
 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1  

 

 

 فرشته ی نجات من نام کتاب :

 Niloofar_Nنويسنده: 

 » رمان سرا «

www.romansara.com 

 

 /http://forum.98ia.comمنبع:

http://forum.98ia.com/


 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2  

 

 

 رمان فرشته نجات من

niloofar_N 

باورم نمیشد، یعنی واقعا قراره امروز اونم با ....با مسعود ازدواج کنم؟! با صدای آرایش گر که گفت چشمات رو باز 

کن از فکر و خیال بیرون اومدم و آروم چشمام رو باز کردم. خیلی دوست داشتم سریع خودم رو ببینم . آرایشگر 

ار کرده بود. چشمام رو که باز کردم با تعجب به آیینه ها که روی اونها پرده ای انداخته شده بود خیلی روی صورتم ک

 نگاه کردم. با تعجب به سمت آرایشگر برگشتم و گفتم: چرا روی آیینه ها پرده انداختین؟...میخوام خودمو ببینم!!...

من ساعت رو نگاه کرد و سریع گفت:داماد دنبالت آرایشگر اصال به چهره ی من نگاه نمیکرد ،بدون پاسخ دادن به 

 اومد...اونجا میتونی خودت رو ببینی

تا خواستم بپرسم کجا دستم رو گرفت و منو به سمت در برد. مسعود پشت به در ایستاده بود و حتی وقتی در باز شد 

 الن نگاه نکنه...اصال برنگشت. آرایشگر بهم آروم گفت: گفتم برای اینکه غافل گیر بشه اصال بهت ا

خیلی رفتار آرایشگر عجیب بود. از پشت تونستم مسعود رو بشناسم به خاطر همین خیالم راحت شد و مطمئن بودم 

که خود مسعود هست. آرایشگر به من اشاره کرد که بدون اینکه به سمت مسعود برگردم به سمت ماشین برم. 

ی اضطراب داشتم. وقتی به ماشین رسیدم تصمیم گرفتم به همین کار رو کردم و سریع به سمت ماشین رفتم. کم

سمت مسعود برگردم. حوصله ی این لوس بازی ها رو نداشتم بنابراین سریع برگشتم اما کسی پشتم نبود. آرایشگر 

 هم در رو بسته بود. به سمت ماشین برگشتم ماشین کنارم نبود!

بودم. یه مغازه روبه روم بود که شیشه ی درش آیینه ای بود.  به اطراف نگاه کردم . خیلی خلوت بود. خیلی ترسیده

به سمت درش رفتم تا خودم رو ببینم. وقتی به نزدیک در رسیدم و خودم رو واضح تر دیدم با چهره ی وحشتناکی 

رو به رو شدم. روی صورتم خون ریخته بود و چشم هام سیاه بود. حتی لباس عروسم هم خونی بود. از وحشت به 

 پرت شدم و در همون لحظه صدای ترمز شدید ماشین و ..... عقب

 جیغی که کشیدم به حدی بود که ماردم سریع به اتاقم هجوم آورد.

 صدای مادرم رو شنیدم که با وحشت گفت: چی شده؟!

غ با صدای بلند نفس نفس میزدم. همه ی بدنم عرق کرده بود. وقتی مادرم چراغ رو روشن کرد از نور زیاد چرا

،چشمام رو کامال مچاله کرده بودم. خیلی ترسیده بودم ، مادرم به سمتم اومد و روی تخت کنار من نشست و من رو 

در آغوش کشید. سرم رو الی دست های گرمش پنهان کرده بودم. هنوز هم نفس نفس میزدم و مادرم خیلی آروم 

 واب بود...فقط یه خواب بود...فقط یه خواب بود...سرم رو ناز میکرد و پشت هم میگفت:عزیزم آروم باش...فقط یه خ

 

*** 

 

 

 مریم ساندویج رو به زور تو دستم چپوند و با عصبانیت گفت: یا میخوری یا اینکه به زور متوسل بشم؟!

چشم غره ای بهش رفتم و با بیحوصلگی پالستیک ساندویج رو کنار زدم و گاز زورکی ای به ساندویج زدم. اصال 

 نداشتنم و مریم هم اصال قانع نمیشد که من اون ساندویج کوفتی رو نخورم. اشتها
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 زد؟ بهت ماشین آخرش میگی یعنی...بده توضیح قشنگ برام دیگه بار یه –مریم 

 نمیدونم ...ولی یادمه که پرت شدم..فکر کنم به ماشین خوردم... -

 از اینکه به ماشین بخوری دست و صورتت خونی بود! قبل که اینه.... چیه؟ میدونی خوابت جالب ی نکته –مریم 

 خواب بود دیگه...دیگه نمیخوام بهش فکر کنم. -

 ...گفتی اگه...میرسونه بهت رو پیامی یه داره چون...کنی فکر بهش باید ولی –مریم 

 چه پیامی؟ -

دومش به خوابت و وضعیتت ک بگو تو...میگم رو چندتاش من...باشه داشته زیادی های پیام میتونه خب –مریم 

نزدیک تره...یک اینکه مسعود بی مسعود....دو توی خواب ببینی که باهاش ازدواج کنی...سه آرایشگرت خیلی 

مزخرف آرایشت میکنه...چهار قراره بمیری و من همین االن تسلیت ویژه رو به خود میتت میگم...از صمیم قلب 

و به مسعود نرسیدنت متاسفم و اینکه خیالت تخت به خاطر تمام  برای این حادثه ی دلخراش و جوون مرگ شدنت

 آزارایی که به من رسوندی حاللت میکنم...

 برو بابا -

مریم رو محکم زدم و عقده ام رو روی اون خالی کردم تا دیگه از این شوخی ها باهام نکنه. من و مریم از اول 

ه ی رازهای هم با خبرهستیم. از جمله ی این رازها عالقه ی من راهنمایی با هم دوست های صمیمی ای بودیم و از هم

به مسعود هست. مسعود که درواقع پسردایی من هست تقریبا یک سالی میشه که فکر من رو به خودش مشغول 

کرده...کم کم داشتم خسته میشدم..چون اصال از احساس اون نسبت به خودم هیچ اطالعی نداشتم. به خاطرهمین هم 

 داشتم دیوونه میشدم. بود که

 مریم بریم خونه ،هوا دیگه کم کم داره تاریک میشه -

 ...بگم رو موضوعی یه میخوام قبلش ولی ، آره –مریم 

 چی؟ -

 بری؟ دانشگاه داری دوست واقعا تو –مریم 

م کالس بر با تعجب به مریم نگاه کردم و گفتم: پ ن پ ، بیکاری زده بود به سرم تصمیم گرفتم برای سرگرمی

تست و آزمون بدم ...تا کمی روحیه ام باز بشه!...آخه اگه دوست نداشتم دختر خوب که این همه خرج این کالس ها 

 ی کنکور رو نمیکردم!

میدونی مادرم گفته که اگه دوست نداری بری دانشگاه میتونی نری ، االن همین آخرین آزمونی که دادیم  -مریم

 نا امیدم که بتونم قبول بشم......ترازمو دیدی؟...کامال 

 پاشو پاشو ...فکر کنم این کالس فیزیک برات سنگین بود...کمی سیم پیچی هات به خاطر فشار شل شده... -

 ...کننمی اتصالی فوری هام پیچی سیم این...بشم قبول نمیتونم...میگم ها پیچی سیم همین ی واسه من خو –مریم 

..منم اصال حوصله ندارم...بریم...دو تا دختر بعد کالس این وقت شب تو پارک نباید مریم هوا داره تاریک میشه. -

 باشن خانم خانما

 مریم آهی کشید و گفت: خیل خب بابا ...بریم
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مثل همیشه توی اتاقم بودم و داشتم درس میخوندم. کم کم هوا داشت تاریک میشد و من هم حوصله ی روشن 

 داشتم. صدای چند ضربه به دراتاقم باعث شد سرم رواز روی کتاب بلند کنم . مادرم وارد اتاق شد.کردن چراغ رو ن

 دختر؟ تاریکه اینقدر چرا اینجا که بپرسم میتونم ترانه –مادرم 

 مامان خواهش میکنم اصال حوصله ندارم -

ی چی. خانم داره با این نور کتاب مگه من چی گفتم؟ وقتی چشمات ضعیف شد اونوقت میفهمی تاریکی یعن -مادرم 

 هم میخونه!!

 باشه، ببخشید. حاال میشه شما خانم محترم که به کلید برق نزدیکتری این چراغ رو روشن کنی؟ -

 مادرم چراغ را روشن کرد و اومد روی تخت جلوی من نشست.

 ....بگرد بیرون برو ذره یه بدی؟ استراحت مغزت به ذره یه نمیخوای تو ترانه –مادرم 

 وا مامان! مثال چند ماه دیگه کنکور دارم آ !! -

 تدایی ی خونه خانواده کل قراره هست؟ که یادت دره، به سینزده فردا بگم میخواستم. راحتی جور هر باشه –مادرم 

وست د .میای شده جور هر. آ بیاری در بازی غریبم من ننه پارسال عین نبینم. باصفاست حیاطشون چون بشیم، جمع

 ندارم توی خونه بمونی!

وای مامان، من اصال حال ندارم.مخصوصا که فردایش هم باید مدرسه برم. بزار توی خونه بمونم ..اگه بیام خسته  -

 میشم.

 من .بیای باید فردا نخوای چه بخوای چه نمیدونم، من! میشی؟ خسته که میکنی هم فعالیت چقدر مگه حاال –مادرم 

 داییتو بدم. جواب نمیتونم دیگه

 مامان ، خوبه حاال برادرته ...بهش بگو مریضم -

 کردن بحث ی حوصله دیگه من. نمیزاره اون بزارم من اگه چی؟ بابات چی؟ هات خاله. داییته فقط مگه –ماردم 

 میای فردا تو گفتم، که ندارم،همین رو باهات

سبدم میومد. مادرم هم راست میگفت. دیگه ایندفعه این رو گفت و سریع ازاتاق خارج شد. من همیشه ازاین روز نح

نمیتونستم بهانه ای بیارم. بیشترین دلیل من برای نرفتن، مسعود بود. دوست نداشتم با او روبه رو بشم . چون دوباره 

م یروز از نو و روزی از نو میشد . من دیگه حوصله ی بیخوابی و فکرو خیال های بیهوده رو نداشتم. دیدن مسعود برا

 مثل عذاب بود.

 ساعت تقریبا هفت بود. گوشیم به صدا در اومد. مریم بود.

 الو؟ -

 ترانه سالم –مریم 

 سالم ..خوبی؟ -

 مرسی عزیزم، .ببخشید بد موقع که زنگ نزدم؟ -مریم 

 نه عزیزم این چه حرفیه؟ چیزی شده؟ -
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 بیرون؟ بریم داری حوصله راستش –مریم 

 بیرون؟ برای چی؟ -

 بده خیلی حالم.  بزنم حرف باهات میخوام –مریم 

 چیزی شده؟ -

 .میکنم تعریف برات بیا تو حاال –مریم 

 باشه بزار از مادرم بپرسم. میترسم گیر بده، بهت اطالع میدم -

 بده اطالع بهم زود پس باشه –مریم 

رای بیرون رفتن اجازه گرفتم. عجیب بود وقتی گوشی رو قطع کردم ، پیش مادرم که توی اتاقش بود رفتم و از او ب

چون خیلی زود و بدون اینکه پشت سر هم از من در مورد مکان و زمان و...سوال کنه بهم اجازه داد. شاید چون در 

 طی تعطیالت زیاد از خونه بیرون نرفتم دلش برایم سوخت واجازه داد. پس سریع آماده شدم و حرکت کردم.

 

 

 

*** 

 

 

اکسی کنار خیابان ایستاده بودم. وقتی به مریم اطالع دادم که میام، بهم آدرس یک کافیشاپ رو داد. تاکسی منتظر ت

خیلی سخت گیر اومد. وقتی وارد کافیشاپ شدم مریم رو ندیدم. خوب که گشتم ..یک دختری رو دیدم که سرش 

د. وقتی دستمو روی شونه ی مریم رو روی میز گذاشته بود. فکر کردم که شاید مریم باشه و حدسم درست بو

 گذاشتم سرشو به سمتم برگرداند. با دیدن چهره اش شکه شدم.

 چی شده مریم؟ -

معلوم بود که حسابی گریه کرده. خیلی نگران شدم. تکانش دادم و دوباره ازش پرسیدم که چی شده؟!.. سریع رفتم 

 هاش رو پاک کرد وگفت: جلوش نشستم. بعد از اینکه کمی آرام شد با یک دستمال اشک

 چی بگم ترانه؟ ...نمیدونم باید چیکار کنم! -

 میشه توضیح بدی چی شده؟! آروم باش و بهم بگو -

 که بود موقع همون. بگیرم تاکسی تا بودم ایستاده خیابون تو. بودم رفته بیرون کاری برای امروز راستش –مریم 

 ن کنارش نشسته بودز یه ، نبود تنها اما.. دیدم رو پدرم ماشین

 شاید مادرت بود؟! -

 ....نبود مادرم نه –مریم 

 شاید سوء تفاهم پیش اومده ...شاید آشنایی چیزی بود؟ -

. کردم دنبال رو پدرم ماشین و گرفتم تاکسی یه سریع من ماجرا این از بعد ، دیگه بگم کن صبر... نبود نه –مریم 

مراه با اون زن داخل رستوران رفتن، منم داخل اون رستوران رفتم و پشت ه و کردن پارک رستوران یه جلوی پدرم

یه میزی نزدیکشون نشستم. مواظب بودم که پدرم منو نشناسه. چیز زیادی ازحرف هاشون نمیشنیدم اما یه چیزایی 

ه دم. اگمثل عزیزم و چی دوست داری بخوری عسلم و از این چرت و پرتا وقتی داشتم از کنارشون رد میشدم شنی

دختره رو میدیدی، یه قرتی ای بود . یه دختر جوون که شاید یه چند سالی از ما بزرگتر باشه. میخواستم برم و همون 
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جا حال پدرم رو بگیرم اما باورت میشه اینقدر شکه شده بودم که نا نداشتم از جام تکون بخورم. سریع از رستوران 

 بکنم، دوست داشتم با یه نفر حرف بزنم... خارج شدم... دیگه نمیدونستم چی کار باید

 مریم جان ...آروم باش عزیزم ..حتما یه اشتباهی شده...پدر تو یه همچین آدمی نیست -

 گم؟ب کی کنم؟به کار چی االن باید من ترانه...نمیزدی رو حرف این دیگه میدیدی رو دختره اون تواگه ترانه –مریم 

 م.میمیر دارم....کنم؟ شکایت کی از

نه مریم جان آروم باش، ببین تو االن برو خونه اما به مادرت چیزی نگو...باشه؟من میگم با پدرت صحبت کن  -

 جوری که مادرت چیزی نفهمه. شاید داری اشتباه میکنی.

 لخالصه اینقدر گفتم تا اینکه مریم کمی آرام شد و هر دوتامون برای برگشتن به خانه رفتیم تا تاکسی بگیریم .او

مریم رفت چون تاکسی برای دو نفر به زور گیر میومد به ظاهر منتظر تاکسی بودم اما داشتم به مریم فکر میکردم. 

تو دلم آرزو میکردم که همه ی این اتفاق ها یک سوء تفاهم باشه. دیگه از منتظر تاکسی موندن خسته شده بودم و 

ود. م بوق زد. برگشتم طرفش ... شکه شدم !!ماشین مسعود بتصمیم گرفتم پیاده برم که، تا برگشتم یک ماشین برای

مسعود اینجا چیکار میکرد؟! چقدر من بد شانسم . همش باید با او روربه رو بشم.هنوز داشتم از پنجره ی ماشین 

 بهش نگاه میکردم که گفت:

 ترانه؟ نشناختی؟....بیا سوار شو دیگه!! -

 به خودم اومدم و به طرف ماشینش رفتم .

 

 

 

 

سریع در ماشین رو باز کردم و بدون اینکه نگاهی بهش بندازم سالمی آهسته کردم و نشستم. تپش قلب گرفته بودم 

و مطمئن بودم که مثل همیشه رنگم حتما پریده. سعی میکردم اصال به طرفش برنگردم چون ممکن بود متوجه ی 

 که مسعود به حرف اومد.حالم بشه. ماشین که حرکت کرد زمان زیادی طول نکشید 

 میکنی؟ چیکارا خانم، ترانه خب –مسعود 

 بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم: در حال حاضر کار خاصی نمیکنم.

 میخونی؟ درس...چطور؟ کنکور –مسعود 

 آره دارم میخونم... -

ر تی چشم از روبه روت بمسعود بعد از چند دقیقه با تعجب گفت: ترانه حالت خوبه؟ از وقتی که تو ماشین نشس

 نداشتی!!

 برگشتم طرفش و گفتم:

 پس باید کجا رو نگاه کنم؟ -

 مسعود یه نگاه بهم کرد و لبخندی زد.

 میکردی؟ چیکار طرفا این ، بگذریم حاال –مسعود 

 خودت چی؟ تو اینجا چی کارمیکردی؟ -

 میرسوندم دوستش ی روخونه سیما داشتم من –مسعود 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7  

 

 وچک مسعود بود و دو سالی از من بزرگتر بود.سیما خواهرک

منم با دوستم تو کافیشاپ قرارگذاشته بودم. برای برگشتن به خونه منتظر تاکسی بودم اما گیر نیومد، میخواستم  -

 پیاده برم که تو پیدات شد.

 بدهکاری من به یکی پس –مسعود 

ا نمیدونستم که چه مرگم هست. از طرفی خیلی هم به این با اینجور حرف زدن مسعود تپش قلبم باال تر میرفت. دقیق

احساسم شک داشتم. گاهی با خودم فکر میکنم که شاید این فقط یه عادت باشه و من دچار اشتباه شده باشم. شاید 

من چون از بچگی با مسعود بزرگ شدم یه جورایی بهش عادت کردم و االن فکر میکنم که بهش عالقه مند هستم. 

م میگفت اگه که به این احساس شک دارم پس امکان نداره واقعی باشه. با این حرفش بیشتر دچار تردید مریم به

 شده بودم.

 ترانه تو یه چیزیت هست!...اتفاق خاصی افتاده؟مریضی؟ -مسعود 

 نه! -

 حالم خوب دوست نداشتم اصال حرف بزنم. یعنی اصال توان حرف زدن رو نداشتم . بیچاره مسعود فکر میکرد من

 نیست و مریض هستم.

 دکتر؟ بریم –مسعود 

 بهش نگاه کردم و گفتم:

 فقط کمی بی حوصله هستم ، چیزیم نیست! -

 .راحتی که هرجور باشه –مسعود 

همینطور به بیرون از پنجره چشم دوخته بودم . سکوت سنگینی وجود داشت. خیلی معذب بودم. روی صندلی کامال 

بودم. به طور کل میتونم بگم خیلی آدم تابلویی هستم. اصال نمیتونم کمی ظاهرسازی بکنم. در خودم رو جمع کرده 

 فکر فرو رفته بودم که صدای مسعود من رو متوجه ی خودش کرد.

 ساکتی؟ اینقدر چرا خب –مسعود 

 حرفی ندارم بزنم -

 خوب هستن...جوابی نداد و بعد از چند دقیقه ای گفت: منم خوبم ، بابا و مامان هم 

 با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم:چی؟!

 مسعود لبخندی زد و گفت: هیچی

 برای یه لحظه فکر کردم و با شرمندگی گفتم: دایی اینا خوبن؟

 هر دوتا یکدفعه با هم خندیدیم.

 ببخشید کمی فکرم مشغوله، هواسم نبود حالشون رو بپرسم. -

 شده؟ ورشکست شرکتت شده؟ چی –مسعود 

 چیز خاصی نیست. همین جلوی کوچه نگه داری پیاده میشم.. -

 ..میرسونمت...خطرناکه تاریکه، هوا –مسعود 

حرفی نزدم . وقتی جلوی خونه نگه داشت تشکر کردم و سریع از ماشین پیاده شدم. حتی فراموش کردم که تعارف 

ه شدم و در حیاط رو بستم...کمی پشت در ایستادم تا کنم تا باال بیاد. در این مواقع خیلی گیج میزنم. سریع وارد خون
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صدای رفتن ماشینش و دور شدن او رو بشنوم. نفس راحتی کشیدم و وارد ساختمان شدم. مادرم قبل از اینکه به در 

 برسم سریع بیرون اومده بود و نگران پرسید: تا االن کجا بودی؟! نگران شدم...

 ببخشید، تاکسی گیر نمیومد -

 زود بیا باال ، بابات باهات کار داره -مادرم

به مادرم نگاه کردم و از صورتش فهمیدم که پدرم چه کاری باهام داره. وارد اتاق پدرم شدم . داشت مطالعه میکرد 

 ...بادیدن من کتابش رو بست و بهم گفت:

 به به ترانه خانم ...خوب شد ما شما رو دیدیم. -

 سالم بابا -

 ا االن بیرون بودی؟ت ، سالم –پدرم 

 به مامان هم گفتم ، تاکسی گیر نمیومد -

 دنبالت میومدم میزدی زنگ –پدرم 

 دیگه خونه رسیدم ...با من کاری داشتید؟ -

 !داییت؟ ی خونه نمیای فردا شنیدم ، آره –پدرم 

 من همچین حرفی نزدم! ...گفتم که حوصله ندارم فردا بیام بیرون ...همین!! -

 ببینم حاال میای یا نه؟ –پدرم 

 یعنی اگه بگم نمیام شما میذارید؟ -

 پدرم خیلی سریع و قاطع گفت: نه

 بله، منم که اینو میدونستم -

 خونه برای خوبی روز سینزدهم که اینه یکی. بمونی خونه نمیزارم دلیل دو به من کن نگاه بابا..  جان ترانه –پدرم 

... دوست ندارم از خانواده به دور بیفتی . هر موقع ما داریم میریم خونه ی خاله . که اینه هم دومی و نیست موندن

 ...دایی ..مادربزگ و... تو یه بهانه ای میاری و نمیای...زشته دختر! فردا حتما باید بیای.

شد از  رم تمامبرخالف میلم به پدرم گفتم که میام ...تا زودتر این بحث رو تمام کنم. بعد از اینکه حرف زدنم با پد

اتاق خارج شدم و به اتاق خودم رفتم. جلوی پنجره ی اتاقم ایستاده بودم و داشتم به ماشین های در حال رفت و آمد 

که خیلی کوچک به نظر میرسیدند نگاه میکردم. خونه ی ما آپارتمانی هست و انتهای کوچه قرار داره. از پنجره ی 

یده میشدند . همانطور که به منظره ی بیرون از پنجره نگاه میکردم در ذهنم اتاق من خیابان های اطراف به راحتی د

به چند لحظه پیش که مسعود رو دیدم فکر میکردم. این چه حسی بود که من به مسعود داشتم؟ حسی که حتی ازش 

 کامال مطمئن نیستم!!..

 

*** 

 

 ترانه پاشو دیگه دختر -

ماس بیدارم میکرد . چشمانم رو باز کردم ، هنوز در حالت خواب و بیداری بودم. این صدای مادرم بود که داشت با الت

 با صدای گرفته گفتم:
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 وای بیدار شدم مامان ...ساعت چنده؟ -

 8 تقریبا –مادرم 

بیدار بشم؟ مگه میخوایم بریم جا پیدا کنیم؟ داریم خونه ی  8هشت؟! مامان میشه بپرسم برای چی باید ساعت  -

 نا میریم دیگه!دایی ای

 مادرم در حالی که داشت پتو رو از رویم به زور بلند میکرد گفت:

 پاشو ببینم ، همه همین ساعت قرار گذاشتن ..آدم باید از صبح سینزدهم از خونه بره بیرون -

 مامان شما که خرافاتی نبودین؟! -

 باش زود... پاشو داره؟ ربطی چه –مادرم 

و من ماندم با یک دنیا غم و ماتم...از خدایم بود که پایم رو از خونه بیرون نذارم. دوست  مادرم از اتاق خارج شد

داشتم خودم رو مثل پارسال به مریضی بزنم اما میدانستم که دیگه گول این کارهای من رو نمیخورند. با بی حوصلگی 

ساندویچ داد به دستم تا بخورم. هر کاری شروع کردم به لباس پوشیدن واز اتاقم خارج شدم. مادرم تا من رو دید یه 

میکردند تا زودتر از این خونه بیرون بریم. گازی به ساندویج زدم و در همان حال خوردن داشتم کفش هام رو 

میپوشیدم. وقتی وارد پارکینگ شدم پدرم رو دیدم که داره شیشه های ماشینش رو تمیز میکنه. تا من رو دید سریع 

 رد و منتظر بود تا من سوار بشم.رفت درعقب رو باز ک

 نری در کنم قفل رو در میخوام شو سوار بدو –پدرم 

 بابا! -

 بیا سوار شو ببینم -پدرم

 پدرم اومد به طرفم و منو کشید و به طرف ماشین برد و گفت: زود باش دیگه..

ته!..دیگه اونقدرها هم وضعیتم سریع سوار ماشین شدم. نمیدونم چرا اینا فکر میکنن اینقدر اومدن برای من سخ

 خراب نیست که اینا اینجوری میکنن!

 وقتی مادرم هم اومد و سوارماشین شد به سمت خونه ی دایی حرکت کردیم.

 وقتی رسیدیم پدرم ماشین رو جلوی خونه ی داییم پارک کرد. بعد از فشردن زنگ ،در باز شد وما وارد خانه شدیم.

 ختردایی ام به استقبالمان اومدند. بعد از احوال پرسی پدرم پرسید:زنداییم همراه با سیما، د

 پس برادر زن ما کجاس؟ -

 هستن پشتی حیاط –زنداییم 

 داشتیم به سمت حیاط پشتی میرفتیم که سیما دستم رو گرفت و بهم گفت: ترانه میشه با هم حرف بزنیم؟

 چیزی شده؟ -

 اتاقم تو بریم بیا حاال –سیما 

 ت اتاقش حرکت کردیم.به سم

سیما مدیریت دولتی میخوند. دختر خوبی بود و من مثل خواهر دوستش داشتم .اما هیچوقت بهش احساس نزدیکی 

 نکردم. از طرفی خواهر مسعود هم بود و شاید به همین دلیل دوست نداشتم زیاد با او صمیمی بشم.

 ره کرد تا کنارش بشینم.وقتی وارد اتاقش شدیم. رفت روی تخت نشست و به من اشا

 چیزی شده سیما؟ دارم نگران میشم -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0  

 

 .بزنیم حرف هم با فقط داشتم دوست... عزیزم نه –سیما 

 خب میتونستیم پایین یه گوشه حرف بزنیم؟! -

 .بزنم حرف باهات مسعود به راجع میخواستم راستش...بشنوه رو صدامون کسی میترسیدم –سیما 

، طوری که صدایش را میشنیدم. یعنی چی میخواست درمورد مسعود بهم بگه؟!...خیلی دوباره تپش قلب گرفتم

 ترسیده بودم. نکنه سیما چیزی فهمیده باشه

 پرید؟ رنگت چرا –سیما 

 رنگم؟!...نه بابا ...حاال مسعود چه ربطی به من داره؟ -

 بگم بهت تا گفت بهم چیزی یه راستش –سیما 

 چی؟! -

 نفس بکشم. خیلی گرمم شده بود. حس کردم از صورتم بخار بلند میشه.دیگه نمیتونستم 

سیما در حالی که مردد بود حرفش رو به من بزند سرش رو پایین انداخته بود ...انگار که نمیتوانست اون حرف رو به 

بهم  ه...مسعودراحتی به من بزنه..تا اینکه یک دفعه سرش رو باال آورد و درچشمانم خیره شد و گفت: راستش تران

 گفت که....گفت...اَه پسره ی احمق

 چی گفت؟! -

 اومده خوشش دوستت از گفت –سیما 

 دوستم؟!کدوم دوستم؟! -

 بود مریم اسمش کنم فکر –سیما 

 مریم؟! -

اسم مریم در دهانم خشک شد. دیگر نمیتوانستم به هیچ چیزی فکر کنم. فقط داشتم جمله ی آخری روکه سیما بهم 

ه بود در ذهنم تجزیه و تحلیل میکردم...از مریم خوشش اومده؟...مگه چند بار مریم رو دیده؟ ....اصال مریم رو گفت

 کجا دیده؟

یادم میومد چند بار که به خانه یمان اومده بود تا پدرم رو ببینه مریم پیشم بود وتا حدودی مریم رو میشناخت. یه بار 

او رو رسوند. باورم نمیشد...دیگه نمیتونستم تحمل کنم. نگاه سیما برایم  هم که مریم میخواست خونه بره مسعود

 شده بود عذاب...نمیدونم چرا اونطوری به من زل زده بود!! تا اینکه یکدفعه گفت:

ترانه جون ...میدونی مسعود ازم چی خواست؟ گفت که فقط شماره ی مریم رو بهش بدی...الزم نیست چیزی بهش  -

 ش توضیح میده.بگی...خودش به

 با حواس پرتی گفتم:

 چی؟ شمارش؟...راستش من ...باید از مریم بپرسم ... -

 ...فقط نمیخواد... که گفتم!...بپرسی؟ –سیما 

 نمیدونم چرا ترس توی صدایش بود.

 سیما ادامه داد: حالت خوبه ترانه؟...رنگت خیلی پریده؟!

 چطوره بریم پایین؟ -

 . بریم پایین..عزیزم باشه –سیما 
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وقتی رفتیم پایین دیدم که همه ی خانواده جمع بودن..خاله سمیرا...خاله افسانه...دخترخاله هام...محبوبه ، گندم و 

نسرین ....محبوبه دخترِ خاله افسانه بود و امیرهم برادرش بود که هر دوتایشان دانشجو بودند. گندم و نسرین هم 

سال ازمن کوچیکتر بود و گندم هم داشت ازدواج میکرد و از همه ی ما  3ن دخترهای خاله سمیرا بودن که نسری

بزرگتر بود البته توی دخترا. این وسط من و نسرین از همه کوچک تر بودیم. پدرام هم برادر گندم و نسرین بود و 

 اونم دانشجو بود. تقریبا همه ی بچه های خانواده تو یه سن و سال بودیم.

رام داشتند برای ناهار کباب درست میکردند...و پدرم هم با دایی و شوهر خاله هایم پیش مسعود مسعود با امیرو پد

 اینا بودند و داشتند کباب کردنشون رو بررسی میکردند و درهمان حال حرف هم میزدند.

همه  ی که باخانم های خانواده هم روی تختی که در حیاط بود نشسته بودند و با هم دیگر خوش و بش میکردند. وقت

سالم و احوال پرسی کردم،نگاهم به مسعود افتاد. مسعود خیره شده بود به من و من هم دیگر چشم دیدنش را 

نداشتم. نمیتونستم یک لحظه هم وجودش رو تحمل کنم. نگاهم رو از او گرفتم و پیش محبوبه رفتم. او تازه به 

 در خانواده از همه بیشتر با محبوبه جور بودم.دانشگاه رفته بود و با من تفاوت سنی زیادی نداشت...

 پیدایی؟ کم چطوری؟ –محبوبه 

 خوبم ، میبینی که امروز اومدم ...پس الکی سربه سرم نذار -

 بود شده تنگ خیلی برات دلم... خب ببخشید –محبوبه 

 و تحویل نگرفتید.تو؟....تو دلت واسه من تنگ شده بود؟؟ شما دخترا که تا رفتید دانشگاه دیگه ما ر -

 راهی امسال هم تو بزار... انصاف بی میزنم زنگ بهت همش که من! گفته؟ کی!...ترانه بشه دعوا نذاراینجا –محبوبه 

 میبینمت اونموقع... میشی دانشگاه

م ارداری تهدید میکنی؟! راستش محبوبه امروز اصال حال و حوصله ندارم...دوست دارم زودتر از اینجا برم. بهت د -

 از االن اخطار میدم که زیاد سر به سرم نذار

 هان؟ داشتی؟ حوصله و حال کی ببینم بگو من به تو اصال....مثال؟ چرا –محبوبه 

جوابی بهش ندادم ..چون خیلی تو فکرفرو رفته بودم...محبوبه راست میگفت در این یک سال اخیر من خیلی بی حال 

ر شاد و شنگول بودم. سربه سر همه میذاشتم. همه رو میخندوندم ...اما از بودم. من همچین کسی نبودم!من یک دخت

همون سال سوم تا االن که پیش دانشگاهی هستم، دیگه اون ترانه ی قبلی نبودم. من خیلی عوض شده بودم...همه 

 د بود و امروزفکر میکردند که افسرده هستم...حق هم دارند ..از نظر روحی زیاد مساعد نبودم و شاید دلیلش مسعو

 که مطمئن شدم بدترین روز سال میتونه باشه ضربه ی خیلی بدی خوردم...خیلی بد....

 سالم.. -

سرم را باال آوردم تا جواب سالم را بدهم که دیدم مسعود هست. به کنارم نگاه کردم و متوجه شدم که محبوبه پیش 

 ی نامرد ..آخه االن وقت تنها گذاشتن من بود؟سیما رفت...مثل اینکه سیما صدایش کرده بود. ای محبوبه 

 شما نمیدونی جواب سالم واجبه؟! -مسعود

 سالم -

 ...خوبی؟ –مسعود 

 ممنون -

 مسعود به کنار من اومد و روی تخته سنگی که من و محبوبه رویش نشسته بودیم نشست.
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 سعود گفت:شرایط خیلی برام سخت بود. به روبه رو خیره شده بودم . تا اینکه م

 خیلی ممنون منم خوبم...خواهش میکنم..کاری نکردم که..سر راهم بودی گفتم برسونمت -

 به طرفش برگشتم وبا تعجب گفتم:

 ببینم مشکلت چیه؟ -

 مسعود شونه هاش رو باال انداخت و گفت: هیچی...

حالت هم که خوبه...پس سوال کردن  پس اینقدر به من لطفا گیر نده...ازاینکه دیروز هم من رو رسوندی ممنونم -

 نمیخواد.

 انگار ای افسرده!! بودی خودت تو خیلی دیدمت که وقت هر روزا این –مسعود 

 دیگه نمیتونستم تحمل کنم. به اندازه ی کافی با حرف های سیما به هم ریخته بودم بنابراین بلند شدم و گفتم:

 ناببخشید مسعود، من دارم میرم پیش محبوبه ای -

 و به سمت محبوبه حرکت کردم که مسعود صدایم کرد:

 ترانه؟ -

 به سمتش برگشتم و نگاهش کردم و منتظر ماندم تا حرفش رو بزنه. اما فقط داشت نگاهم میکرد

 چیزی شده مسعود؟ -

 نگاهش رو از من گرفت و رفت، در همان حال که داشت میرفت گفت:

 اصال نمیشه تو رو درک کرد! -

شه منو درک کرد؟....منظورش چی بود؟خیلی فکرم را مشغول کرده بود. همان طور که داشتم به جمله ی مسعود نمی

 فکر میکردم رفتم و کنار محبوبه نشستم. محبوبه مشغول حرف زدن با سیما بود. متوجه ی من شد و با تعجب گفت:

 ترانه خوبی؟ مسعود چی کارت داشت؟ -

یما توجه ام رو خیلی به خود جلب کرده بود. نمیدونم چرا سیما در نگاه کردن به من در آن لحظه حالت پریشان س

 معذب بود. انگار از من خجالت میکشید. همین طور که داشتم نگاهش میکردم به محبوبه گفت:

 من میرم پیش گندم و مامان اینا -

ی شده؟چرا سیما رو اونطوری نگاه و سریع بلند شد ورفت. محبوبه به طرف من برگشت وگفت:با توام آ، چیز

 میکردی؟

 مگه چجوری نگاهش میکردم؟ -

 داشت؟ کارت چی مسعود حاال قهرید؟ هم با انگار جورایی یه نمیدونم –محبوبه 

 کار خاصی نداشت ...اونم مثل شما فکر میکنه که من افسرده ام -

 ...دیگه داریم حق –محبوبه 

 د زد :کباب آماده هست..بجنبید االن تموموسط حرف محبوبه بود که پدرام دا

 میشه آ

 بعد ازخوردن کباب خانواده همه دور هم جمع شدند و شروع کردند به حرف

 زدن. من و محبوبه ونسرین پیش هم نشسته بودیم و داشتیم یه قول دو قول بازی

 میکردیم.
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 ترانه چه عجب امسال اومدی پیش ما؟! اینجا رو نورانی کردی -

دفعه سرم را به سمت صدا بلند کردم . بازم داییم میخواست نصیحتم کنه و بگه که اینقدر تو خونه نشین. بهش یک

 لبخندی زدم و دوباره سرم رو داشتم پایین مینداختم که شروع شد!

 هست هاش درس خاطر به نمیاد جایی ما با اگه –پدرم 

 !نمیرسی جایی به درس با کن باور جون ترانه –پدرام 

 خونیب درس هی و گوشه یه بشینی بدبختا عین اینکه نه ببری لذت زندگی از که اینه وقت االن ترانه آره –امیر 

 ممنون امیر جان لطف داری...من که میدونم بدبختم ...شما الزم نیست به ما یاد آوری کنی -

 یمیش پشیمون بعداَ که درست به بچسب... کن ول رو اینا جان ترانه –گندم 

 خرخونن نوعی به... دیگه جورین این دخترا... معلومه خب –امیر 

 !گفتی؟ چی جون داداش –محبوبه 

 محبوبه داشت به طرف امیر میرفت تا حسابش رو برسه که یکدفعه امیر حرفش رو پس گرفت و گفت:

 یلی عالیه...احسنتمحبوبه جان ..منظورم اینه که ...یعنی گفتم که ...خب دخترا زیاد میخونن و این خ -

اما دیگه دیر شده بود و محبوبه به جون امیر افتاده بود. داد و بیداد شون باال رفته بود که پدرام رفت تا به امیر کمک 

 کنه.

 عزیزم کن بس شد اشتباهش ی متوجه امیر جان، محبوبه...کنید بس ها بچه –پدرم 

 به من کرد و چشمکی بهم زد و بعد به پدرم گفت:محبوبه که یقه ی امیر بیچاره تو دستش بود نگاهی 

 فقط به خاطرشوهر خاله ی عزیزم، ازش میگذرم -

ویقه ی امیر رو ول کرد وبا دستش پدرام رو که جلویش ایستاده بود و سعی داشت یه جوری امیر رو از دست محبوبه 

 نجات بدهد کنار زد و اومد کنارم نشست.

. همیشه هوای من رو داره و ازم دفاع میکنه و همیشه با برادرش امیر درگیری محبوبه خیلی دختر شیطونی هست

 داره.

 امیر خواست بیاد تا انتقام کار محبوبه رو بگیرد ولی داییم گفت :

امیر اگه بس نکنی منم میام تا به محبوبه تو نفله کردنت کمک کنم. بس کن پسر...آدم باید احترام خانم ها رو نگه  -

 ه خصوص اگه خواهر آدم باشه..داره...ب

 بجان از باید که هست اونموقع.. داره نگه رو بزرگترش داداش احترام گرفت یاد وقت هر بچه این... احترام؟ –امیر 

 باشه داشته احترام انتظار من

بوبه حو به خاطر داییم رفت سرجایش نشست و چپ چپ به محبوبه نگاه میکرد. اگه دایی پادرمیانی نمیکرد دخل م

 رو آورده بود. همه داشتند می خندیدند و منم خیلی خندم گرفته بود.

 آرام در گوش محبوبه گفتم:

 دستت درد نکنه محبوبه ...روحم کمی شاد شد... -

 محبوبه هم آروم بهم گفت:

 .میدونی فقط برای اینکه کمی بخندی این کار رو کردم. افسردگیت داشت به منم منتقل میشد -محبوبه 
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یک آن خنده ای که چهره ی غمگین گذشته ام روبه طور کلی عوض کرده بود از بین رفت. به محبوبه خیره شده 

بودم و تو فکرفرو رفتم. یعنی من تو این همه مدت هیچوقت نخندیده بودم؟ یعنی اینقدر افسرده بودم که محبوبه 

من رو داغون کرده بود اما ایندفعه خیلی خوب تونستم  بخواد یه بار دیگه مثال من رو بخندونه ! با اینکه حرف سیما

 حفظ ظاهر بکنم. فکر کنم سیما هم با دیدن خنده ی من تعجب کرده بود. شاید اون همه چیز رو میدونست!

 با تکون محبوبه به خودم اومدم.

 شد؟ خشک دفعه یه خندت چرا چیه؟ باز –محبوبه 

 داشتم فکر میکردم چقدر بدبختم -

 !چرا؟ –ه محبوب

 ترانه خودتی؟ -

 با شنیدن صدای پدرام به طرفش برگشتم. با تعجب به اونگاه کردم و گفتم:

 چی؟! -

 دیدیم لبات روی رو لبخند بار یه ما بابا!! میخندیدی داشتی هم تو... عجیب چه –پدرام 

 !که نیست افسرده دخترم ، بابا –پدرم 

 ...بود تازه لبخندش برام منم –امیر 

 خودتی؟ تو اینقدر وقته چند این تو چرا بدی توضیح ما به میشه... جان دایی راستی –داییم 

 میخواستم جواب دایی ام را بدهم که یکدفعه مسعود گفت:

 شایدعاشق شده -

همه ساکت شدند و به طرف مسعود برگشتند و یکدفعه همشون به سمت من برگشتند. درست مثل تماشاگران 

قتی توپ به یکطرف پرت میشه سریع سرشون هم به همون سمت حرکت میکنه. به طور عجیبی نگاهم فوتبال که و

میکردند. به مسعود خیره شدم و داشتم با اخم بهش نگاه میکردم...اونم داشت منو نگاه میکرد. پوزخندی زدم و 

 بهش گفتم:

 ؟ببینم شما فکر آدمو میخونی یا غیب گویی؟ میشه لطفا حرف درنیاری -

 که یکدفعه امیر پرید وسط جمع و مثل خواننده ها با صدای بلند به حالت مسخره وار فریاد زد:

 اگر................دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده............ -

 بدان ..........عاشق شده و گریه کرده

 خفه شو امیر -

 نکن بازی فیلم. رفتی لو دیگه –امیر 

د شده بود. دیگه تحمل هیچکدومشون رو نداشتم. با عصبانیت از جایم بلند شدم و با داد و فریاد اعصابم خیلی خر

 گفتم:

میخواید بدونید چرا دوست ندارم جایی برم؟ .....چون از دستتون خسته شدم ...چون از برنامه ی همیشگیتون  -

کنید خسته شدم......از اینکه من رو مورد خسته شدم ...از اینکه همیشه برای من نقش یه روان شناس رو بازی می

بازجویی قرار میدید خسته شدم....دیدید که امروز اومدم اینجا و خیلی عادی با بچه ها سرگرم بودم....مگه کاریتون 

 داشتم که فوری و مثل همیشه من رو زیر ذره بین گذاشتید؟ ...مگه این وسط فقط من مشکل دارم؟
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ه گریه میکردم و یا به نوعی زار میزدم....مادرم که خیلی نگرانم شده بود به طرفم آمد و دیگه تنها داد نمیزدم بلک

میخواست من رو آروم کنه ...محبوبه هم دستم را گرفته بود و هی میگفت ...ترو خدا آروم باش ترانه ...دیگه محبوبه 

را پس زدم و بدون توجه بهشون هم داشت گریه میکرد. همه میخواستن من رو آروم کنند ...ولی من همه شان 

وبدون فکرکردن از جایم بلند شدم و به سمت در خونه دویدم و سریع از خونه خارج شدم. دیگه نمیتوانستم حتی 

 برای یک لحظه اونجا بمانم.

 در حالی که با سرعت میدویدم و از خانه ی دایی ام دور میشدم زار زار گریه میکردم. احساس میکردم که کسی داره

 دنبالم میکنه. با سرعت میدویدم ....نمیدانستم کجا دارم میروم ...فقط میخواستم خیلی زود از آنجا دور بشم.

به خیابان اصلی رسیدم. ماشین ها در حال رفت و آمد بودند. میخواستم رد بشم، میترسیدم کسی پشت سرم باشه و 

 ینکه همه ی فکرها و خاطرات به مغزم هجوم آوردند.من رو بگیره ..با احتیاط داشتم از خیابان رد میشدم تا ا

مسعود تو رو کوچیک کرد. همه میخوان تو رو اذیت کنن . مسعود مریم رو دوست داره . دیگه این زندگی هیچ 

 ارزشی نداره...

دیگه این زندگی هیچ ارزشی برام نداشت ....میخواستم ازش راحت بشم. چشم هایم را بستم و بدون فکر وسط 

 یابان ایستادم و منتظر بودم تا....خ

 اما صدای آشنایی به گوشم خورد

چشم هایم را سریع باز کردم. مسعود در آن طرف خیابان بود و داشت فریاد میزد و سعی داشت تا پیش من بیاید . 

صدای اما سرعت ماشین ها زیاد بود . داشت نفس نفس میزد .انگار که همه ی راه رو دنبال من دویده بود. 

 فریادهایش را میشنیدم.

 ترانه تروخدا...بیا اینور...ترانه!! -

دوباره چشم هایم رو بستم تا اینکه با شنیدن فریاد بلندی که مسعود کشید درد شدیدی رو در خودم حس کردم. 

ریاد ف روی زمین پرت شده بودم. هنوز میتوانستم نفس بکشم. همه ی صداهای اطرافم رو به خوبی میشنیدم. صدای

مردم رو که همه شان اطرافم جمع شده بودند، میشنیدم. احساس کردم کسی من رو بلند کرد و سوار ماشین کرد. 

حتما مسعود بود . نباید جایی که اوبود این کار رو انجام میدادم.اما من هنوز حس میکنم . من میخوام بمیرم...خدایا 

 منو بکش. منو بکش

 

 

 

 

 من کجام؟ -

ایم رو باز کرده بودم و نمیدونستم دقیقا کجا هستم . ناگهان همه ی اتفاقات به ذهنم اومد. یادم اومد که چشم ه

میخواستم خودکشی کنم اما ظاهرا نتیجه ای نداشت. حتما االن بیمارستان هستم. دلم میخواست بمیرم . با عجله به 

ت کردن خودم پیدا کنم. درحال جستجو بودم که اطرافم نگاهی انداختم تا شاید بتونم وسیله ای رو برای راح

 پرستاری وارد اتاق شد.

 خوبه؟ حالت اومدی؟ بهوش –پرستار 
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حرکتی به خود دادم تا از جایم بلند بشم . با فشار دادن دستم روی تخت درد شدیدی رو احساس کردم که دادم رو 

 بلند کرد.

 دیده آسیب دستت....باش مواظب –پرستار 

 از او پرسیدم: از کی تا حاال اینجام؟با ناله 

 ی ربهض و کرد ترمز موقع به راننده. ندیدی زیادی ی صدمه شکر رو خدا بیهوشی، که میشه ساعتی دو االن –پرستار 

 اومدی هوش به بگم برم بزار. بودی رفته حال از همین خاطر به بود پایین فشارت. نخورد بهت زیادی

تار خیلی سریع از اتاق خارج شد. بازهم در اطرافم داشتم به دنبال چیزی میگشتم تا قبل تا خواستم بگم به کی...پرس

از اینکه کسی بیاد خودم رو راحت کنم. اما هیچ چیزی پیدا نمیشد. خیلی روی خودکشی مصمم بودم. دیگه عالقه ای 

یدونم این همه شجاعت رو به زندگی کردن نداشتم ویه چیزی مثل خوره تو ذهنم همش میگفت که خودتو بکش. نم

از کجا آورده بودم؟!هیچی چیزی نتونستم پیدا کنم به جز اینکه با سوزن سرمی که توی دستم بود رگم را بزنم . تا 

 خواستم سرمم رو در بیارم دوباره کسی وارد اتاق شد.

 حالتون بهتره؟ -

خورد در کنار دراتاق ایستاده بود. موهایش به سمت صدا برگشتم . یک جوان که حدودا به سن و سال باالی بیست می

روی پیشانیش ریخته شده بود و چهره ی جذابی داشت ...نگرانی و اضطراب در چهره اش موج میزد که وقتی من رو 

 دید کمی از اون نگرانی توی چهره اش کم شد. با تعجب از او پرسیدم:

 شما؟ -

 ت:خنده ای کرد و با اضطرابی که در چهره اش بود گف

ببخشید معرفی نکردم، من همون آدم بدشانسی هستم که شما خودتون رو جلوی ماشینم پرت کردید. اسمم  -

 شادمهر خسروی هست. میتونم بپرسم که قصد داشتید من رو بدبخت کنید یا خودتون رو؟

 پوزخندی بهش زدم و گفتم:

 میخواستم خودم رو خوشبخت کنم.... دیگه شما رو نمیدونم -

 وم بود که عصبانی شده بود ، بنابراین اومد نزدیک تر و بهم گفت:معل

خوشبختی در قبال بدبختی یه نفر دیگه؟چند سالته؟ فکر نمیکنم سن زیادی داشته باشی؟ با این حال باید بدونی که  -

تی بدبخ راه های بهتری هم برای این کار وجود داشت. راه هایی که فقط خودت خوشبخت میشی و این شانس نصیب

 مثل من نمیشه!!

 منم خیلی عصبانی شده بودم . بهش گفتم:

این به خودم مربوطه که چطوری خودم رو بکشم! تو اون لحظه من باید اون کار رو میکردم و چاره ی دیگه ای هم  -

 نداشتم.

 تا خواست جوابم رو بده فورا بهش گفتم:

 ببینم کس دیگه ای از آشنایانم اینجا نیست؟ -

 نده ای کرد و گفت:خ

 آشنا؟! تو کسی رو اینجا میبینی به جز من که بشناستت؟ -

 پس کی من رو بلند کرد؟ -
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 من مثل بدبخت ی راننده یه –شادمهر 

 دهنم از تعجب باز مونده بود و بهش خیره شده بودم.

 اما... -

 چیه فکر کردی فرشته ی مرگ تو رو داره بلند میکنه؟ -شادمهر

ابی بهش ندادم . سرم درد گرفته بود. حاال نمیشد به ماشین این پسره ی مزخرف نمیخوردم. اعصابم رو دیگه جو

حسابی بهم ریخته بود. دوباره پرستار اومده بود . سرمم رو چک کرد و گفت: عزیزم وقتی سرمت تموم شد میتونی 

 بری

 و از اتاق خارج شد. در این لحظه شادمهر بهم گفت:

اینجا وظیفه ام رو انجام دادم . پول بیمارستان رو میدم و میرم. خداحافظ . امیدوارم دیگه یه نفردیگه  خب منم تا -

 روخوشبخت نکنی

 نگران نباش. ایندفعه فقط به خودم فکر میکنم. به کس دیگه ای کار ندارم -

وزن سرم رو درآوردم . پوزخندی زد و ازاتاق خارج شد. االن فرصت مناسبی بود تا نقشه ام روعملی کنم. س

نمیدونستم چجوری باید رگم رو بزنم.از ترس داشتم میمردم ...این اولین باری بود که من یه همچین کاری رو انجام 

میدادم ...هیچوقت فکر نمیکردم که کارم به اینجا برسه، دنبال رگم میگشتم . پیدا کردم و میخواستم با سوزن رگم 

 سوزن کوچیک سخت بود. داشتم تالش میکردم . تا اینکه یک نفر فریاد زد. رو قطع کنم. اما خیلی با این

 چی کار داری میکنی؟ -

سرم رو سریع باال آورم. اَه بازم اون پسره ی راننده پیداش شده بود. با سرعت داشتم دوباره با سوزن کلنجار میرفتم 

میزدم ولم کن ، به تو هیچ ربطی نداره . داشت  که اومد طرفم و میخواست به زور سوزن رو از دستم بگیره. فریاد

 دستم رو میشکست، با فریاد گفتم:

 یه دستم که شکسته ...بزن این یکی رو هم بشکون -

 درحالی که دستم در دستش داشت خرد میشد گفت:

زن مگه میشه برای تو مگه فرقی داره؟ تو که میخوای خودت رو مثال راحت کنی . سوزن رو بنداز. آخه با این سو -

 رگ زد دیوونه؟

راست میگفت جز زخم کردن دستم کار دیگه ای نکردم. سوزن رو ول کردم اما اون پسره ی احمق دستم رو ول 

 نمیکرد.

 ولم کن.....تو از کجا پیدات شد؟ مگه نرفته بودی؟ -

 یی سرخودت بیاری.وقتی گفتی ایندفعه به کس دیگه ای کار ندارم، فهمیدم بازم میخوای یه بال -شادمهر

 گیرم فهمیده باشی....به توچه؟برای تو چه فرقی میکنه؟ -

 .مرخصی خونتون، برو پاشو. سرمون رو میریزن پرستارا االن. پایین بیار صداتو –شادمهر 

دستم رو با عصبانیت و به زور از دستش بیرون آوردم و چند بار مالش دادم. پسره ی احمق، مثال میخواست قهرمان 

بازی در بیاره. از روی تخت پایین اومدم و از کنارش رد شدم و از اتاق خارج شدم. نمیخواستم به خونه برگردم. 

حوصله ی دعوا گرفتن و برخورد با خانواده ام رو نداشتم . از بیمارستان بیرون اومدم و به خیابان که ماشین ها به 

داشت. دیگه کارم از خودکشی هم گذشته بود. به کنار سرعت داشتند ازش رد میشدند نگاه کردم. دیگه ارزش ن
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خیابان رفتم تا تاکسی بگیرم. اما یادم افتاد که پولی ندارم. دستی که شکسته بود خیلی درد میکرد و دردش داشت 

 عذابم میداد. نمیتونستم تحمل کنم. کنار خیابان نشستم و سرم رو روی پاهایم گذاشتم. میخواستم گریه کنم.

 ر میکنی؟چیکا -

 سرم رو باال آوردم. بازم اون راننده بود. پسره دست بردار نبود. باعصبانیت بلند شدم و گفتم:

 چرا دست از سرم برنمیداری؟ چرا همش دنبالمی؟ -

 خنده ای کرد و سرش رو تکان داد وگفت:

. این دنبال کردن میخواد؟ من دنبالت میکنم؟! ...داشتم از بیمارستان میومدم بیرون دیدم این گوشه نشستی -

 ترسیدم نکنه باز میخوای خودتو پرت کنی جلوی یه بدبخت دیگه

 شما نمیخواد نگران باشی. دیگه حوصله ی خودکشی ندارم تا بعد... -

 آهان، پس تو مرخصی هستین؟ -شادمهر

 چشم غره ای بهش زدم وگفتم:

 حاال هر چی ، ولم میکنی؟ -

 ادت زنگ بزنی؟نمیخوای به خانو -شادمهر

 نه ... نمیخوام خونه برگردم. -

 بری؟ میخوای کجا پس –شادمهر

 یه جایی که هیچکس نتونه پیدام کنه -

دیوونه شدی؟ پاشو برو خونت ، یه دختر نباید این وقت شب تو خیابونا عالف باشه. اصال شماره ی یکی  -شادمهر

 ازاعضای خانوادت رو بده من بهش زنگ بزنم

 وام، ولم کن!نمیخ -

 ببینم پول داری؟ -شادمهر

 نه من هیچی ندارم، راحت شدی؟ -

 داری ادای دختر فراری ها رو مثال در میاری؟ -شادمهر

 میشه بری پی کارت؟ حوصلت رو ندارم -

و بعد از کنارش رد شدم و بدون هیچ فکری روی پیاده رو مسیر خیابان رو میپیمودم. میرفتم و میرفتم ..اما 

میدونستم قرارهست کجا برم...مغزم کار نمیکرد. یاد مسعود افتادم. مسعود که دیده بود من تصادف کردم پس ن

کجا رفت؟ یعنی اصال براش مهم نبود؟ اشک در چشم هایم جمع شد. بازهم احساس بدبختی سراسر وجودم رو 

 گرفت. که با شنیدن صدای بوق یک ماشین به خودم اومدم.

 داری میری؟میشه بگی کجا  -

 بازم این پسره هست. چرا دست از سرم برنمیداره؟!....دیگه عصبانی شده بودم . به سمتش برگشتم وگفتم:

 آقا ، من نمیفهمم؟ برو به زندگیت برس دیگه!!...چیکار من داری آخه؟ -

 بیا سوار شو برسونمت. -شادمهر

 نمیخوام...من االن نمیدونم کجا میخوام برم ... -

 من نمیتونم اینطوری ولت کنم....لطفا سوار شو -هرشادم
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بهش خیره شده بودم. عجب آدمی هست آ، ول نمیکنه!! با خودم گفتم ...سوار ماشینش شدن بهتر از دربه دری و 

عالفی توی خیابوناست. شاید خانوادم به پلیس اطالع داده باشند. اونطوری ممکنه گیر بیفتم. بهتره سوار ماشینش 

 ید بتونه کمکم کنه. به سمت ماشینش رفتم و در جلو رو باز کردم و نشستم.بشم. شا

 !بشی؟ سوار نمیخواستی خوبه حاال –شادمهر 

 ناراحتی برم عقب بشینم؟ -

 خوشم میاد بچه پررویی...نمیخواد بشین سرجات -شادمهر

 یتش کمک نباشه. بنابراین سریعحرکت کرد ...اما ازم نپرسید کجا میخوام برم. بهش شک کردم. ترسیدم نکنه ن

 بهش گفتم:

 نگه دار -

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

 دوباره چیه؟! -

 گفتم نگه دار -

 شدی؟ منصرف دفعه یه چرا بگو من به –شادمهر 

 تو چرا ازم نپرسیدی کجا میخوام برم؟ هان؟ کجا داری میری؟ -

درها رو قفل کرد. نمیخواست بذاره از ماشین پیاده بشم. سرش داد  شادمهر خنده ای کرد و ماشین رو نگه داشت. اما

 زدم.

 چرا در رو قفل کردی؟ -

 میخوام بهت ثابت کنم که کاری باهات ندارم -شادمهر

 من اشتباه کردم سوار ماشین یه غریبه شدم -

 تم و در میرفتم.ببین اگه من اون کاره باشم که تو رو بیمارستان نمیرسوندم، گازشو میگرف -شادمهر

 انتظار داری بهت اعتماد کنم؟ -

 میتونم اسمت رو بپرسم؟ -شادمهر

 مردد بودم بهش بگم اما با خودم گفتم با دونستن اسم من که چیزی نمیشه. دستگیره ی در رو ول کردم.

 ترانه -

 اسم قشنگیه، اونوقت فامیلی ندارین شما؟ -شادمهر

 ا میخوای آمار خانوادم رو در بیاری و من رو لو بدی؟لزومی نمیبینم بهت بگم. حتم -

لو بدم؟....مگه مجرمی که بخوام لو بدمت؟ همینجوری میخواستم بدونم اسم و نشونت چیه...یه وقتی  -شادمهر

 احتیاج میشه

 به درد تو نمیخوره -

 بزار کمکت کنم. به من اعتماد کن -شادمهر

 یدونی مشکل من چیه؟چجوری میخوای بهم کمک کنی؟مگه توم -

 میخوام برام تعریف کنی.....اما یه حدس هایی هم میزنم -شادمهر

 مثال چی؟ -
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 مثال اینکه با خانوادت سر یه موضوعی مشکل داری؟ داری از خانوادت فرار میکنی -شادمهر

 آفرین زدی تو خال...خسته نباشی تنهایی فکر کردی؟ -

 وخو تو برام با جزئیاتش بگ -شادمهر

 ببین، من نمیدونم چرا برام ادای آدم بزرگا رو در میاری. فکر نمیکنم اونقدرها هم از من بزرگتر باشی -

 خودت چند سالته؟ -شادمهر

 سالمه 88من پیش دانشگاهی هستم...حدودا  -

رات بزرگا رو ب پس هنوز بچه ای که خانم کوچولو....فکر کنم اونقدرا سنم از تو بیشتر باشه که ادای آدم -شادمهر

 در بیارم ...حاال هم که میبینی از شانس بدم امروز با تو تصادف کردم ....

 اصال کجا داشتی میرفتی؟ -

 بزنم گشتی یه بیرون بار اولین برای بودم اومده –شادمهر 

 برای اولین بار؟! -

 ...کار سر یا هستم دانشگاه یا اوغات اکثر من –شادمهر 

 کارت چیه؟ -

 بیست سوالی هست؟!... -مهرشاد

 امرزو سینزده به در هست آ!! باید با خانوادت باشی!! -

 زدم خونه از که بود گرفته دلم هم امروز. هستن دیگه شهر یه خانوادم. میکنم زندگی تنها تهران من –شادمهر 

 ... و بیرون

 فهمیدم بابا ...از شانس بدت با من تصادف کردی...چند بار میگی؟ -

حاال بگذریم. ببین تو هر سوالی از من کردی من جواب دادم حاال تو بگو... تو بیرون چیکار میکردی؟!چرا  -ادمهرش

 پیش خانوادت نیستی؟

 

از دستشون فرار کردم. باهاشون دعوا گرفتم واز خونه زدم بیرون. اونموقع نمیدونستم دارم چیکار میکنم. دست  -

 ن دور بشم.خودم نبود. فقط سعی داشتم ازشو

 خب چرا دعوا گرفتی؟ -شادمهر

 برای اینکه زیرا.... من االن اصال حوصله ی توضیح دادن ندارم. در ماشینتو باز میکنی یا اینکه.... -

 یا اینکه چی؟ -شادمهر

پوزخندی بهش زدم و چشم هایم را برایش ریز کردم و یکدفعه وارد عمل شدم. از شانس خوبم شیشه ی ماشین 

ن بود. فورا خودم رو انداختم الی پنجره ی ماشین و با زور داشتم خودم رو به بیرون ماشین مینداختم. در این پایی

میان اینقدر حرکتم سریع بود که قیافه ی شادمهر دیدنی بود. وقتی از پنجره ی ماشین بیرون اومدم به سمتش 

 برگشتم، داشت بهم میخندید. بهش گفتم:

 ونی، من سخت به دیگران اعتماد میکنم...ممنون از کمکت. مید -

 بچه خجالت بکش چند ماه دیگه باید بری دانشگاه -شادمهر

 مهم نیست فعال که نرفتم -
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شب بود. یادم افتاد  81بهش خندیدم و سریع از ماشینش دور شدم. بازم شروع کرده بودم به دویدن. ساعت حدودا 

ستارا گوشیم رو پیدا نکرده بودن ؟! بهتر....اونطوری به خانوادم خبر که گوشیم تو جیب شلوارمه...عجیبه چرا پر

میدادن و منم اصال حوصله نداشتم که منو تو بیمارستان ببینن. وقتی گوشیم رو درآوردم خاموش بود، روشنش کردم. 

 کلی تماس ناموفق داشتم. در همین موقع گوشیم زنگ خورد، محبوبه بود. جواب دادم:

 الو -

 ترانه؟ ترانه؟....خدا بکشه تو رو تا از دستت خالص بشیم -همحبوب

 آمین -

 میشه بگی لشت رو کجا بردی دختر؟ -محبوبه

 نگران نباشید ...من حالم خوبه -

 همه ی بیمارستان ها رو دنبالت گشتیم ..مسعود گفت که... -محبوبه

 کمی آرام شد گفت:داشت گریه میکرد ...منم به گریه افتاده بودم. بعد از اینکه 

 ما فکرکردیم مردی؟ -

 میبینی که زنده هستم...تنهایی؟ -

آره من خونه ی شما موندم تا اگه اینجا اومدی من باشم. بقیه دارن همه جا دنبالت  -محبوبه

 میگرن...کالنتری،بیمارستانا

 

 

 

...................... 

 یک آن دلم فرو ریخت. با ترس پرسیدم:

 ده؟چی ش -

 وقتی رفتی حال مادرت خیلی بد شد...و.. -محبوبه

 کدوم بیمارستان؟ -

 بیمارستان ... -محبوبه

 من االن میرم اونجا -

و سریع گوشی رو قطع کردم. خیلی نگران بودم. میترسیدم اتفاقی برای مادرم بیفته و من تا آخرعمر نتونم خودم رو 

بود. از شانس خوبم بیمارستانی که مادرم اونجا بود همون طرفایی بود که  ببخشم. اضطراب تمام وجودم رو فرا گرفته

من بودم. خودم رو با دویدن به بیمارستان رسوندم. به نفس نفس افتاده بودم. وارد بیمارستان شدم و از پرستار 

 شماره ی اتاقی رو که مادرم در آن بود پرسیدم.

 ببخشید...اتاق خانم شیما رستگارکجاست؟ -

 24شماره ی  -رستارپ

تو راهروی بیمارستان سرگردان دنبال اتاق مادرم میگشتم. پیدایش کردم. درش بسته بود. پشت درایستادم. 

میترسیدم که وقتی من رو ببینن چه عکس العملی نشون میدن. دچار تردید شده بودم. دستم رو روی دستگیره 

 اشت. سریع برگشتم. پدرم بود!!گذاشتم که احساس کردم کسی دستش را روی شونه ام گذ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2  

 

 !ترانه؟ –پدرم 

داشت گریه میکرد.خیلی ترسیدم. پدرم من رو بغل کرد و داشت به شدت گریه میکرد. همینطور گریه میکرد و من 

 رو محکم در آغوشش گرفته بود و به سختی حرف میزد.

 ببینمت دخترم...چرا این کار رو کردی؟کجا بودی ترانه؟!...چرا این کار رو کردی؟ فکر کردم دیگه نمیتونم  -

دلم کباب شد. من چقدر احمق بودم. آخه پدر و مادرم چه گناهی داشتن؟! چرا با اونا این کار رو کردم؟! من یه 

احمقم. با دیدن چهره ی پدرم احساس کردم یک سال پیرتر شده بود. هنوز پدرم محکم من رو در آغوشش نگه 

 ر اتاق ماردم باز شد.داشته بود. در همین حال د

 نادر خان؟ چی شده؟ -

این زنداییم بود که باشنیدن صدای گریه ی پدرم بیرون اومد و تا من رو دید اوهم شروع به گریه کردن کرد ودست 

هایش را باال برد و داشت بلند بلند خدا رو شکر میکرد. تا اینکه صدای مادرم رو شنیدم . مادرم حالش خوب بود. با 

 صدایش انگار دنیا رو به من داده بودند. شنیدن

 نادر؟ ترانه برگشته ....نادر؟ ... -

خودم رو از آغوش پدرم جدا کردم و وارد اتاق شدم. با دیدن مادرم دیگه طاغت نیاوردم. در حالی که گریه میکردم 

 خودم رو توی بغلش انداختم.

 ین غلطا نمیکنم...مامن جون....ببخشید..مامان ...ببخشید ...دیگه از ا -

و همینطور گریه میکردم. مادرم من رو محکم در آغوشش گرفته بود و داشت سرم رو ناز میکرد. نازم میداد و آورم 

 میگفت.

 خدایا شکرت -

*** 

 

االن حدودا دو ماه از اون روز شوم گذشته و من دارم خودم رو برای کنکور آماده میکنم. حتی مریم رو هم مجبور 

که برای کنکور خودش رو آماده کنه، چون هدف اشتباهش رو فهمیده بودم. مریم دوست نداشت دانشگاه  کردم

 بره...به خصوص با مشکلی که برای خانواده اش پیش اومد کامال منصرف شده بود.

رف ریم به حبعد از اون اتفاقی که چند ماه پیش برای مریم افتاده بود یعنی دیدن پدرش همراه با یک زن دیگه ...م

من گوش کرد و اول رفت و با پدرش حرف زد ...اما پدرش انکار کرد و گفت که من در اون ساعت جای دیگه ای 

بودم و حتما مریم اشتباه دیده اما بعد از اینکه مریم چند بار پدرش رو تعقیب کرد، مطمئن شد که پای زن دیگری 

ست تا از ماجرا باخبر بشه و ...بعد از یک سری اتفاقات مادر در میان هست بنابراین میدونست که این حق مادرش ه

 و پدر مریم از هم جدا شدند. خالصه اینکه مریم روزهای سختی رو پشت سر گذاشته بود.

با مریم سر کالس دیفرانسیل نشسته بودیم. تقریبا داشتم به حرف های معلم گوش میدادم اما مریم کامال حواسش 

 آخرهم طاغت نیاورد و گفت:میشه بریم بیرون؟جای دیگه ای بود. در 

 با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم:

 برای چی؟ بزار یه نیم ساعت دیگه کالس تموم میشه -

 شدم خسته....ندارم حوصله دیگه –مریم 
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 مریم تو کتک میخوای؟ ما باید دو هفته دیگه کنکور بدیم دختر!! -

 میکنم خواهش –مریم 

و قبول کردم که زودتر بریم . بنابراین یه جوری دبیر رو پیچوندیم و از کالس خارج شدیم. در دلم براش سوخت 

 پیاده رو بودیم و داشتیم قدم میزدیم.

 ببینم مریم، راستشو بگو جایی قرار داری شیطون؟ -

 .... بابا نه –مریم 

که مسعود کرده بود خیلی پیش من مریم خیلی تو خودش بود . این روزا خیلی غمگین بود. مخصوصا با کاری 

احساس ناراحتی میکرد. وقتی یه چند روزی از اون ماجرای فرار من گذشته بود مسعود بهم زنگ زد. بعد از کمی 

 احوال پرسی کردن بهم گفت:

 راستی ترانه من.... -

 حرف مسعود رو قطع کردم و گفتم:

 من با مریم صحبت کردم -

 ....تا اینکه بعد از چند لحظه که انگار از شوک در اومده بود بهم گفت:صدایی از مسعود در نیومد 

 آخه برای چی؟! -

 یعنی چی برای چی؟! مگه تو شمارشو نمیخواستی؟ من گفتم بزار اول از خودش بپرسم خو -

 ...که کنی صحبت باهاش نبود قرار اه.... که نگفتم سیما به من مگه آخه –مسعود 

 نباید صحبت میکردم....مثال دوست صمیمی منه من نمیفهمم چرا -

 بگم بهت چیزی یه میخوام من ترانه –مسعود 

 چی؟ -

 بود دروغ همش سیما های حرف راستش.... راستش –مسعود 

 چی میگی تو؟ یعنی چی دروغ بود؟! -

 داشتم شاخ در میاوردم.

رم مخالف بود و من مجبورش کردم که اون حرف ها کا این با سیما. ببینم رو تو العمل عکس میخواستم من –مسعود 

 رو به تو بزنه

 چی؟....واسه چی عکس العمل منو میخواستی ببینی آخه؟! -

 نه؟ یا داری دوست منو بدونم میخواستم –مسعود 

 چی؟! -

 نداری دوست منو که شدم مطمئن....نداری بهم حسی که شدم مطمئن اما –مسعود 

طع کردم. از اون به بعد دیگه زیاد خونه ی دایی اینا نمیرفتم. مسعود همیشه بهم زنگ میزد با عصبانیت گوشی رو ق

اما من جوابش رو نمیدادم. اصال از کارش خوشم نیومده بود. اما ته دلم خیلی خوشحال شده بودم چون فهمیدم 

فرصت استفاده کردم و به مسعود منو دوست داره وگرنه برای چی میخواست بدونه که عکس العملم چیه؟ منم از 

روی خودم نیاوردم که من قبل از اون ماجرا اصال حسی بهش داشتم چون اونجوری میفهمید من به خاطر اون 

 میخواستم خودکشی کنم.
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وقتی به مریم قضیه رو گفتم ،خیلی ناراحت شد نه به خاطر اینکه مسعود دروغ گفته بود بلکه بیشتر به خاطر اینکه 

استفاده کردن از اون باعث میشد که من خودکشی کنم. مریم گفت که اگه اتفاقی برای من می افتاد  مسعود داشت با

هیچوقت مسعود رو نمیبخشید. از اون به بعد نمیدونم چرا خودش رو مقصر میدونست در صورتی که مقصر اصلی 

 مسعود بود و من این رو بارها بهش میگفتم.

 رون کشوندی تا قدم بزنیم ....هوا داره تاریک میشهمریم کجا بریم؟ منو از کالس بی -

 خونه برم ندارم حوصله....بخوریم چیزی ساندویچی بریم –مریم 

 خو بیا بریم خونه ی ما -

از وقتی که مادر و پدر مریم از هم جدا شدن . مریم پیش مادر بزرگش زندگی میکنه. چون نه حوصله ی غرغرها و 

نه دیگه میخواد قیافه ی پدرش رو ببینه. خیلی بد هست که زندگی یک دخترتو این سن  ناله های مادرش رو داره و

 از هم بپاشه. ازهم پاشیدن زندگی پدر و مادر مریم مساوی بود با از هم پاشیدن زندگی خودش.

 الس بودمپ شما ی خونه همیشه من گرفتن طالق مادرم و پدر که زمانی از بشم مزاحمت نمیخوام... بابا نه –مریم 

 مزاحم چیه دختر؟ ما با هم دوست هستیم آ، این چه حرفیه؟ -

 نه؟ یا رگ تو بزنیم شامی یه بریم میای بگو تو حاال. خونتون بیام نمیخوام! که گفتم –مریم 

انت رباشه پس بزار به خونه زنگ بزنم تا نگران نشن. تو هم به مادربزرگت اطالع بده لطفا .....اون بنده خدا هم نگ -

 میشه

 میام دیر امشب که گفتم بهش –مریم 

بعد از اینکه به خونه زنگ زدم و اطالع دادم رفتیم به یه مغازه ی ساندویچی و ساندویچ خریدیم و رفتیم تو یه پارک 

 نشستیم. در حالی که ساندویچ میخوردیم به خیابون خیره شده بودیم .

 دانشگاه؟ بری داری دوست واقعا تو –مریم 

 بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم:

 بازم میخوای شروع کنی؟ -

 میزنم حرف باهات جدی دارم –مریم 

 منم جدی جواب دادم. من دیگه حوصله این بحث های تو رو ندارم -

 بدم کنکور نمیخوام من –مریم 

 چه غلطا! -

 به طرفش برگشتم و گفتم:

ر بهت گفتم ما خودمون بهت کمک میکنیم تا جناب عالی محتاج اگه به خاطر مشکالت مالیش میگی که صد با -

پدرت نشی. تو هم برای پدرم مثل دخترش میمونی تازه خدا رو چه دیدی شاید هر دو تامون دولتی قبول 

 شدیم....اصال چرا شاید؟ حتما دولتی قبول میشیم.

 .ندارم خوندن درس برای هدفی هیچ من ترانه –مریم 

 ری خونه ی شوهر؟نکنه میخوای ب -

 کار سر برم دارم دوست –مریم 

 خب به نظرت ما قراره برای چی درس بخونیم؟...نمیخوایم که آلبوم مدرک درست کنیم دیوونه... -
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 نمیاد وجود به ما کردن حال به فرقی هیچ... نخونیم چه و بخونیم درس چه ما کن باور –مریم 

 حداقلش اطالعاتمون باال میره -

 کنم تصحب دانشگاه مورد در ندارم حوصله دیگه بیخیال! میدن؟ یاد بهمون آخه چی دانشگاه تو میکنی فکر –مریم 

موافقم، منم دیگه حوصله ی حرف های تو رو ندارم .....اون ساندویچ رو زودتر کوفت کن بریم. اه تو هم با این  -

 حال گیری هات

 نمیخورم دیگه.... بابا بریم –مریم 

خیلی به حرف های مریم فکر میکردم. با خودم میگفتم بهتره زیاد برای درس خوندن بهش گیر ندم. شاید اون شب 

واقعا به اصرار من داره درس میخونه و اینطوری هیچ فایده ای نداره . دوست ندارم دو فردا دیگه بزنه تو سرم و بهم 

بیام. اما نه.....من نباید بزارم مریم با دست های  بگه ببین تو منو مجبور کردی آ، من اصال دوست نداشتم دانشگاه

خودش آینده اش رو خراب کنه. من هیچوقت نمیذارم مریم تنهایی با فکرهاش عذاب بکشه. حداقل با درس 

 خواندن فکرش کمی مشغول میشه و دیگه به پدرش فکر نمیکنه. من باید کمکش کنم.

 سریع به پشتم برگشتم و یاسمین رو کنارم دیدم.

 !بودی؟ کجا االن تا بپرسم میتونم –یاسمین 

 دیدم که مریم هم پیداش شد و کنار یاسمین ایستاد. مریم با عصبانیت بهم گفت:

 دقیقه هست که معطل تو هستیم آ!! 41االن دقیقا  -

 شرمنده ی دوستان....همش تقصیر یه سری مشکالتی بود که برام پیش اومد و همچنین پدرم... -

 شلوغه خیلی اینجا... داخل بریم خوبی؟... حاال؟ چطوری – یاسمین

 ...که بودم دودل بازم آخر ی لحظه این ترانه راستی...تره شلوغ داخل مسلماَ –مریم 

 تا خواست جمله اش رو کامل کنه سریع مانتویش رو کشیدم و با زور به داخل حیاط دانشگاه بردمش...

 دختر زشته... ترانه کن ولم آخ –مریم 

 مریم رو انداختم جلوم و با عصبانیت گفتم: -

ببین مریم اگه بخوای بازم ننه من غریبم بازی دربیاری آ ...دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم و از کوره در  -

میرم....پس حواست باشه ..االن که پات دیگه داخل دانشگاه کشیده شده حق نداری حرفی درمورد این موضوع بزنی 

 ه من نه تو..وگرنه ن

 و با عصبانیت از جلوش رد شدم. صدای یاسمین رو شنیدم که به مریم گفت:

راست میگه دیگه...تو هم خودت رو گیر آوردی...آدم تا یه اندازه ای اعصابش باهاش راه میاد.....از همونموقع که  -

 روشن کن دیگه ! دیدمت هی داری میگی نمیخوام بیام ...بعد دوباره منصرف میشی....تکلیفت رو

معلوم بود که مریم خیلی شکه شده بود چون صدایی ازش در نمیومد و منم دوست نداشتم برگردم پشت و ببینم 

 چیکار داره میکنه. تا اینکه یکدفعه احساس کردم یکی خودش رو از پشت روی من انداخت.

نی. ...انتظار نداشتم اینقدر خشن برخورد کببخشید...ببخشید....قول میدم دیگه تکرار نشه خانم مهندس..ببخشید -

 باور کن میخواستم سر به سرت بزارم...ترانه؟ آشتی؟

 مریم؟ .....ول کن مقنعه ام از سرم افتاد ...زشته ...ای وای ول کن..باشه بخشیدم...ول کن...آشتی -

 مریم هم من رو ول کرد و اومد کنارم، یاسمین هم کنارش ایستاد و گفت:
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 بهتره بریم ،ببینیم کدوم کالس تشکیل میشه...با این وقت تلف شده فکر کنم ما رو کالس راه ندن.حاال  -

 و داشت چپ چپ به مریم نگاه میکرد...مریم هم با تعجب گفت:

 منو میگی؟ -

د و وو خالصه کلی با یاسمین بگو مگو کرد تا این که وارد سالن ورودی ساختمان دانشگاه شدیم. ساختمان بزرگی ب

 حدوداَ چهار طبقه ای میشد. مریم دهانش باز مونده بود. بهش خندیدم و گفتم:

 ببند فکتو.. االن همه می فهمن ما ترم اولی هستیم بدبخت -

 ..بفهمن باید که خالصه –مریم 

 شروع میشه نه؟ 5.9بچه ها اولین کالس برای امروز چی بود؟ ساعت  -

 ن زبان عمومی هست.کالسمو اولین دیگه آره –یاسمین 

 و تهس دورتر راه. بیایم روز هر باید مدرسه عین بازم! حاله؟ و عشق دانشگاه بودم شنیده کی از من راستی –مریم 

 .ندارم طاغت من...بود تعطیل ها هفته آخر بودیم که پیش باز...بیشتر هاشم کالس ساعت

 ..اینقد غرغر نکن. این کالس کجا تشکیل میشه آخه؟!از ترم دوم به انتخاب خودمونه ...تعطیلی هم داریم.... -

 نشه تشکیل کنه خدا –مریم 

با کلی زحمت و پرس و جو تونستیم کالس رو پیدا کنیم اما مثل اینکه خدا دعای مریم رو شنیده بود و برآورده اش 

ا شدیم ز بچه های ترم اولی آشنکرده بود. به خاطر اینکه استاد زبان نیومده بود کالس تشکیل نشده بود. با یه سری ا

 که اونا هم دانشجوی کامپیوتر بودند.

 مریم به دیوار تکیه داده بود و پایش رو پشت سر هم به دیوار میکوبید.

 اِشغال مه رو بود ما حق که کالس این حتی! ....شدم خسته....بشینیم؟ توش ما که نیست خالی کالس یه یعنی –مریم 

 !کردن

 بگردیم؟ باید کالس باشه... میخوای بریم -

 ...بیرون بریم بیاین ها بچه خب –یاسمین 

 راست میگه بریم... -

 ..گشنمه خیلی من....بخوریم چیزی یه بریم میگم من –مریم 

 نترکی تو مریم...چقدر میخوری؟ ...االن داشتی بیرون یه ساندویچ میخوردی! -یاسمین

 ظاهری نداره آخه؟ میخواین بریم سلف دانشگاه؟ مریم تو این همه میخوری چرا اثرات -

 .بشیم آشنا باهاش بریم پس..... بشه من پاتوق کنم فکر –مریم 

 و درحالی که داشتیم میخندیدیم به طرف در خروجی حرکت کردیم که یکدفعه مریم گفت:

 اونجا رو نگاه کنید... -

 اد. وقتی چهره ی دختره رو دیدم فورا شناختمش.و با دستش دختری رو که روی پله ها بود داشت نشون مید

 !شده؟ قبول اینجا هم اون! مرجانه که اون –یاسمین 

 ...دنبالش بریم بدویید وای –مریم 

مرجان هم یکی از دوستان خوب دوران راهنمایی ما بود و تقریبا با ما خیلی جور بود. مریم و یاسمین سریع به باالی 

 ان برسند که یاسمین به من که ازشون عقب تر بودم گفت:پله ها رفتند تا به مرج
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 ای وای ترانه...کیفم روی اون میز که کنارش بودیم جا موند....قربون دستت برام بیارش....ما باال هستیم....زود بیا -

ه از عو سریع پشت سر مریم باال رفت. با عصبانیت عقب عقب داشتم میرفتم تا برگردم به سمت اون میز که یکدف

پشت با یک نفر برخورد کردم و و با زانو نشسته افتادم چون بدجور تعادلم رو از دست داده بودم....اگراو دست های 

من رو نگرفته بود محکم افتاده بودم کف زمین....در حالی که داشتم خودم رو از روی زمین بلند میکردم به طرفش 

 برگشتم تا معذرت خواهی کنم.

...با دیدن چهره اش احساس کردم که خیلی برایم آشنا هست. احساس کردم که یه جایی قبال  یک پسر جوان بود

دیدمش!! اما کجا؟! در حالی که داشتم با تعجب بهش نگاه میکردم، حواسم اومد سر جایش و با عجله از او معذرت 

بود که من اونطوری بهش خواستم و از کنارش سریع رد شدم. حتی اجازه ندادم حرفی بزنه. بیچاره شکه شده 

برخورد کرده بودم. از خجالت سرخ شده بودم. اصال به پشت سرم نگاه نکردم و به طرف کیف یاسمین رفتم و سریع 

 برش داشتم.

حاال من اونا رو از کجا پیدا کنم؟! تو همین فکر ها بودم که یکدفعه متوجه ی مانتویم شدم که حسابی خاکی شده 

 گرفتم که به حیاط برم تا مانتویم رو با آب تمییز کنم. بود...بنابراین تصمیم

 وقتی وارد حیاط شدم با خودم میگفتم چرا اینقدر شلوغه! یعنی هیچ کالسی تشکیل نشده؟!

تقریباده دقیقه ای سرگردان داشتم دنبال شیرآبی چیزی برای تمییز کردن مانتویم میگشتم واین طرف و اونطرف 

س کردم ضربه ای بهم خورد و محکم افتادم روی زمین...وقتی سرم رو بلند کردم، متوجه رو نگاه میکردم که احسا

شدم که یه ماشین بهم خورده بود. دستم خیلی درد گرفته بود ...چون رویش افتاده بودم. کسی که راننده ی ماشین 

بهش خورده بودم .او هم بود با عجله از ماشین پیاده شد و به طرفم اومد. همون پسری بود که داخل ساختمون 

 بادیدن من تعجب کرده بود. با ترس گفت:

 چیزیتون نشده که؟ -

تقریبا یه چند نفری که اون اطراف بودند دور ماشین جمع شده بودند ، که من بلند شدم و در حالی که دستم را مالش 

 میدادم گفتم:

 بود.من حالم خوبه...ببخشید تقصیر خودم بود...حواسم به اطراف ن -

 کم کم جمعیت وقتی دیدن من سالمم پخش شدند. پسری که زده بود بهم به طرفم اومد و گفت:

 شما چرا امروز همش به من خوردید؟ دوربین مخفیه؟ -

 پوزخندی بهش زدم گفتم:

 آره ...حاال میتونید به دوربین لبخند بزنید... -

 م ...که دوباره صدای اون پسر رو از پشت سرم شنیدم.و به حالت مسخره وار بهش خندیدم و حرکت کردم تا بر

 ببخشید من شما رو جایی ندیدم؟! -

 به طرفش برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم.

 چطور مگه؟! -

 .هست آشنا برام خیلی قیافتون نمیدونم –پسره 

اطر دیدمش اما نمیتونستم به خپس قیافه ی منم برایش آشنا بود. پس من اشتباه نمیکردم ...مطمئن بودم که جایی 

 بیارم!! یک دفعه چشمم به ماشینش افتاد و یاد تصادف قبلیم افتادم و همه چیز یادم اومد...
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 شما همون آقایی نیستید که به من زده بودید؟! -

 یکدفعه ابروهای پسره باال رفت و خنده ای کرد.

 ه؟باشی،ن خانم ترانه.... باید...زدم حدس درست پس –پسره 

 و شما آقای مهرشاد خسروی هستید؟! -

 پسره خنده ای کرد و گفت:

 شادمهر خسروی... -

 بله...نمیدونستم اینجا درس میخونین! -

 نه؟ کنیم تصادف هم با باید همیشه ما ظاهرا....فهمیدین حاال –شادمهر 

 اتفاقه دیگه...پیش میاد -

 ...بود؟ اتفاق اوندفعه مطمئنی –شادمهر 

 اال هرچی...ح -

پس تو هم دانشجو شدی...دخترکوچولو؟ االن یاد گرفتی که نباید برای بیرون رفتن از ماشین از پنجره  -شادمهر

 بپری؟

 آره یاد گرفتم وقتی در ماشین قفل نیست از پنجره ی ماشین بیرون نرم...آقای بزرگ... -

 میخونی؟ چی –شادمهر 

 م برای من داشت ادای آدم بزرگا رو در می آورد.حسابی از دستش حرصم گرفته بود. باز

 کامپیوتر.. -

منتظر بودم که سوال بعدی رو بپرسه که همون لحظه یک نفراز پشت بهم زد. برگشتم پشت و دیدم که مریم و 

 یاسی پشت من هستند.

ت رو بر شتیم. چرا گوشیمیگ داشتیم تو دنبال رو دانشگاه کل میدونی!دقیقا؟ میکنی چیکار داری هست معلوم –مریم 

 نمیداری؟!

 ببخشید صدای گوشیم رو نشنیدم....منم داشتم دنبالتون میگشتم که.. -

 من زدم بهشون -

 یه دفعه هر سه مون برگشتیم طرف شادمهر...مریم با تعجب گفت:

 هره فوری ولو میشباز تو تصادف کردی؟.... آقا شرمنده این دختره یه کمی گیج میزنه...یه نوک سوزن بهش بخو -

 ...دارم عادت من ، میکنم خواهش –شادمهر 

 !کردی؟ تصادف خدا بنده این با بار چند مگه –یاسمین 

بابا اومده بودم بیرون یه شیر آب پیدا کنم مانتوم رو باهاش تمییز کنم که...حواسم نبود خوردم به ایشون...البته  -

 ...ایشون زد به من..اگه بخوایم از یه زاویه ی دیگه نگاه کنیم

 ببخشید؟! -شادمهر

 راست میگم دیگه ...تو اتوبان که داری رانندگی نمیکنی آقای محترم!... -

 ....بدم محترم خانم این به هم چیزی یه باید وگرنه...برم زودتر من بهتره –شادمهر 

 خب شما هم مقصر بودی دیگه...من که خودم رو روی ماشینت ننداختم؟ -
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 !بدم؟ رو نشکستتون پای و دست ی دیه میخواین –ر شادمه

 و خنده ای کرد و سوار ماشین شد و حرکت کرد وقتی از کنار ما رد شد، از پنجره به من گفت:

 فکر کنم از این به بعد پیاده بیام دانشگاه بهتره....هرچند در هر دو صورت امنیت جانی ندارم.. -

 د و از دانشگاه خارج شد. این پسره عجیب بلد بود که حرص من رو در بیاره!و در حالی که هرهر میخندید گاز دا

تو دلم هی داشتم آه و نفرینش میکردم و هنوز به مسیری که ماشینش از دانشگاه خارج شده بود با عصبانیت خیره 

 شده بودم. که یک دفعه مریم داد زد:

 ترانه؟! با توام!! -

 دستم عصبانی هستند.به سمتشون برگشتم ودیدم که از 

 کردیم؟ صدات بار چند میدونی –مریم 

 میگفت؟ چی پسره اون –یاسمین 

دوست داشتم ماجرا رو برای دوستام هم بگم تا اون ها هم با من همدردی کنند. بنابراین همه ی ماجرا رو براشون 

 تعریف کردم.

 ه وکلی بهم خندیدند!بعد از اینکه همه چیز روگفتم تازه مریم اینا فهمیدن قضیه چی

 !بودی؟ نگفته بهم قبال رو اینا چرا تو بیرون؟ پریدی پنجره از واقعا یعنی! میگی؟ راست –مریم 

 بود چی... گفت بهت که آخری ی جمله از منظورش فهمیدم حاال وای –یاسی 

 !بزنی؟ رگتو سوزن با میخواستی واقعا تو... ترانه وای –مریم 

ا اگه بازم بخندید من میدونم و شما...مسخره ها! اگه تا االن بهتون چیزی نگفته بودم برای این بود ای بابا ....به خد -

 که خودمم یادم رفته بود و در ثانی همچین اتفاق مهمی هم نبود

 لیخی ضمن در!! هست دانشگاهیمون هم مثال...بود مهمی ی مسئله هم خیلی....نامحرم شدیم ما حاال دیگه بله –مریم 

 هم خوشتیپ بود

 ای بمیری با اون نگاه هیزیت بدبخت.....به تو چه خوشتیپ بود؟ -

 نخوند درس مال اصال که این...دیگه چیزا همین برای فقط اومده دانشگاه کن، ول رو مریم این...ترانه بابا –یاسی 

 !بود بسته تارعنکبوت کتاباش ی همه یادمه من راهنمایی همون از....نیست

 ر تعجبم واقعا چجوری تو قبول شدی مریم؟!منم د -

 شما.... دوتا؟ شما مثل دارم کم مگه...نبودم خوندن درس اهل هم اولش از من! شناختید؟ منو تازه.... بابا نه –مریم 

 باالها باال ببردتون برقی پله مثل ترقی های پله امیدوارم.... بکنید خرخونیتونو همون برید

 خودم میام خونتون مجبورت میکنم اونقدر درس بخونی که خودت روی پله برقی بدویی از قیض تو هم که شده -

 ترانه کمکت میام منم –یاسی 

 مریم که عصبانی شده بود با عصبانیت گفت: هه به همین خیال باشید!

 و از روی نیمکت بلند شد و رفت.

 یاسی در حالی که به مریم داشت نگاه میکرد به من گفت:

 کنم ناراحت شد...فکر  -
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نه بابا ...تو به اندازه ی من مریم رو نمیشناسی ...فیلمشه ...این بچه پررو تا به حال آخه کی ناراحت شده، که این  -

 بار دومش باشه؟!

خالصه هر دو تا افتادیم روی سر مریم و تا می توانستیم سر به سرش گذاشتیم. بیچاره دیگه از دست ما دو تا 

بود...بعد از این همه داد و بیداد تازه فهمیدیم داخل دانشگاه هستیم و چند نفر دارند با تعجب به ما سرسام گرفته 

 نگاه میکنند. بنابراین خودمون رو جمع و جور کردیم و ادای خانم های متشخص رو درآوردیم.

جان گفتم:راستی بچه ها مرمن که یادم رفته بود درباره ی مرجان از اون دوتا بپرسم سریع به سمتشون برگشتم و 

 رودیدید؟چی شد؟

 حرف هم با زیاد نکردیم وقت...شدیم جدا ازش سریع همین برای داشت کالس. نیست ما ی رشته ،هم آره –مریم 

 ..بزنیم

 حاال چه رشته ای میخونه؟ -

 صنایع مهندسی –مریم 

کیل سی نشسته باشیم برگشتیم . هیچ کالسی تشخالصه اون روزهم به پایان رسید و ما از دانشگاه بدون اینکه سر کال

 نشده بود و مریم حسابی از این موضوع خوش حال بود.

 وقتی به خونه رسیدم با دیدن اون بچه ی لوس در بغل مادرم حسابی حالم گرفته شد.

 

*** 

 ندین بار هم با شادمهرحدوداَ دو هفته از رفتن ما به دانشگاه میگذشت. کم کم داشتیم به اونجا عادت میکردیم. چ

برخورد داشتم اما خوشبختانه با هم تصادف نکردیم. مثال چند روز پیش که مریم و یاسی رفته بودند سلف من کمی با 

استاد کار داشتم برای همین دیرتر رفتم و توی راهرو بود که شادمهر رو دیدم. سالمی بهش دادم و او هم جوابم رو 

 جه به او به راهم ادامه بدم صداش رو شنیدم که گفت:داد. وقتی میخواستم بدون تو

 چه جالب ایندفعه جون سالم به در بردم! -

 به سمتش برگشتم و چپ چپ نگاش کردم. خنده ی شیطانی کرد و گفت:

 ببخشید خانم کوچولو ناراحتت کردم؟ .....آخه خیلی برام عجیب بود. -

 بازهم این آدم نفهم به من گفت خانم کوچولو!

با حرص بهش گفتم: نه ناراحت نشدم بابا بزرگ ...فقط میخواستم بگم که من باید نگران باشم نه شما...چون تو همه 

 ی این تصادف ها اونی که آسیب دید من بودم ....نه شما

 پس میخواید من رو مقصر کنید؟ -شادمهر

 ندارم نخیر ....اگه شما از خیر اون داستان ها بگذرید من کاری با شما -

 و با زدن لبخندی به او به راهم ادامه دادم.

در اتاقم روی تخت دراز کشیدم و داشتم به تصادف هایی که با شادمهر کرده بودم فکر میکردم و حسابی خنده ام 

 گرفته بود. همانطور که داشتم میخندیدم مادرم وارد اتاق شد و با دیدن من گفت:

 دی؟عزیزم....حالت خوبه؟ چرا میخن -

 هیچی مامان ...یاد یه ماجرایی با دوستام افتادم. -
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 نه؟ دیگه هست گندم عروسی پسفردا که مونده یادت تو... ترانه راستی –مادرم 

 با تعجب به مادرم خیره شدم و گفتم:

 جدی؟ چرا زودتر بهم نگفتید؟ -

 تر؟ حاال بیا امروز بریم لباس بخریم.دخ که بودم گفته بهت پیش ی هفته از من!نگفتم؟ بهت زودتر من –مادرم 

 بیخیال مامان، یکی از لباس های قبلیم رو میپوشم... -

 ...بخریم جدید لباس یه بریم... نیست درست..... ترانه نه –ماردم 

خالصه اون روز با اصرار مادرم راهی پاساژ لباس های مجلسی شدیم. از خرید کردن لباس خیلی بدم میومد به 

باید پرو هم میکردم. با مادرم به چند تا از مغازه ها سر زدیم اما لباسی چشمم رو نگرفت. خالصه اونقدر  خصوص که

گشتیم تا اینکه در ویترین یک مغازه یک لباس بسیار زیبا به چشمم خورد. مادرم هم خیلی از اون لباس خوشش 

 یکی بود. صدای مادرم رو شنیدم که گفت:اومده بود. رنگ لباس تقریبا با رنگ چشمانم که به سبزروشن میزد 

 فکر کنم این خودشه ....باید خیلی بهت بیاد. بهتره بریم تا پروش کنی -

وقتی وارد مغازه شدم دو مرد رو دیدم که در حال صحبت کردن با یکدیگر بودند وقتی دیدم که متوجه ی ورود ما 

ا برگشتند. یکدفعه چشمانم درچشمان کسی که داشت نشدند تک سرفه ای کردم که با صدای آن هر دو به سمت م

 با فروشنده صحبت میکرد گره خورد. با خود گفتم: شادمهر اینجا چیکار میکنه؟!

او هم تعجب کرده بود. هنوز داشتم به او نگاه میکردم که صدای فروشنده که مرد نسبتا جوانی بود من رو متوجه ی 

 خودش کرد.

 بکنم؟ خانم کمکی میتونم بهتون -

 سریع به سمت فروشنده برگشتم و گفتم: لباسی روکه پشت ویترین هست برای پرو میخوام.

فروشنده که آدم بسیار خوش صحبتی بود با احترام لباس رو برای پرو به من داد و اتاق پرو رو به من نشون داد. بعد 

رنگی که آن لباس باچشمانم ایجاد کرده بود  از اینکه لباس رو پوشیدم خودم رو داخل آیینه نگاه کردم و از ترکیب

خیلی خوشم اومده بود. وقتی در رو برای اینکه مادرم من رو ببینه باز کردم برای لحظه ای چشمم به شادمهر خورد 

که داشت به من نگاه میکرد ...خیلی خجالت کشیدم و در رو تا نیمه بستم...اصال حواسم نبود که اون جلوی اتاق پرو 

 بود. مادرم از گوشه در به من نگاه کرد و همان طور خیره ماند و لبخند زیبایی بر لبانش نشاند. ایستاده

 خیلی بهت میاد عزیزم...واقعا که دو برابر خوشگل شدی -مادرم

بعد از درآوردن لباس از اتاق پرو خارج شدم و به فروشنده گفتم که همین رو می خوام . برای یک لحظه نگاهم به 

ر خورد ، او هم داشت به من نگاه میکرد، فکرمیکنم مثل لبو سرخ شده بودم و امیدوار بودم که او متوجه ی شادمه

 تغییررنگ من نشده باشه. سریع نگاهم رو از او برداشتم.

فروشنده لباس رو به من داد و بعد از اینکه پول لباس رو پرداخت کردم در پاسخ به مبارک باشه از طرف فروشنده 

کردم. شادمهر هم جمله ی مبارک باشه فروشنده رو تکرار کرد. نگاهی سریع به او انداختم و لبخندی زدم و  تشکر

 به همراه مادرم از مغازه خارج شدم.

 تقریبا داغ کرده بودم. به گونه ای که مادرم پرسید:

 ترانه چرا رنگت پریده؟ از لباس خوشت نیومد؟ -

 خیلی عالیه، هوا تاریک شد... بهتره زودتر بریم نه مامان چیزی نیست ....لباس -
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 .میرسیدیم خونه زود االن...میدادی ما به رانندگی افتخار شما اگه –مادرم 

 مامان شما میدونی که من از رانندگی وحشت دارم... این گواهینامه رو هم به خاطر بابا ....اون هم به زور گرفتم. -

 ترس داره؟ای بابا آخه رانندگی هم  -مادرم

 مادر من...شما که الالیی میخونی چرا خودت خوابت نمیبره؟ -

 گذشته من سر از آب دیگه!که؟ بگیرم گواهینامه برم نمیتونم سن این تو دیگه من –مادرم 

 لبخندی به مادرم زدم و تاکسی گرفتیم و به سمت خانه حرکت کردیم.

اه رفتیم . در این مدت که یاسمین به تازگی گواهینامه گرفته بود با فردای آن روز همراه با یاسمین و مریم به دانشگ

ماشین پدرش ما رو هم میرسوند. داخل ماشین نشسته بودیم که مریم در حالی که صندلی جلو در کنار یاسمین 

 نشسته بود شروع کرد به حرف زدن

 یاد بگیر ترانه خانم....تازه یه ماه هم از تو کوچیکتره -مریم 

 صال حواسم سر جایش نبود و داشتم به بیرون نگاه میکردم که یکدفعه گفتم:من ا

 چی رو یاد بگیرم؟! -

 !گرفتی؟ گواهینامه سرت خیر مثال...رانندگی –مریم 

 برونی؟ کمی بدم بهت کالس از بعد میخوای... مریم میگه راست –یاسمین 

 من که رنگ از صورتم پریده بود با ترس گفتم:

 ؟کی؟ من -

 مریم به طرفم به پشت برگشت و با خنده گفت:

نه داره با آیینه صحبت میکنه عزیزم...تو دیگه ، بین ما کی گواهینامه داره و هیچ استفاده ای ازش نمیبره؟  -

هان؟....نگاه کن رنگش مثل گچ سفید شده!! یه سوال، تو دقیقا چجوری گواهینامه گرفتی؟ نکنه با چشمای خوشگلت 

 ره رو سحرش کردی؟اون بیچا

 خفه شو ببینم بابا....فضولیش به تو یکی نیومده. -

 نه؟ یا فرمون پشت میشینی باالخره حاال –یاسمین 

 خیلی سریع قبل از اینکه مریم دهانش رو باز کنه گفتم:

 نه یاسی جون...ممنون از تعارفت -

دانشگاه که رسیدیم سریع سر کالس ادبیات و طوری به مریم چپ چپ نگاه کردم که حساب کار دستش اومد. به 

عمومی که اولین کالسمون بود حاضر شدیم. هنوز کسی به اون صورت نیومده بود. نشسته بودیم و داشتیم با هم 

حرف میزدیم که یکدفعه یاد کارت عروسی گندم افتادم که مریم و یاسمین رو هم دعوت کرده بود....دست در 

 روسی رو به سمت اونها گرفتم.کیفم انداختم و کارت های ع

 بچه ها فردا عروسی دختر خالمه....خوش حال میشم بیاید -

 مریم با تعجب به من نگاه کرد و گفت:

 کدوم دختر خالت؟! -

 گندم دیگه!....خوبه بهت گفته بودم -

 !!میکردیم تهیه لباس ما میگفتی زودتر...جون ترانه بابا –یاسمین 
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 .آدم یه روز مونده به عروسی خبر میده؟..بگو همینو –مریم 

 حاال هر چی دارید بپوشید...الزم نیست برای عروسی دختر خاله ی من که لباس بخرید دیوونه ها -

تا مریم خواست اعتراض کنه کسی من رو صدا زد. سرم رو باال بردم و شادمهر رو در مقابلم دیدم. تعجب نکردم 

 بود و تنها در این کالس با هم بودیم. چون او هم در کالس ادبیات با ما

سالمی کرد و من هم جوابش رو دادم. بعد از اینکه با مریم و یاسمین هم سالم و احوال پرسی کرد به سمتم برگشت 

 و گفت: دیروز که اومده بودید مغازه این رو جا گذاشتید و کیف پولم را به سمتم گرفت.

 ...با تعجب گفتم: مگه میشه من کیف پولم.

 و یکدفعه یادم اومد که یادم رفته بود که کیف پولم رو از روی میز فروشنده بردارم.

شادمهر خنده ای کرد و گفت: حاال یادتون اومد؟ بعد از اینکه رفتید من دنبالتون اومدم اما رفته بودید....لطفا نگاه 

 کنید چیزی کم نشده باشه

 همه ی زندگی من بود. این چه حرفیه....ممنونم ...توی این کیف -

 لطفا نگاه کنید -شادمهر

 من به شما اطمینان دارم...الزم نیست -

 !هست؟ یادتون که ماشین ی پنجره....باشید بوده کرده اعتماد بهم پیش وقت چند نمیاد یادم –شادمهر 

شید ...به خاطر همین از خجالت سرخ شدم و گفتم: اون قضیه اش چیز دیگه ای بود ..من فکر نمیکنم شما دزد با

 گفتم بهتون اعتماد دارم

 کوچولو خانم بشماری باید... میکنی پیدا هم زمین روی از وقتی رو پول گفتن قدیم از –شادمهر 

 ای بابا ...چه گیری دادید شما؟...شما عوض نمیشید نه؟ -

 ای خسروی رو کفری نکندر این میان مریم یکدفعه گفت: د نگاه کن داخل اون کیف رو بچه ...اینقد آق

وقتی به شادمهر نگاه کردم دیدم نگاه تشکر آمیزی به مریم انداخت و دوباره به سمت من برگشت و با چشمان 

خاکستری اش که بر جذابیتش می افزود منتظر من بود. با عصبانیت نگاهی خشمگین به او کردم و سریع در کیف رو 

 اختم و رو به شادمهر گفتم:همه چیزش سر جاشه...راحت شدید آقا؟باز کردم وبه محتویاتش نگاه مختصری اند

 شادمهر لبخندی شیطانی زد و گفت: بله خانم...ببخشید وقتتون رو گرفتم

و برای مریم و یاسمین هم سری تکون داد و بر روی صندلی اش که در پشت ما قرار داشت نشست. وقتی به سمت 

 ی اونها گفتم: کوفت....شما کاری به جز خندیدن ندارید؟مریم و یاسمین برگشتم با دیدن خنده 

 !!که نمیاوردی کم هم تو.... داد گیر چقدر –یاسمین 

میخواستم حرصش رو در بیارم...ازهمون اولین باری که باهاش برخورد داشتم، همینطوری آدمِ گیری بود...کفر  -

 من رو باال میاورد

 میومد بدت توام که نه –مریم 

 بمیر بابا برو -

و همینطور داشتند مزه میپروندند که با اومدن استاد دیگه حرفی نزدیم. بعد از مدت طوالنی و طاغت فرسایی باالخره 

کالس تموم شد. داشتم کیفم رو از پشت صندلیم بر میداشتم که نگاهم به شادمهرافتاد. داشت با یکی از دوستانش 

 شد. هیچوقت فکر نمیکردم بعد از اون تصادف دوباره ببینمش!  صحبت میکرد و در همان حال از کالس خارج
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جلوی آیینه ایستاده بودم و داشتم موهایم رو کمی مرتب میکردم. دو ساعت بیشتر تا عروسی گندم نمونده بود. 

 تقریبا آماده بودم.

باهم به خانه ی ما اومدیم.  محبوبه و نسرین هم خونه ی ما بودند. چون با هم آرایشگاه رفته بودیم بعدش همه

همرنگ لباس و چشمانم سایه ی سبز خوشرنگی پشت چشمانم زده شده بود و موهایم رو هم مدل خاصی ندادم 

 چون دوست داشتم باز بمونه.

درهمین حال که داشتم به تصویرم تو آینه نگاه میکردم نسرین داخل اتاق اومد وگفت: خانمای محترم قصد بیرون 

 ید؟ شوهرخاله میگه زود بیاین که بریم.اومدن ندار

 محبوبه که پشت من ایستاده بود خطاب به من گفت: ترانه خانم ...خوشگل شدی بابا ...ول کن اون آیینه رو!!

 چشم نداری؟ حاال یه بار دارم به خودم میرسم آآ -

 کزت اوخی...بار؟ یه فقط!...وات؟ –محبوبه 

 حاال بیخیال، خوب شدم؟! -

 پررو بچه کنی پیدا خواستگار کلی کنم فکر..ترانه...شدی ناز خیلی آره –به محبو

 برو بابا... -

 محبوبه به سمتم اومد تا خودش رو توی آیینه نگاه کنه .

 یبینمم موهاتو وقتی میشه برانگیخته حسادتم حس!..آخه؟ لخته اینقدر چرا...ببند موهاتو این تروخدا اه –محبوبه 

 دادم و با شیطنت گفتم:حسود هرگز نیاسود... اَبرومو باال

محبوبه هم شاکی شده بود و سرش رو باال برد و در حالی که به سقف نگاه میکرد گفت: خدایا چرا موی من باید سیم 

 ظرف شویی باشه و موی این دختره....!!...ای خدا...آخ این عدالته؟

رزوشونه موهاشون مثل مال تو اینطوری فر باشه...خداییش ضربه ای به سرش زدم و گفتم: برو بمیر بابا مردم آ

 هیچکس به داشته هاش راضی نیست

 در این میان نسرین پرید وسط بحث ما و با عصبانیت گفت: سخنی از مادر عروس...بدویید لطفا

 رد تاالر شدیمهمراه مادر و پدر و نسرین و محبوبه راهی تاالری که جشن گندم در آن برگزار میشد شدیم. وقتی وا

متوجه ی نگاه هیز و نفرت انگیز پسرها به خودم شدم اما اصال به رویم نیاوردم. در حال رفتن به سمت صندلی بودیم 

که مریم با آرنجش به من ضربه ای زد و زیر گوشم گفت: میمردی حاال آرایش نمیکردی ...لباست که به اندازه ی 

 ما نمیندازن بابا!! کافی خوشگلت کرده...پسرا یه نگاه هم به

 با تعجب به محبوبه نگاه کردم و لبخند تاسف باری به رویش زدم

 داری هزیون میگی دخترخاله!....عوض اینکه حواست به پسرا باشه ببین مریم و یاسمین رو میبینی؟ -

 !!بزن زنگ بهشون خب –محبوبه 

 دقیقه دیگه میرسن. 9اس گرفتم گفت تا حق با محبوبه بود. سریع گوشیم رو درآوردم. وقتی با مریم تم

 نمیدونی گندم اینا کی میان؟! -

 !طرف این میان دارن کیا کن نگاه...میرسن دیگه االن –محبوبه 
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و به روبه رویش اشاره کرد . وقتی نگاه کردم، دیدم مسعود به همراه پدرام و امیر داشتند به سمت ما میومدند.اصال 

 ...حوصله ی مسعود رو نداشتم

 محبوبه از روی صندلی بلند شد و به طرفشان رفت و با صدای بلند گفت:

 به به داماد های آینده...امشب چه حالی میکنید نه؟ -

 چه حالی داریم بکنیم؟ وقتی رخ زیبای شما هست ما که به نامحرم نگاه نمیکنیم. -امیر

 عادت کردیم...اینجا ها پاتوق ما شده....شما خبر نداری!پدرام در حای که میخندید به محبوبه گفت: بابا ما که دیگه 

 زدی؟ مخ چندتا حال به تا...خان پدرام بگو...میکینید رو رو دستتون دارید کم کم خوبه....بابا؟ نه –محبوبه 

پدرام قیافه ی متفکرانه ای به خودش گرفت و به محبوبه گفت:راستش...اگه حقیقت روبخوام بگم هیچکس....فقط 

 ی دارم مخ یکی رو بزنم...حیف که کمی مخش تاب داره!سع

دیدم محبوبه مشکوک به پدرام نگاه میکرد و یکدفعه نگاهش رو از او برداشت و بدون جواب دادن به او به سمت 

من اومد و در کنارم روی صندلی نشست. خیلی برایم عجیب بود که محبوبه با اون زبان درازش جواب پدرام رو نداد 

ه سرش نذاشت. در همین حال به طور اتفاقی چشمم به مسعود افتاد...او هم داشت من رونگاه میکرد. سریع و سرب

نگاهم رو از او به سمت دیگه ای انداختم. دوست نداشتم دیگه به او فکر کنم و این برای خودم بهتر بود. بعد از اینکه 

 بعد مریم و یاسمین هم رسیدند.کمی با آنها خوش وبش کردیم به سمت دوستاشون رفتند. کمی 

بعداز اینکه کمی با بچه ها سرگرم صحبت بودیم عروس و داماد هم رسیدند. گندم خیلی زیبا شده بود. لباس 

 عروس، زیبایی خاصی به او بخشیده بود. از صمیم قلب برای او آرزوی خوشبختی کردم.

حالی که محبوبه و مریم ویاسمین هنوز در کنار گندم برای تبریک به سمت عروس و داماد رفتیم. هنگام برگشت در 

 بودند مسعود رو در مقابلم دیدم.

 میتونم کمی باهات حرف بزنم؟ -مسعود

 چه حرفی؟! -

 کارت دارم....اگه موافقی بریم تو تراس ...تا هوایی هم عوض کرده باشیم -مسعود

 .با سر عالمت رضایت دادم و به ناچار به دنبالش حرکت کردم

 کنارم ایستاده بود. ضربان قلبم کمی تند میزد...نمیدونستم چه چیزی میخواست به من بگه....تا اینکه به حرف آمد.

 از دست من خیلی ناراحتی؟ -

 به دروغ به او پاسخ منفی دادم.

 اما نگاهت چیز دیگه ای به من میگه....من فقط میخواستم با اون کار... -مسعود

تموم کنه و با عصبانیت گفتم: خواهش میکنم بهانه های الکی برای من نتراش...صد بار این دلیل نذاشتم حرفش رو 

 مسخره رو به زبون آوردی....من نمیفهمم احساس من چه ربطی به تو داره؟

 دارم عالقه بهت من...من چون...بفهمم احساستو میخواستم فقط من –مسعود 

خ روی من ریختند. با تعجب به او چشم دوخته بودم...ای کاش این در یک لحظه احساس کردم یک سلطل آب ی

حرف رو مدت ها پیش به من گفته بود...ای کاش کمی زودترابراز عالقه میکرد. هیچ حسی رو دروجودم احساس 

 نکردم و از این بابت بسیارمتعجب بودم. از دستش بسیار عصبانی هم شده بودم.
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ن نگاه میکرد گفت: تو نمیخوای به من چیزی بگی؟ دلیل این همه بی محلی به من مسعود درحالی که با نگرانی به م

 چیه؟

 نگاهم به او بسیار سرد بود و او به خوبی این موضوع رو متوجه شده بود.

به من عالقه داری؟...میخواستی با اون کار مسخره ببینی من بهت عالقه دارم یانه؟....اصال از این کارت خوشم نیومد  -

 سعود....تو میتونستی فقط به من بگی...م

 در حالی که کم کم داشت تو چشمام اشک جمع میشد ادامه دادم:

نمیدونم چرا بعضی وقتا ما آدم ها نمیتونیم غرورمون رو کنار بزاریم ...و به جای کارهای غیر مستقیم برای رسیدن به 

...خدا الکی گوش و چشم و دهن به ما نداده مسعود!!...به مقصدمون از نعمت هایی که خدا بهمون داده استفاده کنیم..

خاطرهمین هست که از دستت ناراحت شدم...اصال نمیتونم احساست رو درک کنم...یعنی احساس عالقه ی تو به من 

 اونقدر نبود که بیای و به خودم این عالقه رو مثل االن که خیلی دیر شده بگی؟...

 داشت با اندوه به من نگاه میکرد. چهره ی مسعود غمگین شده بود و

 هم تو که یبگ من به فقط اگه میدم قول من....بدی؟ من به دیگه فرصت یه و ببخشی رو من نمیتونی تو یعنی –مسعود

 دارم دوستت....وجود تمام با من ترانه...عمرم پایان تا...کنم عالقه ابراز بهت روز هر...داری دوست رو من

دیگه طاغت حرف های بیهوده ی مسعود رو نداشتم. خیلی ناراحت بودم ....افسوس خوردم  خیلی گرمم شده بود و

که چرا زودتر این حرف ها رو به من نزده بود. اگه قبل از سینزده به در بهم میگفت...حتما از طرف من هم جمله ای 

 رو که گفت میشنید...جمله ای که حاضر بودم با تمام وجودم به او بگم.

 وباره سوال کرد که حاضرم به او فرصت دیگه ای بدم یا نه و من با سردی تمام به او پاسخ دادممسعود د

 نه -

 

به سرعت از تراس خارج شدم و بدون توجه به صدا کردن مسعود به راهم ادامه دادم. اصال حوصله ی جشن رو 

 ین به خودم اومدم.نداشتم و دوست داشتم هر چه زودتر از آن خالص بشم. باشنیدن صدای یاسم

 ترانه جون ...با ما کاری نداری؟....ما دیگه بریم -

 با خوشحالی به یاسمین گفتم: میشه من هم با شما بیام؟

 !جون؟ بچه کردی ذوق که گردش میریم داریم مگه میگی؟ چی –مریم 

 سرم خیلی درد میکنه...میخوام زودتر برم خونه...لطفا من رو هم برسون یاسی جون -

 با نگاه مظلومانه ای به آن دو خیره شده بودم که یکدفعه با خنده شان روبه رو شدم.

 شباهت ویژه ای به گربه ی شرک پیدا کردی! -مریم 

سریع مانتویی روی لباسم پوشیدم و با کلی بهانه تونستم مادرم رو راضی کنم که باید بگم مریم و یاسمین هم در این 

 ند.کار خیلی به من کمک کرد

 به سمت در خروجی در حال حرکت بودیم که با محبوبه مواجه شدیم.

 !کجا؟ ترانه –محبوبه 

 دارم با دوستام میرم خونه....سرم خیلی درد میکنه -

 نرقصیدی؟ اصال که تو.... چی؟ یعنی –محبوبه 
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 کردمدر یک لحظه خنده ام گرفت. داشتم به رقصیدنم میخندیدم...با تعجب به محبوبه نگاه 

 آخه دختر من کی رقصیدم که این دفعه ی دومم باشه؟!هان؟ -

محبوبه در حالی که داشت چپ چپ به من نگاه میکرد گفت: حاال اون به کنار ...مثال عروسی دختر خالت 

 هست!....نباید به این زودی بری که؟!

ن ....من همین االن مادرم رو با امداد ها سرم خیلی درد میکنه محبوبه جون....خواهش میکنم دیگه اینقدر اصرار نک -

 ی الهی تونستم راضی کنم....تو یکی دیگه بس کن

 خالصه با زور و بال تونستم محبوبه رو هم راضی کنم. با بچه ها به سمت ماشین حرکت کردیم.

 !آ؟ میشه چیزیت یه هم تو –مریم 

 با تعجب به مریم نگاه کردم و گفتم: برای چی؟

 ی میخوای که من باور کنم تو سرت درد میکنه؟یعن –مریم 

درحالی که چشم غره ای به مریم رفتم گفتم: اصال هرچی.....دوست نداشتم دیگه تو اون شلوغی بمونم...خودت که 

 میدونی من از شلوغی زیاد خوشم نمیاد!!

 ا بریم یه بستنی بخوریم؟ه بچه میگم!!....نکن اذیت رو ترانه اینقدر! ....مریم؟ شد چی مگه حاال –یاسمین 

 با این سر و صورت؟ -

 بخوریم؟ پارک تو بریم و بخریم رو بستنی میگم من چشه؟ مگه –مریم 

هست...االن بریم تو پارک  88/9به ساعتم نگاهی کردم و به مریم و یاسمین نشان دادم وبا تعجب گفتم :دقیقا

 بشینیم ...به جرم عالفی تو خیابون جمعمون میکنن!

 !همینطوریه؟ مگه –ریم م

 بریم دیگه ترانه جون....شاید سرتم بهتر بشه -یاسمین

 مریم به حالت کنایه گفت: آره شاید سرت از سر بی دردی خوب بشه

 خنده ای به حالت مسخره به مریم کردم و به یاسی گفتم: فقط به خاطر تو عزیزم...دوست ندارم روتو زمین بندازم

 ط کشکوس این هم ما –مریم 

 ببخشیدا کی اول پیشنهاد داد؟ تو یا یاسی؟ -

 در همین موقع که مریم باز میخواست با من کل بندازه یاسمین به وسط اومد و گفت: لطفا سوار بشید

سوارماشین شدیم و به سمت یه مغازه ی بستنی فروشی حرکت کردیم. بعد از اینکه مریم رفت و سه تا بستنی 

 و حرکت کردیم.گرفت، سوار ماشین شد 

 اه مریم چرا توت فرنگی برای من گرفتی؟ تو که میدونی من دوست ندارم؟ -

 میشه ،اصراف من بده نمیخوری... بخواد دلت هم خیلی –مریم 

چشم غره ای بهش انداختم و چند تا فحش بارش کردم. که یاسمین در آیینه نگاهی به من انداخت و گفت:ترانه 

 کاکائویی هست آ جون واسه منو میخوای؟

وایکه چقدر من کاکائویی دوست داشتم ولی از اونجایی که کمی با یاسمین رودبایستی داشتم بهش جواب منفی دادم. 

 اینقدر افسوس خوردم که دلم میخواست مریم رو خفه کنم.
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ه ن حال بودم کدرحالی که مشغول خوردن بستنی بودم به بیرون از پنجره یعنی به خیابان نگاه میکردم. در همی

 صدای مریم من رو به خودم آورد.

 بدهکاری؟ ما به توضیح یه خب –مریم 

 با تعجب به مریم نگاه کردم و گفتم:درباره ی چی؟

 بودی؟ برده تشریف کجا مسعود آقا با –مریم 

 چیه باید برای همه چیز باید به تو جواب پس بدم؟ -

 بگو ببینم چی میگفتین اونجا؟ هان؟ سریع تند، زود،! کردی؟ فکر چی پس –مریم 

 ترانه؟ خبریه –یاسمین 

خنده ی تلخی کردم و به بیرون نگاه کردم و در همان حال قضیه ی اینکه مسعود به من پیشنهاد داد و من در پاسخ 

ه ب به او چه گفتم رو برایشون تعریف کردم. بعد ازاینکه صحبت هام تموم شد مریم به طرف من برگشت و گفت: نه

 اون که تو خودتو برای مسعود میکشتی و نه به االن؟من اصال نمیتونم تو رو درک کنم!!؟

خودم هم از این حرف مریم خنده ام گرفته بود!! واقعا من قابل درک نیستم!من کسی بودم که با تمام وجودم فکر 

عشق مسخره ای که مثال نسبت به میکردم که عاشق مسعود هستم...اما االن بعد ازاون همه درد و رنجی که برای 

مسعود داشتم کشیدم تازه دارم میفهمم که چقدر من دیوونه بودم و اون حسی که نسبت به پسردایی ام داشتم عشق 

 نبود...بلکه یک عادت و یا شاید یک هوس بود.

 با صدای یاسمین به خودم اومدم.

 ا میچرخیم!!!ترانه کجا بریم؟االن یه ساعته الکی داریم تو خیابون ه -

 چنده؟ ساعت –مریم 

 شبه؟ 8 نزدیک –یاسمین 

 راست میگی؟ وای چقدر دیره -

مریمبه سمت من برگشت و گفت: نگاه کن ما رو به چه روزی انداختی؟!داشتیم میرفتیم خونه آ.....ولی به خاطر توِ 

 مسخره مجبور شدیم عین عالفا این وقت شب تو خیابونا ول بچرخیم

 مریم یه ذره بلد نیستی درست صحبت کنی؟ –یاسمین 

 !گفتم؟ چی من مگه –مریم 

 باشه بچه ها بریم خونه....ببخشید که مزاحم شدم....آخه اصال حوصله ی خونه رو نداشتم -

 بزنیم؟ دور بازم میخوای ترانه؟ حرفیه چه این... بابا نه –یاسمین 

هم تموم شده....مامانت خونه راهت نمیده آ؟باز من که از هفت  عروسی دیگه االن تا بزنیم؟ دور رو چی چی –مریم 

 دولت آزادم هیچی

 متر ود نبودی آزاد دولتت تا هفت از االن اگه!!هستی پررو بچه اینقدر که همینه خاطر به... میگی؟ راست –یاسمین 

 نداشتی زبون

االن هم فکر کنم زبونش رشد کرده و به سه یاسی جون این مریم از اولش هم همین دو متر زبون رو داشت تازه تا  -

 متری رسیده
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خالصه بازم اون شب کمی سر به سر مریم گذاشتیم و راهی خانه هایمان شدیم. بعد ازاینکه یاسی من رو به خانه 

رسوند از آن دو خداحافظی کردم و به یاسی گفتم: ببخشید عزیزم ، خیلی امشب بهت زحمت دادم...اگه مادرت 

 به خودم زنگ بزن ....من با مادرت صحبت میکنمچیزی گفت 

 نباش نگران.... نمیده گیر بهم زیاد من مادر ، عزیزم نه –یاسمین 

 مریم عین بچه ها گفت: اگه مادر بزرگ منم حرفی زد بهت زنگ بزنم؟

 نخیر،شما که از هفت دولت آزاد بودی؟ -

رو بهت زدم؟ میخواستم میزان دوستیت رو بسنجم...ولی  حرف این جدی من کردی فکر تو یعنی ، که واقعا –مریم 

 متاسفانه رد شدی....دیگه نه من نه تو

ضربه ای به سر مریم زدم و گفتم: بهتر بچه، من برای این پیشنهادت لحظه شماری میکردم...ممنون خیالم راحت شد 

 که از دستت خالص شدم.

رفتم که صدای مریم رو شنیدم که با حرص میگفت: لیاقت و بعد با یاسی خداحافظی کردم و به سمت در خانه 

 نداری....دختره ی لوس...

به سمت مریم برگشتم و زبانم رو براش دراز کردم و وارد خانه شدم و در رو بستم ودیگر به عکس العمل مریم 

ی رنگشته بودند. وقتکه سر به سر گذاشتن مریم خیلی مزه میداد. هنوز مادر و پدرم از جشن ب "توجهی نکردم. جدا

 وارد خانه شدم به سمت اتاقم رفتم. خودم رو روی تختم انداختم و نفهمیدم که چه موقع خوابم برد.

 یک نفر داشت هی من رو تکون میداد. دیگه اعصابم کامال خورد شده بود که با عصبانیت بلند شدم و داد بلندی زدم.

 چرا داد میزنی دختر؟ طلب کاری؟ -

خواب آلود بودم که نمیتوانستم مکان و زمان رو تشخیص بدهم. در حالیکه چشمانم تا حدودی تار میدید و به قدری 

 روی چهره ی کسی که در مقابلم ایستاده بود متمرکز شده بودم دستانم رو روی چشمانم مالیدم و بی حوصله گفتم:

 اه مامان خوابیده بودم آ!!!!.....چرا اینطوری بیدارم کردی؟ -

 بکن آیینه تو قیافت به نگاه یه –مادرم 

ازجایم بلند شدم و روبه روی آیینه رفتم. با دیدن خودم خنده ام گرفت. با همان لباس جشن و با همان آرایش از 

 دیشب خوابیده بودم. خدا میدونه چه بالیی سرلباسم اومده بود.

ه زحمت به خودت میدادی این لباس رو در مادرم به طرفم اومد و یه پس گردنی به من زد و گفت: حداقل ی

 میاوردی!...ببین چه بالیی سرش آوردی؟!!! با این چطوری خوابت برد؟!

 بعد از خوردن صبحانه به ساعتم نگاه کردم و با صدای بلند گفتم: ای وای دیرم شد...پس چرا یاسی نیومد؟!

 ه دیدمشمادرم به طرفم اومد و گفت : همین االن رسید ...از پشت پنجر

سریع از مادرم خداحافظی کردم و از خانه خارج شدم. به سمت ماشین رفتم و بعد از سوار شدن مریم با تعجب به 

 من گفت:پشت پنجره نشسته بودی؟

 مادرم دیدتون ...یاسی چرا اینقدر دیر کردی؟ -

 بود مونده خواب...دخترس این تقصیر همش –یاسمین 

 انداختم و گفتم: ظرفیت نداری یه ذره از وقت خوابت بگذره کوچولو؟نگاه تمسخر آمیزی به مریم 

 !!نزد زنگ گوشیم چرا نمیدونم....بابا برو –مریم 
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 یاسمین در حالی که پوزخندی به مریم زد گفت: آره جون تو....حتما زنگ زده دوباره خاموشش کردی

 نزد زنگ اصال.... ترانه جون به نه –مریم 

 بخور بچه پررو جون خودتو قسم -

وقتیبه دانشگاه رسیدیم ، یاسی ماشین رو پارک کرد و بعد به سمت کالس حرکت کردیم. هنوز استاد نیومده بود و 

ما نفس راحتی کشیدیم. با مریم اینا داشتیم حرف میزدیم که متوجه ی کسی در باالی سرم شدم ، سرم رو باال بردم 

 و با چهره یآقای پژوهش مواجه شدم.

 تعجب گفتم: کاری داشتین آقای پژوهش؟ با

آقای سام پژوهش چند ترم از ما باالتر بود و در چند تا از کالس ها با ما بود. قامت کشیده و قد نسبتا بلندی داشت. 

رنگ چشم هایش همانند موی بلندش که دم اسبی از پشت بسته بود مشکی بود. روی هم رفته به قول مریم 

 تر دخترا دنبالش بود.دخترکش بود و چشم بیش

 باالخره با تمام زورش آرام به من گفت: میتونید چند لحظه بیاید بیرون؟!

 با همان تعجب قبلی به او گفتم: مشکلی پیش اومده؟

 میگیرم رو وقتتون لحظه چند یه فقط نه –سام 

ایت دادند که من بروم. به دنبال باتردید به مریم و یاسمین نگاه کردم که اونها هم سری برای من تکان دادند و رض

پژوهش حرکت کردم و از کالس خارج شدم. درکنار کالس، در راهرو ایستادیم و پژوهش به سمت من برگشت. 

 سرش پایین بود و به صورت من نگاه نمیکرد. دیگه داشتم به عقل این پسر شک میکردم.

 لی که سرم پایین بود گفتم: چیزی میخواین بگین؟سرم رو پایین آوردم و سعی کردم چشمانش رو پیدا کنم. در حا

درهمان لحظه در کمی دورتر از پژوهش درست پشت سرش دو چشم طوسی که خیره به من بود توجهم رو جلب 

کرد. شادمهر بود و داشت همانطور به من نگاه میکرد. سرم رو سریع باال بردم و خودم رو جمع و جور کردم و چشم 

 و دوباره به پژوهش نگاه کردم و با کالفگی گفتم: آقای پژوهش؟....دیگه داره حوصلم سرمیرهاز شادمهر برداشتم 

و به سمت کالس برگشتم که دستم رو گرفت و من رو برگردوند. شکه شده بودم و با تعجب داشتم بهش نگاه 

 میکردم.

 دستمو ول کنید....این چه کاریه؟ -

که در کنار ما ایستاده بود. داشت با تعجب به دست من که در دست صدای شادمهر من رو متوجه ی خودش کرد 

 پژوهش بود نگاه میکرد.

 اومده؟ پیش مشکلی –شادمهر 

 پژوهش به خودش اومد و دستم رو ول کرد. با حالت تنفر به او نگاه کردم و با عصبانیت گفتم: من نمیفهمم چته؟!

 ...راستش....میخواستم من –پژوهش 

حالت معذب به شادمهر نگاه میکرد. شادمهر هم کم نمیاورد و همانطور اونجا ایستاده بود و داشت با و داشت به 

تعجب به پژوهش نگاه میکرد. شنیده بودم که آقای پژوهش خجالتی هست اما تا این حد فکر نمیکردم خجالتی 

به شادمهر که اونجاایستاده بود  باشه. خالصه تمام نیرو و قدرتش رو برای گفتن حرفش به کار برد و بدون توجه

 گفت: میشه با من دوست بشید؟
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دراون لحظه انگار سطل آب یخی رو روی سر من ریختند. کپ کرده بودم. این مرتیکه خجالت نکشید جلوی یه نفر 

ر دیگه این پیشنهاد رو اون هم در همچین جایی به من داد؟! اصال به ذهنم هم نمیرسید که از من خوشش اومده! د

حالی که هل کرده بودم به صورت شادمهر نگاهی انداختم. نمیدونم چرا اما داشت با عصبانیت به پژوهش نگاه میکرد 

که یکدفعه به طرف من برگشت و با عصبانیت به چشمان من نگاه کرد. از ترس نگاهش سریع به سمت پژوهش 

 بخشید آقای پژوهش نمیتونم قبول کنم...برگشتم. از هل به تته پته افتاده بودم و با همین حالت گفتم: ب

شادمهر چنان نگاهی به من کرده بود که اگه طرف رو هم دوست داشتم از ترس میگفتم نه! اصال به اون چه؟!پسره 

 ی پررو تو همه چی خودش رو دخالت میده!

گاه نکردم تا بفهمم سریع از جلوی چشم آن دو نفر دور شدم و وارد کالس شدم. دیگر به قیافه ی هیچکدامشان ن

 عکس العملشان چه بود.

 با حواس پرتی روی صندلی نشستم که صدای مریم درآمد:

 ترانه،تحقیق باهات چیکار داشت؟ -

 در حالی که حواسم اونجا نبود گفتم: چی؟

 !!دیگه میگم پژوهشو همون بابا –مریم 

 هام دوست میشی؟.....برو بمیر باباهیچی بابا.....پسره ی پررو با هزار تا زور و بال گفته با -

 یاسمین در حالی که میخندید بهم گفت: شوخی میکنی؟!!....واقعا بهت پیشنهاد داد؟

 گفتی؟ چی تو –مریم 

 میخواستی چی بگم؟!.....نـــــــــــه!! -

 این پیشنهاد رو تا کشید عذاب چقدر ببین..هست ای خجالتی ی بچه...براش سوخت دلم!...اومد؟ دلت چطور –مریم 

 بهت بده

 برو بابا ......پسر خجالتی به درد الی جرز میخوره -

 ازش؟ نمیومد خوشت تو –یاسمین 

 نه!!!...من اصال تا به حال بهش فکرم نکرده بودم!.....خوشم نمیاد از این کارا -

 بچم خورد عشقی شکست –مریم 

 این استاد نمیاد آخه؟!نه بابا؟ از کی تا حاال بچه ی تو شده؟!....چرا  -

 بشه کنسل کالس کنم فکر –یاسمین 

 سلف بریم پاشید زود جون، آخ –مریم 

در همون لحظه چشمم به پژوهش افتاد که وارد کالس شد و خیلی ناراحت بود. برای لحظه ای به من نگاه کرد اما من 

 سریع به سمت دیگری برگشتم.

قم شدم و خودم رو مثل همیشه روی تختم انداختم. اصال حوصله نداشتم.مادرم بعداز اینکه به خانه برگشتم. وارد اتا

 به اتاقم اومد و گفت: پاشو ببینم...زودلباساتو عوض کن...دوباره خوابت میبره آ

 باشه االن پا میشم...اگه گذاشتین یه ذره من تو زندگیم آرامش داشته باشم!! -

 بدون آرامش رو بهت نشون بدم ترانه...تا دیگه از این حرفا نزنی؟!مادرم با حرص گفت:اوخی...میخوای زندگی 

 بود. "نه"لبخندی از روی پشیمانی به مادرم زدم و چیزی نگفتم. که به معنی همون 
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اون شب باز نفهمیدم که کی خوابم برد. معلوم بود که بد جور دانشگاه خستم میکرد. فردا یاسمین و مریم دانشگاه 

با من تماس گرفت و گفت که مادرش حالش بد شده...دیگه نشد که با یاسمین تماس بگیرم. اون  نیودمدند. مریم

روز پدرم من رو به دانشگاه رسوند. خلی دلم گرفته بود چون اولین بار بود که مریم و یاسمین همراه من نبودند. 

م ساعت دیگه کالس شروع میشد. حوصله وارد دانشگاه شدم و داشتم به کالس میرفتم....اما کمی زود اومده بودم ونی

ام سر رفته بود و در راه پله روبه روی پنجره ایستاده بودم و داشتم به منظره ی بیرون نگاه میکردم . داشتم 

 برمیگشتم تا به طبقه ی باال بروم که با پژوهش روبه رو شدم.

 وای آقای پژوهش ترسیدم! -

 م باال میرفتم صدام کرد.با دستپاچگی عذر خواست و زمانی که داشت

 بله؟ -

 بود؟ آخرتون جواب اون دیروز که بدونم میخواستم من –پژوهش 

 بله...جواب من همون بود و بس -

تا داشتم برمیگشتم که به راهم ادامه بدم دوباره صدایش رو شنیدم که گفت: حتی اگه ازتون....ازتون خواستگاری 

 کنم؟

خوشش اومده باشه،مثل اینکه اصال دست بردار نبود!! به سمتش برگشتم و گفتم: فکرشم نمیکردم اینقدر از من 

 نخیر آقا ،من نه قصد دوستی دارم و نه قصد ازدواج.

وسریع از او دور شدم. این تا االن سومین پیشنهادی بود که برای دوستی به من داده شده بود و من به همه ی اونها 

 ی دوست شدن با کسی رو نداشتم و یا بهتره بگم که عالقه ای به اینکار نداشتم. پاسخ منفی داده بودم. اصال حوصله

طبقه ی دوم داشتم راه میرفتم و در همین فکرها بودم که با دیدن کف زمین که برق میزد و حسابی سر بود به وجد 

ه مثل د. هوس کرده بودم کاومدم. در اونموقع که کسی پیداش نبود واقعا شیطنتهای دوران دبیرستان خیلی کیف میدا

اونموقع ها کمی شیطنت بازی کنم . بنابراین با احتیاط کامل اطراف رو نگاه کردم و بعد از اینکه مطمئن شدم کسی 

در اونجا نیست شروع به سر خوردن کردم. واقعا که خیلی مزه میداد. همینطور داشتم سر میخوردم و حواسم به 

ت با کسی برخورد کردم و تعادلم رو از دست دادم و داشتم با سربه زمین می مقابلم نبود که احساس کردم باشد

 افتادم که حس کردم کسی کمر من رو گرفت و مانع از افتادنم شد.

داشتم از ترس میمردم. نزدیک بود با شدت به زمین بخورم و اگر اون شخص من رونگرفته بود حتما ضربه مغزی 

م و از دست او خودم رو آزاد کردم ....خیلی خجالت کشیدم و سرم به پایین بود میشدم. در یک لحظه به خودم اومد

 که با شنیدن صدایی از تعجب داشتم پس می افتادم.

 شما اینقدر خجالت نکش، من دیگه عادت کردم... -

پاچگی سرم رو باال آوردم و باز آن چشم های طوسی رو خیره به خودم دیدم. از خجالت سرخ شده بودم. با دست

 گفتم: باور کنید از عمد نبود...داشتم راه میرفتم که متوجه ی شما نشدم...نمیدونم چی شد اصال...

 نه؟ بودی هم رفتن راه حال در نمیکنم فکر منتها ولی....دادی؟ انجام رو اینکار عمد از گفتم من مگه –شادمهر 

 چی؟! -

 !! داشتی پاتیناژ میکردی؟!بود رفتن راه از فراتر چیزی یه نظرم به –شادمهر 

 خیلی خجالت کشیده بودم و حسابی رنگم پریده بود.
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 نه...راستش...آخه... -

 حاال چرا هل کردی؟ -شادمهر

 من هل نکردم!...به هر حال ممنون که نذاشتی بیفتم...یکی طلبت -

 شادمهر در حالی که میخندید گفت: منظورت اینه که چهار تا طلبم نه؟

 پرسدم: چهار تا؟!با تعجب 

 !دادم؟ نجاتت حتمی مرگ از بار چهار که نیست یادت مگه –شادمهر 

 بی مزه -

و راهم رو کشیدم و در حالی که صدای خنده اش رو از پشت سرم میشنیدم از او دورشدم. چقدر من بدشانس 

وش میندازم!!! وای آبروم حسابی بودم...همیشه باید با این پسره برخورد کنم....نکنه فکرکنه که از عمد خودمو جل

 رفت.....چرا بایدادای بچه ها رو در میاوردم؟!....خیلی کارم اشتباه بود.

درهمین فکر ها بودم که یادم افتاد کالس دارم و تا پنج دقیقه دیگه شروع میشه. سریع به سمت کالس رفتم و وقتی 

س تموم شد،داخل حیاط دانشگاه بودم که تلفنم به صدا رسیدم خوشبختانه استاد هنوز نیومده بود. بعداز اینکه کال

 درآمد. مسعود بود!

 بله؟ -

 خوبی؟...ترانه سالم –مسعود 

 ممنون....خوبم -

 دانشگاهی؟...ببینم –مسعود 

 آره -

 داری؟ کالس چند ساعت تا –مسعود 

 امروز دو تا کالس داشتم ..یکیش االن تموم شد...اون یکی هم کنسل شدش -

 خونه؟ میری داری پس –مسعود 

 آره....چطور؟ -

 دنبالت؟ بیام میتونم –مسعود 

 برای چی؟...تو این اطرافی؟ -

 بزنم حرف باهات میخواستم مسئله همون ی درباره....داشتم کارت آره –مسعود 

 کدوم مسئله؟....خواهش میکنم مسعود حرف من و تو دیگه تموم شده! -

 تما باهات صحبت کنم...االن جلوی دانشگاه هستم..کجایی؟ح باید من نه –مسعود 

 اصال دوست نداشتم با مسعود صحبت کنم. نمیخواستم من رو ببینه به خاطر همین به دنبال یک راه فرار بودم.

 من االن دیگه سوار تاکسی ام....باشه برای بعد -

 بیای بیرون تا میمونم اینجا اینقدر من....میگی دروغ داری –مسعود 

 مسعود؟! -

 منتظرتم....نداره وجود بعدی ی دفعه میدونم من –مسعود 
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و تلفن رو قطع کرد. با عصبانیت گوشیم رو قطع کردم و به اطراف نگاهی انداختم وداشتم به دنبال راه فراری 

 میگشتم تا اینکه صدایی از پشت سرم شنیدم.

 داری میری خونه؟ -

 رم قرار داشت.این شادمهر بود که در پشت س

 میخوای برسونمت؟....ظاهرا دوستات نیومدن! -شادمهر

فقط منتظر این پیشنهاد بودم. وای خدایا خیلی دوستت دارم.همیشه به موقع خودت به دادم میرسی. یکدفعه چشمم 

و  رفتم به در دانشگاه افتاد و دیدم که ماشین مسعود واردحیاط داره میشه. وحشت کردم و سریع به طرف شادمهر

 پشتش قایم شدم.

 چته؟...چرا رفتی پشت من؟ -شادمهر

داشتم از کنار شادمهر پنهانی ماشین مسعود رو نگاه میکردم که با داد شادمهر در جایم میخکوب شدم و به صورتش 

 خیره شدم.

 ترسیدم....چرا داد میزنی؟ -

 نمیدی؟ جوابمو مترسکم؟چرا اینجا من –شادمهر 

 شان دادم ودر حالی که سرخ شده بودم ،گفتم: ببخشید،فکرم مشغول بود...متوجه شما نشدمخوم رو مظلوم ن

 و دوباره چشمم به مسعود افتاد که از ماشین پیاده شد.

 سیریش ولم نمیکنه....تا داخل اومد -

 شادمهر با تعجب گفت: با کی هستی؟

 چی؟!...با هیچکس!...شما گفتید من رو میرسونید؟ -

مشکوک به من نگاه کرد و چشمانش رو برایم ریز کرد و گفت:ببینم یعنی ایندفعه به من اعتماد میکینی یا  شادمهر

 ناچاری که اعتماد کنی؟

 اه نمیخوای برسونی تفره نرو... اصال خودم میرم.. -

گفت:  شنیدم کهو داشتم با ترس از او فاصله میگرفتم چون ممکن بود که مسعود من رو ببینه که صدای شادمهر رو 

 کجا حاال؟!....برو سوار شو

باشنیدن این جمله از دهان شادمهر از خوشحالی سریع به سمت ماشینش حرکت کردم و در صندلی جلو نشستم. 

شادمهر هم سوار ماشین شد و بعد از اینکه کمربندش رو بست با تعجب به من نگاه کرد و گفت: ببینم داری از چی 

 مت شده؟فرار میکنی؟ کسی مزاح

 نه....فقط میشه زودتر از اینجا بریم بیرون؟ -

 !نمیکنی فرار داری که معلومه کامال –شادمهر 

وماشینش رو روشن کرد و از حیاط دانشگاه خارج شد. نفس راحتی کشیدم که از دست مسعود راحت شده بودم و 

یت یادم اومد که من االن سوار ماشین شادمهر داشتم با خیال راحت به بیرون از ماشین نگاه میکردم که یکدفعه موقع

هستم.کمی خودم روجابه جا کردم و اینقدرهول کرده بودم که به سرفه افتادم. تو دلم داشتم به خودم فحش میدادم 

 که اینقدر خنگ بازی درمیارم.

 کمربندتو ببند -
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 با شنیدن صدایش به طرفش برگشتم و با تعجب گفتم: کمربند چی رو؟

لی که داشت رانندگی میکرد به طرفم برگشت و با تعجب که انگار دیوانه ای رو دیده باشه گفت: تو حالت در حا

 خوبه؟کمربند شلوارت رو میگم

 چی؟! -

 !دکتر؟ بریم!میکنم شک عقلت به دارم دیگه –شادمهر

 آخه شلوار من که کمربند نداره؟! -

 دلی رو میگم!صن کمربند بچه!!...شیطان بر خدا لعنت –شادمهر 

دراون لحظه یکدفعه دوهزاریم افتاد و از خجالت سرخ شدم. در حالی که میدونستم چه سوتی ای دادم الکی خندیدم 

 و با حالت شوخی گفتم: بابا من فهمیدم...هه میخواستم سر به سرت بزارم

ن بزاری؟!...من یادم نمیاد با شادمهر هم به حالت مسخره کردن خندید و گفت:نه بابا؟...تو میخواستی سر به سر م

 من شوخی داشته باشی؟

 این چه حرفیه؟....مثال هم دانشگاهی هستیم آ!! -

 پس منم از این به بعد میتونم باهات شوخی بکنم؟ -شادمهر

 رنگم پریده بود. پسره ی چشم سفید!!فقط منتظر فرصت هست که من رو دست بندازه!

د این پسره من رو گیر انداخته بود. بهش نگاهی انداختم و گفتم: مثال چه درست موقعی که حواسم سر جایش نبو

 جور شوخی ای؟....حاال من یه چیزی گفتم!

 لبخند شیطانی زد و گفت: منم تعجبم برای همین بود...گفتم که با من شوخی نداری!

 میشه بگذریم... -

 نمیخوای اعتراف کنی که شوخی نبود؟! -شادمهر

 از حواس پرتی اون حرف رو زدم!!...شما باید اینقدر به این مسئله گیر بدی؟!حاال گیرم  -

 ...کردی اعتراف عوض در ولی –شادمهر 

وداشت میخندید. چشم غره ای بهش رفتم و زیر لب یک فحش نسارش کردم چون من روحسابی گیر آورده بود. 

ه فکرم مشغول بود داشتم به بیرون از پنجره ی در فکر مسعود بودم و باز حواسم یک جای دیگه بود. همانطور ک

 ماشین نگاه میکردم. به عابرهایی که داشتند مسیرشون رو پیاده طی میکردند. بد جور در فکر فرورفته بودم.

 خب کجا باید بریم؟ -

 ختم.صدای شادمهر باز هم من رو از دنیای افکارم خارج کرد. خودم رو جابه جا کردم و به اطراف نگاهی اندا

 با توام؟...بریم خونه ی من؟! -شادمهر

 چی؟! نگه دار ....زود باش -

 دختر جون دیدم آدرس نمیدی .....گفتم بیای خونه ی من دیگه...خب تو بگو من کجا برم!!! -شادمهر

 بگو از اون حرفت منظوری نداشتی... -

 میدونستی خیلی کم ظرفیتی؟ -شادمهر

 ..خب تو یه طوری گفتی که.. -

 برم؟ کجا من بگو....خانم ترانه حاال خب –شادمهر 
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 یه ذره جلوتر من پیاده میشم... -

 میرسونمت خونه دم تا من...بده آدرس تو نمیخواد، –شادمهر 

 نمیخواد تا دم خونه برسونید -

 بگو رو آدرس گفتم –شادمهر 

 منم گفتم نمیخواد! -

 آدرس؟! -شادمهر

 نگه دار -

 ازم که قاطی کردی؟!ب –شادمهر 

 گفتم همینجا نگه دار -

 میشی؟ پیاده کجا گفتی...باشه،باشه –شادمهر 

 چپ چپ بهش نگاه کردم و با دلخوری گفتم: کمی جلوتر

 نکن عصبی خودتو شما فقط...مادمازل باشه –شادمهر 

 وقتی کمی جلوتر رفت ازش خواستم نگه داره.

 ممنون، زحمت دادم -

 ش میکنم...ببخشید اگه ناراحتتون کردمخواه -شادمهر

 با پررویی تمام گفتم: من عادت کردم.

 قیافه اش رو برایم کج کرد و با تعجب به من نگاه کرد.

 دست شما درد نکنه دیگه!! -شادمهر

 با همان لحن گفتم: خواهش میکنم.

 و گیر میاری؟!و سریع از ماشین پیاده شدم. در دلم گفتم: این به اون در آقا پسر...من

در راه خانه داشتم فکر میکردم که یعنی مسعود تا چه حد عصبانی شده؟!..اگه جلوی خونه باشه چی؟...اونجا که دیگه 

نمیتونم ازش فرار کنم!!در همین فکرها بودم که متجه شدم به خانه رسیدم . به اطراف نگاهی انداختم ، خبری از 

 خانه شدم. مادرم با دیدن من به طرفم آمد وگفت: زود اومدی؟! مسعود نبود. نفس راحتی کشیدم و وارد

 مقنعه ام رو از سرم کشیدم و با خستگی گفتم: یه کالسمون کنسل شد

 مادرم در حالی که پشت سرم بود گفت: خانم؟ مهمون داری.

 با ترس گفتم:کی هست؟!

 سالم خانم دانشجو... -

حالی او را در آغوشم گرفتم.خیلی ترسیده بودم که نکنه مسعود اومده با دیدن محبوبه خیالم راحت شد و با خوش

باشه تا من رو ببینه. بعد از اینکه با محبوبه به اتاقم رفتیم به طرفش برگشتم و با تعجب گفتم:چیه؟ ...شنیدی اینجا 

 گنج هست که اینورا پیدات شده؟

 که حیف اَه! کردی؟ پیداش نکنه! فهمیدی؟ کجا از تو! آره –محبوبه 

 حاال لوس نکن خودتو....چه خبر؟! -

 سالمتی...خیلی وقت بود ندیده بودمت...اومدم ببینم چیکارا میکنی،تو که ما رو یادت رفته!! -محبوبه
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 این چه حرفیه؟ خاله اینا خوبن؟امیر چطوره؟ -

 دانشگاه؟ از خبر چه... خوبن همه –محبوبه 

 خوبه.... -

 سر به سر هم گذاشتیم محبوبه گفت:ترانه میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟! خالصه بعد از اینکه کمی

 سخت نباشه فقط!! -

 عاشقیه و عشق مسئله....نیست درسی ، نترس –محبوبه 

 پس بگو!...کیه؟ -

 !کیه؟ کی –محبوبه 

 طرفو میگم...همون که بزرگترین اشتباه زندگیش رو مرتکب شده و عاشق تو شده -

 ی هم دلش بخواد...باید از خداش باشه که جواهری مثل من گیرش اومدهخیل –محبوبه 

 نه بابا؟....از همون بدلی هاش دیگه نه؟ -

 قراضه آهن کن مسخره خودتو –محبوبه 

 من آهن قراضم؟!...من از طال هم یه چیزی باالترم -

 راهو؟ همه این میره کی دقیقا بگو من به االن تو نه –محبوبه 

 مجنونم -

 ...بگم میخواستم چی رفت یادم که گفتیم پرت و چرت اینقدر اه –محبوبه 

 میخواستی در مورد مجنونت بگی...خب کی هست؟! -

 نه؟ دیگه خودته مجنون منظورت –محبوبه 

 نه!...تو داشتی میگفتی عاشق پیدا کردی -

 !دیگه شده تو عاشق خب –محبوبه 

 کی؟! -

 !مسعود –محبوبه 

 اسم مسعود رنگم پرید . محبوبه از کجا میدونست؟!یعنی مسعود بهش گفته؟! با شنیدن

 نداره ربطی من به مسایل این گفتم بهش من.... پرید؟ رنگت چرا چیه –محبوبه 

ببین محبوبه ....اوندفعه سیما هم با من صحبت کرد...اما اون خواهرش بود...اما تو....آخه نباید همه جا جار بزنه  -

 من خودم جوابم رو بهش دادم، ولی مثل اینکه قانع کننده نبود...که!!...

 خارج میره داره تحصیل برای مسعود –محبوبه 

با شنیدن این خبر تا حدودی شکه شدم. برام غیر منتظره بود. مسعود داشت ایران رو ترک میکرد و من کمی به 

اس گذشته و یا همون عادتی بود که نسبت به خاطر این موضوع ناراحت شدم. شاید این ناراحتی به خاطر احس

 مسعود داشتم.

 واقعا؟!....خب ...بره -

 نمیکنه؟ فرقی هیچ تو برای میگی یعنی –محبوبه 

 نه! -
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 نداری؟ بهش ای عالقه هیچ تو –محبوبه 

 یمیخوام یه واقعیتی رو بهت بگم....اما بهم قول بده بهش نمیگی....محبوبه تو مثل خواهرم میمون -

 میدم قول –محبوبه 

 من قبال خیلی دوستش داشتم و...راستش اون تصادف....اون تصادف... -

 چی؟ تصادف اون –محبوبه 

 به خاطر مسعود بود -

محبوبه خیلی تعجب کرده بود. با چشم هایی گرد به من خیره شده بود. تمام ماجرا رو برای محبوبه تعریف کردم و 

ساسی به مسعود ندارم. قیافه ی محبوبه خیلی جالب شده بود.عین تماشگران فیلم های بهش گفتم که دیگه هیچ اح

 بی سر و ته.

 نه؟ خواهرتم مثل من گفتی تو –محبوبه 

 خب آره... -

 بودی؟ نگفته من به رو اینا زودتر چرا پس –محبوبه 

 خب...چون زیاد نمیدیدمت... -

 ه؟نمون منتظرت که بگم مسعود به من –محبوبه 

 منتظر برای چی؟ -

 نمیرم....نرو بگه من به ترانه اگه گفت –محبوبه 

 اگه میخواد بره....خب بره....من هیچ حرف دیگه ای ندارم -

محبوبه آهی کشید و ازاتاقم خارج شد. گفتن جمله ی آخر کمی برایم سخت بود اما من نباید با احساس مسعود بازی 

که نره هم مانع از پیشرفتش میشدم و هم بدون داشتن هیچ احساسی بهش میکردم. اگر من به اون میگفتم 

 خوشبختی رو ازش میگرفتم.

فردا صبح که بیدار شدم با شنیدن صدای بارش باران حس خیلی خوبی به من دست داد. خیلی وقت بود که باران 

ن هیچ چتری زیرش قدم بزنم. اون نباریده بود. من عاشق باران بودم . دوست داشتم که هر وقت باران میباره بدو

روزهم مریم با من تماس گرفت و بهم گفت که مادرش بیمارستان بستری هست و یاسمین هم مجبور شده بود به 

خاطر مرگ عمویش شهرستان بره. تصمیم گرفتم که بعد اینکه کالسهام تموم شد برای مالقات مادرمریم به 

شتم مثل همیشه جزوه مینوشتم. اصال حرف های استاد رو نمیفهمیدم و بیمارستان برم. سر کالس نشسته بودم و دا

 فقط مینوشتم. 

هنوز باران بند نیومده بود. چون با تاکسی تلفنی به دانشگاه اومده بودم، یادم رفته بود که چتر بیارم. با تاکسی تلفنی 

اران ید نگاه میکردم. دوست داشتم زیر بتماس گرفتم اما ماشینی نداشتند. با وحشت داشتم به باران که شدید میبار

 راه برم اما این تقریبا سیل بود!

تصمیمم رو گرفتم و برای گرفتن تاکسی که محال بود گیر بیاد با سرعت به خارج از دانشگاه دویدم. در کنار خیابان 

ماس پایزی نداشت. به التایستاده بودم وداشتم مثل بید از سرما میلرزیدم. شدت باران اصال شباهتی به باران های 

افتاده بودم تا تاکسی ای برام بایسته اما همه ی اونها پر بودند. حتی اتوبوس هم جایی برای نشستن نداشت. دیگر 

خیال تاکسی رو از ذهنم پاک کردم. خیلی سردم بود و در حالی که حسابی خیس شده بودم داشتم مسیری که به 
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یکردم. به مریم قول داده بودم که به مالقات مادرش برم بنابراین باید حتما سمت بیمارستان میرفت رو پیاده طی م

میرفتم ....از طرفی بیمارستان کمی نسبت به خانه مان به دانشگاه نزدیک تر بود و شاید میتونستم چتری از مریم 

 قرض بگیرم.

ز سرما در حال خودم نبودم که از شدت سرما دستانم منجمد شده بود. نمیدونم چرا هوا یکدفعه سرد شده بود!ا

صدای بوق ماشینی من رو متوجه ی خودش کرد. به سمت ماشین برگشتم. ماشین شادمهر بود. در اون موقعیت چاره 

 ای جز سوار شدن نداشتم. در ماشین رو باز کردم و با تردید گفتم: من خیس هستم آ..

 میخوری سرما...کن عجله –شادمهر 

 ماشینش شدم. داشتم دست هام رو برای گرم شدن به هم می مالیدم.  تشکر کردم وسریع سوار

 وای گرمای اینجا عالیه... -

 و همانطور داشتم دستام رو به هم میمالیدم.

 خیس خالی ای!!! چرا چیزی نپوشیدی رو مانتوت؟ چرا چتر نداری؟ -شادمهر

ندید که سهراب چی میگه؟...زیر باران باید آخه هوا یه دفعه سرد شد...چترمم جا گذاشتم...درضمن مگه نش -

 رفت....چترها را باید بست

 هستی؟ شاعرهم پس –شادمهر 

 شعرهای سهراب رو دوست دارم -

شادمهر لبخندی زد و نگاهی به من که در حال لرزیدن بودم انداخت در همان حال دستش رو به سمت صندلی عقب 

 برد و ژاکتش رو به من داد. 

 رده ، بپوششس –شادمهر 

 نه نمیخواد... -

 بپوش گفتم –شادمهر 

 آخه... -

 با تردید ژاکت رو گرفتم و پوشیدم . خیلی گرم بود و تا حدودی از لرزیدنم جلوگیری کرد.

 ممنون...  -

 نه؟ میان در دارن هام بال کم کم –شادمهر 

 بال؟! -

 !!نجاتت ی فرشته شدم......دیگه آره –شادمهر 

ی آرام کردم و آنقدر بیحال بودم که نتونستم جوابش رو بدم. گرمای بخاری ماشین شدیدا داشت من رو به خنده ا

خواب دعوت میکرد. اما من نمیتونستم در ماشین شادمهر بخوابم! برای اینکه از خوابیدنم جلوگیری کنم سعی کردم 

 با او صحبت کنم.

 راستی من بیمارستان میرم. -

 ی؟!چ برای –شادمهر 

 مالقات مادر دوستم.....بستری هست -

 بیمارستان؟ کدوم....کنن پیدا بهبود زودتر امیدوارم –شادمهر 
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 آدرس بیمارستان رو بهش دادم.

 راهه سر ، باشه –شادمهر 

 بازم ممنون -

 من عادت کردم -شادمهر

زدم. چون خیلی بیحال بودم و حوصله ی با اینکه طعنه ی شادمهر رو به خاطر تالفی حرف اون روزم فهمیدم، حرفی ن

بحث کردن با اون رو نداشتم . گرمای بخاری مقاومتم رو داشت کمتر میکرد تا اینکه چشمانم بسته شد و نفهمیدم که 

 کی خوابم برد.

 ترانه؟ -

یکردم. ف نگاه مبا شنیدن اسمم چشمانم رو باز کردم . در حالی که چشمانم هنوز نیمه باز بود داشتم با تعجب به اطرا

 نگاهم به شادمهر افتاد که در کنارم در ماشین نشسته بود. اما ماشین در حال حرکت نبود!

 خواب بودی ، نمیخواستم بیدارت کنم...اما االن یه ساعتی شده...ترسیدم دیرت بشه -شادمهر

ه یادم ن ازماشین انداختم. یکدفعدرحالی که هنوز داشتم چشمام رو باز و بسته میکردم با تعجب نگاهی به فضای بیرو

اومد که داشتم به بیمارستان میرفتم که در ماشین شادمهرخوابم برد. با وحشت سریع خودم رو جمع و جور کردم. 

 ایندفعه دیگه چشمام کامال باز بود و مکان و زمان رو تشخیص داده بودم. 

 ستیم.ه بیمارستان جلوی هست ساعتی نیم یه االن!....چیه؟ –شادمهر 

 چرا بیدارم نکردین؟ -

 آخه... -شادمهر

 وای باید سریع برم... -

به ساعتم نگاهی انداختم و بعد به شادمهر نگاه کردم و سریع از او تشکری کردم و از ماشین پیاده شدم. به سمت در 

 بیمارستان رفتم و پیش از ورود صدای شادمهر رو شنیدم. به سمتش برگشتم: بله؟

 میخواید من منتظر بمونم ؟...بارون هنوز بند نیومده! –شادمهر 

 نه ممنون...شما برید...تا االن هم خیلی مزاحم شدم. -

و سریع وارد بیمارستان شدم. از پرستار شماره ی اتاق مادر مریم رو پرسیدم. اتاق رو پیدا کردم و وارد شدم. مریم 

 اش بسته بود که با شنیدن صدای در چشم هایش باز شد. در کنار تخت مادرش خوابش برده بود و مادرش هم چشم

 سالم عزیزم ...مریم پاشو ترانه اومده -

 مریم با دیدن من از جاش بلند شد و به طرفم اومد.

 !!کردی دیر چقدر!.....سالم –مریم 

 سالم مریم،سالم نرگس خانم ....خدا بد نده!...االن بهتر هستید؟! -

 یزم...مرسی که برای دیدنم اومدیعز ممنون –نرگس خانم 

 ومدی؟ا پیاده اینجا تا...خیسی؟ اینقدر چرا تو...بترسونه منو میخواست فقط. مرخصه فردا....بهتره مامان حال –مریم 

 به سر تا پام نگاهی انداختم که ناگهان چشمم به ژاکت شادمهر افتاد. یادم رفت که ژاکتش رو پس بدم.

 وقع سوار شدن به ماشین شادمهر داشتم رو میدید چی میگفت؟!اگر مریم خیسی ای که م

 نه بابا با یکی از دوستام اومدم -
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 مریم چشماش گرد شد و با تعجب گفت: کدوم دوستت که من نمیشناسم؟

ه نای بابا حاال بیا جواب مریم رو بده ،اونم جلوی مادرش چی بگم آخه؟!!...یاد کمپود هایی که برای نرگس خانم از خا

 آورده بودم افتادم واز کیفم بیرونشون آوردم. 

 بفرمایید نرگس خانم،اینقدر بارون شدید بود نتونستم چیز خوبی بگیرم -

 مریم کمپود ها رو از دستم گرفت و روی میز کنار تخت مادرش گذاشت. 

 ...نبود دخترم،الزم کشیدی زحمت چرا –نرگس خانم 

 خواهش میکنم -

 میگفتی با کدوم دوستت اومدی؟ داشتی خب –مریم 

دراون لحظه دوست داشتم مریم رو از پنجره ای که درست مقابلش ایستاده بود پایین پرت کنم . اصال نمیدونه چه 

حرفایی رو کی باید بزنه! به یه چیزی هم گیر بده ول نمیکنه! لبخند تصنعی ای برای مریم زدم و گفتم: ای بابا شادی 

 اسیش ، تازه باهاش آشنا شدم،داشت میرفت خونه ...چون بارون بود منم رسوند.رو میگم...تو نمیشن

عجب دروغ شاخ داری به مریم گفته بودم. شادی دیگه کدوم دیوونه ای بود؟! برای اینکه کاری کنم که دیگه صدای 

یگه ا بودم و دمریم در نیاد سریع شروع به صحبت کردن با نرگس خانم کردم. تقریبا یک ساعتی میشد که اونج

 زمان برای مالقات کننده تموم شده بود.

 خب مریم من دیگه میرم. -

 به سمت نرگس خانم برگشتم و گفتم: امیدوارم که خیلی زود خوب بشید.

 خداحافظی کردم و داشتم به سمت در میرفتم که صدای نرگس خانم رو شنیدم.

 مریم جان تو هم با ترانه برو دیگه -

 ن امشب پیشت میمونم.م نه –مریم 

 برو عزیزم، دیگه بیشتر از این نباید سر کالسات غیبت کنی -نرگس خانم 

 نمیشه چیزی که نرم هم رو فردا حاال –مریم 

 ...برو گفتم –نرگس خانم 

خالصه اینقدر با مریم صحبت کرد که راضی به رفتن شد. از نرگس خانم خداحافظی کردیم و از اتاق خارج شدیم. 

وی در ساختمان بیمارستان که رسیدیم به مریم گفتم: بارون خیلی شدیده....خیال بند اومدن هم نداره...بیا زنگ جل

 بزنیم ماشین بیاد

 !باشه داشته ماشین جایی...نکنم فکر –مریم 

ون احدس مریم درست از آب دراومد. هیچ جا ماشین نداشت. مریم چتر داشت....بنابراین تصمیم گرفتیم که زیر 

 چتر،کنار خیابون منتظر تاکسی بمونیم. 

 محاله تاکسی گیر بیاد....بیا پیاده بریم دیگه -

 !!دوره خیلی راهمون آخه –مریم 

 داریم خیس میشیم! -

 میفته برامون اتفاق همین صورت دو هر در –مریم 

 دختره ی لجباز -
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ن در کنار پایم ترمز کردند. به سمت ماشین همون موقع که به سمت مریم برگشته بودم. چرخ های یک ماشی

برگشتم که دیدم شادمهر هست. با چشمانی متعجب داشتم به او نگاه میکردم. شیشه ی ماشین رو پایین آورد و 

 گفت: خانم ها قصد سوار شدن ندارن؟! 

 مریم با تعجب گفت: شما اینجا چیکار میکنید؟

 شید سوار اول –شادمهر 

 ست به من زد و من رو به سمت ماشین کشید.هر دو در صندلی عقب نشستیم. مریم ضربه ای با د

 هستیم خیس کمی ما ببخشید –مریم 

 ...میشه نداره،خشک اشکالی –شادمهر 

 میکردین؟ چیکار اینجا نگفتید –مریم 

گد پای مریم رو ل یکدفعه یادم اومد که به مریم گفتم دوستم شادی من رو رسونده بود. نکنه االن به شادمهر بگه.

 زدم و سریع گفتم: حتما داشتن از این طرف رد میشدن که ما رو دیدن 

 شادمهر با تعجب گفت: من منتظر شما موندم. میدونستم اینطوری میشه!

لبم رو گاز گرفتم. باالخره زهرش رو ریخت. االن مریم چه فکری میکنه! با ترس به مریم نگاه کردم دیدم که داشت 

 حرص نگاه میکرد. آروم زیر گوشم گفت: شادی خانم ایشون بودن نه؟ من رو با

 نمیخواستم جلوی مادرت بگم که.... -

 میدونم ، بله –مریم 

و فهمیدم که رگ سر به سر گذاشتنش به جوش اومده بود. فقط دلم میخواست یک کاری کنم تا مریم ساکت بشه اما 

 این امکان پذیر نبود.

 دی خانم ....خوشبختم از آشنایی باهاتونشا ، به به –مریم 

 مریم! -

 !بله؟ –شادمهر 

 انشگاهد تو ای شادی که بود این از تعجبم من....رسوندتش شادی اسم به نفر یه که بود گفته ترانه ، هیچی –مریم 

 ! نمیشناختم

 مریم خواهش میکنم! -

 !بشم؟ آشنا جون شادی با نمیذاری بابا ای –مریم 

ه نگاه متعجب شادمهر رو به خودم دیدم. در همین حال یکدفعه صدای خنده ی شادمهر بلند شد و گفت: از آیین

 شادی؟!....خدا به داد برسه...

 و از آینه نگاه شیطانی ای به من کرد. نگاهم رو از او گرفتم و با دستم محکم به مریم زدم.

 د....عجب غلطی کردم آ....حاال هرچیچی میگی آخه تو؟....نه فقط چون مادر مریم اونجا بو -

 کردی؟ هل چرا حاال –مریم 

 میشه خفه شی؟ -

 نکنید صدا شادی رو من دانشگاه تو فقط.... نداره اشکال –شادمهر 

 بزارید یه ذره بخندیم دیگه...حاال چی میشه شادی صدا کنیم؟ -مریم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 3  

 

 نم پیدا کنیم....این ناعادالنه هست!خا ترانه برای باید هم مردانه اسم یه... پس باشه –شادی 

 ؟ چطوره تغرل آهان....کنم فکر ذره یه بزار –مریم 

 ای بابا ....مریم کاری نکن از ماشین پرتت کنم بیرون آ؟ -

 بری؟ میخوای جایی جون شادی با چیه –مریم 

 مثل اینکه آدم نمیشی، آقای خسروی لطفا نگه دارید....من پیاده میشم -

 !..دیگه میکنیم شوخی داریم...میرسونم....بهتره شادی همون –شادمهر 

 گفتم نگه دارید -

 !میکنی؟ چیکار نداره نگه ماشینو جون شادی اگه مثال –مریم 

 آقای خسروی؟! -

 شادمهر بدون توجه به اینکه صداش کردم داشت رانندگی میکرد. با عصبانیت داد زدم.

 با شما ام!!!! -

 رد و گفت : منو صدا کردید؟ به من نگاهی ک

 پس با کی بودم؟! -

 !!نشنیدم ای شادی من –شادمهر 

 ببنید با هر دوتون هستم.....بس کنید دیگه!....آقا من بگم غلط کردم راضی میشید؟! -

 !نه که من –مریم 

مهر ستم. چنان با شادنگاه خشمگینی به مریم انداختم که فکر کنم با اون نگاه متوجه شد که تا چه حد عصبانی ه

 حرف میزد که انگار مدت هاست همدیگر رو میشناسن. مریم اصوال دختر جوشی ای هست برعکس من . 

 فکر اینطور!...باشم عصبانی باید من وسط این... کردید معرفی شادی رو من شما ولی!!! حرفیه چه این –شادمهر 

 !نمیکنید؟

 بیه همین جا پیاده میشم.باشه.....پس چون من مقصرم به خاطر تن -

 !شدیده خیلی بارون دیوونه –مریم 

 آقای خسروی گفتم نگه دارید -

 .نگیم هیچی دیگه که میدیم قول خانم مریم و من...شد فراموش ها حرف اون....بیا کوتاه لطفا –شادمهر 

 نگه دارید -

 بیاید کوتاه خواهشا.....خانم؟ ترانه –شادمهر 

م ریخته بود. بعد از دانشگاه تمام مدت با باران و راه رفتن و منتظر ماندن و بحث کردن و خیلی خیلی اعصابم به ه

چیز های دیگه حسابی خسته شده بودم. دوست داشتم از دست همه فرار کنم. ریزش باران اصال برام مهم نبود. با 

 عصبانیت داد زدم و گفتم: نگه میداری یا خودمو پرت کنم؟!

با داد من شادمهر ترمز شدیدی کرد و به سمت من برگشت. مریم خشکش زده بود. بدون توجه به اون در این لحظه 

دو نفر سریع از ماشین پیاده شدم. تا میتونستم دویدم . میخواستم خیلی زود از اون ماشین دور بشم. دیگه به خیسی 

 باران عادت کرده بودم. به پشت سرم نگاه کردم. کسی دنبالم نبود.
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اقل انتظار داشتم که مریم با اخالق من به خوبی آشنا باشه. از اینکه دیگران من رو مورد تمسخر خودشون قرار حد

بدن متنفرم.من حتی به خاطر همین موضوع دست به خود کشی زده بودم اما انگار همه فراموش کرده بودن. 

دم می اومد. در خیابون ها سرگردان هیچکس هیچوقت به وضعیت روحی من فکر نمیکنه. در اون لحظه از همه ب

شده بودم. کمی به اطراف نگاه کردم و فهمیدم که تقریبا در کدام ناحیه ی شهر قرار دارم. تمام جزوه هام که در 

 کوله ام بود خیس شده بود. به خاطر نحسی این روز زیر لب به خودم فحش میدادم و اشک میریختم.

روی صندلی ایستگاه اتوبوس نشسته بوم. اصال قدرت ایستادن در کنار  با چشم هایی پف کرده و جسمی بیحال

خیابان و منتظر تاکسی بودن رو نداشتم. حداقل کمی از خیس شدن نجات پیدا کرده بودم. روی صندلی بیحال افتاده 

اهی انداختم. بودم و در افکارم غرق بودم که بوق ماشینی توجه ام رو جلب کرد. سرم رو باال آوردم و به ماشین نگ

 ترس برم داشت. هیچکس در آن اطراف نبود و من تنها در ایستگاه بودم. 

 خانمی بیا سوار شو...میرسونیمت  -

 پسری که در کنار راننده نشسته بود ادامه داد

 آره جیگر...بیا دیگه...سرما میخوری آ! -

تم که در زیر لب داشتم دعا میکردم که دست از به آنها نگاه نمیکردم. سعی کردم بر خود مسلط باشم. فقط میدونس

سرم بردارن. باز به اطراف نگاهی انداختم ،اون وقت شب هیچکس در اون اطراف نبود. باطری گوشیم هم تموم شده 

 بود. دلم میخواست به حال خودم در اون وضعیت زار زار گریه کنم.

 بیا دیگه...چرا استخاره میکنی ؟! -

از ایستگاه بیرون رفتم . به سرعت شروع به راه رفتن و دور شدن از اونها کردم. ضربان شدید  از جام بلند شدم و

قلبم رو احساس میکردم. مثل اینکه خیال نداشتند دست بردار بشن. سرعتم رو زیاد کردم. ماشین اونها کنارم به 

 آهستگی حرکت میکرد.

 وار شی؟ای بابا ....بیا دیگه خوشگله...میخوای کمکت کنم س -

 برو گمشو -

وشروع به دویدن کردم. صدای دویدن پای کسی رو در پشتم شنیدم. پسری که در کنار راننده بود از ماشین پیاده 

شده بود و داشت دنبالم میدوید. ماشینشون هم هنوز داشت کنار خیابان دنبالم میکرد. آن پسر به من رسید و دستم 

 رو محکم گرفت.

 ولم کن عوضی  -

 بخند زننده ای زد و گفت: وجدانم قبول نمیکنه یه دختر اینموقع تو خیابونا تنها باشهل

 مرده شور وجدانتو ببرم -

و در حالی که داشت به زور من رو به سمت ماشین میکشید به زور میخواستم دستم رو از دستانش رها کنم.همینطور 

اما کسی اونجا نبود تا صدام رو بشنوه.حتی ماشین هم به  داشت من رو به سمت ماشین میکشید. داد و فریاد میزدم

 ندرت عبور میکرد.

 یکدفعه صدای آشنایی من رو متوجه ی خودش کرد.

 چه غلطی داری میکنی عوضی؟ -
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با چشمان اشک آلود به سمت صدا برگشتم و شادمهر رو دیدم که با سرعت به سمت ما داشت میومد . سریع خودش 

 رو نثار آن پسره ی عوضی کرد. هنوز دستم رو محکم گرفته بود.رو رساند و مشتی 

 ولم کن -

و داشتم به زور دستم رو از او جدا میکردم. شادمهر به طرفم اومد و من رو از اون عوضی جدا کرد. دستم رو گرفت و 

 من رو از او دور کرد. 

 شو ماشین سوار برو سریع –شادمهر 

شادمهر حمله کرد و مشتی به شکمش زد. من از ترس خفه شده بودم. صدام در نمی در همین موقع آن پسر به سمت 

اومد. فقط داشتم گریه میکردم. راننده ی آن ماشین هم پیاده شد و به سمت شادمهر و رفیقش رفت. حاال هر دو 

ور شینی عبشروع به زدن شادمهر کردن. احساس کردم که نزدیک هست غش کنم. به سمت خیابون دویدم تا اگه ما

کرد جلوش رو بگیرم. وقتی کنار خیابون رسیدم چراغ های یک ماشین رو از دور دیدم. به سمتش دویدم و با اشک و 

فریاد خودم رو جلوش انداختم. راننده سریع ترمز کرد. دو مرد بودند. روی ماشین افتاده بودم.آن دو نفر سریع از 

 ماشین پیاده شدن. 

 ون کمک کنید......دارن میکشنش....تروخدا....آقا تروخدا برید به ا -

از شدت گریه نمیتوانستم نفس بکشم. آن دو مرد سریع به سمت محل درگیری رفتند. من هم در کنار ماشین اونها 

 افتاده بودم. آنها سریع به کمک شادمهر رفتند و اون رو از زیر دست و پای آن دو عوضی نجات دادن.

 ن از حال میری!بیا اینو بخور...اال -

چشمان خسته و اشک آلودم رو از پنجره ی ماشین به آن دو چشم طوسی که یکی از آن ها کبود شده بود دوختم. 

یک لیوان چای داغ به سمت من گرفته بود. از خجالت سریع سرم رو پایین آوردم و گفتم:من چیزی 

 نمیخوام...ممنون

ین رفت. داخل ماشین نشست و گفت:حالت خوبه؟....لطفا اینو از کنار پنجره عبور کرد و به طرف دیگر ماش

 بخور...رنگت خیلی پریده...عین روح شدی!

 به سمتش برگشتم و به ناچار لیوان رو از او گرفتم و گفتم: من خوبم

 میخوای بریم دکتر؟  -شادمهر

 تنها جایی که میخوام برم خونه هست  -

 ی؟!به خانوادت اطالع دادی کجای -شادمهر

 راستش باتری گوشیم تموم شده...خاموشه -

شادمهر با تعجب گفت: خب اونا که دق کردن!...مریم خانم گفت وقتی پیدات کردم بهش اطالع بدم. خیلی نگران 

 شده بود که هنوز خونه نرسیده بودی!منم همه جا دنبالت گشتم....تا اینکه ....

 بودید...معلوم نبود چه بالیی سرم میومدمن واقعا شانس آوردم...اگه پیدام نکرده  -

  نکن هم گریه دیگه لطفا...نکن فکر بهش...شد تموم دیگه خب –شادمهر 

و دستمالی بهم داد. شادمهر با مریم تماس گرفت و گفت که به خانواده ام هم خبر بده که حالم خوب هست. سکوت 

. از آن درگیری صدمه ی زیادی ندیده بود. فقط کمی سنگینی در ماشین وجود داشت. شادمهر در حال رانندگی بود

پای چشمش کبود شده بود و دست و پایش زخمی شده بودند. وقتی من رو کنار ماشین آن دو مرد که به کمکش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 6  

 

اومده بودند پیدا کرد لبخندی به من زد و گفت: گریه نکن خانم کوچولو....مگه نمیدونستی فرشته ی نجاتت همیشه 

 پیشته؟!

خودم هم باورم شده بود که او فرشته ی نجاتم هست. بیش از چندین بار من رو نجات داده بود و من حسابی  دیگر

به او مدیون بودم. آن روز اونقدر گریه کرده بودم که فکر میکردم دیگه اشکی برام باقی نمونده. با صدای شادمهر 

 سکوت بینمون شکست.

 ه در میری؟کور از زود اینقدر معموال شما –شادمهر 

 من زود از کوره در نمیرم، وقتی بقیه سر به سرم میذارن....سیستمم قاطی میکنه -

 !بود؟ شده همینطوری هم اونروز –شادمهر 

 کدوم روز؟! -

 کردی؟ تصادف من با که روزی همون –شادمهر 

 آره! -

 !باشه خطری حدودی تا میتونه اخالقت این خب –شادمهر 

ادم. شادمهر ادامه داد: ببین تو اگه به خاطر هر موضوعی فوری فرار کنی که هیچکی نمیتونه باهات از شرم جوابی ند

 بسازه!

 این اتفاق برای من کم پیش میاد! -

 باشی مسلط اعصابت رو بیشتر بعد به این از...کن سعی که اینه منظورم –شادمهر 

 سعی میکنم -

 او تشکر کردم و داشتم پیاده میشدم که صدام کرد.شادمهر من رو تا دم در خونه رسوند. از 

 بله؟ -

 بهتره نیای دانشگاه فردا...باش خودت مواظب –شادمهر 

 لبخندی زدم. نمیدونستم که چجوری ازش بابت کمک هاش تشکر کنم بنابراین حرفی نزدم و خداحافظی کردم. 

میزد به طرفم اومد و مرا در آغوش گرفت. پدرم هم وارد خونه که شدم ،مادرم با چهره ای که نگرانی در آن داد 

پشت سرش ایستاده بود. اتفاق هایی که برام افتاد رو تعریف کردم که باعث به وجود اومدن بحثی شد که من ازش 

 متنفر بودم.

 با رانندگی کردن چقدر مگه امنیتم بیشتر میشه؟! -

ی که ماشین گیرت نمیاد رانندگی واقعا به دردت روزهای همیچین یه توی! نیست امنیت فقط موضوع –پدرم 

 میخوره....مطمئنا تو امنیت هم خیلی تاثیر داره!

 باشه بابا....در موردش فکر میکنم،من خیلی خسته هستم -

بعد از گفتن شب بخیر به اتاقم رفتم. چراغ رو روشن نکردم. کیفم رو روی تختم انداختم. مقابل آیینه ایستادم. برای 

خودم رو ببینم چراغ خواب رو روشن کردم. قیا فه ام خیلی خنده دار شده بود. تار موی های خیسم روی  اینکه

صورتم ریخته بودن و رنگ صورتم تا حدودی پریده بود. تمام جانم خیس شده بود. انگار که یک حمام حسابی 

ی بود!...یک ژاکت کاموایی به رنگ طوس گرفته بودم. برای یه لحظه چشمم به ژاکتی که تنم بود افتاد. ژاکت شادمهر

که کمی برایم بزرگ بود. ژاکت خوش فرمی بود و حتما تن شادمهر با چشمانش همخوانی خوبی داشت. با تصور او 
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دراین ژاکت ضربان قلبم شدید شد. خودم هم متعجب شده بودم. از جلوی آیینه کنار رفتم و روی تخت نشستم. 

ر افکار خود غرق شده بودم. چهره ی شادمهر هر لحظه در مقابل چشمانم ظاهر میشد. دیگه خیسی برام مهم نبود. د

 صدای قلبم رو به خوبی میشنیدم. یعنی ممکنه که من...

با فکر کردن به شادمهر لرزه بر بدنم افتاد. به یاد اولین روز برخوردمون افتادم. همه چیز با یک تصادف شروع شد. 

دیگه ای بود! چطور ممکنه که من عاشق شادمهر شده باشم! من کسی بودم که دیگه  اما اون تصادف به خاطر کس

عشق رو باور نمیکردم. من کسی بودم که عادت رو با عشق اشتباه گرفته بودم! من کسی بودم که فکر میکردم عشقی 

 برای من دیگه وجود نداره. اما حاال...فکر میکنم که عاشق شدم!!

وغ باشه. با این فکر به حمام رفتم. بعد از بیرون اومدن از حمام حس کردم که سرما دارم امیدوارم این حس یک در

میخورم چون گلوم کمی درد میکرد. خیلی خسته بودم و بعد از پوشیدن لباس خواب سریع خودم رو درتخت جا 

 دادم و فکر میکنم هنوز سرم به بالش نرسیده بود که خوابم برد. 

دم به خوبی عالیم سرما خوردگی رو در خودم احساس کردم. مادرم هم متوجه ی حال بدم شد فردا صبح که بیدار ش

و گفت که بهتره امروز دانشگاه نرم. خیلی خوش حال شدم که مادرم این پیشنهاد رو داد. در تختم دراز کشیده بودم 

و بدون توجه به شماره پاسخ  و از سردرد شدید خوابم نمیبرد. صدای تلفنم رو شنیدم و دستم رو به طرفش بردم

 دادم.

 بفرمایید -

 سالم... -

 سالم مریم...خوبی؟ -

 نمیفهمم رو درس اصال تو بدون...ترانه هستم دانشگاه االن من!...بپرسم تو از رو سوال این باید من –مریم 

 برو بمیر بابا....کمتر خود شیرینی کن....تو در هر صورت درسو نمیفهمی... -

 ترانه....واقعا که!!..میدونستی با اون کار دیروزت نزدیک بود زیر سرم برم؟  –مریم 

 حوصله ندارم مریم -

 ببخشید –مریم 

 برای چی؟! -

 کردم اذیتت خیلی دیروز –مریم 

 تو عذرخواهی هم بلدی؟ -

 !!بودم کرده تمرین چقدر نمیدونی ، لوسی خیلی –مریم 

 نیست....کاری نداری؟ دیوونه، خب من حالم زیاد خوب -

 گرفته؟ اینقدر چرا...معلومه صدات از –مریم 

 نمیدونم....تو چی قکر میکنی؟ -

 خوردی سرما اینکه –مریم 

 باهوش شدی جدیدا،کاری نداری؟ -

 میفتم رو درسا ی همه وگرنه شو خوب زودتر –مریم 

 برو بابا، خداحافظ -
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ختم گذاشتم، چشمام رو بستم و در خواب عمیقی فرو رفتم. وقتی چشمام رو بعد از اینکه گوشیم رو روی میز کنار ت

باز کردم همه جا تاریک بود. چراغ خوابم رو روشن کردم و به ساعت نگاهی انداختم. نزدیک هفت بود. از جام بلند 

نبود. به آشپزخانه  شدم. همه ی بدنم درد میکرد. از اتاق خارج شدم و به اطراف نگاهی انداختم. انگار کسی در خانه

 رفتم تا آب بخورم که صدای زنگ آیفون رو شنیدم. به طرف آیفون رفتم. 

 بله؟ -

 ترانه تویی؟میشه لطفا در رو باز کنی؟ -

مسعود بود. اصال انتظار نداشتم اینموقع به خونه ی ما بیاد. کسی هم خونه نبود. سریع به سمت اتاقم رفتم و لباس 

 چند ضربه به در اتاقم رو شنیدم. مناسبی پوشیدم. صدای

 میتونم بیام داخل؟ -

 بفرمایید -

با باز شدن در مسعود رو در چهارچوب اون دیدم. کمی صورتش رنگ پریده بود و موهاش به هم ریخته روی 

ز او ا پیشانیش رخته بود. چشماش خمار و خسته بود. به سمتم اومد و مقابلم ایستاد. در چشمانم خیره شده بود. کمی

 فاصله گرفتم و سرم رو پایین انداختم.

 سالم -

 سالم -مسعود 

 چیزی شده؟ -

 مسعود نزدک تراومد و سینه به سینه ی من قرار گرفت. به آرامی گفت: اومدم فقط یه سوال ازت بپرسم و برم

 داری منو میترسونی -

 از من فاصله گرفت و گفت: من کاریت ندارم ترانه!

 رو بپرسخب سوالت  -

 برم؟ من –مسعود 

 چی؟! -

 نرو بگی من به کافیه فقط –مسعود 

 مسعود ،خواهش میکنم -

 ....میکنی؟ خواهش رو چی –مسعود 

 بس کن -

 ...بگو بهم –مسعود 

 مسعود! -

 ترانه؟ –مسعود 

 برای من هیچ فرقی نداره -

 حرف آخرت همینه؟! -مسعود 

 آره -
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شده بود و همونطور نگاه میکرد. تا اینکه چشم از من برداشت و سریع از اتاق خارج شد. مسعود در چشمانم خیره 

 خودم رو روی تخت انداختم. به خاطر بدبختی خود داشتم به آرامی اشک میریختم. 

فردا صبح کمی حالم بهتر بود. اما هنوز چشمام خسته و پف کرده و صورتم رنگ پریده بود. بدون توجه به اصرار 

ی مادرم برای نرفتن به دانشگاه آماده شدم. کیفم رو برداشتم و از اتاقم خارج شدم. به آشپزخانه رفتم . پدرم ها

 پشت میز نشسته بود و مشغول صبحانه خوردن بود.

 سالم -

 میرسونمت....بخور صبحونه بیا ، سالم –پدرم 

 ممنون -

 ج بشم که صدای مادرم مرا متوجه ی خود کرد.بعد از خوردن صبحونه به سمت در رفتم تا از خانه خار

 نرو رو امروز یه...نشدی خوب پریده،هنوز خیلی رنگت ترانه –مادرم 

 نه مامان ،من خوبم.... -

و سریع از خانه خارج شدم. دوست نداشتم در خانه بمانم. میترسیدم که باز هم مسعود به سراغم بیاد. به همراه پدرم 

 ی دانشگاه من رو پیاده کرد. به دانشگاه رفتم. جلو

 .بزنم زنگ خودم به بود سخت برگشتنت بازم اگه... ترانه –پدرم 

 باشه ،ممنون....خداحافظ -

و از ماشین فاصله گرفتم و وارد دانشگاه شدم. تقریبا شلوغ بود . مریم رو در حیاط دانشگاه پیدا نکردم. وارد 

کردم و وقتی وارد شدم با دیدن مریم و یاسمین خیلی خوشحال ساختمان دانشگاه شدم . به سمت کالس حرکت 

 شدم. چهره ی یاسمین کمی گرفته بود.

 سالم یاسی....کی برگشتی؟! -

روی صندلی کنار اونها نشستم. یاسمن لبخندی به من زد و گفت: همین امروز...دیگه خیلی غیبت کرده بودم. تو 

 چطوری؟ مریم گفت مریض شدی

 رده بودم....آره سرما خو -

 نمیومدی امروزم....پریده کمی رنگت االنم –یاسمین 

 دیگه گفتم بیام -

  نیستیم بیش کشکی اینجا وما –مریم 

 خوبی تو؟ -

 !افتادی؟ من یاد تازه –مریم 

 خب یاسی رو خیلی وقته ندیدم -

 آزار دل میشه کهنه بازار به میاد که نو –مریم 

 بروبابا -

 ر تو لوسی آخه!چقد –یاسمین 

 کالس که تموم شد با بچه ها به سمت سلف رفتیم تا چیزی بخوریم. سه تا چایی گرفتیم و مشغول خوردن شدیم. 

 تو چرا اینطوری میخوری؟ -
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 نخوردم صبحونه –مریم 

 خودم با دارم کیک یه بیا!!...نخور قند با خب –یاسمین 

 که واقعا!!...میگفتی زودتر –مریم 

 یی برگشتی یاسی؟تنها -

 نیست خوب اصال حالش...بود نیومده اصال که مادرم –یاسمین 

 مونده؟ دیگه چقدر –مریم 

 قضیه چیه؟  -

 دیگه هست حامله یاسی مادر بابا –مریم 

 اصال یادم نبود! -

 ...مادرم دیدن با....خونه میرم وقت هر میکنید باور –یاسمین 

 ه رو کشیدی؟چیه نکنه نقشه ی قتل اون بچ -

 نمیاره بچه که آدم سن این تو...ترانه آخه –یاسمین 

 !نشد؟ سیر بچه چی هر از تو از بعد....باشم داشته صحبتی یه مادرت با باید جدا –مریم 

 مزه بی –یاسمین 

 همون که مادر تو سیر شد کافیه -

 مریم با خشم نگاهی به من کرد و گفت: خود تو چی میگی پس؟

 حاال بگذریم...کنید بس –یاسمین 

 ...میاد داره برادرم....بگم میخواستم چیزی یه ها بچه راستی –مریم 

 واقعا؟!...برای همیشه؟ -

 شد؟ تموم درسش –یاسمین 

 ....خوشحالم خیلی...آره –مریم 

 موقع طالق مادر و پدرت هم اومده بود نه؟ -

 قبول نکردم اما...برم باهاش منم که گفت بهم...آره –مریم 

 غلط کردی ،کجا میخواستی بری؟ -

 برمیگرده داره که برادرمم...همینجام که فعال –مریم 

مشغول صحبت بودیم که یکدفعه متوجه ی یک نفر پشت سرم شدم. به پشتم برگشتم و پسری رو که قیافه ی 

ت به گاهی به مریم که باتعجب داشناآشنایی برام داشت دیدم. به نظر میرسید که دانشجوی کارشناسی ارشد باشه. ن

او نگاه میکرد انداخت و سریع چشم ازاو گرفت. سرش رو به سر من نزدیک کرد و آرام گفت: میتونید چند دقیقه 

 همراه من بیاید؟

 باتعجب گفتم: کاری دارید؟!

 با حالت معذب گفت: عرضی داشتم...

 هر کاری دارید لطفا همینجا بگید. -

 کردم و متوجه ی نگاه خشمگین او به آن پسر شدم.به مریم نگاهی 
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 پسر سرش رو پایین انداخت و آرام گفت: امر من خیره

 با عصبانیت بلند و شدم و گفتم: خواهش میکنم اقا...

 با ترس سریع گفت: دارید اشتباه میکنید...

 یم.مریم از جاش بلند شد و با صدای بلندی گفت: لطفا مزاحم نشید!!...بچه ها بر

یاسمین هم مثل من خیلی از رفتار مریم تعجب کرده بود. مریم سریع راهش رو گرفت و رفت. من و یاسمین هم 

 پشت سرش سریع رفتیم. یاسمین آرام به من گفت: قضیه مربوط به مریم میشه

 یعنی چی؟ -

گه...منم برو ببین پسره چی می تو...میگفت چیزایی یه مریم....کنه خواستگاری مریم از میخواست کنم فکر –یاسمین 

 برم به مریم برسم.

 آخه برم به پسره چی بگم؟!مگه من مادر پدر مریمم که میخواست از من خواستگاریش کنه... -

 چشه مریم ببینم من...بکن تحقیقی یه برو...که کنه خواستگاریش تو از نمیخواست بابا ای –یاسمین 

 من نمیتونم....بیخیال..چرا کارای سخت رو به من میدی؟... -

 ....نه یا هست حسابی آدم ببینم بیار در اسمشو حداقل –یاسمین 

 بعدش چی کار میخوای بکنی؟! -

  باشیم براش خانواده مثل پاشیده هم از مریم ی خانواده که زمان این تو باید ما –یاسمین 

 آخه!....باشه میرم ببینم چی میگه -

ف برگشتم و یاسمین هم پیش مریم رفت. وقتی وارد سلف شدم داشتم با دقت اطراف رو و سریع دوباره به سمت سل

نگاه میکردم اما انگار از پسره خبری نبود. با خودم گفتم حتما مریم ازش خوشش نمیاد دیگه..چرا باید تو کارش 

 ن پرید.دخالت کنم؟! سریع از سلف خارج شدم و به دنبال یاسمین رفتم که یکدفعه یک نفر جلوی م

 وای ترسیدم -

 همون پسره بود که دنبالش میگشتم. اعصابم خیلی خورد شده بود. کاش برنمیگشتم.

 ترسوندمتون ببخشید –پسر 

 چرا یه دفعه ای اومدید جلوی من؟! ..سکته کردم -

 !میگشتید؟ من دنبال...شرمنده –پسر 

 تش...کیفم جا مونده بودبرای اینکه از دستش خالص بشتم به دروغ گفتم: نه!...راس

 اما شما که بردیدش؟ -پسر

 منظورم ....کیف پولم بود -

 کنم؟ صحبت شما با میتونم من اومده پیش فرصت این که حاال –پسر 

 ببخشید ولی.. -

 حرفم رو قطع کرد و سریع گفت: مربوط به خانم شمس میشه

 .پس با خودش صحبت کنید.من دوست ندارم تو مسائل مربوط به دوستم دخالت کنم.. -

 صحبت کردم...اما گفت که قصد ازدواج نداره -پسر

 خب؟! -
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 نمیشه شما باهاش صحبت کنید؟من واقعا از ایشون خوشم اومده....خواهش میکنم. -پسر

 باشه ،ولی من نمیتونم به ازدواج مجبورش کنم! -

 باشه،همینم برای من امیدوار کننده هست... -پسر

ی مظلوم اون پسر نگاهی انداختم. معلوم بود که واقعا از مریم خوشش اومده بود. چهره ی نسبتا جذابی به قیافه 

داشت. قدی بلند و اندام الغری داشت.در هیچ کالس با ما نبود. حتما مریم رو درسلف دیده و خوشش اومده. داشتم 

ه در راهروی طبقه ی دوم پیچیدم و یکدفعه درساختمان به دنبال یاسمین و مریم میگشتم و حسابی تو فکر بودم ک

چشمم به شادمهر افتاد که با دوستش داشت به سمت من می اومد و در حال حرف زدن بود. من رو ندیده بود. سریع 

به عقب برگشتم و خودم رو پشت دیوار پنهان کردم. خودم هم دلیل این کارم رو نفهمیدم. ضربان قلبم به شدت 

دم و صدای قلبم رو آشکارا میشنیدم. برای اینکه من رو نبینه ، مسیری رو که اومده بودم میزد. خیلی متعجب بو

برگشتم.داشتم میرفتم که با دیدن آقای پژوهش همونجا میخکوب شدم. هروقت که من رو میدید با حرف های 

ینه برای اینکه من رو نب الکی من رو میرنجاند. اصال حوصله اش رو نداشتم و همیشه از دستش قایم میشدم. بنابراین

سریع عقب عقب برگشتم که به خاطر سرعتم با کسی برخورد کردم و سریع به سمت او برگشتم. با دیدن شادمهر 

که به او خورده بودم قلبم داشت از جا کنده میشد. خیلی متعجب شده بود. در حال حرف زدن یکدفعه به من خورده 

 میکرد. بود. دوستش با تعجب داشت به ما نگاه 

 ببخشید....اصال حواسم نبود... -

 شادمهر لبخندی زد و با شیطنت گفت: دیگه کم کم دارم شک میکنم!

 چی؟! -

سریع به پشتم برگشتم . آقای پژوهش هنوز متوجه ی من نشده بود. با عجله به شادمهر نگاه کردم. او هم متوجه 

 ار منتظر شادمهر بود و بسیارعجله داشت. شده بود که داشتم از پژوهش فرارمیکردم. دوستش انگ

 با عجله گفت: شادمهر بیا بریم داخل دیگه....

شادمهر که متوجه شده بود من زودتر میخوام از جلوی چشم پژوهش دور بشم، در حالی که به دنبال دوستش داشت 

 وارد کالس میشد من رو هم به دنبالش کشید و درهمان حال گفت: کارت دارم

پشت سرم بست. من با ترس به او نگاهی کردم و گفتم: راستش من کالس دارم...نمیتونم تو کالس شما بمونم در رو 

 که!

احساس کردم که همه صدای ضربان شدید قلبم رو میشنون. از ترس نمیتونستم حرف بزنم. تعدادی دانشجو روی 

دقیقه پیش داشتم با او حرف میزدم افتاد.  صندلی هاشون نشسته بودند و از میان آنها چشمم به آن پسری که چند

 صدای شادمهر مرا متوجه ی خود کرد.

 چرا رنگت اینقدر پریده؟ بچه ها نمیخورنت!! -

 من دیگه میرم... -

  بهتری؟ –شادمهر 

 چی؟...آره بهترم ممنون -

 و یکدفعه یاد ژاکت شادمهر افتادم . کوله ام رو باز کردم و ژاکتش رو پس دادم.

 اون روز یادم رفت پسش بدم....من دیگه میرم -
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دیگه طاقت نداشتم که به شادمهر نگاه کنم. بدون انتظار سریع از کالس خارج شدم. در حالی که به سمت کالسم 

میدویدم داشتم به خودم فحش میدادم که چرا نمیتونم احساساتم رو کنترل کنم. حتما فهمیده که چه احساسی دارم و 

 تم خودم رو نفرین میکردم.همینطور داش

اون روز فهمیدم که مریم به خاطر پدر و مادرش حاضر به ازدواج نیست .چون هر کسی مریم رو نمیشناخات من 

میشناختم. مشکل مریم ادامه تحصیل و از این چیزها نبود. با مریم خیلی صحبت کردم اما راضی نشد و برادرش رو 

شادمهر بود بنابراین از او در موردش سوال کردم و او هم خیلی تعریف کرد بهانه ی فرصت کرد. آن پسرازدوستان 

و از صحبت هاش متوجه شدم که اسمش کامیار مهدوی هست. با بهانه ی آمدن برادر مریم کمی دلش خوش شده 

 بود.

یم قط به خاطر مروقتی از شادمهر درباره اش داشتم میپرسیدم باز هم رنگم پریده بود و قلبم آرام و قرار نداشت. ف

این کار رو کردم وگرنه حاضر نیستم اصال اطراف شادمهر آفتابی بشم. هر چند که اگه مریم بفهمه دارم در مورد اون 

 تحقیق میکنم پوست از سرم میکنه.

 االن یک هفته ای از آن روز میگذرد. مریم به من زنگ زد و اطالع داد که بچه ی مادر یاسمین مرده به دنیا اومد.

خیلی ناراحت شدم. سریع آماده شدم و همراه مریم به بیمارستان رفتم. یاسمین در راهرو مقابل اتاق مادرش ایستاده 

بود. مریم صدایش کرد و زمانی که به سمت ما برگشت با دیدن چهره اش در جایم خشکم زد. شبیه مرده ها شده 

یکردم که یاسمین همچین حالی داشته باشه. سریع به بود و انگار ساعت ها گریه کرده بود. اصال فکرش رو هم نم

 سمتش رفتم و او رو در آغوشم گرفتم.

 یاسی؟!حالت خوبه؟ -

 مریم در حالی که در کنار ما ایستاده بود با بهت و تعجب به چهره ی یاسمین خیره شده بود. 

 ...بود من تقصیر همش –یاسمین 

یکرد. خیلی شکه شده بودم. فکر میکردم یاسمین تا حدودی خوش حال و بغضش ترکید. با صدای بلند داشت گریه م

 هم باشه!

 یاسی آروم...پرستارا دارن تذکر میدن... -

کمی آرامتر شد و با صدایی خفه داشت گریه میکرد. به سمت مریم برگشتم ...او هم داشت اشک میریخت. یاسمین 

 اره به آرامش دعوت کردم اما همانطور داشت گریه میکرد .رو روی صندلی نشوندم. در کنارش نشستم و او رو دوب

 یاسی دلم کباب شد...بسته دیگه -

 اونم...اومد دنیا به بود شده مشخص که روز از زودتر کمی بچه....بود من تقصیر همش...ترانه ظلمه خیلی –یاسمین 

 ...نفرینش بس از...منه تقصیر همش....مرده

سریع گفتم: آروم....دیگه هیچی نگو...چون داری چرت و پرت میگی!...کی گفته تقصیر  نذاشتم حرفش را تمام کند و

 تو هست آخه؟!...فکر الکی نکن

 خونه بریم بیا..بمونی اینجا نباید دیگه تو..میگه راست ترانه...جون یاسی –مریم 

مارستان بیرون آوردیم. روز خیلی کمی بعد برادر یاسمین همراه با خانمش هم رسیدند و ما به زور یاسمین رو از بی

بدی بود و تا شب چهره ی غم زده ی یاسمین از جلوی چشمانم کنار نمیرفت. در اتاقم روی تخت نشسته بودم که 

صدای در من رو متوجه ی خودش کرد . مادرم وارد اتاق شد و در کنارم نشست. کمی ازحال یاسمین پرسید. بعد از 
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م یه چیزی بگم...راستش قراره چون مسعود میخواد بره خارج همه خانوادگی کمی صحبت گفت: راستی میخواست

 مسافرت بریم.

 کجا؟! -

 شمال شاید –مادرم 

 همچین گفتی مسافرت ..گفتم اروپایی...جایی میخوایم بریم -

 دیگه؟ میای –مادرم 

 نه! -

 نیای؟ میشه مگه!...لوس ی دختره –مادرم 

 اتم نزدیکه!...میخوام درس بخونم.شما که میدونید...امتحان -

 !بیان میخوان ولی...نزدیکه امتحاناشون هم اینا محبوبه –مادرم 

 من اصال حوصله ی مسافرت ندارم. آخه یه روزه هم که نمیرید! -

 نمیرم منم پس!...میرنی مخالف ساز خدا ی همیشه –مادرم 

 مامان اذیت نکن دیگه! -

 ی خونه بمونی؟میخوا تنها.... چیه –مادرم 

 میرم پیش مریم  -

 !میان هم شوهرش با گندم حتی...میریم داریم همه آخه...نمیذاره پدرت –مادرم 

 بعد اونوقت چند تا ماشین میشه؟! -

 میشیم ماشین تا 2... نیارن ماشین هم اینا گندم و بشیم جا جابه اگه تقریبا –مادرم 

 چقدر کم! -

 یگذرهم خوش...پس؟ میای –مادرم 

 نه -

 !ترانه؟ –مادرم 

 اصرار نکن مامان....وسط دانشگاه اصال حوصله ی مسافرت ندارم... -

در اون روزها بحث من با خانواده ام فقط شده بود مسافرت به شمال. پدرم اصراری نداشت اما مادرم دست بردار 

تالششون رو میکردن اما من اصال راضی  نبود. حتی محبوبه و دیگر اعضای خانواده هم برای راضی کردن من تمام

 نمیشدم.

 چرا؟ –محبوبه 

 بهت گفتم که!...هم دانشگاه و هم حس -

 بیا فقط تو...نمیفهمه کسی...عقب صندق تو میذاریم اونم حاال!....حس؟ –محبوبه 

 با تعجب به او گفتم: کی رو میذاریم صندوق عقب؟!

 همونی که بدون اون جایی نمیری. -محبوبه

 کی؟...چه ربطی داشت؟! -

 ...پس نیست مسعود اگه!...دیگه میگم احساساتتو –محبوبه 
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 چی میگی تو؟!...منظورم این بود که حسش نیست -

 حست این با هم تو بمیر برو –محبوبه 

 ابروهام رو برایش باال دادم و با تهدید گفتم: پدرام چطوره؟

 خودش رو جا به جا کرد. پس حدسم درست بود. یک خبرایی هست!یکدفعه رنگ از صورت محبوبه پرید و کمی 

 چرا رنگت پرید؟!...حال پسرخالمو پرسیدم دیگه! -

 !چطوره؟ اون حال که بدونم کجا از من –محبوبه 

 یعنی تو نمیدونی؟ -

 !آ میندازی شک به منو داری –محبوبه 

ای تایید باز و بسته کردم و گفتم: نگران نباش...من دلم میخواست کمی سر به سرش بذارم بنابراین چشمام رو بر

 همه چیزو میدونم

 ابروهای محبوبه از تعجب باال رفته بود. با ترس گفت: چی میگی؟!...چی رو میدونی؟!

 راستش پدرام همه چیز رو به من گفت -

 !!چیه قضیه بشیم خبر با هم ما بگو!...گفت؟ بهت چی!...شدی؟ دیوونه –محبوبه 

بی ندادم و لبخند معناداری برایش زدم. باتعجب به من نگاه کرد و یکی از ابروهایش را باال داد و گفت: برو بمیر جوا

 بابا

خیلی خوب تونستم بحث اصلی ای رو که محبوبه به خاطرش به خانه مان اومده بود عوض کنم. اون شب حسابی 

 ظرمن رو نسبت به مسافرت عوض کنه.سربه سر محبوبه گذاشتم و در پایان باز هیچکس نتونست ن

سر کالس نشسته بودم و حواسم اصال به استاد و حرف هایی که میزد نبود ... حواسم به آهنگی بود که داشتم از 

هنزفری گوش میدادم. این دیگر عادت من شده بود که سر کالس هایی که اصال حوصله شون رو نداشتم آهنگ 

ی دختر بودن بود. با وجود مقنعه هیچکس متوجه نمیشد. با تکانی که مریم به من گوش بدهم . این هم یکی از مزایا

 زد یکدفعه به طرفش برگشتم. صدای آهنگ رو کم کردم و با عصبانیت به مریم گفتم: چته؟! 

 ... سررفت حوصلم!...آ میکنی حال –مریم 

 خب زیرشو کم کن که سر نره! -

هم صدای استاد رو نمیشنوم...ترانه خدا بگم چیکارت نکنه...تو که میدونستی  همینطوری!....باشید ساکت –یاسمین 

 سر کالس ادبیات تعداد زیاد هست!...چرا ما رو به زور این ته نشوندی؟! 

 شما دو تا چقدرغرمیزنید؟!....میخواستید به حرفم گوش نکنید! -

 !پررویی خیلی که الحق –مریم 

 ت تو میفتیم!دس از رو درس این آخر –یاسمین 

 آخه ما که همیشه جلو مینشستیم!...همین یه روز گفتم آخر بشینیم آ!! -

 !شدی درسخون خیلی جدیدا!....نداره افتادن که ادبیات...یاسی میگه راست –مریم 

 !بیرون میندازه رو ما استاد االن!...بزن حرف آروم –یاسمین 

 اندازه ی کافی کالس شلوغ هست. صدامون نمیرسه بهش!!!...چی فکر کردی؟...به -

 میکنم فراموش رو خواهرم کمی خوندن درس با راستش –یاسمین 
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من و مریم یکدفعه ساکت شدیم و به یاسمین خیره شده بودیم. االن مدتی هست که از مرگ خواهرش گذشته بود و 

ا ه یاسمین گفتم: گذشته هکم کم فراموش کرده بودیم. با این حرف یاسمین قلبم آتش گرفت. آهی کشیدم و ب

 دیگه تموم شده!....زندگی ادامه داره یاسی جون....دیگه باید فراموشش کنی.

 .نمیگم چیزی دیگه من...بخون درستو همون بشین اصال....ترانه میگه راست –مریم 

ه ه من...خستیاسمین لبخندی زد و ساکت شد. مریم آرام در گوشم گفت: یکی از اون گوشی های هنزفری رو بده ب

 شدم...در هر صورت متوجه ی حرف های استاد نمیشم!

 چی ؟!...ولی خیلی ضایع میشه!...خودت نیاوردی؟ -

 .میگم دارم که نیاوردم –مریم 

 تازه رفته بودم تو حس...بیا بگیر تو گوش کن...من دیگه نمیخوام. -

 عطلی قبول کرد. انگار منتظر بود. گوشی ها رو از گوشم درآوردم وبه مریم دادم. مریم هم بدون م

صدای استاد خیلی سخت به گوش میرسید. از بیکاری آدامسم رو به سرعت میجویدم و سرم رو تکان میدادم. به 

اطراف نگاهی انداختم و یکدفعه چشمانم روی شادمهر ثابت موند. دو ردیف جلوتر از ما نشسته بود. داشت به آرامی 

هم به حرف های استاد توجه ای نداشت. دوباره تپش سریع قلبم رو احساس کردم. با دوستش صحبت میکرد. او

تمام بدنم داغ کرده بود. در آن شلوغی اصال ندیده بودمش و یکدفعه چشمم به او افتاد. فکر نمیکردم که اینقدر 

م به بودم که با تکان مری نزدیک به ما نشسته باشه!....اصال متوجه اش نشده بودم!...همانطور از پشت به او خیره شده

 خودم اومدم. به طرفش برگشتم و با حرص گفتم: ایندفعه چیه؟

 .میکنه صدات داره استاد –مریم 

 !نشسته؟ کجا دقیقا شکیبا خانم –استاد 

رنگ ازصورتم پرید. از ترس صدام در نیومد. حتما میخواست سوال درسی از من بپرسه. داشتم سکته میکردم که 

 ره ضربه ای به من زد و گفت: بلند شو دیگه!مریم دوبا

 با ترس بلند شدم و دستم رو آرام باال بردم.

 من اینجام استاد... -

همه ی نگاه ها به سمت من برگشت. به اطراف نگاهی انداختم و چشمانم دوباره به آن دو چشم طوسی برخورد. 

 سریع از او چشم برداشتم و به استاد نگاه کردم.

 خانم شکیبا...شما همیشه جلو مینشستید؟!..امروز احساس کردم که اصال در کالس نیستید. –استاد 

جوابی ندادم و سنگینی نگاه همه رو روی خودم حس کردم. میخواستم برای یک لحظه خجالت رو کنار بذارم و با 

 ریختتو ببینم.  پررویی به استاد بگم : ازبس از همون جلسه ی اول گیر دادی به من نمیخواستم امروز

به خاطر دارم که در یک جلسه چنان بحثی سر یک آرایه با استاد راه انداختم که دیگر کامال من رو از بین اون همه 

دانشجو میشناخت. از اون به بعد همیشه سر هر بحث ادبی سر به سر من میذاشت. به خاطر همین بود که از مریم و 

 بشینیم تا از دستش راحت بشم.یاسمین خواستم که در ردیف های اخر 

 استاد ادامه داد. 

 نظر شما چیه؟ -

 بله؟! -
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 بود؟ چی دادم توضیح که تحقیقی مورد در شما نظر –استاد 

لبم رو گاز گرفتم و از ترس به زمین چشم دوختم. من اصال صحبت هاش رو نشنیده بودم و حتما میخواست مچ من 

 ر کردم و با حفظ خونسردی گفتم: به نظر من ...خوبهرو بگیره. سریع خودم رو جمع و جو

یک دفعه صدای خنده ی همه بلند شد. با تعجب به همه نگاه میکردم. نکنه بازهم استاد داشت من رو دست 

 مینداخت؟!...حرصم دراومده بود. 

 بدید؟ توضیح برامون درموردش کمی میشه!...جالبه –استاد 

 با حرص گفتم: معذرت میخوام..من درست صداتون رو نمیشنیدم... از عصبانیت نفس عمیقی کشیدم و

استاد شروع کرد به خندیدن و بعد از چند لحظه گفت: پس آخر نشستن شما دلیلی داشت. من اصال در مورد هیچ 

 تحقیقی صحبت نکردم!

س خارج بشم که ناگهان چشمم از خشم قرمز شده بودم. دوباره میخواستم از کوره در برم و بعد از داد و بیداد از کال

به شادمهر افتاد. او نمیخندید و با نگرانی داشت به من نگاه میکرد. به سمت مریم و یاسمین برگشتم آن دو هم با 

نگرانی به من نگاه میکردن. این سه نفر به خوبی از اخالق من با خبر بودند. مطمئنم که هرسه از ترس اینکه باز فریاد 

بذارم نگران بودن. دوباره به شادمهر نگاهی انداختم. یاد قولی که به او داده بودم افتادم. رو به  بکشم و پا به فرار

استاد کردم و با آرامش گفتم:نمیدونستم تا این حد بامزه هستید استاد. از این به بعد برای راحتی خیالتون جلو 

 میشینم

کردم که چی گفتم؟اونقدر هل کرده بودم که نفهمیدم بعد از گفتن جوابم سریع روی صندلی نشستم. یه لحظه فکر 

چی دارم میگم. خیلی پشیمون شدم که بازم باهاش دهن به دهن شدم. هیچوقت یاد نمیگیرم که این خصوصیتم رو 

کنار بذارم. از ترس اصال سرم رو باال نیاوردم و به میزم خیره شده بودم. بعد از چند لحظه صدای استاد رو شنیدم که 

 ای کرد و گفت: خب درس رو ادامه میدیم... سرفه

 عجیب بود که استاد هیچ جوابی نداد.

بعد از تموم شدن کالس بدون توجه به مریم و یاسی...سریع از کالس خارج شدم. خیلی برام سخت بود که اونطوری 

زمند مشاوره ی یک جلوی عصبانیتم رو گرفتم. شاید به قول مریم من واقعا یه مشکل روانی داشته باشم و نیا

 روانشناس باشم!

به صدا کردن مریم و یاسی توجه نکردم و سریع از آنجا دور شدم. برای تسلط بر اعصابم الزم بود که برای چند 

لحظه هم که شده تنها باشم. دنبال جایی برای پنهان شدن میگشتم. چشمم به کالسی افتاد که همیشه خالی بود. 

ل نمیشد. سریع وارد کالس شدم و داشتم در رو پشت سرم میبستم که کسی پایش رو هییچوقت کالسی در آن تشکی

الی در گذاشت. با تعجب در رو باز کردم و آن دو چشم طوسی رو دیدم. شادمهر جلو اومد تا وارد بشه اما من سریع 

 گفتم: میخوام تنها باشم...

 سرش بست.لحظه ای به من نگاه کرد و بعد هلم داد داخل و در رو پشت 

 گفتم میخوام تنها باشم! -

 شادمهر روی یک صندلی نشست و پاش رو روی پای دیگرش انداخت وبعد به من نگاه کرد. 

 چرا؟ –شادمهر 

 داشتم عصبانی میشدم. اخم کردم و به سمت در رفتم . 
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 !کردی کترل خودتو خوب –شادمهر 

م . عصبانیتم از بین رفته بود. دوباره همان احساس دستم هنوز روی دستگیره بود. به سمت شادمهر برگشت

قبلی....صدای قلبم رو آشکارا میشنیدم. میخواستم جوابش رو بدم اما نمیتونستم. صحبت کردن برام دشوار شده بود. 

 شادمهر با تعجب بهم نگاه میکرد. از جاش بلند شد و در مقابلم ایستاد. 

 !..خوبه؟ حالت –شادمهر 

نستم حرف بزنم. در دلم داشتم خودم رو نفرین میکردم. همیشه در این مواقع کم میارم. حالم از این باز هم نمیتو

 نقطه ضعفم به هم میخورد. سرم رو پایین انداختم و به زمین زل زدم.

 !ترانه؟ –شادمهر 

 د! دیگر توان ایستادنبرای اولین بار اسم کوچکم رو به زبون آورده بود. بدون آوردن کلمه ی خانم صدایم کرده بو

نداشتم. سریع از آنجا خارج شدم. در حال دویدن از ساختمان بیرون رفتم. بر روی یک نیمکت در حیاط دانشگاه 

نشستم. سرم داشت میترکید. سرم رو روی دستام قرار دادم. چشمام رو بستم و در فکر فرو رفته بودم. احساس 

یع سرم رو باال آوردم و مریم رو در مقابلم دیدم که با نگرانی به من کردم کسی دستش رو روی شانه ام گذاشت . سر

 چشم دوخته بود. لبخندی به او زدم و نشان دادم که حالم خوبه.

روی تخت دراز کشیده بودم اما به هیچ عنوان خواب به چشم هام نمیومد. خسته شده بودم. از تخت بلند شدم و در 

چراغ خواب بر روی چهره ام افتاده بود. چشم هایم برق خاصی میزد و دلتنگی روبا  مقابل آیینه ایستادم. نور کمی از

تمام وجود در نگاهم میدیدم. باورم نمیشد که دوباره عاشق شده باشم به طوری که خواب و خوراک رو از من بگیرد. 

ن اری کنم که اون به مهر روز احساسم نسبت به شادمهر بیشتر میشد. گاهی اوقات میترسیدم که با رفتارهایم ک

 شک کنه. از جلوی آیینه کنار رفتم و دوباره دراز کشیدم تا شاید خوابم ببره.

با صدای زنگ ساعت که شباهت زیادی به بوق کشتی داشت از جا پریدم و با دیدن محبوبه بالشم رو به سمتش پرت 

 کردم. 

 چه خبرته؟ کر شدم،ساعت رو فرو بردی تو گوشم چرا؟ -

 پاشو حاضر شو داریم میریم -همحبوب

 کجا؟ -

 آ اومدم تو آوردن زور به خاطر به اینجا دیگه،تا شمال –محبوبه 

 ساعت چنده؟ -

 دیگه پاشو....دقیقا مرگت به ربع یه –محبوبه 

 بهتر...خدایا بکش راحتم کن -

 میشی؟ پا –محبوبه 

 نه....من هیچ جا نمیام -

تم سرم رو زیر پتو بردم و گوشهایم رو گرفتم چون حوصله ی شنیدن هیچ حرفی رو بعد از اینکه این جمله رو گف

نداشتم. مادرم ، پدرم ،...سیما ، محبوبه،خاله هایم ....همه برای راضی کردن من به اتاقم اومدن، فکر کنم حتی مسعود 

 هم به اتاقم اومد اما حرفی نزد.
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و راهی میکردم. حتی ظرف آب هم آورده بودم. همه با عصبانیت به جلوی در ایستاده بودم و داشتم مسافران شمال ر

من نگاه میکردن اما من توجه ای نمیکردم. یادم میاد که از بچگی از شمال و دریا متنفر بودم. این دلیل اصلی من 

ه . یادت شبرای نرفتن به این مسافرت بود. مادرم مدام سفارش میکرد. فالن چیز تو فریزره. بسارچیزو بزار گرم ب

 نره هر روز زنگ بزن و...

بعد از اینکه ماشین ها راهی شدند پشت سرشون آب ریخم و تا زمانی که دیده میشدن جلوی در ایستادم و نگاهشان 

 میکردم. دلم برای مادر و پدرم خیلی تنگ میشد.

 

*** 

 

 

اشتم میخوندم. صدای خنده ی مریم من رو یکدفعه از جایم پریدم. با شدت رفته بودم داخل جزوه ای که به ظاهر د

 هم به خنده آورد.

 کوفت،دیشب اصال خوب نخوابیدم -

 ...من پیش بیا شب چند این میخوای –مریم 

 نه بابا،از ترس نبود که....دلتنگ مامان اینا شده بودم. -

 نمیشی دلتنگ دیگه من پیش بیا خب –مریم 

 ایی لولو منو نمیخوره. اگه بفهمن اومدم پیش تو همش دستم میندازننه ، میخوام بهشون ثابت کنم که تنه -

 !موندی بچه هنوز که هم تو –مریم 

شکلکی برای مریم درآوردم و دوباره سرم رو داخل جزوه انداختم. با مریم در حیاط دانشگاه روی نیمکت نشسته 

گوشیش ور میرفت و من هم داشتم به جزوه  بودیم. یاسمین هم معلوم نبود که کجا غیبش زده بود. مریم داشت با

 ها نگاهی مینداختم چون از اول ترم الیشان رو هم باز نکرده بودم و امتحان ها هم داشت نزدیک میشد. 

سرم رو بلند کردم و نگاهی به مریم که در حال کندوکاو در گوشیش بود انداختم و گفتم: گوشی سوراخ شد، پاشو 

 مبریم دنبال یاسمین بگردی

با مریم به طرف ساختمان دانشگاه حرکت کردیم . وارد ساختمان که شدیم نگاهی به اطراف انداختم اما از یاسمین 

هیچ خبری نبود. در طبقه ی پایین بودیم و میخواستیم وارد یک راهرو که به طرف کالس های شرقی میرفت بریم 

 که یکدفعه مریم محکم زد به من.

 چته؟ -

 یه طرف دیگه بریم.. از بیا –مریم 

 با تعجب گفتم: برای چی؟

 ...اونجاس مهدوی –مریم 

به سمتی که مریم به آن اشاره کرد نگاهی انداختم. کامیار مهدوی همان خواستگار مریم در چند قدمی ما با دوستش 

 مشغول صحبت کردن بود.

 چیه؟...نمیخوردت -

 بشم رد جلوش از ندارم دوست –مریم 
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 رفِ من نمیبینتتبیا اینط -

و مریم رو با زور به اونطرف خود کشوندم و با احتیاط از مقابل اونها رد شدیم. اما جوری مشغول صحبت کردن بود 

 که اصال متوجه ی ما نشد. مریم نفس راحتی کشید و با تهدید گفت: فقط اگه منو میدید من میدونستم و تو...

م. سرم رو که برگرداندم از شدت ترس چنان به عقب پرت شدم که به طرف مریم برگشتم و پوزخندی به او زد

نزدیک بود زمین بیفتم. فورا به پشت مریم رفتم و مثل دیوانه ها قایم شدم. انگار در آن لحظه مغزم کار نمیکرد. در 

پشت یک آن به خودم اومدم و با نگاه چپ چپ مریم روبه رو شدم. صدام رو کمی صاف کردم و خیلی خونسرد از 

 مریم بیرون اومدم. اصال به او نگاه نمیکردم و به زمین خیره شده بودم.

 .رفت دیگه نترس –مریم 

آرام آرام سرم رو باال بردم و در چشمان مریم نگاه کردم. با خجالت گفتم: فکر کردم استاد سعیدی هست...حوصله 

 ی دعوا کردن باهاش رو نداشتم...بعد....نمیدونم ...آخه...

 عزیزم؟ میبینی مخملی گوش تا دو من سر باالی تو ببینم...سعیدیه؟ استاد که –م مری

 چی؟!...اه راست میگی...ندیده بودم!...کی این اتفاق افتاد؟ -

 میخوای؟ کتک –مریم 

 نه -

 عزیزم نیست دلبخواه –مریم 

 و تا خواست که مشتی نثارم کند سریع از او دور شدم.

 وحشی.. -

 نمیتونم اصال درک کنم...میشه برام توضیح بدی...چرا باید با دیدن آقای خسروی بپری پشت من؟!  من –مریم 

 آقای خسروی بود مگه؟ -

 ...میکنی کتکو کار داری خدا به –مریم 

و عصبانی به طرفم اومد. با هول به او گفتم:خیل خب ،وحشی....بهت میگم...راستش یه کتابی ازش قرض گرفته 

 عد االن خیلی وقته...کهبودم...ب

 ام فرشبافی کار تو من خود بدون...فروشی فرش تو اگه ، نسازعزیزم قصه من برای –مریم 

 چی میخوای بگم؟...به خدا...دارم... -

 ،بنال ترانه –مریم 

 خب... -

 !خب؟ –مریم 

 نظرت چیه بریم یه جای خلوت؟ -

ت و موافقت کرد. روی صندلی همون کالسی که هیچوقت رنگ هیچ مریم ابرویی داد باال، نگاهی به اطراف انداخ

دانشجویی رو به خود ندیده بود نشسته بودم و مریم مثل بازپرس ها افتاده بود به جونم. به او گفتم که کمی به 

شادمهر عالقه مند شدم و فکر میکنم دارم بهش وابسته میشم و او متعجب به من خیره شده بود و هی اینطرف و 

 ونطرف میرفت.ا

 خب...اینقدر به من چسبید تا اینکه ازش خوشم اومد...همین -
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 اون روی افتادن حال در همیشه تو میاد یادم که جایی تا من...انداختی روش خودتو تو یا!....چسبید؟ بهت –مریم 

 !بودی؟ خدا بنده

 چی؟!از عمد نبود که! -

 نگفتی؟ بهم زودتر چرا –مریم 

 م؟مگه تو میگی؟چرا باید بگ -

 ببخشیدا من عاشق کسی نشدم! -مریم 

 آره جون خودت... -

 !نیم؟ک چیکار حاال خب!! تویی بدم اطالع که کسی اولین به بشم عاشق اگه! میشناسی منو که تو بیبین –مریم 

 چی رو چیکار کنم؟ -

 بگی؟ میخوای بهش –مریم 

 نه! -

بازی دربیاری،بعد خودتو بندازی جلوی یه ماشین دیگه و عاشق راننده ی  امل قبل عین دوباره میخوای پس –مریم 

 اون ماشین بشی؟

 خیلی لوسی مریم... -

مریم داشت چپ چپ بهم نگاه میکرد که با باز شدن در کالس هر دو به طرف در برگشتیم. با دیدن شادمهر که 

به خندیدن. چنان نگاهی به مریم انداختم  وارد کالس شد برای یک لحظه نفسم گرفت. یک دفعه مریم شروع کرد

 که حساب کار دستش آمد و از خندیدن دست کشید و روبه شادمهر کرد و گفت: چیزی میخواستین؟

 ...میگشتن دنبالتون خانم یاسمین دوستتون ولی نه من –شادمهر 

 و یکدفعه یاسی از پشت در وارد کالس شد و با تعجب به ما نگاه کرد. 

 فکر کردم اتفاقی براتون افتاده!....وگرنه به آقای خسروی زحمت نمیدادم. –یاسمین 

 !!نداشتیم خبر ما بودن دانشگاه 881 ایشون بعدش...اتفاقی؟ چه مثال –مریم 

 ... بازم گفتم...میفته داره خدا بنده این روی معموال ترانه خب –یاسمین 

 ..شدی مشهور ترانه –مریم 

چیزی که داشتم فکر میکردم این بود که بگیرم کله ی هر دوتاشونو به هم بکوبم. حسابی قرمز در اون لحظه به تنها 

 شدم و آرام به مریم گفتم: میشه خفه شی؟..به یاسی هم بگو همین کار رو بکنه...

 از خجالت داشتم میمردم. دوستای آدم از دشمنم بدترن. پاک آبروی من رو جلوی شادمهر بردن!

 دوستتون رو اذیت میکنین؟!...شما حالتون خوبه ترانه خانم؟ چرا –شادمهر 

 یکدفعه به سمت شادمهر برگشتم و با هل گفتم: بله؟

 مریم در حالی که دندانهایش رو روی هم فشار میداد گفت: دارن احوال پرسی میکنن...

 و بعد آهسته زیر گوشم گفت:جمع کن خودتو...

 رنگتون خیلی پریده! -شادمهر

 ه ،یه ذره سرما خوردم...برای همین..ن -

 نداری؟ خونی کم تو ترانه....بود پریده رنگش همیشه ترانه یادمه که وقتی از من –یاسمین 
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 چرا کمی... -

 کالس بریم ها انداختین؟بچه راه دوستان با آشنایی جلسه...خبره؟ چه اینجا –مریم 

 راه افتادم.  نگاه قدرشناسانه ای به مریم کردم و دنبال سر او

روی تخت دراز کشیده بودم و سعی داشتم که بخوابم اما خوابم نمیبرد. خیلی دلم برای پدر و مادرم تنگ شده بود. 

دوست داشتم هرچه زودتر به خونه برگردند. تا به حال اینقدر تنها نبودم. صبح که از خواب بیدار شدم سریع یک 

حتی نتونستم یه تیکه نون دهنم بذارم. طبق معمول بدون مادرم انگار قرار  لیوان شیر خوردم و از خونه بیرون رفتم.

 بود که هر روز خواب بمونم!

 مریم داشت چپ چپ به من نگاه میکرد.

 پیشم بیا رو روز چند این میگم همینه واسه د –مریم 

 اینقدر اذیت نکن، من تنهایی راحت ترم.. -

 م کم عادت میکنه به موقع بیدار بشه دیگه!ک میکنی؟ اذیتش اینقدر چرا –یاسمین 

 خودش جون آره –مریم 

وقتی رسیدیم دانشگاه یاسمین ماشین رو پارک کرد و به سرعت وارد ساختمان شدیم. اصال امروز حوصله ی دانشگاه 

ره شده خیرو نداشتم و خدا میدونه که با چه بدبختی ای کالس رو تحمل کردم. تو حیاط نشسته بودم و به یه نقطه 

 بودم. بعد از چند لحظه یک دست رو که داشت جلوی چشمام باال پایین میرفت دیدم. سریع به سمت مریم برگشتم.

 چته؟ -

 بپرسم ازت رو سوال این من میخواستم دقیقا!! تفاهمی چه –مریم 

 یه ذره بی حوصله هستم گیر نده دیگه.... -

دونم این یاسی دیگه کجاست ... میدونی احساس میکنم جدیدا سروگوشش پس بیا بریم یه قدمی بزنیم...نمی -مریم 

 میجنبه

 در حال بلند شدن از نیمکت به مریم گفتم: واقعا که! اگه چیزی بود یاسی به ما میگفت

  نشناختیش هنوز تو دیگه، نه –مریم 

هم تو حرف زدن اصال کم چپ چپ مریم رو نگاه کردم. در حال قدم زدن در محوطه ی دانشگاه بودیم. مریم 

نمیاورد. روی مهسا شیفته که به پرحرف ترین دختر کالس معروف بود هم این بشر برده بود! در یک طرف حیاط 

عده ای از پسرا والیبال داشتند بازی میکردند و دخترا هم اطراف زمین جمع شده بودند و با هیجان داشتند بازیشون 

صال به والیبال عالقه ای نداشتم توجه ای نکردم . به ظاهر به حرف های مریم داشتم رو نگاه میکردند. از اونجایی که ا

 گوش میدادم ولی همان طور تو فکرهام فرو رفته بودم. فقط آخر سر شنیدم که مریم گفت: نظر تو چیه؟

 با حواس پرتی گفتم: در مورد چی؟!

عزیز دل خواهر ....چهار ساعته دارم چی واست  کنی جان نوش من طرف از گردی پس یه اینکه مورد در –مریم 

 میگم پس؟

تا خواستم جواب مریم رو بدم یکدفعه دیدم روبه روی من نیست و پخش زمین شده. با وحشت به مریم نگاه کردم. 

از یک طرف نمیتونستم جلوی خندم رو بگیرم از طرف دیگه هم بیچاره مریم خیلی محکم خورده بود زمین و همه ی 
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خاکی شده بود. سریع پایین نشستم و کمکش کردم تا بلند بشه. معلوم بود که خیلی عصبانی هست. وقتی  مانتوش

 بلند شد به اطراف نگاهی انداخت و گفت: این توپ رو کی اینجا انداخته؟!

 حتما جلوی پات بود و ندیدی! -

 توپشون رو نمیبینن... رنگ دیگه میکنن، بازی دارن والیبال که هست اونایی سر زیر همش –مریم 

یکدفعه صدایی از پشت سرمون گفت: وای اینجارو...یه لحظه توپ از دستم در رفت. دخترا طاقت نمیارن ....همش 

 میخوان جلب توجه کنن

مریم سریع به پشت برگشت و با عصبانیت به پسری که صاحب اون صدا بود نگاه کرد. پسری نسبتا قد بلند که 

ا صافش تا زیر گردنش بلند بود. مریم چشماش رو حسابی ریز کرده بود و زیر لبش چند تا موهای مشکی و تقریب

 فحش نثار اون پسر داشت میکرد. 

مریم با عصبانیت گفت: چی؟!...یه بار دیگه بگو...جلب توجه؟...ببین چه بالیی سرم اومده؟...به نظرت برای جلب 

 ..ببین پاره شده...توجه حاضرم یه همچین بالیی سر مانتوم بیارم؟.

پسر با حالت مسخره کردن گفت: از شما دخترا هر چی برمیاد. از این به بعد جلو پاتو نگاه کن تا مانتوت پاره 

 نشه...حاال من که دیگه از نیتتون خبر ندارم...

 به طوریو خواست توپ رو از مریم بگیره که مریم فورا توپ رو روی زمین گذاشت و ضربه ی محکمی به توپ زد 

که کلی از ما و حتی زمین والیبال فاصله گرفت. پسر حسابی عصبانی شده بود و با غضب به مریم نگاه کرد. مریم هم 

لبخند پیروزمندانه ای زد. اون پسر چشم غره ای برای مریم رفت و به سمتی که مریم توپ رو پرتاب کرده بود 

هوی...به شما یاد ندادن که در این مواقع باید عذرخواهی حرکت کرد که مریم سریع خودشو انداخت جلوش و گفت:

 کرد؟

 پسر پوزخدی زد و گفت: به من یاد دادن ...ولی ظاهرا به شما یاد ندادن...منتظرم...زود بگو باید برم توپ رو بیارم...

 مریم ابروهاش رو در هم کرد و به حالت مسخره گفت: زپرشک! دست پیش رو میگیری پس نیفتی؟...

در همین موقع شادمهر رو دیدم که اومد کنار اون پسر ایستاد. انگار که اون هم داشت والیبال بازی میکرد. چون 

عرق کرده بود و نفس نفس میزد. به من نگاهی انداخت و لبخندی زد و رو به مریم کرد و گفت: سالم...مشکلی پیش 

 اومده؟

 را داری با این دو تا خانم بحث میکنی؟ بعد به سمت اون پسر برگشت و گفت: توپ چی شد؟..چ

پسر لبخندی زد و گفت: هیچی توپ همینورا بود، بعد یه دفعه چشمم به این دو تا خانم با شخصیت افتاد. گفتم 

افتخار میدین یکی از شما دو تا یه ضربه ی دیگه به این توپ بزنه...منم برم اونورتر دنبالش...آخه خیلی وقته ورزش 

 یشون زحمتشو کشید.نکردم. که ا

و به مریم اشاره کرد. شادمهر نگاهی به مریم کرد و با تعجب گفت: شما افتادین زمین؟...مانتوتون چرا این شکلی 

 شده؟

مریم با حرص گفت: هیچی منم به ایشون گفتم میشه این افتخار رو هم داشته باشم که شما توپ رو جلوی پای من 

 بیفتم تا کمی مانتوم پاره پوره بشه...بندازین ،من بخورم بهش...زمین 

 و با خشم به اون پسر نگاه کرد. شادمهر که کمی گیج شده بود یکدفعه خندید و گفت: حاال فهمیدم چی شده...ولی..

 بعد یکدفعه به سمت من برگشت و نگاهی به من انداخت و گفت: ترانه خانم شما که نیفتادین نه؟...
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 نه! -

اهد این ماجرا بودین بگین ببینم درست میگم: مریم خانم به توپ خورده و افتاده زمین...بعد ش شما خب –شادمهر 

 سپهر که اومد توپ رو ازش بگیره شوتش کرد اونطرف؟

 به مریم نگاهی انداختم و بعد از لحظه ای گفتم : در واقع مریم به خاطر حرف زشت دوستتون این کار رو کرد.

 کرد و اخمی کرد. رو به اون پسر که اسمش سپهر بود برگشت و گفت: مگه چی گفتی؟ شادمهر ابروهاش رو در هم

 سپهر با تعجب به من نگاه کرد و گفت: حرف زشت؟...میخواین برم یه طناب بیارم همینجا دارم بزنین؟

 ...زودتر –مریم 

 میگم چی گفتی ؟ -شادمهر

 تا مانتوم پاره بشه...پسره ی پررو... زمین انداختم رو خودم توجه جلب واسه من گفت –مریم 

شوخی کرده...شما همچین کسایی نیستین..من از طرف  "شادمهر نگاهی به سپهر کرد و بعد به مریم گفت:مسلما

 سپهر از شما معذرت میخوام

 من با ایشون شوخی ندارم!...شما هم نباید معذرت بخواین ..ایشون باید معذرت بخوان. -مریم

 مت سپهر برگشت و گفت: خب؟شادمهر به س

 خب چی؟! -سپهر

 بگی؟ چیزی نباید –شادمهر 

 سپهر با تعجب به شادمهر نگاه کرد بعد به مریم هم نگاهی کرد و گفت: نکنه واقعا توقع داری معذرت بخوام؟!

واقعا  مریم چشماش درشت شده بود و دقیقا مثل من از این همه پررویی داشت شاخ در میاورد. مریم که دیگه

 عصبانی شده بود گفت: پس میخوای اون روی من رو ببینی؟ 

در این موقع که بحث خیلی حساس و هیجان انگیز شده بود یکدفعه یکی از پسرایی که تو زمین منتظر توپ بودن 

 داد زد: شادمهر چرا نمیاین؟

 شادمهر هم داد زد: دیگه بازی بسته...نمیدونیم توپ کجاست.

 پسرا بلند شد ولی چون حسابی خسته شده بودن موافقت کردن و پراکنده شدن.و صدای اعتراض 

 . ...میدن انجام هوا رو رو کاراشون ی همه که معلومه حسابی هم آقا حضرت اسم از –مریم 

 ..بدین اطالعی یه کرد تغییر وقت هر هست؟ شما روی کدوم دقیقا االن این –سپهر 

 وی من هویدا بشه...کامال متوجه میشیر اون وقتی..نباش نگران –مریم 

 ..منتظرم خب –سپهر 

 دبع مراحل به میرسیم بعد...کنم شروع فریاد و داد از اول بذار پس...ببینی؟ منو روی اون داری دوس واقعا –مریم 

 داره؟ اختصاصی کنکورعمومی مگه؟مثل هست ای مرحله چند اوف –سپهر 

 نم باهوشم که هستی..مریم با حالت مسخره کردن گفت:میبی

 ضربه ای به مریم زدم و آرام گفتم: بس کن دیگه

 ... کنی درک میتونی رو چیزایی یه هم شما اینکه مثل نه –سپهر 

خالصه همینطور داشتن بحث میکردن و من کم کم داشت حوصلم سر میرفت از طرفی خیلی نگران بودم چون وقتی 

اسه یه جورایی از من بدترهست،فکر کنم هر دوتامون به یه دکتر روان مریم عصبانی بشه دیگه هیچکس رو نمیشن
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شناس برای درمان نیاز داریم. مریم اینا در حال بحث کردن بودند که یکدفعه چشم از اونا برداشتم و با احتیاط به 

 کنه سریعشادمهر که ساکت بود نگاه کردم. به محض اینکه چشمم بهش خورد دیدم که اونم داره به من نگاه می

 جهت نگاهم رو تغییر دادم و به سمت مریم برگشتم. هنوز هم داشتند بحث میکردند.

 !کردم؟من؟ شروع اول من ببینم –مریم 

 !شد خاکی خوردید؟بیچاره من توپ به چرا شما گفتم اومدم من پ نه پ –سپهر 

 ..بودید شما که ماجرا این شروع عامل –مریم 

و با دستش موهایش رو باال داد و سرش رو خاراند وگفت: نه خوبه یه جورایی داریم  سپهر خنده ی عصبی ای کرد

 وارد اون روتون میشیم....منتظرم ببینم اختصاصیش چجوری هست...

 جناب میبینی زودی به رو اختصاصی مطمئنا..نشی قبول رو عمومی اگه –مریم 

 ...نداشت تعریفی زیاد هام عمومی قدیم از من –سپهر 

 ...میشه سخت کارت پس خب –ریم م

 چرا اختصاصی هام عالیه -سپهر

 ...میکنه فرق خیلی من اختصاصی –مریم 

 دیگه زیاد داره کش پیدا میکنه!...سپهر معذرت خواهی کن تا موضوع تموم بشه -شادمهر

 ...شدیم اختصاصی آزمون وارد تازه...ببینم وایستا –سپهر 

 ذرت میخوام اینقدر سخته که نمیتونین بگین؟مثل اینکه دوتا کلمه ی مع -

 همه به سمت من که تا اون لحظه ساکت بودم برگشتند.

 سپهر خنده ای کرد و گفت: گاهی کارای آسون خیلی سخت هستن

 .بگیری کمک تلفظش تو دوستت از میتونی...سخته برات خیلی زدن حرف مشخصه کامال –مریم 

 ریف نداشت...یکیش همین ادبیات بود..این رفیق منم عین خودمهتع خیلی هام عمومی گفتم –سپهر 

 ...من یا میخوای معذرت یا ببین –مریم 

 سپهر که خیلی موضوع براش جالب شده بود جلوتر اومد وبه مریم نزدیک شد و گفت: یا توچی؟

 بگم؟ میخوام چی ادامش بدونی داری دوست واقعا –مریم 

ا کمال خونسردی داشت به بحث آن دو نفر گوش میداد نگاهی انداختم. شادمهر هم در این میان به شادمهر که ب

نگاهش به من افتاد اما انگار متوجه ی منظور نگاه من نشده بود و همینطور خیره شده بود. آهی کشیدم و با حرص 

 گفتم: میشه دوستتو جمع کنی؟

و با بی حوصلگی گفت: سپهر معذرت یا کتک؟  شادمهر که به خودش اومد با حواس پرتی به سمت دوستش برگشت

 زود باش معذرت خواهی کن وگرنه با من طرفی

 عمرا –سپهر 

 عمرا؟ –مریم 

 عمرا –سپهر 

 ...باشه –مریم 

 .باشه –سپهر 
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 و پوزخندی زد. مریم دستانش را باال داد و هی تکان میداد تا به صورتش باد بخوره. 

 ید انرژی الزم رو داشته باشم...بعد دخلتو بیارم...با اول...تشنمه چقدر –مریم 

 میبینم خیلی زود کم آوردی. -سپهر

مریم چشم غرّه ای به سپهر رفت و خطاب به من گفت: ترانه اون رانی ای که نصفه خوردی رو بده به من...خیلی 

 تشنمه...

 تو که دهن زده نمیخوری..!! -

 ...دارم لیوان بده –مریم 

ه تو جیب مانتوم جا داده بودم به مریم دادم. خیلی کم ازش خورده بودم. شادمهر که معلوم بود اعصابش رانی رو ک

خورد شده بود در حالی که با دست هایش پشت گردنش رو گرفته بود از سپهر کمی فاصله گرفت و به ما پشت 

ودش دخلش رو بیاره. مریم لیوانش رو کرد. اما سپهر همچنان منتظر بود تا مریم خوردنش رو تموم کنه و به قول خ

 از کیفش بیرون آورد و همه ی رانی رو توی لیوان ریخت. و به من گفت: تو که دیگه نمیخوری؟

 با بیخیالی گفتم:نه

مریم لیوان رو به سمت دهانش برد و کمی از آن خورد و به سمت شادمهر که به ما پشت کرده بود نگاهی کرد و بعد 

 د و گفت: ببین چی میگه!به سپهر نگاه کر

سپهر با تعجب سرش رو به سمت شادمهر برگرداند و همان لحظه که داشت دوباره به سمت مریم برمیگشت مریم 

نقشه اش رو عملی کرد و تمام محتویات لیوان رو روی صورت سپهر خالی کرد. من که هول شده بودم، چشمام 

تم جلوی خنده ام رو بگیرم. با دادی هم که سپهر زد شادمهر حسابی از این کار مریم گرد شده بود و نمیتونس

یکدفعه برگشت و با دیدن سپهر و کاری که مریم کرده بود حسابی خنده اش گرفته بود. سپهر قیافه اش کامال کج و 

لوچ شده بود و هی سرش رو تکون میداد. یکدفعه با عصبانیت به سمت مریم رفت تا عکس العملی نشان بدهد که 

یم سریع ضربه ای به پای او زد و سپهر کامال روی زمین ولو شد. من و شادمهر عین تماشاگران یک فیلم اکشن مر

همانطوری نظاره گر این داستان بودیم. مریم لیوانش رو دست من داد و با حرص به سمت سپهر که روی زمین ولو 

ا پسرا برای جلب توجه اینقدر امل بازی در شده بود رفت و پوزخندی زد و گفت: میدونی، نمیدونم چرا این روز

 میارن!! 

 و بعد به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: زیاد وقتمو روی تو تلف کردم...اه...

و به سمت من برگشت و گفت: بریم ترانه و از پشت برای آن دو نفر دست تکون داد و بلند گفت: امیدوارم دیگه 

 چشمم بهت نیفته...

مریم تو بهت بودم همونجا میخکوب شده بودم که مریم با کشیدن دستم من رو دنبال خودش  من که هنوز از کار

کشاند. برای آخرین بار به شادمهر نگاهی انداختم که در حال خندیدن سعی داشت به دوست بیچاره اش کمک کنه. 

در حال دویدن بود وهمانطور سراسیمه خداحافظی کردم و شادمهر هم با یک لبخند جوابم رو داد. مریم هم که انگار 

 من رو داشت دنبال خودش میکشید.

 آرومتر دستم در اومد! -

 !میرم؟ تند دارم من گفته کی –مریم 

 نترس دارن دنبالمون نمیکنن... -
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 !!! آ میشه چیزیت یه هم تو ترانه ؟..میترسم اونا از من گفته کی –مریم 

 کامال مشخصه -

 یم به سمتم برگشت و گفت: چی مشخصه؟وقتی وارد کالس شدیم . مر

 هیچی...بیخیال -

 گرفتم حالشو چجوری کردی حال من جون...نه ولی –مریم 

کمی مکث کردم و با به یاد آوردن اون صحنه دوباره خندم گرفته بود و هرچه قدر سعی کردم که جلوی مریم از 

یان مریم هم داشت با من میخندید. بعد از اینکه خندیدنم جلوگیری کنم موفق نشدم و حسابی خندیدم و در این م

 کلی خندیدیم مریم گفت: کوفت ،بسته دیگه همه دارن نگاه میکنن...

 به اطراف نگاهی انداختم. جمعیت زیادی تو کالس نبود. 

 راستی تو نمیدونی یاسی کجاست؟! -

 . میام االن من بشین برو تو...بزنم زنگ بهش بزار...بابا نه –مریم 

 بعد از مدتی مریم و یاسی با هم وارد کالس شدند.

*** 

توی اتاق تنها روی تختم نشسته بودم و داشتم از پنجره ی کنار تختم به بارونی که داشت میبارید نگاه میکردم. 

ی جمعه بود و دلم حسابی گرفته بود. خیلی تنها بودم. از بیکاری نمیدونستم چیکار کنم. اصال حوصله نداشتم که ال

درسام رو هم باز کنم. همینطور داشتم به بیرون از پنجره نگاه میکردم که یه احساس نیاز بهم دست داد. نیاز به درد 

و دل کردن. اما با کی؟ سریع از روی تختم پایین اومدم و از داخل کمدم دفتری بیرون آوردم. دفتر خاطراتم بود. 

 مدت ها بود که چیزی توش ننوشته بودم.

روی تختم رفتم و کنار پنجره نشستم. از داخل دفترم صفحه ی سفیدی رو باز کردم، هرچند که تقریبا کل  دوباره

 برگه های دفترم سفید بود و مدت ها پیش فقط چند صفحه ی اولش رو پر کرده بودم.

 خودکارم رو تو دستم گرفتم و شروع به نوشتن کردم.

 هوا بارونیه و من...» 

 فکر میکنم تو هستی...به تنها چیزی که 

 تویی که خبر نداری حس من چقدر نسبت به تو عمیق هست...

 با تمام وجودم تنها هستم...

 احساس سرما میکنم...

 نمیشه مثل اون روز بیای و ژاکتت رو روی من بندازی؟

 این حس خیلی عجیبه..

 با اولین باری که فکر میکردم عاشق شدم خیلی فرق داره...

 یلی ...به طوری که قابل گفتن نیست..خیلی خ

 توی این حس من یه چیز تازه هست...

 میشه تو بیای و به من بگی که اون چیه؟

 من عاشق شدم؟
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 آره من عاشق شدم...اما..

 بازم مثل گذشته باید سختی بکشم؟

 اشکال نداره...ایندفعه با دفعه ی پیش خیلی فرق میکنه..

 ش نمیکنم...این عشق رو هیچوقت فرامو

 میتونم قسم بخورم...که تا اخر عمرم با من میمونه...

 دیگه اون ترانه ی گذشته عوض شده...

 مگه آدم به چند نفر میتونه دلش رو بده...

 تو هیچی نمیدونی...

 هیچی...

 و این هست که منو همیشه آزار میده...

».... 

تن دست کشیدم و دفترم رو بستم. گذاشتمش یه گوشه و روی صدای بارون باعث شده بود احساساتی بشم.از نوش

 تخت دراز کشیدم و سعی کردم که بخوابم. 

تقریبا یه هفته ای میشد که خانوادم به شمال رفته بودند. دیگه عادت کرده بودم و هر روز داشتم با مادرم صحبت 

میشد و من الی هیچ درسی رو باز نکرده  میکردم. دو شب هم مریم پیشم اومده بود. دیگه امتحانات داشت نزدیک

 بودم. کمی مضطرب بودم. به خاطر همین روزایی که بیکار بودم کمی درس هم میخوندم. 

همین روزا دیگه مامان اینا هم برمیگشتند. خیلی دوست داشتم که زودتر بیان چون حسابی دلم براشون تنگ شده 

 بود. 

 ین با مادرم تماس گرفتم.تو دانشگاه بودم. بیکار بودیم بنابرا

 پس کی میاین؟ -

 نیست؟ سخت برات تنهایی.میکنیم حرکت دیگه روز دو –مادرم 

 برای اینکه هم نگران نشه و هم نشون ندم که دیگه از تنها بودن خسته شدم به دروغ گفتم: نه اصال، خوبه

 نمیگذره بدم بهت همچین پس –مادرم 

 از بد هم بدتره ولی حیف که نمیتونستم. اینقدر دوست داشتم داد بزنم که

 آره،خوبه.شما هم دیگه بیاین زود.میبینین آب و هوا چقدر بد هست آ ! -

 از نم تا پیشت بیاد اون بگو اینکه یا مریم ی خونه برو لطفا هم تو.هستیم خونه دیگه روز گلم،دو باشه –ماردم 

 .بیام در نگرانی

 هم سالم برسون. من دیگه باید برم. باشه شما نگران نباش. به بقیه -

با مادرم خداحافظی کردم و به سمت مریم و یاسی که داخل اون کالسی که همیشه خالی بود و ما اسمشو گذاشته 

 رفتم. "جا بیکاری "بودیم

 وقتی وارد کالس شدم مریم مثل همیشه در حال ادا درآوردن صحنه ای برای یاسی بود. 

 صه بگم همینجوری صاف تو دیوار رفت.صحنه ای بود برای خودشخال دیگه، آره –مریم 

 یاسی هم با خنده ی آمیخته با تعجب داشت به مریم نگاه میکرد.
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 مریم به سمت من برگشت و گفت: مامان اینا خوب بودن؟

 مرسی سالم رسوند -

 میکنن بدونِ شرّّ تو اونجا کیف دارن. برگردن دیگه ندارن دوست نیستی باهاشون تو وقتی معلومه خب –مریم 

 میزنم نصفت میکنم آ مریم -

درهمین بین یکدفعه تلفن مریم به صدا دراومد و از کالس بیرون رفت. به سمت یاسمین رفتم و روی صندلی مقابلش 

 نشستم.

 خب چه خبر؟ مریم چی داشت باز تعریف میکرد؟ -

 ی رو تعریف میکرد. تو هم اونجا بودی؟سید استاد رفتن دیوار تو داستان بابا، هیچی–یاسمین 

 آهان اونو میگی؟ آره منم بودم.خیلی خنده دار بود. بدبخت عاشق شده! -

 دیوار تو رفت که گفت فقط مریم مگه؟ شد چی –یاسمین 

 هیچی بابا یکی از بچه ها... -

از جا بلند کرد. سریع من و  تا خواستم برای یاسمین قضیه رو تعریف کنم صدای دادی که از بیرون اومد ما رو

یاسمین از جا بلند شدیم و از کالس خارج شدیم. درست در انتهای راهرو دختری پخش زمین شده بود و دور و 

 برش تعداد زیادی کاغذ ریخته شده بود. به سمت اون دختر رفتیم و با کمال تعجب دیدم که مریم هست. 

 هست یا نه.روی زمین نشستیم تا ببینیم مریم حالش خوب 

 مریم زنده ای؟ چی شده؟ -

مریم که داشت آه و ناله میکرد گفت: نمیدونم، مهتاب این جزوه ها رو داد تا براش به استاد بدری بدم که یکدفعه 

 یکی برام پشتِ پا گرفت انگار. نزدیک بود از این راه پله پرت بشم پایین

ن بودند ببینم کسی آشنا هست. کسی که مریم رو انداخته بود حتما سرم رو باال بردم تا بین چند نفری که دور و برمو

همین اطراف بود. در همین حال یکدفعه چهره ی آشنایی رو در بین اون چند نفر دیدم که با دیدن من سریع 

برگشت تا بره. سریع از جایم بلند شدم تا برم و گیرش بندازم. او سرعتش رو زیادتر کرد و از راهرو خارج شد. 

دنبالش رفتم و سرعتم رو زیاد کردم تا بهش برسم که دیدم شادمهردر اون بین از کالسی خارج شد و به اون پسر 

که دوستش بود برخورد کرد و با هم داشتند از ساختمون خارج میشدند که من داد بلندی زدم. سریع به سمت من 

 کردم و به سمتشون حرکت کردم.برگشتند. ضربان قلبم بدجور باال رفته بود اما خودم رو کنترل 

وقتی بهشون رسیدم شادمهر داشت با تعجب به من نگاه میکردم .حتی حواسم نبود که سالم کنم. به سمت دوستش 

 سپهر برگشتم و با خشم گفتم: این چه کاری بود؟

 سپهر خودش رو به بی خبری زد و با تعجب گفت: چی؟

 از پله ها پرت بشه و مغزش ولو بشه روی زمین! ابروهایم رو درهم کردم وگفتم: نزدیک بود

 کنم؟ چیکار من خب میگین؟ رو دوستتون! آهان –سپهر 

 تو چیکار کنی؟! یعنی میگی کار تو نبوده؟ -

 !میشدم رد اونجا از داشتم فقط من نه –سپهر 

 تو این رد شدن ممکن نبوده یدفعه پاتون هرز رفته باشه جلوی مریم؟ "احیانا -
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 کمی ندوستتو که هست واضح کامال. افتادم گیری ،عجب بابا ای. کنی محکوم منو نداری حق شما! که گفتم – سپهر

 دارن تشریف چلفتی پا و دست

 شادمهر که تا االن ساکت بود یکدفعه گفت: چی شده؟ کی افتاده زمین؟

 بدون اینکه بهش نگاهی بندازم گفتم: مریم

 خوبه؟شادمهر با نگرانی گفت: حالشون 

به سمتش برگشتم. نمیدونستم دلیل این نگرانیش چی بود. هر چی بود کمی ناراحت شده بودم. با حواس پرتی 

 گفتم: خوب...خوبه..

 یکدفعه به خودم اومدم و گفتم: ولی ممکن بود این آقا به کشتنش بده

 شادمهر به سمت سپهر برگشت و گفت: بیا بریم ببینم چه دسته گلی به آب دادی

 سپهر شاکی گفت: آخه به ما چه؟ چند بار بگم؟ من فقط داشتم از اونجا رد میشدم.

شادمهر دست سپهر رو گرفت و کشید و او رو مجبور به اومدن کرد. سه نفری به جایی که مریم افتاده بود رفتیم اما 

 کسی اونجا نبود. با تعجب به اطراف نگاهی انداختم و گفتم: حتما رفتن جا بیکاری

 سپهر با تعجب گفت: کجا؟!

 سریع گفتم : دنبالم بیاین

 دقیقه صبر کنین 4به کالس رسیدیم. جلوی اون دو نفر ایستادم و گفتم: 

و خودم به تنهایی وارد کالس شدم. مریم و یاسی روی صندلی نشسته بودن و مریم داشت پایش رو میمالید و یاسی 

 دیدند مریم با عصبانیت گفت: معلومه کجا گم و گور شدی؟ هم داشت اون رو دلداری میداد. وقتی من رو

 ترانه؟ رفتی کجا –یاسمین 

 مریم کسی که انداختت قراره بیاد ازت عذرخواهی بکنه -

و سریع در کالس رو باز کردم و اشاره کردم که داخل بیان. وقتی وارد کالس شدند مریم و یاسی داشتند با تعجب 

از روی صندلی بلند و شد. به شادمهر و سپهر نزدیک شد و قیافه ی متفکرانه ای به  بهشون نگاه میکردن. مریم

خودش گرفت. بعد از مدت کوتاهی گفت: آهان، یادم اومد. تو همونی نیستی که مانتوم رو پاره کردی؟ ترانه اینا 

 برای من پشتِ پا گرفتن؟

ود نداره که من این کار رو انجام داده باشم. سپهر که حسابی شاکی بود گفت: صبر کنن ببینم. هیچ مدرکی وج

 چجوری میخوای ثابت کنی دختره ی پررو هان؟...تو دست و پا چلفتی هستی تقصیر من میندازی؟

 اما تو اونجا بودی -

 به سمت من برگشت وگفت: خب این چیرو میتونه ثابت کنه؟!

 پسر آقا هست موذیت خود کار میدونم من –مریم 

 نکن اون آبمیوه یادم رفته فکر –سپهر 

 بود خودت کار گفتی واضح صورت به االن همین! سپهر میدی لو خودتو قشنگ میاد خوشم –شادمهر 

 سپهر نگاه خشمگینی به شادمهر انداخت. به سمت مریم برگشت و گفت: خب میتونیم فکر کنیم که مساوی شدیم

 !چی؟ –مریم 

 در اون به این یعنی –سپهر 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 1  

 

احمقانه ای زد و ابروهاش رو باال داد. مریم با حرص چشماش رو براش ریز کرد و گفت: یعنی اینقدر بچه و لبخند 

 ای؟

 ندارم هم رو ها بچه با کردن بحث ی حوصله. برم باید. ندارم وقت االن من ببین! هست؟ بچگانه کجاش –سپهر 

 و برگشت و به سمت در رفت. 

 ؟هستی ای عقده اینقدر یعنی –مریم 

 سپهر سرجاش ایستاد و بعد از چند لحظه برگشت و گفت: چی؟!

 هستی؟ طلبکارم! بدی کشتن به منو بود نزدیک –مریم 

 هستم؟ ای عقده من –سپهر 

 هستی آره –مریم 

سپهر خنده ای از روی تمسخر کرد و چیزی نگفت. معلوم بود حسابی داره حرص میخوره. شادمهر به سمت مریم 

 ما صدمه ی زیادی که ندیدین؟ اگه کار سپهر بود من از شما عذرت میخوام.رفت و گفت: ش

 اه بعضی میخواین؟ هم معذرت که بودین مقصر شما مگه. خواستین معذرت شما هم اوندفعه! نمیفهمم من –مریم 

 که ندارن تقصیر. نیستن بلد رو جمله این اصن

 : من باید معذرت بخوام یا تو؟سپهر به سمت مریم اومد و کنار شادمهر ایستاد و گفت

 !تو –مریم 

 !تو نخیر –سپهر 

 تو –مریم 

 تو –سپهر 

 تو –مریم 

 ..تو –سپهر 

 گفتن که آخر سر من کالفه شدم و گفتم: لعنت خدا بر شیطان! چرا مثل بچه ها رفتار میکنین؟ "تو"خالصه اینقدر 

 این؟ یا من –مریم 

 قبول میکنین؟. دارم پیشنهاد یه من –شادمهر 

 !کتک؟ وگرنه کن خواهی معذرت برو بگی میخوای بازم! چی؟ –سپهر 

 ره بدید مسابقه یه دوتا شما بشه تموم ماجرا این اینکه برای میگم من جان، سپهر دارد خود جای که اون –شادمهر 

 .کنه خواهی معذرت باید اون باخت که کدوم

 ای؟ مسابقه چه! مسابقه؟ –مریم 

 

  تک ی مسابقه یه –ر شادمه

 !شدی زده جو بازم –سپهر 

 میخواد معذرت میاد خودش مقصره که اونی نیستم، موافق من –مریم 

 ببازی میترسی بگو –سپهر 

 !میترسم؟ من گفته کی –مریم 
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 میترسی که واضحه کامال –سپهر 

 نیست اینطور هم اصال –مریم 

 سپهر راحت بشین؟ قبول کنین دیگه.. دست از زودتر ندارین دوست مگه –شادمهر 

فکر کنم مریم به اجبار و به خاطر اینکه نشون بده که نمیترسه موافقت کرد. در این میان یاسی گفت: باید خیلی 

 خوش بگذره

 و خنده ای کرد . همه به سمت او برگشتند. یاسمین گفت: دوست دارم بدونم چجور مسابقه ای هست.

 ی تکه.خب یه مسابقه  -شادمهر

 ادامه؟.  فهمیدیم خب –سپهر 

 شما رست که جایی میریم. شد معلوم وقتی. میترسید بیشتر چی از تا دو شما که بشه معلوم باید همه از اول –شادمهر 

 میبازه اون نتونست کی هر. بشید رو روبه باهاش باید وشما اونجاست

 بازیه مسخره چجورشه؟ این! چی؟ –مریم 

 میترسی. ببین االن از –سپهر 

 نمیترسم هیچی از من –مریم 

 منم نمیترسم -سپهر

 .میگن دوستاتون. میترسید چی از که بگین نباید شما که همینه برای –شادمهر 

 !.کلک میترسم چی از من میدونی تو مگه –سپهر 

 ! نه که چرا –شادمهر 

 !نمیدونم؟ خودمم که هست چی اون! چی؟ –سپهر 

 ن فعال برای مریم خانم رو مشخص کنم.ک صبر –شادمهر 

 .مشتاقم. کنید مشخص –سپهر 

مریم چشم غره ای بهش رفت و به من نگاه کرد. ولی نگاه معمولی ای نبود. از اون نگاه هایی که معنیش این بود که 

فتم ی رو گرحساب کار دستم باشه. در این میان شادمهر من رو صدا کرد و اشاره کرد که پیشش برم. منم دست یاس

 و اون رو هم دنبال خودم بردم. وقتی پیش شادمهر رفتیم کمی دورتر از اون دو نفر ایستادیم. 

 باشه؟. میشه رعایت حق اینجوری. باشید داشته رو کامل صداقت میخوام خانما خب، –شادمهر 

 .کنیم فکر اول باید –یاسمین 

 چی؟ مورد در –شادمهر 

 سه واقعا؟! ترانه تو چی میگی؟میتر چی از مریم –یاسمین 

 کمی فکر کردم و توخاطراتم دنبال چیزی که مریم بیشتر از همه ازش میترسید گشتم. 

 باید چی باشه؟ حیوون هم میتونه باشه؟! -

 باشه میتونه هم حیوون یه حتی. میترسه ازش واقعا که چیزی یه –شادمهر 

 ه.خب میتونم بگم که تا حد مرگ از گربه میترس -

 نیست؟ که ای دیگه چیز...خوبه –شادمهر

 .میترسه همه از بیشتر گربه از میکنم فکر منم –یاسمین 
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 آره ،خیلی خیلی -

 .دارم خودمم حتی. آورد گیر گربه یه جایی هر میشه خب –شادمره 

 چی؟! گربه داری؟! اگه مریم بفهمه دیگه نگات هم نمیکنه -

 ی؟میترس گربه از هم شما –شادمهر 

 وای نه! من عاشق این موجود خپل هستم. -

 لبخندی زد و گفت: برای مریم حل شد میمونه سپهر

 میترسه؟ چی از اون خب –یاسمین 

 شادمهر قیافه ی متفکرانه ای به خودش گرفت و کمی بعد گفت: از اینکه کچل بشه وحشت داره

 خب میگی کچلش کنیم؟ -

 آره دیگه -شادمهر

 هیچکدوم قبول نکردن چی؟ اگه –یاسمین 

 کننن قبول اگه هم اونا. بکنن باید چیکار که میگیم بهشون میریم االن. هستن حرفا این از مغرورتر اونا –شادمهر 

 بهتر و بکنن خواهی معذرت هم از باید پس

 پس بریم -

ن. وقتی صداشون هر سه تا به سمت مریم و سپهر برگشتیم. هر کدوم یک طرف کالس مشغول وقت گذرانی بود

 کردیم به سمت ما برگشتن و پیش ما اومدن.

 !خب؟ –مریم 

 دارین؟ کالس خانما ببینم بگید همه از اول –شادمهر 

 .داریم کالس 2 ساعت آره، –یاسمین 

 خونه؟ برید دیرتر میتونین کالس از بعد پس باشه –شادمهر 

 آره مشکلی نیست -

 باشه –یاسمین 

 لگی موافقت کرد. مریم هم با بیحوص

 نگیزا هیجان برای بهتره. کنید صبر قراره، چه از که بگم بهتون رو مسابقه میخوام برید اینکه از قبل –شادمهر 

 .بفهمید موقع همون شدنش

 نگی؟ جونت دوست به شما معلوم کجا از چی؟ یعنی –مریم 

 .میشناسم اونو من. سال صد بگه؟ من به شادمهر –سپهر 

 وب فیلم بازی میکنیخ –مریم 

 چی؟ –سپهر 

 .باشید داشته اعتماد من به شما –شادمهر 

 نگن؟ چیزی بهت خودت دوستای معلوم کجا از –سپهر 

 تو دوست از بدتر اونا –مریم 

 نمیمونه حرفی پس خب –شادمهر 
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 خواهی معذرت شنیدن برای میکنم شماری لحظه –سپهر 

 مشابهی حس چه –مریم 

 لوی ساختمون بعد از کالستون منتظریم.ج –شادمهر 

 باشه، ما دیگه میریم. -

 سه نفری از کالس خارج شدیم و به سمت کالس اون ساعتمون حرکت کردیم. 

 ...بگذره خوشی چه وای –یاسمین 

 بخرم؟ بستنی براتون دارید دوست ها بچه –مریم 

 یاسمین با شک به مریم نگاه کرد و گفت: هان؟!

 شما بگید دوست دارین چیکار براتون بکنم؟ خب –مریم 

 رشوه تو روز روشن؟ -

 سرگرمی برای بابا، نه –مریم 

 عمت جون آره –یاسمین 

 بیخیال اصن آ؟ شدی پررو –مریم 

منو یاسمین به هم نگاه کردیم و حسابی داشتیم تو دلمون به مریم میخندیدیم. سر کالس بودیم اما من اصال حواسم 

ود. همش داشتم مریم رو وقتی که گربه ،وای گربه! اون حتی نمیتونه به گربه نگاه کنه. معلوم نیست که به درس نب

شادمهر چه فکری تو سرش داره. بعد از مدتی طاقت فرسا کالس تموم شد و ما سریع از کالس خارج شدیم. اما انگار 

ه های الکی میاورد. مثال میگفت با استاد کار مریم هیچ عالقه ای نداشت که زودتر از کالس خارج بشه و همش بهان

داره یا اینکه یه جزوه ای رو باید از یکی از بچه ها بگیره. با هر زوری بود مریم رو راضی به رفتن کردیم و از 

 ساختمان خارج شدیم. قیافه ی مریم دیدنی بود. معلوم بود که حسابی استرس داره.

 اثری از پسرا پیدا کنم. که یکدفعه کسی از پشت سر ما رو صدا کرد.  داشتم به اطراف نگاه میکردم تا شاید

 سالم -

 شادمهر و سپهر پشت سر ما بودن. به سمتشون برگشتیم. 

 کشید؟ طول اینقدر چرا –شادمهر 

 راستش مر.. -

ا شنوند بتا خواستم مریم رو بهونه کنم یکدفعه درد شدیدی رو توی کمرم حس کردم. زیر لب طوری که بقیه ن

 حرص به مریم گفتم: ای بترکی، قطع نخاع شدم 

 مریم هم در حالی که مصنوعی داشت میخندید گفت: برای الل کردت خوب چیزی هست. 

 شادمهر گفت: چیزی شده؟!

 نه یه لحظه کمرم گرفت -

 سپهر درحالی که لبخند شیطانی ای داشت میزد گفت: شایدم یه نفر براتون گرفتش

 بابا، چی داشتیم میگفتیم؟ بله؟ نه -

 کردین؟ دیر چرا اینکه –شادمهر 

  بیخیال. دیگه کشید طول کمی کالس –یاسمین 
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 و زیر لب به مریم گفت: کمی حفظ آبرو کنی بد نیست آ دختره

 حاال؟ بریم باید کجا. دیگه بریم خب –مریم 

 کمیسر شادمهر کجا باید بریم؟ -سپهر

 گفت:یه جای خوبشادمهر با حالت با نمکی 

 و لبخند شیطانی ای زد.

 بعله –مریم 

 میترسی؟ –سپهر 

 نخیر –مریم 

 .میریم من ماشین با. دیگه بریم –شادمهر 

 به سمت ماشین شادمهر حرکت کردیم. 

داخل ماشین نشسته بودیم و من داشتم به اینکه چی تو ذهن شادمهر میگذره فکر میکردم. در این میان یکدفعه 

 مهر خطاب به سپهر گفت: اول بریم پیش سعید باهاش کار دارم. شاد

 سپهر با تعجب گفت: سعید؟ چیکارش داری؟ مو میخوای کوتاه کنی؟

 شاید –شادمهر 

 االن وقت گیر آوردی؟ -سپهر

وتاه ک با این حرف سپهر فهمیدم قضیه چیه. چقدر باید قیافه ی سپهر دیدنی باشه وقتی بفهمه اونی که قراره موهاش

 بشه خودش هست. وقتی به آرایشگاهی که دوست شادمهر آرایشگرش بود رسیدیم گفت که پیاده بشیم. 

 مریم با تعجب گفت: ما هم بیایم؟! 

 .نداره ای مشتری. کردم هماهنگ دوستم با آره –شادمره 

 خب ما که نمیتونیم بیایم ! -

 بابا نباشید نگران. بیاید باید –شادمهر 

 دیگه بریم بیاین ها بچه – یاسمین

 با تعجب به یاسمین نگاه کردم. یاسمین گفت: دیگه تا االن به آقای خسروی اعتماد نکردی؟

 هست؟ نقشه از جزئی اینم ؟ آخه میاری چرا رو اینا –سپهر 

 شاید... -شادمهر

می احوال پرسی کرد. ما سه تا باالخره راضی شدم و وارد مغازه شدیم. دوست شادمهر به استقبالمون اومد و به گر

 روی صندلی نشستیم و من خیلی هیجان زده بودم. 

 !شادمهر نمیاد خوشم هات نگاه از اصال –سپهر 

 .زدی توهم عزیزم؟ میکنم نگاهت دارم عادی خیلی من –شادمهر 

 ن آمادمسعید دوست شادمهر که مشغول آماده کردن وسایل بود به سمت اون دو نفر برگشت و گفت: خب م

 شادمهر به سپهر نگاه کرد و گفت: با تویه

 شادمهر با تعجب سرش رو تکون داد و گفت: اینطور فکر نمیکنم !

 سپهر با حالتی گنگ داشت به شادمهر نگاه میکرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 6  

 

  کنی؟ کوتاه موهاتو نمیخوای تو چی؟مگه یعنی –سپهر 

 شادمهر باز با تعجب گفت: من؟!

رو عملی میکرد. کم کم سپهر داشت ذهن شادمهر رو میخوند. یکدفعه خنده ی بلندی خیلی خوب داشت نقشه اش 

 کرد و گفت: صبر کن ببینم! نکنه جزو مسابقه هست؟ نکنه من باید برای این مسابقه موهام رو کوتاه بکنم !

 در این میان صدای مریم دراومد.

 رسی؟میت موهات کوتاهی از تو مسابقه؟ شد اینم چی؟ یعنی –مریم 

 !نه هه، –سپهر 

 ! تقلبه این –مریم 

 منتظرته سعید برو. عزیزم برو. میشمارن پاییز آخر رو جوجه –شادمهر 

 !میشناسی ازاینا بهتر رو من میکردم ،فکر رفیق نیست باکی مرا –سپهر 

 بینیم می –شادمهر 

سپهر رو آماده کرد. سپهر خیلی  سپهر پوزخندی زد و روی صندلی نشست و سعید پارچه ای دور گردنش بست و

 خوش حال بود و داشت سوت میزد که برای یه لحظه صدای سوت زدنش قطع شد. 

 چیه؟ این. کن صبر –سپهر 

 عالی جناب موی تراشیدن برای دستگاه خب –سعید 

 !چی؟ –سپهر 

 داری؟ مشکلی –شادمهر 

 !شادمهر؟ –سپهر 

 سپهر –شادمهر 

یک دفعه از روی صندلی بلند شد و با خشم به سمت شادمهر رفت. در حالی که با خشم و داشت میخندید. سپهر 

 بهش نگاه میکرد گفت: داشتیم؟

 !بخر برو نمیگفتم که داشتیم اگه اوا رو؟ چی –شادمهر 

 همه ی ما داشتیم با صدای بلند می خندیدیم. سپهر با خشم پارچه رو از دور گردنش دراورد و گفت: محاله

 بخواد معذرت که هست آماده سپهر. اینجا بیاید خانم مریم خب –هر شادم

 محاله اینم –سپهر 

 محاله؟ خانم مریم –شادمهر 

 انداختی؟ راه محاله محاله من واسه کردی؟ فکر چی. جون آقا بکنی خواهی معذرت باید شما نخیر، –مریم 

 . سپهر داشت دندون هاش رو روی هم میفشرد و حسابی عصبی بود

 منتظرم –مریم 

 سپهر در حالی که از خشم قرمز شده بود گفت: دوست دارم سر تو قیافت رو ببینم. دست از سرت برنمیدارم.

 !بودم کشیده رو نقشه این من انگار میگی جوری یه –مریم 

ت: حساب گف سپهر با خشم از مریم چشم برداشت و به آرامی به سمت صندلی رفت. آنقدر عصبانی بود که به سعید

 تو هم میرسم.
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 کن باور. هستم وسیله یه فقط من.تر ریلکس ریلکس ریلکس جان سپهر –سعید 

 .نداریم حال بابا برو –سپهر 

 .باشه یاد اینو. شازده خواستی خودت –شادمهر 

کردیم . یسپهر از خشم دیگه جوابی نمیداد فقط گفت که زودتر تمومش کنید و ما هم خیلی مشتاق داشتیم نگاه م

حتما براش خیلی سخت بود چون موهای *** و بلندش رو ظاهرا خیلی دوست داشت. همه داشتیم توی دلمون به 

قیافه ی سپهر می خندیدیم. سپهر چشماش رو بسته بود و اصال نگاه نمیکرد. وقتی سعید دستگاه رو روشن کرد کامال 

 ای یه لحظه خیلی دلم براش سوخت. لرزشی که توی بدنش به وجود اومد رو دیدم. بیچاره! بر

 باالخره کار سعید تموم شد و سپهرکامال کچل شده بود. مریم حسابی داشت بهش میخندید.

 باشه آخرت غم امیدوارم –مریم 

 آ دادم دست از رو کنترلم دیدی دفعه یه که نزن حرف یکی تو –سپهر 

 میکینی؟ چیکار مثال –مریم 

 نممیک کچل هم رو تو –سپهر 

 .بزن دست من به داری جرئت تو بابا نه –مریم 

 تویه نوبت حاال –سپهر 

 مریم خنده ای کرد و گفت: اگه منم بردم چی میشه شادمهر خان؟

 .میریم بعدی ی مرحله –شادمهر 

 !که شد ای مرحله بازم –سپهر 

 اینکه میریم مراحل بعدی یا میخواین معذرت هم از دوتاتون هر یا. نداریم ای دیگه ی چاره –شادمهر 

 محاله –مریم 

 ..محاله –سپهر 

 و با خشم به همدیگه نگاه کردن...

 .میکنیم اجرا رو مسابقه هم خانم مریم برای همینجا پس خب –شادمهر 

 !خنگی واقعا ترانه کنم؟ کچل باید منم –مریم 

 هنوز مشخص نشده که.چی میگی آخه؟ -

 میکشی رو زحمتش جان سعید –شادمهر 

مریم داشت با تعجب به سعید که وارد اتاق دیگه ای شد نگاه میکرد. بعد از چند لحظه سعید با یه سبد که روش 

 پوشونده شده بود وارد شد.

مریم داشت با تعجب به اون سبد نگاه میکرد. اما من و یاسمین به خوبی میدونستیم که داخل اون سبد چی هست. 

و در اون لحظه که همه داشتیم به سبد نگاه میکدیم شادمهر گفت: خب شما باید چیزی  سعید سبد رو پایین گذاشت

 که داخل سبد هست رو فقط توی دستت بگیری.

 عدالته؟ این خداییش. بفرما –سپهر 

 گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی -شادمهر

 تو هم که هی ضرب المثل تحویل ما میدی! -سپهر
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 کنید ،شروع خب –شادمهر 

مریم با تردید به سمت سبد رفت و خیلی آرام پارچه رو از روی سبد برداشت . اون چیزی که انتظار داشتم اتفاق 

افتاد. مریم جیغ بلندی کشید و از آرایشگاه بیرون رفت. همه با چشم های گرد داشتیم به مسیر خارج شدن مریم 

 نگاه میکردیم. 

 میترسه؟ گربه از میگه؟ چی این –سپهر 

 گفتم که تا حد مرگ  -

داشتم به سمت در میرفتم تا دنبال مریم برم که اون رو الی در دیدم که پیداش شده بود و داشت با ترس داخل رو 

 نگاه میکرد. 

 مریم حالت خوبه؟ -

 تویه سر زیر همش. ترانه میرسم حسابت به –مریم 

 بابا بیا، ترس نداره. امتحان کن -

 ه طوسی میزد رفتم و اونو بغل کردم.و به سمت گربه ای که ب

 ببین چقدر نازه -

 !!میکنی تحریکش داری. تقلبه این –سپهر 

 با تعجب به سپهر نگاه کردم و گفتم: چی؟!

 بشه عمل وارد خودش بذار –سپهر 

 خب بیا -

 گربه رو ول کردم داخل سبد و پیش یاسمین نشستم.

 میبازی آ وگرنه کنی سعی باید. داخل بیا –شادمهر 

 مریم داشت میلرزید. 

 مریم تو میتونی. بیا -

 ساکت گفتم –سپهر 

مریم با ترس و لرز وارد آرایشگاه شد و خیلی آرام داشت به سمت سبد میرفت. تقریبا وسط راه بود که گفت: من 

 نمیتونم.

 در اون لحظه بود که سپهر هورای بلندی کشید. 

 دنم ارزش داشت.ش کچل که میدونستم ایول –سپهر 

 مریم با خشم نگاهی بهش کرد. 

 میبازی متاسفانه پس –شادمهر 

 .نیست عادالنه این –مریم 

 .بود سخت خیلی هم سپهر برای شدن کچل کنید باور –شادمهر 

 مریم خیلی داشت حرص میخورد و یکدفعه گفت: اصال حاال که اینطوره منم میتونم.

داشت دستش رو دراز میکرد که گربه رو بگیره و همه ی ما هم نفس هامون رو و به سمت گربه رفت و خم شد. 

کامال حبس کرده بودیم و داشتیم به دست های مریم نگاه میکردیم. سکوت سنگینی ایجاد شده بود. میتونم بگم که 
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ر هم پشت س دست های مریم کامال میلرزید. فقط کمی دیگه مونده بود گربه رو بگیره که یکدفعه صدای جیغ های

 مریم همانا و فرار کردن دوباره اش از آرایشگاه همانا

برای یه لحظه هنوز اون سکوت بعد از فرار مریم وجود داشت. که یکدفعه با بلند شدن صدای خنده ی سپهر همه 

 شروع به خندیدن کردن. 

 مریم نمیتونه. واقعا نمیتونه.همین که نگاهش هم کرد خیلی بود -

 گربه رو میبریم. برو بگو بیاد ترانه پس –شادمهر 

وقتی اسمم رو از زبونش شنیدم یه لحظه همه احساسی که به شادمهر داشتم یادم اومد. اونقدر با مریم و سپهر 

مشغول بودیم که به طور کل فراموش کرده بودم کل روز رو با کی داشتم میگذروندم. ضربانم کمی باال رفت. سریع 

به دنبال مریم گشتم. کنار ماشین ایستاده بود و داشت با کوبیدن پاهاش روی زمین حرصش  از اونجا خارج شدم و

 رو خالی میکرد. 

 مریم آروم باش، مسابقه برد و باخت داره دیگه -

 .نداریم حال بابا برو –مریم 

 بچه ها منتظرن -

ت آرایشگاه حرکت کردم. همه وقتی من چون میدونستم مریم االنه که بهم حمله کنه سریع از او دور شدم و به سم

 رو دیدن شبیه عالمت سوالِ سوالی بودن که مریم کجاست.

 االن میاد. -

 بگه رو خواهی معذرت ی کلمه چجوری دقیقا که میکنه آماده خودشو داره دارم حتم –سپهر 

ز گربه هست یا نه. وقتی مطمئن در همون لحظه مریم وارد شد. اول اطراف رو به خوبی نگاه کرد تا که ببینه اثری ا

 شد به شادمهر نگاه کرد و گفت: خب؟

 ...و باختین متاسفانه –شادمهر 

 بگی نمیخواد رو باقی –مریم 

 به سمت سپهر برگشت و گفت: مسواک گرون شده آ. ببندی بد نیست

 .نکن نگران خودشو شما. مسواکم کار تو خودم من –سپهر 

 .کن نگاه رو زمین –مریم 

 چی؟ –سپهر 

 .بگم نمیتونم. نکن نگاه چشمام تو –مریم 

 االن تو نیستی که باید قانون بذاری آ -سپهر

 پایین رو نگاه کن -شادمهر

 .نمیشم راضی من وگرنه! همین. بگه و کنه نگاه چشمام تو باید! نمیخوام –سپهر 

 بابا خب خیلی –مریم 

خیلی برام سخت بود که مریم شکست رو پذیرفته باشه و از یه طرفی  همه به دهان مریم چشم دوخته بودیم. باورش

 میترسدم که بازم مثل اوندفعه بخواد تالفی ای سر سپهر در بیاره و روز از نو و روزی از نو

 مریم به تته پته افتاه بود و صداش خیلی پایین بود.
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 خیلی با صدای پایینی سریع گفت: معذرت میخوا..

 یدم؟نشن چی؟ –سپهر 

 ..می..معذر –مریم 

 چی؟ –سپهر 

 مریم با عصبانیت یکدفعه داد کشید: معذرت میخوام

 و سریع از آرایشگاه بیرون رفت.

جند لحظه بعد از بیرون رفتن مریم صدای خنده ی همه بلند شد. من که به شدت تالش کردم تا جلوی خودم رو 

 . بگیرم اما طاقت نیاوردم و از همه بلندتر خندیدم

 چند دقیقه ای خندیدیم تا اینکه صدای یاسمین دراومد.

 !شد ناراحت کنم فکر –یاسمین 

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: آخه تو که این مدت باهاش دوست بودی هنوز نشناختیش؟

 نداره شدن ناراحت حق! کرد قبول خودش و بود مسابقه های شرط از یکی خب –سپهر 

 ببینه حالش خوبه یا نه بره یکی بهتره –یاسمین 

 نه دیگه همه با هم بریم ، دیگه وقت رفتنه نه؟ -

 و به شادمهر نگاه کردم. شادمهر سرش رو تکون داد و گفت: آره راست میگی

 به سمت سعید برگشت و گفت: خب سعید جان ما دیگه میریم. ببخشید بهت خیلی زحمت دادیم.

 .گذشت خوش خیلی اتفاقا –سعید 

 بذار، من بعدا چشماتو در میارم. کچل کردن من برات جالب بود؟ پسره ی پررو -سپهر 

 .کنم کچل رو تو که بود آرزوهام از.بگم همینو میخواستم ایول –سعید 

 باشه دیگه، دارم برات. اگه تو با قیچی کچل میکنی منم روش خومدو برای کچل کردنت دارم. -سپهر

 بود! شادمهر پیشنهاد چه؟ من به –سعید 

سپهر نگاه خشمگینی به شادمهر انداخت و گفت: شادمهر که کارش از کچل شدنم گذشته.شادی جون تو داری به 

 مرحله ی شتافتن به دیار باقی نزدیک میشی گل پسر

 همونجوری میره؟ ویبره چجوری گوشی دیدی. لرزیدنه حال در بدنم ی همه تو جون به –شدمره 

. سپهر هم برای تنبیه به سمت شادمهر حمله کرد ولی شادمهر خداحافظی سریعی از و خنده ی تمسخر آمیزی کرد

سعید کرد و با داد و فریاد از آرایشگاه خارج شد. در همون حال هم سپهر اونو دنبال کرد و از مغازه بیرون رفت. من 

 و یاسی هم بعد از خداحافظی سریع از سعید به دنبال اون دو نفر رفتیم.

که داشتیم به دنبال اونها که هنوز در حال دنبال کردن هم بودن میرفتیم به یاسی گفتم: می گم آ،این همین طور 

 مردم خیلی بدجور دارن نگاه میکنن.نه یاسی؟

 چرا؟! آره –یاسمین 

 داداگه دقت کنی همین االن از یه آرایشگاه پسرانه بیرون اومدیم.اون دو تا منگل هم مثل بچه ها دارن داد و بی -

 میکنن. انتظار داری بد نگاه نکنن؟

 نن؟میک فکر چی به دارن االن. هستیم پسرونه آرایشگاه یه داخل که نبود حواسم اصال آ میگی راست –یاسمین 
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نگاه نکن دیوونه!...نمیدونم..میتونیم بریم ازشون بپرسیم. دوربینو آماده کن منم با میکروفون میرم گزارش بگیرم.  -

 صورت زنده هم پخش کنیم کل ملت بفهمن چطوره؟میتونیم به 

 یاسمین در حالی که میخندید گفت: وای چه سوژه ای بشه ولی!

حاال این هیچی اون دو بار فرار کردن های مریم رو چی میگی؟ فکر کن داری از جلوی یه آرایشگاه پسرانه رد  -

 میاد. میشی یه دفعه میبینی یه دختر با داد و بیداد از اونجا بیرون

 یاسمین در حالی که میخندید گفت: عجب صحنه ای ترانه.

 حاال کجا هست این مرمر؟  -

 رفتن خل تا دو اون که همونجایی ماشین، طرف رفته حتما –یاسمین 

 بریم دیگه -

االن  ؟وقتی طرف ماشین رفتیم خبری از مریم نبود و شادمهر و سپهر هم نبودن. با تعجب به یاسمین گفتم: یعنی چی

 اینجا بودن که!

 رفتن؟ کجا! آره –یاسمین 

 در همین موقع صدای سرفه ای از پشت سرمون شنیدیم و وقتی برگشتیم مریم رو دیدیم. 

 میگذره؟ خوش –مریم 

 جای شما خالی -

 دیگه بریم. میکنم پرش االن نباش ناراحت –مریم 

 !کجا؟ –یاسمین 

 !دیگه خونه! در به 83 –مریم 

 الت خوبه مریم؟ فشار اینات که سرجاشه نه؟ح -

 نباشه؟ جاش سر باید چی برای –مریم 

 وارده شک خاطر به –یاسمین 

 ..ببینم رو هوایی اون ریخت نمیخوام ، بریم زود فقط. بابا برو –مریم 

 کی رو؟ هوایی؟ -

 هس هوایی اسمش کل که همون ، بله –مریم 

 ه!دیگ هست آسمونی منظورت –یاسمین 

 میاد بهش هم چقدر! آسمونی ایش. هوایی گفتم.هست شاعرانه خیلی دیدم –مریم 

 مریم خانم فکر نمیکنم هوا با آسمون یه معنی رو داشته باشه! -

 سپهر و شادمهر از اونور ماشین پیداشون شد. با تعجب گفتم: شما تمام این مدت اینجا بودید؟

 نی واقعا متوجه نشدی؟شادمهر قیافه اش رو کج کرد و گفت: یع

 نشدید؟ متوجه میخورد تکون داشت ماشین همه این –سپهر 

 میکردید؟ داشتید چیکار اونجا! نه –یاسمین 

 بود شده خالی الستیک باد میکردیم، گیری پنچر داشتیم –شادمهر 
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 ه نکنه سوتی ای چیزیهرسه نفر ما یکدفعه کپ کردیم و من داشتم حرفایی رو که با بچه ها زدیم مرور میکردم ک

 جلوی این دو نفر داده باشیم.

 .میکشتیم رو یکی پشت این داشتیم شاید!  میزدین چیزی سوتی یه. نیومد در که صداتون –مریم 

 !میکردی نفله منم میومد در صدام اگه خب –سپهر 

  ای نفله همینجوریشم که تو –مریم 

 انداختی؟ تیکه االن –سپهر 

 م ازت تعریف کردم.عزیز نه –مریم 

 از این تعریف فحشی های مریم بود. -

 بریم؟ که چطوره –شادمهر 

 .بریم ها بچه ، آره –مریم 

 !کجا؟ –شادمهر 

 !خونه اسم به جایی شاید! نمیدونم –مریم 

 !دیگه میرسونمتون من که بود این منظورم –شادمره 

 ممنون میشه، جدا راهمون دیگه نه –مریم 

 راست میگه ، ما خودمون میریم.مریم  -

 ببینن رو من ریخت مشن اذیت بعضیا شاید برن، خودشون بذار –سپهر 

 باهوشه؟ اینقدر که پدرش یا رفته مادرش به دوستتون این ببینم –مریم 

 من به شاید –شادمهر 

 ...کنی کشف رو موضوع این تا میخواست بصیرت چشم. جون دختر باهوشم "ذاتا من –سپهر 

 حوصله ی مراحل بعدی این مسابقه رو ندارم. خداحافظ"خب دیگه بسته ، جدا -

 و دست اون دو تا رو کشیدم و از ماشین دور شدیم. حتی اجازه ندادم که اون دو تا جواب خداحافظی رو بدن.

 مریم با حرص گفت: فکر کنم دستم داره درمیاد!..میشه ول کنی؟

 ن ما هم داریم باهات میایم!ک باور... ترانه آره –یاسمین 

دستشون رو ول کردم و گفتم: اگه مریم رو نمیکشیدم تا فردا با اون پسره کل کل میکرد...بعدش هم خدا بزرگ بود 

 که چند تا معذرت خواهی به هم بدهکار میشدن

 .میاد بدجوری دادنم جواب حس میبینمشون وقتی چرا نمیدونم –مریم 

 با اون اینطوری باشی! در همه حالت تو جیغ جیغو هستی فقط نکنم فکر –یاسمین 

 ...دارم دوست –مریم 

 سس بزن بخور -

 رو؟ چی –مریم 

 همونی که دوست داری -

  عزیزم شدی بامزه –مریم 

 و آروم زیر گوشم گفت: امروز به تو یکی حسابی خوش گذشت نه؟
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 برو بمیر بابا -

حوصلم سر رفته بود. امروز خیلی خوش گذشته بود . مدام داشتم به امروز  داشتم تلویزیون نگاه میکردم. حسابی

 غروب فکر میکردم. چقدر سرگرم شدیم واقعا...

کانال های تلویزیون رو یکی یکی میزدم ولی هیچ جا هیچی نداشت. تلویزیون رو خاموش کردم و به سمت 

 آشپزخونه رفتم تا چیزی بخورم. 

بود چون فردا کالس نداشتم. یه جورایی دانشگاه برام شده بود سرگرمی... توی این از طرفی اعصابم خیلی خرد 

 "مدت خیلی تنبل شده بودم و اصال درس نمیخوندم. عذاب وجدان بدی گرفته بودم و حس میکردم که قراره کال

ه درم تا دو روز دیگامسال همه ی درسام رو بیفتم. به خاطر همین کمی پای درس هام نشستم. با فکر اینکه مادر و پ

 خونه هستن خیلی خوش حال بودم. دلم حسابی براشون تنگ شده بود.

*** 

 دیگه داری میری رو اعصابم آ مریم! -

 !ذوق بی ی دختره پیشت اومدم تنهایی اینکه خاطر به باش منو –مریم 

 حوصله ندارم ... -

 چرا؟ –مریم 

 دوست داشتم االن دانشگاه بودیم... -

 آ میشی قبل مثل داری بازم – مریم

 یعنی چی؟ -

 مشتاقی؟ اینقدر علم کسب خاطر به نگو... دانشگاه بری داری دوست چی برای میدونم که من –مریم 

 تا دیدم باز میخواد موضوع شادمهر رو شروع کنه سریع بحث رو عوض کردم و گفتم: یاسی کجاست؟

 ...باشی داری دوست که همونجایی –مریم 

 امروز کالس داره؟ -

 واقعا؟ نمیدونستی ، بله –مریم 

 لبخندی شیطانی ای زدم و گفتم: دلم خیلی براش تنگ شده

 چشمای مریم گرد شد و با تعجب گقت: اه گفتی آ!! آخرین بار کی بود دیدیمش؟!...بذار فکر کنم. آهان دیروز! 

ساعت دلت برای دوستت تنگ شده...اونم کسی که  42و نگاه خشمگینی به من کرد و گفت: نگو در مدت کمتر از 

 هر روز داری میبینیش!

 خودم رو به اون راه زدم و گفتم: آره، نمیدونم چرا! 

 مریم چشماش رو ریز کرد و گفت: بازم همون حس دو گوش مخملی داشتن من بهت دست داده عزیزم؟

 کی کی اتفاق افتاد؟ با تعجب به باالی سر مریم نگاه کردم و گفتم:ای بابا! این ی

 با گفتن این حرف، من شدم جری و مریم شد تام و مثل موش و گربه به جون هم افتادیم و دنبال هم میکردیم.

 با صدای بلند گفتم: بابا حوصلم سررفته دیوونه، میخوام برم بیرون. اصال دانشگاه نریم....بریم بیرون؟

 ت؟نداش ای دیگه دلیل بگی میخوای یعنی –مریم 

 لبخند کشداری زدم ودر حالی که سرم رو تکون میدادم گفتم: نه!
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 تو جون آره –مریم 

داخل تاکسی نشسته بودیم. من داشتم بیرون رو نگاه میکردم و حسابی فکرم مشغول بود که مریم ضربه ای به من 

 زد. به سمتش بگشتم.

 بریم؟ قراره کجا –مریم 

 نمیدونم، بریم خرید؟ -

 ه ، تو که میدونی از خرید بدم میاد!ن –مریم 

 پس بریم کوه؟ -

 چنده؟ ساعت االن...سرت؟ به زده بازم –مریم 

 خب یازده -

 !کوه؟ میرن ساعتی چه معموال –مریم 

 بیخیال بابا...راستی مگه چند روز دیگه تولد داداشت نیست؟ بریم براش کادو بگیریم؟ -

 نداختی. این پسر اینقدر پررو هست. بگو چیکار کرده؟ا یادم شد خوب! آ میگی راست –مریم 

 چی کار؟ -

 بهش که روز هر و کشیده قرمز ی دایره یه تولدش روزِ دورِ.  نوشته خودش برای ماه این از تقویم یه –مریم 

 کرده؟ آویزون کجا بگو.  میزنه ضربدر یه میشه نزدیک

 کجا؟! -

 !من تخت باالی –مریم 

 دیدم گفتم: داداشت اینقدر باحال بود من خبرنداشتم...در حالی که میخن

 الییب چه اونجا نیست معلوم. سرش به زده بدتر. بشه کرده تحصیل خارج بود رفته سرش خیر مثال بچه –مریم 

 !آوردن سرش

 آخه وقتی تو خواهرش هستی...از اون چه توقعی باید داشت. جفت هم هستین... -

 فتم چیزی براش نخرم... همچین ضایع بشهگر تصمیم ، بامزه –مریم 

 گناه داره...بعد چهار سال برگشته ایران! -

 چی؟ که خب –مریم 

 میگم براش ساعت بگیر... -

 مریم ابروش رو باال داد و گفت: نچ، زیادیش هست.

 چرا؟ -

 .گرفتم ساعت براش بفهمه میشه پررو –مریم 

 اید براش بگیریبعد چند سال یه هدیه ی درست حسابی ب -

 نمیخوام نه –مریم 

 با حرص به سمت پنجره برگشتم و گفتم: نگیر خب ، منت باید بکشم بره برای تولد داداشش کادو بخره

 .میکنیم نگاهی یه رو ها فروش دست ساعتای میریم نشو ناراحت حاال –مریم 

 از تو غیر ازاین انتظار نمیره که! -
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 هستم؟ چطوری من مگه –مریم 

 هیچطوری عزیزم -

با مریم داشتیم مغازه ها رو نگاه میکردیم که یکدفعه چشمم به یک ساعت فروشی افتاد. دست مریم رو گرفتم و 

 اون رو به سمت ساعت فروشی کشوندم. 

 ببین ساعتای مردانه ی قشنگی داره -

 ؟بخرم ساعت براش من که داری دوست اینقدر چرا تو! نمیفهمم اصال من –مریم 

 آخه من همیشه دوست داشتم که یه داداش داشته باشم و روز تولدش براش ساعت بخرم -

 مریم قیافه اش رو مهربون کرد و به حالت مسخره گفت: اوخی ، تحت تاثیر قرار گرفتم...مسخره

 قیافه ی مظلومی به خودم گرفتم و گفتم: میل خودته ، دوس نداری نگیر

 ریم ببینیم چی دارهب حاال بابا خب خیل –مریم 

 با هم به داخل مغازه رفتیم. مغازه ی نسبتا بزرگی بود و ساعت های قشنگی داشت.

 مریم میشه برای منم بخری؟! -

 . داشتی شومی نیت چه بگو پس –مریم 

مشغول نگاه کردن ساعت ها بودیم که از پشت سر صدای آشنایی به گوشم خورد. خیلی آهسته به طوری که مریم 

توجه نشه به پشت نگاهی انداختم و فهمیدم که حدسم درست بود. فورا به سمت مریم برگشتم و ساعتی رو به م

 مریم نشان دادم و گفتم: این خیلی قشنگه ، همین رو بگیر

 مریم در حال بررسی ساعت بود و داشت امتحانش میکرد و من در این حین همش حواسم به پشت سرمون بود.

 ! چرا معطلی؟عجله کن دیگه -

 میاد؟ دستش به این نظرت به واقعا –مریم 

 یکدفعه صدایی از اونطرف مریم گفت: شاید، بستگی به فرم دستش هم داره

هر دو به سمت صدا برگشتیم. آهی کشیدم. همه ی نگرانیم به واقعیت تبدیل شده بود. مریم با تعجب گفت: تو 

 اینجا چیکارمیکنی؟!

 انب همیشگیش گفت: معموال توی انتخاب های مردونه یه مرد باید همراهتون باشه.با همون لحن حق به ج

 خورهمی خودت درد به کنی انتخاب بخوای تو که چیزی باشی، مرد اون شما که نداریم نیازی ما ، ممنون خیلی –مریم 

 یکنید؟سریع برای اینکه از بحث جدیدی جلوگیری کنم گفتم: آقا ی آسمانی شما اینجا چیکار م

 کافیه سپر همون...ترانه بذاری احترام اینقدر نیست الزم حاال –مریم 

 نه؟ بود سپهر منظورتون –سپهر 

 سپر!  نه –مریم 

 آ انداختی جا رو ه یه کنم فکر –سپهر 

 میدونم –مریم 

 دوباره احساس خطر کردم و بحث رو عوض کردم.

 از اینورا آقا سپهر؟ -

 رداشت و گفت: هیچی دنبال یه ساعت میگشتم مثل شما...سپهر چشم از مریم ب
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 بگردید بفرمایید پس خب –مریم 

 میگردم دارم –سپهر 

 !هست ساعت هم اونورا –مریم 

 تره قشنگ اینجا های ساعت –سپهر 

 شنیدم که مریم آهسته زیر لب گفت: آره ارواح عمت

 گ به چشمم خورد.دست مریم رو کشیدم و گفتم: مریم اونور یه ساعت قشن

با مریم به سمت دیگه ی مغازه رفتیم. اصال حوصله ی یه دعوای دیگه رو نداشتم. نمیدونم چرا این دوتا نمیتونن یه 

بار که همدیگر رو میبینن دعوا نگیرن. با مریم مشغول دیدن ساعت ها بودیم که مریم با هیجان گفت: فکر کنم این 

 ساعت خیلی به دستش بیاد ترانه

ه ساعتی که مریم بهش اشاره کرد نگاه کردم . ساعت قشنگی بود. با مریم موافقت کردم و از فروشنده خواستیم تا ب

 برای دیدنش ساعت رو برامون بیاره.

 مریم ساعت رو دور دستش انداخت و به من گفت: چی فکر میکنی؟

 شنگی هست. میتونم امتحانش کنم؟تا خواستم نظرم رو بدم سپهر در آنطرف مریم پیداش شد و گفت: ساعت ق

 مریم ساعت رو از دستش بیرون آورد وگفت: ببخشید ما زودتر دیدیمش

 سپهر فورا ساعت رو از دست مریم قاپ زد و گفت: فقط میخوام امتحان کنم. 

 و رو به فروشنده کرد و گفت: ببخشید شما که همین یه دونه رو ندارید نه؟

 دونه دیگه هم ازش داشته باشم. یه فکرمیکنم نه –فروشنده 

 دزد ای –مریم 

 بودمش دیده من ببینی رو ساعت تواین اینکه قبل –سپهر 

 تو جون آره –مریم 

اما سپهر بدون توجه به حرف مریم ساعت رو در دستش کرد و داشت با لبخند رضایت اون رو در دستش تکان 

 ت: همونی هست که میخواممیداد. بعد از اینکه ساعت رو حسابی امتحان کرد گف

مریم به سپهر چشم غره ای رفت و به فروشنده گفت: آقا میشه لطف کنید این ساعت رو برای ما آماده کنید. همین 

 رو میخوام. 

 سپهر هم بالفاصله گفت: منم همین رو میخوام

انتخاب کرده بود میخرید. تو دیگه کامال متوجه شده بودم که سپهر مشکل داره. چرا باید همون ساعتی رو که مریم 

فکر فرو رفته بودم که با صدای مریم به خودم اومدم. مریم آرام طوری که فقط من بشنوم گفت: ترانه میبینی 

 چطوری حرص منو در میاره ؟

 بیخیال مریم، زود باش ساعتت رو بگیر زودتر بریم. -

 میخواین؟ هم کادو ی جعبه ببخشید خانم –فروشنده 

 سمت فروشنده برگشت و گفت: بله مریم به 

 در این لحظه بود که باز هم سپهر به حرف اومد. خطاب به مریم گفت: میدونید این ساعت به هر کسی نمیاد.

 نه؟ میاد شما به فقط حتما –مریم 
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 دقیقا –سپهر 

 وقت یه نزنن چشمت بپا –مریم 

 به ما داد. بعد از اینکه فروشنده ساعت رو داخل جعبه ی کادو گذاشت 

 مریم بیا بریم ساعت دخترونه های قشنگی هم داره ، بریم ببینیم -

 بخرم؟ برات میخوای نکنه چیه –مریم 

 لبخند معناداری برایش زدم. 

 ببینم رو پسره این ریخت دیگه نمیخوام بریم زودتر ، کوفت –مریم 

 چیکارت داره مگه؟  -

 شتیم نگاهی بهشون مینداختیم که سر و کله ی سپهر بازم پیدا شد. با هم رفتیم طرف ساعتای دخترونه و دا

 خانم؟ مریم بگیری خودتم برای دونه یه میخوای نرفتن؟ هنوز ها خانم به به –سپهر 

  چطور؟ شما. میکردیم نگاه فقط داشتیم نخیر –مریم 

 بعد از مکثی سپهر یکدفعه گفت: آره ، آره میخوام یدونه بگیرم.

 عنی االن من بخوام پیج گوشتی بگیرم تو هم میخوای نه؟ی –مریم 

 ... انداختی یادم شد خوب –سپهر 

مریم خنده ی تمسخر آمیزی برای سپهر کرد و دست من رو کشید و به طرف دیگر مغازه رفتیم.اینقدر به اینطرف و 

 سپهر زیاد داره مزاحمت ایجاداونطرف مغازه رفته بودیم که فروشنده داشت عصبانی میشد. فکر کنم فهمیده بود 

میکنه. با اون حرکات مریم منم بودم همین فکر رو میکردم. وقتی دیدم اوضاع خطری هست سریع به مریم گفتم: بیا 

 بریم مریم

 مگه نمیخواستی ساعت نگاه کنی؟بیا نگاه کنیم. شاید برای خودم گرفتم -مریم 

 کشیدی که بیاریش اینجا و سود کادوتو ازش بگیری نه؟تو برای خودت خرج کنی؟ بگو برای نیما نقشه  -

 کردی؟ فکر چی هست،پس نیما ی وظیفه –مریم 

 کنید؟ کمک من به میشه خانما ببخشید –سپهر 

یکدفعه هر دوتامون سیخ شدیم. این سپهر مثل جن میموند. یکدفعه پیداش میشد. مریم به سمت سپهر برگشت و 

 یاد جمعت کنه؟گفت: ببینم این دوستت نیست ب

 .میخواست ساعت اونم بیاد سر یه میخواست کالسش از بعد. باشه دانشگاه باید االن شادمهر؟اونکه –سپهر 

با این حرف سپهر که شادمهر هم میخواست بیاد ته دلم خوش حال شدم ولی مطمئن بودم که حاال حاالها نمیاد. برای 

 ریع دست مریم رو کشیدم و اون رو به سمت در خروجی بردم.اینکه باز هم مریم با سپهر دهن به دهن نشه س

 خب دیگه خداحافظ آقا سپهر -

 سپهربا تعجب گفت: نمیخواستید ساعت انتخاب کنید؟

 نه ، باشه برای بعد... -

با مریم سریع از مغازه خارج شدیم. مریم نفسی بیرون داد و گفت: از دستش خالص شدیم. ولمون نمیکرد. من فکر 

 کردم تو دوست داری بمونی تا شادی رو ببینی.می

 اوال شادی نه و شادمهر! دوما چرا باید بخوام ببینمش؟ -
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 !میاد خوشم ازش من اینکه خاطر به شاید! نمیدونم –مریم 

 برو بابا، بیا زودتر بریم تا این پسره نیومده. میترسم برای تاکسی گرفتن هم نظر  -

 تره سوار بشه...ما رو بخواد که کدوم رو به

*** 

 

 همینطور که دراتاق راه میرفتم داشتم با تلفن صحبت میکردم. 

 االن کجایید؟ -

 میرسیم شب تا...کردیم حرکت تازه –مادرم 

 مواظب باشید ، زود بیاین خسته شدم از تنهایی -

 دخترم نداری کاری دیگه ، باشه –مادرم 

 نه ، فعال خداحافظ -

ردم. از ته وجودم احساس شادی میکردم. تا به حال نشده بود که اینقدر طوالنی مادر و پدررم رو تلفن رو قطع ک

ندیده باشم. از طرفی دلم برای محبوبه هم تنگ شده بود. انگار نه انگار که این دختر دانشگاه داشت. همیشه بیخیال 

 بود. 

شب بود. تا االن  81سن خوابم نمیبرد. تقریبا ساعت مرتب طول و عرض اتاق رو طی میکردم. از شوق اینکه االن میر

 باید میرسیدن! به مادرم زنگ زدم اما موبایلش خاموش بود. با محبوبه تماس گرفتم.

 ...تریم عقب ازشون ما نمیدونم –محبوبه 

 یعنی نمیدونی کجان؟ -

 ...هستن دیگه تهران نزدیکای کنم فکر –محبوبه 

 باشه ، خبری شد بهم بگو -

حوصلم سر رفته بود. تلویزیون رو روشن کردم اما چون فکرم مشغول بود همش کانال عوض میکردم. اعصابم خرد 

شد و تلویزیون رو خاموش کردم. بلند شدم و مقابل پنجره رفتم. خبری ازشون نبود. به اتاقم رفتم. روی تختم دراز 

 کشیدم . کمی سردرد داشتم به خاطر همین چشم هایم رو بستم.

روی تخت سیخ شدم. هنوز به مغزم نرسیده بود که آهنگ موبایلم رو عوض کنم. آخه این چه آهنگی بود من 

 شب بود.  84گذاشتم. نزدیک بود از ترس دیگه از خواب بیدار نشم. به ساعت نگاهی انداختم تقریبا 

 با خواب آلودگی گفتم : بله؟

 صدای محبوبه از پشت تلفن اومد.

 م ترانهسال –محبوبه 

 سالم چطوری؟...پس کی میرسین؟ -

 صدایی از محبوبه در نیومد.

 الو؟ -

 محبوبه با صدایی گرفته پاسخ داد: ترانه راستش یه اتفاقی افتاده...

 ضربان قلبم باال رفت. با ترس گفتم: چی شده محبوبه؟..
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 بعد از مکثی گفت: ما تهران رسیدیم...

 ن اینا هم با شما هستن؟بیمزه، خب به سالمتی.ماما -

 ...راستش ترانه –محبوبه 

 چی شده؟ -

 ... اینا مادرت –محبوبه 

 مادرم اینا چی؟ -

محبوبه دیگه صداش از پشت تلفن در نمیومد. با صدای خیلی ضعیفی گفت: خودتو برسون این بیمارستانی که 

 میگم...

 و تلفن رو سریع قطع کرد. 

 الو؟....الو؟ -

ه گوشی خیره شدم. از روی تختم با شتاب بلند شدم و به سمت کمد رفتم. بعد از اینکه لباس پوشیدم سریع با بهت ب

با آژانس تماس گرفتم. جلوی در آرام و قرار نداشتم. آژانس باالخره رسید. آدرس بیمارستان رو دادم. بغض گلوم 

محبوبه تماس میگرفتم جواب نمیداد. به بیمارستان رو گرفته بود. از اضطراب دستام رو به هم میفشردم. هر چقدر با 

 که رسیدیم سریع از ماشین خارج شدم و با بیشترین سرعت خودم رو به داخل بیمارستان رسوندم. 

 ببخشید خانم تصادفی جدیدا داشتین؟....االن کجان؟ -

 م بگید لطفا؟صدام داشت میلرزید. پرستار نگاهی به من کرد و گفت: امشب تصادفی زیاد بود. اس

 ترانه؟ -

 به پشت سرم برگشتم. محبوبه بود. نفسم دیگه باال نمیومد. دیوار رو گرفتم تا تعادلم رو حفظ کنم.

 چی شده محبوبه؟ -

خیسی صورتم رو حس کردم. اشک چشمام بی اختیار با دیدن محبوبه سرازیر شد. با صدای لرزانی گفتم: چرا قیافت 

 حالشون خوبه...اینجوریه؟ بگو، بگو که 

چهره ی گرفته و رنگ پریده ی محبوبه بود که حالم رو بد کرده بود. در پشت محبوبه خالم رو دیدم که داشت به 

 طرف ما میومد. داییم هم به همراه او اومد. خالم در حالی که زار زار گریه میکرد در آن ال به ال اسم من رو میاورد. 

 گرفت و گفت: عزیزم...به سمتم اومد و من رو در آغوش 

به داییم نگاه کردم. صدایی از او در نمیومد. سرش پاییم بود و چهره اش رو نمیدیدم. خودم رو از آغوش خالم 

بیرون آوردم. بغض درون سینه ام داشت خفه ام میکرد. راهروی بیمارستان رو طی کردم. پدرام و مسعود رو دیدم 

ط به در اتاق خیره شده بودم و میخواستم هر چه زودتر به اون در برسم چون که در مقابل اتاقی ایستاده بودن. فق

میدونستم پدر و مادرم حتما پشت اون در هستن. همین که داشتم به آن در نزدیک تر میشدم مسعود رو در مقابلم 

ره به چشم هایش خی دیدم. هنوز به روبه رو خیره بودم. مسعود نمیذاشت که در رو ببنیم. آهسته سرم رو باال بردم و

 شدم. 

 با صدای ضعیفی گفتم: برو کنار

 ...ترانه –مسعود 

 از مقابل مسعود به سمت دیگرش رفتم و به سمت در حرکت کردم. دوباره در مقابلم ایستاد. 
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 کنی صبر کمی بهتره –مسعود 

هایم میلرزید. با صدا و لب های از شدت بغضی که حاال با تمام وجود در گلویم به حالت انفجار در اومده بود لب 

 لرزانم گفتم: گفتم برو کنار 

مسعود از جایش تکان نخورد. با دستم او را کنار زدم و به سمت در دویدم. اشک هام پشت سر هم سرازیر میشد. 

ن تدر چهارچوب در ایستاده بودم. وقتی داخل اتاق رو نگاه کردم دیگر توانی برای داخل شدن نداشتم. پزشکا داش

یک نفر رو احیا میکردند.همه دور تخت جمع شده بودن. نمیتونستم ببینم که اون کسی که روی تخت هست کیه. 

چند پرستار با عجله از اتاق خارج شدند.ناگهان در آن ال به ال سر پدرم دیده شد.اون شخص پدرم بود که داشت احیا 

 به سمت در اومد و من رو داشت از جلو ی در کنار میزد.  میشد. به دنبالم مادرم گشتم اما اونجا نبود. یک پرستار

 کنار برید...باشد اینجا نباید شما خانم –پرستار 

 بغض گلویم باالخره بیرون اومد و تبدیل به ناله زدن شده بود. 

 میخوام مادر و پدرم رو ببینم...ولم کن...ولم کن -

 ور خودم رو از دست های پرستار رها میکردم. محبوبه از پشت من رو گرفته بود و من داشتم با ز

محبوبه من رو از اتاق دور کرد و من هنوز در حال ناله زدن بودم. با صدایی بلند داشتم گریه میکردم. صدای مسعود 

 رو شنیدم که به محبوبه گفت: بهتره ترانه رو ببری بیرون از بیمارستان

 نمیخوام...میخوام همینجا باشم... -

به سمتم اومد و من رو در آغوش گرفت. احساس کردم که در آغوش پدرم هستم و همانطور در حسرت اینکه داییم 

 ممکن بود دیگر آغوش پدرم رو تجربه نکنم زار میزدم. 

 بشه عوض هوات بیرون برو محبوبه با جان ترانه –داییم 

ه بر روی نیمکتی نشستیم. داشتم میلرزیدم. محبوبخالصه با اصرار داییم و با زور محبوبه از بیمارستان خارج شدیم . 

 دستانش رو دور من گرفته بود و سرم رو ناز میکرد و آرام اشک میریخت. 

 محبوبه ...چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ -

. ردنک برخورد میومد داشت سرعت با که سمت اون از ماشین یه با. نه زیاد ولی...بودیم تر عقب ازشون ما –محبوبه 

ماشین کنترلشو از دست داده بود...دو نفر بودن. دو تا پسر ...هر دوتاشون درجا مردن. وقتی ما رسیدیم  اون

 آمبوالنسم رسید و ما هم سریع اومدیم بیمارستان...

 در حالی که اشک میریختم یکدفعه سریع خودم رو از محبوبه جدا کردم و گفتم:مامانم کجاست؟...اونو اونجا ندیدم!

اسخی نداد. همانطور به او خیره شده بودم. فقط داشت اشک میریخت. محبوبه رو تکانی دادم و گفتم: با محبوبه پ

 توام...مامان کجاس؟

 محبوبه فقط اسمم رو صدا کرد و من رو در آغوشش فشرد. در حالی که به شدت گریه میکرد گفت: خاله همونجا...

 دیگه ادامه نده... -

کر اینکه مادرم رو از دست داده باشم، فکر اینکه دیگه نتونم ببینمش شُک شدیدی به من دیگر اشکی نمی ریختم. ف

وارد کرد. شُکی که باعث شده بود نتونم دردی رو که روحم متحمل میشد با اشک ریختن از بین ببرم. محبوبه بعد از 

 چند لحظه مرا از آغوشش بیرون آورد و به چشمانم خیره شد. 

 الت خوبه؟...ترانه؟ گریه کن...ح ترانه –محبوبه 
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نمیتونستم حرف بزنم. انگار حرف زدن رو فراموش کرده بودم. محبوبه پشت سر هم من رو تکان میداد. فقط به 

 روبه رو خیره شده بودم. در این میان محبوبه سرش رو باال آورد و به باالی سر من نگاه کرد. 

 پدرام؟ –محبوبه 

م. قیافه اش گرفته بود. وقتی چشم هایش به من خورد سرش رو پایین برد. محبوبه از سریع به سمت پدرام برگشت

 جایش بلند شد و به پدرام نزدیک شد. 

 شده؟ چی –محبوبه 

پدرام حرفی نزد و سرش رو تکان داد و چشم هایش رو محکم به روی هم فشرد. فقط یک کلمه گفت. یک کلمه که 

 شد.با شنیدن آن دنیا روی سرم خراب 

 ...رفت –پدرام 

محبوبه از بی حالی روی زمین با زانو نشست. از جایم بلند شدم. میخواستم داخل بیمارستان برم. میخواستم پدرم، 

تنها کسی که امید به موندنش داشتم رو ببینم. نمیتونستم باور کنم اونم من رو تنها گذاشت. توان راه رفتن نداشتم. 

 میشنیدم. صدای محبوبه رو از پشت سرم

 نرو...کن صبر ترانه؟ –محبوبه 

سرم داشت میترکید. دستم رو روی سرم گذاشتم. بعد از چند قدمِ دیگر با شدت روی زمین افتادم و دیگه هیچی 

 نفهمیدم.

مثل یک مجسمه فقط ایساده بودم. نه سر و صورتم رو چنگ مینداختم و نه با صدای بلند ناله و زاری میکردم. فقط 

ده بودم و به مراسم تشییع جنازه ی عزیزترین کسانم نگاه میکردم. احساس تنهایی همه ی وجودم رو گرفته ایستا

بود. احساس بیکسی ولم نمیکرد. اطرافیانم تمام توجه شان به من بود. همه ی کسانی که در مراسم بودند به جای 

ده بودم. رنگم از سفید هم گذشته بود. نگاه کردن به مراسم به من خیره شده بودند. مثل یک جسم بی جان ش

دوست داشتم با تمام وجود فریاد بکشم و بگم که منم دفن کنید. منم مرده م. روح من مرده. منم دفن کنید. اما 

 صدایم درنمیومد. نه اشکی ،نه فریادی و نه بغضی. از درون داشتم خرد میشدم و این رو به خوبی احساس میکردم. 

ی بلند گریه میکردند اما من صدایم در نمیومد. دریغ از یک قطره اشک. پدر و مادرم دفن شدند. خاله هایم با صدا

من فقط ایستاده و به خاک هایی که پدر و مادرم در زیر آنها خوابیده بودند خیره شده بودم. صدای محبوبه را که در 

 کنارم ایستاده بود میشنیدم. 

 نطوری دق میکنی...خواهش میکنم. خودتو خالی کن ای نمیکنی؟ گریه چرا ترانه –محبوبه 

بعد از چند لحظه مریم و یاسمین هم مثل محبوبه من رو وادار به اشک ریختن کردند. اونها هم در کنار من ایستاده 

بودند. اونها برای پدر و مادرم اشک میریختند اما من اشکی برای ریختن نداشتم. چه فایده؟ با گریه کردن که 

 م اونها رو که االن زیر خروار خاک مدفون شده بودن زنده کنم. نمیتون

حس کردم که محبوبه از کنارم رفت. شاید میخواست با داییم صحبت کنه. چه اصراری بود که من گریه کنم؟ دق 

ه بکردن برای من شیرین تر بود. دیگه هیچ انگیزه ای برای موندن تو این دنیای نامرد نداشتم. احساس کردم محبو

 دوباره کنارم اومد اما بعد از لحظه ای با شنیدن صدای مسعود فهمیدم که او نیست. 

 ... بیرون بریزی وجودتو های غصه ی همه باید ترانه؟ کنی گریه نمیتونی جوری چه –مسعود 

 اده بودم. پاسخی ندادم. از همون لحظه که به هوش اومدم تا االن هیچ حرفی نزدم. توانایی حرف زدن رو از دست د
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 ... هستم تو با ترانه –مسعود 

باز هم سکوت. دیگه تحمل اون همه سر و صدا رو نداشتم . دیگه تحمل ایستادن باالی قبر پدر و مادرم رو نداشتم. 

یکدفعه با سرعت از کنار مسعود ، مریم و یاسمین گذشتم و تا میتونستم از اونجا دور شدم. تحمل نگاه های 

ه ی اطرافیان رو نداشتم. صدای پاهای کسانی رو در پشت سرم میشنیدم. باز هم مثل همیشه داشتن دلسوزانه و خیر

دنبالم میکردن. سرعتم رو زیاد کردم. صدای پاها سریع تر شد تا اینکه به من رسید و من رو از حرکت بازداشت. به 

 روبه رویم نگاه کردم و مریم رو دیدم. 

 ی ما...میدونم دیگه نمخوای اینجا باشی.  خونه بریم بیا ترانه –مریم 

 یاسمین هم اومد و در کنار مریم ایستاد. 

  میرسونمت من ، بیا ترانه –یاسمین 

 با عالمت سر موافقت کردم و به همراه مریم و یاسمین رفتم. 

  پس بگو محبوبه به برو یاسی –مریم 

  بزنی؟ زنگ نداری رو شمارش –یاسمین 

 ، ترانه گوشیت کجاست؟  نه من –مریم 

 . میگم میرم االن من...بود؟ کجا گوشییش اوضاع این تو –یاسمین 

یاسمین سریع از ما دور شد. همرا ه با مریم ایستادیم تا منتظر یاسی بمونیم. یکدفعه مریم من رو در مقابل خودش 

 قرار داد و با جدیت در چشم هام خیره شد. 

 یا گریه میکنی...یا اینکه به گریه میارمت  میگم، دارم چی کن گوش –مریم 

به مریم هیچ توجه ای نکردم. نگاهم رو از او برداشتم. مریم خیلی عصبانی بود. یکدفعه دو دستش رو روی شونه 

 های من قرار داد و من رو تکانی داد. 

حظه ای فکر کن که مادرت با ل به. میکرد ناز رو موهات مادرت که کن فکر ای لحظه به...کن گریه توام با –مریم 

صدای آروم و از روی صالحت تو رو نصیحت میکرد ولی تو با داد بهش جواب میدادی...به لحظه ای فکر کن که 

 پدرت تو رو بغل میکرد ، به محبت هاشون به لحظه ای که باهاشون خیلی تند برخورد میکردی...به لحظه ای... 

 و میزد و من رو تکان میداد. مریم داشت با شدت گریه این حرف ها ر

 دیگه من خهآ...نمیبینیشون دیگه که کن فکر این به...میبستی براشون محکم رو در که کن فکر ای لحظه به –مریم 

  نداری؟ احساس تو...ترانه بکشم نفس نمیتونستم گریه شدت از االن بودم من اگه...بگم؟ چی

بلندی گفت، فهمیدم که دیگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و  همین که مریم جمله ی آخرش رو با صدای نسبتا

سیل اشک هام به راه افتاد. دست مریم رو گرفتم و از شدت گریه و بی حالی با زانو روی زمین نشستم. دست های 

ها نمریم رو محکم گرفته بودم. نمیخواستم تنهایی گریه کنم. نیاز به دلداری داشتم. دوست نداشتم تو این مواقع ت

باشم. برای بیرون کردن دردهام به کسی نیاز داشتم. مریم روی نقطه ضعف من پا گذاشت و تمام بدی هایی رو که 

در حق پدر و مادرم کرده بودم به یادم آورد. شدت عذاب وجدان و احساس درد تنهایی بهم فشار آورده بود. مریم 

طور داشتیم با هم گریه میکردیم. صدای پاهایی که به در مقابلم روی زمین نشست و من رو در آغوش گرفت و همین

طرف ما میدویدن رو میشنیدم. کسی دستش رو روی شونه ام گذاشت. به پشت برگشتم و محبوبه رو دیدم. یاسمین 
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و مسعود هم پشت او ایستاده بودن. محبوبه در حالی که اشک میریخت لبخندی زد. او هم در کنار من و مریم 

 ر آغوش گرفت. نشست و من رو د

همراه مریم به خونه ی مادربزرگش که با برادرش اونجا زندگی میکرد رفتیم. محبوبه خیلی اصرار کرد که پیش او 

 برم ولی دوست نداشتم تا یه مدتی خانواده ی مادریم رو ببینم. با دیدن اونها داغ دلم تازه تر میشد. 

. از فکر های توی سرم که در تنهایی به سراغم میومد متنفر داخل اتاق مریم یه گوشه خودم رو جمع کرده بودم

بودم. برعکس خیلی از داغ دیده ها دوست نداشتم در این مواقع تنها باشم. با باز شدن در اتاق و ظاهر شدن مریم 

در چهارچوب در کمی خیالم راحت شد. مریم در حالی که سینی غذا در دستش بود به طرف من اومد. در کنارم 

 ت و گفت: ترانه بیا اینو بخور، خیلی وقته که غذا نخوردی نشس

 با بی حالی گفتم: اشتها ندارم. 

  آ کمک بیاد میگم نیما به نخوری اگه...میدم بهت خودم نداری؟من اشتها که چی یعنی –مریم 

 مریم اذیت نکن، نمیتونم بخورم.  -

بود گذاشت داخل ظرف و سینی رو برداشت و روی میز  مریم قاشقی رو که آماده ی فرو کردن در دهان من کرده

گذاشت. در کنارم نشست و دستم را در دستانش گذاشت و گفت: ترانه نمیخوای تو مراسمی که خونه ی داییت 

 گرفته شده شرکت کنی؟ 

 دیگه طاقت ندارم مریم، اونجا برم دق میکنم...  -

و گفت ترانه رو بیار اونجا. منم بهش گفتم که خوابیدی و اصال  گرفت تماس من با محبوبه آخه. عزیزم باشه –مریم 

 حال نداری. 

 پاسخی ندادم. مثل همیشه با چشم هایی ماتم زده به روبه رو خیره شده بودم. 

  خوبه؟ حالت –مریم 

 بعد از چند لحظه گفتم: باورم نمیشه 

  رو؟ چی –مریم 

دم. جمع شدن اشک رو در اونها احساس کردم. در حالی که مریم به سمت مریم برگشتم و در چشم هایش نگاه کر

 رو تار میدیدم گفتم: یعنی دیگه نمیبینمشون؟ 

مریم با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و آرام گفت: طاقت بیار، دیگه باید واقعیت رو قبول کرد. یه روزی این اتفاق 

 همه میفته ترانه...  برای پدر و مادرت می افتاد. یه روزی این اتفاق برای

از مریم چشم برداشتم و به اشک هایم اجازه ی جاری شدن دادم. سرم رو روی شونه ی مریم گذاشتم و آرام گریه 

 کردم.

خیلی زود مراسم سوم مادر و پدرم هم برگزار شد. مراسم در خانه ی داییم گرفته شد. با اینکه اصال طاقت شرکت 

باید میرفتم. صاحب عزا اصلی من بودم. در گوشه ی سالن روی یک صندلی ای به دور در این مراسم رو نداشتم اما 

از همه نشسته بودم و وظیفه ام این بود که برای هر کسی که تسلیت میگه سری تکان بدم و تشکر کنم. داشتم فکر 

 مگه میشه که آدم میکردم این تسلیت ها به چه درد من میخوره؟ گفتن اینکه غم آخرتون باشه چه بیهوده هست.

 زنده باشه و عزیزانش رو از دست نده؟ 
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برای یک لحظه به یاد شادمهر افتادم. یعنی اون خبر داره که چه بالیی سرم اومده؟ اصال براش مهم هست؟ خیلی 

دوست داشتم اون رو ببینم. ولی این خواسته ای محال بود. در همین فکرها بودم که مریم به طرفم اومد و گفت: 

 انه اگه اذیت میشی میخوای از اینجا بریم؟تر

 همین موقع سیما در کنار مریم ظاهر شد و گفت: ترانه بیا بریم تو اتاق من عزیزم

 به همراه سیما به اتاقش رفتیم.

 بکش دراز تخت روی کمی –سیما 

 ممنون -

 روی تخت دراز کشیدم و دستم رو روی صورتم گذاشتم. 

 ا راحت باشیت میذارم تنهات –سیما 

و سریع از اتاق بیرون رفت. دلم میخواست بهش بگم منو تنها نذار، من از تنهایی متنفرم. چرا کسی نمیتونست این 

موضوع رو بفهمه. همیشه این ، تنهایی بود که به من صدمه زد. روی تخت جابه جا شدم و به سمت دیوار که تخت در 

ر تنها شدن از ذهنم بیرون بره. کم کم اشک هام جاری شد. صدای باز کنارش بود برگشتم. هر کاری میکردم تا فک

شدن در اومد. کسی وارد اتاق شده بود. حتما مریم بود. خیلی خوش حال شدم و به سمت در برگشتم. با دیدن 

 مسعود از جام بلند شدم و نشستم. 

 باش راحت –مسعود 

 فکر نمیکردم تو باشی -

 حالت خوبه؟  -مسعود

 نه -

 بشه؟ خوب حالت تا بکنم میتونم کار چی –مسعود 

 هیچی، االن هیچی نمیتونه درد منو از بین ببره -

 مسعود پاسخی نداد. فقط قیافه ی ناراحتی به خود گرفت و به پایین زل زد. چند دقیقه ای به سکوت گذشت.

 تو اونجا بودی؟ -

 بیمارستان نبرده بودن رو پدرت و مادر هنوز رسیدم، من وقتی ، آره –مسعود 

 نفسم برای یه لحظه باال نیومد. بغض گلوم رو فشرد. با همون بغض گفتم: تو دیدیشون؟

 مسعود بعد از چند لحظه گفت: چرا این سوال رو میپرسی؟

 اشکی از چشمم جاری شد. با صدای لرزانی گفتم: فقط میخوام بدونم که درد کشیدن؟

 دای ضعیفی گفت: فکر نمیکنم اصال فهمیده باشنمسعود نفسی بیرون داد و با ص

دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و شروع کردم به گریه کردن. سرم رو در بین دستانم پنهان کردم تا مسعود 

 صورتم رو نبینه.

 نکنی؟ گریه میشه اینجا، میومدم نباید –مسعود 

شماش موج میزد. برای اینکه ناراحت نشه کمی خودم رو سرم رو باال آوردم و به مسعود نگاه کردم. التماس در چ

 کنترل کردم.

 میرم دیگه من ، میکنه اذیت رو تو من بودن اینجا اگه –مسعود 
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و همون لحظه که مسعود به سمت در رفت مریم در رو بازکرد. مسعود معذرت خواهی ای کرد و از اتاق بیرون رفت. 

 ه؟مریم به سمت من اومد و گفت: حالت خوب

بعد از اون روز باز هم پیش مریم رفتم. واقعا بهش نیاز داشتم. وجود اون باعث میشد تا کمی دردم رو فراموش کنم. 

نیما هم از برادری برای من چیزی کم نمیذاشت. حسابی هوای من رو داشت. این خواهر و برادر خوب بلد بودن حال 

مادربزرگ خودم میدونستم. خیلی خانم مهربون و خوبی بود  و هوای آدم رو عوض کنن. مادربزرگ مریم رو هم مثل

و مثل یه مادر بهم میرسید. واقعا این روزها برای من سخت ترین روزهای عمرم بود. نفهمیدم که چطور گذشت و 

 چطور تونستم تحمل کنم.

گاه یم برای من از دانشبا این اتفاق حوصله ی زندگی کردن رو نداشتم چه برسه به دانشگاه رفتن به خاطر همین مر

مرخصی گرفت. با این وجود مریم دانشگاه میرفت و از هر جزوه ای که مینوشت برا من هم یدونه آماده میکرد تا از 

این ترم نیفتم. هرچند برای من دیگه دانشگاه یا بهتره بگم دیگه هیچی اهمیت نداشت. تقریبا دو هفته ای از اون 

 برگزار شد.ماجر میگذشت و مراسم هفتم هم 

یک روز که مریم از دانشگاه اومد بعد از عوض کردن لباس هاش کنارم نشست و گفت: امروز شادمهر اومده بود و 

 سراغ تو رو میگرفت

 با تعجب گفتم: خب؟

 یحساب...افتاده برات اتفاقی چه که گفتم منم ، دانشگاه نیومدی که هست روزی چند چرا میگفت هیچی –مریم 

 و همش حالتو میپرسید. شد ناراحت

 تو این چند روز همه چیز رو فراموش کرده بودم. همه ی احساساتم...دیگه چه اهمیتی داره -

 داره ادامه هنوز زندگی کنی، قبول رو حقیقت این دیگه باید ترانه –مریم 

 ر و پدرم از زندگیمهیچکسی نمیتونست من رو درک کنه اما با این وجود دیگه کم کم داشتم باور میکردم که ماد

محو شدن. هر روز ، هر شب ، هر ساعت و هر دقیقه چشمام پر ازاشک بود. با این گریه کردن هام حسابی مریم اینا 

 رو ناراحت میکردم.

 بهتره برم پیش محبوبه  -

 .مریم که در حال ظرف شدن بود یکدفعه شیر آب رو بست و به طرف من اومد و پشت میز در مقابل من نشست

 چیه؟ چی؟منظورت –مریم 

 خیلی مزاحم شما شدم... -

 تو نه من نه دیگه بزنی حرفی همچین دیگه بار یه اگه تو جون به –مریم 

 ناراحت نشو مریم ، من که نمیتونم تا آخر عمرم پیش شما زندگی کنم... -

  ترانه کن بس –مریم 

ریم رو ناراحت کنم بنابراین چند روز دیگر پیششون و از جاش بلند شد و به سمت ظرف ها رفت. نمیخواستم م

موندم. دیگه نمیتونستم اینقدر مزاحمشون بشم. روزی که از خونه ی مریم اینا رفتم قیافه ی مریم رو اصال فراموش 

 نکردم. خیلی از دستم دلخور بود.

در رو زدم. با باز شدن در وارد شدم. جلوی در خونه ی خالم اینا بودم. بهشون اطالع ندادم که دارم میرم اونجا. زنگ 

 محبوبه سریع از داخل خونه به حیاط اومد.
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 !ترانه –محبوبه 

بوی غم ، بوی تنهایی ، بوی بیکسی همه جای خونه رو گرفته بود. باالخره به خونه برگشتم. دو ماه گذشت ، باورم 

 نمیشد! 

ونا که هیچوقت فراموش نمیشن. هر قسمت خونه یه گذشت زمان کمی دردم رو تسکین داده بود اما خاطرات چی؟ا

خاطره ای از اونها رو برام زنده میکرد. زمانی که به مسافرت رفتن نمیدونستم که اون خداحافظی ای که ازشون کردم 

آخرین خداحافظی من از اونها هست.هر کدوم از خانوادم ، خاله هام ، داییم ...اصرار داشتن که من برم و پیششون 

ی کنم. اما من قبول نکردم. باید با این مسئله کنارمیومدم. باید روی پای خودم وایمیستادم. باید تنهایی رو قبول زندگ

 میکردم و در کنار اون به زندگی ادامه میدادم.

خونه خیلی تاریک بود. چراغ رو روشن کردم. به سمت اتاقم رفتم و ساک لباس هام رو روی تختم گذاشتم. اتاقم 

 رد بود. روی تختم نشستم و بازم تو فکر فرو رفتم. یکدفعه گوشیم به صدا دراومد.خیلی س

 سالم -

 چطوری؟ سالم –مریم 

 خوبم ، االن خونم -

 پیشت؟ بیام میخوای –مریم 

 نه بابا، عادت میکنم -

 نه؟ دیگه دانشگاهی فردا –مریم 

 فکر کنم دیگه باید بیام -

 یکنی؟ اینقدر کالس نذار، با یاسی میایم دنبالت.م فکر روش داری تازه –مریم 

 باشه منتظرم -

 بعد از اینکه تلفن رو قطع کردم. اون رو یه گوشه ای انداختم و روی تختم خودم رو ولو کردم. 

*** 

 وای یکی این گوشی رو خفه کنه -

رای یه لحظه یادم نمیومد که کجا و سریع از روی تخت رو زمین پریدم. با تعجب به دور و برم نگاهی انداختم. ب

هستم. کمی که فکر کردم دوباره همه چیز به یادم اومد. قلبم گرفت. دیگه مادر نازنینم نبود که منو از خواب بیدار 

کنه. دیگه پدر عزیزم نبود که باهام شوخی کنه و اگه دیرم شده باشه منو دانشگاه ببره. با بیحوصلگی و بغض خفیفی 

 جواب تلفن رو دادم. که در گلوم بود

 الو -

 پایین؟ نمیای ترانه –یاسمین 

 چرا ، چرا االن میام  -

بعد ازاینکه گوشی رو قطع کردم سریع به سمت کمد لباسم رفتم. با عجله مقنعه ام رو سرم گذاشتم و کیفم رو 

 برداشتم. نفهمیدم که چطوری از خونه خارج شدم. حتی صبحونه هم نخوردم. 

ن شدم. مریم مثل همیشه جلو نشسته بود. امروز دیگه مثل روزای قبل که دیر میکردم منو چپ چپ نگاه سوار ماشی

 نمیکرد. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 7  

 

 بودی؟ مونده خواب...ترانه؟ چطوری –یاسمین 

 آره ، شرمنده -

 دیگه؟ ای آماده حسابی اومدن دانشگاه برای –یاسمین 

 ردهک کوالک خانم مگه؟ ندیدی نمراتشو...آماده؟ –مریم 

 میشه؟ حسودیت –یاسمین 

 رو مظلوم منِ ی چهره میخوای میکنی حسودی خودت. کردم عادت دیگه که من کنم؟ حسودی باید چرا –مریم 

 مینویسن الفی چه با رو حسادت نمیدونم که منی. کنی خراب

 ...دیگه چشمه دو الف همون حتما –یاسمین 

توپیدند که آخر مریم گفت: ترانه ، یه دادی بزن حداقل ما بفهمیم خالصه اینقدر با هم دیگه بحث کردن و به هم 

 زنده ای

 من زنده م -

 کن خبرمون مردی وقت هر جالب چه –مریم 

 !مریم –یاسمین 

 شایدم مردم و خبر ندارم... -

م . احتشون کردمریم پاسخی نداد. فکر کردم شاید با این قیافه ای که به خودم گرفتم و صدامم در نمیاد واقعا نار

 برای همین از پشت به شوخی ضربه ای به مریم زدم وبا خنده گفتم: میخوام رانندگی یاد بگیرم

 هر دو با تعجب با هم گفتند:واقعا؟!

مریم با تعجب به سمت من برگشت وبا خنده گفت: خب خدارو شکر. به امید خدا کی برای گرفن گواهینامه ی 

 دومت اقدام میکنی عزیزم؟

 تمرین؟ بریم امروز –سمین یا

 امروز که بعد از دانشگاه دیر میشه . فردا که بیکاریم بریم... -

وقتی به دانشگاه رسیدیم به سمت کالس حرکت کردیم. در بین راه مریم به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: فکر 

 کنم کمی زود رسیدیم نه؟

 هست، چرا اینقدر زود رسیدیم عجیبه! 5زه یاسمین هم به ساعتش نگاه انداخت وگفت: آره ساعت تا

 ساعت چند شروع میشه؟  -

  81 –مریم 

 پس خیلی زود حرکت کردیم که... -

 جابیکاری؟ بریم –یاسمین 

 بخوریم چیزی یه بریم نه –مریم 

 خوردی؟ صبحونه ترانه –یاسمین 

 راستش نه -

 . بریم پس –مریم 
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بود تا چایی بگیره. با تعجب به اطراف نگاه میکردم. خیلی وقت بود که پام رو داخل سلف نشسته بودیم ومریم رفته 

اینجا نذاشته بودم. فقط اون چند روز امتحانات بود که دانشگاه اومده بودم اما اصال گذرم به اینجا نخورد. بعد از اینکه 

دیدم. فقط یه بار بود که موقع امتحانم رو میدادم سریع از دانشگاه خارج میشدم. حتی مریم و یاسی رو هم نمی

برگشت شادمهر رو دیدم که اونم داشت از دانشگاه خارج میشد. اونموقع اصال تو حال خودم نبودم و روحیه ی 

داغونی داشتم. خودم هم نفهمیدم که چطوری امتحاناتم رو نیفتادم. هر چند استاد هایی که مسئله ی مرگ مادر و 

 کمک کردن. پدرم رو فهمیده بودن خیلی بهم 

وقتی از در کالس برگزاری امتحان خارج شدم یکدفعه شادمهر جلوی من ظاهر شد. بعد از اینکه سالمی بهش دادم 

تسلیت گفت. منم ازش تشکر کردم و به راهم ادامه دادم. با اون روحیه ای که داشتم نمیتونستم اصال به شادمهر فکر 

 رکنم خیلی از برخوردم تعجب کرده بود. بعد از اون دیگه ندیدمش.کنم. تا یه مدتی هیچکسی برام مهم نبود. فک

 دیگه بخور فکر؟ تو رفتی تو باز ترانه –مریم 

 کی چایی آوردی؟ -

 پیش لحظه چند –مریم 

 .کردم درست خودم.آوردم کیک بیاین ها بچه –یاسمین 

 مناسبت؟ چه به –مریم 

 بود برادرزادم تولد –یاسمین 

 ، چند سالش شد؟ اوخی –مریم 

 سال 4 تو رفت امسال –یاسمین 

 مبارکه  -

 عزیزم مرسی –یاسمین 

 گرفتیم؟ نیما برای ساعت یه هم با که یادته ترانه راستی –مریم 

 آره! -

 از امچشم حاالمنم نگیری، تحویل حد این تا منو نداشتم توقع گفت! گفت؟ چی بهم میدونی دادم که بهش –مریم 

پسر شده بود اندازه ی قابلمه، گفتم زشته بگم که پول این ساعت اندازه ی ارث بابات بود از طرفی خیلی  این پررویی

 هم عصبانی شده بودم. بگو چیکار کردم؟ 

 حتما پس گرفتی ازش -

مریم قیافه ی غمگینی به خودش گرفت و با حسرت گفت: ای کاش اینکارو کرده بودم. ساعت رو از پنجره پرت 

 قسمت مساوی تقسیم شد... 21رون. فقط چون ارتفاع کمی زیاد بود به کردم بی

 با دهن باز به مریم خیره شده بودم. با تعجب گفتم: مریم اگه تا االن به خل بودنت شک داشتم االن مطمئن شدم!

 . گفتم بهش رو همین دقیقا منم –یاسمین 

 داداشت چیزی نگفت؟ -

ل اون ساعته از پنجره پرت کنه بیرون...بهش گفتم خیلی بهم برخورد، اونم گفت دنبا منو بود نزدیک هیچی –مریم 

 خیلی بیجنبه ای...اینقدر حسرت خوردم که نگو

 خلی به خدا -
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 بعد از چند دقیقه مریم نگاهش به باالی سر من افتاد و چشم غره ای رفت و گفت: خیار

برگشت. من که حواسم نبود و فقط کلمه ی خیار رو شنیده یاسمین هم با تعجب به سمتی که مریم نگاه کرده بود 

 بودم گفتم: االن خیار از کجا برات بیارم؟

 میاد خودش داره بیاری، نیست الزم –مریم 

 دارن خیار پخش میکنن؟ -

 مریم خنده ای کردوگفت: عاشقتم

 یکدفعه یاسمین گفت: منظورت سپهره؟

 ه همه سالم کرد و پشت صندلی نشست.در همین لحظه سپهر جلوی ما ظاهر شد. ب

 خواهش میکنم میتونی بشینی، نه بابا جای کسی نیست -مریم

 بشینه؟ اینجا و بیاد میخواد ای دیگه کس بگی میخوای یعنی –سپهر 

 بودیمش داشته نگه شما برای نه –مریم 

 ندیدمتون که وقته خیلی خوبید؟ شما خسروی خانم –سپهر 

 هم خیلی همدیگه رو نمیدیدیم.ممنون، ما قبلش  -

 ...میگم تسلیت راستی بودیم، شده آشنا هم با که جورایی یه –سپهر 

 ممنونم -

لیوان چاییم رو گرفتم و داشتم کمی ازش میخورم که با دیدن مریم کمی از چایی پرید تو گلوم. کمی سرفه م اومد به 

زحکی داشتم به مریم نگاه میکردم تا شاید متوجه ی من بشه اندازه ای که فقط سپهر متوجه شده بود. با قیافه ی م

ولی انگار در رویای خودش به سر میبرد. آنقدرخودم رو کشتم تا اینکه سپهر به سمت مریم برگشت و با تعجب چند 

 ثانیه ای به اون نگاه کرد اما مریم هنوز هم متوجه نشده بود. تا اینکه سپهر گفت: اتفاقی افتاده؟! 

 حظه مریم به خودش اومد و خودش رو جمع و جور کرد و با هل گفت : نه چطور مگه؟همون ل

 ...کنی متالشی رو ساعتم چشمات با که االنه کردم احساس فقط هیچی، –سپهر 

و پوزخندی به مریم زد در حالی که ابروهایش را باال داده بود با تعجب داشت نگاهش میکرد. مریم که تازه متوجه 

 ه چه کار احمقانه ای کرده بود با اعتماد به نفس گفت: چرا این ساعت رو خریدی؟شده بود ک

 سپهر سرفه ای کرد و نگاهش رو از مریم برداشت و گفت: خب ازش خوشم اومد

 تا مریم خواست حرفی بزنه سپهر بلند گفت : شادمهر هم اومد...

لوم میپرید. به میز خیره شده بودم و اصال سرم رو برای یه لحظه احساس کردم از هول چایی داشت دوباره داخل گ

بلند نکردم تا اینکه صدای احوال پرسیش با بچه ها رو شنیدم. سرم رو بلند کردم.داشت به من نگاه میکرد. لبخندی 

 زدم و سالم کردم.

 میبینمتون که حالم خوش...خوبید؟ –شادمهر 

 خوبم، ممنون -

چشماش میشد فهمید که چقدر برای من متاسف هست و کامال واضح بود که کنار صندلی سپهر ایستاده بود.از 

 نمیتونست چیزی بگه. دوباره به میز خیره شدم و باقی چاییم رو سر کشیدم. 

 نشستی؟ چرا اینجا تو سپهر –شادمهر 
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 !دیگه بمونم منتظرت اینجا گفتی –سپهر 

 داریم کار کلی ، بریم پاشو –شادمهر 

 دلی بلند شد. مریم با کنایه به سپهر گفت: بودید حاال؟سپهر از روی صن

 سپهر خنده ای کرد و گفت: ایشاال دفعات بعد بیشتر در خدمتتون میمونیم.

مریم از روی تمسخر خنده ای بهش کرد. اون دو نفر خداحافظی کردند و سریع از ما دور شدند. روز اول کمی قابل 

دانشگاه رفتن عادت میکردم. مثل همیشه یاسمین و مریم با ماشین دنبالم  تحمل بود. به تدریج داشتم باز هم به

میومدن و مثل همیشه غرغرهای مریم به خاطر دیر کردن من و مثل همیشه دعواهای مریم با سپهر و....تنها تفاوتی 

هی ن تنها نباشم. گاکه وجود داشت زندگی من بدون مادر و پدرم بود. هر بار یه نفر میومد و پیشم میموند تا مثال م

 محبوبه ، گاهی مریم و یاسمین ، گاهی خاله هام...

بعد از مرگ مادر و پدرم هر کاری که باید در رابطه با شغل و بدهی و چیزای دیگه ی پدرم انجام میشد رو داییم 

من رو سرزنش انجام داد. داییم خیلی هوای من رو داشت و از اینکه قبول نکردم تا باهاشون زندگی کنم همیشه 

میکرد.من دوست داشتم تنهایی به زندگیم ادامه بدم. پدر و مادرم هم برای من پولی پسنداز کرده بودن که با اون 

میتونستم زندگیم رو بچرخونم تا اینکه خودم بعد از گرفتن مدرکم کاری برای خودم پیدا کنم. آینده خیلی برام 

 یم به تنهایی بر بیام یا نه.مبهم بود. نمیدونستم که میتونم از پس زندگ

حتی مسعود هم بعد از اون اتفاق از خارج شدن از کشور منصرف شده بود. نمیدونم چرا ولی اصال نسبت به این 

 موضوع احساس خوبی نداشتم.

یه روز دلم خیلی گرفته بود برای همین تصمیم گرفتم که سر قبر پدر و مادرم برم. در حالی که چند شاخه گل رز 

تم بود داشتم البه الی قبر ها به دنبال قبر پدر و مادرم میگشتم. وقتی از دور قبرشون رو دیدم با تعجب به مردی دس

که باالی قبر اونها ایستاده بود خیره شدم. داشتم فکر میکردم که شاید من جای قبرشون رو اشتباه گرفته بودم. به 

مرد ایستاده بود حرکت کردم. وقتی که نزدیک تر شدم مطمئن اطراف نگاهی انداختم و با تردید به طرفی که اون 

 شدم که اشتباه نکردم. 

 با خودم فکر کردم که حتما از آشنایان هست. به کنار اون مرد رسیدم اما متوجه ی من نشده بود. 

 سالم -

یبا گریه کرده. تقراون مرد تکانی خورد و به سمت من برگشت. کمی ترسیده بود. از چهره اش مشخص بود که کمی 

 همسن و سال پدرم بود. وقتی به خودش اومد لبخندی زد و جواب سالمم رو داد و گفت: من دیگه داشتم میرفتم...

 و برگشت تا بره که من سریع صداش کردم و با تعجب گفتم: ببخشید من شما رو میشناسم؟

 اون مرد به سمت من برگشت و گفت: راستش نه، شما باید ...

 ن دخترشون هستم...م -

 اون مرد با تعجب به من خیره شد و با اندوه گفت: حدس زدم که باید...

و طوری که ادامه ی حرفش را فراموش کرده باشد سکوت کرد و به من خیره شده بود. با تعجب به او نگاه کردم و 

 بعد از لحظه ای گفتم: و شما؟

قبر ها نگاه کرد و گفت: من...من از دوستان پدرتون بودم. من  اون مرد با حواس پرتی چشم از من برداشت و به

 واقعا بهتون تسلیت میگم، ببخشید من باید برم...
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و بدون اینکه به من اجازه بده تا حرفی بزنم دور شد. تا به حال ندیده بودمش. با بیخیالی به سمت قبر پدر و مادرم 

آن چند شاخه گل مریم قرار داشت. به پشتم برگشتم اما اثری از  برگشتم. با تعجب به قبر مادرم خیره شدم که روی

اون مرد نبود. داشتم فکر میکردم که یعنی اون مرد این گل ها رو گذاشته بود؟! ،اون که گفت که از دوستان پدرم 

ه ضوع توجبود! شاید کسی از آشنایان یا دوستان مادرم اومده باشه و این گل ها رو گذاشته باشه. زیاد به این مو

نکردم و مقابل قبر پدر و مادرم نشستم. سه شاخه گل رز برای پدرم و سه شاخه ی دیگه برای مادرم گذاشتم. یک 

شاخه باقی مونده بود که دوست داشتم اون رو پرپر کنم. کم کم اشک داشت مهمان چشم هام میشد. با یادآوری اون 

. همینطور که آرام گریه میکردم داشتم براشون حرف میزدم روز های سخت نمیتونستم جلوی گریه کردنم رو بگیرم

و از اتفاق هایی که در این مدت برام افتاده بود میگفتم.موقع رفتن از قبرستون احساس سبکی میکردم. همیشه با 

 خودم میگفتم که ای کاش قدر این دو فرشته رو وقتی بودن بیشتر میدونستم.

 

*** 

 داشت به من نگاه میکرد گفت: تو چرا امروز منتظر من نموندی؟ مریم در حالی که با نگرانی

خب گفتم چون یاسی امروز کالس نداره، تو خودت میای دانشگاه دیگه!...بعدش من امروزصبح کالس داشتم..باید  -

 از تو زودتر میومدم...یکی دو تا از کالسامون با هم نیس یادت رفته؟

لی از درسا رو برنداشته بودم. البته باید بگم مریم هم از خواهری کم نکرد و به خاطر عقب موندنم از دانشگاه خی

 برای اینکه با من باشه اونم بعضی درسایی که من برنداشته بودم رو برنداشت. 

 !...میشد؟ چی میومدم باهات منم خب –مریم 

 به من نگفته بودی!حاال چی شد مگه؟ -

 ظر بمون...میدونی چقدر جلوی خونتون وایستاده بودم؟منت لطفا بعد به این از هیچی –مریم 

روی نیمکت ، داخل حیاط دانشگاه نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم که یکدفعه سر و کله ی بیتا ، یکی از 

 همکالسی هامون پیدا شد.

 !جون ترانه وای ، جون مریم وای –بیتا 

 ج پیداش شدصدای مریم رو شنیدم که آرام گفت: بازم این شیربرن

اصوال مریم برای هرکسی یه نوع اسم میزاره. مثال به کسایی که ازشون خوشش نمیاد میگه خیار یا به کسایی که زیاد 

 به آدم میچسبن میگه سیم خاردار و به کسای هم که زیادی لوس و پررو هستن میگه شیربرنج! 

ر چه رو ب "سیم خاردار"ت ولی هنوز نفهمیدم که خیلی قابل درک تر هس "خیار"و  "شیربرنج"میشه گفت برای من 

 اساسی انتخاب کرده!

بیتا وقتی به ما رسید یکدفعه خودش رو بین ما انداخت و روی نیمکت نشست. وقتی به قیافه ی مریم نگاه کردم 

احساس کردم که داره خودش رو به زور کنترل میکنه. داشت از حرکات بیتا خندم میگرفت. از همه بیشتر 

میتونستم خندم رو وقتی داره حرف میزنه کنترل کنم. نمیدونم چجوری توصیف کنم ولی وقتی میخواد حرف بزنه با ن

ناز حرف زدنش به کنار سرعت حرف زدنش هم به کنار. وقتی این دو عامل کنار هم قرار بگیرن باید تصور کرد که 

 واقعا چی میخواد در بیاد.
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وشیش و داخل یه دست دیگش کاله و شال گردنش و کیفش بود داشت یه دستی بیتا در حالی که داخل یه دستش گ

با گوشیش شماره ی جایی رو میگرفت. گوشی رو کنار گوشش گذاشت و منتظر بود تا مشترک مورد نظرش جواب 

 بده.در همون حال به ما نگاهی کرد و شروع کرد به حرف زدن.

 ن رو بزنم. راستی شما فکر نمیکنید که با اینکه زمستونه ولی هوا چراتلف این حتما باید جونا، دوست ببخشید –بیتا 

اصال این موضوع رو نشون نمیده؟...داشتم فکر میکردم که چرا الکی کاله و شالگردنم رو با خودم برداشتم و 

.آه یادم . آوردم...اه چرا پس گوشی رو برنمیداری لعنتی، حقت بود دیگه بهت زنگ نمیزدم. راستی بچه ها یاسی کو؟

نبود امروز کالس نداره... سرما رو تازه دارم حس میکنم. نه مثل اینکه هوا سرده ، تازه دارم متوجه میشم...شما حاال 

 چرا تو این سرما بیرون نشستید...اوف خوبه خودمم باهاتون نشستم آ...اصال حواسم نبود. برنمیداری نه؟...به درک...

آدم نباید هیچوقت منت هیچکس رو بکشه...نمیدونم من چرا این موضوع حالیم  گوشی رو قطع کرد و ادامه داد:

نمیشه...اینقدر موضوع های زیادی هست که من اصال تو مغزم نمیره...دیگه آمار این موضوع ها ازدستم رفته...حاال 

 موضوع چیه؟...چرا اینجا نشستید؟...راستی چه خبر؟

ادم رفت که بگم چقدر این بشر پرحرف هست. وقتی دوباره به مریم نگاهی و تقریبا میشه گفت باالخره خفه شد. ی

انداختم کامال متوجه ی تغییر رنگش شدم. از شدت حرص قرمز شده بود. مریم کال با بیتا میانه ی خوبی نداشت. 

 حین حرف زدن بیتا هم مدام داشت تکونش میداد تا ساکت بشه اما بیتا انگار که اصال نمیفهمید.

 شو بلند من دست روی از. کنم اضافه موضوعات اون به دیگه موضوع یه من بزار ، عزیزم –م مری

بیتا یکدفعه از جاش بلند شد و با شرمندگی گفت: وای مریم جون، ببخش اصال اینقدر که حواسم برای تلفنی که 

 میخواستم بزنم پرت بود که متوجه نشدم...

اونموقع داشت هی خودش رو به آب و آتیش میزد تا بیتا رو خفه کنه  من که تازه متوجه شده بودم مریم چرا

 نمیتونستم جلوی خندیدنم رو بگیرم.

 مشغول رو فکرم موضوعی وقتی میدونی تو..عزیزم؟ نگفتی زودتر بهم چرا جون، مریم ببخشید –بیتا 

 ...عزیزم ببخش موضوع این خاطر به منو..نمیشم متوجه اصال رو دیگه موضوعات...کنه

مریم که اصال نمیتونست بیتا رو تحمل کنه از جاش بلند شد و گفت : من چند لحظه میرم داخل ساختمون کار 

 دارم...میتونی با ترانه راجع به موضوعاتت صحبت کنی...

 بعد آهسته طوری که فقط من بشنوم گفت: وگرنه اگه بمونم موضوعش میکنم...

ختم ولی اصال توجهی نکرد و به سرعت از ما دور شد. خب میگفت تا منم باهاش از روی بیچارگی نگاهی به مریم اندا

برم. نمیدونم چجوری قراره بیتا رو تحمل کنم. برای اینکه دوباره نزارم تا بیتا اندازه ی یه جزوه ی بیست صفحه ای 

 برام حرف بزنه گفتم: بیتا جون منم باید این جزوه رو بخونم، ببخشید

داخل جزوه کردم. بیتا هم لبخندی زد که یعنی باشه دیگه الل میشم. خوشم میاد درک باالیی داره. و سریع سرم رو 

 بیتا باز هم مشغول شماره گرفتن شد. تا اینکه طرف مقابل باالخره برداشت.

ی که چ معلوم هست کدوم گوری هستی؟...من این چیزا حالیم نمیشه ، امروز باید ببینمت...باید بیای...یعنی -بیتا 

 نمیتونی؟...اگه تو نمیتونی من میام. خونتی دیگه نه؟...

و همونطور که داشت حرف میزد از جاش بلند شد و با سر از من خداحافظی کرد و دور شد. نفس راحتی کشیدم. 

 ی تصمیم گرفتم تا برم و مریم نامرد رو پیداش کنم. جزوه رو داخل کیفم انداختم و وارد ساختمون شدم. کل طبقه
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پایین رو گشتم اما خبری از مریم نبود. طبقه ی باال رفتم و وارد راهرو شدم که با دیدن صحنه ای تصمیم گرفتم در 

 جهت مخالف برگردم.

دختری به دیوار چسبیده بود و پسری هم در مقابلش ایستاده بود و کف دست چپش رو باالی سر دختر به دیوار 

ا هم حرف میزدن که دختر یکدفعه از زیر دست پسر خودش رو بیرون کشید. چسبونده بود. در همون حال داشتن ب

با دیدن مریم کپ کردم و سریع به سمت دیوار برگشتم. شانس اوردم که روی دیواری اطالعیه ای چسبونده بودن. 

نه مریم که نک در حالی که به اطالعیه خیره شده بودم طوری ایستاده بودم که اصال چهره م دیده نمیشد. ترسیده بودم

من رو دیده باشه. قلبم داشت تند تند میزد. هنوز مریم از پشتم رد نشده بود. پس کجا رفته؟...دیگه خیلی کنجکاو 

 شده بودم و به سمت راستم برگشتم تا ببینم کجا رفتن. همین که برگشتم از ترس نزدیک بود بیفتم.

. مثال میخواستم موضوع رو ماست مالیش کنم برای همین خودم رو زدم به اون راه که بهش میگن کوچه ی علی چپ

با تعحب اول مریم رو نگاه کردم و بعد دقیق شدم روی مریم و گفتم: مریم؟...تویی؟...تو اینجایی؟...داشتم دنبالت 

 میگشتم...راستش...

 ..همون بین بود که قاطی کردم چی میخواستم بگم که یدفعه گفتم: راستی اون دختر پسره رفتن.

 یک آن فهمیدم گند زدم در حد تیم ملی... 

مریم که معلوم بود خیلی عصبانی هست دستم رو گرفت و با سرعت من رو دنبال خودش کشوند. یه لحظه به پشت 

مریم نگاه کردم. اون پسر سپهر بود که هنوز اونجا ایستاده بود و داشت به ما نگاه میکرد. مریم همینطور داشت با 

دنبال خودش میکشوند تا اینکه به جابیکاری رسیدیم. وقتی داخل شدیم مریم دستم رو ول کرد و با سرعت من رو 

عصبانیت به سمت یکی از تک صندلی ها رفت و با پا ضربه ای بهش زد به طوری که صندلی با شدت پرت شد و به 

کنه. از ترس چند قدم رفتم عقب زمین افتاد. احساس کردم ممکنه همون کاری که با صندلی کرد رو روی منم اجرا 

 تر و با ترس گفتم: چیزی شده؟

مریم داشت با خودش حرف میزد: پسره ی بیشعور،چی فکر کرده؟...چطور به خودش این اجازه رو داده؟!... دلم 

 میخواست با همون دستام خفه اش میکردم...از مادر زاییده نشده کسی که...

 ی چی شده؟به سمت مریم رفتم و گفتم: میشه بگ

مریم به سمت من برگشت. ازعصبانیت نمیدونست چیکار کنه. روی یه صندلی نشست. مقابلش نشستم و با تعجب 

 بهش نگاه کردم. البته باید بگم برای احتیاط از حوادث احتمالی صندلی رو به اندازه ی کافی عقب کشیدم.

داش شد. من اصال ندیده بودمش...بعد صدام کرد و گفت پی راهرو داخل هم خیار این که اینجا میومدم داشتم –مریم 

کارم داره...تو هم که میدونی من اصال از این پسره خوشم نمیاد...من گفتم که زودتر بگو باید برم...به اطراف نگاهی 

ز اکرد دید خبری نیست هی به من نزدیک تر شد...اونقدر عقب رفتم که به دیوار خوردم...فکر کردم حتما میخواد ب

انتقامی چیزی بگیره...تو که میدونی چقدر پررو و کینه ای هست...همچین چشماش رو برام ریز کرده بود...داشتم 

سکته میکردم... همون بین با خودم فکر کردم این که انتقام گرفته بود پس چه مرگشه!...یه دفعه وسطای فکرم بودم 

ی ما رو ببینه چی فکر میکنه آخه!...ال اله ال..خیل خب که گفت باهام دوست میشی؟!!...واقعا فکر نکرد که یک

اونجوری نکن..االن میخوای بگی بازم رفتم تو کار اذان...داشتم میگفتم...اونقدر عصبانی شده بودم که حد 

نداشت...اگه فقط دستش بهم میخورد نفله اش میکردم...سریع از زیر دستش بیرون اومدم و همچین نگاهش کردم 

د خودشو از اون پنجره ای که روبه روش وایستاده بودیم بندازه پایین...بعدم که یکدفعه تو رو دیدم ... که حاضر بو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 4  

 

گفتم االن چی فکر کردی...واقعا فکر کردی ما اینقدر منگلیم که نفهمیم تو ما رو دیدی؟! ...نزدیک بود بری تو دیوار 

 هم سطح اطالعیه بشی!

ودم...بعد تو رو دیدم...بعد دیدم تو منو دیدی! ...یعنی نه تو منو ندیدی...اصال خب میدونی...من خب...هل کرده ب -

 من تو رو ندیدم...!

 نفهمیدم چی گفتم!

مریم در حالی که یکی از ابروهاشو باال داده بود و من عاشق این حرکتش بودم گفت: فکر کنم بیتا روت اثر گذاشته 

 میخواد عین خیار پوستشو بکنم...ببینم تو که فکر بد در مورد من نمیکنی؟تو هم بند کردی به کلمه ی دیدن!... دلم 

 برو بابا، هر کی تو رو نشناسه من تو رو میشناسم... -

دیگه خیلی خودم رو کنترل کرده بودم. همینطور که من و مریم به هم خیره شده بودیم یکدفعه با صدای بلند 

 خندیدم.

 رو هست. وقتی یادش میفتم دلم میخواد...دلم میخواد...پر خیلی پسره این کوفت، –مریم 

 دلت میخواد باهاش دوست بشی؟ -

 !! آ اذان کار تو میرم باز –مریم 

 راستشو بگو ، ازش خوشت نمیاد؟ -

 بیفته بهش چشمم نمیخوام دیگه–مریم 

قتی چهره ی مریم رو تو اون اونروز از یه طرف بیتا و از طرف دیگه سپهر حسابی رفته بودن رو اعصاب مریم. و

موقعیت برای خودم تصور میکردم نمیتونستم جلوی خندیدنم رو بگیرم. اما واقعا داشتم فکر میکردم این دو تا زوج 

جالبی میشن. از فکر کردن بهش حسابی خندم میاد. فکر کنم اگه با هم ازدواج کنن هر روز در حال گیس و گیس 

 کشی باشن.

شگاه با یاسی تو سلف نشسته بودیم و داشتیم به قضیه ی مریم میخندیدیم. اونروز مریم نتونسته چند روز بعد تو دان

 بود دانشگاه بیاد.

 واقعا برای سپهر ناراحتم، عاشق کی شده آخه! -یاسمین 

 بیچاره ای کاش اول به خودم میگفت تا روشنش میکردم  -

 ه...بنداز دست رو مریم میخواسته باز باورکن –یاسمین 

 در همین موقع کسی گفت: میتونم اینجا بشینم؟

 هر دو به سمت صدا برگشتیم. شادمهر بود . 

 خواهش میکنم، بفرمایید -

صندلی رو بیرون کشید و نشست. داخل دستش یه سری کاغذ بود که روی میز گذاشت. از موقعی که اومده بودم 

 بودم که اومده بود.دانشگاه اصال خوب ندیده بودمش. کمی خوش حال شده 

 ...بکشم رو اینا باید. بود پر میزا ی بقیه ، شرمنده –شادمهر 

 عالیه اینکارا برای اونجا...ما بیکاری جا تو برید بعد به این از –یاسمین 

 خوبیه فکر...هست؟ خالی همیشه که کالسی همون!...جابیکاری؟ –شادمهر 
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میز گذاشته بود شد.انگار یک سری نقشه بود. من و یاسمین داشتیم با  و بعد با مداد مشغول اون کاغذهایی که روی

اشاره با هم صحبت میکردیم. درواقع چون شادمهر دوست سپهر بود کنجکاو شده بودیم که سپهر چیزی بهش گفته 

 یا نه.

 شادمهر که از سکوت ما متعجب شده بود گفت: چیزی شده؟

 نه! -

 دمتون که داشتین به چیزی میخندیدید، قضیه چیه؟دی میومدم داشتم وقتی –شادمهر 

 ...راستش خب –یاسمین 

 هیچی -

 و با خشم به یاسمین نگاه کردم که یعنی لطفا ببند. 

 ...کنجکاوم خیلی شده؟ چی میشه، مربوط منم به جورایی یه موضوع این مطمئنم دیگه حاال –شادمهر 

 !و ذل زده بود به من!...حاال بیا و جمعش کن

 همین موقع یاسمین سریع گفت: یعنی آقا سپهر چیزی به شما نگفته؟

از زیر میز با پا به یاسمین زدم که البته دور از چشم شادمهر نموند. شادمهر که گیج شده بود با تعجب گفت:نه، چی 

 باید میگفت؟!

 .خب از ترانه بپرسین...یاسمین که دیگه از ترس من جرئت نکرد حرفی در این مورد بزنه سریع گفت:هیچی..

 یاسی فکر کنم کالسمون االن شروع میشه عزیزم -

 کلمه ی عزیزم رو چنان با لهجه ی تهدیدآمیزی گفتم که فهمید بهتره دیگه اصال حرفی نزنه.

 مسئله ی خاصی نیست. ما دیگه میریم تا شما راحت نقشه هاتونو بکشین... -

 بیرون رفتیم.  و سریع دست یاسمین رو گرفتم و با هم

 !دیگه میگفتی بهش –یاسمین 

 آخه برای چی؟...شاید مریم یا سپهر دوست نداشته باشن... -

 ...شرمنده بگیرم خودمو جلوی نمیتونم من گاهی میگی، راست میکنم فکر –یاسمین 

ی ما نشست و ی جلویبا یاسمین رفتیم سر کالس و نشسته بودیم که بیتا یکدفعه جلوی ما ظاهر شد. بیتا روی صندل

گفت: باورم نمیشه مریم که بهترین دوست منه، بهم خبر نده؟...نمیفهمم ما که با هم تقریبا صمیمی هستیم!...شما هم 

بهترین دوستای من هستید چرا به من چیزی نمیگید؟...یعنی اینقدر از من بدتون میاد که منو قابل نمیدونید این 

ید؟...من واقعا دوست داشتم از دهن خود مریم بشنوم که به مهدوی جواب مثبت موضوع ها رو با من در میون بزار

داد....من فکر میکردم که مریم دیگه تا این حد من رو قابل بدونه که اینجور خبرا رو از دیگران نشنوم...از کسایی که 

 غریبه هستن...آخه مریم...

 هم بگیری بد نیست آ... یه لحظه...با کی؟چی؟...همینطوری داری میگی یه ترمزی -

 هر چند که این جمله ی همیشگی من به بیتا بود ولی افسوس که بی تاثیر بود!

 !مریم؟ خواستگار همون مهدوی،!...چی؟ –یاسمین 

 ...که فتمگ من...نگفته چیزی هم شما به نگو میزنم آتیش و آب به خودمو دارم هی باش منو نمیدونستید؟ مگه –بیتا 

 حرفش پریدم و گفتم: بیتا فقط بگو از کی و چی شنیدی؟..همین دو کلمه رو بگو عزیزم دوباره وسط
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بازم از همون عزیزم ها گفتم که میدونستم برای هیچکی این دیگه بی تاثیر نیست.گاهی دلم میخواست زبونشو از ته 

م فم معلوم نبود باز مریحلقش بیرون بکشم. کمی خشن شدم! آخه دیگه داشتم از دستش کالفه میشدم. از یه طر

 چیکار کرده!

 .کرد روقبول مهدوی کامیار ازدواج پیشنهاد ، بهار از –بیتا 

 عزیزمی که گفتم کار خودشو کرد! گفتته بودم که درک باالیی هم داره.

 ...نگفت چیزی ما به چرا پس...چطوری؟ آخه –یاسمین 

وا کردیم ولی تا خواستیم در این مورد با هم حرف و به  خیلی فکرم مشغول شده بود یه جوری بیتا رو از سرمون

مریم زنگ بزنیم استاد اومد. اصال از درس چیزی نفهمیدم. تمام ساعت کالس رو داشم به داستان مریم فکر میکردم. 

 با یاسمین تصمیم گرفتیم که بعد از دانشگاه پیش مریم بریم. 

 استان میساختیم. داخل ماشین نشسته بودیم و با یاسمین داشتیم د

 فکر کن، به خاطر سپهر چه کلی بازی هایی که مریم درنمیاره! -

 !تروخدا؟ میبینی...نگفته چیزی ما به ولی میومده خوشش مهدوی از حتما ، بابا نه –یاسمین 

 شاید، برای جلب حسادت سپهر اینکار رو کرده نه؟ -

 ! میتونست همون موقع قبول کنهداد پیشنهاد بهش که اون! داره؟ ربطی چه –یاسمین 

 نه دیگه ، همون اول قبول میکرد که دیگه اسم مریم ،مریم نبود  -

 بده پیشنهاد دوباره سپهر که میموند منتظر خب –یاسمین 

 عمرا سپهر همون یدفعه هم بدبخت ریسک کرد که همچین کاری رو انجام داد -

 امون باز کرد.به خونه ی مریم رسیدیم. داداش مریم در رو بر

 هست؟ خونه مریم ببخشید –یاسمین 

 بفرمایید...هست خونه آره اومدین، خوش سالم –نیما 

 وقتی مریم ما رو دید با تعجب گفت: فکر نمیکردم تا این حد من رو دوست داشته باشید که بیاین پیشم!

 بروبابا کی تو رو دوست داره -

 ره ی چشم سفید!دخت نگفتی ما به چرا بگو فقط –یاسمین 

 نیام گفتم دیگه میکرد درد دلم کمی صبح! گفتم بهت که من –مریم 

 یاسی اونو نمیگه ، کامی رو داریم میگیم... -

 و پوزخندی برای مریم زدم. مریم هنوز هم متعجب و گیج به ما خیره شده بود.

 چیه؟ دیگه کامی..بزنید؟ حرف درست میشه –مریم 

 یزی نیست دوما عزیزم خودتی...اوال کامی چ -یاسمین

تازه داشتیم میرفتیم سر اصل مطلب که صدای در زدن اومد. نیما با یه ظرف میوه داخل اتاق شد. مریم با تعجب 

 گفت: نیما من امروز بیرون نرفتم تا ببینم، میشه بگی آفتاب از کدوم طرف دراومد؟

 ی عزیزم...مثال مهمون داری. من باید بهشون برسم؟میگیر کم دست منو اینقدر چرا جان، مریم زشته –نیما 

 !شدم متعجب کمی من کردی اینکارا از بس از آخه ، خدا به کردی شرمنده بله، –مریم 

 دستتون درد نکنه -
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 نبود الزم میریم، داریم االن ما بابا –یاسمین 

 کنید میل هستید که فعال ، میکنم خواهش –نیما 

 یل خب حاال دستت درد نکنه، اومدی وسط حرف ما ...خ!... من خدای –مریم 

 بعد دستش رو با گیجی تکون داد و گفت: یادم نمیاد بچه ها برای چی داشتم از تعجب شاخ درمیاوردم؟

 کاری داشتی بگو خواهری -نیما

 شد.  مریم فقط به نیما با تعجب و دهان باز خیره شده بود. نیما هم پوزخندی بهش زد و از اتاق خارج

 !ندارم یاد به اصال رو باشه زده حرف من با اینطوری که باری آخرین ها بچه میدونید –مریم 

 خب؟ –یاسیمن 

 کامی رو بگو... -

 ...بگم شما به رو جمله این میخواستم من االن جالب چه –مریم 

 ادی؟د مثبت جواب بهش نگفتی ما به چرا...؟ بزنی حرف تا کنیم شکنجت باید –یاسمین 

 !کی؟ به ابلیس، بر خدا لعنت –مریم 

 اه ، مهدوی رو میگیم ... -

چشم های مریم از تعجب شده بود اندازه ی نعلبکی.من؟! نه بابا...شایعه هست...شما که دوستای من هستین چرا 

 خام این حرفا شدید؟...اگه چیزی میشد قبل از اینکه خبرگزاری دانشگاه...خانم؟...

 نی حدس بزنی کی گفت؟خودت نمیتو -

 ...!بگو پس بعله، –مریم 

 تازه اون گفت از بهار شنیده بنده خدا... -یاسمین

 ینا باز پیش روز چند بابا...بیخود ی دختره میکنه درست شایعه من برای...بگو پس!! آه...اتفاقا!...بهار؟ –مریم 

بهش جواب بدم. اونم مثل اینکه یه بار که نیما اومده  تا بیاد باید داداشم بهش گفتم که یادتونه...بود اومده مهدوی

بود دانشگاه فهمیده بود داداشمه...اومد بهم گفت جوابم چیه؟...منم گفتم قصد ازدواج ندارم ...تا جایی که یادم هست 

 زهیچگونه عملی ...چمیدونم حرکتی نکردم که نشون دهنده ی جواب مثبت باشه!...نمیدونم این دختره با اون مغ

پوکش چرا همچین فکری کرد؟! آخه وقتی داشتم با مهدوی صحبت میکردم اون اطراف داشت کشیک منو میکشید 

 فضول!

 حاال هر چی...چرا همینا رو به ما نگفتی؟ -یاسمین

ی وا...فهمهب بیتا اگه نکرد فکر بهار دختره اون...باشه؟ مهم اینقدر موضوع این باید چرا مثال ببینم کن صبر –مریم 

 پخش میکنه... 41:31االن کل ملت ایران فهمیدن...خدای من امشب 

آره...مریم دیدی چی شد؟...ای کاش ما هم اون دور و برا که مهدوی داشت ازت تقاضای ازدواج میکرد  -

 بودیم...اینطوری یه اسمی از ما میبردن...یه جارویی چیزی هم میدادن که اونورا رو پاکسازی کنیم راضی بودیم.

 ...میداد استراحت کمی کاش ای ولی...نیستا بدی دختر...بگیره دهنشو جلوی نمیتونه بیتا این –یاسمین 

 خالصه حسابی چرت و پرت گفتیم تا اینکه قصد منزل رفتن کردیم.

یت ولمسو نمیکنه درک دختر این ندارم، حوصلشو...من جون به همش میوفته نزارین تنها مریمو...بودید؟ حاال –نیما 

 خودش و چرخوندن زندگی دست منه که!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 8  

 

 ..!براشون میکردی خواری پاچه داشتی پس خوبه، –مریم 

 با حقوق قبول میکنیم که از آبجیتون نگهداری کنیم...یه روز من یه روز یاسی -

 کنم حساب سودش با حقوقاتونم میدم قول...بده خیرتون خدا –نیما 

د. الحق که این دوتا با هم خواهر و برادرن. با یاسمین از مریم اینا خدافظی و قیافه ی مظلومی به خودش گرفته بو

 کردیم و راهی منزل شدیم. تقریبا روز خوبی بود به جز قسمتی که اونطوری شادمهر رو پیچوندم. دلم براش سوخت.

 اگه میدونستم که فردا قراره چه اتفاقی بیفته عمرا اسم بهار رو جلوی مریم میاوردم.

 

من دیگه به التماس افتاده بودم. یاسمین که داشت گریه میکرد از بس حرص خورده بود. گاهی اوغات نمیدونم واقعا 

 چجوری میشه مریم رو رام کنم. این دختر نمیتونه در هر زمینه ای به هیچ عنوان کوتاه بیاد. 

دورمون جمع شده بودن. دانشجو هایی من و یاسمین دو طرف مریم ایستاده بودیم و بقیه ی بچه های کالسمون هم 

 که داخل حیاط یا ساختمون بودن هم کشیده شدن به محل دعوا که داشت میشد جنگ رستم و اسفندیار...

بهار که تو جواب دادن به مریم داشت کم میاورد قرمز شده بود. اولش خیلی آروم داشتند صحبت میکردن ولی 

اونطور آتیشی شد. همون موقع بود که بهار و مریم کم کم صداشون باال نفهمیدم بهار به مریم چی گفت که مریم 

رفت و همه رو به محل دعوا کشوندند. فکر کنم دیگه همه فهمیده باشن وقتی مریم عصبانی بشه هیچکس رو 

 نمیشناسه.

 مریم و بهار مقابل هم ایستاده بودن و داشتن با صدای بلند با هم دیگه بحث میکردن...

هم اونجا بود و میخواست یه جوری کمک کنه تا بحث تموم بشه ولی وقتی دید ما نتونستیم کاری بکنیم اونم شادمهر 

 فقط داشت نگاه میکرد.

 الیخ من سر چرا پره دیگه جای یه از دلت تو...نه؟ شدی استخدام دانشگاه خبری سازمان تو جدیدا کنم فکر –مریم 

 میکنی؟

 ت بفهمن داری ازدواج میکنی ...همه بپرن؟خواستگارا میترسی چیه –بهار 

 آ؟ بازبشه دهنم نکن کاری جون دختر ببین –مریم 

دیگه داشتم گیج میشدم. وقتی جمعیت اطرافمونو دیدم اعصابم خرد شد و بلند گفتم: من نمیفهمم تئاتر خیابونی 

 هست که همه جمع شدین؟...

 لوت تر باهاش حرف بزنی...بعد آروم به مریم گفتم:مریم بهتره بری یه جای خ

 مریم هم بلند گفت: من دیگه هیچ حرفی با این دختره ی آب زیر کاه ندارم...

 میکردی؟ داشتی غلطی چه راهرو تو اونروز نمیدونم من میکنی فکر چیه آوردی، کم بگو –بهار 

از کجا میدونست؟ با دهن باز با این حرف بهار من و مریم هر دو تامون گچ کردیم. معلوم نبود این دختره دیگه 

داشتم به مریم نگاه میکردم. مریم که خیلی نسبت به اون موضوع حساس بود به بهار نزدیکتر شد و با قیافه ای که 

 من اگه طرف مقابل مریم بودم از دیدنش پودر میشدم گفت: چی؟!

ت: دلم کینه از مریم داشت. با نفرت گفبهار که تقریبا ترسیده بود کمی عقب رفت ولی کم نیاورد. مثل اینکه خیلی 

 میخواد سر به تنت نباشه
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و یکدفعه افتاد به جون مریم افتاد. من داشتم همونجا پس میفتادم. یاسمین هم رفت تا این دو تا رو که به گیس و 

نا شتیم ایگیس کشی افتاده بودن از هم جدا کنه. من و یاسمین از یه طرف و دوستای بهار هم از طرف دیگه فقط دا

رو میکشیدیم تا از هم جدا بشن. مریم رو ول کردم. اونجا بود که فهمیدم عامل اصلی این دعوا چی میتونست باشه. 

همون عامل هم بود که میتونست راه حل این موضوع باشه. سریع به سمت شادمهر رفتم و با عجله گفتم:سپهر 

 کجاست؟ 

 با تعجب به من گفت: اینا چشون شده؟ شادمهر که کمی به خاطر دعوا هول کرده بود

میخواستم جواب شادمهر رو بدم که دیدم آقای مرادی نگهبان جلوی در دانشگاه از جلومون با عجله رد شد و به 

 طرف مریم اینا رفت.

 وای، بدبخت شدیم... -

 سریع به شادمهر گفتم: هیچی فقط مریم کمی عصبانی شده

 نگفتی سپهر کجاست؟ و لبخندی زدم و با عجله گفتم:

 پیش براش مشکلی یه...دانشگاه نیومد چون ندیدمش اصال روز چند این! میپرسی؟ چی برای!سپهر؟ –شادمهر 

 میاد امروز دیگه گفت...اومده

 پس بگو چرا اصال شادمهر هیچی نمیدونست!...نکنه سپهر افسردگی روحی گرفته بچه زده به دل کوه و دریا....!

اومد. شادمهر با تعجب به من نگاه کرد و گفت: دوستت و یکی دیگه دارن همدیگر رو ناکار میکنن از فکرش خندم 

 !...خیلی آروم با این قضیه برخورد میکنی!

 من عادت دارم.. -

با بلند شدن صدای آقای مرادی سریع به پشت سرم نگاه کردم. خدای من!...بهار کامال مقنعه ش در اومده بود! ...اما 

کجا بود!...مریم که اونجا نبود؟!...کمی که دقت کردم دیدم که بهار داشت سر آقای مرادی داد و بیداد میکرد.  مریم

به سمت اونها رفتم. خبری از مریم و یاسمین پیدا نکردم. برگشتم تا از بچه ها بپرسم که یدفعه شادمهر جلوم ظاهر 

 شد.

 ...آ اومده سپهر –شادمهر 

 چی؟!..کجاس؟ -

 ساختمون داخل رفت یاسمین و مریم پشت که دیدمش االن همین –مهر شاد

 چی؟! ...یعنی اون این همه مدت اینجا بوده؟ -

سریع به سمت ساختمون دویدم. وقتی وارد شدم از خلوت بودن سالن طبقه پایین متوجه شدم که بیشتر بچه ها یا 

ن یه نبرد دیگه خواهیم داشت. هنوز وقت بود که یه کالس دارن یا تو حیاطن. کمی نفس راحتی کشیدم. گفتم اال

 جای آرومتر ببرمشون.

به پله ها که رسیدم صدای مریم روشنیدم که داشت ازباال میومد. خدا رحم کنه. حاال یکی بیاد اینا رو جمعشون کنه. 

دیدم که جلوی یه کالس همون لحظه شادمهر هم پشت سرم پیداش شد. با هم پله ها رو باال رفتیم . مریم و سپهر رو 

 داشتن باهم بحث میکردن. با عجله به سمتشون دویدم.

 خدایا؟!!....شما جلوی یه کالس دارین اینطوری بلند حرف میزنید؟ -
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من که ترسیده بودم داخل کالس کسی باشه سریع رفتم و با ترس در رو باز کردم. نفس راحتی کشیدم. کسی 

ن دو تا نگاه کردم. مریم بیچاره امروز اینقدر که حرص خورده بود قرمز شده بود. داخلش نبود. در رو بستم و به او

از بس با بهار با صدای بلند بحث کرده بود دیگه حال بلند حرف زدن تا اون حد رو با سپهر نداشت. تقریبا داشتن 

 هم بحث میکردن.مالیم تر با هم حرف میزدن.اون دو نفر اصال حواسشون به ما نبود و داشتن تند تند با

 نه؟ بندازی اون اینو تقصیر رو چی همه داری عادت اینکه مثل –سپهر 

 مریم که دیگه حال نداشت گفت: گاهی اوغات دلم میخواد...

و مشتشو باال آورد اما خودشو کنترل کرد. مریم که داشت به مشتش نگاه میکرد یدفعه چشمش به رو به رو افتاد و 

 پیداش شد...مثل اینکه کامل ادبش نکردم.گفت: خدایا بازم این 

بهار با عجله داشت به طرف ما میومد ولی شکر خدا بادیگارداش رو با خودش نیاورده بود و تنها بود. وقتی به ما 

رسید فقط به قیافش خیره شده بودم. فکر کنم گریه کرده بود چون پای چشمش همه سیاه شده بود. موهاش هم با 

 د که هر چقدر تالش کنم برای گفتن بازم قابل توصیف نیست.چه وضعی مونده بو

 به ما که رسید اول به سپهر و بعد به مریم نگاهی انداخت. پوزخندی زد و گفت: پس بگو چرا یدفعه غیبت زد...

 ...ندارم دیگه حوصلتو اصال ، شو خفه –مریم 

 نده نشون خودتو مظلوم اینقدر! ...مگه؟ میگم دروغ –بهار 

 یم به سمت پله ها حرکت کرد و گفت: دیگه داری چرت و پرت میگی ...ترانه بیا بریم..مر

بهار داد بلندی زد و گفت: کجا؟...زندگی منو خراب کردی حاال داری در میری؟...تو باعث شدی...تو باعث شدی من 

 سپهر رو از دست بدم...

یم با دهن باز به سمت بهار برگشت و باچشمای گرد تقریبا یه چند دقیقه ای همه سر جاشون میخ شده بودن. مر

بهش نگاه کرد. سپهر هم قیافش دیدنی بود. بنده خدا خشکش زده بود. شادمهر هم که شبیه عالمت سوال شده بود. 

 سرش رو با تعجب برای من تکون داد که مفهمونش این بود که قضیه چیه؟ 

 ه خودشو از پله ها پرت کنه پایین...بیچاره بهار حالت صورتش داد میزد که االن حاضر

 مریم خنده ای کرد و گفت: پس بگو...من میگم این دختره چرا ارث باباشو از من میخواد؟!...نگو فکر میکنه...

بعد کمی به بهار نزدیک شد و با حرص گفت: بدبخت، من اگه لیلی هم بودم اینقدر خودمو کوچیک نمیکردم...مال 

 خودت

ور شد و به سمت پله ها حرکت کرد. منم سریع دنبال مریم رفتم چون احتمال میدادم هر لحظه ممکنه سریع از بهار د

 از شدت حرصی که امروز خورده بود تعادلش رو از دست بده.

 پایین پله ها یاسی رو دیدم. معلوم نبود این دختره کجا غیب شده بود؟!... 

 ... کن صبر لحظه چند مریم –سپهر 

 ونت میدم... نش –بهار 

و صدای سریع پاهاشو که به طرف ما داشت میومد شنیدم. هر دو به سمت بهار برگشتیم. کامال کنترل خودشو از 

دست داده بود.فکر کنم دیگه به آخر خط رسیده بود. با سرعت به سمت مریم اومد و بازم این دو نفر به جون هم 

دن. هر دو تا به مریم و بهار نزدیک شده بودن و سعی داشتن که افتاده بودن. سپهر و شادمهر به وحشت افتاده بو

 آرومشون کنن. منم وسط مریم اینا افتاده بودم. تودلم فقط داشتم کلمه ی نجات رو تکرار میکردم. خدایا...!! 
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 ... میکشمت –بهار 

 ولم کن دختره ی وحشی...  -مریم

 ... تو کنار بیا ترانه –شادمهر 

سط چی میگه!...شما دو تا که از لحاظ شرعی معذورین...فقط من بدبخت میتونم یه کمکی برای جدا این دیگه این و

 کردنشون بکنم. 

 بهار..ول کن...آخ  -

 آخرش هم میدونستم که من این وسط قراره فدای کارای اینا بشم. من نمیفهمم چرا جلوی پله بودیم آخه! 

 اش....بچه ها! یاسمین از پایین داد زد: ترانه مواظب ب

دیگه کار از کار گذشته بود و من تعادم رو از دست دادم و دقیقا نمیدونم چند تا پله رو رد کردم ولی میدونم به 

آخرش رسیدم. خدا رو شکر از حال نرفته بودم. ولی همین افتادن من عاملی برای تموم شدن اون ماجرا شده 

داشتن پایین رو نگاه میکردن. بعد با عجله از پله ها پایین اومدن. حتی بود.افتاده بودم کنار یاسمین .همه با وحشت 

بهار هم ترسیده بود. با کمک یاسمین و با هزار تا بدبختی از زمین بلند شدم.همه بدنم درد میکرد. درد شدیدی هم 

 توی سرم احساس میکردم. 

سپهر فقط دهنش باز مونده بود. بیچاره کپ  شادمهر با وحشت داشت نگاه میکرد و مریم هم زبونش بند اومده بود.

 کرده بود. بهار هم همین االن غش کرد. 

  تاس؟ چند این ترانه!...شد؟ چش بیخود ی دختره این اه –مریم 

 کمی سرم گیج میرفت. لبخندی زدم و گفتم: من حالم خوبه... 

 خون!...سرت داره خون میاد...  -شادمهر

دستی به پیشونیم زدم. واقعا داشت خون میومد. کم کم فهمیدم نه قضیه جدی هست  همه نفسشون بند اومده بود.

 چون سرگیجم شدیدتر شد و آخر سر هم فقط صدای جیغ شنیدم.

سر و صداهای عجیبی میومد! صدای گریه وداد و فریاد...اینقدر بلند بود که میتونستم تشخیص بدم هر کدوم متعلق 

مثال مریضم!.صدای مریم رو شنیدم که میگفت: االن تو باید به جای ترانه روی اون  به کی میتونه باشه.. خیر سرم

 تخت میخوابیدی...باید خودم با همین دوتا دستام پرتت میکردم. نگاه کن با دوست نازنینم چیکار کردی... 

 یه جوری حرف میزنی انگار فقط من مقصرم؟ -بهار

 رد؟ک حمله ها آمازونی مثل من به کی –مریم 

 !بودی؟ آورده من ی قیافه سر بالیی چه اون از قبل نیست یادت خودت –بهار 

 موندی؟ اینجا چی برای االن نمیفهمم من –مریم 

 خب...کمی نگرانم...اصال من دیگه میرم... -بهار

 یاسمین با گریه گفت: بچه ها؟!...چرا به هوش نمیاد؟

نگرانی در بیارمشون و هم بحث مریم و بهار رو که شده بود جنگ  دیگه تصمیم گرفتم چشمامو باز کنم تا هم از

 ایران و عراق تموم کنم. همین که پلکم تکون خورد همه ملت به خاطر دادی که یاسمین زد فهمیدن. 

 مریم که کنارم نشسته بود از ذوق خودشو روی من انداخت.

 آخ مریم دارم خفه میشم... -
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 ا نگرانی گفت:دفعه ی آخرت باشه وقتی من دارم با یکی دعوا میکنم تو وسط ما بیفتی... مریم از روی من بلند شد و ب

یاسمین که دست از گریه کردن برداشته بود با خوشحالی گفت: مریم آروم االن بیرونمون میکنن!...ترانه امروز واقعا 

 متوجه شدم که چقدر برای من عزیزی...داشتم از ترس پس میفتادم...

 به یاسی زدم و چون حال حرف زدن نداشتم چشممو به معنای تشکر روی هم فشردم و باز کردم.  لبخندی

 ...میشه سیخ بدنم موهای ، میفتم افتادی حال از یدفعه که لحظه اون یاد –مریم 

ای ه در این میان یدفعه بهار بین مریم و یاسمین پیدا شد. ظاهرا صورتشو شسته بود چون دیگه اثری از اون لکه

 سیاه زیر چشمش نبود. موهاشم که خداشکر قابل توصیف شده بود. 

 با ناراحتی گفت: ترانه،میخواستم اگه از دستم ناراحتی عذرخواهی کنم...نمیخواستم این بال سرت بیاد...

 اشکال نداره... -

 نباشم بعضیا مزاحم تا میرم دیگه من –بهار 

دنبالش میگشتم جلوی در ظاهر شد.پشت سرش هم سپهر اومد و به سمت در حرکت کرد و همزمان کسی که 

 جلوی بهار ظاهر شد. مانع بیرون رفتن بهار شد و گفت تا چند دقیقه صبر کنه.

 شادمهر به کنار تختم اومد و گفت: خدارو شکر بهتری؟...دکتر گفت که ضربه ی شدیدی نبود...میتونی امروز بری

 ...ممنون..من میدونستم حالم خوبه -

 آره جون تو ...پس چرا یدفعه غش کردی؟ -مریم

 سپهر با کنایه گفت: شاید تقصیر من بود که داشتم جلوش با یه نفر کشتی میگرفتم...

 ...اون اول...بود؟ من تقصیر مگه...چی؟ یعنی این االن –مریم 

ری نکنید ما رو بیرون کنن...مریم خانم کا...هستیم اینجا زور به ما االن و بیمارستانه اینجا!!... ها بچه –شادمهر 

 یادتونه چجوری با خواهش و تمنا راهمون دادن؟!

 با این حرف شادمهرهر دوتاشون ساکت شدن. 

 تا کی باید اینجا باشم؟ -

در همین لحظه مردی با روپوش سفید رنگ که کامال مشخص بود همون دکتره وارد اتاق شد و گفت: نگران نباش 

میمونی...شماها هم خلوت کنید....االن مرخص میشه....فقط یه نفر میتونه بمونه...اونم برای رسیدگی به زیاد اینجا ن

 کاراش...

 ...پس میمونم من –مریم 

 ...دارم کارت –سپهر 

 ...ندارم کاری هیچ تو با من –مریم 

روری ت: بچه ها من برام یه کار ضیاسمین که چند لحظه پیش تلفنش به صدا دراومده بود بعد از قطع کردن تلفن گف

 پیش اومده اشکال نداره من برم؟...ترانه ناراحت نمیشی..؟

 نه عزیزم... -

 سپهر خطاب به مریم گفت: گفتم دو دقیقه بیا...

 ... نمیام گفتم...بمونم ترانه پیش باید من –مریم 

 ...میمونم من –شادمهر 
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اال رفت. این قلبمم منو کشت، فوری هیجانزده میشه. از خدام بود مریم با این حرف شادمهر یه لحظه ضربان قلبم ب

 برای اولین بار حرف سپهر رو گوش کنه. زوم کرده بودم رو مریم.خدا رو چی دیدی شاید هیپنوتیزم شد.

.به .مریم کمی به شادمهر نگاه کرد و بعد یدفعه به طرف من برگشت. یا خدا...اصال از حالت چهره ش خوشم نیومد!.

 سپهر نگاهی کرد و به شادمهر گفت:پس شما بمونید، من یه کارایی با دوستتون دارم...

 خانم ترانه فعال...بیا زود...گفتی برعکس کنم فکر –سپهر 

 از همشون خداحافظی کردم و داشتم تو دلم دعا میکردم که مریم باز معرکه اون بیرون راه نندازه.

کرد از اتاق خارج شد. شادمهر در رو بست. نفسی بیرون داد و با خنده گفت: احساس بعد از اینکه دکتر معاینه م 

 کیلویی رو از روم برداشتن... 81میکنم یه وزنه 

 لبخندی زدم و گفتم: ببخشید، زحمت دادم

 نرسیدم م جلسه به تو خاطر به امروز واال، آره –شادمهر 

 چی؟!جلسه؟ -

 بابا کردم شوخی –شادمهر 

به خاطر ضربه ی سرم بود که کمی گیج میزدم!خسته شدم و سعی کردم که از جام بلند بشم و کمی حتما 

بشینم.احساس میکردم از روم یه ترلی رد شده. راست میگن بدن وقتی گرمه چیزی حالیت نمیشه. تازه داشت عالئم 

 فرش شدن من از باالی پله ها روی زمین ظاهر میشد.

 ...کنم کمک بزار –شادمهر 

 نه الزم نیست خودم میتونم... -

اومد و بالشم رو برام درست کرد. منم با امداد های الهی باالخره تونستم خودمو کمی باال بکشونم. روی صندلی ای که 

کنار من بود نشست. برای یه لحظه از خواسته م پشیمان شدم. ای کاش مریم میموند. داشم از استرس 

نگاه میکرد. اونقدر خجالت کشیدم که سرم رو پایین انداختم. باالخره سکوت شکسته میمردم.همینطور داشت به من 

 شد و آقا حرف زد. 

 داری؟ درد هنوز –شادمهر 

 نه ، بهتره -

 هم خانم مریم. بود کرده غش بهار طرف یه از...کوچولو خانم بیمارستان اومدیم وضعی چه با بدونی اگه –شادمهر 

 ون بخوره. یاسمین خانم فقط تونست تو اون وضع خودشو کنترل کنه... تک جاش از نمیتونست که

 بازم این گفت خانم کوچولو!ایندفعه دیگه از خیرش گذشتم.

 به شوخی گفتم: شما که غش نکردی؟

 همین االن از زیر سرم دراومدم... -شادمهر

 میگم چرا رنگتون پریده... -

ودیم ولی نمیدونم من چرا اینقدرعذاب وجدان داشتم!...راستی خیلی وقته با ب نکرده تصادف هم با اینکه با –شادمهر 

 هم تصادف نکردیم! دقت کردی؟

 راست میگفت. بازم یاد گذشته من رو به خنده آورد.

 داره؟ خنده –شادمهر 
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 نیست؟! -

 خنده ای کرد اما زیاد طول نکشید. انگار یاد چیزی افتاد.

 ت:ببینم ،منو دست میندازی؟! با قیافه ی حق به جانبی گف

 با تعجب گفتم: من؟!...کی؟

 !نه؟ داشتی خبر –شادمهر 

 فکر کنم یه جورایی فهمیدم منظورش چیه ولی خودم رو زدم به اون راه و گفتم:چی رو؟!

 قیافه ای برام گرفت و گفت: خودمم؟!

 با تعجب گفتم: اصوال میگن خودتی!

 ری...من به شما بگم خودتی؟!... حاال چی فکر میکنی؟شادمهر خندید و گفت: اختیار دا

 خب...خیلی خوب نیست...یعنی میدونی چیه...سپهر باهات حرف زده؟ -

 ...داده پیشنهاد بهش خودش!...نکرده فکر درموردش هیچوقت اصال اون گفت...آره –شادمهر 

 ی؟! یه لحظه فقط همینطوری موندم. با تعجب گفتم:چی؟!...تو هم باور کرد

 کرد چیکار دیدی امروز که خودتم...آره خب –شادمهر 

 گیج شده بودم. با همان تعجب قبلی گفتم:ولی ...نکنه واقعا اونم از بهار خوشش میاد؟!

 شادمهر اخمی کرد و گفت:بهار؟!...نه ،فکر نمیکنم...

 فکر کنم هر دوتامون قاطی کرده بودیم. 

 یگی؟!من گیج شدم، دقیقا کی و کی رو م -

 شادمهر خنده ای کرد و گفت: اصال بیخیال بزار خودشون تصمیم بگیرن...

 باید موضوع روشن میشد.

 ولی مریم به سپهر پیشنهاد نداده... -

 شادمهر با تعجب گفت: من داشتم در مورد بهار صحبت میکردم!

 تازه دوهزاریم افتاد.

 ی رو بکنیم...با خجالت گفتم: فکر کنم بهتره همون کاری که گفت

 خیلی معذب بودم. پس کی میتونستم مرخص بشم؟!..

با فکر کردن به موضوع بهار و سپهر کمی حسرت خوردم. کاش شادمهر هم از من خوشش میومد. یه نشونه ای...یه 

اونم  هچیزی!...هربار که میدیدمش نا امید تر میشدم. حسابی تو فکر رفته بودم. حیف پیشم بود ولی مال من نبود.اگ

 من رو دوست داشت چقدر این لحظه ها قشنگ تر بود...

 که نهای منظورم...بیای؟ کنار خود با راحت تونستی حادثه اون از بعد...کنم ناراحتت ندارم دوست...راستی –شادمهر 

 نه؟ دیگه خوبه حالت

نش برام سخته...بیشر از همه راستش ظاهرا تونستم حالمو خوب نشون بدم...ولی از نظر روحی هنوز هم قبول کرد -

 وجود مریم باعث شد که راحت تر بتونم با این قضیه کنار بیام...عزیزترین کسم بعد مادر و پدرم ...مریمه

شادمهر لبخندی زد اما چیزی نگفت. شاید فکر میکرد حرف زدن درباره ی این موضوع منو ناراحت میکنه ولی برای 

 رباره ی مادر و پدرم با کسی حرف بزنم. اینطوری خیلی آروم میشدم.من برعکس بود همیشه دوست داشتم د
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 اتفاقا، بعد از اینکه مرخص شدم میخوام برم سر خاکشون...میشه از دکتر بپرسی میتونم برم یا نه؟! -

 ...شده تموم تقریبا سرمتم باشه، –شادمهر 

نداخت و گفت: سرمتون تموم شده، میتونی همین لحظه پرستاری وارد شد و به سمت ما اومد. به سرم نگاهی ا

 بری....درد که نداری؟

 چرا کمی سرم درد میکنه... -

 ببینتت بیاد که...میگم دکتر به االن –پرستار 

 چند لحظه بعد دکتر دوباره اومد ومعاینه م کرد و گفت که مشکل خاصی نیست و میتونم برم.

 میرسونمت... شادمهر وارد اتاق شد و گفت: خب تموم شد، من

 من در حالی که داشتم از تخت پایین می اومدم گفتم: کی گفت خرج بیمارستان رو حساب کنی؟!

 شادمهر اخمی کرد و گفت: زودتر آماده شو...

 حوصله ی بحث کردن باهاش رو نداشتم. بیخیال شدم و گفتم که بعدا باهاش حساب میکنم. 

 مونید...تا االنم ممنون که موندید...من خودم میرم...الزم نیست منظر من ب -

 ...میرسونمت که گفتم!...شناختی دیروز تازه منو انگار میزنی حرف من با طوری –شادمهر 

 آخه من میرم سر خاک...  -

 !خب؟ –شادمهر 

 لبخندی زدم و گفتم: قبول بابا

نبود هر چقدرهم که با گوشیشون تماس داخل ماشین بودیم.وقتی از بیمارستان اومدیم بیرون خبری از مریم اینا 

 گرفتیم در دسترس نبودن. فقط داشتم دعا میکردم که بهار و مریم دوتایی با هم سپهر روبه قتل نرسونده باشن.

در طی مسیر هیچ حرفی نزدیم. وقی رسیدیم تشکر کردم و از ماشین خارج شدم. درو بستم و داشتم میرفتم که 

 ه شد و گفت: ترانه؟!شادمهر سریع از ماشین پیاد

 به سمتش برگشم ومنتظر موندم تا حرفش رو بزنه. 

 میشه منم بیام؟  -شادمهر 

 با تعجب گفتم: دانشگاه کالس نداری؟!

 ...داشتم صبح کالس یه نه –شادمهر 

 با بیخیالی شونه هام رو باال انداختم و لبخندی زدم.

 اگه دوست داری بیا... -

 ا داشتیم حرکت میکردیم که من یکدفعه با هیجان گفتم:داره برف میاد!با همدیگه بین قبره

و آستینم رو که روش چند تا دونه ی سفید رنگ بود به شادمهر نشون دادم. شادمهر به آسمون نگاه کرد و گفت: 

 آره!...برف دوست داری؟!

 مگه میشه آدم از برف خوشش نیاد؟! -

  نمیاد خوشم برف از من –شادمهر 

 میتونم بپرسم چرا؟! -

 ...مرد برفی روز یه تو مادرم چون –شادمهر 
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 واقعا؟!... -

 !نرسیدیم؟...خودتو نکن ناراحت حاال –شادمهر 

 به اطراف نگاهی کردم و گفتم: چرا ، اوناهاشن...

 باالی قبر پدر و مادرم ایستادیم.

 با حسرت گفتم: حیف ، یادم رفت براشون گل بیارم.

 میگفتی میخریدیم... –شادمهر 

نه ، اشکال نداره، قول میدم دفعه ی بعد بیشتر براشون گل بیارم تا جبران بشه...خوشم نمیاد روی سنگ قبرشون  -

 خالی باشه...اینطوری خیلی همه چیز بی روح به نظر میاد.

داشتم زیر لبم فاتحه ای برای هردوشون خوندیم. زل زده بودم به سنگ قبراشون.شعر روی سنگ قبرشون رو

 زمزمه میکردم.

 ای نفس پاک منزل خاکت خجسته باد

 تنها نه بر تو جور و جفای زمان برفت

 خوردیم زخم ها که نه خون آمد و نه آه

 وه این چه نیش بود که تا استخوان برفت

 هم مالیدم. یه لحظه دلم بدجور گرفت. احساس سرمای هوا داخلم نفوذ کرد و باعث شد بلرزم. کمی دستمو به

 سردته؟!...چرا لباس گرم نپوشیدی؟ -شادمهر

 فکر کنم پالتوم تو دانشگاه جا موند!  -

 گرمم...پوشیدم هم روی لباس تا دو من...بپوش منو شرت سوئی بیا –شادمهر 

 خنده ای کردم و گفتم: دوباره!؟

راست میگی...حاال اشکال نداره...بعدا با هم شادمهر با تعجب بهم نگاه کرد و بعد از لحظه ای اونم خندید و گفت: 

 حساب میکنیم...

سوئی شرت رو ازش گرفتم. نمیتونستم رد کنم چون خیلی سردم بود. مریم به مغزش نرسید وسایالی منو با خودش 

 بیاره!

 ممنون...راستی اگه ناراحت نمیشی...میشه از مادرت برام بگی؟ -

خودم چیز زیادی ازش نمیدونم...حتی نمیدونم چه شکلی هست!...فقط کمی مکث کرد و بعد گفت: راستش من 

میدونم روزی که برف میومد از دنیا رفت...اینا رو پدرم بهم گفته...به خاطر همین وقتی برف میاد یاد مادرم می افتم 

 و کمبودش رو حس میکنم...

 نمیدونستم که مادرت فوت کرده...متاسفم... -

 ، به هر حال من که تا به حال ندیدمش تا بخوام به خاطرش ناراحت باشم...نداره اشکال –شادمهر 

 االن با پدرت زندگی میکنی؟ -

 ...میکنم زندگی مستقل و شدم جدا ازش من که مدتیه یه ولی...میکردم زندگی هم با قبال –شادمهر 

 هست... با پدرت مشکلی داشتی که ازش جدا شدی؟!..یادمه گفته بودی یه شهره دیگه -
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 به...منمیسازی هم با گفت میشه جورایی یه...اومد پیش بینمون پسری و پدر ی ساده دعوای یه نه، راستش –شادمهر 

 اینجا اومده که هست ماهی چند االن...میکنه زندگی همینجا پدرم نه...کنم زندگی تنها دادم ترجیح همین خاطر

چشمم به چشم یه فرد آشنایی خورد.داشت به طرف ما میومد. داشتم به حرفای شادمهر گوش میکردم که یکدفعه 

همین طور ذل زده بودم. مطمئن بودم که قبال دیده بودمش !....کمی که نزدیک تر شد شناختمش. همون مردی بود 

 که چند وقت پیش 

 باالی قبر مادر و پدرم دیده بودم.

 به ما نزدیک شد. شادمهر باتعجب گفت: به چی نگاه میکنی؟

 با حواس پرتی گفتم: چی؟!..هیچی..راستش...

 شادمهر؟! -

هر دو به سمت صدا برگشتیم. خودش بود...حاال دیگه مطمئنم همون مرد هست. خیلی تعجب کرده بودم اون 

 شادمهر رو دیگه از کجا میشناخت؟!. همونطور با اخم داشت به شادمهر نگاه میکرد. 

 شما اینجا چیکار میکنید؟!  -شادمهر

مرد تقریبا عصبانی بود. توی چهره ش یه نگرانی خاصی وجود داشت. به شادمهر گفت: بهتره من این سوال رو ازت 

 بپرسم...!!

 !اومدید؟ که دارید کاری چه اینجا شما...بدید رو من جواب –شادمهر 

 مرد بدون توجه به سوال شادمهر گفت: این خانم رو از کجا میشناسی؟

 شگاهیم هستن...هم دان -شادمهر 

 در همین میان گفتم : ببخشید شما همون آقایی هستید که چند وقت پیش اینجا همدیگه رو دیدیم؟!

 و بعد رو به شادمهر کردم و گفتم: این آقا رو میشناسی؟!

 شادمهر با تعجب گفت: دفعه ی پیش؟!

 تید... اون مرد یکدفعه دستپاچه شد و سریع خطاب به من گفت: حتما اشتباه گرف

 نه من مطمئنم... -

طوری به من نگاه کرد که اگه اون مرد عمو یا دایی من هم بود منکر این قضیه میشدم. کمی خودم هم شک کرده 

 بودم...اما ته دلم مطمئن بودم که همون بود. 

 میشه بگی این آقا کی هست؟ -

 شادمهر بعد از لحظه ای با اخم گفت: پدرم

قعا پدر شادمهر بود؟! پس بگو چرا اینقدر من رو یاد کسی مینداخت! پدر شادمهر که کالفه خیلی تعجب کردم. وا

 شده بود گفت: شادمهر!...زود باش بریم.

 شادمهر سریع گفت: کجا؟!

 اخمی کرد و گفت: گفتم با من بیا...

 ...برسونم شون خونه تا رو ایشون باید متاسفم، –شادمهر 

 جله داشت. احساس کردم که دوست داره زودتر از اینجا فرار کنه.ظاهرا پدر شادمهر خیلی ع

 لطفا با پدرت برو...من خودم میرم... -
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 شادمهر به پدرش با اخم نگاهی کرد و خطاب به من گفت: گفتم که نه! ...خودم میرسونمت. 

 هر دو به هم ذل زده بودند. پدر شادمهر سریع گفت: پس امشب بیا پیشم...

 لحظه نگاهی به من انداخت و سریع از ما دور شد.  و بعد یه

داخل ماشین مدام داشتم به پدر شادمهر و رفتار عجیبش فکرمیکردم. شاید از من خوشش نمیومد. نمیدونم چرا 

 اونجوری به من نگاه میکرد. انگار ازم طلب کار بود!

 فکرمیکنی؟ چی به –شادمهر 

 اون واقعا پدرت بود؟ -

 ، میشه بگی دفعه پیش کجا پدرم رو دیده بودی؟ آره –شادمهر 

 باالی قبر مادر و پدرم ایستاده بود... -

 اصال نمیفهمم اون مادر و پدر تو رو از کجا میشناسه؟! -شادمهر 

 برای منم خیلی عجیب بود! شادمهر من رو تا خونه رسوند. موقع پیاده شدن گفتم: بابت امروز ممنونم...

 : خواهش میکنم...تنهایی؟لبخندی زد و گفت

 آره، دیگه عادت کردم... -

 

دقیقا نمیدونم دهنم کی بسته شد ولی میدونم اگه یاسمین کمک نمیکرد نمیتونستم ببندمش!...اونقدر عصبی و شک 

 زده شده بودم که که پاهام رو به صورت غیرارادی تکون میدادم.

و چیزی داخلش نوشت همون نوشته باعث شد که موهای بدنم سر کالس نشسته بودیم که مریم دفترم رو برداشت 

سیخ بشه. از شانس بد رفته بودیم تو دهن استاد نشسته بودیم. یه حرکت میکردیم عین جغد گردنش رو میچرخوند 

 و بهمون نگاه میکرد. تا آخر کالس انگار یه قرن گذشت. هر دو دقیقه یه بار ساعتم رو نگاه میکردم تا اینکه جمله ی

 از دهن استاد بیرون اومد.  "میتونید برید، کالس تموم شد"زیبا و دلنشین 

همین که استاد این حرف رو زد نفهمیدم وسایل هام رو چجوری جمع کردم و نفهمیدم که استاد زودتر بیرون رفت یا 

دنبال ما با  مین هممن! کیف و کتابم تو یه دست و آستین مریم هم که داشتم میکشیدمش تو یه دست دیگم بود. یاس

 سرعت داشت می اومد.

مریم که سرخوشی از سرو روش میبارید خیلی خونسرد گفت: ترانه جان ، همین امروز گفتی میریم واسم یه مانتو 

بگیری نه؟...چون فکر کنم آستین این یکی از دست رفت...باور کن صیغه ی هم هستیم خواهر ...راحت باش...خدا 

 اقع ،جزئی از بدنمون قرار داده!دست رو برای همین مو

مریم خیلی شانس آورد که با یقه ی مانتو داشتم نمی کشیدمش البته اگه گوشش هم در دسترس بود که دیگه عالی 

 میشد. 

اصال مغزم کار نمیکرد که کجا بریم تا عین بازرس ها من و یاسمین بتونیم سوال پیچش کنیم. نفهمیدم چی شد که 

 دیم. مریم رو روی یه نیمکت انداختم و گفتم: عزیزم ، بنالسر از حیاط درآور

یاسمین هم کنار من ایستاده بود و هر دو با قیافه ی عاقل اندر سفیه به مریم ذل زده بودیم. بیچاره مریم هل کرده 

 بود.

 کشتم؟ آدم مگه...میکنین؟ نگاه اینجوری منو چرا خب –مریم 
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 وسط کالس تا مرز اون دنیا آدم رو میبری؟...این چه وضع گفتنه آخه؟...  اوال که دیر میای سر کالس، دوما -

 ...خب –مریم 

 !نه؟ گفتی بهش که تو ، نمیفهمم من –یاسمین 

 چی شد یدفعه نظرت برگشت؟ -

  باشه؟ لج از نکنه –یاسمین 

 دقیقا کی قبول کردی؟... -

 نمیزنی؟ حرف چرا پس –یاسمین 

 د یه چیزی بگو... -

مریم یه ابروش رو داد باال و با خونسردی گفت: دیگه سوالی ندارین؟!...مطمئنید دیگه سوالی نیست؟...تعارف 

 میکنید؟... 

 چپ چپ بهش نگاه کردیم به طوری که فهمید باید جواب مارو بده. 

رف بزنم االن میام. ح بهار با وایستا دقیقه دو گفت خیار...رفتیم بیمارستان از که روز اون ، راستش خب –مریم 

میدونست اگه منم میرفتم جنگ جهانی سوم شکل میگرفت...خالصه یه ده دقیقه ای گذشت...دیدم بهار در حالی که 

بازم پای چشمش سیاه بود اومد سمت منو گفت:دختره ی بیخود ، حالم ازت بهم میخوره...امیدوارم تو خواب ببینی 

 خیار دوباره بهت پیشنهاد بده...

 م!...میتونم بپرسم چرا هنوز میگی خیار؟..مری -

مریم لبخندی زد و گفت: چون هنوز خیاره...داشتم میگفتم ...دفعه ی آخرت باشه وسط حرفم میپری!... جوابشو 

ندادم...چون از قدیم گفتن جواب ابله هان خاموشیست...فقط بهش چشم غره رفتم و آدم حسابش نکردم...اونم ناله 

دختره ی بدبخت...تا به حال ندیده بودم یه دختر اینجوری خودشو کوچیک کنه!!...بعدش  کنان رفت...اه اه

خیار...خیل خب...چرا اونجوری نگاه میکنی...از هل اسمش یادم رفت...آهان سپهر...اومد و گفت: بریم یه کافه ای 

 چیزی...

 منم گفتم: نه من گشنمه...به جز رستوران جای دیگه ای تو کتم نمیره...

 اونم خنده ای کردو گفت: تو بگو چی آخه تو کتت میره؟!

 منم از غیضش گفتم: اصال همین جا حرفتو بزن...

 رستوران بریم ، بابا خب خیل –سپهر 

منم از خدا خواسته...خداییش کلی انرژیم به خاطر دعوا با بهار و غش کردن تو و اینا ازم رفته بود. واقعا دستم بود 

میخوردم...گفتم اونجوری نگاه نکن ترانه!...دهه...تو رستوران بودیم...حسابی از خجالت شکمم  خود خیار رو هم

دراومدم...راستی تا به حال احساس کردین غذای مفت چقدر خوشمزه تره...خیلی چسبید...همینطور که داشتیم غذا 

 میخوردیم آقا به حرف اومد و کوفت کرد اون غذا رو به من.

 هنوز دوست نداری با من دوست بشی؟...مریم –سپهر 

 چایی نخورده پسرخاله شد!

 چراکه نه سپی جون...همین دو دقیقه پیش نظرم برگشت... -
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خوشم میاد نخوابیده خواب پیشنهاد سپهر رو دیدم. کاش ضبط میکردم اون لحظه رو تا چشم بهار دربیاد...هرچند 

 دیگه خودش میفهمه...

 کنم...می صحبت جدی دارم –سپهر 

 جوابی بهش ندادم. میخواستم حسابی حالش رو بگیرم. اصال یادش نبود به خاطرش به چه روزی افتاده بودم. 

 سپهر با حرص گفت: با توام؟!

 یه نهار بهم دادی آ -

 از اون لبخندای خیاری زد و گفت: هر چیزی یه خرجی داره...

حال بهار رو میگیرم و هم خودم سرگرم میشم. باقی ماجرا هم با خودم فکر کردم چی میشه یذره گیرش بیارم. هم 

 که دیگه تعریف کردن نمیخواد...میتونین خودتون کاملش کنین...

حرف زدن مریم که تموم شد اول یه نظر به یاسمین انداختم دیدم که اونم دقیقا حالت قیافه ش مثل من هست. به 

 مریم نزدیک شدم و گفتم: بلند شو...

 تعجب گفت: چی شده؟! مریم با

 گفتم بلند شو... -

 با تردید بلند شد. یه دست بهش زدم دوباره روی نیمکت افتاد.

 تو خجالت نمیکشی؟...پس بگو جوون مردم رو سرکار گذاشتی... -

 !شدی؟ دوست باهاش سرگرمی برای که –یاسمین 

 االن میرم خودم بهش میگم.. -

 یدفعه گفت: عزیزم زحمت نکش امروز کالس نداره... و به سمت ساختمون برگشتم. مریم

مریم حیا کن...با این کارت چی رو میخوای ثابت کنی؟...منکه میدونم دو روزهم نگذشته دیگه نمیخواین ریخت  -

 هم رو ببینید...شما دوتا مثل موش و گربه میمونین!

 ...برمیام خوب موشا پس از اصوال من...نباش نگران تو –مریم 

 ...بکنه میخواد چیکار ببینیم بزار ، ترانه کن ول –اسمین ی

رفتم کنار مریم نشستم. یاسمین هم نشست. با لبخند گفتم: چه صحنه ی زیبایی...مریم داره قربون صدقه ی سپهر 

میره...سپهر بهش میگه عشقم ...مریم بهش میگه عزیزم...سپهر واسه روز ولینتایم برای مریم از این عروسکای 

 رمز که تو دستش یه قلب قرمز هست میگیره...مریم تحت تاثیر قرار میگیره میپره بغلش...بعد..ق

 سال 89 زیر دخترای یاد کردی تو که توصیفاتی این با...نشو جزئیات وارد دیگه...کن ترمز لطفا!...ترانه –مریم 

ن...دوستی ما در حد اینه که من جواب سالمشو نز هم به منو حال تروخدا!...عشقم؟...چنده؟ کیلویی ولینتایم!...افتادم

 بدم...

 داره؟ کالس فردا سپهر ببینم...هیجانزدم خیلی مریم –یاسمین 

مریم با خوش حالی گفت: اون داره ولی من ندارم...من دوست شدم شما رو چرا جو گرفته؟....بچه ها احساس 

 ن...نمیکنید هوا سرده..بریم داخل االن کالس شروع میشه دوستا

و سریع از جاش بلند شد و رفت. تصور دوستی مریم با سپهر برام خیلی مبهم بود ولی از یه نظرایی به هم می اومدن. 

 ببینیم آخر این داستان به کجا میرسه...خدا به خیر کنه.
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فته بودم و رپنجشنبه بود. سر خاک پدرو مادرم نشسته بودم و داشتم براشون قرآن میخوندم. یه عالمه گل براشون گ

باالی سنگ قبراشون چیده بودم. حتی چند تا گلدون هم دور قبرشون گذاشته بودم تا همیشه اطراف قبرشون پر گل 

 باشه. تصمیم گرفته بودم که اطراف قبر مادرم هم وقتی بهار شد گل مریم بکارم چون عاشق مریم بود. 

ودتون رو حس میکنم. تا حاال هم نمیدونم که چطوری امروز خیلی دلم گرفته ، چون هرچقدر میگذره بیشتر نب -

طاقت آوردم. اون دنیا چه شکلی هست؟...امیدوارم جاتون خوب باشه...حواستون به تنها دخترتون هست دیگه 

 نه؟...میدونم که همیشه مراقبم هستین...خیلی دوستون دارم...خیلی...

قع کسی گفت: گریه کن، از گریه نکردن و تو دل نگه و خیسی یه قطره اشک رو روی گونه م حس کردم. همین مو

 داشتن خیلی بهتره...

 با تعجب به باالی سرم نگاه کردم. مسعود بود که کنارم ایستاده بود.

 ...اینجایی میدونستم سالم، –مسعود 

 سالم،کی اومدی؟...تنهایی؟ -

 تنهام ، آره...االن همین –مسعود 

پدر ومادرم خوند. بعد از اینکه فاتحه ش تموم شد به من نگاه کرد و گفت: چرا این کنارم نشست و فاتحه ای برای 

 وقت ظهر اومدی؟

 آخه کالس نداشتم ، گفتم از فرصت استفاده کنم و بهشون سر بزنم. -

 ! داری؟ کالس اینجا از بعد –مسعود 

 آره ، دیگه االن باید برم... -

 اومدی؟ تنها چرا –مسعود 

 الس داشتن، تو از کجا میدونستی من اینموقع اینجام؟ دوستام ک -

 هم تو دمدی که اینجا بیام گفتم هم و دوستام از یکی قبر سر برم میخواستم هم ، میشدم رد اینجا از داشتم –مسعود 

 !درک به ما...بزنی؟ سر داییتم به نمیای شدی معرفت بی. ببینمت تا شد ای بهونه...هستی

 .میام. من دیگه باید برم...مرسی که اومدی...این چه حرفیه؟.. -

 از جام بلندشدم. مسعود هم بلند شد و گفت: صبر کن، من ماشین دارم. میرسونمت 

 مگه نمیخوای بری خونه؟...مسیرمون یکی نیست! -

 نداره اشکال –مسعود 

 که همه ی حواسش به من هست.  تو مسیر ساکت بودم. مسعود هم به ظاهر فقط داشت رانندگی میکرد اما معلوم بود

 شنیدی؟ رو جدید خبر راستی –مسعود 

 چه خبری؟ -

 با تعجب گفت: محبوبه بهت چیزی نگفته؟

 نه! -

 .کنن ازدواج مادرت و پدر سال از بعد شد قرار کرده، خواستگاری ازش پدرام –مسعود 

م که این دو تا به هم عالقه دارن ولی از این این دومین خبری بودکه من رو تو شک برد. البته یه شک هایی داشت

 تعجب کردم که محبوبه چرا به من چیزی نگفته بود! 
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 شوخی میکنی؟...پس چرا نامرد به من چیزی نگفت؟! -

 .بشی ناراحت شاید کرد فکر حتما –مسعود 

 برای چی باید ناراحت بشم؟!  -

 .بپرسی ازخودش بهتره –مسعود 

 مسعود داشت تا داخل دانشگاه میرفت. به دانشگاه رسیدیم. 

 الزم نیست!...همین جلو پیاده میشم! -

 داره؟ اشکالی چه برم داخل حاال –مسعود 

جلوی ساختمون دانشگاه ایستاد. داشتم پیاده میشدم که گفت: ترانه؟...اگه مشکلی داشتی بهم بگو. اینقدر خودتو از 

 ما دور نکن.

 باشه، فعال خداحافظ -

اشین پیاده شدم و منتظرموندم تا مسعود از دانشگاه بیرون بره. بعد از اینکه از در دانشگاه بیرون رفت به سمت از م

 ساختمون برگشتم.

 ترسیدم!...سالم -

شادمهر جلوم سبز شده بود. با اخم جواب سالمم رو داد. تعجب کرده بودم به خاطرهمین پرسیدم: مشکلی پیش 

 اومده؟

 اخم گفت: برای شما مشکلی پیش نیومده؟ شادمهر با همون

 با تعجب گفتم: نه، چه مشکلی؟

 نشه دیر کالست هیچی، –شادمهر 

 و سریع از جلوی من رد شد و به سمت ماشینش حرکت کرد. معلوم نبود چش شده بود!

 به سمت کالس رفتم که تو مسیر یاسمین رو دیدم. 

 سالم یاسی...مریم کجاست؟ -

 م ترانه...کجا رفته بودی تو؟سال –یاسمین 

 سر خاک...چطور؟ -

 ...میگشتیم دنبالت داشتیم همه –یاسمین 

 همه یعنی کیا؟ -

 تداش دنبالت اونم خدا بنده...ندیده رو تو پرسیدیم نداشت کالس تو مثل چون هم شادمهر... مریم و من –یاسمین 

 ...میگشت

 سر خاک!راست میگی؟...به مریم گفته بودم که میرم  -

یاسمین خنده ای کرد و گفت: مریم این روزا اینقدر به خاطر بعضیا فکرش مشغوله که دیگه اینجور چیزا یادش 

 نمیمونه..

 با خنده گفتم: حتما االنم پیش بعضیا جونش هست؟

 ...میرسن بهش خوب بعضیا دقیقا، –یاسمین 

 مگه اینکه دستم بهش نرسه!...نو که میاد به بازار -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ی نجات من فرشته 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 3  

 

 آزار دل میشه کهنه –سمین یا

 و هر دو با هم خندیدیم. 

 حاال کجا هستن این دو تا کفتر؟ -

 !زدنه؟ مثال وضع چه این آخه –یاسمین 

 مرغ عشق خوبه؟ -

و هردو خنده کنان به سمت کالس رفتیم. وقتی وارد کالس شدیم با صدای بلند گفتم: تروخدا نگاه کن...میخواین 

ن کنن؟...این چه وضعشه؟!...مریم! بی حیا دستشو ول کن ببینم. باز تو چشم منو دور برم بگم بیان جمعتو

 دیدی؟....استغفرال...توبه کنید

مریم قرمز شده بود. بیچاره هی داشت زیر لب بهم فحش میداد. کلمه ی خفه شو رو که خیلی واضح نسبت به بقیه ی 

ا کرد. وقتی نزدیک مریم و سپهر شدیم مریم با حرص فحش هاش فهمیدم چون آخر سر با داد این کلمه رو اد

گفت: ای خاک....داری دهن منو باز میکنی دیگه ترانه...پاک آبرومو داری میبری آ....این بدبخت که در فاصله ی 

 یک کیلومتری من نشسته! ...خیر سرم میخوام کسی نفهمه

 واسش به ما هست!به اطراف نگاهی کردم و گفتم: اونا که خودشون مشغولن...کی ح

 سپهر کمی صندلیش رو به ما نزدیک کرد تا بشنوه چی داریم میگیم. 

 به به آقای آسمانی...خوب هستین شما؟ -

 ونج به....بود دستم تو دستش واقعا کردم احساس...بهترم خیلی زدید رو حرفا اون که االن...شما لطف به –سپهر 

 دم...کر نگاه دستم به و کردم شک لحظه یه مری

 چندبار بهت بگم بهم مری نگو...! -مریم

 ...اونوقت نگفتی خیار بهم تو وقت هر –سپهر 

 ها؟ بچه نیست اینطور!...میاد بهت خیلی خیار من نظر از –مریم 

 برای اینکه کمی سپهر روگیر بیاریم حرف مریم رو تایید کردیم.

 آ...حاال شادی رو بیخیال، عزیزم امروز کجا بریم؟ بیاره برام جزوه رفت... هست؟ کجا شادمهر این –سپهر 

 مریم به حالت مسخره کردن گفت: عزیزم ، بزار بعد کالس بهت میگم

 یاسمین سوتی کشید و گفت: بابا یکی ما رو تحویل بگیره!

رسا رو د من اصال حواسم به حرفاشون نبود. داشتم فکر میکردم شادمهر واقعا دیر کرده! سپهر به خاطر مریم بعضی

که با ما مشترکه و پاس نکرده بود طوری برداشته بود که با مریم بیفته. البته این کارشو وقتی با مریم دوست شد 

 اعتراف کرد وگرنه ما اصال نفهمیده بودیم. شادمهر هم تو بعضی ازدرسا با ما کالس داشت.

در رو نگاه میکردم تا شایدپیداش بشه اما  حتی وقتی استاد هم اومد خبری از شادمهر نشد. تا پایان کالس همش

نیومد. فکرم رو مشغول کرده بود. بعد از کالس به اصرار سپهر مجبور شدیم بریم سلف تا یه چایی بزنیم بر بدن و 

بعدش خونه بریم . چون مریم حاضر نمیشد باهاش بیرون بره مجبورش کرد تا بیشتر دانشگاه بمونه. مریم هم گفت 

 ن هرگز!..دلم برای سپهر بیچاره میسوزه. چی کار میکنه با این اخالق مریم!بی من و یاسمی

هوا تقریبا تاریک شده بود. دور میز نشسته بودیم و سپهر هم همش سر به سر مریم میذاشت. مریم رو زیر نظر 

 داد. دستم نمی گرفته بودم تا بفهمم که نکنه جدی سپهر رو دوست داره. ولی مریم از من زرنگتر بود. اصال سوژه
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همش منتظربودم تا شاید شادمهر پیداش بشه. به سپهر هم میگن دوست!...چشمام خشک شد روی گوشیش تا شاید 

 اونو برداره و یه زنگی به شادمهر بزنه! 

 دیگه اجازه میدید ما رفع زحمت کنیم؟ -مریم

 ...هستید خونه صاحب شما ، دارید اختیار –سپهر 

 شین بریم بچه ها بلند -مریم

 ..بمونی؟ تو نمیشه حاال...کجا؟ –سپهر 

مریم چشم هاشو برای سپهر ریز کرد و گفت: همین مونده تا من با تو تنها بمونم...بعدش اگه با بهار زمین و زمان رو 

 به هم دوختیم تعجب نکن..

 فعال که بهار اینورا نیست. -سپهر

 !مریم –یاسمین 

 مریم با تعجب گفت: چیه؟

 وم کشیدمش طرف خودم و زیر گوشش گفتم: یذره عین آدم رفتار کن...االن میفهمه ازش میترسی.آر

 مریم با تعجب گفت: کی گفته میترسم؟

 یذره بلندگوت رو کم کن...یعنی فکر نمیکنی اون االن یه همچین فکری درموردت میکنه؟ -

 مریم که به لج افتاده بود گفت:اصال هم اینطور نیست!

 ند گفت: بچه ها شما برین من خودم میام...و بل

 قیافه ی سپهر اون لحظه دیدنی شده بود. تمام صورتش شده بود دهن. نیشش تا بنا گوش باز شده بود. 

اگه کسی مریم رونشناسه من یکی خوب میشناسم. به لج درآوردنش بهترین شیوه برای کنترل کردنش هست. یادم 

 رو چی دیدی شاید این دوتا به یه جایی رسیدن!باشه بعدا به سپهر بگم. خدا 

با یاسمین از دانشگاه خارج شدیم و مثل همیشه یاسمین منو تا خونه رسوند. وقتی وارد خونه شدم فورا یاد محبوبه 

افتادم. بهش مسیج دادم فردا میخوام ببینمت بیا اینجا. چون کالس هم نداشتم فرصت خوبی بود تا قضیه ی محبوبه 

 مم.رو بفه

تو آشپزخونه بودم. نمیدونم چرا اونروز هوس کرده بودم کیک درست کنم. از وقتی که تنها زندگی میکردم مجبور 

شده بودم آشپزی کردن هم تجربه کنم. همیشه ی موقع آشپزی یاد مادرم می افتادم. چقدر بهم التماس میکرد که 

ری خونه ی شوهر هیچی بلد نیستی. همیشه با خاطره های مادر ترانه بیا آشپزی منو نگاه کن ، یاد بگیر پسفردا باید ب

 و پدرم دارم افسوس گذشته رو میخورم. 

صدای زنگ خونه بلند شد. سریع به سمت آیفون رفتم و در رو باز کردم. محبوبه خانم درست سر موقع اومد ولی 

 کیک من هنوز آماده نبود. 

الم خانم خانما، ببخشید امروز که کاری چیزی نداشتی مزاحمت شده وقتی وارد خونه شد به سمتش رفتم و گفتم: س

 باشم؟

محبوبه قیافه ای گرفت و گفت: به خاطر تو، یکی از جراحی هام رو لغو کردم...اگه مریضم چیزیش شد تقصیر 

 خودته.

 بیا بشین اینجا ببینم، برای ما دکتر هم شد! -
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 دی؟پوشی بند چراپیش...خبر؟ چه...خب؟ –محبوبه 

 داشتم کیک درست میکردم...آخه جشن داریم -

 محبوبه با نگرانی گفت: ترانه؟...نگو که تولدته...ببخشید اصال حواسم نبود!

 تو هم زده به سرت آ...تولد من که اردیبهشته! -

 منه؟ تولد پس...آ میگی راست –محبوبه 

 ت ازت میپرسم!...عاشق شدی؟با تعجب نگاهش کردم و گفتم: نمیدونم!...بزار فردا که دیدم

 محبوبه یه لحظه تکونی خورد و گفت: چی؟...منظورت چیه؟

 منظورم اینه که چرا اینقدر حواست پرته!  -

دلم میخواست به خاطر ترسی که الکی داشت حسابی بهش بخندم اما داشتم خودم رو کنترل میکردم. رفتم روی مبل 

 ه خبر؟روبه روی محبوبه نشستم و گفتم: خب...چ

 محبوبه کامال خودش رو زد به اون راه و گفت: هیچی!...سالمتی

 مطمئنی دیگه خبری نیست؟ -

 محبوبه که دیگه شک کرده بود گفت: چرا اینقدر سوال میکنی ؟هان؟

 هیچی! گفتم شاید چیزی باشه که بخوای به من بگی... -

سریع گفتم: بزار اول برم چایی بیارم...هوا سرده نذاشتم جواب بده. میخواستم کمی بزارم تو خماری بمونه. 

 میچسبه...

 وقتی چایی آوردم محبوبه بد جور تو فکر بود.چایی رو گذاشتم روی میز و گفتم: هل نکن...فقط پا بزن...

 محبوبه از فکر بیرون اومد و با تعجب گفت: چی؟!

 دارم شنا یادت میدم تا غرق نشی  -

 ال چه خبری ممکنه باشه که من بهت بگم؟لوس...نگفتی مث -محبوبه 

 سریع گفتم: نمیدونم، مثال اینکه پدرام از من خواستگاری کرد. 

بیچاری محبوبه همین که اسم پدرام رو شنید چایی پرید تو گلوش و شدید به سرفه افتاد. رفتم چند ضربه په پشتش 

 ؟!...چه ربطی داره!...زدم. همون موقع داشتم فکر میکردم االن چرا دارم پشتش میزنم

 برم آب بیارم محبوبه؟... -

محبوبه که کمی سرفه کردنش کمتر شده بود با سر اشاره کرد که الزم نیست و کمی چایی رو فوت کرد و سر کشید 

 تا گلوش نرم بشه. کم کم سرفه کردنش کمتر شد و باالخره تموم شد.

 لبخندی بهش زدم و گفتم: زنده ای عزیزم؟

 با بی حالی گفت: شاید پنجاه درصد...ترانه...راستش...میدونی. ..از کی شنیدی؟ محبوبه

 از مسعود -

 ...ولی..بگم بهت میخواستم...میدونستم –محبوبه 

ولی چی؟...فکر کردی باهات قطع رابطه میکنم؟...یا اینکه میشینم زار زار گریه میکنم و میگم که چطور تونستی  -

ج و جشن باشی؟...تو هنوز من رو نشناختی؟... من دیگه مرگ مادر و پدرم رو تقریبا قبول االن تو به فکر ازدوا

کردم...مرگ یه چیز طبیعی هست که نباید مانع چیزی بشه...خودت مگه بهم نگفته بودی که زندگی ادامه 
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باید مراسم رو زودتر  داره؟....محبوبه حتی اگه بگی فردا داری ازدواج میکنی من هیچ ناراحت نمیشم!...به نظر من

 بگیرین...

 ...آخه –محبوبه 

بس کن...من خودم با خانواده صحبت میکنم...اونا هم باید حرف من رو قبول کنن...ممکنه دایی کمی مخالفت  -

 کنه...ولی اونقدر اصرار میکنم تا قبول کنه...

. بلند شد و به سمتم اومد و من رو در محبوبه لبخندی زد. قطره ی اشکی رو دیدم که از گوشه چشمش پایین اومد

 آغوش گرفت و گفت: ترانه...تو کی اینقدر بزرگ شدی و من نفهمیدم! 

بعد از رفتن محبوبه تازه یادم افتاد که یک عدد کیک زبون بسته داخل فر گذاشته بودم. با عجله به سمت آشپزخونه 

 رو شدم!...اینم از کیک درست کردن ما! رفتم. وقتی کیک رو درآوردم با یه دایره ی سیاه رنگ روبه

چند روز بعد سر کالس نشسته بودیم و من شادمهر رو زیر نظر گرفته بودم. اونروزا رفتارش خیلی عجیب شده بود. 

 دیگه مثل قبل با هم صمیمی نبودیم!...خیلی دلم گرفته بود. مریم ضربه ای بهم زد و آروم گفت: چته تو؟

 با ناراحتی گفتم: هیچی

 میدونستم تا مریم نفهمه چرا اینقدر پکرم ولم نمیکنه.

 ! هستی جوری یه صبح از...چته؟ بگو میگم بهت –مریم 

 راستش نمیدونم چرا شادمهر دیگه مثل قبل باهام رفتار نمیکنه... -

اش م مشکلی برمریم یه لحظه به شادمهر نگاهی انداخت و گفت: آره ، کال اینروزا انگار اخالقش عوض شده...فکرکن

 پیش اومده!

 آهی کشیدم و گفتم: امیدوارم حل بشه پس...

 .میارم در سپهر زبون زیر از نباش نگران –مریم 

 چی میخوای بهش بگی مثال؟ -

 بیان در نگرانی از خانم ترانه تا...نه یا کرده پیدا مشکلی میپرسم –مریم 

 با نگرانی گفتم: یه وقت نگی من گفتم

 ین گفت: مریم سپهر رو نگاه کنیدفعه یاسم

به سپهر نگاه کردم. خدا شفا بده...این راستی راستی عاشق مریم شده؟...روی کاغذ برای مریم قلب کشیده بود 

گرفته بود سمتش!...به مریم نگاه کردم. مطمئن بودم االن داره زیر لبش به سپهر فحش میده. وقی به مریم نگاه 

دهنم همینطوری باز مونده بود. مریم با چنان لبخندی داشت سپهر رو نگاه میکرد که  کردم داشتم شاخ درمی آوردم.

 اگه من به جای سپهر بودم قند که نه بلکه کله قند تو دلم آب میشد.

 بیچاره بی جواب نمونه! "می توو"ضربه ای به مریم زدم و گفتم: میگم رو کاغذ براش بنویس 

 بروبابا...همین مونده بهش رو بدم.مریم که به خودش اومده بود گفت: 

 دیدم چه جوری بهش اخم کرده بودی...بیچاره از شدت اخمت اونجوری خرکیف شده بود؟ -

 مریم یکدفعه قرمز شد. 

 اذیت نکن ترانه...میدونی اونجوری آ هم که فکر میکردم پسر بدی نیست.  -مریم

 نه بابا؟...خب حاال کارت رو انتخاب کردین؟ -
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 اخمی کردو گفت: میزنمت آ...مافقط با هم دوستیم مریم

بعد از کالس همه با هم رفتیم جا بیکاری. اونروز من یه کالس جدا از مریم و یاسمین داشتم ولی شادمهر تو اون 

کالس با من بود. یه ساعتی تا شروع کالس وقت داشتیم. از وقتی که مریم با سپهر دوست شده بود یه لحظه هم 

این سپهر رو من نبینم. حاضر بودم مریم با شادمهر دوست بشه تا اینهمه که سپهر رو میبینم کمی اونو نمیشد که 

 ببینم. البه اینا همه مزاح هست. همون سپهر به درد مریم میخوره. صندلی ها رو به صورت گرد چیده بودیم.

 بدویید شما میزنم سوت من....کنیم بازی صندلی بیاین ها بچه –سپهر 

  نه؟ میکنی قطع رو سوتت هست مریم نفع به که موقعی حتما...زرنگی؟ –اسمین ی

 عزیزم؟ کنی بازی میخوای جدی نکنه یاسمین –مریم 

  میکنه رو کار این حتما سپهر آقا ، بیفته اتفاقی همچین یه اگه گفتم فقط نه –یاسمین 

 ما رو میبینه جواب سالم نمیده...راست میگه یاسی، سپهر اینقدر خاطر خواه مری جونش هست که  -

 رو شما سالم جواب ندم رو مری سالم جواب اگه من...نمیدم؟ سالم جواب من...حرفیه؟ چه این خانم ترانه –سپهر 

 .بدم باید

 خیار؟ مری، گفتی باز –مریم 

 مری؟ خیار، گفتی باز –سپهر 

 یاسمین خطاب به مریم گفت: این به او در

هر که انگار روزه ی سکوت گرفته بود برگشت و گفت: چرا اینقدر نامیزونی؟...حاال چندتا غرق سپهر به سمت شادم

 شده؟...اینقد غصه نخور خودم بهت چندتا قرض میدم

 شادمهر پوزخندی زد و گفت: کپکت خروس میخونه مهندس

 دوست داری بهش بگم یه ذره مرغه بیاد بخونه؟ -

 روش کار کن...این چرا هنوز آدم نشده پس؟ کمی خانم مریم...بیمزه –شادمهر 

 بیاد پیش معجزه یه باید فقط گفتن. کردن امید قطع که دکترا واال –مریم 

 با این حرف مریم همه با صدای بلند خندیدیم. به ساعتم نگاه کردم و با عجله بلند شدم.

 ه؟ بچه ها من کالسم دیگه داره شروع میشه...فعال، مریم میمونی دیگه ن -

 دارم؟ کالس یه منم رفته یادت بابا، آره –مریم 

 . عزیزم میمونم من رفت دست از وقت یه( سپهر به کرد اشاره) مریم اگه –یاسمین 

 قربون دستت یاسی جون...من رفتم. -

 .بیام منم کن صبر –شادمهر 

 از جاش بلند شد و به سمتم اومد.

 ها بچه فعال –شادمهر 

ری بیرون رفتیم و به سمت کالس حرکت کردیم. کمی استرس داشتم. بدون اینکه حرفی بزنیم به با هم از جابیکا

کالس رسیدیم. طبق معمول برای این استاد صندلی ته کالس رو انتخاب کردم و سرجام نشستم که با کمال تعجب 

ذب بودم. مخصوصا که دیدم شادمهر هم اومد و کنارم نشست. معموال میرفت و کنار دوستاش مینشست. خیلی مع
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کمی رفتارش عجیب بود و سرد برخورد میکرد. کنارم نشسته بود و به روبه رو خیره شده بود. بازم حرف 

 نمیزد.دیگه داشتم کالفه میشدم.

 خودم تصمیم گرفتم تا بفهمم مشکلش چیه.

 میتونم یه سوالی بپرسم؟ -

 شادمهر به سمتم برگشت و گفت: حتما، بگو

 ناراحت هستی؟ از دست من -

 شادمهر کمی مکث کرد و گفت: نه ...چرا؟!

 پس حتما اتفاقی افتاده؟ -

 شادمهر با تعجب گفت: چرا فکر میکنی چیزی شده؟

 با دستام ور رفتم و گفتم: نمیدونم، فکر میکنم از چیزی ناراحت هستی

...من رفتم و ازش پرسیدم که مادر شادمهر بعد از لحظه ای گفت: راستش...یادته که اون روز پدرم رو دیدیم؟

 وپدرت رو ازکجا میشناسه....اونم گفت که از دوستان پدرت هست...

 خب به منم بار اول همین رو گفته بود -

 ...باشه گفته راست نمیکنم فکر...دارم شک من ولی –شادمهر 

.فکر کنم بهت گفته که از من دوری من اونروز که پدرت ما رو با هم دید احساس کردم که از من خوشش نمیاد!.. -

 کنی نه؟

 نسبت باید چرا چون...میگه دروغ داره که انداخت شک به رو من همین دقیقا...آره نگم بخوام دروغ...خب –شادمهر 

 همیتا پدرم های حرف به زیاد اصوال من...باشی نشده ناراحت وقت یه!...باشه؟ داشته حسی اینطور دوستش دختر به

 .نمیدم

 نه ، ناراحت نشدم...بهتره با پدرت بهتر رفتار کنی...تا مثل من پشیمون نشی -

 نیستی؟ ناراحت ازدستم –شادمهر 

 نه برای چی؟..استاد اومد. -

 و با این حرف من دیگه تا آخر کالس حرفی نزدیم. 

ومد؟!...خیلی دلم توی خونه همش داشتم به حرف های شادمهر فکر میکردم. واقعا چرا پدرش از من خوشش نمی

 گرفت. من که اصال تا به حال اون مرد رو ندیده بودم! چرا باید به شادمهر اون حرف رو زده باشه؟

 دایی؟...بازم که شروع کردین!...دارم میگم من مشکلی ند ا ر م. -

داییم بزرگ  خونه ی داییم رفته بودم. میخواستم باهاش راجع به پدرام ومحبوبه صحبت کنم. چون تو خانواده،

خاندان محسوب میشد حرف اونو همه قبول میکردن و روش حرفی نمیزدن. مثل همیشه داشت ساز مخالف میزد 

 ومیگفت که امکان نداره تا سال مامان و بابا جشنی بر پا بشه.

 با حرص گفتم: من نمیفهمم !...شما چرا کوتاه نمی یاین؟

 نداره...شما چه مشکلی دارید؟یدفعه سیما گفت: بابا ، وقتی ترانه مشکلی 

 بود گذشته ماه 6 اگه...نرسیده هم سال نصف به!...باشه شده ماه 2 شاید تازه االن ، کنم قبول نمیتونم من –داییم 

 .کنم قبول میتونستم
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 با تعجب گفتم: شما دارین مرگ مادر و پدرم رو با حساب کتاب محاسبه میکنین؟

 نک نگاه..دایی...ترانه؟ –داییم 

نه دایی، دیگه من هیچ حرفی نمیزنم...اصال هر کاری که دوست دارین انجام بدید...فکرکنید که من اصال وجود  -

خارجی ندارم...وقتی برای حرف آدم هیچ ارزشی قائل نمیشید دیگه چه فرقی داره؟...این انگار که منو اصال داخل 

مادر و پدر من شما بیشتر ضربه خوردین یا من؟...منی که یه  آدم حساب نمیکنید!... شما االن به من بگین که از مرگ

 عمری باهاشون زندگی کردم و اونا جزئی از وجودم بودن...به نظرتون من بیشتر ضربه نخوردم؟

 ...ولی درسته دخترم ببین –داییم 

نمیکنم...مهم دل آدما خب شما که میگید درسته ،دیگه چرا این حرفا رو میزنید؟...من مرگشونو با زمان محاسبه  -

هست که کی مرگشون رو باور کنه و من این باور رو پیدا کردم و میگم که هنوز هم میتونه شادی و خوش حالی ادامه 

 داشته باشه ...باور کنین که اونها هم همین رو میخوان...

 پایین نمیومد. با دستش داییم معلوم بود که تحت تاثیر حرف هام قرار گرفته وگرنه اون قطره ی اشک از چشماش

 اشکش رو پاک کرد و گفت:من....تسلیم شدم

همون موقع بود که خوش حالی توی چهره ی همه موج میزد. مسعود هم که روبه روی من نشسته بود طوری منو نگاه 

 سوند.ونه رمیکرد که دیگه واقعا داشتم قرمز میشدم. با اصرار اونها شام هم پیششون موندم تا اینکه مسعود من رو خ

 داشتم میخوابیدم که گوشیم به صدا دراومد. مریم داشت زنگ میزد. 

 بفرمیو -

 مریم با تعجب گفت: سالملکم...ببینم بازم دوستات اومده بودن پیشت؟

 دوستام؟!...کیا رو میگی؟ -

 گربه ها رو میگم... -مریم 

 مسخره...بنال -

 م با این دوستات نگرد...خودت بنال...بی ادب...اینقدر گفت -مریم 

 مریم!...بگو چیکار داشتی زنگ زدی عزیزم؟ -

 یخوادم یاسی.. آهان...بگم بهت میخواستم چی اصال رفت یادم گفتی که بفرمیو اون با کن نگاه...شد این –مریم 

 !کنه ازدواج

هم میرسن!...ماشاال دوستان گوشی تو دستم خشک شد. چه خبره؟!...یاد سریاالی ایرانی می افتم که آخرش همه به 

 همه بختشون باز شده!

 مردی؟...ترانه؟ –مریم 

 با تعجب گفتم: شوخی میکنی؟

 داخ بنده...میکنه قبول داره بابامم...اومده خواستگار برام االن همین گفت...بودم زده زنگ بهش بابا، نه –مریم 

 !کنه ازدواج نداشت دوست خودش

 ..منو باش فکر کردم دیگه دارن دنبال سالن میگردن!پس فقط خواستگار اومده!. -

 میشه باباش دوست پسر اینکه مثل.میکنه داره قبول باباش میگم بهت –مریم 

 بیچاره ، یعنی برای باباش نظر یاسی مهم نیست؟ -
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 !میزنه باباش رو اول حرف خونشون تو دیگه، نه –مریم 

 فردا میاد دانشگاه؟ -

 ...نیست معلوم –مریم 

 تو هم فوری به من زنگ زدی؟...آخرشبی میخواستی حالمو بگیری؟ -

 اگه نمیگفتم ، میگفتی منو آدم حساب نمیکنی...االن هم میگم اینجوری؟...تو دیگه کی هستی؟ -مریم 

 رفرداییش تو دانشگاه با بچه های کالسمون تو سلف نشسته بودیم. یاسمین کنار من نشسته بود. خیلی پکر بود. فک

 کنم باباش واقعا میخواد به زور شوهرش بده. عهد بوقه مگه؟...

مریمم که دیگه جدی از دست رفت. فقط من پیداش کنم. که برای سرگرمی با سپی جونش دوست شده؟!...به محض 

 اینکه رسیدیم دانشگاه ما رو پیچوند و رفت.

ی کوهی که دانشگاه گذاشته بود حرف میزدن.  تو سلف که بودیم پسرا و دخترا همه بلند داشتن در مورد برنامه

برای جمعه ی این هفته قراره کل بچه های دانشگاه رو ببرن کوه. ولی چون جمعیت زیاده فکر کنم فقط بعضی رشته 

 ها رو ببرن! 

 ترانه؟ میای تو حاال –یاسمین 

 تن رو ندارم...تو چطور؟معلوم نیست!..فکر نکنم حالشو داشته باشم...جدیدا اصال حوصله ی بیرون رف -

 !بگیره اجازه آقاشون از باید کنم فکر که مریمم. برم منم که ضعیفه احتمالش نمیدونم، –یاسمین 

 گفتی مریم، واقعا بهت نگفت کجا میره؟ -

 !تاینجاس لیال االن که میبینی!...برگرده بگیره لیال رواز ای جزوه یه میره لحظه چند گفت بابا، چرا –یاسمین 

به سمت لیال که یکی از هم کالسی هامون بود برگشتم. اتفاقا جلوی ما نشسته بود و داشت با دوستاش حرف میزد. 

 خیلی ناراحت شدم. احساس کردم جدی جدی سپهر داره دوستمو ازم میگیره!

 د...شداشتم بلند میشدم که برم پیداش کنم که دیدم جلوم ایستاده. خندید و گفت: شرمنده، ببخشید دیر 

 نه؟ میزاری قال رو ما –یاسمین 

 وربیند انگار پسره این!...هست دانشگاه جلوی نیما دیدم یدفعه باال میرفتم داشتم. بود اومده نیما ، بابا نه –مریم 

. نبود رااونو سپهر آوردم شانس! داره نظر تحت منو مخفیانه صورته به...مخفیه دوربین عین رفتارش یعنی...مخفیه

 هر وقت سپهر منو میبینه....بلند داد میزنه ...مریییییییییییی!... کن فکر

 حاال چیکارت داشت؟ -

مریم صندلی کنارمون رو برداشت ،کشید بیرون و برعکسش کرد. بعد روش نشست و گفت: هیچی ، با من کار 

 داشت.

 و بعد لبخند معناداری زد.

 کوفت، خب بگو نمی خوام بگم دیگه! -

 اومد."یار"صدای همین لحظه 

 مرییییییییییییییی -

قیافه ی مریم دیدنی بود. واقعا دیگه نمیدونست چجوری این سپهر رو درست کنه. من از وقتی که یادم میاد مریم 

 خیلی بدش میومد که اسمشو نصف کنن!...شادمهر هم با سپهر اومده بود. 
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 و در روز چند بار بگم؟ مریم به سمت سپهر برگشت و گفت: ای...آخه خیار من به ت

 میزنم؟ حرفی من... خیار میگی من به خودت تو –سپهر 

 بازم مثل همیشه همین بحث!

 ...سالم –شادمهر 

 همه با هم سالم علیک کردیم. شادمهر برای اینکه بحث رو عوض کنه گفت:شما میاین کوه؟ 

 ...بابا نه –مریم 

 ه اصال ما رو بیرون تحویل نمیگیری...اینجا هم نمیای؟ک تو. بیای باید...تویه؟ دست مگه –سپهر 

 بیام ضعیفه احتمالش منم –یاسمین 

 منم حالشو ندارم... -

 ...نمیایم هیچکدام درنتیجه –مریم 

 سپهر که حالش گرفته شد گفت: یعنی چی؟...شما نیاین ما به کی بخندیم؟

 نده برای شما؟خ اسباب شدیم ما!...نکنه درد دیگه شما دست –یاسمین 

 نمیگذره خوش شما بدون که بود این منظورم نه –سپهر 

 بگذره خوش میدم قول ، بیاین حاال...میشه عوض هم تون روحیه بیاین که اونجا –شادمهر 

 و داشت مستقیم به من نگاه میکرد!

 راستش من اصال حوصله شو ندارم -

 هرگز ترانه بدون که منم–مریم 

 تو ازدواج کنی ترانه خانمم سرجهازیته نه؟ مری میگم –سپهر 

 گفت؟ بهت کی..آفرین –مریم 

 سپهر چپ چپ نگاهش کرد و با تمسخر گفت: هیچکی

 خب؟ –شادمهر 

 خب؟ –مریم 

 نیستم لولو من بگم بهت بار چند...نمیای؟ من از ترس خاطر به که نگو...پس؟ میاین –سپهر 

 تو؟ از ترس..؟...من –مریم 

.تموم شد. سپهر کی رمز راضی کردن مریم رو فهمیده بود؟ نکنه یاسی بهش گفت! وقتی مریم راضی بشه یعنی بعله..

 ترانه و یاسمین در حال موت هم باشن باید ایشون رو همراهی کنن.

 نیست؟ اینطور یعنی...میکنی؟ انکار چرا –سپهر 

 دیگه زیاد داشت نمک فلفل اضافه میکرد آ. 

 اینطور شد هر سه تامون میایم... که حاال –مریم 

من و یاسمین همدیگر رو نگاه کردیم . هردوتامون میدونستیم که دیگه چاره ای نیست. با حرف مریم هر دو پسرا 

 لبخند شیطانی ای زدن.

 .شدی تجربه با...میکنم افتخار تو به من سپهر –شادمهر 

 و دیدی؟..کلید دخترا همیشه دست خودمهسپهر لبخند کجی زد و با یه لحن بامزه ای گفت: کجاش
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  آ بشم منصرف نکن کاری –مریم 

مشغول حرف بودیم که احساس کردم یکی به ما خیره شده. بچه ها اصال حواسشون نبود. به سمتش برگشتم دیدم 

یومد. به که بهار هست. با دیدن قیافه ی بهار یاد خون آشام ها افتادم. احساس کردم اگه کارد میزدی خونش درنم

مریم نگاه کردم ولی اصال حواسش نبود. کمی دقت کردم دیدم که خیلی ضایع کنار سپهر نشسته. امروز اصال 

حواسشون رو تو نشستن جمع نکرده بودن. کم مونده بود سپهر دستشو بندازه دور مریم!...دیدم سپهر دیگه داره جو 

 پریده بود تو گلوم. گیر میشه . یدفعه سرفه ای کردم که همه فکر کردن چیزی

  پرید؟ آدامست..شد؟ چت تو –مریم 

 ...بیارم آب میرم –شادمهر 

وقتی برگشت که بره همونطوری خشکش زد. یاسمین داشت میزد پشتم که با دیدن شادمهر اونم به همون سمتی 

ند گاه کردم دیدم لبخنگاه کرد که شادمهر خیره شده بود. مریم و سپهر هم به اون سمت برگشتن. وقتی به مریم ن

 شیطانی ای روی لبش اومد. همون موقع بود که احساس خطر کردم.

بهار به ما نزدیک شد.فقط داشت به مریم نگاه میکرد. شادمهر که دید سرفه ی من بند اومده سرجاش نشست. 

 همون لحظه قیافه ی بهار تغییر کرد و لبخندی زد. 

 م که شما میخواین بیاین کوه؟مریم جان؟...میخواستم فقط بپرس -بهار

اصال به سپهر نگاه نمیکرد!...ما رو هم که اصال داخل آدم حساب نکرد.مریم هم کم نیاورد. با لبخند گفت: آره 

 عزیزم...تو که مشکلی نداری؟

 .میشم حال خوش ، عزیزم نه–بهار 

فت نگاه میکردن.یکدفعه همه به سمت وفوری راهش رو کشید و رفت. همه با دهان باز داشتن به مسیری که بهار ر

 مریم برگشتن. هنوز همون لبخند مسخره رو داشت. مریم گفت: میدونید بچه ها، فکر کنم نقشه ی قتلم رو کشید.

باالخره آخر هفته رسید. خیلی وقت بود کوه نرفته بودم. مریم اینقدر اصرار کرد و حتی از تهدید هم استفاده کرد که 

 جبار قبول کردیم. چون داییم گفته بود هر کاری میکنی باید به منم بگی، بهشون گفتم.من و یاسمین به ا

از بدشانسیِ من، دریغ از یک لحظه مخالفت کردن با این موضوع! هنوز جمله م رو کامل نگفتم داییم گفت حتما 

 برو!...دیگه واقعا بهانه ای وجود نداشت.

خودش دیگه میخواست دوربین نیما رو علنی کنه. میگفت وقتی به سپهر  مریم میخواست نیما رو هم بیاره. به قول

گفتم که داداشمم دارم میارم اینقدر حالش گرفته شد. مریمم که عاشق حال گرفتن از سپهر بود. موندم سپهر باز 

سک هم یفکر نکرد که مریم جدی ازش میترسه؟ یادم باشه به مریم بگم! امیدوارم فقط مشکلی پیش نیاد . یذره ر

 کرد که نیما رو داشت میاورد.

وسایل هامو جمع کرده بودمو حسابی تریپ کوهنوردی زده بودم. رفتم و جلوی در منتظر یاسی اینا موندم که با 

دیدن ماشین مسعود که جلوی در خونه ایستاد غافل گیر شدم. مسعود از ماشین پیاده شد و گفت: شنیدم داری 

 میری کوه!

 گفتم: آره، حاال تو اینجا چیکار میکنی؟  به سمتش رفتم و

 بیام؟ منم نداری دوست –مسعود 

 همین رو کم داشتم. اگه مسعود با من کوه بیاد اونروز کامال برام زهرمار میشه. با ترس گفتم: واقعا میخوای بیای؟
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 مسعود خنده ای کرد و گفت: من دیگه پیر شدم، فقط میخوام برسونمت.

 شد.سریع گفتم: ممنون من با یاسی اینا میرم االن میخوان بیان دنبالم...کمی خیالم راحت 

 خب بهشون زنگ بزن، من که هستم...میرسونمت. دستور از باالست -مسعود

 تو گفتی و منم باور کردم. به یاسمین زنگ زدم.

 سالم یاسی، من با مسعود دارم میام...اشکال نداره؟  -

 .مثل اینکه با ماشین داداشش دارن میان...به منم گفت که دیگه ماشین نیارم...نگفت؟ بهت مریم –یاسمین 

 خب پس اول میان دنبال تو...تو بهش بگو -

بعد از اینکه صحبتم با یاسمین تموم شد سوار ماشین مسعود شدم و حرکت کردیم. مدتی گذشت تا اینکه مسعود یه 

 انو بود و به آدم آرامش میداد. آهنگ بیکالم گذاشت. آهنگ قشنگی بود. ویلن و پی

 نه؟ قشنگه –مسعود 

 آره، تو از اینجور چیزا هم گوش میدادی؟ -

 بپرسم؟ سوالی یه ترانه...داری اختیار –مسعود 

 خب بگو -

 رفته؟ کی به تو سبز چشمهای –مسعود 

 با تعجب گفتم: نمیدونم، شاید به خانواده ی پدریم!

 پدرت کی رو داشت؟ مگه...نمیکنم فکر –مسعود 

چه سواالیی میپرسی!...نمیدونم ، پدرم هیچ وقت درست بهم توضیح نداد.اونطور که میگفت از بچگی پدر و مادرش  -

 رواز دست داده بود...هیچوقت نگفت که چشم های من میتونه به کی رفته باشه!...

دریم که کسی چشم رنگی نبود. فقط پدرام یه مدت بود که این موضوع برای منم سوال شده بود. تو خانواده ی ما

چشم هاش به عسلی میزنه. خانواده ی پدریم هم که اصال وجود خارجی ندارن. پدرم میگفت که هیچ خواهر و 

 برادری هم نداشت. 

 دیگه حرفی نزدیم . کال جو بین من و مسعود خیلی سنگین بود. باالخره به مقصد رسیدیم.

 ..نیستن؟ دوستات اون –مسعود 

به مسیری که مسعود بهم نشون داد نگاه کردم. مریم و یاسی کنار ماشین بودن و نیما داشت وسایل رو از ماشین 

بیرون میاورد. به سمتی که مریم داشت نگاه میکرد نگاه کردم. سپهر بود. کنار ماشینی که فکر میکنم برای شادمهر 

 مریم هم پوزخندی بهش زد . خدا به خیر بگذرونه! بود ایستاده بود و داشت برای مریم شکلک در میاورد.

 مسعود ماشین رو نگه داشت و گفت: میخوای منم بیام؟ 

 در کمال صداقت: نه ، الزم نیست...برو به کارات برس

 بیا بگی داشتم انتظار –مسعود 

 لبخندی زدم و گفتم: کاری نداری؟...

 اش.مسعود هم سری تکون داد و گفت: نه مراقب خودت ب

 سریع از ماشین پیاده شدم و نفس راحتی کشیدم. به سمت مریم اینا رفتم. 

 به به ، گفتیم نمیاین! -
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 به سمت سپهر برگشتم و گفتم: مگه مریم گذاشت؟

یکدفعه شادمهر از ماشین پیاده شد و خیلی سرد بهم سالم گفت. این چرا برای من قیافه میگیره؟! جوابشو دادم و 

 مریم و یاسی رفتم. سریع به سمت 

 شادمهر هم با اون اخالقش! همه دست به دست هم دادن امروز رو برای من خراب کنن. 

 میای؟ تنها تنها دیگه –مریم 

 خودمم نمیدونستم مسعود داره میاد دنبالم!.. -

 ! کوه بیاد باهات قراره گفتم من –مریم 

 نزدیک بود بیاد... -

دی که بیتا یه مدت با بهار رفیق شده؟...همیچین ما رو دید انگار صد سال سیاه ما رو دی...ترانه راستی –یاسمین 

 نمیشناسه!!!...

 میگرفت حالتو وگرنه بیاد نتونست بود مریض امروز بهار که حیف...گفته بهم اومده –مریم 

قدر ن بهتر که مریض شد...انبهار با بیتا؟...شوخی میکنی؟...عمرا کسی بتونه یه ساعتم بیتا رو تحمل کنه!..همو -

 نگران بودم باز امروز دعوا کنین...بعد منم به جای پله ها از باالی کوه بیفتم پایین!...

 با این حرف من همه با صدای بلند خندیدیم. 

 ... دور به بال –یاسمین 

 موقع نیما اومد.مریم یدفعه گفت: سپهر رو میبینی؟...اگه امروز بدبختم نکنه اسممو عوض میکنم. همین 

 اومدین که کردین حالمون خوش...خانم ترانه سالم –نیما 

 ممنون...همچنین -

 بیان؟ که گفتی دخترات دوست از یکی کدوم به... نگفتی نیما خب –مریم 

ت نیس وممعل حاال...کردم گلچین میومد خوشم ازشون بیشتر که چندتاشونو... رفته در دستم از آمارشون دیگه –نیما 

 بیان یا نه!

 معلوم نیست یعنی چی؟...من رو اونا حساب باز کرده بودم تا از دستت راحت بشم. -مریم

 داری؟ چیزی پسری دوست ببینم –نیما 

یدفعه رنگ من ومریم و یاسمین با هم پرید چون همون لحظه نیما داشت به سپهر که عین جغد به ما خیره شده بود 

 فتم: سپهر چرا اینقدر شوت میزنه؟...نگاه میکرد.آروم به مریم گ

 همین که من این حرف رو زدم نیما یدفعه به سمت سپهر حرکت کرد. مریم دیگه داشت پس می افتاد. 

 !باشه؟ فهمیده نکنه!...شدم بدبخت ها بچه –مریم 

شت ید. منو یاسی هم پاما سپهر همونجور داشت با لبخند به نیما نگاه میکرد. یدفعه مریم با عجله به سمت نیما دو

 سر مریم!...مریم جلوی نیما پرید و گفت: نیما کجا؟!

 نیما با تعجب به مریم نگا کرد و گفت: چته عین گربه میپری جلوی آدم؟

 همین لحظه یکدفعه سپهر پیداش شد. 

 به به آقا نیما؟! -سپهر

 ی گرد به سپهر نگاه میکردیم. بیچاره مریم سر جاش میخ شده بود. منو یاسمین هم داشتیم با چشم ها
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 نیما کمی سپهر رو با دقت نگاه کرد و گفت: اسفندیار؟

باالخره آخر هفته رسید. خیلی وقت بود کوه نرفته بودم. مریم اینقدر اصرار کرد و حتی از تهدید هم استفاده کرد که 

 ید به منم بگی، بهشون گفتم.من و یاسمین به اجبار قبول کردیم. چون داییم گفته بود هر کاری میکنی با

از بدشانسیِ من، دریغ از یک لحظه مخالفت کردن با این موضوع! هنوز جمله م رو کامل نگفتم داییم گفت حتما 

 برو!...دیگه واقعا بهانه ای وجود نداشت.

سپهر  تی بهمریم میخواست نیما رو هم بیاره. به قول خودش دیگه میخواست دوربین نیما رو علنی کنه. میگفت وق

گفتم که داداشمم دارم میارم اینقدر حالش گرفته شد. مریمم که عاشق حال گرفتن از سپهر بود. موندم سپهر باز 

فکر نکرد که مریم جدی ازش میترسه؟ یادم باشه به مریم بگم! امیدوارم فقط مشکلی پیش نیاد . یذره ریسک هم 

 کرد که نیما رو داشت میاورد.

رده بودمو حسابی تریپ کوهنوردی زده بودم. رفتم و جلوی در منتظر یاسی اینا موندم که با وسایل هامو جمع ک

دیدن ماشین مسعود که جلوی در خونه ایستاد غافل گیر شدم. مسعود از ماشین پیاده شد و گفت: شنیدم داری 

 میری کوه!

 به سمتش رفتم و گفتم: آره، حاال تو اینجا چیکار میکنی؟ 

 ت نداری منم بیام؟دوس –مسعود 

 همین رو کم داشتم. اگه مسعود با من کوه بیاد اونروز کامال برام زهرمار میشه. با ترس گفتم: واقعا میخوای بیای؟

 مسعود خنده ای کرد و گفت: من دیگه پیر شدم، فقط میخوام برسونمت.

 بیان دنبالم... کمی خیالم راحت شد.سریع گفتم: ممنون من با یاسی اینا میرم االن میخوان

 خب بهشون زنگ بزن، من که هستم...میرسونمت. دستور از باالست -مسعود

 تو گفتی و منم باور کردم. به یاسمین زنگ زدم.

 سالم یاسی، من با مسعود دارم میام...اشکال نداره؟  -

 دیگه ماشین نیارم. که گفت منم به...میان دارن داداشش ماشین با اینکه مثل...نگفت؟ بهت مریم –یاسمین 

 خب پس اول میان دنبال تو...تو بهش بگو -

بعد از اینکه صحبتم با یاسمین تموم شد سوار ماشین مسعود شدم و حرکت کردیم. مدتی گذشت تا اینکه مسعود یه 

 آهنگ بیکالم گذاشت. آهنگ قشنگی بود. ویلن و پیانو بود و به آدم آرامش میداد. 

 نه؟ قشنگه –مسعود 

 آره، تو از اینجور چیزا هم گوش میدادی؟ -

 بپرسم؟ سوالی یه ترانه...داری اختیار –مسعود 

 خب بگو -

 رفته؟ کی به تو سبز چشمهای –مسعود 

 با تعجب گفتم: نمیدونم، شاید به خانواده ی پدریم!

 داشت؟ رو کی پدرت مگه...نمیکنم فکر –مسعود 

درم هیچ وقت درست بهم توضیح نداد.اونطور که میگفت از بچگی پدر و مادرش چه سواالیی میپرسی!...نمیدونم ، پ -

 رواز دست داده بود...هیچوقت نگفت که چشم های من میتونه به کی رفته باشه!...
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یه مدت بود که این موضوع برای منم سوال شده بود. تو خانواده ی مادریم که کسی چشم رنگی نبود. فقط پدرام 

میزنه. خانواده ی پدریم هم که اصال وجود خارجی ندارن. پدرم میگفت که هیچ خواهر و  چشم هاش به عسلی

 برادری هم نداشت. 

 دیگه حرفی نزدیم . کال جو بین من و مسعود خیلی سنگین بود. باالخره به مقصد رسیدیم.

 ..نیستن؟ دوستات اون –مسعود 

یاسی کنار ماشین بودن و نیما داشت وسایل رو از ماشین  به مسیری که مسعود بهم نشون داد نگاه کردم. مریم و

بیرون میاورد. به سمتی که مریم داشت نگاه میکرد نگاه کردم. سپهر بود. کنار ماشینی که فکر میکنم برای شادمهر 

 بود ایستاده بود و داشت برای مریم شکلک در میاورد. مریم هم پوزخندی بهش زد . خدا به خیر بگذرونه!

 ماشین رو نگه داشت و گفت: میخوای منم بیام؟  مسعود

 در کمال صداقت: نه ، الزم نیست...برو به کارات برس

 بیا بگی داشتم انتظار –مسعود 

 لبخندی زدم و گفتم: کاری نداری؟...

 مسعود هم سری تکون داد و گفت: نه مراقب خودت باش.

 مت مریم اینا رفتم. سریع از ماشین پیاده شدم و نفس راحتی کشیدم. به س

 به به ، گفتیم نمیاین! -

 به سمت سپهر برگشتم و گفتم: مگه مریم گذاشت؟

یکدفعه شادمهر از ماشین پیاده شد و خیلی سرد بهم سالم گفت. این چرا برای من قیافه میگیره؟! جوابشو دادم و 

 سریع به سمت مریم و یاسی رفتم. 

 به دست هم دادن امروز رو برای من خراب کنن.  شادمهر هم با اون اخالقش! همه دست

 میای؟ تنها تنها دیگه –مریم 

 خودمم نمیدونستم مسعود داره میاد دنبالم!.. -

 ! کوه بیاد باهات قراره گفتم من –مریم 

 نزدیک بود بیاد... -

ید انگار صد سال سیاه ما رو د رو ما همیچین...شده؟ رفیق بهار با مدت یه بیتا که دیدی...ترانه راستی –یاسمین 

 نمیشناسه!!!...

 میگرفت حالتو وگرنه بیاد نتونست بود مریض امروز بهار که حیف...گفته بهم اومده –مریم 

بهار با بیتا؟...شوخی میکنی؟...عمرا کسی بتونه یه ساعتم بیتا رو تحمل کنه!..همون بهتر که مریض شد...انقدر  -

 کنین...بعد منم به جای پله ها از باالی کوه بیفتم پایین!...نگران بودم باز امروز دعوا 

 با این حرف من همه با صدای بلند خندیدیم. 

 ... دور به بال –یاسمین 

 مریم یدفعه گفت: سپهر رو میبینی؟...اگه امروز بدبختم نکنه اسممو عوض میکنم. همین موقع نیما اومد.

 کردین که اومدین حالمون خوش...خانم ترانه سالم –نیما 

 ممنون...همچنین -
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 بیان؟ که گفتی دخترات دوست از یکی کدوم به... نگفتی نیما خب –مریم 

 نیست وممعل حاال...کردم گلچین میومد خوشم ازشون بیشتر که چندتاشونو... رفته در دستم از آمارشون دیگه –نیما 

 !نه یا بیان

 ا حساب باز کرده بودم تا از دستت راحت بشم.معلوم نیست یعنی چی؟...من رو اون -مریم

 داری؟ چیزی پسری دوست ببینم –نیما 

یدفعه رنگ من ومریم و یاسمین با هم پرید چون همون لحظه نیما داشت به سپهر که عین جغد به ما خیره شده بود 

 نگاه میکرد.آروم به مریم گفتم: سپهر چرا اینقدر شوت میزنه؟...

 رف رو زدم نیما یدفعه به سمت سپهر حرکت کرد. مریم دیگه داشت پس می افتاد. همین که من این ح

 !باشه؟ فهمیده نکنه!...شدم بدبخت ها بچه –مریم 

اما سپهر همونجور داشت با لبخند به نیما نگاه میکرد. یدفعه مریم با عجله به سمت نیما دوید. منو یاسی هم پشت 

 گفت: نیما کجا؟! سر مریم!...مریم جلوی نیما پرید و

 نیما با تعجب به مریم نگا کرد و گفت: چته عین گربه میپری جلوی آدم؟

 همین لحظه یکدفعه سپهر پیداش شد. 

 به به آقا نیما؟! -سپهر

 بیچاره مریم سر جاش میخ شده بود. منو یاسمین هم داشتیم با چشم های گرد به سپهر نگاه میکردیم. 

 ت نگاه کرد و گفت: اسفندیار؟!نیما کمی سپهر رو با دق

 همون لحظه مریم به من نگاه کرد و سرش رو تکون داد که یعنی بدبخت شدم. 

 چطوری؟!...خودمم آره –سپهر 

 باز این سپهر جوگیر شد. یکدفعه از دهن مریم پرید: نه داداش این اسمش...

که درستش کنه گفت: این اسمش...این همه به مریم خیره شده بودیم. مریم فوری حرفشو خورد و برای این

 اسم...اسم اسفندیار مگه هنوزم هست؟

 نیما بلند خندید و گفت: این لقبشه...

 !چی؟ –مریم 

نیما یکدفعه دستش رو دور شونه ی سپهر انداخت. دیگه هممون داشتیم شاخ درمی آوردیم. چی فکر میکردیم ،چی 

 شد !

 لقبیه؟! مریم با تعجب ادامه داد: این چه جور

 بعد برای اینکه خودشو بزنه به اون راه گفت: حتما لقب تو هم رستم بود...

نیما قیافه ای گرفت و گفت: از بس کتک خورش ملس بود...ولی هر چقدر میزدیمش از رو که نمیرفت... دوباره با 

 من دعوا راه مینداخت... 

 فندیار؟مریم ابروشو داد باال و گفت: چه ربطی داشت االن با اس

 ...یار اسفندُ گفت داداش..کنی دقت اگه –سپهر 

نیما ادامه داد: هر وقت آش و الشش میکردم همش بهم میگفت...یارو به مامانت بگو اسفند ...برات دود کنه...ما هم 

 اسمشو گذاشتیم اسفندُ یار... راستی هنوزم نفهمیدم چرا اینو میگفتی؟
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 زشته خانما جلو –سپهر 

 به خاطر فشار عصبی کمی رنگش پریده بود به من و یاسمین نگاه کرد و آروم گفت: به خدا اینا خلن...مریم که 

همین لحظه شادمهر هم پیداش شد. اونم متعجب به سمت ما اومد و وقتی دید که داداش مریم دستش رو انداخته 

 بود دور شونه ی سپهر با تعجب گفت: اینجا چه خبره؟! 

 من از دوستان دبیرستانی سپهر هستم... خوشبختم، –نیما 

 دیگه اونقدر متعجب شده بودیم که بهتره من بیشتر از این توضیح ندم!

 همون لحظه کسی داد زد. آقایون و خانوما آماده ی رفتن بشن...

جب به با تع فکر کنم یکی از کوهیارها بود. همه به خودمون اومدیم. در این میان مریم یکدفعه با صدای بلند خندید.

 مریم خیره شده بودیم. زیر لب به مریم گفتم: چه مرگته؟!

 .بردارم رو وسایلم برم –مریم 

 بیچاره تازه اثرات چند دقیقه قبل داشت روش ظاهر میشد!

 ...بریم هم با تا کنین صبر شما پس –نیما 

و فقط ما سه نفر و شادمهر فهمیدیم. و این رو خطاب به شادمهر و سپهر گفت. چنان لبخندی سپهر زد که معنیش ر

قیافه ی شادمهر خیلی گرفته بود. خودش پیشنهاد داد که کوهنوردی روحیه رو عوض میکنه آ...االن از همه بی 

 حوصله تر خودشه!

بعد از اینکه همه وسایلمون رو جمع کردیم سفر به کوه آغاز شد. نیما و سپهر که شده بودن دوست های جون 

ینکه نیما شادمهر هم نمیشناخت ولی حسابی باهم صمیمی شده بودن. ما سه نفر هم داشتیم پشتشون جونی...با ا

 حرکت میکردیم. 

 !وقت یه نشین گم خانما –نیما 

 الزمه مواقع همین برای طناب –سپهر 

 ...میگفتی زودتر کاش ، اسی میگی راست –نیما 

 نیما داد دستم. مریم با لبخندی شیطانی گفت: اسی...خوب سوژه ای

 تروخدا میبینی دنیا چقدر کوچیکه؟ -

 ... میکنم باور من هستم نیما زن من بگه بیاد اگه میبینید، رو خانمه اون االن –مریم 

 تشنمه من هستین؟راستی ما پشت چرا...جلو بیاین مریم –نیما 

سپهر و شادمهر کرد و گفت: شما آب مریم جلو رفتو بطری آب رو از کیفش درآورد و داد دست نیما. بعد روبه 

 نمیخواین احیانا؟

 .دمیا خوابش میکنم احساس ، صورتش و سر به بزنه شادمهر این بدین مقدار یه فقط خانم، مریم ممنون –سپهر 

داشتم فکر میکردم سپهر خیلی خودشو کنترل میکرد که مری نگه. شادمهر به خودش اومد و گفت: کی گفته من 

 .مواظب باشید اینجا شیبش خیلی زیادهخوابم میاد؟.

و به پشت برگشت و نگاهی به من کرد. یاسمین دست من روگرفت پشت من رفت و گفت: اینجا باید پشت سر هم 

 بریم خیلی باریکه مسیر...

 نفره ی ما بود هی داد میزد مراقب باشید و پشت سر هم بیاید. 41کوهیاری هم که مسوول گروه تقریبا 
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این مسر باریک تموم شد. واقعا خطر ناک بود منم کم از ارتفاع نمیترسم! منظره ی کنار جاده رو که میدیدم  باالخره

 سرم گیج میرفت. 

جلوتر که رفتیم دیگه کمی بهتر شده بود ولی هنوز هم میترسید که به دره نگاه کنم داشتم سکته میکردم...حواسم 

دم داشتم شاخ درمیاوردم. مریم بدون توجه به نیما داشت کنار سپهر راه اصال به بچه ها نبود وقتی روبه روم رودی

میرفت. یاسی هم با نیما!...یاسی با نیما!!!!...اون دیگه کی رفت...مشکوک میزنن. از شادمهر هم خبری نبود!...اونا که 

 تو عالم خودشون بودن. کی حواسش به من بود.

 ردم تا حد امکان از لبه ی جاده که به دره ختم میشد فاصله بگیرم. با ترس و لرز داشتم راه میرفتم. سعی میک

 فکر نمیکردم اینقدر از کوهنوردی بترسی! -

 با تعجب به پشتم نگاه کردم. شادمهر بود که اومد و کنارم ایستاد. 

 تو کی پشت من رفتی؟ -

 شن...به خاطر همین تنهاشون گذاشتم. نیماشادمهر خنده ای کردوگفت: گفتم شاید مریم و سپهر بخوان با هم تنها با

 هم که یه چیز تو مایه های همون سپهره...به قول سپهر اهل دله نه؟ 

 به نیما نگاه کردم که داشت با یاسمین حرف میزد و به شادمهر گفتم: ظاهرا که اینطوره!

 هستی؟ دل اهل...چطور؟ تو –شادمهر 

 با تعجب گفتم:از چه نظر؟

 ته اونموقع خودتو انداخته بودی جلوی ماشینم؟...میتونم بپرسم چرا اینکارو کردی؟یاد –شادمهر 

داشتم فکر میکردم اخه چی باید بهش بگم! اگه بهش بگم ممکنه خیلی ازم نا امید بشه. خودم هر بار یاد اون روز 

 میفتم عرق شرم همه وجودم رو میگیره.

 خب؟!  -شادمهر 

 موضوع خانوادگی گفته بودم که ....سر یه  -

 ...همین؟ فقط –شادمهر 

 چرا میپرسی؟! -

 ...دادی جواب بهم همینطوری هم اوندفعه...نگو نداری دوست ، کنجکاوی روی از –شادمهر 

 دلمو زدم به دریا و فوری گفتم: به خاطر پسرداییم

 شادمهر با تعجب گفت: چی؟!

اولش داشتم از خیابون رد میشدم...بعد تصمیم گرفتم همونجا به خاطر پسرداییم یه لحظه مغزم کار نکرد، ... -

 وایستم...راستش یه دعوایی هم با خانوادم گرفته بودم...که دیگه خودت ادامه شو میدونی

 اومدی؟ باهاش امروز که همونی...پسرداییت؟ –شادمهر 

 آره، همون بود -

 میکردی؟ خودکشی داشتی خاطرش به میدونه اون –شادمهر 

 رم رو پایین انداختم و با ناراحتی گفتم: من از گذشته م متنفرم...میشه دیگه درموردش صحبت نکنیم..س

 شادمهر سرش رو تکون داد و گفت: باشه ...

 نمیدونم ولی یه جورایی احساس کردم از دستم ناراحت بود! 
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 دیگه خیلی خسته شده بودیم . وسط راه برای غذا خوردن نشستیم. 

 ری....مریم ...مریم خانم میشه اون لیوان رو بهم بدی؟م -سپهر

سپهر قاطی کرده بود که مریم رو دقیقا چجوری صدا کنه. وقتی به بقیه نگاه کردم هرکدوم یه جور داشتن خودشون 

 رو کنترل میکردن. نیما هم که فکر نمیکنم اونقدرا دوهزاری کج باشه که نفهمیده باشه. فقط گفتن یه خیار از طرف

 مریم کافی بود که کامال برادرش رو روشن کنه. 

هیچکی به روی خودش نیاورد وهر کس به کار خودش مشغول شد. بعد از خوردن ناهار دوباره برای صعود قله 

 دست به کار شدیم و راه افادیم. 

آخه  ت میرسید !دیگه کم کم داشتم از حال میرفتم. ترس از ارتفاع که هر چی بیشتر میرفتیم به اوج خودش داش

 یکی نبود به من بگه تو رو چه به کوه رفتن وقتی اینقدر ترسویی؟!

اینقد بیحال بودم که نمیدونستم دقیقا چجوری دارم راه میرم. به خاطر همین پام به سنگی گیر کرد و زمین افتادم 

با عجله به سمت من برگشتن. ولی در حد ولو شدن نبود. چشمم که به دره افتاد سرم بدجور گیج رفت. بچه ها همه 

 شادمهر از همه زودتر اومد.

 خوبه؟ حالت –شادمهر 

 آره ، فقط کمی...ارتفاع... -

  میترسی؟ ارتفاع از –سپهر 

 میدونستی؟ تو مریم –نیما 

 !بشه اذیت اینقدر نمیکردم فکر ولی آره –مریم 

 بشی؟ بلند میتونی –شادمهر 

 بتونم ادامه بدم...من برمیگردم. شما بریدبچه ها ، من فکر نکنم دیگه  -

 از جام بلند شدم و مانتوی خاکیم رو داشتم پاک میکردم.

 میام باهات من ، نمیشه که تنهایی –مریم 

 برگردی میتونی خودتت تو سپهر...باهاش میرم بمونید،من شما نمیخواد –شادمهر 

 راحت خیالت شما...میرسونمش من –نیما 

 من گفت:مطمئنی نمیخوای من بیام؟ مریم آروم به

 آره ، من خودم میرم... -

 و روبه شادمهر کردم و گفتم: شما هم الزم نیست بیای

 ...بگذره خوش ها بچه ، نداره اشکال –شادمهر 

موقع برگشت خیلی آروم میرفتیم چون شیب تقریبا زیاد بود. دیگه راه زیادی نمونده بود تا برسیم. توی راه زیاد 

 رفی نزدیم. به ماشین شادمهر رسیدیم . همه ی بدنم گرفته بود.ح

 تا من باشم دیگه از این غلطا نکنم!... -

دست به کمر ایستاده بودم و همینطور داشتم نفس نفس میزدم. شادمهر در ماشین رو باز کرد و بطری آبی که خنک 

 .بود بیرون آورد. به طرفم گرفت وگفت: بخور، نفست باال میاد..
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با رقبت بطری رو ازش قاپیدم و تا تهشو خوردم. بعد از اینکه خوردنم تموم شد. خودم با تعجب داشتم به بطری 

 خالی نگاه میکردم.شادمهر هم رو به روی من روی کاپود ماشین نشسته بود و نگاهم میکرد. 

 داشتی نگه برام نصفشو که مرسی –شادمهر 

 : خودمم نفهمیدم چجوری همش روخوردم...با شرمندگی بهش نگاه کردم و گفتم

 شوخی کردم اشکال نداره... -شادمهر

 همین که پام رسید به خونه عین جسد روی تختم افتادم.

روی تخت دراز کشیده بود و دو تا دستاش رو گذاشته بود روی پیشونیش. لیوان آب قندی که تو دستم بود رو به 

 .اینجا اومدی که جلوی من غش کنی؟ طرفش گرفتم و گفتم:بیا، بگیر بخور..

 محبوبه از جاش بلند شد و نشست. نگرانی توی چهره ش موج میزد. لیوان رو از دستم گرفت و تشکر کرد.

 ...کنم صبر رو سال یه همون بودم حاضر... سخته اینقدر میدونستم اگه –محبوبه 

ی!...دوما تو داری فردا عروسی میکنی ...نمیخوای کوه اوال من نمیفهمم تو االن باید خونه باشی و به کارات برس -

 بکنی که!

 نده گیر حمید جون...آ باشم داشته آرامش اینجا اومدم دقیقه دو!..ترانه –محبوبه 

 با تعجب گفتم: حمید دیگه کیه؟

 نیست؟ حمید اسمش –محبوبه 

 اسم کی؟ -

 محبوبه چشماش رو برام درشت کرد و گفت: طرف دیگه!

 ن منو گیر آوردی؟...ماشاال سلیقه هم نداری...حمید؟!اال -

 محسنه برنج –محبوبه 

 کوفت، کامال واضحه چقدر استرس داری تو! -

 محبوبه لیوان آب قند رو دوباره سرکشید و گفت: دوباره یادم آوردی

ارکات عروسی بودیم که کال روزای نزدیک به عروسی بیشتر خونه ی خالم اینا بودم. هممون مشغول آماده کردن تد

 از اون کارتای عروسی گرفته تا سالن و لباس و ...

یه روزم که اومدم خونه تا کمی خستگی در کنم محبوبه پیداش شد و پشت سر هم میگفت ترانه استرس دارم 

د مادرم ...ترانه استرس دارم.از بس که این جمله رو این اواخر شنیدم همه ی استرس محبوبه به منم وارد شد. یا

افتادم که میگفت روز عروسی دایی اون رفته بود زیر سرم!...واقعا فردا جای مادر و پدرم خالی هست. چقدر خوش 

 حال میشدن اگه میدونستن که محبوبه وپدرام باهم دارن ازدواج میکنن.

وب ی که به نظرم خراستش من اصال نفهمیدم که لباس عروسی رو چجوری خریدم.اینقدر گرفتار بودم که اولین چیز

 اومد رو برداشتم. 

 بخوابم؟ تو پیش امشب میشه ترانه –محبوبه 

 تو باید فردا صبح بری آرایشگاه! -

محبوبه با بیخیالی گفت: از اینور میرم دیگه...تو خونه ی خودمون هزارتا فکر خیال میکنم...نمیتونم شب قبل عروسی 

 خوب بخوابم .
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 گرفت و گفت: خواهش میکنم...و قیافه ی مظلومی به خودش 

 با تعجب گفتم:چرا اونجوری میکنی؟... خو بمون!

شب پر استرسی بود. نمیدونم چجوری به صبح رسوندیمش. فکر نکنم محبوبه پیش منم خوب خوابیده بود...ولی 

ار نداشتم. از مطمئن بودم که حداقل دو ساعت رو دیگه خوابیدش. از اونور من یه تلفن تو دستم بود و آروم و قر

 طرف دیگه محبوبه مدام اینور و اونور خونه میرفت و تکلیفش با خودش مشخص نبود که میخواست چیکار کنه!

محبوبه بپوش لباستو دیگه، پدرام االن میرسه...الو آره دیگه!...من چند بار باید بگم اشکال نداره مریم!...محبوبه  -

زنگ اومد...چی؟..مریم من اصال وقت ندارم بعدا بهت زنگ میزنم ...باشه  کجایی تو؟...فکر کنم پدرام اومد...صدای

 باشه...بهشون بگو ببین میان...باشه خداحافظ

 گوشی رو قطع کردم. خبری از محبوبه نبود! سریع به سمت آیفون رفتم .

 بیا باال پدرام... -

 ند ضربه به در زدم. گوشی آیفون رو گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. درش قفل شده بود. چ

 محبوبه منم، درو باز کن...چیکار داری میکنی؟.. -

 صدای زنگ در اومد. باعجله به سمت در رفتم.

 کجاست؟ محبوبه پس...سالم –پدرام 

 بیا داخل، نمیدونم...درم قفله! -

 !چی؟ –پدرام 

 به سمت در اتاقم رفتیم. دوباره در زدم. 

 نی؟...چرا جواب نمیدی؟محبوب؟...چیکار داری میک -

 پدرام هم ایندفعه منو همراهی کرد.

 با ترس گفت: نکنه بالیی سر خودش آورده باشه؟

 منظورت چیه؟ -

 با نگرانی گفت: کلید زاپاس نداری؟

چند لحظه فکر کردم و سریع به سمت آشپزخونه رفتم. بعداز کلی گشتن پیداش کردم. سریع در رو باز کردیم و 

 قیقا چجوری خودمون رو انداختیم داخل اتاق.نفهمیدم د

 محبوبه؟! -

 پدرام سریع رفت طرفش و کنارش رو زمین نشست.

یه گوشه نشسته بود و داشت بیصدا گریه میکرد. نمیدونستم تا این حد دیگه نگرانه!...سریع به سمتش رفتم و در 

ن فقط قراره آرایشت کنن و بری سالن و برقصی و حالی که از تعجب میخندیدم گفتم: زده به سرت؟...محبوبه باور ک

 بعد دست همو بگیرین برین سر خونه زندگیتون... مگه نه پدرام؟

 انگار داشتم بچه خر میکردم!

 محبوبه که صورتش قرمز شده بود آروم گفت: نمیخوام ازدواج کنم...

 پدرام رنگش پرید. با هول گفت: منظورت چیه نمیخوای ازدواج کنی؟

 ..نگرانم خیلی..پدرام میترسم –بوبه مح
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 ملکه ی اینگیلیس روز عروسیش اینقدر نگران نبود که تو هستی! -

 پدرام به شوخی گفت: یه لحظه شمارشو بده یذره بامحبوبه صحبت کنه...

اونو منم همراهیش کردم و گفتم:حیف ، همین دو روز پیش با هم دعوا کردیم...شمارشو پاک کردم. تا من هستم...

 میخواد چیکار؟

و بعد هر سه تامون خندیدیم. باالخره من و پدرام تونستیم حال و هوای محبوبه رو عوض کنیم. الهی بمیرم دیشب 

 چه زجری کشید من خبر نداشتم.

 پاشو منم باهات میام خانمی...پدرام کمک کن به زنت، ببرش تو ماشین...منم وسایال روجمع میکنم االن میام... -

آرایشگاه که رسیدیم همه بادیدن قیافه ی محبوبه وحشت کرده بودن. وقتی قضیه رو بهشون گفتم کلی سربه  به

سرش گذاشتن تا کمی سر وحال بیاد که خداروشکر تاثیر خوبی داشت و روحیه ش بهتر شد. تقریبا ظهر بود که 

رو  نگی بد در نیومده بودم. وقتی محبوبهدیگه کار محبوبه تموم شد. برای منم دو ساعت قبلش تموم شده بود. بگی 

 دیدم همینجور موندم...یذره به آرایشگر نگاه کردم وگفتم: ببخشید ایشون همون خانومه هست که با من اومده بود؟ 

 اون خانم که حنانه جون صداش میکردن خندید و گفت: آره عزیزم، االن اینو تعریف به حساب بیارم؟

 ز شده دستت درد نکنه... وای حنانه جون خیلی نا -

چند دقیقه بعد هم داماد رسید. قیفاه ی پدرام وقتی محبوبه رو دید دیدنی بود. انگار داشت با خودش میگفت که 

 یعنی این واقعا زن منه؟ 

چون من کمی کار داشتم آژانس گرفتم و خونه رفتم. بعد از اینکه کارام رو انجام دادم و چیزی خوردم دیگه غروب 

بود. میخواستم زنگ بزنم آژانس که چشمم به ماشین خانوادگیمون افتاد که یه گوشه افتاده بود و کسی استفاده  شده

ای ازش نمیکرد. میخواستیم بفروشیمش ولی چون خاطره ای از مامان و بابام بود این اجازه رو ندادم. این ماشین رو 

ی من اصال بهش دست نزده بودم. باال رفتم و از داخل کمد بابام به مناسبت گواهینامه گرفتنم برام گرفته بود ول

 سوئیچشو پیدا کردم. 

مشکی که  416با تردید به سمت ماشین رفتم. رانندگیم بد نبود اما از ترس جرئت نداشم باهاش داخل شهر برم. یه 

رسونم ام. امروز سالم خودمو بکامال مناسب من بود!...این ماشینا اینقدر قلق دارن که بعید بدونم بتونم از پسش بربی

 جشن خیلیه. 

سوار ماشین شدم. اونقدرا هم استفاده نکرده نبود. بابام یا مامانم گاهی برمیداشتنش و باهاش بیرون میرفتن. چشمم 

به عروسک کوچولویی که از آیینه آویزون بود افتاد و خنده م گرفت. یه االغ بود که نیشش تا بناگوش باز بود. یادمه 

 این االغ رو مریم بهم داده بود که مامانم جوگیر شد و ازم گرفتش و به این ماشین آویزون کرد.  که

با اسم خدا استارت رو زدم و آهسته از حیاط بیرون رفتم. بعد از بستن در حیاط دوباره نشستم سرجام. کمی استرس 

 بود چقدر منو دست مینداخت. داشتم و مدام خودم رو دلداری میدادم که من میتونم. االن اگه مریم

باورم نمیشد که دارم رانندگی میکنم. خیلی آروم و با احتیاط میروندم. بیچاره مردمی که قیافه ی من رو میدیدن 

نمیدونستن بخندن یا تعجب کنن. با چشمای باباقوری، سرم نیم سانت باالتر از فرمون و دستم چسبیده بود به 

م رو از رو دنده برنمیداشتم. اینقدر حواسم پرت رانندگی شده بود که یادم رفت فرمون. برای احتیاط دست راست

 سالن کجا بود!
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بیچاره زنا کم در مورد رانندگی کردنشون بهشون توهین میشه ، منم این وسط شده بود دلیل محکم برای این 

ده رو از جاش کنده بودم. هیچوقت اصال راه نداشت. یادمه یه بار موقع تمرین با پدرم دن 4توهین. کمتر از دنده 

فراموش نمیکنم که پدرم چجورری داشت عین خال بهم نگاه میکرد و میگفت: آخه بچه باور کن با یه انگشتتم میتونی 

 تای دیگه هم میزای روش که یه دنده برای من عوض کنی؟...9تا انگشت داری اون  9دنده عوض کنی ماشاال تو 

خره داشتم به مقصد میرسیدم. هوا تقریبا رو به تاریکی بود و منم بیشتر میترسیدم. از فکرش خنده م گرفت. باال

 موقع برگشت این ماشینو چجوری ببرم تا خونه؟!

به جلوی سالن که رسیدم تقریبا میشه گفت کلی ماشین بود. مشکل دوم من پیدا کردن جای پارک!...عجب غلطی 

جای پارک پیدا کنم که با یه ترمز شدید نزدیک بود برم تو شیشه. خدا کردیم ما. همینجوری جلو میرفتم تا شاید 

پدر کمربند رو بیامرزه. هیچی نشده داشتم راهی بیمارستان میشدم. به خودم که اومدم دیدم یکی جلوی ماشین من 

 ایستاده. نفس راحتی کشیدم که ماشین بهش نخورده بود.

 یدم که مسعود بود. نزدیک پنجره م شد. شیشه رو دادم پایین و د

 مسعود با عجب گفت: ترانه؟!

 سریع گفتم: سالمی؟..چیزیت که نشده؟

 مسعود خنده ای کرد و گفت:تو کی رانندگی یاد گرفتی؟

 بلد بودم...خیر سرم گواهینامه هم دارم...فقط استفاده نمیکردم. -

 آ میکردی زیر منو داشتی!...عجب –مسعود 

 زدم وگفتم: ببخشید ، مسعود میشه یه خواهشی کنم؟از روی شرمندگی لبخندی 

 بگو؟ –مسعود 

 به ماشین اشاره کردم و گفتم: ترتیبه اینو میدی؟..دو ساعته دنبال جای پارکم. 

مسعود نیشش باز شد و گفت:پیاده شو ببینم، تا همینجا هم خودتو رسوندی باید خدارو شکر کرد!...روز دیگه ای 

 داشتنتو به رخ ما بکشی!؟...از دست رفته بودی!  نبود بخوای گواهینامه

 از ماشین پیاده شدم و گفتم: ببخشید اجازه نگرفتم

 باشه آخرت ی دفعه –مسعود 

 سوئیچ رو با حرص به سمتش گرفتم و گفتم: یه خراش بیفته میفهمم آ 

ی م بیشتر مهمون ها رسیده بودن ولو سریع بدون اینکه بزارم جوابی بده راهم رو کشیدم و رفتم. داخل سالن که رفت

 هنوز عروس داماد نیومده بودن. تعجب نمیکردم اگه مریم اینا هم رسیده باشن. خیلی طول دادم تا خودمو رسوندم. 

 سالم سیما.. -

 سیما با دیدن من از جاش بلند شد و با تعجب گفت: ترانه !....چرا اینقدر رنگ پریده ای تو؟...خیلی دیر کردی دیگه

 داشتیم نگران میشدیم.

 بعدا برات تعریف میکنم...ببینم دوستای منو ندیدی که اومده باشن؟ -

  بیار در پایین اون رو اینات مانتو برو...باشن اومده نکنم فکر ، نه –سیما 
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یینه لوی آو به سمت پله ها یی که اون سمت سالن بود اشاره کرد. از پله ها پایین رفتم. چند تا دختر ریخه بودن ج

وهر کدوم مشغول یه کاری بودن. یکی داشت موهاش رو جمع میکرد...اون یکی داشت رژ لبش رو پررنگتر میکرد... 

 بین دخترا نسرین رو دیدم. 

 به سمتش رفتم و به پشتش زدم.

 چطوری خواهر داماد؟ -

نه...شالت رو بردار موهات رو نسرین به سمتم برگشت و با لبخند گفت: سالم،کی اومدی؟...چقدر ناز شدی ترا

 ببینم...

 شالم رو از سرم انداختم و گفتم: تو که نازتر شدی ووروجک

این اولین باری بود که از شینیون موهام خوشم اومده بود. خودمم به آیینه نگاهی انداختم و گفتم: همچین بد نشده 

 نه؟

 گفت: آره خیلی قشنگه، کجا رفتی؟نسرین که داشت ریمل میزد از تو آیینه به من نگاه کرد و 

 ابروهام رو باال پایین دادم و گفتم : همونجایی که عروس خانم رفتن...

 نسرین که کارش تموم شده بود به سمت من برگشت و گفت: پس محبوبه جون فکر کن دیگه ماه شده...

ودم رو مرتب کردم و از آیینه نگاهی لبخندی زدم و برای تایید سرم رو تکون دادم. مشغول درآوردن لباسام شدم. خ

به خودم انداختم. لباسم بدک نبود. یه پیراهن یاسی که باال تنه ش یه جلیغه ی بنفش صورتی داشت. کال لباسم تریپ 

دخترونه بود و به سنم میخورد. برای اینکه خودی هم نشون بدم و قدم روکمی ببرم باال به خودم رحم نکردم و کفش 

سانتی  7یدم که طول پاشنه ش اندازه طول دستم بود. البته دیگه زیادی اغراق بود...ولی حداقل یه پاشنه داری پوش

 قدم رو باالتر برده بود. کوتوله بودنم بد دردیه. 

 داشتم مانتو و وسایلم رو جاسازی میکردم که گوشیم به صدا دراومد. مطمئن بودم که خود مریم هست.

 سالم، کجایی؟ -

 رسیدیم...دو ساعته دارم دنبال تو میگردم...کجایی؟  ما –مریم 

 تو سالن یه سری پله میبینی که میاد به سمت پایین؟... من اونجام. بیاین اینجا لباساتون رو عوض کنین.  -

 ...اومدیم باشه...کجایی؟ یاسی –مریم 

و گفت: خیلی خوشگل شدی  بعد از چند لحظه دیدم که بچه ها پیداشون شد. مریم با هیجان به طرفم اومد

 دختر...نمیدونی کیا اومدن!

 ...شدی ناز آره –یاسمین 

 مرسی بچه ها، مگه کیا اومدن؟ -

 مریم در حالی که مانتوش رو داشت درمیاورد گفت: حدس بزن

 خودشه خیار یکیش...کنم کمکت بزار –یاسمین 

ح بهت گفتم که همش میگفت منم میخوام بیام...منم مریم لبخند کشداری زد و گفت: ترانه در جریانه...امروز صب

میخوام بیام...تو هم که گفتی اشکال نداره...ولی ترانه شانس آوردیم که نیما خونه نبود وگرنه اگه اونم میومد دیگه 

 اسی و اینا حالیش نبود...چه معنی داره اسی تو عروسی هم بیاد؟

 گفت: بیچاره داداشت که کاری باهاتون نداشت... و بلند خندید. یاسی مانتوش رو کند و به مریم
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 یاسی راست میگه، به قول شادمهر اهل دله -

 دیا شادمهر گفتی!...میگیرن قول نقل رو جمله این همه ماشاال...نرسیده؟ شادمهر به من از احیانا جمله این –مریم 

 افتادش خودش

 چطور؟ -

 یمونه که بی تو هرگز اونم بی شادی هرگز...م من عین...آورده جونم شادی من خیار –مریم 

 یه لحظه هیجان زده شدم. یعنی اونم امشب اینجا بود؟... با تعجب به مریم گفتم: دروغ میگی؟

 ...اومدیم اونا با اتفاقا!...بود کجا دروغم ، بابا نه –مریم 

 ..بیارم ماشین من نذاشتن...اومدیم شادمهر ماشین با آره –یاسمین 

 ن کجا هستن؟اال -

 وضع اسممو نکنه پیدا اینجا چیزی ای قدیمی رفیق سپهر، امروز اگه میگم ما، منتظر گوشه یه نشستن –مریم 

 . میکنم

 داشتم به همین موضوع فکر میکردم...حوصلشون سر نره.. -

  بره؟ سر کسی ی حوصله و باشم من بابا، نه –مریم 

 م آماده من..؟ باال بریم –یاسمین 

 بچه ها نگاهی کردم وگفتم: خوب به خودتون رسیدین آ...نکنه سپی جونت اومده اینقدر جوگیر شدی به

 !میگیره تحویل اونو کی...جوگیر؟ –مریم 

 تو که راست میگی! -

 با بچه ها تو سالن داشتیم دنبال پسرا میگشتیم. 

 رفتن در آورد فشار بهشون غریبی فکرکنم –مریم 

صحنه ای چشمام شد چهار تا!...به پشت مریم زدم و گفتم: اون سپهر نیست که داره با امیر از  همین موقع بادیدن

 خنده ریسه میره؟

 مریم با دهان باز به اون جایی که بهش نشون دادم خیره شده بود. 

  نمیشناخت؟ قبال هم رو تو سپهر که مطمئنی ، مریم –یاسمین 

ت شناختم ،کنار سپهر ایستاده بود و داشت باهاشون میخندید. سرفه ای کردم به سمت پسرا رفتیم. شادمهر رو از پش

 و گفتم: احوال آقا امیر و دوستان؟

همه به سمت ما برگشتن. سپهر سری تکون داد و سالم کرد. شادمهر هم با لبخند بهم سالم داد. داشتم فکر میکردم 

د که با چشماش ست بود. موهاش هم کج انداخته بود چقدر کت مشکی بهش میاد. زیر کتش هم یقه گرد پوشیده بو

که این یکی دیگه بدجور بهش میومد. سپهر هم کم خوشتیپ نشده بود. وقتی چشمم به موهاش افتاد همینطور 

 موندم. فکر کنم اینم نقشه ی مریم بود. باید ازش میپرسیدم که چجوری راضیش کرد تا موهاش رو کوتاه کنه!

 انم، چطوری؟..کی امدی؟...از مسعود یه چیزایی شنیدم...سالم ترانه خ -امیر

 چی شنیدی؟ -

 امیر قیافه ای گرفت و گفت: با ماشین اومدی؟

 مریم ضربه ای بهم زد و گفت:آره؟!
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 همه تعجب کرده بودن.

 آره ، خیلی تعجب داره؟...من گواهینامه دارم بابا -

 گیری..ب زیرش بود نزدیک شنیدم مسعود از آره، –امیر 

 چشم غره ای رفتم و گفتم: اون خودش یدفعه جلوی ماشین ظاهر شد...من داشتم راهم رو میرفتم...

 برای اینکه بحث رو عوض کنم ادامه دادم: شما هم دانشگاهی های منو میشناسی ؟

فه بود. چون قیاامیر با تعجب گفت: پس هم دانشگاهی های تو هستن؟!...این سپهر خله که از دوستان راهنمایی من 

 ش اصال عوض نشده تونستم بشناسمش...

 همون لحظه شنیدم که مریم آهسته زیر گوشم گفت: فقط مونده دوست دوره ی دبستانش رو پیدا کنه!

 امیر ادامه داد: آقا شادمهر هم همین االن شناختم...خیلی آقا هستن...

 شادمهر لبخندی زد و گفت: آقایی از خودتونه..

اشتم زیاد به شادمهر نگاه کنم. از وقتی که بهش گفته بودم به خاطر مسعود اون کار رو کردم کمی ازش جرئت ند

خجالت میکشیدم. فکر کنم دیگه مسعود هم شناخته باشه. امیر حتما بهشون معرفیش میکنه. زیرچشمی به شادمهر 

م به سمت امیر برگشتم وگفتم: ما میرینگاه کردم. حواسش به من نبود ولی یکدفعه باهام چشم تو چشم شد. فوری 

 بشینیم...

 و دست مریم و یاسی رو گرفتم و داشتیم برمیگشتیم که سپهر یدفعه گفت: صبرکنین ما هم بیایم...

 و در حالی که به مریم اشاره میکرد رو به امیر کرد و گفت: ایشون رو بهت معرفی نکردم.. 

 من هستن...اومد و دست مریم رو گرفت و گفت: نامزد 

همه با تعجب داشتیم به سپهر نگاه میکردیم. بیچاره مریم سرخ و سفید شد. یکی بیاد این سپهر رو جمع کنه االن 

دست مریمو میگیره میبره محظر عقدش میکنه!...شادمهر که خنده ش اومده بود یه لحظه برگشت تا کسی قیافه ش 

ودم. مریم دستش رو از دست سپهر بیرون آورد و کامال با تهدید رو نبینه. منم که همینجوری به سپهر خیره شده ب

 جوری که فقط سپهر بفهمه گفت: عزیزم ، بیا دیگه بریم بشینیم...

امیر مشغول تبریک گفتن بود و ما هم با تعجب داشتیم نگاه میکردیم که سپهر چقدر جدی داره تشکر میکنه. به 

 ریم فقط یکی مثل سپهر رو الزم داشت! یاسی که نگاه کردم خنده ای کرد و گفت: م

از امیر جدا شدیم و یه گوشه ی سالن رفیم تا کسی چشمش زیاد به ما نیفته. میزایی که تو سالن چیده شده بودن 

میزای گردی بودن که صندلی ها دورش چیده شده بودن. همه روی صندلی ها نشستیم. همون لحظه مریم رو به 

 بعد این همه مدت ما رو قابل ندونستی جشن نامزدیت دعوت کنی؟سپهر کرد و گفت: مبارکه، 

سپهر پوزخندی زد و گفت: میخواستم اگه باهم بودیم بهمون شک نکنن...به شادمهر هم گفتم که بگه نامزد یک از 

 شماها هست...ولی قبول نکرد. میدونی که چقدر بچه مثبته

زد پس گردن سپهر و گفت: من روحمم خبر نداشت تو  همون لحظه به شادمهر نگاه کردم. شادمهر با دستش

میخواستی همچین کاری بکنی!!..چرا داستان میسازی...مریم خانم شما که دیگه باید سپهر رو شناخته باشین ، کاراش 

 همیشه غیر منتظره هست... 

چون خیلی گوشه در همون لحظه اعالم کردن که عروس و داماد دارن میان. همه به سمت در سالن برگشتیم...

 نشسته بودیم زیاد دیده نمیشد بنابراین به بچه ها گفتم: اشکال نداره من یه لحظه برم؟
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 ...میکنم خواهش نه –سپهر 

بقیه هم موافقت کردن. از الی میزها رد شدم و به نزدیک در رسیدم. خاله هام رو دیدم که جلوی در ایستاده بودن. 

ال ندیده بودمشون. همون لحظه عروس داماد از در وارد شده بودن. خدایا ، چقدر به سمتشون رفتم و سالم کردم. اص

به هم می اومدن. یه لحظه یاد امروز صبح محبوبه افتادم و خنده م گرفت. کسی از پشت سر صدام کرد. به پشت 

 برگشتم و مسعود رو دیدم. مسعود سوئیچی رو جلوم نگه داشته بود.

 به این احتیاج ندارین؟ دیگه شما احیانا –مسعود 

 لبخندی زدم و تشکر کردم. سوئیچ رو انداخت توی دستم و گفت: خیلی به هم میان نه؟

 آره ، اینا از اول هم برای هم ساخته شده بودن... -

 چطور؟ ما –مسعود 

 باز این بچه پررو شروع کرد!

 خودم رو به نشنیدن زدم و گفتم: من میرم محبوبه رو ببینم...

سریع از مسعود دور شدم. محبوبه اینا بعد از اینکه به مهمون ها خوش آمد گفتن و احوال پرسی کردن به سمت و 

صندلی هاشون رفتن .منم سریع خودم رو بهشون رسوندم. محبوبه وقتی منو دید با بیحالی گفت: ترانه همش دنبالت 

 میگشتم...

 ( ...دیگه گریه نکرد که؟کنارش رفتم و گفتم: چطوری؟..)به پدرام نگاه کردم

 پدرام خندید و گفت: یه چند باری نزدیک بود ولی براش قاقالی لی خریدم زود یادش رفت...

 راستی؟ شدم خوب...دارم استرس هنوزم ترانه –محبوبه 

 با تعجب گفتم: من اولین نفری بودم که تو رو دیدم و اولین نفری بودم که گفتم ماه شدی!

د و انگار خیالش راحت شده بود بعد نگاهی به من انداخت و گفت: راستی اصال متوجه ی تو نشدم ، محبوبه لبخندی ز

 چقدر خوشگل شدی!

 با حالت بچگانه ای گفتم:شما لفط داری...من دیگه میرم، خوشبخت بشین...

 ...بودی؟ حاال –محبوبه 

 آخه دوستام اونجا نشستن...زشته تنهاشون بزارم...  -

ه و پدرام جدا شدم و به سمت بچه ها رفتم. نزدیک میز که رسیدم دیگه خوندن اهنگ شروع شد و همه از محبوب

 داشتن آماده ی رقصیدن میشدن. سریع روی صندلی نشستم.

 .میگفتیم تبریک میومدیم هم ما میگفتی میگم –مریم 

 اشکال نداره موقع رفتن بگین... -

 نیم...ک گرم رو مجلس بریم خانما خب –سپهر 

 مریم با تعجب گفت: بشین سرجات بینم

 ..بریم دوتایی ما بیا اصال شادمهر...کنن؟ شک بهمون میخوای مری –سپهر 

به شادمهر نگاه کردم. خیلی تو خودش بود...جدیدا خیلی کم حرف شده بود. رو به سپهر کرد و گفت: تو برو من 

 پشتتم...

 برین ما هواتونو داریم..یاسمین خندید و گفت:آره آقا سپهر شما 
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 ...پاشو زشته مریم...تنهایی؟ –سپهر 

 نامزدتم؟ من کردی باور جدی نکنه –مریم 

 ... توهمه تو همیشه سپهر –شادمهر 

 داره؟ عیبی چه مگه –سپهر 

 همین لحظه کسی از باالی سرم گفت: به من افتخار میدی؟

نارم ایستاد. با همه سالم علیک کرد و رو به من گفت: ترانه ، همه به سمت صدا برگشتن. مسعود بود که اومد و ک

 پاشو برقصیم 

 دوستان معرفی میکنم...ایشون.. -

یکدفعه چشمم به شادمهر افتاد . اگه بفهمه پسرداییم هست چی فکر میکنه؟!..نکنه فکر کنه که من هنوزم دوستش 

 دارم!

 مسعود که دید من موندم گفت: پسر داییش هستم..

موهای بدنم سیخ شد. جرئت نکردم به قیافه ی شادمهر نگاه بندازم. همه دوباره جدی تر سالم احوال پرسی کردن 

 ولی صدایی از شادمهر نشنیدم.

 مسعود ادامه داد: خب؟...نمیای؟؟

 با حواس پرتی گفتم: تو که میدونی من زیاد رقص نمیکنم...

 شید.بعد دستم روگرفت و من رواز صندلیم بیرون ک

 دیگه بیاین هم شما....نشن ناراحت دوستات اگه البته –مسعود 

 . میایم داریم سرتون پشت ماهم...برین شما –سپهر 

 اون وسط فقط مریم من رو درک میکرد. داشت با ناراحتی بهم نگاه میکرد و آرام گفت: برو ترانه..

عود دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کشید. بازم جرئت نکرده بودم که به قیافه ی شادمهر نگاه کنم. مس

خالصه با زور مجبور شدم کمی برقصم. زیاد اهل رقصیدن نبودم مخصوصا با اون کفشی که من پوشیده بودم که دیگه 

باید میرقصیدم. روبه روی مسود در حال رقصیدن بودیم که دیدم سپهر هم به زور مریم رو با خودش آورده بود و 

 کرد. مریم چی میکشه از دست این سپهر! مجبور به رقصش

خواننده هم که بس نمیکرد. چهار پنج تا اهنگ روداشت پشت سر هم میخوند. دیگه خسته شدم وبه مسعود گفتم 

که دیگه نمیتونم. سریع از بین اون همه جمعیت بیرون اومدم و خودم رو به یه جای خلوتی رسوندم. رو یه صندلی 

 کمی درآوردم. پاشنه ی پام قرمز شده بود. دیگه عمرا برقصم. جونم دراومد.  خالی نشستم و کفشام رو

مریم اینا هنوز وسط بودن. یاسمین هم باهاشون داشت میرقصید. خیالم راحت شد که تنها نمونده. از شادمهر خبری 

م اثری از شادمهر فتنبود. تصمیم گرفتم برم سمت میزی که نشسته بودیم ولی خیلی میترسیدم. وقتی به سمت میز ر

نبود. با اینکه تعجب کردم ولی خیالم راحت شد که باهاش روبه رو نشدم. روی صندلی نشستم و از خستگی سرم رو 

 روی میز گذاشتم. چند لحظه ای گذشت که یکدفعه صدای شادمهر رو شنیدم.

 شدی؟ خسته –شادمهر 

 میکرد. سرم رو سریع باال آوردم. شادمهر داشت با اخم بهم نگاه

 کجا بودی؟ -
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 مهمه؟ –شادمهر 

 تعجب کرده بودم. چرا اینجوری با من حرف میزد؟!

 دوست نداری نگو! -

 بودن؟ آقا اون ماشین جلوی بودی روانداخته خودت خاطرش به که ای پسردایی پس –شادمهر 

 سرم پایین انداختم و گفتم: آره، ولی اون مال گذشه بود...

 خیلی خوب هستین! با هم که -شادمهر

 دیگه داشت حرص منو درمیاورد. اصال به اون چه! 

آهنگ قطع شد و بچه ها به سمت میز برگشتن. شادمهر دیگه حرفی نزد. سپهر در حالی که داشت مینشست بلند 

 گفت: جات خالی شادمهر...خیلی خوب بود..

 ! کردی لگد منو پای بار 81 از بیشتر فقط... آره –مریم 

 ین خندید و گفت: سپهر موقع رقصیدن تو یه دنیای دیگه هست!یاسم

 سپهر به اون دو تا خنده ای کرد و بعد رو به من گفت: ترانه خانم...شما زود کم آوردی!

 کفشم اذیتم میکرد... زیادم اهل رقص نیستم  -

 نیستی؟ رقص اهل هم شما...ساکتی؟ اینقدر چرا شما –مریم 

 فت: چرا میرقصم، منتها ...شادمهر لبخندی زد و گ

 مریم سریع وسط حرفش گفت: بلند شین با ترانه کمی برقصین

 فقط همین مونده بود! باز مریم میخواست الطافش رو نثار من کنه.

 مریم جان، من دیگه با این پا نمیتونم برقصم... -

 ...میدم قرض بهت رو کفشم بیا –مریم 

 دیگه داره شورشو در میاره آ..

 الزم نیست...دیگه حال ندارم... -

 برقصم نمیونم اینجا منم... بیخیال ، خانم مریم –شادمهر 

خواننده دوباره شروع کرد به خوندن. سپهر هم که کم نمیاورد هر آهنگی که شروع میشد دست مریم رو میگرفت و 

!!!!...یاسمین هم گاهی همراهیشون به زور میبردش وسط. اینا خیلی زود چایی نخورده با هم پسرخاله شده بودن آ

 میکرد.

منم به خاطر اینکه میترسیدم با شادمهر تنها بمونم مدام میرفتم پیش خالم اینا و فامیالی دیگه!خالصه اینکه جشن تا 

 حدودی به خاطر حرفای شادمهر و مسعود داشت کوفتم میشد!

و پخش کردن. بعد هم رقص پایانی و عکس  دیگه داشتیم به آخرای جشن نزدیک میشدیم و کیک رو هم بریدن

های خانوادگی. بچه ها بلند شدن و آماده ی رفتن شدن..منم میخواستم باهاشون برم. دورمیز بودیم و داشتیم بلند 

 میشدیم که گفتم:من، مریم و یاسمین رو میرسونم...دستتون در نکنه...

 خوره که از جونم سیر شده باشم؟ مریم با وحشت گفت: ترانه؟...به نظرت به قیافه ی من می

 !دیگه میبریمشون خودمون –سپهر 

 نه الزم نیست، نترس به یاسی میگم رانندگی کنه... -
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 خونه؟ میری چجوری خودت بعد –مریم 

 اونو دیگه یه کاریش میکنم... -

 که دیگه خیالش کامال راحتهمه آماده شدیم و با پسرا به طرف عروس و داماد رفیم تا بچه ها تبریک بگن. محبوبه 

 شده بود با لبخند گفت: ممنون که اومدین، واقعا خوش حال شدم که ترانه رو تنها نذاشتین 

 محبوبه جون کاری نداری؟ -

محبوبه که با تعجب داشت به دوستام نگاه میکرد مخصوصا به پسرا گفت: بیاین با ما یه عکس بگیرین دیگه!...عکس 

 جالبی میشه...

م هم حرف محبوبه رو تایید کرد. به بچه ها نگاه کردم. با روی باز موافقت کردن. کنار عروس داماد ایستادیم. پدرا

سپهر که قشنگ رفت کنار مریم و دستشو دورش انداخت. یاسمین هم کنار من ایستاد. شادمهر هم طرف دیگه ی 

 من ایستاد. چه عکسی بشه این عکس!

 ا میلرزیدیم. پایین بودیم و داشتیم از سرم

 دادین راه هم رو ما که ممنون... گذشت خوش خیلی خانم ترانه دیگه، خب –سپهر 

 خندیدم وگفتم: خواهش میکنم...ممنون که اومدین 

 ! گرفته پاهام همه برم، عروسی تو با بکنم بیجا من دیگه –مریم 

 نرقصی باهام میخواستی –سپهر 

 ر منو میبرد وسط!زو به کشون کشون که بود کی –مریم 

 دارین دعوا باهم اینقدر نمیشین خسته شما –شادمهر 

 رو به من کرد و گفت: خیلی زحمت دادیم 

 بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم: خواهش میکنم... 

 بعد از اینکه با پسرا خداحافظی کردیم به سمت ماشین حرکت کردیم. 

 !منه خر که این –مریم 

 هاگه دقت کنی االغ -

سوئیچ رو دادم به یاسمین و همه سوار ماشین شدیم. بعد از اینکه یاسمین هم به خونشون رسید گفت: میخوای 

 برسونمت... من خودم با آژانس برم خونه؟

 نه بابا، دیگه اونقدرا هم اوضاع من بد نیست -

ا با کلی بدبختی خودمو رسوندم یاسمین هم رفت و من موندم با یه ماشین اونم تو تاریکی شب. نمیدونم چجوری ام

 خونه. موقع داخل بردن ماشین هم آیینه بغل ماشین رو ناقص کردم. جدی باید یاسی یه چند جلسه ای برام میذاشت.

*** 

بازم پنجشنبه بود و من سر خاک مادر پدرم نشسته بودم. داشتم روی سنگ قبرشون رو تمیز میکردم. حال و هوای 

 م. قبلش بازم کمی گریه کرده بودم. یاد مادر و پدرم که بیفتم محاله گریه نکنم.غمگینی پیدا کرده بود

 خیلی دوستشون داشتی نه؟ -

 سرم رو باال آوردم و با تعجب به اون مرد نگاه کردم. پدر شادمهر بود!

 از زمین بلند شدم و گفتم: شما!
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 مرد به قبر پدر ومادرم نگاهی انداخت و گفت: سالم..

 المش رو دادم و با تعجب گفتم: شما همیشه میاین و به قبرشون سر میزنین؟جواب س

 مرد تکونی خورد و سریع گفت: گاهی اوغات

 خیلی عجیبه، اینقدر به پدرم نزدیک بودید؟ -

 بپرسم؟ سوالی یه میتونم...شاید –مرد 

 بفرمایید؟ -

 میشناسی؟ وقته چند منو پسر تو –مرد 

 ن و بعد از لحظه ای فکر کردن گفتم: فکر کنم یه سالی بشه!سرم رو انداختم پایی

باید حقیقتی رو بهت بگم. به نفعت نیست که زیاد به پسرم نزدیک بشی...چون اون داره بهت عادت میکنه واین اصال 

 خوب نیست. 

 متوجه ی منظورتون نمیشم! -

 می منظورم چی بود. از پسرم دوری کن...بفه خودت بعدا شاید....باشه یادت رو گفتم که همینی فقط –مرد 

خیلی بهم برخورده بود. با ناراحتی گفتم: ببخشیدآقا ، ولی من اصال قصد نزدیک شدن به پسرتون رو ندارم...شما هم 

 اگه تذکر دیگه ای ندارین که به من بدید میتونین برین...

رفت. با حرص نشستم. اعصابم خیلی خرد شده  پدر شادمهر بعد لحظه ای بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه گذاشت و

 بود. یعنی منظورش چی بود؟!

 چند روز بعد تو دانشگاه مریم بهم گفت: شرمنده م ، تروخدا از دست من ناراحت نشی ترانه

 با تعجب بهش گفتم: چرا باید ناراحت بشم؟...چی شده؟

 ..من...راستش...راستش –مریم 

 اری شد و گفت: بچه ها من دیگه امروز کالس ندارم. کاری ندارین؟همون لحظه یاسمین وارد جابیک

 چرا؟ –مریم 

 ..شد لغو –یاسمین 

مریم آهی کشید و گفت: خوش به حالت،نه برو به سالمت...ترانه خانم خودشون ماشین آوردن...دیگه خوش به 

 حالمون شده

تمرین کردم تا اینکه تونستم کمی از ترسم کم  مریم راست میگفت . بعد از اون شب چند روزی حسابی با یاسمین

 کنم. 

بعد از اینکه یاسمین رفت مریم یادش اومد که داشت چیزی بهم میگفت: داشتم میگفتم...ترانه قول میدی دعوام 

 نکنی؟

 د بگو ، جون به لبم کردی! -

 پرسید منم بهش جواب دادممریم سرش رو انداخت پایین و گفت: دیروز که تو نبودی شادمهر یه سواالیی ازم 

 چه سواالیی؟ -

 مریم آروم گفت: درمورد خودکشی کردنت...آخه میدونی گفتم یه جورایی به اونم مربوط میشه

 چی؟!...مریم به نظرت از چه نظر به اون مربوط میشه؟؟ -
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 بدونه رو هایی حقیقت یه باید اونم...نداری؟ دوسش مگه تو –مریم 

خودت داری میگی من دوسش دارم... از کجا معلوم اونم به من حسی داشته باشه ...در ضمن با اخم گفتم: خوبه 

 خودم نمیتونم این حقیقت ها رو بهش بگم؟

 یکدفعه یاد حرف پدر شادمهر افتادم که گفت اون داره بهت عادت میکنه. یعنی این میتونه واقعیت داشته باشه؟!

 سریع گفتم: حاال چی گفتی بهش؟

 ...نگفتم حقیقتو هم آ اونطوری راستش –مریم 

 یعنی چی؟ -

 ...کردم زیاد فلفلشو نمک خیلی –مریم 

 مریم زودتر بگو چی گفتی؟ -

 مریم سریع گفت: گفتم با مسعود قراره ازدواج کنی

 و به همون سرعت از جاش بلند شد. با دهان باز گفتم:چی؟!

 خواستم تحریکش کنم...میده کشش داره خیلی دیگه ، ترانه –مریم 

 بازم این مریم خواست مثال به من لطف کنه!

 مریم من نخوام تو به من کمک کنی کی رو باید ببینم؟ -

 مریم لبخندی کشداری زد و گفت: منو

حاال شادمهر با خودش چی فکر میکنه؟...که من دارم ازدواج میکنم؟...مریم کار رو خراب تر کرد. اصال بیخیال ، چه 

 ی داره...از کجا معلوم که اصال براش مهم باشه!اهمیت

تو کالس داشتم با مدادم بازی میکردم که یکدفعه از دستم افتاد. همه به سمت من برگشتن! االن اگه مریم از روی 

 صندلی می افتاد بگو یه نفرم نگاه میکرد! 

 ترا خوابن همیشه تو کالس!استاد به سمتم برگشت و بعد به بچه ها نگاه کرد و گفت: نمیدونم چرا دخ

پسرا هم که فقط منتظرن استاد یه حرفی درمورد ما بزنه هر هر بخندن. با اعتماد به نفس کامل به استاد گفتم: 

 ببخشید استاد ولی من به هیچ وجه عادت ندارم نشسته بخوابم... 

فقط دنبال سوژه میگردن که ما  همونجا بود که نه تنها دهن پسرها و بلکه دهن استاد به طور کامل بسته شد.

 رومسخره کنن! 

 بعد از کالس مریم پشتم زد و گفت: ایول ، خیلی حال کردم...

 پوزخندی زدم و گفتم: باید یه بار من جواب اینو میدادم...حرفای نا مربوط زیاد میزنه 

گفت: ببخشید مریم خانم ، داشتیم از ساختمون خارج میشدیم که شادمهر جلومون ظاهر شد. رو به مریم کرد و 

 سپهر بیرون باهاتون کار داره

 مریم با تعجب گفت: چرا خودش نیومد؟

 بگم بهتون گفت داخل میومدم داشتم من –شادمهر 

 مریم تشکر کرد و هر دو حرکت کردیم که شادمهر گفت: ترانه ، چند لحظه...

رو باال دادم. بعد مریم با عجله رفت. به سمت شادمهر مریم بهم اشاره کرد که تو بمون. منم با تعجب براش ابروم 

 برگشتم و گفتم: کاری داری؟
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به چهره ش که دقت کردم متوجه شدم که کمی رنگش پریده و موهاش نامرتبه که البته بازم بهش میومد. شادمهر 

 آرام گفت: میشه بریم یه جای دیگه؟

نه. ظاهرش خیلی به هم ریخته به نظر میومد. کمی نگرانش شدم با هم به جابیکاری رفتیم. منتظر بودم تا حرفشو بز

 که شاید مریض شده باشه .

 حالتون خوبه؟ -

جوابی نداد. داشت عرض و طول کالس رو باال و پایین میرفت. به سمتش رفتم و با نگرانی گفتم: مشکلی پیش 

 اومده؟

سیخ شد اینقدر حرکش سریع بود که چند قدم رفتم  یکدفعه جلوی من ایستاد و تو چشم هام نگاه کرد. موهای بدنم

 عقب. با تعجب گفتم: آخه چی شده؟

 سرش رو انداخت پایین و با صدای خیلی آرامی گفت: راستش...فقط میخواستم بدونم حقیقت داره؟ 

 چی حقیقت داره؟! -

 میکنی؟ ازدواج داری اینکه...اینکه –شادمهر 

میدونستم در مقابل هر جوابی که بخوام بدم دقیقا چه عکس العملی نشون میده!.. یه لحظه موندم که بهش چی بگم! ن

 بعد از اینکه فکرام رو کامل کردم تصمیم گرفتم که حقیقت رو بهش بگم. 

 نه! -

 شادمهر یه قدم عقب رفت و با تعجب گفت: چی؟!...نه؟

داستان ساختی...اما هر فکری که تا االن کردی نمیدونم چی شنیدی...یا اینکه از چیزایی که از من دیدی چجوری  -

 همش الکیه...ازدواجی هم درکار نیست!

شادمهر که مشخص بود کمی گیج شده دستاش رو انداخت داخل موهاش و چند دقیقه همونجوری موند. وقتی 

 دستاش رو آورد پایین دیگه کامال موهاش به هم ریخته شده بود. 

ادمهر هم به من عالقه داره که ازدواج کردنم براش مهمه؟! اگه اینطور نیست پس یه سوال تو ذهنم بود. یعنی ش

مشکلش چیه؟! چند لحظه ای منتظر موندم اما هیچ حرفی نزد.دیگه خسته شدم و با کالفگی گفتم: اگه کارت تموم 

 شد من دیگه برم..

 به سمت در حرکت کردم تا برم که یکدفعه جلوم پرید و به در چسبید. 

 چی شده؟!...ترسیدم! -

همینطوری ذل زده بود به من! رفتارش خیلی عجیب بود. پایینو نگاه کردم وگفتم: شادمهر ؟...میشه بگی چی 

 شده؟...در غیر اینصورت برو کنار تا من رد بشم 

فت: ی گتا به حال اینجوری ندیده بودمش. کمی از در فاصله گرفت و به من نزدیک شد. باز هم با صدای خیلی آروم

 ترانه...تو دیگه از...از مسعود خوشت نمیاد؟

 با تعجب به صورتش نگاه کردم. حالت عجیبی داشت. منم با صدای آرامی گفتم: اون مال گذشته بود االن دیگه نه

شادمهر در حالی که سرش پایین بود گفت: اون شب که رفتم پیش پدرم ،با هم خیلی بحث کردیم ... دعوای بدی 

رم کلی سرزنشم کرد که چرا باهات بودم و اینکه باید ازت دوری کنم...منم سردرنمیاوردم که مشکلش با تو بود...پد

 چی هست...ترا نه من...بهش گفتم که...که...
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 منتظر موندم تا جمله ش رو کامل کنه اما همونجا وایستاد و ادامه نداد. 

 با کالفگی گفتم: من متوجه نمیشم؟...چی بهش گفتی؟

 ادمهر سریع گفت: که نمیتونم تورو ول کنم ش

منظورش از این حرف چی بود؟...چرا درست حسابی نمیگفت تا من کامال متوجه بشم. صدای ضربان شدید قلبم رو 

داشتم میشنیدم. به سختی آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: شادمهر داری سربه سرم میزاری؟...میشه واضح بگی که 

... 

ه من تو این مدت خیلی با خودم کلنجار میرفتم که احساسم واقعی هست یا نه...خیلی روزای بدی تران –شادمهر 

بود...وقتی مریم گفت که داری ازدواج میکنی دیوونه شدم...باید مطمئن میشدم که دروغه ...همین بین بود که 

 اشته باشی؟فهمیدم یه احساسی بهت دارم... میخوام بدونم... که تو هم میتونی منو دوست د

احساس کردم که رنگم باید از شدت هیجان پریده باشه. شادمهر داره باهام شوخی میکنه؟...میتونم دوستش داشته 

باشم؟...چه سوال مسخره ای ...اون تو این مدت خبر نداشت که من داشتم چی میکشیدم. ازش فاصله گرفتم و روی 

اشت از تو دهنم بیرون میومد از بس که استرس داشتم. به سمتم یه صندلی نشستم. چی باید بهش میگفتم؟... قلبم د

 اومد و باالی سرم ایستاد.

 این سکوتت رو باید چی معنی کنم؟  -

زبونم بند اومده بود. بازم هیچ حرفی نزدم. سرم رو پایین انداخته بودم و زمین رو داشتم نگاه میکردم. همیشه این 

نمیکردم روزی تخیلم واقعیت پیدا کنه!...درست مثل فیلم ها و کتابایی که لحظه رو تو ذهنم میکشیدم ولی فکر 

میخوندم. جلوم زانو زد و با التماس داشت به چشمام نگاه میکرد. چقدر نگاه کردن بهش سخت بود! همون لحظه 

گرد  مامفکر کردم چقدر جالب میشه که مثل فیلم های خارجی یه جعبه ی کوچیک از داخل جیبش بیرون بیاره. چش

شد. یه جعبه از تو جیبش بیرون آورد. خدای من!...در جعبه رو باز کرد. توش یه حلقه بود! به طرفم گرفت و گفت: 

با من ازدواج میکنی؟... دید که جوابی نمیدم محکم در جعبه رو بست و پرت کرد یه گوشه و با عصبانیت گفت: اصال 

 به درک، بلد نیست جواب بده به آدم! 

 خوبه؟ حالت...ترانه؟؟ – شادمهر

یه لحظه به خودم اومدم. آخه خاک......تو این موقعیت وقت خیال بافی بود؟ فکر کردم اگه بیشتر از این طولش بدم 

 عین خیالم عصبانی بشه و بره. 

 با گیجی گفتم: چی پرسیدی؟

 هم بگو آره یا نه؟شادمهر که خنده ش گرفته بود با تعجب گفت: خودت چی فکرمیکنی؟...ترانه فقط ب

 بازم گیج بودم. خب معلومه آره...حاال چجوری بگم؟!...دیگه بیخیال خجالت و از این حرفا شدم. سریع گفتم: آره

 شادمهر که باورش نمیشد گفت: دوباره بگو... 

 با شیطنت گفتم: همون یه بار بست بود

کوبید به دیوار. از ترس با صندلی عقب کشیده شادمهر یدفعه از جلوی من بلند شد و دستشو مشت کرد و محکم 

 شدم. از جام بلند شدم و با ترس گفتم: چی شد؟!

 فکر کنم با اون شدت ضربه ای که زد مشتش خورد شد!...

 یه لحظه فکر کردم نکنه باید میگفتم نه! 
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 شادمهر خنده ای کرد و گفت: دیوونه شدم ترانه

 این یکی روحق داشت...

 رست شنیدم نه؟...پس بیا بریم با پدرم صحبت کنیم...ادامه داد: د

با ناراحتی گفتم: ولی پدرت اصال از من خوشش نمیاد...یه روزم که سر خاک بودم اومده بود میگفت از پسر من 

 دوری کن...به نفعته!...نفهمیدم منظورش چیه!!

 شادمهر به طرفم اومد و با تعجب گفت: کی؟

 چند روز پیش... -

 تو هب فقط من...نیست مهم برام پدرم حرف اصال من کن باور...چیه؟ مشکلش بفهمیم تا میای باهام ترانه –ر شادمه

 ...میکنی م دیوونه داری...میکنم فکر تو به دارم دقیقه هر...ساعت هر... روز هر... من...میکنم فکر

 شتم خرکیف میشدم. باورم نمیشد که این حرفا رو دارم از دهن شادمهر میشنوم. به نوعی دا

 با قیافه ی مظلومانه ای گفتم: خب بریم...!

 شادمهر نیشش تا بناگوش باز شد. اینقدر دوست داشتم یکی بزنه تو صورتم تا بفهمم خوابم یا بیدار!

 ...شو بلند پس –شادمهر 

 تو برو من االن میام.. یه لحظه ترسیدم اگه بلند بشم تعادلم رو از دست بدم. به خاطر همین به شادمهر گفتم: 

 شادمهر با تعجب گفت: مشکلی داری مگه؟

 نه ، برو میام -

شادمهر هم قبول کرد و از کالس بیرون رفت. به دستام که نگاه کردم کامال داشتن میلرزیدن. صندلی روگرفتم و 

نم و خواست همونجا بشیآهسته بلند شدم. تونستم روی پام وایستم. یعنی حقیقت داشت؟...باورم نمیشد...دلم می

 گریه کنم.آروم از کالس خارج شدم. شادمهر رفته بود. در کالس رو بستم و برگشتم که یکدفعه

 پخ -

مریم مردم آزار با خیارش جلوم ظاهر شده بودن. دستم رو گذاشتم رو قلبم و با حرص گفتم: ای مرضِ درد بی 

 درمون...سکته کردم

 این نامزدتو بابا بعد رو به سپهر گفتم: جمع کن 

 سپهر خندید و گفت: اتفاقا من خودم بهش پیشنهاد اینکار رو دادم..

 چپ چپ بهشون نگاه کردم و با حرص گفتم: به خدا جفت همین.

 داشت؟ چیکار باهات شادمهر...خبر؟ چه –مریم 

 ...با عجله گفتم: مریم من باید جایی برم...)خطاب به سپهر( ...اگه میتونی تو برسونش

 و سریع راه افتادم که یدفعه دوباره برگشتم به سمتشون و به مریم گفتم: یدونه بزن تو صورت من...

 مریم با تعجب گفت: چیکار کنم؟!

 هیچی فقط یدونه بزن... -

 مریم لبخند شیطانی ای زد و گفت: خودت خواستی آ

 کنم؟ کمکت –سپهر 

 مکم کنی که صورتش صاف میشه!مریم چپ چپ بهش نگاه کرد و گفت: اگه تو ک
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 با عجله گفتم: مریم بجنب

همون لحظه مریمم نامردی نکرد ...هنوز ب آخر بجنب رو درست نگفته بودم ، چنان خوابوند تو صورتم که هفت تا 

 جدمو دیدم.

 از شدت درد دو تا دستمو گذاشتم رو صورتمو به سپهر گفتم: سپهر صورتم سرجاشه؟

 دید با سر گفت آره . با کینه به مریم نگاه کردم. اماده ی فرار کردن بود..سپهر که داشت میخن

 اخه دختره ی...تو مگه طلب داشتی از من ... سپهر اگه بهت کمک میکرد به خاطر تو که کلم رفته بود!! -

 !گفتی خودت چه من به –مریم 

هیجان بیخیال دردش شدم و سریع ازشون وقتی یادم افتاد که به خاطر چی به مریم گفتم بزنه تو صورتم از 

خداحافظی کردم و رفتم. از ساختمون دانشگاه که خارج شدم هوا دیگه تقریبا تاریک شده بود. یعنی شادمهر کجا 

رفته بود؟...به سمت ماشینش رفتم ولی اونجا هم نبود. به سمت ماشین خودم رفتم و با تعجب دیدم که کنارش 

 گفتم: اینجایی؟! ایستاده. بهش نزدیگ شدم و

 شادمهر خندید و گفت: سوئیچ

 من خودم رانندگی میکنم... -

 برسونه رو مریم تا سپهر به دادم خودمو ماشین سوئیچ...خطرناکه شبه، –شادمهر 

 آقا فکر همه جا هم کرده!

... 

ت کرد. وقتی از داخل کیفم سوئیچ رو بهش دادم و سوار ماشین شدیم. شادمهر به سمت خونه ی پدرش حرک

رسیدیم فهمیدم باید خیلی وضعشون خوب باشه. شادمهر روبه روی در بزرگی ایستاد. با زدن بوق کسی در رو از 

داخل باز کرد. یه پیرمرد بود که فکر کنم اونجا کار میکرد. شادمهر داخل رفت و جلوی در وایستاد. پیرمرد کنار 

د و گفت: سالم آقاجان...خوش اومدید...خیلی خوش حال شدم که شیشه ی ماشین اومد و با دیدن شادمهر لبخندی ز

 بازم اینجا اومدید..آخرین باری که رفتید گفتم که دیگه اینورا پیداتون نمیشه! 

 بعد چشمش به من افتاد و گفت: مهمون هم که دارین آقاجان

 با لبخند سالمی کردم. با تعجب داشت به من نگاه میکرد.

 گفت: چطوری حاج حسین؟..آره مهمون دارم...بابا خونه هست؟ شادمهرلبخندی زد و

 ...اومدن بیرون از االن همین رئیس آره –حاجی 

اوف رئیس!...باورم نمیشد !...شادمهر خیلی پسر ساده ای بود. خوشتیپ بود و همیشه به خودش میرسید ولی دیگه 

به حرکت افتاد. حیاط بزرگی داشت ...باید یه بهش نمیخورد که تا این حد وضعشون خوب باشه!...تشکر کرد و 

مسیری رو میرفتیم تا به خونه برسیم. جاده ای بود که دو طرفش رو درختای کاج پوشونده بود. حیاط خیلی باصفایی 

 بود. مقابل یه خونه ی ویالیی بزرگ ایستادیم. شادمهر ماشین روخاموش کرد و گفت: بهتره پیاده شیم.

م. صدای پارس کردن سگی میومد. رو به شادمهر کردم و گفتم: سگتون کجاست؟...امیدوارم از ماشین پیاده شدی

 بسته باشه

 شادمهر خنده ای کرد و گفت: آره نگران نباش...
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با هم به سمت خونه راه افتادیم. وارد خونه که شدیم کفم برید! خونه ی بزرگی بود که سرتاسر سرامیک بود و خیلی 

خودمرو کنترل کردم و قیافه م رو عادی نشون دادم. شادمهر به سمتم برگشت و گفت: ترانه ،  شیک چیده شده بود.

 چند لحظه صبر میکنی تا من برم و ببینم پدرم کجاست؟

 باشه ،حتما -

شادمهر از پله ها باال رفت. داشتم با حیرت به اطراف نگاه میکردن. یعنی واقعا رئیسِ این خونه با پدر من دوست 

!..روی دیوار ها تابلوهای نقاشی زیبایی وصل بود. کامال مشخص بود که تابلو ها اصل بودن و بهای سنگینی بود؟

براشون داده شده بود. روی مبلی نشستم و منتظر شادمهر و پدرش شدم. چند لحظه بعد پیداشون شد. شادمهر 

یستاد. پدرش وقتی من رو دید چهره ش جلوتر از پدرش پایین اومد. از جام بلند شدم. شادمهر اومد و کنارم ا

 خشمگین شد و گفت: این اون دختری بود که گفتی؟...منو باش فکر کردم....

 و سریع برگشت تا بره. شادمهر داد زد: تا دلیلتون رو نگید من راضی نمیشم

 پدرش ایستاد و به سمت ما برگشت. هنوز همون خشم توی چشماش موج میزد.

 فتید که با پدرش دوست بودید؟...پس چرا مخالفت میکنین؟...من یه دلیل منطقی میخوام..مگه شما نگ -شادمهر

 رئیس با صدای بلند گفت: پسره ی احمق...من حتما یه چیزی میدونم که میگم...

 شادمهر کوتاه نیومد و گفت: اونچیزی که میدونید رو چرا نمیگید؟

 با هم خواهر و برادرین... رئیس به ما نزدیک شد و با جدیت گفت: چون شما

این جمله که از دهن پدر شادمهر بیرون اومد. سکوت سنگینی به وجود اومد...دیگه نه صدایی از شادمهر بیرون اومد 

 و نه از پدرش!انگار کسی دیگه نفس نمیکشید. من برام غیر قابل باور بود!...با لکنت گفتم: شوخی میکنین؟

 گفت: آخه چطوری؟ شادمهر خیره به پدرش با تعجب

 رئیس که خیلی عصبانی بود با خشم گفت: بهتره اونو دیگه از خانواده ی کسی که دوستش داری بپرسی... 

و سریع به سمت پله ها رفت و بعد از آخرین پله ناپدید شد. شادمهر به سمت من برگشت. چهره ش دقیقا مثل 

 ن حتما دروغهچهره ی من شده بود عالمت سوال.با بی حالی گفتم: ای

 بپرسیم خانوادت از بریم باید...ترانه...بشیم مطمئن باید و آره –شادمهر 

 با ترس گفتم: نکنه پدرت واقعا راست میگه!

 شادمهر سریع گفت: راه بیفت...باید بریم.

ت هیچوقبه سمت خونه ی خاله افسانه، مادر محبوبه حرکت کردیم. باید از اون میپرسیدم. میدونستم که داییم 

واقعیت رو بهم نمیگه. اخالقش دیگه دستم بود. با عجله وارد خونه شدیم. به سمت شادمهر برگشتم و گفتم: بهتره 

 تو نیای..

 منم بخشی از این داستان هستم!...دیگه باید خانوادت موضوع ما رو متوجه بشن... -شادمهر 

ال رفیم. خونه ی خالم آپارتمانی بود. با عجله زنگ در رو اون راست میگفت به خاطر همین قبول کردم و از پله ها با

 زدم. خالم در رو باز کرد. ظاهرا تنها بود. با تعجب به من و شادمهر نگاه کرد.

 سالم خاله، باید صحبت کنیم... -

 ترانه ؟...ایشون کی هستن؟ -خالم

  میدیم توضیح... داخل بیایم بدین اجازه –شادمهر 
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مبل نشستم. وقتی عصبی هستم حتما باید یه جا بشینم. شادمهر هم کنارم نشست. خالم با تعجب  داخل رفتیم. روی

 به سمت ما اومد و گفت: خب؟!

 میشه بشینید؟ -

با همون بهتی که توی چهره ش بود روبه روی ما نشست و به ما خیره شد. برای اینکه اول بفهمه اون مردی که با 

ادمهر سریع همه چیز رو بهش توضیح داد. لبخندی روی لب خالم نشست و خودم خونه ش آوردم کی هست ش

 گفت: خب به سالمتی...باید به داییتم بگیم..

 خاله مسئله چیز دیگه ای هست... -

 کجاست؟ مشکل –خالم 

 قبل از اینکه بیایم اینجا ، پیش پدر شادمهر بودیم...اون چیز خیلی عجیبی به ما گفت... -

 ...چی؟!عجیب؟ –خالم 

 ...برادریم خواهر هم با ما که گفت –شادمهر 

 همین که شادمهر این جمله رو گفت رنگ خالم پرید و دسته ی مبل رو فشار داد. با نگرانی گفتم: حالتون خوبه؟

 خالم با ترس گفت: میتونم بدونم اسم پدرتون چیه؟

 خسروی شهروز –شادمهر 

 با شنیدن این اسم خالم وا رفت.

 شنیدن این اسم خالم وا رفت. چشمام رو اشک پوشوند. اگه خالم اینطوری رنگش پرید پس حتما حقیقت داره. با 

 ...بگید لطفا...بفهمیم رو واقعیت باید ما –شادمهر 

 میاری؟ برام آب لیوان یه جان، ترانه –خالم 

رحالی که داشتم آب رو هم میزدم به سریع بلند شدم و لیوانی روپر آب کردم و داخلش چند تا قند انداختم . د

سمتشون رفتم. خالم چشماش رو بسته بود. به سمتش رفتم و لیوان رو بهش دادم. لیوان رو گرفت و کمی ازش 

خورد. دوباره رفتم وکنار شادمهر نشستم. خالم بعد از چند تا سرکشیدن لیوان رو روی میز گذاشت. نفسی بیرون 

م این روز برسه!...روزی که مجبور بشم خاطرات تلخ گذشته رو به زبون بیارم. داد و گفت: هیچوقت فکر نمیکرد

 مطمئنید که میخواین بدونید؟..این ضربه ی خیلی بدیه..

نفسم گرفت. دیگه مطمئن شدم حقیقت داره و محبت بین من و شادمهر تنها یه محبت خواهر برادری بود! هر 

 ف کرد.دوتامون موافقت کردیم و خالم برامون تعری

 نمیشد باید که کسی عاشق و میکنه اشتباهی کار... بود خودش سال و سن هم ترانه مادر که ها سال اون –خالم 

 هوا سربه خیلی ساناز...بودیم تر نزدیک هم به ما تقریبا...بودم بزرگتر سالی چهار ترانه مادر از من...میشه

ومد و بهم گفت: افسانه من عاشق شدم ولی فکر نکنم بابا ا روز یه...داد دستش کار موضوع همین هم آخرش...بود

 اجازه بده که اون بیاد جلو

 برای چی؟!..مگه کی هست؟  -

 ...اونه پسر...بشن؟ ورشکست شد باعث که میاد یادت رو بابا شریک –ساناز 

 تیر میزنه با تعجب گفتم: ساناز!..باید فراموشش کنی...امکان نداره...بابا سایه ی اون مرده رو با

 ولی من خیلی دوستش دارم...اونم همینطور -ساناز
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 اسمش چیه؟ -

 ساناز با ذوق گفت: شهروز

هردوتامون میدونستیم که بابا به هیچ عنوان راضی نمیشه. روزی هم که ساناز بهش گفت بابا بدجور داغ کرد و به 

و گرفته بود الی دستاش و داشت گریه میکرد. به هیچ عنوان راضی نشد. یه روز ساناز تو اتاق نشسته بود و سرش ر

سمتش رفتم تا دلداریش بدم.اونموقع بود که فهمیدم بدجور خاطرخواه شهروز شده . خواب و خوراک درست 

 حسابی هم نداشت. وقتی پیشش نشستم سرش رو گذاشت روی شونه م و بهم گفت : افسانه ، میخوام فرار کنم...

 لندش کردم و گفتم: تو غلط میکنی...من نمیزارم..با وحشت از روی شونه م ب

دوباره اشکش دراومد و گفت: من فکر میکردم که تو منو دوست داری...افسانه تو بهترین خواهر من هستی...من 

 همه ی جیک و پوکمو بهت میگم!...خواهش میکنم کمکم کن.

 تم بهش کمک کنم تا به شهروز برسه. یه روزخیلی دلم برای ساناز سوخته بود. داشت از دست میرفت. تصمیم گرف

جوری که بقیه ی خانواده نفهمن با هم رفیم تا شهروز رو ببینیم. قبال چند باری دیده بودمش. وقتی منو دید داشت 

بهم التماس میکرد که بهشون کمک کنم تا بتونن مخفیانه عقد کنن منم به خاطر ساناز قبول کردم و شاهد عقدشون 

بو نبرده بود که ما چیکار کردیم. شبش به ساناز کمک کردم تا بتونه از خونه بره و با شهروز فرار  شدم. هیچکسی

کنه میدونستم آخرش همه ی کاسه کوزه ها سر من میشکنه ولی من ساناز رو خیلی دوست داشتم و به خاطرش هر 

 ی بود.کاری میکردم.شهروز پسر خوبی بود و میتونست خوشبختش کنه. پسر زبر و زرنگ

اون شب ساناز با شهروز فرار کرد. مامان و بابا وقتی فهمیدن که منم بهشون کمک کردم بدجوری منو تنبیه کردن. تا 

 یک ماه خبری از ساناز نداشتم تا اینکه یه نامه از طرفش بهم رسید. خدارو شکر خودم اول اون نامه رو دیدم. 

شده...نوشته بود وقتی شهروز موضوع حاملگیش رو فهمید به سرش زده  نامه رو که باز کردم خبر داده بود که حامله

بود و حسابی عصبانی شده بود. ساناز بچه ش رو میخواست ولی شهروز اصال دوست نداشت که بچه ای داشته 

 د. رباشن...شهروز داشت ساناز رو عذاب میداد ...عشق اونا به یه نفرت تبدیل شده بود. ساناز بچه ش رو به دنیا آو

هیچوقت روزی رو که با یه بچه اومده بود خونه یادم نمیره. بابا نمیخواست دیگه ریخت ساناز رو ببینه. اونقدر به 

پاش افتاد و اونقدر التماس کرد که بابا به رحم اومد. ساناز از شهروز جدا شده بود. دیگه نمیتونست اخالق گندشو 

 اشته بود.تحمل کنه. یادمه که اسم پسرشو امیرحسین گذ

بعد از اون باز هم مشکالت پشت سر هم روی سرش خراب میشد. یه روز که داشتم به باغچه آب میدادم پیشم اومد 

 و گفت: افسانه حاال چیکار کنم؟

 چی شده؟ -

 ...بگیره ازم رو بچه میخواد که گفته...اومده شهروز طرف از نامه یه –ساناز 

ان گذاشتیم خیلی عصبانی شده بود ولی چه فایده دادگاه حق رو به پدر داده بود. وقتی این موضوع رو با پدرم در می

اونموقع وضع شهروز خیلی خوب شده بود مثل اینکه با یه سرمایه گذاری تونسته بود حسابی موفق بشه. به خاطر 

ه برای بچه ش همین دادگاه حق رو به پدر داد چون تشخیص داده بود که شهروز امکانات مناسب تری رو میتون

 فراهم کنه. 

اونروز ساناز با تمام وجود داشت برای پسرش گریه میکرد. حسابی بهش عادت کرده بود. برادرمون محمود یه 

دعوای درست حسابی با شهروز گرفته بود ولی اینا بازم باعث نشد که ساناز پسرش رو پس بگیره. خواهرم خیلی 
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ن میکرد. با پیدا شدن پدر ترانه فهمیدیم که هنوز بختش بسته نشده بود. افسرده شده بود...همیشه شهروز رو نفری

ظاهر شدن کامران تو زندگی ساناز بهترین اتفاق زندگیش بود.ساناز هنوز جوونیشو داشت و میتونست یه همسر 

. حامله بودمعالی باشه ولی یاد پسرش هیچوقت از ذهنش پاک نشد...موقعی که ساناز دوباره ازدواج کرد من امیر رو 

 بعد از ازدواج مادر و پدرت هم که تو اومدی و این باعث شد تا ساناز کم کم امیر حسین رو بتونه فراموش کنه. 

وقتی حرف های خالم تموم شد قطره ی اشکی رو از گوشه ی چشمش پاک کرد و با ناباوری گفت: این واقعا 

 ق هم شدین باورنکردنیه که شما دوتا تو دنیای به این بزرگی عاش

 به شادمهر نگاهی کرد وگفت: یعنی تو واقعا امیر حسینی؟

از روی ناراحتی آهی کشید با چشم های اشک آلود بلند شد و به اتاق رفت.از ناراحتی نفس کشیدن برام سخت شده 

از یه مادر  بود. پس حقیقت داشت. اسم واقعی شادمهر ، امیر حسین بود...و اینکه اون برادر من بود! هردو تامون

 بودیم. شک خیلی بزرگی بود. تحملش برام سخت بود. سریع از روی مبل بلند شدم و به سمت در رفتم. 

 شادمهر صدام کرد: ترانه ؟!

 با بغض به سمتش برگشتم و گفتم: به تنهایی نیاز دارم...

ادف کنم. فکر کنم سه چهارتا توی مسیر همه ی فکرم حرف هایی بود که خاله م زده بود. چند بار نزدیک بود تص

چراغ قرمز هم رد کردم. آخر سر هم ماشین رو یه گوشه نگه داشتم و سرم رو روی فرمون گذاشتم و آرام اشک 

 ریختم. 

اون شب از فکر و خیال خوابم نبرد. فرداییش دانشگاه نرفتم. حوصله ی هیج جا و هیچ کس رو نداشتم. روی تختم 

زنگ در بلند شد. با بیحوصلگی به سمت آیفون رفتم. محبوبه بود. در رو باز کردم و روی دراز کشیده بودم که صدای 

 مبل نشستم. وقتی محبوبه داخل خونه اومد با دیدن قیافه ی من گفت: چرا اینقدر بهم ریخته ای؟..

 بهش سالم کردم و گفتم که بشینه.

 یعنی میخوای بگی که از هیچی خبر نداری؟ -

 پایین انداخت و با ناراحتی گفت: راستش چرا، مامان همه چیز رو بهم گفت...محبوبه سرش رو

 تو میدونستی؟ -

 نه منم تازه شنیدم...ببینم همونی که عروسی اومده بود...همون.. -محبوبه 

 نذاشتم ادامه بده و سرم رو به منظور تایید تکون دادم. 

 کنی؟ قبول تونستی...چطوره؟ حالت االن –محبوبه 

بغض بدی گرفته بودم. نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و بیرونش دادم. بدبختی تا کی؟..تازه داشت زندگی برام 

 شیرین میشد که یه روز هم نگذشته ازبین رفت و مثل زهر تلخیش همه ی وجودم روگرفت.

 فکرکنم فهمید که هیچ محبوبه که دید دارم گریه میکنم، اومد کنارم نشست و منو بغل کرد ولی هیچ حرفی نزد.

 راهی نمیتونه وجود داشته باشه تا من از این خواب بیدار بشم. 

 

*** 
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تا یه مدت تنهایی دانشگاه میرفتم. زیاد با مریم و یاسمین صحبت نمیکردم. اونا موضوع رو از زبون محبوبه فهمیده 

تعریفش کنم. بعد از کالس ها سریع  بودن چون من حتی از فکر کردن بهش هم بدم میومد چه برسه که بخوام

میرفم خونه و شادمهر رو هم کم میدیدم. چند بار سعی کرد که باهام صحبت کنه ولی من قبول نمیکردم. دوست 

نداشتم شادمهر برادرم باشه..این موضوع خیلی برام سخت بود. روبه روی تلویزیون نشسته بودم و با بیحوصلگی 

 ریبا خوابم گرفته بود که تلفن خونه به صدا دراومد. خاله افسانه م بودداشتم فیلم تماشا میکردم. تق

 سالم خاله ، خوب هسین؟ -

 مرسی عزیزم ، میخواستم حالت رو بپرسم... -خالم

 با بیحالی گفتم: بد نیستم ، ممنون

 کردی؟ صحبت حسین امیر با اصال اونوقع از... ترانه –خالم 

 .چقدر این اسم برام غریبه بود

 با بغض گفتم: خاله لطفا بگین شادمهر...

 بعد از لحظه ای مکث با ناراحتی گفت: ببخشید عزیزم...با شادمهر صحبت کردی؟

 با همون بغض گفتم: نه...نمیتونم

 ..کردم اصرار داییت به خیلی من...راستش... ترانه –خالم 

 منظورتون چیه؟ -

 داری؟ دوسش واقعا تو ترانه –خالم 

 ترکید و شروع به گریه کردن کردم. با ناله گفتم: بیشتر از اونی که فکرشو بکنید بغضم

 ..عزیزم...جان ترانه...نکن گریه خدا ترو –خالم 

 خاله م هم داشت گریه ش میگرفت. 

 ادامه داد: فرداحتما بیا خونه ی داییت، حتما بیا..

 لداریم بدن. دیگه بسته این دلسوزی های بی اندازهدلیلش رو نپرسیدم و قبول کردم. حتما بازم میخواستن د

داییم روبه روم نشسته بود ومن داشتم زمین رو نگاه میکردم. خاله افسانه با داییم فقط تو اتاق بودن. به بقیه گفتن که 

 بیرون از اتاق سیما منتظر بمونن. با بیحوصلگی گفتم: اتفاقی افتاده؟

و همش به خاله افسانه نگاه میکرد. خاله افسانه سرش رو پایین انداخت و به داییم داییم خیلی ناراحت به نظر میومد 

اشاره کرد که زودتر حرفش رو بزنه. باالخره داییم به حرف اومد: ترانه جان ، من شنیدم که تو شادمهر رو واقعا 

 دوست داری...

 آهی کشیدم و گفتم: بله، فکر میکنم همون عشق خواهر برادری باشه...

 داییم مکثی کرد و گفت: نه اینطور نیست.

 با تعجب سرم رو بلند کردم و تو چشم های داییم نگاه کردم.

 منظورتون چیه؟ -

 ...بدی بهمون قولی یه باید قبلش ولی...بگیم بهت رو حقیقتی باید –داییم 

 با تعجب گفتم:چه قولی؟

 نی و بعد قضاوت کنیخاله م ادامه داد: اینکه اول خوب به حرف هامون گوش ک
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 کمی ترسیده بودم. منظورشون رو متوجه نمیشدم. 

 میشه زودتر برید سر اصل مطلب -

 لمث دوستش و پدرت. بودن صمیمی خیلی پدرت دوستان از یکی با کردن ازدواج هم با پدرت و مادر وقی –داییم 

اده بود...این دوستش هم که اسمش سعید د دست از رو وپدرش مادر بچگی تو پدرت که میدونی. بودن برادر دوتا

بود از دوستان پرورشگاهی پدرت بود...سعید برای تحصیل به خارج از کشور میره و همونجا با یه دختر خانم 

اینگیلیسی که هم دانشگاهیش بود ازدواج میکنه و بعد از تحصیالتشون به ایران برمی گردن. مادرت با خانم سعید 

خیلی صمیمی بود و یه جورایی از خواهر به هم نزدیک تر بودن. وقتی جین ایران اومده  که اسم خارجیش جین بود

بود کم و بیش فارسی بلد بود و مسلمان شده بود. به خاطر همین دوست داشت که یه اسم فارسی هم داشته 

 باشه....برای همین از همه خواست تا ترانه صداش کنن...

 . منظور داییم ازاین حرفا چی بود؟وقتی این اسم رو شنیدم نفسم گرفت

خاله م ادامه داد: ترانه حامله شده بود ولی...سر زا از دنیا رفت. سعید خیلی افسرده شده بود چون عاشق زنش بود. 

اسم زنش رو روی بچه ش گذاشت. تصمیم گرفت که جسد زنش رو جایی که به دنیا اومده بود دفن کنه...درواقع این 

 بود به خاطر همین بچه رو سپرد دست... خواسته ی خود جین

 صبر کنین...من دارم اشتباه میگم؟...یعنی میخواین بگین...اون دوتا مادر وپدر من هستن؟... -

 خاله م با ناراحتی گفت: داری درست میگی ترانه...اونا مادر و پدر واقعیت بودن...

من خبر نداشتم . دستم رو انداختم الی موهام و با حالت  خیلی گیج شده بودم. یعنی گذشته من اینقدر پیچیده بود و

 عصبی گفتم: سعید...یعنی پدرم؟...سر اون چه بالیی اومد؟

 از مه مسافر یه حتی...میشن کشته همه و میکنه سقوط میبرد باهاش رو مادرت داشت پدرت که هواپیمایی –داییم 

 ...نمیبره در به سالم جون سقوط اون

 عنی جسدشون هم...با بغض گفتم: ی

 ...بود نمونده باقی ازش هیچی...بود رفته بین از کامال هواپیما –خاله م 

 سرم داشت گیج میرفت. از جام بلند شدم و گفتم باید برم جایی..

 اما خودم هم نمیدونستم که دقیقا کجا قراره برم.

 داییم سریع گفت: ترانه؟ 

 سرجام ایستادم تا حرفش رو بزنه..

 ...داری رو مادرت سبز های چشم تو –یم دای

خیسی اشکی که از چشمم جاری شد رو حس کردم. از اتاق خارج شدم و سریع بدون توجه به سوال های بقیه از 

خونه بیرون رفتم. تو ماشین نشسته بودم و بدون فکر رانندگی میکردم. نمیدونستم به کی باید پناه ببرم. اما مدتی 

 پیدا کردم.نگذشت که مقصدم رو 

 جلوشون نشسته بودم و داشتم از بیرحمی زندگی گالیه میکردم. احساس کردم که زمین و زمان به من بدهکارن...

 دستم رومحکم به زمین کوبیدم و به قبراشون نگاه کردم.

ما ....وقتی اشتم شبهم بگین...دقیقا از کی باید شکایت کنم؟... تو این زمان کوتاه خیلی چیزا روفهمیدم که انتظار د -

که بودین بهم میگفتین... چرا هروقت ازتون میپرسیدم چشمام به کی رفته بهونه های الکی برام میاوردین؟...چرا 
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نگفتین مادری داشتم که چشم های منو داشت؟...چرا نگفتین پدری داشتم که موقع برگردوندن مادرم به خاکش از 

ازتون بدم بیاد؟...شما که منو میشناختین!..من همیچین دختری دنیا رفت؟...فکر میکردین که اگه بفهمم 

نبودم!...خدایا از دست تو هم ناراحتم ...چرا باید دوبار مادر و پدرم رو از دست بدم؟...چرا زندگی من اینقدر پیچیده 

 هست؟..ای خدا

نم خاله م بهش همه چیز رو از ته دلم داشتم گریه میکردم که سایه ی کسی رو کنارم دیدم. شادمهر بود ..فکر ک

گفته بود. کنارم نشست و با نگرانی داشت بهم نگاه میکرد. با دیدنش کمی آروم شده بودم. بهم لبخندی زد و 

درحالی که اشک چشماش رو پوشونده بود گفت: فکر کنم باید برات خیلی سخت باشه...طاقت بیار ترانه ،من همیشه 

 خوری...حاال میشه گریه نکنی؟کنارت میمونم...نمیذارم دیگه غصه ب

 به خاطرش از گریه کردن دست کشیدم. هردوتامون به قبرها خیره شده بودیم.

 بود؟ چی داستان این تو من برای چیز سخترین میدونی –شادمهر 

 بهش نگاه کردم و گفتم: چی بود؟

باالی قبر مادرم اومدم و چندین بار شادمهر اشکی که از چشماش پایین اومد رو پاک کرد و گفت: اینکه چندین بار 

 براش فاتحه خوندم در حالی که نمیدونستم کسی که این زیره کسی هست که به خاطرش از برف متنفر بودم.

 

 

 

 

 

 چهارسال بعد

 

دستش تو دستم بود عالوه بر اون یه دست کوچیک دیگه هم توی دست دیگم بود که آروم و قرار نداشت. دستش 

دادم و به دختر بچه ای که کنارمون باال و پایین میپرید با لبخند اشاره کردم. خندید و به سمتش رفت و اونو رو تکون 

 در آغوش گرفت. بوسیدش و بهش گفت: آخه تو چرا اینقدر شیطونی میکنی ناناز بابا؟

 با شیطنت بچگانه گفت: بابایی اسمم ناناز نیستش..سانازه

 فتم و گفتم: دخملم راست میگه...دفعه ی آخرت باشه بهش میگی ناناز ساناز رو از دست شادمهر گر

 ناز خیلی یعنی ناناز بدونه باید دخملت –شادمهر 

 این دیگه تیکه کالم همه تون شده عاملشم مریم خانمه! -

 ساناز خودش رو تو بغلم تکون داد و گفت: چرا نرسیدیم؟...ساناز خسته شده...

 ایی...باب اوناهاش –شادمهر 

باالی قبر مامان و بابا رسیدیم. ساناز رو پایین گذاشتم و گفتم: آخه نیست من تو بغل تو بودم واسه همین خسته 

 شدی نه دخترم؟ 

ساناز خنده ای کرد و کنار قبر مامان بزرگ و بابا بزرگش رفت. با شادمهر جلوی قبرشون نشستیم و فاتحه ای 

 ودیم رو روی قبرشون گذاشتیم. خوندیم. گالیی که براشون خریده ب

 ساناز...اون گالی مریم رو نچین...مامان بزرگ ناراحت میشه آ -

 شادمهر به من لبخندی زد و گفت: بزار یدونه بچینه...چی میشه مگه؟
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 و بعد دستش رو دور شونم انداخت و گفت: میدونی ترانه ، هیچ فکر نمیکردم پدرم بد از اون کاری که با مادرم کرد

 هنوز هم اونو فراموش نکرده باشه...هرپنجشنبه میاد و بهش سر میزنه...

 پدرت قدر مادرت رو ندونست...االنم عذاب وجدانه که اذیتش میکنه -

 شادمهر آهی کشید و گفت: حق با تویه

رو دنبال  دبه ساناز نگاه کردم که داشت با انگشت دستش دوبیت شعری که روی سنگ قبر مامان بابا نوشته شده بو

 میکرد.

 راستی میدونی مریم بهم چی گفت؟...سپهر چیزی بهت نگفته؟ -

 شادمهر با تعجب سرش رو تکون داد و گفت: نه حرفی نزده!..چی شده؟

 خنده ای کردم و گفتم: میگه سپهر گفته ساناز رو باید از االن عقد پسرشون بکنیم!

 زنینم رو به پسر اونا بدم!...از دیوار راست باال میره اون بچه!شادمهر با تعجب گفت: آرش؟!..من عمرا دختر نا

 وقتی اون دو تا مادر وپدرش باشن توقع داشتی از دیوار راست باال نره؟! -

 شادمهر خنده ای کرد و به ساناز گفت: دختر بابا..بیا بغل بابا

شادمهر سرش رو بوسید و گفت:  ساناز فوری از جلوی قبر مادربزرگش بلند شد و به سمت آغوش پدرش رفت.

همیشه از برف بدم میومد...چون فکر میکردم مادرم تو یه روز برفی از دنیا رفته...ولی نمیدونسم درواقع پدرم باید از 

برف بدش بیاد. چون مادرم، پدرم رو تو یه روز برفی ترک کرده بود...ترانه بهم قول بده هیچوقت منو ترک 

 نمیکنی؟ 

وی شونه ش و گفتم: مگه دیوونه م؟...من زندگیم رو دوست دارم. فرشته ی زندگی من پیشم باشه و سرمو گذاشتم ر

 من بزارمشو برم؟

 

 

 

 

 *پایان*

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


