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* فرمون و دندە جا �ه ج ا 3ه چشمش �ه جادە بود و 3ه چشمش �ه دست مرد کنار.ش که ب+�
کون مدام خودش و ن;اە �کشش و �ز9ش م&کرد که 3ه جا ثا�ت �مونه و �ا هر �ار ت...م4شد

...خوردن دس=ش میخ انگشتای کش&دە و بند چر< دور دس=ش 9شه

ە �ه درختاFG که �ا �عت از کنارش رد م4شدن سD کرد 3 ادش ب&اد روشو کرد سمت پنجرە و خ��
* آشنای4شون J و کجا بود * د3دار و اول+� * ...اول+� * چ�� ی الزم زمان زOادی برای 3ادآوری همچ+�

ب چون از همون روز و از همون لحظه بود که این مرد �تا Rا غرور توجهش و جل...نداشت
...کرد

اG* مجبور شدە بود تا هشت شب تو دا9ش;اە �مونه چون Xه خاطر 3ه ]الس ج��استاد  روزی که 
�ه خونه غزل بود که 3_ از ه...در طول هفته تا3م آزاد د3گه ای نداشت * مeالd موقع برگش+	

 سوار بر آزرای �ادمجون4ش �ا زور و اgار ...سام&ار خداپناە...های هم4شه در صحنه اش
* ...م&خواست سوارش کنه XG  مثل هم4شه تنها جواXG که بهش م&داد XG محh بود و شا3د هم+�

...محh کردن اون جوونک گستاخ و ترغ&ب م&کرد تا ب4ش�	 نزد3کش kشه

* پ&ادە شد و سد راهش شد والG* تارO_ اون خ&ابون ط...وق
	 عکس العمh ازش نگرفت از ماش+�
د وo ل&ا * که   آد< نبود ...داشت �ه ترd که �ا د3دن چشمای طوس4ش تو دلش 9شست دامن م��

* موقع&ت هاFG خودش و ب�ازە ز هر اخماشو درهم کش&د و سD کرد تن صداش عاری ا...تو همچ+�
�اشه *pلرزش و ضع...

tu م&خوای؟؟؟-

ە تو چشماش �ا همون لحن گستاخ و XG پروای هم4شگ4ش گفت :سام&ار خ��

...از این زاوOه شy&ه 3ه �چه گwxه شدی که آمادە پنجول انداختنه-
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...شک نکن ا}ه از جلوی راهم کنار نری �ا پنجوالم آشنات م&کنم-

ست �ا ان;ار که م&خوا...مثل هم4شه تنها جواXG که ازش م&گرفت �لند شدن صدای خندە اش بود
 * * خندە ثا�ت کنه در برابر قدرت خودش و خانوادە اش �ق&ه ه&|t ن4س+	 ...هم+�

دم �ه قدم های مطمئ�ش داشت �ه ل&ا نزد3ک م4شد وo جواب ل&ا �ه هر قدم رو �ه جلوش 3ه ق
ن درست تا جاFG که �ا صدای بوق ماشی
* که داشت از کوچه دا9ش;اە می�&چ&د و اآل...عقب بود

ود tu موندە ب...همینکه چرخ&د �ا ن;اە پر از خشمش رو �ه رو شد...�شت �ش بود از جا پOxد
ەشدە که این مردو انقدر طل�eار کردە و فکر کرد ال�د جلوی راهشو گرفته که بوق زد ...

�ا توپ پر که نا�d از خشمش 9س�ت �ه سام&ار بود ت��&د:

- ی او ...چ&ه آقا؟؟؟کف خ&ابون درازکش 9شدم که ە 3ه ]م فرمون و �گ�� نور رد دستات درد م&گ��
؟؟؟ �d

* بودن جذ�ه خا� هم دارە ا وجود ن;اهش و که �...مردی که حاال اقرار م&کرد عالوە بر خشمگ+�
س&د * تر �ه نظر م�� زش �ا مک
� طوالG* ا...اون ابروهای پر �شت بهم نزد3ک شدە اش خشمگ+�

h سام&ار اون شخص و خ&...ان;ار برعکس ل&ا...گرفت و �ه سام&ار اشارە کرد که برە سم=ش
�اهاش حرف زد * ...خوب م4شناخت که XG هیچ حرف رفت و دوال شد از پنجرە ماش+�

hه خ&ابون اص�برسه و  ل&ا خ&h دلش م&خواست حاال که از �� سام&ار خالص شدە �دوئه برە 
 tu ا سام&ار�ە وo فضول4ش �ل کرد و وا ستاد بyینه اون شخص ناشناس  �گ�� *  ]ار 3ه ماش+�

�عد از چند دق&قه سام&ار �ا چشم غرە ای که �ه ل&ا زد �ا زور و ا�راە و قد...داشت * م های سنگ+�
...شدە سوار ماشی�ش شد و رفت

د در حقش 3ع
* اآلن این مرد جوون که �ا اون لحن �د �اهاش حرف ز ...ل&ا هاج و واج موندە بود
ە اش ساطع م4شد �ه خودش  لطف کرد که سام&ار و دک کرد تا برە؟؟؟�ا بر�	 که از ن;اە خ��

�ه 3ه �� رو 9شو ...اومد 	
ن �دەشا3د منتظر �شکر بود وo ل&ا آد< نبود که �ه این راح ...

« سم...هه دونم فکر کردە نم&...فکر کردە مثً� چهار تا خط بندازە وسط پ4شون4ش من ازش می�	
همشون لنگه همن...اونو دک کرد که مس�� برای خودش �از kشه ...»

* د3گه ای نمیت و9ست فکر ذه�ش پر بود از آدمای فرصت طل
X مثل سام&ار و تو اون لحظه �ه چ��
...کنه

- فقط  منتظر tu هس
	 آقا؟؟؟م&خوای �شکر kشنوی 3ا حاال شما م&خوای سوار ک
* منو اونم
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محض رضای خدا؟؟؟

* مدل �االش ف ە و Rاشو روی �از ماش+� �گ�� 	Gتفاو XG ا�شار �دە و از ]اش ق�ل از اینکه ن;اهشو 
د تا این دخ�	 انقدر احساس سنگ رو یخ شدن * پ&دا  جلوی د3د ل&ا دور kشه 3ه ]لمه حرف م��

...نکنه

زە از مقا�ل �دون اینکه ن&م ن;ا£ �ه ل&ا بندا...درست فردای اون روز بود که توی دا9ش;اە د3دش
ردی چشمای گرد شدە اش رد شد و �ه خودش که اومد د3د غزل دارە تند تند توی گوشش این م

 در حقش کردە بود و معر�* م&کرد
¤

Jرو که خواسته 3ا ناخواسته شب گذشته لطف بزر...

- * اینهمه استاد پ�� و Rاتال 3دونه از این ج&گراFG ک ه تو ف&لما و رمانا د3دی ت&که رو؟؟؟نمرد3م و ب+�
* د3د3م آخه اسم و ...اوفففف...ماG* سا¥...�چه ها م&گن اسمش مان&ه...هس+	

 * ا شاال هم4شه �ا ما �ماG* ...ماG* ...بب+� ...

�ه خودش مسلط شد و پرس&د 	
�ه سخ:

استاد چ&ه؟؟؟-

- دە وo چون �ا ر4Oس دا9ش;اە آشناس 3ه جوراR FGارت4ش ش...خودشم فوق عمران دارە...رOا�* 
ل¦ه از ]الس اون م...فکرشو �کن...فقطم دو روز در هفته ]الس م&ذارە...که ب&اد واسه تدر.س

ون روی م&گرفتم دارOم م&فت&م تاالپ  تو ظرف عسل...عذاب که هwxار م&د3دمش ب�� ...

�ه خ&االت خام غزل که هم4شه هرJ و م&د3د عاشقش م4شد زد و همونطور ک t
ه راە ل&ا چپ چ
:م&فتاد سمت ساختمون دا9ش;اە گفت

- من جواب عمه ات و نمیتونم �دما...ب©ا دلت و نزنه اینهمه عسل ...

دن این استاد غزل دن�الش راە افتاد و �ه روOاپردازی ها کردن و نقشه هاFG که برای �ه دست آور 
* بود حقق چرا از ت...خوش=&پ و جذاب م&کش&د ادامه داد در حاo که تو ذهن ل&ا فقط 3ه چ��

س&د؟؟؟ نقشه های غزل می�	

*

؟؟؟�ا توام- FGکجا...

�ا چندتا Rل¬ ن;اهشو از درختای کنار جادە گرفت و چرخ&د سم=ش...

...ب�خش&د حواسم نبود-
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* ن;اهش از مس�� گفت �دون گرف+	:

�خورOم- * ...گفتم ا}ه خسته ای 3ا گرسنه اته 3ه جا نگه دارم 3ه چ��

- رOم�عدشم مامان ساندوOــــچ داد واسه تو راهمون همونا رو م&خو ...نه هنوز زودە واسه شام ...

* ...سکو�ش و گذاشت Rای رضا3ت ە اشو �ه سخ
	 از دو تا خط موازی و عمود ب+� ن;اە خ��
ای��ار  ابروهاش که ان;ار ه&چوقت قرار نبود Rا® kشه گرفت و دوwارە �ه حاش&ه جادە ای که

ە شد ...درخ
	 هم برای تماشا نداشت خ��

�ه خودش اومد که د3د در عرض 3ک ماە د...اصً� نفهم&د tu شد و چه جوری شد 	
ل و وo وق
نهون کردن این از اون �ه �عد تمام تالششو برای پ...دی�ش و �ه این استاد تازە از راە رس&دە �اخته

متل°اFG که حقش ...حسش عh الخصوص از غزل کرد چون حوصله ش�&دن متل°اش و نداشت
_ و پ&دا هم4شه اون بود که �ه غزل م&گفت �اال �االها رو ن;اە نکن �گرد در حد خودت 3...بود

 م...کن واسه زدن مخش
²
 ماG* نم&دو9ست تقOx�ا

¤
Jادی از زندOز * * بود تو وo حاال �ا اینکه چ�� طم+³

 * * از ...3ه سطح ن4س+	 وع �ه �کوب حسش کرد وo خ�X نداشت که هیچ چ�� �� * برای هم+�
* این مرد دور نµ مونه * ب+� ...چشمای ت��

* ماG* ب فت ای��ار ماش+� ود که کنارش 3ه روز د3گه که داشت مس�� خونه غزل و تنهاFG و پ&ادە م��
* توی این عروسک ...وا ستاد و ازش خواست که سوار شه �ا اینکه وسوسه 3ک �ار 9شس+	

مانه گفت  داشت تحOxکش م&کرد وo غرورش و حفظ کرد و مح�	
²
:الجوردی شد3دا

- م...ممنون * م&گ�� م از اونجا ماش+� را£ ن4ست تا � خ&ابون م�� ...

- * در حقت لطف کنم ]اری دارم �اهات که تو مح&ط ...منم نخواستم �ه خاطر پ&ادە نرف+	
 سوار شو تا ک· ند3دتمون...دا9ش;اە نم4شه درwارە اش حرف زد

²
�س لطفا ...

ین مرد تو تمام مدت حرف زد9ش داشت �ه این فکر م&کرد که تو این 3ک ماە عالقه مند چ&ه ا
ور�ش وسوسه سوار شدن و �ه ]ل از ذه�ش Rا® کرد و �ا اخµ که ناخواسته تو ص...مغرور شدە

:9شسته بود گفت

- * که واسه من ر�* �س ا}رم ح...همونقدر برای شما ننگ و عارە که منو سوار ماش¹نتون بyی+*
�ا اجازە...هست ترجیح م&دم جاFG زدە kشه که ترd از ن;اە اطراف&ان نداشته �اشم ...

wان قل�ش *g لند مس�� پ&ادە رو رو در پ4ش گرفت درحال&که�رس&دە بود  اینو گفت و �ا قدم های 
�ه هزار در ثان&ه...
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***

* حوصله اشو � بردە بود درحال&که هنوز درwرابرش احساس خجالت م&کرد ...سکوت ماش+�
:گفت

م4شه 3ه آهنگ �ذارم؟؟؟-

- 	
...هرطور راح

�ه �دی و جد3ت لح�ش و م&ذاشت �ه حساب اینکه مدت زOادی از آشنای4شون نگذشته و 3ا 
های  اصطالح 3خشون هنوز آب 9شدە و ام&دوار بود که هرچه �Oــــع تر گرمای را�طه اشون یخ

...ن;اە و ]المشون و kشکنه و آب کنه

 d دی رو تو ض�ط گذاشت و صداشو �لند کرد تا حداقل این خوانندە kشکونه این سکوت
�ه محض اینکه دس=ش و عقب کش&د دست ماG* جلو رفت و صداشو ...کسالت آورد ماش¹نو oو 

�ه اندازە 3ه جمله ی صداشو ]م کن هم نمیتو9ست �ه زwون ب&ارە ت...]م کرد 	
ا دل ل&ا 3ع
* ح
خوش kشه که 3ه حر�* �اهاش زدە؟؟؟

* بود که �دتر کسلش کرد  هم که Rخش م4شد انقدر غمگ+�
¤

ست ترس&د دوwارە �ه ض�ط د...آهن_
وق
	 ...4شبزنه و سا�ت گوش داد �ه اون آهنگ در حاo که ذه�ش دوwارە رفته بود �ه 3ک ماە پ
دل ل&ا نبود  �االخرە موفق شدن �ا هم تو 3ه ]ا�* شاپ قرار �ذارن و حرف بزنن در حال&که دل تو 

...که بyینه tu م&خواد بهش �گه

س دونه دونه نخای شالش و ج * منتظر اومدن سفارش بودن و دستای ل&ا از اس�	 دا �شت م��
د * ...م&کرد و تو دلش �ا خودش حرف م��

« س میخ وای خدا tu ]ار دارە آخه؟؟؟چرا ه&|t نم&گه؟؟؟یهو برنگردە �گه چرا انقدر � ]ال 
م وo نه اینکه در عرض 3ه د3قه جوری ؟؟؟خدا3ا دمت گرم گفتم م&خوام رژOم �گ�� *
آب kشم  م

و حاال ا}ه این سفارش کوف
	 ر ...3ه ]م هوای ما رو داشته �اش...که د3گه 9شه جمعم کرد
�ه الی اون موقع �ا3د �ا 3ه نخ ال ...انقدر لف=ش م&دن که تمام نخای شال من جدا م4شه...آوردن 

«...موهام برگردم خونه

;اە ناخودآ¼اە از تصور خودش �ا 3ه رشته نخ روی �ش خندە اش گرفت و درست همون موقع ن
ە شد مفهموم بود انقدر گنگ و نا...خو�9د ماG* که تا اآلن توی گوش4ش بود �اال اومد و بهش خ��

�دون تغی�� حال=ش گفت *Gما oــــع ل�خندشو جمع کرد وO�ە که  :براش اون ن;اە خ��
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* خندە داری هست؟؟؟- چ��

« ل م&دە ح&ف که دل XG صاحا�م دارە £ RارازOت و ...ارث �ا�اشو ان;ار م&خواد ازم...اوە اوە
«...وگرنه 3ه جوری جوابتو م&دادم و م&گفتم تو رو �ا خشتک Rارە تصور کردم

- 3اد 3ه موضو¥ افتادم...نه ...

؟؟؟- 	
مثل همون موضوعاFG که � ]الس 3ادش م&ف

مگه من � ]الس م&خندم؟؟؟-

 ]ل ساعت و-
²
...تقOx�ا

شما که همه حواستون �ه تخته اس از کجا میyی�&د خندە منو؟؟؟-

- ی هم دارم...گوشام م4شنوە...چشمام �ه تخته اس *  گوشای ت��
²
اتفاقا ...

...خدارو شکر که حداقل گوشای درازی ندا-

ادە �ا د3دن اخم ماG* که £ داشت غل&ظ تر م4شد تازە فهم&د tu گفته و خودشو داشت آم
* معذرت خوا£ ق�ل از ش�&دن اون جو  اب که م&کرد برای ش�&دن 3ه جواب ]لفت 3ا حداقل گف+	

...اومدن پ4شخدمت نجا�ش داد

وع �ه حرف زدن کرد �� *Gمشغول خوردن معجو9ش بود که ما...

- ای اون دا9ش;ا ە که �ه نم&دونم چقدر منو م4شناd و ازم اطالعات کسب کردی مثل �ا�	 دخ�	
 خصو� این و اون م&جن�ه

¤
Jشون فقط دارە تو زند�وo ...جای درس و Rاس کردن واحداشون 

ی ش�&دی *  چون مطمئن...فرض و بر این م&ذارOم که نه خودت کنجeاوی کردی نه از ک· چ��
²
ا

نم سند3ت دارە نه حرفای صد من 3ه غازە *  دارم م4شه وق
	 ...حرفاFG که خودم درwارە خودم م��
؟؟؟ *
نم تو چشمام ن;اە ک * �اهات حرف م��

�ا  �ا ش�&دن جمله آخرش که در نظرش XG نها3ت خشن و عص
X ادا شد قاشق تو ده�ش موند و 
رت قاشق و کش&د �ه لب �االش تا خاk oشه و محت�Oا�ش و قو ...چشمای گرد شدە زل زد بهش

:داد و گفت

- ی نداشته �اشم * وo م4شنوم...شا3د گوشای ت�� ...

...من ترجیح م&دم مخاط�م موقع حرف زدنم �ه چشمام ن;اە کنه-
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ە شدن تو ا ین ل&ا که در حق&قت م&خواست �ا �گرم کردن خودش �ا اون معجون از �� خ��
�d که �ه جو9ش افتادە بود خالص شه �ا این حرف  االج�ار چشمای پر نفوذ و پر جذ�ه و اس�	

 *Gه ما�* خم کرد و منتظر  که   قاشق و کنار گذاشت و ساعد جفت دستاشو �ه سمت هم رو م��
ە شد ...ثان&ه ای رد ن;اهش و تغی�� نداد خ��

�فرمای&د-...

ون داد �اعث لرزش پرە هاش شد و ل&ا فرص
	 برای تحل &ل اینهمه نف· که پر حرص از ب¹ن4ش ب��
ا و مقتد وع دوwارە حرفاش ای��ار محو لحن گ�� ��ر صداش حرص و عص�ان4ت پ&دا نکرد چون �ا 

...شد

-  هم درس خوندم هم ]ار ...من ب4ست و نه سالمه...داشتم م&گفتم
¤

از ب4ست سال¿
O...کردم کت زد3م و اآلن جزو 3_ از بزرگ�	 ��کتای طوری که دو سال �عد �ه ]مک دوستم 3ه  ��ن 

 ت...و در کنارش ]ار تدر.سم انجام م&دم...ساختموG* کشورە
¤

Jا اینکه از نظر خانواد�و سط| 
�ه ]ار کردن نبود Xuموندم هیچ احت&ا * زندگ&مو  وo ترجیح دادم...بودم و هستم که برای تام+�

�ه پول �ا�امجوری kسازم که درآیندە بتونم �ا افتخار �;م رو Rای خودم وا ستادم نه �ا تک&ه  ...

ه چرخوند ل&ا در حال&که داشت از این منم منم هاش ]الفه م4شد س&ا£ چشماشو 3ه دور تو ]اس
:و زOر لب گفت

- ا9شاهللا...سال های سال...خدا سا3ه Rدرتون و �االی �تون نگه دارە ...

* و  ق
	 ا9شاهللا و ناخودآ¼اە مثل وقتاFG گفت که تو جمع دوستاش بودن و همه بهش م&گف+	
* خود ع�دال�اسط کنارشون 9شسته جادوی چشمای عسh و ن;اە ...اینجوری م&گه حس م&ک+*

ە رو �ه روش دوwارە ثاب=ش کرد و گوشه ل�ش و �از گرفت تا د3گه ب&خودی �از 9ش * خ�� ه واسه گف+	
...خزع�ل

* اتفاقم افتاد غ��  وo خ&XG h مقدمه و ...خدا خدا م&کرد زودتر برە � اصل مطلب که هم+�
...منتظرە

...ازت م&خوام فکراتو �ک
* 9س�ت �ه پ4شنهاد ازدواج من-

د دق&قه پ4ش تنها ]اری که اون لحظه ازش براومد ب4ش�	 کردن فشار دندون روی ل
X بود که از چن
wان قل�ش فشار دندون رو ...اونجا اس�� شدە بود *g تمOا تند تر شدن و نامنظم شدن ر�ل�شم  

 و �عدش حرکت خوG* که ازش �ازOر شد و تا Rا
¤

JارR م4شد تا اینکه 	و ب4ش� 	ل�ش راە ب4ش� * ی+�
�ه گوشاش اطمینان ...انتظار هر حر�* رو داشت جز ای
* که ش�&د...گرفت و حس کرد
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* که جوون تOxن و خوش=&پ تOxن استاد ...نداشت * بهش م&گف+	 3ع
* این گوشا داش+	
ا دن�الشه 3ه جوراFG ازش خواست;اری کرد؟؟؟ دا9ش;اهشون که چشم همه دخ�	

ە اشو گرفت * 3ه برگ دستمال ]اغذی جلوی روش �االخرە ن;اە خ�� روزش �ا  حال و ...�ا قرار گرف+	
�لند شد و �ا 3ه ب�خش&د زOر ل
X رفت سمت دس=ش...3ه دستمال ]اغذی رو �ه راە نم4شد FGو

...درحال&که خودش و لعنت م&کرد که چرا انقدر گیج �ازی درآورد و احمقانه رفتار کرد

* صور�ش 3ه قرص از قوÃ قرصای توی ک&فش درآورد و �ا آب معدG* گرم شد ە ای �عد از شس+	
�عد از چندتا نفس عمیق وق
	 از آروم...که از دیروز توی ک&فش موندە بود قور�ش داد   * گرف+	

ون که د3د ماG* جلوی در دس=شوFG وا ستادە * شد رفت ب�� و  قلب و منظم شدن نفسش مطم+³
س و نگراG* ن;اە �د  و  جفت دستاشو گذاشته تو جی�ش و �ا گردG* کج �دون ذرە ای اس�	

...توخال4شو زوم کردە بود روی ل&ا

�ه خودش حق م&داد �ه خاطر این عکس العمل عج&ب غ�Oxش FGب...3ه جورا FGان عالوە بر یهو&
 *G3ه ذرە خواهش و تقاضا هم توی لح�ش ند3د...شدن این موض�ع توسط ما 	
�ا3د ...ح

 عالقه ای �ش=ش نبود
²
...م&فهم&د علت این خواسته �ا این لحن �د چ&ه چون مطمئنا

�ا 3ه ب�خش&د از کنارش رد شد که �ا ش�&دن صداش وا ستاد...

- * بزنم ە مرد...ا}ه ایرادی ندارە �ق&ه حرفامو تو ماش+� م که �ا 3ه خوشم نم&اد از این ن;اە خ��
* همه �ا �ه سم=ش م&چرخه ...حرکت اضافه � 3ه م��

ی گفت :ل&ا چرخ&د تا �گه ایرادی ندارە که ماG* ای��ار �ا حرص ب4ش�	


X 9شون م&دی هیچ -Oxعکس العمالی عج&ب غ * هرچند مقÄ خودمم ا}ه م&دو9ستم همچ+�
...وقت قرار و تو 3ه مeان تا این حد عمو< نم&ذاشتم

...XG توجه �ه ق&افه وا رفته ل&ا رفت سمت صندوق و ل&ا هم �شت �ش

« * اخالق تو وجود ای...خدا3ا اینهمه قد و �اال و ت4پ و ق&افه بهش دادی ن بندە ات عد � رOخ+	
 *  تموم دس=ت لرزOد؟؟؟خب اینم 3ه نمه بهش م&دادی که راحت بتونم �;م 3ه خواست;ار همه چ��

«...داشتم د3گه

رک درحال&که هنوز نتو9سته بود موض�ع خواست;اری و خواست;ار بودن شخص ماG* سا¥ رو د
ون * و ک...کنه �ه دن�الش از ]ا�* شاپ رفت ب�� ه تو کوچه ل&ا همونجا وا ستاد تا ماG* برە ماش+�

...Rایی
* Rارک کردە بود ب&ارە
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« ە های عج&ب غOxب نداشته �ا...وای ؟؟؟از این دستگ�� tu دم� 	Gشه ا}ه موقع سوار شدن سو
که ندوG* فشارش �دی 3ا �کش4ش؟؟؟ماشی�ش دو در بود نکنه �گه من ک· رو جلو سوار 

؟؟؟غزل م&گفت تو این ماش¹نا �ا3د صندo و �دی جلو ت * ا بتوG* نم&کنم حاال تو برو عقب kش+�
؟؟؟ع&ب ندارە...بری عقب tu خندە�م �ه ر.ش من ...ا}ه زورم نرسه هر هر �ه ر.شم  *gحا

�خندە وo واسه 3ه �ارم که شدە �خندە بyینم اصً� �لدە...�اشه که نکنه اصً� دندون نداشته 
موقع حرف زدن معلومه دارە...نم&خندە؟؟؟نه �ا�ا ...»

* از پیچ کوچه پ&چ&د و اومد سمت ل&ا ش �ا اینکه ن;اە ل&ا زوم بود رو ماشی�... همون موقع ماش+�
...تمام تالشش و م&خواست �کنه که ند3د �د3د �ازی در ن&ارە

« ج�س م�س داشت ...غزل گفت اسمش چ&ه خدا...وo خداFG عج&ب ماش¹ن&ه ها
ج�س4س گ��ه؟؟؟ج�س4س ک��ه؟؟؟مگه ...وo 3ه ت&که اضا�* هم داشتا...ج�س4س...آها...توش

اسم قحط بود آخه؟؟؟...قطارە که ک��ه داشته �اشه »

ە ر  * قدم هاشو �ه سمت خ&ابون برداشت و �ا kسم اللÅ زOر لب دستگ�� و کش&د و �ا توقف ماش+�
�ا �از شدن در خداروشکری گفت و 9شست...

* و پر کرد س زای ماش+� ...خ&h دور 9شدە بودن که صدای ماG* سکوت اس�	

- * درخواس
	 رو انقدر XG مقدمه عنوان کرد  ن�ا3د همچ+�
²
ە �...م&دونم قاعدتا ا این وo به�	

کر ازت خواستم ف...خصوص¹تم هم آشنا �d که آدم رJ ام و اهل تعارف و مقدمه چی
* ن4ستم
 FGفعً� فقط برای آشنا oو *
�ا خانوادە ام م&ا3م برای صح�ت ه...ک *
ای اول&ه و ا}ه موافقت ک

ش&م برای اجازە از خانوادە ات که حداقل تا Rا3ان این ترم و تموم شدن درست فرصت داشته �ا
...آشناFG ب4ش�	 

س و �ش�.شش لب �از کرد �ه خودش جرات داد و �ا وجود همه اس�	...

چرا من؟؟؟چه شناخ
	 از من پ&دا کرد3د تو این مدت؟؟؟-

- * هم...ا}ه شناخت پ&دا کردە بودم که پ4شنهاد آشناFG نم&دادم اFG وo اینکه چرا از ب+� ه اون دخ�	
ا دل&ل فکر م&کنم چندت...که خودتم م&دوG* توی دا9ش;اە چشمشون دن�المه تو رو انتخاب کردم

ت م&د3دم...داشت ە ات که تو ا��� همeالd های دخ�	 وo  3_ اینکه �ا وجود ن;اە های خ��
* حداقل مثل اونا �ه بهانه سواالی ب&خودی که جوا�ای مشخص دارە راە �ه راە جلوم س X�

 وجودت و اینکه از تجمالت و �ه اصطالح جینگ&ل پ¹نگ&ال...نم4شدی
¤

Jی دو اینکه از ساد
ونه �ه دوری خوشم م&اد و سه اینکه امممممم...دخ�	 ...
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�االخرە دل و �ه درOا زد و گفت oاین حرفش و * :ان;ار 3ه ]م ترد3د داشت برای گف+	

- وع هر را�طه ای هست ��؟اینطور ن4ست؟؟...�االخرە عالقه 3ا حداقل 3ه جرقه کوچ&ک تو 

د * درwارە  وo توی ذهن ل&ا مسئله مهم تری بود که �ا3د ...در اصل داشت عالقه ل&ا رو محک م��
...اش صح�ت م4شد

-  م&کن&م...نم&دونم م&دون&د 3ا نه...3ع
* ما...من
¤

Jشهرستان زند oاهواز...و ...

...م&دونم-

از کجا؟؟؟-

...از پروندە ات-

ر4Oس  3ع
* انقدر این مسئله براش مهم بود که �ه خاطرش رفته بود �ه...ابروهاش پOxد �اال
جاFG که Rارت4ش دا9ش;اە رو انداخته بود و پروندە 3_ از دا9شجوها رو گرفته بود؟؟؟هرچند از اون

س&د �ه نظر نم�� 	
...]لفت بود خ&h هم ]ار سخ

- طرفتون از شهر خودتون �اشه؟؟؟...برای شما مهم ن4ست که...خب

- تو این  وo از اونجاFG که ش4ش سال...مگه اینکه تو �خوای فقط تو شهر خودت ازدواج ک
* ...نه
�س خ&h نمیتوG* واkسته �ا�d درسته؟؟؟ *
شهر �ه دور از خانوادە داری تحص&ل م&ک

 آماری که از سوابق تحص&ل4ش داشت ل&ا رو متعجب کرد
¤

�ه  3ع
* ...ب4ش�	 از مسئله واkست_ J از
د9ش �ه در حال&که فقط 3ه ماە از اوم...این فکر افتادە که انقدر زمان داشته واسه تحق&قات

...دا9ش;اهشون و آشنای4شون م&گذشت

- �ه ج FGا3ط شغل&م جا ��ی که �ه خاطر  ز تهران در هر صورت �ا3د این مسئله هم در نظر �گ��
 کنم

¤
Jس ا}ه این مسئله انقدر برات مهمه که از خانوادە ات دور ن�ا...نمیتونم زند� �d ...

:ق�ل از اینکه جمله اشو ]امل کنه تند و دس=©اچه گفت

- و �ه خانوادە ام �;م...من �ا3د فکر کنم ...

...]ارG	 از جی�ش درآورد و گرفت سم=ش

- �اهام تماس �گ��  	
* خودمون �م...هر تصم&µ گرف ە این موض�ع فعً� ب+� ونهو اینکه به�	 ...
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�اش&د- * ...مطم+³

- اFG ن4س
	 که منتظ رن ساعت از این �ا�ت خ&الم راحته چون تو این مدت فهم&دم از این دخ�	
 * * در گوش هم پچ پچ ک+* ا...]الس تموم شه و kشی+* �ع&دە از دخ�	 

²
FG که دارن �عÆ* رفتار ها واقعا

 * ...تو مقطع فوق ل4سا9س تحص&ل م&ک+*

د ...سکوت چند دق&قه ا شون و ل&ا * wه م�� *g ه کف دس=ش� *Gشت ]ارت ما� همونطور که �ا 
:شکست

سم؟؟؟- tب� oمیتونم 3ه سوا

س- tب�...

چرا �ه فکر ازدواج افتاد3د؟؟؟-

 از قصد کشش دادە که فکر ک
²
نه �ه نفس عم&p	 که کش&د خ&h طوالG* شد و ل&ا حدس زد حتما

وo مگه انقدر فکر کردن الزم بود؟؟؟...جواkش

- ا3ط و موقع&ت مطلوب رس&د �ا3د...خب ���ه  	
�ه فکر �شک&ل ...�ه هر حال هرک· وق
ە �اال...منم...خانوادە �اشه د3گه م و هم ن�ا3د اgار Rدر و مادر ..البته...د3گه ]م ]م سنم دارە م��

م ی ا3جاد کنم تو زندگ&م...�ا این حال...این وسط ناد3دە �گ�� خودمم دوست دارم تغی�� ...

* ]لمه ها اونم وق
	 قادر بود د و ساعت تمام اون لحظه نفهم&د علت اینهمه مکث و تعلل ماG* ب+�

* که توی ...�دون وقفه � ]الس صح�ت کنه از tu میتو9ست �اشهO فقط داشت �ه حس ش��

* گOÇنه برای...دلش حس م4شد فکر م&کرد Oن بود فکر کردن �ه اینکه اول+�  هم ش��
²
آشناFG  واقعا

...ق�ل از ازدواج برای این مرد3ه که �ه جنتلم
* معروفه تو ]ل دا9ش;اە

�دون رس&دن �ه 3ه آهنگ شاد و رOتم دار ض�ط و خامو  * ش کرد و در ]الفه از تکرار آهن;ای غمگ+�
سه XG هوا گفت tکه ان;ار علت ]ارشو م&خواست ب� *Gما oجواب ن;اە سوا:

مامانت اینا رس&دن؟؟؟-

-  ًÈا هواپ&ما 3ک ساعت راهه...آرە احتما� ...

- آخه چرا �ا ما نیومدن؟؟؟...من خ&h عذاب وجدان دارم

]مون تنها �اش&م- * سفر مش�	 �ه عنوان اول+� * ...چه م&دونم؟؟؟م&خواس+	

ک دور ...پوزخندی که رو ل�ای ل&ا 9شست ناخودآ¼اە بود ان چقدرم سفرشون شy&ه سفرای مش�	
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د و علت اینهمه سفت و سخت بودن ماG* و این پوسته آه
* که دورش کش&دە بو ...نامزدی بود
 نم&فهم&د

²
ا3د تو مگه قرارشون آشناFG نبود؟؟؟ل&ا چه جوری �...راە هر نفوذی رو می�ست واقعا

د و ر  * اهشو �ه این مدت �ا این کوە غرور و جد3ت آشنا م4شد؟؟؟چه جوری ال3ه رو4Oشو کنار م��
رفتار و  وo...سمت قل�ش �از م&کرد؟؟؟ماG* از وجود 3ه عالقه 3ا شا3دم 3ه جرقه حرف زدە بود

ی غ�� از این 9شون م&داد * شا3دم شغلش بود که ا3جاب م&کرد انقدر ...عکس العمالش چ��
اوOه قرار بود نفوذناRذیر �اشه تا هرک· �ه خودش اجازە وارد شدن �ه قل�ش و ندە و ا}ه از این ز 

...بهش ن;اە کنه خصوص4ت خوXG بود

قل و �ه عنوان 3ه دخ�	 تحص&ل کردە ب4ست و چهار ساله �ا ع...�ه هر حال را£ بود که خودش
.ش دخ&ل بود و نقش...درا3ت ]ا�* انتخاب کردە بود �ه  هرچند احساساتم تو این تصم&م گ��

اFG هم داشت *�د پ4شنهاد ازدواج ��ی �ا مشخصات ظاهری و موقع... * &ت وo عقلشم �س نم��
 خوب ماG* رو

¤
Jاجتما¥ و خانواد...

 صدای خودش و ماما9ش وق
	 که داشت درwارە پ4شنهاد ماG* بهش م&گفت هنوز توی گوشش
...بود

- آخه من �ه �ا�ات �;م این ��ە یهو از کجا پ&داش شدە؟؟؟...ل&ا

- مقام از این �االتر؟؟؟...استاد دا9ش;اهمونه...وا مامان؟؟؟از جوب که پ&داش نکردم

- م و فرستادم شهر که درس �خونه نه اینکه شوهر کنه؟؟؟ت و �ه هوای �ا�ات برنم&گردە �گه دخ�	
هران قبول فرار از ازدواج درستو تا فوق ادامه دادی و انقدر خوندی و خوندی که همونجا تو ت

ی حاال tu شد که یهو نظرت عوض شد؟؟؟...شدی تا مجبور ن�ا�d واسه ازدواج تصم&م �گ��

- ود بود �ه نظرم هنوز ز ...اوÈً که اون موقع سه سال پ4ش بود که من تازە ل4سا9س گرفته بودم
 ...واسه ازدواج

²
 خواست;ار دارOم تا ...خب �االخرە آدما عوض م4شن د3گه...دوما

²
سوما

...خواست;ار

چش بود مگه �� آقای رف&D؟؟؟-

...چش نبود 3ه ]م زOادی دماغ بود-

- ]م رو مردم ع&ب �ذار...زشته ل&ا ...

- اصً� دماغ خودم از همه آفسا3دترە خ�wه؟؟؟...من غلط �کنم مامان جان

-  *G * �ه خOxت و مسخ...آت4ش و �ه جون من میندازی...حرفتو م�� *G * رە �عد اینجوری خودتو م��
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�ازی...

- ؟؟؟قرارە فقط ب&ان واسه آشناFG ...وای مامان سمشو ح
	 ا...چرا انقدر بزرگش م&ک
* چه آت4·�
ن که تو این مدت �ا هم آشنا ش&م...خواست;اری هم ن�ا3د �ذارOد فقط م&ان اجازە �گ�� ...

- �ه تو�	 خورد �گ&د فهم&د3م �ه درد هم...آشنا ش&د...آهاااااااان 	pس فردا تا ت�نم&خورOم و  که 
تون ع&ب و ایراد3ه �گن دخ�	 * * تموم آرە؟؟؟مردم وفک و فام&لم kشی+* ...همه چ��

-  * معصومه  چه لزو< دارە ک· �فهمه؟؟؟مگه ما از همه ]ارای فک و فام&ل �درم&ارOم؟؟؟هم+�
چند ماە �عد از طالقش فهم&د3م برگشته خونه �ا�اش اونم اتفا�	 ...خاله مژ�ان اینا ...

...حس کرد ان;ار مادرش 3ه ]م کوتاە اومد

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

- * tu م&گه...اون تو اونم �ا�ات...من نم&دونم ل&ا برو بهش �گو بب+� ...

-  
²
* اون م4شه قض&ه دا9ش;...منو �ا �ا�ا در ننداز لطفا * من م&;م 3ه چ�� اە و �� آقای دوwارە 3ه چ��

ە �حثمون �اال م&گ�� D&رف...

�شت سکوت مادرش و که مشغول درست کردن ساالد بود د3د رو نوک Rا بهش نزد3ک شد و از 
...آوOزو9ش شد و لËشو محeم بوس&د

- نکن ل&ا این ]ارا چ&ه؟؟؟...عــــــــــه

- ؟؟؟لیند...مامان جونم تو رو خدا *
اتو بyی ا که مگه نم&گف
	 دوست داری خوش�خت شدن دخ�	
 و شوهر و �چه اشه

¤
Jخونه و زند�اآلنم ن�wت منه د3گه...الحمدهللا  ...

تو مطمئ
* آخر این ازدواج خوش�خت&ه؟؟؟-

- ا}ه ...حاال �ذار ب&اد...�عدشم �ه نظرم هست...فعً� فقط شناخته مامان جان...�از گفت ازدواج
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...بyین4ش مطمئنم خوشت م&اد

- امو دادم راە دور...ل&ا دلم م&خواست حداقل تو پ4ش خودم �ا�d ...3_ از دخ�	 ...

- ؟؟شما هم ب&ا3د تهران tu م4شه مگه؟...ا}ه خدا خواست و جور شد...خب...الÅ قwxونت برم

- ی آالخ...همینمون موندە زن و � پ�� شون اون پ�� �شت �مون �گن �ه خاطر دخ�	 * ون kشی+*
فته �س فردا تا Rامون و �ذارOم اونجا ب&...واالخون کردن بردن تو اون شهر پر دود و دم

ە ە و زهرای �د�خت دارە تر و خشکش م&کنه...�م�� * گ�� &گن م...د3گه نم&گن که دو ساله زم+�
...عرضه نداشت مادر شوهرش و نگه دارە و آخر �ه کشت�ش داد

:بوسه د3گه اشو طرف د3گه صورت ماما9ش چسبوند و برای عوض کردن جو �ا �خو�d گفت

-  مامان خوش;ل خودمه که...ای جوووووووونم...خودم و مامانم و عشقه فقط...XG خ&ال �ق&ه
ش ب&اااااااااان ...م&خواد برە �ا شوهرش حرف بزنه که اجازە �دە خواست;ارای دخ�	

حال از  �االخرە وق
	 ل�ای کش اومدە مادرش و که سD م&کرد 3ه جوری جمعش کنه رو د3د خوش
* بود �ا�اش هرچقدرم مخالف �اشه ماما9 ش از تحقق هدفش رفت �ه ماG* زنگ بزنه چون مطم+³

�س را�* کرد9ش برم&اد...

*

کور برگزار   مراسم معارفه اشون �ه اgار ماG* و ل&ا فقط در حضور Rدر و مادرا و ]امً� سوت و 
اFG و �ه �ا اینکه هر دو خانوادە �ه ظاهر همو �سند3دە بودن و انتخاب و تصم&م نه...شدە بود

�ا پ4شنهاد چندماە آشناFG تا تموم شدن درس ل&ا که...عهدە خودشون گذاشته بودن oاز طرف  و
...ماG* عنوان شد موافقت کردن

شه تا Rدر ماG* از Rدر ل&ا اجازە گرفت که ص&غه محرمی
	 بی�شون خوندە k...آخر مراسم سع&د
ی اینکه روی �ا�ای ل&ا �ا اینکه زOاد موافق نبود وo برا...توی رفت و آمداشون مشhe پ4ش ن&اد

* 3_ دو ساعته از شخص4ت و فروتن4ش خ&h خوشش اومدە بود ز  * این مردی رو که تو هم+� م+�
* و چهارچوب های الزم و رعا3 ط گذاشت که هم خودشون قوان+� �� oنندازە قبول کرد و * ت ک+*

...و هم Rدر و مادر ماG* حواسشون �اشه

وحاG* ص&غه توسط سع&د خوندە شد و Rدر ل&ا ص&غه نامه ای که امضاش کردە بودن و برد که ر 
�ا آوردن عاقد 3ا روحاG* همسا3ه ها رو �ه ش * ک محلشون Rاش مهر بزنه چون نم&خواس+	

آلنم از �عد از مراسم ل&ا هم �اهاشون را£ شد سمت تهران چون وسط ترم بود و تا ا...بندازن
اG* قبول هرچقدر ل&ا اgار کرد که تا تهران �ا هم �اشن O�9ن مادر م...درساش عقب موندە بود
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 * ...نکرد و گفت از ق�ل �ل&ط هواپ&ما گرف+	

 * * روز  ماR *Gدر و مادرش و رسوند فرود�اە و خودشون راە افتادن سمت تهران و اآلن داش+	 اول+�
 * * سفر دونفرە اشون و �شت � م&ذاش+	  در حال&که نصف ب4ش�	 مس�� تو ...محرم&ت و اول+�

...سکوت گذشته بود

*

�االخرە �ه *Gکه ما *Gای تهران بودن و هردو خسته از خواب و این مس�� طوالe3حرف اومد نزد :

- ە این جOxان فعً� پ4ش خودمون �مونه صوص �ه خ...نم&خوام ک· تو دا9ش;اە �اخ�k Xشه...به�	
...از قض&ه ص&غه

پرس&د ل&ا �ا اینکه خودشم قصد نداشت تا قطD شدن موض�ع حر�* در این �ارە �ه ک· بزنه :

چرا؟؟؟-

- حرف و  3ه �ی �ا3د اآلن...لزو< ندارە ک· مطلع kشه...ما اآلن تو مرحله شناخت&م...طب&ع&ه
3ه �ی �عد از اینکه �ه ن=&جه نرس&د3م و خواس=&م جدا ش&م...حد3ث و اراج&ف kشن�Oم ...

شما آیندە رو هم پ4ش بی
* م&ک
* که از اآلن فهم&دی م&خوا3م جدا ش&م؟؟؟-

...حس کرد 3ه لحظه هول شد

- اج �ه هر حال همه آشناFG ها که �ه ازدو ...تو فکر کن 3ک درصد...منظورم احتماله...خب...نه
ە ک· ندونه...ختم نم4شه برای همینه که م&;م به�	 ...

* و کش&د Rا...ل&ا که خ&h خسته شدە بود از این سفر کسل کنندە سکوت کرد * تا ش4شه ماش+� ی+�
ە که همون موقع ش4شه تو  tش ب��ی �ه صور�ش �خورە و حداقل خواب از  * سط �اد خنک Rای��

 ماG* از سمت خودش �اال کش&دە شد و وق
	 ن;اە متعجب ل&ا بهش دوخته شد XG خ&ال و 
:خو�9د گفت

- �اد که م&خورە بهم � درد م4شم...س¹نوزOت دارم ...

* فرصت که هردوشو  �ه خودش قول داد که تو اول+� oی نگفت و * ن ل&ا �ازم سکوت کرد وچ��
�حال بودن درwارە این رفتار �د و 3|* و عل=ش حرف بزنه...

***
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* و وق
	 جلوی خونه غزل نگه داشت و ل&ا که �ه خاطر سفر د...ساعت چهار صبح بود...ماش+�
ق�ل  روزە اش فقط 3ه ک&ف �ا خودش بردە بود دس=شو دراز کرد و از صندo عقب برش داشت و 

:از پ&ادە شدن زOر لب گفت

-  �dخدافظ...خسته ن�ا ...

چند نفOxد تو این خونه؟؟؟-

ینا اطالعات متعجب از اینکه �االخرە 3ه سوال درwارە زندگ4ش پرس&د و اینکه چه جوری درwارە ا
:کسب نکردە گفت

- �عÆ* وقتا دوستاشم م&ان وo موق
	 < مونن...منم و غزل ...

Oک&د �ا هم؟؟؟- ��

- منم 3ه درصدی از کرا3ه رو م&دم...پول پ4شش و عمه غزل دادە ...

عمه اش چرا؟؟؟-

-  اینم نخواست برە �ا عمه اش زند ...عمه اش تنها ول4ش محسوب م4شه...Rدر و مادرش مردن
¤

J
Oک بودن اینجا رو براش کرا3ه کرد...کنه ��زن خ&h ...اونم از سهم االرÍشون که �ا �ا�ای غزل 

وo این م&گه...خ&h هم غزل و دوست دارە...خ�w&ه ها ...

- جمله  3ه ]لمه پرس&دم جواkشم نها3ت 3ه...اآلن مهم ن4ست که اون چه جور آدم&ه و tu م&گه
...بود

مستق&م داشت م&گفت د3گه خفه شو...ل&ا �ه معنای واقD الل شد ور �ا حال
	 که دلخ...غ��
* پ&ادە شد �ه این ام&د که ماG* م توجه شد9شو ]امً� 9شون م&داد خدافÎ* کرد و از ماش+�

وo تا لحظه ای که �ه جلوی در ...دلخور.ش kشه و حداقل 3ه معذرت خوا£ کوچ&ک �کنه
ە موندە بود و ان;ار فقط بر حسب انجا م وظ&فه رس&د همونجوری �د و 3|* �ه رو �ه روش خ��

...م&خواست وا سته تا ل&ا برە تو

ە رگشت و �ا مس�� اومدە رو ب...حس کرد ا}ه حر�* �ه خاطر این رفتارش نزنه تا فردا غم�اد م&گ��
wه �ه ش4شه زد *g شت انگشت اشارە اش چند��ازم �دون تغی�� دادن مس�� ن;اهش... *Gش4شه  ما

 * عص�ان4ت  این رفتارش ل&ا رو ب4ش�	 حر� کرد طوری که �ا همون خشµ که موقD...رو داد Rای+�
:صداشو م&لرزوند گفت

- رف مقا�لت ام&دوارم دفعه �عد که میyینمت از این رفتارت ]امً� فاصله گرفته �ا�d و برای ط
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ام قائل �d ...حداقل �ه اندازە هم� آیندە هم نه مثل 3ه ت&که  نه...�ه اندازە 3ه آدم ارزش و اح�	
...چوب

* کرد و گفت :ماG* تو همون حال=ش چند �ار �شو �ه 9شونه تای&د �اال و Rای+�

...ام&دوار �اش-

مت ل&ا هم که د3د ان;ار �حث کردن حداقل امشب �اهاش XG فا3دە اس روشو گرفت و رفت س
�ه اندازە دو دق&قه که ل&ا  	
برە توی  خونه وo ق�لش صدای حرکت ماشی�ش و ش�&د و فهم&د ح

ی نبود که از این آدم انتظار داشت و ...خونه هم براش ارزش ندارە * تو این  و این اصً� اون چ��
و برخورد مدام �ا خودش م&گفت از اون آدمای&ه که فقط تو مح&ط ]ار و ت...را�طه فکرش و م&کرد

* تا آسمون فرق م&کنه...�ا غOx�ه ها جد3ه  شخÆ زم+�
¤

Jتو زند oاین رفتار...و oین ا...و
�ا تصورا�ش تضاد داشت...حر]ات 

²
این طرز برخورد شد3دا ...

***

�کش  رو ...ا غزلدر ورودی و �ا ]ل&د �از کرد و �ا د3دن دخ�	 غOx�ه ای که وسط هال خونه مش�	
* خواب&دە بود فهم&د �از غزل حس ا9سان دوست4ش �ل کردە و �خود مهمون برای خ ودش زم+�

�ا اینکه دوست صم&م4ش بود و خ&h از رفتارای خ�Ïش �اعث تداوم این دو ...دعوت کردە 	
س
وع مقطع فوق ل4سا9سش شدە بود وo از �عÆ* رفتاراش اصً� خوشش �� دو ساله از زمان 

* و ...نمیومد ای هم سن و سالشون �ه خونه که مشeل داش+	 احت&اج  مخالف نبود �ا راە دادن دخ�	
سه و �عد ا...�ه جا و مeان tحداقل انتظاری که ازش داشت این بود که نظر اونم ب� oز تای&دش و

...اون آدم و راە �دە

رانداز تو تارOک و روشن دم دمای صبح و نور ضع&p* که از پنجرە میومد 3ه ]م چهرە اش و ب
* و از آشنا نبود در نظرش و موندە بود که غزل این موردای ناXG که همه مشeل جا داش...کرد 	+

ته فقط ام&دوار بود که مثل مهمون ق�h که 3ه دا9شجوی ل4سا9س هم رش...کجا پ&دا م&کنه
...خودشون بود حداقل 3ه ]م ش�خ و شنگ �اشه که از این حال و هوای گرفته درش ب&ارە

د که �ا ک&فش و پرت کرد 3ه گوشه و مانتو و شالشو درآورد انقدر خواkش میوم...رفت تو اتاقش
ت تنگ خودش و انداخت رو تخت �� 	G و * همون لحظه صدای زنگ اس ام ...همون شلوار ج+�

�اشه...اسش �لند شد 	Gپ&ام ت...فکر کرد شا3د پ&امای ت�ل&غا Èًاون وقت صبح معمو oو 	Gل&غا�
...نمیومد

* شن سالم و سالمت رس&د ە فقط �اال �ا فکر اینکه شا3د لیندا 3ا ماما9ش �اشه که م&خوان مطم+³
تنه اش و �ا تک&ه �ه دستاش از تخت آوOزون کرد و �ا مشقت بند ک&فشو گرفت و 
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ه چه �از کرد بyینه د3گ...گوش4ش و درآورد �ا د3دن شمارە ماG* ابروهاش پOxد �اال...کش&د
* ا ت زدە اش م+	 س ام دستوری م&خواد درwارە را�طه اشون �دە که �ا چشمای گیج خواب و ح��

:اسشو خوند

« خوب ...قرارە آشنا kش&م د3گه هوم؟؟؟صبح �خ�� ...حوصله حرف زدن ندارم...وق
	 خسته ام
 XGخوا�...»

*  تل|* رفتار �دش در طول راە و این XG محh آخرش فقط 3ه کوچولو �ا این اس ام اس از ب+�
ارش و در وo همینکه دل&ل ]...�ا اینکه نه حر�* از اش=�اە توش زدە بود نه معذرت خوا£...رفت

س�ت �ه �س خ&h هم XG تفاوت نبود 9...قالب 3ه جمله توضیح دادە بود 3ه ]م ام&دوارش م&کرد
...ناراح
	 و دلخوری ل&ا

دو هفته  دو هفته از برگش=شون �ه تهران و زمان اون ص&غه سه ماهه م&گذشت درحال&که تو این
�اهم حرف بزنن * �ه جز دا9ش;اە ماG* و ند3دە بود که kشی+* FG4شد تو صحبتاشون خالصه م...جا

بود که kش¹نه  ل&ا هنوز فرص
	 پ&دا نکردە...تماسای تلف
* که زما9شون از پنج دق&قه تجاوز نم&کرد
بود وق
	  نم&فهم&د هدفش از پ4شنهاد آشناtu FG ...و درwارە اینهمه �دی رفتار ماG* حرف بزنه

...هیچ تماh3 برای د3دار و صح�ت 9شون نم&داد

وع این را�طه حداقل از طرف اون �ا عالقه بود ...ل&ا هم تا 3ه جاFG جلو رفت ��وo ]م ]م  شا3د 
س&د که اش=�اە کردە و زود تصم&م گرفته �ا اینکه مثل عذاب...داشت �ه این ن=&جه م��  * بود گف+	

* این را�طه اgار داشت وo به�	 ...این موض�ع �ه خانوادە اش اونم وق
	 انقدر برای شeل گرف+	
ی جدی 9شدە تمومش م&کرد * ن 3ه دوست نداشت این عالقه ]اذب �ا د3د...بود تا وق
	 هنوز چ��

ه نتونه حرکت کوچ&ک د3گه مثل اون اس ام اس روز �ه روز ب4ش�	 kشه و �ه جاFG برسه که د3گ
...جلوی دستورات قل�ش وا سته

&مش �ا3د اول �ه اون از تصم...گوش4ش و برداشت از تو مخاطبی�ش شمارە ماG* رو پ&دا کرد
ماس انگش=ش هنوز برای برقراری ت...م&گفت �عد خانوادە خودش و ماG* رو در جOxان م&ذاشت

زله �ا همون �ه ]ار ن&فتادە بود که � و صداFG از تو هال ش�&د و خوب که دقت کرد د3د صدای غ
...مهمون تازە واردش فOxدە

* وo ...گو�d و گذاشت کنار و رفت نزد3ک در میتو9ست �فهمه دارن جر و �حث م&ک+*
لش همون روز که از اهواز برگشته بود و غزل در جواب سوا...نم&خواست ب&خودی دخالت کنه

همون  که پرس&د این ک&ه گفت 3_ از دوستای قد3م&م �ا3د م&فهم&د که دروغ گفته و از رو 
پ&دا  خصلت ا9سان دوست4ش این دخ�	 و که دو سه ساo هم ازشون کوچک�	 بود و از تو Rارک
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...کردە و آوردە

...وسط جرو �حث های نامفهومشون یهو صدای غزل �لند شد

- زOر دست  اون موقع که آوOزونم شدە بودی ب&ارمت اینجا که نذارم ب&ف
	 ...خ&h آشغاo فOxدە
رم خط �ک·� و Rای اون 3ارو بهم قول دادی هر گند و کثاف
	 که داری بندازی دور و دور این ]ا ...

:صداFG از فOxدە 9ش�&د تا اینکه صدای عص
X و جیغ مانند غزل دوwارە �ه گوشش رس&د

ی؟؟؟وا ستا جواب غلÎ که کردی و �س �دە- ...اآلن کدوم گوری داری م��

- ە ها...ب&ا کنار غزل ا}ه �مونم Rای توی �د�خت و اون دوست �د�خت تر از خودتم گ�� ...

ون غزل و د3د که جلوی در ...�ا ش�&دن اسم خودش د3گه نتو9ست سا�ت �مونه و رفت ب��
...وا ستادە و فOxدە هم �ا3ه کوله روی دوشش دارە سD م&کنه از جلوی در بزن=ش کنار

تونه؟؟؟- Xشدە؟؟؟غزل؟؟؟چه خ� tu

:ن;اە هردوشون چرخ&د سمت ل&ا و غزل بود که گفت

- شو دس=...خانوم داشته تو Rارک مواد م&فروخته kشارG	 شوهر Rای¹ن&مون د3دە و شناخت=ش
ی خانوم در رفته Rاشدە اومدە خونه و اونا رو  اآلنم م&خواد گورشو �م کنه...گرفته بردە ]الن�	

...بندازە �ه جون ما

 کدوم جOxان و �ا3د هضم کنه
²
ە مواد فروشه...ل&ا نفهم&د دق&قا ه غزل دست اینک...اینکه این دخ�	

 آ...3ه مواد فروش و گرفته و آوردە تو خونه اشون
²
بروشون اینکه همسا3ه اشون د3د�ش و تقOx�ا

* بود 3ا اینکه ممکن بود ح
	 Rای اونا هم گ�� �اشه...در مرض �ه �اد رف+	 ...

گرفت و   رفت سم=شون و �ازوی فOxدە رو که م&خواست �ه زور غزل و از � راهش پرت کنه کنار 
...محeم کش&دش عقب

- ف
	 همونجاFG که اآل ن م&خوای تو که از اول م&خواس
	 فرار ک
* واسه tu اومدی اینجا؟؟؟م��
...بری

س و ترس و عص�ان4ت رنگش قرمز شدە بود کوله اشو از رو دوشش برد اشت �ا فOxدە که از اس�	
:جیغ گفت

- مور م&دون&د چقدر پولشه؟؟؟�عدشم ا}ه نمیومدم برش دارم ما...احمقا همه ج�سام تو اینه
سن Rای شما اآلنم ا}ه نذارOد برم تا ق�ل از اینکه بر ...میومد خونه رو م&گشت م&فتاد گردن شما
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ە گفته �اشم ...دوتا هم گ��

ە شدن و فOxدە از این تعلل و سکو�شون استفادە کرد و غ زل و زد غزل و ل&ا �ا بهت بهم خ��
3ه مامور  �ا د3دن kشارG	 و ...درو �از کرد که برە وo همون قدم اولش نصفه رو هوا موند...کنار

نفس هر سه تاشون تو س¹نه ح�س شد...مرد و 3ه مامور زن که همراهش بودن ...

:صدای kشارG	 رو ش�&دن که �ا د3دن فOxدە �Oــــع گفت

- �ع&د ن4ست این دو تا هم همدستاش �اشن...این داشت مواد م&فروخت...خودشه �]ار ...

wان قل�ش لحظه �ه لحظه ناموزون تر م4شد �ه خودش اومد و  *g که FGگفت  غزل زودتر از ل&ا :

-  م&کن&م
¤

J؟؟؟ما دوساله اینجا زند *G * ؟؟؟چرا بهتون م�� 	Gشارk آقای J د ...همدستOxاز ]ل  ب
س&د بyی�&د J د3دە ما Rامون و کج �ذارOم tمحل و درو همسا3ه ب�...

- ە 3ه جای د3گه که Xساطشو و می�k ە هم که تو محل این ]ارو نم&کرد بند و ک· بهش   این دخ�	
...شک نکنه

س گفتمامور زن مشغول دس=بند زدن �ه فOxدە شد و غزل ای��ار رو �ه مامور مرد �ا التما :

...جناب �وان �ه خدا ما-

فتمرد درحال&که سD م&کرد ن;اهش �ه � XG حجاب غزل و ل&ا ن&فته پOxد وسط حرفش و گ :

ی- * ت�تون کن&د �ا3د �ا ما ب&اد ]الن�	 ...خانوم بOxد 3ه چ��

ی واسه tu آخه ما اص�ً - ...ای خدا ]الن�	

- �Oــــع تر...توض&| هم ا}ه �اشه همونجا �د3د ...

صدا راە  ن;اە هراسون و درموندە ل&ا داشت تو چشم همسا3ه هاFG م&گشت که حاال �ه مدد � و 
ا}ه جرات و قدر�ش و داشت ...انداختنای آقای kشارG	 جمع شدە بودن جلوی در واحدشون

 همونجا اول غزل و م&کشت که هر XG کس و ]اری و از تو خ&ابون جمع م&کنه و بهش جا 
م نمیتو9ست جاFG ...م&دە ��ی د3گه از  �شو �عدشم خودش و که �عد از �از شدن Rاش �ه ]الن�	 

ە س&د...�اال �گ�� تازە ا}ه خوش شا9س بود و ]ارش �ه �ازداشت و زندان نم�� ...

ل و 9شو9شون داد و اومد تو و مجبورشون کرد که زودتر آ * مادە شن مامور زن حeم ورود �ه م�*
ی �ه ]الن�	 * * ]اری که کرد 3ه قرص از تو ک&فش درآ...برای رف+	 ورد وo هنوز رفت تو اتاقش و اول+�
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:تو ده�ش نذاشته بود که صدای مامور زن و ش�&د

- چه اون داری م&خوری؟؟؟...وا ستا بyینم

...قرصه-

چه قر�؟؟؟-

:ل&ا �ا کف دس=ش قفسه پر درد س¹نه اش و ماساژ داد و گفت

...قرص قل�ه-

wان  زن ن;ا£ �ه قوÃ قرص انداخت �االخرە اجازە داد تا ل&ا 3ه دونه �خونه �ل¦ه این *g ه�قلب 
ە ...افتادە اش آروم �گ��

***

�ه گو�d تلفن و محeم نگه داشت که یهو از دست لرزو9ش ن&فته درحال&که ن;اە مامور رس 
¤

Jد&
این  وo تو ...نم&دو9ست زنگ زدن �ه ماG* ]ار درس=&ه 3ا نه...تخلفشون میخ صور�ش شدە بود

ی ص...شهر کس د3گه ای و نداشت بح دست �ه دامن J م4شد تا ب&اد و نذارە شب و تو ]الن�	
کنه؟؟؟

tu شد خانوم �ش&مون شدی؟؟؟-

ن تند تند شمارە ماG* و گرف...د3گه جای ترد3د نبود ت و منتظر برای اینکه این فرصتم ازش نگ��
م آب شه که د3گه مجبور �ه توضیح  ��موند درحال&که دلش م&خواست ق�ل از توضیح از 

ی �از شدە بود...ن�اشه چه فکری ...دو هفته از آشنای4شون م&گذشت که Rاش �ه ]الن�	
م&خواست �کنه درwارە اش؟؟؟

:طول کش&د تا �االخرە صدای ماG* تو گو�d پ&چ&د

�له؟؟؟-

...سالم-

- �فرمای&د؟؟؟...سالم

دو هفته بود که نامزدش شدە بود وo هنوز ...چشماشو محeم kست و نفس عم&p	 کش&د
...نمیتو9ست از رو صدا kشناس=ش
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- ل&ا...منم ...

 ال�د داشت فکر م&کرد اونور خط ک&ه که این دخ�	 �ا3د خودش و ...ن;اە �گرد متعجب شد
�ا تاخ�� �ه گوشش رس&د...معر�* کنه بهش *Gحوصله ما XG صدای :

؟؟؟- *G * ؟؟؟از کجا زنگ م�� XGخو

- ی...ک ]الن�	 ...

...نم4شنوم واضح تر �گو-

ی که ش�&دە * ت ای��ار �غض ل&ا شکس...در اصل ش�&دە بود فقط زمان م&خواست برای هضم چ��
:و بOxدە بOxدە گفت

- ی ام وگرنه �ا3د شبو اینجا �مونم...خودتو برسون...]الن�	 ...

ی؟؟؟الو-  تو؟؟؟کدوم ]الن�	
¤

...tu م&_

ق ل&ا دس=شو جلوی ده�ش محeم گرفته بود تا ب4ش�	 از این صدای زار زد9ش تو این اتا
�گرد که د3د نمیتونه حرف بزنه گو�d و ازش گرفت و خودش مشغول صح�ت �ا ما...ن�&چه *G

oه روش 9شسته بود و ن;اە ل&ا که به...شد و ل&ا هم خودشو پرت کرد رو صند�ش افتاد �ا غزل رو 
 * �ش و انداخت Rای+� 

¤
Jمند ��ارە تو این درحال&که هنوز نم&دو9ست ل&ا �ه J زنگ زدە و J و د...

سه...شهر که ب&اد �اغش tی ازش ب� * مندە بود که نتو9ست چ�� ��ای اون اعتماد ب&ج...وo انقدر 
�اعث این اتفاق شدە بود dه و ناشنا�Oxه هر غ�&چوقت ق�ً� هم این ]ارو کردە بود وo ه...

ی نرس&د جس
	  دوwار ...قض&ه همون مثh بود که م&گفت 3ه �ار جس
	 ملخک...]ارشون �ه ]الن�	
آخر �دس
	 ملخک...ملخک ...

.شون تنها شا9· که اون وسط آوردن این بود که فOxدە رو حساب این دو هفته مهمون نواز 
* برن * و �ا دادن تعهد میتو9س+	 اف کرد که اونا دخh تو این قض&ه نداش+	 ...اع�	

ماG* رو  عمه و ��عمه غزل ق�ل از ماG* رس&دن و ل&ا از این �ا�ت 3ه ]م خوشحال شد که غزل
Oن تقص�� و تواین ماجرا داشت وo ب4ش�	 از ه...ند3د مه ]ارش طول وo ناراحت بود از اینکه ]م�	

س که حس 3ه گناهeار واقD رو بهش م&داد اس �� کش&د و تو این جای پر از هراس و اس�	
رفته غزل ق�ل از رفت�ش چند قدم بهش نزد3ک شد و �ا صدای که در اثر گOxه خشدار و گ...شد

:شدە بود گفت
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- �ه خدا ا}ه 3ک درصد م&دو9ستم قرارە ]ارمون �ه اینجا �کشه 3ا تو هم...ب�خش&د ل&ا  ��ه درد
 	
* ]اری نم&کردم...م&ف همچ+� ...

:ل&ا �شو �لند کرد و ن;اە پر از خشµ بهش انداخت و ت��&د

- �ه شا3د نه �ه اندازە ت...نصف پول کرا3ه رو م&دم...من تو اون خونه مهمون تو ن4ستم غزل oو و
نم اجازە ق�ل از اینکه اون دخ�	 و راە م&دادی �ا3د بهم م&گف
	 و از م...3ه 9سب
	 سهم دارم

 	
�ش&موG* و ناراح
	 اآلنتم د3گه هیچ دردی و دوا نم&کنه...م&گرف ...

ی kشنوە و غزلم د3گه حر�* نداشت ب * �ا روشو کرد اونور تا 9شون �دە د3گه نم&خواد چ�� * رای گف+	
ون رفت �ا �گرد XG ل&ا موند و 3ه اتاق خ...�ی زOر افتادە همراە عمه و ��عمه اش از اتاق ب�� oا

د...حوصله * م&دی �ا ام&دی که ]م ]م داشت �ه ناا...�ا 3ه قل
X که ان;ار توی �لوش داشت م��
3ع
* ماG* میومد؟؟؟...ت�د3ل م4شد

�ه ساعت ن;اە کنه و بyینه مدت زOادی 	
س&د ح س و اضطراب داشت که می�	 گذشته   انقدر اس�	
ی ازش 9شدە Xهنوز خ� oو *Gا ما� سکوت ممتد اتاق و صدای �گرد شکست که...از تماسش 

�شت تلفن گفت:

�ه �وان محمودی �گو ب&اد اتاق من-...

ام کرد ا دست �ه ل&ا �گرد �...خ&h طول نکش&د که در �از شد و 3ه مامور زن اومد تو و ادای اح�	
:اشارە کرد و گفت

�ازداشت;اە د3گه امشب و �ا3د مهمون ما �اشن- Xاین خانوم و ب�...

...ن;اە بهت زدە ل&ا �اال اومد

«  که �ه جز من �د�خت خا® بر � ...منظورش از این خانوم ک&ه؟؟؟منو دارە م&گه؟؟؟آرە د3گه
ی �مونم...کس د3گه ای تو این اتاق ن4ست دا3ا یهو خ...3ع
* من امشب �ا3د تو �ازداش;اە ]الن�	

ی؟؟؟�س این ما Xگ�� خالصم کن د3گه چرا داری اینجوری ذرە ذرە نفسم و می��G* نامرد جونم و 
«کجا موند؟؟؟

...دست �وان که رو �ازوش 9شست زwو9ش �ه ]ار افتاد

- و واسه tu ت...آخه من که ]اری نکردم...من تو این شهر دا9شجوام...جناب �گرد تو رو خدا
ە تورو خدا...�ازداشت;اە �مونم �ه خدا سا�قه ام خراب م4شه آبروم م�� ...

- · شما هم که ک...عالوە بر تعهد خودت �ا3د 3ه نفرم ب&اد ضمان=ت و �کنه...نم4شه خانوم
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 *Gس فعً� همینجا < مو�...نیومد دن�الت 

ا دم در �ا فشاری که �وان داشت �ه �ازوش وارد م&کرد �لند شد و چند قد< هم �ه دن�الش ت
* محeم کرد و در حال&که صور�ش خ4س اشک بود �ا گOxه زا...کش&دە شد ری وR oاشو رو زم+�

:التماس کرد

- ینجور جاها تو رو خدا �ه جوون&م رحم کن&د نذارOد Rام �ه ا...�]ار �ه خدا من هیچ ]اری نکردم
�از kشه...

ە و اونم از  Xوان تکون داد که ل&ا رو زودتر ب�� دس=شو برای 
¤

اتاق بردش  �گرد �ا XG حوصل¿
ون  هیچ ]...ل&ا حاال م&خواست �ا گOxه...ب��

²
ارە اس التماسÑ اون �واG* رو که م&دو9ست تقOx�ا

ە شد �کنه که همون موقع ن;اهش تو دوتا چشم غرق خون خ��...

XG  ماG* بود که داشت �ا نها3ت خشم و غضب ن;اهش م&کرد جوری که ل&ا خودشم شک کرد �ه
ه و انقدر زwو9ش از د3دن ماG* بند اومدە بود و ح
	 نتو9ست �ه �وان �گه وا ست...گناە بود9ش

:نکشدش که �االخرە خود ماG* اومد جلو  و �ا همون �ماFG که توی لح�ش بود گفت

- مش...من همراە این خانوم هستم Xا3د برم؟؟؟...اومدم ب��کجا 

***

س و اشک و گOxه �ا 9شون دادن ص&غه نامه توسط م اG* و �االخرە پروندە اون شب پر از اس�	
* ا * ماG* برای تکرار 9شدن همچ+� تفا�	 امضا کردن تعهد نامه توسط ل&ا kسته شد و �ا تضم+�

 * ون گذاش+	 ی منحوس ب�� ...Rاشونو از اون ]الن�	

* که جلوتر Rارک شدە بود * سمت ماش+� ف+	 * م�� �ا قدم...تو پ&ادە رو بودن و داش+	 *Gم  ماeهای مح
فت و ل&ا �ا �ی زOر افتادە و حاo داغون و آشفته �شت �ش هنوز ...و �لندش جلو جلو م��

* و اطالعات ماG* از این ماجرا خالصه م4شد تو صح�ت ها ی فرصت 9شدە بود که صح�ت ک+*
�ا3د خودش و برای ش�&دن ت�w&خاش آمادە م&کرد...�گرد ...

* ل&ا هم وا ستاد و متعجب از این ا ست نا}ها ن4ش بهش �ا توقف ماG* ق�ل از رس&دن �ه ماش+�
ە شد که یهو ماG* چرخ&د سم=ش و �ا عص�انی
	 که ان;ار لحظه �ه لحظه داشت ب4ش �	 م4شد خ��

...فاصله اش �ا ل&ا رو پر کرد و تو ثان&ه ای 3ه کش&دە خوابوند تو گوشش

 داشت ...� ل&ا محeم �ه راست پرت شد و گوشش سوت کش&د
²
wه که شد3دا *g دس=شو رو جای
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ە شد �ه چشمای پر از خشم  پوست صور�ش و م4سوزوند گذاشت و مات و مبهوت خ��
 *Gدە که د...ما�وع �ه فعال&ت نکردە بود تا �ه �ق&ه اعضای �د9ش فرمان  ��س=ش تو هنوز مغزش 

* و کشون کشون دن�الش رفت درحال &که هیچ چنگ ماG* اس�� شد و چند قدم �ا�	 موندە تا ماش+�
...درJ از اینهمه عص�ان4ت نداشت

 پ
²
ر�ش دلش م&خواست برای سوار شدن مقاومت کنه وo درwرابر قدرت دستای ماG* که تقOx�ا

* هیچ زوری نداشت * اومد که همه س4ستم �...کرد تو ماش+� �ه قدری براش سنگ+� h&د9ش اون س
�ا چنان �ع
	 حرکت کرد ک...و مختل کردە بود * ه ان;ار خودشم سوار شد و چند ثان&ه �عد ماش+�

�ه پرواز درومد...

اض �ه این �عت ب4ش از حد 3ا ح
	 س&XG h مناسب=ش پ&دا نکر  د چون ل&ا فرص
	 برای اع�	
* پ&چ&د �الفاصله صدای عwxدە اش تو ماش+�:

- ی ج مع کنم شما تو اون خراب شدە چه گÅ م&خورOد که من �ا3د این ساعت ب&ام از تو ]الن�	
تورو؟؟؟ هــــــــــــان؟؟؟

ە شد نه عص�ان4ت و نه ...نه صدای �لندش...نه دست سنگی�ش...برگشت و طل�eارانه بهش خ��
�اشه که یهو تو وجودش شعل µبرای مهار خش h&نمیتو9ست دل * ه ور این �عت �االی ماش+�

ون بود؟...شد د بهش وق
	 XG گناه4ش اث�ات شدە که اآلن ب�� * ؟؟�ه چه حp	 داشت تهمت م��

o روی لرزش تارهای صوت4ش نداشت �ا لحن تندی در جواب ماG* گف تدرحال&که هیچ کن�	 :

- �اال Xصداتو واسه من ن� Èًلند ترە...او�مگه ...�عدشم...�ه �اال بردن صدا �اشه من صدام از توام 
؟؟؟...�شت تلفن بهت توضیح نداد؟؟؟اش=�اە شدە بود tu *
م&فهµ 3ع

- ی �...بyند دهنتو از چه درست چه اش=�اە Rای من �ه خاطر گند ]اری توی کودن �ه ]الن�	
فت؟...شدە ؟؟م&دوG* ا}ه 3ه نفر منو تو اون خراب شدە م&د3د چه آبرو و حیÒی
	 ازم م��

س مینداخ=ش ا ز کجا خودشم نفهم&د اینهمه جسارت برای حرف زدن �ا ماG* که هم4شه �ه اس�	
:اومد یهو که گفت

- ی �ه �اد برە * * چ�� ە  �اد آوردە رو �اد ...دو زار ارزش ندارە...آبرو حیÒی
	 که �ا همچ+� Xمی�
همون به�	 که...حاال چه مال �اشه چه آبرو...د3گه ...

wه ای که ای��ار رو ده�ش 9شست و �ه قدری محeم بود که پوست داخh ل�ش و Rا *g ا�رە کرد و 
لش و از دست داد وتال�* اون س&h و این تو ده
* و 3 ه جا طعم خون تو ده�ش Rخش شد کن�	

wه م *g *Gم ماeشونه مح�وع �ش خاo کرد و همونطور که �ا مشتای ]مجو9ش �ه �ازو و  ��د  * ��
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...کرد �ه جیغ زدن

- �ه خودت اجازە م&دی دست رو من �لند ک
* ...نگه دار این ماش¹نووووووو 	pه چه ح� تو 
؟؟؟�ا�ای من تا حاال دس=ش رو من �لند 9شدە *
و فکر اونوقت ت...هااااااااااان؟؟؟مگه ک&ه م

بزG* تو  م&ک
* حق داری که تو 3ه شب دوwار اونم �ه خاطر گنا£ که هیچ دخال
	 توش نداشتم
ی و پزشک قانوG* ازت ش d برم ]الن�	 G* نمی�	 * eا3ت کنم صورت و دهنم؟؟؟تو که دم از آبرو م��

؟؟؟ * که 3ه ور صورتم وآوردی Rای+�

- �ا ...متمثل اینکه اش=�اە شناخت...نه �ا�ا؟؟؟از این ]ارا هم �لد بودی و من نم&دو9ستم...هه �ً[
ی میونه خوXG داری * اآلن رو ...]الن�	 کن �ق&ه   � و تهت و بزنن از اونجا در م&ای آرە؟؟؟هم+�

من حوصله ندارم هر شب هر شب اس�� کثافت ]اری های تو kشم...خالفاتو ...

ە شد این آدم J بود؟؟؟چرا نمیتو9ست kشناس=ش؟؟؟چرا ...ل&ا 3ه ]م �ا بهت بهش خ��
نمیتو9ست پ4ش ب¹ن4ش کنه؟؟؟چرا هیچ کدوم از رفتاراش �ه نظر عادی نمیومد؟؟؟

ه د3گه فضای اون ماشی
* که 3ه روز آرزو داشت سوارش kشه براش مثل 3ه قفس تنگ و خف
...کنندە بود

...نگه دار-

...از اینکه م&د3د جوری رفتار م&کنه که ان;ار اصً� ل&اFG ن4ست ب4ش�	 حرص م&خورد

- م&خوام پ&ادە شم...م&;م نگه دار...�ا توام ...

- ی �از kشه من 3_ ضمان=ت ستوG* بری؟؟؟این دفعه Rات �ه ]الن�	 Xکدوم ق� �d و  پ&ادە
...نم&کنماااا

- نگه دار گفتم...اصً� از اول اش=�اە کردم که �ه تو زنگ زدم...�ه درک ...

:سکوت و XG محh ماG* و که د3د ای��ار جیغ زد

...نگه دااااااااااااار-

:یهو دست ماG* برای زدن 3ه تو ده
* د3گه �اال رفت و تو همون حال داد زد

خفه م4·� 3ا نـــــــــــــه؟؟؟-
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* بود و نمیتو9ست 3_ د...ل&ا ترس&دە و هراسون گوشه صندo جمع شد  سنگ+�
²
3گه دس=ش واقعا

wه ها رو تحمل کنه *g ا وقار دا9ش;اه...از اون�شون J فکرش و م&کرد استاد �ا شخص4ت و 
چقدر راحت �ه خودش اجازە م&داد ...اونم �ه خاطر گناە نکردە...دست بزن داشته �اشه

ی رو که قرار بود kشه هم� آیندە اش و اآلن فقط ازش ]مک خواسته بود خ ورد شخص4ت دخ�	
...کنه و زOر Rا �ذارە

 عادی و نرمال نبود و ب4ش�	 عص�اG* کر 
²
د9ش �ا نم&دو9ست علت این رفتاراش چ&ه وo مطمئنا

ه �ا3د ص�X م&کرد تا شا3د 3ه ]م آروم شه و بتون...حرف 3ا حرکت اضافه حماقت محض بود
* حرفش بهم زدن این آشناFG مسخرە وکذاFG بود  اول+�

²
�اهاش حرف بزنه و مسلما...

***

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

* و جلوی ساختمون �لندی که ب4ش�	 �ه بxج شy&ه بود نگه داشت د3گه ه یچ تا وق
	 ماش+�
ون اومد و راە ا...کدومشون هیچ حر�* نزدن * ب�� �ا 3ه پ&ادە شو دستوری از ماش+� *Gفتاد سمت ما

* داخل Rاهاش سست شد و ...ساختمون ل&ا هم �ا ترس و ترد3د �ه دن�الش همونجا  وo ق�ل از رف+	
 اونجا خونه خودش بود و ل&ا د3گه اآلن هیچ رغب
	 برای تنها موندن �...موند

²
اهاش اونم تو مطمئنا

...خونه خودش نداشت

آروم  ماG* که علت تعللش و فهم&د چند قدم بهش نزد3ک شد وwا صداFG که سD م&کرد ت�ش و 
:نگه دارە وo هنوز محeم و پر از حرص بود گفت

- �چه آدم �دو ...فکر کنم تا اآلن د3گه فهم&دی چقدر �ه حفظ آبرو اهم&ت م&دم * ن �س ع+�
...اینکه حر�* بزG* راە ب&فت دن�الم ب&ا

�ه  فقط 3ه لحظه ترس توی چشمای ل&ا و لرزش چونه و �د9ش دلش و نرم کرد و بهش حق داد 
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تمام تالشش و برای آروم تر کردن لح�ش کرد و گفت...خاطر اینهمه ترد3د و هراسش :

- س ە...ن�	 X�Oرو و 	
م که اینجوری رف Xتو ب��رجا �عدش ه...�ا3د �اهات حرف بزنم...نم&خوام 
سونمت ...خواس
	 بری م��

واست حاال که م&خ...وo لحن آروم ماG* 3ه ]م نرمش کرد...ل&ا ترد3د داشت برای قبول کردن
دش خونه غزل Xا3د می��د و �عدش  * �...حرف بزنه ل&ا هم �ا3د حرفاشو م�� * ه اون هرچند برگش+	

د3گه ای  خونه که د3گه 3ه ذرە آبرو براش پ4ش همسا3ه ها نموندە بود مثل عذاب بود وo جای
 تو خوا�;اە و �ه جون م&خOxد و این دو سه ماە تا تم...نداشت

¤
Jا3د زجر زند�وم شدن شا3دم 

البته ا}ه شا3عاG	 که ش�&دە بود حق&قت نداشته �اشه...درسش و اونجا < موند ...

- راە ب&فت...من تا صبح نمیتونم جلوی در 3ه لنگه Rا وا ستما ...

الXG ساختمون  تو ...ماG* جلوتر رفت در و �ا ]ل&د �از کرد و ل&ا هم �ا قدم های آهسته دن�الش رفت
سالم  �ا د3دن ماG* از جاش �لند شد و ...3ه پ4شخون بود که �ش=ش نگه�ان ساختمون 9شسته بود

س�Oیچ ماشی�ش و گذاشت رو پ4شخون و گفت...ماG* هم جواkشو داد...عل&ک کرد :

...آقا لط&ف XG زحمت �ذارش تو Rارکینگ-

...چشم آقا-

* سمت آسا9سور درحال&که تو ذهن ل&ا پر از فکر بود ...دوتاFG رف+	

« R ذارە تو�* و م&خواد  ارکینگ مگه چقدر قرارە حرف زد9ش طول �کشه که تو این فاصله ماش+�
ه محال...این که د3گه چشم د3دن منو ندارە...چه احمp	 ام...وwعد دوwارە درش ب&ارە؟؟؟هه

منم نم&خوام د3گه ...اصً� به�	 ...�خواد این وقت شب �ک�wه تا اون � شهر برە
م 3ه خاÓ تو � خودم بOxزم...بyینمش م م�� حرفامو که زدم 3ه آژا9ش م&گ�� ...»

�ه صو  *Gه سمت  چپ صور�ش که جای چهارتا انگشت ما�رت تو آینه آسا9سور ن;اهش افتاد 
�اد م&کنه...چهارتا خط موازی روش حک شدە بود h[ ود که عزا گرفته ب...حتم داشت  تا فردا

�دە tu های فضولش و dالeدتر جواب غزل و که فردا م&د3دش...جواب هم�از اونا  ...

 XG 	p&اخت&ار تو دلش روی این موس XG خش م4شد و ل&اR الم   توی آسا9سور آهنگ کوە داشت[
:شعرش و خوند

« �ه خورش&د...که �تا Rا غرورە...تو اون کوە �لندی �نها تو ت...غOxب و XG عبورە...کش&دە 
 هام

¤
تو گوش م&دی �ه حرفام...تو م&دوtu *G م&;م...تک&ه �ا£ برای خست_ ...»
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ا3ل �ه ن;اهش از تو آینه �ه ماG* که �شت �ش وا ستادە بود و حاال اونم داشت �ه قرمزی م
ور�ش و بنفش صورت ل&ا ن;اە م&کرد افتاد و روشو �ا اخم گرفت و جوری وا ستاد که نتونه ص

ە واین فا...بyینه صله ]م بی�شون خدا خدا م&کرد زودتر این آسا9سور وا سته تا از �� این ن;اە خ��
:خالص شه که صدای ظOxف زG* تو گوشش پ&چ&د

- خوش آمد3د...ط�قه ب4ستم ...

وی محو فضای ش&ک و دکوراسیون مدرن خونه بزرگ ماG* شدە بود که �ا صدای چرخش ]ل&د ت
ر وo چرا؟؟؟مگه قرا...ماG* داشت در ورودی رو قفل م&کرد...در از �شت �ش �Oــــع برگشت

نبود �عد از حرف زدن �ذارە برە؟؟؟

�ا قدم های �لند خودش و بهش رسوند...

- دش �ع...نداری وا ستا حرفای منو گوش کن...در و برای tu قفل کردی؟؟؟حر�* ا}ه داری بزن
...م&خوام برم

خونه * tازش گرفت و رفت سمت آش� oخ&ا XG ا�ان�	 و دسته ]ل&دشو انداخت رو ]...ماG* ن;اهش و 
بود  توتمام این مدت ل&ا زل زدە...�طری آب و از توش برداشت و � کش&د...رفت �اغ 3خچال

ە وo ان;ار قصد حرف زدن نداشت...بهش تا جواب سوال و این رفتاراشو �گ�� ...

- نم * ە؟؟؟وo من اصً� �ع&د م&دونم حر�* ر ...�ا تو دارم حرف م�� * و مگه نگف
	 گوشات ت��
م&فهµ دارم tu م&;م؟؟؟...kشنوی

 نصف �طری آب و 3ه نفس خورد و �ق&ه اشو برگردوند تو 3خچال
²
رداشت و دسته ]ل&د و ب...تقOx�ا

 * ل�اسش از  �ازم �دون توجه �ه حضور ل&ا راە افتاد و از کنارش خواست برە سمت اتاق که آست+�
�شت کش&دە شد و �ا ن|XG t حوصله برگشت سم=ش...

 تو؟؟؟-
¤

tu م&_

- �اهام حرف داری �عدشم م&خ 	
؟؟؟گف 	
* tu گف * Rای+� وای آلزا3مر داری؟؟؟3ادت رفت هم+�
حرفتو بزن م&خوام برم...رسوندت پ4شکش...برسون&م ...

 �فت  د 3ا موقع حرف زدن �دون شاخ و برگ دادن صاف م�� * اصل  از اونجاFG که 3ا حرف نم��
:مطلب گفت
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ی- ...تو د3گه جاFG نم��

؟؟؟خوابزدە شدی؟؟؟3ع
* tu این حرف؟؟؟- tu

* گفت :ماG* راە افتاد سمت اتاق و تو همون ح+�

-  *Gتا تموم شدن َدرست و مهلت ص&غه همینجا < مو *
تو  من د3گه نمیتونم ر.سک کنم و ...3ع
�ه زندگ& 	
ت بزG* و رو �فرستم جاFG که حواسم بهت ن4ست و تو هم هر گند و کثاف
	 که خواس

�عدشم �ه خاطر وجود این ص&غه نامه مسخرە Rای منو آبرو و اعت�ارم وسط کش&دە kشه...

-  این ص&غه نامه مسخرە اس چرا همون موقع که �ا�ات پ4شنهاد
¤

ش و داد ا}ه انقدر که تو م&_
ه مخالفت نکردی؟؟؟اصً� چرا تو همون مراسم نگف
	 من حوصله ام � رفته بود خواستم 3

؟؟؟وگرنه من تلنگری �ه زندگ&م بزنم و قصدم از ازدواج و پ4شنهاد و آشناFG فقط �گرم شدن بود 
...کجا و عرضه و مسئول&ت Rذیری

...یهو ماG* چرخ&د سم=ش و ل&ا �ا د3دن چشمای عص�ان4ش غالف کرد

- من طاقت ش�&دن هر خزع�h رو ندارم...مراقب حرف زدنت �اش ...

- ؟؟؟بزG* تو گوشم؟؟؟3ه �ار د3گه دس=ت رو م...نداری که نداری *
ن �لند مثً� م&خوای چ&eار ک
�ا J طر�*  µفه�نم همه جد و آ�ادم و از اهواز م&کشم اینجا تا  * ...شه زنگ م��

�از ر  oشد و 
¤

Jمند ���ا د3دن سمت چپ صور�ش پر از  *Gوشو فقط 3ه لحظه حس کرد ن;اە ما
:گرفت و گفت

نم تو گوشت وo مواظب حرف زدنت �اش- * ...نم��

ە تو چشماش شمردە شمردە گفت...ل&ا ای��ار دوO&د و سد راهش شد خ�� :

- tu دل&ل اون پ4شنهادت 
¤

_�Ã که راست و حسی
* بهم  ��مواظب حرف زدنم هستم �ه 
...بود؟؟؟فکر م&کردم انقدر جدی هست که مامان �ا�ات وwرداش
	 آوردی اونجا که

من حر�* از شوu* بود9ش زدم؟؟؟-

- �شت این حر�* نزدی وo رفتارت تو این دو هفته دارە بهم ثا�ت م&کنه که 3ه هدف د3گه ای 
...خواسته ات بودە که من احمق همون اول نفهم&دم

�ش&مون شد oگه و� * ش=�اە ان;ار خودشم فهم&د که راە و ا...ماG* ده�شو �از کرد تا 3ه چ��
�ا3د ]اری م&کرد تا �اور کنه حداق...نم&خواست پ4ش این دخ�	 کوتاە ب&اد...رفته oل واسه و
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�ه قدر ]ا�* مصمم هست FGعدش 3ه فکر د3گه م&کرد...آشنا�حاال واسه  ...

 طوالG* گفت
²
�عد از سکوG	 9سyتا:

- ی 3ه ]م د...که درست �عد از مطxح کردن اون پ4شنهاد...نم&دونم از �دشا9· توئه 3ا من رگ��
عد زمان وo از اآلن �ه �...قبول دارم نتو9ستم زOاد �اهات وقت �گذرونم...های ]ارOم زOاد شد

...مناس
X برای شناخ

- مندە من د3گه ن4ستم ��ە بری �اغ 3_ که بتونه این رفتارای ضد و نق&ضتو ت... حمل کنهبه�	 ...

؟؟؟مگه ال¦&ه دو روز �ا 3_ �اشم �عد برم �اغ 3_ د3گه؟؟؟- tu *
3ع

- ن مدت واال من که �ه جز اون ص&غه نامه هیچ مدرJ که ثا�ت کنه شما �ا من  بودی تو ای
ز من �عد چه انتظاری ا...ح
	 اس ام اساFG هم که بهم م&دی دستوری و از � اج�ارە...ندارم

داری؟؟؟�اور کنم که این پ4شنهاد خواسته قلب&ت بودە؟؟؟

- ی �ه عشق ق�ل از ازدواجم هیچ اعتقاد...من حر�* از خواسته قل
X و عشق و عالقه نزدم
سائل < ا}ه �ه تفاهم و توافق رس&د3م �ا�	 م...فقط قرار  بود تو این مدت آشنا kش&م...ندارم

}ه �عد ا ...تو هم مجبوری که تا تموم شدن مهلت ص&غه ص�X ک
* ...مونه برای �عد از ازدواج
 *Gطه رو بهم بز�ەه&چکسم جلوتو نم&...د3دی اوG* که فکر م&کردی ن4ستم مختاری این را گ�� ...

ا حرفای نم&دو9ست چرا وo هنوز فکر م&کرد این حرف...ل&ا 3ه ]م �ا حرص و غضب بهش ن;اە کرد
 و خانوادە ب&فته...خودش ن4ست

¤
Jه فکر �شک&ل زند�* آد< �ع&د بود  اینکه  �دون...اصً� همچ+�

ی که �خواد در ا *  کنه میتو9ست هرچ��
¤

Jخواد خودش و اس�� تعهد و مسئول&ت زن و زند�خت&ار 
شا3د قض&ه همون حفظ شان و شخصی=ش بود...داشته �اشه ...

« واسه  یوo محاله �ذارم همینجور ...لعنت �ه من که ند3دە و9شناخته تورو وارد زندگ&م کردم
 *Gآقا ما *Gخودت بتازو...»

فت سمت در گفت :همونطور که م��

- ا3ط مسخرە رو...خ&له خب ��اونم �ه ...فقط تا تموم شدن مهلت ص&غه تحمل م&کنم این 

31



�االس ]ار ...خاطر همون جمله معروف که م&گه خودم کردم که لعنت بر خوردم �اد �.شم تف 
اآلنم ب&ا این درو �ازکن م&خوام برم...نم4شه کرد ...

اش �ه  ماG* خودش و رو م�ل جلوی تل�OÇOون پرت کرد و همونطور که از الی چشمای خمار شدە
:ل&ا ن;اە م&کرد گفت

- که   نمیتونم ر.سک کنم و �فرسمت جاFG ...حرف من درwارە موندنت تو این خونه هنوز همونه
...هر لحظه خ�X 3ه خرا�eاری د3گه ات �ه گوشم �خورە

- ؟؟؟ا}ه برای تو اهم&ت ن...هه *
دارە آبرو و امن&ت منو م&خوای فدای حفظ اعت�ار خودت �ک
�اهام برای من مهمه که تو خونه 3ه �� مجرد که هیچ 9سب
	 ...که 3ه دخ�	 تو خونه ات �مونه 

 کنم
¤

Jندارە زند...

- ¥ توام ��* غOx�ه غOx...وجود اون ص&غه نامه ثا�ت م&کنه که من فعً� شوهر  �ه �س همچ+�
ن4ستم هوم؟؟؟

ر این بود 3ع
* همه این پ4شنهادا وحرف زدنا �ه خاط...ان;ار 3ه سطل آب یخ رو � ل&ا خاo شد
¥ ک ��ه پ4شنهادش که �ه اینجا برسن؟؟؟که Rای ل&ا �ه خونه اش �از شه و �ه �شتوانه اون ]الە 

ا شو�ش و Rدر خودش داد هر غلÎ که خواست �اهاش �کنه و �عد که مهل=ش تموم شد �ا 3ه ت¹©
ون و �گه هری؟؟؟ کنه ب��

- ؟؟؟رف
	 تحقیق کردی د3دی 3ه دخ�	 شهرستاG* ام گف
	 به�	  Oن طعمه فکر کردی �ا هالو طر�*
ام پ4شنهاد ص& غه �دە ام واسه هدف کث&فت؟؟؟تو گوش �ا�ات خوندی وق
	 اومد �ا ادب و اح�	

�ک
* و �ه هوای م 	
* فرصت هرغلÎ خواس حرم که دهن �ا�ای منم kسته kشه و �عد تو اول+�
oرذ h&ت ]اری استاد سا¥ لطمه وارد 9شه آرە؟؟؟خ&Òه آبرو وحی�...بودن 

ل خو�9د ش و از دست م&داد �ا حرف آخرش مثل ف�*  از جاش  ماG* که داشت �ا حرفای ل&ا کن�	
�لند طوری اومد طرفش که ل&ا از ترس جیغ �لندی زد و عقب کش * &د و تو �لند شد و �ا 3ه خ��

wه د3گه �ه صورت 3ا �د9ش بود که �ازوش تو پنجه...خودش مچاله شد *g ذیرش 3هR های  آمادە
�دە شد و راە افتاد سمت 3_ از اتاقای خونه درحال&که اصطeا® کفشش  ا کف قوی ماG* ف��

ی رو کند کردن �عت 3ا توقفش نداشت و ]امً� داشت �ا قدر  ت دست �ام&_ خونه هیچ تاث��
�ه حرکت در میومد *Gما...

د برای حفظ آبروFG که تو این ش4ش سال تحص&ل4ش �ا وجود  *  تودلش فقط خدا رو صدا م��
ال � 3ه مزاحمتای �اە و XG �اە 3ه عدە آدم فرصت طلب �ا چنگ و دندون حفظش کردە بود و حا

فت رش دلش نم&خواست تلخ تOxن خاطرە عم...تصم&م عجوالنه و غ�� عقالG* داشت �ه �اد م��
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و �ه مرز که �عد از ش4ش هفت سال هنوز �ا قدرت تو ذه�ش بود 3ه �ار د3گه تکرار kشه و ل&ا ر 
...نابودی �کشونه

ب پرت کرد تو *g ا�* شد...ماG* در اتاق و �از کرد و ل&ا رو  �Oــــع ...طوری که ]امً� نقش زم+�
ه ماG* چرخ&د تا بyینه حرکت �عد ش چ&ه و ح
	 خودشو آمادە کردە بود واسه 3ه جیغ بنفش ک

ون قفل کرد ون در و kست و از ب�� ...رفت ب��

* برداشت سمت در و �ا مشتای tG در پ4ش ک�w&د و تو همون حال گفت :خ��

- ؟؟؟مگه من اس�� توام؟؟؟...�از کن درو *
واسه tu قفل م&ک

:صداش که حاال دوwارە خو�9د شدە بود و ش�&د

-  	
�ه اون دخمه خالفت...اس�� ن4س * �ازی درw&اری واسه رف+	 oخوای کو� 	
ون جات وo تا وق
من ...فکرای پوtu که درwارە هدف من تو �ت ر.شه دوئوندە رو بOxز دور...در ضمن...همینجاس

داد و ف4س و  خ&h به�	 از تو رو میتو9ستم داشته �اشم که XG منت و جیغ و ...ا}ه دردم را�طه بود
که مهم   انقدرم اعتقادم سفت و محeم ن4ست...افادە فقط �ا 3ه اشارە حاg* بودن ب&ان رو تختم

 محرمم �اشه
²
م که حتما tا ک· ب���س این افeار �چ;انه اتو بOxز دور...�اشه برام  ...

 خب برو �اغ -
¤

�س واسه tu اومدی �اغ من؟؟؟ا}ه انقدر دور و برت شلوغه که م&_
�ه همونا پ4شنهاد آشناFG م&دادی...همونا ...

- ی که گفتم م&خورن...نم4شد * ی دارم واسه ازدواج 3ه مالÕای د3گه ا...اونا فقط �ه درد همون چ��
که ]م ]م دارم میyینم اش=�اە کردم...که فکر کردم شا3د تو وجود تو �اشه ...

- ت خالص شم...�ه درک ��همون به�	 که تصوراتت اش=�اە �اشه تا من هرچه زودتر از  ...

- Oزە �عد از من ک· نم&اد ...فعً� که جات همینجاس �س ب&خودی حرص نخور موهات م��
تت �گ��...

وان4ش اینهمه آرامش و خو�9دی و XG تفاوت4ش اونم وق
	 داشت از عص�ان4ت آت4ش م&گرفت ر 
مشت محeم د3گه ای �ه در ک�w&د که دست خودش درد گرفت...م&کرد :

- م تو اون خونه...�از کن این درو م تو خوا�;اە < مونم...نم�� �از کن م&;م...م�� ...

- * امشب که خوا�;اە راهت نم&دن  3ه ن;اە �ه پروندە فساد اخال�	 دا...اوÈً هم+�
²
9شجوهای دوما
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ت داری البته ا}ه دوس...مستقر تو خوا�;اە دا9ش;اهتون بندازی د3گه اسم خوا�;اە رو نم&اری
نجال تاوق
	 ج...وo من ش�&دم فعً� حق Rذیرش دا9شجوی جد3د تو خوا�;اە رو ندارن...بروها

...اون اخراج&ا �خوا�ه

شو ش�&دە بود...زwون ل&ا kسته شد Xی که...خ� تو  تو همون سال هفت نفر از دا9شجوهای دخ�	
�ه جرم را�طه های غ�� اخال�	 �ا همد3گه و ...خوا�;اە بودن اخراج شدن * �ا �ق&ه  3ه عدە م&گف+	

�از شدە Ãه ]میته انض�ا�اFG که �ه زور وادارشون م&کردن Rاشون  * 3ه عدە هم م...دخ�	 &گف+	
ی ن4ست و شا3عه بودە * * چ�� ا رو از خوا�;...همچ+� اە فراری در هر حال این موض�ع  خ&h از دخ�	

* و خوب 3ادشه که غزل اون موقع هم چند تا از  آوارە شدە  داد �عد از اون همه دن�ال خونه گش+	
 * ...ها رو راە داد تا بتونه 3ه جای د3گه برای موندن پ&دا ک+*

 که هیچ ح
¤

ر�* تو ]له از طر�* خسته شدە بود از تقال کردنای ب&خودش در برابر این موجود سن_
* قصدی که فکرشو  فت و از طر�* هم 3ه جوراFG خوشحال بود که ماG* همچ+� م&کرد  اش فرو نم��

�ازم نمیتو9ست �اور کنه که هدفش فقط و فقط ازدواج و �شک&ل خانوادە ا...نداشت oسو ...

�ا و ...3ه ن;ا£ �ه اتا�	 که توش زنداG* شدە بود انداخت oبود و 
¤

Jبزر 
²
سا3ل اتاق 9سyتا

* کنار تخت...محدود * و تن خسته اشو 9...3ه ]مد و 3ه تخت و 3ه م�� شوند Rاهاشو کش&د رو زم+�
اینهمه فشار ...مغزش خسته بود...ب4ش�	 از جسمش روحش خسته بود...خسته بود...روی تخت

wان قل *g اد بود طوری که حس م&کرد نفساش ]م ]م منقطع وOواسه ذهن و قل�ش ز uش رو�
ون م4شه * روز دوwار  سا�قه نداشت تو 3ه...این حالتاش معموÈً هفته ای 3ه �ار ا3جاد م4شد...نام��

ر نظ...ن�ا3د خودش و �ه قرص عادت م&داد...�ا3د قل�ش و آروم نگه م&داشت...قرص الزم kشه
* بود شم هم+� ...دک�	

 *  پرت کرد سD داشت �ا نفسای عمیق آرامشش و برگردونه که یهو در اتاق �از شد و ماG* 3ه چ��
:وسط اتاق و گفت

...این و �ذار رو اون صورتت فردا تو دا9ش;اە همه آوOزونت 9شن که �فهمن tu شدە-

...ن;اە ل&ا از ک4سه یخ آمادە ای که وسط اتاق بود رو صورت ماG* 9شست

d در جواkشون �;م ]ار استاد �اشخص4ت و �افرهنگشونه- ...چ&ه؟؟؟می�	

-  انتخاب خودت و زOر سوال بردی
¤

_�ل ک· زورت کرد برای اینکه پ4شنهادم و قبو ...ا}ه 
�اش �عدش منم سا�ت نµ مونم * ؟؟؟مطم+³ *
...ک

ون و دوwارە در و قفل کرد o مگه �ا و...مثً� سD داشت خودش و آروم کنه...اینو گفت و رفت ب��
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* آد< و ش�&دن حرفاش ممکن بود؟؟؟�ا اینحال حرفش XG رwطم نبود دوست ...وجود همچ+�
* ک· و اینجا ندارە کنجeاو کنه 9س�ت �ه اتفاق ات نداشت دوستای نزد3کشو که م&دو9س+	

ک4سه یخ و برداشت و همونطور که �ا همون ل�اسا رو تخت دراز م&کش&د ...عج&ب امشب
...گذاشت رو صور�ش

]ارا ن4ست   3ه جوراFG د3گه فهم&دە بود که ماG* اهل این...هنوز برای اینجا موند9ش ترد3د داشت
3ا ا}ه ...ەکه �خواد �ا تجاوز و XG آبرو کردن 3ه دخ�	 موقع&ت اجتما¥ خودش و �ه خطر بنداز 

 هدفش این بود ه&چوقت Rای خانوادە ها رو وسط نم&کش&د و از هزارتا راە د3گه وارد 
�ا این حال دلش ...�س شا3د موند9ش توی این خونه خطری از این �ا�ت نداشت...م4شد

مشورت  �ا3د �ا 3ه بزرگ�	 ...د3گه ن�ا3د تصم&م عجوالنه م&گرفت...م&خواست �ا 3_ مشورت کنه
ی داشت ...م&کرد شا3د اون پ4شنهاد به�	

* ه زارجور Rدر و مادرش که تو این مسئله معموÈً ه&چوقت منطp	 برخورد نم&کردن و م&خواس+	
 * این دو سه ماهه که تموم م4شد ...دوست نداشت XG خودی نگرا9شون کنه...فکر غلط �ک+*

م فکر اصً� شا3د �ه پ4شنهاد �� آقای رف&D ه...بهشون م&گفت که �ه درد هم نم&خون وخالص
البته ا}ه تا اآلن منتظرش بود و زن نگرفته �اشه...م&کرد ...

 م&کرد گرفت
¤

Jاعت س...گوش4ش و از ک&فش درآورد و شمارە لیندا خواهرش و که تو مشهد زند
ەنزد3ک دوازدە شب بود وخدا خدا م&کرد خواب ن�اشه که صدای �حالش م&گفت که ب&دار  ...

...سالم �ه آ�|X کوچ&که خودم-

؟؟؟- XGسالم خواهری خو

؟؟؟- Xان تو چه خ�wxق

 *Gان فشارش بود تا نگرا *  ای �ه دل تمام سD اون لحظه برای آروم 9شون لحن صدا و ]م کردن م��
...خواهرش راە ندە

- ی ن4ست Xفنچول خاله چطورە؟؟؟بزرگ شدە؟؟؟...خ�

- چه سوال&ه آخه؟؟؟...نه دارە £ کوچ&ک م4شه
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:ل&ا خند3د و گفت

- * آقا چطورە؟؟؟...�ا�ا اینجوری م&گن د3گه من چ&eار کنم حاال حالش خ�wه؟؟؟حس+�

- چه عجب این وقت شب 3اد من کردی؟؟؟...خ�w&م هممون

فت � اصل مطلب...پ&چوندن خواهرش غ�� ممکن بود تا اینکه �خواد ...�س �ا3د زودی م��
�ا3د 3ه جوری مطرحش م&کرد که فکر کنه 3ه مسئله عاد3ه...ب&خودی مقدمه چی
* کنه ...

- 3ه مسئله ای پ4ش اومدە م&خواستم �ا تو مطxح کنم...لیندا راس=ش ...

tu شدە؟؟؟-

- * خا� ن4ست * خودمون �مونه...چ�� اە کوە مامان و �ا�ا رو که م4شناd از ]...فقط ا}ه م4شه ب+�
...م4سازن و ب&خودی نگران م4شن

...اآلن �ا این فس فس کردنت داری منم نگران م&ک
* حرف بزن بyینم-

 *Gون اومد9ش توسط ما * و ب�� ی هاFG که امشب داش+	 رو تعOxف  ل&ا ماجرای غزل و فOxدە و درگ��
:کرد تا اینکه لیندا �ا نگراG* گفت

؟؟؟برگش
	 اونجا؟؟؟- *
حاال چ&eار م&خوای �ک

- ە اونجا...همه همسا3ه ما رو د3دن ل �ع&دم ن4ست پو ...غزلم رفت خونه عمه اش...آبروم م��
 کنه

¤
Jە و غزل و مجبور کنه که خونه خودش زند ...پ4شش و از صاح�خونه �س �گ��

- ؟؟؟...ای �ا�ا FGس اآلن کجا�؟؟؟ص�X کن بyینم  *
؟؟؟tu ]ار م&خوای �ک tu س تو�

- ە * خونه ماG* ام...اآلن؟؟؟چ�� ...

�لند لیندا ح
	 از �شت تلفن پردە گوشش و لرزوند 
²
...صدای 9سyتا

!!!چــــــــــی؟؟؟-

تعص
X از مخمصه ای که گرفتارش شدە بود و حاال �ا3د برای خواهرش توض&حش م&داد گف :

؟؟؟tu م4شه مگه؟؟؟- *G * چرا جیغ م��

خل شدی ل&ا؟؟؟خودت نم&دوtu *G م4شه؟؟؟چند سال تهران درس خوندی داری ادای -
 ک
* ...روشنفکرارو در م&اری

¤
Jبری خونه اش زند �dاR ه ص&غه نداد که تو��ا�ا رضا3ت  ...
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-  نمونم؟؟؟آخه چارە د3گه ای نداشتم
¤

< موندم وسط خ&ابون؟؟؟...3ع
* تو م&_

- �ه نظرم از فردا دن�ال 3ه جای د3گه �اش oمون و�حت هرچند امش�م خ&الم را...امشب و 
 �dا�...ن4ست که اونجا 

:ل&ا که م&دو9ست خواهرش نگران چ&ه گفت

-  *
اصً� منو مجبور �ه اینجا موندن نکرد...ماG* اونجوری ن4ست که تو فکر م&ک ...

«...آرە ارواح عمه اش»

مه- ...خ&h آقا و مح�	

م» ن ا}ه اینم م4شه مح�	 ما �شون و �ذارن �م�� «...مح�	

- راس=ش ...خالصه جوری برخورد کرد که من اصً� احساس ناام
* و معذب بودن نداشتم
�ه خوا�;اهم دادم وo از اونجاFG که آشنای ر4Oس دا9ش;اهمونه پرون * اFG پ4شنهاد رف+	 دە اون دخ�	

خوا�;اە ...همه حرفاFG که فکر م&کرد3م شا3عه اس درست بودە...که اخراج شدن و خوندە
...دا9ش;اهمونم د3گه امن&ت ندارە

- تو د3گه �ه س
* رس&دی که خوب و از �د �شخ&ص �دی...ل&ا ...

* آد< و وارد زندگ4ش ...پوزخندی رو ل�اش 9شست  قدرت �شخ&ص داشت همچ+�
²
ا}ه واقعا

...نم&کرد

-  ...من که ماG* و ند3دم
¤

 خ�wه بهت اطمینان دارم که راست م&_
¤

ت فقط خود...وo ا}ه م&_
 *Gمو� *Gکه تا آخر درست بتو FGگرد دن�ال جا�* فرصت  اینکه  ق�ل از ...مراقب �اش و تو اول+�

�فهمن و سوتفاهم و دلخوری پ4ش ب&اد *Gای ما�...مامان اینا 3ا ح
	 مامان �ا

- خ&h آروم شدم �ا حرفات...مرd...3ه فکری براش م&کنم...�اشه آ�|X جون ...

-  در اتاق و قفل کن...خ&h مراقب خودت �اش...خواهش م&کنم
²
شب حتما ...

ون * حرف ]ا�* بود تا خوا...3ه لحظه خواست �گه قفله وo نه از داخل از ب�� هرش وo هم+�
...منفجر kشه

- خدافظ...Rارم4س و ببوس...�اشه خ&الت راحت ...

...خدافظ عOÇزم-
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خ&الش راحت  از اینکه 3ه نفر از اعضای خانوادە اش و درجOxان این اتفاق قرار دادە بود 3ه ]م
* و بهش نگفت...شد وo همینکه 3ه نفر م&دو9ست قوت قلب م&گرفت...هرچند همه چ�� ...

د �ه در اتاقش...�ا صدای تق تp	 از خواب ب&دار شد * تا�	 متعجب شد چون در ا...3_ داشت م��
د شد و �س اآلن ک&ه که تا دم اتاقش اومدە؟؟؟از جاش �لن...که ل&ا توش بود و قفل کردە بود

�ا صدای �چ...�Oــــع رفت در و �از کرد oە شد و ه کوچ&_ ن;اهش �ه هوای ل&ا �ه رو �ه روش خ��
* خم کرد که د3د جلوی در 9شسته بود و داشت ن;اهش م&کرد چشماش گرد ...�شو �ه Rای+�

ماG* ...این �چه از کجا اومدە بود؟؟؟�چه چهاردست و Rا اومد تو و از کنار ماG* رد شد...شد
فت سم=ش که صدای RاFG از �شت �ش ش�&د و همینکه برگشت ل&ا رو  متعجب داشت م��

فت که هراسون بهش...د3د ە  حاال د3گه قدم های کند و پر از تعللش داشت �ه سمت ل&ا م�� خ��
...شدە بود و �ا هر قدمش 3ه قدم �ه عقب برم&داشت

وwارە وق
	 ]امً� از اتاق خارج شد �ا صدای kسته شدن در اتاقش 3ه لحظه برگشت و وق
	 د
نطوری تو این 3ک ثان&ه چه اتفا�	 افتاد که ای...چرخ&د سمت ل&ا د3د تمام صور�ش غرق خونه

صدای تق تp	 که �ه در kسته �شت �ش م&خورد و م4ش�&د وo همه حواسش �ه این ...شد
وجه XG ت...دخ�	 بود که وسط هال خونه اش �ا صورت غرق خون وا ستادە بود و ن;اهش م&کرد

�ه صدای تق تp	 که مدام توی گوشش بود خواست برە سمت ل&ا که یهو ان;ار زOر Rای ل oا خا&
...شد و تو 3ه جاFG مثل چاە فرو رفت

* شد رو تخت طول کش&د  3ه ]م...همزمان �ا جیغ ل&ا �ا 3ه دم عمیق از خواب ب&دار پOxد و ن&مخ��
�ه این فکر کرد که فقط خواب بود ناخودآ¼اە ن 	
فس راح
	 تا زمان و مeان و 3ادش ب&اد و وق

ت ل&ا وo ه&چوق...وo آخه این د3گه چه خواXG بود؟؟؟پ4ش اومدە بود خواب �د بyینه...کش&د
ی که فقط قرار بود تو 3ه زمان کوتاە تو زندگ4ش �اش...تو ه&چکدومشون نبود چرا ...هاین دخ�	

�از kشه؟؟؟ *Gه خواب ما��ا3د Rاش 

wه های در اتاق و که تو خواkش م4ش�&د �ه گ *g ه که همون صدای�وشش خواست دوwارە �خوا
ون از این اتاق...خورد وo ای��ار خ&h ضع&ف تر شا3دم اتاق ل&ا...از جاFG ب�� ...

از م&خواست ق�ل از خواب قفل در اتاق ل&ا رو �...سه نصف شب بود...ن;ا£ �ه ساعت انداخت
ون رفت صدای د3گ...کنه وo انقدر خسته بود که نفهم&د J خواkش برد ه ای هم از اتاق که ب��

�ه اتاق ن tuد و هر * زد3ک تر م4شد �ه جز تقه زدن �ه در بود که ان;ار ل&ا داشت �ا خودش حرف م��
س&د ...صدای حرف زد9ش واضح تر �ه گوشش م��
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- * tu خواب&دە من و اینجا زنداG* کردە ە م&دن تو آخه من نم&فهمم چرا هرک· رو را...گرفته ع+�
ە که  مردە شور این ]ل&ه های منو ...اە...�از کن د3گه...وای...دا9ش;اە و اسمشو م&ذارن استاد Xب�

خوب ]ار م&کنه...هم4شه وقتاFG که ن�ا3د ...

�عد از اون ...ناخودآ¼اە محو غر غر کردنای ل&ا شدە بود...جلوی در اتاق بود وo در و �از نم&کرد
ش خواب هولنا® ش�&دن این صدا و این حرفاFG که 9شون م&داد اون دخ�	 غرق خون ]ابوس

�ه قسمت ]ل&ه ها رس&د ترس&د دیر kشه و �Oــــع...صحیح و سالمه آرومش م&کرد 	
]ل&د   وo وق
...و تو قفل پ&چوند

 شا3د ا}ه...چهرە غرق خواب ل&ا �ا چشمای Rف کردە و موهای پx.شون جلوی روش ظاهر شد
 اون آدم ق�h بود اآلن این وسط غش غش م&خند3د �ا د3دن این ق&افه �ه خصوص حرص و 

وo خ&h وقت بود که خندە �ه ل�اش نمیومد...عص�ان4ت ن;اهش ...

رش حر� ل&ا �ا د3دن خو�9دی ن;اهش و اینکه ح
	 3ه معذرت خوا£ هم نکرد �ه خاطر این ]ا
ی وo اآلن �ا3د 3ه جور ...تر شد و همونجا �ه خودش قول داد که تالف4شو �ش در ب&ارە

...عص�انی=ش و خاo م&کرد

ە تو چشمای خمارش ت��&د :3ه قدم رفت طرفش و خ��

- ا آدما م...ا}ه شما جزو موجوداG	 هس=&د که از راە ت�خ�� آ�ای �دنت و دفع م&ک
* ...ب�خش&دا
 *
...این قا�ل&ت و ندارOم که شما شب تا صبح تو اتاق در kسته زندان&م م&ک

حظه وo هر ل...فکر م&کرد �ا زهرچشµ که د شب از این دخ�	 گرفته د3گه زwو9ش کوتاە شدە
س&د که 3ک ماە زماِن ] ا�* برای داشت �ا رفتارش متعجب ترش م&کرد و ب4ش�	 �ه این ن=&جه م��

* این دخ�	 نبود ...شناخ+	

- �ه آدم ]مک م&کنه h&سته خk ا در� تو زمان عص�ان4ت 3ه اتاق 
²
رامش و واسه حفظ آ...اتفاقا

...تمدد اعصاب مف&دە

 FGخودش و نگه داشته بود راە افتاد سمت راهرو و درا 	
 که �ه نظر ل&ا که تا همونجا هم �ه سخ
 ...اوo و �از کرد...حموم دس=شوFG میومد

¤
ما�ش برد...حموم بود �ا 3ه توالت فرن_ ...

 که ]ار کردن روش ما3ه عذاب بود براش تو دلش �ا خودش ح
¤

ە �ه اون توالت فرن_ دخ�� * رف م�� ...

« ل خط کش&دە ا}ه از این خونه �اÕالسا و مد �االها �اشه که دور توالت ایراG* و �ه ]...ای خدا
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؟؟؟من خوشم نم&اد رو صندk oش¹نم ]ارمو �کنم tu اشن��ل فکر کن ق...اە چ&ه آخه چندش...
د از تموم حاال ا}ه 3_ بهداش=شم رعا3ت نکنه و �ع...از تو تن و �دن چند نفر بهش خوردە �اشه

ە دور و برو م تا صبح تحمل کنم وo ر ...حالم بهم خورد...اە اە...شدن ]ارش آب نگ�� *gو این حا
«...صندo عذاب 9ش¹نم

-  نداری
¤

اح ایراG* در سمت راسته...ا}ه عادت �ه فرن_ مس�	 ...

:ل&ا از همونجا چشم غرە ای زد و �ا پرروFG گفت

- ە اینجا خ�� �م قرار ...م&خواستم بyینم درای د3گه این خونه �ه کجا �از م4شه...خودم م&دونم
 کنم

¤
Jزند...

:پوزخند ماG* و که د3د گفت

...فقط تا تموم شدن درسم-

 FGشنوە و خودش و انداخت تو دس=شوk *د3گه وای�ستاد تا حر�...

�ار که جل * �ا د3دن ق&افه خودش تو آینه دس=شوFG خجالت کش&د از اینکه برای اول+� XG *Gوی ما
�Oــــع �ه خودش گفت...حجاب بود �ا این شeل و شما3ل ظاهر شدە بود oو :

« و چشه مگه رOختت؟؟؟حاال مگه قرارە بËسندتت که م&خوای �ه خودت برd؟؟؟همون به�	 ت
 ]ارت کنه خدا �;م tu ...رو این شhe بyینه تا دلش و بزG* و زودتر این �ازی مسخرە رو تموم کنه

؟...ل&ا *Gمو�ی که حاال اینجوری مثل خر تو �ل  * ؟؟چرا ب&خودی اgار م&ک
* واسه 3ه چ��
امشب کجا قرار بود �مونم؟؟؟...ا}ه ماG* نبود...ناشکری نم&کنم...هرچند »

�ا *Gا Xون رفت تصم&م گرفت 3ه ]م آروم تر برخورد کنه تا هم ج� شه برای رفتار از دس=شوFG که ب��
ی �مونه و بهش پناە داد و هم اینکه ماG* ر   تندش �ا ک· که نذاشت تو ]الن�	

²
ا�* kشه د3گه 9سyتا

�اورش kشه تصم&م...در اون اتاق و قفل نکنه *Gا3د 3ه ]م عادی برخورد م&کرد تا ما�گرفته اینجا   
�مونه و قصد فرار ندارە...

ز �شت قفل �ا د3دن ماG* که رو م�ل هال 9شسته بود حدس زد که منتظرە برە تو اتاق تا در و ا
پ کج �ه جای اینکه مس�� مستق&م تا اتاق خواب و Ã کنه یهو XG هوا راهشو �ه سمت چ...کنه

خونه * tبه...کرد و رفت تو آش� 	اال ]ان��ە ن;اە متعجب ماG* و د3د که گردن کش&د و از  ش خ��
...شدە

:درحال&که سD م&کرد مستق&م �ه چشماش ن;اە نکنه گفت
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- * از 3خچالت بردارم �خورم؟؟؟...3ه ]م ضعف کردم اشeال ندارە 3ه چ��

ە هم که شدە در 3خچال و  �از کرد و �ه  سکو�شو �ه رضا3ت تعب�� کرد و برای رهاFG از اون ن;اە خ��
ی برای خوردن �ش=ش قا3م شد * تو  وo خ&h طول نکش&د که ماG* اومد ...هوای پ&دا کردن چ��

* بردارە  3ه چ��
²
خونه و مجبور شد واقعا * tآش�...

- بردار 3ه ]م گرم کن �خور...از د شب غذا موندە ...

...از تو جامیوە ای 3ه دونه س4ب برداشت و در 3خچال و kست

* خ�wه- ...نه هم+�

وا ستاد و چرخ&د ...از کنارش رد شد و رفت سمت اتاق که حس کرد دارە دن�الش م&اد
مظلومانه تOxن ق&افه ممکن و �ه خودش گرفت و گفت...سم=ش :

؟؟؟- *
م4شه د3گه در اتاق و قفل نک

* قصدی نداشت وo گفت :ماG* د3گه همچ+�

چرا؟؟؟-

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

- ە تو اتاق در kسته...چون حس خوXG ندارم...نفسم تنگ م4شه...چون قل�م م&گ�� ...

kش 3ه انقدر معصومانه و پراحساس این جمله رو �ه زwون آورد که ماG* ح
	 نتو9ست در جوا
ە شدە بود �ه چشمای مشک4ش...متل¬ بندازە خ�	 3ه لحظه از ذه�ش رد شد که این د...فقط خ��

چرا انقدر چشم دارە؟؟؟

- ؟؟مگه در خونه قفل ن4ست؟؟؟خب چه فر�	 دارە که در اتاق من قفل �اشه 3ا نه؟...�عدشم

-  X
برو �گ�� �خواب...خ&له خب فلسفه ن�اف نصف ش ...
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ل&ا خوشحال از نقشه ای که تو �ش کش&دە بود چرخ&د و ل�خند موزOانه ای رو ل�اش 
�ع&د م&دو9ست از خوشحاo تا صبح خواب �ه چشمش ب&اد...9شست ...

*

Oن صدای ممکن از اتا ق اومد ساعت پنج صبح بود که ل�اساشو پوش&د ک&فشو برداشت و �ا ]م�	
ون ە و �ا قدم های آرومش...ب��  ک&فشو همونجا رو م�ل گذاشت که جلوی دست و Rاشو نگ��

�اشه *Gکه حدس زد مال ما 	اونجا نبود...رفت سمت اتا� *Gما oاز کرد و�ب4ش�	 ...آروم درشو 
در و kست و رفت سمت تنها اتاق �ا�	 موندە...شy&ه اتاق ]ار 3ا شا3دم کتا�خونه بود ...

« تنهام نذارOا...خدا3ا �ه ام&د خودت ...»

3د که رو اول از همه ماG* و د...ق�لش 3ه آ3ت ال¦رd خوند و �ه خودش فوت کرد و در و �از کرد
نفس های عم&قش 9شون از خواب ...رو نوک Rا رفت تو...تخت دو نفرە اتاقش غرق خوا�ه

Oن �ا اینحال ن�ا3د ر.سک م&کرد چون هنوز نم4شناخ=ش و شا3د �ا کوچک�	 ...سنگی�ش م&داد
Oد tاز خواب می� FGصدا...�د  * wه هاFG که �ه در م�� *g طول کش&د تا صدای h[ ه د شب که

...گوشش برسه و ب&دار شه

تاق وسط اتاقش که از اون دوتا اتاق د3گه بزرگ�	 بود وا ستاد و ن;اهشو دور تا دور ا
ی م&گشت که ...چرخوند * وقت تجOÇه و تحل&ل اس�اب و وسا3ل و نداشت چون دن�ال 3ه چ��

توالت اتاق پ&داش کرد * �االخرە روی م��...�االتنه لخت راە افتاد رفت سم=ش که وسط راە �ا د3دن 
موندە بود تو ...ماG* 3ه لحظه وا ستاد و چشماش و دوخت �ه خط خطای روی �دن و شeمش

* بود واسه tu لخت خواب&دە ...این فصل که د3گه آخرای Rای��

«  وo...هنوز نم&دونه کدوم حرکت واسه کدوم فصله...من م&;م این ��k حالت نرمال ندارە
 «...خودمون&م عجب �دG* دارە

م وح&ا ند ��اشت که از شا3د ا}ه ماG* ب&دار بود ن;اهش و م&گرفت وo تو تنهاFG خودش انقدر 
o و...دروغ چرا هم4شه دلش م&خواست مردش از این �دنا داشته �اشه...این صحنه ها �گذرە

ی که براش مهم بود تو ازدواج...اآلن * اخالق و رفتار خوب بود...فهم&دە بود تنها چ�� ...

ە Xــــع تر ]ارشو پ4ش ب�O��ا تکوG* که ماG* رو تخت خورد فهم&د �ا3د ... * رفت سمت م��
 همون دسته ]ل&دی بود که ماG* د شب در و �اهاش قفل کرد و �عدش انداخ=ش رو ...توالت
دارو ]ل&...این مار آوOزون شدە از جاÕل&د ش از همون د شب تو ذهن ل&ا موندە بود...]ان�	 
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د تا صداFG ا3جاد نکنه و �ا همون قدم های آرومش رفت ب ونبرداشت  �Oــــع تو مش=ش ف�� �� ...

فت خونه غزل ل�اساشو عوض م&کرد و وسا3لش و ...امروز �ا ماG* ]الس داشت �ا3د اول م�� 
فت دا9ش;اە ه که ک&فشو برداشت که زودتر خودشو از این زندان خالص کن...برم&داشت �عد م��

ین خونه 3ع
* این ]ل&د �ه همه اتاقای ا...یهو ]ل&د روی در سلول انفراد ش توجهش و جلب کرد
م&خورد؟؟؟

*

�ا صدای آالرم گوش4ش ب&دار شد و �عد از اینکه خاموشش کرد ن;ا£ هم �ه ساعت 
شدە  �ا اینکه د شب �ا د3دن اون ]ابوس و �عدش ]ل ]لش �ا ل&ا �دخواب...هفت بود...انداخت

س&د...بود و دیر خواب&د وo د3گه �ا3د ب&دار م4شد که �ه ]الس ساعت هش=ش م�� ...

ون * نداشت...از همون دس=شوFG اتاق استفادە کرد و اومد ب�� است خو ...وق
	 برای دوش گرف+	
�خورە و ب&اد حاg* شه که د3د رو در اتاقش 3ه 3ادداشت نوشته شد * ە�Oــــع برە 3ه چ�� ...

« و منم برای تمدد اعصاب اتاق درÏسته ر ...د شب حس کردم 3ه ]م اعصابتون بهم رOخته اس
روز خوش استاد...از 3_ ش�&دم خ&h موثرە...براتون تج�Oز کردم !!!»

 	
�ا نم&خواست حدd که �ا خوندن اون 3ادداشت تو ذه�ش شeل گرفته رو �اور کنه وo وق 
�* کرد و د3د حدسش درست بود مشت محeم و پر حر�  ە در و �اال Rای+� ه در نا�اوری دستگ��

:ک�wوند و غOxد

- ە ]له خر حمال گوساله �ا J طر�* ...دخ�	 µفه�ە ایدیوونه عقد...ده
* ازت �و.س کنم که  ...

 خورد بود
²
]م   که چرا انقدر این دخ�	 و دست...ب4ش�	 از ل&ا از دست خودش...اعصاkش شد3دا

مه گرفته بود؟؟؟فکر م&کرد ]ارش تو این دو سه ماە �اهاش خ&h راحته وo حاال داشت ه
Oخت ز این پنج دق&قه XG هدف تو اتاق قدم زد و فکرکرد برای رهاFG ا...محاس�ا�ش و بهم م��

ی �ه ذه�ش نرس&د * م �ه ه...محال بود تو این اتاق � کنه و �ه ]السش نرسه...مخمصه وo چ��
دخ�	 و  خاطر اینکه ه&چوقت تو ]السای دا9ش;اهش غی�ت نم&کرد و هم �ه خاطر اینکه پوز اون

...3ه جوری �ه خا® �ماله

ە م4شد یهو 3اد میثم سش که �ه ساعت خ��  وسط این قدم زدناش و ن;اە های پر از اس�	
از میتو9ست ب&اد تو در اتاق و �...اون تنها ک· بود که ]ل&د خونه ماG* و داشت...افتاد

ش تو هجوم برد سمت گوش4ش و تند تند شمارە میثم و گرفت و 3ه ]م �عد صدای خوا�الو ...کنه
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:گو�d پ&چ&د

� صبح؟؟؟- *Gما 
¤

tu م&_

...میثم زود Rاشو ب&ا خونه من-

...لحن میثم یهو پر از نگراG* شد

tu شدە؟؟؟-

- ]ل&دای خونه ام و �ا خودت ب&ارOا...�شت در موندم ]ل&د ندارم ...

�شت کدوم در نم&فهمم-...

- تن لشتو �لند کن ب&ا �عد برات توضیح م&دم...ای واااااااااای میثــــــــم ...

...خ&له خب-

- ساعت هشت ]الس دارم زود برسون خودتو...میثم اومد3ا ...

ە و حاg* شه وo ...گو�d و قطع کرد و �Oــــع رفت سمت حموم تا وق
	 میثم برسه 3ه دوش �گ��
سه وo ]الس لغو 9شدە تا  ی رو  ق�لش �ه ر4Oس دا9ش;اهشون زنگ زد و گفت 3ه ]م دیرتر م�� * چ��

...برد نزنن

*

ە شدە بود ;ار ان...حاg* و آمادە 9شسته بود و چشمای پر از خشمش �ه عقwxه های ساعت خ��
 * در  �ا صدای �از و kسته شدن...م&خواست �ا این ن;اە مجبورشون کنه که آروم تر حرکت ک+*

میثم از جاش �لند شد و رفت �شت در» ماG* کجاFG «خونه و �عد صدای  ...

- ]ل&د روشه؟؟؟...ب&ا در این اتاق و �از کن...اینجام میثم

- J قفل کردە این درو روت؟؟؟...آرە ]ل&دش اینجاس

و  �ه خودش زحمت جواب دادن �ه سوال میثم و نداد و �Oــــع رفت ب�� *Gاز شد و ما�ندر  ...

...دستم درد نکنه-

- dاشم...خب حاال مر�هشت و رwعه من هنوز ...نمیyی
* عجله دارم؟؟؟هشت �ا3د دا9ش;اە 
...اینجام
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 J درو قفل کردە؟؟؟-
¤

_�نم&خوای 

-  م&;م...دیرمه
²
حاال �عدا ...

- ی منم برسون م همون ورە...دا9ش;اە داری م�� مس�� ...

�ا tu اومدی �س؟؟؟-

- ە Xو نیوشا الزم داشت دادم ب� * تا اینجا اون منو رسوند...ماش+� ...

...خ&له خب راە ب&فت بOxم-

*

وند که صدای میثم و ش�&د �ا �عت �سام آوری داشت م�� *Gبودن و ما * :تو ماش+�

نامزدت چطورە؟؟؟-

ور از د...�ا 3ادآوری دوwارە اون دخ�	 و حر� که تو جو9ش 9شست دستاش رو فرمون مشت شد
...وOxwاش تنها ک· که از جOxان ل&ا و پ4شنهاد ماG* خ�X داشت میثم بود

- ە...نامزد...هه  م&کن...اسمشو �ذاری خانوم متوهم به�	
¤

هنم&دونم چرا انقدر احساس زرن_ ...

- نکنه اون تو اتاق زندان4ت کردە؟؟؟...حاال چرا انقدر از دس=ش شeاری

* ت�د3ل کرد ...سکوت ماG* شک میثم و �ه 3ق+�

؟؟؟]ار اونه؟؟؟- *Gآرە ما

�ش که �ه تای&د تکون خورد شل&ک خندە میثم �ه هوا رفت...

- ایول...�س ]ارشو �لدە...�ا�ا ...

میثم اآلن این کجاش خندە دارە؟؟؟-

- شه ک· که جرات کنه �ه توی بxج زهرمار نزد3ک k...شجاعت و جسار�ش �ه نظر من ستودن&ه
�ت ب&ارە...و دو]لوم حرف بزنه ه�* کردە FGال� * چه برسه �ه اینکه �خواد همچ+� ...

�ا اینکه خودشم �ه این موض�ع tG بردە بود وo اون لحظه انقدر از دس=ش عص� *Gبود که ما *Gا
:گفت
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- ال¿ ن4ست که...جسار�ش تاوان دارە ...

-  *Gازی در ن&ار ما�و هوا فکر کردی من نم&دونم ق�ً� تو زهرت و رOخ
	 و موشکه ر ...]له خر 
کردی اینم حاال اینجوری جواب موشکت و دادە؟؟؟

- و �ا  �ا3د از اآلن �فهمه �ا J طرفه که �س فردا نگه تو دوتا شخص4ت داری...همینکه هست
رای نفعشم آخر ب...هرtu ]م�	 اخالق خوب بyینه ]م�	 واkسته م4شه...احساسات من �ازی کردی

...خودشه

- ف
	 که �خوای اینجوری  تو ا}ه �ه فکر سود و منفعت اون دخ�	 بودی اصً� سم=ش نم��
�چزون4ش...

- ؟؟؟گناە کردم خواستم �شک&ل خانوادە �دم؟؟؟�االخرە *
�ا3د  چرا قصاص ق�ل از جنا3ت م&ک
فتم د3گه هان؟؟؟این نه 3_ د3گه �اغ 3_ م��...

 این بود دلم نم4سوخت-
²
...ا}ه هدفت واقعا

...هرجور دوست داری فکر کن-

هنوز بهش نگف
	 نه؟؟؟-

:ماG* ن;اە خشمگی
* بهش انداخت و گفت

-  ...نه
¤

_�Oن �ازی درw&اری و بهش  مگه اینکه تو �خوای چاFG ش�� ...

- ە...ا}ه �ه من بود م&گفتم  خ&h به�	
¤

_��االخرە �ا3د �دونه که...وo خودت  ...

- دش اینم 3ه دورە دو سه ماهه اس �ع...نه اون نه ه&چکس د3گه ای...ه&|t الزم ن4ست �دونه
ە tG ]ارش ...م&فهمه �ا اخالق من نم4شه ساخت و تموم م4شه م��

-  م&دوG* چ&ه؟؟؟فکر م&کردم شا3د این دخ�	 بتونه این شخص4ت مزخرف و گنداخالق&ت و 
 برگردی

¤
Jه زند� حاال وo...گفتم اثرشو تو این دو هفته گذاشته...درست کنه و ]اری کنه که 

...میyینم ان;ار د3گه ه&|t رو تو اثر ندارە
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-  برگردونه
¤

Jه زند�ە منو  * تو چه ...از3ه ن;اە �ه دور و برت بند...از اولم قرار نبود این دخ�	 بب+�
 *
 م&ک

¤
Jدورە ای داری زند... * ا فقط �ه منفع=شون فکر م&ک+* دخ�	 ...

ی که تو فکرته درست ن4ست- * ...از ته دل م&خوام ای�&_ بهت ثا�ت کنه هم4شه اون چ��

-  
²
همونجوری که ق�ل&ا ثا�ت کردن...آرە حتما ...

 و آیند
¤

Jخودش و زند 	
ە اش میثم �ی �ه افسوس تکون داد برای رف&قش که داشت دس
	 دس
ی که ندو9سته Rاش �ه زن...و �ه فنا م&داد  این آدم فقط ام&دوار بود این وسط آیندە اون دخ�	

¤
Jد

...از دن&ا بOxدە �از شدە ت�اە 9شه

***

- * که ما � صبح Rا9ش&م ب&ا3م دا9ش;اە...ای �ا�ا ا}ه نم&خواست ب&اد دیروز م&گف+	 ...

خودش  ل&ا که همه حواسش �ه در ]الس بود متوجه حرف بهارە 9شد تا اینکه �ا سقلمه اش �ه
...اومد

چ&ه؟؟؟-

- * م&اد وo سا�قه نداشته انقدر تاخ�� کنه...استاد و م&;م * پرس&دن گف+	 �چه ها رف+	 ...

سش �ا این حرف بهارە ب4ش�	 شد ...اس�	

- نم&دونم واال...ن ...

...راس
	 غزل کجاست؟؟؟نیومدە امروز-

...خ�X ندارم ازش-

- ؟؟؟...�س ال�د من دارم 	
مگه همخونه اش ن4س

- ە *  ت��h کردە امروز و پ&چوندە ...د شب رفت خونه عمه اش ش�م موند...آهان...چ��
²
حتما

...د3گه

م&;م نگف
	 صورتت tu شدە؟؟؟-

- �ا�ا 3ه افتضاu شد دیروز t|&ام...عه نگفتم؟؟؟هR FGبود منم دم©ا �خونه  * tکف آش�  * بود ل��
 * حاال خوب شدە د شب خ&h افتضاح تر بود...خوردم �ا صورت رفتم رو زم+� ...
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- خب حواست و جمع م&کردی...شست Rات نرە تو چشت یهو ...

...شد د3گه tu ]ار کنم-

�ه داخل ]الس نفس ل&ا تو س¹نه موند *Gا اومدن ما�س&د که اصً� �ه ذه�ش ن...در �از شد و  م��
ون ا9ش;اە فکر م&کرد د3دار �عد شون هرجای&ه �ه جز د...چه جوری در و �از کردە و اومدە ب��

* ]اری نم&کرد ...وگرنه ه&چوقت همچ+�

« وo نگه ...خدا3ا � ص�| هوامو داش
	 فکر کردم د3گه تا آخر هوامو داری...3ا خود خداااااا
«داش
	 اینجا از دماغم در ب&اری آرە؟؟؟

وع کرد �ه خوندن اسما ب ���دون اینکه �شو از رو برگه ل4ست اسا< �لند کنه  *Gرای حضور و ما
وع کنه ک...غ&اب ��ه یهو اسم همه رو خوند �ه جز اسم ل&ا و �عد برگشت سمت تخته تا درس و 

:بهارە گفت

- �	 و نخوند3د...استاد ب�خش&د اسم خانوم م�� ...

�ا حفظ آرامش چرخ&د سمت بهارە و گفت *Gما:

�	 خودشون زwون ندارن؟؟؟کجا 9شسته ان؟؟؟- خانوم م��

 د3دش بود اینهمه ناد3دە گرفت�ش اونم وق
	 چسy&دە بود �ه صندo بهارە و خ&h راحت تو مس�� 
سشم ب4ش�	 شد ال �ا این ح...فهم&د قصد تال�* دارە...کفری ترش کرد و �ه همون 9س�ت اس�	

 *Gاالخرە ن;اە ما�ە برای اینکه دا9شجوها رو ب&خودی کنجeاو نکنه دس=شو �لند کردتا   بهش خ��
...شد

:همونطور که دوwارە ن;ا£ �ه ل4ست اسا< مینداخت گفت

-  	
�	 من اآلن که ن;اە کردم د3دم شما دو جلسه غی�ت داش �� درحال&که حدا�...خانوم م��
...غی�ت � ]السای من 3ک جلسه اس اونم در صورG	 که موجه �اشه

 شد3د اول ترمش ...حرص ل&ا ب4ش�	 و ب4ش�	 شد
¤

Jماخورد�جلسه اول غیب=ش مwxوط �ه 
 وo دل&ل غی�ت جلسه دومش و ...اون موقع که هنوز نم&دو9ست ماG* استاد اون درسه...بود

* بود که ماG* خوب م&دو9ست �ه خاطر برگزاری اون مراسم آشناFG دو روز زودتر ...مطم+³  *Gاز ما
�* ]ار صبح رفت که خانوادە اش و برای اومد9شون آمادە کنه و مجبور �ه غی�ت شد و حاال �ه تال

...ل&ا داشت از این موض�ع سواستفادە م&کرد
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:مات اون چشمای پر از غرور و خو�9د بود که صدای بهارە رو ش�&د

- وo همه استادا م&گن تا سه جلسه مجازە...استاد ب�خش&دا ...

...میتون&د بOxد �ا اون استادا ]الس بردارOد-

:ای��ار 3_ از ��ای ]الس بود که گفت

- Oم...استاد این �چه �ازOا مال ل4سا9سه ما د3گه فوق دارOم م&گ�� ...

 �� داشت ماG* خودشم نفهم&د که اون لحظه خشمش از ع�ارت �چه �ازی بود 3ا از اینکه این 
روشو برگردوند سم=ش و �ا چشمای رOز شدە اش پرس&د...غ�� مستق&م از ل&ا دفاع م&کرد :

اسم شما چ&ه؟؟؟-

- سام&ار خداپناە...خداپناە استاد ...

�ا ر4Oس  ماG* 3ه ]م فکر کرد تا 3ادش اومد این �� همون ��Oه که اون شب که �عد از صح�ت
هد3دش اون شب ت...دا9ش;اە داشت برم&گشت د3د تو خ&ابون دارە برای ل&ا مزاحمت ا3جاد م&کنه

ی بyینه برای شeا3ت �ه ]میته انض�اÃ اقدام م * * چ�� &کنه وo کرد که ا}ه 3ه �ار د3گه همچ+�
�عدش اصً� نفهم&د که ]ارش و تکرار کرد 3ا نه...

- * ]الس و �ا �...انتخاب و م&ذارم �ه عهدە خودتون...آقای خداپناە چه �ازی 3ا م4ش¹ن&د � هم+�
ارOداین سه واحد و Rاس م&کن&د 3ا < مون&د ترم �عد �ا 3ه استاد د3گه این درس و برد ...

ی نگف * ت وo غ�� مستق&م داشت دوwارە تهد3دش م&کرد و ای��ارم ]ارساز شد چون سام&ار چ��
ە اش که میخ ماG* شدە بود بوی کینه و خشم م&داد ...ن;اە خ��

من �ا3د tu ]ار کنم استاد؟؟؟-

ە ش کبودی ...د�ا ش�&دن صدای پر از لرز ل&ا و تن مال3مش ن;اهش و از سام&ار گرفت و بهش خ��
وo خشµ که ازش داشت اجازە ...]مرنگ ترشدە صور�ش ح
	 از این فاصله هم مشخص بود

خ&h دلش م&خواست �گه اون صداFG که �اهاش د شب جیغ و داد راە ...ترحم بهش نم&داد
...انداخته بودی کجاست

- د3گه تو  3ا ...منتها �ا دو راە متفاوت از ا شون...شما هم مثل آقای خداپناە حق انتخاب دارOد
کت نم&کن&د و ص�X م&کن&د برای ترم �عد ���...]الس  oالس و[ �ه عنوان 3ا میتون&د kش¹ن&د 
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ە چون از این درس حذف شد3د...دا9شجوی مهمان � امتحان برگه ای �ه شما تعلق نم&گ�� ...

جدی
	 که این  د3گه تو ]الس صداFG از ک· درنمیومد و ان;ار تازە اونجا بود که �ه همه ثا�ت شد 
...استاد جوون تو جلسه اول ازش حرف زد

دە م4شد گفت ە �ه چشمای XG روحش و ل
X که داشت زOر دندو9ش ف�� :خ��

- Oد �ا تعللتون...�Oــــع تر خانوم دارOد وقت ]الس و م&گ�� ...

ست تا خودش خوب م&دو9ست تصم&µ که درwارە ل&ا گرفت 3ه ]م XG انصاف&ه و ته دلش نم&خوا
�ا 3ه معذرت خوا£ کوچ&ک کوتاە میومد...آخر پ4ش برە 	
 وo ان;ار این دخ�	 ...شا3د ح

�ا �سخت تر و مغرور تر از این حرفا بود که �دون حرف وسا3لش و جمع کرد تو ک&فش و 
��ه دوس=ش که �ا ناراح
	 داشت بهش ن;اە م&کرد �دون ح
	 ن&م ن;ا£  X
ه ماG* 3ا ل�خندی عص

ون رفت ...ح
	 کسب اجازە از ]الس ب��

نه و �ه ن;اهش و از در kسته ]الس گرفت و درحال&که سD م&کرد ذه�ش و از این اتفاق خاo ک
:فضای ]الس برگردە گفت

- J امروز کنفرا9س دارە؟؟؟...خب

:3_ از ��ها دس=شو �لند کرد و ماG* هم �ی �ه تای&د تکون داد و گفت

- *
وع ک ��...میتوG* ب&ای 

* از ]الس ون رف+	 فکر نم&کنه  درحال&که وانمود م&کرد د3گه �ه ل&ا و اون چونه لرزو9ش موقع ب��
ە شد فکر  نم&دو9ست چرا ...Rاهاش XG اخت&ار اونو �ه سمت پنجرە ]الس کشوند و �ه ح&اط خ��

ت دس=شوFG م&کرد اآلن ل&ا رو میyینه که شتا�ان و �ا چشما و صورت خ4س از اشک 3ا م&دوئه سم
وo هرtu تو ح&اط چشم چرخوند پ&داش ...3ا م4ش¹نه رو ن&مکت و زار زار گOxه م&کنه

3ع
* زOادە روی کردە بود؟؟؟...نکرد

***

ش �عد از تموم شدن ]السش و جواب دادن �ه سواالی ابتداFG و XG محتوای دا9شجوهای د خ�	
فت سمت اتاق اسات&د که 3_ ازاستادا تو راهرو د3دش و گفت :داشت م��

- گفت هروقت ]الست تموم شد بری اتاقش...مثل اینکه دک�	 سپهرن&ا ]ارت داشت ...

که ر4Oس   تعج
X نداشت...�شکری کرد و �ه سمت اتاق سپهرن&ا که ط�قه �اال بود تغی�� مس�� داد
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�ا�اش بود هر  µ3که 3_ از رفقای قد FGینه از اونجاyرو ب *Gاز�ا£ تواتاقش دا9ش;اە م&خواست ما
دن * * و �اهم گپ م�� م �ه در حق&قت اgار اون بود که ماG* را�* �ه تدر.س شد اون...می�شس+	

وع ترم د3گه نخواست ]ار کنه و سپهرن&ا هم ��دست �ه  خاطر اینکه استاد ق�h درست ق�ل از 
فقط ...وگرنه خودش نه تماh3 واسه این ]ار پر درد� داشت و نه حوصله اشو...دامن ماG* شد

...3ه حس
* که داشت این بود که تو9ست اون موردی رو که دن�الش بود پ&دا کنه

�ا همون ...و�عد از زدن چند تقه �ه در و ش�&دن صدای �فرمای&د سپهرن&ا در و �از کرد و رفت ت
ام �ه این مرد رو ل�ش می�شوند  داشت  ل�خند نصفه و ن&مه و عارOه ای که فقط از روی اح�	
�ا د3دن ل&ا که رو م�ل اتاق سپهرن&ا 9شسته بود وسط اتاق خشکش ز  oفت سم=ش و ن;اە ...دم��
 لرزون و پر �غ

²
ض بود متعج�شو دوخت بهش که حاال ��ا وا ستادە بود و �ا لح
* که شد3دا

:گفت

...سالم استاد-

ی بود که �دون ن&م ن;ا£ بهش...تعج�ش لحظه �ه لحظه داشت ب4ش�	 م4شد از  این همون دخ�	
امش از جاش �لند شدە؟؟؟ ون؟؟؟حاال �ه اح�	 ]الس رفت ب��

- ��م...چرا وا ستادی ماG* جان * �;م آقا ]اوOاG* 3ه چاFG ب&ارە برات...kش+� * kش+� ...

:ماG* برای اینکه زودتر �فهمه جOxان چ&ه تند گفت

- م4شه �گ&د tu شدە؟؟؟...�ا3د برم 3ه ]م عجله دارم...ممنون دک�	 

- * توضیح م&دم �اشه �گ�� kش+�... 
²
�	 شما هم kش¹ن&د لطفا خانوم م�� ...

ش * * و سپهرن&ا هم �شت م�� * کردن ح...ماG* و ل&ا رو �ه روی هم 9شس+	 رفاش �عد از س�ک سنگ+�
* گفت :رو �ه ماG* که �ش و انداخته بود Rای+�

�	 رو حذف کردی درسته؟؟؟- ش�&دم خانوم م��

�ا تعلل �شو �لند کرد و �عد از ن&م ن;ا£ کوتاە �ه ل&ا که ن;اە ماتم زدە *Gبود رو  ما * اش میخ زم+�
�ه سپهرن&ا گفت:

�له دک�	 -...

- �	 3_ از دا9شجوهای خوب ماست از همون ترم اول همه ...آخه چرا ��؟؟؟خانوم م��
 * ...اسات&د ازش راض+�
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- دل&لشو � همون ]الس بهشون توضیح دادم...منم این خوب بودن و نقض نکردم دک�	  ...

- وo جف=ش در نظر من موجهه...آرە م&دونم �ه خاطر غیyتاش بودە ...

شما از کجا م&دون&د موجهه؟؟؟-

- * غیب=ش که �ه خاطر ب&ماری بودە و نه تنها ]الس تو که ]ً� 3ه هفته نتو9ست ب&اد و من  اول+�
* اآلن برام توضیح داد...همون موقع درجOxان قرار گرفتم علت دوم4شم هم+� ...

�ا چشمای رOز شدە زل زد �ه سپهرن&ا تا �فهمه برای دل&ل غیب=ش چه توض&| د *Gادە که خود ما
 بودن لرزشش و ]امً� �شخ&ص داد گفت

¤
:ل&ا �ا صداFG که ای��ار ساخت_

- �ه خاطر حرف 3ه آد< که شناخ
	 ازش نداشتم اش=�اە ب...استاد �اور کن&د مجبور شدم 
¤

Jزر
�ش&مونم...کردم و مجبور شدم تا اهواز برم و برگردم h&اون آدم ا...اآلنم خ 

²
رزشش و مطمئنا

...نداشت که ]الس مهم شما رو از دست �دم

تاخ �لند اون لحظه تمام تالش ماG* این بود که دس=ش برای ک�w&دە شدن تو صورت این دخ�	 گس
 تو روش داشت م&گفت هیچ ارز�d براش نداشت وقبول پ4شنهادش اش=�ا£ ب

²
ود 9شه که علنا

...که حاال �ش&مون بود ازش

:ل&ا بود که XG توجه �ه ن;اە غرق خشم ماG* که ان;ار فقط خودش متوجهش م4شد گفت

- خواهش م&کنم شما هم در]م کن&د...�ه دک�	 سپهرن&ا هم توضیح دادم ...

ت تغی�� پ&دا کرد ادە بود؟؟؟tu و �ه سپهرن&ا توضیح د...رنگ ن;اە ماG* 3ه لحظه از خشم �ه ح��
و پ4ش ر4Oس 3ع
* این دخ�	 انقدر XG فکر بود که برای تال�* ]ار ماG* توی ]الس اومدە پته اش

دا9ش;اە رOخته رو آب؟؟؟

...صدای سپهرن&ا اجازە فکر کردن ب4ش�	 و ازش گرفت

- ی حاال 3ا از روی ک...برای من توضیح داد...آرە ماG* جان Xخ� XG ینه 3ا از مثل اینکه 3ه از خدا
�	 هم �عد ا...روی شوu* 3ه خ�X ناراحت کنندە درwارە خانوادە اش بهش م&دە ز اینکه خانوم م��

حمدهللا البته ال...هیچ تماd نتو9سته �ا خانوادە اش برقرار کنه مجبور شدە خودش Rاشه برە
همشون سالم و سالمت بودن و فهم&دە که اون روز خانوادە اش خارج از شهر بودن و 

* نم&دادە زار و 3ک جور ه...�ه هر حال ��م اینم 3_ از مشeالت راە دورە د3گه...م�wا3الشونم آن+	
...نگراG* هم برای خانوادە هست هم برای این دا9شجوها

ی&د اون لحظه دلش م&خواست ]له اش و که �ه تا...وسط حرفای سپهرن&ا ن;اهش �ه ل&ا افتاد
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* م4شد از جا �کنه م کردە بودوo شا9س آورد �ا این درو¥* که � ه...حرفای سپهرن&ا �اال Rای+� ...

- �ە داشته  * اشن برای ادامه ما �ا دا9شجوهاFG که از راە دور م&ان 3ه ]م ب4ش�	 راە م&ا3م که انگ��
�	 هم قول م&دە از این �ه �...تحص&لشون عد � تو هم ای��ار �ه خاطر من گذشت کن خانوم م��

...همه ]السات حاk *gشه

م گOxه م&کنم ل&ا ب¹ن4شو �ه صورت نما ·� �ا دستمال Rا® کرد که 3ع
* مثً� از شدت ناراح
	 دار 
فتدر تای&د حرفای دک�	 گ...درحال&که م&دو9ست ماG* نمیتونه رو حرف سپهرن&ا حر�* بزنه :

- �اش&د میتون&د رو قوالی من حساب کن&د...�له استاد قول م&دم * مطم+³ ...

وo ...4شدلحظه �ه لحظه داشت از این دخ�	 و متل°اش و نما ·� که راە انداخته بود کفری تر م
...خب اونم آد< نبود که از 3ه دا9شجو رکب �خورە

-  * کت ک+* ���	 میتونن از هفته د3گه تو ]الس  ان غی�ت هاشون...خانوم م�� Xبرای ج� oا3د  و�
* و درwارە اش برا ی �چه ها برای هفته د3گه 3ه تحقیق جامع از 3_ از م�احث کتاب آمادە ک+*

 * ...صح�ت ک+*

�سش  تو 3ه هفته 3ه تحقیق جامع �ا کنفرا9س؟؟؟محال بود از ...ل&ا �ه معنای واقD وا رفت
...بwx&اد

؟؟؟قبول م&کن&د؟؟؟- 	� tu م&گ&د خانوم م��

رد3د �ا صدای سپهرن&ا حواسش جمع شد و درحال&که تو وجودش ترد3د داشت وo نذاشت این ت
وزی م&داد م...�ه ن;اهش راە پ&دا کنه ە �ه چشمای پر از آرامش ماG* که ن�Oد پ�� صمم و قاطع خ��

:گفت

- �اش&د از �سش برم&ام...تمام سD ام و م&کنم...چشم استاد * مطم+³ ...

...حتما همینطورە که م&گ&د-

***

ە که یهو ما * ماG* تو مس�� برگشت بود و م&خواست از خ&ابون رد شه برە اونور تا�· �گ�� ش+�
ە موند و منتظر موند تا ل&ا سوار ش از این ...هجلوی Rاش وا ستاد و �دون حرف �ه روwه روش خ��

شون 3_ بود و حاال که اون م&خواست برسون=ش مرض ندا...ناز کردنا خوشش نمیومد شت مس��
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* تا�· 3ا پول خxج کنه ...که ب&خودی وقت �ذارە برای گرف+	

3ه متل¬  3ه حرف و حد3ث 3ا حداقل...سوار شد درحال&که آمادە بود تا هر لحظه 3ه داد و ب&داد
کوت تو س...وo هیچ حر�* نزد...کوچ&ک ازش kشنوە �ه خاطر شeای
	 که ازش پ4ش سپهرن&ا کرد

 م&کرد و ل&ا �ا اینکه 3ه ]م مشکوک شدە بود بهش وo این سکوت
¤

Jوآرامش و  مطلق داشت رانند
...ترجیح م&داد �ه اینکه 3ه جنجاo مثل دیروز بی�شون ا3جاد kشه

ی م&کرد و ل&ا ماG* داشت �ه خاطر تال�* �ا آیندە اش �از ...البته از نظر خودش ]ار اش=�ا£ نکردە
مندە و �ش&مون �اشه...هم از حق خودش دفاع کرد ��ی نبود که �خواد �ه خاطرش  * �س چ�� ...

* و کش&د کنار و � و ته خ&ابون و برای پ&دا کردن 3ه جا Rارک  وسطای مس�� بودن که ماG* ماش+�
د که هیچ جاFG پ&دا نم4شه بتونه دو د * * و برانداز کرد و زOر لب مدام �ا خودش غر م�� ق&قه ماش+�

�ذارە...

* گفت :ل&ا خسته از این عقب جلو کردنای ماش+�

tu م&خوای؟؟؟-

- م که...م&خوام برم از داروخونه استامینوفن �گ�� &دا نم4شه3ه دونه جا Rار]م پ...�م دارە می�	 ...

ل&ا که هم د شب درست نخواب&دە بود هم امروز خ&h انرژی مÄف کردە بود فقط دلش 
* گفت احت کنه برای هم+� :م&خواست زودتر 3ه جاFG برسه که بتونه اس�	

-  *
م...نم&خواد Rارک ک م م&گ�� من م�� ...

ە شد تو صور�ش * شه هدفش فقط ]مک و ن4ت د3گه ا...ماG* 3ه ]م خ�� ی ان;ار م&خواست مطم+³
...ندارە

- م ؟؟؟نم&خوای نم&گ�� *
خودت 3ه جا Rارک کن برو �گ�� ...چرا اینجوری ن;اە م&ک ...

:XG حرف ک&ف پولش و از جی�ش درآورد و خواست پول قرص و �ه ل&ا �دە که ل&ا گفت

- دارم خودم...نم&خواد پول �دی ...

ش و 3ه دونه هزاری داد دس=...وo ماG* ک&ف ل&ا رو از دس=ش گرفت و انداخت روصندo عقب
:گفت

- دوwله وا ستادم...زود ب&ا تا اف� نیومدە ...
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نتظر 3ه ورق قرص استامینوفن خOxد و م...ل&ا �ه ناچار هزاری و گرفت و رفت سمت داروخونه
�ق&ه پولش شد که فروشندە گفت:

- �ق&ه اشو چسب زخم �دم؟؟؟...خانوم ب�خش&د خورد ندارم

- هرtu م&دی �دە...�دە خانوم ...

ون * ن;اهش همون لحظه تو جای خاo  ماش...استامینوفن و چسب زخمارو برداشت و رفت ب�� �+
فت کجا رفت؟؟؟�ا فکر اینکه شا3د اف� اومدە و مجبور شدە حرکت کنه ر ...ماG* ثا�ت موند

 تو چشم بود د
²
* ماG* که �ا اون رنگ ج&غش شد3دا 3دە جلوتر وo تا چشم ]ار م&کرد ماش+�

...نم4شد

م4شد  د3گه از جواب داد9ش ناام&د ...گوش4ش و از ج&ب مانتوش درآورد و شمارە ماG* رو گرفت
:که صداش توگو�d پ&چ&د

�له؟؟؟-

؟؟؟- FGکجا *Gما

شما؟؟؟-

�عÆ* وقتا رفتارش خارج از حد تحمل م4شد...دندوناشو محeم بهم فشار داد ...

-  *G؟؟؟...ل&ام ما 	
کجا گذاش
	 رف

- مندە 3ه ]اری پ4ش اومد مجبور شدم برم ��؟؟؟ FGست و تو برو خونه منم ]ارام و را...عه تو
...ر.ست م&کنم م&ام

- &فم و فکر کردی نفهم&دم �ازی جد3دته؟؟؟هرجا هس
	 وا ستا من ب&ام ک...مسخرە �ازی درن&ار
س Xعد هر ق���عد هرجا خواس
	 برو...پوووووف...از تو ماش¹نت بردارم  ...

...د3گه افتادم تو ات�wان نمیتونم برگردم-

* ندارم- ؟؟؟من پول کرا3ه ماش+� tu *
...3ع

- ی �ل&ط ات�wوس �گ�� *Gق&ه پول اون قرص میتو�]اری ...�اشتا � خ&ابونمونم م&ارە نگران ن...�ا 
نداری؟؟؟

�دون حرف گو�d و قطع کر  	
د3گه ...دن;اە ل&ا �ه چسب زخماFG که جای �ق&ه پول گرفت بود وق
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* رس&د درwارە حرف د ش�ش که گفت دن�ال 3ه � ...رفتاراشو از حد گذروندە بود گر< �ه 3ق+�
ی �چ;انه �ا هدف ازدواج این ادا اصوال...وگرنه هیچ آدم عاقh...م&گشت که �ه ل&ا پ4شنهاد داد

...رو درنم&ارە

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

 که ناخواسته بی�شون شeل گرفته بود و هم از اینکه حس م
¤

&کرد ]الفه بود هم از این جن_
...رقی�ش قوی ترە

« ه Rامو تو خدا �;م tu ]ارت کنه؟؟؟حاال 3ع
* من �ا3د تا اون خراب شدە ات پ&ادە برم؟؟؟د3گ
مال  آقا اصً� مگه آخOxن حرکت...خونه ات نم&ذارم وگرنه خوب م&دو9ستم �اهات tu ]ار کنم

�دم؟؟؟اوە  اون نبود �ا اون تحقیق و کنفرا9· که جلوی سپهرن&ا خواست برای هفته د3گه انجام
 ...حاال اونو چ&eار کنم؟؟؟خدا3ا خودت هوامو داشته �اش...اوە

¤
و XG  نذار پ4ش این کوە سن_

�عÆ* بندە هات...وo خودمون&ما خدا جونم...احساس و XG رحم ]م ب&ارم... Xن از از دور دل می�
�X خدا ص...پووووووف...وo حاال...تا وق
	 9شناخته بودمش خداFG خ&h خوب بود...جلو زهرە

�دە �ه اون بندە خداFG که قرارە �عد از من وارد زندگ4ش kشه...»

***

فت ار وای Rاهاش �ا اینکه هر چند دق&قه 3ه �...درست 3ک ساعت و ن&م بود که داشت پ&ادە م��
احت م&کرد د3گه داشت م4شکست درد شد3دی تو ساق و مچ Rاش حس ...م4ستاد و اس�	

از همه اینا ...کفشاشم خ&h مناسب پ&ادە روی نبود و چندجای Rاشو زدە بود...م&کرد
wان قل�ش بود که از شدت فشار و حرص و عص�ان4ت داشت تندتر و تندتر م4شد و ...�دتر *g 

...نفسش که تنگ تر و تنگ تر

�ه خ&ابون اصل4شون رس&دە بود که گوش4ش زنگ خورد 
²
ن;ا£ �ه صفحه اش ...د3گه تقOx�ا

و خودشو �ه ا ست;اە ات�wوd که نزد3کش بود رسوند و همونطور که ر ...غزل بود...انداخت
...صندo می�شست جواب داد
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�له؟؟؟-

...سالم ل&ا-

...سالم-

؟؟؟- XGخو

مهمه برای تو؟؟؟-

...ل&ا تو رو خدا اینطوری حرف نزن �اهام قل�م م4شکنه-

-  *uم برات...آ م �ه ب�خش&دا وo از وق
	 Rا...چقدر ناراحت شدم که قل�ت م4شکنه...نازی �م��
ی �از شدە د3گه 3اد گرفتم برای ک· دل سوزی نکنم ...]الن�	

-  حق داری
¤

_� tuه خدا هر�ه هر تقص�� من االغه که زود گول م&خورم و دلم واس...حق داری 
ه آبروم �ه خدا انقدری که �ه خاطر تو ناراحتم �ه خاطر خودم ک...نرە خر و ننه قمری م4سوزە

...پ4ش عمه و �� عمه ام رفت ناراحت ن4ستم

...د ش�م گفتم د3گه �ش&مون4ت فا3دە ای ندارە-

* د3گه ای زنگ زدە بود خ&h برای �خش&دە شد9ش اgار نکرد و �ا ل حن آروم غزل که برای چ��
:تری پرس&د

- ؟؟؟J اومد دن�الت؟؟؟...م&;م 	
د شب کجا رف

دل&h دارە توضیح �دم؟؟؟-

...من دوست صم&میتم ل&ا-

-  	
ا رو که �ه منم رwط داشت �ا3د بهم م&گف * اFG  وo حاال ...ا}ه صم&µ بودی خ&h از چ�� * من چ��
...رو نم&;م که �ه تو رÎw ندارە

- هرچقدر دوست داری ت&که بنداز شا3د 3ه ]م آروم �d بهت حق م&دم...�اشه ...

فقط زنگ زدی که بهم حق �دی؟؟؟-

- ە راس=ش...نه * &داد عمه ام انقدر داد و ب...د شب من اینجا 3ه جنجال داشتم...اممممم...نه چ��
رای ب...ن&م ساعته مرخص شدە برگش=&م خونه...کرد و خودشو زد که ]ارش �ه ب&مارستان کش&د
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* نتو9ستم ب&ام دا9ش;اە ...هم+�

* گفت :خوب م&دو9ست همه اینا مقدمه چی�&ه برای حرف اصل4ش واسه هم+�

...غزل حرفتو بزن-

-  کنم و �عد از مخالفت من حالش �د 
¤

Jعمه ام این بود که برم پ4ششون زند hحرف اص 
ن اون بندە خدا دارە �ه خاطر م...وo وق
	 رو تخت ب&مارستان د3دمش دلم سوخت...وo...شد

نه و م&خواد من انقدر تو درد� ن&فتم * براشون  وo من راە �ه راە...خودشو �ه آب و آت4ش م��
* ...درد� درست م&کنم  کنم...برم...تصم&م گرفتم که...واسه هم+�

¤
Jعمه ...برم پ4ششون زند

م&خواد خونه رو �س �دە...هم ...

وwارە نم&دو9ست چرا ته دلش ام&د داشت غزل د...�ا اینکه فکرش و م&کرد وo خ&h ناراحت شد
�گردن و دوتاFG 3ه جای د3گه رو پ&دا ک...برگردە و حاال نه اینکه تو اون خونه oو * �ه ...+* oو

ه&چکس خونه اجارە نم&داد...خاطر دو سه ماە ...

- �ه عمه م&;م �ا صاح�خونه صح�ت کنه �گه که سه ماە د3گه خاo ...ناراحت ن�اش
�عد از تموم شدن ترم و امتحانا...م&کن&م *
تا اون موقع تو میتوG* ...3ع ...

- اآلن ...پول پ4ش اون خونه رو عمه تو دادە...من وق
	 اونجا بودم که خودتم بودی...الزم ن4ست
...من نمیتونم زOر دین عمه ات �اشم اونم فقط �ه خواهش تو

...اینجوری ن4ست ل&ا عمه خودشم-

- م وسا3لمو جمع م&کنم...گفتم نه غزل * امروز م�� وم ]ل&دم م&دم خان...�ه عمه ات �گو هم+�
 *
هروقت خواست میتونه خونه رو تح�Oل �دە...موم ...

�س تو کجا < موG* ل&ا؟؟؟اینجا که ک· و نداری؟؟؟-

�االخرە پ&دا م4شه- FG3ه جا...

- رس م&خون&م این دو سه ماهم �ا هم د...�اورکن عمه اصً� از این اخالقا ندارە...ب&ا اینجا پ4ش من
ی شهرتون �عدش د3گه م��...

-  تا همینجاشم تو و ...وo ترجیح م&دم خودم 3ه فکری �ه حال مشeلم کنم...ممنون از لطفت
از طرف من ازشون �شکر کن...عمه ات خ&h در حقم لطف کرد3د ...

...ل&ا-
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- فعً� خدافظ...دیرم شدە غزل ...

له گو�d و قطع کرد فقط �ه خاطر اینکه نم&خواست غزل صدای هق هق گOxه اشو که �الفاص
ینجوری 3ه دلش م&گفت زنگ بزنه �ه �ا�اش و �گه ا...�عد از قطع کردن تماس �لند شد و kشنوە

�د �ا�اش تو این جور مسائل که البته ب4ش�	  
²
�ه خاطر نگراG*  آالخون واالخون شدە وo رفتار 9سyتا

ش بود مرددش م&کرد �اعث م4شد ل&ا نتونه...�ا�اش فکر منp* ای داشت...برای دخ�	 * خ&h  هم+�
رای از ]اە کوە �ا�اش مثال �ارزی بود ب...از اتفاقات و مسائh رو که براش اتفاق م&فتاد و بهش �گه

 * �ع&د نبود ا}ه �فهمه ل&ا اینجا جاFG و ندارە برای موندن زورش کنه که...ساخ+	 	
�ا3د ق&د این  ح
نم فقط منتظر از اول �ا ادامه تحص&لش تا فوق موافق نبود و اآل ...ترم آخر و بزG* و برگردی خونه

...3ه اشارە و اتفاق کوچ&ک بود که �Oــــع �گه د3دی گفتم اینجوری م4شه

�ا3د ا}ه خوشyینانه ن;اە م&کرد که مثً� مادرش �ا�اش و را�* کنه که 3ه جای د3گه رو ا * جارە ک+*
ا3ط �ا�ای �از9شسته اش از کجا �...3ه پوo برای پول پ4ش جور م&کردن ��ا3د م&اورد تا وo تو این 

اە خونه اجارە هم پول پ4ش و �دە هم پول ]امل اجارە روتازە ا}ه 3_ و پ&دا م&کردن که برای سه م
�دە...

� م&کرد *Gا3د جدی جدی این مدت و پ4ش ما��ا این جنگ و جداo ک...ان;ار د3گه  oه از و
3ه ]م عذاب آور بود براش تحمل کرد9ش زOر 3ه ...د شب بی�شون ا3جاد شدە بود

چه جوری میتو9ست �ه 3ه �� مجرد که تازە یواش یواش داشت م&فهم&د ...�عدشم...سقف
اعتماد  هیچ شناخ
	 از شخصی=ش ندارە و هرلحظه ممکنه 3ه ]ار غ�� ق�ل پ4ش بی
* انجام �دە

کنه؟؟؟

 م&کردن...3اد دوس=ش بهارە افتاد
¤

Jا خانوادە اش همینجا زند�}ه ازش شا3د �د نم4شد ا ...اون 
وo شا3د میتو9ست 3ه هفته مهمو9ش ...نم&خواست تا آخر ترم پ4شش �مونه...]مک م&گرفت

ال بود تو خونه ماG* مح...حداقل تا وق
	 این تحقیق و کنفرا9س لعن
	 رو تموم م&کرد...�اشه
...بتونه فکرش و متمرکز کنه

4ش شمارە اشو گرفت و خدا خدا کرد که برخورد �دی 9شون ندە که خ&h زود صداش تو گوش
:پ&چ&د

...سالم ل&ا جون-

؟؟؟- XGزم خوOÇسالم ع
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- dعد از ]الس سا¥ ند3دمت د3گه...مر� ...تو چطوری؟؟؟چرا یهو غی�ت زد؟؟؟
²
گفتم حتما

...حالت خوش ن4ست مزاحمت 9شدم

- µکه مراح Èًزم اوOÇعدشم چرا حالم خوش ن�اشه؟؟؟...نه ع�

�ه خاطر رفتار اون سا¥ از دماغ ف&ل افتادە د3گه-...

ون افتادن ماG* از دماغ ف&ل بود ...ل�خندی که رو ل�ش 9شست از تصور لحظه ب��

- اطت اونم وس...رفتم پ4ش سپهرن&ا براش توضیح دادم دل&ل غیyتامو...نه �ا�ا اون که حل شد
�ازم زهرشو رOخت...کرد پ4ش سا¥ oا3د تا هفته د3گه 3ه تحقیق جامع ته&ه ک...و�نم و گفت 

ان شه...درwارە اش کنفرا9س �دم Xتام ج�yتا غی ...

- ؟؟؟...ای �ا�ا عجب آدم&ه *
تو 3ه هفته وقت م&ک

م- ...راس=ش زنگ زدم 3ه ]م ازت ]مک �گ��

جانم چه ]م_؟؟؟-

- �ت غزلم این 3ه هفته رو رفته اونجا که ازش مراق...3ع
* عمه غزل مOxض شدە...غزل...اممم
ونه هم اینکه از تنهاFG تو خ...م&خواستم �;م م4شه من این 3ه هفته رو ب&ام پ4ش تو...کنه

سم ن=ت استفادە کنم...می�	 هم اینکه ا}ه اشeاo ندارە برای این تحقیق از این�	 ...

- Oم م&ا3م...آرە عOÇزدلم  خوشحالم م4شم �ا هم م��
²
و منم میتونم ت...چرا نم4شه؟؟؟اتفاقا

Oم آخه اونم...تحق&قت ]مکت کنم عمران  شا3دم بتون&م از کتا�ا و جزوە های داداشم ]مک �گ��
...خوندە

- ان م&کنم برات...دس=ت درد نکنه بهارە جون Xج� ...

- امروز م&ای؟؟؟...خواهش م&کنم

- ا}ه اشeال ندارە فردا از دا9ش;اە �اهم برگرد3م...نه امروز فکر نکنم د3گه برسم ...

- 	
...نه چه اشeاo دارە هرجور خودت راح

-  ا}رم را�* نبودن خواهش م&کنم ازت که XG ...قض&ه رو �ه مامان و �ا�ات �گو...فقط بهارە
...رودرواd بهم �گو که

- ت راحت �ا اینکه م&دونم نظرشون چ&ه وo برای اینکه خ&ال...من که تعارف ندارم...�اشه �ا�ا
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�اشه بهشون م&;م و بهت خ�X م&دم...

- سالم برسون...�ازم ممنون ...

- خدافظ...سالمت �ا�d عOÇزم ...

 تصم&م خوXG بود...گو�d و قطع کرد و نفس راح
	 کش&د
²
ی �...مطمئنا * ه ماG* وo ن�ا3د فعً� چ��

س&د XG منطق �ازی درw&ارە و مثل د شب �خواد در و روش قفل کنه...م&گفت ش این نهای=...می�	
...بود که فردا از خونه بهارە �ا 3ه اس ام اس � و ته قض&ه رو هم م&اورد

 *Gج مانند خونه ماxه ساختمون ب�3فون جلوی آ...�االخرە �عد از دو ساعت پ&ادە روی رس&د 
هرچند 3ع
* هنوز ]ارش تموم 9شدە بود؟؟؟...وا ستاد و زنگ ط�قه ب4ستم و زد وo جواب نداد

* ماG* نبود اصً� برن...�ع&د م&دو9ست اصً� ]اری وجود داشته �اشه م&گشت ا}ه ک&فش تو ماش+�
فت خونه بهارە فت وسا3لشو از خونه غزل جمع م&کرد و �عد م�� o ان;ار و...اینجا و مستق&م م��

...اونم فهم&دە بود ل&ا فعً� محتاجشه که اینجوری داشت �ازی درم&اورد

لش د...�ا اینکه ام&دی �ه جواب دادن گوش4شم نداشت وo شمارە اشو گرفت که د3د خاموشه
ن کوچه حاال �ا3د چ&eار م&کرد � ظهر تو ای...م&خواست همونجا �ش و محeم �ک�wه �ه دیوار

...خلوت

سD کرد ...درفت �شت در وا ستاد و از ال�ه الی خطاFG که رو در بود و توی خونه رو 9شون م&دا
�از م4شد بyینه XGه ال� آقا لط&ف نگه�ان ساختمونم نبو ...اونطرف در ش4شه ای رو که 

²
د و حتما

نهبرای ناهار رفته بود وگرنه حداقل �ه اون م&گفت درو �از کنه تا برە تو الk XGش¹ ...

 و اعصاXG داغون همونجا رو تک Rله جلوی ساختمون 9شست
¤

مه ]اش میتو9ست �فه...�ا ]الف_
ملع�ه  چرا ل&ا رو کردە بود وس&له �گر< و ...تو ]له این مرد مغرور گند اخالق tu م&گذرە

* اآلن داشت همه چه ارچوب دس=ش؟؟؟این چه رو�d بود برای آشناFG ق�ل از ازدواج؟؟؟از هم+�
د Xمی� * ا< و که هرک· 9س�ت �ه طرف مقا�لش داشت از ب+� گه د3...شخص4ت و رفتاری و اح�	

ه شدە بود�ه اندازە ]ا�* امروز خست...ح
	 انرژی و حوصله ای برای تال�* این ]ار ماG* نداشت ...

�* ماG* جلوی ساختمون Rارک شد و �عد از ن&م ن;ا£  �االخرە �عد از دە د3قه ماش+� XG ا�ه ل&ا که 
* و قفل م&کنه �لند شد ...تفاوG	 بهش زل زدە بود پ&ادە شد رفت  ل&ا که د3د دارە در ماش+�

...طرفش
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- ک&فم تو ماش¹نته...�از کن درو ...

داشت  ماG* خودش و برای ش�&دن جیغ و داد و دری وری آمادە کردە بود وo ل&ا خ&h عادی
قفل و �از کرد و خودش ک&ف ل&ا رو از صندo عقب ...برخورد م&کرد �ا این قض&ه

* و دور زد و ک&ف و داد دس=ش...برداشت ماش+� ...

- دی نگه�ان میومد در و  * * و م�� �از  خ&h وقته اومدی؟؟؟چرا نرف
	 تو؟؟؟زنگ اول از Rای+�
...م&کرد

* و چسب  ل&ا �دون اینکه زحمت جواب �ه خودش �دە از تو ج&ب مانتوش ورق استامینوف+�
 *Gزخمارو درآورد و گرفت سمت ما...

�ه ج 
²
* تکون نداد چون ن;اهش مات چسب زخماFG بود که مطمئنا ای ماG* دس=شو برای گرف+	

مه راە و اینه...3ع
* ...همون �ق&ه پوo که ماG* گفت �اهاش �ل&ط ات�wوس �گ�� ...�ق&ه پول گرفته
تا اینجا پ&ادە اومدە؟؟؟

!!!پ&ادە اومدی تا اینجا؟؟؟-

 قرص و چسب زخم
¤

ارو پرت ل&ا که هیچ تماh3 برای هم ]الم شدن �ا ماG* نداشت �ا XG حوصل¿
* و XG هیچ حرف د3گه ای راە افتاد که برە خونه غزل درحال&که م عدە اش کرد رو ]اپوت ماش+�

 سوراخ م4شد
¤

صدای قدم های ماG* و از �شت �ش ش�&د...داشت از گشن_ ...

ی؟؟؟- کجا م��

�ه شما رÎw ندارە-...

�ا کش&دە شدن بند ک&فش توسط ماG* مجبور شد وا سته...

- �چه �ازی د ش�ت و تکرار نکن...�فهµ فعً� من هwxار �ا3د اون ص&غه نامه رو 3ادآوری کنم که 
ت �ه من رwط دارە؟؟؟ * همه چ��

- دارم  جاFG ]ار ...نه قصدم �چه �ازی و لج�ازOه...من اآلن نه حوصله �حث و دارم نه توا9ش و
* و براتون توضیح �دم...�ا3د برم لزو< هم نمیyینم همه چ�� ...

 چهرە ل&ا
¤

 و ]الف_
¤

�ا د3دن خست_ *Gش&مون شد و...ما�o فکرشم شا3د فقط 3ه ]م از این ]ارش 
...نم&کرد که ح
	 پول خOxد �ل&طم نداشته �اشه

- ب&ا سوار شو برسونمت هرجا م&خوای بری...خ&له خب نگو ]ارت چ&ه ...
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...پوزخندی رو لب ل&ا 9شست

- �ه اندازە ]ا�* لذت بردم از همراهیتون...ممنون ...

...روشو گرفت تا برە که دوwارە صداشو ش�&د

- وای حر� بودم از دس=ت که صاف رف
	 پ4ش سپهرن&ا �دون اینکه ح
	 3ه �ار از خودم �خ
؟؟؟...فکر نم&کردم �ق&ه پول قرص و بهت ندە...�عدشم...کوتاە ب&ام 	
چرا Rای تلفن نگف

 توان حرف زدن 3ا توضیح دادن نداشت
²
ا �عت قدم هاشو ب4ش�	 کرد و ت...ل&ا د3گه واقعا

لش همونجا 3ه آژا9س گرفت و آدرس خونه غزل و داد در حال&که 3ه ]م ته د...�خ&ابون رفت
مندە و �ش&مون حس ���ار لحن ماG* و 3ه ]م  * فت از اینکه برای اول+� ان;ار ...کرد  ق&h وhO م��

ا£ هرچند هنوز انقدر غرور داشت که لب �ه معذرت خو ...اونم �لد بود متاسف kشه از ]ارش
�از نکنه...

 	Gشارk ش�همون  داشت �ا ]ل&د در ساختمون و �از م&کرد که همون موقع در �از شد و �شت 
ون انداخت  ن;اە �دی �ه ل&ا ...همسا3ه ای که نقش زOادی تو آبرورOزی دیروزشون داشت اومد ب��

* ابروهاش 9شسته بود گفت :و �ا اخµ که ب+�

آزادت کردن؟؟؟-

شته&eلش ]امً� جلوی در و گرفته بود وگرنه اصً� رغب
	 برای هم ]الم شدن �اهاش ندا ...

 بOxد کنار م&خوام برم تو-
²
...لطفا

- ؟؟؟که فردا �س فردا 3ه گند د3گه �اال ب&اد آرە؟؟؟همون روز �ه صاح� *Gمو�خونه اتون اومدی 
چه  حاال خودشم ]اسه...گوش نکرد...گفتم که دخ�	 دا9شجو اینجا راە ندە درد� درست م4شه

 امروز فرداس که...ا}ه اومدی �موG* ب&خودی وقتت و هدر ندە...کنم چه کنم دس=ش گرفته
...عذرتونو �خواد و �گه تخل&ه کن&د

:]الفه از روز پر از مشغله فکx.ش گفت

-  خودتون �اشه
¤

Jتون تو زند�ک انقدرم تو خونه این و اون � ...آقای kشارG	 لطف کن&د 
شما که ح
	 مدیر ساختمونم ...این قض&ه فقط �ه خودمون رwط دارە و صاح�خونه...نکش&د

 	
...ن4س
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- م �س فردا حواس...دخ�	 محصل که دارم...�� عزب که دارم تو این خونه...ن4ستم که ن4ستم
م&اد  ن�اشه تو و اون دوستای معلوم الحال تر از خودت از راە �درشون کن&د صاح�خونه ات

جواب م&دە؟؟؟

�� الوا�ش که چند �ار جلوی راە خودش و غزل و گرفته بود ...خون داشت خو9شو م&خورد 
�ا ا * ش که التماس م&کرد بهشون �ا�اش و را�* ک+*  م&خواست از راە �در شه؟؟؟3ا دخ�	

¤
Jونا زند
کنه و اونا قبول نکردن؟؟؟

- ام خودتون و نگه دارOد  اح�	
²
 و لطف مدینه خانوم...لطفا

¤
تو این  �ه حرمت این دوسال همسا3_

...مدته که ه&|t بهتون نم&;م وگرنه

؟؟؟- tu وگرنه

- *  ازتون شeا3ت م&ک+*
¤

Jزی تو محل زندOا و آبرور ن �ه جرم تهمت و اف�	 ...وگرنه م��

ش این چه جوری از اینجا � درآورد؟؟؟3ع
* تعقی�...ل&ا �ا ش�&دن صدای ماG* ما�ش برد
دروغ  کردە؟؟؟3ع
* حرفای kشارG	 و ش�&دە؟؟؟�ا اینکه �تا� حرفای این همسا3ه عالفشون

...بود وo ح
	 روش نم4شد برگردە و تو چشمای ماG* ن;اە کنه

ە شد �اال اومد و �ه شخÆ که �شت � ل&ا بود خ�� 	Gشارk این دور و این جوون و تا حاال ...ن;اە 
...بر ند3دە بود

؟؟؟- *
اس که م&خوای شeا3ت ک شما از کجا م&دوG* تهمت و اف�	

-  و خونه و خونوادە اشه ندونم �س ال�د شما م
¤

Jم تو زند�&دوG* ا}ه م
* که نامزدشم و  ...

د3دە فا�تور ا}ه از این موض�ع که تا حاال این �� و این دور و بر ن...ن;اە kشارG	 پر از شک شد
ی kشارG	 ل&ا که شک واز چشما...رفتار ل&ا هم اصً� 9شون نم&داد که این مرد نامزدشه...م&گرفت

ین بر خالف م&لش و فقط برای تموم کردن این جOxان و خالص شدن از این خونه و ا...خوند
:محل چرخ&د سمت ماG* و گفت

* من �Oــــع وسا3لم و جمع م&کنم م&ام- * تو ماش+� ...ماG* جان شما kش+�

�ا تاخ�� از kشارG	 جدا شد و زل زد �ه ل&ا �ا ن;ا£ که شا3د هزارتا ح *Gرف توش بودن;اە ما ...

]مک نم&خوای؟؟؟-

- زود جمع م&کنم م&ام...وسا3لم زOاد ن4ست...نه ...
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�االخرە مجبور شد از � راە ل&ا کنار برە و ل&ا هم �Oــــع رفت �اال 	Gشارk...اشت تو ده�ش قل�ش د
د * �ار بود که انقدر از حضور ماG* خوشحال شد...م�� * قع که kشارG	 اون مو ...از دیروز تا حاال اول+�

�ه ح 	
رف ل&ا و د3د ح�ت خورد که چرا �اهاش نیومدە وo حاال خوشحال بود ح
	 ا}ه اهمی
 ح
	 ا}ه �ه قول خودش فقط �ه خاطر حفظ آبروی خودش و ...ندادە بود و تعقی�ش کردە بود

...ن&فتاد9ش تو درد� بود

ا وسا3لش خالصه م4شد تو چند دست ل�اس و 3ه �ی کتاب و جزوە که همه رو تو 3ه سا® ج
.شون از اهو ...داد * tم&ل شدن وسا3ل آش�eخونه داشت که برای ت * tاز چندتا وس&له هم تو آش�

الFG وo د3گه ن&ازی بهشون نداشت و گذاشت غزل �ا �ق&ه وسا3ل این خونه 3ه �...آوردە بود
�شون ب&ارە...

 کردە بود و روزای خوب و خاطرات خو 
¤

Jه خونه ای که دو سال توش زند� h[ ادی 3ه ن;اەOب ز
ون ه ها که ]ل&د خونه اشون و داد �ه خانم موم
* 3_ از همسا3...ازش داشت انداخت و رفت ب��

* و ازش خواست هروقت غزل 3ا عمه اش ا �ا هم رفت و آمد داش+	 h[ ومدن این 3ه زن تنها بود و
* خ&h...]ل&د و بهش �دە * این دخ�	 مهwxون و نازن+� ناراحت شد  خانم موم
* هم �ا اینکه از رف+	

...وo اونم را�* نبود �ا این حرف و حدیثا �ازم اینجا �مونن و اذ3ت شن

* ماG* 9شسته بود �دون اینکه �خواد �ه خودش زحمت �شکر کر  دن �ه �ازم تو سکوت توی ماش+�
ن ]ارو دردی که هنوز تو ساق و مچ Rاهاش حس م&کرد اجازە ای...خاطر حضور �ه موقع اش و �دە

�فهمه از خ...بهش نم&داد *Gدون اینکه ما�* امروز  ونه اش داشت دن�ال 3ه را£ م&گشت تا هم+�
ە و هم اینکه هنوز ن...وo نم4شد...برە پ4ش بهارە م&دو9ست هم �ه بهارە گفته بود از فردا م��

ک=ش چه جورOه ��ف...ساعت ]اری ماG* تو  * م�� * و شا3د از اوناFG بود که هرموقع م&خواس+	 	+
* م4شد از چند ساعت نبودش تا یهو مثل امروز � نرسه که �خ...میومدن واد �ا3د اول مطم+³

...تعقی�ش کنه

* جلوی 3ه فست فود ن;اهش و دوخت �ه ماG* و گفت �ا توقف ماش+�:

اینجا چرا وا ستادی؟؟؟-

- و بOxم پ&ادە ش...�ه خاطر تعق&ب و گOxز جنا�عاo منم هنوز ناهار نخوردم...ساعت سه و ن&مه
کت ]ار دارم ���خورOم �عدش �ا3د برم  * ...3ه چ��

ش �س م&خواست برە ومیتو9ست از نبود...�ا این حرف چشماش برق زد و �دون حرف پ&ادە شد
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...استفادە کنه

*

�لند شد غذا رو سفارش دادە بودن و منتظر بودن آمادە شه که گو�d ماG* زنگ خورد و از � م * ��
بهارە بود...همون لحظه صدای اس ام اس گو�d خودشم �لند شد...و رفت که جواب �دە ...

« * ...ل&ا سالم جف=شون تا�&د کردن که بهت �;م از امشب ...�ه مامان و �ا�ام گفتم...بب+�
؟؟؟...ب&ای *Gمو�d واسه tu امشب و اونجا  ا}ه از تنهاFG می�	 »

...از شادی لب زxO.شو �ه دندون گرفت ناخودآ¼اە برنامه هاش داشت جور م4شد

« سم مزاحم �اشم 3ه روزم 3ه روزە...آخه می�	 ...»

« ؟؟؟مامان که م4شناس=ت...چرت نگو دخ�	  	
�ا�ا هم...تا گفتم ]h خوشحال شد...چه مزاحم 
�اش * �ا�ا ب&ام دن�ا...اصً� از این اخالقا ندارە مطم+³ * لت؟؟؟ا}ه سختته م&خوای �ا ماش+� »

« �خش&دو �ازم ب...تا 3_ دو ساعت د3گه خودم م&ام...3ه ]م ]ار دارم...نه عOÇزم دس=ت درد نکنه
«...ممنون

« �س منتظرتم فع�ً ...د3گه تعارف معارف نکن �ا من خوشم نم&اد...خواهش ...»

هرە �ا اومدن ماG* گوش4ش و �ه داخل ک&فش انداخت سD کرد شادی زOر پوست4ش خ&h تو چ
صداشو ش�&د که گفت...اش نمود پ&دا نکنه :

...برم دستامو kشورم ب&ام-

نفهم&د ...ردنخ&h از رفت�ش نگذشته بود که غذا رو آو ...ل&ا �ی �ه تای&د  تکون داد و ماG* رفت
* از ذه�ش رد شد و چشماش برق زد اها 3ه چ�� * ترد3د  هنوز ...tu شد که ناخودآ¼اە �ا د3دن پی�	

فتداشت �ه خاطر ]م_ که ماG* جلوی kشارG	 در حقش کرد وo 3ه صداFG از درون بهش گ :

« wه زد...ب&خودی دلت 9سوزە *gان ش...اون دوتا Xا این ]ارش ج��وo ...دحاال م&گ&م اون تحقیق 
؟؟؟حال4ش کن که درافتادن �اهات عواقب دارە و ه

¤
ر]اری کنه پ&ادە کشوندت تا خونه رو tu م&_

 *
«...تو سا�ت نم4شی

د عج&ب �ه دلش  * حرفای اون صداFG که تو ضم�� ناخودآ¼اهش داشت �اهاش حرف م��
از  سوز�d که در اثر پ&ادە روی دو ساعته هم تو Rاهاش حس م&کرد هرtu ترد3د بود ...9شست

ای ماG* و کش&د سمت خودش * و 3ه برش برداشت و زOرش ر ...ذه�ش Rا® کرد و تو 3ه حرکت پی�	
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ی 3ه ال3ه فلفل قرمز رOخت 3_ ...ترس&د ا}ه روش بOxزە ماG* متوجه شه و نخورە...قسمت خم��
ا رو برگردوند � جاش * * ]ار و کرد و پی�	 در دس=شوFG  ن;ا£ �ه...درمیون �ا �ق&ه برش ها هم هم+�

 xی ازش ن4ست ای��ار در ظرف فلفل و برداشت و تق Xشد هنوز خ� *  3ک انداخت و وق
	 مطم+³
²
O�ا

�ا G* ای که توش بود  FGه در دس=شو�ە  حساXG  سومش و خاo کرد تو لیوان نوشا�ه اش و خ��
...همش زد

 * �از شد و ل&ا خ&h خو�9دانه مشغول خوردن پی�	 FGدس=ش در دس=شو * اش �ه محض برداش+	
� جاش 9شست و صداش و ش�&د که گفت...شد *Gعد ما�3ه ]م  :

- م له حداقل حرمت فاص...حرمت استاد و دا9شجوFG رو که نگه نم&داری...پنج سال ازت بزرگ�	
وع کن ��...س�&مون و نگه دار �ذار اول من ب&ام �عد غذاتو 

- مندە نم&دو9ستم چقدر ]ارت طول م&کشه ��ردە پ&ادە روی دوساعته هم خسته و گشنه ام ک...
...بود 9شد د3گه تحمل کنم

ارت شد ��م ن;اهش پر از  ��یومدە بود از ان;ار �دش ن...رنگ ن;اە ماG* تغی�� کرد وای��ار �ه جای 
...اینکه ل&ا داشت اقرار م&کرد �ا ]ارش حساXG خسته اش کردە

* ش وزمندانه و موذی د3گه صد در صد از ]اری که کرد مطم+³ د و �ا ب&خ&اo ل&ا �ا د3دن اون ن;اە پ��
�ه خوردن غذاش ادامه داد درحال&که زOرچشµ حواسش �ه ماG* هم بود...

اشو خ&h عادی خورد �دون اینکه هیچ وا��·� �ه تند ش داشته �اشه * &دو9ست نم...برش اول پی�	
ح
	 طعم ...&هاز اوناFG که بهش فلفل نزدە خوردە 3ا ]ً� 9س�ت �ه همه tu انقدر XG تفاوت و سنگ

* ت...تند غذاها س 3ه چ�� �لند شد ناخودآ¼اە از اس�	 hغ�* برش  و دلش فرو دس=ش که برای برداش+	
�ه تال�* �ش درw&ارە ترس&د و ...رOخت *Gعدی که ممکن بود ما�خواست  3ه لحظه از ترس �الی 

 نصف برش تو دهن ماG* ب
²
ود�گه نخورە اون ت&که رو وo د3گه دیر شدە بود چون تقOx�ا ...

 � *Gفه ما�* که �ا ش�&دن صدای چندتا  شو �لند د3گه ]ار از ]ار گذشت و �شو انداخت Rای+�
ر ال�د فک...اون برش و ]امل خوردە بود و حاال داشت نوشته های روی سس و م&خوند...کرد

 برش �عدی هم که �دون فلفل...ل&ا تو دلش فقط داشت بهش م&خند3د...کردە سسش تند بودە
�عدی د3گه نتو9ست طاقت ب&ارە...بود XG مشeل خورد � oور�ش ل&ا ]امً� م&د3د پوست ص...و

...قرمز شدە

�ا 3 oکش&د و � نصف لیوان و 3ه نفس 
²
ه حرکت هرG tu* و از تو لیوان نوشا�ه درآورد و تقOx�ا
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ون و �شت �ش �ه �فه افتاد ه وسط �ف...خوردە بود و تو ده�ش موندە بود و Rاش&د ب��
;اە پر از �ا همون ن...چشمای دو ]اسه خو9ش و �اال آورد و ن;اهش و دوخت �ه خو�9دی ن;اە ل&ا

وزمندانه ن;اهش م &کردخشم 9شون داد که فهم&دە ]ار ]ار اونه که داشت �ا 3ه ل�خند پ�� ...

9 hن;اهشون م&کردن عکس العم * شون دادە ل&ا برای اینکه جلوی ن;اە کنجeاو جماع
	 که داش+	
�اشه �ا نگراG* ظاهری گفت:

...آخ آخ tu شد؟؟؟پOxد تو �لوت؟؟؟ای �ا�ا-

شون و وق
	 رس&د گفت * �ا اشارە از پ4شخدمت خواست ب&اد سمت م��:

لطف م&کن&د 3ه آب معدG* ب&ارOد؟؟؟-

�له چشم-...

 *Gپ4شخدمت رفت و ل&ا چند برگ دستمال ]اغذی از ظرف جدا کرد و گرفت سمت ما...

و قاپ&د و گرفت ماG* درحال&که ح
	 برای ثان&ه ن;اە طوفاG* و آت4ش4ش و از ل&ا نم&گرفت دستماال ر 
د تقOx...جلوی ده�ش * ە تو اون چشمای مش_ که برق ش&طن=ش چشماشو م�� * حال خ��  تو هم+�

²
�ا
...داشت نقشه قتلش و م&کش&د

***

وع شدە بود ��* جلوی...سکوت عج&ب و غOxب ماG* که از تو همون رستوران  در  تا وق
	 ماش+�
 ...البته د3گه این سکوت برای ل&ا عج&ب نبود...خونه متوقف شد ادامه داشت

²
 چون تقOx�ا
!!!فهم&دە بود ماG* ب4ش�	 مرد عمله تا حرف

 ا}ه اون شب تو این خونه < موند ا}ه خوشyینانه �ه قض&ه ن;اە م&کرد و نم
²
&گفت �ش و مطمئنا

ز اون اونم �عد ا!!! از ت�ش جدا م&کنه صد در صد ]ارش وwه ب&مارستان و اتاق عمل م&کشوند
و افتضاu که تو فست فودی راە انداخت و ماG* هم4شه م�ادی آداب و حفظ شخص4ت و آبر 

...اونجوری هدف ن;اە مردم کنجeاو قرار گرفت

:]ل&د خونه رو داد بهش و گفت

...برو �اال منم تا 3_ دو ساعت د3گه برم&گردم-

ت زدە م4شد که چه جوری می تو9ست لح�ش عاری از هر حس خشم و نفرG	 بود و ل&ا از این ح��
ون ل کنه تا حرصش از صداش نزنه ب�� ...انقدر خودش و کن�	
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�اشه خدافظ-...

* شد و ...جف=شون پ&ادە شدن ماG* سا�شو از صندوق عقب داد دس=ش و خودش سوار ماش+�
 فکرشم نم&کرد که ل&ا جای د3گه ای غ�� از خونه اون برای موندن داشته...رفت

²
�اشه  مطمئنا

...وگرنه انقدر راحت �دون اینکه در و روش قفل کنه نم&ذاش=ش و برە

د و در ش4شه ای الXG رو هل داد و �ا د3دن آقالط&ف که �شت پ4شخون 9شسته بود ل�خندی ز 
...رفت طرفش

...سالم خسته ن�اش&د-

- م آقای مهندس خونه ن4س=نا...درموندە ن�اش&د دخ�	 ...

- ا}ه م4شه زنگ بزن&د 3ه آژا9س برام...جاFG ]ار داشت مجبور شد برە...�له م&دونم ...

* تا من زنگ بزنم و ب&اد طول م&کشه- ...چشم شما kش+�

 XGهای ال oه ناچار 9شست رو صند�* نبود که �ه سخ
	 تک...ل&ا  و9ش �دە ا}ه سا�ش انقدر سنگ+�
* آژا9س فت واسه گرف+	 س&د هرلحظه ماG* از راە برسه...مثل ظهر تا � خ&ابون م�� می�	 ...

:صدای آقالط&ف و ش�&د که گفت

- م م&گه آدرس کجاست؟؟؟...دخ�	

- �گ&د ب&ان من خودم توضیح م&دم چون �ه اسم نم4شناسم...اممممممم ...

 * ل&ا رو �ا  از وق
	 ...آقا لط&فم �شت تلفن خواست که 3ه رانندە آشنا �ا خ&ابونای تهران �فرس+	
ام م&ذاشت م&خواست ماG* وo ل&ا ن...ماG* د3دە بود �ه خاطر اعت�ار ماG* ناخودآ¼اە �ه اونم اح�	

...ح
	 از طOxق آقالط&ف �فهمه که کجا رفته

�ش&مون شد چون نخواست oدە و� Xخ� *Gه ما��ا  ل&ا تصم&م داشت وق
	 رفت خونه بهارە 
� ...ش�&دن صدای پر از خشم احتمال4ش از �شت تلفن از تصم&مش �ش&مون kشه * Oــــع برای هم+�

...3ه ]اغذ از ک&فش درآورد و �ا 3ه 3ادداشت قض&ه رفت�ش و برای ماG* توضیح داد

« م خونه 3_ از دوستام!!!نگرد ن4ست...گشتم نبود �س فکر ...معلوم ن4ست تا J...دارم م�� 
ون کن ونجا قرار ن4ست ا...خ&التم راحت...هرچند که د3گه XG حساب شد3م...انتقام و از �ت ب��

حق&p	 که فقط قرارە رو ت...]اری کنم که �ه آبروی شما �ه واسطه اون ص&غه نامه لطمه وارد شه
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فعً� خدانگهدار...استادم ازم خواسته ]ار کنم ...»

وری یهو �خ �ا اینکه خ&h دلش م&خواست ق&افه ماG* رو �عد از خوندن این نامه بyینه که چه ج
&دای خونه داد م4شه از خشم وo نامه رو چندتا تا کرد و گذاشت الی 3ه ]اغذ د3گه و �ه همراە ]ل

ون...دست آقالط&ف که وق
	 ماG* برگشت بهش �دە خودشم سا�ش و برداشت و رفت ب�� ...

***

رائه اون ش4ش روز از اقام=ش تو خونه خانوادە بهارە م&گذشت و درست 3ه روز موندە بود تا ا
ه تو این هرچند �ا ]مک های XG درOــــغ بهارە و کتابهای برادرش ک...تحقیق و کنفرا9س عذاب آورش

* روز ق�ل برگشته بود 3ه تحقیق Rدر  و مادر  ش4ش روز �ه خاطر ]ارش رفته بود اصفهان و هم+�
س د �ازم اس�	 oد3گه آمادە شدە بود برای ارائه اش و 

²
d ...اشتدار ته&ه کردە بود و تقOx�ا اس�	

...که از همون شب اول اومد9ش �ه این خونه �ه جو9ش افتاد

اد و ب&داد درست از وق
	 که تا آخر شب منتظر 3ه اس ام اس 3ا 3ه زنگ از ماG* موند تا �ش د
ی ازش 9شد Xهیچ خ� oرفت�ش و Xخ� XG ه خاطر این�4ش نه فقط اون شب که ]ل این ش...کنه 

�اغش و نگرفت و این ب4ش�	 ل&ا رو مشکوک م&کرد 9س�ت �ه هدف شومش *Gروز ما...

* م ی از �ا اینحال موقع اومدن از دا9ش;اە حساXG دور و اطرافش و می©ای&د و وق
	 مطم+³ X4شد خ�
فت خونه اش * بهارە م4شد و م�� ورد و شا9· که این وسط آ...ماG* و ماشی�ش ن4ست سوار ماش+�

بود که حدس  �ا دروغش �ه خانوادە بهارە جور درومد نیومدن غزل �ه دا9ش;اە تو ]ل این 3ه هفته
د �ه خاطر حال ناخوش عمه اش �اشه * ود که �خواد از طر�* بهارە هم زOاد �ا غزل درارت�اط نب...م��

سه �ا اینحال خودش و آمادە کردە بود تا هروقت غزل و د3د براش توضی tی ب� * ح �دە که ازش چ��
 لوش نم

²
مندگ4ش مطمئنا ��&دادچرا مجبور شدە و اونم �ه خاطر مدیون بود9ش �ه ل&ا و حس  ...

وندە اون روز فقط خودش ]الس داشت و بهارە که این درس و ترم پ4ش Rاس کردە بود خونه م
* ل&ا مجبور شد طبق معمول روزای ق�ل از این 3ه هفته برە تا �خ&اب...بود ون برای برای هم+�

* تا�· که صدای بوق ماشی
* رو از خ&ابون ش�&د و �شت �ش صدای پر از خشµ ک ه گرف+	
د * س این مد�ش دامن م�� �ه اس�	 

²
...شد3دا

- �Oــــع...ب&ا سوار شو ...

فت دروغ بود ا}ه م&گ...XG اخت&ار �دون هیچ عکس العمh داشت ن;اهش م&کرد...چرخ&د سم=ش
تو این 3ه هفته دلتنگش 9شدە و 9س�ت �ه XG محh و خ�X نگرفت�ش هیچ دلخوری ای 

وo به�	 این بود که تو وجود خودش حلش م&کرد و بهش بها نم&داد...داشت...نداشت ...
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 خشمگی�ش دوwارە �لند شد
²
...صدای 9سyتا

-  �ت درن&اوردمب&ا سوار شو تا تال�* آبروFG که تو رستوران ازم بردی و اینجا جلوی دا9ش;اە  ...

رد ل&ا چه دل خو�d داشت که فکر م&ک...�س هنوز فراموش نکردە بود و هنوز �ه فکر تال�* بود
ە �ا م&ل خ...رو ]ً� از ذه�ش Rا® کردە که �ا¥* ازش نم&گ�� *Gنداشت که ما Xودش ]اری د3گه خ�

�ه ]ارش نداشت و گذاشت واسه این کنفرا9س و تحقیق خودش و آمادە کنه �دون مشغله 
 *
...ذه

 �Oــــع �ازش و برای اینکه ب4ش�	 از این معطل نکنه تا 3_ برسه و بyین=ش سوار شد و ماG* هم 
ی چه جور ...پ4ش J بودی...منتظر ش�&دن سواالFG از قب&ل کجا بودی این مدت...گرفت و رفت

ل&ای  3ا چرا XG خ�X رف
	 بود وo هیچ کدومش پرس&دە 9شد و ...چرا زنگ نزدی...آدماFG بودن
...هم4شه متعجب از رفتار ماG* ن;اهشو چرخوند سمت خ&ابونا

فت و میومد �ا به
	 که تو صداش بود  ی که تو این 3ه هفته هر روز م�� پرس&د �ا د3دن مس�� :

ی؟؟؟- کجا داری م��

- اال وس&له هات و جمع م&ک
* و م&ای �ا من بOxم خونه تا اون روی سگ من �...خونه دوس=ت
...نیومدە

...دوwارە خوی هم4شه حق �ه جانب وجودش اعالم حضور کرد

- �ا3د �اال ب&اد؟؟؟]ار خال�* کردم؟؟؟نگران ن�اش...ب�خش&دا tu ین ا...اون روی سگت برای
 از تو]مک �خوام

²
...دفعه هم ا}ه خال�* ازم � بزنه د3گه عمرا

- و  �س حواست...وo چه �خوای چه نخوای Rای منم گ�� م&فته...من از خدامه ازم ]مک نخوای
¥ م
* ...در ضمن...جمع کن ���س ...مثل اینکه دوwارە �ا3د بهت 3ادآوردی کنم که فعً� تو زن 

�ا�d که 3ه �� مجرد اونجا هست FGدون شوهرت جا�...ن�ا3د 

ح
	  ماG* نه تنها آدرس خونه Rدر بهارە رو �لد بود ...بهت ل&ا لحظه �ه لحظه ب4ش�	 م4شد
� این خشم و جلز ولز کرد9شم 

²
ه خاطر اون م&دو9ست که برادر بهارە دیروز برگشته خونه و مسلما

...بودە

ە شد �ه خ&ابون ە �س سا�ت موند و دوwارە خ�� سه هم جواXG نم&گ�� tم&دو9ست ا}ه ب�... 
²
حق&قتا
* فک و  خودشم از دیروز د3گه تو اون خونه معذب بود و دوست نداشت حرف و حدی
� ب+�
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د9ش اونجا مون...ماG* حق داشت...فام&الشون که �ه خونه اشون رفت و آمد م&کردن پ4ش ب&اد
ه�	 بود که هرچند قرار نبود اتفا�	 ب&فته وo ب...اونم وق
	 محرم کس د3گه ای بود...درست نبود

...مراعات م&کرد

:جلوی در خونه اشون که رس&دن خواست پ&ادە شه که ماG* گفت

- م تا � خ&ابون ون ب&ا اونجا �ا هم بOxم...م�� اومدی ب�� ...

 *Gە در موند و ن;اهش چرخ&د سمت ما ە بهش ان;ار م&خواست �ا همون ن;ا...دست ل&ا رو دستگ��
�گه مثل دفعه ق�ل که منتظرم موندی؟؟؟وo ماG* ن;اهش و خوند و ب&حوصله گفت:

- س آد< ن4ستم که از 3ه نقشه دوwارە استفادە کنم...درضمن...< مونم تا ب&ای...ن�	 ...

wان قلب ل&ا تند شد *g...س هنوز دن�ال نقشه برای تال�* بود�ش برسهخدا ای��ار و �ه داد... ...

***

ون ە بودن که بهارە و Rدر مادرش ��ا منتظرش وا ستاد...سا�ش و kست و از اتاق بهارە اومد ب��
 * بهارە �ا د3د9ش �ا ناراح
	 گفت...�درقه اش ک+* :

- فت&م میومد3م...]اش ب4ش�	 < موندی ل&ا خ&h خوب بود این 3ه هفته که �ا هم م�� ...

مزدە �ه Rدر و مادرش انداخت و گفت ��:ل&ا ن;ا£ 

-  نم&دونم چه جوری ازتون �شکر کنم...تا همینجاشم ب4ش از حد بهتون زحمت دادم
²
واقعا ...

:مادر بهارە

-  خ&h لذت برد3م از اینکه �ا 3_ از دو ...چه زحم
	 عOÇزم؟؟؟خونه خودت بود
²
ستای بهارە اتفاقا

* بودن دوس=ش ...آشنا شد3م و خ&المون راحت شد از �ا�ت خوب و مطم+³

...نظر لطف شماست ممنون-

- هم ما رو خوشحال م&ک
* هم بهارە رو...�ازم از این ]ارا �کن ...

- �ازم ممنون 
²
از آقا بهنام هم از عوض من �شکر کن&د...چشم حتما ...

ون  ممنون بود ازشون و ام&دوار بود بتونه 3...از همشون خدافÎ* کرد و اومد ب��
²
ه روزی این واقعا

ان کنه Xلطف و مهمون نواز.شون و ج�...
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دن از موقع رد ش...�ه گفته ماG* داشت از کوچه رد م4شد که برە � خ&ابون سوار ماشی�ش شه
:جلوی 3ه ساختمون ن&مه ]ارە صدای 3_ و ش�&د که از �االی ساختمون گفت

خانوم؟؟؟خانــــــــــوم؟؟؟-

دن * * اونو صدا م��  داش+	
²
گرا دارە �شو �اال گرفت که د3د 3_ از ]ار ...کوچه خلوت بود و مسلما

...بهش ن;اە م&کنه

�له؟؟؟-

ساعت دارOد؟؟؟-

* و دس=شو �لند کرد تا ساعت و ن;اە کنه که یهو 3ه مایع �د و س * رو � سا�شو گذاشت زم+� نگ+�
ی اون مایع غل&ظ و خم...و �د9ش خاo شد و ل&ا از ترس هی
* کش&د و تو جاش م&خکوب شد ��

شeل ]امً� رو صور�ش و پوشوندە بود طوری که مجبور شد �ا دست صورت و چشماشو Rا® 
...کنه تا بyینه چه افتضاu بهش زدە شدە

* ساختمون شدە بودن ق�ل ...نفسش بند اومد �ا د3دن � و شeل و ل�اسش که غرق س&مان و ب+	
از اینکه �ه صور�ش برسه جلوشو گرفت وo ]م ]م دشت سوزش خف&p* رو پوست دست و 
...صور�ش حس م&کرد

و حاال �ا  �ا همون ق&افه بهت زدە �شو �لند کرد و زل زد �ه اون ]ارگری که ازش ساعت پرس&د 
...سطل خاo از س&مان داشت ن;اهش م&کرد

- مندە خانوم ��از دستم ول شد... ...

فت �اال و �شو از ت�ش جدا م&کرد وo ح
	 توان اینم در خودش ...دلش م&خواست م��
فقط میتو9ست 3ه جا kش¹نه �ه حال خودش زار زار گOxه کنه...نم&د3د ...

 * :سا�شو برداشت و �ا گف+	

...خ&XG h شعوری-

وo ...کوچه خلوت بود و ک· �ا اون فضاحت نم&د3دش...راهشو گرفت رفت سمت خ&ابون
...آرزو م&کرد ]اش همینجا Rاش kشکنه و ه&چوقت �ه خ&ابون نرسه
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کر<   اصً� نفهم&د اون سطل که از دس=ش ول شد اتفا�	 بود 3ا از روی �گر< م&خواست 3ه
 عص�اG* بود...بOxزە

²
وضعش و  ح
	 روش نم4شد برگردە �ه خونه بهار که 3ه ]م � و ...وo واقعا

ه هرچند انقدر گندی که �ه ل�اسا و تمام ه&eلش زدە بود و همینجوری داشت �...درست کنه
ی از ل�اساشو کث&ف م&کرد زOاد بود که �ه راح ە م&کرد و مساحت ب4ش�	 �� * 
	 و �ا 3ه سمت Rای+�

 FGل�اسشو * فت تو خود ماش+� ش خالص نم4شد �ا3د مستق&م م�� ��...سم�ل کردن از 

�ه الی �ا 3ه دس=ش �ه سخ
	 سا® و حمل م&کرد و �ا اون&_ فقط داشت جلوی س&ماG* که از ال  
* و م&گرفت ف+	 هرچند که دلش م&خواست جوری جلوی ...موهاش �ه سمت چشماش م��
م تو �ه خ&ابون که رس&د و رفت و آمد مرد...صور�ش و بپوشونه که هیچ کس نyینه و 9شناس=ش

 * ...پ&ادە رو ها رو د3د دوست داشت ت�د3ل شه �ه 3ه قطرە آب و فرو برە تو زم+�

* ماG* هم پنجاە م�	 جلوتر از جاFG ک ه بود Rارک وo اون لحظه انقدر �دشا9س بود که ح
	 ماش+�
ە و متعجب مردم و که �ا£ 3ه لحظه �جاشون وا 3م4ستادن و شدە بود و �ا3د تا اونجا ن;اە خ��

 گOxه اش گرفت و قطرە های اشکش قاÃ س&ماناFG م...ن;اهش م&کردن و تحمل م&کرد
²
4شد علنا

 آب و خا® زOادی قاط4ش شدە بود ...که ]م ]م داشت خشک م4شد رو صورت و ل�اساش
²
مسلما

...وگرنه تحمل سوزش پوس=ش �ه این راح
	 ها نبود

ی صدای آدماFG که کنار مغازە هاشون وا ستادە بودن 3ا عابراFG که م&د3د9ش و �ه کن * ار.شون چ��
* و م4ش�&د و گOxه اش شد3دتر م4شد ...درwارە اش م&گف+	

...اینو ن;اە-

از تو گور درومدە؟؟؟-

...شy&ه شخص4ت این ف&لم های ترسنا�ه-

- ە اومدە ایران * اال از این ح...مثل اون 3ارو که از سنگ بود...فکر کنم 3_ از چهارشگفت انگ��
...س&مانه

* انداخته بود تا حداقل ن;اه اFG بود که م4ش�&د درحال&که �شو Rای+� * ش ن&فته �ه اینا فقط چ��
...خندە های یواش_ و پر از استهزاشون

ە که سوار شه * که رس&د د3د همون موقع ماG* دارە م�� د و کنار قدم هاشو تند کر ...نزد3ک ماش+�
* وا ستاد منتظر بود قفل و �از کنه تا kش¹نه که صدای ماG* و ش�&د...ماش+� :
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کجا خانوم؟؟؟-

* و دور زد و رو �ه روش وا ستاد 3دن چشماش �ا د...ق�ل از اینکه عکس العمh از ل&ا بyینه ماش+�
:که از �شت پردە اشک داشت �ا التماس ن;اهش م&کرد �االخرە شناخ=ش و گفت

این چه رOخت&ه؟؟؟-

- * ...ماG* تو رو خدا ە در و �از کن kش¹نم...همه دارن ن;اهم م&ک+* آبروم دارە م�� ...

* ماش ی�ش شدماG* در و �از کرد و منتظر موند تا سوار شه که ن;اە ل&ا میخ روکش های تم�� ...

...سوار شو د3گه-

- �ش&مون شدم...نم&خواد ...

؟؟؟- tu *
3ع

�ا همون گOxه و چونه لرزو9ش گفت:

ی؟؟؟- م&خوای �س فردا انتقام کث&ف کردن روکش های ماش¹نت و ازم �گ��

رفت و 3ه سا�شو از دس=ش گ...د3گه نتو9ست ب4ش�	 از این �ا این حال روز وا سته و تماشاش کنه
* و در و kست سا�ش و گذاشت صندوق ...دس=شو گذاشت رو �ازوش و هولش داد تو ماش+�

...عقب خودشم سوار شد و راە افتاد

 ...صدای گOxه ل&ا که سD م&کرد تو �لو خفه اش کنه �دجوری رو اعصاkش بود
¤

گفت  �ا ]الف_ :

اآلن گOxه ک
* اون س&مانا �ه طرز معجزە آساFG قرارە Rا® kشه از رو ل�اسات؟؟؟-

:یهو ل&ا �ه هق هق افتاد و گفت

- رفت...آبروم ...

Oه این دخ�	 نفهم&د چرا انقدر �ا3د از گXG... x اخت&ار از تو جی�ش 3ه س&;ار درآورد و روشن کرد
* حاo تو خودش د3دە بود؟؟؟...اعصاkش خورد kشه J تا حاال همچ+�

�ا صدای آخ ل&ا چرخ&د سم=ش و گفت:

tu شد؟؟؟-
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- تو دهن و ب¹ن&مم رفته...3ه خوردە رفته تو چشمم...چشام م4سوزە ...

* و کش&د کنار و پ&ادە شد در ...از س��رمارکت 3ه �طری آب معدG* خOxد و اومد...�Oــــع ماش+�
...سمت ل&ا رو �از کرد و دستوری گفت

ون- ...دستاتو �گ�� ب��

ون و ماG* آب و رOخت تو دستاش و وق * برد ب�� * شد ل&ا دستای کث&ف و لرزو9ش و از ماش+� 
	 تم��
:گفت

...حاال صورت و چشماتو kشور-

ە شدە م و خجالت داشت درست مثل مرد< که بهش خ�� ��بودن  ل&ا درحال&که از خود ماG* هم 
...وo انقدر لح�ش دستوری بود که هر]اری م&گفت �الفاصله انجام م&داد

* کن- ...ف+�

�شو �ا بهت �لند کرد...

؟؟؟- tu

ون د3گه- * کن ب&اد ب�� ...مگه نگف
	 تودهنت و ب¹ن¹تم رفته؟؟؟ف+�

...تو برو اونور-

- FGا3د برم جا�...زود �اش ل&ا دیرم شدە 

Oخت Rا® * کرد و س&مانای تو ب¹ن4شو �ا آXG که ماG* داشت تو دس=ش م�� ماG* ...کرد  �ا خجالت ف+�
...ای��ار �طری و داد دس=ش

- ون...حاال دهنت قشنگ بOxز تو دهنت قرقرە کن �عد تفش کن ب�� ...

 شا3د ا}ه جاهاشون عوض م4شد ل&ا نمیتو9ست...موندە بود چه جوری خودش حالش �د نم4شه
ون...انقدرتحمل کنه �ا آب تو ده�ش و رOخت ب�� Ãار این ]ار و تکر ...س&مانای قا�ار کرد تا چند

�االخرە طعم س&مان از ده�ش رفت...
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- ترس&دی احتماÈً ...رنگت پOxدە...3ه ]مم خودت �خور ...

اG* ل&ا �wطری و گذاشت تو ده�ش و 3ه ]م از آب و �کش&د و �عد �طری و برگردوند �ه م ...

د3گه نم&خوری؟؟؟-

...نه-

�طری و چسبوند �ه ده�شو چند قل©م اون آ � *Gت زدە اش ما ب خورد یهو درwرابر چشمای ح��
اشت ل&ا هاج و واج د...و �عد �طری و انداخت تو سطل آشغال کنار خ&ابون و اومد سوار شد

د * ...ن;اهش م&کرد و تو دلش �ا خودش حرف م��

« ضع �ا�ا این د3گه ک&ه؟؟؟چه جوری دلش م4شه از �طری ده
* من آب �خورە اونم �ا این و 
چقدر حرف زدم �شت �ش...عجب آدم&ه خدا منو ب�خشه...افتضاحم ...»

 عذاب وجدان گرفته بود 9س�ت �ه ]اری که اون روز تو رستوران کرد
²
* و ماG* همه چ...شد3دا ��

�ع oد ش فراموش کردە بود درحال&که ل&ا داشت تو ذه�ش خودش و برای تال�* نقشه احتما
...آمادە م&کرد و همینم �اعث م4شد پ4ش خودش و وجدا9ش خجالت زدە kشه

:ماG* که سوار شد نتو9ست تعج�ش و قا3م کنه و پرس&د

؟؟؟- *
چه جوری �دت نم&اد این ]ارا رو م&ک

* ]مwxند رفته بود �اال وسط راە موند ...دست ماG* که برای kس+	

کدوم ]ارا؟؟؟-

- * کردن و تف کردن من و میyی
* 3ا �ا �طری دهن&م آب م&خوری ا ونم وق
	 همینکه وا3م4س
	 ف+�
تو دهنم پر س&مان بود؟؟؟

* و �ه حرکت درآورد و گفت :ماXG *G خ&ال ماش+�

- دا ا}ه 3_ و د3دی که اینجورOه �دون دارە ا...ب4ش�	 ��ا از این ادا و اصوال ندارن
نکنه مÆOx* پÆOx* داش
	 که ن�ا3د از �طری دهن&ت آب م&خوردم؟؟؟...�عدشم...درم&ارە

...نخ�� الحمدهللا چهارستون �دنم سالمه-

ازە ت...ماG* تو دلش پوزخندی زد و 3ه لحظه خواست �گه همه جا �ه جز مغزت که �ش&مون شد
* آروم شدە بود و نم&خواست دوwارە صدای جیغ 3ا گOxه اش که �ا جف=ش عص
X م4شد تو م اش+�
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...ب�&چه

***

* و برد تو Rارکینگ تا ل&ا مجبور 9شه از الXG رد شه که �ه احتمال زOاد آقا لط&ف و شا3د 3_ ماش+�
سا® و ...اینجوری میتو9ست از همونجا �ا آسا9سور برە �اال...دوتا از همسا3ه ها هم م&د3د9ش

...]ل&دای خونه رو بهش داد و �عدش خودش رفت تا �ه ]ارش برسه

* ]اری که کرد این بود که حوله اش و از تو سا® بر  داشت و ل&ا �ه محض ورود �ه خونه اول+�
بوی  د3گه 3ه ثان&ه هم نمیتو9ست اون گندی که رو ل�اساش بود و ...خودش و پرت کرد تو حموم

...تندی که حالش و �د م&کرد و تحمل کنه

 3ک ساعت تو تموم �ا س&ماناFG که �ه �دن و موهاش چسy&دە بودن درگ�� بود و 
²
وق
	 که  تقOx�ا

ون * شد د3گه 3ه ل¦ه کوچولو هم نموندە حوله اشو پ&چ&د دور �د9ش و اومد ب�� اول 3ه ...مطم+³
ی ن4ست سا�شو که جلوی در و  Xخ� *Gد3د از ما 	
ل کردە ن;ا£ دور تا دور خونه انداخت و وق

...بود برداشت و چپ&د تو اتاق

 	
* حال راح ی که فکر م&کرد ه&چوقت تو خونه ماG* ن...احساس س�_ م&کرد و در ع+� * خواهد چ��
عج&ب بود براش وo ان;ار �عد از 3ه هفته مسافرت حاال برگشته بود خونه ...داشت

ه وo ل�اساشو پوش&د و رفت سمت سا�ش تا تحق&قشو درw&ارە و 3ه �ار د3گه مرورش کن...خودش
ش فقط گ&جش م&کرد...اصً� حوصله اشو نداشت  آمادە بود و خوندن ب4ش�	

²
ا فردا �ا3د ت...تقOx�ا

احت م&داد �ه ذه�ش 3ه ]م اس�	...

* ...تصم&م گرفت حاال که ب&eارە شام درست کنه  د3گه داشت شب م4شد و خودشم �ا3د 3ه چ��
* قا�ل توجÅ پ&دا نکر ...م&خورد د برای وo وق
	 موجودی 3خچال و فOxزر ماG* رو چک کرد چ��

�س تو این چند روز tu م&خوردە؟؟؟...درست کردن شام

ی که موادش پ&دا م4شد کشک �ادمجون بود البته �ه جز کشک * هرچند خودش �ه ...تنها چ��
حاال که همه ...خاطر حساس4ت نمیتو9ست �خورە وo میتو9ست برای ماG* درست کنه

ا Xدنم4شد ا}ه ]ارای خوب همد3گه هم ج��ن رفتاراشون درwرابر همد3گه شدە بود تال�* 
...م&کردن

* اون س&مانا رو  کردە �اشه و ه ان ]مک ماG* موقع شس+	 Xا اون غذا هم ج��م 9شون م&خواست 
�اهاش ندارە و از در دوس
	 وارد شدە 

¤
�دە که جن_...
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 آمادە شدە بود و تو فکر کنفرا9س فرداش بود که صدای �از و kست
²
ه شدن در و غذاش د3گه تقOx�ا

�ه موهاش کش&د و ل�اسشو تو ت�ش مرتب کرد و منتظر شد ماG* ب&اد که چ...ش�&دن 	
ند دس
خونه * tعد اومد تو آش��داشت �دون  �ا د3دن ل&ا و قا�لمه ای که رو شعله روشن �از قرار ...دق&قه 

لپ �طری آب و درآورد و چند ق...جواب �ه سالم زOرل
X ل&ا پوزخندی زد و رفت سمت 3خچال
=�ا£ از ل&ا فقط داشت خدا خدا م&کرد که یهو 3ه زماG* 3ادش نرە و اش...خورد و گذاشت �جاش

 ه&چوقت نمیتو9ست مثل ماXG *G تفاوت �اشه 9س�ت �ه این ...اون �طری آب �خورە
²
مسلما

...مسائل

خونه د3د که رفت �اغ گ * tه واسطه اپن بودن آش��ون و ل&ا هم  خونه رفت ب�� * tتلفن از آش� �dو
3ه شمارە �اهاش گرفت و �عد از چند لحظه صداشو ش�&د که گفت...خونه :

- ا® پونصد و چهل و دو...سا¥ هستم...خسته ن�اش&د ا مخلوط لطف ...اش�	 * 3ه پی�	
ممنون...م&کن&د ...

ا س...اون که د3د غذا درست کردە...ل&ا هاج و واج داشت ن;اهش م&کرد * فارش �س واسه tu پی�	
ون سوالش و �ه زwون آورد خونه رفت ب�� * tداد؟؟؟از آش�...

ا برای tu سفارش دادی؟؟؟من غذا درست کردم- * ...پی�	

مگه من بهت گفتم برام غذا درست کن؟؟؟-

-oو 	
...نه تو نگف

-  *
من �ه خ�� تو ن&ازی ندارم تو فقط �� نرسون...�س الزم ن4ست واسه من ]اری ک ...

خونه که دوwارە صدای د]مه های گو�d و ش�& * tا حرص گرفت و برگشت تو آش��د و ل&ا روشو 
:صدای ماG* و که گفت

- �اشه قwxانت...3ه لحظه م&ای �اال...سالم آقا لط&ف ...

خونه * tآش� * �ا اعصاXG داغون 9شست �شت م��...

ته&ه شدە توسط نا س �انو
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:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

« ان لطف این گند دماغ و ک Xم ج��ردە تقص�� من گوسفندە که انقدر زحمت کش&دم تا خ�� 
م که اون از موقع سوار شدن...اصً� حاال که فکرشو م&کنم میyینم لطp* نکرد در حقم...�اشم

رداFG که راە �ه راە م&...انقدر لف=ش داد همه منو �ا اون � و وضع د3دن
Ú
داد �ه هوای اونم از ا

ت �ه انقدر این فست فود و بOxز تو شeمت که ]ار ...خالیق هرچه الیق...اینکه دیرش شدە بود
 حاال نه تا این حد وo در حد 3ه اسهال استفراغم کفا3ت...پووووووف...ب&مارستان �کش

«...م&کنه

صداشو م4ش�&د که داشت �ا ...3ه ]م �عد زنگ واحد �ه صدا درومد و ماG* رفت سمت در
د * ...آقالط&ف حرف م��

- ا سفارش دادم...در ح&اطم �از �ذار...این پول پ4شت �اشه * 4ش XG زحمت تح�Oل �گ�� پ...پی�	
�عد که زنگ زدم ب&ارش برام �اال...خودت نگهش دار ...

- �ا اجازە...چشم آقا ...

ە که �ه آقالط&ف گفت ...ماG* در و kست و رفت سمت اتاقش احتماÈً م&خواست دوش �گ��
ا رو * ە پی�	 معلوم بود ...ل&ا �ه زور جلوی خندە اش و گرفته بود که صداش �لند 9شه...تح�Oل �گ��

 �س&د دوwارە ل&ا همون �ال رو  ش ب&ارەاوندفعه �دجوری تا فیها خالدو9ش سوخته بود که می�	 ...

ودش حاال �ا3د tu ]ار م&کرد که نه ماG* م&خوردش نه خ...ن;اهشو دوخت �ه قا�لمه روی �از
 Rل&د و ش&طاG* که تو ذه�ش زدە شد مثل ف�* از جاش �...میتو9ست �خورە

²
لند شد و �ا جرقه 9سyتا

ه �...رفت سمت  سالن RذیراFG خونه که احتمال م&داد پنجرە هاش �ه سمت کوچه �از م4شن
زل زد �ه کوچه  �ازش کرد و رفت وا ستاد تو �ال¦ن و از �اال ...جای پنجرە �ا در �ال¦ن رو �ه رو شد

...تا هروقت پ&ک موتوری اومد بyین=ش

ر وا ستاد و از �ا اینکه فاصله از ط�قه ب4ستم تا کوچه زOاد بود وo 3ه موتوری و د3د که جلوی د
 آروم رفت سمت...�Oــــع برگشت تو...�ا�س �شت موتور 3ه جع�ه برداشت و اومد تو ساختمون

حموم  در و که �از کردو  صدای دوش آب...صداFG نمیومد...اتاق ماG* و گوشش و �ه در چسبوند
خ&الش راحت شد و رفت سمت تلفن...و ش�&د ...
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...د]مه رد3ال و زد و منتظر موند تا آقالط&ف جواب �دە

...جانم مهندس-

...سالم آقالط&ف-

ی ن Xاشه که 3ه هفته ازش خ�� *Gا3د همون مهمون جد3د ما�برای ...بود�الفاصله فهم&د این دخ�	 
�ا روی �از گفت * :هم+�

- خوب هس=&د...سالم خانوم ...

- ا رس&د؟؟؟...ممنون * پی�	

- * اآلن رس&د ب&ارم �اال؟؟؟...�له هم+�

- * من تماس �گ�� ...XG زحمت ب&ارOد...دس=تون درد نکنه مآقای مهندس دس=شون بند بود گف+	 ...

* اآلن م&ارم- ...چشم خانوم هم+�

رو  خوشحال و را�* از اجرای نقشه اش گو�d  قطع کرد و رفت از تو اتاق 3ه شال انداخت
ا رو گرفت و � * ون اومدن آقالط&ف از آسا9سور پی�	 شکر کرد و �ش و در و �از کرد و �ه محض ب��

...بردش تو

وع کرد �ه خوردن ��خونه و  * tــــع رفت تو آش�O�* که �ه 3ک4ش حساس4ت...  دو ن�ع غذا داش+	
�ا3د اون&_ رو م&خورد 

¤
 برای رفع گشن_

²
 اونو د3گه چه اهمی
	 داشت که ماG* ...داشت طب&عتا

برای خودش سفارش دادە بود؟؟؟اون که �ه �ادمجون حساس4ت نداشت �س مشhe ا3جاد 
...نم4شد ا}ه از اون غذا م&خورد

ون نیومدە بود م&خواست د3گه س�� شدە بود وo ن...سه تا برش و خوردە بود وo هنوز ماG* ب��
ا �مونه * ت&که ...ورەم&خواست ماG* مجبور شه که از دس=©خ=ش �خ...�ذارە ح
	 3ه برشم از این پی�	

 
²
�ا های چهار< و پنجµ و ششµ و هم �ه زور فرو کرد تو شeمش طوری که آخری و تقOx�ا 

س&د ما...انگشت هل داد که برە تو G* چون هم د3گه هیچ جاFG براش نموندە بود و هم می�	
ون ...هرلحظه ب&اد ب��

شو تو داشت دستا...دوتا برش �ا�	 موندە هم �ا جع�ه اش مچاله کرد و انداخت تو سطل آشغال
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نگ س¹نک ظرفشوFG م4شست که صدای �از و kسته شدن در اتاق ماG* و ش�&د و �عد دینگ دی
...د]مه های گو�d که احتماÈً داشت �ا آقالط&ف تماس م&گرفت

ا و * سش بود 3ا هول هول¿ خوردن اون پی�	 o نفهم&د دردی که تو دلش پ&چ&د از شدت اس�	
س بود wان تند قل�ش از اس�	 *g 

²
لط&ف  صداFG از ماG* 9ش�&د موقع حرف زد9ش �ا آقا ...مطمئنا

خونه و  ان;ار رفته بود تو اتاق وo خ&h طول نکش&د که �ا قدم های �لند و محeم اومد تو  * tآش�
:پرحرص گفت

ای من کو؟؟؟- * پی�	

« مرد گندە خجالت ...ان;ار که از 3ه �چه 3ه ساله �ستونکشو گرفته �اشن...واە واە
ای من کو؟؟؟...نم&کشه * پی�	 »

...XG تفاوت �ش=ش و کرد �ه ماG* و مشغول کش&دن کشک �امجون تو kشقاب شد

...خوردمش-

ا رو ب&ارە؟؟؟- * �ا اجازە J زنگ زدی �ه آقالط&ف و گف
	 پی�	

* ...از جاقاشp	 3ه قاشق برداشت و گذاشت توی kشقاب  همونطور که kشقاب و م&ذاشت رو م��
�ا نها3ت خو�9دی گفت:

- �ه جز �ادمجون پ&دا 9شد...�ا اجازە خودم t|&ادمجون حساس...تو 3خچالت که ه�4ت منم �ه 
ا رو خوردم تو هم میت...دارم * * برای اینکه � گشنه رو �الش نذارم من پی�	 وG* از واسه هم+�

...دس=©خت من �خوری

ور تر  ن;اە خو�9دش داشت آت4ش وجود ماG* رو  که ح
	 از تو ن;اهشم قا�ل روOت بود شعله
خونه 3ا پرت کردن kشقاب رو زم...م&کرد * tمثل رفت�ش از آش� h9شون منتظر بود 3ه عکس العم * �+

 * �دە وo ماG* یهو صندo و کش&د عقب و 9شست �شت م��...

* و خواست از ک نارش ل&ا هم خوشحال از اینکه �ه مقصودش رس&دە ظرف نون هم گذاشت رو م��
...رد شه که مچ دس=ش اس�� پنجه های محeم ماG* شد

-  �
چرا اینجوری م&ک
* ول کن دستمو...آی¹ی ...

�دون اهم&ت �ه ناله کردن ل&ا دس=شو کش&د و مجبورش کرد رو صندo کنار.ش  *Gما
kشقاب کشک �ادمجون و � داد طرفش و �ا ابرو بهش اشارە کرد و گفت...kش¹نه :
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�خورش-...

؟؟؟- tu

* شم غلط اون روزت و تکرار نکردی- ...نصفشو �خور تا مطم+³

�چه شدی؟؟؟فکر کردی من از 3ه نقشه دوwار استفادە م&کنم؟؟؟-

ا3طم دست از زwون درازی برنم&دارە و دا ��رە حرفای ب4ش�	 کفری شد از اینکه م&د3د تو این 
...خودش و تکرار م&کنه

- ط عقله ��زود�اش گشنمه...�خور...�ه هر حال احت&اط  ...

- ا رو خورد...9ش�&دی اآلن tu گفتم؟؟؟من حساس4ت دارم �ه �ادمجون * م �عدشم ]ل اون پی�	
...د3گه م&ل ندارم

- ی��ار م&خوای از زOر خوردن در بری چون 3ه کرم د3گه رOخ
	 آرە؟؟؟ا...اینا بهانه اس همش
نمکدون و چ©ه کردی تو قا�لمه؟؟؟

- ی ن4ست همش و �خور...نخ��  * * شدی چ�� d اول 3ه ذرە �خور وق
	 مطم+³ ا}ه انقدر می�	 ...

- شا3د 3ه ]اری کردە �ا�d که �عد از چند قاشق معلوم ...من د3گه گول تو رو نم&خورم
ائه...م4شه * ا}ه نبود که حساس4ت و بهونه ...صد در صد همینطورە...درست مثل همون پی�	

...نم&کردی

* د3گه ای بود و حاال م...ل&ا د3گه از کورە در رفت اG* هدفش برای درست کردن اون غذا چ��
عمل  �ا فکر اینکه شا3د �ا دو سه تا قاشق حساسی=ش...داشت ]امً� برعکسش و برداشت م&کرد

* نکنه قاشق و گرفت دس=ش و از شدت عص�ان4ت و فقط برای اینکه �ه ماG* ثا�ت کنه هم چ+�
ی ن4ست چند تا قاشق �شت � هم خورد * �ا حس دوwارە ...وo همون موقع �ش&مون شد...چ��

 ندو9سته �ادم
¤

�ش اومدە بود وق
	 تو �چ_ FGال�جون خوردە این طعم 3ادش افتاد که ق�ً� چه 
...بود و همه �د9ش که�� زد

�لند شه و برە تو توالت هرtu خوردە �اال ب&ارە وo ماG* دوwار  * ە مچ دس=شو خواست از � م��
...گرفت

...چ&ه؟؟؟میyی
* که سالمم-
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* شم- ؟؟؟دو قاشق د3گه هم �خور تا مطم+³ �d لند� 	
؟؟؟�س واسه tu م&خواس *
...مطمئ

- نم&خوای �خوری نخور واسه tu انقدر ادا درم&اری؟؟؟...د3گه داری شورش و در م&اری

- تادیادا رو تو داری درم&اری که �ه خاطر دو قاشق اضافه تر اینجوری �ه هول و وال اف ...

 *Gە تو چشمای خو�9د ما * خوردن حس کرد که...دو قاشق د3گه هم خورد...ل&ا خ�� ]م   وo ح+�
وع م4شه ��...]م عالئمش مثل سوزش �لو و ده�ش و خارش پوس=ش دارە 

�ا ن;ا£ مقتدر ظرف و برگردوند جلوی خودش و گفت *Gما:

- ا}ه �خوای میتوG* بری...حاال شد ...

 FGلند شد و رفت سمت دس=شو�حالت ته�ع نداشت وo م&خواست عوق بزنه تا ...�الفاصله 
* قاشق فهم&د که...شا3د بتونه ایناFG که خوردە رو برگردونه مشhe ندارە  ماG* هم �ا خوردن اول+�

 FGاشد رفت دس=شوR نفهم&د ل&ا چرا oد3گه ای فکر کنه و مش...و *  نذاشت �ه چ��
¤

غول گشن_
...خوردن غذاش شد

ون اومد فتادە بود و حاال د3گه ]امً� �ه نفس نفس ا...تالش ل&ا XG ن=&جه موند و از دس=شوFG ب��
طوری که ...�لو و قفسه س¹نه اش و الی انگشتاش حساXG م&خارOد و پوس=ش گز گز م&کرد

این وسط �گ&جه هم �ه درداش ...نم&دو9ست کجا رو �خارونه تا از �� گز گزش خالص شه
طوری که ح
	 نتو9ست تا اتاق برە و همونجا رو م�ل هال افتاد...اضافه شد ...

خونه �شت �ه هال 9شسته بود متوجه حال �د ل&ا 9شد و وق
	 غذاشو ت * tکه تو آش� *Gا آخر ما
افتادە و  خورد kشقاkشو گذاشت تو س¹نک و برگشت برە تو اتاقش که از همونجا د3د ل&ا رو م�ل

* 9شست...دارە �ه خودش می�&چه  خواست...�ا قدم های �لند رفت طرفش و کنار م�ل رو زم+�
�ا د3د9ش که داشت �لوشو �ا ناخوناش خراش م&داد و قرمزی های بزرگ و  oصداش کنه و 
...کوچ&ک روی پوست صور�ش ما�ش برد

« 3ع
* جدی جدی حساس4ت داشت؟؟؟�س ...این چرا این رOخ
	 شد؟؟؟3ع
* ...3ا ابوالفضل
.ش 9شه...داشت راست م&گفت و من فکر م&کردم بهانه م&ارە * ه دست این دخ�	 امانت...خدا3ا چ��

«...من

؟؟؟- چت شد تو دخ�	

* خاروندن پوست �د9ش که ان ;ار ل&ا درحال&که نفسش داشت لحظه �ه لحظه تنگ تر م4شد ح+�
:]م ]م داشت تو ]ل �د9ش �خش م4شد گفت
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- دارم...ساس4ت...حس...ـــم که....گفتــ ...

دە بود هم از میثم هم از اینور و اونور ش�&دە و خون...د3گه دست دست کردن فا3دە ای نداشت
د3د 3ع
* مال ل&ا هم تا این حد ش...از حساس4ت های غذاFG که �ا£ ح
	 منجر �ه مرگ م4شه

بود؟؟؟

ل&ا ...شدش3ه شال و 3ه مانتو براش آورد و ]مکش کرد بپو ...�ه �عت �اد Rاشد رفت تو اتاق ل&ا
و قرار  ح
	 توان حرف زدن نداشت و فقط داشت ناله م&کرد که اونم �ا کندە شد9ش از رو م�ل

...گرفت�ش تو آغوش ماG* ]امل قطع شد و زwو9ش بند اومد

ز این آغوش تو اون حالشم �ه این فکر م&کرد که ]اش این اتفاق 3ه زماG* م&فتاد که میتو9ست ا
* ...گرم  نفس و ا...از این عطر دل انگ��

¤
ین خارش از این حس خوب به�	 استفادە کنه وo این تن_

رد و و سوزش پوس=ش نم&ذاشت لذت ]ا�* رو از آغوش این مرد XG رحم که هم4شه ]ارش و م&ک
ە Xش&مون م4شد ب���عد ...

***

ماG*  رو تخت اورژا9س ب&مارستان تو خواب و ب&داری بود وق
	 صدای پرستار و ش�&د که از 
س&د tمی�:

ب&ماری خا� ندارن؟؟؟-

�ه گوشش خورد *Gصدای مستاصل ما...

- µنه ندارە...ن...ن ...

�ه سخ
	 زwو9ش و �ه ]ار انداخت و نال&د:

- دارم...قلب...تËش ...

ی نم&دو9ست؟؟؟چرا تو ...چشمای ماG* چهارتا شد *  ل&ا مشeل قل
X داشت؟؟؟�س چرا اون چ��
این ب4ست روز آشنای4شون ه&|t نگفته بود؟؟؟

:پرستار مشغول وصل کردن �م بود که دک�	 اومد تو و پرس&د

tu شدە؟؟؟-

-  نفس و خارش و که�� رو پوس=ش ظاهر شدە
¤

 تËش...حساس4ت غذاFG داشته که �ه صورت تن_
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...قل�م دارە دک�	 

wان قل�ش و چک کرد و تو همون حال پرس&د *g 	دک�:

وع عالئم تا رسوند9ش �ه اینجا طول کش&د؟؟؟- ��چقدر از زمان 

:ماG* بود که گفت

...حدود ن&م ساعت چهل د3قه-

...دک�	 روشو کرد سمت پرستار

�Oــــع �ه اtG نفOxن تزرOق کن&د-...

د گفت * �عد رو �ه ل&ا که هنوز داشت نفس نفس م��:

؟؟؟- مگه نم&دو9س
	 حساس4ت داری دخ�	

اFG زOر لب گفت که نامفهوم بود و دک�	 ای��ار از ماG* پرس&د * :3ه چ��

برای تËش قل�ش چه قر� مÄف م&کنه؟؟؟-

- من اطال¥ ندارم...من ...

مگه هم�ش ن4س=&د؟؟؟-

- خ&h شناخت ندارOم از هم...نامزد3م ...

wه س�ک رو صورت ل&ا �اعث پOxدن Rل¦ش شد و وق
	 ن;اهش و متوجه خو  *g ا چند�دش دک�	 
:د3د پرس&د

چه قر� مÄف م&ک
* واسه تËش قل�ت؟؟؟-

:اسم قرصش و گفت که دک�	 پرس&د

اآلن همراهته؟؟؟-

- نه...ن ...
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 *Gعد چرخ&د سمت ما�...دک�	 �ه پرستار گفت اونم تو �م تزرOق کنه و 

�ه tu حساس4ت داشته؟؟؟-

�ادمجون-...

زOاد که نخوردە؟؟؟-

...در حد چهار پنج قاشق-

:نفهم&د تو ق&افه اش tu د3د که گفت

- ە * م�� ی ل¦ه ها و برا...نگران ن�اش تزرOق دارو و �م تموم kشه �ه احتمال زOاد عالئمش از ب+�
�ازم م&ام ...خوش�ختانه زود رسوندی�ش...که�� پوس=شم دارو م&دم که استفادە کنه تا اثرش نمونه

نم * ...بهش � م��

ە شد �ه صورت XG حال و XG رنگ و رو  ش که جا ماG* �شکر کرد و کنار ل&ا رو تخت 9شست و خ��
�ار بود که 9...�ه جا ل¦ه متورم و قرمز روش افتادە بود * س�ت �ه 3ه �عد از چند وقت شا3د اول+�

 دلش سوخت وا...نفر �ه جز خودش احساس نگراG* م&کرد و تا این حد آشفته م4شد
²
سه حق&قتا

µرح XG ا� *Gما oشام درست کردە بود و *Gدون هیچ کینه ای برای ما� این �ال رو این دخ�	 که 
�ش آورد...

* افتاد وق
	 که �تا Rاش س&ماG* شدە بود �ازی مسخرە  �ا3د این...3اد گOxه های امروزش تو ماش+�
ش هرچند هنوز هدفش از Rا پ4...رو تموم م&کرد تا این وسط �ه 3ه کدومشون آس4ب نرس&دە

* واسه خواست;اری تغی�� نکردە بود  وo شا3د ن�ا3د از اول Rای کس د3گه ای ر ...گذاش+	
¤

Jه زند�و 
...XG آیندە و XG هدفش �از م&کرد

***

کنارش   �الفاصله ن;اهش �ه ماG* افتاد که...�ا دردی که روی دس=ش حس م&کرد چشماشو �از کرد
ە �ه دست ل&ا داشت �ا انگشت اشارە اش سوزن �م فرو رفته ت و دس=ش رو تخت وا ستادە و خ��

ش د3گه از اون حجم سنگی
* که تو قفسه س¹نه اش حس م&کرد و سوزش و خار ...و لمس م&کرد
ی نبود Xداشت و البته این دردی که ا}ه م...پوس=ش خ� oحا XG و X|&هنوز احساس گ oو *Gا

FG تو حال هنوز نفهم&دە بود ل&ا ب&دار شدە و ان;ار 3ه جورا...دس=شو برم&داشت اونم قطع م4شد
ون زدە دست ماG* که از مچ تا ساع...خودش بود د و ح
	 ن;اهش XG اخت&ار مات ر�ای ]لفت و ب��

چرا انقدر همه جOÇ&ات ظاهری این مرد داشت براش جلب توجه ...�ازوش امتداد داشت شد
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...م&کرد؟؟؟توجÅ که به�	 بود اصً� از اول جلب نم4شد

:چشماشو kست و زOر لب نال&د

ە- ...نکن درد م&گ��

�الفاصله دست ماG* عقب کش&دە شد و �عد از چند لحظه کوتاە صداشو ش�&د:

ی؟؟؟- به�	

ە شد بهش که حاال از تخت فاصله گرفته بود ;اهش ق�ل از هر حر�* ن...چشماشو �از کرد و خ��
G	 که تو خونه ت�ش...رو ل�اسای ت�ش ثا�ت موند �� 	G بود همون شلوار تو خونه ای و همون ...

« سه ا}ه 3_ �ا این � و وضع اینجا بyین=ش؟؟؟...جناب آقای آبرو و اعت�اردار نمی�	 »

ە شد �ارە ک...ن;اهش �اال تر رفت و ای��ار �ه صور�ش خ�� * �ه جرات میتو9ست �گه اول+� 	
ه حال
�ه جز خو�9دی اعصاب خورد کن هم4شگ4ش 3ا عص�ان4ت های �اە و XG �اهش تو چهرە و 
...ن;اهش میyینه

« ران4ش �ه خاطر 3ع
* اآلن �ا3د �اور کنم نگرانم شدە که �ه این حال افتادە؟؟؟هرچند احتماÈً نگ
آد< که هم4شه منفعت و شان و مقام خودش و توی هر ]ار و تصم&µ در نظر ...خودشه

ە  نگراG* و آشفتگ4ش از این �ابته که �ا �د شدن حال م
* که از �د ر ...م&گ��
²
وز�ار محرمشم مطمئنا

�اشه تو خونه اون این اتفاق افتادە...هستم تو درد� ن&فته tuهر ...»

؟؟؟- XGتا 3ه ]م خ&الم راحت شه که خو *Gم4شه 3ه ]لمه حرف بز

« ��ە �تق ح
	 اظهار نگران4شم طل�eارانه اس...�ه عنوان خ&h ]ار خوXG کردە حاال م&خواد 
«...جایزە خ&الشم از خوب بودنم راحت کنم

9شست که  �ا فکراFG که تو اون ها}�� و وا}�� تو �ش شeل م&گرفت ناخودآ¼اە ل�خندی رو ل�ش
�اعث طوفاG* شدن ن;اە ماG* شد...

:ماG* که �ا د3دن ل�خند رو لب ل&ا دوwارە �ه قالب خو�9د خودش برگشت گفت

نم- * ...مثل اینکه خ&h خ�wه حالت و من اینجا ب&خودی دارم �ال �ال م��

- ر حرفمو �او ...بهت گفتم حساس4ت دارم...اون موقع که...�ال �ال بزG* ...مجبورت نکردە...ک·
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؟؟؟...اآلن ا}ه 3ه ]لمه...نکردی *
�;م خ�wم را�* م4·� و �اور م&ک

 �� این موض�ع ذه�ش و مشغول کردە بود که چرا تو هیچ زمان و مeان و 
²
ا3ط و درحال&که شد3دا

موقعی
	 زwون این دخ�	 کوتاە نم4شه چند قدم بهش نزد3ک شد تا علت ]ارش و توضیح 
وo حداقل 3ه ]م س�کش م&کرد...هرچند توج&ه خوXG نبود...�دە ...

- قض&ه اون س&مانا ]ار من بود...قض&ه ...

...چشمای ل&ا گشاد شد

؟؟؟- tu

- �ه اون ]ارگرە پول دادم وق
	 داش
	 از زOر ساختمون رد م4شدی س&مان و بOxزە رو  
�ه پوس=ت نرسونه و فقط 3...�ت X
* قاط4ش کنه که آسی * م�� ه ]م هرچند تا�&د کردم ]h چ��

...کث&p* برات �مونه

�ه حال و روز اآل9شون داشت Îwفکرشم نم&کرد ک...جدا از اینکه این موض�ع چه ر 	
ه ماG* ح
ونهمه �س ا...�ه خاطر 3ه لج�ازی �چ;انه دست �ه ج&ب شدە و ح
	 از 3ه نفر د3گه ]مک گرفته

اال عز و جزش برای Rا® کردن س&مان از صورت ل&ا هم �ه خاطر عذاب وجدان خودش بود؟؟؟ح
اف کرد اونم وق
	 م&دو9ست �ا ای...همه اینا �ه کنار * موضو¥ رو اع�	 ن حرفش برای tu همچ+�

...ممکنه خشم ل&ا 9س�ت بهش هزار برابر kشه

�االخرە توضیح داد *Gچند د3قه ای ما 	Gعد از سکو�...

- نه و اما وق
	 اومدم خو ...وo د3دم هیچ وا��·� 9شون ندادی...فکر کردم همون موقع فهم&دی
* رس ا رو یواش_ از آقالط&ف گرفته بودی �ه 3ق+� * &دم که د3دم غذا درست کردی و �عدشم پی�	

حµe اون غذا هم دل&ل م...قض&ه س&مان و فهم&دی و �ه روت ن&اوردی که � فرصت تال�* کنه
* توش رOخ
	 د3...بود که �ه این �اور برسم گهچه م&دونم گفتم ال�د مثل اون روز 3ه چ�� ...

ی ادامه داد  ب4ش�	
¤

:3ه ]م مکث کرد و �ا ]الف_

- آلن مثل ب&ماری قلب&ت که تازە ا...ا}ه قض&ه حساس¹تت و ق�ً� بهم م&گف
	 اینجوری نم4شد
...فهم&دم

ە �ه سقف اتاق گفت :ل&ا روشو گرفت و خ��

-  	
 وگرنه خ&h از حرفا رو م4شد گفت و ...خودت هیچ تماh3 برای شناخت و آشناFG نداش
اتفاقات  �ه جای اینکه تمام تالشمون و برای آزار و اذ3ت همد3گه �کن&م میتو9ست خ&h...ش�&د
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...د3گه ب&فته

ک حرف �ا اومدن دک�	 �ه اتاق �حÒشون نصفه موند درحال&که تو قلب هردوشون هنوز هزار و 3
...نگفته بود

***

* ن&م ساعت �عد ترخ&ص شد و ل&ا �ا اینکه هنوز XG حال بود و گیج وo ای��ار خودش ت ا دم ماش+�
درو که �از کرد �ا د3دن روکش صندo 3اد وضع&ت اسفنا® عÄش افتاد که خ&h ...رفت

 *Gما * �ا اون � و وضع تو ماش+� * * و براق ش...خجالت کش&د از 9شس+	 دە بودوo اآلن �از تم�� ...

* پرس&د �شو �ه �ش
	 صندo تک&ه داد و چشماشو kست و �ا حرکت ماش+�:

؟؟؟- *
* ک روکش صندلیتو J وقت کردی تم��

- دم ]ً� خ&h وقت بود ن�X ...نه فقط �ه خاطر اون...ق�ل از اینکه برم خونه بردمش ]ارواش
...احت&اج داشت

سه tسکوت ل&ا مجبورش کرد که ب�:

؟؟؟- چطور؟؟؟�ازم م&خواس
	 ناز ک
* و سوار 9·�

- ی ب4ش�	 ا}ه م&دو9ستم اون کثاف
	 که �ه � و ه&eلم زدە شدە ]ار خودته همه تالشم و برا
...کث&ف کرد9ش م&کردم

دل&ل خا� میتو9ست داشته �اشه اینکه برخالف 3ک سال و ن&م گذشته زندگ4ش دلش 
م&خواست �ا ک· مثل این دخ�	 که از قضا زwون ن4ش مار داشت هم ]الم kشه؟؟؟

- ه سوار چرا فکر م&ک
* انقدر �ه این مسئله اهم&ت م&دم که مثً� نذارم وق
	 ل�اسات کث&ف
 �d...؟؟؟ *
3ا اینکه �خوای حرصتو از این طOxق خاo ک

- همه ��ا رو ماشی�شون حساسن...خب طب&ع&ه ...

* ابروهاش 9شست ت و م&دو9ست جا و وقت این سواال اآلن و اینجا ن4س...اخµ ناخودآ¼اە ب+�
س&د tا3د می��وo ترس&د د3گه موقعی=ش پ4ش ن&اد...شا3د خ&h ق�ل تر  ...

مگه تا حاال چند تا �� م4شناخ
	 که رو ماشی�شون حساس �اشن؟؟؟-

غ�� از اینه؟؟؟-
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...جواب سوالمو �دە-

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

 *Gو لحن کشدارش جواب سواالی ما oحا XG ا همون�رو  ل&ا �دون اینکه چشماشو �از کنه 
...م&داد

- وo د3دم دست مردم...نخوردم نون گندم ...

ای هم سن و سال تو که نون گندم خ&h خوشمزە و لذ3ذە- ...چرا؟؟؟واسه دخ�	

...شا3د �ا معدە ام ساز�ار نبودە-

شا3د؟؟؟3ع
* ح
	 3ه �ارم امتحا9ش نکردی؟؟؟-

اشته �اشه 3ا نم&فهم&د این سواال اآلن برای چ&ه؟؟؟انقدر براش مهم بود که ل&ا ق�ً� دوست �� د
نه؟؟؟

- ل ساز ترجیح م&دادم �ه فکر درسم �اشم تا حاش&ه ای که شا3د مشe...نه چون وق=ش و نداشتم
...kشه

-  *
* درس دن�ال حاش&ه هم بودی ممکن بود تجwxه ک ؟؟؟3ع
* ا}ه وق=شو داش
	 3ا مثً� ح+�

� 	
ی که خ&h وقت بود تو ذهن و قل�ش حل کردە بود و میتو9ست �ه راح * ا 3ه نه عh رغم چ��
:جواب ماG* رو �دە گفت

- شا3د...نم&دونم ...

* تجwxه نون گندمتم- �س من اول+�...
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- 3ه �ارم خواس=&م تجwxه کن&م 3ه ب&ا�ش نص¹�مون شد...شا9سم ندارOم که ...

* ل&ا گفت �ا�ت حرف کنا3ه آم�� 	
Oن ناراح �دون کوچک�	 *Gما:

- ی که گ�� من افتادە طعم هالهل م&دە...�از حداقل نون ب&ات قا�ل خوردنه * چ�� ...

ی نگفت * اFG ترس&د این من �گو تو �گوهاشون دوwارە ]ار و �ه ج...ل&ا سکوت کرد و د3گه چ��
ی بود که برسونه که �ه تال�* حرفا و شا3د ]ارای هم Rای 3ک4شون �ه ب&مارستان �از kشه و ا * ین چ��

ترجیح م&داد بی�شون فقط آرامش جOxان ...نه برای ماG* ...نه د3گه برای خودش م&خواست
�دون هیچ ت�·� ...داشته �اشه... * * ح
	 ...هرtu ]م�	 خاطرە م4ساخ+	  هرtu ]م�	 برخورد داش+	

و ...د]م�	 تو حافظه هم دخ&ل م4شدن و فراموش کرد9شون راحت تر بو ...تند و پر از �گو مگو
ه 3ه قلب اون لحظه معتقد بود �ا3د فراموش کرد این مرد جذاXG رو که شا3د حاال میتو9ست �گ

 مهwxونم دارە
²
* واسه ازدواج و صد البته...9سyتا انتخاب  وo هنوز دل&لش برای Rا پ4ش گذاش+	

ای دا9ش;اهشونم نداشت tu میتو9ست �عÆ* از دخ�	 FGا�Oنصف ز 	
ی مثل ل&ا که ح  دخ�	
�اشه...

�سختانه م&خواست م�ارزە کنه �ا فکری که تو �ش مدG	 شeل گرفته بود... *Gک· و   اینکه ما
&اد م&خواسته که بهش نرس&دە و حاال خواسته �ا 3ه ازدواج �دون عشق از فکر اون طرف ب

ون ...ب��

 شد که صداش توسط ماG* زOاد شدە بود و 
¤

خواە  روشو کرد سمت پنجرە و XG اخت&ار محو آهن_
 این مرد ناشنا

¤
Jه زند� Îwاین ترانه ر * خته داشته ناخواە ذهنت و درگ�� م&کرد که شا3د م+	

�اشه...

زOر خورش&د ک�Oر...میون 3ه دشت لخت ...

توی دست خا® اس�� ...موندە 3ه مرداب پ��  ...

از همه دن&ا جدام...منم اون مرداب پ��  ...

�ه Rام...داغ خورش&د �ه تنم * زنج�� زم+� ...

م&خواستم درOا kشم...من همونم که 3ه روز ...

Oن درOای دن&ا kشم...م&خواستم بزرگ�	 ...

تا �ه درOا برسم...آرزو داشتم برم ...
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تا �ه فردا برسم...شب و آت4ش بزنم ...

زOر آسمون پ�� ...اولش چشمه بودم ...

راهم افتاد �ه ک�Oر...اما از �خت س&اە ...

�شت اون کوە �لند...چشم من �ه اونجا بود ...

� رام 3ه چاله کند...اما دست �نوشت ...

خا® منو زندوG* کرد...توی چاله افتادم ...

اونم �گروG* کرد...آسمونم ن�ارOد ...

3ه اس�� ن&مه جون...حاال 3ه مرداب شدم ...

م تو خا® 3ه طرف �ه آسمون...3ه طرف م�� ...

* ...خورش&د از اون �االها زمینم از این Rای+� ...

 * �خارم م&ک+* £... * زندگ&م شدە هم+� ...

دارم اینجا میyینم...�ا چشام مردنمو ...

من اس�� زمینم...�نوشتم همینه ...

�ا�	 ن4ست ازم t|&قطرە های آخرە...ه ...

ە...خا® �شنه همینم Xدارە همراش می� ...

فردا که خورش&د ب&اد...خشک م4شم تموم م4شم ...

که م&ارە دست �اد...شن جامو پر م&کنه ...

و بزنه و برای حاg* و آمادە وسط هال وا ستادە بود درحال&که ترد3د داشت برە در اتاق kسته ل&ا ر 
�ه دا9ش;اە ب&دارش کنه * ه شب د شب تا از ب&مارستان برسن خونه ساعت نزد3ک 3ک نصف...رف+	

�ه خاطر ]م خواXG د ش�شه که هنوز ب&دار 9شدە 
²
نگ و روی هرچند �ا اون حال و ر ...بود و مسلما

احت حداقل امروز و �ا...پOxدە ای که ازش د3د �ع&د م&دو9ست �ه این زودی رو �ه راە kشه 3د اس�	
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...م&کرد �ا اینکه م&دو9ست امروز تارOــــخ تح�Oل تحقیق و ارائه کنفرا9سشه

�ه خاطر برای اینکه خ&الش از این �ا�ت راحت kشه 3ه 3ادداشت براش نوشت تا �دونه ای��ار 
* کنار ت...غی�ت حذفش نم&کنه و کنفرا9سشم میتونه هفته د3گه �دە خت ]اغذ و گذاشت رو م��

ون که تاخ ە �خوا�ه خودشم �Oــــع رفت ب�� �� هفته که هر وقت ب&دار شد �خون=ش و دوwارە �گ��
ان کنه Xپ4شش و ج�...

*

�عد از تموم شدن حضور و غ&اب ن;ا£ �ه جمع حاg* انداخت و مصلح
	 پرس&د:

J امروز کنفرا9س دارە؟؟؟-

ا دس=شو �لند کرد و گفت :3_ از دخ�	

- �	 چند روز پ4ش بهم گفت که ا...استاد ب�خش&د کنفرا9س من امروز بود ون وo خانوم م��
وo ا}ه ...راس=ش منم ه&|t آمادە نکردم...امروز قرارە کنفرا9س �دە و مال من م&فته هفته د3گه

...م&دو9ستم امروز نم&ان

- نفرا9س امروز ب4ش�	 درس م&دم که هفته �عد جفتتون زمان ]ا�* برای ک...�اشه مسئله ای ن4ست
...داشته �اش&د

wه �ه در ]الس زد *g وع کنه چند ��ە رفت سمت جزوە هاش و همینکه خواست م�حث جد3د و 
�فرمای&د ماG* در �از شد و چهرە نزار ل&ا تو چهارچوب در ظاهر * ...شد و �عد از گف+	

نقدر تحسی�ش کنه از اینکه ا...نفهم&د اون لحظه عص�اk *Gشه از اینکه �ه حرفش گوش نکردە
رنگش  3ا ناراحت �اشه �ه خاطر این صورG	 که هنوز ...مÄە واسه اث�ات خودش و حر�* که زدە

...پOxدە اس و ل¦ه های قرمز روش قا�ل مشاهدە اس

اجازە هست استاد؟؟؟-

�فرمای&د-...

* ماG* و ...ل&ا اومد تو �دون  تحقیق صحا�* و طال�وب شدە توی دس=ش و دو دس
	 گذاشت رو م��
ی برداشت کنه گفت * :اینکه ن;اهش کنه تا ک· از تال�	 ن;اهشون چ��

- عذرت ضمن اینکه �ازم �ه خاطر رفتار هفته پ4شم و صدالبته غیyتام ازتون م...الوعدە وفا
استاد...م&خوام ...
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�ا اینکه این طرز حرف زدن و که تو این چند وقته ]م�	 ازش د3دە بود عج&ب �ه نظر  
س&د &قه و وo خوشش اومد از ش�&دن معذرت خوا£ مود�انه اش و د3دن این تحقیق �ا سل...م��

...جامع

- سه ا}ه همون ساعت � ]الس دل&ل غیyتاتون و �ه خودم توضیح م&داد3د جل...خواهش م&کنم
...هفته پ4شم از دست نم&داد3د

- اآلنم آمادە ام برای کنفرا9س...جزوە اشو از �چه ها گرفتم استاد ...

ە شد * ضمن اینکه برای ه...ماG* 3ه لحظه تو چشماش که توش پر از رگه های خون بود خ�� زارم+�
 از ذه�ش گذشت که 3ع
* این دخ�	 رو ...�ار از د شب �ه خاطر سهل ان;ار.ش �ش&مون بود

ی انقدر Rافشاری م&کنه و تا خودش و ثا�ت نکنه دست از تالش برنم&دارە؟؟؟ام * &دوار بود هرچ��
...تو همه مسائل زندگ4ش اینطوری ن�اشه

...خب �س اول تو کنفرا9ست و �دە �عدش من درس م&دم-

oگرد شدە بود صند *Gما µرس خودشو  در مقا�ل چشمای متعجب ل&ا که از ش�&دن این لحن غ��
...برداشت و گذاشت جلوی تخته

...میتوG* 9شسته کنفرا9س �دی-

ە شد �ه ل&ا که مستاصل رفت  خودشم رفت تو 3_ از صندo های خاo رد3ف اول 9شست و خ��
...سمت صندo ماG* و روش 9شست

ر از خوشحال از اینکه ماG* متوجه حال �د جسم4ش شدە بود و اجازە داد kش¹نه و خوشحال ت
وع ک ��ە  س �گ�� رداینکه خودش قرار نبود مثل 3ه استاد �اال�ش وا سته تا ب4ش�	 اس�	 ...

جواب بود9ش و شخصی
	 که �ا£ جسورانه م4شد *gا وجود حا�س ذات4ش... و  وo خجالتو اس�	
ی نبود که kشه پنهو9ش کرد * س چ�� ...لرزش صداش موقع این اس�	

ای در طول ارائه اش ن;اهش رو سه نفر ب4ش�	 از �ق&ه ثا�ت م&موند که �اعث ا3جاد حس ه
* نفر بهارە بود که هwxار ن;اە ل&ا بهش م&فتاد �ا ل�خ...مختلف تو وجودش م4شد ندی دلÛرم اول+�

ی که �اهم *  دارە طبق همون چ��
²
]ار و تمOxن   کنندە �شو �ه تای&د تکون م&داد تا ثا�ت کنه دق&قا

ە و 3ه جوراFG آرومش م&کرد اە میخ شدە نفر دوم سام&ار خداپناە بود که ن;...کردە بودن پ4ش م��
�ه ...اش �ه اجزای صورت ل&ا �ه شک مینداخ=ش که ح
	 متوجه 3ک ]لمه از حرفاش شدە �اشه

 آزارش م&داد ب4
²
ە سام&ار که شد3دا س و لرزش صداش �ا د3دن این ن;اە خ�� ش�	 م4شد وض�ح اس�	

�ق&ه دا9شجوها هیچ وصله ناجوری نبود * ن و چون هم س...و نفر سوم ماG* بود که حضورش ب+�
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 از ماG* هم ب
²
س&د و �عÆ* از دا9شجوهای این دا9ش;اە ح
	 سنا زرگ�	 بودنسال �ق&ه �ه نظر م�� ...

نه  3ه ح· که نه شادی بود ...�ا د3دن ماG* 3ه ح· متفاوت از حس های تعOxف شدە م&گرفت
ی اث�ات و 3ه ح· که ان;ار وادارش م&کرد برا...ناراح
	 نه خشم و عص�ان4ت نه نفرت و نه کینه

س و ازش دور م&کرد و حاg* ب ود اون 9شون دادن تواناFG هاش ب4ش�	 تالش کنه و �الطبع اس�	
ی که ش4ش سال از زندگ4ش و رو Rای خ ودش لحظه همه هم و غمش و �ذارە تا 9شون �دە دخ�	

ی برم&اد * * چ�� ...وا ستادە از �س همچ+�

ون فرستادن نفس راح=ش ماG* همونطور که از جاش �لند م 4شد و �ا تموم شدن کنفرا9سش و ب��
فت سمت ل&ا گفت :م��

�	 و- ...�ش�Oق کن&د خانوم م��

�لند شد و زل زد �ه صو ...صدای �ش�Oق حال خوب ل&ا رو خوب تر کرد *Gما oر�ش تا از رو صند
ە شوo ماG* ح
	 ن;اهشم نکرد و رفت سمت جا3;اه...�ل¦ه بتونه 3ه تای&د از ]ارش �گ�� ...

:ل&ا �ا 3ه �ا اجازە خواست برە kش¹نه که صداشو ش�&د

- 	� ...خانوم م��

�له؟؟؟-

- هم تو اث�ات خودت �ه عنوان 3ه دا9شجوی ...هم تو تحقیق...هم تو کنفرا9س...عاo بودی
...نمونه طبق گفته های دک�	 سپهرن&ا

Oن لحظ...ل�خند عم&p	 رو ل�ای ل&ا 9شست ه های میتو9ست اون لحظه رو �ه عنوان 3_ از به�	
 دا9شج�4Oش تو ذه�ش ث�ت کنه

¤
Jزند...

...ممنون استاد-

خوشحال بود از اینکه حرفاشو از زwون سپهرن&ا عنوان کرد تا ک· دچار سوتفاهم 
سوتفاهµ که شا3د دچار شدن بهش منطp	 بود...9شه ...

***
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فت موند و �عد از  ون م�� جواب دادن �ه  �عد از Rا3ان ]الس ماG* که هم4شه زودتر از دا9شجوها ب��
 * ی که هم4شه ازش سوال داش+	 ز ]الس وق
	 د3د ل&ا هم دارە همراە دوس=ش ا...سوال چندتا دخ�	

ە �ا صدای �لند و لحن خو�9انه و معمول4ش گفت ون م�� :ب��

�	 شما �مون 3ه توض&| درwارە تحقیق و کنفرا9ست �ا3د بهت �دم- ...خانوم م��

*  ل&ا �ه ناچار �ا بهارە خداحافÎ* کرد و 9شست رو 3_ از صندo های رد3ف اول و تو  * ح+� هم+�
ون ]الس �ا 3ه پوزخند مسخرە داشت بهش ن;اە م&ک 3ع
* ...ردن;اهش �ه سام&ار افتاد که از ب��

برداش
	  چرا �ا3د ...حرف ماG* و ش�&دە بود و این پوزخندم �ه خاطر اون بود؟؟؟خب ش�&دە �اشه
داشته �اشه که �ه پوزخند رو ل�ش ختم kشه؟؟؟

س&د  * موجودی مثل سام&ار وقت gف م&کرد ]م�	 �ه ن=&جه م�� که   هرtu ب4ش�	 برای شناخ+	
ارە�س ترجیح م&داد ]ً� ب&خ&الش kشه تا شا3د اونم دست از �ش برد...مقصود و هدفش چ&ه ...

 *Gما * �ا د3د9ش همونطور ک...�االخرە ]الس خاo شد و ل&ا �لند شد رفت سمت م�� *Gه تو ما
ی م&گشت گفت * :ک&فش دن�ال چ��

]الس داری �ازم؟؟؟-

...نه-

- کت ��م سمت خونه ن4ست که برسونمت...من �ا3د برم  مس�� ...

* سمت ل&ا ...]ل&دای خونه رو از جی�ش درآورد و گذاشت رو م��

- ی 3ه فقط خواهش م&کنم برا...3ه آژا9س �گ�� برو خونه...پ4ش خودت �اشه...این ]ل&دا زاRاسه
�ارم که شدە حرفم و گوش کن...

* ]ل&د �ل ا�* دس=شو برای برداش+	 ند کردانقدر عجز تو لحن ماG* حس کرد که �دون هیچ اع�	 ...

�اشه-...

* برنداشته بود که دست گرم و بزرگ ماG* رو دس=ش 9شست ن برق جOxا...]ل&د و هنوز از رو م��
* بود و �ا این حرکت ماG* د3گه تا مرض غش کر ...بهش وصل شد 3ه لحظه دنم دمای �د9ش Rای+�

ە شد و گفت...رفت �دون هیچ ح· تو چشماش خ�� *Gبرخالف اون ما :

- گرد ن&ام و �مونم �ا 3ه 3ادداشت که گشتم نبود ن...ل&ا ن&ام بyینم جا ترە و �چه ن4ستا
�ا3د �اهات حرف بزنم...مستق&م برو خونه...ن4ست ...
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ون کش&د و درحال&که سD م&کرد ن ;اهش �اال ل&ا دس=ش و همراە دسته ]ل&د از زOر دست ماG* ب��
...نرە �شو �ه 9شونه تای&د تکون داد

- م م&ام * م&گ�� احت کن...واسه ناهار 3ه چ�� ک
*   الزم ن4ست لطف د ش�ت و تکرار ...تو هم اس�	 ...

- ی هم تو اون خونه پ&دا م4شه واسه غذا درست کردن؟؟؟�ا آخOxن موجود * ی مگه اصً� چ��
نه...هات غذای د شب و Rختم * اآلن د3گه ش¹پ4ش دارە تو ]اب¹نتا و 3خچالت �شتک م�� ...

�اعث تمام فکراFG که تو این چند لحظه تو ذهن ماG* شeل گرفت که بهش م&گفت این حرک=ش 
سالح  این ترفندشم جواب نداد برای خلع...خجالت ل&ا شد و زwو9ش و بOxد دود شد و رفت هوا

ی که هم4شه 3ه جواب تو آس=ی�ش داشت ...کردن این دخ�	

ون درحال& ە ماG* پ&دا نکرد �ا خداحافÎ* زOر لب رفت ب�� که نم&دو9ست ل&ا که درJ از ن;اە خ��
ە kشه که اون لحظه تو وجود ماG* فقط ناام&دی بود از اینکه چرا �ا3د زندگ4ش �ه جاFG کش&د

* بر اساس خواسته های قلب4ش پ4ش نرە ...هیچ چ��

�ه وعدە اش عمل کرد و وا...رو م�ل هال 9شسته بود و 3ه Rاشو مدام تکون م&داد *Gا ما�سه ناهار 
�ا تلفن غذا اومد و اآلن که غذاشون و خوردە بودن منتظر بود تا ماG* که تو اتاقش داشت 

...صح�ت م&کرد ب&اد و �گه چه حر�* �ا ل&ا داشت که اونجوری تا�&د کرد روش

ون و ...�االخرە �عد از مeالمه اش �ا وح&د کت از اتاق اومد ب�� ��رو م�ل  دوست و معاو9ش تو 
...9شست که ن&م رخ ل&ا جلوی د3دش بود

:همونطور که خو�9دانه Rاشو مینداخت رو Rاش گفت

؟؟؟- *
دوتا قهوە درست م&ک

ە شد امً� شا3د جمله اش سواo بود وo دستوری که �ش=ش بود و ]...ن;اە متعجب ل&ا بهش خ��
* گفت...حس م&کرد اض کنه 9س�ت �ه این لحن دستور.ش برای هم+�  اع�	

²
نخواست مستق&ما :

- ە جلوی...خوردن قهوە تا دو ساعت �عد از غذا اصً� خوب ن4ست جذب آهن و م&گ�� ...

...خدارو شکر ]م خوG* ندارم که نگران این مسئله �اشم-

...ممکنه در دراز مدت عوارض داشته �اشه-
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- 3ه فنجون واسه من درست کن...�اشه تو نخور ...

ام صاح�خونه و بزرگ�	 بود9ش جل...ل&ا خواست 3ه جواب د3گه �دە که منÄف شد وی �ه اح�	
...زwو9ش و گرفت و �لند شد رفت تا براش قهوە درست کنه

وز براندازش م&کرد شا3د برای  و ...ماG* که �ه هدفش رس&دە بود حاال داشت �ا ن;ا£ َبرندە و پ��
�ار 3ه ]م خOxدارانه * ورت گرد و �ا ص...ل&ا 3ه دخ�	 ]امً� سادە ی چشم و ابرو مش_ بود...اول+�

 *
* خا� نداشت...قد و ه&eل متوسط و معموo...کوچ&ک وo ملیح و دوست داشت  در ]ل چ��
�ه دل می�شست h&خ oخواد جلب توجه کنه و�اFG که ت...که  و درست برعکس خ&h از دخ�	

* سادگ4شه که �ه دل م4ش¹نه...زندگ4ش بودن از اینکه برعکس ...البته خوب م&دو9ست هم+�
* و �دون آرا ش داشت خوشش میومد اFG م4شناخت...همeالd هاش صورت تم��  درحال&که دخ�	

�* که وق
	 م&ان پ4ش ماG* هیچ آرا ·� نداشته  اشنه&چکدوم انقدر اعتماد �ه نفس نداش+	 ...

ە شد  جمع م&کرد...ن;اهش رو موهای �ش خ��
²
ا وهاشم ح
	 از طOxق م...�لند و مش_ بود و ا���

 جلوی ماG* ظاهر م4شد...نم&خواست ذرە ای جلب توجه کنه
¤

Jه&چوقت این...در نها3ت ساد 
ا ماG* و جذب نکردە بودن وo اآلن م&د3د که ]امً� توجهشو �ه خودش جلب  شeل دخ�	

نه ...هرچند که اول رفتار و شخص4ت اخال�	 خاص این دخ�	 توجهش و جلب کرد...کردە
ی نم4شد...ظاهرش Rدر  ظاهرش و تو ن;اە اول از د3د ...خ&h وقت بود که د3گه جذب ظاهر دخ�	

د خودشم وo حاال م&د3...و مادرش برانداز کرد و حس کرد شا3د اینجور ت¹©ا رو ب4ش�	 بËسندن
فت ک...میتو9ست �ه این س�ک ظاهری عالقه داشته �اشه ه ا}ه مس�� زندگ4ش جوری پ4ش نم��

...از عالم و آدم بOxدە kشه

* رو �ه روش حواسش جمع شد و ن;اە مات و خ��  * فنجون رو ش4شه م�� ە شدە �ا صدای قرار گرف+	
...شو گرفت

...ممنون-

...خواهش م&کنم-

مادە حرفاشو تو 3ه هفته گذشته حساXG آ...3ه ]م �ه جلو خم شد و پنجه هاشو تو هم قفل کرد
�ه فکر کردن نداشت Xuکردە بود و د3گه احت&ا...

- * ل&ا اFG رو واست روشن کنم...بب+� * م&دوارم تو ا...برای این مدت اقامتت تو این خونه �ا3د 3ه چ��
 �dا�...این مورد د3گه دست از ]ل ]ل و لج�ازی برداری و حرف گوش کن 

- �ه ادامه این جنگ و جدل ندارم h3منم د3گه تما...� �عÆ* ضمن اینکه حرف گوش نکردنم 
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من �ه س
* رس&دم که صحیح و غلط تصم&ماتم و خودم ...مسائل �ه خاطر لج�ازی ن4ست
...�شخ&ص �دم

؟؟؟- *
مطمئ

ە شد و دوwارە روشو گرفت ً� هنوز ]ام...جواب سوالش نه بود...ن;اە ل&ا 3ه لحظه بهش خ��
* نبود تصم&مش درwارە ماG* دo بود 3ا عاقالنه �ه اندازە  شا3د د3گه...درست بود 3ا غلط...مطم+³

* نبود از اینکه م&خواد �ه طور قطع این ی �از شد مطمئ+* را�طه رو بهم  اون ش
X که Rاش �ه ]الن�	
...بزنه وo هنوز ر.شه های ترد3د تو وجودش خشک 9شدە بود

* جواب طوالG* شد گفت :انتظار ماG* که برای گرف+	

- * د3گه ا3ه...�گذرOم * قض&ه ]ار کردنت تو خونه اس...اآلن حرفای من چ�� این  من...اول4ش هم+�
 من ]لفت...قهوە روwــهانه کردم تا عکس العملت و بyینم

¤
_�ت ح
	 انتظار داشتم برگردی 

�االخرە را�* شدی که بری درست ک
* و این 3ع
* خودت و زOر دین من م&د...ن4ستم oو *G3ه ...و
ین طOxق جوراFG م&خوای در ق�ال موندن تواین خونه و احتماÈً لطp* که در حقت کردم و از ا

ان ک
* آرە؟؟؟ Xج�

�ا ش�&دن ]لمه لطف و لحن پر از غرو  oبود و * ر ماG* 3ه �ا اینکه هدف قل
X و اصh ل&ا هم+�
:لحظه داغ کرد و �ا توپ پر گفت

- تموم  لطف؟؟؟اینکه منو مجبور کردی اینجا �مونم فقط �ه خاطر اینکه حواست بهم �اشه تا 
* شدی حضورم لطمه ای �ه آبروت  شدن مهلت ص&غه دست از Rا خطا نکنم و �عدش که مطم+³

 *
اسمش لطفته؟؟؟...نزدە ولم ک

- ی میتونه �اشه * وo اسمش ا}ه لطف ن4ست �س چ&ه؟؟؟نکنه ...عنوان ودل&لش هرچ��
k ه در خونه دوستاتwموندە از تحص&لت و آوارە و در 	ا��؟؟؟3ا م&خواس
	 ]ل این سه ماە  �·

 *
...شا3دم م&خواس
	 واسه این سه ماە خونه کرا3ه ک

- * و زOر 3ه سالم کرا3ه م...معلومه که کرا3ه م&کنم ا3ط و درک م&ک+* ��* که  &دنخ&ل&ا هس+	 ...

- اونوقت �ا کدوم پول؟؟؟...هه

 م&گفت که اونو خانو ...ل&ا �ه معنای واقD وا رفت
²
ادە اش منظورش tu بود؟؟؟اآلن داشت علنا
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* تر �اشه و ن؟؟؟شا3د سطح ماo و زندگ4شون 9س�ت �ه هم ط�قه ای های ماR *Gای+� o تو فق��
زش قائله چرا فکر نم&کرد همونقدر که اون واسه اعت�ار و آبروش ار ...ق�� متوسط بودن نه فق�� 

�ق&ه هم میتونن �اشن...

- اری ]...تو tu فکر کردی درwارە ما؟؟؟اون موقع که �ا Rدر و مادرت Rاشدی اومدی خونمون
ی ازمون د3دی که فکر کردی 3ه مشت گدای محتاج �ه نون شy&م؟؟؟ * کرد3م 3ا چ��

* حرف- ...من J همچ+�

- من و ...فقط 3ه ذرە خجالت �کش �ه جای اینکه هم4شه حق �ه جانب �ا�d ...خجالت �کش
 ال�چری داشته �اش&م و برعکس شماها پول

¤
J3_ از  خانوادە ام شا3د نتون&م مثل شماها زند

�خ نگه داش=&م...دغدغه هامونه h&ا س�ای وo انقدری بر ...شا3د �عÆ* جاها صورتمون و 
له رو غرور و شخص¹تمون ارزش قائل هس=&م که نذارOم ک· �ه حالمون ترحم کنه 3ا این مسئ

گ&مو اون موقع که �دون اطالع من رفته بودی تحقیق و ج&ک و پوک زند ...چماق کنه تو �مون
ن همو ...درآوردە بودی �ا3د م&فهم&دی ک· که داری بهش پ4شنهاد م&دی از کدوم ط�قه اس

 	
ینکه نه ا...موقع �ا3د فکرش و م&کردی که هیچ رقمه بهم نم&خورOم و اصً� Rا پ4ش نم&ذاش
 *
�خوای از این موض�ع برای چزوندن استفادە ک...

فت سمت اتا�	 که  ماG* تا خواست حر�* بزنه ل&ا از جاش �لند شد و همونطور که آروم آروم م��
:وسا3لش توش بود گفت

- 3د برای ب4ش�	 �اورم م4شه که شا...متاسفم وo ان;ار هرtu ب4ش�	 م&گذرە و ب4ش�	 م4شناسمت
�ه پ4شنهادت فکر کردم 	
�ار تصم&م اش=�اە گرفتم تو زندگ&م که ح * در صد  نم&;م صد ...اول+�

ون شا3د 3_ وo حداقل برداشت من از این حرفا و این رفتارت اینه که سطح اقتصادی خانوادە ام
پول  ال�د فکر کردی از اون آدماFG هس=&م که �ه خاطر ...از دالh3 بودە که اومدی سمت من

Oم هر ]اری �کن&م آرە؟؟؟هر سازی بزG* برقص&م و صدامونم درن&اد *gحا...

روشو برگردوند و �ا قدم های �لند رفت سمت اتاق وخواست تا حاg* شدن و جمع کردن 
�شت �ش اومد و اجازە این ]ارو نداد *Gندە و قفل کنه که ماyوسا3لش در و ب...

:صور�ش ]امً� قرمز شدە بود از خشم وق
	 گفت

ی و م&دوزی؟؟؟مثل اون شب که �شخ&ص دادی هدف من - Xارە داری واسه خودت می�wدو
* ...را�طه ج�· بودە از این پ4شنهاد و ص&غه و این مزخرفات * چ�� ی که �ه ]ً� عادت داری اول+�

سه رو �ه زwون ب&اری ح
	 ا}ه غلط �اشه؟؟؟ ذهنت م��
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ون کش&د o هنوز فرصت نکردە بود وسا3لش و خا...ل&ا سا�شو از تک ]مد دو لنگه اتاق ب��
درحال جمع کردن وسا3لش گفت...فقط جزوە و کتا�اشو درآوردە بود...کنه :

- * بود اس&م و اینکه ما فق�� و آس و R...چه درست چه غلط تنها برداش
	 که از حرفت م4شد هم+�
Oم ا ن4ست...�ه خاطر ن&از ماo تا آخر عمر زOر دی�ت قرار م&گ�� Xاز این خ� oون آوارە خونه هم...و

ف دارە �ه موندن تو این خونه �ا هزار جور منت و زخم زwون و  ��ن4ش و  این و اون شدن سگش 
...کنا3ه

* برداشت سم=ش �ا 3ه دست دسته سا�شو گرفت و �ا اون&_ مچ دست ل&ا رو مح eم ماG* خ��
...فشار داد و کش&دش عقب که رو در روش وا سته

- ن شب نمونه اش و او ...من اعصا�م تا 3ه جاFG ظرف&ت دارە ها...از سکوت من سو استفادە نکن
ی د3دی ون اومدن از ]الن�	 �عد از ب��...

ون �کشه وo انگشتای ماG* محeم تر از این حرفا  ب مچ دس=شو ب�� *g ا�دور مچ  ل&ا سD کرد 
نه * ش �ه دست خودش آس4ب م�� ...ظOxفش چفت شدە بود طوری که احساس کرد تقالی ب4ش�	

- م که نه خودم ب4ش�	 از این خوار و خف&ف شم و نه اعصاب تو خراش ...ولم کن م��
وo ما محتاج صدقه ن4س=&م...تاهمینجاشم مرd از لطفتت...بردارە ...

* ندارە و از طر�* �ازم �ش&مون شد از حر �* که ]امً� ماG* که خوب م&دو9ست ل&ا جاFG برای رف+	
ن جمله رو �ه XG فکر و XG دل&ل �ه زwون آورد لح�ش و آروم تر کرد و چند دق&قه طول کش&د تا ای

...زwون ب&ارە

- ال �ه هر ح...وo تو هم خ&h زود و غلط برداشت م&ک
* ...قبول دارم �د حرف زدم...خ&له خب
...ب�خش&د

ت و نا�اوری تغی�� رنگ داد * ل&ا �ه ح��  9ش�&دە ق�ً� تا حاال ازش معذرت خوا£...ن;اە خشمگ+�
* توی حافظه اش ث�ت kشه  ان;ار کساFG که سخت...بود و این میتو9ست �ه عنوان 3ه اول+�

�االخرە این ]لمه رو �ه زwون م&ارن عمق فاجعه مشخص م4شه و  	
* وق 9شون  عذرخوا£ م&ک+*
�ش&مونن 

²
...م&دن که واقعا

- ە من �ه مرور زمان �ه خودت ثا�ت م4شه که همه فکرات درwار ...لج�ازی نکن و همینجا �مون
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ر تو ختم kشه �شت این قض&ه ن4ست *g ه�ار �س لج�ازی و �ذ...پوچه و هیچ قصد و غر�* که 
 
²
...کنار لطفا

ون کش&د و رفت سمت سا�ش * انگشتای قفل شدە ماG* ب�� خ&ال  ماG* که...�االخرە دس=شو از ب+�
:م&کرد دوwارە م&خواد جمع کنه برە خواست حر�* بزنه وo ق�لش ل&ا گفت

- �خونم و < مونم وo فقط تا وق
	 3ه جاFG پ&دا kشه که بتونم �دون دغدغه ذه
* درسم و 
�عدش برگردم پ4ش خانوادە ام...�اشم �ا 3ه جاFG که آرامش داشته �اشم نه اینکه هر روز مجبور 

...آدم خودخواە و مغرور جنگ اعصاب راە بندازم

ص
X شد که ماG* حاال خ&الش از موندن ل&ا راحت شدە بود وo انقدر از صفاG	 که بهش م&داد ع
O_ بی�شون ا3جاد شه * � ...حس کرد ا}ه �مونه 3ه جنگ لفÎ* و شا3د ح
	 ف�� * Oــــع از برای هم+�

ون � و ]له زدن �ا این دخ�	 3ه دندە اعصاXG فوالدی م&خواست که ما...اتاق رفت ب�� XG ازش *G
...بهرە بود

***

م- ...سالم دخ�	

-  *Gن؟؟؟...سالم ماماwا و مادرجون خ��؟؟؟�ا XGخو

- تو چطوری؟؟؟درسات چطورە؟؟؟...شکwxد ن4س=&م

- * شدە د3گه...خ�wم  که دارم رو Rا3ان نامه هم ]ار م&کنم...درسامم سنگ+�
²
م 3ه ]...مخصوصا

...خسته ام کردە

- ی Oن شeل �گ�� غزل چطورە؟؟؟...ع&ب ندارە تحمل کن ا شاال که ن=&جه اشو �ه به�	
اونجاس؟؟؟

 *Gان جدا شد9ش از غزل و صدالبته موند9ش تو خونه ماOxی از ج * ماما9ش هنوز چ��
 گفت...نم&دو9ست

¤
�ا دس=©اچ_ * برای هم+� :

- مامان دلم خ&h براتون تنگ شدە...اآلن رفته تا جاFG برگردە...اونم خ�wه ...

- �ا�ات چند روز پ4ش م&گفت 3ه روز �ا3د برم �ه ل&ا � بزن...ما هم همینطور 
²
م ]م و ک�ی اتفاقا

...نداشته �اشه

...خ&h واضح و ملموس هول شد و دست و Rاشو �م کرد
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- * خ�wه...نه �ا�ا 4شم از ]ار و زندگ...�ه �ا�ا �گ&د ب&خودی این راە نک�wه ب&اد...همه چ��
ی نموندە که 3ه ماە د3گه ]السا تموم م4شه...شما هم تنها < مون&د ال¿...م&فته * واسه فرجه  چ��

...امتحانا م&ام اهواز

-  منم بهش گفتم
²
 راە فقط براش < مونه...اتفاقا

¤
�س خودتم 3ه زنگ بهش ...ب&خودی خست_

...بزن تا خ&الش از �ا�ت تو راحت �اشه

...چشم مامانم خودم راض4ش م&کنم-

- ؟؟؟...م&;م Xە چه خ���از اون 

- *Gە چ&ه؟؟؟آقا ما��...مامان؟؟؟

- آخه هنوز عادت نکردم �ه اسمش...آرە همون ...

و امروزم که  ل&ا 3اد ماG* افتاد که از دو روز پ4ش و �عد از دعوای لفظ4شون د3گه ند3دە بود�ش
ون و هنوزم برنگشته بود ...جمعه بود از صبح رفته بود ب��

را�طه تون چطوە؟؟؟مب¹ن&د همد3گرو؟؟؟-

- ە میyینمش تو همون دا9ش;ا...ب4ش�	 وقتم و دا9ش;اە و Rا3ان نامه پر کردە...م&;م که...]م و ب4ش
ون قرار گذاش=&م ...و 3ک دو �ارم ب��

- م که چهارتا آدم بزرگ دور هم جمع شد3م و 3ه تصم&µ گرفت&...ل&ا د3گه حواست و جمع کنا
خدای نکردە اون ص&غه �اعث 9شه که...م&;م 3ع
* ...تهش خ�� �اشه ...

- ی نم4شه مامان جان * م �عدشم فعً� دارO...ب&خودی خودت و نگران نکن...اون ص&غه �اعث چ��
* همونطور که شما م&گ&د ...�ا هم آشنا م4ش&م خ��  هیچ معلوم ن4ست �عد این آشناFG همه چ��

�اشه و �ه ازدواج ختم شه...

- �;م واال tu...از ]ار شما جوونا درنم&ارم �من که  ...

�ا صدای �از و kسته شدن در ورودی خونه از مادرش خداحافÎ* کرد چون م&خواست �ا م *Gا
...حرف بزنه

رد اونروزش �عد از دو روز که وقت ]ا�* داشت برای فکر کردن �ه این ن=&جه رس&دە بود که برخو 
 *Gرابر ماwادی تند رفته بود درOد بود و ز�ذرت خوا£ شا3د مستق&م نم&خواست مع...شا3د 3ه ]م 
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...کنه وo حداقل میتو9ست 3ه ]م توج&ه ب&ارە برای ]ارش

ون وo وسط هال �ا شخص د3گه ای مواجه شد خت&ار XG ا...�ه هوای د3دن ماG* از اتاق رفت ب��
wان قل�ش تند شد و چشماش از حدقه *g ازش نداشت 	
ون  �ا د3دن اون �� غOx�ه که شناخ ب��

...زد

« * چوب خشک ...3ا قمر ب
* هاشم این د3گه ک&ه؟؟؟3ع
* دزدە؟؟؟ا}ه دزدە �س چرا من ع+�
O...اینجا وا ستادم؟؟؟اآلن �ا3د فرار کنم * از این موردا ...هوo آخه چه دزد آنeادر کردە و تر و تم��

وی انتظام&ه و روزی صدتا مورد دز ...ند3دم تاحاال * م&گه ان;ار �هنگ ن�� دی حاال همچ+�
«...م&د3دە

- مندە ��سونمتون... نم&خواستم ب�	 ...

...لحن آروم و مود�انه �� غOx�ه بهش جرات حرف زدن داد

- چه جوری اومد3د تو؟؟؟...چ

:]ل&دای توی دس=ش و 9شون داد و �Oــــع گفت

...]ل&د داشتم-

« �س ک&ه؟؟؟...3ارو ]ل&د خونه ماG* رو هم دارە...د3دی دزد ن4ست »

...جواب سوالش و خ&h زود گرفت

- ی نگفته از من بهتون؟؟؟...دوست ماG* ...من میثمم * ماG* چ��

Oه که...ل&ا �شو �ه چپ و راست تکون داد ماG*  میثم که حاال م&دو9ست این دخ�	 همون دخ�	
:بهش پ4شنهاد آشناFG برای ازدواج دادە گفت

- ی �ه من نگفته * انومه و 3ه البته م&دونم ا}ه اش=�اە نکنم اسمتون ل&ا خ...راس=ش از شما هم چ��
 م&کن&د وگرنه جسارت نم&...جوراFG نامزد ماG* هس=&د

¤
Jنم&دو9ستم که اینجا زند oو XG کردم که

...خ�X و �زدە Rاشم ب&ام

* از جOxان نامزد شون 3ه ]م آروم گرفت و o برای ل&ا �ا ش�&دن اسمش توسط میثم و خ�X داش+	
:اینکه از اش=�اە درش ب&ارە گفت

- �ه خاطر 3ه �ی مسائل مجبور شدم وگرنه...من فقط موق
	 اینجا هستم ...
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-  قصد �دی نداشتم از این حرفم
²
 هرکس �ه خو ...جسارت ن�اشه من واقعا

¤
Jه هر حال زند�دش 

 مشخصه انقدر عاقل و �الغ هس=&د که صالح خودتون و به�	 از هرک·...شما هم...مwxوطه
امممم....و اینکه...�دون&د ...

:3ه ]م دست دست کرد برای �ه زwون آوردن حرفش و �عد گفت

 خونه < موند-
²
ا ...ماG* کجا رفته؟؟؟جمعه ها ا���

- از صبح رفته منم نم&دونم کجاست...نم&دونم ...

  لحن دلخور ل&ا �ه میثم ثا�ت کرد که این دخ�	 دارە ]الفه م4شه از رفتارای ماG* و 
²
خب شد3دا

و این وo نمیتو9ست ت...�ا اینکه �ه ماG* قول دادە بود که رازنگهدار �اشه...بهش حق م&داد
ە ...مسئله طرف رفیق دوران �چگ4شو �گ��

]ارت و گرفت سم=ش و گفت...از تو جی�ش ]ار�ش و درآورد و چند قدم �ه ل&ا نزد3ک شد :

- 3ا احت&اج �ه ...هرمشhe پ4ش اومد...هر...�ش=شم شمارە م�wا3لمه...این آدرس مطب منه
از ای
*  ماG* مثل برادرمه نم&خوام زندگ4ش...راهنماFG و مشورت داش=&د رو ]مک من حساب کن&د

شما هم منو �ه چشم برادرتون بyی�&د...که هست �دتر kشه ...

 بهش ]ارت و ازش گرفت و ن;ا£...حرفای گیج کنندە و دو�ــهلوی میثم ل&ا رو �ه فکر فرو برد
این دوست جراح ماG* تو چه زمینه ای ...میثم شا�ری متخصص جراu عمو<...انداخت

میتو9ست راهنمای4ش کنه؟؟؟

- ی نفهمه نم&خوام ب&خودی حساس kشه...فقط * ا}ه ممکنه ماG* چ�� ...

 *Îا 3ه خداف�* قصدی نداشت �شو �ه تای&د تکون داد و میثم هم  داشت  ل&ا که خودشم همچ+�
فت سمت در که همون موقع در �از شد و ماG* اومد تو ...م��

ە شد �ه ن * ]ارت میثم تو ج&ب شلوارش بود و �عد خ�� * ]اری که ل&ا کرد گذاش+	 ت زدە اول+� ;اە ح��
* خودش و میثم در گردش بود دون تعجب ن;اهش ]م ]م جاشو �ه عص�ان4ت داد و �...ماG* که ب+�

:توجه �ه سالم و دست دراز شدە میثم ت��&د

اینجا tu ]ار م&ک
* تو؟؟؟-

- * از صبح ر ...اومدم بهت � بزنم فکر کردم مثل هر هفته خونه ای ف
	 وo ل&ا خانوم گف+	
ون فتم که اومدی...ب�� منم داشتم م�� ...
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�دی ت��&د 
²
ە شد و �ا لحن 9سyتا �ه ل&ا خ�� *Gما *Gن;اە طوفا:

...تو برو تو اتاقت-

��ه جز ن;اە حر� ل&ا نگرفت چند قدم �ه سم=ش برداشت و �ا صدای  	
لندتری وق
	 هیچ حرک
:گفت

�ا تو ن4ستم مگه م&;م برو تو اتاقت-...

...دست میثم رو س¹نه اش 9شست

؟؟؟- *Gچته ما

تاق و ش�&د ن;اە ممتدشو از ل&ا گرفت و 3ه س&;ار روشن کرد و 3ه ]م �عد صدای ک�w&دە شدن در ا
ون فرستاد * Rکشو ب�� ...و دود اول+�

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

 م&کنه؟؟؟-
¤

Jا تو زند�ە  چرا نگف
	 این دخ�	

- اFG هم که م&دوG* شدە ]ابوس زندگ& * * و �ا3د �ه تو �;م؟؟؟همون چ�� که ...ممگه من همه چ��
ی و یهو XG خ�X از من Rا9·� راە ب&ف
	 اینور اونور و �ه ظاهر برای صالح من �لندگو د س=ت �گ��

 *
...همه رو خ�X ک

- * ]اری کردم؟؟؟ا}ه م&خواستم تو این 3ه سال و خوردە ای م...�� و ور نگو &کردم من J همچ+�
�ه جای اینکه kش¹نم و اخالق زهرمار تو رو تحمل کنم...

�س اآلن اینجا چه غلÎ م&ک
* اونم وق
	 من خونه ن4ستم-...

- ؟؟؟�عدشم 	
 خ&ال نکن جور گند اخال�	 و ...مگه من کف دستم و بو کردە بودم که تو ن4س
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ت وwفهمه وقاحت تو رو من م&کشم و ]اراتو برای اون دخ�	 ب&چارە که هنوزم م&;م �ا3د واقع&
* سکوت و غر ...خودت هر غلÎ که کردی Rاش وا ستا...توج&ه م&کنم �ه هم+� 	
ور ا}رم نخواس

wه اشو م&خورە...مسخرە ات ادامه �دە *g آخر J * بب+� ...

 XG هم *Gون و ما �دون خداحافÎ* رفت ب�� *Gه خاطر رفتار زشت ما� 	
فوت وقت  میثم �ا ناراح
دخ�	 که  در و �ا شدت �از کرد و XG توجه �ه صورت خ4س از اشک این...راە افتاد سمت اتاق ل&ا

 �ً◌ معصوم م4شد �ا صداFG که هنوز ولومش تحت تاث�� فکرای غلط توی 
²
ش �عÆ* وقتا شد3دا

�اال بود گفت:

- ند و اون روز �ا 3ه جمله من انقدر هوtu گری و مسخرە �ازی درآوردی که حرفام نصفه مو 
ه آوOزە وo حاال 3ه �ار م&;م برای هم4ش...نذاش
	 هشدار �دم بهت که اآلن این اتفاق ن&فته

 من � ...گوشت کن
¤

Jک از اآلن تا هر وقت د3گه ای که تو این خونه ای حق نداری تو زند
ی که...�ک·�  * * هرچ�� �ه تو  مسائh که خودم الزم �دونم بهت م&;م وo ا}ه �فهمم برای دو9س+	

�د برخورد م&کنم h&خ h&اش خ� * ائل من � این مس...مwxوط ن4ست داری تالش م&ک
* مطم+³
ی و آسه م&ای...حواست وجمع کن...�ا ه&چکس شوu* ندارم دلم نم&خواد تا وق
	 ...آسه م��

ە از را�طه من و  Xب� FG9شدە ک· بو µب¹نمون ن4ست و قض&ه ازدواجمون رس 	
نه ...تو هیچ 9سب
�ا دوست  جواب تلفنای این خونه رو م&دی نه در و رو ک· �از م&ک
* و نه ح
	 بر حسب اتفاق

ی فهم&دی tu گفتم 3ا نـــــــــــــه؟؟؟ا}ه 3ک �ار د3...و آشناهای من هم ]الم م4·�  * * چ�� گه همچ+�
ە اینم �دوG* که تو ع �اش �ا دو تا داد قض&ه رو تموم نم&کنم و به�	 * ص�ان4ت 3ه آدم بyینم  مطم+³

o رو خودم ندارم...شا3د �عدش �ش&مون kشم...د3گه م4شم * ...وo اون لحظه هیچ کن�	  مطم+³
�اش... *
�س سD کن ه&چوقت عص�ان&م نک ...

ا �خواد �ا 3ه تمام حرفاشو �ا داد و هوار تو � ل&ا ک�wوند و �دون اینکه بهش اجازە صح�ت �دە ت
ون ە از اتاق رفت ب�� فا�	 امروز م&دو9ست میثم ات...جواب دوwارە ]اری کنه تا �حÒشون �اال �گ��

ی kشه اونم � وo فکر اینکه �خواد 3ه روز این د3دارا عمد...اومدە و ل&ا در و �ه روش �از نکردە
 دیوونه اش م&کرد

²
ە رسما Xب� FGه هیچ وجه نم&خواست ک· ازش بو� *Gکه ما hمسائ...

ب4ش�	 ...اشتوo از طر�* ل&ا �ا وجود همه حرص و عص�انی
	 که از این رفتار تند و زشت ماG* د
ا�طه �ا3د م&فهم&د کجای این ر ...مصمم شد که �فهمه منظور میثم از راهنماFG و ]مک tu بود

Oک زندگ4ش �اشه وجود داشت...وا ستادە �� ک· که م&خواست 
¤

Jتو زند tu ا3د م&فهم&د�که   
�ا3د م&ذاشت � 3ه فرصت مناسب تر که فکر ماG* از ...اون ن�ا3د توش �ک م&کش&د oاین  و

...موض�ع منحرف kشه
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*

همی
	 صدای قدم های سام&ار و م4ش�&د که داشت تو راهروی دا9ش;اە دن�الش < اومد وo ا
تا اینکه �االخرە تو ح&اط بهش رس&د و راهش و سد کرد...نداد و �ع=ش و ب4ش�	 کرد ...

ون فرستاد  ب��
¤

...نفسشو �ا ]الف_

این رفتارا چه مع
* ای م&دە؟؟؟-

- ؟؟؟...م&خوام �اهاتون حرف بزنم 	� اشeاo دارە خانوم م��

ه وo نمیتو9ست انeار کنه از این لحن مود�ان...نذاشت تعج�ش حالت صور�ش و تغی�� �دە
...سام&ار که ]م�	 ازش د3دە بود متعجب شدە

- د3گه ...شما 3ه درخواس
	 داش
	 منم رد کردم...فکر نم&کنم حرف نزدە ای ب¹نمون موندە �اشه
 �d ه راە مزاحم من�...دل&h نمیyینم �خوای راە 

- oا شماست و��ه اون درخواست ندارە...حق  Îwحرف اآلن من ر ...

...سواo ن;اهش کردوسام&ار ادامه داد

- * همeالd هاتون دن�ال همخونه م&گرد3د...چند وقت&ه که...ش�&دم دارOد ب+� ...

- ا خ&h زود می�&چه تو این دا9ش;اە Xک م&ک·� تو ]ار و ...3ا خ��  3ا شما زOادی داری 
¤

Jزند
در هر صورت هرtu فکر م&کنم رwط این موض�ع رو �ه شما پ&دا نم&کنم...من ...

- شم تا دا...من میتونم ]مکتون کنم...رwطش اینه که 9ش;اە من 3ه خونه دو خوا�ه دارم که مس��
�الاستفادە...�راسته oا3ان ترم در اخت&ارتون...م�له اس وR خوا3د میتونم تا��ذارم ا}ه ... 	
ح

�ه پول پ4ش و کرا3ه اش...واسه ترم �عد و Rا3ان نامه اتونم میتون&د همونجا �مون&د Xuم احت&ا
Oد...ندارم 3ه ]مک دوستانه در نظر �گ�� ...

ب&ان کرد  وo انقدر مود�انه...میتو9ست نی
	 که �شت این پ4شنهاد بود و �ه طرز آشeاری بyینه
...که نتو9ست �ا لحن �دی �اهاش حرف بزنه

م تا حرف و حدی
� دن�الم - م ]مک �گ�� ممنون وo ترجیح م&دم از همeالd های دخ�	
 و اینکه متاسفانه نمیتونم قبول کنم که ن...اونم در ازای پرداخت پول کرا3ه...ن�اشه

²
¹تتون واقعا
ە ...خ��
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...یهو لحن سام&ار عوض شد

-  
²
ی ای از ن...سفسطه نکن خواهشا * ن=&جه گ�� 4ت اینکه �خوای �ه خاطر چند تا برخورد همچ+�

 XG انصاف&ه
²
م برای اینکه ثا�ت کنم قصدی جز ]مک...من داشته �ا�d واقعا *gحا 	
ندارم  من ح

ی �دم که هیچ خواسته ای �شت بندش نداشته �اشم و �ذارم در نها3ت آرامش *Äتو  تعهد مح
 *Gمو�...اون خونه 

ی بود اونم وق
	 نزد3ک سه چهار روز �ه هرJ رس&دە بود رو ا * نداخته بود پ4شنهاد وسوسه انگ��
 3ا خوا�;اە بودن

²
ا * ...وo ا��� ه هر حال �...3ا جوری رفتار م&کردن که ل&ا م&فهم&د راغب ن4س+	

ل �ا اینکه بودن کساFG مث...هرک· مشeالت خودش و داشت و نمیتو9ست توقD داشته �اشه
* ل&ا برە پ4ششون وo ترجیح م&داد مزاحم خانوادە ک· 9شه و  فت �اغ  بهارە که اgار داش+	 م��

...کساFG که خونه دا9شجوFG گرفته بودن

تدن�ال 3ه دل&ل درست و حساXG برای جواب �ه سام&ار م&گشت که صداFG از �شت �ش گف :

- ش وo ل&ا جان خودش دوستاFG دارە که برای حل مشeل...ممنون از لطفتون آقای خداپناە
 * ن تمام تالششون و �ک+* *gحا...

ت زدە چرخ&د سم=ش وع این هفته �عد از دە رو ...�ا ش�&دن صدای غزل متعجب و ح�� ��ز از 
�ه همصح�ت شدن از  h3نه اون سمت ل&ا میومد و نه ل&ا تما oخودش  اومدە بود دا9ش;اە و

Rا  و حاال این غزل بود که...د3گه همه فهم&دە بودن که میو9شون شکرآب شدە...9شون م&داد
...پ4ش گذاشته بود و 3ه جوراFG از �� سام&ار نجا�ش داد

�	 و kشنوم- ...من ترجیح م&دم نظر خود خانوم م��

:روشو کرد سمت سام&ار و گفت

- �ه دالh3 که گفتم و 3ه �ی دال3ل خصو� نمیتونم قبو  oا ...ل کنمممنون از پ4شنهادتون و�
...اجازە

ون ...اینو گفت و همراە غزل از در دا9ش;اە زدن ب��

*

�ه خاطر اینکه از دست سام&ار خالصش کرد و  oبود و * �ه خاطر  �ا اینکه هنوز �اهاش �سنگ+�
�اهم حرف بزنن * ل پ4شنهادش و قبو ...لحن ملتمسانه اش که ازش م&خواست برن 3ه جا kشی+*

 عم&p	 که 9س�ت �ه
¤

* تو 3ه ]ا�* شاپ درحال&که نمیتو9ست منکر حس دلتن_ دوست  کرد و رف+	

110



�کش و XG معرف=ش داشت kشه...

ە �ه �خار قهوە توی فنجو9ش 3اد اون روزی که ماG* ازش قهوە خواست افتاد و چق در خ��
یثم داشت فکر م&کرد تو این چهار روزی که از اومدن م...حرصش گرفت از خو�9دی و دستورش

د و اصً� د * رست و و اون اتمام حجت ماG* م&گذشت و ل&ا تو خونه دست �ه س&اە و سف&د نم��
&ال شدە حساXG همد3گه رو ند3دە بودن tu ]ار م&کرد و tu م&خورد؟؟؟خودش که شام و ]ً� ب&خ

فت تا ا ون نم�� صَ�ً◌ �اهاش بود چون زمان شام ماG* خونه بود و ل&ا جز در حد ن&از از اتاق ب��
ه ]الس ص�حونه و ناهارشم 3_ م&کرد و 3ا تو دا9ش;اە م&خورد 3ا وقتاFG ک...چشم تو چشم 9شه

� هم م&کرد وo فقط �ه اندازە خودش تا ماG* فکر ن * کنه �ه خاطر نداشت و تو خونه بود 3ه چ��
ان کنه Xق ج�Oxکه در حقش کردە م&خواد از این ط *pهمون لط...

:3ه صداFG توی �ش م&گفت

« ردی �ه تو چه که tu م&خورە؟؟؟مگه اون موقع که خونه اش نبودی تو غذا براش درست م&ک
* که �ه شeمشون �د �گذرە س مردا ]اری نم&ک+* «...3ا مثً� گشنه < موند؟؟؟ن�	

�ا صاح�ش رف oه اینکه تو اون خونه م&خورد و م&خواب&د و�تار وo عذاب وجدا9ش 9س�ت 
ی نبود که kشه ناد3دە گرف=ش * ...درس
	 نداشت چ��

؟؟؟-
¤

_�ی  * نم&خوای چ��

ش * Xه چشمای س��ە شد  XG تفاوت گفت...�ا صدای غزل حواس پرت شدە اشو جمع کرد و خ�� :

�;م؟؟؟- tu

-  tuمثً� اینکه این مدت کجا بودی؟؟؟...هر

فر�	 م&کنه؟؟؟-

- س&دم...معلومه که فرق م&کنه tچه ها س...وگرنه نمی��س&دم ب&ام طرفت جلوی  نگ �ه خدا می�	
وo دارم دیوونه م4شم �فهمم تو این مدت کجا ...رو 3خم ک
* که البته حقم داری

ی م&گردی اما چند روزە که میyینم دار ...نم&دونم چرا وo فکر م&کردم جات امن و راحته...بودی
 *
؟خب �ه من �گو د3گه مگه من دوست صم&م&ت ن4ستم؟؟...3ه جاFG رو برای موندن پ&دا ک

...بودی-
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-  عمه ام هنوزم که هنوزە رو �ه راە...�ه خدا د3گه 9شد که برگردم...هنوزم هستم...هستم
لم براش هرچند م&دونم دارە 3ه ]مم ف&لم �ازی م&کنه که منو نگه دارە پ4ش خودش وo د...9شدە

وگرنه ا}ه م&دو9ستم آالخون واالخون شدی �ازم تو روش < موندم و...< سوزە ...

- مشeل من این ن4ست که چرا خونه عمه ات موندی و ...خودت و �ه خOxت نزن غزل
 	
نم که قدر 3ه همخونه و دوست برام ارزش قائل 9ش...برنگش * دی که من دارم از ق�لش حرف م��

 
¤

_�ح
	 من دوهفته نفهم&دم tu ]ارە بودە...از فOxدە  ...

-  اصً� گه خوردم خ�wه؟؟؟�ا�ا همه 3ه خOxتاFG دارن د3گه تو ...آقا 3ه ]لمه غلط کردم
م اصً� من خود...خب ]له ام �اد دارە tu ]ارش کنم...من خرم 3_ جزو اون همه...زندگ4شون

خرت م4شم از این �عد خ�wه؟؟؟

رە وسط حر� که سD م&کرد تو چهرە اش ب�شونه یهو �ا این حرفش ل�خندی زد که هیچ جو 
...نتو9ست جمعش کنه

- داعشق خود< �ه خ...ایول �االخرە من د3دم این خندە ملوستو...آهااااااااا اینـــــــه ...

* و تا ل&ا �ه خودش �جن�ه 3ه ماچ آ�دار ]اشت رو گونه اش * شد رو م�� &ا �ا دست ل...یهو ن&م خ��
...هولش داد عقب

* زشته جلوی مردم- ...خ&له خب �گ�� kش+�

ە شد و �ا ذو�	 که نمیتو9ست از تو لحن و ن;ا هش Rا® غزل برگشت � جاش و �ا لذت بهش خ��
:کنه گفت

- تو این مدت کجا بودی؟؟؟...خب حاال �گو

- �ق&ه اشم 3ه جای د3گه...3ه هفته خونه بهارە اینا ...

...منم م&خوام اون جای د3گه رو �دونم-

 خودشم خ&h د3گه داشت بهش فشار میومد و ...ل&ا سکوت کرد و مشغول هم زدن قهوە اش شد
قط لیندا از خانوادە اش ف...دلش م&خواست این موض�ع رو �ا ک· �ه جز خانوادە در میون �ذارە

* ...از جOxان خ�X داشت که اونم �ش&مون شد که چرا بهش گفت د د3گه چون این اواخر که زنگ م��
 می�&چوندش و ]ارش شدە بود فقط دروغ

²
�عدشم دلش نم&خواست خواهرش تو شهر ...علنا

��ا3د تمام فکر و ذکرش تو بزرگ کردن �چه و تwxی=ش �اشه دل نگروG* ای  	
ا�ت غOxب وق
ون ن;اە م&کرد �ه این قض&ه ر ...مشeالت خواهرش داشته �اشه احت تر شا3د 3ه غOx�ه که از ب��
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ه ساز میتو9ست راهنمای4ش کنه که از حاال �ه �عد tu ]ار کنه �ا عقل و دلش که هر کدوم 3
دن * ل گفته وo ا}ه ماG* م&فهم&د موضو¥ رو که روش تا�&د داشت فعً� ک· ندونه �ه غز ...م��

...ممکن بود عص�اk *Gشه

نم- * G* من م�� * ...خ&له خب حاال که تو حرف نم��

:مکث کوتا£ کرد و یهو XG مقدمه گفت

- م البته �عد از تموم شدن درسم...من دارم از ایران م�� ...

...چشمای ل&ا گرد شد

؟؟؟- FGی؟؟؟کجا؟؟؟تنها م��

...غزل �ا موذ3گری شونه ای �اال انداخت

- * من گفتم م تو �گو تا توض&حش و �دم...3ه چ�� * حاال 3ه چ�� ...

�;م من آخه؟؟؟- tu

کجا بودی این مدت؟؟؟-

* رفت مثل خودش XG مقدمه گفت :ل&ا که حاال ترد3دش �ا این حرف غزل از ب+�

- حاال �گو...خونه استاد سا¥ ...

؟؟؟- tu!!!

- * گفتم * گف
	 3ه چ��  توض&ح...ن�wت توئه توضیح �دی...نزن زOرش...3ه چ��
¤

_�ات هرtu زودتر 
...منم زودتر م4شنوی

وع کرد �ه تعOxف کردن تا زودتر �فهمه قض&ه از چه ق ��رارەغزل گیج از حر�* که ل&ا زد  ...

- منم ...مانم&خوان زار و زندگ4شون و �فرشون برن اونور برای در ...وضع&ت عمه ام تعpOx* ندارە
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�ا3د �اهاشون برم 
²
اآلنم فقط منتظرن درسم تموم شه...قاعدتا ...

گفت  ن&م ن;ا£ �ه ل&ا که �ا این حرف غزل گرفته شدە بود انداخت و �ا �ی زOر افتادە :

- احتماÈً قبول م&کنم...تو این مدتم داشتم �ه پ4شنهاد ازدواج ک&ارش فکر م&کردم ...

- ؟؟؟...ه&ـــــــــــع FGعمه ات بهت پ4شنهاد ازدواج داد؟؟؟چرا انقدر یهو ��

- �ه روی خودش نم&اورد...خ&h یهوFG ام نبود oدارە و FGاالخرە 3ه  تا اینکه...م&فهم&دم 3ه حسا�
...هفته پ4ش عمه ام گفت که �ه ک&ارش فکر کنم �ه عنوان 3ه مورد جدی

- ارشو؟؟؟غزل؟؟؟تو که نم&خوای �ه خاطر رفت�تون 3ا چه م&دونم خواسته عمه ات قبول ک
* ک&
ی ...هااااان؟؟؟نکنه �ه خاطر این مسئله تصم&م اش=�ا£ �گ��

دن;اە خجالت زدە و صورت �ل انداخته غزل و که د3د ل�اش �ه ل�خندی نا�اورانه �از ش ...

ف؟؟؟�س چرا نگف
	 تا حاال؟؟؟- تو هم م&خوا ش ب��4

- دار kشه...خب Xبزنه ت...خوشم نمیومد از عشق 3ه طرفه ام ک· خ� 	
ا منتظر بودم 3ه حرک
...خ&الم راحت شه وo عو�* دق داد تا �گه

:ل&ا �لند خند3د و گفت

- ی که م&خواس
	 رس&دی * وo خ&h آشغاo که م&خوای بری...خ&h خوشحالم که �ه چ�� ...

- ی خونه ننه �ا�ات...�مشو �ا�ا حمل �االخرە �ا3د دوری همو ت...خودتم که �عد از درست م��
چه اونجوری...چه اینجوری...م&کرد3م د3گه ...

...سکوت ل&ا �اعث شد غزل مÄانه �گه

- �از  فقط وای �ه حالت ا}ه خاk oسته �ا�d که زwون منو ...قض&ه سا¥ چ&ه...3اال تعOxف کن
 *
�ت م&ارم که نفهµ از کجا خوردی...ک FGال� ...

ا پ4شنهاد و ل&ا �االخرە لب �از کرد و ماجرای خودش و ماG* رو از همون قرارش توی ]ا�* شاپ ت
ی و اقامت موق
	 و اج�ار.ش تو خونه ا ش تعOxف خواست;اری و ص&غه و ماجراهای �عد از ]الن�	

ر کنه نه میتو9ست �او ...�ا هر �خ·� که تعOxف م&کرد چشمای غزل 3ه سایز بزرگ�	 م4شد...کرد
ی رو نه دل&ل اینهمه پنهون ]اری ل&ا رو م&فهم&د * * چ�� از تموم شدن  تا اینکه �االخرە �عد ...همچ+�

:حرفش گفت
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- ؟؟؟ص�X کن بyینم 	
ام توFG که دم از صم&م&ت و ارزش و اح...�س چرا همون موقع بهم نگف 	�
؟؟؟3ع
* من

¤
_�G* ن�ا3د این حرفارو همون موقع که پ4شنهاد ماG* رو ش�&دی بهم  * انقدر غOx�ه  م��

بودم؟؟؟

-  وo انقدر خواسته اش یهوFG و عج&ب غOxب شد که اصً� نفهم&دم tu ...غOx�ه نبودی غزل
ا3دە د3گه چه ف...�عدشم که رفتارای �دش و د3دم تصم&م گرفتم بهم بزنم این را�طه رو...شد

ای داشت ک· �دونه 3ا نه؟؟؟

؟؟؟- *Gبهم بز tu مگه خری تو؟؟؟واسه

* تو گوشت م&خوندم؟؟؟�ه نظر تو خواسته ها و رفتارش 3ه ]م عج&ب - 3ه ساعته 3اس+�
سه فقط وقت&ه ک tارە من و زندگ&م و چه م&دونم گذشته ام می�wکه در FGه 3ه ن4ست؟؟؟سواال

ارە که اصً� رفتاری ند...�ح
� پ4ش ب&اد اونم ]امً� مشخصه که اصً� درwارە اش کنجeاو ن4ست
اونم واسه ازدواج...�اور کنم تو این مدت م&خواد همه جورە �اهام آشنا شه ...

 دوست ندارە و ال¿ Rا پ4ش گذاشته؟؟؟-
¤

3ع
* م&_

- ی �ش=ش هست...ال¦4شو نم&دونم * وo حس م&کنم 3ه چ�� ...

ی ن4ست و من ]امً� حق م&دم بهش- * * چ�� �ه نظر من همچ+� *
...ب&خود حس م&ک

چرا حق دارە؟؟؟-

- * آد< انتظار داشته �ا�d که ه...خب عOÇز دلم اون 3ه آدم مغرورە * اول تو ن�ا3د از همچ+� م+�
�ه نظر من همینکه رفتاری ندارە که تو رو تو خونه...]ار قwxون صدقه ات برە 

²
اش معذب  اتفاقا

کنه و �ه ظاهر دارە خودش و خشک و جدی 9شون م&دە معلومه که چقدر �ا شعور و �ا 
ت �ه قول خود...اون استاد دا9ش;اهه...درwارە اینکه ک· نفهمه هم �از حق دارە...شخص¹ته

· آشنا kشه نمیتونه هwxار که �خواد �ا ک...موقع&ت و اعت�ار زOادی دارە تو جامعه و مح&ط ]ارش
 3ه نفرن که اونم �ا این آدماFG که فقط منتظر 3ه ]لمه تو ز ...برای ازدواج همه جا جار بزنه که

¤
Jند

...3ه شاهنامه ازش kسازن

- کشم هwxار � جر و �حثامون 3ه جوری م&خوام از زOر زwو9ش حرف �...خودمم موندم �ه خدا
رفتاراش گ&جم ...که هدف اصل4ش از این پ4شنهاد و �گه وo فقط م&گه هدف من ازدواجه

...م&کنه

:غزل ن;اە عاقل اندر سفیÅ بهش انداخت و گفت
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- * موردی...دیوونه ای �ه خدا * موقع&ت و همچ+� ا آرزوشونه همچ+� ه اونوقت تو �...همه دخ�	
�ه �ختت *G * ؟؟؟�ا�ا د3گه tu م&خوای از این ب...خاطر 3ه �ی فکر ال¿ داری �شت Rا م�� ه�	

همینا رو ...تحص&ل¦ردە موقع&ت اجتماع&ه خوب...پولدار خوش=&پ Rدر مادر دار
 درست م4شه...�چسب

²
�فهمه  �ه نظر من که اون دارە این ]ارا رو م&کنه تا ...اخالق مخالق �عدا

 *
ی و تحملش م&ک برو  ا}ه اون دارە XG محh و دوری م&کنه تو ...تو تا کجا �اهاش پ4ش م��
�ا 3ه  9شون �دە که هدفت �چ;انه نبودە وق
	 پ4شنهادش و قبول کردی و آد< ن4س
	 که...جلو

...غورە �د3ت کنه �ا 3ه م�Oز گرم&ت

- سم ب4ش�	 از این غرورم و زOر Rا �ذارم و �عد بyینم ارزشش و نداشته سم...می�	 ا}ه نزد3کش  می�	
wه �خورم *g اهاش ساخت�...شم بهش واkسته شم و �عد که د3دم نم4شه 

ە شد و پرس&د :غزل 3ه ]م تو چشماش خ��

 اآلن هیچ احساd بهش نداری؟؟؟-
¤

_�3ع
* م&خوای 

ە �ه ناخونای دس=ش گفت :ل&ا ن;اهشو گرفت و خ��

- و �دو انقدری که ذوق کردم و �د...اون موقع که پ4شنهاد و داد 3ه عالقه ای بود...گفتم بهت
oان خواست;ار.شو وOxه مامانم گفتم ج�هاد داد اآلن که 3ه ماە از اون روز که پ4شن...رفتم 

* ت4پ و ق&ا...م&گذرە فه و حس م&کنم شا3د عالقه ام فقط 3ه هوس زودگذر بودە �ه خاطر هم+�
...موقعی
	 که ازش حرف زدی

-  *
اف ک...تو هنوز بهش عالقه داری...مطمئنم که اش=�اە حس م&ک 
* منتها نم&خوای بهش اع�	
�ا این XG محh کردنای جفتتون این را�طه بهم خورد بت 	
 از تا غرورت خورد 9شه و وق

¤
_� *Gو

و  وo خودت...شا3د بتوG* احساست و از من مخp* ک
* ...ل&ا جونم...اولم خ&h دوسش نداشتم
 *Gگول بز *Gه حرفام فکر کن...نمیتو�* و  د آدمای این موض�ع رو هم در نظر �گ�� که شاk...3ش+�

 آدم �ذارن وo عشق واقD فقط 3ه �ار اتفا
¤

Jه زند�فکر ...ق م&فتهزOادی تو دورە های مختلف Rا 
* ا}ه عشقت واقع&ه از دس=ش ندە تا �عدها ح�ت موقع&ت هاFG که داش
	 و نخ وری و کن بب+�

 برای نگه داشت�ش تمام تالشم و کردم
¤

_� *Gبتو...

ودش �ا3د می�شست و �ا خ...شا3د حق �ا اون بود...د3گه جواXG نداشت که �ه حرفای غزل �گه
نداشته  �ا3د م&فهم&د ح
	 ا}ه ماG* عالقه ای بهش...�ا3د �ا احساسش کنار میومد...فکر م&کرد

رای انقدری این شخص و این را�طه و این حس قدرت دارە که غرورش و کنار �ذارە و ب...�اشه
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داشت�ش تالش کنه 3ا نه؟؟؟

***

oای تلفن وR عد حرف زد9ش�* ماG* و ش�&د و  خونه بود که صدای ]ل&د انداخ+	 * tتو آش� 
* ...نم&دو9ست اونور خط ک&ه خونه مشغول کرد تا شا3د از حرفاش چ�� * tی خودش و تو همون آش�

ش kشه ...دستگ��

حاال واج�ه؟؟؟-

...

* برنامه ای رOخت&د؟؟؟- چرا ق�ل از اینکه �ه من �گ&د همچ+�

...

- م اون خودش م&دونه ب&اد 3ا نه هرچند که من اصً�  من نمیتونم واسه کس د3گه ای تصم&م �گ��
...موافق ن4ستم

...

...قرار بود تا قطD 9شدن مسئله-

...

- 	
...م&دونم وo شما گف

...

- G* ...پوووووف * من که هرtu م&;م شما حرف خودت و م�� ...

...

- خودم م&;م بهش...نم&خواد ...

...

...نه قwxانت خدافظ-

ون و �دون ن&م ن;ا خونه رفت ب�� * tش 9شد از آش� * زOادی از مeالمه اش دستگ�� �ه ماG* که ل&ا چ�� £
 خودش و پرت کرد رو م�ل �ا 3ه سالم زOر لب راە افتاد سمت اتاقش

¤
ود tu موندە ب...�ا خست_
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فت اون مeالمه انقدر کنجeاوش کردە که همون موقع �ا روشن و خاموش شدن صفحه گوش4ش ر 
3ه  از آخOxن �اری که د3دش فقط...سم=ش و �ا د3دن شمارە O�9ن مادر ماG* چشماش گرد شد

�اهم حرف زدن *
حاال چ&eارش داشت؟؟؟...�ار تلف

...سالم O�9ن خانوم-

م حالت چطورە؟؟؟مامان �ا�ا چطورن؟؟؟- سالم دخ�	

- شما خ�w&د؟؟؟آقاسع&د خ�wه؟؟؟...اونا هم خ�wن سالم دارن...ممنون

- ؟؟؟3ه ]م راحت تر �اش �ذار ما هم دلمو  *G * �ا ما حرف م�� µن خوش ل&ا جون چرا انقدر رس
ن&م * �اشه که دارOم �ا عروسمون حرف م��...

* ابروهاش 9شست * ...اخµ ناخواسته ب+�  چرا Rدر و مادر ماG* قض&ه رو تموم شدە م&دو9س+	
...درحال&که ل&ا ح
	 3ه �ارم ند3د ماG* راغب �اشه �ه این آشناFG و ازدواج

:فقط برای اینکه از �ش �از کنه گفت

- وo چشم...سخته ...

- م میونت �ا ماG* چطورە؟؟؟...فدای خانوم&ت دخ�	

حh های ل&ا همینکه خواست حر�* بزنه و حداقل 3ه ]م �له و شeا3ت کنه از رفتار �د و XG م
:ماO�9 *Gن گفت

- Oا...م&;م م دیر 3ه ]...طول م&کشه تا 3خش آب kشه...ا}ه 3ه وقت ماG* ]م محh کرد �ه دل نگ��
�اهم جور شد3د د3گه تمومه...اخت م4شه 	
منم خ&h سD کردم ...اخالقشه د3گه...وo وق

 بهش خو گرفته
¤

...ترکش �دم وo 9شد از �چ_

- نکه دروغ چه به�	 که تو این مدت خودمون �اش&م �ه جای ای...�االخرە دارOم آشنا م4ش&م د3گه
�گ&م �ه همد3گه...

- م منم همینو م&;م وقتتو ...ل&ا جون...حاال زمان که �گذرە اخالق هم دس=تون م&اد...آفOxن دخ�	
م دم  �ه ماG* ...زنگ زدم برای فرداشب شام دعوتتون کنم ب&اد اینجا...غرض از مزاحمت...نگ�� tس�

�ار که م&خوای ب&ای خودم بهت �;م که معذب 9·� یهو  * واسه  بهت �گه وo گفتم برای اول+�
...اومدن
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چه  چون وق
	 هنوز تeل&فش �ا ماG* روشن نبود ...�دون فکر فقط م&خواست 3ه جوری ب�&چونه
جوری میتو9ست تو جمع خانوادە اش �اشه؟؟؟

* سنارOو نداشت فقط گفت...فرص
	 برای ساخ+	 :

- وo من فردا...ممنونم ازتون ...

- احت کن شب ماG* م&اد دن...فردا هم جمعه اس...د3گه وo و اما ن&ار عOÇزم �الت که 3ه ]م اس�	
* راس=ش 3_ از دوستای سع&د �ا خانوادە اش �عد از دو سال از خارج بر ...ب&این اینجا ما هم ...گش+	

تو هم ب&ای خ&h ب4ش�	 �ه ما خوش م&گذرە...دعو�شون کرد3م 3ه شب دور هم �اش&م ...

سش �ه مراتب ب4ش�	 شد هموG* وo حاال ان;ار 3ه م...تا اآلن فکر م&کرد خودشونن فقط...اس�	
* تو جمD که �ا همشون غOx�ه بود...بزرگ بود س&د از قرار گرف+	 وo ...ا ماG* ب4ش�	 از همه �...می�	

...زشت بود �عد از اینهمه اgار دعوت O�9ن و رد کنه

- مزاحمتون م4شم...چشم ...

- م این چه حر�*  �ه ماG* نگو که ...فقط...�س منتظرم...�اعث �wلندی ماست...مراحµ دخ�	
اFG 3ه ]م زOادی ...�ذار خودش بهت �گه جOxان مهموG* و...من بهت زنگ زدم * رو 3ه چ��

شا3د دلخور kشه که ق�ل از اون من بهت گفتم...حساسه ...

...چشم خ&التون راحت �اشه-

- خدافظ...مراقب خودت �اش...فدای چشمات ...

- خدافظ...ممنون ...

دم...گو�d و که قطع کرد �ه فکر فرو رفت * �س اون ک· که ماG* داشت �شت تلفن حرف م�� 
* چند روز پ4ش نم&گفت دلش نم&خواد �ا هیچ کدوم از اطراف...O�9ن بود &ا9ش در اصً� مگه هم+�

؟؟؟وo چرا �عد از تلف� *Gە مهمو Xا خودش ب��ش �ا O�9ن ارت�اط �اشه؟؟؟حاال م&خواست ل&ا رو 
ی �ه ل&ا نگفت؟؟؟ * چ��

�گه ب&خ&الش شد 
²
ین شبها تو وo تا آخر اون شب که ل&ا بر خالف همه ا...�ا فکر اینکه شا3د �عدا

ون و برم&گشت تا شا3د ماG* ب فت ب�� yین=ش و اتاقش نµ موند و £ �ه بهانه های مختلف م��
ی �گه * فکر بود که  هیچ حر�* از مهموG* زدە 9شد و ل&ا تا لحظه خواب تو ...3ادش ب&اد که �ا3د چ��

اشته چرا ماG* ه&|t نگفت؟؟؟3ع
* اون برخالف مادرش نم&خواست ل&ا تو اون مهموG* حضور د
�اشه؟؟؟3ا �ه خاطر جر و �حث اون ش�شون و غروری که داشت نم&خواست برای حرف زدن 
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اون �اشه که پ4ش قدم م4شه؟؟؟

*

* شد که �ه ه �ازم حر�* از مهموG* نزد و حاال د3گه ل&ا مطم+³ *Gا اینکه ما�ر دل&h فرداش 
ه که �ا3د م&فهم&د درد ماG* چ&...نم&خواست ل&ا امشب �اهاش �اشه وo تصم&م داشت که برە

...برخالف خواسته مادرش نخواسته که ل&ا تو جمعشون حضور پ&دا کنه

ە راە ا �گه کجا دارە م�� *Gه ما�فتاد رفت خونه صبح �عد از اینکه �ه غزل خ�X داد و �دون اینکه 
 مغازە درست و حساXG ای �از نبود که �خواد ل�اس مناس
X ...عمه غزل

²
�خرە جمعه بود و مسلما 

ە و تصم&م داشت همونجا هم حاg* شه �عد  * مجبور بود برە از غزل قرض �گ�� ب&اد و  برای هم+�
�ا ماG* برن...

*

ش غزل در حال اتوکردن موهاش بود و ل&ا داشت 3ه رژ ]مرنگ و مال3م هماهنگ �ا رنگ ک * رم بول��
د که صداشو ش�&د * :و شلوار قهوە ای سوخته اش م��

- �ه خاطر مامان ماG* رو�ی �ا3د � کنم 	
�ه نظر ا...م&;م چطور شد نگف 	
ز اون مگه نگف
آدمای&ه که حجاب سفت و سخت دارە؟؟؟

- د که رو�ی تو خواست;اری هم �ه اج�ار مامان بو ...خوشم نم&اد تظاهر کنم و دورو �ازی درw&ارم
�ا3د �فهمن که من چه جورOم...� کردم oو...eگن ت�* اآلن  ل&ف ا}ه خوششون نم&اد از هم+�

ل�اسمم که پوش&دە اس...خودمون و �دون&م ...

م&داد که  غزل �ا دقت هر دسته از موی ل&ا رو که صاف م&کرد آخرش و 3ه ]م �ا همون اتو حالت
...نمای قشنگ تری داشته �اشه

- �ه نظر من ل�است زOادی پوش&دە اس oحداقل 3ه...تو که آرا شتم اصً� معلوم ن4ست...و  * چ��
 *
ی مهمون&ا...بپوش 3ه ]م ب4ش�	 جلب توجه ک د کنار اون �ا3...ناسالم
	 داری �ا استاد سا¥ م��

ت م&کنه �ه چشم ب&ای 3ا نه؟؟؟�ه نظر من اون کت و دامن �ادمجون&ه مح��...

- رو  تو ح&ا نداری اینا ...اون که دام�ش فقط گردی �اسنم و میپوشونه...چرت و پرت نگو غزل
ی تنم کردم؟؟؟�عدشم * * چ�� دلم ...پ4ش هرک· میپو�d من J تا حاال تو 3ه جمع مختلط همچ+�

ی که ن4ستم...م&خواد منو همینجوری که هستم بËسندن * نه اینکه تظاهر کنم �ه چ�� ...

:غزل غش غش خند3د و �ا لحن مسخرە ای گفت
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- عجب جمله ای...ب&گ ال3ک ...

فش و 3ه ل&ا همه موهاش و �از گذاشت و فقط دو طر ...�االخرە ]ار اتوکردن موهای ل&ا تموم شد
ا�* شد از وق
	 ر ...�عد از 3ه ن;اە ]h تو آینه �ه خودش...کوچولو جمع کرد که تو صور�ش نOxزە

ر �Oــــع شال و مانتوشو پوش&د و �ه غزل گفت �ه آژا9س زنگ بزنه که یهو دی...ن=&جه ]ار
سوند خونه...نرسه فت خودش و م�� ه Rدرش چون هیچ آدرd از خون...�ا3د ق�ل از اینکه ماG* م��

...نداشت و اونا هم فکر م&کردن که ماG* م&خواد برە دن�الش تا �اهم برن

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

آروم ...شهسکوت خونه �ه شک انداخ=ش که نکنه ماG* رفته �ا...�ا ]ل&دش در و �از کرد و رفت تو
�ا ...فتهرفت سمت اتاق و وق
	 از الی در �از اتاقش صدای دوش و ش�&د خ&الش راحت شد که نر 

و9ش 9شست رو م�ل جلوی تل�Oزون ون ...همون ل�اسای ب�� طوری که وق
	 ماG* ب&اد ب��
دلش م&خواست عکس العملش و �ا د3دن ل&ا که حاg* و آمادە جلوش 9شسته بود ...بyین=ش

...شeار کنه

*

ون کرد * �دە د...جلوی آینه وا ستاد و کراوا�ش و م�� tu ا3د جواب مادرش و�ر جواب نم&دو9ست 
وo از دیروز هر]اری کرد نتو9ست دلش و را�* �ه اومدن این دخ�	 ...سوال ل&ا کجاست

�کنه... Xشه ب&خودی ام&دوارش کنه و ب�k تموم * �ش تو دوست نداشت حاال که قرار بود همه چ��
�ا اینکه شا3د برای خودش �د نم4شد که �ا ل&ا تو 3ه ج...خانوادە و چند نفرم بyین�ش 

¤
Jمع خانواد

راFG حضور پ&دا کنه تا حرف و حدیثاFG که این مدت �شت �ش بودە رو برطرف کنه و 3ه جو 
R د3گه دلش نمیومد oازی برداشته و اهل زن و زندگ&ه و�ای این ثا�ت کنه که دست از دخ�	 

...دخ�	 و ب4ش�	 از این وسط این ماجرا �از کنه
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ون و م�ل خونه �ا د3دن ل&ا که حاg* و آمادە �ا تی
t مناسب مهموG* ر ...در و �از کرد و رفت ب��
ز از طر�* متعجب بود ا...چندتا حس �اهم بهش هجوم آورد...اش 9شسته بود همونجا کپ کرد

الشش از طر�* ناراحت بود از اینکه ت...اینکه چه جوری جOxان مهموG* و فهم&دە و حاg* شدە
Rارسا که  برای نیومد9ش XG ن=&جه موند و از طر�* خوشحال شد که قرار بود دهن خانوادە آقای

��ه افتخار برگش=شون ترت4ب دادە شدە و از چند سال پ4ش تو فکر وصلت  *Gا این این مهمو
...خانوادە بودن بyندە

�اخ�X شدە 3ا عل *Gان مهموOxفهمه چه جوری از ج�ت 3ه قدم �ه سم=ش برداشت و خواست 
مت پنهون ]اری خودش و توضیح �دە که ل&ا �ا چشم غرە ای روش و گرفت و �لند شد رفت س

 ]ار مادرش بود...ماG* هم �ه ناچار دن�الش راە افتاد...در
²
دو9ست این �ا اینکه هنوز نم&...مسلما

م&کرد برای  وo حاال که ل&ا خودش خواسته بود ب&اد �ا3د 3ه ]م �ه ماG* ]مک...]ار درسته 3ا نه
 * ە م&کرد و ل&ا البته ا}ه خوشyینانه ن;ا...نق·� که قرار بود جلوی مهمونا و Rدر و مادرش �ازی ک+*

...قرار نبود تال�* دادی که اونروز جلوی میثم �ش زد و درw&ارە

*

�ه ج X
س عجی * و جلوی 3ه خونه وOالR FGدرش نگه داشت اس�	 ون ل&ا �ه محض اینکه ماG* ماش+�
ی �...افتاد که 3ه لحظه احساس کرد تمام �د9ش یخ زدە * �از نخواست جلوی ماG* چ�� oه روش و

* و Rارک ک...ب&ارە ماG* که ...نه�دون حرف ق�ل از ماG* پ&ادە شد و رفت 3ه گوشه وا ستاد تا ماش+�
* پ&ادە شد ل&ا داشت زOرچشµ ن;اش م&کرد &ک تو کت شلوار مش_ و رسµ چقدر ش...از ماش+�

 ای که ازش داشت...و �اوقار م4شد
¤

ه تو هر نتو9ست این و انeار کنه ک...�ا وجود دلخوری و �ل¿
...تی
t جذاب و خواس=ن&ه

 * ن پ&چ&دصدای زG* تو آ3فو ...ماG* از کنارش رد شد و رفت زنگ و زد و منتظر شد در و �از ک+* :

ک&ه؟؟؟-

�از کن زOور خانوم منم-...

:صدای زن اومد که �لند گفت

- Oف آوردن...خانوم ��� *Gآقا ما ...

* تو بود  ل&ا �ا د3دن ح&اط بزرگ خونه که خ&h خوش;ل و ش&ک درست شدە...در �از شد و رف+	
* ]...ده�ش �از موندە بود  که تو زم+�

¤
ار گذاشته تمام مس�� در ح&اط تا ساختمون �ا چراغای رن_

* وچهار تا صن...بودن پوش&دە شدە بود دo سمت راست ح&اط 3ه تاب خوش;ل و رو �ه روشم م��
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ن همینطور که �ه سمت ساختمو ...و سمت چ©م استخر �ا صندo های راح
	 برای دراز کش&دن
* داشت همه جا رو ن;اە م&کرد ف+	 ...م��

«  این ماG* عقل ندارە؟؟؟آخه خونه �ه این �احاo و ول کردە رفته تو آRارتمان زند 
¤

J
* د3گه اس...هرچند خونه خودشم بزرگ و ش&که...م&کنه وo اینجا خداFG 3ه چ�� ...»

اغ همینطور که داشت اینور اونور اون ح&اط زO�ا رو ن;اە م&کرد یهو احساس کرد دس=ش د
مً� تضاد هاج و واج موند �ا د3دن رفتاری که ]ا...ماG* بود که دست 3خزدە اشو گرفته بود...شد

3ع
* ماG* م&خواست جلوی خانوادە اش نقش �ازی کنه؟؟؟...داشت �ا این مد�ش

روم و �جاش وا ستاد و ن;اە پر از خشمش و دوخت �ه ماG* و خواست دس=شو �کشه که ماG* آ
�ا تعجب گفت:

چته تو؟؟؟چرا دستات انقدر 3خه؟؟؟-

س حضورش تو این جمع افتاد آروم گرفت و گفت :ل&ا که دوwارە 3اد اس�	

ی ن4ست- * ...چ��

س داری؟؟؟- اس�	

جواkش *gا شخص4ت هم4شه حا�ست وo از اونجاFG که ]امً� میتو9...سکوت ل&ا در تضاد بود 
�ه �ش �ذارە �سش و درک کنه نخواست زOاد  ...اس�	

- س ا}ه 3ه امشب لج و لج�ازی و کنار �ذاری و از کنار من تکون نخوری هیچ دل&h برا ی اس�	
تارت تو هم این و �ا رف...م&خوام اونجا همه �فهمن که انتخاب من ک· جز تو ن4ست...نداری

...بهشون ثا�ت کن

...اخمای ل&ا درهم رفت

ی معلوم ن4ست- * ؟؟؟هنوز که چ�� tu *
...3ع

- فقط �ا3د برای تو معلوم kشه...واسه من و خانوادە ام معلومه ...

 * 3ه  وo تمام فکر ل&ا داشت دور این...دس=ش توسط ماG* کش&دە شد و �ه سمت ساختمون رف+	
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دواج و 3ع
* ماG* رضا3ت داشت برای این از ...که برای من و خانوادە ام معلومه...جمله م&گشت
فقط معطل رضا3ت ل&ا بود؟؟؟

دمشون �ا د3دن خانوم مس
* که �ه استق�الشون اومد و حدس زد �ا3د همون زOور خانوم مستخ
 *
 ذه

¤
Jاخت&ار تو قالب نق·� فرو رفت که هیچ آماد XG اشه ل�خندی رو ل�ش 9شست و�ای برای  

...اجراش نداشت

- خ�w&د؟؟؟...سالم زOور خانوم

- چه عجب ما چشممون �ه جمال شما روشن شد...خوش اومدی...سالم �ه روی ماهت ��م ...

- مندە...گرفتارOه د3گه �� ...

�ا روی زOور خانوم ای��ار برگشت سمت ل&ا و وق
	 چهرە دوست داشت
* و ل�خند مل&حشو د3د 
:گشادە گفت

- چه دخ�	 ناز و خانو<...هزار ماشاال...�ه �ه ماشاال ...

فت جلو ل&ا که �ا همون تعOxف پر مح�ت دلش 3ه ]م آروم گرفته بود دست ماG* و ول کرد و ر 
...صورت زOور خانوم و بوس&د و �ه خاطر تعOxفش �شکر کرد

* تو که زOور خانوم گفت �ا هم رف+	:

نن اآلن م&ان- * ...O�9ن خانوم دارن �ا تلفن حرف م��

:ماG* دست ل&ارو گرفت و گفت

...ب&ا بOxم �اال ل�اساتو عوض کن �عد ب&ا3م سالم عل&ک کن&م-

:ل&ا دست ماG* و کش&د و �ا اخم بهش ت��&د

Oم �اال- ...< مون&م تا صحب=شون تموم kشه �عد م��

را اون حق �ا ل&ا بود وo حرصش گرفت که چ...ماG* 3ه ابروشو انداخت �اال و � جاش وا ستاد
ی رو تذکر م&داد * * چ�� ا خ&h اهم&ت م...�ا3د همچ+� ام �ه بزرگ�	 &داد و حاال مادرش �ه ادب و اح�	

* از طر�* ل&ا ر ...ل&ا خواسته 3ا ناخواسته داشت خودش و تو دل این خانوادە جا م&کرد و تحس+�
 هاش نص4

¤
ب خودش م&کرد و از طر�* ناراحت بود از اینکه قرار ن4ست این خوXG ها و شا ست_

...kشه
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ش ]امً� �ا ش&طن
	 که تو لح�...O�9ن که تلف�ش تموم شد ل&ا دست ماG* و ول کرد و رفت طرفش
:حس م4شد گفت

...سالم مامان جان-

ز همه وo این وسط O�9ن ا...چشمای زOور و ماG* و O�9ن هر سه گرد شد از ش�&دن این لفظ
...خوشحال تر بود و �ا روی �از رفت سمت ل&ا و محeم �غلش کرد

- نه وo از �ه خدا خودم و کشتم تا ماG* منو مامان صدا ک...الÅ قwxون مامان گفتنت kشم عOÇزم
* حاال  براش O�9ن جون موندم تا هم+�

¤
...همون �چ_

:صدای ماG* و ش�&د که گفت

وع کن- ��...حاال �ذار برس&م �عد �له گذاری و 

- وع کنم تمو< ندارە ��ه �ار این تو این همه مدت تو ن�ا3د 3...�له هام که خ&h زOادە �خوام 
...جواهرت و ب&اری ما هم بyی�&مش

ی که رو ل�ای ل&ا 9شست و فقط ماG* د3د * و �ه چپ چ
t بهش ن;اە کرد و ر ...ل�خند ش&طنت آم��
:مادرش گفت

...واال من خودمم درست حساXG نمیyینمش O�9ن جون-

&ا تو حاال ل&ا بود که چپ چپ ن;اهش م&کرد �ه خاطر متل¿ که بهش انداخت منظورش اقامت ل
...خونه اش بود

:ماG* ن;اهش و تو خونه خاo از مهمو9شون چرخوند و گفت

�ا�ا کجاست؟؟؟-

- * اآلن  بOxد �اال ل&ا جان ل�اساشو عوض کنه تو هم �ا�ات و صدا کن ب&اد ...�اال تو اتاقشه Rای+�
...مهمونا م&ان

]ل فام&ل و دعوت نکردی که؟؟؟-

...نه �ا�ا فقط خانوادە آقای Rارسان �ا خاله ات اینا-

�ا هم رفت �اال و ماG* در 3_ از اتاقا رو برای ل&ا �از کرد که برە *Gل�اساش و عوض کنه و  ل&ا و ما
...خودشم XG حرف رفت �اغ �ا�اش
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�ه موهاش  	
مانتو و شالشو درآورد و گذاشت رو تخت و رفت جلوی آینه که 3ه دس
ە و تار و مبهم نب...�کشه tu ...ودداشت فکر م&کرد tu م4شد ا}ه را�طه اش �ا ماG* انقدر ت��

* برای ازدواج آما * دوتا آدم عادی که داش+	  نامزد بودن و اآلن ع+�
²
دە م4شدن کنار م4شد ا}ه واقعا
 * * نه دوتا آد< که �ا وجود محرم بودن هیچ شناخت جامع و ]امh از هم ن...هم می�شس+	 داش+	 ...

ا �...ماG* از اتاق Rدرش برگشت سمت اتاق خودش که ل&ا توش بود و �دون در زدن رفت تو
ش از تیË...د3د9ش که داشت جلوی آینه خودش و مرتب م&کرد � جاش وا ستاد و براندازش کرد

میپوش&د  خ&الش راحت شد از اینکه �دون تذکر ماG* جوری ل�اس...هر نظر پوش&دە و برازندە بود
ون...که مناسب �اشه و احت&اج �ه تع�Oض 3ا دلخوری ن�اشه ه و ح
	 س�ک مو و آرا ششم دخ�	

* بود ...سنگ+�

گشت داشت فکر م&کرد چه جوری اون حلقه های فر موهاش و صاف کردە که همون موقع ل&ا بر 
:طرفش و XG حرف خواست از کنار ماG* رد شه که صداشو ش�&د

!!!قشنگ شدی-

wان قل�ش ح
	 از روی ل�اسم قا�ل مشاهدە بود *g جاش موند درحال&که �ه 3ه لحظ...ل&ا 
�ا جمله �عدی تمام حس و حال خ�Ïش د...احساس کرد قل�ش تا تو ده�ش اومد و برگشت oود و

...شد و رفت هوا

- مامان من 3ه ]م زOادی اغراق م&کنه...وo نه در حد جواهر ...

ە شد تو چشمای عسل4ش که خو�9دی و آرامش و فOxاد م د ل&ا چرخ&د سم=ش و �ا حرص خ�� * ��
...برعکس اون لحظه ل&ا

-  رسوند مثً� میتونم �;م ��تون لج و لج�ازی و �ه جاFG ...منم دست �ه اغراق کردنم خ�wه ها
ی شدن تو ب&مارستان کش&د ه کشوندی د3گ...هرچند خ&h اغراقم ن4ست...که ]ار من �ه kس�	

نکشوندی مگه؟؟؟

ون که ماG* سد راهش شد و دس=شو گذاشت رو چهارچوب  حاال د3گه...خواست از در برە ب��
...ن;اهش اون خو�9دی رو نداشت

- رفتار  اصً� �چه ن4س
	 و عاقالنه...برعکس ظاهر و �عÆ* رفتارات...از همون اول فهم&دە بودم
 *
وگرنه ه&چوقت �اغت نمیومدم...م&ک ...
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ون &دو9ست این ل&ا هم درحال&که نم...�عدم XG حرف در و �از کرد و منتظر شد تا اول ل&ا برە ب��
ون ...حرفش و تعOxف و تمج&د تلp	 کنه 3ا 3ه تملق کوچ&ک واسه خر کردن رفت ب��

***

مشغول  مهموناشون هنوز نرس&دە بودن و ...تو سالن RذیراFG خونه Rدر ماG* دور هم 9شسته بودن
Rدر ماG* که درست مثل ماG* رک و XG تعارف بود از ل&ا پرس&د...گپ زدن �ا هم بودن :

آشنای4ت �ا �� من �ه کجا رس&د ل&ا خانوم؟؟؟-

:ل&ا ل�خند دس=©اچه ای زد و گفت

�;م- tu واال...

tu شدە؟؟؟نکنه ماG* ]اری کردە که �ش&مون شدی؟؟؟-

* شدە بود رای حال شا3د �دش نمیومد ب...ن;اهش �ه ماG* افتاد که �ا اخمای گرە خوردە مات زم+�
ی پته اش و پ4ش Rدرش بOxزە رو آب  تو این جمع جدی...وo نه دلش اومد...گ��

²
جای  نه مسلما

...لج�ازی و ]ل ]ل کردناشون بود

- و برای من پنجاە درصد قض&ه حل شدە بود که پ4شنهاد آشناFG ر ...نه این چه حرف&ه؟؟؟خب
ب غOxب راس=ش انقدر از این ور و اونور و دوست و آشنا اتفاقات عج&...�ق&ه اشم...قبول کردم

سه که ناخودآ¼اە 3ه ]م �اعث ترسش از ازدواج و �شک&ل خانوادە م4ش ه�ه گوش آدم م�� ...

- م این مسئله شوu* بردار ...�ه هر حال �ا3د خ&h حواستون و جمع کن&د...حق داری دخ�	
وo این حق  �ا اینکه شما و خانوادە ات از نظر من و O�9ن و ماG* ]امً� تای&د شدە ا3د ...ن4ست

�ش&موG* پ 
²
4ش ن&ادشماست که �ا د3د �از �ه ما و زندگ&مون ن;اە کن&د تا خدای نکردە �عدا ...

�عد برای اینکه جو و از اون حالت جدی درw&ارە پرس&د:

حاال �گو بyینم ماG* که اذی=ت نم&کنه؟؟؟-

:ل&ا خند3د و گفت

مگه ماG* اذ3ت کردنم �لدە؟؟؟-

کرد که   ماG* متل¦شو فهم&د و �ا همون ن;اە های پر از مع
* و خاص خودش جوری �ه ل&ا ن;اە
...حساب ]ار دس=ش ب&اد
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:ای��ار O�9ن بود که �ا خندە از ماG* پرس&د

؟؟؟من که �ع&د م&دونم- *Gآرە ما...

ە اشو از ل&ا گرفت و رو �ه مادرش �ا ش&ط
* که ل&ا ]م�	 ازش د3دە ب ود گفتماG* ن;اە خ�� :

�دم؟؟؟- tu ن جون مگه آدم میتونه فرشته رو اذ3ت کنه؟؟؟جواب خدا روO�9

این همون ماG* هم4شگ&ه؟؟؟...ل&ا داشت از تعجب شاخ در م&اورد

« د3م 3ع
* از این حرفا هم �لدە؟؟؟خدا3ا نمرد3م و این روز و د3د3م و این حرفارو ش�&
ە که پ4ششون 3ه آدم د3گه م4شه؟؟...شکرت Xدر و مادرش حساب می�R انقدر از *Gما *
؟3ع

وo حداقل ظاهرش و دارە خوب حفظ ...هرچند هنوز همون بxج زهرماری که بود هست
�* ماG* ....م&کنه خ&h ب��4 ...»

:O�9ن �ا شو�	 که از حضور ل&ا در کنار ��ش داشت گفت

- * چه �شت هم در م&ان...خدا در و تخته رو خوب واسه هم جور م&کنه بب+� ...

:سع&د

-  *
عواقب  وo حواست و جمع کن...ا}ه �ه Rدرت رفته �ا�d که فرشته ها رو هم میتوG* اذ3ت ک
��* تمومه د3گه...دارە   فرشته اس 3ع
* همه چ��

¤
�اش تو ...درضمن وق
	 م&_ * �س مطم+³

م ...دعواهاتون من طرف ل&ا رو م&گ��

- دلم خوش بود Rدرم �شتمه...دست شما درد نکنه د3گه ...

- لبته ا...وo دخ�	 تا آخر عمر �ه حما3ت Rدرش احت&اج دارە...تو د3گه واسه خودت مردی شدی
�	 و سالهای سال از �مون ]م نکنه وo چون ا شون راە دورن ب4ش�	  من...خدا سا3ه آقای م��

d...حاال �ذار خودت �ا ل&ا جان عروd ک
* ...Rدر ل&ام تا تو �عدها �ه حرف من م�� ...

هم&د �ا ل&ا که �Oــــع �ه ماG* ن;اە کرد تا �ا این حرف سع&د عکس العملش و بyینه �ه وض�ح ف
ز چرا نم&فهم&د این مردو؟؟؟3ع
* هدفش ا...ش�&دن لفظ عروd اخماش درهم رفت  سا�ت شد

* فقط تا مرحله نامزدی بودە؟؟؟که اینجوری �ا ش�&دن عروd ترش م&کن ه؟؟؟Rا پ4ش گذاش+	

 *Gدلش برای ما oه نفع خودش بود و�نفهم&د چرا �ا حرفای سع&د �ا اینکه 
ود هرچند شوu* ب...نم&خواست بهونه ای kشه برای اینکه از Rدر و مادرش دورش کنه...سوخت
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...حرفاشون وo دوست نداشت انگشت اتها< �ه سمت ماG* گرفته kشه

-  کرد ماG* هم انقدر خوب هست که هر اش=�ا£...�االخرە هرکس اش=�اهاG	 م&کنه...نه Rدر جون
منم که دل رحم �Oــــع می�خشمش...همون موقع ب&اد معذرت خوا£ کنه ...

� ذوق اومدە بود صاف 9شست و ل�خند ک|X گوشه ل�ش ج XGدرجون حساR ا سع&د که از لفظ
شا3د ا}ه هرکس د3گه ای تو دوران آشناFG بهش م&گفت Rدرجون حس م&کرد ...خوش کرد

ی که از همون...م&خواد 3ه جوراFG چاRلوd کنه برخورد  وo ش�&دن این حرف از زwون این دخ�	
�ه دلش 9شسته بود 3ه حس و حال د3گه ای بهش داد XGاول حسا...

3د هرکس شا...ماG* هم حاال د3گه داشت برخالف چند دق&قه پ4ش قدرشناسانه �ه ل&ا ن;اە م&کرد
د * * حر�* نم�� ...د3گه ای جاش بود �عد از اینهمه �درفتاری و تند رفتنای ماG* همچ+�

 
¤

 برای 3ه ]م که گذشت زOور خانوم اومد و اطالع داد که خانوادە آقای Rارسا اومدن و هم_
شدن و �ا  آقا و خانوم Rارسا خ&h ش&ک و موقر وارد سالن...استق�ال ازشون از جاشون �لند شدن

شونم �شت �شون اومدن تو...همشون صم&µ سالم عل&ک کردن �� بزرگ و دخ�	 ...

* و مشغول صح�ت شدن �ه  ل&ا ...�عد از احوال پرd های معموo همه تو سالن RذیراFG 9شس+	
اد همشون عادی بودن و ان;ار حضور ل&ا تو اون جمع براشون زO...چهرە تک تکشون دقیق شد

�ا ق�ل نداشت 	Gودتنها ک· که ل&ا حس م&کرد دارە از حضورش عذاب م&کشه ]مند ب...تفاو ...

 *Gو مهارت آرا ش کردە بود و رنگ استخو FGا�Oا ز� جذاب که خودش و 
²
موهاشم  3ه دخ�	 9سyتا

�ا ظاهر ارو�اFG شدە و آRدی=...شا3د آخOxن مد ارو�ا بود 	
ی که هیچ سنخی * ش نداشت تنها چ��
=ش نفهم&د چرا �ا د3دن این حرک...شال نازک روی �ش بود که فقط نصف موهاش و میپوشوند

ق ال�د م&خواسته از این طOx...جماعت نون �ه نxخ روز خور...3ه جمله تو ذه�ش شeل گرفت
ودە و سخت نبود حدس اینکه شا3د توری برای ماG* پهن کردە ب... خودش و تو دل O�9ن جا کنه

 خوشحال ب...حاال �ا د3دن ل&ا نقشه هاشو نقش برآب شدە م&دو9سته
²
ود از وo اون لحظه واقعا

خالف این بر ...اینکه میتو9ست �ا حضور در کنار ماG* این خ&االت خام و از اطراف&ا9ش دور کنه
* ل& ا چند وقت اخ�� یواش یواش داشت حس م&کرد تصم&م ماG* و خانوادە اش برای خواس+	
...جدی بودە

* پرس&د :خانوم Rارسا نتو9ست کنجeاو.ش از د3دن ل&ا رو �ه زwون ن&ارە برای هم+�

؟؟؟- *
آقا ماG* خانوم و معر�* نم&ک

د گفت و روشو چرخوند سمت خانوم  * ماG* ب�خش&دی �ه سهند که داشت �اهاش حرف م��
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...Rارسا

- نامزد بندە...ا شون ل&ا خانوم هس=ند ...

اصله �ا لح
* ن;اە خانوم Rارسا و ]مند رنگ تعجب و نا�اوری �ه خودش گرفت وo آقای Rارسا �الف
:مهwxان گفت

- �ه سالم
	 ا شاال که �ه Rای هم پ�� ش&د!�ه �ه  ...

ن و �دوزن...قرارشون این نبود...ل&ا 3ه لحظه کپ کرد X؟؟؟تو چرا جوری گفت که تا این حد ب�
ە که �ا جمله �عدی م اG* فکرش بود که ا}ه ماG* سکوت کرد خودش جلوی این فکرشون و �گ��

:خ&الش 3ه ]م راحت شد

- فعً� دارOم �ا هم آشنا م4ش&م...ممنون جناب Rارسا وo هنوز زودە ...

:خانوم Rارسا �ا ل�خندی که حاال رو ل�ش 9شست گفت

- Oن موقع برای آشنای&ه...�له ه درد هم که خدای نکردە ا}ه قسمت نبود و د3د3د �...این زمان به�	
...نم&خورOد جدای¹تون �اعث درد� 9شه

ش �ا ز م&کرد ماG* که خ&h خوب منظور خانوم Rارسا رو که داشت 3ه جوراFG راە و برای دخ�	
:گرفت �ا خو�9دی گفت

- ا جان ل&...من انتخا�م و کردم و �ه هیچ وجه هم �ش&مون نم4شم...سو تفاهم 9شه خانوم Rارسا
ە که میتونه �ا اخالق&ات من کنار ب&اد 3ا نه �ا3د تصم&م �گ��...

:سع&د برای جان�داری از ��ش گفت

- ن ی دست �ذارن جواب نه نم&گ�� رسته د...تجwxه ثا�ت کردە ��ای خانوادە سا¥ رو هر دخ�	
ل&ا خانوم؟؟؟

- * تمومن...ش_ توش ن4ست Rدرجون Oن 3_ از به�	 ...�ه قول شما ��ای خانوادە سا¥ همه چ��
...خصوص&ات اخالق4شونم
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�ا اشارە �ه خودش و O�9ن ادامه داد:

Oک زندگ4شونه د3گه- ��...سل&قه kس&ار �االشون تو انتخاب 

9ش �ا این حرفش همه خند3دن و O�9ن که حساXG از حرف ل&ا خوشش اومدە بود وسط خند3د
...چشمش �ه ]مند افتاد که �ا چهرە درهم 9شسته و دارە �ا گوشه شالش �ازی م&کنه

؟؟؟- 	
]مند جان شما چرا سا�

- �;م O�9ن جون؟؟؟من که نقل مجلس ن4ستم tu... شه جوابk ازم پرس&دە oهر وقت سوا
...م&دم

وی م&خواست جواkشو �دە وo اصً� صالح ندو9ست جل...ل&ا احساس کرد �ه اون متل¬ انداخت
* م&اورد...چند تا بزرگ�	 این ]ار و �کنه �ا ج...ن�ا3د شخصی=شو تا این حد Rای+� oل از و� *Gواب ما

:�لش شکفت

- رس&دە  هرک&م حر�* بزنه در جواب سوال&ه که ازش پ...خوش�ختانه ما تو مجلسمون نقل ندارOم
...شدە

ە شد ا ن;اە ماG* هم متقا�ً� داشت �ه ل&...ل&ا ای��ار �دون ترس از حضور �ق&ه �ه ماG* خ��
ی و د...نم&دو9ست درست د3دە 3ا نه...م&کرد * ارە وo 3ه لحظه حس کرد تو عمق چشمای ل&ا چ��

شا3دم د3دە بود و بهش اهم&ت ندادە بود...میyینه که ق�ً� ند3دە بود ...

***

ع&د و O�9ن ماG* و ل&ا و س...�ا اومدن زOور خانوم که رس&دن خانوادە خواهر O�9ن و اعالم کرد
وهرش اول ناه&د و ش...ازشون عذر خوا£ کردن و برای استق�ال از مهمونا از سالن خارج شدن

و �ا  اومدن تو �ا همشون سالم عل&ک کردن و �شت �ش 3ه دخ�	 شاد و شنگون پOxد تو سالن
:صدای �لند گفت

...سالااااااااام �ه رOز و درشت خاندان سا¥ از دم-

�ه ل&ا رس&د رو �ه ماG* گفت 	
�ا همه سالم عل&ک کرد و وق �dخو��ا همون :

!!!هم� جد3د م�ـــارک-

دو9ست دارە شوu* م&کنه �ا اخم ت��&دماG* که م& :
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- ارە �� ان;ار من ق�ً� زن داشتم...]م آت4ش kسوزون 
¤

چرا 3ه جوری م&_ ...

- خب ...چرا حرف دهن من م&ذاری؟؟؟من گفتم هم� جد3د...مگه من حر�* از هم� ق�h زدم
* هم� آدم جد3دتOxن هم� محسوب م4شه د3گه ...اول+�

�عد همینطور که �ا صم&م&ت ل&ا رو درآغوش م&گرفت گفت:

- خودت �گو بyینم �لدی عمو جون...عOÇزم این که �لد ن4ست معرف&ت کنه ...

:ل&ا که داشت م&خند3د�ه حرفاش گفت

...من ل&ا هستم عOÇزم خوش�ختم از آشنای4ت-

ارە متعجب بود از لحن صم&مانه ل&ا ��ای ماG* و م4شناخت... وo ...ق�ً� تک و توک دوست دخ�	
��اهاش زOاد  *Gه چشم 3ه مزاحم بهش ن;اە م&کردن و چون ما�ارە  ��گو �خند همشون �ا د3دن 

اش و �ه غل&ان مینداخت &h وo حاال م&د3د ل&ا خ...م&کرد 3ه جوراFG حس حسادت دوست دخ�	
�ه دلش 9شست 

²
�اهاش برخورد کرد و شد3دا µ&گرم و صم...

]مند و ن;اە   ل&ا هرچقدر از ...�عد از شام جوونا 3ه گوشه دور هم جمع شدن و Rدر و مادرا کنار هم
* حال مهwxو  ارە و شخص4ت ش�خ و در ع+� ��9ش های �اە و ب&;اە عص
X کنندە اش �دش اومد 

�ه دلش 9شست 
²
ا3ط ازدواج...شد3دا ��و  میون صحبتاشون فهم&د که 3_ و م&خواد وo هنوز 

د و وق
	 این احساس...پ&دا نکردن * ارە از احساسش 9س�ت �ه دوست ��ش حرف م�� �� 	
و  وق
3ع
* م4شد اسم حس ...متوجه وجه �شابهشون م4شد...�ا حس خودش �ه ماG* مقا سه م&کرد

ستاد خودش �ه ماG* هم عشق �ذارە؟؟؟شا3د ا}ه هنوز همون موقD بود که ماG* و فقط 3ه ا
شون وo اتفاقاG	 که بی�شون افتادە و شناخ=...دا9ش;اە م&دو9ست چشم kسته م&گفت عاشقشه

ا3ط و برای احساس ل&ا تغی�� داد...از هم تو این مدت �� ...

ارە رو �ه ماG* که مثل همه این 3ک سال و خوردە ای گذشته تو جمع ها گرفته و ت ��و خودش بود 
:پرس&د

- � h&م که خ;��گو بyینم این خانوم خانوما رو از کجا پ&دا کردی؟؟؟صادقانه  *Gه دل من ما
...9شسته

:ل&ا �ا ل�خند ازش �شکر کرد و ق�ل از ماG* ]مند بود که رو �ه ل&ا گفت
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...خوش �حالت عOÇزم 3ه روزە خودت و تو دل همه جا کرد3ا-

ارە ��:

- ی که صادقانه �اشه و از دل در ب&اد الجرم بر دلم م4ش¹نه د3گه ]ار.شم نم4 * شه کردهرچ�� ...

- فقط تعجب م&کنم O�9ن جون چه جوری م&ذارە عروس آیندە اش تو ...اوهوم اینم حرف&ه
که ...جمع خونوادگ4شون XG حجاب �اشه؟؟؟فکر م&کردم این س�ت ها هنوز تو ایران هست

 �dا�امم که شدە �ا3د طبق خواسته ا شون  ...برای اح�	

:ای��ار ق�ل از دفاع ک· خود ل&ا �ه حرف اومد

- * که رو�ی � کنم تا �خوام �ه خواسته شون XG اح ا< عOÇزم O�9ن جون از من نخواس+	 	�
 از روی ظاهر و حجا...کردە �اشم

²
ب در ضمن شأن و شخصی=شون هم انقدر �اال هست که gفا

ی که هستم و 9شون ...طرف بهشون د3د مث�ت 3ا منp* نداشته �اشن * من فقط اون چ��
 که وارد ا...م&دم

²
ین خونوادە دوست ندارم �ا ظاهرسازی خودمو تو دل این خونوادە جا کنم و �عدا

دن وگرنه برام ]اری نداشت برای خوب 9شون دا...kشم چهرە اصل&مو 9شون �دم تا رسوا kشم
ام&ه...ظاهرم که شدە 3ه شال بندازم رو �م �ه نظرم این ]ار ب4ش�	 XG اح�	 ...

ان;ار خوب ...نم&دو9ست چرا حس کرد تو چشماش پر از خندە اس...ن;اهش �ه ماG* افتاد
...م&دو9ست ل&ا آد< ن4ست که تو جواب دادن �ه ]مند �مونه

ارە که از کنف شدن ]مند خوشش اومدە بود ��ل م... &کرد درحال&که �ه زور داشت خندە شو کن�	
:رو �ه ماG* گفت

...من هنوز مشتاقم �دونم این گوهر ناب و از کجا ص&د کرد3ا-

ارە گفت ���ه ل&ا چشم دوخت و در جواب  * �ا تحس+� *Gما:

...از تو دا9ش;اە-

- * نه �ا�ا؟؟؟�س تو نبودی اوG* که هم4شه م&گفت دا9شجوهای دخ�	 دن�ال همه tu ه...عه س+	
...جز درس

- ا9ش;اههمنم �عد از 3ه ماە تدر.س فهم&دم ل&ا اس=ثنای اون د...تو هرجاFG اس=ثنا هست د3گه ...

ب ماG* جدی جدی اون ش...ل&ا فقط داشت سD م&کرد شدت تعج�ش رو ق&افه اش تاث�� نذارە
ی که �ه ل&ا 9شون م...شا3دم...3ه آدم د3گه شدە بود * &داد شا3دم این شخص4ت اصل4ش بود و چ��
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 بود
¤

...ساخت_

�س زودتر kساط عروd و راە بندازOد د3گه-...

- ارە هنوز زودە ��من هنوز نتو9ستم اعتماد ل&ا رو جلب کنم...نه  ...

 هدفش از دست دست کردناش این بودە که ]مند رو �ه
²
ماG*  ل&ا داشت فکر م&کرد 3ع
* واقعا

:گفت

- مهر تأی&د و  حداقل چند نفر مثل ما دور و برتون هس=ند که...آقا ماG* اعتماد شما تای&د شدە اس
ن&دمگه اینکه شما هنوز نتو9سته �اش&د صالح&ت ا شون و تای&د ک...�ه اخالق&اتتون بزنن ...

* م&کرد و از روش متل°ای غ�� مستق&مش فاصله گرفته بود  توه+�
²
ل&ا �ا ...]مند د3گه داشت علنا

ش قلب کوچ&_ داشت و �ا این حرف ]مند دلش شکست *  از این حرفا ...وجود زwون تند و ت��
س&د از ...شهاز اینکه �خواد شخصی=ش جلوی ماG* اونم توسط آد< مثل ]مند خورد k...خ&h می�	

...اینکه اطراف&ان ماG* فقط �ه خاطر سطح اجتما¥ اون و مناسب ک· مثل ماG* ندونن

دفاع  �ا اینحال م&خواست مثل هم4شه از خودش و شخصی=ش و خانوادە اش در مقا�ل این حرفا 
�ا حر�* که ماG* در جواب ]مند داد همه وجودش گرم  شد...کنه oو ...

- &h عh الخصوص کساFG که خ...صالح&ت منو فقط خود ل&ا �ا3د تای&د کنه نه دور و بOxام
 از د3د خودتون قض&ه رو ن;اە نکن&د...نظرشون برام مهم ن4ست

²
�س لطفا ...

&خواست tu و م...ن;اهش افتاد �ه ل&ا و �ازم اون حس عج&ب و نوظهور و از تو ن;اهش شeار کرد
&د و 3ا م&فهم...3ا نم&خواست �فهمه...بهش ثا�ت کنه امشب �ا این ن;اە های گرم و پرحرارت

...نم&خواست حق&قت داشته �اشه

ه تا م&خواست ]اری کن...ماG* این دخ�	 و وارد زندگ4ش نکرد که �عد از 3ه مدت عاشقش kشه
�ه دردش نم&خورە *Gفهمه ما�* داشت برخالف نقشه و برنامه...وo حاال...خودش  هاFG  همه چ��

فت و ان;ار هیچ ]اری از ماG* ساخته نبود سط ان;ار داشت تو ...که تو ذه�ش داشت پ4ش م��
فت که تا اآلن چندین و چند �ار خفه اش کردە بود و حاال دا شت �ه زور عضوی از �د9ش جلو م��

...خودش و قدر�ش و �ه رخ ماG* م&کش&د

*

 * رفت �لند شد ل&ا �عد از اشارە ای که از ماG* گ...�االخرە مهموG* اون شب تموم شد و مهمونا رف+	
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* که د3د ماG* و Rدر و مادرش جلوی در ورو  دی رفت �اال و ل�اساشو پوش&د و اومد Rای+�
مشب رفت طرفشون و �ا O�9ن رو بوd کرد و �ا سع&د دست داد و ازشون �ه خاطر ا...منتظرش

...حساXG �شکر کرد

ی ��ش د ر O�9ن که تمام وجودش غرق شور و شعف بود �ا د3دن خوش�خ
	 و عاق�ت �ه خ��
* دخ�	 برازندە ای گفت :کنار همچ+�

- وسم من تو رو �ه چشم عر ...خ&h خوشحالمون کردی �ا اومدنت...�ازم بهمون � بزن ل&ا جان
<...نمیyینم تو واسه من دخ�	 ...

�ا چونه لرزون که تحت تاث�� �غض توی �لوش بود ادامه داد:

�ه خدا میyینمت 3اد مارالم برام زندە م4شه-...

اض سع&د 9س�ت �ه گOxه  �ا چک&دن چند قطرە اشک از چشماش و �لند شدن صدای اع�	
غ��  ل&ا که هیچ درJ از حرفش و شناخ
	 از مارال نداشت هاج و واج Ã 3ه وا��ش...کرد9ش

دن �عد از چند دق&قه �االخرە O�9ن ازش جدا شد و �ا د3...ارادی رفت سم=ش و �غلش کرد
�ه چشمای خ4سش کش&د و گفت 	
:صورت گیج شدە ل&ا دس

- م و م&;م خدا نخواست ب4ش�	 از دو سال ...ا}ه بود اآلن هم سن و سال خودت بود...دخ�	
مOxض شد...پ4شمون �مونه ...

µ که این انقدر لحن O�9ن غمزدە و ناراحت بود که چشمای ل&ا هم پر شد از اشک تحت تاث�� غ
...زن �عد از ب4ست و چند سال هنوز فراموشش نکردە بود

- �اش&د جاش خ�wه مامان...خدا رحم=ش کنه...من نم&دو9ستم * * فکر کن&د آر ...مطم+³ وم �ه هم+�
...م4ش&د

...ل�خند غمگی
* رو ل�ای O�9ن 9شست

- اآلن که تو  آرزوم بود انتخاب ماG* ک· �اشه که من بتونم جای خاo مارالم و �اهاش پر کنم و 
...رو اینجا < ب¹نم حس م&کنم خدا آرزوم و برآوردە کردە

دلش ...غدار�ه خاطر ناام&د شدن احتماo ام&د این مادر دا...حاال ن;اە ل&ا بود که �ه غم 9شست
ی �خواد وo جلوی زwو9ش و گرفت * * چ�� ...م&خواست �گه �ع&د م&دونم ��ت همچ+�

*
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وع  ��ون اومدن از خونه Rدرش  سکوت ماG* که درست از �عد تموم شدن مهموG* و ب��
�ه خونه رس&دن و ل&ا خواست برە تو اتاقش شکسته شد...شد 	
اس و �ا لح
* که هیچ احس...وق

فقط از � انجام وظ&فه و رفع تeل&ف گفت...گرماFG توش نبود :

...ممنون �ا�ت همراه&ت-

...رفت تو اتاقش و ل&ا رو �ا 3ه سواo که تو ذه�ش داشت مدام م&چرخ&د تنها گذاشت

«ماG* واقD کدومه؟؟؟این ماG* 3ا اوG* که خونه Rدرش بود؟؟؟»

***

رفای غزل چهار روزی که تحت تاث�� ح...چهار روز از روز مهموG* خونه Rدر و مادر ماG* م&گذشت
 هر روز تو گوشش تکرار م4شد داشت �ه این احساس و عالقه ب4ش�	 فکر م&ک

²
شا3د ...ردکه تقOx�ا

�ه وجود اومد این  این فکرارو �ا3د خ&h زودتر از اینا م&کرد وo اتفاقات و جرو �حثاFG که بی�شون
...اجازە رو ازش گرفت

د3گه  ح
	 میتو9ست �ه جرات �گه �عد از اون شب...تو این مدت �ازم برخوردی �ا ماG* نداشت
...هیچ حر�* تا امروز بی�شون رد و �دل 9شدە بود �ه جز سالم و خدافÎ* های اتفا�	 

ا3ط �مونن �� * ه خاطر ضمن اینکه �...سD م&کرد تا �ا دلش 3_ و هم مس�� 9شدە فعً� تو هم+�
دلش  رفتار تند ماG* جلوی میثم هنوز ازش دل��Û بود و انتظار داشت ب&اد و 3ه جوری از 

�اشه اون که در و �ه روش �از نکردە بود که اونجوری ت��&د بهش...درw&ارە tuچند هنوز هر ...هر
ص�ان4ش کنه�ه این قض&ه مشکوک بود که ارت�اط ل&ا �ا دور و بOxای ماG* چرا �ا3د تا این حد ع ...

� کوچه R...اون روز تا نزدe3ای ظهر ]الس داشت *Gما * ارک نزد3ک کوچه بود که د3د ماش+�
XG اخت&ار �ع=ش ]م شد...شدە ...

« * خب خونه اشه چرا نرفته وo آخه چرا اینجا وا ستادە؟؟؟...این اینجا tu ]ار م&کنه؟؟؟ان4شت+�
ف بزنه تو کوچه حداقل؟؟؟چرا این ساعت؟؟؟مگه ش�ا نمیومد؟؟؟نکنه دوwارە م&خواد �اهام حر 

گو که آرە �...و 3ه دستورای د3گه �دە؟؟؟ب&خود منم این دفعه هرtu از دهنم درومد بهش م&;م
ی که آخ چرا اینو گفتم وای چرا اون ]ارو کردم وا ستا ...�عد مثل این هفته عذاب وجدان �گ��

؟؟؟چرا �ش رو فرمونه؟؟؟...وا ستا * خواkش بردە تو ماش+� »

�ه قدم هاش �عت داد و �ا اینکه م&خواست XG توجه بهش ب�&چه توی کوچه وo دلش 
رک
	 3ه جوراFG نگرا9ش شدە بود که اونجوری �ش و گذاشته بود رو فرمون و هیچ ح...نیومد

* وا ستاد و �ا �شت انگشت اشارە اش چند  تقه �ه ش4شه زد...نم&کرد �ا � م...کنار ماش+� *Gا
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و ل&ا ]امً� مک
� طوالG* از رو فرمون �لند شد و طوری تک&ه اش داد �ه �ش
	 صندo که سنگین4ش
راز وo یهو �ا د3دن صور�ش هی
* کش&د و ناخودآ¼اە دس=شو برای �از کردن در د...حس کرد

...کرد

و  صورت زخم و زhO...در و که �از کرد افتضاح رو �ه روش واضح تر جلوی چشمش جون گرفت
Oه حساXG  9شون م&داد 3ه دعوا و ...پر از کبودی ماG* و ل�اd که حاال م&د3د Rارە و پورە شدە درگ��

وo آخه �ا J؟؟؟چه جوری؟؟؟...داشته

ا اآلن اهم&ت نداشت * قل
X که تو  اآلن مهم این حال و روز آشفته و درب و داغون ماG* و ...این چ��
�ا3د بهش م&گفت این مرد و ...س¹نه اش داشت غوغا م&کرد بود *Gوwا چه ز�قل�ش د3گه 

 و داغو ...طاقت د3د9ش تو این حال و روز و ندارە...دوسش دارە...م&خواد
¤

ن4ش �ا د3دن آشفت_
سه از نبودن و نداشت�ش ...داغون م4شه و می�	

:ن;اە ماG* و که از الی چشمای ن&مه �از داشت ن;اهش م&کرد د3د گفت

چت شدە تو؟؟؟این چه � و وضع&ه؟؟؟-

:ماG* آب ده�ش و �ا دردی که چهرە اش و جمع کرد قورت داد و گفت

-  
¤

Jلدی؟؟؟...رانند�

- فقط گواهینامه دارم...تا حاال ن�شستم �شت رل...وo...آرە...آ ...

* م&کش&د رو صندo کناری گفت :همونطور که خودشو از تو همون ماش+�

- * ...ع&ب ندارە ب&ا kش+� ...

ە ن&مxخ کبود و  �کنه خ�� 	
داغون ماG*  ل&ا �ا ترس و ترد3د �شت فرمون 9شست و �دون اینکه حرک
...شد

- *Gچه شدە؟؟؟مردم از نگرا 
¤

...نم&_

 *Gه ما� حال �د جف=شون �اعث م4شد که ل&ا انقدر XG پروا از حس نگران4ش 9س�ت 
²
 حرف قطعا
ی ر ...بزنه * * چ�� ە بود همچ+� و �ه زwون وگرنه محال بود وق
	 اون ن;اە پر از غرور ماG* بهش خ��

...ب&ارە

-  بهت م&;م...تا ک· ند3دتم �ا این � و وضع...برو خونه
²
�عدا ...
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- حالت خوب...خونه؟؟؟�ا3د بری ب&مارستان ...

- نم میثم ب&اد...برو خونه...اعصاب و حوصله جر و �حث ندارم...ل&ــــــــــا * زنگ م�� ...

* تا آسمون * که س4ستمش زم+� �شت اون ماش+� * س گرفته بود از 9شس+	 �ا  ل&ا درحال&که اس�	
�ش=ش می�شست فرق داشت گفت 

¤
Jکه تو آموزش رانند *
:ماشی

- چرا نرف
	 تو خونه؟؟؟...توکه تا اینجا اومدی

فت ...صدای ماG* د3گه داشت تحل&ل م��

- * منو...که همسا3ه ها...نرفتم تو...اومدم...تا اینجا هم �ه زور �ا ...متو ه...3ا آقا لط&ف نyی+*
که از همونجا بOxم �اال...رOموت در Rارکینگو �از کن ...

* و روشن کرد و  ا3طم حفظ آبرو براش تو اول�Oت بود ماش+� ���ا kسم اللÅ  ]الفه از اینکه تو این 
�ی 3...�ه حرکت درآورد��ا سالم و صلوات برد تو Rارکینگ و  *Gه گفته ما�* و  ه گوشه ماش+�

�ا ...�Oــــع پ&ادە شد و رفت سمت ماR... *Gارک کرد oلند شه و�صدا  در و �از کرد ]مکش کرد 
:ضع&فش غOxد

...میتونم خودم-

ش شا3د اون �ه خاطر عزت نفس...اما ل&ا تخس تر از این بود که �ا این حرفش عقب kش¹نه
وo ل&ا ]امً� م&د3د که �ه ]مک ن&از دارە...نم&خواست محتاج ]مک ل&ا kشه ...

 * ون از تو ماش+� 3ه دست ماG* رو �ه زور دور شونه خودش ...دس=شو گرفت و کش&دش ب��
ال راە افتادن سمت آسا9سور و تو همون ح...انداخت و دست خودشم دور ]مر ماG* حلقه کرد

:صدای غر غر زOرل
X ماG* و م4ش�&د

- ؟؟؟...اآلن *
خ&h خوشحاo که فکر م&ک
* داری �ه من ]مک م&ک

- * رOخت و ق&افه ای خوشحاo ندارە �ه نظر تو ]ار د3گه ا...اوÈً که د3دن همچ+� 
²
ی دارم دوما

م&کنم؟؟؟

-  برای اینکه دستم رو شونه ات �اشه...وo واسه من عذا�ه...]مک �اشه...شا3د از نظر تو
اینجوری ب4ش�	 �ه پهلوم فشار م&اد...�ا3د دوال شم...تک&ه کنم...بهت...و ...

 *  داشت ل&ا رو �ه خاطر قد کوتاهش مسخرە م&کرد وo برای اول+�
²
�ار د3د که  �ا اینکه ماG* علنا

و �ل¦ه سD کرد �ا وا ستادن روی نوک Rاش قدش...جبهه نگرفت و فوری جواب حرفش و نداد
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�لندتر کنه تا ماG* راحت تر بتونه بهش تک&ه کنه...

�ه  3ع
* انقدر این مسئله براش مهم بود که داشت خودش و ...3ه لحظه گیج شد از این حرک=ش
د؟؟؟ح
	 انتظار داشت قهر کنه و �گه حاال که انقدر پررو �ازی درم& * اری خودت آب و آت4ش م��

ی ن...ب&ا * Oن ناراح
	 و دلخوری داشت تمام تالشش و م&کرد و این چ�� �دون کوچک�	 oبود که و
...ماG* بتونه �ه راح
	 از کنارش رد شه 3ا از ذه�ش Rا® کنه

***

ام اون عطر تا وق
	 ماG* و رو تخت خوابوند از کنارش تکون نخورد و ماG* د3گه داشت از اس=شم
 بهش احساس آرامش م&داد دیوونه م4شد

²
ا جاFG م&دو9ست د3گه این آرامش...لعن
	 ل&ا که شد3دا

ا3ط و از خودش دور م&کرد ��...توی زندگ4ش ندارە �س �ا3د هرطور شدە این 

ون تا شا3د از رو دلخ  تند بت��ه که از اتاق برە ب��
²
وری هم که شدە همینکه خواست �ا لح
* 9سyتا

:بهش بر �خورە و برە صدای لط&ف و لعن
	 ترش و ش�&د

؟؟؟J این �ال رو �ت آوردە؟؟؟- *Gما

ود بود �ا لحن دلش نیومد ل&ا رو که انقدر نگران شدە و این موض�ع ]امً� از رفتار و حر]ا�ش مشه
* تو همون حالش نال&د...تندش برنجونه برای هم+� :

-  ...حاال برو
²
�عدا ...

ن حال �ا ای...چشماش kسته بود و چند لحظه �عد صدای kسته شدن در 9شون م&داد که ل&ا رفته
* شد که تو اتاق ن4ست �ه ظاهر خ&الش راحت تر  3ه ]م الی چشماشو �از کرد و وق
	 مطم+³

وo نفهم&د چرا دوست داشت دوwارە اون حضور پر آرامش و در کنارش داشته ...شد
��wچه های لوس و بهانه گ�� م4شد و دلش م&خواست...�اشه *  هم4شه موقع مÆOx* هاش ع+�

ای � و اآلن �ا اینکه مOxض نبود وo درد...ماما9ش از صبح تا شب کنارش kش¹نه و جنب نخورە
 صورت و �د9ش ناخودآ¼اە �اعث م4شد احساس ن&از کنه 9س�ت �ه اون دستاFG که امروز ش

²
د3دا

ری هم گرم و مهwxون شدە بود اونم �عد از چند روزی که از دور.شون م&گذشت و علت این دو 
...رفتار تند و خشن ماG* بود

�از نکرد  چشماشو ...خ&h طول نکش&د که در اتاق دوwارە �از شد و عطر ل&ا تو مشام ماG* پ&چ&د
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* تخت فهم&د کنارش 9شسته * رف+	 ...وo از �اال و Rای+�

ە که یهو احساس سو  Xه ]ل از اتاقش ب��زش کرد دن�ال 3ه حرف درست و درمون م&گشت که Rاشو 
عفوG* چشماشو که �از کرد د3د ل&ا دارە �ا پ��ه و بتادین زخمشو ضد...رو زخم �االی ابروش


	 ن;اە نگرا9ش میخ زخم شدە بود و چنان �ا دقت داشت ]ارشو انجام م&داد که ح...م&کنه
...چشمای �از شدە ماG* رو هم ند3د

:زمزمه زOر لب4ش �ه گوشش رس&د

- ە تو خ&ابون دعوا راە می...چ&eارش کردن...نچ نچ ستاG* م�� ��ای دب�� * راە ...ندازەمردە گندە ع+�
نه * �ه راهم دم از آبرو م��...

- کت بود...توخ&ابون نبود ��تو Rارکینگ  ...

شه وo حاال فکر م&کرد خواب �ا...�ا صدای زOر ل
X و زمزمه مانند ماG* هی
* کش&د و از جا پOxد
حرفاشم  این چشمای ن&مه �از و حر�* که درجواkش زد 9شون م&داد که نه تنها ب&دار بودە که

...ش�&دە

«  افتادن �ه جون ه...ش�&دە که ش�&دە
¤

* خروس جن_ م �د گفتم مگه؟؟؟معلوم ن4ست �ا J ع+�
«...که این �ال �ش اومدە

:برای اینکه 9شون �دە درwرابرش ]م ن&اوردە �ا چشمای رOز شدە گفت

حاال تو هم زد ش؟؟؟3ا فقط خوردی؟؟؟-

 �ک سکوت ماG* که طوالG* شد فهم&د این موض�ع از همون موضوعات&ه که ل&ا ن�ا3د توش 
البته د3گه اهمی
	 هم ...�س ترجیح داد خ&h وارد جOÇ&ات 9شه...�کشه و دخالت کنه

* و اآلن فقط �ا3د درمان م...اتفا�	 بود که افتادە بود...نداشت ی نداش+	 &کردنفرصت پ4شگ�� ...

اش  3ه ذرە د3گه هم بتادین روی پ��ه رOخت و ای��ار مشغول ضدعفوG* کردن لب Rارە شدە
ه یهو ناخواسته صور�ش و بردە بود جلو و داشت �ا دقت پ��ه رو روی زخم ل�ش م&کش&د ک...شد

�ار ان;ار اول...حواسش ]ً� از موض�ع اصh پرت شد و محو ل�ای خوش فرم و گوش
	 ماG* شد * �+
بود که از این فاصله م&د3دش و اونم وق
	 که ماG* سا�ت بود و ل�اشو �ه حرکت 

* ل�w&ای سحرآ...درنم&اورد * رشد نم&فهم&د این حس tu بود که یهو تو وجودش جوونه زد و ع+� م��
ە ل�اش که فاصله ]...کرد µ ازش وo 3ه لحظه انقدر وسوسه بوس&دن ل�ای ماG* زOاد شد که خ��

...داشت آب ده�ش و قورت داد
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« م...3ع
* tu م4شه ا}ه من اآلن ل�امو �چسبونم �ه ل�اشو 3ه ...|t ه&...3ه ماچ آ�دار ازش �گ��
کش&دە نر و مادە مهمونت م&کنه و م&گه چرا ق�ل از اینکه همه tu جدی kشه منو 

سم ق�ل...ب4ش�	 از 3ه دخ�	 ادا اطوار دارە...ای¹ی¹ی4ش...بوس&دی از ازدواج  ]م موندە �گه من می�	
�اهات �اشم و ��ونگ&مو از دست �دم...»

* این  حرف از زwون ماG* ن4شش �از شد و همون موقع ن;اهش و از ل�اش گ رفت و �ا تصور گف+	
ە چشمای �ازش شد  فکر م&کرد چشماش kسته اس وo حاال که...دلش ُهری رOخت...ای��ار خ��

ە شدن �ه ل�ش و ...دقت م&کرد الش �از بود و زل زدە بود �ه ل&ا د3دە  3ع
* همه حر]ات و خ��
یوونه شا9س م&اورد ا}ه ماG* از این �ه �عد نم&گفت که د...بود؟؟؟اآلنم که این خندە مسخرە

...اس

ی که این وسط براش خ&h عج&ب بود این بود که این فاصله نزد3ک * م4شه که ل&ای ه...وo چ��
ا...خن
� رو وسوسه کرد ان;ار رو ماG* هیچ اثری نداشت * ی خ&h مرداFG رو م4شناخت که از چ��
 کردە وo ماG* نه حالت چشماش تغی�� ...سادە تر از این و از فاصله دورتر ح
	 تحOxک م4شدن

 *Gه عرق افتاد� م...بود نه نفس نف· نه 
²
ثل 3ه م&دو9ست مرد مغرور و خودساخته ا3ه و مسلما

ه انقدر خوددار وo آخ...�� چهاردە ساله که تازە �ا این مسئله آشنا شدە XG جن�ه �ازی در نم&ارە
بودن خوب بود 3ا �د؟؟؟

س&د شکستگ&ه استخون 3ا  آس4ب  زخماFG که قا�ل د3دن بود و �ا بتادین شس=شو داد وo می�	
ی از دردش م&گفت نه حاg* م4شد ب...های داخh هم داشته �اشه * رن انقدر غد بود که نه چ��

...ب&مارستان �س �ا3د دست �ه دامن میثم م4شد

:چشمای ماG* ]م ]م داشت kسته م4شد وo ق�ل از اینکه �خوا�ه گفت

شمارە آقامیثم و م&دی؟؟؟-

ە از حرفای می Xن� FGبو *Gبرای اینکه ما oا اینکه خودش شمارە اشو هنوز داشت و�ثم مجبور شد 
�از شد...از خودش شمارە رو �خواد *Gچشمای ما ...

واسه tu م&خوای؟؟؟-

...زنگ بزنم �;م ب&اد بyی�تت-

- احت کنم خوب م4شم...ا}ه تو بری...نم&خواد منم 3ه ]م اس�	 ...
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:ل&ا مÄانه گفت

- �ه آقامیثم که ب&اد *Gم ب&مارستان 3ا زنگ بزOxب �dاR ا3د�ی د3گه استفادە وگرنه از راە ها...3ا 
...م&کنم

مثً� چه را£؟؟؟-

- نم �ه Rدر 3ا مادرت * ون �عد زنگ م�� م ب�� ون بود3م که چ...خودم م�� * م&;م �ا ماG* ب�� ند نفر رOخ+	
�ش و ِد بزن... 	
* راح Oد �ه هم+� منم رسوندمش خونه اآلنم شما بOxد تح�Oلش �گ�� ...

 ماG* ه&|t نگفت فقط از الی چشمای ن&مه �ازش زل زد kشه در حال&که داشت اقرار م&
²
کرد واقعا
* ]اری از این دخ�	 برم&اد ...همچ+�

- ون 3ا نه؟؟؟...تصم&متو �گ��  برم ب��

�ا حر� که تو وجودش بود از الی دندونای بهم چسy&دە اش گفت:

نم- * ...گوش&م و �دە خودم �ه میثم زنگ م��

وزمندانه که �ه وض�ح حس کرد غضب ن;اە ماG* و شد3دتر کرد دس=شو در  از کرد و �ا ل�خندی پ��
* کنار تخت برداشت و داد دس=ش ی برای...گوش4شو از رو م�� * ون که 3ه چ��  خودشم رفت ب��

�ا این حال و روز خونه بود XG تفاو ...ناهارشون درست کنه *Gما 	
ت از د3گه نمیتو9ست وق
ان مح�ت و این حرفا...کنارش رد kشه Xه خاطر لطف و ج��3ل �االتر حاال د3گه ان;ار دال ...نه فقط 

 *Gل ما�ی داشت برای رفتارا و ]ارهاش در مقا ...و صدالبته مهم�	

***

نجاFG که از او ...مشغول درست کردن ساالد بود و میثم هم تو اتاق داشت ماG* رو معاینه م&کرد
ە درwارە اینکه J این �ال رو �ش آوردە سه جواXG نم&گ�� tازش ب� tuبود هر * و از اونجاFG که  مطم+³

ە لو تا آروم رفت سمت در kسته اتاق ماG* و �شو برد ج...تا نم&فهم&د نمیتو9ست آروم �گ��
...صداشون و kشنوە

:صدای میثم �ه گوشش خورد

نم&خوای شeا3ت ک
* ازشون؟؟؟-

...نه-

- * و ...نه و ن;مه ی نرە همینجوری kش+� دست رو  از ترس اینکه آبروت �ا �از شدن Rات �ه ]الن�	
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�ک·�  �...دست �ذار تا 3ه جوری زهرشو بOxزە که رOق رحمت و 

...از این عرضه ها ندارە-

...معلومه از � و شeلت-

ی ادامه داد ...صداFG از ماG* 9ش�&د که میثم �ا عص�انی
	 ب4ش�	

-  برات موندە...اینجوری ن;اە نکن
¤

ا}ه ...شا9س آوردی که فقط چهارتا خراش و کبودی و کوفت_
ی ا}ه هزار و 3ک جور �ال...ا}ه تو زد و خوردتون �ت م&خورد 3ه جا...دندە هات م4شکست

؟؟؟ *
�ک 	
د3گه رو �ت نازل م4شد چه غلÎ م&خواس

...حاال فعً� که 9شدە-

- ه �ه فکر خودت ن4س
	 حداقل �ه فکر اون دخ�	 ب&چارە ای ک...خ&h ]له خری...پوووووووف
 و مشeالتت �اش

¤
Jآورد ش وسط زند...

�ه ل&ا دارە؟؟؟- Îwالت من چه رeمش

�ا3د م4ش�&...�ا ش�&دن اسمش XG اخت&ار جلوتر رفت 
²
د وگرنه از این ت&که از حرفاشونو د3گه حتما

* ]امً� پچ پچ م&کردن...فضوo دق م&کرد وo از شا9سش حاال د3گه داش+	 ...

- * ل& ا �ه اون رwط نداشته �اشه �ه J رwط دارە؟؟؟فعً� که نزد3ک تOxن شخص بهت هم+�
...خانومه

...صدای غر غر زOر ل
X ماG* و م4ش�&د وo نم&فهم&د tu دارە م&گه

...میثم 3ه جوری حرف نزن که ان;ار-

&yه در چس�دە بود و برای �دون اینکه �فهمه ناخودآ¼اە انقدر جلو رفته بود که گوشش د3گه ]امً� 
نجاFG که وo از او ...اینکه صدای ماG* و که خ&h یواش شدە بود kشنوە خواست �ه در تک&ه �دە

در �از  روش سمت لوالی در بود متوجه 9شد که در اصً� ]امل kسته نبود و �ا این حرک=ش یهو 
 تالشش برای حفظ تعادل XG ...شد و همراە �ا هی
* که کش&د تا وسطای اتاق سکندری خورد

 * ...ن=&جه موند و �ا زانو و کف دستاش افتاد رو زم+�
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ت زدە و ]µ عص�اG* ماG* و �عد از اون �ا ن;اە می ثم که ]امً� خندە �شو که �لند کرد �ا ن;اە ح��
...آم&خته �ا تعجب توش ه�Oدا بود مواجه شد

« و ک&لو �ازم از این ]ارا �کن من این د...دس=ت درد نکنه...خوب حال دادی بهم...خدا3ا دمت گرم
«...اضافه ای هم که دارم ]امً� آب کنم خ&الم راحت شه از اضافه وزن

 و خجالت �ه صور�ش �دە و ح
	 معذرت خوا£ هم �کنه �ه 
¤

Jمند ��اولش خواست حالت 
�عد �ش&مون شد...خاطر فالÛوش وا ستاد9ش که انeارش خ&h مسخرە بود oا...و ف ا}ه اع�	

که 3ه پول م&کرد اش=�اە کردە ممکن بود ماG* شمات=ش کنه و دوwارە مثل اون روز جلوی میثم س
 اآلن که دلش از جای د3گه پر بود و هر لحظه امeان داشت ترکشاش �ه �د...kشه

²
ن ل&ا مخصوصا

...اصا�ت کنه

* اخµ رو صور�ش 9شوند و از جاش �لند شد * مال&دن کف دستاش بهم �ا پ...برای هم+� رروFG ح+�
:تمام و لحن حق �ه جان
X گفت

در و چرا نمیyند3د وق
	 تو اتاق&د؟؟؟-

و خب چشمای گشاد شدە و ...سکوت جف=شون 9شونه زwون قاgشون بود از پرروگری ل&ا
ت موندن که tu جواkش و �دن ...ابروهای �اال رف=شونم 9شون م&داد در ح��

 * * رو �ش و حرصشون و خاo ک+*  روشو گرفت...د3گه ترس&د ب4ش�	 �مونه تا جف=شون ب&ف+	
فت سمت در گفت :وهمونطور که م��

Oف ب&ارOد ا}ه حرفای ِ�ی تون تموم شد- ە ��� *gغذا حا...

ون و در و �شت �ش kست وo از جاش تکون نخورد و دوwارە همونجا فالÛوش و  ا ستاد رفت ب��
و چند دق&قه ای طول کش&د و میتو9ست حدس بزنه که هنوز ت...که بyینه �شت �ش tu م&گن

 * * ل&ا ]امً� از اتاق دور kشه و �عد حرفاشون و بزنن...به+	 شا3دم م&خواس+	 ...

�ازم سکوت کردە بود و میثم بود که گفت *Gما:

...فکر کنم �ا وجود این دخ�	 تو خونه ات هیچ وقت حوصله ات � نرە-

تا  د3گه وای�ستاد ...جواXG از ماG* نگرفت جز 3ه نفس عمیق که صداش �ه گوش ل&ا هم رس&د
مندە م4شد �� h&فت خ ی kشنوە چون ای��ار ا}ه لو م�� * خونه د...چ�� * tرحال&که راە افتاد سمت آش�

ل کنه که از خجالت مثل شمع  خودشم موندە بود چه جوری تو9ست اون لحظه خودشو کن�	
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...آب 9شه

***

خونه * tون و رفت سمت آش� * و م&چ&د که میثم از اتاق اومد ب��  ستاد و �ا �شت ]ان�	 وا...داشت م��
:ل�خندی که هنوز تحت تاث�� حرکت عج&ب ل&ا رو ل�ش بود گفت

- �خورە...من جاFG ]ار دارم نمیتونم ناهارو �اهاتون �اشم 
²
ه غد �ازی ا}...وo ]مک کن ماG* حتما

...درآورد مجبورش کن

:مک
� کرد و درحال&که سD م&کرد ل�خند عم&قشو جمع کنه گفت

...فکر کنم خ&h خوب از �سش بwx&ای-

ە و �ا �ی زOر افتا دە رفت که ل&ا حاال د3گه هر]اری کرد نتو9ست جلوی خجالت کش&د9ش و �گ��
...میثم و تا دم در �درقه کنه

* نگه داشت و گفت :صداشو تا حد امeان Rای+�

حالش خ�wه آقا میثم؟؟؟-

- خدا رحم کردە بهش...آرە شکر خدا آس4ب جدی نداشته ...

س&د ماG* نخواد ل&ا تا این...ل&ا دست دست کرد برای پرس&دن اینکه ]ار J بودە حد از  می�	
:زندگ4ش �دونه وo میثم ان;ار از حر]ا�ش فهم&د tu م&خواد �گه که خودش گفت

- �ه خاطر 3ه �ی مشeالت ]ارOه... *
ه ماG* ا}ه صالح �دون...تو نم&خواد فکرت و درگ�� ک
...خودش برات توضیح م&دە

خونه * tبرگشت تو آش� *Îعد از �شکر و خداف�بود تو  از سوtG که درست کردە...ل&ا ل�خندی زد و 
 *Gشقاب کش&د و برد برای ماk 3ه...

ود و 3ه Rاشو از �ا د3دن ماG* که �ا �االی تنه لخت دراز کش&دە ب...در و �ا آرنجش �از کرد و رفت تو
G* ن&م ما...زانو جمع کردە بود و ساعدش و گذاشته بود رو پ4شون4ش همونجا جلوی در وا ستاد

ە شد ...ن;ا£ �ا XG تفاوG	 بهش انداخت و دوwارە �ه سقف خ��

�ش&مون شد oبپوشه و * ون 3ا بهش �گه حداقل 3ه چ�� د ]اری ن�ا3...3ه لحظه خواست برگردە ب��
* مسئله ای نقطه ضعفشه که   �ا3د مثل خودش خودداری م&کرد ...م&کرد تا ماG* فکر کنه همچ+�
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 پ4ش ماG* رو شد...�گه منم �لدم
²
ە اش �ه ل�اش دس=ش تقOx�ا هرچند �ا اون ن;اە خ�� ...

tu م&خوای؟؟؟-

�ه خودش داد و رفت کنار تخت 	
...حرک

- ی نم&خوام * وo توفکر کنم غذا �خوای...من چ�� ...

...ماG* تا اومد �گه اشتها ندارم ل&ا 9شست لب تخت

:ن;ا£ �ه محت�Oات kشقاب انداخت و گفت

سوپ درست کردی؟؟؟مگه آنفلوانزا گرفتم؟؟؟-

خودشم نفهم&د چرا حس کرد مOxضه و �ا3د سوپ ...ل&ا ن;اە دس=©اچه ای بهش انداخت
برای توج&ه ]ارش گفت...�خورە :

-  FGجو�* درست ک...فکر کردم �ه خاطر زخم ل�ت نتوG* خوب لقمه ها رو  * 3ه چ�� ردم برای هم+�
...که احت&اج �ه ج�O&دن نداشته �اشه

�ا دندونام غذا رو م&جوئم نه �ا ل�ام- Èًمن معمو...

- دن توش آب قلم رOختم واسه محeم ش...�خور خ�wه برات...چرا انقدر �تق �ازی درم&اری...نچ
�س فردا ا}ه 3_ د3گه خواست بزن=ت حداقل تو هم زور داشته �ا...استخون خ&h مف&دە �d

...چهارتا مشت و لÛد پرت ک
* طرفش

ز دست �ا ن;ا£ که ان;ار م&خواست �گه من tu ]ار کنم ا...ماG* ه&|t نگفت و فقط ن;اهش کرد
ل&ا که سکوت و XG حرکت4شو د3د گفت...تو :

؟؟؟- �لند نم4·�

...

...از دهن م&فته ها-

...
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م&خوای من بهت �دم؟؟؟-

...

ته&ه شدە توسط نا س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

 بوی مسخرە کردن
²
م&داد  3ه قاشق از سوپ پر کرد و گرفت سمت دهن ماG* و �ا لح
* که شد3دا

:گفت

- �از کن  دهنت و ...آ قwxون ��م برم...اآلن هواپ&ما م&خواد ب&ادا...�گو آآآآآ...�از کن �از کن
...هواپ&ما فرود ب&اد

ل�خندی که ...وo حس کرد رو ل�ای ماG* طxح 3ه ل�خند افتادە...نفهم&د دارە درست میyینه 3ا نه
 * ل&اFG که تا  وo همونم برای...هرچند نصفه و ن&مه بود و 3ه وری...نه پوزخند بود نه تلخ و غمگ+�

...حاال ند3دە بود �خندە میتو9ست 3ه شگف
	 بزرگ محسوب kشه

:قاشق برگردوند تو kشقاب و �ا شو�	 که از قصد 3ه ]م اغراق قاط4ش کرد گفت

- کش   �االخرە این لب های م�ارک برای نقش زدن �ه 3ک ل�خند ...�اورم نم4شه...واااااااااای
...اومدن

�ا عمیق تر شدن خط ل�خند ماG* خودشم غش غش خند3د و گفت:

-  	
موقع دعوا دس=شون اش=�اە خوردە �ه اون د]مه هه فعالش ...فکر کنم 3ه د]مه داش
�خندی...کردن *Gحاال د3گه میتو ...

Oن چقدر لذت�خش بود براش د3دن این خندە عمیق و ش...ماG* ان;ار تو 3ه دن&ای د3گه بود ��
اÎ3 طرف مقا�لم وادار �ه خند3دن م&کرد...ل&ا ��د که از و چقدر عج&ب بو ...که ان;ار تحت هر 

د Xی داشت لذت می� * * چ�� رو  این حس ها رو این لذت ها رو این شادی های زOر پوس
	 ...همچ+�
 وo ان;ار این دخ�	 قدرت tG d آر احساسات و ...خ&h وقت بود که تو وجودش کشته بود

ون کش&دە بود و داشت  داشت که حس های کشته شدە و خا® شدە وجودش و از تو ق�X ب��
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هرچند �ه نفع خود این دخ�	 بود که همونجا تو گور �ا�	 �مونن...زندە اش م&کرد ...

:همونطور که خودش و رو تخت م&کش&د �اال گفت

- ل�خند من ساo 3ه �ار اتفاق م&فته...خ&h ام&دوار ن�اش ...

ون م&داد �ا3د �ه مرور زمان �ا عمل 9ش...ل&ا خواست �گه وo من خ&h ام&دوارم که �ش&مون شد
* ...نه �ا حرف سی
* غذا رو گذاشت رو Rای ماG* و �الش و �ش=ش مرتب کرد و �ا گف+	 :

ی خواس
	 صدام کن- * ...چ��

رخ&د راە افتاد سمت در که همون موقع �ا صدای �فه شد3د و �شت � هم ماG* وا ستاد و چ
�خ شدە بود از شدت �فه...سم=ش *Gاشه تو �لوش ...صورت ما�حس کرد شا3د غذا پOxدە 

�ا قدم های �لند مس�� اومدە رو برگشت و رفت �شت �ش * wه ز ...برای هم+� *g وع کرد ��دن �ه 
 *Gشت ما�...

ی خوردی مگه اصً�؟؟؟- * tu شدی تو؟؟؟غذا پOxد تو �لوت؟؟؟چ��

ن اینکه �دو ...�فه ماG* تموم شدە بود و حاال ل&ا خ&XG h اخت&ار داشت �ش=شو ماساژ م&داد
  اهم&ت �دە که این شخص ک&ه و را�طه اشون تو چه مرحله ا3ه کف دس=شو رو �دن لخت و 

²
9سyتا

* م&کرد �اال و Rای+� *Gا این ]ارش...گرم ما�د3گه سوزش ...ماG* 3ه جوراFG تو خلسه فرو رفته بود 
اآلن ...هیچ اهم&ت نداشت...اعصاب آشفته اش...دردای �اە و XG �اە �دن و صور�ش...�لوش

�د9ش تزرOق م4شد فکر م&کرد tG ه این حس آرام·� که داشت تو تمام رگ و�وo ...فقط داشت 
ازدم و عمیق �ا 3ه دم و �...ن�ا3د ب4ش�	 از این ادامه م&داد...نم&خواست ب4ش�	 از این ادامه �دە

و گرفت نفساشو عادی کرد و �عد �دون اینکه �شو برگردونه دس=شو برد �شت و مچ دست ل&ا ر 
...و کش&دش جلو

ە تو ن;اە سواo ل&ا گفت :خ��

- Oxعد از عمری هم که افتخار دادی و 3ه غذا درست کردی را�* نبودی که اینجوری پ�د تو 
�لوم؟؟؟
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 ای ازش م4ش�&د...ل&ا ما�ش برد
¤

* �ل¿ �ار بود که همچ+� * شت وق
	 ل&ا 3ع
* ماG* انتظار دا...اول+�
خونه اس براش غذا درست کنه؟؟؟مگه خودش نبود که م&گفت الزم ن4ست لطفمو اینجوری 
؟؟؟�س چرا تeل&فش �ا خودش مشخص نبود؟؟؟ *
ان ک Xج�

�شت چشµ نازک کرد و در جواkش گفت:

- ان کنم و دوwارە بهو  Xق ج�Oxم&خوام لطفتو از این ط *
نه داشته غذا درست نکردم که فکر نک
�ا�d واسه داد و هوار کردنت... tاز دهنتم برندار که اینجوری ن� 	ە تو �لوتدر ضمن لقمه بزرگ� ...

رفت  روشو از صورت وا رفته ماG* که احتماÈً تحت تاث�� جمله آخرش بود گرفت و از اتاق
ون ون وo حق&قت چ...ب��  ماG* و فکر و خ&الش و تو همون اتاق گذاشت و اومد ب��

²
* د3گه ظاهرا ��

حق&قت طxح ل�خند ناب و ]م�	 د3دە شدە ماG* بود از جلوی چشماش کنار ...ای بود
فت حق&قت حس خوب و لط&ف و انرژی �خ·� بود که از نوازش �دن ماG* گرفت و �ه ...نم��

�ه ماG* ن...ذهن و قل�ش جال داد 	
wان قل�ش بود که �ا تندتر شد9ش وق *g زد3ک حق&قت صدای
وo ل&ا �سختانه داشت �اهاش م�ارزە ...بود م&خواست بهش �فهمونه که علت این آدمه

...م&کرد

***

� زد خواب بود *Gه ما�وش4ش دارە 3ه �ارم که رفت �اال �ش د3د گ...�عد از ناهار ل&ا هر �ار 
 نم&خواست فضوo کنه وo چون میثم بود جواب داد و گفت ماG* ناهارشو ... زنگ م&خورە

شت 3ه �ار د3گه هم که رفت 3_ �ه اسم وح&د دا...خوردە و خواب&دە که خ&الش راحت �اشه
د که د3گه جواب نداد و گذاشت ماG* خودش هروقت ب&دار شد م4س ]الشو  * بهش زنگ م��
...بyینه

د وo جلوی تل�OÇOون 9شسته بود و داشت تو 3_ از ]اناالی ماهواری 3ه ف&لم قدµ3 م&د3
...وسطش انقدر آ}Å و ت�لیغ 9شون داد که ل&ا همونجا 9شسته رو م�ل خواkش برد

3ه ]م  حالش خ&h رو �ه راە تر از ظهر شدە بود فقط...ماG* دم دمای غروب بود که ب&دار شد
 و دردای آG* داشت که زود برطرف م4شد و زOاد اذی=ش نم&کرد

¤
رفت سمت حموم ...کوفت_

ز زور داشت واسه اش کتک خوردن ا...اتاقش و 3ه دوش گرفت تا 3ه ]م از این کسh درw&اد
* آد< و م&خواست هرطور شدە خودشو سالم و ��ا 9شون �دە تاحداقل �ه خودش ...همچ+�

ەثا�ت شه که همون آدم مقتدر و مغرور هم4شگ&ه که �ه ]مک ک· تو زندگ4ش ن&از ندار  ...

 از �سش برمیومد
²
ردی کرد و وo نام...ا}ه اون 3ارو خودش تنها مرد و مردونه جلو میومد مطمئنا
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�ش که البته �ا رس&دن �ه موقع وح&د ]ار بیخ پ&دا نکرد * ...چند نفری رOخ+	

ون 3ه ]م �اد �ه �ش �خورە ای آزاد �ه هو ...�عد از حمومش ل�اس پوش&د و حاg* شد که برە ب��
ون وo همینکه Rاشو از اتا...احت&اج داشت برای خاo کردن ذه�ش از جار و جنجال امروز ق ب��

...گذاشت �ا د3دن ل&ا که رو م�ل جلوی تل�OÇOون خواkش بردە وا رفت

«  گناە ن�ا3د Rای این دخ�	 XG ...من این وسط اینو tu ]ارش کنم آخه؟؟؟میثم حق داشت...خدا3ا
«...و وسط �د�خت&ام �از م&کردم

فت ون م�� نه ای گفت غذا درست نم&کنم که بهو ...3اد حرف ظهرش افتاد وق
	 داشت از اتاق ب��
ی از ماG* که ادعا م&کرد هدفش ازد...دلش سوخت براش...9شه برای داد و هوارت * واجه هیچ چ��

* بود...ند3دە بود جز داد و فOxاد و کتک و دعوا ون اوا3ل وo ا...هرچند هدف ماG* از اولم هم+�
&د3د مسئله اما اآلن م...فقط �ه خودش فکر م&کرد و اینکه میتونه از �س این رفتار بwx&اد 3ا نه

ە که ن�ا3د احساسا�شو ناد3دە م&گرفت ه ]م شا3د وق=ش بود که 3...مهم�	 از خودش این دخ�	
ان کنه گند اخال�	 گذشته اشو هرچند که هنوز هد�* واسه تغی�� وضع&ت زندگ4ش ت Xو آیندە ج�

...نداشت

�ل   ن;اهش که افتاد �ه برنامه ماهوارە که در حال Rخش بود ش&طن=ش...کنارش رو م�ل 9شست
ه میتو9ست خاموشش کنه وo ترجیح داد ق&افه ل&ا رو در حال تماشا کردن اون صحن...کرد

* دس=شو گذاشت رو شونه اش و محeم تکو9ش داد...بyینه برای هم+� ...

- ل&ا ب&دار شو...ل&ا ...

ودل&ا هراسون از خواب پOxد و چشمای خون گرفته اشو دوخت �ه ماG* که کنارش 9شسته ب ...

tu شدە؟؟؟-

:ماG* دوwارە �ا قالب خو�9د ش برگشت و �ه ابرو �ه تل�Oزون اشارە کرد و گفت

-  XGگفتم صحنه های حساسش و از دست ندی...د3دم خوا ...

صفحه  ل&ا که هنوز گیج خواب بود و درJ از موقعی=ش نداشت ن;اە گنگشو از ماG* دوخت �ه
اون  اون موقع که خواkش برد ...تل�Oزون که �ا د3دن برنامه ای که داشت Rخش م4شد خشکش زد

و اآلن  وo حاال ف&لم خارXu که بود هیچ...]انال داشت 3ه ف&لم ایراG* قدµ3 و 9شون م&داد
...رس&دە بود �ه صحنه های مورد دارش

�* بود وo انقدر هول شدە و شتا ل ماهوارە که رو م�� * برداشت �ه سمت کن�	 ان برش �Oــــع خ��
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* خورد رفت زOر م�ل ل تو دس=ش جفت و جور 9شد و افتاد ول�� ارە �ه ن;ا£ دوw...داشت که کن�	
...تل�Oزون انداخت

« نو تا 3ه پنج قلو تح�Oل جامعه ند3د و م...بر Rدرتون لعنت خب تمومش کن&د د3گه شما هم
م جلوی این آب نکن&د ول کن ماجرا ن4س=&د نه؟؟؟ ��«اینجا از 

س&د ل تل�Oزون و پ&دا ک...د3گه داشت ]ار �ه جاهای خطرنا® تر م�� نه که چشم چرخوند که کن�	
ن بود که حداقل اونو خاموش کنه وo پ&داش نکرد و تنها ]اری که اون لحظه �ه ذه�ش رس&د ای

ون وا ستاد و �ا 3ه جهش �لند شد و رو �ه ماG* و �شت �ه تل�OÇO...نذارە ماG* اون صحنه رو بyینه
ابر ماG* طوری وا ستادە بود ان;ار داشت از صفحه تل�Oزون در بر ...دستاش از دو طرف دراز کرد

�ا د3دن اون صحنه از ف...محافظت م&کرد *Gنم&خواست ما oلم نفهم&د چرا این ]ارو کرد و&
وع �ه فعال&ت کنه ��...هورموناش 

ی تو حالت صور�ش ا3جاد کن ە شدە بود �ه تمام ]اراش �دون اینکه تغی�� حاال �ا ...هماG* که خ��
فاوت این حرک=ش و د3دن چشمای هراسو9ش که سایزش دوwرابر شدە بود تمام تالشش برای XG ت

ود از خندە ای که مدت ها ب...9شون دادن خودش XG ن=&جه موند و یهو �لند �لند زد زOر خندە
...خودش و �ق&ه درOغش کردە بود

�ه خو  *Gا صدای خندە ما�ە شد و �عد از چند لحظه ان;ار  دش اومد و ل&ا مات و مبهوت بهش خ��
 خجالت کش&د از این ]ار ب&خودش

²
انجام داد و  چرخ&د و ]اری که از اول �ا3د م&کرد و ...د3گه واقعا

 خندە �لند ماG* هم براش عج&ب و ...تل�Oزون و از همونجا خاموش کرد رفت 9شست � جاش
ح· که �ا د3دن ل�خندش شeل ...جالب بود هم داشت 3ه حساFG تو وجودش ا3جاد م&کرد

دگرفته بود و حاال �ا د3دن و ش�&دن این خندە XG نظ�� داشت بزرگ�	 و �الغ تر م4ش ...

ین صدارو kشنوە وo خندە ماG* کوتاە تر از اون بود که ل&ا رو ام&دوار کنه که از این �ه �عد مدام ا
Oن و خواست
* اومد �ه نظرش ش�� h&همونم خ...

 احساس خجالت م&کرد �لند شد برە
²
خونه  برای فرار از اون جوی که ا3جاد شدە بود و شد3دا * tآش�

:که ماG* گفت

کجا؟؟؟-

ی برای شام درست کنم- * ...برم 3ه چ��

...نم&خواد-
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چرا؟؟؟-

- �خورم FGون 3ه هوا تو هم �اهام م&ای؟؟؟...م&خوام برم ب��

...چشمای ل&ا چهارتا شد

من �اهات ب&ام؟؟؟-

� ماG* که �ه تای&د تکون خورد گفت:

...دە د3قه �موG* حاg* م4شم-

ت�Oــــع راە افتاد سمت اتاقش و ماG* همونطور که �شو م&ذاشت رو �ش
	 م�ل زOرلب گف :

...عجله نکن-

ان داد و ب&داد و XG محh های این م Xدت رو حاال د3گه خ&الش راحت بود که هم میتو9ست ج�
�کنه و هم �ه روش خودش �ا�ت ]مک ظهرش ازش �شکر کنه...

***

o تنها آرا ش کردن و دوست داشت و...ل&ا �ا خوشحاo جلوی آینه وا ستاد تا 3ه ]م آرا ش کنه
 کردن تو این شهر �اعث م4شد که ]م�	 جلب توجه کنه تا ]م�	 مشeل و درد� ب

¤
Jراش درست زند

فت و د3گه تنها نبود...وo حاال 3ه ]م فرق م&کرد...شه همراە ماG* داشت م�� ...

ه تو این وo فکراFG ک...نم&دو9ست آفتاب از کدوم ور درومدە بود که ماG* این پ4شنهاد و داد
ە �ه جای لج�ازی ای که ن=&ج...مدت درwارە احساسش �ه ماG* داشت ه �اعث شد تصم&م �گ��

نه و اش فقط ناراح
	 جف=شون و ادامه وضع موجود م4شد از این فرصت پ4ش اومدە استفادە ک
ە Xلذ�شو ب�...

XG 3ه رژ �خا...3ه خط چشم �ارOک کش&د و �ا رOمل و مداد حساXG از خجالت چشماش درومد
از اینکه  هم4شه...هم زد و 3ه ت4پ � تا Rا مش_ �ا 3ه شال �خاXG که دق&قا رنگ رژش بود زد

جهت  �ا 3ه ل�خند ملیح زوا3ای صور�ش و از چند ...رنگ رژ و شالش �ا هم ست kشه عشق م&کرد
ون ...بررd کرد و وق
	 خ&الش از �ا�ت خودش و ل�اس و آرا شش راحت شد رفت ب��

فتماG* جلوی ]ان�	 وا ستادە بود و همونطور که روش لم دادە بود داشت �ا گوش4ش ور م �ا ...��
ە �ه گوش4ش راە افتاد سمت در و ل&ا هم  �از و kسته شدن در اتاق ل&ا �دون اینکه ن;اهش کنه خ��
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...دن�الش رفت

 رنگ رژ و شال ل&ا شد
¤

 از ...تو آسا9سور بودن که ماG* تازە متوجه هماهن_
¤

* قشن_ آب  چ��
* ا...درومدە بود �ه پوست روش�ش م&اد وo 3ه چ�� h&ار کنه که اون رنگ خeین وسط نتو9ست ان

 پررنگ ل&ا XG تفاوت �اشه...اش=�اە بود
²
ی که نم&ذاشت 9س�ت �ه رژ 9سyتا * ی که 3ه چ...3ه چ�� * ��

 تو وجود خودش حس م&کرد
¤

Jه تاز�
X که تا �ه حال �ه ک· نداشت...ان;ار Oxاز 3ه ...3ه حس غ
�ه �عدم د3گه خودش نخواست که داشته �اشه FGجا...

خواهد  این رمان ادامه دارد و &ه محض آمادە سازی جلد دوم در و*سا�ت نا)س &انو من"!  
شد

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR
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