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 من  يخدا

 .از اوست ميبه نام او كه هر آنچه دار

 »مقدمه «

 .ديشو يدرختان را م يرد و برگ هابا ينم نم م باران

 .ها جوانه زده اند درخت

 .يجوشان مهر و محبت يو سرچشمه  نشيشاهكار آفر تو

 .يشمار يب يها ييبايگاه ز يتجل تو

 .يسرشار از صلح و صفا و آرامش تو

 !قدر خود را بدان پس

 :داستان خالصه

 يكنه و پسرها يم طنتيش يليده اش و قبول نداره و دور از چشم خانواده اش خخانوا ديكه عقا هيمذهب ياز خانواده  يراجع به دختر داستان

 ...كه نيذاره سرِكار تا ا يرو م ياديز

*** 

 .بخونم يخوام پزشك يگفتم م يمعدلم شده بود نوزده و نود صدم و به همه م. رو تموم كرده بودم رستانيتابستون بود و من سال دوم دب لياوا

 .خواهر و برادر كوچكتر از خودم هم داشتم كي. ه بود و مادرم خانه داركارمند ساد كي پدرم

كه توش  يخصوصا كه تنها درس. سال بعد و جلوتر بخونم يتا درس ها رهيبگ يمن معلم خصوص يگرفته بود اون سال تابستون برا ميتصم پدرم

 .نداشتم يحيتفر چيراحت بودم چون هنا يليبود و من خ دهيعمال تابستون من پر جهيبود در نت كيزيمشكل داشتم ف

داد من با دوست هام رفت و آمد كنم و برم  ينه مامانم اجازه م رون،يب ميهامون با ما خوب بودن كه با هم بر لينه فام م،يرفت يم يمسافرت نه

 .رونيب

 رانسليهم نداشتم چون اون موقع هنوز ا يگوش. نترنتيبود و ا وتريتو خونه به كامپ دميتنها ام. تو خونه بودم يعمال زندان ييجورا كي خالصه

 .نبود يدست هر كس ليبود و موبا ومدهين

و پولداره و من  پيخوشت يليگفتن خ يم. بودم دهياسمش و شن. درس بده كيزيو بهم ف اديب كيزياستاد ف كيباالخره قرار شد صبح ها  خالصه

 .نمشيبب كيدوست داشتم از نزد يليخ

رو  يو دور از چشم مامانم اسپر دميسارافون بلند پوش كيمن هم . ما بود يفرجاد دم خونه  يو ساعت نه صبح آقا ديسروز موعود ر باالخره

در . نباشه رونيهم سفارش كرده بود كه موهام ب يتازه كل. داد يم ريگ زهايچ نيبه ا يليآخه مامانم خ. كردم رو خودم و برق لبم و زدم يخال

تونستم ازش  ياصال نم! يا كهيچه ت يوا دم،يبه محض باز شدن در د. گ سارافونم سر كردم و رفتم در و باز كردمشال همرن كيمن هم  جهينت

 :سالم اون به خودم اومدم و گفتم يچشم بردارم كه با صدا

 .سالم... س... س -
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 :لبخند دختركش گفت كياون با  و

 اجازه هست؟ -

و من رفتم از تو آشپزخانه براش  ييرايكرد و دعوتش كرد تو پذ كيود مامانم هم باهاش سالم و علبه محض ور. تو خونه اديمن كنار رفتم تا ب و

تو اتاق من و  ميهر جلسه رو هم گفت و بعد هم قرار شد بر متيداد و ق يم حيمامانم توض يكارش و برا ي وهيشربت آوردم و اون داشت ش

 .ميدرس رو شروع كن

 .نبود زهايچ نيمن اصال حواسم به ا يدر رو نبندم ولكرده بود  ديهم مامانم تاك باز

و اون شروع كرد به  زيم يدفتر و خودكار و مداد هم گذاشتم جلوش رو. نشست و من هم كنارش نشستم زيو اون پشت م ميهم به اتاق رفت با

 :ديپرس ازم هويپسر تنها نشده بودم اصال حواسم به درس نبود كه  كيمن كه تا حاال با  يدرس دادن ول

 شه؟ يم يچ qحاال فرمول ! خب -

كردم حواسم و به درس  يگذشت و بعد از اون سع ريخدا رو شكر به خ. نگاه به دفتر كردم و از روش خوندم كي. آبروم رفته دميتازه فهم! يوا

 .جمع كنم

 كيباالخره . دادم يش رو خوب جواب مسواالت يو من همه  ديپرس يكرد و م يداد و بعد هم سوال طرح م يمبحث و درس م كيابتدا  اون

 .تموم شد و اون رفت ميساعت و ن

كه دستش گرفته بود و دستم  يخودكار يوقت. اديدرس بخونم تا از من خوشش ب يگرفتم حساب مياز رفتنش همش تو فكرش بودم و تصم بعد

عطر اون و  ياز خودكارهام و بهش بدم تا همه شون بو يكيگرفتم هر روز  ميتصم. چه خوشبو بود! يوا. عطرش زد تو دماغم يبو هويگرفتم، 

 . رنيبگ

شد كه باهاش  يخواست م يدلم م يليگرفتم اما خ يم اديخوب درس و  يليفرجاد كالس داشتم و خ يگذشت و من هر روز با آقا يم روزها

 .كرد يبود و عطرش هر روز من و مدهوش م پيخوش ت يليخصوصا كه خ. دوست بشم

نشست  يلبش م يلبخند خوشگل رو كي يالبته گاه. كرد يكار م يجد يليمواظب بود و هم اون خ يليكرد، چون هم مامانم خ يارشد ك ينم اما

 .باهاش در ارتباط دباشم شتريكرد اما من دوست داشتم ب يم وونهيكه من و د

 .مرداد بود كه تلفن خونه زنگ زد و من جواب دادم اواخر

 د؟ييبله؟ بفرما -

 !انم خانماسالم خ -

 شما؟ ديببخش -

 .منم فرشته ؟ياريبه جا نم گهيخاك تو سرت هنوز دو ماه نگذشته د -

 ؟ياز ما كرد ياديچه عجب  ؟يچه طور ؟يخوب. نشناختمت ديببخش ؟ييا؟ فرشته تو -

 حال تو خوبه؟. معرفت يب يزن يدر ضمن من اگه زنگ نزنم كه تو زنگ نم. هم خوبم يليخوبم، خ -

 ؟يكن يچه كارا م. رو شكر آره خدا -
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 .پارك دم خونه تون ميفردا بر ياياالن هم زنگ زدم بهت بگم كه ب! يعالف. يچيه -

 ؟يچ يبرا -

 .مشينيبب مياون جا بر. پسر هم دوست شدم تو چت قرار گذاشتم باهاش كيبا  يجات خال. گهيد مينداره كه، بگرد يوا؟ برا چ -

 .ذاره يمامانم نم. يدون يمن و م تيفرشته تو كه وضع -

 .كتابخونه يبر يخوا ياصال بگو م. بشه يرو مخش كار كن تا راض ؟يچ يعنيوا؟  -

 .اميگه پس من هم م ياون وقت م! نه بابا -

 شيراض يتونست ديحاال باز هم روش كار كن شا! خب يليخ. شدم يم وونهيتو دختر؟ من جات بودم د يكش يچه م. خدا به دادت برسه يوا -

 .اگر قبول كرد، خبرم كن .يكن

 .يممنون كه زنگ زد. باشه -

 .خواهش، خداحافظ -

 .خداحافظ -

 .كرد يرو قطع كردم، مامانم با خشم نگاهم م يگوش يوقت

 :برم سمت اتاقم كه گفت اومدم

 .ندارن يخوب يدختر حرف نزن؟ خانواده  نيچند دفعه گفتم با ا -

 :گفتم

 .هستن يخوب يهم خانواده  يليخ ؟يزن يچرا پشت سر مردم حرف م! بابا يا -

 هويگذره كه  يفردا بهش خوش م يحتما كل! خوش به حال فرشته. كردم كه چه قدر تنهام يداشتم فكر م. اتاقم و در رو هم بستم يرفتم تو و

 !آره چت... چت. ذهنم جرقه زد

 .شم يمن هم سرگرم م يجور نيا

من » ؟asl plz« صفحه باز شد كه نوشته شده بود كيهمون اول . روم يصل شدم به نت و رفتم توو يواشكيمامان و بابام خواب بودن،  يوقت شب

 من و با عسل اشتباه گرفته؟ اياسمش عسله  ؟يچ يعنيكردم  يهم كه تا حاال تو روم چت نكرده بودم داشتم فكر م

 :دادم جواب

 !سالم عسل جون -

 :شكلك خنده برام گذاشت و بعد گفت كيطرف  هوي كه

 ؟يكن يبار اولته چت م -

 :گفتم

 چه طور مگه؟. آره -

 :گفت
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- asl plz داد حياز اصطالحات چت كردن و توض يمخففه و از اصطالحات چته و برام كل. 

 :گفت هويكه  نيكرد تا ا يم فيو اون راجع به دوست دخترهاش تعر مياون شب با هم تا صبح حرف زد. بود يخوب پسر

 ه؟ياسمت چ يراست -

 :هم ساده لوحانه راستش و گفتم من

 .سالمه 15ستاره هستم و  -

 :شكلك خنده گذاشت و بعد گفت دوباره

 .بچه طرفم كيپس با  -

 .جوابم و نداد گهيد و

 من هم به. اديفرجاد م يآقا گهيساعت د ميكرد و گفت كه ن دارميصبح بود كه خوابم برد و هنوز چشمم گرم نشده بود كه مامانم ب يها يكينزد

 .اديخوردم و آماده شدم تا ب يزيچ كيزور پاشدم و 

 يكرد اما بعد از رفتنش مامانم كل يكرد كه من و ذوق مرگ م يهم م يباهام شوخ يكل نيبار وسط حل تمر نيا يرفت سر درس ول عيسر

 .دميخند يدعوام كرد كه چرا باهاش م

ذاشتم و در  يم ياون ها رو تو خمار يگفتم و كل يم ياسم و سنم و بهشون اشتباهگرفتم از راه چت پسرها رو بذارم سرِكار و  مياز اون تصم بعد

 .كار وارد شده بودم نيا يتو گهيد. كردم يم گنورشونيآخر هم ا

زدن  يبودن و فقط راجع به دوست دختراشون حرف م يخوب ياضافه شون كرده بودم و پسرها ستميدو تا پسر هم بودن كه به ل ،يكيوسط  نيا

 .ميكرد يهم با هم درد و دل م يگاه. ارنيخواستن تا رگ خواب اونا رو به دست ب يم راه حل مو از

 .كه اسمش پدرام بود، گفت، از من خوشش اومده و عاشقم شده شونيكي وريشهر اواخر

عاشقونه با هم  يكه حرف ها دو هفته بود. نداشتم بهش اما بعد اون قدر قربون صدقه ام رفت تا من هم ازش خوشم اومد ياصال احساس اولش

 .ميكرد يرد و بدل م

 :شب گفت كيكه  نيا تا

 ؟يد يعكس از خودت بهم م كي -

 ؟يمگه من و به خاطر ظاهرم دوست دار: من

 .نميدوست دارم صورت عشقم و هم بب يول زمينه عز: پدرام

 .عكس خودم و بدم و پخشش كنه دميترس يم. و براش فرستادم لمونيفام ياز دخترها يكيكم فكر كردم و بعد عكس  هي

به چشمم  ادياون قدر قربون صدقه ام رفته بود كه من ز يول ديرس يو پنج ساله به نظر م يس اي يحدودا س. از عكس هاش و فرستاد يكيهم  اون

 .قدر خوشم اومده بود نيرفت ا يپسر قربون صدقه ام م كيبود كه  يچون بار اول ديشا. ومدين

 . ميكرد يبعد هر شب با هم چت ماون زمان به  از

 يبهونه ا كيو من هر دفعه به  نهيكردم و پدارم عالقه مند بود كه من و بب يمهر شده بود و مدرسه ها هم باز شده بودن اما من هنوز چت م گهيد
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 .رونيرم بكه بخوام با پسر ب نيذاشت من تا سر كوچه تنها برم چه برسه به ا يآخه مامانم نم. رفتم يدر م رشياز ز

روز مدرسه برامون  كيكه  نيپدرام بودم تا ا يحرف ها يايهمه اش تو رو. ماه از سال گذشته بود و من تو درس هام افت كرده بودم شش

 .كالس فوق العاده يبرا ميمدرسه تا ساعت شش بمون يليكالس فوق العاده گذاشته بودن و قرار بود بعد از تعط

خونه مون و مدرسه  نيپارك ب كيو آدرس  مينيرو بب گهيهم د ميو شب به پدرام گفتم كه فردا ساعت پنج و نهم از فرصت استفاده كردم  من

 .قبول كرد يرو دادم و اون هم با خوشحال

ره كه باالخ نيتا ا رونيرفتم ب ياز كالس م يكالس فوق العاده شروع شد از اولش دلم و گرفتم و همه اش الك يوقت. دل تو دلم نبود فرداش

مدرسه نبود،  يتو يكالس فوق العاده كس يكه جز معلم ما و بچه ها ييخونه و از اون جا يبر يتون يمعلممون ساعت پنج گفت اگر حالت بده م

 .رونيمن زود قبول كردم و بعد هم با حالت دل درد از مدرسه زدم ب

گذاشته بودم عوض  فميك يكه صبح تو ييمدرسه ام رو با مانتو يوپارك و مانت ييدستشو يرفتم تو. به پارك ساعت پنج و ربع بود دميرس يوقت

 .اديدوشم و منتظر نشستم تا پدرام ب يكردم و كوله ام رو انداختم رو شيهم آرا يكردم و كل

 :گفت هويبزنم كه  غيخواستم ج يم. شونه ام حس كردم ينفر و رو كيدست  قهياز چند دق بعد

 خانوم؟ شيستا -

 .گفتم يبود كه تو چت به همه م اسم مستعارم شيستا

 :خودشه و گفتم دميفهم

 آقا پدرام؟ -

 :اون هم گفت و

 .خوشبختم -

 .شاخه گل رز بهم داد كي و

 يپسر چيمن كه تا حاال با ه. كردم كه دستش و آورد جلو كه دست بده يو داشتم گل و بو م دميگنج يتو پوست خودم نم ياز خوشحال من

 .كرد يجور كيدم باهاش دست بدم و تماس دستم با دستش من و دست نداده بودم، مجبور ش

 :اشاره به كوله ام كرد و گفت بعد

 ؟ياياز دانشگاه م -

 :خنده گفتم با

 ؟يايتو هم از سر كار م. آره -

 .كرد ديياون هم با سر تا و

 .و دو سالمه و چون قدم بلند بود اون باور كرده بود ستيگفته بودم ب بهش

 .و اون هم كنارم نشست و زل زد به صورتم مكتين يتش نشستم رودس ياشاره  با

 :جزء به جزء و بعد گفت. كرد يصورتم و نگاه م يپروا تمام اجزا ياون ب يتونستم به چشم هاش نگاه كنم ول يدونم چرا من نم ينم
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 .يهست يكه فرستاده بود ياز عكس باتريز -

 :گفتم نيهم يون داده بودم براافتاد من عكس دختر عموم و بهش نش ادميتازه  و

 .ستميخب خوش عكس ن -

 :گفت

االن  يول يتو عكس ابروهات و برداشته بود. هياالن عسل يبودن ول يتو عكس چشم هات مشك. يدياالن سف يول يآخه تو عكس سبزه بود -

 .پره

 .دادم يا ياومد چه سوت ادميتازه ! اوه

 :خودم و از تك و تا ننداختم و گفتم يول

 .گهيابروهام و برنداشتم د نياز اقوام فوت شدن واسه هم يكي شيچند ماه پ. هيمياال بده خوشگل تر شدم؟ اون عكس قدح -

 :كم نگاهم كرد و بعد خنده رو لب هاش نشست وگفت هي

آدم توش . داره دختر چشم هات سگ. عاشق افكارت شدم و حاال عاشق صورتت نمتيكه بب نيمن قبل از ا. ييبايز يليتو خ ش؟يستا يدون يم -

 .شه يغرق م

 :و گفتم دميهم خند من

 .حاال خوبه چشم هام سگ دارن، خر ندارن -

 :كج زد و گفت يخنده  كي

 ؟يكن يقبول م. خودم كنم يخوام تو رو برا يمن م يخوب يليتو خ. ضد حال نزن -

 :گفتم

 .نه -

 :گفت

 چرا؟ -

 :گفتم

 .ادهيز نمونيب يسن يفاصله  -

 :گفت

 .مال من ،يفقط مال من بش يول زميرو به پات بر يبخوا يمن دوستت دارم و حاضرم هر چ. زميفاهمه عزمهم ت -

 .دلم گفتم، چه خوش اشتها هم هست تو

 :گفتم عيسر نيهم يبود، برا شيبه ش قهيپنج دق. چشمم به ساعت افتاد هوي

 .برم ديبا گهياالن د يكنم ول يباشه راجع بهش فكر م -

 :گفت
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 ؟يدار يه عجله اكجا؟ چ -

 :گفتم

 .زود برم خونه ديبا. كار دارم يليراستش امروز خ -

 :گفت

 .پس بذار برسونمت -

 :گفتم

 .نه، ممنون -

 :گفت

 .مونم يپس منتظر خبرت م -

 :گفتم

 .باشه -

 .ميكرد يخداحافظ و

 . و رفتم خونه دميلباس مدرسه ام رو پوش عيو سر ييدور بشه و بعد رفتم سمت دستشو نشيكردم تا با ماش صبر

اومد، اما بعد از  يكردم نجس شده و از خودم بدم م يحس م. دستم و چند بار شستم. دميترس يم يليخ.زد يبرگشتم خونه قلبم تند تند م يوقت

 .اون شب باهاش چت نكردم يول. شد يدونم چرا دوباره برام عاد يچند ساعت نم

 .از كالس ما اومده ديبه جز من فقط مروار دميرفتم مدرسه و د شهيصبحش زودتر از هم فردا

و منتظر  مكتيپشت ن مينشسته بود. مينداشته باش يسر كالس هامون و برنامه صبحگاه ميناظم اجازه داد بر نيهم يسرد بود و برا يليخ هوا

 :گفتم. ناراحته يليخ ديمروار دميكه د ميبچه ها بود

 ؟يقدر گرفته ا نيشده دختر؟ چرا ا يچ -

 :گفت

 باشه؟. نگو يگم به كس يم يزيچ كيستاره  -

 :تكون دادم و اون گفت "باشه "من سرم و به عالمت و

 .گه من و دوست داره اما من بهش شك دارم ياونم م. راستش من عاشق پسر خاله ام شدم... راستش -

 :و گفتم دميخند

 ؟يبهش شك دارپس مشكل كجاست؟ چرا . ديرو دوست دار گهيشما هم د! يا وونهيدختر تو د -

 :گفت

 .گرده يم ادياونم با دخترها ز. همه دخترها دنبالشن. پهيهم خوش ت يلياز من سرتره و خ يليآخه اون خ -

 :گفتم
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 .يازخداش هم باشه كه تو دوستش دار ديبا. دختر يخب تو هم خوشگل -

 :شد و چشم دوخت به تخته و دوباره گفت ساكت

گه  ياما م يخواستگار اديدوست دارم ب. من دوست ندارم باهاش دوست بشم و بعد ولم كنه. زنه يش و ماما اون فقط حرف رميم يمن براش م -

 .االن زوده

 :گفتم

 ؟يكار كن يچ يخوا يحاال م. هم راست بگه ديشا -

 :گفت

 .دونم ينم -

 .وارد كالس شد ديمروار يميصم ياز دوست ها يكيهمون لحظه شراره  در

 .اومد يكيباالخره ! چه عجب: من

 .و خودم كل كالسم ستمين يكيكه من  نياول سالم، دوم ا: شراره

 :و گفت ديهم خند بعد

 خاله خوش گذشت؟ محمدرضا خوب بود؟ يخونه  يمهمون شبيخانم چه طورن؟ د ديمروار -

 :ديمروار

. نبود الشيخ نياون هم كه ع. گفت يچ يشد و ك يخوردم و چ يچ دميهمه اش حواسم به محمدرضا بود و اصال نفهم. نه اصال خوش نگذشت -

 .ميو بعد ازدواج كن ميآشنا بش شتريتا با اخالق هم ب ميگه دوست بش يهمه اش م

 .كالس يشد به تخته  رهيو دوباره خ ديهم آه كش بعد

 .خب باهاش دوست بشو ،يتو كه دوستش دار. طورن نيپسرا همه هم. وونهيغصه نخور د: شراره

 .هم دوسته گهيكنم با چند نفر د يحس م. اد ندارمآخه بهش اعتم: ديمروار

 :و گفت ديخند شراره

 .ميكن يامتحانش م. نداره يخب كار -

 :ديمروار

 .ده يآخه؟ اون دم به تله نم يچه جور -

 .دختر گهيحاال بخند د. دم يكنم برات و تا فردا بهت خبر م يخودم جورش م. اون و بسپر به من: شراره

 :ساكت بودم گفتمكه تا اون لحظه  من

 شراره؟ يكار بكن يچ يخوا يم -

 :گفت

درسته، اگر هم نه كه پسر  دياگر قبول كرد كه حدس مروار. نه ايشه  يباهام دوست م نميبب اميم يزنم و براش عشوه خرك يزنگ م ،يچيه -
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 .هيخوب

دوست  يردم خوبه من هم پدرام و امتحان كنم ولك يمن داشتم فكر م. ميلحظه چهار تا از بچه ها وارد كالس شدن و ما سكوت كرد همون

 يم دينبا ينه كس. شد يخراب م ششونيآبروم و وجهه ام پ يجور نيدونستن و ا يم يا ياونا من و آدم مذهب. بفهمن يزينداشتم دوست هام چ

 .كردم يم يكار كي ديخودم با. ديفهم

و من  يمامان بزرگم مهمون يروز كل خانواده قرار شد برن خونه  كيكه  نيا تا. كردم يهم گذشت و من دوباره با پدرام چت م گهيروز د چند

 !آره خودشه. ذهنم دوباره جرقه زد يتو يفكر بكر كي

 :گفتم يمامانم و با ناراحت شيپ رفتم

 مامان؟ -

 بله؟ -

 .دو تا امتحان دارم. مامان بزرگ؟ آخه درس دارم يخونه  اميشه من ن يم -

 .اون جا بخون ايخب ب -

كالس رفتم باز هم  يكه تابستون كل نيبا ا نيبب. كنم اجازه بده بمونم و درس بخونم يخواهش م. شلوغه ياون جا كل. شه مادر من ينه نم -

 .شم ينم ستيدرس هام اون قدر سختن كه همه رو ب

 .و بخورمونده گرم كن  روزياز د خچالي ينهار هم تو. هم باز نكن يكس يدر و قفل كن و رو يباشه ول -

 .اتاقم و خودم و مشغول درس خوندن نشون دادم يرفتم تو يگفتم و با خوشحال يبلند چشم

. شد يادعاش م يليبود و خ اشارياسم پسره . چت كردم گهيد يكيپدرام نبود و من با  يرفتن، وصل شدم به نت ول نايكه مامانم ا نيمحض ا به

 يول. كرد يم يجوانان فوتبال باز يها مياز ت يكي يطر عشق به فوتبال اومده بود تهران و توشهرستان بود كه به خا كي ياز دهات ها يكياهل 

حوصله ام سر رفته،  دميمن هم د. كرد يهم چاخان م يكل. درعوض كپسول اعتماد به نفس بود. خوب بود شيداشت، نه باز يخوب ينه وضع مال

بعد از . خوام بكنم يم يو هر كار رونيتونستم از خونه برم ب ياومد و من م ينممامانم تا شب . ساعت بعد قرار گذاشتم كي يباهاش برا

ست كردم و  يآب فيو ك يو شال آب يآب يتنگ با شلوار ل يمانتو آب كيكردم و  ظيغل شيآرا كيو  دميبه خودم رس يو كل اشدمگذاشتن قرار، پ

 .الت ها بود هيشب ييجورا كيخصوصا كه لهجه هم داشت و . شدزشت بود، حالم بد  يليخ. باورم نشد دمشيد يوقت. رفتم سر قرار

 .سالم نكرده، شروع كرده بود به چاخان گفتن هنوز

 .گفتم يشدم و نم يكاش الل م يچاخان كردم و به دروغ گفتم ازش خوشم اومده كه ا يو براش كل اوردميهم كم ن من

دوباره . و رفتم خونه ميكرد يو بدم بهش كه قبول نكردم و بعد هم خداحافظخواست آدرس خونه ر يهم گفت كه از من خوشش اومده و م اون

و بهتره من برم خونه  رنمونيعصر باهاش قرار گذاشتم اما اون گفت احتمال داره بگ يبرا. پدرام اومده دميرفتم نت و د. حوصله ام سر رفت

 .اش

 .ون صدقه ام رفت و من هم قبول كردمخواهش و التماس و قرب يقبول نكردم اما اون اصرار كرد و كل اول

 يطبق آدرس. من هم رفتم داخل. در باز شد هويكه  دميكه گفته بود رس يدم خونه ا. رونيو از خونه رفتم ب يبار صورت نيزدم اما ا پيت دوباره
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 . تو خونه و در و بست ديكش من و يكيباز شد و  هويطبقه دوم در  دميرس يوقت. بود يآپارتمان تك واحد. كه داده بود طبقه دوم بود

 :گفت. پدرامه دميد هويآخه چرا قبول كردم؟ كه . احمق و ساده لوح هستم يليمن خ. خودم گفتم حق با مامان بود شيپ

 .ارنيحرف در م! كه يدون يم. ننيها تو رو بب هيخواستم همسا يآخه نم ؟يديترس! ديببخش -

 :اشاره كرد و گفت ييرايپذ يبعد به مبل تو و

 .ارميتا من برم برات شربت ب نيتو بش -

 .گهيخانم د كيعكس پدرام بود با . نگاه كردم نهيشوم يو به عكس رو نشستم

 :كردم و گفتم شك

 ه؟يك نهيخانمه تو عكس رو شوم نيپدرام؟ ا -

 :آشپزخونه داد زد و گفت يتو از

 .خواهرمه -

 :گفت هويكردم كه  يمدت تو خونه رو نگاه م نياو من در  رونيب اديتا از آشپزخانه ب ديطول كش قهيدق چند

 .هوا گرمه زم؟يعز ياريلباس هات و در نم -

 :گفتم

 .نه خوبه، راحتم -

 .كرد كياومد كنارم نشست و دست انداخت دور گردنم و من و به خودش نزد دميد هوي

پس با اعتماد كامل تو بغلش . كردم واقعا دوستم داره يم چون هنوز بچه و نفهم بودم و فكر ديشا. قدر بهش اعتماد داشتم نيدونم چرا ا ينم

 .دميشربت و سر كش

 :از خوردن شربت گفت بعد

 اتاقم و بهت نشون بدم؟ يايم -

 .هم قبول كردم و دنبالش راه افتادم من

 .تخته يباال يتو لباس عروس گهيزن د كيتختش دو نفره است و عكس خودش با كت و شلوار با  دمياتاق رو كه باز كرد د در

 :حالت تمسخر گفتم به

 ؟يتو با خواهرت ازدواج كرد -

 :تو بغلش و گفت ديمن و كش هوي

 .كنم يم يخب با تو هم عروس -

 .ريگ غاميپ يتلفن خونه اش زنگ زد و رفت رو هويكرد كه  ياون توجه نم يزدن ول غيشروع كردم به ج. هيچ هيقض دميمن تازه فهم و

. خونه ام كينزد گهياالن د. ارميدرت ب يزنگ زدم كه از ناراحت. االن هم تو راهم. خونه اميپروازم كنسل شده و دارم م راستش! يالو؟ سالم عل -

 !خداحافظ
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 .رونيو برداشتم و از خونه زدم ب لميوسا دميدو. پسش زدم عيدست هاش و از دور كمرم شل كرد و من سر هوي

 يانقدر م. دميكنار اتوبان و كفش هام و در آوردم و دو يچمن ها يرفتم رو جهيوب بدوم در نتتونستم خ يكفش هام پاشنه بلند بودن، نم چون

 نيتا نفس تازه كنم كه چند تا ماش ستادميكم ا هي نيهم ياومد برا ينفسم باال نم. دميشن يضربان قلبم و م يكه حد نداشت و صدا دميدو

 .ستميباز نفسم بند اومد و مجبور شدم با يول دميدو توجه بهشون دوباره يو برام بوق زدن و من ب ستادنيا

 :نگه داشت و گفت ديو شش سف ستيدو كي

 !سوار شو ايب. خوام برسونمت يندارم، فقط م تيبه خدا كار -

 :زدم و گفتم غيآخر سر ج. داد يو كنار من حركت م نشياون ماش يول دنيدوباره شروع كردم به دو من

 .خوام سوار بشم ينم! برو -

 :اون گفت و

 !درك به

 .رفت و

 .گرفتم و رفتم خونه نيماش كيو  دميرس يتلفن يتاكس كيبه  باالخره

تا چند ماه تو شوك بودم و حالم از همه . دميد ياما تو خواب همه اش كابوس م دميدوش گرفتم و خواب كيرفتم حموم و . حالم خوب نبود اصال

 .خورد يمردها به هم م ي

*** 

حس  گهيبلد بودم مال تابستون بود و اصال د يمن هر چ. كدوم و مثل قبل ندادم چيه يرو دادم ول يينها يبود، امتحان ها يا يختبا هر س باالخره

 .درس خوندن نداشتم

ام خو يكه م يبود و باعث شد اون مدرسه ا بيهمه افت عج نيا انميهمه اطراف يهر چند برا. سال سوم رو هم تموم كردم 19با معدل  باالخره

 .آموزشگاه به عنوان دانش آموز آزاد ثبت نام كردم كي يدوستم رفتم تو شنهاديبه پ. نتونم ثبت نام كنم

اومدن سر كالس، انگار  يم يمعلم هامون مرد بودن و وقت يتو آموزشگاه همه . من شروع شده بود يتابستون بود و درس خوندن ها دوباره

 .تر بودن پيخوش ت يكياز  يكيو الحق همشون هم  ياومده بودن مهمون

كردم  يم يسع. شدن بهم و داشتن و نه من كيبود نه استادها جرأت نزد يدادن اما من چون ظاهرم مذهب يبه استادها شماره م يليها خ بچه

 .خودم و حفظ كنم ميحر

بچه ها با بچه ها  يچشم همه  يو كالس جلوراحت بود و ت يليخ ستمونياستاد ز ،ييرضا يكردن اما آقا يم ياستادها تو كالس آبرو دار ي همه

 .ميآورد يخودمون نم يداد اما ما به رو يشماره م ايزد  يالس م

كردم ازش بپرسم چه  يسع يليخ. سابق نبود ديمروار گهيد ديو بنفشه هم تو اون آموزشگاه ثبت نام كرده بودن اما مروار ديبر من، مروار عالوه

 .تگف ينم يچيافتاده اما ه ياتفاق

 .مسائل حساس بود نيا يرو يليكرد، چون خ يم يمامان من و عاص نيبود و ا كريدر و پ يب يليخ آموزشگاه
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بعدا مامانم . كردن يم لمونيدو تعط يول نيش يم ليگفتن پنج تعط يم ايكردن  يم لمونيتعط شيو بعد ش نيش يم ليگفتن سه تعط يم مثال

 مين. ميزد يحرف م ميو داشت ميكنار هم نشسته بود ديروز من و بنفشه و مروار كي ادمهيخوب . نكرد و معلوم شد اصال مجوز هم ندار قيتحق

 .بود ومدهياستاد هنوز ن يكالس گذشته بود ول تساعت از وق

 :گفتم من

 ؟يكار كرد يبا محمدرضا چ. سوال كي ديمروار -

 .يچيه -

 :من هول شدم و گفتم. صورتش يرو ختنياشك هاش ر هوي و

 .خواستم ناراحتت كنم ينم ديشد؟ حالت خوبه؟ ببخش يچ -

 :گفت بنفشه

 ؟يگفت يو نم يتو هم دوست پسر داشت طونيش گه؟يد هيمحمدرضا ك -

 :گفتم

 ...رو دوست دارن و گهيپسر خالشه؛ هم د ه؟يدوست پسر چ ؟يآورد ريبنفشه تو هم وقت گ -

 :گفت ديجمله ام تموم نشده بود كه مروار هنوز

 !ــهنـــه، نـ -

 . اشك هاش شدت گرفتن و

بدم اما  شيكردم دلدار يم يآروم بغلش كردم و سع. اومد يبند نم ديمروار هيكردم گر يم يهر كار. بچه ها دورمون جمع شد بودن ي همه

 .بود ومدهين ستمونياستاد ز ،ييرضا يخدا رو شكر هنوز آقا. نداشتن ياشك هاش تموم

 :گفتم. بود نييپا سرش يكم كه گذشت آروم تر شد ول هي

 شده؟ يچ يبگ يخوا ينم ديمروار -

 .ستينه ولش كن مهم ن-

 ؟يزياشك بر يجور نيشه مهم نباشه و تو ا يمگه م ؟يچ يعني -

بچه ها  يتونست جلو ينم. دميمنظورش و فهم. نييبچه ها كه دورمون جمع شده بودن كرد و سرش رو دوباره انداخت پا تينگاه به جمع كي

 . كم بهش آب دادم كه خورد و آروم شد هي .بزنه يحرف

 :كه بحث و عوض كنم گفتم نيا يهم برا من

 .ومدهيچرا ن مينيزنگ بزنه به استاد كه بب ميگفت يامروز وگرنه م ومدهيدختره طناز هم ن نيبچه ها ا يراست -

 :گفت بنفشه

 وا؟ مگه شماره اش و داره؟ -

 :گفتم
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 باهاش؟ رهيبگ يرفع اشكال كالس خصوص ياستاد شماره رد و بدل كردن كه برا با شيپ يهفته  ستين ادتيمگه . آره -

 :از بچه ها گفت يكي

 !يا يآره، اونم چه كالس خصوصــ -

 :از بچه گفت گهيد يكي

 ...واقعا ديشا ديدون يچه م. دينكن بتيبچه ها غ -

 .ديحرف تو دهنش ماس كه

برخورد كرد و تازه به خودش  ييجلو زيكه محكم به م ديد يپاش رو انگار نم يو اصال جلو ختهيوارد كالس شد اما با سر و وضع به هم ر طناز

 .اومد و نشست سر جاش

دستش و . صورتش نشسته بود وارد كالس شد يبودن و عرق رو ختهيكه موهاش بهم ر يكه استاد هم در حال ميهم چنان محو طناز بود ما

 :و بعد گفت ستهيتا بتونه با زيگرفت به م

 .ديبچه ها دفترهاتون و بازكن -

 .شروع كرد به درس دادن و

 .بچه ها امروز درسمون در مورد هورمون هاست -

 :تخته و گفت يپا ديشكل كش كي و

 .زهيپوفيهم ه نيا پوتاالموسه،يه نيا -

و همون لحظه طناز دستش و  زيكه دستش و گرفت به م نيزم يافتاد رو يداشت م. دنيخند يكم عقب عقب اومد و شروع كرد به الك هي بعد

 .رونيدهنش و از كالس رفت ب يگرفت جلو

 يو همه  رونيخودش از كالس رفت ب ييرضا يآقا. ميگفت ينم يزيچ يافتاده بود ول يكه چه اتفاق ميحدس بزن ميتونست يهمه م بايتقر گهيد

 .دنيكش يآسودگ ينفس از رو كي يبچه ها

 :بنفشه

 !كشه؟ مثال كالسه ها ينمبابا؟ خجالت  هيك گهيد نيا -

 :ديمروار

 .هم سن باباته، خجالت بكش نيبگه دختر ا ستين يكيآخه . كه با هم خورده بودن نيمثل ا ؟يديطناز و د -

 :آموزشگاه اومد و گفت سييكه ر نيزدن تا ا يم يطور به همراهش بچه ها هر كدام حرف نيهم و

 .ذارم ياتون فوق العاده مخونه بعدا بر ديبر ديتون يم. لهيكالستون تعط -

 :و گرفتم و گفتم ديكردن كه دست مروار يو جمع م لشونيداشتن وسا همه

 م؟يشه با هم بر يم -

 :ديمروار
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 .خوره يراهت هم به من نم. ير يبا آژانس م شهيآخه تو كه هم -

 :من

 .رم يبعد من م م،ير يبا هم م يتلفن ياشكال نداره تا دم تاكس -

 :لبخند زد و گفت كيكنم، چون  يخوام فضول يم ديكنم فهم فكر

 .باشه -

 :گفتم هويكه  ميسكوت كرده بود يول ميرفت يدو كنار هم راه م هر

 .رميم يم يشده؟ دختر دارم از فضول يچ. گهيبگو د ديمروار -

 :ديمروار

 .دوسته يولش كن فقط لعنت به هر چ! يچيه -

 :من

 لعنت به من؟ يعني -

 :ديمروار

 .از پشت بهم خنجر زد. منظورم شراره است .زمينه عز -

 :گفتم

 شده؟ يچ نميبده بب حيدرست توض. شم يم وونهيدارم د! يوا -

 :و خورد و گفت بغضش

 قرار بود محمدرضا رو امتحان كنه؟ ادتهي -

 :گفتم

 .آره -

 :گفت

 !يامتحان كرد، اون هم چه جور امتحان -

 :گفتم

 شده؟ يچ. واضح حرف بزن تو رو خدا -

 :تگف

اون هم از محمدرضا خوشش اومد و باهاش . كار و كردم نيمن خاك بر سر ا. خودم بهش شماره اش و دادم. شراره زنگ زد به محمدرضا -

به من ... دوست من... شراره... اون. مياز سر راهش برو كنار و بذار ما با هم خوش باش. دوست شد و بعد هم به من گفت، اون دوستت نداره

كنه و  يم فيتعر ليخواد باهاش نامزد كنه و مدام ازش تو فام يكه محمدرضا م دهيرس ييحاال كار به جا. رونيمحمدرضا ب يدگزن گفت برم از

 .شيكنه كه بره خواستگار يم يداره مامانش و راض
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 :پر از اشكش نگاهم كرد و گفت يبا چشم ها بعد

 .ستياون زود ن يگفت زوده اما حاال برا يبه من م ؟ينيب يم -

 .رو گونه هاش ختنيدوباره اشك هاش ر و

 :در آوردم دادم دستش و گفتم فميدستمال از تو ك كي

 .ارميخودم پدرش و در م. زشته ابون،ينكن تو خ هيگر -

 :گفت

 ؟يچه جور -

 :گفتم

 .تو غصه نخور! اون با من -

 :نگاهم كرد كه گفتم يجور كي هوي

 .زنم يجر نممن مثل شراره به دوستم از پشت خن. نترس -

 .ميديهر دو خند و

 دميو د ميد يشب رفتم سراغ آ كيكه  نيشراره رو بنشونم سر جاش؟ تا ا ديبا يكردم كه چه جور يفكر م نيگذشته بود و من به ا يروز چند

 يتونه بهم دسترس ينم گهيو د يبره سرباز ديتحمل كنم چون اون با ديمن با يسخته ول يليدونه خ يگذاشته كه م غاميبرام پ اشاريهمون پسره 

 .باشهداشته 

. دروغگو يِزشت از خود راض يپسره  يبرنگرد گهيد يبر ياله. نايخواد؟ دو تا چشم ب يم يخوشحال شدم و با خودم گفتم، كور از خدا چ يكل

اسمش . پسر خوشم اومد هيكه از  نيدادم، تا ا يبودن و من هم جواب نم يهمه دنبال مسائل جنس يكم گشتم ول هيبعد هم دوباره رفتم تو روم و 

 يخواد طور يزد كه بهش گفته دوستش داره و اون م يحرف م يزد و داشت راجع به دختر ياصال حرف نم يبود و راجع به مسائل جنس الديم

 .تونه باهاش باشه يكه ناراحت نشه بهش بگه كه نم

اون . شماره اش و بهم داد. گه يرو بهم م جهيكنه و نت يگفت فكر م اون هم. كمكش كردم و در عوض ازش در مورد شراره كمك خواستم من

گفتم بهش زنگ  جهيدوست بشم در نت يبا پسر گهيخواستم د يداشتم كه بهش زنگ بزنم و نه م ياومده بود اما من نه گوش رانسليموقع تازه ا

 .كرد ينزنه و خداحافظ راهنما باشه و تا من نخوام بهم زنگ كيده  يگفت فقط قول م اونزنم اما  ينم

 :بعد از مدرسه رفتم كنار بابام نشستم و گفتم فرداش

 بابا جون؟ ؟ييبابا -

 بله؟ -

 .همه دارن به جز من. ها اومده يكارت اعتبار ميس نياالن از ا نيبب-

 ؟يخب كه چ -

 .تونم بهش زنگ بزنم يم يجور نيا. شه يشه و مامان نگرانم م يو زود م ريكالس هام د نيا يمن ه نيبب. دونه بخر كيبرام  -
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 :گفت د،يد يم ونيزيكه تا اون موقع داشت تلو مامان

 .آموزشگاهش خرد شده نياعصابم از دست ا گهيمن كه د. دونه براش بخر هي. گه يراست م -

 :هم گفت بابا

 كنم؟ يكار م يفردا چ نميحاال بب. باشه -

 :خواهرم نشستم و گفتم شيرفتم پ نيهم يارم براخوشحال شدم و رفتم سر به سر داداشم بذ يمن كل و

 م؟يكن تيو اذ ليسه ميبر يايم رايسم -

 :كم نگاهم كرد و بعد گفت هي رايسم

 .ميآره، بر -

 .ميو در رفت ميديرو از برق كش شنياست يپل رايمن و سم هويبود كه  شنشياست يمحو پل ليسه

 .رهيتونست ما رو بگ يچون نم ميآورد يبراش شكلك در مما هم . ديدو يزد و دنبال ما دو تا م يداد م ليسه

 .چارهيب يرايكرد به سم يدادم و برخورد م يم يمبل بود رو به طرف ما پرت كرد و من جاخال يكوسن رو ينكرد و هر چ يهم نامرد اون

 يو م ميپر برداشت كي ميرفت. ميبردار نبود اما ما دست شيخسته شد و دوباره رفت سراغ باز ليباالخره سه دنيدنبال هم دو قهياز چند دق بعد

 رايكه دوباره بلند شد دنبالمون كنه و من و سم ميكار و كرد نياون قدر ا. باخت يرو م يشد و باز يبه گوشش و اون حواسش پرت م ميديكش

 .مياتاق من و در رو بست يم تويرفت

 .مكردم خوشحال باشم و به فردا فكر كنم و موفق هم شد يشب سع اون

شه و شب  يزدم و بابا بهم گفت كه تا فردا وصل م غيج يكل ياز خوشحال. بود زميم يرو رانسليكارت ا ميس كياومدم خونه  يعصر وقت فردا

 .ديخر يو بابا برام گوش رونيب ميهم رفت

اول . كردم دايپ ميقبل يه اش و تو چت هاو شمار ميد يافتادم و رفتم دوباره سراغ آ الديم اديكه  نيگرم بود، تا ا لميسرم با موبا يروز چند

 :بهش اس ام اس دادم نيهم يكنم، برا تشيخواستم اذ

 ».يكن يتو اصال بهم توجه نم يهمه دوستت دارم ول نيمن ا. يبد يليتو خ الديم «

 :داد جواب

 »شما؟ «

 :گفتم كه اون جواب داد يالك اسم كيمن هم . ومدين ادميكه بهم گفته بود رو  يفكر كردم اسم اون دختر يمن هر چ يول

 ».شناسم يمن شما رو نم د،ياشتباه گرفت «

 .بودم، بهش زنگ زدم ليدر عوض فرداش كه تعط يبمونه ول ياون شب نه زنگ زدم، نه اس ام اس دادم تا تو خمار گهيمن د و

 :من

 .الو؟ سالم -

 :الديم
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 د؟ييبفرما. سالم -

 :من

 ؟يهنوز نشناخت -

 :الديم

 .شناسم ياسم رو نم نيبا ا يفكر كردم كس شبيد يهر چ! نه واال -

 .شيمنم ستا ،يسر كار بود چارهيب! واقعا كه: من

 .چت بود ياسم مستعارم تو شيستا

 :اومد، چون گفت ادشيكنم  فكر

 !طلبت يكي. ومدين ادمي يچيه يفكر كردم ول يكل شبيد. يبدجنس يليخ ش؟يستا ييا؟ تو -

 ؟يكن يحل م يما رو كحاال مشكل . ممنون، باشه-

از اون محمد  ريغ يعنينداره؟  يزيچ يشراره دوست پسر نيا دينيو بب ديكه بگرد نهيشه كرد، اون هم ا يكار م هيبه نظرم فقط . دونم ينم -

 .نه؟ اگه داشته باشه كه فاتحه اش خونده است ايرو داره  گهيد يرضا كس

 :گفتم هوي نيهم يگه برا يراست م دميد

 ؟يكن يحانش متو امت -

 :گفت

 من؟ يمن؟ واسه چ ؟يچ -

 :گفتم

صداش و  اديداره باهات راه م يديبهش بده، بعد هم اگر د يتو بهش زنگ بزن و درخواست دوست نيبب. يو داد شنهادشيخب چون خودت پ -

 .ضبط كن

 .دمبهم داده بود رو بهش دا ديشراره كه مروار يمن هم شماره . كم فكر كرد و بعد قبول كرد هي

 يواشكيبا هم قرار هم گذاشتن و اون  يحت. روز عصر زنگ زد و گفت، شراره باهاش دوست شده كيگذشت كه  يهفته از اون ماجرا م كي

ضبط  يو قرار شد من برم صدا ميپارك قرار گذاشت كي يبعد هم با هم تو. هم دوسته گهيپسر د ياون با كل دهيشراره رو چك كرده و د يگوش

 .ميش يم ليمن به مامانم گفته بودم دو ظهر تعط يشد ول يم ليصبح تعط ازدهياون روز كالسمون ساعت . رميگرو بشراره  يشده 

وقت من و ستاره  چيبود و ه پياون هم خوش ت يبود ول اديكه سنش ز نيبا ا. با من خوب بود يليخ يميو استاد ش ميداشت يميروز كالس ش اون

 .كرد يصدا نم

 .ادياز ستاره بهم م شتريب نيبود كه اسم نازن نيو نظرش ا يگفت ناز يمن م به

 :روز هم طبق معمول گفت اون

 .تخته و چند تا مسأله حل كن يپا ايب يناز -
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 :سر جام كه گفت نميتخته و مسأله ها رو حل كردم و خواستم بش يمن با غرور رفتم پا و

 .هستن يبه درد بخور يسوال ها. عالمت بزنم تا من برات چند تا تست و اريلحظه اون كتاب تست رو ب كي -

 :شماره نوشت و كنارش نوشت هياونم با مداد باالش . ستادميسرش ا يهم كتاب تست و دادم بهش و باال من

 ».بهم زنگ بزن كارت دارم «

دست از فكر . تونست بگه يم مرو تو آموزشگاه ه يدرس يخب مسأله  يول هيمسأله درس ديبعد با خودم گفتم شا يكم تعجب كردم ول هي اولش

 .برداشتم و سر جام نشستم اليو خ

 الديم. شدم الديمنتظر م رونيكردم و اومدم ب شيكم آرا هيپارك عوض كردم و  ييدستشو يلباسم و تو. تموم شد و من باز رفتم پارك كالس

 .بودم ديسف يمن عاشق آدم ها. بود ديخودم سف نيع. بود يپسر ساده و فوق العاده خوشگل الديم. باالخره اومد قهيبعد از چند دق

 :كنارم با فاصله نشست و گفت اومد

 .سالم -

 درسته؟ ن؟يهست الديشما آقا م. سالم -

 گه؟يد نيخانم هست شيبله، و شما هم ستا -

 .نمتونيب يخوشحالم كه م. بله -

 .طور نيممنون، منم هم -

 :بهم داد و گفت يفلش ممور هيو  بشيج يكرد تو دست

 .و چك كنه شيگوش دياگر باور نكرد بگ. شما يهم امانت نيا -

 :گفتم

 .نيكرد يلطف بزرگ. ممنون -

 :گفت

 اديدوست دختر و دوست پسر خوشم نم يباز نيراستش من اصال از ا. كه انجام بدم ديكارها به من نگ نياز ا گهيفقط لطفا د. كنم يخواهش م -

 .موارد در خدمتم نياز ا ريبه غ ديستخوا يكمك اي ديازم داشت ياگه سوال يول

 .ميكرد يتشكر كردم و بعد خداحافظ ازش

 .چه قدر هم مودب بود! چه قدر خوشگل بود يوا. رونيب اميتونستم ب يچند لحظه اصال از فكرش نم تا

 .يكن يغش و ضعف م ينيب يپسر م كيخاك بر سرت كه تا . است هيمثل بق يكيهم  نيبا خودم گفتم ا بعد

 .افتادم يمياستاد ش اديگشتم خونه كه  يبر م مداشت

 .انتظار باالخره جواب داد يبعد از كل. شماره اش و گرفتم يرفتم از باجه تلفن عموم نيهم يبرا. زنگ نزنم بهتره يخودم گفتم از گوش با

 بله؟ -

 !منم ستاره. سالم استاد -
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 !يلحظه گوش كي -

 .يگوش يتو ديچيدوباره صداش پ قهيبعد از چند دق و

 دختر؟ يچه طور. خودم يسالم ناز -

 ن؟يكارم داشت نيگفت. خوبم، ممنون -

 ؟يندار ليتو موبا نميبب. آره -

 چه طور؟. چرا دارم -

 .خواستم شماره ات رو داشته باشم يآخه م -

 :گفتم نيهم يسنش؟ برا نيآخه با ا يهم آره؟ ول نينكنه ا. زنه يخودم گفتم مشكوك م شيپ

 .دستم باشه يتو اديز ليده موبا يپدرم اجازه نم. تادشرمنده اس -

 خط بخرم؟ كيخودم برات  يخوا يم -

 گفت؟ يم يچ گهيد نيا ايخدا

 ن؟يچه كارم داشت نيخب نگفت. نه، ممنون استاد -

 .نمتيبب شتريدوست دارم ب نيهم يبرا يهمسرم هست هيشب يليتو خ. نمتيبب شتريخواستم ب يراستش م. يچيه -

 .مرخص بشم دياگر اجازه بد گهيخب د. ميتو كالس مزاحمتون هست يكاف يما به اندازه . استاد ممنون -

 :كم مكث كرد و بعد گفت هي

 !خداحافظ. باشه، مواظب خودت باش -

 !خداحافظ -

 . طا نكنمحواسم و جمع كنم كه تو آموزشگاه دست از پا خ ديبا م؟يدونست يكارها بود و ما نم نيهم اهل ا نيدلم گفتم ا تو

 يوا. گم كرده بودم ييجا كيانگار دلم و . خوشحال نبودم گهيمن د يخوشحال شد ول يو اون هم كل ديرو دادم به مروار يفلش ممور فرداش

دلم براش تنگ شد  يمال من؟ چه زود پررو شدم ول. شد مال من باشه يكاش م. جذاب بود يليآخه خ يشه ول ينگاه كه عاشق نم كيآدم با ! نه

آره، . كنم عاشقم بشه يكار هيبهتره . آره بهتره بذارمش سرِكار. كنم يكار هيبهتره ! نه ؟يباشه چ هياما اگه اون هم مثل بق. ك روزي نيهم يتو

 .بهتره يجور نيا

خودش  شيپ ديشا. كرد يباهام برخورد م يمعمول يلياستاد خ گهيد يو من اصال حواسم به درس نبود ول ميداشت يميروز هم كالس ش اون

 .يگفت ناز يكمتر هم بهم م گهيد نيهم يده برا يآموزشگاه بگم داره بهم نخ م سييبود به ر دهيترس

 .تو گوشم ديچيبم و جذابش پ يبعد از دو تا بوق صدا. زنگ زدم الديخونه به م دميكه رس عصر

 بله؟ -

 .سالم... س -

 :دهنم و قورت دادم و ادامه دادم آب
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 ن؟يخوب -

 شما؟ -

 .نكرده ويداد شماره ام و س ينشون م نيا

 .شيمنم ستا -

مشكلتون  ن؟يشما خوب. خانم شيكه نشناختم ستا ديببخش. نكردم رهيشماره ات رو ذخ يكي نيا يو عوض كردم و تو ميمن گوش ديببخش! آخ -

 حل شد؟

 .زنگ زدم به شما نيهم يراستش دلم گرفته بود، برا. نيلطف كرد يليبله، ممنون خ -

 .جز باشگاه رفتن ندارم يرم، كار يمن هم چون دانشگاه نم. نيكرد يوب كارخ -

 ه؟يرشتتون چ! چه جالب -

 د؟يخون يم يشما چ. يخونم، البته كارشناس يم يمعمار -

 .هم به دروغ گفتم كه دانشجو هستم نيافتاد به ا ادمي تازه

 .خونم يم يمن؟ راستش من پزشك -

 .تو شيپ اميشدم ب ضيباشه مر ادمي. خودت يبرا يپس خانم دكتر! به تو نيآفر -

 .ايدلم گفتم آره حتما ب تو

 .نينش ضيوقت مر چيكه ه... انشاا -

 نه؟ ؟ينيام و بب افهيق يدوست ندار يعني -

 .به خاطر خودتون گفتم ه؟يچه حرف نيا! يوا يا -

 :مامانش صداش زد هوي

 الد؟يم الد؟يم -

 :گفت اونم

 .مامان امياالن م -

 :گفت بعد

 ن؟يندار يفعال كار. مامانم كارم داره ديببخش -

 :گفتم

 .نه ممنون، خداحافظ -

 .خداحافظ -

 زدم؟ يبهش زنگ م ديبا يبه چه بهونه ا گهيد يگذشت و من دوباره دلم براش تنگ شده بود ول يروز چند

 .دمينرس يا جهيبه نت يفكر كردم ول يليخ
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 :بودم سر درسم كه مامانم داد زد نشسته

 .كنم شام درست كنم يمن كار دارم، وقت نم. ارهيو با خودش ب رهيزنگ بزن به بابات و بگو سر راهش شام بگ تارهس

 :گرفتم، داد زدم يكه داشتم شماره رو م يجور نيسمت تلفن خونه و هم رفتم

 ره؟يبگ يمامان بگم چ -

 :گفت الديبعد از چند تا بوق وصل شد و م هوي كه

 د؟ييبله، بفرما -

 :تمگف

 .كار داشتم انيپارس يبا آقا ديببخش -

 :گفت الديم

 ؟ييتو شيستا -

 :گفتم

 كنه؟ يكار م يمن دست شما چ يبابا يگوش يبله ول -

 :و گفت ديخند

 .يخودمه تو اشتباه گرفت يگوش نيا! دختر حواس پرت -

 :گفتم

 .بابام و گرفتم يمن مطمئنم شماره  يول -

 :بعد گفتم و

 ست؟ين 091223...شماره اش مگه  -

 :و گفت ديخند

 .خطمه يكياون  ي زهيخط جا نيو دارم و ا رانسلشيا يشماره رو ول نيمن هم. يشماره رو اشتباه گرفت شيپ -

 :گفتم عيشه، سر يم كميمامانم داره نزد دميد يوقت

 .خداحافظ د،يباشه ببخش -

 .رو گذاشتم ياصال نذاشتم اون حرف بزنه و گوش و

 .صداش هم خوب بود دنيشن قهيچند دق نيهم. دستت درد نكنه يول ؟يدل من و بسوزون يخواست يتو هم م ايخدا خودم گفتم، شيپ بعد

 :شد و گفت كميتو فكر بودم كه مامانم نزد هنوز

 ؟يبه بابات زنگ زد -

 :و دست پاچه گفتم هول

 .زنم ياالن زنگ م. آهان، نه اشتباه گرفتم شماره رو ؟يهان؟ چ -
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 :گفت مامان

 .رهيزود زنگ بزن و بگو جوجه بگ! واس پرتح -

 .زنم يچشم االن زنگ م: من

 :كردم و شماره رو گرفتم كه بابام جواب داد يشتريدفعه دقت ب نيا

 بله؟ -

 .يايو ب يريخونه، سر راهت شام جوجه بگ يايم يدار يمامان گفت وقت. سالم بابا -

 ؟يدارن يباز مامانت شام درست نكرد؟ باشه، كار! بابا يا -

 .خداحافظ ا،يزود ب! نه -

 .خداحافظ -

خواست باز هم بتونم بهش زنگ بزنم و باهاش  يچه قدر دلم م! يوا. حس درس خوندن نبود گهيد. دميتخت دراز كش يتو اتاقم و رو رفتم

 زهايچ نيپس اصال به ا .ادينه، اون گفت اصال از دوست دختر و دوست پسر خوشش نم يشه عاشق من بشه؟ ول يم يخدا جون چ. حرف بزنم

 !خدا يه. كنه يفكر نم

 :لحظه مامان گفت همون

 .ميبابات اومد شام و بخور يپاشو ساالد درست كن كه وقت -

 .قبول كردم يحوصلگ يهم با ب من

خواب بد  هياما بخوابم و موفق هم شدم و زود خوابم برد  الديقرص خوردم تا بدون فكر كردن به م كيو من  ميكه بابا اومد شام خورد شب

گودال  هيهر دومون  يپا يجلو هويكه  ميشد يم كياز دور به هم نزد ميو داشت ميباغ تك و تنها بود هي يتو الديكه من و م دميخواب د. دميد

 .توش ميباز شد و پرت شد

نشده  داريب يبودن كه كس نيه خواب سنگما اون قدر هم يخونه  يخوشبختانه تو. اومد يعرق بودم و نفسم باال نم سيخ. دميپر غيخواب با ج از

 .كه به ساعت نگاه كنم، شماره اش و گرفتم نيبدون ا عيمن هم در اتاقم و قفل كردم و سر. بود

 افتاده براش؟ يده؟ نكنه اتفاق يچرا جواب نم! اَه... چهار تا بوق... سه تا بوق... دو تا بوق... بوق كي

 :خواب آلود جواب داد يعد از سه تا بوق با صدابار ب نيشماره اش و گرفتم كه ا دوباره

 بله؟ -

 .تو رو خدا راستش و بگو ؟يخوب. سالم -

 .شدن رياشك هام سراز اريبدون اخت و

 :و گفت ديكه شوكه شده بود انگار تازه خواب از سرش پر الديم

 ؟يكن يم هيشده؟ چرا گر يزيچ ؟يخوب -

 :گفتم هيگر با
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 فتاده؟يبرات ن ياتفاق ؟يا بگو خوبتو رو خد ؟يتو خوب. من خوبم -

 :و گفت ديكش قينفس عم كي الديم

 شده؟ يزيچه طور مگه؟ چ. آره خوبم -

 :گفتم

 .دميخواب بد د كيآخه من  -

 .نگفتم من هم تو خواب بودم نيهم يبكنه برا يفكر بد دميترس

 :و ادامه دادم دميكش قينفس عم هي

 .گودال كي يتو يتاداف هويو  يباغ بود كي يكه تو دميخواب د -

 :و گفت ديخند

 .راحت باشه، من حالم خوبه التيخ. بخواب ريحاال هم برو بگ. تازه خواب زن چپه. بشه ريتعب ديكه نبا يهر خواب. دختر خوب خواب بوده -

 :گفتم يبا شرمندگ نيهم يچهار صبح بود، برا. چشمم افتاد به ساعت هوي

 .ساعت نبوداصال حواسم به . بودم دهيترس! ببخش -

 خت؟ياشكال نداره، حاال ترست ر: الديم

 .آره، ممنون -

در  مير يم ميمن و دوست هام فردا دار يراست. شدم، چون كار داشتم پس خودت و ناراحت نكن يم داريب گهيساعت د كي ديمن هم با: الديم

 .يايب يتون يتو هم م يخوا ياگر م. بند

 .شناسه يمن و نم يكس ام،يبعد هم زشته من ب. شم يزاحم نمم يمن عاشق دربندم ول. دوست كه دارم -

 :الديم

من چون از دوست دختر  يول انيدوست هام دوست دختر دارن و با دوست دخترهاشون م يراستش همه . هم خوبه يليخ ؟يچه زشت! نه بابا -

 .اميدر م يياز تنها ياياگه تو ب. و تنهام ستمين يبا كس اد،يداشتن خوشم نم

شده بود  كريدر و پ يآموزشگاهمون هم اون قدر ب. آموزشگاه يتو ميداشت اتيفردا كالس ادب. دميگنج يتو پوست خودم نم يت خوشحالشد از

ها رو  بتيآموزشگاه هم اخراج شده بود و غ يها منش يخصوصا كه تازگ. رو بتمونيزدن كه خبر بدن غ يبه خونه زنگ نم م،يرفت ينم يكه وقت

 .قبول كردم نيهم يبرا كردن ينم يريگيپ

 :الديم

 دنبالت؟ اميكجا ب. ميظهر بر ميخوا يما م يدربند قشنگ تره ول يشب ها -

 :گفتم

 ونك خوبه؟ دونيم -

 :گفت
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 .يمعطل نش ابونيخ يوقت تو هيفقط زود نرو كه . آره -

 .از هم ميكرد يگفتم و خداحافظ يا باشه

 .برد يخوابم نم ياز خوش گهيد. رزوم برآورده شدچه زود آ! يوا. يآوردم از خوش يبال در م داشتم

اومدم  يداشتم م. ومديكدومشون خوشم ن چيبخرم اما از ه ديادكلن جد هيونك تا  دونيم كينزد يدهاياز مركز خر يكي يرفتم تو جهينت در

تموم شد، دوباره برق لبم  يوقت. خوردنو شروع كردم به  دميدونه خر هي. فروختن يم يكيدم در پاساژ ذرت مكز. گرسنه ام شد هويكه  رونيب

 .زنگ خورد ميگوش هويكه  دونيافتادم سمت م اهو زدم و ر

 :جواب دادم يبا خوشحال. خودشه دميكردم و د نگاه

 بله؟ -

 .دختر؟ من منتظرتم ييكجا -

 .شتيپ امياالن م. دمتيا؟ د. دونيم يباال كم،ينزد -

 .سمت دربند ميباال كه از همون طرف بر مايم نيمن االن با ماش. يايخواد ب ينه نم-

 .قطع كرد و

 .سالم كردم و سوار شدم. الدهيم دمينگاه كردم و د. پام ترمز كرد يجلو يخاكستر يايپرش هيكه  دينكش هيثان به

 :كه گذشت برگشت نگاهم كرد و گفت يا هيچند ثان. گازش و گرفت و حركت كرد عيهم سر اون

 .حواسم نبود، جواب سالمت و ندادم. ستميتونستم با ير بود و نماون جا افس ديببخش. سالم -

 :گفتم

 .اشكال نداره -

 قهياز تو چشم هام بخونه كه دوستش دارم اما اون هر چند دق دميترس يم. صورتش نگاه نكنم يكردم تو يم يبا تمام توان سع. ساكت شدم و

 .ميديكه باالخره رس نيكردم تا ا يمنگاهش و حس  ينيمن سنگ. كرد يگشت و نگاهم م يبار برم كي

و دارن  ستادنيدورتر از ما پارك كردن و دو تا پسر و سه تا دختر كنارش ا گهيد نيدو تا ماش دميد م،يشد ادهيرو پارك كرد و پ نيماش يوقت

 .دن يدست تكون م الديم يبرا

 : پشت كمرم گفت ذاشتيكه دستش و م يرو زد و در حال نيماش ريدزدگ الديم

 .ميبر -

 :گفت م،يرفت يكه راه م يجور نيهم

 .ميباش يميكم صم هي ميكه شك نكنن مجبور نيا يبرا! ديببخش -

دوست  الديبعد هم م. سالم كردن و من هم جوابشون و دادم يكي يكيهمه  م،يديبه دوست هاش رس يوقت. تكون دادم دييسرم و به عالمت تا من

 .كرد يبهم معرف يكي يكيهاش و 

نمك هم ساشا جان و اون خانم كنارشون  يگوله  يآقا نيا. كه كنارشون هستن پروانه خانم دوست دخترشونن يخانم نيو ا اريآقا مه شونيا -
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 .شناسم يخانم كه كنارشون هستن رو خودم هم نم نيهم بهار خانوم دوست دخترشون هستن و ا

 :وسط حرفش و گفت ديبهار پر كه

 .تاستيخواهر منه و اسمش ب -

 :گفت الديم

 .بله -

 :كردم و گفتم يهم رو به همگ من

 .خوشبختم تونيياز آشنا -

 :ساشا گفت هوي كه

 .دينكرد يو معرف شونيجان ا الديم -

 :الديم

 .خانم هستن شيهم تاج سر بنده ستا شونيا. بله حق باشماست. دياوه ببخش -

 :گفت اريمه هوي

 گرفته؟ كهيعمو جونت برات ت اي يكرده بود مشيقا. طونيراستش و بگو ش. يت دختر نداشتكارا؟ تو كه دوس نيتو و ا! الديم اليخيبابا ب -

اصال  ارياومد، مه يم ينسبت بهش نداشتم؟ برعكس ساشا كه به نظر پسر خوب يدونم چرا حس خوب ينم. تو همون نگاه اول بدم اومد اريمه از

 .ه باشههم داشت يكردم زبون تند يو احساس م ديرس يخوب به نظر نم

 :گفت الديم هويفكرها بودم كه  نيتو ا من

 هست؟ يمشكل. به بعد بنده هم دوست دختر دارم نيخودم باهاش آشنا شدم و از ا! رينه خ -

 :گفت ساشا

كه  ميدونست ينم گهيد ،يايدر ب ييكه تو از تنها ميرو آورده بود تايراستش ما ب. مينيو تنها بب الغوزيتو رو  ستيالزم ن گهيد. هم خوبه يلينه، خ -

 .ييحرف ها نيتو خودت زرنگ تر از ا

 دهيخودش نقشه كش يبرا ياحتماال كل. هم حق داشت ديشا. كه من اومدم نيناراحت شده از ا تايحس كردم ب. تايبه جز من و ب دنيهمه خند و

 .نقشه هاش نقش بر آب شده بودن يو تور كنه و حاال همه  الديم يبوده كه چه جور

و پروانه جلو رفتن  ارياول مه نيهم يبرا. هم داره يخوب يسراغ داره كه غذا بايز يجا كيگفت،  اريبه سمت باال كه مه ميراه افتاد يهمگكم  كم

 .ميهم پشتشون بود الديمن و م. تايو بعد هم ساشا و بهار و ب

كردم كه  يفكر م نيشدم و مدام به ا يذوق مرگ م يكل و من فتميگرفت كه ن يدست من و م الديبود، م ييسر باال يليكه خ ييراه جاها يتو

 .شد ينامزدم بود و مال من م ايشد و  يواقعا دوست پسرم م الديكاش م

 .چشمه و آبشار بود هيآب نما شب كيبود كه تخت زده بودن و پشتش  يرستوران سنت كي. مورد نظر يبه جا ميديرس باالخره

 :گفت اريمه هويكه  ميروش جا شد يتبه سخ يو همگ ميكرد دايتخت بزرگ پ كي
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 .مردم از بس سخت نشستم بابا. نيياضافه ها برن پا -

 :ساشا گفت بعد

 .نميبب نييبپر پا ،ياضافه خودت -

 :هم گفت اريمه

 .بغل عشقشون باشن ديتونن برن چون با يزوج ها كه نم. نييتك ها بپرن پا! رينه خ -

 .مثل لبو شد تايصورت ب هوي

 :گفتم الديم هم رو به من

 .كترهيبه آب نما هم نزد م؟ينيبش يتخت اون طرف ميما بر يموافق -

 :بود، گفت دهيكه منظورم و فهم الديم

 .ميباشه، بر -

 :اريمه

 .نيشما كه زوج د؟ير يشما چرا م -

 :الديم

 .ديباشهم  شيجا پ نيپس هم ن،يشد يميقد گهيشماها د. ميبا هم تنها باش ديو با ميديما زوج جد. آره -

 :اريمه

 .يترسم اگه تنهات بذارم كار دست خودت بد يم ،يآخه نه كه تو تازه كار -

 .ديخند و

 :الديم

 .سرت به كار خودت باشه تا آبروت و نبردم. دم يهست جوابت و نم شيفكر نكن چون ستا. در حق من كن و خفه شو يلطف كيجان  اريمه -

 . بودم كه گفته يسمت تخت ديدست من و گرفت و كش و

 يهم سفارش كباب داد ول الديخورم و م يمن گفتم جوجه م. ميبخور يچ ميكه انتخاب كن ميكرد يتخت و منو رو نگاه م يرو ميهم نشست با

اد به دفعه چشمم افت كيكردم كه  يو من داشتم اطرافم و نگاه م ارنيكه غذاها رو ب ميمنتظر بود. سفارش دادن چهيپلو با ماه يمثل هم باقال هيبق

آرزو رو  نياگه من هم جاش بودم هم ديشا. نهيمن بش يخودم گفتم چه قدر آرزو داشته االن جا شيپ. كرد يرو نگاه م الديتا كه داشت من و ميب

 :گفت الديدفعه م كيفكر بودم كه  يتو. داشتم

 ؟ شيستا -

 بله؟ -

وابسته  يبهم وابسته بشه، نه من به كس يخوام نه كس يمن نم نيببآخه  گه؟يد يكن ينم يخودت فكر بد شيجمع باشه كه تو پ الميخ نيبب -

 كه؟ يفهم يم. بشم
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كنم  يم يكار. ميبچرخ تا بچرخ الد،يخودم گفتم باشه آقا م شيپ نيكنه واسه هم يم نيبعد حس كردم داره بهم توه. لحظه خشكم زد كي

 .يعاشقم شد يخودت اعتراف كن

 :هم جواب دادم بعد

 .اديها خوشم نم يباز نين هم از ام. راحت التيخ -

هم  نيهم يبرا. طور بودم نيهم يكال از بچگ. موند ياز غذام م شهيغذا بخورم و هم اديمن كال عادت نداشتم ز. موقع غذاها رو آوردن همون

نگاهم كرد و  الديم. دميار كشو از سفره كن دميكم كه غذا خوردم دست از غذا خوردن كش هي يشگيبار هم طبق عادت هم نيا. الغر بودم بايتقر

 :گفت

 ؟يدوست نداشت ؟يخور يچرا نم -

 .خورم يكم م شهيمن هم ينه اتفاقا خوشمزه بود ول -

 :و گفت ديخند

 !اليخيب. بخور دختر. گهيد يكه الغر نهيهم يبرا -

 .خواهش داشتم كي يراست. عادت كردم به كم خوردن ياز بچگ ستينه ممنون دست خودم ن -

 .شنوم يبگو، م -

 .كنم ميشه كه تقد يمن چه قدر م يپول غذا يشه بگ يم-

 :اخم كرد و گفت كيو گره كرد و  ابروهاش

به من كمك  يدار يول يستيدرسته شما دوست دختر من ن ايكنن، ثان يخودشون و حساب م يجا همه سهم دوست دخترها نياوال ا! ماينداشت -

 افتاد؟. كنه بشيدختر دست تو ج اديكه من بدم م نهيه از همه مهم تره، اك يسوم. جبران كنم ديپس من هم با ،يكن يم

 .باشم يكس نيد ريآخه من دوست ندارم ز -

 .يستين يكس نيد رينترس ز -

 داره اريمه دميبرگشتم و د. سنگ افتاد وسط سفره غذامون كهيت كيكردم كه  يداشتم به آبشار نگاه م. غذاش شد هيدوباره مشغول خوردن بق و

 :گه يخنده و بلند م يم

  ن؟يعاشق و معشوق ما چه طورن؟ چرا ساكت -

 :گفت الديهم رو به م ساشا

 .يزيچ ،يثيحد ،يحرف كيبابا  ؟يلنبون يم يو اون وقت خودت دار رونيب يدختر مردم و آورد. خاك بر سرت كنن -

 :با خنده ادامه داد و

 .يبوس -

 :هم گفت الديم

 .كه فضوال دورمون نبودن يتوق يبرا مياونا رو گذاشت -
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 .ميكرد يقدر برات جلز و ولز نم نيا ميدونست ياگر م ؟يديتازه به سن بلوغ رس يپسرم چرا نگفت. يراه افتاد ادينه خوشم م: ساشا

 .بذار غذام و بخورم يديحاال كه فهم: الديم

 .دييچشم، بفرما: ساشا

 .مياومدن كه برگرد از خوردن غذا پسرها رفتن پول غذا رو حساب كردن و بعد

 .كردن يدقت م يليهمه خ. ينييبود، هم سر پا زيبرگشت خطرناك تر بود چون هم ل راه

اصرار كرد من دستش و  الدياما هر چه قدر م فتنيرو گرفته بود كه ن تايدست پروانه رو گرفته بود و ساشا هم دست بهار و بهار هم دست ب اريمه

 :گفت الديكردم، م يفكرها رو م نيهمون لحظه كه داشتم با خودم ا ؟يفقط خودت مغرور يدلم گفتم، فكر كرد ينگرفتم و تو

 ؟يفتين. زهيل يليجا خ نيا -

 :من هم با اعتماد به نفس كامل گفتم و

 .نه، حواسم هست -

من و به حالت  الديم عيسر يول ميلحظه هر دومون چشم تو چشم شد كي. از پشت من و بغل كرد الديخوردم و م زيهمون لحظه از پشت سر ل و

 :برگردوند ودستم و گرفت و گفت يعاد

 .نكن دختر يچه قدر گفتم دستت و بده به من؟ لجباز -

 .افتاده يبودن چه اتفاق دهيجلوتر از ما بودن و نفهم هيخدا رو شكر بق. نزدم يحرف گهيمن د و

 :بهار گفت ن،ييپا ميديرس يوقت

 .خوش گذشت يليخ -

 .ميجبران كن... درد نكنه، انشاا ونيآقا دست. آره: پروانه

 :گفت يزيآم طنتيلحن ش كيبا  اريمه

 .زميعز يكن يجبران م -

 .ديپروانه رو بوس يبعد گونه  و

 :لحظه ساشا داد زد همون

 .مراعات كن بچه. جا خانواده نشسته نيا! يهو -

 .تو هم امتحان كن. رو غذا ديچسب يليجون تو خ: اريمه

 :گفترو به بهار  بعد

 .ساشا رو بده زهيبهار جا -

 .ديبهار و بوس يگونه  ارياز مه تيساشا هم به تبع يقرمز شد ول بهار

 :گفت الديلحظه م همون

 .گهيد ميخب بر -
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 .بابا يبخار يب يليخ ؟يتو هم هوس كن يترس يم هيچ: ساشا

 تور كرده؟ يرو چه طور شيستا نيفقط من موندم ا. و ولش كن نيا: اريمه

 .ستيبه فوضول هاش مربوط ن :الديم

 قبوله؟. توچال ميروز بر نيهم گهيد يهفته  يپس قرار بعد. باشه: اريمه

 :گفت الديقبول كردن اما م همه

 .ميايب ميتون ينم مينه، ما كار دار -

 ماه عسل؟ نيبر نيخوا يم ن؟يكار دار يچ. راستش و بگو! طونيش يا: ساشا

 .ميهم هستما  ،يخوب سراغ دار ياگه جا: اريمه

 :داد زد الديم هويشدم كه  ياز خجالت آب م داشتم

 .خداحافظ گهيد يباشه، تا هفته . ديبچه ها خجالت بكش -

 . ميو هر دو سوار شد نيبه سمت ماش ديكه منتظر جواب اونا باشه، دست من و گرفت و كش نيبدون ا و

 :گفت الديكه م نيتا ا ميهر دو ساكت بود نيماش يتو

هم اگر دوست  گهيد يهفته . تو رو خدا فكر بد نكن يهستن ول ايح يكم ب هي نايا. خوام ياز طرف دوست هام ازت معذرت م من شيستا -

 .كنم يبهونه جور م كيمن خودم  اين يندار

 اميبگم نم اگر هم يول رهيممكنه فكر كنه عاشقش شدم و ازش خوشم اومده و خودش و بگ اميكردم اگر بگم م يداشتم فكر م. ساكت شد و

 :و گفتم ايدل و زدم به در يبگم ول يدونستم چ يزدم و نم يخال دست و پا م يتو. ره يم تايخب با ب

 .بهتر باشه اميفكر كنم اگه ن -

 :كرد و بعد گفت دييهم با سر حرفم و تا اون

 كجا برسونمت؟ -

 :گفتم

 .ارنيرف در بخوام برام ح يتو محله نرو، نم يخونه برسونم ول كيشه نزد ياگه م -

 .پارك و لباس هام و عوض كردم و رفتم خونه كي يدوباره رفتم تو. كرد ادهيقبول كرد و من و چهار راه پاسداران پ اونم

 شهيو چون من هم برهيرفت رو و ميگوش ياضيروز سر كالس ر كيحدودا سه روز گذشته بود كه . كردم فراموشش كنم يم يداشتم سع گهيد

داشت و طرز  يدوستش داشتم چون حركات جالب و بامزه ا يليبود كه من خ ياحمد يآقا مونياضياستاد ر. ديم استاد فهمنشست يجلو م يصندل

 .درس دادنش برام جالب بود ونوشتنش، حرف زدنش 

باعث شده  نينوشت كه ا يها رو م نيكتاب من تمر يداشت و از رو يحل كنه كتاب من و برم نيخواست تمر يم يهم عادت داشت وقت اون

 :رو به من گفت ياحمد يخالصه اون روز آقا. بچه ها فكر كنن من و دوست داره يبود بعض

 ؟يلرز يكه م يتب و لرز كرد -
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 :از بچه ها گفت گهيد يكي و

 .كه پشت خط منتظره تبش تنده يكس ديشا! نه استاد -

 .خنده ريهمه زدن ز و

 .لفن رو جواب بدم و برگردمت رونيهم استاد با اشاره دست بهم گفت برم ب بعد

 .قطع شد رونيكارو كردم اما تا رفتم ب نيهم منم

 :جواب داد عيسر يليبوق خ كيبعد . شماره اش رو گرفتم يبا كنجكاو. افتاده الديم يشماره  دميكردم و د نگاه

 بله؟ -

 ن؟يباهام داشت ين؟كاريخوب. سالم -

 .دردسر دارم هيراستش دوباره براتون بگم؟  يراستش چه جور. مزاحم شدم ديببخش. سالم -

 :گفتم

 .دييبفرما -

 يم. نشد ارميهر چه قدر خواستم بهونه ب. اميبه من هم گفتن با شما ب. نمايس ميبا بچه ها قرار شده بر يول اديدونم خوشتون نم يم د،يببخش -

 .كنم يخواهش م. شم يدم بار آخر باشه كه مزاحم م يقول م يول اديدونم خوشت نم

دختر ساده لوح دو  گهيبردم خصوصا كه د يلذت م ونيمن از سر كار گذاشتن و خرد شدن آقا. اومد يكرد خوشم م يكه ازم خواهش م نيا از

 .نبودم شيسال پ

 :با ناز گفتم نيهم يبرا

 ...سر كالس بودم تو دانشگاه و ديضمنا االن هم كه زنگ زد اد،يمن خوشم نم ديدون يشما كه م -

 :سط حرفم و گفتو ديپر هوي

 د؟يشه قبول كن يم يول. دم بار آخرم باشه يقول م! ديببخش. بله بله متوجه ام -

 :گفتم نيهم يكرد، برا يداشت مظلومانه التماس م. براش سوخت دلم

 .بار كي نيهم يباشه، ول -

 :گفت

 دنبالتون؟ اميكجا ب ميساعت چهار قرار دار -

 :گفتم نيهم يدانشگاه ها بود برااز  يكي كيآموزشگاه ما نزد خوشبختانه

زنگ  نيديهر وقت رس. ارنيره و برام حرف در م يكه آبروم م ديايدم در ن يول ديايدانشگاه ب كيشه نزد يمن تا اون موقع كالس دارم اگر م -

 .تا بگم كجام نيبزن

 :گفت يهم با خوشحال اون

 .خداحافظ فعال. دم جبران كنم يقول م يبازم ول ديببخش. واقعا ممنون -
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 .خداحافظ -

 يما ساعت سه كالسمون تموم م. ستيكردم من كه مانتو همراهم ن يداشتم فكر م. حواسم به درس نبود گهياصال د يرفتم دوباره سر كالس ول و

مانم از قبل البته ما. دنيكش يهشت شب طول م ايكارها تا حداقل ساعت هفت  نيو من مشاوره هم داشتم و همه ا ميشد و بعدش آزمون داشت

 و به مامان نگفته بودم  نيو من ا اديخوشبختانه مشاورم اون روز قرار بود ن يولخبر داشت 

مانتو  نياول. ربع به چهار بود كيساعت . رونيتقلب دادم و از در آموزشگاه زدم ب يو با كل عيسر يليبعد از اتمام كالس، آزمون رو خ نيهم يبرا

و  مهست يكه تنم بود فكر كرد بچه مدرسه ا ييبه خاطر مانتو ديپسر جوون بود و تا من و د كيمغازه دار . اخلكردم رفتم د دايكه پ يا يفروش

 .انداختن كهيشروع كرد به ت

 بدم خدمتتون؟ يخانم كوچولو چ -

 :و گفتم رونيو اومدم ب دميانتخاب كردم و رفتم تو اتاق پرو پوش ديسف يمانتو كي. اخم نگاهش كردم با

 .زيم يبرم و پولش و گذاشتم رو يو م نيهم -

 :و گفت زيبرگه روش بود رو گذاشت رو م كيكه  ديشال سف كيفروشنده  پسر

 .هم ست مانتو نيا -

 :گفتم

 شه؟ يچه قدر م -

 :گفت

 .است هيهد -

 .شماره اش و نوشته بود. رو برداشتم و به كاغذ روش نگاه كردم شال

 شيمغازه پر بود از لوازم آرا. يفروش شيسمت مغازه لوازم آرا دميو شال رو برداشتم و دو زشيم رو مگذاشت يپنج تومن كيو پاره كردم  كاغذ

 دميكردم و د فمينگاه تو ك كي. و مارك دار متيگرون ق

و  رميگ يز بابام مكنم و بعد دوباره ا يبا خودم گفتم، اشكال نداره خرجش م. پول كتاب تست هام بهم داده بود يبرا يپنجاه هزار تومن كي بابام

 .شده شتريگم پول كتاب ها ب يم

بود من  دهيبود كه مغازه دار زن بود و فهم نيا شيخوب. و همون جا تو مغازه همه رو زدم به صورتم دميمداد چشم خر هيرژ لب و  هيو  ملير هي

 .بشم باتريكم كمكم كرد كه باعث شد ز هيكردن  شيآرا يتو نيهم يتازه كارم، برا

آموزشگاه نشم حركت  كيكه نزد يبه سمت دانشگاه طور. زنگ نزده بود الديهنوز م يساعت چهار و ربع بود ول رونيز مغازه اومدم با يوقت

 گهيد يكيرو بخورم،  گرتيگفت ج يم گهيد يكي رن،يگ يگفت خوشگال رو م يم يكي. انداختن يم كهيپسرها مدام بهم ت ريدر طول مس. كردم

 .زنگ زد الديكه باالخره م نيتا ا... و ميباش تگفت در خدم يم

 بله؟ -

 .موندم كيشد تو تراف ريد ديببخش. سالم -
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 ؟ييحاال كجا. اوردميمن هم وقتم و از سر راه ن يخواهش ول -

 .دميبهش رس عيكوچه باالتر بود و من سر كي قايكه گفت دق يآدرس

 :دوباره دستم و جلو صورتش تكون دادم و گفتم زل زد بهم و من الديكه سوار شدم و سالم كردم، م نيمحض ا به

 !سالم كردما -

 .سالم د،يببخش -

 :منم با خنده گفتم. دوباره زل زد بهم و

 ؟يديآدم ند -

 :گفت عيهم خودش و از تك و تا ننداخت و سر اون

 .ديببخش -

 .بهم نگاه نكرد گهيو روشن كرد و حركت كرد و د نيروش و برگردوند، ماش و

 .بود ومدهين تايبار ب نياما ا ميكرده بود ريطبق معمول همه منتظر بودن چون ما د نمايدم س ميديرس يوقت

 :و پروانه داد زد اديبهم زل زدن كه باعث شد بهار و پروانه خوششون ن هويهم  اريساشا و مه الد،يشدنِ من و م ادهيمحض پ به

 ؟يكن يم يچشم چرون ياون وقت دار ستادم،يمن كنارت ا اريمه -

 و اونا هم جوابمون و دادن  ميسالم كرد الديلحظه من و م همون

 :ساشا رو به من گفت بعد

 يا گهيشخص د كيدفعه انگار  نيا يول ديساده بود يليو خ ديداشت يمعصوم يليخ يقبل چهره  يشما دفعه  يخانم ول شيستا ديببخش -

 .نيشد ييكايآمر يگراياز باز يكي هيشب. نيشد

 :گفت اريمه و

 بود؟ ياسمش چ. گه يآره، راست م -

 :گفت ساشا

 .ستين ادمي -

 :گفت تيبا عصبان الديم

 .شه يشروع م لمياالن ف. نمايداخل س ميبهتره بر. گهيبسه د -

 .به دنبالش همه راه افتادن تو سالن و

دستش  يذاشت دستم و از تو ينمچون اخم كرده بود و دست من و محكم گرفته بود و . شده يرتياونا غ ياز حرف ها الديكردم م حس

 اليرفتن پف الديو ساشا و م مينشست اريمن و بهار و پروانه و مه. نمايسمت بوفه س ميشروع نشده بود رفت لميكه هنوز ف يياز اون جا. ارميدرب

 :گفت اريو رو به مه زيم يرو ديذرت ها رو كوب الديم هويخورد كه  يزده بود به من و پروانه حرص م زل اريمه. بخرن

  ش؟يبه ستا يزن يمن زل م يجلو يكش يخجالت نم. اميخواستم ب يهاته كه نم يجنبه باز يب نيبه خاطر هم -
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 :هم همون موقع گفت اريكه ساشا مانع شد و مه رهياش و بگ قهي اومد

 .است گرهيبه كدوم باز هيكردم شب يداشتم فكر م. نداشتم يبه خدا منظور بد. ديببخش -

 .كرد يم يعذر خواه الديمدام از م و

 :و با داد گفت رونيب مياومد نمايو با هم از س ديدست من و گرفت، كش تيبا عصبان الديم اما

 . گردم يسوار شو، االن برم -

 :گفت تيبا عصبان هوياول ساكت بود بعد  نيماش يتو

 ؟يعروس يبر يخواست يمگه م ؟يكرد شيچرا آرا يشه بگ يم -

 :تا ننداختم و گفتم هم خودم و از تك و من

 .هستم يجور نيهم شهيمن هم -

 ؟يبرق لب زده بود كيقبل فقط  يپس چرا دفعه : الديم

 :باز هم خودم و وا ندادم و گفتم يهم داره ول يخودم گفتم چه دقت شيپ

نكنه فكر . كردم ينه حتما پاكش مداشتم وگر شيمن از صبح آرا. دنبالم يايم يوگفت يزنگ زد يبنده دانشگاه بودم و جنابعال يول دايببخش -

 آره؟. كردم شيبه خاطر تو آرا يكرد

 :كه جا خورده بود گفت الديم

 دن؟ ينم ريكنه گ شيكه آرا يتو دانشگاه شما به كس -

 :گفتم

 .كمه يليمن كه خ شيآرا يچرا ول ظيغل شيآرا -

. صورتش قرمز شده بود ينزد ول يام كرده بود، حرف ادهيه قبال پك ييرو فرمون و تا چهار راه پاسداران همون جا ديمحكم دستش و كوب الديم

 :بود گفت نييكه سرش پا يكه نگاهم كنه در حال نيبدون ا م،يديرس يوقت

 .من و ببخش. انداختم و تازه طلب كار هم شدم يمنه كه تو رو از كار و زندگ ريتقص. راستش دست خودم نبود! شيستا ديببخش -

 :و منم گفتم نيماش شهيه شدوباره چشم دوخت ب و

 ؟يندار يخب، كار. تموم شده زيهمه چ گهيكردم حاال هم د يو پاك م شميآرا ديمن با. اشكال نداره -

 :گفت يناراحت با

 .يباز هم ممنون كه كمكم كرد. نه، مواظب خودت باش -

 .كنم، خداحافظ يخواهش م -

 .خداحافظ -

كردم، چه دروغ  يكردم كه چه غلط يفكر م نيراه به ا يتو. و پاك كردم و رفتم خونه شميآراپارك و لباس عوض كردم و  يرفتم تو دوباره

 .اون با دوستش شدم يو عذاب دادم، هم باعث دعوا الديهم م شميبا آرا. گفتم الديبه م يبزرگ
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 :بود كه نوشته بود الدياس ام اس برام اومد كه از م كي شب

 .تو انداخت اديآب مرا  يصاف «

 لت سبز، لبت سرخد تو

 داغ، تنت گرم نفست

 ».هم خوش باشد يپ تيبا من، روزها تيدعاها

 .زنگ زد دميندادم كه د يجواب

 :پتو و جواب دادم رياتاقم و قفل كردم و رفتم ز در

 بله؟ -

 .شيسالم ستا -

 :آروم گفتم. گرفته بود صداش

 .سالم -

 .كنم يمعذرت خواهخواستم باز هم ازت  يمن م... من شيستا... من شيستا -

 .گهيبوده گذشته د يهر چ. نداره يگفتم كه اشكال! بابا يا -

 .منه، من و ببخش ريتقص شينه ستا -

 :گفت هوي و

 .خداحافظ -

دونم چرا دوست داشتم عاشقم بشه و من بهش بگم نه و لذت ببرم؟ پس  ينم. شه يم يجن هوياست  وونهيد نيبا خودم گفتم، ا. قطع كرد و

 . بهش زنگ بزنم يبهونه ا هيبار به  هيفتم هر چند وقت گر ميتصم

*** 

 :جواب دادم. ميشماره ناشناس افتاد رو گوش كيبود و من تو خونه بودم كه  يد اواخر

 بله؟ -

 ؟يخوب. زميسالم عز -

 شما؟. ممنون -

 .من بهار هستم، دوست ساشا. كنم يرفت خودم و معرف ادمي ديببخش! يوا يا -

 من و از كجا آورده بود؟ يد اما اون شماره اوم ادمي تازه

 .نيكردم شماره ام و داشته باش يراستش فكر نم. اوردميبه جا ن ديبله بله، ببخش -

 .گفتم به تو هم زنگ بزنم نيهم يبرا ميكن زيو سورپرا ونيقراره آقا ؟يدون يآخه م. ميكش رفت الديم ياز تو گوش يول ميآره، راستش نداشت -

 د؟يكار كن يخب حاال قراره چ! چه جالب -
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و  يگفتم به تو هم خبر بدم كه هم كارهات و جور كن. ميو ذوق زده كن ونيو آقا ميدنج و خوب انتخاب كن يجا كي نيولنتا يبرا ميخوا يم -

 .قبله يفعه كه؟ منظورم اتفاق د يدون يم. با دوست هاش باشه الديكنون م يهم آشت ييجورا هيكه  نيو ا يهم كادوت و زودتر بخر

 ...كه من دوباره اديخوشش ن الديفكر كنم م يدونم ول يآره، م -

 :وسط حرفم و گفت ديپر هوي

 .رميو به دست بگ ونيآقا يدم افسار چشم ها يمن هم قول م. شه يناراحت نباش، خوشحال م اد؟يچرا خوشش ن -

 :حرفش خنده ام گرفت و گفتم نيا از

 .م اس ام اس كنباشه روز و ساعت و مكانش و برا-

 .يممنون كه قبول كرد. زميباشه عز -

 .كنم، خداحافظ يخواهش م -

 .خداحافظ -

من كه  يبرا هيآموزشگاه چه نعمت نيفكر كردم كه ا نيكنم و به ا تيو اذ الديآوردم كه م يبه دست م يخوشحال شدم كه دوباره فرصت يليخ

خوام  ياز دوستامه و م يكيو گفتم، تولد  ديهمون روز عصرش با بابام رفتم خر. يرونو برم خوشگذ چونميباعث شده مدام بتونم مامانم و بپ

. دميقلب مانند مخصوص كادو خر يجعبه  كيبا  نيجعبه شكالت مخصوص ولنتا هيعروسك اگول پگول و  هيبهانه  نيبخرم و به ا وبراش كاد

خدا رو شكر بعد از . قرار رو اس ام اس كردن يو ساعت و جا خيم برام تارهمون شب ه. نهيكردم تا مامانم نب مياومدم خونه همه رو قا يوقت

صورتم امتحان كردم و  يها رو رو شيانواع مدل آرا يواشكيمونده  ياون چند روز باق يتو. نبود كه نتونم برم ريد يليظهر بود و زمانش خ

چشم ها و لب هام رو خوش حالت  يليحال خ نيدر ع يكردم ول شيمعلوم نبود آرا يليبود كه خ يمدلش طور. و انتخاب كردم شيكيباالخره 

 .داد يجلوه م

 :من اون روز اصال كالس نداشتم اما به مامانم گفتم. دياون روز رس باالخره

 .مشاورم شيرم پ يدارم م -

 .بپوشم رونيتونستم لباس ب يم جهيدر نت و

سر به مشاورم زدم كه دروغ نگفته  هياول . رونيجا دادم و رفتم ب فميك يو تو شياو كادوها و لوازم آر دميكه آماده كرده بودم رو پوش يلباس

بهار  قهيمورد نظر، از حسن سل يبه جا ميديرس يوقت. كردم شيآرا نيماش يگرفتم و تو نيماش هي. رونيزود كارم تموم شد و اومدم ب يباشم ول

از در كه وارد شدم . رستوران و باغ بود نيب يزيرفتم به سمت اون جا كه چ و حساب كردم و نيپول ماش. بود يقشنگ يجا يليخ. اومد خوشم

 دهيچ زيهم م قيدور تا دور اون آالچ. توش بود انويپ كيبود كه  قيآالچ هي اطيح نيباغ درستش كرده بودن و وسط ا هيبود كه شب اطيح كي

 :پروانه من و به خودم آورد يصدا هوياطرافم شده بودم كه  يبايز يمحو فضا. بود دهيرستوران بود و سرپوش هيباال هم شب هطبق. بودن

 .دختر يخوش اومد -

كه همون لحظه بهار هم اومد و سه  يصندل يرفتم و نشستم رو. كنه يم قيكنار آالچ يزهاياز همون م يكيبا دستش اشاره به  دميكردم و د نگاه

 .مينشست ييتا
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 :گفتم

 مورد نظر كجان؟ ونيپس آقا -

 :گفت

 .زمان و گفتم رتريساعت د ميبه اونا ن -

 :رو به من گفت بعد

آورد كه  يبهونه م يو ه اديپس اون هم نم ييايگفت تو كه نم يهمش م. اديكردم ب يراض يا يو با چه بدبخت الديم نيا يدون ينم! شيستا يوا -

 .نهيو بب اريخواد مه ينم

 :هم گفتم من

 .ايب اريكنون با مه يآشت يباشه، برا -

 :به ساعتش نگاه كرد و گفت هوي عدب

 .اميجا گوشزد كنم و ب نيمن برم سفارشات و به مسئول ا. شد رياوه، د -

 :من نشست و گفت كينزد يصندل يهمون لحظه پروانه اومد رو. از جاش بلند شد و

 .ينكرد شيدفعه آرا نيچه عجب ا -

 :كردم و گفتم نگاهش يبا خونسرد نيهم يبندازه برا كهيخواد ت يدونستم م يم

 .دفعه خبر داد وقت نكرده بودم پاكش كنم هي الدياون دفعه هم چون م. كنم ينم شيبرم آرا ييبا شماها قراره جا يوقت وقت چيمن ه -

 :و برگردوند و گفت روش

 گه؟يچشم چرونن د الديم يدوست ها يبگ يخوا يم يعني -

 :گفتم

 ...خب ينزدم ول يحرف نينه، من چن -

 .تمام موند مهيو ساشا حرفم ن الديم با اومدن و

و كشوندش به سمت  الديساشا با خنده دستش و گذاشت پشت م يول اميكرد من هم ب ياصال باور نم ديشا. من خشكش زد دنيبه محض د الديم

 ياز پشت دستش و گذاشت روبهار  هوياون ها هم متقابال سالم كردن و نشستن كه . ميو سالم كرد ميمن و پروانه از جامون بلند شد. ما زيم

 :و گفت اساش يچشم ها

 هستم؟ يمن ك ياگر گفت -

 :هم گفت ساشا

 .كه من عاشقش شدم يزلزله ا يفرشته  هيتو  -

 :دستش و برداشت و گفت يمصنوع يبا ناراحت بهار

 راستش و بگو؟ ه؟يفرشته ك -
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 :حركت بهار و به سمت صورت خودش برگردوند و گفت كي يهم تو ساشا

 .فدات بشم ييشته توفر -

 :بهار هم زود نشست و گفت. ديبهار و بوس يآروم گونه  و

 .يخب صبر كن مراسم شروع بشه بعد بوس بوس باز -

 :گفت الديم هويبود كه  ومدهيهنوز ن يول اديب اريمه ميمنتظر بود گهيد همه

 جا چه خبره؟ نيا نيگ يخب خانما نم -

 :كرد و گفت يدست شيپ پروانه

 .چه خبره ميگ يو م ميكن يبعد مراسم و شروع م اد،يصبر كن اون هم ب. مياريمنتظر مه يول ميگ يچرا م -

 :رو به من گفت الديم

 .يتو هم تو برنامه شون هست ينگفته بود -

 :هام و باال انداختم و گفتم شونه

 .من تو برنامه شون نبودم، من هم مثل تو دعوت شدم -

 :با اخم گفت الديم هوي

 ن وقت دعوتتون كرده؟او يك -

 :با خنده گفت بهار

 .الديمن دعوتش كردم آقا م -

 :همون لحظه بهار گفت. هم اومد و سالم كرد و نشست كنار پروانه اريمه قهيبعد از چند دق. ساكت شد الديم و

 د؟يخانم ها آماده ا -

 ميكادوهامون و گرفت ييو با سه گفتن اون هر سه تا... سه... ود... كي.و بهار شروع كرد به شمردن فميك يو دستم و بردم تو دميو فهم منظورش

 .انگار جا خورد شتريخوشحال نشد و ب الديدونم چرا م ينم يخوشحال شدن ول اريساشا و مه. ونيآقا يجلو

عروسك بره  هي اريمه يپول بود و كادو فيست چرم كمربند و ك هيساشا  يكادوهاشون و باز كردن و هر كدوم تشكر كردن كادو اريو مه ساشا

 .الديو بعد همه چشم دوختن به م

رو  الديزدن و بهار و پروانه اون و از دست م غياگول پگول همه ج دنيكادو رو از دستم گرفت و آروم بازش كرد با د ديهم با شك و ترد اون

 :بعد هم بهار رو به من گفت. بوسش كردن و بغلش كردن يهوا زدن و كل

 .كردم يتولدم دعوتت م ،ياريخوب م يستم انقدر كادوهادون ياگه م شيستا -

 :كرد و گفت يزورك يخنده  هي الديم

 .دوست پسرهاتون براتون بخرن نيبگ! مال خودمه ها. نشيخورد. نيكادوم و بد گه،يخب بسه د -

 .عروسك و از اونا گرفت و
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 :موقع ساشا گفت همون

 .كنونه يهم باشه نوبت آشت ينوبت -

هم چنان نشسته بود كه با اشاره ساشا به زور از جاش بلند شد و  الدياومد اما م الديهم از جاش بلند شد و به سمت م اريمه. گاه كردن اريبه مه و

 :گفت الديرو به م اريبعد هم مه. رو بغل كردن گهيهم د

 .نداشتم يباور كن سوء تفاهم شده بود و من اصال قصد بد -

 :لحظه ساشا دوباره گفت همون

 . نيبش يبا هم قاط ياديخواد ز يحاال نم. گهيد دينيبسه، بش! خب بابا -

 .و رفت ديچ زيم يكاكائو اومد به سمتمون و همه رو رو ريو ش كيك ينشستن و همون موقع گارسون با كل اريو مه الديم

 :گفت بهار

 .نيخور يبعد م ن،يد ياول كادوهاتون و م. ناينزد ن،يها زد يدست به خوردن ونيآقا -

 م؟يبد ديمگه كادو هم با: اريمه

 .گهيگونه ات بود د يرو نيريش يهمون بوسه . من كه كادوم و دادم بهت بهار جون: ساشا

 :و پروانه با داد گفتن بهار

 .نيزود كادوهامون و بد! رينه خ -

 كياونا هم . مت بهار و پروانه گرفتندرآوردن و به س كيجعبه كوچ هيهاشون و هر كدوم  بيج يو دست كردن تو دنيخند اريساشا و مه و

 .كادوهاشون و باز كردن عيو سر دنيكوتاه كش غيج

چشم  الديدست بند نقره بود و بعد دوباره همه به م هيپروانه هم  يبود و كادو نينگ كيگردنبند نقره به شكل قلب بود كه روش  هيبهار  يكادو

 .دوختن

 :كردم و گفتم يدست شيپ نيهم يبرا دهينخر يزيدونستم اون چ يم

دعوت كرده و  ييجا هياز قبل من و  ميريجا جشن بگ نيدونست امروز قراره ا ياون كادوش خاصه و چون نم. نينباش الديم يمنتظر كادو -

 .قراره اون جا كادوم و بده

 :با هم گفتن همه

 .ها كيبابا رمانت! او -

 :كردم و گفتم يخداحافظ عيسر. شده بود ريد يكل! نه ،يوا. ساعت كه چشمم افتاد به ميخورد يم ميداشت. مشغول خوردن شدن و

 .هم دنبالم اومد كه مثال من و برسونه الديم. برم ديبا -

 :شدم و گفتم نشيسوار ماش يوقت

 .كشه يبابام من و م. شده رميزود باش د! تو رو خدا -

 :گفت
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 .هنوز ساعت هشت هم نشده يول -

 :گفتم كه

 .حساسه يليخ ليمسا نيبابام رو ا. فرق دارمدخترها  هيمن با بق -

 دميو درآوردم و د ميشدم، گوش ادهيپ يوقت. ام كرد ادهيخونه مون و دادم كه اون جا پ ييهم زود گازش و گرفت و بهش آدرس كوچه باال اون

 .و دو تا تماس از طرف مامانم دارم ستيب

 .اسم و عوض كنمخدا رو شكر كردم كه الزم نبود لب يول دهيحتما فهم! يوا

 :داد مامانم بلند شد و گفت يخونه تا زنگ و زدم صدا دميرس يوقت

 ؟يبود يكدوم گور -

به صورتم اصابت  يمحكم يلينداشت چون به محض باز شدن در خونه، س دهيفا ايگو يدعا خوندم ول يسوار آسانسور شدم و كل. در و باز كرد و

 :د گفتبابام با دا. ديكرد كه برق از چشم هام پر

 هان؟ ؟يد يچرا جواب نم. ميهم زنگ زد لتيبه موبا ،ينبود يول ميبه آموزشگاه زنگ زد ؟يرفته بود يكدوم قبرستون -

 :ترس گفتم با

 .بود لنتيسا ميگوش ديببخش. رميرفتم از دوستم جزوه بگ -

 :گفت تيباز هم با عصبان بابا

 موقع شب؟ نيا م؟يما خر يفكر كرد -

 :گفتم هيگر با

 .بود كيچون تراف ديجا طول كش نيه همون موقع رفتم تا برسم ان -

 . اتاقم و در و بستم يتو دميدو و

 :باز كردم، نوشته بود. اومد الديلحظه برام اس ام اس از طرف م همون

 »نگفت؟ يزيبابات چ فتاد؟يكه ن ياتفاق «

 :هم جواب دادم من

 ».دميبه موقع رس. نه، ممنون «

 يمراقبم م شتريب گهيحاال د! يبا خودم گفتم، وا. رونياز اتاقم نرفتم ب گهيتاقم و قفلش كردم و لباسم و عوض كردم و دبعد رفتم سمت در ا و

 .شدم دارياس ام اس ب يبا صدا هويفكرها بودم كه خوابم برد و بعد  نيا يتو. نميو بب الديتونم م ينم گهيشن و د

 :بود كه نوشته بود الديهم م باز

 يدم دانشگاهت و من هم كادوم و بهت م اميفردا م. بود يشاخه گل هم كاف هي. شدم از كادوت ريغافلگ يليراستش خ. جان شياست ديببخش «

 ».ريشب بخ ،يخوب بخواب. دم

 .ندادم الديبه اس ام اس م يدلم گفتم، اگر بذارن فردا برم آموزشگاه خوبه و جواب تو
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صورتم كبود شده ! يوا. ستادميا نهيآ يصبحانه ام رو خوردم و رفتم جلو. زده نشد شبياز د يفحر گهيبودن و د يشدم همه عاد داريكه ب صبح

 .يليموند چه برسه به س يانگشت هم رو پوستم م يبودم و جا ديسف ياديبود كه من ز نيا ميبدبخت. بود

 .كنم اما موفق نشدم شيكم مخف هيكردم  يكرم پودر مامانم سع با

 .شده بودم يلپ گل يدخترها هيشب شتريازش استفاده كنم كه ب اديمجبور شدم ز يد ولراهش رژ گونه بو تنها

و  دميمدرسه نپوش يمانتو گهيو برداشتم و د لميوسا عيسر. معلوم نبود يكبود يطور نينبود، ا يچاره ا يام خنده ام گرفت ول افهياز ق خودم

 .دميپوش رونيب يمانتو

 :خواستم برم، مامانم گفت يوقت

 جا؟ك -

 :گفتم

 .آموزشگاه -

 لباس؟ نيبا ا -

 :خودم انداختم و گفتم يبه سر تا پا ينگاه

 .رم يكنن كه با لباس مدرسه م يو من و مسخره م انيم رونيمگه چشه؟ همه با لباس ب -

 :گفت مامانم

 .خونه ايزود ب. يالوات يپ ينر روزيفقط دوباره مثل د! خب يليخ -

 .رونيندادم و رفتم ب يجواب

 يكتاب افتاد رو كيمن هم مجبور شدم بگم رفته بودم سر قفسه كتاب هام كه . كردن ينگاهم م يبيجور عج كيكالس تو آموزشگاه همه  سر

و بچه  مياز استادهامون بود كه آخر وقت باهاش كالس داشت يكياون روز تولد . بود يچيدونم چه قدر باور كردن اما خب بهتر از ه ينم. صورتم

هم مدام زنگ  الديبود و م دهيتولد برگزار شد اما نهار هنوز نرس. گرفته بودن و اون هم در عوض همه رو نهار مهمون كرده بود لدتوها براش 

 .زد كه من كجام يم

 .ديخالصه انقدر جواب ندادم تا نهار رس. چون كادو گرفته بودم با خودم گفتم بذار نهار و بخورم بعد برم! سيهم كه خس من

 .زنگ زدم الديو به م رونيا نهارم رفتم بهم ب بعد

 .شد سر كالس بودم ريد ديببخش. الو، سالم -

 .هستم يدكه روزنامه فروش نيمن دم هم ايب. كنم يسالم، خواهش م -

 .باشه، فعال -

 :رو به من گفت الديبعد م. ميشدم هر دو سالم كرد نيسوار ماش يوقت. قطع كردم و

 ؟يدستت؟ غذا گرفت هيچ نيا -

 :گفتم
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 .گرفتم و اومدم ،يتو منتظرم دميمن هم كه د. دانشگاه بود كه نهار مهمونمون كرده بود ياز بچه ها يكيآره تولد  -

 :و باال انداخت و گفت ابروش

 پسره؟ -

 :گفتم

 چطور مگه؟ . آره -

 :گفت

 .كنن يم ييها يپسرت چه ولخرج يها يهمكالس! چه جالب -

 :عقب كرد و گفت يهم با اخم اشاره به صندل بعد

 .برش دار. توئه يكادو نميا -

 .عقبه يصندل يجعبه كنارش رو كيرز با  يدسته گل بزرگ از گل ها كي دميكردم و د نگاه

 :گفتم

 .كارها نبود نيبه ا يازين -

 :گفت كه

 .يگرفت يكه تو كادو نم يدر صورت يآره، ول -

 :گفتم نيهم يرابندازه ب كهيخواد بهم ت يحس كردم م. كم بهم برخورد هي

 .يبود كه اون روز تو دربند حساب كرد يياون هم جبران پول غذا -

 :گفت تيعصبان با

 .انداختم يخودم و به زحمت نم ياگر زودتر گفته بود -

 :هم گفتم من

 .نشده، ببر پسش بده يحاال كه طور -

بودم كه  يمن اون قدر عصب يراه چند تا اس ام اس داد ول يتو. يخط يها يبه سمت تاكس دميو دو دميشدم و در و به هم كوب ادهيپ نياز ماش و

 .كدوم و باز نكردم چيه

 .زنگ خورد ميكه استادمون داده بود رو خوردم و رفتم بخوابم كه گوش يخونه، رفتم ناهار دميرس يوقت

وصل  نيهم يگه برا يم يچ نميگفتم بذار بب خواستم جواب بدم اما بعدش ياول نم. افتاده الديم يشماره  دميو نگاه كردم كه د ميگوش يرو

 :گفتم تيكردم و با عصبان

 بله؟ -

 .بذار حرف هام و بزنم بعد قطع كن. ها يتو رو خدا قطع نكن نيبب. شيسالم ستا -

 كرده؟ ريباز هم كارت گ ن؟يخوا يم يچ گهيد. دييبفرما-
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پسر بوده و برات ناهار  تيهمكالس يگفت يآخه؟ وقت يدون يم. شدم يانعصب هويمن دست خودم نبود كه  نيبگم؟ بب يچه جور ن،يبب! نه، نه-

من ... من. اصال فراموشش كن ن،يبب. ميكن يكارا م نيوقت ها از ا يبعد فكر كردم خب ما هم تو كالسمون بعض يشدم ول يجور كي دهيخر

 ؟يشه ببخش يم. گفتم يزيچ هيبودم و  ين فقط عصبم. نداشتم يبه خدا منظور بد. يكرد يبابا حداقل كادوت و باز م. خوام يمعذرت م

 م؟يواسه هم كادو بخر ديچرا با ميبه هم ندار يربط چيبعدش هم حق با شماست من و شما كه ه! رينخ -

 همون طور كه گفتم من از دوست دختر خوشم. فكر بد نكن. خوام كه باهات باشم يمن م نيبب ؟يدون يم يعنيخب . ميكن يم دايخب ربط پ -

هفته  هيخب؟ . نگو يچيفقط االن ه نيبب. شن يخانواده ها هم با هم آشنا م يجور نيا. يرسم يليخ يخواستگار اميخوام ب يمن م... من. ادينم

 خب؟. بگو يخواست يبعد هر جواب يفكر كن يوقت دار

بود  يهرچ يعادت بود ول هيهم  ديتن ساده، شادوست داش هيهم  ديعاشقم شد؟ شا يزود نيبه ا يعني. شد يتو شوك بودم و اصال باورم نم من

به خانواده ام  اديب يتالف يگفتم ممكن بود برا يرو دروغ گفته بودم بهش و اگر راستش و م زيمن همه چ. يخواستگار اديتونستم بذارم ب يمن نم

 :گفتم نيهم يو آبروم و ببره برا هبگ

 .به من زنگ نزن گهيمحترم د يآقا -

 .ممكن بود ريغ نيباشه و ا يرسم زيخواست همه چ ياون م. اقعا با تمام وجود دوست داشتم دوباره زنگ بزنهو يقطع كردم ول و

 .روز گذشته بود و اون زنگ نزده بود و من باز اصال حواسم به درس نبود چند

من خرجمون رفته بود باال و بابا  يكالس ها به خاطر پول. بشه يازم شاك يو نود صدم و باعث شده بود مامانم كل جدهيترم اولم شده بود ه معدل

وقت كالس گرفته  مهيبه صورت ن يرانتفاعيمدرسه غ كي يمامان هم تو. اومد خونه يم ريشب ها د نيهم يكرده بود و برا دايكار دوم پ كي

 .و فراموش كنم الديكردم م يم يمن هم داشتم سع. بود

 :زد يداشت داد م يكيبه كوچه مون  دهيآموزشگاه، نرسگشتم از  يداشتم بر م ياسفند بود كه وقت اواخر

 !شيستا -

 .الدهيم دميبرگشتم و د. از پشت شونه ام رو گرفت يكي دميد هويرفتم كه  يداشتم م اليخ ياسم عادت نداشتم واسه خودم ب نيهم كه به ا من

 :زد گفت يكه نفس نفس م يحال در

 .همه صدات كردم نيا ؟يكن يدختر تو چرا پشت سرت و نگاه نم -

 :گفتم

 كنه؟ يم يچه فكر نهيما رو با هم بب يكيره؟ االن  يآبروم م يگ ينم ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا -

 :گفت

 .سوار شو تو راه باهات حرف دارم ايب. فكر اونش و هم كردم -

 .به حرف زدنشروع كرد  عيسوار شدم و اونم حركت كرد و سر عيسر نه،يما رو نب يكه كس نيهم از ترس ا من

دوست داشتم  شهيمن هم. يپاك يليخ ،يخانم يليتو خ. من از تو خوشم اومده نيبب. ازدواج ندادم شنهاديپ يمن تا حاال به دختر شيستا نيبب -

 .و بهم بگو نيدارم؟ حداقل ا يآخه من چه مشكل. تو رو خدا حداقل راجع بهش فكر كن. تو رو داشته باشه طيام شرا ندهيزن آ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  م  . پرستو  –  اشتباهتقاص                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٥ 

 :فكركردم و بعد گفتم كم هي

 يمامانم هم تا درسم تموم نشه، خواستگار راه نم. فقط من دوست دارم درسم تموم بشه بعد به ازدواج فكر كنم يندار يتو مشكل الديم نيبب -

 .ينرفت يكه تو هم سرباز نيضمنا ا. ده

 :وسط حرفم و گفت ديپر

 ن؟يهم -

 :گفتم

 .آره -

 :گفت

 خوبه؟. يخواستگار اميكنم بذاره ب يم يبعد هم خودم مامانت و راض ،يرم سرباز يمن م. ولهكه باشه، قب ناستياگر هم -

با مامان بابام حرف بزنه پس تنها راه  اديجور كنم ب يا گهيد يبهونه  دميترس يم. آدرس خونه مون و هم داشت گهيد. خراب كرده بودم! يوا

 :ش گفتمبه نيهم يبرا. كردم يفعال قبول م ديبود با زيچ كي

 باشه؟. نفهمن يزيمن چ يمامان و بابا ،يسرباز يكه بر نيتا قبل از ا! شرط كيباشه فقط به  -

 :بعد گفت يساكت شد ول اول

 .يتو بخوا يباشه، هر چ -

 :گفتم

 .شده رميشه، من و برسون دم خونه كه د يحاال هم اگه م -

 :زد گفت يكه لبخند م يهم در حال اون

 .دميالبته گلش خشك شده بود كه دوباره خر. من، كه االن برات آوردمش شيپ يرو جا گذاشته بود نتيولنتا يكادو نيفقط شما هم ا. چشم -

 .عقبه يرو صندل گهيدسته گل د هيهمون كادو با  دميعقب و د برگشتم

 .بودمش دهيبا عجله سوار شده بودم كه ند انقدر

 :گفتم

 ...آخه -

 :وسط حرفم و گفت ديپر

 .شيريبگ ديبا. ميندار آخه ماخه -

 .چوندشونيشد پ يبودن و م كيبرادر و خواهرم هم كوچ. مامان و بابام سر كار بودن. ستيخونه مون ن ياومد كه كس ادمي

 :خواستم كادو رو باز كنم كه گفت. برداشتم يصندل يتشكر كردم و كادوم و از رو ازش

 .من هم به حرفش گوش دادم. تو خونه باز كن -

 .ام كرد و رفت ادهيدونست كوچه مون كدومه و سر همون كوچه پ يم گهيد دفعه نيا
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اول از . تو اتاقم و در و هم قفل كردم دميطرفم پر انيب رايو سم ليكه سه نيانداختم در رو باز كردم و قبل از ا ديسمت خونه و كل دميدو منم

 يقشنگ بود ول يليخ. كامل نقره بود شامل گردنبند، گوشواره و دستبند ست هي. كردم تو كمدم، بعد كادو رو باز كردم ميهمه دسته گل رو قا

 .شد ياز كجا آوردمش و برام دردسر درست م ديپرس يازش استفاده كنم چون اون وقت مامانم م ييتونستم جا ينم

 يواشكيخه رز از توش درآوردم و شا هيرو مشكوك كنه پس  هيو ممكنه بق ادهيز يليگل ها خ يبو دميكردم كه د يلباس هام و عوض م داشتم

 .خونه مون نگياش رو بردم و انداختم تو شوت هيبق

 .ميبخواب ميتونست يكدوم نم چيه ميزد يو تا حرف نم ميزد يگذشت و ما از اون به بعد هر شب با هم حرف م يروز از اون اتفاق م چند

 يمامانم از سرِ كارش بهم زنگ م يالبته هنوز هم گاه. حواسشون به من نبود اديمامان و بابام هم سرشون شلوغ شده بود و به خاطر كار ز گهيد

 ازدهيدختر كجا؟ بابام تا ساعت  نيتا سر كوچه هم حق نداشت بره كجا و ا يقبل كه حت ياون دختر زندان گهيد يكرد ول يزد و من و چك م

هم از  ليو سه رايوسط سم نيا. گرفت يم يتش رو هم كالس خصوصوق هيكار بود و مامانم هم اكثرا تا ظهر مدرسه كالس داشت و بق رشب س

 يم يكردن و هر ك يم يبا هم باز اي دنيخر يم يد يخودشون س يرفتن برا يكه مامانم خونه نبود م ييكردن و وقت ها يفرصت استفاده م

 .ديخر يم يتنبس يكياون  يباخت برا

 .وقت من و نفروشن هيتا  دميخر يم ينبراشون بست رونيرفتم ب يم الديكه با م يهم گاه من

طرز  ايكردن من و  شيحساس بود، مثل آرا ليمسا يرو بعض يول ستين يو با اعتقاد ياصال پسر مذهب دميبودم فهم الديمدت كه با م نيا يتو

 چياونا ه يكرد، ول يمكمك  يليبود كه به دوست هاش خ نيداد ا يمن و حرص م يلياز خصلت هاش كه خ گهيد يكيو  گرانيبرخوردم با د

 .كردن يبراش نم يكار

و به  ديكش يم الدياونا رو هم م يبود و اكثرا نقشه ها يهم رشته ا اريخصوصا كه با ساشا و مه. ذاشت يم هيدوستاش ما ياز جون برا ييجورا هي

 .داد يم لياستاداشون تحو

 يتو الديبه م ياوقات حت يخودم گاه يخوندن درس ها يدم و به جابودم كه درس و فراموش كرده بو الديمدت من انقدر سرگرم م نيا يتو

 .خورد يم الديبه درد م يليخ نيگرفته بودم و ا اديمكس  يد يخصوصا كه از بابام تر. كردم يكمك م ينقشه كش

اتاقم در و قفل كردم و زنگ زدم به تو  دميدو ليو سه رايگفتن به مامان و بابام و سم كيبعد از تبر ليسال تحو يلحظه . ديفرا رس ديع باالخره

 .الديم

 !مبارك دتيع. الو، سالم -

 .ميبگ كيرو به هم تبر ديع نيهفت س يخودمون سر سفره  يتو خونه  يبه زود... انشاا. تو هم مبارك ديع. سالم عشق خودم: الديم

 حاال كو تا اون موقع؟. يچه قدر هم هول! اوه -

 .زميشه عز يبشه، دروغ نم ريد: الديم

 من كو؟ يديحاال ع -

 خوبه؟. يخودت بخر ي قهيو به سل رونيب ميدنبالت كه با هم بر اميدونه هم م هيدم بهت و  ياالن م يديع هي! يديآهان و اما ع: الديم

 .اديو رد كن ب ميديع نيباشه حاال اول يول مينيهم و بب اديفكر نكنم بشه ز ديتو ع -
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 ! ـوسبــ... 3... 2... 1 ؟يحاضر: الديم

 .لحظه حس كردم دلم ضعف رفت كيكرد و من  يپشت تلفن بوسم م يبود كه حت يبار نياول نيا. گوشم يتو ديچيبوس كردنش پ يصدا و

 الو؟ ش؟يالو؟ ستا ؟يخوب ؟ييالو؟ كجا: الديم

 .الو، هستم بگو: من

  ؟يهست يكادوم راض نيو بگم؟ از اول يچ: الديم

 :گفتم نيهم يبرا ه،ييگه چه دختر پررو يودم گفتم االن مبا خ يول ،يليخواست بگم خ يم دلم

 ...بگم؟ آخه ما كه هنوز يدونم چ ينم -

 :و گفت ديحرفم پر نيب الديم

 تونم؟ ينم. تونم بكنم يم گهيبوس كه د كي يول ميدونم ما هنوز ازدواج نكرد يآره م -

 :گفتم

 .شكنم يدلت و نم دهيباشه حاال چون ع -

 :گفت يمانم بلند شد كه مما يلحظه صدا همون

 .مامان بزرگ يخونه  ميبر ميخوا يم. ستاره آماده شو -

 :گفت الديم. نشنوه الديتا م يگوش يگرفتم جلو عيو سر دستم

 الو؟ ش؟يالو؟ ستا -

 :برداشتم و گفتم يگوش يو از رو دستم

 .زنم يشب بهت زنگ م. يداشته باش يخوب التيتعط. من برم گهيخُب د. شه يقطع و وصل م ديالو ببخش -

 !فعال. دوستت دارم. زميباشه عز: الديم

 .يبا. من هم دوستت دارم: من

 .رم يجا جز خونه مامان بزرگم نم چياون سال به بهونه درس گفته بودم ه من

بود، تا  اديخونه اون ها با ما ز ياقوام كه بزرگتر بودن برن و اكثرا هم فاصله  يسر هي دنيمن به د يبود كه قرار بود مامان و بابا ديسوم ع قايدق

 .خورن و رفتن يشام م رونيبشه خودشون ب ريو گفت كه اگه د خچاليكه مامانم به من گفت شام برام گذاشته تو  يحد

 .الديزنگ زدم به م عيهم سر من

 .الديالو؟ سالم م -

 .دلم زيسالم عز -

 .دلم برات تنگ شده رون؟يب ميبا هم بر يايم. نرفتم باهاشونمنم حوصله نداشتم . يدنيد ديرفتن ع نايمامانم ا الديم: من

 . دم خونه تون اميم گهيساعت د ميحاضر باش تا ن. آره اتفاقا دل منم برات تنگ شده: الديم

 .يدوستت دارم، با. باشه: من
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 .يبا: الديم

بهم  يليبودم خ ديشال سبز هم سرم كردم كه چون سف هيو  دميتنگم پوش يبودم رو با شلوار ل دهيخر ديع يكه برا يسبز كمرنگ يمانتو عيسر

 .اومد يم

به صورت كج نقش بسته بود  يبودن و روشون خط سبز يپاشنه بلندم كه مشك يكفش ها. مقدار برق لب هم زدم هيو  دميكم خط چشم كش هي

 .اديب الديرو به پام كردم و منتظر شدم تا م

 :و گفت ميبعد زنگ زد به گوش قهيدق چند

 .اين سر كوچه ام بم -

 .نباشه و بعد سوار شدم يكم دور و برم و نگاه كردم تا كس هي. رونيخونه زدم ب از

 :رو به من گفت الديبعد م. هردومون شد يكه باعث خنده  ميهر دو همزمان سالم كرد عيسر

 حاال؟ ميخب؟ كجا بر -

 .خونه باشم ديمن قبل از نُه با يدونم ول ينم: من

 :ساعتش كرد و گفت به ينگاه الديم

 حاال كه ساعت پنجه، كو تا ساعت نُه؟! اوه -

 :فروشگاه نگه داشت و گفت كيدم  يبعد از مدت و

 .شو ادهيپ -

 .شده بودم الديچون قد من بلند بود، با وجود كفش پاشنه بلند هم قد م ميرفت يشدم و بغل هم راه م ادهيپ يوقت

 :نگاهم كرد و گفت الديم هوي

 .كنن من كوتوله ام يهمه فكر م. ره يمن م يآبرو يجور نيقدت بلند هست، ا يكاف يبه اندازه . كفش پاشنه بلند نپوش تو رو خدا -

 :نگاه پر از محبت بهش كردم و گفتم هي

 گه؟يد. چشم -

 .يسالمت: الديم

 :گرفت و بعد از سالم كردن به من گفت باهاش گرم يليبود، چون خ الديم ياز دوست ها يكيكه مغازه دارش  ميمغازه شد هيهم وارد  بعد

 .شماست اريمن در اخت يمغازه  -

 :هم رو به من گفت الديم و

 .انتخاب كن ،يدوست دار يخب هر چ -

 .دارم زيخودم همه چ. خوام ينم يزيمن كه چ يول: من

 .دومته كه قولش و داده بودم يديهمون ع نيا. زميدونم عز يم: الديم

 ...آخه يول: من
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 .جا نيا اياصال ب. نكن تياذ شيستا :الديم

 :رو برداشت و رو به من گفت يكيمغازه و  يرفت سمت شال ها و

 اد؟يازش خوشت م نيبب. يشال ها براش بخرم حاال كه تو قراره زنم بش نيزن گرفتم از ا يدوست داشتم وقت شهيهم -

 .شده بود دهيكش ييبايز يح هاطر ييطال يبا رگه ها نشييبود كه پا يشال مشك هي. شال نگاه كردم به

 :لبخند نگاهش كردم و گفتم با

 . خوبه نيحرف نداره، هم -

 :و رو به من گفت سهيك يهم شال و برداشت و داد به دوستش تا بذاره تو الديم

 گه؟يد -

 .بسه نيهم يكنم اگه من و دوست دار يخواهش م الديم: من

 .كه ميانجام نداد يخاص ديهنوز خر. شاله كيو كه من انتخاب كردم و تازه فقط  نيا: الديم

 .الديخواهش كردم م: من

 .باشه: الديم

 .به زور پول و بهش داد الديباالخره م يكرد ول ياول دوستش تعارف م. رفت سمت دوستش تا حساب كنه و

 بود يعروسك فروش ييرو به رو يمغازه  رون،يب ميمغازه كه اومد از

 .شدم دهيمن ناخودآگاه به سمتش كش و

 .كنار هم بودن اون قلب كامل بود يقلب دستشون بود و وقت كهيت هيدو تا خرگوش بودن كه هر كدوم  نيتريو يتو

 :كه پشت سرم بود گفت الديموقع م همون

 .چه قشنگن -

 :گفتم

 ؟يگ يخرگوش ها رو م -

 ؟يكرد يمگه همونا رو نگاه نم. آره: الديم

 .نازن يليچرا، خ: من

 :دنبالش رفتم تو مغازه و گفتم. خواد بره بخره يكه م دميفهم. مغازه يرفت تو الديلحظه م همون

 .اينخر الديم -

 :كرد، گفت يكه اصال بهم نگاه نم يحال در

 .اميمن االن م رونيتو برو ب. باشه -

 ...اما: گفتم

 :وسط حرفم و گفت ديپر
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 .اميمن هم االن م. باش رونيب. كه گفتم نيهم -

 .است دهيفا يدونستم بحث كردن باهاش ب يچون م رونيمنم رفتم ب و

 :و گفت شميبعد با دو تا بسته اومد پ قهيدق چند

. تو اتاقمون ميذار يهر دوشون و با هم كنار هم م ميهر موقع ازدواج كرد. مال تو شيكيمال من،  شيكيخرگوش ها  نيفعال از ا شيستا -

 خوبه؟

 :خنده گفتم با

 .و من خبر نداشتم يبود كيرمانت يليتو هم خ. خوبه يليآره، خ -

 ؟يديكجاش و د: الديم

 :دست من و گرفت و گفت و

 ميخور ياالن شام م يزود بر ديچون تو با ياالن ساعت هفته ول -

 .زود برسونمت كه

 .بود يدونه تو دلم چه آشوب يخدا م يكردم ول دييمن با سر حرفش و تا و

 زيكه همه چ نيو ازدواج بود، از ا ندهيكرد و همش در فكر آ يقدر صادقانه بهم محبت م نيا داليكه م نياومد به خاطر ا يخودم بدم م از

. مردم يخواست همون جا م يدلم م... من يكرد ول يخرج م يطور نيكه برام ا نيگفتم، از ا يمن بهش دروغ م يگفت ول يو بهم م شيزندگ

 دميزجر نكشه اما بعد د نياز ا شتريرابطه رو به هم بزنم تا ب نيبهونه ا كيشده به  يرتو دلم گفتم بهتره هر جو. خورد يحالم از خودم به هم م

 . خواستم اون و به دام بندازم اما حاال خودم بدتر از اون به دام افتاده بودم يمن م. ازش دل بكنم اديخودم هم بهش وابسته شدم و دلم نم

 .داخل ميو رفت ميو پارك كرد نيماش يعتيتو شر. رستوران سندباد ميشام رفت يبرا

 :رو به من گفت الديم

 ؟يخور يم يخب چ -

 .خورم يمنم م يكه تو بخور يهر چ: من

 .اميمن هم االن م ن،يباشه، پس تو بش: الديم

 :اومد نشست رو به روم و گفت قهيبعد از چند دق. با عذاب وجدانم بودم ريرفت سفارش بده و من همچنان درگ و

 .ميريغذا رو بگ ميشماره مون و بخونن و بر ميصبر كن ديبا. جا نياچه شلوغه ! اوه -

 .و به خاطر سپردم متشيسفارش داده با دو تا نوشابه و ق تزايپ هيهمبرگر و  هي دميغذا رو از دستش گرفتم و د شيف

 :و رو هوا از دستم زد و گفت شيف الديلحظه م همون

 ؟يگرد يم يدنبال چ -

 ؟يسفارش داد يچ نميخواستم بب يم. يچيه: من

 .يهمبرگر سفارش دادم كه هر دو تاش رو بچش كيو  تزايپ كي يخور يچون تو غذا كم م: الديم
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 .ممنون: من

 .زيم يرفت غذاهارو آورد و گذاشت رو الديهمون لحظه شماره مون و خوندن و م و

 ييكردم جا يفقط دعا دعا م. ميو شروع كرد به نگاه كردن تو گوشو برداشت  لميموبا الديم هويكه غذا بخورم كه  زيو گذاشتم رو م لميموبا منم

 :رو گرفت طرفم و گفت يگوش هويخدا رو شكر اصال تو اس ام اس هام نرفته بود، چون  ياسمم و نگفته باشه ول يتو اس ام اس هام كس

 ؟يفرست يو برام م تيعكس تو گوش نيا شيستا -

 .نهيعكس سر سفره هفت س دميگه كه د يكدوم عكس رو م نميو گرفتم كه بب ميگوش

 .كنم يبرات بلوتوث م نيماش يتو ميرفت يباشه، وقت: گفتم

عكس رو  نيبود حاال ا دهيند يتار موهام رو كس كيكردم من كه قبال  يبه خوردن غذا و من دوباره داشتم فكر م ميهر دو دوباره شروع كرد و

تاپ  كيعكس  يتو. مورد دار بود يليعكسم خ يحرف ها نبود ول نياهل ا الديم! نه يو؟ ولوقت پخش نكنه عكسم  هي الد؟يخوام بدم به م يم

. و گذاشتم كنار دميو بوس نيكال د گهيو گفتم، هر چه بادا باد من كه د اياخرش دل و زدم به در. بودم ختهيبودم و موهام و دورم ر دهيپوش يآب

 !روش نميا

 :ديپرس الدياز غذا م بعد

 بود؟غذاش خوب  -

 .خوشمزه تر از همبرگرش بود تزاشيپ يآره ول: من

 م؟يخب بر. نوش جونت: الديم

 .ميبر: من

و داشتم  نشيبذارم تو ماش يواشكيكه داده بود و  يكردم كه خوبه نصف اون پول يفكر م نيبه ا نيتو ماش. ميشد نيسوار ماش ميهر دو رفت و

 :گفت الديم هويكه  كه پول رو بشمرم فميبردم تو ك يدستم و م يواشكي

 ؟يغذا رو ازم گرفت شيف نيواسه هم -

 ؟يچ: من

 .ينيب يرنگ من و نم گهيد يكار رو بكن نيباشه اگر ا ادتي يول يكار كن يچ يخواست يدونم م يم. ستميدختر كوچولو خر كه ن: الديم

 كار؟ يچ: من

 افتاد؟. گم يدفعه است كه دارم م نيصدم نيا. ل حساب كنهدختر پو اديمن خوشم نم نيبب. رنگم يمن خودم قوط. دختر يخودت: الديم

 ...خواستم يكه م يدون يحاال از كجا م: من

 :وسط حرفم و گفت ديپر

 .يپولش و حساب كن يخواست يتو چشم هام نگاه كن و بگو نم -

 .نگفتم يچيه گهيو د نييو انداختم پا سرم

 :و گفت ديخند الديم و
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 درست گفتم؟ يديد -

 .رو روشن كرد نشيط ماشهم ضب بعد

 .يمون يآروم آروم تو گوشم بگو كه م «

 .يمون يم ادميشب، هر روز هر لحظه به  هر

 رم،يم يذره از عشقت من دارم م ذره

 رميدست هات و بگ يتو فكرم چه جور من

 دستات تو دست هامه نگاهتم تو نگامه حاال

 »چرا من رو هوام؟ ه؟يچه حال ه؟يچه حس نيا

 :دستم و گرفت و گفت الديبشم كه م ادهيخواستم پ. سر كوچه مون ميدياعت باالخره رسس مياز ن بعد

 ش؟يستا -

 :گفتم. شدم ييجور كي

 بله؟ -

 ؟يكن يعكست و بلوتوث نم:  گفت

 .حواسم نبود ديببخش. چرا: گفتم

 .ميكرد يبراش بلوتوث كردم و خداحافظ عيسر و

كه مامانم برام گذاشته بود رو بردم و  ييكم از غذا هياتاقم لباس هام و عوض كردم و  يفتم تور عيسر. بود مياومدم خونه ساعت هشت و ن يوقت

 .كرد يام م وونهيداشت د الديفكر م. شد يبعد هم خواستم برم سر درسم اما نم. كه نشون بدم مثال شام خوردم نگيتو شوت ختمير

زنم  يآخرش گفتم م. كرد يگفتم عذاب وجدان ولم نم ياگر راستش و نم. هد ينشون م يدونستم چه عكس العمل يگفتم نم يراستش و م اگر

 . و سرم و با درس هام گرم كردم ياليخ يبه ب

هر . شمال هم نرفت و تهران موند نايبه خاطر من با مامانش ا الديم يحت. ميديد يرو م گهيهم د الديمن و م ديع اميتو ا ون،يدو روز در م بايتقر

 :گفتم چه قدر هم من بهش

 .رم ينترس من درنم ،يكم آب و هوا عوض كن هيبرو تا  -

 :نكرد و بعد هم گفت گوش

 .همش ادا و اصوله اما حاال خودم دچار همون اداها شدم نايگفتم، ا يكردم و م يعاشق رو مسخره م يخودم آدم ها يروز هي -

 الديبه م يزيچ يول... حاال خودم يكردم ول يشدن من مسخره شون م ياومد تو مدرسه هر وقت بچه ها عاشق م ادمي. هم حس اون و داشتم من

 .نگفتم

بابا كه شامل عمو و عمه با خانواده هاشون و مامان بزرگ و بابا بزرگم  يبدر قرار بود ما با خانواده  زدهيس يشد و برا يداشت تموم م ديع اميا

 .اديم ييخودش تنها يگفت، مامان و باباش شمال هستن هنوز ول د،يفهمو  نيا الديم يوقت. خونه مون كينزد يپارك جنگل ميشدن بر يم
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 دميترس يكه م نيكنه و بدتر ا ياز دور من و نگاه م الديدونستم م يچون م ديهول بودم شا يلياون روز من خ. ديبدر فرار رس زدهيس باالخره

چون عموش اومده خونه شون تا اون و با خودش ببره  اديتونه ب ينم اس ام اس زد الديكه م ميبود يراه پارك جنگل يتو. اسمم رو صدا كنه يكس

به پارك  دنيبه محض رس. خوشحال شدم يمن هم از خدا خواسته كل. كرد يهم ازم عذر خواه يخونه نمونه و كل يبدر تنها تو زدهيكه مثال س

بعد از ناهار بزرگترها شروع كردن به . مينهار خورد عيسرمنقل اون ها رو درست كردن و  يرو ونيو آقا دنيكش خيخانم ها جوجه ها رو به س

 .ميكن يباز نتونيو بدم باليو وال ميكن دايپ بيبدون ش يجا كي ميبر ميگرفت ميو دو تا دختر عموم و دو تا پسر عمه ام تصم منحرف زدن و 

 يجا نيته ا يول ميكرد دايخلوت و تخت و دنج پ يجا هي م،يرفت نييكم كه از تپه پا هي. نييبه سمت پا ميو راه افتاد ميخانواده ها خبر داد به

دعوا  هپسرا ك ميبار تو ت هيدخترا بودم،  ميبار تو ت هيكردن و من  يباز باليبه وال ميما هم شروع كرد. شد يختم م يبيسراش كيتخت دوباره به 

 كيبلند بود و من عقب عقب رفتم كه توپ و بزنم  يليخر خپاس آ يتوپ هم از دستم در بره ول كينذاشته بودم  يآخر باز يتا لحظه . نشه

 .و داد دخترا همه رو كشوند اون جا غيج يهمون لحظه صدا. و قل خوردم تا نصفه راه يبيدفعه پرت شدم تو سراش

كه حس كردم  ستادميا كه پسرا بهم نخندن با اعتماد به نفس كامل بلند شدم و نيا يكرده بودم و برا ريجا گ كي يبيرو شكر وسط سراش خدا

 .كنه يصورتم داره حركت م يآب گرم رو هيكشه و  يم ريپام داره ت

 اديفاصله ز يندادم و دستم و دراز كردم كه من و بكشن باال ول تياهم اديباز هم ز يول اديصورتم داره خون م دميبه صورتم و د دميكش دست

و  نكه بچه ها رفتن به خانواده ها خبر دادن و عموم و بابام م نيتا ا. خودم و بكشم باال تونستم يكرد و نم يمن هم كه درد م يپا. شد يبود و نم

 .باال دنيكش

 .ديچك يكه پاره شده بود و ازش خون م ميباال تازه چشمم افتاد به شلوار ل دميرس يوقت

 يهمه شون م دنيكه اون جا نشسته بودن من و د ييه هاخانواد يپارك شده بود، بغل كرد و وقت نيكه ماش ييجا يپارك جنگل يمن و تا باال بابام

 .مارستانيرسوند ب نيخواستن زنگ بزنن اورژانس كه بابام نذاشت و خودش من و با ماش

كردم  يفكر م يكردن كه گاه يچنان با ترس نگاهم م هيبق ينبود ول مارستانيبه ب يازيكردم و به نظرم ن يحس نم يادياون لحظه درد ز واقعا

 . استيقضا نيمرده ام و روحمه كه ناظر ا نكنه

راستم رو هم گچ گرفتن و  يپا. صورتم يجاش بمونه رو دميترس يم. بزنن هينذاشتم صورتم و بخ يخورد ول هيچپم پنج تا بخ يپا مارستانيب تو

 .ودم كه احساس درد نداشتماون موقع داغ ب دميتونم برم خونه و من تازه دردم شروع شد و فهم يقرص گفتن كه م يبعد از دادن كل

من  زدهيس يداد و معتقد بود كه نحس يم وهيمامانم هم مدام بهم آب م. بدرِ همه به هم خورده بود و برگشته بودن خونه زدهياز اون اتفاق، س بعد

 .و گرفته

 گهيد يكشوندم به در و قفلش كردم ول به زور خودم و. رو جواب بدم يتونستم برم در اتاقم و قفل كنم و گوش يمن نم يزنگ زد ول الديم شب

 :همون جا جواب دادم نيهم يبرا. نتونستم برگردم تو تختم

 بله؟ -

 .دلم زيسالم عز -

 ؟يخوب. سالم -
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 ؟يمن خوبم، تو خوب -

 .شدم يكم زخم هيآره، فقط  -

 ؟يواسه چ ؟يزخم -

 !نيهم. شدن يكم پام و صورتم زخم هيحاال هم . خوردم زيل باليتو وال. بادمجون بم آفت نداره! نترس بابا -

 :بلند گفت يبا صدا الديم

 شده؟ يكمه؟ صورتت چ نيمگه هم ن؟يهم -

 .شه يخوب م يزود. كهيخراش كوچ هي ،يچيه: من

 :مامانم اومد كه گفت يصدا هوي

 .تو اتاق ارميسر سفره شام و برات ب يايب يتون يستاره اگه نم -

 :كه نشنوه و بعد گفتم يدستم و گرفتم دم گوش عيسر دوباره

 .من برم شام بخورم. راحت التيخ الد،يخوبم م -

 :اومد بگه برو بخور كه دوباره مامانم اومد پشت در و گفت الديم

 ؟يپاش يتون يشام؟ م زيببرمت سر م اميب يخوا يم ؟يخوب -

 :بشنوه قطع كردم و گفتم الديكه م نيمن از ترس ا و

 .مامان اميخودم م -

 ؟يا در و قفل كردچر: مامانم

 .اميتا من ب ديشما شامتون و شروع كن. امياالن م. كردم يداشتم لباسم و عوض م -

 ؟يخوا يكمك نم: مامانم

 .نه، ممنون -

 :با ترس گفت الديم. زد و من جواب دادم يداشت زنگ م الديهمون لحظه م در

 .بگوراستش و  الديمرگ م ؟يشده؟ چرا قطع كرد يچ. راستش و بگو شيستا -

 .پام هم تو گچه هيخورده و  هيپام بخ هي يچيه. گم يباشه م وونه؟يد يخور يقسم م يا؟ واسه چ -

 :داد زد الديم

 ؟يندار يكار. اون جا اميمن االن م شيستا ست؟ين يزيچ يگ يپات هم تو گچه بعد م يكيخورده و اون  هيپات بخ هيتو  ؟يچــ -

 .گم خوبم يبابا دارم بهت م. گهيگم د يكه بهت نم يكن يكارها رو م نيمه نياون جا؟ بب اميو م يچ يچ! نــه -

پارك  ومدميمنه كه ن رياصال همش تقص. شيشده بهم بگو من طاقتش و دارم ستا يهر چ. شيستا يگ يدروغ م يتو دار. كنم يمن باور نم: الديم

 .نمتيبب ديمن االن با. يجنگل

 .كنن هيبود كه گر دياز پسرها بع يكنه ول هيخواد گر يم مبغض داشت و حس كرد ييجورا كيصداش  گهيد
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 :گفتم

 .رونيب اميتونم ب يپاهام هم كه نم نيموقع شب با ا نيمن خونه ام، ا ؟يايب يخوا يآخه كجا م -

 .و برم نمتيبب قهيدق هيدم پنجره  ايزنم ب يفقط زنگ م. رونيب ايباشه، ن: الديم

 ؟يچ ننيها بب هيآخه اگه همسا -

 .كن شيكار هيكنم  يخواهش م! شيتو رو خدا ستا: داليم

 .كن يرانندگ واشي. مواظب باش يباشه، ول -

 . باشه، خداحافظ: الديم

 :زنگ زد، جواب دادم. دم خونه ديرس قهياز چند دق بعد

 الو؟ -

 .ستادميخونه تون ا يمن رو به رو نمتيبب ايب. الو؟ سالم -

 .يديچه زود رس -

 با خودت؟ يچه كار كرد نميه ببدم پنجر ايب: الديم

 .باشه -

 .رفتم پرده پنجره رو زدم كنار و پنجره رو باز كردم و براش دست تكون دادم و

 :هم برام دست تكون داد و بعد گفت اون

 .نميتونم صورتت و بب يكه نم يكيتار نيآخه تو ا. نمتيشد بب يكاش م -

 :گفتم

 ؟ينيچراغ قوه بندازم خوب بب يخوا يم -

 :و گفت ديخند

 .حاال هم برو استراحت كن و مواظب خودت باش. خواد ينه، نم -

و  ميديد يرو م گهياومد دم خونه و از پشت پنجره هم د يشد م يدلش تنگ م الديوقت ها كه م يمن پام تو گچ بود و بعض بهشتياواخر ارد تا

 .رفت يم

 يبعض الديم يمن به هوا يآموزشگاه هم تق و لق شده بودن ول يكالس ها هگيد. بود كه گچ پام و باز كردن بهشتيو سوم ارد ستيب بايتقر

 .رفتم يهاشون و م

 .خاص يجا كيخواد من و اون روز ببره  يهفته قبل بهم گفته بود كه م هياز  الديخرداد تولد من بود و م دهم

برنامه مون رو صبح  نيهم يبرا. گشتم خونه يل از شب برمقب ديبا رن،يخونه هم مامان و بابام برام جشن بگ يچون احتمالش بود كه تو البته

 .ميگذاشته بود

 :دهم خرداد ساعت پنج صبح اس ام اس زد صبح
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 يگفتم؟ اله كيهستم كه بهت تولدت رو تبر ينفر نيمن اول يديد. يشمع ها رو فوت كن تا صد سال زنده باش ايب. تولد، تولد، تولدت مبارك «

 ».شدم يمن بدبخت م ياومد ينم ايقربونت بشم كه اگر به دن

 :جواب دادم بهش

 » .توئه يامروز روز بدبخت چارهيب ام؟يب ايحاال كو تا من به دن! بخواب بابا ريبگ «

 :داد جواب

 .كنم يم ياومدنت لحظه شمار ايو تا ساعت به دن مهيروز خوشبخت! يغلط كرد «

 .به اس ام اسش بدم خوابم برد يكه جواب نيكار؟ و بدون ا يخوام چ يتولد م! ابابخواب ب ريبگ. است وونهيپسره هم د نيدل خودم گفتم ا تو

با  دميكه روش پر از پولك بود پوش يحلقه ا نيآست يلباس صورت هي. كردم شيكم آرا هيدوش گرفتم و  كيشدم رفتم  داريكه از خواب ب صبح

كه وقت برگشتن كه مامانم خونه است با شالم عوض  فميمقنعه گذاشتم تو ك هيرو هم سرم كردم و  يو شال صورت يو شلوار ل يصورت يمانتو هي

 .كنم

 .ادكلن خوشبو هم زدم و راه افتادم به سمت در خونه هي

خدا رو شكر مراقب من  گهيد يمدرسه شون امتحان داشتن و مامان من مراقب بود ول يچون بچه ها. رو شكر مامانم اون روز سرِ كار بود خدا

 .نبود

من هم . من ذوق كرد و اومد طرفم و دست داد دنيبا د. نشيداده بود به ماش هيرو پارك كرده بود و تك نشيدو تا كوچه باالتر از خونه ماش داليم

 :گفت. باهاش دست دادم

 .تولدت مبارك خوشگل خانم -

 :و لوس كردم و گفتم خودم

 .يسيم -

 :گفت الديو م نيماش يتو ميهردو سوار شد بعد

 .كنم يبه موقعش بوست م. نهيبب يكس دمياون جا محله تون بود ترس. يدر بر يتون ين مفكر نك -

 .دوست داشتم واقعا بوسم كنه يليآخه خ. كردم يداشتم ذوق م يكل ينگفتم ول يچيه دم،يكه مثال خجالت كش نيمن هم به عنوان ا. ديخند و

 :و گفت الديكه عموش زنگ زد به م ميراه بود يتو

كه داشت از  يكال هر چ الديم. شه يم ليتعط مهيچون ب اديكنه و زود هم ب مهيو ب نشيخواد ماش يچون م اره،يو ب نشيدارك ماشاز م يكي -

كرد و سنگ  يهمه كار م الديخوب بود و عموش هم چون زن و بچه نداشت واسه م يليوضع خودشون بد نبود اما وضع عموش خ. عموش داشت

رو قطع كرد،  يگوش يوقت. دونست يعموش م ونيخودش و مد الديم نيهم يبرا. هواش و داشت يز لحاظ مالجوره ا همهذاشت و  يتموم م

 :گفت

 م؟يبه برنامه مون برس ميبردارم بعد بر يزيچ هيخونه من  ميلحظه بر هياشكال نداره . ديببخش -

 :گفتم
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 .تازه ساعت ده صبحه. كه ستين يباشه، عجله ا -

 :و پارك كرد و گفت نيفاصله از خونه ماشبا . دم خونه شون ميرفت

 .اميزود م -

 .رفت تو خونه و

و برداشتم درها رو قفل  نيماش چييدلم شور زد و سو. نبود يازش خبر يساعت گذشته بود ول ميحدودا ن. ومدين يمنتظرش شدم ول قهيدق چند

 . كردم و رفتم دم خونه شون

 يكس دميترس يم. در واحد باال بسته بود يپس رفتم باال ول. دونستم خونه شون طبقه چهاره يم. درو باز گذاشته بو نييهول بود كه در پا انقدر

 .داد يگرفتم، آنتن نم يو م شيهم گوش يهر چ. نه ايدودل بودم زنگ بزنم  نيخونه باشه واسه هم

 :ا تعجب گفتدر و باز كرد و ب الديم. گم اشتباه زنگ زدم پس زنگ خونه شون و زدم يگفتم فوقش م آخرش

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا -

 :گفتم

 .اومدم دنبالت يكرد ريخب د -

 :گفت

 .كنم ينم داشيپ نيهم ياست، برا ختهيكم اتاقم به هم ر هي. امياالن م -

 رونيب يچشمتو خونه و در رو بست و از  ديهول شد، دستم و گرفت و كش الديم. چهارم يگفت، طبقه  يآسانسور اومد كه م يلحظه صدا همون

 :گفت هوي. نگاه كرد

 !مامانمه. ميبدبخت شد يوا -

 :به من گفت عيبه سمت من برگشت و سر و

 .شو ميبدو برو تو اتاق من قا -

 :گفت يمامانش اومد كه م يمن هم رفتم تو اتاقش و همون لحظه صدا. من و برد تو اتاقش و

 ؟يخونه ا الديم -

 :سمت مامانش و گفت ديزود دو الديم

 .كنم ينم داشياست پ ختهياتاقم به هم ر يول مهيب يرو ببرم برا نيآره، اومدم مدارك ماش -

 :گفت مامانش

 .كنم يم داشيبرات پ اميخب االن من م -

 :هم هول شد و گفت الديم

 رون؟يب دير يباز هم م اي ديمون يفقط شما امروز خونه م. كنم يم داشيخودم پ! نه، نه -

 :گفت مامانش
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 .رم ينم ييامروز جا گهينه د -

 :گفت الديم

 .درست كن مهيشما برام ناهار ق. كردم مامان مهيفقط من هوس ق -

 :گفت مامانش

 .يخور يم رونيامروز نهار ب يوا؟ تو كه گفت -

 .نه كنسل شد ؟يگ ياون و م! هان؟ آهان: الديم

 :گفت مامانش

 .كنم يرم درست م ياالن م. باشه -

 :و گفت دينفس كش كيو از پشت قفل كرد و اومد تو اتاق در  الديم و

 .گذشت ريبه خ! يوا -

 :مردم، گفتم يكه تا اون لحظه تو شوك بودم و داشتم از ترس م من

 الد؟يم ميكار كن يحاال چ -

 :الديم

 .يجا بمون نيشه كه تا شب ا ينم. كنم باالخره يم يفكر هيصبر كن . دونم ينم -

 :گفتم

 ؟يچ رونياگه نشه برم ب -

 :كرد و گفت يبامزه ا يخنده  كي الديم

 .يمون يخودم م شيپ! اصال بهتر -

 يمن نم تياون موقع يتو. چون همون لحظه مامانش پشت در بود. بگم يزيلبش و گذاشت رو لبم كه نتونم چ الديصدام و ببرم باال كه م اومدم

 نيداد و جالب تر از اون ا يبهم دست م يكم كم حس خوب يم ولنداشت يحس چياولش ه. كنم هيگر ايلذت ببرم، بترسم، بخندم  ديدونستم با

 .اومد يلبش رو لب من بود صداش در نم الديكرد و چون م ياز پشت در صداش م الديم مانبود كه ما

ه لبم و نش دهيبوسش شن يكه صدا يآروم جور يليخ هينذاشت و بعد از چند ثان الديخنده ام گرفت و خواستم سرم و بكشم عقب كه م آخرش

 :بوس كرد و گفت

 جانم مامان جان؟ -

 :گفت مامانش

 .كنم يدو ساعته دارم صدات م ؟يتو اون تو مرد -

 يمن و صدا م يگردم، اومد ياالن كه من سرم شلوغه و دارم دنبال مدارك م. يآورد ريخب شما هم وقت گ. نه هدفون تو گوشم بود: الديم

 ؟يكن
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 .بذار واسه فردا. ياريخواد مدارك و ب ينم گهيشده د ريعموت زنگ زد و گفت د -

 .ساعت دوازده بود و عموش حق داشت م،يدو به ساعت نگاه كرد هر

 .باشه: الديم

 .خواستن امروز ما رو خراب كنن يفقط م: بعد رو به من گفت و

 :من شروع كردم به مرتب كردن اتاقش و گفتم بعد

 .يتو چه قدر شلخته ا الديم -

 :گفت

 .شم يدرست م رميگ يره، زن ماشكال ندا -

 .و دوباره مامانش صداش كرد كه بره نهار بخوره ميكرد دايكم اتاقش مرتب شد، مدارك رو هم پ هي يوقت

 .غذا برگشت تو اتاقش و دوباره در و قفل كرد ينيس هيو با  رونيهم رفت ب الديم

 جا؟ نيا ياومد يچ يبرا: گفتم

 : گفت

 .ميبخور ايخورم ب ياتاق غذام و م به مامانم گفتم كار دارم تو -

 .بودم ستادهيسر جام ا نيهم يخوردم برا يرو نم يكس يمن اصال دهن. قاشق و چنگال بود كيكردم  نگاه

 :گفت د،يكه از نگاهم انگار منظورم و فهم الديم

 .خورم ياول تو بخور، بعد من م -

 :گفتم

 اد؟يبدت نم يتو از قاشق دهن يعني -

 . هم دوست دارم يليخ ياگر تو با اون قاشق خورده باش. يهركس ينه دهن يچرا ول: الديم

تعارف نكردم و شروع كردم به  نياز ا شتريب گهيد جهيدر نت. رفت يظهر بود و من هم چون زود صبحانه خورده بودم دلم ضعف م كي ساعت

 هي. اومد يهم من گشنه ام بود و به نظرم خوشمزه م ديشا. بود يخوشمزه ا ي مهيق يليخ. دست پخت مامانش حرف نداشت شييخدا. خوردن

 :كرد گفت يكه نگاهم م يدر حال الديم. دميو از خوردن دست كش دمش ريكم كه خوردم س

 ؟يخور ينم گهيچرا د -

 :گفتم

 .ادينوبت توئه البته اگه بدت نم گهيد ايب. بخورم شتريتونم ب يكه نم يدون يم -

 :و گفت ديخند

 .اديمهم خوشم  يليخ -

 :گفت بعد
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 ...يو هم رزرو كرده بودم ول زيم ميقشنگ نهار بخور يجا كيقرار بود ببرمت . تو رو خدا ببخش روز تولدت و خراب كردم -

 :گفتم

 .بگذره ريبه خ دوارميفقط ام. شه يروز برامون خاطره م نياشكال نداره، عوضش ا -

اتاق  يو دوباره اومد تو رونيغذا رو برد ب ينيكه غذاش تموم شد س قهيد از چند دقبع. نگفت و شروع كرد به خوردن غذاش يزيچ گهيهم د اون

 :و گفت

بعد هم . بندم چون از تو اتاقش دم در معلومه يرم تو اتاقش، در و هم م يحرف زدن م يمن به هوا. خوابه يمامان من بعد از ناهار م ش؟يستا -

 باشه؟. اديازش در ن ييد كه صداببن يفقط در و جور. رونياز خونه برو ب عيتو سر

 :رو هم داد دستم و گفت نيماش چييسو. كردم دييهم با سر تا من

 .اميبعد هم من م قهيچند دق. شو نيسوار ماش عيسر رونيب ياز خونه كه رفت -

در و آروم . رونياز اتاق ب دمير پربنده و به محض بسته شدن د يدر اتاق مامانش و م يكردم كه ك يدر نگاه م يمنم از ال. رونيرفت از اتاق ب و

 .نييخودم و رسوندم پا يچه جور دميو آروم در و بستم و نفهم رونيباز كردم و اومدم ب

 :شد و حركت كرد و رو به من گفت نيو سوار ماش نييهم اومد پا الديم قهياز چند دق بعد

 .ميكه حداقل اون و اجرا كن مير يم. هم داشتم گهيدمراسم  كياز نهار  ريمن غ يول ديخب؟ نهار و كه مامانم زحمتش و كش -

خودم  شيپ. هم از ظهر نياون از صبح، ا. ترس برم داشت. رونيب مير ياز شهر م ميدار دميكم كه گذشت د هي. كرد شتريو ب نيسرعت ماش و

خورد  يبود كه پله م واريد كيجلومون  م،يديرس يوقت. خواد بره كن و آروم شدم يم دميبعد فهم. بگذرون ريخودت امروز و به خ ايگفتم، خدا

شد تو  يباورم نم. تو تنم ديچيسوز سرما پ هويشدن  ادهيبه محض پ. رستوران بود كه تخت زده بودن هيشب ييجا هيو طبقه باال  االرفت ب يم

 :گفت الديهمون لحظه م. خرداد هوا سرد باشه

 .باال ميبر ايبزود . است گهيد يكم خنك تر از جاها هيجا هوا  نيا -

 . شده بود كيكوچ زيقشنگ بود، انگار همه چ يليشهر خ دنياز اون باال د. باال ميبا هم رفت و

 :و گفت زيم كيسمت  ديدستم و گرفت و كش الديكردم كه م ياز اون باال شهر و نگاه م داشتم

 .ينيشهر و بب يتون يبعدا هم م! نيبش -

ذوق  كيك دنيو من با د زيشده بود رو آورد و گذاشت رو م نييتز يكه روش با توت فرنگ يصورت كيك كينشستم، بالفاصله گارسون  يوقت

 .زده شدم

 :گفتم الديمن رو به م يجعبه صورت دنيبود با د يجعبه هم به رنگ صورت. زيم يجعبه بزرگ گذاشت رو هي الديهم م بعد

 ؟يسفارش داد يرو صورت يبزنم كه همه چ يخوام ست صورت يمن م يدونست يتو از كجا م -

 :گفت

 .مينيما ا! گهيد گهيد -

 :هم گفت بعد
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 .رو فوت كن بعد هم كادوت و باز كن كتيك ياول شمع ها -

 :شمع ها رو فوت كنم كه گفت خواستم

 .آرزو بكن بعد فوت كن هياول ! نه -

 :هم با خنده گفت بعد

 .به هم باشه دنمونيخواهشا دعات زودتر رس -

دادم؟ در  يو م الديم يجواب محبت ها ديبا يكردم؟ چه جور يم ييچه دعا ديواقعا من با. ره اون عذاب وجدان اومد سراغمدوبا يول دميخند

هم دست زد و شروع كرد  الديپام بذاره و شمع ها رو فوت كردم و م يكه به نفع هردومون هست رو جلو يتو دلم دعا كردم خدا هر راه جهينت

 .خوندن ولدبه شعر ت

و چه  ميهست يخوشبخت يكردن ما چه آدم ها يفكر م ديشا. كردن يشدن انگار با حسرت بهمون نگاه م يكه از كنارمون رد م ييآدم ها ي همه

 .دوام نخواهد داشت اديز يخوش نيدونستم كه ا ياما فقط من م. قدر خوش به حال منه

 .دهيلباس شب خر هي دميهم كادو رو باز كردم و در كمال تعجب د بعد

 :تعجب بهش گفتم با

 و كجا بپوشم؟ به مامانم بگم از كجا آوردم؟ نيبعد هم آخه من ا. يدون يمن و نم زيتو كه سا يول -

 :و گفت ديخند

 .يبپوش ديكه خودم هستم با ييو فقط جا نيا! گهينه د -

 :لحظه ساكت شد و بعد دوباره گفت كي

و  زشيالبته مغازه دار گفت اگر بخوام سا. نه ايتا مطمئن بشم اندازه ات هست  يردك يدادم تنت م يم ميكاش اون موقع كه تو خونه بود -

 .نداره يشه و مشكل يعوض كنم، م

 :گفتم

 .دميپوش يرو م يلباس نيتو همچ يحتما هم من جلو ؟يچ گهيد -

 . دياون هم خند و

اتاقم  يتا اومدم برم تو. خونه است يمامانم تو دميباز كردم د در خونه رو يوقت. من و رسوند خونه الديتنقالت م يسر هيو  كياز خوردن ك بعد

 :گفت

 .سالم -

 .شدم خكوبيمن سرِ جام م و

 .سالم مامان: من

 دستت؟ هياون چ: مامانم

 .و دوستم به خاطر تولدم بهم كادو داده نيا! آهان: من
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 هست؟ يچ نميبازش كن بب: مامان

 .كنم يحاال بعدا بازش م: من

 :گرد شده گفت يلباس با چشم ها دنيو اومد خودش ازم كادو رو گرفت و باز كرد و با د اورديطاقت ن مامانم

 تولد آورده؟ يلباس ها كادو نيكه برات از ا هيچه دوست نيا -

 .خب من هم روز تولدش واسه اون كادو بردم: گفتم

 ؟يتو هم لباس شب براش كادو برد يعني: مامان

 .و آورده نيا اون چون وضعش خوبه ينه، ول: من

 .ببر پسش بده: مامانم

 گهيعوضش من هم تولد سال د. مجبور شدم قبول كنم نيهم يخواستم قبول كنم اما ناراحت شد، برا يمن اول نم. شه يچرا؟ خب ناراحت م: من

 .كنم يبراش جبران م

 .اديگرفته االن م كيبابات ك. برو لباست و عوض كن! خوب يليخ: مامان

 :گفتم

 .چشم -

 .خورم يتولد م كيكردم كه امسال دو تا ك يفكر م نيرفتم تو اتاقم و به ا و

 يدونستم كه خراب كردم و در حد پزشك يخودم خوب م. كه كنكور دادم نيتا ا. شدم يم الديشدن و من وابسته تر به م يم يسپر روزها

 ...ل، سر جلسه حالم به هم خورد، استرس داشتم ومث ييبهانه ها. دادم ليبهونه جور كردم و به همه تحو يكل نيهم يبرا. ستمين

قرار شد  نيهم يشدم، برا يقبول نم يرتبه پزشك نيدونستم كه من با ا يم. 5000كنكور بعد از دو هفته اومد و رتبه ام شده بود  جهينت باالخره

 .بخونم تا رتبه ام بهتر بشه گهيدوباره سال د

 هيو من به  يخواستن برن مهمون يم نايكه مامانم ا ييمگر وقت ها نميو بب الديم گهيتونستم د يمدت تابستون هم چون كالس نداشتم نم يتو

 .رفتم يهمراهشون نم يترفند

شون و  چهيدر ليو اكثر افراد فام ميداشت تراليم چهيمشكل در يبود چون ما خانوادگ يعيطب نيكه ا ديكش يم ريقلبم هم ت يتابستون گاه يتو

 .كردم يبا قرص دردش و ساكت م شتريمن ب يعوض كرده بودن ول

بعد . چون در اون جا رو به خاطر نداشتن مجوز بسته بودن ،يالبته نه آموزشگاه قبل. كالس ها ثبت نام كنن يمهر شد و قرار شد من و بعض دوباره

دانشگاه نبود و قرارمون رو هم اون جا  كيمون نزدقرار ها يجا گهياما د. رونيب ميرفت يذاشتم و م يقرار م الدياز ثبت نام كالس ها دوباره با م

 .و اون هم قبول كرد ارنيخوام برام حرف در ب يمن بهش گفتم كه نم يشك كنه ول الديذاشتم كه باعث شده بود م ينم

به سرم زد و  يفكر هيبعد  يناراحت بودم ول يليمن و من خ يدختر عمه  يبود و هم زمان شده بود با عروس الديو هفتم آبان تولد م ستيب

 :مامانم و گفتم شيدوباره رفتم پ

 ؟يعروس اميشه من ن يمامان م -
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 ؟يچ يبرا: مامان

 .ره ينم يكه عروس يكنكور. كنكور دارم يآخه من ناسالمت: من

 .و بعد برو سر درست يعروس ايب. گهيشبه د هيهمش . نكرده لسوفيرو ف يشب درس خوندن كس هياوه حاال : مامان

 يم بتيو دوباره بعدش غ هيفرداش هم پاتخت م،يكن يمهمونا رو م بتيتا صبحش كه با هم غ گهيد يعروس اميمن ب يدون ين شما كه مماما: من

 .دم ياز وقتم و از دست م يكل يجور نيا. ميكن

 .بعدا يش يم مونيپش يول يباشه ،هر جور خودت دوست دار: مامان

 !يمرس. شم ينه، نم: من

 . بهار و گرفتم ير و قفل كردم و شماره رفتم تو اتاقم د و

 :و بعد از دو تا بوق بهار جواب داد رونيپتو كه صدام نره ب ريرفتم ز عيسر

 جانم؟ -

 ؟يخوب. سالم بهارجون -

 .گهيما رو د يريگ ينم ليتحو. دختر يشد دايكم پ! به به، خانم دكتر: بهار

 !ديببخش. خواستم بهت زنگ بزنم حالت و بپرسم يه چند دفعه مباور كن سرم شلوغ بود وگرن. يدار ارياخت! بابا يا -

 چه كار؟ يخوا يما رو م. گرمه الديسرت با آقا م. گهيآره د: بهار

 :و گفتم دميخند

 .برات داشتم يزحمت هي. زنگ زدم نيهم ياتفاقا برا -

 !جونم؟ بگو: بهار

 .و پروانه است اريمنظورم ساشا و مه ؟يت هاش و دعوت كندوس الده،يو هفتم آبان كه روز تولد م ستيب يشه برا يبهار م -

 ؟يكن يچرا خودت دعوت نم: بهار

 .شه يآخه روم نم -

 اون وقت من دعوت كنم؟ ،يزبانيتو م! بابا يا: بهار

 .كنم يمن پس فردا جاش رو هم برات اس ام اس م. لطف و در حقم بكن نيبهار خواهشا ا -

 اش رو هم دعوت كنم؟ گهيد يفقط دوست ها. زميباشه عز: بهار

 هم مگه داره؟ يا گهيد يدوستا -

 :دميبا شك پرس بعد

 دختر هم هست؟ نشونيب -

 :گفت ديخند يكه م يدر حال بهار

دختر  يدوست هاش پسرن، فقط چند تا همكالس يهمه . بخاره يشما ب الديآقا م نيا اريبه قول مه. شاخك هات فعال شدن؟ نترس بابا ه؟يچ -
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دوست  يالبته من هم شماره . ده يبهشون رو نم اديدانشگاه رابطه داره و ز ياونا هم باهاشون فقط در حد كارها. شماره اش و دارنهستن كه 

 نه؟ ايحاال بگم . دعوتشون كنه اريبگم مه ديبا. اش و ندارم گهيد يها

 :گفتم

 .يدون يهر جور خودت م. دونم ينم -

 :گفت

 ...و يكه از لحاظ مال نهيمنظورم ا -

 :وسط حرفش و گفتم دميپر

 م؟يش ينفر كه نم ستياز ب شتريب. ستين ينه، مشكل -

 .زود جاش رو اس ام اس كن تا من دعوتشون كنم. باشه پس من منتظرم. مياحتماال كمتر! نه بابا: بهار

 .نفهمه ها الديفقط تو رو خدا م -

 :و گفت ديخند بهار

 .راحت التيباشه، خ -

 .ميدكر يبعد خداحافظ و

براش كادو . الديتولد م يرفتم دنبال كارها يبخرن من هم م يعروس يرفتن لباس برا يم نايذوق داشتم و هر موقع مامانم ا ياون موقع كل از

 ارميخرم و م يرو هم خودم م كيرزرو كردم و بهشون گفتم ك يعتيشر يشاپ بود، رو تو يهم كاف ييجورا هيكه  يرستوران سنت هيو  دميخر

. مونه يپول برام نم يچيه گهيد دميد يخواستم دو نوع سفارش بدم ول يشام و هم م. زيسر م ارنشيكه گفتم ب يدم و وقت يم لين تحوبهشو

 .با برنج رو سفارش دادم يزعفرون ينوع جوجه  كيپس همون 

 .روز بعد از مراسم بدماش رو هم قرار شد اون  هيرزرو دادم و بق يهزار تومان شد كه صد تومانش رو برا صديس بايتقر

 گهيحساب پنج ساله باز كرده بود و سودهاش جمع شده بودن و چون د هيبابام برام . بود كه بابام برام تو بانك گذاشته بود يپول پس انداز نيا

 .تونستم سود پولم و برداشت كنم يسالم شده بود، راحت م جدهيه

پول كه اون هم پنجاه تومان پام آب  فيست چرم كمربند و ك هيتاد هزار تومان شد و كه اونم هش دميادكلن براش خر كياز اون رفتم  بعد

پونصد  ينييتز يبا شمع و كاله و نوارها بايهم تقر يتومان پولش شد و رو ستيسفارش دادم به شكل قلب كه ب كيك هيخورد و بعد هم رفتم 

 . و هفتم آبان بودم ستيرانه منتظر بصب يبهار اس ام اس كردم و ب يهم مكان رو برا بعد. تومان شدن

و من مطمئن بودم حداقل  رونيما مراسم عقد هم دعوت بودن از ساعت چهار از خونه رفتن ب يو چون خانواده  ديو هفتم آبان رس ستيب باالخره

 .الدياول زنگ زدم به م. گردن يشب برنم كيتا 

 الو؟: الديم

 !تولدت مبارك. سالم -

 .زميممنون عز: الديم
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 .داد يآنتن نم تيگوش يبگم ول كيخواستم صبح بهت تبر يم! ديببخش -

 .زمياشكال نداره عز: الديم

 .اميفردا از خجالتت درم يول رميتونم برات تولد بگ ينم نيهم يدخترعمه ام هست، برا يامروز عروس ديببخش الديم -

 .خودمون بشه يروز هم عروس هي... انشاا. بهت خوش بگذره... انشاا ،يعروسكار؟ برو  يخوام چ يتولد م. يپا تولد هيتو خودت ! بابا يا: الديم

 .بگم يچيتونستم ه ينم يول م؟يبا هم باش ميتون يما نم يفهم يخواست بگم چرا نم يدلم م.عذاب وجدان اومد سراغم  باز

 .ممنون -

 يبعد هم كه تو گفت. گفتن مردونه است يول يداشتم تو هم باش دوست يليخ. و برام تولد گرفتن رونياتفاقا بچه ها امشب دعوتم كردن ب: الديم

 .پس اومدنت كال كنسله يعروس ير يم

 ن؟يد يكه خانم ها رو راه نم ديكار كن يچ نيخوا يمگه م! طونايش يا -

 .خرج كردن يكل. ها چارهيرن بخب گناه دا يگذره ول يدونم اصال بهم خوش نم ياالن م نياز هم. گهيان د ونهيد نايدونم؟ واال ا يچه م: الديم

 :بعد گفتم. همه پول دادم نيمن ا. گذره يبهت خوش نم يدلم گفتم، غلط كرد تو

 دعوت كرده؟ يحاال ك. يآره، زشته نر -

 .گهيد اريساشا و مه: الديم

 .من برم تو هم مواظب خودت باش بهت خوش بگذره گهيد. آهان، باشه -

 .ينره بهم زنگ بزن ادتي ياومد يقت از عروسهر و يراست. طور نيتو هم هم: الديم

 .باشه، خداحافظ -

 .خداحافظ: الديم

 كردن  شيشروع كردم به آرا عيسر جهيحمام رفته بودم، در نت صبح

ته بود افتاد گف ادمي هويكه  دميپاشنه بلند پوش يبود و كفش مشك دهيبرام خر الديكه م يا يبراق با همون شال مشك ييطال يمانتو كيبعد هم  و

و كادوها رو  فميك يپول ها و كارت عابر بانكم و گذاشتم تو. دميآوردم و پوش گهيد يكفش مشك هيرفتم  نيهم يبرا. كفش پاشنه بلند نپوشم

 .مورد نظر يرو گرفتم، بعد هم رفتم به سمت جا ينييتز ليو شمع ها و كاله و وسا كياول رفتم ك. دربست گرفتم نيو ماش رداشتمب

ها كه بهار و پروانه هم اومدن  يو بعد هم شروع كردم به چسبوندن كاغذ رنگ خچالي يرو دادم تا بذارن تو كيك. دميبود كه رس شيش ساعت

 .ميكرد نييكمكم و با هم اون جا رو تز

سپهر، شهاب و  مان،يا ،دياز دوستاش هم اومده بودن كه اسم هاشون نو گهيو ساشا پنج نفر د ارياز مه ريبه غ. دوست هاش اومدن يكم همه  كم

مونده و  كيبهش زنگ زد كه گفت تو تراف اريمه. بود ومدهين الديحاضر بود اما هنوز م زيهمه چ گهيد. شدن يبه من معرف يكي يكياشكان بود و 

 . و من دل تو دلم نبود اديم ارهد

اون هنوز من و  ياومده ول الديم دميبرگشتم و د. اديم دست و سوت و هورا يصدا دميمرتب باشه كه د زيلحظه رفتم هماهنگ كنم كه همه چ هي

با دوست هاش، باالخره همه نشستن و من  الديم يِبعد از سالم و احوال پرس. زدن يخوندن و دست م يهمه آهنگ تولدت مبارك و م. بود دهيند
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 .چشم هاش ياز پشت رفتم آروم دستم و گذاشتم رو

 :گفت اريدستم و مه يرو ديو كش دستش

 ه؟يك ياگه گفت -

 :گفت الديم و

 .شه يباورم نم! نه -

 ه؟يبگو ك ،يگ ياگه راست م. ميش يحاال خودت و واسه ما لوس نكن كه ما خر نم: ساشا

 :گفت الديم

 .شيستا... تا... عشقم، س -

 .حركت من و برگردوند سمت خودش و بغلم كرد هي يچشم هاش برداشتم و اون تو يهام و از رو دست

 :و گفت ادينوبت اشكان بود كه به حرف بدفعه  نيا

 .كم مراعات كن هيجا جوون مجرد نشسته، خانواده نشسته،  نيا! آقا يآها -

 :همون جور كه من و بغل كرده بود برگشت به طرفشون و گفت الديم و

 .يگ يم نيواسه هم ن،يدونه هم دوست دختر ندار كيو  نيجا همه تون بچه مثبت نيحاال نه كه ا. اديتا چشم حسودا درب -

 .ما رو هم دعوت نكرده يدوست دختر توئه كه دوست دخترها رياصال تقص. ستنياالن كه در دسترس ن يول ميدار: شهاب

 :با تعجب نگاهم كرد و گفت الديم

 ؟يمگه تو دعوتشون كرد -

 .دنيو كش زحمتش اريآقا ساشا و آقا مه. شناختمشون يچون من نم م،يمستق ريبله، البته به صورت غ -

 م؟يريبرات تولد بگ ميايما م يواقعا فكر كرد. ميكن يخرج ها نم نيتو از ا يما برا يديخاك تو سرت كه هنوز نفهم: اريمه

 ؟يجا رو هم تو گرفت نيا يعني شيستا: الديم

 .تا برنامه هامون به هم نخوره نيپسر خوب بش هيقدر سوال نكن و مثل  نيآره، حاال هم ا -

پخش شد و من شمع ها رو روشن كردم و همه  "تولدت مبارك "تو سالن آهنگ كيرو آوردن و با اومدن ك كياشاره كردم ك همون لحظه و

 .كادوها يهمه  يرو ز،يمن هم كادوم و گذاشتم رو م. دنيچ زيم يكادوهاشون و رو يكي يكي

و داد به  شيكرد، گوش يكه دستش و دور شونه هام حلقه م يخودش نشوند و در حال يكنار يطرف خودش و رو صندل ديمن و كش الديهم م بعد

... 2... 1با . دلش آرزو بكنه يبه بچه ها گفت كه همه ساكت باشن تا بتونه تو الديبعد از عكس م. رهيعكس ازمون بگ كيساشا و بهش گفت 

و شام و آوردن  ميبعد هم كادوها رو باز كرد. ميخورد كيبه بهار تا قسمت كنه و ك ميرو داد كيها شمع هاش و فوت كرد و ك چهگفتن ب... 3

 .تموم شد يو مراسم به خوب ميخورد

 :گفت الديبرم خونه كه م الديپول رو حساب كردم و اومدم كه با م هيبود كه رفتم بق ازدهي كينزد بايتقر ساعت

 پولش چه قدر شد؟ شيستا -
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 .دونم ينم -

 بگو چه قدر شد؟. بودم يشاخه گل هم راض هيمن به . رام بس بودهمون كادو ب. نكن تياذ شيستا ؟يچ يعني: الديم

 .پرسه يكادو رو نم متيآدم كه ق ؟يكش يخجالت نم. دم يجوابت و نم گهيد ،يو پولش و بپرس متيق گهيبار د هياگه  -

 .رو روشن كرد و حركت كرد نيهم اومد ماش الديم قهيبعد از چند دق. رونياز در رفتم ب و

 :راه گفت تو

 ؟يدعوت يعروس يمگه نگفت. يا وونهيد يليخ شيستا -

 .نرفتم يچرا دعوت بودم ول -

 شد؟ يم ياومدن چ يمن نم يهمه خرج؟ حاال دوست ها نياون هم ا! واقعا كه ؟يريكه واسه من تولد بگ ينرفت يدختر تو عروس: الديم

 .قدر غر نزن و امشب رو هم خراب نكن نيلطفا ا الديم -

 :گفت م،يديسر كوچه كه رس. ت شدساك گهيد الديم

 ؟يترس يتا خونه كه نم يتنها بر -

 .نه بابا، ترس نداره -

 .شبه، خطرناكه. رم يداخل بعد م يكنم تا بر يات م ادهيبرمت دم خونه پ يپس م: الديم

 :گفتم

 .باشه -

 :گفتم نيهم يبرا. كنه يحركت نم دميد يول

 پس؟ يستاديچرا ا -

 :گفت

 ش؟يستا -

 .بود كه دوباره دلم ضعف رفت يجور كي لحنش

 جانم؟ -

 ؟يد يبوس بهم م هيحاال . اونا نشد يجلو يخواست بوست كنم ول ياون موقع كه بغلت كردم، دلم م: الديم

 .بوسم كرده دميگونه ام داغ شد و فهم هويبگم پس سكوت كردم كه  ديبا يدونستم چ ينم

 :كردم كه گفت نگاهش

 .تهيسكوت عالمت رضا -

بار  هيبار، فقط فقط  هيخواست فقط  يزد و من دلم م يبرق م دشياون صورت اصالح شده و سف. خواست من هم بوسش كنم يحظه دلم مل هي

 .بكنه يفكر بد دميترس يم يلبم و بذارم رو صورتش ول

 :گفت الديشده بودم، م رهيرفتم و بهش خ يكه با خودم كلنجار م يجور نيهم
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 .ميديرس -

 .دم خونه ميديرس دميكردم و د نگاه

لپش و بوسش كردم و  يلبم و گذاشتم رو عيلحظه برگشتم سمتش و سر هي. رفت در و باز كنم يدستم نم. تونستم ينم يبشم ول ادهيپ خواستم

 . خونه يكه برگردم عقب و نگاه كنم در خونه رو باز كردم و رفتم تو نيبدون ا. شدم ادهيپ عيسر

 .خوره يداره زنگ م ميگوش دميلباسم رو عوض كردم، د يوقت. داشتم يحس خوب هيخونه  دميرس يوقت

اما بار اول بود كه  ميديبوس يرو م گهيبار اول نبود كه هم د نيا. باهاش حرف بزنم دميكش يخجالت م گهيد. زنگ زده الديم دميكردم، د نگاه

 .كردم يمن بوسش م

 .بار دوم جواب دادم يبار كه زنگ زد، جواب ندادم ول كي

 الو؟ -

 ؟يد يو جواب نم تيچرا گوش. الو؟ سالم: الديم

 .كردم يدستم بند بود، داشتم لباسم رو عوض م -

 خوش گذشت؟ يعروس ؟يخوب. آهان: الديم

 .بود كه من عاشقش شدم يعروس يپسره هم تو هي. يشما خال يآره، جا -

 .يپسره رو بوس هم كرد دميشن ؟يا؟ جد: الديم

 :گفت الديتم قرمز شد كه ملحظه حس كردم صور هي

 .كنم يخواستم تالف يمن م. يكه زود در رفت يبد جنس يليخ يول يخواد خجالت بكش يحاال نم -

 .گهيد ينكن يمن هم در رفتم كه تالف -

 كه؟ يترس يخب؟ نم. ميرس يباشه، به هم م: الديم

 .گردن يبرم گهيدو ساعت د ،يكي نايمامان ا! نه بابا -

 .زنگ بزن يداشت ياگه كار. رم خونه يم گهيمن د باشه، پس: الديم

 ؟يمگه هنوز نرفت -

 .ستادمينه، هنوز دم خونه تون ا: الديم

 .مواظب باش! برو. اصال ولش كن... حاال خدا كنه. ره يآبروم م نه،يتو رو بب يكياگه . گهيبرو د! وونــهيد -

 !فعال. باشه، مواظب خودت باش. ستيمعلوم ن نيكه تو ماش كهيارنترس اون قدر ت ؟يباشه بوسم كرد دهيند يخدا كنه كس: الديم

 .خداحافظ -

 .خداحافظ: الديم

بار قرار  نيا. رونيب ميروز دوباره قرار شد نهار بر هي الديهفته گذشته بود و من و م كي. رو روشن كرد و رفت نيماش دميدم پنجره و د رفتم

 :گفتم هوي م،يرفت يم ميراه كه داشت يتو. پدر خوانده تزايپ ميشد بر
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 كنه؟ جاديبعد از ازدواجمون مشكل ا نيا يكن يفكر نم. كنه يبا من فرق م يليخ دتيتو عقا الديم -

 ؟يدون يمن و از كجا م ديتو عقا: الديم

 .خب از رفتارت -

 تو چه طور؟. اسالم و قبول نكردم نيهنوز د يمن به خدا اعتقاد دارم ول! نيخب بب: الديم

 .قبول دارم يلياسالم و خ نيدمن  يول -

 :و گفت ديخند

 !گه؟يد هيسوپر ماركت نيمنظورت د -

 :كه تعجب كرده بودم گفتم من

 ه؟يچ گهيد يسوپر ماركت نيد -

 :گفت

 يه گه هم يم نيمثال د يعني. يشه سوپر ماركت يمثل تو م ييداشتن آدم ها نيد. مواردش و قبول كن يهمه  ايرو قبول نكن  ينيد اي! نيبب -

 قبولمثال نماز و  اي. حجاب رو قبول ندارم يو قبول دارم ول نيمن امام حس يگ يتو م يول يقبول داشته باش ديامام ها و نماز و روزه و حجاب رو با

 .يكن يانتخاب م نياز تو د يرو كه دوست دار يهر چ يعني. يسوپر ماركت نيگن د يم نيبه ا. روزه رو قبول ندارم يدارم ول

 .ستين نيتو د ياجبار يعني »نيالد يال اكراه ف« دا گفته، خب خ -

 نيتو د يتا وقت. يبه اعمالش عمل نكن يرو قبول كرد ينيد يوقت ستين ينگفته كه اجبار يول يداشته باش نيد ستين يگفته اجبار. بله: الديم

رو قبول  نتيتو د يوقت يول. يبش دهيباشه و ممكنه بخش ليتكم تيكه صفات انسان يباش يحاال ممكنه كافر. يكافرها هست يكه تو زمره  يندار

 .سنجه تو رو يم يداد يانجام م ديكه با ياعمال اسيخدا بر مق گهيد ،يكرد

 .كه آدم كافر باشه بهتره هيجور نيخب اگه ا -

و  يو خوب انجام بد يكه اعمال انسان نيا جه،يدر نت يندار ييراهنما چيانتخاب درست و اشتباه ه يچون تو. نه، اتفاقا اون موقع سخت تره: الديم

و  يمشخص رو انتخاب كن نيد هي يوقت يول. شن ياكثر كافرها گمراه م نيهم يسخته و برا يليكدوم عمل به نفع تو هست و كدوم نه خ يبدون

 .يد يم صيسنجه و تو هم راه درست و غلط رو بهتر تشخ يخدا هم تو رو بر اون مبنا م ،ياعمالش عمل كن هب

 ؟ياسالم رو قبول ندار نيچرا خودت د ،يزن يقشنگ قشنگ م يقدر حرف ها نيتو كه ا -

و  هودي نيتا د ريزرتشت بگ نيمن از د نيبب. كنم من هم مسلمون بشم دايپ يوقت ديشا. نكردم دايسواالتم رو پ يسر كيخب هنوز جواب : الديم

 يهمه  يتو يول. كنم ياسالم رو قبول م رمياگه بتونم جواب سوال هام و بگ. كنم يم قيقرو امتحان كردم و حاال هم دارم راجع به اسالم تح حيمس

 يكارها رو گناه دونستن، حاال م يكه اكثرشون انجام دادن بعض نهيجالبه و اون هم ا يليبرام خ زيچ هيكردم  قيكه راجع بهشون تحق ييها نيد

 چرا؟ يدون

 .نه -

 .آدم اهل تصوف بهم گفت هي هي دونستم تا يو نم نيمن هم ا: الديم
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 :و گفتم دميخند

 ؟يمگه هنوز هم هستن؟ نكنه تو اهل خانقاه هست -

به . كنن يدن و قانعت م يم يكامل حيبهت توض نيهستن كه راجع به د ييهستن و تنها آدم ها يخوب يليخ ياتفاقا آدم ها. آره هستم: الديم

 .شدن يم انياد يكننده  غيتبل نيكردن بهتر ينم يرو ادهيز ينظرم اگر گاه

 گناه دونستن؟ انياد شتريكارها رو ب يچرا بعض يخب؟ نگفت -

 يو پاكه اما وقت ديروحمون سف ميايم ايبه دن يو وقت ميما روح دار ياون آدم اهل تصوف به من گفت همه  نيبب... گفتم يداشتم م! آهان: الديم

ما رو  يگاه ايدن نيتو هم يشه و حت يم يمونه و روحمون كم كم خاكستر يناخودآگاه ما م ريهمون ضم ايتو روح  نيا ميكن يم يكار اشتباه كي

خب . يش يم ريو همه اش با روح خودت درگ يريگ يعذاب وجدان م يگاه ايبرمال بشه  يترس يهمه اش م يگ يدروغ م يمثال وقت. ده يآزار م

 .يد يگه دروغ گناهه، چون روح خودت و باهاش آزار م يم خدا نيهم يبرا. كاسته شده شيديشده و از سف تيپس روحت اذ

كه گفته بودم همش عذاب  ييگناه ها و دروغ ها نيمن هم با ا. گفت يراست م. رفت يبا حرف هاش انگار داشت صاف قلب من و نشونه م الديم

 .داشتم يوجدان و ناراحت

 .ميساكت بود به رستوران و موقع خوردن نهار هر دو ميديرس قهياز چند دق بعد

 .و من برگشتم خونه ميبا هم باش شتريب ميزنگ زد و كارش داشت كه باعث شد نتون الديم ياز اون هم باز عمو بعد

 دارم؟ يدارم؟ چه راه ينيكنم؟ چه د يكار م يكه واقعا من دارم چ نيكردم و به ا يفكر م الديم يخونه مدام به حرف ها يتو

 .كنم قيتحق نميبه دكم راجع  هيگرفتم من هم  ميتصم

خوندم  يداشتم م. ابهام داشتن برام سخت بود يجمالتش كه كل يبعض دنيواقعا فهم. قرآن يقرآن آوردم و شروع كردم به خوندن معن هي رفتم

 :هيآ هيبه  دميسوره اعراف رس يكه تو نيتا ا

 داريهمان طور كه آنان د ميببر اديپس امروز آنان را از  ،فتيآنان را فر ايدن يو زندگ يو سرگرم يخود را به باز نيآنان كه گرفتند د «

 ».بردند اديامروزشان را از 

 .گرفتم يرو به باز نميد يو حت الديام و خانواده ام و م ندهيخودم و آ يمن زندگ. مصداق منه هيآ نيچه قدر ا دميلحظه فكر كردم و د كي

 نيام با ا ندهيآ ه؟يشروع كردم چ الديكه من با م يا يباز نيخوام؟ آخر ا يم يچاصال من ازش . شه يم يچ ستيكه آخرش معلوم ن يا يباز

كنكورم  ي جهيشه؟ اگه امسال نت يختم م يباال آخرش به چ يدوازده سال درس خوندنم با اون همه معدل ها شه؟يم يطرز درس خوندن چ

قبول بشم رو چه طور جبران كنم؟ من در  ين و بفرسته كالس كه پزشكدرآورد تا م يكه بابام به سخت يهمه پول نيا ؟يچ بشهبدتر از سال قبل 

 يرو انتخاب م يكي ديام با ندهيو آ الديم نيب يمن با تمام وجود دوستش داشتم ول. خواست يو م الديمن دلم م يكار كردم؟ ول يمقابلش چ

هر طور  ديمن با. موند يبرام م شييآبرو يفقط ب. موند ين نمگفتم اون كه با م يكردم و راستش و بهش م يو انتخاب م الديتازه اگه م. كردم

 .خودم منجر بشه دنياگه به زجر كش يرابطه رو تموم كنم حت نيشده ا

كردم خودم  يكار رو م نيهر چند كه هر دفعه كه ا. باهاش دعوا كنم و بعدش قهر كنم يكردم سر هر موضوع چرت يم ياون روز به بعد سع از

 نيهم يآوردم جلوش مقاومت كنم، برا يو من هم كه طاقت نم ياومد منت كش يهر دفعه اون م يول شيكردم از دور يم هياز شب تا صبح گر
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 . گشتم يبرم

 .آدم ناشناس افتاد روش و من هم جواب دادم هي يزنگ خورد و شماره  ميخوندم گوش يروز كه داشتم درس م هي

 بله؟ -

 .خانم شيسالم ستا -

 شما؟ د،يببخش -

 .زميحدس بزن عز -

 .بود كه بدم اومد از لحنش يجور هيصداش . چندشم شد ييجورا هي زميگفت عز يوقت

 ن؟يهست يدونم شما ك يچه م -

 .باشه و لو برم الدياز طرف م دميبعد ترس يول ستمين شيكردم بگم من ستا يفكر م داشتم

 .اشارميمن  -

 ه؟يك گهيد اشاري -

 .يبود و رفت سرباز ستيفوتبالكه  يهمون زم؟يعز ادينم ادتي -

هم به  الديمن كه داشتم با م. رو كم داشتم يكي نيحاال هم! يوا. چندش با اون لهجه افتضاحش بود يدروغگو يهمون پسره . اومد ادميلحظه  هي

 وسط؟ نيگفت ا يم يچ گهيد نيزدم پس ا يهم م

 .ستمياهلش ن گهيمن د يول ديببخش -

 .زميعز يقبال كه بود -

 .هم به من زنگ نزن گهيدر حقم كن و د يلطف هي. ستميحاال ن يول -

. ميتا با هم ازدواج كن تيخواستگار اميخوام ب يحاال هم م. به فكر تو بودم يسرباز يمن دوستت دارم و تمام مدت تو. تونم يمن نم! شرمنده -

 تو هم از من خوشت اومده؟ يمگه نگفت

خواد  يچه پررو هم هست كه م. كه بذارمش سرِ كار بهش گفته بودم ازش خوشم اومده نيا يوقع برابه خودم فحش دادم كه اون م يدلم كل تو

 .نيكس هم نه، اون هم ا چيه! چندش! اَه. ميتا ازدواج كن ميخواستگار اديب

 .ديمزاحم نش گهيخواهشا د. به شما ندارم يعالقه ا گهيمن د يشرمنده، ول -

 .يخوا ينم يفرداش بگ ،يخوا يم يروز بگ كيكه  ستين يالك. زميشرمنده عز -

 .هيالك ينيب يحاال كه م -

 .گم تا خودشون جواب من و بدن يرو م زيرم به خانواده ات همه چ يپس منم م. باشه ه؟يجور نيا -

 .كجا هستن حتما بهشون بگو يدون ياگه م -

 آدرس خونه تون و بدم؟ يخوا يم. دونم يبله كه م -

 :آوردم، گفتم يمن كه از تعجب داشتم شاخ در م. ه رو گفتبعد آدرس كامل خون و
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 ؟يما رو از كجا آورد يتو آدرس خونه  -

 :گفت

 .گهيپسر د هي يخونه  يعصر همون روز هم رفت دميتازه د. كردم داياون روز دنبالت كردم و آدرست و پ -

. اومد تو دهنم يكاسه است؟ داشت قلبم م كي يدستش با پدرام تو دونست تو اون خونه پسر بوده؟ نكنه ياز كجا م يول. گفت يپدرام و م! يوا

 .ديكش يم ريو قلبم مدام ت دميشن يضربان قلبم و كامل م

 :قلبم فشار دادم و گفتم يو رو دستم

 ؟يخوا ياز جون من م يچ -

 .فقط باهام ازدواج كن. زميعز يچيه -

 .كنن يوجه قبول نم چين هم قبول كنم خانواده ام به هاگه م. يندار يچيتازه تو ه. اديمن از تو خوشم نم يول -

 .يكن شونيراض ديبا. مشكل خودته گهياون د -

 .كرد يم دميعلنا داشت تهد. شد يداشت بد م حالم

 .كنم دست از سرم بردار يخواهش م -

 .تونم ينم. زميشرمنده عز -

 :دوباره گفت بعد

 .هم داره گهيراه د هيالبته  -

 :ادم و گفتمدهنم و قورت د آب

 ؟يچه راه -

 .كنم يشرم و كم م ،يبهم بد ونيلياگه ده م -

خواستم باج بدم  يكه م نيهمه پول داشتم، نه ا نيمن نه ا يهم خوب نبود ول شيوضع مال. خواست يباج م! آره. خواست يپول م نيا! نه يوا

 .نمكار و بك نيكنه ا يبار باج بدم باز هم مجبورم م هيچون مطمئن بودم اگه 

 .گم يرو بهت م ممياون وقت تصم. هفته بهم وقت بده هيفقط . باشه -

 .االن انتخاب كن نيهم. شه ينم گهيشرمنده، اون موقع د -

 .ساعت زنگ بزن تا جوابم و بهت بگم نيموقع، هم نيهم گهيد يهفته  ه؟يمشكلت چ گهيپس د ،يتو كه آدرس خونه مون و دار -

 !فعال. قبول ييما دل زيو عز ييباشه، چون شما -

 ياون لحظه نم يحت. تونم نفس بكشم ينم گهيكشه و د يم ريت شتريچرخه و قلبم ب يقطع كردم، حس كردم همه جا داره دور سرم م يوقت

 .تونستم از جام پاشم و قرص قلبم و بخورم

 دهيفا يول دمشيچنگم گرفتم و كش يام رو تو يوتختبه زور ر. اومد يو خبر كنم اما صدام در نم گرانيبزنم و د غيكردم ج يتمام توانم سع با

 ياونا هم فكر م يرو كشوند تو اتاقم ول رايو سم ليبغل تختم و انداختم كه صداش سه زيدستم و م يتوان داشتم جمع كردم تو يهر چ. نداشت
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 .داد مامانم و صدا كردو با  ديمن رو د يباالخره صورت كبود شده  رايكه سم نيتا ا. كردن دستم خورده بهش و افتاده

 :گفت يم رايسم ينبود و هر چ رايزد اصال حواسش به حرف سم يكه داشت تلفن حرف م مامانم

 !ايب. مامان ستاره حالش بده -

 :گفت يم مامانم

 .شه يبهش عرق نعنا بده، خوب م -

 :داد زد ليو سه نييتخت افتادم پا يكه از رو نيا تا

 .مامان ستاره مرد -

 .دمينفهم يزيچ گهيمن د و

 .كرد يام م ينيصورتم بود كه با فشار هوا رو وارد ب يماسك هم رو هيسرم پر بود از دكتر و پرستار و  يكه باز كردم باال چشم

كنم؟  يكار م يجا چ نيداشتم فكر كردم كه من ا. انگار گوش هام بسته شده بودن. گن يم ياونا چ دميشن ينم يحت. حرف زدن نداشتم توان

... پول... اشاري... اون تلفن! آره. افتاده ياومد كه چه اتفاق يم ادميانگار گوش هام باز شدن و داشت  قهيبعد از چند دق. اومد ينم ادمي يزيچ يول

 :گفت يم يكيكه به  دميرو شن يفيضع يشن و صدا يدوباره حس كردم چشم هام دارن بسته م. ونيليم 10باج، اون هم

 .گهيسرم د هي! زود! نيآدرنال. كن شتريزود فشارِ كپسول رو ب -

 .خوند يكرد و دعا م يم هيبار دوم چشم باز كردم، مامانم كنارم داشت گر يبرا يوقت. شد كه چشم هام بسته شدن يچ دميمن باز نفهم و

از  رونيب ديبازم دو يچشم ها دنيدمامانم با . بودن دهيانگار لب هام به هم چسب. تونستم حرف بزنم ياما نم دميشن يبار صداها رو واضح م نيا

 :آمپول به سرمم زد و رو به مامانم گفت هيكم با سرمم ور رفت و  هيپرستار . اتاق يپرستار برگشت تو هياتاق و با 

 .ارهيبه خودش فشار ب اديز دينذار. حرف بزنه اديتونه ز ياالن نم -

 .م خبر به هوش اومدنم و بدهزد به بابا يبعد رفت و من موندم و مامانم كه داشت زنگ م و

تمام سوپ  بايتقر. دادم يدهنم و من هم به زور قورت م يكرد بذاره تو يم يظرف سوپ آوردن و مامانم آروم آروم سع هيساعت بعد برام  هي

 .كردم يبود كه من غذام و تمام م يبار نياول نيا. و خوردم

 .بار خود مامانم شروع كرد به حرف زدن نيا يكردم ول يدوباره سع. بود دهيفا يب تالشم يكردم از مامانم بپرسم االن ساعت چنده، ول يسع

 .شه يدرست م كيعمل كوچ هيناراحت نباش، با . كم حاد شده هيكه  هيارث يماريفقط همون ب! نترس. ستين يزيچ -

 :لب گفت ريز بعد

 .ادنكه به تو د ييارث ها نيبابات رو، با ا يها ليفام نيخدا لعنت كنه ا -

 :بلند گفت يدوباره با صدا و

 شده؟ ميقدر زود وضعش وخ نيتو چرا ا يدونم برا يفقط نم ،يش يعمه ات هم عمل كرد االن حالش خوب شده؟ تو هم خوب م يديد -

 :مرد مسن كه ظاهرا دكتر بود، وارد شد و رو به من گفت كيلحظه  همون

 .يو ترسوندما چه طوره؟ دختر تو كه همه مون ر يكوچولو ضيمر -
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 :نگاه به پرونده ام كرد و دوباره گفت هي و

 .يشانس آورد. ينداشت يفرق اديبود، با مرده ز 6فشارت  -

 :كه همراهش اومده بود، گفت يرو به پرستار و

د از مسكن به اگه دردش شروع ش. ديريهم ازش بگ شيو چند تا آزما يعكس بردار يبرا دشيبعد هم ببر. ديبد ديتون ياز فردا بهش غذا م -

 .ديمقدار كم استفاده كن

 :بعد رو به مامانم گفت و

 .بهتره د،يهر چه زودتر عملش كن -

 :گفت مامانم

 .اديتا ب ميصبر كن ديموقع از سال آلمانه، با نيا شونيدكتر قلب خانوادگ يدونم بهتره ول يبله، م -

 :دكتر

 ي چهيدر ديشد يو افتادگ نييفشار خون پا نيبا ا ديبه فكر جون دخترتون باش. نه يكياسم در كرده،  يكيحاال . خانم محترم دكتر دكتره -

 ييافته، قلبش توانا يكه فشارش م گهيد يدفعه  ستيعمل بشه وگرنه معلوم ن عيسر ديكه به خاطر كنكور داره، با يهمه استرس نيقلبش و ا

 .نه ايپمپ كردن داشته باشه 

 .شه يو با قرص خوب م ستين يمهم زيگفت كه چ يدكترش م يول: مامان

 يكنم كه چه دكتر يدر ضمن من اصرار نم. حرف هاست نيداغون تر از ا نميب يكه من م يزياالن چ يطور بوده ول نياون موقع ا ديشا: دكتر

 ...اشتباه ممكنه باعث بشه هي. هيعمل كردنش كار فوق العاده سخت نه،ييكه اكثرا فشار خونش پا يعملش كنه چون كس

 :سكوت كرد و چشم دوخت به من و گفت و

آخه كنكور هم  ؟يد يخودت و عذاب م يچرا الك ،يدار يماريچه ب يدونست يتو كه خودت م ؟يخور يحرص م يدختر كوچولو آخه چرا الك -

 يكار م يچ سر مسائل بزرگتر يبزرگتر كه بش ،يحرص بخور يمسائل بخوا نياگه از االن سر ا ؟يشد مساله كه سرش خودت و داغون كن

 ؟يكن

آروم با زبون . به خودم اومدم كه دكتر رفته بود يوقت. كاش به خاطر كنكور بود. كنن به خاطر كنكوره يفكر م. رو باش نايخودم گفتم، ا شيپ

 :كردم كه راحت تر باز بشن و مامانم و صدا كردم سيلب هام و خ

 مامان؟ مامان؟ -

 ؟يخوا يم يچ. اريبه خودت فشار ن اديز ؟يحرف بزن يجانم؟ باالخره تونست: مامان

 جام؟ نيساعت چنده؟ چند روزه كه من ا -

 يگم بابات برات كالس خصوص يبعدا م! نترس ؟يگ يچه طور مگه؟ واسه كالس هات م. ييجا نيتو ا روزياز د. ساعت شش بعد از ظهره: مامان

كرد من نگران  يمامان من كه فكر م چارهيب. شد يم داشت دوباره بد محال. دم ياصال اگه بابات پولش و نداشت، پولش و هم خودم م. رهيبگ

 .مكالسام هست
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 االن كجاست؟ يعني ميگوش! اوه. افتادم الديم ادي هوي

 :گفتم زود

 كجاست؟ ميگوش م؟يمامان؟ گوش -

 .شدم يدازم سرم داشتم سوار آمبوالنس مبن يزيچ هيكه  نيبدون ا يبد بود كه حت يكف اتاق حالم به قدر يافتاد دميد يوقت. خونه است: مامان

 ارش؟يبابا برام ب يشه بگ يم -

 .يدار يتو كه مشكل قلب يخصوصا برا. وي يس يس يتو ياريب يذارن گوش يجا نم نينه، ا: مامان

فقط پنج روز وقت . و بگو اشاري يدم خونه؟ وا اديب هوينكنه . زنگ زده باشه و بابا جواب داده باشه الديخدا نكنه م يكردم وا يفكر م داشتم

 .دارم

 :فكرها بودم كه مامان گفت نيا يتو

 يكار. اميرم و صبح دوباره م يمن م. همراه باشه يذارن كس يجا نم نيا. اومدم داخل يدو روز هم به زور م نيا. برم ديمن با گه،يخب د -

 ؟يخوا ينم يزيچ ؟يندار

 .ديو خاموش كن ميشه گوش يهم ماگر . نيارينه، فقط چند تا كتاب و لباس برام ب -

 نيهم يبرا. زنگ زده بوده و باعث شده بابات از خواب بپره شبيگفت د يم. بابات خاموش كرد روزيو همون د تيگوش يباشه ول: مامان

 .خاموشش كرده

 :وگفتم دميكش يراحت نفس

 .باشه، ممنون -

 .فعال خداحافظ. حتما اديفردا م يكه بهش اجازه ندادن ول باال اديخواست ب يم. منتظره نييخب من برم كه بابات پا: مامان

 .خداحافظ -

 :سرم و گفت يپرستار اومد باال هيكنار تختم و فشار دادم و بعد  يدكمه  عيمامانم رفت، سر يوقت

 شده؟ يزيچ -

 .زنگ بزنم يكيبه  ديبا د؟ياريتلفن برام ب كيشه خواهش كنم  ينه، م -

 ؟يزنگ بزن يخوا يم يبه ك. امانت رفتاالن م نيتو كه هم: پرستار

 .كنم يخواهش م -

 .باشه شتيذارن تلفن پ يكه به بدنت وصل شدن، نم ييبه خاطر دستگاه ها. باشه، پس بذار به دكترت بگم: پرستار

 :اتاق و گفت يپسر جوان اومد تو هيبعد  قهيچند دق. رونيبعد از اتاق رفت ب و

 خواد چه كار؟ يهش وصله تلفن مكه دستگاه ب يقلب ضيدختر جون مر -

 !تو رو خدا. باشه قهيدم فقط چند دق يقول م! كنم يخواهش م -

 :شب بود گفت كيجوون كه فكر كنم دكتر كش پسر
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 .ميش يم يما دادگاه فتهيبرات ب ينكرده اتفاق ياگه خدا اي ميش يما بدبخت م ياگه دكترت بفهمه، همه . ستيدست من ن -

 .قهيتو رو خدا فقط چند دق. خودم باشه يبشه پا يم هر چد ياصال من امضا م -

 :كم مكث كرد، بعد گفت هي پسره

 ؟يبا خانواده ات كار دار -

 !نه... راستش -

 :كرد و گفت يدار يمعن يخنده  هي پسره

 روز افتاده؟ نيپس بگو چرا قلبت به ا ؟يپس عاشق و دلباخته ا! بابا يا -

 :بعد گفت و

 ؟يشاز تخت پا يتون يم -

 .آره، فكر كنم بتونم -

 :رو به پرستار گفت پسره

 .نشه شتريهم ب قهيفقط خودت مواظبش باش از چند دق. حرف بزنه و بعد برش گردون يا قهيآروم ببرش چند دق -

 ؟يدكترش منع كرده اگه حالش بد بشه، چ يول: پرستار

 :گفت كه،يمطمئن بودم دكتر كش گهيحاال د گهيكه د پسره

 .شه يو حالش بدتر م ارهيبا تلفن حرف بزنه، عاشق و دلباخته به قلبش فشار م ميالن نذاراگر هم ا -

 :گفتم عيو من سر ديو پشت سرش هم پرستار خند ديدوباره خند و

 .شه خانواده ام نفهمن يفقط اگه م -

 :م گفتنلبشون و هر دو با ه يلبخند نشست گوشه  كينگاه كردن و دوباره  گهيو دكتر به هم د پرستار

 .ميگ يبه دكترت م يول ميگ يبه خانواده ات نم -

 .نگه يزيكه به خانواده ام چ ديپس به دكترم هم بگ -

 .كه حالت بد نشه يكم حرف بزن يالبته اگه تو هم قول بد. باشه عاشق ترسو: پرستار

 عيكرد و من سر يتلفن همراه كيو از تخت تا نزد بعد هم آروم من. سر حرفش و قبول كردم و پرستار شروع كرد به باز كردن دستگاه ها با

 :زد، جواب داد يتو صداش موج م يكه نگران يبعد از سه تا بوق در حال. الديم يشروع كردم به گرفتن شماره 

 بله؟ -

 .الديسالم م -

 ...سالم و: الديم

 :داد زد و

چند بار اومدم دم خونه تون و خواستم زنگ خونه تون و بزنم و  يدون يچرا تلفنت خاموشه؟ م ؟ييتا حاال كجا روزياز د ؟يكش يخجالت نم -
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 تا حاال چه قدر حرص خوردم؟ روزياز د يدون يمنصرف شدم؟ م

 :گفت نيهم يبرا. ديشن يصداش بلند بود كه پرستار بغلم هم م انقدر

 .قدر داد نزنه نيبه عاشق دل خسته ات بگو ا -

 :بود، گفت دهيپرستار و شن يكه صدا الديم

 بود؟ يك نيا ؟ييكجا -

 .تو فقط مهلت بده. گم يبهت م ياگه بذار -

 :آروم تر گفتم بعد

 . خونه يهم مونده تو ميگوش. تا حرفم و زودتر با تو تموم كنم ستادهياالن هم پرستار كنارم ا. هستم مارستانيمن ب -

 ؟يكن يچه كار م مارستانيب مارستان؟يب: الديم

 .كه مربوط به قلبمه هيثار يماريب هي. ستين يزيچ -

 مارستان؟يكدوم ب: الديم

 .يايب يتون يهستم پس نم وي يس يمن هم تو س ست،ياالن كه وقت مالقات ن -

 مارستان؟يگفتم كدوم ب: الديم

 .دونم ينم -

 .شه؟ از پرستار بپرس يمگه م: الديم

 :دونستم، گفتم يرو م مارستانيآرم لباسم اسم ب يكه از رو من

 .يلباف مارستانيب -

 . سرت داد زدم ديببخش. برو استراحت كن گهيد. باشه، مواظب خودت باش:  الديم

 ؟يندار يكار. با آرام بخش خواب بودم االن هم به زور گذاشتن باهات حرف بزنم ايبودم  هوشيب اي روزياز د. اشكال نداره -

 !فعال. مواظب خودت باش زم،ينه عز: الديم

راحت  اليبا خ الديبعد از حرف زدن با م. ستين شياسمم ستا ديفهم ياومد، م يو مخصوصا اشتباه گفتم چون اگه مر مارستانياسم ب الديم به

 .سرم بود يشدم صبح شده بود و بابام باال داريب يوقت. دميرفتم خواب

 :خنده گفت با

 .يش يفردا هم مرخص م. يجا باش نيا ستيالزم ن گهيد. بخش يتو يبر ديپاشو با -

 :وشحال شدم و گفتمخ يكل

 برام؟ ياريو م ميبخش گوش يرم تو يحاال كه م. سالم بابا -

 .ارهيزنم مامانت ب يباشه، االن زنگ م: بابا

 .خوشحال شدم يمن كل و
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ود كه ب نيا شيو آورد، فقط بد ميكمپوت و گل برام آوردن و مامانم هم گوش ياومدن مالقاتم و كل ليروز به بخش منتقل شدم و اكثر فام اون

اومد و  شينماز خونه تا نماز بخونه فرصتش پ ياما خدا رو شكر شب كه مامانم رفت تو. موند يم شميبخش همراه الزم بود و مامانم پ يتو

 .الديزدم به م زنگدوباره 

 .الو؟ سالم -

 ؟ييكجا. يتو نبود يول مارستانيمن امروز رفتم ب! راستش و بگو شيستا. سالم: الديم

 گهيفردا د ياز اقوامم هستم ول يكي يفعال خونه . االن هم مرخص شدم. بهت آدرس و اشتباه گفتم يبر يخوا يدونستم تو م يآره، چون م -

 .رم خونه يم

 ؟يچند روز كجا بود نيتو ا. من از دروغ متنفرم. دروغ نگو شيستا: الديم

 .بودم مارستانيباور كن ب -

 نمت؟يبب يذار يپس چرا نم: الديم

 .ينيمن و بب مارستانيت ندارم تو تخت بچون دوس -

 .يگ يدروغ م: الديم

 خوبه؟. دم يها رو نشونت م شيعكس ها و آزما ميديرو د گهيهم د ياصال وقت. گم ينه، باور كن دارم راستش و م -

 ...ياگه بفهمم دروغ گفت. من از دروغ متنفرم شيستا يباشه، ول: الديم

 :وسط حرفش و گفتم دميپر

 .تمدروغ نگف -

 .باشه، پس فعال: الديم

 .فعال -

اون روز مرخص شدم و  يفردا. و اسمم رو باالش عوض كنم رميبگ يكپ هيها  شيآزما ياز همه  ديفكر كردم كه با نيبعد از قطع كردن به ا و

د كه برم اما خودش من و دوباره حرص بخورم و اجازه دا ديكه ترس نيذاشت، تا ا يمامانم نم يخوام برم كالس ول يمن اصرار كردم كه م

 .رسوند

گرفتم، بعد اسكنشون كردم و اسمم رو عوض كردم و بعد هم زنگ  يها كپ شيآزما يهمه  يهم رفتم سر كالس و بعد از كالس رفتم از رو من

 .زدم به مامانم تا اومد دنبالم و رفتم خونه

 شيآزما يبودم بهش بگم و من گفتم كه فردا همه  يا گهيد يند روز جاچ نيا يزنگ زد و باز ذكر كرد كه از دروغ متنفره و اگه تو الديم شب

 يبعد از كالس زنگ زدم به مامانم و گفتم كه كالسم طول م. اصرارِ من، مامانم اجازه داد برم كالس يفرداش دوباره با كل. ارميها رو براش م

 .خونه اميم رتريو د شهك

 :هاشون نگاه كرد و بعد گفت خياون هم اول به تار. نشون دادم الديرو به مها  شيهم رفتم سر قرار و عكس ها و آزما بعد

 مارستان؟يب اميب يچرا نذاشت -
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 .ينيبب مارستانيب ياومد من و تو يخوشم نم! گفتم كه -

 كه پزشكه نشون بدم؟ المونياز فام يكيها و عكس هات و به  شيشه آزما يم: الديم

 .دكترم كه االن آلمانه يو بابام فرستاده برااصلشون ر. شونهيكپ نايآره، فقط ا -

 .خوام مطمئن بشم كه االن حالت خوبه يباشه، من فقط م: الديم

 .باشه -

راه  هيتنها . كار كنم يچ ديدونستم با ياومد فقط دو روز وقت دارم و هنوز نم ادميخونه تازه  يتو. و من و رسوند خونه ميخورد يبعد هم بستن و

 .ممكن بود به مامان و بابام بگه سيپل يبود ول سيلداشتم و اون هم پ

پتو  ريكردم و دوباره رفتم ز دايشماره اش و پ عيسر. كرد يكار م سيپل ياون باباش تو اداره ... دوستم بنفشه! آره، خودشه. ذهنم جرقه زد هوي

 .و شماره اش رو گرفتم

 .از چند بار بوق خوردن جواب داد بعد

 .سالم بنفشه -

 شما؟. سالم: بنفشه

 اد؟ينم ادتيما رو  گهيدستت درد نكنه، د -

 .متاسفانه ارمينه، به جا نم: بنفشه

 .منم ستاره -

 :زد و گفت غيج هوي بنفشه

 ؟ييتو كجا. شه دختر يباورم نم! يستاره؟ وا ييتو -

 .شما هيسا ريز -

 ؟يقبول شد يچ يراست! جون عمه ات: بنفشه

 .شدم يقبول نم يكه آورده بودم پزشك يامسال چون با رتبه ا يراستش من گذاشتم برا... راستش -

 .سرت ياشكال نداره فدا. ناراحتت كردم ديببخش! يوا يا: بنفشه

 ؟يتو چ -

 .يمولكول يسلول ستيآزاد رفتم ز نيهم يبرا. قبول نشدم يمن هم سراسر: بنفشه

 .زحمت داشتم هيبرات ! نيآفر -

 بگو؟: بنفشه

 يم يخوام مامان و بابام بفهمن ول يمزاحم دارم كه نم هيراستش . تونه حلش كنه يتو م ياومده كه فقط بابا شيبرام پ يمشكل هيراستش ! نيبب -

 .مزاحمم نشه گهيخوام د

 .بكنه يكار هيآشنا داشته باشه و بتونه برات  ديبذار بهش بگم شا يبخش مواد مخدره ول يمن تو يراستش بابا: بنفشه
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 .ممنون -

 .زنگ بزن تا بهت خبرش و بدم گهيساعت د مين: بنفشه

 .باشه: من

 يبنفشه و باباش م شيشه، اگر هم بگم آبروم پ يفكر كردم كه اگه كل ماجرا رو نگم كه نم نيبعد از قطع تماس تازه به ا. ميكرد يخداحافظ و

 .تا باالخره تموم شد و من زنگ زدم بهشروز برام گذشت  كي يساعت به اندازه  مياون ن. اومدم يرفتم و م يمدام عرض اتاق و م. ره

 شد بنفشه؟ يچ. الو؟ سالم -

گفت اگه الزم  يول ششيدم، برو پ يرو م يآدرس كالنتر. هاست ياز كالنتر يكيدوست داره تو  هيبابام گفت ! يچيه. يسالم چه قدر هول: بنفشه

 .كنن يباشه خانواده ات رو خبر م

 .بدونن يزيخوام اونا چ ينم! نه يوا -

 شده؟ يچ نميكن بب فيچرا؟ حاال تعر: بنفشه

 .دخترا مقصر هستن شهيما هم يكه تو جامعه  يدون يم. دوست ندارم مامانم بفهمه يمزاحمه ول! گفتم كه. يچيه -

 .مواظب خودت باش يليفقط خ. كنم يمجبورت نم يبگ يخوا يباشه، اگه نم: بنفشه

 .باشه، ممنون -

كرد مطمئنم  يم يزياگه آبرور. بود كه مجبور بشم باهاش ازدواج كنم نيبهتر از ا يرو ول هيواده ام نفهمن قضكردم كه خان يدعا دعا م فرداش

 .كردن باهاش ازدواج كنم يمجبورم م

اه تقاص اشتب. دم يمن دارم تقاص پس م. خودم گفتم خودم كردم كه لعنت بر خودم باد شيپ. شد يافتادم چندشم م ياش م افهيق ادي يوقت! يوا

 !خودم رو

 .كنن يمامان و بابام دارن با هم دعوا م دميكه د رون،يرم از خونه ب يمشاور رفتم به مامانم بگم دارم م شيبرم پ ديكه با نيبار به بهانه ا نيا

م و وام قرض كن يكل ديمن با ميعملش كن ميهم كه بخوا رانيا نيهم. من هم باش بيبفرستمش آلمان؟ به فكر ج يآخه من چه جور: بابا

 آلمان؟ ميبر يگ ياون وقت تو م. رميبگ

 .دكتر عمل كنه نيهم شيپ ديمن هم با يدكتر عمل كردن بچه  نيا شيتو پ يها ليفام يهمه . دونم يمن نم: مامان

 :گفت هيبا گر بعد

 .دونم يمن م يبچه ام و بكش يخوا يتو م -

كار كنم؟ كل  يچ. خواد يپول م يدكترها تا عملش كنن ول نيبهتر شيببرمش پمن هم دوست دارم . منم هست به خدا يآخه زن اون بچه : بابا

تا اون موقع اگه ستاره دوباره . اديهم نم گهيماه د شيدكتر كه تا ش نيشه چه برسه به عمل ا يو بفروشم خرج رفتنمون به آلمان نم كلميه

 ؟يفته چيفشارش ب

 .رم يخونه م نياصال من از ا ايكنه  يهمون دكتر عملش م ايدونم  يمن نم: مامان

 :وسط حرفشون و گفتم دميلحظه پر همون
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 .ديبه جاش با هم دعوا نكن ديخوام عملم كن يچه خبره ؟ من نم -

 :هم رو به مامانم گفتم بعد

 .رم مشاوره يمن دارم م -

 .يكنكور بد يفكر نكنم امسال بتون يخواد بر ينم: بابا

 :برگشتم و گفتم تيعصبان با

 .دم يه عمل هم بكنم كنكورم و ماگ يحت -

 هيخونه مون  كينزد يتلفن يرفتم سمت تاكس. دور نبود يليخ. كه بنفشه اس ام اس كرده بود نگاه كردم يبه آدرس. رونياز خونه زدم ب و

 .يگرفتم و رفتم به اون كالنتر نيماش

 ؟يكار دار يچ ديپرس يم د،يد يمن و م ياون قدر شلوغ بود كه حد نداشت و مدام هر ك يكالنتر يتو

 :بود رو بردم و گفتم يسرور يبنفشه كه آقا يبعد اسم همون دوست بابا يكردن ول ييراهنما ياتاق هيو من و به  تيگفتم اومدم شكا اول

 .كار واجب دارم كيباهاشون  -

 .بنفشه، اومدم اجازه داد برم تو ياباب ،ينيحس يكه دم در اتاقش بود گفتم كه بگه از طرف آقا يبه افسر يوقت يقبول نكردن ول اول

 .و پنج سالش باشه يس اي يخورد س يبهش م. مسن نبود يليخ يسرور يكردم آقا يكه فكر م يزياون چ برعكس

 اون سالم كرد و من هم با ترس و لرز جواب سالمش و دادم  اول

 :گفت يمكث نيرو به روش و اون بدون كوچكتر يِصندل ينشستم رو و

 .كار دارم يليچون من خ عيفقط سر د؟ييبفرما -

 .هستم يمن با دخترشون همكالس. كردن يبه من معرف ينيحس يراستش شما رو آقا -

 خب؟ امرتون؟: يسرور

 فهمن؟ ينم يزيكنم خانواده ام چ تيمزاحم شكا هيخوام بپرسم اگه من از  يكه م نياول ا -

 بوده ؟ يحاال چه مزاحمت. داره يبستگ: يسرور

 .كنم يخواهش م. خوام خانواده ام بفهمن يممن ن يول -

 .بكنم يتونم بهتون كمك يكه نم هيخب تا نفهمم مشكلتون چ: يسرور

 .دينگ يزيبه خانواده ام چ ديقول بد -

 .زود وگرنه كه متاسفم يكن تيشكا يخوا ياگه م. دختر جون من وقت ندارم: يسرور

 ...تو چت آشنا شدم و يكيخب راستش من با  -

 :حرفم و گفت نيب ديپر يسرور

 ؟يبراش عكس فرستاد -

 .نه -
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 رو؟ تيد يهك كرد آ: يسرور

 .نه -

 .يبريسا سيپل شيپ يبر ديفكر كنم با نيبب ه؟يپس مشكلت چ: يسرور

 ريگه و در غ يكرده كه به خانواده ام م ديكرده و تهد داياون آدرس خونه رو پ... بار باهاش قرار گذاشتم و اونم كيمن  ه؟يچ ديدون ينه، م -

 .بدم بهش تا دست از سرم برداره ونيليده م ديصورت با نيا

 ؟يترس يم دشيپس چرا از تهد. يزينه چ ،يداد ينه عكس يگ يدختر تو كه م: يسرور

 .هم قرار داشتم يا گهيمن اون روز با شخص د... آخه من -

حرف هام  يوقت. داد يرو بهش گفتم و اون فقط گوش م اشاري پدرام و يكرد و من كل ماجرا يگرد شده فقط نگاهم م يبا چشم ها يسرور

 :تموم شد و گفت

 !به تو بگم؟ يآخه من چ ؟يكار و كرد نيا يچ يبرا ،يترس يقدر از آبروت م نيتو كه ا ،يهست يا يمذهب يخانواده  يدختر تو كه تو -

 :بعد گفت و

 .دونم بشه به خانواده ات خبر نداد يم ديبع -

 :گفت بعد

 .زنگ بزنم هير كن صب -

 :نفر حرف زد و به من گفت هيشروع كرد به شماره گرفتن و با  و

 .پاشو -

 كجا؟ بازداشتم؟ -

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال يسرور

محكوم  ديافتاد شا يتو و اون م نيب يپدرام اتفاق ياگه اون روز تو خونه . يالبته شانس آورد. ينكرد يتو كه كار ؟يبازداشت بش ينه واسه چ -

اون جا من اوضاع تو  ير يتا تو م. يبريسا يها سياز سربازها گفتم كه تو رو ببره بخش پل يكيحاال هم به . ياما شانس آورد يشد يبه حد م

 .ميبكن ميتون يكار م يچ مينيدم كه بب يم حيمسئول اونجا توض يبرا رو

 .دينگ يزيممنون، فقط به خانواده ام چ -

 :يسرور

 .يكار كن يچ ديشه با ياون جا معلوم م يبر ينترس وقت. كه من شماره داشته باشم يپر كرد ينه برگه ا ،ياصال نه اسمت و گفتدختر تو كه  -

 .ممنون -

 .است فهيكنم، وظ يخواهش م: يسرور

 :رو به من اشاره كرد و به سرباز گفت يداد و سرور ياتاق، سالم نظام يسرباز اومد تو هيهمون موقع  و

 .يمحب يآقا شيپ ،يبريسا سيانم رو ببر بخش پلخ نيا -
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 :سرباز گفت و

 !اطاعت قربان -

 .رونيب ميبا هم رفت و

 .دميكه نشسته بودن رو د ييصف آدم ها ميدياتاق رس كيبه پشت در  يوقت. يبريسا سيقسمت پل ميرفت باالخره

 :در نشسته بود گفت يكه جلو يا گهيدر و به سرباز د يرفت جلو سرباز

 .فرستادن يخانم و سروان سرور نيا -

 :نگاه بهم كرد و گفت هي سرباز

 .برو تو صف تا نوبتت بشه -

 :رفتم تو صف سربازه گفت يوقت

 !با اجازه. ام تموم شده فهيمن وظ! گهيخب د -

 :زد يكتك و داد مدختر و گرفته به باد  كيمرد  هي دميبرگشتم و د. ديبه گوش رس يمحكم يليداد و س يبعد صدا قهيچند دق. رفت و

بشكنه كه تو  وتريبرم تو خونه؟ اون كامپ يمن چه جور. يتو واسه من آبرو نذاشت ؟يكرد يغلط نيبهت دادم كه همچ يمن چه نون حروم -

 .زنم ياسمت و از تو شناسنامه ام خط م. يستيدختر من ن گهيتو د. پسر كي يخونه  يو رفت يباهاش قرار گذاشت

 .بود دهيفا يب رنيمرد رو بگ يكه جلو نيا يزد و تالش سربازها برا يكتك م گفت و دختر رو يم مرد

و مدام نفس  ديكش يم ريباز قلبم ت. حالم خوب نبود. عاقبت اون دختر رو خواهم داشت گهيلحظه حس كردم احتماال من هم تا چند ساعت د هي

 ...نييسترس، باز هم فشار پاباز هم ا. بود دهيفا يحالم بهتر بشه اما ب ديتا شا دميكش يبلند م

 :به خونه دوباره مامان داد زد دنيبه محض رس. گرفتم و رفتم خونه نيماش هي رونياز اون جا زدم ب عيمعطل نكردم، سر گهيد

 ؟يخاموشه؟ چرا مشاوره نرفت تيباز؟ چرا گوش يبود يكدوم گور -

هم برام آب قند درست كرد و  رايسم. كم حالم بهتر شد هي. گذاشت دهنم يكي يكيرفت قرص هام و آورد و  عيسر د،يتا رنگ كبودم رو د اما

 .تو حلقم ختير يقاشق قاشق م

 :دوباره گفت مامانم

 باز؟ يشد يجور نيچرا ا ؟يكار كرد يچ ؟يكجا بود -

 .كن چشيبعد سوال پ اد،يمامان بذار برسه، بذار حالش جا ب: رايسم

 .خدا عمرش بده راننده رو كه من و رسوند خونه. هم خورد حالم به نياومدم برم كه تو ماش يچيه: من

 همه مدت؟ نيا: مامان

 .تونستم خوب آدرس بدم يآره، آخه حالم خوب نبود نم: من

 ؟ينرفت يتلفن يمگه با تاكس: مامان

 !نه -
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 :داد زد مامان

 برو امن تره؟ يتلفن يچند دفعه گفتم با تاكس! يتو غلط كرد -

 .كرد به حرف زدن رفت سمت تلفن و شروع و

 .بازم حالش بد شده بوده. بله، اومد خونه د؟يتو به كجا رس يها يفكر يب نيبب. الو؟ سالم -

-  ... 

 يمونده  يو با باق ميكن يخونه اجاره م سيتو پرد مير يو م ميد يخونه رو اجاره م. كردم دايپ يراه كيمن . حرف ها رو ول كن نيا نيبب -

 .ميكن يپولش ستاره رو عمل م

- ... 

 .گهيد ميريگ يكوچكتر م يخونه  هي تاينها. گرفتم متيمن سوال كردم و ق ه،يشدن -

 يكرد ول ينم دايمن و پ اشاري گهيد ميكرد يخونه رو عوض م يوقت. خوب بود نيآره هم. آوردم يخبر انگار داشتم بال در م نيا دنيبا شن! يوا

 .شه يمون عوض نمكار كنم؟ تا فردا كه خونه  يحاال فردا رو چ

 .كنن يم ميدونستم اگه بفهمن تو خونه زندان يم. بابام و مامانم بره يخواستم آبروم جلو يجوره نم چيمن ه. تو اتاقم تا دوباره فكر كنم رفتم

 :پتو و گفتم ريزنگ زد و من در اتاق و قفل كردم و رفتم ز الديدوباره م شب

 الو؟ -

 .شيسالم ستا: الديم

 .سالم -

 .يزودتر عمل بش دياون گفت كه با. ها و عكس هات رو به پسر عمه ام كه دكتره نشون دادم شيآزما يمن همه  شيستا: الديم

 .دونم يم -

 ؟يكن يعمل م يتو رو خدا ك شيستا يوا... يول: الديم

 .عملم كنه يا گهيده كس د يدكترم آلمانه و مامانم اجازه نم. ستيمعلوم ن -

 .فقط خدا كنه هر چه زودتر خطر رفع بشه. مبگ يدونم چ ينم: الديم

 :گفت يلحن خاص هيبا  بعد

 ش؟يستا -

 بله؟ -

 .خوام يكس رو نم چيمن جز تو ه! وقت هي يتنهام نذار: الديم

 .نترس بابا بادمجون بم آفت نداره رم؟يمگه قراره بم! وونهيد -

 .تو رو خدا مواظب خودت باش: الديم

 :ومد، گفتما يكه اشكم داشت در م يحال در
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 ؟يندار يكار. كنه يمامانم داره صدام م. باشه -

 .نه، فعال: الديم

 .فعال -

 :رفتم دم پنجره اتاقم و رو به آسمون گفتم. دنيچك يگونه هام م يقطع كردم اشك هام رو يوقت

بنده هات  يكه مشتاق يخودت گفت. هستم باشم بنده ات يندارم اما هر چ ييتو هم آبرو شيپ گهيدونم د يمن م. گناهكارت يمنم بنده  ايخدا -

 ...من. شتيبرگردن پ

نره، تو دلم گفتم من اومدم  رونيدهنم و گرفته بودم تا صدام ب يكردم و جلو يكه هق هق م يبار در حال نيا. شدن رياشك هام سراز دوباره

 وبيمگه تو ستار الع. نذار آبروم بره ايخدا. كمكم كن ،يكه دار يخوب يآدم ها يكنم به حق همه  يالتماست م ايخدا. برگردم، اومدم توبه كنم

 .كنم يخواهش م اياعتراف به گناه هم قبوله؟ خدا يگ يمگه نم ؟يستيمگه تو بخشنده ن ؟يستين

 .بودم رهيو به آسمون خ ختمير يصورت اشك م يمن به پهنا. شدن رياشك هام سراز و

 :كه چشم به آسمون داشتم، گفتم يحال در

 تشياذ گهيدم د يقول م. دم ازش بگذرم يقول م. تموم كنم الديدم با م يمن هم قول م. مامان وبابام نره شيكن فردا آبروم پ يكار هي ايخدا -

 . كنم و دوباره زار زدم يالتماست م ايخدا. دوست نشم يپسر چيبا ه گهيدم د يقول م. نكنم

ساعت پنج . به ساعت نگاه كردم. از جام بلند شدم و رفتم صورتم و شستم. برده بودشدم كنار پنجره خوابم  دارياز خواب ب يروز صبح وقت اون

 نترنتيوصل شدم به ا. بخوام و صداش رو ضبط كنم يشتريوقت ب اشاريگرفتم از  ميبعد هم تصم. وضو گرفتم و دو ركعت نماز خوندم. صبح بود

 .نصب كردم ميگوش يتلفن صداش و ضبط كنم و بعد برنامه رو روزنه، از پشت  يحرف م يدانلود كردم كه بتونم وقت برنامه هيو 

نشه اما  جاديا يقلبم مشكل يوقت دوباره برا هياز هر قرص قلبم دو تا خوردم تا . شد يم شتريدلهره ام هر ساعت ب. بود يبيدلم آشوب عج تو

ضبط  يمن قطع كردم و دوباره خودم بهش زنگ زدم و دكمه  يباالخره زنگ زد ول. ديكش يم ريقلبم ت دميكش يكه م يبا هر نفس. نداشت دهيفا

 :فشار دادم و گفتم وصدا ر

 بله؟ -

 م؟يخب چه كاره ا. دلم زِيسالم عز: اشاري

هم پول ندارم  يكه گفت يمقدار نيا. خورم يپس به دردت نم. مونم يزنده نم يليدارم كه خ يا يضيمر هي يعني. رميم يمن دارم م! اشاري نيبب -

 .ت بدمكه به

 باال شهر باشه و پول تو دست و بالش نباشه؟ يشه كس يمگه م. كن اهيبرو خودت و س: اشاري

 بر پولدار بودنشه؟ ليمگه هر كس خونه اش باال شهر باشه دل -

هفته وقت  هي بعد هم تو. بگو ديجد زيچ هي. شده يميقد گهيد... و پول ندارم و رميم يداستان ها كه دارم م نيدر ضمن ا ؟يپس چ: اشاري

 .حاال خودت انتخاب كن. كه بهت دادم يخواست

 يآبروم بره، باشه برات جورش م يدم آخر نيخوام ا يچون نم يپول و ندارم ول نيخب من االن ا ؟يبه خواسته ات برس يخوا يتو مگه نم -
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 .خوام يدو هفته وقت م يكنم ول

 :كرد، گفت يم يچندش يكه خنده  يدر حال اشاري

 .دخترشون خرج كنن يآبرو يبرا ناياز ا شترياونا ب دياصال شا. گم يرم به خانواده ات م يمن م! تربرو دخ -

 هيذارم  يبفهمن و در اون صورت نم هيبق ستيبرام مهم ن گهيد يدر ضمن مطمئن باش اگه به خانواده ام بگ. اونا هم مثل من هستن! رينه خ -

 ؟يديفهم. سيزنم به پل يو زنگ م اديب رتيهم گ يپاپاس

 .دم يبهت وقت م ميهفته و ن هي اده،يدو هفته ز يچون دوستت دارم باشه ول اينترسون، ثان سياوال من و از پل: اشاري

 .باشه، قبوله -

 ؟يديفهم. برم يآبروت و م ،يباشه اگه پول و ند ادتي: اشاري

 .آره، باشه -

 .فعال: اشاري

 .فعال -

از اتاقم  عيسر. دمشيشن يبود كه به وضوح م اديضربان قلبم اون قدر ز يول دمينفس آروم كش هيزدم و قطع ضبط رو  يقطع كردم، دكمه  يوقت

 :شربت قند خوردم و برگشتم تو اتاقم و رو به پنجره گفتم وانيل هيو  رونيرفتم ب

 .الوعده وفا ايخدا -

 ديكه بهش اعتماد داشتم مروار يتنها كس. داشتم تا كمكم كنه ازين گهيد يكيبه  يزدم ول يبه هم م الديبا م ديبا. رو گرفته بودم مميتصم گهيد

كدوم از دوست هام بفهمن  چيهر چند كه دوست نداشتم ه. كنه ينم انتيچون خودش از دوست زخم خورده بود، مطمئن بودم كه بهم خ. بود

 .بودم بورمج يول

ما خونمون عوض شد و  يكردم و ازش خواستم وقت فيرو براش تعر الديم خودم و يو به طور خالصه و با سانسور ماجرا ديزدم به مروار زنگ

 .زنگ بزنه و بگه من اون جا مردم و همون جا خاكم كردن ديمروار يمدت هيعمل رفتم آلمان، بعد از  يمن برا

. كردم يتمومش م ديودم، پس بااما من به خدا قول داده ب الديكشم، هم م يهم خودم عذاب م يجور نيگفت ا ياول مخالف بود و م ديمروار

 .كار رو برام بكنه و اون هم قبول كرد نيو ازش خواستم ا ستادميسر حرفم ا نيهم يبرا

 .ادين شيپ يو با اون بهش زنگ بزنه كه بعدا براش مشكل رهيكه ثبت نام نشده، بگ رانسليكارت ا ميس هيقرار شد  البته

 ييچند تا يحت. شه يكه دلم براش تنگ م مييتنها يروزها يكردم برا يم، صداش و ضبط مزد يحرف م الديبا م ياون مدت هم من وقت يتو

 .كردم يشون م رهيذخ ميخوام داشته باشم تو گوش يكه م نيعكس هم ازش گرفتم به بهانه ا

 د،يپر يخواب بود از خواب ماگه  يو اون هم حت الديزدم به م يكه بود زنگ م يهر ساعت دم،يد يكابوس م اي دميد يخواب بد م يها وقت شب

 .شدم يزد تا آروم م يداد و اون قدر باهام حرف م يجوابم رو م

 يهمون صدا يحت يگاه. شدم ينفس هاش آروم م يبرد و من با همون صدا يدادنش خوابش م يوسط دلدار يشب ها هم از زور خستگ يبعض

 .كردم ينفس هاش و ضبط م
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 نيزم. پونصد هزار تومن اجاره اش كردن يماه ون،يليما هم جاش خوب بود، هم بزرگ بود، پنجاه م ي هفته تموم شد و چون خونه هي باالخره

 گهيد يواحدش رو داده بودن به بابام و واحدها هيساخته بودنش و  شيبابام چند سال پ يمامان و بابام بود و دوست ها يعروس هيخونه هد نيا

 .رو هم خودشون فروخته بودن

 يو بابا باز هم كل ميهزار تومن اجاره كرد ستيدو يو ماه شيپول پ ونيليبا ده م سيتو پرد كيكوچ يخونه  هيخونه، مامان و بابا از اجاره  بعد

 .مياريوام گرفت و پول قرض كرد تا اون جا پول كم ن

 يعمل، عمل نيكردن كه ا يمانم و سرزنش مهمه مدام بابام و ما. و پاسپورت سفرمون به آلمان هم بود زايو يهم مدام دنبال كارها نيح نيا در

 .شد ينم يكارها رو كنن اما مامانم راض نيكه بخوان به خاطرش ا ستين

ها و از اون  لياز فام يكي يرفته بودن خونه  ليوسا يبسته بند يگرفتن كارُتن برا يكه مامان و بابام برا ميدوم نشده بود يوارد هفته  هنوز

 .رو نظافت كنند سيپرد يه خواستن برن خون يطرف هم م

رو  يمحب يدادن من آقا يخوشبختانه اون روز خلوت بود اما اجازه نم. يبريسا سيگرفتم و رفتم بخش پل نيهم به محض رفتنشون ماش من

 :و گفت رونياز اتاقش اومد ب يمحب يكردم تا خود آقا يگفتن تو جلسه است، اما من اون قدر پافشار يم. نميبب

 .رو سرت يجا رو گذاشت نينم؟ اچه خبره خا -

 .نمتونيبب دياالن با نيمن و فرستادن و هم يسرور يآقا د،يببخش -

 .شه يجلسه االن تموم م د،يصبر كن قهيپنج دق! خب يليخ -

 . اتاقش يرفت تو و

ن و من اون ها رو تنها تو خونه ول من تو خونه گذاشته بود يرو هم به هوا ليو سه رايخصوصا كه سم. خونه انيب نايمامانم ا دميترس يم مدام

 .خوابم ايرفتم حموم  ديبگ ايزنگ زد  يكرده بودم و گفته بودم اگه كس

 :وارد شدم و گفتم. اجازه دادن برم تو قهيبعد از پنج دق باالخره

 .سالم -

 د؟ييبفرما. سالم: يمحب

دم  يرو هم دارم كه م نشيماش يشماره . رو ضبط كردم كرده ديكه من و تهد يكس يصدا يد يس نيا يمن وقت ندارم فقط رو ديببخش -

 اون و هم بدم؟. رو هم دارم شيد يآ! آهان. دشيريفقط تو رو خدا زود بگ. بهتون

 سفارشش رو كرده بود؟ يسرور يآقا شيكه چند وقت پ نيهست يشما همون خانم: يمحب

 .بله -

 ن؟يومديپس چرا همون موقع ن: يمحب

 .آبرو بشم يخانواده ام ب شيخوام پ يراستش نم. ترسم يهم م االن يعني دم،يترس يم -

 :زد و گفت يلبخند كج يمحب

 .يانجامش داد يحاصل از اون كار باش، نه وقت يزيبه فكر عاقبت و آبرو ر ،يبكن يكه كار نيبه بعد قبل از ا نيدختر خوب از ا -
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 .دم يماالن هم دارم تقاصش رو پس . اشتباه كردم يليدونم خ يبله، م -

 .قيتحق يخونتون برا ميايب گهيقرار بود چند روز د. يزود اومد يشانس آورد: يمحب

 ؟يواسه چ... واس... و قيتحق ق؟يتحق -

همدست هم داره كه  هي. نهيسنگ يليپرونده اش خ. كرده ياخاذ ياديز ياون پسر از دخترها. كنه ينم دتيتهد يخطر گهيد! نترس: يمحب

 .فتادهين يكه برات اتفاق يتو شانس آورد. كنه يم يبردار لمينه اش و ازشون فكشونه خو يدخترا رو م

 :من نشست و گفت يكم ساكت شد و بعد بلند شد اومد رو به رو هي

از خط  يكيكرد اما  يالبته هر دفعه خطش رو عوض م. ميكرد يريگيكرد و ما هم خطش رو پ تيدختر پر دل و جرات ازش شكا هيقبل از تو  -

 ،يكه بر نيا ياگه اون روز به جا. كرد يگرفت و بعد خاموش م يكرد و باهات تماس م يشد رو هر دفعه روشن م يكه مربوط به تو مهاش 

اما متاسفانه تو . ميكرد يم رشيو زودتر دستگ يگفتم باهاش قرار بذار يبهت م ،يكرد يم تيو ازش شكا يزد يمن حرف م او ب ياومده بود

طبق اقراراتش قرار بود  م،يكرد رشيو دستگ ميآورد ريكه آدرسش و گ شيچند روز پ. ميردش و بزن ميتونست يما با سخت و يكار رو نكرد نيا

 .دنيفهم يخانواده ات م ياومد يوگرنه اگه نم يكه خودت اومد ميكن قيحقخونتون، از تو هم ت ميايب

 :و گفت ديخند دوباره

 .يدگاه حاضر بشتو دا يبه عنوان شاك ديالبته حاال هم با -

 :شد و گفتم ريچشم هام سراز ياشك از گوشه  دميكش يكه نفس راحت يدر حال من

االن به  يمن اون موقع مجبور بودم ول. فهمن يكنم خانواده ام هم م تيكه اگه ازش شكا نيضمنا ا. برم رانيبه خاطر عملم از ا ديمن با يول -

 من هست؟به  يازيچه ن گهيداره، د يشاك يكاف ياندازه 

 .رو پر كن ،يپر كن تيشكا يبرا ميدم خونه تون و بد ميايكه قرار بود ب يبرگه ا نيا ايحاال هم ب. كن تيبه نظر من شكا يخودته ول ليم: يمحب

 .اشتمگذ يخونه رو خال يشماره  يجا يآروم برگه رو از دستش گرفتم و پر كردم و امضا كردم و دادم دستش ول د،يلرز يكه دستم م يحال در

 ؟يگذاشت يخونه رو خال يچرا شماره : يمحب

 .مير يم رانياز ا ميگفتم كه دار -

 د؟يگرد يبرنم گهيد يعني: يمحب

 .باشه يازين گهيمن د يكنم به شماره  يباشه و فكر نم يدونم ك ينم يچرا ول -

 .مواظب خودت باش. ستين اريشانس باهات  شهيباشه دختر جون هم ادتيباشه، فقط : يمحب

 .چشم، ممنون از لطفتون -

 .ميد يرو انجام م فمونيما وظ. كنم يخواهش م: يمحب

 .برگشتم خونه؟ انگار سبك شده بودم و در حال پرواز كردن بودم يدونه از اون جا چه جور يم خدا

تا مامان و بابام  نگيتو شوت ميداختو پوستش رو ان ميخونه همه با هم خورد دميرس يو وقت دميخر يخودم و خواهر و برادرم بستن يراه برا يتو

 .نفهمن
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 .دو ركعت نماز شكر خوندم و از خدا به خاطر كمكش تشكر كردم دوباره

 يبود كه با آرامش م يشب نيبعد از مدت ها اون شب اول. حرف زدم الديكم با م هيبعد از شام . هم بابا و مامان شام گرفتن و اومدن خونه شب

 برام يحتما به قولم عمل كنم ول گهيبار د نيا ديكه با دميشدم تازه فهم داريب ياما صبح وقت دميكابوس ند گهيبرد و دزود خوابم  يليخ. دميخواب

 . سخت بود يليخ

 :گفت يم يزدم و اون با لحن خاص يهر بار كه باهاش حرف م. ديلرز يدلم م دميد يرو م الديبار كه م هر

 .ايتنهام نذار ش؟يستا -

 .بهش بگم يدونستم چ يكردم و نم يم نيخودم و نفر يو كل نييپا تخير يم يهر دلم

 .مامان بزرگم بمونن يسفر و خواهر و برادرم خونه  ميقرار بود من و بابام و مامانم بر. و پاسپورتمون درست شد زايبعد از دو ماه و باالخره

 يشد و قرار بود همون موقع اثاث كش يتموم م شيز رفتنمون نقاشهفته قبل ا هيداشت و  يبه نقاش ازين ميگرفته بود سيكه تو پرد يا خونه

 .مينيرو بچ ليوسا ميبرگشت يتا وقت ميتو خونه و درش رو قفل كن ميبذار يو كارتون ها رو همون جور ميكن

من آلمانم از اون  يكه وقتكرده بودم  يرو بهش معرف ديو مروار ميدار ينفهمه اثاث كش الديحواسم رو جمع كرده بودم كه م ياون مدت كل يتو

 .رهيخبر من و بگ

 يدلم م يليرفتن از خونه نداشتم اما خ رونيب يبرا يليچون دل نميرو بب الديم اديتونستم ز ينم گهيبه رفتنمون نمونده بود و من د شتريروز ب چند

 چيه يده من خونه  يبودم كه مامان من اجازه نم مطمئن. كنه يرو گفتم، گفت كه جورش م هيقض ديبه مروار يوقت. نمشيبب گهيبار د هيخواست 

التماس كرد كه مامانم  يكل. بود فونيآ يتلفن رو. دونست زنگ زد به مامانم يمن م ونيكه خودش و مد ديكدوم از دوست هام برم اما مروار

 هيگرهمه اشك رو از كجا آورد كه شروع كرد به  نيا هوي ديمروار نيدونم ا يكه نم نيتا ا. داد يبذاره من نهار برم خونشون اما مامانم اجازه نم

 :و گفت

 .كنم يخواهش م. دوستم و ندارم يمن طاقت دور. اديب ديتو رو خدا بذار -

حساس بود، خودش هم  يليخ هيكه مامان من رو گر يياز اون جا. آوردم يمن كه داشتم از تعجب شاخ در م. مامانم يرسما افتاده بود به پا و

 .نايا ديمروار يبار تو عمرم اجازه داد من نهار برم خونه  نياول يت و برااش گرف هيگر

و بعد برم  الديم شيقرار بود اول برم پ. ادمهياون روز رو خوب . بودن يهم مذهب ديمروار يبود كه خانواده  نيهم ا لشياز دال گهيد يكي البته

 .نهار يبرا نايا ديمروار يخونه 

 :انم شلوغ بود كه فقط گفتاون قدر سر مام خوشبختانه

 .زنگ بزن ،يديرس يوقت -

 يمانتو هي. رو هم خودش جواب بده كه اگه مامانم بود بگه من اون جام نايا ديمروار يخونه  يالبته قرار بود تمام تلفن ها. من هم قبول كردم و

 ييجورا هي ديشا. كرد ليمن و تكم يمشك پيتبدون پاشنه هم  يكفش مشك هيبود و  دهيكه خودش برام خر يبا همون شال دميپوش يمشك

 :مامانم گفت رون،ياز در رفتم ب يوقت. گرفتم يرابطه رو م نيا ياداشتم عز

 ؟يشال رو از كجا آورد نيا -
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 .تولدم ياز دوست هام بهم كادو داده بود برا يكي -

 ؟يپس چرا به من نشون نداده بود: مامان

 .رفته بود ادميحتما  -

 .كنه هينذار دوباره گر. كرد هياون دختر چه قدر گر نيبب. كم بخند هيقدر گرفته است؟  نيات ا افهيحاال چرا ق! باشه: مامان

 .چشم، فعال خداحافظ -

 .خداحافظ: مامان

و حساب كردم و ر هيكه كرا نيبعد از ا. شم يم ادهيبهش گفتم كه پ نايا ديمروار يباالتر از خونه . برام گرفته بود يتلفن ياز قبل تاكس مامان

 يرو هقرارمون رو ب. الديم شيگرفتم و رفتم پ نيبعد از قطع تماسم دوباره ماش. و نگرام نباشه دميشدم زنگ زدم به مامانم و گفتم كه رس ادهيپ

 .حالم بد شد دمشيو د دميرس يپارك ملت بود وقت

 .ل من و بسوزونهخواست د يانگار م. نشيداده بود به ماش هيو خوشگل تك پيخوش ت شهيهم مثل

 يجلب توجه م يزد حساب يكه برق م ششيتنگ و صورت بدون ر يبود كه هم رنگ چشم هاش بود با شلوار ل دهيپررنگ پوش يآب راهنيپ هي

 .كرد

م اومد دو از حمو يفرسته و وقت يگفت صبر كنم بره حموم بعد م يچند روز قبلش افتادم كه بهش گفتم، برام عكس ام ام اس كنه ول اديلحظه  هي

 :نوشته بود شيكي ريتا عكس فرستاده بود و ز

» Before shave« 

 :كه اصالح كرده بود، نوشته بود گهيد يكي ريز و

» After shave« 

دور  نيهم يبهش خوش بگذره برا يروز آخر نيخواست ا يدلم م. شد يخواست بپرم بغلش اما نم يلحظه دلم براش ضعف رفت و دلم م هي

 :پشت سرش گفتم زدم و رفتم از

 !پـــخ -

 :و گفت ديپر هويهم كه انگار حواسش نبود،  الديم

 ؟يكرد ريچرا د. خودم طونكيسالم ش -

 .كردم ينكردم، تو حواست نبود من هم داشتم نگاهت م ريد -

 ؟يمن و منتظر بذار اديدلت م. يبد يليخ: الديم

 .آره -

 .ميبخور يزيچ هيدور و اطراف  نيا ميهوا سرده، بر. ميبر ايب. ياز بس بدجنس: الديم

 . باشه -

 ايخدا« تو دلم گفتم، . بار آخر بود نيمن به خدا قول داده بودم اما ا. كار و بكنم نيخواست ا ياصال دلم نم. دستم و گرفت تو دست هاش الديم و
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 ».دم يبار آخره قول م. ديببخش

جا  هيباالخره . كنه يدست هاش داره به تمام وجودم رسوخ م يكردم گرما يحس م. اون گرمِ گرم يمن سرد سرد بودن و دست ها يها دست

اون موقع رو به  يخواست لحظه به لحظه  يمن فقط دلم م. شميسفارش داد و برگشت پ ييزهايچ هي الديو م ميداخلش نشست ميو رفت ميكرد دايپ

رو بو بكشم تا عطرش تو  راهنشيخواست با تمام وجود پ يمدلم . خواست فقط نگاهش كنم و به حرف هاش گوش كنم يدلم م. ثبت برسونم

 :كرد، گفت يكه اشك هام رو پاك م يدر حال الديشدن و م سيگونه هام خ ارياخت يفكر بودم كه حس كردم ب نيتو ا. مشامم بمونه

 يوقت. طاقت ندارم گهيكه من دبگم  ديتازه با. خودم شيپ يگرد يو برم يش يزود خوب م. زمينترس عز. كنه ها هيعشق من گر نمينب -

 .ميكن يم يو بعد هم عروس يرم سرباز يبعد من م. ميتا نامزد بش تيخواستگار اميم يبرگرد

 .بود دهيفا يكرد آرومم كنه، ب يم يسع الديم يهر چ. نگاه ها برگرده به سمت ما يشد و باعث شد همه  شتريام ب هيحرفش گر نيا با

 :دوبار زدم تو صورت خودم و گفتم يكيچند مشت آب به صورتم زدم و . ييشدم رفتم به سمت دستشو بلند

 .تو رو خدا محكم باش. محكم باش ستاره -

دوباره با همون . سهيهم خ الديم يكردم بخندم اما حس كردم چشم ها يو سع زينشستم پشت م رونيحمد رو خوندم و دوباره رفتم ب سوره

 :كه من عاشقش بودم گفت يلحن

 ش؟يستا -

 جانم؟ -

 .يمونم تا برگرد يمن منتظرت م. ايتنهام نذار: الديم

 :به خودش اشاره كرد و گفت بعد

 .ستيكس ن چيتو مال ه يبغل من جز برا -

 .زهيكردم با تمام توان مقاومت كنم كه اشكم نر يسع. شدم يخفه م داشتم

 .يليباور كن خ... يليدوستت دارم، خ يليخ الديم: گفتم

 .وستت دارممن هم د: الديم

 :گفت يبه شوخ الديو م ميتو پارك قدم زد ميكم رفت هيكاكائو  ريو ش كياز خوردن ك بعد

 ارن؟يوقت من و از قلبت در ن هيقلبت رو عوض كردن،  ي چهيدر يوقت شيستا -

 :و گفتم دميخند

 .ارنيدر ب ديدونم، شا ينم -

 :برگشتم سمتش و گفتم. ستاديا الديم هوي

 ؟يديفهم. وسطش ،يتو وسط قلبم ؟ياش هست چهيدر يآخه مگه تو تو. نهوويكردم د يشوخ -

 :زدم، گفتم يكه نفس نفس م يدر حال. دهيمروار دميد. زنگ خورد ميگوش دنميوسط دو. و من فرار كردم رهيدنبالم كه من و بگ ديدو الديم و

 د؟يجانم مروار -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  م  . پرستو  –  اشتباهتقاص                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٢ 

 .زنه خونتون يخود مامان من زنگ م گهيد ينرس شده ها، اگه ريد. گهيد ايپاشو ب! جانم و كوفت: ديمروار

 !فعال. امياالن م زم،يباشه عز -

 .قطع كردم و

 .من كشنده بود يبود و برا ييجدا يلحظه ! نه يوا

 :كه از پشت من و بغل كرده بود، گفتم الديبه م رو

 .وقتمون تموم شد -

 :و گفت ديكش يآه الديم

 .ميبش نيسوار ماش ميباشه، بر -

 .ندادم كه دردسر ساز نشه قيآدرس دق يرو آدرس دادم ول نايا ديمروار يخونه  كينزد ييجا هي بهش

 .خوند يروشن بود و انگار خواننده داشت حرف دل من و م نيراه ضبط ماش يتو

 بستم يچشمام و م يكاشك «

 عاشقت نبودم يكاشك

 ...هستم اما

 قرارم يب يندون كاش

 .اصال دوستت نداشتم كاش

 ...دارم اما

 زنه يكه دلم واسه چشمات پر م يندون كاش

 زنه يهر روز بهت سر م اديكه م يندون كاش

 برد يبارون غمت من و م يكاشك

 مونده به نگاهت رهيكه نگاهم خ يندون كاش

 موندگارم چشم به راهت شهيكه هم يندون كاش

 ».مرد يم گهياحساسم و عشقت د يكاشك

 :ضبط رو خاموش كرد و گفت الديم. گونه هام يرو دنيلغز ياراده م يمن هم ب يآهنگ اشك ها با

 .شه يحالم بد م يكن يكه م هيگر. كنم يخواهش م. نكن هيتو رو خدا گر شيستا -

 :گفت يوقت. كردم يفقط نگاهش م ميتا برس گهيهم اشك هام و پاك كردم و د من

 .ميديرس -

 .رو بهم زده بود ايحرف دن نيبدتر انگار

 :گفت
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 فرودگاه؟ اميشه ب يم -

 .تونم برم ينم گهياون وقت من د! نه تو رو خدا -

 .اميدم جلو ن يقول م: الديم

 ؟يزيچ كيفقط . كنم يباشه، برات اس ام اس م -

 ؟يچ: الديم

 .يقول بده مواظب خودت باش -

 !تو هم مواظب باش. چشم: الديم

 .دوستت دارم شهيباشه هم ادتي الد؟يم. باشه -

 .عاشقتم شهيباشه هم ادتيتو هم : الديم

 .ممنون، خداحافظ -

 . فعال خداحافظ: الديم

 .كردم ينگاه م نشيبه رفتن ماش رهيبرد و من خ يحركت كرد انگار داشت قلب من رو با خودش م الديشدم و م ادهيپ يوقت

 :تام گف افهيق دنياومد دم در و با د عيسر ديمروار. و زنگ زدم نايا ديمروار يرفتم دم خونه  ادهيپ

 با خودت دختر؟ يكن يكار م يچ يدار -

 .يچيه... يچيه -

 :گفت دياومد دم در و رو به مروار ديهمون موقع مامان مروار. شد رياشكم سراز دوباره

 .داخل، بعد دوباره شروع كن اديبذار دوستت ب -

 :به مامانش انداختم و گفتم ينگاه

 .سالم -

 .زميتو عز ايب. سالم دخترم: ديمروار مامان

 يم حتميو اون هر بار نص ششيكردم پ هيگر يَشك نكنه و كل ايبگه كه هول نكنه و  الديبه م يسفارش كردم كه جور ديبه مروار يروز كل اون

 يكار و بكنم دوباره سر و كله  نيكردم اگه ا يحس م. رفتم يبار نم ريكرد كه برم راستش و بهش بگم و هر دومون رو نجات بدم اما من ز

 .كه من بهش دادم شر اون رو از سرم كم كرده يشه و خدا به خاطر قول يدا ميپ اشاري

اون هم قول داد كه تا من نخوام به . من و اون بمونه نيراز فقط ب نيكه بهم كرد و ازش خواستم ا يتشكر كردم به خاطر كمك يكل ديمروار از

 :و گفتم دميطلب تينگه و من ازش حالل يكس

 بخشه؟ يدا من و مبه نظرت خ ديمروار -

 .حرف هاست نيخدا بخشنده تر از ا. وونهيآره د: ديمروار

 يليمن خ! ديمروار يوا... بفهمه الديكنه، اگر م داميپ اشاريروز دوباره  هياگه . كه كردم تا آخر عمر با منه ييكابوس كارها و اشتباه ها يآره، ول -
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 ...يليخ. بودم يدختر بد

دارن خدا  ديگزه، تازه باز هم ام يكنن، ككشون هم نم يرن صد تا غلط م يهستن كه م ييدخترها. و پرت نگو قدر چرت نيدختر ا: ديمروار

 ؟يگ يم يجور نياون وقت تو به خاطر چند تا دروغ ا. ببخشدشون

بكنم  يخواستم باز يفقط من م دونند كه يچه م گرانيتازه د. كنن يگناه ها باز م هيبق يراه رو برا ان،يب كيبه چشم كوچ يدروغ ها وقت نيهم -

 و طرف رو سر كار بذارم؟

كنن  يصدات م شيخب برو بگو كه دوست هات ستا. دونه يرو كه م تيليفام. گهياسمه د هيهمش . بگو الديگم برو به م يستاره من م: ديمروار

 .اسمت ستاره است يول

من به خدا قول . ستين يراه بازگشت گهينه، د. خودم رو بهش دروغ گفتم يحت اعتقاداتم، خانواده ام و التم،يمن سنم، تحص. كاش فقط اسمم بود -

 .گذرم يدادم كه ازش بگذرم، پس م

 ميرفت يم رانياز ا ديما با ديروز ع نيدوم. عكس گرفتم و بعد از ظهر بابام اومد دنبالم و رفتم خونه يهم كل ديو با مروار ميهم نهار خورد بعد

 .گفته بودم الديپرواز رو به م يشماره  آلمان و من ساعت پرواز و

مامان بزرگم  يآخر رو خونه  يهفته  كي نيا م،يبودن و ما بازشون نكرده بود سيتو پرد لمونيساك هامون هم جمع بودن و چون وسا بايتقر

 :آهنگ نيا يرفت رو هويكردم كه  يو گوش م لميموبا يجا نذاشته باشم و آهنگ ها يزيكردم كه چ يداشتم چك م. ميبود

 نمتيخوام بب يوقت رفتن نم «

  ارميكم م نمتيدونم بب يم

 يلحظه فقط نگام كن كي اگه

 ذارم يو پشت سرم جا م دلم

  ريخونسرده نگام به دل نگ اگه

 شه  يروز ازم خسته م كيتو  دل

 ياسمم رو فقط صدا كن اگر

 شه يرفتن واسه من بسته م راه

 يكن هيگر ديرفتن نبا وقت

 شه يلم برات تنگ نمد يجور نيا

 كه باشم  ايدن يدونم هر جا يم

 شه  يدلم عشق تو كمرنگ نم تو

 ريخونسرده نگام به دل نگ اگه

 شه يروز ازم خسته م كيتو  دل

 ياسمم رو فقط صدا كن اگر
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 ».شه يرفتن واسه من بسته م راه

 .كردم هيرو قطع كردم و دوباره گر آهنگ

شده  ميقا ييجا هيكه بهم داده بود  ياما طبق قول نمشيبتونم باز هم بب ديگردوندم كه شا يهمش چشم م تو فرودگاه. ديروز رفتن رس باالخره

 . خواستم ينم يزيچ نيتو دلم گفتم، كاش ازش چن. نمشيبود كه نب

. ره يم جيكردم سرم گ يحس م. حالم بد بود م،يشد مايسوار هواپ يوقت. با عشقم يخداحافظ يعني نيشماره پرواز ما رو خوندن و ا باالخره

 .بود يا گهيد يقرص هام و بهم داد و خوردم اما مشكل من جا عيمامانم سر

 .نميچشم هام رو بستم تا دور شدن از عشقم، شهرم و كشورم رو نب. هم بدتر ديشا. دادم يبلند شد، انگار داشتم جون م نياز زم مايهواپ يوقت

 .صداش و گذاشتم كه گوش بدم يضبط شده  يها پياز كل يكيتو گوشم و  و گذاشتم ميگوش يهام رو بستم و هندزفر چشم

 .زيهمه چ يادكلنش، برا يبو ينفس هاش، برا يبرا. بمش تنگ شده بود يصدا نيا يكه چه قدر دلم برا يوا

 :چشم باز كردم، مامانم گفت يوقت. فكرها بودم كه خوابم برد نيا يتو

 .ميرس يم گهيساعت د كيتا  -

 .دميخواب يليگفتم، پس من خ خودم شيپ

 :اومد سمت بابام و گفت مايهواپ ياز مهمان دارها يكي قهياز چهل و پنج دق بعد

 ن؟يدار يقلب ماريكه ب نيشما گفته بود -

 .بله: بابام

 :رو به من گفت و

 .هستن شونيا -

 .رو مطلع كنم مايحالتون بده پزشك هواپ ديكن يو اگه حس م ديرو بزن ژنيشه شما ماسك اكس ياگه م. ميايفرود ب ميخوا يم: مهماندار

 :رفت، گفتم يم جيباز فشارم افتاده بود و داشت سرم گ الديم يدور يكه از ناراحت من

 .ستيحالم اصال خوب ن. ديشه دكتر رو صدا كن ياگه م -

 :قرص داد خوردم و بعد گفت هي. بعد دكتر باال سرم بود قهيدق چند

 .بكش قيچند تا نفس عم -

 هيفكر نكنم و  يزيكرد به چ يم هيكنار خودش نشوند و مدام بهم توص ييجا هيبعد هم من و بلند كرد و برد . ماسك رو گذاشت رو صورتم و

 :آب نبات داد و گفت

 .فقط تو دهنت مك بزن و اصال نخورش -

 ميرفت يگرفتن ساك ها به سمت هتل ليشدن و تحو هاديبعد از پ. نشسته نيبه زم مايهم به حرفش گوش كردم تا باالخره اعالم كردن هواپ من

 .بابام رزرو كرده بود ياز دوست ها يكيكه قبال 

كردن، اما  ميبستر يو فور مارستانيصبح من رو بردن ب. دميرو گوش كردم و بعد خواب الديم يخواستم تو هتل بخوابم، باز هم صدا يكه م شب
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 :گفت يم. عمل نداد يدكتر اجازه 

 .شه قلبت رو عمل كرد يو با اضطراب نم ياراضطراب د -

اما من از . زهيساده است تا من ترسم بر يليبده و بگه كه عمل خ حيمشاور به همراه مترجم برام آوردن كه مراحل عمل رو توض يجلسه ا چند

نداره، خود دكتر متخصص  دهيه فامشاور دنيد يوقت. كس بگم چيتونستم به ه يكه نم يزيچ. بود يا گهيد زيمن مشكلم چ دم،يترس يعمل نم

داشت من و  يو سع فتادهين ياتفاق چيعمل رو انجام داده و ه نيكه تا حاال چه قدر ا نيكم از عملم گفت و ا هيبود، اومد تو اتاقم و  ديوجا يكه آقا

 .كنه ينم دميتهد يخطر چيمطمئن كنه كه ه

 :بعد گفت. شد و سكوت كرد رهيدفعه به چشم هام خ كيحرف زدن  نيح در

 .هست يكيروز تولدتون هم  ياونم هم سن تو بود، حت. يدختر من هست هيتو چه قدر شب -

 :كه گفتم رونيبعد خواست از اتاق بره ب و

 دكتر؟ دخترتون االن كجاست؟ -

 !خروارها خاك ريز: دكتر

دخترش زنده است و من  ديشا. هم دروغ گفتن نيبه ا ديخودم گفتم، شا شيپ. دخترش رو دوست داشته يليمعلوم بود خ. براش سوخت دلم

 .هستم

 . خودم از حرف خودم خنده ام گرفت بعد

 يدادن مامانم شروع شد و همش م ريكه باز گ يطور. كرد يپدر باهام رفتار م كي نيع باياومد تو اتاق من و تقر يم شترياز اون روز دكتر ب بعد

 :گفت

 يخواست يهر غلط يتون يم يا گهيكشور د يدكتر همش تو اتاق توئه؟ فكر نكن اومد نيرا اصال اچ ؟يخند يو م يگ يچرا با دكتر نامحرم م -

 ...و يبكن

 .محتاط بود يليباز هم مامان خ يداد ول حيدخترش و شباهتش به من رو توض يمامانم ماجرا يخود دكتر برا آخرش

اما  اره،يخواستم خواهش كنم برام تلفن ب ياز پرستارها م يكياز . زنگ بزنم الديگرفتم به م ميشب قبلش تصم. عمل آماده ام يگفتن برا باالخره

 :ساعت مترجم اومد و گفت هيكه بعد از  نيتا ا. ديفهم يچون زبانم خوب نبود نم

 .يريبعد از عملت تماس بگ يو بهتره بذار يزنگ بزن رانيبه ا يتون يتلفن نم نيبا ا -

 :درآورد و گفت بشيو از ج لشيكردم كه مترجم موبا يتابياون قدر ب. بار صداش و زنده نشنوم نيآخر ياومد حداقل برا يمن دلم نم اما

 .يريتماس بگ يتون يمن م ليبا موبا -

 .كرد يكار رو م نيشد اما اون داشت ا يگرون م يليخ رانياون، اون هم به ا ليزنگ زدن با موبا. رونيزدن ب يهام داشتن از حدقه م چشم

 :گفتم

 .دم يا پولش و بهت محتم -

 .زنگ بزنم رانيبه ا ستمياومد من كه بلد ن ادمي هوياما  دميرو از دستش قاپ يگوش عيسر جهينت در
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 :رو گرفتم سمتش و گفتم يگوش دوباره

 .شماره رو ديريشه خودتون بگ ياگه م -

 .گرفت يون مگفتم و ا يمن شماره رو م. لبش يخنده نشست گوشه  هيچون  ستميبلد ن ديكنم فهم فكر

 .تو گوشم ديچيپ الديم يرو گذاشت كنار گوشم و صدا يگوش هويدفعه كه  نيشماره رو گرفت، اما جواب نداد تا آخر يبار چند

 الو ؟ الو؟ د؟ييالو؟ بله؟ بفر ما-

 .سالم... سل... سل... س -

 :صورتم، گفتم يرو ختنير يكه اشك هام م يدر حال و

 .الديمنم م -

 هي نيمن تو ا ياگه بدون. صدات تنگ شده بود يچه قدر دلم برا ياگه بدون. صدات بشم يفدا ياله. قربونت برم من ياله ؟ييتو شيستا: الديم

 .شده ياز دستم عاص چارهيب. دوستت ليزنم به موبا يهر روز زنگ م. دميكش يچ يهفته كه رفت

 .كنم يم هيكه من دارم گر ديفهم ياون م دينبا. ختمير ياشك م صدا يسپردم و ب يزد و من كلمه به كلمه اش رو به ذهن م يحرف م اون

 :و صاف كردم و گفتم صدام

 .بودم، نتونستم بهت زنگ بزنم مارستانيتو ب ديببخش. تنگ شده يليدلم برات خ -

 ؟يعمل كرد. شه يتموم م يدور نيو ا يايزودتر م... انشاا. زمياشكال نداره عز: الديم

 .ازت رميبگ تيراستش زنگ زدم حالل... راستش. نمنه، فردا قراره عمل ك -

 .يصد سال زنده باش... دختر خوب؟ اوال كه انشاا هيچه حرف نيا: الديم

 :با خنده ادامه داد و

 .يبكن يستيكردن بلد ن تيتو كه اذ. نه من ،ييحالل كنه تو ديكه با يبعد هم اون. ات باال سر من و بچه هام باشه هيسا -

 .شرمنده من منصرف شدم! واقعا كه ؟يو به من نگفته بود يو بچه هم داشتت الد؟يا؟ م -

 :گفتم خت،ير يصورتم م يدوباره اشك رو يدر حال و

 .كنم يباهات ازدواج نم گهيد -

 .اديم ايبه دن ندهيمن و توئه كه در آ يمنظورم بچه ! وونهيد: الديم

 .بخشمت يحاال م. آهان، باشه -

 :كه دوست داشتم گفت يحندوباره با همون ل الديم

 ش؟يستا -

 جانم؟ -

 .متحرك يشم مرده  يم. رميم يبدون تو م.. ستمين يچيمن بدون تو ه. ها يتنهام نذار يقول داد: الديم

 .حرف هام نيمن پوست كلفت تر از ا! نه بابا -
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 لرزه؟ يچرا صدات م شيستا: الديم

 .گذره كه حد نداره يقدر خوش م نيجا ا نيا يمال خط هاست وگرنه جات خال! نه بابا -

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال الديم

 .يخوش باش شهيهم دوارميام -

 :گفتم نيهم يكنم، برا هيو بدون صدا گر رميهق هق كردن و زار زدنم و بگ يتونم جلو ينم گهيكردم د يم حس

 .اشمواظب خودت ب. برم زود بخوابم چون فردا عمل دارم ديمن با! الديم گهيخب د -

 .بهم زنگ بزن يبعد عملت هر موقع تونست يراست. منم مواظبم ،ياگه تو مواظب باش: الديم

 :گفتم نيهم يطاقت نداشتم برا گهيد

 ؟يندار يباشه، كار -

 .نه، مواظب باش: الديم

 :گفتم

 .خداحافظ -

 .نكرده بودم هيگر يجور نيكردم كه تو عمرم ا هيگررو دادم دست مترجم و اون قدر بلند  يقطع كردم و گوش. نشدم الديمنتظر جواب م گهيد و

كرد كه اونا هم فقط  يبراشون بلغور م يدونم مترجم داشت چ يكردن و نم يبودن تو اتاقم و با تعجب به من نگاه م ختهيپرستارها ر ي همه

 .آرام بخش بهم زدن و خوابم برد هيبعد هم . دادن يسرشون و تكون م

 يزندگ يبرا يا زهيانگ چيه ست،يدر بدنم ن يتوان چيه گهيچشم باز كردم حس كردم د يوقت. كرد يكه صدام م شدمداريبابام ب يبا صدا صبح

بود و به خاطرش دوازده سال به  ميدوران بچگ يكه آرزو ينه به پزشك گهيحاال د. بودم دهيبه آرمان هام نرس اهام،يمن به آرزوهام، به رو. ندارم

 نيگرفت و بزرگتر يبود عذاب وجدان م رونيتارِ موهاش ب هي يسابق بودم كه وقت يبودم، نه اون ستاره  دهيدرس خونده بودم رس دتش

 .كرد يم يكه با مامانش بعد از عروس ييها بتيغ ايبود و  كيكوچ يگناهش دروغ ها

 يمن خودم و نم د،يبخش يخدا هم من و ماگر  يحاال حت. شده بود يخاكستر ييجورا هيمن لكه دار شده بود و  ديحاال روح سف الديقول م به

عمرم و كابوس اشتباهاتم ولم  يسال ها نيكردم به بدتر لشونيگرفتم و تبد يعمرم رو به باز يسال ها نيكه عمرم رو، دو سال از بهتر دميبخش

 .ردك ينم

دونستم پرونده ام تو اون  يهر چند م. عمل برنگردمكه از اتاق  نيآرزو داشتم ا هياتاق عمل و من فقط  يكردن برا يكم پرستارها آماده ام م كم

 ينه خوشحال گهيد. حس شده بودم يب ييجورا هيكنم و  يكردم اون قدر غم دارم كه به غم هام دارم عادت م يحس م گهيد. بود اهيهم س ايدن

 .بشه ليتبد تيبگم به واقع الديه قرار بود به مك يخواست دروغ يدلم م. برم ايهوشم كنن و از دن يخواستم زودتر ب يفقط م. نه غم دم،يفهم يم

كه اشك تو چشم هاش جمع شده  يبعد هم بابام در حال. برام دعا خوند و بهم گفت كه مقاوم باشم ياز آماده شدنم، مامانم اومد كنارم و كل بعد

 :حمد رو خوند و بعد گفت يبود، دستش رو گذاشت رو قلبم و سوره 

 .دارم دخترمدوستت  يليباشه خ ادتي -
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كردم اما  يذوق م يبود كل گهياگه هر وقت د ديشا. بود بيجمله از زبون بابام برام عج نيا دنيشن. بهم نزده بود يحرف نيهمچ هيحاال بابام  تا

 .لبخند زدم ينداشتم و فقط الك ياون موقع اصال احساس

 :با تعجب نگاهش كردم و گفتم. نارمو نشست ك شمياومد پ ديبا مامان و بابام، دكتر جاو ياز خداحافظ بعد

 د؟يكن يشروع م يدكتر عمل رو ك -

 ؟يعجله دار: ديجاو دكتر

 .دونم ينم -

 ارد،يليم كي ديشا. هست كه خودم تعدادش از دستم در رفته ياون قدر ديشا ؟يدون يم. عمل كردم يليمن تا حاال تو عمرم خ: ديجاو دكتر

 .ترسم يبار بعد از سال ها، از عمل كردن م نياول يامروز برا. كه امروز دارم رو نداشتم يسوقت ح چياما ه شتريب ديكمتر، شا ديشا

 :در آورد و بهم داد و گفت بشيج يعكس از تو هي بعد

 .عكس دخترمه نيا -

بودن و  ياون آب يها بود كه چشم نيتفاوت داشت و اون هم ا هيمن بود و فقط  هيشب يلياون دختر خ. شد يعكس رو نگاه كردم باورم نم يوقت

 .شدم خواهر دوقلوش يم ديذاشتم شا ياگه من لنز م. من بودن يكم درشت تر از چشم ها هي

 :كردم، دكتر گفت يطور كه به عكس نگاه م نيهم

 ايح دنجرا نيبهتر شيپ. بكنه يها رو نجات داده بود نتونست براش كار يليمعروف كه جون خ ديدكتر جاو... من... سرطان گرفت و من -

 ...بردمش اما

 :و ادامه داد ديكش آه

 .ستيدست تو ن زيهمه چ. خواست بهم بگه مغرور نشو يخدا م -

 :كه چشم هاش پر از اشك بودن بهم نگاه كرد و گفت يدر حال بعد

 .رو هم از دست بدم يكي نيخوام ا ينم گهيدخترم رو از دست دادم، د كيبار  هيمن  -

 :به دكتر انداختم و گفتم يگاهن. لبخند نشست رو لبش هي و

 .شما باشم يدختر قيفكر نكنم من ال يممنون دكتر ول -

 ؟يگ يم يجور نيهستم كه ا يمگه من ك. هاست نياز ا شتريب اقتتيتو ل. يدخترم، هست يهست: دكتر

 :شد، گفت يكه از اتاق خارج م يبعد در حال و

 .بره نيدست خودم از ب ريدخترم ز يكي نيخوام ا ينم. يقول بده مقاوم باش -

 :سكوت كرد و بعد دوباره گفت يكم

 .رو بدن مارستانيفقط پول ب رميگ يعمل كردن دخترم پول نم يبه خانواده ات بگو من برا يراست -

 .خواستم اعتراض كنم از اتاق رفته بود تا

چند تا دستگاه  قهيبعد از چند دق. سرد بود يليهواش خكه  ياتاق آب هي يبردن تو يلباس اتاق عمل رو تنم كرده بودن و داشتن من و م گهيد
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 .هم دورم جمع شدن گهيد يو چند خانم و آقا ديهم بهم وصل كردن و دكتر جاو گهيد

 :گفت يسيرو به من به انگل ونياز آقا يكي

 ه؟ياسمت چ -

 :زدم و گفتم لبخند

 .ستاره -

 :ديپرس يسيدوباره اون آقا به انگل و

 چند سالته؟ -

 :گفتم يسيم به انگلمن ه و

 .هجده سالمه -

 . شد اهيس زيصورتم و بعد همه چ يماسك اومد رو هياز اون  بعد

آرزوم برآورده  دميفهم دم،يمامانم و بابام رو كنارم د يكم كم عادت كردم و وقت يكرد ول يم تيچشمم رو اذ دينور سف هيچشم باز كردم  يوقت

 .نشده

كه ناراحت  يوسط تنها كس نيگفت و ا يرفت، بابام خدا رو شكر م يمامانم قربون صدقه ام م. دميشن يو مصداها ر يحرف زدن نداشتم ول توان

 .دستگاه بهم وصل بود يو كل دميكش يداشتم و سخت نفس م ينيقلبم حس سنگ يرو. ديچك يچشمم م يبود من بودم كه اشك آروم از گوشه 

چه قدر . رو مجسم كردم الديفقط چشم دوختم به سقف اتاق و صورت م نيهم يبرا. كردم چرخوندن مردمك چشمم هم برام سخته يم حس

 يم ديكه با يصداش و بشنوم، چه قدر تقاص اي نميخواست اجازه داشتم صورتش رو باز هم بب يبود، چه قدر دلم م شميخواست االن پ يدلم م

 .دادم سخت بود

 :لبخند زد و گفت هيبابا اصرار كرد، پول عمل رو ازش نگرفت و فقط  اومد مالقاتم و هر چه قدر دياون روز دكتر جاو يفردا

 .خوشحالم كه حداقل تو رو نجات دادم -

راجع  يچون از وقت. اديم دنميخونه مون رو گرفت و گفت كه حتما با همسرش به د يرو داد و شماره  رانيخونه اش تو ا يبعد به بابام شماره  و

 .نهيون هم مشتاق شده من و ببكرده، ا فيزنش تعر يبه من برا

از دوست  يكي يخونه  يچند وقت نيهم يمسافرت كنم، برا مايبعد هم كه مرخص شدم حق نداشتم با هواپ. بودم يبستر مارستانيب يروز چند

 .سفر كنم مايتا باالخره دكتر اجازه داد من با هواپ ميكرد موند يم يبابام كه اون جا زندگ رستانيدوران دب يها

چون طبق . رفتم ايبهش گفته كه من از دن ديدونستم مروار يم. الديزنگ بزنم، نه به م گهيد ديرفت كه نه به مروار ياون مدت دستم نم يتو

 .حرف بزنم يراجع بهش با كس گهيخواستم د يمن نم يگفت ول يم ديروز عمل با يقرارمون همون فردا

قرار  يوقت يكردم ول يآروم م زايچ نيكردم و خودم و با ا ينگاه م ميهاش رو تو گوش و عكس دميخواب يم الديم يضبط شده  يشب با صدا هر

فكر . كرد يام م وونهيداشت د الديم شينتونم برم پ يول رانيكه برگردم ا نيفكر ا. دوباره بغض و غم گلوم رو گرفته بود رانيا ميشد برگرد

 يكرد و برا يام م وونهيخواد ازدواج كنه د يم يكه بعد از من با چه كس نيكشم، فكر ا يجا زجر م نيكشه و من ا ياالن اون داره زجر م هك نيا
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 .كار انجام بدم ايشلوغ باشم و  يجمع ها يكردم تو يم يكه بهشون فكر نكنم به شدت سع نيا

 الديرفتم بخوابم كه وقت نكنم به م يابام مرفتم و حتما با مامانم و ب ياصال تنها تو اتاق نم. كردم يانجام كارهاش كمك م يزن دوست بابام تو به

 .نمتونستم از خودم جداش ك يتو قلبم بود و من نم الديم. زدم يمن فقط داشتم خودم رو گول م. بودن دهيفا يها ب نيا يفكر كنم اما همه 

 ينم گهيشه، هم ناراحت بودم كه دك ينفس م الديكشم كه م ينفس م ييجا گهيبرگشت رو بابا داد دستم، هم خوشحال بودم كه د طيبل يوقت

 .تونم باهاش باشم

ها و قرص ها رو داده بود و گفته بود به  يريشگيپ يسر هيكه دكتر اجازه سفر داده بود اما باز هم  نيبا وجود ا. ميشد مايسوار هواپ باالخره

 .ميحتما از قبل اطالع بد مايپزشك هواپ

. ديترك الديم يضبط شده  يصدا دنيكرده بود كه با شن رياون هم تو گلوم گ. غض داشتمبار برعكس قبل اصال حالم بد نشد، فقط ب نيا

فكر كردم  الديكنم و من هم چشم هام رو بستم و به خاطرات خودم و م يم هيكه دارم گر دنيخوشبختانه مامان و بابام خوابشون برده بود و نفهم

 .نييپا انيصورتم ب يرو آزاد گذاشتم تا از رو مو اشك ها

كار رو نكنم اما من حس  نيهر چند كه دكتر گفته بود ا. هام هير يتو دميتهران رو كش فيكث يبا تمام وجود هوا نييپا مياومد ماياز هواپ يوقت

 .تنفس كنم ديهوا رو تنفس كرده، پس منم با نيهم ا الديكردم م يم

 .بگم يبهش چ دينستم بادو يبود و من نم الديم. خورد يمدام زنگ م ميما گوش دنيمحض رس به

راه . ميمونده بودن كه اونا رو هم خودمون انجام داد زهايو فقط خُرده ر دهيمامان بزرگم خونه رو تو نبود ما چ ميديد س،يپرد ميديرس يوقت

 .كنه يرو ط ريمس نيتا محل كار بابام دور بود اما خب مجبور بود هر روز ا سيپرد

و  گهيمن قرار شد اون سال هم كنكور ندم و بذارم سال د. ثبت نام كرده بود يكيمدرسه تو همون نزد هيم بزرگم خواهر و برادرم رو ه مامان

 .داد يمسخره از دست دادم آزارم م يباز هيو پوچ و  چيكه من دو سال از عمرم رو سر ه نيفكر ا

فقط . يباهاش باش يتون يوقت نم چيتو كه ه ده؟يچه فاگفت،  ياز درون بهم م ييندا هيآشنا شدم اما  الديگفتم، خب در عوض با م يم بعد

 .حسرتش به دلت موند

 .گفته باور نكرده الديبه م يتا ازش بپرسم چه كار كرده و اون هم گفت، هر چ ديگذشت كه زنگ زدم به مروار يهفته از اومدنمون م هي

من بهش بگن كه من فوت شدم اما باز هم  يها ليه عنوان فاماز چند تا از دوست هاش كه دوست پسر دارن خواهش كرده تا اونا هم ب گفت،

 .كنه يباور نم

 شهيكه هم يزنگ نزد اما هر شب همون ساعت گهيو بعد از اون د المهيدسته فام ميزنگ نزنه، چون گوش ميگفتم بهش بگه كه به گوش ديمروار به

 :وشته بودكه اس ام اس داد، ن يشب نياول. داد ياس ام اس م ميزد يباهم حرف م

 ».خودت شيتو رو خدا منم ببرم پ. كمرم شكسته. شم يمن دارم داغون م شيستا ؟يپس چرا؟ چرا رفت ؟يتنهام نذار يمگه قول نداد ش؟يستا «

 يكردم اما اس ام اس هاش هر شب ادامه داشتن و من هر شب بارها اس ام اس هاش و م هياس ام اس اون شب تا خود صبح گر نيخوندن ا با

 .كردم يم هيدم و گرخون

 .اس ام اس نده گهيرو قراره بدن به بابام و د مياومد خونمون و ازش خواستم بهش زنگ بزنه و بگه گوش ديكه مروار نيا تا
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 شيقرار بود پ ديمروار. گرفته بود و خواهر و برادرم كالس زبان بود يظهر بود و مامانم كالس خصوص كينزد. ره ينم ادميوقت اون روز  چيه

 .فونيآ يرو گرفت و گذاشت رو الديم يشماره  ديمروار. من باشه تا تنها نباشم

 .الديالو؟ سالم آقا م -

 :زد، گفت يآروم حرف م يليكه صداش گرفته بود و خ يدر حال الديم

 .سالم -

رو قراره بدن به  شيستا يگوش من زنگ بزنم اما راستش نيو دوست ندار نيدونم ناراحت هست يم. مزاحم شدم ديببخش الديآقا م: ديمروار

 .خودشون نكنن شيپ يبد يوقت فكرها هي ن،يشه اس ام اس ند يگفتم ازتون خواهش كنم اگه م. باباش

 :اش بلند شد و گفت هيهق هق گر يصدا. شكست هويانگار  الديم

 دم؟اس ام اس هم ن نيگ يحاال هم م. نه صداش رو بشنوم و نه برم سر قبرش نمش،يتونم بب ينه م -

 :خواستم باهاش حرف بزنم و بگم ياش م هيگر يصدا دنيمحض شن به

 .نكن هيتو رو خدا گر الديم. نكن هيگر يمن و بكش ول اياصال ب. ديببخش الديم. غلط كردم الديم -

كنه  هيبودم گر دهيحاال ندو نداشتم و تا  الديم يها هيبرام مهم نبود چون من طاقت گر يچيه گهيد. نكنه هيخواست التماسش كنم كه گر يم دلم

خوردن  يبگم و من باز هم اشك هام سر م يزيدهنم و نذاشت چ يدستش رو گذاشت رو دياول مروار ياون هم با هق هق اما همون لحظه 

 .نييپا

 الديم هيگر ياصد دنياما خودم هم با شن... يحقمه، هر چ اديسرم ب يهر چ يمن لعنت. من خردش كردم! آره. ُخرد شده الديكردم م يم حس

 . خرد شدم، سوختم و خاكستر شدم

دلم  يگاه. الديم يضبط شده  يو عكس ها و صداها ييتنها يزد و باز من بودم و شب ها يداد، نه زنگ م ينه اس ام اس م گهياز اون روز د بعد

 .خراب بشه زيجلو و همه چ و برم ارميطاقت ن دميترس يم... دميترس ياما م نمشيبب يواشكيخونشون و  كيخواست برم نزد يم

تونستم  يهم م يجور نيا. شروع كردم به درس خوندن اون هم به شكل سفت و سخت ورياز اول شهر. دو نشون بزنم ريت هيگرفتم با  ميتصم

ه رو آماده كنه و خون شيكه بتونه پول پ نيا يبابا برا. وسط چند تا مشكل وجود داشت نياما ا. فكر كنم الديقبول بشم، هم كمتر به م يپزشك

راه تا كالس ها بود  يموند و بدتر از اون دور يكالس رفتن من نم يبرا يپول گهيكرد و د يمدام پول پس انداز م ديبا ارهياجاره در ب ازخونه رو 

 .راه بود قهيدق ستيو تا تهران حداقل ب ميبود سيچون ما پرد

 نيكردم كه اون موقع كه بابام ا يآزمون ثبت نام كنم و مدام خودم رو سرزنش م هيتم تونس ينم يشده بود كه حت مياون قدر وخ مونيمال اوضاع

 .تونم بدم يآزمون رو هم نم كي يخوام بخونم، پول حت يدادم قدرش و ندونستم اما حاال كه م يهمه كالس من و فرستاده بود و آزمون م

 :روز بابام گفت كيكار كنم كه  يبودم كه چ نيو دار ا ريگ تو

گذاشتم برات تو حساب سپرده بلند مدت پنج ساله؟ خب االن  شيسال پ شيكردم و ش يهات رو جمع م يديمن هر سال ع ادتهيستاره؟  -

 .اون بردار و كالس ثبت نام كن يبرو از سودها. شده باشه يليخ ديكه سودهاش هم با نيپنج سال تموم شده و ا گهيد

 :بگم؟ فقط گفتم يمونده بودم چ. نداره يهات من انعكاسش تمومكه اشتبا دميمن اون لحظه دوباره فهم و
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 !باشه. نيگ يا؟ راست م -

مونده باشه  گهيد يليهم ششصد هزار تومن خرج كرده بودم و بعد از اون هم خ ديپونصد، شا بايكار كنم؟ من تقر يفكر كردم كه چ يبعد كل و

 .مون ها رو ثبت نام كنمتونم آز يپول فقط م نيبا ا. هزار تومنه ستيدو ايصد 

وقتم هم صرفه  يتو يجور نيتازه ا. رم يخوام امسال آزمون بدم و كالس نم يگم فقط م يبهشون م. دادم كه اشكال نداره يخودم دلدار به

د تا از كتاب ها عوض آزمون ثبت نام كنم، گفتن كه چن يرفتم با بابام برا يرو برم و برگردم اما وقت يطوالن يشد و الزم نبود راه ها يم ييجو

 .حتما كالس ثبت نام كنم ديشده و با

 دلم بذارم؟ يو كجا نيا ايخدا يوا! خودم گفتم، آخه االن هم وقت عوض كردن كتاب ها بود؟ شيپ

هزار  ستيچون فقط ته حسابم دو. نداشتم يپول چيه گهيشد ششصد هزار تومن و من د يم قايكردم دق يثبت نام م ديكه با ييكالس ها متيق

 .ثبت نام آزمون داده بودم يتومن به زور مونده بود كه من اون و برا

 :بابام گفتم به

 .كنم يكالس ها رو ثبت نام م اميبعدا م -

كردم ؟ اون هم نه  يگفتم اون پول رو خرج چ يبهش م د،يفهم ياگه بابا م. نداشتم يراه چيكار كنم؟ ه يدونستم چ ينم. كالفه برگشتم خونه و

همه براش خرج  نيا يپس مرض داشت يخودم گفتم، خب تو كه قرار نبود باهاش باش شيپ. تومن، حداقل پونصد هزار بود ستين، نه بده توم

 يبود كه من نم نيا قتياما حق. گفتم خب اون پسره يگفت، خب اون هم خرج كرد برات و من در جواب دلم م يدلم بهم م دوبارهبعد  ؟يكن

 .اون تولد رو براش گرفتم نيهم يو براباشم  نشيد ريخواستم ز

 . كردم يزودتر ثبت نام م ديشده بودن و من با لياز كالس ها هم از مرداد تشك يليو خ ميشد يم كيبه مهر نزد ميداشت

تازه . فروختم يم ديابام بامامان و ب يچون من بدون اجازه . بود گهيگناه د هيهم  نياما ا. از طالهام يكيمونده بود، فروختن  يراه برام باق هي تنها

 صدفروختم كه شش يم دياز طالهام رو با يكياصال كدوم  ؟يچ يكار كرد يطالهات رو چ دنيپرس ياگه ازم م ؟يذاشتن چ ياگر سرم كاله م

 .نداشتم يا گهيراه د. نبود يچاره ا يكار و كنم ول نيهزار تومن بشه؟ دوست نداشتم ا

گردنبند كه  هيگشتم،  يجور كه م نيهم. كندم يدل م ديبا ياومد بفروشمش ول يكردم دلم نم يكه نگاه م به هركدوم. سر صندوق طالهام رفتم

انداختم  يوقت بود گردنم نم يليهم بزرگ بود و من خ يليكه خ» S«گردنبند به شكل  هي. كردم دايبود رو پ دهيبچه بودم، برام خر يمامانم وقت

 .ش و بندازه گردنشاول اسم يمد نبود كس گهيچون د ديشا

دروغ گفتن هام  يپس ك. گفتم يدروغ م ديباز هم با! ايخدا يوا. گفتم گم شده يفروختمش و بعد هم م يم ديبا. بود نهيگز نيبهتر نيا! آره

م، پس رفت يكالس نم گهيمن كه د. هم بود گهيمشكل د هيكنم؟ اما  يزندگ دنيشد كه راحت بدون دروغ گفتن و ترس يم يشدن؟ ك يتموم م

طالها و فاكتور گردنبندم  يرفتم سر فاكتورها يواشكياون شب . نبود يراه چيفكر كردم اما ه يليتونستم برم گردنبند رو بفروشم؟ خ يم يك

 شه؟ اما حاال تا مامان و يبا فاكتورش گم م ييآخه كدوم طال. هستم عيبعد فكر كردم من چه قدر ضا. كردم دايرو پ ديپوس يداشت م گهيكه د

دونه مثل  هيكردم و  يم دايكار پ هيتا اون موقع هم من دانشگاه قبول شده بودم و . ديكش يطول م يليخ ست،ين گردنبند نيبابام بفهمن كه ا

 .ذاشتم سرِ جاش يو م دميخر يرو م نيهم
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از خودم و پدر و  ؟ياونم از ك. مكرد يم يمن علنا داشتم دزد. ذاشتم يكردم و سر خودم كاله م يچه خوب خودم و قانع م. ام گرفت خنده

 . مادرم

 يك نميهم صبر كردم تا بب گهيچند روز د. شد يبه گناهام اضافه نشده بود كه االن هم داشت م يفقط دزد. مونده بود يكي نينه هم! خدا يوا

 .شه اما نشد يرفتن از خونه جور م يبرا تيموقع

فشار  شتريكردم ولم كنه، اون چاقو رو ب يبهش التماس م يگلوم و هر چ ريگذاشته بود ز اومده بود سراغم و چاقو رو اشاري دميشب خواب د هي

 ينم گهيو با صداش آروم بشم اما د الديخواست مثل قبل زنگ بزنم به م يدلم م. كردم ياز ترس داشتم سكته م دمياز خواب پر يوقت. داد يم

 .آروم بشم يا كمضبط شده اش رو گذاشتم ت يآب خوردم و صدا وانيل هي. شد

 .نمتيامروز بب اينفسم ب شم،يستا: الديم

 .شه ينه، امروز نم -

 .كنم يخواهش م. چرا؟ من دلم برات تنگ شده: الديم

 .آخه امروز كالس دارم -

 .دنبالت اميخب بعد كالست م: الديم

 .نه بذار واسه فردا -

 ...قهيدق هيفقط . كنم يخواهش م شيستا: الديم

 يضبط شده رو عوض كردم و صدا يصدا نيا. كرد يحال من و بدتر م نيكرد و ا يجا هم داشت خواهش م نيا. ع كردمصداش رو قط عيسر

 ديبا يمن تا ك. دميخواب رو د نيفكر كردم كه چرا ا نيو بعد به ا. كرد يآرومم م نيا! آره. كه خواب بود رو گذاشتم يوقت دنشينفس كش

 بترسم؟ يتقاص پس بدم؟ تا ك

 :مامانم و گفتم شيرفتم پ. رو گرفته بودم مميصمفرداش ت

 مامان؟ -

 بله؟: مامان

 .ترسم يم يخوام بگم ول يم يزيچ هي -

 ؟يچ: مامان

 .كردم يكار بد هي -

 ؟يبه آب داد يچه دست گل نميحاال بگو بب. يكن يكار بد م شهيتو كه هم: مامان

 كار بد كردم؟ يا؟ مامان؟ من ك -

 بگو؟: مامان

 .حسابم رو قبال خرج كردم يمن پول تو... راستش من... شخب راست -

 ؟يچ: مامان
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از دوست  يكيگفتم  ادتهي! آهان... يعني... يعني. مگه اون پول مال من نبود؟ خب من هم خرجش كردم نيخب؟ بب. نشو يمامان عصبان نيبب -

 .دميگرون خر يكادو هيبراش  نيهم يكردم برا يجبران م ديلباس شب بهم كادو تولد داد؟ خب من هم با هيهام 

 :گرد شده گفت يبا چشم ها مامان

 ؟يكرد يچه غلط ؟يچ -

 :گفتم

 .مامان خب پول خودم بود -

 ؟يحاال چه قدر خرج كرد: مامان

 .كم گرون شد هي نيهم يمارك دار نخرم، برا يتونستم كادو ياون پولدار بود، من هم كه نم نيخب بب زهيچ -

 گفتم چه قدر؟: مامان

 .پونصد تومن -

 ؟يديخره كه تو خر يپونصــد هزار تومن كادو م يآخه كدوم خر! احمق يخاك بر سرت دختره ! يا وونهيتو د ؟يچ: مامان

 .دونم اشتباه كردم يم! ديببخش -

 ؟ياريداره؟ حاال پول كالس هات رو از كجا م دهيحاال چه فا گه؟يحاال د: مامان

 .فروشم ياز طالهام و م يكيخب  -

 .كشتت يبابات م يدست به طالهات بزن! يغلط كرد: امانم

 .رم يپس كالس نم -

 .شه يم يچ نميچشمم نباش تا بب يجلو. برو تو اتاقت! ساكت شو: مامان

 هيفقط نگفتم اون دوست، . واقعا هم راستش و گفتم. چه قدر خوبه آدم راستش و بگه! شيآخ. دمينفس راحت كش هيرفتم تو اتاق و  عيسر من

 .فرداش هم قبض گردنبند رو بردم گذاشتم سرِ جاش. بهتر بود يجور نيا. درست بود باياش تقر هيسر بوده وگرنه بقپ

. منم نيشد ا يباورم نم يخوندم كه گاه ياون قدر درس م. خوندم يمن و كالس ثبت نام كرد و من واقعا درس م يمامان به صورت قسط باالخره

 الديم اديكردم كه به  يهمه جوره سر خودم و با درس گرم م. كه زنده بمونم نيا ياون هم برا دم،يخواب يت مپنج ساع ايدر شبانه روز چهار 

 . برد يدادم خوابم نم يرو گوش نم الديم يتا صدا اديز يشب ها با وجود خستگ. شد ياما باز هم نم فتمين

كه در  ياس ام اس ديبگه و مروار كيگفتم تولدش رو بهش تبر ديروارروز تولدش به م. بود الديتولد م. ديو هفتم آبان رس ستيب باالخره

 :نوشته بود. جوابش داده بود رو برام فرستاد

اما خاطراتش  ستين شميپ شيچون ستا مهيروز زندگ نيباشه اما بدتر ميروز زندگ نيبهتر ديامروز با ده؟يچه فا يول. خانم ديممنون مروار «

 ».باشم شيستا شيپ گهين سال ددعا ك. كنه يام م وونهيداره د

واقعا اون شب تمام . اش گرفت هيمن گر هيكردم كه اون هم از گر هيقدر گر نيا. ديشد و زنگ زدم به مروار ريمحض خوندنش اشكم سراز به

 .شدن يچشمم دوره م يخاطرات سال قبل جلو
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خونه  شيهم پول پ يجور نيا. دادن سيتدر شنهاديه ها بهش پاز دانشگا يكي يكرد و در عوض تو ديبود كه بابام خودش رو بازخر يد اواسط

بد ازش  يخاطره  يكه من كل يبه اون خونه ا ميشد اما من اصال خوشحال نبودم چون قرار بود باز هم برگرد يشد، هم وضعمون بهتر م يجور م

 .داشتم

 .پرت نشه و همه قبول كردنكه من حواسم  ميكن يداد بعد از كنكور من اثاث كش شنهاديمامان پ خوشبختانه

 يدنيد ديع ليهمه فام يخوام خونه  يرفتم اون سال گفتم، م ينم ييخوندم و جا يدرس م يبرعكس طول سال كه در حد خودكش ديع اميا يتو

خونه نمونم و به  يتوكار رو كرده بودم كه  نيالبته من ا. درس خوندم بهم اجازه داد اديمن چه قدر در طول سال ز ديد يبرم و مامانم هم كه م

 .كردن يبود كه بارم م يا كهيرفتم ت ياما اوضاع بدتر شد چون هر جا م فتمين الديو خاطره هام با م شيپ الس ادي

 سال سومته؟! يآخ -

 .حتما واست گذاشتن ؟يهم قبول بش يپزشك يخوا يوضعت م نيبا ا يآخ -

 .يستيدانشگاه برو ن گهيتو د. ه نه دو سالمون يسال پشت كنكور م هيآدم . شوهر كن گهيدختر تو د -

 ه؟يآخه چه قدر حرف مردم رو بشنون كه دخترشون پشت كنكور. شن يم وونهيدختر آخر مامان و بابات از دست تو د -

 ين رو مرفت و جوابشو يوقت ها هم از دستم در م يندم اما خوب بعض يكردم كه جواب يخودم و كنترل م يليشدم و خ يبارون م كهيت خالصه

 . دادم

 .ميرفت يكاش نم يكه ا ميكرده باش حيمن عوض بشه، هم تفر يتا هم حال و هوا نمايس ميداد بر شنهاديبابا پ ديع مهين

 .ميو دوست هاش بر الديگرفته بود كه قرار بود با م طيبل يينمايهمون س قايدق بابا

 .رو به رخم بكشن الديخواستن نبودن م يشهر م يطرفم انگار همه  انيخواستن ب يكردم انگار به زور م يآن چه كه ازش فرار م ي همه

 .آهنگ افتادم كه انگار واسه من خونده بودنش هي ادي

 با هم بودنه يروزها نيآخر «

 دهيكم كم وقت رفتن رس گهيد

 متهيهر لحظه برام غن حاال

 دهيتو سر رس دنيد فرصت

 از شهر من  يسفر كن يخوا يم تو

 ك و تنها بمونم من ت يخوا يم تو

 عشقمون رو يروزها خاطرات

 نميشهرم بب يكوچه ها يتو

 كوچه ها نيا ابونا،يخ نيا آره

 عشق منن يخسته  خاطرات

 ابونايخ نيرفتنت هم بعد
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 زنن يم اديگوشم اسمت و فر تو

 كوچه ها نيا ابونا،يخ نيا آره

 عشق منن يخسته  خاطرات

 ابونايخ نيرفتنت هم بعد

 ».زنن يم اديرگوشم اسمت و ف تو

 .نمايتو س ميو رفت دميكش قينفس عم هي

بار هم وسط  هي. از چشم هام غم درونم و نفهمه يفقط مواظب بودم بغضم نتركه، فقط مواظب بودم كس دمينفهم يچيه لمياز اول تا آخر ف من

 مياومد نماياز س يوقت. من فكر كردم راحت شدمتموم شد و  لميباالخره ف. كم خنك بشم هيآب به صورتم زدم كه  يبلند شدم و رفتم كل لميف

 . شدم نيسوار ماش عيو سر دميكش قيه نفس عمي رونيب

رو انتخاب كرد كه من و  يهمون رستوران قايو بابام دق ميبخور رونينداشتن چون قرار شد شام رو ب يانگار تكرار خاطرات اون شب تموم اما

 .ميرفته بود الديم

 !رستوران سندباد! بله

 .واسم قابل تحمل نبود گهيد نيا! نه ياو

اون قدر تو صدام بغض داشتم كه  يخواستم اعتراض كنم ول. برد يهمون جاها م قايو داشت ما رو دق ميدونست ما كجاها رفت يم قايبابام دق انگار

 .ضربان قلبم رفته بود باال و دوباره فشارم افتاده بود. بزنم و همه متوجه بشن يحرف دميترس يم

خدا . بهم داده بود رو درآوردم و بدون آب خوردم و بعد پام رو گذاشتم تو رستوران اطيمواقع احت يقرص آرام بخش كه دكتر برا هي بالفاصله

 .نندازه الديم ادينه اون قدر كه من رو  ،يلينه خ يكم عوض شده بود ول هيرو شكر 

و ! التماس ايخدا. كنم يالتماس م ايخدا. من تحملش رو ندارم. كنم يخواهش م ايخدا آره؟ ؟يكن يبا من باز يخوا يتو هم م ايدلم گفتم، خدا تو

 !چشم هام پر از اشك شدن

 ستاره چرا چشم هات قرمز شدن؟: مامان

 .كه پشه رفته توشون نيدونم، مثل ا ينم -

خوام  يا، من هم االن دلم براش تنگ شده و مج نيا ميمامان جون من و عشقم قبال اومد ديبگم؟ بگم ببخش يخب چ. باز هم دروغ گفتم! يوا

 !كنم؟ هيگر

 :گفت نيهم ياز ما برا رهياومد سفارش غذا بگ بابا

 .من كه همبرگر دوست دارم ن؟يخور يم يخب چ -

 .ريبگ يريگ يخودت م يبرا يمن هم هرچ يبرا: مامان

 .خورم يمنم همبرگر م: ليسه

 .خورم يم تزايمن پ يول: رايسم
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 :نم در رفت و گفتممن هم از ده و

 .جا خوشمزه تر از همبرگراشه نيا يتزاهايآره، پ -

 :گفتم عيسر نيهم يدادم، برا يچه سوت دميمن كه تازه فهم. مامان و بابام با تعجب نگام كردن و

 .گفت يخوره، اون م يغذا م اديجا م نيا شهيآخه دوستم هم -

 .خورم يم تزايپس من هم پ: ليسه

 .خورم يم تزايآره، منم پ -

! نه. است عهيشا نايا! نه، نه. يومديجا ن نيگفتم، نه تو ا يكردم و به خودم م يمدام خودم و سرگرم م يحالم بد بود ول. بابا رفت سفارش بده و

 .يديخواب د ،ينرفت ييجا الدياصال تو با م

 .گرفته بودخودم هم خنده ام  نيهم يگفتم كه خودم و آروم كنم، برا يكم داشتم چرت و پرت م كم

 :بعد هم زودتر از همه بلند شدم و گفتم. شروع كردم به خوردن كه همه تعجب كرده بودن عيغذا رو آوردن، انقدر سر يوقت

 .ديايو ب ديتا شما هم غذاتون و بخور نيرم تو ماش يم -

اون شب تا  يخونه ول ميو باالخره رفت نيتو ماشاونا هم زود غذاشون و تموم كردن و اومدن  نياومد من تنها برم تو ماش يمامان خوشش نم چون

 .جا نرم و سرم و با كتاب هام گرم كنم چياصال ه گهيگرفتم د ميفرداش تصم. كردم هيو گر دميصبح نخواب

فقط  در طول شبانه روز گهيخوندم كه د ياون قدر درس م. دوباره شروع كردم به درس خوندن. بود ومدهيحال و هوا عوض كردن به من ن اصال

 .دميخواب يسه ساعت م

كه از  نيا. خواستم يو م نيمن هم. رو دوست داشتم نيبرد و من ا يجزوه هام خوابم م يرو ياز زور خستگ يهام قرمز شده بودن و گاه چشم

 . فكر نكنم الديخوابم ببره و به م يزور خستگ

 .كردم يخودم دوره م يخواب كتابا رو براتو  يحت يگاه. ديد يچشمم كتاب ها رو نم گهيد دميروز از بس نخواب چند

 يدلم نم. حذف كنم خيتونستم روز تولدم رو از تار يخواست م يدلم م. شد يتر م كيبود و هر روز داشت به تولدم نزد بهشتيارد يآخرا

به مامانم گفتم امسال برام  نيهم يبرا. كرد يبودن رو برام زنده م الديشه، چون اون هم خاطرات با م يدهم خرداد م يخواست اصال بدونم ك

 يول ميكردن فقط خودمون بود يرو كه دعوت نم يالبته كس. گرفت كيآخر هم كار خودش و كرد و ك. كرد ياما مامانم قبول نم رنيتولد نگ

حرف  الديو دلم با مت يگاه. شدم يم وونهيكم كم داشتم د. حرف بزنم الديداد و باعث شد اون شب تا صبح با عكس م يهم من رو آزار م نيهم

 .زدم يحرف م الديشب ها هم با عكس م يو بعض دمدا يزدم و جواب م يم

*** 

ها رو دوره  يكم عموم هياون روز . دميترس يقبل نم يمثل سال ها گهيتمام تالشم رو كرده بودم و د. روز مونده بود به كنكورم هيماه بود و  ريت

بالشم . دميبودم از خواب پر دهيكه د يساعت چهار صبح بود كه به خاطر خواب بد. دميشام خواب پارك و من بعد از خوردن ميكردم، عصر رفت

 يخواب بد م يآخه وقت. هيگر ريزدم ز يفور. به كنكور دميبودم كه صبح كنكور شده و من نرس دهيخواب د. بود از بس عرق كرده بودم سيخ

كردم و گرفتم  دايپ ميگوش يدوباره عكسش رو از تو. داشتم ازيبهش ن شتريب يا گهيدو حاال از هر وقت  الديزدم به م يزنگ م شهيهم دميد
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 :كردم به حرف زدن باهاش عجلوم و شرو

. خودت ببخش يتو ببخش، تو به مهربون يدونم داغونت كردم ول يم. نامردم يليدونم خ يم. منه ريدونم همش تقص يم يالديم. سالم الدميم -

 مكمك الديم. دارم اجيچه قدر بهت احت يچه قدر دلم برات تنگ شده، اگه بدون ياگه بدون الديم. از منه شتريب اقتتيتو ل. هبرات بهتر نيباور كن ا

 يدلم م. نره ايبه خاطر نداشتن پول از دن ايدن نيتو ا يبچه ا چيخواد ه يدلم م. دوست دارم متخصص اطفال بشم. كن، كمك كن به آرزوم برسم

به  نيزم يرو يكوچولو يخواد فرشته ها يدلم نم. رو نجات بدم يسرطان يخواد بتونم بچه ها يدلم م. محك كار كنم رستانمايخواد برم تو ب

 .كنم يكمكم كن، خواهش م الديم. سرطان آرزوهاشون به باد بره رخاط

 .و تو بغلم گرفتم و دوباره چشم هام رو بستم ميگوش دم،يعكسش رو بوس بعد

كتاب ها رو دوره كرده  ياون قدر همه . مامان و بابام رفتم سر جلسه كنكور يشدم و صبحانه خوردم و با دعا دارياز خواب ببابام  يبا صدا صبح

 هاز دستم در بر زيموارد ر يدقت نكنم به سوال ها و بعض يليكار دستم داد چون باعث شد خ نيدادم كه البته ا يهمه رو جواب م عيبودم كه سر

 .ها هستم يدونستم حداقل جزء سه رقم يم رونياز جلسه اومدم ب يوقت. خوب بود يليخوجود  نيبا ا يول

 يهم من و به آرزوم م نيشد اما هم ستيو ب ستيهام رتبه ام دو يدقت يكردم به خاطر ب يهفته بعد رتبه ها اومدن و همون طور كه فكر م دو

از رتبه ام  ادين شيپ يثيحرف و حد چيكه ه نيا يمن هم برا. شد ياورش نمكس ب چيه. صدا كنه ليرسوند و باعث شد خبرش مثل توپ تو فام

 .گرفتم و به همه نشون دادم نتيو كارنامه ام پر

همه هم برام كادو . رو دعوت كرد ليفام يگرفت و همه  يمهمون كياومد مامانم  يپزشك يتو رشته  ميقبول ي جهيهم كه نت وريشهر اواسط

 نيمن از ا شتريب يداشتن آزاد ينشان دهنده  نيبود و ا يك يپ يرنو هيمامان و بابام و مامان بزرگم بود كه  ير كادوآورده بودن و از همه بهت

 .شده بودم يجامعه فرار يپسر ها يانگار از همه  دميترس يم ديدوست نداشتم آزاد باشم شا اديبرعكس قبل ز گهيهر چند من د. بود عدبه ب

كردن و من  يانداختن، همه به به و چه چه م يبهم م ديكه تو ع ييها كهيت يبه جا گهيز طال گرفته تا لباس و ادكلن و دكادو گرفتم ا يروز كل اون

اقوام و  يخوان، حت يم شياجتماع گاهيخوان بلكه به خاطر مدركش و جا يكردم كه چه قدر بده كه آدم رو به خاطر خودش نم يفكر م نيبه ا

 . ارميخودم ن يه روكردم ب يم ياما سع. ليفام

هر چند . مونيقبل يخونه  ميو برگشت ميكرد يمهر اثاث كش. شده بودم يپزشك يرشته  يبودم و دانشجو دهياز مدت ها من به آرزوم رس بعد

كردم، هنوز هم با  يشب ها صداش و گوش م يكردم، هنوز هم بعض يرو حس م الديم يخال ينبودم چون هنوز هم جا يراض يليكه من خ

 .خواست يرو م الديهم دلم فقط م ززدم، هنو يكسش حرف مع

*** 

ما سه . بود سايمل گهيد يكيبود و  يدختر خوب يليكه خ نينازن يكي. هام دوست بودم يبودم و با دو تا از هم رشته ا يسال سوم رشته پزشك حاال

 .ميگرفت ينفر اكثر كالس هامون با هم بودن و با هم واحد م

 :گفت سايكه مل ميتو كالس و منتظر استاد بود ميكنار هم نشسته بود اسيروز من و مل هي

 .پهيخوشگل و خوشت يليخ شييخدا. هييكايآمر يگرهاياز باز يكي هياون پسره چه قدر شب. نيستاره اون جا رو بب يه -

 يليخ. گه يراست م دمينگاه به پسره كردم و د هيكردم، سرم و آوردم باال و  يبود و داشتم جزوه هام و نگاه م نييكه تا اون موقع سرم پا من
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 .نييو دوباره سرم و انداختم پا پشيمخصوصا ت هييكايآمر يگرهايباز هيشب

 ه؟يخب نظرت چ: سايمل

 ؟يراجع به چ -

 .گهيپسره د: سايمل

 .ستيبد ن -

 يندار اقتيل. خاك تو سرت كنن ست؟يبد ن يگ يبعد تو تازه م ه،يپيو خوش ت يخوشگل نيپسره به ا. يا وونهيدختر تو د ست؟يبد ن: سايمل

 .اصال

 .مبارك صاحبش باشه -

 .يخب تالش كن تا صاحبش تو بش: سايمل

 :نگاهش كردم و گفتم تيعصبان با

 .شه يخودم نم الديم يكس به خوشگل چيه -

 ا هستن؟خوشگل كج الديآقا م نيخب؟ حاال ا ؟يكرد يو ما رو خبر نم يرو داشت يكيتو هم ! طونيش يا: سايمل

 .دونم ينم -

 دختر؟ يشد وونهيد ؟يدون يكه نم يچ يعني ؟يدون ينم: سايمل

 .دونم كجاست ينه، واقعا نم -

 ؟يعكسش و دار: سايمل

 .آره، صبر كن -

 .كردم و بهش نشون دادم دايعكسش رو پ مياز تو گوش رفتم

 .شدم ديازت ناام! واقعا كه. نمكه يب يليكه خ نياست؟ ا هييكايپسر آمر نيكجاش بهتر از ا نيا. ات كنم قهيسل يخاك بر سر ب: سايمل

 :بد بگه، سرش داد زدم الديپشت م يكه طاقت نداشتم كس من

 !ساكت شــو -

 .اومد يهم دنبال من م سايمل رونيو جمع كردم و رفتم ب لميوسا. كه اون جا بودن برگشتن سمت ما ييكل كسا هوي كه

 .چشمم ياومدن جلو الديدونم كه دوباره خاطراتم با م يفقط م يشد ول سيخشد كه دوباره صورتم  يدونم چ ينم

 :و گفتم سايسمت مل برگشتم

 .كنم تنهام بذار يخواهش م. سايتنهام بذار مل -

 :جا نشستم و اون هم اومد كنارم نشست و گفت هيكه باالخره رفتم  نياومد، تا ا يكرد و دنبالم م يگوش نم سايمل يول

 خوب شد؟. اصال غلط كردم! ديببخش. گفتم ينم يجور نيدونستم انقدر برات مهمه ا ياگه م. ونهويد ديببخش -

 .شه يوقت مال من نم چيه گهيمن د الديم. نداره دهيفا گهيد! نه، نه -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  م  . پرستو  –  اشتباهتقاص                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١١ 

 :و گفت ديخند سايمل

 .شيتو؟ چه زود مال خودت كرد الديم! اوه -

 .خواهشا ولم كن سايمل -

 .رميدادن و رد كردم عمرا اگر تو رو بگ شنهاديو خوشگل بهم پ كهيت يقدر دخترها نيمن كه ا يال فكر كرداص. من كه نگرفتمت: سايمل

 !ســــــايمل -

 جونم؟ بگو؟: سايمل

 :داد، گفت يكه من و قلقلك م يدر حال بعد

 !تو رو خدا. تو رو خدا بگو ه؟يچ الديم نيا هيجون من بگو قض -

 :بود گفتم كه خنده ام گرفته يمن در حال و

 . يچيبابا، ه يچيه -

. كرد يم هيمن گر يهم پا به پا سايكردم و مل فيرو براش تعر يو همه چ ديشد كه دوباره بغضم ترك يدونم چ ينم. دست بردار نبود سايمل اما

 :بعد كه حرف هام تموم شدن، گفت

 ده؟يكش يچ! الديم چارهيب -

 :با آرنج زدم تو پهلوش و گفتم من

 ؟يپس من چ الد؟يم اي يتو دوست من الد؟يم چارهيب -

 .شده كه ازش خبر نداشته يا ياون وارد باز ؟ياون چ يول يتو خودت خواست. باش نيستاره واقع ب: سايمل

 .ياگه شده الك يبده حت يبهم دلدار يكيخواست  يدلم م يبود ول سايدونستم كه حق با مل يم

 .سمتمون ديعجله دو با نينازن دميكه د ميزد يحرف م ميداشت هنوز

 .گردم يسه ساعته دارم دنبالتون م ن؟يشما دو تا كجا بود. سالم: نينازن

 .در جوار شما خانم دكتر: سايمل

 .زيرفت همه چ ادمونياصال  گهيد رون،ياز كالس ب مياومد ديببخش -

 .منم عمرا جزوه هام و بهتون بدم. نيومديبله، كالس هم ن: نينازن

كنه، بعد مجبور  اهيبعد بابامون ما رو با كمربند س ميفتيرو ب يدرس چهار واحد هيما  اديدلت م اد؟ينه، واقعا دلت م اد؟يلت مخانم دكتر د: سايمل

 ...بعد به زور شوهرمون بدن به اسمال آقا با چهار تا بچه اش، بعد م،يرختشو بش ميبر ميبش

 :وسط حرفش و گفت ديپر نينازن

 .ياز بس حرف زد يكچلم كرد. كن يببر كپ ر،يجزوه رو بگ ايب! بسه بابا... خب... خب -

 .كنه بتيشوهر خوب نص هيخدا . قربون خانم دكتر خوشگل خودم برم: سايمل

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال نينازن
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 .دعاهات راجع به ازدواجه يتو هم كه همه  -

 :فتكنه، گ يگرفت كه ببره كپ يم نيكه جزوه رو از نازن يهم در حال سايمل

 .شه يبه اون مربوط م تيريعاقبت به خ يهمه  چارهيب -

 :اومد كنارم نشست و گفت نينازن ساياز رفتن مل بعد

 شده؟ يزيچرا چشمات قرمز شدن؟ چ -

 .كم دلم گرفته بود هينه،  -

 .رو بهت بگم يزيچ هيبگم كه من مامور شدم  ديحاال هم با. همش دو روزه ايدن. ول كن بابا: نينازن

 ؟يچ -

 ؟يشناس يرو م ييصبا يمهد: نينازن

 ه؟يك گهينه، اون د -

 .اندازه يم كهيوقت ها ت يبامزه است و بعض يليهمون كه خ نه،يش ياول م فيهمون پسره كه تو كالس ها رد: نينازن

 .ادينم ادميكنم اصال  يفكر م يهر چ يعني. شناسمش يباور كن من اصال نم -

 ؟يديد يكالس رو درست و حساب يبار پسرها هيسه سال  نيتو اصال تا حاال تو ا: نينازن

 بشه؟ به من چه؟ يكه چ نميخب بب -

وقت نپره تو بغل پسرا، نه به تو كه اصال انگار تو كالس ما  هيكه  رمشيبگ ديكه با ساينه به مل. دو تا نيمن و نجات بده از دست ا ايخدا: نينازن

 .نبوده يپسر چيه

 ؟يخب كه چ: من

گفت از تو خوشش . شه امروز باهات حرف بزنه يمن و گرفت و گفت بهت بگم اگه م يخونه، جلو يكه تو زود رفت روزيبابا، د يچيه: نينازن

 .يخواستگار انيب نيدياومده و به خانواده اش هم گفته كه اگه با هم به تفاهم رس

 :گفتم نيهم يبرا. اومدن يهام داشتن از تعجب در م چشم

 .برو بهش بگو من مخالفم. و دوخته دهيسه خودش برچه زود هم وا ؟يچ -

 .نظرت عوض شد ديبرو باهاش حرف بزن شا. هيپسر خوب يليچرا؟ به نظر من كه خ: نينازن

 .هم راجع بهش حرف نزن گهيكه گفتم د نيهم. نيكنم نازن يخواهش م -

 . ميبرس يتا به كالس بعد ميبعد هم با هم رفت و

و من  رهيرو بگ الديم يتونست جا يكس واسه من نم چيمونم آخه ه يكردم كه من حتما تا آخر عمرم مجرد م يفكر م نيكالس همش به ا تو

 .گذشت هر چند كه فقط تو ذهنم بود يم الديمن شب و روزم با م. بدم يرو به كس ياجازه ا نيخواستم چن يهم نم

دانشگاه و داشتم  يبار رفته بودم تو كتابخونه  نيا. بهم بگه ادياون بود كه ببار نوبت  نيرو انداخته بود و ا سايبه مل ييصبا يبعد آقا ي هفته

 ابآروم سالم كردم و اون دو تا هم جو يليمن خ. من اومدن طرفم دنيوارد شدن و با د سايو مل نيگشتم كه هم زمان نازن يمطلب م هيدنبال 
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 .كه جلوم بود شدم ييدادن و دوباره مشغول گشتن تو كتاب ها

 :زد، گفت يآروم حرف م يليكه خ ياومد كنارم نشست و در حال سايمل

 ستاره؟ -

 :هم آروم تر از اون گفتم من

 بله؟ -

 رون؟يب يايب قهيشه چند دق يم: سايمل

 ؟يواسه چ -

 .يفهم يم ا،يتو ب: سايمل

 .كدوم رو انجام ندادم چيكار دارم كه هنوز ه يباور كن كل سايمل -

 .قهيدقفقط چند ! جون من: سايمل

 :نگاه بهش كردم و گفتم هي

 !خب يليخ -

 ياز پسرها يكي دميكه د مياز كتابخونه دور نشده بود يليهنوز خ. رونيب ميبلند شدم رفتم كتاب رو امانت گرفتم و با هم از كتابخانه اومد و

 .كرد يم ييخود نما شتريرو لبش لبخند ب ميشد يتر م كيما بهش نزد يوسط راه و هر چ ستادهيدانشگاه ا

 :گفتم نيكم فكر كردم، بعد رو به نازن هي

 ه؟ييصبا يهمون آقا نيا نينازن -

 .نيآفر: نينازن

 .خواد باهاش هم كالم بشم ياصال دلم نم. ميپس زود از بغلش رد بش -

 :دستم و گرفت و گفت سايموقع مل همون

 .يهم كالم بش متياتفاقا آورد -

 .ميپسره بود يده بود و جلوش ريد گهيخواستم اعتراض كنم كه د يم

 .ييصبا يسالم آقا: نينازن

 .كنه يناز م گه،يعروسه د. مشيآورد يا يبه چه بدبخت ديدون ينم. ديكه منتظر شد ديببخش ،ييصبا يسالم آقا: سايمل

 :كه بلند گفت سايمل يهم همون لحظه با آرنج زدم تو پهلو من

 ؟يزن يچرا م! آخ -

 :گفت ييصبا يبعد آقا و

 .واقعا واجب بود يمزاحمتون شدم ول ديببخش. انيم خانم پارسسال -

 .شه ياگه م عيفقط سر د؟ييكنم، بفرما يخواهش م. سالم -
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 .ميگرد يبرم م،يها رو جمع كن اهينخود س ميبر نيخب با اجازتون من و نازن: سايمل

 :رو محكم گرفتم و گفتم سايبار من دست مل نيا

 .كارتون دارم. دينه، بمون -

 :گفتم ييبعد رو به صبا و

 د؟ييبفرما -

 :كرد و گفت سايو مل نينگاه به نازن هي ييصبا

 ...اصال يعني... من ديباور كن انيخانم پارس. ريامر خ يبرا ميخدمت برس ديخواستم اگر اجازه بد يراستش م... راستش -

 :نگاه به من كرد و گفت كي بعد

 .اومد يمن از همون سال اول از شما خوشم م -

 :ساكت شد و گفت دوباره

 ...االن يهستم ول ييكردم آدم پررو يفكر م شهيبگم؟ من هم يچه جور -

 :نگاه كرد و گفت سايو مل نيبار به نازن نيا

 !حرف هام و بگم؟ هيبعد من بق م،يخدمت خانواده برس ديشه اجازه بد يم -

 :كه فكر كنم بلند گفتم نياكنم بدون  يم انتيخ الدميكردم دارم به عشقم، به م يكه حس م من

 !وقت چيه. ديهم راجع بهش حرف نزن گهيكنم د يخواهش م. شه ينم ييصبا ينه، نه آقا -

 .دون يهم دارن م سايو مل نينازن دميد نميدم ماش دميرس يوقت. رونيكه از دانشگاه برم ب دميدو و

 .شدن نيهم سوار ماش نيو نازن سايبعد مل قهيچند دق. رو صورتم تنخير ارياخت يفرمون و اشك هام ب يشدم، سرم و گذاشتم رو نيماش سوار

 .بود دختر؟ پسره بدبخت سكته كرد يچه كار نيا: نينازن

 گه؟يبود د ياداهات چ نيا. يباهاش ازدواج كن يخوا ينم يگفت يخب مثل آدم بهش م: سايمل

 :گفتم د،يلرز يكه صدام م يدر حال من

 چرا؟ گهيد ،يدون يتو كه م. تمتوقع نداش گهياز تو د سايمل -

 .كردم هيبلند گر يدوباره با صدا و

اصال مگه . يشه كه تو تا آخر عمرت مجرد بمون يآخه نم. واقعا چشم و گوشت كور و كر شده. يداره؟ الحق كه عاشق يدختر چه ربط: سايمل

 ...شه؟ خب پس يوقت اون مال تو نم چيه يخودت نگفت

 .كنم بس كن يخواهش م. بس كن سايمل -

 .نميبب نيبگ عيزود، تند، سر. خبرم يكه من ازشون ب هييخبرها كيجا  نيا. نميصبر كن بب: نينازن

 .داره كه پاش مونده يميعشق قد كيخانم  نيا! بابا يچيه: سايمل

 :با تعجب گفت نينازن
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 واقعــا؟ -

 :صورت من و برگردوند طرف خودش و گفت بعد

 م؟يما خبر نداشت و يآره ستاره؟ تو عاشق بود -

 .نگفتم و فقط نگاهش كردم يچيه

 .كنه يعشق ها فرق م هيعشق با بق نيا يآره، ول: سايمل

 چرا ؟: نينازن

 .عاشق مرده نيكنه ا يفكر م. معشوق سرِكاره يچيه -

 آخه؟ يچ يعني. نميمثل آدم حرف بزن بب سايا؟ مل: نينازن

 :گفت نيكرد و نازن فيتعر نينازن يهم به صورت خالصه ماجرا رو برا سايمل

 ؟يكه بهش دروغ بگ يحاال مگه مرض داشت يول يكارا بلد باش نيكردم تو هم از ا ياصال فكر نم! مارمولك يا -

كه همون  دميكش قينفس عم هيو  نيدادم به ماش هيشدم و تك ادهيپ نياز ماش يحرف چيبدون ه. خواست يآزاد م يدلم هوا يدونم چرا؟ ول ينم

 .دود بود رفت تو حلقم ياتوبوس از بغلم رد شد و هر چ كيموقع 

 :و گفت رونيآورد ب نيسرش و از پنجره ماش سايمل

 .يايكه واسه ما افه ن يرو، بخور تا تو باش فيبخور جدول مندل! حقته خانم -

 :برگشتم سمتش و گفتم يحوصلگ يب با

 .حوصله ندارم! بس كن سايمل -

 .مردم ياز گشنگ مينهار بخور ميبر ايولش كن بو  نيا! سوار شو بابا: نينازن

 .هيپلو با ماه يامروز نهار دانشگاه سبز. اميمن كه نم: سايمل

 گن غذا؟ يبه اون هم م! خاك تو سرت: نينازن

 .ديزن يكه شما سق م هيچيبهتر از ساندو: سايمل

 :شد و رو به من گفت ادهيبعد پ و

 .شهيفعال خداحافظ خانم عاشق پ -

 .رو رسوندم خونشون نيو نازن ميسق زد چيساندو سايبه قول مل ميهم رفت نيزنو نا من

 .بود مييآهنگ مونس تنها هيشب فقط  اون

 رهيگ يجات و نم يكس «

  ستين ييخونه هوا نيا تو

  نميكه غمگ ييها غروب

 اگه با من هست ينفس
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 ام  نهيس يتو تو يهوا

 با منه هر شب التيخ

 ادتيسازم از  يم نفس

 كه خونه از غصه ات يدل

 خوادت يم يليخ هنوزم

  رهيگ يجات و نم يكس

 تو هستم  يهم پا هنوز

 خونه  نيا يدرها مثل

 و رو همه بستم  چشام

 من يو لبا يستين تو

 بوسه  يعكست رو م فقط

  دميقدر بوس نيرو ا تو

 پوسه يعكست داره م كه

 خاطرات تو هنوزم

 ذاره كه تنها شم  ينم

 مبعد مرگم ه يحت من

 تونم عاشقت باشم يم

 مثل چشمات يچيه هنوزم

  رهيگ يو از من نم من

 يبه من داد ياحساس تو

 رهيم ينم يبا دور كه

  رهيگ يجات و نم يكس

 تو هستم  يپا هنوزم

 خونه نيا يدرها مثل

 و رو همه بستم  چشام

 من يو لبا يستين تو

 بوسه  يعكست رو م فقط

 دميقدر بوس نيرو ا تو
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 » .پوسه يمعكست داره  كه

*** 

 يكه م يما هر امتحان سايبه قول مل. ريبودن و استادها سختگ نيكتابامون سنگ. ترم بود و من به شدت در حال درس خوندن بودم يها امتحان

 .شد يسال از عمرمون كم م هيانگار  ميداد

 :دم تا آخر هفته كه مامان اومد تو اتاقم و گفتو من از اول هفته در حال درس خوندن بو ميهفته وقت داشت هياز امتحان ها  يكي يبرا

 .باهامون انيهم م نايپارك، مامان بزرگت ا مير يستاره امشب شام م -

 .من امتحان دارم فردا يدون يمامان شما كه م -

 !پاشو. گهيبسه د ،يتو كه از اول هفته درس خوند ؟يخب كه چ: مامان

 .خسته ام. بمزود بخوا ديمن شب با. كنم يمامان خواهش م -

 .و جمع كن لتيزود پاشو وسا! رينخ: مامان

 .دميد يپام و به زور م يانقدر خسته بودم كه جلو يكردم نذاشتن تو خونه بمونم و مجبور شدم باهاشون برم ول يكار هر

موقع شام . بود و رطوبت داشت سيخ ريحص رياما كمرم درد گرفت، چون چمن ز دميخواب هيتوجه به بق يانداختن، من ب ريهم تو پارك حص يوقت

 . دميخونه و من دوباره رفتم رو تختم خواب ميكردن، شام خوردم و برگشت داريمن و ب

اون قدر تند . دميمونده بود به امتحان رس قهيپنج دق قايدق. رونيو از خونه زدم ب دميلباس پوش عيسر. شده بود رميد دارشدميكه از خواب ب صبح

 :با خنده گفت سايكه سر جلسه مل بودم دهيتند لباس پوش

 .يمقنعه ات كجه، درستش كن آبرومون و برد. خاك بر سرت كنن -

 :گفتم سايدر آوردم و مقنعه ام رو درست كردم و بعد رو به مل فميرو از تو ك نهيهم با اعتماد به نفس كامل آ من

 خوب شد مادر شوهر؟ -

 نه؟ اي رهيرو بگ كنم تو يتونم پسرم و راض يم نميحاال بب: سايمل

خورد  يم سايمل ينوشتم پا يكه م يشروع كردم به نوشتن و هر خط عيسر. كردن عيوقت امتحان شد و برگه ها رو توز گهيبزنمش كه د اومدم

 :گفت يبه پشتم و آروم م

 ؟يا؟ چرا خط زد. سيخوش خط بنو. برو اون ور! يه -

 .مردم يمن داشتم از خنده م و

به طرف در دانشگاه كه  دميو جمع كردم و دو لميباشم وسا سايو مل نيكه منتظر نازن نياومد كه بدون ا يد انقدر خوابم مامتحان تموم ش يوقت

 .سر جلسه هم به زور باز نگهش داشته بودم. دنيد يرو نم ييجا يواقعا چشم هام از خستگ. برم خونه بخوابم

 نيو كالسورم و برگه هام پخش زم نينفر برخورد كرد و افتادم زم كيفعه شونه ام به د هيكه  دميدو يرو بغل كرده بودم و م فميو ك كالسور

 .كف دستم و ضامن صورتم كردم نمينب بيآس اديكه ز نيا يشدن و خودم هم برا

 ؟يسوخت بلند شدم كه به طرف بگم، مگه كور يكه كف دستم به شدت م يحال در
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 .به محض بلند شدنم خشكم زد كه

. كه جلوم بود يزيبودم به چ رهينفسم بند اومده بود و فقط خ. هيخواب ياثر ب ديار چشم هام و باز و بسته كردم و با خودم گفتم شاچند ب! نه يوا

 .دميد يرو كه م يزيشد اون چ يباورم نم

 .زدن يبودن و با هم حرف م ستادهيدم در دانشگاه ما ا گهيد يپسره  هيو  اريكنار مه الديم

 كرد؟ يكار م يجا چ نيا يخودم بود ول الديكردم اون م يمن اشتباه نم. دادم يم صشيمتر بود اما از همون فاصله هم تشخ 50 ديمون شا فاصله

كه نگاهش كنم كالسور و از دستش گرفتم و اون  نيكالسورم و گرفت جلوم و من بدون ا يكيبودم، حس كردم  رهيخ الديكه هنوز به م يحال در

ده و اون لحظه من تازه به  يصورتم تكون م يحس كردم دستش و جلو قهيبعد از چند دق. شد نيزم يگه هام از روهم مشغول جمع كردن بر

 :گفتمخودم اومدم و 

 بله؟ -

كه برگه هام و  يبرگه هام و جمع كرده بود و در حال يهمه  يمعذرت خواه يپسر جوان برخورد كردم و اون برا هيكه اون موقع با  دميد تازه

 :داد، گفت يبهم م

 االن حالتون خوبه؟. ميبه هم برخورد كرد دياومد يحواسم نبود شما هم با سرعت م! خانم ديببخش -

 .بله، بله ممنون -

 .ديباز هم ببخش. كنم يخواهش م: پسر

داشتن از دانشگاه  گهيحواسش اصال به سمت من نبود و با دوست هاش د الدياما من هم چنان اون جا خشكم زده بود و خدا رو شكر م. رفت و

 . محكم خورد به پشتم يدست هيحس كردم  هويبودم كه  الديفكر م يتو. رونيرفتن ب يم

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال. ساستيمل دميد برگشتم

  ؟يزد يم ديكجا رو د يهو -

 :صداش و بلند كرد و گفت بعد

 ...مارو يكش ياصال تو خجالت نم -

 دميبرداشتم و دو سايدهن مل يدستم و از رو ستن،يو دوست هاش ن الديم دميكه د يو برگشتم عقب وقتدستم و گذاشتم رو دهنش  عيسر

 .نيانگار آب شده بود رفته بود تو زم. گشتم نبود يهر چ رونيرفتم ب يوقت. سمت در دانشگاه

 :پشت سر من اومد و دوباره گفت سايهم مل نيهمون ح در

 .رونيب يبعد از جلسه بر ميايما هم ب يگذرم كه منتظر نموند يكارهات از اشتباهت م نيفكر نكن با ا ؟يشد وونهيچته؟ د -

 :گفت غيبا ج سايمل هويكردم كه  يطرف و اون طرف و نگاه م نيتوجه به حرفش فقط ا يمن ب يول

 ؟يكار كرد يدستت و چ. خاك بر سرت -

 .اديشده و داره خون م دهيكف دستم خراش دميكردم د نگاه

 .خودش بود، خود خودش دمشيمن د دمش،يد. حرف ها رو نيول كن ا اسيمل -
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 ؟يرو ند يعروس ينيريكه ش يايواسه ما عشوه م! كلك؟ راستش و بگو يگ يرو م يينكنه صبا. خودش بود؟ خب همه خودشونن يك: سايمل

 .گم كه ينه احمق جون اون رو نم -

بگو  ؟يكالس رو تور كرد ياز پسرها يكيدفعه كدوم  نيا. خب بذار به ما هم برسه. جلو برو واشي واشيچند تا چند تا؟ بابا ! كلك يا: سايمل

 .نترس

 :گفت هوي بعد

 .عشق من نباشه ها گفته باشم هييكايفقط اون پسر آمر -

 .كنم يدارم م يچه غلط نميخفه شو بب قهيدق كي سايمل! اَه -

 گه؟يد يش يم يآخر امتحانا چ ،يشد وونهيد يطور نيا يهمش چهار تا امتحان داد وونهيبابا د: سايمل

 ...مطمئنم با دوستش. بود الديبابا من مطمئنم خودش بود، م. كنم يباش خواهش م يجد. رو يبس كن مسخره باز سايمل -

 :و بعد گفت ميشونيدستش و گذاشت رو پ سايمل

 .يش يخوب م يبخواب ست،ين يزيچ. كه به كله ات خورده هيو آفتاب يخواب يخب اثر ب يول يتب كه ندار -

 .گم ينكن، باور كن راست م تياذ سايمل -

 يگفت يتازه تو كه م. و گرفته باشه سانسشيسه سال باشه كه ل ديكنه؟ اون االن با يكار م يجا چ نيا الديآخه م. دختر چرت نگو: سايمل

 .بهت فشار آورده ياديز گهيد ه،يابخو ياثرات ب ناينترس ا. تونه باشه يجا نم نيپس ا. ستيجا ن نيدانشگاهش هم ا

 :گفت د،يخند يكه م يهم درحال بعد

 .يخواب ياز ب يش يكور م يريخاك بر سرت تو تا تخصص بگ. قورباغه شده  يچشما ياندازه ! نيچشم هاش و بب -

 .كجا رفته دميد ياالن م يبود ومدهياگه ن. توئه رياصال همش تقص! اَه. به خدا خودش بود سايمل -

 :دن بغلم كرده بود، گفت يم يمادرا كه بچه هاشون و دلدار نيكه ع يدر حال سايمل. كنه يعد حس كردم دوباره بغض داره گلوم و خفه مب و

 .ميزن يبعد راجع بهش حرف م يببرمت تو خونه بخواب ايباشه، حاال ولش كن ب. وونهيغصه نخور د -

 سايدونستم كه مل يم. ميست پشت فرمون و من هم نشستم كنارش و حركت كردرو گرفت و خودش نش چييسو ن،يمن و كشوند سمت ماش و

 ياون روز وقت. تونستم انجام بدم يهم نم يكردم اما خب كار يبودم باور نم دهيخودم ند ياگه من هم با چشم ها يعني. كنه يحرفم و باور نم

 .كردم يبودم فكر م دهيكه د يو صحنه ا الديشدم و مدام به م داريشب از خواب ب يها مهين دم،يخواب

زد و هنوز هم  يم غيت شيهنوز هم صورتش و ش. كم الغر شده بود هيبود فقط  يهنوز هم همون شكل. قدر دلم براش تنگ شده بود چه

 .بود پيخوشت

نه از خودش، نه از . ازش نبود ياما اصال اثر نمشيباز هم بب ديانداختم تا شا يامتحانم چه موقع رفتن، چه موقع برگشتن چشم م يتمام روزها تو

 .اريمه

 .دمياشتباه د يو من اون روز از زور خستگ ساستيكه حق با مل دميرس جهينت نيكم به ا كم

و  ميكالس باش كيكه تو  ميريبگ ميتون يرو با هم م ييكه چه واحدها ميكرد يفكر م ميداشت نيو نازن سايدر راه بود و من و مل ديجد ترم
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مجبور بودن دوباره اون درس رو بردارن  سايو مل نيكالس كه نازن كياز  ريبه غ ميكالس ها رو با هم باش يكه همه  ميكرد يباالخره هم كار

اول كالس ها گذشته بود و من به فكر حذف و اضافه بودم  يهفته . هم كه من تنها برداشته بودم يدرس چهار واحد كيبودن و  تادهچون اف

 :نذاشت و گفت نيرو حذف كنم اما نازن يگرفته بودم اون درس چهار واحد ميواحد برداشتم و تصم نيگسن يليكردم خ يچون حس م

 .كنه يچهار واحد هم كمكت م نيبعدا كه سخت شدن درس ها، هم -

 هيدفعه  كيكه  ميرفت يدانشگاه راه م اطيرو ندارم و تو ح نيهمه درس سنگ نيا يزدم كه اصال حوصله  يحرف م سايو مل نيبا نازن داشتم

 .مطمئن بودم خودش بود گهيدفعه د نيا! نه يوا... برگشتم عقب. كرد خكوبميآشنا م يصدا

 .اومد سمتش يداشت م گهيپسرِ د هيهم همراه  اريو مه يايتا تو ب ستادميقدر ا نيبابا خسته شدم ا گه،يكه بجنب د اريزد سر مه يداد م داشت

 :بود گفت اريكه كنار مه يبه پسر نينازن دميكه در كمال تعجب د نشونش بدم نيو نازن سايبه مل برگشتم

 ما چه طورن؟ زيعز يپسر خاله ! به به -

من رو هم  يليشناخت خصوصا كه فام يمن و م الديرفتم جلو م ياگه م. هول شده بودم. كار كنم يدونستم چ ينم. ششونيرفتن پ سايبعد با مل و

 .دونست يم

 :زد يداد م سايكه مل يبرگشتم و در حال عايسر

 ستاره كجا؟ -

 .دميدو يدانشگاه م نييبدم به سمت پا يكه بهش جواب نيا بدون

مدام زنگ  لميموبا. زدم يدانشگاه بودم و نفس نفس م رونِيكه به خودم اومدم، ب قهيبعد از چند دق. اومد يبودم كه نفسم باال نم دهيقدر دو اون

. نشستم قهيصورتم و چند دق يرو ختميكم ر هي. دميخر كيكوچ يآب معدن هيرفتم . و جواب بدم ارميخورد و من اصال حال نداشتم درش ب يم

 .حالم بهتر شد، چند ُقلُپ آب خوردم يتوق

 دميانداختم و د لميبه موبا ينگاه. كه افتاده بود رو نداشتم يو اتفاق الديخورد كه فرصت فكر كردن راجع به م يزنگ م ميگوش نيقدر ا نيا

 :گفتم. ساستيمل

 بله؟ -

 .يديكنه تو ازش ترس يفكر م نينازن ياالن پسر خاله . بابا خجالت بكش ؟يشد يباز؟ جن يشد يتو چ: سايمل

 !فعال. رم خونه يم ست،يمن حالم خوب ن سايمل -

 .اميباش االن م نيماش يتو ست؟يو حالم خوب ن يچ يچ. نميقطع نكن بب: سايمل

زدم  يكي يكيآهنگ ها رو . نيرو گذاشتم تو ضبط ماش يفالح اريماز يبود، آهنگ ها ومدهيهنوز ن سايمل. نشستم نيماش يكردم و رفتم تو قطع

 :آهنگ نيبه ا دميجلو تا رس

 تازه عادت كرده بودم «

 بمونم ييتو تنها كه

  دميتو رو د يوقت يول
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 تونم يگفتم نم گهيد

 عادت كرده بودم  تازه

 تنها يباشم تنها كه

 دلم گفت  تدميكه د تا

 اياون عشق تو رو ييتو

 عادت كرده بودم  تازه

 ».عادت كرده بودم تازه

 .شدن نيبا هم سوار ماش سايو مل نيشد كه نازن يم ليهام به هق هق تبد هيداشت گر. كردم يآهنگ رو تكرار م نيكردم و مدام ا يم هيگر

 .يسالم دختر فرار: نينازن

 ؟يدون يمگه نم .گهيد نهيگن ا يكه م ندراليس: سايمل

 دم؟يد يمن چ يدون يتو كه نم! تو رو خدا سايمل -

 .يديو د الديم. دونم يهم خوب م يليخ: سايمل

 :برگشتم طرفش و گفتم عيسر

 ش؟يديتو هم د -

ظ اش رو حف افهيكه من ق يكن ينگاه م تيقدر عكسش رو تو گوش نيتو ا ش؟يديفقط خودت د يفكر كرد ؟يفكر كرد يبله؟ پس چ: سايمل

 .شدم

 .رفتم جلو يدونستم وگرنه نم يمن نم. من شد ريتقص! ديببخش: نينازن

 :كردم گفتم يكه اشك هام رو پاك م يدر حال من

 د؟ياون هم من و د -

 .يچه برسه به تو كه زود رفت ديبعد ما رو د قهيسمت پسرخاله ام و دوستش اون تازه چند دق ميما كه رفت. نه، فكر نكنم: نينازن

 كنه؟ اومده من و زجر كش بكنه؟ يكار م يجا چ نياون ا -

 .اومده مثل تو درس بخونه رينه خ. دختر ريبگ ليكم خودت و تحو هي! اوه: سايمل

 ...اون كه يول -

 :وسط حرفم و گفت ديپر سايمل

 .امسال قبول شده نيهم سانسيرو گرفته و فوق ل سانسشيآره ل -

 ؟يمطمئن -

 .هم داره المصب يا كهيازه چه دوست تت. خودش گفت! آره بابا: سايمل

 :زد تو سرش و گفت نينازن
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 .من چشم نداشته باش يبه پسرخاله  -

 :كرد و گفت يهم تالف سايمل

 .رو گفتم اريمه ،يكيكنه؟ من اون  يتو نگاه م يبه پسرخاله  يك! برو بابا -

 :تعجب گفتم با

 .دوست دختر هم داره. ستين ياست؟ تازه اصال هم آدم خوب كهياون كجاش ت ار؟يمه -

 .هييكايآمر پشيت يول هياش افغان افهيق. پشياست، منتها ت كهياوال كه ت: سايمل

 :و گفت ديخودش خند بعد

 .گهيهم داشته د ييايمزا هيو افغانستان  كايجنگ آمر نيبه هر حال ا -

 .يا وونهيد يليخ! واقعا كه سايمل -

 .ميما چاكر شما هم هست: سايمل

 ؟يكار كن يچ يخوا ياال مح: نينازن

 رو؟ يچ -

 .گم يرو م الديم گه،يخب معلومه د: نينازن

 ميليآخه اون فام. ديمن رو نگ يليوقت فام هيحواستون باشه  يراست. نشم يكه جلوش آفتاب نهيدونم تنها كار ا ينم. ننداز تو رو خدا ادمي! يوا -

 .دونه يرو م

 .كردم يبغلش و ماچ بارونش م دميپر يمن اگه بودم م. يخر يليبابا تو خ: سايمل

 .ييايح ياز بس ب: نينازن

 :ادامه دادم نيمن هم بعد از نازن و

 .يشد يوالبته بعد هم از دانشگاه اخراج م -

 وا؟ چرا؟: سايمل

 .يپخش زنده كرده بود جدهيمثبت ه لميدانشگاه ف يبچه ها يچون برا -

 .شدم يهم من معروف م شد، يهم بچه ها روحشون شاد م! چه بهتر: سايمل

 :به ساعتش نگاه كرد و گفت نينازن

 .من خونه كار دارم. شد ريكه د ميبر گه،يخب د -

 . انداز بود نيطن يفالح اريماز يو تو راه همچنان صدا ميرو روشن كردم و حركت كرد نيمن ماش و

 :رفتم طرف مامانم و گفتم يهام و عوض كنم، با حالت شاككه لباس  نيبدون ا يمعطل يمحض رسوندن بچه ها به خونشون، رفتم خونه و ب به

 ؟ييمامان؟ مامان؟ كجا -

 :اتاق گفت ياز تو مامانم
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 .جام نيا -

 :طرفش و گفتم رفتم

 .سالم -

 .سالم كيعل: مامان

 .شماست ريمامان همش تقص -

 گردن ما؟ يبنداز يخوا يكه م يكار كرد يباز چ ؟يچ: مامان

 .شماست ريدفعه واقعا همش تقص نيا! ا؟ مامان؟ واقعا كه -

 .حوصله ندارم گهيبگو د: مامان

 يذار يشما نم يداره ول يكنن؟ آخه االن دختر چهارده ساله هم ابروش و برم يدانشگاه من و مسخره م يبچه ها يبابا چند دفعه بگم همه  -

 .من بردارم

 يحرف هات من و خر كرد نياون موقع هم با هم. برو خدا رو شكر كن يهجده سالت بود گذاشتم صورتت رو بند بنداز يكه وقت نيهم: مامان

كم ابروهات پر باشه  هيحاال تو . كرد يكس هم مسخره مون نم چيه ميزد يدست به صورتمون نم ميواال ما دختر بود. همش چرته نايوگرنه ا

 .بذار مسخره ات كنن! اصال به درك كنن؟ يمسخره ات م

 .شم ها يواسه خودم دارم دكتر م گهيبابا مثال د. نمك يا مامان؟ خواهش م -

 ؟يو بردار يقراره چ گهيحاال هم ابروهات كمه د نيبعد هم اصال تو هم. داشته باشه ايح ديدختر با. دكتر و كارگر نداره كه: مامان

 مامان؟. كنم بذار بردارم يخواهش م! مامان تو رو خدا -

 .هيهنوز هم شاك يصورتت رو بند بنداز يكه گذاشتم بر نيسر هم .اصال به من چه؟ به بابات بگو: مامان

 .كنم يم يباشه، من خودم بابام و راض -

 يشتريب رييبه تغ! شم؟ نه يكردم كه با برداشتن ابرو چه قدر مگه عوض م يفكر م نيكردم به ا يكه لباسم و عوض م يرفتم تو اتاقم در حال و

كردم كه  يذاره، تعجب م يلنز م يكس دميد يم يوقت. دميترس يراستش م يعني. اومد ياز لنز بدم م شهيهم نه من يگفتم لنز بذارم ول. بود ازين

نداشت، تازه من به نفس  يكردم اما دماغم كه مشكل ياصال دماغم رو هم عمل م. كردم يم رييتغ ديبا يشن ول يچشم هاش بسته نم يجور چه

 كار كنم؟ يخب پس چ. شدم يشد صد در صد خفه م يم كيكوچ نياز ا ادتريام ز ينيحساس بودم اگه ب دنيكش

 يآدم ها نيع. از فكر خودم خنده ام گرفت. بكنم كيپالست يشد اصال جراح يكاش م! يوا. دميتخت دراز كش يو عوض كردم و رو لباسم

 الد؟ياز م ايكردم؟ از خودم  يفرار م ياز ك يول. مجرم دنبال راه فرار بودم

 هي. جا بكشه نيقدر خر نبودم كه حاال كارم به ا نيكاش از اول عاقل بودم، كاش ا. گرفته بودم يو به باز ميو ببرن كه زندگ مرده شورم! يوا

 :زد يچشم كه باز كردم، مامانم داشت صدام م. فكر نكنم تا خوابم برد يزيكردم به چ يو سع دميكش قينفس عم

 .ميستاره؟ ستاره؟ پاشو مهمون دار -

 :آب به صورتم زدم و رفتم تو آشپزخانه و به مامان گفتم هيجام بلند شدم،  زور از به
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 هست؟ يحاال مهمونمون ك -

 .بابات ييدا: مامان

 .ا؟ اونا كه با ما قهر بودن -

 .كنن يدونم؟ البد اومدن آشت يچه م: مامان

 .كرد يم تيمن و اذ شهيبچه كه بودم هم. اديقدر از پسرش بدم م نيشه من نباشم؟ ا ينم -

االنم مثل  ينكنه فكر كرد. اون هم بزرگ شده ،يخب تو بزرگ شد ؟يهنوز بچه ا يفكر كرد. نگاه به خودت بنداز هي! خجالت بكش: مامان

 م؟يكن يباز ميبر ايگه ب يهاتون م يبچگ

 :حرف مامانم خنده ام گرفت و گفتم از

 .ستين ديبع يچيبشر ه نيدونم؟ واال از ا يچه م -

 ي افهيق نميدوست داشتم بب يليچون خ ديدونم چرا هول شدم؟ شا ينم. زنگ زدن هويكه  نيخونه كمك كردم تا ا يامانم تو كارهاكم به م هي

كه چه قدر  يوا. آوردم يشده؟ با ورودشون به خونه از تعجب داشتم شاخ در م يكرد، حاال چه شكل يم تيكه من و اذ يطونيش ياون پسر بچه 

 .بودعوض شده 

 يشد و من رفتم دوباره تو ييرايهم مشغول پذ رايخواهرم سم. و نشستن ييرايباالخره همه رفتن به سمت پذ يز سالم و احوال پرسا بعد

 .ها رو ببره ييچا اديو بابام و صدا كردم تا ب ختمير ييآشپزخونه چا

 :بابام رو به من گفت ييزن دا ،ييرايپذ يبرگشتم تو يوقت

 درسته؟. يخون يهم م يپزشك دميشن. خودت يبرا يگ و خانم شدچه بزر... ماشاا! به به -

 .بله با اجازتون. نيلطف دار -

 . يگفتم كه تو باهوش يم ،يمن از همون موقع كه بچه بود. دخترم... ا كيبار: بابام ييدا

 :رو به پسرش گفت بعد

 .خودمون باشه بهتره شيپ ميما گفت يشد ول يمقبول  يشهرستان سراسر. خونه البته دانشگاه آزاد يم عيپسر ما هم صنا نيا -

 .آوردم يكرد و من داشتم از تعجب شاخ درم يسرش و بلند نم يحت. گفت ينم يچيزد اما پسره ه يحرف م باباش

 يمازش سوال  يكرد؟ اگر هم كس يشده بود و فقط گوش م ريقدر آروم و گوشه گ نيمن بود؟ چرا ا يدوران بچگ طونيهمون پسر ش نيا يعني

 .داد يجوابش رو م ريكرد فقط با بله و خ

 يشلوار ل هي. كرده رييچه قدر تغ نميكردم تا بب ينگاهش م يچشم ريز يواشكيفكر بد نكنه اما  ينگاهش نكنم تا كس ميكردم مستق يم يسع

 يچشم هاش رو نم يبور بود ول ميدموهاش هنوز هم مثل ق. زد يالغر بود به تنش زار م يليو چون خ يشمياسپرت  راهنيپ هيبود با  دهيپوش

 .كرد يم رييرنگش تغ ديپوش يكه م يخوشرنگ بودن و با هر رنگ لباس يليبچه كه بودم، چشم هاش خ ادمهي. نميتونستم بب

و  بابام ييپسردا يچشم ها عيشدن سر يكه داشتن بلند م يساعت نشستن و رفع كدورت ها بلند شدن كه برن و من موقع كيبعد از  باالخره

. رو جلب نكنم يروم و برگردوندم تا توجه كس عيسر. چشم هاش نبود يتو طنتياز ش يآره، هنوز هم چشم هاش مثل قبل بود اما اثر. دميد
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پسره عوض  يليكردم رو به زبون آورد و گفت، كه خ يمن فكر م يزيبعد از رفتنشون مامان هم اون چ. كردن و رفتن يحافظبعد هم همه خدا

 يم رييشن و رفتارهاشون تغ يم يجور نيرسن ا يبه سن بلوغ م يپسرها وقت يگفت كه به هر حال بعض يشده و بابا هم م ريگشده و گوشه 

 .كنه

 :بابام و گفتم شيرفتم پ. مهمون ها رفتن با خودم فكر كردم كه حاال نوبت منه يوقت

 ؟يش يبابا؟ من اگه ابروهام و بردارم شما ناراحت م -

 :گفت كرد و ياخم بابا

 .اديخوشم نم -

 .كنن يكار و م نيهمه ا يبابا ول -

 ؟يبر ديهمه بخوان برن تو چاه، تو هم با ديشا: بابا

 .كنن يهمه مسخره ام م ديباور كن! بابا؟ خواهش -

 .گفتم يهم داشتم دروغ م باز

 .ارميدانشگاه چشم هاش و در ب اميمسخره كرده ب ياصال بگو ك. خودشون و مسخره كنن: بابا

 .بحث و عوض كردم عيسر ه،ياوضاع خطر دميد

دم كل  يم مور،يگر هي شيرم پ يبعد با خودم گفتم اصال م. كنم يلنز رو حتما اجرا م يهم نشد ول نيا يكردم وا يتو اتاقم داشتم فكر م شب

از قلبت كه اسمش و  ؟يكن ياونم فرار ماز  ؟ياز خودت چ يكن يفرار م الديشه؟ از م يآخه مگه م. بعد خنده ام گرفت. ام رو عوض كنه افهيق

 ؟يكن يزنه هم فرار م يمصدا 

 . دميگفتم و خواب راهيبه خودم بد و ب يكل

فقط دو  الدياز درسم مونده بود هر چند م گهيدو سال هم نبود، چهار سال د يكي يبدبخت. اصال دوست نداشتم يرفتم دانشگاه ول يم ديبا صبح

 .خوند يسال م

 گهياصال د. بسه يبه دلت راه اومد يبه خودم تشر زدم بسه هر چ... نفس هاش، اما يصداش، برا ينگاهش، برا يبرا. نگ شددلم براش ت هوي

. دميلنز خر كيو سر راه رفتم  دميدلم توجه كنم، لباس پوش يكه به غر زدن ها نيبدون ا. يضبط شده اش رو هم گوش كن يصدا يحق ندار

 :رو گرفتم بعد از دوتا بوق جواب داد سايمل يدم دانشگاه، شماره  دميرس يوقت. رممن كه بلد نبودم لنز بذا يول

 .ندراليسالم س -

 .عمته ندراليس. سالم! كوفت -

اون  هيشب شتريمن ب يعمه  يخدا فكرش و بكن ول يدونستم؟ وا يبوده و من نم ندراليمن س يتا حاال عمه  يعني ؟يگ ياوا؟ راست م: سايمل

 ؟يكن ياشتباه نم يمطمئن. سه است هابدجن ينامادر

 !ســــايمل! سايمل! سايمل -

 جانم؟: سايمل
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 .دم در دانشگاه كارت دارم ايب ؟ييكجا. ينش يبگم چ ياله -

 .تو دانشگاه ايخودت ب يگ ياگه راست م. يتيترب يب يليخ: سايمل

 .ندارم ينكن، حوصله شوخ تياذ سايمل -

 ؟ييباشه، كجا: سايمل

 .يوزنامه فروشدكه ر يجلو -

 .باشه، اومدم: سايمل

 :شد، گفت يكه سوار م يبعد در حال قهيدق چند

 خب امرتون؟. يبسوزه پدر عاشق -

 :خنده گفتم با

 ؟يكن يبرام م يكار هي -

 ؟يكار دار يرو ببند و بگو چ شتين: سايمل

 .لنز رو واسم بذار نيا يول اينخند نيبب -

 :گرد شده گفت يبا چشم ها سايمل

 ؟يذاشت، حاال تو لنزت و جا گذاشت يكفشش رو جا م ندراليس مايقد -

 :زدم داد

 !ســاياَه مل -

 ؟يستيباشه، حاال مگه خودت بلد ن: سايمل

 !نه... خب راستش -

 .دانشگاه ييدستشو يتو ميبر ايب. باشه زيدستم تم ديشه با ياالن كه نم: سايمل

 ؟يچ نهيمن و بب الديراه م نياگه ب! نه يوا -

 .دانشكده هامون نيفاصله است ب يدانشگاه ما كجا؟ دانشگاه اونا كجا؟ كل. ترسو نباش! بابا ايب: سايمل

 ...يول -

 .ايپارك كن و ب. نداره يول: سايمل

 :گفت يو م ديخند يهم مدام بهم م سايتو دانشگاه و مل ميكامل رفت اطيو با احت يواشكيدزدها  نيكه پارك كردم ع نياز ا بعد

 ؟ير يراه م يجور نيكه ا يدزد ير يم يارمگه د -

 :دست هاش و شست و بعد گفت سايو مل دمينفس راحت كش هي ييتو دستشو ميديرس يوقت

 .گم رو انجام بده و چشمات رو هم اصال نبند يم يهر كار -

 .باشه -
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 :آخر سر گفت. از دستم كالفه شده بود سايلم گهيد. شدن يتونستم چشم هام رو باز نگه دارم و بسته م يشدن دستش نم كيبه محض نزد يول

 ؟يمگه مرض دار يلنز بذار يتون يخب بابا تو كه نم -

 .شم يمن و بشناسه بدبخت م الديآخه اگه م -

 .ميخر شد و اومد تو رو گرفت و ما از دستت راحت شد ديشا! بهتر. خب بشناسه: سايمل

 :گفتم نيهم يبرا. كنه يمحل يم برام راحت تره تا ازم متنفر بشه و بهم بفكر كنه مرد الديفكر كردم كه اگه م نيلحظه به ا هي

 .بذارشون برام. دم چشم هام و نبندم يقول م سايمل -

بود  يدنيكه د ييصبا ي افهيق. سر كالس همه تعجب كردن ميرفت يوقت. با تمام توانم نذاشتم چشم هام بسته بشن و باالخره لنز رو گذاشتم و

 .دهيانگار جن د

 :گفت نيو نازن ميكه زودتر اومده بود، نشست نيكالس كنار نازن يگوشه  ميطبق معمول رفت سايو مل من

 دختر؟ يكار كرد يچشم هات رو چ -

 .لنز گذاشتم -

 نبود؟ يبه اون خوش رنگ يچشم ها فيح: نينازن

 !نه -

 سايو مل نيخواستم دست نازن. راهرو دوباره جلوم و گرفت يتو ييكالس تموم شد، صبا يوقت. همه حواسشون به درس بود گهياستاد اومد و د و

 .افتاده بودم ريكه اونا زودتر در رفته بودن و من گ رميرو بگ

... من. بشه حلش كرد ديشا ديحداقل بگ ه؟يدونم شما مشكلتون چ يمن نم د؟ينيبب يمن قصد مزاحمت ندارم ول انيخانم پارس ديببخش: ييصبا

دختر تو دانشگاه  كيدونن كه من عاشق  يما م ليفام يهمه . گفتم يم ديچه پرروئه اما با ديگ يدونم االن م يم. دارم شما رو دوست يليمن خ

 .كنم يخواهش م. كنم يرو انجام بدم تا شما رو راض ديبگ يمن حاضرم هر كار. ننيمنتظر هستن تا شما رو بب همهشدم و 

گفت  يم يبود كه وقت نيكه توجهم رو جلب كرده بود، ا گهيد زيچ هي. رميبگ يراديازش چه ا كردم كه يفكر م نيزد به ا يداشت حرف م يوقت

كردم و قند تو  يم ريمن تو ابرها س يعني زميگفت، عز يبهم م الديم يكه وقت ينداشتم به حرف هاش در حال يحس چيمن رو دوست داره اصال ه

 چيگفت ه يو م نيپسر بهم ا هيبار بود كه  نيچون اول ديبعد گفتم شا. دوستم داره گفت يكه م ييچه برسه به وقت ها گهيشد، د يمدلم آب 

 .تفاوت نبودم يب يطور نيگفت من ا يم يوقت يقبلش هم پدرام بهم گفته بود، هر چند به دروغ ول! نه ينداشتم ول يحس

 :گفت ييصبا هويفكر بودم كه  تو

 حواستون هست؟ انيخانم پارس -

 .من اصال دوست ندارم ازدواج كنم يول اديب رتونيبهتر از من گ يشخص دوارميو ام ديندار يمشكل چيشما ه راستش! بله بله -

 .كنم يصبر م دياصال من تا هر وقت بگ. ديمجرد بمون شهيشه كه هم يآخه نم ؟يتا ك: ييصبا

 !امتيتا ق -

 .از كنارش رد شدم و رفتم بعد
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 .گرفتم و بعد رفتم خونه اديآوردن لنز رو  گذاشتن و در ساياز مل يروز با بدبخت اون

 :داد زد يكي هويشدم،  يم ادهيپ نيكه داشتم از ماش يروز در حال كيكه  نيبودم تا ا دهيرو ند الديم گهيگذشته بود اما من د يروز چند

 ش؟يستا -

 .شدم خكوبيجام م سر

 الديشده بود و حاال م ريو برگشتم كه زودتر برم تو دانشگاه اما د دميكردم؟ چند بار بلند نفس كش يكار م يچ ديحاال با. خودش بود! نه يوا

 . بود ستادهيجلوم ا

 يم يكه سع يزد و من كه عاشق نفس هاش بودم در حال يبود داشت نفس نفس م دهيكه دو نيبه خاطر ا الديم. شم يكردم دارم خفه م يم حس

 :گفت هويكه  دادم ينفس هاش گوش م يكردم خودم و كنترل كنم، به صدا

 ؟يخودت شيستا -

 :شد و گفت رهيكم به چشم هام خ هي بعد

 ...كه شيستا يهمه شباهت؟ امكان نداره ول نيآخه ا -

 .شد يصدام كه عوض نم گهيآخه د. دميترس يحبس كردم و خواستم حرف بزنم ول نهينفسم و تو س من

 :گفتمكردم و  رتريكم صدام و ز هيبدم و  رييكردم صدام و هم تغ يسع

 .ديفكر كنم اشتباه گرفت د،يببخش -

 يوگرنه م دميدو يم دينبا يكرد ول يبغض داشت خفه ام م. كردم ينگاهش رو هنوز هم از پشت سر حس م ينياز بغلش رد شدم اما سنگ و

اون هم آروم آروم اومد طرفم و چون . بود چه خبره دهيفكر كنم از چشم هام فهم. اومد طرفم يكه داشت م دميرو د نياز رو به رو نازن. ديفهم

 :گوشم گفت ريبعد آروم ز

 گفت؟ يم يچ -

 ش؟يديد -

 .آره: نينازن

 :و گفتم نيرو كردم به نازن. دنيفهم ابونيداد زد كه فكر كنم كل خ چنان

 .نيشم نازن يدارم خفه م -

 ؟يبهش گفت يچ: نينازن

 .گفتم اشتباه گرفته -

چند مشت آب به صورتم . ييو رفتم تو دستشو نهينب يگرفتم تا كس نييسرم و پا. نييپا ختنيهام رو آروم و بدون صدا اشك  ديبغضم ترك و

 .ومدنين شميدارم كه پ ازين ييدونستن به تنها يهم م نيو نازن سايانگار مل. بار ته كالس نشستم نيزدم و رفتم تو كالس و ا

 :و گفت شمياومد پ سايكالس تموم شد، مل يوقت

 ...ايروم  يِروم ايآقا . ستياصال تو دلت با خودت هم صاف ن. يكن يخودت رو داغون م يستاره دار -
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 يكردن، بدم م يم هيكه همش گر يياز دخترها شهيهم. خورد يحالم داشت از خودم به هم م گهيد! اَه. ديوسط حرفش دوباره بغضم ترك كه

 تاوانش رو پس بدم؟ يتا ك. و عوض كرد، چند سال ازعمرم و تباه كرد ميدر زندگاشتباه چه ق هي! ايخدا. از اونا يكياومد حاال خودم شده بودم 

من . ميخورد يبه درد هم نم الديرو گرفته بودم، من و م مميتصم. رفتم خونه عيتمام شد، سر ياون روز رو به زور نشستم و وقت يكالس ها تمام

خانواده هامون با  ،يكه از لحاظ اعتقاد نيضمن ا. بهم اعتماد سابق رو نداشت گهيگفتم اون د ياگه راستش رو هم م يبهش دروغ گفته بودم حت

 يليكه خود من هم خ نيضمن ا. ما زن و مرد از هم جدا بودن يها يعروس يتو يشد ول ياون ها مشروب سرو م يعروس يتو. فرق داشتن مه

خانواده بزرگ  نيبه هر حال منم تو ا. اعتقادات مامان و بابام موافقم يكردم من با بعض يحس م. اون دختر قبل نبودم گهيمن د. كرده بودم رييتغ

اومد انجام  يكه خودم هم خوشم نم يكار. كنه يدست بده و روبوس لشونيفام يو دوست نداشتم بعد از ازدواج، شوهرم با دخترها دمشده بو

بودم و حاال  گانهيخانواده ها بزرگ نشده بودم و باهاش ب نيامن تو . كنم يدست بدم و روبوس لشيفام يمن هم دوست نداشتم با پسرها. بدم

 دهيكرده بودم من هم با اونا هم عق دايكه پ ييتجربه ها يحاال به خاطر بعض. مامان و بابام رو اُمل بدونم دينبودم كه عقا الهس جدهيهم دختر ه

 .ميبود يما دو خط مواز. ميديرس يوقت به هم نم چيه الديمن و م. شده بودم

 يم هيكردم و گر يپاك م. ضبط شده اش يبعد رفتم سراغ صداها. داشتم رو پاك كردم الديعكس از م يخونه، شروع كردم هر چ دميرس يوقت

كه دوستش داره رو پاك  يكس يها يادگاريخواد  ينم گهيتونه، د ينم گهيگفت كه د يدلم م. دميوسط كارم از پاك كردن دست كش. كردم

 .كنه

 :اتاقم گفتم يبلد بودم رو نثار خودم كردم و بعد دوباره رو به پنجره  راهيبد و ب يهرچ. نيزم يرت كردم رو تخت و نشستم روو پ ميگوش

 . كنم كمكم كن يخواهش م ايخدا! پس كمكم كن. من به قولم با تو عمل كردم يدون يتو كه م. چه قدر دوستش دارم يدون يتو كه م! ايخدا -

 يهم به زور من و م سايو مل نيگشتم كه نازن يرفتم دانشگاه و برم يم عيهفته اون قدر سر كي نيا يگذشت و من تو هم گهيد يهفته  هي

 .دنيد

 :رو برداشتم و گفتم يگوش. زنگ زد سايخوندم كه مل يروز تو خونه داشتم درس م هي

 .خانم سايسالم مل -

 .قصه ها يندراليسالم س: سايمل

 .خواهشا بس كن سايمل -

كفشش رو جا گذاشت، بعد پسر  ندراليآخه اون موقع كه لنز نبود، س. جون تو هيبتيعلم هم مص شرفتيپ نيرو بس كنم؟ بابا آخه ا يچ: سايلم

و پسر حاكم بگه هر كس لنز به چشمش بخوره زن من  ياما االن تو اگه لنزت و جا بذار. شه يكفش به پاش بخوره زن من م يحاكم گفت هر ك

 شن؟ يمملكت كور م نيچه قدر دختر تو ا يوند يشه، م يم

 .كه حال ندارم يكار دار يبگو چ. ها يمزه ا يب يليخ سايمل -

 .سر جاش اديخبر رو كه بهت بدم حالت هم م: سايمل

 .خب بنال -

 .ما شياومده بودن پ الدتونيهمون آقا م يعني ديعرضم به خدمتتون كه امروز پسر حاكم، آخ ببخش: سايمل



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  م  . پرستو  –  اشتباهتقاص                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٠ 

 !؟يگــــيدروغ م -

من كه قبول  يول يگفت، تو رو خدا بذار ننه ام و فردا بفرستم خواستگار يم يه. كه چه قدر از من خوشش اومده بود ياگه بدون. گهينه د: سايمل

 .نكردم

 .خودت و لوس نكن سايمل -

 گم؟ يدروغ م يديا؟ فهم: سايمل

- نَ پ قرار بود نفهمم؟! پ 

بعد هم گفت، اسم دوستتون ستاره . من هم گفتم، چشم. نميبب سايوا فهيما رو گرفت و گفت، ضع يآقاتون جلو !گهيد يچيه. خُب باشه: سايمل

 انه؟يپارس

 ؟يگفت يتو چ -

 .اون هم مشخصات تو رو گفت د؟يگ يگفتم كدوم دوستم و م: سايمل

 ؟يبهش كه نگفت -

 .ديفهم يگفتم، م ياگه م. تونستم بگم يوا؟ خب دروغ كه نم: سايمل

 !سايمل يوا -

حاال هم من زنگ  ن؟يندار شيبه اسم ستا يليبعد هم گفت ازت بپرسم فام. كرده بود دايبه من چه آخه؟ خودش قبال اسمت و پ! كوفت: سايمل

 .رو ازت بپرسم نيزدم، هم

 شم؟يستا ليكنه من فام ياون فكر م يعني -

 .فكر كنم: سايمل

 ازم بپرسه؟ ومدياصال چرا خودش ن. ل خورده باشهدونم گو يم ديبع. بود زيت يليخ الديآخه م -

 .تونه تو چشم هات نگاه كنه يندازه و نم يم يكس اديو بهش گفتم كه گفت، چهره ات اون و  نيمن هم هم: سايمل

 .لشميخدا كنه واقعا فكر كرده باشه من فام -

 نه؟ ايها  ليفام نياز ا ديبگم؟ بگم دار يحاال چ: سايمل

 .بهش نگو يزيچ فعال. دونم ينم -

 !يفعال با. باشه، آخ جون فوتبال شروع شد: سايمل

 !يبا -

خاموش  شياما گوش رميتا ازش كمك بگ نيبعد هم زنگ زدم به نازن! نه؟ اي دهيواقعا فهم يعنيكردم كه  يفكر م نيقطع كردم مدام به ا يوقت

 .بود

 :ساكت بودن كه من گفتم سايو مل نيراه نازن يتو. ميبخور رونينهار ب ميقرار شد بر ييصبحش بعد از كالس سه تا فردا

 ن؟يخب چرا ساكت -
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 م؟يكن يماست مال يخانم رو چه جور ندراليس يگندكار ميكن يفكر م ميدار: نينازن

 تو هم آره؟ م؟يداشت نيا؟ نازن -

سوال  يكه كل لتهيفام شيستا مياگه بگ. ده يقد نم يياگه كل شهر هم جمع بشن فكرشون به جا ،يكه كرد يكار نيتو با ا! خب بابا: نينازن

از چه  هيفهمه قض يكنه و م يم قيتحق شتريكنه و ب يهمه شباهت شك م نينبوده به خاطر ا لتيكه فام مياگر هم بگ. ير يكنه و لو م يم چتيپ

 .قراره

 .فهمه، حداقل خودت برو بهش بگو ياون كه آخرش م. ستيهم ن يفكر بد! گه ها يراست م: سايمل

 .تونم يمن نم! نه، اصال! يوا -

 .داشته باشه يخودش بفهمه عواقب بدتر يپس ممكنه وقت: نينازن

 يرو تو يكس نيدونه همچ يكنه و نم يرفت و آمد نم لشيبا فام اديبهش بگو كه گفته ز ساياصال مل. نزده يفعال كه حرف يدونم ول يآره، م -

 .نه ايدارن  ليفام

 .يعيضا يليدختر تو خ: سايمل

 .خبر نداره يباشن ول شيدور پدر يها ليتو فام ديبگو شا عه؟ينه، كجاش ضا -

 .يرو بگ نيهم يآره، فعال مجبور: نينازن

كه حاال  نينازن يو پسرخاله  اريو مه الديم هويسمت كالس كه  ميرفت يم ميداشت. ميدانشگاه، چون باز هم كالس داشت مياز نهار برگشت بعد

 .مانه جلومون سبز شدنبودم اسمش آر دهيفهم

 محترم ما چه طورن؟ يپسرخاله . سالم! به به: نينازن

 .ره يو م اديم ينفس م،يخوب. سالم از ماست دخترخاله: آرمان

 .ميهم جواب داد سايهم سالم كردن و من و مل الديو م اريمه

 يكه اصال مو نم دميفهم دمياالن كه د يگفت باور نكردم ول بهم يوقت. نيهست الديم يدوست دختر قبل هيستاره خانم شما چه قدر شب! يوا: اريمه

 د؟يستيخواهر دوقلوش ن. ديزن

 يقياطالع دق يداشته باشه ول شيپدر يتو خانواده  يليفام نيهمچ هي ديكه ستاره شا الد،يبهتون بگم آقا م اميخواستم ب ياوا؟ اتفاقا م: سايمل

 .نداره

 .ممنون: الديم

 . كنم يخواهش م: سايمل

 .هستم يفهمه كه من ك يهم م اريمه گهيدونستم اگه حرف بزنم د يگفتم، چون م ينم يچيه من

 :رو كرد بهشون و گفت نينازن

 !با اجازه. شد ريما كالسمون د ديببخش -

 :م گفته سايو همون موقع مل دميكش ينفس راحت م،ياز جلوشون دور شد يكردن اما من فقط سرم و تكون دادم وقت يخداحافظ يهمگ و
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 .ها يرو تور كرده بود يدختر پاشنه طال خوب پسر -

 .كنم يخواهش م سايمل -

 . كردم يمن هم داشتم سكته م. ستين ياالن وقت شوخ. سايگه مل يراست م: نينازن

 .ميو حركت كرد ميو سوار شد نيسمت ماش ميدياز كالس آخرمون هر سه دو بعد

 .اه رفتنمون هم شده عذاباز دست تو دانشگ نيبب! ستاره يوا: نينازن

 .امينم ييمن باهاتون جا گهيد! ديببخش -

 .من تا آخرش باهاتم ه؟يچه حرف نيا. باور كرد نيبب ن؟يا؟ نازن: سايمل

 .وونهيكردم د يشوخ! آره بابا: نينازن

گفتم  يآخه همش به اونا م. شد بهش بگم ياما روم نم رهيرو برام بگ الديبگم از پسرخاله اش بخواد آمار م نيخواست به نازن يراه دلم م يتو

 :گفت سايشروع كرد به حرف زدن و رو به مل نياما خوشبختانه خود نازن. خوام باهاش باشم ينم

از . كنم كه بخوام تا آخر عمر باهاش باشم يرو انتخاب م يگه من كس يم. دوست دختر هم نداره هي. بخاره يب يليخ الديم نيگه ا يآرمان م -

 .اديخوشم نم ايباز بچه نيا

 .گفت يو م نيهم شهيهم. بود الديحرف م نيآره ا! يوا

 .نقشه دارم كيآقا من . الديآقا م نيا هيچه پسر خوب كاليبار: سايمل

 ؟يچ: نينازن

 .تونه عاشقش بشه يخب پس باز هم م. قبال دوستش داشته الديكه مثال م هيبه كس هياالن ستاره شب نيبب: سايمل

 يآخه مگه م. نمونيهست ب يليشباهت صدا، شباهت فام افه،يهمه شباهت ق نيا. فهمه يباالخره م ست،يخنگ ن الديم. نگو لطفاچرت  سايمل -

 .دارن ييفرق ها هيشه؟ بابا دوقلوها هم 

 .مير يگه، لو م يراست م: نينازن

 .ميهمه سكوت كرد ريتا آخر مس گهيد و

 يمن سرم و م م،يديد يم يرو اتفاق گهياوقات كه هم د ينكنم اما گاه يكردم كار يم يهم سعزد، من  ينم يحرف الديم گهيماه بود كه د هي

وقت بود دلم براش تنگ شده بود اما  يليخ. شه يم كهيت كهيكردم قلبم داره ت يزد به من و در اون لحظه حس م يو اون زل م نييانداختم پا

مدام قلبم رو سركوب  يول يرسم ،يعلن م،يخواستم زنده، مستق يفقط خودش رو م گهيد. كرد يضبط شده اش هم آرومم نم يصدا يحت گهيد

 .كردم يم

سرش  ييبال هيحداقل  يتون يم ،يجنگ يم يا گهيبا كس د يوقت. ستيسخت تر از جنگ آدم با خودش ن يجنگ چيه دميماه فهم كياون  يتو

 يم يك شيپ ؟ياريسرش ب ييچه بال يخوا ياون وقت م ؟يچ ،يدت باشدشمنت خو ياما وقت يكن تيشكا يكي شيازش پ اي يو راحت بش ياريب

 . يو بساز يبسوز ديفقط با ؟يرو بكن تشيشكا يخوا

رو بگم اما هر بار به  يچند بار زد به سرم زنگ بزنم و بهش همه چ. كردم يرو دوره م الديبودم و خاطراتم با م داريماه هر شب تا صبح ب كي اون
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 يم تاف يليترم خ نيدونستم ا يم. گذاشته بود و من از درس افتاده بودم يواقعا دوباره قلبم سر ناسازگار. ستادميا يم قلبم و دلم يزور جلو

 . ينشد هيباز هم تنب يول يافتاد تياز درس و زندگ يبار سر عشق و عاشق هيتو دلم گفتم خاك بر سرت تو . كنم

 :بود گفت ريختگهم س يلياز استادهامون كه خ يكيترم بود و  اواخر

 .گم رو انجام بده يكه م يكار ديترم پاس بشه با نيخواد ا يهر كس م -

 :دفعه استاد گفت هيسر و پا گوش بودن كه  همه

 .خوام يسالمِ سالم م. مرده باشن ايشده باشن  يزخم ديكدوم نبا چيه ديمواظب باش. دياريملخ و سوسك زنده ب ديبر ديبا -

 :كه استاد داد زد... و ميتون ياستاد ما نم دادشون رفت هوا كه، همه

 .ديش يپاس نم دياگه انجام ند. كه گفتم نيهم -

 نيو بدون ا ميكن دايها رو پ نيا يبود كه از كجا زنده  نيمهم ا يبود ول تيبرعكس اكثر قايدق نياز ملخ چرا و ا يول دميترس ياز سوسك نم من

 .استاد يبرا مياريبرسه ب يبيكه بهشون آس

 .ارمشيكه زنده ب نيشه سوسك رو بكشم چه برسه به ا يمن چندشم م! يوا: سايلم

 م؟يكار كن يحاال چ. ترسم، هم از ملخ يآره، من هم از سوسك م: نينازن

 آخه سوسك زنده كجا بود؟. ها هيعجب نامرد. دونم ينم -

 .ستيبه ما مربوط ن گهيه داون ك ؟يمشكل داشت چ يكه مادر زاد ميكرد دايسوسك پ هيخب حاال اگه : سايمل

 ...آرمان. افتاد ادميآهان ! ســايمل: نينازن

 :حرفش و گفتم نيب دميپر

 ؟يآرمان چ -

 هان؟. هم پرورش سوسك و ملخ داره ديملخ؟ شا ايآرمان سوسكه : سايمل

خواست  يم يآرمان هم وقت. بود از ملخ و سوسك اون جا پر. نايباغ خاله ام ا ميرفته بود مياون موقع كه ما بچه بود نيبب. آره يعنينه، : نينازن

 .آورد طرف ما يگرفت و م يرو م شونيكيرفت  يكنه، م تيدخترها رو اذ

 هنوز هم باغشون ملخ داره؟ يعني -

 .رهيخودش برامون بگ ميبگ ميتون يآره، تازه م: نينازن

 .خدا عمرت بده ،يآخ: سايمل

 :و گفتم ستادمياما وسط راه من ا يسمت دانشكده معمار ميديهر سه دو عيسر بعد

 .ديايجا هستم تا شماها ب نيمن ا. باهاش باشه الديممكنه م -

 :گفت سايمل

 .باشه -

تا اومدم . دميرو د الديآرمان و م هويتو افكار خودم بودم كه  وار،يد هيداده بودم به  هيكه تك يمن هم در حال. دنيرو گرفت و دو نيدست نازن و
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 .كردم و جواب دادم زيمن هم باز صدام و ر. لوم بودن و سالم كردنبه خودم بجنبم، ج

 د؟يكن يكار م يجا چ نيشما ا: آرمان

 ...راستش -

 :رو به آرمان گفت نيو اونا هم سالم كردن و نازن دنيرس سايو مل نينازن هوياومدم حرف بزنم،  تا

 .گردم يدارم دنبالت م ؟ييكجا -

 .مينهار بخور الديبا م ميتم، رفتكالس نداش. جا بودم نيهم: آرمان

 ؟يبه ما بكن يكمك هيشه  يم نيبب: نينازن

 .بگو ؟يچ: آرمان

 .ريشه تو از تو باغتون برامون بگ ياگه م. ميدار ازيما به ملخ و سوسك زنده ن نيبب: نينازن

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال آرمان

 ن؟يخوا يم يپس واسه چ د،يريبگ ديشما كه جرات ندار -

 .كنه يپاسمون نم مياريداده اگه ن رياستادمون گ. كه ميخوا يما نم: سايلم

 :كم فكر كرد و گفت هي آرمان

 .كالس هام رو هم هماهنگ كردم. ستميهفته هم ن كيتا . رم مسافرت يآخه من فردا دارم م -

 ؟يبكن شيكار كيشه حاال  ينم: نينازن

 .مياالن بر كهيدارم اگه باغتون نزد نيخب من كه االن ماش: وسط و گفت ديپر هوي الديم

 .بود دستم و گرفت تو دستش و فشار داد دهيهم كه فهم سايو مل دميكش يباز سخت نفس م. ديپر رنگم

 .ميش يفقط مزاحم تو م هيآره، فكر خوب: آرمان

 ؟ينه بابا، چه مزاحمت: الديم

 .ميپس بر: آرمان

 :گفتم يآروم يدوباره با صدا من

 .ديرم خونه، شما بر يمباشه، پس من  -

 .ميگرد يو برم مير يبا هم م ايب. ياوردين نيتو كه امروز ماش: نينازن

قبول  نيهم يبرا. باشم الديم كيهم كه شده، بتونم نزد قهيدوست داشتم چند دق يليخ يول يكرده بودم تو دو راه ريگ. بگم يدونستم چ ينم

 .بود دهيچيپ نيماش يتو شيميهمون عطر قد يعوض شده بود اما هنوز هم بو نشيماش. الديم نيبه طرف ماش ميراه افتاد يكردم و همگ

ضبط رو روشن كرد و بعد از رد كردن چند  الديم قهيبعد از چند دق. گفت يم الديرو به م ريهمه ساكت بودن و فقط آرمان مس ميسوار شد يوقت

 .آهنگ خاص نگه داشت هي يتا آهنگ رو

 شونهياگه حالم پر «
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  نميدلتنگ و غمگ اگه

 هام رو يكس يب تمام

 نميب ياز چشم تو م من

  نميب ياز چشم تو م من

 هم رنگ كابوسم  اگه

 كنج سكوت شب اگر

 پوسم ياز غصه م دارم

  يدون يو نم يرفت تو

 يدور نيداره ا يزجر چه

 شم يقدر خوبه كه راض چه

 يحس كه تو مجبور نيا به

 كه تـــو قلبم يدون ينم

 يپا كرد به يطوفان چه

 افتم ياز پا نم يول

 يكه برگرد ياون روز تا

 با خاطرات تو دارم

 دم  ياحساسم نفس م به

  يدونم چرا رفت ينم

 دم؟ يرو پس م يچ تقاص

  يكه دل كند ياون روز از

 ام با خودم انگار بهيغر

 يراه و اشتباه رفت تو

 من گم شده ام انگار يول

  يدون يو نم يرفت تو

  يدور نيداره ا يزجر چه

 شم  يقدر خوبه كه راض چه

  يكه تو مجبور يحس نيا به

 كه تو قلبم يدون ينم
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 يبه پا كرد يطوفان چه

 افتم ياز پا نم يول

 ».يكه برگرد ياون روز تا

بود و محكم هم دستم و گرفته  سايمل. كرد ينگاهم م نهياز تو آ يچون هر از گاه ده،يفهم الديكردم م يحس م. ميبه هم نگاه كرد سايو مل من

دستش و شل  دينگاهش كردم تا شا. شكنن يدستم م يكردم االن استخون ها يداد كه حس م ياون قدر دستم و محكم فشار م. داد يفشار م

 يمعن يليبرام خ نيا. دوباره از اول گذاشتش الديم يآهنگ تموم شده بود ول. دادم عقب و چشم هام رو بستم هيسرم و تك. ده نداشتيفا يكنه ول

 . تفاوت باشم يكردم ب يسع يداشت ول

پر بود از . بود يباغ قشنگ. داخل ميرفت نيدر رو باز كرد و با ماش رمرديپ كيگفت، سه تا بوق بزنه و بعد  الديبه باغ آرمان به م ميديرس يوقت

 .استخر كه البته آب توش نبود هيبود با  كيكوچ يخونه  هيدرخت و وسطش 

 وهيسبد م كيبعد با  قهيهم چند دق رمرديكرد و پ يسالم و احوال پرس رمرديآرمان رفت با پ. ميشد ادهيداشت و ما پ ساختمون نگه يجلو الديم

 .هم رفت ته باغ رمرديو پ ميو تشكر كرد ميو سبد رو ازش گرفت ميما هم بهش سالم كرد. شمونياومد پ

 .ارهيبرامون ب يكه گفتم مش تق ميخوا يم شهيفقط چند تا ش. پشت ساختمون ميبر ديخب بچه ها با: آرمان

 :هم رو به ما گفت بعد

 .رميگ يم يچه جور نينيبب ديايحداقل دنبال من ب. دشيريبگ ديخوا يشما كه نم -

 :برگشت سمتم و گفت سايمل. ستادميراه افتادن دنبالش، اما من همون جا ا الديو م سايو مل نينازن

 ؟يايتو نم -

 .ديايجا بمونم تا شما ب نيهمدم  يم حيترج. نه، ممنون -

 .يباشه، هر جور راحت: نينازن

هوس . بود الديم نيصندوق عقب ماش يتو سبد كه رو يها وهيو چشم دوختم به م الديم نيدادم به ماش هيمن هم تك. همه رفتن پشت ساختمون و

 .جلوم سبز شد الديم هويتا هلو رو برداشتم، . هلو بخورم هيكردم 

 :داد و گفت هيتك نيهم اومد كنارم به ماش الديهلو رو بخورم كه همون لحظه م يادع يليكردم خ يسع

 .برگشتم نيهم يجا تنها بمونه، برا نيخانم ا هي ستيخوب ن دميد -

 :برگشت طرفم و گفت هوينگفتم و به خوردن هلو ادامه دادم كه  يزيچ

 من رو سرم شاخ دارم؟ -

 :گفتم يآروم يبا صدا ه،يدونستم منظورش چ يكه نم من

 .نه -

 :و گفت دييسا گهيهم د يدندون هاش و رو الديم

 نوشته خر؟ هان؟ ميشونيپس حتما رو پ -
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. و هلو از دستم افتاد نيام رو گرفت و چسبوندم به ماش قهي الديم هويكردم خودم و جمع و جور كنم كه  يبگم سع ديبا يدونستم چ يكه نم من

 :قرمز شده بود، گفت تيكه صورتش از عصبان يدر حال الديم

پسره چه قدر احمقه كه من  يالبد با خودت فكر كرد ؟يقالب شيقدر خرم كه نشناسمت؟ ستا نيا يهان؟ فكر كرد ؟يفروخت يمن و به ك -

 آره؟. گذاشتمش سرِكار

 :و گفت دييدندون هاش و به هم سا دوباره

 .خوره يحالم ازت به هم م. يپست يليخ -

 :گفتبزنم،  ياومدم حرف تا

 يگفت يبهم م يكه الك يياون روزها ؟يديخند يزدم، چه قدر پشت سرم م يكه من ساده برات له له م يياون روزها! خفه شو، فقط خفه شو -

من نفهمم اگه نفهم . هان؟ آره. رم يفهمه و بعد در م يذارمش سرِكار و اون هم نم يم يهان؟ چه قدر؟ البد با خودت فكر كرد. يدوستم دار

 .ومدهين يبه شما دخترها خوب. كردم يكردم و ولت م يازت سوء استفاده م گهيد يمثل پسرها ديبا. كردم يمثل آدم رفتار نم توم با نبود

دوباره برگشت  هويكه  دميمال يگردنم م يدستش رو رو يام رو ول كرد و برگشت پشتش رو بهم كرد و من كه شوكه شده بودم داشتم جا قهي

 :سمتم و گفت

كردن با پسرا  يتا آخر عمرت از باز گهيكنم كه د يم يكار. بره نييآب خوش از گلوت پا هيذارم  ينم. ينيب ياص تك تك كارهات و متق -

كه  يتقاص قطره قطره اشك. چهار سال رو نيا يتقاص همه . يتقاص پس بد ديتو با. يمرگ كن يصد بار آرزو يكنم روز يم يكار. يخسته بش

 .انيخانم ستاره پارس ينيب يحاال م. رميگ يرو ازت م يكه باهام بود يتقاص لحظه به لحظه ا. رميگ يم رو ازت ختميبرات ر

برام مهم نبود و اصال . كشت هم حق داشت ياگر من و م يحت. اون حق داشت. كردم يفقط نگاهش م. گفتم ينم يچيكرد و من ه يم ديتهد اون

 الديم. بشه يتونه آدم بد يكردم اون نم يهم چون فكر م ديچون دوستش داشتم، شا ديدونم شا ينم. كار كنه يخواد چ يكه م دميترس يهم نم

 .بشه نيباعث شد عقب بره و سوار ماش نيو نازن سايمل يخنده  يطرفم كه صدا ددوباره اوم

 :ها انداختم و گفتم شهيبه ش ينگاه. نيكه توشون ملخ بود اومدن سمت ماش شهيبا آرمان به همراه سه تا ش نيو نازن سايمل

 ن؟يگرفت -

 .ارهيآرمان برامون ب ياز دوست ها گهيد يكيقرار شد . مينكرد دايسوسك پ يآره، ول: سايمل

 .ترسناكه يليشه خ يم كيهوا تار يجا وقت نيا ميبهتره برگرد. گهيخب د: آرمان

قبل احساس آرامش  يبرعكس دفعه  ميراه افتاد يوقت. داليم نيصندوق عقب ماش يتو ميها رو هم گذاشت شهيش. قبول كردن و سوار شدن همه

كرده بود و  ريهم تو گلوم گ گهيد زيچ هياما نه، . شم يسبك سبك م گهيكنم د هيكردم اگه گر يداشتم كه حس م هيحس گر هيفقط . كردم يم

 .ولش كردم گهيد يكيكرد من به خاطر  يفكر م الديبود كه م نيو اون ا ددا يآزارم م

 :با سر بهم اشاره كرد سايحال و هوا بودم كه مل نيتو ا. بكنه يتصور نياصال دوست نداشتم چن! هن يوا

 چته؟ -

 :و گفت ستاديدر خونمون ا يدرست جلو الديكه م نيتا ا. رو نگاه كردم رونيفقط ب. نگفتم يچيمن ه و
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 .اول گفتم شما رو برسونم منزلتون. انيخانم پارس دييبفرما -

 :گفتم الديمن رو به م. بگن يزيهست اما جرات نداشتن چ ييخبرا هيبودن  دهيهم فهم سايو مل نينازن گهيد

 .ممنون -

 :بعد رو به همه گفتم و

 .خداحافظ -

بدون سالم رفتم تو اتاق و در رو بستم و از  يتوجه بهشون حت يب. دنيد يم ونيزيخونه، مامان و بابا داشتن تلو يرفتم تو يوقت. شدم ادهيپ و

خواست همون  يدلم م. انگار بغضم تو گلوم خشك شده بود. گرفت يام هم نم هيگر گهيكنم اما حاال د هيخواست گر يدلم م. شت قفل كردمپ

من كه جز قربون صدقه  ياون حرف ها برا دنيشن. زد ياون حرف ها رو بهم نم الديم يول دميكش ينفس نم گهيخواست د يدلم م. رميملحظه ب

سخت تر از قبول نشدنم تو ... اومده بودم خونه ريد يبابام وقت يِليس نيسخت تر از اول. سخت بود يليخ دميشن ينم يزيچ الدياز زبون م

 .سخت بود يليخ. بودم ضيكه مر يسخت تر از درد قلبم وقت... يسال متوال ودانشگاه، اون هم د

 .كرد، گذاشتم يم فيحس من رو توص قايابك جهانبخش رو كه دقآهنگ ب. روشنش كردم و هدفون رو گذاشتم تو گوشم وتر،يسر كامپ رفتم

 بزن  شميبرگرد و آت «

 باشه يراه هي ديشا

 فاصله كوتاه شه نيا كه

 هيثان هيتو واسه  قلب

 حس من همراه شه با

 باشه يراه كي ديشا

 يو كمتر كن شميتشو

 عمر عاشق تو اَم كي

 يلحظه با من سر كن هي

 و بدون تو يستين تو

 كنم يخلوت م هيگر با

 به صحبت كردن دارم

 كنم يعكس عادت م با

 و بدون تو يستين تو

 ـــميـــقـــراريب دچـــار

 ها  هيسا نيتو از ا يب

  ميخودمم فرار از
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 بزن شميو آت برگرد

 گفته كه من مانعم؟ يك

 نمتيبذار بب تنها

 قانعم نميبه هم من

 فاصله نيو ا يستين تو

 زنه يبه جونم م شيآت

 لبخنــــد تــــو ورتصــــ

 جا كه هستم با منه هر

 رم با منه يجا كه م هر

 باشه كه يراه هي ديشا

 غرق توام يكن باور

 منه ياوج خواسته  نيا

 چه كم توقعم نيبب

 باشه كه يراه كي ديشا

 يو كمتر كن شميتشو

 عمر عاشق توام هي

 يلحظه با من سر كن هي

 و بدون تو يستين تو

 كنم  يخلوت م هيگر با

 به صحبت كردن دارم

 كنم يعكس عادت م با

 و بدون تو يستين تو

  ـــميقرار يبــــ دچــــار

 كه چرا يديفهم يم كاش

 مياز خودم فرار من

 بزن  شميو آت برگرد

 گفته من مانعم؟ يك

 نمتيبذار بب تنها
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 ».هم قانعم نيبه هم من

 يدهنم كه صدا يو من فقط دستم و گرفته بودم جلو نييپا ختنير يبودن و م كرده دايراهشون رو پ گهياشك هام د. نفسم بند اومده بود گهيد

 .نره رونيهق هقم ب

 يكه خودم برا ييگفتم، دردها يچاه داشتم و دردهام و بهش م هي يرو داشتم كه باهاش درد و دل كنم، كاش من هم مثل امام عل يكي كاش

 :صدام و صاف كردم و داد زدم. حالم بد بود... درد ،يواشكي يها يصدا، درد دلتنگ يب يها هيدرد گر. خودم ساختم

 .نكن دارميشام ب يبرا. كنه يمامان من سرم درد م -

 يو گوش رونيپتو آوردم ب ريدستم و از ز. خواستم تنها باشم يم يول دميشن يرو م لميزنگ موبا يتو خواب صدا. دميقرص خوردم و خواب هي و

كرده بودم كه  هيقدر تو خواب گر نيبار ا نيآخر. دميپر يهمش كابوس بود و من از خواب م. ام رو بستمرو خاموش كردم و دوباره چشم ه

 .صبح هم نرفتم دانشگاه. خوابم برد يك دميهم خوردم و نفهم گهيقرص د هي. بود سيخ سِيبالشم خ

زدن كه از  يداشتن محكم در م. زده يه و دلشون شور مافتاد ياتفاق هيبودن  دهيفهم. اومدن خونمون نيو نازن سايظهر مل كيكه نزد نيا تا

 .رختخواب يدر و باز كردم و دوباره رفتم تو يحال يبلند شدم و با ب. دميخواب پر

 :بهشون گفت مامانم

 .همش خوابه. يگفته زك يبه خرس قطب. هم از دوستتون نيا دييبفرما -

 .دييشما بفرما. ميكن يم رشداياشكال نداره االن شش ماه دوم سال شده، ما ب: سايمل

 :پتو رو از روم زد كنار و گفت نينازن. بسته شدن در اومد يبعد صدا و

 ه؟يچه وضع نيدانشگاه؟ ا يومديچته دختر؟ چرا ن -

 :كه چشم هام بسته بودن گفتم يدر حال من

 .حوصله هم ندارم. خوام باشم يتنها م. ديخواهشا فقط تنهام بذار -

 .گم يپاشو م. شده يچ مينيكه بب ميريم يم ياز فضول ميدار روزياز د! پاشو. خودش و لوس كرده. نميپاشو بب: سايمل

 :تخت و گفتم يحوصله نشستم رو يب

 د؟يبدون ديخوا يرو م يچ -

 رسوندت دم خونه؟ نينه؟ واسه هم ده؟يبهت گفت؟ فهم يچ الديم: نينازن

 :گفتشروع كرد به دست زدن و  سايكردم و مل دييبا سر تا من

 .ميافتاد يعروس هيپس . كه خوبه نيا -

 .كردن يبا تعجب نگاهم م نيو نازن سايو مل دميخند يغش غش م. دنيمن هم همزمان شروع كردم به خند و

 گهيد. شد يم يجور نيشدم ا يم يعصب اديكه ز يگاه. رميخنده ام رو بگ يتونستم جلو ينم يشده بودم ول نيپخش زم گهيكه د دميخند انقدر

چند بار  نيهم يبرا رميخنده ام رو بگ يتونم جلو ينم ديفهم نيبود كه نازن ريشده بودن و اشك از چشم هام سراز ليخنده هام به قهقهه تبد

 .به سقف نگاه كردم رهيرو صورتم تا خنده ام بند اومد و خ ختيآب آورد ر وانيل كيهم رفت  سايمحكم زد تو صورتم و مل
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 .شده وونهيد. ميخت شدبدب! نينازن يوا: سايمل

 ؟يخوب. ستاره؟ ستاره؟ با تو هستم. نميچرت نگو بب: نينازن

كه  يآدم نيع. رو صورتم ختيآب ر گهيد وانيل هي سايكردم كه دوباره مل يم ريس الديتو خاطرات خودم و م. من حال جواب دادن نداشتم يول

 اديخواست ب يهمون موقع مامان م. داد يم ميبغلم كرده و دلدار نينازن. كردن هيبه خودم اومدم و شروع كردم به گر هويباشه  دهياز خواب پر

 :در اتاق گفت پشت. تو

 شده؟ يزيبچه ها چ -

 .ستين يزيچ. ما تنگ شده يستاره دلش برا. انينه خانم پارس: سايمل

 .ديبخور وهيم دينيبش ديايب. دياون و ولش كن: مامان

 .حاال ميايچشم م: نينازن

 :و از خودش دور كرد و گفتبعد من  و

 شده؟ يچ يگ ينم -

 :هق هق گفتم با

 .ازم رهيخواد انتقام بگ يم. ازم متنفر شده الديم... الديم -

 !نــــه: سايمل

 .آره -

 :كرد، گفت يكه بغلم م يدر حال نيو نازن نييپا ختنيدوباره اشك هام ر و

 .من مطمئنم اون دروغ گفته. س كن خدا بزرگهحاال هم ب. من كه گفتم خودت بهش بگو. زميآروم باش عز -

 .گفت يراست م! نه -

 .نكن هيقدر گر نيا. ستاره يرو درست كن يهمه چ يتون يبه خدا تو هنوز هم م: سايمل

 .باهاش به هم زدم گهيپسر د هيكنه من به خاطر  ياون فكر م. شه يدرست نم يچيه گهيد -

 .يبود كه االن تنها نبود يطور نيآخه اگه ا. گهيخب از بس خنگه د: سايمل

رفتم . آب بدنم تموم شده بود گهيد يعنيساعت باالخره اشك هام تموم شدن  كيبعد از . كردم يم هيدادن و من گر يم ميدلدار سايو مل نينازن

 .ييرايتو پذ ميرفت نيو نازن سايصورتم و شستم و با مل

 شون؟يديوقته ند مگه چند ؟يكن يم هيگر يقدر الك نيدختر چرا ا: مامان

 .خودش اشتباه كرده دهيشده و فهم مونيسگ پش نيحاال هم ستاره ع. ميبا هم قهر كرد يا هيقض هيسر  روزيآخه د: سايمل

 .داد يعذابم م شتريب نيو ا هيشده چ مونيسگ پش نيكه ع نياز ا سايدونستم منظور مل يم

 ؟يكن يم هيو بعد گر يكن يم كه با دوستات قهر يهست يوا؟ دختر مگه بچه دبستان: مامان

 ؟يبلد نبود نيدروغ بهتر از ا سايدلم گفتم، آخه مل تو
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 .كنم يم يقاط هويو  ادهيچند وقته فشار درس ز نيا ديببخش -

 .نترسم يزيبهم گفت، حتما فردا برم دانشگاه و از چ نيپاشدن كه برن و نازن سايو مل نينازن قهياز چند دق بعد

 يرو جلو نيماش يوقت. رونيكم صبحانه خوردم و از خونه زدم ب هي. دميدوش گرفتم و لباس پوش هيشدم  داريخواب ب زود از يليصبح خ فردا

اومد طبق  ادميدانشگاه كه  يشدم، درها رو قفل كردم و اومدم برم تو ادهيپ. اوردميخودم ن يبه رو يول دميرو د الديكردم م يدانشگاه پارك م

 .آب و رفتم تو دانشگاه يو انداختم تو جو رونيب دميام رو درآوردم و لنز رو از چشم هام كش نهيآ. لنز گذاشتممدت دوباره صبح  نيعادت ا

 . نبود يعوض شدن يهاشون حال من رو عوض كنن ول يكردن با شوخ يم يبا خنده بهم سالم كردن و سع دنيهم تا من و د سايو مل نينازن

 :تاز پسرها گف يكي ميوارد كالس شد يوقت

 دانشگاه؟ نيومدين روزيد نيهم يبرا. نيعاشق شد ميديشن! انيبه به خانم پارس -

 :در گوشم گفت نينازن

 .زد يداشت باهاش حرف م يايكه تو ب نيقبل از ا. ارهيكار مه -

با خشم برگشتم . لك هاستكه از اون مارمو اريسپاره به مه يرو م زيهمه چ الديشروع شده باشه اما م الديزدم جنگ من و م يهم حدس م خودم

 :سمت پسره و گفتم

هفته از عشق  كيكه  ديريشما خودتون رو با ما اشتباه نگ يول. بدم حيداشته باشم به شما توض ازيشدنم ن ضيو مر ومدنمين يكنم برا يفكر نم -

 .شه ينم داتونيپ گهيطرف د

 :گفت ابيغخواست جوابم رو بده كه استاد اومد تو كالس و بعد از حضور و  پسره

 امروز نوبت كنفرانس شماست؟ انيخانم پارس -

 :رو آماده كرده بودم گفتم يمن هم كه قبال همه چ و

 .بله -

 :خواستم بلند بشم كه پسره دوباره گفت و

 .فكر نكنم بتونن كنفرانس بدن. كسالت دارن شونياستاد ا -

 :رو به من گفت استاد

 ست؟يگن؟ حالتون خوب ن يراست م -

 .هم خوبه يليفهمن حالم خ يم نن،يها چشم داشته باشن بب ياگه بعض. ستادا ريخ -

 گهينداشت و من هم د يبه اون ربط يكنم ناراحته ول يكه با پسره كل كل م نياز ا ييكردم صبا يحس م. شروع كردم به كنفرانس دادن و

 .حوصله نداشتم حواسم به اون هم باشه

 تميعصبان يبود كه من وقت نيا يكردم خونسرد باشم و جوابش رو ندم اما بدبخت يم ينداخت و من سعا يم كهيكنفرانس پسره مدام ت نيح در

 .دنيترس يشدم كه مردها هم ازم م يدفعه چنان منفجر م كيداشتم  يرو نگه م

 :دادم، پسره گفت يم حيرو توض يعصب سميمن داشتم مكان يوقت. انداخت يم كهيبود كه داشت ت يچهارم بار
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 .ميدونست يواقعا نم ؟يگ يراست م! بابا نه -

 :برگشتم طرفش و گفتم هوي تيمن با عصبان و

 !رونيب دييبفرما. ستيكالس ن نيدانشكده و سر ا نيشما تو ا يپس جا ديدونست ياگه نم -

 :اومد جوابم و بده كه استاد هم گفت پسره

 .ديايهم سر كالس من ن گهيد. نيكرد يخوشمزگ يكاف ياز كالس امروز به اندازه  رونيب دييبفرما. يثاقيم يبله آقا -

بعد از . راحت ادامه كنفرانسم رو برگزار كردم اليو من با خ رونيرو برداشت و از كالس رفت ب لشيكه صورتش قرمز شده بود، وسا پسره

 :تموم شدن كالس، پسره صدام كرد

 .ديبر ديتون يمن گهياگه من تو اون كالس نباشم شما هم د انيخانم پارس يآها -

 :برگشتم سمتش وگفتم تيبا عصبان دوباره

هم از كالس نندازنت  گهيد يوقت تو درس ها هيرو دوره كن كه  رستانتيدب يدر ضمن درس ها. فكر كنم آرومت كنه خيآب  وانيل هي -

 .رونيب

 :و گفتم نيو نازن سايبرگشتم سمت مل و

 .نمتونيب يم يبچه ها من كتابخونه كار دارم، كالس بعد -

 .ستيوقت ن يليخ يكه تا كالس بعد ايباشه، فقط زود ب: سايمل

 .باشه -

 :صدام كرد الديرفتم تو كتابخونه كه م يداشتم م. راه افتادم سمت كتابخونه و

 ان؟يخانم پارس -

 :ندادم و خواستم برم تو كتابخانه كه دوباره بلندتر صدام كرد يتياهم

 ان؟يخانم پارس -

 :شدم و گفتم كيبهش نزدسمتش و  برگشتم

 امرتون؟ -

 ...ديكتابخونه بهتره بر يكنم و بگم شما به جا تونييگفتم راهنما. پسر بازها باشه يبرا يمناسب يكنم كتابخونه جا يفكر نم: الديم

 :وسط حرفش و گفتم دميپر

. يبهم تهمت بزن يحق ندار يبزن ول ،يزنب شيآت. بكش ،يبكُش يخوا يم. بكن ،يبكن يخوا يكه م يهر غلط. خوب گوش هات و باز كن -

 ؟يديفهم

كنار هم  اريو مه الديم دميكه دوباره د رونيكه گرفته بودم رو پس دادم و اومدم ب يكه منتظر جوابش بشم، رفتم تو كتابخانه، كتاب نيبدون ا و

تعادلم رو حفظ كردم  يول نيخوردم زم ي، داشتم مپاش رو آورد جلوم و من هم كه حواسم نبود اريخواستم از بغلشون رد بشم كه مه. ستادنيا

 :بلند گفت الديم هوي كه
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 .نيزم دينخور يجور نيتا ا ديكمتر پسرها رو نگاه كن انيخانم پارس -

صورتم قرمز شده، رفتم  تيكردم از عصبان يكه حس م ياعتنا رفتم به سمت كالسم و در حال يخواست برگردم و بزنم تو گوشش اما ب يم دلم

 .كالس يو همون موقع استاد اومد تو سايستم كنار ملنش

 :كنار گوشم آروم گفت سايمل

 رو صورتت؟ ختنيچته؟ آلبالو ر -

 .امروز پر شده يبرا تمينگو كه ظرف يچيه سايمل -

 كردن؟ تتيپسر حاكم و زومبه دوباره اذ. دميفهم! آهان: سايمل

 :سمتش و گفتم برگشتم

 ه؟يك گهيزومبه د -

 .گهيد رايمه: سايمل

 :زدم و گفتم قيلبخند عم كيكم شد و  تميكم از عصبان هي

 .آره -

 .ميما هم بدون ديهست، بلند بگ يخانم ها اگه حرف: استاد

 :و گفتم نييو انداختم پا سرم

 .استاد ديببخش -

 يخودم گفتم كاش عكس ها شيپ. بودم رداياون شب باز تا صبح ب. كردم و رفتم خونه يكه كالسم تموم شد، زود از بچه ها خداحافظ نياز ا بعد

رو پاك كرده بودم، فقط دو تا از عكس ها  شترشونيمن كه ب يول. كه باهاشون سر نكردم ييزبون داشتن تا بهش بگن من چه شب ها الديم

 :سمون گفتماتاقم و رو به آ يرفتم دوباره كنار پنجره . تو دلم گفتم همون دو تا هم اگه زبون داشتن خوب بود. مونده بودن

دوست نشم؟ من كه به قولم عمل كردم  يپسر چيقول دادم با ه ادتهيپنجره، توبه كردم؟  نيجا، كنار هم نيهم شيچند سال پ ادتهي! ايخدا -

 ايداخ ؟يمن و قبول نكرد يهنوز هم توبه  يعني ايسرِ راهم؟ خدا يذار يم يرو ه الديچرا م ؟يكن يمن رو زجركش م يتو چرا دار يول... يول

تو تنها . گرفتم يو من تو بغلت آروم م يبغل داشت هيخواست تو هم مثل آدما  يدلم م. دارم ازيچه قدر به آغوشت ن يكنم اگه بدون يمخواهش 

به  داليدم اگه من و م يقسم م امبرهايامام ها و پ يتو رو به همه ... كنم يالتماست م ايخدا. كنه يكه آدم رو به خاطر هوس بغل نم يهست يكس

بار اشتباهاتم و به دوش  ديبا يمن تا ك ايخدا. كن از انتقام گرفتن منصرف بشه ياگر هم نه، كار ميكن به هم برس يكار هي م،يخور يم مدرد ه

دونم من گناهكارم و  يم ايخدا. كنم يكه دق م ياگه تو هم به حرف هام گوش ند. رو ندارم يمن كه جز تو كس! كنم خدا يبكشم؟ خواهش م

تو  يگ يمگه نم. به هر حال من هم بنده تو هستم و توبه كردم يبخوام ول يزيازت چ گهيشه كه د ياصال روم نم يعني. بخوام يزيازت چ دينبا

آره؟ تو هم  ؟ينكنه فراموشم كرد! تو يباور كن من هم بنده ات هستم، بنده . پس كو؟ من هم بنده ات هستم شت؟يپ ميما برگرد يمشتاق تر

 يخودت گفت يخودمه ول ياز كارها اديبال سرم م يدونم هر چ يم. خودمه ريدونم همش تقص يم ؟ياطرافم فراموشم كرد يها مثل آدم

 ؟يكن يتو كمكم م. به توئه دميمن ام. ميرو از دست ند دمونيام
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 دميو رفتم دانشگاه كه د دميباس پوشل عيسر. شده بود رميفرداش دوباره د. كردم و باز كنار همون پنجره خوابم برد هيشب تا صبح گر اون

 .رفتم جلو و سالم كردم. پر از ملخ و سوسك منتظر من هستن شهيبا سه تا ش نيو نازن سايمل

 .ملخ و سوسكت رو ريبگ! سالم و كوفت: سايمل

 .با خودش برد خونه سايمل ،يملخت رو جا گذاشت ي شهياون روز ش: نينازن

 .زميا؟ دستت درد نكنه عز -

 .ملخ من غذا دادم كه نيبه ا يا يچند روز با چه بدبخت نيتو ا يدون ينم. كنه يهم درد م يليكنه، خ يدرد م: سايمل

 .تو زحمت يافتاد! ديببخش -

 .زيكه جبران بشه، من و ببر شاند نيا يخب برا: سايمل

 ؟يچ گهيد -

 :و گفت ديخند سايمل

 .ارهكردم كه حد ند كيشليقدر هوس ش نيجون تو ا! يسالمت -

 .كالس شروع شد بابا! بچه ها دييبدو: نينازن

كه ملخ و سوسك نداشت رو انداخت  ياستاد هر ك. نكرده بودن دايها هم ملخ پ يبودن و بعض ومدهياكثر بچه ها ن. تو كالس ميهر سه رفت و

 :و بعد گفت رونيب

 .حواستون باشه از دستتون در نرن. ديكن حشونيتشر ديحاال با! خب -

 :گفت سايمل هوي

 .ميآورد يكاش ما هم ملخ نم. ميكرد يعجب غلط! يوا -

سالم و صلوات دستكش دستمون  يبا كل. ميانجام بد ميباالخره كه مجبور بود يشد ول يو هم چندشمون م ميديترس يم يليو من هم خ نينازن

بند بند پاش رو . مينگهش داشت رهيو بعد با گ ميزدبهش  ياسپر هي. حاال نوبت سوسك بود. ميكرد حشيو تشر ميو اول ملخ رو درآورد ميكرد

كه هر بند  ميكرد يچك م كروسكوبيو م نيمدام با ذره ب ديبودن و با زيپاش ر يچشممون دراومده بود، آخه بندها. ميكرد يم حيتشر ديبا

دست  ميو رفت ميهامون و درآورد دستكش عيهم سر نيمن و نازن. دانشگاه ييطرف دستشو ديدو سايباالخره كالس تموم شد و مل. كجاست

 .خورد يخصوصا كه اولش سوسك تو دستمون وول م ميداشت يحس بد هي. نداشت دهيباز هم فا ميشست يم يهر چ يول ميهامون رو شست

 :گفت ميزد يكه حرف م ييسال باال ياز بچه ها يكيبا . اشتهامون كور شده بود يول ميبخور يزيچ هيبوفه  ميرفت

 .خوره يما نم يبه درد رشته  يليخ يدر حال. ارنيب يزيچ هيكنه  يهر سال بچه ها رو زور م. كال مشكل دارهاستاد  نيا -

 :هم گفت بعد

 .ديگه بكن يكه نم ييچه كارها ديدون ينم ديترس يكه بدونه ازش نم نيا يجسد كه برسه برا حيبه تشر. تازه االن كه خوبه -

 كيبعد هم با . رو سرم ختهيرو ر شيچا وانيل اريمه دميبرگشتم، كه د. حس كردم سرم سوخت هويه ك ميدختره بود يسه تا محو حرف ها ما

 :لبخند حرص درآر گفت
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 .حواسم نبود ديببخش! يوا -

 .داغ بود شيچا يليخ يمعلوم نبود ول اديبود و ز رهيخدا رو شكر مقنعه ام ت. شدم يمنفجر م تيداشتم از عصبان. رفت و

 يبود رو شستم و دوباره مقنعه ام رو سرم كردم چون كالس بعد ختهير ييكه چا ييرو سرم و جا ختميآب سرد ر ييتشورفتم تو دس عيسر

 :جلوم و گرفت و گفت يياومدم برم سر كالس كه صبا. تونستم برم خونه يبود و من نم كينزد

 حالتون خوبه؟ انيخانم پارس -

 .بله، ممنون -

 ...رو سرتون، گفتم ختير يياون پسره چا دميآخه د: ييصبا

 :اومد جلو و گفت الديم هويزد كه  يداشت حرف م ييصبا. نهيشدنم و بب عيضا نيو كم داشتم كه ا نيدلم گفتم هم تو

 !انيبه به خانم پارس -

 :اشاره كرد و گفت ييبه صبا بعد

 هستن؟ دتونيدوست جد -

 :گفتم تيعصبان با

 .هستن يهمكالس! رينخ -

 :گفتاخم كرد و  ييصبا

 شما؟ -

 ان؟يخانم پارس ديكن ينم يمن و معرف: الديم

 :گفت ييرو به صبا بعد

 .يخانم رو نخور نيمواظب باش گول ا. نجاتت هستم يهستم فقط بدون فرشته  يك ستيمهم ن -

 .كنه يخواست با آبروم باز يم! نه يوا. بعد رفت و

 بود؟ يمنظورش چ: ييصبا

 .ديشما ناراحت نباش. كنن يخوان خودشون و خال يدارن و م يدشمنبا بنده  ييجورا هي شونيا ،يچيه -

 نينازن. كرد يگشت و نگاهم م يطور، چون مدام برم نيهم هم ييصبا. كالس باز هم حواسم به درس نبود يتو. رفتم سر كالس يبدون معطل و

 :دم گوشم گفت

 كنه؟ يقدر تو رو نگاه م نيچرا ا ييصبا نيا -

 .برد ششيپ آبروم و الديچون م -

 :بلند گفت نينازن هوي

 !نـــه -

 اومده؟ شيپ يخانم محترم مشكل: استاد
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 .دينه استاد، ببخش: نينازن

 :گفت سايو مل ميدانشگاه نشست اطيخلوت تو ح يجا هيو  رونيمن و از كالس كشوندن ب نيو نازن ساياز كالس مل بعد

 حاكم بزرگ؟ ايشده؟ كار زومبه است  يباز چ -

 ه؟يومبه كز: نينازن

 .گه بابا يو م اريمه -

 :لبخند زد و گفت هي نينازن

 ور به اون ور؟ نيدوه از ا يم الديزومبه دنبال م نيع يديد. اديالحق كه بهش م -

 شده؟ يحاال باز چ: سايمل

 .يمواظب باش گولش رو نخور گهيم ييمن به صبا يبرگشته جلو الديم -

 .شود يپسر حاكم بدجنس م! اوه اوه: سايمل

 .اديخوشت نم ييتو كه از صبا: نينازن

رم  يم. مونم يرو نم يكالس بعد گهيبچه ها من د. خواد ببره و من آبروم برام مهمه يم الديمهم آبرومه كه م. ستيبرام مهم ن يليخ ييصبا -

 .ديبزن يبرام حاضر يجور هيخونه، 

 .ما رو از حال خودت با خبر كن يباشه، ول: سايمل

 .باشه -

 دنيدر حال خند گهيدختر د هيبا  الديم. رونيزدن ب يچشم هام داشتن م دميكه د يزيدر از چ كينزد دميرس يوقت. به سمت در دانشگاه رفتم و

اون قدر . رونياز دانشگاه ب دميدو. خوادش يتمام عمر م يشه، بلكه برا يدوست نم يبا كس الديم. تموم شد گهيد. نفسم بند اومد! خدا يوا. بود

 .باالخره خسته شدم و نشستم. رد شدم نمياز كنار ماش دميكه نفهم دميدو

. شدم يسنگ م ديبا. كنم هيخواست گر يدلم نم گهيد. رو از دست دادم، هم نابود شدم الديره، هم م يهم آبروم م. يتموم شد همه چ گهيد

ولش نكردم باور  يا گهيبگم كه به خاطر كس د الديرم به مهر چه قدر هم ب. نداشتم از دستش بدم يزيچ گهيمن كه د. شدم يمقاوم م ديبا گهيد

 .كرده دايپ ديعشق جد هيكنه خصوصا حاال كه  ينم

كردم  يكاش توش و نگاه نم. دميرو د الديم نيراه ماش يتو. شدم و حركت كردم نيراه افتادم و سوار ماش نميبار آروم تر به سمت ماش نيا

 . رو زدم و با سرعت از اون جا دور شدم ميآفتاب نكيرو روشن كردم و ع نيبط ماشض. نشسته بود الديهمون دختره كنار م

 .بود ومدهين ريگشت اما گ يمشهد م طيبود و بابا دنبال بل يليفرداش چند روز پشت سر هم تعط از

 .زد غيج رايحس كردم سم هويكردم كه  يتا شب تو اتاقم نشسته بودم و آهنگ گوش م من

 .ارهيب ريگ طيتونسته بل طيمشهد و بابا بل مير يگفتن كه فردا م ياومدن طرفم و با خوشحال ليو سه رايو سم رونيدم باز اتاقم اوم عيسر

رو با  ميگرفتم گوش ميرفتم لباس هام و جمع كردم اما تصم عيسر. دارم اجيكردم بهش احت يخوشحال شدم چون حس م شترياز همشون ب من

 ديگرده پس من با يوقت برنم چيكردم ه يحس م گهيهم د يرو پاك كنم و از طرف الديم يعكس ها اومد صدا و يدلم نم. خودم نبرم
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 .كردم يفراموشش م

رو  يپسر و دختر م،يوارد هتل شد يوقت. بابام برامون هتل اطلس رو رزرو كرده بود ياز دوست ها يكي. مشهد ميرفت مايصبحش با هواپ فردا

اتاقمون به خاطر دوست . نميرو نب يباشه تا كس نييسرم پا گهيگرفتم د ميتصم. و اون دختره افتادم الديم اديبودن و  دنيكه در حال خند دميد

كردم گناهكارم و  يبرم، حس م دميكش يراستش خجالت م. روز اول كه همه رفتن حرم من نرفتم. دميد يرو به حرم بود و من گنبد رو م اباب

 .رم يتونم امروز برم و فردا م يگفتم عذر دارم و نم يالك نيهم يبرا. شد برم حرم يروم نم نيهم يبرا

نه تو دلم، نه به . نگفتم يچياما ه نييپا ختنير يم ارياخت يچشم دوختم و اشك هام ب ييرفتن، من هم از پنجره به گنبد طال نايمامان ا يوقت

 .دميو بعد كه آروم شدم خواب ختميفقط سكوت كردم و اشك ر. زبون

بعد . من دوباره رفتم و زل زدم به گنبد يبعد از شام همه رفتن بخوابن ول. ميشام بخور ميكرده بود كه بر دارميباز كردم، بابام ب چشم يوقت

 .كردم ارتيرفتم حمام و غسل ز. به سرم زد يفكر هياذان  كيكه نزد نيبرد تا ا يدوباره خسته شدم و رفتم رو تخت بخوابم اما خوابم نم

تونستم  يمامان دنبالم نبود و راحت م يجور نيا. و اون هم قبول كرد ميحرم نماز بخون ميشد، ازش خواستم بر دارينماز صبح ب يرابابام ب يوقت

به محض وارد . صحن منتظرمه و من هم قبول كردم نيهم يجلو گهيساعت د ميبابام گفت، ن ميوارد صحن شد يوقت. با امام رضا درد و دل كنم

 .چشم دوخته بودم حيرو صورتم و من فقط به ضر ختنير يودآگاه مشدن اشك هام ناخ

 :به خودم اومدم و گفتم قهياما بعد چند دق. بخوام يبگم و چ يچ ديدونستم با ينم. بد بود حالم

 ؟يش يضامنم م. امام رضا اومدم توبه اي -

من  يها هياز گر ميكردم و التماس كردم كه بغل دست هيقدر گر اون. خدا توبه ام قبول بشه شيزدم كه ضامنم بشه تا پ يو زار م ختمير يم اشك

شدم كه بغل  يداشتم از جام بلند م. كندم يدل م ديشده بود و با ريد گهيد. رو خوندم ارتيسبك شدم نماز صبح و نماز ز يوقت. اش گرفت هيگر

 :گفت ميستد

 .كنم خدا توبه ات رو قبول كنه يكه من هم دعا م يضجه زدو  يكرد هيقدر گر نيا يول يكرد يدونم تو چه گناه يدخترم من نم -

 :و گفت هيگر ريخودش زد ز و

واسه منم دعا كن . كنن يفهمن و توبه نم يها تا دم مرگ هم نم يبعض. ارزش داره يليكه آدم بتونه توبه كنه خ نيا. كاش همه مثل تو بودن -

 .دعا كن... دختر

 :كردم و گفتم حينگاه به ضر هي. بعد بلند شد و رفت و

 .خوام يرو م نيفقط هم. خدا كه كمكم كنه شيپ يكه ضامنم بش نيخوام جز ا ينم يچيامام رضا من ازت ه -

رفتم  يم ميكه اون جا بود ياز اون روز به بعد تا روز. هتل ميو بعد هم با هم برگشت ميكه با بابام قرار داشت يبلند شدم و رفتم به طرف صحن و

 :گفت يخورد و م يه مامانم از كنارم تكون نمهر دفع يحرم ول

 .يترسم گم بش يم ،ياوردين ليچون موبا -

 ينكردم و فقط تو دلم دعا م هيتو حرم گر گهيد نيهم يبرا. زد يكرد و حرف خودش و م يگفتم، مگه من بچه ام گوش نم يبهش م يچ هر

 :تمو تو دلم گف ستادميرو به گنبد ا يروز آخر موقع خداحافظ. كردم
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 ...گن يم. خدا شيپ يزيعز يليخ يگن چون تو غربت دفن شد يم... گن يم ،يها شد يليگن ضامن خ يم ،يها رو شفا داد يليگن تو خ يم -

 :و گفتم نهياشك هام و نب يو سجده كردم كه كس نيزم ينشستم رو. ديترك بغضم

 .بار ضامن من گناهكار هم باش هي نيفقط هم -

 . مياز اون جا دور شد نايپاك كردم و با مامانم ا بلند شدم اشك هام و و

زنگ  ديآره با. راه دارم كيكه فقط  دميرس جهينت نيشدم به ا داريب يو وقت دميكم خواب هي نيهم يخسته بودم برا يليتهران خ ميبرگشت يوقت

 .نه ايهستن  اريدونستم اونا هنوز با ساشا و مه ينم يپروانه ول ايزدم به بهار  يم

 :بعد از چند تا بوق جواب داد. بهار رو گرفتم يشماره  ارياخت يب

 بله؟ -

 !شيمنم ستا. سالم بهار -

 ش؟يستا: بهار

 .الديدوست م -

 ...اون كه يول: بهار

 :گفتم عيجمله اش رو كامل كنه و سر نذاشتم

 ؟يفقط تو هنوز هم با ساشا دوست. دم يم حيحاال بعدا توض. ستاره است ميراستش من اسم اصل. اش مفصله هيقض. دونم يآره، م -

 .ميازدواج كرد ؟يكار يكجا! به: بهار

 نمت؟يشه بب يم. دارم ازيبه كمكت ن نيبب. گم يم كيواقعا؟ تبر -

 ...آخه يول: بهار

 .هيكارم فور. كنم بهار يخواهش م -

 ...آخه. كنم خونه يدعوتت نم ديببخش. مينيرو بب گهيداون جا تا هم  ايب. كنم يپارك دم خونمون رو برات اس ام اس م هيباشه، آدرس : بهار

 !خداحافظ. افتم يمن االن راه م. اشكال نداره -

 ؟يقدر هول نيحاال چرا ا: بهار

 !خداحافظ. دم يم حياون جا برات توض اميم. اياالن ب نيكنم هم يبهار خواهش م -

 .خداحافظ: بهار

حاال كه از دست داده . كنه يدونستم اگه من بگم گوش نم يچون م. ن چرا بهش دروغ گفتمبگه كه م الديخواستم برم به بهار بگم به م يم

 :و واسه مامانم كه خواب بود نوشتم دميلباس پوش عيسر. كردم كه حداقل آبروم و نبره يم يكار هي ديبودمش، با

 ».نميرو بب مميقد ياز دوست ها يكيرم  يمن م «

حوصله . رو جا گذاشتم چييافتاد سو ادميو  رونياز خونه زدم ب. كرد يم چميسوال پ ينبود وگرنه كل داريب خدا رو شكر كه. نهيچسبوندم به آ و

 .بشه و نذاره برم داريكه ممكن بود مامان ب نيضمنا ا. نداشتم برگردم خونه
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 .رم سر قرار يمو  رميگ يم نيرم، بعد ماش يم ادهيبا خودم گفتم تا اون جا پ. بود يتلفن يتاكس هي ابونمونيخ سر

جا  دميصورتش رو د ياما وقت الدهياول فكر كردم م. واريو چسبوند به د ديمن رو از پشت كش يكي هويكردم كه  يم يعرض كوچه رو ط داشتم

 !كرد؟ يكار م يجا چ نيا گهيد نيا! نه يوا. خوردم

 :گفت ديخند يكه م يدر حال اشاري

 آره؟ م؟يپه اقدر پ نيما ا يفكر كرد! به به خانم ترسو -

 .يزندان بود يتو كه تو يول -

كنند آبروشون و  تيكه اگه شكا يكن ديبود تهد يكاف. نداشت يكار ؟يچه جور يدون يم. گرفتم تيها رضا ياز همه شاك يآره بودم ول: اشاري

 .كنم دايتا تك تكشون رو پ ديكم طول كش هيالبته . شه يبرم و عكس هاشون پخش م يتو محلشون م

 .نكردم تيمن كه اصال ازت شكا نيبب. به كار من نداشته باش يكنم كار يخواهش م نيبب -

 م؟يبود. ميهمه سال زندان نبود نيوگرنه ما ا. كه يلو داد يآره، ول: اشاري

 ...باور كن -

 .دياز دندون هام پر يكي يحس كردم لبه . دفعه زد تو صورتم كي

 .بهم يو بد يرو بفروش تيكه اون وقت به خاطر آبروت كل زندگ ارميبه سرت م ييبال. بزنه كه من و دور ياز مادر زاده نشده كس: اشاري

چاره  گهيد. نيدهنم و من رو كشوند به سمت ماش يدستش رو گذاشت رو اشاريبزنم كه  غيخواستم ج.رو  ادهيكنار پ ستاديا نيماش كيبعد  و

چاقو هم دستش بود و با چاقو بهم  هيشد و  ادهياومدم فرار كنم كه راننده پ. اون افتاد پاش و نيبا زانوم زدم ب. راه داشتم هيفقط . نداشتم يا

ها اومدن  يبعض يكوچه بغل يزدن و مغازه دارها غيگذشته بودم شروع كردم ج ياز همه چ گهيمن كه د. بشم نيكرد كه برم سوار ماش اشاره

 هيحس كردم پهلوم . باال و در رفتن ديهم پر اشاري. شد نيپهلوم و سوار ماش يرو ديتا اومدم در برم از دستش و بدوم، دستش رو كش. رونيب

از  يكي. ادياز مغازه دارها زنگ زد آمبوالنس ب يكي. نيزم ينشستم رو. اديداره خون م دميرو پهلوم و د دميدست كش. بعد داغ شد وكم سوخت 

 :شناخت اومد جلو و گفت يها كه من رو م هيهمسا

  ؟يشد يجور نيترم؟ چرا اشده دخ يچ -

 يپهلوم فشار م يفقط دستم و رو. كرد يهم حالم رو بدتر م يزيخونر نيبود و ا نييپا يكاف يفشارم به اندازه . تونستم بگم ينم يچيمن ه اما

 .دادم 

 .شه يخواست مامانم رو خبر كنه كه نذاشتم و گفتم نگران م يم مونيآوردن و همسا يدارها برام آب م مغازه

 يچون من به خاطر عمل قلبم كم خون. خون از دست بدم، كارم تمومه اديدونستم اگه ز يم. شدم يحال تر م يرفت و من ب يداشت ازم م خون

دوباره . خونه كينزد مارستانيرو آورد، سوارم كرد و من و رسوند به ب نشياز مغازه دارها ماش يكيكرد كه  رياون قدر آمبوالنس د. گرفته بودم

 :لحظه گفتم نيآخر ادمهيتونستم بزنم و فقط  يحرف هم كه نم دم،يشن يرو نم اصداه

 .بعد من رو ببر ستمين انتكاريبگم كه من خ الديفقط بذار به م ايخدا -

 . شد كيتار يچشم هام و بستم و همه چ و
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 :خودم گفتم شيو پ دميآن ترس هي. دهستايجلوم ا يو لباس سر تا پا مشك يمشك يآفتاب نكيع هيبا  يكي دميچشم باز كردم، د يوقت

 »؟يراستش و بگ الديبه م يوقت نكرد يديد. اياون دن يرفت گهيد. تموم شد «

. خنده ام گرفت از فكر خودم. بودن ستادهيقرمز ا يبا چشم ها نيو نازن ساياون طرف هم مل. كه مامانمه نيا! اوا دميكه دقت كردم د بعد

 .ديكش ريپهلوم ت هويخواستم بخندم كه 

 :سمتم و گفتن دنيدو نيو نازن سايمل

 م؟يگ يم يچ يشنو يستاره؟ م ؟يخوب -

 نيو من متعجب بودم كه چرا مامانم ا رونيكردن و رفت ب هيمامانم هم دوباره شروع كرد به گر. شنوم يمن با چشم بهشون اشاره كردم كه م و

 .كنه يم يجور

باز هم نتونست  يكرده ول هيگر ينفهم يبه هوش اومد يزده بود مثال كه وقت نكيع. كرده هيگر يخواد تو نفهم يمامانت م. ستين يزيچ: سايمل

 .رهيخودش و بگ يجلو

 خواد تو رو بكشه؟ يحد ازت متنفره كه م نيتا ا الديم يعنيبا خودت؟ واقعا  يكار كرد يدختر تو چ: نينازن

چشم باز  يوقت. كه دوباره چشم هام بسته شدن نيونستم جوابشون رو بدم تا ات يگفتن و من نم يهم مدام چرت و پرت م نايا. بد بود حالم

. شمهيمامانم پ دميكه د اديخواستم زنگ بزنم پرستار ب. دهنم خشك بود و تشنه ام بود يتونستم حرف بزنم ول يم گهيكردم، حالم بهتر بود د

 :آروم گفتم نيهم يبرا

 !آب -

 :هم بلند شد و گفت مامانم

 .اگه اجازه داد باشه اد،يترت ببذار دك -

 :كرد، گفت نهيكه اومد معا دكتر

 .يبخور يتون يم عاتياز فردا صبح ما -

بود  نيا هيقض يجالب. كنم فياومد تو اتاقم و خواست ماجرا رو براشون تعر سيهم پل قهيبعد از چند دق. مردم يداشتم م گهيد يمن از تشنگ و

همون موقع دكتر اومد و گفت امروز حرف نزنه، . مامانم ينه جلو يخواستم حرف بزنم ول يم. الدهيدن كار مگفته بو سيبه پل نيو نازن سايكه مل

 :گفتم نيهم يبرا. رو هيخواستم زودتر بگم قض ياما من م بهتره

 .امروز نيرو هم هيشه تنها بهتون بگم قض ياگه م -

به زور و با . دهنم خشك بود و جون هم نداشتم. چند بار كم آوردم نشيالبته ب. دمكر فيو من ماجرا رو تعر رونيو مامانم از اتاق رفتن ب دكتر

مامانم به محض . رونيبعد هم ازم امضا گرفت و رفت ب. نوشت يبود، همه حرف هام رو م سيكه كنار دست پل يكردم و سرباز يم فيناله تعر

 :تو اتاق گفت شورود

 كنه؟ يم تتيگن اذ يمبا تو داره كه دوستات  يپسره چه صنم نيا -

 كدوم پسره؟: من
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 .الدهيكه اسمش م نيهم: مامان

 .بود گهيمزاحم د كي. به اون بدبخت مربوط نبود كه! نه بابا -

 :مامانم چشم هاش و گرد كرد و گفت. دادم باز يسوت يوا

 ؟يمگه تو چند تا مزاحم دار گه؟يمزاحم د هي -

 .گم يرو براتون م يبعدا همه چ ست،يمن االن حالم خوب ن. كنم يمامان خواهش م -

 .دينپرس يزيچ گهيمامانم خوشبختانه د و

رو  ايدن يغذا نيكردم بهتر ياصال حس م. نخوردم يچيخوردم كه انگار تو عمرم ه يها رو م وهيزده چنان آبم يقحط يآدم ها نيصبحش ع فردا

 .ار واسه من چلو كباب بودمزه بهم دادن، انگ يسوپ ب هيموقع ناهار هم كه  يحت. خورم يدارم م

 :گفتم سايبه مل يواشكيو من  ادتميبا مامان هاشون اومدن ع نيو نازن ساياز ظهر هم مل بعد

 كجاست؟ ميگوش -

 :آروم دم گوشم گفت سايمل

 .رنمرده شورش و بب! تيشخص يب يپسره  ؟يعكسش و نگاه كن يخوا يزده ناكارات كرده، باز هم م! من چه بدونم؟ خاك تو سرت -

 .كار اون نبود! زود قضاوت نكن سايمل -

 بود؟ يپس كار ك: سايمل

 .گم يبعدا بهت م -

 ن؟يكن يبا هم دو ساعت پچ پچ م نيدار يچ: سايمل مامان

 د؟يپرس يكه حاال شما از ما م ميپرس يما م يكن يمامان جون شما هر روز با بابا پچ پچ م: سايمل

 :هم اومد كنارم نشست و گفت نينازن. نگفت يچيه گهيد سايمل مامان

 .يمالئك بود شيكرد، االن پ يو بهت خون اهدا نم ديرس ياگه بابات زود نم. ايشانس آورد يليدختر خ -

 .دشيمدل جد يندراليس يشد ياون وقت م. يشد يرفته م اياز دن يندراليس! يآخ: سايمل

 .رميم يشما دو تا رو نخورم نم يمن تا حلوا! راحت التونيخ -

 رو نگرفتن پس؟ الديچرا م يول: نينناز

 .چون كار اون نبود -

 بود؟ يپس كار ك: نينازن

 .كنم يم فيبهتر بشم واسه جفتتون تعر نيبذار! بابا يا -

 . بود يدنيد يلياش خ افهيكرد ق يم ييازش بازجو سيپل يوقت يول: سايمل

 د؟ياز كجا فهم نيا. از موندهم با خانواده اش وارد شدن و من دهنم از تعجب ب ييلحظه صبا همون

نه  ديبه من كه رس. و خانواده هاشون خوش و بش كرد نيو نازن سايبا مل يكي يكيبا مامانم و  يهم مامانش شروع كرد به سالم و احوال پرس بعد
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 :گذاشت، نه ورداشت گفت

 !سالم عروس گلم -

 :به خودم اومدم و گفتم .ديكش يمامانم هم از دور برام خط و نشون م. لحظه هنگ كردم كي من

 .ديديممنون زحمت كش. سالم -

 .خبر دادن ريخانم د سايمنتها مل ميبود زودتر خدمت برس فهيوظ. انيخانم پارس ديدار ارياخت: ييصبا

 . رفتن ساعت خدا رو شكر وقت مالقات تموم شد و همه ميبعد از ن. خواستم خفه اش كنم يم. ديخند يكه داشت بهم م سايدوختم به مل چشم

از  شتريب يزيكردم چ يخوب شده اما من حس م هيخراش بوده كه با بخ كيچند روز بهم گفتن  نيا يبودم و تو يبستر مارستانيروز ب چند

 .كشه يم ريت راهيكردم پهلوم راه و ب يكامال حس م. ناستيا

اواخر . همراه من باشن يروز آخر رو اونا نوبت كي نيگذاشتن اقرار  سايو مل نينازن نيهم يخسته شده بود برا يآخر بود و مامانم حساب يروزها

با  هويمونده بودن تا ساعت عوض كردن جاشون رو با هم چك كنند كه  سايو مل نيهمه رفته بودن و فقط نازن بايتقر گهيوقت مالقات بود و د

 .من ادتيو آرمان اومدن ع الديم دميدر كمال تعجب د. ميدو نفر به خودمون اومد يپا يداص

 هوينگذشته بود كه  قهيهنوز چند دق. نييفقط سرش و انداخت پا الديسالم كردن و آرمان به من هم سالم كرد اما م نيو نازن سايدوشون به مل هر

 :گفت الدياز كوره در رفت و رو به م سايمل

متاسفم كارت رو خوب . آره هنوز زنده است! نيبب ؟ينيرو بب يكه به آب داد يدست گل ينه؟ اومد اي يخوب ناكارش كرد ينيبب ياومد ه؟يچ -

. به تو دروغ گفته يزمان هيكه  ميريآره؟ اصال گ ؟يكه زخم زبون بزن ؟يكه چ يهان؟ اومد ؟ياومد يواسه چ. كشه يهنوز نفس م. يانجام نداد

 آره؟. به من نگاه كن. زنم يآره؟ با تو دارم حرف م نه؟يتقاصش ا مرگه؟تقاصش 

من  نيا ساينبوده؟ با هر حرف مل الديخواست بفهمه كه كار م ينم سايچرا مل. داد يمن رو زجر م نيبود و ا نييگفت و سرش پا يمن يچيه الديم

 .ول كن نبود سايمل يكرد ول يسرش و بلند نم يحت. گفت ينم يچيه الديبود كه م نيشدم و بدتر از اون ا يبودم كه نابود م

 نيكنن، ا يزنن و بعد ولشون م يم غيقدر دخترا هستن كه پسرا رو ت نيا. كرده يبچگ نميا. ساده بوده نميا يبوداگر تو ساده ! د المصب: سايمل

 ...كنن اما تو يرو نم يكه تو كرد يكدومشون كار چياون پسرا ه يكنن ول يكه از پسرا دزد نهيهستن كه كارشون ا ييقدر دخترا

 :داد گفت بار صداش رو بلندتر كرد و رو به من با نيا

 هيخاك بر سرت كه هنوز هم عاشق . يديخواب يآدم نيهمچ كيچهار سال رو با عكس  نيخاك بر سرت كه هر شبِ ا! خاك بر سرت ستاره -

 .يخواد تو زنده باش ينم يكه حت يهست يآدم نيهمچ

 :و بلند داد زدم اوردميطاقت ن گهيبار د نيا

 .خفه شو سا،يخفه شو مل -

 :تدوباره گف سايمل و

 .مونم يهست نم نيكه ا ييشم اما جا يخفه م. شم يباشه، خفه م -

 :سكوت تو اتاق برپا شد و پرستار اومد تو اتاق و گفت سايبا رفتن مل. رونياز اتاق رفت ب و
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 .در ضمن وقت مالقات هم تموم شده. رونيب دييبفرما دياگه دعوا دار! ها مارستانهيجا؟ مثال ب نيچه خبره ا -

 :دش و جمع و جور كرد و گفتخو نينازن

 .رن يچشم االن م! ديببخش -

برنداشت و  الدياما م الديم يرو برداشت و گرفت جلو زيم يرو ينيريكه جو رو عوض كنه ش نيا يآرمان هم برا. رونيپرستار از اتاق رفت ب و

 :و گفت نيرو كرد به نازن

پوالشون رو  ايزنن و  يم غياز دخترا هستن كه پسرا رو ت يليگن خ يراست م شونيا. رهب يدزد اموال آدم رو م ديخانم بگ سايخانم به مل نينازن -

 ...ناراحت كننده باشن اما كاش دزد اموالم بود نه دزد ديشا نايا. دنيدزد يرو م نميزدن، كاش ماش يو م فميزنن اما كاش ك يم

 :به من گفتآرمان هم رو . رونيكرد و رفت ب يلب خداحافظ ريساكت شد و ز دوباره

 .حالتون بهتر بشه شااليا -

كرد و در مورد اون اتفاق ازم سوال  يم چميمدام سوال پ نينازن قهيبعد از چند دق. و دوباره سكوت تو اتاق حاكم شد. كرد و رفت يخداحافظ و

بود  دهيهم فهم نيبره اما نازن نياز ا رشتيدوست نداشتم آبروم ب. خواسته به زور سوارم كنه يمزاحم بوده كه م هيگفتم  يمن م يول ديپرس يم

 .خوام بگم يهست كه من نم يا هيقض هي

 يهمش دلم م دم،يد يم اشاريهمه رو . دميترس يو همه كس م زياز همه چ. تو وجود من رخنه كرده بود گهيبود كه د ياون به بعد ترس از

به بابا و مامانم گفتم . شدم تمام وجودم پر از ترس بود يازش دور م يبودم احساس آرامش داشتم اما وقت ششيپ يوقت. بابام باشم شيخواست پ

 چميسوال پ گهياونا هم د. كنه نيخواسته به زور سوار ماش يخواسته من باهاش دوست بشم و قبول نكردم و بعد من رو م يمزاحم بود كه م كي

 مارستانيكه از ب يروز. رو بهش گفتن زيو حتما همه چ ينترچون مطمئن بودم بابام رفته كال. تعجب داشت يبرام جا شتريب نينكردن و ا

 :مامانم گفت ونهمرخص شدم و اومدم خ

بچه  يوقت امكان نداره از چشم ها چيمادر ه هي. فهمن ياما م ارنيبه روشون ن ديشا. فهمن يگن م يبچه هاشون بهشون دروغ م يمادرا وقت -

 .هياش نفهمه كه مشكلش چ

 .بگم رو نداشتم يزيچ گهيد ايبپرسم  يزيكه ازش چ نيداشت اما جرات ا يصد تا معن حرف مامانم واسم نيا

 يحاال من بودم كه م. من بودم كه دوست نداشتم تا سر كوچه هم تنها برم گهيحاال د. و ترسو ريدختر گوشه گ هيشده بودم به  ليتبد گهيد حاال

 . اديهمراهم ب يكيخواستم  يو به زور م دميترس

اما تو . گشتم خونه يبرم نيو نازن سايبا مل اياومد دنبالم و  يبابا م ايرفتم دانشگاه و بعدازظهر ها هم  يلم بهتر شد صبح ها با بابا محا يوقت

 اول يهاهم روز نيو نازن سايمل. بود تا من از جام بپرم يكاف كيكوچ يصدا هي. دميترس يم زيمردها و پسرها و از همه چ يدانشگاه هم از همه 

هرچند . بره نياز ا شتريخواست آبروم ب يدلم نم. رفتم يدر م رشياز ز يجور هيكنم و من هر بار  فيرو تعر هيداده بودن كه براشون قض ريگ

 .كرد يم شتريسكوت من شك اونا رو ب

 .شدم وونهينداشتم فكر كنن ددوست . نفهمه يكردم كه كس يو م مياما تمام سع دميد ياكثر شب ها كابوس م. شده بودن يعيطب ريغ رفتارام

چند بار برگشتم و هر بار . كنم ياول فكر كردم اشتباه م. به پشتم دهيچسب يكيكه حس كردم  ميكتاب بخر ميرفته بود نيو نازن سايروز با مل هي
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 يبه حد. شدن يلقه مبهم و دست هاش كامال داشتن دورم ح دهيچسب يكيآخر كامال حس كردم كه  يدفعه . پشتم نبود يگشتم كس يكه برم

از  عيپسره از من جدا شد و سر دميفروشگاه بودن، برگشتن سمت من و من هم برگشتم و د يكه تو ييهمه كسا. دميكش غيج هك دميترس

مون جا من هم ه. ديكه بره دنبالش اما بهش نرس رونياز مغازه ب دياز چه قراره، پر هيبود قض دهيفروشنده كه انگار فهم. رونيفروشگاه رفت ب

 يكرم كيگفتن حتما خودش  يم ايشدن  يكه از كنارم رد م يمردم. دادن كه بخورم يبه زور بهم آب قند م سايو مل نينو ناز نيزم ينشستم رو

 رون،يكه رگ گردنش زده بود ب يفروشنده هم در حال. شده يبد يگفتن، چه جامعه  ياگر انصاف داشتن م ايكه پسره افتاده دنبالش  ختهير

 :گفت يام ممد

 ونيگم صف خانم ها و آقا يبه بعد م نياز ا! ديببخش ن؟ييپا ارميتا بزنم فكش و ب يآخه چرا زودتر نگفت! تو رو خدا ديببخش ؟يخواهرم خوب -

 مارستان؟يب متيببر يخوا يم ؟يخوب. رو جدا كنن

 چيبده خصوصا كه ه يليحالم خ دنيفهم نيو نازن سايمل. شدباشه، ن يكردم رفتارم عاد يهر چه قدر سع. كردم يم هيو گر دميلرز يمن فقط م و

 يتاكس هيبلند شدم و  نيزم ياز رو نيو نازن سايباالخره با كمك مل. كردن يشد و دندون هام به هم برخورد م يجوره لرزش بدنم قطع نم

برم اما  نيو نازن سايمل يدوست نداشتم جلو .كردن يروانپزشك معرف كياون جا فورا من و به . مارستانيو من رو رسوندن ب فتندربست گر

 .پنهانش كنم گهيتونستم د يبود كه افتاده بودو نم ياتفاق

 :رو به من گفتن نيهم يبودن برا دهيهم فهم نيو نازن سايمل انگار

 .اديب شيها پ يليخ يكه ممكنه برا هيشوك روح هي. ستين يزيچ! نترس. ستاره ميگ يكس نم چيما به ه -

 يروانپزشكش مرده، گفتم، نم دميد يوقت. فرداش بهم وقت داد يكردن و روانپزشك برا قيآمپول آرامبخش بهم تزر هيسرم و  هيون از ا بعد

شد بهشون بگم من از  يروم نم. آوردم يگفتم و بهونه م ينم يزيكنن چ ميداشتن راض يگفتن، چرا و سع يم نيو نازن سايمل يهرچ. ششيرم پ

 :گفت سايكه مل نياتا . رسمت يمردا م

رو هم  تيبهش اسم واقع يتون ياصال م. اون شيبرو پ يخوا ياگه م. كارش خوبه يليروانپزشك خانم هست كه خ هيمحل ما  يتو! ستاره نيبب -

 .داره يرازهاشون رو نگه م شهيهاش سالم بشن و هم ضيكه مر نهيگه براش مهم ا ياون م. ينگ

 يليهنوز هم خ. دوست نداشتم خانواده ام بفهمن. يواشكيالبته  رميفردا ازش وقت بگ يقرار شد برا. ردمدكترش زنه، قبول ك دميهم كه د من

 . بود نيمشكلم هم نيهم بزرگتر ديكردم و شا يم يرو از خانواده ام مخف زهايچ

بهش گفته  الديم ديشا. چرا سر قرار نرفتمزنگ نزده بود كه  ميكه بهار اصال به گوش نيبود و ا بيبرام عج يليهم خ گهيد زيچ هيمدت  نيا يتو

 .اون هم ازم متنفر شده بود ديشا. تونست حداقل حالم رو بپرسه يخب م يول مارستانميبود ب

خصوصا . افتم يترم م نيترم از درس هام عقب افتاده بودم و مطمئن بودم ا نيهم تو ا ياز طرف. روم بود ياديذهنم مشغول بود و فشار ز يليخ

 .بود كيترم نزدكه آخر 

 ديهم د ييوقت من و جا هياگه  يزدم كه حت هيروز اول پوش. كرده بود، رفتم يمعرف سايكه مل يروانپزشك شيپ شيبا همون اسم ستا باالخره

از اسرارم  يداد كه جز خودش كس نانيبود انقدر با آرامش باهام حرف زد و بهم اطم يخانم نظر شيلينشناسه و آبروم نره اما روانپزشك كه فام

 يكه رو هيمشك ريحر يپارچه  هي. روبنده است ينوع هيبوش اي هيپوش.(رفتم هيبعد از جلسه سوم بدون پوش گهيشه كه كم كم د ينم بربا خ
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 .)رهيگ يصورت قرار م

 ياديخونم و وقت زخواستم درس ب يچون م. نخوابم اديبرام نداشته باشه، هم ز يخواسته بودم بهم قرص نده تا هم عوارض يخانم نظر از

 .بخورم ازيگفت فقط در مواقع ن يكرد كم قرص بده و اكثرا م يم ياون هم سع. نداشتم

و اكثرا هم به  ششيرفتم پ يم ونيروز در م كيعجله داشتم كه زودتر حالم خوب بشه  يليرفتم و چون خ يم ششيده جلسه بود كه پ حدودا

 .رم يگفتم دانشگاه م يمامان و بابام م

برخورد كنم  يكردم با پسرا عاد يم يسع. گشتم يرفتم دانشگاه و برم يخودم تنها م گهيخانم دكتر د هيشروع شده بودن و من با توص نامامتحا

 رفمنص يو اونا هم انگار از تالف دميد يتو دانشگاه كمتر م گهيرو هم د اريو مه الديفاصله م نيدر ا. زدم يكم باهاشون حرف م يليباز هم خ يول

 .ه بودنشد

 ميرفت يو بعد م ميگشت يكم م هي ايو  ميخورد يم رونينهار رو ب ميرفت يم نيو نازن سايامتحان داشتم و بعد امتحان با مل ونيدو روز در م بايتقر

 .خونه

 يآدما« : كرد كه يو مدام بهم سفارش م ستنيتو جامعه و مردم باشم و باور كنم كه همه مثل هم ن شتريبود كه ب يسفارشات خانم نظر نايا

ساده، بدون  يليخ نيهم يمن هم برا» .فكر آزار من به سرشون نزنه ضيمر يتو جامعه برم كه آدما يطور دياما من با ادنيجامعه ز يتو ضيمر

و  شاتيآزما باالخره. ديكش يم ريپهلوم ت ياز قبل هم الغرتر شده بودم و باز هم گاه. رفتم دانشگاه يبرق لب م يحت ايو  شيآرا نيكوچك تر

كار از كار  گهيبود و د دهيد بيام آس هيكل! بله. خراش بود هياز  شتريزدم ب ياز استادام نشون دادم و همون طور كه حدس م يكيعكس ها رو به 

 .بودگذشته 

. قدر نبود نياشتباه من اكردم تقاص  يحس م. بد بود يليحالم خ. كه حدس زده بودم اما باز هم شوكه شدم نياستاد بهم گفت، با وجود ا يوقت

از  يلياشتباه مسخره فقط به خاطر چت كردن و قرار گذاشتن كه در روز خ هيرو پرداخت كردم، اون هم به خاطر  ينيكردم تاوان سنگ يحس م

 شونيچيكنن ه يم همه دختر همه كار نيا اد؟يبال سرم ب نيا ديهمه من؟ چرا من با نيا نيخودم گفتم چرا ب شيپ. كنن يكار و م نيدخترها ا

بشم كه قرار بود فقط  يعاشق پسر ديخانواده ام بره؟ چرا من با يآبروم جلو ديام رو از دست بدم؟ چرا من با هيكل ديچرا من با. شه ينم

 وانيل هيعد ب. فقط نگاهم كرد يكردم و خانم نظر هيتو دلم بود گفتم و گر يو هر چ ياون روز با توپ پر رفتم مطب خانم نظر ؟بذارمش سر كار

 :آب داد دستم و گفت

. رو برات روشن كنم زيچ هيهمه بره، چرا تو؟ اول بذار  نيهمه گرگ، ا نيجامعه هستن، ا نيهمه آدم تو ا نيچرا تو؟ ا. زميعز يگ يراست م -

كنه، اول خودش با كله  يپهن م يپسر دام احساس هي يدختر برا هي يوقت. يتونه پسرا رو بذاره سرِكار، اون هم از لحاظ احساس يم يكمتر دختر

 .تر هستن تا پسرا يباشه اكثرا دخترا احساس ادتي نيا. افته توش بعد اون پسر يم

 :بعد ساكت شد و گفت. گفت يراست م. كردم دييدلم حرفش رو تا تو

به . كنن يفقط تصادف م يعده ا كياونا  نيبندن اما از ب يكمربند نم. رن يكشن، تند م يم ييال. كنن يخالف م ابونيهمه آدم تو خ نيا نيبب -

 نظرت چرا؟

 .ستيخوب ن شونياونا رانندگ ديخب شا -
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 يهشدار برا لميف يبرا. كرده يم يگن تو آلمان هم بدلكار يكه م ميبدلكار داشت هيما . مثال بهتر برات بزنم هياصال بذار  نينه، بب: ينظر خانم

 نه؟. شيديحتما د. ازدهي يكبر

 .بله -

 ديها كه شا لمياز ف يكي يدفعه تو كيها، اما  لميف نيتو آلمان، تو خطرناك تر ران،يكرد تو ا يهمه بدلكار نيآدم ا نيخب؟ ا: ينظر خانم

 به نظرت چرا؟. هم كمتر بود جونش رو از دست داد يقبل يها لميخطرش از ف

 .نبوده ايهم عمرش به دن ديشا. حواسش رو جمع نكرده ديخب شا. دونم ينم -

كه تو  نيافته بدون خبر كردن، بدون ا يدفعه م كياتفاق  ايكه حادثه و  يكن يفكر نم نيدرسته، اما چرا به ا يكه تو گفت يينايا: ينظر خانم

 يم كه ييواسه همون دخترا ديتو افتاده، فردا شا ياتفاق امروز برا نيحاال ا! اسمش روشه، اتفاق. يكه تو بدون نيبدون ا ،يو داشته باش شيآمادگ

تو هنوز دختر  نيبب. كردن دايپ يروان يباور كن من كم مراجعه كننده ندارم كه بهشون تجاوز شده و حاال مشكل روح. فتهيكنن ب يهمه كار م يگ

و هم  ختهيشون، هم جسمشون به هم ر هيكشن كه هم روح يم ياونا چ نيپس بب. ختهيات به هم ر هياتفاق چه قدر روح هيو به خاطر  يهست

 ايروز بفهمه  هيكه شوهرش  نيكرد؟ ترس ا يشه با ترس و كابوسش زندگ يكنن اما مگه م يگن عمل م يآره م. كنه يجامعه طردشون م گهيد

كه  يقانون ياز پزشك رهيبرگه بگ ديقبل ازدواج بهش بگن با اياگه دوستاش بدونن اونا به شوهرش بگن و  ايكنن  يكه رفته ازش اخاذ يياون جا

پسر  يدخترا خودشون رفتن خونه  نياز ا يباورت نشه اما بعض ديشا. ره يشه و آبروشون م يهم بكنن مشخص م زرياگر ل يحت ورتدر اون ص

تونن  ينم ايبعض يگاه گه،ياست د زهيغر. كنه يكار م يداره چ دهياون لحظه نفهم گه،يحسه د كي. موننيخواستن اما حاال پش يو خودشون حت

. يكن يريشگيكن پ يمن افتاد، سع ياتفاق چرا برا يكه بگ نيا يبه جا. كار كردن يفهمن چ يتازه م انيبه خودشون م يتكنترلش كنن و بعد وق

چرا، مواظب باش و نذار  يو بگ يو بترس يكه وا بد نيا يبه جا. يكن از اتفاقات بعد يريشگيو پ رياتفاق افتاده درس بگ نياالن ا! خب يليخ

 گهيكه د شيريشگياما پ ستيدست من و تو ن گهيد نيا. ارهينم يكي اره،يشانس م يكيافته اما  يهمه م ياتفاق برا. تهفيبرات ب ياتفاقات بدتر

 ست؟يدست من و تو هست، ن

 ...خب باز هم يچرا ول -

 :وسط حرفم و گفت ديپر

و خودمون  ميرو بكن مونيسع ديبا م،يبد صيخنگاه تش كيبا  ميتون يما كه نم. ما وجود دارن يتو جامعه  ماريب يباز هم آدما يبله ول -

اگه پسر  ميدرست كن ميتون يم ندهياون جامعه رو هم من و تو در آ. درست بشه ديگرده به جامعه كه با ياش هم برم هيو بق ميبكن يريشگيپ

اونا آدم  يشه توقع داشت بچه  يگذرونه خب قاعدتا نم يجا م هيو دختر امروز هم هر شب رو  ستيكنه و براش مهم ن يم يكارامروز هر 

 .كه اونا اصالح بشن نيا ايمگه به زور معجزه و  ادياز آب درب يسالم

من باز هم معتقد بودم كه حق من . كرد يحرف هاش قانعم نم يحرف هاش و قبول داشتم، اما بعض يبعض. حرف زد يليدكتر اون روز خ خانم

 . شد كرد ينم يكار گهينبود اما د نيا

*** 

و از دور  ستادميسرِجام ا. ستادهيا واريد كيما كنار  يتو دانشكده  الديم دميدر كمال تعجب د رونياز كالس اومدم ب يآخر بود كه وقت ياناامتح
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 ياهم رشته ! نه ،يوا. ما بود يدانشكده  يتو الديبودمش، با م دهيكه اون دفعه د يدختر. ديهوش از سرم پر قهيبعد از چند دق. نگاهش كردم

چه  دمينفهم. از جلوش گذشتم دنيو با دو نييسرم و اندختم پا دم،يكش قيخواست من رو بچزونه؟ چند تا نفس عم ياون م يعني ؟يعنين بود م

كرد هم توجه نكردم و رفتم سوار  يكه داشت صدام م نيبه نازن يحت. رونياز دانشگاه برم ب عيخواستم سر يفقط م ن،ييپله ها رو اومدم پا يجور

گفتم اون كه  يمدام به خودم م. اومد يو صداهاش رو هم پاك كنم اما دلم نم الديخواستم اون دو تا عكس م يدوباره م. شدم و رفتم خونه نيماش

. رفت تو قلبم يپهلوم اون چاقو م يخودم گفتم كاش به جا شيپ. ذاشت ياما دلم نم. يازش نگه دار يچيه يپس حق ندار ست،يمال تو ن گهيد

لرزش دست داشته  دينبا يتخصص و خصوصا جراح يبرا. بد بود يليمن خ يبرا نيو ا دنيلرز يدست هام م. دميكش يزجر نم گهيد وقتاون 

من به . داده بود رو خوردم يكه خانم نظر يياز قرص ها يكيحالم بد بود و مجبور شدم . آرزوم هم بر باد رفته نيكردم ا يباشم اما حاال حس م

به  الد،يبه از دست دادن م دم،يكه د يفكر نكنم، به صحنه ا الديكردم به م يم يم كه امتحان آخر رو خوب بدم پس مدام سعخودم قول داده بود

 .شد يخانواده ام، اما نم شيرفتن آبروم پ نيام، به از ب هياز دست دادن كل

بار  نيو ا نييسرم و اندختم پا. دميرو با همون دختر د الديمباز هم  رونياز جلسه اومدم ب يامتحان آخر رو دادم و وقت يو سخت يهزار بدبخت با

 :اومد كنارم و آروم گفت سايدفعه مل كيآروم به سمت پله ها حركت كردم كه 

 ؟يديهست رو د الديكه با م يدختر -

 .آره -

با هم باشن، پس تو انتخاب واحدات دقت  ندهيكالس هامون ترم آ يبگم ممكنه بعض ديمتاسفانه با. سال از ما عقب تره كي. كردم قيتحق: سايمل

 .كن

 .ستيمهم ن -

 !يخودت: سايمل

دونم تو فكر بودم اون قدر كه  يفقط م. هيدونستم چ يكردم اما خودم هم نم يداشتم فكر م زيچ كياون لحظه من به . بعد از كنارم رد شد و

نفس راحت  كي دمياما تا بابام رو د دميدوباره ترس. من و برگردوند عقب يكي دميد هويفقط . كنه يبابام اومده دنبالم و داره صدام م دمينفهم

 .دميشك

 .كنم يحواست كجاست دختر؟ دو ساعته كه دارم صدات م: بابا

 .آوردم نيمن كه امروز ماش ياصال حواسم نبود ول ديسالم، ببخش -

تو  نيجا با ماش نيا ميو دوباره با مترو برگرد ميكن ديخر يسر هي نيحس امام ميدونم من هم با مترو اومدم دنبالت تا با هم بر يآره م. سالم: بابا

 .ميبر

 .ميباشه، بر -

 :كنارمون ترمز كرد و رو به بابام گفت نيبا ماش ييصبا يكه آقا مياز دانشگاه دور نشده بود يليهنوز خ. ميبا بابام راه افتاد و

 برسونمتون؟ ديبر يم فيتشر ييجا. انيپارس يسالم آقا -

 شما؟ ديببخش. ممنون يليخ: بابا
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 .مادرم هم با خانمتون فكر كنم راجع به من صحبت كرده باشن. دخترتون هستم يبنده هم كالس: ييصبا

 :شد و به طرف بابام اومد و دستش رو دراز كرد و گفت ادهيپ نياز ماش بعد

 .هستم ييصبا يبنده مهد -

 :سرش و تكون داد و باهاش دست داد و گفت يالك يصال در موردش باهاش حرف نزده بود ولمامان ا دميشا. بود اوردهيهنوز به جا ن بابام

 .خوشبختم -

 .كنم ارتيبنده كه شما رو ز يبود برا يسعادت. طور نيبنده هم هم: ييصبا

 .ديممنون، شما لطف دار: بابا

 .برسونمتون ديبر يم فيتشر يياگه جا: ييصبا

 .ميش يمزاحم شما نم گهيكه د نهيا ،ييجا ميبا مترو بر دياما ب. هست نينه ممنون ماش: بابا

 .ديسالم بنده رو به خانواده برسون. ديهر جور راحت: ييصبا

 !خدانگهدار. ديشما هم به خانواده سالم برسون. چشم، حتما: بابا

 .چشم، خدانگهدار: ييصبا

 .ميشد و رفت و من و بابا به راهمون ادامه داد نيسوار ماش و

 ه؟يك گهيپسره د نيا: بابا

 .خودش كه گفت گه،يد مهيهمكالس -

 ...كه نهيدونم منظورم ا يم: بابا

 :وسط حرفش وگفتم دميپر

 .كرده يازم خواستگار ،يچيه -

 :با تعجب نگاهم كرد و گفت بابا

 پس چرا من خبر ندارم؟ -

 .بوده كه به شما نگفته يالبد مامان جوابش منف. مادرش با مامان حرف زد مارستانيدونم؟ تو ب يچه م -

كه  ميو دوباره سوار مترو شد ميكرد ديخر يو كل ميشد ادهيپ نيامام حس دانيم كيو نزد ميسوار مترو شد. از اون بابام هم رفت تو فكر بعد

 .ميبرگرد

 :مترو بابام گفت تو

 .هسال بزرگتر كيفكر كنم . هم سن توئه بايهمون كه تقر ادته؟يمن و كه  ييستاره پسردا -

 ن؟يكرد يو آشت نيهمون كه با باباش قهر بود -

 .آره، آره همون: بابام

 .خب آره -
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 ه؟ينظرت راجع بهش چ: بابا

 .شده ريگوشه گ ياديز شيو برعكس دوران بچگ بهيعج يليندارم فقط خ ينظر خاص ه؟ينظرم چ يچ يعني -

 .كرده ياون از تو خواستگار يول: بابا

 يم تيمن و اذ يليخ يكردم اون از من متنفره خصوصا كه تو بچگ يمن فكر م. نبود يواقعا باور كردن. د شدلحظه حس كردم بهم شوك وار هي

براش آرزو  يپسر رو داشتن و كل كي نيخوب بود و هم يليخ شونياونا وضع مال. كردن يتازه خانواده اش اصال ما رو آدم حساب نم. كرد

. رنيگ يم يفالن هتل براش عروس يو تو رنيگ يكه فالن دختر رو براش م ديكش ينقشه م يكلموقع كه بچه بود باباش  همون ادمهي. داشتن

 ستگاهيا يفاصله  نيراه ب يتو. ميشد يم ادهياز مترو پ ديو با ميديبه خودم اومدم رس يكرده بود؟ وقت يشده بود كه از من خواستگار يحاال چ

 :گفتم بابه با ن،يمترو و ماش

 .بهش ندارم يحس چيكه من ه نيكردن، ضمنا ا ياز من خواستگار كه بهيبه نظرم عج -

 .يحاال باز هم خود دان. است نهيگز نيبه نظرم بهتر يكنم ول يمن مجبورت نم: بابا

و من فقط  مينزد يحرف گهيكدوم د چيراه ه يتو. ميو حركت كرد ميصندوق عقب و سوار شد يتو ميرو گذاشت ليوسا م،يديرس نيبه ماش يوقت

رو بچه  بيبعد گفتم ع. ضهيهم پسرشون مر ديشا ايخونم؟  يم يكه پزشك نيبه خاطر ا. كردن يكردم كه چرا از من خواستگار يفكر م نيا به

 . تونستم شَكم رو برطرف كنم يواقعا نم يول ت؟ياومده خواستگار ونرهيليپسر كه باباش م كيبده . بابامردم نذار  ي

نمرات اومدن در كمال تعجب  يو وقت فتميترم ن نيدونه چه قدر نذر كردم كه ا يخدا م. بودم جشونيمنتظر نت امتحانام تموم شده بودن و گهيد

برعكس  قايدق نيآخرم بود و ا ينمره ام نمره  نيبود كه كمتر نيا شياصال خودم هم به خودم شك كردم و جالب. جدهيمعدلم شده ه دميد

 .بود من يخواسته 

هم از  ياز طرف يخواستم سر خودم رو گرم كنم ول يباز هم م. برداشتم ياديز يرفتم ثبت نام كردم و واحدها شتريب هيبا روح ديترم جد يبرا

معدلم اشتباه شده باشه و بعد برام  ديشا دميترس يآخه راستش م. انتخاب واحد رفتم خود دانشگاه يبرا. دميترس يروبرو شدن با اون دختر م

 .دميرو د گهيو چند تا پسر د ارياومدن از دانشگاه، مه رونيموقع ب. ساز بشه ردردس

 :بلند و با طعنه گفت اريمه

 يم يايدفعه طرف دانشگاه ما ب نيخودت باشه، چون اگر ا يها يخواهشا واسه هم رشته ا ؟يخانم امروز واسه كدوم پسر دام پهن كرد يآها -

 .دم قلم پات و بشكنن

اون داشت . خواست با دست هام خفه اش كنم يفحش بلدم رو نثارش كنم، دلم م يخواست هر چ يم خواست برم بزنم تو گوشش، دلم يم دلم

 .طاقتش رو نداشتم گهيكرد و من د يهاش من و له م هيبا حرف ها و كنا

برام نه  گهيد. ودمحرف ها شده ب نيتر از ا فيمن ضع. به خرج بدم يتونستم عكس العمل يقدر حالم بد بود كه نه جوابش رو دادم و نه م اون

 يوسط ها. نيرفتم به سمت ماش يگرفته بودم و م نييخوردن و من سرم و پا يصورتم سر م يفقط اشك هام رو. ييمونده بود، نه آبرو يغرور

 :اومد ياز پشت سرم م الديم يراه صدا

 ان؟يخانم پارس ان؟يخانم پارس -
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خواستم اشك هام  يهم نم يبارم كنه و از طرف گهيد ي كهيت هيكردم اون هم اومده  يفكر م. دادم يتوجه بهش فقط به راهم ادامه م يمن ب يول

 :زد، گفت يكه نفس نفس م يو در حال ستاديو جلوم ا ديدو الديكردم اما م شتريسرعتم و ب نيواسه هم نه،يو بب

 .كارتون دارم ديصبر كن ان؟يخانم پارس -

 :باال گفتم ارميكه سرم و ب نيا بدون

 .گهيروز د هيامروز دوستتون آبروم و بردن، شما بذار واسه  يكاف يبه اندازه  ؟يبنداز كهيباز هم بهم ت يخوا يم ه؟يچ -

 :جلوم و گفت ديپر د،يدو يكه م يپاش اومد و در حال يدوباره صدا هويكه  اديدنبالم نم گهيحس كردم د. از بغلش رد شدم و

 .كنم يستاره، خواهش م قهيدق هيفقط  -

 :ار حواسم نبود و سرم و بلند كردم و گفتمب نيا

 .هم نه هيثان كي ينه، حت -

گرما رو دوست داشتم اما من  نيچه قدر دست هاش گرم بودن، چه قدر ا. شدم خكوبيسرِجام م. خواستم از بغلش رد بشم كه دستم و گرفت و

 .ه محكم تر دستم و گرفتك رونيدستش بكشم ب يخواستم دستم و از تو نيهم يقول داده بودم به خدا برا

 :گفتم

 ؟ياريبرام حرف در ب يخوا يم گهيچه قدر د شتر؟يب نياز ا گهيد ؟يكه آبروم و تو دانشگاه ببر نهيا دتيجد ينقشه  ه؟يچ -

 :چونه ام و سرم و آورد باال و گفت ريدستم و ول كرد و دستش و گذاشت ز م،يدانشگاه كيكه انگار تازه متوجه شد كه نزد الديم

گم هر كس برات  يم. بهت نگه يچيه گهيد اريگم مه ياصال من خودم م. نكن هيكنم گر يخواهش م. نكن هيفقط گر. يتو بگ يباشه، هر چ -

 .نكن هيگر يخوبه؟ ول. اصال آتش بس. رنيدهنش و گل بگ ارهيبخواد حرف در ب

 .رميو بگتونستم جلوشون ر ياصال نم گهيشدن و د يم شتريگفت و من اشك هام ب يم اون

 .تو رو خدا ستاره بس كن. نكن هيگر يولش كن برو ول. خوام باهات حرف بزنم ياصال نم: الديم

 :بلند گفت يبار با صدا نيا

 .نكن هيگم گر يم. گهيبسه د يلعنت -

ن هم سر جاش او. و سوار شدم و رفتم خونه نيرفتم سمت ماش يبدون خداحافظ نيهم يكنن برا يكردم االن همه دارن نگاهمون م حس

 .كرد يبود و نگاهم م ستادهيا

 :خواستم جواب بدم اما بعد جواب دادم يزنگ زد اول نم ميناشناس به گوش يشماره  هيروز مونده بود به شروع ترم كه  چند

 بله؟ -

 ان؟يخانم پارس. مزاحم شدم ديسالم ببخش -

 شما؟. بله خودم هستم -

 .الديم يه دخترخال! ييغمايسارا . هستم ييغمايمن  -

 :گفتم نيهم يباشم، برا يكردم عاد يشناخت؟ سع يبا من چه كار داشت؟ اصال من و از كجا م الديم يدخترخاله . دميلحظه ترس كي! يوا
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 .تونييخوشبختم از آشنا يليخ -

سال از شما  كيفقط  م،يهست يخودتون هستم و هم رشته ا يمن تو دانشكده . نه اي نيديدونم من و د يراستش نم! طور نيمن هم هم: سارا

 .خوام باهاتون حرف بزنم يم يراستش من راجع به موضوع مهم. وارد دانشگاه شدم رتريد

 .سرا پا گوشم د؟ييبفرما -

ت دوس يليمامانم خ. ميخوب بود يليبا هم خ يبزرگتر بود ول يليكه از من خ نيبا وجود ا يعني. بودم الديم يهم باز يمن تو بچگ د؟ينيبب: سارا

 .ميداشت ما با هم ازدواج كن

 :حرفش گفت يلحظه سكته زدم كه در ادامه  هيجا  نيا در

 الديبود كه م شيچند سال پ. ميستاديهمه ا يشد كه جلو نيا. ميبه هم نگاه كن يبه چشم همسر ميكدوم دوست نداشت چيه الدياما نه من، نه م -

رو همه متوجه  نيگرفته شده بود ا يشوخه و وقت يليجمع خانواده خ يتو  ه،يكثرا جدكه ا رونيبرعكس ب الديراستش م. گرفته شده بود يليخ

كنم كه حالش  يكردم كار يسع يليخ. رفته ايكه دوستش داشته از دن يكه كس دميو فهم رونيب دميزبونش كش ريمدت از ز هيبعد از . شدن

 هيهم بفرستنش  ديگفت شا يم. بكشه يخواد سخت يگفت م. يبره سرباز خواد يفوق هم امتحان نداد و گفت، م يبرا يحت. بهتر بشه اما نشد

و هر دفعه  يرفت سرباز. تو رو حس نكنه يخال يتا جا رهيده بم يم حيگفت ترج ياون م يباورت نشه ول ديشا. دور و لب مرز و كشته بشه يجا

تموم شد و قبول كرد  شيكه باالخره سرباز نيه بود، تا اشد يعصب يليحالش خوب نبود و خ. الغرتر از قبل شده بود ،ياومد مرخص يكه م

 يالك الديم ميشد يكه همه دور هم جمع م يياز وقت ها يليخ. كالس مشيفرستاد يم يا يدونه با چه بدبخت يخدا م. بده سانسيامتحان فوق ل

 اي ديخر ميبر ايب ميگفت ياوقات كه بهش م يگاه. تو افتاده اديكه اون روز  دميفهم يمن م ونيرفت تو اتاق و فقط اون م يشد و م يم يعصب

 هيكه دانشگاه قبول شد و روح نيتا ا. رفت يكرد و م يوسطش ول م هوي مش،يبرد ياگر هم به زور م ايكرد و  يقبول نم نمايس ايرستوران و 

قرار شد من . كنه ياشتباه م ديهش گفتم شامن ب يول يگفت مطمئنه خودت. توئه نيكه ع دهيرو د يكيروز بهم گفت،  كياش بهتر شده بود كه 

تا من راحت  ميهست لينفهمه من و اون با هم فام يكرد كس يم يسع الديم. حق با اون بود بختانههم خوش ديكنم و متاسفانه و شا قيتحق يواشكي

 يو شب» بوده؟ ونيدر م يك يپا يعنيگفته؟ چرا بهم دروغ « : گفت يمدام م. داغون تر از قبل شد ،يخودت ديفهم يوقت يكنم ول قيتر بتونم تحق

خواد  يراستش م. تونه بكنه يكار رو هم نم نيگفت ا شيكنه كه چند وقت پ يگرفته بود تالف ميمكه به خودت گفت و تص نينبود كه بخوابه تا ا

 ؟يكن يقبول م. دينيرو بب گهيجا قرار بذارم تا هم د هيو از من خواسته  يچرا بهش دروغ گفت يبهش بگ

 .دم يگفتم بهش تا شب خبر م نيهم يبرا. بدم ديبا يدونستم چه جواب يو شوكه بودم و نم جيگ من

كاسه  مين ريز يكاسه ا ديگفتن شا يم. حرف زدم كه اونم مخالف بود سايبعد هم با مل. اون مخالف بود. بود نيكه گرفتم نازن يشماره ا نياول

باالخره قرار شد من  نيهم يرو بهش بگم برا يدوست داشتم برم و همه چ يليهم خ ياز طرف يولمن هم دوباره ترس اومده بود سراغم . است

 :اون هم آدرس رو برام اس ام اس كرد و گفت. و با اس ام اس به سارا خبر دادم نيسا برم سر قرار و ايبا مل

 .نگم، چون اون مغروره الديبه م يزياز حرف هاش چ -

 . هم قبول كردم من

*** 
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لباس  شهيساده تر از هم ديساده، شا يليما و من خ ياومد دم خونه  سايمل. سرِ قرار ميبر يقرار شد با تاكس. استرس داشتم يليروز خ اون

بودن و داشتن از  دهياونا هم تازه رس ميديرس يوقت ه؟يدونستم علتش چ يكه نم ياسترس. داشتم ياديراه استرس ز يتو. ميو رفت دميپوش

 .كرد و رفت تو يسالم خشك و خال هيفقط  الديكرد اما م يگرم باهامون سالم و احوالپرس يليسارا اومد جلو و خ. شدن يم ادهيپ نيماش

 :گوشم گفت كيآروم نزد سايمل

 .پسر حاكم هنوز ادب نشده نيكه ا نيمثل ا! رينخ -

 :كرد و گفت سايو به ملسارا ر قهيبعد از چند دق. دورش ميو نشست ميرو انتخاب كرد زيم كيداخل و  ميرفت

 بخرم؟ لهيمن چند تا وس ميبر يايم. بزرگ هست ديمركز خر هيكنار  نيا يجان راست سايمل -

 .ميباشه بر م،يبخر اهينخود س ميكه بر نهياگه منظورت ا: سايمل

بابام  نيهم ع الديم شيما خوشبختانه پبود كمتر استرس داشتم ا ساياگه مل ديشا. بشه شتريباعث شد استرسم ب نيهر دو بلند شدن و رفتن و ا و

 الديم هويخودم غرق بودم كه  يتو فكرها. تونستم يدونم چرا نم يدوست داشتم نگاهش كنم و مثل قبال باهاش حرف بزنم اما نم. دميترس ينم

 :تگف

 .شنوم يخب؟ م -

دادن و فكر  يبود كه اكثر دوست هام انجامش م حيتفر هي نيبه نظر من ا. خب من سنم كم بود. بدم يخواستم تو رو باز يمن نم... من ن؟يبب -

 يدارم برا يا يمذهب يمن خانواده . بار تجربه اش كنم كياز حد اونا وسوسه شدم تا  شيب يها فيبه خاطر تعر ديشا. خطره يكردم ب يم

هر وقت برام . شده بود و من عاشق تو شده بودم يجد يباز نيبود اما چشم كه باز كردم، ا يباز هياولش فقط . خواستم اونا بفهمن ينم نيهم

همه  نيما كه با ا دميآخرش د. شد ياما نم رميخواست واقعا بم يدلم م. اومد يگرفتم و از خودم بدم م يعذاب وجدان م ،يكرد يم يكار

به خدا قول . رو تموم كنم زيهمه چ همه دروغ گفتم، پس بهتره با دروغ آخر نيو من هم كه بهت ا ميرس يبه هم نم نوادهو خا دهياختالف عق

 نيكردم ا يراستش اولش كه گفتم بگم مردم، فكر نم. نبودم يپسر چيبا ه گهيكار رو نكنم و تا االن هم سر قولم هستم و د نيا گهيدادم كه د

من داشتم خودم . يال من نبودتو م گهيد نمت،يحق نداشتم بب گهيحق نداشتم صدات رو بشنوم، د گهيمن د. سخت بود يليقدر سخت باشه اما خ

زدم اما  يبا عكس هات حرف م ايكردم  يشد گوش م يكه دلم برات تنگ م ييصدات و ضبط كرده بودم و وقتا يواشكيالبته . دادم يو زجر م

 دميپرست يمن تو رو م. با احساسم، با خودم دم،يجنگ يمن داشتم با قلبم م. بكنم يكار چيذاشت من ه ينم وفكر ت. نداشتن دهيكدوم فا چيه نايا

 دميترس يم. دميترس ياما م نمتيبب يواشكي اميخواستم ب يبارها م. دوست داشتم شتريمن تو رو از خودم هم ب... من. كه خودم بدونم نيبدون ا

 ...من... من. قولم با خدا ريبزنم ز دميترس يمخراب بشه،  زيو همه چ ارميطاقت ن

 :وسط حرفم و گفت ديپر الديم

كردم؟ اگه تو دلت رو  يگوش م يمن به چ ،يكرد يگوش م اتيو تو دلتنگ يصدام و ضبط كرده بود يواشكياگه تو ! يليخ ،ينامرد يليخ -

كه رو دلم گذاشته  يبه داغ ؟يكه نداشت يكردم؟ به قبر يدلم و خوش م يمن به چ ،ينيمن رو بب يتون يم يواشكيكه  نيبه ا يكرد يخوش م

قدر به نظرت بد بودم كه اگر  نيقدر وحشتناك بودم؟ من ا نيمن ا ؟يخوردن؟ چرا راستش و بهم نگفت يوجودم و م كه يبه خاطرات ؟يبود

 ...يگفت يراستش و م
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 :موهاش و گفت يدستش و برد ال يكالفگ با

 كنم؟ يم يمن كار يو بگاگر راستش ر يبعد چه طور فكر كرد ارم،يكارات رو سرت در ب يتونم تالف يمن االنش هم نم! د آخه المروت -

 .يطردم كن دميترس يم دم،يترس يمن م -

 ه؟يچاقو خوردنت چ هيقض م؟يآرومه؟ حاال همه خوشبخت يحاال همه چ م؟يحاال با هم هست ؟يحاال چ: الديم

اشون دوست باشم كه خواستم باه يخب نم يهم چت كرده بودم ول يا گهيد يقبل از تو با آدم ها. من سنم كم بود نيبب... زهيخب چ...خب -

 .يحاال هم آزاد شدن و اومدن تالف. كنم كه گرفتنشون تيخواستم ازشون شكا ينبودن و من هم م يدرست يمتاسفانه از شانس من اونا آدم ها

 :كه مردمك چشمش بزرگ شده بود، گفت يبهم نگاه كرد و در حال رهيخ الديم

 ه تو بگم؟ب يآخه من چ ؟يكار كرد يدختر تو چ! يوا يوا يوا -

 :هاش و گفت قهيشق دنيشروع كرد به مال بعد

متاسفم كه روزها و شب هام و به . داده بود يكردم كه نمرده بود، بلكه من و باز هيگر يكس يمتاسفم كه برا. خودم متاسفم يستاره واقعا برا -

بار  نياول يمن فقط اون شب كه با تو چت كردم برا. ..من. كه هنوز عقلش رشد نكرده بود يكس. اش بودم چهيهدر دادم كه من باز يخاطر كس

چت  اريكه مه دميد يم. خوام باهاش باشم يخواستم محترمانه بهش بگم كه نم يخواهر بهار از من خوشش اومده بود و من م. ن كار رو كردميا

 ديوارد شده بودم كامال ناام يوقت. وال كنمنفر س كيگرفتم برم تو چت و از  ميمن هم تصم نيهم يزنه برا يكنه و در همه مورد حرف م يم

و من هم به  يتو به من كمك كرد. يستين يبا تو حرف زدم حس كردم آدم بد يام دادم و وقت يدونم چرا به تو پ يبرم كه نم خواستم يشدم و م

دونم اگه قرار  ينم... دونم ينم. دادم ليكرد و من فقط فلش رو بهت تحو اريكارها رو مه يبا اون دختره هم دوست نشدم و همه  يمن حت. تو

 ؟يشدم كه تو بود يقبول م يتو همون دانشگاه ديشد؟ چرا من با يمن م يشماره  نيتو ع يشماره بابا ديجا بكشه، چرا با نيبود كار ما به ا

 چرا؟ چرا؟ چرا؟

اومدن  سايدم در سارا و مل. رونيرفتم ب يداحافظبلند شدم و بدون خ زيبگم از سر م يزيكه چ نيرو دور سرش قالب كرد و من بدون ا دستش

. خواست با تمام وجود يرو م الديدلم م. بد بود يليحالم خ. گرفتم و رفتم خونه يتاكس هي. ازشون جدا شدم يسرسر يسمتم و من با خداحافظ

كم ضعف  هيبدنم  يرفت تو يم براش ضعف مو دل دمشيد يدوباره مثل اون موقع ها كه م. زدن يم اديبدنم انگار اسمش رو فر يها لتمام سلو

 .شد يجور كيرفت و سر انگشتام 

 . و بعد خوابم برد دميعكسش رو بوس يشب باز هم با عكسش حرف زدم و كل اون

حس  شتريدفعه كه بهش راستش و گفتم ب نيو ا نيا. اما اون از من متنفر بود شتريهم ب ديهنوز هم مثل قبل و شا. رو دوست داشتم الديم من

هر . شد يسارا هم دوستم محسوب م ييجورا هيحاال . ميبا هم واحد گرفته بود نيو نازن سايشروع شده بود و من و مل ديدوباره ترم جد. كردم

رفتن تو هم  ياخم هاش م د،يد يناراحت بشه چون هر وقت من رو با اون م الديدوست نداشتم م. نشم يباهاش قاط اديكردم ز يم يسع هچند ك

كنار  الديم يكرد كه با دور يداشت بهم كمك م گهيد يخانم نظر. حالم خوب شده بود ،يبا كمك خانم دكتر نظر. داد يمن رو آزار م نيو ا

تو حرف  ناياما ا. گفت عكس هاش و پاك كن، صداش و گوش نكن، اگه دلت براش تنگ شد بهش فكر نكن ياون م. نبود يدنكه ش يزيچ. اميب

دلم  يوقت دميكش يم يدونه كه چه زجر يخدا م. شدم و آخر هم عكساش و صداش رو پاك نكردم يم كهيت كهيعمل من تتو  يآسون بودن ول
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 .شه يكردم قلبم داره از جاش كنده م يحس م. گوش كنم شخواستم به صدا يشد و نم يبراش تنگ م

 ساينفر مل نيآخر. همه رو دم خونه هاشون رسوندم نميمن با ماشبودن،  اديو چون كتاب ها ز ميديكتاب خر ميرفت نيو نازن سايروز من و مل هي

كردم به حرف خانم دكتر فكر كنم و مدام به  يسع. كنه يم بميداره تعق نيماش هيحركت كردم، حس كردم  نايا سايمل ياز دم خونه  يوقت. بود

از بغلم رد بشه اما اون هم پشت سرم نگه  دينگه داشتم تا شاكنار اتوبان . اومد ينه، اون واقعا دنبالم م يمورده ول يگفتم شكت ب يم دمخو

 يباشه؟ نكنه م اشاريگفتم، نكنه از طرف  يهمش م. بودم دهيواقعا ترس. شد كه من دوباره گازش و گرفتم يم ادهيداشت پ نيداشت و از ماش

وقت بود  يليكه خ يترس. اومده بود سراغم شيپ جلوم؟ دوباره ترس چند وقت چهيخلوت بپ يكوچه  كي ينكنه تو اره؟يسرم ب ييالخواد ب

 يتر بودم تا خونه  كيچون به اون جا نزد نايا سايمل يبود كه برگردم طرف خونه  نيا ديكه به ذهنم رس يتنها راه. درمانش كرده بودم

رو گرفتم و  سايمل يشماره  لميبا موبا ابونشون،يسر خ دميرس يوقت. خلوت كم بود يبود و كوچه  ابونياون جا همش خ اكه ت نيضمنا ا. خودمون

 :گفتم دم،يلرز يكه م يدر حال

 .سايالو؟ سالم مل -

 لرزه؟ يچرا صدات م. سالم: سايمل

 .كنه يم بميداره تعق يكي. اون جا اميترسم، دارم م يمن م. دم خونتون ايتو رو خدا ب سايمل -

 ؟يشد ياالتيدختر باز خ: سايمل

 .چند بار امتحان كردم. گم يم باور كن راست! نه به خدا -

 .تو نترس و مواظب باش. دم در ميايگم با هم م يباشه، به داداشم م: سايمل

 !باشه، فعال -

 يسر كوچه . آوردم يفرمون و پدال گاز فشار م يوجودم و جمع كرده بودم تو دستم و پام و رو يهمه . بغل يرو پرت كردم رو صندل يگوش و

 .جلوم ديچيپ وهيبودم كه  نايا سايمل

 كه هل شده بودم و يدرها رو از داخل قفل كردم و در حال عيسر. بند اومد و زدم رو ترمز نفسم

 :زنگ زدم و گفتم سايبه مل. شد و اومد طرفم ادهيپ نيپسره از ماش نيرو گرفتم و در همون ح سايمل يخورد، شماره  يم زياز دستم ل يگوش مدام

 !زود باش. ايتو رو خدا ب. ومدممن سر كوچتون ا سا؟يالو مل -

 تو كوچه؟ يايچرا نم: سايمل

 :زدم داد

 .ايفقط زود ب! نپرس سايمل -

چشم هام و بستم و . شهيطرف من و چند ضربه با انگشت زد به ش يخوندم كه پسره اومد كنار پنجره  يداشتم اشهدم رو م گهيقطع كردم د و

سرم و از . برخورد كرد نيبا ماش يزيچ كيحس كردم  قهيشد و بعد از چند دق شتريجره بضربه هاش به پن يصدا. سرم و گذاشتم رو فرمون

كه  سايبغل مل دميدر رو باز كردم و پر عيسر. نيپسره رو گرفت و چسبوندش به در عقب ماش ي قهي سايداداش مل دميو د شتمفرمون بردا يرو

 اشاري يتو گوشم صدا. چشمم زنده شدن شيخاطرات پ يباز همه . دميلرز يو مكردم  يم هيگر سايتو بغل مل. بود ستادهياون طرف تر ا يكم
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 .شد يگوش هام تا صداش و نشنوم اما قطع نم يدستم و گذاشته بودم رو. ديچيپ يكرد، م يم دميكه تهد

 . دميرو شن الديم يصدا هويشده بودن كه  غيبه ج ليهام تبد هيگر

 ينم سايكه من و مل يزد طور يكنه و داشت آروم باهاشون حرف م يجدا م سايه رو از داداش ملداره پسر الديم دميو بلند كردم و د سرم

بلند  سايبعد هم داداش مل. كرد دايكوچه رو پر كرد و انعكاس پ يفضا الديزد تو گوش م سايكه داداش مل يا يليس يدفعه صدا كي. ميديشن

 :گفت

 .كنن رتتيغ يخاك بر سر ب -

 :ت اشاره كرد و گفترو به من با دس بعد

 ؟يفقط به فكر خودت ست؟يحالش خوب ن يدون يتو نم. تازه خوب شده بود. لرزه يداره م نيبب -

 :بار با داد بلندتر گفت نيا و

 !يروان يپسره . ينكن اهيخوام صد سال س يم ؟يجور نيا ؟يامتحانش كن يخواست يم -

 ؟يچ يعني. مغزم هم هنگ كرده بود. شد يكردم نلرزم، نم يم يمن هر چه قدر سعصورتش بود و چشم به من دوخته بود و  يدستش رو الديم

 گهيخوردم و د زيل سايبغل مل ياز تو. نييرو امتحان كنه؟ حالم بد بود و فشارم افتاده بود پا يخواست چ يبود؟ م الديپسره از طرف م نيا يعني

 .دمينفهم يچيه

 يسع. اومد ينم ادمي يزيو چ ديكش يم ريسرم ت. سرم بودن يو مامانش باال سايتختش بودم و مل يوو ر نايا سايمل يچشم باز كردم، خونه  يوقت

 :گفتم هيدستم و گذاشتم رو گوش هام و دوباره با گر. اومد ادمي يكنم كه دوباره همه چ يكار م يجا چ نيتا بفهمم ا ارميكردم به مغزم فشار ب

 .خوام يبشنوم، نم يزيخوام چ ينم -

 ختير يقرص هام و م سايو مامانش به زور من و گرفته بودن و مل سايزدم و مل يم غيمن ج. شد يهر لحظه بلندتر م اشاري يدهايتهد يداص اما

 .تو حلقم

گوشم  يومن هنوز هم ت. نداشت دهيكردن اما فا قيآرامبخش بهم تزر هي. مارستانيب ميو بابام رفت سايبابام اومد دنبالم و با مل قهياز چند دق بعد

 يرو م اشارياون  ياومد تو ذهنم و به جا يشد و اومد طرف پنجره ام م ادهيپ نيمدام اون لحظه كه پسره از ماش. ديچيپ يم ياون لعنت يصدا

م با بابام ه گهيحاال د. زدم كه صدام گرفته بود غياون قدر ج. زدم يم غيگوش هام و ج يذاشتم رو يدستم و م. كه با چاقو اومده طرفم دميد

سرم و . كردم يتو بغل بابام احساس آرامش م. بغلش دمياومد طرفم و دست هاش و باز كرد و من پر. اش گرفته بود هيمن گر تيوضع دنيد

 يم هيتو بغل بابام آروم شدم اما حاال بابام گر. كرد، جز ضربان قلب بابام ينم دايتو گوشم انعكاس پ ييصدا چيه گهيقلبش و د يرو مگذاشت

 .بشه يجور نيروز دخترش ا هيكه  ديرس يفكرش هم نم ديشا. افتاده يكرد دخترش به چه وضع يفكر نم ديشا .كرد

 هي يو دو تا سرم زدم و چند تا آمپول و قرص بهم دادن و خانم نظر مارستانيو اون هم خودش رو رسوند ب يزنگ زد به خانم نظر عيسر سايمل

 .تونم برم خونه ين كه مدستورات به بابا داد و بعد هم گفت يسر

بابا هم بعد از . ازش جدا بشم دميترس ياما باز هم دست بابام و سفت گرفته بودم و م ديچيپ يصدا تو گوشم نم گهيبهتر شده بود و د حالم

 يم ديشا. ستين ميزيبه مامان گفت، فقط سرما خوردم و چ ميديبه خونه رس يخونه اما وقت ميكرد و رفت نيگرفتن قرص ها من و سوار ماش
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كردم، بابام و  ياون شب هر وقت چشم باز م. خواست اون هم حرص بخوره و ناراحت بشه يهم نم ديشا. بگه و همه با خبر بشن امانبه م ديترس

من، منِ  .اديمن باعث شده بودم اشك بابام درب. و عذاب بودم يهمه بدبخت نيمن باعث ا. از خودم متنفر بودم. دميد ياتاقم م يكنار پنجره 

 داريب يكابوس باشه و وقت هي نايا يكاش همه . خورم و فقط باعث عذاب پدر و مادرم بودم ينم يدرد چيمن به ه. مرده بودم عاكاش واق! يلعنت

 . اشتباهات رو نكردم نيكدوم از ا چيكه ه نميبشم، بب

 .ادتمياومدن ع نيو نازن سايبعد از ظهر هم مل. كه خورده بودم مدام خواب بودم ييدانشگاه نرفتم و به خاطر قرص ها فرداش

پسره  نينه؟ ا اي يش يتو باهاش دوست م نهيرو فرستاده كه بب يكي الديم يعني. شد يكرد باورم نم فيبرام تعر سايمل يوقت! ستاره يوا: نينازن

 .است وونهيد

 .جو عقل تو كله اش كياز  غيدر نيحداقل عقل داشتن، ا. ميحاكم قد يپسر حاكم هم پسرها! آره بابا: سايمل

 عاقل؟ اصال به من چه؟ ريغ ايكنه عاقل  يم يچه فرق -

 .ريامر خ يآقا امروز زنگ زدن خونتون برا. گهيكنه د يفرق م! ا: نينازن

 .خبر داشتن نايمن كه تو خونه بودم خبر نداشتم، اون وقت ا. دميلحظه از جام پر هي

 ؟يكن يم يشوخ -

 .تيخواستگار اديو گفت كه صبح مامانش زنگ زده ب ديپرس الديخونه، مامانت راجع به م يتو مياومد يم ميداشتاالن كه ! نه: نينازن

 !نـــــه -

 ! نكمه: سايمل

 .ختير يكه اشك از چشم هام م دميباز هم اون قدر خند. دنيمن دوباره شروع كردم به خند و

 .شد وونهيد نيباز ا نيبب: نينازن

 .صورتش يرو زيآب رو بر انويل نيا ايب: سايمل

 .دونستم يناراحت؟ خودم هم نم ايشدم  يخوشحال م ديمن االن با. خوردن به خودم اومدم يصورتم سر م يكه رو يآب يقطره ها يسرما با

 ان؟يمامانم قبول كرده ب نينازن -

 .آره فكر كنم: نينازن

 .رو خراب نكنن يهمه چ شونيو نامادر ايو آناستاز اليكه زومبه و درز يظب باشموا ديحاال با. كرد دايرو پ ندراليباالخره پسر حاكم س: سايمل

 هستن؟ ايك شونيو نامادر ايو آناستاز الياالن درز: نينازن

هم خواهر شوهر و  ايو آناستاز الياستعاره از همون مادر شوهره و درز ينامادر نيبب. ياشاره كرد يخوب يبه نكته ! دختر خوب نيآفر: سايمل

 .شن ير شوهر مپد

 !سايواقعا كه مل -

 .مييما چاكر شوما: سايمل

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال نينازن
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 .يقاپ مادر شوهرت رو بدزد ديهمون روز اول با. مواظب باش! گه ها يراست م -

 .نه ايخوام باهاش ازدواج كنم  يدونم كه م يمن نم... من يول -

 .يش يخوب م. اثر قرصاست ست،ين يزيچ: سايمل

 يباهاش ازدواج كن يخوا يم يدون ينم يگ يحاال م ،يكرد يهمه با عكسش هر شب، شب زنده دار نيآخه تو كه ا! يا وونهيدختر تو د: نينازن

 نه؟ اي

 .عكس تحملش رو داره يهمون از راه دور فقط از رو. بچه ام تحمل زنده اش رو نداره! يآخ: سايمل

 .كه بهش گفتم رو بزنه تو سرم ييدروغ ها نيمدام ا مونيزندگترسم بعدا تو  يم... ترسم يآخه م -

 .خب تو هم با مالقه بزن تو سرش: سايمل

هم نقشه اش باشه كه من و  نيا ديشا. كنم اصال اون قصدش ازدواج باشه يتازه من كه باور نم. ها هيعمر زندگ هيبابا حرف ! باش يجد سايمل -

 .كنه خيسنگ رو 

 .شه بهش اعتماد كرد يهنوز نم. گه يو راست م نيا: نينازن

 .گه يمطمئن باش اون بهت دروغ نم. كن، خصوصا از سارا قيبه هر حال هم خوب فكر كن، هم تحق: سايمل

 .باشه -

 ؟يندار يكار م،يبر گهيخب ما د: نينازن

 .نينه، ممنون كه اومد -

 .ميچه قدر برات كمپوت آورد نيبب. كوفتت بشه: سايمل

 .بخور تو هم ايخب ب -

 .برم خونمون يبده م. خوام يآورده م نيرو كه نازن السشينه، من فقط اون گ: سايمل

 . كردن و رفتن يخداحافظ نيو نازن سايرو دادم دستش و مل السيكه خنده ام گرفته بود كمپوت گ يدر حال من

كه موقع شام  نيتا ا. شد ياما روم نم يخواستگار انيم يخواست برم از مامانم بپرسم كه چه روز يدلم م يليخ. كار كنم يچ ديدونستم با ينم

 .باالخره مامانم صدام كرد تو آشپزخانه

 !ايستاره؟ ستاره؟ ب: مامان

 بله مامان؟ -

 :مامان رو به اونا گفت. هم دنبال من اومده بودن تو آشپزخانه ليو سه رايسم

 ن؟يدنبال خواهرتون راه افتاد نيندار يشما دو تا درس و زندگ -

 .ميما كه مشق ندار: ليسه

 .منم درسام تموم شدن: رايسم

 .نيشام رو ببر ليوسا نيا نيايخب باشه، ب: مامان
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ور و اون ور رو نگاه كرد كه اون دو تا  نيكم ا هيآب رو داد دستشون و اونا هم به زور از آشپزخونه دل كندن و مامانم  وانيبعد بشقاب ها و ل و

 :گفت يآروم يصدا باشن، بعد با ستادهيگوش نا

 اديمن كه ازش خوشم نم. كه تو دانشگاهتونه هيالديپسرش همون م. گذاشت يزنگ زد واسه پنج شنبه قرار خواستگار يخانم هيستاره؟ امروز  -

 .بهش بگم يدونم چه جور يتازه بابات گفته بود من خواستگار راه ندم، حاال نم

 .جواب من مثبت باشه ستيعلوم نبعد هم م. بهش ميگ يبا هم م! نينگران نباش -

 .زيسر م ميو نشست ميشام رو برد ليوسا هيبعد با هم بق و

 .شده يخوشمزه ا يچه غذا: بابا

 .اديپنج شنبه واسه ستاره خواستگار م! بابا، بابا، بابا: ليسه

 يكم آب در حال هيبام بعد از چند تا سرفه و خوردن با. بودن سادهيآقا و خانم گوش وا! بلـــه ميديبابام و من و مامان هم فهم يتو گلو ديپر غذا

 :كرد، گفت يكم سرفه م هيكه هنوز هم 

 ن؟يخواستگار؟ مگه من نگفتم راه ند -

 .مردم ببندم يهمه  يتونم در خونه رو رو يمن كه نم! بابا يا: مامان

 .ميد يخب بگو دختر شوهر نم: بابا

 .داره يراديو ا بيدختره عگن البد  ياون وقت م. وا؟ خاك به سرم: مامان

 ؟ييهست؟ صبا يحاال ك: بابا

 ؟يا؟ مگه تو از اون هم خبر دار: مامان

 .ميديما خودمون فهم ديگ ينم يزيشما كه چ! با اجازتون: بابا

خونه،  يهم م كه درس نيآخه نه ا. همون اول به مامانش گفتم نه. ومديخوشم ن نيهم يكم موهاش كم پشت بود، برا هينه اون پسره : مامان

 .كچل راه بره هيبغل  ديو بچه ام با زهير يپس فردا موهاش م

 ؟يريگ يم راديپسره ا ي افهيو ق پيكه از ت يكن يباهاش زندگ يخوا يمامان مگه شما م: رايسم

 .شه ها يداماد منم م يول رينخ: مامان

 :با اخم به مامانم نگاه كرد و گفت بابام

 گه؟يد هيك يكي نيپس ا -

قدر اصرار كرد  نيقدر اصرار كرد، ا نياما مادرش ا انيخواستم بذارم ب ينم. كنه يرشته اش فرق م يتو دانشگاهشونه ول نميا. دونم ينم: نماما

 .روم نشد بگم نه گهيكه د

 .شه يم يچ مينيبب انيحاال بذار ب! خب يليخ: بابا

 :دوباره رو به من كرد وگفت بعد

آخرش خودت سبك و  گه،يد هيبه هر حال خواستگار. اديهم ب مييخوام بذارم پسر دا يم م،يد يواستگار راه مخ ميحاال كه دار! ستاره نيبب -
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 .خوره يبه دردت م شتريكدوم ب نيكن و بب نشيسنگ

 بابا مگه هندونه است؟: ليسه

 .در بسته است يآره، ازدواج مثل هندونه : بابا

 .تونم ازدواج كنم يكدوم نم چيحالم با ه نيكردم كه من با ا يم فكر نياونا داشتم به ا يدر تمام مدت حرف ها من

 :رو بهش گفتم و اون برعكس انتظار من خوشحال شد و گفت هيو قض يخانم نظر شيصبحش رفتم پ فردا

و  يازدواج كن يتون يم جهيشه در نت يمدت زمان خوب م كيكه با مراقبت و بعد از گذشت  يدار يمشكل روح هيتو  ،يستين يروان ماريب هيتو  -

 .ينش مونيفقط چشم هات و خوب باز كن كه بعدا پش. يهم ندار يمشكل چيه

 يتموم شده است واسه خودشون عروس يكردن همه چ يكه فكر م نيو نازن سايمل. از مطب خانم دكتر رفتم دانشگاه، چون كالس داشتم بعد

 .نكردم داشيدنبال سارا گشتم، پ ياما من مدام تو فكر بودم و هر چ. گرفته بودن تو دانشگاه

 ساياون روز مل. شدم و رفتم سر كالس الشيخ يب نيهم يبرا ميكردم تو گوش ينم دايشماره اش رو پ يگرفتم شب بهش زنگ بزنم ول ميتصم

 :كه استاد گفت نيبه محض ا. آماده نكرده بود يچيكنفرانس داشت اما ه

 .ديكنفرانس رو شروع كن دييبفرما -

 :باال و رفت سمت تخته و گفت ديپر سايمل

كه  استيلوب نيمونه اما هم يم ايمثل لوب ديدون يكه همتون م هيكل. رو كنفرانس بدم هيخوام براتون كل يمنم م. خب دوستان امروز نوبت منه -

 .به مغزتون وصل نبود وناهاتيچرا؟ چون لوب ديدون يم. نيخودتون رو نگه دار نيعرضه نداشت نيبچه كه بود. شه آبروتون نره يباعث م

 :پسره از ته كالس گفت هي

 دارن؟ يشب ادرار ايخانم االن كه وصله، پس چرا بعض سايمل -

 اهاشونيلوب نيهم يكنه، برا يمغزشون رشد نم يكنن ول يرشد م كلياز لحاظ ه ايپسرم بعض نيبب. ياشاره كرد يخوب يبه نكته ! آهان: سايمل

 .سر درس خودمون ميخب حاال بر. اديبه وجود م يكنه و شب ادرار يم دايپ يهم وصل بشه اتصالاگر  ايشه  يبه مغزشون وصل نم

 :ته كالس گفت گهيپسر د هيرو به  بعد

 ؟يگرد يتوش م يدنبال چ ،يدكتر مملكت بش يخوا يپس فردا م. اريدستت و از تو دماغت در ب! پسر يآها -

 :كل كالس رفت رو هوا و استاد داد زد هوي

 !كتسا -

 :ادامه داد سايمل و

 ...وجود داره و ييشده كه تو هر كدام لوله ها ليتشك يو مركز ياز دو بخش قشر ايلوب نيا! بله -

كه كالس تموم  نيكرد تا ا يكالس، خصوصا پسرا رو مسخره م يانداخت و بچه ها يم كهيگفت و وسطش هم ت يبود رو م يهر چ سايمل خالصه

 .تگوشش گذش خيشد و خطر از ب

 :گفت نينازن شمون،ياومد پ سايمل يوقت
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 .يكن ياون باال سكته م ير يمن گفتم االن م. تو يهست يلميبابا عجب ف سايمل -

 :گوشش بود و درآورد و گفت يكه تو يهدفون سايمل

 .دارم غم ندارم يخوب يتا دوست ها -

 :برگشت طرفمون و گفت سايكه مل ميمات نگاهش كرد نيمن و نازن و

گفتم زنگ بزنه و بهم تقلب برسونه تا من  نيهم يبرا. نمونه كاريسارا كالس نداشت، من هم گفتم بچه ب د؟يكن ينگاه م يجور نيچرا ا ه؟يچ -

 .كنفرانسم تموم بشه

 :تمصدام رفت باال و گف هوي! سارا تو دانشگاهه. تو ذهنم جرقه زد هوي. ميهم خنده مون گرفته بود، هم تعجب كرده بود نيو نازن من

 سارا كجاست؟ سايمل -

 .دانشگاهه اطيچه خبرته؟ تو ح: سايمل

منم آروم رفتم جلو و . زدن يبودن و داشتن حرف م ستادهيگوشه ا هي الديسارا و م اط،يتو ح دميرس يوقت. نييپا دميرو جمع كردم و دو لميوسا

 :مم رو داد و گفتبار بلند جواب سال نيهم ا الديسارا با لبخند جوابم و داد و م. سالم كردم

 ؟يخوب -

 .ممنون -

 .ديواقعا ببخش. شه يم يجور نيدونستم ا ينم. خوام يواقعا معذرت م هيمن به خاطر اون قض... ستاره من: الديم

 :نگفتم و به جاش رو به سارا گفتم يچيمن ه اما

 رم؟يشه وقتت رو چند لحظه بگ يم -

 !ايچرا نشه؟ ب. زميآره عز: سارا

 .رسونمتون يخوب من م د؟يبر نيخوا يكجا م: الديم

 :و گفتم الديكردم به م رو

 .رونيب مياز دانشگاه بر ستيقرار ن -

 .فقط بعدش منم كارت دارم. خب باشه! آهان: الديم

 :شدم و گفتم يدونم چرا عصبان يلبخند زد و من نم يواشكي سارا

 .وقت ندارم گهيشرمنده د -

 :به سارا انداختم و گفتم ينگاه. ميو نشست ميكرد دايخلوت پ يجا هي. دميدست سارا رو گرفتم و دنبال خودم كش و

 كار كنم؟ يچ ديدونم با يمن نم... من... ساراجون؟ راستش نيبب -

 ؟يكار كن يرو چ يچ: سارا

 .گهيرو د الديم يخواستگار نيخب هم -

 :و گفت ديكوتاه كش غيج هي سارا
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 كرده؟ يمگه خواستگار -

 .يخواستگار انينش زنگ زده به مامانم كه واسه پنج شنبه بماما روزيد. آره -

 .خوبه يليكه خ نيخب ا. شه يباورم نم يوا: سارا

 .و بعد بگه نه يخواستگار اديكنه و ب خميخواد باز هم سنگ رو  يم الديكنم م يخوب باشه اما من حس م ديشا -

 نيبب. ستياز تو نباشه، كمتر ن شتريكه اون هم دوستت داره؟ عالقه اش اگه ب يكن يبابا چرا باور نم ؟يرو نشناخت الديدختر تو هنوز هم م: سارا

بد  ايانداخت و  يم كهيبه تو ت يوقت ديكش يم يخب باور كن من خودم شاهد بودم كه چه زجر يرو بهت نگم ول زايچ يمن بهش قول دادم بعض

دو دفعه اون قدر حالش بد شد . شد يداغون م يشد يو از كنارش رد م يداد يگفت و جوابش رو نم يم راهيبهت بد و ب يوقت. گفت يم راهيو ب

 .اون دوستت داره. ستاره ستينقشه ن نيباور كن ا. كالس هاش رو نموند هيكه بق

بعد از حرف هامون ازش تشكر . گه يتونست باور كنه كه دروغ م يمعصوم بودن و آدم نم يليچشم هاش خ. سارا كردم يبه چشم ها ينگاه

 :كردم و اون هم بغلم كرد و گفت

 .ميش يم ليبا هم فام گهيخوشحالم كه چند وقت د -

گشتم تا با هم  نيو نازن سايدنبال مل يهر چ. كالس نداشتم گهيظهر بود و من د كينزد. كردم يجوابش و ندادم و فقط خداحافظ يچيمن ه اما

 .شدم و رفتم خونه نيمنم خودم رفتم سوار ماش. نبودن م،يبر

كار اونا استرسم و  نيمنم استرس داشتم و ا. خواستن يزدن و گزارش لحظه به لحظه م يمدام زنگ م نيو نازن سايمل. ديپنج شنبه فرارس باالخره

. سرم يهم اندختم رو يشال آب هيو  يبا شلوار ل دميبلند پوش يآب كيتون كي نيهم يبرا. ساده لباس بپوشم يليكردم خ يسع. كرد يم شتريب

 .ازم خواست چادر سرم كنم و من هم به حرفش گوش كردم امباب

مامان . حمد خوندم و نشستم تو آشپزخونه هيو  دميكش قيچند تا نفس عم. ام حبس شد نهيلحظه نفسم تو س هيزنگ خونه بلند شد،  يصدا يوقت

 :رفت، گفت يكه به سمت در م يدر حال

 .اريپزخانه و هر وقت گفتم شربت بكن، بعد برو تو آش يتو هم سالم و احوالپرس ايب -

اون روز افتادم كه رفته بودم  ادي. لحظه خشكم زد هي الديمامان م دنيبا د. از حرف مامانم از جام بلند شدم و به سمت در رفتم تيهم به تبع من

 يادآوريلحظه با  هي. كرد يصداش م لب هام و مامانش مدام يلبش رو گذاشت رو الدياون لحظه كه م ادي. شدم ميقا الديخونشون و تو اتاق م

 .سرم و بلند كردم و سالم كردم. جلوم ديرس الديو همون لحظه مامان م نييسرم و انداختم پا. اون صحنه حس كردم صورتم قرمز شده

 :الديم مامان

 ؟يشما ستاره خانم هست. سالم دختر گلم -

 .بله -

 ...!ماشاا... ماشاا: الديم مامان

 :مزدم و گفت يلبخند

 !دييبفرما -
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 :لبش بود به سمتم اومد و گفت يكه لبخند رو يدر حال. بود الديم يبعد نوبت بابا. كردم تشونيهدا ييرايبا دست به سمت پذ و

 .سالم -

 !دييبفرما د،يسالم، خوش آمد -

 ؟يعروس گلم شما هست: الديم يبابا

هم زشت بود جوابش  گهيگفتم نه، كه باز هم ناجور بود و از طرف د ياگه م گفتن چه پرروئه و يگفتم آره، م ياگه م. بگم يدونستم چ ينم من

 :و گفت ديبه دادم رس الديجواب بدم كه خدا رو شكر مامان م يدستپاچه مونده بودم چ نيهم يبرا. رو ندم

 .آره، خودشه محمود -

 ...ماشاا: الديم يبابا

 :گفت الديبعد رو به م و

 .مايدونست يمو ما ن يبود يپسر تو هم كلك -

كرد، دست گل پر از گل  يكه سالم م يدر حال. بود الديكرد و حاال نوبت م تيهدا ييرايرو به سمت پذ الديم يبعد بابام، بابا. قرمز شد الديم و

شد  يمكاش . دلم باز براش ضعف رفت. چه خوشگل شده بود يوا. لحظه مات شدم كيرز قرمز رو گرفت جلوم و من بعد از گفتن سالم  يها

 .يدار يطانيافكار ش نيباز هم از ا ،يكن يهمه توبه م نيا. يستيزدم كه خاك بر سرت تو آدم بشو ن بيبعد خودم به خودم نه. لشبپرم بغ

به بار اون بود كه زل زده بود  نياز دستشون و من آروم دسته گل رو گرفتم و ا ريگه مادر دست گل رو بگ يمامانم م دميبه خودم اومدم و د هوي

 . رفتم تو آشپزخونه عيو من هم سر ييرايبه خودش اومد و رفت به سمت پذ ييرايكرد به سمت پذ يم تشيمامانم كه هدا يمن و با صدا

رفت  الديكه باالخره مامان م نيتا ا. هيكرد و معلوم بود آدم شوخ يم يبود كه شوخ الديم يبابا يصدا شترياومد و ب يم شيكم و ب صداهاشون

 :طلب و گفتسر اصل م

 هياما ما هم  ميستين يما مثل شما مذهب دينيبب. و خوشش اومده دهيكه پسر ما دختر شما رو تو دانشگاه د نهيغرض از مزاحمت ا انيپارس يآقا -

 چيبا ه بايرشه كه باهاش ازدواج كنه و تق يدوست م يگفت با دختر يقبال فقط م. عوض شده يليچند ساله خ نياما پسرم تو ا ميدار ياعتقادات

 .تو دل خودم اون لحظه گفتم البته به جز من. تا حاال نبوده يدختر

 :و دوباره ادامه داد ختيرشته افكارم و به هم ر الديم مامان

بوده كه به  نيانتخاب دختر شما هم هم ليدل ديشده و شا يمذهب يليخ دايجد. نداشت يگفت اما خب اعتقادات مذهب يرو م نيقبال ا! بله -

 مياما اگه بدون هيما خودمون مراسممون قاط. ميذار يبه اعتقادات طرف مقابلمون احترام م يول ميستين يما مذهب دينيبب. تقاداتش بخورهاع

براش مهم باشه به احترام اون ما هم  ياما اگه كس ميد ينم تيبه حجاب اهم يليمثال خ اي ميكن يزن و مرد رو جدا م اد،ينم خوششطرفمون 

 .ميحجابمون رو حفظ كن مينك يم يسع

 :وسط حرفشون و گفت ديبابام پر بعد

بگم  دياگه قرار باشه دختر من هم اعتقاداتش رو از دست بده با عرض معذرت با. بره يمهمه كه دخترم تو چه خانواده ا يليمن برام خ دينيبب -

 .وصلت مخالفم نيكه بنده با ا
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 :گفت عيسر الديلحظه م همون

دم  يم تيمنم به اعتقادات شما اهم. كنه يزنم، اما من اعتقاداتم با خانواده ام فرق م يكه تو جمع بزرگتر ها من حرف م انيارسپ يآقا ديببخش -

من خودم اگر شما . برنگردونم دشيكنم كه دخترتون رو از عقا نيخودم هم االن معتقد هستم، خصوصا به حجاب و حاضرم تضم يو تا حدود

 .كنه يمن با خانواده ام فرق م يزندگ ي وهيمن اعتقادات خاص خودم و دارم و ش. دخترتون ياومدم خواستگار ينم ن،ينبود يمذهب ي دهخانوا

شما  يزندگ يجور نيخب به نظرم ا. حجاب هستن يهمه ب هيدختر من حجاب داره و بق يمهمون هي يپسرم شما فرض كن تو نيخب بب: بابا

 ي نهيچون زم يمدت هيگردن و بعد از  يچشمت م يكه جلو ينيب يرنگارنگ م يخانم ها يتو مهمون چون شما مدام. نخواهد داشت ياستحكام

 .يش يزده م يندار يمذهب

 :گفت الديم يبابا

 كيما اتفاقا . ميستيبه حجاب هم ن ديمق يليخ يول ميستيحجاب ن يما ب. ميدار يما هم اعتقادات ميهمون طور كه گفت يول ن،يحرف شما كامال مت -

. تو جمع خودمونه كه همه آشنا هستن شتريب ميستيبه حجاب ن ديمق يلياگر هم خ. ميهست يرتيهم غ ياديكم ز هيكه  نهيا م،يكه دار ياخالق بد

ه بدونن ك دياتفاقا ستاره خانم با. بدون جوراب باشه ايكوتاه بپوشه  نيلباس آست هي بهيمرد غر يمن به شخصه تا حاال اجازه ندادم خانمم جلو

 .دارن يتعصبات خاص هيما هم  يخانواده 

 يبا دخترا الديشد؟ خب من خودم هم برام مهمه كه م يحرفاشون تموم م يپس ك. نايزدن ا يچه قدر حرف م. شدم يم وونهيداشتم د گهيد! يوا

 .چونه بزنن نايكه ا نينه اگفتم  يخودم بهش م ديجوابم مثبت بود با يرو وقت نايا يحسودم ول يلينشه، چون خ يقاط اديز لشونيفام

 .كنم يستاره خانم بگن من قبول م يخودش گفت، هر چ الديكه م هيبه مهر ديبحث رس باالخره

 :هم باباش با خنده گفت بعد

 .ميكرد يچه غلط ميديتازه فهم يو بعد از عروس ميرو گفت نيهم يآقا ما هم روز خواستگار. خودم داغه نيپسرم ع ستين يزيچ -

 :تگف مامانش

 !محمـــود؟ -

 .ميكرد يبود كه چه غلط خوب نيمنظورم ا! جانم؟ نه: الديم يبابا

 :گفت الديمامان م. دنيهمه خند بعد

 مش؟ينيبب اديعروس ما ب نيا نيگ يحاال نم -

 :همون موقع مامان صدام زد. لحظه سنكوپ كردم كيمن ! يوا

 .اريستاره جان مادر شربت ها رو ب -

سخت  يليكردن با چادر خ ييرايالحق كه پذ. ييرايشربت ها رو بلند كردم و رفتم به سمت پذ ينير رو جمعش كردم و سچاد نيمن به زور ا و

 .نكرده بودم ييرايوقت با چادر پذ چينبودم و ه ياما من چادر ميبود يما مذهب. بود

 :شربت برداشت و گفت هي الديم يبابا. كردم كه دستم نلرزه يسع يليو خ الديم ياز همه رفتم سمت بابا اول

 .آوردن يم ييقبال عروس ها چا -
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 :هم گفت الديم مامان

 .ميخور يعروسمون رو هم م ييچا ندهيدر آ شااليخوره؟ ا يم ييچا ياالن كه هوا گرمه، ك! يچه عجول -

 .رميبگ الديم يا اشاره كرد اول جلوشربت برداشت و من رفتم به سمت بابام كه باب هياون هم . الديمامان م يرو گرفتم جلو ينيبعد من س و

 يوقت نيهم يبرا. شربتا برنگرده ينيدست و پام نمونه و س ريچادرم ز اينكنه  ريگ ييمدام مواظب بودم پام به جا. اومد تو دهنم يداشت م قلبم

 . تم و رفتم نشستم كنار مامانممامان و بابام گرف يشربت ها رو جلو عيشربت رو برداشت اصال حواسم بهش نبود و بعد از اون سر الديم

 :رو به بابام گفت الديم يبابا

 .دو تا جوون برن حرفاشون رو بزنن نيا دياگر اجازه بد -

 :گفت بابام

 .كنم يخواهش م دييبفرما -

 :بعد رو به من گفت و

 .كن تو اتاقت ييرو راهنما الديبابا جان آقا م -

دونم چرا من خنده  يدر رو پشتش بست و نم الديم م،يوارد اتاق شد يوقت. هم دنبالم اومد الديمچشم گفتم و رفتم سمت اتاقم و  هيلب  ريز منم

 :بعد نشست كنار تختم و گفت. ام گرفت

 .من نه يول يبود دهيآخه تو اتاق من رو د. نميقدر دوست داشتم اتاقت و بب نيا يوا -

 :گفت بعد

 .چه قدر اتاقت آرامش داره -

 .ممنون -

 ؟يزن يحاال حرف م يول يزد يحرف نم يچرا قبال باهام رسمتو : الديم

 .چون حاال فرق داره -

 ؟ياوم اون وقت چه فرق: الديم

 .ميمدت از هم فاصله گرفت هيكه  نهيبه خاطر ا ديشا... دونم يخب نم -

 .از اون لحاظ! آهان: الديم

 :گفت بعد

 اميكه دوباره خر شدم و قبول كردم ب يبه خوردم داد يدونم تو چ ياما نم ارمياسمت رو ب يخب من بگم كه اولش اصال دوست نداشتم حت -

 .تيخواستگار

 .بهش نگفتم يزيچ نيهم يبرا. جواب مثبت بدم ديكنن من با يكردم همه انگار فكر م يحس م. لجم گرفت يليحرفش خ نيا از

 :گفت بعد

شركت نقشه  كي يبعد هم تو. شيديهم دارم كه تو د نيماش كيو  دارم البته هنوز قسط هاش تموم نشدن كيكوچ يخونه  كيمن  نيبب -
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 .شده شنهاديچند تا كار بهم پ. هم برم يخوام تو شهردار يم دايكنم البته جد يكار م يكش

 :و گفتم دميخند من

 ؟يسپور -

 .دييحاال شما بفرما. ندارم يحرف گهيمن د! خب. ميكن يهم م يسپور دييشما بفرما: الديم

 .ندارم يمنم حرف -

 گه؟يد ميبر. چه خوب پس مباركه! عروس هول كاليبار: الديم

 :گفت الديمامان م رونيب مياز اتاق اومد يوقت. داره و بدم اومد هيو كنا شيحرفش هم حس كردم ن نيا

 .ميسه ساعت حرف زد يمن و محمود روز خواستگار. چه زود حرفاتون تموم شد! اوا -

 :رو به من گفت الديم يبابا

 ه؟يخب عروس گلم نظرت چ -

 :رو به همه گفتم يمن در كمال ناباور يكرد ول يبا لبخند نگاهم م الديسكوت كرده بودن و م همه

 !نه -

 :گفت الديم يو بعد از چند لحظه همه انگار به خودشون اومدن و بابا ديماس الديلب م يرو محكم گفتم كه لبخند رو "نه" نيا چنان

 .بشه رفعش كرد ديداره بگو شا ياگر مشكلچرا دخترم؟ پسر من  -

 .ستين يا ينه مشكل حل شدن -

 :و رو به مامان و باباش گفت نييسرش رو انداخت پا الديم بالفاصله

 .ميمزاحم نش نياز ا شتريب. گهيد ميبهتره بر -

 :بعد از رفتن اونا مامانم گفت. كوتاه رفتن يخداحافظ هيبا  عيسر و

 .باشه ديسف ديپسر كه نبا. نمك بود يو ب ديسف ياديكم ز هي يبودا ول يپسر خوب -

 :هم رو به من گفت بابام

 ؟يكرد خي يبدبخت ها رو سنگ رو نيبود، چرا ا يتو كه جوابت منف -

 .بود يوگرنه من جوابم از همون اول منف انيكه از من جواب بخوان خودشون خواستن ب نيقبل از ا -

 يهر چ الد؟يبا م ايكردم؟ با خودم؟ با سرنوشتم؟  يلج م يمن داشتم با ك. كنم يكار م يدونستم دارم چ ينمخودم هم . رفتم تو اتاقم عيسر و

كردم اگر  يهم ازدواج م يا گهيخب با هر كس د يازدواج كنم كه از اول من و دروغگو شناخته ول يدونستم دوست ندارم با كس يبود م

 .دميقرص خوردم و خواب هياون شب . ديكش يمگفتم صد در صد پا پس  يبهش م رواشتباهاتم 

رو  يفقط به هردوشون اس ام اس زدم كه جواب رد دادم و گوش. رو هم ندادم سايو مل نيجواب نازن يجمعه هم همش تو اتاقم بودم و حت روز

 .خاموش كردم

رو برداشتم و سوار  چييسو. خوردم ريش وانيل كيو  دميلباس پوش عيسر. شده بود رميباز هم صبح خواب موندم و د يشنبه كالس داشتم ول روز
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 يبار برعكس دفعه  نيا. جلوم ديچيپ الديكوچه م كياز خونه دور نشده بودم كه سر  يليهنوز خ. شدم و به سمت دانشگاه حركت كردم نيماش

و  نيداد به ماش هيتك نهيشد و دست به س دهايپ نيهم از ماش الديم. رو كنترل كردم نيترمز ماش كيو چون سرعتم كم بود با  دميقبل اصال نترس

 .كنه يم يداره بار خال ونيكام هيپشت سرم  دميبرگشتم و د يول رميخواستم دنده عقب بگ ياول م. شد به من رهيخ

 :شدم و به سمتش رفتم و گفتم ادهيپ نيماش از

 امرتون؟ -

 :داد، گفت يهم فشار م يكه دندوناش و رو يدر حال الديم

چه  ؟ياريسرم ب يخوا يم ييچه بال ؟يبس كن يخوا يم يك. يدروغ پشت دروغ بافت... يگفت... يگفت ،يدوستم دار ينبود، گفت يباز كي يگفت -

 بشم؟ نه؟  خي يكه سنگ رو نياز ا يبر يهان؟ لذت م ؟يبا من دار يا يدشمن

و  جهيبودم كه نت دياتفاق جد كيشدم از بس هر روز منتظر  خسته. كنم يعمر با اشتباهاتم زندگ كيخوام  يبرم اما نم ينم يلذت چيه! رينخ -

. يشد ياون وقت تو هم راحت م. كاش واقعا مرده بودم. خوام زنده باشم ياصال نم. من خسته ام. مرتكب شدم يزمان كيكه  هيتقاص اشتباهات

 .با چاقو بزن من و بكش ايرو به باد دادم؟ پس ب تيگمن دروغگو هستم و زند يگ يكنم؟ مگه نم يم تتياذ يگ يمگه نم. و من رو بكش ايباصال 

 :نفسش و فوت كرد و گفت الديم

 .كردم يكار رو م نيدروغات ا يشد همون موقع به تالف ياگه م! د المصب -

 :خنده گفتم با

 ؟يايكه از پس قلبت بر ب يهنوز اون قدر بزرگ نشد ؟يقدر بزدل و ترسو هست نيا ؟يترس يم ه؟يچ -

جا پارك كرد و درها رو  كيرو  نيماش. من نيهم فشار داد و رفت سمت ماش يدوباره دندوناش و رو. عوض شد الديالت صورت مدفعه ح كي

 :خودش شد و گفت نيسوار ماش. قفل كرد و اومد سمت من

 !سوار شو -

 :داد زد دفعه نيكار كنه، كه ا يخواد چ يكردم كه م يكردم و با خودم فكر م يهمچنان داشتم نگاهش م من

 .خالص كنم يلعنت يزندگ نيپس سوار شو تا هردومون و از ا ؟يريبم يخوا يم يگ يترسو و بزدلم؟ مگه نم يگ يمگه نم -

 .سوار شدم ارياخت يب يدونم چرا ول ينم -

 يرانندگ يكننده ا وونهيدبا سرعت . دياز جاش پر نيرو روشن كرد و چنان پاش و گذاشت رو گاز كه ماش نيماش الديم. دميترس ياصال نم اولش

 يو با سرعت م ديكش يم ييچنان ال. داد يهم فشار م يقرمز بود و هنوز هم دندوناش و رو تيگفت اما صورتش از عصبان ينم يچيكرد و ه يم

رو  يتم صندلچشمام و بستم و با دس. شدن يم دهيشده د يقاط يو فقط رنگ ها ديشه د ياطراف رو نم گهيكردم از پنجره د يرفت، كه حس م

 .داد يتوجه به اونا به راهش ادامه م يب الديم يول ديرس يها از عقب و كنار به گوش م نيبوق ماش يصدا. زدم يچنگ م

 يچشمام و باز كردم كه بهش بگم برا. رو نداشتم يكي نيمن طاقت ا! نه يوا. ميفلج بش ميريكه بم نيا ينكنه به جا ديلحظه به ذهنم رس كي

برگشتم نگاهش كردم . ها بلند شد نيبوق ماش يترمز و پشت سرمون باز هم صدا يكنار اتوبان زد رو هويرو انتخاب نكرده كه  يمردن راه خوب

 .و دستش و مشت كرده بود رو فرمون رونيرگ گردنش زده بود ب دميكه د
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 :گفتم

 .هم هستن يا گهيد يراه ها. ستيمردن ن يبرا يراه خوب -

 !ساكت شو: الديم

 :ر با داد گفتبا نيا

 !فقط ساكت شو -

 :رو فرمون و بعد گفت ديمشتش و كوب و

من از اولش هم از پس قلبم  يگ يراست م. اميعرضه كه از پس قلبم بر نم يلعنت به من ب! يزندگ نيلعنت به ا! لعنت به تو! لعنت به من -

اون هم  يو داغون كرد ميزندگ. يرو خراب كرد يتو همه چ... واما ت. باشم يدختر چيخواستم با ه يشناختم كه نم يخودم و م. اومدم يبرنم

 .يبچگانه و الك يباز كي اطرفقط به خ

 :بار صورتش و برگردوند طرفم و گفت نيا

 هان؟ چرا؟ ؟يلعنت يپس چرا هنوز زنده ا ؟يمرد ياصال مگه نگفته بود. و من رو راحت كن ريخوب بم ؟يريبم يخواست يمگه نم -

روز به خاطر فقط  كيكه  الديم. شد يباورم نم! مرگ من و داشت؟ نه يمن بود كه حاال آرزو الديم نيا. دنيصورتم غلت يرو ارياخت يهام ب اشك

 مرگ من و داشت؟ يحاال آرزو ؟يگفت چرا زنده ا ينگرانم شده بود، حاال بهم م يپام كل يشكستگ

 :ه داد زدكه دوبار ختنير يو برگردوندم طرف پنجره و فقط اشك هام م سرم

 .نكن هيگم گر يم! هان؟ با توام ؟يكن هيگر اديچند بار بگم خوشم نم -

شد و بدتر به هق  يام قطع بشه اما نم هيدهنم كه گر يدستم و گذاشتم رو. كه قطع بشه، شدت گرفت نيا يام به جا هيسمتش اما گر برگشتم

 هيبلند گر يداشبرد و با صدا يمن هم سرم و گذاشتم رو. ديكم به هم كوبشد و در رو مح ادهيپ نياز ماش تيبا عصبان الديم. شد ليهق تبد

 .كردم

 يدلم م. نيچشمم افتاد به فرمون ماش. اشك هام و پاك كردم الديم نيماش يتو يكه گذشت سرم و بلند كردم و با دستمال كاغذ قهيدق چند

 شتريبود رو ب دهيچيپ نيعطرش كه تو ماش يكه بو دميكش قيفس عن كي. بود الديدست م يآخه اون جا جا. فرمون رو بوس كنم يخواست رو

 يوا م ديمن نبا. دميجنگ يبا قلبم م ديمن باز هم با! نه... خواست اما يرو م الديدلم م. بو رو دوست داشتم نيقدر من ا چهكه  يوا. حس كنم

هر . شدم و درها رو قفل كردم ادهيپ نيرو درآوردم و از ماش چييسو. رو نگاه كردم نبود نيدور و بر ماش يهر چ. افتادم الديم ادي هويبعد . دادم

من تحملش ! نه يوا. سر خودش آورده باشه ييبال هيلحظه گفتم نكنه  كي. باز هم نبود يرفتم اون طرف اتوبان ول يياز پل هوا. بودگشتم ن يچ

 :داد زدم. رو نداشتم

 ؟ييكجا الديم -

دوباره برگشتم تو . داد يرو گرفتم اما جواب نم لشيموبا يشماره  د؟يرس يمن مگه به كجا م يو سرعت صدا نيكنار اتوبان با اون همه ماش اما

 .جا گذاشته نيرو تو ماش لشيموبا دميو د نيماش

سارا  ياره و برداشتم و شم شيگوش عيسر. سر خودش آورده باشه رو بكنم ييبال الديكه م نيخواستم فكر ا ياصال نم. كار كنم يدونستم چ ينم
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 ؟حاال وقت جواب ندادنش بود نميا! ياَه لعنت. داد يجواب نم... سه تا بوق... دوتا بوق... بوق كي. كردم و شماره اش رو گرفتم دايرو از توش پ

 :بار سوم بعد از چند تا بوق جواب داد. دوباره شماره اش رو گرفتم كه جواب نداد

 بله؟ -

 ؟ييسارا كجا -

 .تو كالس بودم ديببخش. الدهياره؟ فكر كردم مست ييا؟ تو: سارا

 .ستين الديم. بكن يكار هيسارا تو رو خدا  -

 :و گفت ديخند سارا

دست تو  شيگوش نمياصال بگو بب ؟يگرد يدنبالش م يام و حاال دار چارهيتو برجك پسر خاله ب يزد. خودته ريخب تقص ست؟يكه ن يچ يعني -

 كنه؟ يكار م يچ

 .گذاشت، رفت هويبعد  ميبا هم بود نيبب -

نه، بعد باهاش  يگ يبهش م يخواستگار اديم ؟يهست يك گهيبابا تو د رون؟يب ير يما م يبا پسر خاله  گهيحاال د. چشم و دلم روشن! به به: سارا

 رون؟يب ير يم

 :دفعه داد زدم كي. شد يسارا خرد م نيداشت اعصابم از دست ا گهيد يوا

 .رميم يم يمن دارم از نگران. بكن يفكر هيحرف ها  نيا يبه جا. شده يچ يدون يتو كه نم! بس كن -

 .شه يم داشيهر جا باشه پ ؟يوا؟ مگه بچه است كه نگرانش: سارا

 .وسط اتوبانم نشيبابا من با ماش. همه جا رو دنبالش گشتم. شه كه رفته يساعت م كياالن ! نه -

 ؟يكن يكار م يوا؟ اون جا چ: سارا

 .فقط كمكم كن. تو روخدا بس كن سارا؟ سارا؟ -

 .شتيپ اميآدرس رو اس ام اس كن من االن م ؟يخب حاال تو كدوم اتوبان هست: سارا

 .باشه، فعال خداحافظ -

 .رو قفل كردم نيماش يرو قطع كردم و آدرس رو اس ام اس كردم بعد هم درها يگوش عيسر

 ياون وقت چرا باهاش رفت ،يد يرو نم شيثل سارا بگن تو كه جواب خواستگاراونا هم م دميترس. روم نشد يزنگ بزنم خونشون ول خواستم

 :جواب دادم. زد يوسط مامانم هم مدام زنگ م نيحاال ا. كردما يخدا عجب غلط يا رون؟يب

 بله مامان؟ -

 .كالست هم كه تموم شده ؟ييدختر تو كجا: مامان

 .فتميتا عقب ن نمياستاد بش نيا ي گهيكالس د كي كالس رو نرفته بودم حاال رفتم سر كيمن . سالم مامان -

 .دلم هزار راه رفت ؟يخبر بد كيبه من  يريم يخوب م: مامان

 .خونه اميمن عصر م. حواسم نبود د،يببخش -
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 كشه؟ يمگه كالست چند ساعت طول م: مامان

 .دنبال چند تا مطلب بگردم ديبا كتابخانه يهم تو يكم هيكار دارم و . گروهمون ريمد شيخوام برم پ يبعدش هم آخه م -

 دنبالت؟ اديبگم بابات ب يخوا يباشه، م: مامان

 :گفتم يتند. و كم دارم نيهم يدلم گفتم، وا تو

 .ديزنم كه شما نگران نش ياصال زنگ م. خونه اميهر موقع كارم تموم بشه م. گردم يآوردم برم نيخودم ماش! نه نه -

 .خب، خداحافظ يليخ: مامان

 .فظخداحا -

زنگ  نيهمون موقع حالل زاده نازن. رفتم يزنگ نزده وگرنه لو م سايو مل نيخدا رو شكر كردم كه مامانم به نازن يو كل دمينفس راحت كش هي

 :جواب دادم و گفتم. زد

 بله؟ -

 !بله و بال: نينازن

 .سالم -

 .نشگاهدا يومديامروز هم كه ن ،يد يتو دختر؟ دو روزه جوابمون و نم ييكجا: نينازن

 .امروز دانشگاه ومدميمن ن يفقط تو رو خدا مامانم زنگ زد نگ. گم يبعدا سر فرصت بهت م. داره حاال هيقض -

 :گفت ياومد كه م يم سايمل يصدا

 ماه عسل؟ يبعد با پسر حاكم رفت ،يداد يجواب منف يگ يبه ما م. تيشخص يب يندراليخاك بر سرت س -

 .من اصال حوصله ندارم. بگو ساكت بشه سايبه مل نينازن -

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال نينازن

 .ميما حوصله ندار. اينكن يباشه، فقط تو رو خدا دوباره خرابكار -

 .باشه، خداحافظ -

 .يبا: نينازن

 :ا و گفتمبغل سار دميبعد از سالم پر. شدم ادهيرو باز كردم و پ نيماش يدرها. نيدم ماش ديرس يسارا با تاكس قهياز چند دق بعد

 .نشه شيزيچ الديم يول رميدم بم يقول م. اصال باشه. سارا تو رو خدا غلط كردم -

 ؟يريبم يواسه چ ؟يشد وونهيوا د: سارا

 .تا راحت بشه رميزنده ام؟ گفت بم يگفت واسه چ. خودش گفت الديم -

 .يرندارخراش ب كيبكنه تو  يگفته، اون حاضره هر كار يزيچ هيبوده  يعصب! وونهيد: سارا

 .كه گذاشته و رفته ينيب يم يول -

نه كه اون جا  ايخونه هست  د،يكه مثال كارش داره از مامانش پرس ياول زنگ زد خونشون و جور. شد و منم كنارش نشستم نيسوار ماش سارا
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سارا هم  گهيحاال د. كدوم نبود چيه شياما پ ميو به همشون زنگ زد ميكرد دايپ يدوستاش رو از تو گوش يشماره  يكي يكيبعد . هم نبود

 .بود دهيو ترس بود دهيرنگش پر

 ره؟ ينگفت كجا م: سارا

 .ستين دمينه من سرم و بلند كردم و د -

 ش؟يچزون يكار كرده كه انقدر م يمن چ يپسر خاله  نيمگه ا. بابا دختر انصافت و شكر ؟يكن يم شيآخه چرا عصب: سارا

 .بگه بكنم يدم هر كار يول مكن من ق داشيتو پ. غلط كردم اصال -

 .رو صورتم ختنيبعد دوباره اشكام ر و

خانم ها  هيرو گر يلياون خ. باشه، چه برسه به تو بهياگه غر يحت اديكنه بدش م هيزن گر كيكه  نياز ا الديبابا م! اشك هات نيهم... نيهم: سارا

 .حساسه

 .شه يخوام كنترلش كنم اما نم يم يليخ. ستيخب دست خودم ن -

 .شه يم يهم عصب الديخب م: سارا

 م؟يكار كن يحاال چ -

 .دونم ينم: سارا

 :گفت ديبا شك و ترد بعد

 ها؟ مارستانيب ميگم؟ بر يم -

 .منه رياصال همش تقص. كشم يبشه من خودم رو م شيزيچ كي الدياگه م يشده؟ وا شيزيچ يعني! خاك به سرم يوا -

 .ام شدت گرفت هيوگر

شه، چه برسه به  يم شيمن دلم ر يكن يم هيكه تو گر يجور نيبابا ا. نكن هيگر يجور نيحاال ا. هم سالم باشه ديشا. گهيبابا حدسه د: سارا

 بدبخت؟ الديم

اما  مياون اطراف سر زد يها مارستانيرو روشن كرد و به ب نيكه حالم بهتر بشه و سارا هم ماش دميهام و پاك كردم و چند تا نفس كش اشك

 :سارا گفت نيهم يبرا. شده بود رميعصر بود و من د كينزد گهيد. جا نبود چيه

 .كنم يم شيكار كيتو برو خونه من  -

 كنم؟ يمن چه غلط ارهيسر خودش ب ييبشه، اگه بال شيزيكجا برم؟ اگه چ -

 .كرد يكار رو م نيا يرفت اياون موقع كه گفتن تو از دن ارهيسر خودش ب ييخواست بال ياگه م. حرفاست نيعاقل تر از ا الدينه م: سارا

 .خبر نذار يتو رو خدا من و ب. ترسم يم يليمن خ يول -

 .باشه: سارا

 :رو كردم به سارا و گفتم. ميديخونمون رس كينزد قهيبعد از چند دق و

 ؟يام كن ادهيشه سر كوچه پ يم -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  م  . پرستو  –  اشتباهتقاص                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٢ 

 ؟يچ يبرا: سارا

 ادهيپ گهيد نيماش هياز  نهيخوام بب يخودم هستم نم نين به مامانم گفتم با ماشكم راه برم در ضم هيخواد  يدلم م. نشده كيهنوز كه هوا تار -

 .شدم

 .مواظب خودت باش يباشه ول: سارا

 .باشه يبادمجون بم آفت نداره ول -

 .كنه يصدام م الديهنوز چند قدم برنداشته بودم كه حس كردم م. كردم يشدم و خداحافظ ادهيسرِ كوچه نگه داشت و من پ سارا

خودم رو  يليسمتش و خ دميدو. واريداده بود به د هيسر كوچه تك. خودشه دميبرگشتم د. بار بلندتر صدام كرد نيشدم اما ا ياالتيكردم خ كرف

 .بغلش دميپر نيهم ينكنم اما نتونستم خودم رو نگه دارم و نرم بغلش، برا هيكنترل كردم كه گر

دستاش و دور كمرم حلقه كرد و من حس كردم  قهيبعد از چند دق. بود ستادهيا يهمون جور نكرد و يحركت چيكه شوكه شده بود اولش ه الديم

 يجا نيامن تر الديكردم بغل م يحس م. رو به دست آوردم كه تا حاال تجربه اش نكرده بودم يآرامش. هستم ميزندگ يلحظه  نيدر بهتر

 يهستم رو بمب بارون كنن، من اصال نم الديهمون جا كه من تو بغل م قايدقخوان  يسوم شده و م يگفتن االن جنگ جهان يم ماگه به. استيدن

 گهيمامان و بابام شده بودم و د يحت ايها و  هيهمسا دنيآبرو و د اليخيب گهياصال د. هيهستم كاف الديكه بغل م نيكردم هم يحس م. دميترس

 .دميشن يبود كه م ييصدا نيقلبش بهتر يصدا. برام مهم نبود الديجز م يچيه

 :آروم سرش رو آورد كنار گوشم و گفت الديم

 ؟يكجابود -

 ؟يچرا تنهام گذاشت. يبد يليخ -

 .ايكه تو اول من و تنها گذاشت نيمثل ا: الديم

 .يجا نبود چيه ياز اون موقع همه جا رو دنبالت گشتم ول -

 .جا سر درآوردم نياز ا هويزدم كه  يداشتم قدم م: الديم

 ... يكشم ول يخودم و م ياصال اگه تو بگ. كنم يم يبگ يهر كار الديم: من

 :و از خودش جدا كرد و با اخم گفت سرم

 !يكن يتو غلط م -

 .يخب خودت گفت -

 ؟يد يبگم باهام ازدواج كن چرا گوش نم يبعد وقت ،يبه حرفم گوش بد يخوا يگم م يرو كه م زايچ نيا! آهان: الديم

 :لبخند زدم و گفتم هي

 . دم يو هم گوش مخب اون ر -

 :كم نگام كرد و گفت هي

 واقعا؟ -
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 .كنم يتونم زندگ يمن بدون تو نم يكه بهت دروغ گفتم رو بزن تو سرم ول نيتا آخر عمر ا ياصال اگه خواست. ستيمهم ن گهيآره، د -

 :بار خودش محكم بغلم كرد و گفت نيا د،يخند يكه م يدرحال الديم

 !من يقربونت بشم اله -

 ؟الديم -

 جانم؟: الديم

 بغلت فقط مالِ منه؟ يگفت ادتهي -

 .گم يآره، هنوز هم م: الديم

 .ايكس رو بغل نكن چيجز من ه -

 .چشم: الديم

 .بچمون رو هم بغل نكن يحت -

 :دوباره من رو از خودش جدا كرد و گفت د،يخند يكه م يدرحال الديم

 ؟يقدر حسود نيواقعا ا يعني -

 .اوهوم -

 :دم گوشم گفت الديبار م نيش كه ارفتم بغل دوباره

 اونم سركوچه تون؟ يساعته تو بغل من هست ميزشته كه تو ن يلياالن خ يكن يفكر نم -

 .شوهر خودمه! رينخ -

 :و گفت ديخند الديم

 .رم يدر نم گهينترس د -

 :جواب دادم عيسر. مامانم بود! يوا. من و به خودم آورد لميموبا يهمون موقع صدا و

 .من سر كوچه هستم. امان جونسالم م -

 .يد يدختر كه تو من و آخر دق م ينش يبگم چ ياله: مامان

 .االن اومدم اينكن نمينفر! تو رو خدا ديببخش -

 .زود باش خداحافظ: مامان

 .خداحافظ -

 :كم نگاهم كرد و بعد گفت هي الديم

 ؟يش يمال من م يشما ك يخب به سالمت -

 :خودم و لوس كردم و گفتم من

 .هر موقع آقامون بگه. دونم ينم -
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 :كم نگاهم كرد و گفت هي الديم

 آقاتون؟ -

 .گفتن آقامون يبه شوهرشون م ايميقد. گهيآره د -

 :وگفت ديدوباره خند الديم

 .احتماال آخر هفته رو جور كنم واسه عقد يخودش ول يبره خونه  ياگه به آقاتون باشه كه فردا تو رو م -

 :گفت هويبعد . گاه منتظرتمفردا دم دانش درضمن

و  مير يم نتيبعد سر وقت ماش. رونيب ميمثل اون موقع ها با هم بر يواشكيبار  نيآخر يسر كوچتون برا اميولش كن فردا م. نتيآخ ماش -

 .دانشگاه ميبعد بر

 .خودت هم دست ساراست نيتو كه ماش -

 .رميگ يرم ازش م ياالن م: الديم

 .باشه مواظب خودت باش -

 .چشم: الديم

 .يقول بده تنهام نذار الديم -

 :با دو تا انگشت هاش دماغم و گرفت و گفت الديم

 .ذارم يمن نم ياگه تو من و تنها نذار يلينگيف -

 .ذارم يمن هم نم -

 .خدا كنه: الديم

 .الديدوستت دارم م -

 :و گفت ديخند الديم

 !چه عجب -

 !فعال. مواظب خودت باش -

 !فعال. باش تو هم مواظب: الديم

باال و  ياز خوشحال يرفتم تو اتاقم در رو بستم و كل عيكه بلند سالم كردم، سر نيبعد از ا. دميگنج يبه خونه تو پوست خودم نم دميرس يوقت

 . كردمبعد هم لباس عوض كردم و رفتم خودم شام درست . نره رونيذوق كردنم ب يدهنم رو گرفته بودم كه صدا يو باز هم جلو دميپر نييپا

 :شب سر شام بابام گفت اون

 ان؟يب نايا مييهفته دا نيستاره خوبه بگم آخر ا -

 :آخر هفته كار تمومه گفتم نيدونستم ا يخودم م شيكه پ من

 .بعد يكار دارم باشه واسه هفته  يليهفته خ نياحتماال ا! نه بابا -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  م  . پرستو  –  اشتباهتقاص                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٥ 

 ان؟يب گهيد يپس من بگم هفته : بابا

 .بهشون بگو گهيد ياال همون هفته ح ؟يدار يچه عجله ا: مامان

 .آخه منتظرن: بابا

 .ميوقت شرمندشون نش هيكه  ديهمون هفته بگ ديبذار. اديب شيپ يوقت ممكنه كار هيحاال . گه يبابا مامان راست م -

 .باشه: بابا

 ريگفتم بذار فردا غافلگ يبگم ول نيازنو ن سايخواستم به مل يم. ظرف ها رو شستم يهمه  نيداشتم واسه هم يانرژ ياز شام هنوز هم كل بعد

 :اس ام اس داد الديشب م كيساعت  يبرد كه حدودا يشب خوابم نم. بشن

 ».دوستت دارم يليستاره منم خ «

 :هم در جوابش نوشتم من

 »!به قول خودت چه عجب «

 :الديم

 ».ينامرد يليخ «

 :من

 ».اينكن ريفردا د. دونم يم «

 :الديم

 ».بره يخوابم نم يكنم ول ينم رياگر خوابم ببره د «

 :بهش نگفتم و به جاش بهش اس ام اس دادم يزيچ يبرد ول يخوابم نم منم

 ».بره يخوابت م ينكن ريس اياگه تو رو «

 :هم در جوابم نوشت الديم

 »!ريفعال شب بخ. شن يم يدارن واقع اهاميآخه رو «

 :جواب دادم منم

 »!ريشب بخ «

« : تو گوشم زنگ زد يخانم نظر يكنم كه حرف ها شيكم آرا هيصبح زودتر از همه صبحانه خوردم و خواستم . بودم داريتا خود صبح ب اما

 پيت الدميخوام واسه م يامروز من رو نگاه نكنن؟ بابا خب من م هي ضيمر يآدما نيشه ا يتو دلم گفتم، حاال نم» .ادنيتو جامعه ز ضيمر يآدما

 فيو ك يو كفش و مقنعه مشك يبا شلوار مشك يزرشك يمانتو هي. خودم شد الديچه زود م ستا،يو هم نر اديبعدش گفتم خوشم م يول. بزنم

 شيبعد هم من كه آرا. فتمين ضيمر يآدم ها نيا ريخودت كمك كن امروز گ ايخدا« : كم هم برق لب زدم و گفتم هيبرداشتم و  يزرشك

 »!ونه؟كش يم. كشونه يرو نم ضيمر يبرق لب كه آدما هي. نكردم

 يم ازهيداده بود و منتظر من بود و داشت خم هيتك نيبه ماش شهيمثل هم الديم دميبه سر كوچه رس يوقت. رونياز خونه اومدم ب عيهم سر بعد
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بعد با  رم؟يخودم رو بگ يتونم جلو يكنم و نم يمن هوس م يگ يآخه المصب نم. كرد غيت شيصورتش رو ش نيباز ا يتو دلم گفتم وا. ديكش

 .و سالم كرد ديهم خند الديم. رفتم و سالم كردم متشده به سخن

 :كردم و گفتم نگاهش

 ؟يدينخواب شبيد -

 .خواب بمونم دميبودم بعد هم ترس داريتا صبح ب! نه بابا: الديم

 :و گفتم دميخند

 .دميمنم نخواب -

 :رو داد به من و گفت چييداشت و سورو روز قبل پارك كرده بود، نگه  نيكه ماش ييجا كينزد. ميبعد هر دو سوار شد و

 .نمتيب يدم دانشگاه م -

 .باشه، فعال -

 :بلند گفت الديبودم كه م دهيهنوز به در نرس. رو پارك كردم و رفتم به سمت در دانشگاه نيدانشگاه ماش كينزد

 ان؟يخانم پارس -

 :زد و اومد طرفم، بعد آروم گفت زيآم طنتيلبخند ش هي. به سمتش برگشتم

 ن؟يزد پيقدر ت نيكه ا ديكدوم پسر رو تور كن نيخوا يامروز م انيانم پارسخ -

 :و گفتم دميخند منم

 .بكنم يكار ستيامروز الزم ن گهيپسر مورد نظر رو تور كردم، د شبياشراق د يآقا -

 :گفتم هويمن كه  يتو دانشگاه به سمت دانشكده  ميو با هم رفت ديهم خند الديم

 شه؟ يتموم م يك كالست امروز الديم -

 .امروز كه اصال كالس ندارم: الديم

 ؟يپس چرا اومد -

 .يچون تو كالس داشت: الديم

 مدت؟ نيتو ا يكار كن يچ يخوا يا؟ پس م -

ده به مامانم گفتم و قرار ش شبيد يراست. ميخور يبا هم نهار م مير يگردم، بعد هم م يكم تو دانشگاه م هيبچه ها  شيرم پ يم. يچيه: الديم

 ؟يبش خي يدوباره سنگ رو يخوا يم يگفت، مگه خل ياز مامانم فحش خوردم چون م يكل يالبته جات خال. يخواستگار ميايدوباره پنج شنبه ب

 .دفعه عروس بله رو داده نيا فتمگ يول

 يخاك به سرم گفت يوا -

 .كنم يم يگفتم به زور قرار بذاره من عروس رو راض. كردم يشوخ! نه بابا: الديم

 .دفعه قبول نكنه نيفكر كنم مامانم ا يول -
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 چرا؟: الديم

 .ميخواستگار اديبابام قراره ب ييپسر دا گهيد يآخه هفته  -

 .ارميچشماش و در م! چه غلطا: الديم

 . به خودم اومدم نيو نازن سايمل غيبا ج هويكه  دميخند يداشتم م. لحنش خنده ام گرفت از

 :پس كله ام و گفت دونه زد هيطرفم و  ديدو سايمل

ما هم كه . نيشنو يو گل م نيگ يماه عسل؟ االنم كه گل م يبا پسر حاكم رفت روزيبعد د ،يجواب رد داد يگ يبه ما م دهيورپر يدختره  -

 گه؟يد ميبوق

 ه؟يك گهيپسر حاكم د: الديم

 :و گفتم دميخند

 .گه يتو رو م -

 :و گفت ديهم خند الديم

 ن؟يذار يدانشگاه اسم هم م يپس رو پسرا! چشمم روشن -

 .پسر اسم بذارم هي ايآدم  هي ينه به جون عمه ام اگه من رو: سايمل

 :گفت هوي بعد

 .اومده ييكايپسر آمر نيبب نيا؟ نازن -

 :سالم كرد و گفت الديهم جلو اومد و به من و م نينازن. ميديدوباره خند الديدستش و گذاشت رو دهنش و من و م عيسر بعد

 ؟يباالخره جواب مثبت داد خب پس -

 !شما يبا اجازه  -

 :دوباره زد تو سرم و گفت سايمل

 .سرت ريخ يچه قدر هم كه از ما اجازه گرفت! آره جون عمه ات -

 .دم يم حيرو توض يخب همه چ ديببخش ؟يزن يا؟ چرا م -

 .يند حيتوض اهيخوام صد سال س يم: سايمل

 :گفتم. هيگر ريزد ز يالك سايشد و مل از بغلمون رد هييكايلحظه پسر آمر همون

 ؟يرم ناراحت يكه من دارم م نينكنه از ا. يديخند يم يشد؟ تو كه داشت يا؟ چ -

 :سرش و بلند كردو گفت سايمل

كه پسر  نيواسه ا. كنه يكه ما رو از دست تو راحت م ديرو بوس الديآقا م نيدست ا ديبا. ميش يما تازه خوشحال هم م ير يتو كه م! نه بابا -

 .رو درآورد هيگر يادا يبعد دوباره الك. ناراحتم دياز دستم پر هييكايآمر

 د؟ياوا؟ چرا پر: نينازن
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 .كرد كه يقبال حلقه دستش نم. االن كه رد شد دستش حلقه بود ؟يديمگه ند: سايمل

 :گفتم

 .دستش كرده يالك ديخب شا -

 .كرد ير رو مكا نيبود قبال هم ا يجور نياگه ا! نه بابا: سايمل

 :و گفت ديخند الديم

 .كنم يم دايدونه بهترش رو برات پ هيخودم . نكن هيحاال گر -

 :اش رو قطع كرد و با خنده گفت هيگر عيسر سايمل

 كو؟ كجاست؟ ؟يگ يجون من راست م -

 .كنم يم دايواست پ يشه ول يكه نم يزود نيبه ا: الديم

 .ير كه دلم و شاد كردكمت نكنه پس يخدا از بزرگ! آخ جون: سايمل

 :رو به من گفت بعد

 .ييكايتو دست و بالش پره از پسر آمر. يدار يچه شوهر خوب نيبب. كه يندار اقتيل! خاك بر سرت -

 .خنده ريز ميبار همه زد نيا و

 .شد ريبابا كالسمون د دييبدو: نينازن

 .سر كالس ميو رفت ميكرد يخداحافظ الدياز م عيهم سر ما

داره  ييكه حس كردم صبا مينهار بخور مياومد دم كالس تا با هم بر الديكالس اولم تموم شد م يوقت نيهم يبعد از نهار بود، برا ميبعد كالس

 .باشم يعاد يليكردم خ يمن سع يكنه ول ينگاهم م تيبا عصبان

 الديم هويكه  ارنيتا سفارشات رو ب مينشسته بود زيسر م. ميدانشگاه نهار بخور كيرستوران نزد هي ميهم دنبالمون اومدن و رفت سايو مل نينازن

 :گفت نيرو به نازن

 تون؟يسر خونه و زندگ دير يم يشما و آرمان ك يخب به سالمت -

 :و گفت نيزد تو سر نازن سايدوباره مل. خشكمون زد سايو مل من

 ؟يكرد يو ما رو خبر نم يكرده بود دايخودت شوهر پ يمرده تو هم برا ليذل -

 :و گفت نييسرش رو انداخت پا نينازن

 .ستين ينه بابا هنوز كه خبر -

 !يبدجنس يليخ م؟يدون يما نم يدونه ول يم الديچرا م ستين ياگه خبر -

 .آرمان دهن لقه نيخب از بس ا: نينازن

 .يخوب نيراجع به دوست من درست حرف بزن پسر به ا! حواست باشه ها: الديم

 .دمهخو ياوه خوبه پسرخاله : نينازن
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 .ات ندهيو شوهر آ: سايمل

 :و گفت ديآه بلند كش هي بعد

 .ميبخت و فقط ما موند يهمه رفتن خونه ! روزگار يهـــ -

 :و گفت ديهم خند الديم

 .نترس واسه تو هم خودم سراغ دارم -

 :از دهنش در رفت و گفت هوي سايمل

 ؟يگ ينكنه زومبه رو م -

بعد رو به من و . كرد يهم با تعجب ما رو نگاه م الديم. دوباره دستش و گرفت جلو دهنش عيسر خودش هم. خنده ريز ميزد نيمن و نازن و

 :گفت

 ه؟يك گهيزومبه د -

 .گه يرو م اريمه -

 .با پروانه هم به هم زد. ستياون اهل ازدواج ن رينخ: الديم

 :رو نگاه كرد و گفت سايمل تيبعد با عصبان و

 ؟يذار يرا اصال اسم نمكه شما واسه پس. طور نيپس كه ا -

 .است عهيهمش شا نايا زهيچ! نه نه: سايمل

 است؟ عهيكه شا: الديم

 .اصال ديهان؟ اوا غذا رو آوردن ولش كن: سايمل

رفت خونشون و من هم  الديبعد از نهار هم م. ميمشغول غذا خوردن شد يمدت همگ هيبعد از  يكرد ول يرو نگاه م سايهمچنان با خشم مل الديم

 .كردم يم رياصال حواسم به درس نبود و رو ابرا س يول. م سركالسمرفت

خواستم بگم، تخته  يكالفه شده بودم و م گهيكالس د يآخرا. كرد يگشت عقب، من و نگاه م يبرم يه. داده بود به من ريهم باز گ ييصبا نيا

 .گفتم ولش كن ياون طرف كالسه ول

 :كه خودم صبرم تموم شد و گفتم نيبگه تا ا يزيچ كيمامانم رفتم خونه مدام منتظر بودم  يروز وقت اون

 مامان خانم اشراق زنگ نزد؟ -

من رو  ييممكنه بعد بگه دا. يشناس يبابات و كه م. من بهش قول ندادم يكه حد نداره ول انياون قدر اصرار كرد كه دوباره ب. چرا اتفاقا: مامان

 ؟يو قبول كردر بهيغر نياون وقت ا اديب گهيد يهفته  يگفت

 .كنم يم يمن بابا رو راض. بهشون قول بده -

 شد كه نظرت عوض شد؟ يپس حاال چ. نه يوا؟ تو كه بهشون گفت: مامان

 .هيپسر خوب يليخ دميكردم و د قيبعد تحق يخب راستش آره، ول -
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 .هخوب مخت رو زد. خوشم باشه. كه خودش باهات حرف زده هياون قدر پسر خوب گه،يبله د: مامان

 بشه؟ يبه مامانم بگم تا راض يحاال چ! يوا

تازه هم من . پسره هم خوبه. هستن يبد لينه خواهر شوهر دارم، نه فام دميخب من د ؟يخوا يمن و نم يمامان جون مگه شما خوشبخت -

 .شه يم دينوه ات هم سف دهيهم اون سف دم،يسف

 ؟يكش يخجالت نم: مامان

 ؟يواسه چ -

 ؟يزن يحرفا م نيمن از ا يجلو: مامان

 .رو گفتم قتينزدم، حق يحرف بد -

معلوم ! جنبه يب ياه اه دختره . يآبرومون و ببر ياريدر ن يباز عيفقط ضا. گم يخودم به بابات م! حاال جمع كن خودت رو! خب يليخ: مامان

 .قدر هوله نيبهش گفته كه ا يپسره چ ستين

اون چند  يتو. كردم فيچند روز رو براشون تعر نيا اناتيزنگ زدم و جر نيو نازن سايبه مل بيتو اتاقم و بعد به ترت دميپر يهم با خوشحال من

 .هول بود يليكه خ الدياون هم به اصرار م. يواشكيالبته  ميعقد جور كرده بود يرو برا طيشرا يخودمون همه  الديروز هم من و م

 :داد يهمش اس ام اس م. هم بدتر از من بود الديبود و م شتريبار استرسم ب نيمن ا. ديرس يدوباره پنج شنبه شد و روز خواستگار باالخره

 »!اينكن عميرو خدا دوباره ضا تو«

 :گفتم يمن م و

 »!نه«

 :و باز هم بابام گفت يو شال صورت يبا شلوار ل دميپوش يصورت كيتون هيدفعه  نيا

 .هستن بهيغر نايا. چادر سرت كن -

دسته  الديو م ييرايسالم كردن و خودشون رفتن به سمت پذ عيسر يليقبل خ يدفعه برعكس دفعه  نيدن اوارد ش يوقت. منم گوش كردم و

 .ييرايرفت تو پذ عيرو خودش داد دستم و اونم سر يصورت يكه پر بود از رز ها يگل

 :دفعه بابا سر صحبت رو باز كرد و گفت نيا

قبل  يخب دخترم دفعه  يطور پسرتون مقبول هستن ول نيو هم ديهست يخوش نام يده خانوا... الحمدا. كردم قيمدت تحق نيمن تو ا دينيبب -

كه  يا گهيازدواج كنه اما اگه خودش شخص د يا گهيهرچند من خودم دوست دارم اون با كس د. اون بگه يبود االن هم هر چ يجوابش منف

 .ميگ يكنه، ما نه نم انتخابمناسب باشه رو 

 :هم گفت الديم يبابا

 .كنه يمار آورده كه دخترتون رو راض يدفعه با خودش مهره  نيكه ا نيپسر ما مثل ا نيا يول ميمزاحم بش ميخواست ياال ما هم نمو -

 :مامانم گفت قهيبعد از چند دق و

 .دينخورد يزياون دفعه هم چ! تو رو خدا دييبفرما -
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 :بعد گفت و

 .اريرو ب ييستاره جان چا -

 :و گفت ديخند الديم مامان

 .ميبخور ييگرما چا نيتو ا ديحاال با اوردهين ييچرا عروس چا ياون دفعه گفت. از دست تو محمود -

 .ميريبكنه و ما بله رو از عروس خانم بگ يفرج كي ييچا نيا ديشا. اشكال نداره: الديم يبابا

نگاهش  يچشم ريكردم ز يقبل سع يبرعكس دفعه  د،يرس الدينوبت به م يرو جلوشون گرفتم و وقت ييقبل چا يدفعه راحت تر از دفعه  نيا

 :رو برداشت و گفت ييچا گهيكرد، با دست د يو پاك م شيشونيپ يدستش عرق رو كيكه با  يهم در حال الديم. كنم

 .ممنون يليخ -

 يتو اون گرما كت شلوار مشك مريبم ياله. نگاهش كردم يچشم ريو باز ز الديم يروبرو قايشد دق يبار م نيمن رفتم نشستم كنار مامانم كه ا و

 .يمشك ،يكروات زرشك كيبود با  دهيپوش

. گم نه يقبل م يمثل دفعه  يروز قبل بهم گفته بود كه هوا گرمه و بهتره كت و شلوار نپوشه ها اما من گفتم اگه كت و شلوار نپوش يكل چارهيب

 . يشده بودم، گناه داشت طفل مونياما حاال پش

صحبت هاتون رو  ديگن بر يكه م دميبه خودم اومدم و د هويفقط . گفتن يبزرگترها چ دميكردم نفهم ينگاهش م يشمچ ريمدت كه ز نيا تو

 :گفت يبه شوخ الديم يو باز هم بابا ديبكن

 .ها رونيب ياين يپسرم تا بله رو نگرفت -

 :گره كرواتش رو شل كرد و گفت كتش رو درآورد و عيدر اتاق رو بست، سر الديكه م نيبه محض ا. تو اتاق ميما رفت و

 تو اتاقت؟ يستاره دستمال دار -

 .ايآره، ب -

 :بعد از خشك كردن عرق هاش گفت. عرق كرده بود يكل الديم چارهيب

 .پنكه بذارن جلومون هي ميباشه روز عقد بگ ادتي -

 روز عقد؟ -

 .مراسم عقدواسه  ميگم فردا بر يمن م رون،يب مياالن كه رفت نيبب. گهيآره د: الديم

 ؟يزود نيشه به ا يمگه م الديم -

 .بابام نذاشت. اگه به من بود كه امروز عاقد رو آورده بودم. گهيآره د: الديم

 :گفتم دميخند يكه م يدر حال من

 .عمرا اگه بابام قبول كنه -

 .كنم يم يراض يكه من پدر زنم و چه جور ينيب يحاال م: الديم

 .ت من و كشتهاعتماد به نفس! اوه آقا رو -
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 لم؟يحاال عروس خانم باالخره وك: الديم

 .ريبزرگترا نخ يبا اجازه -

 .ارميسر خودم و خودت م ييبال كياتاق  نيتو هم ،يدفعه بله رو نگ نيستاره به جان خودم ا: الديم

 .الديم يتيترب يب يليخاك به سرم خ! يوا يا -

 :و گفت ديخند الديم

 .رم كشتن بودمنظو. منحرف يتيترب يخودت ب -

 از اون لحاظ؟! آهان -

 .ندارم يمن مشكل ،يهم بخوا گهيحاال اگر از لحاظات د: الديم

 .ديخند و

 !تيترب يب -

 نه؟ ايبه ما  نيد يحاال بله رو م: الديم

 ياديجاش هم ز نيمكه من تا ه نيهم ممكن بود برداشت بد بكنه، هم ا. شد يخواست لپاش و بوس كنم اما خب نم يدلم م. قدم رفتم جلو هي

به چشم هاش نگاه . اشكال نداشت يليخ ديو شا ميقرار بود با هم ازدواج كن گهيهرچند كه ما د. قولم بزنم ريخواستم ز يرفته بودم جلو و نم

 .كه چه قدر دوستش داشتم ياو. كردم

نتونست  گهيانگار اون هم د. كم بود يلياصلمون خخورد و ف ينفسش به صورتم م. كردم يحاال كامال نفساش رو حس م. تر رفتم كينزد دوباره

اول  يدفعه از همون لحظه  نيا. لبم يخونشون لبش رو گذاشت رو يبغلم كرد و درست مثل همون روز تو عيچون سر ره،يخودش رو بگ يجلو

 :گفت الديو م مياز هم جدا شد قهياز چند دق بعد. همش لذت بود

 لم؟يعروس خانم وك -

 :و آروم گفتم نيياو انداختم پ سرم

 .بله -

 :و به باباش گفت رونيفورا از اتاق رفت ب الديم

 بله رو گرفتم؟ يديبابا د -

 :رو برداشت به همه تعارف كرد و گفت زيم يرو ينيريش عيهم هول تر از اون سر باباش

 !مباركه -

البته بابام گفت به . ميعقد كن ميبام و جلب كرد كه فرداش برالتماس و خواهش نظر با يباالخره با كل الديم. دنيمامانش شروع كرد به كل كش و

 .هم قبول كرد الديهم بتونن تو عقد شركت كنن و م كيدرجه  يها ليكه فام ميسالن بزرگ عقد كن هي يكه تو يشرط

 :گفت الديم يبابا هوي اما

 .كنند ينباشه كه عقد نم شيتا جواب آزما -
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 :گفت و نييبا خنده سرش و اندخت پا الديم

 .حاضره -

 ؟يوا؟ چه جور: مامانم

 .رميگ يدونستم باالخره جواب بله رو م يآخه من خودم م. ميداد شيخودمون آزما ميرفت شيبا اجازتون ما چند روز پ: الديم

 :كرد و منم تو دلم گفتم يبه من نگاه م تيبا عصبان بابام

 .آبروت رفت! خاك بر سرت -

 .درآورد بشيامروز صبح جوابش رو داد و منم رفتم گرفتم و پاكت ها رو از تو ج نيهم يآشنا بود برا شگاهشيآزما: الديم

 :لبخند زد و گفت هي الديم يبابا

 .يگفت يخُب به ما هم م يقدر عجله داشت نيپسرم تو كه ا. عهيسر يليكه پسرم هم مثل خودم خ نيخب مثل ا -

 :من گفت يرو به بابا بعد

 .مياالن حداقل چهار تا زن داشت ميقدر سرعت عمل داشت نيپسر ا نياگه مثل ا ميما كه جوون بود ان؟يپارس يآقا دينيب يم -

 :بلند شد كه گفت الديمامان م يباز صدا و

 محمـــود؟ -

 .ميسرعت عمل ها ندار نيما كه از ا يگفتم اگر ول گهيجانم؟ نه د: الديم يبابا

با  الديداشت و م ياز دوستاش سالن عروس يكي يكردم بتونه اتاق عقد جور كنه اما بابا ينگران بودم چون فكر نم يليمن خ. دنيهمه خند و

دونه  كياعتماد كردم و گفتم خودش  الديعقد رو خودم انتخاب كنم اما من به م يمامانم اصرا داشت سفره . اتاق عقد رو جور كرد يباز يپارت

 .سال بعد باشه كي يم هزار سكه به همراه هزار شاخه گل رز باشه و قرار شد عروسا هيو در آخر هم قرار شد مهر ننيكنه تا بچ تخابرو ان

مهمونا رو دعوت كرد و من هم  يكي يكيتلفن و  يمامانم كه از همون شب پنج شنبه نشست پا. بود كه حد نداشت عيسر زيقدر همه چ اون

خونمون كه لباس  كينزد ديمركز خر هي ميبا بابام رفت نيهم يبرا. دنعقد خوب نبو يسفره  يپا يكدوم برا چيه يكردم ول يلباسام رو نگاه م

رنگ دكلته كه روش شنل  يريلباس ش هيو من  ميديبستن اما ما به موقع رس يساعت نه شب بود و مغازه ها داشتن م. داشت يدعروس و نامز

 .ديبابام هم برام خر چارهيب. اندازه بود يلباس اندازه بود كه  يجور كلميخدا رو شكر ه. دامنش فنر بود رو انتخاب كردم نييداشت و پا

اونم اول . خوام ابروهام و بردارم يم يول يخوام برم عروس يفقط گفتم م. خونه و نگفتم عروس هستم كينزد شگاهيصبح هم رفتم آرا فردا

 .بكش و خوشگلم كن بود هيقض يشده بودم ول مونيپش گهيكارش د يوسطا. كه چه قدر درد داشت يوا. كرد شميابروهام و برداشت و بعد آرا

دوست  يليهم كرده بود كه من خ يكمرنگ صورت شيآرا هي. بود ختهيموهام و صاف دورم ر هيموهام رو جمع كرده بود و بق يكوچولو باال كي

 يسرم و با صدا يشنلم رو انداختم رو و دميلباسم رو پوش عيسر. شگاهيبعد از اتمام كارم من اومدم خونه و مامانم و خواهرم رفتن آرا. داشتم

 .به خودم اومدم فونيآ

براق بود با كروات نقره  يبار كت و شلوارش مشك نيا. نشيداده بود به ماش هيتك شهيباز هم مثل هم الديم دميو د نييبا آسانسور رفتم پا عيسر

چون  د،يد ياون صورت من و نم. شد يواقعا نم گهيد يم ولقدر دوست داشتم بوسش كن نيا. زد يبرق م شهياز هم شتريصورتش هم ب! يوا. يا
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 .شدم نيفقط در رو باز كرد و من سوار ماش. بود شنل ريز

 يكل. خونه يتو ميبعد هم دستم رو گرفت و با هم رفت. هست يچ دميد يداد دستم كه اصال نم كيدسته گل كوچ هيبه سالن،  ميديرس يوقت

 .و عاقد شروع به خوندن كرد دنيمهمونا رس شتريب قهيند دقبرامون اسپند دود كردن و بعد از چ

 :گفت يگوشم م ريسر عقد مدام ز سايمل. بشه عيقدر سر نيا زيشد همه چ يباورم نم واقعا

 ؟يقدر عجله داشت نيهول؟ ا يبگذره دختره  تيروز از خواستگار هي يتحمل نكرد! خاك بر سرت -

گردنبند بهم داد و  كي يلفظ ريز الديخوندم و بعد مامان م كيكوچ يسوره  كيبار سوم بپرسن  يخواستن برا يوقت. گرفت يمن خنده ام م و

 :بود و گفتم نيينگاه كردم كه سرش پا الديكنم به م يازدواج م الديشد دارم با م يكه باورم نم يمن در حال

 .بزرگترها و پدر و مادرم بله يبا اجازه  -

كه انگار  ميشونيبوسه گذاشت رو پ هيآروم شنل رو از سرم برداشت و بالفاصله  يليخ الديتو گوشم و م ديچيو سوت و دست پ غيكل و ج يصدا و

 :گفتن يخوششون اومده بود، چون همه با هم م الشيفام

 .نداره دهيبار فا هي! دوباره دوباره -

 .شد يوم نمخواست لپش رو بوس كنم، اما ر يمنم دلم م! يوا. ديبار دستم رو بوس نيا الديم و

 يوقت. رهيبگ يتا عكس تك رونيكادوهاشون رو دادن و عكس باهامون گرفتن و باالخره عكاس از مهمونا خواست كه همه برن ب يكي يكي همه

 :و من گفتم ميو ما تنها شد رونيلحظه رفت ب كيجا گذاشته و  يزيچ هياومد  ادشيعكاس  رون،يهمه رفتن ب

 الد؟يم -

 جانم؟: الديم

 شه بوست كنم؟ يمن م... من... من زهيچ -

 .وونهيشه د يآره كه م: وگفت ديخند الديم

 :اومد داخل اتاق و گفت غيبا ج سايلپش كه همون لحظه مل يترس و لرز آروم لبم رو گذاشتم رو يمن با كل و

 .اونم زنده دم،يسال د جدهيه يباال يصحنه ! آخ جون -

 :گفت بعد

 .دختر زشته. كارا رو بكن نياز عقدت بگذره بعد ا قهيقبذار چند د! خاك بر سرت ستاره -

 :گفت الديبعد رو به م. من قرمز شدم و

 .سر عقد رو تكرار كن يجون من اون صحنه  -

 كدومش رو؟: الديم

 .سال زنده دوست دارم كه حد نداره جدهيه يباال يقدر صحنه  نيا. يديرو بوس شيشونيهمون كه پ: سايمل

 :گفت الديم و

 .ذاره يدوستت نم يوافقم ولمن م -
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 :گفتم سايمل به

 .زشته، خجالت بكش سايمل -

 اگه اون بوست كنه زشته؟ ياشكال نداره ول نميو من بب ياگه تو بوسش كن! آهان: سايمل

 !يبد يليخ -

 !دلم و نشكون. شم يمن دوست زنت م الديآقا م نيبب: سايمل

 قايكه باز هم دق ميشونيپ يسمت خودش و به چشم هام نگاه كرد و لبش رو گذاشت رو من و برگردوند د،يخند يكه م يهم در حال الديم و

هم  هيبود بق كيكه نزد ديدست زد و كل كش يبا خوشحال سايمل. آبرو برامون نموند گهياتاق و د ياومدن تو الديهمون لحظه مامان من و مامان م

 .اتاق وت زنيبر

و  كميدعوت كرد؟ اومد نزد يرو ك نيخودم گفتم، ا شيپ. اومد به سمتم يكه داشت م دمير بهار رو داز دو ميكه عكسامون رو گرفت نياز ا بعد

 :سالم كرد و گفت

و  يرو ندار اقتشيگفتم ل ،يدروغ گفت الديبه م دميفهم يراستش وقت يول شتياومدم پ يزودتر م ديستاره جون من با ديببخش. گم يم كيتبر -

زدم  يراستش زنگ م. يمارستانيب يو اون هم گفت، تو الديزنگ زدم به آقا م يبرام مهم نبود ول يليخ يكرد ريه داون روز هم ك. ازت بدم اومد

به هم نرسن اما  الديو م تايكه ب يكردم تو باعث شد يراستش من فكر م. نمتيبب گهيدوست نداشتم د يول دميپرس يو حالت رو م مارستانيب

 .داره يريتقد يهركس نميب يكنم، م يحاال كه فكرش و م

 .يبرام باش يبه بعد دوست خوب نيكه از ا نهيمهم ا. زمياشكال نداره عز -

 :هم با لبخند گفت اون

 !حتما -

 :گفت يدر اومد كه م سايمل يهمون لحظه باز صدا و

 !االي االي االي! االيدوماد عروس و ببوس  -

اما . مينداشت يكار چيكدوم جرات ه چيو ه شمونيهم اومده بودن پ الديم يو بابامن  يبابا گهيبار د نيكردن ا يم يهمه هم باهاش همراه و

 .دميرو د يو من بعد از مدت ها رنگ آرامش و خوشبخت ديگونه ام رو بوس يآروم رو الديباالخره اون قدر گفتن تا م

هنوز هم  يدختر اعدام شد ول كيش شده بود و قتل كه دوباره از ييها تيرو گرفتن و به خاطر شكا اشاريهفته بعد از عقدم خبردار شدم  دو

كه تقاص  نيمن با وجود ا. از اشتباهاتمون باشه شتريتقاص ب نيا ديشا يكه گاه ميپس بد يتقاص ديما با ،يهر اشتباه يره كه برا ينم ادمي

اتفاق اتفاقه و  ،يبه قول خانم نظر. فتهين يا هگيشخص د ياتفاق برا نيا ديشد اما شا ريكنم آخرش ختم به خ يرو پس دادم، اما فكر م ماشتباه

 .ختم نشه يوقت به خوب چياشتباهات ه يتقاص بعض ديشا. تا چه حد بد باشه ستيمعلوم ن

 انيپا
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