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 10هم  ییسال بزرگتر شده بودم اضطراب تنها 10...  رفتمیرا باال م مایهواپ يپله ها ییبار بود که تنها نیدوم

 رفتمیم.کرده  میمایساله بودم بابا سوار هواپ 13 شیسال پ 10... سال بزرگتر شده بود اما جنسش فرق داشت 

 ياز طرف سازمان ملل رفته بود برا...بود که بم بود  هما 3مامان ... دنبالم و مرا ببرد بم دیایکرمان که راننده ب

نشسته بودم  ، در ذهنم برنامه  مایهواپ يکنار پنجره  یکنار خانم روس چشم اب... به زلزله زده ها کمک

سرم گفت  يکلفت امد باال لیبیس ينشد که اقا قهیدق 2... صحبت کنم  یسیانگل شیبرا میتا برس ختمیریم

نداشت همان قدر  یناراحت.میجارفتم سر .حق داشت ! بله  دمینشستم  ، شماره ام را نگاه کردم د شیاشتباه جا

 ! او هم دوست داشت  نمیبنش یکه من دوست داشتم کنار خانم چشم اب

 دیاز طرف مامان با. رفتمی، کرمان هم نم نمیبنش میکارت پرواز سر جا ياز رو دیدانستم با یسالم بود م 23 حاال

از پنجره باند فرودگاه را نگاه .گذراندم  یحقوق بشر م يکردم و دوره  ی، قرارداد امضا م  سییسو رفتمیم

 لیبیس ياقا ایکنارم باشد  یمهم نبود خانم چشم اب میبرا.کند میماینبود که سوار هواپ گریبار بابا د نیا. کردمیم

فرودگاه دنبالم  ، پسر دوست مامان بود  ، او  دیایب نایقرار بود س.کنارم اشغال نشود یکلفت  ، دوست داشتم صندل

امده بم کمک  سییبود  ، از سو یعموم یپزشک يدانشجو شیسال پ 10بودم  ،  دهیبم د شیسال پ 10 را هم

و  افهیدکتر بود  ، خوش ق.نایبا لباس عروس کنارس.هم بافته بودم ایرو.بود عاشقش شده بودم سالم 13.یرسان

را هم  شیسال گذشته بود تخصص روانپزشک 10حاال .زد یبا شاهزاده سوار بر اسب مو نم.هم بود پیخوش ت

دانستم با  یشوم  ، م رگمنتظر نمانده من بز سییسال در سو 10 دانستمیسالم بود م 23 گریاما د.گرفته بود 

 . کرد یم فیمامان تعر ي، برا  زدیزنگ م سییاز سو. دهینرس ییدوست بوده و به جا يچند نفر

مطمئن بودم عطرش همان عطرجان فرانکو .وستیپ خیبه تار ینشدن صندل اشغال يایعطرش آمد ، رو يبو

 ایفرداد که با دن.دوست فرداد بود. داشتیرا بر م الكیتمام کاد شیبودم بو شیک یاست که وقت دیوح يفرره 

فضول درد گرفته .کنم  نگاهشسر بر نگرداندم .من هم بودم رفتندیهر جا م.بودم  يازدواج کرد من هم سرجهاز

فقط .به ژنو یاز دب یدب رفتیاول م.داشت تیترانز.امارات بود  ییماییهواپ.اعتنا جلوه کنم یب خواستمیبودم اما م

 یبود کاف مایگرمش که در هواپ يبو.کنار من نبود  ياگر در پرواز بعد یحت. میباش ریتا ژنو هم مس کردمیدعا م

 .بود

بود که اگر حالت تهوع  ختهیمورد عالقه ام پسته ر یمامان در جعبه اهن.بلند شده بود  مایساعت بود که هواپ مین

 یسر دوراه.در جعبه را باز کردم  يکاریاما از سر ب.گرفتم  یحالت تهوع نم مایدر هواپ چوقتیه.گرفتم بخورم

 یبا دستپاچگ ختهیجالت امکردم  ، چون خ یرا نم ارک نیبه خودم بود هرگز ا.نه  ایمانده بودم که تعارفش کنم 
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 یکنیرفتار م نطوریا یگفت خب وقت یم شهیهم ایدن.خوب بلد نبودم یلیدخترانه خ يها يو دلبر دادیاجازه نم

ندارد هم  لیاگر م یحت نکهیا دیبه ام.زدم جعبه را سمتش گرفتم  ایدل به در. ادیطرفت نم چکسیمعلمومه ه

 ... دستم را رد نکند

  دییبفرما-

 ) دو تا برداشت(ممنون -

 شیموها.سال را داشت  30. دیسف یمردانه راه راه اب رهنیبود با پ شیپا يسرمه ا نیج.دمیرا د شیاُمگا ساعت

 یخیس خیمو س.امد یاگر شهرزاد بود خوشش نم دیشا! من   يبرا.نیمردانه و دلنش يچهره ا.کوتاه بود و مرتب

 .يامروز پیدوست داشت و ت

 ؟  دیکن یتنها سفر م -

 ژنو رومیگذراندن دوره م يبله  ، برا-

 !   میپس همسفر-

 ! ؟   دیرو یچطور ؟ شما هم ژنو م-

 بله -

دوباره .کنم سوال کنم و حرف بزنم  یسع یلیخ دیگفت نبا یدخترانه ام م ي هیروح.اش کوتاه بود و مردانه بله

گفتم فقط آب پرتقال  یم یسیامد داشتم به انگل ییرایپذ يمهماندار که برا.دادم  هیتک یسرم را به صندل

لحظه کوتاه  کی. شهیم تیاذ ونمعدت دیاب پرتقال هم اس دیگفت االن شور خورد یکه به فارس خواهمیم

 .نگاهش کردم و از مهماندار آب خواستم 

 .ناراحت نشه مایقصد جسارت نداشتم  ، فقط گفتم معدتون تو هواپ-

 ممنون. ستیمسائل ن نیحواسم به ا یلیمن خ ، دیکه گفت دینه لطف کرد -

 !  کند  یفقط فکر کردم چقدر مردانه ، قاطع و کوتاه محبت م!  زد  لبخند

چمدانم را به بار داده .شوند  ، اصوال عجله نداشتم  ، او هم انگار نداشت ادهیکه نشست صبر کردم همه پ مایهواپ

اورده  ایتالیاز ا ایام را دنluis vuitton فیک.لپ تاپم را باال گذاشته بودم  فیو ک یدست فیفقط ک.بودم

 يانداختم که برا یکوله م فیک کیمگرنه  باشدمناسب  پمیت دیا یبه استقبالم م نایس یدوست داشتم وقت.بود

که  تید سالن ترانزوار.تشکر کردم و باز فقط لبخند زد .اورد  نییرا از ان باال پا میها فیک.سفر راحت تر باشد

روشن با  یصورت يزیبودم و شوم دهیپوش میتا قوزك پا یسانت 90 نیشلوار ج.ام را در آوردم ییعبا يشدم مانتو
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گذاشتم دور .افتاده بود  میشانه ها يدرشت از سرم رو يبود با گلها دیشالم هم سف.رنگ  نبه هما یکالج

بعد از .دادم  حیترج تیسالن ترانز يها یصندل يتن روفرودگاه را به نشسfreeshopاز  دیخر.گردنم بماند

شاپ  یدر کاف ار يتا پرواز بعد ماندهیساعت باق 1گرفتم  میتصم. دمیرژقرمز خر کیگشت زدن در فروشگاه 

سرم به لپ تاپم .دو نفره نشستم يزهایاز م یکی يرو.گرفتم  لیو قهوه ام را که تحو یبراون. نمیفرودگاه بنش

 ...سرم را دوباره به صفحه لپتاپ گرم کردم .دیکش رونیرا ب میرو به رو یصندل ییآقا دمیگرم بود که د

را سر و  میحقوق يآلمان  ، امده بودم به امالکم در تهران سر بزنم و کارها رمیمقصدتون کجاست  ، من م -

 .دیهست یرانیا دمیفهم دمیچهرتونونو د.سامان بدهم 

 چطور ؟ ! :  کردیمن صحبت م یرانیا افهیو چه راحت امده بود از ق شناختیمن را نم! بود ؟ یرانیادم ا نیا

 !  دمیم صیرا تشخ یرانیدختر ا کی يتو اروپا چهره  یهمه سال زندگ نیخب من بعد از ا -

دخترانه  ينسکافه ا يها تیجون ال یرنگ که از قبل از مسافرت مس ییخرما يام فکر کردم ، موها افهیبه ق(

اند  یشکل نیا  یرانیا يدخترها دی، خب شا  رهیت يقهوه ا يتوش در آورده بود  ، صورت گندم گون و چشمها

 ! ) گرید

به خودش اجازه دهد خلوت مرا  یبود که به راحت نیمهم ا.مهم نبود میبد برا ایهدفش چه بود  ، خوب  دانمینم

کارش  نینداشت ا تیاگر سوء ن یحت.اش صحبت کند یحقوق يبه هم بزند و در مورد امالکش و کارها

 !  بروم  خواهمیبه او فهماندم م میمستق ریلپ تاپم را بستم و غ.محترمانه نبود 

 .رمیبرم کارت پروازمو بگ دیبا اجازه من با -

 .کم کم بروم دیمنم با.خوشحال شدم  کنمیخواهش م -

 ...ادم قصد تنها گذاشتن من را نداشت  نیا.شد و کنارم راه آمد بلند

 خدانگهدار  121 تیبروم گ دیمن با -

. نمانده بود تیتا باز شدن گ يزیچ گرید.نشستم  یاز صندل یکی يرو. تیسمت گ دمیبخواهد جواب بدهد دو تا

 . یحرف چیه یب.کنارم نشست .عطرش آمد  يدوباره بو

 طشیبل میدیکه رس تیبه گ.خانمها مقدمند داندیمد که بهم بفهماند ما یشدم  ، بلند شد ،  قصدا پشتم راه م بلند

! شوکه شدم بودم  .شاپ تکرار نشود یکه اتفاق کاف دیهارو با هم بد نیا دیندار یاگه مشکل: را به سمتم گرفت

 ... بودم  دهیکم شن!  بامداد  ...بود داسمش بامدا. انداختم  طشیبه بل ی؟  نگاه کوتاه گفتیچه م
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شاپ آن مرد سراغم  یبود که در کاف دهید یعنی.پوست دادم او هم پشت سرم امد اهیس يحرف کارتها به اقا یب

 ! بودم ؟ دهیپس چرا من او را ند! امده بود 

 !  کردیبار بود که مردانه  ، کوتاه و قاطع محبت م نیدوم

 

 

گفتم  ، کنارپنجره  یممنون کوتاه.باال گذاشتنشان دست دراز نکنم  يرا گرفت که خودم برا میفهایک دوباره

 ... یحرف چیه یکنارم نشست ب.نشستم 

شده  شتریب نایس دنیبودم اضطراب د سییسو يمایحاال که سوار هواپ.کرد  یداشتم که مردانه سکوت م دوست

از دختر .رو شدن با او سخت بود  سال رو به 10اما بعد از .عاشق نبود م یسالگ 13مثل  گریدرست که د.بود 

 فیک يدارد و به جا تیالیها شیرا برداشته موها شیساله که ابروها 23 يساله شده بودم دختر 13 يبچه ا

 . ستیعاشق کوچولو ن گریدخترانه دارد و د یدست فیکوله ک

سرم . رمشیبه حرف بگ یرکینبود که با ز يدخترانه ام انقدر قو يها يزد  ، من هم دلبر یکه حرف نم بامداد

 یکه م ایفرداد و دن.او بمانم  يهفته را خانه  1 نی، مامان که اعتماد کرده بود ا  نایس.پر از افکار مختلف بود

سال در فرودگاه  10که بعد از  نایشد و باز س یم هازدواج اماد يکه برا نایم.خواستند خانه شان را عوض کنند 

 ... چنان ساکت بامداد هم . دیکش یانتظارم را م

 !   دیبخور يزیچ کی دیش داریب: شانه ام گذاشته بود   يرا رو دستش

گفتنش را  یانقدر مخمل... شو  داریب یگفت مخمل یبود م یکند ، بابا وقت دارمیب نطوریا ینداشتم کس عادت

کردم و  یم دارشیمن ب شهیفرداد هم که هم... زدم  یتکرارش به خواب م دنیشن يدوست داشتم خودم را برا

فدرا : گفت  یسر کار برود م خواستیمن مانده بودم و مامان  ، هر روز صبح که م.حاال رفته بود خانه خودش 

 ! ؟  من رفتما  يبا من صبحانه بخور یشیبلند نم! ...بلند شو  

از  شهیرا خوردم  ، هم فقط دسر و نوشابه ام.را باز کرده بود  میجلو زیم! دانست   یخب بامداد که اسمم را نم اما

پس .بامداد هم فقط دسرش را خورده بود .گرفتم  یم turkish Airطیبل دیبا.امد  یامارات بدم م يغذاها

 .بود هیشب مانیذائقه ها

 .در فرودگاه ژنو نشست مایهواپ. میگوش دادم تا برس ونیسلن د یها را در گوشم گذاشتم کم يهندزفر
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گفت .و پر ابهت  يجد.بود  ستادهیبردارم بامداد کنارم ا لیر يرا از رو سالن که منتظر بودم چمدانم در

 ؟  هیچمدونتون چه شکل:

 بنفش ساده -

 گفتم فدرا هستم ... دیببخش... خانم : گفت... است  یفرودگاه ژنو چه شکل نمیگرداندم بب یم سر

 چمدونتون  دییبفرما-

  دیلطف کرد یمرس -

مهر که در پاسپورتم خورد .کردم  یم یکنار بامداد راهروها را ط.بود  چیدر پ چیپ یلیفرودگاه ژنو خ.لبخند وباز

 ، خوشحال شدم   دیداشته باش یسفر خوب: برگشتم سمتش

 برسونمتون  تونمیدنبالتون ؟  م ادی یم یکس: بامداد

 .دنبالم  انیممنون م -

 پس خداحافظ  -

اما .بامداد زود تمام شود  نیدلنش يام با مردانه ها هانیکوچک و ناش يدوست نداشتم دخترانه ها( خداحافظ -

نرم و  یمثل بامداد واقع.دیاز خودش بگو يزیچ اینخواست در موردم بداند  چیه.انگار بامداد به همه مهربان بود

 )گذشت عیسر

 رانیکه ا شیسال پ 10.نیبود با شلوار ج دهیمردانه قرمز پوش راهنیپ.شده بود  دیسف یاش کم قهیشق يموها

 شیها رهیهمه ت. عادت ندارند رهیبه رنگ ت رانیاونجا مثل ا.بپوشم  یرنگ دیکه هستم با سییسو گفتیبود م

 .بود  ستادهیاش ا یشگیهم ییاعتنا یبا همان غرور و ب.بود دهیمن را ند.دیپوش یم رانیاورد ا یم

 .سخت بود میبرا یسنسال تفاوت  8صدا کردنش با  نایس دنشیسال ند 10بعد (( نایسالم دکتر س -

 فدرا جان  ؟  يچطور... سالم! به   -

هرگز  نایاما س.ندارم شیسال پ 8 يبه فدرا یشباهت چیه دانستمی، خودم هم م  دمید یتعجب را در چشمانش م(

 )شناختمشیسال دورادور م 10بعد از .اورد  یخودش نم يرا به رو يزیچ

به اتاقم ... خوابه بود  3...مرد جوان مجرد بزرگ بود  کی يبرا.مرز ژنو و فرانسه بود  کینزد آپارتمانش

 .بود  یکاف نیهم...خوشبختانه حمام در اتاق بود .ام کرد ییراهنما
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که ساختمان  یصندل دانیقرار بود مرا برساند م.کردیقهوه دم م نایامدم س رونیبودم  ، از اتاق که ب داریصبح ب 7

امد  یدنبالم نم یعنی... داد که چطور برگردم حیاتوبوس ها را توض ریشدن مس ادهیموقع پ.سازمان ملل بود

 .زد  یحرفش را م میمستق ریغ شهیهم...

کارت .با همه راجع به حقوق بشر صحبت کنم  نکهیخسته شده بودم از ا... تمام شد  4سازمان ملل ساعت  جلسه

 .بود که حواسم را جمع کنم کرده  دمیاما مامان تهد... و چه و چه يبعد يها يهمکار يبدهم برا

داده بود که خودم  ماتومیمامان از تهران اولت. دمیخر یم یخوراک یاول کم دی، با  یصندل دانیامدم م دوباره

 ونیلیچند م دیلطف کرده  ، اگرنه با یلیخونش خ يگفته بر نایکه س نیهم: بخرم و غذا درست کنم  یخوراک

 .کن شام درست کن  دیقشنگ خودت برو خر.يداد یپول هتل م

 .دانستم اگر سفارشاتش اجرا نشود حسابس از خجالتم در خواهد امد یم

 ایالزان عیسر. رفتیپذ يتعارف کردم که من شام درست کنم  ، در کمال ناباور. زدیساز م نایس دمیرس یوقت

 اچهیکنار در ایهمه .باز نبود يمغازه ا چیه گریشد  ، د یخاموش م 6شب بود  ، ژنو ساعت  9.درست کردم 

 ینگاه م نایبه دل س دی، که ان هم با  اچهیکالب برو که نبودم اما دوست داشتم بروم کنار در.در کالب  ایبودند 

 .کردم

باشم  مارستانیصبح اول وقت ب دیگرفت  ، فردا با مویبد حال داشتم انرژ یخودکش سیک کیفدرا جان امروز  -

 .اچهیکنار در میریفردا شب م شاالیا.کنم  تشیزیو

 .فردا ي، منم خسته ام باشه برا  هیچه حرف نی، ا  کنمیخواهش م -

 . شدیوقت نم گریرا آب زدم  ، دوش گرفتم چون صبح زود د ظرفها

که تنها ارزشش  يبشر... و حقوق بشر  يدوباره مکالمات تکرار.من و ژنو یشده بود نقطه تالق یصندل دانیم

 چیو نه ه شدیم ریس ينه گرسنه ا...  شدیآتش بس م ینه جنگ... سرانجام سازمان ملل بود یب يبحث ها نیهم

 ... دادیرخ م ایدن يجا چیه یاتفاق

که استراحت  یبود کم 6به خانه که رفتم ساعت ... قدم زدم  نایاطراف آپارتمان س یکم دمیبار زودتر رس نیا

 خوب بود ؟  ضتونیحال مر: بودم  دهیکه خر ییاوردم با شکالتها يقهوه  ا میکرد

 زده یهمسرش شده  ، دست به خودکش انتیمتوجه خ!  نه  یلیخ  -

 ! خودمو بکشم  یتصور کنم به خاطر کس تونمیانقدر دوستش داشته  ؟  من هرگز نم یعنی  -

 ها  یاهیس نیا دنیفهم يو تو سنت هنوز کمه برا...است فدرا جان  دهیچیپ ییزناشو یزندگ -
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رو دوست داشته باشم  یکیرو تجربه نکردم اما هرچقدر هم که  يجد یعاطف يکه تا حاال رابطه  دونمیم -

  رونیب رمیم شیسخته اما از زندگ نکهیبا ا... کرده باشه انتیمخصوصا که به من خ کشمیخودمو نم

 میتقس یکیسقف لحظاتتو با  کی ریز یوقت... یاظهار نظر کن یتونینم یراحت نیاست به هم دهیچیپ یلیخ -

 ..شیکنار بگذار یتونینم یراحت نیبه هم... یشیباهاش هم نفس م...  یکنیم

 ...نطورهیهم ا دیشا... دونمینم -

سقف هم نفس شده که  کی ریز یبا کس نایکردم مگر س یخورد و من فکر م یسکوت کرده بود قهوه م نایس

 .کند یصحبت م قیانقدر عم

  میخوری، شام هم همبرگر م  اچهیکنار در میکم کم حاضر شو بر گهیفدرا جان د -

رو  میسرخاب يها یکتون...رنگ  یشرت سرخاب یبا ت دمیرنگم را پوش يرا باز گذاشته بودم ، لگ سرمه ا میموها

 نایس... قدم بزنم  اچهیراحت کنار در خواستمیم...بپوش  یگفته بود کفش عروسک ایمهم نبود دن... دمیهم پوش

 ... داشت  یچه حس شیبرا یسرخاب یبا کتون یهم مهم نبود که قدم زدن کنار دختر جوان

 يعاشقانه ا چیکه ه کردمیام فکر م یسالگ 23به ..بود  اچهیسرم به سمت در میزدیقدم م اچهیکنار در یوقت

در خانه با  شییتنها...  نایبا س شیقدم زدنها... مسافرتش با بامداد ... بود  ایگردشش با فرداد و دن... نداشت 

 ... مامان 

  هیتو چه گوگول يکفشا نیا -

دوست نداشتم ... کفش راحت بپوشم میقدم بزن میخوایاخه گفتم م:افتاد  میسرخاب يها ینگاهم به کتون عیسر

من نسبت به  یبه رو اوردن بچگ ایاست  فیتعر یحرفش نوع نیا دانستمینم... دهم حیتوض نایس يخودم را برا

 ... او  یدانگمر

 

 

بود همبرگرش را هم  ياسمش فرانسو...  نجایامده بود ا نایاما س...داشتم همبرگر مک دونالد بخورم  دوست

 ... دوست نداشتم 

 مونده  فیانقدر ظر کلتیکه ه يخوریغذا م ينطوریهم -

 یاالن دو لپ يبود اوردهین نجایاگر تو مرا ا میبگو خواستمیم..( شمیاما چاق نم. ستمیهم کم غذا ن یلینه خ -

 ... )خوردم  یهمبرگر م
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 .امد یخوشم نم نایس الیخ یو ب یزورک يها میمستق ریغ نیا از

 ؟  شهیتموم م یکارگاه سازمان ملل ک  -

  میکرد ایما حقوق بشر رو اح یراحت نیبه هم... شهیو تموم م دنیمدرك مشارکتمون رو م... روز سومه ... فردا -

 ...  مینیفرانسه رو بب میبر میتونیم لمیه من تعطخب اخر هفته ک -

  دیش تیاذ خوامیدوست دارم اما نم یلیمن که خ -

  میریپس م ستین تینه اذ -

،  آلمان ، فرانسه و کجا و کجا  ي،  مالز ریاز الجزا... بحثها خسته شده بودم  نیواقعا از ا...روز سوم بود  امروز

 .وندندیپ یم خیجلسه تمام شود به تار یدانیکه م ییها یاز ان دو ست... کرده بودم  دایدوست پ

 یخوشحال هم بودم م. ردیگ ینم یبه خاطر من مرخص نایدانستم س یدو روز تا آخر هفته مانده بود ، م هنوز

حس ... ر داشته باشدنظ ریهر حرکتم را ز نایس نکهیبدون ا... کنم دیخواهد بگردم و خر یتوانستم هر طور دلم م

 ... کرد یم یسروانشنا لیرا تحل زیهمه چ...  نایس يدقتها نینداشتم از ا یخوب

 ...پخته بودم نیته چ شام

 ...  يدیزحمت کش..فدرا جان  یمرس  -

  کردمیم يباز میبا غذا... نکردم ينوش جان کار -

 ؟  يداریبر م یمدل نیتو ابروهات رو قصدا ا -

 ؟  یچه مدل -

 کیانگار ... : دیکش میدم ابرو يگذاشت و شصتش را رو میابرو يدستش را انتها.را از چشمم برداشت  نکمیع

 يکم تهشو کوتاه کرد

 يها لیگذاشته بود و تحل میابرو يراحت دستش را رو یلیخ... عادت نداشتم  نایس ییپروا یو ب یکینزد نیا به

 .دادیم لمیتحو یشناس ییبایز

  ادیکوتاه و نازك خوشم نم ياقا از ابرواتف...نه مدلشه  -

 و نسبتا نازك دارن  دهیکش يابروها یشرق ياخه دخترا -

بلند باشه  یلیپهن دوست دارم که نه خ يمن ابرو...  هییا قهیسل زیچ کیاماخب ... ستیخبرا ن نیا گهیاال ن د -

 نه کوتاه 

 شماره چشمت چنده ؟ : برداشت زیم يرا از رو نکمیع... باال انداخت  یرا استفهام شیابروها
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تمام مدت )جغد دانا نیع یبکن افتویق یبزن تویهنر نکینکنه اون ع..غر زده بودند که لنز بذار  یو مامان کل ایدن(

 نایبعد هم مگر من قصد دل بردن از س.داخل چشمم یاما امشب خسته شده بودم از آن جسم خارج..لنز داشتم 

 ؟ مهم باشد  میرا داشتم که برا

 ...عادت کرده نکیخب از اول چشمم به لنز و ع یول 1شماره چشمم   -

 شهیبهتر هم م یلیخ یعمل کن توینیفکر کنم ب... چهره ات خوبه  سیفدرا تو ب -

  ستیانقدر وضعش خراب ن ممینیب... ادیخوشم نم ینیمن از عمل ب -

  شهیبهتر م یلیدکتر خوب عمل کنه خ هیاگه  یباشه ول -

  کنمیحاال راجع بهش فکر م -

 کنم  تیهمراه تونمیدارم نم ضی؟ من مر هیفردا برنامه ات چ -

 قدم بزنم  اچهیو کنار در... کنم  دیخر کمیبرم  خوامیم: هم نداشتم  یهمراه انتظار

 پس خوش بگذره...خوبه  -

 ریپس شب بخ... یمرس -

 ریشب بخ -

 

امشب  نایس کردمیفکر نم...بودمش  دهیانگار سالها بود ند...ده بود مامان تنگ ش يدلم برا... بودم دهیکش دراز

مثل سکوت ... مردانه نبود شیجنس صحبتها...دوست هم نداشتم ... کند لیمرا تحل يدخترانه ها حیانقدر صر

ادمها ...ها بردار  يارزش گذار نیدست ازا دیگو یکنم م فیمامان تعر ياگر برا دانستمیم... نبود نیبامداد دلنش

تو فکر  یادما اون ینیبیم... شهیاخرش واسه خودت بد م ییکمال گرا نیا... کنند یکه طبق انتظار تو رفتار نم

من فقط مردانه ...اما من کمال گرا نبودم ... یشیم تیفقط خودت اذ.. شهی، توقعاتت بر اورده نم  ستنین یکنیم

 ... عطر مردانه اش را هم برده بود يکه رفته بود و بو...نوع بامداد  از...نایهم نه از نوع س اندوست داشتم 

 دهیکه خودم خر ییو کرن فلکسها ریبا ش.حتما رفته بود  نایس... صبح بود 9خوابم برده بود ساعت  یک دمینفهم

 میموها.مورد عالقه ام  یسرخاب يها یبا کتون دمیپوش دیشرت سف یرا با ت نمیشلوارك ج.بودم صبحانه خودم 

 .راحت بگردم کهام را انداخته بودم  يور کی فیک.سرم گوجه کرده بودم  يرا باال
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که از عطر و لباس گرفته تا  يچند طبقه ا دیمکان مورد عالقه ام بود ، مرکز خر نجایا.  manorفروشگاه  رفتم

مامان  ، فرداد و  ي، برا  دمیکفش خر و راهنیخودم شلوار و پ يبرا.داشت زیهمه چ یسییو شکالت سو ریپن

 ... را دوست نداشتم  ، سخت بود دنیخر یسوغات...  هم چند تکه لباس و شکالت ایدن

 يبا خال ها دیسف... گاو  ریظرف ش هیداشت شب یاهن يبودم که جعبه  دهیبسته شکالت خر دو

بگذارم  زمیخشک داخلش برشد گل  یظرفش که خال خواستمیداخلش اصال مهم بود م يشکالتها..یمشک

خوشحال ... خانه ام بزنم  خچالیبودم شکل گاو که بعد از ازدواج به  دهیدو تا مگنت هم خر... رمیتحر زیم يرو

قرارم  نیذره ب رینبود تا ز نایس نکهیاز ا دیشا...خانه ام خچالی يبه خاطر مگنت ها دیشا...یالک دیشا... بودم

دستم  یفیق یبست کیو همبرگر بخورم بعد هم  ینیزم بیبروم مک دونالد س توانستمیم نکهیاز ا دیشا...دهد

قبل از . ام را رصد کنم  یسالگ 23بخورم و  یقدم بزنم  ، بستن اچهیکنار در یبه سخت میدهایبا خر رمیبگ

کردم  یاحساس م... شام زرشک پلو درست کردم يبرا... را داخل چمدان مرتب کردم میدهایخر نایس دنیرس

 شبیاز د... دمیپوش یمشک شرتیزانو بود را با ت ریرنگم که تا ز یدوش گرفتم شلوارك توس...غذا گرفته ام يبو

 . ستیفعال ن ریهم غ یلیخ شیبودم مردانه ها دهیبود فهم دهیدست کش میروهااب يرو نایکه س

 ...کرد و رفت سراغ سازش یخشک و خال ياز شام تشکر بعد

 ...رفتارها را هم نداشتم نیاما خب انتظار ا...ها دورش کرده  یرانیدر اروپا از تعارفات ما ا یسالها زندگ دانستمیم

بعد از  2، به خودم که امدم   رمیو عکس بگ نمیرا بب یمیقد يسایگرفتم بروم کل میشدم تصم داریکه ب صبح

راه ...از خجالت معده ام که در امدم ... مغازه در ژنو معروف است  نیا يها یبودم کباب ترک دهیظهر بود  ، شن

کنار  يرو ادهیپ یراحت از هرجا با کم یتوانستیم. بود  یژنو بود که شهر کوچک یخوب...  اچهیافتادم به سمت در

اد را شهر کوچک کاش بامد نیچند روز در ا نیا کردمینشسته فکر م اچهیکنار در مکتین يرو...  یبرس اچهیدر

 دمیرس یو باز م...  زدیبا من قدم م اچهیکاش با سکوتش کنار در...کرد یم يکاش در موردم کنجکاو...دمید یم

 ...عاشقانه ام از یخال یسالگ 23به

 . سیی، مرز فرانسه و سو  یمرا ببرد شهر ان س نیبا ماش نایاند بود و قرار بود س کیو فردا

اش را حفظ کرده بود و معروف  یمیکه بافت قد يشهر...ر قشنگ باشدشهر انقد نیکردم ا یرا هم نم فکرش

فروختند  یمعطر دست ساز م يکه صابون ها يصابون ساز يتمام شهر پر بود از مغازه ها... بود به شهر صابون

قالب  کی يدانستم مامان بفهمد برا یم... هزار تومان 80 شدیفرانک بود که به پول ما م 20هر قالب صابون ...
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صابون  نیا...امدم ینم نجایهرگز ا گرید دیاما شا... شودیم یهزار تومان پول داده ام عصبان 80 يصابون فرانسو

 ... خودم ببرم يکه به خانه  دمیخریرا م

 هیبود و سا دهیچ ابانیسنگفرش خ يمغازه رو رونیرا ب شیها یو صندل زیکافه هم بود که م کیهر مغازه  کنار

مغازه ها و کافه ها  نیا دنید...مهم نبود  میبرا شیها لیها و تحل ینیب زی، ر نایس گرید... داده بود نییبانش را پا

 ... بود ایحس دن نیتر نیریقهوه ش يو بو

 قهیها هم عجب سل يفرانسو نیا! تخم مرغ باشد  چیساندو يمغازه برا نیا يجلو یشلوغ نهمهیشد ا ینم باورم

 یخاص يمزه  چهایساندو نیا دیتخم مرغ بزنم اما شا چیتهران که بودم محال بود لب به ساندو... داشتند يا

؟    میبخور چیساندو دیایم... :  دمکج کر یچیراهم به سمت ساندو...شکاندند یسر و دست م شیداشت که برا

 ... 

  میبخور يخوایاگه تو م -

 یلیخ... اوردیخودش ب يبه رو خواستیاصال نم نایدادم س چیسفارش دو تا ساندو یسیکانتر رفتم و انگل پشت

 شیانقدر اروپا رو یعنی... کند يخواست نقش مردها را باز ینم یحت یعنی... کرد  یبود و نگاه م ستادهیا کیش

تعارفات  نیا جانیدانستم ا یم... کنم سابتخم مرغ را من ح چیداد پول ساندو یگذاشته بود که اجازه م ریتاث

 ... کار اصال مردانه نبود  نیاما ا... ستیمرسوم ن

بان  هیسا ریز یچوب یصندل يرو خواستیدلم م... واقعا خسته بودم ... میو رو کرد ریرا ز یبعد از ظهر ان س تا

 ... بخورم  یقهوه و نان خرچنگ نمیبنش

بادام  کیش نایام را خواستم و س یگرفتن سفارش همان قهوه و نان خرچنگ يو پسر جوان برا مینشست یوقت

اگر بامداد بود ... دهد یسفارش م ینیبادام زم کیش يساله ا 31کدام مرد ... انتخابش هم مردانه نبود ... ینیزم

 ... داد  یدوبل سفارش م ياحتماال اسپرسو

 ؟  سانسیفوق ل يبرا یکن ياپال يخوایفدرا جان  ؟  نم هیچ ندهیا يبرنامه ات برا -

شاخه به اون  نیاما من چون از ا شنیفوق امده م يتمام دوستام دارن برا ينطوریهم...فعال که سر در گمم  -

مامان  کنمیفکر م یکنم اما وقت يفوق اپال يدوست دارم که برا... هم نگرفتم  سانسیهنوز ل دمیشاخه پر

 ... نه ایارزششو داره  کنمیتنهاست شک م

که من از تو سراغ دارم  يا هیاما با روح... فتهینم یو زود اتفاق ریسال د 2باالخره ...  یستیعقب ن یچیاز ه  -

ات  هیروح... یباش یموفق تر از مهندس یلیخ یتو روانشناس یتون یم... يکه رشتتو عوض کرد يکرد یکار خوب
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هم دانشگاه  سییاما سو...باشمت نشناختهدرست  دیکه البته شا... به نظر من  ستیجنگجو و محکم ن یلیخ

  يداره اگه بخوا یخوب يها

رشتمو عوض کردم  نکهیاز ا ستمین مونیخب پش):؟  سییادامه درسم برئم سو يمن برا خواستیم نایس یعنی( -

 يواسه مرد... که پدرش معتاده  يخونه واسه دختر ادیغم م یبا کل کینیمامان هر روز از کل نمیب یم یاما وقت

 توانشو ندارم کنمیمفکر ... که معتاد شده يساله ا 14و دختر  کنهیم انتیکه زنش بهش خ

 یشیموفق م نهیزم نیتو در ا کنمیو من فکر م دهیخدا توانشو هم م يذاریم يریمس يپا تو یوقت -

 یرنگ يها کیکه خودم توش کاپ ک هیقنادکافه  هیمن داشتن  یرنگ يایاما تنها رو... دیشا... دونمینم  -

 تو کافه ام  انیم دینا ام ایکه خسته ، ناراحت ، خوشحال و  ییدرست کنم واسه همه کسا

 کنه تیپشتت باشه و ازت حما شهیهم دیبا یکیانگار ... و قشنگ  یکن یفکر م یرنگ یلیخ -

 هینفر تک کیدوست دارم به .ستمیدخترونه رفتار نکنم اما محکم هم ن یلیخ دیشا دیخب اگه راستشو بخوا -

 کنم 

 ... ! جالبه -

فنجانم را  یراحت نیبه هم نایتصور کنم س توانستمیاصال نم...  دینوش يقهوه ام را برداشت و جرعه ا فنجان

 ... نبود نایس هیباما اصال ش... بود که دوست داشتم  ییاز آن مردانه ها...  دهیبرداشته و قهوه نوش

 ... هیخوش طعم يانتخاب تو بهتر بود قهوه   -

 بهترن شهیمن هم يانتخابها: زدم  زیآم طنتیش يلبخند  

 ! )خب معلوم است که انتخاب من بهتر است  یدهیسفارش م ینیبادام زم کیکه تو ش یاز وقت(

شب  نیامشب آخر...فردا بعد از ظهر پرواز داشتم  نایشام داشتم نه س ينه من اشتها میدیخسته به خانه رس شب

 .اقامتم در ژنو بود 

 .شدمیو اماده م بستمیاز صبح چمدان م دیبا فردا

* 

 ! که اصال فراموش کرده بودم  اورمیب نایس يپسته داده بود برا ییلویدو ک يبسته ا مامان

 ... کردند یسرزنشم م ییسر به هوا نیا يبرااگر بودند  ایمامان و دن... خواستم پسته ها را بدهم یآخر م روز

را  پشیز... گریطرف د لونیرا با نا دیجد يدهایبودم و خر دهیطرف چمدان چ کیشده ام را  دهیپوش يها لباس

 ..به زور بستم 
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 فراموش کرده بودم بدم بهتون...مامان دادن...شماست  يپسته برا نیا یراست نایدکتر س  -

 در هر صورت ممنون...خورم یمن پسته نم... فدرا جان الزم نبود يدیزحمت کش -

 توانستیخورد م یپسته نم دیالزم نبود بگو... بود ختهیاش اعصابم را پاك به هم ر ییاعتنا یو ب يخونسرد(

ما ا... خونسردش متنفر بودم ياز مردانه ها... زدیبکند و بعد از رفتنم پسته ها را دور بر یتشکر خشک و خال کی

 ! )گرفته بود  يروانم را به باز!  از خودش نه 

 

 

 هفته بهتون زحمت دادم نیکه ا دیاز لطفتون و ببخش یمرس  -

 خطر  یسفرت ب...فدرا جان  کنمیخواهش م -

 ممنون خداحافظ  -

 خدانگهدار -

 يهمه ... نبود  گریدبامداد هم ... هم تمام شده بود نایس... گشتم یفرودگاه ژنو را بازم چیدر پ چیپ يراهروها

 ...من کوتاه بود  یزندگ يمردانه ها

 ... رانیا ای یبروند دوب سییکه از سو ینبودند کسان ادیز... خلوت بود یلیبرگشت خ يمایهواپ

 لیو تحل نایس يادآوریبود با  يمساو يداریب.. بخوابم  دنیدادم تا رس حیترج... کنارم نبود  یبار کس نیا

 ... شیرفتارها

دست به دست هم داده بود که  زیانگار همه چ... پرواز بود نیبه تهران بالفاصله بعد از نشستن ا یدوب پرواز

را پوش  شیو موها کردیرا چک م ششیهم مدام آرا يخانم کنار... دیایبه چشم ن یلیبرگشتن بدون بامداد خ

 ...دادیم

 دانستمیاما م...بود اوردهیمن ن يبه رو... امد  یوشش نمخ نایفرداد که کال از س.آمده بودند دنبالم  ایو دن مامان

 بره خونه اون مردك یچ یعنی... رهیهتل بگ... میستیبه مامان گفته ندار که ن

 ...مامان شروع کرد ... را که بستم  نیدر ماش... ردیبگ دهیمسافرت را ناد نیداد ا یم حیترج

مامان  يالبته برا... گفتمیاتفاقات ژنو را م يمو به مو دیبا... ندیعقب بنش دادیم حی، ترج  دیترسیم ایدن یرانندگ از

 نایاما فقط س ایدن... گرفته بودم گرید يکشورها ندهیکه با نما ییها نکیفقط جلسات سازمان ملل مهم بود و ل

 ... مهم بود  شیبرا
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ام را در  یپنجره خستگکنار  وسفمیام و گلدان حسن  یبه لحاف گل گل دنیفکر دست کش یبودم اما حت خسته

 ...کرد یم

مو به مو شرح ما وقع را  خواهدیدانستم فردا که مامان سر کار برود م یم..در حضور مامان ساکت بود ایدن

 ...بشنود

 ؟   يچطور بود  ؟  راحت بود نایس: مامان

 حساب کنم  ؟  چویگذاشت من پول ساندو شهیاما مامان باورت م...  بد نبود  -

 لطف کرد دعوتت کرد خونش دستشم درد نکنه  نکهیهم... مدلشه... گهیحاال گذشت د -

 .. میما شام دور هم باش يخونه  ادیجان پس به فرداد بگو ب ایدن

 جون  یچشم مام: ایدن

 ...  اوردیدوام ن قهیاز چند دق شتریدر اتاقم ب ییتنها يایرو

** 

که  يمارك دار يو لباسها یسییسو يچاقو یوقت یحت... ده ام هفته من مسافرت نبو نیا کردیتظاهر م فرداد

را دوست  شیها یسوغات دانستمیم. را تمام کرد هیقض یتشکر خال کیبا  دیاورده بودم را د ایخودش و دن يبرا

 ... سخت بود شیبرا نجایکند اما ا یم یبه خانه خودشان که برسد همه را خوب وارس...دارد 

 .دیکه رفتند مامان هم خواب ایو دن فرداد

بزرگ شده  وسفمیحسن ..بود  ریتحر زیم يمانده رو يام با قهوه  یماگ گل گل... ام خاك گرفته بود  کتابخانه

 ... هفته کیبه اندازه ... بود

 ... دست بزند لمیبه وسا یدوست ندارم کس دانستیم... بود خوشحال بودم دهیمامان به اتاقم نرس نکهیا از

 کردم  یدوشنبه بود کالس هم نداشتم خودم مرتبشان م فردا

** 

 

 

 الو  -

 ؟   يسالم خواب بود -

 ؟ فرداد رفته سر کار ؟  يچطور..شده بودم  داریب گهینه د -
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 ؟  یکنیکار م یتو چ...ساعته  میاره ن -

 ...کنم  زیاتاقمو تم کمی خوامیم یچیه -

 زنم یباشه پس حاال به کارات برس بازم زنگ م -

 نجایا ایب یحال داشت  -

 ...برده نویفرداد ماش... شهیم یچ نمیحاال بب -

 باشه پس فعال خدافظ -

... دیپرس یخودش نم...کنم  فیتعر نایاز س شیمنتظر است برا دانستمیم...بود نطوریهم ایمکالماتم با دن(خدافظ -

 یمخصوصا از وقت..که ذوقش را داشته باشمسال شاهزاده ام نبود  10بعد از  نایس... مودش نبودم يمن هم رو

کردیمن اظهار نظر م ینیداد و راجع به ابروو ب یسفارش م کیش( 

  يصرف صبحانه اجبار ينکرده بود برا دارمیخوشبختانه امروز مالحظه کرده بود ب...رفته بود  مامان

ها را در  فیکردم و کث زانیا آور دیجد يلباسها... اول رفتم سراغ چمدان ... تست کردم با کره و عسل  نان

 ... انداختم  نیماش

 ... بود که تمام شد  2 ساعت

 ... فردا دوباره دانشگاه بود و کالس و کار از

** 

 امروز ؟   يکرد کاریچ: مامان

 شما چه خبر ؟ ...کردم زییاتاقمو تم... یچیه -

تو ... بهش گفت دیده بار با زویهر چ...هم که عرضه نداره  یسلطان...  میبازارچه ا يکارها ریاز صبح درگ: مامان

 کمک  ؟  دیایمگه قرار نبود با دوستات ب

 گنیم یچ نمیهفته که نبودم مامان  ، فردا برم دانشگاه بب نیا  -

خانم راشد با اونهمه پرسنل همه کارهاشو ...کمک حال من باش  کمیکه من االن سرم شلوغه  یدونیم: مامان

 دهینجام مدخترش ا

 ! کنم  ریمجبور به کار خ تونمیدوستامو که نم... گهید امیخب مامان گفتم م -

 ...بابا يا: مامان
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مردم به  يبچه ها...  یستیگفت هدفمند ن یم...  شودیمامان شروع م يدنهایاه کش نمیانجا بنش شتریب دانستمیم

 یدانیفراهم شده قدر نم تیتو چون راحت برا.. دودندیم تهایموقع نیخاطر ا

و  هایباز يهنر نیاز سال دوم دانشگاه سازش را کوك کرده بود که از ا...  ستیچ يهدفمند دانستمینم گرید

 یگرفت ادیزبان ...که بفرستمت سازمان ملل  يکردیانتخاب م یروانشناس دیبا... دیا یدر نم يا ندهیکافه رفتنها ا

  ياله هم چاپ نکردمق کی... یکنیجا استفاده نم چیکه ه

 یخداحافظ ياز دانشکده هنرو معمار... داده بودم  یسال سوم دانشگاه کنکور انسان...چه بود يهدفمند واقعا

که از همان ... دوسال از خودم کوچکتر  دیجد يها يکنار ورود... یروانشناس يشده بودم دانشجو... کرده بودم 

 يبرا کردندیو فکر م... کردند یپسرها را رصد م اطیدر ح... زدند  یهگل و مازلو م اتیروز اول دم از نظر

 فردا چه بپوشند يکالسها

 ..شد یشمرده نم نیاما از نظر مامان ا... دادم  یموسسه زبان درس م در

 کردمیم يریگیپ دیموسسه را هم با يبچه ها يمددکار يکارها

مامان بود ... د مرجع امتحان استاد وهنوز هدفمند نبودمشده بو قمیدو بار تحق... بودم 5هنوز ترم  یسالگ 23 در

 ...خواست  یبدم را نم...  گرید

 ... 

 يخانواده  کیتک فرزند  نایآدر...و سارا بودند  نایدوستانم در دانشگاه آدر... دانشگاه را دوست نداشتم  یلیخ

از سر به  یشاک شهیدانشگاه بود و همپدرش استاد ... یخانواده فرهنگ کیبود و سارا دختر  یدوست داشتن یارمن

از احسان  کردیفکر م...دوست شده بود  يبازار یاجح کیسارا با پسر ...گفت  یناحق هم نم... سارا يها ییهوا

دوست نداشتم قضاوتش کنم ... رفت یکه با احسان م ییدهایان هم به خاطر گردش ها و خر...بهتر وجود ندارد

... کرد  یرا پر م شییاحسان تنها دیشا...بود ادیاش با پدر و مادرش ز یخواهرش ازدواج کرده بود تفاوت سن..

 میبرو يداد کافه ا یاجازه م میکه با هم بود یفقط گاه نیخاله ژاکل...رفت و امد آزاد نبود  يابر یلیخ نایآدر

 ... راحت شود نیخاله ژاکل الیرساندم خانه تا خ یرا م نایادر دیبا انهم من مینیبب يوتئاتر

 مییبود که دخترانه دوستم داشت  ، دلسوزانه راهنما قیو سارا استاد صد نایاتصالم با دانشگاه به جز آدر ي نقطه

 ... را داشت میکرد و استادانه هوا یم
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برداشته بودند  یبچه ها که از همان ترم اول حس روانشناس يمکش مرگ ما يها پیساتن و ت يمانتوها از

حاال هم که تمام  ياما اندازه ..نبود  يهنر یلیخ پمیهمان موقع هم که دانشکده هنر بودم هم ت... خسته بودم

 ... نبود يجد دمیپوشیساده م يو مانتوها رهیت يمدت شلوار کتان ها

ها را از  یبعض... شدند  یتا م 20که حاال  یرنگ يدستبندها... ودندب میدانشکده هنر دستبندها يبازمانده  تنها

را از جمعه بازار  شیرا خودم درست کرده بودم وچندتا یکه رفته بودم اورده بودم  ، بعض یمختلف يکشورها

 ... انها جدا کند زهم نتوانسته بود مرا ا یدانشکده روانشناس یحت... بودم دهیخر

پارك  نتویکه ماش یمسافت نیگفت ا یم نایآدر... کردم یپشت دانشگاه پارك م يکوچه  شهیرا هم مبویج

 ؟  ياریم نیماش هیچه کار...هیکیبا مسافت دانشگاه تا خونتون  یکنیم

 ...شوند و پارك کردنم را رصد کنند متنفر بودم فیدانشگاه رد يپسرها نکهیا از

 من کو ؟  یسوغات... به سالم : نایادر

 ریتحول بگ... یبابا خارج...سالم :سارا

 دیدلتونو صابون نزن خودیب...  ستیدر کار ن يا یسوغات...   دیبرسم بعد شروع کن دیبذار...سالم  -

 ...ياورد یبگو چ گهید... يشکالتو که مطمئنم اورد... یگیتو راست م...باشه :نایادر

اورده بودم  یشکالت فندق کیو  یصورت شرتیت کی نایادر يبرا... بود  دهیفا یسر و کله زدن ب... دمیخند

 ... با شکالت تلخ شرتیسارا هم قرمز همان ت يبرا...

  میکاریب 10:30تا ...  ومدهین قیاستاد صد: نایادر

 ریبگ لیتحو يریقربون صدقه اش م نهمهیفدرا خانوم ا ایب:سارا

 ادیم ذارهیوقت م کشهیدانشجو زحمت م گهینم... کرده  یواقعا کار زشت یدوسش دارم ول یلیخ نکهیبا ا  -

 ... دانشگاه

 ومدهیاره سروش هم انگار با استاد هماهنگه ن: نایادر

... را داشتند شیهوا یلیدانشکده بود که استادها به واسطه پدرش خ یاسیاز استادان علوم س یکیپسر  سروش

 هم شده بود عاشق دلخسته نایادر

 ؟  ادیاون کله قرمز خوشت م هیاز چ نایاخه ادر:سارا

 سروش بوره... کله قرمز اون احسانه : نایادر

 بود یپسر کوچک بود اما پسر خوب کی يجثه اش هم برا... بود سروش بور بود  نایهم با ادر حق
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 ...شه  10:30تا  میبخور يزیچ هی میبر... دیش الیخیحاال ب -

 ... معروف بود  شیوهاکاکائ ریدانشگاه که ش کینزد یفروش وهیابم میرفت

 ... دیایاست مامانم گفته ب هیریبازارچه خ گهید يبچه ها هفته  -

 احسانم  شیپ میمستق رونیب امیاز خونه ب یدونیمن که م:سارا

 ایخب حاال با احسان ب  -

 دوستت نابابه نیکه مامانت بگه ا...  اااا :سارا

 !  یتو با احسان دوست دونهیمامان من نم نکهینه ا -

 گهید دیشماست که تابلو کرد ریتقص:سارا

 يریجون اجازمو بگ نیاز ژاکل دیمنم که خودت با:نایادر

 ...  دیا هیپس شما پا... جون با من  نیژاکل -

 

 ... دمیبود که رس 4 ساعت

 ؟  یکنیم کاریچ... مامان سالم  -

  کنمیسالم دارم شام درست م: مامان

 ؟  يبپز يخوایگ مگه مسن 4ساعت تازه : آشپزخانه رفتم

 بپزه خوب دیگوشتش با کنمیدرست م گوینه ژ:مامان

سارا هم ...راحت شه نایاز ادر الشیزنگ بزن خ نیفقط به خاله ژاکل...بازارچه  يبرا انیبچه ها گفتن م یراست -

 ادیبا احسان م

 ادیب خوادیم ی، با هرک ادیباشه ب: مامان

 نه  ای یشیم یشما از ما راض نمیبب -

روناك ...حساسه  یلیخ هیریبازار خ يما بذاره برا اریخونه اشو در اخت اطیح خوادیکه م یخانم نیا نیبب: مامان

ادم شسته رفته بره  هی دیروناك زنگ زد گفت با... تا از بچه ها رو هم قبول کرده 4کفالت ...کرده شیمعرف

 ...یتا چه ساعت یاز چه ساعت وبگه چند روز قراره تو خونش برنامه باشه ... باهاش صحبت کنه 

 هم خوش سر و زبون.. پهیهم خوشت...بره ایخب بگو دن: زدم جمیبه هو يگاز -
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بره  یسلطان...بره  ایبگو دن یبرو ه گمیبهت م هیزادیادم يجا یهر چ... بره ایمن خودم دختر دارم بگم دن: مامان

 بره یفالن.. 

 برم ؟  دیبا یک... بابا مامان دوباره دعوا راه ننداز ... اه  -

 4شنبه ساعت 5: مامان

بار  100کردند انتظار داشتند  یهزار تومان که کمک م 40... دماغ باال را نداشتم  يا رهیخ نیا يحوصله  اصال

 ... نجات داده اند ینگرا از فقر و گرس ایهزار تومان دن 40با  کردندیفکر م... يخم و راست شو شانیجلو

 

سر  هی ادیخودش هم ب دیگفت شا... زنگ زد به مامانم ایخاله رو شبید... پرس تدیاَسوش يسالم خبرگذار: نایادر

 بزنه

 با من نیگفتم که خاله ژاکل -

 سر کالس دیجا گرفت:سارا

 میگذاشتم  ، بر فمویاره من ک -

نظر  ریهم سروش را ز نایادر...  کردیم يسپر شیایدر رو ای دادیبه احسان اس ام اس م ایکه سر کالس  سارا

 .کار بود نیاز عاشقانه جزوه برداشتن بهتر یخال يساله  23 کی يبرا... داشتمیمن هم جزوه بر م...  داشت 

 میکاج با هم بر دونیتا م ایب يخوایموسسه م رمیمن م نایادر -

 ؟  نمیمستر مسعودو بب امیب شهینم!  رم که که من انقدر دوستت دا ستین خودیفدرا ب نیبب:نایادر

 دلت مستر مسعود نخواد گهیبرو که د ازدهیبرو با خط ! ؟ گهیمستر مسعود د -

مهاجرت کنه ...  رهیبگ ادیخوشحال که اومده زبان  يساله  27پسر  هی...آموزشگاه بود  ياز بچه ها مسعود

کالس را  يتولدش و چه و چه بچه ها يبه بهانه  شیاز ترم پ... حاال با کدوم تخصص و هنر خدا عالمه...

کرده بود کافه شمرون که  تماندعو... مجبور شدم دعوتش را قبول کنم کباریمن هم ... رونیب کردیدعوت م

 ... جاها را بلد و دست دلباز هم هست نجوریثابت کند ا

 ...دوست داشتند یرستانیدب يکه دخترها ییپسرانه ها... مردانه باشد پسرانه بود نکهیاز ا شتریب شیارهاک

 ... از نوع بامداد...  نایان هم نه از نوع س... مردانه دوست داشتم  من

 شیسمدت وقت بذار بشنا هیحداقل  ستین يبد يمسعود که بچه  نیا یفدرا جا از شوخ یول...دمت گرم :نایادر

 ... از دور قضاوت نکن..خوشت اومد  دیشا
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 ... حرکاتش... طرز نشستنش پشت فرمون...از مدل موهاش...  ادیمن اصن از مدلش خوشم نم نایبابا ادر -

 ... تجربه است  هیسن  نیاما باالخره تو ا... ستیتو ن هیشب دونمیخب م:نایادر

تلف  یوقت و احساسمو الک خوامینداشته باشه اما نم یکه دنبالشم وجود خارج یاون دیشا دونمیخودمم م نایادر -

 ...کنم

 میکه رسوند یمرس...مواظب خودت باش خانوم معلم ... باشه حاال:نایادر

 سالم برسون  نیبه خاله ژاکل... خدافظ یدلم زیعز -

 

 

 یبچه ها همه از مسافرت م... ياسرمه  نیبود و شلوار ج دهیپوش یمشک شرتی،  ت دمیدر راهرو د مسعودرا

 ...  و خوش گذشته و  دیکجا بود چریکه ت...  دندیپرس

 ... زدمیلخند م شانیها یسکوت به شوخ در

 دوست ندارن بگن کجا بودن دیشا دیند ریبابا خب گ:مسعود

 ... بود شیهم از بچگانه ها نهایا...دوست نداشتم دل به دلش بدهم ... کندیپرخاش م یدارد انفعال دانستمیم

که نبودم  يهفته ا کی يجمع شده بودند که وقت کالس فوق العاده برا زمیکه تمام شد بچه ها دور م کالس

 ...میکن نییرا تع

 یاگه شما هم مشکل...جمعه هم تنها روز استراحت منه ...تونمیهفته پنج شنبه کار دارم نم نیخب بچه ها ا -

 ... ندهیپنج شنبه ا يکالس باشه برا دیندار

 روشن شد به من اس ام اس بده  فینگار من رفتم تکل: مسعود ...  زدندیبا هم حرف م همه

 ... پرسمیم چریاز ت دمیحاال بعدا از اس ام اس م...امیب ییجا هیبا تو تا  خواستمیخب منم م:  نگار

 ... يبا چریت

  يبا -

 گفتیم... خواند  یمثال م یعنی...  خواندیدوباره م... شده بود  یرتبه اش نجوم...سال قبل کنکور داده بود  نگار

 یآباد کتول هم قبول نم یمسعود شده بود که دانشگاه آزاد عل ریاما انقدر درگ... جا  چیه ای فیشر عیصنا ای

چرا  نکهیاز تمرکز نداشتنش و ا... ش به مسعود ا قهاز عال... صحبت کرده بود میبعد کالس برا يچندبار...شد

 ... جذبش کرده بود يزیمسعود و لکسوزش چ پیاز ت شیشک دارم ب... دهد یمسعود به عالقه اش پاسخ نم
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که امده بودند دور  کاریب يو دختر پسرها کیتراف... بود میشب عذاب ال 7کاج ان هم ساعت  دانیاز م برگشتن

 .. کردیام م وانهیدور د

 

 ... مامان سالم ... :دمیبود که رس 8:15

 ... یخسته نباش... سالم :مامان

 ... له لهم... میکن شام بخور دارمیب خوابمیساعت م 1مامان من ... مچکر هستم : دمیلپش را بوس -

 ...باشه:مامان

 ...و استراحت یراحت و لحاف گل گل لباس

 فدرا... دمیچ زویم... برهیشب خوابت نم شهیم 10فدرا پاشو ساعت داره ... فدرا : مامان

 اومدم...اومدم مامان  -

 جنگ شده بود ...برداشتم  یرو از پاتخت میگوش

 کنم یکپ اریرو ب ندهیاستاد پو یمرض یفدرا فردا جزوه روانشناس:سارا

 نه نگو...جون کار کردما نیرو مخ ژاکل یگرامافون  ؟  کل میبر يایفردا م گمیفدرا م:نایادر

 شد ؟  یکالس فوق العاده ک... اس ام اس دادم دیببخش...سالم  چریت: رنگا

 .نباشم  دیشا گهید يمن هفته ... شد خانم البرز  یکالس ک... سالم :مسعود

 دخترم ؟  يفدرا جان مرد:سارا

 ...  گانهیو  ایدن يکالها سیم

 ..یراه انداخت ییمامان عجب بو -

 ... کنمیاحساس نم یی؟ خودم که بو یگیم يجد:مامان

 ساالد درست کنم ؟ ... یچون خودت پخت -

  کنهیم خی زهیزود پس غذا رو م: مامان

و پارك  میپاستا بخور میبر میخوایم...گرامافون  رمیم نای،  مامان من فردا با ادر کردمیرا پوست م ارهایخ -

  میدانشجو دور بزن

 میدنبالم از اونجا با هم برگرد ایسر بزنم ب نیمن رفتم به ژاکل دیباشه شا:مامان
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هم در  یدانست اگر کس یم... نکرده بود تمیترب نطوریا...  دادینم ریمن گ يرفتن ها رونیبه ب چوقتیه مامان

 .شود ینفر او خبردار م نیباشد اول میزندگ

 ...  وسفمیکنار حسن ... ماگ گلدارم پر قهوه کردم  دیاز شام مامان که خواب بعد

 ... را برداشتم یگوش

 خواب بودم يزنگ زد دیببخش... ؟  یخوب.. ایسالم دن -

  يکالس دار دونستمیاره م...سالم : ایدن

 چه خبر فرداد خوبه ؟  -

 دیایگفت تا جنسا کامله ب...شو گذاشته ...تازه برگشته  الیزنگ زدم بگم سه... نهیبیم الیداره سر...خوبه :ایدن

 ؟  میجمعه بر...داره  تیمامان بهم مامور 4ار دارم ، پنجشنبه هم ساعت قر نایخب فردا که با ادر -

 پس فعال ..باشه : ایدن

 خدافظ...به فرداد سالم برسون  -

  ریاز احسان جانت جزوه بگ...  بله مردم :سارا نوشتم  يبرا

 بهش سر بزنه  ادیبگو مامانم فردا م نیبه خاله ژاکل... دیام شد هیپا... نایادر -

  یکالس جبران يبرا میبمون شتریب کمیشنبه و سه شنبه  1نگار جان قرار شد  -

 . میبمون شتریو سه شنبه ب کشنبهیقرارشد ...  ينظر يسالم آقا -

 ... جواب نده گرید یعنی...ته جمله ام نقطه گذاشتم  قصدا

فکرش را  دیاصال چرا با...من بود ؟  یزندگ يکجا نایس... فکر کنم  نایامده بودم وقت نشده بود به س یوقت از

 ام بود ؟  یعاطف يجد تیتنها شخص یسالگ 23چون در ... ؟  کردمیم

 مین يگفته بود عالقه  میمستق ریدانشگاه بود که غ یاسیعلوم س ياز بچه ها نیرحسیام... بچه بود مسعود

 يها ینیخسته بودم از کافه نش... اش را هم نداشتم یاسیس يو ارمانها نیرحسیحوصله ام... به دارد يبند

 ...  ایو پرولتار يو بحث بر سر بورژواز گارشیس يبا بو ياجبار

 ياز نظر او من هم دختر... نبود یفیهم تعر شانیوضع اقتصاد... بود که ممنوع الکار شده بود سندهینو پدرش

همه  نیبا ا دانمینم... رفت یم یو مسافرت خارج داشت فونیداشت  ، آ نیماش یسالگ 23بورژوا بودم که در 

که دوستش  یان کس... بود بیعج نم یسالگ 23در  زیهمه چ... کرده بود دایبه من پ يتفاوت چه عالقه ا

 ... که دوستم داشتند را دوست نداشتم  یو معدود کسان... داشتم نبود 
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 شکلک  کیبا ...که یدونیم...دمیتا احسان نم 100تورو به  يتار مو هیمن ... ارینکن ب تیفدرا اذ:امیپ دوباره

 ریباشه خر شدم ، شب بخ -

 

 *** 

 

 

 ...  میدیخندیبلند م... میکردیپارك دانشجو را گز م نایموقع با ادر نیا روزید

 یفرق یلیخ اورانیبا کاخ ن هیخانه شان در زعفران... را داشتم  نیاز صبح استرس مواجه شدن با خانوم آر امروز

 ... نداشت

 میپا ی، کفش عروسک  میتا قوزك پا نیبودم با شلوار ج دهیراه راهم را پوش زیشوم... دستم عرق کرده بود کف

 ... شالم هم شل انداخته بودم... بودم دهیگزاف خر یمتیبه ق ایدوست دن اشایرا از مزون  میبود  ، مانتو

شدم فکر  یاز کنار استخرکه رد م...  برسم یکردم تا به ساختمان اصل یم يرو ادهیپ دیبا قهیکه باز شد ده دق در

 تواند باشد یم ییوالیچه ه نیخانوم آر کردمیم

شده  دهیچ یگل گل يبا بالشتک ها دیسف يها یوصنل زیرا که باال رفتم در تراس م یساختمان اصل يها پله

 دوستشان داشتم... من بود هیشب شانیها یگل گل... بود

 ... قرار بود...فدرا هستم ...  نیم خانوم آرسال -

 ...کنه زونیاو وریمانتوت رو بده ز...  يخوش اومد یلیخ... منتظرت بودم  زمیسالم عز:را قطع کرد حرفم

 بافته بودم يور کیکه  دمیکش میبه موها یدست... را دادم میشال و مانتو... ممنون  -

 ؟  مینیتو تراس بش يدوست دار ای یراحت ییرایتو پذ زمیعز -

 ...هم هوا خوبه رونیب... دیدونیهرجور صالح م -

 مینیتو تراس بش میپس بر -

 ! بود ؟   والیه نیشده همان خانوم آر نگیبراش يپوش با موها کیخانوم ش نیا یعنی

 ... که من عصر پنج شنبه مزاحمتون شدم دیبخش یم -
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 مساریهمسرم هم رفته خونه ت... گرده یبرنم گرید يهفته  و تا ستین رانیمن تنهام پسرم ا...  زمینه عز -

عصر پنج  ییحضور فرشته کوچولو...من هم تنها بودم...هر پنج شنبه بساط تخته و شعر و صحبت دارند... یفرح

 شنبه ام رو از کسالت در اورد

 دیشما لطف دار -

مشتاق ... کرده بود فیتعر یلیاز مامانت خ...  دیداشته باش هیریبازارچه خ دیخوایروناك گفته بود م زمیخب عز  -

 بودم دارشونید

 ...انیبراتون سالم رسوندن و عذر خواستن که نتونستن ب یلیمامان هم خ -

 ارتونیرو در اخت اطیح تونمیراحت م ستیهفته که پسرم ن هی نیا زمیخب عز... ادهیز ییآشنا يوقت برا -

 ..هارو نداره یغشلو نجوریا يحوصله  یلیپسرم خ... بذارم

مزاحمتون  لیوسا دنیچ يپس اگه اشکال نداره بچه ها از فردا صبح برا... همه مهرتون  نیممنون از ا -

 ... شنیم

 ؟  دیایخودتون هم م... زمیعز ستین یمزاحمت -

 امیبله من بعد از دانشگاه با دوستانم م -

 ... کن ییرایاز خودت پذ... زمیعز نمتونیبب شمیخوشحال م -

 زدم يناخوداگاه لبخند... خانوم از خارجه ... را آورد میسیتلفن ب وریز

 ...تلفن به دست داخل ساختمان شد... ؟  یخوب... زمیسالم عز... جان منو ببخش چندلحظه  فدرا

 ... تمام کردم یکشمش ینیریش کیام را با  قهوه

 ...دادمیجواب م دیبا... زمیعز یبخشیم -

 ...من هم رفع زحمت کنم دیاجازه بداگر .. دیدار اریاخت -

 ..نمتیبیشنبه م..کنمیاصرار نم...یمونیم کیشنبه است و تو تراف 5 دونمیاما م...زمیکه عز يتازه اومد -

 ..حتما  -

 ...و مهربان بود فیلط شیها یمثل گل گل نیخانوم ار... خوب يخانه را که بستم پر بودم از حس ها در

 

سخت بود شکوه  میکه داشت هنوز هم برا ياصرار يبا همه ... دوست شده بود  نیبا خانوم آر یحساب مامان

 یتیشکا چیبود که ه ادیمهرش انقدر ز... کاروانسرا میخانه اش را کرده بود اطیروز بود ح 6کنم  شیجون صدا
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 یروش خوببازارچه ف... کردند یم وادع بشیهم سر پسر غا نایسارا و ادر... نداشت  ، همه عاشقش شده بودند

فردا پسرش باز ... ها را جمع کنند  لهیوس يقرار بود امشب اخر شب همه ... بودند یهمه راض...کرده بود

من ... بزرگ را برده بودند يها لهیو وس زهایهمه م بایتقر... ندیبب ختهیرا به هم ر اطیخواست ح ینم گشتیم

 یداد بعض تیرضا نیکه خانوم ار میانقدر خسته بود... میکرد یخداحافظ نیار نومنفر از خا نیاخر ایومامان و دن

 ... ردیبگ لشانیتحو میرا بفرست یفردا که کس ياجناس که فروش نرفته بماند برا

دانشگاه ، اموزشگاه ، اخم و تخم ... تمام شده باشد ییهفته کذا نیکه باز کردم باور نداشتم جمعه باشد و ا چشم

 ... نیریزدن باخمسعود؛خانه شکوه جون و سر وکله 

پاشو ابرومون ... رسهیبلند شو االن م...دیاریرو ب لیخونه شکوه جون وسا دیبر ادیفدرا زنگ زدم اقا بهروز ب -

 ... رهیشکوه جون م شیپ

 ..ارهیب لویبگو اقا بهروز خودش بره وسا دونهیشکوه جون که م..نکن صبح جمعه  تیمامان اذ -

 ... کارم به خاطر من بکن نیاخر نیپاشو ا... زشته...نها بره خونه اونا کلفت ت لیبیاون مردك س خوامینم -

 ...غلط بکنم واسه شما کار کنم گهیمن د...  یگیمامان به خدا زور م -

 پاشو حاضر شو...رهیاما االن ابروم م... نکن گهیباشه د -

 ... اما خسته هم بودم  کردیحالم را خوب م دنشید... جون رو دوست داشتم  شکوه

 ...میکرد تتونیشرمنده که ما انقدر اذ... شکوه جون سالم -

به بعد هم به من سر  نیاز ا دوارمیام... دنتیاز د شمیدوستت دارم و خوشحال م یلیخ یدونیتو که م زمیعز  -

 ...یبزن

 بردیم رونیب اطیرا از ح لیبهروز وسا اقا

من و ...  دیشما هم به ما سر بزن...دیندار یازم خالص ایراحت نیدارم که به اانقدر دوستون ...راحت  التونیخ  -

 ...مییمامان تنها

  شتونیپ امیم ندهیا يهفته ... کنارش باشم  کمی...   خورهیتنهاش بذارم بهش بر م دهیشازده تازه رس...  حتما  -

 ...میشیخوشحال م -

 دیهم سالم برسون نیار يبه اقا...  کنمیخسته اتون نم گهید -

 خدانگهدار...زمیمواظب خودت باش عز -

 خداحافظ -
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 ینم... بود پسرشان انقدر بداخالق و حساس باشد بیعج...دوست نداشت شدیرا نم نیار ياقا. جون  شکوه

 بود یشکرش باق يجا...که بخواهد فکرم را مشغول کند دمشید

**** 

را  میها لیمیاز ژنو امده بودم ا یاز وقت... جمعه را مثل شنبه کرده بود ایها و مزون رفتن با دن لهیو وس اوردن

 ! خوانده نشده  لیمیا 24...چک نکرده بودم

از ... ؟  شدیمگر م!  بود  نایاز س لهایمیتا از ا 10فقط ... بودم و خودم خبر نداشتم  یمهم تیشخص نکند

 ... بود دیبع نایس ياعتنا یمغرور و ب تیشخص

 بهت سخت نگذشته باشه نجایا دوارمی؟ مامان خوبن ؟  ام يدیفدرا جان راحت رس -

؟  شدیم... من انداخته بود ادیرا  نایس...اهنگ ... انداخت  ادتیکه برات اتچ کردم رو گوش بده منو  یاهنگ نیا -

 نایحاال س... ش داده بودم بار گو 10خودم !  !  !  ...اهنگ عاشقانه تنهاست ... ؟  دادیهنوز هم معجزه رخ م...

 ..فرستاده بود میبرا

 ...  رانیا امیب دیع يبرا گهیماه د 3 کنمیم يزیدارم برنا مه ر -

 ...ارمیتا اونموقع بهم بگو برات ب یالزم داشت يزیاگه چ -

... فرستاده بود لیمیمن ا يپاسخش باز هم برا یب يلهایمیمغرور نبود که با وجود ا ينایس نیا... نبود نایس نیا

 هیخودم ساده انگارانه قض دیشا... کردیم نطوریا نیهم يبرا...ستمین یاستیدختر با س دانستیم... کردیم يچرا باز

 پس عاشقانه تنهاست چه بود ؟ ... گرفته بودم يرا جد

کنار حسن ... گذاشتماهنگ ... فردا  دیشا..بدهم خواستمیرا هم نم نایجواب س...را بخوانم  لهایمیا هیبق خواستمینم

 ... دلم تنگه پرتقال من ...  ... تازه و خنک و ناز ارومه ... بودنت هنوزمثل بارونه:...مرجان فرساد يصدا... وسفی

 تیوضع دنیمسعود ود ياز دانشگاه و اداها يجدا... بود  یسخت ياما باز هم هفته ... نبود  هیریخ گربازارچهید

وعصر پنج شنبه اش را قرار ... کرده بود  نیسه شنبه اش را دلنش قیستاد صدا دنید... انجمن  يسخت بچه ها

 ... تر کند  نیبود حضور شکوه جون در خانه مان دلنش

 دلم براتون تنگ شده بود ... دیخوش اومد...سالم شکوه جون  -

 ... نطوریمنم هم زمیسالم عز -

 شیبرا...مامان شده بود یمیعاشق گرسوز و گرامافون قد... ییرایکردند رفتند سمت پذ یمامان که روبوس با

دوست  يشده بود برا دهیانگار افر... دارم  یگفت قند دارم  ، چرب یکه نم کردیخوشحالم م... و رولت اوردم يچا
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 ادیداشته اند هنوز هم مشکالت ز یفروش خوب نکهیگفت با ا یمامان م.  دیپرسیبازارچه م داتیاز عا...داشتن 

 ...ستا

اما گفت دوست  ستیشلوغ ن ياهل جاها...بامداد هم خوشش اومد ... کردمیصحبت م نیجان با ار ایاتفاقا رو -

 ...کمک کنه یمبلغ هیبخواد ماهانه  دیشا نهیبب کیانجمن بچه هارو از نزد ادیروز ب هیداره 

  میکنیما استقبال م ادیب يهر روز...خوبه شکوه جان  یلیخ نکهیخب ا -

 ... اما بامداد همسفرم ،  نه پسر بد اخالق شکوه جون... من يبود برا ینیریچه اسم ش... بامداد

بامداد ... امد یشکوه جون م يصدا... دمیچیرا م زیم... درست کرده بودم  ایبه خاطر شکوه جون خودم الزان شام

پسرش ... باال شکوه جان  ادیبگو ب گفتیمامان مدام م...اومده بود دنبال شکوه جون... دنیجان تدارك شام د

 ... بزنم  نیزبن رمیگفت م... : امدیاخر هم ن... حرفها بود  نیعنق تر از ا

 ... فضول فعال شده بود يفدرا... پشت پنجره امدم میجان را که بدرقه کرد شکوه

... مت بامداد باشداس...  یباش نیار يپسر شکوه جون و اقا... دمیکه شکوه جون سوار شد را د یمشک لندکروز

بامداد ...  يمن فاصله دار يفرسنگها با بامداد مورد عالقه ...  یو انقدر عنق باش...  یداشته باش یلندکروز مشک

مردانه ... داد  ینم حیرا به صرف شام با ما ترج نیمثل تو پمپ بنز... داشتیبر م کردمیمن پسته که تعارف م

 ... دندیترس یابهت داشت اما مثل تو همه ازش نم... مثل تو مردانه بداخالق نبود... مهربان بود

 ... گرید يلهایمیبا همه ا...  دادمیرا م نایجواب س امشب

 یقم خالدر اتا شیماه ها بود جا... کار شده را بخرم  یبا قاب چوب يقد نهییبروم جمعه بازار آن ا خواستمیم فردا

 ... بود

 ... چندوقت بود نیا يجمعه  نیبهتر

 ارشیخواسته بود در کارگاه دست...بودم  دهیدانشگاه د يرا در راهرو قیاستاد صد... اش هم خوب بود شنبه

 ..شوند  یدانستم بچه ها بفهمند به خونم تشنه م یم... باشم

دوشنبه ... نگار نگران  يودم خوشحال بودم و براخ يبرا... کرده  ییحرکتها هیشنبه نگار گفته بود مسعود  کی

 ... دمیدیم یز آناتوم يخواندم وگر یم لیاز صبح خانه بودم عزادارن ب

 ... داشت قیشنبه باز استاد صد سه

 و سارا  نایداشت با ادر يکافه گالر چهارشنبه

 ... :از صبح دعوا بود...غول لندکروز سوار  کی... شنبه اش غول داشت  پنج
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 اااامی ینده من نِ م ریبابا مامان گ -

 

 نکن میاول صبح عصب...حوصله هم ندارم .. يایب دیبا یکنیم خودیتو ب -

 به من چه ...  نهیبچه ها رو بب خوادیبابا م -

 .کنم یبچه هارو معرف فتمیسن و سال دنبالش راه ب نیکه من با ا يانتظار ندار -

 ... بکنه یکیخب اونهمه ادم اونجا  -

 ... حاضر شو بحث نکن -

 ...  شدیم یکم کم زمستان... ابر داشت  هوا

 ..هم سرم انداختم یشال دم دست هی...یسرخاب یکتون... یصدف یصورت یبارون... دمیپوش يکتان سرمه ا شلوار

جغد دانا زده  نکیلنز هم ع يبه جا... رژگونه  کی یبدون حت... خوشحال زده ام  پیقصدا ت دانستیم مامان

 ... گفت ینم يزیاما چ...  خوردیحرص م... بودم

 ... کردم یجان فرانکو فرره را فراموش نم يبو کردمیخودم را هم که فراموش م اسم

 ... بامداد...هستم نیار... سالم  -

 8در تهران با  حاال...بودم دهیداشت او را ند تیهزار نفر جمع 200من در ژنو که ... مسخره بود  تینها گهید نیا

از مسخره هم مسخره تر بود که بامداد مردانه و مهربان ... بامداد شده بود پسر شکوه جون تیجمع ونیلیم

قشنگم هم که شده بود جک  پیو رو و ت نگر یب افهیق... همسفر شده بود همان بامداد مردانه و بداخالق 

 .. .هم بدتر هیاز گر!  شانس من  نیداشت ا هیاما گر... سال

 

 

 

 ... دییبفرما...  يسالم بامداد جان خوش اومد -

 ممنون...:نشست

 ... ؟  شناسدیکه من را م اوردیمبارکش ب يخواست به رو یاصال نم یعنی

 لطفا دیاریب ییچا یخانوم سلطان -
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رو  نجایکردن برام جالب شد ا فیتعر نجایفقط شکوه جون از ا... شمیمزاحمتون نم یلیخانوم پژوهش من خ -

 ..انجام بدم شمیخوشحال م ادیاز دستم بر م یاگه کمک نمیبب

با فدرا  ،  دیتونیبعد م.. دمیم یکل حاتیتوض هیمن ...  یکه کنارمون باش میشیهم ما هم بچه ها خوشحال م -

 ... دینیدخترم کالسا و بچه هارو بب

... کنم  دیتول ییصدا کینبودم که  بوق هم...  چیفدرا که ه... کرد  یاصال من را نگاه هم نم... ممنون -

 ...گذاشته بود ریاش تاث يمغز يسلولها يرو سییسو يفکرکنم اب و هوا

چون تو مدرسه ...میدار يبراشون کالس سواد آموز... رنیو م شمونیپ انیتا بچه در روز م 400 نجایخب ما ا -

از خورد و خوراك ... ستین یگفتن گهیفقرشون هم که د..کنندیثبت نام کنن و کار هم م توننینم یمعمول يها

 ... میکمکشون کن میتونیم يحد هیما هم تا ...تقبل کنند  توننیرو نم شونیدرمان يها نهیگرفته تا هز

را  شیاز چا يجرعه ا... شده بود  یهمان بامداد وست داشتن هیمتاثر بامداد شب يچهره  زدیکه حرف م مامان

 ؟   نمیبچه هارو بب تونمیم...  دینوش

... دییبفرما... :من نقش فلش راهنما داشتم تا فدرا شتریدر ان لحظه ب یعنی... کن شونییبله فدرا جان راهنما -

 ... بود ریقرار دادن بامداد د ریتحت تاث يجغد دانا برا نکیروح شکل و ع ي افهیبا ق گرید

خداروشکر حداقل ... خاله فدرا خاله فدرا ... زدند سمتم  رجهیبچه ها ش..کالس زبان بچه ها را که باز کردم  در

 نجایا... :کردم دای، اعتماد به نفس پ  شتریسر سوزن ،  نه ب يبه اندازه ... بامداد نبردند يرا جلو میبچه ها ابرو

که محو  لوفرین... دنیم ادیهستن که به بچه ها زبان  انجمن يجون از داوطلبا لوفرین... خوننیبچه ها زبان م

در کالسش در انجمن باز شود و عطر جان فرانکو فرره در کالس  يروز کردیفکرش را هم نم..د بامداد بو

بچه ها را هم نشا نش  یاضیو ر یکالس کاردست...صحبت نکند يبامداد هم که عهد کرده بود کلمه ا... چدیبپ

باالخره ... دفتر مامان  میکه برگرد میشدیرد م اطیاز ح...  زدیو به بچه ها لبخند م دادیتکان م سرفقط ... دادم 

 ؟  دیداشت یسفر خوب..:طلسمش شکست

 ... ! دیباش اوردهیفکر کردم منو به خاطر ن -

 ییمنتها فکر کردم در حضور خانوم پژوهش درست نباشه آشنا...شناختمتون  دمیهمون اول که د ریخ -

 ...کنم ياداوریکوتاهمون رو 

 یهوا هرچه در ذهنم بود م یهرچقدر من ب..بود  بیبامداد عج نیا...دامکردم و سر تکان  یاستفهام ینگاه

 بد نبود... نبودم سییسو شتریهفته ب کیبله من ... : پراندم او قدم زدنش هم با فکر بود
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که  مردمیخب البد م... سفر شما چطور بود يدیپرسیم يمرد یم گفتیم زدیبود حتما پس کله ام م ایدن

به دفتر که ... در برابر بامداد..آن هم نه در برابر همه!  من  يبرا..همه  ينه برا... سخت بود !   گرید دمیپرسینم

 ... گشتیبر م ودشانگار دوباره داشت به جلد خ... تا من وارد شوم ستادیا میدیرس

 خب بامداد جان چطور بود ؟   -

 يها نهیتو زم توننیدارم که م یاما دوستان...کنم  یمال يکمک ها تونمیمن خودم شخصا م...متاثر کنندست -

کنند و مطمئنم  یبچه ها طراح هییکالسها رو با روح وارید توننیکه م شناسمیم ییهنرمندا... مختلف کمک کنن

 ...  ادیخوششون م نجایا طیاز مح

 شدیع بچه ها انجام مکه به نف يهر کار... خوشحال بود ... کندیمهمانم م بیبفهمم مامان امشب نا توانستمیم

 زدیچشمانش برق م

 

 نجایا دنید يتا دوستام رو برا میقرار بذار هی رمیگی، دوباره تماس م  شمیخب پس با اجازتون من مرخص م -

 ...ارمیب

 میمنتظرتون هست... حتما  -

 خوشحال شدم...  تونییاز راهنما یمرس: رو به من کرد  بامداد

 ... همان بامداد خودم بود نیا... در دلم بر پا شده بود  یعروس

 ... خداحافظ...از شما یمرس -

هم  نیحس ریام... کردیبامداد تشکر م...زدیم لیمیا نایس... شدیم ادیداشت ز یسالگ 23 يمردانه ها نکهیمثل ا نه

 ... از عاشقان دلخسته بافتمیم ایو من فقط توهم زده رو!  اما خب مرد که بود  کردیدود م گاریدر کافه س

بعد هم ... دوست داشتم بامداد را ببرم کافه گرامافون... با بامداد بافتمیم ایرو وسفیکنار حسن  دیامشب با از

کنم  يبرف باز...  نمیتئاتر بب... بخورم  فیکث چیبا بامداد ساندو... را شانه به شانه اش قدم بزنم  عصریول ابانیخ

 13 ياهایشده بود همان رو میاهایساله شده بودم ،  رو 23... نمشیاتاقم بب يباران خورده  يپنجره  ریز... 

را  میبودم قصر ارزوها دهیخنده ام گرفته بود طرف را دوبار د... شده بود بامداد نایفقط شاهزاده اش از س... یسالگ

شده بود  شیدایها بود که حاال که بامداد پام تن یسالگ 23انقدر ...که البته خنده دار نبود... هم بنا کرده بودم

 ... را هم بافته بودم میاهاینشده رو یچیه
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 نیکه از ا هیخب ک...فدرا جون اشتهاتم کمه  گفتیم دیدیمواقع که افراد مورد عالقه ام را م نجوریا نایادر

است که در  یعروس نیکا گهیخالصه که شاعر م... ستیوجناتش تنها ن نیبا ا نیا..خام نشو  یول... ادیخوشش ن

 ! بعله ...داماد است  یعقد بس

 ... گفت یرا م نیهم دیدیالبد اگر بامداد را هم م...گرفت  یام م خنده

 

بچه ها انجام دهد  يکه ممکن بود بامداد برا ییاز کارها یمامان هم ه... پنجشنبه کالفه ام کرده بود کیتراف

من احساس ...  شهیاونجارو رنگ کنن چقدر خوب م يوارایاگه د یدونی؟  م يفدرا تو اصن ذوق نکرد...: گفتیم

بعدش  شنیم ریهمه اولش جوگ... ارهیب دوستاشوحاال خدا کنه واقعا ... قرار گرفت ریتحت تاث یلیکردم بامداد خ

 نداشت ياعتقاد الوگیاصال به د شدیبحث بچه ها که م...عاشق مامان بودم  یعنی... ارنیخودشون نم يبه رو

 ...کرد یم فیبود که خودش رد ییفقط مونولوگها...

 چیانهم ساندو...خوردن متنفر بود چیاز ساندو... (ژوزف میبر ایب یحاال که انقدر خوشحال نیمامان بب -

 )کالباس هم باشد سیبدتر که سوس...رونیب

 ریبگ هیالو کتایمن از  يبرا میبر یول ادیخوشم نم یدونیمن که م -

 ...)کرده بود دواریبرده بود هم مامان را ام ایهم من را به رو... بامداد قدمش خوب بود... (.یعنیعاشقتم  -

 ... گذرهیکنار هم باز زودتر م رهیجمعه ها دلگ انیب نایمامان زنگ بزنم خاله ا -

 بزن -

بود باغ کرج  خودش و همسرش رفته یخاله راحله که بعد از بازنشستگ...  میرفت و امد با خاله ها نداشت یلیخ

... وقتها هم خانه ما بود یلیخ...امد تهران  یهر روز از کرج م مهیهم که شده بود کارمند ب نینار... کردیم یزندگ

بازنشسته مهد  یمرب...ازدواج نکرده بود مایخاله ر... بچه ها اخت نبود هیبا بق یلیخ نیکوچک بود اما نار لمانیفام

هم دو تا دختر داشت شهرزاد و  نایخاله رم... بود سیانگل نیرام ییدا...کردیم یبا اقاجون و مامان جون زندگ..بود

 موپسر ... دوست شده بود  شیها  یاز همکالس یکیاز همان ترم اول با ...عمران بود 4شهرزاد ترم ... یلیشا

... ازدواج کنند سانسیکرده بود بعد از ل يزیبرنامه ر...ساندر یخوشحال که امپر مرا به سقف م یخیس خیس

اقا رضا شوهرخاله هم که کال به ...از شهرزاد هم خوشحال تر...بود  یدانشگاه شیهم پ یلیشا...خوشحال بودند 

 ... بودندهم که کال با ما در تماس ن يپدر لیفام... دیچسبیدل مامان نم

 ... نیخوش اومد..سالم ... سالم  -
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بود  نیاز االن فکر ا... بودم یلیشهرزاد و شا ریمن هم گ...حسابشان را جدا کرده بودند  دهیو خاله که نرس مامان

با بچه ها  میخوایم گهید يفدرا هفته  یراست... :خوب تر است یچ نیولنتا يکه بهمن شد کادو گریدو ماه د

 ؟  يدیسبزتو م یاون بارون...رونیب میبر

 با کنکور  ؟  یکنیم کاریتو چ یلیشا...بنداز ادمیاره دم رفتن  -

 دنبالم ادیشب بابام م 8کتابخونه  رمیم میمستق شمیم لیاز مدرسه که تعط یچیه -

 زیدر کتابخانه هم با دوستانش حواسشان به همه چ دانستمیم... ایحاال کوتاه ب...  يخفن شد یلیاُه پس خ -

 فقط خوشحال بودند... شان صاف بوددل... اما دوستشان داشتم... هست جز درس 

 ... يزیبرام بر يفلشمو اوردم اگه از اون اهنگ خوبات دار نیفدرا ا یراست -

باالخره ... بود که خاله و دخترخاله ها رفتن  10ساعت ...  زیبر یهرکدومو خواست نیخودت برو لپ تاپمو بب -

 ... امد یحرکت هم خوشم نم نینبودم اما از ا سیخس... سبزم هم رفت یبارون... جمعه گذشت 

 ...نره ادتی دتیکل... امیم رتریمن د... کارگاه داره قیمامان فردا استاد صد -

 ... ریچراغارو خاموش کن شب بخ...باشه -

 شهیهنوز هم باورم نم... دیفرصتو به من داد نیتشکر کنم که ا یبا چه زبون دونمیاستاد من واقعا نم -

 ...یمنم ازت انتظار دارم تالش کن... يدار اقتشویتو ل... دخترم ریخودتو دست کم نگ انقدر -

 ریوققتون بخ... بازم ممنون ... استاد کنمیم مویهمه سع -

 خدا پشت و پناهت دخترم -

* 

 ... مامان... ؟  ییکجا... مامان ماماااااان  -

 ... بدتر بود کرد که از صدتا خفه شو یحرکت کیبه دست امد  یگوش مامان

 ...دمیهست که من جواب نم يزیچ هیالبد  یگینم یکنیمامان مامان م یتو سرت ه یتو صداتو انداخت -

اگه ... قمیاستاد صد نیمن عاشق ا یعنی... یعال..بود  یعال... امروز کارگاه بود...  یدونینم... دیخب بابا ببخش -

 ! مهم عالقست ..ستین يزیهم که چ یچهل سال تفاوت سن گهید...کردمیزن نداشت باهاش ازدواج م

 بود ؟  یاستادت راض... خب حاال کم چرت بگو  -

 پهن زدم يلبخند... کنهیم دایدانشجو با تو معنا پ ياصن گفت واژه ...مامان یلیخ -

  ییدانشجو که تو يواژه  چارهیب -
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 ادیز یلیخ..شتم دوستش دا...  دمید یرا در چشمانش م تیو رضا یخوشحال برق

 ... موسسه  ادیگفت فردا با دوستاش م..االن هم بامداد زنگ زده بود  -

-  کال اوضاع برو فق مراد است ...  گهید ایخب ب...ا... 

 کننیم ياصن کار مینیبب ادیحاال ب -

بامداد ...گریخوشحال بودم د... دیایپنج شنبه ب تمیگفت من فردا موسسه نس ینم...هم جنسش خراب بود بامداد

 گرفتم یم يرا جد هیقض یلیخ... نه هیمهم نبود من باشم  شیاصال برا

 ...چه کار کرده...رفته یبا ک...رفته انجمن یصبح فضول درد شده بودم که بامداد ک از

هست برامون جزوه بر  ییبنده خدا هیبعد هم ... میدار لیدل میسینو یما جزوه نم زمیعز... میزد به پهلو نایادر

 ...هپروت یخوشه رفت یتو دلت به ک...دارهیم

داره اخر ترم ... افتادم قمیتحق ادیلحظه  هینه بابا ...: من حواسم کامال جمع است میدوست داشتم بگو شهیهم

 یچیبه ه یچیهنوز ه..شهیم

 خوب برام درست کنن قیتحق هیمن با احسان رفتم انقالب سپردم ... یکنیم تیفعال يجد یلیتو کال خ -

 ... ول معطلم گهیدرسم نخونم د نیهم چارهیمن ب...و قصد ازدواج دیازه خب شما احسان دار -

 شدمیمن با سروش هم گروه م شدیم یبچه ها چ...شما منو کشته یفلسف يبحثا نیا یعنی -

 سارا فعال...بدو يایم...شد ریاموزشگاه د رمیدارم م ناینبود ، ادر یبحث تو االن فلسف نیا نکهینه ا..اهان   -

 خدافظ سارا.. میبر میبر -

 یم شانیهم که جدا یموقع کار گروه... بود به مسعود دهیمثل تازه عروسها چسب... گندش را در اورده بود  نگار

در  يمسعود انقدر احمق نباشد که برا کردمیدعا م... کردیم چریت چریت یو ه شدیم زانیکردم لب و لوچش او

شرارت  يمخصوصا نگاهها... کم نبود ممسعود ه یاما دوز احمق...گرفته باشد يآوردن لج من نگار را باز

 ... زشیام

 نخوردما یچیمن از صبح ه یعنیمامان  -

 عیسر ایدستاتو بشور ب -

من پسر شکوه جون است  يبامداد برا یعنی...چه خبر پسر شکوه جون اومد ؟ ... دمیکش رونیرا ب یصندل -

 ...  ! وبس
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قرار شد پنج شنبه جمعه ... بودن ستیپسرا هم گراف... خونده بودن یدخترا نقاش... تا پسر 3تا دختر و  2اره با  -

چمن  نیزم خوادیروز م هیبامداد هم گفت ...کالسا کار کنن واریرو د یطرح کارتون يسر هی انیهفته ب نیا ي

 از اونجا خوشش اومده یلیخ... پسرا رو ببره فوتبال رهیبگ

 یخب به سالمت -

راحت خودش با بامداد  یلیخ... بامداد با انجمن یارتباط نکیتو بشو ل دیمامان بگو زدمیحاال که له له م یعنی

 ...بود دهید يجد بیشانس من از همه طرف اس... ختیریبرنامه م

 ... امده بودند نیو خاله ژاکل نایعصر ادر... کال خواب بودم دوشنبه

 ...اتاق میرفت نایمن و ادر... کند ینم تیاش را رعا ییغذا زیبود که پره یهاروت شاکاز عمو  نیژاکل خاله

  وسفهیاقا  نیهم تیذکور زندگ تیفدرا فکر کنم تنها شخص گمیم -

 ...نو بود شیها یشوخ شهیهم... اشاره کرد وسفمیبه گلدان حسن ...؟  هیک وسفیاقا  -

 سوادم یو احسان ب یمن مثل توو سارا دنبال اون سروش فسقل يفکر کرد...  یکردم عال دایپ سیبنده خدا ک -

 ...کو حاال سیک...با سروش درست صحبت کن... یچیحاال احسان ه...ادب  یداشته باش ب تیشخص -

 شهیم يبه زود شاالیا یول...نشده يخب هنوز که جد...تو کمده -

 یگیتو راست م... دونمیباشه م -

 .. ! حاال باور نکن -

کالس که تمام شد شماره اش را گرفته ... زدیبود که مامان زنگ م يبار نیام 10... دادم یگرامر درس م داشتم

 الو  -... بودم

 ؟  یزن یدفعه زنگ م 100من کالس دارم  یدونیسالم مادر من شما نم -

 میینجایشام ا ایشکوه جونم ب يمن خونه ...خب البد کار واجب دارم  -

 ایمن خسته ام شما خودت ب... بابا يا -

 خدافظ ایزود ب..حرف نباشه  -

 !  گذاشتیمن احترام م ماتیانقدر به تصم...بود یدموکراس يمصداق واژه  یعنی

 یبا همان رنگ کم يشلوار...يسرمه ا یبارون... قشنگم قرار بود با بامداد مواجه شوم پیدوم بود که با ت دفعه

 ... کنم يدلبر توانستمیکال م... کف سرم دهیکه چسب میموها... یمشک يبا مقنعه ...رتریس
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مامان هم لبخند ژکوند ...میو بامداد بلند شده بودند برا نیار يشکوه جون و اقا... سالم... سالم ...سالم  -

 ! مناسبم  پیبشاش و ت يالبد به چهره ... زدیم

 9-8کم کم  دانستمیم... بلد هم بود با من حرف بزند مگر... ؟  یعنیبا من بود ... (؟  دیدیشما زبان درس م -

 )کندیبا احترام خطابم م یلیاما خ...از من بزرگتر است یسال

 اموزشگاه رمیدو روز در هفته م..بله  -

 ؟  دیدیانجمن درس نم يخب چرا به بچه ها -

از اون به بعد ...بود یروح شیواقعا فرسا... کرده بودم دایبا بچه ها پ یعاطف يریاما درگ...دادمیمدت درس م هی -

 ..دمیو پرونده هاشونو انجام م يدفتر يکارا شتریب

 پس دیدار یحساس ي هیروح...جالبه -

 ... حرف نزد گرید... ییجورا هی -

 

 

 شد رید... يایفدرا پاشو اگه با من م -

 نیاز کل هفته هم یعنی! ...نه من باشما ..يایشما با من م...راننده منم یکه نگاه کن یمامان خانوم منطق -

 يدیکه اونم شما زحمتشو کش..دوشنبه مونده بود

 ... بکن دیکار مف هیپاشو .. ادینم رتیگ يزیچ دنیاز خواب -

 ... کوچولو داشت اهیس یو ماه يعکس تام و جر...موسسه بامزه شده بود  يوارهاید

 ...بود یباال نداشت اما زن ساده و خوش قلب التیتحص... اچار فرانسه موسسه بود یسلطان خانم

 ؟  يومدیچرا پنجشنبه جمعه ن!  به فدرا جان چه عجب  -

 کار داشتم نشد گهید -

بگو بخند  یلیاما دوستاش خ.. کردیخودش که فقط تماشا م... خوب بودن یلیاقا بامداد و دوستاش خ نیا -

 ناز بودن یلیخترا هم خدو تا د... بودن

ناز  یلیدخترا خ گهیراست راست بر گشته م... هم نداشت ویک ي،  ا ویک يآ يجدا یخانوم سلطان نیا یعنی

 ! رابطه دو تا دختر ناز با بامداد در چه حده  کنمیم دایپ یذهن يریاالن من درگ یگ یخب نم...بودن

 سر وسامان بده نارویم زود باش افدرا تو ه... برو به کارت برس  ایب یخانوم سلطان -
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 ... 

 یحس خوب... بچه ها بود نالیهفته بعد امتحان فا کشنبهی... سه شنبه اموزشگاه بود نیسه شنبه اخر نیا

 ...  یتیمسوول یدو هفته ب...داشت

مهمان ...امد یسارا نم... میبرو نیو خاله ژاکل نایقرار بود با شکوه جون  ، ادر... تورنومنت پسرها بود  پنجشنبه

 ...امدند یبامداد هم م يدوستها... داشتند

 کی...را هم در اورده بود شیامگا...یمشک شرتیو ت یبا کتان ی؟  گرمکن توس شدیهم م یشکل نیبامداد ا یعنی

 ... تر از قبل یخواستن... دست کرده بود سوتیت یساعت بندچرم

و  سیدخترها نه زشت بودند نه اهل ف... گفتینم راهیپر ب یمعلوم شد خانوم سلطان... هم که دوستانش

شک  یب هیقض... تیپسرها هم شوخ و باشخص...که دل خوش کنک باشد يریبگ شدیهم نم يرادیا چیه...افاده

 ... وارد شده به شانس من بود يجد بیهمان اس

 ... جون همه را بعد از فوتبال به صرف عصرانه دعوت کرده بود شکوه

 داره ؟  يسر وسر نایبه نظرت بامداد با ا گمیم نایادر -

 ... کردمیواال منم بودم به زور با بامداد سر وسر برقرار م -

و بهرنگ هم که کال راحت  ریارسالن و ام... کردند یگرم برخورد م هیترانه و هان... نایدادن بود ادر هیروح يخدا

 یبا انها شوخ...بامداد هم خوش اخالق شده بود... ش ا ینقاش شگاهینما ي هیترانه دعوتمان کرد افتتاح... بودند

 ...معاشرت کند یلیخ دید ینم یبا ما هم ضرورت..  کردیم

 ؟  رسهیم هیواسه افتتاح... ؟  ومدهیبامداد کژال هنوز ن یراست: ترانه

 ..نگفت يزیچ میکردیصحبت م شبید... دونمینم -

 دیکن نیمحقر مارو مز شگاهیبدون کژال جونتون نما دیخب حاال افتخار بد -

 ...باشه یسخته ول نکهیبا ا: زد  یلبخند بدجنس بامداد

بهتر  کردمیم يریگیرا پ نایس يلهایمیهمان ا!  خراب کرد  دایکژال ناپ نیمن و بامداد را هم ا يعاشقانه  خب

 ... بود

 ...کاج نروم دانیف متا ترم بعد را طر يدو هفته  خواستمیکردم  ، م حیتصح کشنبهیها را همان  برگه

 ... نییپا ایحاضر باش بوق زدم ب نایادر -

 راننده يچشم اقا -
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 ... قرار بود بامداد روبه رو شوم زادیادم پیبار بود که با ت نیاول

انگار چند سال است ... دیپر نییباال پا یکل دیرا که د نایمن و ادر... بود دهیپوش بایز یرنگ يترانه لباسها -

 با مانداشت یسالم و احوالپرس کیاز  شتریب يزیبامداد اما چ مییاشنا

 ...کافه دوست ترانه میدخترانه رفته بود شگاهیاز نما بعد

 و ابهت ناکه يجد یلیخ...دیاقا بامداد دوست شد نیبا ا يچطور یترانه جون شما انقدر خونگرم یراست -

 ...گوش بامداد به رسدیفردا م گفتینم! ...  کردیم نایسوال بود ادر نیا

در تماس  یفن ياصال با بچه ها... من که قبول شدم بامداد ارشد بود... شناسمیم سانسیمن بامدادو از دوره ل -

 ...کرد دایو تا االن ادامه پ میبا بامداد دوست شد یاتفاق... نبودم

 ... خوندن یفن شونیپس ا...چه جالب -

 ! ... خونده باشه ؟   گهید زیچ ادیابهتش م نیبه بامداد با ا... برق خونده...اره  -

 ... ادینه خب نم -

 ادی یبه بچه ها نقاش امیب خوامیبه بعد م نیاز ا..موسسه منم هماهنگ کنم  يریم ییفدرا تو چه روزا یراست -

 ... بدم

 هیهان...بود یداشتنترانه دوست ... (.میذاریقرار م گهیاز هفته د ياما اگه بخوا..رفتم  یمن دوشنبه ها نامنظم م -

 ...)شلوغ بود یاما سرش کم...هم

** 

 بامداد ؟  یمهمون يایفدرا م:خسته از کل کل با بچه ها لبخند زنان امد ... که تمام شد کالسش

 ... و فردادم دعوت کرده ایشکوه جون مامان و دن یول ومدمیخودمون اگه به خودم بود که نم نیب -

 ...نمتیبیم... خب پس حله  -

 !  ! بله  -

 یعنیکه بامداد انتخابش کرده بود  نیاما هم... نبود هیترانه و هان ییبایدختر بلند قد که به ز کی... هم بود  کژال

 شیپ کباریمن که ...  بود بیعج یکم يدوست دختر بامداد جد يکه برا دیکش یهم م گاریس...  ! خاص بود

از ... خودتو خسته نکن : بود دهیفرداد هم خند... بودمبرده  یدودش تا مرز خفگ... و فرداد امتحان کرده بودم ایدن

 ! تالش نکردم  گرید... ادیکارا بر نم نیتو ا
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دستش را دور کمرش حلقه  یگاه یول... کژال باشد زانیلوس نداشت که مدام او ياز ان دسته مردانه ها بامداد

حالم را بد ... بود نایمثل س شیها يخونسرد... دیخندیو کژال خونسرد م گفتیم يزیوشش چدر گ... کردیم

 ! از خودش مطمئن بود  يادیز...کردیم

شود  ،  بامداد ترکش کند و  دایبدجنسش هو رتینبود که س ندرالیو س یبرف دیقصه سف... بود دهیهم پر بامداد

 ...باشم نیتوانستم واقع ب یحد م نیخوشبختانه در ا... من شود يعاشق دلخسته 

 رمیگی،  او را در آغوش م دارمیاز خاك برم مشتى

 ...ى گمشده ى من است مهیهمان ن نیدایشا

 ...رفته خلقش کند ادشیخُدا  که

 

 

من وقت ندارم مگرنه بهتون سر ... کردیم فیاز انجمن و بچه ها تعر یلیفدرا جان خوشبختم  ، بامداد خ -

 ...ستیازلطف ن یخال دنشیبار د هی... امیبار م هیحتما  یول... زدمیم

 دیکنیخوشحالمون م... کننیبچه ها پابندش م نهیبیبار م هیهرکس که اونجا رو  گمیم شهیمن هم...بله  -

 منو ببر  یبار رفت هیبامداد پس  -

 ... باشه حتما -

 ... کند انیاز عاشقانه را نما یخال یسالگ 23تمام حسرت  توانستیاز دهان بامداد م یمعمول)باشه حتما ( کی

 ؟  جهیشد نت یچ... کژال حاال مسافرت چطور بود ؟ : هیهان

 ... انقدر رفتم و اومدم خودمم خسته شدم... دونمینم -

 ؟  کنهیم کاریچ لهیوک نیپس ا -

 دهیبه حد نصاب نرس ازتیامت گهیم -

 يریپس حاال حاالها درگ -

 ...کردیم کیاش را به لبش نزد یدنیمدام نوش...بحث رو دوست نداشت  نیا بامداد

 ...تمام شود ییشب کذا نیداشتم ا دوست

** 
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هراس  شهیهم... يدیع يبرا... رنگشان کنم  دیتا ع خواستمیم... بودم  دهیکوچک خر یتا کوزه سفال 20

 يکوزه  کیبا  یحت... که دوستشان دارم باشم یچشم کسان يجلو يجور خواستمیم... فراموش شدن داشتم

 ... یرنگ یفسقل

 ؟  ادیقراره ب دیواسه ع نایس یدونستیفدرا تو م -

 ... جوابشو دادم... زده بود لیمیاره ا -

 ادیمسافرت با ما ب میریم دیاگه ع گفتیم...زنگ زده بود  -

 يبر يدوست دار بگو فقط کجا...حتما...  ادیچقدر هم که فرداد از اون خوشش م -

 ادیبدش م چارهیفرداد چرا انقدر از ب ارمیمن سر در نم -

 ستیکه ن ضیمگر نه مر... گهید دونهیم زیچ هیالبد ... هم جنسن  -

 ... واال دونمیچه م -

** 

 گهید تیخب ازدواج کن برو سر خونه زندگ... يدانشگاهو اشغال کرد تیظرف یتو چرا الک گمیسارا م -

 نشانه است که چرت نگو هی نیا... زنگ زد تیگوش يزد خودیفدرا جون حرف ب ایب  -

 ... خونه امیب ياگه کار دار رونمیب... که میبود حاال عجله ندار... یخوب..سالم شهرزاد ...الو  -

 رفت یحساب يچشم غره  کیهم  نایادر...محکم زد پس کله ام  سارا

 ... ریاره فقط مامانم خونست برو ازش بگ... خب خب ... کدوم قرمزه ؟ ...اهان  -

 ؟  گفتیم یچ -

 حتما شال قرمزه منو سر کنه دیبا... رونیبره ب خوادیبا دوست پسر گرام م نییواسه ولنتا...  یچیه -

 ... فکر کن... دمیواسه احسان نخر یچیمن که هنوز ه  -

 ... میاعتقاد ندار زایچ نیمن و سروش به ا  -

 ...هیقو تیخوبه روح... یزنیم نیدم از ولنتا... يهم به زور دار کیعاشقتم با طرف سالم عل یعنی نایادر -

 ! بعد هم شما که به من نگو فدرا جان ... دلهاست یکیمهم نزد زمیعز -

 ینیبیم ویهر ک هیچ... ادیخوشم نم ادهیکه ز ییکال از کارا...ادیخوشم نم نیبچه ها جدا من اصال از ولنتا یول -

و زندانبان هر دو به ان  یکه زندان یقیاز موس ترسمیم:  قیبه قول استاد صد... جعبه گرفته دستش راه افتاده هی

 دهندیگوش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٤٢ 

 استاد رینگ نیولنتا يکرد دایپ ستویحاال تو ک -

** 

 ... شناختمیرا نم شماره

 بله ؟  -

 ؟  یخوب... سالم فدرا جان کژالم  -

 ؟  دیشما خوب...  یمرس -

 ... از کژال انقدر فاصله داشتم که تو خطابش نکنم یانقدر فاحش نبود ول مانیسن تفاوت

اگر پارتنر هم ... ایتو هم ب... بچه هارو دعوت کردم خونه نیشب ولنتا... شمارتو از ترانه گرفتم...ستمیمنم بد ن -

 ...اریب يدار

 رونیبرم ب نایبا برادرم ا دیمن شا...کژال جون  یمرس -

و سارا رفته بودم  نایادر يبرا شیساعت پ کی...دعوت بودند ایدختر خاله دن يو بامداد خانه  ایدن... فتمگیم یالک(

... یپارت نیولنتا کردیحاال کژال زنگ زده بود دعوتم م... دیا یبدم م کیدمیاپ يکارها نیمنبر که از ا يباال

 رفتیم یپارت نیسال سن ولنتا 32بود که با  یبامداد واقعا چطور ادم... خنده دار بود

 ...)فرسنگها با بامداد مردانه من فرق داشت...  

 ننداز  نیرومو زم... گهید ایب...هست  شهیخب برادرت هم -

 امیب کنمیم یچشم سع -

 فرستمیپس ادرسو برات م -

 یباشه مرس -

 ... برد یقرمز رنگ حوصله ام را سر م يقرمز و ناخن ها يلباس ها تصور

** 

الك  دینبود شا نیاگر ولنتا... یکفش پاشنه بلند مشک...  بودم  دهیچسب تا سرزانو پوش یمخمل مشک راهنیپ

 شهیکه هم میموها... فرنچ کرده بودم... قرمز رنگ ممنوعه بود نیهفته قبل و بعد از ولنتا کیاما ... زدمیقرمز م

 ... باز بود

بامداد در انتخاب کژال  میتصم يهم رو نهایفکر کنم هم متوانستیم... لوکس بود يادیکژال ز يمجرد ي خانه

 بود ؟  یبدجنس ایداشت  ریتاث
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... مارك هاست نیاز بهتر دانستمیم... بود کیش... بود دهیقرمز پوش يدکلته  راهنیکژال پ... از ذهن نبود دور

 ! خب قرمز بود  یول

 ... بود یبامداد هم سر تا پا مشک... و اسپرت یرنگ...را زده بودند شهیهم يهنر پیهمان ت هیوهان ترانه

 ...حساب بامداد از همه جدا بود... نداشت یاز نظر من اشکال دیپوشیاگر بامداد سر تا پا قرمز هم م البته

چه  کردمیطرف ماجرا بودم احساس م کیخودم  نکهیبا ا... کردیبامداد نم کردندیبا تعجب نگاهم م هیکه بق انقدر

 ... مهم تعهدش بود... مهم نبود به خاطر کژال باشد... رفتیچشمانش هرز نم... ل تعهد داردمردانه به کژا

... یکنینم یبهرنگ دوستتو معرف: بهرنگ گذاشت يشانه  يدستش را رو يدختر... میبود ستادهیبچه ها ا کنار

 !  !  ! چشمات قشنگه ... خوشم اومد افتیاز ق دمیاز دور د

 فینفر ادم از چشم من تعر 10امدند وسط  یو نشناخته م دهیاز ناکجا اباد ند کهوی... بودند ییادم فضا نهایا

 ... امد یبود که از دستم بر م يقرمز شدن تنها کار! ...  فمیانهم چشم ضع...کردندیم

 است لهیت هیفدرا چشمات شب گهیراست م یول... حاال واشی نیاسمی: بهرنگ

 قیمن دق يبار بود بامداد هم در چهره  نیاول... براق است یدانستند لنز طب ینم... ساده بودند بندگان خدا(

 ...)شدیم

 ...بود دهیترانه فهم... مرا کرده بود سوژه جمع نیاسمی؟    یچ یعنیفدرا ... اسمتم باحاله... فدرا:نیاسمی

... دندیاز سرها چرخ یحداقل کم... خنده ریحل شد ؟  همه زدند ز... ونهیجان مخفف فدراس نیاسمی: ترانه

 ؟   یچ یعنی يحاال جد... : در قاموسش نبود یهم اصال ناراحت نیاسمی

 ...باستانه ونانی ياز الهه ها یکیاسم   -

ات  افهیق... شده بود يها تکرار افهیوقت ق یلیخ...خوشم اومد ازت یلیدر هر صورت فدرا جون خ... چه تک -

 خاصه

اما بودن در مرکز توجه اعصابم را به ... شدمیخوشحال م شیفهایاز تعر دیبا... نبود يدختر بد... نظر لطفته -

 ... بود ختهیر

 لینفر ادم چهره ام را تحل 10 يکه جلو نیاسمیبعد هم به ...  دادمیفحش به کژال قرمز پوش م کیاول  دیبا

 ... کرد یم
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مسعود  يبچه گانه ها...اموزشگاه شروع شده بود يکالسها دیترم جد... گذشته بود ییکذا یهفته از ان مهمان دو

 يها یقهر و اشت... يرو ادهیو کافه و پ نایادر... نصف کوزه ها را رنگ کرده بودم... دوشنبه ها و ترانه... و نگار

اما کمرنگ ... شلوغ بود ... تگاه گاه بهرنگ را هم داش ياحاال زنگه... یخال یسالگ 23همان ...  سارا با احسان

 ... پررنگ نبود یشلوغ نیدر ا چکسیه

 کنه زیتا تم کشهیچن روز طول م... ادیب يبگم خانوم عبد يخونه ا یفدرا ک -

 من بمونم که همه کارارو خودم انجام بدم ؟ ...  یزرنگ...ادیبگو ب يمامان خانوم هروقت خودت خونه ا -

 بده به من يعبدخانوم  يدیکه م یپول..هیکار چه

 ...  ! نداره یمگر نه واسه من فرق یکن زییرو تم واراید ياخه جون ندار -

 کنم یبرم سازمان ملل خودمو کودك کار معرف دیمن با... یعجب ادم هست -

 ...دنیبهت م یچ نیبرو بب...  زدیمامان قهقهه م -

** 

بود که دوست  ییها کیدمیاز ان اپ...بودم دیع يعاشق حال و هوا... لیآموزشگاه تعط...  لیتعط دانشگاه

 نیاصال ماش دیدم ع... ابانیخ یشلوغ... شوق و ذوق مردم ...نیهفت س... یرنگ يظرفها...  یماه... داشتم

... کردیدر کارم نم یدخالت چیمامان هم ه... کردمیم یط یخستگ یو خانه را ب شیتجر ریدفعه مس 10... نداشتم

در کنار کژال  ای کردیم لیتحو نیار يبامداد سال را کنار شکوه جون و اقا یعنی... ودخودم ب ي قهیسل زیهمه چ

 ؟  دیخر یم يدیع شیبامداد برا... بود ؟  یچه شکل نشیهفت س... ؟  دیچیم نیکژال هم هفت س... 

 ... هم شده بود قوز باال قوز  نایس امدن

** 

 دانستمیم... فرداد کمربند چرم... ساعت زیهم او ایدن يبرا... داد شدیکوزه نم... بودم  دهیمامان دستبند خر يبرا

 ...  ستندین هایباز يهنر نیاهل کوزه و ا

فرداد هم که ... نبود يهنوز هم عاد نینبودن بابا کنار هفت س... گرفتیام م هیگر لیموقع سال تحو شهیهم

 ... امد یبه چشم م شتریب مانییرفته بود تنها

 ... میسبک شده بود... میبابا سر زده بود با مامان به صبح

ساعتو  نهمهیا دونمینم گفتیم شهیهم... بود نیسال هم 23در  ادمیتنها اعت... بود دهیساعت خر میبرا مامان

 ... کندیخوشحالم م زیاز هرچ شتریب نیهم دانستیم یول... کاریچ يخوایم
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مامان ...بود  ادیسنشان ز...میرفتیم ایمادرو پدر دن دنیبا هم د... زدندیامدند به ما سر م یاول م ایو دن فرداد

 ... اقاجون و مامان جون  شیپ میرفتیبعد هم م... میماست بر ي فهیوظ گفتیم

،  دوست داشتم   رفتمیم يپز ینیریکالس ش شدیاگر وقت م... را هم دوست داشتم دیع يهایخاله خاله باز یحت

 ... کوچک يدخترانه  يها يفانتز... را خودم بپزم  دیع يها ینیریش یحت

و  یپر از سالمت شاالیا.توام مبارك پسرم يسال نو... به سالم ... : دمیفهمیاز حرف زدن مامان م... بود نایس

 از من خداحافظ... یگوش...حتما ... میشیخوشحال م دیاریب فیباشه تشر..اهان ... باشه  يشاد

... خوشحال شدم ... ممنون ... شمام مبارك يسال نو... یمرس... سالم ...:با استرس بود يمن مساو يبرا نایس

 ... خداحافظ

 ... سخت بود زیهمه چ نایبا س...امد یحرفم نم نیاز ا شتریب

 ... میبه اون زنگ بزن دیما با ریبعدم شکوه رو بگ...  ریبگ نارویفدرا خاله ا -

 ...کژال شیرفته بود پ ای داشتیرا بر م یبامداد گوش یعنی

 فدرا هستم...  نیار ياقا... سالم  -

 ؟  دیخوب هست...بله ...سالم  -

 ... بگم کیزنگ زدم سال نو رو به شکوه جون تبر... ممنون  -

 ... ؟   کردیم یمگر بامداد با من شوخ...  دیخند...؟  .. دیگینم کیبه من تبر یعنی -

 ...براتون باشه یسال خوب دورامیام... سال نوتون مبارك... دیدار اریاخت -

 ... خدمتتون مادرو صدا کنم یگوش... شما و خانواده يبرا نیبه همچن... ممنون -

 کیسال نو را تبر... کردیم یبا من شوخ... کژال نبود شیپ یعنی... گفتم  یبه شکوه جون چ دمینفهم اصال

 یحت...کردیمرا فراموش م دیبامداد هم نبا...  دادمیکوزه هم به بامداد م کی دیبا...  !  بود  یعجب سال... گفتیم

 .. ! اگر کمرنگ بودم
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جان فرانکو  يبو دیوح... من هم دوست داشتم بروم... دیوح شیپ شیرفته بودند ک ایفرداد و دن... بود دیع سوم

اما ... یمهربان بود و دوست داشتن...شوخ بود... رفت کشینزد شدیم... مثل بامداد هم کژال نداشت... دادیفرره م

 ... کمرنگ يها یاز ان دوست داشتن

 دنمونید ادیداره م نایفدرا پاشو لباس مرتب بپوش س -

 میکن دیبا کاریچ مینیبب شونویا میبابا ما نخوا... میدار دیما هم ع..دارن  دیملت ع... بابا  يا -

 ...غرغرم را نداشت يحوصله ... رفت آشپزخانه  مامان

از ان ...یدوست داشتن يشهاینه از ان ته ر... شیته ر...نیشلوار ج...  يسرمه ا يمردانه  راهنیپ... امده بود نایس

که امده بود شده بود  رانیا... کردیو اصالح م دیپوشیم یکه بود مدام رنگ سییسو... نامنظم يشهایته ر

 ... شیدرو

 ؟  گذرهیخوش م... ریبه خ دنیجان رس نایخب س -

 دیو بازد دیچند روز همش به د نیا... نکردم دایهنوز خودمو پ.. دمیتازه چند روزه رس...ستیممنون بد ن  -

 ...گذشته

 ؟  یمونیچقدر م... بگذره يبه شاد شهیکه هم شاالیخب ا -

نفر سفارش دادم  هیبه ...سفر برم صحنه کرمانشاه هی خوامیم... گرفتم  یمرخص مارستانیماه از ب 1فعال که  -

 ؟  دیع دیبر ینم فیتشر ییشما جا... رازیش رمیسر م هیبعد هم اگه فرصت بشه ... برام سه تار درست کنه

 ... میمون یکه امسال تهران م نهیا... نشد متاسفانه  یلیبه دال یمسافرت ول میواال ما قرار بود بر -

 دمیدر تهران بمانم تا ع دهمیم حیرفته بودند گفته بودم ترج ایفرداد و دن یاز وقت... ببوسمداشتم مامان را  دوست

 ... کرده بود رمیاما حاال خوب غافلگ گفتینم يزیمامان چ... سر کنم نایرا با س

 عجب پس قسمت نشد من با شما برم مسافرت -

 ...میریم یسفر دسته جمع هی يتابستون که اومد شاالیحاال ا -

 ؟  یکنیچه م دیع التیبا تعط... ؟  يفدرا جان چطور... بله -

 خونمیکتاب م...  نمیبیم لمیف...خونه ام  شتریب... در واقع یچیه  -

 يدیهم کنج عزلت گز دیپس ع... عجب  -

 مامانو تنها بذارم ومدیبا بچه ها برم مسافرت اما دلم ن خواستمینه م -
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 حشونیاالن به خاطر پدر و مادرشونم از تفر يدخترا... دونست  دیا بافدر نیخانوم پژوهش قدره ا...بله  -

 زننینم

 ! )عالوه بر روانپزشک جامعه شناس هم شده بود  یدانم از ک ینم(

 ... زدیلبخند م مامان

 ... شام هم ماند يکمال خونسرد در

 ... من  رانیخط ا نمیا...شمارتو بهم بده یفدرا جان راست -

 ... 

 نطوریگذاشته بود ا وسفیاسمش را اقا  نایاز همان وقت که ادر... کردمیرا نوازش م وسفیداشتم اقا  شب

 ... کردمیم شیصدا

و فرداد هم که اهل اس ام اس دادن  ایدن... سارا هم شمال بود ...که نبود نایادر... بود  یگوش نگید نگید

 ... نبودند

 یلیخ يا لهیبود دختر چشم ت دهیفهم... شدینم ریگیپ ادیز کردمیخشک صحبت م یلیخ یهم از وقت بهرنگ

و همه  نیرحسیمثل ام... مثل مسعود... اما مدل من نبود...هم بود تیباشخص... بهرنگ خوب بود... ستیراحت ن

 ... که مدلمان فرق داشت یکسان ي

 ؟ ...  میبزن يدور هی میبا هم بر ياگه فردا ازاد نمیخواستم بب... فدرا جان سالم... بود دیجد ي شماره

 ... رفته بود نجایساعت هم نشده بود که از ا 3... بود نایس البد

 ... دنبالتون امیپس م... ندارم يمن برنامه ا -

 نمتیبیم... یکنیلطف م -

 ... شب خوش -

خوشحال که فکر  ي فتهیخودش يزنها... ها در رفت و امدند یدوستان مامان و انجمن ياز فردا همه  دانستمیم

 از خانه به مراتب بهتر بود رونیب نایبودن با س... اند یصلح جهان ریسف کردندیم

را رصد  زیهمه چ نایس... یصورت ي نهیگلدار با زم یروشن و شال یبا شلوار صورت دمیپوش دیسف ییعبا مانتو

 ... دادیو راحت درموردش نظر م کردیم

 )امد ینم نایکه اصال به س ییکارها!   کردیم یداشت خوش سر وزبانمثال ... (پوش دیسف يسالم بر بانو -

 ؟  نیخوب...سالم  -
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 ... یببخش دیبا گهیندارم د نیماش نجایخب ا یدنبال شما ول امیرسم ادب بود من ب... ستمیبد ن یمرس -

 ... هیچه حرف نیا... کنمیخواهش م -

من  يابرو يرسم ادب بود دست رو... يکه نکرد یتخم مرغم را حساب کن چیرسم ادب بود که پول ساندو(

!  !  !   يکرد ینم تیبار نبود که رعا نیاول... يکه کرد ینکن لیمرا تحل ینیرسم ادب بود ب... يدیکه کش ینکش

( 

 ؟  میبر دیخب کجا دوست دار -

هنرمند روانشناس اشنا  يفدرا  اتیبا روح خوامیم... يجا که تو دوست دار هی میبر دمیم حیترج...  دونمینم

 ...بشم

 ...يکافه گالر میبر میتونیخب م -

 ...میبر -

 ...ندارد میارامش را برا نیکجا ا چیه کردمیفکر م دمیبانها را که د هیوسا زیباز و م محوطه

 ... میجاها داشت ما خبر نداشت نیپس تهرانم از ا..نه بابا  -

 ...دیفکر کرد یپس چ..بله  -

 ... خواستیم یژله بستن نایس... بیس يرش دادم با پاسفا نیدارچ يچا

 ! ) خوردندیم یعرفان داشتند ژله بستن يو ادعا زدندیساله که سه تار م 32روانپزشکان  ایدن يدانستم کجا ینم(

 ؟  یحاال چرا بستن -

 ...تنگ شده رانیا يها یطعم بستن ياخه دلم برا -

 ...اهان -

باشد  نایانتخاب س یدار با چتر رنگ هیپا السیان گ شدیگارسون سفارش را که اورده بود باورش نم...دار بود خنده

 ...من يبرا يو چا

 یکنیخب فدرا جان از خودت بگو چه م -

 همش دانشگاهم و اموزشگاه و موسسه...کنم  ینم یکار خاص -

 ؟  يراه بد تینفرو تو زندگ هی يخوایهنوز نم -

 ... )دهیچیروانپزشک بود و پ... يکردیم ینیمقدمه چ یکمحداقل (

 نکردم دایهنوز ادمشو پ یول خوامیخواستن که م -
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 ؟  هیادمش ک -

 برود نییمن پا ياز گلو يچا نیاگر گذاشت ا حاال

 ... یادم معمول هیخب  -

 ...کرده بود اب شده بود يباز يرا هم انقدر باز یبستن... را دست نزده بود شیژله ها -

 ينکرد داشیکه پ ستین یالبد معمول... ادهیکه ز یخب ادم معمول -

در دهانش  يپا يچنگالم را برداشت تکه ا... ستیخب خارق العاده هم ن یول... نباشه  یهم معمول دیخب شا -

 ...تو بهتره يانتخابا شهیانگار هم... چه خوشمزه است يپا نیا... : را برداشت میبعد هم فنجان چا... گذاشت

بفهماند که  خواستیرا م زیچه چ... کردینم لیدل یرا ب يکار چیه نایس... دینوش یبار بود که از فنجانم م نیدوم

... یانهم روان... کردیم يباز...اما نامطمئن... گفتیم يزیعمق چشمانش چ... خوردیبا چنگال و فنجان من م

 دیفکرش هم بع...باشد نایان شخص س نکهیاز فنجانم بنوشد اما ا یدوست داشتم کس... بود نیریش شیهایباز

 ...بود

 يالبته اگه دوست دار... هیخب بگو چه جور -

خوش اخالقه و منو ...تگرهیحما... مردونست...مهربونه ... داره یخوب یکه سطح هوش... هیادم جد هیخب  -

 ...دوست داره

بلد بود ...میگو یم نایس يبرا میچطور شده انقدر راحت از دخترانه ها کردمیاحساس م ...دیخند یچشمانش م(

 ؟  دیخندیچرا م): کند يچطور باز

انگار ...یستین هشونیاما تو شب... همسن وسال تو ... شناسمیم يادیز يدخترا نجایهم ژنو هم ا... شهیباورم نم -

 ...بکر و معصوم...  يساله ا 13 يهمون فدرا

 ... داشت یاعتنا حس خوب یخونسرد ب ينایحرفها از دهان س نیا دنیشن

از انموقع به بعد انتظارش را ...را حساب کرد زیپول م... دینوش نایرا هم س میاخر چا يجرعه ...  گفتمینم يزیچ

تون کم کم ؟  سن دیکنیشما چرا ازدواج نم: میرفتیم نیقدم زنان که سمت ماش... انگار جنتلمن شده بود... نداشتم

 چند سالتونه  ؟  یراست... :گل کرده بود طنتمیش... دمیها ؟  خند شهیم ادیداره ز

 34 شمیامسال م -

 )سال بزرگتر بود 2 کردمیاز انچه فکر م(

 ...گفتمیهمه را با خنده م... خب دیبه فکر باش... گهید دیشیم ریپ دیخب دار -
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 ...نشده چکدومیبه فکر که هستم اما تا حاال ه -

 مگه چند نفر بودن ؟ ...اُه اُه  -

 ... بهیتا حاال نبوده باشه عج یسال سن اگه کس 34با ... بودن ییخب باالخره کسا  -

 )گفتیخب راست م(

 خب چرا نشده ؟  -

راحت شد ساز مخالف کوك  الشونیخ یوقت واشی واشیاما ... شنیادما اول جذبت م...فدرا جان  دستیچیپ -

 کننیم

داشت و شکست  يخونسر مغرور هم رابطه ا ينایس نیا یعنی... سوختیم شیدلم برا... بود نایمهم نبود س(

در موردش صحبت  مینیبیباز همو م گهیروز د هیحاال .: گذاشت نیماش رهیدستگ يدست رو) خورده بود

 ...میکنیم

... حرکاتش خاص شده بود... مینیاست قرار است باز هم را بب رانیکه ا یدر مدت دیبگو خواستیم یعنی

 ... بود یجالب يمردانه ... کردیغرورش را هم حفظ م... در کار باشد يبعد يدفعه  کردیدرخواست م

 

 

 ... نگم گهیکه د...برازنده بود... انسان برازنده بود نیاصن انقدر ا یدونیفدرا تو نم یعنی -

 یسروش رو فروخت یراحت نیبه هم...عجبا  -

در کنار عواطفش تفکر نقاد  دیادم با یدونیاونوقت هنوز نم... یشیروانشناس م گهیسال د...  زمیعز هدیاز تو بع -

گارن رو  نانهیواقع ب دیبا دمیکردم د یمن االن جوانبو بررس... کنهیفرق م نمونیمن و سروش د...داشته باشه

 انتخاب کنم

 دیفرمودیبله بله استاد م...

سالت  30پس فردا شده  يادامه بد انهیکمال گرا نطوریهم يتو هم اگه بخوا ...گمیباور کن فدرا راست م -

 !  يخوریرو م يدود نیرحسیمسعود و ام نیاونوقت حسرت هم

-  ااکه ستیانقدر هم وضعم خراب ن گهید نایادر...ا... 

 یفهمیم يدیاه کش یه يپس فردا که بچه من وگارن رو بغل کرد چارهیخراب تره ب نمیاز ا -
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من االن واسه  دیمگر نه با يدید سایتو کل قهیخوبه طرفو چند د... چه بچه دارم شد... نشو بابا ریجوگ...اُه اُه  -

 ... بافتمیم ینوه ات بافتن

 ... یفهمیاوردم برات م یکارت عروس گهیدو روز د...  نیحاال بب -

 واسه تو از همه بهتر شدا نکهیمثه ا دیع نیا گمیم نایادر یول... میستین لیما که بخ... اریاقا ب اریب -

 زهیم زهیر یلیسروش خ نمیبیم کنمیحاال که دقت م... گنجم که یاصن در پوست خودم نم... اره واقعا  -

 ...خوردیبه درد من نم...بعد هم همسن خودم بود...بود

 کشتیواسه طرف خودتو م یداشت روزیتا پر... گهید ایخب حاال کوتاه ب -

 ... ام را بلد بود  یرمز گوش...را باز کرد امیبرداشت پ نایادر... در امد که گشید نگید

... یکنیواسه من الدورم بلدورم م نجایا ینیشیبعد هم م يذاریبا ملت قرار م... يموذ يا...جانور  يفدرا يا -

 منه ساده رو بگو

 نوشته ؟  یچ..؟   هیک...قرار کجا بوده ...بابا  یگیم یچ -

  مینیبرم کرمانشاه همو بب نکهیقبل از ا يفدرا جان سالم گفتم اگه وقت دار -

 رونیب میگفت با هم بر...اومده سییاز سو... نده یجو الک...ناستیس نیا نایبابا ادر -

 هیمناسب سیک نیهم... هم که هست  یفرنگ...  گهیبابا خب خوبه د -

 جواب ؟  سمیبنو یچ... 

 کاخ گلستان ؟  میه  ؟ برخوب 9بگو فردا ساعت  -

 گهید نهیکه وضع ا یکنیکارارو م نیهم...بگو من فردا وقت ندارم ...ناز کن  کمیبابا خب  -

 ستیوقت واسه ناز کردن ن سییبعدم سو رازیکرمانشاه بعد ش رهیبابا داره م -

 را داد نایجواب س...اعتراض وارده...  یگیشما درست م...خب  -

 نمتیبیم هینوشته بله ، عال: نگید نگید

 ... 

 نایکه ادر نقدریبه نظر تو وضع من هم وسفیاقا ... : که رفتند مامان هم رفت استراحت  نایو ادر نیژاکل خاله

فقط  هیبق... کردیفقط گوش م وسفیاقا ... سالمه 23تازه ... که ستیدر اون حدم ن گهیحاال د... اسفناکه ؟  گهیم

 ...زدندیحرف م

 ... 
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 کاخ گلستان فدرا جان ؟  امیب یگرفت میشد که تصم یچ -

شاتو  يکافه نادر میبر میتونیبعدشم م...زهیانگ جانیقشنگ و ه یلیخ نجایکه نداشت گفتم ا یخاص لیدل -

 میبخور انیبر

 فهیلط تیواقعا روح... هم خوب یلیخ...به به  -

ها فرصت  یبه بعض دیبا دیشا کردمیفکر م... شده بود یدوست داشتن... ارام بود وساکت داشتیکه قدم برم کنارم

 ... دوستش داشت شدیم... انقدرها هم بد نبود نایس دیشا... دادمیم

کافه  هی یدوست داشت... ؟  یکنیشروع نم يرو که دوست دار يخب فدرا جان چرا کنار درست اون کار -

 یباز کن يقناد

از ان دسته  نایس دانستمیاما م...گریرم به عالوه هزار مشکل دکه ندا خواهدیپول کالن م میدوست داشتم بگو(

مثل ... اما موفق نبود...ستین دیکه بگو کردیرا م شیالبته تمام سع...مهم است شانیبرا اتیست که ماد ییادمها

 ...)همه بود ياصال برا...انتخاب کرده بود شیها یپارت نیلوکس و ولنتا هیبامداد که کژال را با ان خانه مجرد

که من االن  گهیکردن جا و هزار تا دردسر د دایمجوز و پ...داره یدوندگ یلیخ... ستین یسادگ نیخب به هم -

 دنبالش برم تونمینم

 ...حفظش کن... تو بکره هیروح... راحت نگذر  اهاتیاز کنار رو...باش  ریگیپ ينطوریهم یول... باشه  -

 )زدیارامش بخش م يهم حرفها نایس(

همه از اون سر ... دیبخور انیشاتو بر دیفقط با نجایا: سفارشات خنده دارش را رو کند خواستمینم گرید نجایا

 ...نجایا انیم نیشهر واسه هم

 لبخند زد... میدار نانیما به انتخاب شما اطم...دیشما دستور بد یچشم هرچ -

 )قبال هم بلد بود ؟  یعنی... کردیرو م دیحرکات جد(

 ... نیدار اریاخت -

 نطوریا یکنیکار هم م... يکه دانشگاه رو تجربه کرد...ساله  23دختر  هیتو  بهیعج کنمیاز اونروز همش فکر م -

 ساده مونده

 ؟  بهیعج شیچرا ؟ چ -

اما جالبه که ...يو بچه موند يمختلفو تجربه نکرد يها طیهنوز مح گفتمیم يخب اگه دانشگاه نرفته بود -

 یالص و پاکهنوز همونطور خ
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دخترانه  کندیتالش م دانستمیم... کردیهم م فیمخصوصا که تعر... کردمیتعجب نم نایرك س ياز حرفها گرید(

 .)کنم دنیتظاهر به نفهم توانستمیخودم نم شیپ... را ورق بزند میها

 ..دیشما لطف دار -

 نیبه ا زیهمه چ...فقط مواظب خودت و احساساتت باش ...  ستمیکه اهل تعارف ن یدونیم... گمیم ينه جد -

 ستین ینیبیکه م یقشنگ

 ریز خواستمیم ی؟  با خنده و شوخ...  دیخورد ینکنه شکست عشق... شیپ ياز دفعه ...  دایزنیشما مشکوك م -

 ... زبانش را بکشم 

 تالش نکن ادیش در نماز تو يزی؟  چ یتو گذشته من کند و کاو کن يتو چرا انقدر دوست دار  -

 نیهمه اونجور نینجوریهمه ا دیگیم یگذشته شما را کند وکاو کنم شما ه خوامینه من نم..: من برخورده بود به

 داره یخاص لیالبد دل گمیم

 یسال از تو بزرگترم به واسطه شغلم و ارتباطات 10 باینه فدرا جان باالخره من تقر: بود که ناراحتم کرده دهیفهم

اصال  ياگه دوست ندار... يبذارم که لطمه نخور ونیکه دوست دارم باهات در م دمید ییزایکه خودم داشتم چ

 ... رمقصد ناراحت کردنتو ندا... کنم  یباره صحبت نم نیدر ا گهید

 ... کردیم یمنت کش خوب

 ... دیشما بهم کمک کن شمیاتفاقا خوشحال م...شمینه ناراحت نم -

 ...یفیتو ح... یفقط دوست دارم قدر خودتو بدون ادیم بر نماز یمن که کمک -

 نایس نیا... نبود شهینچسب هم ي نایاصال ان س نایس نیا...کردیم فیتعر تیاز ظرف شیداشت ب گرید امروز

 ... مثل بامداد هم کژال نداشت... کردیمردانه و بزرگ صحبت م...مهربان بود 

 

 

 ادیمن نم ریبه شما باشه که کوفتم گ ارمیشما کلوچه م يبرا رمیشمال م هیبازم دم خودم گرم که  -

 ... که من اصن کلوچه دوست ندارم یدونیم... ایسارا خوبه حاال دو تا کلوچه اورد  -

 ... به احسان دمی؟  خب بده م  يااا ؟  دوست ندار -

 ... به احسان يبد ذارمیشده به زور بخورم نم -

 ... کردیم ریار شده بود در هپروت سگارن د گریهم که د نایادر
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 حواست باشه یدنید دیخونه شما ع امیدارم م... رونیبا احسان برم ب خوامیم يفدرا من عصر -

با  خوامیاره سارا منم م..اخ اخ : هم بالفاصله  نای؟  ادر قایزنگ بزنم خونتون بگم با سارا کار دارم دق یباشه ک -

 ... یدنید دیخونتون ع امیمامان ب

 ... گمیبهتون م دیببر فیبا مستراتون تشر دیپس فردا شمام که خواست... گهید دیمسخره نش -

 احسان اخه مستره ؟ ... مستر  یگیم يخودت دار زمیعز -

 ؟   چارهیچشه ب -

 ..روش فکر کن...هیمرد زندگ هیجد متیسارا اگه تصم ستین ياحسان بچه بد ییخدا یول... نه  -

 ... و  میخوریبه هم نم یاز لحاظ فرهنگ گهیم یبابا ه... دونمیمن که خودم م -

رفت و  نیا ياما به نظر من به جا... دیهم رفت و امد کن يبا خانواده ها دیخوایخب اونم مهمه چون فردا م -

 ..ستین یمنطق ریبه نظرم اونقدر غ نهیبار احسانو بب هیسر وته با بابات صحبت کن  یو ب یمکیقا يامدا

 گوش بده... ننه فدرا  نیا گهیا ،  راست مسار -

 بهش گفتم دیباشه حاال شا -

 ...مینگرفت یاصن ازش سراغ... مشینیبب میزنگ بزنم ترانه بر نایادر گمیم -

 ترانه را گرفتم... من داد لیلبخند ژکوند تحو... زمیجون عز نیاره فقط بعدشم زنگ بزن ژاکل -

 معرفت یفدرا خانوم ب... زمان  دیفرو گموندیسالم بر ز -

 ... يعصر يکاسویپس تو هم پ دمیاگه من فرو...سالم ترانه جون ...: ام گرفته بود خنده

ادم حسابش  رهیتا طرف نم..بشر عادت دارن نیاصن ا... خورهیبر م ایدن يبه کجا... واال من که از خدامه باشم -

که منو  دیفردا مستندات داشته باش دیریبا من عکس بگ دیایب... شمیمنم پس فردا که مردم معروف م... کننینم

 ... دیشناختیم

 متیوجود شما رو در کنارمون غن...  میکنیکفر نعمت م میما دار دمیمنم فهم...  گهیاره د -

 مینیهمو بب ياگه وقت دار نمیبب خواستمیم...میشمارینم

 منزلمون دیریب فیتشر... یدنید دیخانواده رفتن ع... من در خدمتتون هستم... بله بله -

 ...میشیمزاحمت م نایپس لطفا ادرسو بده من و ادر -

 ...فرستمیاالن م... دیرو چشم من جا دار -

 ... لهیپ لهیش یبود و ب یترانه دوست داشتن يدخترانه ها -
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 ... برداشتم شیکوزه برا کیاز خانه  رفتم

 ... دیمنور کرد... دییبفرما... به به سالم خانوما -

 ... مثل خود ترانه ...ادیبود ز یدوست داشتن... دار  اطیح ینقل يخانه ... ترانه وسط شهر بود  خانه

از هر طرف ... شلوغ بود و شوخ... را خودش رنگ کرده بود وارشیتمام د... از بهشت بود يترانه تکه ا اتاق

و  زیانگ جانیه يها یاز ان شلوغ... پالت..طرف ظرف رنگ  کی...  یطرف بوم نقاش کی...  زانیاو يزیچ

 ...نیدلنش

 ؟  يبد ادی یبه منم نقاش شهیترانه جون نم گمیم -

 ...شد دیشا دیصحبت کن میوقتم پره اما با منش نکهیبا ا -

 ... دمیخند...  بله چشم -

 . ..کنم تیاز استادام معرف یکیبه  تونمیم يعالقه دار یجدا اگه به نقاش -

 ... نمیفقط دوست دارم تو اتاقت بش...شاخه به اون شاخه بپرم نیاز ا خوامینم یعالقه که دارم ول -

 ... اتاق دربست مال شما نیا...منگوله دار میسند بزن میبر ایشما فردا ب -

 ... میمخلص -

 ؟  يجون تو چطور يادر -

 دیریگفتم با بچه ها حتما م... تو خونه تنها باشه دیع دهیجماعت بع ياز هنر... یکنیم کاریشما چ... منم خوبم  -

 ... ییجا هی

 پیهم اک هیبهرنگ و بق... شیکه با خانواده رفته ک هیهان... طرف غش کردن هینه بابا بچه ها هرکدوم از  -

 کی يبامداد هم که با خانواده رفته شمال روز...نداشتم  پشونویاک يکه من حوصله  يرانگردیشدن رفتن ا

 ... کژال  یزنگ بزنه منت کش دیعت باسا

 خب چرا کژال باهاشون نرفته  ؟ : ول کن نبود نایادر 

اگه  یلیپس فردا به هر دل..کژال رو ببرن  ستیدرست ن الشونیشمال و انیم الیفام گهیاخه شکوه جون م -

 رو حرف شکوه جون حرف بزنه تونهیبامداد هم که نم... شهیبد م لینشه تو فام يبا بامداد جد شونیقض

 براش مهمه ؟  زامیچ نیمگه شکوه جون ا -

رو  یمسائل هی دیاما با...سالشه و رابطه اش به خودش مربوطه  32درسته بامداد  گهیم... حساسه...اره بابا -

 ... کنه تیرعا
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 ... سبک بود و رها... کنارش بودن خوب بود... میترانه بود شیعصر پ تا

 يبرا نایو همسرش سر بزنم مخصوصا که دوست داشتم از س قیثل هرسال بروم به استاد صدداشتم م دوست

 ... را الزم داشتم شیپدرانه ها... میبگو قیدکتر صد

 

 ؟ .. ستیزشت ن...یدنید دیبرم خونشون ع قیزنگ بزنم به دکتر صد خوامیمامان م -

 امیت مبرو زنگ بزن منم باها... يکه تا االن زنگ نزد نهیزشت ا -

 ... 

 فدرا هستم مزاحمتون شدم... سالم خانوم دکتر -

 مادر گلت خوبن ؟ ...یدلم خوب زیسالم عز -

بگم و بپرسم اگه  کیتبر قیبه شما و استاد صد دویع رمیاز تاخ یزنگ زدم با شرمندگ... سالم دارن خدمتتون  -

 ...میبا مامان خدمت برس میستیمزاحمتون ن

 يزیچه چ...  مییکه من و فرهاد تنها یدونیم...  یپر از سالمت...تو هم مبارك باشه دیع..زمیعز هیچه حرف نیا -

 ؟  کنهیمرد تنها رو خوشحال م ریو پ رزنیپ هیخبر  نیاز ا شتریب

 ... میشیپس ما فردا مزاحمتون م... نیدار اریاخت -

تو ... شهیخوشحال م شتریب ينطوریا... یبگ کیبه فرهاد تبر دویع يحضور یتونیفردا م... زمیمنتظرتونم عز -

 یمثه دختر نداشتمون

  ریروزتون بخ... نمتونیبیم...دیشما و استاد به من لطف دار -

 زمیخدانگهدارت عز -

 ... 

از  یلیتا به حال هم مادر خ...متخصص زنان بود... درست مثل خودش...از نوادر روزگار بود قیاستاد صد همسر

دوست  شتریکه ب يخاکستر يخوش پوش با موها يرزنهایاز ان پ... کرده بود تیزیو گانیانجمن را را يبچه ها

 ... کردیاش م یداشتن

راجع به  خواستمیجسارتا من م دیاستاد ببخش... : کارش به موقع بود... رفته بود سراغ خانوم دکتر دهینرس مامان

 باهاتون صحبت کنم یموضوع هی

 کتابخونه میبر ایب...حتما دخترم -
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 شنومیم...خب دخترم  -

و ... میدیچند بار همو د...  رانیسال اومده ا 10بعد از  انمونیاز اشنا یکی یبه تازگ دیاستاد راستشو بخوا -

توهم و حدس  يدوست ندارم رو... که منو به فکر واداشته کنهیم ییرفتارها هیداره  یاما تازگ... میصحبت کرد

 جلو برم

 کرده ؟  ییخب چه رفتارها -

 ... و  یو خالص یاز چهره ام گرفته تا اخالقم که تو پاک... کنهیم فیاز من تعر یه نکهیا -

 ؟   زنهیحرفا رو م نیا یاحساس ياون از رو یباعث شده که تو فکر کن یخب چ -

 نیحرفا از زبون ا نیا دنیشن... هیادم مغرور و خونسرد اریبعد بس... دهیسال منو د 10ادم بعد  نیخب استاد ا -

 !  بهیمن عج يادم برا

 کارست ؟  یاقا چند سالشه و چ نیا -

 ...روانپزشکه... سالشه  34 -

سال از  11ادم  نیا یبدون دیاما با...کنم  لیاقا رو تحل نیو نشناخته ا دهیند تونمیخب فدرا جان اوال که من نم -

 نیا نکهیا گهیمهم د يو مساله ... که تو هنوز به ذهنت خطور نکرده رو تجربه کرده ییزهایچ یلیتو جلوتره و خ

 کنهیم شتریهاشو ب یدگیچیپ یلیخ نیاقا روانپزشکه  ، ا

 منه ؟  لیتخ يحس زاده  نیا دیگیشما م یعنیخب استاد  -

امن  هیداره تو حاشادم دوست  نیا دهینشون م یول... وجود داشته باشه یحس نیهمچ دیشا... نه دخترم  -

 ... نکنه یمیحرکت مستق چیاز همه جوانب مطمئن نشده ه یحرکت کنه و تا وقت

 کنم ؟  کاریچ دیمن با دیگیشما م یعنی -

 دهاتیخودت پررنگ نکن و دوما اجازه نده ترد يادم رو برا نیا یلیخ یمواظب هست نکهیا نیاوال در ع -

 ...بلند مدت برات شناخته بشه یادم در ظرف زمان نیاجازه بده ا... بشه ینیبه بد ب لیتبد

 ... 

 یانهم وقت نایفکر کردن به س یاما منطق... کرده بود ریذهنم را درگ میبرگشته بود یاستاد از وقت يحرفها تمام

 عالمه تار و تنبور و سه تار هیکارگاه ساز با  نهمهیو وجود ا هیقشنگ يداده بود که فدرا جان کرمانشاه جا امیپ

دارم فکر  تیکه از روح یبا شناخت... يهمراهم بود همسفر تو  نیبدتر که گفته بود کاش تو ا...قشنگترش کرده

 یلفاظ نیبود که ا يعاشقانه ا یب يساله  23کدام دختر ... سخت بود اریبس اریبس گذشتیبهت خوش م کنمیم
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روز بود از شمال برگشته بودند که  2 نیار يخانواده . ! ..توانستمیمن که نم... کند ؟  ریتعب یرا منطق نایس يها

اما کژال ...هم بودند هیو بق هیترانه و هان... به در همه را به باغ کرجشان دعوت کرده بود زدهیس يبرا نشکوه جو

اما ... ه بودکرد نطوریا نایس دیجد يوجود کژال و حرفها یعنی... از بامداد پررنگتر شده بود نایس... را مطمئن نبودم

را  چکدامشانیکه ه يو بامداد نایجدال شده بود بر سر س لمدر د... بود نیریش میبامداد برا يهنوز هم مردانه ها

 ... نداشتم

 

 

 ... امد  یکژال هم م دیشا... اما امروز روز دادنش نبود...بامداد را هم کنار گذاشته بودم  ي کوزه

 ... باغ بهتر بود يبرا... بودم با گرمکن  دهیپوش یرنگ یکتان... دادمیفرصت بهتر کوزه اش را م در

 ... بامداد هم  يبرا...شکوه جون و مهرش تنگ شده بود يبرا دلم

سر ... اوضاع از چه قرار است مینیسرم را باال کردم که بب... امد  یترانه م غیج يصدا میشد ادهیکه پ نیماش از

ترانه  غینتوانستم چشمان از حدقه در امده بامداد و ج یحت... همانا کلمیه يوشدن آب ر یباال کردنم همانا و خال

 ...  ... را هضم کنم 

با  نایادر...  و عمو هاروت رفتند داخل نیبا خاله ژاکل... جوانها نکند یشوخ یخواست خودش را قاط مامان

فدرا  دیببخش... : اد باالخره جلو امدبامد... فدرا ؟  يشد یچ يوا يا: جمع کند جلو امد توانستیکه نم يلبخند

 ... واقعا متاسفم... کنم سیترانه رو خ خواستمیمن م... جان 

 ... گهید ادیم شیپ ستین ينه مساله ا -

بامداد چپ ... شد که سیتو خ يتمام لباسا شامدیپ نیخب االن با ا یقربونت برم که انقدر مهربون: جلو امد  ترانه

در حضور من پسرانه  شیدوست نداشت مردانه ها... دمید یرا ته چشمانش م تیعصبان...کردیچپ نگاهش م

 ... شود

کردنش را هم به  سیخ یبامداد را دوست دارم که حت يکه انقدر مردانه ها اوردیب مینداشتم ترانه به رو دوست

فقط لباسها را از ... به تنم متنفرم سیلباس خ دنیاوردم که از چسب ینم میچون بامداد بود به رو... رمیگ یدل نم

کژال لباس داشته باشه  دیتو شا دییبفرما میینجایروز ایمن و کژال از د: بامداد در امد يصدا... کردمیتنم دور م

 ... بهتون بده
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که اورده مثل  ییلباسها کردمیدعا دعا م... کژال با تاپ و شلوارکش ظاهر شد میرا که باال رفت الیو يها پله

 ... تنش نباشد يلباسها

 ... يشد یشکل نیتو چرا ا... سالم فدرا جون -

 ... شونیرو ا ختمیر یکنم اشتباه سیترانه رو خ خواستمیم..:بامداد نگذاشت ادامه حرفم را بزنم... سالم  -

فدرا هم مهربونه دعوات ... مراده دهینشو اب نطلب یعصب...اشکال نداره بامداد جان : گفت  زیام ظنتیش ترانه

 ... نکرد

من ... دیبهتون گفتم نکن یه: امد رو به بامداد کمیکژال نزد... دیکشیترانه شاخ و شانه م يبا نگاهش برا بامداد

 ... شده بود شانیبامداد پر... ادیتو استخر حالتون جا ب کردمیفدرا بودم جفتتونو م يجا

 ؟  يبهشون بد يکژال لباس اورد: بامداد

 . میبر ایفدرا جون ب... اره بلوز شلوار دارم -

به خاطر بودن کنار بامداد  توانستمینم... نایمثل س... تفاوت یو ب... ارام...مهربان بود ... بود یدختر خوب کژال

 ... سرزنشش کنم

همه ... امدم هنوز نگاه بامداد شرمنده و کالفه بود رونیاز اتاق که ب... را بافتم  سمیخ يعوض کرده موها لباس

 ... بود یجوره دوست داشتن

 نیچقدر ا... دلم  زیعز یمرس... :ییرایاز فرط شوق و ذوقش همه امدند پذ...شکوه جون را که دادم  ي کوزه

 ... فتمیمهربون ب يتو فرشته  ادی شهیتو اتاقم هم ذارمشیم... هیدوست داشتن

 دیببخش دیبا... هیادگاریصرفا جهت ... جون  ناقابله شکوه -

 ... من ارزش داره يبرا یلیکه خ زمیحرفو نزن عز نیا -

 کار خودته فدرا جون ؟ ... : امد کوزه را گرفت کژال

 بله  -

نگاه به  کی کردینگاه به کوزه م کیبامداد ...(دونه داشتم هیدوست داشتم منم ... نه بامداد ؟ ...قشنگه  یلیخ -

 )فرق داشت زدیجغد دانا م نکیخوشحال که ع يفدرا با ان فدرا نیانگار ا.. .من

 ... ارمیدونه براتون م هی ندهیا يدفعه  -

 ..شمیخوشحال م...  یکنیلطف م یلیخ...جدا ؟  -
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دست  هی میبر... دنیهم رس نایبامداد بهرنگ ا... : دست در گردن هم امدند نایترانه و ادر... کنمیخواهش م -

 ...  میبزن بالیوال

 ... شما بهتره يهایشوخ نیاز ا بالیوال...  میبر:  کژال

مقابلمان  اوشی، ارسالن و س  هی، بهرنگ  ، ترانه  ، هان میگروه بود کیدر  نایو ادر مایبا کژال و بامداد  ،  ن من

 ... 

 ... کردندیم يو داور کشدندیم پیپ یصندل يو عمو هاروت رو نیار ياقا

پنجه بزنم  خواستمیم... بد نبود بالمیتر بودند اما من هم وال يقو مایبامداد و ن... کند يتا باز دیخندیم شتریب کژال

زده بود ...کند يریمن توپ گ يبامداد مثال امده بود برا...دوم بود يدفعه  نیا... متر انطرف تر 1که پرت شدم 

 يهمانطور که رو... بامداد از اضطراب کبود شده بود ...سرم جمع شده بودند  يهمه باال... خودم را ترکانده بود

 دونمینم...ستیامروز انگار روز من ن...دمیبخدا من اصن شما رو ند: دراز شده بودم سرم را بغل کرده بود نیزم

 ... ناخواسته زده بود من را له کرده بود...واقعا ناراحت بود...شهیم ينطوریچرا ا

 ... )دمیخندیم خوردمیم نیزم یوقت شهیهم... دمیخند(... منو  دیدیاشکال نداره ند -

... دیکشیسرش م یداد حساب کی دیجز بامداد بود شا یاگر کس...رسانده بود اطیدوان دوان خودش را به ح مامان

تمام ... جمع شده بودند الیهمه داخل و... بامداد حالش گرفته بود... کردینم يباز یکس گریبعد از سانحه د

و  گفتمیاما م کردیسرم درد م... شود ردوست نداشتم روزشان زه... من را گرفته بود کجایبه در  13 ینحس

 ... اوردیام را ب یخواستم گوش...دیپرس یو حالم را م زدیمامان مدام سر م... دمیخندیم

 به در  ؟  13با  یکنی؟  چه م  یفدرا جان خوب... : داده بود  امیپ نایس

ساله ام سراغم را گرفته  18مثل دوست پسر ... بود دیساله بع 34مغرور  ينایکال از س گریکه د امهایپ نیا(

 نیهنر چ شگاهیبچه ها در مورد نما... لبم امده بود يلبخند رو...  فرستاده بود شیپ میساعت ون کیرا  امیپ)بود

چشم چرخاندم اوضاع را ... باشند و نشده نیکه دوست داشتند چ کردندیبرگزار شده بود بحث م یکه به تازگ

 دیدانستم چکار با ینم... بامداد مواجه شدم ي رهیرا بدهم که با چشمان خ نایرصد کنم که با فراغ بال پاسخ س

 ؟  یخوب دیلب پرس ریز... : کردیم نطوریمگز کژال انجا نبود که ا! ... من هم زل زده بودم به بامداد ...کرد

و هنر  ایتالیتوجه به ما از کژال راجع به سفر تازه اش به ا یبچه ها ب... نبود یاوردم کاف یدر ماگر شاخ هم  گرید

از ... یخوب دیپرسیم یرکیز ریحاال ز... کردیخطاب م شانیمرا ا شیچند ساعت پ نیبامداد تا هم... دندیپرسیانجا م

 ... قدرت درك من خارج بود
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 ... بله خوبم: اشاره کردم -

 ... دیبازم ببخش... بهم بگو یالزم داشت يزیچ:ارام گفت  همانطور

 ... ! شده بود یمیبامداد هم صم... پاسخ مانده بود یب نایس امیپ... بکنم توانستمینم يگریکار د... لبخند زدم -

 ؟   يریبامداد کجا م: دیکژال پرس... الیشد به سمت در و بلند

 ... امیاالن م...بکشم  گاریس هی رونیب رمیم -

هم بامداد را ...بکشم  گاریهم بلد بودم س... کژال بودم يدوست داشتم جا... دیکش یم گاریپس بامداد هم س(

... نبود چکدامیاما ه... رمیکام بگ گذاردیم شیلبها انیکه م يگاریتا از همان س رفتمیانوقت دنبالش م...داشتم 

 )دیدانست شا یقدر نم... خوردیتکان نم شیکژال هم از جا

 ؟  گذرهیبه شما خوش م... از دوستان یکیباغ  میاومد... ممنون خوبم: نوشتم نایس يبرا

که برگردم  دونمیم... داشتمیم ياما حتم دارم در کنار شما اوقات بهتر...هم خوبه نجایبله ا: جواب داد بالفاصله

 ...مینیباز همو بب شمیاما خوشحال م...دانشگاه و کارت شروع شده

؟  شدیامن بود پس نا امنش چطور م هیحاش نیاگز ا... ؟  گرفتیرا هم در نظر م نایس يحرفها نیا قیاستاد صد(

( ... 

 ... سفرتون خوش... میهماهنگ کن میتونیحاال م -

بچه ... است که سر من اورده ییبامداد به خاطر بالها يحال گرفته  کردمیاحساس م...وجدان گرفته بودم  عذاب

انداختم به  یشنل... را معامله کنند شانینهایزم خواستندیو داد م غیبا ج نایترانه وادر... کردندیم يباز یها مونوپول

... : بلند شد... دیمرا د... کردیدود م گاریبامداد کنار استخر س... نشسته بودند قیبزرگترها در آالچ... رفتم  اطیح

 ؟  يچرا پا شد...شد سرت درد گرفته  ؟   یچ

 ... کند یجمع بامداد را مفرد م يخوردن تمام فعلها نیزم نیدانستم ا ینم

مزه ... گهید هیباالخره باز... دیکن یبه خاطر منه اشتباه م تونیگرفتگ نیاومدم بگم اگر ا... من حالم خوبه...نه  -

 اتفاقاتشه نیاش به هم

 ...کردم  تتیاذ یلیامروز خ... یمنو ببخش دوارمیدر هر صورت ام... فدرا جان تهیاز مهربون نیا -

 ... کننیم يباز یداخل بچه ها دارن مونوپل میبر دیاریب فیتشر... لطفا  دیحرفشو نزن گهید -

 ... کنارم راه افتاد... بلند شد...زد لبخند

 ... بود زیدل انگ شیمردانه ها تمام
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آغاز شده بود  نایو فرداد و هراس بودن با س ایامسال که با غم مسافرت نرفتن با دن دیع کردمیرا هم نم فکرش

 ... بگذرد نطوریا

از کرمانشاه برگشته بود  نایس... بود دهیحالم را پرس...را گرفته بود  لمیموبا يزنگ زده بود از مامان شماره  بامداد

 ...قبل نبود ينایاما س... سییسو گشتیبر م گرید يهفته  کی... هم رفته بود رازیش...

مامان متوجه ... پر شده بود یام کم یخال یسالگ 23انگار ... خوردمیدست مسعود و نگار حرص نماز  گرید

 ...دلگرم کننده بود شهیهم شیمهایرمستقیغ... اورد ینم میبه رو... شده بود نایگاه گاه س يامهایتماسها و پ

هم از  ایدن... خورمیم رونیبه مامان خبر داده بودم که شام را ب...  نمیرا بب نایبود امروز بعد از اموزشگاه س قرار

از  دیبا... مامان را بهانه کرده ام که با انها نباشم ییتنها کردیفکر م... برگشته بودند از دستم دلخور بود یوقت

را  میش تمام برنامه هاا یناگهان يقرارها... رفتیم نایاما گذاشته بودم بعد از اخر هفته که س... اوردمیدلش در م

 ... باز کرده بود يخوش در ذهنم پوشه ا يبرا... اما از بودنش ناراحت نبودم...بود ختهیبه هم ر

 نایمهم نبود س میبرا یحت گرید... دخترك شکمو گفتیم نایمهم نبود س میبرا... قرار بود ببرمش ژوزف امشب

در  اوردیرا ب چهایرفته بود ساندو نایس... عوض شده بود انگار... ندیب یخسته ام را م ي افهیبعد از موسسه ق

 ... میبخور نیماش

 ندفهیا دیشا...میریعکس بگ هی ایفدرا ب... اش را در آورد یگوش نایکه س کردمیرا باز م چمیدور ساندو کاغذ

 ...میرفتنامون داشته باش رونیعکس از ب هیحداقل ... نمتیبیباشه که قبل از رفتن م يبار نیاخر

... هم در عکس افتاده بود چیبا ساندو مانیدستها...هم سرش را به سرم چسباند نایس... اوردم کشیرا نزد سرم

 ... رمیخودم بگ یمنم با گوش دیصبر کن... : شده بود يعکس بامزه ا

نگاه  یبخدا منطق میبگو قیبه استاد صد خواستیدلم م... برق داشت...متفاوت شده بود آن شب  نایس نگاه

و  ستیب يمثل پسرها نایس یوقت... ستیکار من ن... چشمها و پررنگ نکردن برقشان سخت است  نیکردن به ا

ساده  يادیدخترانه هم ز دیشا... ستیانگاشتنش کار من ن دهیناد... میریبگ يادگاریعکس  خواهدیچند ساله م

 ... انها را از بر شده بود نایاما س... لوحانه بود
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 يدستم در دستها... دستش را دراز کرد... شدن به طرفم برگشت ادهیقبل از پ...ساندمش به آژانسر...بود شب

بهت  یلیدفعه خ نیواقعا ا... ممنون  یلیفدرا جان خ: همانطور که دستم را نگه داشته بود ...بزرگش گم شده بود

به  دورامیام...قدر بهت خوش نگذشتان سییسو هک دونمیم...سفرهام بود نیزتریاز خاطره انگ یکی... زحمت دادم

 ... که جبران کنم يایدوباره ب يزود

 خطر باشه یسفرتون ب شاالیا... هم به من خوش گذشت یلیخ... کنمیخواهش م -

 ... مواظب خودت و وجودت باش یلیخ... کنمیم یبا مامان خداحافظ زنمیقبل از رفتن زنگ م...  یمرس -

 ... ریشبتون به خ... چشم)... حرف کم اورده بودم( -

 14مغرور و نچسب بعد از  ينایس... کردیبود دور شدنم را نگاه م ستادهیا دمیدیم نهیرا که بست از ا نیماش در

 ... جا داده بود میماهه خودش را دوباره در زندگ کیسال 

قبل از رفتن  شیکارها یرده بود که به خاطر انباشتگک یعذر خواه... کرده بود یزده بود از مامان خداحافظ زنگ

 ... امدهین یخداحافظ يحضورا برا

لوس دخترانه متنفر  يهایاز قهرها و دلخور... اورمیاز دلش در ب خواستمیم... میرا دعوت کرده بود ایو دن فرداد

 ... بودم

 3کرده بود که به خاطر  یعذر خواه... را داده بود دنشیخبر رس... کرده بود دارمیزنگ زده بود از خواب ب شب

 یوقت... ژنو گفته بود يریاز دلگ... شب زنگ زده مهیساعت اختالف ساعت ژنو با تهران حواسش نبوده به وقت ن

درد دل ... سرد شده بود... شده بود بهیغر شیبرا ولا يرفته بود و ژنو دوباره مثل روزها رانیماه از ا کیبعد از 

 ... صحبتش نشسته بودم يشب پا مهیتا دو ن... بود کرده

 ... زدیرا کم کم ورق م میعاشقانه ها... شدیاما داشت موفق م... دانستمیاش چه بود نم برنامه

 

 

 دیمهمان من هست نیدیو شکالت آ يسلف به صرف چا دییبفرما دوستان

پوالتو جمع ... میهست یمعوج دانشگاه راض کج و يقندا نیو پاش نکن ما به هم ختیسارا انقدر ر... اوه اوه -

  یعروس ش يخوایکن فردا م

 يدار یذکاوت خاص هیتو  دونستمیفدرا من اصن از اولشم م... فهم زیقربون ادم چ يا -

 نه وقت خودت رینه وقت مارو بگ...بگو ... چه خبره ؟  زیسارا بابا زبون نر:...  نایآدر
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 يدار یالملل نیکه تو االن چندتا جلسه ب ستیحاال ن -

 ! بعله ... دنبالم ادیب خوادیگارن م... زمیاز اون مهمتر عز -

 ! دنبالم  ادیم یدم خودم گرم که نه جلسه دارم نه کس -

نظر خانواده با  ریز لمیتحص انیتا پا ماندهیمدت باق نیبا بابام صحبت کردم قرار شد ا... و اما خبر مهم... خب  -

 یواسه عروس دیلباساتونو بخر دیبر... گهیو بله د میاحسان رفت و امد کن

 یاالن داشت يکردیکارو م نیاز اولشم اگه هم... ول  يا...  ستین یمنطق ریمن گفتم بابات غ يدید...  يدید -

 ... يکردیبچتو بزرگ م

 ؟  خورهیکدومتونه داره زنگ م هیگوش... حاال جو نده خب

 ... باشه ... اه ... بابا خب چرا من  ؟  يا... الو سالم مامان... منم منم  -

به  خواستیطرف م... نمیدوستش را در شرکت بامداد بب میرا هماهنگ کن يقرار بود زنگ بزند روز بامداد

 میانقدر برا انیس... به در بود 13همان روز  شیبودم دو ماه پ دهیبار که بامداد را د نیاخر... موسسه کمک کند

 ... پررنگ شده بود که بامداد کنار کژال را فراموش کنم

 يکند که قصدا جواب نداد دادیبامداد باشد و مامان داد و ب نکهیاز ترس ا... در امد نگشید نگیچهارراه د سر

 ... چه شد که تصادف شد  دمینفهم... شدم یکردن گوش دایپ ریدرگ

 ... احمق... داده نامهیبه تو گواه یک... ؟  يچته کور... خانووووووم -

... هم به من گفته بود احمق تیشخص یمردك ب... کار دستم داده بود یلعنت یگوش نیا... که گرفته بودم  رعشه

تصادف اصال ... انگار پورشه اش را ترکانده ام کردیم دادیداد و ب يجور کیقراضه  دیپرا کیپسر جوان با  کی

بود  يعاد دیپرا يکه برا... تو رفته بود یکم شاو هم سپر نیماش... من فقط خش افتاده بود نیماش... نبود دیشد

 ... 

که به جانم  يرا با رعشه ا نهایا يهمه ... (دمیپولتو م يدیخسارت د... درست صحبت کن ... اقا چه خبرته  -

 )گفتمیافتاده بود م

 ... ادیل نداره زنگ بزن افسر بدخترم اشکا... : هم امده بودند انسالیم ينفر اقا دو

 اقا ؟  کشهیچقدر طول م -

 ... ساعت هی...  قهیچهل د هی -

 سمیوا نجایساعت ا هی تونمینم...  شهیخب من مادرم نگران م -
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 ... خسارت نییتع مهیب دیبعدا بر دیقرار بذار... بهش بده  مهیکوپن ب هی اریخب ب -

 بودم اوردهین مهیو ب نیمدارك ماش... شده يبلکه مرگ مغز دهیند بیمطمئن شدم شانسم اس گرید امشب

 ... ستیمدارکم همراهم ن -

بهش  يزیچ یکارت مل هی يبذار باهاش صحبت کنم اگه دار!  که  کنهیات م مهیجر ادیخب االن افسرم ب -

... داشبورد برداشتم يورا از ر یگوش... گهیم یچ نمیبذار من بب... مهیب دیبعدا با هم بر دیبده شماره رد و بدل کن

نام بامداد بود و  یصفحه گوش يرو... رسمیم رترید یکم میفاصله به مامان زنگ بزنم بگو نیدر ا خواستمیم

مردك به من گفته احمق ؟  نیبود که ا دهیبامداد شن یعنی... است ارتباط برقرار است قهیدق 15 دادینشان م مریتا

 الو:با ترس و لرز گفتم ... ایخدا... 

 ... حنجره ام پاره شد  نوری؟  بنده ا  یانداخت تینگاه به گوش هیچه عجب : دادش بلند شد بامداد

اگر بامداد بود  یحت... اعصابش را نداشتم ... طلبکار شده بود يزیچ کیامشب کم رعشه داشتم بامداد هم  خودم

 بال سرم امده بود نیه ااو با ان تماس بد موقعش هم بود ک ریتقص! 

متوجه نشدم ...تصادف کردم گشتمیم یدنبال گوش فمیمن داشتم تو ک دیشما که زنگ زد نیآر ياقا دیببخش -

ادرس بده کجا تصادف  گفتیداشت م... رمیبا مامانم تماس بگ دیاالن هم اگه اجازه بد... دیشما پشت خط هست

مهم  میبد بود که برا يبه قدر حالم... باشد خواستیهر که م ...را قطع کردم یکه گفتم خداحافظ و گوش يکرد

 ... بامداد دوباره امده بود پشت خط... مامان سالم ... : بالفاصله مامان را گرفتم... نبود

 ... پس فدرا  ؟  ییکجا -

 ...کهیکم تراف هی... امیدارم م -

 ...کاهو هم بخر ... باشه مواظب باش  -

 باشه خدافظ -

 ... زدیبامداد همچنان زنگ م و

 ... مهیب دیبر دیفردا با هم قرار بذار... شمام کارتتو بده ...  شونیا یکارت مل نیا ایدخترم ب -

... فتادهین یاتفاق چیه کردمیتظاهر م دیمامان با يبدتر که جلو... روزم تمام شده باشد ییانقدر کذا شدینم باورم

 ... زده و رفته یکیپشت دانشگاه  در کوچه گفتمیم دیرا هم با نیماش

 ... ادب همکالم شوم یمردك ب نیخودم با ا توانستمینم... میبه فرداد بگو کردمیاز شام فکر م بعد

 ... هم داده بود امیپ... تماس از دست رفته از بامداد  15... : در اوردم فمیرا از ک یگوش
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 ... اونجا ییتنها ستیدرست ن... بردار  ویفدرا جان گوش -

 نداشتم يمنظور... شدم یکرد عصبان یادب یب کهیاونم مرت دمیلج نکن د -

 ...زدیزنگ م انیمعموال چند شب در م... هم افتاده بود  نایس ي شماره

 ... نگران هم شده بود... گفتیهم م کهیمرت... شده بود یمیحاال هم صم... سرم داد زده بود بامداد

 ... ره هم نداشتم نایحوصله س... اش را نداشتم  حوصله

 ... 

 ؟  یسالم فرداد خوب... : سرکار رفتیم 10تازه ساعت  فرداد

 ؟ چه خبر ؟  مامان خوبه  ؟   یتو خوب ی؟ مرس يمارو منور کرد یبه سالم گوش -

 )خبر را بدهم عیهول بودم سر... (خونه تصادف کردم ومدمیداشتم م شبیفرداد د نیبب...منم خوبم  -

 که نشد ؟  تیزیچرا ؟  چ..بابا  يا -

 نبود اصن دیشد یلیخ...نه  -

 بود ؟  یک ریتقص...خب خداروشکر -

 ...  ادیافسر ب نستادمیمامان نگران بشه وا خواستمینم یول... من  -

 شد ؟  یحاال چ...  يخب اشتباه کرد -

 ترسمیمن م... هیخودیپسره ادمه ب یول... مهیب میقرار شد با هم بر... میمدارك رد و بدل کرد -

 ...شهیتموم م کنهیخسارت م نییکارشناس تع مهیب يریم... که  دیرینم ابونیب... ترس نداره بابا  -

 ... ستین يزیبرو نگران نباش چ یول... ومدمیسرم شلوغه مگرنه باهات م من

با بامداد انطور  شبیکاش حداقل د...رفتمیم دیخودم با... باز نکنم شیرو یگفته بود حساب میمستق ریفرداد غ(

 )صحبت نکرده بودم 

 پس مامان نفهمه ...یمرس...باشه  -

 که مامانم نفهمه يببره صافکار نتویماش ادیب فرستمیرو م یعل... راحت التیخ -

 خدافظ...یمرس...نشده  يزیچ یلیخ -

عاشقانه  یه پدرانه داشتم نه برادرانه و نه حتاما خب ن...  شدمیبا ان مردك مواجه م دیتنها با نکهیبودم از ا متنفر

 ... بودند شیگفتن ها یکاش بابا و مخمل... که نگرانم شود يا

 ... 
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 ...  خوامیعذر م... شبیشدم د یمن عصبان دیخانوم ببخش:خسارتش را که دادم امد جلو  -

 خدافظ... کنمیخواهش م -

راحت  الشیحاال که پولش را گرفته بود خ کردینم یخواهعذر شیپ قهیچند دق نیتا هم...زدیحالم را به هم م(

 ... )مودب شده بود...شده بود 

 ...  نیار يسالم آقا... : دوباره زنگ زد بامداد

 ؟  یخوب...سالم فدرا  -

از بار محبت جان  شیقبال حداقل فدرا جان بودم که ب... من شده بودم فدرا خودم هم خبر نداشتم یاز ک(

 )گفتنش بار احترام داشت

 ؟  دیشما خوب...ممنون خوبم  -

 ...فدرا جان زنگ زدم بگم ... یمرس -

اما من االن ... شرکت با دوستتون مالقات کنم امیب دیگفت با شبیبله مامان د...: حرفش را تمام کند نگذاشتم

 ندهیا يباشه تو هفته  شهیاگه م...  ستیدرست ن میروح طیشرا

 )انقدر تند جمله ها را سر هم کرده بودم نفسم بند امده بود (

... قصد ناراحت کردنتو نداشتم ...کنم  یعذر خواه شبیخواستم بابت د... اون زنگ نزده بودم يمن برا -

 ... کنم تیهمراه يدار ياگه کار نمیبب خواستمیم

اما غصه ... به دست کنار استخر نشسته بود گاریس یوقت... به در بود 13 یمطمئن بودم حالش به همان گرفتگ(

 ادیبامداد انقدر ز يو دادها نایفرداد و کنارم نبودن س امدنیمواجه شدن با ان مردك و ن ییتنها نیدلم از ا يها

 )اورمیمهم نبود از دلش در ب میبود که برا

 خداحافظ...دیدر هر صورت لطف کرد... کارم تموم شد ...  امیم مهیاالن از ب...  یمرس -

 ... اش را گوش ندادم یخداحافظ یحت

 حرف بزنم خواستیصحبت کنم هم دلم نم شیهم دوست داشتم برا... زدم  لیمیا نایس يبرا

 ... رعشه گرفته ام و غصه خورده ام...شده ام  تیاذ... مهیرفته ام ب ییتنها... بودم تصادف کردم  گفته

 ... را داده بود لمیمیجواب ا شب

 یطیو شرا ییادمها نیچن نیبا ا یلیخ یتو جامعه کار کن يفردا که بخوا یول...  یکه ناراحت دونمیان مج فدرا

... یکن جادیدر خودت ا شویامادگ دیاما خب با... هنوز بهش عادت نداره فتیلط هیروح دیکه شا یشیمواجه م
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 یسع... یشکنیاونوقت دوباره و دوباره م... کنارت نباشه یو کس فتهیاتفاقات برات ب نیچون ممکنه باز هم از ا

 ...  یکن يو خودتو قو يریبپذ اتویواقع نیکن ا

 خودت باش مواظب

 نایس

 یلیخ دانستمیاما خودم هم م...گذاشتمینم تیکاش خودم بودم و تنها گفتیم نایدوست داشت س میها دخترانه

اظهار  میاصال برا نکهیبا ا...داشت  بیعج یتیخاص نایس... بیعج... ارامم کرده بود نایس يحرفها... است ییایرو

 ... کرده بود جادیدر من ا ینکرده بود و قربان صدقه نرفته بود حس خوب ینگران

 

 

 یندگیچند روز در نما دیگفته بود با...  یرا ببرد چکاب کل نیرا فرستاد ماش یاما عل...نکرد میهمراه مهیتا ب فرداد

چند روز ... بود دهیچشمم ترس... نداشتم یبه رانندگ یلیتما یلیبعد از تصادف خودم هم خ...ناراحت نبودم... بماند

داده بود خودت  ماتومیامروز اولت... اصرار نکرده بود ستیخوب ن ام هیبود روح دهیمامان فهم... قصر در رفته بودم

 ... يذاریبا بامداد قرار م یزنیزنگ م

 نیآر ياسالم اق -

 ؟  یسالم فدرا جان خوب -

 ...شرکت با دوستتون مالقات کنم امیکه من ب میمزاحمتون شدم قرار بذار... ممنون -

 ... رسونهیخودشو م کهیمحل کارش نزد...تو هروقت برات مقدوره بگو من با رضا هماهنگ کنم ... يلطف کرد -

 خوبه یلیمن خ يبرا 4امروز ساعت  -

 فرستمیادرس دفتر هم االن برات م...نمتیبیباشه پس م -

 ممنون خدافظ -

کژال اصرار کرده بود ... خشک نشد  میلباسها میتا شب که برگرد... کژال را از همان موقع نداده بودم يلباسها

که قول  يرا با کوزه ا شیلباسها... را نداده بودم شیبود لباسها میدو ماه و ن... ببرم شیهمانها تنم باشد بعدا برا

 ... ببرم در پاکت گذاشتم  شیداده بودم برا

عرق کرده و هن هن  خواستمینم... اما روزش امروز نبود ... کنم يرو ادهیپ ستین مبویداشتم حاال که ج دوست

 ... کنان با دوست بامداد مواجه شوم
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که امدنم  یمنش... نباشم هم انجا 4کرده بودم که سر  میتنظ يجور... رفتندیکم کم همه داشتند م دمیرس یوقت

 :را اطالع داد بامداد در اتاقش را باز کرد

 تو  ایب... يفدرا جان خوش اومد سالم

 داشتم ریتاخ یکم گهید دیبخشیم...سالم  -

 زدمیمن هم داشتم با رضا گپ م...  يکه اومد یمرس... کنمیخواهش م -

 دوستم رضا.. : .زدیبزرگتر م یاز بامداد چند سال... سمت او اشاره کرد به

 ...انجمن ریمد... دختر خانوم پژوهش هستن  فدرا

 ... دیرسیبه نظر م یمرد خوب و مهربان... دادم  دست

انجمنتون اشنا  نیبا ا میکرده ما کنجکاو شد فیبامداد انقدر از انجمن تعر... خوشبختم یلیخب خانوم خ -

 ... میبش

 ... کردن یدر واقع بچه ها خودشون انجمنو دوست داشتن... لطف دارن شونیا -

که  ییو صحبتها زدیکه م ییبامداد به جز معدود لبخندها...  گفتمیوقفه از موسسه و بچه ها م یساعت بود ب مین

 جالب شده بود شیرضا هم برا... سکوت کرده بود  کردیبا رضا م

 ...اتاق را ترك کرد...  ستیاقا مراد ن...ارمیب ییمن برم براتون چا دیکنیسوال و جواب م دیخب تا شما دار -

 نجوریبا ا یلیخ انمیو اطراف يکار طیفدرا خانوم من مح دینیبب... : لحظه بود نیرضا انگار که منتظر هم -

 هییته يبرا تونمیراستش من خودم م... خوشحالم که با انجمنتون اشنا شدم نیهم يبرا... نبودن ریانجمنها درگ

بچه داشته  میتونیمتوجه شدم نم یزگمن و خانومم تا... کمک کنم يتا حدود یدرمان يها نهیلباس و هز

در کنار  ياونجا و حضور ادیدوست دارم خانومم ب... گذاشته يبد ریخانومم تاث ي هیرو روح هیقض نیا... میباش

 ... شما اشکال نداشته باشه ياگه برا... بچه ها باشه 

منو  يشماره  دیتونیشما م... مینیرو اونجا بب شونیا میشیخوشحال م لیبابت و ما با کمال م نیفم از امتاس -

 میتا ما خودمون هماهنگ کن دیبهشون بد

 ... میزنیما بهتون سر م يپس به زود... ممنون از لطفتون  -

از  بیمه ییهر قلپ با صدا کردمیاحساس م...در حضور رضا و بامداد سخت بود يچا دنینوش... امده بود بامداد

 ...خب با اجازتون من برم... : رضا بلند شد... رود یم نییپا میگلو

 !  يکجا حاال بود: بامداد  -
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 ... هم به بامداد زد یچشمک... برم ریعادت نداره من د لوفریکه ن یدونیبامداد جان م -

بچه دار نشدن ... باشد یپدر خوب توانستیم... مرد خانواده بود... بود یرضا دوست داشتن... زد  يلبخند بامداد

 ... که مهربان بود  ییرضا يان هم برا... بود یبزرگ بتیمص

 ... منم برم با اجازه نیآر يخب اقا... از رفتن او من هم بلند شدم بعد

 ... میمنم درو ببندم بر... هم شد رتیفدرا جان د میبر -

 ... پاکت کژال را احساس کردم ینیسنگ یموقع خداحافظ میمدشرکت که ا رونیب

 ایزود نیبه ا دیگفتم شا... ارمیکوزه هم قول دادم براش ب کی... کژال جونه  يلباسها نایا نیار ياقا یراست -

 شد ریکه انقدر د دیکن یاز طرف من عذرخواه... دیشما بهشون بد ارمیب... مینیهمو نب

 ... یباشه مرس... :  امدیانگار حرفم به مذاقش خوش ن -

 ... پس خداحافظ -

 خداحافظ -

... بوق امد يبودم که صدا امدهین نییرا پا یاصل ابانیقدم هم خ 100هنوز ... یاصل ابانیافتادم سمت خ راه

 کو ؟  نتیپس ماش: داد نییرا پا شهیش... سرم را برگرداندم... بامداد بود 

 ...چکاب يگذاشتم برا... ههرگایتعم -

 باال ایب... دختر خوب یگ یخب چرا نم -

 ... کنم  يرو ادهیپ کمیفرصت استفاده کنم  نیدوست دارم از ا... نه ممنون  -

 ... باال ایب... یکن يرو ادهیپ خوادیهوا نم یکیتار نیحاال االن تو ا -

 ... بحث نبودم اهل

  ینکنه هنوز از من ناراحت -

 ؟  یچ يناراحت برا -

چرا  دونمینم...  ياوردین نیماش یگینم نکهیا... سرت اوردم و شب تصادف الیکه تو و ییبا اون بالها -

 ... ناخواسته باعث رنجشت شدم

 ... قهر کنم يپا افتاده ا شیمسائل پ نیکه سر همچ ستمیانوقدرم بچه ن گهید...  نه بابا -

منو فراموش  يدادایداد و ب ینتونست دیمنتها گفتم شا يدار یبزرگ یلیروح خاتفاقا ... یستیبچه که اصال ن -

 یکن
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من داشتم با بامداد ...  دمیخودم هم نفهم...لحظه شد  کی...(کوستیهر چه از دوست رسد ن گنیم... نه بابا -

 )کرده بود یاتصال میمهایس... دوست گفتمیبه بامداد م...کردمیم یشوخ

 ؟  کننیدعوت کنم قبول م وهیخانوم دوست رو به صرف ابم نیخب اگه من ا -

 توانستیم...بود یبامداد دوست داشتن يمردانه ها... به کژال  نطوریهم... کنمیم انتیخ نایبه س کردمیاحساس م(

 نایمثل س... شدیها آغاز م یدعوتها و شوخ نیاز هم یعالقه و وابستگ... غرق شوم خواستمینم... کند ریمرا تسخ

 ... )وابسته کرده بود شیلهایمیو ا شیسال با چند قرار مرا به خودش  ، زنگها 14ه بعد از ک

وقت هم هست دور هم  یلیرستوران خ میبر میتونیبعد با بچه ها م يدفعه ... شهینگران م دونهیمامان نم -

 .میجمع نشد

 ...)گرفتم دهیبامداد را ناد يکدر شده  ي افهیق(

 وهیمن نرفتم باهاش ابم يحال کرد وسفیاقا ... : خلوت کرده بودم وسفیاتاق و اقا  يها یبا گل گل شب

 ... میستیما از اون خانواده هاش ن... بخورم

 ... 

... اشنا شده بود یرانیا يبا پسر... امده بود  سیاز انگل نیرام ییدختر دا نایم... بودم دهیوقت بود ند یلیرا خ نینار

اش  یعروس ریاول ت... بود دیدر حال خر رفتمیاز همان موقع که ژنو م... بماند رانیاازدواج کند و  خواستیم

 ... بود دهیکش طول نقدریکه ا شدیچطور داشت آماده م دانمینم... بود

 يسرد نیاما ا...هم بود يادم سرد... بود شتریسنش از من ب نی؟  نار...  يچطور... سالم بر کارمند نمونه  -

 ...مرا مثل خواهر نداشته دوست داشت... بود هیبق يبرا

 ياز ما کرد يادیچطور شده ...معرفت  یب يسالم فدرا -

 ...دیخندیم نینار... گهیشرمنده د... دیدینم یشخص يجواب تلفنا يدر ساعت کار دونمیم دیبخشیم -

 حاال کارتون  ؟ ...با ارباب رجوعه تیاولو...بله  -

 ؟  میلباس بخر نایم یه عروسواس میبر يایم گمیم نینار -

 ؟  یشیبگم ناراحت نم ایبه دن... میبر ایبعد اداره ب یتونیاره اگه م -

 نه بابا  -

 باشه پس فعال -
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 گفتمینم... میلباس با هم برو دیخر يهم سپرده بود برا ایخلوت کنم اما دن يدخترخاله ا نیدوست داشتم با نار(

 ... )شدیناراحت م

 

من هم فقط ... متیلوکس و گران ق يهم دنبال لباسها ایدن...  گشتیم دهیساده و پوش يدنبال لباسها نینار

... نیو نار ایکنار هم نگه داشتن دن... دوشم بود يرو ینیسنگ تیباالخره مسول... وهیابم...  یراشکیپ... خوردمیم

... نکند زهایچ نجوریلباس و ا دیخرساعت هم صرف  میساعت در شهرکتاب بچرخد اما ن 20حاضر بود  نینار

... بود نیهم یرسالتش در زندگ نیمهمتر... کند و مسافرت برود دیزاده شده بود خر... مقابلش بود ينقطه  ایدن

 ... میدیتا هرکدام لباس خر دیساعت طول کش 4

 30از  نینار... کردیو تا صبح حرف زدن سر حالم م یلحاف گل گل يرو نیکنار نار دنیشب دراز کش فکر

... خوردندیکه هر روز مخش را م ییخانه و اداره و ارباب رجوعها نیکه خالصه شده بود ب گفتیاش م یسالگ

 ... بود هکرد جادیا نایبود که س یامن هیحاش شامدشیپ نیام که مهم تر یسالگ 23من از 

... کالسها بود يهفته  نیاخر...  گذاشته بودم زیم يسرم را رو...  میحرف زده بود نیتا صبح با نار شبید

 ... ماندیم گریترم د کیفقط  شدیامتحانات هم تمام م

 ... یستی؟  سر حال ن  يچطور... سالم گلدار ... : سرم گذاشت يدست رو نایآدر

 ؟  گهیبود د یگلدار چ...دمیتا صبح نخواب شبید -

... در انتخاب واژگان استادم یدونیمنم که م... گفتم بهت بگم گلدار يکرد یگل گل تویواال بس که تو همه چ -

 )خب مرا بلد بود دمیخند... (وسفیاقا  یگیخودتم تو خلوت به گلدونت م دونمیم

 نایکم چرت بگو آدر -

 ... کنمیصدات م ونیباشه خب ناراحت نشو اصن همون فدراس -

 ... ایخجسته ا يادینه امروز انگار ز -

 خبر دارم براتون دسته اول... ادیسارا ب سایبله وا -

  امیسارا اس ام اس داد به من گفت جزوه بردار نم -

 ... دانشگاه ادیم یسارا هم کال تفنن نیبابا ا يا -

 ؟  هیخب حاال اونو ول کن خبرت چ -

 خونمون انیگارن و خانواده اش آخر هفته م!  و اما خبر  -
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 !  یکنیم یشوخ -

 گمیم يجان فدرا جد... نه بابا  -

 ... دیبابا شما که تازه آشنا شد -

 ... مینیبیشب و روز همو م میماه دار 3... ستیتازه هم ن یلیخ نیواال همچ -

 يخوشحال ما که با هم خل باز يآدر یعنی... شهیباورم نم يآدر يجد یول... ساله 3انگار  گهیم نیحاال همچ -

 وس شهعر خوادیم میاوردیدر م

... ها مونهیسر جاش م امونیخل باز... از االن بهت گفته باشم یول... شهیخودمم باورم نم يفدرا راستشو بخوا -

 قابلمه بشم يپا يزنا نیاز ا خوامیمن که نم

تو هم  یواسه عروس دیحاال من با...  ناستیم یکه عروس ریت... ارهیخبر ازدواجشو ب ادیفردا سارا هم ب ترسمیم -

 ... بشم دنیدر به در لباس خر

جشن مختصر  هیصحبت کنن  انیقرار شد ب... راحت  التیخ... تو فقط لباسه ؟  ياالن دغدغه ... هاهاها -

 که درسم تموم شد گهیبمونه بعد از ترم د یعروس... میریبگ

 راحت شد المیخب خداروشکر خ -

... هرگز يآدر یول شدیبعد از ازدواجش ارتباطش با ما کمرنگ م دیسارا شا... میدیخند یم... پس کله ام زد نایآدر

 اصل بود که محال بود ازدواج زنانه اش کند يدخترانه ... بود  میها یاز دوست داشتن يآدر

 ... 

روز  3... امتحان آخر بود... کرده بودم دایپ دیشد یکم خواب... و آموزشگاه و انجمن از پا در آورده بودم امتحانات

 ... عود کرده بود گرنمیم... امد یبه چشم م شتریامدم ذق ذق سرم ب رونیاز امتحان که ب... بود نایم یعروس گرید

 سالم مامان...الو  -

 ؟  امتحانت تموم شد ؟  يسالم چطور -

 شمیدارم کور م...عود کرده گرنمیم... داغونم یاره خداروشکر ول -

 ...میشام دعوت...نایخونه شکوه ا ایزنگ زدم بگم ب نیبب... یاستراحت کن دیبا...هیبه خاطر کم خواب -

 من االن جنازه ام... مامان اصن حرفشو نزن -

 ... میریزود م ایب... شهیشکوه ناراحت م یول...مامان جان  دونمیم -
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 ارکیتو چ زمیعز... : به خون نشسته و ظاهر آشفته يچشمها...وحشت کرده بود دیام را که د افهیجون ق شکوه

 چشمات گود افتاده...با خودت ؟  يکرد

 ... امتحان داشتم...من انقدر نامرتبم شکوه جون دیببخش -

برو تو اتاق ... کنهیم دیبوش سردردتو تشد...  میاتاق مهمان رو تازه رنگ کرد... هیچه حرف نیا...زمینه عز -

 بامداد دراز بکش تا شام

 ...)ان بودصحبتم به مام يرو شتریب( اشکال نداره ؟  -

 ... )مامان هم با نگاهش اجازه داد... (داره یچه اشکال زمینه عز -

 و پر از ابهت مثل خود بامداد يجد... رهیت...  یچوب زیهمه چ... مردانه بود تینها یبامداد ب اتاق

 زیم يرو یرنگ يکوزه ...اتاق بامداد  یرگیدر ت... کردم زانیاو یجا لباس يرو... و مقنعه ام را در اوردم مانتو

شوکه بودم اما سردرد امانم را ... کژال فرستاده بودم يبود که برا يکوزه همان کوزه ا نیا... ناجور بود يوصله 

تخت بامداد با  يرو دنیخواب... کار بامداد را نداشتم زیو م ژالک يفکر کردن به ارتباط کوزه  ییتوانا... بود دهیبر

 يکه بو یبر عکس تمام اوقات... در ان لحظه شدیمحسوب م یعیمسکن طب يجان فرانکو فرره تنها دارو يبو

 بار ارامش بود و سکون نیا... کردیعطر حالم را بدتر م

 ... 

... شدم زیخ میوحشت زده ن... شده بود دهیکش میلحاف بامداد هم رو... شده بود دتریعطر شد يبو... زدم یغلت

به ... امد یم نییبامداد هم از پا يصدا... زدم میبه دست و رو یباال اب يهمان طبقه ... در اتاق نبود یکس

چند سال  نیدخترم موندم تو ا...فدرا جان : ودشوخ شده ب نیار ياقا... دیرا چ زیرفتنم شکوه جون م نییمحض پا

بابا دوست مثل ... دمیخندیم... ازت مونده باشه باباجان  يزیچ دینبا... یدرس خونده باش نطوریهم اگه هم

 ... کردیبامداد ساکت و صامت نگاه م... بود یداشتن

 يدیخواب قیگفت انقدر عم... بامدادو فرستادم باال صدات کنه ... باش تیمواظب سالمت...زمیاره عز: جون شکوه

 ... ومدهیدلش ن

و لحاف  زیم يرو يکوزه ... یخط يرابطه  کیدر ... شده کار بامداد بود دهیعطر و لحاف کش يبو دیتشد پس

فردا ... کردیبامداد موقع حرف زدن شکوه جون اوضاع را مشکوك م يانداخته شده  ریو سر به ز میرو دنیکش

 !  کردمیم لیتحل وسفیسر فرصت مساله را با اقا  دیبا
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لباس شب بپوشم ،  نکهیا يدوست نداشتم برا یعروس.فرق داشت  هیبا ذوق کردن بق یعروس يمن برا ذوق

چون تمام عروسها مثل ...  دادیم یعروس يرا دوست داشتم چون بو یعروس... ، برقصم و بخورم  کنم شیآرا

 فتدیب شانیبرا ندهیدر آ ستکه ممکن ا یو اتفاقات ایچون دو نفر آدم فارغ از تمام دن... شدندیفرشته ها م

 ...زند یچشمانشان برق م

نشسته بودم با ذوق  نیمن هم که از اول کنار نار... امد یمدلشان به هم م...دیرقص یلیبا شهرزاد و شا یکم ایدن

به محض ... برقصم توانستمینم چوقتیچه بود که ه لشیدل دانمینم... نداشتم يگریکار د... کردمیهمه را نگاه م

 ... کردمیاحساس بالهت م بیتکان دادن دستم عج

توانم  یگفته بود حاال که امتحانات تمام شده م. ..دعوتنامه بفرستد میزده بود اگر دوست دارم برا لیمیا نایس... 

عوض شده بود  نایس یاما از وقت... کردمیاگر مثل قبل بود دعوتش را قبول م دیشا... آسوده ژنورا بگردم الیبا خ

امده  شیپ طیمطمئن بودم مامان هم با وجود شرا... نبود همدرست ... ژنو  فتمیراه ب ییدوست نداشتم تنها گرید

 ! خاص خودش را داشت  نیپلیسیباالخره د...داد یاجازه نم نایس ریاخ يرهاو رفتا

ها را  ابانیصبح تا شب خ... حساس نبود گرید نیخاله ژاکل... بردمیلذت م يجشن با آدر يدنبال کردن کارها از

 نیتر ياز کمد نایآدر يبرا دنیلباس خر... شدیهمراهمان م زدیاحسان را م دیسارا هم ق یگاه... میکردیگز م

من فقط ... اوردیسارا را در م غیج... کردیو دخترانه انتخاب م یرنگ يلباسها... هم خنده دار تر بود خیاتفاقات تار

 ... دمیخندیم

 ییها راهنیاز پ توانستمینبود که مجبور باشم لباس شب بخرم م یانقدر رسم يجشن آدر... لباس نبودم نگران

 ... وشمآورده بودم بپ سییکه از سو

 ؟   دیریگیخودتون م يجشنو خونه  يآدر یراست -

 میریگیخودمون م يخب معلومه که خونه ... میریتاالر بگ میخواینه م -

 ؟  نیحاال چندتا مهمون دار... ادب  یب  -

 و شکوه جون  نایو سارا ا دیشما هست... ستنین ادیکه ز المونیفام -

 بامداد هم هست  ؟  یعنیاوه اوه : سارا

 !  میواال اگه اقا افتخار بدن ما دعوتشون کرد: نایآدر

 ... 
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کرده  شیسارا امده بود صورتش را آرا... شگاهینرفته بود آرا يهرکار کرده بود آدر نیخاله ژاکل... فرشته بود يآدر

در امده  نیژاکلکفر خاله  میبود دهیانقدر خند... شده بود بایواقعا ز... بسته یمیباز بود ن یمیهم ن شیموها... بود

 ... بود

 ... کرده بود ویرا سارا و میموها... بود پوریگ شیبودم که سر شانه ها دهیپوش یچسب مشک راهنیپ

مدلش نبود اصال ... هم به دل نگرفته بود يآدر...کرده بود یعذر خواه ياز آدر... دیایتواند ب یگفته بود نم ترانه

 انیکه در صورتش نما يزیتنها چ کردیرا نگاه م يآدر یوقت... بود آرام و ساکت يگارن پسر... هایلوس باز نیا

 یپازل يتکه ها يآدر يطنتهایآرامش گارن کنار ش...  ختیریم رونیبود که از مردمک چشمش ب ییقلبها شدیم

 ... کردندیبودند که هم را کامل م

... و بامداد امده بود نیار يشکوه جون با اقا... زدیو از جشن خودش و احسان حرف م دیخندیتمام مدت م سارا

 ... ها کال مشکوك شده بود یتازگ...بود  بیغرا بیامدن بامداد از عجا

 ...کردیم جمیگ نایبامداد هم بدتر از س... بدون کژال و حضور نداشتن ترانه آمده باشد کردمیرا هم نم فکرش

 يتورو فرشته  نمیبب: شکوه جون مچم را گرفته بود شدمیداشتم رد م... کردمیکمکش م... آشفته بود نیژاکل خاله

 ... اونور نوریا يریم یه یکه از اول مهمون بایز

 ...کمیآشفته ان ... کمک کنم  نیبه خاله ژاکل خواستمیم... شرمنده ام شکوه جون  -

 ... جشن خودت شاالیا... یبس که مهربون..دلم  زیعز دونمیم -

مکالمه  کیبه جز سالم عل... زدیکه نم ییبامداد شکوه جون هم چه حرفها رهینگاه خ ریز... بودم دهیکش خجالت

 ... با بامداد نداشتم يگرید ي

  ... 

 زیهمه چ... به نام سفارش داده بودند ينگهایتریاز ک یکیغذا را به ... آرامتر شده بود یکم نیشام خاله ژاکل وقت

 نیاز قشنگ تر... رفتندیهم م يو گارن با نگاه قربان صدقه  يآدر... کردیم ییرایسارا از خودش پذ... بود یعال

از ذهنم  يتمام لحظات همراه آدر... زدیشد اشک از چشمانم نر یاما باعث نم... ساله ام بود 23 یزندگ يشبها

 مشیگارن تقس خوشحال بودم که با... ام بود یزندگ ينهایاز ارزشمندتر يادر... گذشتیم لمیف يمثل حلقه ا

 عطرش زودتر از خودش اعالم وجود کرده بود يباز بو... بود یپسر خوب... کردمیم

 

 ... یچرخیمثل فرفره م ياز اول جشن دار... يخوردیم يزیچ هی تیفعال نهمهیبا ا -
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غذا  میبرا... کرد یم میفرفره صدا... بردیبه کار م میافعال مفرد برا... ان مرد پر ابهت ترسناك نبود گریبامداد د(

 )اورد یم

احساس  ییوقتا هیآدم ... ینش هوشیگفتم ب ينخورد یچیه دمید... ایب... : که دستش بود سمتم گرفت یبشقاب

 ینیزم يموجود رو نیشکننده تر کنهیم

 ... )حرفها از زبان بامداد را نداشت نیپردازش ا ییذهنم توانا(

 ؟  دیدیچرا زحمت کش...دستتون درد نکنه  -

 نوش جان... نبود یزحمت -

انتخاب  يزیچ نیجز ا رفتمیم زیمطمئن بودم اگر خودم سر م... فیجوجه و ب یبود با کم دهیساالد کش میبرا

کژال ... آمده بود ریاما د... انگار مرا از بر بود... مرا ورق بزند توانستیم نایراحت تر از س یلیبامداد خ... کردمینم

 ...  میمستق ریغ ي مهینصف و ن ينایس کیمن هم ... داشت

 

 

 

 دهیامانم را بر زشیگلودرد  ، تب و آبر... در تراس کار دستم داده بود ستادنیو ا يآدر يدنبال کارها دنیدو

... بود دهیهم حالم را پرس يآدر!   خورهیسرما م یتو تابستون اخه ک ستین يزادیادم تیچیه گفتیسارا م... بود

آمپول دوست ...رفتم  ینم... یشیخوب نم يتا دکتر نر گفتیم...بود یعصبان... کردیم یدرمان وهیمامان مرتب آبم

 ... نداشتم

 ... لطفا...؟  شیدیم يناهارخور زیاز رو م زنهیداره زنگ م میمامان گوش -

 نیبه ا یشما که خودت پزشک... بره دکتر شهینه فدرا هست سرما خورده بلند نم... جان  ؟  نایس یخوب... سالم -

 شهیبفهمون دکتر نره خوب نم

 ... دادیم نایداشت گزارش مرا به س... بود  یمامان عال یعنی(

 از من خداحافظ... باشه   -

 ... سالم-

 واسه خودت يبه هم زد ییچه صدا... با خودت  يسالم فدرا جان چه کرد -

 شهیخوب م گذرهیم يدوره ا -
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  یبزن دیبا نیلیس یپن هیرا جان نه فد -

 دینه اصن حرفشم نزن -

 تر نشده  میرو بکن تا وضعت وخ هیآمپول بزن قال قض هیپاشو دختر خوب برو ...  میزنیچرا حرفشو م -

حرفها دوست  نیاما با ا... کند یزنگ زده بود احوالپرس شهیفقط مثل هم... شده ام  ضیمر دانستینم نایس(

 ... )بود نیریحس ش نیتب دارم ا يدخترانه  يایدر دن... نگران شده  نایبدهم س بیداشتم آگاهانه خودم را فر

 ... اورد یخودش نم يمامان هم به رو... را گوش داده بودم نایمثال حرف س... هم رفته بودم آمپول زده بودم  اخر

 ... ینیزم يفرشته  نیباورش سخت بود ا... مدنیجون سوپ درست کرده بود امده بود د شکوه

 ... شده بود یسوپش با آن همه مهرش بهشت... سرم نشسته بود همه را به خوردم داده بود يباال

 ... هم حالم رو به بهبود رفته بود واقعا

نه  ایرفته ام  دکتر ندیباشد که دوباره خواسته حالم را بپرسد و بب نایاگر س کردمیفکر م... بلند شد امشیپ يصدا

 اس ام اس فرستاد  رانیو ا سییسو نیب شدیبود که م یتازه مدت... شودیچه م

 ... انقدر هم بلد نبود مردانه محبت کند  نایس...  دیطول نکش ادیز نانهیتوهم خوش ب نیا

 ضشیفرفره مر... مواظب خودت باش ...  يکار دست خودت داد يدیفرفره کوچولو از بس چرخ: بود  بامداد

 ستیقشنگ ن

به من گفته بود !  بامداد ... کامل شود  ونمیهم کردم که کلکس یقلب فیخف يسکته  کیکه خورده بودم  سرما

تبم دوباره عود ...  ستین ضشیفرفره سالمش قشنگ است که مر یعنی...  !  فرفره کوچولو مواظب خودت باش

که  امیپ نیبامداد را در حال فرستادن ا هتو پر اب يجد تبیه... نداشتم بدهم  یجواب... چه خبر بود اخر... کردیم

چه  شدیم ضیاگر کژال مر... زود خوب شو :  يمحبتش هم مردانه بود و جد...  دادیمغزم ارور م کردمیتصور م

 ... بامداد  نیا کردینم شیها که برا

فرصت ناز ... بعد از دانشگاه آموزشگاه کالس داشتم ... کردمیم یها خداحافظ یخجستگ نیا يبا همه  دیبا فردا

 ... کردن نداشتم 

 ...به به سالم عروس گلم   -

خاله گفت حالت انقدر بده ناراحت شدم با گارن دعوا ... اعصاب ندارم ينطورینکن که هم تمیسالم فدرا اذ -

 کردم

 داره  ؟  یبه اون گارن بدبخت چه ربط...داره یبه تو چه ربط...  گهیخب سرما خوردم د یچ یعنی... وا  -
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 ...  يشد ينطوریجشن من ا يخب به خاطر کارا -

 عشاق يبرداشتن جزوه برا ياماده  نجامیاالنم که ا...رفتم دکتر  يلوس نشو بابا آدر -

 کنم یبا گارن جونم آشت عیپس برم سر... یینجایا یچ يبرا یدونیبه تو که م نیافر -

 

... داشتمیحال بدم جزوه برم یفراموش يبرا... نگاه تبدارم را به استاد دوخته بودم ... نبودهم خوب  یلیخ حالم

 ... داده بودند  تیساعت دلشان سوخته بود رضا يباالخره عقربه ها 

 ؟  یکن یرانندگ یتونیحالت خوبه ؟  م...امیگارن با تو نم يخونه  رمیفدرا من امروز م -

با ... اعصابشم نداشتم ستیمساعد ن یلیحالم که خ... اصن  اوردمین نیماش... شروع شد ياوه اوه مهمون باز -

 ...  رمیآژانس م

احساس  دندیپرسیکلمات را م یسیانگل یمعن یکارگروه يبرا یوقت... چطور به بچه ها درس دادم  دمینفهم

 ... منگنه گذاشته اند  يمغزم را ال کردمیم

ازدحام  گرید يلحظه ا یحاضر نبودم حت...  رسدیم گریساعت د میه بود آژانس نآموزشگاه گفت یخرد منش خاونم

 ... گرفتمیکاج دربست م دانیاز م... اموزشگاه را تحمل کنم

!   گفتیزده چه م نیبه ماش هیتک بتیه نیپس ا... تبم انقدر باال نبود که توهم بزنم ... گذاشتم  میشانیبه پ دست

شده  زانیآو میبه پا یسرب يوزنه ها... به سمتش قدم بردارم  توانستمینم یحت... کردیبامداد دم آموزشگاه چه م

 ... چه کار داشت  نجایاگر نه او ا... افتاده بود ينکند اتفاق بد... بود

 ؟   دیکنیم کاریچ نجایافتاده ؟  شما ا یاتفاق... ؟  دیخوب... سالم  -

اومدم ... حالت خوب نبوده ينبرد نیمامانت نگران بود گفت ماش. ..شکوه جون مامانتو برده خونمون ... سالم  -

 ما  يخونه  میدنبالت بر

 )شدیهضم نم!  بامداد آمده بود دنبال من  !  جلل الخالق داشت  گرید نیا( 

 ... استراحت کنم کمیبرم خونه  دیاگه اجازه بد...حالم  یب کمیمن  یول دیلطف کرد... یمرس -

 میازت کار نکش دمیقول م... یاستراحت کن یتونیما هم م يخونه  -

 باز کرد میرا برا نیدر ماش... کردمیم ریبود را تفس دیکه جد میبودم بامداد رو به رو ستادهیمجسمه ها ا مثل

 ... دییبفرما: 

 !  دیفهم ینم ایاورد  یبه سر ادم م ییچه بال شیکارها نیکه با ا دیفهمیبامداد م نیا ایخدا
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داده بودم با  هیتک یصندل یسرم را به پشت...  کردیروحم را نوازش م... بود دهیچیپ نیماش عطرش در يبو

 سکون بود و سکوت... نداشت  یبا حال ارامم در کنار بامداد هم خوان ابانیخ کیزل زدن به تراف... چشمان بسته

 

 ... شو داریفرفره کوچولو ب... فدرا -

بامداد بود به من گفته بود فرفره ... سمت من سرش را تو اورده بود يبامداد از پنجره ...را باز کردم چشمانم

  کردمیپرسشگر نگاهش م! شو ؟ داریکوچولو ب

 ... بخور برات خوبه...  هیعیفروت و پرتقال طب پیآب گر -

انصاف ... نکن  میوست داشتم بگود... ختیریبامداد داشت تمام محاسباتم را بهم م... (دستتون درد نکنه  -

 )ستیمنظور ن یب نهایمن ا ياما برا... یمنظور باش یب دیتو شا... ستین

 ... مردانه بودند  شهیهم نایکه بر خالف س ییانتخابها... بود  دهیخودش اسپرسو خر يبرا

  ؟  ستی؟  تلخ ن هیچه مزه ا: بامداد سکوت را شکست ...  خوردمیام را م وهیکم ابم کم

 کمی دادمیشده مگر نه م یام دهن ین... دهیم فیک...شهیتموم م رترید... خورمیم واشی واشی شهیمن هم... نه  -

 دیبخور

 ... نمیاشکال نداره بده بب...  گهید ییفرفره کوچولو نهیهم يبرا -

 ...  دانستمیخداوندا چه خبر شده بود که من نم... کردیمزه م وهیمن را گرفته بود ابم یدهن ین بامداد

 ... بود  زیمن دل انگ يفضا برا نیا... شوم ادهیپ نیکه بسته شد دوست نداشتم از ماش اطیح در

  داشتیبامداد کنارم قدم بر م... و شکوه جون هر دو دم در منتظرم بودند  مامان

 

 ... تا شام صبر کنم  خواستمینم... شکوه جون مستم کرده بود يغذا يبو

 ... بود رفتهیپذ لیشکوه جون با کمال م... ن گفته بود تا غذا اماده شود استراحت کنمبه شکوه جو بامداد

 نبود  يعطر و لحافش خبر ياز اتاق بامداد و بو گرید...بود  دهیطول نکش ادیاما ز یخوشحال

 

 ...  شدینم چوقتیکه کاش ه... تمام شده بود  يزیرنگ ام... اتاق مهمان  رفتمیم دیبا

 ... کرده متنفر شوم هیکه تعب یاز ان معمار با ان اتاق توانستمیان لحظه م در
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بامداد اصرار  شدیم ادآوری میپدر را برا شهیکه هم نیار ياقا يها یشکوه جون و شوخ ياز شام خوشمزه  بعد

  رساندیکرده بود خودش ما را م

 ... تشکر کرده بود یلیخ مامان

که گذشت تشکر  یساعات خوب يدوست داشت از بامداد برا میدخترانه ها دمیخز یلحاف گل گل ریز یوقت

 ... کند

 واقعا ممنون... دیلطف کرد یلیامروز خ نیار ياقا: نوشتم شیبرا...را برداشتم  یگوش

 ... تو فقط زود خوب شو فرفره کوچولو ... نکردم  يکار: هم نگذشت که جوابش امد  قهیدق 5

 ... بود  نیریاز زبان بامداد ش دنشیبس که شن... دهم بگذارم فرفره  رییدوست داشتم اسمم را از فدرا تغ اصال

 ... مردمیم کردیصدا م تطوریاگر نام خودم را ا مطمئنا

 

 يدلم برا... شدیکال درسم تمام م گریترم د... نمانده بود يزیاز تابستان هم چ... هم تمام شده بود یتابستان ترم

 ... شدیتنگ م مانیهای،  سارا و خل باز  نای، ادر  قیداستاد ص ياما برا شدیدانشگاه تنگ نم

 نایس يتماسها ... بود که دوست داشتم ییآفتاب گرفتن از دخترانه ها... شیبروم ک ایبود با فرداد و دن قرار

فرفره کوچولو گفتنش بعد از  نیریش يمزه ... بود بهیغر میهم هنوز برا دیبامداد جد... بود کم شده بود یچندوقت

مسافرت  نیا... نبود  دیسارا به احسان هم جد دنیچسب... گارن بود ریدرگ نایآدر... دندانم بود ریچند هفته هنوز ز

 ... دور از همه ... را الزم داشتم 

 ... کردیچند روز حالم را خوب م يبرا یتازه حت طیمح... تنگ شده بود دیوح يها یشوخ يبرا دلم

.....  . 

 يخبر نایچرا از س نکهیفکر ا رفتمیاگر نم... خوشحال برنزه شده بودم يفدرا کیکه برگشته بودم  شیک از

... دیحال فرفره کوچولو را نپرس گریچرا بامداد د نکهیا ای... حداقل سرم گرم شده بود... کردیام م وانهید ستین

آموزشگاه هم  يبچه ها... گرفتینم يربودم خبخودش گفته بود فرفره سالمش خوب هست حاال که خوب شده 

اما انگار بودن ... شده بود  ینگار نجوم يرتبه ... کنکور امده بود جینتا... دادندیراجع به رنگ برنزه ام نظر م

نگار انقدر دم دست و کوچک  يدخترانه ها...  کردمیدرکش نم... کمرنگ کرده بود شیفاجعه را برا نیمسعود ا

را کوچک  تیایدن یانقدر راحت به خاطر کس شدیم... را کنار گذاشته بود شیزندگ يایبود که به خاطر مسعود رو

 ... و من خبر نداشتم شدیم دیشا... ؟  یکن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٨٢ 

سارا ...  انددیرا م يادر يخوشحال بودم که قدر دخترانه ها... دعوتمان کرده بود رستوران  يتولد ادر يبرا گارن

 ییلذت بخش بود که تنها میانقدر برا يتولد ادر يبودن کنارشان به بهانه ... من هم تنها ...  امد  یبا احسان م

 ... دیایام به چشم ن

 يدر قابها... را قاب کند  شیدوست داشتم بعدا عکسها... بودم دهیلوکس خر دیچند قاب عکس سف يادر يبرا

 فراموش شوم خواستمینم شهیمثل هم... کنارش بودم شهیهم نطوریا... من

 نیکه ا دادمیرا م میارزوها یکیامد  یاگر غول چراغ جادو م... زدیبرق م يادر يرستوران که شدم چشمها وارد

از ... دمیترسیم یاز روزمرگ... نمیکنار گارن بب يشدت در چشمان ادر نیبا هم گریرا چند سال د يبرق شاد

هم  گریسال د 20دوست داشتم ... مش کرده و لباس وطال  يو موها یتم شود به همخوابگازدواجم خ نکهیا

 ... ام را داشته باشم  یگل گل ياگر ازدواج کرده بودم و بچه داشتم دخترانه ها

اش  یکه دوست یتمام چند سال يرا در آغوش گرفته بودم به ازا يادر... (تولدت مبارك ي ي ي ي ي يادر -

 ... )حلقه زده بود مانیاشک در چشمان هر دو... کرده بود نیریرا ش میزندگ

 دیایگارن بدجنس نگفته بود شماها هم م...  یدوست داشتم امشب کنارم باش... يکه اومد یمرس یگل گل -

 ... هیلیگیج یلیخ...قدرشو بدون : گوشش بردم  کیسرم را نزد... يادر گهید نیبه هم شیقشنگ -

 بتشیبگو به ه يزیچ هی؟  حداقل  یلیگیج یگیمن م ينامزد دو متر نیاخه به ا یگل گل... : دیخندیم يادر

 ...  ادیب

 بعله... که به دل  ستین بتیبه ه زمیعز -

 ...)خوشبخت امده بودند يسارا و احسان هم مثل زوجها... کردیگارن تمام مدت با لبخند نگاهمان م(

 ... بود  ینیشبیقابل پ شهیاش هم قهیسل... اورده بود راهنیپ کی يادر يبرا سارا

 ... بود زشیآو شانیبود که اول اسم هردو دهیدستبند خر شیگارن برا -

 کنم ریداره باز کن تا تفس حاتیمن توض يکادو يادر -

در قاب اخر عکس سه نفره مان در ... اورد  یرا در م یصورت يبا گلها دیسف يقابها...  جعبه را باز کرد يادر

 ياگه قرار باشه تو همش عکس خودتونو بذار دمیتا قاب د 6 نایا نیجان بب يخب ادر: دانشگاه را گذاشته بودم 

 ... يریقابو با اون عکس بپذ اون دیبا يچه نخوا يکه چه بخوا نهیا...  شهیخوش خوشانت م یلیخ

  یمرس... شهیم نشونیقاب قشنگتر نیمطمئنم ا یگل گل -
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به  رید يها یاز ان خوش يان شب هم تولد ادر... بود قیاما عم... بود ریبه د رید... من کوچک بود  يها یخوش

 ...کوچک بود که حالم را خوب کرده بود  رید

سارا و  يه در هم گره خورد يو دستها ياز عالقه گارن و ادر خواستیکه به اتاقم بازگشته بودم دلم م شب

 یحت... بود که کال از دور هم نبود یدور بود و حاال چند وقت شهیکه هم یینایس... میبگو وسفیآقا  ياحسان برا

وقت بود  یلیکژال بود و خ يکه برا يبامداد...  میبود میمستق ریغ شهیچون هم...  رمیسراغش را بگ توانستمینم

بار دوست نداشتم ساکت  نیا... ساکت بود شهیمثل هم وسفیاقا ... بودم  دهیکه فرفره کوچولو از زبانش نشن

 يدلم برا... شودیم يوقتش که برسد آنطور که دوست دار...نگران نباش  یمخمل دیدوست داشتم بگو... باشد 

... ه از هم... داشتم يادیز يحرفها... بروم  ششیدوست داشتم پ... ش هم تنگ شده بود یگفتن ها یبابا و مخمل

 ... همه سکوت کرده بودند... زدیحرف نم وسفیاو هم مثل اقا  یول...  رفتمیم دنشیبه د دیبا

 

 

 ... سر به بابا بزنم  هی رمیمامان من امروز م -

منو دعوت کرده  ایدن يامشب خاله ...  میریآخر هفته با هم م سایچه وقت بهشت زهرا رفتنه  ؟  وا هویحاال  -

 يتنها بر ستیتو هم صالح ن ...برم اونجا دیبا

 ... امیزود م رمیم... شهیم کیتار ریبابا تابستونه هوا د  -

 ...پس مواظب باش  -

 چشم  -

بلد نبودم  نیبهشت زهرا را با ماش ریمس...  رفتمیبا مترو م... بودم  دهیبابا نرگس خر يآقا گل فروش برا یعل از

  ادهیپ يبا پا... کنم  یبابا ط يدوست داشتم تمام راه را با نرگس ها... 

...  شیپدرانه ها يبرا... مهرش يبرا... دلتنگ بودم ... اندازه که سنگش خاك گرفته بود دلم گرفته بود همان

 ... شیها تیحما

وقته بهت سر نزدم  یلیخ دونمیم... سالم  ییبابا... : ختیریاشک چشمانم هم م ختمیریسنگ م يرا که رو آب

از کجا  دونمیانقدر اتفاق افتاده که نم...  شتهیپ شهیدلم هم... معرفته ها  یب یمخمل یفکر نکنوقت  هی یول...

... کنه احسانو قبول کنه  یباباشو راض کنهیتالش م دارهسارا ... نامزد کرده  يادر... ازدواج کرده نایم... برات بگم

هم ازش خوشت  یلیخ... هست ادتیرو  نایس...  یرو تنها گذاشت یزود مخمل کمی...   یستین شمیتو اما پ
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ازش  یسراغ دهیمنم که غرورم اجازه نم...  ستین ياما چند وقته ازش خبر... تو دلم جا شده نیهمچ... ومدینم

... ها زنهیحرفا رو به باباش م نیفدرا چه پررو شده ا یبابا نگ...  ستین نمونیب يزیکه چ میاخه مستق... رمیبگ

 يزدیبرام حرف م... زدمیبرات حرف م... یکن يبغلت با موهام باز دادمیتو هال لم م يپه رو کانا يخب اگه بود

که  یدونیم یول... رفته  ادتی منو گهید يمن راحت شد يها یاز دست حراف گذرهیاونجا البد خوش م یرفت... 

ارشد شرکت  يبه نظرت برا...  شهیدرسم تموم م گهیترم د... خودتم  شیر خیاول و اخر ب...  کنمیمن ولت نم

 ... سراغت  نجایا ادیبگم حواست باشه نظرت مخالف مامان نباشه که اونوقت م نمیالبته ا... کنم  ؟ 

حدس بزنم چشمانم  توانستمیم... تمام تنم درد گرفته بود ... دانم چند ساعت در خودم مچاله شده بودم  ینم

قلبم را  یخال يپدر حفره  یخال يو جا نجایدوباره امده بودم ا... داما روحم سبک شده بو... خون  يشده کاسه 

 ... کرده بود  قیعم

با بابا لج کرده ... با خودم لج کرده بودم ...  حال تکاندنش را هم نداشتم  یحت... شده بود یشلوارم خاک مانتو

 ... گذاشته بود  میبودم که انقدر زود تنها

... اوردمش رونیب فمیبا اکراه از ک... به گوشم برسد  خواستمیه در ان لحظه مبود ک ییصدا نیاخر لمیموبا زنگ

 خوردمیم نی، زم  شدمیم سیکه خ یوقت...  کردیم ریغافلگ طیشرا نیمرا در سخت تر دیبا شهیمرد هم نیا

 شهیبابا و مچاله تر از هم شیامدم پ یم یوقت... امد اموزشگاه دنبالم  یم شدمیم ضیمر یوقت...  شدیم یعصب

 ...  زدیزنگ م کردمیوزنم را جا به جا م

 الو سالم  -

 ؟   یخوب...سالم فدرا  -

 ؟   دیشما خوب... خوبم ...بله  -

 شده ؟  يطور...  هینجوریصدات چرا ا -

 با من  ؟  دیداشت يکار... ستین يطور...نه  -

انگار حالت  یول میسر به ترانه بزن هیکارگاه  میدنبالت بر امیب ياگه حوصلشو دار نمیبب خواستمیکار که م -

  ستیمساعد ن

 تنگ شده  یلیترانه خ يمگرنه دلم برا... ندارم  یمناسب طیامروز اصال شرا... دیببخش دیبله با -

 ؟  ییکجا... ستیکامال واضحه که حالت خوب ن -

 بهشت زهرا -
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  ساعت ؟ نیا یکنیم کاری؟ اونجا چ یهست یبا ک -

 ...بابا تنگ شده بود اومدم بهش سر زنم يدلم برا... خودم تنهام -

  شهیم یچ ارهیسرت ب ییبال هی یکیاونجا االن  یدونی؟  م  یتنها رفت یچ يبرا -

 ... کالفه ام کرده بود ...نباشد نیریش میبامداد برا یانقدر خراب بود که نگران حالم

 ...  گردمیاالنم دارم بر م... اوردهیسرم ن ییبال یفعال که کس -

 دنبالت  امیب سایوا -

 دیزحمت نکش... من رفتم خونه  دینه ممنون تا شما برس -

 .کنمیلجوج بحث م يمنو بگو با تو -

 ... لطفا  میبعدا صحبت کن شهیم نیار ياقا -

 به من خبر بده از خودت... فدرا مواظب باش  -

 یمرس...مواظبم  -

اما انگار همه ...  شدیو نگران حالم م زدیزنگ م نایس دیاالن با... بامداد ور دل کژالش بود  دیبااالن ... بود  جالب

 زدمیشدم قدم م ادهیاز مترو که پ... وزنم را ندارد دنیکش ییتوانا میپاها کردمیاحساس م... وارونه شده بود  زیچ

مامان را به حرف  ایدن يخوشبختانه خاله ... باز کنم یتاکس رفتنگ يامد دهنم را برا یزورم م...به سمت خانه 

 يمردم طور... را سوزانده بود لمیشده بود موبا کیاگر نه تا حاال که هوا تار... گرفته بود که زنگ زده نزده بود 

 بیعج قدرچ یمگر چشم قرمز و لباس خاک...  زندیقدم م ابانیشده در خ ریغل و زنج یانگار قاتل کردمینگاهم م

باور کنم لندکروز  خواستمینم دمیچیداخل کوچه که پ... باشد ؟  دهیژول کباری یسال توانستیادم نم یعنی... بود 

هنوز هم ... تلفنش را قطع کرده بودم گذشته بود  یساعت از وقت 3... پارك شده متعلق به بامداد است  یمشک

چه  دانمینم... بود ستادهیا نهیدست به س میروبه رو... بود اداگر بامد یحت... دهانم را باز کنم  خواستیدلم نم

را هم  رشیو تفس لیتحل يحوصله ... بود  بیغر مینگاهش برا... بود که خشم نگاهش رنگ باخته بود  دهید

 نداشتم

 با خودت  ؟  يکرد کاریفرفره چ: را شکست سکوت

فقط ... هنوز هم دهانم قفل بود ... تمام وجودم را شکسته بود... بود اما بغضم را شکسته بود  چیحرف ه نیا

 يآجرپز يکوره ها نیاغوش بامداد از داغتر... بردم  نیبه سمت ماش دیدر اغوشم کش... اشک بود و هق هق 

 ...  یحرف چیه یرا که بست راه افتاد ب نیدر ماش... گرم تر بود
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 ...  دمیشن یکالفه اش را م يفقط پوف گفتنها...  کردمیهق هق م... ساکت بود . ..کردمیم هیگر

 ... گرفتیم میدستمال برا...  کردمیم نیف نیف

 انمانیم يپرده ها یاز ک... شدم دستم را دستانش قفل کرده بود ادهیکه پ نیاز ماش... بودم بام تهران  آورده

 ...  دیکشیمرا در آغوش م...   گرفتیدستم را م پروا یبامداد ب یاز ک... شده بود  دهیدر

 ادیدر آرامش آغوش و دستانش به  خواستیاما دلم نم... نبود شیسر جا زیچ چیه... وارونه شده بود  زیچ همه

 ... بامداد آرامش من باشد  خوردیبر نم ایاز دن ییچند ساعت به جا يحداقل به اندازه ... کژال خنجر به قلبم بزنم 

 ... نزده بود یحرف چیه... نزده بودم  یحرف چیه...  میراه آمده بود یلیخ

 ؟   یحرف بزن يخوایفرفره کوچولو نم... : کردیم يبا انگشتان دستم باز... مینشسته بود مکتین يرو

 .. .گفتم  یسرم را باال زدم و نوچ...  شدیم شتریبغضم ب دیکشیمنتم را م شتریهرچه ب...  دیچانه ام لرز دوباره

 ؟  یبخرم چ یخب فرفره کوچولو اگه برات بستن... چانه ام گذاشت  يرا رو انگشتش

 ...  کردیپدرانه خرج م میلک زده بود انقدر راحت برا میپدرانه ها يچرا امروز که من دلم برا بامداد

 ... دهانم باز شده بود  قفل

 ... دوست نداشتم منو تنها بذاره ... بابام تنگ شده يمن فقط دلم برا -

دستش را دور شانه ام ...  ردیگ یکه در مهدکودك سراغ مادرش را م کردیساله نگاه م 6 يانگار به بچه ا 

 ... بود در ان لحظه  ایدن ينقطه  نیامن تر... شدم  دهیبه سمتش کش يمثل جوجه ا... انداخت 

 شهیهم...باشه  یرنگ شهیهم دیفرفره با...  شهیم یشاک یکه حساب نهیبب ينجوریفرفره بابات االن تورو ا -

 ... بخنده 

 ... آغوش گشوده  ؟  میبرا شیکه چگونه بامداد به جا دیدیم بابا

 ... بود  يخوردنم پدرانه تر از هر پدر یلذت نگاهش موقع بستن... بود  دهیخر یبستن میبرا

نگاه ممکن  نیتشکر باز نکرده بودم که با مطمئن تر يدهانم را برا... شوم  ادهیپرا باز کردم که  نیدر ماش یوقت

 ... خدافظ...برو تو : پلک زد دستانم را فشرد 

بدون ...مواظب خودت باش  یلیفرفره خ... : را خواندم  امشیپ... که امده بود  یگوش يلحاف صدا یگل گل ریز

  یخوب بخواب... هستم يهروقت که بخوا

 ... با من بامداد  کردیم چه
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 نطوریا چوقتیه گرید...  رمیدوش بگ خواستیدلم نم یحت... تنم داغ بود يبامداد رو يدستها يهم جا هنوز

من  يبازوان بامداد جا انیم...  شبیچه کرده بودم د...  امد  یحاال که صبح شده بود از خودم بدم م...  شدینم

که آن  ییهرگز جا گرید... چه رسد به کژال... ممکن بود  ریغ میرو به رو شدن بابامداد برا یحت گرید...  نبود 

 يخرابکار یوقت شهیهم... در آن لحظه  ستین شیب يمغز انیافکار هذ نیا دانستمیم... رفتمیدو بودند نم

 میزندگ خیدر تار توانستیآغوش بامداد م يتجربه ...  دیرسیافکار به ذهنم م نیدر لحظه مزخرف تر کردمیم

 ینیمن طعم آغوشش را که از هر مورف... هم او .. دانستمیهم من م...  دادیم انتیخ يبو... اما بد بود... ثبت شود

 نیتلخ تر...  او که خودش آغوش کژال را داشت ... را کرده بود  ؟  نکاریاو چرا ا... بودم دهیآرام بخش تر بود چش

  ... دبو میزندگ خیتار ینیریش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با  خواستیدلم قدم زدن م... بابا تا چند روز در الك خودم بودم  دنیبعد از د شهیهم... نگفته بود  يزیچ مامان

 ...  يادر

 ؟  يچطور... سالم  یگل گل -

 رفت  ؟  ادتیمنو  ينامزد کرد... دهیمعرفت نامزد ند یسالم ب -

 یکه بستن میالدن هم بزن ی؟  دو تا بستن میقدم بزن میبر يایچه خبر م...  ونیفدراس دمیباز من به تو خند -

 خونم کم شده

 فرصت را نیا میشماریم متیغن...  دیبا ما بچرخ دیگارن خانو ول کن دهیباالخره از شما بع... بله بله -

 نه  ای ادیم دمیچشم سف يسارا نیا نمیساکت شو برو حاضر شو زنگ بزنم بب -

 ...  کردیافکار مزخرف را دور م نیچند ساعت ا يبودن کنار ادر دیشا

 يفقط دوستانه ها...  يگریکس د چیه یب... سارا... يمن آدر... میکردیم یرا ط عصریول ابانیخ ییتا3 دوباره

 ... خودمان 

با هم ماراتن ... گفتیسارا هم از خودش و احسان م... میدیخندیم... کردیم فیگارن تعر ياز عشقوالنه ها يادر

 دمیرسیم رید شهیهم دیبا دیشا... چند سال عقب بودم  ينطوریهم... دمیرسیمن هرگز به انها نم... گذاشته بودند

 ... به بامداد بعد از کژال... لبعد از ده سا نایبه س... يبعد از معمار یبه روانشناس... 
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 یبستن... آب شده بود یحجم بستن شتریکه ب میبود دهیانقدر خند... خودمان بود  کلیاندازه ه مانیها یبستن

 ... دوباره يها يخل باز يبود برا يخوردن بهانه ا

 کار کرد ؟  یبابات با احسان چ... شد باالخره  یسارا چ -

  مونهیفردا شب عروس گهید یچیه -

 ... هاهاها نمکدون  -

 بشه ها  الشیخیگارن ب کنمیاون صورت خوشگلشو کج م زنمیبگو انقدر سر به سر من نذاره م نیفدرا به ا -

 جوجه يجراتشو ندار -

 چه خبر  ؟  يحاال جد... :  شدیو سارا تکرار نم يمکالمات ادر نیهرگز ا گرید دیشا... دمیخندیم فقط

 ...  انیاحسان ب يخانواده  شهیم یداره راض واشی واشی یچیه -

اندر  دیهنوز با چارهیور دل آقاهاتون من ب دیریماه م 3 يبه فاصله  دیدارشما دوتاتون ...  هینامرد نیبچه ها ا -

 ... خم جزوه برداشتن باشم 

 ...  صبر داشته باش ... عالقه مند شه ونیکه به فدراس شهیم دایهم پ یکیباالخره ... اشکال نداره جوون  -

 ؟  انیقراره خانوادش ب يجد يحاال جد -

... النگو به دسته يحاج خانوما نیمامان احسان از ا...  ترسمیم یول...  ندهیا يدو هفته  یکی نیاره بابا تو هم -

 ...  زهیبه هم بر زینگه همه چ يزیچ هی

طال  دیریبا مادر شوهرت م ییدوتا...دیالنگو به دست شدن دار لیتوام خودت پتانس...خب خره خوبه که  -

 ییلویاونم ک دیخریم

 ... دیدهناتونو ببند -

 داده بود  ؟  امیپ... را خاك کرده بودم که بامداد دوباره نبش قبرشان کرده بود شبیاتفاقات د تازه

 برات ؟  دیخر دیبا یباز بستن ای... ؟  يفرفره بهتر -

 دنیاگر به خاطر شن شدیچه م... بود  ؟  نجایا نایاگر س شدیچه م... ؟  زدیحرفها را م نیا نایاگر س شدیم چه

 ... ؟   شدیچه م... گرفتم  ؟  یرا داشتم از زبان بامداد عذاب وجدان نم شیکه آرزو ییحرفها

دخترانه ام اما دوست نداشتم  يتمام حسرتها يرو دیکشیدرست که بامداد خط م... دادم یبامداد را نم جواب

...  کردیار را با خودم مک نیا یمن بود و کس ياگر بامداد برا... انصاف نبود ... او و کژال باشم  يرابطه  انیم

 ...  شدیتکرار م شبید دینبا گرید... دمشیبخشیهرگز نم
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 ... شد  یرا فشار دهند اما نم یگوش يبامداد دکمه ها يبرا خواستندیانگشتانم تک به تک م... مچاله بود  دلم

 ... باشد نایس يتفاوت بودن ها یاز ب شتریب يزیچ یزندگ يداشتم سهمم از عاشقانه ها دوست

 ... مهم نبود  شیهم برا یلیخ دیشا...  کردیم يچه فکر دادمیجوابش را م یوقت

 

... خانه  ، دانشگاه  ، آموزشگاه نیدوباره شده بودم خالصه ب... جواب بامداد را نداده بودم ... ماه گذشته بود 2

 قیاستاد صد يبرا نایامن س ي هیشاز حا توانستمینه م... بود نه بامداد  ناینه س گریکه د یقبل یخط یزندگ

...  گذاشت دیخبر سف یبرگها را ب هینوشت و بق میزندگآمد در متن  نایاستاد س میرا نداشتم بگو شیرو... میبگو

سارا هم داشت به هدف ... بگذارمش  قهیدر مض نیاز ا شتریدوست نداشتم ب... ترم آخر و گارن بود ریدرگ يادر

هدفمند بودم که  يو من هنوز همان فدرا... گرفتیسر انجام م شانیعاشقانه ها... گرفتندیم سانسیل... دیرسیم

...  کند ؟  یزندگ یکس شدیهم م نیتر از ا یخط... باز هم ارشد بود یلیبعد از فارغ التحص میزندگ اتفاق نیمهمتر

هم  یترانه کم یرنگ يدستها دیشا زدمیبه ترانه زنگ م دیبا... روزها بود  نیا ي نهیگز نیترانه بهتر دنید

 ... زدیمرا رنگ م يایدن

 ؟  ی؟  توروخدا اشتباه نگرفت  يمن باور کنم تو االن به من زنگ زد یعنی -

 ؟   يریاز من بگ یسراغ هی دیمن به تو زنگ نزنم تو نبا یعنی... خودتو گرفتم  رینخ... ترانه سالم  -

 حق با توئه اعتراض وارده... خودم برم  هیمن قربون فدرا گل گل -

 مینیهمو بب يگفتم اگه حال دار ییترانه کجا -

  رونیب امیاگر نه بگو م...  نجایا ایب يمن کارگاهم اگه دوست دار...  دارم  شتریب يزیچ هیاز حال  -

 دلم واسه رنگات تنگ شده ... هینه کارگاه عال -

 .. .رو گذاشتم  ییکه من چا ایپس بدو ب -

 ...  ینیزم یبهشت شدیم... ترانه  يوسط رنگ ها... ترانه ییبا چا... بودم  دهیخر یشکالت کیک یب یب از

 يدیچرا زحمت کش... گلدار  یهست ینیریشما خودت ش... به به   -

 ... بودم  دهیرا ند شیها یکه مهربان یمدت نیتمام ا يبرا...را بغل کرده بود  ترانه

 ... دلم برات تنگ شده بود  يجد يترانه جد -

 از همتون دور شدم  هویمختلف افتاد که من  يمدت اتفاقا نیانقدر ا... ذره شده بود  هیبه خدا منم دلم برات  -

 .معرفت  یب...  گهید يجشن ادر يومدیخب ن -
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 ...شلوغ شد  یهمه چ هوی... فدرا باور کن نتونستم  -

 !  ایزن یچرا  ؟  مشکوك م -

 ...تا بگم  ارمیب ییبرات چا نیبش ایب -

اتاق از هر روانپزشک و  نیا... روحم را تازه کرده بود...  کردمیاتاق را نگاه م زدیبر يکه رفته بود چا ترانه

 ...  کردیخوب م شتریحال آدم را ب یستیتراپ

 ... توانستم ظرفش را هم بخورم  یم یبود که به راحت ختهیر یکیسرام یرنگ يرا در ظرفها يو چا کیک

  نمیکن بب فیخب تعر -

احسان بود  ریسارا هم که کال درگ... که نامزد کرده همش ور دل نامزدش ِ  يادر... کنم  فیتعر یمن چ -

منم که همچنان خوشحال و خرسند ادامه ...  رنیسر و سامان بگ کننیترم آخر دارن تند تند کاراشونو م...

 تو چه خبر  ؟ ... دمیم لیتحص

و پله باال  یکه بعد از ماه ها دوندگ... بذارم  شگاهینما خواستمیم... بودم ریمنم جونم برات بگه که همش درگ -

گرفته  رشیپذ شیاتر ياز دانشگاهها یکیگفت از ...شد  الیخیهم ب هیهان... کردن بهم مجوز ندادن نییپا

رفتن اونجا ... ماه بعد از کژال کارش درست شد  واما د... افتاد دنبال کاراش که جور کنه با کژال بره ... رهیم

که  يو مجوز نگرفتن و وضع اسفبار هیرفتن هان... نبودم  یلیخ يهنر يپایاک نیمنم که تو ا... خونه گرفتن 

بامداد با اون حال خودش به دادم ... از پا درم اورد تلنبار شده يها یکرده بودم با نقاش دایکارگاه پ ي هیواسه کرا

نتونستم به بامداد  یام خراب بود که حت هیانقدر روح... رو بدم تا بعدا بهش برگردونم  هیکمکم کرد کرا...  دیرس

 نیخالصه که ا..نه من گفتیم يزینه اون چ... رفتیم دیکشیم گاریس نجایمد ا ویم یفقط گاه... بدم يدلدار

 کامل شده  سیسرو هی ینیبیکه االن م يا ترانه

 رفتن  ؟  شهیواسه هم هی؟  کژال و هان  یچ یعنی!  !  !  !    شهیترانه باورم نم -

  دمیحالتو ازش پرس يچند بار...  ي؟  با بامداد که در تماس بود  یدونستیمگه تو نم -

 از رفتن کژال نزد  یحرف چیاما ه دمشیدیمن م -

به ... کژال رفت  میبه در که از باغ برگشت 13هفته بعد از  3 قایدق...  ارهیخودش ب يبه رو خواستهینم دیشا -

... میریهمو نگ شرفتیپ يبهتره جلو...  یستین ایتوام که ب... برم  خوامیکه من م يبود انیبامدادم گفت تو در جر

 نگفت  یچیبامداد هم ه
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به بامداد داده  شیکژال را با لباسها يپس انموقع که کوزه ...  دیکشیو من سرم سوت م گفتیها را م نیا ترانه

تمام ... من  ؟  ادیبه  ای...کژال  ادیبه ...  زشیم يبامداد کوزه را گذاشته بود رو... نبود  یبودم اصال کژال

رفته بود در آغوشم گ یوقت... شده بود یتصادفم عصبان يبرا یوقت... که به من گفته بود فرفره کوچولو ییوقتها

 ... نبود  ؟  یکژال... بود  دهیخر یبستن میبرا... 

 ... طور شده بود ؟  چه

 

رخ  یبیاتفاق عج... زدیترانه در گوشم زنگ م يتمام حرفها... کردم یتمام راه را تا خانه چطور رانندگ دانمینم

در آغوش  ستین یکژال انستمدیاگر آن شب م یعنی... بودم کژال ماه هاست که رفته دهیفقط فهم... نداده بود 

 یعنی... دادم  یبامداد را م امیجواب پ شیفردا یعنی... گرفتمیعذاب وجدان نم یعنی... ؟   گرفتمیبامداد آرام م

هم  نایس... نبود  انیکژال در م يفقط که پا... نه انقدر هم ساده نبود ... ؟  گذشتینم يخبر یسه ماه در ب نیا

در عوض دخترانه ... شده بود  دیدور بود و چند ماه بود که ناپد... بود میرمستقیاگر غ یحت... بود  هیطرف قض کی

 ... من وفادار بودند  ياه

... کرده بودم  انتیخ ناینه من به س... لحظه جنگ سنگرش را حفظ کرده  نیرا داشتم که تا آخر يسرباز حس

چند ماه بود  نایاگر س یحت... داد را از خود رنجانده بودم اگر بام یحت... حالم خوش شده بود ... نه بامداد به کژال 

 يچرا دخترانه ها دمیفهمیهنوز هم نم...  انیم درشب  کی يچه رسد به تماسها زدیهم نم لیمیا کی گریکه د

را به  نمیمثل سارا دل و د ای... آشنا شوم  یبا کس سایدر کل يمثل ادر توانستمیچرا نم...  شدیم دهیچیمن انقدر پ

... اما سبک شده بودم... بامداد  يو غرور مردانه  نایس يها یدگیچیپ انیبودم م ریدرگ... ببازم  یاحسان نام

 ... نامه ام را انجام دهم انیپا يمانده  يتمام کارها توانستمیم

 ... از من بود  یاو هم منتظر حرف دیشا... دمیحالش را پرس... زدم  لیمیا شیبرا... بس بود  نایاز س يخبر یب

از آن  یبخش کوچک نایسرم را شلوغ کرده بود که س يترم آخر آنقدر... را هم نداده بود لمیمیپاسخ ا نایس

 یحالم را نم یشود و کس یفرستاده نم یآهنگ...خورد  یزنگ نم گرید یگوش دمیفهمیاما م... باشد  یشلوغ

نگذاشته  شیبامداد تنها یول... ییتنها همدت سخت را گذرانده بود ب نیا... دمیدیم شتریترانه را ب دیبا... پرسد

 ... بود  زیرشک برانگ شانیدوست... بود

... بود قیاستاد صد میاستاد راهنما... بودم دهینامه ام کم زحمت نکش انیپا يبرا... و سارا بود  يبعد از آدر دفاعم

 میکه زندگ یمن يبرا... ها را دعوت کرده بودم یلیاع خدف يبرا... را کرده بودم شیکه شاگرد کردمیافتخار م
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... باشد یبخش مهم توانستیم یلیو جشن فارغ التحص امهن انیبود دفاع از پا يو عاشقانه ا جانیاز هر ه یخال

شکوه جون را هم دعوت کرده بودم  ،  ي،  ترانه ، خانواده   نی،  نار ای، مامان ، دن نی، سارا ، خاله ژاکل يآدر

پاسخ  یبامداد هم که مطمئنا با آن اس ام اس ب... را دوست داشتم  نیآر يآقا يمهر شکوه جون و پدرانه ها

  دیایب توانستیجلسه بود نم شهیفرداد مثل هم... آمد ینم شیپ ماهچند 

که هنوز  کردیتمامشان دلم را قرص م زیانگبر  نیاما نگاه تحس دیلرز یسن رفته بودم تمام وجودم م يرو یوقت

 ... چند نفر دوستم دارند و دوستشان دارم نیانقدر خوش شانس هستم که ا

 سیجلد حافظ نف کی میبرا قیاستاد صد... در تمام عکسها اشک در چشمانم بود... گل اورده بودند  میبرا همه

 ... بود  دهیخر

اور انها بود هم  ادیکه  ییکادو... گرفته بودند میترانه برا ياز کارها بایز يتابلو کیهم  نیار يجون و اقا شکوه

لوس و خنگ را داشتم که به  يحس بچه ها نکهیبا ا... مامان همه را دعوت کرده بود رستوران ... هنر ترانه 

ا هم کودکانه ه نیا... کنند خوشحال بودم جادیا شانیدرس خواندن برا ي زهیانگ خواهندیم زهایچ نیضرب ا

 ...  شدیقشنگ م یگاه

لحظه کنارمان  نیکرده و ارزو داشته پدر هم در ا نمیتحس شهیگفته بود هم... کرده بود  هیشب در خانه گر مامان

 ...  میهم را در آغوش گرفته بود...  میهم دلتنگ شده بود يپا به پا... میبود ختهیهم اشک ر يپا به پا... باشد 

... گرفتیم یسراغ نایس خواستیاز انکه دلم م میبگو... صحبت کنم  وسفیآقا  يرا هم برا یساعت خواستمیم

 امکیپ يصدا...   کردیم تیموفق يآرزو میبرا...  دیپرسیرا م جهینت... است  یروز مهم میکه امروز برا دانستیم

نقش  یگوش يصفحه  يرو نایاسم س تواندیم...  دهیدلم را شن يخدا صدا یعنیکه امده بود احساس کرده بودم 

 ! ... بسته باشد  ؟  

دوست نداشتم با ... بوده  یامروز چقدر برات روز مهم دونمیم...  گمیم کیفرفره کوچولو بهت تبر... : بود  بامداد

 ... بود  یمطمئنم موفق خواه... کنم  جادیا ندیحضورم برات احساسات ناخوشا

پاسخش را نداده بودم و حاال دوباره  یاحترام یدر کمال ب... تر بوداز بزرگ هم بزرگ... روح بامداد چقدر بود  ؟ (

 )گفته بود  ؟  کیبه من گفته بود فرفره کوچولو و تبر

  کردیشک خوشحالم م یحضورتون ب... دیبود ادمیبه  نکهیاز ا یمرس...  نیآر يسالم آقا -

 )اما بامداد مثل من نبود ... کردمیم تیپررو در پاسخ کفا کیاگر من بودم به گفتن (

  ریو تاخ کیبه صرف شام دعوتت کنم با تبر تونمیم نطورهیاگر ا -
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  شمیخوشحال م -

 دنبالت  امیم 8ساعت ... قرارمون فردا شب  -

که هنوز منتظر  یمن... مرا به صرف شام دعوت کرده بود ... قاطع  ، کوتاه و مردانه باز مهربان شده بود  بامداد

 ... شود يخبر نایز سبودم ا

 ... 

 ...  خورمیم رونیمامان گفته بودم شام را با بامداد ب به

 دهیاش را به رخ کش یتازه دلتنگ نیعطرش با آن لبخند دلنش يظاهر آراسته واستشمام بو دنیاز چند ماه د بعد

 ... بود 

 ... باشد نیریش توانستیم... نبود  شیوکژال ر هیکه سا يدارید نیاول... ضربان قلبم را باال برد... را فشرد دستم

در چشمانش نگاه  توانستمینم ینشسته بودم حت شیرو به رو یوقت... را خودش انتخاب کرده بود  رستوران

 ... مدت برقش مرا خواهد گرفت  نهمهیمطمئن بودم بعد از ا... کنم

 ... میریازت وقت بگ دیبا...  يروانشناس شد گهیخب االن د -

 ... روانشناس شده که من بشم  یک یفکسن سانسیل هیبا ... دینکن تمیاذ...بابا  يا -

...  يندار لیبه تحص ازیکار ن نیادماست که تو واسه ا یعلم شناخت روان و بهتر کردن حال روح یروانشناس -

  کنهیحال ادمارو خوب م ییبودنت به تنها

بامداد سطر به سطر خودش را در ... که در دهان گذاشته بودم قورت دهم  یکیاست يتکه  توانستمینم یحت

 ... کردیدفترم حک م

 همه لطف شماست  نایا -

 ... بشه  يادآوریبهش  یفرفره کوچولوئه که الزمه گاه يقتایحق...  ستیلطف ن -

بامداد چند ... بامداد را پنچر کرده بودند کیاگر الست شدیچه م کردمیفکر م...  میآمده بود رونیرستوران که ب از

 ... داشت  ییایانهم بدون کژال دن...بامداد  يدر هوا دنینفس کش...  داشتیکنار من قدم بر م شتریساعت ب

هست که  کیکوچ يکافه  هیباالتر  ابونی؟  چند تا خ  میقدم بزن کمی يخوایم ستیاگه کفشات ناراحت ن -

 . ..داره  یخوش طعم يقهوه ها

من تشنه تر از  ياما دخترانه ها...  گریشب د کی ينه باشد برا میبگو کردیم جابیو ناز دخترانه ا يدلبر دیشا(

 )آن بود که بعد از چند ماه بامداد را پس بزند 
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 و البته قهوه  میرو ادهیمن عاشق پ...  ستینه ناراحت ن -

 ... فرفره یکنیم یدوست داشتن زویتو خودت همه چ -

تجربه  یب يدخترانه ها ياز زبان بامداد برا دیمهربان بع يمردانه ها نیا... پاسخ دهم  توانستمیرا نم نیا گرید

 ... بود يادیمن ز ي

بود که چاله را  قهیدق 5... چاله بپرم  يبامداد دستم را گرفته بود از رو... را کنده بودند سنگ فرش کنند ابانیخ

 گرید ي قهیچند دق...  دانستمیکجا بود نم یلعنت یکافه نیا... را رها نکرده بود هنوز بامداد دستم  میرد کرده بود

 ... بود با ذوب شدن در دستان بامداد  يمساو دنینرس

در تهران  يکافه گرد نهمهیبعد از ا... دنج باشد  يجا نیکه بامداد حرفش را زده بود ا يکافه ا شدینم باورم

 ... خوش به حال کژال که بامداد را داشته ... بودم  دهیرس نجایبه ا ریغبطه خورده بودم که چرا انقدر د

 ؟   هیحاال که سرت خلوت تر شده برنامه ات چ... : راه برگشت را او شکسته بود  سکوت

به آقا رضا قول ...  دمشیکمتر د یلیجون اومده خودم خ لوفرین یاز وقت... برم انجمن  شتریخب دوست دارم ب -

 شرمندشون شدم ...  نامه وقتمو گرفت که نشد  انیپا يانقدر کارا یول... نارش باشم داده بودم ک

  یباش دیشرمنده هم نبا...  یکنیاز توانت کار م شتریهم ب ينطوریفرفره کوچولو تو هم -

 عقبم  یاز زندگ شهیهم کنمیاحساس م -

  یدونیکه قدر خودتو نم نهیفدرا تو مشکلت ا -

 ..بامداد را خراب کنم  يخودم حرفها يبا صدا خواستمینم... بود  نیریزبان بامداد شحرفها از  نیا دنیشن

 داشتم کوه را هم با دستانم جا به جا کنم  يانرژ... دستم را فشرد ...  شدمیم ادهیپ نیاز ماش یوقت

 

 

داوطلب  گرید لوفرین... کرده بود یکه نبود عذرخواه ییصد بار ازمامان و بچه ها به خاطر تمام دوشنبه ها ترانه

شده بود  گرید... دیا یهفته را م يکه با رضا آمده اکثر روزها يبار نیبعد ازاول گفتیمامان م...  شدیمحسوب نم

که با انهمه مهر قبل از  لوفریدرك کنم رضا و ن توانستمیهنوز هم نم... عاشق بچه ها شده بود ...کارمند انجمن 

 ... بچه دار شوند  توانستندید مادر و پدر بودند نمانکه زن و مرد باشن

اندازد اما باورش سخت بود که بعد از فارغ  یفاصله م نمانیب یکم دیجد يایبه دن يپا گذاشتن آدر دانستمیم

 دانستمیم... مراسمش را برگزار کند  دیقبل از ع خواستیم...  میبود دهیرا ند گریچند هفته بود همد یلیالتحص
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چند بار خواسته بود ... شک نداشتم  شیها هبه دوستانه ها و دختران يهنوز هم ذره ا...  ستیخودش ن ریتقص

 ... بروم اما دوست نداشتم خلوت دو نفرشان را خراب کنم  دیخر يهمراهشان برا

اما از آن ... مادرش النگو به دست بود ... احسان آمده بودند يخانواده ...  نشستیبه ثمر م شیهم تالشها سارا

 يسارا مثل آدر يخانواده ... داده بود  تیپدر سارا باالخره رضا...  یخوب و دوست داشتن يالنگو به دستها

دعوت  کشانیدرجه  لیو فقط فام شدیم اربرگز یداشتند که خودمان زهایچ نینبودند مراسم بله برون و ا

 ... شدندیم

 ... کنمیدعوتتون م میعروس... دیحاال غصه نخور:  گفتیم یبه شوخ سارا

 ... بهتر  رمیگیم یکه خودم عروس شدیو دادش بلند م غیهم ج يادر

حاال که دانشگاه تمام شده بود کم از هم ... رقابت دارند  يبرا يزیمن نظاره گر آن بودم هنوز هم انها چ و

هم  نیعاشقانه ام فاصله را از ا یتاهل و ماندن من در تجرد ب يایورود انها به دن دیشا... میفاصله نگرفته بود

 ...  کردیم شتریب

 يباز يکه نقاش بود اما هنر يپسر...  گفتیم امیاز دوست شدنش با پ... قبل از بحران  يشده بود ترانه  ترانه

هم  لوفریروزها ن یبعض... را داشت  اقتشیترانه ل...  کردیم تشیحما... کنار ترانه بود ... لوس نداشت  يها

 ... شدیباز م شمانیمن و ترانه ن...  گفتیبا رضا م شیاز عاشقانه ها...  شدین مهمراهما

چند همدم  دیع يبه فکر بودم امسال برا...  میخلوت کرده بود وسفیبا اقا ...  مینرفته بود رونیاز صبح ب امروز

 ...  کردمیم یاو را رنگ يایهم دن یکم دیبا...پنجره گناه داشت  يتنها گوشه ... اورمیب وسفیاقا  يبرا

 خانه زنگ خورده بود  تلفن

 بله  ؟  -

 هستم  نای؟ س  یسالم فدرا جان خوب -

 ؟   دیشما خوب یمرس... بله شناختم ...سالم  -

 ؟  ستنیخونه ن نمیبب خواستمیم... مامان تماس گرفتم جواب ندادن  یبا گوش یهر چ... ممنون منم خوبم  -

 صحبت کردن با مامان تماس گرفته ؟  يبا من ندارد  ؟  برا یحرف دیبگو خواستیم یعنیچه شده بود  نایس نیا

 جواب بدن شونویگوش توننیامروز جلسه دارن نم ستنینه ن -

 ؟   دنشونید امیب خوامینامزدم م ایبگم من با مح یکنیپس اومدن لطف م -
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... سراغ مامان را گرفته بود ... بعد از چند ماه ... ما را گرفته بود  ي؟  خانه   گفتیچه داشت م نایس نیا

... ؟   حیبه او گفت وق شدیم... ؟   فیبه او گفت کث شدیم... خانه ما  اوردیب ردیدست نامزدش را بگ خواستیم

 ... ؟   یگفت عوض شدیم

... شاپ رفتن ها  یکاف...  نیدر ماش دو نفره يبعد از ان عکسها... را گذاشته بودم  یچطور گوش دمینفهم یحت

 اوردیزنگ زده بود که نامزدش را ب ییحاال با پررو... آهنگ فرستادن ها ...  سییگاه از سو یگاه و ب يتماسها

 ... ؟  کردیفکر هم م... مغز هم داشت ؟  ... ما  يخانه 

کردن با  يباز نیهم... ها بود  يکثافت کار نیاز ان صحبت کرده بود هم قیکه استاد صد یامن ي هیحاش یعنی

 يپوزخند... بود که عذاب وجدان بودن با بامداد را گرفته بودم  یبه تمام اوقات یدهن کج... من بود  يدخترانه 

 ... بود به تمام وجودم 

 پست بود  ؟   شدیمگر انقدر هم م... بند شده  ییسرش جا دیبگو توانستینم شیوقت پ یلیهمان خ نایس یعنی

خودش هم به حالم  يمادرانه ها... بود  دهیحال بدم را فهم... را اطالع داده بودم  نایکه امده بود تماس س مامان

 ... بود  ستهیگر

 ؟   بردمیدور به سر م یهمه مدت در توهم نیا

 ... با نامزدش  نجایا ادیغلط کرده ب نایس: جمله گفته بود  کی فقط

 

 دیتونیمنزل ما نم: مامان هم گفته بود... شب دوباره خودش زنگ زده بود ... حرفها بود  نیپرروتر از ا نایس

  مینیهتل الله همو بب یتو الب میتونیم...  دیاریب فیتشر

دخترانه ... در وجودم شکسته بود  يزیاما چ... کرده بود  تمیحما... عالوه بر مادرانه پدارنه هم بود  گرید نیا 

 يجلو ییرا جا میگرفت یفروش چیساندو يکه جلو ییعکسها نایتوهم به سر برده بود که س نیدر ا میها

آمپول  دیبود که گفته بود با نایس...  یاشب يقو دیزده بود که با لیمیبعد از تصادف ا نایس... چشمش گذاشته 

...  روحم را له کرده بود  فیادم کث نیهم... باش  فتیبود که هزاران بار گفته بود مواظب روح لط نایس...  یبزن

  ... 

 ... بود  شتریتجربه ام از فاجعه هم ب یدست نخورده و ب يدخترانه ها ياما برا...رخ نداده بود  يفاجعه ا دیشا

هم کالم اش را هم  اقتیل نایاگرنه س... رودیبه خاطر ادبش م دانستمیم...نهار قرار گذاشته بود  يبرا مامان

 ... نداشت 
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نه ...را با ان تلخ کرد  يکام ادر شدیبود نه م ییاز ان زخمها... راه افتاده بودم ... که مامان رفته بود  11 ساعت

بود که به  میدخترانه ها يها یرکیز ریمدتها بود که جزء ز نایفراموش کرده بودم س... گفت  ایبه دن شدیم

 يپدارنه ها دیشا...  نجایبرسم ا کردمیرا هم نم کرشراه افتاده بودم ف یوقت... در موردش نگفته بودم چکسیه

را  میها هیچند وقت فقط گر نیامد که ا یاز خودم بدم م...  هیبود و گر هیدوباره گر... کردیساکت بابا کمکم م

نه او دلش را  نیاز ا شیب...  خوردیغصه م یکاف يمامان به اندازه ... نبود  يچاره ا... بابا اورده بودم  يبرا

 ... نه من دلش را داشتم  اشتد

امدند  یمردم م...  زدیم یحرف...  سوختیدلش به حالم م دیشا... داشتم همانجا کنارش بخوابم  دوست

و من  رفتندیم...  کنمیم هیگر نطوریداغم تازه است که ا کردندیفکر م... خواندند  یم يفاتحه ا نشستندیم

نبود که باران بخواهد مرا از  یدلم کم باران يهوا... مهم نبود ... باران بهمن گرفته بود ... همچنان نشسته بودم 

روح اون بنده ... بلند شو بارون گرفته ... گفته بود بلند شو دخترجون  شدیکه رد م ریخانم پ... دهد  يانجا فرار

 ... خدا رو هم آزار نده 

 ...  نمیدوست داشتم بنش...  دهیروح من هم آزار د... در دل من هم باران گرفته  دیفهمیاو م مگر

 ...  رفتمیاما نم... بودم  دهیباران لرز ریز

 ... :گوشم وز وز کرده بودند فرق داشت  ریکه از صبح ز ییبا تمام صداها ادشیفر يصدا

 ؟   وونهید یکنیم کاریبا خودت چ يمعلوم هست دار چیه -

او هم حق  یحت... خلوت من بود و بابا  نجایا... کرده بود  دایرا از کجا پ نجای؟  ا  داشتیدست از سرم بر نم چرا

 ... نداشت خلوتمان را به هم بزند 

درد ...  کردیروحم هم درد م... مگر مهم بود ... دردم امده بود ... کنده شده بودم  نیاز زم... بود  دهیرا کش میبازو

 نداشت  يریتاث یلیبازو خ

 ؟  يچه به روز مادرت اورد یفهمیم... يدیجواب نم تویکوفت هیاون گوش ؟  ییبا توام از صبح تا حاال کجا -

نبود مشتم را در دهانش  دیبع زدیداد م گرید يدو کلمه ...  شکستیصبر ترك خورده ام را م يکاسه  داشت

 بکوبم 

 ... تحمل جسم خودم را نداشتم  گریخودم هم د...  کردمیمقاومت نم...  دمیکشیم نیطرف ماش به

 با خودت  ؟  يکرد کاریمن چ يفرفره کوچولو: بودم  دهیرا شن شینشانده بودم نجوا یصندل يرو یوقت
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بزنم من فرفره  ادیدوست داشتم فر...  ندازمیدوست داشتم صورتش را چنگ ب... اورمیداشتم باال ب دوست

را له کرده  شیها هستم که دخترانه یاحمق يکوچولو... ستمیکس ن چیه يمن فرفره ...  ستمیتو ن يکوچولو

 ... اند 

شکوه جون هم حالش خوب ... بود سکته کند کیمامان که در را باز کرده بود نزد... بغلم را گرفته بود تا باال  ریز

چه  يخبر یمگر چند ساعت ب... غروب بود  7صبح رفته بودم  11ساعت ... چه شده بود مگر  ؟ ... نبود 

 ... بازنگشت  گریخبر رفت و د یب شدیکاش م... کردیم

 ... نه  ایبودند  دهیمهم نبود شکوه جون و بامداد هم فهم یحت گرید

 ... را از تنم کنده بود  رونیب يلباسها...شکوه جون برده بودم به حمام ...  دادیم يمامان را دلدار بامداد

اگر ...  شدیبه روحم زده بود هم شسته م نایکه س ییزخمها دیشا... دوش بمانم  ریداشتم تا ابد ز دوست

 ...  شدیم یعفون شستمینم

 یاحتمال يها يمامان از ترس کنجکا و... ماند  یم شمانیشب رفته بود  ، شکوه جون گفته بود شب را پ بامداد

 ... خبر نداده بود  ایبه دن

 ... مانده بود  یگوش يرو گرید يها یلی، ترانه  ،  سارا ، بامداد و خ يپاسخ مامان  ، ادر یب يتماسها

 ... بکوبم  واریرا هم به د یداشتم گوش دوست

 

 

 

... باالخره  يشد داریفرشته کوچولو ب... :  دیرا د مینگاه خال... با نوازش دستان شکوه جون چشم باز کردم  صبح

و  يو بخند یبگ گمینم... تو رو نداشته  اقتیادم ل نیمطمئن باش ا یول... شده  تیقلب مهربونت اذ دونمیم

که  یدونیم... تا حاال آب شده  شبیاما مامانت از د... کرده  تتیچون افتاده و اذ...  فتادهین یکه اتفاق یتظاهر کن

 یکن به فکرش باش یسع... یاش هست یتو تنها دلخوش

شانه  يرو... شکوه جون را بغل کردم ... شدم  زیخ مین میدر جا... بودند  دهیپس بامداد و شکوه جون فهم(

 ...)نداشت که مادرم را غصه دار کنم  اقتیل نایس... کردم  یبغضم را خال يته مانده ها شیها

سرم  ریخ... صبحانه  زیقبل رفته بودم سر م يروزها یمعمول يمثل فدرا... و صورت شسته بودم  دست

قلبم که ... نبود  یکی هیمن با بق طیشرا...  شدمیرو به رو م هیقض نیبا ا دیبا... خوانده بودم  یروانشناس
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 دیبا... را بند بزند  مانیها کستهبابا هم نبود که ش...  شدیمادرم هم شکسته م شدمی، ناراحت که م  شکستیم

 ...نگذاشته بود  مانیشکوه جون مهربانانه تنها...  کردمیرد م عتریمرحله را هر چه سر نیا

 حاال  ؟  گفتیم یمامان چ -

صحبت  میمستق مینشستیکه با هم م گرید يوقتها یلیمثل خ... مرا شناخته بود  گریسال د 23بعد از  مامان

 ... االن وقت گفتن است  دانستیم...  میکردیم

کردم  فیاز شما و انجمنتون و بچه ها براش تعر یلیخ...  دینیبب خواستمینامزدم رو م ایگفت مح یچیه -

فقط ... هم حرف نزد  یلیخ... درشت تر بود  یلیاز تو خ... بزرگتره  نایسال از س 2ه دختر... نتتونیمشتاق بود بب...

اسم  میخوایم... ِ سییدر سوو یتجارت جهان ماناز ساز یبخش کی ریمد ایمح يگفت بابا...  کردیصحبت م نایس

 ... نشستم  ادیز گهید... یمنم گفتم مبارك باشه به سالمت... خزعبالت  نجوریو ا ایلیا میبچمونو بذار

 دیشا... به خاطر پول  دیشا نایس... رقابت نکرده ام  ییایدر يبودم با پر دهیحداقل ان بود که فهم... لبخند زدم(

رفته بود  ایاز ان بود سراغ مح یبخش کم ایکه مح گرید يفاکتورها یلیبه خاطر خ دیشا...  ایبه خاطر پدر مح

بعد از تمام  یکه احتماال احساسات انسان گرید يزهایبود و پول و چ شرفتیپ... بود  فیکث نایس يمردانه ... 

 ... )بود  نهایا

 ...  کردندیبا هم صحبت م... مامان هم نرفته بود انجمن ... نشسته بودند  ییرایو شکوه جون در پذ مامان

... اورده بودم  شانیتماسهاپاسخ ماندن  یب يبرا يبهانه ا... زنگ زده بودم  گرید يها یلیو سارا و خ يادر به

 ... سرشان شلوغ تر از ان بود که نخواهند باور کنند ... انها هم باور کرده بودند 

 ... بروم آموزشگاه خودم را سرگرم کنم  دیتا بعد از ظهر که با خواستمیم... پختمیم کیآشپزخانه ک در

 ... به به و چه چه کرده بودند... د خورده بودن يرا آورده بودم شکوه جون و مامان با چا یکشمش کیک

 ...  کردیم ریآرامش سراز بودنشان

 ... ندارم  کیاعصاب تراف... برمینم نیماش...آموزشگاه  رمیمامان من م  -

 خبر نذار  یمنم از خودت ب.. فقط مواظب باش ... زمیباشه عز -

 کردم  تیاذ یکل شبیشما رو هم از د دیشکوه جون ببخش... چشم  -

 ایبه بعد تو شاد نیاما دوست دارم از ا... برمیمن از بودن کنار شما لذت م... حرفو فرشته کوچولو نینزن ا -

 ... دنبالم  ادیبامداد غروب م... مامانت هستم  شیبرو من پ... باشه

 ... امدم  رونیو ب دمیرا بوس شانیدو هر
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 ... بودند  یهمان شکل قایمردم هم دق...  شدیموقع م نیهم گرید يکه بود که روزها یهمان رنگ اسمان

از  زیچ چیه یول... مرا له کرده و رفته  يدخترانه ها... رفته  نایس...  فهماندیداشت به من م یبیبه طرز غر ایدن

 ... بود  امدهیبودن به من ن یاحساسات... جمع کنم  یرا منطق هیبهتر بود قض...  ستدیا یحرکت نم

لحظات سخت بدانم هنوز  نیبود که در ا نیامدم هم یمحض م یبا کالفگ یحکمت آموزشگاه که گاه دیشا

 ... است  يجار میزندگ

 دیشا... امد  یاخر هم درست از اب در نم...  کردندیتالش م قهیدق 10جمله  کیسر هم کردن  يها برا بچه

 یو باز هم تالش کن.. . يرینگ جهیو اخرش هم نت یتالش کن یبود که گاه نیدرستش هم

 : زمیکالس نگار امده بود کنار م اخر

 ؟   دیامروز وقت داشته باش دیکنیفکر م...باهاتون صحبت کنم  خواستمیم چریت -

 بگو ... زمیبله عز -

که  یدانشگاه نیسطحم از ا کنمیرفتم دانشگاه احساس م یاز وقت... با مسعود دوستم  دیدیکه فهم دونمیم -

هروقتم به مسعود در موردش ...  نجایاشتباه کردم اومدم ا کنمیاحساس م... باالتره  خونمیاالن توش درس م

...  يریگیچقدر سخت م... گهیتموم شه بره د يریمدرك بگ یدرس بخون يخوایحاال دو روز م گهیم گمیم

...  يبود یدانشگاه درست و حساب هی االن تو ياگه درس خونده بود گنیمامان و بابام هم که هنوز حرف نزده م

 ...  ارمیواقعا دارم کم م گهید

 يکردیم شتریتالشتو ب دیخاص که با یزمان يبرهه  کیکه تو  یقبول کن دیکه با نویخب ا... نگار جان  نیبب -

به رابطه ... يرینقطه قرار بگ نیباعث شد االن در ا نیو هم يشد یجانب لیسرگرم رابطه ات با مسعود و مسا

که  یبدون که درسته دانشگاه نویا رستاما در مورد د..هیشخص يمساله  هیچون ..ندارم  يات با مسعود کار

پس ... در ضمن تو اسمت دانشجوئه ... دارن  نویهم يها ارزو یلینباشه اما خ فیشر یخونیاالن توش درس م

 ... پا پس نکش  یبه راحت...  خودت برو دنبالش ذارهیدانشگاه کم م ایاستاد  ینیبیاگه م

 ؟  شهیاخه به نظرتون م -

 جهیشک نکن نت... جبران کن  نجایا يو نکرد يکردیم نیقبل از ا دیکه با یاون تالش...  شهیبله که م -

  يریگیم

حرفا  نیا...اما من سبک شدم ... االن متحول شدم  نیهم گمینم...  شهیباورتون نم چریت: بغلم کرده بود  نگار

  دییایروانشناس دن نیبه نظرم شما بهتر... واقعا ممنون ... بگم تونستمینم چکسیرو به ه
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 ... بغلم که بتونم ببرم  ریبده ز يجور هیهندونه هارو  نیا اوردمین نیخب خب نگار من ماش -

 ... بود  دهیخند

چرا دست از ... و مرد کنارش  یروز مشکلندک... دوباره تکرار شده بود  يصحنه ا رونیدر اموزشگاه که امدم ب از

  داشتیسر من بر نم

 سالم   -

حالم را  یدارد با شوخ یسع دانستمیم... (تو اموزشگاه  یشب بمون يخوایگفتم نکنه م...  ياومد رید... سالم  -

 )اما دلم نازك شده بود ... خوب کند 

 ؟   دیکنیم کاریچ نجایشما ا...  دیطول کش کردمیاز بچه ها صحبت م یکیبا ... نه  -

 دنبالت تو رو هم ببرم  امیدنبال شکوه جون خونتون گفتم ب رفتمیم دیبا -

معلوم بود شکوه جون زنگ زده با ...امده  نییام هم پا یهوش بیحاال که من غصه دارم ضر کردندیفکر م یعنی(

 )ام  اوردهین نیماش دانستیاگر نه بامداد از کجا م...بامداد 

... خودتو خسته نکن  ادیمتفکر ز يکوچولو يفرفره : بود  دهیافکارم غوطه ور بودم که لپ نداشته ام را کش در

 بعد هم لبخند زده بود ...  ياوردین نیزنگ زدم خونتون حالتو بپرسم شکوه جون گفت ماش

 ؟  خواندیبامداد افکار مرا هم م یعنی

دل ِ گرفته  یعنی...ساکت و صامت بود  شهیبود بامداد هم بیعج ...بلند شده بود  شیرا که بستم صدا نیماش در

 من نطقش را باز کرده بود ؟  ي

 ؟   يخب بهتر -

 ... بود  یباروت وجودم کاف دنیبه اتش کش يبرا نیهم

انقدر  دیمن نبا دیبود که خب شا یشخص ي هیقض هی...  دیکه از ماجرا خبر دار دونمیم...  نیار ياقا دینیبب -

و ... خودم کردم  شیپ یاالتیام بود که خ یتجربگ یخودم و ب ریکال هم تقص دیشا...  و گرفتم  گرفتمیم يجد

ادما که  يمثل همه ... در موردش صحبت کنم  خوامینم... افتاده  یاتفاق هی گهیاالن د... گهید دیهزار تا شا

و من  دیسال با کژال تموم کرد کی کیمثل شما که نزد... صحبت کنن  اشونیدوست ندارن راجع به شخص

!   یشخص...  هیشخص نایا...  کنهیم کاریکار شما چ زیم يکژال فرستادم رو يکه برا يکوزه ا دونمینم یحت

بخدا ... راجع بهش صحبن کنن خوانیشده که همه م یمن چرا انقدر دم دست يها یشخص دونمیحاال نم

 ! دخترونه تر و احمقانه تره  کمیقفط انگار ... شماهاست  يمنم مثل مال همه  يها یشخص
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چه  دمیفهمیشب م دیشا... بود  رهیبامداد هم ساکت به رو به رو خ... نفسم گرفته بود ... بند حرف زده بودم  کی

 ... بامداد  يکرده بودم رو یرا خال میها ینیاما در ان لحظه که حس پرواز داشتم همه سنگ...کرده ام  یغلط

عطرش با  يبو... بود  دهیخر یبستن میبرا... بعد امده بود  ي قهیدق 10... رفته بود ...پارك کرده بود  ابانیخ کنار

... فرفره کوچولو  ایب... : را دستم داده بود  یبستن... باز کالفه اش کرده بودم  ؟  یعنی... شده بود  یقاط گاریس

 ... بود  زدهلبخند ...  یبتازون یداشته باش يبخور انرژ

را سر من  يگریاش از د یکه ناراحت زدمیم ییمن بودم با پشت دست بر دهان فرفره کوچولو... مرد چه بود  نیا

 !  بود   دهیهم خر یمن بستن يبامداد رفته بود برا... کردیم یخال

 ...  کردیام م شرمنده

نگاهش بر  یغم و کالفگ. نییبرود پا میکوه جون بگوبه ش...  دیا یباال نم گریشدن گفته بود د ادهیپ موقع

 گاریمثل همان روز در باغ که کنار استخر س... بود حال خودش گرفته بود  دهیخر میکه برا يا یخالف بستن

 ... دود کرده بود 

 ؟   کردمیکالفه اش م شهیهم چرا

... با مامان شام خورده بودم مثل قبل ... خودم نگه دارم  يجون را محکم بغل کرده بودم که مهرش را برا شکوه

 ... انگار فقط مرضم بد کردن حال بامداد بود 

... هام حرف بزنم  یراجع به شخص یفرفره من حاضرم هروقت دوست داشت... : داده بود  امیشب پ 1 ساعت

 ... نبود  اتیتو شخص یقصدم هم اصال فضول

 :بود که زده بودم  يوقت درست کردن گند االن

 ناراحتتون کنم  خواستمینم... امشب تند رفتم ... دیببخش -

 هیاحمقانه تنها صفت... فهیتو دخترونه و لط يها یباشه شخص ادتیدر ضمن ... فرفره  یکنیتو منو ناراحت نم -

 ... بهش داد  شهیکه نم

خودم گفته ام  يها مانده بود به دخترانه ادشی کردمیحرفها را بلغور م نیاز ان موقع که من داشتم ا یعنی

 ... احمقانه  ؟ 

 ؟   کردمیبود که با بامداد تجربه م نیاول نیچندم...  من با بامداد بود  يشبانه  مهین ياس ام اس ها نیاول

 یبستن میبرا... سرم داد زده بود ... بود  دهیکه در آغوشم کش يبار نیاول... بودمش دهیکژال د یکه ب يبار نیاول

 ...  !  میدادیشب به هم اس ام اس م مهیکه ن يبار نیو حاال اول... بود  دهیخر
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 ... نبود  يتر از شروع روز با تماس آدر زیانگ جانیه زیچ چیه

 ..سالم  -

 ؟   يچطور...جان خودم يبه سالم آدر -

 ؟   رونیب میبر ایخونتون  امیب ارمیبرات کارت ب خوامیم...  یخوبم گل گل -

  يهر جور تو دوست دار ارمکیمن که ب -

 اتاقت تنگ شده  يها یو گل گل وسفیدلم واسه آقا ...خونتون  امیخب به من باشه که دوست دارم ب -

 منتظرم  ایپس ب -

 ...  میخبر باش یاز هم ب نهمهیان میعادت نداشت...شده بودم  دلتنگش

  ياوردیکه به روم ن یخوب یلیکه خ دونمیم... معرفت شدم  یب یلیمدت خ نیکه تو ا دونمیفدرا م -

همه  نیبه گارن غر زدم به خاطر ا یکل یول دمتیمدت ند نیدرسته تو ا... که چقدر دوستت دارم  یدونیم یول

 ...  میدادیانجام م دیکه با يکار

 ریکه درگ هیعیاما خب طب...  کنمیمراحلو پشت سر نذاشتم که بگم درکت م نیمن ا...  هیحرفا چ نیا يآدر -

 ...  یکارها و مراسمت باش

 ... کن اونطور کن  نطوریا... لباس عروس بپوش ... پدرم در اومده ها  یعنی -

 ... روزاتو بدون  نیقدر ا... شهیهمش خاطره م نایا -

 تو چه خبر  ؟  -

چند بار ... انجمن  رمیم شتریسرم خلوت شده ب...  امیآموزشگاه و م رمیم...  ستیکه ن یخبر خاص یچیمنم ه -

  دمیهم ترانه رو د

 ...  ستین داشیپ چیه يترانه که شده زن سعد نیا... ااااا  -

 مدت  نیگرفتار بوده ا کمینه  -

 جور هی یهر ک... میهممون هم گرفتار ادیخوشم م -

 ... نهیریتو که ش هیخره گرفتار -

 دلم واسه قدم زدنامون و کافه رفتنامون تنگ شده... اش دلمو زده  ینیریش کمیاره فقط  -

  شهیها از سر گرفته م يمرغا دوباره خل باز یقاط یرفت نکهیبعد از ا يبه زود شاالیا -
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 بگم  ؟  زیچ هیفقط ... و فرداد  ایکارت خودتون و دن نیا گمیفدرا م -

 کنم  ؟  یگوشامو مخمل دیاالن با -

بهشون   يدیکارت شکوه جون و ترانه رو بدم تو م...  دونمیمن م یخوب یلیتو خ...  گهینکن د تیفدرا اذ... اااا -

 توروخدا نه نگو ...  کنمیم یازشون عذر خواه ی؟  خودم تلفن

 يریم یکنیم ينقش کبوتر نامه برو باز یبعدا که خواستم ازدواج کنم جنابعال... خودتو لوس نکن ... خب حاال  -

 به مهمونا  يدیهمه کارتارو م

  کنمیمن برات م یخواست يهر کار... ببر  نارویمن کبوترتم تو ا -

 ...  یگیم ينطوریا کنمیمن ازدواج نم یدونیتوام چون م... دیجانور پل يا -

  نیافر... تو  شیکارتا پ نیپس ا...  یکنیم دایرو پ ایشوهر دن نیتو بهتر... نه  -

 بده ها  حیخودت زنگ بزن براشون توض پس

 ؟  يببر یتونیم یتو ک... حله ...باشه باشه  -

 ...من فکر کنم فردا بعد از آموزشگاه ببرم  -

 بهشون  زنمیباشه پس زنگ م -

 ... دخترانه اش اشتباه نکرده ام  يامروز ثابت کرده بود در مورد دوستانه ها يادر حضور

را  قیدلم آرامش استاد صد... راحت نشده بود  الشیهنوز خ... دیپرسیحالم را م زدیدر طول روز زنگ م مامان

 ... بروم مطب  توانمیتماس گرفته بودم گفته بود م...  خواستیم

 استاد سالم  -

  نیبش ایب...  يخوش اومد... سالم دخترم  -

 ...  شمیهم مزاحم شما م یلیکه من بعد از فارغ التحص دیبخشیاستاد م -

 مدت  ؟  نیدر ا يکرد یچ... دخترم  یکنیوشحالم مخ -

 يزیبرنامه ر دیبا... که روم بود امسال ارشد شرکت نکردم  ییبه خاطر فشارها... که نکردم استاد  یکار خاص -

 سال بعد  يکنم برا

  فهیح...  يریفضا فاصله بگ نینذار از ا... کارو بکن  نیسرعتر ا -

 چشم استاد حتما  -
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و با روند  یپرونده ها رو مطالعه کن یبعض نجایا يایب یتونیم ییروزها هی یدر ضمن اگه دوست داشته باش -

  یآشنا بش یتراپ

 ... استاد از خدامه  -

هم  یهماهنگ کن هر سوال یرو با خاونم اسالم يایکه م ییساعتها...  ایب یخب پس از هروقت تونست -

 از خودم بپرس  یداشت

 ... استاد واقعا ازتون ممنونم  -

 ...  یدخترجان من چند بار به تو بگم مثل دختر نداشته ام هست -

  شمیروز مزاحمتون م هیاگه بشه ... دلم براشون تنگ شده ... استاد  دیشما و همسرتون به من لطف دار -

  میمزاحمتا هست نیچون ما عاشق ا...کارو بکن  نیحتما ا -

 ...  ! ستود  شانیدرك باال يرا برا یکسان شدیم یگاه... بود  دهیامنش نپرس هیو حاش نایاصال از س استاد

که  یامن ي هیبودم حاش دهیحاال فهم... من بد نبود  يتجربه  یب یسالگ 23 يهرچه که بد بود برا يبرا نایس

 یلیخ توانندیم دیا یمنافعشان که وسط م يبودم ادمها پا دهیحاال فهم... استاد صحبتش را کرده بود کجا بود 

 ...  ! بودمشان  دهیدرد داشت اما فهم... همه فهم بود  نهایا... را بشکنند  گرانیاز جمله وجود د زهایچ

گدار به  یدوست نداشتم ب...  کنمیگفته بودم فکر م...هم بردارم  گریداده بود چند کالس د شنهادیآموزشگاه پ... 

 ... آب بزنم 

ترانه ... گفته بود به ترانه و شکوه جون زنگ زده  يآدر...  دادمیم لیرا تحو يآدر يبعد از کالس کارتها دیبا

 ... ببرم  توانمیجواب نداد اما کارت شکوه جون را م

که هرگز  ییآرزو... پرنده داشتم  ي چهیقال کردمیآرزو م کردمیم یرانندگ کیبعد از کالس در تراف یوقت شهیهم

 ...  کردمیتمام آرزو م یو من باز با سمج شدیمحقق نم

 ...  دیارز یشکوه جون م يشدن چهره  انیبه باز شدن در و نما کیعوض تراف در

 ... بامداد بود با لباس خانه  يخواب الوده  يشکوه جون چهره  يچهره  يبه جا... کردم  یرا ط اطیح یوقت

 ... هر چه قدرت در توان دارم فشارش دهم  داشتم همان لحظه در آغوشش مچاله شوم وبا لیپتانس

 ؟  ستنیشکوه جون ن...من بد موقع مزاحم شدم ...  دیببخش... نیآر يسالم آقا -

چسبوندن که فرشته کوچولو قراره برامون کارت  ادداشتی هیرو در  یول... انگار  رونینه با بابا رفتن ب... سالم  -

 ؟  ییحاال فرشته کوچولو شما...  ارهیب یعروس
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 ... ) کردیم یشوخ یبامداد با انهمه خواب آلودگ... خنده ا م گرفته بود (

 ... آوردم  یمن کارت عروس یول دونمیواال فرشته کوچولو رو که نم -

 تو حاال  ایب...  ییخب تو که فرفره کوچولو -

در آورم  فمیبودم که کارت را از ک ریدرگ...  میگذاشتیسر به سر هم م میبود ستادهیا يبود دم در ورود قهیدق 15

در  کردمیم يرا حفار فمیهنوز ک...بود  نییسرم پا... ( شمیمزاحمتون نم گهینه د:  کردمیهمزمان صحبت هم م...

...  فتیسه متر عمق داره ک...  لیزنب ای يریگیدستت م فیک ستیمعلوم ن گفتیم شهیهم نینار... کارت  یپ

  دیستراحتتون برسشما هم به ا)  گفتیراست هم م

 فتیتو به گشت و گذار تو ک ایحاال ب...  ) : حلقه شدن دستش دور مچم تمام اعضا و جوارحم را از کار انداخت (

 ادامه بده 

 ... شده بودم به داخل  دهیکش ناخودآگاه

 ... کرده بودم دایکارت را پ... کاناپه  ينشسته بودم رو... تنها گذاشته بود  رمیدرگ فیمرا با ک بامداد

تر  یافتنیو دست ن یتر از هر وقت یخواستن... را هم  شیموها... صورتش را اب زده بود... مرتب ... بود  برگشته

 ...   شهیمثل هم

 ؟   يخب باالخره موفق شد... : فنجان قهوه اورده بود دو

 کارت خدمت شما  نیبله ا -

 ...  يممنون لطف کرد -

 نمیبیهم م نیار ي، شکوه جون و آقا  ارمیبراتون م نارویگرفتار شده گفتم من ا یلیخ يآدر...  کنمیخواهش م -

 ... دلم براشون تنگ شده بود ...

 خوشت  ياهایشد بر رو یتلخ انیپا...  ینیبه جاش مجبور شده منو بب... :  دیخند -

 بود که دلم براشون تنگ شده بود  نیمنظورم ا...  هیچه حرف نیبابا ا يا -

  کنمیم یشوخ... خوش به حالشون  -

و  يتمام حلق و نا... دمیقهوه را چطور بلع مینفهمد... من هم توانم انقدر نبود ...   کردیم طنتیبامداد داشت ش(

 ... ) ! دستگاه گوارشم سوخته بود 

 برم  گهیخب با اجازتون من د... : گذاشتم  ینیرا در س فنجان

 برسونمت ؟  امی؟  ب يدار نیماش...  يدار يچه عجله ا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

 آوردم  يرو يسوار نیدوباره به دوران ماش... آوردم  نینه نه ماش -

...  شنیم خودیاز خود ب کیراننده ها م واسه دور زدن تراف نیا...مواظب باش شبه  یلیخ... خب خداروشکر  -

 خبر به من بده هی يدیرس

 خدافظ... دیبه شکوه جون سالم برسون... چشم  -

 خدافظ فرفره ...شمچ -

در ذوق  زشیچ چیچرا ه...  کردینم یحرکت اضاف کی چوقتیچرا ه... بود  یهمه جورش دوست داشتن بامداد

 ... انقدر به موقع باشد؟  یکس شدیمگر م...  زدینم

 ... بود  نیریش يحسها نیمامان از ا يغذا يبه خانه با بو دنیرس خسته

 ... بودم  دهید لمیف...گفته بودم  قیبا استاد صد دارمیاز د... با مامان حرف زده بودم ... خورده بودم  شام

  دادمیبه بامداد خبر م دیافتاده بود با ادمی یلحاف گل گل ریتازه ز... شب بود  مهیبعد از ن 2 ساعت

 :کردم  پیتا... مردد ... را دست گرفته بودم  یگوش

  دمیراحت اومدم رس... من اومدم خونه خسته بودم حواسم پرت شدم ...  دیشببخ نیار ياقا -

 ... فرفره يتو که بدقول نبود -

 واقعا حواسم پرت شد  دیببخش -

 یکنیبا پدرم صحبت م يدار کنمیاحساس م... نیآر يبه من نگو آقا گهید یبدقول نیا هیتنب يفرفره برا نیبب -

 من بامدادم ... 

 عادت ندارم اسم شما رو صدا کنم ...برام سخته  یلیخ... منه  یاز بد قول شیب هیتنب نیا -

 ریشب بخ... بارم که شده حرف گوش کن فرفره  هی...  یکنیصدا کن عادت م -

 

 

 

 ... شرکت کنند  يدر مراسم ادر توانندیدعوت شده اند نم ییو فرداد گفته بودند از قبل جا ایدن

چسب بود تا  يدکلته  یمشک راهنیپ... لباسم را دوست داشتم ... بود  دهیوشکت و دامن پ شهیمثل هم مامان

...  شدیم دهیکش نیزم يدنباله دار بود رو رشیحر... آمده بود  شیرو رهیبنفش ت ریسر زانو که از قسمت کمر حر
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که  ییاز دوران راهنما... باشد  ایلباس آناستاز هیدوست داشتم شب... کرده بودم  شیدایگشته بودم تا پ یلیخ

 ... بودم دلم را برده بود دهیکارتونش را د

 ... هم داشتم  يدخترانه ا شیآرا... مدل سبد بافته بود  يرا مهر میموها

 ...  میافتاد یزودتر راه م دیمامان غر زده بود که با... میمانده بود کیدر تراف...  میبود دهیرس رید یکم

 ... بود  ستهیگر... مامان را در آغوش گرفته بود  دنمانیحض دبه م نیژاکل خاله

و معصوم تر از  باتریز یدر لباس عروس... بود که درك وجودش سخت شده بود  ینیزم يهمان فرشته  نایآدر

 ... آمد  یبه نظر م شهیهم

همه از چشم من  شهیخراب م شتیآرا...  يخر یلیخ یکن هیاگه گر يادر: را در آغوش گرفته بودم  نایآدر

 ...  ننیبیم

 ...  ینگران فکر مردم يریو و ریوسط ه... ساکت شو گلدار  -

 ...  یخوشبخت بش شاالیا يآدر -

 ... یگل گل یمرس -

 بگم به عروس و داماد  کیمنم تبر دیدیاجازه م دیببخش...: از پشت به شانه ام زده بود  یکس دست

 سالم عرض شد ...وا ترانه فدرام : کردیصحبت م نطوریچرا ا... بود  ترانه

 )خنده  ریزده بود ز... (شرمنده نشناختم ... نبود  یشکل نیا یول میفدرا داشت هیما  دیاااا ببخش -

 )گرفته بودم  شیاز بازو یشگونین(سر کار  يذاریمنو م گهیحاال د يا يا -

 ...  يریگیم شگونیادمو ن ویبعد به سان د يواسه خودت درست کرد ییایدر يپر بتیه... من نکن  زینکن عز -

از  دیشنویگل م دیگیبا هم گل م دیسادیبابا عروس منم شما دوتا وا يا:بحثمان را تمام کرده بود  يادر يصدا

 خوبه واال ... دیکنیم فیهم تعر

 یعروس هگینم...توجه هارو به خودش جلب کنه  يهمه  خوادیم...  گهیفدراست د نیا ریجون تقص ياره ادر -

 ...  میقد يدوستم دوستا... دوستمه 

 ... عروس ياست و ادر یانگار نه انگار که عروس... میدیخندیم يادر شیپ میبود ستادهیا

بود با ناقوس  يمن که اسم رقص مساو يبرا... خواننده امده بود که همه را به رقص دعوت کرده بود  يصدا

 ...  گرفتمیسنگر م ییجا رساندمیخودم را به مامان م عیسر دیبا... مرگ 
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هم کنارش  نیآر يشکوه جون و آقا... مامان بازگشته بودم  شیپ... بود وسط  دهیپر هیاز ثان يدر کسر ترانه

 دمیرقصیهمان م... کرده بود که کبود شده بودم از خجالت  فیتعر مییبایشکوه جون انقدر از ز... نشسته بودند 

... پدارنه و دخترانه ...  میبا هم خورده بود...پوست کنده بودم  اریخ... نشسته بودم  نیآر يکنار آقا... بهتر بود 

کرده بود  شهیتمام بود خونمان را در ش يهفته  کی... بود  امدهیسارا هنوز با احسان ن شدیداشت تمام م یعروس

 دمیخندیم نیآر يداشتم با آقا...   شودیاست که با احسان در کسوت نامزدش حاضر م یمراسم رسم نیکه اول

 افتاده بود  یگوش يکه شماره اش رو

 تموم شد  ی؟  عروس  ییمعلوم هست کجا چیسارا ه -

 تو  امیب ییتنها شهیمن روم نم...دم در  ایب... خودم اعصاب ندارم ... گهیشد د ریفدرا بابا د -

 ؟   يومدیمگه با احسان ن -

 ؟   نجایا شناسهیم ویخب اخه الدنگ مگه احسان کس -

  امیاالن م...ادب  یدرست صحبت کن ب -

؟  کردیصحبت م یبا چه کس...  ستادهیبه دست ا یدنینوش يبودم ترانه گوشه ا دهیدم در که د رفتمیداشتم م -

ت و بامداد بود با ان ک...  کردیتعارف م یدنیکه نوش یبود با سربخورم به گارسون کینزد... مگر او امده بود ... 

 ...  شهیبرازنده تر از هم... رنگ  ؟  يشلوار دود

 دیاریب فتونویتشر عتریلطفا سر شهیم دیداریخرامان قدم بر م دیکه دار يدیل دیببخش... : سارا در امده بود  غیج -

 ...  امیاز خجالتتون در ب گهیجور د هی ای

... زنانه شده بود  شیدخترانه ها... کرده بودم  ییسارا را به رختکن راهنما... کرده بودم  کیاحسان سالم عل با

 یدوست داشتن ياما هنوز همان سارا... بود  دهیلباس پولک منجوق دار پوش... را رنگ کرده بود  شیموها

 ... خودمان بود 

 ...  میستیبا میمهلت نداده بود یلیبار گارن خ نیا...  يادر شیپ میرفته بود دوباره

رفتار  نگونهیا دمیدیبود که م یپسر حاج نیاول... دست احسان را گرفته بود رفته بود وسط  دهیهم نرس سارا

 ... امدم  یبر نم دنیرقص ياز عهده  گذشتیهم م گریصد سال د...  گشتمیدوباره به سنگر باز م دیبا...  کندیم

 ... با ترانه نشسته بودند...  دمشانیکه شدم از دور د زمانیم کینزد

 ...  نجایا يبا خانوم شما که باز اومدبا يا -

  نیار يسالم اقا... نکن  تیترانه اذ -
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 ... را باال انداخته بود  شیابرو 

 ؟   دیسالم خوب هست -

 ... )؟   بستیاو چرا فعلها را جمع م(

 نشسته بودم ... ممنون  -

حاال ... برقصم  رمیمن م... دیکن فیاز خاطرات نوه هاتون تعر نجایا دینیبش...  دیمونیم رمردایپ رزنیشما مث پ -

 ! ؟   یکو تا دوباره دعوت شم عروس

 ... قاف هم سخت تر بود  ينشستن کنار بامداد در آن لحظه از فتح قله ... که مشغول بودند  بزرگتها

 !  که زل زده بود به من   بدتر

 ... سرم را باال کردم ... نگاهش را نداشتم  تاب

 بندیکه به قول و قرارت پا نمیبیم... نباشم  نیار ياقا گهیقرار بود من د...  میگذاشته بود يقرار هی ادمهی -

  یستین

 من که گفتم سختمه  -

 نیار يبعد منو آقابه  نیاز ا... کنم  تتیاالن ترانه بود نخواستم اذ...  یکنیمنم که گفتم صدا کن عادت م -

 منتظر جواب نباش  يصدا کرد

  دیکنیم تیاذ دیدار -

 ! باشه   نطوریا دمیشا -

 میموها يبافته  يانگشت رو... گذاشته بود  یدستش را پشت صندل... نگاهم کرده بود ... کرده بودم  نگاهش

 : بود  دهیکش

  ییفرشته کوچولو...  یستیتو فرفره کوچولو ن... انگار حق با شکوه جونه ...  رمیگیدر ضمن من حرفمو پس م -

 نییامد نه پا ینه باال م... کرده بود  ریراه گ انیم یینفسم جا... بود  دهیفا یب کردندیهم وصل م ژنیاکس گرید

 ... کند  میکوچولو هم صداچه رسد بامداد بخواهد فرشته ...نشده بود  يعاد میهنوز فرفره کوچولو برا...   رفتیم

 ... را نداشت  جانیهمه ه نیبند من طاقت ا میقلب ن...  دادندیرا م یشام لعنت نیزودتر ا کاش

 ... بازگشتن نداشت  الیهم خ ترانه

رقص را بزند خودش را  دیق عایسر دیبود با دهیفهم یبعد از چهار سال دوست... به سارا رفته بودم  يغره ا چشم

  ...برساند 
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اما بامداد انقدر ...  ستیهم ن هیمدلشان شب دانستمیم یول... مثال مردانه بودند ...کنار بامداد نشسته بود  احسان

 ... با احسان معاشرت کند قهیچند دق يمودب بود که بتواند برا

 ... نفس تازه کن  هیحداقل ... ؟   ینیبش يایوسط نم یرفت دهیکه نرس یتا حاال نرفت یسارا جون عروس -

 نیا یمامان بزرگ داماد نشست يخاله  ينوه  نیع ياومد تهیمیدوست صم هینه پس البد مثل تو خوبه عروس -

 ... گوشه 

 با من بحث نکن   -

 )زد یچشمک(بال  ایخوشگل شد یلیخ یول... بده من بخورم  ینیریش هیحاال ...  ونیچشم فدراس -

 ... بخور  توینیریساکت باش ش -

از دور ... و نگاه بامداد همچنان ممتد بود و گرم ... با سارا سر به سرم گذاشته بودند ... هم باالخره آمده بود  ترانه

 ...  سوزاندیهم م

 میندازیب يادگاریخلوت است عکس  يداده بود تا دور ادر شنهادیسارا پ میصرف شام برو يگفته بودند برا یوقت

دست ... سوخته بود ... که پشتم داغ شده بود  میبود ستادهیا... و گارن  يکنار ادر...  میبا هم رفته بود یهمگ...  

 ... بامداد دور کمرم حلقه شده بود 

 ...  کردیاتش را خاموش نم نیهم ا خی گرید

منظور باشد  یقرار است ب نایس يمهایمستق ریبامداد هم مثل غ ينکند دستها نکهیبود اما فکر ا ادیز لذتش

 ... اك تر بود دردن

 ...  کندیحفاظت م یشکستن يا ءیانگار از ش...  داشتیپشت سرم قدم بر م میرفتیشام هم که م زیم سمت

غذا ... ردیاول آمار غذا ها را بگ خواستیم...  زدیرا دور م زیترانه هم م... و احسان رفته بودند غذا بکشند  سارا

 ... بود  يانهم با لباس دنباله دار من سوژه ا یشلوغ نیدر ا دنیکش

 ارمیمن برات ب يخوریم یبگو چ...  سایوا نجایهم: بودم  دهیبامداد را در گوشم شن يصدا

 ... دستتون درد نکنه  کشمینه م -

 ... ينفر ادم هم بخور 500به  زیدور م یفتیراه ب يخوایلباس دنباله دارت که نم نیبا ا -

  يبود و جد قاطع

 ساالد و کارامل ...جوجه  کمی -
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احسان هم از  یحت... بود  دهیرا هرگز ند نهایمن ا يدخترانه ها... مردانه بود  گریکه د نهایا... حرف  یبود ب رفته

 ...  کردیسارا خرج نم يمردانه ها برا نیا

 ...  میباغ غذا بخور يزهایم يرو میداده بودند برو شنهادیبچه ها پ... بشقابم باز گشته بود  با

 ایفدرا ب...  :  رفتندیترانه با سارا و احسان به سمت باغ م... خودش هم غذا بکشد  يبودم تا بامداد برا ستادهیا

 ؟   يسادیچرا وا... گهید

بود  یادب یب...به خاطر من مجبور شده بود برود  کباری(  ادیتا ب سادمیوا... خودش غذا بکشه  يبامدادرفته برا -

 )صبر کنم  شیبرا توانستمیحداقل م...  رفتمیانداختم همراه بچه ها م یم نییسرم را پا

 ...  گهید دیایباشه پس ب -

 :بود  دهیچیدر گوشم پ شیصدا...  شدیداغ م ینقطه از پشتم ه نیامشب چرا ا... پشتم داغ شده بود  دوباره

 !   ادیبامداد هم ب يکه صبر کرد یمرس... فرشته کوچولو  میبر. -

بود که بامداد  دهیچرا شن... بامداد چرا پشتم مانده بود ... اصال من چرا به ترانه گفته بودم منتظر بامداد مانده ام (

 بود که منتظرش هستم  دهیچرا شن... کرده ام  شیصدا

پوستم طاقت ...  داشتیکاش دستش را بر م...  میداشتیرا پشت کمرم گذاشته بود به سمت باغ قدم بر م دستش

 ... بود  يادیمن ز يدخترانه ها يبامداد برا يمردانه ها... همه حرارت را نداشت  نیا

دکلته  راهنیماه سرد تر از ان بود که من با پ يد ينبود هوا یغذا خوردن تز هر کدامشان که بود تز خوب رونیب

 ...  بستمیم لیقند بامداد غر بزنم اما داشتم يجلو خواستمینم... بتوانم تحمل کنم 

 ؟   میشام بخور رونیب دیکدومتون تز داد -

 )قلدر شده بود ...سارا با احسان امده بود (؟  يمشکل دار...هممون با هم  -

 ... )دادم  یمودبانه جوابش را نم نگونهیاگر بامداد و احسان نبودند ا... (سرده  کمینه فقط  -

 میما از اول اون وسط جنب و جوش کرد...سارا  گهیراست م..: .ترانه هم با سارا همدست شده بود  يصدا

 )خنده  ریزده بودند ز... (وار نشسته بودن سر جاشون  ییایدر يپر شونیا... گرممون شده 

 ... امدم  یبعدا از خجالتشان در م دیبا...  کردندیم یبامداد و احسان داشتن گربه رقصان يجلو

 ... کرد  خیغذاها هم ...سرده ...حق دارن : احسان هم همراهم شده بود  اما

 ياما دوست داشتم برا... بودم  دهیخجالت کش... انداخته بود میشانه ها يصدا کتش را در آورده بود رو یب بامداد

 ...  کردمیکار را م نیفراهم بود ا طشیشک اگر شرا یکنم که ب يسارا و ترانه زبان دراز
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 ...  میبود ستهیگر شدیو تا م میرا بغل کرده بود يآدر...  میرا زده بود افهیو ق شیآرا دیق گریرفتن د موقع

پس داده  يملهایبود که ر زیانقدر مهم و عز مانیدوست...  میگشتیشکل بازم ویو د میوار امده بود ییایدر يپر

 ...  میبازگشته بود نیو غمگ میشاد رفته بود... نگرانمان نکند 

 ...  میبود دهیبه خانه رس رید یلیخ

 ... ادیغم به چشمات نم... یناراحت باش نمیفرشته کوچولو نب... : داده بود  امیپ بامداد

 نیپاسخ نداشت ا... بودند  يا لهیبا لنزم ت يالبد به نظر بامداد هم چشمها... تر از تمام شبها بود  رید گرید نیا

 ... غم چشمانم بود  ادیبه  ییدر جا یشب که کس مهین کیبه وسعت  ییگرما... گرما داشت ... امیپ

 

 

 

 يفدرا... بود  یکاف گرید... ام حبس شده بود  مهیو بامداد و احساسات نصفه ن نایس انیم میبود دخترانه ها یمدت

 کردیتالش م... مامان بود که هدف مند بود  يمورد عالقه  يهمان فدرا شهیهم يفدرا... نبود  نطوریا شهیهم

 ... فقط به دنبال عاشقانه نبود  یو در زندگ

 ...  کردمیهم مشخص م قیحضورم در مطب استاد صد يروزها... ختمیریارشد برنامه م يبرا دیبا

 ... استقبال کرده بود  ماتمیاز تصم مامان

 یب یانگار هرکس با استاد در تماس بود آرامش...خوش رو بود  اریو چند ساله و بس یس یاستاد خانوم یمنش

 ...  شدیم دایدر وجودش هو رینظ

پرونده ها را بخوانم و بعد از اتمام ... بگذارد  ارمیپرونده ها را در اخت یبعض یگفته بود خانوم اسالم استاد

 ...  میاستاد در موردشان صحبت کن نیمراجع

 يچشمانم را ببندم دست رو خواستمیم... کدام را بخوانم  دانستمیداشتم نم جانیه هپرونده ها را باز نکرد هنوز

 انیاز م... فراهم کرده  میبرا یفرصت نیباور نداشتمم استاد همچ... بچه شده بودم ... از پرونده ها بگذارم  یکی

 ... کرده بود داستانش را بخوانم  بمیاسمش ترغ!  ...   لدای... تمام پرونده ها اسم او نظرم را جلب کرده بود 

موفق داشته  ریغ یعاطف يپرونده اش گفته بود چند رابطه  يخالصه ... مهندس عمران ... ساله  25 يدختر

همراه  یتیکفا یحاد که با احساس ب یافسردگ... را کنار گذاشته  لدای یکه در هرکدام طرف مقابل بعد از مدت

 ... شده بود  کلدر محل کارش هم دچار مش لدای يبرا یشده بود و عالوه بر مشکالت شخص
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در خانه  شهیهم... مدام بحث و مشاجره داشته اند  لدای یاز کودک لداینوشته شده بود پدر و مادر  حاتیتوض در

 ... سر مساول مختلف بحث بوده 

... نداده بودم  یصیتشخ!  کم بود   میبرا نهایا... بدانم  لدایدر مورد  شتریب یلی؟  من دوست داشتم خ!   نیهم

!  کنم   دایگذشته اش پ حاتیو توض لدایمشکالت امروز  نیب یمنطق يرابطه  توانستمینم... هم نداشتم  یلیتحل

... پاتر بود  يهر يایمثل ورود به دن میپرونده ها برا انیم یسرکش... گذاشتم  یم انیبا استاد در م دیهمه را با

 ! ندارد   یچندان ارزش 19ام با معدل  یروانشناس سانسیمدرك لبودم  دهیتازه فهم

... رناك بود  يبرا يبعد يپرونده ... بخوانم  يگرید ياستاد وقت داشتم پرونده ها نیتا رفتن مراجع هنوز

پرونده  يخالصه ...  کردیکار م يهنر يمجله ها نیاز معتبرتر یکیدر ... خوانده بود  ینقاش... ساله  30 يدختر

 یلیو تحص يکار طیدر مح... رناك بود با خودش و خانواده به خصوص مادرش  یتیشخص یگانگیاز ب یحاک

داشت که به خاطر معاشرتش با  یبه شدت مذهب يو در خانه مادر کردیرا تجربه م ياش روابط ِ باز يهنر

ه روانشناس احساس گناه و کمبود مراجعه ب يرناك برا لیدل...  کردیفاسد خطاب م يدوستان پسر او را دختر

 ... دوستانش بود  واعتماد به نفس در برخورد با همکاران 

بعد از ... آشنا شده يبا دختر شیسال پ 10ساله دارد که  36 ينوشته شده بود رناك برادر حاتیتوض در

 چیداده و ه رییتغ شماره اش را... هرگز سراغ خانواده اش را نگرفته گریازدواجش که از خانواده جدا شده د

 يو غرولندها ریام يمادرش برا يشبانه  يها هیسال است رناك شاهد گر 10... هم از خود نداده است یادرس

 .پدرش به خاطر مقصر دانستن مادر است

 ... 

با استاد صحبت کنم تا فردا صبح طول  خواستمیدو پرونده هم اگر م نیهم يبرا... بود  یامروز کاف يبرا

 ...  دیکشیم

 ... کرده بود  یهم خداحافظ یمراجع هم که رفته بود خانوم اسالم نیآخر

روشن  یصورت يکاناپه ها... اتاق مشاوره اش آرامش محض بود ... به اتاق استاد رفته بودم ...بودم  ختهیر يچا

 ... روشن بود  زیم يکه رو ییو شمعها میمال اریبس ییها يواریکاغذ د... 

 ...  دیسالم استاد خسته نباش... :.استاد گذاشته بودم  زیم يرا رو يچا

 دخترم  يدیزحمت کش...  سالم بر روانشناس جوان  -

 ... استاد  دیدار اریاخت -
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 ؟   يپرونده ها رو خوند...سر اصل مطلب  میخب بر -

 ...  یامام لدایو  يرناك راشد يپرونده ... دوتاشو خوندم استاد  -

 ؟  هینظرت چ یداده شده اما به طور اجمال یدرسته در پرونده اطالعات کم...  میکنیشروع م لدایخب از  -

االنش در  یدر گذشته و سر خوردگ لدای یخانوادگ يدعواها نیب تونمینم یربط چیشدم ه جیخب استاد واقعا گ -

 کنم  دایپ شیروابط عاطف

 يگذشته  يکامال جدا از دعواها يامروزش مقوله ا یدر روابط عاطف لدای یشکست متوال 5پس به نظر تو  -

 خانوادشه ؟ 

باشه و وارد رابطه نشه  يسرخورده و منزو شتریبود که ب نیاما انتظارم ا...  ربط باشه استاد  یب تونهیقاعدتا نم -

 با انتظارات من کامال فرق داره  لدایاما وضع ... 

و اتفاقات  طیدر عمل افراد به شرا یباشه ول یراتت منطقانتظا دیشا کیدخترم در چارچوب تئور نیخب بب -

در خونه شاهد  شهیبوده که هم يدختر... لدایمثال در مورد ...  دنیمختلف نشون م ياطرافشون عکس العملها

امده و سکوت  یمادرش کوتاه م ردختر فکر کنه اگ کیبه عنوان  لدایباعث شده  نیهم... بحث و جدل بوده 

 ادیکوتاه ب دیاحساس کنه در روابطش با لدایباعث شده  نیهم... گرفته  یبحثها صورت نم نیاز ا یلیخ کردهیم

و اصرار داشته نقش دختر  زدهینم یحرف کردهیکه طرف مقابل ازش م ییبا وجود تمام استفاده ها نیهم يبرا... 

 شهیطرف مقابل م یار باعث دلزدگرفت نیا نکهیغافل از ا... رو حفظ کنه  بطشکنه تا روا يخوب و صبور رو باز

  کنهیو ترکش م

 يو حاال پروسه ... موضوع به ذهنم خطور نکرده بود  نیاصال ا...  کنمیم یاحساس خنگ... استاد  بهیعج -

 هست  یدرمان چ

اما در طول جلسات ... باورها غلطه نیفهموند ا لدایدر کوتاه مدت و صرفا با حرف زدن به  شهیخب قطعا نم -

 دیبحث کنه و کجا با دیکه کجا با فهمهیو م شهیخودش م يمتوجه ارزش وجود لدای یف و گروه درمانمختل

 یتو اون چهارتا کتاب روانشناس یانشناسفدرا جان رو نیبب... کردن زوده  یحاال واسه احساس خنگ...  ادیکوتاه ب

 تویآهن يپس کفشا... یرسیبه عمقش نم يکه هر چقدر هم بر استیدن هی...  شهیخالصه نم الومیو  لگاردیه

 پات کن دختر 

 ...  دیکنیبهم لطف م نهمهیکه ا یمرس... کوه هم جا به جا کنم  تونمیاستاد با حضور شما م -

 ...  نمیقله ها بب نیتر عیمن دوست دارم تو رو بر فراز رف... دخترم  ستین یلطف -
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 نکنم  دتونیکه نا ام کنمیم مویسع تینها -

 پس فردا ؟  ای میکن یپرونده رو هم امشب بررس یکیاون  يخوایخب م -

در  شتریهم ب یدوست دارم کم...فکر کنم پس فردا بهتر باشه...  دیاستاد خسته هست دیمراجع داشت یلیامروز خ -

 ...  کنم  قیتحق لدایمورد مشکل 

 ...  نمتیبیپس م...  یموفق باش -

ساعت نه ...  کردمیرا کشف م يدیجد يایانگار دن... بال در اورده بودم  رونیمطب استاد که در امده بودم ب از

خدا رحم کرده بود به مامان خبر داده بودم اگر نه تا حاال شهر را به ... اصال متوجه گذر زمان نبودم ... شب بود 

 ... بود  ختهیهم ر

را وصل کرده  یگوش... بودم  دهیخر میآنطور تصادف کرده بودم س یوقت از... بلند شده بود  یزنگ گوش يصدا

 ...  نیبودم به ضبط ماش

 ... ما رو گرفته يچه عجب دستتون شماره ... به به سالاااام ترانه بانو  -

  نمیبدو بگو بب... چه خبره ؟  ...  یزنیشاد م... زمان  دیسالم بر فرو -

 ؟   یخوب... ينجوریبابا هم یچیه -

 ؟  یزنی؟  چرا خوشحال م  یکنیم کاریچ ابونی؟  تو خ  يکجا بود نمیبگو بب عیزود تند سر... خوب که هستم  -

تو چه ... خونه  گردمیاالنم دارم بر م...  ییجورا هی يکارورز امیقراره ب... بابا اومده بودم مطب استادم ... عجبا  -

 خبر  ؟ 

 ...  شمیخودم تو کارگاه جا نم گهینذاشتم د شگاهینما دمیکش یاز بس نقاش... کارگاهم  یچیمنم ه -

 ...  خرمیخودم همه رو ازت م ایب... ترانه جون  نایا شهیهنر سرشون نم -

 ...  دیبد هیشماها به من روح نیمگه هم گهیاره د -

  میمخلص میمخلص -

 ایب یهفته تونست نیتو ا...  رسونهیمسالم ...  نجاستیبامدادم ا...  کنمیحواستو پرت نم یگلدار پشت فرمون -

 ...  نمتیبب

 فعال ... سالم برسون ... حتما  -

 ... ذهنم را پر کرده بود  دیجد يایو استاد و رناك و دن لدای... نداشت  ییمن جا يبامداد در دخترانه ها امشب

 ...  گرفتیکم کم داشت سر سام م... کرده بودم  فیمامان تعر يرا برا زیهمه چ زیر کیبودم  دهیخانه که رس به
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 ...  يزیچ ياز مدتها دوباره ذوق کرده بودم برا بعد

 ... صفحه افتاده بود  يکنم باز اسمش رو میرا تنظ یشب که خواسته بودم آالرم گوش اخر

به  یک نمیبب...  زودتر برو خونه... مواظب باش  کمی...  شهیحواست پرت م یکنیروانشناس کوچولو که ذوق م -

 يدیما وقت م

انگار نه انگار او مردانه است و من ... دوستانه ... بدهم  امیپ شیاز بامداد بودنش امشب برا يداشتم جدا دوست

 ... ساده باشد و دوستانه  زیامشب دوست داشتم همه چ... دخترانه 

انتخابش  نکهیخوشحالم از ا...  استیدر هی یروانشناس دمیتازه فهم...بود  زیانگ جانیه یلیکه خ دیدونیاخه نم -

من بهتون مشاوره  دیاریب فیشما هر وقت تشر...  گهیشد د رید... ذوق زده شدم ... پرونده هارو خوندم ... کردم 

 بر لبم نشسته بود  ریآم طنتیش يلبخند...دمیم

 ... )بچه گانه را  يهاطنتیش نیدوست داشتم ا... خنده ام گرفته بود... صفحه شده بود 3اس ام اسم (

 وقت به من بده  هی يپس به زود...  یذوق کردنتم قشنگه فسقل -

 ...  رهیباهاتون تماس بگ گمیم میبه منش -

سر به  خواستمیبود که م یدوست کوچک میامشب بامداد برا... فدرا گونه  يکرمولکها گفتمیم نهایدر خلوتم به ا(

 )سرش بگذارم 

  ریشب بخ... بگو بامداد منتظره  تیبه منش. .. یکن فسقل طنتیکم ش -

  یروانشناس کوچولو و امشب فسقل... فرشته کوچولو ... فرفره کوچولو ...  ...هم شده بودم  یفسقل امشب

خاطره  میخودش برا يهرکدام در جا... که بامداد خطابم کرده بود درست کنم  ییاز نامها یونیکلکس توانستمیم

 ... امشب که به نظرم ناب آمده بود و دوستانه  یو فسقل... بود 

 

 ...  يخانه آدر میبا سارا و ترانه برو میگذاشته بود قرار

... خودمان  يشده بود همان آدر يباالخره تمام شده بود آدر... شاد و مدرن... بود  يخود آدر هیاش شب خانه

هنوز ...  شدیم دیسرخ و سف يآدر... و روابطشان  دندیپرس یاز گارن م...  گذاشتندیترانه و سارا سر به سرش م

 ...  دیکش یدخترانه خجالت م

 ...  ردیفالمان را بگ خواهدیم گفتیترانه م... درست کرده بود  نیخاله ژاکل ياز قهوه ها مانیبرا يآدر
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تو ... باشه احسان باشه  نیحس...حسن باشه  تونهیح م نیا...  نمیبیتو فالت حرف ح م... اول تو  ایخب سارا ب -

وضعش هم ...  هیخوب يپسرِ بچه ...  تهیعروس گهیتا چند وقت د...  یعروس یعنیحلقه ...  نمیبیفالت حلقه م

ترانه ... مینداشت یهم دست کم يمن و آدر... شده بود بودسارا از خنده ک...  ببر بشور  ریفنجونتو بگ ایب...  خوبه 

حاال تو ... ببر بشور  ایب يریشگون نداره فال بگ یجون توام تازه عروس يآدر. : ..نشسته بود  ياما کامال جد

 ...  اریپاشو فنجونتو بردار ب

... 

 ... واقعا  ندیبیم ییزهایچ شدیداشت باورم م... زل زده بود به فنجانم  يکامال جد قهیدق 5

 ...  ریمنم نگ يوقت و انرژ... ببر  ریبگ ایب...  ستیتوش ن یچیه یول... شما فالت شلوغه  -

 ... امد  یاشک از چشمم م...  میزده بود قهقهه

 ... 

با مامان صحبت ... هال نشسته بود  يکاناپه  يبا شلوار چهار خانه ام رو نینار... را در قفل چرخانده بودم  دیکل

 ...  کردیم

وقت بود هم را  یلیواقعا هم خ... ام  دهیند زادیمانگار سالها بود اد...بودم سمتش  دهیدو هیاول يانسانها مثل

 دلتنگش بودم ...  میبود دهیند

 ... خونمون  ياومد شهیمعرفت باورم نم یب!    نینار يوا  -

 ؟   یبزرگت و دختر خالت سر بزن يبه خاله  يایبارم تو ب هی شهینم... که روتو برم  يا -

 میایبخورم با مامانم ب اطتونیتو ح دیدیخاله بگو اگه جمعه آش مبه  یول...  یگیتو راست م... اصن من خرم  -

 کرج

 ... برات  میکشیم خیما بره به س ایبابا تو ب -

 ...  فتهینه قربونت من با همون آش کارم راه م -

 ... میخالصه ما منتظر -

 ... ماند  یباز هم م میهر چقدر هم که حرف بزن نیمن و نار دانستیم... شب زود رفته بود بخوابد  مامان

 چه خبر  ؟  نمیکن بب فیتعر نینار -

  رمیارباب رجوعا درگ نیهر روز با ا ستین يمن که خبر -

 ... مراجعه  ذاشتنیم دیاسم تورو با یعنی...  نایمارو با ا یکشت -
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 فتهیب یاتفاق هیبلکه ...  مینیکرده بود همو بب یرو معرف 2شعبه  ياز همکارا یکی یانیخانوم ک شیپ يهفته  -

 ... 

 دارم آخه  ؟  کاریمن با ارباب رجوعات چ... مهمشو بگو  يجاها...  نجایا يایچرا نم گمیم... بالگرفته  يا -

  ستین ياصن خبر... گفتم نه ... شلوغ نکن بابا   -

 ؟  چرا ؟   یچ یعنی -

االن انقدر از کارم و سر و کله زدن با مردم خسته ام که هر روز  نیهم... سالمه  30بابا فدرا من خودم  -

خالصه  مهیتو ب شیخودم زندگ هیهم شب گهینفر د هیتحمل ندارم ...  شمرمیم مویتا بازنشستگ ماندهیباق يسالها

 ... اضافه بشه  قشقرون حقو کیکه  رهیبگ عیصبح تا شب سگ دو بزنه ترف...شده باشه

هم  نیچرا نار... بود نهایاز ا شتریو قلب مهربانش ب نینار اقتیل... باشد  نیا نینار یدوست نداشتم زندگ 

 )مدلش نبود ... کند یخرسند و خجسته زندگ...  يعار یو شهرزاد بزند به طبل ب یلیمثل شا توانستینم

  نیکه سخته نار ينطوریخب ا -

 ؟  یکنیم کاریتو چ...  هیقسمت چ دید دیبا الیخیب...  ستیهم اسون ن ياونطور یاره ول -

اصن ...  میبخونم بعد راجع بهشون صحبت کن دهیپرونده هارو م یاگه بدون...  رفتم مطب استادم  نینار يوا -

 ... دو تا دخترو خوندم  يتا حاال پرونده ... واسم جالبه  یلیخ

 !  یالبته اگه اشکال نداره به من بگ...بوده مشکلشون  ؟   یخب چ -

کم از من تعجب ... و و رناك گفته بودم  لدایاز  شیبرا... ( یشناسیتو که اصال اونارو نم...  ینه بابا چه اشکال  -

 )نکرده بود 

ما اونموقع  ياستادا...نداره  یفرصتو هر کس نیا... االن وقت تالش کردنه ... بدون  تویموقع نیفدرا قدر ا -

 ...  دادنیجواب سالم ما رو هم نم

 خلم ؟  یگیبگم نم يزیچ هی نینار -

 ... نه بگو  -

رفتار  لیهنوز با استاد در مورد دل..میرناك شد يخانواده  هینکنه ما هم شب کنمیمن از اون روز احساس م -

بهانه  هی شهیهم... بابا رفته فرداد چقدر کم بهمون سر زده  ؟  یاز وقت یدونیاما خب م... برادرش صحبت نکردم 

 ... اورده  يا

 ؟  يباهاش صحبت کرد...خل شدن نداره  نکهیخب ا -
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  ستین ينطوریمن و فرداد مدلمون ا یدونیاخه م... نه بابا  -

 ...  گهیم یچ ینیبب یذاشتیم ونیخب با مامانت در م -

 ... بهش  گمیحاال م -

... تلفن  يسره پا کی.. .هر روز انجا بود ... شده بود معاون مامان  لوفرین... با مامان رفته بودم انجمن  صبح

 ... دهد  بیبچه ها جشنواره ترت يها یآخر سال با کاردست يهماهنگ کند برا خواستیم

 ... به انجا  دیپاشیهم رنگ م ترانه

  رونیب میبعد از مدتها دو نفره امده بود...  میانجمن بخور کیبود نهار رو دو نفره با مامان در رستوران نزد قرار

 داره  لیدل ییهوی يدو نفره ها نیا شهیکه هم یدونیمامان م -

 هست  ؟  یچ نمیحاال بگو بب...  دونمیسال که خودم بزرگت کردم م 23بعد از  گهیاره د -

 ایکمتر از دن یحت...  کنهیانگار از ما فرار م ییجورا هی... کم به سر زده  یلیبابا رفته فرداد خ یمامان از وقت -

داره که فرداد انقدر از ما  یلیچه دل...استادو که خوندم توجهم جلب شد  يرونده هااز پ یکی...  ادیما م شیپ

 .کناره گرفته 

 ؟   يدیسوالو از خودش نپرس نیخب چرا ا -

 نظر تو رو بدونم  خوامیم...  میبا هم حرف بزن ينطوریا میخب چون من و فرداد عادت ندار -

 يهمه  يجور هیپدرت ... بهت داشت يادیز يپدرت هم عالقه ... يبود  کتریکوچ يتو بچه ...فدرا  نیبب  -

هممون با رفتن پدرت پشتمون ... فرداد هم که پسر بود دلش به پدرت خوش بود  یحت...  کردیم تیما رو حما

 شهیما محسوب م يمرد خونواده  االممکنه فرداد که ح يفکر کرد چوقتیه...  نطوریفرداد هم هم... شد  یخال

که  یینتونه اون کارها ترسهیفرداد م دیحاال شا... رفتن پدرت هممونو تو شوك گذاشت... رده باشه وحشت ک

خودش و تنها بودن  یزندگ يتهایاون از مسول... بترسه  شهیباعث م نیهم...رو انجام بده  کردهیما م يپدرت برا

 زیاز هر چ يکه جدا یگفتیبهش م...  يزدیباهاش حرف م یرفتیبهتر بود م دیشا... شده  جیگ...   ترسهیما م

 ...  گهیکس د چینه ه... اون فقط برادرت باشه  يو انتظار دار یخواهرش

 کنه ؟  يکار نیهمچ دیچرا با... برامون انجام بده يکار میخب آخه ما که تا حاال از فرداد انتظار نداشت -

تو  یو طبق انتظارات ذهن کنمینم انیرو ب زیه چادما هم... بده  رییرو تغ تینگاه تک بعد نیا کمیفدرا جان  -

 ...  کننیم یادما با احساسات خودشون زندگ...رنینم شیبا منطق تو پ...  کننیفکر نم
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... از فرداد ... غافل بودم از خانواده ام ... شده بودم  جیپاك گ... فکر نکرده بودم  زهایچ نیمدت به ا نیدر ا اصال

امد مامان را  امیخواسته بودم عصر که پ... را داده بودم ترانه  نیماش چییسو... انجمن  میبرگشته بود... برادرم 

 امیسختشان بود با پ نیترانه عاشق بام تهران بود اما چون شبها بدون ماش... را ببرند  نیماش...برسانند 

به خودم و فرداد و رفتن بابا  ... زدمیمن تا مطب استاد قدم م... بود  یشانس مانیهر دو يحاال برا... رفتندینم

 ... گرفتم  یرا م نیماش رفتمیبعدا م... بام تهران  رفتندیم امیترانه هم با پ...  کردمیفکر م

 ... پررنگ کردن فرداد  يکه نکرده بودم برا یو تالش... به کمرنگ شدن فرداد بعد از رفتن بابا ...  زدمیم قدم

 یوقت...  اوردیب میبه رو نکهیبدون ا... بود  ختهیام ر یبه کارت بانک سر و صدا پول یکه فرداد ب ییروزها به

فکر ... اش را احساس کرده بودم اما متهم کرده بودمش به تنها گذاشتنم  ینگران... تصادف زنگ زده بود  يبرا

تمام ... یندگیرا ببرد نما نمیرا فرستاده بود ماش یعل شیفردا...کرده به مامان نگفته بود ينکرده بود راز دار

 ... را متقبل شده بود  شیها نهیهز

به فرداد  دیبا... تالش نکرده بودم خواهرانه کنارش باشم  یمدت از دور مواظبم بود و من حت نیتمام ا فرداد

  زددمیزنگ م

...  د چشمانش گود رفته بو ریز...  دهیژول يبا ظاهر... ساله  8 -27بودم  دهیرا د يپسر... مطب شده بودم  وارد

 ...بود  یِ خال یخال... غم هم نداشت  یحت...  بود  ینگاهش ته... نا مرتب بود  شیشهایر

 ... بگذارد  ارمیاو را در اخت يپرونده ها پرونده  ي هیبق يگفته بودم اگر امکان دارد به جا یخانم اسالم به

 ...  فیدانشگاه شر... برق  یمهندس سانسیفوق ل... جوشن بود  ماین نامش

 نیو درمان تحت نظر به نام تر...  يقو يمصرف داروها...  مارستانیدر ب يبستر يسابقه ... حاد  یافسردگ

 ... بودم  دهیکه فقط نامشان را شن یروانپزشکان

 دهیبه هلند نرس... اقامت در هلند اقدام کرده بود  يبرا یحقوق ياز دفترها یکی قیبعد از اتمام درسش از طر... 

 به خانواده اش یدو سال در کمپ بدون دسترس... منتقل شده بود به کمپ

 ...  شدیم یماه بود که تحت نظر استاد تراپ 4... بود  يچند ماهش را بستر... سال بود که برگشته بود  1

 ...  کردمیم لیتکم مایاطالعاتم را در مورد ن یخانوم اسالم قیازطر دیبا... آشپزخانه رفته بودم  به

پول خرج کرد پسرش رو بفرسته  یلیخ...  پدرش از کارخانه داران به نام است ... مادرش فوت کرده : بود  گفته

اشو  ندهیا خواستمیمن م گهیم... دکتر  ياقا شیپ ادیحاال خودشم م...  برگشت  یشکل نیا...رفت ...  خارج 

 ...  شهیچشمم آب م يبسازم حاال داره هر روز جلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٢٢ 

 ... بهتر شده  یلیماه که تحت نظر دکتر خ چند نیا تازه

 ... سخت گذرانده بود ...  سوخته بود  ماین ياما دلم برا...است  یخالف اصول روانشناس دانستمیم

 ... جالب تر بود  میبرا مایاگرنه ن زدمیدر مورد رناك با استاد حرف م دیکه امشب با فیح

 به اتاق استاد رفته بودم  مایاز ن بعد

 ؟   يچه کرد نمیبب ایب... خب خب   -

 نشییو اعتماد به نفس پا یتیشخص یگانگیدر مورد ب... رناك مطالعه کردم  يدر مورد مساله  کمیاستاد من  -

حس کم کم در  نیا هیبند و بار یکرده به رناك القا کنه دختر بد و ب یرفتار مادرش که سع لیفکر کنم به دل

 !  یچیاما در مورد برادرش ه... هم باور کرده شده و خودش  نهیوجودش نهاد

 شیسال پ 10...  و اما در مورد برادرش ... هیادامه بده عال نطوریهم...  يخوب اومد یلیخ نجایتا هم...  نیآفر -

 لیبرخالف م... هم سن و سال خودش ازدواج کرده  يبوده که با دختر یجوان يساله  26برادر رناك هم پسر 

زنش و مادرش  نیب ریقرار گرفتن ام...  داشتههم با سبک مورد انتظار مادرش تفاوت  شیسبک زندگ...  مادرش 

فشارها عکس العمل  نیبه ا یبه طور ناگهان ریسخت مادرش باعث شده ام يرفتارها يساله  26و تحمل 

 ...  کنهیآتشفشان که ناگهان فوران م کیمثل ... نشون بده 

...  نوشتمیبودم م دهیخر يبردار ادداشتی يکه از شهر کتاب برا ياستاد را در دفترچه ا يامدت حرفه تمام

 گریبودم د یگل گل... گلدار  يبا جلد پارچه ا يدفترچه ا

مرد لند کروز سوار ادرس  نیاما تعجبم از ان بود که ا...  نبود  بیعج گریمدت د نیمنظره بعد از ا نیا دنید

 ؟ ...  اورده بود مطب استاد را از کجا 

 سوار شو  ایتعجب ب يبه جا...  سالم  -

 ؟   دیادرسو از کجا اورد... ؟   دیکنیم کاریچ نجایسالم شما ا -

محو  بیعجا نیدر سرزم سیمثل آل نجایا يایتو م دونمیمنم که م...  بهشون  يداد نتویترانه گفت ماش -

حاال اگه جوابا قانع ... ادرسو هم از مامانت گرفتم ...  به سرت  زنهیم يرو ادهیهوس پ یکیبعدم تو تار... یشیم

 ...  میکننده بود سوار شو بر

 ... مهربانش قابل درك نبود  يمن مردانه ها يحداقل برا...  بود ینیفرازم بامداد

 ؟   دیدیشما چرا زحمت کش گرفتمیخب من آژانس م -

 ؟  شهیمحسوب نم اتیتو شخص یفضول يکرد يرو ادهیپشد که هوس  یفقط اگه بپرسم چ... نبود  یزحمت -
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 ... متوجه حرفام نبودم ... بودم  یاون شب واقعا عصب... گهید دیشرمنده ام نکن... ااا -

 زد به سرت  ؟  يرو ادهیشد که دوباره هوس پ یحاال چ... نگفتم  يزیمن که چ -

کم با هم در  یلیبابا رفته خ یاز وقت...  در مورد فرداد برادرمه ...   دیبهم کمک کن دیشما بتون دیاتفاقا شا -

اما رو به رو شدن ...  باهاش صحبت کنم  دیبا... کردم یکوتاه یلیمن هم خ دمیو امروز فهم...  میتماس بود

...  میکن میتقس و نبودنشو با هم میبا هم خلوت کن مینستبعد از بابا نتو... مدت برام سخته  نهمهیباهاش بعد از ا

  ترسمیم یول

البته اگه بخوام ...   کنمینم غیدر يبخوا یمن هم هر کمک...  یگرفت یدرست میتصم یلیخ... اصال ترس نداره  -

فردا با  تونمیم...  خسته است  یلیو امشب مغزم خ دمینخواب يشبه به خاطر پروژه ا 4بگم  دیصادق باشم با

 ... در خدمتت باشم  لیکمال م

و  يجد ياز مردانه ها چیاما ه... بودم  دهیهرگز بامداد را انقدر خسته ند... واقعا چشمانش خسته بودم (

 )مهربانش کاسته نشده بود 

  دیایدنبال من هم ب یخستگ نینبودم با ا یمن راض...  دیکن یلطف م یمرس -

 تو تو کار من دخالت نکن ...  یدوست داشتم که اومدم فسقل  -

راحت برم  الیبدو برو باال که منم با خ یفسقل... : گفته بود هالك است ...  دیایدر اصرار کرده بودم باال ب دم

 ... خونه بخوابم 

 ... من  ؟  از تمام شدن پروژه  ؟   امدنیراحت شود  ؟  از تنها خانه ن خواستیاز چه م الشیخ

 

 

 

به ...  فرداد باهاش صحبت کنم  دنیبرم د نکهیم قبل از اگفت... بامداد اومده بود مطب استاد  شبیمامان د -

 داره ؟  ینظرت اشکال

 ؟   یعنی یچه اشکال -

 ... داره  یما به بامداد چه ربط هیخانوادگ يمساله  یبگ ادیخوشت ن دیگفتم شا دونمیچه م -

با فرداد  ییرو به رو يحرف زدن با بامداد برا یکنیتوام اگه فکر م... من به شکوه و خانوادش اعتماد دارم  -

 ... یهم خوبه که باهاش صحبت کن یلیخ کنهیآمادت م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

همه بتونه بهم کمک  هیشب یکم اتشونیچون هم سن و سال فرداده و روح کنمیاما فکر م... هنوز  دونمینم -

 ... کنه 

 ...  گهیم یچ نیخب پس برو بب -

را استوار  میقدمها ختیریکه در دلم م ياعتماد... داشتم  یحس خوب کردیقضاوتم نم چوقتیمامان ه نکهیا از

 ...  کردیم

 ...  گذاشتمیبا بامداد قرار م دیبا...  را برداشتم  یگوش

 ؟   یخوب... سالم فدرا جان  -

 نشده بودم  یفسقل یمگر تازگ... دوباره شده بودم فدرا جان  چرا

 ...  دیبخشیمزاحمتون شدم م...  نیآر يسالم آقا -

 ... بدم  لیپروژه رو تحو ییاومده بودم شرکت پالن نها...  نه نه  -

اگر ...  گفتم باهاتون صحبت کنم  شبیدر مورد موضوع کع د متونینیبب دیاگه وقت دار خواستمیراستش م -

 ...  ستین ياصال مساله ا دیهم االن کار دار

 ... انگار  رفتیراه م داشت

...  میو صحبت کن میصبحانه رو با هم بخور میتونیم یاگه دوست داشته باش...  رونیب امیمن دارم از شرکت م -

 ...  یصدا کن نیآر يمنو آقا يریتو بل بگ شهینم لیدل کنمیصحبت م یدر ضمن من تو شرکت رسم

فکرم را ...  ر سوء تفاهم شوم دچا يلحظه ا ذاشتینم یبامداد حت...  تمام صورتم را پوشانده بود  یپهن لبخند

 ...  کردیم ییمردانه دلجو...  خواندیم

 پس قرار کجا  ؟ ... بله خوبه  -

 دنبالت  امیقرار دم خونتون م -

 ...  امیمن با آژانس م میریکجا م دیبگ دیایراه ن نهمهیشما ا گهینه د -

 ...  امیدارم م... برو حاضر شو  یچونه نزن فسقل -

دو  یقرار رسم نیاول... را بپوشم  نشانیدوست داشتم قشنگتر...  کردمیو رو م ریکمد را ز يبا لذت لباسها امروز

 ... اگر عاشقانه نبود  یحت... نفره مان بود 

 يها یو صندل زیم... بودم  دهیرا ند رشیدر تهران که نظ یباز هم بهشت...   نجایبارهم بامداد مرا آورده بود ا نیا

 ...  دیسف يبان ها هیوسا یرنگ يبالشتک هابا  دیسف
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 ... صبحانه داده بود  سفارش

  دییبفرما... خب من در خدمتم  -

 هیبا  رمیوقتتونو بگ نکهیا... نه  ای هیحرفا با شما کار درست نیگذاشتن ا ونیاصال در م دونمیخب راستش نم -

 ... شما بچه گانه باشه و اصال براتون جالب نباشه  يبرا دیحرفا که خب شا يسر

 ؟ ... یسر حرف اصل مینظر من بر يدرباره  يداور شیپ يبه جا ستیبه نظرت بهتر ن -

 ...  ستیخسته کننده ن شیبرا میمحکم و مطمئن گفته بود حرفها 

 دیبا د... نگاه کنم  نانهیب زیرو ر زیدارم همه چ یهمش سع...  رفتم مطب استادم  یخب راستش من از وقت -

 یاز وقت... از پرونده ها بردم تو فکر  یکیخوندن ... هم موفق نباشم  یلیخ دیشا...منه  یکه البته سع...  قیعم

خودشون باشن  يخونه  نکهیاز ا شتریب ایفرداد و دن بالکه ق یدر صورت... به ما کم سر زده  یلیبابا رفته فرداد خ

 ... ما بودن  شیپ شهیهم

 )دیچیم زیم يگارسون سفارشات را رو یوقت یحت...  دادیگوش م میدر سکوت به حرفها 

بعد از رفتن  کنمیاما احساس م... بعد از بابا فرداد هوامو داشته  ییجورا هی شهیهم... خب فرداد برادر بزرگترمه -

 ... کردم یتوجه یمنه که ب مربوط به شمیادیبخش ز دمیو تازه فهم...   میبابا از هم دور شد

بابا رو  تگرینقش حما تونهیکرده و فکر کرده نم ییفرداد هم احساس تنها دیبرام گفت بعد از رفتن بابا شا مامان

تازه ازش به خاطر ... بود دهیکه من اصال به فکرم نرس يزیچ... در فراره  ییجورا هی نیهم يبرا...  کنه  يباز

...  دقت نکردم ... برادرم... به اطرافم  شتریکه چرا ب کنمیحاال احساس گناه م...  هم بودم  ریدلگ یتوجه یب نیا

 ... کنم  کاریچ دیبا دونمینم... کنم  يکه بخوام نقش خواهر کوچولوشو باز رهید یلیاالن خ کنمیاحساس م

من ...  زده  یکامال درست يحرفاکه داره  يفدرا جان مطمئنا مامانت با توجه به شناخت  ، تجربه و سواد نیبب -

از مرد و زن  يادمها جدا نیبب...  نظر بدم  تونمیکه از قضا مرده و هم سن برادرت م یرونینفر ب کی گاهیدر جا

نفر مرده  هیچون  یفکر کن دیاما نبا...  غلظتش متفاوت باشه  دیکه خب شا... احساسات دارن  يسر کیبودن 

 ادینفر ب هی خوادیاونوقته که دلشون م...  ارنیکم م شونیمردا هم تو زندگ ییوقتا هی...  محکم باشه  شهیهم دیبا

 ...  شهیدرست م... بهشون بگه نگران نباش 

 شونیاز دست دادن ا دونمیاما خب م...  من سعادت نداشتم که با پدرت آشنا بشم ...  زادهیخصلت ادم نیا

 ییخودشو داره هم شاهد تنها ییزناشو یبرادرت که هم زندگ يمخصوصا برا...  بوده  یبزرگ يبراتون ضربه 

فرداد هم  يبرا... سخت بوده  ییوراج هیهر کدوم از شماها  يرفتن پدرت برا رشیباالخره پذ... تو و مادرته 
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همسر باشه  ، هم برادر  ، هم  دیقرار گرفته که احساس کرده هم با یطیشرا هیدر  کهوی...  بروز کرده  ينطوریا

چه بسا خود من هم بودم ! ...ساله  یمرد س هی يبرا یباشه حت نیسنگ یلیخ تونهیم نیهم...  سر و هم پدر پ

...  یکه چرا زودتر سراغش نرفت يریعذاب وجدان بگ دیاالن هم تو نبا...  دادم ینشون م یعکس العمل نیهمچ

 ... زمان الزم بوده  نیشدن ا يسپر دیشا

باعث شده  ایقضا نیتمام ا...   کنمیدقت نم انمیکه به اطراف...  والمیه یلیخ کنمیفکر م ییوقتا هیاما من   -

 یادم ب دیشا کنمیو فکر م...  دمیاالن چند ماهه دختر خاله هامو ند یمن حت... چند روز از خودم بترسم  نیا

 ... دارم  ازیبه تلنگر ن انمیاوردن اطراف ادیکه واسه به  میعاطفه ا

 :بود  دهیبه خودم گفته بودم خندکه  ییوالیه از

 يدوست دار یکیکوچ يکه سر هر مساله  نهیا تیفقط بد... بودنه  والیه یباش یتونیکه تو نم يزیتنها چ  -

بدون محق دونستن خودت به  دیدرسته که با... دو طرفه ان  یکه روابط انسان یدر صورت...  یخودتو مقصر بدون

مدت  نیفکر کن که خب چرا تو ا نیبه ا...  یخودتو مقصر بدون شهیکه هم ياما نه در حد... ینگاه کن ایقضا

و در طول زمان  یتو خلوت خودت بهشون فکر کن دیکه با هییزایچ نایا... از تو نگرفتن  یدخترخاله هات سراغ

 ...  یحلشون کن

خواهر  يقرار دو نفره  هیمدت از  نهمهیمطمئنم بعد از ا...   يقرار بذار یزنگ بزن یتونیفرداد هم که م با

 ... استقبال کنه  يبرادر

  ترسمیم... ؟    دیکنیفکر م ينطوریواقعا شما ا -

 ؟   یاالن بهش زنگ بزن يخوایم... بله من مطمئنم -

 اخه االن  ؟  -

 ... واسه عصر باهاش قرار بذار ... اره االن  -

طرح  زیم يبا دست چپم رو...  شتریبا هر بوق ب... کرده بود  خیدستانم ... را مردد در دست گرفتم  یگوش

 ... کنم  یخال خواستمیاضطرابم را مثال م...  دمیکشیم

 جانم فدرا  -

 بد موقع زنگ زدم  ؟ ... ؟  یخوب... سالم فرداد  -

 مامان خوبه  ؟ ... ؟   یخوب...  زمینه عز -
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دستم گذاشته بود  يدست ش را رو... شده بود گرما  خهاین تمام ناگها...  میبگو توانستمینم... (مامانم خوبه  -

 زیمن سرر يایدستها چه داشت که آرامش را به دن نیا...  فراموش کرده بودم فرداد ان طرف خط است ... 

 )پلک زد  اینگاه دن نیبا مطمئن تر...  نگاهش کردم ...  کردیم

  میبه بابا سر بزن میشرکت با هم بر امیب يعصر ياگه وقت دار نمیبب خواستمیفرداد م -

 شده  ؟  يزیچ... چطور  ؟ ...امروز عصر ؟  -

  میبا هم بر يایگفتم اگه م...نرو  ییتنها گهیدلم واسه بابا تنگ شده مامانم که سرش شلوغه م... یچیه... نه  -

 ...  میریشرکت م ایپس ب... باشه : سکوت فرداد گفته بود  هیاز چند ثان بعد

 خدافظ...  باشه

را ممکن  ایدن يکارها نیممکن تر ریانگار با دستانم در دستانش غ...  کردیبامداد هرگز دستانم را رها نم کاش

 ...  کردیم

  یمرس یمرس...موفق شدم ...  شهیشکرت باورم نم ایخدا يوا -

 ...  ینداشت فسقل يکار يدید -

 ...  شهیباورم نم -

 ... چرا بشه  -

 ... دوست دارم به مامانم خبر بدم  -

 یبعد از مدت نمیبیهم بچه هارو م...   رمیشرکت نم گهیمنم امروز د... انجمن  میبر میتونیم ياگه دوست دار -

  يتند تند خبرارو به مامانت بد یتونیهم تو م

 ! نه ها   دیفتیاما اگه به خاطر من تو زحمت م...  هیکه عال ينطوریا -

 ... باز شروع نکن ... یفسقل ایب -

...  در چشمانش خوانده بودم که احساس کرده فدرا بزرگ شده ... زده بود  تیلبخند رضا... مامان گفته بودم  به

 ...  پس از مدتها با هم خلوت کنند  خواهندیم شیکه بچه ها

بامداد شده بود ... رفته بودم را از ترانه نگ نیهنوز ماش... دم شرکت فرداد  رساندیگفته بود خودش مرا م بامداد

 ...  میشخص يراننده 

 ... از چشمانم خوانده بود ...  دوباره ترسها بازگشته بود ... شرکت  يجلو میبود دهیرس

 ...  یفسقل متینیبب -
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 ...  دستانم را در دست گرفته بود ... را برگردانده بودم  سرم

و  يبه صبح فکر کن که چه راحت زنگ زد...  یمنجمد ش هدیبه فرداد نرس ترسمیم...  يکرد خیباز که تو  -

 ...   يو پر از حس خوب شد يکه با فرداد صحبت کرد گهیو به چند ساعت د... تموم شد 

 ... را باز کرده بود  رشیزنج...  پشت گردنش برده بود ... را رها کرده بود  دستانم

 ... :ذاشته بود گ انشانیرا م ریزنج... دستانم را گرفته بود  دوباره

از گردنم باز  چوقتیسال ه 13 – 12 نیتو ا... شکوه جون گرفت  خوندمیواسه کنکور م یوقت رویزنج نیا -

 ... مردونه که سخت گذشته بهم کمک کرده  ییتو اوقات تنها شهیهم... نکردم 

 ! کمک کرد  دیتو باشه شا شیپ

... شوم  میشوم در آغوش بامداد قا الیخیرا ب ایدن خواستمیم...   کردیکارها بود که بامداد م نیاالن وقت ا آخر

 ...  فرداد  الیخیب...   شهیهم يبرا

 ... زبانم هم بند آمده بود  گرید

 ...  ! مواظب خودتم باش ... خوب بهم زنگ بزن  يشب با خبرا...   ینشده بدو برو فسقل ریحاالم تا د  -

 

من  ، ...  میدوباره سه نفره شده بود... داد به دست با فرداد رو به رو شده بودمبام ریزنج... بود  شیساعت پ چند

از ... فراموشمان کرده  کردمیفکر م نکهیاز ا...  شیاز نبودنها... به فرداد گفته بودم... بعد از مدتها ... بابا  ، فرداد 

از رفتن بابا که انگار ...  مردانه اش  يها ییااز تنه... فرداد گفته بود ...  شده  يچرا از من و مامان فرار نکهیا

خودش  نکهیاز ا...  شدنش  ریاز گوشه گ... بعد از رفتن بابا ایاز مشکالتش با دن...  گاهش را برده بود  هیتنها تک

افت  یمعلمش بود وقت... بود  راز پد شتریب يزیفرداد چ يبابا برا... را از دست داده شیزندگ يهم تنها مردانه 

 یدوستش بود وقت... نداشت  هیخواسته بود شرکت بزند و سرما یبود وقت کشیشر... کرده بود  دایپ یلیتحص

دلش  يفرداد بعد از مدتها سفره ... فرداد را تنها نگذاشته بود  چوقتیه یپدرش بود وقت... شده بود  ایعاشق دن

از انکه بعد از رفتن بابا چه به ... بود  دهیله لب برچسه سا يام مثل بچه ها الهس یبرادر س... را باز کرده بود

فرو ...  شدندیمردانه ها هم شکننده م یگاه... بامداد را درك کرده بودم  يتازه حرفها...  روزش آمده بود 

و من دختر کوچک  گرید... م یکرده بود هیبار بعد از سالها کنار فرداد گر نیا...  شدندیو دوباره متولد م ختندیریم

 ... پدر تنگ شده بود  يکه دلشان برا میبود ییهر دو بچه ها... فرداد پسر ارشد نبود
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خواسته ... قول داده بود که باشد پررنگ تر... کرده بود  یعذرخواه شیتمام نبودنها يبرا... بغلم کرده بود فرداد

 ...  .بود که کنارش باشم خواهرانه تر

 ...   کوچک بودم و فرداد برادر بزرگ  يبودم دوباره من فدرا دهیخانه که رس دم

خودمان  نیب...  من و فرداد بود  يخواهرانه برادرانه ها نهایا... نداده بودم  حیمن هم توض...  بود  دهینپرس مامان

 ... 

 ... دیردکمکم ک نکهیاز ا یمرس... حس خوب دارم اهایدن يهمه  يامشب به اندازه : نوشته بودم  شیبرا

خوب باش و  شهیهم...  شناسنتیکه م ییکسا يحس خوبه برا ایدن ایتو وجودت دن یفسقل: نوشته بود  میبرا

 ... بدون هستم 

هستم اما  گفتینم نایس... هست  شهیبود خودم دوست داشتم فکر کنم هم انیخط در م کی نایوقتها که س آن

اما ...  میمستق...  شهیهم... هست  گفتیحاال بامداد م... دوست داشتم که باشد  یعنی... هست کردمیمن فکر م

 ... بود  دهیچشمشان ترس گریمن د يدخترانه ها

بعد از  یقبول کرده بود در جلسات تراپ ماین... دوباره حالم خوب شده بود ... شده بود  دیع يحال و هوا دوباره

 ... داده بود  تیستاد هم رضاا...  در اتاق حضور داشته باشم  دشیع

فرداد و  دیشا...  دهمیقول نداده بودم  ، گفته بودم خبر م... مسافرت  میبا هم برو یاصرار کرده بود همگ ترانه

ترانه جمع دوستانه  شنهادیپ... شود  ادیدوست نداشتم دوباره فاصله ام با فرداد ز...  میبا آنها برو خواستندیم ایدن

 توانستمیمن نم... دوستان خودشان یو گارن  ، سارا و احسان ، بامداد و بعض ي، آدر  امیخودمان بود با پ ي

 ... خاله باشد  شیرا در باغ کرج پ يچند روز خواهدیم...ندارد یمشکل چیمامان گفته بود ه... مامان را تنها بگذارم

چون ... میاز من و مامان هم خواسته بود همراهشان برو...  گذارنندیم رازیاول را در ش يگفته بود هفته  فرداد

 ... دوم را کنار انها باشند  يقرار بود هفته  ماندندیشمال م يالیرا در و دیتمام ع ایپدر مادر دن

 ... خوشحال شده بود ... در کنارشان باشم  توانمیدوم را م يترانه گفته بودم هفته  به

 ... ، ترانه و سارا   يادر يدخترانه  يبامداد داشت و تمام دوستانه ها... ت فرداد داش...  شدیم يدیع عجب

از ترانه خواسته بودم اجازه ... امسال وقت کوزه رنگ کردن نداشتم... بودم  دهیخر یرنگ يها لکیلبیو ب مقوا

 ... ت کنمترانه درس يرنگ ها انیهمه را م دیع يدوست داشتم کارتها... را ببرم کارگاهش  لمیدهد وسا

 رفتمیکه م ییروزها... من باشد  يخلوت کارگاه برا گذاشتیترانه انقدر خوب بود که م...  رفتمیاز ظهرها م بعد

 ...امد  یتر م رید...رفتیم رونیب يبه بهانه ا
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 ...  دیخندیترانه م... دمیرسیانبوه کارت پستال م دیخوشم امده بود که داشتم به تول انقدر

لذت را  نیشتریاز لحظات آخر ب خواستمیم...گفته بود کار تمام است  لیمقواها و وسا يته مانده  گریروز د ان

 يگلدار ي ژامهیشل و پ قهیشرت  یگوجه کرده و ت يبا موها... سونات مهتاب بتهوون را گذاشته بودم ... ببرم

 ... که مخصوص کارگاه آورده بودم 

 !  !  !   یتورو خفه کنه عمرا بفهم ادیب یکیمن مطمئنم  یعنی... :  ترانه شصت متر از جا پرانده بودم يصدا

بامداد با  ریزنج...و بامداد هم همراهش بودند  امیپ...  ام گذاشته بودم نهیس يدست رو... کرده بودم  ینیه

 ریزنج...؟   کردیم يچه فکر دید یبامداد م... دستم بود ریآورده بود ز میبرا شیکه بابا چند سال پ زافیآو

 يشل ،  شلوارك گلدارو گردنبندم جلو قهی شرتیت...دستم را بردارم  خواستمینم... امانتش را صاحب شده بودم 

 ... کرده بود  يپشتم جار ي رهیعرق را از ت امیبامداد و پ

... نشو  یبانگلدار عص... : نگاه خصمانه ام به ترانه متوجهش کرده بود ... بود  ریشدن هم د میقا يبرا گرید

 امیآرزو که کاش بامداد و پ نیبودم در اتاق با ا دهیدو... منو نخور ... برو حاضر شو ...  میشام بخور میبر میاومد

 ...  اورندیصحنه را به خاطر ن نیهرگز ا

در  يبا ترانه جلو... نشستن نداشت  يرستوران جا... چه شده بود باز ...  دوباره در سکوت زل زده بود  بامداد

 ...  رندیرفته بودند غذا بگ امیبامداد و پ... کردمیصحبت م

کردنش خودتو به  میواسه قا ستیالزم ن یفسقل... : ابانیبامداد بود  ، از ان طرف خ... بود دهیلرز فمیدر ک یگوش

 ...  يبهم پسش بد دیاما متاسفانه با...  يزحمت بنداز

 ... از بامداد انتظارش را نداشتم ... دلم گرفته بود ... آورده بود  میبه رو...  بود  دهید پس

 ... شد  رید دیببخش... بهتون برش گردونم  خواستمینه من م -

 ...  کرده بودم  بغض

...  حق داشت ...  گرفته بود  شیبود که شکوه جون برا يریاما خب زنج...  بود  اوردهین شیبه رو گریهم د بامداد

 ... نازك شده بودم فقط من دل

 ...  ارهیبرات م نویماش امیفردا پ...  رسونمتیمن م... ببرن  نایا امیبده پ نتویفدرا اگه اشکال نداره ماش -

 ... با تو تنها شوم  خواهمیمن نم میبگو توانستمیو ترانه نم امیحضور پ در

 ...  را به سمتشان گرفته بودم  چییسو
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باز هم ... را باز کرده بود م  ریزنج... شالم برده بودم  ریدم در دست ز... او هم ... سکوت کرده بودم  نیماش در

من ...: دستم گذاشته بود يدست رو... را بدهم  رشیاوردم که زنج یرا در م زمیداشتم آو... سکوت کرده بود 

 ...  خوامیم زشیبا آو رویزنج

 ! مال خودمه آخه   زیآو... :  دهان باز به صورتش زل زده بودم با

 ...  خوامیم ریمن اونم با زنج یول...  مال خودته منم نگفتم مال منه  دونمیخب م  -

 ...زهیبرام عز یلیخ دهیاخه بابا برام خر  -

 ... مواظبش باشم دمیباشه قول مردونه م ریلطفا بذار همراه زنج یول هیادیدرخواست ز دونمیباشه م  -

بابا را  زیمرده بود که حاضر باشم آو یخوب میبامداد هم انقدر برا... خساست بچه گانه نبود  و يلجباز وقت

 ... امانت بگذارم  ششیپ

 ...  گردونمیروز دو تاشو با هم بهت بر م هیدر ضمن بغض نکن ...   یفسقل یمرس -

 ... سخت شده بود  میبرا شیانگار درك مردانه ها... که بخواهد برگرداند...  چرا گرفته بود  پس

 

کم  یلیکرده بود که خ هیگال...  میآقاجون جمع شده بود يدر خانه  یهمگ... شده بود  لیتحو گریسال د کی

رفته  ادمانیکه  میخودمان غرق شده بود يها یانقدر در روزمرگ... حق هم داشت ...  میرفته بود دنشانیبه د

 ... هم وجود دارند  یبود آقاجون و مامان جون

به خاله  یرکیز ریز یلیشهرزاد و شا...   کردمیقرآن آقاجون ذوق م يال ياز پولها یبچگ يهم به اندازه  هنوز

را با ان پول انجام دهند  دشانیع يدهایخر خواستندیانگار م...  دهدیم يدیکه چرا آقاجون انقدر کم ع زدندیغر م

پنج  يارزش همان اسکناس نو... بودند  فمیبرکت ک... کردمیآقاجون را خرج نم يها يدیع یسال چیه... 

ازشان  رفتینم نیاز ا شیانتظار ب... گهیبودند د یلیشهرزاد و شا... تراول برابر بود  کیبا  میبرا یهزارتومان

اطرافش نگاه  ینشسته بود به شلوغ رشیچ یراک يرو... آقاجون همه را شام نگه داشته بود ... هنوز بچه بودند...

 نکهیانگار از ا... به بزرگترها که مسائل خودشان را داشتند ...  میگذاشتیما نوه ها که سر به سر هم م به...  کردیم

 ... آسوده بود  الشیخ دیدیدور هم جمع م کجایرا  شیدوباره بچه ها

فرستاده  کیتبر میهمه برا... بودم  دهیرا د میشلوغ گوش نیبودم که اسکر فمیدر ک دشانیع يدنبال کارتها به

...  بودم  دادیرخ م دیساالنه که دم ع يادبودهای نیعاشق ا... بامداد ... مسعود...نگار ...سارا...ترانه ...يآدر... بودند 

اس ام اس ها  نجوریاز فرستادن ا گفتمیم کیرا تبر دیع یتلفن هک يبه جز چندنفر... زده بودم  ياما تکنولوژ
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بازگشته بودم که فرداد و  ییرایکارت به دست به پذ...  دادمیپاسخ همه را م دیآخر شب در خانه با... بودم يفرار

 :بودم  دهیرا حاضر دم در د ایدن

 ؟  دیمونیکجا ؟ مگه شام نم -

  زیتبر میفتیراه ب دیفکر کنم با... نایا یبابا حاج شیپ میبر دیفوت کرده با ایدن يعمو... زنگ زد  یبابا حاج -

بودند که پدرشان  يزیتبر ياز ان خانواده ها...  میکردیم شیصدا یهمه مان بابا حاج...  بود  ایپدر دن یبابا حاج(

تازه  يعمو دادینشان م ایعکس العمل دن...  داشتند یو نا تن یبرادرو خواهر تن یکل... دو بار ازدواج کرده بود 

 ... )ها بوده  یفوت شده اش از آن ناتن

 ؟  دیبر دیال شمام حتما باحا... جون  ایدن گمیم تیتسل -

 ... زشته ...  میبر دیگفت من و فرداد هم با یاره بابا حاج...  زمیعز یمرس -

 ...  گفتیم تیبه دست به خانواده اش تسل یهمان موقع داشت گوش مامان

 ... 

 حیاما ترج... تاه کو... و ترانه زنگ زده بودم  يبه ادر...  دادمیاس ام اس ها را جواب م دیبا یبا تمام خستگ شب

 ... هم اس ام اس فرستاده بودم  گرانینگار و مسعود و د يبرا... را بشنوم  شانیصدا دمیم

 ... گفته بود  کیرا تبر دیاما او ع... من کوچکتر بودم ...  سمیبنو دیدر پاسخ بامداد چه با دانستمیهنوز نم اما

 ... دور  زیکدورت ها رو بر دیسال جد... نباش  يدلخور ریاگه هنوز سر زنج... سال نوت مبارك  یفسقل -

 ... را به امانت نگه دارد  زمیبهتر از بامداد که آو یچه کس... نبودم  دلخور

 ...  ستمیدلخور ن... براتون باشه  یسال خوب دوارمیام... شمام مبارك  يسالم سال نو -

 ... داده بود بامداد  رییاس ام اس دادنم ار هم تغ سبک

 ... 

... سوزونده شیتمام مدت با دخترخاله هاش آت روزیانگار نه انگار د دهیخواب يجور هی... ظهره 12...فدرا پاشو  -

 پاشو ... يکوه که نکند

 ...  گهیاستراحت د يگذاشتن برا دویبابا مادر من ع يا -

 گهید یول...  ستیخواستم منم برم گفت الزم ن...  زیتبر موننیم ایدن يفرداد زنگ زد گفت واسه مراسم عمو -

 یهفته که تو هم هست نیتو ا دمونویو بازد دید خوامیم... پاشو دست و صورتتو بشور ...  ستیدر کار ن يرازیش

 راحت برم کرج الیدوم با خ يکه هفته  میبکن
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 ! ... مسافرتا   میبر میخواستیمن چه وقت مردن بود االن ؟  م زیرو بگو عز ایدن يعمو نیاخه ا -

  یغمباد گرفت ينجوریکه ا يبر يخواینم گهید يکه هفته  ستیحاال ن -

 ... باشه حاال شما ناراحت نشو من پا شدم  -

دوست  نیا... خاله به ان خاله  نیا ياز خانه  يمثل تام و جر میشده بود... دیخندیم گذاشتمیبه سر مامان م سر

استاد  يدر کنار برادر زاده ها سیرا پار دیو همسرش ع قیآن بود که استاد صد شیتنها بد... به آن دوست

 مشانینیبب میتوانستینم... گذراندندیم

 هم داره  گهید يهفته روزها... که  يروز بر هینازل نشده همه جا رو تو  یمامان بابا وح - -

انقدر در ... اسوده باشه  المیخ ادیمون متو خونه که مه نمیشیاز فردا م گهید... شهیراحت م المیخ ينطوریا -

 ... رونیب فتمیهم هر روز شال و کاله کنم راه ب دیحوصله ندارم ع گهیو سرم شلوغه د کنمیطول سال کار م

 ... قربونت برم آسوده خانوم  -

 ... 

 ...  دنمانیو عمو هاروت امده بودند د نیو گارن هم با خاله ژاکل يادر

... فدرا  نیا دنید میبر خوادیمسافرت نم میبا هم بر میخوایم گهید يما هفته  گمیبه مامانم م یگلدار من ه -

 ! زشته   گهیم یه

  یبه بزرگترت سر بزن يایدر هر صورت ب دیبعدم تو با... مسافرت  ادیادب مامانم که نم یب -

  تونمیاخالق ورزش يشرمنده ...  ينبود شما سه سال بزرگتر ادمیننه جون  يوا يوا -

حواستو جمع  يشوهر کرد گهیاما د.. يریبگ ادی زارویچ نیمونده تا ا يباالخره بچه ا... زمیعز کنمیخواهش م -

 ... کن 

 ... دندیخندیاز دستمان م همه

مامان زنگ زده ...  میبه شکوه جون سر بزن میبرو یداده بود اگر مامان موافق است همگ شنهادیپ نیژاکل خاله

 ...  میبرو ششانیشکوه جون به اصرار خواسته بود همه شام پ... بود 

کالهمان را  کندیرا تحمل م ختمانینوشته بود همان مسافرت که ر...   دیایب میترانه هم خبر داده بود به

  یدنید دیبا خانواده اش رفته بود ع... هوا  میندازیب

 شیرفته بودم پ یواشکی...  ندیبگو دیع کیکنند و تبر کیبا هم سالم عل تیمعبود آن ج دهیطول کش قهیدق 10

ابرو باال انداخته بود  مانیبامداد برا... گفته بودم  کیرا تبر دشیع... پدرانه بود ... بغلش کرده بودم ... نیآر ياقا
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ما جوان ...  اریتمام ع یمهمان کیشده بود به  لیساده تبد یدنید دیع کی... هم امده بودند  لوفریرضا و ن... 

 ...  مینشسته بود اطیترها در ح

زنانه  يحرفها... میزنانه بزن يما را هم مجبور کرده بودند حرفها...  زدندیمردانه م يو گارن و بامداد حرفها رضا

 ...  میبلد نبود ينه آدر لوفریکه نه من  ، نه ن يا

شده  دهیدر را که بستم مچ دستم کش...  میرا بشو میه بودم دستهارفت... شام  يزده بود برا مانیجون صدا شکوه

 ... :بود 

  نمیبب نجایا ایب یفسقل -

  دمیترس -

  یتوئه فسقل يبرا نیا -...) جعبه را در دستم گذاشته بود ... دستش را دراز کرده بود ... ( دیببخش -

 آخه  ؟  دیدی؟  چرا زحمت کش  هیچ نیا:  دادمیتکان م ایموجود دن نیهمانطور که جعبه را مثل ناشناخته تر -

من  ینه امسال کارت ول يدرسته که تو نه پارسال به من کوزه داد...  گهید دنیم يدیع کترایبزرگترا به کوچ -

 ... هستم  شهیهم یکه بدون دمیخر نویا

از  یحت زشیآو گفتمیبود اگر نم یانصاف یب... بود  انشیاف م زیبا آو فیظر يریزنج... جعبه را باز کرده بودم  در

 ... بابا قشنگ تر بود  زیآو

 )را پشت گردنم قفل کنم  ریدست برده بودم زنج(قشنگه بامداد  یلیخ نیا... يوا -

 گرید... چشمانش به خاطر بامداد گفتن بچه گانه من گرد شده  ستادهیا میمرد که رو به رو نیحواسم نبود ا(

 ! )  شدیکاش زبانم قفل م...  شدیهم بسته نم یقفل لعنت... م را نداشتم خودم هم جرات باال اوردن سر

راهرو را تا ...  گفته بودم  یممنون... را بسته بود  ریزنج... را کنار زده بود  میموها... صدا چرخانده بودم  یب

 ... بودم  دهیدو ییرایپذ

 نهیآ يرا جلو رمیساعت زنج 1شب در اتاق ... ام  ، چه گفته ام  دهیبودم غذا چه خورده ام ،  چه شن دهینفهم

 داده بودم  امیپ شیبرا... نگاه کرده بودم 

 ... واقعا ممنون ... قشنگه یلیخ... دوست دارم  یلیخ رویزنج نیمن ا -

 من فراموش نشه  يدیع...  یقابلتو نداره فسقل -

  دمیامسالم بهتون کارت م...پارسال  يدین عاو...  دیکژال جونو برداشت يخب شما که کوزه  -
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روز راجع بهش  هیبود که قرار شد  ییایمن چرا برش داشتم از اون شخص نکهیحاال ا...اوال که اون کوزه کژاله -

هوا از زبون  یِ ب دنیلذت بامداد شن... کردم یبعدم من شوخ...  یهروقت تو خواست میذاریکه م... میحرف بزن

 ... بود  شتریب يدیمن از هر ع يبرا یفسقل

 يمهایمستق ریغ ریبه تفس يعالقه ا چیه گریاما من د... دیبگو ییزهایچ میمستق ریغ خواستیبامداد م دیشا

 ! کس نداشتم   چیه

 

 

 

 بندنیروزه واسه بچه هاشون چمدون م هی ياردو هیمامانا که واسه  نیتوام مثل ا شدیم یمامان خب چ -

 ؟  يردکیمنو جمع م لیوسا

 يچه برسه به االن که بزرگ شد... کردمیکارا نم نیمن از ا يتو بچه هم که بود...  حاال که نشده  -

 بردارم یبگو چ ایبابا خب حداقل ب -

 اداها رو نداره  نیچهارتا رخت و لباس جمع کردن که ا...   ایریگیبهونه م يفدرا دار -

 يبه عرضه  زنهیمامان غر م کننیپشتشون ختم قرآن م زنیریتا سر کوچه بره آب م خوادیمردم بچشون م -

 ... نداشتمون 

 ؟   یزنیبند غر م هی يحاج باقر دار زیکن نیتو ع یگیم یچ -

 کنمیکرده تشکر م تیکه منو محکم و استوار ترب نمیداشتن مادر نازن يمنان برا يدارم از درگاه خدا یچیه -

 ... دیخندیم مامان

 ندیایکه بودند خودشان ب دانستمیکه نم هیو بق لوفریرضا و ن...  میبامداد برو نیبا ماش امیو پبود من و ترانه  قرار

 ... 

اگر مسافرتمان با فرداد به هم ... دمیخندیمن هم م...  گذاشتیو بامداد م امیبند تا شمال سر به سر پ کی ترانه

 ... بسته بود  میاما حاال دست و پا...اوردم  یو فرداد را در م ایپدر دن رازینخورده بود تا ش

 ...  شانیبرا کندمیپوست م وهیم میپا يکه آورده بودم را گذاشته بودم رو ییها  وهیم ظرف

 ... قوا کنه  دیتجد هیادم  ستهینم يجا وا هیبامدادم که  نیا... دهنم کف کرد ... بده  رتیگلدار خدا خ يوا -

 ! ؟    الیبچه ها برن پشت در و یقوا کن دیدست ماست من بزنم بغل تو تجد الیو دیکل... ترانه کم غر بزن  -
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 ...  زمی؟  مهم منم عز  هیمگه چ... اره برن  -

 کهوی... سر چاقو را گرفته بودم سمتش  بیکه تکه س زدیبامداد داشت حرف م... ( یگیتو راست م... اره خب  -

 ... )نگاهم کرده بود  نهیدر آ...را کنده بود بیس... زبانش بند امده بود 

... و ترانه  امیخلوت بود نه در حضور پ يگفتن برا یانگار فسقل یول...  یفسقل دیامده بود بگو... فس یمرس -

 ... فدرا جان  یمرس

 ؟  میداشت یرکیز رینانوشته ز يقرارداد یمن و بامداد هم ط یعنی

ندا ...نامزد بودند  مانیو ا ایناد... بودند مانیو ا ایدوستانشان ندا و ناد هیبق...  رلوفیرضا و ن...  الیو میبود دهیرس

 ...  رسندیو گارن گفته بودند شب م يآدر... بود که همراهشان آمده بود  ایهم خواهر کوچکتر ناد

اما نه انقدر که هر ... بود  ادیز الیو ياتاقها... شده بود  دهیچ قهیسل تیشکوه جون مثل خانه اش با نها يالیو

 کیو ترانه در  يمن و آدر...  میکن میهمه توافق کرده بودند اتاقها را تقس... زوج اتاق خودش را داشته باشد

 ... اتاق  کیدر  لوفریو ندا و ن ایناد... اتاق

آخر گفته  يا لحظه خوب شده بود سار... امدند یخودشان با هم کنار م...مهم نبود  شانیهم که اصال برا پسرها

 ... مگرنه حاضر نبود اتاقش را از احسان جدا کند ... مسافرت  روندیاحسان م يبود با خانواده 

 رفتیبا ماهواره ور م امیپ... گرم بود  يهر کس سرش به کار... کنند  دیخر الیو يو رضا رفته بودند برا بامداد

چون  زندیم یگفته بود چرت لوفرین... رفته بودند در اتاقشان  انمیو ا ایندا و ناد...گذاشتیترانه سر به سرش م... 

 ... جماعت خواب نخواهد داشت  نیتا صبح با ا داندیم

... را دم کنم بامداد و رضا برگشته بودند  يتا اماده شوم و چا... گرفتم  یدوش... را روشن کرده بودم يکتر ریز

گذاشته  ینیکه با خود اورده بودم کنار س یبسته شکالت... بودم  ختهیر يچا... جمع شده بودند  ییرایهمه در پذ

 ...  بودم 

 ... ییچا دییبفرما -

بامداد  یگفتیم... ؟   يآورد یبرداشت یشکالت خارج... ؟    يکرد میقا ایچ گهیگلدار دخترم تو اون ساکت د -

 ...  دیو رضا نرن خر

 ... بود  شیآخر نیباور کن ا گهینه د -

 یمامان خال يجا... بردیلذت م میو دخترانه ها ختنیر يانگار از چا...  خواندمیر چشمان بامداد را مد ي خنده

 ...  ستمیعرضه ن یهم ب یلیخ دینیبود بب
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 ...  دیبه حال شام بکن يفکر هی دیخب دوستان پا ش -

 بعد سفارش شام بده... بره  نییاز گلوت پا ییترانه بذار چا: بامداد

 ... من بخورم  دیآماده کن يزیچ یکباب هی دیپاش...  دیاوردیکه ن ریاس...زمیعز نییرفت پا -

ما هم  ویکیبه فکر بارب اطیپسرها رفته بودند در ح... آورند  یبرسد پدر همه را در م يبودم شب که آدر مطمئن

 ...  میدر آشپزخانه مشغول شده بود

  ...  ... 

 ...  زیعز يبه به سالاام بر کزت ها -

ها  یاوج کارش گذاشتن خوراک... (از دست و پا افتادم ...چه به روز من آوردن  نایا نیبب ایجون سالااام ب يادر -

 )بود  خچالیدر 

 ؟  یخوب...  يسالم آدر -

 ... خوبم ... خودم  یسالم گل گل -

 ... بود  دهیدو بار در انجمن د یکیرا  لوفرین... کرده بودم  یمعرف يو ندا را به ادر ایناد -

 يخهایترانه جنگ راه انداخته بود س...  کرده بودند  خیپسرها جوجه و بال و قارچ س...  میجمع شده بود اطیح در

 نیگلچ شیها را برا خیهم خوب س امیپ... امد یدر نم چکسیاز ه ییصدا دیواقعا اگر نبود شا... برشته را بردارد 

 ...  کردیم

دارن   ي؟  چرا انقدر حس خود داف انگار دیدوتا را از کجا آورد نیا... یگل گل نمیبب...  : نشسته بودم  يادر کنار

 ؟ 

تمام مدت ... حرف نزده بودند  یلیخ میآمده بود یاز وقت...  گفتیو ندا را م ایناد... خنده روده بر شده بودم  از

 هیثان ایناد... کرده بودند دیرا تجد ششانیدوش گرفته بودند کامال آرا یوقت یحت... صورتشان بود يرو شیهم آرا

 عالقه شان را کم کند  يمتر مین يفاصله  دانگار قرار بو...  خوردیتکان نم مانیاز کنار ا يا

...  ستنین يبد يها دخترا چارهیب...  يخوند ی، زبونم الل روانشناس یناسالمت... بابا قضاوت نکن  يادر -

 مدلشون با ما فرق داره

 ...  نجایا ایترانه ب... ترانه ...  یستین بتیغ ي هیپاشو برو اونور تو پاگلدار بابا  -

مواظب ... یفسقل ایب: آرام بود  یلیخ شیبه دست امده سمتم  ، صدا خیبامداد س... ترانه جا باز کرده بودم  يبرا

 ... ریاز تهش بگ...  يباش نسوز
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نه  يتا نگاه ها زدمیم تیخودم را به خر دیبا... لذت بخش بود...  یواشکیآنهم ... بامداد یشده بودم فسقل دوباره

را  یدل هر کس توانستیم یباالخره بامداد به راحت...  کنم  ریمنظور تعب یندا را به خودم ب يچندان دوستانه 

 ...  دیایبه دست سمت من ب خیس شیندا با آرا يآنهمه دلبر انیسخت بود م... ببرد 

ساده  يبافته  ياست با موها يدختر بشیرق دیدیم شیسخت تر هم بود که با انهمه رزما یلیندا خ يبرا دیشا

 ... جغد دانا  نکیو ع

مدلش به کژال شباهت ...  شدیموفق م کردیاگر تالش م دیشا... نبودم  بشیمن رق...  باطل بود  االتشیخ

 !   دیقرار دهد شا ریبامداد را تحت تاث توانستیم...داشت 

 

 

 

 ...  میبود دهیمن و ترانه در تخت دراز کش...  دیبگو ریرفته بود به گارن شب بخ يادر

 کنم  ؟  دارتیب يایم...  ینقاش ایلب در رمیگلدار فردا صبح زود م -

 ... اره اره حتما  -

  نمیخودتونو بب دی؟  جمع کن  دیکل تختو اشغال کرد گذرهیخوش م -

 ...  وهیندونه انگار اکوان د یکی...  يدار کلیه حاال خوبه جزغله...  يبابا ادر ایب -

 ...  دیشیآشنا م ومیشب که لگدام خورد تو سرو صورتتون با اکوان د -

فکر  دیبه بعد از ع...  خودم قدم زده بودم  يبرا... ترانه مشغول شده بود...  ایلب در میزود با ترانه رفته بود صبح

اگر ...  رمیبگ ادی يدوست داشتم سفالگر... ارشد  يمطالعه برا...  امین یحضور در جلسات تراپ... کرده بودم

 ییدوست داشتم روزها... کردمیثبت نام م دیبعد از ع دیادرس بذار ش يکه تمرکزت را رو گرفتینم رادیمامان ا

پرداخت  يدر ازا کردمیبا ترانه صحبت م شدیم يجد هیاگر قض... کنم يخودم گل باز يبرا... بروم کارگاه ترانه 

 ... بگذارد  ارمیرا در اخت ياز اجاره کارگاه گوشه ا یبخش

 ...  میکن داریب نارویا میصبحانه درست کن میبر ایب 9فدرا ساعت  -

  الیبه سمت و میزدیکنار هم قدم م... خودش هم بوم به دست ... ترانه را برداشته بودم  يو رنگها قلم

 دوست شدم  ؟  امیردم با پک یبه نظر تو من کار درست گمیفدرا م -

 ؟  یاشتباه کرده باش دی؟ چرا با یچ یعنی -
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من خودم ...  یآخرش چ کنمیوقتا فکر م یاما بعض...  میهیدوسش دارم و به هم شب یلیخب خ...  دونمینم -

حاال ...  زمیریکال به هم م دنینم شیآخرش هم بهم مجوز نما کنمیسال تالش م 1...  میعاشق نقاش...  يهنر

 ...  میداریلغزنده قدم بر م حسط هیرو  ییدو تا میدار کنمیاحساس م... شم  ریهم درگ امیبخوام با پ

 يو برق شاد شناسمیکه از تو م يا هیاما با روح...نداشته باشم  تییواسه راهنما یکاف يتجربه  دیترانه من شا -

حس خوبو از خودت  نیا ندتیآ يبه خاطر دو دوتا چهارتااگر  کنمیاحساس م... کنارته  امیپ یکه تو چشماته وقت

 ...  ياجحاف کرد امیدر حق خودت و پ يریبگ

 يدوست ندارم به خاطر بچه باز... به نفرت بشه  لیبه بن بست تبد میکه خورد گهیبرق ممکنه دو روز د نیا -

 رو بذارم سر کار امیخودم و پ یاحساسات ماتیو تصم

اگه !  یکن یمعن یچ ویکه باهاش دار یو لحظات خوب تشویو حما امیلذت بردن از بودن پ نیداره تو ا یبستگ -

 ... تمومش کن  یگیبرات سرکار بودنه خب درست م نیا

 چکدوممونیه خوامیم نیهم يبرا...پشتم بهش گرمه ... از بودنش خوشحالم ... احساس دارم  امیمن به پ -

 ...  مینش تیاذ

 ...  يشد ریکه بگم جوگ یستیدختر تازه بالغ ن هیتو ... شک نکن  گهیشه دترانه اگه دلت باها -

 ... را عوض کنم  شیدوست داشتم حال و هوا...  نگاهم کرد  دیبا ترد ترانه

را در بغل سنگ نگه  شهیش...  دانمیگر نگه دار من آنست که من م:  گهیخالصه که ترانه جون شاعر م -

 بعله ... داردیم

 ... با خودم آوردم سفر  انویبابا طاهر عر يکه نوه  نمیبیم... به به  -

 ... بوم به دست فرار کرده بود... کرده بودم  دنبالش

و  يادر...  بود  دهیرضا نان تازه خر... شده بودند  داریخودشان ب هیبق...  میشده بود الیوارد و ادیو فر غیج با

و ندا هم فکر کنم دو  ایناد...  میکجا برو ختندیریامداد هم با پسرها برنامه مب... صبحانه  ي هیسرگرم ته لوفرین

 ...  نندک شیشده بودند که سر فرصت آرا داریبود ب یساعت

 ... برجسته  يرنگ شده  يقرمز کنار ندا با گونه ها دنیاز دو يمن با لپ ها...  بود  ينابرابر جدال

 ؟  يگلدارو قرمز کرد نیا يکرد کاریترانه چ -

 ...  نکهیعادت نداره مث ا...  دادمیم یبابا داشتم بهش نرمش صبحگاه یچیه -

 ... نرمشا بدم  نیترانه جون باشد که فردا من بهت از ا -
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 ... نشده واسه استادت قد علم نکن  یچیهنوز ه نیگلدار بب -

 یبچه ها ه روزیکه از د هی؟  چطور  ستیفدرا ن شما مگه اسمتون... : ندا کل کلمان را قطع کرده بود  يصدا

 ؟  کننیگلدار صداتون م

عالقه داره و خودش  یمنتها از بس به طرح گل گل... اسمش که فدراست ندا جون : جوابش را داده بود  ترانه

 ... گلدار  میگیگله ما بهش م

 ... چه بامزه ... یآخ -

باهوش بود  یندا اگر کم... کشمکش نداشتم  يتها حوصله من... بود  دایندا کامال هو زیلحن تمسخر آم(

 ... )نکرده  ییصف آرا شیبرا یکس دانیطرف م نیا دیفهمیم

 ...  میشاتل سوار ش انیرو میبعد صبحونه بر دیبچه ها اگه موافق -

 ...  کنمیبرنامه موافقت م نیبانوان با ا ياز همه  یندگیبه نما یبندگ:  ترانه

 ... بود  یبار سوار شدم واسه هفت پشتم کاف هینه نه ترانه جون من  يوا... : در امده بود  شیصدا عیسر ایناد

 ...  دیسوار ش قیهم هست شما قا گهید حاتیخب باشه حاال تفر -

 ...  زدیلوس دخترانه حرفش را م ياخم و تخم ها ياخالقش خوب بود به جا ترانه

 ... 

 یحساب کردیم تیرا را هدا قیکه قا يپسر...  میدیخندیمدت م تمام...  میبود دهیمخصوص پوش يلباسها

 ...  میشده بود سیسر تا پا خ... در آب انداخته بودمان ... حالمان را جا آورده بود 

 ...  میریعکس بگ هی دیایبچه ها ب -

 امدهیو ندا ن ایناد...  دهیمثل چهار موش آب کش... به هم  میرا چسبانده بود مانیسرها لوفریو ن يترانه و ادر با

بود که  ییزهایاز آن چ انیقل... بودند  دهیکش انیقل مانینشسته بودند با ا قیآالچ ریز...  يبودند شاتل سوار

 ...  ! صبح  11 اعتان هم س... دختر  يان هم برا...  کردمیهرگز درك نم

 ... ظهر  2:30ساعت شده بود  میتا همه جمع شو...  میگشته بود انیدر بازار رو یساعت چند

دخترك زل زده  یفیق یبا حسرت به بستن... تا عصر  میاستراحت کن میناهار بخور الیو میگفته بود برگرد بامداد

 ها راه افتاده بودند  نیهمه به سمت ماش... کرد  یطلب بستن شدینفر آدم نم 10 يبود جلو یبدبخت... بودم 

 ... منم اومدم  نیتو ماش دیبر موتیر نیا ایب امیپ -

 ...  میبود فتادهیما هنوز راه ن... رفته بودند  هیبق... منتظر بامداد  مینشسته بود نیماش در
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... من انقدر به تو ارادت دارم که  ستین خودیبامداد ب يوا: کرده بود  غیج غیترانه ج... به دست امده بود  یبستن

 ر  ؟ پس خوادیم یمن دلم بستن يدیاز کجا فهم

 ! ؟    خوادینم یتو دلت چ...  ستیسخت ن یلیواال حدسش خ -

به بامداد  نهیرا از آ اینگاه دن نیقدر دان تر... زنده شده بود  میخوردن آن شب برا یبستن يدوباره خاطره (

 )...  ندیدر نگاهم را نب دهیتشکر خواب توانستینم... دوخته بودم 

 يندا...  الیدم و میبود دهیرس... اش را تمام کند یبستن رتریهرکس د میبچه ها با ترانه کورس گذاشته بود مثل

 ...  میبود دهیکالفه را د

چهار  دیچونیپیکجا م الیو یفرستیداداش ما رو م... : بامداد زده بود  يخندان امده بود به دست به شانه  رضا

 ... ينفر

 ...  میدیما به شما نرس... دیدگاز دا یلیبابا شما خ -

 ...  رسهیبه رخش شما نم میتا تهم گاز بد نمونیماش نیواال ما با ا -

 ... اما نگاه ندا مهربان نشده بود ... را تمام کرده بودند  هیقض یبا خنده و شوخ مردانه

 ...  دمیخجالت کش...  یاز بستن یمرس... : نوشته بودم  شیبرا...  میدر اتاق لباس عوض کن میبود رفته

 ... خواستن خجالت نداره  یبستن... که نشه تهشو خوند  هیزالل تر از اون یلینگاهت خ یفسقل -

 ... کردمیکاش تشکر نم!    رونیاز اتاق هم بروم ب دمیکشیخجالت م گریبامداد د يحرفها نیا با

 

 ... امد  یوبحثشان م.جر  يصدا

 ! پخت   شهیم ییبعد از ظهر چه غذا 3آخه ساعت  -

 یفردا پس فردا ما رو هم کباب کن ترسمیم... پخت شهینم یچیه چوقتیترانه جون به تو باشه که ه -

 ... يبخور

 ... هتل نارنجستان  میبر... من هم با ترانه جون موافقم ...: هم زبان باز کرده بود  ندا

 میایو ب رونیب میبر میتا دوباره بخوا... میاومد رونیاالن از ب نیهم: ندا را مخاظب قرار دهد  نکهیبدون ا بامداد

 ...  میندار يواسه شب هم انرژ گهید میشیخسته م...شب شده 

 :کرده بود  فیرضا دوباره جو را تلط...  پاسخش خرسند نشده بود  نیندا از ا عتایطب خب

 ...  رونیب میریشب م میبدن ما بخور يزیچ هیحاال خانوما مرام بذارن  -
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 ...  زدیداده بود چرت م هیگارن تک يهم که سرش را به شانه  يادر...  زیم يرا دراز کرده بود رو شیپا نهترا

 :زده بود  یچشمک لوفرین... آشپزخانه شوند  یرضا راه یبا شوخ رفتیهم که انتظار نم یعصبان يو ندا ایناد از

قوم  نیبه ا میبد یحاال ما چ... )...  میآشپزخانه شده بود یراه... (فکر کنم کار خودمونه  میفدرا جون پاشو بر -

 گرسنه  ؟ 

 !   چسبهیهم شماله م... شهیهم زود آماده م... میدرست کن یقاسم رزایم گمیمن م -

 ! بادمجون کباب کنن که  رنیاالن نم نایخوبه فقط ا -

 ...  چهیپیبو نم زنمیهودم م... جون  لوفرین کنمیبده من خودم رو گاز کباب م -

 ... سر آشپز میشروع کن میپس بر -

 ...  زیحمله کرده بودند سمت م...  زیکرده بود سر م شانیکه صدا لوفرین

...  دیمثه حشرات تار و مار خورده پخش و پال بود شیپ قهی؟  تا دو د  هیهان چ: نشسته بود  زیم يترانه باال -

 ...  زیسمت م دیحمله ور شد نیهمچ

 ... دستتون درد نکنه ... دیراه انداخت ییگلدارم عجب بو: خواب امده بود  مهیهم ن يادر

 ... باشد  دهیچ يزیم نیهمچ شیبه دست چند ساعت پ یبستن يشد دختر بچه  یانگار باورش نم بامداد

 ؟   دیهست یشما شمال: به به و چه چه همه ندا گفته بود  انیم در

 چطور  ؟ ... نه  -

 ...  کنهیدرست نم یکس یلیخ...  استیشمال يغذا یقاسم رزایاخه م -

 ...  میکنیاوقات درست م یما تهرانم گاه...  نه خب  -

  رهیگیم ریس يدهنمون بو رونیب میبر میخوایبعدم االن م... ارزه  یبه دردسرش نم... اوه  -

در آشپزخانه انقدر خسته ام کرده بود که حوصله نداشتم عضالت دهانم را  ستادنیکردن در آب و سر پا ا شنا

 ...  ندازمیجلب توجه به کار ب يوقفه اش برا یب يجواب دادن به ندا و تالشها يبرا

 ... کرده بود  يام را باز ینقش ناج شهیمثل هم ترانه

 دیلنگه کفشم دادن با خورهینماز جاش تکون  چکسیکه ه یخستگ نیبعد از ظهر با ا 5ندا جون ساعت  -

شماله هوا مرطوبه  نجایبعدم نگران نباش ا... نکن  يبخور ناشکر...  یبهشت يمائده  نیچه برسه به ا... خورد 

 ...  دمیم یخودمم بهت ادامس خارج... يدینم ریس يبو

 ...  ندازمیبه کار ب ضیعر يلبخند يحاضر بودم تمام عضالت دهانم را برا حاال
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 ... غذا همه رفته بودند چرت بزنند  از بعد

 ...  میکم بخواب هی ایب... میشوریما م میشد داریفدرا ظرفا ول کن ب -

...  شانیباال در اتاقها يهمه رفته بودند طبقه ...  امیاالن م... زنگ به مامانم بزنم  هیمن ...  دیباشه شما بر -

 مامان را گرفته بودم

 ! چه عجب  ...سالم  -

 بچه کجا رفته  ؟  نیا یگینم...  یزنیزنگ نم هیتو چرا ... سالم مامان  -

  یزنیزنگ نم هیکه  گذرهیبهت بد م یلیمعلومه خ...تو بچه  يبرا رمیمن بم -

 ... تنگ شده بود شیدلم برا... هم شوخ شده بود  مامان

 چطورن ؟  نایخاله ا... ؟   یخوب... شلوغ شد مامان  هوینه بابا  -

 ...  رسونهیبرات سالم م نینار... همه خوبن ... وبم خ -

 ؟  يخبر دار نایاز فرداد... سالم برسون  -

 زنگ بهشون بزن  هیتوام ... صحبت کردم  شیساعت پ هی... اره  -

 ... دلم برات تنگ شده مامان...  زنمیاالن زنگ م... باشه  -

 ...  زمیبگو برات بر یپول هم الزم داشت... از مسافرتت لذت ببر  یول...   نطوریمنم هم -

 راحت  التیخ... ینه مرس -

 ... به بچه هام سالم برسون ...مواظب خودت باش ...باشه  -

دوست نداشتم ... بودند  زیهنوز تبر... بودم  دهیحالش را پرس... را قطع کرده بودم فرداد را گرفته بودم  مامان

 ... هم صحبت کرده بودم  ایبا دن...  برداشته مان دوباره فرسنگ ها شود  انیفاصله تازه از م

هم بهشان بد  یلیخ... را گشته اند  زیشرکت کرده بودند تبر ایدن يکه در مراسم عمو ییبودند به جز روزها گفته

 ... نگذشته بود 

 شدمیهر چه خسته تر م... شدندیم داریب هیبخوابم بق رفتمیتا م... دیخواب شدینم رگید... را قطع کرده بودم تماس

 ...  میظرفها را بشو دادمیم حیترج...  دمیخوابیشب راحت تر م

 ... نم نمک ظرفها را شسته بودم ... در گوشم گذاشته بودم  هدفون

 رونیهدفون را از گوشم ب... اش را احساس کرده بودم  هیکه سا کردمیخشک م نکیکنار س يرا با حوله  دستم

 ... بودم  دهیکش
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: 

 ؟  دیدی؟ مگه نخواب  دیینجایا یشما از ک -

 ... دید شدیام م یصورت شرتیت يضربان قلبم را از رو... ؟   زدیچرا حرف نم... سکوت دستانم را گرفته بود  در

 ... بود  دهیرا بوس دستانم

 ... :میرا بشو میدستها توانستمینم یحت گرید! ... ؟   شدیمن دست م يبرا گریدستها د نیمگر ا! ...  بامداد

به ...  ستمین مونیپش رونیب مینرفت نکهیاما اصال از ا...  یفتیهمه تو زحمت ب نیا خواستمیکوچولو من نم فرشته

 ... دستت درد نکنه ...  دیارز یخوردن دستپختت م

 ... زبان مرا با ان بوسه بند اورده  دیفهمینم! ... ؟  . انتظار داشت من بتوانم حرف بزنم  حاال

 ... نکردم  يکار... کنمیخواهش م -

 ...  يخسته شد... بخواب  کمیبرو ... یدونیکه نم يکارا کرد یلیخ -

 میدخترانه ها يرو...  ییگویچشمانم را زالل م... يخریم یبستن میبرا یمرد حساب دینبود به بامداد بگو یکی(

 ! )به خواب بروم ؟   يبعد هم انتظار دار...  یبوسیدستانم را م...  يانداز یم هیسا

 ...  رمیدوش بگ هی رمیم...  خوابمیم هویشب ...  شنیم داریتا من بخوابم بچه ها ب گهینه د -

که  ییآب بشو ریدستها را ز نیا يجرات دار دینبود به خودم بگو یکی... بزند  یبودم بامداد حرف ستادهینا گرید

 ؟  یزنیحرف از دوش گرفتن م

 ... 

 

من از پس ... به ندا  سپردمیبامداد را م دیبا... شال و کاله کرده بودند بروند هتل نارنجستان ... شده بودند  داریب

 . ..زده بودم  نکیرا در آورده بودم ع میلنز ها... آمدم یبامداد بر نم يمردانه ها

  يکه دوباره جغد دانا شد نمیبیبه به م -

 ...  الیخیب... شم با لنز تیخوابم ببره اذ نیتو ماش ترسمیخسته ام م يآدر -

 ...  شهیچشمت ناراحت م رونیب موننیتا نصف شب م نایراحت باش ا... اره بابا  -

هم بلد  يترانه و آدر... بهشان نداشتم  يبود که هرگز عالقه ا ییها ياز ان باز اردیلیب... اردیلیبودند سراغ ب رفته

 ... کردندیم شانییو گارن راهنما امیپ... بودند  ستادهیا زیرفته بودند کنار م یینبودند اما با پررو
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 ستتوانیندا م...  مینشسته بود لوفریبا ن... بود  مانیهم که دم ا ایناد يگرید زیهم سر م مانیو رضا و ا بامداد

 ... بتازاند  دانیراحت در م

و ترانه  يکرده بودند به ادر لیرا تعط يو گارن باز امیپ... انداخت  یتوپها را با دست در پاکت م ترانه

 ... دندیخندیم

 ... کننیدارن م کاریچ نایا مینیبب میجون پاشو بر لوفرین -

 ...  ارنیم فیجهان دارن تشر اردیلیقهرمانان ب دیخلوت کن... به به :  میرویم زشانیبود به سمت م دهید ترانه

 ... دندیخندیترانه م يشده بودند به کارها الیخیرا ب شانیهم باز ملت

 یتوپها هرکدام سمت... زده بودم  يضربه ا... هم خورده باشد  اردیلیرا گرفته بودم که مثال دستم به چوب ب چوب

 ... بود  زیانگ جانیه... رفته بود 

باز نگه داشتن چشمانم سر سختانه  يبرا...  میو برگرد میبخور يزیداده بودند چ تینصف شب رضا 1 ساعت

...  اردیلیگرفتن ب ادی يبود به بهانه  دهیبود راحت کنار بامداد چرخ یچند ساعت... بود  یندا راض...  کردمیتالش م

 ... اورد  یبامداد را تاب م ياو مردانه ها دیشا

 ... را در خواب باال رفته بودم  الیو يپله ها...  میبود دهیصبح بود که رس 3... خوابم برده بود  دهینرس نیماش به

 ... ظهر بود  12ساعت ... ام کنار تخت بود  یگوش... شده بودم  داریب... 

 میکن رتدایب ومدیدلمون ن...  يخواب بود یخرس قطب کیبه سان ... گلدار جان : نوت گذاشته بود  میبرا ترانه

 ...  یبرامون ناهار درست کن میما اومد يریصبحونه بخور که جون بگ...  میکن دیبازار نوشهر خر میرفت... 

تنها  الیحاال راحت مرا در و... بودم  ستادهیبند به خاطرشان سر پا ا کی روزیاز د... دستشان ناراحت شده بودم  از

رنگارنگ و ترشک ها غصه  يها وهیو بادمجانها و م ریس انیزدن ماز قدم  تیمحروم... گذاشته رفته بودند بازار 

 ... ام داده بود 

کج و  يساحل قلعه ا يبا ماسه ها... ایرا برداشته بودم رفته بودم کنار در الیو يدهایکل... خورده بودم  يچا

 ... معوج درست کرده بودم 

 ...  يدرست کرد نگهامیباک يکه قلعه  نمیبیم... به به  -

 ...  ينکرد داریچرا منو ب... من عاشق بازارم یدونیتو که م دوننینم نایا... معرفت  یب يادر -

خودم با گارن  يعصر الیو میبر ایحاال ب... کنم  دارتیب ومدیدلم ن...  يبود یقیفدرا بخدا نقدر خواب عم -

 خوبه  ؟ ...دور دور  برمتیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

 ... نداره دهیفا گهید... رینخ -

 ...  گهینکن د تیاذ ...اااا  -

 ...  يهم برام بخر يریکاله حص دیپس با -

 ... خشک شدن الیپاشو اون بدبختا دم و...  یمن خودم نوکرتم آبج -

 ... به همه شان کرده بودم  یکیسالم عل...  میخنده ام گرفته بود يادر یاز لحن الت -

بامداد سبد من تو : پله ها دوال شده بود  يندا از باال... را جا به جا کنند و لباس عوض کنند  دهایبودند خر رفته

 شماست  ؟  نیماش

سراغ سبدش را از او ...  زدیم ادیپله ها نامش را فر ياز باال... چه موفق شده بود ندا ابمیصبح تا ظهر در غ کی(

 ) گرفتیم

 ...  نیبب برو... رو اوپنه  موتیر...  دونمینم -

تخته  امیپ... بود  یمکالمه را آغاز کند کاف نیا توانستیکه ندا م نیهم... مهم نبود جواب بامداد سخت بود  میبرا

 ... بود  دهیرا چ

را هم  میپا گریچون امروز د... ممکن بود  شنهادیپ نیبهتر...  شهیتا ناهار اماده م میدست تخته بزن هی ایفدرا ب -

 ...  گذاشتمیدر آشپزخانه نم

 ...  يتوجه به همه جا نشسته بودم به باز یب... بود که دوست داشتم و تبحر هم داشتم  يتنها باز تخته

 ... میکردیم يو دوباره از اول باز میدیچیمهره ها را م یچند دست بود که ه دانمینم

 ...  یباش يانقدر حرفه ا ادیاصال بهت نم...  یخفن یلیفدرا بابا تو خ -

 يبانو نیبذار من ا...  یستیکاره ن نیتو ا امیپاشو بابا پ...: کاناپه بلند شده بود سمتمان امده بود  ياز رو رضا

 ... جوان را شکست بدم 

و  مانیا... کم آوردم کنمیآقا من اعتراف م... : را داشتم  کیحس قهرمانان المپ... را هم شکست داده بودم  رضا

رضا سرش را بلند کرده بود رو به بامداد و ... کردندیرها معلوم نبود در آشپزخانه چه مدخت... بامداد هم امده بودند

 ...  رهیفدرا بگ نیاز ا امویانتقام من و پ ادیب خوامیآقا مرد م:  مانیا

تخته ...  دیکشیم انیصبح قل 11ساعت ...   مانیا نیبود ا بیاز عجا! (  ستیکه گفته بود اصال تخته بلد ن مانیا

 )بلد نبود 
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... تو آشپزخونه کمک کنم  کمی رمیمن م گهید... : که تخته را بسته بودم  نشستیرضا م يداشت جا بامداد

 ...  دیشکست متحمل شد یکاف يامروز به اندازه 

 يرو نیهنوز ا... گرفته بودم  دهیسر بامداد را هم ناد يسبز شده رو يشاخ ها... را رو به رضا گفته بودم  همه

 بود  دهیفدرا را ند

 تینها خواستیم... بود  شیرو نیساالد و تزئ ریندا هم سخت درگ... خورشت بادجان درست کرده بودند دخترها

 ... کند  ادهیهنرش را پ

 بشقابارو ببرم  ؟  يادر -

 ... ببر  یاره گل گل -

امروز خوش ...   ادیز یلیخ... خوشمزه بود  شانیغذا...  دمیچیم زیم يسر و صدا بشقاب و چنگالها را رو یب -

بامداد  نیسبدش را در ماش... حال ندا هم بهتر بود ... فقط استراحت کرده بودم و خورده بودم ...گذشته بود 

 ... کرده بودند خوشحال شده بود  فیاش تعر قهیاز سل...  کرده بود  نیساالد تزئ... گذاشته بود 

 ... :بامداد امده بود در آشپزخانه ...  زمیبر يرفته بودم چا... ودنداز غذا دور هم نشسته ب بعد

 ؟   یو کجا گذاشت يگاریجاس نیا یظرفارو شست روزیفدرا جان د -

 دوم يتو کشو... : خودم را سرگرم پر کردن آب جوش نشان داده بود م... سرم را بلند نکرده بودم  -

 ...زده بودم  رونیبه دست از آشپزخانه ب ینیس... کرده بودم بامداد به خودم توجه ن ي رهیبه قامت خ یحت

 ... پس  میفدرا پاشو حاضر شو بر: گفته بود  يکه ادر خوردندیم يچا داشتند

 کجا ؟ : بود دهیپرس ترانه

 ...  دیخوابیتا شما م میایتو شهرو ب میدور بزن هی میرو ببر یگل گل میخوایما با گارن م -

  گهید میریخب حاال فردا م -

 ...  میما برگشت دیچرت بزن هیتا شما ... بخرم  يریقول دادم ببرم براش کاله حص ینه به گل گل -

 ...  گرفتمیانگار انتقام صبح تنها گذاشتنم را از همه شان م... خردسال ذوق زده شده بودم  يبچه ها مثل

قرار بود تا ... بودم  دهیترشک خر... خورده بودم  یبستن... بودم  دهیکاله خر... نوشهر  میگارن رفته بود.  يادر با

 ... هم نبود  المانیخ نیع میساعت بود امده بود 4...  الیو میبزنند برگرد یانها چرت

گارن هم با تعجب به دو موجود ناشناخته نگاه ...  میزدیم ادیبا هم فر... ضبط را بلند کرده بود  يصدا يادر

 ...  شدمیاصال از دستشان ناراحت نم کندیم نیصبح نرفتن عصر را انقدر دلنش دانستمیاگر م... کردیم
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گلدار جون مثه : ترانه امده بود دست در گردنم انداخته بود ... شده بودم  الیپهن کاله به سر وارد و يلبخند با

 ... نکنه  ریخوش گذشته قبل رفتن پاچه هامو تا زده بودم به دندونت گ نکهیا

 ... خواب بمونم  یه خوامیاز فردا م...   یجات خال... اره ... : را سمتش گرفته بودم ترشکم  ظرف

  يتک خور يریم...  یفهمیکردم م دارتیفردا که با چک و لگد از خواب ب -

مثل ... امد  یچقدر آشنا م الیو يقد يدود کردن بامداد کنار پنجره  گاریس يصحنه ... ماهواره بودند  يپا همه

 ... که کالفه بود  ییقتهاتمام و

 بالیوال...  میرا روشن کن اطیح يچراغها...  میبمان الیکه شب را در و داندینظر م... بچه ها نشسته بودم کنار

 ... درست کنند دهیهم کباب کوب مانیرضا و ا...   میکن يباز

افتاده  یگوش نیاسکر ينامش رو... نکند یسرم را گرم کرده بودم که نگاهم با نگاه کالفه اش تالق یگوش با

به جاش هر روز ببرمت  تونمیم...  یدر نظر گرفت يبد هینکردنته تنب داریصبح ب هینگاهت تنب دنیاگه دزد: بود 

 ... بازار روز 

 ... را فرستاده بود  امیپ نینشسته بود ا میبامداد که رو به رو نیهم

 یکه مجبور نش نجایا ياوردیچرا مخاطبو ن...  ایزنیجون مشکوك مفدرا : بحث همه ندا خطابم کرده بود  وسط

 ...  ياس ام اس بد

شده بود که به  یمیبا من صم یک یدخترك رنگ نیا... دوسر بدل شده بود  ییدرونم به اژدها فیلط يفدرا

 ! با من بکند ؟   ییجا یب یشوخ نیدر حضور جمع همچ دادیخودش اجازه م

 ... در چشمانم باشد  توانستینگاه ممکن بود که م نیخصمانه تر دیدر ان لحظه شا نگاهم

 ... متاسفانه مخاطب خاص نبود ندا جون  -

مرد  نیندا هم يابلهانه  يرفتارها نیمسبب ا... پاسخ بامداد را هم نداده بودم ... را کنار گذاشته بودم  یگوش

 ... رو به رو بود  يکالفه 

 يندا هم به سبک دلبرانه ا...  کردمیم يمقابل بامداد باز میدر ت... برگردانده بود کردن خنده ام را  يباز بالیوال

 ياز باز شتریب... بود  ستادهیکنار بامداد ا... برنده  میحواسش جمع باشه از اول بره تو ت دیادم با: گفته بود 

 ...  کردیحرکات موزون اجرا م

 ...  ییسه تا میبود ختهیرا به هم ر يباز... ترانه  يبرا میکردیاله متوپ را حو يبا ادر... بود  مشانیهم در ت ترانه
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زده از گوش بامداد کامال مشهود  رونیب ياما بخارها... دندیخندیم مانیپا به پا... مهم نبود  شانیبرا یلیخ هیبق

 ... بود 

شب بود که همه  مهیبعد از ن میساعت دو و ن... درست کردنش خوب بود  دهیکه بلد نبود کوب يهر کار مانیا

 ... کرده بودند دنیعزم خواب

 ...  زدمیمسواك م نییپا دیبا...  گرفتیاتاقمان دوش م سیدر سرو ترانه

 ... اش  يتکرار يکارها نینداشت ا دنیترس گرید... بود  دهیاول نگذاشته بودم که دستم را کش يپله  يرو پا

انتقام  يخوایکه م هیچطور دونمیمنتها نم...کردم  یدم عذرخواهاز طرف خو... يسوزوند شیامروز خوب آت -

 ...  يریهمه رو از من بگ

ناراحت شدم اما بعدش که رفتم  کمیصبح ... ؟  یچ ينه انتقام برا: شالم سرگرم شده بودم  يشهایر شیر با

 ... از دلم در اومد  رونیب

 ؟   يپس ناراحت نشد -

 ! نه   -

 )سرم را باال آورده بود ... چانه ام گذاشته بود ریانگشت اشاره ز(

 ؟   یکنیم غیامروز از صبح نگاهتو در لیدل یب یلیپس خ -

 ... صورتم کم رنگ تر از لبو نخواهد بود  گفتیدرونم م یگر گرفتگ... زده بودم در چشمانش  زل

کارا نکن چون اون موقع  نیاز ا هم گهید... برو بخواب  ایب یفسقل يهرچقدر دلت خواست تازوند گهیامروز د -

 ...  زنمیبا اس ام اس حرف نم گهید

با اس ام اس  گرید... کرده بود  دمیبامداد تهد... پتو  ریبودم ز دهیخز... بودم باال  دهیدو یکیها را دو تا  پله

 ! ؟   زدیحرف نم

 

 ... مامان زنگ زده بودم  به

 ... زمیسالم عز -

 ؟   یخوب...سالم مامان  -

 ؟  گذرهی؟ خوش م  یتو خوب...خوبم  -

 ؟  یهست نایخاله ا شی؟  هنوز پ یکنیم کاریتو چ...ستیبد ن يا -
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 ... میدور هم بود نجایو شکوه هم اومدن ا نیژاکل روزیآره د -

 ؟ ...  کنهیم کاریچ نینار...  دیگذرونیخوب واسه خودتون خوش م ستمیکه من ن نمیبیبه به م -

 ...  گهید گردهیم نارزیبا ما پ یچیه -

 ... رو  رزنایفداتون بشم من شما پ -

 اونجا خوبه  ؟  یکنیم کاریچ... زیکم زبون بر -

 ... تو باشم  شیپ خوامیمن م یول میبمون نجایبه در هم هم 13 گنیم نایا... دلم برات تنگ شده  ستیبد ن -

تو هم با هم ... ستمیتنها ن...  نجایا انیهمه هم قراره ب...  مونمیم نجای؟  من خودم ا  کاریچ یمن باش شیپ -

 خودت خوش بگذرون  يسن وساال

 !  تمایابراز دلتنگ نهمهیمن عاشق ا یعنیمامان  -

 ... خوش بگذورن... روزاتو بدون  نیقدر ا -

  يبا يبا... سالم برسون به همه ... چشم  -

 ... خدافظ  -

 ...  زدندیهمه با هم حرف م... شلوغ شده بود  نییپا... 

 ...  رمیبگ نارویحال ا خوامیمن م نجایا ایب...  ییبابا کجا... فدرا ... فدرا  -

 ... شده  ؟  یچ...اومدم  -

 ...  هیکش اری...  میسر شام امشب تخته بزن میخوایم ایب -

 ... بودند  دهیقبال طعم شکست را چش امیرضا و پ... معلوم بود  فمیحر... دور تخته نشسته بودند  همه

 يدوست داشت طرف بامداد باشد که انتقام شکستها امیپ... طرف من بودند  لوفری، ترانه  ، گارن و ن  يادر

 ...  ردیاش را بگ یمتوال

 ... ترانه انقدر چشم غره رفته بود که امده بود طرف ما اما

 نیا بیعج... حلقه کرده بود  مانیا يدستش را دور بازو ایناد... طرف بامداد بودند مانیو ا ای، ندا  ، ناد  رضا

حرف نزده بود که  شتریچند کلمه ب میهفته بود با هم مسافرت بود کی کینزد... قابل درك بود  ریدختر غ

 ... بود  مانیبه ا دنیچسب ادم تنها کارش نیا رانگا... هم ناز و ادا  گرینصف د... بود  مانینصفش خطاب به ا

م شما ما رو  میاگه ما برد... میکنیم يباز ییتا 3دست  هی..خب دوستان ساکت...: وسطمان نشسته بود  ترانه

 ! هم که ما  دیاگه شما برد...  دیکنیشام مهمون م
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و رضا نبود  امیپ یشکست دادنش به راحت...  دادیفرصت فکر هم نم... کردیم يبامداد تند باز...  میختیریم تاس

 ... 

انگار خودش در جنگ مرا ... زده بود  يشاد غیندا ج... بود  دهیو ترانه پفشان خواب يادر... اول را برده بود  دست

 ... شکست داده 

 ... و ترانه شروع شده بود  يندا و رضا با ادر یخوان يدوباره کر... دوم را برده بودم  دست

: از فرصت به دست آمده استفاده کند خواستیندا م... کالفه بود ... آورد  یتاس نم.. .بامداد را زده بودم  ي مهره

 !  ... دستم خوب بود   دیشا زمیبامداد بده من تاس بر

 ... گفتم بزن قدش  يدیهوراااا د... : بود  ختهیتاس ر... تاس ها را در دستش گذاشته بود  بامداد

 ... ترانه نداشت  تیمیمدل صحبتش با بامداد کم از صم... شود  یمیدفعه با همه صم کیانگار عادت داشت  ندا

بامداااااد ...  وهوی...: بودم  دهیپر... درونم غالب شده بود  یفدرا فسقل...دست خودم نبود ... را باخته بودند  يباز

در ان لحظه ... جمله خوب نبود  نیمهم نبود ا...  دیشیبرنده نم دیزیبا همم که تاس بر...  ي ي ي ي یباخت

 برنده بودم و خوشحال 

 ...  میزدیم غیرا بغل کرده بودم ج لوفریو ترانه و ن يادر... انجام دهم  یمانده بود رقص سرخپوست کم

ما رو ... که  يداداش ابرومونو برد:  نطوریرضا هم هم... دیخندیندا مغموم بود چشمان بامداد م ي افهیق هرچه

 ...  يکرد یتو جبهه تو نگو سنگرو خال میبگو اومد

 ...  زدیفقط لبخند م بامداد

اگه شکست دادن من : آرام گفته بود... دم رستوران هم قدمم شده بود ... مهمانمان کنند  النهیبود شام گ قرار

 ... کنم  يباهات باز يمن حاضرم هروقت بخوا کنهیانقدر خوشحالت م

 ...  میخوشحال شدم برنده شد...  مینه خب باالخره شرط بسته بود -

 ...  یفسقل هیدوست داشتن یلیخ تیناگهان يایخوشحال نیا -

 يدار یچه حس... خب بامداد جون ... : پرش به موقع  نیخوشحال بودم از ا... انمانیبود م دهیاز پشت پر ترانه

 االن  ؟ 

 .دارم  یحس خوب -

 ؟   دهیحس خوب بهتون دست م دیخوری؟  شما شکست م  استینطوریاااا ؟  ا -

 ... نباشه فیحر فتیکه حر هیمال وقت یناراحت...  شهیقدر ببازه ناراحت نم فیاز حر یخب ادم وقت -
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 ...  دییفرما یدرست م... اون که بعله : زده بود  یچشمک ترانه

کنند قبول نکرده بود هرچه رضا اصرار کرده بود با هم حساب ... همه را مهمان کرده بود  ییخودش تنها بامداد

 ... 

تخم مرغش در فرانسه را من  چیافتاده بودم که پول ساندو نایس ادی... امد  یخوشم م شیمردانه ها نیا از

 ... هم فاصله بود  نایبامداد و س نیب سییتا سو رانیا يبه اندازه فاصله ... حساب کرده بودم 

و  يادر شیرفته بودند پ امیموقع رفتن ترانه و پ... هضم شود  مانیغذا میقدم زده بود یرستوران کم رونیب

 پس  ؟  دیریترانه کجا م:گارن 

 ...  میاز تو و بامداد خسته شد...  میایو گارن ب يبا ادر میخوایما م -

 ...  نمیبب ایب... ترانه مسخره نشو  -

 ... ن برو خودتو به من نچسبو... سر به سر کنم  يبا ادر کمی خوامیبابا م -

 ... با بامداد تنها گذاشته بودند  مرا

 ... ندارم  تینترس کار یفسقل ایب -

 ...  دیاز خجالتم در آ یندا حساب الیبرسم و یممکن بود وقت... شده بودم  نیبامداد سوار ماش همراه

 نییپا ایب... :اورده بودم لب ساحل ... نبود  یکی هیبا بق رشیمس... بامداد هم سکوت کرده بود ... امد  ینم حرفم

 ...  یفسقل

 ... بودم  دهیند چوقتیرا ه ایشب در... بود و سکوت محض  یاهیس

 ؟   یچ يبرا میاومد نجایا -

 ... رو که باختم ادا کنم  یمن شرط میاومد -

 ...  دیشام مهمون کرد... گهید دیادا کرد -

 ... ز تو باختم ا یول... شام همه رو مهمون کردم -

دوست داشتم دست ...  داشتمیدر اب قدم بر م... شلوارم را تا کرده بودم  يپاچه ها...لب ساحل  میافتاده بود راه

 دور از دسترس یدوست داشتن يزهایچ یلیمثل خ...  شدیاما نم...  رمیبامداد را بگ

 ...  امیب رمیبگ ییمن برم دو تاچا یکنیم ياب باز يتا دار -

 ...  ترسمیمن م... کهیتار...  دایایزود ب -

 ...  امیوم رمیتا همون دکه م -
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لبم نشانده  يخنده رو الیندا در و ي افهیق... خوردیتکان م میپا ریشب ز یکیشنها در تار... بودم در اب  ستادهیا

 ... بدجنس شده بودم ... بود 

 نیتاوان ا دیبا ایخدا یعنی... بودم  دهیرا د میبه روبامداد سگ ولگرد رو  يبه جا... برگشته بودم  ییصدا با

 ... ؟   دادمیپس م نگونهیرا ا يلحظه ا یبدجنس

سگ ... بامدااااااد : بودم سمتش  دهیبا تمام قوا دو...  بودم  دهیبامداد را از دور د... کرده بودم  یترس قالب ته از

 ... 

 ...  کنهیندو بدتر دنبالت م...ندو  -

 گرید...  چشمانم را بسته بودم ... دستانم را دورش حلقه کرده بودم... بامداد فرو رفته بودم  ي نهیسر در س با

 ... چه رسد به سگ ... امد ترس نداشت  یغول هم م

 ... نگاه کن منو ،  رفت ...فدرا ... فدرا -

 يگند... تانش را با فاصله نگه داشته بود بامداد دس... امد بودم رونیاز آغوشش ب... چشمم را باز کرده بودم  يال

 دیببخش: ... بود  ختهیدستش ر يها رو ییچا... خودم را پرت کرده بودم در آغوشش ... بود  یدنیکه زده بودم د

 ... پشتمه  گهس دمیبرگشتم د هوی... دستته  ییچا دمیمن اصن ند... 

 ... بامداد مفرد شد  کدفعهیچه شد که  دمیهم نفهم خودم

 ؟   یخوب... داغ نبود  یلیخ... نشد  يزینه نه چ -

 ...  گفتیم يگرید زیدستانش اما چ يقرمز

فقط سرم ... بخرد  يبعد هم رفته چا نجایخود بامداد بود که مرا آورده بود ا ریاصال تقص... کرده بودم  يخرابکار

 را تکان داده بودم

 دستمو نزنم به فرمون ... پشت فرمون  ؟  ینیبش یتونیفدرا م -

 ... شد  ينجوریچرا ا دونمینم... بازم  دیببخش -

 يحواسم به جاده بود اما از گوشه ... به سمتم نشسته بود  لیبامداد هم کنارم ما... فرمان نشسته بودم  پشت

 يخرابکار دونمیخودم م... ؟   دینگام نکن ياونجور شهیم... : اش را احساس کنم  رهینگاه خ توانستمیچشم م

 ... کردم 

 ...  يبامزه شد یلیپشت فرمون خ تیفسقل بتیه نیاخه با ا... نگات نکنم ؟  يچه جور -

 ...  کردیبامداد اوضاع را بدتر م گفتمیچه م هر
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  مونهیآبرو واسه من نم گهیکه د ننیشما رو هم بب يدست سوخته ... کجا رفتن  نایا گنیم هیاالن بق -

 ... نشد  يزیبعدم دست من چ... داره  یچه ربط هیبه بق -

 یچیه دیبگ شهیتاول م گهیکه چند ساعت د يقرمز نیداره شما به ا یبستگ -

 ...  یبا من بحث نکن فسقل -

خوشبختانه بامداد اتاق خودش را تنها ... رفته بود در اتاقش ... چراغها همه خاموش بود ...  الیو میبود دهیرس

در را  يال... در اتاقش را زده بودم ... باند و پماد برداشته بودم  نییپا هیاول يکمکها ياز جعبه ...  کردیه ماستفاد

 دستتونو ببندم  ردمباند او: پچ پچ کرده بودم... باز کرده بودم 

 ...  یتو فسقل ایب -

... دستش زده بودم  يپماد رو. ..لب تخت نشسته بودم ... نشسته بود  یصندل يرو... داخل رفته بودم  شرمنده

 ... بودم دور دستش  دهیچیگاز را پ

 ... واقعا  دیببخش -

 ریغ ينکنه دار نمیبب...  یکنیم یمعذرت خواه يچندمه که دار ياز اون موقع تا حاال دفعه  نیفدرا بب -

 ؟   کردمیم یعذرخواه نایاز ا شتریب دیبه در زدم لهت کردم با 13پارسال که  یفهمونیبه من م میمستق

 ... هستا  ییزهایشمام حواستون به چه چ... بابا  يا: بودم  دهیخند

 ... پاشو برو بخواب  يحاالم تا حواسمو پرت نکرد... هست فرشته کوچولو  زایچ یلیاره من حواسم به خ -

 ...  ریشب بخ -

 ...  یفسقل ریبخ شب

 ... خودمان  يها يبه عاد میگشتیبرمدوباره ...  شدیتمام م... به در بود  13 فردا

 ...  رونیشوند از اتاق زده بودم ب داریو ترانه ب يادر نکهیقبل از ا...  8ساعت  يرا گذاشته بودم برا یگوش آالرم

 ...  دیخریهر روز صبح نان تازه م رضا

آش  يعصر يو رشته بخرم برا يسبز خوامیم... امیمنم باهاتون ب شهیم...  ریصبحتون بخ... آقا رضا سالم  -

 ... میرشته درست کن

 ... منتظرم  نیمن تو ماش...  شهیچرا نم...بله  -
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اش که بعد از امدن به انجمن  هیاز روح...گفته بود  لوفریاز عالقه اش به ن...  میتا نوشهر با رضا حرف زده بور -

در کار خدا  یحتما حکمت نکهیاز ا... قبول کنند  يرا به فرزند يدر فکر هستند بچه ا نکهیاز ا... بهتر شده بود 

 ... باشد ؟  ربانانقدر خوب و مه یکس شدیم... شده  نطوریبوده که ا

چهارتا  يباز ترانه و ادر مهین يچشمها... شروع کرده بودم به پاك کردن  زیم يها را پهن کرده بودم رو يسبز

 ... شده بود 

 ؟  یکنیم يدار کاریننه جون چ -

 ! به دره ها   13 ینا سالمت...  میآش بخور يعصر کنمیپاك م يدارم سبز... م عرض شد سال -

 ... کدبانو  هیمن قربونه تو برم گل گل -

 ...  ردیخنده اش را بگ ينتوانسته بود جلو دنمیبا د... امده بود  نییرا باز کرده بود پا شیباند دستها بامداد

 ؟  یکنیم يدار کاریچ یفسقل -

 ...  میآش درست کن کنمیپاك م يدارم سبز...  گهید دیاااا نخند -

 ؟ ...  کمکت  انیب یگیخل چرا نم -

  یکنن که چ یدستشونو گل یالک... تموم شد اخه  گهید -

 !   يچقدر بامزه شد یاگه بدون...  رمیعکس ازت بگ هی سایوا... : گرمکنش در آورده بود  بیاش را از ج یگوش

 ... م اعتراض کنم عکس را گرفته بود امده بود تا

 ...  نمیبب -

  عیسر دیفاجعه است پاکش کن یلیخ نیا يوا... : صورتم گرفته بود  يرا جلو یگوش

 ... که به نظر منم قشنگه  دمیم صیاونشو من تشخ -

 ...  يبا سبز یگل يبامداد شده بود دستها یعکسم در گوش نیاول

 

بود که بامداد ساکم را باال آورده  شیماه پ 1... شده بودم ادهیبامداد پ نیدر خانه از ماش يبود که جلو شیماه پ 1

با انگشت شستش پشت دستم را نوازش کرده بود و از بودنم در سفر کنارشان ... دستم را فشرده بود ... بود 

 ...  تشکر کرده بود 

و آموزشگاه شده بود  قیشد و مطب استاد صدار يدرس خواندن برا... ماه گذشته بود  کی یراحت نیهم به

 ... من  یزندگ يدوباره  يرهایمس
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 يدختر تو باز گل آورد... :  کردیبا لذت نگاهشان م یخانم اسالم... گذاشتم  زیم يرا در گلدان را رو ينرگسها

 ...داره انیتوش جر یزندگ... نمیبیگال رو م نیا شهیاصن روحم تازه م...  ?

 ... بشه  داشیهم االناست که پ ماین... منتظرته برو تو  دکتر

 اجازه هست  ؟ ... سالم استاد  -

 ؟   يچطور...  نیبش... تو  ایب...سالم دخترم  -

 ... خوبم استاد  -

  يایخسته به نظر م -

 ... گذاشته  ریانگار استرسش روم تاث کمیارشدو شروع کردم  يمطالعه  یکال از وقت -

 يوقت دار یلیکه خ از االن -

 ...  ترسمیاما خب م...بله استاد -

که دوست  يا گهیهر کار د ای...  ریبگ ادیبرو ساز ... درست کن  حیزنگ تفر هیخودت  يبرا... ترس نداره  -

 ... رو ارشد نذار  تویتمام زندگ... يدار

  کنمینم اما جرات يوقته دوست دارم برم سفالگر یلیخ... شهیاستاد اما نم خوامیم -

 ... دختر  هیعال نکهیخب ا -

 ... دست چندتا هندونه  بردارم آخه  هیبا  خوامینم -

 ... نکن  یمسائل رو با هم قاط... لتیاون به تحص شهیمربوط م تیزندگ حیبه تفر نیا -

 ... چشم استاد  -

 !   میرو تو کار کن دیبا ماین يبه جا نکهیمث ا رینخ -

... تا آسمان فرق کرده بود  نیبودمش زم دهیکه د يبار نیسر و ضعش از اول... آمده بود  ماین... بودم  دهیخند

اما ...بود  ینگاهش هنوز هم خال دیشا... نداشت  دیقبل از ع ي دهیژول يمایبه ان ن یربط چیه ماین نیقطعا ا

 ... بود  یدنیصورتش د يمردانه  تیجذاب

 کن چه خبر ؟  فیجان تعر مایخب ن -

... چشمم  يجلو ادیخاطرات سخت کمپ م زنمیقدم م رونیهمش ب...  ستین یخبر خاص شیپ ياز هفته  -

تو  تونمیبودم و حاال م طیدو سال تو اون شرا شهیباورم نم...  زمیریبه هم م...  شمیفلج م فتمیم ادشی یوقت

 ... هنوز ترسهاش دنبالمن ... قدم بزنم  ، آزاد  ابونیخ
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به  نجایکه تو از ا يو با اون فکر یاون هم تو اون مقطع زمان...  ستین یدو سال زمان کم... هیعیخب طب -

  یاون بحرانو پشت سر گذاشت ینیکه االن بب نهیمهم ا... یخاطرش رفت

گفتنشم ترس داره چه برسه به احساس کردنش و باهاش  یمن حت ياما برا... شما راحته  يگفتنش برا -

 کردن یزندگ

 يکه به خودت زمان بد خوامیم...  تیسر زندگ ياالن شاد و سر حال بر نیال ازت انتظار ندارم همنه من اص -

 ؟  یکن يکار هیشروع به  يخواینم... 

 دیشا... گونش خسته شدم  ماریب يتایحما نیاز ا... از آشناها بند کنه  یکیبابا اصرار داره دستمو تو شرکت   -

 يهم سن و سالم کار داشتم و عاد يتو هلند بسازم االن مثل جوونا ندمویآ کردیاصرار نم شیاگه چند سال پ

 ...  کردمیم یزندگ

 با اشتغال  ؟  ایمشکلت با پدرته  -

بخواد  یاز آشناهاش که ه یکی شیاما نه پ... اگه کار کنم حواسم پرت شه  دیشا ادیاز کار کردن بدم نم -

 ...  ارهیآمارمو در ب

 نیبهتر یتونیخودت م فیاونم از شر یفوق مهندس يتو با معدل باال...  ستیکار ن نیهم به ا یخب لزوم -

 ...  یکن دایکارها رو پ

درسش تموم شده و  شیمهندس که چند سال پ هیاالن به ... شده بودم  لیبود که فارغ التحص یاون مال وقت -

  19با معدل  یحت دنینداره کار نم يکار يسابقه  چیه

رشته ... توانست در شرکت بامداد کار کند  یم... بود  نهیگز نیبامداد بهتر... داشتم بپرم وسط حرفشان  دوست

به جز بامداد و  یهم کس هیبود و آن طرف قض ماین يبه جا یشک داشتم اگر کس... اش هم کامال مرتبط بود 

که  فیح... کردمیاستقبال م کردیم طممرتبکه به بامداد  يزیاز هر چ دیشا... شرکتش انقدر حضور ذهن داشتم 

 ... و استاد پرت شده بود  ماین يحواسم از مکالمه ... حرفشان را قطع کنم  شدینم

 یکه حال خودتو خوب کن یباش نیدنبال ا دیاالن با... ندارم  يجان من با پدرت و روابطت فعال کار ماین نیبب -

با پدرت االن جز بدتر کردن  يلجباز...  گهید زیهر چ ایاگه با کار کردنه ...  یتونیکه م يا وهیحاال به هر ش... 

 ییجوونا هیمثل بق یجون هیفکر کن  یآشناهاش باش شیپ يخوایپس اگه نم... نداره  يا گهید تیخاص طیشرا

 ...  کننیم دایو خودشون کار پ ستنیو پدراشون کارخونه دار ن خوننیکه درس م

 ...  ومدهین شیپ یتیفعال که موقع...دنبالش هستم  -
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 ...  هیقدم مثبت یکه تو فکرش باش نیهم -

 بپرسم  ؟  يزیچ هی شهیاستاد جسارتا م... : تمام شده بود  ماین ي جلسه

 ... بپرس دخترم  -

اگه از نظر شما اشکال نداشته باشه و در روند ... مهندس برقه و شرکت داره  مونیاز دوستان خانوادگ یکیما  -

 ... نه  ایتو شرکتشون کار کنه  تونهیم مایازشون بپرسم که ن تونمینکنه من م جادیاختالل ا مایدرمان ن

دست  امیبعد ن ياما تاجلسه ...باهاشون  یصحبت کن یتونیم... هم هست  یلطف بزرگ... اشکال که نداره  -

 خودش تالش کنه دیبا... خودش چند مرده حالجه  مینیبب...  میدارینگه م

 میخودم و دلم که تنها بود شیاما پ...  شدمیم مایروند درمان ن ریداشتم درگ نکهیاز ا... شده بودم  خوشحال

 ... کرده ام  ادیزنگ زدن به بامداد پ ياست که برا يبه خاطر بهانه ا یخوشحال نیاز ا یبخش اعظم دانستمیم

 ... لذت بخش بود  میفکرش هم برا یحت... با بامداد بودم  میخانه در فکر مکالمات فردا تا

 ... خودم  يسالم بر مامان بانو -

 ...  خونهیچه خبره  ؟  کبکت خروس م... یخسته نباش... سالم  -

 خوش رو و خوش اخالقم مامان جان  شهیمن که هم -

 چه خبره  نمیتو بب ایب...  دونمیم... آره  -

بعد ... فیفوق برق خونده از شر... شد  نایبعد صحبت از کارش و ا... بود  ماین يامروز جلسه  گمیمامان م -

 يکار هیتو شرکتشوت  نمیاز بامداد بپرسم بب يدیگفتم اگه تو اجازه م... کنه  دایباباش براش کار پ خوادینم

 ... نه  ای مایهست که بدن به ن

 ...  یشناسیتو خودت بامدادو بهتر م -

 ؟   دیکاره زنگ بزنم بگم به دوست من کار بد هی ستیخب به نظر تو زشت ن -

 یبپرس ستیزشت ن کنهیکمک م مایکارت به ن نیخب اگه ا -

 يبرم سفالگر خوامیمن م... تا تنور داغه  یراست...  يدیم هیتو مادر مهربانم که همش روح يمن به فدا يا -

 ؟ ..  يندار یتو مخالفت...

 نه  ینکن يو کثافت کار ادین نجایگل ا یتا وقت -

 با ترانه صحبت کنم برم کارگاهش  خوامیفعال که اولشه اما بعدتر م...نه فکر اونجاشو کردم  -

 ...  یدونیهرجور خودت م...باشه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٥٩ 

ترانه قشنگ  يها یبه بامداد و رنگو زنگ زدن  يسفالگر...  شدیملکه ذهنم م خواندمیکه م یهر مطلب امشب

 ... بودند

 ... 

در پارك  یسرخاب يها یرفته بودم با کتون... شده بودم  داریصبح زود از خواب ب جانیگانه بود اما از فرط ه بچه

 یلیخ گریبعد از مسافرت د... به بامداد زنگ بزنم  خواستمیبار بود م نیانگار اول... بودم  دهیخانه دو کینزد

زنگ ... من سراغش را نگرفته بودم  چوقتیاما ه... بود  دهیحالم را پرس يچند بار...  میاز هم نداشت يخبر

... بهانه داشتم  یخوشحال يامروز اصال برا... داشتم  يامروز اما بهانه ا... مسخره بود ... ؟   گفتمیچه م زدمیم

 مخوشحال باش يفدرا... کنم  دایکار پ ماین يبرا... با ترانه هم کارگاه شوم ... ثبت نام کنم  يسفالگر خواستمیم

 ... 

طبق ... زدمیزنگ م دیبا 11ساعت ... تمام دنبال کرده بودم  یساعت را با سمج يعقربه ها... گرفته بودم  دوش

 یعنی...  یزنیزنگ م 11ساعت  نیبب:  ردمکیم یخودم سخنران يبرا... نانوشته که با خودم گذاشته بودم  يقرار

؟   وسفینه آقا ... بوده ماجرا  هیهم برات السو یلیخ...  ستیسر ظهر هم ن يزود زنگ نزد یلیکه مثال صبح خ

 ...  هیخبر کنهیبخوام هول شم فکر م ادمیحاال ز... 

 دمیکشیخودم شاخ و شانه م ياخودم بر...  خل شوم  توانستمیمن هم م...  نداشت  یشدن که عالئم آنچنان خل

که  کردیهم به ذهنم خطور نم يلحظه ا...  دادمیاز طرف بامداد جواب م...  کردمیخودم صحبت م يبه جا... 

 ... من مشغول است  يهایریخبر از خود درگ یبامداد ب

 ... بود  ختهیتمرکزم را به هم ر... زنگ خورده بود  یگوش

 پارسال دوست امسال آشنا ...به سالم سارا خانوم -

... کجاست...مرده زنده است  نیا دیگیمعرفت اصن نم یب ينایتو و اون آدر...يجواب بد ویگوش شهیتو روت م -

 ...  دهیجواب نم زنمیزنگم م گهیاون که د

 مسخره  ي دهی؟ نامزد ند  ییمعلوم هست کجا چیتو خودت ه...  میشو با هم بر ادهیآقا پ -

 ؟   يریسراغ بگ دینبا يکاریتو که ب... سرم شلوغه ...من متاهلم  زمیعز -

 بدون  یدونستینم... مشغله دارم  یمن خودم کل... ایبابا تاهل کوتاه ب... اوه اوه  -

 ... ییجا يکافه ا هی میبر يعصر دیا هیحاال زنگ زدم بگم پا...  دونمیآره م -

 هماهنگ کن خبرشو بده  يبا ادر...  کارمیمن که ب -
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 ...  دمیخبر م... یاوک... یمشغله داشت شیپ قهید 1تو که تا ...اره  -

 خدافظ... ساکت -

خودم هم باورم ... گونه شده بود  الیخیچقدر ب...  11:20ساعت شده بود ...صحبت با سارا  یرفته بود پ حواسم

 ... ساعت بودم  يعقربه ها زانیآو شیپ قهیانگار نه انگار تا چند دق... شده بود 

تماس ... نداشت جواب دهد  الیبامداد هم که خ... کف دستانم عرق کرده بود ... سه بوق... دو بوق... بوق  کی

  زنمیزنگ م...تو جلسه ام  یفسقل: داده بود  امیرا قطع نکرده پ

 ... بامداد را  نیدوست داشتم ماچش کنم ا. ..نشده بود  لیبه فدرا جان تبد یمدت فسقل نیهنوز بعد از ا یعنی

 يدادم برگه ها حیترج... تمرکز  ياز ذره ا غیدرس بخوانم اما در یکم شودیداشتم تا جلسه اش تمام م دوست

 ... کنم  حیبچه ها را تصح زیکوئ

برعکس وا  شدیبه دانش زبانش اضافه نم يامد باالتر ذره ا یهر ترم که م یعنی... مسعود خنده دار بود  برگه

 ...  کردیپاس م یدر عوض پشتکارش خوب بود ، هر ترم ناپلئون...دیترق یم

 ...  میبزرگ شو دیکش یمثل همه مان که طول م...  شدیبه مرور داشت بزرگ م... بهتر شده بود  یهم کم نگار

 :نگ زده بود ز... کردن برگه ها شده بودم که واقعا بامداد را فراموش کرده بودم حیصح ریدرگ انقدر

الو  گهیافتاده د تیاسم طرف رو گوش ینیبیم یوقت... : حساس بود  هیقض نیا يرو شهیمامان هم(سالم  -

 )یسالم کن دیبا...گفتن نداره 

 هستم  ؟  یچ ونیرو مد یتماس ناگهان نیا...  تو جلسه بودم  دیببخش یسالم فسقل -

انقدر هول (گفتنش سخته  کمیداشتم که  یدرخواست هیراستش ... موقع زنگ زدم  یکه من ب دیشما ببخش -

 )ساده نکرده بودم یاحوالپرس کی یشده بودم حت

 خب راحتش کن و بگو  -

  دینکن یسیرودروا دیپس شما قول بد -

 یفسقل هیچ نمیحاال بگو بب...چشم  -

پدرش  يآشناها شیپ خوادینم یلیکار کنه و بنا به دال خوادیکه م هییآقا هیاز مراجعان استادم  یکیراستش  -

 باشه 

 خب  -
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؟  قول  دیالزم ندار رویشما تو شرکتتون ن نمیبب خواستمیم... ِ فیبرق شر یمهندس سانسیخب بعدش فوق ل -

 !  داینکن یسیرودروا دیداد

 یحاال ک... نه  ای شهیکه م گمیبعد بهت م...  هیچطور طشیکه شرا نمییبب ادیب دیبا... خب سر قولم هستم  -

 شرکت  ؟  ادیب تونهیم

 ...  گمیهفته بهش م نیحاال ا... بعدش بهش بگم  هیگفتم اول از شما بپرسم نظرتون چ -

 هماهنگ کنه  یبا منش ادیشرکتو بهش بده که هروقت خواست ب يباشه پس شماره  -

 واقعا ممنون ...  یمرس یمرس -

 ؟    گذرهی؟  خوش م  یخودت خوب...  ینکردم هنوز فسقل يمن که کار -

دو ساله با ذوق  يمثل بچه ها... (هم ثبت نام کنم  يسفالگر خوامیم... ارشد  يبرا خونمیدارم م...  ستمیبد ن -

 ) کردمیم فیبامداد تعر يبرا

دفعه که سفالگر  نیا نمیبب...  یکنیم یقشنگ بود ،  کار خوب... داشتم  تویگل يدستا دنید يتجربه ... به به  -

 ... نه  ای يدیکوزه به ما م هی يشد

 . خرمیشما م يکوزه برا هی رمیفردا م نیمن هم... بابا  يا -

مگر نه کوزه به ... خوامیساز م یدست ساز ِ فسقل يمن کوزه ... ادهیاز اون کوزه ها ز... یفسقل يتوجه ندار -

 ...  ادیچه کارم م

 بردیمخصوص بامداد دلم را م يها یمهربان دوباره

 که درست کردمو بدم به شما  يکوزه ا نیاول دمیمن قول مردونه م... شه خب با -

 ...  یحرفت قبوله فسقل يتو قول مردونه هم ند -

 بازم ممنون از لطفتون ...  یمرس -

حاضرم همه  فتهیمن ب هیبرق باعث شه اسم تو رو گوش يکردن واسه مهندسا دایاگه کار پ...  کنمیخواهش م -

 ... برقو تو شرکتم استخدام کنم  يمهندسا

 ...  گهید دینکن يچوبکار -

  یمواظب خودت باش فسقل...باشه -

 ...  خدافظ ...ممنون  -
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اس ام اس داده !  انتظار نداشت من بامداد را قطع کنم با او صحبت کنم که   یول... امده بود پشت خط  سارا

 ... صر و مخت دیهم مف یلیخ... باش  يکافه ژ 4بود ساعت 

 

 زدمیبه اطرافم زل م نشستمیم... لذت بخش بود  يخلوت در کافه ژ... قصدا... بودم  دهیو سارا رس ياز ادر زودتر

کرده  متیمورد عالقه ام را ق نیدورب... بودم  یعاشق عکاس... گرفتمیعکس م واریو در ود یو صندل زیاز م... 

 ... داده بودم  تیرضا یشبا گو یاسفعال به عک... خوردیناقابل آب م ونیلیم 6بودم 

 ... سالم گلدار  -

 ... رفته بود  ادمیات  افهی؟  ق يچطور... سالم خانوم تاهل -

 دوست ؟  گنیاخه  ؟ به توام م يمنو فراموش کرد يبایز يچهره  يچطور -

 ... اومد  شیپ گهید دیببخش گهید -

 ... بودم دهیرا هم ند يبعد از مسافرت ادر... شده بود  وستهیهم به جمعمان پ يادر

 یتو چ)... :  نیپهن و پر از نگ يانگشتش را نشان داده بود انگشتر...(؟   یگرفت یاز اقاتون چ يدیسارا ع -

 ؟  یگرفت

 پاره بشه  میبنداز میترسیدستبند گرفته اونم انقدر نازکه م هی...  ستیدرد ن یواال ما اقامون مثه شما مرفه ب -

 دهیاما از من نپرس چکدامیه...  زدیرا م ایحرف دن نیمضحک تر تیدر کمال جد...تک بود  يادر يها یشوخ

... که گرفته بود  يدیع میشد اما برا یدرست بود که بامداد مرد من محسوب نم... چه گرفته ام يدیبودند ع

شالم برده  ریاما دست ز... نگفته بودم  يزیمن هم چ... بودند  دهینپرس... را  ایدن زیو آو ریزنج نیباتریانهم ز

 ... بودمم لمسش کرده بودم 

 ؟   دیخوش دینیبیچه خبر ؟  منو نم نمیبب دیکن فیخب تعر -

تا ...  دمیرو ند يادر گهید دیمن خودم از بعد ع... میهر روز با هم مینیبیحاال تورو نم يبرو بابا توام فکر کرد -

 ...االن

 ؟  يجد -

 دارم مگه  ؟  یشوخ... يبله جد -

 مگه  ؟  دیکنیکار م یچ -

 ... )زودتر به حرف آمده بود  يآدر(
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مشاور  شتریب دیاگه بدون یول...  یلیشدم مشاور تحص ییجورا هی... دخترونه مشغول شدم رستانیدب هیمن تو  -

منم چون خودم ...  ستیدرس اصن براشون مطرح ن...  والنیه!  که   ستنین یرستانیبچه دب نایا... ام  یعاطف

  گهید هیخالصه عالم...  مونمیچهار شاخ م نم گنیم يزیچ هی انیم نایبا جذبه برخورد کنم ا خوامیم یجوونم ه

  ! 

 چند وقته  ؟ ... يریبم... ؟  ینگفت يزیبه من چ يتو مشاور شد!  !  !   يآدر -

  دیچند صد سال قراره عقد بمون... سارا ؟  یکنیم کاریتو چ...  الیخیمنو ب... ازه دو هفته است ت... شد  هویبخدا  -

 ؟ 

 بخت  يخونه  رمیدارم م يجد يجد گهید... کارتهاتونه  نیا! ... من بگم   يشما ساکت شد قهید هیبابا  -

 سااراااااااااااا... : میتوجه به انکه در کافه هست یب...  میزده بود غیج يبا ادر همزمان

  شمیمن دارم تنها م... ؟   يتو هم عروس شد يجد يجد یعنیخنگه ه ه ه  يوا -

  رهیگیتورو م شهیم دایام پ یخنگ هی... غصه نخور عشقم ... : دست دور شانه ام انداخت  يآدر

 ... میکردیو رو م ریسارا را ز يکارتها

 ...  کنمیم یمن اعصاب ندارم واستون قاط... دایایزود ب -

 ! عالقمند شده  یروان ماریب کیبه  دهیهنوز نفهم چارهیاون احسان ب -

 ... فهمهیتختت کمه احسان هم م هیتو  دیهروقت گارن فهم -

 ...  دیمثل ادم صحبت کن دیمتاهل شد یبابا شما دو تا ناسالمت يا -

 ...  ستیابله خاموش يسارا نیجواب ا... فدرا جان  یگیراست م -

 ... از دستشان  دمیخندیم

 برم کالس ثبت کنم  خوامیمن م...  واشی واشی دیبچه ها پا ش -

 ...  ایشد يز گهواره تا گور دانش بجو ي هیفدرا تو هم قض... اه -

 . ..ثبت نام کنم  يسفالگر خوامیم ستیبعدشم دانش ن...  میا ختهیمن انسان فره... ساکت باش  -

 ...  میبر دیپاش... مونده بود فقط  تیکوزه گر نیتو هم -

 ... عقل باشم  نیریموقع ثبت نام ذوق زده بودم که مسوول ثبت نامشان احتمال داده بود ش انقدر

 ... الو ترانه سالم -

 ؟   يخودم چطور هیگل یبه سالم گل -
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 ؟  یترانه کارگاه...خوبم  -

 برم خونه  خواستمیکم کم م یاره ول -

 ...  گمیهم باهات دارم تو راه بهت م يکار هی... رسونمتیم...نییپا ایب...اونجام  گهید قهید 5خب من تا  -

 ... 

 یکورس تاکس 10انقدر خسته بودم که حال نداشتم ... صد در آخرت عوضت بده  ایدر دن کیفدرا خدا  يا -

 ... سوار شم

 ...  زمیعز شمیبنده خودم رانندت م -

 ؟  ينوریا يشده اومد یحاال چ... يشما سرور -

 !   ستیطمع ن یدوما که سالم گرگ ب... دلم برات تنگ شده  دمتیاوال که بعد از مسافرت ند -

 هست ؟  یحاال سالم پر طمعت چ...  ي؟ چه گرگ ناز ییاالن گرگه قصه تو... ااااا  -

حاال ... ياریمامانم هم اتمام حجت کرده گل خونه نم... ثبت نام کردم يسفالگر...  امیدارم از آموزشگاه م -

البته قبل از ... امیب ییروزا هی تونمیکارگاه رو باهات قسمت کنم م ياز اجاره  یبخش هیاگه  نمیبب خواستمیم

 شمینمناراحت  چیباشه من ه یاگه جوابت منف... و خلوت  يالزم دار ییتنها دونمیجواب دادن بهت بگم که م

 ...  هیشخص يجا هیکارگاه هم ... يبه سکوت دار ازین یچون تو نقاش... 

ها ذوق زده  گهیراست م چارهیبامداد ب... نییپا دیاریب فیمنبر تشر يخب استاد اگه نطقتون تموم شد از باال -

خب ...؟ ..  زنمیحرف م يمن رگبار... بامداد گفته بود  ؟ ... ( رینفس بگ هیبابا ...يبندیرگبار م ينطوریهم یشیم

بامداد راجع به من با ترانه حرف زده  یعنی... زنمیموقفه حرف  یب شومیهول م یوقت... بوده  نطوریهم شهیهم

 )چرا  ؟ ... بود  ؟ 

ام  هیاونجا که منم روح ادیبهتر از تو ب یک...  ارتهیکارگاه دربست دراخت ياوال که تو پول هم ند یگل گل نیبب -

 ؟ ... خودم هنر در کنم شاد شه از 

 از پولو بدم  یکه بذارم بخش ی؟  اما به شرط یموافق یعنیپس  -

 ... خب بده  یراحت باش شهیباعث م نیاگه ا -

 عالمه  هی یدمت گرم ترانه مرس -

 چاکر خانوم روانشناس کوزه گر -

 ... 
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 نیواقعا فرفره بهتر دیشا... کردمیم فیمامان تعر يو برا کردمیساالد درست م... دمیچرخیتند در آشپزخانه م تند

ذوق زده  یگفته بود وقت... واقعا مثل فرفره در چرخش بودم...انتخاب کرده بود  میبود که بامداد برا يواژه ا

 ... بامداد انقدر خوب مرا بلد شده بود  ؟  یاز ک... را هم دست گفته بود نیا...  زنمیتند تند حرف م شومیم

 ... 

 ... دیخسته نباش... زیعز یبه به سالم خانوم اسالم -

 ؟   يچطور شده امروز اومد...  یسالمت باش...سالم گل دختر  -

مونده  یلیخ... آموزشگاه کالس دارم اما با استاد هم کار واجب دارم... و برم  نمیسر استادو بب هیاومدم  -

 ؟  رونیب ادیمراجعشون ب

 .. .نه االناست که تموم شه  -

 ... بودم در اتاق  دهیآمدن مراجع استاد جه رونیمحض ب به

  دیخسته نباش...  استاد سالم  -

 ! ؟   نجایا!  ؟  امروز    يتو سر به هوا شد ایکردم  یهفته رو قاط يشدم روزا ریمن پ نمیبب! ... سالم  -

با  شیچند روز پ...فقط من ذوق زده شدم نتونستم صبر کنم ... نه من سر به هوا دیشد رینه شما پ...  استاد -

منم اومدم با ...مصاحبه  هیبره اونجا  ماین دیگفتن با... حرف زدم مایدوستمون که قرار بود صحبت کنم راجع به ن

 ... بذارم ونیشما در م

 )را گرفت يتک شماره ا...را برداشت  یگوش... (يدیممنون که زحمت کش یلیخب خ -

 ؟  هیک ماین يوقت بعد یخانوم اسالم -

به تکاپو  کمیدو سه روز رو دست نگه دار بذار  نیا... است  گهید يدو هفته  ماین يخب فدرا جان وقت بعد -

 بعد ...  فتهیب

 مطرح کن شنهادویپ نیهفته خودت بهش زنگ بزن ا آخر

 ؟  هیار درستخودم زنگ بزنم استاد ؟ ک -

اما تو ... باشه یکمک بزرگ تونهیتو م يحضور آگاهانه ... حساسه يمرحله  کیاالن در  مایفدرا جان ن نیبب -

بهش  یتونیم... کرده داینفر که از سر ترحم براش کار پ هی ای يافسانه ا یناج ای یروانشناس باش دینبا ماین يبرا

 دیخودش با...یکن یاونو معرف دهیاستخدام کنه و تو به نظرت رس روین خوادیشرکت م نیا یو بگ یزنگ بزن

 ... دوست باش  هیتو فقط براش ... شغل تالش کنه نیبه دست آوردن ا يبرا
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 کنم ؟  کاریپس من االن چ...استاد دیشما بگ یهر چ -

بده که به خاطر  حیبراش توض...بهش زنگ بزن  گهیچند روز د... ریبگ یفعال فقط شمارشو از خانوم اسالم -

 ...  گهیم یچ مینیتا بب... یگرفت یموضوع شمارشو از خانوم اسالم نیا

 ... پس با اجازتون من برم ... چشم استاد -

 ... خدانگهدارت دخترم  -

 ...  ... 

 شتریب یبد نباشد کم دیبه مسعود گفته بودم شا یسیانگل...  گذاشتمیم شانیزهایم يرا رو زیکوئ يها برگه

 ... تالش کند 

 گفتیلب نگار نشانده بود م يکه رو ياما لبخند...  بودم اوردهیسر از چشمکش در ن...  به نگار زده بود  یچشمک

 ... خوب است  نشانیاوضاع ب

  ... 

مواظبم ... غذا بکشد  مینداشت که برا يجون بامداد... نداشت  جانیه يآدر یعروس يسارا به اندازه  یعروس

 ياما خب تمام مدت با آدر... کند  یو موقع شام به غذاها سرکش... وسط برقصد  زیر کیکه  يرانه ات... باشد 

موضعشان مشخص  دهیهم که نرس نیژاکل لهمامان و خا...  میدیخندیو م میگفتیاز شرق و غرب م مینشسته بود

 بحث را آغاز کرده بودند  دهینرس... بود 

به سالم : کنارش میرفته بود... رفته بود که حساب کار دستمان آمده بود  يچشم غره ا مانیاز دور برا سارار

 ...  زهیریم يخشن به ما نکن دلمون هر ينگاهها نیاز ا... عروس خانوم 

 ؟   دیکش یدو تا خجالت نم شما

ام  یمیصم يشمام دور از جون دوستا!   یها ناسالمت مهی؟  عروس...   یمن دعوتتون کردم کنفرانس علم مگه

 ...  دیکنیواسه من هر هر م زیدور م دینشست دیرفت دیهست

سارا که فکر کرده بود ...  میرقصیم میریاالن م... نشو  یوحش...  زمیباشه عز: دستش را گرفته بود عیسر يادر

  ...خنده  ریزده بود ز... شاخ در آورده بود  يآدر ینثارش کند از وحش يزیقرار است چه کلمات محبت آم يادر

 یهمراه...  زدمیمثال دست م...بودم  ستادهیا يمن هم گوشه ا... برقصند  یو گارن رفته بودند وسط کم يآدر

 شدیم گریوقت بود که د یلیخب خ یول... مختلط برگزار کنند  یبود عروس دیاحسان بع ياز خانواده ... کردمیم

 ...  دهندیراحت انجام م یلیرا خ دیبع يآدمها کارها دید
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 ؟  دیدار لیم یدنینوش...سالم  -

  دمیدیرا م یروغن يپسر با موها نیبار بود ا نیاول... بودم برگشته

 نه ممنون -

 ؟   دیشما از دوستان سارا خانوم هست -

 بله  -

 ...  نمتونیبیباره م نیچون من اول گمیم -

دارند با  یکه سع ییاز ان دست پسرها... قبول ارتیز گفتمیم دیخب با... ؟  یعنیبود که جوابش را بدهم  منتظر

بعدترها معلوم ... نشان دهند  نیزم يمرد رو نیکت و شلوار و رفتار نسبتا محترمانه خودشان را جنتلمن تر کی

اما در آن ... نبود  نطوریواقعا هم ا دیشا... زنندکرده اند به اصطالح مخت را ب يبا دوستانشان شرط بند شودیم

بامداد خودش هم که ... کردیاگر بامداد بود هرگز جرات نم... سر صحبت را باز کند  یلحظه دوسا نداشتم به راحت

 ...  کردیوجودش دلم را خوش م ينبود گرما

 مزاحمتون نشم ... با اجازه  -

  کنمیخواهش م -

 ... )فلنگ را ببندد دیبود با دهیفهم... هر چه که بود باهوش بود(

 

کردن خودم خنده ام  یگفتن و فدرا معرف ماین ياز آقا( قیدکتر صد يدانشجو... فدرا هستم ماین يسالم آقا -

شروع  ماین يبا آقا... کنم  جادیو اعتماد ا تیمیکنم کم کم صم یسع دیاما خب استاد گفته بود با... گرفته بود 

 )شود  لیدتب مایکم کم به ن دیکرده بودم تا شا

 امرتون ... دییبفرما... ؟   دیخوب هست...سالم  -

 ... کنم  یدر کارش فضول خواهمیدوستانه بود البد فکر کرده بود م ریکامال غ لحنش

از دوستانمون شرکت  یکیراستش ما ... گرفتم  یشمارتونو از خانوم اسالم... مزاحم شدم دیبخشیم... ممنون  -

 يبرا دینکرد دایپ يخواستم بپرسم اگه هنوز خودتون کار... هستن  رویو االن دنبال جذب ن... دارن  یمهندس

 دیمصاحبه بر

  دیبه من بکن یلطف نیهمچ دیداره که شما بخوا یلیو چه دل -
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که از  میا ختهیهم ر يبا استاد رو کردیکنم فکر م یو بهانه تراش میایبا لطافت دخترانه کوتاه ب خواستمیم اگر

 ... االن وقت لطافت به خرج دادن نبود ...  میکن دایکار پ شیترحم برا يرو

... کنه  دایپ رویکه ن کنمیدارم به دوستمون کمک م ییجورا هیمن ...  ستیاوال که لطف ن ماین يآقا دینیبب -

 دیکنیم ریجور تعب هیرو  يشما هر کار نکهیحاال ا... مصاحبه  دیگفتم بر... دیدوما نگفتم شما صد درصد استخدام

 !   ستیمشکل من ن

 ...  دیدرك کن دوارمیام...نداشتم يمنظور...کردم تونیعصب یلیخ نکهیمثل ا... دیببخش -

را  مینقشه ها ماین... آماده کنم  یحساب يدعوا کی يتازه گرم شده بودم خودم را برا... چه زود کوتاه امده بود (

  )بود ختهیبه هم ر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...  یچیاگرم نه که ه...  دیزنگ بزن دیاگه دوست داشت دیکن ادداشتیحاال شماره شون رو ...  مکنیخواهش م -

 دییبفرما -

اگه به نظرتون لطف و ... سخته  يکار يمصاحبه ها دونمیم... دیمنم که دار يشماره ... : شماره را خواندم  -

 ...  امیهمراهتون م دیترحم نبود بهم بگ

 ...  یمرس...باشه  -

 ...  فدرا گونه ام باال آمده بود  يرو آن

 ...  ... 

با تمام قوا ... گذاشته بودم  یآهنگ اب... بودم  دهیها را تا آخر باال کش شهیش... را روشن کرده بودم  نیماش ضبط

 یاوج آهنگ بود که گوش...  سرکش باشم میدخترانه ها انیاوقات دوست داشتم م یگاه... کردمیم شیهمراه

سبز را  يهنوز دکمه ... وصل کرده بودم نیاشرا به ضبط م یکرده بودم گوش یعجب اشتباه... زنگ خورده بود 

 ... بود  دهیچیپ نیترانه در ماش غیج ينزده صدا

 ؟  یفهمیم... بذارم  شگاهینما تونمیفدرا من م...  شهیباورم نم ااااااایخدا... من مجوز گرفتم شهیفدراااااا باورت م -

 ...  يباالخره موفق شد...  ولیا...  گمیم کیترانه ه ه ه ه تبر يوا -
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زنگ ...  دیامشب همتون شام مهمون من... اول از همه به تو زنگ زدم...چقدر خوشحالم  شهیفدرا باورت نم -

 ... و بچه ها زنگ بزنم  امیبه پ رمیمنم م... بزن به مامانت خبر بده 

... خوشحال شده بود ... به مامان زنگ زده بودم ...  رفتیپذیرا نم یتوانمینم چیه یعنی... قطع کرده بود  ترانه

 ...  دمیخریم يا هیترانه هد يفاصله برا نیدر ا دیبا

و رو کرده بودم تا رنگ  ریچند مغازه را ز... جعبه رنگ روغن باشد  کی توانستیمناسبت م نیدر ا هیهد نیبهتر

 ... کرده بود  چیکادوپ ییبایرنگ را به طرز ز يجعبه  میفروشنده برا... مرغوب بخرم 

...  نمشیدلم را صابون زده بودم بب یلیخ... از بامداد نبود  يامده بودند اما خبر امیو گارن و پ يادر دمیرس یوقت

 ... پر زده بود  شیدلم برا

 ... بامداد برسد  میگفته بود صبر کن... میترانه نگذاشته بود غذا سفارش ده... شادتر بود  شهیاز هم ترانه

... شده بود  یخواستن... بود  دهیرس شهیتر و پر ابهت تر از هم يجد یو شلوار مشک یمشک يمردانه  راهنیپ با

 ... بودمش نگاهش کرده بودم  دهیکه ند یمدت نیتمام ا يبه ازا

پر از ... در چشمانم ...  دمیدیاما نگاهش را م... کردیم یبا ترانه شوخ... را اشغال کرده بود  میرو به رو یصندل

 ... اش  یشگیهم يمهر ِ مردانه 

 ... ؟  ؟   يخوریم یچ یفسقل... منو را سمتم گرفته بود ... به تعداد نفراتمان نبود  منوها

 من ساالد سزار  -

 ؟  يخوریم یغذا چ... ساالد که ساالد ِ  -

  هیکاف... نیهم -

خدا رحم کرده بود همه شان در حال سر و کله زدن با منو بودند بحثم با ... (غذا انتخاب کن با من بحث نکن  -

 )دندیشن یبامداد را نم

 ... ساالد بخورم  دمیم حیترج... غذا بخورم  هیاالن  تونمیمن نم دیباور کن -

 ...  خورمیغذا انتخاب کن منم باهات م هیخب  -

بامداد  يبرا دیشا... با فرداد  یحت... با بابا  یحت... قسمت کند  يعادت نداشت غذا را با مردمن  يدخترانه ها(

 ... )برد  ینم ییبحث با بامداد راه به جا دانستمیم...من نبود  ياما برا... بود  يعاد

  خورمیم کیخب من است -

 ... خب  یلیخ -
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 ... کنارم نشسته بود ...اش را عوض کرده  یصندل

 نیفقط خواستم تو ا... ارمیسر در نم ینقاش يایهم که از دن یلیخ... دمیخر یهول هول یلیخ نویرانه من ات -

 ... بدم که به دردت بخوره  يا هیهد هی دهیبهت رس یخبر خوش نیشب که همچ

اصن ترانه اون کادو از ...  میاومد یدست خال ينطوریما ا...  یچرا نگفت...  دیپل يفدرااااا ا: در آمده بود نایادر غیج

 طرف منه 

من شب ِ  يبرا یلیکه شما امشب که خ نیبچه ها هم... یمرس... ؟  يکرد يکار نیگلدار چرا همچ يوا -

 ...  کنهیخوشحالم م دیکنارم بود هیمهم

 ...  یمرس... مارکاست  نیاز بهتر... ِ نزوریو نیفدرا ا يوااااا: ... دور بسته را باز کرده بود  روبان

 ... نره  ادتیما رو  يما  ، که بعدا معروف شد ياز طرف همه ... اصال قابلتو نداره  -

 بودم  دهیساالد در بشقابم کش یکم...  شدمیم کیرا با بامداد شر میغذا دیحاال با... را آورده بودند  مانیغذاها

 ... نکرده بخور  خی کیپس تا است...  خورمیمن گول نم یکن ریبا ساالد خودتو س ياگه فکر کرد یفسقل -

 )هنوز دهان باز نکرده ... سرم را برگرادنده بودم نگاهش کنم (

 ... بخور...چشماتو واسه من گرد نکن  -

چند تکه گوشت در دهانم گذاشته  ایدن يچاقو نیبا ضرب و زور با آن کند تر... گذاشته بود  میرا جلو کیاست

 ... بودم 

 ... انوقت من با بامداد هم غذا شده بودم ... و ترانه هرکدام جدا غذا گرفته بودند  امیپ گارن و ویادر یحت

 ... تونمیواقعا نم گهید...: و چنگالم را کنار گذاشته بودم  چاقو

 ... حاال ساالدتو بخور ایخب ب -

 کیبشقاب است... بود  نظر گرفته ریغذا خوردنم را ز کندیکه دختر بچه اش را تر و خشک م يبامداد مثل پدر -

 !  ... من   يآنهم از غذا... شروع کرده بود به خوردن... خودش برده بود  کیرا نزد

بامداد تنگ  يدلم برا دانستمیخودم م... بودم  دهیشب نه تنها ترانه  ، من هم بعد از مدتها به مراد دلم رس آن

 ... شده 

 ... آمد  یم پشتم

... نداشتم  نیکاش ماش کردمیبود که آرزو م يبار نیبعد از آن تصادف دوم... را برساند  امیبود ترانه و پ قرار

... دوست داشتم بامداد مرا برساند... خودم است  یدوست داستن يمبویهمان ج نیماش نیمهم نبود ا میبرا گرید
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سر و ته و  یب ين آرزوهااز آ... بامداد را نفس بکشم  نیدر ماش دهیچیپ يجانفرانکو فرره  يدوست داشتم بو

 ! سر انجام   یب

حبسم کرده بود ... را باز کرده بود  نیدر ماش... همراهم آمده بود  نیتا ماش... کرده بودم  یبچه ها خداحافظ با

را استشمام  شیبو توانستمیم یبه راحت...  نیدر ماش يرو گرشیدست د...سقف بود  يدستش رو کی... در انیم

 ... ماند  یم کینزد نطوریهم شهیکاش هم... کنم 

 خونه بهم خبر بده  يدیرس... کن  یاروم هم رانندگ... درارو قفل کن ... مواظب باش  یفسقل -

 ... حتما ...  یمرس -

 ... بودم  دهیکش نییرا پا شهیش... در را بسته بود ...  بودم نشسته

بشه واسه  يبهانه ا ریبه د ریو د یناگهان يمناسبتا نیمگه هم...  یفسقل دمتیدر ضمن خوشحال شدم د -

 دنتید

... را بشنوم  شیرا بهانه کرده ام که صدا مایخودم ن دانستینم...  خواستیمن بهانه م دنید يمگر بامداد برا(

کاش او هم بهانه ...  شیصدا دنیبه شن یحت... قانع بودم ... هم نبودم  دنشید يبه دنبال بهانه برا یمن حت

 ... ) دیتراش یم

 ... خدافظ ... نطوریمنم هم -

بار خوشحال  نیا... زدمیهم به بابا م يسر دیبا... از بامداد و امشبش گفته بودم  وسفیآقا  يبرا... بودم  دهیرس

درس ... بروم  میها یبا خوشحال خواستمیبار م نیا...  رفتمیم دنشیبه د رختمیرا در کوله م میغم ها شهیهم... 

بود که بابا  زهایچ یلیخ... دلم  يبامداد خواستن ها...  ردنمثبت نام ک يسفالگر...  مایکردنم به نکمک ... خواندم

 ... خبر بود  یاز انها ب

اصال  نکهیکمه دو ا یلیکه امکانش خ يدیهنوز نرس نکهیا کی:خبر ندادنت دو حالت داره ... : داده بود  امیپ

 ...  يبرات مهم نبوده که خبر بد

 ... احساس کنم  امشیلحن دلخور بامداد را در پ توانستمیمدت م نیاز ا بعد

 ...  ستمیکه بدقول ن دیدونیم... حواسم پرت شد دمیواقعا رس دیببخش... سالم  -

 ریشبت بخ...  یدونستیم زارویچ یکاش تو هم بعض... یفسقل دونمیم -

خب او هم ... بدانم  دیرا با ییزهایسم چه چنگذاشته بپر... کنم  ینگذاشته بود فضول رشیشب بخ نیبا ا بامداد

ام از  دهیرس یاز وقت دانستینم...خوشحالم کرده  دنشیامشب چقدر د دانستینم... دانستیرا نم زهایچ یلیخ
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از همه به خودش پرت  شتریحواسم ب دانستینم... کرده ام  فیتعر وسفیآقا  يبرا نشیو رفتار دلنش یمشک پیت

 !   میشدیم يمساو... گله نداشت  يهم جا یلیپس خ... را خبر دهم  دنمیشده که فراموش کرده ام رس

 

گفتم که از ...  زنمیبهت سر م امیم یمن ه نیبب یول يریگیسراغ از من نم هی یمعرفت یبابا خان تو که ب -

االن شما در ... اوضاع بهتر شده  یلیخ شتیپ میومداز اون دفعه که با فرداد ا...  يندار یدست من خالص

  يدار يچه دختر نیبب... کردم  امهم ثبت ن يتازه رفتم اسممو سفالگر...  دیجوجه روانشناس هست کیمحضر 

با استاد  ياالن هم دارم به طور جد... تو مطب استادمون  رمیم ییروزا هی... برو اونجا به دوستات پزشو بده !  ... 

 یکل ياالن اگه بود دونمیم... سرمون شلوغه  یلیبابا ما روانشناسا خ یدونیآخه م...  کنمیپرونده کار م هیرو 

تازه ... انقدر خوب بود بابا ...  دمیبامداد رو د شبید! ... رو بگو   یتازه خبر اصل...  يدیکشیم وو لپم يدیخندیم

 ینیبیم... تو شرکت بامداد  رفتمیمن خودم برق خونده بودم م یاصن کاشک... رو هم ببرم شرکتش  ماین خوامیم

 لیتحو يکرد تیخالصه که بابا جان بچه ترب...  چه پررو شدم  ینیبیم... اوه اوه ...   ! که  میشانس ندار... ؟  

... هنرارو جمع کنه  نیا ادیب ستین یکیکه  فیفقط ح... فقط ...  زهیریهنر م هیکه از هر انگشتش  يجامعه داد

هنر  خیساعت حرف زدن از تار 3درس دادن و  يتئور يدعا کن به جا... جلسه است  نیاول يامروز عصر

 يِ هر کس از اون لحظه ا یهنر تو زندگ خیتار گمیمن م... ؟   گمیبد م اباجونخب آخه ب... بهمون گل بدن

داره که قبل  یتیبرات چه اهم یرو حس نکرده باشهن يمعنا یتو وقت... که خودش هنرو درك کنه  شهیشروع م

گل دادن  همونحاال جدا اگه ب... خب بابا جان کنفرانس تموم شد ... به هنر پرداخته و روش کار کرده  یاز تو ک

نفر به  نیدوم... نه بذار به مامانم نشون بدم  ای... دمیقبل از همه به تو نشون م ارمیاثرمو م نیمن اول میکار کن

 ... نشون بدم  ینفر به ک نیام 3فکر کنم  دیبعدش با... خب ؟ ... تو 

 لمیصفحه موبا شدمیکنده م ایرفتم انجا از دن یطبق معمول که م... بابا برگشته بودم سرخوش  شیبار از پ نیا

بالفاصله دست ... را از چشمم انداخته بود  هیبق مایاما نام ن... شده بود  نیتماس از دست رفته مز يادیبه تعداد ز

 ... نامش گذاشته بودم  يرو

 الو  -

با من  ؟  دیداشت يکار... دیمن اومده بودم سر خاك پدرم متوجه نشدم تماس گرفت... فدرام ...  ماین يسالم آقا -

ا خب قرار بود با هم دوست ام...  را کم کنم نمگفتم کجا بودم  مایخود و ن نیب يفاصله ها خواستمیاگر نم دیشا(

 ... ) شدیشروع م ییجا کیاز  دیبا.. میباش
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 يامروز وقت گرفتم برا يبگم برا خواستمیراستش م... خدا رحمتشون کنه ... پدرتون فوت شدن  دونستمینم -

 ... بهتون خبر بدم  دیمصاحبه گفته بود

 ؟   یساعت خب چه...  یچه عال... ااا... امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب -

  2ساعت  -

 1:30مادر ساعت  دونیپس قرار ما م...یاوک -

 باشه ممنون  -

 خدافظ  کنمیخواهش م -

 ... 

 ماین نیا... مطب استاد نداشت  ي دهیژول يمایبه ن یشباهت چیه یرسم يلباسها نیآراسته در ا يماین نیا

برق داشت ... نبود  یخال گریمهم تر از همه نگاهش بود که د... توجه دختران را جلب کند ابانیدر خ توانستیم

... دنبال کار بگردد... کند  یزندگ مجنسانشه ي هیتواند مثل بق یبعد از مدت م نکهیخوشحال بود از ا دیشا... 

 یاحساسات نهایهم تمام ا دیشا... استرس داشته باشد که استخدامش کنند... مصاحبه  يبپوشد برا یلباس رسم

 ...  میتا به هم برس میزدیرا دور م دانیفاصله که م نیداشته باشد در ا مایبود که من در ذهنم دوست داشتم ن

 ... سالم : را دراز کرده بودم  دستم

 ... دیاومد دیلطف کرد...؟   دیخوب...سالم  -

 ینیریبود ش زیآم تیباشه اگه مصاحبتون موفق ادتونیدر ضمن ...  گهید میپاره نکن کهیتعارف ت گهیقرار شد د -

 ... من فراموش نشه 

 ... بود  نیدلنش... بودم  دهیتا به حال لبخندش را ند... زده بود  یدوست داشتن يلبخند

 هی خوامیفقط م...  ستین تیاالن برام مهم موفق... دمیم ینیریمن اگه مصاحبه ام هم قبول نشه به شما ش -

 ... آدما هیداشته باشم مثل بق يعاد یزندگ

 ...  شهیم یچ مینیبب میپس بر -

ازاتاقش در  شیصدا دنیشن ایبامداد  دنیبه د دیام نداستمیم... بود  يخوش رو و جد يبامداد دختر یمنش

...  مانمیگفته بودم همانجا منتظرش م مایبه ن...  ستین شیباطل ب یالیخ چیدر پ چیپ يآن راهرو يانتها

 ... به اتاق بامداد  فتمیهم بچه نبود که دنبالش راه ب ماین..نبود  يبچه باز يمصاحبه کار
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را خوب اجرا  فمیواقعا وظا دیدوستش باشم با خواستمیاگر م... سستش را احساس کرد  يقدمها شدیم کامال

 ...  کردمیم

... يمصاحبه کار میاومد يثل دو تا آدمه عادکه ما م نهیمهم ا... شهیم یکه چ ستیاصال مهم ن...  مایمستر ن -

 ...  میهم جواب رد بشنو يو ممکنه مثل آدم عاد

 فدرا  یمرس: بهتر بود  یچیاما خب از ه...آرام نشده بود  یلیخ... زده بود  لبخند

اتفاق  چیامروز اگر ه...او مرا فدرا ...خطاب کرده بودم  مایمن او را مستر ن...  میقدم جلو رفته بود مین کی

 ... بود  یکاف نیافتاد هم یهم نم يگرید

 یکی نیا تیامانوئل اشم يکتابها نیب گفتیم نینار... بودم  دهیبودم را تازه خر ياثر هنر کیکه  یزمان کتاب

در مقابل آنهمه ابهت و ... اضطراب نداشتم  مایخودم کم از ن... در اآورده بودم  فمیکتابم را از ک... شاهکار است 

 ... آوردند  یبامداد همه کم م تیجد

 میبرا تییسکویو ب يبامداد که چا یمنش يبا صدا... بود  يادیحجم ز... چقدر از کتاب را خوانده بودم  دانمینم

 :گذاشته بود سر باال کرده بودم  زیم يرو

 ؟  دیدیچرا زحمت کش... از لطفتون  یمرس -

شرکت  يکه حجم کار ییروزا هیخودمم ...  چسبهیم ییچا هیگفتم  دیتو کتاب غرق شد دمید... نوش جان  -

 روزانه ام  حیتفر مچهیخوردنا شده ن ییکتاب خوندن و چا نیا گهید...  خونمیکمه کتاب م

 فمیگذاشتم تو ک خونمیارشد م يمنتها چون برا...من گرفتم  تهیامانوئل اشم يکتاب تازه  نیا... چقدر خوب  -

 ؟   کشهیانقدر طول م شهیجلسه هاشون هم... بخونم  يکاریکه تو اوقات ب

 ...  دیکشیساعت طول نم میاز ن شتریاما قبال ب...  میمصاحبه نداشت رویجذب ن يوقته که برا یلیواال راستش خ -

 شتریب... داشتم  يکالس سفالگر... در اتاق بامداد بود  مایبود که ن میساعت و ن 2... ساعتم را نگاه کرده بودم (

 )منتظر بمانم  توانستمینم نیاز ا

فکر ... کالسمه  يجلسه  نیامروز اول یول ستمیراه ن مهین قیرف مایمستر ن: نوشتم  شیبرا... را در آوردم  یگوش

 دیبازم ببخش.دیرو بهم اطالع بد جهیلطفا حتما نت...رمیم... مصاحبه انقدر طول بکشه  کردمینم

دوستم  يبرا تونمینم گهیمن د...از محبتتون  یمرس: زخانه گذاشتم فنجانم را خودم در آشپ... جا بلند شدم  از

 ...  دمتونیخوشحال شدم د... برم  دیکار دار با..صبر کنم 

 و پشت سرش بامداد آمده بود  مهیسراس مایکه ن فشردمیدستش را م داشتم
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 بخدا شرمنده ام ... شد  یچ دمیاصال نفهم دمیمن رفتم تو بامدادو د...  دیببخش یلیفدرا جان خ -

 ؟ ...  زدیشرکت را بامداد صدا م سیدو ساعت رئ نیدر ا ماین...  کردمیو گنگ نگاهشان م جیگ

 تکان داده بود  يدر جواب سالمم سر... چرا  دانمینم... نگاهش دوستانه نبود ... بامداد هم سالم کردم  به

 ... گفتم برم  شدیم رمیت دداش گهیفقط من کالس دارم د...  ستین ينه مساله ا -

 کنم  فیبرات تعر دیبا...  هیطوالن یلیداستانش خ... آقا بامداد آشنا در اومد  نیآخه ا -

 ... منم برم کالس ...  دیبه صحبتاتون برس دییخب شما بفرما...  یچقدر خوب و عال..ااا -

 ... را از رو بسته  رشیمعلوم بود شمش...زدینم یحرف چیه بامداد

 ...  نمیبیم ادیبه بعد بامدادو تو شرکت ز نیاز ا گهید... باهات  امیه نه فدرا صبر کن منم من -

 نیشما ا میذاریجا قرار م هیبعدا ... برم کالس دیبا عیاالنم سر... دارم  نیمن که ماش... کنمیتعارف نم... نه -

 ...  دیکن فیمن تعر يبرا تونوییآشنا ي هیقض

 ...  زنمیبهت زنگ م...  دیبازم ببخش...باشه -

 یپس فعال خداحافظ همگ... کنمیخواهش م -

من  يآنوقت بامداد برا... آشنا از آب در آمده بودند  مایبامداد و ن... معطل مانده بودم یساعت کار منش 3 من

 ؟   ازیته پ ایبودم  ازیسر پ... گرفته بود  ؟  افهیق

رو به  يها پیگفته همانطور که ش... گل دستمان داده بود ... م شانس آورده بود ياز استاد سفالگر خوشبختانه

 ... کندیصحبت م مانیبرا میکنیرا درست م مانیرو

 ينه بامداد...  خواهدیهر طور که دلم م... من بود  ، احساساتم و دستانم که گلها را شکل دهد  يقلمرو  نجایا

 ...  يگریبشر د یبن چیو نه ه ییمایبه آن راه داشت  ،  نه ن

 ...  ستیشروع بد ن ياما استاد گفته بود برا...که درست کرده بودم به نظر خودم خنده دار بود  يزیچ

 ... بود اول از همه به مامان نشان دهم بعد هم بابا  قرار

مامان به  خواستمیم... بلور است  هیشیکه انگار ش کردمیدر پله ها حمل م يدست سازم را جور یسفال یش

 ... کند  تیام را رو يز کردن در اثر هنرمحض با

  شمانیشام آمده بودند پ ایفرداد و دن... شدن فرداد همانا  دایباز شدن همانا و هو در

 ؟   هیچ نیا -

 ! اثر هنرمند بزرگ معاصر فدرا  ...  هیهنر اریاثر بس کی نیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

 ؟  دیشد تا حاال اونوقت شما هنرمند یاز ک! ... در خدمتتون حاال   میبود -

 ...  شمیسفالگر محسوب م شیساعت پ 2 نیبنده از هم -

 ...  يدرست کرد یچ ستیخوبه حاال معلوم ن... راهو  نهمهیا رهیم یک...اوه اوه  -

اثرم را برداشته بود به مامان نشان داده بود و داشت از بامزه بودنش صحبت  ایکه دن کردمیخانه دنبال فرداد م در

 ...  کردیم

 ...  دیارز یدر خانه مان م ایاما خب به حضور فرداد و دن... نفر  نینفر بود نه بابا دوم نینه مامان اول حاال

تمام ...  کردمیم يمن هم با فرداد تخته باز...  دیپرس یبچه دار شدن م يدر مورد برنامه شان برا ایاز دن مامان

 ... تخته  انیه بودم متاسها را پرتاب کرد... بود  شانیحرفها شیهوش و حواسم پ

از االن گفته باشما بگو منو  ایفقط دن...  گردونمشیم برمیخودم م... بره  یلینگیعمه اش قربونه اون ف یاله -

 ...  فتمیعمه بدجنسا م ي ادی...ادیمن از عمه خوشم نم... فدرا صدا کنه 

 ...  ادگارهینه به داره نه به باره عمو ... بکن  تویباز نینشو بش ریباشه حاال جوگ: قهقهه زده بود  فرداد

تا من از امروز و مصاحبه  مینیفردا همو بب میجا قرار بذار هی يفدرا اگه وقت دار سیم: اس ام اس داده بود  ماین

 ... برات بگم  يبه اصطالح کار ي

فدرا صدا  سی شوخ شده بود مرا مامد حاال مثال یبه زور حرف از دهانش در م روزیتا د...  هم بال شده بود  ماین

 ... حال همه را خوب کند ... هم از معجزات بامداد بود  نیا دیشا... ؟   کردیم

قرار  مایبا ن دمیپرسیاز استاد م زدمیزنگ م دیبا... بودم  اوردهیامروزش در ن يدوستانه  ریهم سر از رفتار غ هنوز

را  مایاز ن یشرفتیپ نیاستاد گفته بود اصال انتظار همچ... (رفت  شیتخته گاز پ نطوریهم شدینم... نه  ایبگذارم 

 )اما هشدار داده بود مواظب هر حرف و رفتارم باشم ... نداشته 

 کاج خوبه  دونیم 7فردا ساعت ... بله  -

  نمتیبیپس م -

 

 

 ... اما قول داده بودم ... خسته بودم ... قرار داشتم  مایاز کالس با ن بعد

 ... همان دور و بر  ياز کافه ها یکی میبود رفته
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اون روز  نکهیاز ا خوامیو معذرت م دیکرد دایکارو برام پ نیا نکهیاز ا کنمیخب اوال که من بازم تشکر م -

 ... معطلتون کردم 

 ...  گهید دینگ... بابا يا -

تو  میخواستیسوم که بودم م سال...  شهیباورت نم... باشه  کیانقدر کوچ ایدن شهیاما باورم نم... خب  یلیخ -

وسط کار ...  میبود کیزیتو البراتوار ف يشبانه روز...  مینفره بود 3گروه  هی...  میشرکت کن کیربات يمسابقه 

بامداد اونموقع ... کرد  یکه استاد بامدادو معرف میبش الیخیب میخواستیواقعا م گهید...  به مشکل  میخورده بود

 میتو دانشگاه ما رو پروژه کار کن ادیکه ب میریکارت بگ میتونست یبدبخت یبا کل...  خوندیدانشگاه تهران ارشد م

 ... بامداد شد سرپرست گروه ... 

بعد از ...  مقام  نیواسمون مهم بود ا یلیخ ییزمان دانشجو...   میدوم شد...  بود  هیاونموقع تو روس مسابقات

 یاون روز وقت... بامداد واسه دکتراش رفته خارج از کشور  دمیور شنفقط دوراد...  میدیکمتر همو د گهیپروژه د

 خودیکه اصال از خود ب نهیا... گروهمون باشه  رستشد بامداد همون سرپ یعامل باورم نم ریرفتم تو اتاق مد

 ... به حرف زدن  میشدم و نشست

 ... باشه  کیانقدر کوچ ایدن شهیواقعا منم باورم نم... چقدر جالب  -

 ... نشونست که خدا هنوزم دوسم داره  هی نایا دیشا کنمیاز اون روز فکر م -

 نیحتما خدا دوستون داره که تو بعد از چند سال تو همچ یجهان به بزرگ نیتو ا... خب معلومه که هست  -

 !   دینیبیم تونوییدوست دوران دانشجو یتیموقع

 ... ؟   یشناسیشما بامدادو از کجا م یراست -

چند وقت بعد ...  میهم سفر شد سییسو يمایتو هواپ...   ستیشما ن ياز برا بتریمنم کم عج ییاستان آشناد -

 ...  دمید شونویبعد ا...  هیریبازارچه خ يما گذاشتن برا اریمادرشون خونه شون در اخت

 بود  ؟  یچ يبرا هیریخ يبازارچه ...  ادیم شیجمله ات هزارتا سوال واسه من پ هیاز هر ... چه جالب  -

مختلف براشون  يو کالسها خوننیاونجا درس م انیم...  ابانیکودکان کار و خ يبرا میانجمن دار هیما  -

 ... گذاشتن  ارمونیدر اخت اطشونویاون بازارچه هم به نفع بچه ها بود که شکوه جون ح... میذاریم

 چند سالته  ؟  ستین یاگه فضول یسترا... پس یهست ییایتو خودت واسه خودت دن... عجب... عجب  -

 سالمه  24... باشه  یکه سنم فضول دمینه بابا هنوز به اون مرحله نرس...  ایچه برسه به دن ستمیام ن ارهیمن س -

  زهیبرانگ نیتحس تیفعال نهمهیسال سن و ا 24 -
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 دیاز دوستامه اگه دوست دار یکی هینقاش شگاهینما هیجمعه افتتاح یراست...  ستین میخبر نیهمچ... نه بابا  -

 ... دیایب دیتونیم

 رمیگیدارم خونه م... امیب ادیبدم نم...  کنهیباز م امیبه دن دیعالمه در جد هیباهات داره  ییآشنا کنمیاحساس م -

 ... دیجد ياومد واسه خونه  رمیگ ییتابلو دیشا... کنم  یمدت جدا از بابا زندگ هی خوامیم...

  شهیم ریمن تا برسم خونه د... میفقط اشکال نداره بر...  میکنیماهنگ مباشه پس با هم ه -

 يکه اومد یمرس...حتما  -

 ... 

 ...  برمیرا هم با خودم م مایترانه خبر داده بودم ن به

 خوبه  ؟  6جمعه ساعت  مایمستر ن -

 ؟  میدنبالت که با هم بر امیفقط من ادرس ندارم ب... ؟  بله خوبه  شگاهینما يبرا -

 ؟  ستیسختتون ن -

 نه فقط آدرس خونه رو بده -

  ... 

 يبه اندازه  ماین يمدل باال نیاما بودن در ماش...  نیباز هم دلنش... باز هم آراسته ...  آمده بود دنبالم  ماین

 ... نشستن در لندکروز بامداد لذت بخش نبود 

 :توقف کرده بود  ابانیکنار خ خودش

  میبر یزشته دست خال شگاههیباالخره نما...  میریدوستت بگ يبرا ینتخاب کنگل ا هی يایم گمیم  -

 ... ها هم بلد بود  يکار زهیر نیاز ا دیخسته و نا ام يماین نیا پس

 ... با ترانه نداشت گران بود یکه نسبت ماین يبرا یعنی... گران شده بود ...  میانتخاب کرده بود یقشنگ یگل سبد

 ...  گفتیاز تابلوها م يچند نفر يداشت برا ترانه

بامداد را  يدوستانه  رینگاه غ توانستمیدور م ياز آن فاصله ... بودند ستادهیا نهیهمم دست به س امیو پ بامداد

 ...  شدیچرا تمام نم... نگاه امتداد همان نگاه آن روز بود  نیا...  احساس کنم 

 ... کرده بودم  یو ترانه معرف امیرا به پ ماین...  میو ترانه دست داده بود امیبامداد و پ با

ترانه رو ...  یاز تابلوها براش بگ کمی ستیبد ن یتونیاگه م... رهیخونه اش تابلو بگ يبرا خواستیم مایترانه ن -

 : کرده بود  مایبه ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٧٩ 

 طرف  نیاز ا دییبفرما...  دیدیزحمت کش باتونیاز گل ز یدر ضمن مرس... حتما چرا که نه  -

... اما بودن در کنار آن بامداد بدقلق هم آسان نبود ...  فتمیراه ب مایدنبال ن هیدوست نداشتم مثل دا... بودند  رفته

 ؟   دهیدوست جد: بود  دهیپرس امیپ

  میبا هم دوست هست یلیاز مراجعان استادمه که بنا به دال یکی،   ییجورا هی -

 ... داره ها  یتیبا شخص يااستادتون چه مراجع نیا... هم خوب  یلیخ -

مسخره وضع را  يها یهم با آن شوخ امیبامداد کم بود پ ينگاه خصمانه ...  میبگو امیبه پ يزیداشتم چ دوست

 ...  کردیبدتر م

 ؟   دیکنیصداشون م کیو به اسم کوچ دیذاریهمه مراجعا انقدر وقت م يبرا... جالبه  -

چرا بامداد بداخالق شده ... سخت تر از سخت  یلیخ...سخت بود  یلیلحن پر طعنه از بامداد خ نیباور کردن ا(

... که گفته بود ناراحتم کرده بود  يلحن گفتار و جمله ا... اش بود  یمیکه دوست قد مایآنهم در مورد ن... بود ؟ 

( 

 ! ...  با اجازه  نمیتابلوها رو بب رمیمن م... اگه الزم باشه بله  -

 یبودم ب اوردهیرا همراهم ن مایترانه وسط نبود و ن ياگر پا...  ستمیهم آنجا با شتریب ينداشتم لحظه ا دوست

 ...  کردمیرا ترك م شگاهیشک نما

 ... باشد  تواندیرفتار بامداد چه م نیا لیدل کردمیرا به تابلوها گرم کرده بودم و در دل فکر م سرم

 ... با ما آشناشون کن  يهنر دوست دار يدوستا  نیاز ا گمیفدرا جون م... : ه بودند آمد شمیخندان پ مایو ن ترانه

 ... کاراتون واقعا قشنگن ... بابا  يا:  زدیلبخند م ماین

با ترانه تنها ...  امیراه افتاده بود سمت بامداد و پ ماین... بود  دهیباال خر یمتیترانه را به ق يتا از تابلوها 3 ماین

 ... شده بودم 

 ؟   یهست یترانه اوضاع چطوره  ؟ راض -

 ننیبیکارامو م انیکه چهار نفر م نیمجوز گرفتم گفتم هم یبودم که وقت دیانقدر نا ام يواال فدرا راستشو بخوا -

 فروش رفته  یاول روز نیتابلوها هم شتریخدارو شکر نصف ب یول...  ستیهم مهم ن دنیحاال نخر... هیخودش کاف

 کنن  ؟  دایکجا پ یقشنگ نیبه ا يتابلو ها... هم دلشون بخواد  یلیخ... خب خداروشکر -

 !  بگو   نویواال هم گهیاره د -

 ... از شنبه کارش را در شرکت شروع کند  مایقرار بود ن... گرم صحبت بودند ...  میهم کنارشان رفته بود با
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 ... من برم  ياجازه بد گهیترانه جان د -

  يبابا تو که تازه اومد يا -

  شهیم رید گهیهم برم د ییجا خوامیم...  رهیآخه مامان تو خونه تنهاست جمعه هم دلگ -

 ...  ارمیبرم ب يمن دار شیپ یامانت هی... لحظه صبر کن  هیباشه پس  -

 پر از گل الله  یدشت... برگشته بود  ییبا تابلو ترانه

 ؟   هیچ نیترانه ا -

 گذاشته بودمش کنار ... مخصوص توئه  نیگلدار ا -

  رفتیتابلو فروش م نیاول شگاهینما يگذاشته بود نویمطمئنم اگه ا...  شهیترانه باورم نم يوا -

 واسه گلدار خودم  دمیکش یسفارش نویا... اصن حرفشو نزن  -

 باشه بعدا ببرمش  ؟  شهیم اوردمین نیفقط ترانه امروز ماش...ازت ممنونم  تینها یمن ب -

 ...  رسونمتیخب من م:  ماین

 ...  شمیمزاحم شما نم گهید... دارم  دیبرم شهر کتاب خر خوامینه آخه م -

 ...  گهید برمتیم... هیحرفا چ نیبابا ا يا -

راحت  ينطوریا...  شهیشهر کتاب زمان از دستم خارج م رمیچون من م...  شمیمعذب م ينطوریا دینه باور کن -

 ترم 

 ...  یمعذب ش خوامینم...  کنمیکه اصرار نم يخب اگه راحت تر -

دوست نداشتم فکر کند چون با او آمده ام حتما هم ... کرد  ینم خودیاصرار ب... خوشم آمده بود  مایرفتار ن نیا از

 ... با او برگردم  دیبا

 ...  برمتیمن م میبر -

بامداد  نیرفتن را به بودن با ا مایهمان با ن... کرده بودم که حاال او بخواهد من را برساند  ؟  یرا راض ماین

 ...  دادمیم حیترج دیجد يبداخالق ناشناخته 

 ...  خورمیهم هوا م کمی... هفته امه  لیامروز تنها روز تعط...  رمیخودم م... کنمیتعارف نم...  ینه مرس -

 ...  يجا هوا هم بخور هی برمتیبعدش م... شکوه جون گفته براش کتاب بخرم  ...منم تعارف ندارم  -

بحث کنم  مایدر جمع آن هم در حضور ن نیاز ا شتریدوست نداشتم ب... فاز داده بود  رییبامداد امروز تغ نیا رینخ

 ... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٨١ 

 ... باز هم تشکر کرده بودم ... را از ترانه گرفته بودم  تابلو

 ؟   يبر يخوایکتاب م شهر يکدوم شعبه  -

  نایابن س -

 وضع چرا خواسته بود من را برساند  نیبا ا دانمینم... داد  صیرا تشخ مانیهر دو يعاد ریلحن غ شدیم یراحت به

... بعد آمده بودم طبقه دوم ... برداشته بودم  یجا شمع کیسوم  ياول رفته بودم طبقه ...  میرفته بود داخل

 ...  کردیو رو م ریکتابها را ز يبامداد هم داشت قفسه ...  زدمیکتابها را ورق م

 یزن یگفته بود در مورد زندگ... اسم کتابش غلط انداز بود ... را بخرم  يشوهر یب امیگفته بود کتاب ا نینار

کتاب به هم غرض  میداشت نیکه با نار یتیمیبا تمام صم... شده  ریشکل ممکن تصو نیتنهاست که به بهتر

اما ... کندیم يچه فکر ندیکتاب را بب بامداداگر  دانستمینم...  دیخریخودش کتاب را م دیهر کس با... میادد ینم

 ... دهم  تیاز آن ناراحت بودم که بخواهم به نظرش اهم شتریامروز ب

شکوه جون بخرم  يهم از طرف خودم برا یدوست داشتم کتاب... مامان  يبودم برا دهینوچ را خر نیسرزم کتاب

 ... بودم  دهیخر شیرا برا یفاالچ انایاور فیاما جنس ضع...نه  ایکتاب را دارد  نیا دانستمینم... 

 تیالیها کیو ماژ یرنگ سیخودکار و روانو یبسته برگه کالسور برداشته بود م با کل هی... بودم طبقه اول  رفته

 يدختربچه ا يبرا دیرسیبه نظر م خواندیارشد م يه برابخورد ک یبه درد کس نکهیاز ا شتریب میدهایخر... 

از  یکیداشت با ... دلم را برده بود ... بودم  دهیدبور را  يخودکارها دختربچه ا يکنار قفسه ... باشد  یرستانیدب

 ...  رفتیور م یانگشت يعروسکها

 ؟  ییمامان کجا... ایدر... ایدر... :  گشتیقفسه ها دنبالش م نیب مادرش

چقدر دلم را  یفسقل يایدر نیا میبه مادرش نگو توانستمینم... نامفهموم مادرش را کشانده بود انجا  يصداها با

 برده 

 بخرم  ؟  هیعروسکو براش هد نیمن ا دیدیاجازه م...  هیدوست داشتن یلیخ -

 براش رمیگینه من م...ممنون از لطفتون  -

 ...  رمیبگ يادگاریبراش  نویا خوادیواقعا دلم م...  کنمیخواهش م -

 ؟   يدیبوس م هی ایدر... بودم خودم را هم قدش کرده بودم  نشسته

 ستادهیمهم نبود بامداد کنار صندوق ا میاصال برا... بود  یبچه خوردن نیرسما ا یعنی... لپش را جلو آورده بود  -

 ...  کندیبا لبخند نگاهمان م
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  ارمیرو ب ایحساب کنم عروسک در دامویپس من برم خر -

  یمرس -

 ... بودم  دهیکانتر چ يرا رو میدهایخر...بودم کنارش  رفته

 ...  کنمیبذار من حساب م -

 حساب کنم  خوامینه ممنون خودم م -

 فدرا بحث نکن برو کنار  -

 نیاول... نبود  زیشده بود جا زانیو بحث کردن با بامداد آن هم در حضور دخترك پشت سرمان که گوشش آو جر

 ...  شیآن هم از زور گفتنها شیها یآن از بداخالق... بامداد بکوبم  يدر چانه  یمشت خواستیبار بود دلم م

 ... را داده بودم ایدر عروسک

 

 ... پشت گذاشته بود  یصندل يرا رو دهایخر لونینا...  مینشسته بود نیماش در

ها را در جست  لونیتمام نا... به عقب برگشته بودم ...   خوردمیام وول م یصندل يکه رو کردیم یرانندگ داشت

  کردمیو رو م ریفاکتور ز يو جو

 ؟  یکنیم يدار کاریبپرسم چ تونمیم -

 چقدر شده  دامیپول خر نمیبب خوامیم...  گردمیدارم دنبال فاکتور م -

 ... شده بودم  یمن هم عصبان... مهم نبود ... شده بود  یعصبان

 ؟  یچ یعنی ایمسخره باز نیا؟   یچ یعنی -

 ... پولشو حساب کنم  خوامیکردم م دیمن خر... ؟ ...  يکدوم مسخره باز دیببخش -

  فهممیرفتاراتو نم نیا لیفدرا دل -

 ...  میمعلومه تفاهم دار فهممیشما رو نم يرفتارا لیچه جالب منم دل... ااا -

 ... بچه نشو  -

نگاه خصمانه که از اون روز تو  نیا لیدل فهممیمنتها نم... بزرگونه فکر کنم  یکم کنمیم یاتفاقا دارم سع -

مشکل  امی؟ اصن شما که با من و بچه باز  هیچ امیپ يجلو نتونیو لحن پر از طعنه و توه دیگرفت شیشرکت پ

 ...  رمی؟ من که گفتم خودم م دیبا من اومد یچ يبرا دیدار
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 يخبر هم به من ند هی يایبعد تا اونجا ب... شرکت  يایب مایدنبال ن یند شبل شهیباعث م یاخه واسم جالبه چ -

 شگاهینما يآورد یبرش داشت...  مایجوشن شده ن ياز اون جالب تر دو روز نشده آقا...  نشستم  یکه تو اتاق بغل

 واقعا خوبه ... خوبه ...  يبخر یبراش نقاش

دوستتونه و انقدر در  مایواسه روابطم به شما جواب پس بدم  ؟ بعدم خوبه ن دیمن با...  شمیمتوجه نم دیببخش -

 ...  دیموردش خشمناک

 ...  میزدیداد م میدو داشت هر

 مشکل من االن با توئه ... رو وسط نکش  ماین يپا -

کنم  يزاشو با هینقش دا خواستمیاومده بودم که حالش بهتر شه نم مایمن اومدم شرکت نگفتم چون همراه ن -

از  خوامیچون م شگاهیآوردمش نما... دوست باشم  هیچون استاد ازم خواسته براش مثل  کنمیصداش م ماین... 

 ... شما گزارش کار بدم  به دیکه با دونستمینم... و با آدما معاشرت کنه  ادیب رونیالك خودش ب

 ... قضاوت کند  مایخودم و رابطه ام با ن در مورد یانصاف یدوست نداشتم بامداد انقدر با ب... کرده بودم  بغض

 خونه  دیمنو ببر دیلطف کن شهیحاالم اگه م -

 ... تند رفتم ...  دیببخش... حاال  ؟  هیچرا گر... نداشتم  يفدرا من منظور -

 ... خونه  دیلطفا منو ببر -

 ... بامداد  ، بامداد ِ من نبود  نیا... دلم شکسته بود ... کردیغلط کردم هم افاقه نم گفتیاگر م گرید حاال

در را باز  دهیهنوز به در خانه نرس...  کردیم یصدا رانندگ یب... در خودش فرو رفته بود  نیکالفه و غمگ دوباره

 ... کرده بودم 

 ... جلو گذاشته بودم  یصندل يرو... کتاب شکوه جون را در آورده بودم ... را برداشته بودم  میو تابلو لونهاینا

 ... خدافظ... کتاب يگذاشتم ال داممیپول خر... بهشون  دیاز طرف من بد...  دمیشکوه جون خر يبرا نویا -

 ... فدرا  -

 ... ناراحتم کرده بود  دیاز آنچه که با شتریب یلیامروز بامداد خ...  بودم  ستادهینا

که  يدیخودم با آنهمه خر... بودم خوشحال شده بود  دهینوچ را خر نیسرزم شیبود برا دهیمامان که د برعکس

 ... کرده بودم ناراحت بودم 

 شدم تمام اتفاقات را فراموش کرده باشم  داریب یوقت... بخوابم  دادمیم حیترج

 ... کن دارمیواسه شام ب خوابمیمامان من م -
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... مداد تنها شام بخورد گفته بودم نکرده که به خاطر با یو مامان گناه ریجمعه شب است و دلگ دانستمیم چون

 ...  رفتینم نییپا میشک غذا هم از گلو یمگرنه ب

 ... 

 ... پاشو شام بخور بخواب  فدرا

 ... ام  یمامان گذاشته بود به حساب خواب آلودگ... نشسته بودم  زیگرفته سر م يا افهیق با

واسه شکوه  هویچطور شد ... تشکر کرد  يبود دهیکه براش خر یشکوه زنگ زد به خاطر کتاب يخواب بود -

 ؟  يدیکتاب خر

 ... شکوه جون بخرم  يکتابم برا هی خرمیشما م يگفتم برا هوی ينطوریهم -

  یستیعالم ن نیمعلومه اصال تو ا...  کنمیجمع م زویبرو بخواب خودم م...  يکرد یکار خوب -

  کردمیداشتنش خدا را سجده م يهر لحظه برا دیواقعا با... را درك کرد  ؟  ینیزم يفرشته  نیا شدیم

پاسخ فرستاده  یتماس ب 3را بعد از  امیپ نیا... بردار ویفدرا باهات کار دارم لطفا گوش: بود  یگوش يرو امشیپ

 ... بود 

 شما ره اش را گرفته بودم ... دعوا  يادامه  يبرا کردیسرم درد م... بودم  یعصبان

 سالم  -

 ؟  دییسالم بفرما -

 من انقدر بداخالق نبودا  هیفسقل -

بامداد من هم تند رفتم  میانتظار داشت حاال بگو... ؟   اوردیرا هم ب هیسر و ته قض خواستیم یراحت نیبه هم(

 )باطل  الیخ یزه... دیببخش

 !   دیکه انتظار اخالق خوش از من داشته باش دیخوش اخالق نبود نیشما هم همچ...  ستمیشما ن یمن فسقل -

تو انقدر  کنمیو فکر م...  خوامیحاال با تمام وجود معذرت م... کردم  یادب یتند رفتم و ب دونمیفدرا من م -

  یکه ببخش یمهربون و بزرگوار هست

 ...  گذاشتیم میدخترانه ها يدوباره داشت دست رو...  شدیوارد م یداشت از در اصل دوباره

 گذشت گهید...  ستیمهم ن -

اونجا  امیاالن ب نیمجبورم نکن هم... از کوره در رفتم  هویچرا  دونمینم... واقعا متاسفم ... مهمه  یلیچرا خ -

 کنم  یحضورا عذر خواه
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 امد که از دلم در آورد  ؟ سکوت کرده بودم  یهمه راه را م نیا... ؟  کردیم يکار نیبامداد همچ یعنی

 ...  !  هینه امتحانش مجان ای امیکه واقعا م یکنیفکر م ياگه دار یفسقل -

خودم  يحاال برا... خرخره اش را بجوم  خواستمیم شیپ قهیانگار نه انگار چند دق... ذهنم را خوانده بود  باز

  زدمیلبخند م یواشکی

 کردم  ؟  يفکر نیگفته من همچ یک -

  شناسمیخوب م مویکوچولو فسقل هیفقط من  چکسیه -

 ! ...   کردیاستفاده م میبرا تیمالک میبامداد چه راحت م... ؟  مویفسقل

 ... فراموش نشه  یلطفا بستن دیاما اگه اومد... نکردم  يفکر نیمن که همچ -

 اونجام  یشکالت یفیق یعدد بستن کیبا  گهیساعت د میباشه پس من ن -

 ؟   دیگیکه نم يجد -

 حاالم قطع کن که برم حاضر شم ...  گمیم يکامال جد -

 کردم  یشوخ... اااا بامداد مسخره نشو  -

 يلحظه صدا کی شدینم ایخدا... بامداد مسخره نشو  ؟ ... بود که از دهانم در آمده بود  ؟  یجمله چه چرت نیا

 ... ؟  يدیبریمن را م

 شده بود  ریکردن ماجرا د یماست مال يبرا گرید... بود  دهیچیپ یبامداد در گوش يخنده  يصدا

  يبخور یبستن برمتیفردا سر فرصت م... هم باشه طلبت  یبستن...  یکه انقدر مهربون یمرس یفسقل -

 کردم  ینه شوخ -

 فرفره  هیهم خواستن تتیدر ضمن عصبان...  دیبازم ببخش... نکردم  یاما من شوخ -

 ...  ریشب بخ -

نه به ...نه با آن بامداد بد اخالق غروب ... بزنم  دنیخودم را به نشن ادمدیم حیترج... را قطع کرده بودم  تماس

 ! لقب داده بود   یرا خواستن تمیشب که عصبان يپروا یبامداد ب نیا

 

چهارشنبه  دیشا... سالم برسون  لوفریبه ن... درس بخونم  کمیخونه  مونمیم...  امیمامان من امروز انجمن نم -

 ... اومدم 

 ...  یباشه هر طور راحت -
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هجوم نور آفتاب به ... اتاق را کنار زدم يپرده ... ام را پر از قهوه کرده بودم  یگل یکه رفته بود ماگ گل مامان

 ...  ختمیر زیم يرا رو دممیجد يسهایروان نو... دادیاتاق روح م

 شهیدرس خواندنم هم...  شدیدوباره باز م...  خوردیگره م... دمیچیپیم میدست در موها... کردم به خواندن  شروع

کش و ...  قابل خوردن نبود  گریدر فنجان سرد شده د يآنقدر محو کتاب شده بودم قهوه ... بود  نطوریهم

 ... کتاب انداختم  يبه تنم دادم دوباره سر رو یقوس

 یگفته بود روانشناس قیاستاد صد یاز وقت... کردم  یمباحث را به چشم درس نگاه نم نیا گریبود که د بیعج

 یم ریتاث گرانید يرو يحرف و کار نیبودم کوچکتر دهید یاز وقت...  رسمیرا هرچقدر حفر کنم به عمقش نم

 ...   شتریب ندانست دیبه ام خواندمیحاال م...  ماین يرو... فرداد  يرو... گذارد 

صبح بود که با مامان  8ساعت  شیپ ي قهیچند دق نیانگار هم... اصال متوجه نشده بودم... شده بود  12 ساعت

دفعه دلم خواسته بود سر به سر  کی...  دمیرسیبه دادش م دیبا... دلم آالرم داده بود ... صبحانه خورده بودم 

 شماره اش را گرفته بودم ... بگذارم  يآدر

 بله  ؟  -

 یشما رو بهم معرف دمیپرس یاز هرک...  خواستمیم یلیمن مشاور تحص دیببخش...  دیخسته نباش... سالم -

 ... کرده

 ؟   هیمشکلت چ... کرده  یکار درست یلیخ...  زمیبله عز -

 ... آورد  یکم نم چوقتیه... البداهه بود  یف يها یشوخ ي هیپا شهیهم يادر

 ...  شمیقبول نم گهیبهم م یحس هیاما ...  خونمیارشد م يواال من دارم برا -

 بیضر ییاز اونجا...  گهیحست کامال درست م نیا مینگاه کن تتیبه وضع نانهیواقع ب میاگر بخوا زمیخب عز -

اما ...  یشیشک نکن که قبول نم یبه دوستت سر بزن يریکه نم یمعرفت یو اونقدر ب يدار ینییپا اریبس یهوش

 شد  تتیموجب بهبود وضع دیشا... خب تالشتو بکن 

از تو که واسه من  نمیا...کرده گم و گور شده  یاون از اون سارا که عروس...  ییعاشقتم که انقدر پررو يآدر -

 سرکار  يبه گارن بگم از فردا نذاره بر دیبا...  يمشاور شد

  يکرد الیخ... نوش جان کنم  رمیگارنو گذاشتم خونه ناهار بپزه که من خسته م... باش  نویا... هه  -

 ... بشه  يچه سوژه ا... گاز يگارن تو آشپزخونتون پا يقد دو متر... کن فکر  يوا -

 ...  شوهر منو مسخره نکن  -
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 ...  میما چاکر خودت و شوهرتم هست -

  نمتیبب... فدات بشم من  -

 ...  رونیب میو ترانه بر لوفریبا ن... انجمن  میچهارشنبه برنامه اتو جور کن بر... اره منم دلم برات تنگ شده  -

 ... باشه  -

 ... خانوم مشاور  شمیمزاحم کارت نم -

  يبا يبا...به خاله سالم برسون...خوشحال شدم گلدار  -

 افتنی يایرا باز کرده بودم در رو خچالیدر ... بخورم  گشتمیم يزیدنبال چ دیبا... را قطع کرده بودم  یگوش

 يسر ظهر شنبه چه کار... بامداد ... بودم در اتاق  دهیدو... زنگ خورده بود  یگوش... خوشمزه  يها یخوراک

 ... داشته باشد  توانستیم

 سالم  -

 ؟   یخوب... سالم -

 ؟  دیشما خوب...ممنون  -

 ؟  یانجمن... خوبم  -

 ... موندم خونه درس بخونم ... نه  -

 ؟   رونیب يایساعت ب 2 یتونیم -

 نه ؟  دیبگو تیموقع نیدر ا وانستتیم یسوال کردن بود ؟  مثال چه کس دیجد مدل

 چرا ؟  -

 ...  دمیم تویهم بستن میخوریهم ناهار م...  يناهار بخور دیتو هم که با...  رونیب امیدارم از شرکت م -

 ...  دیرو فراموش کن یاون بستن... نه بابا  -

دنبالت زودم  امیحاضر شو م...  ریمنو به حرف نگ...  دمیاصال نخواب شبید... پاره نکن  کهیباز تعارف ت یفسقل -

 یبه درست برس گردونمیبرت م

 ؟   یزنیچرا زنگ م یده ینم تیخب تو که به نظر آدم اهم دینبود بگو یکی

 ... اش کامال مشهود بود  یو خستگ یخوابیب... آمده بود ... مبل نشسته بودم  يرو حاضر

 ... سالم  -

 ... )خجالتزده بودم  میزدیو با تمام قوا داد م میرا در سرمان انداخته بود مانیکه صدا روزیاز بابت د یکم(
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 ... سالم  -

 ؟   دی؟  دوباره از اون پروژه خفنا برداشت  دیشد یشکل نیشما چرا ا -

  هیکامال شخص يپروژه  هی نیا... نه  -

  دیشد ترسناك یلیخ...زود تموم شه  تونیشخص يپروژه  نیا شاالیا... یچیخب پس ه -

 )کنم جو را عوض کنم  یزبان نیریش خواستمیمثال م(

 ؟  یعنی يدیاالن تو از من ترس -

 ... گفتم  هیواسه بق... من که شجاعم ...نه خب  -

... به آب زد  گداریب ينطوریهم شهینم... هیآدم حساس یلیپروژه خ نیطرف قرار داد ا... که فرفره  ياریکم نم -

 شد  یفرج هیدعا کن بلکه 

 بشه  ییزدا تیحساس عتریهر چع سر کنمیباشه من دعا م -

 ... حرفم انقدر بامزه بود  ؟  یعنی... دیخندیوقفه داشت م یب قهیچند دق بامداد

 فرفره ؟  میحاال ناهار کجا بر -

 ... بودم  دهیرا به مال میدستها

 ... میخاتون همبرگر بخور میبر گمیمن م -

  میبر -

دوباره ... انگار بلد بود هر لحظه چطور رفتار کند...  میکباب بخور زهایچ نیخوردن ا يبه جا گفتینم...بود  جالب

 ... شده بود همان بامداد خودم 

 شانیدست رو...چشمانش را بسته بود ... نشسته بود  میرو به رو... اورندیرا ب مانیغذا مینشسته بود منتظر

 ... گذاشته بود 

به  میدر اتاق نشسته بودند که سل میو سل یهست... دانشور انداخته بودم  نیمیس یانسرگرد ي رهیکتاب جز ادی

 ... گفته بود دوست دارم چشمانت را ببوسم  یهست

... کرده بود  يمن جد يوقت بود که خودش را برا یلیخ گریبامداد د... نداشتم خودم را گول بزنم  دوست

 ...  النه کرده در چشمانش پر بکشد  یا ببوسم که آن خستگچشمانش ر... دوست داشتم دستانش را بردارم 

 اومد ؟  مایچه خبر از شرکت  ؟ ن یراست -
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 کننیپروژه کار م هیدارن رو ... با بچه ها آشنا شد... صبح اول وقت اونجا بود ... آره ... :نگاهش کدر شد دوباره

  هیع مثل بقخب اونم به مراج... و حالش برات مهمه ؟  مایچرا انقدر ن... 

نداشت  یلیدل دیپرسیاو داشت آرام سوال م یوقت...  میفتیبه جان هم ب ینداشتم دوباره مثل خروس جنگ دوست

 ... پرخاش کنم 

مگه  کنمیهم همش دارم فکر م روزیاز د...  دیحساس بش مایباعث شده شما رو ن یدونم چ یمن نم دینیبب -

 ریباهاش درگ يمراجع استاد که من به طور جد نیاول نیبعدش هم ا... از من سر زده  ؟  یرفتار خالف اخالق

 مشکل شما کجاست  فهممینم حاال...  شهیچون به خودم هم کمک م... دوست دارم بهش کمک کنم ... شدم 

قرار بر صحبت از اول هم ... معلوم بود اصال قصد غذا خوردن نداشته ... گذاشته بود  زیم يرا رو چشیساندو

 ... بوده 

حرف  نیا خوامیاصال و ابدا نم... شخص خودت و خانواده ات ارزش قائلم  يکه چقدر برا یدونیفدرا خودت م -

به خودم  ياجازه ا نیمن هرگز همچ... یاخالق یمتهم کردن خودت به ب ای یاحترام یبه حساب ب يمنو بذار

 مایبا ن يدار يتو حداقل به من خبر بد میشناسیکه همو م یدو سال بایتقر نیاما من فکر کردم بعد از ا...  دمینم

و با هم  میشناسیهمه مدت که ما همو م نیتو هنوز که هنوزه بعد از ا...  یقبلش تلفن یحت... شرکت يایم

اتفاق  هی دیحتما با...  يبریجمع به کار م هیو بق امیهنوز افعال رو در مورد من  ،  رضا  ، پ میمسافرت هم رفت

که  یشروع کن يجور هیجمله رو  يدیم حیمگر نه ترج...  یصدا کن کمیمنو به اسم کوچ ات فتهیمنتظره ب ریغ

چرا ...  شهیصدا م کیچرا با اسم کوچ دهیاز راه نرس مایکه ن ستیحاال برام قابل درك ن...  یالزم نباشه صدام کن

و هرگز !  فهمم   ینمکه  ناستیا...   مونهیساعت براش منتظر م 3مصاحبه و  رهینفر مثل تو باهاش م هی

 ناراحتت کنم  خوامینم

داشت به صدا کردن ... ؟   کردیم سهیمقا مایساله بامداد بود که داشت روان و راحت خودش را با ن یمرد س نیا(

حضور در  ي؟  به خبر ندادنم برا  ردکیحسادت م ماین ي؟ به منتظر ماندنم برا  کردیحسادت م ماینام کوچک ن

آقا  يشبها انقدر در اتاق برا دانستینم... ؟   استینام دن نیخوش آهنگ تر مینامش برا دانستیشرکت  ؟  نم

شده  يممنون شده ام که بهانه ا مایدانست از ن ی؟ نم  پالسدیدارد م وسفیکه آقا  کنمیبامداد بامداد م وسفی

و  ندیو مرا بب دیایب رونیدوست داشتم خودش از اتاق ب دانستینم... را بشنوم  ؟  شیابتوانم به او زنگ بزنم صد

ناگفته از احساسات  يزهایچ یلیبه قول مامان آدمها خ...  دانستیخب نم...  ام خوشحال شود  یاناز حضور ناگه
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 کردینم جادیحرفها در من ا نیکه ا یبود که تنها حس نیآنهم ا دانستمیرا م زیچ کیاما... دانستندیرا نم گریکدی

 ... )اگر فکر پشتشان غلط بود  یترا دوست داشتم ح زیحسادت آم مهین يحرفها نیمن جنس ا... بود  یناراحت

شما  تونمیمن نم...  نهیمن هم یروند اصل...  دیمنو شناخته باش دیبا شیدو سال کم و ب نیشما تو ا دینیخب بب -

تو دانشگاه هم  یدوما حت... میدار ینسبتا قابل توجه یرو مفرد خطاب کنم چون اوال تفاوت سن امیپ ایآقا رضا  ای

بر عدم  لیکار بردن فعل جمع در مورد شما دل بهاالن هم ... برخورد کنم  یمیعادت نداشتم با پسرا صم

 ... دیدونیام م یاز خودم و زندگ زایچ یلیچون خ...  ستین تیمیصم

 دیخب اگه بخوا یول  - : زدم زیآم طنتیش يلبخند!  شد   ينطوریاومد که ا شیپ یطیشراهم  مایمورد ن در

 ...  دیرو بزن مایچهار ساعت هم منتظر بمونم که رکورد ن يکار يمصاحبه  امیبا شما هم ب تونمیم

دوست دارم اون چهار ساعت از حضورت ... کنم  يکار نیلذت بخشه اما دوست ندارم همچ یلیخ نکهیبا ا -

 ... استفاده کنم 

 ... من از حضور همبرگرم استفاده کنم  دیحاال شما بذار... بابا يا -

 ... :خنده  ریبود ز زده

 ... گرفتمت به حرف  دیببخش... بخور فرفره  -

 کردم  ییزدا تیعوضش از شما حساس... نه اشکال نداره  -

 ؟   میبخر یبرات بستن میخب کجا بر -

 یبستن میریم گهیروز د هی...  دهینم فیک يخور یخسته است بستن افتونیشما هم ق... دلم پر شد  گهیامروز د -

 ... 

 ؟   يندار یفرق چیشهر کتاب ه يکوچولو ایبا اون در ییوقتا هی یدونستیم -

 ... زده بودم  لبخند

 ... :بودم به خانه  رسانده

 شرکت  ؟  دیگردیدوباره بر م -

 چطور  ؟  -

  دیخونه استراحت کن دیوضعتون به نظرم بر نیاخه با ا -

 ... را بکنم  مایسفارش ن خواهمیالبد فکر فکر کرده بود م... برق زده بود  چشمانش

 ... خونه استراحت  رمیترسناك شدم م یاز بس گفت...  گهینه د -
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 پس فعال ...  نیآفر -

 خدافظ... ه مواظب خودت باش فرفر -

 

 مایاز ن يتماس از دست رفته ا... بعد از ظهرآموزشگاه کالس داشتم... قرار بود تا عصر درس بخوانم  امروز

 ... داشتم 

 ... سالم  -

 ؟   یفدرا خوب سیسالم م -

 ... سر کالس بودم ... ؟  دیشما خوب... ممنون  -

 ... جلسه دارم  قیبگم فردا با دکتر صد استمخویغرض از مزاحمت م...  یاره حدس زدم کار داشته باش -

  امیم...  دونمیبله م -

 ...  ینظرتو بگ ینیبب خوامیم دمیخونه د هی يایبگم برات امکان داره بعد جلسه باهام ب خواستمینه م -

 فردا خبر بدم  ؟  شهیم...  امیفکر کنم بتونم ب -

 ... اره حتما  -

  ... 

 ...  دیخسته نباش... استاد سالم:نزد استاد رفته بودم  زودتر

 ...  مایآقا ن نیبا ا يچه کرد نمیکن بب فیتعر ایب...  یسالم دخترم سالمت باش -

 يکردم آشنا یرا بهشون معرف مایکه دوستمون بود و ن یاون کس... موفق شدم  يادیز گهیاستاد فکر کنم د -

 یکی ینقاش شگاهیجمعه هم بردمش نما... االنم کارشو تو شرکتشون شروع کرده ... دراومد  شییدوران دانشجو

هم زنگ زده بود  روزید... خونشو عوض کنه از پدرش جدا شه  خوادیم نکهیمثل ا...  دیتا تابلو خر 3از دوستام 

 ...  نمیکه امروز بعد از جلسه باهاش برم خونه بب

 مینیبب ادیاما بذار امروز ب...  ینکن یخب بهتره االن پشتشو خال... نطوریکه ا: دیبه چانه اش کش یدست استاد

 ...  رهیم شیجلسه چطور پ

  ... 

 کرده بود یرو به من هم سالم...سالم دکتر  -

 ... نیبش... جان  مایسالم ن -
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 ...  مینشسته بود مانیدر جا هرکدام

 ؟  هیدست ک ایدن مینیجان بگو بب مایخب ن -

تو  کمونیشرکت سرپرست گروه ربات ریمد... کرده بود مشغول شدم  یکه فدرا معرف یشرکت يخب تو -

 هی خوامیم...  کنمیبعد از مدتها دارم از مغزم استفاده م کنمیاحساس م... دارم  یحس خوب یلیخ... دانشگاه بود 

 ...  کنمرو به جلو حرکت  خوامیم... مدت از بابا جدا باشم  هی...  رمیخونه بگ

 ؟   یحرکت رو به جلو پدرت رو حذف کن نیتو ا یکنیو فکر م...  خب خوشحالم  -

 ... خودم باشم  یکم رمیفاصله بگ خوامیاما م...حذف که نه  -

داشته  اجیبهش احت دیشا...  ستین يبد زیاصال چ يریخونه بگ يخوایو م يکرد دایکار پ نکهیجان ا ماین نیبب -

خوب خواسته تو رو  تیهم پدرت با ن شیکه تو اتفاقات چند سال پ یفراموش کن نویا دیاما نبا... االن  یباش

 ... کنار شیبذار يو بخوا یاونو مقصر بدون درکه تو انق ستیدرست ن نیا... بفرسته خارج و اون اتفاق افتاده 

 کارو بکنم  نیا خوامیخودمم عذاب وجدان دارم اما خب واقعا ن -

اگه  یحت... یپشتش یبه پدرت بفهمون یکن تو تو زندگ یبار هم سع هی یول يریعذاب وجدان بگ ستیالزم ن -

 ...  یسقف نباش هی ریباهاش ز

رفتن مادرت باعث ...  دیزده بوده رو از دست داد وندیمحکم که همتونو به هم پ یلیستون خ هیهر دوتاتون  شما

 ...  دیکن ییشما احساس تنها يشده هر دو

 ... دارم  ازیزمان ن یول...  کنمیخودمو م یسع -

 ...  متیتحت فشار بذار میخوایما هم نم...  يخب زمان دار -

.  ... 

و  یبه نقاش ازین... و خوش نقشه بود  يمتر 70 يکه در نظر گرفته بود خانه ا يخانه ا... شده بودم  ماین همراه

 ... بود  یقشنگ يداشت اما خانه  ریتعم

 بزرگ هم هست  یتازه تنها هم که هست...  نجارویهم ریبگ... به نظر من که خوبه  ماین -

 واقعا به نظرت خوبه ؟  -

 ینیبب رشویآره بابا خ -

مثل فرداد  میهم برا ماین... فرداد بود  کردمیصحبت م نطوریکه ا يبا تنها پسر...  مایدار بود حرف زدنم با ن خنده

 ... بود 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 درستش کنم  دیکمک کن دیایب دیپس با -

 میدر خدمتتون هست یول...  میدیند ییبنا يما دوره  دیببخش -

 )به حالت جنازه به خانه برگشته بودم (

 ...  میکن زیرا تم ماین دیجد يخانه  میبرو یشده بود پنج شنبه و جمعه همگ قرار

آمد  یبامداد هم خودش م... همراهمان شود  دتوانیدارد نم یگروه نیتمر امیگفته بود پ... بودم دنبال ترانه  رفته

 ... 

 ... بود  دهیزودتر از ما رس بامداد

گزاف هم  يا نهیالبته هز... و رنگ کرده بودند  ریدو روزه تعم یساختمان ياز شرکتها یکیاش را داده بود  خانه

 ...  کردیکارها را راحت م نیپول بود که سخت تر يهم معجزه  نیا... پرداخته بود 

 ...  ینیرا بب شیرسم ریغ پیت یتوانستیبود که م ییاز معدود روزها... بود  دهیگرمکن پوش بامداد

 ...  کردیاش را صرف سر به سر گذاشتن م يانرژ شتریترانه ب...  میمشغول شده بود دهینرس

 ...  دیچیکتابها را در کتابخانه م بامداد

 ...  کردیم زییها را تم شهیهم دستمال به سر ش ماین

 یپدرش هم مخالفت... مادرش باشند  يظرفها خواستیم... آشپزخانه را از خانه شان آورده بود  يظرفها تمام

 ... نکرده بود

 ...  گذاشتمیم نتیدر کاب...  شستمیظرفها را م...  کردمیظرفها را تک تک باز م کارتن

 ریز ي هیچهار پا...  دیرسیدستم به طبقات باال نم... بودم  دهیباال را چ ينتهایکاب یو بعض نییپا ينتهایکاب تمام

از ظرفها  شتریب يدو سر...  بود  دهینخر یو صندل يناهارخور زیهنوز م... بردارم توانستمیرا هم نم ماین يپا

 يا... : باال برسم  ينتهایکه به کاب دمیکشیبه زور خودم را م...  هر چه زودتر تمام شود  خواستمیم...نمانده بود 

 ...  ایاریدر م يباز يدار نیبب...بابا 

 ؟  یزنیبا خودت غر م يفرفره دار یگیم یچ -

 ... بذارم اون باال  نارویا رسهیقدم نم - -

 ؟   یکنیخب چرا ما رو صدا نم -

 ... خنگ رفتار کرده بودم  يمثل دختربچه ها...  دیبه ذهنم نرس...  دونمینم... : ام را خاراندم  کله

 ...  یبده به من فسقل...  يبس که خسته شد... : بود  دهیجلو امده بود لپم را کش بامداد
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 :بود  دهیچیپ یخال يترانه در خانه  يصدا...  ندیبامداد در قفسه ها بچ دادمیرا م ظرفها

 ...  میما بخور يبد يزیچ هی يخواینم... بعد از ظهره  4ساعت ... برادر من  ایاوردین ریجان اس ماین -

گفته  شیهمانطور که بشقابها را باال گرفته بودم برا... باز کند بشقابها را جا دهد  ییجا کردیم یداشت سع بامداد

  ییگویجانا سخن از زبان ما م: بودم 

 ... بلند گفته بودم که من هم گرسنه ام  یعنی... بامداد به خودم آمده بودم  يخنده  کیشل يبا صدا ناگهان

 ... و ترانه هم به آشپزخانه آمده بودند  ماین

 ...  ارنیغذا ب زنمیاالن زنگ م...  دیمن حواسم رفت به کار ببخش بخدا

 ...  دایالبته ببخش... قربون دستت  -

فرش ها را پهن کرده ...  میجان دوباره گرفته بود...  میغذا خورده بود...   شناسدیرا م مایانگار سالهست ن ترانه

و چک کش به دست مشغول نصب تابلو بودند و بحث بر  خیم مایترانه و ن...   میبود دهیمبل ها را چ. .. میبود

 ... بخرد  يناهارخور زیاز کجا م ماین نکهیسر ا

در  دنشانیچ يها به بهانه  يد یس یوا رس... رفته بودم  مایها را برداشته بودم به اتاق ن يد یس ي جعبه

 ... از ظرف شستن بود کتابخانه به مراتب بهتر 

 ...  نمیها را بچ يد یراحت س الیکتابخانه که با خ يبودم جلو دهیتک نفره را کش يسرمه ا ي کاناپه

 ...  یرا افق یبعض گذاشتمیم يها را عمود یبعض

 يبودم که چتر دهیسرم د يچشم گشوده بودم بامداد را باال... صورتم احساس کرده بودم  يرا رو يزیچ حرکت

 ... زندیرا کنار م میها

 دمیچیها رو م يد یداشتم س... خوابم برد ؟  یمن ک يوا يا... : شده بودم  خیس میجا در

  یاز هوش رفت دمید يبخور ییاومدم صدات کنم چا...  يدیچیم یآره داشت -

 ... چطور شد دمیاصال نفهم -

ترانه برق از سه  ریفا یآمپل يصدا نیبود با ا گهیچون هر کس د...  يبس که خسته شد یفسقل دونمیم -

 ...  دیپریفازش م

 ... کارام تموم شده بود ...  گهید میبخور بر ییچا ایب پاشو

 يو یت زیبا م وارکوبید يو هالوژنها وارید يرو يتابلوها نیخانه با ا نیا شدیآمدم باورم نم رونیاتاق که ب از

 ... بود  یبح خالکه ص ستییهمان فضا يدربار یآب يو کاناپه ها ینقل
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 ... شده بود  میحسود بایخلوت بکر و ز نیداشتن ا يبرا ماین به

 قشنگ شد  یلیخوش به حالت خونه ات خ ماین -

 ...  کردندیبا حسرت گفته بودم که همه شان آن طور نگاهم م یلیجمله ام را خ انگار

 رمیمنم م... تنها  نجایا دیایروز ب هیهر کدومتون ...  زنمیم دیکل هیاصن آقا من ... همش زحمت شماهاست  -

 بابا شیپ

اونوقت  سازهیم دیاز رو کل رهیم شهیم ریخوشش اومده جوگ نجایفدرا از ا نیا... قربون دستت ... جان  ماینه ن -

 تو  ادیم ندازهیم دیکه نوبت ماست رو هم کل ییروزا

 ... بودند  دهیشان خند همه

 !   ایهست یترانه عجب آدم -

 يروز خسته کننده خانه ا کیشده بود که بعد از  مایاما خوش به حال ن...  از هوش رفته بودم  دهیخانه نرس به

 ... شده بود  بشینص بایز

 

چوب گردو  ينفره  8 زیم ماین یوقت... بود  ماین يخانه  یبودم مهمان دهیکه همه شان را دور هم د يبار نیآخر

 ... همه مان را دعوت کرده بود  مانیتشکر از کمک ها يبود و برا دهیخر

 ماین يهمان شب بود که از شاد...  خندانده بودم  يترانه و آدر يشب بود که سر به سر گذشتن ها همان

 ... بودم  دهیگرم بامداد را د ينگاه ها... کنارمان خوشحال شده بودم 

بودم در کارگاه  دهیچرخ خر زیبود م یچند وقت...  دمیدیمروز در کارگاه آن هم نامرتب  کی يرا هفته ا ترانه

 يرنگها... دست سازم را که عاشقانه دوست داشتم در کارگاه درست کرده بودم  يکوزه ا نیاول...  گذاشته بودم 

... اما قول داده بودم به بامداد ... بگذارمش  مخود ریتحر زیم يدوست داشتم رو... ترانه را قرض کرده بودم 

 ... او بود  يکوزه ام برا نیولا

کنم  مشیدست ساز رنگ شده ام را تقد يکوزه  نیاول شدیانگار او هم باورش نم... را به بامداد داده بود  کوزه

 ... 

در آن شکاف  يبود که زلزله ا یگسل يانگار روابطم رو... سارا هم شده بود زن خانه ... کمتر  یلیرا که خ يآدر

 ... گریتمام دوستانم در سمت د... طرف  کیخودم تنها در ... کرده بود  جادیا
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حوصله و  یبود ب دهیهم فهم ماین... بود  ماین دمیدیاستاد م یکه هر هفته آنهم به لطف جلسات تراپ یکس تنها

از  شتریال بحا... روزها را پشت سر گذاشته بود  نیچون خودش ا دیشا... به معاشرت نداشت ياصرار ادیز رمیدرگ

 ...  کردمیصحبت کنم در مورد خودم صحبت م مایانکه با استاد در مورد ن

 يخش خش برگها يپوستم احساس کرده بودم و نه رو يبودم  ، نا آفتاب تابستان را رو دهیبهار را د يسبز نه

 ... ارشد گذرانده بودم  يکتابها انیزمستان بودم و چند ماه گذشته را م يدر آستانه ... قدم زده بودم  يزییپا

کردم با ترانه در  یوقت نم یحت... اما خب نمک رابطه شان بود ... کردندیبحث م ادیز هایتازگ امیو پ ترانه

 ... موردشان صحبت کنم 

 ... بود  یلیهمچنان مشاور به اصطالح تحص يآدر

... گرفتمیمعمول فاصله م ياز فدرا من روز به روز...  شدیم کترینزد نیروت یروز به روز به زندگ مایچه ن هر

 ... رفتمیم لیتحل

 ... همه را کالفه کرده بودم ... چه به سرم آورده  یارشد لعنت نیا دانستمیهم نم خودم

 یکه ب... عوض شود  میمرا گردش برده بودند که حال و هوا ایخانه مان بودند  ایدو روز  يهفته ا ایو دن فرداد

 ... دارد یلیغرق شدن در درس و اضطراب ارشد چه دل نهمهیا دمیفهمیمخودم هم ن... بود  ریتاث

اما پنبه ... ام بردارم  یدست از رفتار افراط خواستیماهها بود که هر هفته م... به ستوه آمده بود  گریهم د استاد

 ... استاد به مغزم برسد  يکه در گوشم فرو کرده بودم محکمتر از آن بود که حرفها يا

 کنمیکه تالش م دیفهمیبابا م...  زدمیخودم را گول م... فصل را گذرانده بودم و دو بار به بابا سر زده بودم  3

 ...  تیموفق يبرا

...  کشتمیدرس خواندن خودم را نم يبرا نطوریا چوقتیه... کرده بودم  دایپ یاخالق مزخرف را از ک نیا دانمینم

خودم  يناشناخته باشد برا هیبق ياز آنکه برا شتریب دیجد يفدرا نیا... بودم  حاال انگار از خودم هم فاصله گرفته

 ...  ناشناخته بود 

نبود  چکسیروزها کار ه نیا يتحمل فدرا...  ..کردندیخلق بدم را تحمل م يآموزشگاه هم با بزرگوار يها بچه

 ... تنگ شده بود  دنشید يدلم برا...  دیپرسیحالم را م...  دادیتمام اس ام اس م يبامداد با بزرگوار... 

از دستم  زیحساب همه چ گرید... کردمیماه بود که بامداد مورد عالقه ام را از پشت اس ام اس احساس م چند

 ... رفته بود 

 ... گذاشته بود  زیم يام را با گاتا رو یگل یمامان ماگ گل... گذاشته بودم  زیم يرو سر
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 نطوریازت انتظار نداشتم ا! ... چند روز بگذره  ؟   نیا شهیم گمیهر شب م... ؟  یتمومش کن يخوایفدرا نم -

 ؟   يکرد نهینگاه به خودت تو آ چیه... یرفتار کن

 شدم  یهم خوب شدم بارب یلیچمه  ؟  خ -

 ...  يشد ضایمر هیشب... کجا بود ؟  ؟  یبارب...  گمیدارم م يجد رینگ یشوخ -

 نهمهیا یول...  تمیاز همه خودم اذ شتریب... که همتونو کالفه کردم  دونمیم...  دونمیمامان جان م دونمیم -

 هم روش  گهیچند روز د دیتحمل کرد

 ؟  یشیمثل قبل م گهیتو چند روز د یعنی -

 ...  یمصنوع... بودم دهیخند... آدم شم  کنمیم یسع -

 ...بخور تا سرد نشده  توییچا... واال من که شک دارم  -

 ... مامان جان خانوم گل  یمرس -

  ... 

انقدر لوس شده  یعنی...  چند وقت بدم آمده بود  نیاز عصر همه زنگ زده بودند از خودم به خاطر رفتار ا انقدر

 يبرا کنمیساله هم فکر نم 18 یلیشا یحت... کنکور ارشدم به تکاپو افتاده بودند  يبرا نطوریبودم که همه ا

همه  يو آدر مایو همسرش گرفته تا ترانه و ن قیاز شکوه جون و استاد صد... کنکورش انقدر لوس شده بود 

کرده بود  تیموفق يآرزو میفرداد برادرانه برا... زده بودند  يآمده بودند عصر سر ایفرداد و دن... زنگ زده بودند 

اتفاق  نیدر ا خواستیفرداد هم م...  کردیکار را م نیاگر بابا بود خودش ا دانستمیم... خواسته بود برساندم ...

 24 يبرا... منتظرم باشد یدوست نداشتم کس... قبول نکرده بودم ... را پر کند میپدرانه ها یخال يامهم ج

 ... لوس بود  یلیخ یسالگ

او را هم قبول نکرده بودم ... شود  همراهم يکار يمصاحبه  یساعت معطل 3هم اصرار کرده بود به جبران  ماین

 ...  کردینم ياز حد پافشار شیب زیچ چیه ياخالق خوبش بود که رو... اصرار نکرده بود ... 

 ... نداده بود  امیپ یحت... اما زنگ نزده بود  او

در ...  خواندیبودم سونات مهتاب بتهوون م دهیتخت دراز کش يرو یبا روبدوشامبر صورت... گرفته بودم  دوش

 ! ... ارزشش را داشت  ؟  ... را در خلسه برده بود  میامتحان چند ساعته چند ماه از زندگ کی... فکر فردا بودم 

 جانم مامان ... : تق تق در نشسته بودم  با

 فدرا بامداد دم درِ -
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 دم کدوم در  ؟  -

  دیدور بزن هی دیاومده بر گهیم...  گهید نییدم در پا -

 آخه  ؟  یدور ِ چ... از حمام اومدم  یو خال سیمن خ...بابا  الیخیب -

 توام زود موهاتو خشک کن ...بخوره  ییبه چا ادیب گمیم...  سهیبگم فدرا خ تونمیراهو اومده نم نهمهیحاال ا -

 ... بود  امدهیچه مامان اصرار کرده بود باال ن هر

 ... بودم  دهیبودم در کوچه پر دهیرا پوش میلباسها نیتر یدم دست... خشکم را باال بسته بسته بودم مین يموها

 سالم  -

  دایکم پ يفرفره ...به سالم  -

 ) در دستانش نگه داشته بود شهیاز هم شتریدست دراز شده ام را ب(

 ما  ؟   یبا فسقل يچکار کرد -

 ؟   الیخیب شهیحاال م... شدم  معرفتیب... زشت شدم ... الغر شدم  دونمیبابا خب م -

 ...  الیخیب شهیاما خب م... نه  شویمعرفتشو موافقم اما بق یالغر و ب: زده بود  لبخند

 ... بهتر بود  شهیعطرش از هم يبامداد با بو نیدر ماش يلو نیاسمی کیموز

 . ..بود به بام تهران ختم شده بود  میدو نفره من با بامداد که معموال در لحظات حساس زندگ يقدم زدنها دوباره

 چطوره  ؟  يکن چه خبر  ؟  سفالگر فیخب تعر -

 یوقت دهیبهم دست م یحس خوب یلیاما خ ستمیهنوز خوب بلد ن نکهیبا ا... مدتم بود  نیا حیتنها تفر... خوبه -

 دمیگل شکل م کهیبا دستام به ت

 تو شرکت  زمیم يمنم کوزمو گذاشتم رو... داشته باشه  دیبا یحس خوب -

 ... دادمیاگه قول نداده بودم اونو بهتون نم... کج و کوله بود  یلیاون خ... که  رهیبروم مآ... اوه اوه  -

 ...  کردمیمن به جز اون قبول نم -

انگار قبال کتاب مرا خوانده بود ... دوست ندارم از فردا صحبت کنم  دانستیبود که م دهیبامداد فهم نیا چقدر

 ... بامداد 

 فدرا : زده بودم  میشدن صدا ادهیدر موقع پ دم

 يو فرشته ا یفسقل...از هر فرفره... چقدر فردا بودن از زبان بامداد لذت بخش تر بود ... کرده بود  میفدرا صدا -

 ... کن  میبه بعد فدرا صدا نیاز ا میبگو شدیکاش م... بهتر بود 
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 بند گفته بودم  مین يبله ا قهیدق 5محو فدرا گفتن بامداد بودم که  انقدرا

 خدافظ...چک و چونه  یب... دنبالت  امیفردا م -

 ... را به مغز منتقل کند  امیگوشم پ یعصب ينگذاشته بود سلولها یحت... داده بود رفته بود  گاز

 ... 

 ... قرآن ردم کرده بود  ریاز ز... مامان به زور لقمه در دهانم چپانده بود  صبح

 ... بامداد نشسته بودم  نیدر ماش یمشک يعه به چشم با مانتو مقن نکیع

  ریصبح بخ...سالم  -

  يها شد یرستانیبچه دب هیشب يجد يجد...  یفسقل ریصبح بخ... سالم  -

صبر  شبیشما چرا د...  دیبعدم لطفا شلوغ نکن...  کشنیمن باشن خودشونو م هیها شب یرستانیدختر دب چارهیب -

 انیهم گفتن ن مایبه فرداد و ن...  امیتنها ب خواستمیمن م... من جواب بدم  دینکرد

 چونه هم نزن... من بامدادم ...و فردادن  مایاونا ن -

  رمیگیمنتظرمه استرس م رونیب یکس کنمیبابا خب من فکر م -

 منتظرت نباشم کنمیم یخب من سع -

 ... خوب بلد بود حواسم را پرت کند ... بودم  دهیخند

شرکت فرداد و قرار گرفتن  يهمان صحنه جلو قایکرده بود دق تیموفق يآرزو میبرا نیشآخر که در ما ي لحظه

 ... شده بود  یدر دستم تداع رشیزنج

کرده بودم  ادهیبرگه پ يماه خوانده بودم رو نهمهیو همه کس هر چه ا زیهمه چ الیخیرا که گرفته بودم ب برگه

 ... 

 ...  دیکشیم گاریس نیبه ماش هیآمده بودم تک رونیامتحان که ب از

 باالخره تموم شد... هوراااا -

 چطور بود  ؟ ... یخسته نباش -

 ... راحت شدم...  ستیمهم ن گهیاما د... فکر کنم خوب بود  -

 ...  یشیشک ندارم موفق م...  نهیدرستش هم هم...  نیآفر -

  میبخور یبستن میپس بر -

 ...  دییبفرما -
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 ...  ! کنار بامداد ... میقد يشده بودم فدرا دوباره

 

 

 شهیانگار مثل اسمش هم... سبز پررنگ  شدیآمد م یبامداد م ییبود اما وقتها ییمویل شهیهم میرنگ زندگ انگار

مثل ...  زدیم وندیشب را به روز پ...  روز ییشب بود  ، نه روشنا یکینه تار...  داشتیناب نگهت م يدر خلسه ا

 ...  بودزده  وندیمرا به روز پ يکنارم که شبها يساله  یمرد س نیا

 ؟  يخوریم یچ یخب فسقل... : توقف کرده بود  یفروش یبستن يجلو

 و شکالت تلخ داشته باشه لیلطفا فقط اسکپ وان...  یفیق یبستن -

 ...حتما ...بله -

 سالم مامان : شده بود مامان را گرفته بودم  ادهیکه پ بامداد

 چطور بود  ؟ ... تموم شد ؟ ...زمیسالم عز -

 ... فکر کنم خوب بود  ینگو ول یبه کس...  بله مامان  -

 ... خب خداروشکر  -

قول ... کارگاه رمیسر هم م هی زنمیسر به بابا م هی رمیمامان زنگ زدم بگم چون قول داده بودم آدم شم م -

 ... برگشتم آدم شده باشم  یوقت دمیم

 ... مواظب خودت باش ... نیژاکل شیپ رمیباشه منم دارم م -

 انیخانواده ام را در جر يدوست داشتم اعضا... گفته بودم امتحان بد نبوده ... فرداد هم زنگ زده بودم تند  به

 ... بگذارم

دست  شدینم چوقتیه یعنی... خودش قهوه گرفته بود  يطبق معمول هم برا... به دست آمده بود  یبستن بامداد

 ! بر دارد  شیاز مردانه ها

از آن ... که سر برگردانده بودم  زدمیم سیام را مثل بچه ها ل یبستن ایفارغ از دن... نشسته بود  شیجا سر

  کردینگاه م نطوریبامداد هم... انگار بامداد را کنارم فراموش کرده بودم ... حرکات احمقانه ام بود دوباره 

...  شینه راه پس داشتم نه پ... کرده بود  خیتمام دهانم ... زده بودم یبه بستن گنده يو هول گاز خجالتزده

 ... در دهانم خرد شود  میبود دندانها بیعنقر

 ...  یفسقل ایب: سمتم گرفته بود  یخنده دستمال ریزده بود ز بامداد
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 ... ودم را قورت داده ب یبود بستن يبه هر ضرب و زور... دور دهانم را پاك کرده بودم -

 !  يزیچ هی گمیم -

 ؟   يزیچه چ -

 ؟   دیاسممو صدا کن یفسقل يبه جا شهیم -

 ؟  یچرا زودتر نگفت... حتما  يرو دوست ندار یخب اگه فسقل -

چون از آن شب که فدرا گفتنت  گفتمی؟  انتظار جواب هم داشت  ؟  مثال م کردیهم سوال بود بامداد م نیا خب

 !  گرید شدیخب نم... ام تمام واژه ها از چشمم افتاده  ؟  دهیرا شن

 ... اما خب آدم دوست داره اسم خودشو صدا کنن... هم خوبه  یفسقل... نه خب -

 ؟   یادمها هم دوست دارن تو اسم خودشونو صدا کن یفکر به ذهنت خطور کرده که بعض نیخب بعد ا -

 ... و  دیو فرو یگلدار و فسقل گنیبه من م هیهمش بق...  کنمیخب من همه رو به اسم خودشون صدا م -

 هم وجود داره  گهیحالت د هی ینیبیم یتر داشته باش قینگاه دق هیخب اگه  -

 ایدن يصحنه  نیتر يمضحک کمد ي افهیخوردن من با آن ق یفیق یبستن نیصحبت کردن بامداد ح یفلسف

 ...بود

  رسهیبه ذهنم نم يا گهیخب من حالت د -

 !  یکنیاصال صدا نم ارویتو اسم بعض -

االمکان نامشان را  یبامداد باشند که من حت توانندیم هایندهم آن بعض صیانقدر خنگ نبودم که تشخ گرید خب

 ...  کنمیصدا نم

 ...  کنمیخب منم شما رو به اسمتون صدا م -

 ... قبول -

 ... کردمیم نیصدا کردن بامداد را تمر دیدرس خواندن با يفردا به جا از

 خونه  ؟  يریم...خب حاال کجا ببرمت  -

سر  هی... نه به مامانم خبر دادم : گفته بودم زدمیهمانطور که دکمه پاورش را م...در آوردم  فیام را از ک یگوش

انداخته  فیخاموش را در ک یگوش(مترو  دمیاگه زحمت نباشه بذار... برم کارگاه خوامیبعد هم م...بابا  شیپ رمیم

 ... )شود  یم ياست که جار سزنگ و اس ام ا لیس گرید قهیچند دق دانستمیم... بودم
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به موقع  شهیسکوت هم... کردمیم ریداده در عوالم خودم س هیتک یصندل یسر به پشت... راه افتاده بود  بامداد

 ... بود یبامداد هم ستودن

 ...  شودیختم نم ییمترو ستگاهیا چیبه ه ریمس نیندهم ا صیهم در هپروت نبودم که تشخ انقدر

 ؟  دیبر دیخوایم ستگاهی؟  کدوم ا  دیریم دیدرست دار گمیم -

 بهشت زهرا  ستگاهیا -

 ...  شمیمن معذب م... ؟  دیکنیم ينجوریخب چرا ا... بابا يا -

 ... خب تو معذب نشو  -

 ! عجبا   -

 ...  دهدیگوش م ریکوچک و بهانه گ يبچه ا يانگار به غرغرها بامداد

 سرده نینش نیرو زم ادیز... منتظرم  نیفدرا من دم ماش: کنار رفته بود ... خوانده بود  يفاتحه ا بامداد

 ... باشه باشه  -

 پخش شده بودم نیزم يبامداد نرفته رو هنوز

چقدر  ینیبیم... همون بامداد خودمونه ها يکه مشاهده کرد يمستر برازنده ا نیا...  شیدیدیبابا د... بابا  -

 ... جنتلمنه  ؟ 

از ...  امیدارم از کجا م یاگه بدون... ول کن نارویبابا ا... من باز پررو شدم  دونمیم...نشو  یبابا جان عصبان خب

اگه طول  گهیچند روز د... شدن  یدر آوردم همه از دستم شاک يچند ماه خل باز نیانقدر ا... جلسه کنکور ارشد 

االن برنامه ...  یاگه بدون یول... عمق فاجعه چقدره نیبب گهید... دم در ذاشتیم با آشغاال ممامان من دیکشیم

 !  یچ ختمیر

اگه قبول شدم که به عنوان کاپ ...  ياسمشو بذارم کوزه کنکور خوامیم...  کنمیکوزه درست م هیکارگاه  رمیم

 ... شکونمشیقساوت م تیاگرم قبول نشدم که در نها...  رهیگیبه خودم تعلق م یقهرمان

قراره  گهیاما همونطور که به مامان قول دادم د... يندار ییآشنا والیه يفدرا نیکه با ا دونمیجان کامال م بابا

 ... آدم شم 

 48به مدت ... به اتاق خود پناه برده  میبعد از ساخت کوزه مستق... خاموش کردم ویبرنامه گوش ياما ادامه  و

 ... میدهیکس هم نم چیجواب ه... میخوابیم مانیلحاف گل گل ریساعت ز

 ...  میتشکر را دار تینها دیما همراه بود يبا برنامه  نکهیا از
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 ...  نینش نیرو زم ادیخوبه بهت گفتم ز: شانه ام افتاده بود  يرو يزیچ ینیسنگ

 سرم  يبودم آمده باال دهینفهم... افتاد  ینم هیعصر هم بود سا... بهمن بود و سرد ... داشت  حق

 ؟  یینجایا یاز ک -

 ...  يدادیرو گزارش م وقفهیساعت ب 48 یاز همون موقع که داشت -

  دمایخجالت کش... بابا يا -

 بچه گانه شده بودم  امروز

 ... نه اتفاقا با اون بخشش کامال موافقم -

 ؟   گهید میخب بر -

 ... میاگه حرفات تموم شده بر -

 ...  يبعد يادامش باشه واسه برنامه  میبر یول... نداره  یتموم چوقتیبابا که ه من با يحرفا -

 کارگاهه ؟  يخب مقصد بعد -

 بله لطفا  -

 ... 

 ؟  يزیچ... ییچا هی دیایتو ؟ ب دیاینم -

 شتریب يامتحان راحت شد نیحاال که از ا دوارمیام... يخلوت الزم دار یکار کن يخوایم یوقت...  گهینه د -

 ...  نمتیبب

 ... امروز قراره آدم شم ...  دینکن يمنو چوبکار گهیشما د -

 ... لبخند زده بود  بامداد

 بامداد :  تمام جراتمو را جمع کرده بودم ... سرم را از پنجره داخل برده بودم ... را بسته بودم  نیدر ماش 

 ...  يو پسوند شوندیپ چیه یب... د بامداد هم انتظار نداشت دم رفتن نامش را از زبانم بشنو انگار

 جانم  ؟  -

 میبگو خواستمیرفته بود چه م ادمیگفته بود که  یکنم دوباره جانم ریبار هم که من خواسته بودم او را غافلگ نیا

 ... 

  دیکه کنارم بود يا گهیتمام لحظات سخت د يامروز هم برا يهم برا...تشکر کنم  خواستمیم -

 ... فرفره  يکه بود یتمام لحظات يبرا کنمیمنم از تو تشکر م -
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 فعال خدافظ... یمرس -

 خدافظ... زود برو خونه  -

 یاز ترس قالب ته... در فضا بود  گاریدر را که باز کرده بودم دود س...  کردمیم یکارگاه را ط اطیکنان ح یل یل

 يطاقچه  يبه دست رو گاریس يترانه  نیاما ا...  خوردیم يبه چه درد دزد یآخر کارگاه نقاش... کرده بودم

 به دزد نداشت  یشباهت چیپنجره ه

 خب من سکته زدم که ... نکنه  کارتیخدا بگم چ... ترانه  ؟   -

 چطور بود  ؟ ... باالخره تموم شد ؟ ... ؟  ییااا فدرا تو -

 ؟  گاریچه خبره س... ؟   ینکیم کاریچ نجایوقت روز ا نیتو ا... شهیم یچ دید دیبا گهید... بد نبود ترانه  -

 ...  دمیخواب نجایچند شب ا هیحوصله نداشتم ... ينطوریهم -

 ...  نمیبگو بب ایب...  ستین ينطوریپس هم -

 يرو... را خاموش کرده بود  گارشیبلند شده بود س کردمیو پنجره ها را باز م زدمیکه پرده ها را کنار م هماطور

 ...  دیایآب گذاشته بودم جوش ب... دو نفره مچاله شده بود  يکاناپه 

 مدت ازتون غافل شدم چه خبر شده  ؟  هیدوباره من ...  گهیخب ترانه حرف بزن د -

 آخه ستین یمهم زیچ -

 بگو ... دمیم صیمهمشو من تشخ ریمهم و غ -

 :هان باز کرد دفعه د کی... مثل تلنگر ... تعارفها را الزم داشت  نیانگار ا ترانه

 ...  میبه هم زد امیبا پ -

  دیکردیکل کل م ادیشما که خب ز... مسخره نشو ... ؟  دیبه هم زد! ؟ یچ -

  میاالن دو ماهه به هم زد...  ستیبحث کل کل ن -

 ؟  یبه من نگفت یچیبعد تو ه -

 اضافه بشه  تیذهن يبه مشغله ها نمیا خواستمینم يبود ریخب تو خودت درگ -

اون دفعه ... ؟   یدرست بود که تو به من نگ یدر آوردم ول يخل باز دونمیمن احمق خودم م... ترانه واقعا که  -

 من  ؟  يایحاال هم به خاطر احمق باز... يشد بیخبر غ یو مجوز نگرفتنت ب هیهان ي هیکه سر قض

هم خودشون اومدن کارگاه  مایداد و نبام... شد  یچ دمیبابا فدرا بخدا انقدر خودم حالم خراب بود که نفهم -

 دنیفهم یاتفاق
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... یدر جلسات هفتگ مایگاه گاهش به من گفته بود نه ن ينه بامداد در تماسها... دانستندیم مایپس بامداد و ن(

 ) کردمیهر که بود من با آن دو قهر م ریمطمئنا تقص... آنها ایخودم بود  ریتقص

 شد  ؟  یچ نمیخب بگو بب... عجبا -

 هیخواست پول بهش قرض بدم که با گروهشون  امیپ... داشت  یکه خب سود کالن شگاهیبعد از نما... یچیه -

و  میو رفت میکل تابستون اومد... منم پولو دادم چون قرار شد زود بر گردونه ... ضبط اجاره کنن  يبرا ویاستود

 نیشکل گرفته که اون همچ ياونقدر امیمن و پ يگفتم رابطه ... اما پول برام مهم نبود ...نشد يخبر چیه

خب ...  میاریمهر بهش گفتم که رابطه مونو از حالت لنگ در هوا در ب... بکنه و منم پولمو بدم  یدرخواست

 ... باشم  فیو سرخوش اما دوست ندارم بالتکل میدرسته که هنر... شهیسالم م 27باالخره فدرا منم داره 

 گفت  ؟  یچ امیخب پ -

بعد ... شد  ریکه پولت د دیگفت ببخش... هفته پول به دست اومد کارگاه هیبعد از ... من من کرده  کمیاولش  -

 !   یراحت نیبه هم... رفتن ندارم  یزندگ تیبار مسول ریتعهد دادن و ز یهم گفت ترانه من االن آمادگ

 يعکس العمل ساز دینبا دانستمیم یول...  زدیم رونیشک چشمانم از حدقه ب ینخوانده بودم ب یروانشناس اگر

 کنم 

 و تموم شد ؟  شهیاون گفت نم یعنی -

بازم تالش  کردیکارو نم نیاگر ا دیشا... بگم ؟  یچ شهینم گهیآورده پولو گذاشته جلوم م یخب فدرا وقت -

از همه لهم کرد  شتریب منیهم... با پول دادن نگهش دارم با من برخورد کرد خوامیانگار که من م امیاما پ کردمیم

 ... 

 ... نبود ينطوریکه ا امیترانه آخه پ -

 ! شد  ... فدرا  گهیخب شد د -

ترانه با خودش بد ... درست کنم  يکنکور يرفته بود آمده ام کارگاه کوزه  ادمی... میچه بگو دانستمینم واقعا

 ... کرده بود 

 ؟  يببر نیخودتو از ب يخوایحاال م -

...  دمشیتو پارك دانشجو با دوستاش د شیچند روز پ...ومدمیداشتم کنار م گهیدو ماه بود که د ...نه بابا -

 ! فدرا   امیگذاشتم واسه پ مویسال از زندگ 2من ... دلم گرفت ... کردیم يداشت سپر ایدن الیخیب

 ؟  یچ شدیم ينطوریو ا یتو زندگ دیرفتیم یالک یاگه الک...  يدیحاال فهم نیکه هم نهیترانه حداقلش ا -
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شه  میتا ترم... گهیاحساسات ادمه د... رو هم نشونم داده  وانیپر ل ي مهین...حرفا رو زده  نیبامداد هم تمام ا -

 کشهیطول م

 )به من نگفته کله اش را بکنم  نکهیا يداشتم برا لیدوباره حرف بامداد را زده بود که من پتانس(

 میپاشو پاشو لباساتو بپوش بر... خودم برم  ینقاش باش يمن قربونه ترانه  یاله: در گردنش انداخته بودم  دست

 ... چند روز کارگاه بمونم  هی خوامیم... من حوصله ندارم برم خونه ...  میکجا بر... برو بابا  -

 ... جون  نیژاکل شیمامانم رفته پ... ما  يخونه  میبر -

 نه بابا  -

 من رفتم زنگ بزنم آژانس ... ترانه  گهیپاشو د...اره بابا -

 یحساب یگوشمال کی مایبه بامداد و ن رفتمیاگر ترانه همراهم نبود م... بودم  ختهیر فیترانه را در ک يلباسها

 ! چقدر هم که عرضه اش را داشتم  ... دادمیم

  ریدوش بگ هیاول  ایترانه ب -

 ... گذاشته بودم  يرا فرستاده بودم حمام چا ترانه

 بله ؟ : خانه زنگ خورده بود  تلفن

 آخه  ؟  یکه چ یکنیخاموش م تویگوش... ؟   شناسمیمن تورو نم يجانور فکر کرد يتو... بله وبال -

 ...  یجانور خودت...درست صحبت کن  -

 ادب امتحان چطور بود  ؟  یب -

  ایپاشو ب نجاستیترانه هم ا يادر... بد نبود  -

  نجایا دیایتموم شده فردا همه ب تیامتحان کوفت نیمن خودم زنگ زدم بگم حاال که ا... زمیقربونت عز -

 ؟  یعنی یکنیاصرار م یلیخ -

 ؟  ینیبیمگه نم...  گهیآره د -

  میایباشه م -

 سالم برسون  کاسویبه پ -

 ... )ترانه خبر ندارد ياو هم از اتفاقات رخ داده برا دادینشان م يلحن آدر(

 زنگ زد واسه فردا دعوتمون کرد  يادر يحمام بود...  ییچا ایترانه ب -

  يشروع کرد ومدهیکه هنوز از امتحان ن نمیبیم:  دینوش شیاز چا يجرعه ا... کردیرا پنهان م شیحوصلگ یب 
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... وابم ساعت بخ 48 خوامیم گفتمیتازه صبح رفته بودم سر خاك بابا م... اصن انگار از قفس آزاد شدم ترانه  -

 رفتم  شیچقدر هم واقعا رو برنامه پ

  ... 

نفر بود که حال ترانه را  کیاگر ...  کردمیرا نوازش م وسفیکنار پنجره آقا ... تختم خوابش برده بود  يرو ترانه

همه دود شده بود به هوا رفته ... گذاشته بودم  نایس يکه برا یوقت و احساس... آن هم خودم بودم کردیدرك م

 ...  بود  فیقلب کوچک ترانه ح...   ترانه اتفاق افتاده بود  يحاال از آن بدتر برا... بود 

 يکه ترانه آن ترانه  فیح... دوست داشت دور و برش شلوغ باشد ...از حضور ترانه خوشحال شده بود  مامان

 یمامان هم ب... شانه اش گذاشته بود  يسر رو...  ردیفال حافظ بگ شیمان براخواسته بود ما... نبود  شهیهم

 ... خبر از همه جا مادرانه نوازشش کرده بود 

 ... 

دعا ... بودم دهیپوش دیسف يزیبا شوم یگلبه یسانت 90خودم شلوار ... گذاشته بودم ترانه بپوشد  یرنگ یراهنیپ

 ... حال ترانه را خوب کند  یکم يآدر يسر به سر گذاشتن ها کردمیم

و رضا چند نفر از  لوفریبه جز بامداد و سارا و احسان و ن... بود  کردمیشلوغتر از آنچه فکر م یکم يآدر ي خانه

 ... دوستان گارن را هم دعوت کرده بود که همه شان متاهل بودند 

 نبود  سریمکرر سارا م يترانه را داشته باشم که ان هم به لطف غرغر ها ياز دور هوا خواستمیم

 از دست تو  ؟  کشهیم یاحسان چ نیا... یزنیچقدر غر م...اه سارا  -

 ...  کنمیمنه که شما رو آدم حساب م ریتقص تیشخص یب -

 ؟   ستین يبچه مچه خبر نمیسارا حاال بگو بب -

 ... ؟ ...  مگه جنگه ...واااا  -

 موثر باشه  تونهیاز حدم م شیاما صلح ب...جنگ که نه  -

 حرفا  نیدختر مجردو چه به ا...  تیترب یب يا -

 وانیهمه مشغول حرف بودند که بامداد و ترانه را در ا... را در تراس گذاشته بود  یدنیغذاها و نوش زیم يآدر

 ... بودم  دهید

مه بدتر خودش بود از ه... گذاشته ام  یمحل یب يام بنا دهیبامداد را د یاز وقت دیفهمیم يشعور يانسان ذ هر

 ... دانست اوضاع از چه قرار است  یالبد نم... شده بود  یکه عصبان
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 ...  اش  ییتوانا نیا يبرا کردمیخدا را شکر م... ترانه را حرف گرفته بود  يادر

رفتارها از  نیبامداد هم تعجب کرده بود که ا...  کرده ام  کیبا رفتار امشبم بامداد را به مرز انفجار نزد دانستمیم

 ... دارد  ییچه معنا روزیبه دست د یبستن يفدرا

ساعت  48تو هم ... گلدار من با خاله رفتم انجمن : که بلند شده بودم ترانه کنار تخت نوت گذاشته بود  صبح

خودم بگم ...  مونمیم شتونیزنگ بزن به مامانم بگو چند روز پ يشد داریب... از خونتون خوشم اومده ... بخواب 

 ... ترانه پرروئه یبگ يدمتنو خون نیا یاگه وقت یونیمد... زشته و ال و بل  گهیم یه

ترانه هنوز همانقدر تازه اند اما روحش انقدر بزرگ است هنوز  يغصه ها دانستمیم... لبم شسته بود  يرو لبخند

 ... خودش را شاد نشان دهد  خواهدیهم م

که در واقع حضور ...  دهدیترانه به ما زحمت م نکهیکرده بود از ا یزار دفعه عذرخواههم که مامان ترانه ه واقعا

 ... من و مامان رحمت بود  ییترانه در تنها

احساس  شنستمیچرخ م زیپشت م...  درست کرد  يکوزه کنکور شدیامروز م... افتاده بودم سمت کارگاه راه

 ... ام دارم  طرهیرا در س ایدن کردمیم

...  کردیتالش نم یقهرمان يکس برا چیمن بودند مطمئنا ه يجهان مثل کوزه  یقهرمان يتمام کاپ ها اگر

 ... و سرش گشاد  کیکمرش بار... بود  ادیز رشیکه مساحت ز يمن درآورد یبا طرح يکوزه ا

 آمد  یساعت کارگاه نم نیهم ا یکس...داشت  دیترانه که کل... به صدا در آمده بود  زنگ

 ه ؟ بل -

 ... فدرا بامدادم -

 ... را زده بودم  در

 !   ستایترانه ن:  اطیبودم در ح رفته

  مینیاومدم تورو بب...ستین دونمیدوما که م... اوال که سالم عرض شد  -

 )بودم  ستادهیا اطیدر ح نهیدست به س...  دیپا پس کش شدیاما خب نم... بودم  دهیخجالت کش(

 دییبفرما -

 تو ؟  يدیکه منو راه نم یهست ياالن انقدر جد یعنی -

هم باشد   يتواند جد یم یباش شیتو رو به رو یمگر آدم وقت دینبود به بامداد بگو یکی... بودم  دهیدلم خند در

 ؟ !  
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 تو  دییخب بفرما -

 کوچک کارگاه  يبودم در آ شپزخانه  رفته

 ... خورمینم یچیمن ه... ایفدرا ب -

 باشه اومدم -

  يحکمم صادر کرد يداد لیمن دادگاه تشک هیدفعه عل کی یشده که جنابعال یبپرسم دوباره چ تونمیخب م -

 ؟ 

 ؟   دیدون ینم دیبگ دیخوایم یعنی -

 ؟  ضمیو خودم زدم به اون راه ؟  مر دونمیم یعنیخب  -

 جدا شدن  ؟  امیترانه و پ دیشما چرا به من نگفت... رینخ -

از ...  یش تیاذ شتریب خواستیترانه هم نم...  یهم نداشت یدرست طیشرا... درس خودت بود  ریخب چون درگ -

  مینگ يزیما خواسته بود بهت چ

چک و  ینظرتونو ب شهینکنه شانس منه که هم ای؟   دیدیرو گوش م هیتا حاال حرف بق یاونوقت شما از ک...ااا -

 ؟  دیکنیم لیچونه بهم تحم

  ینداشت یخوب طیخب تو اونموقع خودت شرا...  انصاف نشو یفدرا ب -

نداشتم که نداشتم ... ؟ .  ینداشت یخوب طیشرا دیگیبه من م یکه ه یچ یعنی...  : بودم  دهیجرقه از جا پر مثل

من دوست داشتم تو اون ... ترانه دوست منه...دیریبگ میمن تصم يبه جا دیشما حق ندار... به خودم مربوطه... 

 کنارش باشم  طیشرا

 :هم بلند شده بود  بامداد

 اون بود  یشخص يهم مساله  نیو ا یخواست خود ترانه بود که نفهم... ؟   یزنیخب فدرا چرا داد م -

... ؟   ستمین ماین يترانه اندازه  يمن برا یعنی... ؟  هیشخص يکه مساله ... اااا...  خوادیچون دلم م زنمیداد م -

 ... بدونم ؟  دیاونوقت من نبا دیبفهم مایتو و ن

  رفتیدفعه باال م کیآمپرم ... بود  نطوریهم شهیهم...  هیگر ریبودم ز زده

بعد مثل دستمال  یکنینفر خرج م هیاحساستو واسه  یوقت فهممیچون من م...  دیگفتیبه من م دیشماها با -

چون من بودم که تو ... بذارنت کنار  توننیادما چقدر راحت م فهممیچون من م!   یچ یعنیاونور  کنهیپرتش م

 ... شمال به ترانه گفتم به احساست شک نکن 
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 که من شده بودم آسان نبود  یاما مهار کردن انبار باروت...  ردیداشت دستانم را بگ یجلو آمده سع بامداد

  یفهمیم... ه صبور باش ندارن من گفتم تران يا ندهیآ امیگفت با پ یچون وقت: بودم  دهیاش کوب نهیمشت در س 

 ... من گفتم !  !  !    ماینه ن! ... من گفتم نه تو  ! ؟

 آمد  یاش کرده بودم دردش نم نهیس يکه روانه  یمشت نهمهیچرا از ا دانمینم

چرا  ؟  چون خودم ...نگاش کردم سادمیمن کنار وا...کردم بعد هم افتاد وسط معرکه  قشیمن با حماقتام تشو -

 ...   ادیازتون بدم م...  دیبهم بگ دیچون شما صالح ندونست... نبود وضعم خوب 

 ...  دمیکوبیمشت بر آن م شیپ يا هیگذاشته بودم که تا ثان يهمان نقطه ا يسر رو... شده بودم  دهیکش سمتش

 میموها يدست رو... گرفته بود  دهیرا ند میها يگر یبزرگوارنه وحش. دستانش حبس شده بودم  انیم دوباره

 ...  دیکشیم

برم  يخوایم... خوبه ؟ ...منه ریاصن همش تقص... حق با توئه ...  ؟  يرو کجا نگه داشته بود نهمهیفرفره تو ا -

  میدارش بزن ارمیب امویپ

 نکن بامداد  یشوخ: کرده بودم  نیف نیف 

  ...کردیمن دوست داشتم از آن حصار خارج شوم نه بامداد دستانش را آزاد م نه

... بوده  دیترانه مف يبرا یلیحضورت خ يدیکه فهم يدو روز نیفدرا تو تو هم یول... کنم  ینم یچشم شوخ -

 ... از االن بکن  یبراش بکن یخواستیم يپس هرکار... کرده  دایانگار دوباره پناهشو پ

 منو گول نزن  -

 ... را پشت گوشم داده بود  میموها

 ... بکنم بخوام تو رو گول بزنم  جایمن ب -

 ... مطمئنم کند  شهیدوست داشتم مثل هم... نگاهم را در چشمانش دوخته بودم ... باال کرده بودم  سر

نگاه نکن که آدم از  ينطوریهم ا گهیدر ضمن د...  یکن شونیبارون نمینب گهید... : بود دهیچشمانم کش ریز دست

  ...بشه  مونیکرده و نکرده اش پش

قرار است داشته  یطنتیمظلوم چه ش سینگاه خ نیا دانستیبامداد نم... را به سمت شانه کج کرده بودم  سرم

 :باشد 

 منو گول نزن  گهیرو پنهان نکن و باز در ضمن د يزیاز من چ گهیپس در ضمن تو هم د -
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 ينقطه ضعفها يت روداشت دس... خاص تر بود  شهیلبخندش از هم... را دور صورتم گذاشته بود  دستانش

 ...  گذاشتیدخترانه ام م

  یعصبان یفسقل کنمیبه شما گزارش م فتهیب یبه بعد هر اتفاق نیبنده از ا... چشم  -

از ترانه  دیبعدها با... کرده بود  هیبار بود بعد از آن شب در بام تهران که ترانه آغوش او را به من هد نیدوم نیا

 ...  کردمیتشکر م

 : کردمیقرمزم صورت خشک م يهمانطور که با حوله ... به صورتم زده بودم  یآب

 درست کنم  ایواسه ترانه الزان خوامیم... دیخر يمنو ببر دیبا...  اوردمین نیدر ضمن بامداد خان ماش -

 ...  کردینگاهم م رهیخ...  نهیدست به س... پنجره نشسته بود  يطاقچه  يرو

 ؟  يبریشد  ؟ م یچ -

 ؟  یگفت يزی؟  چ یچ -

 بامداد حواسش کجا بود  ؟  پس

 درست کنم  ایواسه ترانه الزان خوامیم... دیخر يمنو ببر دیبا اوردمین نیبله گفتم بامداد خان ماش -

 ...  یفسقل یآشپزباش میخب حاضر شو بر -

که  دندیدیخودشان را کنار بامداد م ایدر رو میدخترانه ها... زدن در فروشگاه کنار بامداد لذت بخش بود  چرخ

مثل ...چرخ را سپرده بودم به بامداد ...  آمدیمردانه و با حوصله پشتم م...  میکردیم دیخودمان خر يخانه  يبرا

 ...  دمیچرخیقفسه ها م نیبچه ها ب

 ... را حساب کرده بود  دهایهم خودش خر باز

 ؟  یچونه نزنمورد با من  هی نیخواهش کنم در ا شهیفرفره م -

 ... بحث کنم  ایو الزان تزایپ ریسر پول پن توانستمینم... سوال کرده بود  دیمحترمانه تر از آنچه که با یلیخ

 ...  انیب نامیشکوه جون ا میزنیاصال زنگ م...  گهید دیایب... باال ؟  دییآ ینم شما

 ...  گذرهیکه حتما م خورنیتو رو م يایبه اونا که الزان... بهتون خوش بگذره ... فرصته بهتر  هینه باشه تو  -

  کنمیتو درست م يبارم برا هی...  خب باشه  -

او ... با خودم روشن نبود  فمیتکل... تو  شدیجا م کی... شما شدیجا بامداد م کی... هم خنده ام گرفته بود  خودم

 آورد  یخودش نم يهم به رو

 ...  یمرس -
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 پس فعال  -

 فدرا  -

 بله  ؟  -

  یقهر کردن با من  ،  حرف بزن يبه جا خوامیاما ازت م ادین شیپ یتیموقع نیهمچ گهید دورامیام -

  کنمیم یسع... باشه  یول...  کنمیقهر م...  گهیام د یخب من فسقل -

 سالم برسون ...  یمرس -

 ... از شما  یمرس -

 میشدیجدا م یخوش نیبه هم شهیهم... نباشد  ؟  یمن و بامداد خوب يالوگهاید انیبرسد که پا يروز شدیم یعنی

 بود  نجایبهشتم هم... ماندمیدر انتظار بهشت نم گریبود که من د نطوریاگر ا...  از هم  ؟ 

 

برده بودم نشسته بودند  ینیریو ش يچا شانیبودند برا دهیرس یاز وقت... را هم آورده بودند  لوفریو ترانه ن مامان

 ... به حرف 

خودش  يبرا نکهیاز ا شتریانگار حضور ترانه ب... دوست داشتم ...  کردمیدرست م ایلنگه پا در آشپزخانه الزان کی

مخصوصا که با مامان در مورد موضوع مورد عالقه اش بچه ها صحبت ... ما روح داده بود  يباشد به خانه  دیمف

 ...  کردیم

قبول نکرده بودم ... آمده بود آشپزخانه کمکم کند  يچند بار... آرام و مهربان حضور داشت  شهیمثل هم لوفرین

 ...  بردمیکردن لذت م ياز آشپز... 

 ... دنبالش  دیایب گریساعت د کیبه رضا زنگ زده بود  لوفرین... کرده بودم  نیشام را تزئ زیم

 ... کزت  من قربونت برم يا: بود  دهیکش یسوت ترانه

 من شدم کزت  ؟  گهیحاال د... ادم نامرد  يا -

هم در  یدختر زحمت کش بوده که کل کیکزت نماد ! ...که   هیبابا مگه کزت چشه  ؟  نگفتم خانوم تنارد -

 يدست دور شانه ...  چارهیشد ب دایفردا پس فردا بارون هم پ دیتازه شا... از خداتم باشه ... حقش ظلم شده 

 خاله  گمیبد م: نداخته بود مامان ا

 ...  زمینه عز -

 ؟   یشیهمدست م نیمامااااان تو چرا با ا -
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 خب  زنهیحرف حق م -

 ... بود یو چقدر دوست داشتن...  شدندیبود که دور هم جمع م يبار نیجمع اول نیا

 ... بنداز  اریخودت ب يجا برا هیبرو ... بخوابم  یلحاف گل گل ریفدرا من عادت دارم حتما ز گمیم -

 يبخواب تختو غصب کرد يخودتو زد يزودتر اومد شبید... عادتا دارم  نیمن خودمم از ا... ؟   یزرنگ... ااا -

 ...  هییخبرا نیامشبم همچ يفکر کرد

  هییخبرا نیهمچ دهیشواهد که نشون م یول دونمینم:  دیلحاف خز ریز يکمال خونسرد در

 شاد قبل  يترانه ... ترانه  يامد برا یبود که از دستم بر م يکل ها تنها کار کل نیا...  ام گرفته بود  خنده

 ؟  یاوضاع چطوره آشپزباش: داده بود  امیپ میبرا بامداد

...  میدر اومد ییمن و مامان هم از تنها کنمیاحساس م... دارم  یحس خوب... بهتره  یلیبامداد ترانه انگار خ -

 دوست ندارم بره 

  یبس که قلبت مهربونه فسقل...  شهیحل م یهمه چ یمن که بهت گفتم تو کنارش باش -

 ؟  یفسقل یبهم نگ گهیمگه قرار نشد د -

 ...  یشیم ایفسقل هیشب ییوقتا هیاما واقعا ... صدات کنم  خوامیم یوقت... خب چرا -

  کنمیدرست نم ایمنم برات الزان... خب باشه بگو  -

 ...  دمیشکوه جون نفهم ياز غذا یچیتو بود ه يایالزان یامشبم از بس حواسم پ نیبابا من هم يا -

  کنمیخب باشه حاال درست م -

 ؟  یگفت به جز فسقل شهیم يزیکودکانه ات چه چ هیسادگ نیخب به ا -

  یبگو فسقل مییوقتا هی... خب بابا قبول  -

 ! فدرا   ریشبت بخ... برو بخواب  -

 ...  شدیم ریاس ام اس آخر بخ نیحتما با ا شبم

 ... 

انجمن امروز با بچه  میبر میخوایپاشو م... يدیلطف کردم گذاشتم خواب روزید...  فتیپاشو راه ب... پاشو ... فدرا  -

 ...  میها بادبادك درست کن

  قیبرم مزب استاد صد دیمن امروز با... ولم کن بابا ترانه  -

 ... مطب ساعت چهار ... مثل مامانتممن  يفکر کرد...  مینیپاشو بب -
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 ... کردن با بچه ها و بادبادك درست گردن گذشته بود  ياکا به باز... زور مرا برده بود موسسه  به

 ؟   شمونیامشب پ ادیب نیزنگ بزنم نار گمیترانه م -

 ... نوبره واال ... ؟   یپرسیمن خودم مهمونم تو از من م -

 ...  پرسمینظر مواال من خنگو بگو از تو  -

 ... مطب دنبال تو  امیبعدم م... خونه  ذارمیخاله رو م برمیمن م... بذار  نویماش گمیفدرا م -

 ... معرفتت منو کشت ترانه  یعنی -

 ...  دیایگفته بودم از اداره ب... زنگ زده بودم  نینار به

 ... شود  یبود که گوشمال ماینوبت ن امروز

 تیکل...  بودم  دهینفهم چیبعد از جلسه بودم که ه يریآنقدر در فکر حالگ زدیبا استاد حرف م مایکه ن یمدت تمام

 يآقا... پدرش  شیپ رفتیدو روز در هفته م... جوشن بود  يو آقا ماین يرابطه  يدوباره  يریماجرا از سر گ

 .. .است  یکاف شیقبل شود برا يماین مایکه ن نیهم گفتیم...  بود  یجوشن هم راض

 ... گرم کرده بودم  میادداشتهایاز جلسه مثال سرم را به  بعد

 ... خانوم پارسال دوست امسال آشنا ... به به  -

 ؟   یکشیتو خجالت نم -

 ي قهی خواستمینکرده بودم م يزیحرف زده بودم البد اگر برنامه ر نطوریکرده بودم و ا يزیبود برنامه ر خوب

 ... را بچسبم  ماین

 چرا ؟ ...  دونمیاما نم کشمیخجالت بکشم خب م دیاگه بدونم با -

 ؟  یاز ترانه نگفت یچیچرا به من ه -

 امیسن و سالم ب نیبعد من با ا... دمیفهم یمن خودم هم اتفاق... قصاص قبل از محاکمه نکن بانو... اوه اوه  -

 ؟   گهیبه من م یترانه رو بکنم ترانه چ یچغل

 ...  مایخب آقا ن یلیخ... ااااا -

 گفتمیحتما م کنهیگفتن به تو حال ترانه رو بهتر م دونستمیاگه م...  ازینه ته پ ازمیبابا فدرا بخدا من نه سر پ -

 ... شک نکن ...

 ! باشه ها   ادتی یول... باشه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٢١٥ 

 يزایبابا تو کار واردات صادرات تابلو فرش و چ ياز دوستا یکی گمیفدرا م... تر  کیگردن من از مو بار نیا -

...  میترانه راه بنداز يبا کارا یخصوص شگاهینما هیبعد من باهاش صحبت کردم ...  زاستیچ نجوریو ا سینف

 یمتیمثال هنردوست با ق يپولدارا نیبه ا وکاراش تونهیترانه م... خوشش اومد  دیخودمو د يخونه  يتابلوها

 ... ترحمه  يفکر کنه از رو ترسمیم...اما جرات ندارم بهش بگم ... هباال بفروش اریبس

 يحرکت مثبتو کرد نیچون ا...  ينبود کاریکه من نبودم پس ب یمدت نیکه تو ا نمیبیم مایمستر ن... به به  -

 رم االنم تا دستشو نذاشته رو بوق بذار من ب...  گمیبهش م...من  ياونم بذار به عهده ...  یشیبخشوده م

 ؟  نهییمگه پا -

 آره اومده دنبال من  -

 بکنم  کیسالم عل هی امیپس بذار منم ب -

 ... شده بود  ادهیپ نیبود از ماش دهیکه ما را با هم د ترانه

 ... ول کن ماجرا نبود  ماین... تر شده بودند  یمیصم یلیاز قبل خ...  کردیم یسالم احوالپرس ماین با

 حرفاتو بعدا بزن  يادامه ...  میمادرم غذا پخته ما مهمون دار مایخب مستر ن -

 به سالمت  دیبر: ترانه بسته بود  يدر را برا... شرمنده  دیا ببخش -

 !  ایکنیم یشوخ ماین نیبا ا یلیفدرا خ گمیم

 ... چرا  دونمینم...ترانه  مونهیبرام مثل فرداد م ماین -

 ... برادرا رو حفظ کنه  نیخدا ا -

 ... از کتاب و هنر و ازدواج و امها و چه چه ...  میحرف زده بود نیترانه و نار اب

  دیام وهیآبم میبر دیپاش گمیبچه ها م -

 بره سر کار  دیفردا با نینار...شبه  10:30ساعت ... الیخیترانه ب -

 کار منو بهانه نکنا : هم انگار ترانه را بعد از صد سال پبدا کرده  نینار

 به خاله خبر بدم  رمیمن م...  ستین يراه فرار...پاشو فدرا  -

  نمایشیمن پشت فرمون نم -

 خودم مگه مردم ؟ ...بابا شوماخر  نینش -

کاپشنم گذاشته  بیرا در ج یو خانه و گوش دیکل... دیام وهیآبم میمثل سر خوش ها راه افتاده بود میشده بود بلند

 ... بود  دهیلرز بمیدر ج یگوش... و خجسته  کاریب يامد هم آن موقع شب پاتوق پسر دخترها وهیآبم... بودم 
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 چه سفارش دهند  کردندیبودند بحث م ستادهیدر صف ا نیترانه و نار... بامداد بود  امیپ

 ؟  چه خبر ؟   يچطور -

با نگاه  ییپسر پرادو سوار رو به رو... سالم دهد  شیعادت نداشت در اس ام اس ها یلیبود که بامداد خ جالب

 ...  مانمیمنتظرشان م نیگفته بودم در ماش نیبه ترانه و نار... اش کالفه ام کرده بود  رهیخ

  دیام وهیآبم میاومد نیبا ترانه و نار...  ستیاوضاع بد ن -

 ... نبودند  نیه و نارخدا رحم کرده بود تران... اس ام اس فرستاده نشده زتگ زده بود  هنوز

 سالم  -

 ؟   دیکنیم کاریچ دیام وهیشب شما آبم 11فدرا ساعت ... سالم : نبود  میمال  یلیخ لحنش

 هم موافقت کرد منم نتونستم بگم نه  نینار... میایبابا ترانه گفت ب -

 ... اونم اونجا ... دیبخور وهیواجبه شما ابم... شبه  11ساعت ... بابا يا -

 ...  میگردیبر م ياالنم زود میاومد... گهیابا بامداد حاال غر نزن دب يا -

 ...  دیکارو بکن نیهم هم دیبا -

...  شدیم رایرا پذ میمشتها...کردیبود که بغلم م يبامداد...ترسناك نبود  يبامداد آن بامداد جد گریها د یتازگ

 ابهتش انقدر ترسناك نبود ... و مهربان بود  دیخر بردمیم

 خونه  میریاالن م...  صریچشم داداش ق -

  یکن فسقل طنتیکم ش: بودم بخندانمش  توانسته

 ... اونم به چشم  -

 بال  یچشمت ب -

  ریباشه پس شب بخ -

 فدرا  -

 بله  ؟  -

  گهید یمواظب خودت هست -

 ... بله  -

 

 ... تختش نشسته بودم  ي،  رو  زدیرا کرم م شیمامان دستها...  ترانه را در اتاق تنها گذاشته بودم  شب
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 من باهاش کار دارم ...موسسه  ؟  ادیفردا ترانه ن شهیمامان م -

 ...  برمشیمن که به زور نم...  شهیاره چرا نم -

 ... گفتم بهت بگم... مهربان جان  دونمیم...: بودم  دهیرا بوس صورتش

 موسسه  يریبه مامان هم گفتم نم... کارت دارم ... ؟   میقدم بزن میبر شهیترانه فردا م -

 باشه ...  گهید يدیخودت همه برنامه هارو چ -

 ...  ... 

در  تونمیمن فقط م...  يام اشتباه کرد يمن ادر ياگه فکر کرد... کنما  يرو ادهیفدرا من عادت ندارم پ -

 کنم  تیخوشمزه همراه يها یخوردن خوراک

دلمون شاد  ياومد یاز وقت...  میکنیکه من ومامانم دق م يما بر يخب تو از خونه  گمیانه متر...  خب حاال  -

 شده

 يایگل گل...تو  يخوشمزه  يایبه خوراک... بخدا خودمم بهتون عادت کردم ... من به تو و مامانت ارادت دارم  -

 ... خاله  يایمهربون... اتاقت 

 نرو  ایخب ب -

 ! کرد حتما  مامانمم قبول... باشه -

 ؟  يراه بنداز شگاهینما هی يخواینم یکه تو کارگاه گذاشت ییبا اونهمه تابلو یترانه راست -

ندارم  دنییدنبال مجوز دو ياما فدرا انقدر روحم خسته است که اصال حوصله ...  ادیکه بدش ب هیبابا خب ک -

 ... 

 ؟  یخب بدون مجوز چ -

کال ممنوع الکار  گهیبدون مجوزم بذارم که د شگاهینما... روزگار بر وفق مرادمه  یلیخ...  گهید یچیه...اوه  -

 ... راحت شه  المیشم خ

...   هیخصوص شگاهینما يتو کار برگزار ماین يبابا ياز دوستا یکی... تا بگم  نینچ يکبر يبابا انقدر صغر -

 ... قشر خا صن  هیهم  اشیمشتر... نایتابلو و تابلو فرش و ا

 ؟  شگاهشینقاش گمنامو بذاره تو نما هی يتابلوها دیبا یخب اون واسه چ -

حد  نیبعدم من در هم... خوشش اومده  دهید ماین يتورو تو خونه  يتابلوها...  ایپرسیم نیبابا اصول د يا -

 صحبت کن  مایخودت با ن میریم یاگه موافق باش...  دونمیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٢١٨ 

 مغز خر خورده باشم که بگم نه  دیخب با... بگم واال  یچ -

  گهیم یچ ماین مینیبب میبر فتیپس راه ب... خودم  یمنطق یبه نقاش باش نیآفر -

 ... چه هولن  گهیاالن م... میبر گهیروز د هیبابا حاال  -

  میبر فتیراه ب... بگه روش نشده  خوادیوقته م یلیخ چارهیبابا اون ب -

  ایبریبا اصرار منو م يو دارت...  فدرا  نیپس بب... باشه  -

  يبذار شگاهیتو شدم نما زونیمنم که آو نیاصن ا...اره  -

 کی...  استقبال کرده بود ...  میصحبت کن شگاهیشرکت در مورد نما میرویگفته بودم م...زنگ زده بودم  ماین به

 ...  دیلنگیکار م يجا

گرم کرده بود  یکیسالم عل... خود را به نشناختن نزده بود ... بودم  دهیشرکت را د یدوست داشتن یمنش دوباره

 ... صحبت کند  مایبه ترانه گفته بودم خودش تنها با ن... 

 مهمون دارن االن ؟  نیآر يآقا -

 کنن  یینها ینینقشه رو ببرم بازب نیقراره ا... نه  -

 نداره  یالبته اگه اشکال... من ببرم  ؟  دیبد شهیم -

 ...  دیکنیهم لطف م یلیخ...داشته باشه  ؟  تونهیم یچه اشکال...ه ن -

شود و  ینم یبدون هماهنگ... نه  دیانتظار داشتم بگو... و روان  بیو نج تیدختر انقدر با شخص نیبود ا بیعج

 ... چه چه 

 اتاق را زده بودم  در

  دینینقشه هارو آوردم بب... دکتر مهندس يسالم آقا -

 م ؟  ماین ونیمنتظره رو مد ریغ دارید نی؟ نکنه دوباره ا  یکنیم کاریچ نیفدرا تو ا -

 یادب یوقت ب هیعرض ادب کنم  سیرئ يبه آقا میگفتم منم با...صحبت کنه  مایترانه اومد بره با ن...  رمینخ -

 ... نشه 

 ؟   ارنیبگم ب يخوریم یچ...  يکرد یکار خوب یلیخ -

 ...  دمیچطور به ترانه بگم که ناراحت نشه تا صبح نخواب نکهیرس ااز است شبید... قهوه لطفا  -

 ... اره چشمات خسته است  -

 ... راحت شد  المیعوضش خ -
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 ...  امیاالن م نیبش... خداروشکر -

بعد که  يدفعه ... بود  زشیم يکوزه ام رو... کنجکاو درونم فعال شده بود  ياتاق را ترك کرده بود فدرا بامداد

 لیو برگه و وسا سیچند روان نو... شلوغ نبود  یلیخ زشیم... اوردم  یکوزه اش نرگس م يبرا دیامدم با یم

 دید زیخودش پشت م يکه فقط برا يا هیدر زاو...  بامداد  زیم يبدتر از همه آن قاب عکس بود رو...  يادار

 ... داشت 

در آن قاب ... به دست  يعکس خودم در شمال سبز...  ندازمیب نییشرکت پا يداشتم خودم را از پنجره  دوست

 ... بامداد برگشته بود ...قاب را برداشته بودم ...   کیکالس

 ؟   نجایا یگذاشت هیچ نیا... بامداد -

مردم  زهیسر م رهیادم نم یدر ضمن فسقل... خب عکس  -... : بودم بامداد دستپاچه شده  دهیبار بود د نیاول يبرا

 داشته باشم  دهیمن اونجا سر بر دیشا... 

 به دست  يسبز نیفعال که عکس مضحک بنده رو دار... اااا -

 دهم  یمسلم بود که قاب را نم... عقب رفته بود...  ردیآمد قاب را بگ جلو

 ؟  قابو بده   هیکارا چ نیفدرا ا -

 آقا جان  دمیاره ؟  نم... يخندیم ینیبیسر کار م يایهر روز م نجایا یگذاشت نوی؟  ا  یچ یعنی -

 ... بدش من  هیخنده چ -

  يچرا قاب کرد نویبدونم ا خوامینه من م -

 عکسو داشتم فقط  نیبابا خب من هم -

 ؟ . ملت يخنده  يسوژه  یمنو بکن دیخب بعد با -

 یفضول يهم اگه نرفته بود یجنابعال...  نهیبینم یبابا سوژه کجا بوده ؟  اون عکسو اصن کس... خدا  يا  -

 يدیدینم

با قد ...  ردیقاب را بگ کردیتالش م گریبا دست د... دستش را دورم حلقه کرده بود  کیباال گرفته بود بامداد  کار

 ... آسان بود  شیمن داشت برا يکه رو يبلند و احاطه ا

 ... نشسته بودم  میقاب را ول کرده بودم سر جا... در آمده بود  يصدا

 شلوغ بود  یفروش ینیریش... شد آقا  رید دیببخش  -: گذاشته بود  زیم يرا رو کیک شرکت قهوه و داریسرا

 باشه دستتون درد نکنه   -
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 بخرد  ؟  کیمن ک يشرکت را فرستاده بود برا داریبامداد سرا یعنی... بود  دهیکش شیدر موها یدست کالفه

 رمیبامداد تقال کرده بودم قاب عکس را بگ يدستها انیم... بودم  دهیخجالت کش شمیپ قهیچند دق طنتیش از

 ... آخر هم شکست خوره بودم ...

 ...:هنوز کالفه ...کاناپه نشسته بود  يرو

 سوال  ریز يبریمنو م بتیچطور ه یتو فسقل نیبب -

  یهم هست یاونجا تازه شاک یعکس مضحکمو گذاشت یبامداد خان برداشت -

 قهوه اتو بخور اصن ... باشم  یبکنم شاک خودیبنده ب -

 ...  کیواسه ک یمرس!  در ضمن   -

 ...  نیدلنش یدر ضمن گفتنم به بامداد شده بود عادت نیآن روز در کارگاه ا از

 :آمده بودند اتاق بامداد مایو ن ترانه

 میاونجا حرف زد میما رفت...  و  کیقهوه و ک...  گذرهیعامل خوب خوش م ریکه تو اتاق مد نمیبیم... به به  -

 شنیم انیشا ییرایدارن پذ نجایا نایا... برداشته آب گلدون به ما داده  مایآقا ن نیآخرم که دهنمون کف کرده ا

 ... ترانه عادت داشت  يها یشوخ نیبامداد به ا... که از خنده و خجالت سرخ شده بود  ماین

 شان دعوتمان کرده بود خانه اش  يبرا ماین

خونه  ، خاله هم االن برام غذا  رمیکه من م یکن ییرایپذ ينجوریا يخوایجان اگه تو خونه ات هم م ماین -

 درست کرده 

  ارهیغذا ب بینا زنمیمن زنگ م ایتو ب...  گهیمنو نبر د يبابا ترانه آبرو يا -

 ...  یکنیچون اصرار م گهیباشه د -

 ...  میتدعو ماین يشام را خانه  میمامان خبر داده بود به

 ... آمدند  یخودشان م يها نیو بامداد با ماش ماین

االن از سر کار با ما  چارهیب يماین نیا... درست کنم  ایمن خودم الزان میموادشو بخر يخوایم گمیترانه م -

 درست کنه  ؟  یچ رسهیم

 !   ایکزت ش دیدوباره خودت با یول خورمیباشه م یدست پخت تو هر چ یدونیمن که م زمیعز -

 ...  دیعادت به کمک ندار یجنابعال...  دونمیاونکه م -

 ...  میکرده بود دیخر میرفته بود خودمان
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 ... بودند  دهیرس مایو ن بامداد

 ؟  هیچ نایشما  ؟ ا دیکجا موند -

برو خداروشکر کن ... کنه  يخودش آشپز میبخر ایمواد الزان میگلدار دلش برات سوخت گفت بر نیا یچیه -

 ...  یافتینجات 

کنار گوشم تعارف  مایمهم نبود ن میاصال برا... و خودش  دانستمیمبل را فقط من م يرو دهینگاه بامداد لم راز

 ... کند  یتکه پاره م

 یما خب گاها... درست کنم  ایبامداد الزان يقول داده ام برا گفتمیم دیبا ترانه هم صادق باشم با خواستمیم اگر

 ... شد صادق بود  ینم

من هم ... کردندیصحبت م...  زیم يبود رو دهیهم چ وهیو م لیآج یکم... گذاشته بود  یکالم یب یقیموس ماین

 ...  زدمیم ادیاز آشپزخانه فر یگاه

... که بامداد به آشپزخانه آمده بود  کردمیدست خشک م ماین يبا حوله آشپزخانه ... را در فر گذاشته بودم  ایالزان

 یتمام خستگ... شانه ام گذاشته بود  ياز پشت دست رو...  کردمیم میفر را تنظ يدما... سمتش بر نگشته بودم

 بود  دهیها پر کش

  يخسته شد...  یمرس -

 و قولش  هیفسقل گهید... نه بابا  -

 ...  دونمیبله م -

تجربه را الزم داشته  نیا دیکه شا نیرفته و ا امیترانه هم از پ... ه بهتر شده و حالش ک گفتیاز شرکت م ماین... 

... نگاهش آن شب حسرت داشت ...   گرفتندیبه حرفش م مایبامداد اما تمام مدت ساکت بود مگر ترانه و ن... 

حسرت کژال را ..  .زنده کرده  شیکژال را برا ادی هتران يتمام مدت خوره به جانم افتاده بود که نکند حرفها

 ... که درست کرده بودم متنفر شده بودم  ییاز خودم  ،  حماقتم و غذا... ؟  یعنی خوردیم

لعنت بر خودم و احساسات ... اش  هیلعنت به کژال و سا... کردیهم حالم را خوب نم شانیتشکرها یحت گرید

 ... احمقانه ام 

مامان لوس کرده بود رفته بود  يخوش را برا یترانه کم...  مانده بود  داریمامان ب...  میبود دهیبه خانه رس رید

 ...  رفتمیمسواك به دست به اتاق م... بخوابد 

 فدرا  -
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 ... فدرا گفتنش مشکوك بود ... مامان برگشتم  سمت

 بله ؟  -

گفت  ایدن... ب مامانش دعوتمون کرد جمعه ش... شمارتونو خواسته  دیگفت مامان وح... زنگ زد  ایعصر دن -

باب  هیکه مامانش زنگ زده دعوت کرده بلکه  نهیا...  دونهیاما فرداد نم... کرده  ریگلوش گ دیوح نکهیمثل ا

 بشه  یخانوادگ ییآشَنا

 ؟  شیک دیوح نیهم... ؟  دیوح -

 ؟  میدار دیمگه چند تا وح... گهیاره د -

 زن اصن حرفشو ن...  دیفکر کن من با وح... بابا الیخیب -

 ... میدر هر صورت پنج شنبه شب دعوت...  یباش انیندارم گفتم در جر يکار الشویباخ الیخیمن ب -

 ! ترانه است   شگاهیپنجشنبه که نما -

 حاال هم بذار من بخوابم ... چند ساعت برو واسه غروب برگرد -

 ! بحث هم نکن  ...بحث تمام  یعنی

 یخودش قرار نم يسر جا زیچ چیچرا ه... کرده بود  ؟  ریگ شیگلو دیبه دنبال نگاه بامداد بودم آنوقت وح من

 ... گرفت 

  شگاهینما يبرا میرا روشن کن شیتابلوها فیکارگاه تکل میبا ترانه رفته بود صبح

از خودت  ینیتند تند بش یه دیانوقت با... ها  مونهیتابلو نم یچیه گهید يبذار شگاهمینما نیا گمیترانه م -

 یهنر در کن

 ...  خورهیداره زنگ م تیفکر کنم گوش... سبک بدم  رییتغ کمیاتفاقا تو فکرم ... اره فدرا -

 جانم  ؟ ... یسالم خانوم اسالم -

 هیتا  يایب گهید يگفت هفته ... ياین ماین يفدرا جان دکتر گفت بگم امروز واسه جلسه ... سالم دختر گل -

  دیکن میتنظ دیبرنامه جد

 ؟  ادینم گهید ماین یعنی -

  یتو جلساتش شرکت کن یتونیاما تو نم...  ادیم مایچرا ن -

 ...  یمرس...باشه -

 ...  نمتیبیم گهید يپس هفته  -
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  دیبه استاد سالم برسون...حتما  -

 شده  یشده بودم که بادش خال یدفعه مثل بادکنک کی

 شد  ؟  یچ -

 شرکت کنم  مایتو جلسات ن تونمینم گهید...  یچیه -

 ؟  یستیپسره حالش خوب شده تو ول کن ن... وا خب غمبرك زدن نداره که  -

 ...تو جلسات باشم  تونمیمن نم یول ادیباز م ماین رینخ -

 بزنه  ییبا استادت تنها خوادیداره م یحرف خصوص هی دیشا... خب بازم غمبرك زدن نداره  -

 ...  نطورهیهم دمیشا دونمیخب چه م -

 ...  ... 

در جلسات نباشم  گریآوردم که قرار شده من د ینم میبودم به رو دهیرا د مایترانه که ن شگاهینما یهماهنگ يبرا

 ... گذارد  انیخواست با استاد در م یم مایبود که ن یخصوص يبه قول ترانه حتما مساله ا... 

 شگاهیساختمان را مناسب نمادربند که داخل  دانیبود در م یگفته بود خانه باغ مایکه ن يا یخصوص شگاهینما

 ...  شده باشد  بیترت شیمجلل از کارها شگاهینما نیشد ا یترانه باورش نم... آماده کرده بودند 

 ...  میکه کنار ترانه حضور داشته باش میخودمان فقط رفته بود... انجام شده بود  یقبل یکارها با هماهنگ تمام

کم و کسر نباشد  يزیکه چ رفتیم نییهم باال و پا ماین...داد  یم حیکنندگان توض دیبازد يتمام مدت برا ترانه

 ... 

 :گفته بود  دیایب میاصرار کرده بود يهرچه به آدر.

  میترانه بد يها یبه نقاش میاریب میندار یمن و شوهرم پول الک -

 ... نخر  ینقاش ایبابا تو ب -

 ... بخرم  دیبا رمیم ای... رمینم اینه من  -

 ؟   يآدر ياینم يجد -

درس بخونن که  دیواسه بچه ها که تو ع ختنیبرنامه ر...  دویدم ع یخونه تکون... سرم شلوغه  یلیباور کن خ -

  یکم کمکم کن هی يایبگم تو ب خواستمیتازه فدرا م...  خوننیارواح شکمشون چقدرم م

 ... اومدم  دیشا... باشه  -

 :به حرف آمده بود  بامداد
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 يگرفته ا کنمی؟ احساس م  یفدرا خوب -

 استرس دارم  یکم میدعوت ییامشب جا... نه خوبم  -

 ؟   یحاال واسه مهمون یگرفتیقبال واسه امتحان ارشد استرس ن -

 ي قهیسل ننیشن که بب رهیقراره چند نفر بهم خ نکهیواسه ا...  رمیگیاسترس نم یواسه مهمون... رینخ -

  رمیگیترس منه اس ایپسرشون خوبه 

 ؟   یچ یعنی -

 من دعوتمون کرده  دنید يبه بهانه  خوادیمادرش م...  میفرداد دعوت ياز دوستا یکی يخونه ...  نیهم یعنی -

رسم ...  ستیمدل بامداد اصال درست ن يبه مرد... مثل من  يحرفها آن هم از زبان دختر نیگفتن ا دانستمیم

اما از آن شب هنوز حسرت نگاهش را به خاطر ... صحبت کرد  یمراسم نیدر مورد همچ حیادب نبود انقدر صر

عقل بچه ... من هم بامداد را بچزانم  شتمدوست دا...  فتادمیم ادشی یوقت شدیهنوز هم داغ دلم تازه م... داشتم 

  دادیقد م نقدریتجربه ام هم یگانه و ب

 !  یازدواج نداشت يبرنامه ... و  یارشد بخون يخوایتو که م -

 ... نداره  یخب ربط -

 ...  ادیبدت نم نیدوست فرداد همچ نیپس از ا -

... کنم  یزندگ یالبافیو خ يپرداز ایبا رو خوامیاما خب نم... بهش نگاه نکردم  دید نینه خب من تا حاال به ا -

  ستمیسوار بر اسبم ن يمنتظر شاهزاده 

 ...  یداشته باش ينظر نیهمچ کردمیفکر نم... خوبه  -

 سالمه  25 دیکنیفکر نم دینیبیم یاره خب شما از بس منو فسقل -

 ... بامداد شده بود شما  دوباره

 ... خوب تا حاال خودش را کنترل کرده بود ...نبود  یهم کم عصبان او

 نداره  هیقض نیبه ا یربط چیگفتن من به تو ه یفسقل -

 دنبالم  ادیب اهامیرو يشاهزاده  کنمیاحمقم که صبر م يدختر بچه  هیمن  دیکنیالبد فکر م... چرا داره  -

 !  ! ...   يفدرا بچه ا يبچه ا -

 ... اون بزرگ بود  دیشا... شما صبر کن کژال برگرده ... خوبه ... اره من بچه ام  -

 ...  رونیزده بودم ب یرا برداشته بودم بدون خداحافظ فمیک... بودم سمت ساختمان  دهیدو
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 ...   تا خانه  هیو گر یرانندگ دوباره

 

 

کنم  یبد خلق دیبه مادر ترك زبان و مهمان نواز وح توانستمیآنقدر که نم... شده بود  دهییچیدر هم پ احساساتم

 ... شده بود  دایدر رفتارش هو یکه حاال انگار خجالت شیک یشوخ و دوست داشتن دیبه همان وح یحت... 

دفاع نداده بودم دلم  يهم برا یکه سر بامداد زده بودم و فرصت يبا آن داد یحت ...بد اخالق باشم  توانستمینم

 ...   دمید یداشتم حال بامداد را م يجادو گر يفقط دوست داشتم گو... خنک شده بود  شتریب یلیخ

ت روزها ترانه صحبت از مسافر نی، سال قبل ا  ستین يبامداد دیع يباور کنم امسال در تکاپو توانستمینم

 ... از سال قبل  شدیم غیانگار واقعا هر سال در...  دمیدویحاال م...  کردیم یدسته جمع

 ...  امسال را خودم درست کنم  نیهفت س یسفال يگرفته بودم ظرف ها میتصم

 ؟  يکارخونه سفال راه بنداز يخوایگل چه خبره  ؟ م نهمهیفدرا جان ا -

 سفال  یگل گل: کوزه راه بندازم با برند  دیخط تول خوامیاره م -

  يدست به کار شد رید کمیفقط ... هم خوب  یلیخ...اا -

 نه بابا عجله ندارم  -

 ... بفروشه  خوادیم... دهیبهمون اجاره نم گهید... عجله داره  نجایصاحب ا...  يتو که عجله ندار... نه خب  -

 ؟  یچ یعنی... : از دور گل چرخان برداشتم  دست

 ؟  یچ یعنیواقعا بگم  -

  گهیاره د -

 نییآب خنک از گلوم پا هیهنوز ...  شهیخراب م گمیور د هی شهیدرست م میهر چ... بدبختم  یلیمن خ یعنی -

 پول الزم دارم ... خوامیملکمو م گهیزنگ زده م... به دلم ننشسته  شگاهینما یخوشحال...نرفته 

  شیبذاره رو پول پ میما بد خوادیخب چقدر م -

 ؟   میقروون دوزاره که ما بد هی يفکر کرد... ارزه  ؟  یملک چند تومن م نیا یدونیم... فدرا  یتوام خوشحال -

 ؟ ...   میکن کاریبابا خب چ -

  میکن هیتخل دیبا نیچون تا آخر فرورد... فرصت هات استفاده کن  نیاز آخر یچیه -

  میکنیم دایجا پ میگردیم...ترانه غصه نخور ...باشه  -
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موتورم  گهید...  ییخدا واسه من زده سر باال کنمیدارم فکر م واشی واشی...  هیآسون نیبه هم يفکر کرد -

 کشه  ینم

 کنه  دایجا پ هیبرامون  گمیمن خودم به فرداد م...  هیحرفا چ نیبابا ا -

 ؟   میبخور يدیم ییچا هی... باشه  -

 ... حتما  -

 يدر فکر غصه ها... کارگاه ي هیدر فکر تخل... بدون بامداد ...  بودم دهیانتظار نکش نطوریرا ا دیع یسال چیه

... بار انگار قصد کوتاه آمدن نداشت  نیکه ا يو بامداد... بامداد تنگ شده بود  يکه برا یو در فکر دل... ترانه 

 ...  کردیم ينقش بزرگتر ماجرا را باز شهیکاش مثل هم

 يرا برا ییبه فرداد سپرده بودم جا...  کرد  یهم افاقه نم ایو مسافرت با فرداد و دن دیع نیفت سبار ه نیا

ترانه هم امسال به ... کارگاه  هیتخل يام را در مسافرت گذاشته بودند به پا یگرفتگ یتمام... کند  دایکارگاه پ

سارا هم که شمال را رها ... دوستانشان مسافرت بودند و گارن با يآدر...  زدیباجبار با خانواده اش رفته بود 

 کردمیدعا دعا م... بودمان  دهیاز هم پاش یانگار کس... روز را شمال باشد 13حاجت داشت هر سال ...  کردینم

...   شدیم یاگر نه عجب سال...  مصداق نداشته باشد داستیکه نکوست از بهارش پ یضرب المثل سال نباریکه ا

 ! 

پرونده ها را ادامه  يهمان روال مطالعه  دیاستاد گفته بود دوباره با...  امسال در قعر بود  میزندگ ینوسیس تابع

 ...  رفتن به آنجا را هم نداشتم  لیم یحت گرید...  ردیپذیحضور شخص ثالث را نم مایکس مثل ن چیدهم چون ه

 یمیقد يآن خانه  اطیروزها هوا را در ح نیآخردوست داشتم ... کارگاه  رساندمیهر جا که بودم خودم را م از

 ...  بود  دهیچیخودم پ يترانه و گل ها يرنگ ها يکه بو یدر اتاق... نفس بکشم 

 ... کرده بود  یکارگاه زندگ نیسالها بود در ا... نداشته یترانه حال و روز خوش...  بستمیکارتن م دیدفعه با هر

  اطیبه ح زدیزل م نشستیساکت کنار پنجره م ای... آمد  ینم ای... ترانه هم با خودم بود  لیوسا بستن

گفته بود ... باالتر از پول ماست  یلیاجاره اش خ ای ستیکه به دردمان بخورد ن یهم گفته بود ساختمان فرداد

 ... نداشت  دهیاما باز هم فا...کمکم کند  یمبلغ تواندیم

بابا برگشته بودم بغلم  شیاز پ یخاک یکه وقت يبامداد! ...  سخت بامداد بود که نبود   يهاروز نیکمبود ا تنها

بسته  يپشت درها...  دیبوسیدستانم را م...  شدینگران م میبرا...  دیخریم یبستن میکه برا يبامداد... کرده بود 

ماه  کی يروزشمار یحت گرید! ... بود   دیحاال که با... نبود  شهیگاه هم هیتک... ماند  یکنکور منتظرم م ي
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 میباشد که خبر قبول یکسان نیبافته بودم که بامداد از اول الیقبل تر خ... آزمون برسد جیکه نتا کردمیرا نم ندهیآ

 ... هم مهم نبود  جینتا... نبود  يحاال که بامداد...  شنودیرا م

 یو ذوق زندگ... بامداد ...  یکارگاه دوست داشتن... استاد جلسات... با هم از دست برود  زیقرار بود همه چ انگار

 ... 

 ...  کردیمردانه اش انقدر مهم بود که نبودش شکننده ام م حضور

خواسته بود  مایرا داده بود ن دهایترانه کل... هم گذاشته شده نمانده بود  يبه جز چند کارتن رو يزیکارگاه چ از

شب را در  نیدوست داشتم آخر... اوقات سخت کنارمان بود  نیهم در ا ماین...  مالک دهد لیفردا خانه را تحو

 ... کارگاه ما نبود  کوچک يو درختان و آن خانه  اطیح نیا گرید... کارگاه بمانم 

 فدرا  ؟ ... الو -

 ... الو سالم مامان  -

 ... الو  -

  جا آنتن بده هیبرو ... ؟   ییبابا مامان کجا يا -

 بعد از تلفن موسسه زنگ زده بود  هیثان چند

 مامان سالم ..الو  -

 ؟   یخوب...سالم  -

شب  نیا میخوایبا ترانه م... کارگاه  خوابمیشب هم م... بابا  شیپ رمیمامان زنگ زدم بگم من م... ستمیبد ن -

 نجایا میبمون يآخر

 ؟   دیشب بمون ستیاونجا قفل و بست مناسب داره  ؟ خطرناك ن -

 هم داره  تیامن... قفل داره ...در داره ... اره بابا مادر من  -

 ...  دیمواظب خودتون باش... باشه  -

خاطرات آنجا را  خواستینم... آمد  یکارگاه نم گریترانه چند روز بود که د... شاخ و دم تر نبود  یب نیاز ا دورغ

 ... مرو ر کند و زجر بکشد  نیاز ا شیب

و  انیدل گرفته و چشمان گر... شده بود  يصحنه ها تکرار نیا... دمیکشیاز بابا خجالت م...  گریبود د مسخره

 ... بر سر بابا  شدیآوار م نجایا شهیهم...  ایغرغر دن
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زنده  نجایا...  يشدیکنده م نیاز زم يشدیکه داخل م اطیح نیانگار از در ا...   انداخته بودم  اطیدر قفل ح دیکل

 ... ترانه  يخنده ها يبه صدا...  گذاشتیکه ترانه م یمیمال کیموز يبه صدا... رنگش  يبود به بو

خواهد بود  يچا نیآخر دانستمیچون م... بخورم  يچا یدوست نداشتم حت... ها را جمع کرده بود م  وانیل یحت

داشت  يریاتاق چه تاث یخال يشدن به فضا رهیخ دانستمینم... زهوار در رفته  يکاناپه  يمچاله شده بودم رو... 

  کردیمالک را منصرف م دیشا... داده بودم  حشیکه به اتاقم ترج

 ...  یبجنگ یخواهیآنچه م يبا چنگ و دندان برا انگار

 ... بودم  دهیاز جا پر... توجه به صدا دراز بکشم  یترسو تر از آن بودم که بخواهم ب... آمده بود  صدا

خودم  فیدر ک یکیبود که  دیدو دسته کل...  هم چفت و بست نداشت  یلیخ نجایا... مامان راست گفته بود  پس

 ...  ماین شیپ يگریبود د

 ... قرار بود شب را کنار پدرش باشد ... صحبت کرده بودم  مایبا ن عصر

 ...  تر است  نیاشهدم را بخوانم سنگ دادیو قرائن نشان م شواهد

 

 

 

الغر شده  ينه از دور...  جهان اضافه شود  يهفت گانه  بیتوانست به عجا یدر م انیم کلشیشدن ه انینما

 انیم شهیتر از هم یافتنیتر و دست ن یخواستن... چشمانش گود رفته بود  ریز دنیند نهمهینه بعد از ا... بود 

 ... چارچوب در ظاهر شده بود 

 دنیخواستن بود و نرس...  محض  تیترس عالم بود که شده بود امن   ... یدلتنگ ایدن کیقدم فاصله بود و  چند

 ... 

 : بودم  دهیلکنت پرس با

 ؟  یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ؟  یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیتو خودت ا -

 با بامداد لک زده بود  يلجباز يدلم برا... هم آدم نشده بودم هنوز

 خودت جواب بده ...من اول سوال کردم -

  یلیجواب بدم به دال تونمیمن نم -
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 ... باشم  نجایکارگاهو ا لیشب قبل از تحو نیآخر خوامیمن م... خب نده  -

 ؟  یتنها باش نجایخطرناکه شب ا یگیبعد نم -

دو ماه ...  بودم  دهیدو... در باغ سرش داد زده بودم  شیبود که دو ماه پ يهمان بامداد نیا... نبود  یباورکردن

 ستادهیا میحاال رو به رو... نکرده بود  ییدلجو... بود  امدهیبار او هم ن نیا...  کرده بودم  غیرا از خودم در دنشید

حصار  انیدوست داشتم دوباره مهمان شوم م... حرف بزند  نداشتمدوست ...  شهیمثل هم...  زدیحرف م... بود 

 ...  دستانش 

  يتو سکته ام بد يومدینم هوی یتا حاالش که خطرناك نبوده اگه جنابعال -

  یهست یهنوزم فسقل -

دوباره آن ... بزرگتر نشدم  چمیه شی؟  من از دو ماه پ يدست از سرم بردار شهیم...  میاره آقاجان من فسقل -

 يادآوریبهم  یالزم ندارم تو ه چمیه...  دونمیخودم م... بچه ام ...  میبابا من فسقل... برگشته بود  یبغض لعنت

  یکن

 دانستمیاما اگر م... آمد  یاز چشمم م شدیاشک م... رود  نییاز گلو پا نکهیا يبه جا شهیبغض انگار هم نیا

 ... کردمیم شانیزودتر جار دهدیم هیاشکها دستانش را هد نیهم

 ...  تیو امن سیخ يگاه محکم بود و چشمها هیآن تک دوباره

 ...  شهیخوب م یلیخ فتهیق راه ماشکات کجاست که به سرعت بر نیمن بدونم ا -

انگشت اشاره ... سر باال کرده بودم چشمانم را بسته بودم ... دستانش را شل کرده بود ... تکان خورده بودم  یکم

 ... :پلکم گذاشته بودم  يرو

  فتهیراه نم ینکن تیکه اگه تو اذ...  نجاستیهم -

 ...  شهیاز هم کترینزد... خم شده بود ... بود  دهیچشمان بامداد لرز ي لهیت

ملموس تر از  ییایرو...  میپلک ها يبامداد رو يبود حس کردن بوسه  ییایرو دیشا... پلکم سوخته بود  پشت

 چشم باز کرد  شدینم یحت گرید...  تیهر واقع

 ...  چشما ببارن  نیکه من باعث بشم ا نهیممکنه بخوام ا ایکه تو دن يزیچ نیآخر -

 :چشمانم را باز کنم  خواستمیهم نم باز

 هیتو حسرت  يمنو بذار يچون فقط تو بلد یهست یفسقل... بلکه منم راحت تر حرفمو بزنم ... چشماتو ببند -

 یتونیچون فقط تو م... يرو بپز ایدن يغذاها نیخوشمزه تر تیفسقل يدستا نیبا ا يچون فقط تو بلد... کوزه
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و  يغصه بخور مایواسه ن يچون تو بلد...  یکن غیو نگاهتو از من در یدختر بچه سر بازار نرفتن قهر کن هیمثل 

رو اونقدر  یفیق یبستن يچون تو بلد...  یکن ایمرد دن نیحسود تر.. رو نیبامداد آر... که منو یدنبال کاراش باش

که هر  زیعکستو گذاشتم رو م...  دهیم يه مزه اچ نمیرو بخورم بب یکه بعد از تو برم همون بستن يبا لذت بخور

... کنهیم ینیزم يفرشته که کارا هی... کنهیپاك م يهست که با دستاش سبز یفسقل يفرشته  هی نمیروز بب

 یفسقل هیتو وجودم که  زهیریحسرت عالم م یکنیدرست م ایمن الزان يبرا یوقت یفهمیچون نم یهست یفسقل

چون ... خودم باشه  يرادستا تا ابد ب نیکه دوست دارم ا... رو چهارتا مبل اونطرف تر نسشته که برام غذا پخته 

من تو رو  یفهمیچون نم... کژال واسه من مرده  یفهمیچون نم یهست یفسقل... دوره  یلیفکر داشتنش واسم خ

  خوامیرو م ایدن هیموجود دوست داشتن نیبچه تر

  ...  ... 

 

 نیحرفها با ا نیا دنیرفتن همانا و محروم شدن از شن رونیب...  آمدم  ینم رونیحصار ب نیهرگز از ا گرید من

 ... صدا همانا 

بعد  يمرد جد نیا...  خوردیبا من قهوه م شهیکه هم يبامداد... کلمات قفل بود  نیتک تک ا يذهنم رو هنوز

 ... من  يدستها يبرا... من بود  يحسرت نگاهش برا... خورده بود  یبستن ییازمن تنها

 ... بامداد  يدستان بامداد با صدا انیم...  شدیتمام م نجایقصه هم کاش

 ؟   یبگ يزیچ يخواینم -

 کرده بودم  ینوچ...تکان داده بودم  يسر...: اش پنهان کرده بودم  نهیرا در س سرم

 ... : بود  دهیکش میموها يدست رو... بود  دهیخند

 ؟   یبه تو بگم فسقل دیحاال من االن نبا نمیخب بب -

 ... دوباره با تکان سر بله گفته بودم  -

  مینیبش ایحداقل ب... زبونتم که موش خورده  -

  ...سر در گم ...  بودم  ستادهیاتاق ا انیم... اما چاره نبود ... خواستمینم... کردیدستها را باز م نیا نشستن

 

 خوش به حالش بود ... را زده بود سبک شده بود  شیانگار حرفها... کاناپه لم داده بود  يراحت رو یلیخ

 ؟   يدیم ییچا هی... کنهیفدرا سرم درد م -
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 ظرفارو جمع کردم يهمه ...  تونمینم -

 ؟   یباز کن شهیخب نم -

 کارتن ظرفارو  ؟  -

  گهیاره د -

 ببندم  تونمینم گهیباز کنم د...  میبد لیتحو دیاخه فردا با -

 ... با من  تشیتو باز کن مسول -

... به خاطر بامداد باز کرده بودم ...  را هم در آورده بودم  سازیچا...  یکارتن ظرفها نوشته بودم شکستن يرو

 ... به زحمت بسته را باز کنم  ياگرنه محال ممکن بود کارتن ها

 ... با بامداد  خوردمیم يف کارگاه چاسق ریز یرنگ يدر فنجانها دوباره

 ... االن واسه من الزم بود  ییچا نیا... دستت درد نکنه : گذاشته بود  زیم يرا رو فنجان

 ...  کنمیخواهش م -

 خونه  ؟  يبر يخواینم -

 نه  -

  یباش نجایبذارم تنها ا تونمیجون نم... یمنم تحمل کن يپس مجبور -

 ... است بماند  میقلب يآرزو دانستینم... کرده بودم سکوت

 ؟   مینیبش اطیرو تاب ح میبر -

 ...  میبر -

او باشد و تاب خوردن کنار او  ؟  يرایگ يملک آغوش بامداد و صدا نیمن از ا يخاطره  نیقرار بود آخر یعنی

 ... 

 

 

 

 

 

 

 ... مهم نبود  شدیهر چه م... شب آخر بود  امشب
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 نیماندن در ا يحاال دانسته بودم فلسفه ... دستانش دور شانه ام حلقه شده بود ... داده بودم در آغوش بامداد لم

 ... گرمتر بود  يا یآغوش امن از هر لحاف گل گل نیا...  ستیو نرفتن به اتاقم چ یکارگاه خال

 دیشا...بود  يگریفردا روز د دیشا... مهم نبود  گریامشب د... بامداد قفل کرده بودم يانگشتها انیرا م انگشتانم

 ...  شدیعوض م زیفردا همه چ

 بامداد -

 جان بامداد  ؟  -

 دنبالم ؟  يومدیچرا ن -

کژالو وسط  يکردم که باعث شده تو پا کاریفکر کردم من چ...  بگم فدرا  يزیچ يمهلت نداد...  یرفت  -

 ...  یبکش

 ... اون شب تو نگاهت حسرت بود ...دمی، خودم فهم. کژال رفت یبه من نگفت چوقتیتو ه -

و  نکشیبا ع یفسقل هیهمون موقع که احساس کردم ... کژال همون موقع که رفت واسه من تموم شد  -

واسه  يکردیاونموقع فکر م... بهت بگم فدرا  نیزودتر از ا تونستمینم...  شهیداره واسم مهم م یگل گل يزایچ

 ... کژال اومدم سراغت  يپر کردن جا

 گولم نزن بامداد  -

 ...  یفسقل گمیراستشو م -

 را پشت گوشم زده بود  میاز موها يا دسته

 ؟   یدونستیم زویچ هیفدرا  -

 ؟  یچ -

 باهات طرف شد  شهیسخت م یسادگ تیکه در نها یهست يا یتو تنها فسقل -

 ! چرا  ؟   -

  يکرد تیاذ یلیمنو خ یتو فسقل... ممکنه بشکندت  يهر تلنگر...  يا شهیچون مثل ش -

 بامداد  -

 جانم ؟  -

 ...  ادیخوابم م -

 تو رو کاناپه بخواب  میپاشو بر -
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 تکون نخور ...  خوابمیم نجایهم...نچ  -

 يخواب بود پس شبها نیاگر ا... بودم فقط نوازش دستانش را احساس کرده بودم  دهیاز بامداد نشن ییصدا گرید

 ...  کردمیقبل چه م

 ریبامداد سرش را بر زنج... بودم  دهیسر در آغوش بامداد خواب... شده بودم  داریب بمیدر ج یبا لرزش گوش صبح

 نیا دیشا... را قطع کنم دوباره به خواب روم  یدوست داشتم گوش...  بود  دهیسخت خواب... زده بود  هیتاب تک

وقت صبح زنگ  نیا لیدل یب دانستمیم...صبح  8 عتبود سا ایاما دن... هرگز نداشتم  گریگرم و نرم را د يجا

 زند  ینم

 ؟   ایجانم دن -

 برق از سه فازم پرانده بود  ایدن غیج

 ...  رمیمیم یدارم از خوشحال... نفر بهت زنگ زدم  نیاول...  یشیعمه م يفدرااااا دار -

 ؟ جون من  ؟   یگیراست م ایدن يواااااا -

 ... هنوز گنگ خواب بود ... بود  دهیاز خواب پر غمیبا ج بامداد

 ... بودم  شگاهیصبح دم آزما 7... اره بخدا  -

 ...  .بره  یلینگیعمه اش قربون اون ف یاله... گمیم کیتبر ایدن -

که از  يخانه ا... مالک دهم  لیخانه را تحو نیا دیبا 11فراموش کرده بودم ساعت ... را قطع کرده بودم  یگوش

  دمیپریم نییباال و پا اطیح انیم... را شاهد بود  میلحظات زندگ نیمهمتر شبید

  شهیباورت م...  وهوی...  شمیبامداد دارم عمه م -

  یمبارکه فسقل -

  ی، نگو فسقل  گهید شمیدارم عمه م گهیبامداد د -

 ...  یاگه نوه داشته باش یحت... یهست یفسقل شهیتو واسه من هم -

 ... کرد  یروز مزخرف انقدر خوشحالم نم نیتو ا يخبر چیه...  شهیباورم نم -

 ؟  یمطمئن -

 شک ندارم ... آره -

  یبهتره انقدر مطمئن نباش یول -

 چرا ؟  -
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  يهم بشنو يا گهیخوش د يخبرها دیشا... نباشه  یامروز اصال روز مزخرف دیچون شا -

 ...  لیواسه تحو انیو مالک م ماین گهیدو ساعت د...  دونمیم...  ستین -

 ؟  یخب اگه مالک اومده باشه چ -

 ؟  ینکن جمیگ شهیم یکجا اومده باشه  ؟  بامداد سر صبح -

 منم  نجایا دیمالک جد...  شهیم یاره فسقل -

  یگیدروغ م يدار -

 دروغ بگم  ؟  ادیمن م ي افهیبه ق -

 و دروغ باشد  یامد در حال شوخ یو خسته اش نم يجد ي افهیبه ق هرگز

 ؟   یچ یعنی -

 ... رو بخرم  نجایداشتن برق چشات اونقدر مهم هست که ا یعنی -

 ؟  يدیرو خر نجایبامداد تو ا -

 با اجازتون  -

 !   کنمیباور نم -

 اومدم تو  ؟  بتیه نیبا ا يمن چطور يفکر نکرد شبیتو د یفسقل -

 رفت  ادمی دمیچون انقدر ترس...نه خب  -

 گرفتم  مایرو هم از ن دیکل... میقراداد نوشت...  خوامیرو م نجایگفتم ا -

بگم چرا  تونمینم یلیبه دال یگفت نیپس واسه هم... کارتنا رو باز کنم  یگفت نیواسه هم شبیپس د -

 هم با تو همدست بوده ؟  دیپل يمایپس اون ن...نجامیا

 بله به تمام سواالت  -

 کارتنا رو جمع نکنم  ؟   نیا یکه من با بدبخت یچرا نگفت يدیو خرتو که زودتر خونه ر نمیبب سایوا -

 الزم داره  هیتنب کنهیمحروم م دنشیدو ماه منو از د... رهیم کنهیکه قهر م يا یچون فسقل -

 رو باز کنم  نهمهیا دیحاال من باز با...  يبد یلیخ -

 بنده خودم در خدمتم  -

 ازت  کشمیم يگاریب یآخ جون پس کل  -
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بذارمت خونه که سر  میصبحانه بخور میفقط برو حاضر شو بر...  یتازونیم يفعال که خوب دار...  گهیبکش د -

 ...  دهیدرد امانمو بر

سردرد امانش را ... دوباره مال خودمان شده بود  یکارگاه دوست داشتن... امده بودم رونیبامداد از کارگاه ب با

 ... کشدیم يام خبر داشتم چه زجر یگرنیم يبه لطف سر دردها... کندیم مردانه تحمل دمیفهمیم... بود دهیبر

 سایوا نجایلحظه ا هیبامداد  -

 ؟  ی؟  واسه چ...  نجایا -

 ...  امیزود م...کار دارم  -

 ... بودم  دهیهم خر یو آب معدن کیکنار داروخانه ک ياز دکه ... بودم  دهیخر لیاز داروخانه قرص ادو شیبرا

 ... که شده بودم با تعجب نگاهم کرده بود  سوار

 بخور  کویک نیا -

 ؟   یواسه چ گهید کیک...صبحونه  میریم میخب دار -

 بخور آقا جان  -

 ... را سمتش گرفته بودم  یقرص و آب معدن... را به خوردش داده بودم  کیزور ک به

 رمیسر دردو نم يمن با آقا... ر خونه برو بخواب حاالم منو بب...  شهیکه نم یخال يبا معده ... قرص  نمیخب ا -

 صبحانه 

 ... نگاهم کرده بود  رهیخ... 

 ...  یکنیم کاریچ يدار یدونینم... بد ... فدرا  یکنیبد تا م يدار -

 ؟   نشستیبه دل م يجمله ا نیهمچ ایدن يکجا... گفته بود  نیجمله را دلنش نیا چقدر

 ... از زبان بامداد ...  نجایفقط ا... کجا  چیه

 

 ایمادربزرگ دن نیتر پیسالم بر خوشت...  هنوز نرفته بود ... را که باز کرده بودم مامان در آشپزخانه بود  در

 خودم  نینازن

 ؟  يمگه خبر دار... سالم  -

 بله مادر جان اول از همه من خبر دارم شدم  -

 ؟   ومدیترانه کو ؟ ن...  یخب به سالمت -
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 مهم رو که امروز اتفاق افتاده ثبت کنم  عیوقا نیا دیمن با اریب مویاون تقو گمیمامان م...  نه -

 افتاده ؟  یچه اتفاقات مهم -

 خوب  يزایچ یو کل میکارگاهو پس گرفت... عمه شدم  -

ه کردن ب هیتک... از زبان بامداد بود  ایدن يحرفها نیتر نیریش دنیخوب شن يزهایچ یگفت آن کل شدینم

 ...  آغوشش بود 

 مگه طرف پول الزم نداشت ؟ ... دیپس گرفت يچطور -

  دهیچرا بامداد اونجا رو ازش خر -

 بده  ؟  یپول نیهمچ دیبا یچ ي؟ برا  ادیاونجا به چه کاره بامداد م -

 ... از دست بره  نجایبذاره ا ومدهیدلش ن... بوده  نجایبعدم ترانه چند سال ا... است  هیگفت سرما... دونمینم -

 ...  کنهیکارا نم نیکس االن از ا چیه... کرده  یچه مردونگ -

 ...  شدیبامداد م بینص يجمله غلط کرده ا نیا يبه جا دهیبامداد آنجا را به خاطر من خر گفتمیاگر م احتماال

 ... باشه پس من رفتم  -

 ؟   شهیباورت م میکارگاهو پس گرفت ...الو ترانه ... : محض رفتن مامان ترانه را گرفته بودم  به

 ؟  یفدرا حالت خوبه اول صبح یگیم یچ -

دوما که بامداد ...  یکنیصحبت م یگل گل يعمه  هیبا  ياوال که تو االن دار... بهترم  شهیاز هم...اره اره -

 کردن به ما نگفتن  یهمدست يموذ يمایبا اون ن...  دهیکارگاهو خر

 ؟  یشیعمه م يدار... نداره  شیبده قلب من گنجا یکی یکیخبرا رو  نیبابا ا...  نه ه ه ه ه  -

 صبح زنگ زد خبرشو داد  ایدن...اره  -

 کردن  کاریدوتا چ نیا نمیاونجا بب امیآماده کن االن م شوینیریپس ش...مبارکه  -

...  کردمیبامداد صبحانه آماده م يکاش برا... نه صبحا ي هیرفته بودم دنبال ته... را که قطع کرده بودم  یگوش

 ... خورده بود  یفیق یرفته بود بستن... افتادم  یحرفش م ادیهنور هم 

 ؟   يترانه جون با جت اومد -

گلدار عمه بشه  یخودتو بکش يخوایکه از فرط غصه م یفکر کن صبح...  یگل گل يفکر کرد یپس چ -

گذاشتم پول  شگاهیمن نما زمیبعدم عز...  امیب یکورس تاکس 10که با  یر نداشتانتظا...  يریکارگاهو پس بگ...

 برم  یواسم کسر شانه با تاکس گهیکه د نهیا... دار شدم 
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 ... راهو  نهمهیا رهیم یک...اوه اوه  -

 ...  رمیبنده خودم م -

 لقمه گرفته بود ... کرده بود  نیریرا ش شیتند تند چا میصبحانه که نشسته بود زیم پشت

 کاره ان  یوسط چ نیا مایبامداد و ن... بوده  یچ هیقض یکنیم فیتعر عیتو سر خورمیخب فدرا من م -

 ...  کردیرا زنده م شبیتک تک لحظات د فشیچون تعر...  کردمیم فیتمام تعر اقیو من با اشت خوردیم ترانه

 ...  ارمیبرم شرکت حال اون دو تا رو جا ب رمیآژانس بگ هیخب پس واجب شد من  -

 رو کارتن کردم  لهیپدر من بدبخت در اومد که اونهمه وس...نکن خودتو  یحاال عصب -

 ... مثل دو تا کارگر ازشون کار بکش .. ارمیخودشون دو تا رو م... اصن خودتو ناراحت نکن گلدار  -

 ... دانست بامداد خودش قول داده کمکم کند  ینم

 ترانه  گمیم -

 بله ؟  -

 باهات صحبت کنم  ؟  ؟  يزیچ هیراجع به  تونمیم -

  یبا من صحبت کن یتونیم زیراجع به همه چچ...اره  -

 ؟  یباش يجد شهیپس م -

 گذاشته بود  زیم يرا رو نان

  شهیبله م -

 زده  ییحرفا هیترانه بامداد به من  -

 ... هم همراهش آمده بود روز آمده بود خجالت  ییحاال که روشنا انگار

 حرفا ابراز عالقه اش که نبوده  ؟  نیبعد اونوقت ا -

 ؟  یدونیمگه تو م -

 بدونه ؟  یمن ندونم ک... ترانه  گنیبه من م یناسالمت...  دایببخش  -

 ؟  ینگفت یچیو ه یدونستیتو م -

کرده من برم به  ریگ ییخودش دلش جا اروی...  ازیته پ ایبودم  ازی؟  من سر پ  گفتمیم دیبا یخب چ دیببخش -

 جاش ابراز عالقه کنم  ؟ 

 ترانه  ایهست یعجب آدم -
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بامداد ... صحبت چند ساله ...  دمیکه به بامداد رس ستیروز دو روز ن هیفدرا من  نیبب... هستم  یآدم خوب -

بند هم از  مین یدوست نیهمو  یبه تو بگه و تو اون حسو نداشته باش دیترسیطرف م هیاز ... بود  ریدرگ یلیخ

... واسه تو کم باشه  دیکه با تو داره شا يا یسن وتتفا نیبا ا کردیبعد از رفتن کژال فکر م یاز طرف... بره  نیب

 کنه  دایفرصت الزم داشت تا خودشو پ

 ... سخت بود  زدیرو به رو که آنطور در مورد بامداد حرف م يجد يترانه  نیا هضم

  ادیب شیقراره پ یچ دونمینم... من االن سر درگمم  یترانه ول -

که تا اون به تو ابراز عالقه کرد خوشحال  میکنینم یما تو قصه زندگ... باشه  نطوریهم هم دیبا... فدرا  نیبب -

... بخودت فرصت بده ...   دیشناسیکه شما همو م هیسال نیامسال سوم گهید... دنبال لباس عروس  يبر یش

به ... نه  ای يریبپذ دیقالب جد نیبامدادو تو ا یتونیم نیبب...  هیبامداد موضعت چ يابراز عالقه  نیاز ابعد  نیبب

... صبر کرد ... ترسهاشو کنار گذاشت ... زمان رو هم به خودش هم به تو داد  نیچون بامداد ا...خودت زمان بده 

بدون بامداد االن که اومده  نویفقط ا... پس اصال عجله نکن ...  یستیساله ن 23 ياون فدرا گهیتو هم د عتایطب

 ... کنار گذاشته  داشویتمام ترسها و ترد لوج

چون من ... باشه  ایمرد دن نیبهتر تونهیکه خب بامداد م يبر يپا به پا یتونیاگه م...تمام وجود اومده  با

 ...  شناسمشیم

 ... نه اونو ..سر کار نه خودتو بذار ... بهش بگو  یتونینم اگرم

صحبت  میبزرگتر برا يشوخ مثل خواهر شهیهم يترانه  کردمیفکر نم... دست ترانه گذاشته بودم  يرو دست

 ...کند 

 داشتم  اجیبه حرفات احت...  یترانه مرس -

 ... هستم  یمن چاکر گل گل -

 ... کنم  یبا بچه ها نقاش کمیامروز که خوشحالم  خوادیدلم م... موسسه  میپاشو بر گمیم

 ... غرق لذت بود  شهیمهربانتر از هم لوفریرفتند و ن یباال م لوفریها از سر و کول ن بچه

 ...  یبچگ يها يگرفته تا باز یاز وسط...  میکرده بود يبچه ها باز با

 ... مامان زنگ خورده بود  یکه گوش میبخور يدر دفتر چا میشده بود جمع

 يزیکه واسه هممون عز یدونیم... شکوه جان  هیچه حرف نیا -

 ...  میبر میخواستیم گهیما هم کم کم د...ما  يخونه  ایب...  رونیپاشو از خونه بزن ب -
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 باشه پس بذار به بچه ها بگم  -

 ؟  گهیم یشده مامان شکوه جون چ یچ -

هم رفته خونه دوستاش من  نیآر... وابه بامداد سردرد داره از صبح تو اتاق خ گهیم... دلش گرفته ... ناراحته  -

 ...تو خونه تنهام دلم گرفته 

 همه دور هم  میبردیو ترانه رو هم م لوفرین...  ما  يخونه  ادیب یگفتیخب م -

 شما  دیگیم یچ... نجایا دیایشما ب... تنهاش بذارم  تونمینم ستیگفت بامداد حالش خوب ن...گفتم  -

 ...  ستین یگفته بود اگر به رضا خبر دهد مشکل لوفرین

 ...  دیشما بگ یهر چ دیدونیخاله جون منم که م -

 من قربون تو دخترم برم ... : بود  دهیبر سرش کش یدست مامان

 ... حال بد بامداد مانده بود که حوصله نداشتم سر به سر ترانه و مامان بگذارم  شیفکرم پ انقدر

 ...  شدمایدلخور م یحساب دیومدینماگه ... به سالم  -

 ...  رفتندیهم م يو قربان صدقه  کردندیتوجه به ما دم در تعارف تکه پاره م یو شکوه جون ب مامان

 گفته بود  کردمیم یشکوه جون که روبوس با

 دلم برات تنگ شده بود ...  ایتازگ ایزنیبه من کم سر م یلیمن خ يفرشته کوچولو  -

 ... بودم  ادتونیشرمنده ام اما به شکوه جون بخدا  -

 دلم  زیعز دونمیم -

 وروجک  ؟  يتو چطور -

 ... سرش گذاشته بود  يهم شروع کرده بود  ، دوباره خانه را رو ترانه

 شانیجا... بودمشان  دهیوقت بود ند یلیخ... افتاده بودم  نیو خاله ژاکل يآدر ادیجون که قهوه آورده بود  شکوه

 ... بود یخال

ترانه ... آمدن از اتاق نداشت  رونیب الیبامداد هم که انگار خ...  میجون به اصرار خواسته بود شام را بمان شکوه

 ... مغزم را کار انداخته بودم  عیرفته بود سر ییکه دستشو

 باال استفاده کنم  ؟  ییشکوه جون اجازه هست من از دستشو -

  هیچه حرف نیا... زمیآره عز -

 ... محض بود  یکیدر را که باز کرده بودم تار يال... رفتن خود را به اتاقش رسانده بودم  ییدستشو يبهانه  به
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 ... وسعت را هم پر کرده بود  نیاتاق به ا يعطرش فضا يبو... خواب بود  بامداد

دلم ... بالشت بود  ریز گرشیدست د...اش گذاشته بود  نهیس يدست رو کی... هم مردانه بود  دنشیخواب

 ...  ایفارغ از تمام دن... ستبر بگذارم بخوابم  نهیهمان س يمن هم سر رو خواستیم

 ... شوند  دهیچیپ شیموها انیم خواستندیانگشتانم تک تک م... تخت نشسته بودم  کنار

... اد فرود آمده بود بامد يموها انیانگستانم م... دست باال برده بودم ... مغز و انگشتانم جنگ شده بود  نیب

 ... قدرت نداشت  گریانگار مغزم د

 ... اش گذاشته بودم  یشانیپ يلب رو... شده بودم  خم

هر  گرید... کرده بودم  شیداده بود و من اجرا یفرمان نیمغزم همچ یک...  بودم چطور شد  دهیهم نفهم خودم

 ... کار گذشته کار از  دادیچشمان باز بامداد نشان م... چه بود مهم نبود 

 باشد  یفسقل تواندیسرش م يانگار باور نداشت آن موجود نشسته باال بامداد

 ؟   یکنیم کاریچ نجایا! تو ؟! فدرا   -

اومدم باال ... گفت حالت بده  میبه شکوه جون سر بزن میاومد... کردم  دارتیب دیببخش...  یچیه! ... من  ؟   -

 حالتو بپرسم 

 ؟   یکنیم یاحوالپرس ينطوریا شهیهم -

 آورد  یم میبه رو داشت

 من رفتم اصن ... نکن  تمیاذ...  رینخ -

 :دستم را گرفته بود  مچ

 ...  کمی نیبش کنمینم تیباشه اذ  -

 ...  کنهیداره م کاریچ گنیاالن م... ییبابا من به شکوه جون گفتم اومدم دستشو -

در آورده بود خوب  يکه از صبح تا حاال باز هیمسکنش چ نستدویسرم م...  کنهیخوب م ضویمر هیداره حال  -

  شدینم

بود خجالت  دهیفهم... انداخته بودم  نییسر پا...  رانگریمن بکر بود و و يبامداد برا يابراز عالقه کردن ها نیا

 ام  دهیکش

 ...  رونیبودم ب دهیدو...  یفسقل نیینشده پاشو برو پا ریتا د یول خوامینم نکهیخب با ا -

 نشده بود  میا قهیچند دق بتیمتوجه غ یبود همه را سرگرم کرده بود کس دهیرس نیآر يخداروشکرآقا
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 کرده بودم  رهیذخ... را جذب کرده بودم  شیدوباره پدرانه ها... نشسته بودم  کنارش

... د سر درد دارد شکوه جون گفته بو... سراغ بامداد را گرفته بود ... بود  دهیشام بود که رضا هم رس کینزد

 ... هستم کنارمان باشد  نییپا داندیدوست داشتم حاال که م

از همه به خاطر ... بود  دهیپر کش شیدلم برا... امد  یم نییپله ها را پا سیخ يبا موها... گرفته بود  دوش

 ... ژکوند ترانه هم شده بود داستان  يلبخندها انیم نیا... کرده بود  ینبودش عذر خواه

 ... خانه مان  میترانه هم را هم برده بود... شکوه جون کنده بودم  يبا زور دل از خانه  شب

  یاحوالپرس يایب دیبا رمیحاال هروقت سردرد بگ...  يمنو بدعادت کرد گهید یفسقل: داده بود  امیپ

   امیاصال نم گهید يریسردردا بگ نیاگه دوباره ازا رمینخ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...  ینش دیکه تو دوباره ناپد رهیرد نگبه سرم بگم د دیباشه با -

 حاال زود بخواب  نیآفر -

 ...  ریشبت بخ...  یچشم فسقل -

...   يمرد جد نیبه ا... بعد از آن شب در کارگاه ... اس ام اس دادن  نطوریبود ا دیمن جد يدخترانه ها يبرا

 اما لذت بخش  بیعج

 

 

 رمیبگ لمیلحظات ف نیاز تمام ا خواستمیم...  رومیمن هم همراهش م رودیبعد هر جا م نیگفته بودم از ا ایدن به

عمه و  یمادر و پدرش حت دینیدوست داشتم بب... درست شکل نگرفته بود  یهنوز آن موجود کوچک حت یوقت... 

 :ذوق کرده بود  ایدن... بوده اند  یمادربزرگش چه شکل

 ...  دهینرس یتا حاال به ذهن کس...  یفدرا چه کار قشنگ یآخ -

 ... قربونش برم ... برنامه دارم  یلینگیف نیمن واسه ا... یبله پس چ -

 ... سه ساله است  يبچه  کیحرف زدنت انگار با  گفتیم... فرداد  يخنده  يبودم سوژه  شده

 سالم ترانه ...الو  ؟  -
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 کار در رو  ریسالم گلدار خانوم ز -

 ؟   یکار در رو واسه چ ریز -

 کارگاهو درست کن  نیا ایب...  يبر یچونیبه بهانه دانشگاه بپ يخوایم ادیارشدت ن جینتا گهیو روز دبابا د -

 ... خوبه همه رو من جمع کردم ...  ایدار ییعجب رو -

 ...  گهید مینیما ا گهید -

 ...  میبه سر و روش بکش یدست هیترانه حاال کارگاه مال خودمون شده  گمیمن م یول...  رمیم يباشه عصر -

 ..…برو دست بکش ... موافقم  یمثبت رییکه من با هر تغ یدونیم زمیعز -

  تونمی؟ بابا تنها که نم  یکار کن یمن بکشم  ؟  تو چ -

همه جا آشنا دارن  نایباالخره ا...  برمیرو هم م ماین... شد بهت مبگم  یاوک یکه وقت ییجا هی رمیمن دارم م -

  یبکش يگاریازش ب يبامدادو ببر یتونیماو هم ... 

  یختیدستت درد نکنه واسه همه هم برنامه ر -

 دهیرا بوس شیشانیپ یاز وقت... به حرف آمده بود یکمک اما انگار از وقت يداشتم به بامداد زنگ بزنم برا دوست

 شماره را گفته بودم ... تنگ بود  شیاز انها برا شتریاما دلم ب...  دمیکشیخجالت م... بودم 

 جانم  ؟  -

 سالم بامداد  -

 ؟  یخوب...  زمیسالم عز -

هرچه بود لذت بخش بود ... ؟  زمیجانم  ؟  من شده بودم عز گفتیقرارداد نانوشته به من م نیطبق کدام یک از

 ... 

 ... رو هم برده  ماین... ییته جاکمکم  ؟ ترانه رف يایم نمیبرم کارگاهو سر و سامان بدم خواستم بب دیبا -

 ...  فتمیاالن راه م... اره حتما -

 ... انگار من هنوز کامل نشناخته بودمش ... بعد از شرکت  دیانتظار داشتم بگو... بود  رفتهیپذ چقدرزود

 میسهابودم نصف لبا دهیکرده بودم به برق زده بودم  ، آنقدر آب به بخچال پاش زییکوچک کارگاه را تم خچالی

 ...  بودم  دهیچ خچالیرا در  دهایخر... شده بود  سیخ
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...  دمیکشیدستمال م رفتمیها م نتیکاب يرو...  نبود  یکار سخت یلیکوچک کارگاه خ يکردن آشپزخانه  زییتم

کارگاه ... بخرم  دیجد يحاال که حس تعلق به کارگاه داشتم دوست داشتم ظرفها...  دمیچیظرفها را در طبقات م

 ... کنم  دمانیشکل چ نیتر بایرا به ز

 ... : را بستم  نتیدر کاب... گذاشتم  نتیفنجان را در کاب نیآخر

  نیاز ا نمیا -

 ...  یفتیمواظب باش ن -

  فتادمیواقعا هم هول شده بودم و داشتم م -

 آخه  ؟  کنهیآدم سکته م یگی؟ نم يدی؟ چرا خبر نم  ياومد يبامداد تو چه جور... بابا  يا -

شما  دمیاومدم د... خبر بدم  خواستمیدر مورد سوال دوم هم بنده م... اومدم  دیدر مورد سوال اول که با کل -

به  نیسوال سوم هم حق با شماست از ا... کردمیداشتم استفاده م...  ياون باال با ظرفا واسه خودت خلوت کرد

 يکارارو کرد يتو که خودت همه ...  یکه هول نکن دمیبعد خبر م

  ییرایهال و پذ میبر ایب...  دمیکردم چ زییآشپزخونه رو خودم تم...  گهیبله د -

 ؟  دیدینم يزیچ يقهوه ا ییچا هی دیاز آدم کار بکش نکهیخب شما قبل از ا -

 کار در نرو  ریاز ز ایب... آقاجان  ایب... ؟   یچ يبرا میبد ییهنوز کار نکرده چا...  رینخ -

 ... :هم بردارم  يکارتنها را از رو کردمیم یسع... با لبخند دنبالم آمده بود  بامداد

 بذار من بردارم  یکنار فسقل ایب -

 . تونمیم...  ستین نیسنگ یلینه خ -

 آره از اون صورت کبود شدت معلومه  -

 گریو بوم ترانه را هم سمت د هیپا... پنجره  کیکارگاه گذاشته بودم اما نزد يچرخک را گوشه  زیم دوباره

 که  ییها یوانیل یبستن... شده بود  دهیکارگاه چ تیکل... پنجره گذاشته بودم 

 ... :بودم را آورده بودم  دهیخر

 بخور  یبستن ایبامداد ب -

رو به رو  يکاناپه  يرو... کرده بود  زانیبود تابلو را آو دهیکوب واریبه د خیم...تابلو رو هم بزنم  نیباشه بذار ا-

 ... نشسته بودم 

 بده چپ کمیراست  يداد یلینه خ... راست  کمی... نه نه کجه  -
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 خوبه ؟  -

 کجه  یلینه خ -

 ؟   یحاال چ -

 کجه ...نچ ... : را در دهانم گذاشته بودم آب شود  یبستن قاشق

 کجاش کجه  ؟  -

 کجه  یول دونمینم -

 ... به سمتم باز گشته بود ...بود  تابلو را رها کرده بامداد

 ؟  يخوریم یبستن یسر کار نشست یمنو گذاشت یتو فسقل نمیبب -

 ... پا به فرار گذاشته بودم ...  کردمیم تشیبود تمام مدت اذ دهیفهم... زده بودم  قهقهه

  یفسقل نمیبب سایوا -

 ...  اطیبودم در ح دهیدو

  گهیااا بامداد خب خواستم فضا عوض شه د -

 ؟  یتابلو که فضا رو عوض کن يپا یلنگه پا نگه داشت هیااا ؟  منو  -

 ... بله بله  -

 ...   گهیتا فضا رو برات عوض کنم د سایخب پس وا -

ساله  یو بامداد مرد س اطیدور ح زدمیقهقهه م...   میگرگم به هورا شده بود يکوچک موقع باز يبچه ها مثل

 ...  دیدویدنبالم م يپر ابهت جد ي

 :در را باز کرده بود...  اطیح انیم میبود ستادهیا... آمده بود  اطیتق تق در ح ينمانده بود برسد که صدا يزیچ

 :را سمت بامداد گرفته بود  ینیریش يترانه جعبه ... آمده بودند  مایو ن ترانه

 ... که خسته شدم  ریبگ ریبگ -

 :هم امروز انگار شوخ شده بود  بامداد

 ؟   يتو خسته شد میکاراشو ما کرد دیببخش -

طاقت فرسا با سران  یبنده دارم از سلسله جلسات...  ستین هیدون پا يکارا نیمال ا میمن خستگ...  زمیبله عز -

 ...  امیم یمملکت

  ... کردیها نگاه م یحاضر جواب نیوافر به ا یبا حظ ماین... به ترانه و بامداد  میشده بود رهیفقط خ مایو ن من
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 سراغتون  امیب هینکن فردا با حکم تخل ي؟  کار  هیما شده دون پا يکارا گهیاااا  ؟  که د -

افتتاح کردم  مویکه من آموزشگاه نقاش گهی؟  دو روز د یترسونیم ی؟  منو از چ یکنیم دیبرو آقاجان تهد -

  یفهمیم

 :بودم  دهیحرفشان پر انیم

 ؟  آموزشگاه  ؟   یچ -

 امیبعض... کرد  مایبه ن ياشاره ا... رفتم درخواست دادم ...  میبامداد خان اجازه بدن ما بگ نیاگه ا... زمیبله عز -

 بهم مجوز بدن  ادیاحتمال ز... رفت  شیکارمون پ عیکه خب آشنا دارن سر

 ... ترانه را بغل کرده بودم ... بودم  دهیبنفش کش یغیج

  یآموزشگاه نقاش شهیم نجایا...  یعال هیترانه عال يوا -

 ...  شهیم یاستاد آموزشگاهو له نکن یبله اگه جنابعال -

 خوشحال شدم ترانه  یلیآخه خ -

  دیتوجه نکرد يزیچ هیحاال بچه ها شما به  -

 ؟   یچ:  میسه با هم گفته بود هر

 من وجود نداره  یجهات خوشبخت توازن در زندگ عیدر جم ای شمیجهات بدبخت م عیکال در جم ایمن  نکهیا -

 ...  گفتیهم نم راهیپر ب...  میبود دهیخند یهمگ

 ... باز کرده بود  مانیرا به رو يادیز يبسته  يشدن کارگاه توسط بامداد انگار درها دهیخر

 به دست آمده بودم  يچا ینیس

 ...  دیکه خوب کار کرد نمیبیم...نه  -

 اصن  یسیاستعمار انگل يایتو بقا...  يدیکش يگاریتو از ما ب گهیاره د -

کارگاه دوباره بازگشته دور هم  نیدر ا انیبگو شام ب نایو گارن و سارا ا يادر نیزنگ بزن به ا گمیگلدار م -

  میباش

 ؟   یکنیاونوقت شام درست م...ااا -

 ...  مایمهمون ن انیآخه  ؟ اصن بگو ب یپرسیسوال م نمیمن ؟  ا -

 ...  شدیترانه محجوب تر هم م يمحجوب که جلو يماین نیبود ا یدوست داشتن... دیخندی،  م گفتینم چیه ماین

 ... باشه بابا اصن مهمون من  -
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 زنگ بزنم  رمیخب پس من م -

 يآدر...تک تک شان تنگ شده بود  يدلم برا... از مدتها دوباره کارگاه همه مان را دور هم جمع کرده بود  بعد

 يکه حاال جد ییادگارهای... به آن نداشتم  يا یدلبستگ یلیبودند که من خ یدوران دانشگاه ادگاریو سارا 

تاهل ها و تجرد ها  نیا میکه کرده بود یانگار با تمام تالش... کوچک خودشان را داشتند  يخانواده  يجد

 ... دورمان کرده بود 

در ... داشت  یهمراه... تعهد داشت ... فکرش هم ترسناك بود  گریانگار د...  لرزاندیدلم را م یتاهل ها تازگ نیا

ها فکر  یتازگ... نه  ایرا دارم  شانییتوانا دانستمیدخترانه ام نم یسالگ 25که هنوز در  ییزهایچ... يدر شاد...غم 

... دهم  ترانه گفته بود به خودم زمان... ترسناك شده بود  ترا داش ایحس دن نیتر نیریکردن به بامداد هم ش

... آمده بود  دانیکه مردانه به م يبامداد... نه  ایبودم  تگریبامداد حما نیقرار گرفتن کنار ا يآماده  دانستمینم

 ... را کنار گذاشته بود  شیدهایترد... کرده بود  هیرا به قلبم هد ایاحساس دن نیکه امن تر يبامداد

  کردمیرا با خودم روشن م فمیتکل دیبا حاال

کوتاه مدت بود و  یبعض... نه  دیشا یخوب بود بعض یکه بعض ییانتظارها...   گذشتیروزها در انتظار م نیا

 يموجود گریماه د 8...  آمد  یارشد م جینتا گرید يکمتر از دو هفته ...  مبهم  یحت یبعض... بلند تر  یبعض

 ...  شدیودم و بامداد روشن مخ اب فمیتکل یو معلوم نبود ک...   شدیکوچک به خانواده ام اضافه م

 ... مامان  -

 بله  ؟  -

 بگم  ؟  يزیچ هی -

 ... : دیچشیخورشت را م نمک

 ... بگو  -

 سخت بود  شدیکه به او مربوط م زیروزها هر چ نیا..گفتنش سخت بود  انگار

 ؟  لوفریچه خبر ن) ... در دهان گذاشتم ییکاهو... ( الیخیب... اصن  یچیه -

 رنیبگ لیتحو یستیو از بهز دیمروار تووننیم...  شهیتموم م شیادار يکارا گهیهفته د نیا...  یسالمت -

 اسمو خودشون گذاشتن  ؟  نی؟  ا دهی؟ اسمش مروار  دیجان مروار يا -

 رو تو ذهنش داشته باشه  نجایبزرگ باشه که خاطرات ا خوامینم گهیم لوفرین... خودشون گذاشتن  -

 چند وقتشه  ؟  -
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 ماه  6 -

 پدر و مادرش دلشون اومده  ؟  يچه جور...  زمیعز -

 ...  ادیبر م یبگ یدو پا هر چ زادیآدم نیاز ا -

 مامان ؟  کننیم یبه نظرت کار خوب...  میکوچولو هم دار دیمروار هیپس . -..

 يگناه خوبه هم برا یب ياون بچه  يهم برا...کردن  یاما کار خوب...درسته که کارشون سخت خواهد بود  -

 ... خودشون 

 ... قابلمه زده بود  يرا به لبه  ریمامان کفگ...  زدمیبه کاهو ها ناخنک م هنوز

  يدیگوش م يباز یآدم بدون غربت يمثل بچه ... گمیدارم م يزیچ هی نیفدرا بب -

 در آوردم آخه  ؟  يباز یغربت یوا مامان من ک -

  شهیحاال معلوم م -

 خب بگو حاال  -

  يخواستگار انیب خوانیم... زنگ زد  دیمامان وح -

 مامان ؟  ياریدر م يدار ي؟  مسخره باز  یچ -

 ؟ ...   ارمیدر ب يمن عقلم کمه که واسه تو مسخره باز یعنی... وا -

که بد تره  ينجوری؟  ا  یچرا نگفت هیجواب من چ یدونی؟  خب تو که م يخواستگار انیب خوانیم يجد یعنی -

 ... نه  میبگ انیب

خاله ... انتظارات اونو بشنو ...انتظاراتتو بگو ... صحبت کن  دیبا وح... انیم... نه  یبگ لیدل یب دیخب تو نبا -

 ...  میشناسیپسرو باالخره چند ساله ما م نیا...  ستیکه ن يباز

 مادر من  ستین دیبابا من اصال مدلم مدل وح -

 ... بزرگ شو فدرا ...  یتا آخر ور دل من یبه حال خودت باش...  ستین یچکیمدل تو مدل ه -

  ستیآدم من ن دیوح... داره  یچه ربط -

آدم دو کالم  يمثل بچه  انیبذار ب...  ستیمن ن يبگم پسرت آدم بچه  دیزنگ بزنم به مادر وح تونمیمن نم -

 حرف بزن باهاش بعد نظر بده 

کاش من زودتر از ابراز عالقه ... تمام را دوست نداشتم  يشروع شده بود و با خواستگار دیکه با مروار یبحث نیا

 ...  گفتمیدر دل خودم م يبامداد و پروانه ها ي
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 ... آمده بود  رونیخسته اما مهربان ب...  يادار پیبا آن ت...  نینار شیبودم پ رفته

 ورا  نیگرام چه عجب از ا يدخترخاله ... به به  -

 کارت دارم  یکه کل ایب نینار... الم بر کارمند نمونه س -

  ياپایمعامله پا...مانتو بخرم  هیمن  يایب دیپس با -

 ...  ایباشه بابا ب...عجبا -

 ...  میکافه لروکا آسوده بود یصندل يآخر سر رو... بخرد  يادار يمانتو کیپدرم را درآورده تا  نینار

  میحرفا ندار نیو ا یدونیبگم  ، خودت م یو چ دونمیمن نم نکهیا یعنی.. .یبه من کمک کن دیتو با نینار -

  نمیحاال بگو بب...  هیجد هیاوه اوه پس قض -

  يخواستگار ادیب خوادیدوست فرداد پس فردا م دیوح -

 ...  گهید دمیخریم ممیاالن لباس عروس یگفتیم... او و و و پس مبارکه  -

 ...  نینکن نار تیاذ -

 :در دهانش گذاشته بود  کیک يا تکه

 ؟   يدار يخب االن از من چه انتظار -

با  ایاحساسم اعتماد کنم  نیا هی دیبا دونمیاما نم... کرده  ریگ ییجا هیدلم  کنمیمن خودم احساس م نینار -

 سردرگم شدم  يبدجور... فکر کنم  يبهش جد دیو با هیپسره خوب دیوح گفتیم شبیمامانم د... عقلم جلو برم 

 کرده خب ؟  ریدلت کجا گ -

 پسر شکوه جون ... بامداد  شیپ -

 ؟   يخب چرا دودل شد -

  دویبا عقلم وح ایبا احساساتم بامدادو انتخاب کنم  دونمیخب چون نم -

 ؟   يبامدادو چرا دوست دار -

... هست  يدار ازیبهش ن یوقت شهیچون هم...  تگرهیحما یلیچون خ... چون قابل اعتماده ...چون مردونست  -

کنکور  خواستمیم یوقت... بابا اومده بودم له و لورده  شیاز پ یوقت...  نیتو لحظات سخت کنارم بوده نار شهیهم

 خوادیش مالک کارگاه بهمون گفت ملکشو میفکر کن چند وقت پ...ارشد بدم و همه از دستم ذله شده بودن 

 یحت... همش مواظبمه  یکی ایدن يجا هی کنمیهمش احساس م... بود  دهیو خررفته بود ملک...  میکن هیتخل دیبا

 ...  نیهست نار شهیهم...  نیکرد نار مییبا فرداد حرف بزنم اون راهنما خواستمیم یوقت
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 ...  دادمیآنکه متوجه باشم در مورد بامداد کنفرانس م یبود ب قهیانگار چند دق...  کردیدر سکوت نگاهم م نینار

  يدار دیچرا ترد دونمیفقط نم... خودته  شیفدرا تو جوابت پ -

 ...  ستمیمطمئن ن شیچون من از خودم و احساسم و درست -

 یکاف زهیریکه بامداد تو دلت م ینانیاطم نیهم کنمیفکر م یول... نداره فدرا  نانیاطم چوقتیه چکسیه -

 ... باشه 

 ؟  دیبدم به وح یجواب منف یگیتو م یعنی -

اما ... کنه  جادیعقل و احساسش توازن ا نیب دیدرسته آدم با گمیمن فقط دارم م... فدرا  گمینم یچیمن ه -

 يریبپذ دیداره که تو با يعواقب خوب و بد عتایهر انتخاب تو طب...  يبردار يدست از محافظه کار یبتون دیبا

 والسالم ... فدرا  سایو پاش وا ریبگ متویتصم...  دیمحضه  ، نه وح ینه انتخاب بامداد خوب... 

 ي هیدر حاش خواهدیم نایاستاد گفته بود س...   قیانداخته بود و استاد صد نایخودم و س ادیمرا  نینار يحرفها

آن که امن  دیبامداد و وح نیب خواستمیم...  کردمیامن حرکت م ي هیحاال من داشتم در حاش... امن حرکت کند 

...  نایمنفورتر از س يموجود شدمیکه م نطوریا... حاال که بامداد از عالقه اش گفته بود... تر است را انتخاب کنم

 ... مشخص نبود  دیاحساسم به بامداد و عقلم به وح نیامن ب هیمن حاش يبود که برا نجایا یبدبخت

.  ... 

 سیسرو... ها را عوض کرده بودند  وهیم دمانیصدبار چ...  کردیهم از صبح آمده بود به مامان کمک م ایدن

 چکدامیو جالب ه کردیساالد درست م یکی...  پختیشان غذا م یکی... را عوض کرده بودند  ستالیو کر ینیچ

 ... به من نداشتتد  يکار

 رو بردار  یفدرا دستم بنده گوش -

 بله ؟  -

خدا منو  ي؟  ا ادیتو خواستگار ب ياز مامانم بشنوم قراره برا دین بام... گلدار  یکشیتو خجالت نم... بله و بال  -

 ...  نمیروزا رو نب نیبکش ا

 ؟   يتو چطور خبر شد... وا بده  قهید هیبابا  ياه ه ه ه ادر -

 یهر چ يکرد اهیتو که روس... باز به معرفت خاله که به مامانم گفته ... خبر شدم  يروتو برم من چه جور يا -

 ...  هیدوست

 ... است  تهیکامال فرمال يخواستگار... هیمن جوابم منف... که  ستین يخبر... بابا شلوغ نکن  يآدر -
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 خر نشو ...  رهیتو رو بگ ادیپس کله اش ب زنهیخدا م یک يفکر کرد چارهیب...  هیجوابت منف يتو غلط کرد -

 حبت کنم باهات ص دیحاال با...  یستین انیدر جر يآدر... اااا -

 هاهاهاها... کرده  ریبامداد گ شیگلوت پ دونمیمحض اطالعت من م یول... باشه خره  -

 ...  دیکشیداشت مرا تا مرز جنون م لمیشده و زنگ موبا دهیاعصاب کش...  يآدر يخنده  يصدا

  زنمیبرم جوابشو بدم دوباره بهت زنگ م...  زنهیزنگ م میترانه داره به گوش يآدر... ؟  یدونیاونو از کجا م -

  يبااا... بعدشم منتظر تماس سارا باش عشقم ...  رهیحالتو بگ خوادیاحتماال اونم م -

 خدافظ ... يشهرو خبر کرد يهمه ...  يریبم يادر -

 الو ترانه  ؟  -

 خوشگلم  ؟  یخوب... سالم عروس گلم  -

 ؟  یمن و بامدادو گفت ي هیقض يتو به آدر... اعصاب ندارما ... ترانه مسخره نشو  -

شما دو تا که قلب از تو  يبا اون حرکات تابلو وانهی؟  خب د  یبه خنگ یزنیخودتو م ای یفدرا تو خنگ -

از  میاریما به روت نم نکهیحاال ا... مگه سندروم داونه که نفهمه  يدور از جونش آدر رونیب زهیریچشماتون م

  مونهیخانوم

  دیشما خوب... اره  -

جواب بله رو ... لگد به بختت نزن ...  ستاین یبامداد مرد زندگ نیخالصه که زنگ زدم بگم ا...  دونمیم دونمیم -

 ... بده برو 

  دایانتخاب نکرد یرو واسه شوخ یاصال روز خوب يترانه تو و آدر -

 فدرا ... خواستم استرست کم شه ... نشو  یعصب...  زمیباشه عز -

 بله  ؟  -

و  ذارمیمن بهش احترام م يا گهید زیهر چ ایبا بامداد  میفارغ از دوست يریکه بگ یمیکه هر تصم یدونیم -

 پشتتم  ؟ 

 ترانه  ؟  یگیواقعا م -

  یواقع هیواقع -

 ...  یمرس... یمرس -

 ... هم ماچ کن  خاله رو... خبرم نذار  یب... باشه گلدار  -
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جواب ... اعصابم کشش نداشت  گریبود د یشوخ نهایاگر تمام ا یحت... ساعت بعد زنگ زده بود  میهم ن سارا

 ... سارا را نداده بودم 

 :اس ام اس داده بود  بامداد

 روانشناش کوچک چطوره ؟  -

 .دکتر مهندس چطوره  ؟   يآقا -

 تنگ شده  یفسقل هیواسه  کمیفقط دلش ...  ستیبد ن -

 همو  مینیبیحاال م -

 دهیفهم... بامداد نوشت  يدر پاسخ به ابراز احساسات مردانه  شدیبود که م يجمله ا نیاحساس تر یب نیا دیشا

 لنگد  یکار م يجا کیبود 

 مواظب خودت باش ...  زمیباشه عز -

  یمرس -

 ... درونم باخبر شود  یآنکه بامداد از جنگ جهان یب... تمام شده بود  یراحت نیهم به

 ...  ... 

چقدر آقا  دیوح... دوشم برداشته شده بود  يبودم انگار چند تن بار از رو دهیخواب یلحاف گل گل ریکه ز شب

بود  یخوب و دوست داشتن دیهمان وح شهیمثل هم...  رمیاو را در نقش همسر بپذ توانمیبود نم رفتهیمنشانه پذ

من  یبه خاطر جواب منف دیقرار نبود وح...  ستیقصه ن یزندگ دمیفهمیم کردمیحاال که امشب را مرور م...  

 ابانیفردا شب که تنها در خ يبرا زدیخانه مان را ترك کرد برنامه بر نکهیبه محض ا ایبزند  یدست به خودکش

...   کردمیساده تر از آن بود که فکرش را م یزندگ... قصد تعرض داشته باشد  ایبپاشد به صورتم  دیآورد اس رمیگ

عواقبش را  یبه سخت ياگر بعدها مجبور بود یحت...  یعقل و احساست انتخاب کن انیم یبه سادگ شدیم

 ... روان بود  یزندگ...  يریبپذ

 ...  ... 

هم به  ایدن گرید... بود گرفته  لمیتا مطب دکتر را ف ریتمام مس... چکاب ماهانه اش همراه شده بودم  يبرا ایدن با

حرف  لمیف يتمام راه را هم رو... موجود کوچک  يبرا کردمیم هیمستند ته لمیف...  دیخندیم میها يخل باز

 ... مادرش را بشنود  يکه صدا کردمیسوال م ایاز دن ای زدمیم

 :نوشته بودم  شیبرا... به بامداد را جبران کنم  شبیاحساس د یب يامروز جمله  خواستیم دلم
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 کافه شمرون ؟  میامروز بر شهیبامداد م -

 ... از آن بد اخالق ها بود  ایدکتر دن یمنش... کرده بودم  لنتیرا سا یگوش

را چک کرده بودم  یگوش کباری قهیدق 2هر ... بودن حوصله ام را سر برده بود  ایاتاق منتظر دن رونیب قهیدق 40

 ... بر علت شده بود که کالفه شوم  دیداد هم مزاز بام اممیجواب ماندن پ یب... 

 ...  آخر شب بود و باز بامداد جوابم را نداده بود ... را رسانده بودم خانه  ایدن

 ...  ... 

 ...  ایکن داریمنو زود ب...  ادیارشد م يمامان فردا صبح جوابا -

  کنمیم دارتیمن ب...اگه تو امشب خوابت برد  -

که  ياز همان روز... شده بودم  وانهیهفته بود دوباره د کی... از کف دستش مرا شناخته بود  شتریمامان ب دیشا

از ... خاموشش  یهمان روز که زنگ زده بودم به گوش ياز فردا... بامداد جواب اس ام اسم را نداده بود 

 ... اد خبر ندارد از بامد گفتیم که ياز ترانه ا... گذشته بود  یکه در تکرار همان خاموش شیفرداها

ورق زده بودم ... را دست گرفته بودم  يشب بود که کتاب رومن گار 12ساعت ... هم نگذاشته بودم  يپلک رو.

 ...  باشم  دهیفهم يکلمه ا یانکه حت یبا روشن شدن اتاق سر بلند کرده بودم ب...  

 میتنها يخبر یهفته ب کیمروز بعد از ا... تمام مدت امتحان منتظرم مانده بود  يکردم بامداد یرا نم فکرش

آمده بودم  رونیامنم ب هیاز حاش نکهیدرست بعد از ا...  خواهمیحضورش را م شهیاز هم شتریحاال که ب... گذاشته 

 شیپا... با تمام وجود او را انتخاب کرده بودم  میدهایدرست بعد از آنکه با احساسم  ،  با عقلم  ، با ترد... 

 ..  .بودم  ستادهیا

در آغوش مامان ... لپ تاپ اشک بر چشمان خودم و مامان آورده بود  نیاسکر ينقش بسته رو ي 2 ي شماره

 ي 2 نیا يبرا میپا به پا دیبا یکه درست وقت ي،  به خاطر مرد  2 نیا دنید یبودم نه از خوشحال ستهیگر

 ... کرده بود  یصحنه را خال کردیم یناقابل خوشحال

مردانه ام را فرداد  کیتبر... شدن نداشتند هم زنگ زده بودند  داریکه عادت به صبح زود ب ایفرداد و دن یحت

 ...   کردیکه هنوز پدر نشده خوب پدارنه رفتار م يفرداد...  کردیگفته بود بابا اگر بود چقدر افتخار م... گفته بود 

 :شماره گرفته بودم ...  شدیهم مشخص م انتظار مبهم نیا جهینت دیبا جیامروز با اعالم نتا... بود  هرچه

  میهست ینیریصبرانه منتظر ش یب... مبارکه ...  دمیخبرو از ترانه شن...  زیعز يفدرا سیالو سالم م -

 باشه طلبت  ینیریحاال ش... مایسالم ن -
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 بانو  کتریگردن من از مو بار نیا...  يکه اعصاب هم ندار نمیبیم -

 ؟   ياز بامداد خبر دار...بذار کنار  ویشوخ ماین -

 ... شرکتو سپرد به من رفت شمال ... بود  ختهیبه هم ر کمی... رفته شمال ... اره  -

رفته بود شمال ... زده بود  وندیهفته شب و روزم را بهم پ کی... بود نثار روح بامداد کرده بودم  راهیبد و ب هرچه

: ... 

  يکه تو شرکت معطلم کرد یبه جبران سه ساعت...  وامخیازت م يکار هی نیبب ماین -

 ...  دییبفرما -

 ... کنم  یتو جاده رانندگ تونمینم ییتنها... شمال  يمنو ببر -

 ...  يبه گردن من حق ندار نایاز ا شتریشما ب... من در خدمتم ... باشه  -

 ... دم شرکت  امیپس م... تعارفو بذار کنار -

 ریممکن است د...  میارشد همه در کارگاه دور هم هست یگفته بودم امشب به خاطر قبول... را گرفته بودم  مامان

  میخوریفردا شب با آنها شام م دیبگو ایخواسته بودم به فرداد و دن... وقت به خانه برگردم 

فاصله کارگاه  يبه جا دانستینم.. .شد شب تنها بر نگردم  ریگفته بود اگر د... خبر قبول کرده بود  یهمه جا ب از

 ... کنم  یشمال تا تهران را ط يتا خانه قرار است جاده 

 زدمیبه جاده م داشتمیرا برم میدخترانه ها دیکه حاال با... بود  یانتخاب بامداد اشتباه بود که حاال پشتم خال دیشا

 ...  گفتمیاز جانم دروغ م زتریبه مادر عز دیکه حاال با... 

هم عاشقانه  یلیانگار خ... بامداد  یدر پ کردیم یچالوس را ط يجاده  مایکنار ن یگل گل يفدرا...  شدینم باورم

 ...  ساده نبود  میها

 شهیهم ماین... رد و بدل شده باشد  نمانیکه ب یاز چهار کلمه حرف غیبودم در نیدر ماش مایساعت کنار ن 4

 بامداد يهزاران کلمه آماده کرده بودم برا دیاما شا...  کردیسکوت م دیخوب آنجا که با نقدریهم

 يگفته بود در شهر دور... آورد  ینم میبود که به رو یفهمش ستودن...  ام کند  ادهیپ الیو کیبودم نزد خواسته

 ...  دیایدنبالم ب رمیتماس بگ توانمیهروقت خواستم م...  زندیم

بودم که درد دست  دهیرا آنقدر محکم کوب الیدر و... د گرفته بودند بودم در دهیکوب نیرا محکم زم میپاها انقدر

 ... اضافه شده بود  میبه پاها زین
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بود که انتظارش را  يبامداد روبه رو تنها صحنه ا...  شهیتر از هم دهیژول... به دست در را باز کرده بود  گاریس

 ...  دمیکشینم

 ... بامداد شود  یدگیام بدتر از آن بود که مسخ ژول ختهیبه هم ر اعصاب

 ؟  ياومد يچطور... ؟  یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ... از من سوال کند  دادیبه خودش اجازه م چطور

اونوقت منم بهت جواب ... ؟   کنمیم کاریچ نجایمن ا یبپرس دیبا...  نیآر يجناب آقا يدیسوالتو اشتباه پرس -

...  يخاموش کرد تویهفته است گوش هیشده که  یچ دونمینم...  نیآر يآقا دونمینم گمیاونوقت منم م...  دمیم

 یکن وونمیهفته د هی يریبگ میباعث شد تصم یچ دونمینم...  يخبر بد هی يچرا به خودت زحمت نداد دونمینم

نفر به  نیو اول نمیرو بب یجواب اون کنکور لعنت خوامیم یباعث شد وقت یچ دونمینم... اونکه بدونم چرا  یب... 

بدون  یفسقل گهیم يچرا اون بامداد دونمینم...  ستیازت ن يخبر چیو ه يخاموش کرد تویتو جواب بدم گوش

آقا شمال  دمیشن مایهفته از زبون ن هیشدم تا بعد از  یروان گمیاونوقت م... شده  دیناپد هویهستم  شهیهم

سوالتم جواب  نیالبته واسه ا! من چقدر جواب دارم  ؟ یاگه سوالتو عوض کن ینیبیم! ؟ ینیبیم... دارن  فیتشر

چون هنوز ... چون احمقم  نجامیا! ... ؟  احمقم    کنمیم کاریچ نجایا یبدون يخوایم!    ستیاونقدر ن یدارما ول

چون هنوز ... سر جاشون  رنذایم تکوننیم دارنیمن انقدر ساده است که همه برشون م يدخترونه ها دونمینم

  یکن یدرست سر بزنگاه پشتمو خال یتونیتو هم م دونمینم

!    یلعنت یدونینم! ...  یدون یاره نم... بس کن ... بس کن فدرا : چهار ستون بدنم را لرزانده بود  ادشیفر يصدا

 ستیسر جاش ن يزیچ هی دونمیم يدیو اونطور جواب م دمیبهت اس ام اس م یوقت یدونینم...  ناروینه ا یول

 فهممیم یوقت...  شمیم وونهیبرات اومده د ارکه خواستگ رهیهمون شب از دهن ترانه در م یوقت یدونینم... 

 یتونینم نکهیاز ا...  گهیهات برام م دیترانه از ترد یوقت...  شیشناسیدوست فرداده که چند سال زودتر از من م

، با   نیمن  ، بامداد آر... فدرا  يمنو له کرد...   شمیتر م وونهید یخاب کنانت ویکیعقل و احساست به من  نیب

تو  هیمن تو زندگ يجا نکهیتو فکر ا...  . نجایول کردم اومدم ا مویهفته ست شرکت وزندگ هی سنسال  34

 ؟   دهاتیترد نیب ییجا هیکجاست ؟  

صبور  شهیچه رسد به حاال که بامداد هم... آمد  یاشک بود که م زنمیهم که خودم داد م یدر حالت معمول من

 ... باال هم برود تواندیم یدوست داشتن يمردانه  يتن صدا نیا دانستمینم... شده بود  یهم عصبان

 ...  زدمیحرفم را م دینامفهوم هم که شده بود با...  زدمیحرفم را م دیهم شده بود با هیگر با
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...  یداشت دیکژال رفت ترد یمثل خودت که وقت... هنوزم دارم ... داشتم  دیمن ترد... بامداد سر من داد نزن  -

کنار گذاشتم به  دویوح یبه راحت نمیبیم یدارم وقت دیهنوزم ترد...   یکنار گذاشت داتویدو سال گذشت تا ترد

 نیکه قرار بود اول ییتو...  يخبر یتو برزخ ب میتو گذاش يکه از فرداش تلفنتو خاموش کرد ییخاطر تو  ،  تو

 ... دارم بامداد  دیمن ترد... دارم  دیترد...  ينفر نیحاال آخر يبشنو موینفر خبر قبول

درآغوش  میاستخونها يرا درك نکرده بودم که صدا تیهنوز موقع... آمد  یدر نم ادیاز بغض و فر گرید میصدا

...  ام زور مردانه بازوانش را دورم حلقه کرده بود که حاال با تم یمهربان شهیبامداد هم... بامداد در آمده بود 

 ... بغضش گرفته بود  یسالگ 34که در  يبامداد

من ...  يبر یکه به راحت یستیتو واسه من کژال ن یفهم یچرا نم...من دوستت دارم  یفهم یفدرا تو چرا نم -

 هیدوست داشتن یفسقل نمیدارم ببهم که باشم طاقت ن ایمرد دن نیمردتر یباشم چون حت داتیتو ترد تونمینم

عاشقش  یبه راحت یکه هر کس هیناونقدر دوست داشت دونمیچون م... هست  گهینفر د هیذهنش  يمن گوشه 

 ...  اتیتو با تمام خوب ریتقص... توئه فدرا  ریتقص نایا يهمه ...  شهیم

 :آغوش دور شود  نیا يلحظه ا یحت خواستمینم... را چنگ زده بودم  بلوزش

 ...  فتهیهم که ب یهر اتفاق...  چوقتیه...  يحق ندار... ؟  یفهمیم... بامداد  يمنو تنها بذار يتو حق ندار -

 ... :نشسته بود  میموهها ياش رو بوسه

 يهادخترونه  يبرا دیشا دونمیم... بذار پررنگ باشم ...  رونیبکش ب داتیفدرا منو از ترد...  ذارمینم چوقتیه -

 بفهم ... کنار گذاشتن تو واسه من سخته ...  یمن هیتو فسقل...  کنمیاما تالش م... پاکت کم باشم 

تو تو لحظات سخت ... که بشه  یهر چ...  یباش شهیهم دیتو با... خودت بفهم ! ...  فهممینم یچیمن ه -

 ... بفهم ...  یسیپاش وا دیحاال هم با... يتو منو بد عادت کرد...  ياومد

 يکه رو شیلبها... نه من ...بود  دهینه او فهم... سرم را باال گرفته بود ... دو طرف صورتم گذاشته بود  دست

 ... شده بود  دهیگونه ام کش يکه رو... ابروهام گذشته بود  انیکه از م... فرود آمده بود  سمیچشمان خ

 ... بود  دهیرا عقب کشخوش ... از بامداد داشت  يصورتم حاال رد تمام

کن  هیفقط بهم تک... هستم  شهیهم... هستم ...  يسادیجلوم وا ينجوریا یوقت ستیفدرا نخواستنت کار من ن -

 ... شک نکن ... 

 ...  میکن یبه هم حال ادیعالقه مان را با داد و فر يانگار قسمت بود همه ... خب ساده گفته بودم  کی

 :آب آورده بود  میبرا
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 ...  ارمیبرات ب میندار الیتو و یچیه... بخور  نویا ایب -

 با خودت  ؟  يکرد کاریچ... بودم  دهینسبتا درآمده اش کش يشهایبه صورتش و ر یدست -

 ... نپرس ... جهنم ... هفته جهنم بود فدرا  هی نیا -

صبح  3.  2 میتیفیاالنم راه ب نیمه... رمیوقت م ریبه مامانم گفتم شب کارگاهم د... دنبالم  ادیب مایزنگ بزن ن -

 ... رسمیم

 ؟  ياومد مایبا ن -

  ادیزنگ بزن ب... اره  -

 ... گرفته بود  شیباال را پ يراه طبقه ... را گرفته بود ماین...را برداشته بود  یگوش -

 ... بود  نییپا یکوچک یبعد با ساك دست قهیدق 10

 ... پاشو  -

 ...  ومدهیکه هنوز ن ماین -

 ببره تهران  ؟  مایبسپرم به ن يهفته دور هیبعد از  مویکه فسقل يانتظار ندار... خودش رفت  ماین -

 اومدم مایخب من با ن -

 یکن يادآوریمنو  تیخر ستیالزم ن گهید -

  ... 

 یصندل یمست خواب سر به پشت... بودم  افتهیهفته را باز کی يرفته  لیتحل يکه نشسته بودم انرژ نیماش در

 داده بودم  هیتک

 چرت بزنم  ؟  هیاشکال نداره ... بودم  داریتا صبح ب شبمید...  دمیهفته درست نخواب هی نیبامداد ا -

 ... دلم بخواب  زینه عز -

 ... عمرم را جبران کنم  يتمام کمبود خوابها توانستمیهمه محبت مردانه م نیا با

 ...  يداریخواب و ب انیم... بسته بودم  چشم

 شده ؟  یکنکورش چ ي جهینت گهیبخوابه به بامداد نم نکهیمن قبل از ا یفسقل -

 خودم هم مفهوم نبود  يکه برا یشل يصدا با

 ... شدم  2اما رتبه ... بگم  دینبا نکهیبا ا -

 ... دنده گذاشته بود  يدستش رو ریز... بود  دهیبوس... دستم را باال برده بود -
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 خواب ب... من  هیفسقل نیآفر -

 ... شده بودم  داریگونه ام ب ياحساس دستانش رو با

بدو باال که ... ترانه ببره من رسوندمت  يداد نتویبه مامانت بگو ماش... خونه  میدیرس یپاشو فسقل... فدرا  -

 ...  يریاز هوش م يدار

 :کشان در را باز کرده بودم  ازهیخم

 خونه خبر بده  يدیرس... ت باش مواظب خود... که کل راهو خواب بودم  دیببخش -

 ...  يدیتا من برسم تو خواب هفت پادشاهو د...  یخواب یلیمعلومه خ -

 خدافظ -

 فرشته کوچولو  یخوب بخواب -

حالت  نیصداتر یکرده بودم با ب یسع... بود  دهیاز چشمانم پر ایکه در قفل انداخته بودم انگار خواب دن دیکل

 ... بود  دهیرس دیبامداد با... ساعت گذشته بود  مین... مسواك زده بودم ...  رمیبگ یممکن دوش

 : داده بودم  امیپ

  يدیخونه بدون خبر دادن خواب یرفت یو جنابعال دارمیکه من ب ینیبیبامداد خان م -

 زمیعز دمیالن رسا نیهم... خبر به شما بخوابه  یبامداد خان غلط بکنه ب: نگذشته جواب داده بود  قهیدق 1 هنوز

 ... بخواب که بامدادم بخوابه ...  يموند داریکه ب یمرس... 

  ریشبت بخ...باشه  -

 ...  زمیعز ریشب بخ -

 ... کننده تر داشت  ریغافلگ يها انیمترقبه ام پا ریغ يآغازها شهیهم انگار

 

 

 یکه صندل يخانواده ا... را  مانیچهارنفره و نصف يخانواده ... مهمانمان کرده بود رستوران مورد عالقه ام  فرداد

 ... که حاال اگر بود تنها پدر نبود  يپدر... کردیم انینما شهیپدر را مشهودتر از هم یخال يجا زیپنجمش دور م

داده بود  ماتومیهم که شده بودم مامان اولت داریب... کل روز را خواب بودم ... با بامداد صحبت نکرده بودم  گرید

 ... حاضر شوم  عیسر

 ... کوچک دور هم جمعمان کرده بود  يبهانه  نیا حاال
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 ... 

سر کالس بچه ها را دو تا ... کارگاه انگار برطرف شده بود  یاسباب کش... ها  يداریشب ب یهم خستگ هنوز

 ... هم باز آمده بود  یلعنت گرنیم...  دمیدیم

 دانستیروز که م نیما آنهم ا يترانه در خانه  يصدا... بز شده س نیبودم انگار در بهشت بر دهیخانه که رس به

 ... بود  بیآموزشگاه کالس دارم عج

 ... سالم مامان ... ؟   یکنیم کاریچ نجایترانه تو ا...سالم  -

 سالم فدرا : هم از آشپزخانه آمده بود  ایدن يصدا

 سالم ...  نجاستیم ا ایاوا دن -

تازه ...  کیعرض تبر يبرا يحضور میاومد...  دیبد دیرس دیریبگ لیتحو...سالم عرض شد خانوم روانشناس  -

 ...  نجانیهمه بچه ها ا گهیدو سوت د يبنده خدا خبر ندار

 ؟   یچ ي؟  برا  نجانیبچه ها ا -

پر خونت و صورت  ياچشم نیا ياگه فکر کرد...االناست که برسن ...  يحضور کیهمه رو دعوت کردم تبر -

کمک  سادمیبار در عمرم از ظهر تا حاال وا نیاول يچون برا...  یسخت در اشتباه ارهیخسته دل منو به رحم م

 ... کردم  يخاله آشپز

 ...  کنمینگو که باور نم -

 تو  ؟  يا یشکل نیحاال چرا ا...  گهیمرام گذاشتم د گهید -

 ...  کنهیم وونمیعود کرده داره د گرنمیبابا م -

  ایب ریدوش بگ هیبرو  ایب...  یداغون یلیخ يجد یول...  یاخ -

 ؟   يرو دعوت کرد ایحاال ک -

 ماین...  نیخاله ژاکل... سارا ...  يآدر...  ادیداره با آژانس م... از کرج کشوندم  نوینار... رو دعوت نکردم  ایبگو ک -

 بازم بگم  ؟ ... شکوه جون ... بامداد ... 

 ...  نکهیمثل ا يدیزحمت کش یلیخ...  گهینه بسه د نه -

 ... بهبود  یلونیاز اپس غیدر... استاپ هم خورده بودم  گریو م لیژلوفن و ادو... گرفته بودم  دوش

 تواندینفره اش م 18 يناهارخور زیبه مدد م کردیمامان خدا را شکر م... دندیچیرا م زیم ایو ترانه و دن مامان

 ... کند  ییرایراحت پذ
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 ... دامن بزند  یکوفت گرنیم نیبه ا توانستیبامداد و فرداد خودش م ییرو ایرو... بود  دهیزودتر از همه رس فرداد

 ییرایبود در پذ يبه هر ضرب و زور هیبق...  دندیکشیم پیپ ییرایپذ يکنار پنجره  نیآر يهاروت و آقا عمو

همراه  شانیها یبا شوخ کردندیم کیسارا را هم تحر... نبودند لحظه ول کن  کی يترانه و آدر... نشسته بودند 

 ... شود 

دست دور شانه اش ... را کنارش نشانده بود  ایدن...  بود  رفتهیو بامداد را پذ مایبا ادب و متانت تمام ن فرداد

 دهیکه سردرد امانم بر انیم نیا... ناراحت شده بود که خودش را خسته کرده ... دیپرسیاز روزش م... انداخته بود 

در حضور جمع نگاهش  توانستمیکه از سر شب نم يمدادبا نینار... نداشت  یبچه ها تمام يها یبود و شوخ

که فرداد و  میرو به رو يصحنه  گریچند سال د شدیم... فکرم مشغول شده بود ... نظر گرفته بود  ریکنم را ز

 ... اد باشد  ؟ درآن قاب شده بودند متعلق به من و بامد ایدن

 ... شوم  کیبه بامداد نزد ینتوانسته بودم قدم یبه خصوص که حت... حالم را خوب نکرده بود  چیه یمهمان نیا

 :گوشم زمزمه کرده بود  ریدر آشپزخانه ز نینار نمیبچ زیم يکه خواسته بود غذا ها را رو مامان

 ... نگاه بنداز  هیحداقل ... خودشو کشت  چارهیب نیا -

 ...  شهیفرداد که نم يجلو... ساکت  نینار...ااا  -

 ... بنده خدا گناه داره ...حاال از ما گفتن  -

 ... ترسو شده بودم انگار ... نتوانسته بودم نگاهش کنم  یهم حت زیم سر

نور سردردم را  يببرم که ذره ا کمیبه اتاق تار...  رمیدستش را بگ... شوند  دیجمع ناپد نیا شدیداشتم م دوست

 ...  تمام شود  یسردرد لعنت نیا دیشا... در آغوشش بخوابم ...  میام دراز بکش یلحاف گل گل يرو... نکند  دیتشد

 ... بودند  رفتهیهمه پذ... کرده بود  یفرداد از همه عذرخواه... خسته شده بود  ایدن

خواسته بود ترانه را ... اط گرفته بود بلند شده بود در جمع همه دوستش داشتند و با همه ارتب نکهیبا وجود ا ماین

 ...  ماندیم شمانیهم برساند که ترانه گفته بود شب پ

 ... شود  دهیبه آن سمت کش توانستیجمع که خلوت تر شده بود مردمک چشمانم م انگار

... از فرصت استفاده کنند  خواستندیبودند م دهیهم را د یبعد ازمدت... بودند  شانیزنانه ها ریو سارا درگ يآدر

که بتوانم لحظه  کردندینامحسوس داشتند فضا را فراهم م یلیخودشان خ الیبه خ يکه دو نفر... و ترانه  نینار

 ... تمام بامداد را به حرف گرفته بودند  يمشکل گارن و احسان بودند که با خونسرد... با بامداد صحبت کنم  يا

 ... ببرم  يسردرد دارم خواسته بود چاهم انگار نه انگار که  مامان
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... تمام شود  ییکذا یمهمان نیا کردمیدعا دعا م کردمیهمانطور که فنجان ها را پر م... آشپزخانه رفته بودم  به

 دور بودنم از بامداد يبرا... دادن بود  یمهمان يشب ممکن برا نیامشب بدتر

 من نبود  يبرا لیجبرئ يم از صدادر آن لحظه ک... شکوه جون از هال آمده بود  يصدا

 ... من قرصمو بخورم  اریآب ب وانیل هیبامداد جان مادر  -

 ... در آشپزخانه ظاهر شود  يلحظه هزار ساعت گذشته بود تا بامداد در آستانه  هر

 ... بودمش  دهیسالها بود ند انگار

  زمیریاالن آب م -

 ...  ستین يباشه عجله ا -

 ... آشپزخانه زده بود  یبه صندل هیتک... آمده بود  جلو

 ؟   یخوب -

 ...  کنهیم وونمیداره د...عود کرده  گرنمیم...اصال ... نه  -

 بر داره  ایکله خراب باز نیدست از ا خوادیم یترانه ک نیا دونمیمن نم -

 ... بشه که  يورنجیقراره ا دونستینم... کارو کرده  نیمن ا هیبنده خدا به خاطر خوشحال -

 ببرمت دکتر ؟ ... مهربون  يباشه فرشته کوچولو -

 ؟  یکنیم فیجک تعر -

 کنم  ؟  فیحال و روز تو بخوام جک تعر نیانقدر کم عقل باشم که با ا ادیبه نظر م! ... نه   -

  شهیدکتر خوب نمکه با  گرنیبعدم م... دکتر  رمیمهمونا بگم مامان من دارم با بامداد م ياما برم جلو...نه -

فدرا ... زود بخواب ... هم بلند شن  هیکه بق میریم گهیما د... هم هستن  هیبق رهیم ادمی هینجوریحالت ا یوقت -

 ... مواظبت کنم  میبذار خودم از فسقل... ایکنار ب داتیتوروخدا زودتر با ترد

 ... آبو ببر فعال  نیا ایب -

 ...  نهیسنگ ارمیها رو ب ییبده چا -

 نه بابا زشته  -

 دهیفهم... به حرفم نگرفته بودند  یلیو ترانه خ نینار... بودند همه عزم رفتن کرده بودند  دهیرا که نوش يچا

 ... بودند اوضاع خراب است 

 :او بود  امیاتفاق خوبش پ... همه رفته بودند ... ظهر بود  12که شدم ساعت  داریب
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 ... من چطوره  ؟   يجوجه  -

 ... که بامداد مرا خطاب کرده بود  دیجد يدوباره واژه ا و

 ؟   يخودت چطور... خوبه  -

 ... خودمم خوبم  یتو خوب باش -

 ...  میخوب ییخب پس دو تا -

  یمواظب خودت باش پس فسقل -

ال اس ام اس آورد که مدام در ح یتازه بالغ را در نم يپسرها يحاال که ابراز عالقه کرده بود هم ادا یحت بامداد

 ... بود دلم را بندش کرده بود  نهایهم... دادن و چک کردن باشد 

در اتاق  ییبعد از مدتها تنها... تخت نشسته بودم کتاب بخوانم  يرو دهیدر بشقاب چ وهیم... گرفته بودم  دوش

... از مامان بود  هیقض نیپنهان بودن ا کردیم تیکه اذ يزیتنها چ...  میخلوت خودم و تمام کتابها انیخودم م

حضور نداشتم مطب استاد  مایدر جلسات ن گرید نکهیابعد از ... کنم  فیتعر شیبزنم برا ایدوست داشتم دل به در

را  نایمثل آن موقع که س نکهیا يبرا... پدرانه اش تنگ شده بود  يها ییراهنما يدلم برا... هم نرفته بودم 

 ... کند  لیا هم تحلر میدهایمرا و ترد یکرده بود کم لیتحل

 ... به دست سراغش رفته بودم  يکه آمده بود چا مامان

 مونده سر گلوم ...بگم  يزیچ هیمن  نیبش قهید هی ایمامان ب -

 ... بگو  -

 برام سخته  یلیتو هم گوش کن چون خ گمیتند تند م نیبب -

 ... باشه خب بگو  -

 هیقض نیاصال ا دونمیاما من نم... باشه  يجد هیکه قض خوادیبامداد م... هست  يعالقه ا هیمن و بامداد  نیب -

مدت نباشم  هیاگه منم  دیشا گمیم فتمیکژال م ادی ییوقتا هی... نه  هی هیاحساس واقع نیا...نه  ایدرسته  خیاز ب

با وجود  دونمینم... ن با هم داشت یروابط يسر هی کژالباالخره بامداد و  نکهیا ای... فراموش شم  یبه راحت

تموم شد ...  شمیم وونهیاالن هم سر در گمم و دارم د... نه  ای امیبا بامداد کنار ب تونمیم نهیشیپ نیاطالع از ا

  شیآخ...

خودتون  الیمعلوك بود شما دو تا به خ...  ستمیرو که بزرگ کردم نشناسم که مادر ن ياگه بچه ا گهیمن د -

به حرف  نیانتظار داشتم زودتر از ا... یخوشحالم که بهم گفت...  دهینفهم یکس دیکنیو فکر م دیزرنگ یلیخ
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بامداد کنار  يبا کژال و گذشته  یوقت ادوما ت...  دیرابطه رو مشخص کن نیاوال که بهتره چارچوب ا... يایب

من به عقل و ...  شهیبعدا مهم م...  ستیدوسش دارم مهم ن یبگ یتونیاالن م... خودتو گول نزن  يومدین

 يریگیاشتباه نم میتصم دونمیدارم و م مانیمنطقت ا

رابطه  نیبه ا يچطور ستمیمن هنوز مطمئن ن یبعدم وقت... ندارم  مانیبابا مامان من به عقل و منطق خودم ا -

 چارچوب بدم  ؟ 

هم من هم شکوه اونقدر بالغ  یعنی...  ذارهیبامداد شما رو تحت فشار نم ياطالع داشتن من و خانواده  نیبب -

و دور از چشم باشه  یاما دوست ندارم پنهان... رابطه به ازدواج ختم شه  نیحتما ا میکه انتظار نداشته باش میهست

 ... 

 مامان  -

 جانم ؟  -

 ... یکنیم تمیو حما یپشتم هست شهیهم نکهیاز ا یمرس -

 ... خب  یتنم يپاره  -

 ...  ردیو مامان انقدر راحت بپذ میبتوانم به مامان بگو کردمیفکرش را هم نم. ..وجود نداشت  یممکن ریغ چیه

 ... پس اگه اجازه هست من برم به بامداد بگم با خانواده اش صحبت کنه  -

 بهت بگم فدرا  يزیچ هی دیقبلش با یبرو ول -

  دییبفرما -

 ... بمونه چند ماه رانیاومده ا... بهم خورده  شینامزد...  دمشید شیچند روز پ...   رانهیا نایس -

 چرا ؟  -

 ؟   یچرا به چ -

 شما ؟  دنیو چرا اومده د رانیچرا به هم خورده  ؟  چرا اومده ا -

هم رفته  ایمح... میخوریگفنه ما به درد هم نم نایس... کردن  یبا هم زندگ سییچند ماه تو سو نکهیمثل ا -

و ... به خودش استراحت بده  کمی رانیاالنم مثال اومده ا... رو هم بهم زدن ينامزد... محل کارش آبروشو برده 

 داشتم  اجیاحت تونیگفت به انرژ دهیچرا منو د نکهیا

 ؟   دیگیرو به من م نایخب چرا االن ا -
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کرده بود و دوست نداشتم دوباره ذهنتو  تتیاذ یلیخ اریمع یآدم ب نیبگم چون ا خواستمینم شیچند روز پ -

...  يکه با دل قرص جلو بر یخبر داشته باش دیبا یبا بامداد صحبت کن يخوایاما االن که م... مشغول کنه 

 ...  یمحکم باش یلیخ دیبا... هزار تا رو داره فدرا  یزندگ

 دایپ ایدن يکجا چیکه ه...  تیهمه حما نیهمه محبت و عشق و ا نیا...  ریتدب نهمهیا يبودمش برا دهیبوس

 ...  شدینم

 

 

 جانم  ؟  -

 سالم  -

 ؟   یخوب.. زمیسالم عز -

 ؟   مینیهمو بب شهیبامداد م... بله  -

  شهیکه باورم نم یگرفت متویسرعت تصم نینگو به هم -

 ... باهات صحبت کنم  دیبا... شلوغ نکن ... آقاجان  رینخ -

  یفسقل دنبالت امیم...باشه  -

 ...  رونیب میدنبالم بر ادیمامان ،  بامداد م -

 ... مواظب خودت باش ... باشه  -

 ... دنج و خلوت را انتخاب کرده بود خوشحال بودم يجا نیا نکهیا از

 ...خب من در خدمتم  -

 يدختر بچه ها يرابطه  هیشب... بمونه  یپنهان هیقض نیدوست نداشتم ا... بامداد من با مامان صحبت کردم  -

 ...  یرستانیدب

 ؟   جهیو حاال نت يکرد یکار خوب -

که البته منم ...ازدواج ما نباشه  انشیاگر پا یرابطه چارچوب داشته باشه حت نیکه ا خوادیمامانم م نکهیا جهینت -

 نظر تو رو هم بدونم  خوامیحاال م...  کنمیفکر م ينطوریا

که بخوام حاال حاالها تجربه کسب  ستمیساله ام  ، بچه ن 34مرد  هی گهیمن د...من که مهم تره فدرا  يبرا -

 که با مامانت صحبت کنند  ادیب گمیو در اسرع وقت به شکوه جون م...کنم 
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بردن هر  شیو فکر کنم قبل از پ... تو و کژالو هضم کنم  يمن هنوز نتونستم رابطه ...  گهید زیچ هیو اما  -

 روشن شه  هیقض نیا فیتکل دیبا زیچ

برات  رششیاالن پذ دیکه خب شا...  يمن با کژال بود ياز رابطه  یبخش هیکه تو شاهد  دونمیفدرا م نیبب -

اصوال من تو روابطم آدم ... بود  کیمن شر یکه کژال تو چند سال از زندگ کنمیمن کتمان نم... راحت نباشه 

وقت بود  یلیما خ دیمورد کژال و من شا در...  نهیهممحدود هم  يدوستا نیداشتن ا لیدل...  ستمین یتنوع طلب

 هیدوست نیانگار نگه داشتنه ا... رابطه رو نقد کنه  نیا دادیکس به خودش زحمت نم چیاما ه میرابطه بود هیتو 

بخوام به تو  دمیدیبه خودم نم یمن حت... که کژال رفت  یتا وقت... واسه هردومون راحت تر بود  زیمسالمت آم

داستان تموم  هیکژال  یبدون خوامیو م نجامیاالن ا یول... بشم  رتیبخوام درگ ينطوریفکر کنم چه برسه که ا

 ... شدست واسه من 

 ... بامداد  يبهم فرصت بد دیبا -

 رو به رو هم باش  يساله  34مرد  نیتحت فشار بذارمت اما فکر دل ا خوامینم -

  ایریپ یلیخ کنمیاحساس م یگیم نویا یه -

  گهید رمیپ یفسقل يخب در مقابل تو -

 ... سالمه ها  25بابا من  -

 ...  یمن يساله  25 هیبازم تو فسقل...باشه  -

 ؟  میرسیبامداد به نظرت ما به کجا م -

 باهاشون مواجه شم  تونمیداشت اما من کنار تو م میخواه یمشکالت عتایطب! ...   دونمیفدرا واقعا نم دونمینم -

 ...  میبعدا از هم خسته ش دیشا... همش فکر ماست  نایا دیشا -

 ... من به احساسم به تو شک ندارم ...  یشیم نیبد ب یلیخ يفدرا دار -

 ... منم برطرف شه  يشکا یکمک کن دیپس با -

 گذاشته بود  زیم يدستم رو يرو دست

 .. .تو فقط باور کن ... کنارتم  شهیمن هم -

 ...  سیپار يمنو ببر دیدر ضمن با -

 ...  ایدور دن برمتیتو بله رو بده من م -

 اگه من خواستم بعد ارشد ازدواج کنم  ؟  -
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 !   گهید يکردن منو دار تیبگو قصد اذ هوی -

  میکن یاحتماالت رو بررس خوامینه خب م -

  تو قبول کن من خودم چاکر خودتو و ارشدتو و احتماالتت هستم -

 خب -

 بچلونمت  ؟  خوامیخب م یگیم ينطوریا یوقت یدونیم  -

 ... اااا -

 ... خجالت نکش ... خب باشه  -

  ...  ...  ... 

... که نبود بامداد بود  يزیتنها چ یمدت فکرم پ نیدر تمام ا... بنده خدا را سر کار گذاشته بودم  بامداد

اما حاال که ...نبود  یکنار زدن يبامداد برا... کنار  گذاشتشیم شدیراحت م الشیکه خ زیاز بابت هز چ زادیانگارآدم

بود  لیاو هم دخ يها يصبور دیشا... شده بودم  الیخ یماند ب یم یطیکنارم هست و تحت هر شرا دانستمیم

خودم  يلمهایچند ماه را با ف نیدر ا ایدن یسونوگراف يعکسها...  ..مرد و مردانه تحت فشار قرارم نداده بود... 

را  ایعکس فرداد و دن...  نوشتمیکوچک خاطره م يدر راه در دفتر یفسقل يهر شب برا... کرده بودم  ویآرش

آن هم به اصرار ...  دهیرا د نایس يمدت چند بار نیمامان در ا دانستمیم... چسبانده بودم  شیراصفحات ب انیم

 ...  نایس

 ... باز شود  نایس يپرونده  خواستمینم گرید اما

 سالم  یخانوم اسالم -

 سالم  -

 ...؟  فدرا ام   دینشناخت -

 ؟   یخوب... شناسمیخودمم نم گهیکه د ختستیانقدر اوضاع به هم ر...  زمیعز دیآ ببخش -

 است  ؟  ختهی؟ اوضاع چرا به هم ر  دیشما چطور... من خوبم  ؟  -

قرار ها رو کنسل کردم اما بدتر  يهمه ... ختهیمطب به هم رکه دکتر حالشون بد شده تمام  شیاز چند روز پ -

 حالشون بهتر نشده  چیکه دکترم ه نهیاز همش ا

 شدن مگه  ؟  یاستاد چ -
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االن ... داشتن  فیخف يسکته  هی نکهیقلبشون ناراحت شد زنگ زدم آمبوالنس مثل ا هوی شیچند روزپ -

 ان  يهنوزم بستر

 ؟   دیچرا به من خبر نداد -

 که دختر  ؟  يتو خبر ندار دونستمیمن نم -

 االن ؟  مارستاننیکدوم ب -

 ... رنیکه خانومشون م یمارستانیهمون ب -

 پس فعال ... یمرس...باشه  -

 خداحافظ  -

مثال دختر نداشته شان بودم ... را نداشتم زنگ بزنم  شیرو یحت... گالره جون  ای رمیمامان را بگ دیبا دانستمینم

 ... اتفاق افتاده  شانیخبر نداشتم چه برا یمعرفت بودم که حت یر بانقد... 

 مامان سالم ...الو  -

 ... سالم  -

 زنگ بزنم به گالره جون  شهیمن االن روم نم...  مارستانهیب...سکته کردن قیمامان دکتر صد -

 شده  ؟  نطوریا یک... يوا يا -

 ...  گفت یخانوم اسالم...  نکهیمثل ا شیچند روز پ -

 آورده بود  نییرا پا شیصدا

تو برو اونجا ...  زنمیبه گالره زنگ م...که بتونم بگم بره  ستیاش هم مناسب ن هیروح نجایاومده ا نایفدرا س -

 ... 

 ... اش خرابه  هیبه ما چه که روح... غلط کرده  نایبابا مامان س -

 داد نزن  -

 ... که تا االن بوده  ییپاشه بره هر جا... به ما چه اخه ...  زنمیداد م -

 ...  رونیمهمونو از خونه بندازم ب تونمینم -

دهد  حیرا به من ترج نایاما دوست نداشتم مامان س... بود  یادب یب... قطع کرده بودم  یرا بدون خداحافظ یگوش

 ... 

 ... بود  مارستانیب نیکه عمل داشت هم یگاه... پرستار سراغ گالره جون را گرفته بودم  از
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 نیدر چن یدوست داشتن يدمویزن سپ نیا... نگاه در چشمانش را نداشتم  يبودمش رو دهیته راهرو که د از

 ... تنها مانده بود  یطیشرا

 ...  هیگر ریشوم خودم را در آغوشش پرت کرده بودم زده بودم ز نشیباعث تسک نکهیا يجا به

 بدم  یلیکه خ دونمیم...  ومدمیزودتر م دیبا... شرمنده ام  گالره جون من -

 ... که  ستین يزیچ... آروم باش ... هیچه حرف نیدلم ا زیعز -

 حالشون خوبه  ؟ ... معرفتم  یب یلیمن خ... یلیخ...  زهیچ یلیخ -

 بهتره  یول...  هیهنوز بستر -

 ؟   نمشونیبب تونمیم -

 اره  یشلوغ نکن ياگه قول بد -

 ... برعکس شده بود  ایکار دن...  دادیم هیسخت هم به من روح طیشرا نیزن در ا نیا

 ... هنوز پا داخل اتاق نگذاشته هق هقم بلند شده بود ... بودم  دهیگاون مخصوص پوش -

 ... استاد بود ... راهنما بود ... دوست بود ... همراه بود ... پدر بود ... من فقط استاد نبود  يتخت برا يرو رمردیپ

 ... شده بود  دهیمهربان و مردانه اش تک يچقدر چهره ... گذاشته بود  میجون تنها گالره

شما و ... خبر باشه  یکه انقدر از پدرش ب هیکدوم دختر...  دونمیخودم م...بد  یلیخ...بدم  یلیاستاد من خ -

 ...  دیشما منو ببخش... گالره جونو تنها گذاشتم 

 ... در چشمانش نگاه کنم  شدینم میصد در صد رو... بود که استاد به هوش نبود  خوب

 نایس ادیدوباره  رونیکه آمده بودم ب مارستانیاز ب... بمانم  شتریکار کرده بودم گالره جون اجازه نداده بود ب هر

در کارگاه بمانم  خواستمیشب را م... لجم در آمده بود ... ما جا خوش کرده بود  يه بودم که در خانه افتاد

مدت  نهمهیبعد از ا دیشا... رو به رو شوم  نایدوست داشتم با س یاز طرف... مامان بفهمد چقدر ناراحت شده ام ...

 ... خجالت بکشد  يذره ا

 ... فته بودم زده بودم شماره اش را گر ایبه در دل

 سالم -

 بامداد  ؟ ... سالم -

 ؟  یخوب...جانم ؟   -

 خوب بگو  زیچ هی...  ستمینه خوب ن -
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 شتیپ امی؟  بگو ب ییشده ؟  کجا یچرا  ؟  چ -

 ...  یبگ يزیچ هی خوامیفقط م... نه  -

 ؟   نهیغمگ ينطوریمن ا هیشده آخه که فسقل یچ -

رو به من  نایس...  مارستانیب ومدیمامانم با من ن... هم پا شده رفته خونمون  نایس... سکته کرده  قیاستاد صد -

االنم ... من  شیپ ادیدوست داشتم ب...ام خراب بود  هیخب منم روح... اش خرابه  هیگفت روح... داد  حیترج

 ... دلخورم 

 االن ؟  ییکجا -

  ابونیجدول خ يرو...  مارستانیب يجلو -

 يهرکس جا یعنی... رو جا آورده  يمامانت رسم مهمان نواز...  شتیپ امیب يذاریو نم یحتدلم که نارا زیعز -

فدراشو به کس  چوقتیاما ه...  يشد تیبه خاطرش اذ دونمیم... عذرشو بخواد که  تونستیهم بود نم نایس

خب االن دلش نازك  یول...  کنهدرك  طویشرا نیهست که ا یجوجه منم انقدر منطق...  دهینم حیترج گهید

 مگه نه  ؟ ... شده 

 ؟  یزنیگولم م يبامداد  ؟  دار -

خونه  ياالن بر یکنیاگه فکر م...  یناراحت ش يلحظه ا خوامیو نم ینیزتریکه برام عز یدونیم...  زمینه عز -

 داره ؟  ویاما مامانت مگه به جز تو کس...  یکه تنها باش امیمنم نم...برو کارگاه  یشیم تیاذ

 نه  -

 ؟  یگیم یخب پس چ -

 خونه  رمیم... یچیه -

 ... باشه  -

 بامداد  ؟  -

 جان دلم ؟  -

 ...  یکه هست یمرس...دوستت دارم  -

...  گفتمیم دیبا یول... به بامداد گفته بودم  میجمله را مستق نیبار بود که ا نیاول...  را قطع کرده بودم  یگوش

در  یآن هم وقت...را داشت  دنشیشائبه اش استحقاق شن یب يتهایمدت و حما نیا يها يبعد از تمام صبور
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 يگرید يچاره ...  !  یداشتیدوست م دیمرد را با نیا... کردیآنقدر بدون بغض و تعصب صحبت م نایمورد س

 !   ینداشت

 

 

راه تا خانه را با انرژي اي که از بامداد گرفته بودم خشم در دلم پرورانده بودم ، بیشتر شبیه کسی بودم که  تمام

 براي میدان جنگ لباس رزم میپوشد

 سالم-

 سالم عزیزم -

 سالم فدرا جان :جا بلند شده بود  از

 !  انداخته بودم به صورتش  ، بد   نگاهی

 دیدي ؟  دکتر صدیق خوب بود  ؟ گالره رو-

 توجه به سینا رو کرده بودم به مامان  بی

هنوز بستري بودن  ، من که رفتم تو اتاق خواب بود  ، خیلی هم به هوش نیست  ، گالره جون هم تنها بود ، -

 گفتم فردا میریم پیشش

 کار خوبی کردي -

 من برم لباس عوض کنم  -

 امان معناي حرکاتم را فهمیده بودسینایی با ان قد و قواره انجا حضور ندارد  ، م انگار

 سینا جان چاییت سرد شد -

 چشم میخورم -

 عروسی هم اگر میخواستم اماده شوم انقدر نباید طول میکشید  براي

 خودم چاي ریخته بودم کنار مامان نشسته بودم  براي

بودند میخواست مامان زنگ خورده را برداشته بودم نیلوفر بود  ، براي گرفتن مروارید به مشکل خورده  تلفن

 معرفی نامه اي بدهد   ، اگر میشد میگفتم بعدتر تماس بگیرد 

 مامان نیلوفر با شما کار داره  -

 کرده بود   ،  عذرخواهی
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 به روي سینا نشسته بودم به سختی سنگ  ،  ،  ،  رو

 فدرا جان شنیدم ارشد قبول شدي -

 بله -

بود  ، این بله به تو ربطی ندارد بود  ، این بله تا حاال کجا بودي بود   بله فقط سه حرف نبود   ، هزاران حرف  این

 ، این بله عجب آدم پررویی هستی بود   ،  ، تنها چیزي که نبود بله بود  ، 

 تبریک میگم   ، لیاقتشو داشتی -

 خیلی ممنون -

 نه اي بود که میتوانستم بدهم طبعا باید میفهمید این جوابهاي تک کلمه اي خصمانه ترین پاسخهاي مودبا سینا

 ببخشید طول کشید ، کار مهمی داشت :امده بود  مامان

 خواهش میکنم  ، منم دیگه رفع زحمت کنم -

 شامو بمون سینا جان -

 ! چه به سرش امده بود که این سینا را براي شام نگه میداشت  ؟   مامان

 میز شام فهمیده بودم سینا هر چه که بوده دل مامان را به دست آورده  سر

فدرا یه دختر افغان رو از سازمان ملل بهمون معرفی کردن سینا قراره این مدتی که ایرانه بهش مشاوره بده -

 اگه دوست داري میتونی تو هم تو جلساتش باشی 

 بمیرم براش   ، کی همچین بالیی سرش اورده  ؟  -

ینا تو حاشیه ي شهر زندگی میکنن دیگه  ،  یکی از الت و لوتهاي محل این بال و سرش اورده بعدم ا-

تهدیدشون کرده اگه شکایت کنن یه بالیی سرشون میاره  ، اینام که خودشون غیرقانونی اومدن کارت ندارن  ، 

 جرات ندارن برن پیش پلیس 

 یعنی همه چی به همین الکی اي  ؟  -

 نطوره دیگه دیگه همی -

فدرا جان هنوز گوشه گوشه ي دنیا  ، نه فقط اینجا هر روز اتفاقات این چنینی میفته  ، جلوشو نمیتونی بگیري  -

 ، ولی حداقل میتونی کمکشون باشی 

 .نمی امد دق و دلی این چند وقت را با تمام نامالیمی هاي دنیا سرش خالی کنم  بدم
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ین ادمایی که این همه دم از حقوق بشر میزنن دست بردارن بشري که اره جلوشو نمیشه گرفت ولی میشه ا-

 خودش هیچ ارزشی نداره چه برسه به حقوقش  ، ادمایی که با وحشی گري هرجور بالیی سر همدیگه میارن   ، 

 با تعارف غذا بحث را عوض کرده بود اگرنه شاید چند دقیقه بعد در گوش سینا هم زده بودم   ،  مامان

 ه سینا رفته بود مامان را در آشپزخانه دستگیر کرده بودم ک حاال

مامان تو نمیدونی من دیگه نمیخوام با این ادم کار داشته باشم که برداشتی دعوتش کردي بعدم شام نگهش -

 داشتی تازه به منم میگی باهاش تو جلسه ي تراپی شرکت کن 

نقدر ادمارو قضاوت نکن  ، اوال که اون خودش یعنی من اگه تونستم تو رو درست کنم  ، هی بهت میگم ا-

خواست بیاد  ، منم نمیتونم وقتی یکی حالش خوب نیست بگم اینجا نیا دوما که ساعت شام کی مهمون خونشو 

دلیل نمیشه مسائلو قاطی کنی  ،  هبیرون میکنه که من بکنم سوما و از همه مهمتر این که قبال سینا کاري کرد

پزشک با سواد و موفقیه  ، حاال این که تو بخواي لج کنی به ضرر خودته اگر نه واسه اون میدونی که سینا روان

 فرقی نمیکنه 

 را با حوله ي آشپزخانه خشک میکرد  دستانش

 نخیر مامان خانوم من میخوام بدونم جنابعالی چرا یهو انقدر تغییر فاز دادي   ، : میریختم  چاي

ما تحت شرایطی یه تصمیماتی میگیرن درست و غلط  ،  ،  ، نمیتونی تا اخر تغییر فاز کدومه دختر  ، خب اد -

 عمر سرزنششون کنی که 

چطور اونموقع که با محیا جونش خوش میگذروند یه حالی از ما نپرسید  ؟ االن که حالش خراب شده اومده -

 سراغ ما 

سوییس حالش بد بوده مخصوصا با  خب ببخشید که من دیگه نتونستم اینا رو بگم بهش  ، چند ماه هم تو -

 اون آبرو ریزي که محیا سر کارش در اورده 

 به ما چه-

 بیشتر از این ازت انتظار دارم .فدرا خیلی کم گذشتی  -

 خب نداشته باش  -

 خل بازي در نیار -

 ... که حرف زدن با بامداد موتورم را خنک کرده بود  حیف

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٢٧٢ 

بعد از آنهمه داد و بیداي که به خاطر سینا کرده بودم از حضورم متعجب عاقل اندر سفیه مامان گفته بود  نگاه

 شده   ، اما به قول خودش حساب کار از خود سینا کامال جدا بود 

 در اتاق نشسته بود دخترك هنوز نیامده بود خودم را با نیلوفر سرگرم کرده بودم  سینا

 دخترك نحیف که از راه رسیده بود زیادي براي تحمل این درد کوچک بود  این

شاید هم .در کمال خونسردي سوال میکرد انگار مرور دردهاي این دختر هیچ اثري روي این مرد نداشت  سینا

 همین کارهایش بود که از او روانپزشکی حرفه اي ساخته بود 

دخترك روي صندلی انگار دیگر تمام وجودش را عفونت گرفته بود  ، دردهایش که حرف میشد قلب می  این

 سوزاند   ،  ،  ، 

 خدا به ادمها متناسب با اندازه هاي خودشان درد میداد   ،  ، این دردها براي او زیادي سنگین بودند  ،  کاش

وانت شده ام  ، اگر در آینه بنگرم همه موهایم سفید شده اتاق که بیرون رفته بود احساس میکردم ماري آن ت از

 ! اما ادمیزاد انگار پوستش کلفت تر از این صحبتهاست  ... 

 حواسم نبود سیناست که روبه رویم نشسته  دیگد

 عدالت خدا کجاست  ؟ چرا باید یه دختر به این کوچیکی همچین بالیی سرش بیاد  ؟ -

 هاي خدان که بال سر هم میارن  خدا که دلش نمیخواد این بنده-

 باالخره که چی ،  ،  ، این دختر گناه داره-

 اینا جزو همون نامالیماتیه که بهت گفتم تو زندگیت خواهی دید و باید قوي باشی -

 اره   ، شما گفتید اما به نظر من عادت کردن به این جور چیزا هیچم خوب نیست -

 خب اذیت میشی -

موندم شما چطور انقدر خونسرد و ...میدم اذیت شم تا نسبت به رنج ادما بی تفاوت شم  ترجیح... مهم نیست -

 بی تفاوت نگاه میکنید 

خونسردي بخشی از کار منه فدرا جان  ، اگر قرار باشه با هر کیسی منم بخوام از خودم بیخود شم که دیگه -

 مو ویزیت کردم هیچی  ، من حتی تو چند ماه گذشته که شرایط سختی داشتم بیمارا

 خوش به حالتون پس که انقدر خوب خودتونو کنترل میکنید-

 زندگی بالهایی سر ادم میاره که ادم مجبور میشه باهاشون رشد کنه -

 بالهایی که سر ادم میاد با اشتباهاتی که خود ادم باعثشون میشه فرق داره -
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به منی که میخواستم ! ی شود به همینجا  میدانست هر بحثی که آغاز شود  ، باربط وبی ربط ختم م سینا

 ...  ...  ... غیرمستقیم به رویش بیاورم و به سینا که کامال آگاهانه از حرف زدن در این باره طفره میرفت 

 از دوستت دارمی که پشت تلفن به بامداد گفته بودم نه زنگی زده بود نه پیامی   ،  بعد

 ترانه چی شد پس این آموزشگاهت  ؟ -

 ه زودي اوکی میشه  ، تو فعال فکر جور کردن شاگرد باشب-

 من ؟ مگه عقلم کمه  ؟ چیزي بلد نیستی به بچه هاي مردم یاد بدي  ، من خیانت نمیکنم به اعتماد مردم -

 ! االن که رفتم کارگاه ترتیب چندتا از کوزه هاتو دادم کامال میفهمی خیانت یعنی چی  ! ااا ، که اینطور  -

 ! ست به آثار هنري من نمیزنی  نه تو د-

 فکر کردي من بامدادم خر شم   ، برو ابجی برو -

 راستی چند روزه ازش خبر ندارم -

 خب برو خبر بگیر  ،  ،  ، -

 خب شاید خودش نمیخواد که هیچخبري ازش نشده -

لگیت همینطور خوددرگیر باشی سا 60باز تو تز دادي   ،  ،  ، اون بدبختو بگو اومده گیر تو افتاده   ، میترسم تا -

 اخرشم بمونید حسرت به دل 

 ساکت باش ترانه   ، برو دنبال کارت اصال -

هم نبود   ،  ،  ، امروز از ان روز هایی بود که دخترانه هایم دوست داشت قهوه اي بخرد برود دیدن بامداد و  بد

  منشی مودب و دوست داشتنی اش که مثل همیشه خوب پذیرایم شده بود

 بهشون خبر بدم اومدید  ؟  -

 میشه شما نگید خودم برم  ؟  -

 بله چرا نمیشه  ، بفرمایید :زده بود  چشمکی

 زده بودم   ، نیمه ي در را که باز کرده بودم صندلی اش پشت به در بود  در

 سالم عرض شد اقاي رییس -

 سالم عزیزم   ، تو اینجا چیکار میکنی ؟ :زده بود  چرخی

 روي دستگیره ي در گذاشته بودم  دست

 خب میخواي برم  ؟ -
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 بیا تو ببینیم فسقلی   ، از کی تا حاال ادمو شوکه میکنی بعدم وسط زمین و هوا ول میکنی میري  ؟ -

 رو روي میزش گذاشته بودم  قهوه

 ته من  ؟ کی شوکه کردم  ؟ دیدم چند روزه خبري ازت نیست گفتم بیام ببینم نکنه منو یادت رف-

 ... پشت میزش بلند شده بود   ، پشت انگشت اشاره اش را کشیده بود روي گونه ام  از

تو بگو اگه یه فسقلی زنگ بزنه بهت یهو بگه دوستت دارم و گوشی رو قطع کنه و بره حاجی حاجی مکه   ،   -

اموش کردن ، خودتم دیگه جرات نکنی زنگ بزنی صداشو بشنوي که اخرین جمله اش تو ذهنت بمونه فر

 فسقلی محسوب میشه  ؟ 

انگار بامداد فرسنگها جلوتر بود   ، کوچکترین سوال بچه گانه اي که میپرسیدي شیرین ترین پاسخ  همیشه

 ! بزرگانه را تحویل میگرفتی 

 تعریف کن ببینم چه خبر  ؟  خب

 وز شده بود  ، منم رفتم بامداد دیروز سینا یه جلسه ي تراپی داشت با یه دختر بچه ي افغان که بهش تجا-

 خب ؟ -

هیچی خیلی غصه داشت   ، سینا اما خیلی خونسرد نشسته بود باهاش حرف میزد   ، دلم میگیره وقتی  خب

 میبینم ادما اینجورین  ، همش میگم نکنه توام بیخیال باشی 

 زده بود به این سادگی بچه گانه  لبخند

گران بی خیال و بی تفاوت نیست ، شاید او درونگراست و غمشو اوال که عزیز دلم هیچ ادم سالمی به غم دی-

 بروز نمیده  ، بنده هم بیخیال نیستم خیالتون راحت 

 . خب معلومه تو از جامعه ي مردا دفاع میکنی-

 من هرچی بگم که تو رضایت نمیدي  ، اصال هرچی تو بگی .اي بابا -

 من میگم پاشو کارتو تعطیل من بریم بیرون -

 ، شما دستوربفرما چشم  -

 !  بامداد  -

 جان بامداد ؟ -

میگم بعنی قراره تو همیشه همینطور خوب بمونی  ؟  یا اگه باهات ازدواج کنم و بیام اینجا بگم بریم بیرون -

 میگی برو بابا کار دارم  ؟ 
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منو میون زمین آخه فسقلی من که هزار تاچیز الکی تو ذهنت میگذره این چیزا ارزش داره که تو : کج شد سرش

 و هوا نگه داشتی اگه من قول بدم خوب باشم تو بله رو میدي  ؟  

 ممممم حاال باید فکرامو بکنم  -

 پاشو شیطون پاشو بریم -

شاید ساده بود شاید پیچیده هرچه بود باید خدا را براي داشتنها و نداشتنهایش شکر میکردي ، براي  زندگی

آسمان آبی اي که زیرش دوستانی داشتی که تک تکشان عزیز بودند ، بامدادي داشتی که هر کجاي دنیا هر 

ز بروي دیدنش برایش از رو سطزمانی که بود حتی فکرش هم حالت را خوب میکرد  ،  ، چه رسد به اینکه و

... سینا حرف بزنی  ، برایت حرف بزند بدون هیچ بغض و کینه اي از مردي که شاید روزي براي من مهم بوده 

 زندگی ارزش گذراندن این لحظات را داشت 

... بار ترك خورده بود حاال مثل چشمم مواظبش بودم  کیبند زده که  ینیشده بود آن چ میبرا قیصد دکتر

هم  خواندمیبار هم پرونده م نیا... بار رفتنم فرق داشت  نیاما ا... ه رفتن به مطب را از سر گرفته بودم دوبار

لحظه  کیدختر  نیا نکهیاز ا زدیو غر م کردیمبا گالره جون صحبت ... کالفه شده بود ... پرستار استاد بودم 

 ...   کنهیمنو ول نم

بود و شروع  ایدن يآخر باردار يماه ها... خودم هم مقدور نبود  يبرا مایشدن در پرونده ها مثل ن ریدرگ گرید

آدم صبر  يبرا چوقتیه یزندگ... را انتخاب کنم  ینیبال یهمه اتفاق نظر داشتند روانشناس... شدن دانشگاه 

کوچک  زیچ کیفقط به داشتن  یدهد گاهیکدامش را نم کی یکه حت یخواهیم زیهزاران چ یگاه...  کندینم

از  یخال یزندگ یزمان...  کندیم یمدت را بر سرت خال یطوالن يبار تمام نداده ها یاما زندگ یدهیم تیارض

 شدمیعمه م... ارشد بودم  يدانشجو...  حاال عاشقانه داشتم ... خانه و دانشگاه و آموزشگاه بود  نیعاشقانه ام ب

 ! متاهل   گذاشتمیرا کنار م میدهایاگر ترد دیو شا... 

 ... ... 

ترانه  يشاگردها... شده بود  يعاد میبرا ختهیبه هم آم يخنده  يصداها نیا دنیو شن اطیباز کردن در ح گرید

هربار مجبور بودم ...  کردندیخاله فدرا سوء استفاده م یکه از بچه دوست یکوچک دوست داشتن يبچه ها... 

که تمام آثار جرم  میبشو اطیشان را در حیکنند و قبل از آمدن مادر پدرشان دستها يگل بدهم باز یکم یواشکی

 ...  پاك شود 

 ...  زیسالم بر نقاشان عز -
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 ... سالم گلدار جون ... : بود طرفم  دهیدو یرنگ يروژان با دست ها... زده بود  یلبخندزنان چشمک ترانه

قول داده بود در حضور بچه ها مرا همان فدرا ...  زدیلدار صدا مبود که مرا گ یبچه ها روژان تنها کس انیم از

از  شتریبچه مرا گلدار صدا کرده بود روژان هم گفته بود گلدار را ب يهم هنر ترانه بود که جلو نیا... صدا کند 

 ... فدرا دوست دارد 

  یدستاتو به خاله نمال... سالم قربونت برم  -

 ... بوس کنم  نییپا اریلپتو ب ایپس ب... نه خاله حواسم هست  -

 ... لپ من  نیا... جان چشم  يا -

 يپنجه  کیبوسه همانا و به جا ماندن ... لپ راستم که لپ چپم را ببوسد  يکوچکش را گذاشته بودم رو دست

 ... همانا  یکوچک رنگ

 ؟   يکرد کاریفسقل چ يوا يا -

  شدیم ياشکش هم جار هیثان یشک در کمتر از س یبود که ب دهیلب برچ... خاله بخدا حواسم نبود  -

 یب ي افهیخاله گلدار هم دلش بخواد ق نیا...اصال خودتو ناراحت نکن ...  زمیعز ایب... : خندان آمده بود  ترانه

 ... رنگ گرفت  کمیرنگ و روش 

ما زده بود  ياز خنده بود  دهیترانه نفهم يازحرفها يزیاش چ یروژان که با تمام بچگ... خنده  ریز میبود زده

 خنده  ریز

 يرفت اما کامال مشخص بود وقت و انرژ یبار نم ریخودش ز...  دانستندیهمه م... اش بود  ینور چشم روژان

 ... بچه هاست  ریاز سا شتریب یلیخ گذاردیروژان م يکه ترانه برا يا

رفته بود کانادا  شهیهم يمادرش برا... آمد  یبا پدرش م شهیبود که هم يروژان تنها بچه ا... هم نبود  لیدل یب

 يبود که پدر نیاش ا يتراژد... نبود  يروژان رفتن مادر و بد بودن و پدر و داشتن نامادر یزندگ يتراژد... 

کنار  شهیهم يبحث ازدواج دوباره را برا...  کردیم يروژان هرکار یخوشحال يمتشخص داشت که برا اریبس

 يکردیکوچک که هرطور فکر م يدخترك مو فرفر... اش خالصه شده بود در روژان  یگگذاشته بود و تمام زند

 ... را رها کرده  یموجود دوست داشتن نیمادرش چطور ا یدانستینم

را باز  اطیدر ح میدیچرخیحجاب در کارگاه م یب یترانه مجوزش را گرفته بود چون گاه نکهیوجود ا با

 ... :دست در دست روژان ...ترانه شال را دور سرش انداخته بود ... زنگ که به صدا در آمده بود ...   میگذاشتینم

 ... اومد  ییکه بابا ایروژان ب-
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... دست کوچک روژان خشک شده بود  يطرفش جا کیکه  کردمیکارگاه صورتم را نگاه م ي نهیآ در

 ...  افتاده بود  نهیپشت سرم در آ رشیتصو

 ؟  یکنیم کاریچ نجایتو ا... اااا -

 سالم عرض شد  -

 ... سالم  -

 ؟   یخوب -

 ... کوشن  نای؟ ترانه ا  یکنیم کاریچ نجایا... خوبم  -

که من  کننیم يتاب باز اطیترانه و و روژان هم دارن تو ح...  نمشیتنگ شده بود اومدم بب یکی يدلم برا -

 ... لوت کنم که دلم براش تنگ شده خ ينفر هیبا اون  کمی

 ... دست روژان روش مونده  يجا...  امیبرم صورتمو بشورم ب سایلحظه وا هیخب پس  -

 ... بود  دهیلپم کش يها یرنگ يکنار صورتم گذاشته بود انگشت رو دست

 ...  یهم قشنگ نایبا هم -

 ... بلد شده بودم  يمرد رو به رو را تا حدود نیمن هم ا گریحاال د...  دیفهم شدیکامال م... بود  خسته

 ...  زمیبر ییچا هیبرات  مینیبش ایخب پس ب -

 ... چشم گذاشته بود  يداده دو انگشتش را رو هیسر به عقب تک... کاناپه لم داده بود  يرو

 ... پشت به او ... آوردم  یدر م نتیها ر از کاب وانیکه ل همانطور

 بامداد  -

 جانم  -

 ...  يه احوصل یشده  ؟  انگار ب يزیچ -

 ... تو  يبرا کنمیمنتها فکر نم... هم هست  یمهم زیکه شده  ،  چ يزیچ -

 شده  ؟   یچرا ؟  چ -

  نیبش ایب -

 ... طور کالفه اش کرده بود  نیشده بود که ا يزیحتما چ... آدم بزرگ کردن مسائل نبود  بامداد

 سر خورده بود  میموها انیانگشتانش م... دست دور شانه ام انداخته بود ... نشسته بودم  کنارش

 ... گوش بدم  تونمینم شهیکه من حواسم پرت م یکن ينطوریخب ا -
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 ... دستانم را در دست گرفته بود ... در آورده بود  میموها انیبه صورتم مانده دستانش را از م نگاهش

از صبر  ایمنگنه  يکارم بذارمت ال نیبا ا خوامیم یدوست ندارم فکر کن... بگم  دیبا يچطور دونمیفدرا نم -

 يخودم برا دیکه با میدار يما پروژه ا... شده باشم  کمی دیکه خب اگه صادقانه بخوام بگم شا... خسته شدم 

 ...  کشهیطول م چقدر قایدق دونمینم... پروژه برم  هیاول يبستن قرارداد و آموزشها

...  یتونیچند روز هم نم نیتو ا يریبگ میتصم یمدت نتونست نیتو ا یکه وقت دونمیم... عازمم  گهیروز د چند

خودم  دیبا... رو  ماین یحت... بفرستم  ندهیهرکاره هم کردم نشد نما... که قراره جهنم باشه  دونمینرفته هم م

 ...  شهیبرزخ تحملش داره سخت م نیا...  یبرگشتم فکراتو کرده باش یتا وقت خوامیفقط م... باشم 

 مگه قراره چقدر طول بکشه  ؟  -

 ...  ستمیمطمئن ن یماه ول هیحداقل  -

... من نبود  ياما برا...  گذشتیمثل برق و باد م... هفته بود  4... ماه بود  کی یمعمول يآدمها يماه برا کی

 يبرا...  شودیدلم گرم م میکشیشهر نفس م کیآسمان  ریز دانمیم یکه به بامداد نگفته بودم وقت یمن يبرا

... قرن است ... گذرد یزود نم...  ستیهفته ن هارچ...  ستیماه ن کیماه  کی...   ایشده دن میکه بامداد برا یمن

 ...  گذردیم رید

 ؟   يریم یک -

 است  گهیروز د 3 – 2اما ... خودم نگاه نکردم  یو ساعتشو حت قیروز دق -

 ؟   یاالن به من بگ دیاونوقت با -

 ... روشن کن  فویتکل کنمیفقط خواهش م...  ریسخت نگ... خودم کالفه بودم فدرا  -

 ... شانه اش گذاشته بودم  يسر رو...  انجام دهم  توانستمیبود که در آن لحظه م يتنها کار سکوت

 ...  خوامینم -

 ...  کردیرا عوض نم يزیکه در آن لحظه چ یواستنگره خورده بود و نخ میدستانش در موها دوباره

 

 

اما دوست داشتن من فرسنگها با ... من باشد  يبامداد برا ي ماندهیسه روز باق يداشتم لحظه لحظه  دوست

 ...  خودیب يدهایترد نیلعنت به ا... فرسنگ ها فاصله داشت  دادیآنچه در واقع رخ م
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و گارن  يبه آدر یگاه... و ترانه  امیبه پ یگاه... بامداد و کژال  يبه رابطه  دیرسیتهش م یکه گاه ییدهایترد

عالقه  نیا نکهیانگار از ا... سخت شده بود  میچرا آنقدر قرار دادن فدرا کنار بامداد برا... کجا  چیبه ه یو گاه... 

 نیعالقه با ا نیا کردمیکه فکر نم هنوز بچه بودم یسالگ 25در  دیاما شا... برود وحشت داشتم  نیبا ازدواج از ب

 ... در معرض خظر است  شتریگذاشته ام ب انشانیکه خودم و بامداد را م يخودیب يکش و قوس ها

ماه دور از  کی توانستمینه م...  میبله بگو ماندهیروز باق 3در  توانستمینه م... بود به مو  دهیکه حاال رس يا رابطه

 ... بامداد فکر کنم 

 يرا گذاشته بودند به عهده  يریگ میهمه تصم... کردیباتالق کمک نم نیا انیم چکسیاز همه آنکه ه بدتر

...  ریرا بگ متیمثل آدم تصم دیمامان بگو خواستمیم دیشا... باشد  نطوریمن دوست نداشتم ا دیشا... خودم 

 . .. گفتینم يزیکس چ چیه یول...  یفیبالتکل نیخسته شدم از ا دیبامداد بگو

چند وقت ... و سارا آنقدر راحت ازدواج کرده بودند  يآدر...  رمیرا بگ یچه کس بانیگر دیبا داستمینم یحت گرید

با خود دست و پا  يریو خم درگ چیاضافه شود و من هنوز در پ شانیبه خانواده ها يبچه ا شدندیمنتظر م گرید

 ...  زدمیم

  رمتیگیالو فدرا تو جلسه ام م -

 ... مدرسه دنبالت کارت دارم  امیم يادر -

 ... خودم درست کرده بودم  يکه برا یبر آتش شدیم یآب خنک يادر دیلحظه شا نیدر ا انیتمام اطراف انیم

  گهیانتخاب کن د يزیچ هی عیبابا سر يآدر -

 ...  میانتخاب کن یدرست و حساب يحداقل غذا ذارهیما رو آورده رستوران نم یبعد قرن... عجبا  -

 ... ساعت سرت تو منو باشه  کی یجنابعال نمیبش ستمین کاریب... کارت دارم چون ... بعله  -

 ... خب بگو  -

 ؟   ياریدر نم يمسخره باز -

 ... نه  -

 ؟   يبا گارن ازدواج کرد يتو چطور -

 مثل دو تا انسان ...  میمنم بله گفتم ازدواج کرد ياومد خواستگار -

  گهید ياریدر ن يقرار شد مسخره باز يادر... اه  -

 !   يازدواج کرد يچطور یچ یعنی... بپرس منم درست جواب بدم  يزادیبابا خب تو سوال آدم -
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 به گارن  ؟  یسرعت در عرض چندماه بله گفت نیبه ا يکه چطور نهیبابا خب من منظورم ا -

خوشحال ... وقت هم تو فاز ازدواج نبودم  چیه... ودم ب دهیگارنو د سایخب من چند بار تو کل! ... بگو   نویخب ا -

مدت باهاش رفتم  هیمنم ...  دنیکش شیبعد خب اونا حرفشو پ...  و خجسته تو فکر اون سروش کله قرمز بودم 

اما خب ...  کنهینم تیرو هم رعا زایچ یبعض... کنه یم تیکه برام مهمه رو رعا ییزایچ يسر هی دمید...  رونیب

 !   گهیهم رفته به دلم نشست د يرو

 ؟   يچون به دلت نشست قبول کرد یراحت نیبه هم یعنی -

 ؟   یبرس یبه چ يخوایسوال و جوابا م نیاز ا -

و دوستش  شناسمیمن بعد از دو سال که بامدادو م یول دیرفت دیازدواج کرد یراحت نیبه ابنکه چرا شماها به ا -

  رمیبگ میتصم تونمیدارم نم

که  يتو هر کار یکنیاحساس م...  تهیبه خاطر کمال طلب نیا... ناراحت نشو  گمیبهت م يزیچ هیفدرا  خب -

 يمن فقط به بچه ها یگفت... یآموزشگاه زبان رفت... باشه  یچ کنهیحاال فرق نم... یباش نیبهتر دیبا یکنیم

...  شه  يشون قو هیپا...باشه  تهفرق داش هیسطح  ، که سوادشون با بق نیتا آخر دمیکالس خودم درس م

بامداد ...   نمیمن ا یبگ ياریرتبه رو ب نی؟  که بهتر یکه چ يکرد نهیخودتو قرنط يبد یکنکور ارشد خواست.

 یاز االن مطمئن ش يخوایم... باشه  یتو عال يبرا زیهمه چ يخوایچرا ؟  چون م...دارم  دیترد یاومد جلو گفت

 لیو تحص نیتو خوشبخت تر... نوه هات دورتو گرفتن ... ور مثل االن عاشقته نطیبامداد هم گهیسال د 50که 

من خودم تا حاال صد ...  شهینم ينجوریا یول... ییایو مادربزرگ دن ای،  مادر دن  ایزن دن نیو بهتر نیکرده تر

از عشقم به گارن هم ...  دو روز بعدم بلند شدم برگشتم خونه ام... مامانم  يدفعه با گارن دعوام شده رفتم خونه 

چقدر از  یدونیم...  یو چ یو چ یزنیغر م میگیکه همش م... ما  یآپاچ يسارا نیهم... سارا  ای... کم نشده 

 نیشدن که ا جیبچه دار شه بس شیچون دوست نداره چند سال اول زندگ...  شنوهیشوهرش حرف م يخانواده 

 ... توش هست  يرادیو ا بیع هیالبد 

 يعشق و عالقه جا... من  زینه عز کنهیصبر م گهیسال د 60بامداد تا  ياگه فکر کرد... فدرا  نهیا یاقعو یزندگ

 ...  خودش  يهم جا یخودش رندگ

 ؟  يآدر والمیمن انقدر ه یعنی -

که همه فکر و ذکرمون  میمیقد يما همون جوجه دانشجوها یکنیهنوز فکر م یول... خنگه  یستین والیه -

 ...  ینیبب دیبا زاشمیچ هیبق...  هیبعد زندگ هیاون ... و درس خوندن باشه  حیگردشو تفر
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تو که ... گفته فکراتو بکن ...  کشهیماه طول م کیحداقل ... مسافرت  رهیداره م گهیخب بامداد دو روز د -

 دمیرامو کردم بله مدو روزه برم بگم من فک تونمینه م... کردم  ریگ...  ترسمیاما م...چقدر دوسش دارم  یدونیم

 ... خبر باشم  یماه ازش ب هی تونمینه م

 ...  یشیم مونیبخدا پش... انقدر دست دست نکن ... خب خره بهش بگو  -

 ... دوستت دارم  یکنیکه فکرشو م یاز اون شتریب یلیبرم بگم من خ هوی...  تونمیخب نم -

 یکنیم جادیدر تو ا تیبذار همونقدر که اون حس امن...  یکن یمرد زندگ نیبا ا يخوایتو م...  هیاره مگه چ -

 ...  رهیحسو از تو بگ نیهم

 االن بامداد خسته شده  ؟  یعنی... ؟  دیگفتیمن انقدر اعصاب خرد کن بودم و شما بهم نم یعنی يآدر -

و ... ه خنگت بود خود دیشد و نفهم تیاز همه اذ شتریکه ب یتنها کس...  ینداشت يکار یبه کس...  وونهینه د -

 ... از دستش نده ... مرد دوستت داره  نیام بود بهت بگم ا فهیاما در مورد بامداد به عنوان دوست وظ

...  ...  ... 

 يفقط آدر... بگذارد  شیجا نانیاطم... و حس بد را از دلم بردارد  دیانهمه ترد توانستینم چکسیآن روز ه دیشا

 ... بود  دهیبود که به دادم رس

 دهیخر وهیم لیبامداد پسته و آلبالو خشک و آج يبرا يکه قرار است پسرشان را بفرستند سرباز ییمادرها مثل

 ... بودم 

صبح به مقصد  4... بودم روز و ساعت پروازش را  دهیاز ترانه پرس... کجا قرار است برود  مدانستمین یحت

 ...  هامبورگ 

رفتن ساعت  رونیب دانستمینم...  خودم را هم گذاشته بودم  یشال زمستان.. .کرده بودم  يرا بسته بند همه

که به بن بست خورده بودم راستش را گفته بودم  شهیآخر هم مثل هم...  میدوازده شب را چطور به مامان بگو

بامداد همه  ... که به بامداد برسم  کردمیرد م مبویتهران را با ج يابانهایشب خ 12ساعت  یفسقل يمن فدرا... 

 ... شدیخاطره م... من نو بود  يبرا زشیچ

خاموش بودند  شترشانیخانه ب يچراغها...  در کم از پشت سر گذاشتن هفت خوان رستم نبود  نیشدن از ا رد

بدرقه  يباشند برا داریصبح ب 4قرار نبود تا ... بامداد عادت داشتند  يمسافرتها نیبه ا نیار يشکوه جون و آقا... 

 ... بامداد  ي

 ... اس ام اس زده بودم  شیبرا
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 ؟   یدرو بزن شهیبامداد م -

 در کجارو  ؟   -

بود به عقل  يگریهرکس د... داده بودم در را بزن  امیپ شیشب برا 12ساعت ... حق داشت تعجب داشت  خب

 ...  کردیمن و چشمان خودش شک م

 ... پشت درم ... در خونتونو  -

خودم ... در باز شده و مرد متعجب روبه رو ... بودم  دهیرا دو یاز ترس تمام راه تا عمارت اصل... را زده بود  در

 ... شب سر از آنجا درآورده باشم  12 کردمیهم باور نم

 ؟  یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیا...؟  يتنها اومد -

 ...  گمیتو م امیبذار ب... اوال که سالم  -

 ...  ایب ایب -

 ...  دمیدیکه کم م یاش دوباره او را کرده بود همان بامداد خواستن یو گرمکن توس دیسف شرتیت

 ... رفت و آمد موش شده بود  يزدنم مثل صدا حرف

 خوابن  ؟  نایشکوه جون ا -

زده بود ساك به دست  رونیشال ب ریبافته که از ز يبا موها شیدختر رو به رو... تعجبش کم نشده بود  هنوز

 ... شب  12نفس نفس زنان ساعت 

 ؟  يکارشون دار... آره خوابن  -

 ... نه با تو کار دارم  -

 ؟  يدار کاریموقع شب با من چ نیا -

 ... تا بگم  میبر -

 ... راه افتاده بود به سمت اتاقش  جلوتر

 ... لباسها پراکنده ... تخت بود  يبزرگش رو چمدان

 ...  ینبست تمیچیه... نمونده که  یوقت گهید... انقدر شلوغه پس  نجایچرا ا -

 ... کنم برام چمدون ببنده  داریب تونمیشکوه جونم نم... ذهنمو جمع کنم  تونمیاصال نم...کالفه ام ...اره  -

 دیاب ییچه لباسا...  هیهوا اونجا چطور يخب نگاه کرد... گذاشته بودم  نیزم يساك دستم را کنار در رو 

 ؟   يبردار
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 ... هوا معتدله  -

 ... را هم  میمانتو... انداخته بودم  یصندل یپشت يرا در آورده بودم رو شالم

 همه رو  بندمیمن خودم االن برات م خب

 ... شده بودم به سمتش  دهیکش... مچ دستم را گرفته بود ... نشسته بود  یصندل يرو

من  يبرا نجایا ياومد يموقع شب تنها راه افتاد نیا یفسقل يمن باور کنم  ؟  تو یعنیتو رو من  ؟   نمتیبب -

 ؟  يچمدون ببند

به من  یچون تو حت...  یتنبل خان من اومدم واسه خدافظ ومدمیخب من به قصد بستن چمدون واسه تو ن -

 ...  يزنگ نزد

 نهمهیبعد از ا یعنی... برم  ؟  تونستمیم دمیشنیصداتو م...  زدمیخب آخه قربونت برم من اگه به تو زنگ م -

 ... چقدر دوستت دارم  یدونیمدت نم

 ...  ياز من بر یخداحافظ یب يکه تو بخوا شهینم لیدل نیا -

 ندهیسخت آ يحضورتو حفظ کنم واسه روزا یینجایبذار حاال که ا یول... دفه هم حق با تو  نیا شهیمثل هم -

 ... 

  يچمدون بر یب دیاونوقت با یول...  یحفظ کن یتونیم -

 ...  کنمینگاهت م نجایا نمیشیمنم م...  يمن از خدامه تو واسم چمدون ببند... خب باشه  -

 ... چمدانش  دنیبه بامداد شروع کرده بودم به چ پشت

را  یچمدان به آن بزرگ شدیباورم نم...  گذاشته بودم  شیتراش و چه چه برا شیر نیو شلوار و بلوز و ماش حوله

ها را در  لونیتک تک نا... آورده بودم ... خودم  یرفته بودم سراغ ساك دست...  بودم  دهیبامداد چ يمن برا

 ... بدهم  شانیچطور در چمدان جا نکهیدر فکر ا... آورده بودم 

 ... شکمم قفل شده بود  يدستانش رو که

 ؟   هیچ نایدلم ا زیعز -

 ...  ياونجا بخور دمیرو خر نایا -

 مگه من اونجا آروم و قرار دارم  ؟  یکنیکارارو م نیآخه تو ا -

نازك بودم که دور بامداد  چکیمن همان پ... دوست نداشتم تکان بخورم ... گذاشته بودم  شیدستها يرو دست

 ... بامداد هم خوب مواظبم بود ...  بود دهیتن
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 ... راحت باشه  المیخ دیمن با...  ستین زایچ نیخب اونجا که از ا -

 يجلو يایبخورم و لحظه لحظه ب تونمیرو هم نم نایا...  ستیجوره راحت ن چیمن ه الیخ یتو نباش یوقت -

 ... بخورم  تویچشمم و حسرت دور

 ...  ياریپوستاشو ب دیشد با نطوریاصال حاال که ا...  دمیخر نارویوقت گذاشتم ا یمن کل... رینخ -

 ... چشم  -

 ... چمدونو ببندم  پیر زخب حاال بذا -

 ... بودم  دهیچمدان را کش پیز... را باز کرده بود  دستانش

 ... يخسته شد... زمیعز یمرس -

 ...  کنمیخواهش م -

 ... تخت  ينشسته بودم لبه ... گذاشته بود  نیزم يرا از لب تخت برداشته بود کنار در رو چمدان

 بامداد  -

 جانم  ؟  -

 ؟   ینیبش نجایا يایب شهیم -

 :کردمیم يبا انگشتانش باز... انداخته بود  نییسر پا... دستش را گرفته بودم ... تخت کنارم نشسته بود  يرو

 ؟   رهینم ادتیبامداد منو  -

 بره  ادمیتو رو  يمن نفسم به تو بنده چه جور... حرف تو از صدتا فحش بدتره  نی؟  ا  شهیمگه م زمیآخه عز -

 ...  ادیز یلیخ...  شهیتو تنگ م يخب من دلم برا ... دونمیچه م -

عطرش را با  يبو... بود سرم در گردنش فرو رفته بود  دهیدور شانه ام انداخته بود مرا سمت خودش کش دست

 ...  يدور نیبه جبران تمام ا... تمام وجود استشمام کرده بودم

 ...  يریگینم لشیو تو تحو زنهیوقته به عشقت م یلیخ يشنویکه م ینبض نیا... من  یفسقل -

 ...  قلبش گذاشته بودم  يرو دست

 ... نره  ادشیرو  یو فسقل... مواظب مستر من باشه ... پس بهش بگو من دوسش دارم  -

 ... زده بود  میموها يرو يبوسه ا... مرا در آغوشش فشرده بود ... دستم گذاشته بود  يرو دست

 به حساب بله  ؟  بذارم دیکارات با نیبا ا یعنی  -

 خب ؟ ...که من دوستت دارم  یبدون دیدر هر صورت با یول...  دیشا دونمیخب نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٢٨٥ 

 ... خب  -

... سر در گردنش فرو برده بودم... استوا کار من نبود  نیدل کندن از ا... شدیوقت سرد نم چیوجود ه نیا يگرما

 ... اجازه دهم برود  خواستیدلم نم یحت

فدرا گونه بود که  يها يباز وانهید... بودم دهیگونه اش را بوس... سر باال برده بودم ...  بودم  دهیرا بوس گردنش

 ...  کردیخجالت زده ام م کردمیشک اگر در چشمانش نگاه م یب

 ... توام برو حاضر شو ...  رمیم گهید -

 ! سخت  ... سخته فدرا  -

 ... شال سر کرده بودم ... بودم  دهیمانتو پوش... بلند شده بودم  

 ؟   يشرتتوبد یت شهیبامداد م -

 ؟  نویا -

 بدو ... آره  -

 ... شرتش را عوض کرده بود  یت... اتاق رفته بود  سیسرو به

 ... را در دستش گذاشته بودم  میشال زمستان... را گرفته بودم  شرتیت

 ... من  يبرا نیا... تو  يبرا نیا -

 ... در را باز کرده بودم  ي مهین... گذاشته بودم  رهیدستگ يرو دست

 ... شده بودم  دهیعقب کش که

 ... تمام صورتم را ... را  میابروها...  بود  دهیچشمانم را بوس... آغوشش قفل شده بودم  در

 ... حاال برو ... فدرا برو  -

 

تخت  يبودم رو دهیپوش یفقط لباس راحت... شب تهران رانده بودم مهیخلوت ن يابانهایسابقه در خ یب یسرعت با

بود که مچاله و  یقلب شدیم کیلحظه به لحظه که به رفتنش نزد...  کردمیساعت را دنبال م ينشسته عقربه ها

 ...  شدیمچاله تر م

 ... صفحه اش را لمس کنم  کنمیجرات نم دانستمیم... شده بودم رهیبه دست به ساعت خ یگوش

 ... او شجاعت به خرج داده بود  شهیهم مثل
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صدات  دنیشن دونمیحاال رفتن برام سخته م نیاز هم... فراموش نکن که چقدر دوستت دارم يفدرا لحظه ا -

 ... و همه جا کنارتم  شهیبدون که هم... من باش  هیمواظب فسقل...   کنهیبرام سخت ترش م

 ... را خوانده بودم امشیپ دفعه 10از  شیب

 ... مواظب خودت باش ... بامداد دوستت دارم  -

مهم بوده  میچقدر برا یحام شهیمرد هم نیآورم ا ادیگونه الزم بود تا به  يرو ياشکها نیو ا ییتنها نیا دیشا

 ... 

 ...  ...  ... 

تکان  چکدامیه... اعت بسته بودند س يبه عقربه ها یسرب يوزنه ها ایصبح آن روز تمام دن 4از ساعت  انگار

 ...  خوردندینم

 یروانشناس يدانشکده !  هنر نه   ياما دانشکده ...  يبه دانشگاه سراسر گشتمیاز چهار سال که دوباره بر م بعد

حاال اما دانشگاه ...  کندیاش را زنده م یدانشگاه تمام خاطرات خوش رنگ نیبازگشت به ا کردمیقبل تر فکر م... 

نه  گرید... ذوق و شوق مرا هم با خود برده بود  ؟  تمامبامداد  یعنی...  فقط جهت گذراندن چند کالس ... بود 

 يو کارگاه و بو یگل يو سارا نه کوزه ها ينه کافه رفتن با آدر...   کردیقدم زدن در آن محوطه حالم را خوب م

 ... ترانه  يرنگها

 ... بود  دشیجد يترانه مشغول تابلو...  کردمیم يباز روژان گل با

 ؟   يخبر دار مایترانه از ن -

 تئاتر  میامشبم قراره بر...  میدر ارتباط... اره  -

 ...  دمشیوقته ند یلیمن خ  -

  شینیبیم...حاال غصه نخور  -

 ؟   کنهیداره م کاریبه نظر تو االن چ گمیترانه م -

داره   یهان هان ؟ چه معن...؟   مایبه ن يداد يریاصال تو چه گ...  کنهیم کاریبه تو چه چ... خب سر کاره ... وا  -

 ؟ 

دارم  ؟   کاریچ مایبعدم اصال به تو چه که من با ن...  گمیمن بامدادو م... هیک ماین... ترانه  ایزنیاه توام شوت م -

 هان  ؟ 
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تو  ایرفته گردش  ایخوابه  ای...  دونمیچه م...  ستمیتو ن ي ختهیرات از هم گساون تفک انیواال من در جر -

من  يرو بخور ماین يغصه  خوادیبعدشم شما تو فکر بامداد باش نم...  ستیسه حالت خارج ن نیاز ا... جلسه 

 ... خودم حواسم بهش هست 

 دانستمیم شیوقت پ یلیبود اما از خ یحد شوخترانه در  يبرا دیو تئاتر رفتن ها شا ماین يتعصبات ترانه رو نیا

دوست پدرش را  یخصوص شگاهیترانه نما ي هیروح يکه برا یاز همان وقت... نباشد  یشوخ ماین يبرا دیشا

به  یوقت... مجوز آموزشگاه گرفته بود  انهتر يکه به ضرب و زور آشنا برا یاز همان وقت... برگزار کرده بود 

 ... زدیترانه فقط لبخند م يها یشوخ

 خاله گلدار  ؟  -

 جونم  ؟  -

 دلت واسه عمو بامداد تنگ شده  ؟  -

 دلم براش تنگ شده ...اره خوشگله  -

 یخونمون ه میشما ها رو ببر گمیبه پدر م یه...  شهیخونه دلم واسه تو و ترانه تنگ م رمیم یمنم وقت -

 ...  خندهیم

 ! که   شهیخب قربونت برم نم -

  دیبه بچه ها بگم شماها مامانم... تازه من دوست دارم با شما برم مهد کودك ...  شهیچرا نم -

 ؟   يتو دو تا مامان دار یعنیما  ؟   -

با شما دو تا برم که بچه  خوامیحاال م... با پدر برم  دیمن با یول انیروزا اونا با مامانشون م يخب همه ... بله  -

 ... ها دلشون بسوزه من دو تا مامان دارم 

 يدخترك مو فرفر... داشت  هیگر... اما خنده نداشت ...  دیخند یکودك م نیا يها یزبان نیریبه ش دیبا دیشا

د تا هم آمده بود کنارش نشسته بو... گذاشته بود  نیرا زم شیترانه قلم مو...  ... نبود  نیکه حقش ا یکوچک

 ... قدش شود 

 امیروزا من م یبعض میریگیازش اجازه م میریامروز که بابا اومد دنبالت با هم م... نداره  يکه کار نیخب ا -

  برمتیم

 ترانه  ؟  یگیراست م -

 ترانه  ؟  یگیخاله گلدار به من م یگیتو چرا به فدرا م یلینگیف نمیفقط بب! ...   گمیبله راست م -
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مهدمم  يایبه مرب... به بزرگتر از خودم بگم خاله  دیبا گهیم شهیپدر هم هم... گلدار  یهش گفتخب خودت ب -

 خاله  گهیم

 ؟   ستمیخب مگه من بزرگتر ن -

  هیدوست داشتن... ترانه مهربونه  گهیم...  ترانه  گهیاما به تو م... چرا  -

 همون بگو ترانه !    هیزفهمیخب معلومه پدرت آدمه چ... ااا -

 ... شده بود  يترانه سر در آورد مشغول گل باز يآنکه از حرفها یب روژان

..  ... 

 : کردیرا از دورش بازم شالش

 !   تهیمرد چقدر محجوب و با شخص نیا -

 ؟   یک -

 روژان  يبابا -

 چطور  ؟  -

 ادیب رمیراننده بگ هی دیپس من با... زحمته ...  شهینم گهیروژانو ببرم مهد م امیم ییروزا هیمن  گمیبهش م -

  میکل تهرانو دور بزن دیکه با ياونطور یمرد حساب گمیم... روژانو برداره  ادیدنبال شما بعد ب

 خب ؟  -

 دنبالش  امیم...دستمه  نیماش ییروزا هیگفتم من ...  گهید یچیخب ه -

 دستته  ؟  نیماش -

 تو  يمبویج... گهیآره د -

 ؟  دیببخش -

 ...  گهید ریبامدادو از شکوه جون بگ نیبرو ماش يهم لنگ موند یلیخ... انقدر به مالت وابسته نباش  -

 ... عجبا -

 ...  شدیآمد دلم تنگ تر و تنگ تر م یهم که م اسمش

 فقط دو هفته از رفتن بامداد را ورق یدانشگاه و آموزشگاه به آنهمه سخت ينبود که تحمل کالسها یکردن باور

که  ییها یهم کالس... و سارا را هم نداشت  يآدر یحت گریکه د یدانشگاه... سال بود  کیانگار ... زده باشد 
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 ییجا کیانگار از ...  کیدر حد سالم عل همتک و توك هم سن و ساالن ... چند نفرشان مسن تر از من بودند 

 ...  شده بود  يجد یبه بعد زندگ

..  ...  ... 

 ... بود  دهیخودش هم ترس...  میبود دهیترس...  دو شب بود که فرداد زنگ زده بود  ساعت

از  ییلویک 3 يموجود دنید... شده بود  مانیترس زندگ نیتر نیریش...  مارستانیب میخودمان را رسانده بود فقط

 ...    هیشیپشت ش

 ... خبر پدر شدن پسرش ... دادمیر شدنش را مخبر نوه دا...  زدمیبه بابا سر م دیبا... کرده بود  هیگر فرداد

 ... نام بود  یتاب در آغوش گرفتن آن موجود کوچک ب یتمام مدت ب ایدن

 من سنجاق شده بود  یبامداد به تمام لحظات زندگ... لحظه هم دوست داشتم بامداد باشد  نیدر ا یحت

 ... 

شده بودم که  ییبدون بامداد را سرگرم کوچولوتلخ  يدوستم داشت که روزها یلیاز خ شتریب یلیخدا خ دیشا

 ... باشد  ایقرار بود نامش در

حاال ... دوباره بسته بودم ... را باز کرده بودم عکس را اتچ کرده بودم  لشیمیا...  مدت فکر کرده بودم  نیا تمام

را نداشتم مثل قبل زنگ  شیبود رو دهیرا فهم نمانیب يشکوه جون عالقه  یاز وقت...  هفته مانده بود  کیفقط 

 ...  دیآ یترانه گفته بود جمعه م... بزنم 

 ... سند را فشار دهم  يبار عکس را اتچ کرده بودم که دکمه  نیا... هفته وقت بود  کی

 ...  تورش هم همراهش باشه ...  ارشیلطفا ب...  .انتخاب کردم  نویا... سالم  -

صد بار ...  را گفته بودم  ایدن يبله  نیتر بیعج...  يریبعد از مدتها درگ...  سند را زده بودم يدکمه ...  ...  تمام

حاال من بعد از دو ...  دادندیسفارش م سیو پار ایتالیهمه از ا دیشا... را گشته بودم تا انتخابش کرده بودم  تهایسا

 يزاد یآدم میکارها يبه قول آدر...  اوردیرا از هامبورك آلمان ب روسمخواسته بودم بامداد لباس ع يسال و اند

 ... نبود 

هفته آغاز  کی نیا يروز شمار...  باز نخواهد شد  گریتا جمعه د دانستمیرا بستم م لشیمیا يصفحه  یوقت

 ...  شدیم

 ...  شدیتر م یرنگ یزندگ شدیم کتریهرچه به آمدنش نزد...  خوردمیبود کمتر غصه م ایکه در حاال
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 يپرواز ورود...  نشستیزودتر م مایتماسها هواپ نیانگار با ا... اطالعات پرواز فرودگاه امام را گرفته بودم  صدبار

  20:30هامبورگ ساعت 

دانشگاه که  ياز روزها...  ندیبیکوچکمان گفته بودم که پدربزرگش را نم يایاز در... اول به بابا سر زده بودم ... 

و از ... مادربزرگها کرده بودش  هیشب يجد يمطالعه اش که جد نکیاز مامان با ع...  گذردیم شهیسردتر از هم

که قرار  ياستقبال از مرد يبرا راندمیم ییبار به تنها نیاول يکه برا يو جاده ا... که در راه بود  یلباس عروس

 ...  .بود در تمام جاده ها همراهم باشد 

سرد شده در  يکالفه از قهوه ... بودم  دهیشدن هوا و در جاده نماندن دو ساعت زودتر رس کیترس از تار يبرا

 یرا م يقرار انتظار ورود مسافر یچند نفر مثل خودم ب...  کردمیشاپ فرودگاه رفت و آمد مردم را نگاه م یکاف

 ... ؟  دندیکش

وقت  چیبود که ه 2شبکه  20:30اخبار  شده بود ادآوریلحظه از عمرم  نیرا که تا ا يزیساعت تنها چ نیا

 یبامداد که ب دنیرس يشده بود لحظه  20:30حاال ساعت ! ... نه اخبارش را نه ساعتش را  ...دوستش نداشتم 

 ...  .ساعت عالم  نیمقدس تر شدیلحظه به بعد م نیشک از ا

سخت  میبرا يشن و شلوار سرمه ارو یآب يبا آن بلوز مردانه ... الغر شده بود  یاغراق کم یکه ب يمرد باور

...  و خدا  دانستمیخودم م... چقدر مهم بود ... را تار کرده بود  رشیچشمم تصو يجار يها لهیآنقدر که ت...   بود 

 ! 

چند ساعته  يکه به نسبت گذراندن پرواز يدیسف يشده  چیروبان پ يبا جعبه  دیکشیچرخ دارش را م چمدان

 ... را ندارد یانتظار استقبال کس دادیحرکتش به سمت در خروج نشان م... سالم مانده بود 

 ...  ندازدیب قیرا به تعو دنشیآورد د یطاقت م یمرد خسته چطور فکر کرده بود دل کوچک فسقل نیا

 ... حلقه کرده بودم  شیدست دور بازو... سرش قدم برداشته بودم  پشت

 عجله  ؟  نیکجا با ا... ن سالم مستر خا -

گرما را احساس کرد  نیا شدیچند لحظه م يخدارا شکر که فرودگاه بود و برا... جز آغوشش نگرفته بودم یجواب

 ... کوتاه  یحت... 

 ... فرودگاه  يراهو اومد نهمهیا شهیباورم نم...  دلم  زیسالم عز -

 ! هستم   یا معرفتب یفسقل نیمن همچ شهیباورت نم...   گهیبله د -

 ... تحمل کردم شویماه پدرم در اومده تا دور هیبا معرفتم که  یفسقل نیمن عاشق ا -
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 !   يالغر شد -

 ! واقعا سخت گذشت  ... سخت گذشت فدرا -

 ...  یاستراحت کن کمیعقب که تو  میندازیرو م یباشه پس عروس -

 اریب یمن لباس عروس يبرا یزنیم لیمیواسه من ا يداریبر م... که باهات کار دارم  ایب...  طونیش نمیبب ایب -

 نچلونمت  ؟  ارمیطاقت ب يمن اونجا دور از تو چطور یگینم

 ...  میخب گفتم تو تهران معطل لباس نش... اااا -

 ... تموم شد رفت ...  يخونتون خواستگار میریم میداریرو بر م نایشکوه جون ا میریاالن م نیکه هم ایب ایب -

 ...  گمیبهتون وقتشو م کنمیحاال فکرامو م...  رینخ -

 ... بسوزون  شیکم آت...  ایب ایب -

دلم ... رخ مردانه اش را رصد کنم  میدوست داشتم تمام راه فرودگاه تا تهران ن... کرده بود  یرانندگ خودش

 ... مرد تنگ شده بود  نیتمام ا يبرا

 کرده  کارایبامداد نبوده چ نمیکنه بب فیمن تعر یفسقل -

 عمه شده  ؟  یفسقل شهیبامداااااااااادد باورت م -

 ! خوش به حال اون بچه که عمه اش همسر من باشه  ... مبارکه ...  زمیعز -

ام ن نیداده بودم به ا تیبود تا رضا دهیدو سال و چند ماه طول کش... بار بود من شده بودم همسر بامداد  نیاول

 ...  از خاطرم رفته بود  ایکردن از تولد در فیآنقدر که ذوق تعر... چقدر لذت بخش بود  دنشیشن... صدا شوم 

  فهیبغلش منم انقدر ظر ترسمیمن م...  لویهمش سه ک... چقدر کوچولوئه  یاگه بدون...  استیبامداد اسمش در -

ما هم  يبچه  شاالیا...   ادیهم دلم نم رمیگازش بگ هم دوست دارم... کهیدستاش چقدر کوچ یاگه بدون! ...  .

 ... پسر  هیدختر  ،  هیاصال ... نه ... دختر باشه 

 ... بود  دهیدستم را بوس... شده بود  دهیکه دستم کش کردمیخودم تند تند نطق م يبرا

 ...  یزنیحرف از بچه هامون م يدار یسخت کنارم نشست يبعد از روزا شهیباورم نم یفسقل -

دوست ندارم  کردمیراه را فکر م يادامه ... دنده گذاشته بودم  يدستش رو يدستم را رو... بودم دهیکش خجالت

مورد را  کی نیگفتن ا يرو... کرده بودم  يرو ادهیامشب ز ياما برا...  میجدا شو میدیبه تهران رس یوقت

 ...  نداشتم 

 فدرا ؟  -
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 بله ؟  -

 بعد برسونمت خونه  ؟  میکارگاه با هم شام بخور میرب میریبگ يزیچ هی شهیم -

 ... بود ... ؟   ییگو یجانا سخن از زبان ما م گفتمیزشت بود اگر م یعنی

 ...  مایبخور چیساندو یول... اره  -

 ... چشم  -

 ...  داشتیرا از صندوق بر م چمدانش

 ...  گهیباشه د نیبذار تو ماش نهیبامداد  ؟  سنگ ياریم یچ ياونو برا گهید -

 بدم پس  ؟  يچه جور مویفسقل يها یخب سوغات -

 ... گذاشته بودم  دیسف يجعبه  يرو دست

 ؟  يآورد يزیمن چ يبرا نیمگه به جز ا -

 لباس عروس آوردم فقط ؟  هی میمن واسه فسقل یعنی...  گهیدست شما درد نکنه د -

 ...  اریپس زود باش چمدونو ب... هوراااااا -

 ... بودم دهیبعد از مدتها کنار بامداد شده بود گوشت به تنم چسب چیاندوس نیا

دوست داشتم ... خودم را بپوشم  يلباسها خواستیدلم نم گرید... بامداد بود  ي قهیهمه سل یرنگ يلباسها

... بود  دیخوب بود سف... ام  دهیدوباره پوش... شسته ام ... ام دهیرا پوش شرتشیکه نبوده ت یمدت نیکل ا میبگو

 يزیبرنامه ر... شرتش را بازگردانم  یت تمنداش الیهر چند که خ...شدیرفته اش م ياگر نه متوجه رنگ و رو

 ... را هم بپوشم  شیبلوز مردانه ها میخودمان که رفت يکرده بودم به خانه 

 ...  شیآخر نمیو ا -

 ... بود  زانشیآو یسیانگل یب کیاف و  کیسبز که  زیر يبود با سنگها يدستبند

 ... دستبندات  یکیبنداز بغل اون ... ترك بود  رمردیپ هی... کرد  زونشیدادم درست کرد آو زویدو تا آو نیا -

نفر  نیکه بامداد دوم کردیتوجه م اتیجزئ نیبه ا يکدام مرد... ام بود  یرنگ يحواسش به دستبندها یحت بامداد

 ... از دست داد  شدیمرد را نم نیا... بود  دهیبه موقع به دادم رس يآدر...  باشد

 ... چقدر دوسش دارم ...  یمرس يوا -

 ...  شهیمامان نگران م شهیم ریدوست ندارم ببرمت خونه اما د...  زمیمبارکت باشه عز -

 واسه همش  یبامداد مرس -
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 ...  يکرد نیریکه هم رفت هم برگشتمو ش...  زمیاز تو عز یمرس -

 ... فته بودم آغوشش فرو ر در

 ... دستانم دور کمرش حلقه شده بود ...  بود  میموها ياش رو چانه

 فدرا  -

 بله  ؟  -

 خونتون  ؟  میایبه شکوه جون بگم فردا زنگ بزنه به مامانت قرار بذاره ب -

 ... خب  -

 ... بردار ببرمت زود که عجله دارم  لتویوسا... قربونه اون خب گفتنات  -

... سر خود سفارش لباس عروس به بامداد داده ام  میبه مامان بگو توانستمینم... عروسم را داده بودم ببرد  لباس

 ...  دیفهمیرا م زیخودش همه چ زدیفردا که شکوه جون زنگ م

 

 

از رو به رو شدن با فرداد خجالت ... مراسم حضور داشته باشند  يهم گفته بود برا ایبه فرداد و دن مامان

هرچه ... بود  ایسرگرم سر و کله زدن با در ایدن...  بزرگ شده بود ... اما انگار فرداد پدر شده بود ...  دمیکشیم

است ممکن  یرسم يگفته بود مراسم خواستگار... میمادرش اجازه نداده بود شیبگذارد پ ایاصرار کرده بود در

کنار مادر باشد  دیقرار داده بود گفته بود بچه نوزاد با تیمامان هم که نوه اش را در اولو... کند  تیاذ ایاست در

 ...  ستندین بهیشکوه جون هم غر يخانواده ... 

 نیمناسب تر دیشا یمشک يو جوارب شلوار یقیقا ي قهیبلند و  يها نیچسب تا زانو با آست یمشک راهنیپ

مهم نبود که روز  میبود اما مدلش را دوست داشتم برا یمشک دیشا... داشتم  يخواستگار يبود که برا یلباس

پوش  یرنگ يساله  20 يآن دختر بچه  گرید نهیدر آ يفدرا...  .نپوشم یاست و بهتر است مشک يخواستگار

مشغول انداختن ... را ساده جمع کرده بودم  میموها... بود  دهیپوش یبود لباس رسم يساله ا 25دختر ... نبود 

 ... بودم که در اتاق را زده بودند  دیمروار يگوشواره ها

 تو  ایب -

 واسه خودش خانوم شده  نیما رو بب يخواهر کوچولو... به به  -

 ...  کشمینگو خجالت م ينجوریفرداد ا يوا -
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 خوبه  ؟ ...  يپارچه آقا شد هیبابا خب باشه واسه خودت  يا -

 ...  همه فهمش  نیا...اش  یبخو نهمهیا يبرا کردمیخدا را شکر م... بودم دهیخند

 یتو ک... عروس شه  خوادیم کردیدنبالم م یجارو برق يکه با دسته  ییکوچولو ییاون فدرا شهیفدرا باوردم نم -

 ؟  يانقدر بزرگ شد

... ظاهرشه که مثال بزرگ شدم  نیا...من بزرگ نشدم ... بگم  ؟  يراز هیفرداد ...  شهیخودمم باورم نم -

 ...  ارنیکردن پسم ب یفردا پس فردا بفهمن چه اشتباه ترسمیم

 ... بذارن رو چشمشون  دیبا نمویخواهر نازن... هم دلشون بخواد  یلیخ -

 ... ستین یشوخ ییزناشو یفرداد به نظر تو من از پسش بر مبام  ؟  زندگ -

 ... به داشتنت افتخار کنه  دیبامداد با... دارم فدرا  مانیمن بهت ا -

 ... آمده بود  فونیآ يصدا...  ستمین يآش دهنسوز نیهمچ دونمیم...  گهینگو د ينطوریا گهید -

 بود در اتاق  دهیدو مهیسراس ایدن

 پاشو مهمونا اومدن ... يآورد ریعروسو گ ينود اومد يفرداد لحظه ... بابا  يا -

 ...  میاومد... زمیعز میاومد -

 ... شانه ام گذاشته بود  يآمدن از اتاق دست رو رونیاز ب قبل

راحت  الشیدوست دارم بابا هم خ...  ییما هیتو ته تغار... فقط خوشبخت شو ... پشتتم  شهیفدرا بدون هم -

 ... باشه 

 ...  میآمده بود رونیاشک حلقه زده در چشمانمان ب با

 ... کرده بودم  یبا شکوه جون روبوس خجالتزده

 ...  یشیوشحالم که عروس خودم مچقدر خ یفرشته کوچولو اگه بدون -

زبان آن مرد ... زبانم بند آمده بود ... نداشتم  یپاسخ چیه نیآر يشکوه جون و آقا يجواب تمام صحبتها در

 ... هم انگار  یدوست داشتن ي دهیکت و شلوار پوش

.  ...  ... 

نبود  يزادیهم مثل بله گفتنم آدمام  يانگار مراسم خواستگار... بودم چند ساعت چطور گذشته بود  دهینفهم چیه

هم رفتن و چانه زدن سر  ينه تعارفات معمول بود نه قربان صدقه ... بودند  دهیهمه راحت گفته بودند و خند... 

بودم و دوست داشتم بفهمم  دهیکه من فهم يزیتنها چ... باره زده بودند  نیهم در ا ییحرفها عتایطب...   هیمهر
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... تعهد داشت ...  بود  لیثق... بود  نیسنگ... واژه نبود  کیهمسر فقط  نیا... بود قرار بود بشوم همسر  نیا

 ...  گرید زیو هزار چ... عشق داشت 

کارم به  يکه اگر روز... فکر کنم  هیمسخره بود بخواهم به مهر میبله داده بودم برا دیبعد از دو سال ترد یوقت

من بعد از دو سال با آنهمه عشق به بامداد بله نگفته بودم که بخواهم ... بشود پشتوانه  میبرا هیمهر دیطالق کش

 يمرد... قرار بود بامداد مردم بشود خنده دار بود  یوقت مفکر کردن به مسائل آنه...  را بشمرم  شیحاال سکه ها

 ... بود  دهیخر میساختمان کارگاه را برا ینسبت چیکه بدون ه

 ...  میدر محضر عقد کن میبخر لیو وسا میکن دایمناسبمان را پ يتا با بامداد خانه  میه بودگذاشت قرار

تا به حال آغوش هم را تجربه کرده  دیشا... برگه مسخره بود تا ازدواجشان را ثبت کند  کی ياریبس يبرا دیشا

 ... برگه نبود  کیاز نظر من آن برگه فقط ... بودند  شانیاما خط قرمزها سر جا...  میبود

 ... همسر شدن بود ...  تعلق بود ... عشق بود ... احساس بود  ایدن ایدن

 دیخانه مان خر ي،  با هم برا  مینیبا هم خانه بب میخواستیم... ببرم  هیزیو من جه ردینبود بامداد خانه بگ قرار

 ...   میکن

هزار جور فکر ... ،  سارا  ،  ترانه   ي،  آدر  نیارن... به کدامشان خبر دهم  دیفردا اول از همه با دانستمینم

 ... بود  دهیچیمختلف در سرم پ

ذهنم آنقدر پر از بامداد بود که ... کودك درونم فعال شده بود  يشده بودم فدرا داریکه از خواب ب صبح

 ... نوشته بودم  شانیبرا... خبر دادن به بچه ها شود  ریدرگ خواستمینم

است  یصرفا جهت اطالع رسان امیپ نیا...  امیدر م نیبنده امروز به عقد بامداد آر یو همراهان گرام زانیعز -

 ...   متونینیبیم مونینتونست تو عروس یهر ک یچیبرسونه محضر که ه 4هرکس تونست خودشو ساعت ... 

 ... زده بودم  کیت لوفریشهرزاد و ن  ، ترانه  ، سارا  ، نی، نار  يکنار نام آدر... کانتکتها را آورده بودم  ستیل

 ... شود  یم ياست که جار یزنگ و اس ام اس لیاس ام اس س افتیبه محض در دانستمیم

پاسخ داده  یگونه تماس چیه: آدرس محضر را داد بودم بعالوه ... هم بالفاصله فرستاده بودم  يگریام اس د اس

 ... فدرا و بامداد ... با تشکر ...  دیخودتون دیبد یهر فحش...  شودینم

امروز  میچانه زده بود یحاال به ضرب و زور با حاج آقا امام... بود  يمراسم خواستگار روزیدار بود که د خنده

شکوه جون ... را  یبرنامگ یب نیا کردیشناخت قبول نم یشک اگر بابا را نم یب... عقدمان را انجام دهد  يکارها

مردانه و مودبانه  یلیبامداد خ... الزم است  يزیر نامهبر... چه یعنی هایبچه باز نیودند که او مامان غر زده ب
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مردانه اش زده بود  يعجله  نیبه ا یبودم که فرداد چشمک دهید... الزم ندارد  یقشون کش يگفته عقد محضر

پا  نیانقدر ا...  میبود ستادهیده احاضر و اما شگاهیدم آزما 7... بودند  یام چقدر دوست داشتن یزندگ يمردها... 

صبح بود دنبال  10... ما را داده بود  شیاول از همه جواب آزما میپرستار را کالفه کرده بود میپا کرده بود آنو 

 ...  میحلقه رفته بود

 بامداد  ؟  -

 جانم ؟  -

محضر اونوقت تازه  میقراره بر گهی؟  چند ساعت د  میکنیازدواج م ينجوریا میکه دار میبه نظرت ما خل -

 ... دنبال حلقه  میاومد

 میسال و ن 2که بعد از  هیاما در مورد خودم به نظرم خل اون کس... نظر بدم  تونمیواال در مورد تو من نم -

 ... دست دست کنه  شیبه فسقل دنیرس يانتظار بازم بخواد برا

 هیام که واسه عقد کردنم مثل بق یفسقل هیمن واقعا  یهمش گفتم نکنه فکر کن... عاشقتم بامداد ... وهوووووی -

 ...  کنمینم يزیدخترا برنامه ر ي

 ... فکرا بکنم  نیبنده غلط بکنم از ا -

 ... ساده  ییطال نگیشده بود دو ر مانیها حلقه

 ...  ... 

 دانستمیم... به آبگوشت خوردن  مینشسته بود رانشهریا يسرا يزید زیظهر روز عقدمان پشت م کی ساعت

 ...  شودیمواجه م یبرود با استقبال گرم یدستم طرف گوش

من و بامداد در کمال آرامش ... و چه چه  دنیکادو خر يشده بودند برا جیو شکوه جون همه بس ایو دن مامان

 ...  میخوردیم يزید

  کنهیمنو م يمامان االن کله ...  میریدوش بگ میبر دیبامداد بدو که با -

 ... چون شکوه جون هم االن چوب به دست منتظر منه ...  یحموم عموم ایهتل  میبر دیفکر کنم با زمیعز -

 ...  زیانگ جانیه.  شهیچه خنده دار م... محضر  میبامداد فکر کن روز عقدمون کتک خورده و کبود بر يوا -

 ... داره  جانیکجاش ه نیمن اخه ا یفسقل -

 ...  ...را کشف کند  میها يبود تا بامداد خل باز مانده
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بودم اصال  دهیپوش یصدف يکه مانتو یبا من دهیبامداد کت وشلوار پوش...  مینیشده بود دم محضر هم را بب قرار

 ...  مینبود هیشب خوردندیم يزید شیساعت پ 2که  یبه دو آدم

... ترانه با روژان ... سارا و احسان ... و گارن  يآدر... و شهرزاد  نینار... نبود همه شان آمده بودند  یکردن باور

 ... از خجالتم در امده بودند  يحضور... و رضا  لوفرین

 ... نداشت  یو سارا تمام يآدر يو شانه ها شاخه

 ...  یفه شده بود از آنهمه شلوغکال یروحان رمردیپ... سوزن انداختن نبود  يجا یامام يآقا دفتر

زده  هیگر ریز... نبود  یهم قابل چشم پوش یآنهمه شلوغ انیبابا م یخال يجا... عقد را خوانده بود  ي غهیص

 ... فرداد ... مامان ...من ...  میبود

 ... رنگ در دستمان  ییطال يشده بود حلقه ها حاصلش

 ... شام همه را دعوت کرده بود منزلشان  يجون به اصرار برا شکوه

... همه موجه بود  يعذرشان برا... کرده بودند  یمعذرت خواه ایفرداد و دن... را بد کرده بود  ایحال در یشلوغ... 

 ... کوچولو را نداشت  ایدر یتاب یکس طاقت ب چیه

 ... بودم  ستادهیبامداد دم در ا کنار

 اومد  یهم م ماین يزدیزنگ م گمیبامداد م -

 ...  زمیعز زنمیاالن زنگ م -

 ... جون مچمان را گرفته بود  شکوه

 ...  ارنیغذاهارو ب نیزنگ بزن رستوران ا ایبامداد ب... بعد  دیخلوت کردناتونو بذار نیدو کبوتر عاشق ا -

 ... انجام بدم  دیبگ ادیاز دستم بر م یشکوه جون من چه کمک -

مهمونا منم االن  شیپ دیبر... کمکه فرشته کوچولو  نیبزرگتر یده رو پرت نکنشاز نیحواس ا نکهیتو هم -

 ...  امیم

 ... بچه ها رفته بودم  شیپ... نبود  زیجا ستادنیآنجا ا شتریب...  کردیم نییبه دست راهرو را باال پا یگوش بامداد

هم  دیومدین دیاومد دیپررو  ؟  برداشته واسه من اس ام اس زده امروز عقدمه اومد یکشیتو خجالت نم  -

  نیدوست ما رو بب...  نیخدا بب يا...  یچیه

شد  هویخب برناممون ... یاگه نشد تو عروس میشیکه خوشحال م دیایمن گفتم اگه ب... دروغ نگو  يآدر... اااا -

 ... 
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 ... بود  وستهیسارا هم به او پ... در تمام لحظات مهم حضور داشته باشم  دیمن با یدونیشد که شد تو نم هوی -

 ...  ینیبیم...  میواال مردم دوست دارن ما هم دوست دار -

 ...  یخوب نیدوست به ا...دلتونم بخواد  -

پوست  وهیترانه هم مشغول م...  زدندیهمه غر م يبه اندازه  يسارا و آدر... و شهرزاد به هم مشغول بودند  نینار

 ... روژان بود  يکندن برا

 ؟   یروژان خوب -

 ؟  يخاله تو عروس همو بامداد شد... خاله گلدار  یمرس -

 ... اره خاله  -

 ... من عروس عمو بامداد بشم  خواستمیم... دوست نداشتم  -

بود روژان را  لوفرآمدهین...  یکنیم دایعمو بامداد پدوماد بهتر از  هیتو  شاالیا...  یلینگیمن قربونت برم ف یاله -

که به او  یروژان کوچک ياما برا زدیهنوز درست حرف هم نم دیمروار... کنند  يباز دیگرفته بود ببرد با مروار

 ... جذاب بود  ین ین گفتیم

 ؟  يآورد یچ يترانه روژانو برا -

 ... تو جمع بهتره  نجایا ارمشیبگفتم ...  رهیبا باباش حوصله اش سر م رهیگفتم م -

سر برداشتن ...  بلند شده بود  يسارا و آدر غیج يمورد صحبت کنم که صدا نیداشتم با ترانه در ا دوست

 ... شده بود  شانیمن دعوا یگوش

 اومد االن ... گهیخب بده د ياه آدر -

 شما  ؟  دیمنو از کجا برداشت یگوش...  نمیبب دیبد... شده  یچ -

 ... زده که اس ام اس داده  میمهمونا رو گذاشته تو خونه کجا ج ستیکه آقاتون معلوم ن نهیاز هرجا مهم ا -

 بامداد  ؟  اس ام اس زده  ؟  یک -

 ...نوشتن  یعروس خانوم چ يتازه دوماد برا میبود دهیما االن د دادیخانوم اجازه م يآدر نیکه اگه ا... بله  -

 مواقع  نجوریهم يبرا... من قفل داره  هیگوش... ل باط الیخ یزه... هه  -

 نکهیرفته مثل ا ادتی زمیعز...  گهیسال تولد خودتو بامداده د...  هیقفل تو چ دونمیمن نم يبابا گلدار فکر کرد -

 ... سارا  گنیبه من م... ها 

 ...  ویبه من گوش دیبد...  ستیاون ن چمیه... رمینخ -
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اس ام اس بامداد را هم باز کرده خوانده ... چیبودم قفل که ه دهیرس رترید...هم سارا خوب مرا شناخته بود  واقعا

 ... بودند 

 ... باال اتاقم  ایلحظه ب هیفدرا  -

 ! مهمان اس ام اس زده بود بروم باال  نهمهیا انیآورده بود  ؟ م ریوقت گ بامداد

 ...  شهینم. ..نشسته  نجایآدم ا نهمهیبامداد ا -

  کشهیطول نم شتریب قهیدق هی... بابا اونا سرشون گرمه -

 ...  شهینم -

اول راهم را کج کرده بودم سمت ...  تر بود  يقو میآ یخودم هم از صد تا دارم م يکه گفته بودم برا يا شهینم

را در اتاق بامداد انداخته کرده بودم خودم  یط یکیبعد که سرشان گرم شده بود پله ها را دو تا ... آشپزخانه 

 ... بودم 

 ... بود  ستادهیبه در رو به پنجره ا پشت

 ! که   شدیااا نم -

 ...  یفسقل گنیبه من م...  گهیخب حاال شد د -

 ... که دو طرفم افتاده بود را باال آورده بود  یآمده بود دستان جلو

خلوت  میبا فسقل خوامیمن م گهینم... کردا  یمحضرو تالف يشامش برنامه  یمهمون نیشکوه جون خوب با ا -

 ... آدمو دعوت کرده  نهمهیبرداشته ا... کنم 

 ... من هم دل به دلش بدهم  دینبا گفتیدخترانه م ياما دلبر...  زدیبود که بامداد م ایدن يحرفها نیتر نیریش

 ...  میتسیما ن فهمنیاالن همه م... زشته  میبر ایب... دعوت کرده  گهیخب حاال د -

حاال ...  میدوما زشت اون موقع بود که عقد نبود... بغل کنم  قهیدق هیهمسرمو  تونمیکه من نم نهیاوال زشت ا -

 ...  ستیکه زشت ن

 ... فرو برده بود  میموها انیسر م... بود  دهیآغوشم کش در

 ... راحت نفس بکشم  الیلحظه تورو با خ هیمن نتونم  نهیزشت ا -

... دمیرسینم شیبه پا گفتمیشک هر چه هم م یب...   میعاشقانه بگو شیمثل بامداد برا توانستمیمن هم م کاش

هماطور ... مردانه اش را محکمتر کنم  بتیدستانم دور ه يگره  توانستمیتنها م...  !  محبتش مردانه بود و ناب 

 : بودم  دهیقلبش گذاشته بودم پرس يکه سر رو
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 مگه نه  ؟ ...  میشیبامداد ما خوشبخت م -

شوهرت اونقدر نتونه  دیشا...  دونمیاما در مورد تو نم... ایمرد دن نیخوشبخت تر شمیمن م یتو کنار من باش -

 ... خوشبختت کنه 

 ...  کردمیکه خودم زبان باز نم یاز من دنیحرف کش يبامداد است برا يتالشها دانستمیم

آقا در مورد شوهر من درست صحبت کن  يآ... بودم  دهیاش کوب نهیبه س یمشت کوچک... سر بلند کرده بودم  

 ... بهتره  یلیشما خ یباشه از فسقل یهر چ... 

 ...  رهینظ یمن ب یفسقل -

 ... که گفتم بحث نباشه  نیهم... مستر منم هست  -

 ... چشم  -

 ... بخدا بده ...  گهید میبامداد بر -

 ... لحظه چشماتو ببند  هی... باشه  -

 آخه االن  ؟  -

 ... زشت تر نشه چونه نزن فدرا  نیاز ا يخوایاگه م... االن  نیاره هم -

 يبود سرما ختهیشانه ام ر يور رو کیرا  میموها... پشت گردنم سر خورده بود  شیدستها... بسته بودم  چشم

 ... پشت گردنم اما داغ شده بود ... ام افتاده بود  نهیس يرو یکوچک

دوباره دور گردن من قفل ... بامداد رفته بود  ریبابا که با زنج یمیقد زیآو يبودم رو دهیدست کش باز کرده چشم

 ... شده بود 

گفته  يکه بامداد روز يریزنج... فلجم کرده بود ... آمد  یکوچک بامداد پشت گردنم فرود م يبوسه ها هنوز

 ... بود که بامداد به جانم انداخته بود  یآتش... مهم نبود  ریزنج گریحاال د...   شودیخودم م يبود دوباره برا

لمس  هیکه چند ثان ییو لبها... برگردانده بودم از بامداد تشکر کنم که صورتم مماس شده بود با صورتش  سر

 ...  شده بودند 

صورت سرخم را  تمتوانسیآب هم ن نیتر خی...  نییپا سیبودم به سرو دهیفقط رس... بودم دهیدو رونیاتاق ب از

... درونم جنگ بود ...  مرا دگر گون کند  نطوریقرار بود لحظه لحظه کنارش بودن ا یعنی...   رنگ کند  یب

 ...  یجنگ جهان
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 ...  دادیآب سرد جواب مواد مذاب درون مرا نم... همه را مشغول کرده بود  مایآمدن ن خوشبختانه

 ... مسال آشنا ؟  پارسال دوست ا  یخوب...  مایسالم ن -

 ...  گمیم کیتبر...  گهیکم سعادت بودم د...  یسالم فدرا جان خوب -

دست چپش حلقه شده بود دور کمرم با دست راستش دست ... شده بود  شیدایاز کجا پ دانمینم... ) یمرس -

 ... (را فشرده بود  ماین

 ... سر ما  ریدست راستت ز...  گمیم کیبه مهندس تبر -

  یجنب یسرت گذاشتم خودت نم ریواال من که دستمو ز... جان  ماین یمرس -

داشته اند که از من پنهان  يمردانه ا يبحثها دانستمیم... بحث را عوض کرده بود ...صاف کرده بود  ییگلو ماین

 ... :تالش کرده بودم کمر از دست بامداد رها کنم که در گوشم زمزه کرده بود ...   کنندیم

 ...  يخوریاز کنار من جم نم... و خسته نکن خودت خودیب -

 دیجد يدخترانه ها نیهنوز به ا...  دمیکشیخوب بود اما خجالت م میجا... انداخته بودم  نییسر پا مظلومانه

 ... آن هم در حضور جمع ...عادت نداشتم 

از  ادتریتعداد مهمان ها ز  ...دعوت کرده بود  ییرایشکوه جون همه را به پذ... بودند  دهیچ زیم يرا که رو غذا

به دست گوشه  یهرکس بشقاب... شده بود  سیسلف سرو... شکوه جون جوابگو باشد  يناهارخور زیآن بود که م

آمده  شیاز فرصت پ... شده بود  انیآقا اداده بود سرگرم صحبت ب تیبامداد هم رضا... گرم صحبت بود  يا

 رفته بودم  نیشهرزاد و نار شیاستفاده کرده بودم  ، پ

 ... گلم  يبه دخترخاله ها -

 ؟   مینگ يزیبه اون راه ما چ ياالن مثال خودتو زد -

 چطوره  ؟  یلی؟  شا یشهرزاد خوب...  گهیحرفو د نیا دینزن... دیدختر خاله ا گهیشما که د... بابا  يا -

  يایب شدینم باورم

 لیمگه کال ما چند تا فام... خوشحال  يها یوجه ترم اولج...  گهیاول دانشگاهه د يروزا ریدرگ... اونم خوبه  -

 شهیشلوغ م یلیگفت محضر خ یول ادیب خواستیتازه مامانم هم م... که من عقد دخترخالمو از دست بدم  میدار

 ...  میساعت گرفت با هم اومد یمرخص... نیمنم زنگ زدم به نار... 

 ... خوشحالم کرد  یکل دنتونیبشم که د نیتو و نار يمن فدا -

 ... بود  ستادهیپشتم ا... شهرزاد سر برگردانده بودم  يو لبخند ها نینار يابرو باال انداختنها با
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 ...  دیکن ییرایاز خودتون پذ... ؟  دیکم و کسر ندار يزیخانوما چ -

 ...  هست  زیهمه چ نیآر يممنون آقا -

 ؟   يخوریم يدار یفسقلم تو چ -

 ... گذاشته بودند  مانیغذا تنها دنیکش يبه بهانه و شهرزاد  نینار

 ... بابا جان  کشمیمن خجالت م ينجوریبامداد خب ا -

 ! عادت  ... عادت کن ... حواسم به زنم باشه  دیمن با... بابا جان  یبکش دیخب خجالت نبا -

 ... عجبا  -

 ... جوجه سر چنگال را در دهانم گذاشته بود  يا تکه

 ... و کم غر بزن بخور کوچول -

 ... زد  یلذت بخش نم يلوس کردنها نیا ي نهیهم بود دست رد به س يگریهر کس د يها دخترانه

بکشد  یپیبه کتابخانه رفته بود پ نیآر يآقا...  کردیخانم آمده بود خانه را جمع م يزر... کم همه رفته بودند  کم

 ... 

 ...  دندینوشیم يچا اهویروز پر ه کیو شکوه جون خسته از  مامان

 ...  دیدیامروز زحمت کش یلیشکوه جان خ -

 ... انجمن ما رو به هم وصل کرد  نیخوشحالم که ا...  هیحرفا چ نیا ایوا رو -

 ...  نطوریمنم هم -

 ...  میبزن یرزنیپ يحرفا کمیبامداد ما  شیفرشته کوچولو تو پاشو برو باال پ -

 ...  میما بر دیخسته شد گهیشکوه گفتم د -

 ... رفتن  يحرف مامان را گوش کنم حاضر شوم برا ایحرف شکوه جون را گوش کنم باال بروم  دانستمینم

 ...  میبزن یگپ هی نیبش...  دیریحاال م -

باال رفتن هم  يرو یول... نشسته بود  یحرف شکوه جون به کرس نکهیخوشحال بودم از ا... نشسته بود  مامان

 ... نداشتم 

بامداد در ... در را باز کرده بودم  اطیبا احت دهینشن یجواب... در زده بودم ...  کرده بودم  یط یالك پشت ها را پله

 ... اتاق نبود 

 ...  را نگاه کنم  رونیاتاق بامداد ب يپنجره  چهیاز در توانستمیم... فدرا ... حاال من ...  داخل رفته بودم  راحت
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 ... بودم  دهیعطرش را با تمام وجود بلع... بودم  دهیاز کشتخت بامداد در يرو... بودم  خسته

 ... شده بودم  هوشیب...  نرفته بودم  خواب

 ... که پشتش نشسته بود  يبود و نور لپ تاپ و مرد یکیرا که باز کردم تار چشمانم

  نجامی؟  من ا  زمیعز يشد داریب -

 ؟  نهییمامانم پا... خوابم برد  ؟   یبامداد  ؟  ساعت چنده  ؟  من ک -

گفت ... شکوه جون اجازتو گرفت ... مامانت رفت ... 12ساعت ...  بعد رگبار ببند قربونت برم  یش داریب يبذار -

 برهیاگه نباشه خوابش نم یفسقل نیشوهر ا

 ... بودم  دهیرا مال میچشمها

 ؟  یکنیم يدار یشوخ -

 در حسرت باشم  ؟  دیبا يبنده در حسرت شما بودم حاالم که زنم شدقبال که ...  هیچ یشوخ... نه  -

 ... مونمینم نجای؟  من که هر شب ا یچ یعنی...وا  -

 خوبه ؟  ...اونجا  امیشبام من م یخب بعض -

 ... زده بود  يلبخند

 مامانم رفته  ؟  يبامداد جد -

 ...  زمیاره عز -

 بخوابم  ؟  نجایا دیمن با یعنی -

  تهیلباسا اذ نیا... ارمیشکوه جون ب يبرم برات از لباس خوابا... بغل بنده .. .بله  -

 خودت بهم بده  يشلوارا شرتیاز ت یکینه  -

 ...  یبزرگه فسقل یلیتو خ يمن برا يلباسا -

 ...  تو بده کار نداشته باش آقاجان  -

 ... دستم داده بود  يو شلوار شرتیت

 ...  ارمیمن برم آب ب -

شلوار  تیوضع...  زدیبودم که زار م دهیرا قبال هم پوش شرتشیت... که رفته بود لباس عوض کرده بودم  بامداد

 ... افتاد  یاسفناك بود که مدام از کمرم م
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... درست مثل بچه ها...  کردمیام را تماشا م افهیق نهیآ يجلو زدیکه به تنم زار م ییو لباسها شانیپر يموها با

 ... ابوت  يجود هیو طرف بافته بودم شبرا د میموها

 ... و بامداد پدر مهربان  گوشیباز يدوباره من شده بودم دختر بچه ... لبخند زده بود  دنمیبا د بامداد

 ... بودم  دهیپتو پر ریز

 بامداد تو بخواب رو کاناپه که من راحت رو تخت قل بخورم ...  وهووووی -

 ...  دیی؟  امر بفرما  یچ گهیچشم د -

تکان ...  کردیتصور تماس پوستش با پوستم تنم را مور مور م... بود  دهیرا کنار زده بود کنارم دراز کش لحاف

 ... کودکانه پنهان کنم  يها یگوشیدوست داشتم اضطرابم را پشت باز...  خوردمیتکان م

 ... پشت به بامداد مچاله شده بودم ... پتو برده بودم  ریز سر

که  یقدرت مردانه اش مغلوب کردن من يبرا... شکمم فرود آمده بود  يدستش رو... داخته بود دورم ان دست

 ... نداشت  يکار چیه کردمیتظاهر به مقاومت م

 ... بازوانش قفل شده بودم  انیفقط م... برم گرداند  خواستینم بامداد

 به زور متوسل شم  شمیوولم نخور که مجبور م... حاال بخواب  -

 ... شکمم قفل کرده بودم  يانگشتانش رو انیرا م انمانگشت

 ... خب  -

 ... نشانده بود  میموها يرو يبوسه ا 

 ... جان  يا -

 بامداد  ؟  -

 جان بامداد  ؟  -

 بابا  ؟  دنید میبر میتونیفردا م -

 ...  میریصبح م...  زمیاره عز -

 ؟  یخوب نقدریبامداد تو چرا ا -

 خودت  يعواقبش پا!  !  !    ایکنیم طنتیش يدار -

کارهات  نیو تمام ا... دوستت دارم  یلیکنم اما خ انیمن نتونم مثل تو احساسمو ب دیبگم شا خوامیفقط م...نه  -

 ... برام ارزش داره 
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 ...  زمیعز کنمینم يمن کار -

 بامداد  ؟  -

 جانم  ؟  -

 ؟  دیجانم بگو یگخست یقرار بود من هزار بار نامش را صدا کنم و او ب یعنی

 ترانه رو دوست داره  ؟  ماین -

 ...  یزبون منو بکش ریز يخوایم یفسقل... اُ اُ  -

و گزارش  کنمیم یکارات فضول يتو همه  گمینم... ما پنهان بمونه  نیب يزیبامداد من دوست ندارم چ -

... احساس کرده بودم  ییزایچ هیخودم ...   میبذار ونیدوست دارم با هم در م شهیکه م شوییاما اونا خوامیم

 ... شد  شتریشکم ب دیبه هم عالمت داد مایامروز که با ن

 از ترانه خوشش اومده  مایخب ن -

 ؟  یاز ک -

 ... وقته  یلیخ -

 ؟   گهینم یچیپس چرا ه -

 ؟   ستیچون مطمئن ن -

 ...  دیدیآدمو دق م دیابراز عالقه کن دیای؟  شما مردا هم که تا ب  یاز چ -

ترانه  ستینه مطمئن ن... ؟   یو هوا فسقل نیزم ونیسال گذاشته بود م 2تو که منو  ای میدیما دق م...  يآ يآ -

 ... بند هم خراب بشه  مین يرابطه  نیبا گفتنش هم خوادینم... احساسو داشته باشه نیهم هم

 ادامه بده ؟  خوادیم یتا ک...  یخب باالخره که چ -

 ...  زمیعز رهیبگ میتصم دیخودش با... دونمینم -

 ... بچه هاشم اومدن ... بخت  يترانه رفته خونه  رهیبگ میتصم ادیتا اون ب...  رینخ -

 ...  میاریحالشو جا م میریبخواب فردا م... قربون اون شل شل حرف زدنت  -

 ؟  ویحال ک -

  یکه تو بگ یهر ک -

قفل ... را محکم کرده بود  میجا...خورده بودم  یتکان... ه داشته بودم نگ داری، به زور خودم را ب  گفتیم راست

 ... در آغوش بامداد مچاله شده بودم ... دستانمان را محکمتر 
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 ...  ... 

 ... خوابم چشم باز نکرده بودم  دنیاز ترس پر... را کنار صورتم احساس کرده بودم  يزینرمش چ صبح

 ؟   یکنیم کاریبامداد چ -

 ...  کنمیبافتتو باز م يسوهایگ نیم ادار -

 ...  ادینکن خوابم م -

 ... سر در گردنش فرو برده بودم ... زده بودم  یغلت

 ... انگشتانش را حس کرده بودم  دوباره

 ... صبحانه بده  هیفسقل پاشو به همسر جان  -

 ساعت چنده  ؟  -

- 9:30  

 شدن  ؟  داریب نایشکوه جون ا -

 ... موعد چکابشون بود ... بدن  شیرفتن آزما -

 يبرا... با آن لباسها در خانه جوالن دهم  توانستمیم... خوب بود که نبودند ... و قوس به تنم داده بودم  کش

 ... بامداد صبحانه درست کنم و خجالت نکشم 

ه حلقه کرده بودم گوج اریخ... درست کرده بودم  یاملت قارچ... دست و صورت شسته به آشپزخانه رفته بودم  -

 ... اش بود  یآشپزخانه نشسته بود سرگرم گوش زیپشت م..……

آماده را  يرا گرفته بودم لقمه  یگوش... نشسته بودم  شیزانو يگذاشته بودم رو زیم يرا که رو يچا وانیل

 ... دستش داده بودم 

 ...وقت صبحانه است ...  گهیبسه د -

 ... صبحانه  نیچه شود ا -

 يمزه  چکدامیچون ه... بودند  یگوجه ها بهشت اریخ. و آن  ایدن يصبحانه  نیشک آن صبحانه خوشمزه تر یب

 ... مرد بود  نیهم از خواص ا دیشا... دادند  یمعمول را نم

  سمینو ینم میاز شعرها کی چیرا در ه نامت

  زنمیدر لفافه حرف نم یحت چکسیتو با ه از

  میگو یسخن م بهیجمع با تو چون غر در
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  ترسمیم ییرسوا از

  ایب دارمیبه د یپنهان

 تو خواهم بود  يرایپذ همچنان

 ست  یخصوص يکه مخصوص مالقاتها...خلوت روحم  اطیح در

 

مثل ... بود  دهیبابا شن... حرف زده بودم ... بود  ستادهیصبورانه ا... بابا  شیبامداد برده بودم پ... بود و قولش  مرد

...  نایاز س يفکر چیه یب...  یعذاب وجدان چیه یبار ب نیا... در آغوشم گرفته بود ...  کرده بودم  هیگر شهیهم

 ... خودم بود  يو کمال برا مامحاال ت یمرد حام نیا... از کژال  يا هیسا

 ... با ترانه کار دارم ... کارگاه  يذاریبامداد منو م -

 ... دنبالت  امیخونه بگو م يبر یخواست... شرکت  رمیسر م هیمنم ... اره  -

 ... اوردم  یم نمویماش دیاصال من با...  رمینه خودم م -

 ؟    یچ گهید -

 ...زده بودم زیآم طنتیش يلبخند

 ...  یچیه گهید -

 ... مواظب خودت باش ... زنگ بزن  -

 ... را بسته بودم  نیماش در

 ... را گرفته بودم  لشیموبا دهیهنوز سر کوچه نرس... افتاده بودم  راه

 شد  ؟  یجانم  ؟  چ -

 خواستم بگم تو هم مواطب خودت باش مستر جونم ... یچیه -

 چشم ...  یجان فسقل يا -

 حاال خدافظ  -

 ... اش نبود  یپشت بوم نقاش شهیبر خالف هم... انداخته بودم  دیکل... آمد  یم مشیآهنگ مال يصدا

 ؟   کاریچ دیکارگاه اومد...  گهید دیبابا حاال در جوار خانواده بود... به سالم بر گلدار متاهل  -

پنبه دانه  ندیشتر در خواب ب... ؟    یرو قرق کن نجایا اتینقاش نیمن برم در جوار خانواده تو با ا يااا فکر کرد -

 ... 
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 ...  میستیما غاصب ن... نه بابا  -

 ...  میبخور اریب زیبر ییدفه تو دو تا چا هیترانه مرام بذار  -

 روژانو ببرم گردش  خوامیم...  يبد مبوتویکه ج یبه شرط... باشه  -

تا  یبعدم از ک...  نجایصبح با بامداد رفتم بهشت زهرا بعدم بامداد رسوندم ا...  ناستیبامداد يخونه  مبویج  -

 ... گردش  برنیمشاگرداشونو  ایحاال معلم نقاش

 :بلند شده بود  شیصدا ختیریم يهمانطور که در آشپزخانه چا...  مبویبود از نبودن ج دهیخواب پفش

  نهیرو بب ییچهارتا جا...  رونیببرمش ب خوامیم... گناه داره ... بچه تنهاست  -

 به تو چه ...  رهیبا عموش و عمه اش م...  رهیخب بچه با باباش م -

عمو ... دوست داره که  یسن و سال چ نیا يدختر بچه  دونهیبعدم بنده خدا نم... باباش که همش سر کاره  -

  و عمه اش هم کار دارن 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

قرارباشه ...  یمسائل اونا بش ریدرگ دیتو که نبا... بکنه  يفکر هی دیپدرش با... ؟  خب داشته باشن   یچ یعنی -

 !   یچیه که یبهش برس ينطوریرو ا يهر شاگرد

بچه ها  ي هیروژان با بق طیبعدم شرا... دل بچه رو شاد کنم  خوامیم مهیکاریوقت ب... مگه  هیخب چ... وا  -

 ...  یکنیم ییو مثل جالد منو بازجو ياوردین نتمیتازه خوبه ماش... فرق داره 

  دادمیآورده بودمم نم نمویماش -

 ... مشخص شده بود  مانیهر دو يلحن خصمانه  گرید

 منظور  ؟  -

به تو چه که ... دلسوزتر از مادر  ي هیدا يکه شد یچ یعنی...   ستیرفتارت متعادل ن نیکه ا نیمنظور ا -

 ! روژان تنهاست ؟ ينکنه بابا ای... روژان تنهاست 

 رك بگو ... ننداز فدرا  کهیبگو ت يدار یحرف...  شمیمتوجه نم دیببخش -

  یباش کیخانواده نزد نیداره تو انقدر به ا یلیچه دل... ترانه  مگیدارم رك م -
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 نمیاز ا کترینزد خوامیاصال اگه بخوام م...  شمیکه م شمیم کینزد... ؟    يریچرا طفره م... بگو  نویپس ا... ااا -

 ؟  هیبشم حرف

 ...  میزدینبود من و ترانه سر هم داد م یکردن باور

  ستین تیتو حال...حرفاست  یلیخ...  هیاره حرف -

 دونمیمن نم هیخبر دیشا...  ؟   یکن میتو حال شهیم... اره من خرم  -

بدبخت که شب و  ياون پسره  یدونیتو م...  تیبه خر يمنتها خودتو زد...  یدونیترانه خوبم م یدونیم -

  یکن یه رقصونگرب ادیخوشت م نکهیمنتها مثل ا... دوستت داره  یروزشو گذاشته واسه جنابعال

 اون پسره ؟  میق يتا حاال تو شد یاز ک... ااا -

 ... حماقت  يتو خودتو زد یاز وقت -

 حواست به حرف زدنت باشه فدرا  -

حاال چون تو دلت واسه ... ترانه  ؟  هیخاله باز یزندگ ي؟  فکر کرد  یکن کاریچ يخوایم... ستیحواسم ن -

مدت  نهمهیچقدر دوستت داره و ا ماین یدونیخودتم خوب م...  يدر آر ارویخل باز نیا شهینم لیروژان سوخته دل

 ... برات صبر کرده 

 ... داغ تر از آش  يکاسه  يبه تو چه که شد... بگه  ادیکه ب ستیخودش الل ن ماین -

 ... به تو بگه از دستت بده  ترسهیسرش م ریآخه اونم از تو احمق تر خ -

  رهیون بهتر تو ترس خودش بمپس هم... چه جالب ... ااا -

از ...  دهیصورتم کوب يبود که انگار در را تو دهیرا چنان کوب اطیدر ح... زده بود  رونیب... را برداشته بود  فشیک

 ...  دیلرزیتمام بدنم م دادیفرط داد و ب

ترانه ... بودم  ستهیباز گر.. .غر زده بودم ...بودم  ستهیگر...  در آغوش مامان مچاله شده بودم ...  رفته بودم  خانه

 ... مثل خواهر نداشته ... را دوست داشتم 

با هم حرف  دیشیفردا آروم م...  دیبه هم گفت دیکه نبا ییحرفا دیشد یعصبان... نداره که  هیقربونت برم گر -

 حرفان  نیمن عاقل تر از ا يدخترا...  دیزنیم

 مامان  ؟  گفتمیبهش م دیمن نبا یعنی -

با ...   ریدوش آب گرم بگ هیحاالم پاشو برو ...  یگفتیم ينجوریا دینبا دیاما شا... یگفتیم دیبا...  زمیچرا عز -

 ...  نینش نجایقرمز ا ي افهیق نیا
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 ...  شدیآرام نم ختمیریاعصاب متشنجم م يانگار هرچقدر آب رو... بود  دهیطول کش قهیدق 40آب گرمم  دوش

غم  يدرمانده  ي افهیبه ق نهیآ يبودم جلو دهیکاله حوله را سرم کش... ه ام را در آورم حوصله نداشتم حول یحت

  میحرفها را به هم زده بود نیچه شده بود که ا...  کردمیآلودم نگاه م

 ... تق در آمده بود  تق

 ... تو  ایمامان ب -

 ...  ستیمامان ن... منم  -

 ...  رمیخواستم بروم خانه تماس بگ میافتاده بود قرار گذاشته ا ادمیبودمش  دهیکه د تازه

انگار منتظر تلنگر بودند که دوباره ... شده بود  يدوباره اشکها جار یحرف چیه یکه نگاهش افتاده بود ب نگاهم

بازگشته  میه جادوباره ب... گونه ام گذاشته بود  يدست رو... جلو امده بوده... بهتر از او  يشوند و چه تلنگر یراه

 دستها حبس شوم  نیان ایبهانه و با بهانه م یانگار قسمت بود ب... بودم 

که تو زنگ  خوامیخب اصال من معذرت م...  هیگر ریز ينگفتم تو زد يزیبابا آخه من که چ... ششششیه -

 من  هینداره که فسقل هیگر... منه  ریتقص... دنبالت خوبه ؟  امیمن ب ينزد

  کنمینم هیمن واسه اون گر...  رینخ -

زن  نیبه حال خودم بکنم با ا يفکر هیبرم ... ؟ ...   یستیپس اصال از سر کار گذاشتنه من ناراحت ن...اا -

 ... گرفتنم 

 ... حالم خوب نبود ...  گهینکن د تمیبامداد اذ... ااا -

دکمه اشو  یرانه که کله خرابه تو هم رفتت... شده  یمامان بهم گفت چ... دلم  زیعز یناراحت باش خوامینم -

 ...  يزد

 ...  موندیتنها م ماین... کردیروژان ازدواج م يبا بابا گفتمی؟  خب اگه نم  گفتمیم دینبا یعنی -

 بود  دهیخند... بلوز بامداد  يآن هم رو... کردنم ادامه داشت  نیف نیف

 ... روژان ازدواج کنه بره  ؟  يکه دو روزه ترانه با بابا دنهیخر یل یاخه قربونه تو برم من مگه ازدواج قاقال -

 ...  کردیروژان ترانه رو به خودش عالقمند م يبابا ينطوریخب باالخره ا -

رو فراموش کنه عالقه  مایروژان بخواد ن يبابا دنیرو دوست نداشته باشه و با د مایخب به نظر تو اگه ترانه ن -

 ؟  خورهیاش به درد م

 رو دوست نداره  ؟  مایترانه ن یعنی -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٣١١ 

 خودش با خودش فکر کنه  کمی يبذار دیبا...  زمیعز دونمیخب من نم -

 ...  فتهیبراش اتفاق ب نیبهتر خوامیفقط م... بامداد من دوسش دارم  -

 ... دوخته بود  میچشم در چشمان اشک... سرم را باال گرفته بود ...دور صورتم گذاشته بود  دست

فقط به ترانه ... همه باشه  يبرا نیبهتر خوادیمن دلش م يکوچولو يفرشته  دونمیدل بامداد من م زیاخه عز -

من  یهمه که مثل فسقل...عقلش پاره سنگ بر مبداره ...  گردهیبه سنگ بر م خورهیسرش م... فرصت بده 

  ستنیعاقل ن

 ... بود  دهیرا بوس سمیخ يموها

 ...  رونیب ایحاالم زود لباستو بپوش ب -

 ... آشپزخانه گرم صحبت با مامان بود  زیبامداد پشت م... دورم رها کرده بودم  سیرا خ میموها...  دهیپوش لباس

 ...  دیکشیپشت به ما غذا را م مامان

 ... کردنش سخت نبود  یلب خوان... صدا  یتکان خورده بود ب شیلبها

 ؟   يموهاتو چرا خشک نکرد -

 ... حوصله نداشتم ...  ينطوریهم -

 ... برو خشک کن  -: صدا لب زده بود  یب دوباره

 ... کرد  شدینم يباز میپانتوم نیاز ا شتریب... برگشته بود  مامان

 ... دلم همراهش شده بود ... عزم رفتن کرده بود  ياز صرف چا بعد

 ... بمون  نجایهم يخوایوقته م ریبامداد جان شب د -

  گهید شمیمتون نممزاح...ممنون  -

 ... فقط زنگ بزن به شکوه خبر بده ... راحته  المیمنم خ ينطوریبمون ا... پسرم  یستیمزاحم ن -

 ...  کردیمامان با رفتنش موافقت م دیچون شا...بود  دهیند زیتعارف کردن را جا گرید بامداد

 ...  وسفیها و آقا  یتمام گل گل انیم... به اتاقم ببرمش  توانستمیبار م نیاول... بود  وستهیپ قتیبه حق میایرو

 ... آورده بودم  شیبابا برا ياز شلوارها... را که قبل از رفتن گرفته بودم شسته داده بودم بپوشد  دشیسف شرتیت

ش حرف هم از تو برا یکل... من بوده و هست  يها ییتنها يتو همه  وسفیآقا ...  نیبب وسفویآقا  ایبامداد ب -

 ... زدم 

 ؟   يزدیمگه تو از من حرفم م... ؟  یگفتیم ایحاال چ... چشمم روشن  -
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 ... عالمه  هی؟   یبله پس چ -

 ... دلم خوش شه  کمیبه خودم بگو حداقل  ایخب ب -

 ...  گمینم... ؟   یزرنگ -

 ... دستانش قفل شده بودم  انیدوباره م... تختم را با او قسمت کرده بودم  دوباره

 ؟ ...   يایمن چشم ابرو م يموهاتو خشک کن برا گمیحاال بهت م -

  گهیخب حوصله نداشتم د -

 نبود یحوصلگ یبه خاطر ب دونمیمن که م -

 ؟  یچ یعنی -

 ... بهت برسم ... من منتتو بکشم  يسرما بخور يخوایم یعنی -

 ...  خواستیدلم لوس شدن م...  دیه نشود فهممشهودتر از آن بود ک شیحرفها انیم طنتیش

 ... دستانش  يباز کردن گره  يکرده بودم برا يمتظاهرانه ا تالش

 ...  خوابمیمامان م شیپ رمیمن م...  اصال  خوامینم -

 ...  شدیشل نم یام حت هودهیب ياو با تالشها يشک دستان گره خورده  یب

 خوبه  ؟ ...منتتو بکشم  خوادیاصال من خودم دلم م...  خوابهیجا نم چیزن من جز تو بغل خودم ه -

 ... بازگشته بودم  میبه جا... زده بودم  لبخند

 ... اره خوبه  -

 ... بودم  دهیگونه اش را بوس...  آباژور گذاشته بودم  يدکمه  يرو دست

 ...  میحاال بخواب -

 ... کار را کنم  نیا شدیم میرو یکیدر تار مگر

  یفسقل طونیش میبخواب -

من ... من بود مهم نبود  هیهم عل ایدن... مرد باشد  نیدستان ا انیهر روز خوش و ناخوش م انیقرار بود پا اگر

 طرف کیتمام عالم ... طرف  کیبودم و او 
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شت کالس دا...توانست  یاو نم...نروم  توانستمیمن م... شده بود منطقه ممنوعه  میهفته بود که کارگاه برا دو

... تنگ شده بود  شیدلم برا...  میرو به رو شو میکرد یتالش نم چکدامیدو هفته بود که ه... شاگرد داشت ...

انتخاب ... و رو کرده بودم دنبال خانه  ریتهران را ز ددو هفته بود با بامدا... را خواسته بودم شر شده بود  رشیخ

هرکس بود ... شده ام  ریبهانه گ دانستیبامداد م...  کردمینگاه نم داریرا به چشم خر چکدامیه... کردمینم

ام را هم  یختگیهم ر یب... سکوت کرده بود ...  دیفهم یرا م گرفتمیکه از خانه ها م یلیاسرائ یبن يرادهایا

که  یروزها کنارم باشد و حاال تنها کس نیا شدیفقط ترانه بود که م...  ریسر کار بود و سارا درگ يآدر...  زدینم

 ...   نبود او بود 

 سالم  -

 ؟  یخوب... زمیسالم عز -

 ...  یمرس -

 ؟  ییکجا -

 دانشگاه  -

 ؟   مینیبب میبر يایخونه هماهنگ کردم م هی -

 ؟  امیب دیکجا با...  میبر -

  میریجلسه کوتاه دارم بعدش م هیشرکت  ایب -

  امیبامداد من شرکت نم -

 چرا ؟  -

 ... اومدم کمکش کنم زدم همونم خراب کردم ...رو به رو شم  مایبا ن خوامیکه نم یدونیم -

  نجایا ایبچه است  ؟  پاشو ب مای؟  مگه ن  یزنیم هیحرفا چ نیفدرا آخه ا -

  امینم -

 ! من حرف گوش کن بودا   هیفسقل -

 ...  میقهر باش خوامیمن نم...روژان ازدواج کنه  يبا بابا گمیبه ترانه م رمیاصال من م...  ستین گهیخب د -

فرستم بره  یرو م مایاصال من ن...  میکنیصحبت م نجایا ایبرم ب اشیریو بهانه گ کتیقربونه اون دل کوچ -

 ... خونه 

 خدافظ ... باشه  -
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 مواظب خودت باش  -

حاال ... رفتم  یرا باال م شیمالقات او با ذوق پله ها دیبود که هر بار به ام ییشرکت همانجا نینه انگار ا انگار

حالم را  یبود که کم یباز هم دختر منش... بگذارم  شیپله ها يآمد پا رو یزورم م مایاز ترس رو به رو شدن با ن

 ... خوب کرده بود 

 ... آمده بود  شیکه صدا کردمیم یاحوالپرس زشیبه م رو

 کجا  ؟  نجایبه خانوم روانشناس شما کجا  ؟  ا -

 ؟  یتو هنوز نرفت مایسالم ن... اااا -

 که من برم  ؟  کنهیم لیکارمنداشو تعط 1ساعت  يکدوم اداره ا... 1ساعت  -

...   زدمیبه شعورش بود اگر خودم را به آن راه م نیتوه دیشا...  باشد  دهیباهوش تر از آن بود که نفهم ماین

 :بامداد بند افکارم را پاره کرده بود  یمنش يصدا

 داخل  ؟  دیبریم فیخودتون تشر ای دیآورد فیدم تشرخبر ب نیآر يبه آقا -

 ... ششیپ رمیبکنم بعد خودم م مایبا ن یصحبت هیاول ... نه ممنون -

 ...  ارنیب ییدو تا چا دیبگ دیکنیلطف م... : ام کرده بود  ییبه سمت اتاقش راهنما ماین 

 بیعج... را خوب کند  گذاردیشرکت م نیکه پا به ا یبود که انگار قرار بود حال هر کس یجواب مثبت منش و

 ... دختر  نیبود ا یدوست داشتن

 ؟   دیشده که اتاق ما رو منور کرد یچ...خانوم روانشناس ... خب  -

 ...  شمیشرمنده م شتریرفتار نکن که ب ينطوریتوروخدا ا...  یدونیکه م دونمیم ماین -

 نشده که  يزیچرا آخه  ؟  خب چ -

 ... رو خراب کردم  ینشده  ؟  من خواستم کمکت کنم مثال زدم همه چ يزیچ یگیم نیتو به ا -

 اش  جهیشد نت نمیا... بزدل بودم و دست رو دست گذاشتم  يادیمن ز دیشا... نه بابا  -

 ...  يبر شیخودت پ يبا برنامه  ذاشتمیم دیبا... کردمیدخالت م دینه من نبا- -

اگه به خودم ... افتاد  یاتفاق م نیا دیبا دیشا... من واجبه  یحساس زندگ ياتفاقا فدرا حضور تو تو لحظه ها -

...  دهیاما حاال درسته که ترانه جواب تلفنامو نم... حرف نزنم  چوقتیبود ممکن واسه از دست ندادن ترانه ه

 ... شهیممنم روشن  فیو تکل رهیگیم مشویزود تصم ای ریکه د دونمیم

 ... چه خوب چه بد ... داره  یاشه بفهمم ترانه چه حسبهتر ب کنمیفکر م باالخره
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 ؟  ...  اگه  یعنی -

محجوب و دوست  يماین نیدرصد ترانه ا 1 یدوست نداشتم حت... دوست نداشتم به زبان آوره شود  یحت

 ... را نخواهد  یداشتن

با ترانه رو  یحساس طیتو شرا کنمیکتمان نم یدونیم...  اگه منو دوست نداشته باشه  ؟  خب بدونم که بهتره  -

ترانه تمام وجودش ... هست  یحسو بهم داد که زندگ نیا شناختمشیکه م یمدت نیاما تو تمام ا... به رو شدم 

چون ... شمیناراحت م! ...   کنمیم یخودکش گمینم...  شه  تیدوست ندارم اذ...   هیزندگ... من رنگه  يبرا

 ...  هیاما خب چاره چ.. . نمیبب تونمیرفتنشو و نبودنشو نم

 ...  زدیمرد م نیا يخر بود اگر دست رد عالقه  ترانه

 نیا يچند ساعت بود که مسخ حرفها... سرد شده بود  زیم يرو يها ییچند ساعت گذشته بود که چا دانمینم

   ...تمام لحظات بودن ترانه را از بر بود ... که تک تکشان عشق بود  ییحرفها...  مرد شده بودم 

 ... بحث را قطع کرده بود  آمدنش

 ...  کنهیشوهرشو ول کرده نشسته با کارمندا خوش و بش م...  نجایساعته اومده ا 2... خوبه واال خانوم ما رو  -

 ...  میاومدم صحبت کن دمیرو د مایتو راهرو ن...   دیببخش... سالم  -

 ... دور کمرم انداخته بود  دست

 ...  يما رو پاك فراموش کرد نکهینه به ا يومدینم نکهینه به ا...  زمیعز کنمیخواهش م -

  ماین يفقط حواسم پرت شد به صحبتا... اااا منو تورو فراموش نکردم  -

 ...  گهیبه من نبوده د یعنیبوده  ماین يحواست به حرفا یوقت... همون  شهیم نیدل بامداد ا زیخب عز -

  دیخندیم مانیبود به بحثها ستادهیتنها ا ماین

 ... ااااا بامداد  -

اخراجش  دیبا...  ماستین نیسر ا ریز یهمه چ... من بوده  شیاصال تو حواست پ یگیراست م... جان بامداد  -

 ...  رهیکنم که زن منو به حرف نگ

  دینکرد کارمونیتا از کار ب میزنتون ما رفت نیا.شما نیآقا ا... بابا  يا -

 اتاقش را ترك کرده بود که من و بامداد را تنها بگذارد ...  در را بسته بود ... رفته بود  ماین

 ... لبش بود  يهنوز گوشه  لبخند

 ؟   دهیشن یگفته ،  چ یکارا کرده  ؟  چ یچ نمیبب نهیبش ادیمن ب هیخب فسقل -
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 ؟  یبره  ؟  پس چرا نگفت گمیم مایمن به ن یبامداد خان مگه تو به من نگفت... ؟   یزرنگ... ااا -

 ؟  يو باهاش صحبت کرد شیدیدیحاال مگه بد شد که د -

 شه  یالک خوامینم...  هیواسه من راستک شهیتو هم ياما حرفا...  رینخ -

من  یبگ یهیهر تنب ياالنم اگه ناراحت شد...  ینکن تیخودتو اذ نیاز ا شتریمن فقط خواستم ب زمیعز -

 ...  رمیپذیم

 ؟  هان ؟   یانقدر حال منو خوب کن شهیتو هم دیچرا با یول... ناراحت نشدم  رینخ -

قانع کننده  نایهم...باشه  ریچون دوست ندارم ذهنت درگ...  نمیبب تویناراحت خوامیچون نم... چون دوستت دارم  -

 هست  ؟ 

 ... بله هست  -

  یمنطق هیفسقل نیقربونه ا -

و  یچوب يبا پنجره  یمیدار قد اطیح يخانه ... گذاشت  شیرو يرادیبشود اخانه قشنگ تر از آن بود که  نیا

 ... اش  یحوض آب

 يخانه به اندازه  نیا... ساکت شود  کردمیدعا دعا م کردیم فیاز خانه تعر یبنگاه يلویبیکه مرد س یمدت تمام

خانه را بامداد  يمحو شدنم به گوشه گوشه ...  او نداشته باشد  غیبه تبل ازیبود که ن یدنج و دوست داشتن یکاف

کوتاه  يچند پله ...  بود  متیهم غن شدیدور م یکم گرا یحت شیصدا... رفته بود  اطیبود که با او به ح دهیفهم

 يع هابرج ها و مجتم انیتر از آن بود که م ییایخانه رو نیا...کرده بودم  یباال ط يداخل خانه را به طبقه 

 ... تهران دوام آورده باشد  ي دهیسر به فلک کش یمسکون

 نگیروزها تنها در پارک نیا گرید مبویج... بامداد رسانده بودم خانه  میرا که دم آژانس امالك گذاشته بود مرد

 ... گز کند اما قهر نباشد  مبویبدهمش به ترانه تمام تهران را با ج خواستیدلم م... مانده بود 

  رونیب میایبود که دوست نداشتم ازش ب ییتنها جا... موند  ششیدلم پ... خوب بود  یلیخونه خ نیبامداد ا -

 ... در فکر بود  میراه افتاده بود یوقت از

 ؟   مینیرو بب گهید يجاها میبر يخواینم گهید یعنی؟    ی؟  دوسش داشت يجد -

 میآمد یم رونیگذشته که از هر خانه ب يکه تمام هفته  يبامداد... قبل نبود  يبامداد بامداد روزها نیا

 حاال که انتخاب کرده بودم او دو دل شده بود ... کدام را انتخاب کنم  کیو  رمیسخت نگ خواستیم

 ؟  یچطور  ؟  تو دوسش نداشت -
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  زترهیهم برام عز یلیخ یکه تو دوست داشته باش ییتازه جا...دوست داشتم ...چرا  -

  یدو دل کنمیپس چرا من احساس م -

 باالست  متشیق کمی...  میرو بخر نجایا میبتون دونمینم -

 ... دنده گذاشته بودم  يدستش رو يرو دست

که به  میریگیرو م گهید يجا هی میریم... که  ستیخب مهم ن... شده  یفکر کردم چ...  میبامداد ترسوند -

 پولمون بخوره 

 رو بخرم که تو خوشت اومده  نجایمن دوست دارم ا -

 ... خوشمون اومد  شتریب میدیرو د گهید يجا هی دیاز کجا معلوم شا -

  شهیم یچ مینیحاال بب...  زمیباشه عز -

که کنارم نشسته در فکر فرو رفته بود که  يمرد ينه به اندازه ... بامداد  يرا دوست داشتم اما نه به اندازه  خانه

 ... مورد عالقه ام را بخرد  يچطور خانه 

 ... را راحت نکرده بود  الشیخ میانگار حرفها... بود  امدهیاصرار کرده بودم باال ن هرچه

 ... داخل برده بودم  نیاز پنجره ماش سر

 باال  ؟  ياینم یمطمئن -

 هست  شتیپ نجایدلم ا... خونه  رمیامشب م... بده  گهیاما د امیدوست دارم ب...  زمیاره عز -

 بامداد  ؟ ... خب  -

 جانم  ؟  -

 کنم  ؟  یکارگاه هم چادر بزنم باهات زندگ اطیمن حاضرم تو ح یکه اگه باش یدونیم -

  زمیعز دونمیم -

 پس لطفا اون خونه رو فراموش کن  -

  یبرو باال تا نچلوندمت فسقل -

 ...  زنمیشب زنگ م... مواظب مسترم باش  -

...  زیم يرو ينرگسها...  حرف زدنش با مامان  يصدا... بودن او  نجایا... آن هم امشب ... بامداد  امدنین باال

 ! در آورده بود  ؟   نجایچطور سر از ا
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کوتاه آمده بود  ؟  ... ؟   دادیم یبودنش چه معن نجایا... باشد  نجایهنوز باور نداشتم ا... زده در را بسته بودم  بهت

... 

 ... بودنم هر دو ساکت شده بودند  دهیآشپزخانه که د دم

 ؟  يدیوا گلدار چته  ؟  آدم ند -

بودم  نیخوشحال بودم  ،  غمگ...  کرده بود  میگلدار صدا شهیدختر رو به رو خودش بود که مثل هم نیا یعنی

ترانه را  گونه و تمام قدرت يرو يبا اشکها...  شدندیم ياشکها جار نیا دیبا کردینم یفرق...استرس داشتم ...  

 ... بغل کرده بودم 

 گهیاما د... ازدواج کن  يدوست دار یاصال برو با هرک... من دلم برات تنگ شده بود ...  يخر یلیترانه خ -

 ...  یبا من قهر کن يحق ندار

 ... او هم در آمده بود  اشک

 اه  ؟ کارگ يومدیچرا ن... قهر کنه خره  یهر ک گهید...  شهیمگه م وونهید...گلدار  -

 ...  اورندیتوانند بدون هم دوام ب یدخترانش نم گفتیراست م...  کردینگاه م مانیبه خواهرانه ها مامان

  ینیمنو بب ينخوا دیگفتم شا...  یدوست داشتم راحت باش -

 ...  نمیمن غلط بکنم نخوام تو رو بب -

 چارهیهمسره ب... توئه ریهمه اش تقص...  کنمیو خونه انتخاب نم ارمیو م برمیدو هفته است دارم بامداد رو م  -

 ...  یپاسخگو باش دیبا... شد  وونهیام د

 فمونویتکل مینیرو بخورم تا بش ایبذار دست پخت خاله رو... ات هستم  وونهیمن مخلص خودتو و همسره د -

 ...   میروشن کن

  زنمیاد گفته بودم زنگ مبه بامد... از شام که با مامان سرگرم بودند به اتاق رفته بودم  بعد

 ... همسر  يسالم آقا -

 دلم  زیسالم عز -

 ؟  یخوب -

 ...  گهید ینباش شمیعادت ندارم پ... بهتر شدم  دمیصداتم شن... خوب  -

 شده بودم  ادهیپ نشیحوصله بود که عصر از ماش یبامداد همان بامداد در فکر و ب نیا

 بامداد  -
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 جانم  ؟  -

 ؟   ياز فکر اون خونه در اومد گهیتو که د -

 ... کرده بود  یمکث

 ... زمیاره عز -

 کنمیم دیتند تند خر رمیاز فردا م... بود  نجایکه اومدم باال ا يعصر...  نجاستیبامداد ترانه ا...  مستر  نیآفر -

 ... تو خونمون  میبر میکه بپر

 ... را عوض کند  شیگفته بودم حال و هوا يآخر را با لحن بچه گانه ا ي جمله

 بخوابه  شیبدون فسقل تونهینم گهیبدو که بامداد د...جان  يا -

 ... خب  -

 ... برو  يفسقلم مهمون دار -

 بامداد  -

 جانم  ؟  -

که  کنمیمن باور م...    هیحرفاش راستک يهمسره من همه ...  شهیدلم برات تنگ م یستیمنم امشب که ن -

  رونیباز فکر اون خونه اومده  گهید

 ...  زمیچشم عز -

 ... همسر جان  ریشب بخ... بوس به لپت  -

 ... دلم  زیعز ریشب بخ -

 اتاق  يها یدوباره من مانده بودم و ترانه و تمام گل گل شب

 ؟    یستیاز دست من ناراحت ن یترانه  ؟  مطمئن -

 ...  یاز دست من ناراحت باش امیبه خاطر خل باز دیتو با...  وونهیاره د -

 ... بشه  فیعشق ح نیا خواستمینم...چقدر دوستت داره  ماین دونستمیم...  یتو مثل خواهرم -

و انور  نوریا فتهیبا من راه م شهیبلند م یکه ه يپسر نیا دونستمیخودم م...  دمیخودم نفهم یکنیفدرا فکر م -

فکر ...منو له کرد  ماین يومدنایجلو ن یول... منم بهش عالقمند شدم ... داره  یاحساسات هی یو چ یو تئاتر و چ

 يجد يبا من رابطه  خوادیاونقدر داغونم کرد نم فتنشدوست بودم و ر امیبا پ دونستهیم نکهیبه خاطر ا کردمیم

دختره زن  نیا گهینکنه م کردمیبعد فکر م...  مونهینکنه به خاطر اختالف طبقات کردمیبعد فکر م... داشته باشه 
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... کرد  ینم يکار چیه مایو ن خوردیمغزمو م انهیافکار تو سرم مثل مور نیمدت تمام ا نهمهیا...   ستین یزندگ

 ... تحت فشار بودم فدرا  قعاوا

 يکه تمام عاشقانه ها یدونیم... اما ترانه امروز دفتر بودم ...  ارمیفردا حالشو جا م... من قربونه تو برم  يا -

 دیکه با هم بود یاز تمام لحظات...  بهت غبطه خوردم زدیحرف م ماین یامروز وقت ...من با بامداد بوده  یزندگ

 ...  یکه فکرشو بکن یاز اون شتریب... ترانه  رهدوستت دا...  يزد اشیکه تو به دن یاز رنگ... گفت 

 بگه  ؟  ومدیخب چرا ن -

فردا ... دوباره تکرار شه  خوادینم...از دست داده  زشویبار قبال همه چ هی... خودشو داره  يخب چون اونم ترسا -

 ... بگو آماده باشن  نایفقط به مامانت ا... خونتون  ارمیم کنمیخرکشش م رمیخودم م

 ... تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود ... بابا  يا -

 ... ها  دهیترانه تلفنامو جواب نم گفتیبا غم م نیهمچ... بچه گناه داره ... نگو و و و  -

 ... رو دستم که زنگاشو جواب ندم کبود شده  دمیخودم انقدر کوب -

 ...  میریگیم یبا هم عروس شاالیا... رفت  يعاشق شد...  گهید ایب -

 ام  يفرار دنیپوش یگرفتن و لباس عروس یکه من از عروس یدونیم!  نه من   میک...اوه  -

 ... آرزوشه  يهر دختر... شهیمگه م!  نه   -

 کننیتو همه شروع م ومدهیآخرشم از در ن شگریآرا ردستیز ینیبش دیروزتمام با 1...   ستیآروزم ن یکیمن  -

 ویمنم که اعصاب ندارم عروس...   هینطوریاونورش چرا ا...  هینجوریچشماش چرا ا... عروسو چه بد درست کردن 

 ... زمیریبه هم م

 ... بشه  يچه خنده ا...  یبرگردون زویم يایب حیمل ي افهیو ق یترانه فکر کن تو با لباس عروس يوا -

 یعروس ختنیاز به هم ر...  لهیواسه اون بامداد که زنش کال تعط رمیبم...  دونهیم مامین...من که خودم خلم  -

 ...  کنهیذوق م

 ؟   کمیکنم  دیخر میبر يایترانه فردا م...  نگران نباش ...من خجسته ام  دونهینه بامدادم م -

 ... تا چهار چون کالس دارم  یاره ول -

 ... همونم خوبه  -

گفته بود به  یبه شوخ... عاشقش شده بود  دهیترانه هم ند... ترانه گفته بودم  يبرا میبود دهیکه د يخانه ا از

 ... خودشان  يخانه را بخرد برا دیگویم ماین
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کارگاه  دیخر يگزاف را برا ي نهیاگر بامداد آن هز دیو خنده ها بود که به ذهنم آمده بود شا یشوخ نیهم انیم

 یبه خاطر دل من پول... ؟    دیرسیفکر به ذهن خودش هم م نیا یعنی...    میخانه را بخر میتوانستیم دادینم

 ... دلم گرفته بود ...  کرد یاستفاده اش نم چیداده بود که خودش ه یهنگفت را به کارگاه

 یخوراک میخانه باش لیوسا دیبه دنبال خر نکهیاز ا شتریب...  میبا ترانه گز کرده بود ها را ابانیاز صبح تمام خ

به جز دو دست فنجان و کاسه  يزیآخر سر هم چ...  يگرفته تا مرغ سوخار وهیو آبم یراشکیاز پ...  میخورده بود

 ... بود  امدهین رمانیخالدار گ يآشپزخانه  يو ست چاقو یگل گل ي

 ترانه بذارمت کارگاه  ؟  -

 ... اره قربون دستت  -

 :داده بودم  امیبامداد پ يبرا...  سرم بازگشته بود  يتو دیکرده بودم افکار پل ادهیرا پ ترانه

 ...  اینر...شرکت  امیبامداد دارم م -

 ...منتظرم ...  زمیعز ایب -

 ... کارتون دارم ... هم بگو نره  مایبه ن -

 ؟ شده   يزیچ -

 ...  گمیم يحضور امیم

در اتاق بامداد نشسته  شانیهردو... دیبامداد را نخواهم د يخوش رو یمنش دانستمیم... گذشته بود  4از  ساعت

 را متعجب کرده بود  شانیکه به خود گرفته بودم هر دو یمغموم ي افهیق... بودند 

 سالم... سالم  -

 سالم  -

 ؟   یخوب... زمیسالم عز -

 نه  -

 شده  ؟  يزیچرا  ؟  چ -

 روژان جواب مثبت بده  يبه بابا خوادیترانه م... شده  يزیاز چ شتریب یلیبله خ -

 ... نشود  دهیواضح تر از آن بود که د مایشدن ن شوکه

  يزدیخوشحال با من حرف م یتو داشت...شما بود  يخونه  شبی؟  ترانه که د یچ -
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اجرا  ییرا تنها نوشته بودم و تنها ویسنار نیا... کرد  شدیاما چه م... دهم  ينداشتم بامداد را هم باز دوست

 ...  گرفتمیهم م زهیجا دادیم جهیاگر نت...  کردمیم

 ... بود  امدهین رونیب مایاز دهان ن يزیچ مهینصفه و ن یچ یعنی کیجز  به

ترانه هزار تا فکر  زنهیاز عالقه اش نم یحرف یهمه مدت فکر نکرده وقت نیآقا ا نیا یعنی...  نیهم یعنی -

و گذشته  شونویاز بس فکر کرده به خاطر اختالف طبقات... له شده  چارهیب يتراانه ...  کنهیخودش م شیناجور پ

 ... روژان بله بده  يابه باب دیبا کنهیحاالم فکر م...  رهیآقا جلو نم نیترانه ا ي

 ... بود  دهیمثل فشنگ از جا پر ماین

 مارستانیحاد و ب هیافسردگ. درخشان  يمن خودم با اون گذشته ... کدومه  ؟  یاختالف طبقات... مهمله  نایا -

 ترانه کار داشته باشم  يرو داشته باشم که بخوام به گذشته  یلیخ دیبودنم با يبستر یروان

 ...فکر کنه  ينطوریا يفعال که باعث شد -

 ...  کنهیفکر م ينطوریا خودیب -

 ... ! نه من ...برو به خودش بگو  -

 ... برداشته عزم رفتن کرده بود  زیم يرا از رو نشیماش چییسو

 من و خودشو خراب کنه  ي ندهیآ خوادیبا چهارتا فکر احمقانه م...  گمیبه خودش م رمیمعلومه که م -

  ...کردمیرا هم به رزومه ام اضافه م يگریو باز یسینو شنامهیاز فردا نما دیبا

 ...ژکوند يکاناپه اتاق بامداد آسوده بودم با لبخند يرو مایاز رفتن ن بعد

 به لبخند  ؟  نجایا یتو نشست دهیترانه داره بله م... ؟   یتورو من فسقل نمتیبب -

  دمیکه بنده زحمتشو کش ماین يتلنگر بود برا کی نیا... همسر  يآقا رینخ -

 ! ؟   فهممینم -

 ...  دادیکه ترانه شده بود رو پس م ییتایتاوان اذ دیبا مایاما ن... ستیدر کار ن يبله ا یعنی -

 ؟   يکرده بود لمیمارو ف یعنی -

 ! شما رو نه ... رو  ماین...نه همسر جان  -

 ... منم خبر نداشتم  یول -

  یش زیسورپرا خواستمیم -

 ؟  یکنیم طنتیپس ش...به به  -
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 ... ها  هیما نیتو هم يزیچ هی -

 :انداخته  یشانیبه پ ینیچ...نشسته بودم  میدر جا صاف

 بامداااد  -

 شده ام تعجب کرده بود  ؟  يدفعه جد کیاز لحن  بامداد

 ! جانم ؟   -

  يمنو دوست ندار گهیراحت شده ،  د التیخ...  يبه من نداد یبستن هیتو  میما ازدواج کرد یاصال از وقت -

حاضرم  لیاالنم بنده با کمال م...   یتکرار نکن شمیشوخ گهید دوارمیکه ام...  یبه حساب شوخ ذارمیم نمیا -

  دیما رو ببر مبوتونیبا ج دیبا یفقط جنابعال يخور یبستن میبر

 کجاست  ؟  نتیچرا  ؟ ماش -

 ...   سیسرو يگذاشتم برا... یندگینما -

 ... مستر جان  يسوار مبویج میپس بزن بر... اا -

و ترانه آمده بودم و نگران شدن  نیآن شب که با نار يخاطره ...  دیام وهیآبم میبا بامداد آمده بود بار بود نیاول

 ... لبم آورده بود  يبودنمان لبخند رو رونیبامداد از آن وقت شب ب

 :دستانم را در دست گرفته بود کنار گوشم گفته بود آرام

خوشحال  يدود کنم که خانوم با ترانه  گاریشب س 12بنده ساعت ... خنده ام داره ...بخند ...  زمیبخند عز -

 ... يخور وهیرفتن آبم

 ؟ ...  مرد  نیکه بود ا...  احساساتم را هم ... ذهنم را هک کرده بود  بامداد

 ... بودم  ختهینمان رکه از قلبم به دستا ییگرما...  بود  شیداشتم فشردن دستها شیکه برا یپاسخ تنها

 ...  ...  ... 

 ... چقدر قشنگه ...  نیشمعدونو بب نهیآ نیا ایتوروخدا ب... ترانه ... ترانه  -

 ...  هیبرف دیسف هینامادر ي نهیآ هیاره شب -

 ترانه برو بپرس چنده  ؟  -

 ... خنگه  گهیخب گرونه د -

 حاال تو برو بپرس  -

 ... بود  دهیکش دستم را امدهین رونیمغازه ب از
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  خورهیبه ما نم نیکه ا ایب ایب -

 چرا  ؟  -

 ! و هشتصد هزار تومن   ونیلیسه م -

 ...  خرمیم نویا گهید يزایچ يباشه به جا -

  میدار نیواجب تر از ا يدایما خر... خل نشو گلدار  ایب -

 ایهمراهم باشد اما با در دهایخر نیدوست داشت در ا ایدن...  مامان در آمده بود  يصدا... را کرده بودم انبار  خانه

 ... داده بود  هیکه هد يمجسمه ا يبه اضافه ... بودم  دهیهمه را با ترانه خر...  امکانش نبود 

در  میاز گلها...  شکستیبه کارگاه رفته بود و به زور بله اش را گرفته بود با دمش گردو م مایآن روز که ن از

که  يزهایاز آن چ...  آورده بود  میاسکار برا ي زهیکج و معوج درست کرده بود به عنوان جا يکارگاه مجسمه ا

 ...  شدیم ودنلحظات خوش با ترانه ب ادآوریخانه ام  يطاقچه  يشک رو یب

...  اش شده بود  یگرم و دوست داشتن يجوشن عاشق خودش و خانواده  يبه حالش شده بود که آقا خوش

 یمهمان کیشده بودند بعد از گرفتن  ینگرفتن حرص داده بود که همه راض یانقدر همه را به خاطر عروس

 ... برود  ماین يبه خانه  یکوچک و خودمان

از انکه  شتریهر بار ب... کرده بودم نزده بود  يباز شانیکه برا یلمیو ف یاز آن دروغ مصلحت یحرف گرید ماین

هنوز ازدواج نکرده مرد ...   کردیغذا خوردن و استراحت کردنش را چک م...  گرفتیترانه را م زدیزنگ م بامداد

 ...  کردیقند آب م يهنر يشده بود و در دل ترانه  یزندگ

و شهرزاد و  نیگرفته تا خاله و نار نیاز شکوه جون و خاله ژاک... پنج شنبه همه را دعوت کرده بود  يبرا مامان

 ...  یلیشا

و حرف زدن از  ایدر يهمه برا يزنانه شده بود قربان صدقه ها يو حرفها بتیغ يزنانه که به جا یمهمان

 به ترانه  کیازدواج من و بامداد و تبر

 دیاریخودتون نم ياونوقت به رو دیروزا کنار من باش نیا دیشما با... خجالت داره ...خانوم و سارا خانوم  يآدر -

 ... باز دم ترانه گرم ... 

 ...  میشد یتا ما گرفتار کار و زندگ يانقدر دست دست کرد یکه جنابعال هیما چ ریتقص زمیعز -

 ؟   یسارا چ نیا... سر کار  يریخب تو م -
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احسان و مامانش پدرمو در آوردن ... مامان سارا  شمیم گهیبنده دو روز د!    یبهت بگم من چ ای؟  ب  یمن چ -

 ... استراحت مطلق دادن  ناینخود نشده ا يبچه هنوز اندازه ... 

 ...  یشیمامان م ي؟  دار یگیم يسارا جد...  ي يواااااا -

 ... اره ... نزن حاال  غیج -

که حاال حرف از ازدواج و بچه دار شدن  يروزید يجوجه دانشجوها... بود  دهیرس نجایجمع چطور به ا نیا

 ... که کنارمان بودند یلیو شهرزاد و شا نینار...  زدندیم

 ...   میبود دهیرا چش نیخاله ژاکل ياز مدتها دوباره طعم قهوه  پس

 يدلم برا...  صبح شروع شده بود انگار هنوز قصد نداشت تمام شود  11که  یبعد از ظهر بود و مهمان 5 ساعت

... مامان گرفته بودش  یهفته مهمان نیخودمان بود که ا يپنج شنبه مان برا يشبها... داد تنگ شده بود بام

 ... نشود  شیصدا دنیمهمانان هم باعث نشن يرا انقدر بلند کرده بودم که همهمه  یگوش يصدا

 ... چه کار کند  یچه زمان دانستیکه م شهیمثل هم... زده بود  زنگ

 ر همس يسالم آقا -

 ؟  يچطور... یسالم فسقل -

 ؟  یخودت چ... خوب  -

با مامان و  دیبا... زنونه گرفتن  هیمن باشه مهمون شیپ میفسقل نکهیا يعصر پنج شنبه به جا...  حوصله  یب -

 برنامه هاشونو بذارن وسط هفته  نیشکوه جون صحبت کنم ا

 ؟  نجایا يایامشب م...  رنیدارن م واشی واشی...  گهیروزه د هیحاال  -

 ؟   امیب... تو بگو  دونمینم -

 ... دلم برات تنگ شده ...  ایخب بله که ب... ااا  -

  امیمهموناتون دل کندن بگو ب نیاگه ا...  باشه ... چه عجب ... جان  يا -

 مواظب خودت باش... چشم مستر جونم  -

  یخوش بگذره فسقل -

 ...  ندیایهم ب نیآر يگفته بودم بامداد و آقا...  میشام هم نگه داشته بود يجون را برا شکوه

 نیخودم ا یاز وقت...   رونیشام بروند ب خواهندیگفته بود م... دنبالش آمده بود  مایترانه هم بماند اما ن خواستمیم

 ...  کردمیعاشقانه ها را با بامداد تجربه کرده بودم درکشان م
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موسسه  يمامان و شکوه جون دم در سرگرم صحبت درباره ... دعزم رفتن کرده بودن نیآر يجون و آقا شکوه

روز جمعه هم ... صحبت کنند هیریجشن خ يموسسه برا نیریصبحانه با چند نفر از خ يقرار بود فردا برا...بودند 

 ... آمده بود  شمانیپ نیآر يکنار بامداد بودم که آقا...  ول کن نبودند

 ...  ایهم ب یاونطرف يبامداد جان وقت کرد -

 ... هفته همش خونه بود  نیپدرجون بامداد که ا... اااا -

 ... بود که مرهون بودن بامداد بود  ییلذتها گریاز د نیآر يپدر جون گفتنها به آقا نیا

 زشته ... سالش  35 شهیکه داره م نینه ا... نامزدش  يخونه  رهیساله است که م 20باباجون اون پسر  -

 بود  یهم دوست داشتن شیها یشوخ...   گذاردیه سرمان مسر ب دانستمیم

 ؟   رهیشوهر من پ یعنیاااا پدر جون  -

پس ...  تیپاشو زودتر برو سر زندگ... جوونه  ؟  دختر به فکر نون باش که خربزه آبه  يپس البد فکر کرد -

 ... بچه نداره  يحوصله  گهید شهیم ریپ نیفردا ا

 ... شر درست نکن  يشب جمعه ا... رو نترسون  یفسقل نیبابا ا -

 ... حاال از ما گفتن  -

 ...   یهوشیب يبود برا یآنقدر خسته بودم آغوشش کاف شب

 ...  بود  دهیصبحانه را مامان چ زیم... شده بودم  داریبود که زودتر از بامداد ب یصبح نیاول

 ... هست خودت بذار تو توستر  خچالیفدرا نون تو  -

 ... بودم  دهیصورتش کش يرو انگشت

 ... صبحانه حاضره ...  شو  داریب... بامداد  -

 ...  شمیم داریاالن ب ینکن فسقل -

 ...  گهیشو د داریب -

 ... ؟   میش داریخودمون از خواب ب يتو خونه  شهیم یبامداد ک -

 یفلسف ریو غ یفلسف يسوالها يراب شهیبود اما او هم یفلسف یهنوز چشم باز نکرده کم یکس يسوال برا نیا

 ... داشت  یمن پاسخ

  يبه زود...  زمیعز يبه زود -

 ... بسته  يپشت درها... حرف زده بود  لشیکه در اتاق با موبا شستمیصبحانه را م يظرفها
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 ییجا میبر دیحاضر شو با ایفسقل بدو ب -

 صبح جمعه کجا  ؟  -

 ...  یفهمیم میریم -

داشته  میتوانیچه کار م میبخر میتوانستیکه نم يدر خانه ا يصبح جمعه جلو دمیفهمیهنوز نم ینبودم ول خنگ

 ...  میباش

 ... او باشد  يخانه با تم صدا نیاز ا دمیبازد نیدوست نداشتم آخر... کلفت  لیهمان مرد سب دوباره

شده بود  یکلفت راه لیبیکرده بود و مرد س یشده بود صحبت ادهیبامداد پ... بود  دهیدلم را شن يخدا صدا انگار

 ... 

 يبرا یتالش چیکه ه يبا بامداد...  میکنیمردم چه م يما در خانه  دانستمیواقعا خنگ شده بودم که نم دیشا اما

 ...  کردیگذاشتنم نم انیدر جر

 ...  امیپارك کنم ب نویشو برو تو تا من ماش ادهیپ یفسقل -

و  اطیبه حوض ح مینیبار خانه را بب نیسوخته و گذاشته آخر مانیبرا ید بنگاهدل مر یداشتم اگر حت دوست

 ... دست بکشم  یچوب يطاقچه و پنجره ها

 ...را نقش بر آب کرده بود  میطاقچه بود تمام برنامه ها يکه رو يا نهیآ اما

... کنم  یبا او هم خداحافظ دیرسیقرار بود مثل خانه که پولمان نم ایشده بودم که گو یونیلیسه م ي نهیآ مسخ

شانه ام گذاشته بود  يرا رو شیکه پشت سرم دستها يو مرد... همان خانه بود  يطاقچه  يرو نهیحاال همان آ

  ... 

  نیمبارك باشه خانوم آر -

 چه خبره  ؟  نجای؟  ا  یبامداد چ -

از  نجایا يبه زود ینیبچ ياریب لویوساماست و اگه تو زود  يخونه  نجایبه بعد ا نیاز ا...  رهیخبره خ نجایا -

 ...  میشیم داریخواب ب

 ...  دیرسینم نجایما که پولمون به ا... ؟    هیکار ک نهیآ نیا... فهممیمن نم -

 نیمن و تو ا میموند گهید...  نمونیبا ماش یخداحافظ ي جهیو خونه نت... بنده  بیکار ترانه خانومه از ج نهیآ -

 نه  ؟  ای يخوایم نیبه شوهر بدون ماش نیحاال بب...  مبویخونه و ج

 ؟  یفروخت نتویبامداد ماش -
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 ...  زمیاره عز -

 هیندگینما یتو که گفت -

 ...  گهیفروش د يشه برا سیخب دادم سرو -

 ؟   يندار نیتو االن ماش یعنی -

 ؟   يخواینم نیماش ینکنه شوهر ب... نه  -

 ... بود دور گردنش حلقه شده بود  یدستان تنها

 یهم که باش یچیبدون خونه و بدون ه نیمن تو رو بدون ماش...  يکرد يکار نیهمچ شهیبامداد باورم نم -

 ...  خوامیم

 ... برات باشه  ایدوست دارم دن نهیهم يبرا... من  هیفسقل دونمیم -

 ...  بود  يخودش بود که برا ایدن... من باشد  يبرا ایشمعدون را تا دن نهیآ ای ردیخانه را بگ نینبود ا الزم

ام را  یبلد نبودم به خاطر عروس شدن تمام کار و زندگ... بود  شیدانشگاه و آموزشگاه سر جا يکالسها هنوز

داخل  يبازساز ياما برا... بودم  دهیخانه را خر لیوسا شتریب... بامداد هم سرش گرم شرکت بود ...  ول کنم 

 ... کردمیام صبر م ییایرو يبه خانه  کاننقل م يبرا گریچند روز د دیبا...  و نقاش رفته بود  خانه بنا

 ... شده بودم  یبه دست راه نرگس

 ... دیخسته نباش...  یسالم خانوم اسالم -

 ؟  یطرف نیا يچطور شد راه گم کرد... معرفته ما  یبه سالم دختر ب -

 ... از شما و استاد خجلم  یکاف يکه خودم به اندازه  دینکن يچوب کار یخانوم اسالم -

 ...  شهیدلمون برات تنگ م...  گهیسرت شلوغه د دونمیم... دشمنتون خجل باشه دختر  -

 ... دل به دل راه داره  یمرس -

 ...  رونیب ادیبخور تا مراجع دکتر ب ییچا هی نیبش -

  ... میقد امیا ادیبه  زمیبر ییمن چا دیپس بذار -

 ...  میشما رو بخور ییچا میکنیم فیما که ک...  زیبر -

 ... صدا به اتاق رفته بودم  یکه ب کردیم میرا تنظ يو وقت بعد دادیمشاوره اش را م ي نهیاستاد هز مراجع

 ... داده بود چشمانش را بسته بود  هیتک یصندل یسر به پشت یدوست داشتن رمردیپ

 سالم...  شهیخوب م یلیخ دیکنیمن بدونم شما چرا انقدر خودتونو خسته م -
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  يافتاد رایما پ ادی؟    یکنیچه م نجایا... ما  يوفا یدخترك ب... به به  -

از گالره ... ؟   دیکن یشما چرا استراحت نم یول... خجالت زده است  یدختر حساب نیکه ا ينجوریا دیاستاد نگ -

 ... مطب  دیایه شما ببذار دهیجون بع

 الیمن با خ يمطبو سر پا نگه دار نیا يایو ب یاگه تو زود درس بخون... زنه  یاونم کم غر نم...نگران نباش  -

 استراحت  رمیراحت م

 ...  دیاما توروخدا انقدر خودتونو خسته نکن رمیشما رو بگ يجا تونمیاستاد من که هرگز نم -

  میبر ستیمراجع ن گهیاگه د نیبرو بب... به چشمم  يا -

 چشم  -

 ...  شام رو با من و گالره بخور  میبر... ما  يخونه  يایبه مادرت هم خبر بده م... بال  یب -

 ... اونم به چشم استاد اگه مزاحمتون نباشم  -

 ...  یستین...دختر جان  یستین -

 ... بامداد را هر چه گرفته بودم در دسترس نبود ...  خورمیمامان خبر داده بودم شام را با استاد و گالره جون م به

 ...  میشده بود شانیدوست داشتن ياستاد وارد خانه  با

 ... برات مهمون آوردم  ایب... ؟   ییبانو کجا... گالره جان  -

 ... اومدم... زمیاومدم عز -

 باشند  ؟  یزن و شوهر دوست داشتن نیمن و بامداد ا یزندگ ي ندهیآ شدیم

 ... از فر درآوردم  ینیریاالن ش نیکه هم... تو  ایب...  يخوش اومد...سالم دختر من  -

 ... دوستم داره که االن مزاحمتون شدم  یلیپس معلومه خدا خ -

 ... دور انگشتم را احساس کرده بود  يحلقه  يکه سرد بردیرا گرفته بود داخل م دستم

 ؟    میدونستیدختر من عروس شده و ما نم...  هیچ نیا...  نمیبب -

 ... در چشمانش حلقه بسته بود  اشک

 ؟ .  یتو خبر داشت قیصد. -

 دمیااالن از زبون شما شن نیبنده هم... نه خانوم  -

 ... رفتیکه کم به سراغشان م ییوفا یدختر ب...  دانستندیمرا دختر خودشان م... کرده بودم  بغلش
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خورده  هیفقط ... کنم  یو من عروس دیشما نباش شهیمگه م...  میفقط عقد کرد...ونتون برم گالره جون قرب -

 ... شد که من شرمندتون شدم  یعقد هول هولک

 ...  یخوشبخت بش شاالیا... دلم  زیدشمنت شرمنده باشه عز -

 ...  کردیعمرم اضافه م يکنارشان به ساعتها بودن

 ببرم ؟  کممیمن  شهیم...  دنیبهشت م يمزه  اتونینیریگالره جون ش -

دوران  حیتنها تفر نیمنم ا... بخوره براش ضرر داره  دینبا ادیکه ز قیصد... دلم  ؟  زیعز شهیچرا نم -

 ... ببر  ذارمیبرات م...  مهیبازنشستگ

 ... ممنون  -

 ... هست  ؟   یداماد خوشبخت ک نیحاال ا نمیبب -

 ...  مونهیاز دوستان خانوادگ یکی -

 ...  میشام دور هم باش ادیبگو ب تونهیاگه م... نمشیدوست داشتم بب -

 گهید...  کردم آوردم  ریدخترم به زور دستگ نیخود ا... رو ندارن که  رایما پ يجوونا حوصله  نیخانوم ا -

 ؟   يدار کاریشوهرشو چ

بامداد  زنمیحتما زنگ م میاگه مزاحمتون نباش...  برمیلذت م نجایمن از بودن ا...  دینگ ينطوریاستاد توروخدا ا -

 ...  ادیهم ب

 ... زنگ بزن ... دخترم  هیمزاحم چ -

بودم  دهیدرآورده بودم تماس از دست رفته اش را د فمیرا که از ک یگوش...بار در دسترس باشد  نیبودم ا دواریام

 ... 

 بامداد  ؟  ییکجا... سالم ...الو  -

 ؟  ییتو کجا...  دادیآنتن نم یسر پروژه بودم گوش... زمیسالم عز -

  نجایا يایب یتونیزنگ زدم بگم اگه م...  قیاستاد صد يمن خونه  -

 االن  ؟  -

 ...  يایخودشون خواستن تو هم ب... شام  ياره برا -

 ...  امیب رمیدوش بگ هیبرم ...  زمیباشه عز -

 ... منتطرم  -
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 ... از برق چشمان گالره جون بخوانم از بامداد خوشش آمده  توانستمیم. ..آراسته آمده بود  بامداد

 ... بامداد مشغول شطرنج شده بود با استاد ... کمک به آشپزخانه رفته بودم  يبرا

 ... مالقاتشان باشد سخت بود  نیاول نکهیبودند که باور ا رفتهیبامداد را پذ یمیگرم و صم انقدر

 ... یداشت یانتخاب خوب... فدرا برات خوشحالم  -

 گالره جون  ؟  دیکنیفکر م نطوریواقعا ا -

 ...  ادیبه نظر م یپسر خوب...  زمیاره عز -

 نیو چقدر باعث افتخارم بود ا گرفتیدو نفره مان بود که بامداد در کسوت همسر کنارم قرار م یمهمان نیاول

 ... مرد 

که در هم فشرده شده  یگفته بودند و دستان شانیستاد و گالره جون از خاطرات نامزدنشسته بودم که ا کنارش

 ... بود 

 ...  دمیرس یم نجایمرد به ا نیمن هم با ا گریچند سال د دیشا

 ...  ...  ...  ... 

 ؟  ي؟  چرا آنتن ندار ییکجا...گلدرا ...الو  -

 ... بگو ...  رونمیسالم ب -

  ریکارت دعوتتون رو بگ نیا ایب... سرم شلوغه ... ه آخر هفته مراسم نیبب -

 لیدم در خونمون تحو ياریما رو م يکارتها يداریبرم... یشیعروس م ي؟  دار یکشیترانه تو خجالت نم -

  يدیم

  گهید ایب... من که انقدر خوبم ...  دمیخر نهیگلدار من که رفتم برات آ... ااا -

  دمیخریبرات م ییتنها رفتمیاونم من م دیمگرنه با...  يدینخر هیزیخوبه تو جه...  ایهست یعجب آدم -

 ...  دیدنبال خر فتمیب ستمیمجبور ن...  لهیاش تکم هیزیشوهرم جه... اره بخدا  -

 حاال کجا هست مراسم ؟ ...  رمیگیم امیباشه م... ترانه  يرو دار یلیخ -

 ...  ستنین ادیز یلیچون مهمونامون خ...  زمیپدر شوهر عز ينه خب کجاست  ؟  خو... هیتاالر فرمان -

 پس فعال ... باشه  -

 خدافظ  -
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حاال داشتند مراسمشان را برگزار ... گذاشته بود و ترانه بله گفته بود  شیپا پ مایماه هم نشده بود که ن 1 هنوز

 ینم یترانه گفته بود مراسم آنچنان... هم نبود  لیدل یب...  ماندمینفر م نیآخر دیبا شهیانگار من هم...  کردندیم

 ...  لیبا همان وسا... کنند  یگزند مایقرار بود در همان آپارتمان ن... خواهد 

 ... را ساده گرفت بود ترانه  زیچ همه

...  ...  ...  ...  ...  ... 

 ... شده بود  یکه چراغان بایز یخانه باغ...نداشت  هیجوشن هم کم از تاالر فرمان يآقا ي خانه

 ... خودشان  نیبا ماش نیآر يشکوه جون و آقا...  میبامداد و مامان آمده بود همراه

 ...  کردمیاز آن شده بود که فکرش را م باتریساده ز شیرنگ و آرا يریدر آن لباس ش ترانه

... تنها پسرش را سامان داده بود  ییجوشن که به تنها يآقا يچشمها...  بود  یشب همه چشمانشان اشک آن

...  چشمان من که ترانه را خواهرانه دوست داشتم ... عروس شده بود  شیچشمان مادر ترانه که دختر سر به هوا

 ... لبخند داشت  ياما ادر

 ؟   وونهیچقدر برات خوشحالم د یدونیم...  ترانه  -

 ... ت کالم داشته باش چه وضعه صحبت کردن با عروسه  ؟  عف نیگلدار جان ا -

 ... بتونه تا آخر عمر تحملت کنه  ماین شاالیا...  گمیم کیتبر... عروس خانوم  دیبله ببخش -

 ... دلشم بخواد  -

 :جا داده بود  انمانیخودش را به زور م يآدر

 ؟   دیستیول کن ن دی؟  عروس هم شد...  دیکنیپچ پچ م یه یشما ه دیگیم یچ -

 ...  میل که نشدال... میعروس شد -

که معلوم نبود  يزیآن شب تنها چ يادگاریدر عکس ...  آمدند  یخوب از پس زبان هم بر م يو آدر ترانه

 ... مادر و پدرش باشد  یعکسها شب عروس نیا کردیسالها بعد بچه اش باور نم دیشا...  عروس بودن ترانه بود 

 يها يو رو کردن گالر ریو ز یبا هزار بدبخت...  کلود مونه بود  ياز تابلوها یکی مایترانه و ن يام برا هیهد

پانلش در کارگاه آثار کلود  يترانه رو دانستمیاما م... معمول نبود  يا هیهد دیشا... کرده بودم شیدایتهران پ

 ... بخرد  يمونه را چسبانده بود که روز

 ...  یعنیعاشقتم !  !  ...  کلود مونه  ...  شهیباورم نم... گلدااااار  -

 ...  دیدوسش داشته باش رمیبگ يزیچ هیگفتم ...  قابلتو نداره  -
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  خواندمیبامداد م يرا از چشمها نیو تحس...  کردیترانه را نگاه م يدر سکوت ذوق کردنها ماین

بار حضور گرم  نیاما ا...  سارا با اشک ترانه را بدرقه کرده بودم  هیمثل عروس... يآدر هیبار هم مثل عروس نیا

 ...  ...  میاحساس کنم تنها گذاشتیگاه نم چیکه ه يحضور... بامداد را پشتم احساس کرده بودم 

 شیلهایمیسرگرم جواب دادن ا رمیتحر زیبامداد پشت م...  دیکشیو عوض کردن لباس طول م شیآرا شستن

 ... بود 

فکر  ییبه کوچه به روزها رهیکنار پنجره خ...  م سبز به اتاق برگشته بود يبا دو چا...  بود  دهیخواب مامان

که همراه بامداد  یو خوش سر و زبان بایدختر ز کردمیکه فکر م ییروزها... که ترانه را تازه شناخته بودم  کردمیم

...  سارا رفته بود...   میکافه رفته بود يکه با ترانه و آدر ییروزها... با بامداد دارد  يموسسه آمده حتما سر و سر

 ...  گرفتمیقرار م میاز دخترانه ها دیجد یفصل يدر آستانه  يکه به زود یو من...  و حاال ترانه ... هم  يآدر

 ... قرار گرفته بود  میشانه ها يکه رو یو دستان... حضورش را احساس کرده بودم  يسرم گرما پشت

 من چرا تو فکره  ؟  یفسقل -

 ... گذاشته بودم  شیدستها يرو دست

...   روزید يما دختر بچه ها...  باشم  يصحنه ا نیروز شاهد همچ کی کردمیوقت فکر نم چیبامداد من ه -

 ... حاال 

و تو ...  گذرهیبودمت م دهیچند سال از اون روزا که تازه د...   يروزید يفدرا تو هنوز هم همون دختر بچه  -

باز هم اومده بود کنار استخر ... انداخته بودمش  نیکرده بودم و زم سشیکه خ یهست يهنوز همون دختر بچه ا

  کردیم ییو از من دلجو

 ؟   ادتهیمگه تو اون روزا رو  -

 ...  یتو چرا انقدر بچگانه بزرگ کردمی؟  همون روزا بود که فکر م  یپس چ -

 ...  خوردمیکژال غصه م یتوجه یتو و ب یو من چقدر از کالفگ -

 میکردیهم اعتراف م يشب پشت پنجره برا يها مهین... را فشرده بود  میها شانه

 ؟  کننیم کاریاالن چ مایبه نظرت ترانه و ن -

 ...  کنهیم یو ترانه داره لگد پران رهیترانه م يداره قربون صدقه  مایبه نظرم االن ن  -

 ... گذاشته بود  میلبها يدست رو... بلند  يبا صدا... بودم  دهیخند

 ... مامانت خوابه ... واشی... قربون خنده ات برم  -
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 را هم جوش آورده بود  میرگها انیخون م... نه تنها خنده ام را بند آورده بورده  حرکتش

 نطوریاگر واقعا ا...  است  یطرف در دلش عروس گفتندیم...  بود  یاستعاره از خوشحال یعروس يواژه  شهیهم

 کردیم یبا شکوه که تمام وجود مرا چراغان يا یعروس... بود  یر شبش عروسبودن کنار بامداد ه... بود 

 

 

 

با بامداد ...   بردیصبحانه م شانیصبح مادر ترانه برا کردمیو مراسم بعدش همان بود که من فکر م یعروس اگر

مامان در آشپزخانه  يبه غذا...  از سر و کولش باال رفته بودم ...کار کند  خواستیم...  کرده بودم  يتخته باز

 ... گذشت  یمبود که ساعت ن ییاما از آن جمعه ها...  ناخنک زده بودم 

 ...  بود تا عقربه ساعت چهار را نشان داده بودند  دهیبه لب رس جانم

 ...  نایترانه ا يخونه  میبامداد پاشو حاضر شو بر -

 ؟   یفسقل یوب؟  خ  یعروس يظهر جمعه  ؟  فردا 4ترانه  ؟  ساعت  يخونه  -

از صبح تا حاال منتظرم ساعت بگذره برم ترانه رو ... ترانه  يخونه  یروز عروس يجمعه فردا 4ساعت ... بله  -

 ...  گهیتوروخدا پاشو د... کنم  تیاذ

 ... بذار خوش باشن ... يدار کارشونیچ یآخه فسقل -

 ... خوش بودن تا االن  یکاف يبه اندازه  -

 ...  است  دهیفا یحث بب دانستیم بامداد

حاال ... کردیبامداد در سکوت نگاه م... سه بار ... دو بار ...  بار  کی...  زنگ خانه شان گذاشته بودم  يرو دست

 ... ترانه را گرفته بودم  يشماره ... شماتتم کند  خواستیکه آمده بود نم

 ... به سالم گلدار  -

 ؟  یکن یچرا درو باز نم -

  در کجا رو ؟ -

  گهیخب در خونتونو د...  رازویدروازه ش -

 ...   شنیتازه عروس و دامادو که مزاحمشون نم... ؟    يدار کاریما چ يتو دم در خونه  -

 حاال درو بزن !  ... نه تو   نیمعمول ياونا عروس دامادا -
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کرم  يتو خونشون تو بر ننیشیکه م نیمعمول ياونا تازه عروس دومادا... يخب خودت جواب خودتو داد -

 ... زنمیخزر قدم م يایدر يبایبنده االن با همسرم دارم کنار سواحل ز...   میزیبر

  یگیدروغ م يدار -

 ؟   يشنویرو نم ایدر يصدا... نه خره  -

  ارمیبه نفع تو تا حالتو جا ب چیه کیترانه  -

 ...   زمیباشه طلبت عز -

 خوش بگذره  -

 ...  يبا يبا -

 شد  ؟  یچ -

 رفتن شمال  -

 ...  خنده  ریزده بود ز بامداد

 ؟   میخب حاال کجا بر...  دیشناسینگو شما دو تا وروجک بهتر همو م...  میزشته بر گمیمنو بگو م -

 تموم شده  میکردم ساعت بگذره انرژ تیاز صبح انقدر فعال...  میخونه استراحت کن میبر -

  يبود شیمثل اسپند رو آت نیپس از صبح واسه هم...  طونکیش میبر ایب -

  ...  ...  ...  ...  ... 

که گوشه  نیسنگ لیقرار شده بود به جز وسا یاما طبق توافق...  میبرده بود دیجد يرا به خانه  لیوسا ي همه

 ...   نمیرا بچ یبخش ییهر روز خودم به تنها... شده بودند  دهیچ يا

 ... آشپزخانه تمام شده بود  دنیچ...  شدمیخانه م یموزشگاه و کارگاه راهاز دانشگاه و آ بعد

هم  گرید يخوب بود که به جز رنگ روغن رنگ ها... ترانه را از کارگاه برداشته بودم  ياز رنگ ها یقوط چند

 ...  ضبط را روشن کرده بودم ...  داشت 

 ... شعر سهراب ... بود  دهیچیخواننده رد خانه پ يصدا

 ... چه بلند  ییکوهها... چه فراخ  ییها دشت

...   رفتیم نییبا خواننده باال و پا میصدا...  کم رنگ زده بودم یآشپزخانه و هال را صورت انیکوچک م وارید

 ... خشک شده باشد  سشیآمدم که بِ یفردا م دیبا شیرو يگلها دنیکش يبرا

 ...  بودم داخل آورده بودم  دهیرا که خر ییگلدان ها یچوب يجعبه ها یهزار بدبخت با
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 ...  در خانه پشت پنجره  یبعض... بودم  دهیو دور حوض چ اطیح يپله ها يرا رو یبعض

پشت پنجره ...  جنگ تعلق خاطر داشتم  شیجا کیمرتب بود و  شیجا کیدر هم که  يخانه  نیبه هم یحت

که قرار بود  ییبه گلدان ها...  من باشد  يخانه  اطیبه بعد ح نیکه قرار بود از ا کردمینگاه م یاطیبه ح ستادهیا

 بعد مراقبشان باشم  نیاز ا

 ... بلند شده بود  یگوش زنگ

 سالم استاد  -

 ؟   یخوب...سالم دخترم  -

 ؟   دیشما خوب... ممنونم  -

  يارینه توش ن دوارمیتماس گرفتم که ام يزیچ يبرا... منم خوبم دخترم  -

 ...  دییشما امر بفرما...استاد  دیارد اریاخت -

 ... تو کارگاه خودت ... اونم نه تو مطب من ...به طور مستقل ...  یکن تیزیمراجع رو و هی خوامیم -

 استاد  امی؟  فکر نکنم از پسش بر ب ییمن تنها >مراجع  ؟  -

داشته  یدر ضمن هر سوال...  ده و پرون ياونهمه هم کتاب خوند... یکنیفوقتو تموم م گهیدختر تو چند ترم د -

 ... من هستم  یباش

 هست  ؟  یبکنم  ؟  مراجع ک دیبا کاریچ... چشم استاد  -

پدرش که انقدر ... بهار مونده و پدرش ...  آشنا شده و رفته  ییآقا هیمادرش با ...  ساله است  15دختر  هی -

بچه به زور پدرشو  نیهر بار ا...  کنه  یدگیببه بهار رس تونهیداره نم یمیهمسرش اوضاع وخ انتیخ ریتحت تاث

 یو ممکنه زبونشو خوب بفهم يکه تو دختر ییو از اونجا...   شهیفشارا له م نیا ریداره ز یول... مطب  ارهیم

 ...  یکن تشیزیکه و خوامیم

 ... من در خدمتم ...حتما استاد  -

 ... کارگاهتون باشه  3فردا ساعت  گمیم يندار یپس اگه مشکل -

 ... حتما  -

 پس فعال دخترم  -

 ... استاد  ریروزتون بخ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٣٣٧ 

 دیترانه ق. شرکت را زده بود  دیق مایراحت ن الیبا خ...  انگار قصد نداشت تمام شود  مایعسل ترانه و ن ماه

 ...  شیکالسها

 ...  ...  ...  ...  ... 

بدتر از همه آنکه به ...  شدیم لیامروز تکم دیبا وارید يرو يگلها...  رفته بودم بعد از کالس دانشگاه خانه  صبح

  کردمیم یط دیبا یرا با آژانس و تاکس رهایرا به بامداد داده بودم و تمام مس نیاصرار ماش

 کردمینگاه م ياثر هنر نیبه ا... کمر صاف کرده بودم ... بودم  دهیکش وارید یصورت ي نهیزم يگل را رو نیآخر

آوردم  یشانس م... بودم  دهیپر رونیب یبا همان دست و بال رنگ...  بودم زمان از دستم در رفته  دهیکه فهم...  

 ...  دمیرسیقبل از بهار به کارگاه م

 ... شال از سرم بر نداشته بودم که زنگ به صدا در آمده بود  هنوز

 ياما سرما...  شود  قیمطب استاد صد یاهد با پدرش راهتر از آن بود که بخو فیدختر الغرتر و ظر نیا

 . کردیم خینگاهش تمام وجودت را 

 ... سالم  -

 تو بهار جان  ایب... سالم  -

 دست دراز کرده بودم ... آمده بود  اطیسکوت داخل ح در

  کردمیداشتم خونمو رنگ م...  دمیاالن رس نیهم هیدستام رنگ دیببخش... من فدرا هستم  -

 رمق دستنام را فشرده بود  یو ب شل

 ؟  ییخونتونو  ؟  تنها -

 ... بود  بیعج میدختر برا نیموضوع از زبان ا نیبه ا يکنجکاو

 ... از خونه امو  کیکوچ یلیخ وارهید هی...  شلوغش کردما  کمیالبته ... اره  -

 ؟  دینقاش -

 ...  میبخور ییچا هیتو  میبر ایب...  ادهیروم ز یول ستمینقاش که ن...نه واال  -

 ... گذاشته بودم  شیرا جلو کیو ک يچا...  کاناپه نشسته بود  يصدا و منقبض رو یب

 ...  شکموام  یلیمن خ...  بخور بهار جان  -

 ادیش...  بخورد  يطور ساکت و بزرگوارانه چا نیباشد ا یپر از شور زندگ دیکه با يساله ا 15دختر  کردمینم فکر

 ... دخترك آمده بود که انقدر بزرگ شده بود  نیچه به سر ا...  دادیم حیترج يرا به چا وهیبود آبم يگریاگر د
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 ؟  یخب بهار جان کالس چندم -

  رستانیاول دب  -

بعدم از دوستات جدا ... رستانیبه دب ییاز راهنما...  يدیمقطع م رییتغ هوی...  هیجور هی رستانیاول دب...اوه اوه  -

 ... سخته  یفتیجا ب يتا بخوا...  یشیم

 ... تکان داده بود  يجوابم فقط سر در

 ؟  یرو انتخاب کن يچه رشته ا يخوایم يفکراتو کرد... به آخر سال نمونده  يزیچ گهید -

  ستینه واسم مهم ن -

 معدلت چنده  ؟ ...که نگو  یفتیبه تکاپو م نیهمچ يریکه کارنامتو بگ گهیدو روز د...  یکنیفکر م... شهیمگه م -

- 70/19 

 ... راحته  التیخ يبر يبخوا يدرست خوبه هر رشته ا... پس بگو  -

 ... به جز درس خوندن ندارم  يمعدلم خوبه چون کار...  ستیگفتم که برام مهم ن -

 رمه گ ییزایسرشون به چه چ نیهم سن و سالتو بب يخب بچه ها...  یکنیم یشکسته نفس یلیبابا تو خ -

 ...  کردمیمامان بابات بودم به تو افتخار م يجا من

 ... شود  رهیبهار به من خ ينگاه خصمانه  شدیاگر باعث م یامد حت یسمت م نیبه ا دیبحث با باالخره

 دهیبوم ترانه که گذاشته بود خشک شود کش يدست رو...  اطیرو به ح...  سمت پنجره رفته بود ... شده بود  بلند

 ... بود 

  کننینم ینیبیفعال که م -

 ... نکرده بود دایرا پ شیانگار دوست داشت حرف بزند اما گوش شنوا... دختر انقدرها هم سخت نبود  نیا

تو  گهیمامان من که کال م...   شهیکنن آدم پررو م فیاز آدم تعر کننیفکر م...   نینطوریخب پدر مادرا کال ا -

 مدلشه ...عادت کردم  گهیمنم د...   یکنیم یگوشیهمش باز... یکنینم یتالش چیه

پدرمم براش مهم  يبرا گهیکرد که د يتازه کار...  مامان من اما اصال براش مهم نبود که بخواد نظر بده   -

 ... نباشه 

 ...  شهیگم م تاشونیاولو شهیوقتا سرشون شلوغ م یحتما که براشون مهمه فقط آدما بعض  -

 ... مامانم سرش شلوغ بود ...  کردیم يریگیبابام پ مویدرس يکارا شتریبمنم همسنه تو که بودم  -
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 کیزیکه بودم امتحان ف رستانیاول دب... باورت نشه  دیتازه شا...  کردیحرفه و فنمم بابام درست م يایکاردست

از  هویشب ... منم انقدر درس خوندم خودمو کشتم ...  رهیگیسخت امتحان م یلیمعلممون گفته بود خ...  میداشت

اتاقو  يمن دما اریگفته بودم بابا دماسنجو ب... اومده بود اتاقم ...  بابامو صدا کرده بودم ... بودم  دهیخواب پر

بابام رفت  نکهیاما بعد از ا...  دنیخندیمامانم و برادرم م کردیم فیشدم بابام تعر داریصبح که ب...   رمیاندازه بگ

  کنمیم کاریچ دونستیاما خب م...چک کنه  قهیهر د نکهینه ا...  مامانم شده بود ناظم تو خونه 

 ... لبانش آمده بود  يرو يلبخند

 ؟  يامتحانتو چند شد -

  فتممیخودم و بابا م ادی نمشیبیم... هنوزم دارمش ... بخره  زهیآونگ جا هیتازه بابامو مجبور کردم برام  5/19 -

 بابات کجا رفته مگه  ؟  -

 ... فوت کرده  -

 ... متاسفم  -

 ...  نطوریمنم هم -

هرچند اگر تاسفم را به ... رفتن مادرش متاسفم  يکه من هم برا دانستیم دیبهار با...  هم متاسف بودم  واقعا

 ... کرده باشم  انیشکل ممکن ب نیتر میمستق ریغ

 ؟  يخوند یتو چ -

 برات بگم ؟  يحال دار...کم خنده داره  هیسرگذشت من  -

 اوهوم  - -

 ياما رشته ... رتبه امم خوب شد ... هم درسم خوب بود  شهیهم...  بود  یاضیر میرستانیدب يمن رشته  -

 یهنر و مهندس... خشک نبود  یمثل مهندس يجو معمار...  خوندم  يسال معمار 2...  رو انتخب کردم  يمعمار

 ادیدر نم يزیچ ایخاله باز نیگفت از ا مکه مامان ومدمیو م رفتمیخوشحال و خجسته م...  بود  شده قیبا هم تلف

 یدادم و روانشناس یکنکور انسان...انصراف دادم  يشد و من از معمار يجد هیقض یشوخ یشوخ گهید یچیه...

 ... در خدمت شما  خونمیاالنم که دارم فوق م...  خوندم 

 ؟   یروانشناس یرفت يرو ول کرد يواقعا معمار -

 ...   يعالقه دار یاز االن خوب فکر کن به چ گمیبه تو م نیهم يبرا...  واقعا واقعا  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

 7بعد از  گهیتازه مشاور مدرسمون همش م... سخته  یلیاما خ... بخونم  یدوست دارم پزشک یلیخب من خ -

و  یو آمپول بزن یگوش سوراخ کن دیبا..که تو جامعه اشباع شده  یپزشک عموم یشیسال درس خوندن م

  یمگس بپرون

 به درد من بخوره  یفکر نکنم پزشک نیهم يبرا... مواظب پدرم باشم  دیبا بعدشم

را کنار  شیرا گوش دهد و ترسها شیرا نداشت که حرفها یدختر حرف داشت و ترس داشت و کس نیا چقدر

 ... بزند 

...  مشاوره دادن نداره  تیزده و به نظر من صالح يخودیب یلیمشاور مدرستون حرف خ یول دایشاوال که ببخ -

هرسال هزار نفر از ... و حقوقم تو جامعه اشباع شده  یو روانشناس یمهندس يباشه االن رشته ها يجور نیاگه ا

درس  زایچ نیاز ترس ا دیکس نبا چیباشه ه ينجوریا... شنیو وارد بازار کار م شنیم لیدانشگاه فارغ التحص

... يبریعمر از کمک به ادما لذت م هیاما  یخونیهفت سال درس م...  هیمقدس يرشته  یبعدشم پزشک... بخونه 

...   دیدار ازیشما فقط به زمان ن...   ینگران باش دیدر مورد پدرت هم اصال نبا...   يریتخصص بگ یتونیبعدشم م

 ...  ...  شهیخوشحال م نهیتوروبب تیموفق اگهمطمئن باش پدرت 

 ؟  یبه نظرت من برم تجرب یعنی -

 ... شک نکن  يجات اونجاست ذره ا یکنیبه نظر من اگه فکر م -

 ...  ستیجام اونجا ن دمیرفتم اونجا فهم نکهیبعد از ا دیاز کجا معلوم  ؟  شا -

اگه دوستش ...باشه  میتصم نیو کاملتر نیبهتر يریگیکه م یمیهر تصم ستیقرار ن...احتماله  هی نمیخب ا -

 ...  نینه آسمون به زم ادیبه آسمون م نینه زم...  رونیب يایم ینداشت

 ؟   هیتابلوها مال ک نیا -

... چون و چرا داشت  کیهزار و ... نوجوان بود ... داشت  یدختر شور زندگ نیا... شده  ریفکرش درگ دانستمیم

 بود  یکاف میبرا شدیدر ذهنش روشن م یکه چراغ نیهم  ...اما همه را دفن کرده بود 

 ؟  يدوسشون دار... مال دوستم ترانه است  نایا -

 نشد برم  تشیوقت موقع چیاما ه...دوست دارم  یلیخ ینقاش... اره  -

 ؟  یدوره بگذرون ششیپ يایب یتونیبرگشت م یوقت... خب ترانه االن مسافرته  -

 ؟  يجد -

 ... چرا که نه ... خب آره  -
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 ؟  یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ...  کنمیم يسفالگر یحیتفر نجایمن ا -

 ؟   يرو تو درست کرد اطهیگلدونا که تو ح نیپس ا -

 خودم گالمو بذارم توشون  ؟  ياونارو رنگ کردم ببرم خونه ... آره  -

 دوستت رنگشون کرده  ؟  -

 ... خودم رنگ کردم  شترشویب...  کشهیخودشم تابلو م...شاگرداش هستن ...  وقت نداره یلیخ...چند تاشو  -

 دونشو رنگ کنم  ؟  هی تونمیم منم

بردار  يخوایم یهر رنگ...   فتمیم ادتی نمشیبیتو خونه ام م شهیمنم هم ينطوریا...  یتونیوا معلومه که م -

  ارمیب شونویکیمن برم 

 ...  اطیتو ح رمیتو م ارینه ن -

 ...  یباشه هر جور راحت -

 یبچگ خواستیدلم نم...  گذاشته بودم با رنگها و گلدانها خلوت کند ... رفته بود  ازیرنگ به دست به ح بهار

روژان هم  ي ندهیقرار بود آ...   کردندیرها م شانیبودم که بچه ها یو هنوز فکر مادران...  نکرده بزرگ شود 

 ...  ؟    یمتیبه چه ق...  بشود بهار ؟  

 ... و زرد  یسبز و قرمز و آب يکرده بود با راه راه ها یرنگش را نارنج...  مشغول گلدان بود  یساعت 1

 کنارش رفته بودم  اطیآب دادن درختان ح يبهانه  به

 نقاش جوان  ؟  يچطور -

 ؟  يدوسش دار نیبب... خوبم  -

 کنار پنجره  ذارمشیم نویفکر کنم ا...   یمرس... شده  زیانگ جانیچه ه... اره -

 هم رنگ کنم  ؟  گهید یکی شهیم -

 ... ات هم که خوبه  قهیسل...  ياریاز دست  کنمیمن خودم سرم شلوغه به شدت استقبال م...  شهیبله که م -

 ... نشه  ینارنج دیدستمو بشورم گلدون جد رمیپس م...باشه  -

 ... درختان گرفته بودم  يشلنگ را رو... آب را باز کرده بودم  ریش

 برو  -

 ... آمده بود  اطیبه دست به ح یبعد گوش قهیچند دق... رفته بود  تو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٣٤٢ 

 ...  زنهیداره زنگ م تیفدرا گوش -

 ستادهیا اطیتماس را که قطع کرده بودم هنوز همانطور وسط ح...   دیایدنبالم ب خواستیم...  ستیک دانستمیم

 ... بود 

 فدرا ؟  يمگه تو ازدواج کرد -

 ... هم بامزه بود  شیگفتنها فدرا

 ... االن همسرجان بودن تماس گرفتن ...  گهیبله د -

 ...  ادیاصال بهت نم -

 چرا  ؟  -

 یستیکه ازدواج کردن ن ییکسا هیخب چون شب -

 ؟   رسمیانقدر خجسته به نظر م یعنی -

 خنده اش را بشنوم  يصدا يدوست داشتم به زود... او هم لبخند شده بود ... بودم  دهیخند

 نبود  نیمنظورم ا...نه  -

فکر کن مردم شوهراشون ...  بس که خوشحال و خجسته ام ...   گنیآخه همه بهم م...  زمیعز دونمیم -

  یفرفره و فسقل گهیشوهر من به من م...  زمیعشقم و عز گنیبهشون م

 ...چه بامزه  -

 ؟  یفردا رنگ کن يرو بذار يبعد يکوزه  يخوایبالم مدن ادیبهار بامداد داره م... گهیاره د -

 ... برم  گهیپس من د... اره  -

 ...   میریبمون با هم م -

 ...  شمینه من مزاحمتون نم -

 ...  یستیمزاحم ن -

 را بسته بودم  نیدر ماش... کرده بود  یسالم کوتاه... بهار عقب نشسته بود ...  بود  دهیرس بامداد

 .همسر  يسالم آقا -

 ؟  یخوب...  زمیسالم عز -

از گلدونامونم رنگ  یکی...  رهیبگ ادی یاز ترانه نقاش ادیقراره ب...   دمیدوست جد...بهاره  شونیبامداد ا...  بله  -

 ... کرده 
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شما ...   هیو کوزه گر يو رنگ کار يما همش در حال گلکار هیفسقل نیا... دستت درد نکنه بهار خانوم ... به  -

 ... رو هم گرفته به کار 

 يبامداد خنده  يمعجزه  دیتالش من با نهمهیبعد از ا یعنی...  بود  دهیکوتاه اما خند... بود  دهیبار خند نیا بهار

 آورد  یدختر م نیرو لبان ا

 من دوست داشتم ...  کنمینه خواهش م -

 خب خانوما مقصد کجاست  ؟  -

  يخور یبستناست و  اورانیمقصد پاك ن -

 يو بهار در کمال ناباور شدیبا سواالت بامداد از بهار شروع م یکه گاه ییحرفها... میآنجا با هم حرف زده بود تا

 ...  کردیراحت با بامداد صحبت م

 ؟  يخوریم یخب بهار جان شما چ -

  دیخوریخودتون م یمن هرچ -

  میکنیهم امتحان م يها یبعد از بستن میریگیم زیچ هیما هرکدوم ... نشد  گهینه د -

  خورمیم یو طالب یخب من توت فرنگ -

 ... و شکالت تلخ  یلیمنم وان -

 ...  را داده بود  مانیها یبستن بامداد

 ...من امتحان کن  هیتا گاز نزدم از بستن ایبهار ب -

  شهیم یدهن...  ینه مرس -

 ...  ستمیمن حساس ن... بابا دختر  ایب -

 ...  دیام از مال من امتحان کنشم -

 ...  شه  یدهن ادیبدت نم -

 دستمان داده بود  یبار مصرف کوچک هیآمده بود قاشق  بامداد

 ...  دیبه خودت مشقت ند نقدریا دیایب -

 ... کرده بود  يبهار هم تشکر... اصال حواسم نبود ... همسر  يآقا یمرس... ااا  -

 ...  در پارك ملت قدم زنان  میافتاده بود راه
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من و  يکنارم با آن ابهت مردانه پا به پا يساله  35بود که بامداد مرد  یدوست داشتن میهم برا نیهم یحت

 ...  زدیبهار در پارك قدم م

 بامداد تهشو بده من  -

 ... بده من  تویخب پس تو بستن -

 ...  يقاشق بخور هی یتونیقاشق م نیا ایب -

 کلش ... رینخ -

 ؟  يآورد یچ يپس قاشق برا...  اااا  -

  دمینم ایبده  تویبستن ایحاال ... شما دوتا فسقال  يبرا -

  ایخب باشه قبول ب -

 ... در سکوت ...   زدیبچگانه ام با بامداد لبخند م يبه بحثها بهار

 بامداد در پاسخش محترمانه گفته بود ...  تشکر کرده بود  مشیخانه که رسانده بود به

 خوشحال شدم ... خانوم کوچولو کنمیخواهش م -

 ... واسه کارگاه  میکه فردا به هم هماهنگ کن تیمنو بزن تو گوش يبهار جون شماره  -

  یبازم مرس... باشه  -

 ...  زمیعز کنمیخواهش م -

 شده  ؟  دایاز کجا پ دیدوست نوجوان جد نیا نمیمن بگه بب هیخب فسقل -

 ... منه  هیمراجع رسم نیاول... کرده  یمعرف قیخب بهارو استاد صد -

 بخرم  زهیجا میواسه فسقل دیپس با...جان  يا -

رازش را فاش  توانمینم میاز مشکل بهار سوال نکرده بود که در جوابش بگو یبود که حت یشعورش ستودن چقدر

 ... کنم 

  بله -

 ؟   يخوایم یخب چ -

 ؟   شیخریم...  دمیکاناپه گلدار د هی -

 ... شرکت  یبفرست یخونمون منم گلدار کن میپس فردا که رفت ترسمیاما م خرمیم -

 ... زده بودم  قهقهه
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... انتخاب خانوممه  یبگ...اداره  يبر یبپوش ییهاوا يبلوزا نیفکر کن از ا...  زیانگ جانیبامداد چه ه يوا -

 خانومش خله  گنیکارمندا م

 بزنن  یحرف نیمن همچ هیراجع به فسقل کننیم خودیکارمندا ب -

 ؟  شیخریم...حاال بحثو عوض نکن  -

  خرمیبله م یرو مشخص کن یعروس خیاگه تو تار -

 ...  گمیخب من فردا شب م -

  يکاناپه رو بخر برمتیپس منم بعدش م -

 ن مستر جا یمرس -

 من  هیاز خودت فسقل یمرس -

 

همچنان ساکت ... کوچکتر هم شده بود  يسرمه ا يمقنعه  يبا آن مانتو... بعد از مدرسه آمده بود  بهار

 ...  خواستیم دیخودش با...اش را بشکنم  ییدوست نداشتم حصار تنها...  همچنان سرد ...

 ...  دش درست کنم خو يهم برا یدوست داشتم گلدان... چرخ نشسته بودم  پشت

 ...   یشیموفق م نمیبیکه من در تو م يا قهیهنرو سل نیبا ا...  ایبخون یتونیتو هنرم م گمیبهار م -

 ... افت کرده  ایتازگ میاضیر... هنر خوندم  دمیشا -

 چرا  ؟  -

 سر وکله زدن با عدد و رقم ندارم  يحوصله ... دونمینم -

 ؟   یکن نیبا بامداد تمر يایب يدوست دار...  فهیحرفو نزن ح نیا -

 خوندن  ؟  یاضیمگه ر -

 ... برق داره  ياره دکترا -

 ... پا افتاده است  شیپ شونیا يبرا رستانیاول دب یاضیآخه ر  -

 ... درس بده  ندهیدلش بخواد به خانوم دکتر آ میلیخ... رینخ -

 هه -

 ... تلخ  یلیخ...هه گفتنش تلخ بود  نیا

  میبه هم بد یقول هی ایب گمیبهار م -
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 بلند نکرده بود  زدیکه رنگ م یگلدان يسرش را از رو یحت

 ؟   یچ -

  یو تالش کن یداشته باش زهیانگ يتو هم قول بد... من مثل خواهر بزرگت کمکت کنم  -

 ... همچنان سکوت  و

فقط ...  يو منو به خلوتت راه بد یبا من حرف بزن...  یمجبورت کنم با من راحت باش خوامیبهار نم نیبب -

 یوقت... سخت داره  يروزا هی شیتو زندگ یهر آدم یعنی...رو داشتم  یسخت يمنم روزا دیشا یبدون خوامیم

نه ...دوست داشتم درس بخونم  نه... کنم  یمثل گذشته زندگ تونمیهرگز نم گهیپدرم فوت کرد فکر کردم د

 يرو يبار هیکه همه خودش غصه دار بودن منم شده بودم  ییتو روزا...  نفس بکشم  یحرف بزنم و نه حت

و خودتو  یکن يخودخور دیبا گمینم...   خوردنیمنم م يغصه  دیعالوه بر غصه مرگ پدرم با...  دوش همه 

از دست  يرو که دار ییروزا نیقدرا ا یسخت نیبا هم دیاما با...  ادیهم ز یلیخ... سخته ...   يشاد نشون بد

 !   نیهم...  یبدون يدیم

 میمستق ریجالب بود که انقدر غ...  شدیم دهیلب و آرام بود که به زحمت شن ریرا که گفته بود آنقدر ز يا شهینم

به  میخواستینم چکدامیانگار ه...  از مشکلش به من نگفته بود  يزیچ مایبهار مستق...  میزدیبا هم حرف م

 ...  میاوریب مانیرو

 یبهار را ط يبه ذهن آشفته  دنیسخت را تا رس ریمس نیا دیپله پله با... نبود  زیکش دادن بحث جا گرید

 ...  کردمیم

 ...  بودم  دهیچ ینیدر س ریحلقه کرده با نان و پن يگوجه ا اریخ... رفته بودم  داخل

سکوت  نیا دانستمینم... ساکت و صامت دستانش را شسته بود ...   چسبهیکه االن م میعصرونه بخور ایبهار ب -

 ... کند  يریگرفته کال کناره گ میتصم ایآرامش قبل از طوفان است  قیعم

 ؟  ياریم زیرو هم از رو م هیصورت میاون تقو يایاز تو م يبهار دار -

 ... گرفته بودم  شیبرا يلقمه ا... به دست بازگشته بود  میتقو

 ...  يدار گهید يمزه  هی...  چهیگلدار پ يلقمه  نیا... ایب -

  زدمیهمانطور که صفحاتش را ورق م...  را باز کرده بودم  میتقو...  زده بود  يلبخند تنها

 ؟   شهیمسخره م رمیشدن صنعت نفت بگ یروز مل ویبهار به نظرت اگه من عروسم -

 ... کوتاه کرده بود يا خنده
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 ؟   هی؟  مگه روز قحط  روز نیحاال چرا ا -

و هم ...راحت برم مسافرت  الیبا خ دیتو ع تونمیهم م نمیخونمو قشنگ بچ رسمیهم م... اسفنده  29نه خب  -

 جمعه است 

  ریکه بگ هینطوریخب اگه ا -

  رنیگیم یوقتا عروس نجوریشعبان و ا مهیو ن ی؟  همه تولد امام عل ستیآخه مسخره ن -

  یبه برنامه هاتم برس دیخب اونم خوبه اما با -

  يتو هم مشاوره داد گمیم دنیپس اگه به من خند -

 ...  ... 

 ... آغاز شده بود  یعروس يشمارش معکوس ما برا... ماه را شمارش معکوس دانست  1 شدیم اگر

و  نینار... آمد  یاز مدسه مهم بعد  يآدر... شده بود و کمک به من  شیمشغول کالسها دهیاز سفر نرس ترانه

و راجع به  دادیکاناپه لم م يرو دهینرس زدیبغل م ریرا ز شیها یسارا هر روز خوراک...  سارا عضو تماشاگر بودند 

 گفتیو م کردیرا بهانه م یخستگ... به دست  ابکت پوستیهم به او م نینار...   کردیاظهار نظر م زیهمه چ

 ...  است کار خانه بهتر  يما برا قهیسل

 ...  مینیو هم را بب میقرار بود هم سقف شو گریماه د کیکمتر از ...   دمیدیکمتر بامداد را م گرید

 ادی یسرگرم نقاش یحرف چیه یکه هنوز ب يبهار...  شدندیام همزمان م یدر زندگ شهیکه هم ییها یشلوغ

 ...  خوردیرا م گرید يها یلیروژان و بهار و خ يکه غصه  يو ترانه ا...  گرفتن ترانه بود 

شده بودند خانه ام را  جیبس يگرفته تا مادر ترانه همه روز آخر نیاز شکوه جون و خاله ژاکل...  آخر بود  روز

از خانه آورده  هیکوچک و الو یانگشت يدلمه ها...  را کرده بود  ایکمک دن نیمادر ترانه خوشمزه تر...  نندیبچ

 ... بود 

 نهار بخورند  نکهیدر انتظار ا...  نشسته بودند  ییاخسته از کار ج همه

 الو ترانه  -

 بله  ؟  سالم  -

 ؟  یی؟  کجا  يسالم چطور -

 ... کالس دارم ... گهیکارگاهم د -

 خاموشه  رمیگیم شویگوش یبهار اونجاست  ؟  هر چ -
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  اوردهین یاز مدرسه اومده گوش...اره  -

  لهیتکم گهیگلدونا روهم بذارو د... خونه تموم شده  يببرم  ؟ کارا امیبهش بگو گلدونام خشک شده ب -

 ... تموم شده  گهیم -

 ...  میاونجا بخور میاریم... درست کردن  هیمامانتم دلمه و الو...اونجا  میایم یباشه پس ما همگ -

  میایمن و بهار م...   هیوا خب چه کار -

دوباره همه جا  رمیبگ یمهمون دمیکه تازه چ نمینازن دیجد لیوساتو خونه ام با  تونمیمن نم... ساکت شو  -

  یشیتو هم ساکت م...کارگاه  میایما م...  شه فیکث

 ادیغذا هم دلت نم هی يدیازشون کار کش...  یهست يخودیتو چه آدمه ب گمیبهشون م... برسن  نایبذار خاله ا -

 ...  يتو خونت بهشون بد

 ... برو دنبال کارت ... ساکت شو ترانه  -

 ریآنهمه آدم سراز کدفعهی شدیترانه و بهار باورشان نم...   میکارگاه رفته بود نیشکوه جون و خاله ژاکل نیماش با

 ... شوند داخل کارگاه 

 ...  شده بود  زانیاز گردنش آو دهیهنوز مامان نرس ترانه

 ... دلم براتون تنگ شده بود . ..قربونتون برم ...  نمیخاله نازن -

 ... قربونه وروجکه تازه عروسه خودم بشم  -

 شناخت زل زده بود  یکه نم یهنوز بهت زده به آن همه آدم بهار

شکوه جون ...  خودم  نیخاله نازن... مامان ترانه هستن  شونیا... کنم  یهمه رو بهت معرف نجایا ایبهار جان ب -

 ایرو یتونیم...  و آخر هم مامانم ...   شیدیکه هنوز ند هیمیدوست صم يمامان آدر نیاکلخاله ژ...  مادر بامداد 

 ...  یجون صداش کن

چون بعد از آنهمه سال در انجمن بودن  دیشا...  مامان گرمتر از همه ...  دستش را فشرده بودند  یبه گرم همه

 ...  دانستیم شیهمه را بچه ها

 ...  میخلوتتونو به هم زد میاومد رایما پ دیببخش گهید... دخترم  ؟  یخوب -

 ... دوخته بودم که سر در آغوش مامان فرو برده بود  يچشم به بهار ناباورانه

 ...  دیخوبه که اومد... نه  -

 ... کرده بود  انیآغوش مادر ب ياش را برا یحالت ممکن دلتنگ نیبچگانه تر به
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 ... خودتو تو دلش جا نکن ...   يانحصار هیندگیاونم با نما...عشق منه خاله ... کنار  ایب... بهار خانوم  -

 ... خواسته بود از آغوش مامان جدا شود که مامان دست دور شانه اش انداخته بود  یلیم یبا ب بهار

 ... همتون جا دارم  يمن برا...طرف  نیا ای؟  تو هم ب  يدار کاریترانه دخترمو چ...ااا -

  یدوست داشته باش شتریبده منو از فدرا و بهار بپس خاله قول  -

 ... خنده زده بودند  ریز همه

  میما بخور دیاون غذاهارو آماده کن دیفقط توروخدا پاش...  دیمن يهمتون دخترا...همتونو دوست دارم  -

 ... به چشم  يا -

 ... : کردیبهار همانطور که گوجه حلقه م... ترانه سرگرم بردن ظرف بود ...  میترانه و بهار به آشپزخانه رفته بود با

 خوبه  یلیمامانت خ -

  شهیمنم که ازدواج کنم برم تنها م گهید... خونمون بهش سر بزن  ایب هینطوریاگه واقعا ا... از خودته  یخوب -

 ؟  دنشیمن خودم برم خونتون د یعنی -

  شهیخوشحال م هم یکل... اره چرا که نه  -

 ... ساله حرف بزنه  15 يدختر بچه  هیبخواد با  رهیحوصله اش سر م -

 ... ترانه است  نیکه هم نشیرتریساله گرفته تا پ 4تا بچه داره از  400...  هنوز  یشناسیپس مامانه منو نم -

 ؟  يچه جور -

 همه گرسنه ان .. . میببر نارویا يبا...  گمیبعدا سر فرصت برات م... داستان داره  -

 ي زهیغر نیها پشت پا به ا یچطور بعض يدیفهمیاما هنوز نم... بو داشت  کی ایآغوش مادران تمام دن انگار

 ...  زدندیمادرانه م

 

 

 

 ...  دینکن شیآرا ظیتوروخدا غل... شده ها  نیچشمم سنگ کنمیجون من احساس م یمس -

 ... بد شد پاکش کن ... بذار من کارمو بکنم ...  یزنیبابا دختر چقدر تو غر م يا -

 ...  یبرم عروس يپاکش کنم چه جور... مهیکه عروس شهیآخه نم -

 ... خنده  ریزده بودند ز شگاهیآرا تمام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٣٥٠ 

 ... دختر  زیکم زبون بر -

 ... همراه باشم  دیمن با ستین یتو که شوخ هیروز عروس: گفته بود ...  را به فرداد سپرده بود  ایهم در ایدن 

 شگاهیمن هرگز تن به آرا یعروس يمعلوم بود برا... کرده بود  شیخودش هم به زور آرا یعروس يکه برا ترانه

 ...  دهدیرفتن نم

  کردیرا درست م شیموها یبغل یصندل يرو ایدن

چقدر خنده دار  کمشیفکر کن مثال االن سارا با اون ش يوا... ؟    پوشنیم یبه نظرت بچه ها چ گمیم ایدن -

 ... لباس شب بپوشه  شهیم

 یکنیبه لباس اونا فکر م یفکر خودت و مراسمت باش نکهیا يبه جا ینشست تیتو واقعا روز عروس یعنیفدرا  -

 ...  ؟  

 نمیبب خوامیم... دمیاونا رو ند...  دمیلباسمم که قبال د...  نمیبیخودمو که دارم م ي افهیکنم ؟  ق کاریخب چ -

 ... شدن  یشکلچه 

 واال  يتو نوبر -

 ...  قبال دوستان بهم گفتن ...   دونمیم...خلم  دونمیم -

نگفته  یهم کس شگاهیدر آرا...   ییایدر يشوم به پر لیقصه تبد ویقرار نبود از د...  ام رو دوست داشتم  افهیق

رژ گونه و  شمیآرا نیشتریمن که ب يبرا عتایطب...   يعروس ما شد نیکه بهتر یبود ماشاال خودت انقدر قشنگ

نشده  ونینیش 70دهه  يکه مثل عروسها ییهامو...   کردیم جادیمحسوس ا يرییتغ شیآرا نیا...رژ لب بود 

 ...  بافت ساده داشت  کیبود و 

 ...  پورشیتور دنباله دار گ. آورده بود  میبود که بامداد برا یتر لباس عروس ییایرو میهمه برا از

درام خلق  يآمدن نبود که بخواهد صحنه ا شگاهیمامان هم که اهل آرا...  حلقه زده بود  ایچشمان دندر  اشک

 ... کند 

 ...  يعروس شد شهیفدرا باورم نم -

 ...   کنمایم هیمنم گر...   گهینکن د هیگر ایدن... ااااا  -

 ...  یخوشبخت ش شاالیا...   شدیآخه تا االن باورم نم...  باشه  -

 ...  یمرس یمرس -
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مامان ... قرار بود بروند خانه ...  استیدر يقرار یبه خاطر ب دانستمیم... آمده بود  ایاز بامداد زودتر دنبال دن فرداد

 ... و بهار را هم بردارند 

 ...  مانده بودم تنها  شگاهیآرا در

 عکس  ؟  يبرا دیریاالن م -

 بله متاسفانه  -

 چرا متاسفانه  ؟  -

آدم خودش با ...  ییاونم چه ژستا... رهیعکس بگ یکی يریژست بگ یه هیفلسفه اش چ دونمیمن نم آخه -

  مونهیم یسیخودش تو رودروا

 نورمویکه ا کشنیخودشون م انیملت م...  میبود دهیند یمدل نیعروس ا شگاهیآرا نیتو ا گهیواقعا ما د یعنی -

 ... اونوقت تو ... خوب باشه  یعکاس يکه با نورپرداز ينطوریکن  ، اونورمو ا شیآرا ياونطور

 ...  میعیطب ریمقدار غ هیهستم  انیآره من خودم در جر -

 ... بودم  نشانیشک خجسته تر ینبودم اما ب شگاهیعروس آرا نیباتریز دیشا...  بودم  دهیخند

 ...  بامداد را گرفته بودم  ي شماره

 جانم  ؟  -

پام علف سبز  ریز نجایرو برد من ا ایفرداد اومد دن...   شگاهی؟  بچه خشک شد تو آرا ییهمسر جان بابا کجا -

 ... شد 

به ...  در لباس عروس دنباله دار با لحن کودکانه داماد را گرفته باشد  يدختر شدیباورشان نم شگاهیآرا کارکنان

 ... نبود  يزادیآدم زمیچ چیه يقول آدر

 ...  آمد  ینم ییصدا چیه

 ... الو بامداد  -

 جانم  ؟  -

 خب  ؟  یزنیبابا چرا حرف نم يا -

پاش  ریبچه رو که ز نیا شگاهیبرم آرا دیباور کنم با تونمینم...  ياالن عروسه من شد یفسقل يتو یعنیفدرا  -

  نمیعلف سبز شده با لباس عروس بب

 ... بود  دهیدر دلم پر يا پروانه
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 هان  ؟ ... ایه اصال نباورش سخت یلیاگه خ يخوایخب م -

 ... دم درم  نییپا ایب!  ... اونم بد موقع  ...   یکنیم یطونیش يفدرا دار -

 ...  رفتن نداشتم  يحاال که آمده بود پا...  دیاینه انگار خودم بودم که زنگ زده بودم بامداد دنبالم ب انگار

 کردیم زییداماد تم يابرو ریرفتنها که ز شگاهیاز آن آرا...  مردانه  شگاهیبامداد گفته بودم دوست ندارم برود آرا به

نه من دوست ...   شدیبه اصطالح فَشن م يهم با چسب به طرز احمقانه ا شیموها... زدیو پنکک به صورتش م

 ... آمد  یبامداد م يمردانه  بتیداشتم و نه به ه

به  یکت و شلوار مشک نیحاال در ا دیپوشیر مکت و شلوا شهیکه هم يبامداد یحت... سخت بود  باورش

هم به چشم من فرق کرده  دیشا...  تا آسمان فرق کرده بود  نیبا همان صورت مردانه زم...   ياصطالح داماد

 ...  بود 

 ...  نداشت  یدخل چیه شیپ قهیبلبل زبان چند دق يانداخته ام به فدرا نییشک سر پا یب

 چانه ام زده بود  ریز دست

بچه  ییبامداد کجا یگفتیم يتو نبود...   یختیریاالن اون باال زبون م يتو نبود...  تو رو عشقک  نمیبب -

 ساکت شده ؟  دهیشده  ؟  بامدادو د یخشک شد  ؟  چ

بچه حوصله اش سر رفت  يکرد ریبعدم خب تو د...  عروسما  یناسالمت...  مثال  دمیاوال که خب خجالت کش -

 ؟   هیسوما عشقک چ...   گهید

 یفسقل روزیکوچولو که تا د يفرشته  نیا شهیباورم نم نکهیا یعنیعشقک ...   يدیجان که تو خجالت کش يا -

 ياما هنوز عشق کوچولو...  یستین یفسقل گهیچون االن د...  لباس کنارم نشسته  نیاالن با ا زدمیصداش م

 ...  یشیبامداد محسوب م

ساله مثل من از  25 يعروسها يو همه ...  حرف ها رابزنند ؟  نیساله بلد بودند ا 35 يمردها ي همه

 ؟ ...   آمد  یزبانشان بند م... ؟   شدندیذوق مرگ م دنشانیشن

زده اش را  خیباشد که دستان  يزده  ؟  بامداد داماد خیباشم که دستانش  ينبود من عروس چادر به سر قرار

 ؟ .  کندیم يدلخسته را باز يو نقش عاشق ها ردیگیم

من سکوت کنم و بامداد ...   یبامداد منت کش. ...کنم  طنتیمن ش...  بامداد مردانه ...  بود من بزرگ شوم  قرار

 ...  ... عاشقانه بزند  يحرفها

 ...  يگریزوج د چیشباهت به ه یب... که مختص من بودند و بامداد  ییزهایتمام چ و
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 ... کرده بودم  یپوف...  در گوشم خوانده بود  يآزاد ينگار سرناا دشیخسته نباش يصدا

 ؟   يشد خسته شد یچ -

چندبار تکرار  میها یگوشیکج و معوج که همه به خاطر خنده ها و باز يآن هم با ژستها... مدل عکس  500

بود که حق خود  يتنها دخترانه ا...   دمیکشیبامداد و در آغوشش خجالت نم کیاز بودن نزد... شده بود 

 ... بود  کنندهخسته  یاما عکاس...  خودم بود  يبامداد و آغوشش تماما برا...  دانستمیم

 ...  شنیعروس دامادن خسته م نایا گنینم کننیاونور م نوریما رو ا یه... گهیاره د -

که  ییبچگانه ها...  زدیعروس گانه ام م يبود که به بچگانه ها ییبکند لبخندها توانستیکه م يتنها کار بامداد

 ... قرار است بزرگ شوند  یمعلوم نبود ک

تا دم در ساختمان  يبود که دوست داشتم از در ورود يمهم بود در باغ باشد فرش قرمز میکه برا يزیچ تنها

 ... پهن شود 

فرش قرمز  بودم عهد کرده بودم من هم دهید ندرالیو س یبرف دیکارتن سف یاز وقت...  ام بود  یکودک يایرو

استقامت آماده  يمسابقات دو يهم انگار برا لمبرداریف...  همه بودند ...  میبود دهیدر باغ که رس...  داشته باشم 

فرش قرمز که گذاشته بودم باور  يپا رو...  باز کرده بود  رابامداد که در ...   دیپریم نییمدام باال و پا...  شدیم

 ... فدرا قرار گرفته ام  یاز زندگ دیجد یفصل يکرده بودم که در آستانه 

 ... دست دورش حلقه کرده بودم ... آورده بود  کیرا نزد شیبازو بامداد

 ...  فدرا  -

 ... نگاهش کرده بودم  پوریتور گ ریسر باال کرده بودم از ز -

 رمونیراه قراره مس نیته ا شهیباورم نم...   ذارمیکه پا روش م هیفرش قرمز نیزتریعز نیا یبدون خوامیم -

 مگه نه  ؟  يزیچقدر برام عز یدونیم...  بشه  یکی

 ... را فشرده بودم  شیبازو

 ؟  یدونیتوام م...  دونمیم  -

 ؟  ویچ -

 ؟   گهید نارویهم -

 ...  ینگفت يزیکدومارو  ؟  تو که چ -
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... کند  يلمبرداریف خواهدیشود تا ورودمان را انطور که م کمانینزد یکس گذاشتینم لمبرداریف خوشبختانه

 ...  میزدیبا بامداد چانه م رلبیلبخند زنان ز

 ...  هیچ یدونیم یعنیمن نگفتم  یدونیم یخب وقت -

 ... بود  دهیخند

 ! دامادما   یساله دلش خوش باشه  ؟ ناسالمت 35مرد  نیا یحرف عاشقانه بزن هیانقدر سخته  یعنی -

 ... بعله ...  نهیبه ا جانشیه...  زیسورپرا زنمیم هویعاشقانه امو  يحرفامن  یول...   ستیسخت ن چمیه رینخ -

  دیآروم حرکت کن نطوریخب لطفا هم -

 ...  دلخواهش گذاشته بود  يحرفها دنیبامداد را در حسرت شن لمبرداریف يصدا

 بامداد  گمیم -

 حرف بزنم  خواهمیفکر کرده بود م... شده بود  دواریام

  زمیبگو عز -

شم  یبرف دیسف هیباال من قشنگ شب رنیتورمو بگ میدو تا گنجشکم داشت یکاشک میما که فرش قرمز انداخت -

 ... 

 لیشک تمام مهمانان دو طرف فرش قرمز دوست داشتند سر از دل یب...  ضبط شده بود  لمیبامداد در ف قهقهه

 ... در آورند  یناگهان يخنده  نیا

 ... و ترانه سرم هوار شده بودند  يو شکوه جون را درست بغل نکرده آدرمامان  دهیو نرس دهیدر رس دم

 هیواال ...  میخورد وهیو م ینیریبابا حوصلمون سر رفت از بس ش...   نیباالخره نزول اجالل فرمود... اووووه  -

 ... ادا اطوار نداره  نقدریا گهیعروسه گلداره خجسته که د

  یخوب نیدلتم بخواد عروس به ا -

 آمده بود  گریاز سمت د يادر

پا  هیمن ...   ایب...   رهیگیتورو م ادیتو سرش م خورهیم زیچ هی یکیبهت گفتم باالخره  يدیفدرا د -

 ... نبود  نیحقش ا چارهیبامداد ب نیا... شد  فیفقط ح... نوستراداموسم 

 دوتاتون  دیساکت باش -

 ... فکر کنم  یبزن یدونستیحرف نمکال  یساکت باش رو نداشت نیمن موندم تو اگه ا -
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دستان بامداد را هم لحظه ... مجبور نشده بودم در کسوت عروس برقصم  یلیخ يشب به لطف ترانه و آدر آن

 ...  رها نکرده بودم  يا

 کیرا رمانت هیبود که خواننده ارکستر خواسته قض یبه رقص به خود داده بودم زمان هیشب یکه تکان يبار تنها

 ...  آرام خوانده بود  یکند و آهنگ

آرامش ...  ها رقص نبود  نیمن ا يبرا...  دور کمرم حلقه شده بود  شیدستها...  دور گردن بامداد انداخته  دست

 ...  ایدن يدستها نیامن تر انیمحض بود م

اشک شوق ...  .. و گالره جون  قیاستاد و صد یحت...آخر شبه همه چه بود  يها هیگر يها يها لیدل دانمینم

بزرگ شدن خواهر ...  ام  یشب زندگ نینبودن بابا در مهمتر... تنها شدن مامان  ؟  ...  از عروس شدنم  ؟ 

 ...  و ترانه و سارا  يعروس شدن گلدار آدر...  فرداد  يکوچولو

.  ... 

 یراه بود و آغاز راه انیپا شدیمداد ممن و با يخانه  يجد يکه از امشب جد ییایرو يشدن در آن خانه  بسته

 ...   دیجد

 ...  دست در آب برده بودم ...  همان لباس دنباله دار کنار حوض نشسته بودم  با

 ...  زده بود  هیتک یرنگ يبه کوسن ها میگذاشته بود اطیکه در ح یتخت يرو بامداد

 ...  خودمون  يتو خونه  میباالخره اومد شهیباورم نم -

دستش را برداشته بودم خودم را در آغوشش جا داده بودم ...  کنارش رفته بودم ...  کنار حوض بلند شده بودم  از

 ... شانه ام فشرده بود  يدستش را رو...  

 ؟  يمن حرف بزنم بشنو يحاال دوست دار نیبامداد خان آر يخب آقا -

 ...  لیبا کمال م...بله  -

مضطرب بودم و ترس  یلیخ...   کردمیسفر م ییبعد از ده سال داشتم تنها متدیبار د نیاول یوقت یدونیم -

...  برام  يو ابهت ناك بود يو توچقدر جد...  از مردونه هات خوشم اومد  لیدل یب یلیخ دمتید یوقت...  داشتم 

با  یوقت...   یبزرگ نیاونم تو تهران به ا...   نمتیروز بب هیدوباره  کردمیتو ژنو ازت جدا شدم فکرشم نم یوقت

...  باشه  ينطوریا دیچرا با نکهیناراحت بودم از ا لیدل یهمراهت بوده ب يدختر دمیموسسه و شن يترانه رفته بود

کژال  يمن باشه اما برا يتو برا يمردونه ها خواستیدلم م! ...  اون دختر کژاله نه ترانه   دونستمیاونموقع نم

بابا برگشتم و  شیاون شب از پ یوقت...   ستیتو ن هیشب کردمیناحق فکر م ایبه حق  شهیکه هم یکژال...  بود 
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ترانه بهم  یوقت...   ایحس دن نیکژال شد تلختر يادآوریرو داشتم که با  ایحس دن نیتر نیریش يبغلم کرد

 نکهیا يرادوست داشتم ب گهیاز طرف د... بال در آورده بودم  یطرف از خوشحال هیاز  ییگفت کژال رفته و تنها

من واسه مردونه  يدخترونه ها دیشا کردمیفکر م شهیهم...  کله اتو بکنم  ینگفت یچیهمه مدت به من ه نیا

 نیریو برام ش...   يمواظبم بود...  يتو کنارم بود...  بچه گونه باشه  یلیخ دنیتو که کژالو به خودشون د يها

 یلیخ... شد  نییباال و پا یلیخ...  بودم  دهیکه به خودم د ییمردونه ها نیتر نیریش...  بود  ایحس دن نیتر

 قایو دق...   يایدوست داشتم خودت به زبون ب... تو ذهنم تورو عاشقه خودم بدونم  خواستمینم...   دیطول کش

بزرگونه بهت عالقه  یلیخ امیباز یبر خالف فسقل یبدون خوامیم...   يبه زبون اومد کردمیکه فکرشم نم یوقت

اما با ...  اتفاقات براش افتاد و کم کم بزرگ شد یلیشد و خ جادیکه در طول زمان ا يعالقه ا...  کردم  دایپ

که دوست دارم کناره اسمم  هیبامداد تنها اسم مردونه ا دونستمیبه تو بله دادم م یوقت...  تورو خواستم  نانیاطم

اما دوستت ... تجربه رفتار کردم  یوارانه و ب یوقتا فسقل یلیخ دیشا...  دوست دارم پدر بچه ام باشه ...  باشه 

 ... تمام ...   یبدون نویا شهیو هم شهیهم خوامیم...  ادیز یلیخ... دارم 

دخترانه ها و ...  بود که سوخته بود  يوجود...  گذاشته بود  میلبها يبود که رو ییعکس العمل بامداد لبها تنها

 ...   یخجالت چیه یب...   یعذاب وجدان چیه یب...  بود  ختهیکه در هم آم ییمردانه ها

 ...  بامداد داخل رفته بودم  يدستها انیم یبرف دیاما مثل سف... گنجشک تور سرم را نگه نداشته بود  دیشا

 ي دهیخودم با آن لباس و مرد کت و شلوار پوش ریبه تصو نهیآ يجلو...  بود  دهیرس نیبه زم میاتاق خواب پا در

 ...  بودم  دهید نهیکه در آ يریتصو نیتر نیدل نش...   کردمیپشت سرم نگاه م

تمام پشتم ذق ... از سر شانه تا گردن ...  نداشت  یتمام شیبوسه ها...  بود  دهیشده بود سر شانه ام را بوس خم

 ...  زدیجرقه م يهر بوسه اش شعله ا يانگار جا...   کردیذق م

...  ... 

در  دیکه با يو درد...  که دورم حلقه شده بود  یدستان گرم... چطور در آمده  دانستمیکه نم يا یعروس لباس

از هر  شیشده بودم که شب گذشته ب دهیچیپ يدستان بامداد انیم...  از آثارش نبود  يو اثر دیچیپیوجودم م

همه جا ...  ياوریمرد کم ن نیدر قبال ا شدینم...  نکرده بود  افتیبود و نصفش را هم در دهیبوسه بخش يزیچ

 ...  مردانه ... صبور ... مهربان ...  تاز بود  کهی
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هم بودند که  گریعروس د ونیلیم لیدل کیبه هزار و  دیشا...  با تمام عروسها فرق داشت  میشب عروس یحت

گرم تر و صبر  يکه آن آغوش گرم و بوسه ها یتنها کس دانستمیاما م...  شب اولشان الزاما شب زفافشان نبود 

 ... کرده فدراست  افتیمردانه را در

 

صبحانه را  نینشده اول داریدوست داشتم تا بامداد ب...  گرفته بودم  یدوش کوتاه...  دادیرا نشان م 10:30 ساعت

مامان ...  را وصل کرده بودم  دهیتلفن را از برق کش...   ام درست کنم  یگل گل يخودمان با ظرفها يدر خانه 

 ... ا گرفته بودم ر

 زنگ زدم یپس  ؟  از صبح ه ییالو فدرا کجا -

ترانه کرم  نیا گهید دونمیبعدم من م...   میدیخواب ریبود د یعروس شبیکه د دایمامان جان ببخش...  سالم  -

  دمیکش زیتلفنو از پر... کنه  تیصبح زنگ بزنه ما رو اذ 7 خوادیداره م

 از دست شما دو تا  -

  دیتنها بود شبیچه خبر شما  ؟  د -

 ...   رسونهیسالم م نجاستیشکوهم ا... االنم که اومدم انجمن ...  شمینه بچه ها اومدن پ -

عروس داماد مال ما بلند  يخونه  رنیهمه صبحونه به دست م...ما رو توروخدا  يمادرا...   دیسالم برسون -

 رفتن انجمن  ییشدن دوتا

 ... شوهرت صبحانه آماده کن  يتو هم که ماشاال حالت خوبه و زبونت دراز برو برا...  د بو میاون مال قد -

 میمال یآهنگ...  بود  دهیچیتست شده در خانه پ ينان ها يبو...  بودم  دهیعمرم را چ يصبحانه  زیم نیباتریز

 ... ودم سر در گوشش برده ب...  تخت کنارش نشسته بودم  يرو...  دردستگاه گذاشته بودم 

 ... صبحانه آمادستا...   گهیهمسر جان پاشو د...  ؟   یشینم داریب...  عشق  -

...  چانه  ریتا ز...  گونه اش ...  بودم  دهیگوشش را بوس يالله ...  بود  دهیخواب یحرکت چیه یاما ب بامداد

 ...  کنارش خوابانده بودم... دست دورم انداخته بود ...  که چشم باز کرده بود  يوبامداد...   شیلبها

 ...   خوامیمن صبحانه نم... یکن داریب ينطوریهر روز اگه تو منو ا -

 ...  نجاستیمن هم يصبحانه ...  : در گردنم برده بود  سر

 ...   خوردمیدستش وول م ریز

 ...   ادینکن قلقلکم م... بامداد  -
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 ... چقدر گذشته بود  دانمینم... مرا هم با خودش همراه کرده بود ...  مشغول بود  میها يتوجه به شلوغ کار یب

 ...  شهیم یچ نمیتا بب میبخور يصبحانه  مینشدم اما بر ریخب من که س -

 ... بودم به حالت آماده باش برگشته بودم  دهیدم در اتاق که رس...  بودم  دهیپر نییتخت پا يرو از

 ...   دیاریب فیتشر گهیروز د 3...  تموم شد  رتونیج... باطل آقا  الیخ یزه... هه هه  -

 ...  فسقل  ستین يراه فرار گهید...   ارمیم ریمنکه تورو گ...فرار کن  -

 بود  دهیکش شیصبحانه خودش بحث را پ زیم سر

 دیاما با سیقول دادم ببرمت پار دونمینه  ؟  م ایمسافرت  میبر يخوای؟  م  هینامه چبر يخب فدرا فکر کرد -

 ...  فعال اون باشه طلبت ...  میکردیزودتر اقدام م یلیخ

 بگم  ؟  زیچ هیبامداد  -

  زمیبگو عز -

 میتهران باش...   مینیخودمون بچ يتو خونه  نمونویهفت س نیمن دوست دارم ما اول...  دهیع گهیچند روز د -

 ؟   میتهران باش شهیم...   یدنید دیع نایمامان و شکوه جون ا يخونه  میبر...  

  يهر جا تو دوست دار...  چه تو کابل  سیچه تو پار نجایچه ا...  زنم کنارم باشه ... نداره  یمن که فرق يبرا -

 ...  بودم  دهیجا بلند شده بودم گونه اش را بوس از

 تر جان مس یمرس -

 ... صبحانه رو بخورم  نیمن هم يذارینم...   ایکنیم یطونیش يخودت دار...  نیبب... نیبب -

 خدمتتون  دمیبعد از صبحانه دسر م...  من غلط کردم بخور ... نه نه  -

 ...  خب باز دسرم خوبه  -

 ریتسخ يبرا ياصرار چیصبر کرده و ه میباشد که مدتها برا يمرد پر شر و شور همان بامداد نیا شدینم باورم

 ...  بود  بیدر نوع خودش عج...  جسمم ندارد 

 بخرم  ؟  نیهفت س لیوسا خوامی؟  من م  میکن دیخر میبر شهیپس بعد صبحانه م -

 ...  میریبله م  -

 ؟   نمیمامان و شکوه جونم من بچ نیهفت س... سه تا بخرم  شهیپس م -

 یتو ه شهینم لیدل گهید یول...   میدادم ماه عسل نر تیدرسته که من رضا...   ایکنیسو استفاده م يفدرا دار -

  یقرار شد کنار من باش...  اونور  نوریا یفتیراه ب
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  میگردیبا هم برم نمیچیم نیبراشون هفت س قهید هیخونشون من  میریم...   گهیااا مستر خب کنار توام د -

 ...  شرك نبود  يگربه  ي افهیشباهت به ق یام ب افهیق

 ...  نداره  دهیفا...  نکن  ياونجور افتویق -

 ...  شده بودم  زانیاز گردنش آو دوباره

 ...  کنمیفکرامو م... خب تالشتو بکن  -

 داده بود تیتا رضا...  را کرده بود  شیفکرها...   ادیآن هم ز...  کرده بودم  تالش

  اطیتو ح میبذار میبخر ویکیبارب هی دیبا گمیبامداد م -

 ؟   یچ يبرا گهیاون د -

  گهید میبخور یپلو ماه يسبز دیبا دیشب ع -

 زمیعز کننیرو سرخ م یخب ماه -

 ...  رهیگیم یماه يخونه بو..عشقم  شهینم -

 ...  با شما  میاوه اوه پس ما داستان دار -

...  ...  ...  ...  ... 

که  یخوش يو هر لحظه ...   ستیاز آن ن ییهرگز رها يکردیآمد فکر م یکه م یسخت زندگ يلحظه  هر

که بعد از رفتن بابا قرار بود  یمثل وقت...  درست نبود  چکدامیاما ه...  تکرار نخواهد شد  يکردیفکر م گذشتیم

تکرار  کردمیرفته بودم و فکر م مالکه با بامداد و بچه ها ش يدیمثل ع...  شود و نشده بود  لیتعط یزندگ

 ...   اهد شد نخو

خودم در  نیاست که در کنار بامداد با هفت س يدیع... دیع نیتر نیریش کردمیفکر م دیجد یدر آغاز سال حاال

 ...  ام  دهیخودم چ يخانه 

 ... سال بود  انیپا يدر لپتاپ گرم چک کردن کارها سرش

 ...   ها  شهیم لیاالن سال تحو...   گهید ایبامداد ب...  بامدااد  -

 ... االن ...  زمیاومدم عز -

صدا  یبودم ب دهیپوش لیسال تحو يکه برا یتخت يقرمز و کفشها راهنیبا پ...  از بامداد نبود  يخبر چیباز ه و

اما ...  حضورم را احساس نکرده بود  یبود که حت توریآنقدر غرق مان...  سرش رفته بودم  يپارچ به دست باال

 ...  احساس نکند  توانستید را نمشده بو یخال شیکه رو يآب سرد
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 ...  ؟  يکرد کاریچ... فدرااااا -

 ... بامداد هم به دنبالم ...  پا به فرار گذاشته بودم ...  نبود  زیجا ستادنیا

دو ...   یسیوا دیباالخره که با...   يخوب شروع نکرد دویسال جد...   یآخرش که تو چنگ من...   يبد کرد -

 ...  لهیسال تحو گهید قهید

پناه  اطیبه ح...   دیمبلها دو انیم شدیاز آن نم شتریب...  و حرف زدن همزمان به نفس نفس افتاده بود  دنیدو از

 ... برده بودم 

 :کردمیم يبامداد زبان دراز يبرگردانده بودم برا سر

 ...  ریمنو بگ یاگه تونست...  يفکر کرد -

 ...  بودم  دهیفقط دادش را شن 

 ... فدرااااا -

پخش شده  نیزم يو خودم که از درد رو...  که شکسته بود  یگلدان... حوض خورده بود  يکه به لبه  ییزانو و

 ... بودم 

 زانوتو  نمیبب...  لی؟ دم سال تحو.  یکنیم هیچه کار نیبابا آخه ا -

 ... بودم  دهیبرچ لب

 بغلم ببرمت تو  ایب...  نشده  يزیچ...  نکن  هیخب حاال گر...  که  يکردیم يزبون دراز یداشت... شد  یچ -

...   میکه تو رفته بود ياز در ورود...  بلندم کرده بود شیدستها يرو...  دور گردنش انداخته بودم  دست

 با همان لحن به ظاهر غم آلود ... کرده بودم  شیصدا

 بامداد  ؟  -

 جانم ؟  -

 ... را در آورده بودم  زبانم

 ...  خنده زده بودم  ریز...  هنوزم زبونم درازه  -

شده بودند  لیکه آن شب تبد ییدخترانه ها...  بامداد که وجودم را ذوب کرده بود ...  شده بود  لیکه تحو یسال

 ...  بود  شهیکه آن شب مردانه تر از هم يو بامداد...   فیلط ییزنانه ها...  به زنانه 

 گذشتیها که زود م یمثل تمام خوش...  گذشته بود  یچشم به هم زدن دیامسال ع...  روز بود  13 دیسال ع هر

  ... 
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 ...  ...  ...  ...  ...  ... 

 ...  زیبه سالم بر نقاشان عز -

 ؟  يچطور دیسالم فرو -

 ... کوتاه کرده بود  یسالم بهار

 فوقه من تموم شه من راحت شم  ؟  نیا شهیم یعنی...  من خوب  -

 ...  یشیآخرشم کچل م گهید دونمیم...  یدکترا بخون يخوایکه بعدش هم م ییاگه تو... نه بابا  -

 ...  شهینم میزینگران نباش من تا تورو کچل نکنم چ -

 ادامشو بکشم  ؟  اطیمن برم تو ح شهیترانه جون م -

  همونجا بکش یهرجا راحت...  زمیاره عز -

 ...  رفته بود  رونیب

 باهاش صحبت کنم  دمیوقته نرس یلیخ... ترانه حالش چطوره  ؟   -

 گرمیج...  زنهیهم چند کلمه حرف م یگاه...   رهیهست و م یچند ساعت ادیم...  ساکت و آرومه  شهیمثل هم -

 بکن  يکار هی یسرت روانشناس ریخ...  کبابه 

 ...  ترانه  شهیتا خودش نخواد نم -

 واال  دونمیچه م -

 یمن م...   دیکشیترانه م...  یهمان کارگاه دوست داشتن...  نشسته بودم  ياز مدتها پشت چرخ سفالگر بعد

 ...  ختیریبوم م يرنگ رو گرید یدر عالم اطیساختم و بهار در ح

 ... بخور  ییتو چا ایبهار ب...   ییچا ایفدرا پاشو ب -

 ...  گل مدفون شده بود  ریحلقه ام ز...   دمیتراشیدستم را م يرو يگلها

  اریاون حلقه رو در ب یکن يگل باز يخوایم ویکیخب آ -

 ...  ارمیدوست ندارم درش ب...نه  -

  چرخاندمیکه حلقه را در انگشت م همانطور

د که تازه ازدواج بو روزید نیاصال انگار هم...  من و بامداد گذشته  هیچندماه از زندگ...  شهیترانه من باورم نم -

  میکرد

 ...  نکهیخوش گذشته بهت مثل ا -
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  گذرهیکه به تو سخت م ستیحاال ن -

 ...   یخوب نیخودم به ا... یخوب نیبهم سخت بگذره  ؟  شوهرم به ا یچ يبرا -

 ؟   شهیشروع م یآخر ترمتون ک يبهار تو چه خبر ؟  مدرسه چطوره ؟  امتحانا...  ریبگ لیخودتو تحو کمی -

  شهیشروع م گهید ياز هفته ...   ستین یخاص يخبر -

 ؟  یرفتن مصمم یتجرب يهنوز برا -

ترم بتونم  نیا کنمیکه من فکر نم...  رفتن شرط معدل داره  یتجرب يمصمم هستم اما مدرسمون فقط برا -

  ارمیمعدل باال ب

 چرا ؟  -

 ... فهیضع یلیخ میاضیچون ر -

 کن  نیبا بامداد تمر ایم بخب دختر خوب من که گفت -

  کنمیم شیکار هیخودم ...مزاحم شم  خوامینم..نه  -

 بود  دهیحرفمان پر انیم ترانه

تازه . ياریمدال طال ب یاضیر ادیالمپ يبر میبده مستق ادیبهت  نیشوهر خودم همچ ایب...  وا مگه من مردم  -

 .هم درس خونده  فیشوهرم شر

  کنهیم نیبامداد باهاش تمر ادیساکت باش ترانه  ، م -

  میدر خدمت ییدوتا مایبه خودم بگو با ن اینکن یسی،  رودروا  نایا يخونه  يسختته بر دونمیبهار جان م -

  کردیساکت و لبخندزنان من و ترانه را نگاه م بهار

 رفتن شده بود  يآماده  ترانه

 کجا پس ؟  -

  نمایس میدنبال روژان بر میقراره بر مایبا ن -

 ؟  يرو هم با خوت همراه کرد مایتو ن -

  دهیبه پدرت خبر م زنهی، فدرا زنگ م  میبهار تو هم پاشو با ما بر. دلشم بخواد همراه من باشه  -

 برم خونه درس بخونم  خوامی، من م  ینه مرس -

 خوش بگذرون  کمی میبر ایبابا  ،  ب يا -
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 نیما با بامداد تمر يخونه  ادیب رمیگیاز پدرش اجازه م زنمیبچه رو از راه به در نکن  ،  من زنگ م نیبرو ا -

 کنه 

 ...  را با خود برده بودم  بهار

 يدار یقشنگ يچه خونه ... فدرا  -

 کی ياگر برا یحت...  زده بود  یحرف...  سختش را شکسته بود  يبود که پوسته  ییاز آن لحظه ها دوباره

 لحظه حواسش پرت شده بود 

 ؟   یبهم سر بزن يایخب پس چرا نم -

 شده بود  ساکت

  اطیتو ح میایباز م میکنیتو لباس عوض م میبر ایب -

 را آب بدهم  اطیح يرا پر از آب کرده بودم گلدانها يآبپاش فلز... تخت نشسته بود  يرو

 من آب بدم  ؟  يبد شهیم -

 ...   میبخور ارمیب وهییتو آب بده من برم دو تا آبم ایب...  شهیچرا نم -

 است  يگرید يکرده بود از آب اما واضح بود که تمام حواسش جا زشیبه گلدان بود که سر ر نگاهش

 هیما .. دوسش داشتم  یلیمنم خ..دوسش داشت  یلیکارو کرد  ؟  بابام خ نیبه نظر تو چرا مامانم ا...  . فدرا  -

  میخانواده بود

 ... بود  دهیچقدر رنج کش...  دختر به حرف آمده بود  نیبود که ا دهیطول کش چقدر

 تخت نشسته بود  يگذاشته بودم کنارم رو نیزم يرا رو آبپاش

 هی.هم دارن  يفرد تهیشخص هی،  اما آدما   دیخانواده بود هیمادرتو دوست داشته و شما  یلیبهار پدرت خ -

آدما هم خانوادشونو دوست  يهمه .از خانواده بودن  ياز همسر بودن  ،  مادر بودن  ،  و عضو يجدا تیشخص

تحت الشعاع  شونمیزندگ ي گهید يکه تمام جنبه ها دهیآدما رخ م تهیواسه فرد یاتفاقات يسر هی یدارن اما گاه

  دهیقرار م

 ؟   ارهیم هیسر بق ییرفتاراش چه بال نهیبه خودش فکر کنه و نب یهرکس به راحت یعنی -

رفتارشون در قبال  تیمسول دینزدم ، اتفاقا آدمها با یحرف نیمن همچ...   ستین ينطوریاصال ا...   زمینه عز -

 یفکر کن يبساز وید هیو و ازش  یمادرتو قضاوت کن نکهیبدون ا خوامیاما ازت م رنیرو به عهده بگ گرانید

حاال که اون بدون در نظر عواقب کارش و  ی، فکر کن  رهیبگ یمیتصم نیافتاده که باعث شده همچ یچه اتفاق
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بوده  ،  اما  یسخت يتو و پدرت ضربه  يدرسته برا.  دیکن کاریچ دیرفته شما با ادیسر شما م ییچه بال نکهیا

  دیرو ادامه بد یعضو از خانوادتون زندگ هیبا کمبوده  دیبا دیو باور کن دیایبه خودتون ب دیکن یسع دیبا

روانشناس و مراجع نبود  يرابطه  گریرابطه مان د...  کرده بودم  يباز شیبا موها...  گذاشته بود  میپا يرو سر

 ...  باران مچاله شده  ریپناه ز یب یبود که مثل گنجشک يا دهیخواهر کوچک رنج د میبهار برا... 

 ... را نوازش کرده بودم که همانجا خوابش برده بود  شیچقدر موها دانمینم

 ...  بر گونه ام زده بود داخل رفته بود  يصدا بوسه ا یدرخواب ب دنشیانداخته بود با د اطیبه در ح دیکه کل بامداد

 ... ،  در آشپزخانه مشغول کار بودم   کردندیم نیتمر یاضیو بامداد ر بهار

 شام درست کنم  ؟  يدوست دار ایانوسط درس بهار تو الز دیببخش -

  شمیشام مزاحمتون نم يبرا گهیمن د -

 نه  ؟  ای يدوست دار ایفقط بگو الزان. یما هست شیمن به پدرت گفتم پ.تعارفا رو بذار کنار  نیبابا ا -

 حاال از من گفتن ...  از دستت رفته  يفدرا رو نخور يها ایبهار الزان -

 خب پس خوبه  -

را در عمق  يبرق شاد توانستمیخانواده  ،  م کی هیشب میذاشته بودم  ، آن شب کنار بهار شده بودگ شانیتنها

 ... ننشسته بود  زیم کیوقت بود با پدر و مادر دور  یلیخ دیکه شا نمیبب يچشمان بهار

  مشیبامداد به خانه رسانده بود با

دستهام را  شیآرا زیم یصندل يرو. خواندیدر آورده بود م فشیرا که از ک یزده بود  ، چند برگ هیتاج تخت تک به

 شده بودم  رهیمردانه اش خ يبه چهره  نهیآنکه بدانم از آ ی، ب  زدمیم ونیلوس

 چهار خطو بخونم  ؟  نیمن ا يذارینم يزل زد ياونجور يخوایم يزیچ زمیعز -

 .صبح نگات کنم  دوست دارم تا یشوهرم... بخوام تا نگاهت کنم  ؟  يزیچ دیمگه با -

 . میحضورا در خدمتتون باش دیاریب فی،  تشر یخب بنده در خدمتم حاال چرا از دور نگاه کن...  ااا  -

 يانگشتانش که دور شانه ام بود جا انیانگشتانم را م. کرده بودم  میرا تنظ میبازوانش جا انیشده بودم م بلند

 داده بودم 

 ... حاال شد  -

 آغاز شده بود  شیباران بوسه ها دوباره

  رسمیحاال شما تا صبح شوهرتو نگاه کن منم به کارم م -
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 کردمیم يانگشتانش باز با

 بامداد  -

 جان بامداد ؟  -

  یشیم ایدن يبابا نیتو بهتر -

را از صورتم کنار زده  میموها...  صورتم مسلط بود  يرو... سرش باال آمده بود ... سرش گذاشته بود  ریز دست

 بود 

 ؟  یکنیفکر م ينطوریواقعا ا -

 یبا حوصله و دوست داشتن يبابا هی، شب  کردمینگاهتون م يدادیبه بهار درس م یداشت یاره  ،  امروز وقت -

  يبود

 بود دهیام را بوس یشانیپ

 دختر داشته باشم  هی خوادیاتفاقا فدرا انقدر دلم م -

 ؟  يپسر دوست ندار یعنی -

 از بچه هام دختر باشه  یکیکه دوست دارم  نهی، منظورم ا  زمینه عز -

 خوبه ؟  میبه نظرت چند تا بچه داشته باش -

 ؟  یتو چ.تک فرزند باشه و تنها بمونه  خوامیمطمئنم نم یول دونمینم -

و تو  ننیبش نیسهفت  يدور تا دور سفره  دیعالمه بچه داشته باشم که هر سال موقع ع هیمن دوست دارم  -

  يبد يدیقرآن بهشون ع ياز ال

  میاریعالمه بچه م هیخب ...  جان  يا -

 بچه بزرگ کردن سخته !   نیهم. سواستفاده نکن بامداد خان  ، من فقط گفتم دوست دارم ...  اااا  -

  ایکنیبچه بچه م يدار یوروجک خودت امشب ه نیبب -

  میاصال بخواب -

  یرو کمک من حساب کن یتونیم یستهروقت خوا یباشه ول -

 ! بامدااااد   -

  میدیخواب...جانم  ؟  چشم  -
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 الو گلدار سالم  -

 ؟  چه خبر  ؟   ي، چطور  يسالم آدر -

،   دمیاومده  ،  منم تازه امروز فهم ایبچه اش به دن مارستانی،  سارا چند شب دردش گرفته رفته ب  ریخبره خ -

 مالقات  میبر يایزنگ زدم ب

 ؟   مارستانیجان  ،  حتما  ، کدوم ب يا -

  مینیبیهمو م امیمنم از مدرسه م ایپس تو خودت ب.مهر مارستانیب -

 يها ختنیآخر با زبان ر. میما وارد شو دادندیآمده بودند مالقات که اجازه نم کیاحسان از دور و نزد لیفام آنقدر

  میاق باال رفته بودو گذشتن از وقت مالقات و خلوت شدن ات يآدر

 مادر امروز  روزید يسالم بر غرغرو -

 باال  ؟  دیاومد يتا حاال شما دوتا  ؟  چطور دیسالم  ، کجا بود -

ساعته  2.اومدن مالقات  فشونیو طا لیکل ا ومدهین ایکه به دن لیبچه ف.شوهرت برم  لیفام نیواال قربونه ا -

 اتاق پره  تیباال ظرف گهیآقاهه م مینییپا

 مالقات  ياومد یناسالمت. یزنیبند حرف م هینفس بکش چقدر  هیخب  يادر.اه  -

 تخت گذاشته بود  نییآناناس را پا يکمپوت ها يادر

 مالقات تو امیمنه که م ریتقص -

 حوصله بود  یاما انگار ب سارا

 ؟  ي؟  درد دار یسارا  ؟  ناراحت هیچ -

 داره  يبچه ام زرد -

از  یلیدور از جون دور از جون زبونم الل نقص عضو که نداره خ.؟   یگرفت هیا افهیچه ق نیخب ا هوونیوا د -

خونه  رنیبعدم سالم م موننیتحت مراقبت م مارستانیدارن که دو روز تو ب يزرد انیم ایکه به دن ییبچه ها

  کننیواسه مامان باباشون نق نق م

 زده بود  هیگر ریاما ز سارا

 خودمان انقدر دل نازك شده باشد  يغرغرو يسارا شدیانگار باورش نم يادر.تختش نشسته بودم  کنار

 خجالت بکش . ستیاصال مهم ن يزرد گمی؟  م  يشد وونهیآخه  ؟  مگه د یکنیم هیسارا ،  دختر خوب گر -
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 شدمیبچه دار م دیمن نبا هیچ یدونیاصال م -

  یگیم ينطوریبچه دار شدن دارن تو ا يملت آرزونکن  ،  ي، ناشکر  هیحرفا چ نیوا ، ا -

داره  ،  يبچه چرا زرد گنیم یه نجایبکش بعدشم همه بلند شدن اومدن ا یماه سخت 9.بخدا کالفه شدم  -

  ستمیآدم ن گهیانگار بچه که اومده من د. کنهینگاه م سادهیداره  ، احسانم مثل ماست وا یچرا چ

 رونیموجود کوچولو از که از بطن تو ب هی هوی،   ادیم شیپ یهر زن يبرا نایا. نکن خب  هیقربونت برم من گر -

اجازه نده  نیاز ا شتری،  اما ب  هیعیاحساسات هم کامال طب نیا. کنهیتوجهارو به خودش جلب م ياومده همه 

 درونت رخنه کنه 

 ؟   يزنده ا يسارا خرت به چند ؟  مرده ا گهینم هیاحسان .  شهینم -

 ، از دستش ناراحت نشو   رهیاونم ذهنش درگ -

 تیهست  ؟  قربون اخالق محمد ی؟  اصال بچه ات چ  يبذار يخوایم یخب حاال سارا خله اسم بچتو چ -

  رهیم ادشی یآدم موضوع اصل یکنیبرم که انقدر حواس آدمو پرت م

  یعل ریام میاسمشو بذار میاز قبلم با احسان قرار گذاشت.بچه ام پسره.جون  يآدر یخل که خودت -

 مامان خلش  نیبره با ا یرعلیخاله اش قربونه ام -

  شمایپا م يادر -

  رونیبندازنمون ب ومدنیتا ن میبر گهیما د شنیهات وا م هینکن بخ یقاط... خب بابا  -

  ایسارا غصه نخور -

 بچه ها  دیکه اومد یباشه  ، مرس -

 مواظب خودت باش  -

 ؟  يدار نیماش يآدر -

 اره  -

 ؟  یرسونیم ییجا هیمنم تا  -

 بارم من تورو ببرم هی يتو مارو رسوند يعمر هی.اره بابا -

 اون احسانه  ؟  ياا آدر -

  نکهیاره مثل ا -

 من اومدم  ياز پارك درآر نویماش يتا تو بر -
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  دیکشیم گاریس مارستانیرفته بودم  ، دم در ب سمتش

 سالم آقا احسان -

 سالم  ، حالتون خوبه  ؟  آقا بامداد خوبن  ؟  -

 هیروزا روح نیمنتظره فقط خواستم بگم سارا ا نیهم تو ماش يآدر شمیمزاحمتون نم. رسونهیممنون سالم م -

  دیهواشو داشته باش کمی.حساس و شکننده شده  یلیاش خ

حالت تهوع  ادیبوت م گفتیم شدمیم کشینزد شیاواخر باردار نیا.کنم  کاریچ ونمدینم گهیبخدا من خودمم د -

 حوصله است  یاالنم همش ب. این کمینزد رمیگیم

 به توجه و مراقبت داره  ازیاما االن ن. هیعیو طب هیهمه از عوارض باردار نایخب ا -

 چشم  -

  مونهیکه من دخالت کردم  ، سارا مثل خواهرم م دیببخش -

  دیآورد فیکه تشر ی، مرس  دیدار اریاخت -

 قیزنگ خورده بود  ،  استاد صد یرا نبسته گوش يآدر نیماش در

 سالم استاد  -

 ؟   یسالم دخترم خوب -

 ؟  قلبتون بهتره ؟  دیممنون  ،  شما خوب -

هم  شویگوش ستین ازش يشده خبر لیاز مدرسه تعط ی، بهار از وقت  نجاستی، دخترم پدر بهار ا  زنهیهنوز م -

 ؟  يازش ندار ي؟  خبر ومدهیتو ن شی، پ  دهیجواب نم

 خاموشه ؟  شینه استاد من امروز اصال با بهار صحبت نکردم  ، گوش -

  دهیجواب نم ینه روشنه ول -

 . دمیبهتون خبر م رمشیمنم بگ دیاجازه بد -

 منتظرم  -

 . از همه ترانه را گرفته بودم اول

 الو  -

 ؟  ينه از بهار خبر دارسالم ترا -

 نه امروز که با من کالس نداشت  ، چطور  ؟  -
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 .بهت زنگ زد بهم خبر بده . ستشیاز ظهر ن -

 ...  بار بود که شماره اش را گرفته بودم  نیچهلم...  را قطع کرده بودم  یگوش

 بزند  یآنکه بهار حرف یآمد ب یم ابانیخ يصدا...  شده بود  وصل

 ... لطفا ...  شتیپ امی؟  بگو ب  ییکجا.بهار توروخدا حرف بزن -

 ...  زده بود  هیگر ریز

  ترسمیمن م کهیفدرا هوا تار -

 ؟  یی، بگو کجا  زمینترس عز -

 پارك شفق  -

  زمیعز امیاالن م -

 برو پارك شفق  يآدر -

شده بودم که  يمثل مادر!   نیهم. را قطع کرده بودم  یکردم گوش شیدایرا گرفته بودم فقط گفته بودم پ استاد

 بچه اش را گم کرده 

 پارك خودش را در آغوشم انداخته بود  یکیتار در

 ...   لرزاندیاش تمام تنم را م هیهق گر هق

  ستین یچی، ه  نجامیقربونت برم  ، نترس  ، من ا -

  کردیگره دستانش را شل نم يذره ا یحت

 هم آمده بود وسط پارك دنبالمان  يآدر

 ؟   دیشد  ؟  خوب یفدرا چ -

 اره  -

 برم  ؟  ایمن بمونم  -

 مامان  شیخونه پ میریم. شهیبرو گارن نگران م -

 باالتر بود  ابانیرا صد هزار مرتبه شکر کرده بودم که خانه مامان چند خ خدا

  نمیمامانتو بب شهیمن روم نم. مینه خونه تون نر -

 ، آروم باش   یتو بگ یهر چ. میرینم زمیاشه عزب -
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بامداد زده  يبرا یامیپ کردیرا پاك م شیکه با دستمال اشکها يدر فاصله ا میپارك نشسته بود مکتین يرو

 دنبالمان  دیایبودم ب

 بودم  دهیگونه اش کش يرو دست

 وونهیداره د ی؟  بابات از نگران يدیجواب نم تویشده  ؟  چرا از ظهر گوش یچ یبه من بگ يخوایبهارم نم -

  شهیم

  ستین رانیتو مدرسه گذاشتن گفتم مامانم ا يمدرسه  ،  سه ماهه هر جلسه ا ومدیفردا م دیمامانم با -

 یگیدروغ م يمامانه تو چند ماه نباشه  ، تو دار شهیگفت مگه م. ادیب تونهیگفتم مامانم نم رمونیبه مد امروزم

  میتورو روشن کن فیما تکل ادیپدرت ب دیبا

 و همه رو نگران  یکن تیالزم نبود انقدر خودتو اذ. ومدمیخودم م یگفتیدلم مگه من مرده بودم م زیآخه عز -

مامانمو با  هیخال يمن دوست ندارم جا. از دروغ گفتن به دوستام  ، به معملمم  ،  به همه . فدرا من خسته ام  -

 دیکشیکه تمام وجودم را آتش م ییها هیرو دوباره گ کشمینم گهید.دروغ پر کنم 

 تیتو خودت اذ یختیو چون همه رو ر.اتفاق افتاده  نیتو نبوده که ا ری،  تقص  یدروغ بگ دیدلم تو نبا زیعز -

  يشد

  کردیشانه ام گذاشته بود  ، ساکت  ،  دستانم را رها نم يپارك سر رو یدرشلوغ

 نقش بسته بود  یگوش يبامداد رو ي شماره

 خونه  میریبره ما بعدا م گمیم ياما اگه دوست ندار.بهار بامداد اومده دنبالمون  -

 بمونم  ؟  شتیشب پ شهیم -

  ییما شیبامداد زنگ بزنه به پدرت بگه پ گمیاالن م شهیمعلومه که م.قربونت برم  شهیچرا نم -

خورده  رونیبود  ، شام را ب دهیار را دبه هیکرده بود  ،  انگار نه انگار چشمان اشک يخبر یتظاهر به ب بامداد

 نیبار گذاشته بود احساس کنم چقدر بودن ا نیهزارم يداشت بهار را بخنداند  ،  برا ی، تمام مدت سع  میبود

 مرد در کنارم آرامش دارد

 ؟  یبعد بخواب يریدوش بگ هی يخوایبهار م -

 ندارم  زییآخه لباس تم -

  هیدست ک ایدن مینیمدرسه بب میتا فردا بر ایب ریدوش بگ هیبرو  دمیمن بهت لباس م -
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 حیتوض شیبهار را برا طیکه داشت شرا دیشنیچه م دانمینم. هم مشغول صحبت با پدر بهار شده بود  بامداد

را در  شانیکه ترکشان کرده بود و با رفتنش هردو یاز بهار نداشت  ،  زن ی،  حال پدرش هم دست کم  دادیم

 ود هم شکسته ب

 برده بودم  شیام را برا یشلوار خرس بلوز

 خجسته  يفدرا يلباسا نمی، ا  ایبهار ب -

  کنمیموهاتو خشک م امیلباساتو بپوش م رونیب رمیم

  دیکشیم گاریس اطیدر ح بامداد

 تخت نشسته بودم  يرو زدیرا شانه م سشیخ ياتاقش بازگشته بودم  ،  موها به

 موهاتو خشک کنم  نیبش نجایا ایب -

  شدیو کوچک م رفتیرا بغل کرده بود  ،  روز به روز وجودش آب م شینشسته بود  ،  زانوها نیزم يرو میجلو

  زدینم یحرف چینه  ،  ه ای کشدیرا م شیبرس موها دانستمینم

 خشکش را بافته بودم  يموها

 بود  دهیتخت دراز کش يرو

 فدرا  -

 جانم  ؟  -

 ؟   ادیم ادشی؟  اصال من و پدرم و   کنهیداره م کاریاست ؟  چبه نظرت االن کج -

  خورهیغصه م شیبهارش تنگ شده و از دور يآسمون  ،  مطمئنا دلش برا نیهم ریز هییجا هی -

 بود  نطوریکاش واقعا ا -

 ؟  میقشنگ تر فکر کن يزایراجع به چ ستیبهتر ن -

 ؟   یقشنگ زیچه چ -

خانوم دکتر  ،   شیپ فرستنیمطبت بدون نوبت م امیشدم بعد م ریمن پ یشیتو خانوم دکتر م یتا وقت نکهیا -

 نشسته  زشیبهارم پشت م نمیبیم رمیاونوقت م

 لبانش نقش بسته بود  يرو يلبخند مچهین

 یبنیرو قلبم م يذاریم تویقلبم  ،  گوش گمی؟ منم م  کنهیکجات درد م نمیخوب مادرجون بگو بب یگیبعد م -

  ری،  وقت ما رو نگ  هیپاشو برو خانوم شما دردت عاشق یگیم. کنهیداره بامداد بامداد م یه
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معصومانه  يمن  ،  من به خنده ها ي،  او به حرفها  میدیخندیهر دو م... بهار نتوانسته بود نخندد گریبار د نیا

 او  ي

 به دست داخل آمده بود  یگل گل وانیل... در اتاق را زده بود  بامداد

  دایدیما رو هم راه نم دیخندیو م دیگیبابا خوب م يا -

 خونمون  میریبا هم م ییدنبالم دوتا ادیبامداد  ،  اون موقع هم با عصا م نمیا ایب -

 را سمت بهار گرفته بود  وانیآورد ل یبهار در نم يمن و خنده ها يکه سر از صحبتها بامداد

 با عصا  امیب دیکجا با دیبه منم بگ دی،  اگه دوست داشت  یداغه بخور خوب بخواب ریش ایبهار جان ب -

 من و بهار  نیرازه ب هی نیا!  نه   -

  ذارمیجوانو تنها م يباشه  ،  پس من خانوم ها -

 گفته بودم تا خوابش برده بود  انقدر

 بود  دهیتاب رونیباز ب همینور آباژور اتاق از در ن يچراغها خاموش بود  ، تنها کورسو تمام

 اتاق مسواك زده در آمده بود  سیاز سرو بامداد

 ؟   دیخواب -

 سیبودم چطور صورتم خ دهی،  اصال نفهم  میشده بود برا يگفتن بامداد انگار جرقه ا دیخواب کی شدینم باورم

  ختمیریصورت اشک م يشده بود  ،  به پهنا

دستپاچه جلو آوده بود  ،  در آغوشم .سر دهم  هیگر نطوریا دنیپرس دیخواب کیبا  کردیفکرش را هم نم بامداد

 :بود  دهیکش

  زمینکن عز هیشد  ؟  فدرا گر یچ... شششیه -

،  اگه   ادیبالها سرش ب نیا ستیسالشه  ،  حقش ن 15بودم  ،  همش  دهیبامداد گم شده بود  ،  من ترس -

شاهد  خوامیمن نم!    شهیبچه داره له م نینداره  ؟  ا ؟  اون مادر وجدان یچ اوردیسرش م ییبال هی یکی

  خوامینم!  شکستنش باشم  

 کهوی،  فشار چند ساعت گذشته   دمیکوبیبامداد مشت م ي نهیآمپول بزند به س خواهدیکه نم يبچه ا مثل

 فوران کرده بود 

 ،  آروم باش   زمیباشه عز -

 .آوردم  یفشارها را دوام نم نیا دیآغوش را نداشتم شا نیا اگر
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مالحظه بر خودم مسلط  یب ریآن مد دنید يرا دوره کرده بودم که برا یصبح هزار بار تمام اصول روانشناس از

 .بهار در کنارم آرام بود اما خودم آرام نبودم . باشم 

 رسانده بودمان  بامداد

  ایبده به درس که زود خانوم دکتر شهمه حواستم .دفتر  رمیبهار تو برو سر کالس  ، من خودم م -

  یفدرا مرس -

 ،  برو مواظب خودت باش   کنمیخواهش م -

 باشد  رشانیمد توانستیم کردیدفتر زنگ ورزش بچه ها را رصد م يکه از پنجره  یانسالیم خانوم

  کار داشتم  یسالم  ،  با خانوم محب -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ، امرتون  دییبفرما -

 من خواهر بهار دانش هستم  -

  میخوردیبه مشکل م میداشت گهید. دیدختر سر زد نیا يشما باالخره به مدرسه !  به خانوم چه عجب   -

  میاعتنا باش یبهش ب میکه بخوا مینداشت يما تا حاال از شما دعوتنامه ا -

  ستیهر دفعه گفته مادرم ن یول ادیجلسه ب يبرا دیکه مادرش با میما تا حاال چند بار به بهار گفت -

 ؟  دینکرد يریگیپ گهیبعد چون مادرش نبوده شما هم د -

 هر جلسه  يبرا میتک تک بچه ها زنگ بزن نیبه والد میتون یما نم -

،   هیانتفاع ریغ يمدرسه  نجای، ا  ستیکه بحث تونستن و نتونستن ن نهیکه هست ا يمساله ا هی دیببخش -

  دیکارارو انجام بد نیکه ا فتونهی،  پس وظ  دیریگینم یکم ي نهیشما هز

خودم هم انتظارش را ...انتظارش را نداشت ... با ظاهر آراسته آنطور صحبت کند  یدختر جوان کردینم فکر

 نداشتم 

 لطفا  دینیبش دیاریب فیتشر -
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 نیکه دانش آموز رو تو ا دیانقدر متوجه باش دیمدرسه با رینشستن  ،  فکر کنم شما به عنوان مد يبرا ومدمین -

  دینکن ریمقطع حساس تحق

 نبوده  نیخانوم من قصدم ا -

 فتادیبراش م یاگه اتفاق.شب بمونه تو پارك  8تا ساعت  روزیبچه د نیا دیکه بوده باعث شد یقصدتون هرچ -

 ؟   دیبد دیداشت یشما چه جواب

  میبه بهار نگفت يزیمدرسه ،  ما چ دیومدیزودتر م یلیخ دیشما با -

 ادیمادرش نم دیدید یشما هم وقت.که من بخوام هر روز مدرسه باشم  ستین فیعبهار من درسش ض -

دانش  يو خاله  ییدا يتا خونه  فتهیعقب م هیقسط شهر ی،  چطور وقت  دیریبا پدرش تماس بگ دیتونستیم

 15 يدختر بچه  هی نکهی، ا  دیگفتن بدون يزیرو چ یداره شما رو چه حرف ی،  بعد بستگ  دیریگیآموز رو هم م

 نباشه  يزیشما چ يبرا دیباشه و خانواده اش از ترس تا مرز جنون رفته باشن شا ابونیخ يساله تا شب آواره 

  میصحبت کن دی، با  دیهست یشما عصبان -

من لطفا اگه  يشماره  نیاالن هم ا. دیمقصرش تنها شما بود ومدیبچه م نیسر ا ییبله هستم  ،  اگه بال -

 دیبا یچ يمن برا دییحاالم بفرما.  دیو جلسه ها رو اطالع بد دیریخودم تماس بگ يبود با شماره سختتون ن

  ومدمیم

 گرفتن  لیتحو هیوقته بق یلیترم که خ مین يکارنامه  يبرا -

اش بود که خوب  یاضیر يگرفته بودم  ،  نمراتش خوب بود  ،  مهمتر از همه نمره  لیبهار را تحو ي کارنامه

 شده بود 

 آمده بودم  رونیبا سر برافراشته از مدرسه ب کندیکه به بچه اش افتخار م يمادر مثل

  رفتیاز آن نم شیب يانتظار ریآن مشاور و مد با

چقدر در حق بهار ظلم کرده اند  داندیگفته بود خودش م.پدر بهار تماس گرفته بودم  ،  بغض کرده بود  با

 یهم م مایترانه و ن. میاش همه شام را با هم بخور هیروح رییبه مناسبت نمرات خوب بهار و تغخواسته بودم .

 .غذا درست کرده بود یمامان آمده بود کمکم کم.آمدند 

که  یکسان.بودند  زیعز میدور هم بودند که برا یبود که در خانه ام تمام کسان نیخوش تر از ا میبرا يزیچ چه

 .دوستشان داشتم و دوستم داشتند 
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شده بود  ،  بعد از مدتها بعد از رفتن  دهیدر چشمانش د یواقع يآن شب پس از مدتها برق شاد دیکه شا يبهار

پر شر و شور  يساله  15مقدس مادر را در موردش استفاده کنم همان دختر  يواژه  توانستمیکه نم یآن زن

 با بامداد و ترانه  شیسر به سر گذاشتن ها. شده بود 

  يشده بود 21االن  يبود يکرد نیتمر مایاگه با ن يشد 18,5 يکرد نیبا بامداد تمر نیبهار بب -

 میرو گذاشت 20معلمش پررو نشه  ،   میرینگ 20 هوی میترانه خودتو خسته نکن بهار به من وفاداره  ،  خواست -

 آخر ترم  يبرا

 شم  20ترم آخر  يبرا دمیقول م. گهیم اره ترانه جون عمو بامداد راست -

پدر بهار آن .باال انداخته بود  مایترانه و ن يبرا ییآورده بود ابرو فشیاز زبان بهار سر ک دنیکه عمو شن بامداد

دخترش خوشخال اما غم النه کرده در چشمانش سر  هیو از شاد.شب محجوبانه گرم صحبت با مامان شده بود 

 بود  شیجا

  دیپاشیباغچه آب م يگلها يبهار با دست از آب حوض رو رفتندیکه م شب

 میزدیبا هم به زور حرف م یحت گهیازتون تشکر کنم  ،  من و بهار بعد از رفتن مژده د يچطور دونمیمن نم -

  نمیامشب بعد از مدتها تونستم لبخند دخترمو بب.

  شهیاش هم بهتر م هیکه روح شاالیا... میه و دوسش دار زیتک تک ما عز يبهار برا دیدار اریاخت -

 دوشم برداشته شده بود  يو پدرش که رفته بودند انگار چند تن بار از رو بهار

 ... کردمیام نگاه م ختهیبه ر يو خانه  فیکث يبودم به ظرفها ستادهیا ییرایپذ وسط

 بامداد  ؟  -

 جانم  ؟  -

 جمع کنه  ؟  نارویا خوادیم یحاال ک -

 دستانش را دور کمرم حلقه کرده بود .شانه ام گذاشته بود  يپشت چانه اش را را رو از

به  يفکر هیتا فردا  میخوابیدر آغوش همسر هالکه خسته م میریم يایم. یشیم الیخیب نارویا یاالن جنابعال -

  میبکن نایحال ا

 باشه  نجایتا فرد ا نایکه ا شهیبامداد نم -

 بلندم کرده بود  شیدستها يام شود روبود جمله ام تم نگذاشته

 که شد  ینیبیچرا م -
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  خوردمیوول م شیدستها انیدر م متظاهرانه

  نیااا بامداد بذارم زم -

 خودتو خسته نکن  ذارمینم -

  رمایگیگازت م -

 ...   ریبگ -

 کوتاه بر گردنش زده بودم يبوسه ا...در گردنش برده بودم  سر

  رمیهمسرمو گاز بگ ادیمن دلم نم یدونیتو که م -

 ریز يکه زد شبید. یسیعواقبشم وا يپا دیبا. یفسقل گهید یکنیم چارهیهمسرو ب یکنیم ارویدلبر نیهم -

  يقسر در بر یتونینم گهیامشب د.. يدیو خواب هیگر

  شمیدارم هالك م...بامداد اتفاقا امشب خسته ام  يوا -

  کنمیرفع م تویاشکال نداره خودم خستگ -

 دیباریم غیدر یرعد و برق وجودش بود و باران محبتش که ب باز و

 ...  ... 

 یشلوغ انیبچه ها م يبودم چقدر کالسها دهیرا که دستم داده بود فهم نالیامتحان فا يبرگه ها يعبد خانوم

آموزشگاه شرط گذاشته  ریاما با مد.کالس را گرفته بودم  نیا شیچند سال پ...  ام گم شده  یزندگ يتازه  يها

بودند حاال  یرستانیدب روزیکه د ییبچه ها بودم دهیحاال تازه فهم...  بودم تا آخر خودم هر ترم معلمشان باشم 

تک تکشان را دوست داشتم  ،  چند سال بود که به ...  ،   مانیمسعود ،  نگار  ،  درسا  ،  ا...  دانشجو شده اند

 نیکه ا یکالس يمن با بچه ها یخداحافظ ينقطه  شدیبود که م ینالیامتحان فاامروز .  میهم عادت کرده بود

 . میکرده بود یچند سال را با هم زندگ

 دیشاد و سالمت باش دیهر جا که هست دوارمیکنم  ،  ام تیموفق يبراتون آرزو خوامیبچه ها قبل از امتحان م -

 هستم  ادتونیو به  دیزیکه همتون برام عز دیو بدون

 کالس آمده بود  طونیش شهیهم يبچه  ریام يصدا

 ؟  میکرد تتونی؟  انقدر اذ  دینیما رو بب دیخواینم گهید یعنی چریت -

 . ریکن ام طنتیکم ش -

 همراه آدرس کارگاه . کالس نوشته بودم  يتخته  يام را رو شماره
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و  دیبهم بگ دیهر وقت خواست دیتونیآدرس کارگاهمه که م نمی، ا  نانیباز محض اطم دیشمارمو که همتون دار -

 . مینیاونجا همو بب دیایب

  مییما از فردا هر روز اونجا چریت -

  ستمیمن که ن یچشم ول يقدمتون رو دیایب  -

 بود  دهیچیخنده شان در فضا پ کیشل يصدا

  دانستیقدرش را نم زادیبود آدم یدر گذر بود که تا وقت يساده  يلحظه ها نیهم دیشا یزندگ

 

 

 .گذاشتم  زیم يدستم را رو يکالسورها

  خورهیاست به هم م هیوپرسشنامه و نظر قیورق و تحق یداره حالم از هر چ گهیترانه د -

  يروز کوفت دار هی. يروز تز دار هی يروز کنکور دار هی. يواال تو حال ما رو هم به هم زد -

 فا رو بزن حر نیا يپس فردا که من دکترامو گرفتم اونوقت جرات دار -

...   ستیمهم ن چیمقام و منصب ها واسه من ه نی؟  پز دکتراتو به من نده که ا  يفکر کرد یپس چ زنمیم -

 ! مهم شعر و احساس و رنگ است  

 ما  يخونه  میبر دیخانوم شعر و احساس و رنگ پاشو کاسه کوزتو جمع کن با...  اوه اوه  -

 اونوقت  ؟  یچ يبرا -

تز به قول  نیو پرسشنامه پر کردن و ا یستیبهز ریسالگرد ازدواج من و بامداده و از صبح درگ نکهیا يبرا -

  ممیکوفت یجنابعال

 بکنم  ؟ نه توروخدا بد نگذره  دیجشنتو من با هیاونوقت حمال...  یسینویتزشو تو م... اااا -

ه اون شوهرتم زنگ بزن بگو سر بامدادو ب...  پاشو ...   گذرهیبد نم یغر نزن یخورده ه ریکفگ زیاگه مثل کن -

  میگرم کنه تا ما خودمون خبر بد

 ملکه  ؟  دیندار گهید شیفرما -

و  ریبگ کیخونه غذا درست کنم تو برو ک رمیمن م.بگم  شویانجام بده تا بق نویا. دارم  ادیکه ز شیفرما. چرا  -

  وهیم

 بذار  نتویپس ماش -
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 خب  ؟  خرهینم نیتو ماش يچرا برا ماین نیا!    مایدیخر نیخوب شد ما ماش -

هوا رو آلوده کنم  شتریب نیبا ماش یمن الک هیچه کار دیدار نیشما دو تا ماش یوقت گمیاصرار داره بخره م -

 درست شه  کیتراف

 . شهینم کیتو تراف نیدونه ماش هینگران نباش با  -

  گهید نهیبیاوزون آسب م هیدونه ال هیدونه  هی نیچرا هم -

 پاشو برو  یگیتو م یاصال هر چ -

  يریپا در هال و گرد گ کیدم گاز بود  میپا کی...  شده بودم همان فرفره  دوباره

  دمیکشیبود که انتظارش را نم يزیتنها چ یگوش زنگ

 سالم همسر  -

 ؟  ییکجا. زمیسالم عز -

 مایتو از شرکت با ن يخوای، م  ششونیپ میترانه گفته شام بر.  کنمیهنوز دارم پرسشنامه پر م...  یستیمن بهز -

 اونجا  امیبرو خونشون منم کارم تموم شد م

  گهیشب د هی میبذار.من خسته  ،  تو خسته ... گرفته  یاخه امشب وقته دعوت کردن نبود که ترانه مهمون -

 و گارن  يبا آدر میفقط من و تو هست.که  ستین ی،  مهمون  شهینه بامداد ناراحت م -

  نمتیبیپس م.باشه  -

 خداحافظ مستر  -

  یمواظب خودت باش فسقل -

و خم  چیو هنوز در پ...  بودم و بامداد مستر  یهنوز من فسقل... سال به سرعت برق و باد گذشته بود  کی

هنوز هم ...  هنوز هم آغوش بامداد مثل روز اول ناب بود و امن ...   میگم نشده بود یزندگ يها یروزمرگ

 ...  را داشتم  میانه هادختر

بهار که ...  ،  بهار   ي، آدر لوفریساله شده بود  ،  سارا ،  ن کیکوچک که حاال  يایبا در ای،  فرداد و دن  مامان

تنها مانده .همه در خانه بودند  نیآر يسال شکوفه کرده بود  ،  سبز شده بود شکوه جون و آقا کیحاال بعد از 

گرفته بودم  میبود تا تصم دهیچند ماه طول کش.  استمهم  میبود که برسد  ،  که بداند حضورش چقدر برا

هر  دانستمیم. بزرگ  یجشن ایخودم و او  انیدو نفره و کوچک م یجشن. شب مهم را برگزار کنم  نیچطور ا

 .باشند  کیشر مانیدلم خواسته بود همه در شاد.ر سال حضورش سبز تر خواهد بود و مردانه ت
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 دم در که شازده اومد  ایب -

از  هیبق ای ستادهیکنارش ا مایمهم نبود ن میبرا... پرواز کرده بودم  اطیبسته شدن در که آمده بود تا ح يصدا

 بودم  ختهیاز گردنش آو...   نندمانیبیپنجره م

  سالگرد ازدواجمون مبارك همسر.بامداد  -

 و آنهمه مهمان در آغوش فشرده بودم  مایمهم نبود بودن ن شیهم برا او

کارا  نیترانه از ا دونمی؟ من که م  میترانه دعوت يخونه  یگیپس حاال م زونیدلم  ،  ش زیمبارك باشه عز -

  کنهینم

اگر نه . کنهی؟  زن من هنرشو رو نم يزن من دار کارهیچ يزن و شوهر يآقا بامداد وسط ابراز عالقه ها -

  یشیمدهوش م يدست پختشو بخور

  ياره مدهوشو خوب اومد -

 تو همه منتظرن  میبر دیایب -

 شیسال پ کی،    شیسال پ کیدست زدنشان مرا برده بود به  يصدا میدر دست بامداد که تو رفته بود دست

ام با بامداد همقدم شده بودم  یسبز زندگ ریسال در مس کی. فرش قرمز راه رفته بودم  يمرد رو نیکه کنار هم

  کردمیبار از بودن کنارش ذوق م نیو هنوز مثل اول

 ...  بود  ایو در یعل رینگهبان مواظب ام يمثل فرشته  دیشام بزرگترها حسابشان را جدا کرده بودند  ، مروار موقع

 انیحالت ممکن ب نیتر يرا با جد ایدن الوگید نیتر يقرار است کمد دانستمیصاف کرده بود  ،  م ییگلو يآدر

 کند

عروس  یدگیاز جشن هست نه سالگرد اونوقت ملت در مرز ترش ي،  نه خبر  میواال ما چند سال ازدواج کرد -

  رنیگیمناسبت جشن م هیشدن هر روز هر روزم به 

 که به سرفه انداخته بودم جوابش را داده بودم  ییهمان خنده ها با

 خب  يریتوام جشن بگ یخواستیم...  یادب یب یلیخ يآدر -

 نیاز ا برهی،  بعدم کنار سفره خوابش م  فهیبده ضع ییچا گهیخونه م ادیواال ما شوهرمون خسته کوفته م -

 . دهیسر ماه نشده طالقمون م میاریدر ب ایباز نگولکیج

 به حرف آمده بود  گارن
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 يتا دفترچه  60...   میدار یخانوم چه بساط نیما هرشب با ا یشما بدون یعنی. فدرا خانوم بشنو و باور نکن  -

سرش تو دفتره  هیبماند که .  سهیبچه ها برنامه بنو يبرا دیبا.خونه  ارهیبغلش م ریز زنهیم یقلم چ يزیبرنامه ر

مه برنا مینیشیما هم م گهید یچیه. تو پر کن  شویبقگارن  گهیم برهیآخر شبم خوابش م.سرش تو آشپزخونه  هی

 .بنده خدا  يواسه بچه ها میسینویم یدرس

  رسونهیم فیحتما اون بچه ها رو به شر یکه تو نوشت يپس آقا شک نکن برنامه ا  - رضا

هم وقت اضافه اومد  یساعت هیساعت  مین هیو خوردن اگه  ونیزی، خواب و تلو  سمینویاره براشون سبک م -

 درس بخونن 

  کردمینگاه م دیخندیم شانیبهار که از اول به حرفها به

 هم استراحت  ییوقتا هیکه همش درس  نهیگارن منظورش ا. ایگوش ند نارویبهار جان تو ا -

 ول کن نبود  گارن

 بهار جان  ؟  یشما چندم -

  رستانیمن دوم دب -

 ؟   هیرشته ات چ -

 یتجرب -

مجبور  یکه ه يکردیانتخاب م يزیچ يا یبدن تیترب هی دیبا گهید يبابا دختر خوب خودتو گرفتار کرد يا -

 کتاب  يپا ینیبش ینش

 به حرف آمده بود  بامداد

 خانوم دکتر شه  خوادیم. گارن خان  ،  دختر من شاگرد زرنگه  رینخ -

از دخترم گفتن بامداد  ،  دوست داشتم تمام صورتش را غرق  کردندیاما در دل من قند آب م دانمیرا نم بهار

 بوسه کنم 

 شمال  میبا هم بر یهمه گ دیباش هیپا. دهیع گهیدو روز د. الیخیحرفا رو ب نیال ابچه ها حا -

با جمع ما  خواستندیم ایبود که فرداد و دن يسفر نیاول.موافقت کرده بودند  ایو گارن گرفته تا فرداد و دن يآدر از

اما بامداد خالفش را گفته ...  عمرم خواهد بود  يسفرها نیزتریهمسفر شوند و من مطمئن بودم از خاطره انگ

 بود 

  میایب میتونیما نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا میتسن  – یبه سادگ

wWw.98iA.Com ٣٨١ 

  دیکنیحاال شما خودتونو لوس م انیتوروخدا  ،  همه دارن م دیاریدر ن يمسخره باز -

  میایب میتونیبابا  ،  نم هیلوس چ -

 ؟  دیتونیمثال ؟  چرا نم یچ یعنیخب االن  -

  انیقرارداد مهم م هی يدارن برا. میتهران باش دویع دیدارم با یمن مهمون خارج -

 بامداد  يمزه ا یب یلیخ -

که  يزیچ نیفرصت بودنمان کنار بچه ها را گرفته باشند  ،  اما آخر یمهمانان خارج کردمیرا هم نم فکرش

  میمهم امشب بود که کنار هم بود.نه  ای میرفتیمهم نبود که مسافرت م. بود  يدلخور خواستمیامشب م

با بامداد خلوت کرده بود  اطیدر ح يا قهیفرداد چند دق...  تن هم بامداد را مورد التفات قرار داده بود دم رف ترانه

 . بودند  دهیکش يگاریو س

بود که دوست نداشتم در خانه  ییها يهم از آن تکنولوژ ییظرفشو نیماش. ها را به آشپزخانه برده بودم  ظرف

 يرا کرده بودم ذره ا میتمام سع.بود  ،  کار بامداد بود  دهیچیدر خانه پ اتویفرانکو بات يصدا. داشته باشم 

 .از مسافرت نرفتن نشان ندهم  یناراحت

 . آب شسته بود  ریش ریدستانم را ز...  قرار گرفته بود  پشتم

  رمیآب بگ نارویبامداد بذار حداقل ا -

  يریگیآب م يایبعدا م ایب -

 اتاق رفته بود  هال مانده بودم بامداد به وسط

 پس  ؟   یخب بامداد کجا رفت -

  زمیعز امیاالن م -

 دستش توجهم را جلب کرده بود  انیم يکاغذها. دور شکمم قفل شده بود  دستانش

 ؟   هیچ نایا -

 که بهش قول داده بودم  ییببرم همونجا ریبا تاخ مویکه من فسقل طهیدو تا بل نایا -

 .جا بود  کیتنها .قول داده بوده مرا ببرد  ییآورد بامداد چه جا ادیتا به  کردیم تیفعال دیبا ذهنم

 ؟  سیپار میریم میدار!  بامداد   -

خب دوست داشتم سالگرد ازدواجمون قولمو ادا  یول ي،  متاسفم که از شمال رفتن محروم شد  یبله فسقل -

 کنم 
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 صورتش را غرق بوسه کرده بودم  تمام

  سیمن  ، تو  ، پار.  شهیبامداد باورم نم -

 مبارك  میفدرا  ،  سالگرد بودنت تو زندگ گذرهیم میزندگ يسال از داشتنه تو تو کی شهیمنم باورم نم -

  یبگم چقدر خوشحالم که هست تونمینم. دوستت دارم  شتریب یهمون روز اول حت يکه اندازه  یدونیبامداد م -

  شانه اش گذاشته بودم يبودم سر رو دهیچرخ

  يدیکه کش ییزحمتا يامشب و همه  يبرا ی، مرس  دونمیم.  زمیعز دونمیم -

  ياز من جلوتر کشمیکه م ییبرنامه ها يبا همه  شهیاز تو که هم یمرس -

 تو شاد کردنش جلوتر باشم  میاز فسقل شهیخدا کنه من هم -

 !   یمستر  ، هست یهست -

را باشکوه میدانستم اما کنار بامداد انگار تمام خیابانها شانزلیزه بود و هر ساختمان پنج طبقه اي برج ایفل   پاریس

، تمام قهوه ها و نان خرچنگی ها طعم دیگري داشت  ،  قدم زدن کنار او روي سنگفرش کوچه پس کوچه 

 ر به رویا میمانستهاي پاریس  ، شنیدن صداي ساز مرد اسرائیلی با آن ساز جادویی بیشت

 را میان انگشتانش قفل کرده بودم انگشتانم

یه پسر !  بامداد یادته اولین باري که تو هواپیما همو دیدیم  ؟ اصال فکرشم نمیکردم تو کنارم بشینی  -

 اتوکشیده ي جدي

 یعنی اولین چیزي که منو دیدي به ذهنت اومد یه پسر اتو کشیده ي جدي بود  ؟ -

 و نه و جدي البته ساعت امگایی که دستت بودم خیلی دوست داشتم اره خیلی مرد-

 ؟   يپس عاشق ساعتم شد طونیش يا -

 ؟  یتو چ...گفتم نظرمو جلب کرد ... رمیا نخ -

خیلی از پروازاي طوالنی مدت و بودن تو هواپیما خوشم نمیاد کال  ، اون سال هم یه ماهی قرار بود بیام  -

، اولش که دیدمت فکر کردم تا برسیم پدرم در اومده از بس باید بلند شم بري سوییس پیش دایی بمونم  

 دستشویی و ادا و اطوار بیاي

 !  !  !  ! اااا بامداد -

 خب عزیزم دارم راستشو میگم بعدم گفتم اولش اینطوري فکر کردم-

 خب بعدش چطوري فکر کردي  ؟ -
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 ، خیلی راحت هم به من تعارف کردي بعدش که ظرف پسته هاتو در آوردي واسم جالب بود -

 میخواستم آب پرتقال بخورم تو گفتی نه  ؟  یادته

 اره اونموقع مطمئن شدم با اینکه ظاهر یه دختر جوان رو داري اما خودت کوچولویی-

 همین ؟ -

 همین  ، عشق در نگاه اول نبود که بگم از فرداش ژنو رو زیر و رو کردم پیدات کنم-

 میشه  ؟ دلم خوش باشه خب حاال بگو چی-

 ااا فسقلی از تو بعیده ها-

 خب باشه راستشو بگو-

بعدش که تو تهران دیدمت کم کم بهت عالقه مند شدم  ، واقعا نمیدونم چی شد که تو فسقلیه من شدي  ، -

 ولی در طول زمان اتفاق افتاد

 ! هزار بار هم که این حرفها را از زبانش میشنیدم تکراري نمیشد  ؟   چرا

در کنارت غرق آرامش  يکه از بودن حضور ایدن يهر جا. بود  دهیرا شهر عشاق نام زیرا ،  ون سیپار یکس چه

 يدختر ایدر قلب اروپا  يباشم در تهران  ،  دختر يمن دختر کردیم یمگر عشق نبود  ؟  چه فرق يشدیم

من . شهر عشق همانجا بود  دیتپیم یکس ياگر قلبت برا يکردیوجودت را که جستجو م. جنگ  انهیافغان در م

و دود ودم  یعشقم را قبل تر در شلوغ...  زدمیرا به دنبال عشق قدم نم سیپار يها ابانیاز تهران خ يدختر

 ... کرده بودم  دایتهران پ

 بود  دهیلپ تاپ کش يبلند خنده ام بامداد را پا يصدا کردمیچک م میها لیمیدر هتل که ا شب

 شده  ؟  یچ -

  دیتهد یزده با کل لیمیترانه است  ،  ا -

 ؟   یکه چ -

  یسوغات يادیز ریبا سفارش مقاد يتک خور سیپار میو اومد میکه شمال نرفت  -

و  یفسقل يایبودم از در دهیخر یهمه سوغات يمغازه به آن مغازه کشانده بودم برا نیروز آخر بامداد را از ا سه

روز . را دوست داشتم  قیو استاد صد نیآر يسوغات آقا شتریاز همه ب.  نیآر يبهار گرفته تا شکوه جون و آقا

شده و  يکنده کار یپیپ نیآر يآقا يبودم برا هکرد دایپ یکوچک هیفروش قهیعت یفرع ياز کوچه ها یکیآخر در 
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که  یسیخودنو قیاستاد صد يو برا کندیخوشحالش م يزیاز هر چ شیه بود ببودم که بامداد گفت دهیخر یمیقد

 همراهش باشد  شهیدوست داشتم هم

 ...   میخبر هم بازگشته بود یخبرمان ب یمثل رفتن ب...  شب نشسته بود  مهین پروازمان

 ...  ... 

 ...  کارگاه شده بودم  یاول وقت سوغات به دست راه صبح

بوش داره تا سر  یکنی،  واسه خودت قهوه درست م  یرسیخوب به خودت م ستمیکه من ن نمیبیم... به به  -

  ادیکوچه م

 ؟  ياومد یاوا گلدار سالم  ،  تو ک -

 خودتو بدم  هیاول از همه هم سوغات نمتیبب امی، گفتم ب  اوردمیطاقت ن ینصفه شب ول شبید -

  يدیمت کشزح... ؟  دستت درد نکنه  يبرام آورد یاااا سوغات -

 بود نبود  دهیزده بود و خط و نشان کش لیمیا میکه برا یلحن مودبانه لحن آن ترانه شوخ نیا

 !  ایزنی؟  مشکوك م یترانه خوب -

من برم دو تا  نیبش. گهید کنهینداره هنگ م شویآدم آمادگ یشیآدم ظاهر م يجلو هوی وونهیخب د... نه بابا  -

  ارمیقهوه ب

 ... سرگردان بود ... قهوه برگشته بود  يبا فنجانها...  گذاشته بودم  زیم يرا رو شیها یسوغات ي بسته

  ادیخوشت م نیباز کن بب -

 يآورد یبرام چ نمیبب...اخ اصال حواسم نبود  -

 را تک تک نگاه کرده بود و تشکر کرده بود  تمامشان

 هول هول شد  دی،  سه روز آخر رفتم خر  گهید دیاصال قابلتو نداره  ،  ببخش -

 ،  خوش گذشت  ؟   يدیهم زحمت کش یلینه بابا خ -

 ، شما چه خبر  ؟  بهار خوبه ؟  اوضاع مرتبه ؟   میبا هم بر دیبار با هیبود ترانه  ،   یجاتون خال یلیاره خ -

  گمیفدرا م...   ینقاش ادیدرساش شده کمتر م ریبهارم خوبه  ، درگ -

 شکالت شده بود  يبستن در جعبه  ریدرگ

 ،  اه   شهیچرا بسته نم نیبابا ا يا -

 ؟  حواست کجاست  ؟  یترانه خوب. درشو  یچون برعکس گذاشت -
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  گهید هیبابا  ،  عاشق نجاستیحواسم هم  -

 نباشه خوبه  گهید زیباشه  ،  چ یخب عاشق -

 کارگاه  يایب یپاش سیاز پار دیکاره با هیشانس منه که تو  دونمیفدرا بخدا من نم -

 ؟  نمیاومدم اول تورو بب یچرا ؟  ناراخت -

 ... ینه ول -

 ؟   یچ یول -

 من بگم  خوامینم -

  ارمی؟  خب مثل آدم بگو منم سر در ب  یزنیحرف م ی؟  ترانه چرا تلگراف  یتو بگ ویچ -

  قیاستاد صد -

 ؟  یچ قیاستاد صد -

  شیحالش بد شد دو روز پ -

حاال کجاست  ؟  .  دهیمشاوره م نهیشیم رهیبا اون قلبش م. ت کار نکش  ،  گوش نداد بهش گفتم از خود یه -

 ؟  مارستانیدوباره ب

 فدرا  اوردیدفعه دووم ن نیقلبش ا -

 ؟   یچ یعنی -

 تهوع گرفته بودم ...  ترانه را دوست نداشتم  ي رهیخ نگاه

 ؟  االن کجاست  ؟   یچ یعنی گمی؟  م  يترانه چرا الل شد -

 تو مسافرت بهت بگم  خواستمینم... بود  زیبرات عز دونمیم. فدرا به اعصابت مسلط باش  -

  کنمی؟  من باور نم  یبگ ویچ -

،    خواستمی،  من فقط او را م  کردمیهم نم هی، گر  خواستمیاما من آغوش نم.. بود  دهیدر آغوشم کش ترانه

را در مطب پر کنم   شیزم را ننوشته بودم  ،  من هنوز فوقم را تمام نکرده بودم که جامن هنوز ت. زنده  ،  سالم 

 ! را هم از دست دهم  ،  بار دوم بود   يگرید ي، او استراحت کند  ،  هنوز آماده نبودم پدرانه ها

  ...  ...  ... 

مگر . را دوست داشتند  رمردیکه پ یگالره جون و تمام کسان يها ونیاز مه بود  ،  ش يمراسم در هاله ا تمام

 هم بود دوستش نداشته باشد  ؟  یکس
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 يجار شیکلمه اشکها کیگذشته هم که با  يفدرا...  که بند آمده بود  یکه انگار خشک شده بود و زبان یاشک

 ...  دفن شده بود  شدیم

  یحرفداشت  ،  نه  ینه اشک...  شده بود  بهیمانده بود که با خودش غر یسخت يفدرا

 بود  دهیفا یدستان بامداد هم ب يمعجزه  گرید

به  رهیکه روزها بود از پشت پنجره خ یمثل نگاه...  مانده بود  زیم يآورده بودم رو شیکه برا یسیخودنو

 ...  بود  اطیح يگلها

  رفتیآمد  ،  م یصدا  ،  م ی،  ب  دادیکه بهار آب م ییگلها

مگر خودم .  يتکرار يخسته بودم از حرفها...  بود  ،  گالره جون آمده بود  ،  شکوه جون آمده  مامان

صدبار  يآمدند روز یادامه دارد که آنها م یزندگ مدانستمیرفتنش را باور کنم  ؟  مگر خودم ن دیکه با دانستمینم

 ؟  خواندندیدر گوشم م

 يشکسته  يحرفها تکه ها نینبودم که ا یکوچک يفدرا گریآنجا بود که د یبدبخت...   دانستمیم خودم

 طاقچه بگذارد  يوجودش را جمع کند  ،  بند بزند دوباره رو

  شهیخسته تر و در هم شکسته تر از هم...  بودم  خسته

  اطیدر ح شیها دنیکش گاریشده به س لیشبانه که تبد يها یخواب یب... کرده بودم  غیکه خود در ییدستها و

 

 ...  کرده بودم  اهیبودم س دهیخر شیکه برا یسیرا با جوهر همان خودنو زیم يرو يکاغذها تمام

خلوتم را به هم  ندیایب انیروز در م کیشده بود  ،  قرار گذاشته بودند  يعاد میزنگ برا يصداها نیا گرید

 یرا  ،  ب یدر هم شکستگ...  را  یخستگ دیفهمیکس نم چیو ه...  بزنند  ، بروند  يتکرار يبزنند  ،  حرفها

 را  یحوصلگ

 را در سطل اتاق انداخته بود  يجوهر يکاغذها

؟   ادیم رتیگ ی؟  چ یخودتو حبس کن يخوایم یتا ک...  ؟  چهلمشم گذشت   یتمومش کن يخوایفدرا نم -

  شهیم وونهیداره د چارهی؟  بامداد ب  يشد دهیچقدر تک يدید نهیاتو تو آ افهیق

.  دیریو م دیگیدم گوشم م نارویا نجایا دیایم دیفتی؟  هر روز هر روز راه م  دینشماها تمومش ک شهیترانه م -

 من به حال خودم باشم  دیبذار... خسته  یفهمیمن خسته شدم م دیشی؟ اگه شما نم دیشیخسته نم
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،    خورهیگوشه غصه م هیمامانت . یکنیم وونهیهمه رو د ي،  دار  يریم نیکه از ب یبه حال خودت باش -

...   ایخب به خودت ب...  از بس زنگ زده تلفنمو سوزونده  يآدر...   یشیجلو چشمش آب م نهیبیبامداد هر روز م

  نجایا يغمبرك زد یمونده اونوقت صبح تا شب نشست ينجوریتزت هم...  دانشگاهت رو هواست  يکالسها

قرار بود اطالعات ...  برم تو مطب که اون بره استراحت کنه  رمیقرار بود فوق بگ...   ستیبرام مهم ن -

 ...  هم بود که اون رفت همشو خراب کرد  گهید يقرارا یلیخ...   نهیپرسشنامه هامو استخراج کنم ببرم اون بب

  دهیاز تو بع...  کنمیدارم ازت تعجب م گهیفدرا د -

تعجب  گهید... ستین دیازم بع یچیه...   هیتر از بق وونهیازه دت...   هیآدمم مثل بق هی؟  منم   دهیچرا از من بع -

 نکن 

؟    يقراره کنارم باشه جز تو  ؟  تو مگه خواهر من نبود یروزا ک نیتو ا... مادر بشم  يبه زود دیفدرا من شا -

 همش کشک  ؟ 

 ؟   یگیم یگندگ نیمن از خونه انقدر مهمه که به خاطرش دروغ به ا دنیکش رونیب یعنی -

 تیکوفت ي نهیقرنط نیدروغ بگم ؟ اومدم دنبالت که اگه از ا ویزیچ نیمن انقدر عقلم کمه که همچ یعنی -

 يخوایکه نم يدکتر منتها انگار انقدر تو خودت غرق شد میبر میریسونومو بگ ي جهینت میبا هم بر يایم رونیب

  گذرهیم یدور و برت چ ینیبب

 بودم  دهیدو ییسمت دستشو...  سراغم آمده بود  یهمان حالت تهوع لعنت دوباره

 ؟    هوی يشد یفدرا چ -

 آب دستش را گرفته بودم  وانیرا شسته بودم  ،  ل صورتم

 ؟  يو به من نگفته بود ينکنه تو خودت زرنگتر بود طونیش نمیبب -

 ؟   ویچ -

  گهیصحبتا د نیحالت تهوع و ا -

 ...  دهیبه اتاق رفته بودم مانتو پوش...  ترانه بود  يها یکه حوصله اش را نداشتم شوخ يزیآن لحظه تنها چ در

راه که باشه  يهر جا یبزن زایچ نیهم حرف از حالت تهوع و ا گهیکلمه د هی فتینشدم راه ب مونیترانه تا پش -

  گردمیبر م

  شهیسقط م یوحش ياز ترس تو من اگه بچه ام داشته باشم...  دمینکن ترس دیتهد... خب بابا خب  -

  فتهیبراش ن یکه اتفاق امین یخب ناراحت -
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 ها  کنهیم یواسه من گربه رقصون يچطور نیحاال بب -

 بند حرف زده بود  کیو مطب دکتر  شگاهیبا آزما دنیرس تا

 شمیم کنه من هول هیفکر کن گر يبذارم اصال ؟  وا یپسر  ؟  اسمشو چ ایبچه ام دختره  یگیفدرا تو م -

 ایبا تمام مزا یسال مرخص هیبه بامداد بگم  دیبا.  شهیهم که سره کاره بچه ام خفه م مایتو سر خودم ن زنمیم

  کارشسر  گردهی، بچمون که از آب و گل دراومد دوباره برم  مایبده به ن

 توروخدا بس کن ...  یتا تهشو رفت ینه نشست ای يکه حامله ا یستیترانه تو اصال االن مطمئن ن -

 پنج قلو حامله باشم  هیچشم تو بزنه اصال من  هیبه کور...  زنهیچطور داره با من حرف م نیا نیخدا بب يا -

 .بزرگ کنه  ماین دیبا شمیکیهمون  یگفتیم یتو که تا االن داشت -

 دمیم شویکیهمه  ،   نیب کنمیقلو باشه تخس م 5بعدم . بکشم  یمن واسه گرفتن حال تو حاضرم هر مشقت -

اجاق  يبه تو دمیم شمیکی،    ایدر هیکه بشه هم باز ایفرداد و دن یکیو گارن  ،   يآدر یکی،    لوفریبه رضا و ن

  کنمیبزرگ م مایخودم با ن شمیکوره عنق که بامداد حسرت به دل بچه نمونه  ، آخر

 لبخندم را جمع کنم  توانستمینم

 تو رو جون بامداد نه نگو  گمیم يزیچ هیفدرا .خودمم و خودت راحت باش .  یکنیم یسیبخند بابا چرا رودروا -

 ؟  يخوریجون بامدادو قسم م یچ يبرا -

 یمیمستق یبه چه صراط گهید دونمیچون نم -

 ؟  هیحاال چ -

  ستیکه ن یشوخ... مامانته ...  ایاصال جون خاله رو -

 حوصله ندارم ...  ترانه حرفتو بزن  -

  یچکاب بش هی ستیبد ن يشد فیکه گفتم اصال ضع يزیبده  ،  نه فقط واسه اون چ شیآزما هی قهید هی ایب -

 ؟  یبگ نویهم يجون همه رو قسم خورد -

 نبود  يفرصت بد دی،  شا  دانستینم ی؟  کس  ستیچ ریماه اخ کی يها يزیخونر لیآمد بدانم دل ینم بدم

  گهید يکوچولو زهیچ هیبا  نیخب هم -

 ؟  گهید -

 يارواح شد هیبخدا شب.. به سر و روت بکش  یدست هی شگاهیآرا میبر ایب -

  ایکنیاز جون بامدادو مامانم سواشتفاده م يخوب دار -
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  ایب!    گهیننداز د نیخب رومو زم -

  شهیم یچ مینیبب میحاال بر -

 يبود موجود يپا بند نبود  ، چندهفته ا يرو یانجام داده بودم  ،  ترانه از فرط خوشحال یو سونوگراف شیآزما

 کوچک در بطنش شکل گرفته بود 

مامان ترانه  گهیبهم م ي،  وا  شهیمن خودم باورم نم!    شهی؟  نه نم شهیباورت م...  شمیفدرا دارم مامان م -

 فکرشو بکن 

 اش را خراب کنم  یزندگ يروزها نیاز شادتر یکیمغموم  ي افهینداشتم با ق دوست

  یشیم ایمامان دن نیو هنرمندتر نیتو بهتر... رانه مبارکه ت -

 ... داشتم  ازیچقدر به حضورت ن یدونینم.  یفدرا مرس -

 حوصله ام  یببخش که ب -

 بچه خبر بدم  يبنده به بابا میکه بعدش بر شگاهیآرا میبزن بر.. حوصله اتم دوست دارم  یب -

 کن  زشیبابا بذار شب تو خونه سورپرا -

  کنمیم زشیوسط شرکت سورپرا رمیاالن م. میدو نفره ندار يایباز کیرمانت نیما از ا زمینه عز -

 ترانه ،  خل  یخل -

  دونمیم دونمیم -

 يبه فدرا یشباهت نهیدرون آ ي،  فدرا  دادیآنطور که صورتم را صفا داده بود روح خسته ام را صفا م یکس کاش

 . گذشته نداشت 

شرکت بود همه  ریگرفته تا بامداد که مد یسرش گذاشته بود  ،  آخر سر هم از آبدارچ يشرکت را رو تمام

بامداد که خروجم از خانه و  يمثل چشمها...  زدیچشمانش برق م شهیمحجوب تر از هم مایباخبر شده بودند و ن

 ...  بار بود که اشتباه کرده بود  نیاول دیکرده بود و شا یام معن ییتنها ي لهیاز پ ییرفتنم را رها شگاهیآرا

 .ها شکسته شود  یراحت نیسخت تر از آن بود که به ا لهیپ نیا

 ...  ... 

 .  شودیامروز آماده م شهایترانه نگفته بودم که جواب آزما به

آن  دیشا... ترانه درست باشد  يمسخره  يها یشوخ کردمیرا که به دکتر نشان داده بودم در دلم دعا م سونو

 ام را پر کند  ییتنها توانستیموجود کوچک م
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 ؟   گهیم یخانوم دکتر جوابا چ -

  ستین يخبر -

 ربط بوده  یو حالت تهوع همش ب يزیماهانه ام و خونر ینظم یپس ب -

ساده با  یلیکه خ دهینشون م ستیک يسر هیبدنته اما سونو  دیو ضعف شد یحالت تهوع به خاطر کم آب -

  شهیدوره قرص دفع م هیمصرف 

 ؟    ستیک -

  ادیب شیممکنه پ یهر خانوم يسن برا نیتو ا...  ستین یمهم يمساله ا... اره  -

 دانستمینم یحت...   کردمینم یوقت بود که رانندگ یلیخ...  زدمیرا قدم م ابانیبه دست سالنه سالنه خ نسخه

خبر دادن به او عجله کنم  يم مثبت نبود که بخواهم براه شمیمثل ترانه جواب آزما...   برندیمرا کجا م میپاها

 ...  را از بر بودند  ریاما انگار خودشان مس میپاها...  

 درآورده بودم  نجایسر از ا دوباره

  دیخسته نباش. سالم  -

 ؟   ينوریچه عجب ا. دیسالم  ،  سالمت باش -

 بامداد تو اتاقشه ؟ .درآوردم  نجایسر از ا هوی کردمیم يرو ادهیداشتم پ دونمیاره خودمم نم -

 بله تو اتاقن .  دیهم خوشحالمون کرد یلیخ -

 برم  ؟  تونمیتنهاست  ؟  م -

 اومدن مالقاتشون  یخانوم کی یول دیببر فیتشر دیتونیجلسه هم باشن شما م نیکه وسط مهم تر دیدونیم -

 برگردانند  يعاد یمرا به زندگ ختندیریبرنامه م يآدر ایدوباره با مامان  ،  شکوه جون  نکند

 اسمشونو نگفتن  ؟  -

  شناسنیبگم کژال اومده خودشون م نیآر ينداشتن به من گفتن به آقا ینه وقت قبل -

  کندیاش آن پوزخند را چطور معنا م یمهم نبود منش میبرا

 من بهت اعتماد دارم .در حقم کن  یلطف هی نیبب -

 ؟  دییبفرما -

 نبودم  نجایا من امروز -

 آخه  ؟  -
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 ... خواهش کردم !  لطفا   -

  دیدونیچشم  ،  هرجور خودتون صالح م -

 ... آمدند  یرا درست نم ریمس گریپاها هم د نیا انگار

رفته  یآمده بود  ،  نه خان ینه خان...  ونیزیتلو يبه صفحه  رهیکاناپه خ يرو... بودم  دهیرا شن اطیدر ح يصدا

 نبود  شیسر جا يزیچ کیخانه  نیوقت بود که در ا یلیخ... بود 

 ؟   خورمیمن امشب دستپخت همسرمو م یعنی؟   یبو رو تو راه انداخت نیا یبه فسقل -

  دیگویرا م يقرمه سبز يبو دانستمیم

 ؟  ییچه بو -

  ادیکه داره تا سر کوچه م يقرمه سبز يبو -

  هیغذا قرمه سبز یول کنمیاحساس نم یی،  من که بو  دونمینم -

 سرم اشاره کرده بود  يکاله حمام رو به

  دهیم يقرمه سبز يخونه بگم زنم بو امیمن ب ینذاشت...  گهید یدوش گرفت یخب رفت -

 زده بودم  يپوزخند

از کژال آمده نزده  یکس حرف چیصبح شده بود و ه. شب هم گذشته بود  مهیشده بود  ،  شب تر هم  ،  ن شب

 ... بود 

 

 

 کردمیها خب زودتر اقدام م ذارهیم ریتو تاث ي هیبچه دار شدنم انقدر رو روح دونستمیفدرا اگه من م -

  یدستت درد نکنه که انقدر به فکر من -

 ؟  یاقدام کن يخوای؟  نم  يکرد کاریتو چ يآدر -

شم  ، آخه  نطورینکنه منم ا گمیم.  هیعل ریام ریسارا همش درگ.  ترسمیخورده م هی،  راستش من   دونمینم -

 سخته ... گستیموجود د هی تیمسول

موجوده کوچولو از پوست و خونم داره  هی دمیفهم یاز وقت...  تر که نبود  طونیاز من شر و ش ياتفاقا آدر -

 داره  یچه حس خوب یدونینم...   شمیتازه دارم بزرك م کنمیاحساس م رهیگیشکل م

 ترانه  یشیگ مبزر يدار کنمیمنم احساس م -
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 من مخلصه همتونم هستم  دیدار اریاخت -

 ؟   يکرد کاریفدرا تزتو چ -

  شمیراحت م گهیداده هاشم انجام بدم د لیو تحل هیتجز...  تمومه  بایتقر یچیه -

  ماینوشتیم سانسمونویل ينامه  انیبود پا روزید نیانگار هم ریبخ ادشی -

 اون روزا تنگ شده  يدلم برا... اره  -

 ترانه زنگ خورده بود  یگوش

 عادت نداره بدون من و بچه اش ... همسرم اومده خونه ...  شمیدوستان بنده از حضور انورتون مرخص م -

 ! بچه انگار چه خبره   گهیم نیهمچ...  يدیم يتو چه جو -

  یستیشما متوجه ن...   زمیخبره عز یلیخ -

 حالم ندارم خودم برم . ندارم  نیماش. دنبالم  ادیمن زنگ بزنم گارن ب نیفدرا پس تو بش -

 پاشو .. رسونمتیخب من م -

 نبود  يمن و آدر انیکه هرگز م يزیچ... سکوت بود  نیماش در

 شده ؟   يزیفدرا چ -

 نه چطور ؟  -

  یستین شهیهم يفدرا کنمیاحساس م دونمینم -

پدر ...  من فقط استاد نبود  يبرا قیخب استاد صد.. کردم  يرو ادهیبودم و ز یمدت روان نیا دونمیم يآدر -

 باهاش کنار اومدم  گهیاما االن د...   یدونیندونه تو م یهرک...  دلسوز بود ...  راهنما بود ...  بود 

 لحظه بزن کنار  هیفدرا  -

 چرا  ؟  -

 بزن کنار  -

 .پارك کرده بودم  ابانیرا کنار خ نیماش

 من نگاه کن  يتو چشما -

 چشمانش زل زده بودم  به

 ! خب ؟   -
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 دیشا...  تئاتر به اون تئاتر  نیاز ا...  کافه به اون کافه  نیاز ا میکردیام که با هم تهرانو گز م يمن همون آدر -

شون بده ن کنهیم یمن غم تو نگاه گلدارمو که سع یعنی. من نفهمم  شهینم لیاما دل یبهم نگ زارویچ یلیتو خ

 ؟  فهممیاست نم شهیهم يهمون فدرا

  ستین يزینه چ -

  خورهیبهم بر م...   ستین يزیاما نگو چ. کنمینگو ، اصرار نم یبگ يخوایفدرا اگه نم -

 ؟   شنیکه آدما عوض م شهیم یبه نظر تو چ يآدر -

  شنیمعلومه که عوض م... شکل باشن  هی شهیهم ستیقرار ن...  شونهیوجود يخب مقتضا -

 بده  یلیکه خ ينطوریخب ا -

 بشن بده  یاگه عوض...   ستیخوب بکنن که بد ن راتییاگه تغ...  عوض بشن  يداره چطور یآخه بستگ -

 شده  یآخه من دوست ندارم فکر کنم عوض -

 منم بفهمم  ؟  یحرف بزن يجور هی يخوایم -

و  يزیبر نجایکه گفتم هم یهر چ يشد ادهیپ نیشاز ما یوقت خوامیم...   گمی؟  من فقط به تو دارم م  يادر -

  يبر

 ؟  يشک دار -

  رهیبامداد هم م دنید... چند هفته است ...  کژال برگشته !    یبزن یحرف دینبا یطیشرا چیاما تحت ه!  نه   -

 ... 

 خب ؟  -

 ...   نیخب هم -

  دنشیسر اومده د هی دیشا... که  شهینم لیخب بره دل -

 چند بار بعدش هم رفته ... که اومده بود شرکت خودم اونجا بودم  يبار نی،  اول ومدهیسر ن هی -

 داره ؟  يبامداد با کژال سر و سر یبگ يخوای؟  تو که نم یچ یعنیخب  -

من ...  گهینم یچیبامدادم ه...   گمینم یچیمن چند هفته است که ه...   يبگم آدر خوامینم یچیه گهیمن د -

انتظار داشتم بامداد برام بگه که اومده اما بامداد ... احترام قائلم  مونیزندگ يعشقمون و برا يبامداد  ،  برا يبرا

 سکوت کرده 
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 ندیتو خوشا ي،  باالخره حضور کژال برا  یحساس تر بش يکه دار یخراب ي هیروح نینخواسته با ا دیخب شا -

  ستین

 ...  ستیاونم از طرف بامداد که ن يخبر یو نگه داشتن من در ب، اما بدتر از حضورش   ستین ندیخوشا -

 داد و سوء تفاهمات برطرف شد  حیبرات توض دیازش بپرس شا... نکن با خودت  ينطوریفدرا ا -

 ...   میما با هم رو بود.  مینبود ينجوریمن و بامداد ا.  يداره آدر دهیچه فا دنشیپرس گهید -

 مساله رو بزرگش نکن  نیا. گذرهی، سخت م  ریفدرا سخت نگ -

 بود  بیخودم هم غر يهق هقش برا...  سد پس از ماه ها دوباره پر آب شده بود  ، دوباره شکسته بود  نیا انگار

...  گردمیم دیسف يدنبال موها نهیهمش تو آ...  شدم  ریچند هفته چند سال پ نیتو ا کنمیاحساس م يآدر -

 ! شد  ؟  چرا من  ؟  چرا بامداد  ؟  لعنت   ينطوریچرا  ؟  چرا ا. وجودم له شده  کنمیاحساس م

 شده بود  يجار شیاشکها...  او هم بغض دار شده بود  يصدا...  دور شانه ام انداخته بود  دست

بامداد غلط  ... یمن هیتو گل گل.  ستین یآدم نیبامداد همچ... نکن با خودت  ينطوریمن قربونه تو برم ا یاله -

 ...  بخواد تو رو ناراحت کنه  کنهیم

 ! ،  خسته   يمن خسته ام آدر -

 ... قربونت برم  یکن سبک ش هیگر -

... محکم را در آورده ام  يآدمها يچند وقت است ادا... نکرده ام  هیآوردم چند وقت است گر یبه خاطر نم یحت

که عادت ... بودم  دهیبودم که دور بامداد تن يشکننده ا يمن فدرا... من محکم نبودم !  ..را   شانیفقط ادا

 يگرید قتو چینه حاال نه ه...  نداشتم بامدادم را با کژال قسمت کنم 

 یمساله رو حل کن نیو ا یفدرا بهم قول بده حرف بزن -

 فکر کنم  دیبا...   يآدر دونمینم -

... کس  چیشباهت به ه یب...  دیشما خودتون...   دیستین یفراموش نکن تو بامداد هر کس نویاما ا... فکر کن  -

 پس خرابش نکن 

  يآدر -

 جانم گلدار ؟  -

 ؟   کنمیاز بودنت خداروشکر م یلیکه خ یدونیم -

  خورمیجرز م يبه درد ال گهیکارو هم نکنم که د نیاگه من ا... حرفو نزن  نیگلدار ا...ااا  -
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  یفقط مرس...  يآدر یمرس -

 دت باش مواظب خو -

که  ییمثل همان وقتها... ونیزیتلو يبه صفحه  رهیخ...  کاناپه نشسته بود  يدر خانه را باز کرده بودم رو...  

  گرید يبودم و ذهنم هزار جا رهیخ یرنگ يصفحه  نیخودم به ا

 سالم  -

 خوش گذشت ؟ . زمیسالم عز -

 و ترانه تنگ شده بود  يآدر يآره دلم برا -

  گذرهیمعلومه که خوش م.دوستان  دارید یتو خونه رفت یما رو گذاشت گهیبله د -

 آشپزخانه شده بودم  هیعوض کرده راه لباس

  کنمیشام درست م عیاالن سر...  میوقت بود دور هم جمع نشده بود یلیخ -

 يه اش را روچان یبعد گرم قهیچند دق...  قطع شده بود  ونیزیتلو يصدا...  تخته گذاشته بودم  يرا رو ازیپ

 شانه ام احساس کرده بودم 

 خودم  يمثل فدرا...   شهیمثل هم...   یکنارم باش خوامیمن م...   یشام درست کن خوامیمن نم یفسقل -

 پاك کرده بودم  نیبود را با آست يجار ازیکه به ظاهر از خرد کردن پ ییاشکها

  گهید میکنار هم باش امیم کنمیخب االن شام درست م -

همون که به عشقش هر روز ...  خودم  يفدرا...  خوامیمن خودتو م...  خوامیم یچ...  گمیم یچ یدونیفدرا م -

اش تو خونه  ییچا يبو دهیهمون که گالشو آب م...   دهیم یهمون که بهم زندگ... اومدم خونه  یاز شرکت م

 ...   ارهیتو جلسه خنده رو لبم م طنتاشیش يادآوری...  دهیچیپ

 من خودمم  -

 ؟  یکنیشده که از من پنهان م يزیشده  ؟  چ یچ یبهم بگ يخوای،  نم  یستین -

 رو از تو پنهان کنم  ؟  يزیچ دیچرا با...  نه  -

 آزار دهندست  یلیخ نیو ا یستین یشگیهم هیکه تو فسقل دونمیفقط م...  دونمینم -

 گرفته بودم  ریش ریدستانم را ز...  تخته رها کرده بودم  يرا رو چاقو

که  لشیتحو شاالیا... خسته ام کرده  یلیتزم خ يها يریفقط رفتن استاد و درگ...  یکنیاشتباه م... نه بابا  -

  دمیرو هم م یجنابعال ییچا...   شهیراحت م المیبدم خ
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 خدمتتون  ارمیم ییبنده خودم چا دینیبش دییشما بفرما...  بانو  دیدار اریاخت -

 گرید ای زدی؟  بود و خودش را به آن راه م  خواندیحرف نزده ذهنم را م شهیبود که هم يبامدادهمان  نیا یعنی

 ... ام را نداشت  ختهیحوصله خواندن ذهن به هم ر

 

از ترانه  یخال...   یمنو کارگاه خال... آمدند  یدر نم یشکل چیروزها به ه نیکه ا ییمن مانده بودم و گلها دوباره

 ...  نباشد  یپوشت بوم نقاش یصندل يرا رو يباردار يروزها دادیم حیترج يا

 ... تکرار  يخودم گذاشته بودمش رو...   خواندیآهنگ را م نیچندم بود که خواننده هم یدفعه دانمینم

 مرا به خاطرت نگه دار ...  شب تار  نیندارد ا سحر

او هم با ...   شدینم میمستق یصراط چیرا به هچ...  ؟   شدیچرا نم... گل همان گل ... همان دستها بود  دستها

 شدیهر بار بدتر م...  چرخ  يدوباره و دوباره رو...  در دستم گردش کرده بودم ...  برداشته بود  يمن سرناسازگار

 ...  شدیبلند و باند تر م میصدا... 

 ...  ادمیفر يبود و صدا شهیشکستن ش بیمه يصدا...  شده بود  دهیکارگاه کوب يبود که در پنجره  یگل

 ... شب تار  نیسحر ندارد ا -

 مامان را گرفته بودم  ،   یدر تاکس...  در کارگاه رها کرده بودم  يرا جلو نیماش

 مامان سالم  -

 ؟  یخوب. زمیسالم عز -

 یزنگ زدم بگم نگران نباش ییجا رمیدارم چند روز م...  مامان عجله دارم ... خوبم  -

 ؟  يری؟  با بامداد م يریم يکجا دار -

 شهیهم کن به ترانه بگو ش یلطف هی...نگران نباش ...   رمیتنها م... نه ...  صحبت کنم مامان  تونمیاالن نم -

 خدافظ ... دوستت دارم ...  درستش کنه ... کارگاه شکسته  ي

 ...  به دست مانده که چه گفته ام  یجواب مانده و گوش یب شیتمام سوالها دانستمیم

...  آنجا باشم  کردیباور نم...  دوشش در را باز کرده بود  ينازك رو یبا شنل... زنگ گذاشته بودم  يدست رو. 

  کردمیخودم هم باور نم

 سالم  -

 دلم  زیسالم عز -
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 ؟   دیخوایمهمون نم -

 تو دختر  ایب... من  يبرا یستیتو مهمون ن -

 ؟   دیدیبمونه اجازه م نجایدخترتون بخواد چند روز ا نیاگه ا -

 خوادیم خوردیاز کنار پرنسش تکون نم قهیدق هیباعث شده دختر من که  یبدونم چ دیاما با...  لیبا کمال م -

 ...  بمونه  نجایچند روز ا

  گمیم... گالره جون  گمیم -

 میها ییداشت من هم تنها ییخودش کم غم تنها...  د بو دهیاو هم نپرس... نگفته بودم  شیبرا...  شده بود  شب

 را سرش هوار کرده بودم 

دست نوازشش ...  گذاشته بود  شیزانو يسر رو...  کنارم نشسته بود ... را کنار کاناپه گذاشته بود  ریش وانیل

آورده  ریش شیکه برا يمدادبا... گذاشته بود  میزانو يافتاده بودم که سر رو يبهار ادی...  دستان مادر بود  ادآوری

 شده بود  غیاز من در...  مبامداد که چند روز بود دستانش را نداشت...  بود 

  دونهیکس نم چی،  ه  نجامیا دونهیگالره جون بامداد نم -

  يشد میقا نجایا يخب پس اومد -

 گالره جون  ؟  شهیم. شم  میروزا دوست دارم از خودمم قا نیا...   ییجورا هی -

که شاگرد مورد  شدیناراحت م یلیاگه بود خ قیصد...  زوده  یلیحرفا رو زدن خ نیا...   یفدرا تو هنوز جوون -

 عالقه اش که مثل دخترش بود انقدر زود جا بزنه 

 وقته  یلیگالره جون  ، خ ستیزود ن -

بهتر از حضور تو  یچیهمثل من  ییزن تنها ریپ يکه برا یدونیم...   یبمون نجایا يخوایچقدر م دونمینم -

 ...  کن  دایاما خودتو پ...   ستین

 ...  چقدر کوتاه ...  رفته بود ...  چراغها را خاموش کرده بود ... شده بود  بلند

  ...  ... 

 یچند شنبه است  ؟  که بدانم چه ساعت کردیم یچه فرق...از دستم در رفته بود  نجایهفته هم ا يروزها یحت

سه شنبه شب  ایبخرد  یبستن میپنج شنبه باشد که برا ایدرست کنم  ایالزان شی؟  که جمعه باشد و برا  رسدیم

...  خودم را هم فراموش کرده بودم  يصدا...  با هم نداشت  یفرق چینبود روزها ه یوقت...  مینیبب لمیباشد که ف

 شومیدر خود گم م شتریروز به روز ب دانستینم..  .کنم  دایالبد منتظر بود خودم را پ...  او هم سکوت کرده بود 
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 اشدکه قرار بود بامداد در کنارم ب یتمام لحظات...  ها ییتمام تنها...  ها  یتمام دلتنگ...   دهایتمام ترد انیم...  

 ... بودشان  دهیکژال دزد دیاما شا

...  من است  ماریها توهمات ذهن ب نیتمام ا گفتیم...   بیاز غ... آمد  یم یکاش کس...   زدیحرف م کاش

 ... نرفته ...  امدهین...  هرگز وجود نداشته  یکژال...  من است  يبامداد هنوز برا گفتیم

 ... آمد  ؟  ینم چکسیه چرا

خجالت  شیبه جان باغچه افتاده بودم که از رو لچهیآنقدر با ب...  استاد  يبودم باغبان خاموش گلها شده

 ...  و رو کرده بودم  ریمش را زتما...   دمیکشیم

 نگرانم نشده  ؟  چکسیه یعنیگالره جون  -

 شده باشه  ؟  يدوست دار -

 رهیگیازم نم یکس سراغ چیآخه ه.  پرسمینه فقط م -

 ؟  یینجاینگم ا چکسیبه ه یکه خواست یاز من ای؟    رهیسراغ بگ زیم يخاموشت رو هیخب از اون گوش -

 ؟  دهیازتون پرس یکس یعنی -

 باشه  ؟  دهیپرس يدوست دار -

 ؟   دیذاریگالره جون سر به سرم م -

دلت برات تنگ شده باشه ؟  سراغتو گرفته باشه  ؟  دوست  یکس يدوست دار.  کنمیدارم ازت سوال م. نه  -

 یلیخ یچند روز فکر کن نیو مثل ا نجایا ینیبش يخوایم ایتو هم دلت براش تنگ شده  ؟  یباور کن يدار

 ... شده و عشق وجود نداره  انتیو بهت خ ییتنها

 ! ...  ؟  کردیکه سکوت کرده بود مغزم را اسکن م یمدت نیتمام ا یعنی

 دنبالم  ؟  ومدیپس چرا ن -

 ده دفعه زنگ زده به تمام مقدسات عالم قسمم داده  -

  دمیپس چرا من نفهم -

  يچند روزه تو خودت غرق بود نیبس که ا -

 ؟   دینگفتچرا بهم  -

خودتو آماده کن ...   شهیم دایزود کله اش پ ای ریبهت بگم که د دیبا يدینپرس نکهیاما با ا...  يدیچون نپرس -

  ... 
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که نه خود  لمهایف یفلسف يالوگهاید هیشده بود شب مانیالوگهاید...  آرام بلند شده بود داخل خانه رفته بود  یلیخ

 ...  آورد  یسر در م نندهیچه نوشته  ، نه ب دانستیم سندهینو

آمده  یطوفان...  اما مثل هر بار آرام نبود ...  بود  دهیسر رس دیزودتر از آنچه که با یلیزود گالره جون خ ای رید

 ... بود 

 گونه اش  ادیفر يو صدا یچه رسد به لحن عصبان...  اش هم نا آرام بود  هیسا یحت

 

 

 ؟  گذرهیخوش م -

که  ییصدا نیا يدلم برا... مردانه تنگ شده بود  بتیه نیا يدلم برا...  در سکوت ... نگاهش کرده بودم  اتنه

بار حصار شوند  نیکه انگار قرار نبود ا ییدست ها يبرا...  بلندتر از حد معمول بود تنگ بود  یبار بود کم نیاول

 من  يها ییدور تنها

 ؟  یکنینگاه م ویچ -

  سکوت

 !  حرف بزن فدرا   -

 ندارم  یحرف -

 ؟  يندار یبه اعصابم حاال حرف يگند زد...   نجایا ياومد يول کرد توی؟  خونه زندگ يندار یحرف -

 نه ندارم -

  ینداشته باش یکه تو حرف نجایا ومدمیمن ن -

 يومدیکه ن يچند روز نی،  مثل ا  يایب يمجبور نبود -

 بیو زنم غ نییبود و پا ختهیکارگاه ر يها شهیچون ش... زنم کجاست  ونستمدیچون نم...  مجبورم بودم   -

 ؟  مجبور بودم  یفهمیم...  شده بود 

مدت  نیاعصاب من که تمام ا يمثل رگها...  بود  دهیکه تمام اعصابش را کش يسکوت بود و پوزخند دوباره

 شده بود  دهیکش

  میفدرا برو حاضر شو بر -

 ؟  امیو اگه نخوام ب -
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 برو حاضر شو  ومدهیسگم باال ن يپس تا اون رو...  باهات مذاکره کنم  ومدمین...  يایب دیبا...   کنهینم یفرق -

چند شب بود که نفسمان به ... خواب شده بودم  یچند شب بود که دور از دستانش ب...  هم بمانم  خواستمینم

 ... بمانم  شتریب خواستمینم...  هم گره نخورده بود 

نشسته بود  ،  گذاشته بود در خلوت با گالره  نیدر ماش...  جون تمام مدت لبخند به لب سکوت کرده بود  گالره

 ...  بود که مرا معتاد کرده بود  یدوست داشتن يمردانه ها نیا... کنم  یجون خداحافظ

 !   ماننیب يتمام عالقه ...  من ... او ...  میتمام راه را تا خانه را سکوت کرده بود 

 دیغصه ها را بشو نیکه تمام ا یدوش...   خواستیم یحمام طوالن کیدلم ...  مبل انداخته بودم  يرا رو شالم

  ... 

  کردیدود م گاریس...  کردمیدم م يچا سیخ يعوض کرده با موها لباس

 ،  دستش را سد کرده بود   شدمیبا عشق رد م يآشپزخانه که روز یگل گل واریکنار همان د از

 ؟  یکنیم کاریچ -

 نکن  وونمید. حرف بزن فدرا .  کردمیم دیبا شیوقته پ یلیکه خ يکار -

 ندارم  یمن حرف -

 ...  یکن وونهیمنو د يخوایفقط م يدار -

 ؟   یکنیم يفکر نیچرا همچ -

باشه  نیما قرار بود ا هیهان  ؟  زندگ؟    يچند روزه با من حرف نزد...   یستیچند وقته خودت ن دونمیچون م -

  نیمنو بب... نیخودتو بب... حال و روزمونو  نیفدرا  ؟ بب

  دیکشیاز نم شیب گرید... بود  لیتکم تیظرف

به عشقت بله گفتم دو سال  یقرار نبود من وقت...  هم نبود  گهید يزایچ یلیقرار ما خ...  نبود  نینه قرار ما ا -

قرار نبود ما از ...   یو به من نگ شینیقرار نبود تو بب...  قرار نبود کژال برگرده ...  بشه حال و روزمون  نینشده ا

طبق  نکهیمثل ا یزندگ...  که قرار نبوده اتفاق افتاده  ییزایچ یلیبامداد خ ینیبیم...   میکن میرو قا يزیهم چ

  رهینم شیقول و قرار ما پ

 تباه آمار داده به گوشت رسونده اش یهرک -

خراب ترش  نیبامداد از ا گهیبسه د...  دنتیاومده بود د یبه گوشم نرسونده  ،  خودم اونجا بودم وقت یکس -

 نکن 
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 یکنیکه تو فکر م يزیتو فدرا  ؟  کژال اومده بود اما نه به خاطر اون چ یگیم یچ -

فقط  دنتی،  اومده د  رانیبعد از سالها برگشته ا... دادن به خودت نده  حیزحمت توض.  دونمیآره م...هه  -

  دونمیم نارویا يمن همه ... بزنه  شیمیبه دوست قد يسر هیخواسته 

ملک و امالك دارن  یبه من سر بزنه اومده هر چ ومدهیکژال ن...  یدونیهم نم یچیه!    یدونینه تو نم -

  ختهیخودم به ر هیزندگ ينطوریخانوم که ا لیوسط شدم وک نیم ابنده ه...  بفروشه پول کنه ببره 

 دستش را برنداشته بود ...  را کج کرده بودم بروم  راهم

 نگفتم  يزیمنم که چ...  يکژالو انجام بد يراحت کارا الیبا خ یتونیم...   ختهینر یبه هم تیزندگ -

 ...  وضعو درست کرده  نینگفتناته که ا يزیچ نید هم -

 تو حرف بزنم  يایاز پنهان کار دیکه من با دونستمینم... شرمنده ...  بامداد جان  گهید دیببخش -

که اومدن دوباره اش بخواد مهم باشه  ستیمن مهم ن يبرا يزیکدومه  ؟  کژال خودش پش يفدرا پنهان کار -

 تو حرفشو بزنم  یکه من بخوام با اون حال و روز روح

بهش  یتونیکه م هیزیدستاو نیمن آخر ي هیکار به خاطر روح نیکردن ا هیتوج...   حرفو نزن نیبامداد ا -

 ...   یمتوسل بش

 ؟  ي؟  تو به اعتماد ندار  یکنیتو حرف منو باور نم یعنیکدومه  ؟   زیدستاو -

  یباورامو شکست...  شک دارم بامداد ...  اما ...  حاال ...  داشتم  یزمان هی -

 بود دهیکوب یگل گل واریمشتش را در د... نگفته بود  چیه

 ...  لعنت به کژال ...  لعنت به من  -

 جرات باز کردن چشمانم را نداشتم  گرید... چشم بسته بودم  واریشدن مشتش بر د دهیکوب يصدا از

 . مانده بود  وارید يمشتش رو يجا...  نبود  گریپلک گشوده بودم د یچقدر چشم بسته بودم که وقت دانمینم

...   شدیکاش تمام آب بدنم اشک م...   شدیتا آنجا که م...  بودم  ستهیگر...  مچاله شده بودم  واریهمان د يپا

 ...  چسباندیبه هم م کردیوجودم را جمع م يشکسته  يخرده ها یکاش کس

...  شب  مهین کیبودند به  دهیرس...   بودم دهیدو شانیپا به پا...  عقربه ها را دنبال کرده بودم  واریهمان د يپا

 ...  از وجودم رفته بود  یمین...  شماره اش را گرفته بودم ...  را نداشتم  شانیهمراه ينا... خسته بودم  گرید

 سوم نخورده جواب داده بود  بوق

 بله ؟  -
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 گرفته به حرف آمده بودم  يو صدا نیف نیبا همان ف...  مرد مقتدر من نبود يدر هم شکسته صدا يصدا نیا

 ؟  ییبامداد کجا -

  ابونیتو خ -

  ترسمیم ییخونه ؟  من تنها ياینم -

  امیم -

  ختمیریمسترم زبان م ينه من برا کردیخطاب م ینه او مرا فسقل گرید...  چقدر فرق کرده بود  مانیالوگهاید

مهم نبود چند ساعت ...  بودم  دهیدر آغوشش پرکه معلوم نبود از کجا آمده  يا يخانه را باز نکرده با انرژ در

روز  نیا یچرا ب...  شده  دایسوءتفهمات از کجا پ...  چه آمده  يکژال برا...  ام  دهیچه شن... چه گفته ام  شیپ

  میافتاده ا

که هر روز عصر به انتظارش  يصحنه ا... مردانه اش را چارچوب در قاب گرفته بود  بتیبود که دوباره ه مهم

 ...  بودم 

که دوباره آرامش را به  يمخدر...  حلقه شده بود  شهیبود که محکم تر از هم یتنها دستان...  نگفته بود  چیه

 وجودم بازگردانده بود 

...  ارم د ستیدکتر بهم گفته بود ک...  خودم خل شده بودم ... استاد منو تنها گذاشت ...  دمیترسیبامداد من م -

، من اونقدر   یبهم نگفت یچیهفته  ،  دو هفته تو ه 1...  کژال اونجا بود ... شکسته تر اومدم دفترت  شهیاز هم

  ارمیرو دووم ب نهمهیکه ا ستمیمحکم نبودم و ن

  زدیحرف م میموها انیانگشتانش بود که م...   گفتینم چیه

من بامداده ...   می،  قرار بود خوشبخت باش  مید عاشق باشمن و تو قرار بو!   يبامداد تو به من قول داد -

 بهم پسش بده  خوامیخودمو م

،  هر روز در خود فرو رفته تر و   ينفسم به نفست بنده  ،  استادت که رفت کال عوض شد یدونستیفدرا م -

 يداشت جلو میزنم ،  عشقم  ،  فسقل...  بکنم  تونستمینم يکار چیو ه دمتیدیم...  تر از روز قبل  نیغمگ

هم رو لبت نشسته خشک  يلبخند مچهیاز اومدن کژال بگم که دوباره همون ن تونستمینم...  شدیچشمم آب م

...  باورت ندارم  یگیو م یکنیتو چشمام نگاه م دونستمینم...  یشیاعتماد م یبهم ب دونستمینم...  بشه 

 ...   دونستمینم

  یگفتیبهم م دیاما با...  دارم  باورت -
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  گفتمیم دیبا -

 دهیکوب واریدستش که در د يسر استخوان ها...  بودم  دهیاش را د یامده بودم که دست خون رونیآغوشش ب از

 بود خون خشک شده بود 

 ؟  يکرد کاریدستتو چ -

  ارهیسرم ب تونهیم ییحرف نزدن با تو چه بالها مونهیم ادمیبه بعد  نی،  از ا  یچیه -

 ... کوچک آورده بودم  یرا با ظرف نیو بتاد باند

 دستتو  اریب -

خسته را بوسه  يبسته  يپلکها نیدوست داشتم ا...  داده بود  ،  چشم بسته بود  هیکاناپه تک یرا به پشت سرش

هر دور که باند ...  اشک هم در چشمانم ...  صورتش جمع شده بود ...  بودم  ختهیدستش ر يرو نیبتاد...  زنم 

...  آمده بود  کینزد...  چشم باز کرده بود  نمیف نیف يبا صدا...  شدیم ریهمراهش سراز یقطره اشک دمیچیرا م

  میبوسه زده بود بر اشکها...  بودم  دهینفس کش شینفسها يدوباره در هوا

 اشکا رو تموم کن  نیا... بسه فدرا توروخدا  -

 میفتیروز ب نیبه ا خواستمینم -

 دودمانمو به باد بده  تونهیم يچطور یفسقل نیا دونستمیم دیمن با دیشا...  الزم بود  دیشا -

  یشده بودم فسقل...  شهیهم يشده بودم فدرا...  شهیدوباره شده بود بامداد هم... داشت مرا بخنداند  یسع دوباره

که خواب تنها آنجا به چشمانم  ییجا...  که به من تعلق داشت  ییدرست جا...  دمیخوابیم میاز مدتها سر جا بعد

 ... آمد  یم

  کردمیم ياش باز دهیچیانگشتان در باند پ با

 ؟  یاز دکتر رفتنت برام بگ يخواینم -

 شیآزما رمیاش که تموم شد باز م دوره...  بود که دکتر برام قرص نوشت  ستیچند تا ک... نبود  یخاص زیچ -

 ؟   گهیدکتر د هی شیپ می؟  نر ستین يا يجد زیچ یعنی -

 نه  -

  ستیبحث مورد عالقه ام ن نیبود ا دهیاز نه گفتنم فهم انگار

 ؟  دمینخواب هیاز ک یدونیم -

 نه  -
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  يکرد غیوجوتو ازم در یاز وقت -

 تو بود  ریتقص -

 شیدستها انیشده بودم م ریاس دوباره

 ...  يکرد همیتنب یکاف يبه اندازه ... حرفشو نزن  گهید... ششششش -

 برده بود  میموها انیم سر

 نکن فدرا  غشونیدر...   برهیموها نفس نکشم خوابم نم نیمن تو عطر ا -

م چقدر بود دهیحاال فهم...  بودم  دهیوقت بود نشن یلیکه خ ییحرفها... شده بود  رابیوجودم س ریکو دوباره

  کردیخرجشان م غیدر یو او چقدر ب... محتاج واژه به واژه اش بودم 

 

 

شده  جیگ... دیکوبیم شیجلو يقاشقش را به ظرف پوره ... خوردیتلفن پشت هم زنگ م...  فر در آمده بود  سوت

 بودم 

 بله  ؟  -

 فدرااااا باالخره دست شد  -

 ؟    یگیاوا  ، ترانه راست م... سالاام  -

 ...  زنمیبخدا دارم از سفارت زنگ م -

 ...  تو استرس داشتم  يمن به جا... خداروشکر  يوا -

 ...   دادیم یهم که مدام پالس منف ماین...  شدم  وونهیاره بخدا د -

 دهیگرد را د يها تییسکویب...  ها را از فر در آوردم  تییسکویب ینیس... شانه گوشم گذاشته بودم  نیرا ب یگوش

  دیپریم نییباال و پا یصندل يد روبو

 داغ برساند  ینیاصرار داشت هرطور شده دستش را به س...   هیعیخوش نداشت طب يخب خاطره  -

 يسوزیداغه م... نکن قربونت برم  -

 است دوباره  ؟  شپارهیاون آت -

 برداره  خوادیم یاز فر درآوردم ه تییسکویاره ب -

 پز  ینیریخانوم دکتر ش زنمیخب باشه برو بعدا بهت زنگ م -
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 دست بردار ترانه  -

 ؟   خورهیچرا بهت بر م...   يپزیکه م يپزینم ینیری، ش  یکه هست یستیخب بابا دکتر ن -

 دستم بنده ...   یتو بگ یبابا اصال هر چ -

  يزیچ هیفقط ... باشه باشه  -

 جانم بگو ؟  -

ببرم انقدر  گهیهرجا د...  ارهیتو  ؟ فقط اونجا دووم م شیذارمش پب شهیم...   میرو ببر امیپ میبتون کنمیفکر نم -

  کنهیم وونشونید زنهیو غر م کنهیم هیگر

 ؟   ارهیدو هفته بدون شما دووم م یمطمئن یول... اره بابا چرا نشه  -

 تییسکویکنه و براش از اون ب يباز يخورده گل بد هی...   گذرهیخاله گلدارش بهش خوش م شیاره بابا پ -

 بچه قانع شده  يخوشمزه ها بپز

 قربونش برم که انقدر کم توقعه  -

 اره بابا بچمم مثل خودمه  -

 برو بذار به کارم برسم ...   ایترانه تو مثال قرار بود قطع کن -

  نمتونیبیم امیببوس م طونکویباشه اون ش -

 ...  قربانت  -

 ...معلوم بود  انشزیاز لب و لوچ آو...  نشسته بود  هیگر ي آماده

 ...   شدیم زیج يزدیدست م...  داغ بود  نایعسله من ا... قربونت برم  -

کنم بلکه دلش به دست  نیرا تزئ تشییسکویدر آورم ب یرا باز کرده بودم سس شکالت و توت فرنگ خچالی در

با حرکات ...  بودم  دیشچشم و ابرو ک شیبا سس شکالت برا...  لبش گذاشته بودم  يرا جا یتوت فرنگ...  دیآ

 ...  کودکانه اش ذوق کرده بود 

 ... بودم  دهیرا بوس لپش

  یکنیم یآشت یمن قربونه تو برم که زود با مام يا -

 ... صورتم گذاشته بود  يکوچکش را رو دستان

 ...  ما ما  -

 زده بودم  غیچطور ج دمینفهم... بار بود به زبان آمده بود  نیاول
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 ... بامدااااااد  -

 لبم را جمع کنم  يلبخند پهن رو ایرا پاك کنم  میاشکها دانستمینم

 ... بودند به آشپزخانه  دهیدو مهیبهار سراس با

 شده  ؟  یفدرا چ -

 ... بخدا گفت ...  گفت ...  بامداد به من گفت ماما  -

 ... سر داده بود  هیزبانش بنده امده بود گر غمیترس ج از

 زده بودم  غیکه ج کردندیداشتند با بامداد رفع اشکال م...   کردیبهار همانطور نگاهمان م...   دیخندیم بامداد

 ...  بلندش کرده بود  یصندل ياز رو بامداد

 ؟   یکنیم هیتو چرا گر...  بغل خودم مامانت ذوق زده شد  ایقربونت بره ب ییبابا -

دست دور ...  آرام شده بود  کردیکه آغوش بامداد معجزه م شهیمثل هم...  را غرق بوسه کرده بود  صورتش

 ...  گردن بامداد انداخته بود 

 غیج دهیقول م ییبرات ذوق کنه  ،  بابا ییبابا هم بگو بابا هی...   شهیدخترم چه زود آروم م نیبب...  جانم  يا -

 نزنه 

 ؟   يریگیم یاز آب گل آلود ماه يعمو دار -

 ... بابا درخواست کنم  هیحاال که زبون باز کرده منم  گمیم...  گهیکنم د کاریچ -

 باور کن ... بامداد بخدا گفت  -

 ... بگه  يزیچ ترسهیم گهید يتو زد یغیبا اون ج...   کنمیدلم باور م زیعز -

 ... دست خودم که نبود ...  خب من ذوق زده شدم ...  يبد یلیخ -

 ...  را در آغوش بهار گذاشته بود  فرگل

 باهامون قهر کرد یفسقل یکی نیا میآروم کن ویفسقل یکیاون  میکه اومد ریبهار جان بگ -

...  نکرده بود  يآغوش را تکرار نیا يگرما چکدامیه...  نه مادر شدن ... نه گذر سالها ...  بود  دهیآغوشم کش در

 ... هنوز جاذبه اش را داشت 

 ... کرده بود  يقرار یبازوانش جا خوش کرده بودم که در آغوش بهار ب انیم

 بابا ...  ماما  -

 ... دارد یچه لذت شیصدا دنیبود شن دهیحاال فهم...   زدیبلندتر م يادیفر توانستیاگر م بامداد
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 دور کمرم حلقه شده بود  گرشیدست د...  دست او را در آغوش گرفته بود  کی با

 جان بابا...   دیمن هیزندگ...  ما دوتا برم من قربون ش -

 به دست عکسمان را گرفته بود  یبا اشک حلقه شده در چشمانش گوش بهار

 

...  ام را رقم زده  یزندگ يلحظه ها نیتر نیریش شیموجود کوچک در گهواره چند ساعت پ شدیباورم نم شب

موجود کوچک  دنیبودم از د ختهیکه اشک شوق ر یهمان ساعت...  آمده بود  ایکه به دن یمثل همان ساعت

که  ییبوسه ها...  کرده بود  محبت زیکه تمام وجودم را لبر يبامداد...  ام که پدرش بامداد بود  یدوست داشتن

  ایپدر دن نیبهتر...  باشد  ایمرد دن نیانگار قرار بود بهتر... هرگز نگذاشته بود احساس کنم فراموش شده ام 

 ...   کردمیلحظه ها را مرور م نیه تمام اپنجر کنار

 ... را بر نداشته بود  شیدست ها... شانه ام انداخته بود  يرو یشنل

 ؟   یفسقل يتو فکر -

فردا پس فردا فرگلم منو  ترسمیم...   یفسقل یگیساله ام تو هنوز به من م 30 شهیداره م گهیبامداد من د -

 صدا کنه  یفسقل

 ...  فرگلم فقط حق داره همون مامان صدات کنه ...   یمن هیتو فقط فسقل.  ..کرده  جایفرگل ب -

 ؟   میبار بود که ماما و بابا شد نیمن و تو امروز اول شهیبامداد باورت م -

دوست  گفتمیبهت م يروز هی...   شهیباورم م زایچ یلیخ میتو زندگ يتو اومد یاز وقت...   زمیعز شهیباورم م -

چرا باورم نشه  ...  يداد ایدختر دن نیتر یحاال تورو دارم که بهم دوست داشتن...  دختر داشته باشم  هیدارم حتما 

 از خدا بخوام  ؟  تونمیم یچ گهی؟  د

 ... برادر واسه فرگل  هی ایخواهر  هیمثال ...  دونمینم -

 شانه ام گذاشته بود چرخانده بودم  يکه رو ییهمان دستها با

 ؟   يدیبه من م يخبر يدرا  ؟  تو االن دارتورو ف نمتیبب -

 خانواده مون بزرگتر شه  ؟  يدوست دار پرسمیدارم م...   دونمینم -

 االن بهم بگو مثل فرگل سکته ام نده  نیهست لطفا هم ياگه خبر یول...  من از خدامه  -

 کنم  زتیسر فرگل سکته ات دادم  ؟  فقط خواستم سورپرا یمن ک -

 ؟   هیخبر نمیحاال رك و راست بگو بب...  قربونت برم  گهیمنو سکته داد د یجنابعال زیاهمون سورپر -
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 ...  شیبرم آزما دیفردا با...   ستمیمطمئن ن...  ختهیفقط ماهانه ام به هم ر...   دونمینم -

 ...  را ورق بزند  میبلد بود چطور زنانه ها شیکه هنوز هم مردانه ها يبامداد ...  بودکه قفل شده بود  ییلبها و

بچه دار ...   میشد کینزد...   میدور شد...  میازدواج کرد...   میاعتماد کرد...   میکرد دیترد...   میشد عاشق

  میخانه مان هنوز عاشق بود يحاال پشت پنجره ...   میشد

 یزندگ... بود یزندگ کی هیاما به سادگ...  قصه نبود  هیبه سادگ دیشا یسالگ یس يفدرا در آستانه  یزندگ

خودش  ، نه  یبه سادگ...  مادرانه اش  يو عاطفه ...  عشق زنانه اش ...  خانه اش يها یگل گل...  خودش 

 !   گریکس د چیه

 انیپا

 

 

 

  93اردیبهشت   : یینها انیپا

  93 آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member260710.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member218150.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member18890.html    :ناظر 
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