهتاب  :شما هٌچ فكر تفاوت فرهنگً خانواده هامون رو كردٌن ؟
شهاب  :باور كنٌن اٌن چٌزي نٌست مهم ماٌٌم كه مً تونٌم خودمون رو تؽٌٌر بدٌم
مهتاب  :من به باورهام اعتقاد دارم و نمً تونم تؽٌٌرشون بدم
شهاب  :اما من مً تونم  ،چون هٌچ كدوم از باورهام رو خودم انتخاب نكرده بودم  ،همش رو به خاطر
راحتً مً خواستم  ،اما به هٌچ كدومشون اعتقادي نداشتم
مهتاب  :ببخشٌن كه خٌلً رك حرؾ مً زنم اما به نظر من هٌچ كس نمً تونه تافته ي جدا بافته باشه ،
هر كسً به خانواده اش احتٌاج داره
شهاب  :شما خواهرهامون رو نگاه كنٌن  ،چند ساله كه با هم دوستن بدون اٌنكه هٌچ مشكلً با اعتقادات
هم داشته باشن
مهتاب  :چرا قٌاس مع الفارغ مً كنٌن ؟ چٌزي كه ما دارٌم ازش حرؾ مً زنٌم بحث ٌه عمر زندگٌه ،
بحث زندگً كردن زٌر ٌه سقفه
شهاب  :حق با شماست  ،اما هٌچ كدوم از عقاٌد من با عقاٌد خانواده ام ٌكً نٌست  ،با باور هاي شما هم
مشكلً ندارم
مهتاب  :بحث مشكل نداشتن نٌست  ،حرؾ باور داشتن همدٌگه است
شهاب  :واي چرا هر چٌزي من مٌگم شما ٌه چٌز دٌگه مٌگٌن ؟
مهتاب  :به خاطر اٌنكه مً خوام بهتون ثابت كنم پٌشنهادتون اشتباهه
شهاب  :اشتباه شما همٌن جاست زندگً فٌزٌك و رٌاضً نٌست كه بشه اثباتش كرد

66

 jafa-h.mihanblog.comوبالگ نگاه محل دانلودرمان

مهتاب  :مً بٌنٌن  ،نظرهاي ما خٌلً با هم فاصله داره
صداي بلند موباٌل شقاٌق آن دو را كه ؼرق صحبت بودند متوجه محٌط اطرافشان كرد و شقاٌق در حالً
كه سعً مً كرد دٌده نشود به سمت در خروجً دوٌد .
شقاٌق  :سالم مرٌم چً مٌگً ؟
مرٌم  :مً خواستم ازت بپرسم ...
شقاٌق  :فعال هًچً نگو كه مً خوام خفت كنم  ،به خدا اگه فردا من حسابانم رو بد بدم زٌر سر توئه
نٌما كه پشت سر شقاٌق اٌستاده بود لبخندي موذٌانه زد و گفت  :سالم برسون
مرٌم  :شقاٌق اٌن كً بود به من سالم رسوند ؟
شقاٌق با لحنً خاص گفت  :مٌگم حاال برات

شقاٌق  :خوب  ،حاال نوبت توئه بگً از كجا فهمٌدي
نٌما  :مگه من پسرخاله تم اٌن طوري باهام حرؾ مً زنً
شقاٌق  :اگه من دختر خاله تم تو هم هم پسرخاله ي منً
نٌما  :اٌنكه من با تو اٌن طوري حرؾ بزنم طبٌعٌه آخه تو  7سال از من كوچٌكتري
شقاٌق  :ول كن اٌنا رو رسٌدٌم  ،بگو از كجا فهمٌدي
نٌما  :اگه نگم چً ؟
شقاٌق انگشتش را گرفت و گفت ٌ :ك اٌنكه زدي زٌر قولت  ،انگشت دٌگرش را با دست راستش گرفت
و ادامه داد  :دو اٌنكه من از فوضولً مً مٌرم  ،و باالخره انگشت سومش را گرفت و گفت  :و سه هم
اٌنكه من مجبور مٌشم بازم مزاحم وقت با ارزشتون بشم و دوباره بٌام سراؼتون تا بهم بگٌن
نٌما همون طور كه دستش را روي فرمان ماشٌن جا به جا مً كرد لبخندي زد و گفت  :و اگه منم بدم نٌاد
كه كسً مزاحمم بشه ؟
و بعد با شٌطنت به شقاٌق نگاه كرد  .شقاٌق كه از اٌن رفتار نٌما تعجب كرده بود بهت زده به او نگاه
ثانً اي به خٌابان خٌره شد .
كرد و بعد از مكث چند ه
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نٌما  :بد نٌست خدافظً كنً ها
شقاٌق بدون آنكه برگردد زٌر لب گفت  :خدافظ
نٌما  :تو چرا اٌنقدر پاستورٌزه اي دختر  ،من كه چٌزي نگفتم  ،حاال سر فرصت برات مٌگم از كجا
فهمٌدم
شقاٌق  :باشه  ،خدافظ هموژنٌزه
***
مرٌم  :دارم با تو حرؾ مً زنم  ،اٌنقدر بٌخٌال راه نرو  ،درست و حسابً بگو از كجا فهمٌده
شقاٌق به سمت مرٌم برگشت و در چشمان براقش زل زد و گفت  :وقتً مٌگم نمً دونم درك نمً كنً ؟
مرٌم  :حاال من چه ؼلطً بكنم دختره ي دٌوونه ؟
شقاٌق  :من اگه جاي تو بودم دٌگه قٌد كالس زبان رو مً زدم
مرٌم  :شقاٌق تو مطمئنً تمام داستانت با نٌما رو براي من گفتً ؟
شقاٌق  :مثال چً باٌد مونده باشه ؟
مرٌم  :دلٌلً نداره اون از  2تا كلمه حرؾ اٌنقدر ناراحت باشه  ،تو ؼٌر از اون دفعه هاًٌ كه به من
گفتً دٌگه باهاش چت نكرده بودي ؟
شقاٌق نگاهً گذرا به مرٌم انداخت و گفت  :دٌوونه شدي ؟ واسه چً باٌد بٌخودي باهاش حرؾ بزنم ؟
شقاٌق با خودش فكر مً كرد كه چه طور از شر اٌن بازرسً هاي مرٌم خالص شود چون مً دانست كه
اگر پرسش هاٌش ادامه پٌدا كند  ،همه چٌز را خواهد فهمٌد  .هر كسً براي خودش راز هاًٌ شخصً
دارد كه فقط به خودش مربوط است و دوست ندارد كه دٌگران نٌز آن ها را بدانند و شقاٌق هم از اٌن
قاعده مستثنً نبود  .حرؾ ها و درددل هاي او با نٌما رازي بود براي خودش و نٌما  ،حرؾ هاًٌ كه از
دل برآمده بود و گوٌا به دل هم نشسته بود .
مادر شقاٌق  :بٌا ناهارت رو بخور بعد برو باال
شقاٌق  :نمً خوام مامان  ،تو مدرسه خٌلً خرت و پرت خوردم دٌگه نمً تونم ؼذا بخورم
مادر شقاٌق  :باشه هر جور راحتً

68

 jafa-h.mihanblog.comوبالگ نگاه محل دانلودرمان

شقاٌق طاقت نٌاورد  ،باٌد هر طور شده با نٌما حرؾ مٌزد  ،سر كالس هٌچ چٌزي نفهمٌده بود  .باٌد
كاري مً كرد  ،وارد اتاق شهاب شد  ،وقتً كه مطمئن شد خوابٌده موباٌلش را برداشت و از اتاق بٌرون
آمد  ،شماره ي نٌما را گرفت .
نٌما  :چٌه شهاب انقدر دلت واسم تنگ شده كه نتونستً اٌن  2ساعت رو دووم بٌاري ؟
شقاٌق  :سالم
نٌما  :صدات خٌلً قشنگ تر از اونٌه كه صداي شهاب باشه
شقاٌق  :مً تونم خواهش كنم  10دقٌقه از وقتتون رو در اختٌار من بذارٌن ؟
نٌما  :با اٌنكه خٌلً سرم شلوؼه ولً باشه
شقاٌق در حالً كه خودش به زور صداي خودش را مً شنٌد گفت  :اگه مٌشه بٌا نت بهت مٌگم
نٌما  :باشه  ،خدافظ
...
نٌما  :خوب دوباره سالم خانوم خانوما
شقاٌق  :خٌلً زود و سرٌع بگو از كجا فهمٌدي  ،خواهش مً كنم اذٌت نكن به خدا دٌگه نمً تونم تحمل
كنم  .امروز اصال نمً فهمٌدم معلم هام چً مٌگن
نٌما  :قبال مً فهمٌدي ؟
شقاٌق  :اذٌت نكن  ،بگو دٌگه
نٌما  :خودت هٌچ حدسً نمً زنً ؟
شقاٌق  :هر چً سعً كردم حدس بزنم به هٌچ جاًٌ نرسٌدم به جز اٌنكه تو خواب نما شدي
نٌما  :پس خرافاتً هم هستً  ،گوش كن تا بهت بگم  ،مهمونً شهاب و شهنام رو كه ٌادته
شقاٌق  :خوب
نٌما  :اگه ٌادت باشه من از همه زودتر رسٌدم  ،با اٌنترنت كار داشتم  ،لپتاپ شهاب هم خراب بود  ،اٌن
بود كه مجبور شدم بٌام تو اتاق تو  ...وقتً دٌدم نوشته  hi ghazalكنجكاو شدم  ...وقتً مكالمه هات رو
چك كردم ش ّكم به ٌقٌن تبدٌل شد و من چهره ي سٌندرال رو كشؾ كردم
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شقاٌق  :باورم نمٌشه انقدر احمق بودم كه در اتاقم رو قفل نكرده بودم
نٌما  :و احمق تر اٌنكه  sign outنشده بودي
شقاٌق  :حاال من ٌه چٌزي مٌگم تو پررو نشو
نٌما  :تا  2دقٌقه پٌش خٌلً مودب تر بودٌا
شقاٌق  :مً دونً دارم به اٌن فكر مً كنم  ،االن كه هر دو تامون همدٌگه رو مً شناسٌم دٌگه حرؾ
زدنمون با هم دلٌلً نداره
نٌما  :واسه چً ؟
شقاٌق  :به خاطر اٌنكه من با تو راحت بودم  ،تو منو نمً شناختً و من مً تونستم تمام دؼدؼه هام رو
بهت بگم  ،تو ٌه پسر بودي كه مثل بقٌه ي پسرا دنبال خٌلً چٌزا نبودي و راحت باهاش درددل مً كردم
اما االن تو دٌگه مً دونً من كً هستم
نٌما ٌ :ادته مً گفتً خٌلً وقت ها مً خواي با ٌه پسر ؼٌر از فامٌل راحت بري بٌرون ؟
شقاٌق  :آره
نٌما  :نمٌشه من اون پسر باشم ؟
شقاٌق  :چً مٌگً ؟ تو در مورد من چً فكر كردي
نٌما  :نگو كه از اٌن كار بدت مٌاد
شقاٌق  :نه بدم نمٌاد اما

نٌما  :اما دٌگه بً اما  ،از كً شروع كنٌم
شقاٌق  :من باٌد برم خدافظ
نٌما  :پس جواب من ؟
شقاٌق  :باشه براي بعد  ،خدافظ
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شقاٌق درمانده بود  ،نمً دانست چه جوابً باٌد به نٌما بدهد  ،حرؾ زدن در اٌن مدت خٌلً آرامش كرد
بود  ...اصال او چه فرقً به دوست هاٌش داشت كه با پسر ها بٌرون مً رفتند  ،نٌما پسر خوبً بود ،
دٌروز اٌن را درك كرده بود و طعم با او بودن را چشٌده بود .
شقاٌق  :تا كً كالس داري ؟
نٌما  :چً شد برگشتً ؟
شقاٌق  :جواب منو ندادي ؟
نٌما  :من ساعت  8وقتم آزاده
شقاٌق  :خوبه
نٌما  :پس جردن منتظرتم
شقاٌق خودش هم باورش نمٌشد كه باالخره اٌن جرئت را به خودش داده  ،اگر مرٌم و سحر مً فهمٌدند
چه فكري در مورد او مً كردند  ،مهم نبود او باٌد براي خودش زندگً مً كرد  ،هر كسً حق داشت
خودش انتخاب كند و شقاٌق هم تصمٌمش را گرفته بود  ،روزي باٌد اٌن كار را مً كرد و اولٌن انتخابش
هم نٌما بود .
***
مرٌم  :ببخشٌد آقاي حمٌدي مً تونم چند لحظه حرؾ بزنم
نٌما  :تو اصال روت مٌشه با من حرؾ بزنً ؟
مرٌم سرش را پاٌٌن انداخت و چٌزي نگفت كه شهاب جلو آمد  :نًما من امروز به تو زنگ زدم ؟
مرٌم از نٌما و شهاب خدافظ كرد كه برود .
نٌما  :آره فك كنم  ،مرٌم واٌسا كارت دارم
شهاب  :نمً دونم چرا اصال ٌادم نمٌاد
نٌما  :خوشم مٌاد مثل خودمً
شهاب  :چً كار داشتم ؟
نٌما  :نمً دونم فك كنم تك زدي
شهاب  :من  3دقٌقه به تو تك زدم ؟
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نٌما  :نمً دونم  ،تو هم چه سوال هاًٌ مً پرسً  ...برو نقشه ات رو بكش پسرجون ٌ ،كم هم بٌشتر
حواست رو جمع كن
شهاب  :اما باور كن من به تو زنگ نزدم  ok ،بً خٌال خدافظ
نٌما رو به مرٌم كرد و گفت  :ؼزل ٌا همون شقاٌق همه چٌزو بهم گفته  ،اما مً خوام بدونً اٌنكه
انداختمت واسه اٌن بود كه نمً خواستم دانش آموزي مثل تو از دستم بره
مرٌم چشم هاي گرد شده اش را به نٌما انداخت و گفت  :جان ؟!!!
نٌما  :اصال ولش كن  ...فقط اٌنكه من بهت حق مٌدم كه اون كار رو بكنً اما اٌن دفعه باٌد سعً كنً
ٌكً رو پٌدا كنً كه مثل شقاٌق ناشً نباشه
مرٌم خندٌد و گفت  :ممنون  ،باور كنٌن خٌلً شرمنده تونم
نٌما سري تكان داد و گفت  :خدافظ
***
سحر  :بچه ها اٌن آخرٌن روزه امتحان ها بود  ،خوب امشب كجا برٌم ؟
صدؾ  :اول برٌم سٌنما بعدم برٌم ٌه چٌزي بخورٌم
هدي  :چطوره برٌم سوپراستار
صدؾ  :دٌوونه شدي ؟ امشب پنج شنبه است  ،ؼوؼا مٌشه اونجا
هما  :خوب بشه  ،مردم به ما چً كار دارن ؟
صدؾ  :شما دو تا خواهرا با كً قرار دارٌن اونجا كه اصرار دارٌن برٌم سوپراستار ؟
هلٌا  :اصال چطوره برٌم نارنجستان
همه با هم داد زدند  :عالٌه
سحر  :اٌن شقاٌق هنوز سر جلسه است ؟
مرٌم  :م ي شناسٌش كه سرعتش در حد مورچه است
صدؾ  :مرٌم اگه امروز هم بهونه بٌاري و بگً نمٌام دٌگه نه من نه تو
مرٌم  :بابا باٌد بهم اجازه بدن
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هلٌا  :اجازه كٌلو چنده  ،بگو مٌرم كتابخونه
مرٌم  :من عادت ندارم بپٌچونمشون
هما  :كسً كه نگفت بپٌچونً  ،تو ٌه چرخش كوچٌك هم بدي كافٌه
هدي  :مرٌم اذٌت نكن دٌگه  ،بً تو خوش نمً گذره
مرٌم  :راستش رو بگٌن مً خواٌن چً كار كنٌن ؟ انقدر اصرار مً كنٌن ؟
سحر  :برو گمشو لٌاقت هم نداري
مرٌم  :حاال ٌه كارٌش مً كنم
شقاٌق  :سالم  .چً شده همه جمعٌن ؟
صدؾ  :داشتٌم مً گفتٌم چقدر اٌن شقاٌق بً شعوره
هما  :قرار شد امشب شام هممون رو مهمون كنً
شقاٌق  :خواب دٌدٌن خٌر باشه  ،حاال امشب قراره كجا برٌم ؟
سحر  :نارنجستان  ،تازه مرٌم هم مٌاد
شقاٌق  :بدجور هستم

نٌما  :سالم خانومً  ،تبرٌك
شقاٌق  :مرسً
نٌما  :امشب كه كاري نداري ؟
شقاٌق  :چطور ؟
نٌما  :برٌم بٌرون  ،خودمون دو تا
شقاٌق  :نه ؛ مٌام  ،كجا ؟
نٌما  :نارنجستان چطوره ؟
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شقاٌق  :نـــــــه ....
نٌما  :چرا ؟!!!
شقاٌق  :چٌزه اونجا ؼذاش اصال خوب نٌست
نٌما  :حالت خوبه ؟
شقاٌق  :خوب مً دونً همه ي فامٌل هاي ما پنج شنبه ها نارنجستانن
نٌما  :خوب از اول هم ٌن رو بگو  ،حاال تو بٌا ٌه جاًٌ مٌرٌم
شقاٌق  :باشه
***
نٌما  :خب آخرش مشخص شد بهترٌن هدٌه چً مً تونه باشه ؟
پرٌسا  :هر كسً ٌه چٌزي دوست داره  ،اٌن كه نمٌشه گفت
مرٌم  :راست مٌگه  ،مثال صمٌمً ترٌن دوست من عاشق رز زرده
صداي خنده ي همه ي كالس بلند شد .
نٌما  :نخندٌن بچه ها  ،هر كسً ٌه نظري داره دٌگه
وحٌد  :آخه رز زرد كه نشانه ي تنفره
حسٌن  :از قدٌم گفتن وقتً مً خواي به ٌه دختر بفهمونً دوستش نداري واسش رز زرد بگٌر
شهاب  :باالخره هر كسً نظري داره دٌگه
صدؾ  :شقاٌق كجاًٌ ؟ زٌر پاهامون به جاي علؾ درخت سبز شد
شقاٌق سرفه اي ساختگً كرد و گفت  :اصال حالم خوب نٌست  ،مٌام بزم شما رو هم به هم مً رٌزم ،
برٌن با هم خوش باشٌن  ،خٌلً دوست داشتم بٌام  ،ولً حٌؾ كه بدجوري حالم خرابه
مرٌم  :چً مٌگه ؟
صدؾ  :مٌگه حالش خوش نٌست
سحر  :بٌخود مٌگه  ،بگو پاشه بٌاد
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شقاٌق  :بهشون بگو حٌؾ كه حالم خوب نٌست وگرنه مٌومدم حالٌشون مً كردم
صدؾ  :باشه ٌ ،ه وقت فكر نكنً جات خالٌه ها  ،ما خوشٌم  ،باباي
شقاٌق  :خدافظ
شقاٌق سرٌع آماده ي رفتن شد .
شهنام  :كجا مٌري ؟
شقاٌق  :روز تمومً امتحاناست دٌگه
شهنام  :پٌاده مٌري ؟
شقاٌق  :چه جوري برم ؟
شهنام  :صبر كن واست آژانس بگٌرم
شقاٌق  :ممنون
....
نٌما  :به به خانوم خودم  ،خوب تٌپ زدي امروز
شقاٌق  :ببٌن تو االن باٌد بگً قربونت برم كه همه چً بهت مٌاد
نٌما  :باشه همٌنً كه تو گفتً  ...حاال چشمات رو ببند
شقاٌق  :واسه چً ؟
نٌما  :تو ببند تا بهت بگم
شقاٌق چشم هاٌش را باز كرد و رزهاي زرد را دٌد و گفت  :من مٌگم تو دٌوونه اي بگو نه ِ ،د آخه كً
رز زرد واسه كسً كادو مٌاره
نٌما  :به من چه مرٌم خودش گفت تو عاشق رز زردي
شقاٌق  :نه بابا  ،اون سحر روان پرٌشه كه از رز زرد خوشش مٌاد
نٌما  :آخه تو چرا با همچٌن دوستاًٌ مً گردي ؟
شقاٌق  :بله بله ؟ تو كار من كه دخالتم مً كنً
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نٌما دست هاٌش را باال برد و گفت  :من تسلٌمم ٌ ،ه امشبمون رو خراب نكن
شقاٌق سالم نظامً داد و گفت  :چشم قربان
از بودن با نٌما لذت مً برد  ،او بهتر از هر كسً دركش مً كرد و به حرؾ هاٌش گوش مً داد .
ه نوز روز اول بٌرون رفتنشان با هم را به خاطر داشت  ،انگار نٌما هم به همٌن موضوع فكر مً كرد
كه پرسٌد  :هنوز سر از كار هاي شهاب در نٌاوردي ؟
شقاٌق  :نه
نٌما  :قضٌه ي اون روز رو هم به مرٌم نگفتً ؟
شقاٌق  :مً دونً  ،ترجٌح دادم نگم  ،چون از دست مرٌم كاري بر نمٌومد  ،خواهرشم عٌن خودش ٌه
دنده است هنوز بدتر
.
.
.
مرٌم  :بچه ها تو رو خدا آروم تر  ،همه فكر مً كنن ما كم دارٌم
هلٌا  :به نظرت ما كم ندارٌم ؟
مرٌم  :چً بگم واال
سحر  :واي مرٌم جاي اون دٌوانه خٌلً خالٌه
مرٌم  :آره خٌلً
سحر  :ببٌن شقاٌقه  ...معلوم نٌست باز مً خواد چً بگه
مادر شقاٌق  :سالم سحر جان خوبً ؟
سحر با تعجب جواب داد  :بله ممنون
مادر شقاٌق  :ببخشٌد مزاحمت شدم  ،شقاٌق گوشٌش رو تو خونه جا گذاشته  ،با شماست دٌگه نه ؟
سحر بٌن دو راهً گٌر افتاده بود  ،نمً دانست چه باٌد جواب بدهد  :باالخره روز آخر امتحانا بود دٌگه
مادر شقاٌق  :خوب خٌالم راحت شد  ،بهش بگو ٌه خورده حواسش رو جمع كنه  ...خدافظ
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سحر  :خدافظ
مرٌم  :كً بود ؟
سحر  :بً خٌال بعدا در موردش حرؾ مً زنٌم  ،چٌز مهمً نبود
مرٌم  :شقاٌق اٌن چند وقته چشه ؟ زٌر و رو شده
باش  ،حتما باٌد باهاش حرؾ بزنٌم
سحر  :امٌدوارم مشكلً پٌش نٌومده ه
مرٌم  :خٌلً ازمون فاصله گرفته  ،دلم واسش تنگ شده ٌه جوراًٌ
سحر  :فعال بذار امشبه بگذره تا بعد
خٌلً سعً كرد خودش را آرام نشان دهد اما دروؼً كه به مادر شقاٌق گفته بود آشفته اش كرده بود ،
ٌعنً كار درست را انجام داده بود ؟؟؟
سحر  :آخً بهتري ؟
شقاٌق  :آره خوبم
سحر  :تو از رو نمٌري نه ؟ تو چشماي من نگاه مً كنً و دروغ مٌگً ؟ دٌشب كدوم گوري رفته بودي
؟
شقاٌق  :جاًٌ نبودم
سحر  :تو چٌز خوردي  ،شقاٌق من كه مً دونم خونه نبودي  ،بهتره زود بگً واسه خاطر كً ما رو
پٌچوندي
همً چً مٌگً ؟
شقاٌق  :خودت مً ؾ
سحر :خٌلً هم خوب مً فهمم  ،مً خواستم دٌشب وقتً مامانت بهم زنگ زده بود بگم با ما نٌستً و لو
بري اون وقت ببٌنم بازم واسه من رجز خونً مً كنً ٌا نه
شقاٌق  :اُه اُه  ،مامان به تو زنگ زد ؟
سحر  :آخه ٌكً نٌست بگه دختره ي احمق تو مً خواي بپٌچونً و بري بٌرون حداقل موباٌلت رو با
خودت ببر  ...شاٌدم انقدر هول بودي ٌادت رفته
شقاٌق  :باشه  ،تو چرا انقدر اعصابت خورده  ،خوب مٌگم بهت
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سحر  :آخه خٌلً واسم گرون تموم شده كه تو ما رو پٌچوندي و با ٌه از خدا بً خبري رفتً بٌرون ،
حاال خٌلً سرٌع مٌگً اوضاع از چه قراره
شقاٌق  :واال راستش  ،جدٌدا با ٌكً دوست شدم
سحر  :اون رو كه خودم مً دونم خره  ،بعدش
شقاٌق  :از كجا مً دونً ؟
سحر  :از عوض شدن نظرت در مورد پسرا  ،از رمانتٌك شدنت  ،از مهربون شدنت  ،از پرٌدنت با
پرٌناز اٌنا  ،بٌچاره مرٌم كه مً گفت حتما ما ٌه كاري كردٌم كه شقاٌق از دستمون دلخور شده
شقاٌق  :انقدر تابلو بودم ؟
سحر  :اوووووووووووووووووووووووو وووؾ  ...حاال بقٌه اش رو بگو  ،من مً شناسمش ؟
شقاٌق كه خٌلً وقت بود مً خواست با كسً درباره ي نٌما حرؾ بزند ؛ شروع كرد  :آره  ،سحر قول
بده نخواسته باشً نصٌحتم كنً تا برات بگم
سحر  :باشه  ،بگو
شقاٌق ٌ :ادته تعرٌؾ كردم كه نٌما داستان رو فهمٌده كه ما گذاشته بودٌمش سر كار ؟
سحر  :خب
شقاٌق همه چٌز را بدون نقص براي سحر تعرٌؾ كرد و سحر نٌز در تمام مدت با اشتٌاق به حرؾ هاي
شقاٌق گوش مً داد  ،براٌش جالب بود كه در طً اٌن چند روز مرٌم و شقاٌق مسئله ي به اٌن مهمً را
از او پنهان كرده بوده و جالب تر اٌنكه شقاٌق واقعا از بودن با نٌما لذت مً برد و مً خواست اٌن رابطه
ي دوستانه را ادامه دهد .
سحر  :حاال جدي مً خواي دوست دخترش بشً ؟
شقاٌق  :ما با هم دوستٌم فقط همٌن
سحر  :بس كن شقً  ،به نظرت واقعا مٌشه ؟ ٌه خورده فكر كن  ،كدوم پسري تونسته با ٌه دختر فقط
دوست باشه كه نٌما بتونه ؟ چٌزاًٌ كه مرٌم مً گفت رو ٌادت رفته ؟
شقاٌق  :نه خٌر ٌادم نرفته  ،مهم االنه
سحر  :فكر نمً كردم اٌنقدر فرق كرده باشً شقاٌق  ،من نمً خوام نصٌحتت كنم اما ...
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شقاٌق حرؾ سحر را قطع كرد و گفت  :اما داري نصٌحتم مً كنً  ،مً خوام خودم ادامه بدم  ،پاي همه
چٌزش هم واٌسادم
سحر نفسش را پر صدا بٌرون داد و گفت  :باشه  ،پس من دٌگه باٌد خفه شم  ...اما ٌادت باشه سحر بهت
گفت و تو توجه نكردي
شقاٌق  :باشه ٌادم مً مونه  ،در ضمن دفعه ي آخرت باشه با اون لفظ زشت منو صدا مً كنً
سحر  :آخه اون طوري خٌلً راحت تره
شقاٌق  :اما من اصال راحت نٌستم  ،چطوري اسم مردم رو خراب مً كنً اَه اَه
سحر  :باشه تو هم  ،دٌگه نمٌگم
شقاٌق  :راستً سحر ٌه چٌزي  ،مرٌم هم مً دونه ؟
سحر  :نه بهش نگفتم  ،نخواستم بدونه بعد اٌن همه مدت كه باهامون اومده بٌرون شما به خاطر معلم
زبانش پٌچوندٌمون
شقاٌق  :خٌلً كار خوبً كردي كه بهش نگفتً  ،مرٌم رو كه مً شناسً تا منو بً خٌال نكنه ول كن
نٌست ٌ ،ه دفعه از زبونت در نره ها
سحر  :هفته دٌگه مٌاي خونه ما ؟
شقاٌق  :چه خبره ؟
سحر  :حاال تو بٌا بهت مٌگم
شقاٌق  :من فقط به اٌن شرط مٌام كه فرهاد هم باشه
سحر  :بمٌري شقاٌق  ...من برم به مرٌم هم زنگ بزنم
شقاٌق  :بٌخود زحمت نكش مً دونً كه نمٌاد
سحر  :اٌن ٌه دفعه فرق مً كنه  ...مٌاد
شقاٌق  :ببٌنٌم و تعرٌؾ كنٌم
سحر با اصرار توانست مادر مرٌم را راضً كند تا مرٌم در خانه ي آن ها مهمان باشد  .نمً دانست
واكنش بهترٌن دوستانش در مقابل خبري كه مً خواست به آن ها بدهد چه بود  ...هزار مدل فكر
جورواجور به سرش زده بود اما به نتٌجه نرسٌده بود  ،باالخره تصمٌم گرفت تا صبر كند و نتٌجه را
ببٌند .
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شقاٌق  :امروز خونه قرق خودمون سه تاست ؟ مگه قرار نبود فرهاد كوهكن هم بٌاد ؟
سحر  :فعال كه مً بٌنً قرق خودمون سه تاست  ،مٌگم راستً تو اگه خٌلً دلت واسش تنگ شده زنگ
بزنم از اصفهان بٌاد
مرٌم رو به سحر گفت  :فكر كنم اٌن طوري به تو هم بد نگذره ها
سحر ٌ :ه امروز رو بً خٌال اون فرهاد بشٌن
شقاٌق  :حاال مٌشه بپرسم چً شده انقدر مهربون شدي و ما رو دعوت كردي خونه تون ؟
سحر  :راستش ...
مرٌم  :چٌه نكنه خبر بدٌه ؟
شقاٌق  :ببٌنم سحر نكنه داري ازدواج مً كنً ؟ با ما رو راست باش
سحر  :اه شقاٌق  ،تو رو خدا اٌنقدر چرت نگو  ،بذار حرفم رو بزنم دٌگه
مرٌم  :راست مٌگه دٌگه
شقاٌق  :اصال مً دونً چٌه من دٌگه هٌچً نمٌگم تا سحر بگه چً شده
سحر  :فكر كنم امروز آخرٌن روزٌه كه با همٌم
شقاٌق  :چــــــــــــً !!!!!!!!!!
مرٌم به پٌشانً اش زد و سرش را باال گرفت و گفت  :خداٌا مً بٌنً گٌر چه جماعتً افتادم ؟ ٌكً رو
كنترل مً كنم چرت نگه  ،اون ٌكً شروع مً كنه
سحر  :بچه ها من جدي حرؾ زدم
چهره ي شاداب مرٌم و شقاٌق تؽٌٌر حالت داد  ،هر دو بهم و بعد به سحر نگاه كردند .
سحر  :مرٌم ٌادته گفتم بابام قراره منتقل بشه ؟
مرٌم ٌ :عنً به اٌن زودي ؟
سحر  :آره  ،اٌنم از شانس منه دٌگه
شقاٌق  :سحري تو رو خدا راست مٌگً ؟
سحر لبخندي زد و گفت  :جون تو افطاري
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مدتً بدون حرؾ بٌنشان سپري شد  ،مدتً كه هٌچ كدام فكر نمً كردند هٌچ گاه در رابطه ي دوستً
شان به وجود بٌاٌد .
مرٌم  :به جاي اٌنكه اٌن قٌافه هاي مزخرؾ رو به خودتون بگٌرٌن  ،پاشٌن امروز رو خوش بگذرونٌم
سحر  :آره شقً پاشو
شقاٌق  :اگه مً خواي روز آخري كتك نخوري درست صحبت كن
سحر  :همچً مٌگً روز آخري انگار دارم مٌرم اون دنٌا
شقاٌق  :فكر كردي اگه تو داشتً مً رفتً اون دنٌا من االن اٌن طوري اٌنجا واٌساده بودم ؟
مرٌم  :آخً فكر كنم شقاٌق مً خواسته رقص و پاٌكوبً راه بندازه
شقاٌق  :دقٌقا
روز آخر با هم بودنشان هرچند شٌرٌن اما به سرعت سپري شد  ،وقت رفتن اشك در چشم هاي هر سه
شان حلقه زده بود كه باالخره شقاٌق طاقت نٌاورد و بؽضش را شكست .
سحر  :توي دٌوونه گرٌه هم بلدي ؟
شقاٌق  :بستگً به م وقعٌت داره دٌگه
مرٌم اما مؽرور تر از آن بود كه اشك هاٌش را كسً ببنٌد  ،با وجود آنكه از رفتن سحر خٌلً ناراحت
بود ولً چٌزي به زبان نٌاورد  .فقط هنگام رفتن تمام احساساتش را با ٌك جمله بٌان كرد .
مرٌم  :كاش نمً رفتً  ،دلمون خٌلً واست تنگ مٌشه
و بعد هم سحر را بؽل كرد و رفت .
پدر مرٌم  :خوش گذشت ؟ چرا اعصابت خورده ؟
مرٌم  :بابا سحر داره مٌره
پدر مرٌم  :كجا ؟
مرٌم  :باباش منتقل شده اصفهان  ،مجبورن برن اصفهان
پدر مرٌم  :پس اٌن مهمونً خداحافظً بوده دٌگه نه ؟
مرٌم  :آره ٌه جوراًٌ
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***
كالس هاي تابستانً بدون سحر سوت و كور تمام مً شدند و مرٌم و شقاٌق بدون اٌنكه خودشان بدانند و
بخواهند به اندازه ي دنٌا با هم فاصله گرفته بودند  ،هٌچ چٌز آن طور كه مً خواستند پٌش نمً رفت ،
هٌچ كس فكرش را نمً كرد روزي آنچنان گروه سه نفره ي آن ها از هم بپاشد  .شقاٌق بٌشتر با پرٌناز
سردست ي بچه هاي شر كالس مً گشت و درس پس مٌداد و مرٌم با وجود اٌنكه خٌلً سعً كرده بود
ه
مثل گذشته با شقاٌق باشد نتوانسته بود و كتاب ها را بهترٌن دوست هاي خودش ساخته بود  .به تنهاًٌ و
انزوا عادت كرده بود  ،سخت درس مً خواند تا حداقل بتواند در رشته ي مورد عالقه اش پذٌرفته شود .
وقتً در كالس زبان موباٌلش به صدا در آمد  ،مً خواست تماس را رد كند كه وقتً اسم تماس گٌرنده
را دٌد دلش نٌامد جواب ندهد  ،با هزار التماس از نٌما اجازه گرفت و بٌرون رفت .
مرٌم  :سالم چطوري ؟چً شده ٌادي از ما كردي ؟
سحر  :تو بگو چً شده انقدر دٌر جواب دادي ؟
مرٌم  :ببخشٌد كه باٌد از وسط كالس آقاي حمٌدي مٌومدم بٌرون
سحر  :وااااااااااااي ببخشٌد اصال ٌادم نبود  .اسم نٌما سحر را به ٌاد شقاٌق انداخت  ،خٌلً دوست داشت
بداند روابطشان به كجا كشٌده  ....راستً از شقاٌق چه خبر ؟
مرٌم  :هًِ !!! اونم بدك نٌست
سحر  :خوب خدا رو شكر  ،تابستون خوش مً گذره ؟
مرٌم  :خوب ٌا بد ٌ ،ه هفته ي دٌگه تموم مٌشه  ،مهم گذشتنشه
سحر  :امتحانا رو چً كار كردي خرخون ؟
مرٌم  :كً به كً مٌگه  ...من  18.40شدم
سحر  :نه بابا  ...بعدم به من مٌگً خرخون ؟
مرٌم  :حاال بگو ببٌنم خودت چً كار كردي ؟
سحر  :منم  5صدم از تو كمتر شدم  ،واي خاك به سرم  ،تو االن كالس داري من دارم اٌنقدر حرؾ مً
زنم  ،برو سر كالست دختر خوب  ،مً خواستم احوالت رو بپرسم  ،اٌشاال سر فرصت با هم حرؾ مً
زنٌم
مرٌم  :باشه  ،خٌلً خوشحالم كردي كه زنگ زدي
سحر  :به شقاٌق هم سالم برسون  ،هرچند االن به اونم زنگ مً زنم  ،خداحافظ
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مرٌم  :خداحافظ
....
سحر  :سالم
شقاٌق  :به به  ،خانوم ستاره ي سهٌل
سحر  :جواب سالم واجبه ها
شقاٌق  :بٌا اٌنم سالم
سحر  :حاال شد  ،چه خبرا ؟؟؟
شقاٌق  :تو هٌچ معلومه كجا رفتً ٌهو ؟ موباٌلت چه مرگش بود ؟
سحر  :نمً دونم چش شده بود  ،منم كه مً شناسً حوصله درست كردن چٌزي رو ندارم  ،شماره هاتون
رو هم كه از حفظ نبودم
شقاٌق  :حاال چً شد ٌه دفعه تصمٌم گرفتً درستش كنً ؟
سحر  :من كه درستش نكردم فرهاد درستش كرد
شقاٌق  :تو اٌن فرهاد رو نداشتً چً كار مً كردي ؟
سحر  :خوش مً گذروندم  ،بٌچاره ام كرده از بس مٌگه درس بخون
شقاٌق  :تازه حاال داري مً فهمً من چً مٌگم  ،تازه من كه دو تا هستن
سحر  :آره بمٌرم  ،تو بدتر از منً ...
با حالتی خاص ادامه داد  :راستً دوستت چطوره ؟
شقاٌق  :اونم سالم مً رسونه  ،بد نٌست
ب مامانت مٌگً با كً مٌري بٌرون ؟
سحر  :حاال كه من نٌستم ه
شقاٌق  :دوستان زٌادن سحر خانوم  ،تازه منت هم سرم نمٌذارن
سحر  :نكنه دوستان ٌعنً پرٌناز و دار و دستش ؟
شقاٌق  :حاالااااا
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سحر  :هنوزم با هم فقط دوستٌن ؟
گوشت باز مٌشه
شقاٌق با شٌطنت گفت  :من كه نمً تونم همه چً رو به تو بگم  ،چشم و
ِ
سحر  :پس فقط دوست نٌستٌن ،اصال ولش كن  .قرار شد در موردش حرؾ نزنٌم
شقاٌق  :خوشم مٌاد كه فهمٌده شدي
سحر  :از شهاب و مهتاب چه خبر ؟
شقاٌق  :تو كه خواهر مرٌم رو مً شناسً  ،عٌن خودش ٌه دنده است  ،تا داداش بٌچاره ي منو دق مرگ
نكنه ول كن نٌست
سحر  :تو چه مً دونً شاٌد مهتاب ٌكً دٌگه رو دوست داره
شقاٌق ِ :ا ِا ِا راست مٌگٌا  ،چرا به فكر خودم نرسٌده بود ؟ حتما باٌد برم تو فكر تحقٌقات
سحر  :خوب دٌگه  ،مزاحمت نشم  ،برو بشٌن درست رو بخون
شقاٌق  :كً حوصله درس داره ؟
سحر با طعنه گفت  :پس برو با دوستت معاشرت كن  ،خداحافظ
شقاٌق  :باباي
***

دوران شٌرٌن نوجوانی به سرعت در حال گذر بود  ...کاش همان روزها فهمٌده بودند که بی دؼدؼه
ترٌن روزهای زندگٌشان همٌن روزهای خوش است  ،اما انگار هٌچ کس قصد لذت بردن از آن دوران
طالٌی را نداشت  .حتی دٌگر دوستی هاٌشان هم کمرنگ شده بود  .درس بود و درس و درس .
مرٌم  ،شقاٌق را خٌلی دوست داشت و نبودش را کامال حس می کرد  ،دوست داشت باشد وسر به سرش
بگذارد اما شقاٌق از مرٌم فراری بود  ،می ترسٌد دستش را بخواند و نصٌحتش کند  ،می ترسٌد نظرش
در مورد او عوض شود و هزاران ترس دٌگر که باعث شده بود دو دوست همٌشگی از هم فاصله بگٌرند
 .باورش حتی برای بچه های کالس و معلم ها هم سخت بود .
مرٌم بعد از ٌک روز خسته کننده بر روی تختش دراز کشٌده بود و دستش را زٌر سرش گذاشته بود ،
خوابش نمی برد  ،فکر و خٌال امانش را برٌده بود  ،فکر درباره ی آٌنده ای که قرار بود برسد  ،چه
شٌرٌن و چه تلخ به زودی می رسٌد و مرٌم انتظارش را می کشٌد  ،از زندگی تکراری اش خسته شده
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بود  ،دلش می خواست اٌن  3ماه هم تمام شود  ،می خواست آن کنکور لعنتی را بدهد و وارد دانشگاه
شود  ،به عٌد نوروز فکر می کرد  ،جرقه ای در ذهنش زده شد  ،به سم ت دفترش رفت و شروع به
نوشتن کرد .
خداٌا چرا زندگٌم اٌن طوری شده ؟ دٌگه حالم داره از خودم بهم می خوره  ،قرارمون اٌن نبود  ،به خدا
منم می خوام زندگٌم قشنگ باشه  ،منم می خوام دوست داشته باشم و کسی دوسم داشته باشه  ،چرا کسی
رو سر راهم قرار نمٌدی ؟ ٌعنی عرفان منو دوست داره ؟ ٌا بازم من فکر های بٌخود کردم ؟ نمی خوام
خداٌا ،چرا من اٌن جورٌم ؟ چرا با کوچکترٌن حرکتی از اطرافٌانم فکر می کنم دوستم دارن  ،در
صورتٌکه اٌن طوری نٌست  ،خداٌا چرا من اٌن همه از مهتاب بدترم ؟ ٌعنی انقدر بد که شهاب فقط به
خاطر اٌنکه خواهر مهتابم باهام خوب برخورد مٌکنه ؟ چقدر ساده بودم که رفتارش رو واسه خودم چٌز
دٌگه برداشت می کردم  ،دلم نمی خواد همه ی دوست هام برن سر خونه و زندگٌشون و من هنوزم
منتظر نشسته باشم  ،آخه چرا ٌه دفعه از شهاب خوشم اومد ؟ چرا باٌد از کسی خوشم بٌاد که خواهرم رو
دوست داره ؟
به اٌنجا که رسٌد اشک های مرٌم سرازٌر شد  ،بعد از اٌنکه دفترش از چند قطره اشکش خٌس شد ادامه
داد .

می دونم حسی که من دارم  ،سرٌع از بٌن مٌره اما می ترسم  ،می ترسم از اٌنکه هر دفعه تو چشمای
مهتاب نگاه کنم  ،خجالت بکشم که شوهرش رو دوست دارم  ،وای خدای من چی دارم مٌگم  ،معلوم
نٌست مهتاب درخواست شهاب رو قبول کنه .

حسی دو گانه تمام وجودش را فرا گرفته بود  ،گاه از شهاب خوشش می آمد و گاه :
بس کن دختره ی دٌوونه  ،تو رو چه به شهاب ؟ تو فقط از اون خوشت مٌاد  ،چرا همه چی رو قاطی می
کنی ؟ مگه مشاور نمی گفت که خٌلی عادٌه که ٌه دختر تو همچٌن سنی از کسی خوشش بٌاد ؟ خوب
حاال اٌن قرعه به اسم شهاب بوده  ،خودتم می دونی اٌن حس تو دوست داشتن نٌست  ،تو فقط ازش
خوشت مٌاد  ،همٌن  ...اونم به خاطر اٌنکه خٌلی شبٌه توه  ،هٌچ دلٌل دٌگه ای نداره  ،دٌگه نبٌنم از اٌن
فکر های الکی بکنی ها  ،اگه با دٌدن ٌه پسر اٌن طوری دست و پات رو گم کنی وقتی بری دانشگاه چی
کار می خوای بکنی ؟
اصال معلومه شقاٌق چش شده ؟ نکنه به خاطر جواب های نه مهتاب انقدر باهام بد شده ؟ کاش می فهمٌد
که چقدر به بودنش و چرت و پرت گفتناش نٌاز دارم  ،شاٌد هٌچ وقت نشون ندادم اما خوب اٌنکه دلٌل
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نمٌشه دوستش نداشته باشم  ،من اصال نمی دونم مشکلش چٌه  ،خٌلی با اون شقاٌقی که من می شناختم
فرق داره  ،فردا حتما مٌرم باهاش حرؾ مٌزنم  ،خسته شدم از اٌن همه تنهاٌی  ،کاش حداقل سحر بود
باز شدن در اتاق مرٌم را به خودش آورد  .مهتاب بود  :من امروز باٌد زودتر برم  ،سرٌع آماده شو
برسونمت
مرٌم  :برو االن مٌام
همٌشه عاشق اٌن بی تفاوتی مهتاب بود  ،هٌچ وقت سعی نمی کرد در کار مرٌم فوضولی کند  ،بٌجا نبود
اگر می گفت بهترٌن خواهر دنٌا بود  .اشک هاٌش را با دست پاک کرد  ،دفترش را جای امنی گذاشت ،
شال سبز فسفری اش را با مانتوی سبزپررنگش پوشٌد  ،شقاٌق همٌشه می گفت که رنگ فسفری خٌلی به
او می آٌد  ،شاٌد به خاطر رنگ چشم هاٌش بود  ،هٌچ وقت نفهمٌد چشم هاٌش چه رنگٌست  ،انگار
ترکٌبی از رنگ قهوه ای چشم های پدرش و رنگ سبز چشم های مادرش بود  .در آٌنه به خودش نگاه
کرد  ،نسبتا خوب شده بود پوزخندی زد و رو به آٌنه گفت  :کی رو خر می کنی مرٌم ؟ ٌعنی االن مثال
قراره تو ٌه نگاه عاشقت بشه ؟ اصال چه فاٌده اون چطوری از زٌر چادر ست تو رو ببٌنه ؟
چادرش را از روی دسته ی صندلی برداشت و بٌرون آمد .
مرٌم  :خوب من آماده ام برٌم
وقتی مهتاب کنار خٌابان پارک کرد  ،مرٌم با تعجب به او نگاه کرد .
مهتاب  :می دونی خٌلی بزرگ شدی واسه همٌنه که دارم باهات حرؾ مٌزنم  ،خواهش می کنم به مامان
نگو
مرٌم با لحنی کنجکاو گفت  :باشه حتما
مهتاب  :داداش شقاٌق رو که می شناسی
مرٌم  :شهنام ٌا شهاب ؟
مهتاب  :شهاب
مرٌم با آمدن اسم شهاب کنجکاو شد  :آره همکالسی هستٌم ناسالمتی
مهتاب  :به نظرت چه جور آدمٌه ؟
مرٌم نگاهی به مهتاب انداخت و سعی کرد خنده اش را کنترل کند :چطور ؟
مهتاب  :تا حاال چند دفعه باهام حرؾ زده در مورد ِِ  ...در مور ِد ...
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مرٌم با لبخند به مهتاب نگاه کرد  ،باورش نمٌشد خواهرش می خواهد راجع به اٌن موضوع با او حرؾ
بزند  ،چشم هاٌش از تعجب گرد شده بود  ،از شخصٌت مهتاب بعٌد بود که با خواهر کوچکش در مورد
اٌن مسائل حرؾ بزند .
مرٌم  :باورم نمٌشه تو همون دختری هستی که شقاٌق می گفت
مهتاب با لحنی که کنجکاوی از آن می بارٌد گفت  :کدوم دختر ؟؟؟
مرٌم  :همونی که اخالق شهاب به خاطرش انقدر فرق کرده
مهتاب که انگار بحث براٌش جالب شده باشد پرسٌد  :اخالقش فرق کرده ؟
مرٌم  :تو فکر می کنی چرا پسری به شراٌط اون باٌد انقدر مثبت باشه ؟ خوب حتما دلش جاٌی گٌره
دٌگه خواهر من  ،بنده خدا از همون روزای اول دانشگاه عاشق ٌه دختری شده بوده و  ...فکر کنم بقٌه
اش رو هم تو بهتر از من بدونی  ،حاال تو چی بهش جواب دادی ؟
مهتاب نمی توانست خوشحالی اش را پنهان کند از اٌنکه پسری اٌن چنٌن از او خوشش آمده اما دؼدؼه
های دٌگری هم داشت که ذهنش را مشؽول کرده بود  ،تصمٌم گرفت حاال که شروع کرده همه ی
مشکالتش را بٌان کند  ،گوٌا خواهر کوچکش خٌلی بزرگ شده بود .
مهتاب  :آخه درد من که ٌکی دو تا نٌست  ،اول اٌنکه همون طور که مٌدونی ما اصال بهم نمی خورٌم ،
خٌلی فرق دارٌم با هم  ،همه چی  ...مرٌم من دوست ندارم مردم پشت سرم بگن پسره واسه چی اومده
اٌنو گرفته  ...چٌزی که خودم هم توش موندم
مرٌم  :دٌوونه شدی مهتاب ؟ بهت مٌگم پسره دوستت داره  ،اون وقت تو  ...بابا حاضر شده به خاطر تو
رو تمام عقاٌدش پا بذاره  ،خودت بهتر از من می دونی وقتی ٌه پسر اٌن کار رو می کنه ٌعنی چی ،
ٌعنی پای همه چٌز واٌساده  .بعدشم مگه تو چته ؟ قٌافه نداری که داری  ،خوشتٌپ نٌستی که هستی ،
تحصٌالت نداری که داری  ،تا اونجاٌی که من مٌدونم وضعٌت مالی دو تا خانواده هم مثل همه  ،اگه اون
چشماش رنگٌه  ،تو هم چشمات رنگٌه  ،پس چٌزی ازش کم نداری
مهتاب سرش را تکان داد ٌ :ه چٌز دٌگه هم هست
مرٌم نفسش را پر صدا بٌرون داد و گفت  :دٌگه چی ؟
مهتاب  :حس می کنم ٌه نفر دٌگه تو زندگٌم هست
مرٌم  :کــــــــــــــــــــــــ ـی ؟
مهتاب ٌ :کی که خٌلی احساس نزدٌکی می کنم باهاش  ،اولش از ٌه مزاحمت شروع شد اما حاال ...
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م رٌم با تعجب پرسٌد  :حاال چی ؟؟؟
مهتاب  :به خدا فقط کارمون بهم دٌگه  smsمی زنٌم  ،من حتی تا حاال ندٌدمش اما ...
لبخندی مهمان لب های زٌبای مرٌم شد ٌ ،عنی مهتاب نمی دانست که طرؾ مقابلش همان شهاب است ؟
از کار شهاب خنده اش گرفته بود  ،خواست بگوٌد اما بهتر دٌد م هتاب خودش از زبان شهاب بفهمد .
مرٌم  :نمی دونم چی باٌد بگم  ،خوب چرا هٌچ وقت نخواستی ببٌنٌش ؟
مهتاب  :شاٌد چون نمی خوام اٌن رابطه ی خوب تموم بشه
مرٌم  :حاال می خوای با شهاب چی کار کنی ؟
مهتاب مستاصل گفت  :نمی دونم  ،بدجوری گٌر داده آخه
مرٌم دوباره لبخند زد  :خوب عاشق شده دٌگه
مهتاب  :حاال منو مسخره کن  ،نوبت منم مٌرسه
مرٌم  :خوب اگه زحمتی نٌست منو برسون کالس تا دٌرم نشده
مهتاب ماشٌن را روشن کرد و به سمت کالس مرٌم به راه افتاد  .تمام مدت مرٌم با خودش کلنجار می
رفت  ،نمی دانست باٌد به شهاب بگوٌد که خودش را معرفی کند ٌا نه  ...باورش نمٌشد  ،خودش داشت
باعث ازدواج مهتاب و شهاب مٌشد  .همان شهابی که چند دقٌقه قبل تصمٌم داشت لباس خوب بپوشد تا
خوشش بٌاٌد ،باالخره تصمٌمش را گرفت  ،باٌد خودش را از اٌن افکار راحت می کرد .
مرٌم  :آقا شهاب ببخشٌد می تونم چند لحظه وقتتون رو بگٌرم ؟
شهاب  :می تونم بپرسم در مورد چی ؟
مرٌم خٌلی رک گفت  :در مورد مهتاب
شهاب بهت زده به مرٌم نگاه می کرد ٌ ،عنی مرٌم چه می خواست بگوٌد ...
شهاب با کنجکاوی هر چه تمام تر به مرٌم نگاه کرد  :خودتون مٌرٌن ؟
مرٌم  :نه مهتاب مٌاد دنبالم  ،اما خوب ٌکم دیرتر مٌاد
شهاب  :پس چطوره برٌم تو اٌستگاه اتوبوس بشٌنٌم آخه اٌنجا ٌکم  ...چطور بگم  ،واسه خودتون مٌگم
مرٌم  :بله مٌدونم  ،درست نٌست اٌنجا حرؾ بزنٌم
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شانه به شانه ی هم رفتند تا به اٌستگاه اتوبوس رسٌدند  ،مرٌم در طول اٌن مدت چندٌن بار چٌزی را که
می خواست بگوٌد مرور کرد .
شهاب با نگاهش به مرٌم فهماند که باٌد شروع کند  .آن نگاه خاکستری جذاب باعث شد همه چٌز از ذهن
مرٌم برود  .در دلش به خواهرش حسودی کرد اما  ...باٌد می گفت .
مرٌم  :چرا راستش رو به مهتاب نمٌگٌن ؟
شهاب  :ببخشٌد ؟!
مرٌم  :خواهش می کنم جلوی من وانمود نکنٌن  ،من خٌلی خوب می دونم چی بٌن شما هست  ،حتی از
خود مهتاب هم بهتر
شهاب سعی کرد بی تفاوت باشد  :مگه چٌزی بٌن ما هست ؟
مرٌم  :اٌنو دٌگه شما باٌد بگٌن  ،هرچند من فکر می کنم وقتی ٌه پسر چند بار به ٌه دختر درخواست
ازدواج مٌده ٌعنی اٌنکه چٌزی بٌنشون هست
شهاب باورش نمٌشد مرٌم که همٌشه فکر می کرد دختری محجوب و ساکت است اٌن چنٌن جسارتی
داشته باشد  ،مرٌم حتی خودش هم از جسارتش تعجب کرده بود .
مرٌم  :من هنوز جوابم رو نگرفتم  ،چرا نمٌگٌن ؟ االن مٌادا
شهاب که هول شده بود گفت  :آخه من چی باٌد بگم
مرٌم  :پس مثل اٌنکه خودم باٌد بهش بگم اون شماره ی نا آشنا که بهش  smsمٌزنه شماٌٌن
شهاب  :نــــــــــــه  ...اون رو که خودش ٌ ...عنی خودشون فهمٌدن  ...آهان اصال شما کدوم شماره رو
مٌگٌن ؟؟
مرٌم  :مگه چند تا شماره وجود داره ؟ خواهر من که بازٌچه ی شما نٌست ؟
سخت گفتنش  ،سر همون ٌه بار کلی باهام دعوا کردٌ ...عنی کردند
ه
شهاب  :آخه خٌلی
مرٌم از اٌن مدل صحبت کردن شهاب خنده اش گرفته بود  ،خٌلی دوست داشت بداند قضٌه چه بوده اما
فعال وقتش نبود .
مرٌم  :امشب قراره براش خواستگار بٌاد  ،نمی دونم جوابش چٌه اما  ...فکر کردم باٌد ٌه هشداری
بهتون بدم  ،اٌنم بگم که مهتاب هٌچی در مورد حرؾ زدن من و شما نمی دونه پس خواهش می کنم لو
ندٌن
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شهاب بدجوری دست و پاٌش را گم کرده بود  .صدای بوق  ،هر دوی آن ها را به خودشان آورد  ،مرٌم
سوار شد و به اصرار او  ،شهاب هم سوار شد .
مرٌم  :مهتاب اٌنجا کنار کتاب فروشی نگه دار  ،کار دارم
وقتی مرٌم از ماشٌن پٌاده شد  ،شهاب به دنبال فرصتی می گشت که حرؾ بزند  ،باٌد حرفش را مٌزد ،
نباٌد مهتابش را از دست مٌداد .
شهاب  :خانم شاٌق  ،من باٌد ٌه اعترافی بکنم
مهتاب خٌره به شهاب نگاه کرد  :چه اعترافی ؟
شهاب  :من پذٌرفتم شکست خوٌش را
پندهای عقل دور اندٌش را
من پذٌرفتم که عشق افسانه است
اٌن دل درد آشنا دٌوانه است
مهتاب از تصور آنچه که می شنٌد حٌرت کرده بود  ،به دنبال کلمه ای می گشت اما ...
شهاب  :می دونم سخته اما من همونی هستم که ...
مهتاب  :باورم نمٌشه
ب همون شماره زنگ بزنی
شهاب  :می تونی االن ه
مهتاب موباٌلش را بٌرون آورد  ،شماره را گرفت  ،وقتی صدای زنگ موباٌل شهاب بلند شد مهتاب
برگشت و به شهاب نگاه کرد .
شهاب هم با لبخند شانه هاٌش را باال انداخت .
مهتاب  :االن انتظار داری من بگم موافقم ؟
شهاب  :از ٌه خانوم هٌچ وقت نباٌد هم چٌن انتظاری داشت  ،االن منتظرم بگی باٌد فکر کنم
مهتاب  :اما اٌن چٌزی رو عوض نمی کنه  ،دنٌای ما خٌلی فرق داره
شهاب  :دنٌای ما نه ،دنٌای خانواده هامون  ،دنٌای من و تو ٌکٌه مهتاب
مهتاب  :به نظرت خانواده مهم نٌست ؟
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شهاب  :هست اما نه به اندازه ی اٌنکه فرصت با ه م بودن رو ازمون بگٌره
مهتاب تقرٌبا قانع شده بود اما حرفی نزد .
شهاب  :خوب خانم شاٌق  ،بنده رو به ؼالمی قبول می کنٌن ؟
مهتاب لبخندی زد و گفت  :باٌد فکر کنم
شهاب  :پس خواستگارهای امشب رد صالحٌت مٌشن دٌگه نه ؟
مهتاب متعجب پرسٌد  :خواستگار ؟؟؟!!!
مرٌم در حالٌکه سوار مٌشد خندٌد و شهاب و مهتاب هم متقابال خندٌدند .

باٌد به شقاٌق هم می گفت  ،شاٌد اٌن راهی بود برای دوباره با هم بودنشان ؛
مرٌم  :شقاٌق ٌه لحظه بٌا  ،خبرهای دست اول برات دارم
ترانه  :اما ما داشتٌم حرؾ می زدٌم مگه نه شقاٌق ؟
شقاٌق به ترانه نگاه کرد و بعد به چشم های منتظر مرٌم نگاه کرد  ،هنوز هم او را بهترٌن دوست خودش
می دانست اما ...
شقاٌق  :فکر کنم حرؾ مرٌم واجب تر باشه  .چشمکی به مرٌم زد و گفت  :مگه نه ؟
مرٌم نمی توانست خوشحالی اش را از اٌنکه شقاٌق او را به ترانه ترجٌح داده پنهان کند .
شقاٌق  :خوب بگو ببٌنم خبر دست اولت چٌه
مرٌم  :دمت گرم بد جوری ترانه رو ضاٌع کردی
شقاٌق بادی به ؼبؽب انداخت و گفت ٌ :ه دوست که بٌشتر ندارٌم که  ،حاال مٌگی خبرت چٌه ٌا نه ؟ نکنه
سحر داره عروس مٌشه
مرٌم  :فکر کنم ٌه عروسی تو راه باشه اما عروسی سحر نٌست
شقاٌق باز هم شروع به خاراندن چانه اش کرد که باعث خنده ی مرٌم شد  : ،خوب پس کی می تونه باشه
؟
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ٌعنی  ....ناگهان از جا پرٌد و گفت  :نکنه شهاب و مهتابن ؟؟؟
مرٌم  :آفرٌن زدی تو خال
شقاٌق  :باالخره موفق شدٌم  ،بزن قدش  ،حاال بگو ببٌنم چی شد  ،اصال تو چطوری فهمٌدی ؟
مرٌم  :داستانش درازه
شقاٌق  :سرکالس مختاری که درس تعطٌله باٌد واسم تعرٌؾ کنی
مرٌم  :باشه  ،حتما
شادی فامٌل شدنشان تمام وجودشان را گرفته بود  ،اما چٌزی که بٌشتر هر دو را خوشحال کرده بود  ،با
قط جای سحر خالی بود .
هم بودنشان بود  ،دوباره شده بودند مرٌم و شقاٌق سابق و اٌن لذت بخش بود  ،ؾ
شقاٌق  :مطمئنی خودت اون حرؾ ها رو به شهاب زدی ؟
مرٌم خندٌد  :نه  ،االن که فکر می کنم نمی دونم چی شد که اون همه جرئت پٌدا کردم
شقاٌق  :وای فکر کن ٌ ،ه عروسی که من خواهرشوهرم و تو خواهرزن
مرٌم  :جدی خٌلی باحاله ها  ،دٌگه هٌچ وقت همدٌگه رو گم نمی کنٌم  ،کاش ٌه جوری با اون سحر کله
پوک هم فامٌل می شدٌم
شقاٌق  :نمی دونی چقدر دلم هواشو کرده  ،واقعا نبودش حس مٌشه
مرٌم با طعنه گفت  :مخصوصا وقتی با هم نٌستٌم
شقاٌق اخم کرد ٌ :عنی می خوای بگی فقط تقصٌر منه ؟ تو وقتی دٌدی دارٌم انقدر از هم فاصله می
گٌرٌم چرا پا پٌش نذاشتی
مرٌم  :می دونی که نمی تونم
شقاٌق با حالت مسخرگی گفت  :آهان ٌادم نبود شما از دماغ فٌل افتادٌن
مرٌم  :خودتم می دونی ما با پرٌناز و ترانه و  ....از زمٌن تا آسمون فرق دارٌم
صدای زنگ خورد و مرٌم و شقاٌق بدون اٌنکه چٌزی از درس دٌن و زندگی فهمٌده باشند به صحبتشان
ادامه دادند  ،شقاٌق از جاٌش بلند شد و رو به مرٌم اٌستاد و گفت  :می تونم بپرسم چه فرقی دارٌم ؟
مرٌم ٌ :عنی تو نمی دونی ؟

92

 jafa-h.mihanblog.comوبالگ نگاه محل دانلودرمان

شقاٌق دست مرٌم را کشٌد و از کالس خارج شدند .
ترانه با حرص گفت  :باز که اٌن دو تا جٌک تو جٌک شدن با هم
پریناز  :ؼصه نخور همٌن زنگ بعد برمی گرده پٌش خودمون
ترانه با بی تفاوتی شانه هاٌش را باال انداخت .
مرٌم  :واٌسا دٌگه  ،اٌنجا که کسی نٌست
شقاٌق  :می خوام ٌه اعترافی بکنم  ،به ٌه شرط
مرٌم  :چه شرطی ؟
شقاٌق  :ترٌپ نصٌحت برنداری
مرٌم  :دستت درد نکنه دٌگه ٌ ،عنی من مامان بزرگم ؟
شقاٌق  :بدت نٌادا اما مٌشه گفت
مرٌم دست هاٌش را به کمر زد و گفت  :خوب بازم بگو  ،تا می تونی بارم کن
شقاٌق  :مٌذاری من اعترافم رو بکنم ٌا نه ؟
مرٌم  :بفرماٌٌد مادمازل
شقاٌق  :من با نٌما مٌرم بٌرون  ،مٌشه گفت با هم دوستٌم
مرٌم دستش را به مقنعه اش کشٌد  ،کمی جابجاٌش کرد  ،باور چٌزی که شنٌده بود خٌلی سخت بود  ،نٌما
و شقاٌق هٌچ اشتراکی با هم نداشتند .
شقاٌق  :انقدر سخته باور کردنش ؟
مرٌم  :خٌلی سخت تر از اونی که فکرش رو بکنی  ،آخه چرا ؟؟؟
شقاٌق  :دٌدی مادربزرگی ...
مرٌم  :فقط به خاطر اٌنکه می خوام بدونم چی شد ؟
شقاٌق  :االن به جای اٌن حرؾ ها باٌد بپرسی  ،چطوره  ،خوش مٌگذره  ،دوسش داری  ،ولنتاٌن چی
واسش خرٌدی  ،چی بهت کادو داد
مرٌم ٌ :عنی واقعا انتظار همچٌن سوال هاٌی رو از من داشتی ؟
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شقاٌق  :نه انتظار اٌنا رو داشتم نه حوصله ی نصٌحت دارم
مری  :حاال می فهمم چرا با دار و دسته ی به قول خودت خفن کالس می گردی مادمازل  ،چند وقته با
م
هم دوستٌن ؟ نکنه از همون روزا بهم دروغ گفتی ؟
شقاٌق  :آره دقٌقا  ،می دونی چرا ؟ چون مثل االن حوصله ی بازخواست نداشتم  ،رابطه ی من و نٌما
خٌلی بٌشتر از اونی بود که تو فکر می کردی  ...اون شب که بعد از امتحانا با بچه ها رفتٌن بٌرون ٌادته
؟
مرٌم کالفه گفت  :همون روز که سرما خورده بودی ؟؟؟
ناگهان مثل کسی که چٌزی را کشؾ می کند فرٌاد زد  :وااااااااااااااااااای  ...خٌلی ...
شقاٌق  :خٌلی چی ؟؟؟
مرٌم مثل همٌشه که کالفه مٌشد سرش را مٌان بازوانش گرفته بود  .نا امٌد به شقاٌق خٌره شد .
شقاٌق ادامه داد  :حاال فهمٌدی چرا تو اٌن مدت ازت فاصله گرفتم ؟
مرٌم  :تصورشم نمی تونستم بکنم دوستی هامون رو به ٌه پسری مثل نٌما بفروشی
اٌن را گفت و با عصبانٌت به سمت کالس راه افتاد .
شقاٌق  :باهاش درست صحبت کن
مرٌم همان طور که پشتش به شقاٌق بود و به سمت کالس می رفت  ،دستش را به نشانه ی بی خٌالی باال
آورد  .تمام وجودش از عصبانٌت می لرزٌد  .فکر اٌنکه  4ساعت دٌگر باٌد در مدرسه بماند آزارش
مٌداد  .حالش از نٌما و تمام پسرهای امثال او بهم می خورد  ،کاش شقاٌق دلٌل مخالفت مرٌم را پرسٌده ،
کاش حتی برای چند دقٌقه هم که شده به حرؾ هاٌش گوش داده بود .

شهاب با دٌدن چهره ی شقاٌق پرسٌد  :چرا اخمات تو همه ؟
شقاٌق زٌر لب گفت  :از دست خواهرزن پرروی جنابعالٌه
شهاب سری تکان داد و گفت  :حدس می زدم از همون اول تو هم اب خبر باشی  ،حاال چرا با مرٌم
دعوات شده ؟
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شقاٌق  :شرمنده اما موضوع کامال بٌن خودمونه
شهاب شانه اش را باال انداخت  :من که چٌزی نگفتم  ،خواستم اگه کمکی از دستم بر مٌاد کرده باشم ...
راستی از اٌن چند ماه آخر نهاٌت استفاده رو ببری ها
شقاٌق  :منتظر بودم تو بگی
شهاب  :من برم تا نٌومدی منو بزنی
شقاٌق  :در رو هم ببند لطفا
×××
سحر هٌجان زده گفت  :سالم مرٌم ٌادی از ما کردی !
مرٌم  :سالم  ،وقت داری با هم حرؾ بزنٌم ؟
سحر  :آره  ،طوری شده ؟
مرٌم در حالٌکه بؽض گلوٌش را می فشرد گفت  :تو هم می دونستی نه ؟
سحر  :چی ؟
مرٌم  :دوستی شقاٌق با نٌما
سحر نفسش را بٌرون داد و گفت  :تو االن فهمٌدی درسته ؟
مرٌم  :پس حدسم درست بود  ،می دونستی  ،تو هم به من نگفتی چون فکر می کردی مادربزرگم و
نصٌحت می کنم ؟
سحر  :کی همچٌن حرفی بهت زده ؟
مرٌم  :به خدا دارم داؼون مٌشم  ،باٌد بودی و می دٌدی امروز چطوری باهام حرؾ مٌزد  ،تقرٌبا از
وقتی تو رفتی شدٌم عٌن دو تا ؼرٌبه  ،امروز رفته بودم در مورد شهاب ومهتاب باهاش حرؾ بزنم که
اٌنا رو بهم گفت ٌ ،عنی کارمون به جاٌی رسٌده که زندگی خواهر و برادرمون باٌد ما رو به هم وصل
کر نمی کردم کار اون روز من باعث بشه زندگی دوستم رو
کنه ؟ سرم داره می ترکه  ،هٌچ وقت ؾ
خراب کنم
سحر  :آروم باش مرٌم  ،االن ٌه چٌزٌت مٌشه  ،چرا اٌنقدر نفس نفس می زنی ؟
مرٌم با دست راستش تلفن را گرفته بود و با دست چپ در حالتی عصبی به موهاٌش ور می رفت .
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ت  :تو نمی تونی حال منو بفهمی  ،هٌچ وقت نخواستم
مرٌم در حالٌکه عرض اتاقش را طی می کرد گؾ
بقٌه فکر کنن می خوام عقاٌدم رو بهشون تحمٌل کنم اما امروز شقاٌق بهم ثابت کردم موفق نبودم  ...به
خدا وقتی بهم گفت نزدٌک بود سکته کنم  ،حتی بهم اجازه نداد نظرم رو راجع بهش بگم  ،بعد از اٌنکه
ٌه عالمه لٌچار بارم کرد بهم گفت مادربزرگ
سحر  :وقتی خودش واسش مهم نٌست چی کار می کنه تو چرا واست مهمه ؟
مرٌم  :نمی خوام تا آخر عمرم با عذاب وجدان اٌن زندگی کنم که من شقاٌق رو بدبخت کردم
سحر  :من نمی فهمم چه ربطی به تو داره
مرٌم  :من باعث آشناٌی شون شدم  ،اگه ٌه ذره حتی ٌه ذره می تونستم رو نٌما حساب کنم هٌچی نمی
گفتم و مٌذاشتم هر کاری دلش می خواد بکنه  ،واسم عجٌبه که  1سال با کسی مونده  ،به دخترا به چشم
ٌه وسٌله نگاه می کرد  ،وسٌله ای واسه خودش گذرونٌش  ،تو نٌستی تؽٌٌر رفتار شقاٌق رو ببٌنی  ،فکر
می کنه واقعا دوسش داره  ،فکر م ی کنه مرد روٌاهاش رو پٌدا کرده
سحر  :تو اٌنا رو همٌن امروز فهمٌدی ؟
مرٌم  :نه  ،االن که اتفاقات گذشته رو کنار هم مٌذارم اٌن چٌزا رو می فهمم  ...چقدر احمق بودم که نمی
فهمٌدم  ...به خدا به خاطر خودش دارم مٌگم  ،می ترسم زندگٌشو به لجن بکشه  ،اگه بالٌی سرش بیاد
من چه جوری تو روش نگاه کنم
سحر  :نهاٌتش  3ماه دٌگه می بٌنٌش
مرٌم آهی کشٌد و گفت  :چه نقشه هاٌی که با هم نمی کشٌدٌم  ،مثال می خواستٌم تا دنٌا دنٌاست با هم
باشٌم  ...از اون گذشته ما دارٌم با هم فامٌل مٌشٌم
سحر جٌػ خفٌفی کشٌد و گفت  :راستی چی شد ؟
مرٌم  :چی می خواستی بشه  ،عٌن همه ی کلٌشه ها  ،پسره اونقدر به پای دختره نشست تا خرش کرد
سحر  :کلٌشه اونٌه که تو زندگی واقعی ؼٌرواقعی باشه  ،پس اٌنم کلٌشه نٌست
مرٌم  :هست  ،زندگی مهتاب و شهاب کلٌشه است
×××
شهاب کراوات مشکی اش را که رگه های خاکستری داشت انتخاب کرد  ،باٌد کامل به نظر می رسٌد و
الحق که با آن کت و شلوار مشکی و پٌراهن خاکستری کامل شده بود  .خٌلی منتظر چنٌن لحظه ای بود ،
کاش همه چٌز به خوبی تمام مٌشد و او می توانست مهتابش را داشت باشد  ،جلوی آٌنه اٌستاده بود و
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کراواتش را محکم می کرد  ،در آٌنه شقاٌق را دٌد که به در تکٌه داده بود و با لبخند به او نگاه می کرد .
چشمکی به او زد و برگشت  :چطوره ؟
شقاٌق  :عالی  ،دٌوانه است اگه بله رو نگه  ،هر چند اگه مث خواهرش باشه ...
شهاب  :شقاااااااااااااااااٌق  .تو رو خدا ٌه امروز رو از مرٌم بد نگو  ،نا سالمتی قراره بشه خواهر خانم
داداشت
شقاٌق دستش را روی چشمش گذاشت و گفت  :اٌنم به خاطر آقا داداش خودمون
شهاب با دٌدن شهنام که به کنترل ور می رفت ؼر زد  :تو که هنوز حاضر نشدی شهنام
شهنام  :من که مثل تو هول نٌستم آقا  ،هنوز دهنش بوی شٌر مٌده می خواد بره خواستگاری  ...مخت
تاب برداشته بچه ؟
مادر شقاٌق ٌ :ه امروز رو می خوام ببٌنم می تونٌن دعوا راه بندازٌن ٌا نه  ،خوب تو هم زود باش دٌگه
شهنام  ،اصال خوبٌت نداره جلسه اول دٌر برسٌم
پدر شقاٌق  :گل و شٌرٌنی هم باٌد بگٌرٌم  ،من تو ماشٌن منتظرتونم
شهنام  :شما برٌن من خودم مٌام
شهاب  :مگه آدرس رو بلدی ؟
شهنام  :نه  ...اما شقاٌق که بلده
شقاٌق  :دور منو خط بکش
شهنام  :تو خوشت مٌاد اٌن همه وقت منتظر باشی تا شادوماد بره گل انتخاب کنه ؟
شقاٌق  :به شرط اٌنکه باز الٌی نکشی  ،به خدا من هنوز می خوام کنکور بدم
شهنام  :باشه  ،تو بمون ٌه کارٌش می کنم
شهاب  :خوب پس ما برٌم مامان  ،وقتی رسٌدٌن اونجا صبر کنٌن تا ما هم بٌاٌم
شهنام با حالت مسخره گفت  :خوب شد گفتی وگرنه می رفتٌم تو خونه شون و اونا هم منو به عنوان داماد
انتخاب می کردن
پدر شهاب  :اگه اجازه بدٌن بچه ها برن با هم حرؾ هاشون رو بزنن  ،ببٌنن اصال به درد هم می خورن
ٌا نه
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پدر مهتاب لبخندى زد و با خوش روٌى در جواب گفت  :خواهش می کنم  ،اجازه ی ما هم دست شماست
 ،باالخره باٌد سنگ هاشون رو با هم وابکنن
مادر مهتاب با لبخند گفت:پاشو مهتاب جان  ،آقا شهاب رو راهنماٌی کن
مهتاب زٌرلبی َچشمی گفت  ،چادر سفٌدش را جمع کرد و بلند شد اما شهاب همچنان نشسته بود  ،گوٌادر
جاٌی دٌگر به سر می برد  ،باالخره پدرش او را به خودش آورد  :شهاب بابا کجاٌی ؟از همٌن االن
عروس خانم رو منتظر گذاشتی ؟
شهاب که تازه به خودش آمده بود زٌر لب عذرخواهی کرد و بلند شد که همراه مهتاب به اتاق بروند .
شهنام آهسته شقاٌق را صدا زد .
شقاٌق  :چٌه؟ چی مٌگی ؟
شهنام  :دستشوٌی شون کجاست ؟
شقاٌق به سختی توانست خنده اش را کنترل کند  :آخه االن به دستشوٌی شون چی کار داری؟
شهنام  :اٌن چه سوالٌه خوب می خوام برم دستشوٌی دٌگه
شقاٌق در حالى كه هنوز ته مانده ه اى خنده اش در صورتش پٌدا بود گفت :اخه االن چه وقتشه ؟
شهنام با عصبانٌت گفت:تقصٌر خودته  ،تو خونه انقدرم هولم کردی که نتونستم برم
شقاٌق  :وای شهنام حاال می خوای چی کار کنی ؟
شهنام  :مٌخوام برم دست  ...شوٌی
شقاٌق لبخندی زد و گفت  :اون دره رو می بٌنی ؟ فکر کنم همون باشه  ...باورم نمٌشه چه جوری می
خوای بری
شهنام صورتش را کج کرد و گفت  :االن نگاه کن
شهنام بلند شد و به سمت دری که شقاٌق گفته بود راه افتاد  ،همه با تعجب به او نگاه می کردند و شهنام
سعی می کرد اٌن فاصله را با سرعت هر چه بٌشتر طی کند  .وقتی به آن در رسٌد و بازش کرد ،
متعجب مانده بود ٌ ،عنی اٌنجا اتاق چه کسی بود  ،چٌزی که خٌلی توجهش راجلب کرد پوستر بزرگ
دکتر محمود حسابی بود  ،درست رو به تخت  .از فضای آن اتاق خنده اش گرفته بود .
مرٌم درحالٌکه قرمز شده بود با عجله خودش را به شهنام رساند  :ببخشٌد می تونم کمکتون کنم؟
شهنام با بٌخٌالی گفت  :من دنبال دستشوٌی می گردم
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مرٌم براى چند لحظه با دهان باز نگاهش كرد! متوجه شده بود كه شقاٌق درى را به او نشان داده! ٌعنى
شقاٌق اتاق او را دست شوٌى معرفى كرده؟!
شهنام كه نگاه خٌره ى او را دٌد تك سرفه اى كرد و گفت :مشكلى پٌش اومده؟!
مرٌم :ها؟! ببخشٌد ...بفرماٌٌن اٌنجاست
شهنام لبخند موذٌانه اى بر لب آورد و گفت:
واقعا می تونی تو اٌن اتاق درس بخونی ؟
پوست صورت مرٌم باز قرمز شد و فقط به لبخندی اکتفا کرد  .شهنام هم با همان لبخند به سمت دستشوٌی
رفت
×××
پدر مهتاب درحالى كه روى مبل نشسته بود با همان لحن محكم همٌشگى اش گفت  :خوب مهتاب چی کار
می خوای بکنی ؟
مهتاب  :هرچی شما بگٌن
پدر  :نمٌخواد بٌخودی تعارؾ تٌکه پاره کنی  ،درست و حسابی بگو جوابت چٌه
مادر مهتاب با نگرانى گفت:فرهنگ اونا با ما ٌه دنٌا فرقشه
پدر دستى به چانه اش كشٌد :اماپسره با همشون فرق داشت
مهتاب با خجالت گفت :حق با شماست  ،با خانواده اش خٌلی فرق داره  ،اونم همه ی عقاٌد منو قبول داره
پدر  :هر چی پسره خوب باشه بازم نمی تونه که بی خٌال خانواده اش بشه  ...من نظر مثبتی ندارم
مهتاب حس کرد چٌزی در قلبش فرو رٌخت  ،بعد از اٌن همه مدت حاال که جوانه های دوست داشتن
درقلبش شکوفا شده بود  ،پدرش را سر راهش می دٌد .
مادر ٌ :عنٌاگه زنگ زدن بگم نه ؟
مهتاب سعى كرد جسارت به خرج دهد  :امابابا  ،شهاب خٌلی پسر خوبٌه
پدر  :مٌدونم  ،هم قٌافه اش خوبه  ،هم پسر خوبٌه اما اٌن تفاوت عقاٌد اصال آسون نٌست  ،منٌه چٌزی
می دونم که مٌگم باباجون
مهتاب ٌ :عنی شما مٌگٌن ...
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پدر  :اٌنهمه ما گفتٌم خوبه و تو قبول نکردی ٌه بار هم تو بگو خوبه و ما قبول نکنٌم
مهتاب  :آخه بابا ...
پدر  :آخه بی آخه  ،اگه زنگ زدن مٌگٌم جوابمون منفٌه و خالص
×××
شهنام در حالى كه به سٌب درون دستش گاز محكمى مٌزد گفت  :شقاٌق اٌنی که من رفتم تو اتاقش همون
مرٌمه ؟
شقاٌق كه با گوشى اش مشؽول بود گفت  :آره چطور ؟
شهنام  :هٌچی
شقاٌق  :واسه چی پرسٌدی شهنام ؟ منو خر نکن  ،تو بٌخودی سوال نمٌپرسی  ،بعدشم داداش جون مگه
من به تو اون در رو نشون دادم که سرت رو انداختی پاٌٌن و رفتی توش ؟
شهنام  :دختری که به جای بازٌگرا و خواننده ها و فوتبالٌستا پوستر پروفسور حسابی رو بزنه به دٌوار
اتاقش باٌد خٌلی مخش تاب داشته باشه
شقاٌق  :ببٌن شهنام بی خٌال مرٌم شو چون موفق نمٌشی
شهنام سوتی کشٌد و گفت  :خٌالت تخت  ،من جا پای اون داداش خرم نمٌذارم  ...حاال راستی کجا رفته؟
شقاٌق  :رفته با بابای مهتاب حرؾ بزنه  ،آخه مثل اٌنکه باباش مخالفت کرده
شهنام  :منم اگه ٌه دختر داشتم به اٌن شهاب نمی دادمش

شهاب  :آخه آقای شاٌق  ،چرا اٌن طوری می کنٌن ؟ به خدا من از وقتی پام رو تو دانشگاه گذاشتم شٌفته
ی دخترتون شدم  ،بهتون قول مٌدم خوشبختش کنم
پدر مرٌم  :ببٌن پسرم در اٌنکه تو پسر خوبی هستی هٌچ شکی نٌست اما تو نمی تونی دختر منو
خوشبخت کنی  ،تفاوت تو عقاٌد بدترٌن چٌزه
شهاب با جسارت همٌشگى اش در جواب پدر مهتاب گفت  :فکرکنم منظورمو نفهمٌدٌن  ،من گفتم شٌفته
ی دخترتون شدم ٌ ،عنی هر چی باشه باورش دارمو تا جاٌی که تونستم سعی کردم مثل خودش باشم
پدر مرٌم  :تمام حرفات قبول  ،اما خانواده ات چی ؟ می تونی اونا رو هم تؽٌٌر بدی؟
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شهاب  :خانواده ی من که هٌچ مشکلی با اٌن مورد ندارن  ،قبال براشون مسئله رو حل کردم  ،م ٌمونه
فامٌل که مگه قراره چندبار در سال ببٌنٌمشون
پدر مرٌم  :می دونی چٌه  ،اصال همه چی رو مٌذارم به عهده ی خود مهتاب  ،زندگی خودشه  ....مهتاب
مهتاب كه گوش به زنگ بود و گوشش را به در چسبانٌده بود و به مكالمه ى شهاب و پدرش گوش مٌداد
سرٌع از اتاق آمد بٌرون  :بله بابا
پدر ٌ :ه لحظه بٌا
مهتاب با متانت خودش را به آنها رساند ...انگار نه انگار كه اٌن مهتاب خونسرد همانى است كه تا چند
لحظه پٌش با اشتٌاق و هٌجان به حرؾ هاٌشان گوش مٌداد  :بله بابا با من کاری داشتٌن؟
پدرمرٌم  :همٌنجا جلوی آقا شهاب بگو  ،نظرت چٌه ٌ ،ه کلم ه بگو و هم خودت رو خالص کن و هم
منوٌ ،ه هفته است منو کچل کرده
مهتاب سرشرا پاٌٌن انداخت  ،چشم های شهاب به دهان مهتاب دوخته شده بود  ،مهتاب با صداٌی که
شرم از آن می بارٌد گفت  :راستش من نظرم مثبته
پدرمرٌم لحظه اى به مهتاب خٌره شد ...اما حرفى بود كه خودش زده بود ...با لحنى مالٌم روبه شهاب
گفت :خٌالت راحت شد جوون؟ حاال هم دست زنت رو بگٌر با هم برٌن ٌه چرخی بزنٌن
×××
مادرشقاٌق  :بله بفرماٌٌن
صداى پشت خط درحالى كه سعى مٌكرد باعث نگرانى نشود گفت :شما آقای حمٌد توفٌقی رو می شناسٌن
مادرشقاٌق  :بله چطور ؟
 :لطفاتشرٌؾ بٌارٌن بٌمارستان
مادرشقاٌق  :بٌمارستان ؟ کدوم بٌمارستان ؟ برای چی ؟
 :آروم باشٌد خانوم ...فقط به اٌن آدرس تشرٌؾ بٌارٌن...
با وجود حرفى كه مادر شقاٌق شنٌده بود باز هم گوٌى مٌدانست اتفاق بدى افتاده است! دست خودش نبود!
دلش گواه بد مٌداد! جٌؽی کشٌد و از حال رفت .
شهنام  :چی شدی مامان ؟  ...مامان؟
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شهنام به آدرسی که در دست مادرش بود نگاهی انداخت و گفت  :اٌن که مال بٌمارستانه  ،بابا چٌزٌش
شده ؟
خودش هم نفهمٌد چطوری رانندگی می کرد ٌ ،ک نگاهش به خٌابان و نگاه دٌگرش به مادر بود .
باورش نمٌشد پدرش که صبح از آن ها خداحافظی کرده بود تا به عسلوٌه برود تصادؾ کرده و در
کماست .
شهنام مضطرب پرسٌد :سالم خانم  ،من پسر آقای توفٌقی هستم  ،همون که صبح تصادؾ کردن
پرستار بالحن سردی گفت  :تسلٌت مٌگم...

شهاب اشک هاٌش را پاک کرد رو به شهنام گفت  :شقاٌق هفته دٌگه کنکور داره  ،اگه بهش بگٌم ...
شهنام هم حالش بهتر از او نبود  :خودم هم می دونم اما تو فکر می کنی با اٌن بی تابی های مامان چٌزی
نمی فهمه ؟ از اون گذشته شاٌد هٌچ وقت نبخشتمون اگه االن بهش نگٌم
شهاب  :آخه ...
و باز اٌن سٌل اشک هاٌش بود که فرصت به او نداد  .دو برادر در آؼوش ٌکدٌگر همچون ابر بهار می
گرٌستند  .صدای در که آمد هر دو خودشان را جمع و جور کردند .
شقاٌق  :سالم بر اهل خانه
شهنام در حالٌکه اشک هاٌش را با دست پاک می کرد رو به شهاب گفت  :پاشو صورتت رو بشور تا
ندٌدتت
شهاب  :باشه  ...برو سرش رو گرم نکن نٌاد تو اتاق من
شهنام با لحنی ساختگی گفت  :سالم  ،کتابخونه خوش گذشت ؟
شقاٌق  :وا  .باٌد خوش می گذشت ؟
شهنام کالفه گقت  :نه ٌ .ه چٌزی گفتم که سر حرؾ رو باز کنم
شقاٌق با تردٌد به شهاب که از اتاقش بٌرون آمد نگاهی کرد و پرسٌد  :چٌزی شده ؟
شهنام  :برو لباس هات رو عوض کن  ،بٌا با ه م حرؾ بزنٌم
شقاٌق کوله اش را روی مبل انداخت و گفت  :شما دو تا دارٌن من رو می ترسونٌن  .چٌزی شده شهاب ؟
چرا چشمات قرمزه ؟ نکنه واسه مهتاب اتفاقی افتاده ؟ آره ؟
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شهاب جلو آمد و با دست هاٌش شانه های شقاٌق را فشار داد تا بشٌند و گفت  :تو بشٌن
شهنام سرش را پاٌین انداخته بود و با دست هاٌش بازی می کرد ٌ ،عنی چه طور باٌد خبر مرگ پدرشان
را به خواهرش می گفت .
شقاٌق  :تو رو خدا بهم بگٌن چی شده
شهاب باالخره تٌر خالص را زد  :لباس مشکی داری ؟
شقاٌق با تعجب گفت  :لباس مشکی ؟ آخه لباس مشکی واسه چی ؟ نکنه واسه مامان اتفاقی افتاده ؟ دٌوونم
کردٌن  ،تو رو خدا بگٌن چی شده
شهنام سرش را که باال آورد قطره اشکی گوشه ی چشمش بود  :شاٌد بابا دٌگه هٌچ وقت از عسلوٌه
برنگرده
شقاٌق گٌج و منگ به دو برادرش نگاه می کرد  ،با التماس چشم هاٌش را به شهاب دوخت  ،منتظر بود
بگوٌد که ٌک شوخی ساده بوده اما چشم های شهاب چٌز دٌگری می گفت  ،حاال معنی چشم های قرمز
شهاب را می فهمٌد  ،حاال معنی قطره های اشکی که از چشم های شهنام پاٌٌن می آمد را می فهمٌد ،
حاال معنی درد را می فهمٌد  ،حاال باٌد می فهمٌد ٌتٌم ٌعنی چه
چشم هاٌش را بست  ،می خواست نوار زندگی اش را برگرداند اما  ...مادرش  ...مادرش کجا بود ؟
شقاٌق فرٌاد زد  :مامان  ...مامان
شهنام که سعی می کرد خودش را آرام نشان دهد گفت  :آرام بخش بهش دادم  ،پاٌٌن خوابٌده
شقاٌق کؾ دست هاٌش را روی گوش هاٌش گذاشت و گفت  :مامان  ...مامان  ...کجاٌی ؟
شهاب دست هاٌش را قاب صورت شقاٌق کرد و گفت  :تو رو خدا آروم باش شقاٌق
شقاٌق  :آروم باشم ؟؟؟ خٌلی قشنگه  ،واقعا از من انتظار داری االن آروم باشم ؟ آهای مردم داداشم ازم
می خواد راحت با ؼم ٌتٌم شدنم کنار بٌام  ،آخه شما بگٌن من باٌد آروم باشم ؟
چشم هاٌش کم کم نمناک شد  ،شهاب او را مٌان بازوان محکمش گرفته بود  :گرٌه کن گلم  ،گرٌه کن ،
داد بزن .
×××
مرٌم نگاهش به جای خالی شقاٌق بود  ،هرچه سعی کرد به او فکر نکند نتوانست ٌ ،عنی چه اتفاقی برای
شقاٌق افتاده بود ؟ چه شده بود که شقاٌق سر جلسه ی کنکور حاضر نشده بود ؟
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پدر مرٌم با کنجکاوی خاصی پرسٌد  :امتحان چطور بود بابا ؟
مرٌم شانه هاٌش را باال انداخت  :بد نبود  ،چرا مشکی پوشٌدٌن ؟
پدر مرٌم  :می خواٌم برٌم جاٌی
مرٌم  :کجا ؟؟؟
تلفٌق پٌراهن مشکی پدرش و جای خالی شقاٌق نگرانش کرد .
با نگرانی گفت  :واسه شقاٌق اتفاقی افتاده ؟
پدر مرٌم  :نه دخترم  ،اما باباش فوت شده
مرٌم در صندلی فرو رفت .
 :کی ؟ چرا به من نگفتٌن ؟
پدرمرٌم  :شهاب نذاشت  ،گفت شاٌد امتحانت رو بد بدی
مرٌم  :نگفتٌن بابا  ،کی اٌن اتفاق افتاد ؟ اصال چی شد ٌه دفعه ؟
پدرمرٌم همان طور که به جلو خٌره بود گفت  :مثل اٌنکه با ٌه کام ٌون تصادؾ کرده  ،کامٌونه هم فرار
کرده  ،االن دارٌم مٌرٌم مراسم هفت
مرٌم به شقاٌق فکر می کرد ٌ ،عنی االن چه حالی داشت ؟ حتی برای ٌک لحظه هم حاضر نبود خودش
را به جای شقاٌق بگذارد .
با دٌدن شهنام جلو رفت  :سالم  ،تسلٌت مٌگم  ،شرمنده من اصال نمی دونستم
شهنام سری تکان داد و گفت  :سالم  ،خٌلی ممنون که اومدی  ،لطفا پٌش شقاٌق باش  ،خٌلی بهت نٌاز
داره
مرٌم  :کجاست االن ؟
شهنام  :نمی دونم باٌد پٌش خواهرت باشه
مرٌم  :باشه  ،حتما مٌرم پٌشش
مرٌم مطمئن نبود که شقاٌق هم همان نظر شهنام را داشته باشد .
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وارد قسمت زنانه ی مسجد شد  ،صدای ناله های مادر شقاٌق از همان اول مشخص بود  ،خانم دٌگری
هم که گوٌا عمه ی شقاٌق بود وضعی بهتر از مادرش نداشت  .شقاٌق اما آرام کنار مهتاب نشسته بود .
سرش روی شانه ی مهتاب بود .
مرٌم ابتدا کنار مادر شقاٌق رفت و تسلٌتی زٌر لبی گفت سپس به سمت دوست قدٌمی اش روانه شد ،
مطمئنا او حاال بٌشتر از هر وقت دٌگر به کسی نٌاز داشت تا کنارش باشد .
جلوی شقاٌق زانو زد و گفت  :سالم  ،به خدا  ...به خدا من نمی دونستم  ،واقعا تسلٌت مٌگم
شقاٌق پلک هاٌش را لحظه ای روی هم گذاشت و دٌگر چٌزی نگفت .
مرٌم با نگاهش از م هتاب علت اٌن حال شقاٌق را پرسٌد  ،آرام بودنش خٌلی ؼٌر طبٌعی بود .
مهتاب آرام طوری که شقاٌق نشنود گفت  :شهاب گفت ٌه عالمه آرام بخش خورده
مرٌم  :مٌشه من پٌشش بشٌنم ؟
مهتاب بلند شد و جاٌش را به خواهرش داد .
مرٌم  :می دونم حوصله ام رو نداری  ،اما تا همٌشه کنارتم  ،من پٌمان دوستی مون رو ٌادم نرفته
شقاٌق سرش را باال آورد و به چشم های مرٌم زل زد  ،لبخند کمرنگی روی صورتش نقش بست  .حاال
می فهمٌد که چقدر احمق بوده که از دستش داده  :امتحان خوب بود ؟
مرٌم  :بهش فکر نکن  ،سال دٌگه همٌن موقع امتحان رو مٌدی
شقاٌق با بی حوصلگی گفت  :نمی دونم شاٌد
مرٌم  :صدات گرفته  ،من مٌرم واست آب بٌارم
وقتی از مسجد خارج شد  ،دم در نٌما را دٌد  ،زٌر لب به او سالم کرد  ،خٌلی وقت بود که ندٌده بودش .
لٌوان آب را که پر کرد خواست برگردد که نٌما صداٌش زد .
مرٌم خٌلی شوکه نشد  :سالم حالتون خوبه ؟
نٌما :سالم  ،شقاٌق حالش خوبه ؟
مرٌم  :باٌد خوب باشه ؟
نٌما آشفته گفت  :نمی دونم  ،تو رو خدا مواظبش باش
مرٌم  :باشه حتما  ،من دٌگه برم
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نٌما  :باشه  ،خدافظ
باورش نمٌشد نٌما انقدر نگران حال کسی باشد  ،از فکر اٌنکه نٌما واقعا شقاٌق را دوست دارد خوشحال
شد اما  ...فرصت فکر کردن به اٌن چٌزها را نداشت  .خٌلی به خودش فشار آورد تا با شقاٌق در مورد
نٌما حرؾ نزند  ،عذاب وجدان در مورد او لحظه ای راحتش نمی گذاشت  ،او خودش را مقصر آشناٌی
آن دو می دانست

شهاب همٌن که وارد خانه شد از مهتاب پرسٌد  :خبر نداری مرٌم چی کار کرده ؟
مهتاب با تعجب گفت  :مگه نتٌجه ها اومده ؟
شهاب  :آره مثل اٌنکه از دٌشب رو ساٌت بوده
مهتاب  :خوب از خودش می پرسٌدی
شهاب شانه هاٌش را باال انداخت  :فکر کردم شاٌد دوست نداشته باشه به من بگه
مری
مهتاب نگاهی به شهاب کرد و گفت  :از دست تو ،مرٌم  ...م
مرٌم  :چٌه چرا داد مٌزنی ؟
آرام با خود گفت  :فک کرده چون شهاب اٌنجاست نمی تونم چٌزی بهش بگم
مهتاب با حالت خاصی گفت :خٌلی خراب کردی ؟
مرٌم با قٌافه ای نگران گفت  :آره  ،خٌلی معلومه ؟
مهتاب ناراحت گفت :خوب چرا نگفتی ؟
مرٌم  :خوب خجالت کشٌدم  ،گفتم مٌگٌن دختره چرا هٌچی حالٌش نٌست
مهتاب سری تکان داد  :حاال در چه حد خراب کردی ؟
مرٌم پوفی کشٌد  :خٌلی  ،دٌگه حد نداره
مهتاب دستانش را بهم کوبٌد و گفت  :تو رو خدا می بٌنی شهاب  ،چه روٌی داره  ،االن مثال باٌد خجالت
بکشه
مرٌم  :اوووووووووووووه  ،حاال مگه چی شده  ،اٌن دفعه نشد ٌه بار دٌگه
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شهاب با لبخندی که سعی داشت پنهانش کند گفت  :آخه اٌن ٌه بار دٌگه مٌشه ٌه سااااااال دٌگه
مرٌم با دهان باز به مهتاب و شهاب نگاه می کرد  .نمی فهمٌد برای چه انقدر شلوؼش کرده اند .
مهتاب  :مامان هم می دونه ؟
مرٌم با شٌطنت گفت  :اگه شما بهش نگٌن نمی فهمه
شهاب  :خوب آخه آخرش که باٌد بگی
مرٌم واقعا معنی رفتار آن ها را نمی فهمٌد  :شما معلومه چتونه ؟ ٌه قورمه سبزی ساده که اٌن حرفا رو
نداره  ،کم کم ٌاد می گٌرم خوب
مهتاب و شهاب هر دو با صدای بلند می خندٌدند  .مهتاب به شهاب نگاه کرد  ،خٌلی وقت بود که خنده ی
دلنشٌنش را ندٌده بود  ،بعد از فوت پدرش افسرده شده بود  ،شهاب همٌشگی نبود اما امروز  ...باز هم
باٌد مدٌون خواهر کوچکش می بود که دوباره خنده را مهمان لب های شهاب کرده بود .
رفت ٌه زمانی کنکور دادی
مهتاب هنوز آثار خنده روی صورتش پٌدا بود که گفت  :تو مثل اٌنکه ٌادت ه
مرٌم  :واااااااااااااااااای  ،نکنه نتاٌج اومده ؟
شهاب  :از دٌشب تا حاال رو ساٌته
مرٌم به سمت اتاقش دوٌد  ،قلبش در سٌنه اش بند نبود  ،ساٌت خٌلی دٌر باز شد اما باالخره باز شد ،
دست هاٌش می لرزٌد  ،می ترسٌد شماره اش را وارد کند  .چشم هایش را بست و  Enterرا فشار داد .
چشم هاٌش را که باز کرد  ،اشک در چشم هاٌش حلقه زد  ،باالخره مزد زحماتش را گرفته بود .
شهاب  :تبرٌک مٌگم
مرٌم برگشت و پشت سرش را نگاه کرد  ،مهتاب و شهاب اٌستاده بودند  :ممنون
مهتاب  :حاال چی می خوای بخونی خانم مهندس ؟
مرٌم  :نمی دونم
شهاب با تعجب گفت  :نمی دونی ؟
مرٌم  :انقدر عجٌبه ؟
مهتاب  :باٌد انتخاب رشته کنی که
شهاب  :خوب فکر کن که بعدش پشٌمون نشی  ،می خوای فردا برٌم پٌش ٌکی از دوستای من ؟ مشاوره
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مهتاب  :آره خٌلی فکر خوبٌه
مرٌم فقط توانست بگوٌد ممنون
صدای زنگ موباٌلش که آمد حدس زد سحر باشد  .مرٌم  :سالم  ،چطوری ؟
سحر با هٌجان گفت  :تو که معلومه خٌلی خوبی  ،ببٌنم نکنه سه رقمی شدی خرخون ؟
مرٌم خندٌد  :سه رقمی که نه  ،اما خوب بد نشدم  ،تو چی کار کردی
سحر  :منم بد نشدم  ،فرهاد مٌگه اصفهان قبول مٌشم
مرٌم انگار چٌزی ٌادش آمده باشد گفت  :به به  ،راستی از فرهاد کوه کن چه خبر
سحر با لحنی پر از اعتراض گفت  :اٌن اگه فرهاد کوه کن بود من انقدر حرص نمی خوردم
مرٌم خندٌد  :پس باالخره تو هم بله
سحر  :چی کار کنٌم دٌگه  ،ترسٌدم اگه محلش نذارم بوی ترشی خونه مون رو برداره
مرٌم  :خوب فکر کنم هم دانشگاهی بشٌم  ،من و تو و فرهاد خان کوه کن  ،حاال چی می خوای بخونی ؟
سحر  :می دونی که من عاشق برق بودم اما خوب باٌد دورش رو خط بکشم  ،برق مال بچه خرخوناست
 ،می خوام مهندسی شٌمی بخونم
مرٌم با ناراحتی گفت  :اما من هنوز نمی دونم چی بخونم
سحر  :مهم نٌست  ،باالخره می فهمی  ،از شقاٌق چه خبر ؟
مرٌم  :فکر کنم اگه نٌما نبود دق کرده بود
سحر  :چرا ؟
مرٌم  :تقرٌبا هر روز باهاش حرؾ مٌزنه  ،االن دٌگه خٌلی از اٌنکه باعث آشناٌی شون شدم پشٌمون
نٌستم
سحر با صداٌی گرفته گفت  :کاش اونم باهامون بود  ،اون وقت گروهمون تو دانشگاه هم تکمٌل بود
مرٌم با ناراحتی جواب داد :مثل اٌنکه قسمت نبود
×××
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شهنام خسته بود  ،هنوز خٌلی براٌش زود بود که مسئولٌت ٌک خانواده را گردن بگٌرد  ،تمام سعٌش را
می کرد که فقدان پدر حس نشود اما  ...شانه هاٌش سنگٌنی می کرد  ،طاقت آن همه بار را نداشت .
شهنام امروز با شهنام دو ماه پٌش خٌلی فرق داشت  ،به اندازه تفاوت زمٌن و آسمان .
ِ
ساعت  6با نٌما قرار داشت  ،اما هنوز نٌامده بود  ،منتظرش اٌستاده بود  ،باالخره آمد با پوشه ای که
مطمئنا پرونده هاٌی بود که برای ترجمه به او داده بود  .پوشه و موباٌلش را بر روی مٌز گذاشت و به
سمت دستشوٌی رفت تا دست هاٌش را که به خاطر پنچرگٌری ماشٌنش سٌاه شده بودند بشوٌد .
صدای موباٌل نٌما  ،شهنام را به خود آورد  ،اول به آن اعتناٌی نکرد  ،اما اگر آن را جواب نمی داد ،
صداٌش کل کافی شاپ را بر می داشت  .خواست جواب بدهد  ،که عکس روی موبایل  ...باورش نمٌشد
ٌعنی خواهرش  ...جواب داد می خواست مطمئن شود  ،باٌد مطمئن مٌشد  .صدای شقاٌق که در گوشی
پٌچٌد شهنام با تمام وجود آتش گرفت  .چٌزی نگفت  ،فقط به حرؾ های شقاٌق گوش کرد .
شقاٌق آرام حرؾ مٌزد  :می تونی بٌای برٌم بٌرون ؟ شهنام تازه رفته  ،خٌلی می خوام باهات حرؾ بزنم
 ،دلم بدجوری گرفته
شهنام بدون هٌچ حرفی قطع کرد و تماس شقاٌق را از لٌست پاک کرد  .خٌلی سخت بود اما بر اعصابش
مسلط شد  ،نٌما باالخره آمد  ،اما شقاٌق دٌگر زنگ نزد .
نٌما  :خوب چطوری شهنام جون ؟
شهنام  :ای بد نٌستم  ،کارا درست شد ؟
نٌما  :آره همش اٌنجاست
شهنام با حالتی خاص که فقط خودش معنٌش را می فهمٌد  :خٌلی ممنون  ،نمی دونم چطوری تشکر کنم
نٌما  :رفاقت که اٌن حرفا رو نداره
شهنام پوزخندی زد و گفت  :آره راست مٌگی رفاقت که اٌن حرفا رو نداره
وقتی از کافی شاپ بٌرون آمد  ،دنبال نٌما رفت  ،م طمئن بود که باز هم شقاٌق زنگ خواهد زد  ،تا با
چشم های خودش نمی دٌد مطمئن نمی شد  ،چٌزی که نباٌد می دٌد را دٌد  ،شقاٌق بود  ،خودش بود ،
شهنام دٌگر جلوتر نرفت  ،آنچه را که باٌد می دٌد دٌده بود .
×××
شهنام در خانه راه می رفت و به در و دٌوار بد و بٌراه می گفت  ،مادرش را فرستاده بود خانه ی خاله
اش .
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شقاٌق سالمی کرد و به سمت اتاقش رفت .
شهنام در خانه را قفل کرد  ،می خواست با شقاٌق تنها باشد  ،شقاٌق صدای در را که شنٌد برگشت و با
تعجب به شهنام نگاه کرد  .چشم های سرخ سرخ و موهای نامرتب  ،اصال عالٌم خوبی نبودند ٌ ،عنی
شهنام فهمٌده بود ؟ نه امکان نداشت  .سعی کرد خودش را عادی نشان بدهد به سمت اتاقش رفت  .شهنام
جلو رفت و دست هاٌش را به چهارچوب در گرفت  .در چشم های شقاٌق زل زد  ،شقاٌق ترسٌده بود .
شقاٌق لبخندی مصنوعی زد و گفت  :چی کار می کنی ؟
شهنام تقرٌبا فرٌاد زد  :کدوم گوری بودی ؟
شقاٌق با تعجب گفت  :مگه بهت نگفتم می خوام از االن واسه سال بعد بخونم ؟
شهنام خندٌد  :که می خوای واسه سال بعد بخونی آره ؟؟؟
شقاٌق  :حالت خوبه شهنام ؟ نباٌد بخونم ؟
شهنام  :چرا  ...تو که راست مٌگی  ،کٌفت رو بده به من ببٌنم
شقاٌق  :با کٌؾ من چی کار داری ؟ شهنام هر چی هٌچی بهت نمٌگم ...
شهنام  :چٌه ؟ می خوای ٌه چٌزی بگو  ،راستی امروز بعد از ظهر با نٌما قرار داشتم  ،می شناسٌش که
معلم زبان شهاب
شقاٌق سعی کرد بی تفاوت باشد  :آره همون که معلم مرٌم هم بود ؟
شهنام  :پس می شناسٌش
شقاٌق  :وا  ...نباٌد بشناسم ؟
شهنام  :موباٌلش رو داده بود دست من ٌ ،ه عکس توش بود خٌلی شبٌه تو بود ٌ ،عنی اٌن همه شباهت
شقاٌق ترسٌده بود  ،چهره ی شهنام هر لحظه برافروخته تر مٌشد  :می دونی شهنام ...
شهنام فرٌاد زد  :خفه شو بذار من حرؾ بزنم
شقاٌق  :آخه تو ...
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شهنام  :آخه من چي ؟ مً خواي بگً من اشتباه مً كنم ؟ مً خواي بگً عكس تو تو گوشً نٌما چً
كار مً كنه ؟ نه ؟
شقاٌق به شدت ترسٌده بود  ،دهانش به سختً باز شد تا جوابً براي حرؾ هاي شهنام داشته باشد :
مــــن  ...من اصال  ...نمً فهمم چً مٌگً
شهنام صورتش را كج كرد و گفت  :آخً  ،چه دختر خوبً هستً تو
داد مٌزد و راه مً رفت  ،دلش بدجوري از دست شقاٌق شكسته بود .
شقاٌق  :شهنام باور كن داري اشتباه مً كنً
شهنام  :بهت مٌگم خفه شو  ،منم خٌلً دوست داشتم االن مً تونستم حرفت رو باور كنم  ،اما  ...كاش
حداقل با هم ندٌده بودمتون
شقاٌق  :بس كن ديگه  ،هرچً خواستً بهم توهٌن كردي  ،بست نبود ؟
دست شهنام بً اختٌار باال رفت  ،شقاٌق هٌچ وقت چنٌن تصوري از شهنام نداشت  .دستش را گذاشت
روي صورتش  ،صورتً كه از اشك خٌس بود و قرمز  ...هم از ضرب سٌلً شهنام و هم از اشك
داد مٌزد و راه مً رفت  ،دلش بدجوري شكسته بود  .اما اٌنبار صداي گرٌه هاي شقاٌق بلندتر از داد
هاي شهنام بود .
شهاب  :در رو باز كنٌن  ،چه خبره ؟
نمً دانست چه شده كه شهنام و شقاٌق اٌن طوري دعواٌشان شده  ،در هم قفل بود .
شهاب  :مگه با شما دو تا نٌستم در رو باز كنٌن  ،به خدا در رو مً شكنم ها
شهاب با ٌك حركت در را باز كرد و وارد شد  .فضاي بهم رٌخته ي خانه  ،صورت قرمز شقاٌق و
شهنام ...
شهاب  :معلومه چه خبرتونه ؟
شقاٌق به سمت شهاب دوٌد و دست هاٌش را دور كمرش حلقه كرد و سرش را بر روي سٌنه اش گذاشت
 ،شهاب هم متقابال او را بؽل كرد و به شهنام كه مً لرزٌد نگاه كرد  ...دست هاٌش را دو طرؾ سرش
گرفته بود  ...صداي نفس هاٌش تنها صداًٌ بود كه از او در مً آمد .
شهاب صورت شقاٌق را گرفت و باال آورد  ،در چشم هاٌش زل زد  .شقاٌق چشم هاٌش را بست  .جاي
دست هاي شهنام را كه روي صورت شقاٌق دٌد فهمٌد كه قضٌه خٌلً جدي بوده است  .پٌشانً شقاٌق را
بوسٌد و آروم به او گفت  :تو برو تو اتاقت گلم
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شقاٌق چٌزي نگفت و آرام آرام به سمت اتاقش رفت  .شهاب با ٌك لٌوان آب به سمت شهنام آمد  :بٌا اٌنو
بخور آروم بشً  ،بعدشم بگو چً شده كه ...
شهنام لٌوان را ٌكباره سر كشٌد  :سرم داره مً تركه  ،مسكن داري ؟
شهاب  :نمً خواي بگً چً شده كه با شقاٌق اٌن طوري كردي ؟ اگه بگً خٌلً آروم تر مٌشً  ،مثال
االن تو بزرگتر اٌن خانواده اي  ،اٌن طوري باٌد باهاش رفتار كنً ؟ مگه چً كار كرده بود آخه ؟ فكر
نمً كنم هٌچ كاري مستحق همچٌن ...
شهنام  :بس كن دٌگه شهاب  ،آرامشت حالم رو بهم مٌزنه
شهاب  :تو فكر مً كنً من االن آرومم ؟
دستش را كه مً لرزٌد به شهنام نشان داد و گفت  :مً بٌنً منم آروم نٌستم  ،شقاٌق االن به من و تو به
چشم ٌه تكٌه گاه نگاه مً كنه  ،اون وقت تو  ...مگه چً كارشً كه همچٌن كاري رو باهاش كردي ؟ به
جاي اٌنكه همدمش باشً و سعً كنً ...
دستش را ال به الي موهاٌش فرو برد و ادامه داد  :تو كه بهتر از من مً دونً چقدر به بابا وابسته بود ،
شقاٌق االن به ٌكً اختٌاج داره كه بتونه بهش تكٌه كنه نه ٌكً كه به باد كتك بگٌرتش  ،شقاٌق هنوز بچه
است شهنام
شهنام سرش را تکان داد  :تو فكر م ي كنً من اٌنا رو نمً دونم ؟ چرا همٌشه خواستً وانمود كنً كه
خٌلً حالٌته ؟ فكر مً كنً من بً دلٌل اٌن كار رو كردم  ،فكر مً كنً االن خودم راحتم كه اٌنجا
نشستم ؟ نه  ....به خدا نه  ،دارم دٌوونه مٌشم اما  ..دست خودم نبود
شهاب  :مٌگً دلٌل اٌن دعواًٌ كه راه انداخته بودي چً بود ؟
شهنام بٌن دو راهً گٌر افتاده بود ٌ ،عنً باٌد با شهاب در مورد نٌما حرؾ مٌزد ؟ اما اگر نمً گفت
چطوري باٌد اٌن قضٌه را حل مً كرد  :مٌشه من و شقاٌق رو تنها بذاري ؟
شهاب  :كه بازم ...
شهنام ملتمسانه گفت  :به خدا فقط مً خوام باهاش حرؾ بزنم
شهاب نگاهً مرموز به شهنام انداخت و گفت  :مٌرم پاٌٌن
شهنام  :برو دنبال مامان  ،بردمش خونه خاله
شهاب  :باشه  ،خدافظ  ...تو رو خدا سعً كن حالش رو بفهمً
شهنام با حركت پلك هاٌش چشمً گفت .
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شهاب كه رفت شهنام به اتاق شقاٌق رفت  ،در را كه باز كرد  ،شقاٌق از روي تخت بلند شد و به دٌوار
چسبٌد  .شهنام پوزخندي زد و گفت  :نكنه از من مً ترسً ؟ ببٌن آروم آرومم
شقاٌق چٌزي نگفت  ،شهنام بر روي تخت شقاٌق نشست ٌ :ه خواهش ازت دارم  ،مً خوام از اولش
واسم بگً  ،بگً كه چً شد كه  ...چً شد كه رفتً سمت نٌما  ،من همه چٌز رو مً دونم شقاٌق پس
سعً نكن انكارش كنً
شقاٌق بؽضش را فرو داد و چٌزي نگفت  .شهنام از جاٌش بلند شد و شقاٌق را بر روي تخت نشاند .
كنارش نشست و در چشم هاٌش زل زد  :به خدا فقط مً خوام كمكت كنم  ،من دوستت دارم دٌوونه  ،مً
فهمً ؟ خٌلً بٌشتر از نٌما  ،مً خوام بدونم چً شد كه فهمٌدي به ٌكً نٌاز داري كه ٌ ...عنً من و
شهاب انقدر بد بودٌم ؟
شقاٌق ناگهان سرش را روي پاهاي شهنام گذاشت  :تقرٌبا ٌه سالً هست كه ...
شهنام نفسش را پر صدا بٌرون داد .
شقاٌق  :به خدا اولش فقط با هم چت مً كردٌم  ،مً خواستم ٌكً باشه كه بدون اٌنكه من رو بشناسه با
هم حرؾ بزنٌم  ،مً خواستم باهاش راحت باشم  ،مً خواستم جلوي اون خودم باشم  ،همه چٌز خوب
بود تا وقتً كه فهمٌد من همون شقاٌقم  ...اوالش قرار بود فقط با هم دوست باشٌم اما  ...نشد  ،من ...
من  ...اگه ٌه روز ازش خبري نداشته باشم روزم شب نمٌشه
شهنام  :چرا به من ٌا شهاب چٌزي نگفتً
شقاٌق  :آخه من مً تونستم در مورد ...
شهنام مو هاي شقاٌق را نوازش كرد و گفت  :حق داري  ،نمً تونستً  ...اما شقاٌق تو پسرا رو نمً
شناسً  ،شاٌد اگه هر پسري ؼٌر از نٌما بود  ،اصال شاٌد خودم مً رفتم باهاش حرؾ مٌزدم  ...مً
دونً كه من با اصل قضٌه مشكلً ندارم  ،اما شقاٌق بد كسً رو انتخاب كردي  ،نٌما به درد تو نمً
خوره  ،سعً كن فراموشش كنً
شقاٌق همان طور كه اشك مً رٌخت گفت  :نمً تونم
شهنام  :مً دونم كه سخته اما باٌد فراموشش كنً  ،قول مٌدم كمكت كنم  ،اصال خودم مٌشم اونً كه مً
خواي باهاش حرؾ بزنً  ،چطوره ؟
شقاٌق  :آخه من كه نمً تونم همه ي حرؾ هام رو به تو بزنم
شهنام صورتش را مثل بچه ها گرفت و گفت ٌ :عنً من از نٌما بدترم ؟
شقاٌق لبخندي زد و گفت  :نه  .اما ...
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شهنام  :اما بً اما
موباٌل شقاٌق را كه بر روي مٌز تحرٌرش گذاشته بود به سمتش گرفت و گفت  :همٌن االن بهش بگو
همه چً تمومه
شقاٌق با التماس به شهنام چشم دوخت  ،براٌش دل برٌدن از نٌما خٌلً سخت بود  ،آن هم انقدر زود اما
شاٌد حق با شهنام بود  ،باٌد به حرفش گوش مً كرد  .شهنام هٌچ وقت با او بد برخورد نكرده بود
مطمئنا اٌنبار فرق مً كرد كه ...
شهنام  :اون طوري نٌگام نكن آب مٌشم  .زودباش دٌگه
شقاٌق شماره ي نٌما را گرفت  :سالم نٌما خوبً ؟
نٌما با تعجب گفت  :انقدر دلت واسم تنگ شده  ،ما كه تازه  1ساعت نٌست از هم جدا شدٌم
شقاٌق  :اٌن دفعه مً خوام ٌه چٌز مهم بهت بگم
نٌما  :من سراپا گوشم بانو
شقاٌق  :مً خواستم اگه مٌشه همه چً رو تمومش كنٌم
نٌما اصال انتظار چنٌن حرفً را از شقاٌق نداشت  ،باورش نمٌشد  ...اٌن تنها باري بود كه از ٌك رابطه
ي پاك با ٌك دختر لذت برده بود  .شقاٌق دقٌقا همان چٌزي بود كه به دنبالش بود  .اٌن حق نبود .
نٌما  :چٌزي شده ؟ كاري كردم كه ازم ناراحتً ؟
شقاٌق  :نه  ،باور كن مشكل از تو نٌست  ،مشكل از منه ٌ ،ه جوراًٌ دٌگه نمً تونم ادامه بدم  ،ممنون
كه تو اٌن مدت به حرؾ هاي بٌخود من گوش كردي  .خدافظ
نٌما مضطرب گفت  :صبر كن شقاٌق  ،تو فكر مً كنً اگه سختم بود بهت نمً گفتم ؟ فكر مً كنً من
اونقدر رك نٌستم كه بهت بگم ؟ به خدا ...
شقاٌق مً دانست اگر نٌما ادامه دهد شاٌد وابسته ترش كند  :خدافظ  ،خواهشا براي همٌشه
نٌما  :الو  ...الو  ...شقاٌق
شقاٌق گوشً اش را خاموش كرد و بر روي صندلً كنار تختش نشست .
شهنام  :نمً خوام فكر كنً خٌلً خشكم اما ...
شقاٌق نگذاشت حرؾ شهنام تمام شود  ،گوشً اش را به او داد  :تا هر وقت فكر كردي الزمه پٌشت
باشه
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شهنام بلند شد كه از اتاق خارج شود  :پاشو ٌه آبً به صورتت بزن  ،االن مامان مٌاد .
شقاٌق از جا بلند شد  ،روي نوك پا اٌستاد تا گونه ي شهنام را ببوسد  ،اما شهنام زودتر موهاٌش را
بوسٌد  .از اتاق كه بٌرون رفت انگار چٌزي ٌادش آمده باشد به سمت شقاٌق برگشت و گفت  :راستً من
به شهاب چٌزي نگفتم  ...تو هم الزم نٌست چٌزي بگً
شقاٌق لبخندي زد و گفت  :خٌلً دوستت دارم شهنام
***
فرهاد  :سالم مرٌم خانم
مرٌم  :سالم حالتون خوبه ؟
فرهاد  :ممنون  ،شما چطورين ؟
سحر  :بسه هر چً تعارؾ تٌكه پاره كردٌن  ،فرهاد مً دونً االن كالس ما كجاست ؟
فرهاد خندٌد و سری تکان داد  :نه بابا  ،من از كجا بدونم  ،فقط سرٌع برٌن كه اگه خداي نكرده با استاد
حكٌمً كالس داشته باشٌن ِ ...ا مجتبً هم رسٌد  ،من دٌگه برم تو جمع بچه ها
سحر  :باشه برو  ،خدافظ
فرهاد كه رفت  ،سحر سقلمه اي به مرٌم زد و گفت  :اٌن پسره رو مً بٌنً ؟ مخ دانشگاست به خدا
مرٌم  :هر چً مً خواد باشه  ،اٌن چه قٌافه اٌه كه مٌاد دانشگاه ؟ ٌه پسر باٌد به قٌافه اش برسه
سحر دست به کمر اٌستاد :واي مامانم اٌنا  ،من كه نگفتم اومده خواستگارٌت كه اٌن طوري حرؾ مً
زنً
مرٌم  :حاال هر چً  ...واي سحر مً ترسم روز اولً دٌر برسٌم  ،بدوووووووووو
سحر  :راست مٌگً ها
....
سحر پوفی کشٌد  :اٌنم از روز اول دانشگاه  ،باالخره تموم شد
مرٌم  :برو دنبال فرهاد جونت  ،در نره
سحر با لبخند گفت  :خٌالت راحت  ،مثل كفتر جلد مً مونه  ،هر جا بره آخرش سر و كله اش پٌدا مٌشه
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مرٌم به فرهاد كه از دور مً آمد اشاره اي كرد و گفت  :مثل اٌنكه بٌراهم نمٌگً
سحر چشمكً به مرٌم زد و گفت  :نٌگا  ،خواستگارت هم باهاشه
مرٌم با حرص گفت  :خفه شو سحر  ...اگه ٌه بار دٌگه اٌن بچه م ثبت رو به من بچسبونً من مً دونم و
تو ها
فرهاد  :سالم عرض شد
مرٌم و سحر با هم گفتند  :سالم
فرهاد  :اٌنم مجتبً  ،گفتم چون ممكنه زٌاد ببٌنٌنش معرفً كنم
مجتبً هم زٌر لب و آرام سالم كرد  ،آنقدر آرام كه به زور مٌشد شنٌد .
مرٌم و سحر جواب سالم او را هم دادند .
فرهاد  :اٌن سحره  ،دخترعموي من و اٌشونم مرٌم خانم دوست سحر
مجتبً لبخندي زدو گفت  :اٌن سحر خانم همون ...
ضربه اي كه فرهاد به پهلوي مجتبً زد باعث شد بقٌه ي حرفش را بخورد  .مرٌم نتوانست خنده اش را
مخفً كند  ،لبخندي زد و از آن ها خداحافظً كرد تا به خوابگاه برود .
موباٌلش زنگ زد  ،باز هم نٌما بود  ،از وقتً شقاٌق همه چٌز را تمام كرده بود  ،نٌما امان مرٌم را
برٌده بود .
مرٌم  :سالم
نٌما  :سالم  ،بهش گفتً ؟
مرٌم  :بله گفتم اما بازم مثل همٌشه چٌزي نگفت
نٌما  :اي بابا  ،من كه مً دونم تو همه چٌزو مٌدونً  ،واسه چي نمٌگً چرا دٌگه نمً خواد با من باشه
؟
مرٌم  :ببخشٌدا اما تا همٌن جاشم خٌلً بهتون لطؾ كردم  ،شقاٌق دٌروز مً خواست كله ي منو بكنه
نٌما درمانده گفت  :آخه چرا ٌه دفعه اٌن طوري شد ؟ ٌعنً من نباٌد بدونم دلٌلش چٌه ؟
مرٌم  :اگه باٌد مً دونستٌن كه شقاٌق گفته بود
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نٌما می دانست نمی تواند از زٌر زبان مرٌم حرؾ بکشد  :مثل اٌنكه از تو آبً گرم نمٌشه
مرٌم  :اٌن ٌعنً ممنونم نه ؟
نٌما  :آره تقرٌبا  ،خدافظ
مرٌم  :خدافظ
فرشته کنار مرٌم روی تخت نشست  :بازم نٌما بود ؟
مرٌم گوشً را بر رو ي تختش پرت كرد و گفت  :آره خودش بود
فرشته با کنجکاوی به مرٌم نگاه کرد  :حاال تو واقعا نمً دونً دوستت چش شده ؟
مرٌم  :چرا مً دونم اما خوب شقاٌق قسمم داده ك نگم
فرشته  :مرٌم حاال كه فقط خودمون دو تاٌٌم ٌه چٌزي بپرسم راستش رو مٌگً ؟
مرٌم  :تا چً باشه
فرشته با کنجکاوی به مرٌم نگاه کرد  :شهاب كٌه ؟
مرٌم از اٌنکه فرشته شهاب را می شناسد متعجب بود  :چطور ؟
فرشته  :دٌشب تو خواب چند بار اسمش رو صدا مٌزدي
مرٌم به پٌشانً اش زد و گفت  :اه  ...بازم
به سمت دستشوًٌ رفت  ،آبً به صورتش رٌخت و در آٌنه به خودش خٌره شد  :تو كً مً خواي آدم
بشً ؟ اون االن شوهر خواهرته  ،مً فهمً ؟ دختره ي نفهم تو كه دوستش داشتً واسه چً خودت شدي
واسطه ي بٌن اون دو تا  ...بازي رو تمومش كن دٌگه
از دستشوًٌ كه بٌرون آمد ٌكراست به سمت تختش رفت و بر روي آن دراز كشٌد .
فرشته ٌ :ادت باشه كه نگفتً
مرٌم  :تو رو خدا بً خٌال شو  ،شاٌد ٌه وقتي بهت گفتم
فرشته از روي تخت پاٌٌن پرٌد و گفت  :من كه آخرش مً فهمم حاال هم پاشو موباٌلت رو جواب بده
مرٌم  :مثل اٌنكه تو و نٌما قرار نٌست منو ول كنٌن نه ؟ از اون طرؾ اون مٌگه شقاٌق چش شده از اٌن
طرؾ تو مٌگً بهش نگم چً شده  ،خداااا من آخرش دٌوونه نشم خوبه
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شهنام خندٌد  :وسط حرفات نفس بكشً بد نٌستا
مرٌم  :واي خاك به سرم  .شماٌٌن ؟
شهنام  :با اجازه ي شما
مرٌم حالت طلبکارانه به خود گرفت  :خوب چرا اولش نگفتٌن ؟
شهنام  :خوب نذاشتً من حرؾ بزنم
مرٌم  :خوب حاال با من كاري داشتٌن ؟
شهنام  :مً خواستم بدونم كه نٌما بهت چً گفته ؟
مرٌم ٌ :ه جوراًٌ مٌشه گفت دٌوانه ام كرده
شهنام  :چً مٌگه ؟ مهم اٌنه
مرٌم  :چپ مٌره مٌگه چرا شقاٌق جواب منو نمٌده  ،راست مٌره مٌگه چرا شقاٌق جواب منو نمٌده
شهنام  :اٌن ٌعنً چً ؟
مرٌم ٌ :عنً اٌنكه همش به من زنگ مٌزنه مٌگه شقاٌق چش شده  ...به خدا خسته شدم از بس گفتم نمً
دونم
شهنام ٌ :ه وقت دلٌلش رو بهش نگً ها
مرٌم  :باشه سعً مً كنم
شهنام ٌ :ه خواهش دٌگه هم دارم
مرٌم  :بفرماٌٌن فقط خواهشا مثل اٌن ٌكً سخت نباشه
شهنام  :نه سخت نٌست  ،لطفا شقاٌق نفهمه كه من بهت زنگ زدم  ،باشه ؟
مرٌم  :باشه  ،خدا رو شكر اٌن به سختً اون ٌكً نبود
شهنام  :راستً دانشگاه چطور بود ؟
مرٌم  :اِي بد نبود
شهنام  :چون روز اوله  ،كم كم خوب مٌشه  ،بٌشتر از اٌن وقتت رو نگٌرم  ،خدافظ
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مرٌم  :نه بابا اٌنا چه حرفٌه  .خدافظ
فرشته اگه كسً زنگ زد جواب بده بگو مرٌم گفت دانشگاه خوبه
فرشته لبخندي زد و گفت  :باشه تو بخواب
***
مرٌم  :نمً دونً كه چقدر حوصله ي درس اختصاصً رو ندارم
فرشته  :باور كن منم همٌن طورم اما خوب خوبٌش اٌنه كه با همه ي هم رشته اي هاي خودمون آشنا
مٌشٌم
مرٌم  :آره تنها خوبٌش همٌنه
استاد سمري با آن عٌنک ته استکانی و کت شلوارش که نشان از قدمتش مٌداد وارد کالس شد  :سالم بچه
ها  ،سمري هستم  ،حاال شما پاشٌن خودتون رو معرفً كنٌن تا بعد من در مورد درسمون ٌه توضٌحً
بدم
پسرها به ترتٌب بلند شدند و خودشان را معرفً كردن  :محمد زارعً  ،آرش تدٌن  ،پٌمان شاهً ،
علٌرضا واحدي  ،امٌر عابدي ٌ ،وشٌتا پرشان
استاد ٌ :وشٌتا ؟
ٌوشٌتا  :بله استاد
استاد سمري  :كجاًٌ هست ؟
ٌوشٌتا ٌ :كً از اسامً اٌرانٌه
استاد سمري  :اسم جالبٌه
ٌوشٌتا  :ممنون
استاد سمري  :حاال معنٌش چً هست ؟
ٌوشٌتا  :اسم ٌكً از پهلوان هاي قدٌم اٌرانه
استاد سمري  :خوب نفر بعدي
بچه ها به ترتٌب خودشان را معرفً كردند  ،تقرٌبا  30نفر بودند  .كالس خوبً بود  ،مرٌم برخالؾ
روز قبل از كالس هاٌش خوشش آمد .
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فرشته  :راستً مرٌم دٌروز ٌادم رفت بهت بگم  ،شقاٌق و مهتاب و صدؾ و هدي و شهاب زنگ زدن ،
راستً تو آخرش نگفتً اٌن شهاب كٌه
مرٌم خٌلی عادی گفت  :شوهر خواهرمه
فرشته با تعجب گفت  :شوهر خواهرت ؟؟؟
مرٌم  :اٌنقدر تعجب داشت ؟
فرشته ابروٌش را باال انداخت  :من فكر مً كردم ...
مرٌم کنجکاو نگاهش کرد  :چه فكري مً كردي ؟
فرشته  :هٌچً ولش كن
مجتبی به سمتشان می آمد  ،مرٌم به او نگاه کرد  ،واقعا ٌک پسر چقدر می توانست شلخته باشد ؟
نزدٌکشان شد و سالم کرد .
مرٌم با تعجب به مجتبً نگاه كرد و گفت  :سالم  ،بفرماٌٌن
مجتبً  :فرهاد رو ندٌدٌن ؟
مرٌم با حالتی خاص گفت  :باٌد دٌده باشم ؟
معلوم بود خٌلی از دست فرهاد عصبانی است  :فكر كردم دوباره با سحر جونش رفته بٌرون  ،پسره ي
بً فكر
مرٌم نمً توانست خنده اش را كنترل كند  :بله ؟؟؟
مجتبً انگار به خودش آمده باشد گفت  :هٌچً ببخشٌد
فرشته  :اٌن پسره كً بود ؟
مرٌم ٌ :ه دٌوانه ي دٌگه  ،دوست پسرعموي سحر
فرشته  :چقدر شما پٌچٌده اٌن
مرٌم  :هنوز كجاشو دٌدي
بای به نٌما جواب مٌداد ؟ چند روزی بود که هنگامی که تنها بود به خانه
شقاٌق سرگردان مانده بود ٌعنی د
شان زنگ مٌزد  .ؼرق در فکر بود  ،دوست نداشت اعتمادی که شهنام به او کرده بود را خدشه دار کند
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اما  ...دلتنگ نٌما بود  .دلش برای او شور مٌزد  ...حق با مرٌم بود  ،شهنام از نٌما خٌلی خٌلی مهم تر
بود .
شهاب خواب آلود گفت  :چرا تلفن رو جواب نمٌدی ؟
شقاٌق  :حوصله ندارم  ،خودت جواب بده
شهاب  :بلند شو دٌگه سرم رفت انقدر زنگ زد
شقاٌق با بی حوصلگی از روی کاناپه بلند شد و به سمت تلفن رفت  :سالم بفرماٌٌن
نٌما  :سالم  ،تو خوبی ؟؟؟ معلوم هست چه مرگته ؟ چرا جوابم رو نمٌدی ؟
شقاٌق  :بله ممنون  ،االن بٌدارش می کنم گوشی
نٌما  :چی مٌگی ؟ جواب من رو بده
شقاٌق گوشی تلفن را با فاصله از خودش گرفت و گفت  :شهاب  ،تلفن رو بردار
نٌما از رفتار شقاٌق سر در نمی آورد  ،چه دلٌلی برای اٌن همه بی تفاوتی داشت ؟ شاٌد حق با شقاٌق بود
 ،آن ها قرار گذاشته بودند که دوستی شان ٌک دوستی ساده باشد  ،چرا اٌن بار تمام شدن ٌک دوستی
ساده انقدر نٌما را آزرده بود ؟!
×××
مهشٌد  :شما ها نمی خواٌن با هم آشنا بشٌد ؟ بابا دلم پوسٌد انقدر نشستٌم و به در و دٌوار نگاه کردٌم
فرشته روی تختش دراز کشٌده بود  :تو رو خدا ولمون کن  ،حسش نٌست
مهدٌه  :پاشو دٌگه  ،نترس اگه داداش داشتی قول مٌدٌم ازت ندزدٌمش
کوثر به سمت ٌخچال رفت تا چٌزی برای خوردن پٌدا کند ٌ :کی اٌن مرٌم رو بٌدار کنه
فرشته  :بابا اون بٌچاره رو بی خٌال بشٌن  ،خوابٌده گناه داره  ...نمی خواد بٌدارش کنٌن
کوثر  :تو خودت بپر پاٌٌن
فرشته  :خوب حاال چی باٌد بگٌم ؟؟؟
مهشٌد  :من شروع می کنم  ...مهشٌد نٌازی  ،سال اول مهندسی صناٌع  17 ،تٌر چشم به جهان گشودم ،
تا حاال عاشق نشدم  ،اما از ٌکی خوشم مٌاد که اسمش حمٌده  ...آهان ٌادم رفت تک فرزندم و بچه آبادانم
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کوثر  :بسم هللا الرحمن الرحٌم  ،اٌنجانب کوثر مؤتمن سال اول برق ٌ .ه نامزد دارم
مهدٌه انگشتش را باال آورد و مظلومانه گفت  :فقط ٌه دونه ؟؟؟
کوثر  :برو گمشو  ،اگه گذاشتی من حرؾ بزنم  ،اسمش کسراست  .خٌلی هم دوستش دارم  ،اٌشاال بعد
از اٌنکه درسم تموم شد مٌرٌم سر خونه زندگٌمون  ...دٌگه چی ؟ آهان ٌه خواهر کوچٌک تر از خودم
دارم اسمش کٌمٌاست  .اهل بوشهرم  ،متولد  27دی
مرٌم با چشمان خواب آلود بالش را از روی سرش برداشت و گفت  :چی کار می کنٌن ؟
مهدٌه دست مرٌم را کشٌد و گفت  :اٌنجا مراسم معارفه گرفتٌم  ،زود تند سرٌع خودت رو معرفی کن
مرٌم دستی به موهاٌش کشٌد و گفت  :چی بگم ؟؟؟
مهدٌه  :خوب بذار من بگم بعد نوبت توئه بعدم فرشته  ...مهدٌه صابر  ،سال اول  ... ITحالم از هر چی
پسره بهم می خوره  ،نه عاشق شدم نه قراره عاشق بشم  ،اما خوب ٌکی بٌاد خواستگاری روش فکر می
کنم  .تولدم هم  3اسفنده  ،کادو ٌادتون نره
لبخندی زد و ادامه داد  3 :تا خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم که همشون ازدواج کردن ٌ ،زدٌم ...
همٌن دٌگه  ...حاال نوبت توئه مرٌم
فرشته  :تو چرا لهجه نداری پس ؟
مهدٌه  :دٌگه دٌگه ...
با لهجه گفت  :همه جا خو َنمِشه لهجه بٌگٌرم
همه براٌش دست زدند و او هم تعظٌمی کرد و با دست به مرٌم اشاره کرد که شروع کند .
مرٌم که هنوز خواب بود شروع کرد  :مرٌم شاٌق  ،سال اول مکانٌک  ،تهرانی ٌ ،ه خواهر بزرگتر دارم
 28 ،مرداد
ن؟
مهشٌد  :نه دٌگه نشد  ،تو واسه چی نمٌگی کسی تو زندگٌت هست ٌا ه
مرٌم  :مگه به حال شما فرقی هم می کنه ؟ نکنه واسم شوهر گٌر آوردٌن ؟
مهشٌد  :نه بابا کو شوهر ؟ بگو دٌگه
مرٌم لبخندی زد و گفت  :نه کسی تو زندگٌم نٌست
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فرشته با حالتی مرموز به مرٌم نگاه کرد و گفت  :فرشته چمنی  ،سال اول مکانٌک ٌ ،ه داداش دو قلو
دارم  ،اسمش فرشاده  ...کسی تو زندگٌم نٌست
مرٌم با هٌجان گفت  :خٌلی جالبه که داداش دو قلو داری  ،من همٌشه دوست داشتم ٌه قل داشتم
فرشته  :آره واقعا فرشاد خٌلی ماهه
مهدٌه دستی به سر و صورتش کشٌد و گفت  :ببٌن فرشته جون حاال درسته من گفتم از پسرا خوشم نمٌاد
اما خوب داداش تو که قضٌه اش فرق می کنه
فرشته  :نه بابا داداش من به درد تو نمی خوره  ،اون از تو کوچٌکتره
مهشٌد  :بی خٌال اٌنا که مهم نٌست
کوثر  :مهم تفاهمه
فرشته  :خوب داداش منو به حراج گذاشتٌنا  ،فرشاد قصد ازدواج نداره
×××
مرٌم  :چٌه کبکت خروس می خونه ؟؟؟
سحر  :به نظرت من چه تؽٌٌری کردم ؟
مرٌم  :می دونی که نمی فهمم پس زود بگو چی شده
سحر با دست هاٌش ور می رفت و چٌزی نمی گفت  ،مرٌم هم با چشمانی متعجب او را نگاه می کرد ،
هٌچ وقت سحر را اٌن گونه هٌجان زده و خجالت زده ندٌده بود .
فرشته  :به سالم سحر جون  ،مبارک باشه  ،فرهاد دٌگه نه ؟؟؟
مرٌم  :چی مبارک باشه ؟
سحر پس گردنی ای به مرٌم زد  :خاک تو سر احمقت کنن  ،اٌن همه وقت با دستام واست عشوه اومدم
حلقه رو ندٌدی
مرٌم جٌػ خفٌفی کشٌد سحر را در آؼوش گرفت  :نمی دونی چقدر خوشحالم
ناگهان جدی شد و گفت  :می دونی فرشته من ٌه دوست داشتم دوران دبٌرستان  ،از پسرعموش بدش
مٌومد  ،اٌن پسرعموش بنده خدا هم انقدر بچه خوبی بود اما اٌن دختره نمی دونی که هر روز واسه ما ادا
در می آورد که من ازش بدم مٌاد  ...حالم ازش بهم می خوره
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فرشته  :مگه نشنٌدی مٌگن تنفر عشق مٌاره ؟ همٌنه دٌگه
سحر  :حاال شما هی منو اذٌت کنٌن  ،ببٌنم حاال داستان ما هم کلٌشه است مثل مهتاب و شهاب ؟
فرشته تا اسم شهاب را شنٌد  ،حواسش را جمع کرد  ،خٌلی دوست داشت بداند اٌن شهاب کٌست که مرٌم
کابوسش را می بٌند و چه اتفاقی بٌن آن ها افتاده
مرٌم  :اونا داستانشون کلٌشه بود شما هم مثل اٌن فٌلم های اٌرونی درپٌت
سحر :می بٌنی به خدا  ،زندگی آدما رو تحلٌل می کنه  ،خٌلی دوست دارم داستان عشقی خود تو رو ببٌنم
خانوم
مرٌم  :من هٌچ وقت قرار نٌست داستان عشقی داشته باشم خٌالت راحت راحت
فرشته لبخند تلخی زد و گفت  :خٌلی هم مطمئن نباش  ،خٌلی ها از اٌن ادعاها داشتن
عطٌه نگاه بی رمقش رو بهم انداخت و گفت  :اٌنو گذاشته بدمش به تو
 :من ؟؟؟
عطٌه  :نمی دونم واسه چٌه  ،اما بخونٌش بد نٌست
 :تو خودت خوندٌش ؟
خٌلی معمولی گفت  :نه  ...اگه می خواست بخونمش که می دادش به من.
اما نمی دونم چرا من حس کردم طعنه تو حرفش بود

لبخندی زدم و گفتم  :خٌلی امانت داری  ،من بودم می خوندمش
عطٌه  :ازش ٌاد گرفتم هٌچ وقت از اٌن کارا نکنم
به نظرم هنوزم طعنه تو صداش بود  :چقدر حرؾ گوش کن !!!
(( می دونم که االن که دارم اٌنا رو می نوٌسم  ،خٌلی ازت فاصله دارم  ،واسه همٌنه که راحت می
نوٌسم  ،آره حق با تو بود  ،من خٌلی بی عرضه بودم  ،نهاٌت عرضه ی من همٌن بود  ،اٌنکه بعد از
چند سال ٌه چند خطی بنوٌسم اونم وقتی مطمئنم که دٌگه نمی بٌنمت ...
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حق با تو بود  ،من مثبت بودم  ،اونقدر مثبت که هٌچ وقت نتونستم باهات اون طوری که می خوام حرؾ
بزنم  ،اونقدر مثبت که هٌچ وقت نتونستم چشمات رو از نزدٌک ببٌنم  ،اون قدر مثبت که هٌچ وقت
نتونستم بفهمم چشمات چه رنگٌه ...
حق با تو بود  ،من بچه ننه بودم  ،اونقدر بچه ننه که نتونستم برای ٌه بارم که شده تو زندگٌم تو روی
مادرم واٌسم  ...حتی وقتی که می خواست برام شرٌک زندگٌم رو انتخاب کنه
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دٌدن ٌه گناه بود
دلم از گناه نترسٌد
که وجودت چون پناه بود
امٌدوارم به بهترٌن ها که الٌقش هستی برسی
خوشبخت باشی ))
حق با فرشته بود  ،لبخند تلخ اون روزش خٌلی معنی ها پشت خودش داشت  ،اما من نفهمٌدم  .کاش
ه مون موقع فهمٌده بودم که همه ی زندگی ادعاهای پوچ و بٌخود نٌست  ،من گرفتار چٌزاٌی شدم که
خودم پسشون زدم ...
فرهاد رو دٌدم که دوون دوون به سمتمون مٌومد  :رفت ؟
عطٌه  :بعٌد می دونم دٌگه برگرده
فرشته که همراهم اومده بود تا تنها نباشم گفت  :بهتون قول مٌدم بر میگرده
سرم رو انداختم پاٌٌن و به سمت در خروجی رفتم  ،حوصله هٌچ کس رو نداشتم  ،سرم رو گذاشتم رو
فرمون ماشٌن و گرٌه کردم  ،خودم رو خالی کردم  ،انقدر  ...به اندازه ی تمام وقت هاٌی که با خودم لج
کردم  ...چشمام سٌاهی می رفت  ،دٌگه هٌچی نفهمٌدم .
وقتً چشمام رو باز كردم  ،فرهاد و سحر كنارم بودن .
سحر  :بهتري ؟
لبخند تلخً زدم و گفتم  :نمً دونم
با دٌدن فضاي بٌمارستان با اخم به سحر نگاه كردم و گفتم  :واسه چً منو آوردٌن اٌنجا ؟؟؟
عرفان  :اگه فرهاد و سحر خانم شما رو بٌارن اٌنجا خانوووووم
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 :مٌشه برم دٌگه ؟ من كه خوبم
عرفان  :نه خٌر  ،باٌد سرمت تموم بشه  ،بعدش هم شما اٌنجا مً مونً  ،من باهات كار دارم
حوصله ی اونو االن نداشتم  ،شاٌد روی نگاه کردن بهش رو نداشتم  :بعدا همه چٌز رو برات مٌگم ،
االن بذار برم خونه  ،اصال حوصله اٌنجا رو ندارم
خودم اصال از حرفی که زدم مطمئن نبودم ٌعنی من می تونستم همه چٌز رو بهش بگم ؟
عرفان مثل همٌشه سر حرؾ خودش بود  :بٌخود اصرار نكن  ،تا سرمت تموم نشه هٌچ جا نمٌري
سحر  :پس ما دٌگه مٌرٌم كاري نداري ؟
 :نه عزٌزم خٌلً ممنون  ،آقا فرهاد شما هم ببخشٌد زحمت شدم واستون

ٌوشٌتا  :سالم خانم چمنً  ،مً تونم جزوه تون رو قرض بگٌرم
فرشته لبخندي زد و گفت  :شرمنده من قول جزوه ي امروز رو به ٌكً دٌگه دادم
اٌن را گفت و با چشم به مرٌم اشاره كرد كه در حال صحبت بود .
ٌوشٌتا با اخم گفت به هر حال ممنون خانم چمنً
فرشته خواست جوابش را بدهد اما فامٌل ٌوشٌتا را به خاطر نمً آورد  :اگه خواسته باشٌن فردا مً تونم
جزوه رو بهتون بدم
مکثی کرد و گفت  :آقاي ٌوشٌتا
ٌوشٌتا به زور لبخندش را جمع كرد و گفت  :پرشان هستم
فرشته قرمز شده بود  ،دٌگر نتوانست جواب ٌوشٌتا را بدهد  ،او هم به راحتً گفت  :خداحافظ خانم
فرشته
در خوابگاه نشسته بودند و می گفتند و می خندٌدند  ،خٌلی زود با هم صمٌمی شده بودند .
مهدٌه جعبه ی باقلوا را باز کرد و گفت  :بفرماٌٌن بخورٌن بگٌن اٌشاال عروسٌت
مهشٌد  :می بٌنی تو رو خدا ٌه ماه شده که مٌرٌم دانشگاه اما هنوز هٌچ کی پٌدا نشده بٌاد ازمون جزوه
بگٌره
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فرشته لبخندی زد و گفت  :اما امروز ٌکی اومد از من جزوه بگٌره
مرٌم  :تو کی از پٌش من رفتی که ٌکی اومده ازت جزوه بگٌره ؟
مهدٌه دستانش را بهم کوبٌد  :به اٌن اعتماد نکن مرٌم  ،چشم به هم زدی می بٌنی از دست رفت
فرشته در حالٌکه با دستش قصد ساکت کردن دوستانش را داشت گفت  :می ذازٌد بقٌه اش رو بگم ٌا نه ؟
ٌه سوتی دادم  ...نگو و نپرس
مرٌم  :بگو ببٌنم چی کار کردی  ،اصال کی اومده بود جزوه بگٌره
فرشته ٌ :وشٌتا
مهدٌه گنگ گفت  :چی چی تا ؟
فرشته خندٌد ٌ :و  ...شی  ..تا
مهدٌه  :حاال اٌن ٌعنی چی ؟ می بٌنی به خدا مردم چه اسماٌی رو بچه هاشون مٌذارن ؟
مرٌم حالت تدافعی به خودش گرفت  :مگه چشه ؟ اسم به اٌن قشنگی
مهشٌد  :پسره زرتشتٌه ؟
فرشته با کنجکاوی پرسٌد  :چطور ؟
مهشٌد  :آخه ما ٌه همساٌه دارٌم اسمش پسرش ٌوشٌتاس  ،زرتشتٌن
مرٌم  :به ما چه ربطی داره ؟ تو به مردم چی کار داری بذار سوتٌشو بگه
فرشته انگار به خود آمده باشد ادامه داد  :اومد پٌش من گفت ببخشٌد خانوم چمنی جزوه دارٌن منم گفتم
قولش رو به ٌکی دٌگه دادم اونم تشکر کرد  ،می خواستم بگم اگه خواسته باشه فردا می تونم بهش جزوه
رو بدم بهش گفتم آقای ٌوشٌتا آخه فامٌلش رو ٌادم نمٌومد
همه دلشان را گرفته بودند و می خندٌدند که مرٌم گفت  :اون چٌزی نگفت ؟
فرشته انگار چٌزی ٌادش آمده باشد گفت  :چرا  ...پسره ی پررو برگشت گفت خدافظ خانم فرشته
مهدٌه همانطور که می خندٌد گفت  :حقته با تو باٌد اٌن جوری رفتار کنن
مهشٌد چشمکی به فرشته زد و گفت  :حاال بگو ببٌنم قول جزوه رو به کی داده بودی کلک ؟
فرشته قٌافه ی حق به جانبی گرفت و گفت  :به همٌن مرٌم خودمون
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مهدٌه به مرٌم پس گردنی زد و گفت  :تو خجالت نمی کشی جلوی مزدوج شدن بچه مردم رو می گٌری
؟ االن اگه پس فردا رو دست مامان و باباش موند من به شخصه مٌام ٌقه تو رو می گٌرم
مرٌم دست هاٌش را باال برد و گفت  :فرشته منو ببخش که باعث ترشٌدگٌت شدم
فرشته  :اگه قول بدی دفعه آخرت باشه  ،قبوله
مهشٌد ٌ :ادتون باشه اٌن ٌوشٌتا رو به من و مهدٌه هم نشون بدٌن ببٌنم چه تٌکه ای هست
ری سرتره
مرٌم با لبخند به فرشته نگاه کرد و گفت  :خٌلی از ؾ
مهدٌه  :پس دٌگه حتما همٌن فردا باٌد ببٌنٌمش
***
مرٌم  :سالم  ،حالتون خوبه ؟
مرٌم با خوشروٌی به مجتبی سالم کرد و او هم زٌرلبی جوابش را داد .
سحر  :شما اٌنجا چی کار می کنٌن ؟
فرهاد دست هاٌش را به کمر زد و گفت  :ببخشٌدا من باٌد از خانم بپرسم واسه چی اومدٌن کافی شاپ
سحر  :بله بله ؟ چشم دلم روشن  ،همٌنم مونده بود واسه من شاخ بشی
مرٌم با لبخند به دعوای آن دو نگاه می کرد  ،لحظه ای نگاهش روی مجتبی ثابت ماند مثل همٌشه شلخته
بود  ،اما اٌن لباس آبی خٌلی به او می آ مد  .با لبخند به او نگاه می کرد  ،هر دو از تالقی نگاه هاٌشان
خجالت کشٌدند و سرشان را پاٌٌن انداختند .
سحر دست مرٌم را کشٌد و گفت  :بٌا برٌم مرٌم
مرٌم متعجب اٌستاده بود .
سحر  :چته ؟ مٌگم بٌا برٌم
مرٌم  :تو حالت خوبه ؟ بشٌنٌن همٌن جا با هم حرفاتون رو بزنٌن  ،ما مٌرٌم
به مجتبی نگاه کرد که مشؽول خواندن دفتری بود که در دستش بود  :مگه نه آقای ...
ٌاد حرؾ فرشته افتاد  ،او فقط اسم مجتبی را می دانست ٌعنی باٌد چه کار می کرد ؟
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محتبی که تازه منظور مرٌم را فهمٌده بود گفت  :بله بله  ،فرهاد من مٌرم خوابگاه  ،فردا در موردش
حرؾ می زنٌم االن کار مهمتری داری
م رٌم و مجتبی از سحر و فرهاد خدافظی کردند و رفتند  .وقتی از کافی شاپ بٌرون آمدند مجتبی اول
برای مرٌم تاکسی گرفت و بعد خودش به سمت خوابگاه راه افتاد  ،با خودش گفت ٌ :ادم باشه اٌن بار
فامٌلم رو بهش بگم
×××
فرشته طلبکارانه رو به سحر گفت  :حاال کی جشن می گٌرٌن سحر جون ؟ به خدا دلم لک زده واسه ٌه
جشن درست درمون
سحر  :بٌخود دلتو صابون نزن  ،ما آقامون دانشجو هستن پول ندارن که
مرٌم  :جدی جشن نامزدی نمی گٌرٌن ؟
سحر  :فرهادم گفت اما بابام مٌگه شما دٌگه جشن گرفتنون واسه چٌه ؟ از بچگی کنار هم بودٌن
فرشته دست بردار نبود  :من اٌنا سرم نمٌشه  ،باٌد واسه ما حداقل جشن بگٌری
فرهاد به همه سالم کرد  :من تو ماشٌن منتظرم سحر
بعد از اٌنکه فرهاد رفت فرشته گفت  :اٌن پسره مجتبی اشانتٌون فرهاده ؟ چرا همش باهاشه ؟
مرٌم  :راست مٌگه  ،من همش با هم دٌدمشون
ت اٌن پسره چی دٌده که همٌشه باهاشه  ،خٌلی ازش تعرٌؾ می کنه
سحر  :من که نمی دونم فرهاد و
مرٌم خندٌد  :مشخصه خٌلی هم تعرٌفٌه
سحر  :اٌن جوری نگاه نکن  ،نفر اول رشتشونه
مرٌم و فرشته هر دو گفتند  :نه بابا
سحر خندٌد و گفت  :آره بابا  ،در ضمن در مورد جشن هم خبرتون می کنم  ،امشب بی کارٌن ؟
فرشته  :چطور ؟
سحر  :که برٌم بٌرون دٌگه  ،برٌم خوش باشٌم
فرشته  :به شرطی که فرهادم دوستاشو بٌاره
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مرٌم ٌ :ه ذره مراعات کنی بد نٌستا  ،سحر برو اون بٌچاره خٌلی وقته منتظرته
فرشته نگاهی به کنار باؼچه انداخت و گفت  :اون دفتر واسه کدوم بدبختٌه ؟
مرٌم به دفتری که فرشته گفت نگاهی کرد و گفت  :من می دونم  ،مال مجتباست
فرشته  :بٌا پٌداش کنٌم  ،اگه االن بهش ندٌم مٌره تا بعد از تعطٌلی ها
مرٌم دفتر را برداشت و گفت  :اون ٌارو که داره مٌره مجتباست ؟
اٌن را گفت و به سرعت رفت تا دفتر را به او بدهد  ،اما مجتبی انگار قصد اٌستادن نداشت به سرعت
دور می شد  ،مرٌم با صدای نسبتا بلندی گفت آقا مجتبی  ...اما باز هم مجتبی نشنٌد  ،باالخره انقدر او را
صدا زد که برگشت و او را دٌد  ،مرٌم در حالٌکه نفس نفس مٌزد گفت  :فکر کنم اٌن دفتر شما باشه ،
کنار باؼچه انداخته بودٌنش  ،خواستم بعد از تعطٌلی ها بهتون بدم اما فکر کردم شاٌد کارش داشته باشٌن
مجتبی با عصبانٌت به پسرهای اطراؾ که به او می خندٌدند نگاه کرد و با لحن سردی گفت  :خادم هستم
خانم
اٌن را گفت و به سرعت ناپدٌد شد و مرٌم را در شوک به جا گذاشت  ،فرشته خودش را به او رساند و
گفت  :چی شد ؟ چرا اٌن شکلی شدی ؟
مرٌم با لحنی عصبی گفت  :پسره ی نفهم  ،اٌن به جای تشکرش بود و سعی کرد ادای مجتبی را در
بٌاورد  :خادم هستم
فرشته در حالٌکه بلند می خندٌد گفت  :من مٌگم از اٌن پسره مثبت بدم مٌاد مٌگی چرا مٌگم حاال بٌا برٌم
کالس شروع شد
تمدن  :استاد بسه دٌگه ٌ ،ه خورده هم بٌاٌن در مورد امروز حرؾ بزنٌم
استاد با تعجب گفت  :در مورد امروز !!!
ساالری  :بله استاد امروز دربٌه دٌگه  ،حاال شما آبی هستٌن ٌا قرمز
استاد  :استقاللی دو آتٌشه
ٌوشٌتا  :استاد من از آدم با کماالتی مثل شما انتظار نداشتم استقاللی باشٌن
صدای بچه های کالس بلند شد .
ٌوشٌتا با خنده به سمت دخترانه ی کالس اشاره کرد  :استاد بهتر نٌست بذارٌن خانما برن بعد تخصصی
بحث کنٌم
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فرشته با عصبانٌت در چشمان ٌوشٌتا زل زد  :ببخشٌدا آقای پرشان  ،بهتر بود می گفتٌن پرسپولٌسی ها
برن بٌرون تا بتونٌم در مورد فوتبال بحث تخصصی بکنٌم
صدای دست دانشجوهای استقاللی به هوا بلند شد ٌ .وشٌتا هم که جواب دندان شکنی گرفته بود دست
هاٌش را به عالمت تسلٌم باال گرفت و گفت  :من شرمنده ام  ...اما خوب قول بدٌن امروز که باز  6تاٌی
شدٌن گرٌه نکنٌن
فرشته لبش را به دندان گرفت و خواست حرفی بزند که استاد گفت  :ببٌن پرشان تو که هٌچ من که جای
بابای تو هستم هم چٌزی از اون بازی ٌادم نمٌاد  ،حاال تو فخرش رو به امثال من استقاللی می فروشی ؟
ٌوشٌتا با طعنه گفت  :استاد من که چٌزی نمٌگم
ک چون از رنگ قرمز خون می
با سر به سمت فرشته اشاره کرد  :روی سخنم با خانمای استقاللٌه ه
ترسٌدن استقاللی شدن
با تمام شدن کالس فرشته نتوانست جواب ٌوشٌتا را بدهد  ،اما فرشته باٌد جواب او را می داد اگر چٌزی
نمی گفت تا شب خودش را سرزنش می کرد  .دست مرٌم را کشٌد و او را همراه خودش برد .
مرٌم  :چی کار می کنی ؟
فرشته با عصبانٌت گفت  :من باٌد جواب اٌن بچه پررو رو بدم
مرٌم  :ول کن فرشته شر مٌشه برات
فرشته  :نترش شر نمٌشه  ...ببخشٌد آقای پرشان می خواستم بهتون بگم ما دخترا به جای نگاه کردن به
دخترای مردم چشمامون رو باز کردٌم و به آسمون باالی سرمون نگاه کردٌم اون موقع فهمٌدٌم رنگ آبی
عجب عظمتی داره
ٌوشٌتا که از اٌن همه جسارت فرشته متعجب بود گفت  :ببخشٌد خانم چمنی می تونم شماره تون رو داشته
باشم ؟
فرشته گامی به عقب برداشت و با تعجب گفت  :بله ؟
ک
ٌوشٌتا بلند خندٌد و گفت  :می خوام وقتی باختٌن بهتون تسلٌت بگم  ،در ضمن برای جواب دادن ه
نٌازی به لشکر کشی نبود
با چشم به مرٌم اشاره کرد که ساکت کنار فرشته اٌستاده بود .
فرشته نمی خواست جلوی او کم بٌاورد  :اتفاقا منم خوشحال مٌشم شماره تون رو داشته باشم  ،فقط قول
بدٌن اگه باختٌن زٌرش نزنٌن و جواب بدٌن
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***
مرٌم  :نه دٌگه سحر جون اصرار نکن  ،من نمٌام
فرشته گوشی را از دست مرٌم قاپٌد و گفت  :من مٌارمش خٌالت راحت
سحر  :دستت درد نکنه  ،پس من ساعت  8منتظرتونم
...
فرشته بٌرون رستوران اٌستاد  ،به مرٌم نگاه کرد  :چطوره ؟ قٌافم خوبه ؟
مرٌم خندٌد  :ببٌنم مگه اون تو خبرٌه ؟ از وقتی از خوابگاه اومدٌم بٌرون  1000بار پرسٌدی که قٌافت
خوبه ٌا نه
فرشته اخم کرد  :همه که مثل تو نٌستن اصال واسه شون مهم نباشه  ،می خوام ببٌنم خوب شدم ٌا نه
مرٌم برای بار هزارم به فرشته که حاال با فاصله از او اٌستاده بود نگاه کرد  ،مانتوی سفٌد که تقرٌبا تا
سر زانوٌش بود و قد بلندش را به خوبی نشان مٌداد  ،شلوار لی تفنگی مشکی اش هم با شال مشکی اش
ست شده بود  ،آراٌش ملٌح صورتش هم جذاب ترش کرده بود .
فرهاد با خوشروٌی از مرٌم و فرشته استقبال کرد  ،مرٌم فکر کرد چقدر کت و شلوار مشکی اش خٌلی
به رنگ چشم ها و پوست سفٌد صورتش می آٌد  .با دیدن مجتبی نا خودآگاه ابروهای مرٌم در هم گره
خوردند  ،سعی کرد عادی برخورد کند اما رفتار صبحش باعث شده بود مرٌم بی اندازه از او متنفر باشد
 . .به همه سالم کرد به جز او  ...منتظر بود آن شب بگذرد و به خانه برگردد دلش برای همه خٌلی تنگ
شده بود  ،دو ماهی بود که خانواده اش را ندٌده بود .
مهمانی باالخره تمام شد اما به مرٌم اصال خوش نگذشت  ،نمی دانست شاٌد به سحر حسودی اش مٌشد
شاٌد هم حضور مجتبی معذبش کرده بود .
فرشته  :خوب دٌگه سحر جون من و مرٌم برٌم که بلٌط دارٌم از فرهاد هم خودت خدافظی کن سرش به
دوستاش گرمه
سحر  :قربونت برم  ،زحمت کشٌدٌن که اومدٌن
مرٌم لبخند زد  :اٌشاال به پای هم پٌر بشٌن  ،پسر خوبٌه قدرشو بدون
سحر  :فقط منتظر بودم تو بگی
فرشته در حالٌکه به ساعتش نگاه می کرد گفت  :مرٌم به اتوبوس نمی رسٌما
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ظ
مرٌم  :راست مٌگه سحر  ،اٌشاال چند روزه دٌگه می بٌنمت  ،خداؾ
مرٌم و فرشته به سمت در ورودی می رفتند که صدای مجتبی متوقفشان کرد  :مرٌم خانم  ...مرٌم خانم
لطفا ٌه لحظه
مرٌم با عصبانٌت به سمت مجتبی برگشت وگفت  :شاٌق هستم
22
مجتبی لبخند زد و گفت  :راستش حق دارٌن  ،من می خواستم بابت رفتار صبحم معذرت بخوام
مرٌم نمی دانست چه بگوٌد  ،اصال انتظار معذرت خواهی مجتبی را نداشت  .چٌزی نگفت که مجتبی
ادامه داد  :ببخشٌد من باٌد برم
دستش را به سٌنه گذاشت و کمی خم شد  :من بازم به خاطر رفتار صبحم معذرت می خوام
مرٌم لبخندی به نشانه ی ادب زد و گفت  :خواهش می کنم
بعد از رفتن مجتبی فرشته با کنجکاوی به مرٌم نگاه کرد  :بعٌد می دونم تا حاال تو زندگٌش با ٌه دختر
حرؾ زده باشه
مرٌم  :چطور ؟
فرشته  :از بس که مثل آفتاب پرست رنگ به رنگ شد  ....اٌٌٌٌٌی متنفرم از اٌنجور پسرا
صدای موباٌل مرٌم باعث شد که حرؾ های فرشته در مورد مجتبی ناتمام بماند .
مهتاب بود  :سالم خوبی ؟ چه ساعتی مٌرسی ؟
مرٌم  :سالم  ،خدا رو چه دٌدی شاٌد اصال نرسٌدم
مهتاب با ناراحتی گفت  :جون به جونت کنن آدم بشو نٌستی  ،هر وقت رسٌدی زنگ بزن  ،بگم شهاب
بٌاد دنبالت
مرٌم  :تو هم خٌلی پررو هستٌا ،مگه راننده است بند خدا ؟ نه خٌر  ،خودم مٌام
مهتاب  :بابا من و شهاب بٌرونٌم  ،رودرواسی نکن  ،خوب نٌست اٌن وقت شب تاکسی بگٌری بٌای
مرٌم تعارؾ کرد  :به خدا من روم نمٌشه
مهتاب  :شهاب  ،مرٌم مٌگه روش نمٌشه  ،مگه خودت نگفتی برٌم دنبالش ؟
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شهاب گوشی را از دست مهتاب گرفت و گفت  :سالم  ،خوبی ؟ بی رودرواسی هر وقت رسٌدی زنگ
بزن  ،ما که بٌرونٌم  ،بعدش هم مٌاٌم دنبال تو
مرٌم انتظار نداشت شهاب گوشی را بگٌرد  :شرمنده به خدا آقا شهاب
شهاب  :اٌن چه حرفٌه  ،خدافظ
مرٌم  :خدافظ
با خودش فکر کرد  :بٌخود نٌست که دوسش دارم  ،از بس که آقاست  ،چی مٌشد شوهر خواهرم نبود ؟
در دلش از اٌنکه شهاب به او توجه کرده بود خوشحال بود  ،اما از اٌنکه اٌن حس لعنتی همراهش است
احساس بدی داشت نوعی عذاب وجدان .
فرشته ابروهاٌش را باال داد  :کی بود ؟
مرٌم  :خواهرم بود  ،گفت هر وقت رسٌدم مٌاد دنبالم
فرشته چپ چپ به مرٌم نگاه می کرد  :از کی تا حاال اسم خواهرت شده آقا شهاب ؟
مرٌم  :کر بودی مهتاب قبلش رو نشنٌدی ؟
فرشته  :باشه بابا  ،من که چٌزی نگفتم  ،نمی دونم چرا اسم اٌن آقا شهاب که مٌاد ٌه جوری مٌشی
مرٌم با عصبانٌت گفت  :تو چی می خوای بدونی فرشته ؟ شهاب شوهر خواهر من و برادر دوستمه
فرشته که می ترسٌد اگر بٌشتر کنجکاوی کند مرٌم را از خود برنجاند چٌزی نگفت .
***
اشک در چشمان شقاٌق حلقه زد و گفت  :به تو که نمی تونم دروغ بگم  ،دلم خٌلی واسش تنگ شده اما
اون  ...مطمئنم االن با چند نفر دٌگه خوشه  ،واسه خودم متاسفم مرٌم
ت و گفت :معلومه چت شده ؟ از چی ناراحتی ؟
مرٌم شانه های شقاٌق را گرؾ
شقاٌق همانطور که اشک می رٌخت گفت  :واقعا معلوم نٌست از چی ناراحتم ؟ از همه چی  ،آخه اٌن
سرنوشته من دارم  ،چرا تو و سحر باٌد االن دانشگاه باشٌن و من مجبور باشم درس های تکراری
مسخره رو بخونم ؟ چرا االن سحر باٌد نامزد کرده باشه و من به کسی دل بسته باشم که من و دخترای
دٌگه براش فرقی ندارٌم ؟
مرٌم سعی می کرد هر طور شده مرٌم را آرام کند  :کی گفته که نٌما االن با دخترای دٌگه است ؟
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شقاٌق  :خودم دٌدمش  ،رفته بودم با شهنام بٌرون  ...به خدا خودش بود با ٌه دختره داشتن دست در دست
هم می رفتن
مرٌم  :خوب االن به جای ماتم گرفتن خدا رو شکر کن که شهنام فهمٌد و ...
شقاٌق با عصبانٌت در حالٌکه هق هق می کرد گفت  :شهنام  ...اونم مثل پسرای دٌگه است  ،چطور
خودش می تونه با هر دختری که خواست بره بٌرون و هر وقت دلشو زد بره سراؼه ٌکی دٌگه  ...اما
من نمی تونم ٌکی رو دوست داشته باشم ؟
مرٌم سعی می کرد به شقاٌق دلداری بدهد اما مثل اٌنکه شقاٌق اصال حال خوبی نداشت  ،انگار مشکالت
روحی ٌکباره به او فشار آورده بودند  .شقاٌق بدجوری در اٌن مدت شکسته بود .
شهاب چند تقه به در زد و گفت  :نمی خواٌن بٌاٌن ناه ار بخورٌن ؟ بسه هر چی حرؾ های نگفته تون
رو با هم زدٌن
وقتی در را باز کرد با دٌدن اشک های شقاٌق لبخند بر روی لب هاٌش خشک شد  .با ناراحتی پرسٌد :
چٌزی شده ؟
شقاٌق اشک هاٌش را با پشت دست پاک کرد و گفت  :نه بابا  ،اشک شوقه  ،نمی دونی که من چقدر از
دٌدن مرٌم خوشحالم
لحن خاص شقاٌق که بٌشتر شبٌه طنز بود  ،خنده ی مرٌم و شهاب را به دنبال داشت  .بعد از رفتن
شهاب مرٌم و شقاٌق هم برای ناهار بٌرون رفتند .
شهنام در حالٌکه می نشست گفت  :آقای شاٌق اصرار نکنٌن  ،پرسپولٌس برنده بشو نٌست
پدرمرٌم  :من که اٌن موها رو تو آسیاب سفٌد نکردم  ،وقتی مٌگم پرسپولٌس می بره ٌعنی می بره دٌگه
شقاٌق جستی زد و گفت  :وااااای  ...امروز بازٌه ؟ چرا من اصال حواسم نبود ؟
مرٌم وقتی فهمٌد که امروز بازی است به ٌاد فرشته و ٌوشٌتا افتاد ٌ ،عنی واقعا کدام تٌم می برد ؟ در
دلش دعا کرد که استقالل ببرد زٌرا هم می خواست ضاٌع شدن ٌوشٌتا را ببٌند و هم تٌمی بود که در
نوجوانی طرفدارش بود .
بازی شروع شد و دو خانواده در کنار و هم در کنار همه ی کری هاٌی که برای هم می خواندند دو دسته
شدند  ،دسته ای طرفدار رنگ آبی و دسته ای دٌگر طرفدار رنگ قرمز .
شقاٌق  :باز تو می خوای بری موقع بازی کتاب بخونی شهاب ؟ بٌا و ببٌن چطوری تٌم داداشت سوراخ
مٌشه
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و رو به سمت شهنام کرد و ادامه داد  :شٌش تاٌی ها  ...شٌش تاٌی ها
شهنام خندٌد و گفت  :همٌن مونده بود که تو بگی شٌش تاٌی ها  ...باشه ما شٌش تاٌی  ،فعال که همٌن
شٌش تاٌی ها بدجور اذٌتتون کردن
مهتاب چادرش را جمع کرد و کنار شهنام نشست  :خوب شهاب تو طرفدار تٌم خاصی نٌستی ؟
شهاب  :نمی دونم واال  ،فکر کنم رنگ آبی رو بٌشتر دوست دارم
شهنام از جا بلند و شد و شهاب را کنار خود نشاند و گفت  :می دونستم تو خٌلی بٌشتر از اٌنا سرت مٌشه
که پرسپولٌسی بشی
شقاٌق  :خٌلی هم دلش بخواد  ،لٌاقت نداره
باالخره بازی شروع شد  ،مرٌم و مهتاب و شهاب و شهنام در ٌک طرؾ و شقاٌق و پدر و مادر مرٌم و
مادر شقاٌق در طرؾ دٌگر  ...هر دو دسته بازی را با التهاب دنبال می کردند اما کم کم اٌن هٌجان به
سکوت تبدٌل شد  ،هٌچ کس حرفی نمی زد  ،که صدای گگگگگگگگگگگگگگگگل همه را به خود آورد
 ،شهنام دور خانه دور افتخار مٌزد انگار او گل زده است و شقاٌق نزدٌک بود اشکش در بٌاٌد  .بازی
بعد از گل خٌلی دلچسب نبود  ،شهاب به شهنام نگاه کرد که به مرٌم زل زده بود  .طوری که کسی نبٌند
چانه اش را چرخاند و آرام گفت  :تلوٌزٌون اٌن طرفه
شهنام لبخندی زد و گفت  :خوب شد گفتی  ،فکر کنم گمش کرده بودم
شهاب  :شما فعال فوتبالت رو ببٌن بعدا صحبت می کنٌم
شهنام دست هاٌش را بر روی چشمش گذاشت و گفت  :حتما  ،هر چی داداش کوچٌکه بگه
بازی با همان نتٌجه ی ٌک بر صفر به پاٌان رسٌد  .آنجا بود که صحبت ها دوباره از سر گرفته شد ...
شقاٌق  :خداٌٌش حق ما نبود ببازٌم  ،شما که همٌشه با نا داوری برنده مٌشٌن
مرٌم  :نا داوری نبود که  ...اذٌت نکن شقی
شهنام رو به مرٌم کرد و گفت  :اصال بذار بگن ناداوری بوده  ،داور رو هم خرٌدن هنره دٌگه که بعضی
تٌما ندارن
شقاٌق با حرص گفت  :شما هر چی هم ببرٌن که شٌش تاٌی نمی تونٌن بکنٌن ما رو
شهنام  :اٌشاال اونم به وقتش
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مرٌم در مدت دو روزی که تهران بود بٌشتر وقتش را با شقاٌق می گذراند  ،حس می کرد همکالسی اش
به او احتٌاج دارد  .حق هم داشت  ،شقاٌق واقعا به کسی مثل مرٌم نٌاز داشت .
تعطٌالت  4روزه ی مرٌم به سرعت تمام شد و مرٌم باٌد بر می گشت  ،با فرشته هماهنگ کرده بود که
با هم برگردند  .در ترمٌنال اٌن فرشته بود که او رو پٌدا کرد و به سمتش آمد  ،سالم گرمی با مهتاب کرد
و خودش را معرفی کرد  ،می خواستند سوار شوند که فرشته ٌادش آمد وساٌلش را نٌاورده است  .فرشته
به فرشاد زنگ زد که وساٌلش را بٌاورد بعد از چند دقٌقه فرشاد آمد .
فرشاد کامال شبٌه فرشته بود فقط در قالبی پسرانه و با موهاٌی کوتاه  .با شلوار جٌن مشکی و تی شرت
سفٌد  .اٌن لباس ها را دقٌقا بر تن فرشته هم دٌده بود  .از اٌن همه شباهت دهانش باز مانده بود  ،جالبتر
اٌنکه برعکس فرشته خٌلی هم خجالتی بود .
فرشته  :رفت  ،تو که خوردٌش با اٌن چشمات
مرٌم خندٌد و گفت  :آخه تا حاال دو قلوی دختر و پسر ندٌده بودم  ،خٌلی شبٌه همدٌگه هستٌن
فرشته  :آره همه بهمون مٌگن  ،فقط اون ٌه خورده بٌشتر از من قد کشٌده
مرٌم  :آره  ،موهاش هم کوتاه تره
فرشته  :بٌا برٌم  ،می ترسم تا دو دقٌقه دٌگه تمام فرق هامون رو باال بدی  ...دٌدی استقالل برد ؟ من
اٌن ٌوشٌتا رو ببٌنم
مرٌم  :مگه بهش زنگ نزدی ؟
فرشته  :نه بابا  ،پسره ی بی شعور مگه بر می داشت گوشی رو ؟

روزها به تندی و بی توجه به انسان ها می گذشت  ،در چشم بر هم زدنی ترم اول هم تمام شد  ،تصور
مرٌم از دانشگاه اٌن نبود  ،هٌچ وقت فکر نمی کرد فضای دانشگاه از مدرسه مسخره تر باشد  ،پسرهاٌی
که فکر می کردند خٌلی بامزه هستند  ،اما فرشته همٌشه خوب جلویشان می اٌستاد  ،مرٌم عاشق اٌن
اخالق فرشته بود  ،خٌلی خوب روی پسرها را کم می کرد .
دخترها در خوابگاه مشؽول جمع کردن وساٌلشان بودند  ،هر کدام چٌزی می گفتند  ،بعد از ٌکی دو ماه
به خانه بر می گشتند .
ت رو خدا دٌگه از اٌن قطاب باقلوا ها
فرشته با مهدٌه که از همه خداحافظی می کرد دست داد و گفت  :و
نٌار  ،ببٌن چقدر چاق شدم
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مهشٌد  :خوب تو نخور  ،گناه ما چٌه ؟؟؟
فرشته  :مگه مٌشه قطاب جلوت باشه و نخوری ؟؟؟
مرٌم  :راست مٌگه دٌگه مهدٌه  ،به خدا هر دفعه که از اٌنا مٌاری ٌ ،ه  5کٌلوٌی مٌره رو وزن ما
رشته مثل اٌنکه تو بدجوری تو خودتی ها  ،نکنه باز اٌن ٌوشٌتاهه اومده جزوه بگٌره
مهدٌه  :باشه  ،اما ؾ
؟
فرشته  :اٌنو که ولش کن پسره ی پررو  ،هٌچ وقت سر کالس چٌزی نمی نوٌسه  ،اون وقت من باٌد
بهش جزوه بدم
مرٌم  :از بس که سر کالس حرؾ مٌزنه  ،نمی دونٌن که فقط داره دخترها رو مسخره می کنه
مهشٌد  :همٌن آقا رو وقتی داره از دانشگاه مٌره بٌرون باٌد دٌد  ،مطمئنا عاشق و سٌنه چاک ٌه دختره ،
اون موقع برو ٌقه اش رو بگٌر
کوثر  :چرا شما اٌنقدر با پسرا مشکل دارٌن ؟
فرشته خندٌد و گفت  :به خاطر اٌنکه ما مثل شما نامزد ندارٌم که هر روز زنگ بزنه دورم ون ٌه دوری
بزنه
همه با هم خندٌدند و از هم خداحافظی کردند .
فرشته  :مرٌم بٌا برٌم نتاٌج رو که تو برد زدن رو ببٌنٌم و برٌم
مرٌم  :باشه  ،بد فکری هم نٌست
مرٌم و فرشته متعجب به هم نگاه می کردند  ،هٌچ کدام باورشان نمٌشد که ٌوشٌتا نفر اول کالس شده
باشد .
فرشته  :من اصال نمی فهمم چطوری اٌن پسره نفر اول شده  .به خدا اگه دٌگه بهش جزوه دادم  ،متنفرم
ازش  ...با کالفگی دستش را به مقنعه اش کشٌد و ادامه داد ٌ :ک ٌوشٌتاٌی بسازم که تو داستان ها
بنوٌسن من که می دونم االن اگه ما رو ببٌنه بر می گرده مٌگه  ،دٌدٌن خانم ها  ،من که بهتون گفتته بودم
نفر اول تا سوم مکانٌک امکان نداره دختر باشن
صدای ٌوشٌتا که می گفت  :من که بهتون گفته بودم خانم ها ....
فرشته و مرٌم را از جا پراند  ،فرشته برگشت و ٌوشٌتا را پشت سر خودش دٌد  .خٌلی بد شده بود .
ٌوشٌتا با خنده ادامه داد  :نفر اول تا سوم مکانٌک امکان نداره دختر باشه
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فرشته با حرص خندٌد و گفت  :آقای مثال محترم اوال اٌنکه ترم اول اصال مهم نٌست  ،ثانٌا به شما تو
مدرسه تون ٌاد ندادن نباٌد استراق سمع کنٌن ؟
ٌوشٌتا سعی کرد خنده اش را جمع کند و گفت  :خانم فرشته مطمئن باشٌن اسم اٌن کار من استراق سمع
نبود  ،انقدر صداتون بلند بود که فکر کنم تا دفتر رئٌس دانشگاه هم رفته باشه
فرشته  :حاال تو مدرسه تون بهتون ٌاد ندادن دلٌل نمٌشه  ،مامانتون چی ؟ مامانتون هم بهتون ٌاد نداده ؟
ٌوشٌتا با لحنی جدی گفت  :من هٌچ وقت مادر نداشتم خانم .مطمئنا اگه بود بهم یاد داده بود
فرشته به شدت از حرؾ خودش پشٌمان بود  ،مشخص بود که او را خٌلی ناراحت کرده است  ،به دنبال
ٌوشٌتا دوٌد و گفت  :به خدا معذرت می خوام  ،من قصد بدی نداشتم
ٌوشٌتا سرش را باال آورد  ،به وضوح مٌشد قطرات اشک را در چشمانش دٌد  .فرشته با دٌدن اشک
های ٌوشیتا سعی کرد چٌزی بگوٌد اما نتوانست  .هٌچ وقت انقدر از نزدٌک او را ندٌده بود  ،چشم هاٌش
بی اندازه زالل بود  ،مثل آب روان  ،از پشت به او نگاه کرد ٌ ،عنی اٌن پسر شوخ و بامزه ی کالس هم
برای خودش ؼم هاٌی داشت  ،شلوار جٌن آبی تٌره پوشٌده بود با سوئٌشرت سورمه ای  ...چقدر با
متانت راه می رفت  ،حتما باٌد کاری می کرد  ،اصال دوست نداشت ناراحتش کند .
مرٌم خودش را به فرشته رساند و گفت  :چی شد ؟؟؟
فرشته آرام گفت  :داشت گرٌه می کرد مرٌم  ...چشماش خٌلی زالل بود
مرٌم دست فرشته را کشٌد و گفت  :بٌا برٌم  ...تو هم از دست رفتی که
مرٌم روی نٌکمت منتظر فرشته نشسته بود  ،رفته بود ٌوشٌتا را پٌدا کند  ،مجتبی را دٌد که از دور به او
نزدٌک مٌشد  ،حوصله اش را نداشت  ،به فرشته فکر می کرد ٌ ،عنی او از ٌوشٌتا خوشش می آمد ؟؟؟
دٌگر خٌلی نزدٌک شده بود  ،مرٌم از جاٌش بلند شد و مجتبی گفت  :سالم مر ...خانم شاٌق
مرٌم به زور خنده اش را جمع کرد و جواب سالم مجتبی را داد .
مجتبی  :ببخشٌد می تونم ٌه سوال ازتون بپرسم ؟
مرٌم با کنجکاوی جواب داد  :بفرماٌٌد
مجتبی  :می خواستم بدونم شما تو خوابگاهتون جای خالی دارٌن ؟؟؟
مرٌم با خود فکر می کرد  :برای چی می خواد ؟ نکنه خودش می خواد بٌاد تو خوابگاهمون
به تفکراتش خودش لبخند زد و پرسٌد  :چطور ؟
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مجتبی  :راستش ٌکی از اقوام امسال سال اولشه  ،ترم بهمن هم هست  ،گفته حتما اگه خوابگاه هست
براش بسپارم از فرهاد شنٌدم که شما خوابگاهی هستٌن گفتم ٌه سوالی ازتون بکنم
مرٌم  :بله ما تو اتاقمون ٌه جای خالی دارٌم
مجتبی  :پس من دٌگه شما رو بهش معرفی می کنم خٌلی لطؾ کردٌن
مرٌم  :خواهش می کنم
مجتبی خداحافظی کرد و رفت اما مرٌم همچنان او را نگاه می کرد  ،راه رفتنش او را به ٌاد شهاب می
انداخت  ،با وقار و متٌن راه می رفت  ،در دل با خودش گفت  :آخه بنده ی خدا اٌن چه قٌافه اٌه پا مٌشی
مٌای دانشگاه ؟ واسه چی ٌه پسر اصال نباٌد واسش مهم باشه که چه جوری بره بٌرون ؟
فرشته نفس نفس زنان به سمت مرٌم می آمد  ،مرٌم به سمتش رفت  :چی شد ؟
فرشته  :هٌچی  ،اون بٌچاره که چٌزی نگفت اما معلوم بود خٌلی ناراحت شده  ،حاال ٌعنی چی مٌشه ؟ به
خدا من اصال نمی خواستم ناراحت بشه
مرٌم  :حاال تو نمی خواد حرص بخوری  ...ببٌنم دٌگه چشماش زالل نبود ؟
فرشته مشتی به بازوی مرٌم زد و گفت  :اه  ،حاال منم ٌه چٌزی گفتم می خوام همٌن االن بری بگذاری
کؾ دست مهدٌه که کل دانشگاه بفهمن
مرٌم  :واااااااااای  ،مگه من و تو نمی خواستٌم برٌم ؟
فرشته چانه اش ر ا خاراند و گفت  :نمی دونم واال  ،چرا اٌنجا واٌسادٌم ؟
مرٌم ناخودآگاه به ٌاد شقاٌق افتاد  ،تازه داشت می فهمٌد که چقدر فرشته و شقاٌق بهم شباهت داشتند  .با
ضربه ای که فرشته به پهلویش مٌزد به خودش آمد  :دوباره که اٌن هووی سحر داره مٌاد پٌش ما  ،تو
رو خدا قٌافه اش رو نگاه کن شلوارش که اندازه ی  5تاي خودش جا داره  ،پٌرهنش که ٌه آستٌنش
باالست ٌکٌش پاٌٌنه  ،عٌنکش هم که  ...نه دٌگه عٌنکش هٌچ مشکلی نداره  ،جالبتر اٌنکه سرش رو
مٌندازه پاٌٌن و راه مٌره
مرٌم به حرؾ های فرشته می خندٌد و مجتبی بی توجه به آن ها همچنان جلو می آمد .
مجتبی باالخره به آن ها رسٌد سرش را باال آورد  ،فرشته را دٌد  ،با تعجب گفت  :ببخشٌد  ،نمی دونم
چی شد که ٌه دفعه از اٌن سمت اومدم
به سمت در ورودی دانشگاه برگشت  ،در حٌن رفتن چنان سرٌع دستش را در موهاٌش فرو می برد که
باعث خنده ی مرٌم و فرشته شده بود .
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فرشته  :تو مٌگی اٌن چش بود ؟
مرٌم  :نمی دونم به خدا  ،اصال همٌن  2دقٌق پٌش اومده بود باهام حرؾ بزنه
مرٌم  :راستی فرشته ٌه چٌزی مٌگم نخندی ها
فرشته  :باشه بگو
مرٌم  :فکر کنم از تو خوشش اومده
فرشته در حالٌکه سعی می کرد با لحنی سرشار از تعجب گفت  :چــــــــــــــــــی ؟ برو بابا
مرٌم  :به جون خودم جدی مٌگم  ،ندٌدی همٌشه به تو نگاه می کنه
فرشته  :بٌا برٌم  ،مشخصه که به مؽزت فشار اومده  ،بٌا برٌم از اتوبوس نمونٌم
دٌدن کوٌر هر دو را به فکر فرو برده بود  ،هر ٌک در دنٌای خود سٌر می کرد ،فرشته حس خواسته
شدن را دوست داشت اما نه از طرؾ پسری مثل مجتبی که هٌچ سنخٌتی با او نداشت  ،پسری که همٌشه
مسخره اش می کرد  ،اصال چه دلٌلی می تواند داشته باشد که مجتبی از او خوشش بٌاٌد ؟ نه مطمئنا
اٌنطور نبود  ،مرٌم اشتباه کرده بود  .با خود فکر کرد حس خواسته شدن از طرؾ چه کسی براٌش
هٌجان انگٌز است  ،در ذهنش به دنبال اسمی می گشت  ،تنها اسمی که ٌادش آمد اٌن بود ٌ :ــــو
شــــٌتــــــا  ،با ٌادآوری اسمش خاطراتی را به ٌاد آورد  ،اولٌن باری که دٌده بودش  ،از کل کل هاٌی که
با هم داشتند  ،از کری هاٌی که برای هم می خواندند  ،از ٌادآوری خاطراتش لبخند کمرنگی بر روی
لبانش نشست  ،اما خاطره ی آخر اصال قشنگ نبود  ،او بدون اٌنکه بخواهد ٌوشٌتا را ناراحت کرده بود
 ،بعٌد می دانست قطره های اشکی که در چشمان قهوه ای او دٌده بود هٌچ وقت فراموش شوند  ،هرچند
او تمام سعی خودش را کرده بود که از دل او بٌرون بٌاورد اما  ...باز لبخندی زد ٌ ،عنی چه شده بود که
انقدر ناراحتی ٌک پسر براٌش مهم شده بود ؟ مگر آن پسر که بود ؟ مگر همانی نبود که علنا چند بار
اعتراؾ کرده بود می خواهد سر به تنش نباشد ؟ ٌعنی اٌن چند ماه با او چه کار کرده بود  ...عاشق که
نشده بود  ،نه از اٌن مطمئن بود  ،اگر عاشق شده بود  ...اصال عاشق چه وٌژگی هاٌی داشت ؟ به مرٌم
نگاه کرد  ،او هم در افکار خودش ؼرق بود  .صداٌش کرد  ،به طرؾ او چرخٌد  :جانم  .چٌزی شده ؟
فرشته  :آدمی که عاشق مٌشه چه جوری مٌشه ؟
مرٌم  :من چه می دونم  .چشم هاٌش را بارٌک کرد و گفت  :بدجوری رفتی تو فکرا  ،بابا من ٌه چٌزی
پروندم اٌن پسره رو چه به عاشقی
فرشته خندٌد و گفت  :زهر مار  ،من دارم جدی مٌگم  ،به نظرت  ...اصال واٌسا تا حاال عاشق شدی ؟
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مرٌم  :من خیلی از اٌن واژه خوشم نمٌاد  ،به نظرم عشق فقط مال قصه هاست  ،اگرم باشه آخرش خوش
نٌست
فرشته ژست جالبی گرفت و گفت  :بله بله  ،خوب دٌگه خانم فٌلسوؾ ؟ حاال جدی تا حاال کسی رو
دوست داشتی ؟
مرٌم  :کسی رو دٌدم که ٌکی دٌگه رو دوست داشته
فرشته  :خوب چه شکلی شده بود ؟
مرٌم  :شکل گودزٌال  ،خوب ٌعنی چی چه شکلی شده بود ؟ بذار برات بگم  ،من ٌه خواهر دارم با کسی
که دوستش داشت ازدواج کرد  ،البته هنوز که ازدواج نکرده  ،تابستون امسال
فرشته  :وای چه خوب  ،حاال مٌگی داستان چی بود ٌا نه ؟
کر می کنم می شناسٌش نه ؟
مرٌم  :من ٌه دوست دارم اسمش شقاٌقه  ،ؾ
فرشته  :همون که دوستش همش به تو زنگ مٌزد ؟
مرٌم  :آفرٌن خودشه  ،اٌن شقاٌق ٌه داداش داشت ٌعنی داره  ،نمی دونی که کامال متفاوت بود با خانواده
اش  ،شقاٌق هم همٌشه می نالٌد و می گفت اٌن خٌلی مثبته  ،پسره معماری شهٌد بهشتی می خوند  ،خٌلی
هم پسر خوبی بود  ،من و اون تو کالس زبان هم کالسی بودٌم  ،اصال باورم نمٌشد اٌن داداش شقاٌق
باشه  ،آخه می دونی خانواده ی شقاٌق اصال مقٌد نٌستن اما داداشش ٌه جوری رفتار می کرد که انگار ،
نمی دونم به خدا  ،خالصه ٌه روز مهتاب اومده بود دنبالم شهاب رو دٌد فهمیدٌم که همدٌگه رو می
شناسن  ،بعدش من و شقاٌق رفتٌم تو کار تحقٌق که اٌن همون دخترٌه که شهاب ازش خوشش مٌاد ٌا نه ،
سرت رو درد نٌارم  ،شهاب تقرٌبا از سال اول دانشگاهشون از مهتاب خوشش اومده بود  .انقدر به پای
مهتاب نشست تا قبول کرد ٌ ،ه سری که بهش  smsمٌداد ٌه سري كه نه دو سري ،مهتاب هم ٌه جوراٌی
از اٌن آدم ناشناس خوشش اومده بود  ،من رفتم به شهاب گفتم خوب چرا بهش نمٌگی  ...اونم از هولش
بهش گفت که من همونٌم که  smsمی فرستم  ،خانواده ی ما که مخالؾ بودن می گفتن اصال بهم نمی
خورٌم از لحاظ فرهنگی حق هم داشتن  ،اما باالخره موافقت کردن .
فرشته  :وای چه خوب  ،حاال ٌه سوال می پرسم قول بده ناراحت نشی
مرٌم  :بگو  ،سعی خودم رو می کنم
فرشته  :تو هم شهاب رو دوست داشتی نه ؟
مرٌم  :چی باعث شده همچٌن فکری بکنی ؟
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فرشته  :باالخره دٌگه ٌ ،ه چٌزاٌی که سرمون مٌشه  ،اگه دوستش داشتی واسه چی باعث ازدواج اون و
خواهرت شدی ؟
مرٌم آهی کشٌد و گفت  :من نمی تونستم زندگی خواهرم رو فدای ٌه احساس الکی بکنم که مطمئن نبودم
چٌه  .شهاب پسر خٌلی خوبٌه  ،مهتاب رو هم خٌلی دوست داره  ،من مطمئنم با هم خوشبخت مٌشن
فرشته  :اما تو هنوزم اون حس رو داری
مرٌم  :فکر می کردم ٌه حس زودگذره  ،اما خوب هر وقت می بٌنمش دوباره همون حس رو دارم ،
باورت نمٌشه  ،از مهتاب خجالت می کشم  ،حس می کنم دارم بهش خٌانت می کنم  ،آخه بدبختی هر چی
سعی می کنم کمتر ببٌنمش  ،بٌشتر می بٌنمش
فرشته  :مطمئنی می تونی فراموشش کنی ؟ پشٌمون نیستی از اٌنکه چرا اون کار رو کردی ؟
مرٌم  :می دونم که می تونم  ،باالخره ٌکی پٌدا مٌشه که من دوسش داشته باشم ٌ ،کی به ؼٌر از شهاب
 ...امٌدوارم اونم منو دوست داشته باشه
چند ثانٌه ای در فکر بود  ،وقتی به خودش آمد لبخندی زد و رو به فرشته گفت  :تو چی ؟ هٌچ کس
نٌست که دوستش داشته باشی ؟
فرشته  :نه  ،اما ٌه عاشق سٌنه چاک دارم
مرٌم راست نشست و با هٌجان گفت  :کی ؟ من می شناسمش ؟
فرشته  :آره  ،انقدر پسر خوبٌه  ،انقدر هم منو دوست داره که نگو
مرٌم  :مٌگی کی هست ٌا نه دٌوونه
فرشته ٌ :عنی با تعرٌؾ هام نفهمٌدی کٌه ؟ ٌوشٌتا جونه دٌگه
مرٌم بلند خندٌد و گفت  :بمٌری  ،فکر کردم راست مٌگی  ،هر چند بٌراهم نمٌگی
فرشته  :برو بابا  ،تو هم جو گرفتت  ،من ٌه چٌزی گفتم
مرٌم  :جدی مٌگم فری  ،من حس می کنم دوستت داره  ،اگه اٌنطور نبود فقط از بٌن دخترا با تو شوخی
نمی کرد  ،ندٌدی چطوری با بقٌه رفتار می کنه ؟ ٌه وقتاٌی انقدر محکم حرؾ مٌزنه که من ازش می
ترسم  ،اما تا حاال با تو بد حرؾ نزده .زده ؟
فرشته فکر کرد نه نزده .
مرٌم  :خالصه گفتم که اگه چند روز دٌگه اومد خواستگاری نگی مرٌم نگفتی
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فرشته لبخندی زد و دٌگر چٌزی نگفت  ،با حرؾ مرٌم ؼرق لذت شده بود  ،اولٌن بار برای خودش
اعتراؾ کرد " منم ازش بدم نمٌاد ٌ ،عنی ٌه جوراٌی خوشم مٌاد "
مرٌم خودش را برای عروسی آماده می کرد  ،امتحان های ترم دوم را هم به خوبی داده بود  ،جالب اٌنجا
بود که فرشته و ٌوشٌتا به صورت مشترک اول شده بودند  .االن دٌگر همه ی کسانی که آن دو را می
شناختند می دانستند همدٌگر را دوست دارند  ،کل کل هاٌشان هم به شدت کمتر شده بود  ،وقتی از هم
تعرٌؾ می کردند چهره ی افراد دور و برشان دٌدنی بود  ،اما آن ها اصال حواسشان به اطراؾ نبود .
هٌچ کس نمی دانست در تعطٌالت بٌن دو ترم به آن ها چه گذشته بود که انقدر با هم مهربان شده بودند .
مرٌم و سحر در محوطه اٌستاده بودند و حرؾ مٌزدند  ،فرشته هم با دٌدن ٌوشٌتا به آن ها ملحق شد  ،می
دانست که ٌوشٌتا می خواهد صداٌش بزند  ،اما دوست داشت در بٌن دوستانش باشد که او صداٌش می
زند  ،شاٌد نوعی فخر فروشی بود  .شاٌد هم می خواست دوستانش بدانند که آن پسرک خوشتٌپ به او
توجه می کند .
سحر با دٌدن فرشته گفت  :به به  ،شنٌدم که گل کاشتی  ،خوب روی اٌن پسره رو کم کردی
فرشته خندٌد  :روش کم نشد که بی شعور  ،بازم اول شد
مرٌم  :مهم اٌنه که تنها اول نشد
سحر  :بدجوری اسٌرش کردی ها  ،نگاه داره مٌاد  ،االنه که صدات بزنه  ،چه خوشتٌپ هم کرده امروز
فرشته لبخند زد  .احساس رضاٌت وجودش را فراگرفته بود  .خٌلی دوست داشت برگردد ٌوشٌتا را نگاه
کند اما ترجٌح داد چند دقٌقه ای صبر کند  .آن چند دقٌقه هم باالخره تمام شد .
ٌوشٌتا  :سالم خانم ها  ،ببخشٌد من می تونم ٌه لحظه با خانوم فرشته صحبت کنم ؟
سحر لبخندی زد و گفت  :بله راحت باشٌد
فرشته به سمت ٌوشٌتا برگشت  ،حق با سحر بود  ،پٌراهن مردانه ی سفٌد با شلوار جٌن مشکی  ،به
فری قهوه ای درست به رنگ
شدت به او می آمد  .از وقتی عٌنک مٌزد خٌلی جذابتر شده بود  .عٌنکی با م
چشم هاٌش  ،قهوه ای تٌره بود و خوش فرم .
ٌوشٌتا  :باالخره موفق شدی
فرشته  :نه اٌشاال ترم بعد با اختالؾ اول مٌشم
ٌوشٌتا پوزخندی زد و گفت  :ببٌنٌم و تعرٌؾ کنٌم  ،من به خاطر اٌنا اٌن جا نٌومدم ٌ ،ه عرضی داشتم
فرشته با طعنه گفت  :عرضتون رو بفرماٌٌد
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ٌوشٌتا  :هٌچی  ،اصال ولش کن
فرشته  :وقتی می خوای ٌه حرفی رو بگی تا تهش برو
ٌوشٌتا  :خوب  ...راستش  ...می دونی
فرشته  :بٌخٌال شو  ،نمی خواد بگی
ٌوشٌتا  :نه صبر کن مٌگم االن ....
فرشته  :خوب بگو دٌگه
ٌوشٌتا پشتش را به فرشته کرد و گفت  :ام ٌدوارم وقتی ترم بعد می بٌنمت هنوز حلقه تو دستت نباشه
اٌن را گفت و به سرعت رفت  ،فرشته با کالسور در دست همانطور مبهوت اٌستاده بود  .مرٌم و سحر
به سمتش آمدند  .سحر دستش را جلوی صورت فرشته تکان داد  :چی گفت که اٌن شکلی شدی ؟
فرشته با لکنت گفت  :فکر کنم  ....مٌشد اسمش رو گذاشت خواستگاری
مرٌم و سحر هر دو جٌػ خفٌفی کشٌدند .
مرٌم  :مٌگی چی گفت ٌا نه ؟
فرشته  :گفت امٌدواره دفعه بعد که منو می بٌنه هنوز حلقه تو دستم نباشه
سحر  :آخـــــی  ،فقط مونده مجتبی هم بٌاد از مرٌم خواستگاری کنه  ،اون وقت دٌگه تمام پٌش بٌنی های
من به حقٌقت پٌوسته
مرٌم طلبکارانه به سحر نگاه کرد  :برو گمشو ٌ ،وشٌتا رو با اون پسره ی چلؽوز مقاٌسه می کنی ؟
سحر  :چشه ؟ پسر به اٌن ماهی
مرٌم  :اه اه  ،حالم بد مٌشه بهش نگاه می کنم بچه مثبت  ،بی عرضه  ،آداب اجتماعی صفر  ،فقط سرش
رو کرده تو کتاب و درس خونده
صدای فرهاد آن ها را به خود آورد  .مجتبی که کنارش بود آرام گفت  :فقط اومده بودم بگم اگه تو اٌن ٌه
سال بدی  ،خوبی چٌزی ازم دٌدٌن حاللم کنٌن  ،خدافظ
مرٌم از خجالت قرمز شده بود  ،نمی دانست باٌد چه کار کند  .مقنعه و چادرش را مرتب کرد  ،خواست
به دنبال مجتبی برود و معذرت خواهی کند اما هر چه با چشم دنبالش گشت نتوانست پٌداٌش کند .
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فرهاد گفت  :حاال اشکال نداره مرٌم خانم  ،شما اولٌن دختری نٌستٌن که همچٌن حرفی گفته که  ،فکر کنم
مجتبی عادت کرده باشه
مرٌم  :وای  ،حتما از طرؾ من معذرت خواهی کنٌن
فرهاد خندٌد  :چشم  ،اما خوب نٌازی به معذرت خواهی نٌست  ،منم همٌن رو بهش گفتم چند بار
مرٌم  :اما آخه من و شما فرق دارٌم
سحر  :فرهاد شما از کجای حرؾ های ما رو شنٌدٌن ؟
فرهاد  :از اونجاٌی که مرٌم خانم می گفت بچه مثبت بی عرضه
فرشته  :مرٌم من باٌد برم جاٌی کار دارم  ،خدافظ
مرٌم  :زود بٌای از اتوبوس جا نمونٌم
فرشته  :باشه  ،خدافظ
سحر و فرهاد هم خداحافظی کردند و رفتند  .مرٌم تنها به سمت خروجی راه افتاد  ،عطٌه را دٌد که از
دور می آمد ٌ .ادش آمد همٌن دٌروز بود که مجتبی سفارشش را کرده بود  ،خٌلی دوست داشت بداند چه
نسبتی با هم دارند اما هٌچ وقت نپرسٌد  ،دختر مهربان و خوش روٌی بود .
عطٌه  :سالم مرٌم جون مٌری خوابگاه ؟
مرٌم  :آره چطور ؟
عطٌه  :بٌا با هم برٌم
مرٌم  :فکر خوبٌه  ،من تنها بودم
کنار خٌابان اٌستاده بودند و منتظر اتوبوس بودند .
مرٌم  :من برم آب بخورم مٌام
عطٌه  :زود بٌا ٌ ،ه دفعه اتوبوس مٌاد
مجتبی که عطٌه را در اٌستگاه اتوبوس دٌد نگه داشت .
عطٌه  :سالم خوبی ؟
مجتبی  :سالم  ،ممنون  ،خوابگاه مٌری ؟
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عطٌه  :آره چطور ؟
مجتبی  :بٌا برسونمت
عطٌه  :آخه تنها نٌستم  ،دوستم هم هست  ،می خوای تو برو
مجتبی  :خوب به دوستت هم بگو بٌاد
عطٌه سوار شد و منتظر ماند تا مرٌم برگردد  ،مرٌم وقتی عطٌه را سوار بر ماشٌن مجتبی دٌد  ،خواست
راهش را کج کند اما دٌر شده بود  ،هر دو او را دٌده بودند  ،عطٌه اصرار می کرد که سوار شود .
مرٌم  :نه عطٌه جون  ،مرسی .خودم مٌرم
عطٌه  :تعارؾ می کنی چرا ؟
مجتبی باالخره به حرؾ آمد و گفت  :خانم شاٌق چرا تعارؾ می کنٌن ؟ ما که دارٌم همٌن مسٌر رو
مٌرٌم
مرٌم هم رضاٌت داد و تشکر کرد  .در راه با خود فکر می کرد که چقدر مجتبی بزرگوار است که اصال
به روی خودش نٌاورده است  .شاٌد اگر او بود تا چند وقت با مجتبی حرؾ نم ی زد .
عطٌه  :خٌلی ممنون زحمت کشٌدی
مرٌم  :ببخشٌد مزاحمتون شدم  ،خدافظ
مجتبی  :خواهش می کنم  ،خدافظ
به مرٌم و عطٌه نگاه می کرد که به سمت خوابگاه می رفتند  ،سرش را بر روی فرمان گذاشت  ،به
تنگ آمده بود  ،چطور می توانست با عطٌه ازدواج کند ؟ عطٌه همٌشه مثل خواهرش بود  ،با هم بزرگ
شده بودند  ،کاش مادرش اٌن را می فهمٌد  .با دٌدن مرٌم و عطٌه که همچنان می رفتند لبخندی زد و با
خود گفت  :خٌلی جالبه که حس من نسبت به خانم شاٌق  ...در افکارش هم دٌگر جرئت نداشت به او
بگوٌد مرٌم ٌ .اد حرؾ های صبحش افتاد  ،خندٌد و سرش را تکان داد  ،بچه مثبت بی عرضه  ،حق با
مرٌم بود  ،نگاهی به خودش انداخت  ،شلوار پارچه ای بدون اتو  ،پٌراهنی که ٌکی از آستٌن هاٌش باال
بود و دٌگری پاٌٌن  .مرٌم اولٌن دختری نبود که همچٌن حرفی به او مٌزد اما تاثٌرگذار ترٌن بود .
×××
فرشاد  :سالم  ،فرشته نٌومد ؟
مرٌم به پشت سرش نگاه کرد و فرشته را ندٌد  ،برگشت و او را دٌد که همچنان روی صندلی خوابٌده
بود .
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مرٌم تکانش داد و گفت  :بلند شو دٌگه خوش خواب  ،داداشت پاٌٌن منتظرته
فرشته به زور از جاٌش بلند شد  ،چشم هاٌش را مالٌد  ،هنوز هم به حرؾ ٌوشٌتا فکر می کرد .
مری ٌ :ادت نره عروسی رو  ،بازم زنگ مٌزنم بهت مٌگم
م
فرشته  :باشه  ،حتما مٌام  ،می خوام شقاٌق رو ببٌنم
مرٌم  :پس دٌگه ٌادت نره
هفته ی بعد عروسی مهتاب و شهاب بود  .چقدر مرٌم منتظر چنٌن روزی بود  ،انقدر در اٌن مدت درگٌر
درس بود که نتوانسته بود به شهاب فکر کند  ،خٌلی خوشحال بود  .مهتاب به دنبالش آمد .
مرٌم  :سالم عروس خانم
مهتاب  :سالم و زهر مار  ،دٌدی چطوری دارن منو می فرستن خونه شوهر
مرٌم  :بمٌرم  ،نٌست خودتم نمی خوای
مهتاب  :به خدا اصال باورم نمٌشه
مرٌم  :خوبه ٌه ساله باهم هستٌن
مهتاب  :ببٌن من باٌد برم آشپزی کنم  ،لباس بشورم
مرٌم ٌ :خ حوض بشکنی  ،کهنه بچه بشوری
مهتاب  :ای بمٌری  ،حاال هی منو اذٌت کن  ،خوبه  ،راحت مٌشی
مرٌم  :آره تقرٌبا  ،گفته باشم ٌه کارت دعوت هم باٌد بدی به من
مهتاب  :واسه کی می خوای ؟
مرٌم  :فرشته
مهتاب  :همون همکالسٌت که داداش دوقلو داره ؟
مرٌم  :آفرٌن  ،خودشه
مهتاب  :باشه ٌ ،ه کارت هم مال تو
مرٌم  :مهتاب من لباس ندارما  ،چی کار کنم ؟
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مهتاب  :بقٌه که لباس ندارن چی کار می کنن ؟
مرٌم لبخندی زد و چشم هاٌش را بارٌک کرد و گفت  :نمی دونم به خدا  ،من در اٌن زمٌنه ها وارد نٌستم
مهتاب پس گردنی ای به مرٌم زد و گفت  :از دست تو  ،رفتی دانشگاه چشم و گوشت باز شده ها
مرٌم  :تو لباست رو گرفتی ؟
مهتاب  :نه  ،فردا قراره با شهاب برٌم
مرٌم  :پس منم با فرشته مٌرم خرٌد لباس چطوره ؟
مهتاب  :خوب شقاٌق رو فراموش کردی ها
مرٌم  :وااااااااااااای  ،پس فردا کنکور داره نه ؟
مهتاب  :آره  ،دعاش کن
مرٌم  :حتما امروز باهاش حرؾ مٌزنم  ،خوب شد ٌادم آوردی  ،حسابی هوای خواهرشوهرتو داری ها
مهتاب  :جدی  ،تو هٌچ وقت فکر می کردی شقاٌق بشه خواهرشوهر خواهرت ؟
مرٌم  :راستش رو بگم نه  ،اما خوب حاال که شده
×××
مرٌم  :به به  ،سالم خانم خانما  ،شرٌؾ قبولی دٌگه نه ؟
شقاٌق  :دلت خوشه ها  ،شرٌؾ بخوره تو سرم  ،آزاد هم قبول بشم مٌرم
مرٌم  :کشته مرده اعتماد به نفستم  ،اٌن طوری که تو مٌگی ٌکی ندونه فکر می کنه خٌلی خنگی
شقاٌق  :نٌستم ؟
مرٌم  :ببٌن بهت اطمٌنان مٌدم ٌ ،ه جای خوب قبول مٌشی  ،تو زحمت خودت رو کشٌدی
شقاٌق ٌ :عنی مٌشه ؟
مرٌم  :معلومه که مٌشه  ،می خوام بعد از کنکور بٌای باهام برٌم لباس بگٌرٌم
شقاٌق  :وای آره  ،منم لباس ندارم  ،پس شب کنکور مٌرٌم
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مرٌم  :ببٌن اگه امتحانت رو بد بدی زهرمون مٌشه ها  ،پس سعی خودت رو بکن تا جاٌی که می تونی
عالی باشه
شقاٌق  :هر چی خواهرخانم داداشم بگه
مرٌم  :چه عروسی ای بشه اٌن عروسی
شقاٌق  :حسابی خوش می گذره
مرٌم  :آره  ،حتما

شقاٌق به سرعت از دستشوًٌ بٌرون آمد  ،در هتل كسً نمانده بود  ،از پله ها پاٌٌن رفت  ،هٌچ كدام از
ماشٌن هاًٌ كه مً شناخت نبودند  .صداي بوق ماشٌنً او را به خود آورد  ،سرش را پاٌٌن آورد كه
راننده ي ماشٌن را ببٌند  ،نٌما بود ٌ،ك دستش روي فرمان بود و به سمت جلو خم شده بود  ،خٌلً وقت
بود كه او را ندٌده بود .
نٌما گفت  :فكر كنم همه رفتن  ،بٌا باال برسونمت
شقاٌق نمً خواست سوار شود  :نه ممنون تاكسً مً گٌرم
نٌما با لبخند به شقاٌق نگاه كرد و گفت ٌ :ه نگاه به سر و وضع خودت بنداز بعد بگو تاكسً مً گٌرم
شقاٌق بً اختٌار به خودش نگاه كرد  ،حق با نٌما بود  ،پٌراهن کوتاه نوک مدادی اش ساق فقط تا سر
زانوهاٌش بود  .نمً دانست اگر شهنام بفهمد كه او با نٌما به خانه برگشته چه عكس العملً خواهد داشت
اما  " ...بٌخود كرده  ،منو گذاشته رفته حاال مً خواد گٌر هم بده با كً برگشتم  ،گور باباش "  .بدون
هٌچ حرفً سوار شد  ،نٌما لبخندي زد و نگاهش را به خٌابان انداخت  .شقاٌق هنوز هم در فكر بود  ،چند
وقت بود كه از اٌن لفظ استفاده نكرده بود " بابا " چقدر جاي پدرش خالً بود  ...كاش بود  ،كاش بود و
عروسً پسرش را مً دٌد  ،اشك در چشمانش حلقه زده بود اما اصال خوش نداشت كه جلوي نٌما گرٌه
كند .
نٌما به سمت او برگشت و با لبخندي كه شقاٌق عاشقش بود گفت  :راحت باش
انگار اشك هاي شقاٌق هم منتظر اٌن حرؾ نٌما بودند كه به سرعت راه خودشان را باز كردند  .نٌما
جعبه ي دستمال كاؼذي را به سمت شقاٌق گرفت و گفت  :هنوزم نمً خواي بگً واسه چً انقدر ٌهوًٌ
رفتً ؟
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شقاٌق اصال حوصله ي جواب دادن به اٌن سوال را نداشت  :مٌشه خواهش كنم نگه داري ؟
نٌما خٌلً سرٌع و ناگهانً كنار خٌابان نگه داشت  ،شقاٌق اصال انتظار چنٌن حركتً را از نٌما نداشت .
دستش را به دستگٌره گرفت تا در را باز كند كه نٌما در هاي ماشٌن را قفل كرد .
شقاٌق با حٌرت با سمت نٌما برگشت  :واسه چً اٌن كار رو كردي ؟ حالت خوبه ؟ چٌزي كه نخوردي ؟
نٌما  :حالم خٌلً خوبه  ،چٌزي هم نخوردم  ،فقط مً خوام بدونم چرا به دفعه بً خٌال من و هر چً
بٌنمون بود شدي
شقاٌق لبخند تلخً زد و گفت  :مگه چٌزي هم بٌنمون بود ؟
نٌما  :نبود ؟؟؟
دستش را كالفه به موهاٌش كشٌد و گفت  :تو  ...توي خٌلً چٌزا واسم اولٌن بودي  ،اولٌن دختري بودي
كه تونست منو بذاره سركار  ،اولٌن دختري بودي كه از ٌه دوستً ساده باهاش لذت بردم  ،اولٌن دختري
بود كه فكر مً كردم  ...فكر مً كردم
دستش را كالفه به موهاٌش كشٌد و ادامه داد  :فكر مً كردم مً تونم باهاش ٌه آٌنده اي داشته باشم ،
حاال به نظرت من نباٌد بدونم اٌن اولٌن دختر واسه چً منو پس زد ؟
شنٌدن اٌن حرؾ ها از زبان نٌما براٌش خوشاٌند بود اما  ،باورش خٌلً سخت بود  :نٌما خواهش مً كنم
در رو باز كن بذار من برم
نٌما  :مطمئن باش تا نگً اٌن در باز نمٌشه
شقاٌق بؽض كرده بود  :چً مً خواي بدونً ؟ تو اگه م ثال به قول خودت اون اولٌن دختر برات مهم بود
بالفاصله بعدش نمً رفتً دنبال ٌه دختر دٌگه
نٌما با سوال به شقاٌق نگاه كرد  :من ؟؟؟ ببٌن شقاٌق دخترهاي زٌادي تو زندگً من بودن  ،اٌنو انكار
نمً كنم اما به ارواح خاك مامانم تو آخرٌش بودي  ،بعد از تو دٌگه نتونستم با هٌچ كس باشم
شقاٌق باز هم تلخ خندٌد و چٌزي نگفت .
نٌما  :باور نمً كنً ؟ دارم مٌگم به ارواح خاك مامانم
شقاٌق  :من با چشماي خودم با كس دٌگه اي دٌدمت
نٌما  :امكان نداره  ...مً تونم بپرسم كً ؟؟؟
شقاٌق شانه هاٌش را باال انداخت  :نمً دونم  7. 6 ،ماه پٌش
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نٌما در ذهنش به دنبال خاطره اي از  6ماه پٌش بود كه ناگهان گفت  :فهمٌدم  ،اون دختره كنه ي داداشت
بود  ،شهنام هم مً خواست دست به سرش كنه  ،به من گفت برم باهاش حرؾ بزنم
نمً دانست چرا اما به راحتً اٌن توجٌه را از نٌما پذٌرفت  ،پس شهنام اٌن نقشه را كشٌده بود  ،الحق كه
چه نقشه ي خوبً هم بود  .دٌگر نمً توانست فضاي خفه ي ماشٌن را تحمل كند  ،چٌزي روي سٌنه اش
سنگٌنً مً كرد  .نالٌد  :تو رو خدا در رو باز كن  ،من دارم خفه مٌشه نٌما
نٌما  :تو ٌه كلمه بگو واسه چً رفتً  ،اون وقت هرجاًٌ دلت خواست برو
شقاٌق داد زد  :چً مً خواي بگم ؟ شهنام گفت بهت بگم همه چً تمومه  ،خٌالت راحت شد ؟ شهنام
وقتً فهمٌد دٌگه نذاشت باهات باشم  ...حاال اٌن در لعنتً رو باز كن بذار برم بٌرون نفس بكشم
نٌما در را باز كرد  ،خوشحال بود  ،اٌن خود شقاٌق نبود كه او را پس زده بود  ،پس مً توانست به
بودن با او ام ٌدوار باشد  ...شهنام  ...حتما باٌد تالفً مً كرد .
شقاٌق به سرعت مً رفت  ،جعبه ي كنار خٌابان را ندٌد  ،همٌن براي سقوطش كافً بود  ،كفش هاي
پاشنه  10سانتً اش هم كامال از بٌن رفته بود  ،پاٌش وحشتناك درد مً كرد  ،چند بار سعً كرد بلند
شود اما نتوانست  ،با درماندگً نٌما را صدا زد .
نٌما خودش را به شقاٌق رساند  :چً شد ؟ چً كار كردي ؟
خٌلً آرام پاي شقاٌق را در دستش گرفت به شدت ورم داشت  ،ناله هاي شقاٌق هم تمامً نداشت  .به
احتمال زٌاد پاٌش شكسته بود  .در ٌك حركت او را روي دستانش بلند كرد و به سمت ماشٌن راه افتاد .
شقاٌق با حرص گفت  :منو بذار زمٌن نٌما  ،خودم مً تونم راه بٌام
نٌما با اخم به شقاٌق نگاه کرد  :خواهش مً كنم ساكت باش  ،و گرنه اتفاق هاي دٌگه اي هم رخ مٌده ،
احمق پات شكسته خودت مً خواي بٌاي ؟؟؟
شقاٌق درد را فراموش كرده بود  :مثال چه اتفاق دٌگه اي مً خواد رخ بده ؟
نٌما خٌلً سرٌع گونه ي شقاٌق را بوسٌد و به حركت خود ادامه داد  ،شقاٌق با بهت و حٌرت به نٌما نگاه
مً كرد  ،خواست اعتراض كند كه نٌما شانه هاٌش را باال انداخت و با شٌطنت گفت  :تو كه نمً خواي
اتفاق هاي دٌگه اي رخ بده  ،مً خواي ؟
شقاٌق دٌگر چٌزي نگفت  ،نٌما او را روي صندلً عقب گذاشت تا پاٌش خٌلً ضربه نبٌند  ،شقاٌق هم
گاه و بٌگاه ناله مً كرد  ،شاٌد اگر درد پاٌش نبود لحظه اي فكر بوسه ي نٌما رهاٌش نمً كرد  .حدس
نٌما درست بود  ،پاي شقاٌق شكسته بود  ،سرٌع پاٌش را گچ گرفتند و قرار شد كه آن شب را در
بٌمارستان سپري كند .
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--------------------------------------------------------------------------------

نٌما با خنده گفت  :مً مردي ٌه ساپورت زٌر اون لباست بپوشً ؟ مردم از خجالت جلوي مردم  ،هً
باٌد جواب بدم كه عروسً بودٌم و خانومم ٌه دفعه پاش شكسته
چشم های شقاٌق گرد شدند  :خانومت ؟؟؟
نٌما  :توقع نداشتً كه بگم من دوست داداششم  ،داشتً ؟
شقاٌق لبخند زد .
نٌما  :درد داري ؟
شقاٌق  :درد كه آره  ،اما بٌشتر مً خاره
نٌما  :خوب اٌن دٌگه طبٌعٌه  ،راستً به شهنام هم خبر دادم  ،گفت خودشو مً رسونه
شقاٌق زٌرلبً از نٌما تشكر كرد و چشم هاٌش را بست  ،هرم نفس هاي نٌما كه به پٌشانً اش خورد چشم
هاٌش را باز كرد و با عصبانٌت گفت  :خٌلً داري پررو مٌشً نٌما
نٌما باز هم با شٌطنت لبخند زد  :باالخره باٌد ٌه كاري بكنم اٌن پرستارا باورشون بشه كه شما خانوم منً
شقاٌق  :مً خوام صد سال سٌاه باورشون نشه
نٌما  :چرا انقدر خشن برخورد مً كنً ؟ حاال راستً چرا انقدر دٌر اومدي از هتل بٌرون ؟
شقاٌق  :دستشوًٌ بودم خوب
نٌما قاه قاه خندٌد  :آخه كً اون وقت شب مٌره دستشوًٌ ؟
شقاٌق  :وا مگه دستشوًٌ هم وقت سرش مٌشه ؟ تو واسه چً مونده بودي ؟
نٌما خنده اش را جمع و جور كرد وگفت  :منتظر تو بودم
شقاٌق روٌش را از نٌما گرفت و دٌگر چٌزي نگفت .
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صبح كه چشم هاٌش را باز كرد نٌما نبود  ،شهنام را دٌد كه روي صندلً كنارش خٌلً آرام خوابٌده بود .
خواست بٌدارش كند اما دلش نٌامد  ،حتما خٌلً خسته بود  .صداي زنگ موباٌل كافً بود تا شهنام از
خواب بٌدار شود  ،مادرش بود .
مادر  :سالم  ،كجاًٌ ؟ چرا ٌه دفعه گذاشتً رفتً ؟ از شقاٌق چه خبر ؟
شهنام  :هٌچً چٌزي خاصً نٌست  ،فقط پاي شقاٌق شكسته
مادر  :چـــــــــً ؟ چٌشد مگه ؟ چرا همون دٌشب بهم نگفتً ؟
شهنام  :خوب شما سرت شلوغ بود گفتم نگرانت نكنم  ،االن هم فكر مً كنم دٌگه مرخص باشه ،
مٌارمش خونه
مادر  :باشه  ،پس من منتظرتونم  ،خدافظ
شهنام  :خدافظ
شقاٌق زٌر لبً به شهنام سالم كرد  ،خٌلً دوست داشت عكس العملش را درباره ي دٌشب بداند .
شهنام  :سالم  ،بهتري ؟ درد كه نداري ؟
شقاٌق  :چرا پام خٌلً درد مً كنه
شهنام  :بمون من برم تسوٌه حساب كنم  ،ببرمت خونه
در لحنش اثري از دلخوري نبود  ،شاٌد قبل از اٌنكه شهنام بٌاٌد نٌما رفته بود  .در فكر بود كه شهنام با
ٌك وٌلچر برگشت .
شهنام خندٌد و گفت  :صبر كن بذارمت روي اٌن
در ٌك حركت شقاٌق را بلند كرد و روي وٌلچر گذاشت .
شهنام  :بٌا اٌن روسري بٌمارستان رو بگٌر بنداز رو پاهات  ،حاال پامون رو از اتاق بذارٌم بٌرون همه
زل مً زنن بهت
شقاٌق به تبعٌت از حرؾ شهنام روسري را بر روي پاهاٌش انداخت اما هنوز هم قسمتً از آن چشمك
مٌزد.
شهنام رانندگً مً كرد و شقاٌق به خٌابان ها نگاه مً كرد  ،كاري كه همٌشه عاشقش بود .
شهنام  :من باٌد ٌه اعترافً بكنم
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شقاٌق روٌش را به طرؾ شهنام برگرداند و با تعجب گفت  :چه اعترافً ؟
شهنام  :فكر مً كنم در مورد تو و نٌما اشتباه كرده بودم
پس نٌما را دٌده بود  ،شاٌد باهم حرؾ هم زده بودند كه شهنام به اٌن نتٌجه رسٌده بود .
شهنام ادامه داد  :من فكر مً كردم نٌما فقط به خاطر تفرٌح باهات دوست شده  ،اٌن بود كه نمً تونستم
ببٌنم اما دٌشب فهمٌدم كه واقعا ٌه حسّاًٌ در بٌنه
شقاٌق مشتاقانه به حرؾ هاي شهنام گوش مً كرد  :من خٌلً كارا كردم كه تو خودت ازش زده بشً ،
نمً دونم اما حس مً كنم موفق بودم  ،واسه همٌنه كه االن پشٌمونم  ،ببٌن من نٌما رو مً شناسم مً
دونم كه سابقه نداشته تا حاال چند وقت بدون  Gfبمونه  ،اما االن تقرٌبا ٌه سالً هست كه با كسً نٌست ،
نمً دونم شاٌد من اشتباه مً كنم  ...اما مطمئنم ٌه پسر مثل من و نٌما قرار نٌست از تفرٌحش دست
برداره تا زمانً كه ٌكً پٌدا بشه كه درگٌرش كنه
شقاٌق لبخند زد و به نٌمرخ شهنام نگاه كرد ٌ :عنً ...
شهنام مٌان حرفش پرٌد ٌ :عنً نٌما دوستت داره ٌ ،عنً دٌگه من كاري به كارت ندارم  ،اٌشاال دو ماه
دٌگه مٌري دانشگاه  ،شاٌد اصال خودت نٌما رو نخواي شاٌد از ٌكً دٌگه خوشت اومد  ،نمً دونم شاٌد
مثل شهاب ابله ترم اول عاشق شدي
به شقاٌق نگاه كرد و هر دو خندٌدند .
شقاٌق  :حاال براي شهاب كه بد نشد ٌ ،اد بگٌر نصفه توه اما االن زن داره
شهنام  :همچٌن نصؾ من هم نٌست  ،فقط ٌه خورده بارٌك تره
شقاٌق مثل كسً كه چٌزي را كشؾ كرده ناگهان پرسٌد  :راستً شهنام  ،تو هم چند وقتً هست كه شدي
مثل نٌما به قول خودت نه ؟
چهره ي شهنام جدي شد  :آره خوب من به خاطر كارم االن باٌد خٌلً مراعات كنم  ،تازه سرم هم خٌلً
شلوؼه
چً طرؾ ؟
شقاٌق باز هم پر از سوال به شهنام نگاه كرد و گفت  :اسمش ه
شهنام  :چً مٌگً دلت خوشه ؟ فعال بذار حواسم به رانندگٌم باشه تصادؾ مً كنٌما
شقاٌق پوزخندي زد  :ببٌن من كه خر نٌستم  ،خٌلً چٌزا رو مً فهمم  ،بگو اسم طرؾ چٌه  ،اصال شاٌد
خودم رفتم واست خواستگاري
شهنام  :شقً تو رو خدا بً خٌال شو
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شقاٌق خندٌد و گفت  :آخ جووووون ٌه عروسً دٌگه هم افتادٌم  ،اٌشاال تو عروسً تو هم اون ٌكً پام
مً شكنه دٌگه داؼون مٌشم
شهنام پس گردنً اي به شقاٌق زد و گفت  :مثل اٌنكه خٌلً خوش مٌگذره وقتً پات مً شكنه آره ؟
شقاٌق لبخندي زد و گفت  :آرررررره  ...اما ٌادت باشه نگفتً  ،هرچند من كه باالخره مً فهمم
شهنام تلخ خندٌد و گفت  :بعٌد مً دونم
باز هم مثل همٌشه فرشته و مرٌم و سحر در محوطه ی دانشگاه اٌستاده بودند و صحبت مً كردند .
سحر  :هنوز كه ندٌدٌش نه ؟
فرشته  :نه هنوز نٌومده
سحر  :جون من بٌا ٌه حلقه بنداز دستت ببٌنٌم عكس العملش چٌه
مرٌم  :چقدر خبٌثً سحر  ،فرشته به حرؾ اٌن گوش نكن  ،بنده خدا مً مٌره  ،به قول شاعر عاشق
كشً خوب نٌست لٌلً جون
فرشته اخم كرد و گفت  :الهً بمٌرٌن كه انقدر بً جنبه اٌن  ،تقصٌر منه كه بهتون گفتم
سحر  :به داداشتم گفتً ؟
فرشته دست به كمر اٌستاد و گفت  :واسه چً باٌد همچٌن كاري بكنم ؟
سحر ابروهاٌش را با بی خٌالی باال انداخت  :خوب من فكر مً كردم دوقلو ها خٌلً با هم راحتن
فرشته  :از االن بدون در اٌن حد هم با هم راحت نٌستن
فرشته و سحر كه درگٌر بحث بودند به مرٌم كه به شدت به سرفه افتاده بود نگاه كردند  :چً شدي ٌه
دفعه ؟
مرٌم در حالٌكه سعً مً كرد سرفه اش را كنترل كند با دست به سمتً اشاره كرد  .سحر و فرشته مسٌر
دست مرٌم را دنبال مً كردند  ،از چٌزي كه مً دٌدند نزدٌك بود آن ها هم مثل مرٌم به سرفه بٌوفتند .
فرشته رو به سحر و مرٌم گفت  :من كه بٌدارم نه ؟ اٌن همون مجتباي خودمونه نه ؟
سحر  :خٌلً فرق كرده  ،من كه اصال باورم نمٌشه  ،فرهاد ٌه چٌزاًٌ مً گفت من بهش مً خندٌدم
مرٌم كه به شدت قرمز شده بود گفت  :اصال به سختً مٌشه شناختش
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فرشته  :خوش تٌپً شده واسه خودش االن
مرٌم چشمک زد و گفت  :هٌچ كس كه به پاي آقاي شما نمً رسه
فرشته خندٌد  ،پشت چشمی نازک کرد و گفت  :بر منكرش لعنت
سحر به پٌشانً اش زد و گفت ٌ :ادم رفت بهتون بگم  ،مً بٌنً به خدا
فرشته و مرٌم همزمان پرسٌدند  :چً رو ؟
سحر در حالٌكه به مرٌم نگاه مً كرد گفت  :همٌن بچه مثبت بً عرضه قراره بشه استادتون  ،البته چند
جلسه به جای استاد احمدی
فرشته و مرٌم به هم نگاه كردند و بعد خندٌدند .
فرشته  :ما رو گرفتً ٌا جدي مٌگً ؟
سحر  :من با شما در اٌن موارد شوخً دارم ؟
مرٌم  :واي خدا  ،اٌن اصال بلد نٌست حرؾ بزنه چه جوري مً خواد درس بده ؟
فرشته  :حاال بسه هر چً ؼٌبت پسر مردم رو كردٌن  ،برٌم سر كالس نكنه من ٌارم رو پٌدا كنم
سحر ٌ :ه خورده خجالت بكش دختر  ،حٌا هم حٌاي دختراي قدٌم
وقتی مجتبی وارد کالس شد  ،بحث ها شروع شد  ،هر کسی چٌزی می گفت :
اٌن که خٌلی بچه است
اٌن قراره استادمون بشه ؟
اما خوشتٌپه ها
خٌلی آشناست  ،فکر کنم قبال ٌه جاٌی دٌدمش
مرٌم و فرشته به صحبت های اطرافٌانشان می خندٌدند  ،هٌچ کدام فکرش را هم نمی کردند روزی سر
کالسی بنشٌنند که محتبی معلمش باشد .
مجتبی  :سالم  ،خادم هستم ٌ ،ه چند روزی تا برگشتن استاد احمدی باٌد اٌن درس رو با من بگذرونٌد ،
امٌدوارم با هم به مشکل نخورٌم  ،دٌگه اینکه ...
مکث کرد و گفت  :سوالی هست ؟
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فرشته رٌز می خندٌد  ،مرٌم با آرنجش به او زد و گفت  :چته چرا می خندی ؟
فرشته  :اٌن ٌه الؾ بچه که اومده شده استاد ما خنده ام می گٌره  ،همچٌن هم رفته تو حس انگار واقعا
استاده
مرٌم  :حاال می خوام کاری کنی همٌن جلسه اولی جلو بچه ها ضاٌعمون کنه
ٌکی از پسرها پرسٌد  :ببخشٌد  ،می تونم بپرسم چند سالتونه ؟
مجتبی لبخند زد و گفت  :شما فرض کن  24سال  ،واسه چی پرسٌدی ؟
ٌوشٌتا دستانش را بهم کوبٌد و گفت  :اٌول  ،خسته شدٌم از بس اٌن پٌر و پاتال ها رو تحمل کردٌم  ،بچه
ها به افتخار استاد خادم
همه به افتخار مجتبی دست زدند و مرٌم با خودش فکر کرد  ،استاد خادم!!!  ،چقدر به او می آمد .
خادم  :منم چند سال پٌش جای شما رو همٌن صندلی ها نشستم  ،پس بهتره اٌن ٌه ماه رو با هم بسازٌم
ٌکی دٌگر از پسرها گفت  :حتما خٌلی کارتون درست بوده که استاد احمدی با خٌال راحت کارش رو
سپرده بهتون
مجتبی باز هم لبخند زد و سری تکان داد  :از دست شماها  ،بهتره درس رو شروع کنٌم
کتش را درآوردو پای تخته رفت .
فرشته با چشمان باز به مرٌم نگاه کرد  :مرٌم اٌن چرا اٌنقدر تٌپ زده ؟ اصال باورم نمٌشه
مرٌم  :آره  ،پٌرهنش هم خٌلی خوشگله  ،من عاشق اٌن مدل پٌرهن چهارخونه هام
فرشته به ٌوشٌتا اشاره کرد و گفت  :آره نگاه ٌ ،وشٌتا هم از اٌنا پوشٌده
مرٌم  :خفه ام کردی با اٌن ٌوشٌتا جونت  ،اگه شما دو تا برٌن زٌر ٌه سقؾ چی کار می خوای بکنی ؟
فرشته سوتی زد و گفت  :حاال کو تا اون موقع
با صدای سوت فرشته همه به عقب برگشتند  ،مجتبی با دٌدن فرشته که سرش را پاٌٌن انداخته بود و
مرٌم که قرمز شده بود  ،فهمٌد که کار آن ها بوده  ،اما چٌزی نگفت و به سمت تخته برگشت و مشؽول
نوشتن شد  ،طبق عادت همٌشگی عٌنکش را بر روی پٌشانٌش گذاشته بود و می نوشت .
بعد از اٌنکه تخته کامل پر شد نشست  ،همه ی بچه ها با تعجب نگاهش می کردند خندٌد وگفت  :چٌزی
شده ؟
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ٌکی از دختر ها گفت  :آخه استادای دٌگه همٌن که بنوٌسن پاک می کنن
مجتبی باز هم لبخندی زد وگفت  :گفتم که منم خودم جای شما بودم  ،االن سرٌع بنوٌسٌد  ،من خٌلی صبر
حوصل ندارم  ،تو اٌن مدت هر کسی خودش رو معرفی کنه بد نٌست
ه
و
بچه ها به ترتٌب خودشان را معرفی می کردند آخرٌن نفرها مرٌم و فرشته بودند  ،مرٌم لبخندی زد و
خودش را معرفی کرد  ،نمی دانست چرا باٌد خودش را به مجتبی دوباره معرفی می کرد .
فرشته  :فرشته چمنی
مجتبی  :خانم چمنی جالب سوت مٌزنٌن اما خوب کالس جاش نٌست
کالس از خنده منفجر شد  ،همه می خندٌدند و فرشته قرمز شده بود از خجالت .
ٌوشٌتا در حالٌکه می خندٌد گفت  :استاد باٌد به کارهای خانم چمنی عادت کنٌن  ،ما که عادت کردٌم ٌ ،ه
جوراٌی سردسته دخترهان
مجتبی خٌلی جدی گفت  :حتما تو هم سردسته پسراٌی آره ؟
ٌوشٌتا از جاٌش بلند شد و دستش را به سٌنه اش گذاشت و گفت  :ما چاکر شماٌٌم
مجتبی سری تکان داد و از جاٌش بلند شد و باز هم به سمت تخته رفت .
بعد از رفتن او همه در مورد استاد خادم صحبت می کردند  ،پسر  24ساله ای که استادشان بود  ،همه
دوستش داشتند و مرٌم نمی دانست چرا از اٌنکه دخترها از او تعرٌؾ می کردند زٌاد خوشش نمی آمد .
مرٌم و فرشته به سمت اٌستگاه اتوبوس می رفتند تا به سمت خوابگاه بروند  ،اما صدای ٌوشٌتا که فرشته
ٌوشٌتگفت  :خانم شاٌق بمونٌن لطفا
ا
را صدا مٌزد مانعشان شد  .فرشته برگشت و مرٌم خواست برود که
ادامه داد  :بچه ها دارن هماهنگ می کنن اٌن چهارشنبه تا ٌک شنبه که دٌگه کالس ندارٌم با هم برٌم
ابٌانه  ،گفتم بگم شما هم بٌاٌن
فرشته نگاهی به مرٌم انداخت و گفت  :ما هم مٌاٌم
مرٌم  :من فکر نکنم بٌام
ٌوشٌتا با خواهش به مرٌم نگاه کرد و گفت  :آخه بی شما بهش خوش نمی گذره
فرشته با حرص به ٌوشٌتا نگاه کرد و گفت  :مرٌم اذٌت نکن دٌگه  ،بٌا برٌم
ٌوشٌتا  :حاال ٌه اٌن بار رو روی ما رو زمٌن نندازٌن  ،می خواٌم بچه ها همگی دور هم باشٌم
مرٌم  :اما آخه ...
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فرشته  :آخه بی آخه  ،من و مرٌم هم م ٌاٌم
ٌوشٌتا دستانش را بهم کوبٌد و مثل بچه ها خوشحالی کرد  :خوب پس من برم به علٌرضا بگم شما رو هم
حساب کنه  ،خدافظ
به سرعت خودش را به علٌرضا رساند  :اسم خانم چمنی و خانم شاٌق رو هم بنوٌس
پٌمان و محمد و علٌرضا همزمان خندٌدند ٌ .وشٌتا با سوال به آن ها نگاه کرد و گفت  :کجای اٌن چٌزی
که من گفتم خنده داشت ؟
پٌمان با دستش به کمر ٌوشٌتا زد و گفت  :تو هم که داری قاطی مرؼا مٌشی  ،ول کن پسرم  ،عاشقی
عاقبت نداره
محمد  :راست مٌگه ٌوشٌتا  ،بٌخٌال شو  ...تازه کاش عاشق ٌکی درست و حسابی مٌشدی  ،بابا اٌن
دختره واست تره ه م خورد نمی کنه
علٌرضا  :اذٌتش نکنٌن دٌگه  ،بچه مون عاشق گل و بلبل و چمن و اٌناست دٌگه
ٌوشٌتا با حرص گفت  :خٌلی هم دلتون بخواد  ،به شما که محل نمٌذاره به من حسودٌتون مٌشه ؟
علٌرضا  :آره ٌوشٌتا جون ما واقعا به تو حسودٌمون مٌشه مگه نه بچه ها ؟
پٌمان و محمد همزمان گفتند بله  .و دوباره هر سه خندٌدند .
ٌوشٌتا سری براٌشان تکان داد و گفت  :اٌشاال عروسی دعوتتون می کنم
محمد  :زکی  ...تو واقعا می خوای اٌن دختره رو بگٌرٌش ؟
ٌوشٌتا  :درست صحبت کن خانم چمنی  ،بعدشم مگه چشه ؟
پٌمان  :چٌزٌش که نٌست  ،فقط ٌه خورده پرروهه
ٌوشٌتا  :اصال من دٌگه با شما ها حرؾ نمی زنم  ،همش تو دل منو خالی می کنٌن
علٌرضا  :ما ؼلط بکنٌم  ،فقط دارٌم نصٌحتت می کنٌم  ،اٌن پس فردا سوارت مٌشه ها از ما گفتن بود
ٌوشٌتا  :شما نمی خواد نگران من باشٌن  ،پس ٌادت نره اسمشون رو بنوٌسی
علٌرضا دستش را روی چشمش گذاشت و گفت  :به روی چشم
سحر در به در دنبال فرشته و مرٌم می گشت  ،باالخره در اٌستگاه اتوبوس پٌداٌشان کرد .
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سحر  :چه خبر بود ؟ کالس خوش گذشت ؟
مرٌم به فرشته نگاه کرد و با خنده گفت  :آره  ،خٌلی باحال بود  ،وای سحر نمی دونی چه جوری فری
رو ضاٌع کرد
سحر  :جون من ؟ مجتبی از اٌن کارها بلد بوده ؟ چی گفت حاال ؟
مرٌم  :اٌن خانم سر کالس سوت مٌزنه  ،اٌنم بهش گفت اٌنجا جای سوت زدن نٌست
سحر خندٌد و گفت  :خوب راست مٌگه دٌگه دختر
فرشته  :اما خداٌٌش سحر اصال تو باورت نمٌشه اٌن چقدر با خودش فرق داشت امروز  ،من و مرٌم که
اصال باورمون نمٌشد
سحر ابروٌش را باال انداخت  :از همٌن که انقدر به خودش رسٌده بود مشخص بود که اومده دلبری
فرشته سوتی زد و گفت  :اوووووووووووووؾ نمی دونی چه دختر کش شده بود امروز
مرٌم  :جاش خالی االن بازم بهت بگه سوت نزنی
فرشته  :همش تقصٌر فرشاده  ،ه ی سوت مٌزنه  ،منم شده عادتم
مرٌم  :نمی دونی که سحر همه ی بچه های کالس داشتن ازش حرؾ می زدن  ،کلی خاطرخواه پٌدا کرده
بود
فرشته پوزخندی زد و گفت  :بٌچاره ها خبر ندارن  ،اٌن بنده خدا استثنائا اٌن طوری شده بود امروز
سحر با شٌطنت به مرٌم نگاه کرد و گفت  :ببٌنم پس االن دٌگه پسندٌدٌش نه ؟
مرٌم با دست به اتوبوس که می آمد اشاره کرد و گفت  :حرؾ اضافه موقوؾ  ،برٌم سوار شٌم
سحر  :از ٌوشٌتا چه خبر ؟
فرشته  :هٌچی  ،قرار شده چهارشنبه با هم برٌم مسافرت
سحر  :بابا ٌه ذره ناز می کردی  ،خاک تو سر ذلٌلت
مرٌم  :احمق جان  ،بچه های کالس همه با هم مٌرٌم
سحر  :کوفتتون بشه  ،پسرای باحالی دارٌن  ،پسرای ما که مثل ماست می مونن  ،مٌان سر کالس می
شٌنن و مٌرن
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فرشته با عشوه گفت  :باالخره وقتی ٌوشٌتا تو کالس ما باشه همٌنه دٌگه
عطٌه  :کالس خوب بود ؟ از استاد جدٌدتون راضی هستٌن ؟
فرشت با تعجب گفت  :تو از کجا مٌدونی ؟
ه
عطٌه  :کل دانشگاه می دونن  ،حاال می خوای من ندونم ؟
فرشته و مرٌم تمام قضاٌا کالس را برای بچه ها تعرٌؾ کردند .
مهدٌه دستانش را به سمت آسمان گرفت و گفت  :خداٌا چی مٌشد از اٌن استاد خوشتٌپ  ،خوشگال نصٌب
ما هم می کردی ؟ چی میشد اون استاده از من خوشش مٌومد ؟ چی مٌشد ما از اٌن حالت ترشٌدگی در
مٌومدٌم ؟
مهشٌد بالشتش را به سمت مهدٌه پرتاب کرد و گفت ٌ :ه دفعه دٌگه ترٌپ ترشٌدگی برداری  ،آدمت می
کنم
مهدٌه دستش را کنار شقٌقه اش گذاشت و گفت  :چشم جناب سرهنگ
عطٌه خندٌد و گفت  :حاال هم چٌن که شما مٌگٌن خوشتٌپ و خوشگل نٌست
مرٌم  :ما که نگفتٌم خوشگله اما خوب امروز اساسی تٌپ زده بود  .راستی من آخرش نفهمٌدم تو با اٌن
استاد ما چه نسبتی داری
عطٌه لبخند زد و گفت  :پسر عممه
واس پسرعمه ات آستٌن باال
مهدٌه از روی تخت پاٌٌن پرٌد و کنار عطٌه نشست و گفت  :ببٌنم تو چرا ه
نمی زنی ؟ اٌن همه دختر خوب دور و برت رٌخته
مرٌم به سمت ٌخچال رفت و بطری آب را بٌرون آورد .
مهشٌد رو به عطٌه پرسٌد  :جدی ٌه سوال بپرسم راستش رو مٌگی ؟
عطٌه  :آره  .سعی می کنم
مهشٌد  :اگه قرار بود ٌکی از ما رو انتخاب کنی واسه پسرعمه ات  ،کی بود ؟
مرٌم در حالٌکه لٌوان آب را در دست داشت گفت  :بی خٌال  ،اٌن چه سوالٌه می پرسی ؟
فرشته  :نه جدی عطی بگو  ،باحاله آدم بدون همسر آٌنده استادش کٌه
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عطٌه خندٌد و گفت  :بابا اون واسه تصمٌم من تره هم خورد نمی کنه  ،اما خوب  ...اول بگم هٌچ
کدومتون ناراحت نشٌن اما خوب من مرٌم رو انتخاب می کردم
مرٌم آب به گلوٌش پرٌد و به سرفه افتاد .
مهدٌه در حالٌکه می خندٌد گفت  :مرٌم جون عزٌزم انقدر که آدم نباٌد هول بشه
فرشته بلند شد و کنار مرٌم که از سرفه قرمز شده بود رفت  :دٌوانه اٌن ٌه چٌزی گفت  ،خودکشی نداره
که
عطٌه دست هاٌش را به کمر زد و گفت  :بله بله  ،مگه پسر عمه ی من چشه ؟
فرشته  :ما که نگفتٌم چٌزٌشه
مرٌم که بهتر شده بود گفت  :خدا بگم چی کارتون کنه  ،بی خٌال پسر مردم بشٌن  ،اٌنم شد موضوع که
شما سرش بحث می کنٌن ؟
عطٌه  :نترس مرٌم من ٌه چٌزی گفتم  ،مجتبی از اون پسراٌٌه که هر چی مامانشون بگه مٌگن چشم ،
عمه ی من هم که تا حاال تو رو ندٌده پس حله دٌگه .
مرٌم خندٌد و سری تکان داد و به سمت تختش رفت تا بخوابد  .ساعدش را زٌر سرش گذاشته بود ،
خواب نمی رفت  ،فقط چشم هاٌش را بسته بود  ،سرش پر بود از فکر و خٌال  ،مجتبی از همه پررنگ
تر بود  .بچه مثبت بی عرضه ٌا استاد خادم ؟ از تصور لبخند به لبش آمد  .منکر اٌن نبود که شخصٌت
مجتبی را خٌلی دوست دارد اما از آن هاٌی بود که حرصش را در می آورد  ،هنوز روزی که به دنبالش
دوٌد تا دفترچه اش را به او بدهد فراموش نکرده بود  .مجتبای آنروز با امروز خٌلی فرق داشت .
صدای زنگ موباٌلش باعث شد از جا بلند شود  ،شقاٌق بود .
مرٌم  :به به سالم چطوری ؟
شقاٌق  :سالم  ،منتظر بودم تو زنگ بزنی  ،دٌدم تو پرت تر از اٌن حرفاٌی
مرٌم  :امروز انقدر تو دانشگاه شوکه شدم که به کلی تو رو ٌادم رفت  ،مجتبی رو ٌادته ؟
شقاٌق  :همون بچه مثبته ؟
مرٌم  :آره خودشه  ،شده استادمون
شقاٌق  :چـــــــی ؟؟؟
مرٌم  :همٌن که شنٌدی  ،حاال تو بگو چه خبر بود ؟ راضی هستی روز اولی ؟
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شقاٌق  :ای بدک نبود  ،بچه های باحالی دارٌم
مرٌم  :خوب خدا رو شکر  ،پس راضی هستی
شقاٌق  :آره خوبه
مرٌم  :از نٌما چه خبر ؟
شقاٌق  :اونم خوبه  ،سالم مٌرسونه  ،چند روز پٌش می گفت من باٌد از مرٌم تشکر کنم
مرٌم  :از مرٌم واسه چی ؟
شقاٌق  :تو باعث شدی من و اون بهم برسٌم دٌگه
مرٌم  :بله من معرفتون بودم  .حاال کی قراره برٌن خونه بخت ؟
شقاٌق  :بی خٌال  ...م ن و چه به خونه بخت ؟ فعال که درس می خونٌم
مرٌم  :تو و سحر که رفتٌن پی زندگٌتون من موندم
شقاٌق  :راستی از فرشته چه خبر ؟
مرٌم  :هٌچی اونم سالم مٌرسونه  ،اونم که رفت پی زندگٌش
شقاٌق  :با همون ٌوشٌتا دٌگه ؟ بهش سالم برسون
رسون
ه
مرٌم  :فرشته  ،شقاٌق سالم می
فرشته  :گوشی رو بده به من کارش دارم
مرٌم  :از من خدافظ شقاٌق  ،گوشی رو دادم به فرشته
فرشته  :سالم  ،چطوری ؟ تو ٌه خورده اٌن مرٌم رو نصٌحت کن  ،االن واسش خواستگار پٌدا شده پسره
عٌن ٌه تٌکه ماه  ،خانم ناز می کنه
شقاٌق در حالٌکه جٌػ مٌزد گفت  :کـــــــــــــــی ؟
فرشته  :استاد جدٌدمون دٌگه
شقاٌق  :بمٌری فرشته فکر کردم راست مٌگی
فرشته  :دروؼم چٌه ؟ همٌن االن دختر داٌٌش از مرٌم خواستگاری کرد
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مرٌم در حالٌکه جٌػ و داد می کرد رو به عطٌه گفت  :ببٌن چه گرفتاری واسه من درست کردی  .آخه
اٌن چه حرفی بود زدی دختر ؟
عطٌه با لبخند شانه هاٌش را باال انداخت و چٌزی نگفت .
فرشته گوشی را سمت مرٌم گرفت و گفت  :شقاٌق کارت داره
مرٌم  :حرؾ های اٌن دٌوونه رو باور نکن  ،چرت و پرت زٌاد مٌگه
شقاٌق  :اگه بفهمم خبراٌی بوده و چٌزی بهم نگفتی  ،می کشمت
مرٌم  :باشه  ،خوب بقٌه خوبن ؟
شقاٌق  :مامانم که خوبه  ،حسابی با کالس هاش خودش رو سرگردم کرده  ،شهنام هم که دٌگه دفتر زده
و تا دٌروقت خونه نمٌاد  ،حسابی چسبٌده به کارش  ،نگرانم براش  ،دٌگه اون شهنام قبل نٌست  ،شهاب
و مهتاب هم که دارن زٌر ٌه سقؾ زندگٌشون رو می کنن  ،بعدشم تو مگه تا دٌروز از همه خبر نداشتی
؟
مرٌم خندٌد و گفت  :آخه دٌوانه من ٌه چٌزی پرسٌدم تو واسه چی جواب دادی ؟
شقاٌق  :اما جدی مرٌم شهنام اصال خوب نٌست ٌ ،عنی خوبه ها  ،اما خب شهنام نٌست
مرٌم ٌ :ادته می گفتی عاشق شده ؟ نکنه ادامه ی همون ماجراست ؟
شقاٌق  :آره فکر کنم  ،اما هٌچ جوری نمی تونم بفهمم دختره کٌه  ،اٌن مثل شهاب نٌست که راحت بشه
فهمٌد داستانش چٌه ٌ ،ادته صداش رو ضبط کرده بودم  ،شانس زد و اونی که شهاب می خواستش آشنا
بود  ،شهنام رو چی کار کنم ؟
مرٌم  :بی خٌال شو  ،به وقتش خودش به حرؾ مٌاد  ،اما جدی چه کارآگاه بازی هایی که در نٌاوردٌم
شقاٌق  :چقدر زود گذشت  ،چه زود دارٌم پٌر مٌشٌم
مرٌم  :آره واقعا  ،باورم نمٌشه خٌلی زود تموم شد خوشی های دبٌرستانمون
شقاٌق  :کاش بر می گشت  ،من و تو و سحر رو ٌادته  ،همه بهمون می گفتن سه کله پوک  ،اما االن هر
کدوممون ٌه جاٌی هستٌم و دؼدغه هر کدوممون ٌه چٌزٌه
مرٌم  :همٌنه دٌگه  ،اگه اٌنجوری نبود که زندگی نبود اسمش
شقاٌق  :برو دٌگه مزاحمت نشم  ،من برم آماده بشم  ،شب خونه خالم اٌنا مهمونٌم
مرٌم  :خوش بگذره
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شقاٌق :ممنون خدافظ
مرٌم بعد از خدافظی شقاٌق خوابٌد  ،حرؾ های شقاٌق او را به دو سال پٌش برد  ،شهاب  ...با خودش
فکر کرد کاش شهاب زودتر ازدواج کرده بود  ،تقرٌبا دٌگر شهاب مثل همٌشه در افکار مرٌم جاٌی
نداشت  ،اگر هم بود خاطره بود  ،برای شهاب و مهتاب آرزوی خوشبختی کرد ٌ .اد گرٌه های مهتاب
افتاد  ،وقتی که نصٌحتش کرده بود که هٌچ وقت حماقت او را نکند و با خانواده ای با اٌن اختالؾ
فرهنگی ازدواج نکند  ،وقتی از مشکالتش می گفت  ،مرٌم باورش نمٌشد که اٌن همان مهتاب است که
هٌچ وقت مرٌم را محرم نمی دانست و هٌچ چٌزی به او نمی گفت  ،مهتاب فرق کرده بود  ،دو ماه
زندگی مشترک با شهاب کافی بود تا شکننده تر شود .
مرٌم  :مهتاب شهاب که خٌلی دوستت داره
مهتاب  :شهاب خٌلی خوبه  ،ماهه  ،اما  ...شهاب که نمی تونه به خاطر من قٌد خانواده اش رو بزنه ،
می تونه ؟ مرٌم تو نمی فهمی البته امٌدوارم هٌچ وقت نفهمی  ،وقتی وارد ٌه جمعی مٌشی و اونا فقط به
اٌن دٌد بهت نگاه می کنن که قاپ پسرشون رو دزدٌدی  ،اونا فکر می کنن من شهاب رو خر کردم
مرٌم  :شقاٌق و مادرش ؟؟؟
مهتاب  :نه اونا نه  ،اما بقٌه ی فامٌلشون دقٌقا همچٌن حسی دارن  ،نمی تونم نگاه هاشون رو تحمل کنم ،
وقتی هم به شهاب مٌگم نرٌم خونه شون ناراحت مٌشه  ،فکر می کنه من از اٌن مدل دخترهام که با فامٌل
شوهرشون مشکل دارن
مرٌم  :خوب بهش بگو
مهتاب  :چی بهش بگم ؟ بگم فامٌلت از من بدشون مٌاد ؟ بگم دخترخاله ات که به قول خودت هٌچ وقت
محلت نمٌذاشته  ،االن واسه درآوردن لج من  ،مٌاد کنارت مٌشٌنه و واست عشوه مٌاد ؟
مرٌم  :مهتاب انقدر حساس نباش  ،اٌنجوری سختی می کشی ها
مهتاب  :وقتی دختره با کمال پرروٌی دست شهاب رو می گٌره مٌگه بٌا برقصٌم چه جوری حساس نباشم
؟
حق با مهتاب بود  ،دلش برای خواهرش می سوخت و گاهی اوقات پشٌمان مٌشد که چرا باعث ازدواج
شهاب و مهتاب شده  ،حتما امروز هم ٌکی دٌگر از روزهای عذاب آور مهتاب بود  ،آن طور که شقاٌق
می گفت خانه ی خاله اش دعوت داشتند .
×××
شقاٌق که از پرحرفی های سٌما خسته شده بود گفت  :بهتر نٌست برٌم پٌش بقٌه بشٌنٌم ؟
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سٌما  :خوبه اما می دونی من حوصله عروستون رو ندارم  ،اصال باهاش حال نمی کنم دختره ی امل
شقاٌق خٌلی جدی گفت  :خجالت بکش سٌما  ،خوب نٌست آدم پشت سر بقٌه اٌن طوری حرؾ بزنه
سٌما با بی خٌالی گفت  :باشه بابا  ،خواهر شوهر مثل تو هم نوبره واال
شقاٌق بر روی مبل کنار مهتاب نشست  :چطوری عروس خانوم ؟
مهتاب به شقاٌق لبخندی زد و گفت  :خوبم خواهرشوهر جون
سٌما با لحن مسخره ای گفت  :چه تحوٌل هم مٌگٌرن همدٌگه رو
شقاٌق دستش را به گردن مهتاب انداخت و گفت  :معلومه  ،عروس به اٌن گلی کجای دنٌا دٌگه می خواٌم
پٌدا کنٌم
سٌما با حرص و از روی طعنه گفت  :اگه تو بگی
مهتاب دندان هاٌش را روی هم فشار داد اما چٌزی نگفت  .نمی خواست آن شب را بهم برٌزد .
سٌمٌن و ندا دختر خاله و دخترداٌی شهاب هم به جمع آن ها اضافه شدند .
سٌمٌن برخالؾ خواهرش همٌشه با مهتاب مهربان بود  .اما ندا هم مثل سٌما بود  .مهتاب هٌچ وقت
نفهمٌده بود که چه بدی در حق آن ها کرده که اٌن طور با او مشکل دارند .
ندا  :بچه ها آهنگ جدٌد معٌن رو گوش دادٌن ؟
سٌما و شقاٌق به عالمت منفی سر تکان دادند  ،مهتاب خوشحال از اٌنکه چٌزی برای گفتن دارد گفت :
مجنون رو مٌگی ؟
ندا با طعنه گفت  :نمی دونستم چادری ها هم آهنگ گوش مٌدن
مهتاب لبخندی زد و سعی کرد خودش را کنترل کند  :خوب باالخره ما ه م دل دارٌم دٌگه
سٌما  :اگه دل داشتٌن که ٌه پارچه سٌاه نمی پٌچٌدٌن دور خودتون
هر چه مهتاب سعی می کرد خودش را آرام نشان دهد  ،صورت شقاٌق بٌشتر در هم مٌرفت .
مهتاب  :خوب تعرٌؾ هرکسی از دل داشتن ٌه چٌزه دٌگه
ندا  :پس چقدر تعرٌؾ شما مسخره است
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حالٌک پوزخند بر لب داشت گفت  :ناراحت نشی ها مهتاب جون اما خوب هر کس ٌه نظری
ه
سٌما در
داره دٌگه
سٌمٌن سعی کرد جو را عوض کند  :بی خٌال  ،سلایر جدٌده رو که نشون مٌده می بٌنٌن ؟ خٌلی باحاله ،
پسره که توش بازی می کنه خٌلی شبٌه شهابه
ندا به مهتاب نگاه کرد و با شٌطنت گفت  :الهی بمٌرم  ،شهاب خٌلی خوشگلتره  ،تٌپ شهاب رو با اون
پسره کوتوله مقاٌسه می کنی ؟
مهتاب باز هم لبخند ساختگی زد و گفت  :به نظر من که ٌه خورده شبٌه شهاب هست  ،اخالقش هم تقرٌبا
همٌن طور
سٌما  :کجای اخالق اٌن پسره شبٌه شهابه ؟ مهتاب جون دارم شک می کنم که شما زن شهابی ها ،
هرچند خٌلی وقت ها شک می کنم که شهاب انتخابت کرده
مهتاب در دلش گفت  ،کاش اٌن پسوند جون را به کار نمی برد و هر چه دلش می خواست بارم می کرد
 ،کاش نمی خواست وانمود کند که دوستم دارد .
شهاب و شهنام و سامان پسرداٌٌشان وارد شدند و به سمت آن ها آمدند .
سامان خندٌد و گفت  :خوب خلوت کردٌن خانم ها
ندا  :داشتٌم در مورد شهاب حرؾ مٌزدٌم
شهاب خندٌد و گفت  :من ؟
سٌمٌن  :آره داشتٌم می گفتٌم خٌلی شبٌه ٌکی هستی
شهنام  :آخه اٌن شهاب هم شد آدم که شما در موردش بحث می کنٌن  ،بٌاٌن در مورد من نظر بدٌن
اٌن را گفت و دست هاٌش را به کمر زد و با ژست خاصی مقابلشان اٌستاد  .همه به اٌن کار شهنام
خندٌدند .
مهتاب از جاٌش بلند شد و به سمت دستشوٌی رفت  ،حداقل خٌالش راحت بود که در حضور شهاب آن ها
در مورد او حرؾ نمی زنند  .آبی به دست و صورتش زد و بٌرون آمد  ،شقاٌق بازوٌش را کشٌد و گفت
 :چرا مٌشٌنی نگاشون می کنی ؟ چرا مٌذاری هرچی دلشون می خواد بارت کنن ؟
مهتاب لبخندی از سر قدردانی زد و گفت  :من ناراحت نمٌشم  ،نمی خوام خوشٌشون خراب بشه
شقاٌق  :به درک  ،بذار خراب بشه  ،شورش رو درآوردن دٌگه  ،به خدا اگه اٌن دفعه هٌچی نگی خودم
ٌه چٌزی بهشون مٌگم
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مهتاب  :باشه  ،تو خودت رو ناراحت نکن
با آمدن مهتاب  ،ندا و سٌما ساکت شدند  .مهتاب حس کرد در مورد او حرؾ می زدند اما چٌزی نگفت و
نشست .
سٌما با حرکت چشم و ابرو گفت  :داشتم می گفتم دختره ٌک چٌزٌه که نگو
شقاٌق  :داستان چٌه ؟
سٌما خواست حرؾ بزند که سٌمٌن با اشاره به او گفت که نگوٌد اما سٌما گفت  :چٌه ؟ چٌزی نٌست .
مهتاب جون که ناراحت نمٌشه  ...داشتم می گفتم ٌه دختره بود تو دانشگاهمون مثل شما چادری بود اما
خوب اون اصال شبٌه شما نبودا  ،با همه ی پسرهای دانشگاه رابطه داشت  ،واسه همٌنه که من دٌدم
نسبت به چادری ها خوب نٌست
مهتاب  :خوب خٌلی ها واسه اٌنکه رو کاراشون سرپوش بذارن  ،چادر سرشون می کنن
ندا رٌز خندٌد و گفت  :شما که اٌنطوری نٌستی ؟
مهتاب باز هم همان لبخند ساختگی را زد و گفت  :سعی کردم نباشم
شقاٌق با حالت تدافعی گفت  :شما ها حالتون خوبه ؟
مهتاب دست شقاٌق را فشرد و از او خواهش کرد که چٌزی نگوٌد  ،شقاٌق هم به خاطر مهتاب ساکت شد
وگرنه می خواست دعوای حسابی راه بٌاندازد .
سٌما  :خوب به من حق بده از چادری ها متنفر باشم همتون ٌه عده آدم متظاهر دو دوزه بازٌن که هٌچ
حقی واسه من و امثال من قائل نٌستٌن  ...ببخشٌدا اما من از اولش هم اصال ازت خوشم نمٌومد ...شما ها
اصال تو زندگٌتون تفرٌح دارٌن ؟
مهتاب به آرامی گفت  :نمی دونم چی باٌد بگم ٌ ،ه جوراٌی دارم واسه خودم متاسؾ مٌشم  ،من همٌشه
سعی کردم طوری رفتار کنم که واسه همه احترام قائل باشم  ،فکر نمی کردم کسی باشه که برای امثال
من احترام قائل نباشه
ندا  :قبول کن که نسل امروز دٌگه امثال تو رو نمی پسنده ؟
مهتاب  :چرا ؟ چون ٌه خورده با هم فرق دارٌم ؟
ندا  :نه  ،چون پر از محدودٌتٌن
مهتاب  :اگه واقعا قبولش داشته باشی دٌگه محدودٌت نٌست
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سٌما  :تکلٌؾ منی که نمی تونم قبولش داشته باشم چٌه ؟
مهتاب  :تو هٌچ تکلٌفی نداری به جز اٌنکه به ٌه آدم مثل خودت احترام بذاری
ندا  :مگه امثال شما واسه من احترام قائلن ؟ می دونی تا حاال از چند تا خانوم چادری فحش خوردم که
چرا موهام بٌرونه ؟ اگه باٌد بهم احترام بذارٌم پس واسه چی گشت ارشاد رو درست کردن ؟ اونا نباٌد
واسه من احترام قائل باشن ؟
مهتاب  :من کاری با بقٌه ندارم  ،می دونم که خٌلی ها درست رفتار نمی کنن  ،من دارم در مورد خودم
حرؾ مٌزنم  ،در مورد اٌنکه وقتی من به عنوان ٌه دوست با شما ها حرؾ مٌزنم  ،چرا شما صرفا به
خاطر چادری بودنم باٌد از من بدتون بٌاد ؟ چرا من هرچی سعی می کنم باهاتون خوب باشم  ،اٌن
طوری باهام برخورد می کنٌن ؟
سٌما  :تو کی سعی کردی با ما خوب باشی ؟
مهتاب  :قبول  ،من هٌچ خوبی ای در حق شما نکردم اما بدی چی ؟ شما بدی از من دٌدٌن که اٌنطور
رفتار می کنٌن ؟
سٌما و ندا هر دو بهم نگاه کردند اما چٌزی نگفتند .
مهتاب ادامه داد  :من اگه چٌزی مٌگم دارم از طرؾ خودم حرؾ می زنم  ،من همٌشه واسه ی همه ی
آدم های دور و برم احترام قائلم و انتظار احترام متقابل دارم  ،اگه من عقاٌدی دارم برای خودم دارم ،
بهتر نٌست به جای دعوا ٌاد بگٌرٌم و تحمٌل کردن عقاٌدمون  ،بتونٌم همدٌگه رو با عقاٌدمون بپذٌرٌم ؟
چرا وقتی بحث سلٌقه مٌشه همه قبول می کنٌم که ٌکی قورمه سبزی دوست داره ٌکی دوست نداره اما
وقتی بحث عقٌده هامون مخصوصا حجاب مٌشه فکر می کنٌم بقٌه هم باٌد ما رو قبول داشته باشن وگرنه
نمی تونٌم با هم رفت و آمد کنٌم  .مشکل ما اٌنه که خودخواهٌم  ،فکر می کنٌم هرچی ما مٌگٌم درسته ،
فکر می کنٌم همه باٌد مثل ما فکر کنن  ،من دوستای زٌادی دارم که عقٌده هاشون مثل من نٌست اما می
تونٌم با هم حرؾ بزنٌم  ،بگٌم  ،بخندٌم و واسه هم احترام قائل باشٌم چون قبول کردٌم که احترام متقابل
ٌه اصله واسه زندگی اجتماعی که همه مون بهش نٌاز دارٌم .
ندا و سٌما دٌگر حرفی برای گفتن نداشتند .
شقاٌق مهتاب را بؽل کرد و گفت  :حاال می فهمم چرا شهاب عاشقت شده  ،تو سخنران خوبی مٌشی
مهتاب خندٌد و چٌزی نگفت .
سٌما آروم گفت  :متاسفم
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ندا هم سرش را پاٌٌن انداخت  :کاش همه مثل تو بودن  ،کاش همون دو ماه پٌش اٌن حرؾ ها رو بهمون
زده بودی  ،منو ببخش
مهتاب  :من از شما هٌچ کٌنه ای به دل ندارم  ،خٌلی هم دوستتون دارم
شهنام که به آن ها نزدٌک مٌشد گفت  :زن داداش می بٌنم که حسابی مجلس رو دستت گرفتی ها
شقاٌق  :بله  ،اشکالی داره از نظر شما ؟
شهنام  :اشکال که نداره  ،اما خوب می خواستم بگم من و شهاب سر شطرنج شرط بندی کردٌم  ،بٌاٌن
مسابقه رو ببٌنٌن بد نٌست
در راه برگشت شهاب به مهتاب نگاه کرد که با آرامش جلو را نگاه می کرد  :چرا امروز خٌلی مثل
همٌشه گرفته نٌستی ؟
مهتاب  :چون امروز دٌگه باالخره بعد از کلی سخنرانی مهربونشون کردم
شهاب خندٌد و گفت  :از همون سخنرانی هاٌی که تو دانشگاه واسه من می کردی ؟
مهتاب  :آره فقط ٌه خورده ؼرّ ا تر
شهاب به پٌشانٌش زد و گفت  :پس حتما عاشقت شدن  ،پسر که اون دور و برا نبود ؟
مهتاب خندٌد و گفت  :خٌلی لوسی  ،جدی چٌشد که که ٌه دفعه از من خوشت اومد ؟ اصال از کجا
فهمٌدی ؟ هٌچ وقت فکر نمی کردم تو بٌای بهم بگی که منو دوست داری  ،تو خٌلی مؽرور بودی ،
رنک  3معماری بودن خٌلٌه
شهاب  :کی گفته من از تو خوشم مٌاد ؟
مهتاب با ناراحتی گفت  :نمٌاد ؟؟؟
شهاب ضبطش را روشن کرد و گفت  :گوش کن
وقتی کسی رو دوست داری
از همه دنٌا مٌگذری
تولد دوباره اته
اسم اونو که می بری
وقتی کسی رو دوست داری
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می خوای بهش تکٌه کنی
بگی که محتاجشی و
به خاطرش گرٌه کنی
وقتی کسی رو دوست داری
حاضری دنٌا بد باشه
فقط اونی که دوست داری
عاشقی رو بلد باشه
حاضری که بگذری از
مقررات و دٌن و درس
وقتی کسی رو دوست داری
معنی نداره دٌگه ترس
وقتی کسی رو دوست داری
به خاطرش مٌری به جنگ
به خاطرش دروغ مٌگی
قلبت مٌشه ٌه تٌکه سنگ
وقتی کسی رو دوست داری
دنٌا رو از ٌاد می بری
دار و ندارت رو مٌدی
تا اونو به دست بٌاری
حاضری هر چی دوست نداشت
به خاطرش رها کنی
حسابتو حسابی از مردم شهر جدا کنی
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حاضری هر روز سر اون
با آدما دعوا کنی
ؼرورتو بشکنی و
باز خودتو رسوا کنی
مهتاب لبخندی زد و به شهاب نگاه کرد .
شهاب گفت  :دٌدی ؟ اٌنه  ...و با سر به ضبط اشاره کرد
مهتاب خندٌد و گفت  :خٌلی دٌوونه ای شهاب
شهاب  :دٌوونه شماٌٌم دٌگه
فرشته  :من تا حاال نٌومده بودم اٌنجا .خٌلی جای باحالٌه
مرٌم  :منم نٌومده بودم  ،چرا اٌنجا همه در و دٌوارا قرمزه ؟
ٌوشٌتا کنار آن ها آمد و گفت  :خانم ها چٌزی نمی خوان ؟
فرشته خندٌد و گفت  :نه ممنون
فاطمه  :باز که تو از طرؾ ما جواب دادی
فرشته برای فاطمه شکلک درآورد و گفت :ببخشٌد  ،بگٌن چی می خواٌن من برم واستون سفارش بدم
فاطمه نگاهی به بچه ها کرد و گفت  :آب انار
همه حرؾ او را تاٌٌد کردند .
فرشته به سمت دسته ی پسرها راه افتاد  ،پٌمان با خنده به ٌوشٌتا که پشتش به فرشته بود اشاره کرد و
گفت  :شوهرت داره مٌاد
ٌوشٌتا زهرماری گفت و برگشت  :چٌزی شده ؟
فرشته  :بچه ها مٌگن برٌم آب انار بخورٌم
محمد گفت  :بد فکری هم نٌست ٌ ،وشٌتا برو آب انار بگٌر بٌار
ٌوشٌتا  :باشه رفتم
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فرشته  :پس لطفا واسه ما هم بٌارٌن
ٌوشٌتا با پرروی گفت  :من چند تا دست دارم ؟
فرشته  :بله ؟
ٌوشٌتا  :منظورم اٌنه که اگه شما هم تشرٌؾ بٌارٌن  ،دٌگه من نباٌد دو بار برم و بٌام
فرشته با سٌنی پر از لٌوان های آب انار برگشت و به سمت دوستانش رفت  :بفرماٌٌد  ،فقط نفری ٌکی
بیشتر بر ندارٌد  ،که به همه برسه  ،ؼربتی بازی هم در نٌارٌن
پردٌس  :بمٌری  ،بذار بخورٌم دٌگه ٌ ،ه آب انار گرفته  1000 ،تا شرط مٌذاره
همه دور هم نشسته بودند و حرؾ مٌزدند  .هر کسی چٌزی می گفت .
پٌمان  :اما جدی علٌرضا دمت گرم  ،پٌشنهاد خوبی بود  ،خٌلی بٌشتر با هم آشنا شدٌم تو اٌن سفر  ،مثال
من آرش رو اصال نمی شناختم نمی دونستم چه اسکلٌه
سارا  :آره  ،منم باهات موافقم
صدای خنده ی جمع بلند شد  ،سارا که تازه متوجه شده بود چه گفته سعی کرد حرفش را اصالح کند  :نه
نه  ،منظورم اون نبود مٌگم خٌلی اٌده ی خوبی بود  ،کلی بٌشتر با هم آشنا مٌشٌم  ،ناسالمتی باٌد  3سال
دٌگه همدٌگه رو تحمل کنٌم
آرش دست هاٌش را بهم زد و گفت  :بچه ها ٌه پٌشنهاد خوب بٌاٌن بطری بازی
علٌرضا زٌرلبی به آرش گفت  :احمق با خانم ها که نمٌشه
آرش خندٌد و گفت  :نه اٌن مثل اونی که خودمون بازی می کردٌم نٌست  ،می چرخونٌم طرؾ هر کسی
که اومد  ،اون باٌد ٌه کار خاصی رو که ما مٌگٌم انجام بده
پردٌس  :اگه انجام نداد چی ؟
آرش  :مجازات داره دٌگه  ،بعدشم چون جمع مختلطه سعی می کنٌم کارهای درست و حسابی بگٌم
همه خندٌدند و موافقت کردند .
آرش شروع کرد و بطری آب معدنی را گرداند  ،اولٌن نفر خودش بود  .دو دوستی به سرش کوبٌد و
گفت  :بچه ها اصال پٌشنهاد جالبی نٌست  ،بٌاٌن ٌه بازی دٌگه بکنٌم
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ٌوشٌتا در حالٌکه می خندٌد گفت  :بٌخود  .خب خانم ها آقاٌون  ،به نظرتون اٌشون چی کار کنه ؟ آرش
تو برو ٌه گوشه واٌسا می خواٌم مشورت کنٌم
آرش رفت و پچ پچ ها شروع شد  ،هر کسی چٌزی می گفت تا اٌنکه به توافق رسٌدند .
مٌالد  :آرش اون جوی آب رو می بٌنی ؟ باٌد بری  5دقٌق توش بشٌنی
آرش  :چــــی ؟!!!
الهام  :چی نداره دٌگه  ،ما ساعت می گٌرٌم  ،قشنگ باٌد چهارزانو بشٌنی ها
 5دقٌقه ی آرش که تمام شد  ،مثل م وش آب کشٌده برگشت .
ٌوشٌتا سرش را با تاسؾ تکان داد  :آقا من ٌه سوال دارم ؟ شما چرا فقط شلوارتون خٌسه ؟ وای وای
وای وای خجالت نمی کشی با اٌن سن و سال
همه از اٌن حرؾ ٌوشٌتا خندٌدند .
آرش  :نوبت شما هم مٌرسه آقای پرشان
نفر بعدی فاطمه بود .
فرشته  :فاطمه اون سوسکه رو مٌبٌنی ؟ باٌد  10دقٌقه بگٌرٌش تو دستت
فاطمه  :نــــــــــــــــــه  ،تو رو خدا من می ترسم
مرٌم  :نمٌشه دٌگه  ،اگه اٌن کار رو نکنی مجازات های سنگٌن تری در انتظارته
انقدر فاطمه جٌػ زد که همه به همان  5دقٌقه هم راضی شدند .
نفر بعد هدٌه بود .
علٌرضا  :مٌری به اون آقا سبٌلو مٌگی که عاشق سبٌل هاشی
هدٌه  :تو رو خدا بی خٌال بشٌن  ،اٌنم شد پٌشنهاد  ،بنده خدا با خودش چه فکری می کنه ؟
آرش  :وقتی قبول می کنٌن بازی کنٌن باٌد به همه جوانبش فکر کنٌن
وقتی هدٌه با ترس و لرز به سمت آقای سبٌلو می رفت همه داشتند می خندٌدند .
نفر بعد سٌنا بود .
پٌمان  :مٌری کفش خانمه رو مٌزنی تو سرش .
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وقتی سٌنا با خونسردی تمام رفت و با کفش آن زن را زد همه تعجب کرده بودند  ،اما فرارش باعث خنده
ی همه شد .
نفر بعد ٌوشٌتا بود  .آرش با دٌدن سر بطری که به سمت ٌوشٌتا بود دست هاٌش را بهم مالٌد و گفت :
خوب  ...باالخره نوبت منم رسٌد
محمد بدون معطلی گفت  :مٌری جلوی جمع به کسی که دوسش داری ابراز عالقه می کنی
چشم های ٌوشٌتا از تعجب گرد شده بود  ،اما باٌد اٌن کار را می کرد  ،از جاٌش بلند شد  ،همه منتظر
بودند ببٌنند که به کدام سمت مٌرود  ،فرشته ناخودآگاه دست مرٌم را که کنارش نشسته بود در دست
گرفت ٌوشٌتا هر لحظه به آن ها نزدٌک تر مٌشد  ،جلوی فرشته روی زمٌن نشست و چشم هاٌش را
بست و گفت  :دوستت دارم
صدای جٌػ و هورای همه به هوا بلند شد  ،فرشته لبخندی زد و چٌزی نگفت ٌ ،وشٌتا آرام گفت  :بد نبود
تو هم ٌه چٌزی می گفتی
فرشته باز هم خندٌد و چٌزی نگفت  .فقط می توانست خوشحال باشد از اٌنکه کسی که دوستش دارد ،
برای او هم فوق العاده دوست داشتنی است .
همه برای ناهار بلند شدند  ،فرشته از اٌنکه ٌوشٌتا در جمع هم به او ابراز عالقه کرده خوشحال بود  ،در
دلش به محمد آفرٌن گفت و حدس زد که مطمئنا محمد همه چٌز را می دانسته .
روز آخر بود  ،انصافا در اٌن سه روز خٌلی به آن ها خوش گذشته بود  .مرٌم و فرشته داشتند صحبت
می کردند و فرشته دوباره داشت داد و بٌداد می کرد و از اٌنکه فردا حوصله استادشان را ندارد می گفت
 ،مرٌم ٌوشٌتا را دٌد که با کٌسه ی آب به سمتشان می آمد  ،خواست چٌزی بگوٌد که ٌوشٌتا دستش را به
عالمت سکوت روی بٌنی اش گذاشت  ،مرٌم لبخند زد و چٌزی نگفت  .فرشته محکم به شانه ی مرٌم زد
و گفت  :هٌچ معلومه چته ؟ واسه چی ٌهو می خندی  ،من دارم مٌگم اعصابم خرابه
ٌوشٌتا تمام آب کٌسه را روی فرشته خالی کرد و گفت  :اٌن حالت رو جا مٌاره
فرشته به عقب برگشت و درحالٌکه قطره های آب از سرش مٌرٌخت انگشت سبابه اش را در هوا تکان
داد و گفت  :حاال حالٌت می کنم چی حال کی رو جا مٌاره
شٌشه ی آب معدنی را از آب رود پر کرد و دنبال ٌوشٌتا دوٌد  ،اما نمی توانست به او برسد  ،خٌلی
سرٌع بود  ،فکری به ذهنش زد  ،بطری را روی سر آرش خالی کرد و به او که با تعجب نگاهش می
کرد گفت  :لطفا از طرؾ من ٌوشٌتا رو خٌس کن  ،خٌلی تند بود بهش نمی رسم  .همٌن طور ٌکی ٌکی
ٌوشٌت باشد  ،فرشته او را دٌد که روی تخته سنگی کنار
ا
همدٌگر را خٌس کردند بدون اٌنکه اثری از
رود نشسته بود و آهنگ گوش مٌداد .
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کنارش نشست و گفت  :ببٌن چطور همه رو خٌس کردی و خودت اٌنجا نشستی  ،حاال چی گوش مٌدی ؟
ٌوشٌتا هندزفری را درآورد .
تو رو می بٌنم و حال می کنم
همه چٌو تحمل می کنم
تو خٌالم آخه مال منی
تو که فقط تو خٌال منی
واسه دٌدن تو
دنٌا رو بهم می رٌزم  ...دنٌا رو بهم می رٌزم
دٌگه راهی نموند  ...دٌگه راهی نموند
بٌا پٌشم عزٌزم
اگه عاشقه مثل دل من دل تو
اگه دوست داری حتی ٌه ذره منو
اگه حس منو تو هم حس می کنی
چی مٌشه ٌه دفعه بگی مال منی
نذار تنها بمونم
بٌا آروم جونم
دٌگه بی تو نمی تونم
ببٌن ابرٌه چشمام
بذار دست توی دست هام
قد دنٌا تو رو می خوام
فرشته به ٌوشٌتا نگاه کرد  ،چٌزی نگفت  ...هر دو لبخند زدند و ٌوشٌتا چشمکی زد .
اگه حواس تو پٌش منه
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اگه چشات بهم زل مٌزنه
اگه تو هم به من فکر می کنی
چرا می خوای بری دل بکنی
آخه چشمای تو  ...چشمای تو
به خدا دروغ نمٌگه  ....دروغ نمٌگه
منو دوست داری خوب  ....منو دوست داری خوب
بگو ٌه بار دٌگه
ٌوشٌتا به فرشته نگاه کرد و گفت  :خوب ؟؟؟
فرشته  :خوب و زهر مار  ...چرا آب رٌختی رو من ؟
ٌوشٌتا  :منو بگو گفتم آهنگ روت تاثٌر گذاشت
فرشته  :حاال ٌه تاثٌری نشونت بدم که دٌگه هوس نکنی منو خٌس کنی
مرٌم  :داشتم می گفتم خٌلی خوش تٌپه فقط ٌه خورده قدش کوتاهه وگرنه عالی بود دٌگه
فرشته دست به کمر اٌستاد و گفت  :مثال چقدره ؟
مرٌم ٌ :ه  10سانتی از مجتبی کوتاه تره
فرشته  :بله بله ؟ االن دٌگه آقا مجتبی شدن معٌار اندازه گٌری قد ؟
مرٌم  :خوب آخه به نظرم قدش اندازه است دٌگه
گرم گفت و گو بودند که مجتبی رد شد  .فرشته بلند گفت  :سالم استاد
مجتبی لبخندی زد و سالم کرد .
مرٌم  :سالم
مجتبی با خوشروٌی به او هم سالم کرد و سرٌع رفت .
فرشته  :چی شده ؟ کبکش خروس می خوند ؟
مرٌم  :نمی دونم حتما داره مٌره خونه ی بخت
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فرشته  :بگم خدا چی کارت کنه  ،کی زن اٌن مٌشه ؟
مرٌم  :مگه چشه پسر مردم ؟
فرشته  :تو خٌلی مشکوکی ها  ،تا دٌدی دو جلسه شد استاد خودت رو گم کردی ؟ اٌن همون بچه مثبت
بی عرضه است ها ؟
مرٌم  :خب که چی ؟
فرشته  :هٌچی فقط جهت ٌادآوری گفتم
حق با فرشته بود  ،مرٌم خٌلی مشکوک بود  ،او واقعا از آن بچه مثبت خوشش آمده بود ؟ ٌعنی کدام
شخصٌت واقعی مجتبی بود ؟ قبل از استادی ٌا بعد از آن ؟ هر چه بود در تعطٌالت بٌن دو ترم مجتبی
خٌلی تػٌٌر کرده بود  ،حتی وقتی همدٌگر را بٌرون از محٌط دانشگاه می دٌدند  ،نحوه ی برخوردش با
قبل خٌلی فرق داشت  .با فرشته بر روی صندلی نشستند  ،چه تصادفی  ،با مجتبی کالس داشتند .
مجتبی  :سالم بچه ها
جلس ی بعد تشرٌؾ مٌارن  ،بدی
ه
خوب امروز آخرٌن جلسه اٌه که من مٌام سر کالس  ،استاد احمدی از
 ،خوبی دٌدٌن تو اٌن مدت حالل کنٌن
مٌالد  :اختٌار دارٌن استاد  ،ما که جز خوبی از شما ندٌدٌم
پردٌس  :حاال نمٌشه شما به جای استاد احمدی بمونٌن ؟ ٌه ماه که بٌشتر به آخر ترم نمونده
هر کدام از بچه ها به نحوی مخالفت خود را با رفتن مجتبی بٌان می کردند  ،همه چٌزی می گفتند به
ؼٌر از مرٌم  ،همه مخالفت کردند و او ساکت نشسته بود  ،شاٌد مجتبی بٌشتر از همه دوست داشت او
مخالفت کند  ،اما تنها کسی که مخالفت نکرد و همان طور ساکت نشسته بود او بود .
مجتبی  :ممنونم از اٌن لطفی که دارٌن همه تون اما خوب  ،استاد احمدی  ،استاد خوب و با سابقه ی
اٌنجان  ،نمٌشه که به همٌن راحتی من جاشون رو بگٌرم  ،اٌشون استاد خود من بودن  ،خوب دٌگه برٌم
درس آخرٌن جلسه رو هم شروع کنٌم
مجتبی بدون توجه به ؼرؼر های بچه ها  ،کتش را درآورد  ،آستٌن هاٌش را باال زد  ،عٌنکش را روی
پٌشانٌش محکم کرد و به سمت تخته رفت  .مرٌم تقرٌبا اٌن حرکاتش را حفظ شده بود  ،عاشق وقتی بود
که عٌنکش را روی پٌشانٌش می گذاشت .
فرشته  :مرٌم مٌگم ٌادت باشه بهش بگٌم ٌه کالس خط هم بره  ،اٌن چه خطٌه ؟
مرٌم  :آره واقعا افتضاحه خطش  ،می دونی پسره دٌگه !!!
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وقتی تخته کامل شد  ،مجتبی نشست و منتظر ماند که بچه ها بنوٌسند  ،عٌنکش همچنان روی پٌشانٌش
بود که مشؽول خواندن شد  ،مرٌم نوشته اش تمام شد  ،نشسته بود و سعی می کرد دزدکی به مجتبی نگاه
کند  ،می دانست که از اٌن فاصله نمی فهمد که نگاهش می کند  .در دل به خودش خندٌد  ،اٌن همان بچه
مثبتی بود که ادعا می کرد حالش از او بهم می خورد  ،خودش بهتر از همه می دانست که آن موقع هم
راست نمی گفت ٌ ،اد وقتی افتاد که دنبال کسی بود که جای شهاب را بگٌرد  ،باز هم به خودش خندٌد که
حس احمقانه اش به شهاب را دوست داشتن فرض می کرد  ،حداقل االن مطمئن بود دوست داشتن نبود ،
اٌن حسش چه ؟ اٌن حس دوست داشتن بود ؟ نبود ؟ هرچه بود دوست داشتنی بود  ،مرٌم از داشتنش
معذب نبود هٌچ  ،دوستش هم داشت  .چه شده بود ؟ ٌعنی انقدر ظاهر افراد براٌش مهم بود ؟ هٌچ وقت
همچٌن تصوری از خودش نداشت  .اگر اٌنطور نبود پس چرا برای مجتبای چند ماه پٌش به قول خودش
احترام قائل نبود ؟ نمی توانست خودش را گول بزند  ،اٌن حس او احترام قائل بودن نبود  ...شاٌد دوست
داشتن هم نبود اما از اٌن مطمئن بود که احترام قائل بودن نٌست  .با تکان دستی جلوی صورتش به
خودش آمد  ،مجتبی بود  ،به دور و برش نگاه کرد  ،کسی داخل کالس نبود  .وقتی مسٌر نگاه خودش را
دنبال کرد مطمئن شد که در تمام اٌن مدت داشته به مجتبی نگاه می کرده و مطمئنا فهمٌده  ،لعنتی ،
فرشته کجا رفته بود ؟ چرا به او چٌزی نگفته بود .
مرٌم سرٌع خودش را جمع و جور کرد  ،وساٌلش را داخل کٌفش رٌخت و کٌفش را روی شانه اش
انداخت و چادرش را مرتب کرد و به سمت در راه افتاد خٌلی هول شده بود  .پله ی دم در را ندٌد و
زمٌن خورد  .لعنتی  ،همه چٌز دست به دست هم داده بود تا جلوی مجتبی ضاٌع شود .
مجتبی کنار مرٌم آمد و کٌفش را که افتاده بود به دستش داد و گفت  :حالتون خوبه خانم شاٌق ؟
مرٌم تند جواب داد  :بله ممنون  ،ببخشٌد نمی دونٌد دوستم کجا رفت ؟
مجتبی  :نه  ،فقط ٌه چٌزی بهتون گفت و رفت  ،اما مثل اٌنکه نشنٌدٌد  .اصال امروز سر کالس
حواستون نبود  ،مطمئنٌد حالتون خوبه ؟
مرٌم  :بله بله  ،ممنون  ،خدافظ
مجتبی شانه هاٌش را باال انداخت و گفت  :خوشحال مٌشم اگه مشکلی هست بتونم کمکتون کنم
مرٌم  :نه نه  ،ممنون
سرٌع از کالس بٌرون آمد و بدون اٌنکه نگاهش را باال بٌاورد مسٌری را که حفظ بود پٌش گرفت ٌ ،ک
راست به سمت اٌستگاه اتوبوس رفت  .به اٌن فکر می کرد که االن او بچه مثبت بی عرضه است  ،چه
شد که انقدر هول شد  ،خٌلی بچگانه عمل کرده بود  ،همٌشه وقتی فکر می کرد نمی فهمٌد کجا را نگاه
می کند  .چند بار عرفان به او گفته بود که حواسش به نگاهش باشد اما  ...خٌلی وقت بود از عرفان
خبری نداشت  ،او هم کم کم داشت برای خودش متخصص مٌشد  .به خودش می گفت  :ای مرٌم احمق ،
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حاال پسره چه فکراٌی که با خودش نمی کنه  ،کاش بهش گفته بودم که تو فکر بودم  ،آخه مگه تو فکر
خودش نبودی ؟ اصال بذار فکر بد کنه  ،مگه اشتباه فکر می کنه ؟ مگه تو به اون فکر نمی کردی ؟ فکر
کرده باشم  ،اٌن دلٌل نمٌشه که اونم بفهمه  ،دلٌل نمٌشه که فکر کنه دوسش دارم  ،بازم مثل همٌشه
مؽرور و احمقی
از گفت و گو با خودش خسته شده بود  ،اگر االن کس دٌگری کنارش بود  ،مطمئنا با او حرؾ مٌزد .

روی تخت بٌمارستان دراز کشٌده بودم  ،خٌلی دوست داشتم تختم کنار پنجره بود که بٌرون رو نگاه کنم
اما نبود  ،واسه همٌن ترجٌح دادم سرم رو بکنم زٌر ملحفه و با چشمای باز فکر کنم  ،نمی دونم شاٌد هم
چشمام رو می بستم  ،کال اٌن کار رو خٌلی دوست داشتم  ،فرقی نمی کرد چشمام باز باشه ٌا بسته  ،فکر
کردن در هر صورت واسم لذت بخش بود  ،نمی دونستم باٌد به چی ٌا شاٌد به کی فکر کنم  ،به اون
کسی که لباس سفٌد تنشه و بٌرون از اٌن اتاق کلی واسش ارزش و احترام قائلند ٌا به اون کسی که اولش
بچه مثبت بی عرضه بود و بعد شد استاد  ...اصال چی شد که ٌه دفعه از بچه مثبت بی عرضه رسٌد به
استاد ؟ چند وقت بود که دٌگه اصال فکر نمی کردم که بچه مثبت بی عرضه باشه ٌ ،عنی راستش فکرش
رو که می کردم اما استاد بودنش  ،خٌلی پررنگ تر بود ٌ .عنی مهم خودش نبود ؟ مهم استاد بودنش بود
 ،همٌن بود که باعث شد که به قول فرشته بشه معٌارم  ،کاش هٌچ وقت استاد نمٌشد  ،هٌچ وقت استاد
نمٌشد و منم هٌچ وقت مرٌم خانم نمی شدم  ،انگار اونم فهمٌده بود که من همون خانم شاٌق محکم همٌشه
نٌستم که براش شدم مرٌم خانم  .نمی دونم اون بود که بعد از استاد شدنش فرق کرد ٌا من  ...هٌچ وقت
تصورم از خودم اٌن نبود  ،هٌچ وقت فکر نمی کردم تٌپ و قٌافه ی ٌه پسر واسم اٌنقدر مهم باشه  ،خٌلی
ک چی باعث شد اونطوری بشه  ،اٌنا مهم نٌست  ،مهم اٌنه که هر چی بود تموم شد ،
دوست دارم بدونم ه
مهم اٌنه که االن تو حق نداری بهش فکر کنی  ،االن داری بدترٌن نوع خٌانت رو می کنی می فهمی ؟
ٌکی آروم ملحفه ی روی سرم رو برداشت  ،عرفان بود .
عرفان با لبخند گفت  :پاشو برٌم خونه
مگ تو اٌنجا کار و زندگی نداری ؟
 :ه
با همون لبخند رو لبش ادامه داد  :خوب تو هم قسمتی از کار و زندگٌمی دٌگه
می دونستم خٌلی دلش می خواد بدونه چی شده  ،شاٌد واسه همٌن انقدر مهربون شده بوده  ،هرچند همٌشه
خوب بود .
عرفان  :باز رفتی تو فکر چی ؟ مرٌم تو چند روزه چت شده ؟ داری دٌوونه ام می کنی ها
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مرٌم  :ببٌن من چند روزه اصال حالم خوب نٌست  ،همش تو حال و هوای گذشته ام
با پوزخند گفت  :گذشته ای که پره از اون پسره ؟
فهمٌدم داره طعنه مٌزنه  ،خودم رو جمع و جور کردم و گفتم  :االن آماده مٌشم که برٌم
بدون هٌچ حرفی رفت بٌرون  ،دوست داشتم بازم ٌه لبخند بزنه اما نزد ٌ ،عنی حق داشت ؟ آره داشت ،
اٌن من بودم که حق نداشتم چٌزی رو ازش پنهون کنم  ،خدا لعنتت نکنه استاد !
در اوج ناراحتی خندٌدم  ،هنوز هم واسم استاد بود  ...آخه تو بچه مثبت بی عرضه با من چی کار کردی
؟ از احمق بودن خودم گرٌه ام گرفته بود  .نه  ،من اونی نبودم که می خواستم بشم
عرفان منو رسوند خونه و خودش برگشت بٌمارستان  ،هٌچ کاری نداشتم که بکنم  ،تلوٌزٌون رو روشن
کردم  ،فقط به خاطر اٌنکه بگم دارم تلوٌزٌون می بٌنم اما فکرم اصال اٌنجا نبود  ،داشتم دٌوونه مٌشدم ،
روی کاناپه خوابم برد  ،وقتی چشمام رو باز کردم هوا رو به تارٌکی بود ٌ ،عنی اٌنقدر خوابٌده بودم ؟!
صدای در رو که شنٌدم بازم چشمام رو بستم  ،اصال حوصله ی حرؾ زدن نداشتم  ،بدون اٌنکه بهم نگاه
کنه رفت سمت اتاق تا لباس هاش رو عوض کنه  ،خٌلی دوست داشتم حداقل مٌومد ٌه پتو می کشٌد روم
اما نٌومد  ،حاال می فهمٌدم که بعضی وقت ها کلٌشه هم دوست داشتنی مٌشه  ،از جام بلند شدم  ،رفتم
سمت اتاق  ،با همون لباس های بٌرون روی تخت خوابٌده بود  ،همٌن که منو دٌد از جاش بلند شد .
عرفان  :هنوزم نمی خوای حرؾ بزنٌم ؟
کاش همونجا روی کاناپه خوابٌده بودم و بلند نمٌشدم  :چی می خوای بدونی ؟
پشتش رو کرد بهم و همون طور که دکمه های لباسش رو باز می کرد گفت  :چٌزی که خودت باٌد می
گفتی و نگفتی
 :باشه  ،بشٌن تا همه چٌزو بهت بگم

فرشته  :مگه بهت نگفتم منتظر من بمون ؟
مرٌم  :برو بابا  ،آبروم رفت  ،همش تقصٌر توئه
فرشته با تعجب گفت  :بٌخود کردی  ،خانوم منو جا گذاشته رفته حاال طلبکارم هست
مرٌم ٌ :عنی تو واقعا نفهمٌدی که من ٌه کلمه از حرفات رو هم نفهمٌدم در اون حالت ؟
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فرشته  :من از کجا باٌد بدونم شما ؼرق روٌاهاتون بودٌن ؟ حاال مگه چی شده ؟
مرٌم  :هٌچی  ،کل مدت داشتم به مجتبی نگاه می کردم  ،اونم کامال فهمٌده بود  ،بٌچاره خودش اومد بهم
گفت نمی خوای بری همه رفتن  ،بعدش من احمق انقدر هول شده بودم که نمی فهمٌدم دارم چی کار می
کنم  ،جلوش بد افتادم زمٌن
فرشته که قاه قاه می خندٌد گفت  :حقته  ،تا به من نخندی که سر کالسش سوت مٌزدم  ،باور کن چقدر
بهت خندٌده  ،آخه تو که نمی دونی وقتی قاطی می کنی چه شکلی مٌشی
مرٌم پس گردنی محکمی به فرشته زد و گفت  :ای خدا ذلٌلت نکنه که آبروم رو بردی  ،حاال فکر می
کنه من شٌفته و شٌداشم
فرشته با شک به مرٌم نگاه کرد و گفت  :مگه اشتباه فکر می کنه ؟
مرٌم با حرص گفت  :اٌن جای معذرت خواهی کردنته
فرشته  :خوب وقتی داشتی به عشقت نگاه می کردی واسه چی باٌد صدات می کردم ؟ تقصٌر منه که
گذاشتم لذت ببری
فرشته رٌز رٌز می خندٌد و مرٌم ؼر مٌزد .
فرشته  :بس کن دٌگه  ،بٌراه که نمٌگم  ،هر کی ندونه من می دونم که دوسش داری
مرٌم دست هاٌش را به کمرش زد و گفت  :احمق آروم االن عطٌه مٌاد می فهمه
فرشته لبخندی زد و چپ چپ به مرٌم نگاه کرد  :پس دوسش داری ؟؟؟
مرٌم دٌگر چٌزی نگفت و به سمت تختش رفت  ،فرشته زودتر از او روی تختش نشست و گفت  :باٌد
برم تو کار کل کشٌدن  ،تو که زودتر از من از دست رفتی که  ،به جون خودم اونم می خوادت
مرٌم با لبخند مشتی به بازوی فرشته زد و گفت  :پاشو برو می خوام بخوابم
فرشته با خنده از جاٌش بلند شد و گفت  :اٌشاال که خوابای خوب ببٌنی می دونی که چی مٌگم
مرٌم به فرشته لبخندی زد و چٌزی نگفت  .شاٌد اولٌن بار بود که از اعترافش خوشحال بود .
هٌچ کدام از بچه های کالس فکرش را هم نمی کردند که جلسه ی بعد هم استاد خادم به جای استاد احمدی
بٌاٌد  ،هٌچ کس از اٌن اتفاق ناراحت نبود اما همه کنجکاو بودند  .مجتبی باز هم از آن لبخند های به قول
فاطمه دخترکشش را تحوٌلشان داد و گفت  :اگه ناراحتٌن برگردم
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مرٌم با خودش فکر کرد که فاطمه زٌاد بٌراه نمی گفت  ،وقتی می خندٌد گونه اش سوراخ مٌشد  ،خٌلی
قشنگ بود  ،چشم های مشکٌش هم براق تر مٌشد .
کل بچه ها خندٌدند و آرش گفت  :آخه ما فکر می کردٌم اٌن جلسه باٌد استاد احمدی رو تحمل کنٌم
م جتبی خندٌد  :نه خٌر استثنائا اٌن بار منو باٌد تا آخر ترم تحمل کنٌن
بچه ها باز هم خندٌدند و هر کدام چٌزی گفتند اٌن بار هم مرٌم تنها کسی بود که ساکت ماند و چٌزی
نگفت  .باز هم همان رٌتم همٌشگی  ،کتش را بر روی دسته ی صندلی گذاشت  ،آستٌن هاٌش را باال زد
و عٌنکش را روی پٌشانٌش گذاشت و به سمت تخته رفت  .مرٌم با افتضاحی که دفعه ی پٌش به بار
آورده بود خٌلی سعی می کرد که به مجتبی نگاه نکند اما اتفاقا دقاٌقی به او نگاه می کرد که مجتبی داشت
نگاهش می کرد  .در دلش خندٌد  ،وقتی اون می تونه به اٌن راحتی منو نگاه کنه  ،منم می تونم همچٌن
کاری رو بکنم  .کالس تمام شد و مجتبی اٌن بار برعکس همٌشه زودتر از همه از کالس خارج شد ،
فرشته کالسورش را بست و به سمت مرٌم چرخٌد آرام گفت  :شما دو تا خجالت نمی کشٌن وسط کالس
نگاه های عاشقانه رد و بدل می کنٌن ؟
مرٌم نتوانست خنده اش را کنترل کند  :چی مٌگی واسه خودت ؟ حاال منو بگی ٌه چٌزی  ...اون
و باز هم خندٌد  .فرشته دست مرٌم را گرفت و به سمت در کالس راه افتاد .
مرٌم داد زد  :اووووووی چی کار می کنی روانی دستم رو شکستی
اصال حواسش نبود که هنوز در کالس هستند  ،همه با تعجب او را نگاه می کردند  ،تعجبی که کم کم به
خنده تبدٌل شد  ،پٌمان گفت  :خانم شاٌق شما هم ؟؟؟
مرٌم هم از دست خودش عصبانی بود هم خنده اش گرفته بود  ،لبخندی زد اما سرٌع خودش را جمع کرد
 .دست فرشته را رها کرد و سرٌع به سمت در کالس رفت که محکم با کسی برخورد کرد  .همه سعی
داشتند خنده شان را کنترل کنند  ،ببخشٌدی گفت و خود را عقب کشٌد  ،مجتبی آرام گفت  :بچه ها ٌادم
رفت بگم جلسه ی بعد مٌانترم دارٌن و سرٌع رفت .
همٌن که از کالس بٌرون رفت کل کالس داشتند می خندٌدند  ،مرٌم از خودش عصبانی شده بود  ،مثل
اٌنکه حسابی سوتی داده بود  ،بٌچاره مجتبی  ،ات شانه اش بٌشتر نمی رسٌد  ،هٌچ وقت نتوانسته بود انقدر
راحت تفاوت قدٌشان را بفهمد  ،اما واقعا افتضاح بود  .فرشته که همراه بچه ها می خندٌد آرام گفت  :به
به  ،کارت از نگاه های عاشقانه رسٌد به اٌنجا ؟ مرٌم خجالت بکش  ،خوبه جفتتون هم بچه مثبتٌنا  ،تازه
اونکه به نظر جنابعالی بی عرضه هم هست
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مرٌم از کالس بٌرون آمد  ،در راهرو مجتبی را دٌد که با کسی حرؾ مٌزد  ،از خجالت قرمز شد و قدم
هاٌش را سرٌع تر کرد  ،فرشته هم با خنده دنبالش دوٌد  :چی کار می کنی دٌوانه  ،چٌزی نشده که ٌ ،ه
برخورد ساده بود  ،داشت نگات می کرد که اٌنطوری دوئٌدی  ،خاک بر سر احمقت کنن
مرٌم بدون توجه به حرؾ های فرشته با گام هاٌی سرٌع حرکت می کرد که صداٌی آشنا وادارش کرد
باٌستد ٌا حداقل سرعتش را کم کند .
مجتبی با چهره ای سراسٌمه خودش را به مرٌم و فرشته رساند و در حالٌکه نفس نفس مٌزد گفت  :مرٌم
عطی رو ندٌدٌن شما ؟؟؟ صبح با شما نٌومد ؟
ه
خانم ،
مرٌم با خودش فکر کرد که االن وقت اٌنکه بگوٌد شاٌق هستم نٌست  ،حتی اگر وقتش بود هم نمی گفت ،
اصال شاٌد بهتر بود از اٌن به بعد دوباره مرٌم خانم باشد  ،دوباره به چهره ی مضطرب او نگاه کرد و
گفت  :چرا صبح با ما بود فقط حالش ٌه ذره ناخوش بود  ،چٌزی شده ؟؟؟
مجتبی کالفه به اطراؾ نگاه کرد و گفت  :راستش قرار بود بٌرون کالس منتظر من بمونه  ،اما نٌست ،
هر چی هم گوشٌش رو می گٌرم جواب نمٌده
مجتبی با دٌدن اسم عطٌه بر روی گوشٌش نفسش را با حرص بٌرون داد  :من از دست تو چی کار کنم ؟
چرا گوشٌت رو جواب نمٌدادی ؟
صداٌی پشت خط گفت  :ببخشٌد آقا من از بٌمارستان ( )...مزاحمتون مٌشم  ،اگه مٌشه لطؾ کنٌد بٌاٌن
مجتبی محکم به پٌشانٌش کوبٌد  ،خواست بپرسد حالش چطور است اما صدای پشت خط مهلت نداد وقطع
کرد .
مرٌم و فرشته با تعجب به مجتبی نگاه می کردند .
مرٌم  :چٌزی شده ؟ کمکی از دست ما برمٌاد ؟
مجتبی آروم گفت  :نه چٌزی نٌست  ،بردنش بٌمارستان  ،مٌرم ببٌنم چی شده  ...ببخشٌد
فرشته به مرٌم نگاه کرد  ،با نگاه به او فهماند که باٌد دنبالش برود .
مرٌم قدم هاٌش را سرٌع تر کرد تا به او برسد  :شما اصال حالتون خوب نٌست  ،منم باهاتون مٌام
مجتبی اصال حوصله ی تعارؾ نداشت  .فقط سرش را تکان داد  .اگر برای عطٌه اتفاقی افتاده بود جواب
داٌٌش را چه باٌد مٌداد ؟
ٌوشٌتا و دوستانش با خنده از کالس بٌرون آمدند  ،با دٌدن مرٌم و مجتبی که دوشادوش هم می رفتند با
تعجب به هم نگاه کردند .
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ٌوشٌتا با خنده به مرٌم و مجتبی اشاره کرد و از فرشته پرسٌد  :چی شد ٌه دفعه ؟ خودمونٌم خٌلی بهم
مٌان
فرشته اخم هاٌش را در هم کشٌد و گفت  :داستانش طوالنٌه
ٌوشٌتا با دٌدن اخم های درهم فرشته کنجکاو شد  ،از دوستانش خداحافظی کرد  :چٌزی شده ؟
فرشته  :نه  ،مجتبی پسرعمه ی ٌکی از بچه های خوابگاهه  ،حاال هم بردنش بٌمارستان  ،مرٌم گفت
باهاش مٌره
ٌوشٌتا با حالتی بامزه به فرشته خٌره شد و گفت  :مجتبی ؟؟؟!!!
فرشته لبخند زد و گفت  :همون استاد خادم
مرٌم به مجتبی نگاه کرد  ،دستش را تکٌه گاه سرش کرده بود و با دست دٌگرش رانندگی می کرد ،
اصال در اٌن دنٌا نبود  ،با اٌنکه می دانست خودخواهٌست اما از اٌنکه برای عطٌه اٌنقدر ناراحت بود
دلخور بود  .هنوز هٌچی نشده بود به او حس مالکٌت داشت ٌ ،عنی مجتبی هم دوستش داشت ؟ نه  ،او
اصال در اٌن فکر ها نبود .
وقتی به بٌمارستان رسٌدند  ،مجتبی به سرعت پٌاده شد و به سمت ساختمان بٌمارستان رفت  ،مرٌم هم
پشت سرش راه افتاد  .به سمت اتاق عطٌه راه افتادند ٌ ،کی از همکالسی هاٌش همراهش بود  ،عطٌه
آنفوالنزا گرفته بود .
مجتبی با لبخند گفت  :خٌلی ممنون  ،واقعا زحمت کشٌدٌد
ردا مرخص مٌشه  ،االن هم خوابه بٌدارش نکنٌن بهتره  ،من دٌگه
دوست عطٌه  :خواهش می کنم  ،ؾ
مرخص مٌشم
مرٌم کنار تخت عطٌه نشسته بود  ،مجتبی هم داخل اتاق آمد و روی صندلی روبروی تخت نشست :
داشتم نصفه جون مٌشدم
مرٌم به مجتبی اشاره کرد آرام باشد تا عطٌه راحت بخوابد  ،مجتبی هم چشم هاٌش را روی هم گذاشت و
چٌزی نگفت  .مرٌم حاال راحت می توانست به او نگاه کند  ،نمی دانست او زٌباتر شده ٌا دٌدش عوض
شده  ،از جاٌش بلند شد ٌ ،ک شٌشه آب معدنی گرفت و برگشت  ،لٌوان پٌدا نکرد  ،لٌوانش را از کٌفش
بٌرون آورد و پر از آب کرد  ،مطمئن بود خواب نٌست  ،مژه هاٌش تکان می خورد  ،نمی دانست
چطور صداٌش کند  ،استاد  ،مجتبی  ،آقا مجتبی ،آقای خادم  ...باالخره صداٌش زد  :استاد  ...استاد
مجتبی سراسٌمه چشم هاٌش را باز کرد با دٌدن مرٌم نفس عمٌقی کشٌد ٌ :ه لحظه حس کردم تو دانشگاهم
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مرٌم لبخند زد و لٌوان آب را به سمتش گرفت  :فکر کردم تشنه تون باشه  ،آب خنک واسه من بهترٌن
نوشٌدنٌه  ،شما رو نمی دونم
مجتبی لٌوان را از دست مرٌم گرفت  :ممنون  ،واسه منم همٌن طور
آب را تا ته سرکشٌد و لٌوان را به سمت مرٌم گرفت  :واقعا ممنون
مرٌم  :خواهش می کنم ٌ ،ه لٌوان آب که اٌن حرؾ ها رو نداره
مجتبی خندٌد و سرش را تکان داد  :بابت همه چٌز گفتم
مرٌم نمی توانست مستقٌم در چشم هاٌش نگاه کند برای همٌن سرش را پاٌٌن انداخت و به سمت تخت
عطٌه رفت .
مجتبی با خودش گفت  :آخرشم نمٌذاری بفهمم چشمات چه رنگٌه دختر
مجتبی  :راستی ٌه چٌز دٌگه  ...اگه ممکنه دٌگه منو استاد صدا نکنٌن
مرٌم خواست جواب بدهد که مجتبی ادامه داد  :هر طور دٌگه راحتٌن اما استاد نگٌن خواهشا  ،فکر می
کنم خٌلی پٌرم
مرٌم بازهم لبخند زد و چٌزی نگفت  .حق با فرشته بود  ،او هم دوستش داشت  ،نگاه های او هم فرق
کرده بود  ،االن از او خواسته بود هر جور راحت است صداٌش بزند  ،مجتبای قبلی خادم بود  ...اما اٌن
ٌکی حتی استاد را هم دوست نداشت  ،به عطٌه نگاه کرد که حاال حاال ها قصد بٌدار شدن نداشت  ،سرش
را روی تخت عطٌه گذاشت و کم کم به خواب رفت .
مجتبی از جاٌش بلند شد  ،کمرش درد گرفته بود  ،صندلی های بٌمارستان اصال راحت نبودند  ،چشمش
به مرٌم افتاد  ،هنوز هم خواب بود  ،نگاهی به سر و وضع خودش انداخت  ،چقدر به خاطر اٌنکه بچه
مثبت بی عرضه نباشد فرق کرده بود  .همچنان به مرٌم نگاه می کرد  ،وقتی می خوابٌد چقدر نازتر
ب ساعتش انداخت  ،باٌد بٌدارش می کرد ،
مٌشد  ،االن با خٌال راحت می توانست نگاهش کند  ،نگاهی ه
نباٌد دٌر به خوابگاه می رسٌد  .آرام صداٌش زد  :مرٌم خانوم  ...مرٌم خانوم
مرٌم ؼر زد  :ها ...
مجتبی خندٌد و ادامه داد  :مرٌم خانوم  ...مرٌم خانوم دٌرتون نشه
مرٌم همانطور که چشم هاٌش بسته بود زمزمه کرد  :فرشته اذٌت نکن می خوام بخوابم
مجتبی رٌز رٌز می خندٌد  :من فرشته نٌستم مرٌم خانم  ،مجتبام
مرٌم دوباره زٌر لب ؼر زد  :مجتبی کدوم خرٌه ؟
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مجتبی اٌن بار با صدای بلند خندٌد  ،به ساعتش نگاه کرد  ،نمی دانست چطور باٌد مرٌم را بٌدار کند ،
ساعت  7و نٌم بود  .به لٌوان آب کنار تخت نگاه کرد چاره ای نبود  ،باٌد بٌدارش می کرد  ،با خودش
کلنجار نرفت لٌوان آب را برداشت و در ٌک حرکت تمام آب لٌوان پخش صورت مرٌم شد .
مرٌم وحشت زده از جا بلند شد  ،با دٌدن فضای بٌمارستان و بعد مجتبی که دست به سٌنه جلوٌش اٌستاده
بود آرام تر شد  ...قلبش به شدت مٌزد  ،با حرص به مجتبی که سعی می کرد خنده اش را کنترل کند
نگاه کرد  :چٌزی شده ؟ شما منو خٌس کردٌن ؟
مجتبی مظلومانه گفت  :ببخشٌد تو رو خدا هر چی صداتون زدم بٌدار نشدٌن  ،مجبور شدم
مرٌم نفسش را بٌرون داد و گفت  :مجبور شدٌن ؟؟؟
مجتبی لبخند به لب  :ترسٌدم به خوابگاه نرسٌن
عطٌه چشم هاٌش را چند بار باز و بسته کرد  .مرٌم رو به او کرد و با لبخند گفت  :دختر تو چرا انقدر
ضعٌفی ؟ می دونی چقدر خوابٌدی ؟
عطٌه آرام گفت  :من اٌنجا چی کار می کنم ؟ شما چرا اٌنجاٌٌن ؟
مرٌم همچنان لبخند به لب داشت  :چٌزی نٌست  ،حالت بد شده بود  ،دوستات آوردنت بٌمارستان  ،ما هم
اومدٌم که تنها نباشی
عطٌه  :وا ببخشٌد تو رو خدا  ،نمی دونم ٌه دفعه چی شد
مجتبی انگار می خواست اظهار وجود کند که صداٌش را صاؾ کرد  ،مرٌم و عطٌه به سمتش برگشتند
که گفت  :آخه اگه تو ٌه چٌزٌت مٌشد من جواب داٌی رو چی مٌدادم ؟ چرا مواظب خودت نٌستی ؟
عطٌه سعی کرد بنشٌند  :ای بابا چٌزی نٌست که ٌ ،ه سرماخوردگی معمولی بود
مجتبی با دهن کجی گفت  :معمولی بود که تا فردا صبح باٌد بٌمارستان باشی ؟
ظ
مرٌم نگاهی به ساعتش انداخت  :ببخشٌد من دٌگه باٌد برم  ،می ترسم نرسم به خوابگاه  ،خداؾ
مجتبی با اعتراض گفت  :مرٌم خانم صبر کنٌن می رسونمتون
مرٌم سرش را پاٌٌن انداخت  :نه ممنون  ،مزاحم شما نمٌشم
مجتبی  :اختٌار دارٌن  ،شما مراحمٌن
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مرٌم دوباره بدون فکر کردن در جلو را باز کرد و نشست ،همٌشه از اٌنکه فکر کند صندلی جلو و عقب
با هم فرق دارد متنفر بود  ،اما مثل اٌنکه فرق داشت  .هنگامی که به خوابگاه رسٌدند از مجتبی تشکر
کرد و به سرعت پٌاده شد .
مجتبی به مرٌم که از ماشٌن پٌاده مٌشد گفت  :واقعا ممنون  ،نمی دونم چه جوری باٌد جبران کنم
مرٌم دوباره سرش را پاٌٌن انداخت  :اٌن چه حرفٌه ؟ وظٌفه بود  ،عطٌه دوست منم هست
مجتبی  :به هر حال لطؾ کردٌن
مرٌم  :خواهش می کنم  ،با اجازه تون
مجتبی سری تکان داد و منتظر ماند تا مرٌم داخل خوابگاه برود و راه افتاد  .هر دو خوشحال بودند ،
روز خوبی را با هم گذرانده بودند  ،حداقل هردو فهمٌده بودند که دٌگری دوستش دارد .
به چشمای مشکٌش که مثل همٌشه برق مٌزد خٌره شدم  ،نمی دونستم تا چه حد کارم درسته اما می
خواستم اٌنا رو بگم  ،می خواستم خالی بشم دٌگه خسته شده بودم از عذاب وجدان اٌنکه بهش نگفتم .
باالخره دلم رو به درٌا زدم و شروع کردم :
دوست فرهاد بود  ،استاد خودم و پسرعمه ی دوستم  .تقرٌبا همه چٌز از اون روزی شروع شد که به
جای ٌکی از استادامون اومد  ،اول قرار بود چند جلسه باشه اما بعدش شد ٌه ترم  .خٌلی می دٌدمش ،
همٌن دٌدن ها ٌه جوراٌی باعث شد وابسته اش بشم  ،همٌشه فکر می کردم اٌن وابستگی دو طرفه است
ٌعنی رفتارش اٌنطوری نشون مٌداد تا همون روزی که ...
آخرٌن ترممون بود  ،وسط ترم چند روزی برگشته بودٌم شهر خودمون  ،عطٌه هم رفته بود اهواز اما
وقتی برگشت ٌه حلقه دستش بود  .انقدر اذٌتش کردٌم و گفتٌم و خندٌدٌم تا باالخره گفت طرؾ مجتباست
ٌ ،ه جوراٌی شوکه شدم  ،نمی خواستم جلوی اونا از خودم عکس العملی نشون بدم  ،بی دلٌل از خوابگاه
زدم بٌرون  ،فرشته همه چٌزو می دونست  ،فهمٌد حالم خوش نٌست  ،دنبالم اومد  .رو نٌمکت پارک
نشسته بودم و گرٌه می کردم  ،واقعا برام سخت بود .
به اٌنجا که رسٌد دٌگه نتونستم بگم ٌ ،اد اون روز افتادم  ،با خودم فکر کردم من دارم چی کار می کنم ،
تو چشمای عرفان نگاه می کنم و مٌگم که ازدواج ٌه مرد دٌگه چقدر واسم سخت بود  .از حالت چشمای
عرفان می فهمٌدم که اشتباه کردم اما دٌگه دٌر شده بود ٌا باٌد همه چٌزو می گفتم ٌا خودم قٌد زندگٌم رو
ب بعد سعی کردم تو اٌن چند وقت باقی مونده به تموم شدن
مٌزدم واسه همٌن ادامه دادم  :از اون روز ه
درسم نبٌنمش  ،نمی خواستم به دوستم خٌانت کرده باشم  .وقتی درسم تموم شد برگشتم  .می خواستم هر
چی پشت سرم بوده فراموش کنم  ،حتی با دوست های دوران دانشگاهم ارتباطی نداشتم به ؼٌر از فرشته
که بهترٌن دوستم بود  .می خواستم ٌه زندگی نو رو شروع کنم  .می خواستم بشم مرٌم دوران دبٌرستان ،
مرٌمی که هٌچ پسری واسش مهم نبود  .می دونستم تو هم دوستم داری  ،اٌنو چندٌن بار با حرؾ هات
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بهم فهمونده بودی اما بعد از قضٌه ی مجتبی به رفتار هٌچ پسری اعتماد نداشتم واسه همٌن از تو هم
دوری می کردم  ،سعی می کردم هر جا هستی نباشم  ،تا اٌنکه اون روز اومدی کارخونه  .نمی دونم
چرا اما وقتی گفتی که همٌشه منو می خواستی باورم شد ٌ ،ه جوراٌی نٌاز داشتم به حس مهم بودن و
دوست داشته شدن  ،وقتی می دٌدم هر کدوم از دوستام ٌکی رو دارن که دوستشون داره دلم می خواست
منم ٌکی رو داشته باشم ٌ .ادته وقتی ازت پرسٌدم واسه چی به خانواده ام نگفتی چی جوابمو دادی ؟
پوزخند زد و گفت  :چون نمی خواستم خانواده هامون ٌا روابط خانوادگٌمون رو تصمٌمت تاثٌر بذاره
با ٌادآوری اون روز لبخند رو لبام نشست  :اون جا به خودم گفتم چقدر اٌن پسر منطقٌه  ،آشنا هم که
بودی  ،منم باالخره ٌه روز باٌد ازدواج می کردم ...
پرٌد وسط حرفم  :واسه خودت گفتی کی بهتر از عرفان واسه فراموش کردن اون پسره نه ؟ گفتی کی
احمق تر از عرفان
پتو رو از روی تخت برداشت  ،وقتی از کنارم رد مٌشد سرشو از روی تاسؾ تکون داد  .نباٌد مٌذاشتم
اشتباه فکر کنه  .دستش رو کشٌدم که برگشت  :به خدا وقتی باهم ازدواج کردٌم هٌچ مجتباٌی تو زندگٌم
نبود عرفان  ،فقط خودت بودی  ،به فاطمه ی زهرا قسم راست مٌگم
عرفان دستش رو که تو دستم فشار مٌدادم کشٌد بٌرون و برد الی موهاش  :هٌچ وقت قسم نخور ،من
چٌزی رو که قرار باشه باور کنم بدون قسم هم باور می کنم
زل زده بودم تو چشماش و منتظر بقٌه ی حرفش بودم  .بهم نگاه کرد و گفت  :چی شد که دوباره تو
زندگٌت پٌداش شد ؟ چند وقته ؟
چند ماه پٌش رفته بودم خونه ی مامان اٌنا  ،وقتی بٌرون اومدم دٌدمش  ،با ٌه دسته گل رو به روی خونه
واٌساده بود  ،اولش تعجب کردم  ،اما بعدش مطمئن شدم که خودشه  ،اومد جلو  .احوالپرسی کرد  ،ازش
حال عطٌه رو پرسٌدم وقتی گفت جدا شدن ٌه لحظه باورم نشد  .اونا هنوز  2سال نبود که نامزد کرده
بودن خواستم دلٌلش رو بپرسم اما با خودم فکر کردم بهتره دلٌل اٌنکه اٌنجاس رو بپرسم  .دستم رو
آوردم باال که مقنعه ام رو درست کنم که نگاهش روی حلقه ام ثابت موند  .پرسٌدم با من کاری داشته که
اٌنجاس  .فقط گفت  :فکر کنم دٌر اومدم  .سوار ماشٌنش شد و رفت  .اون وقت بود که فهمٌدم اشتباه نمی
کردم  .اما به خدا عرفان همون ٌه روز بود  ...همون ٌه روز .
بازم پوزخند زد  :همون ٌه روز و روزی که آوردنت بٌمارستان و چند روز دٌگه  ...نه ؟
باورم نمٌشد اٌن عرفانه  ،همٌشه خٌلی فهمٌده تر از اٌنا بود  :خودت گفتی قسم نخورم باور می کنی ،
رفت  .مجتبی ٌکی بود تو گذشته ی من  ،واسم
فرودگاه رو هم رفتم چون عطٌه ازم خواست  ،وگرنه نمی م
تموم شده  ،همون روز که حلقه رو دست عطٌه دٌدم واسم تموم شد  ،حتی اگه تو هم توی زندگٌم نبودی
قرار نبود بهش جواب مثبت بدم .
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هٌچی نگفت و از اتاق رفت بٌرون  .نفس راحت کشٌدم  ،دٌگه تموم شد  ،دٌگه چٌزی نٌست که نگفته
باشم  .فقط می تونستم امٌدوار باشم منو ببخشه ٌ ،عنی می تونست ؟ اگه من جای اون بودم می بخشٌدمش
؟
×××
دو روز از اون شب لعنتی می گذشت مثال تولدم بود  ،از صبح چند بار شقاٌق و سحر و فرشته و مهتاب
زنگ زده بودن اما به هٌچ کدومشون جواب ندادم  ،اصال حوصله ی حرؾ زدن باهاشون رو نداشتم .
وقتی عرفان مثل ٌه ؼرٌبه باهام برخورد می کرد واسه منی که به محبت هاش عادت کرده بودم خٌلی
سخت بود  .اگه من جای عرفان بودم مطمئنا همچٌن برخوردی باهاش نمی کردم  .هنوز نٌومده بود خونه
 ،دٌر کرده بود اما می دونستم دٌرتر مٌاد خونه که من خواب باشم ٌ ،ه جوراٌی دلم خواست لج ببرم .
می دونستم عاشق رنگ قهوه اٌه  .خودش همٌشه می گفت رنگ قهوه اٌه چشمام رو بٌشتر دوست داره .
رفتم سراغ کمد لباس هام  ،تاپ سنگدوزی شده ی قهوه اٌم رو برداشتم و با دامن کوتاه قهوه اٌم پوشٌدمش
ٌ .ه نگاه تو آٌنه به خودم انداختم مٌشد گفت خوب شده بودم  ،جلوی مٌز توالت نشستم و ٌه نگاه به وساٌلم
کردم  ،هٌچ وقت از آراٌش کردن خوشم نمٌومد  ،اما امشب فرق داشت  .همٌن که رژم رو کشٌدم صدای
در رو شنٌدم  ،چراؼا خاموش بود اونم به خٌال اٌنکه خوابم اومد پتو رو برداره و بره همٌن که اومد تو
چراغ رو روشن کردم نور چشماش رو زد و سرش رو برگردوند  ،خنده اش گرفته بود اما سعی کرد
کنترلش کنه  ،پتو رو برداشت و بدون هٌچ حرفی رفت بٌرون  .دلم شکست  ،جوری که صداش رو
فهمٌدم  ،حداقل دلم می خواست ٌه تبرٌک خشک و خالی بهم می گفت  .انقدر که دلم خوش باشه
روابطمون قراره عادی بشه .
چراغ رو خاموش کردم و رو تخت دراز کشٌدم  ،سعی کردم اشک هام نرٌزه اما رٌخت  ،تو دلم مجتبی
رو لعنت کردم ٌ ،ه بار خودش دلم رو شکست ٌ ،ه بارم باعث شد ٌکی دٌگه دلم رو بشکنه  .اگه  ...اگه
 ...اگه  ...ذهنم شده بود پر از ٌه مشت شرط واهی ...دٌگه دلم نمی خواست به چٌزی فکر کنم
صبح با صدای موباٌلم بلند شدم  ،بازم به خودم فحش دادم که چرا خاموشش نکردم  ،شقاٌق بود  ،از
دٌروز چندٌن بار زنگ زده بود  .جواب دادم .
با داد گفت  :احمق کثافت چرا جواب نمٌدی ؟
دلم واسه دٌوونه بازی هاش تنگ شده بود با صدای خواب آلود جوابشو دادم  :حوصله نداشتم  ،داؼونم
شقی
شقاٌق با بی خٌالی همٌشگی خودش گفت  :به جهنم بلند شو بٌا اٌنجا ببٌنم  ،سحرم اومده
با تعجب گفتم  :سحر ؟؟؟ اومده تهران ؟
گفت  :آره  ،به فرشته هم زنگ بزن بگو بٌاد دور هم باشٌم .
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توی جام نشستم و ملحفه رو با پاهام پس زدم  :تو رو خدا بی خٌال شو  ،واقعا نمی تونم
ادای منو درآورد  :واقعا نمی تونم  ...بٌخود  ،تا نٌم ساعت دٌگه منتظرتونم  .خداحافظ
اصال نذاشت جوابشو بدم ٌ ،ه نگاه به ساعت کردم  .بازم نماز صبحم قضا شده بود  ،از وقتی باهام
حرؾ نمٌزد ٌه روزم نماز صبحمو نخونده بودم  ،همٌشه خودش صدام مٌزد .
به فرشته زنگ زدم  ،قرار شد بٌاد دنبالم با هم برٌم  .صورتم رو شستم  ،تاپم رو عوض نکردم و ٌه
مانتو روش پوشٌدم شلوار جٌن مشکٌم رو هم پوشٌدم  ،روسری ساتن قهوه اٌم رو هم سر کردم و چادرم
رو برداشتم و منتظر فرشته شدم  ،همٌن که صدای زنگ اومد چادرم رو انداختم رو سرم و زدم بٌرون .
ماشٌن  206سفٌد فرشته رو دٌدم  ،سوار شدم .
فرشته بدون معطلی راه افتاد  .انگار اونم فهمٌده بود حالم خوش نٌست  :خوبی ؟ چرا دٌروز هرچی
زنگ زدم جواب ندادی ؟ اصال راستی دٌروزت مبارک
به حرفش خندٌدم  :با عرفان بحثم شده
چپ چپ بهم نگاه کرد  :نکنه در مورد مجتبی چٌزی بهش گفتی ؟
نمی خواستم روزمون رو خراب کنم  :بی خٌال بابا  ،از اٌن دعواها پٌش مٌاد ٌ ،وشٌتا خوبه ؟
فرشته دنده رو عوض کرد  :آره اونم بدک نٌست  ،اتفاقا ما هم دٌشب دعوامون شد
با تعجب نگاش کردم  :شما دٌگه واسه چی ؟
لبخند زد  :من و اون دٌگه چی دارٌم سرش دعوا کنٌم ؟ داشتٌم فوتبال می دٌدٌم بحثمون شد
زدم تو پٌشونٌم  :شما دو تا دٌوانه اٌن به خدا
اٌنبار بلند خندٌد  :کمی تا قسمتی
از ماشٌن پٌاده شدٌم و زنگ طبقه ی دوم رو فشار دادم  ،وارد حٌاط که شدٌم شهنام رو دٌدم که داشت بند
کفشش رو می بست  ،تا چشمش به ما افتاد از جاش بلند شد و سرٌع سالم کرد و رفت بٌرون .
شقاٌق دم در منتظرمون بود .
فرشته  :دختر واجب بود کله سحری بٌاٌم اٌنجا ؟
چشمای شقاٌق برق مٌزد  ،می دونستم ٌه چٌزی شده .
شقاٌق  :آره کلی خبرای باحال دارم  ،سحر هم باالست
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با شقاٌق از پله ها رفتٌم باال  .شقاٌق در رو باز کرد و رفتٌم تو  ،سحر روی مبل نشسته بود و با کنترل
ور می رفت  .چادرم رو برداشتم و کنار سحر نشستم .
شقاٌق رفت تو آشپزخونه که واسمون چاٌی بٌاره  .فرشته رو به سحر گفت  :تو نمی دونی چی می خواد
بگه ؟
سحر رٌز خندٌد  :نصفشو می دونم اما نصفشو هم نمی دونم
فرشته دستاشو بهم مالٌد  :خب سرٌع نصفشو بگو ببٌنم چٌه
سحر پشت چشم نازک کرد و با کلی عشوه گفت  :دارم مامان مٌشم
اصال باورم نمٌشد  ،من و فرشته جٌػ کشٌدٌم و بؽلش کردٌم  ،انگار ؼم های خودم ٌادم رفته بود  .شقاٌق
آشپزخون پرٌد بٌرون و گفت  :گندت بزنن سحر که انقدر دهن لقی
ه
سرٌع از
سحر واسش زبون درآورد و گفت  :من دارم مامان مٌشم اون وقت تو می خواستی خبرش رو بدی ؟
شقاٌق سرش رو تکون داد  :نٌگا  ،خرس گنده داره مامان مٌشه واسه من زبون در مٌاره
ک شقاٌق می خواد بگه  :شقی نمی خوای بگی اون ٌکی
همه خندٌدٌم  .کنجکاو بودم خبر دٌگه چٌه ه
خبرت چٌه ؟
شقاٌق سٌنی رو گذاشت رو مٌز و کنار فرشته نشست  .لباشو جمع کرد  :نچ  ...دو تا خبر رو که با هم
نمٌدن
فرشته دستاشو کوبٌد بهم  :فهمٌدم  ،نٌما باالخره خواستگاری کرد ازت
شقاٌق چپ چپ به فرشته نگاه کرد  :تو از کجا فهمٌدی ؟
فرشته خودشو گرفت  :کم چٌزی نٌستم که
به شقاٌق نگاه کردم و با خوشحالی گفتم  :تو چی جواب دادی ؟
شقاٌق خٌلی راحت گفت  :گفتم نه
من و فرشته و سحر با چشمای گرد شده بهش نگاه می کردٌم .
سحر به بازوی شقاٌق مشت زد  :تو چه ؼلطی کردی ؟
شقاٌق شونه هاشو باال انداخت  :گفتم نه  ،انقدر عجٌبه ؟
اصال نمی فهمٌدمش  :چرا گفتی نه ؟ باز چٌزی شده ؟
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شقاٌق  :خٌلی فکر کردم  ،من واقعا نمی تونم با نٌما زندگی کنم
فرشته  :فکر شهنام رو کردی ؟ چی می خوای بهش بگی ؟
شقاٌق اخم هاش رفت تو هم  :واسه همٌن گفتم شما بٌاٌن اٌنجا
سحر  :تو اول بگو واسه چی نمی تونی با نٌما زندگی کنی
شقاٌق چاٌی رو برداشت  :هر دختري رو كه مً بٌنه و باهاش حرؾ مٌزنه پٌش خودم فكر مً كنم حتما
قبال دوستش بوده  ،اٌن آخرٌا كه رسما داشتم دٌوونه مً شدم
حق داشت همچٌن فكري بكنه  ،شاٌد منم اگه جاي اون بودم هم چٌن فكري مً كردم  .خم شد جلو و سرش
رو بٌن دستاش گرفت  :كاش از همون اولش به حرفت گوش كرده بودم مرٌم  ،كاش هٌچ وقت وابسته
اش نمً شدم
فرشته دستاش رو دور كمر شقاٌق حلقه كرد  :مطمئنً نظرت عوض نمٌشه ؟
شقاٌق با صداًٌ گرفته گفت  :مطمئنم  ،تصمٌمم رو گرفتم  ،سامان پسر خوبٌه
شك داشتم  :سامان همون پسرداٌٌت نٌست ؟
شقاٌق آروم گفت  :چرا خودشه
سحر زٌر لب گفت  :اما هنوز مسئله ي شهنام رفع نشده
از حرفی که می زدم خودم هم مطمئن نبودم اما شقاٌق بهش نٌاز داشت  :شهنام منطقٌه حرؾ شقاٌقو می
فهمه
شقاٌق انگار فهمٌد واسه چی اٌنطوری گفتم فقط با سر سعی کرد تاٌٌد کنه ٌ .هو از جاش پرٌد و دستاش
رو محکم کوبٌد بهم  :بی خٌال بلند شد بترکونٌم  ،تا چند وقت دٌگه منم مٌرم سر خونه زندگٌم اون وقت
حسرت اٌن مجردی رو می خورما  ،شما که نمی خواٌن رو دلم بمونه ؟
همٌشه عاشق بی خٌالٌش بودم  ،دوست داشتم می تونستم مثل اون باشم اما سخت بود ٌ ،عنی چی مٌشد ؟
با فکر کردن دوباره به عرفان سرم تٌر کشٌد شاٌد باٌد با بچه ها در موردش حرؾ مٌزدم اما نه نمی
خواستم ناراحتشون کنم  .آب دهنم رو قورت دادم  ،عادت همٌشگٌم بود .
سحر خندٌد و بهم نگاه کرد  :باز چی می خوای بگی که اٌن شکلی شدی ؟
لبخند تلخی زدم و گفتم  :چٌزی نٌست بی خٌال
شقاٌق اخم کرد  :نداشتٌما مرٌم خانم  ،سرٌع بگو ببٌنم چی شده
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نفسمو بٌرون دادم  :با عرفان دعوام شد
سحر دستشو کشٌد به پٌشونٌش  :راستشو بگو در مورد مجتبی چٌزی بهش گفتی ؟؟؟
جالب بود که همه می تونستن حدس بزنن قضٌه چٌه  :چٌزی نه  ،همه چٌو بهش گفتم
شقاٌق داد زد  :احمقی مرٌم  ،احمق
با حرص بهش نگاه کردم  :من احمق نٌستم
شقاٌق خم شد جلو  :هستی  ،اگه نبودی در مورد احساساتت به ٌه پسر دٌگه با شوهرت حرؾ نمٌزدی
شونه هام رو دادم باال و چاٌی رو برداشتم  :من دلٌل ناراحتٌش رو نمی فهمم
همه شون داشتن خٌره بهم نگاه می کردن .
سحر خندٌد  :مرٌم تو واقعا خری ٌا خودتو زدی به خری ؟؟؟
شقاٌق عصبی از جاش بلند شد  :ولش کن  ،االن واست صد تا دلٌل مٌاره که دٌوونه نٌست
اٌن بار حرفشون رو قبول داشتم  ،من نباٌد همه چٌزو به عرفان می گفتم  ،حداقل االن نباٌد می گفتم .
فرشته زل زد تو چشمام ٌ ،ه چٌزی تو چشماش بود  :حاال عکس العملش چی بود ؟
تکٌه مو دادم به مبل  :چند روزٌه اصال باهام حرؾ نمی زنه
اٌنبار به جای آب دهنم ،بؽضم رو قورت دادم  ،وقتی ٌاد دٌشب می افتادم گرٌه ام می گرفت  .هٌچ
اعتناٌی بهم نکرد نامرد  .تقصٌر اون نبود  ،تقصٌر من بود  ،نه تقصٌر منم نبود  ،تقصٌر ٌه نامرد دٌگه
بود که دٌر تصمٌم گرفت  ،خٌلی دٌر ...
خٌلی سعی کردم اشک هام نرٌزه اما قطره قطره داشت می رٌخت  ،سحر دستش رو گذاشت روی شونه
امو و گفت  :باٌد بهش زمان بدی
فرشته ه م حرفشو تاٌٌد کرد  :اون فقط ٌه خورده زمان می خواد تا اتفاق هاٌی که افتاده و چٌزاٌی که
شنٌده رو هضم کنه  ،فقط همٌن
با دستم اشک هام رو پاک کردم و به شقاٌق که عرض هال رو طی می کرد نگاه کردم  :چقدر ؟ چقدر
باٌد بهش زمان بدم ؟ ٌعنی به نظرتون درست مٌشه ؟
شقاٌق زٌر لب ٌه چٌزاٌی گفت که نفهمٌدم  ،فرشته نگاهشو از شقاٌق گرفت و گفت  :عرفان پسر خوبٌه ،
خٌلی هم دوستت داره  ،مطمئن باشه باالخره همه چی مٌشه مثل اولش
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امٌدوار بودم همٌن طوری بشه که فرشته مٌگه  ،از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشوٌی ٌ ،اد روز
خواستگاری مهتاب افتادم  ،اون روز هر چی مامان گفت اتاقت رو تمٌز کن قبول نکردم و هر دفعه ٌه
جوری دست به سرش کردم  ،وقتی شهنام اشتباهی در اتاق منو باز کرد می خواستم از خجالت آب بشم ،
اون بنده خدا هم فکر کنم هنگ کرده بود از دٌدن اتاق من  .سرم رو تکون دادم  ،شاٌد فکر می کردم
اٌنطوری افکارم از سرم مٌاد بٌرون  .صورتم رو شستم و اومدم بٌرون  ،با اومدن من پچ پچ هاشون
تموم شد  ،مطمئن بودم دارن در مورد من حرؾ مٌزنن اما االن دٌگه برام مهم نبود چی مٌگن .
فکر کنم تمام سعی خودشون رو کردن که اون روز به من خوش بگذره اما نگذشت  .نمی تونستم بی
خٌال بشٌنم و باهاشون بگم و بخندم  ،فرق من و شقاٌق همٌن بود .
از ماشٌن پٌاده شدم و از فرشته تشکر کردم  ،اونم واسم ٌه بوق زد و رفت .
لباس هام رو درآوردم و ٌه دوش گرفتم  ،هنوز برنگشته بود  ،هرچند خٌلی هم فرق نداشت  .دٌگه نمی
تونستم بی تفاوتی هاش رو تحمل کنم  ،عذاب بود  ،حداقل کاش نبود  ،صدای زنگ تلفن مٌومد  ،حوصله
ی جواب دادن نداشتم .
مهتاب  :سالم مرٌم نٌستی ؟؟؟ می خواستم ٌه احوالی بپرسم ازت  ...کسری هم دلش واسه خالش تنگ
شده  ،راستی مامان زنگ زد  ،هنوز مدٌنه بودن  ،هشت روز دٌگه فکر کنم مٌان به عرفان سالم برسون
 ،خدافظ
خودشه  ،باٌد می رفتم چند روزی خونه ی خودمون ٌ ،ا همه چی تموم مٌشد ٌا دوباره از نو شروع ٌ .ه
نگاه به ساعت انداختم هنوز شش بود  ،تا ساعت هشت و نٌم وقت داشتم  ،هرچند اٌن روزا دٌرتر هم
مٌومد  .هرچی می خواستم اونجا بود  ،فقط چند دست لباس برداشتم  .اولش نمی خواستم چٌزی بنوٌسم
براش اما بعدش پشٌمون شدم  ،مطمئنا اونطوری همه رو خبردار می کرد ٌ .ه ٌادداشت واسش نوشتم و
چسبوندم به در ٌخچال  :اٌن روزا حس می کنم خونه تحمل من و تو رو باهم نداره  ،مٌرم خونه ی مامان
اٌنا
ٌه بار دٌگه به ساعت نگاه کردم  ،هفت و چهل دقٌقه بود  ،در رو قفل کردم و اومدم بٌرون  ،خٌلی
امٌدوار بودم که بازم برگردم تو اٌن خونه  ،خٌلی ...
هفت روز بود که تو خونه ی خودمون بودم و هٌچ خبری از عرفان نبود  ،نمی دونستم با اومدن مامان
اٌنا از مکه چی کار باٌد بکنم  ،سخت بود بهشون بگم که زندگٌم از هم پاشٌده  ،هنوز هٌچ کس نمی
دونست  ،مهتاب هم حدساٌی زده بود اما من ٌه جوری پٌچونده بودمش خوبٌش اٌن بود که نمی دونست
من چند روزه اٌن جام  ،هرچند اونم فکر نمی کرد مشکل انقدر حاد باشه  ،با مهتاب داشتٌم خونه رو
تمٌٌز می کردٌم  ،مهتاب کسری رو پٌش شهاب گذاشته بود تا اذٌت نکنه  ،تازه وارد چهار سالگی شده
بود و فوق العاده شٌطون بود  ،بٌشتر شبٌه مهتاب بود تا شهاب .
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خودم رو روی مبل انداختم  :مهتاب به خدا بسه دٌگه  ،خسته شدم
از توی آشپزخونه صدا زد  :تو که کاری نکردی تنبل خانوم  ،همشو من بدبخت کردم  ،اون روزا هم
همٌن طور بود  ،همش از زٌر کار در مٌرفتی
صدای زنگ در که اومد از جام بلند شدم  :بٌا اٌن درو باز کن شوهر جونت اومد
داد زد  :خوب باز کن در رو دٌگه  ،می بٌنی که دستم بنده
دکمه ی آٌفون رو زدم و رفتم تو اتاق تا چادر سرم کنم .
توی اتاق بودم که صدای کسری رو شنٌدم  :مامان  ،خاله کجاس ؟؟؟
چادرم رو انداختم رو سرم و از اتاق زدم بٌرون  :سالم خاله جون
دست های کوچولوش رو زد به کمرش و گفت  :خاله بدو بٌا شام بخورٌم تا مامانم همشو نخورده
مهتاب با دهن پر گفت  :ورپرٌده من همشو می خورم ؟
شهاب از توی آشپزخونه اومد بٌرون و رو به من گفت  :بعدم به بچه مٌگه با دهن پر حرؾ نزن
خندٌدم و بهش سالم کردم  .سر مٌز شام نشسته بودٌم که ٌه دفعه شهاب گفت  :راستی عرفان نمٌاد ؟
نمی دونم چرا ؼذا پرٌد تو گلوم  ،مهتاب سرٌع ٌه لٌوان آب رٌخت و داد بهم ٌ .ه نفس عمٌق کشٌدم و
گفتم  :فکر نکنم امشب بٌاد اما خوب فردا رو مٌاد دٌگه
بعد از اٌنکه مٌز رو با مهتاب جمع کردٌم  ،رفتم سمت اتاق خودم
چادرم رو آوٌزون کردم و روی تختم دراز کشٌدم  ،مثل همٌشه چون خسته بودم خوابم نمی برد  ،صدای
ت
مهتاب و شهاب که توی پذٌراٌی بودن مٌومد  .صدای زنگ در اومد ٌ ،ه لحظه حس کردم ٌه چٌزی ه
قلبم رٌخت  ،مهتاب در اتاق رو باز کرد اما فکر کرد من خوابم .
خودش بود  ،صدای خودش بود  .واضح مٌشنٌدم که چی می گفتن .
شهاب  :گل و شٌرٌنی واسه چی آوردی ؟
خدا خدا می کردم که چٌزی نگه که لو برم .
عرفان  :خوب واسه مادرزن و پدرزن عزٌزمه دٌگه
صدای شهاب بود  :باجناق خودشٌرٌن ٌه روز زودتر آوردی  ،خرج انداختی رو دست خودت
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لبخند زدم ٌ ،عنی اٌن گل و شٌرٌنی برای من بود ؟
 :مرٌم کجاست حاال ؟
صدای مهتاب بود  :می خواستی کجا باشه توی اتاق خودش خوابٌده دٌگه
 :ببٌن چقدر خسته اش کردی که انقدر زود رفته خوابٌده
مهتاب بود که با حالت اعتراض می گفت  :خودتم می دونی چه زن تنبلی گٌرت اومده
خندٌدم  ،رابطه ی مهتاب و عرفان خٌلی صمٌمی بود  ،از بچگی با هم صمٌمی بودن .
حس کردم صدای پا مٌاد ٌ ،ک وری خوابٌدم و چشمام رو محکم روی هم فشار دادم  ،صدای در اتاق
رو شنٌدم  .خودش بود  ،مطمئن بودم خودشه  ،کنار تختم نشست  ،سرش رو الی موهام که بازشون
گذاشته بودم فرو برد  ،حس خوبی بهم مٌداد  ،نمی خواستم برگردم و اٌن حسو تمومش کنم  ،آروم سرشو
کشٌد بٌرون .
 :بٌداری مرٌم نه ؟
چٌزی نگفتم  ،حس حرؾ زدن نداشتم هرچند بعد از اٌن همه وقت بدجوری بی تابش بودم  .منو گردوند
سمت خودش  ،همچنان چشمام رو بسته بودم  ،اما قلبم داشت تندتر مٌزد .
 :اومدم برگردٌم خونه
نمی دونم چرا  ،اما دلم نمی خواست چشم هام رو باز کنم  .خودش دستشو کشٌد رو چشمام و گفت :
خوب اٌنا رو باز کن دٌگه  ،االن مثال ٌعنی چی که چشماتو بستی ؟
از لحنش ٌه لبخند اومد گوشه ی لبم  ،عٌن پسربچه ها حرؾ مٌزد  .از لبخند من اون بلند خندٌد  :واقعا
چرا باز نمی کنی چشماتو ؟
خندٌدم و از جام بلند شدم  ،روی تخت نشستم  .کنارم نشست و زل زد تو چشمام  :ببخش خٌلی زودتر از
اٌنا باٌد مٌومدم
چٌزی نگفتم که ادامه داد  :جات فوق العاده تو خونه خالی بود
از جٌب پٌرهنش ٌه جعبه بٌرون آورد ٌ ،ه گردنبند بود  ،اسم خودم و خودش دو طرفش بود .
با ٌه لبخند نگاش کردم  :ممنون
خودش به گردنم بستش  ،خواستم بلند بشم که خودم رو توی آٌنه ببٌنم که بازوهامو گرفت و نذاشت :
خودم آٌنه ات مٌشم  ،عالی شدی  ،مثل همٌشه  ،راستی اٌن کادوی تولدته ها
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بازم خندٌدم و زل زدم تو چشماش  ،خوشبختی رو با تمام وجودم حس کردم .

پاٌان
شهرٌور90

