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 1 فصل

 !چند روز نیا يمثل همه . بودم جیچشمانم را باز کردم، گ یوقت

 . دمیشنیباران را م يصدا. بود يانگارهوا هم ابر. زمان را گم کردم. بود کیتار مهین اتاق

 !اون هم من وفراموش کرده دیشا ومده؟؟یامروز دکترفروهرن چرا

 !دتریاحساسم شد شترویقلبم ب یکرد، ول یچپم درد م يپا...آخ

من  یول. زدیاومد و باهام حرف م یم دنمیدکترفروهر هر روز به د. زدم یحرف نم یهفته بود که با کس کی

 یروانشناس يبا کلک ها کنهیوتالش م میکنه من دختر فرار یخانم دکترفکر م نیا. گفتن نداشتم يبرا يزیچ

 !فکرحقوقش که قطع نشه هاونم به فکرخودشه، به فکرشغلش، ب یول! مهربونه. من حرف بکشه رزبونیازز

 !باشه دیبهمن با لیدونستم که اوا یم یول!! امروزچند شنبه بود؟؟ حساب روزا ازدستم دررفته یراست

خندان وارد  شهیهم يرفتن بودم که در بازو دکترفروهربا چهره  یطرف م کیظه به در افکارم که هر لح غرق

 .شد

 !ریظهرت بخ. زمیسالم عز -

 . شدم رهیسکوت کردم وبه پنجره خ دادم،یهرروز که جواب سالمش راهم نم مثل

 !!هفته شناخته بودمش کی نیا يتو. ستیدونستم دست بردارن یم

 ؟یحرف بزن يخوا ینم ؟یخانم؟ خانم شکوه هیسا -

 :گفت ینیقرارگرفت و با لبخند دلنش میرا دورزد ودرست روبرو تختم

 !دونه یخدا م یسکوت گرفت يحاال چرا روزه . يوهم بشنو یحرف بزن یتونینشون داده که هم م ناتیمعا -

 .کردیگفتم؟؟ بغض داشت خفه ام م یخواستم حرف بزنم، اما چه م یم

 نیا ي نهیهز مارستانیب ي هیریصندوق خ!یدارم به اطالعت برسونم که توامروز مرخص فهیبه هرحال من وظ -

هم که  یآدرس ایشماره  چیه. یزنیتو که حرف نم. ستیامکانش ن نیا شترازیهفته رو پرداخت کرده و ب کی

 .میهمرات نبود تا به خانوادت خبربد

را ندارم، اما  یخواستم حرف بزنم وبگم من کس ی، مخواستم بگم یم. را نداشتم بروم ییمن که جا... ایخدا يوا

 .دادیبغضم اجازه نم

 :رفت ادامه داد یطورکه به طرف در م نیهم دکترفروهر

 !یکمکت تا لباس عوض کن ادیب گمیبه پرستارم -
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. کردم هیبلند گر يصورتم گذاشتم وبا صدا يدستانم را جلو. بغضم شد دنیتلنگرباعث ترک کیحرفش مثل  نیا

 :گرمش که گفت يشانه ام احساس کردم وصدا يدکتررا رو يدستها قهیبعدازچند دق. کردم هیازته دل گر

 ! یوحرف بزن یسبک ش ينطوریشاد ا! کن هیگر! زمیکن عز هیگر -

 .را پاك کردم میآرام شدم واشکها قهیاز حدود پنج دق بعد

 :گفتم  یبه دستم داد ، به آرام یدستمال

 !یمرس -

 .داشت تیکه نشان از رضا يلبخند. زد ندلبخ

 ؟؟يپس زبون هم دار -

 .کردم سکوت

 ؟؟يفرار کرد -

 !نه  -

 :دیتر پرس يجد یکم

 م؟؟یکه بهش خبر بد يرو دار یکس -

 .شد ریخودم سوخت ودوباره اشکم سراز يبرا دلم

 !کس و ندارم چیه! نه  -

 !نزد یحرف.کردم یفکرم نطوریهم من ا دیشا. مهربانش رنگ ترحم گرفت ي چهره

 :رفت گفت  یکه به طرف در م یو درحال دیاش را جلوکش يروسر

 . . . گمیبه پرستار م -

 : دمیحرفش پر وسط

 . . . کنمیخواهش م! رو ندارم که برم ییمن جا یول -

 !برات بکنم تونمیکار م یچ نمیتوفعال لباس بپوش تا بب. متوجه شدم -

 :ارد اتاق شد و لبخند زنان گفت و ياز رفتن دکتر پرستار بعد

 !خشگل خانم  یسکوتت رو شکست يروزه  دمیشن -

بتونم اونجا  دیشا! نه  يکجا برم؟ بازهم پرورشگاه؟ وا نیبعد از ا نکهیبه ا. کردمیام فکر م ندهیبه آ. نگفتم يزیچ

 . . .پس . من اونجارو دوست ندارم یول. کار کنم
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 .تصادف داغون شده بودن يخودت تو يلباسارو بپوش، لباسا نیپاشو ا. یپاشو خانم شکوه -

 . . .که  يقهوه ا يروسر کیرنگ و رو و یو ب یمانتووشلوار مشک کی

چپم در آتل بود و  يپا. تخت نشستم يو رو دمیبه کمک پرستار لباس پوش. خودم نداشتن ياز لباسا یدست کم

 .دمیلنگ یم

 : داخل شد ولبخند زنان گفت  کیش يمانتوو روسر کیو با  ارستانمیباز شد و دکتر فروهر بدون لباس ب در

 م؟؟یبر -

 م؟؟یکجا بر. دونم  ینم -

رو هم خودم امضا  صتیترخ يات رو گرفتم و برگه  ییکارت شناسا یراست! نباشه  تیو کار ایتو همراه من ب -

 .کردم

 يبه محوطه  یوقت. میاق خارج شدبه کمک دکتربلند شدم و از ات. نگفتم  يزیسکوت نگاهش کردم و چ در

 :دستم را ول کرد و گفت  میدیرس مارستانیب

 .ارمیو ب نیتا من برم ماش ستایجا وا نیتو هم -

چشمانم را بستم و . کردیم جادیدر من ا یحس خوب یبود ول يابر نکهیبا ا. آزاد شدم يهفته وارد هوا کیاز  بعد

 .دمیرا شن یلیبوق اتومب يکه صدا دمیکش قینفس عم کی

 خوابت برد؟؟ ستادهیا! سوارشو ایب -

به . باز کرد میشد و در جلو را برا ادهیپ. باشد متیو گران ق کیحد ش نیدکتر فروهر تا ا لیاتومب کردمینم تصور

راه سکوت  يها مهیتا ن. مینشستم، در را بست و سپس خودش سوارشد و حرکت کرد یصندل يکمک اش رو

 دنید. کار را دوست داشتم  نیا شهیهم. شهر شدم يغبار گرفته  يها ابانیخ يبود ومن هم مشغول تماشا

 . لذت بخش بود میروزانه برا يآدمها در حال انجام کارها

 .رفتیکنان پشت سر مادرش راه م هیگر يا دختربچه

 خانم ، چند سالته؟؟ هیخب سا -

 .برگردم جواب دادم نکهیا بدون

 ! کیو ستیب -

 .کردیحسابش نگاه م يبه دفترچه  یمثل نگران یبود و با حس ستادهیکنار بانک ا یجوان مرد

 ؟ ییاهل کجا -
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 !احتماال تهران  -

 .پهن کرده و نگاه ملتمس اش به عابران بود یبساط کوچک ابانیکنار خ يرمردیپ

 چرا احتماال ؟؟ -

 دیاش را تجد کیکه درصف اتوبوس مات دمیرا د یدختر جوان. زدن نداشتم حرف يحوصله . کردم سکوت

 : دمیبرگشتم و پرس. کردیم

 ؟ میریکجا م میما دار -

 :و جواب داد  دیخند

 کنه؟یم یمگه برات فرق -

 .کردیم یکه چشم انتظار نداشتم چه فرق یمن يبرا. گفتیم راست

 .ارمشونیدرب یتا به خانواده ات خبر بدم و از نگران یمون یم شمیدوسه روز پ! من يخونه  میریم -

 بدبخت تر از من هم وجود داشت؟ یکس یدر دلم گفتم کدام خانواده؟؟ راست. کردم سکوت

 که چشم انتظارش بودم؟  يا ندهیبود آن آ نیا

کرد و  باز موتیرا با ر اتیدر ح. شمال تهران بود "خوش آب و هوا که مسلما يجا کی. متوقف شد لیاتومب

 .میداخل شد

 .شد و کمکم کرد ادهیدکتر فروهر پ. ساله ستیب "با درختان حدودا. و بزرگ بود کیش يالیو کی

حوض  کیسمت راست قرار داشت، و يدر گوشه  قیآالچ کی. قرمزرنگ فرش شده بود يبا سنگها اطیح کف

 دیرس یم گرید اطیح کیو به  شدیجدا م اطیپله از ح ستیبا حدود ب یاصل يبنا. گرد و کوچک هم در کنارش

 "کامال ختمانسا کی. کردیرا به هم متصل م اطیدو ح نیا میمال بیرامپ با ش کیکه در سمت چپ هم 

 يمن است و من هم مشغول تماشا يکه مشغول تماشا دمیبرگشتم ودکتر را د. ییطال يبا درو پنجره ها دیسف

 .محو که رنگ غم داشت يبود با لبخند ستادهیا هنیدست به س. شباهت به قصه ها نبود یقصرکه ب نیا

 !يانگار وجود من و فراموش کرد -

 ! نیدار یقشنگ يخونه ! متاسفم  -

 !ممنونم -
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با کف پارکت، . بود رونشیب ییبایداخل هم به ز ينما.  میانداخت و با هم وارد ساختمان شد میبازو ریز دست

در . رفت یدوم م يو به طرف طبقه  خوردیم چیسالن پ ياز گوشه  ییبایپله که به طرز ز کیو کیمبلمان ش

 .بود زانیاز آن آو ربزرگلوست کیداشت و  دید نییدوم به پا يکه ازطبقه  یخال ي رهیدا کیکنارش 

 يپله از فضاها کیبود که با  یدر آخر سالن قسمت. بود يطرف راست هم آشپزخانه و در کنارش غذا خور در

 .دادیم لیرا تشک بایو ز یخوصوص منینش کیو  شدیجدا م گرید

لوازمش هم  يکه همه  یاتاق صورت کی. میو داخل شد میپله قرار داشت رفت ریکه در ز یهم به طرف اتاق با

 .ریتحر زیو م یاز پرده و فرش گرفته تا روتخت. بود یصورت

 !میر نخورد، ما هنوزناها مهیساعت سه و ن. . . آخ . یاستراحت کن نجایا یتونیم -

 :گشت اضافه کرد  یم يزیکه دنبال چ یطرف کمد رفت و در حال به

 . میکه بخور کنمیدرست م يزیچ هی، منم  یو لباس عوض کن يریتا تو دوش بگ -

 :با لبخند به طرفم برگشت و گفت  و

 ! بپوش یهر کدوم و خواست. کمد پر از لباسه  نیا يتو -

 :طرف در رفت و ادامه داد  به

 ! کنمیغذا صدات م يبرا گهیساعت د مین -

 :اما دوباره برگشت و گفت . و در را بست رفت

 ؟؟یکمکت کنم آتل پات رو باز کن يخوا یم -

 :انداختم و گفتم  میبه پا ینگاه

 !امیممنون ، از پسش برم -

رفته  شید درختهاکه زمستان به خور دمیباغ را د کیاز  ییبایپرده را کنار زدم و چشم انداز ز. دوباره رفت و

 ...بود

با خودم .و کفش بود فیرنگ و وارنگ و ک ياونجا پر از لباس ها. گفتیراست م. طرف کمد لباس رفتم به

 اتاق دخترشه؟ یعنی -:گفتم

هم سن  دیدختر که شا کیعکس . کرد یم ییآن خودنما يرفتم که چند قاب عکس رو ریتحر زیطرف م به

عکس همان  يقاب عکس بعد. من است هیم احساس کردم چقدر هم شبکه دقت کرد شتریب.وسال خودم بود
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! یخوشبخت انوادهچه خ.در کنارش انسالیمرد م کیدختر در کنار دو پسر جوان و در پشت سر انها دکتر فروهر و 

 ....کاش من هم يا

دوش  ریاتل را باز کردم و با لباس ز. به طرف کمد رفتم و حوله را برداشتم و داخل حمام شدم  یعصب یحرکت با

بعد از . رنگ و رو رفته ندارد يلباس ها نیبه ا اجیکه احت هیهمه پول و سرما نیفکر کردم دکتر فروهر با ا. رفتم

 قایدق. دمیانتخاب کردم و پوش یبلوز و شلوار صورت کیلباس ها  انیداشتم،از م یحمام کردن احساس مطبوع

 .اندازه تنم بود

گشتم که در باز شد و دکتر فروهر  یم يروسر کیو دنبال  ختمیشانه ام ر يبود را رو سیبلندم که خ يموها

 یمن مثل کس. بود  یو دوست داشتن بایهم ز یبا لباس خانگ! لباس عوض کرده بود . در ظاهر شد يدر استانه 

. خورد  یسکوت کرده بود و تکان نم تردک. انداختم  نیی،سرم را پا ستادمیباشد، سر پا اشده  یکه مرتکب جرم

 :گفتم اطیبا احت! اشک در چشمانش جمع شده  دمیشده ،سرم را که باال گرفتم د یاحساس کردم عصبان

 ....گشتم که یم يدنبال روسر-

 : خودش امد و گفت به

 . ستیمن و تو خونه ن ریکس به غ چیه!زمیعز ستین يبه روسر يازین-

 !شهیحاضره،سرد م غذا

 یظرف تن ماه کی.میچهار نفره نشست زیم يو رو میبه طرف آشپزخانه رفت.بروم رونیتا من ب ستادیکنار در ا و

گذاشت وبا  زیم ينان گرم شده را از تستر در اورد و رو.بود  زیم يتازه رو يسرخ شده و سبز ینیزم بیبا س

 :گفت یشرمندگ

 !خانم رفته مشهد منم دست تنها شدم یطوب.نکردم  دایپ نیاز ا شتریب گهید-

 :و گفت دیخند.کردم  نگاهش

و غروب  کنهی، نهار درست م کنهیم زیو خونه رو تم ادیدو سه روز م يهفته ا! کنهیکار م نجایخانم ا یطوب    -

 .کنم  یشامو خودم درست م. رهیم

 !گفتن نداشتم يبرا یحرف یعنی! نگفتم يزیچ

 ،ها؟؟ينکنه دوست ندار.گهیبه من؟ خوب غذاتو بخور د يچرا زول زد    -

 :گفتم یدست پاچگ با

 .چرا دوست دارم.چرا-
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 .مشغول خوردن شدم و

بعد از صرف غذا خواستم کمک کنم که .جرات نداشتم سرم را بلند کنم  یکردم ول ینگاهش را حس م ینیسنگ

 :مانع ام شد و گفت

 !شتیپ امیو ب زمیبر يچا هیتا من  نیبش منینش يبرو تو-

 .بود یکردم،چقدر مهربان و دوست داشتن نگاهش

 ؟يستادیچرا وا گه،یبرو د-

 یونیبه اطرافم اندختم ،چه دکوراس یمبل ولو شدم نگاه يرفتم و رو منیاشپزخانه خارج شدم و به طرف نش از

 !! و پر زرق و برق کیش!داشت 

که به طرفم  ینیریقرار داد و با ظرف ش میفنجان را جلو. نشست میامد و روبرو يچا ینیس کیفروهر با  دکتر

 :گرفت،گفت

 ؟؟ یکن یم یبیغر ای هینجوری؟ اخالقت ا!یچقدر ساکت-

 :زدم و گفتم لبخند

 ...دکتر فروهر من-

 :و گفت دیحرفم دو انیم

 !نهیپرو ن،اسممیپرو-

 :و گفتم  دمیخند دوباره

 یاگر هم م. رو ندارم یمن کس نیباور کن یبگم ،ول یچ دیدونم با ینم. زحمتتون شدم جون من باعث  نیپرو-

 نجایا نیکنم اجازه بد دایرو پ ییکه جا یفقط تا موقع! نهیبه خاطر هم امیکه راحت قبول کردم به خونتون ب دینیب

 !کنم یلطفتون رو جبران م نیبر امد ا تمرم و اگر هم تونستم و از دس یبعدش م! فقط دو سه روز. بمونم

 :نگاهم کرد و گفت  يدلخور با

 ..تو!نگفتم  يزیجان من که چ هیسا-

 :و گفتم دمیحرفش دو انیم

 ...من خودم یول نینگفت يزیجون ، شما چ نیدرسته پرو-

 :را به عالمت سکوت باال اورد و گفت دستش

 .م،خودم خواستمخون ارمیبه من اصرار نکرده بود که تو رو ب ی،کس یول یب یول-
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و اگر من گفتم که به خونوادت  یبمون نجایا یتونیم يتو تا هر وقت که بخوا. گمیهم داشتم که بهت م یلیدال

 .بود که نگرانت نشن نیبه خاطر ا میخبر بد

 :دیجون پرس نیبعد پرو یکم. میشد ينگفتم و مشغول خوردن چا يزیمن هم چ. کرد سکوت

 !کردن؟ رونتیچرا ب نکهیاز خانوادت؟ ا. از خودت بگو یخوب اگه دوست داشت-

اگه اون هم بخواد  یول. بعدا ایکنه که االن بگم  یم یچه فرق. کنم فیبراش تعر دیباالخره که با: خودم گفتم با

 نیگرنه به هم ستن،وین رانیکنه و خونوادش ا یم یتنها زندگ دیدروغ بگم؟نه شا یعنی؟یچ رونیمنو بندازه ب

روز زودتر  کی کنهیم یچه فرق.برم نجایاز ا دیاتازه من که در هر صورت ب.داد یکه اتاق دخترشو بهم نم یراحت

اگه . تونم بهش دروغ بگم ینم!ایخدا ي؟؟وایبرو چ نجایاالن از ا نیاگه بهم بگه هم یول. رتریروز د هی ای

 ...منطق باشه یفکر نکنم اونقدا ب!گناه که نکردم!بفهمه

 ...يگفتم؟اگه دوست ندار یچ يدیجان شن هیسا-

 . از کجا شروع کنم کردمینه نه ،داشتم فکر م-

 .زمیعز یکن تیخودتو اذ ستیالزم ن.یبرس نجایباعث شد به ا یکنیاز هر جا که فکر م-

 زیهمه چ.میام بگو یاز زندگ یکس يخواستم برا یبود که م يبار نیاول.!و به فکر فرو رفتم دمیکش یقیعم نفس

 .کردم فیم مرور و به صورت خالصه شروع به تعررا در ذهن

 

  2 فصل

 دو سالم بود اوردنم پرورشگاه یوقت

 کرده بودم دایتصادف نجات پ کی يتو نکهیمثل ا. 

 یلیشناسنامه بود ،خ يبا توجه به نام پدر و مادرم که تو.یشکوه هیبه اسم سا.شناسنامه همراهم بود کی فقط

کس  چیبهتر بگم اون هاهم ه ای.کس رو نداشتم  چیانگار به جز پدر و مادرم ه یدنبال کس و کارم گشتم ول

. معلم هام دوستم داشتند . بود  وبدرسم خ. که بود بزرگ شدم ییونداشتن من باالخره باهمه کمبودمحبت ها

رو  سال از مدرسه کیخوندم ،چون درسم خوب بود  یکنکور م يشدم برا یدانشگاه شیگرفتم و وارد پ پلمید

 ...گهید يکارا یلیو خ يساز ،عروسکي،معرق کار یاطیخ. میکرد یما اونجا کار م.خوندم یجهش

 .!بسکتبال ياونجا برا میرفتیسه روز م يبود که هفته ا یسالن ورزش کیخوابگاهمون  کینزد

 .بود که پاتوق دختر پسرا بود ایکافه تر کی یسالن ورزش کنار
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پسر  کیراننده اش .امد  یمدل باال دنبالمون م نیماش کیخوابگاه، میگشت یاز سالن برم یبود که وقت یمدت

 ي ایهمون کافه تر يفنجون قهوه تو کی شنهادیجلوم و گرفت و بهم پ یباالخره بعد از مدت. بود افهیخوش ق

 .کنار سالن داد

مورد  گهید يها یلیخواست مثل خ یسالم بود و دلم م 18من ... رد کنم اما خوب شنهادشویخواستم پ یم اولش

تو  هیاز بق شتریقدم بلند بود و ب. دوستانم قشنگتر بودم  هیالبته من نسبت به بق. رمیتوجه جنس مخالف قرار بگ

 !ایکافه تر میبهر حال اون روز دعوتشو قبول کردم و رفت.چشم بودم

خوش لباس بود و قد بلند،در .ستین افهیاونقدر ها هم خوش ق دمیو بهش دقت کردم،د مینشست زیسر م یوقت

 میحرف زد یخالصه کل.اش بود یمیدوست صم ایصاحب کافه تر. و اهل کرج بود دیاسمش سع.کل بدك نبود

پولدار بودو از  دیامد ،سع یمنم بدم نم.میبا هم اشنا بش شتریب خوادیکه از من خوشش امده و م:اون بهم گفت .

 يهمه . یمتیبه هر ق دیبدم ،شا میزندگ يتو يرییبودم تا تغ یتیامد و من هم که دنبال موقع یمن خوشش م

 یاز دست م دینبا. من شده بود بیشانس نص نیبودن و حاال ا یتیموقع نیکه اونجا بودن دنبال چن ییبچه ها

اما خانوادش مخالف بودن که .میازدواج گرفت میتصم یمدت هی ازو بعد  میخالصه ما با هم دوست شد. دادمش

 تیکرد که اونها به زور رضا يکار يبا لج باز دیسع یول.مثل من ازدواج کنه يکس و کار یبا دختر ب دیسع

 .میخونه پدر شوهرم رفت يباال يو به طبقه  میدادن و ما با هم ازدواج کرد

شدم  نیکردم و خونه نش لیترك تحص.دوست نداشت من درس بخونم  دیزمان من نوزده سالم بود،سع اون

اما . و خانوادش بود دیخوب سع یبه خاطر وضع مال یزندگ نیا یالبته از نظر من،خوب میداشت یخوب یندگز لیاوا.

داشته باشه و تازه بعد  دوستخواد که شوهرم عاشقانه منو  یزن دلم م کیکم کم متوجه شدم که به عنوان 

کردن  لیکه خونوادش بهش تحم يا فهیازدواج کرده،وظ فهیوظ کیفقط به عنوان  دیسع دمیازدواج بود که فهم

وقته که تنوع طلب  یلیخ دیکه سع میدونست یاما نه من نه اونها نم. نشه دهیتا به قول خودشون به گناه کش

ازدواج با من به  ياصرارش هم برا. اش را ارضا کنه یتنوع طلب هیروحگرده تا  ینفر م کیشده و هر روز دنبال 

 .کردمینم یپناه بودنم اعتراض یبه خاطر ب کردیکه م ییو در برابر کارها رو نداشتم یبود که من کس نیخاطر ا

اکثر .گشت یبه خونه بر م ریشب د. صد و هشتاد درجه عوض شد  دیگذشت که سع یسال از ازدواجمون م کی

 .مواقع هم مست بود

زد که اگه بچه  یم هیکنا شیمادرش ن. دنید یرو از چشم من م زیو خانوادش همه چ.رفت یسر کار نم گهید

 .داره  یکارها بر م نیشه و دست از ا یسر به راه م نیدار بش
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 کیبرام . میو بچه دار نشد میساله ازدواج کرد کیدکتر رفتم و بهش گفتم که  کی شیحرفش پ نیاز ا بعد

 .نوشت شیازما يسر

ندارم ، خوشحال شدم اما دکتر گفته بود  یمشکل چیها معلوم شد که من سالم هستم و ه شیاز انجام ازما بعد

 !هیبده تا مشخص بشه مشکل از چ شیازما يسر کیتا اون هم  یبا شوهرت صحبت کن دیکه با

شد ، مخصوصا که احساس کردم  یم یزود عصبان یلیاون اواخر خ. را نداشتم  دیجرو بحث با سع ي حوصله

گفتم  یکرد ، بهش م یمادر شوهرم که ازم سوال م نگفتم يزیهم چ یبچه شدم و به کس الیخیب.معتاد شده 

 یچون ازش م.اره ینم دیسع يحرف منو به رو نیوقت ا چیدونستم ه یم.  دیا یاز بچه خوشش نم دیسع

 .چاك و دهن بود  ید،بیترس

 گهید. دادم تا خوب بشه یتونستم انجام م یکه م يهر کار.شد  یدورتر م یروز به روز از خونه و زندگ دیسع

در مورد کاراش . کردم یخوب درست م يغذاها. باهاش کل کل نکنم ادیکردم ز یم یامد خونه سع یم یوقت

سه تا برادر  دیسع. دادم  جامامد ان یساله بر م ستیزن ب کیکه از  يخالصه هر کار. کردم ینم چشیسوال پ

چادر سرم  دیبا نییخواستم برم پا یهر وقت که م. مجرد بودن  گهید يبزرگتره ازدواج کرده بود و دو تا. داشت 

تونستم  ینم نایمثل ا یحجاب نبودم ،ول یب یلیالبته من خودم خ. کرد یکردم ،چون مادر شوهرم غرغر م یم

 .چادر چاخجون کنم 

کرد پسراش دره امام زاده  یبرخالف مادر شوهرم که فکر م.چشم ودل پاك نبودن  یلیشوهرام هم خ برادر

 !هستن

 اطیزباله رو بزارم دم در که چادرم به در ح ي سهیروز رفتم ک هی ادمهی. رفتم ینم نییپا ادیمنم ز نیخاطر هم به

در  يجور که داشتم چادرم و از ال نیهم. نداشتم يتنم بود ،اما روسر یلباس خونگ. کرد و از سرم ول شد  ریگ

. کرد  یکه داشت برو بر نگام م – دیسع ي کهیوچداداش ک–اتاق صابر  يکردم ،چشمم افتاد به پنجره  یباز م

 . دید زویو همه چ دیموقع سر رس نیبود که هم رونیاز قضا مادر شوهرم ب

اب هم روش  هیرو خورده بود و  یرتیغ یکه ب دیسع! دونه  یبه پا کرد که خدا م یامتیاون شب چه ق..... آه

پدر شوهرم . پدر شوهرم داد لیگذاشت روش و تحو گهیبود ، ده تا د دهید زیچ هینگفت و مادر شوهرم  یچی،ه

 .هزار تا فحش نثارم کرد نییباال ، از همون پا ادیب نکهیهم بدون ا

 نیبه ا يکامال محو شده بود و کار گهیکه د دیسع.خونه شده بود يبزرگ تو ینیبدب کیباعث شروع  هیقض نیا

 .بود  نجایبهتر از ا یلیقبلم خ یخسته شده بودم ،تحمل زندگ گهید. کارها نداشت
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 .کردم تا مبادا مادر شوهرم فکر کنه قصد اغفال کردن اقا پسراشو دارم یخونه حبس م يتو خودمو

 یواز اون طرف چون به خلوت م دنیکش یکه جلو روت جانماز اب م ییاز اون ادمها. دو رو بودن  همشون

 .هم برادر شوهر بزرگم بود  شونیکی. کردند  یم گریرفتند ان کار د

 ...اما.شدم  یم زشینگاه ه متوجه

 ..م متنفرم ییبایمن از ز یاره ، ول یهمه شانس م يبرا ییبایوقتا ز یلیخ

 .داد یانجام م یعلن بایبه قول خودشون گناهاشو تقر ایاون خانواده خالف هاش و  يبود که تو یتنها کس دیسع

 یره و مست م یشبانه م يها یدونستن با دوستاش به مهمون یهمه م.  داره ادیاعت دیدونستند سع یم همه

 ...دیموضوع باعث شد که همه بفهمن سع کیکنه و باالخره 

 :گفت. خوشحال بود !اومد خونه شهیطبق معمول هم دیروز سع کی

 !بود یکیکرد بودو نبودش  ینم یبرام فرق.نگفتم  يزیخوام با دوستام برم شمال ،چ یم-

با  دیچالوس زنگ زدن که سع مارستانیغروب همون روز از ب. رو جمع کرد و رفت  لشیهر حال،وسا به

 .دوستاش تصادف کرده 

 !دیسع يبا جنازه ... البته. شوهرم و پسراش به طرف چالوس راه افتادن و فرداش بر گشتن  پدر

 ...بودن که یابونیخ يدختر ها نیزد،دو سه تا از ا یازش حرف م دیکه سع یمعلوم شد دوستان و

 به مرگش هم  یبودم،ول دهیند دیبا سع یاز زندگ يریخ چیدرسته که ه. بود یسخت يروزا

به .کردم  یم يقرار یرفت شمال ،کمتر ب يچه کار يو برا یکه با چه کسان دمیفهم یالبته وقت.نداشتم  تیرضا

 دیهفتم سع.داشت  یحرمت نگه م دیت باخواس ینم مونویهر چقدر هم که زندگ. کرده بود انتیهر حال اون خ

گله و .جوونش رو واسم گذاشت  ي وهیمادر شوهرم شروع کرد به غرغر کردن که پسرم مردو ب. که تموم شد

 .يکه واسم رقم زد هیریچه تقد نیاز خدا که ا تیشکا

 .شدنم هم بهش اضافه شده بود وهیشون کم بود ، حاال ب ینیو بد ب شک

کردن، مادر  یم ییبهونه جو!که عده ام تموم، عوض شدن نیهم یکردن ول یباهام رفتار م يبا دلسوز لیاوا

مهمون  یخونه چه خبره ؟ وقت يخونه؟ مگه تو انی یزود م دایافتاد که چرا جد یشوهرم با پسراش دعوا م

 يزیاگه چ: گفت یامد باال و بهم م یمادر شوهرم م.نییکردن که برم پا یصدام نم گهیکردن ، د یدعوت م

قدرت درك مسائل و  فتهیاونا جوونن،پاش که ب! یهم کالم بش لیسه ایبا صابر  نمینب. به خودم بگو  يالزم دار

 .دن یاز دست م
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از اون .فرستادم  یموندم و به بخت بدم لعنت م یخونه م يتمام روز تو.  رونیب امیجرات نداشتم از خونه ب گهید

 !حد نینه تا ا یسخت بود،ول دیبا سع یزندگ. نمونده بود یچیدختر شاد و شنگول ه

 یبه مادر شوهرم م دیرو با اجاتمیاحت نیکو چکتر. ام یقبل يلباس ها دنیبود با پوش ينرفتنم مساو رونیب

 .کرد یگفتم، و اون با هزار منت برام جور م

نگ ترحم گرفت ، مخصوصا که ، برادر شوهر کوچکترم صابر ، نگاهش به من عوض شد و ر دیاز مرگ سع بعد

رفتار صابر و  یاما مادر شوهرم وقت. بکنه  يتونست کار یو نم دید یمورد مادر شوهرم و م یب يها تیازار و اذ

 .رو چارهیو هم صابر ب کردیم تیمن و اذ شتریب د،همید ینسبت به من م

وقت بود  یلینداشت ، چون خ یتعجب. کرد یداشتم و دلم درد م دیحالت تهوع شد.. شدم  ضیروز مر هی نکهیا تا

 !نداشتم ياشپز يخوردم،حوصله  یمونده م يکه غذاها

. قابل تحمل شده بود ریغ گهیدل دردم د.روز مادر شوهرم خونه نبود و صابر هم تازه از باشگاه برگشته بود  اون

 يرسوندم ،در زدم و بعدش رو نییپا يبه زور خودمو به طبقه .تونستم راه برم  ینم. کار کنم  یدونستم چ ینم

 .ولو شدم نیزم

 :گفت یدستپاچه شد و مهربان. دید يصابر در رو باز کرد ومن اون طور یوقت

 ست؟یشده؟حالت خوب ن یزن داداش چ-

 کنه؟ کاریچ دیدونست با ینم چارهیب.حرف زدن نداشتم فقط سرم را تکون دادم  جون

 !دکتر میبر دی؟بايراه بر یتون یزن داداش م-

 !تونستم حرف بزنم چه برسه به راه رفتن ینم من

سرم مرتب کرد و با  يرو گرفت و چادرم رو رو مشیبا خودش کلنجار رفت تا باالخره تصم یلیخ نکهیا مثل

راحت من رو دستاش  یلیسال از من بزرگتر بود ، خ کیفقط  نکهیبا ا. بلندم کرد نیزم يحرکت از رو کی

و حاج خانوم امد داخل و  شدباز  اطیرو باز کنه که در ح نیرفت و خواست در ماش اطیبه طرف ح. کرد یحمل م

 !دیمارو د

اما به کارش ادامه داد و رو به .صابر شدم و دلم براش سوخت یدگیام متوجه رنگ پر یحال یب يهمه  با

 :مادرش گفت

 !کمک کن ایب!داداش حالش بهم خورده  ؟زنيستادیحاج خانوم چرا ا-

 .دمینفهم یچیه گهیود
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به سراغم اومد و  يساعت پرستار میبعد ن.هستم و سرم به دستمه مارستانیب يتو دمیچشم باز کردم د یوقت

 :گفت

 !خانم یمرخص گهیدو ساعت د-

 کیدستش بود و  کیساك کوچ کی.وارد اتاق شد دیبعد زن داداش سع قهیده دق!سوال کردن نداشتم  جرات

 !پاکت

 :گفت یتخت گذاشت و به ارام يو رو ساك

 وهیتونم ب یمن نم:گفت!به همون جا يبرگرد يگفت بهت بگم از هر کجا که اومد!حاج خانوم فرستاده نارویا-

 !خونه نگه دارم يو با دوتا پسر جوون تو دیسع ي

 :رو به طرفم گرفت و گفت پاکت

 !ساکه نیا يلباساتم تو!!پوله کمیشناسنامه ت و -

 :و گفت دیصورتم کش يدستش رو رو اومد و کترینزد

 دایبهونه بود که پ هیحاج خانوم دنبال .به اون خونه برنگرد گهید گه،اماید يهر جا ای...برگرد پرورشگاه هیسا-

 ....صابر چاریب... گهیپشت سرت م ییزایچه چ یاگه بدون. کرد

 !مراقب خودت باش-

. ختمیر یاشک م یشدم و به ارام رهیبه در خ دمیکه شن ییاز اتاق خارج شد ومن مبهوت از حرفها عیسر یلیخ و

 .بود ادیز یلیخ دمیکه شن ییشوك حرفا

ساك لباس رو !پول يزیمرخص شدم من بودم و لباس تنم و شناسنامه ام و مقدار نا چ مارستانیاز ب یوقت

 یبه سرنوشتم فکر م و دمیکش یپاهام و م ابونیخ يتو. زدم  یاگر مجبور نبودم به پولها هم دست نم.نگرفتم 

اونجا  نکهیبا ا.پرورشگاه بودم يتو هک یتنها تر از زمان! شده بودم و تنها وهیسال سن ب کیو  ستیبا ب.کردم 

کجا  دیدونستم با ینم.نبود یاهیس نیوقت به ا چیه. خوب بود ندهیتصورم از ا ینداشتم،ول یخوب یزندگ

 هیو خواستم برم اون طرف که  دمید یفروش چیساندو هی ابونیاون طرف خ.کردم یم یبرم،احساس گرسنگ

 .دمیچشم باز کردم شمارو باال سرم د یتو وق دمینفهم زیچ چیه گهیبهم زد و د نیماش

 :و ادامه دادم دمیخند و

 !پا به فرار گذاشت دیمنو د یهم بدبخت نیاون ماش يراننده -

 :و گفت دیکش ییجون نفس پر صدا نیپرو
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 !یرو گذرونده باش یزندگ نیهمچ هیکردم  یاصال تصور نم.کم اوردم!بگم یچ دیدونم با ینم-

جون  نیپرو. کردم یم یحدود هشت شب بود و احساس خستگ. را بلند کردم و چشمم به ساعت خورد  سرم

 :متوجه شد و گفت

 .شام صدات کنم يتا برا یاستراحت کن کمی يبهتره بر.يخسته شد یلیخ-

 :گذاشتم گفتم یرا م ینیریکه در ظرف ش یشدم و در حال بلند

 !عادت کردم زود بخوابم يهفته بد جور کی نیا.برم بخوابم نیاگه اجازه بد.ستمیگرسنه ن!جون نیممنون پرو-

 :گفت یشانه ام گذاشت و با مهربان يطرفم اومد و دست رو به

 !ریشب بخ! زمیعز یهر جور که راحت-

خواندم و خودم را در اغوشش  شیرا به وضوح از چشمها یدم ، مهرباننگاهش کر يلحظه ا. دیصورتم را بوس و

 .کردم هیبلند گر يانداختم و با صدا

 :زمزمه کرد یو به ارام دیبه سرم کش یدست

 یاجابت است، گاه یگاه هزار دوره دعا ب!شود  یشود که نم ینم یشود ،گاه یم یول یکن یگاه گمان نم-

 !شود ینگفته قرعه به نام تو م

 :گفت یو با مهربان دیکش رونیو مرا از اغوشش ب.ستین داریپا شهیو غم هم يشاد!زمیعز شهیدرست م زیچ همه

 !زمیعز ریشبت بخ-

 :را پاك کردم و گفتم میاشکها

 !ریشب بخ-

 .دمیخواب یبالش گذاشتم وبه ارام يسرم را رو.سبک شده بودم. کردم یاحساس ارامش م!به اتاقم رفتم و

 

 3 فصل

اتاق و انعکاس رنگ پرده  یرنگ صورت. از کنار پرده به چشمانم خورد دیشدم که نور خورش داریب یتوق صبح

 .کرد یرا القا م یاحساس خوب وارید يرو

 يبروم چشمم به قاب عکس ها رونیخواستم از اتاق ب یوقت.را جمع کردم  میو صورتم را شستم و موها دست

 !کند و خانواده اش کجا هستند؟ یم یجون تنها زندگ نیافتادم که چرا پرو نیا ادیخورد و به  زیم يرو
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را باال انداختم و با خودم  میفکر شانه ها نیبا ا.کردند یم یحدسم درست بود و در خارج از کشور زندگ دیشا

به  يفکر چیبرم و ه نجایاز ا دیبا گهیدو سه روز د!تو برو فکر نون باش که خربزه آبه ! اصال به من چه:گفتم

 .حال خودم نکردم واز اتاق خارج شدم

 .قرار داشت ينهار خور زیم کیاتاق  يروبرو قایدق

بزرگ سالن  يهم که از پنجره  دیبود ،از نور خورش يچا دنیمشغول نوش زیکه پشت م یجون در حال نیپرو و

 .کرد یداخل شده بود استفاده م

 !در افکار خود غرق بود که متوجه ورودم نشد انقدر

 مین شیجون به خودش امد و در جا نیکردم که پرو يتک سرفه ا.شده بود  دهیچ زیم يرو یمفصل ي صبحانه

 :اش گفت یشگیشد و با لبخند هم زیخ

 !ریبخ زم؟صبحیعز يشد داریب-

 .دمیخواب یلین،خیکرد یم دارمیب دیبا!ریصبح شما هم بخ-

 !خوابم یم ازدهینداشته باشم تا  يمن اگه کار. مهیهشت ون تازه ساعت-

 مارستان؟؟یب نیرینم-

 !گرفتم ینه،امروزو مرخص-

 .!رونیرو تنها بذاره تو خونه و بره ب بهیغر هیکه  تونهی،نم رهیبگ یهم مرخص دیبا: ذهنم گذشت از

 ؟؟يدیخوب خواب شبید-

 :کردم گفتم یم نیریرا ش میطور که چا نیهم

 !بودم دهینخواب یراحت نیشد که به ا یم یچند سال دیشا-

 :گفت یو با خوشحال دیدرخش چشمانش

 .شنوم یم نویخوشحالم که ا-

 .بلند شد و به طرف تلفن رفت شیجون از جا نیلحظه تلفن به صدا در امد و پرو نیهم در

 دییبفرما.الو -

-... 

 خوبه؟ یرعلی؟امیخوب.زمیسالم عز-

-... 
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 ن؟یگرد یبرم یک د؟ییجاک.خوب خدارو شکر-

-... 

 .کن یطونیپس منتظرم ،تو هم کمتر ش!چه خوب-

-... 

 .!دمم گهیم هیشاهدت ک گنیبه روباه م ،یگیاره تو راست م-

-... 

 !نیمراقب خودتون باش.سالم برسون یعل ریبه ام!باشه باشه باور کردم-

-.... 

 !منم دلم براتون تنگ شده-

-... 

 !قربونت برم،خدانگهدار-

 :برگشت و گفت زیقرار داد و خندان به طرف م شیرا در جا تلفن

 رنیدو ترم م نیب یلیتعط شهیهم! به قول خودشون رفتن کلشون رو باد بدن.شیرفتن ک! محمد رضا!پسرم بود-

 .قسمت بود نرم و با تو اشنا بشم  ندفعهیخوب ا یول رمیمنم اگه کارم اجازه بده همراهشون م.سفر 

 ...نه یول.حتما دخترش هم با پسراش بود. بودن رانیخانوادش ا. د حدسم غلط بو پس

 .از دخترش پشت تلفن نبرد یاسم

 :دمیپرس نیهم يکرد برا یداشت خفه ام م يکنجکاو

 ن؟یچند تا بچه دار-

 :اش درهم رفت و اشک در چشمانش جمع شد ،با خودم گفتم چهره

 !؟یکن یهم م یتو خونش فضول ياومد!؟يدیپرس یربط یبه تو چه احمق؟چه سوال ب-

 .کردم یم يکنجکاو دینبا. خوام  یمعذرت م-

اگه صبحانه ات تموم شد من برم دو .گرفتم  یامروز مرخص نیهم يبرا. خواستم برات بگم  یخودم م.. نه نه -

 !یالبته اگه دوس داشته باش.برات بگم میتا من هم از زندگ مینیاون طرف بش می،بر زمیتا قهوه بر

 ...جمع کنم بعد زویم نیفقط اجازه بد.البته که دوست دارم-

 !امیاالن م م،منمیپاشو بر. ستیالزم ن! زمینه عز-
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 ! شهیکه نم ينطوریاخه ا-

 :داد گفت یحول م منیکه مرا به طرف نش یحال در

 ! امیبرو تا من ب. اخه یاخه ب-

چقدر . نشست میا دو فنجان قهوه امد و روبروب قهیبعد از حدود هفت ، هشت دق. مبل نشستم و منتظر شدم يرو

 .زن داشتم نیبه ا یاحساس خوب. بود  نیریحرکاتش ش

 !تا سرد نشده بخورش -

 !ممنونم-

 :اش یکردن زندگ فیاز خوردن قهوه شروع کرد به تعر بعد

 .بپردازم اتییخوام خسته ات کنم و به جز ینم-

 :و گفت دیکش قینفس عم کی

منصور ،پسر  يپانزده سالم بود عموم منو برا یوقت. قبول شدم  یروانشناس يرشته  ينوزده ساله بودم که تو((

 .که در دانشگاه قبول بشم  یکرده بود و من هم جواب رو موکول کردم به زمان يعموم خواستگار

و  ریاشتم ،سر به زبود ومن هم دوستش د یپسر خوب. کرد  یداشت و همراه عموم تجارت م پلمید منصور

گذاشت و باالخره ما با هم ازدواج  يدانشگاه ،عموم دوباره قرار خواستگار يبعد از قبول شدنم تو.مهربون بود 

 يگور بابا:، به قول عموم  ی، خونوادهامون راض ی، منصور راض یمن راض. سر راهمون نبود  یمشکل.  میکرد

 .!یادم ناراض

،  میبچه دار ش يزود نیخواست به ا یدلم نم. م تموم شده بود که باردار شدم سال ستیدوم بودم و تازه ب ترم

خوردم مخصوصا که بعد از چند ماه  یکردم و غصه م یم هیگر یلیخ لیاوا. بود که افتاده بود  یخوب اتفاق یول

خونه و  يتو نمیدرسم و ول کنم و بش دیبا گهیدکردم  یفکر م. شب و روز نداشتم گهید. دو قلو باردارم  دمیفهم

ذارم تو درس ت رو  یشده نم یمتیگفت به هر ق یم!داد که غصه نخورم  یم میمنصور دلدار. کنم  يبچه دار

 . کنن  یگفت مادر من و مادر خودش کمکمون م یم.  یول کن

ه ب مانمیخوشبختانه زا.  رمیبگ یمرخص میاخر باردار يحاضر نبودم ماه ها.کم کم باهاش کنار امدم  خالصه

 .تابستون خورد و باالخره فارغ شدم 

 .یرعلیپسر که اسمش رو گذاشتم ام کیدختر که اسمش را گذاشتم آزاده و کی
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 هیشب یرعلیمن بود و ام هیازاده شب.به هم نداشتن یشباهت چیه یدو قلو بودن،ول نکهیبا ا یرعلیو ام ازاده

 .کردن یتعجب م يهمه تفاوت ظاهر نیهمه از ا!منصور

روز هم به مادر  کیسپردمشون و یروز به مادرم م کی. شروع شد ، بچه ها دو ماهه بودن دیترم جد یوقت

 .کرد یهم که که منصور خونه بود خودش کمکم م یگاه.منصور

! هم وابسته به هم یلیدو قلو ها چهار ساله بودن و خ. گرفتم و دوباره باردار شدم  سانسیهر حال من ل به

 !یالعاده دوست داشتن و شلوغ و فوق طونیش

مادر تمام  هیبخونم ، اما احساس کردم بچه ها به  سانسیفوق ل يبچه ام برا نیداشتم بعد از تولد سوم قصد

 .دارن اجیوقت احت

از دوستان  یکیمحمدرضا دو ساله شد به کمک  یوقت! اسمش رو گذاشتم محمدرضا. سوم ام پسر بود بچه

کرد و کار  یسه تا بچه کامال وقتم رو پر م.خواستم مطب باز کنم ینم.ممشغول کار شد مارستانیب يمنصور تو

دونست که من اگه  یم نصورم. شلوغ خونه بود طیفرار از مح کی يهم برام به منزله  مارستانیب يکردن تو

 !شم  یم ضیبچه ها و خونه بزارم مر يوقتم روبرا يهمه 

به هر حال اونا دو !یرعلیمخصوصا ازاده و ام.با هم داشتن یخوب يشدن و رابطه  یها روز به روز بزرگتر م بچه

 .هم نداشت یتعجب چیقلو بودن و ه

 .شد یما روز به روز بهتر م یهم مشغول کار خودش بود و وضع زندگ منصور

 .نکرد جادیما فاصله ا نیوقت ب چیه یتفاوت سن نیا یده سال از من بزرگتر بود،ول منصور

به  نکهیمنصور تو شرکت سکته کرده و قبل ا میروز خبردار شد کیگذشت که  یسال از ازدواج ما م هفده

 . تموم کرده بود!... برسه مارستانیب

از همه من و  شتریب.میمن عاشقانه منصور را دوست داشتم و با هم بزرگ شده بود. ما بود يبرا یسخت ي ضربه

 يقرار یب یلیاونها هم خ! نه!باشن  الیخ یده بو ازا یرعلیام نکهینه ا.  میاتفاق ضربه خورد نیمحمدرضا از ا

 ...که  مبود و من ه شتریب یلیمحمدرضا به منصور خ یکردن،اما وابستگ یم

 .رفت یم يخوشبخت ما رو به نابود ي خانواده

که متوجه شدم ازاده  میگشت یبر م مونیعاد یبه زندگ میکم کم داشت. گذشت یسال از مرگ منصور م دو

که سرطان خون  میدی، فهم میبه دکتر مراجعه کرد یوقت. شده  فیکنه و ضع یم جهیکه احساس سرگ هیمدت
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 نیکه هم یوقت. بود يچه روز بد. میبا هم نزد یکدوممون حرف چیه میدیموضوع رو فهم نیکه ا یزمان! داره

 .گوشم يدکتر تو يدستم بود و حرف ها يتو شیازما يتو نشسته بودم و برگه  يجا

 يتو. کرد یبه سقف نگاه م رهیداده بود و خ هینشسته بود و سرش رو به عقب تک دهیپر یمبل با رنگ يرو ازاده

 !تونه باشه یدختر م کی يها و ارزو دیکه اوج ام ینوزده سالگ

شونه هاش افتاده . بود ستادهیبزرگ سالن ا يپنجره  يهم پشت به ما روبه رو یرعلیرضا مدرسه بود و ام محمد

 . شده بود دهیساعت خم کیدر عرض اون  يورزش کار کلید و انگار اون هبو

 .هر دوشون بودم نگران

 ! ...خدانکنه...  يافتاد ، وا یازاده م يبرا یاگر اتفاق. به هم وابسته بودن یلیو ازاده خ اون

 !کردم یلب خدارو صدا م ریز مدام

 :دمیازاده رو شن يبود که صدا یرعلیبه ام چشمم

 مامان چقدر وقت دارم؟؟-

 :بلند شد یرعلیام يبگم که صدا يزیچ خواستم

 که چقدر وقت دارم؟ یچ یعنی! خفه شو-

 :زد ادیو از دستم گرفت و پاره کرد و فر شیبه طرف من اومد و برگه ازما تیبا عصبان و

 !یگفتم؟تو سالم یچ يدیفهم! ازاده ستین تیچیتو ه-

 :با بغض گفت. ش جمع شده بودچشما يطرف من برگشت، اشک تو وبه

 !بگو که اون سالمه. ستین شیچیمگه نه مامان؟بگو که ازاده ه-

 یرعلیبهتر از ام یلیازاده خ ي هیکردم روح یاحساس م! کرد هیبلند گر يزانو زد و با صدا نیزم يرو و

 . به طرف اش رفت و بغلش کرد يست،چون با دلسوز

 !بده يدلدار یرعلیداشت که به ام یکرد و سع ینم هیگر ازاده

 !نکن هیتورو خدا گر! ینکن داداش هیگر. شمیخوب م. ستین میزیمن که چ!یگیتو راست م!ریاره ام-

 ...من... ازاده من -

به طرفشون رفتم و هر دوشونو بغل . بود  يزیغم انگ يصحنه . داد ینم یرعلیاجازه حرف زدن به ام بغض

 یمیزودتر ش یهر چ دیچون دکتر گفته بود با. نداشتم مانیا خودم به حرفهام اام. دادم شونیکردم و دلدار

 !بوده ادیز يماریب يشرویرو شروع کنه و پ یدرمان
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موضوع شوکه شد و پا  نیاز ا یلیمحمدرضا هم خ. رو شروع کردن  یدرمان یمیشد و ش يزود بستر یلیخ ازاده

 !خورد یما غصه م يبه پا

و عالقه  یهمه وابستگ نیخودم از ا. دیخواب یاتاق ازاده م يشب ها تو یرعلیشد ام يکه ازاده بستر یوقت

 .چطور تا حاال متوجه نشده بودم. شگفت زده بودم

. اون ها فقط دو قلو نبودن. رفت یم لیهم تحل یرعلیشد ام یتر م فیهمون اندازه که ازاده روز به روز ضع به

 .مثل دو تا دوست بودن

 :گفت یازاده م شهیهم

 .بشه تا باهاش ازدواج کنم دایپ یرعلیام نیع یکس هیکنم تا  یمن ازدواج نم-

 :داد یجواب م یهم به شوخ یرعلیام و

  ؟؟یخواست اجازه بده تا تو ازدواج کن یک-

 !گفت یم یحرف دلش بود که به شوخ نیهم ا دیشا

 !گذرونه یاخرو م ينداشته و روزا يا دهیکرد و دکتر گفته بود که فا یدرمان یمیسال ش کیازاده  خالصه

اون  دیهم موهاشو تراش یرعلیام دنیازاده رو تراش يموها یوقت. کنارش بود شهیهم یرعلیسال ام کی نیا يتو

ازاده رو  يموها. کنه یم هیدلش خون گر ياما معلوم بود که تو.دیخند یم یرعلیکرد و ام یم هیروز ازاده گر

 .کرد زونیاتاقش او يبافت وتو

 . تو بود يهم رنگه موها قایدق موهاش

 :قاب عکس اورد وگفت کی نهیشوم يجون بلندشد واز رو نیپرو

تو .  نمیب یکنم انگار اون روم ینگات م یمن وقت یول!نه ای یشیدونم متوجه شباهت خودت باازاده م ینم-

 ! یلیخ.  یش هست هیشب یلیخ

 !شباهت شدم  نیمتوجه ا دمید ریتحر زیم يعکسش را رو یوقت روزیخودم همان د. گفت یم راست

 :را پاك کرد و ادامه داد  شیجون اشک ها نیپرو

خوب از من  ریتصو کیخواد  یگفت دلم م یم! مارستانیب ادیب یرعلیگفت که نزارم ام یاخر به من م يروزها-

 !داشته باشه

 .اصال براش مهم نبود یعنی.ناراحت نبود یول.دانشگاه قبول نشد یرعلیسال ام اون

 .زد یازاده و باهاش حرف م شیرفت پ یهم هر روز بعد از مدرسه م محمدرضا
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 :گفت یهم بهش م ازاده

و بغض بهش قول  هیو محمد رضا هم با گر! مگه نه؟ نزار غصه بخوره  ،یهست ریبعد از من مراقب ام یداداش-

 ! باشه یرعلیداد که مراقب ام یم

 :گفت یکرد و م یسفارش م یرعلیم ، فقط راجع به امرفت یم ششیهم که پ من

 کیهم که معافه نزار  يخوشبختانه از سرباز.حتما تو کنکور قبول بشه  گهیمامان ترو خدا کمکش کن سال د-

 !فتهیعقب ب گهیسال د

ش لبه تخت و خوابش برده و ازاده با موها يسرش رو گذاشته رو یرعلیام دمیکه د مارستانیروز اومدم ب کی

 !کنهیم يباز

 :اروم بهم گفت دیمنو د یوقت

 !خسته شده یلیرو بفرست خونه، خ یرعلیام يجور هیمامان -

 : چشمش به من خورد گفت یوقت.بشه داریب یرعلیسرفه کرد که باعث شد ام وچند

 مامان؟ خوابم برد؟ يامد یک-

 !برو خونه استراحت کن. مادر  يخسته شد. االن اومدم  نیهم-

 !خوام بمونم یم.  ستمینه خسته ن-

 :گفت عیازاده سر که

 .اریکتاب فروغ رو برام ب يایب یاستراحت کن ،بعدش خواست کمیبرو خونه  ریام-

 .ارمیخوب باشه فردا برات م-

 !گهیبرو د. خواد امشب بخونمش  ینه دلم م-

 .امیتا من ب دیبمون8باشه،پس مامان شما تا ساعت -

 -.راحت باشه التیپسرم برو خ باشه

خودشو خم  یعل ریام. و بغلش کرد  دیو خواست بره که ازاده دستش رو کش دیازاده رو بوس یشونیشد و پ وبلند

 .کرد تا ازاده راحتتر بغلش کنه

اومد و  رونیب یرعلیباالخره آزاده از اغوش ام. نباشم  يروز نیو شاهد چن رمیخواست بم یدلم م... ایخدا يوا

 :به بازوش زد و گفت یمشت

 !کردم یکار م یمن اگه تو رو نداشتم چ-
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 :با تعجب نگاش کرد که ازاده گفت یرعلیام

 !ادیز یلیخ.ریدوستت دارم ام-

 :و گفت دیخند ریام و

 !ارمینه؟باشه برات م گهیهمس مال کتابه فروغه د زایچ نیا-

 یمدت نیکرد و به خاطر هم یم هیخوند،گر یشعرها شو م یفروغ بود و اون اواخر وقت يازاده عاشق شعرها اخه

 !داد شعراشو بخونه و کتابش رو برده بود خونه یبهش اجازه نم یرعلیبود که ام

 :زدو گفت یلبخند تلخ ازاده

 !ازت بزرگترم قهیدو دق ؟منيارین يمگه جرات دار!ياریدونم که م یم-

 يکرد و رفت و ازاده با چشمها یدهانش قرار داد و خداحافظ يرو جلو ژنیماسک اکس یرعلیام.سرفه کرد وچند

 :گفت. بغلش کردم .کردن هیپر از اشک بدرقه اش کرد و بعد از رفتنش شروع کرد به گر

. ها ینکنه فراموشم کن!مامان مراقب خودت و داداشام باش !شهیهمتون تنگ م يدلم برا!مامان دوست دارم-

 .......نکنه

 !زمیعز شهیحالت خوب م ؟تویگ یم هیچ نایا. ازاده هیکاف-

وقتم تموم شده فقط منتظرم که محمدرضا  گهیدونم د یم. دارم  ياحساس بد.ستیحالم خوب ن... نه مامان-

 .نمشیتا بب ادیب

ساعت بعد  مین. داد  هیچشماشو بست و سرش رو به عقب تک.رو به دستش دادم ژنیماسک اکس. سرفه کرد و

زد و سخت نفس  یبه زور حرف م. رو بهش کرد یشگیسفارشات هم هیغلش کرد و با گرمحمدرضا امد و ازاده ب

 یم هیدستش داشت و گر يوبا دکتر برگشتم محمدرضا دست ازاده رو ت یرفتم دکترو خبر کنم، وقت.  دیکش یم

 ....کرد و ازاده

 .کرده بود تموم

 زمیعز يازاده .مارستانیب ادیدادم صبر کنم تا خودش ب حیترج.دادم یخبر م ریبه ام دیبا يدونستم چه جور ینم

اتفاق  عیسر زیچقدر همه چ. میکرد یم هیگر مارستانیب يمحوطه  يرو به سرد خانه بردن و من و محمدرضا تو

 نیباز به ا یدم ول یداشتم رو پس م يبارداردوران  يکه تو یتیکنم دارم تاوان نارضا یفکر م یگاه.افتاده بود

چشمش  یوقت. مارستانیاومد ب یرعلیبود که ام8 کیساعت نزد. هاست نینم که خدا بخشنده تر از اک یفکر م
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متورم مون رو به محمدرضا  ي، بدون توجه به چشمها میسالن نشسته بود يبه من و محمدرضا افتاد که تو

 :گفت

 .نگرانت شدم یکل! گهید یمارستانیب یگفت یم يزد یزنگ به خونه م هی ؟خوبیینجایتو ا-

 !رفت داداش ادمی-

 :رو به من گفت. دونستم کتابه فروغه یکتاب دستش بود که م هی

 حالش بهتر شده؟-

 دوارانهیحالش بهتر نشده، چون ام یعنیحرکتم  نیاون فکر کرد که ا. نگفتم يزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 :گفت

من و محمدرضا هم . و به طرف اتاقش رفتشه  یکنم که روز به روز داره حالش بهتر م یمن احساس م-

 .میپشت سرش راه افتاد

با . میکرد یم هیکه گر دینگاه کرد و برگشت و مارو پشت سرش د کمیافتاد، یچشمش به تخت خال یوقت... آه

 :شد گفت یم دهیکه به زور شن ییصدا

 شگاه؟یازاده کجاست مامان؟ بردنش ازما-

افتاد و خودش  یرعلیکتاب از دست ام.کرد هیبلند گر يد و با صداصورتش قرار دا يدستش رو جلو محمدرضا

 .هم مثل شمع تا شد

داد .ذاشت ازاده رو دفن کنن یو نم زدیم ادیفر. رنیرو بگ یرعلیام يتونستن جلو ینم يچند نفر يخاکسپار روز

 :گفت یبه من م.نیمنم باهاش دفن کن دیکه با:زد یم

تو که .مامان ترو خدا نذار ببرنش.میریبا هم بم دیو با م،یامد ایبهشون بگو که ما با هم به دن!مامان بهشون بگو-

 ...مامان ترو خدا . ترسه یم یکیازاده از تار یدون یم

 میما هم ازاده رو دفن کرد مارستان،یاز حال رفت و بردنش ب یباالخره وقت.شد یکردم ارومش کنم ،نم يکار هر

کرد و  یاتاق حبس م يخودش رو تو.ادیموضوع کنار ب نیتونست با ا یتا سه چهار ماه نم.میبه خونه برگشت و

دخترم رو از دست داده . برسم یرعلیمکردم غم ازاده رو فراموش کنم و به ا یم یمن هم سع. خورد یغذا نم

خواست  یبهش گفتم که ازاده دلش م. باهاش حرف زدم یلیخ. خواستم که پسرم رو از دست بدم یبودم و نم

باالخره کم کم ارومتر شد و .رهیگیروحش اروم نم یو اگه ارزوشو براورده نکن یتو امسال دانشگاه قبول بش
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چون ازاده . کرد یم تیبرق قبول شد ،احساس رضا یرشته مهندس يتو یوقت.درساش غرق کرد يخودش رو تو

 !خوره یبه مهندسا م پتیگفت ت یم. یمهندس بش دیگفت تو با یبهش م شهیهم

محمدرضا چند  چارهیب. صداش کنه ریداد ام یاجازه نم یبه کس!تا نبود ازاده رو قبول کنه دیطول کش یسال دو

زدن چون ازاده  یکه دو روز با هم حرف نم دیسرش کش يصداش کرد، چنان داد ریبار از دهنش در رفت و ام

ترم مونده  کیو پنج سالشه و  ستیب یرعلیام. گذره  یاالن پنج سال از مرگ ازاده م. زد یصدا م ریفقط اونو ام

 . يمعمار یمهندس يمحمدرضا هم سن توودانشجو. رهیشو بگ سانسیتا ل

به ... خب یازاده هست ول ادیبه  شهیهم هم یرعلیام. شدن  کیبه هم نزد یلیدو تا برادر خ نیازاده ا بعد

 ! دهیادامه م شیزندگ

 .گردن یبرم گهیدو روزه د یکیو  شیهم که رفتن ک االن

 .پزشک خندانم نداشتم یاز زندگ يتصور نیچن

 :گفت دیجون با ترد نیکه پرو! بگم  یچ دیدونستم با ینم

 نیا يکنم قسمت بود که من تو یاحساس م! بگم يدونم چطور ینم. به حرفات فکر کردم یلیخ شبیمن د-

 ...و من  يخونواده دار هیبه  اجیتو احت.  نمیسفر با پسرا نرم و تورو بب

،  یکن یما زندگ شیپ یتون یم... یتون یم ینه؟؟ اکه دوست داشته باش ای یشیدونم متوجه منظورم م ینم

 !یالبته اگه دوست داشته باش.  یدخترم باش يجا یتون یو م يبه ازاده دار یبیمخصوصا که شباهت عج

 .قهوه را جمع کرد و به طرف اشپز خانه رفت يبلند شد ، فنجان ها عیرس و

که  يزیدخترش باشم ؟چ يخواست من جا ینفر م کیواقعا  یعنی. بودم رتیبودم در ح دهیکه شن يزیچ از

 ینم یاما اون تنها زندگ اد،یز یلیدوست دارم ، خ یلیجونو خ نیمن پرو! ارزوشو داشتم یستیبهز يتو شهیهم

 !ام واون دوتا پسر داره وهیزن ب کیمن .کنه

 ستیحاال که تنها ن یول. قبول کنم شنهادشویتونستم پ یراحت م یلیاونوقت خ. کرد  یم یکاش تنها زندگ يا

 ...کاش يا یول.  شهیم یمنتف هیو قض

 :گرفته برگشت گفتم افهیبا ق یوقت. زن رو راست باشم نیخواست با ا یم دلم

 یجون شما که تنها زندگ نیپرو... یول..  یمهربون و خوب ،ول.شما بود هیه از مادرم داشتم شبک يریتصو قایدق-

و اصال با هم جور در  افتادهیجامعه ما جا ن يدوتا تو نیا. ام  وهی،من هم که ب نیدو تا پسر مجرد دار.دیکن ینم

 !ادی ینم
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 :به طرفم امد و گفت جانیه با

بده ،من خودم همه  تیتو فقط رضا! يا وهیمتوجه بشه که تو ب ستیقرار ن یکس.  زمیعز ستین یمشکل نکهیا-

شن،مخصوصا  یکنن خوشحال م یم دایخواهر خوب پ هی نکهیو محمدرضا هم از ا یرعلیام.کنم  یحل م زویچ

مطمئنم که روح ازاده هم . میخونواده خوشبخت بش هیدوباره  میتون یما م.  یازاده هست هیشب یلیکه تو خ

اصال از کجا معلوم قبول کنن که .  یستیبهز يدوباره برگرد دیو با زمیعز يرو ندار ییتو که جا. شهیخوشحال م

 ؟یگیم ی؟ هان؟ چ يتو دوباره به اونجا بر گرد

تونم  یم یعنی...خوب ینکرده بودم ول نجارویفکر ا.گفت، از کجا معلوم که دوباره منو راه بدن اونجا یم راست

 جون بشه مادرم ؟ نیپرو شهیم یعنیکنم ؟  یخونواده زندگ نیبا ا

 :گفت عیجون سر نیلبم نشست که پرو يرو يفکر لبخند نیا از

 .داشت تیلبخندت نشان از رضا ؟یکن یپس قبول م-

 :گفتم یدستپاچگ با

 ...يچطور.  نیاز من ندار یشناخت چیشما ه. شهیکه نم ينطوریا... من  یول-

 :گفت دیکش یکه مرا به اغوش م یحال در

. خوشحالم یلیخ! هیخوشحالم سا....! و مارستانیب يایبوده که ب نیکه سرنوشت تو ا دونمیمن م... یول یب یول-

 ! ادی یهم به خونه ما م يدونم با اومدن تو شاد یم

 کیو  ستیکه ب یمحبت. کنم افتیمحبت مادرانه را در نیهم خودم را در اغوشش رها کردم تا راحت ترا من

 !سال از ان محروم بودم 

دست به  زیهمه چ یراحت نیرقم زده بود که به هم میرا برا يدیجد يسرنوشت، باز دیشا. بسته شده بود زبانم

 ...خانه بشوم و نیدست هم داد تا من وارد ا

 

  4 فصل

خوشحال بود و با  یلیجون خ نیپرو.  میزد ابانیدر خ یو بعداز نهار گشت میروز نهار را در رستوران خورد ان

 یگفته بود که انگار چند سال میو محمدرضا برا یرعلیاونقدر از ام.کرد یم فیاش تعر یزندگ اتیاز جزئ جانیه

جون  نیپرو یوقت یخستگ يبا همه  یم ولیخسته و مونده بود میدیبه خونه رس یوقت.  شناختمشونیبود که م

دوم شامل سه  يطبقه .  میسالن باال رفت چیمارپ يقبال کردم و با هم از پله هاخونه رو نشونت بدم است ایگفت ب
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 یال س ونیزیتلو کیسبز رنگ مبله شده بود و  يها یکه با راحت بایز منینش کیاتاق خواب بود ، کتابخونه و 

تخت دو  کی.  میجون شد نیوارد اتاق پرو. پله قرار داشت  يهم انتها سیسرو کی.  درو در بر گرفته بو يد

در ! مجزا سیسرو کی يکه از جنس چوب تخت بود و دارا شیارا زیم!  یشمیسبز  یرو تخت کیبا  باینفره ز

مبل  يجون رو نیبه تعارف پرو. گرد دروسط انها قرار داشت زیم کینفره با کیاتاق هم دو مبل  يگوشه 

 .میدستم داد تا با هم تماشا کن اورد و به رونیچند البوم ب يواریکمد د يو خودش از کشو مینشست

 یلیبزرگ،پدر بزرگ،زنده ها، مرده ها،و خ ،مادرییعکس خاله،عمه،عمو،دا. و دوستانه  یخانوادگ يها عکس

 کیخواست  یجون انگار م نیپرو!بودند یبزرگ يرفت چه خانواده  یم جیکم کم سرم گ!گهید يعکس ها

البوم  دنیبعد از د. هم موفق شده بود  ياشنا کنه که تا حدود دیجد یزندگ نیروزه من و با تمام خانواده و ا

شد طبقه  یمحصور شده بود و م ییطال يکه با نرده ها یخال ي رهیو از کنار دا میعکس از اتاق خارج شد

 . میشد گریاتاق د کیو وارد  میگذشت دیرا از ان د نییپا

 کیبا  ياق نسبتا بزرگ به رنگ سبز پسته اات کی!  ختهیخودش شلوغ و به هم ر نیع.محمدرضا بود اتاق

تخت  يرو ایمبل پر از لباس که هر کدام  کیپر از کتاب ،  ي، قفسه ا سیکار ، سرو زینفره ، م کیتخت 

کرده بودم ، احساس  دایپ درضاکه از محم یبا توجه به شناخت. خنده ام گرفته بود .  نیزم يرو ایافتاده بود 

 .ادیاتاق واقعا بهش م نیکردم ا

 :جون گفت نیکه پرو میگذشت یرعلیو از کنار اتاق ام میاتاق خارج شد از

 .کنه  یقفلش م شهیهم یاتاقش ول يکه بره تو ستین یدونه کس یم نکهیبا ا!درش قفله یرعلیاتاق ام-

 يبرا. کنارش  زیبا م یککار و چند عدد مبل مش زیاتاق بزرگ پر از کتاب و دو م کی. میبه طرف کتابخانه رفت و

 کتاب؟؟ نهمهیا. شد  یباورم نم.بود نیکه عاشق کتاب بودم،بهتر یمن

 :گفت یجون متوجه رفتارم شد و با مهربان نیپرو

کنکور  يخوام که کمکت کنن امسال تو یاز پسرا م.  يکه تو به درست ادامه بد خوادیدلم م یلیمن خ هیسا-

 .یشیمن مطمئنم که قبول م.  یشرکت کن

را به هم  میدستها جانیبدون خجالت و با ه.  دمیرس یبه ارزوهام م یراحت نیبه هم نکهیشدم از ا خوشحال

 :گفتم یزدم و با خوشحال

 جون؟ نیپرو شهیم یعنی!هیعال یلیخ نیا-

 :به طرفش رفتم و بغلش کردم و
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 .ازتون تشکر کنم يدونم چطور ینم! ممنونم -

کنم، و  یبهت م یکیمدت واقعا احساس نزد نیا يمن تو ی، ول یباور نکن دیشا! زمیعز ستیتشکر الزم ن -

 .جون  نیپرو یبهم نگ نقدریو ا یمادر قبول کن کیبه بعد من و مثل  نیکه از ا خوامیازت م

 ...جون نیپرو يوا-

 .دمیخند

 ...روزه هیبرام سخته که -

کنم اصال مالحظه  یخواهش م. به خودم بگو یو الزم داشت یخواست يزیاز االن هر چ گهید!هیسا مینداشت-

 .نکن

،با  شمیم شیچند سال پ ي هیچند ساعت کم کم دارم همون سا نیکردم در عرض ا یکه احساس م من

 :گفتم  طنتیش

 .گم یخواستم بهتون م یبه بعد هر چ نیاز ا! چشم مادر -

 :در چشمانش جمع شد و با بغض گفت اشک

 !مادر یگ یکه بهم م یخودم هست يو ازاده کنم ت یاحساس م! زمیممنون عز-

 !نیکنم شما واقعا مادرم هست یمنم احساس م-

مبل نشستم و  يرو یچهره ام در هم رفت و با عذرخواه. چپم حس کردم يکه در پا يو درد یبا خستگ و

 :گفتم

 .درد گرفته کمیپام  یول!مادر  دیببخش-

االن هم خسته .گرفتم  یوتراپیزیفردا نوبت ف يمن امروز زنگ زدم به دکتر و برا.رفت  یم ادمیداشت  يدید-

 .استراحت کن کمی نییپا می، پاشو بر يشد

 .استراحت کنم  یو من به اتاقم رفتم تا کم میرفت نییبا هم پا و

 . میردداشت صرف ک ندهیکه مادر مهربانم از ا ییو صحبت از برنامه ها یرا در خنده و شوخ شام

تنها شدم و اتفاقات امروز را مرور  یوقت. میخودمان رفت يزودتر از معمول به اتاق خواب ها یلیاز شام خ بعد

مادر  کی.تونستم درس بخونم و به دانشگاه برم  یم. خوب در انتظارم بود ندهیا نکهیاز ا.داشتم یکردم،حس خوب

دو برادر هم مثل  نیا یعنی. کنند تیحماتونستند از من  یکرده و با شعور که م لیخوب و دو برادر تحص

 مادرشون خوب و مهربون هستند؟؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٣٠ 

 شهینم يا گهیجون باشه ،انتظار د نیمادرشون پرو یوقت.البته که خوب هستن:خودم به خودم جواب دادم  و

 !مونه  یجون م نیمنو پرو نیبودنم ب وهیراز ب.بکنم یفکر منف دینبا.. نه نه... احساس مبهم  کی یول.داشت

 ؟یجون هم نظرش نسبت به من عوض بشه چ نیاگه کم کم پرو یول

 !کمکم کن ایخدا يوا

بود که نماز را کنار گذاشته بودم و به  یمدت. کردم یاحساس ارامش م. شدم وضو گرفتم و نماز خواندم  بلند

شکر کردم و با ارامش به خواب  نجات داده یمنو از سرگردون نکهیخاطر از خدا طلب بخشش کردم و از ا نیهم

 !رفتم

********** 

 !شو داریلحظه ب کی زمیعز هیسا!جان  هیسا-

 !ریصبح بخ!سالم -

واسه . یخواستم فقط بهت اطالع بدم که نگران نش. مارستانیبرم ب دیشده،با رمیمن د! زمیعز ریصبح بخ-

.  یوتراپیزیف يبرا میخونه که بر امیبعدازظهر ساعت حدود پنج م!تو اشپز خونه هست زیصبحونه هم ، همه چ

 .رو بده مارستانیب يتلفن زد شماره  یاگر کس

 :و گفتم دمیرو مال چشمام

 !راحت باشه التونیخ!چشم مادر -

 :دیصورتم را بوس یمهربان با

 !يبا من ندار يکار.بال یچشمت ب!قربونت برم یاله-

 .به سالمت. نه -

 .مراقب خودت باش.زمیخداحافظ عز-

مشغول  نهیا يدوش گرفتم و جلو. بود  میشدم ساعت ده و ن داریب یوقت. دمیجون دوباره خواب نیاز رفتن پرو بعد

 .زدم یو با خودم حرف م. کردم یم يزیبرنامه ر دمیجد یزندگ يبودم و برا میموها دنیسشوار کش

ازدواج کنم و  نکهیکاش قبل از ا يا.  دمید یرو نم یخانواده و زندگ نیوقت خواب چن چیه!شکرت  ایخدا-

 .شدم  یم يخانواده ا نیبودم صاحب چن یستیبهز يهمون موقعه که تو

 .از اتاق خارج شدم و تلفن را برداشتم. زدم که تلفن زنگ خورد  یخودم حرف م با

 !دییالو بفرما-
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 !ریظهرت بخ!  زمیسالم عز-

 .تعجب کردم . داد یسالن بود نگاه کردم، ساعت دوازده را نشان م يکه گوشه  يواریو به ساعت د شتمبرگ

 !ریظهر بخ. یخسته نباش!سالم مادر -

 ؟ يصبحونه خورد. زمیممنون عز-

 .خورم  یرم م یاالن م.شد  ریمو هامو خشک کنم ،د رمویشدم تا دوش بگ داریب میساعت ده ون.نه مادر-

خونه زنگ زدم که  کیرستوران نزد کیمن به . بخور  ریبگ خچالی ياز تو ریش وانیل کیفقط .  ستیالزم ن-

به حسابمون زنگ زدم  رهیو پولش م میاشتراك دار.غذاش مطمئنه .برسه دیبا گهیاالن د.  ارنیبرات نهار ب

 .بگم  نویهم

 .خوردم یم يحاضر زیچ هی.الزم نبود!دستتون درد نکنه -

اگه .مراقب خودت باش.کنن یصدام م.برم دیمن با.  یبه خودت برس کمی دیبا. يالغر یلیتو خ.الزم بود خانم-

 .فعال خداحافظ.سر به کتابخونه بزن هیحوصلت سر رفت 

 خداحافظ.باشه-

 .غذا را اورده بودند.نگذاشته بودم که زنگ در را زدم شیرا سر جا یگوش

بود  اطیدر ح لیدو اتومب.انداختم  اطیبه ح یدر را بستم و نگاه.در غذا را گرفتم يسرم کردم و رفتم جلو يروسر

به طرف ساختمون .البته به نظرم کروك بود . یهم معمول یکیبلند بود و  یشاس یکیاما .بودند یکه هر دو مشک

سمت چپ پله بود  قرار داشت که درش در ییکرد فضا یرا به باال وصل م نییپا اطیکه ح ییپله ها ریدر ز.رفتم

غذا افتادم  ادیتازه به .خوشم امد . بود  بایز یلیخ.استخر بزرگ مواجه شدم  کیدر را باز کردم و با  يبا کنجکاو.

 .در را بستم و به طرف ساختمان رفتم .

ماست .و  مهیق.دوست داشتم  یلیکه خ يخورشت قورمه سبز.ان شدم يادیمتوجه ز دمیچ زیم يغذا را رو یوقت

بعد از غذا .خوردم  یمگر من چند نفرم ؟باالخره مشغول خوردن شدم و از هر کدام کم يوا.....! يو سبزدوغ 

 يواریکاغذ د.و وارد کتابخانه شدم  مبه طبقه دوم رفت.به کتابخانه بزنم  يمادر سر ي هیگرفتم به توص میتصم

چقدر مرتب بود .شعر رفتم  يبه طرف کتابها.به کتابخونه داده بود  یارام يد،فضایسف يبا گل ها یبادمجون

 ....ام،ی،خی،موالنا،نظامياز حافظ ،سعد فیرد کی.

 .. .ابتهاج،شاملو،فروغ فرخزاد، ،هوشنگيریمش دونیسهراب ،فر:هم از شاعران معاصر مثل فیرد کی
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را قبال  شیاز شعرها يتعداد محدود.غ بود جون افتادم که گفته بود ازاده عاشق فرو نیحرف پرو ادیبه  ناگهان

به مناسبت  ایخواهر دن نیبه بهتر میتقد((صفحه اول نوشته بود .فروغ را برداشتم و باز کردم  وانید.خوانده بودم 

 ))سالگرد تولدمان  نیهفدهم

 ))یرعلیام((نوشته شده بود  يزتریجمله با خط ر ریدر ز و

و مشغول خواندن شدم  دمیکاناپه دراز کش يبه دلم نشست،رو.از شعرهارا خواندم  يرا ورق زدم و تعداد کتاب

خوش در ان نوشته  یو بازش کردم با خط دمیانها د نیتکه کاغذ در ب کیزدم  یطور که کتاب را ورق م نیهم.

 :بود 

 شیخواند مرا هر دم به خو یم خاك

 رسند از ره که در خاکم نهند  یم

 شب  همیعاشقانم ن دیشا اه

 گور نم ناکم نهند يبه رو گل

 :تر نوشته شده بود نییپا یکم و

 ها نام مرا باران و باد  بعد

 از رخسار سنگ  ندیشو یم نرم

 ماند به راه یمن گمنام م گور

 نام و ننگ ياز افسانه ها فارغ

 82زمستان » فروهر ازاده«

 دمیشعر را به صورت کامل د نیجلو تر کتاب رفتم هم يبه صفحه ها یوقت يزیچه شعر غم انگ.گرفت  دلم

 دم،کوسنیکاناپه دراز کش يرو. زگذاشتمیم يکتاب را بستم و رو.کرد  یم ینیچشمانم سنگ.پس شعر فروغ بود.

 .دمیرا بغل کردم و خواب

 ******** 

 يریتصو فونیرفتم و از ا نییپا.داد یرا نشان م میچهارو ن. به ساعت نگاه کردم. دمیزنگ از خواب پر يصدا با

 .جون بود در را باز کردم و منتظر شدم نیپرو.نگاه کردم 

 .وارد شد  اوردیرا داخل ب لیاتومب نکهیا بدون

 ؟!يهنوز حاضر نشد.رفت ادمی دمیکل!يخواب بود!سالم-
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 م؟یبر ییمگه قراره جا.اره خواب بودم.سالم-

 !یوتراپیزیرفته؟ف ادتی-

 .شمیاالن حاضر م.اهان اره -

 .وسط کوچه است نیاخه ماش. تر  عیسر کمی فقط

را دوست  دیرنگ سف.کردم نهیدر ا ینگاه.سرم انداختم دیشال سف کیو .دمیعجله به اتاقم رفتم و لباس پوش با

 .نداشتم  یانها احساس خوب دنیازاده بود و من از پوش يلباس ها برا نیاما ا.داشتم 

 جان؟ هیسا ياومد-

 .رفتم  رونیرا گرفتم و ب فمیک

 :گفت دنمیجون با د نیپرو

و به سرعت از پله .! امیجا بمون تا ب نیهم. باال تو اتاقمه  تیپزشک يپات با پرونده  يصبر کن عکس ها...اخ-

. شنوم  یرا از پشت در م یکس يبودم که احساس کردم ،صدا ستادهیوسط سالن ا نطوریمن هم.ها باال رفت

 ...دو پسر جوان. دمیترس یمشوکه شدم و ک.در ظاهر شدند ير استانه ناگهان در باز شد و دو نفر د

 یانها هم شوکه شده بودند و بدون پلک زدن به من نگاه م. چقدر خنگ شدم .و محمدرضا بودند یرعلیام يوا

 . میکرد یکدام حرکت نم چیبود ،ه ستادهیانگار زمان ا.کردند

دور کمر گره  نشیرا با است يقهوه ا وریپل کیکرم به تن داشت و  نیبا شلوار ج دیشرت سف یت کی یرعلیام

 .چقدر قدش بلند بود .سرش بود  ياش هم رو یافتاب نکیکوتاه داشت و ع يموها.زده بود

بود و در هر دو دستش دو ساك بزرگ بود  دهیپوش یمشک نیبا شلوار ج يشرت سرمه ا یت کیهم  محمدرضا

 . در ساحل جنوب داشت ادیز ين افتاب گرفتن هاهر دو انها نشا يپوست برنزه .

 نیسالم کنم؟ در هم دیبا یعنیزدند؟  ینم یپس چرا حرف. .کردند یان دو هم با بهت به من نگاه م نکهیا جالب

 .جون هر سه ما را از شوك در اورد  نیفکر ها بودم که پرو

 !شده رید یلیکه خ هیبدو سا يوا-

و محمدرضا هم با خنده  دیخند یرعلیام.خشکش زده بود  زیبودند او ن ستادهیدر ا يکه جلو یکسان دنید با

 :گفت

 ؟یپسراتو بغل کن يخوا یاستقبال از مسافره؟ نم دیمدل جد نیا-

 :جون به طرف محمدرضا رفت نیدستش را باز کرد و پرو و
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 !ریبه خ دنیرس.خبر  یچه ب!قربونتون برم  یاله-

 .:بلند کرد و دور خودش چرخاند نیزم يجون رو از رو نیپرو محمدرضا

 .رم  ینم ییجا چیبدون شما ه گهید.ذره شده بود  هیمامان دلم برات ... يوا-

 .!بهش بگو يزیچ هی یرعلیام.خوره  یداره حالم بهم م.رفت  جیگ ن،سرمیمحمدرضا بزارم زم-

 :به طرف محمدرضا رفت و گفت یرعلیام

 ...محمد گهیبسه د-

 :سپس مادرش را در اغوش گرفت و

 .بدون شما اصال خوش نگذشت  گهیمامان محمد راست م-

 :گفت دویخند مادر

 ن؟یزن یحرفو م نیهم هم نیزن گرفت نمیاره جون خودتون ،بب-

 :گفت  طنتیبا ش محمدرضا

 .....دهنت یگیگم م یبه شما م یمن که هر چ!کبابم  يو کرد یگفت نهیاخ مامان ، مد-

 :گفت  دوین وسط حرفش دوجو نیپرو

 !کنم یرفت معرف ادمیاصال !محمدرضا زشته.... ا-

 :انداخت و گفت میطرف من امد و دست دور بازو به

 !هستن یشکوه هیسا شونیا-

 :رو به من ادامه داد و

 !و محمدرضا یرعلیام!هم پسرام هستن ونیاقا نیا-

 :مودبانه سالم کرد و گفت یلیخ یرعلیام

 !خوشحالم خانم  تونیاز اشنا یلیخ-

 !نطوریمنم هم-

 :محمدرضا گفت و

 !خانم هیبا شما باعث افتخاره سا ییاشنا-

 :رو به مادر ادامه داد و

 !يدوستا هم دار نیاز ا يمامان نگفته بود-
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 :گرفت گفت یکه لبش را گاز م یجون در حال نیپرو

 .گردم یمن برم نیاستراحت کن کمیو  دیریدوش بگ هیتا شما دوتا . میعجله دار کمیما !داستانش مفصله -

 :که محمدرضا گفت میهم به طرف در رفت با

 برسونمت؟ يخوا یخب مامان اگه م-

 ! میر یخودمون م. ي،تو خسته ا زمینه عز-

دادم که چرا مثل عقب افتاده ها  یدانم چرا ؟ به خودم فحش م ینم.من هنوز منگ بودم .  میکرد یخداحافظ

 بایتقر.، مخصوصا از جنس مذکر برخورد نداشتم  بهیبود با افراد غر يادیمدت ز نکهیبه خاطر ا دیشا. رفتار کردم 

مطب شلوغ بود . میدیزود رس یلیو خ میشد لیتومبافکار سوار ا نیبا هم.ازدواج کرده بودم  دیکه با سع یاز وقت

عکس ها دستور داد تا لباس  دنیدکتر بعد از د. میوارد شد قهیجون اشنا بود ،بعد از حدود ده دق نیاما پرو.

 :کمکم کرد تا لباس بپوشم گفت نکهیجون به طرفم امد و بعد ا نیپرو.مناسب بپوشم 

رم خونه و زود بر  یفاصله من م نی،تو ا کشهیطول م میساعت ون کیکارت حدود .من با دکتر صحبت کردم -

 که نداره؟ یاشکال.گردم  یم

 !گردم  یو بر م رمیگ یم یاصال خودم تاکس!خونه نینه مادر،شما بر-

 .گردم  یخودم بر م گهیساعت د کیمن . شمیکه ناراحت م یکارو نکن نیوقت ا هی.زمینه عز-

 .و رفت دیرا بوس صورتم

و در  دمیلباس پوش یوتراپیزیبعد از ف.با پسرانش دارد  ییبه تنها ازیدادن موضوع من ن حیتوض يدانستم برا یم

را به عنوان خواهرشان قبول  بهیغر کیوجود  یراحت نیانها به هم یعنی.زد  یدلم شور م.اتاق انتظار نشستم 

 .کردند  یم

کنم  ریاز اشکش را خوب تعب سیمتورم و خ يدانستم چشم ها ینم. دیجون دو ساعت طول کش نیپرو بازگشت

 !اوردمین شیبه رو!بد  ای

 !میاشو برپ!شد  ریکه د زمیعز دیببخش-

 .نه مادر ،منم تازه کارم تموم شده-

 .... یعنی. ستین یخوب يکردم نشانه  یحکم فرما بود که احساس م يراه سکوت ازار دهنده ا نیب در

 !روشن ونیزینشسته بود و تلو منیمحمدرضا در نش میدیبه خانه که رس.شود  یها زود تمام م یچقدر خوش... اه

 ...است و فکرش ونیزیتلو يبود که فقط چشمش به صفحه  مشخص



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٣٦ 

 :جون مرا به طرف اتاقم برد و گفت نیپرو

 . زمیبر يتا برات چا نجایا ایبرو لباس عوض کن وب. يحتما خسته شد-

که سر  دیبلوز سف کیکمد  يلباسم را در اوردم و از تو.چطور برخورد کنم  دیدانستم با یاتاقم شدم نم وارد

را سرم کردم و  دیو باز همان شال سف دمیپوش رهیت یشلوار توس کیبود ،به همراه  یاش توس قهی و نیاست

خورد و  یسالم کردم که محمدرضا تکان.شدم ،محمدرضا همچنان در فکر بود  منیوارد نش یوقت.رفتم  رونیب

 :گفت يسالم کش دار ییاز نوك پا تا صورتم و با خوش رو.نگاهم کرد 

 .را نشان داد شیو مبل رو به رو. نیبش ایب ؟يستادیچرا ا!متوجه نشدم  يامد یک.خانم  هیسالاااام سا-

 .بود  نییاما از ترس جرات نگاه کردن نداشتم و سرم پا نشستم

 شدن؟ ياریخوب اب-

 :سرم را بلند کردم و گفتم -

 ن؟یبله؟با من بود-

 :و گفت دیخند

 شدن ؟ ياریگفتم خوب اب-

 :تعجب گفتم با

 ؟یچ-

 !بهشون  يزل زد ياخه بدجور! یقال يگل ها-

 .متوجه منظورش شدم و خنده ام گرفت تازه

 !به فرش  یچشم دوخت ریکه سر به ز یمحاکمه بش يمگه اومد.خوبه  ينجوریا!اهان -

 ! دمینگفتم و خند يزیچ

 :نشست و رو به من گفت  يبعد از تعارف چا.امد  يجون با سه فنجان چا نیپرو

 ؟یتراپ ویزیاز ف يبود یراض!چطور بود.خوب-

 . ستیالزم ن شتریب گهیدو سه جلسه د:البته دکتر گفت .خوب بود !اره-

 !نداشته  یچون شکستگ گهیدرست م-

موذب بودم که .جرات سر بلند کردن نداشتم .نگاه محمدرضا شدم  ینیمتوجه سنگ. میشد يچا دنینوش مشغول

 :محمدرضا گفت
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 ینگاه م شتریاالن که ب یالبته همون اول متوجه شدم ،ول. نیازاده هست هیشب یلیشما خ! گهیمامان راست م-

 !بگم دیبا یدونم چ ینم... کنم 

 :جون گفت  نینداشتم بزنم که پرو یحرف

 .اونها هم واقعا خوشحال شدن .من با پسرا در مورد تو صبحت کردم -

. شد یبه من مربوط م یرعلیام بتیکردم غ ین احساس مچو! یرعلی،حداقل در مورد ام گهیدروغ م دونستمیم

خواهرش سخت  يازاده را دوست داشت و مسلما وجود من به جا یلیخ یرعلیام.رو نکرده بودم  نجایاصال فکر ا

 .خواهد بود 

برخاست و به طرف سالن  شیتلفن انداخت و از جا يبه صفحه  ینگاه.همراه محمدرضا زنگ خورد  تلفن

 یرعلیاز ام شیکرم تنش بود و موها یبلوز شلوار ورزش.از پشت نگاهش کردم ،قد بلند و چهارشانه بود .رفت

 :بعد از تلفنش برگشت و رو به مادر گفت .زد  یبلندتر م

 .کار دارم یزود بخوابم،فردا کل دیخسته م با ست؟منیمامان شام حاضر ن-

 :گذاشت گفت یم ینیرا در س يچا يشد و فنجان ها یم که بلند یدر حال مادر

 . نمیچ یم زویچرا ،االن م-

 :من هم بلند شدم و گفتم  و

 .کمکتون کنم نیاجازه بد-

 :کرد وگفت یدست شیپ محمدرضا

 .کنم  یمن خودم به مامان کمک م.کنه  یشما پاتون درد م.خانم هینه سا-

 !تنها نباشه  هیسا شیپ نی،بش يهم خسته ا تو.به کمک ندارم  اجیمن احت.  ستیالزم ن-

 : دیکه محمدرضا زود پرس مینشست ناچار

 ؟ هی،رشتتون چ نیدار لیکه قصد ادامه تحص دمیاز مامان شن-

 .دوست دارم یلیرو خ ینقاش!رشته بدم  رییتغ دیاما شا.خوندم  یتجرب-

الزم  ییکم که چه کتاب ها یبراتون سوال م.رو هم داره  ینقاش يما رشته  ياتفاقا دانشکده !چقد خوب.. ااا-

 ! نیدار

 .باز شد و با خنده تشکر کردم خمیکمکم !بود و خالصانه ایر یب تعارفش

 !رو صدا بزن  یرعلیمحمد برو ام. زیسر م دیایبچه ها شام حاضره ،ب-
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 .مشغول خوردن شدم . ختیرساالد  میجون برا نیپرو.رفتم و نشستم  زیبه طرف م.خونه بود  یرعلیام پس

 !خورم  ی،شام نم کنهیسرم درد م گهیم یرعلیمامان ام-

کردم سردردش بخاطر حضور من  یاحساس م.جمله را گفت نیامد ا یم نییکه از پله ها پا یدر حال محمدرضا

 .است 

 ! نیغذاتونو بخور. حتما خسته اس.برم  یشد خودم براش غذا م کمینداره ، یاشکال-

محمدرضا .جون کمک کردم  نیبه پرو یبعد از شام کم.به زور چند لقمه خوردم .رفت  ینم مییپا میاز گلو غذا

 :و گفت دیهم به طرف مادر رفت و صورتش را بوس

کن  داریب میمنو فردا ساعت هفت ون.خوشمزه بود  یلیخ.دستت درد نکنه .دلم واسه غذاهاتم تنگ شده بود -

  ریشب بخ.

 :گذشت گفت  یکه از کنار من م یدر حال و

 .ریشب بخ. نیستیبهتره سرپا وانا. نیاستراحت کن نیشما هم بر-

 !ریشب شما هم بخ-

 :جون مانع ام شد و گفت نیها بودم که پرو وانیحال شستن ل در

 .برو استراحت کن يتو هم خسته شد. گهیمحمد راست م-

 !کمکتون کنم  نیاجازه بد. ادی یخوابم هم نم. ستمینه خسته ن-

 !گهیبرو د! يزنه خسته ا یچشمات داد م.شورم  یمن خودم ظرفارو م زمیعز-

  ریشب بخ!چشم-

شب بود که  ازدهیساعت حدود .وضو گرفتم و نماز خواندم .گرفت یخوابم نم.و به اتاقم رفتم  دمیرا بوس صورتش

 .مادر در زد و وارد اتاقم شد 

 ؟ يداریتو که هنوز ب-

 !ادیبم نمگفتم که خوا-

 . رهیبخون تا خوابت بگ نییپا اریب ریبرو کتابخونه چند تا کتاب بگ رهیخوب اگه حوصلت سر م-

 !کارو بکنم  نیهم دیچشم ،شا-

 ریشب بخ-

  ریشب بخ--
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چراغ اتاق .از پله ها باال رفتم  نیپاورچ نیپاورچ.رفتم ،چراغ ها خاموش بود  رونیساعت بعد از اتاقم ب مین

 .امد  یمحمدرضا م يبود و از اتاقش صدا روشن یرعلیام

 !هیخوب یلی،اون دختر خ یکن یباور کن اشتباه م یرعلیام-

تو  بهیغر هیچرا مامان اولش با ما مشورت نکرد ؟ما چطور با  گمیاون خوب،اون خانم، اون فرشته،من دارم م-

 ؟! میکن یخونه زندگ

 یرعلیام یول.ازاده رو گرفته  ياومده جا یکه کس نهیتو مشکلت ا.حرفات بهونه است  نیدونم تو ا یمن که م-

اصال از کجا معلوم . فتهیاتفاق ب نیو ا ادیمسافرت همراهمون ن نیبه قول مامان قسمت بوده که مامان تو ا دیشا

 !نشده باشه حال،خوش میسر پناه و جا داد یدختر ب هی نکهیروح ازاده هم از ا

 ؟!یگیم یحاال چ.خرابم  رهیازاده رو بگ ياون امده تا جا نکهیاصال اره من از ا! یکن یم وونهیتو ادمو دمحمد -

خودش و به عنوان  يخواد جا یم هیسا. رهیازاده رو بگ يتونه جا یکس نم چیه.نهیاشتباهت هم گمیمن م-

 !کنه  یزندگ نجایخانواده ا نیدختر خونده ا

 .خوام بخوابم ،فردا کالس دارم  یم رونیتموم شد؟؟اگه تموم شد برو ب تیسخنران-

پس حدسم . دهانم تلخ و بد مزه شده بود .داشتم  ياحساس بد.وارد کتابخونه شدم و در را بستم  عیسر یلیخ

 چکار کنم؟؟ ایخدا.درست بود 

خارج شدم و به اتاقم بر گشتم از کتابخانه  یبه ارام. دمیمحمدرضا و بسته شدن در اتاقش را شن يپا يصدا

ازاده  يجا دیگفت من نبا یراست م یرعلیچکار کنم،ام دیدانستم با ینم. دمیچراغ را خاموش کردم و دراز کش.

 شیسه سال پ هیهمون سا دیمن با.کنم  يارازاده خودد يلباس ها دنیاز پوش دیاول از همه با!درسته . رمیرا بگ

خواهر  کیعوض بشه و منو واقعا مثل  یرعلیام یمنف دیکنم که د يمحکم و با اراده کار.کنار بکشم  دینبا.بشم

 .کمکم کن ایخدا!درسته .نه ازاده .باشم  هیسا دیمن با. رهیازاده رو بگ يخواد جا یکه م ی،نه مثل کس نهیبب

 .شد و به خواب رفتم نیفکر ها بوددم که چشمم سنگ نیهم در

 

 5 فصل

جون قبل از رفتن به  نیپرو.و خودم را به خواب زدم  امدمین رونیشدم اما از اتاقم ب داریز خواب با صبح

کنه و خودش هم حدود  یو غذارو حاضر م ادی یخانم م یناهار طوب يکه برا:به اتاقم امد و گفت مارستانیب

رفت نون بخره برات  درضاصبح که محم:گذاشت و گفت زیم يچند تا مجله هم رو.گرده  یساعت سه بر م
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 زیم يرو يبه مجله ها ینگاه.جون بلند شدم و دوش گرفتم نیبعد از رفتن پرو.که حوصلت سر نره  دیخر

 .لبم نشست يرو يانداختم و ناخوداگاه لبخند

مشغول خواندن مجله ها شدم که از . ستین یرعلیبودم حداقل محمدرضا نظرش نسبت به من مثل ام خوشحال

 پشت به من مشغول شستن ظرف بود  یزن.از اتاق خارج شدم و به طرف اشپزخانه رفتم . دمیاشپزخانه صدا شن

 .!خانم  یسالم طوب-

 :گفت  ینیریش يبه عقب برگشت و با لهجه  کدفعهیو  دیمن ترس يبا صدا-

 درسته؟. یخانم باش هیسا دیتو با.سالم  کیعل. میننه ترسوند يوا-

 .ام  هیابله من س.که ترسوندمتون  دیببخش-

 .جمع کردم  زوی،م يومدیصبر کردم ن یهر چ.صبحونه بخور  نیبش ایب-

 :نشستم و گفتم  زیم پشت

 ! هیکاف يچا هیفقط .خورم  یصبحونه نم-

سفارش شمارو کرد  یخانم زنگ زد و گفت که پسرا برگشتن و امروز برگرد ،کل نیپرو یوقت!ننه  شهیمگه م-

 ..هزار ماشاا.دختر خوشگل اوردم که دختر خوندم بشه  هی:گفت.کرد  فیچقدر هم ازتون تعر.

 نیپرو ه؟یچ یدونیاخه م.خوشحال شدم  یخالصه کل.،البته دور از جون شما  نیازاده خانم هست هیهم شب چقدر

دخترو به  هی خوادیگفت دلم م یکرد م یبا من دردو دل م شهیهم.تنها شده بود یلیخانم بعد از ازاده جان خ

اخه .کرده  دایهم گشته تا شمارو پ یکل نکهیمثل ا.روح ازاده شاد بشه  ينطوریا دیشا.قبول کنم  یفرزند خوندگ

 . یازاده هست هیشب یلیقربون خدا برم خ

 یو طوب. ختمیر يخودم چا يمنم بلند شدم و برا.که بهتر بود  يکاریالبته از ب.زد  یحرف م زیر هی نطوریهم

 .کرد  یداد صحبت م یتفت م ازارویکه پ نطوریخانم هم

 خوشحال شد نه؟ یلیخ دیشمارو د یوقت یرعلیخانم ،حتما ام هیگم سا یم-

 که؟ شیدید.ازاده رو دوست داشت یلیخ یرعلیام اخه

 .که گرفتم یمیافتادم و تصم یرعلیام شبید يحرفها ادی

 گفتم ؟ یچ يدیشن-

 .بود  دهیالبته همون موقع که تازه رس. دمشید.. اره ..هان؟اره-

 .... یرعلیام نیجونم برات بگه که ا.. ها -
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 :و گفتم  دمیحرفش دو وسط

 و محمدرضا خونه ان؟ یرعلیام.خانم  یطوب دیببخش-

 یدونیاخه م.گردنیخانم زنگ زد گفت پسرا رفتن دانشگاه و واسه نهار برم نیکه پرو یصبح. ستنین!نه مادر -

 .خبر دارم  نی،واسه هم رهیمنم دانشگاه م يچون نوه .هفته اس که شروع شده  کی.شروع شده دیترم جد

 :گفتم  نیزد ،به خاطر هم یحرف م زیر هیتا صبح فردا  دادمیاجازه م اگر

 .صدام کن  یداشت ياگه کار.باال تو کتابخونه  رمیخانم من م یدستت درد نکنه طوب-

 .لنگانم باال رفتم يبا پا به سرعت از اشپزخانه خارج شدم و پله ها را و

خواستم در .شلوغ تر از قبل شده بود .به داخل انداختم  یونگاه ستادمیدر اتاق ا ياتاق محمدرضا باز بود جلو در

نشستم و .بود  زیم يکتاب فروغ هنوز رو.شدم و به کتابخونه رفتم  مانیرا امتحان کنم که پش یرعلیاتاق ام

ادامه  يکه برا یموکول کنم و دنبال کتاب عداتم خواندن کتاب شعر را به بگرف میتصم.ادامه کتاب را خوندم 

 يمعمار يانداختم،کتابها ینگاه.رفتم  يهنر يبه طرف کتابها.مناسب باشد بگردم  لمیتحص

نکردم و دوباره مشغول خواندن کتاب شعر  دایپ یرشته نقاش يبرا یکتاب مناسب.. و یداخل ونیک،دکوراسی،گراف

بگذارم که در زدند و پشت سر  شیخواستم کتاب را در جا.نشدم  مانانقدر مشغول بودم که متوجه گذر ز.شدم 

که  نمیب یم.خانم خودم  یسالم ابج-داشت  یلبخندش نشان از دوست.در ظاهر شد  يان محمدرضا در استانه 

 ! يرو اورد نجایا يه کتاب هاکنار وب یمن و گذاشت يمجله ها

 :گذاشتم و با لبخند گفتم  شیرا در جا کتاب

 !نیلطف کرد.به زحمت شما نبودم  یراض.سالم ،مجله هارو خوندم -

 .شما اسم داره نیا!به من نگو شما ی،اشکال نداره ول يقبول ندار ياگه مارو به برادر.. اوه.. اوه-

 :ان افزود کن میاش گذاشت و تعظ نهیس يرا رو دستش

 .قربون شما محمدرضا هستم-

نکنم و زودتر  یبیاست که من غر نیحرف ها و رفتارها فقط به خاطر ا نیدانستم ا یم.ام گرفته بود  خنده

 .را قبول کنم  دمیجد یزندگ طیشرا

 .صدا کنم  یدونم شمارو چ یاخه من نم-

 :کرد و گفت یساختگ یاخم

 .خوب من اسم دارم ،محمدرضا فروهر !صدام کن یباقال-
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 :کردنش گفتم تیاذ يهم برا من

 ...به بعد نیاز ا.فروهر يچشم اقا-

 :و گفت دیحرفم دو وسط

 !بابا يبگو محمدرضا،ا ه؟بهمیا غهیچه ص گهیفروهر د ياقا-

 !کمیاخه سخته -

 یکه دارم از گرسنگ نییپا میبر ایط بفق.صدام کن  يدوست دار یاصال هر چ.یکن یم ونهیدختر تو ادمو د يوا-

 . شمیتلف م

 :زد ادیکه ناگهان محمدرضا فر میرفت نییبا هم از پله ها پا.تا من خارج شوم  ستادیدر ا يجلو

 . میخانم غذارو بکش که ما اومد یطوب-

 یبه ارام. ستادمیکه مشغول غذا خوردن بود از حرکت ا دمیرا از پشت د یرعلیام یوقت.  میاشپزخانه شد وارد

سالم پاسخم را داد و مشغول خوردن  يبه من انداخت و فقط با کلمه  یتفاوت یبا ب ینگاه یرعلیام.سالم کردم 

 .شد 

 :طعنه گفت یوکم یشد و با شوخ یرعلیهم متوجه رفتار ام محمدرضا

 -! نیخورد یخودتون م. نیالزم نبود برامون صبر کن!بابا يا

 : گفت یخانم با همان سادگ یطوب

 .غذا سرد شد نینیبش نیایب نیستادیحاال چرا ا-

اشتها . دیخودش غذا کش يمن و سپس برا يابتدا برا.انها  ينشست و من هم روبه رو یرعلیکنار ام محمدرضا

 .کردم  یم يباز مینداشتم و با غذا

 .شکستن سکوت شروع به حرف زدن کرد  يبرا محمدرضا

 هفته تق و لقه ؟ کیهنوز بعد  ای؟ استاداتون اومدن  یرعلیدانشگاه چه خبر بود ام-

 .جواب نداد یرعلیام

 با توام؟-

 :خشک جواب داد ییصدا با

 .همه استادامون اومدن-

 .درس دادن یهم نشده کل يزیهنوز چ.ما هم اومدن  ياتفاقا استادا-
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 ..هم سکوت باز

 :محمدرضا گفت که

 به برکت  ؟حتمايکار کرد ی،چ طونیش يا.کنه  یم فرق شهیامروزت با هم يخانم قورمه سبز یطوب-

…. 

برخاست  شیاز جا قهیغضبناك به محمدرضا نگاه کرد و بعد از چند دق یرعلیحرفش تمام نشده بود که ام هنوز

 :و گفت

 .خانم دستت درد نکنه  یطوب-

 :گفت یاز اشپزخانه خارج شد محمدرضا رو به من با شوخ یوقت

 نیدانشگاه عاشق هم يتازه دخترا.شهیم یموج.اس  ونهید کمیداداش من  نیا! يریوقت به دل نگ هیتو -

 ...بهشون بگه ستین یکیان اخه  ونهیاونام د.هاشن يباز ونهید

 :گفت یخشک يبرگشت وبا صدا یرعلیام

 .اتاقم کارت دارم  ایمحمد غذات که تموم شد ب-

داد و  رونیبود بعد از رفتنش نفس اش را ب ستادهیهوا ا يقاشق در دستش رو یرعلیام دنیکه با د محمدرضا

 :قاشق را در بشقاب گذاشت و گفت

کنه  ی،بعد ول م رهیگیوقت م هی! ها ستین ينجوریا شهیهم. امده  شیاش پ یباز اخالق سگ! کنه ریخدا به خ-

 ! کنه  یبعد دوباره ول م رهیگیم.

که  روزیاصال با د یرعلیرفتار ام. برود  نییرا که به زور خوردم پا ییاب خوردم تا همان چند لقمه غذا وانیل کی

را بسته بود و اجازه نفس  میبغض راه گلو.کردم  یبودن م یاحساس اضاف.نبود  سهیقابل مقا دیبار منو د نیاول

 . دمیکش یقیمشالم را از دور گردنم باز کردم و نفس ع.داد  ینم دنیکش

 :و گفت ام شد یمتوجه ناراحت محمدرضا

 ؟يناراحت شد ریرفتار ام ه؟ازیحالت خوبه سا-

 .ستین میزیچ!نه-

 .خانم تشکر کردم  یبلند شدم و از طوب میجا از

که .کردم  یرا نگاه م یو باغ پشت. من کنارپنجره نشسته بودم.سره به اتاقم امد  کیجون برگشت  نیپرو یوقت

 . گرفتمرا در اغوش  یحرف چیجون بدون ه نیدر باز شد و پرو
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 . زمیحالت خوبه عز.قربونت برم  یاله-

 :کردم  یتعجب نگاه با

 افتاده؟ یمعلومه حالم خوبه ،اتفاق.نیخسته نباش!سالم مادر -

 :شود گفت انیاش نما یکرد شرمندگ یم یکه سع یتخت نشست و در حال يرو یخستگ با

دونم  یخونواده م ياز اعضا یکیوقته که تورو به عنوان  یلیخواد بهت دروغ بگم ،چون خ یجان ،دلم نم هیسا-

خوشحال نشد و برعکس مخالفت  ادیز یرعلیکه با پسرا در مورد تو صحبت کردم ؛ام روزید ي،راستش رو بخوا

کردم و از دهنم در  یاشتباه هی نمم.ازاده رو دوست داشت  یلیخ یرعلی؛ام یدون یخودت که بهتر م.هم کرد 

 يجا گهیجور د هی دیمن با!حساسه  یلیاونم خ.خونه پر کنه نیازاده رو تو ا يقراره جا هیسارفت و گفتم که 

 یاد،ولی یهم کنار م یرعلیالبته ام.موضوع برخورد کرد  نیتر با ا یمحمدرضا منطق.دادم  یتورو براشون شرح م

 یبابت امروز هم من ازت معذرت م.کن و از رفتاراش ناراحت نشو  یجان تو خانم هیسا.صبر  کمیزمان الزمه و 

 .کرد  فیبرام تعر ویمحمد همه چ.خوام 

کردم  یتحمل م دیشده بودم و با لیانها تحم یمن بودم که به زندگ نیا.کنار امده بودم  طینبودم با شرا ناراحت

 .دوباره را دوست نداشتم  يدر به در.

 ستیشما ن یبه عذر خواه يازیاالن حالم خوبه و اصال ن.اول بود  قهیمن همون چند دق یناراحت دیمادر باور کن-

شما خودتونو .رفتارو داشتم  نیاگر من هم بودم هم دیشا!... ناراحته یواسه چ یرعلیمن خودم متوجه شدم که ام.

بگم  يدونم چطور ینم.داشتم  یخواهش هیفقط . هم تحمل کردم  نویبدتر از ا طیمن شرا. نیناراحت نکن

 ....شد که یاگر م! ازاده رو نپوشم بهتر باشه  يکنم اگه من لباس ها یاحساس م!

الزم  يزیمگه بهت نگفته بودم که اگر چ. دی،چطور به فکر خودم نرس یگ یراست م.من فدات بشم  یاله-

 !بدون خجالت بهم بگو  یداشت

 : دیبلند شد و صورتم را بوس شیجا از

 !پاشو. دیواسه خر میر یاز اون طرف هم م میبر یتراپ ویزیف يبرا دیشو لباس بپوش ،با االن هم بلند-

 ! شمیچشم ،االن حاضر م-

 عیسر.داشتم  يمورد حرف زدم ،احساس بهتر نیدر ا یبا کس نکهیاز ا.ارام تر شده بودم .جون رفت  نیپرو یوقت

 .منتظرم بود  اطیجون تو ح نیپرو.رفتم  رونیو ب دمیلباس پوش
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 یرعلیام. در پارك شده بود  يبودم جلو دهید نگیکه قبال در پارک یلی،همان دو اتومب میخارج شد اطیاز ح یوقت

 نکیع دیما را د یوقت.کرد  یبر تن داشت و در کنار محمدرضا صحبت م یمشک نیسوخته و ج يقهوه ا وریپل

در کوچه  نشیماش يها کیالست دنش دهیکش يصدا. بلندش شد و رفت یشاس نیاش را زد و سوار ماش یافتاب

 .دیچیپ

 يجون با تاسف سر نیمحمدرضا را باز کرد و نشست و من هم سوار شدم که پرو لیاتومب يجون در جلو نیپرو

 :تکان داد 

 !رو  گرانیکنه هم د یم تی؟؟هم خودشو اذ کنهیم کاریچ يدید-

 . محمدرضا هم همراه ما امد  میدیبه مطب رس یوقت. میمحمدرضا سوار شد و حرکت کرد.نزدم  یحرف

شد و  یم دهیجون خر نیکردم به اصرار پرو یکه اشاره م يزیو به هر چ میلباس رفت دیبه خر یوتراپیزیاز ف بعد

 .کرد  یهمه را محمدرضا حساب م

دوش گرفتم . میبه خانه برگشت میو چهار پرس غذا که از رستوران گرفت دیبغل خر کیشده بود که با  کیتار هوا

 دیدر خر.  رهیت یساتن اب يو روسر دیبه همراه شلوار سف یاسمون یاب کیتون کی. دمیاز لباس ها رو پوش یکیو 

 یخواستم هر شباهت یبود و من م یورتازاده ص يلباس ها شتریصرف نظر کردم،چون ب یلباس از رنگ صورت

 .ببرم  نیمن و ازاده هست را از ب نیکه ب

 :گرفت نی،نگاهش رنگ تحس دنمیجون با د نیوارد اشپزخانه شدم پرو یوقت

 . ادی یبهت م یلیخ یرنگ اب! يچقدر ناز شد هیسا-

 ...هم بابت لباس ها و هم!ممنون مادر -

بار  کیما هر چند وقت . میسفره بنداز میخوا یم.باال  میکمک کن غذاهارو ببر ایب.حرفشم نزن ! گهید هیکاف-

 . میخور یمغذا  نیزم يرو

مبل نشسته  يکه رو دمیرا د یرعلیام یوقت. میغذا و سفره را باال برد يجون کمک کردم و ظرف ها نیپرو به

ارام به طرف انها رفتم  يبا قدم ها. دمیترس یراستش از او م.سست شد  میکرد ،پاها ینگاه م ونیزیو تلو

 :کنار گوشم گفت دبلند شد و سفره را از دستم گرفت و با لبخن یرعلیمحمدرضا از کنار ام.

 .! ادی یبهت م یچقدر اب-

 :گفت د،ید یرعلینگاه نگرانم را به سمت ام یوقت

 !شام هست.خوردت ینترس،نم-
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 :جون گفت نیکه پرو میبه کمک هم سفره را گذاشت.به غذا اشاره کرد  و

 -!شهیشام سرد م! یرعلیام ایب

 :سرم را بلند کردم و گفتم .برخاست و کنار سفره نشست  شیجا از ینیسنگ با

 !سالم-

بود  دهیپوش یزرشک نیشرت کاله دار و بدون است یت کی.به من کرد ومثل ظهر جواب سالمم را داد  ینگاه

و مشغول خوردن شد که محمدرضا  دیغذا کش یمقدار کم.داد  ینشان م شتریاش را ب يکه بازوان ورزشکار

 :گفت

حرف قبل از  ادیکرد  یبه من نگاه طنتیو با ش.ارمیبرات ب گهید زیچ هی يدوست ندار ؟اگهیرعلیام يریس-

، که  دمیخند یقول دو سر شد که قصد خوردنم را دارد و به آرام کیدر نظرم  یرعلیشام محمدرضا افتادم و ام

به ما نگاه کرد که  تیعصبان یبا تعجب و با کم یرعلیام.کرد  دنیبلند شروع به خند يمحمدرضا هم با صدا

 :جون گفت نیپرو

 . میما هم بخند نیشد؟بگ یچ کدفعهی-

 :خنده گفت انیدر م محمدرضا

 . میاون افتاد ادیکرد که  فیجک تعر کیقبل از شام  هیمامان ،سا یچیه-

 :بعد از خوردن چند لقمه بلند شد یرعلینگفت و ام يزیچ گهیجون د نیپرو

 !دستت درد نکنه مامان-

 !ينخورد يزیتو که چ... ا-

 !ممنون.غذا خورده بودم  رونیب-

مبل  يبرد و همه با هم رو نییرا جمع کرد و پا زیبعد از غذا محمدرضا همه چ.اش نشست  یقبل يسر جا و

 . مینشست

مشغول  یرعلیل امبه دست گرفت و من هم ناچار مث یمحمدرضا هم کتاب.شد  وریجون مشغول بافتن پل نیپرو

 .جرات تکان خوردن نداشتم.نگاهش شدم  ینیمتوجه سنگ قهیبعد از چند دق.شدم  ونیزیتلو يتماشا

قراره برام !الزمه  ییها ازین شیچه پ یرشته نقاش يکه برا دمیدانشکده پرس ي،از بچه ها هیسا یراست-

 ! ارنیکتاباشونو ب

 ! میدیخر یخودمون م يدیپرس یخوب مادر اسمشون و م-
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 نیسرم که ما ا ختنیدانشکده بودن که تا دهن باز کردم ،همشون ر يدخترا نیاخه دو سه تا از ا!نشد مامان -

 .زدن  یبازم حرف خودشون و م. ستیگفتم الزم ن یهر چ. میاری یکتاب هارو برات م

 :با خنده ادامه داد و

 .وانت کتاب برگردم  کیفردا با  دیالبد با!هم واسه ما دردسر شده  یپیخوشت نیا-

 :به محمدرضا کرد که محمدرضا گفت یهینگاه عاقل اندر سف یرعلیام.ام گرفته بود  خنده

از دخترا بپرس ،بگو با محمدرضا  یکیروز دانشکدمون از  هی ایب یکن یباور نم! یرعلیگم ام یجون تو راست م-

وقت  هیالبته . یکن دامیپ یتون یگن کجا م یبهت م عیاس دارن ،سر یپ یبه جان تو انگار ج.فروهر کار دارم 

اون وقت واسه خودت درد سر .چسبن به تو  یکنن م یمن و ول م ننیها ،اخه اگه اونا تورو بب یکارا نکن نیاز ا

 ! شهیم

 :تکان داد و گفت يجون با خنده سر نیپرو

 ! اریچند تا قهوه درست کن ب نییامان از دست تو محمد،پاشو برو پا-

 !نشسته کاریب نجایبگو که ا یرعلیبه ام.ان من درس دارم مام.. ا-

 :بلند شدم و گفتم  میجا از

 .کنم  یمن درست م-

 . رهیم یرعلیام نیجان بش هینه سا-

سپس قهوه را .رفتم و مشغول درست کردن قهوه شدم  نییپا.گفت  ینم يزیتفاوت نشسته بود و چ یب یرعلیام

پله  يجون از باال نیپرو.بلند شکست  يو با صدا نیخورد و افتاد زم يکه دستم به جا شکر ختمیدر فنجان ر

 : دیپرس

 شد؟ یچ-

 .نبود یمهم زیچ.مادر  یچیه-

 ؟ ينشد يخودت که طور-

 .بود که شکست ينه،جا شکر-

 .کمکت  ادیگم ب یم یرعلیاالن به ام.سرت يفدا-

 :د و گفتوارد اشپزخانه ش یرعلیبودم که ام شهیش يجمع کردن تکه ها مشغول
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وقت مامان ومحمدرضا  فته،اونیبراتون ب گهیاتفاق د هیترسم  یم.کنم  یمن خودم جمع م.نیشما بلند ش-

 .ناراحت بشن 

 دیلنگ یچپم که م يبردارم که پا زیم يقهوه را از رو ینیو خواستم س افتمیکه در حرفش بود را در يا طعنه

 .رفت و اه از نهادم برخاست  شهیش يرو

 يسر.شد  میپا يزیبه من نگاه کرد و متوجه خونر یرعلیام.باال نرود  میدهانم گذاشتم تا صدا يرا جلو دستم

 :تکان داد و گفت 

 !کنه من مقصر بودم  یاالن اقا داداشتون فکر م!خدا به داد من برسه -

به  نکهیرد و بدون اچسب زخم در او کی. دیکش رونیرا ب هیاول يکمک ها يباال را باز کرد و جعبه  نتیکاب در

 ینیزدم و لنگان با س میچسب را به پا.ها شد  شهیگذاشت و مشغول جمع کردن خرده ش زیم يدستم دهد رو

 .کرد  یرا جلب نم هاتوجه ان دنمیچپم بود ،لنگ يدر پا یدگیچون بر.قهوه از پله باال رفتم 

 !دستت درد نکنه دخترم -

 .تون شکست  يشکر گه،جاید دیببخش-

 نشد ؟ تیزیخودت که چ!زمیسرت عز يفدا-

 .گذاشت و نگاهم کرد  زیم يرو يجا شکر کی یرعلیلحظه ام نیدر هم-

 .نشد  میزیچ.نه مادر -

 :محمدرضا از توالت خارج شد و گفت -

 ! دمیبود ،بشکن بشکن شن یچ يصدا-

 :کفتم  یشرمندگ با

 .از دستم افتاد شکست  يجا شکر-

 ! یرعلیسر ام يفدا.اشکال نداره .. ا-

 :را باال انداخت  شیبراق نگاهش کرد که محمدرضا شانه ها یرعلیام

 !سر خودم  يبه درك،اصال فدا-

 .گفت و به اتاقش رفت  یکل ریشب بخ کیبلند شد و  یرعلیقهوه ام دنیاز نوش بعد

 :گرفت و گفت  یحق به جانب ي افهیق محمدرضا
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 نی،ا یکن یم یتو که همه رو روانشناس.به حالش بکن  يفکر هی!خل افتاده يپسرت بدجور نیجون ا نیپرو-

 .رو درمون کن  یرعلیام

 .شهیکم کم خوب م. يذار یسر به سرش م یلیتو هم خ-

 .گفت و به اتاقش رفت  ریبلند شد ،شب بخ محمدرضا

 .من که خوابم گرفته.برو بخواب  ادی یجان مادر ،اگه خوابت م هیسا-

 .خوابم  یبعد م نمیب یم ونیزیتلو نجایا کمیاگه اشکال نداشته باشه -

 . ریکنم ،شب بخ یپس برق هارو خاموش م.داره  ی،چه اشکال زمینه عز-

  ریشب بخ-

 .شدم  رهیخ ونیزیتلو يو به صفحه  دمیمبل دراز کش يجون رو نیاز خاموش شدن برق ها و رفتن پرو بعد

 . رهیگیمحمد صداشو کم کن خوابم نم-

 .اصال خاموشش کن .و کم کن صدار ستمیمگه با تو ن-

امد و کنترل را گرفت  زیبه طرف م عیسر يو او هم با قدم ها دمیبار که صدا زد نشن نیالبته اول.را ندادم  جوابش

 . دمیپر میمن هم از جا.که چشمش به من افتاد 

 :گفت  یگذاشت و به ارام شیرا در جا کنترل

 . نیصدارو کمتر کن شهیاگه م! کردم محمده د،فکریببخش-

 !کنم  یخواهش م-

هنوز .گفتم و لنگان به طرف پله ها رفتم  ریلب شب بخ ریز.را خاموش کردم  ونیزیرا گرفتم و تلو کنترل

 .کرد  یبود و رفتنم را تماشا م ستادهیا

 

 6 فصل

در را .رفت  ادمی يآنقدر عجله کردم که روسر. دمیاز خواب پر یمداوم کس يبا در زدن ها میساعت نه ون حدود

 :را برگرداند و گفت  شیمحمدرضا تا چشمش به من افتاد رو.باز کردم 

 .کارت دارم  رونیب ایب.دختر  یخواب یچقدر م.. اه-

 :به طرفم اومد و گفت  دنمیمحمدرضا با د.رفتم  رونیب عیرا بستم و بعد از شستن دست و صورتم سر در

 . میبرو لباس بپوش بر.ببرم  ییمامان سفارش کرده تورو تا جا.شده  رمیجان من کالس دارم ،د هیسا-
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 ؟ میبر دیکجا با-

 .گم،برو لباس بپوش  یبهت م-

 .بود  ستادهیکنار در اشپزخانه ا ریش وانیل کیامدم محمدرضا با  رونیلباس عوض کردم و ب یوقت

 . میو بخور تا بر نیا-

 .! شهیم رتید.  میبر ایب. ستیالزم ن-

 مامان کله ام را بکنه؟ يخوایم-

 :را باز کرد  لیاتومب يمحمدرضا در جلو. میرفت نگیبا هم به پارک. دمیرا گرفتم و ال جرعه سر کش وانیل

 .بدوزدنت  يبر رونیترسم اگه ب یم. نیبش ایب-

 یوقت.بدون سقف شد  لیاتومب کیبه  لیعقب رفت و تبد یبه ارام نیسقف ماش ییشدم،که ناگهان با صدا سوار

 :و گفت  دیمحمدرضا سوار شد خند

 هوا گرمه نه؟-

 . میحد که بدون سقف باش نینه تا ا یاره،ول-

 .تو ذوق ادم  یزنیم يچه طور نیبب.میخرده کالس بزار هی میخواست.. ا-

 .را برگرداند شیبه نشانه قهر رو و

 . میریکجا م میحاال بگو دار!باشه،قهر نکن-

 !گم ینم!خوام ینم-

 ؟یکنم که بگ کاریخوب چ-

 یگواه دی،با زمینه عز:گم  یدور باهاش بزنم ؟بعدش من بهت م هی يدیم.چقدر خوشگله نتیماش يبگو،وا-

 ؟ ينامه دار یتو گواه یراست. ینامه داشته باش

 ؟ میر ینه ندارم حاال بگو کجا م-

بانک ببرم و براتون حساب باز  کیکه مامان خانم دستور فرمودن که شمارو به  یعرضم به حضور جناب عال-

کارت عابر بانک بدم  کیو به همراه  زمیکشور رو به حسابتون بر جیتومن پول را ونیلیکنم و مبلغ پنج م

 !خدمتتون

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با

 !مامان گفت یلرعیبه جان ام.یکن ینگام م نطوریمگه من شاخ در اوردم که ا-
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 :و گفتم دمیخند

 ؟یرعلیبه جان ام یگ یو م يذار ینم هیچرا از جون خودت ما-

 !نداره یکه دوم هیجون دوست هی، يبه جانش قسم بخور یتون یم ستین یرعلیکه ام یچون فقط وقت-

 .ندارم  اجیالزمه؟من که به پول احت یکه گفت يکار نیحاال ا-

 .پولو ازش قرض گرفته نیرفته بانک و ا یرعلیا امحتما الزمه که مادر صبح زود ب-

 ؟یگ یراست م!نه  يوا-

 !هیخب اره ،دروغم چ-

موضوع رو  نیا يطعنه  دیرو فراموش نکرده بودم و حاال با شبشیحرف د يهنوز طعنه .کردم  دایپ يبد حس

 .هم بشنوم 

سپس . کارها رو انجام داد و من فقط چند جارو امضا کردم  يمحمدرضا خودش همه . میدیبانک که رس به

 :را کلفت کرد و گفت شیکرد ،صدا ادهیدر خانه پ يمرا جلو یوقت.دفترچه و کارت عابر بانک را به دستم داد 

 !فهیخونه ام ضع گهیساعت د کیناهار خوشمزه درست کن که  هی-

 درست کنم ؟ یچ. باشه-

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 ؟يمگه بلد-

 .که دلت بخواد یهر چ-

 .نشدم  ریاز جونم که س. خانم اومده  یطوب. کردم یشوخ-

 .کنم  یشد شام و خودم درست م نطوریحاال که ا-

 .شده ، فعال خداحافظ رمیمن د.کنه ریخدا به خ-

خواست با او رو به رو شوم  یدلم نم.حوصله باال رفتن نداشتم .بود  اطیدر ح یرعلیام نیشدم ،ماش اطیح وارد

 ينطوریو ا.هم مثل محمدرضا بود  یرعلیکاش رفتار ام يا.نشستم و به فکر فرو رفتم  قیاالچ یصندل يرو.

 ...انگار ينطوریا یول. شد یخانه لذت بخش م نیدر ا یچقدر زندگ

 ن؟یخانم خوب هست هیسالم سا-

 ، چه خبر؟ دیخسته نباش!خانم  یسالم طوب-

 ؟ ینشست نجایچرا ا. نمیبچ يسبز کمی یپشت اطیرفته بودم ح.رم دخت یسالمت-
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 خونه هست؟ یامدم داخل ؛کس یداشتم م-

 .اتفاقا سراغ شمارو هم گرفت.اومده  شیساعت پ میخان ن یرعلیام.اره مادر-

 :و با تعجب گفتم دمیپر میجا از

 کارم داره ؟ یچ ؟یسراغ من؟ واسه چ-

 !فکر کنم تو کتابخونه باشه!کارت داره  یچ نیخودت برو بب.دونم مادر  ینم-

داشت؟ تا به کتابخونه برسم هزار فکر به سرم زد  کارمیچ یعنی.زد  یدلم شور م.سرعت از پله ها باال رفتم  به

را  رهیدستگ یدوباره در زدم و به ارام.نداد  یجواب.و در زدم  دمیکش یقینفس عم. ستادمیپشت در کتابخونه ا.

 .کرد  یو بسته م بازرا  زیم ينشسته بود و در کشو زیپشت م.شدم  چرخاندم و داخل

 !سالم-

 : دمیپرس اطیبا احت. سرش را بلند کرد و جواب سالمم را داد -

 ن؟یداشت يبا من کار-

 یاجازه م! نیخواستم خودم برم بگردم ،نبود.تو اتاق ازاده باشه  دیگفتم شا.دفترم را گم کردم!با شما که نه-

 ن؟ید

 !خودتونه يخونه .اجازه گرفتن الزم نبود .کنم  یهش مخوا-

 :ادکلنش مست کننده بود با تحکم گفت يبو.بر خاست و از کنارم رد شد  شیزد واز جا يپوزخند

 !نیفتیشما جلو ب شهیاگه م-

 ! دمیلنگ یهنوز م. رفتم  نییپله ها پا از

 پاتون بهتره؟-

 !بله بهتره-

گشتن ،دفتر  یبعد از کم.انداخت  یرا باز کرد و نگاه ریتحر زیم يکشو.و وارد شد  ستادمیدر اتاق ا يجلو

 ینیدلنش يچهره .لبش نقش بست  يرو يولبخند فاتحانه ا دیکش رونیتخت ب ریاز ز یبا جلد چرم يقطور

 .داشت 

 :اش خصمانه شد و گفت افهیچشمش به من افتاد دوباره ق یوقت

 .خوام یبازم معذرت م-

 :رساند و گفت یرعلیخانم خودش را به ام یطوب.از اتاق خارج شد  و
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 . نیشما ناهارتون رو بخور ادیم ریداداشتون زنگ زد گفت د! اقا-

 .امی یغذارو بکش االن م!خانم یباشه طوب-

 خوردم؟ یغول دوسر غذا م نیتنها با ا دیبا یعنی يوا

امد لباس  یوقت.نشستم و منتظرش ماندم  زیسر م.کمک کردم  زیم دنیخانم در چ یاشپزخانه رفتم و به طوب به

و بدون تعارف به  اوردیخودش ن يبه رو یمتوجه شده بود که به خاطرش صبر کرده بودم ول.عوض کرده بود 

حرصم در امده بود .گرفت یم دهیراحت وجودم را ناد یلیخ.و مشغول خوردن شد  دیخودش غذا کش يمن برا

را  شیزود غذا یلیخ.حاکم بود  يسکوت ازار دهنده ا.دم گذاشتم و مشغول خوردن شدم خو يساالد برا یکم.

خانم بعد از  یطوب.را جمع کردم  زیمنم بدون غذا خوردن بلند شدم و م.خانم رفت  یتمام کرد و با تشکر از طوب

 یناهار م.کرد  یم زیامد خانه را تم یصبح م. بود  نیکارش هم يهمه .کرد و رفت  یشستن ظرفها خداحافظ

 ینم.نشسته بودم که تلفن زنگ خورد  نییپا منیدر نش. گشت  یپخت و بعد از شستن ظرفها به خانه اش بر م

گرفتم جواب  میبار تصم نیا.دوباره زنگ خورد .نه ؟تلفن انقدر زنگ خورد تا قطع شد  ایجواب بدهم  دیدانستم با

 . دهمب

 !دییالو،بفرما-

 فروهر ؟ ياقا د،منزلیببخش.سالم -

 !دییبله،بفرما-

 ؟ییتو نیپرو-

 !ستنین شونیا-

 پس شما؟-

 .از دوستانشون هستم.. من..من-

 ست؟یخونه ن يا گهیکس د-

 .خان هستن ریچرا،ام-

 !نیرو بهشون بد یگوش شهیاگه م-

 .خدمتتون یچشم،گوش-

 .در زدم .در بزنم اما مجبور بودم دمیترس یم.ستادمیاتاقش ا يپله ها باال رفتم و جلو از

 بله؟-
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 !ام هیسا-

 :بعد از چند لحظه در را باز کرد و با اخم گفت.نگفت يزیچ

 ن؟یداشت يکار-

 !با شما کار داره نییتلفن پا-

 ه؟یک-

 نداره؟ یباال گوش نیا.نگفت يزیچ.دونم ینم-

 .دم  یجواب م نییپا امی یاالن م.تلفن باال خرابه-

 . نشستم  منیو در نش نییمن بر گشتم پا.در را بست  و

 .را گرفت یامد و گوش نییپا قهیاز چند دق بعد

 الو؟-

-... 

 سالم عمه جان،حالتون چطوره؟-

-... 

 !ممنون ،مامان و محمدرضا هم خوبن-

-... 

 .برگشت به من نگاه کرد  یرعلیگفت که ام يزیمخاطب چ-

 !اش مفصله هیقض... اره... اره ... دوست مامان؟اهان-

-... 

 !رهیباهاتون تماس بگ گمیبه مامان م!باشه چشم-

-... 

 .دیشما هم به همه سالم برسون-

-... 

 .قربونتون برم،خداحافظ-

 . دمیمبل خواب يومن هم همانجا رو. بعد از قطع تماس دوباره به اتاقش برگشت  و

 ********** 
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 !گهیپاشو د!پاشو هیسا-

 :د شدم و گفتم بلن.بود  ستادهیسرم ا يمحمدرضا بود که باال-

 !خوابم برد دیسالم،ببخش-

شون  مارستانیشوهر عمه ام رو بردن ب يها لیاز فام یکیپاشو مامان زنگ زد و گفت . یخواب شهیتو که هم-

 !شده ریپاشو د! یوتراپیزیگفت من ببرمت ف.تا شب بمونه  دی،با

محمدرضا .اش اب شود  خیشام  يگوشت در اوردم تا برا خچالیقبل از رفتن از . دمیاتاقم رفتم و لباس پوش به

 . میسوار شدم و حرکت کرد.منتظرم بود  لشیدر اتومب

 ؟يومدیچرا امروز ناهار ن-

 ناهار اومد؟ یرعلیام!ساعت کالسم عوض شده بود -

 .کرد داشیتخت پ ریاتاق من ،ز يگشت که تو یدنبال دفترش م.خونه بود  دمیرس یاره ،وقت-

 بود؟ یر چرمجلد دفت-

 .اره-

 .زنه یحرف نم یاز بس مغرورو توداره با کس!سهینو یزنه به سرش م یهر وقت که م!دفتر خاطراتشه-

 تخت؟ ریحاال چرا اونجا؟ز-

 :در ان نهفته بود گفت یکه غم ییو با صدا دیکش یاه-

 یکرد و کتاب فروغ و م یم هیگر.اتاقش يرفت تو یگرفت،م یبعد از مرگ ازاده،هر وقت که دلش م-

 .دفترش اونجا بود نیاحتماال واسه هم.خوند

 !متاسفم-

 :دیکش یقیعم نفس

 . افتمیب ادشیدوست ندارم !بود يبد يروزها-

 .به اصرار همراه من امد میدیبه مطب رس یوقت

 . میکرد دیخر ی،در راه برگشت کم یتراپ ویزیجلسه ف نیاز تمام شدن اخر بعد

 ؟یشام درست کن يخوا یواقعا م-

 ه؟یمگه چ!خوب اره -

 ؟یدرست کن یچ يخوا یحاال م-
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 ؟!کین،استیاگه دوست داشته باش-

 !یرعلیمورد عالقه من و ام يهوم،غذا-

 !پس خدارو شکر-

هارو در فر گذاشتم  ینیزم بیس.شدم  يلباس عوض کردم و مشغول اشپز عیسر. میدیبه خانه رس یوقت.

 !و رفتم باال  دمیرا چ زیم.را سرخ کردم  کیاست يگوشت هارا بخار پز کردم و  جاتیسبز.

 :اتاق محمدرضا را زدم در

 !تو ایب-

 :داخل شوم گفتم نکهیدر را باز کردم و بدون ا-

 !شام حاضره-

 ؟يرو صدا کرد یرعلیام.شدم  یتلف م یداشتم از گرسنگ گهید-

 :مظلومانه کردم که خودش متوجه منظورم شد ینگاه

 ریش شتری،اون ب یکن یکه تو رفتار م ينجوریا.ستیحد؟باور کن اونقدر ها هم ترسناك ن نیتا ا هیسا-

 .باهاش لج کن!بدتره یاگه خودت و کنار بکش.شناسمش  یمن م.باهاش مبارزه کن.شهیم

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 قافله؟ قیرف ای يدزد کیتو شر-

از من !کنه یرفتار م یمنطق ریبه ازاده غ دشیالقه شداخه اون داره به خاطر ع.شم ینم کیمن با دزدا شر-

 . ریو حقت و بگ سایبه بعد جلوش وا نیاز ا يشنویم

 !ندارم  یخونه حق نیا ياخه من تو-

نذار حاال . خونه ، پس ازش دفاع کن نیا يتو يایبود که ب نیسرنوشت تو ا! حق تو، سرنوشت توئه.هیسا يدار-

 !خرابش کنه یمنطق ریغ يبا افکار ها یرعلیمثل ام یکی،  یبرس يکه دوست دار ییزایکه خدا خواسته تو به چ

 !رفتار کنه ينطوریبه اون اجازه بدم که ا دیمن نبا.گفت یراست م.فکر کردم  یکم

 .....خا نواده داشتم و االن هیکاش منم  يا! یلیخ!یخوب یلیمحمدرضا تو خ-

و . رفت یرعلیو به طرف اتاق ام!يخانواده دار کین هم چوب خشکم؟تو اال نجایپس من ا!دستت درد نکنه-

خانه دو حالت  نیبودن من در ا. به فکر فرو رفتم.به انتظار نشستم  زیرفتم و پشت م نییپا دیجد يدیمن با د
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 یرعلیدر برابر رفتار ام دینبا.شده باشم  رفتهیکنم ،کامال پذ یم یاگر زندگ اینکنم و  یخانه زندگ نیدر ا ای.داشت

 .سکوت کنم 

 .بود  یتفاوت یحاضر شدند و او همچنان رفتارش همراه با ب زیسر م یرعلیبعد محمدرضا و ام قهیاز چند دق کمتر

 .ادیبه نظر خوشمزه م.هوم! ینیزم بیو س جاتیبا سبز کیاست!به به -

کردم در برابر  یحداقل فکر م.حرصم گرفته بود .نگفت يزیمحمدرضا سکوت کرد و چ فیهم بعد از تعر باز

جون از  نیکه پرو میمشغول خوردن بود.  دیگو یم يزیمورد عالقه اش که من درست کرده باشم چ يغذا

 .برگشت و وارد اشپزخانه شد مارستانیب

 !سالم بچه ها-

اما مانعم شد  اورمیغذا ب شیبرخاستم تا برا.نشست زیجون پشت م نیو پرو میگفت یسالم و خسته نباش یهمگ

 :وگفت

 !بخوابم رمیخسته ام از صبح سر پا بودم ،م یلیخ.خورم  ینم يزیمن چ!زمینه عز-

 !مادر نیکن یاخه ضعف م-

 .خوردم يزیچ هی مارستانیب يتو-

 :جون گفت نیکه پرو.برگشتم و مشغول خوردن شدم میجا سر

 هیه بود خونه ،سازنگ زد یوقت نکهیمثل ا! مارستانیامروز عمه خانم هم همراه شوهرش اومده بود ب یراست-

 يگرفتم برا میتصم.بوده؟منم بهش گفتم که دختر خونده ام بود یکنجکاو بود که ک یلیرو برداشت خ یگوش

 .بشه یموضوع علن نیدعوت کنم تا ا لویو کل فام رمیبگ یمهمون هیهفته  نیاخر ا

 ه؟ینظرتون چ

شدن حضور  یخانه بروم و با علن نیداشت که من از ا دیچون هنوز هم ام دیشا.خورد  کهیاز حرف مادر  یرعلیام

 :گرفته رو به مادر گفت يبا چهره ا.شد  یکار سخت تر م نیو دوست واشنا ا لیمن در فام

 !کارا الزم باشه مادر نیکنم ا یفکر نم-

 :دلم از حرفش گرفت که محمدرضا گفت-

و دو ساعت  هیک دونهی،م دیهمراه ما د رونیب ایه رو تو خون هیسا یاگه کس ينطوریا!خوبه یلیاتفاقا به نظرم خ-

 !اشنا بشه هیبا بق دیزود با ای ریهم که د هیسا.کنه یسوال و جواب نم

 :جون گفت نیپرو
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 ه؟یسا هیتو نظرت چ-

 :محمدرضا اعتماد به نفس گرفته بودم گفتم يکه با صحبت ها من

 .تون اشنا بشم  لیخواد با افراد فام یدلم م یلیخ.منم با محمدرضا موافقم-

 .را نداشت یحرف نیمعلوم بود انتظار چن.انداختم یرعلیبه ام ینگاه یچشم ریز و

 :جون گفت نیپرو

 .کنم  یهفته دعوتشون م نیپنج شنبه هم يو برا رمیگ یموافقه،من فردا با همه تماس م هیپس حاال که سا-

 :شد رو به پسرا ادامه داد یبلند م شیکه از جا یدر حال و

 . دیدوستاتون و دعوت کن نیتون یخواد ،م یا هم اگه دلتون مشم-

 :محمدرضا گفت.گفت و از اشپزخانه خارج شد  ریبخ شب

 . میافتاد یپارت هیاخ جون -

را  شترشیب.کردم  شیبه ظرف غذا ینگاه.برخاست و از اشپزخانه خارج شد  شیاز جا تیبا عصبان یرعلیام

 .خورده بود اما بدون تشکر رفت

 :گفت طنتیخاست با ش یبر م شیکه از جا یدر حال محمدرضا

 !خوبه ينطوریخوشم امد،ا-

 رو بدم؟ یرعلیکه من جواب ام ادی یتو واقعا خوشت م یعنی-

 ! خوشمزه بود ،دستت درد نکنه یلیغذات خ یبزنه اره،چرا که نه؟راست یمنطق ریاگه حرف غ-

 !نوش جان-

را هم  یعمل یو نقاش یدوره طراح هی. یبخون دیهست که با ازین شیپ يسر هی.جعبه کتاب برات اوردم  هی-

ثبت  میاموزشکده هنر چند تا کوچه اونطرف تر هست که فردا صبح زود پاشو ،با هم بر هیاتفاقا . یبگذرون دیبا

 . مینام کن

 ؟يزود نیبه هم!شهیچقدر خوب،اصال باورم نم-

 ؟ینه پس ک-

 :کرد ،ادامه داد یکمکم م زیکه در جمع کردن م یحال در

 میریبگ یو طراح ینقاش لیوسا میزود بلند شو که بعد از ثبت نام بر.خانم،من فردا ساعت ده کالس دارم  هیسا-

. 
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 همه محبت تورو جبران کنم؟ نیا يممنون محمدرضا،من چطور-

 :گفت يخنده دار افهیتمام شده بود که با ق زیکردن م جمع

 !يبرام انجام بد یتون یم يچه کار نمیا فکر کنم ببفعال برو بخواب ت!دونمیاالن نم-

 !تو جون بخواه-

 !ریشب بخ.که بده؟برو بخواب  هیک-

 .ریشب بخ-

 .داد ینم دنیداشتم اجازه خواب ینقاش يکه برا یجانیه.اتاقم رفتم  به

 .شوم  داریتا صبح ب دمیخواب یزود م دیبا اما

 

 7فصل

به اشپزخانه رفتم محمدرضا مشغول خوردن صبحانه  یوقت. دمیشدم ،دوش گرفتم و لباس پوش داریزود ب صبح

 ازیمورد ن لیاز وسا ستیل کی یسیبعد از نام نو. میرفت ابانیو به اموزشکده سر خ میبا هم صبحانه خورد.بود 

 یانتخاب م متیس و قجن نیمحمدرضا همه را از بهتر. میرفت لیوسا دیو به خر میگرفت یو طراح ینقاش يبرا

 .من را به خانه رساند و خودش به دانشکده رفت دیبعد از خر. دیخر یکرد و م

 یصبح ها تا ظهر درس م.گرفت يگریام رنگ د یزندگ.شدم  ینقاش يریادگیدر اموزشکده مشغول  یوقت

 میبرا رونیب طیاز مح یطراح.داشت  یبا رنگ ها حس خوب ییاشنا.رفتم  یخواندم و بعدازظهرها به اموزشکده م

خواست هر چه زودتر  یم دلمشد ،که  یباز م یاتاقم به باغ پشت ياز پنجره  ییبایز يمنظره .لذت بخش بود 

 راهنیپ کی. میلباس رفت دیجون به خر نیمانده بود که به همراه پرو یدو روز به شب مهمان.بتوانم ان را بکشم 

گرفتم  میباز داشت که تصم مهین يا قهیسه ربع بود و  شیها نیاست.از جنس لمه انتخاب کردم  يبلند سورمه ا

 .قه اش را بپوشانم ی رهیت یبه رنگ اب ریشال حر کیبا 

 یجون و طوب نیپرو.شدم و بعد از شستن دست و صورتم به اشپزخانه رفتم  داریاز خواب ب یصبح روز مهمان

 .بودند که به کمکشان رفتم  نتیخانم مشغول در اوردن ظرف از کاب

و  یرعلیام. میجون زودتر ناهار خورد نیدر مرتب کردن خانه کمک کردم به اصرارپرو یکم نکهیاز ا بعد

 .محمدرضا دانشکده بودند 
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گرفت و بالعکس محمدرضا روز به  یم دهیوجود من را ناد.شده بود  شتریب یرعلیام يها ییاعتنا یان مدت ب در

 .شد  یم یمیصم با من شتریروز ب

 یمخصوصا که م.سخت بود  میبرا یرعلیام یتفاوت یب.کرد  یم قیدرس خواندن تشو يجون هم مرا برا نیپرو

 .شود  یفقط شامل من م ییاعتنا یب نیاست و ا یشخصا ادم خوش قلب دمید

 :به من داد  یجون تکان نیدر افکارم بودم که پرو غرق

 ؟يندار شگاهیمگه وقت ارا!دختر ؟ساعت چهاره ییکجا-

 کنم؟ کاریچ دیحاال با!چرا چرا-

 !زنم با اژانس برو یپاشو زنگ م!کنه  یسرم درد م گهیهم که م یرعلیام. ومدهیمحمدرضا هنوز ن-

 .کردم و رفتم  یجون خداحافظ نیبلند شدم و بعد از عوض کردن لباسم با پرو میجا از

 . دیکارم تا ساعت هفت طول کش شگاهیعلت شلوغ بودن ارا به

 .داشت  یصورتم کرد که با لباسم همخوان يهم رو یمیمال شیارا.و پشت سرم بست  دیرا سشوار کش میموها

باال  ییبایاز ابروانش را به طرز ز یکی دنمیبا د. دیکش یانتظارم را م شگاهیارا رونیب لشیسوار بر اتومب محمدرضا

 :انداخت و گفت

 !يخوشگل شد ه؟چقدریسا یخودت-

 :انداختم که ادامه داد نییو سرم را پا دمیحرفش خجالت کش از

 .!و بپوش  ریبگ نویا دنیخجالت کش يبه جا-

 ه؟یچ نیا-

 شگاهیارا يمامان خانم لباستو داد گفت تو نیدوتا از مهمونا اومدن ،واسه هم یکیکه  يکرد ریاونقدر د!لباسته-

 !یبپوش

 .دمیبعد از عوض کردن لباس شالم را سرم کردم و مانتو ام را پوش.برگشتم  شگاهیارا گرفتم و به ار لباس

 :کرد گفت یکه حرکت م یمحمدرضا در حال.شدم  لیسوار اتومب یوقت

 یبه من چه؟مامان هم م:،گفت هیگفتم که برو دنبال سا یرعلیبه ام یاخه هر چ.خوب شد خودم امدم دنبالت -

 .من نذاشتم  خواست برات اژانس بفرسته که

 اومدن؟ ایحاال از مهمونا ک.که باعث زحمتت شدم  دیببخش-

 !چند نفر اومده باشن دیاالن هم شا گهیمامان و د يدو سه تا از همکارا.عمه خانم و بچه هاش -
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 !زده ام جانیه!ترس که نه یعنیترسم محمدرضا ، یمن م-

 .کنم  یبچسب به من،خودم با همه اشنات م!ترس نداره -

احساس سرما  جانیاز ه.امد یم کیموز يباغ روشن بود و از داخل ساختمان صدا ي،چراغها میدیخانه رس به

 .کردم  یم

 :و گفت دیمانتو ام را کش نیبه طرفم امد و است نیبعد از پارك کردن ماش محمدرضا

 !داخل میمن حلقه کن تا بر ي،دستت رو دور بازو اریرو در ب ؟مانتويستادیچرا ا-

از  یکت و شلوار اسپرت مشک کیمحمدرضا .حلقه کردم  شیرا در اوردم و با شرم دستم را دور بازو ممانتوا

بکشم که محمدرضا سرش را به طرف صورتم  یقیتا نفس عم ستادمیا يپشت در ورود.بود  دهیجنس کتان پوش

 :کج کرد و گفت 

 نمت؟یبب-

 :ترا برانداز کرد و گف میسر تا پا.برگشتم و نگاهش کردم -

 !کم بازه  هیات  قهی ؟اخهیشال تو جمع تر کن شهیم-

 .شالم را جمع کردم و با خنده گفتم .را از محمدرضا نداشتم  یحرف نیانتظار چن یعنی.حرفش تعجب کردم  از

 . !ادی یحرف ها اصال بهت نم نیا یول.يکرد ياداوریممنون که -

 !يفتادین یرعلیام ریمگه من چمه؟پس خدارو شکر کن که گ-

کنم  یکه اشتباه م دمیحرف محمدرضا فهم نیاما با ا.بود  يدیق یثروتمند ب يتصورم از خانواده ها شهیهم

 لیدل نیو به هم.و متظاهرانه بود  یمعتقد بودند اما اعتقادات انها افراط يپولدار نیهم در ع دیالبته خانواده سع.

 .گرفت  یقرار نم گرانیمورد پسند د

 !ها شده ری؟د هیسا میبر-

 !فقط زود من و تنها نذار. میبر-

که  یساعت میانگار در همان ن.که داشتم کاست  یدر باز شد موج نور و گرما به صورتم خورد و از لرزش یوقت

به طرف .دیکش یدنبال خود م بایمحمدرضا مرا تقر.بودند  دهیمهمان ها رس يمحمدرضا دنبالم امده بودهمه 

تازه متوجه ورود ما شده اند ،چون  رانگا.مبل لم داده بودند  يکه چند مرد و زن مسن رو میسالن رفت يباال

نگاه همه را حس  ینیسنگ.ان شده بود  نیگز يگاه جا یگاه و ب يقطع و سکوت و پچ پچ ها یقیموس يصدا
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که  یزن نیرکه محمدرضا به طرف مسن ت.داشتم  اجیاحت تشیبه حما.گشتم  یبا چشم دنبال مادر م.کردم  یم

 :گفت دیکش یم مراکه  یمبل لم داده بود رفت و در حال يرو

 !نشینیبب نیکرد یم یتاب یجون که ب هیسا نمیعمه خانم ،ا-

 ادیمرا .بود  زانیطال و جواهرات او شیبود که حدود شصت سال سن داشت و از هر جا یخانم زن چاق عمه

 .احترام سالم کردم  يبه طرفش رفتم و با ادا.انداخت یم دیمادر سع

 !نمتیتا خوب بب کترینزد ایب!سالم دخترم -

 :جون به طرفم امد و گفت نیپرو

 !زمیعز يچقدر خوشگل شد-

نگاهش .کرد  یانطرف تر با چند نفر صحبت م یبه محمدرضا انداختم که کم ینگاه.به طرف عمه خانم برد مرا

 .داد یبه من اعتماد به نفس م

 .ا هستنبزرگ پسر يعمه  شونیا-

 :انداخت و گفت میبه سر تا پا ینگاه. میکرد یخانم بلند شد و با هم روبوس عمه

 .ازادست هیدختر چقدر شب نیا.جلل خالق-

 :زود گفت محمدرضا

 .اشنا کنم  هیرو با بق هیسا نیعمه خانم اگه اجازه بد-

 :داشت گفت ینشست و چشم از من بر نم یم شیکه در جا یخانم در حال عمه

 . نمیدخترو خوب بب نیامشب ا یگذاشت طون،اگهیش برو-

 :دم گوشم گفت دیخند یکه م یدر حال محمدرضا

 !ایدستت رو دور دستم حلقه کن و دنبالم ب-

،همکاران  شیخاله ها.کرد یم یخود معرف يکه محمدرضا او را عمو انسالیمرد م کی.میرفت هیطرف بق به

 !گرید يها یلیجون و خ نیپرو

با .در کنار چند دختر و پسر نشسته بود  یرعلیام.که انطرف سالن بودند  میدیمجلس رس يبه جوان ترها باالخره

 !کردم یداد چه کار م یاش را نشان م یتفاوت یب گرانید ياگر جلو.شد  یته دلم خال دنشید

 جادیرا ا ییبایدور گردنش تضاد ز یبود که با شال مشک دهیپوش دیسف نیکوتاه و شلوار ج نیشرت است یت کی

 .کرد  یاو هم از دور مرا نگاه م.کرده بود 
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 . به سکوت شد لیپچ پچ ها تبد میدیبه جمع رس یوقت

 ...پسرعمو ،زن پسر خاله و ،زنییدخترعمو ،دختر خاله،دختردا.کرد  یاز سمت راست شروع به معرف محمدرضا

نگاه هارو به  نیکردم ا یم یسع.ردندک ینگاهم م یطرز مخصوص شترشانیب.همه دست دادم و اشنا شدم  با

 .کنم  ریکه به ازاده داشتم تعب یشباهت

 :دم گوشم گفت ی،محمد به ارام میرفت ینشسته بود م یرعلیکه چند پسر جوان از جمله ام یبه سمت یوقت

 !کدومشون دست نده چیبا ه-

 یورد،محمدرضا فشار کوچکا شیدستش را پ.اش کرد  یکوچکتر معرف ينفر که محمدرضا پسرعمو نیاول یوقت

 :ام قرار دادم و گفتم نهیس يبه دستم داد که متوجه منظورش شدم و دست راستم را رو

 !خوش وقتم تونیاز اشنا-

محمد رضا هم دوستانش .قدم نشدند شیدست دادن پ يبرا گریقرار گرفتند و د شانیسر جا هیحرکت بق نیا با

 :محمدرضا گفت میدیرس یرعلیبه ام یوقت.کرد یرا معرف

 !کن یهاتو خودت معرف قیاگه اشکال نداره رف ياخو-

 یکه از نفر اول شروع به معرف یبر خاست و در حال شیرا نداشت به زور از جا یحرف نیکه انتظار چن یرعلیام

 :کرد با اکراه گفت یم

 ...فرشاد هستن شونیجان ا هیسا-

 :دیوسط حرفش پر محمدرضا

 !یرعلیچند ساله ام نیو چند یدوست جون جون-

 :شده بود اما به زور لبخند زد و ادامه داد یعصبان یرعلیام

 !ساغر جان که خواهر فرشاد هستن ارش،ویمان،کینر-

را اعتا  "جان"به او هم پسوند  یرعلیساغر که ام دنیبودم که با د امدهین رونیجان ب هیسا ياز فکر کلمه  هنوز

بعد از مراسم معارفه .بود  یدختر مهربان و خوش روئ.کردم  یکرده بود از افکارم خارج شدم و با ساغر روبوس

من همان جا کنار ساغر نشستم که .و دشدن گریکدیاز سر گرفته شد و همه مشغول گفت و گو با  کیموز

 :محمدرضا گفت

 ریگ یم لیهم تحو يهمون طور.که دادم خدمت شما يهمون طور.ست شما امانتخانم ما د یابج نیساغر ،ا-

 .م 
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 !راحت التیچشم؛خ-

 :ساغر به من گفت قهیبعد از چند دق.چکار کنم دیدانستم با یموذب بودم ،نم.زد و رفت یچشمک محمدرضا

 !نیازاده هست هیشب یلیشما خ-

 ن؟یبود دهیشما ازاده رو د-

 .اخه حدودا چهارسال از من بزرگتر بود. میبا هم دوست نبود دایاما ز.بودمش دهیاره د-

 !ن؟یهم سن من باش دیپس با-

 سالم شده ،شما چطور؟ کیو  ستیمن تازه ب-

 ؟یشناسیچند ساله خانواده فروهر رو م!سالمه کیو  ستیمنم ب-

 یدانشگاه درس م کی ياالن هم تو.با هم دوست بودند  رستانیاز دب یرعلیفرشاد و ام!حدود ده سال-

 .برق هستن یمهندس يهر دوتاشون دانشجو.خونن

 ن؟یشما هم دانشجو هست-

 .یرشته علوم تجرب!ام  يدو ساله که پشت کنکور-

 .هنر شرکت کنم  يخوام برا یم یخوندم،ول یاتفاقا من هم تجرب!چه جالب -

 .دادم  یرشته م رییکاش من هم تغ يا.شدم  دیاز قبول شدنم نا ام گهیچون من د.چقدر خوب-

 ؟يرو دوست دار ینقاش. يبد یتون یاالن هم م-

 !نه ای امیتونم از پسش بر ب یدونم م ینم یرو دوست دارم ،ول يهنر يرشته ها-

 :گفتم نیبه خاطر هم. میکنکور بخوان يکرد تا با هم برا یام م یهمراه یخواست کس یدلم م.شدم  خوشحال

 !یاشنا بش یبا نقاش شتریدم تا ب یاگر دلت خواست چند تا کتاب بهت م.فکراتو بکن-

ده  یم تیبه درسم اهم یلیاخه اون خ.با فرشاد مشورت کنم  دیبا.ام  یخودم راض.ستیبه فکر کردن ن اجیاحت-

! 

 :جون به طرفم امد و گفت نیجوابش را بدهم که پرو خواستم

 .نیخواستم با هم اشنا بش یم.ه از همکارام امد یکی!جان هیسا-

بزرگ  يساغر بر گردم،خواهر زاده  شیخواستم پ یم یوقت.جون رفتم  نیکردم و با پرو یساغر عذرخواه از

 :گفت یجون سد راهم شد و با لودگ نیپرو

 دن؟ یبه بنده افتخار رقص م نیخاله پرو يدختر خوند-
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 .خوردیبه هم م یکینزد نیبود که حالم داشت از ا کیبه من نزد انقدر

 .ستمیمن رقص بلد ن!ممنون اقا-

 د؟یکن یم یرقص بلد نباشه؟شکسته نفس ییبایز نیبه ا ي زهیدوش شهیمگه م-

چشمم .نکردم  شیدایاما پ.گشتم  یبا چشم دنبال محمدرضا م.بهم دست داد ياحساس بد زهیدوش يکلمه  از

 :خاطر گفتم نیخواستم از او کمک بخواهم به هم ینم.کرد یاوهم به ما نگاه م.افتاد یعل ریبه ام

 .خوام  یمعذرت م. ستمیمن واقعا رقص بلد ن.خدمتتون که عرض کردم -

بود از ترس سکته کنم  کینزد. دیرا گرفت و به طرف خودش کش میخواستم از کنارش رد شوم که بازو یم و

 پس محمدرضا کجاست؟ ایخدا.

 اومده مهرداد جان؟ شیپ یمشکل-

دستش .قرار داشت میچشمش به دست مهرداد بود که دور بازو.برگشتم و نگاهش کردم .بود  یرعلیام يصدا

 :کم کم شل شد و گفت

 .اشنا شوم  دمیجد يبا دختر خاله  ،خواستمیرعلینه ام-

 :را به طرف من کرد و گفت شیرو یرعلیام

 !ساغر که تنها نباشه شیبرو پ ه،تویسا-

 .دمیلرز یدر کنار ساغر نشستم،هنوز م یوقت.سالن رفت گریدست مهرداد را گرفت و به طرف د و

 ؟:گفت یم یخوبه؟پسره بهت چ ه؟حالتیشده سا يزیچ-

 !خواست باهاش برقصم یم یچیحالم خوبه،ه-

 . ارمیآب برات ب وانیل هیصبر کن -

وارد شده بود برخورد  يضا که تازه از در ورودراه با محمدر نیدر ب.برخاست و به طرف اشپزخانه رفت شیجا از

 :به طرفم امد و گفت عیرا شرح داد،محمدرضا سر زیهمه چ قهیکرد و در عرض چند دق

 گفت؟ یم یچ ه؟مهردادیحالت خوبه سا-

 :زدم و گفتم یحرف زدن نداشتم لبخند زورک حوصله

 !باور کن حالم خوبه.نیکن یرو بزرگ م هیچقدر قض-

 . ارمی یپدرشو در م ست،خودمیپسره که ادم ن نیا!دهیاخه رنگت پر-

 :و گفت دیبا دست به پشت محمدرضا کوب یرعلیام
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 ن؟یکجا بود یجناب عال!الزم نکرده-

 مهرداد کو؟.شام اورده بودن،رفتم دم در-

 :رفت گفت یکه به طرف فرشاد م یجواب ندادو در حال یرعلیام

 !خانمت باش یمواظب ابج شتریب-

 :و گفت دیمحمدرضا دستش را کش که دیخند و

 !دفعه من نبودم ها هیحاال !کوفت-

 شیسر جا.بود  یرعلینگاهم همچنان دنبال ام.شد  یتر م بایچقدر با خنده ز.و رفت دیباز هم خند یرعلیام

با انگشت اشاره پشت سرم را نشان داد .لبش بود  يکه رو يخنده ا ينشست و به من نگاه کرد و با ته مانده 

 یام عصبان رهیاز نگاه خ.ستاده بود یاب قند پشت سرم ا وانیل کیساغر با .حرکتش تعجب کردم و برگشتم  از.

 .شدم 

 !بخور رویو بگ نیا ایدختر؟ب ییکجا-

 میستادیمن و ساغر ا.جون همه را به شام دعوت کرد  نیبعد پرو قهیچند دق. دمیرا گرفتم و تا ته سر کش وانیل

 :رو به من گفت. گذشتند  یاز کنارمان م یرعلیفرشاد به همراه ام یوقت. میکه همه بروند و ما اخر برو

 ن؟یارینم فیشما تشر-

 !میا یما هم م.دییچرا ،شما بفرما-

 میرفت زیبعد از رفتن همه ،من و ساغر هم به سمت م.امد  یکرد که خوشم نم ینگاهم م یطور خاص فرشاد

 یمحمدرضا سر به سر همه م زیسر م.جون سنگ تمام گذاشته بود و همه نوع غذا سفارش داده بود  نیپرو.

و قربون  دیخند یهم م نمکرد وعمه خا یم تیاز همه عمه خانم را اذ شتریب.کرد  یم یگذاشت و با همه شوخ

 رهیمهردادهم در کنار محمدرضا نشسته بود و خ.نشسته بودند میروبه رو یرعلیفرشاد و ام.رفت یصدقه اش م

و  دیمحمدرضا چند بار محکم به پشتش کوب.و سرفه کرد  دیپر شیکرد که ناگهان غذا به گلو یبه من نگاه م

 :و گفت ختیاب ر شیبرا

 !گهید شهیم نیهم يدیبه حرفم گوش نم.گم اندازه دهنت لقمه بردار  یبهت م یپسرخاله ،ه-

بعد از شام ،جوان ترها .نگاهم کرد  رهیو فرشاد خ!خنده  ریو فرشاد متوجه منظورش شدند و زدند ز یعلریام

محمدرضا و دختر عمه .کردند  دنیشروع به رقص يگذاشته شد و عده ا يشاد یقیموس.رقص دادند  شنهادیپ

و  یرعلیفقط من و ساغر ام.دند یرقص یبودند و همه دو به دو م دنیساله بود مشغول رقص یس بایخانم که تقر
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شد و دستش را به طرفم  کمیاز دوستان محمدرضا نزد یکی نکهیتا ا. میکرد یو تماشا م میبود ستادهیفرشاد ا

 :دراز کرد و گفت

 ن؟ید یافتخار م.خانم هیسا-

 :را نازك کرد و گفت شیشد و صدا شیدایمودبانه جوابش را بدهم که محمدرضا پ خواستم

 !میبرقص میبر ایب.حامد جان  ایب!زمیچرا که نه عز-

 .حامد فشار داد يپا يرا محکم رو شیپا و

 ...پام درد گرفت... محمد پام.. اخ.. اخ-

 . میبر ایب!ها ستیدانشکده ن نجایا ؟حامديدیباز چشم من و دور د-

 .من هم خنده ام گرفته بود .رفت یم سهیساغر از خنده ر. دیدستش را کش و

 میکه با هم اشنا شده بود یبود و در همان چند ساعت یدختر دوست داشتن.شده بودم  یمیصم یلیساغر خ با

 .کرد  یشاد و شنگول بود و مدام بپر بپر م.کرده بود فیتعر میرا برا شیزندگ يهمه .

مبل ولو  يرو.کرد  یدر کفش پاشنه بلند ذوق ذوق م میپاها.از دوازده گذشته بود که مهمان ها رفتند  ساعت

 .شدم و کفشم را در اوردم 

 .مبل ولو شدند  يرو بیهم به ترت یرعلیجون ،محمدرضا و ام نیپرو

تا بعدازظهر بخوابم  خوامیم.نکن داریمامان منو فردا واسه نهار هم ب.خوبه فردا جمعه است.یمردم از خستگ.. اخ-

. 

 :جون جواب محمدرضا را نداد و رو به من گفت نیپرو

 !؟يجور شد یلیبا خواهر فرشاد خ نکهیمثل ا-

 .هیدختر خوب یلیخ!ساغر؟اره -

 :بزند که محمدرضا گفت یخواست حرف یجون م نیپرو

اونها رو تنگ کرده  يجا هیانگار سا.دادن  یاجازه جور شدن نم.جبهه گرفته بودن  لیفام يکه دخترا ياونجور-

 ... ادی یم ییاون مهرداد هم که در کمال پرو.بود 

 .: دیکش یقیحرفش را خورد و نفس عم ي ادامه

 ! ریبخ یشب همگ.رم بخوابم یمن م-

 :بر خاست و رو به من گفت شیجون از جا نیپرو
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 !برو بخواب.دخترم  يتو هم خسته شد-

 ! ریشب بخ.ممنون  یبابت همه چ!چشم مادر -

بعد از .و به اتاقم رفتم .رد شدم  فرو رفته بود یتفاوت یکه دوباره در جلد ب یرعلیو از کنار ام دمیرا بوس صورتش

کردم از  یافتاده بود را مرور م یکه در مهمان یو اتفاقات دمیتخت دراز کش يدوش گرفتن و خواندن نمازم ،رو

شدن توسط عمه خانم  دییبا ساغر ،تا یفرشاد ،دوست ينگاها.بهتر شده بود خوشحال بودم  یرعلیرفتار ام نکهیا

 ....ل،ویفام يدخترا ي،نگاها

**************************** 

 دیکرد و شا دایاش ادامه پ یتفاوت یشود ،ب یروز به روز بهتر م یرعلیکردم رفتار ام یخالف تصورم که فکر م بر

کم با هم رو به  یلیخ.قرار نگرفته بودم  یرعلیام دییگذشت و هنوز مورد تا یدو ماه از امدن من م.هم شد شتریب

 یکه رفتار شب مهمان دمیرس جهینت نیکم کم به ا. میدید یرا م گریفقط موقع شام همد دیشا. میشد یرو م

شده بود  یسرگرم کیمثل  میدادم که برا یم یمحل یاش را با ب یتفاوت یمن هم جواب ب.بود  یاش مصلحت

گفت  یو مکرد  یم قیاو تنها بود اما محمدرضا مرا تشو.زدم  یگل من م کیزد و  یگل او م کی. يمثل باز.

جواب  کیسالم و  کیافتاد ،فقط  یکه در موقع شام اتفاق م یکوتاه يدارهایددر همان !شهیم میباالخره تسل

 :گفت یانگار او با نگاهش م.شد  یما رد و بدل م نیسالم ب

 ! يبر نجایاز ا دیهر جور شده با-

 :دادم  یمن هم با نگاهم جواب م و

 ! يکور خوند-

روز هم مرا به صبر  کیکرد و  یم حتیرا نص یرعلیروز ام کی.جون نقش داور را داشت  نیپرو نیب نیا در

 .کرد  یدعوت م

 .شدم  ی،مشغول درس خواندن م دمیرس یهم به خانه م یوقت.رفتم  یهمچنان به اموزشکده م من

 منیرا گرفتم و به نش ام یدرس ياز کتابها یکیبعد از شام .رفت یم یمانده بود و هوا رو به گرم دیروز به ع چند

 یطور که درس م نیمبل نشستم و هم يرو.بودند ونیزیتلو يمادر و محمد رضا مشغول تماشا.طبقه دوم رفتم 

که با  یامد و در حال رونیاز اتاقش ب یرعلیکه ام. میکرد یخواندم با محمدرضا در مورد دانشکده اش صحبت م

 :کرد به طرف من امد و تلفنش را به من داد و گفت یصحبت م لشیموبا

 !ساغر با شما کار داره -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٦٩ 

 .را از دستش گرفتم و سالم کردم  یگوش

 خبر؟ ؟چهیخوب.نشد  یصبر کردم خودت زنگ بزن یهر چ. زمیسالم عز-

 ؟يتو چطور.ممنون -

 میخواد با هم بر یدلت نم دیگفتم شا! يخونه نبود یدو بار زنگ زدم ول یکیمن .یمعرفت یب یلیخ هیسا.خوبم-

 !یاموزشگاه نقاش

 ؟يرشته بد رییتغ يخوا یدم؟میساغر درست شن-

 یم تیمگه رضا.بشه کنکور هنر بدم  یبا فرشاد حرف زدم تا راض یبعد از اون شب ،کل. زمیاره عز-

 ینم هیسا يوا.،اجازه داد یدرس بخونم و برم اموزشگاه نقاش هیبهش گفتم که قراره با سا یباالخره وقت!داد؟

 ؟.شروع کنم  یاز ک.چقدر خوشحالم  یدون

 !رم اموزشگاه ینم ییتنها گهید نکهیمخصوصا از ا.خوشحالم  یلیمنم خ-

 :خاطر گفتم  نیتوانستم راحت صحبت کنم به هم ینم یرعلیخاطر حضور ام به

 ارهیدم محمدرضا برات ب یکتاب هست که مچند تا  یاگه خواست یول. دیتا بعد از ع میشد لیالبته االن که تعط-

! 

 زیم ياز ظرف رو بیس کیرا در اورد و  یعصبان يادم ها ياو هم ادا. دمیبه محمدرضا کردم و خند ینگاه و

 یرعلیام دیدر اوردم که از د شیبرا یو شکللک دمیرا قاپ بیمن در هوا س.برداشت و محکم به طرفم پرت کرد 

 .خندد ینماند ،چون احساس کردم چشمانش م یمخف

روهم قبول  يبهونه ا چیه! ياری یخونمون و کتاب هارو م يا یناهار م يخودت فردا برا.ستیقبول ن!نه خانم-

 !کنم ینم

 ...اخه-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 !جون تا خودم باهاش حرف بزنم نیرو بده به پرو یاصال گوش!اخه یاخه ب-

 !داحافظپس از من خ.باشه-

 :را به طرف مادر گرفتم و گفتم تلفن

 ! خواد باهاتون حرف بزنه یساغر م-

 :جون مشغول صحبت شد ،محمدرضا گفت نیپرو یوقت
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 !رونیمن فردا قراره با دوستام برم ب.ها  میشد لیتازه دو روزه که تعط-

 :مرا در اورد و تکرار کرد  يادا و

 ! ارهیبمحمدرضا برات  دمیچند تا کتاب هست که م-

خنده ام گرفته بود خودم را دلخور  نکهیمن هم با ا.هم به خنده افتاد  یرعلیمرا در اورد که ام يجالب ادا انقدر

 :نشان دادم و گفتم

 ....باشه !زنم ؟باشه اقا محمد  یحرف م یشکل نیمن ا-

 :جون تلفن را قطع کرد و گفت نیمحمدرضا خواست جوابم را بدهد که پرو.را برگرداندم  میرو و

 !زدم یچه خبرتونه؟مثال داشتم با تلفن حرف م-

 :گفت عیسر محمدرضا

 پاره؟ شیگفت اون ات یم یچ-

 نیقراره ع نکهیمثل ا!فردا ناهار بره خونشون  هیکه سا رهیخواست اجازه بگ یم!یچیگه؟هیمنظورت ساغره د-

 !کنکور هنر بده هیسا

 :ا طرف من کرد و من گفتمر شیپرسش گر رو یبا نگاه و

 !قبول بشه یخواد نقاش یاتفاقا اون هم م!اره -

 :گفت محمدرضا

 !بشن کاسویخوان پ یحاال همه م-

 :خنده و دستش را باال اورد و رو به محمدرضا گفت ریاز حرفش زد ز یرعلیام

 !بزن قدش-

 :برداشت و گفت زیم ياش را از رو یگوش یرعلیام. دیهم با خنده به کف دستش کوب محمدرضا

 !ریبخ یشب همگ-

 .ناراحت شدم از حرف محمدرضا نشدم  یرعلیکه از پوزخند ام يانقدر

 :ماندم که مادر تکانم داد و گفت رهیخ یرعلیاتاق ام يبه در بسته  همچنان

 گفتم؟ یچ يدیشن-

 !دمینه نشن!بله -

 !گم ببرتت یم یرعلیبه ام ستیگفتم فردا محمدرضا ن-
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 لیدل نیبه هم.به خواسته ام زده بود  یبودم که زندگ يچون هنوز در فکر پوزخند. دمیهم حرفش را نشن باز

 :گفتم 

 !ممنونم-

 :خواستم گفتم  یکه برم میاز جا یحال ودر

 .ریشب بخ!کتابخونه رمیمن م-

اسفند ماه را  يم و هواپنجره را باز کرد.داد  ینم دنیبغض اجازه نفس کش.به کتابخانه رفتم و در را بستم  عیسر

. شد یحرف محمدرضا در گوشم تکرار م.فرستادم  میها هیبدهد ،به ر نیرا به فرورد شیرفت تا جا یم گریکه د

 کی يشد حرف محمدرضا را به پا یم! یرعلیو پشت سر ان پوزخند ام» بشن کاسویخوان پ یحاال همه م«

 !امد ی،خوشم نم ردیاهدافم را به مسخره بگ یکس نکهیحساب کرد ،اما از ا یشوخ

 :انداختم و زمزمه کردم یاسمان که پر از ستاره بود نگاه به

 »سازد یاسان م میرا برا ستنیتو تحمل ز ادیشوم ، یها خسته م ینا ادم يگاه که از همه !ایخدا«

 .محمدرضا بود.برگشتم .باز شد  در

 تو؟ امیتونم ب یم-

 :تم زور لبخند زدم و گف به

 تو؟ ایاجازه گرفتن داره؟ب-

 :گفت ینشست و به ارام میمحمدرضا هم رو برو.مبل نشتم  يرا بستم و رو پنجره

 !خوام یمعذرت م-

 :گفتم یالیخ یکردم اما با ب تعجب

 ؟ی؟بابت چ يخوا یمعذرت م-

 :گفت یشرمندگ با

 !که زدم یبه خاطر حرف-

 کدوم حرف؟-

 :برخاست و کنارم نشست و گفت شیاز جا کالفه

 ؟یبخش یکدوم حرف؟م یدون یخودت م!گهینکن د تیتورو خدا اذ هیسا-

 :گفتم یانداختم و به ارام نییرا پا سرم
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 !بهم بخنده ایمسخرم کنه  یدوست ندارم کس-

 .جروبحث کرد یرعلیبا ام یحت.دعوام کرد  یباور کن مامان به اندازه کاف.شکر خوردم.غلط کردم-

 :را به طرف صورتم کج کرد و مظلومانه گفت سرش

 ؟یبخش یم-

 :و با خنده گفتم دمیرا کش شیها مو

 نبخشم؟ تونمیمگه م-

 ..موهام!غلط کردم .موهام کنده شد  هیسا.. يا.. يا-

 :گفتم یرا رها کردم و به ارام شیموها

 ...هم یرعلیام ب،خویزن یم ییحرف ها نیتو چن یوقت. يرو دار تگریحما کیمحمد تو برام نقش -

 ؟یبخش ی،من و م نییاصال اگه خودم و از پنجره پرت کنم پا.دفعه اخرم بود !دونم یدونم،م یم-

 :گفتم.شدم  یکه از کتابخانه خارج م یکتابم را گرفتم و در حال.بلند شدم میاز جا.طرف پنجره رفت به

 !،المپ و خاموش کن دنیزحمت،قبل از پر یپس ب-

 که خودم و پرت کنم؟ یهست یتو راض یعنی؟یراحت نیهم ن؟بهیهم-

 :و گفتم دمیخند

 !ریشب بخ-

بلکه به خاطر حضور .کرد یمحمدرضا از حرفش عذرخواه نکهینه به خاطر ا.حالم بهتر شده بود .اتاقم رفتم به

 .خواند  یجون که احساسم را از نگاهم م نیمهربان مانند پرو يمادر

قبل از خواب را کنار گذاشتم و زودتر  يمطالعه  لیدل نیبه هم.رفتم  یاغر مس يبه خانه  دیامد که فردا با ادمی

 .اماده شدم  دنیخواب يبرا گرید ياز شب ها

 

 8فصل

صبحانه به  يبرا میدوش گرفتم و بعد از خشک کردن مو ها.شدم  داریاز هشت گذشته بود ،که ب یکم ساعت

 :کرد و گفت يزیسالم محبت ام دنمیبا د.بود  يخانم مشغول شستن سبز یطوب.اشپزخانه رفتم 

 !صبحونه حاضره ایب!قربونت برم  ایب-
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 یاز زندگ.کردم  یخانم صحبت م یخوردم ،با طوب یطور که صبحانه م نیهم.نشستم  زیکردم و پشت م تشکر

 یم کانقدر حرف زد که متوجه نشد.کرد  یم یاز تنها دخترش که در مشهد زندگ.کرد  یم فیتعر میاش برا

 .ساعت ده شد 

 دیخانم دنبالم دو یطوب.کردم ،از اشپزخانه خارج شدم  یخانم تشکر م یکه از طوب یعجله برخاستم و در حال با

 :و گفت

 !برو یرعلیخانم ،با ام یخونه ساغ يبر یخواست یوقت:خانم گفت نیپرو.حواس که برام نمونده!دخترم  یراست-

 :و با تعجب گفتم برگشتم

 ؟یرعلیبا ام-

 !هماهنگ کرده یرعلیبا ام شبید:گفت!اره مادر -

 :گفتم یحال یو با ب دمیکش یاه

 حاال خونه هست؟-

 برم صداش کنم که حاضر شه؟ يخوا یم!اتاقش باشه يتو دیبا-

 :گفتم یخوشحال با

 !زحمت صداش کن یشم ،ب یقربونت برم،تا من حاضر م یاله-

بردم را  یساغر م يبرا دیکه با ییکتاب ها.راحت به اتاقم رفتم  الیخانم از پله ها باال رفت و من با خ یطوب

را که  یشکالت يروسر. دمیپوش نیبلوز سبز روشن و شلوار ج.گذاشتم و مشغول انتخاب لباس شدم  فمیدرون ک

 .شدم  رجداشت به سر کردم و از اتاق خا یخوب یبا پالتو کرم رنگم ،هماهنگ

امد  یم نییچرخاند و از پله ها پا یرا در انگشتش م چیکه سوئ یا در حالر یرعلیبروم که ام رونیخواستم ب یم

با .نگاهم کرد دیپله که رس يبه انتها.بود  دهیپوش نیبه همراه شلوار ج یو مشک دیچهارخانه سف راهنیپ. دمید

 .سالم کردم  یدستپاچگ

 .ریصبح بخ!سالم--

 :جواب داد یخشک با

 !ریظهر شما بخ.سالم -

 :گفتم یشرمندگ با

 .شدم  یم داری،زودتر ب نیدونستم کار دار یاگه م.شد  رید کمیکه  دیببخش-
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 نگیرا باز کرد و به طرف پارک اطیدر ح.رفت ومن هم پشت سرش راه افتادم  رونیجواب دادن از در ب بدون

 .اورد ،سوار شدم  رونیرا که ب لیاتومب. ستادمیوارد کوچه شدم و به انتظار ا.رفت

صحبت  يبرا یسکوت را بشکنم اما موضوع نیکردم ا یسع.زد  یبه ان دامن م شتریو سکوتش ببودم  معذب

 :گفتم نیهم يبرا.نداشتم 

 !چقدر شلوغه ابونایخ-

توانستم متوجه عکس العمل اش  ینم یافتاب نکیاز پشت ع.اش انداختم يجد يبه چهره  یکرد ،نگاه سکوت

 :نگاهش کردم و گفتم رهیخ.شوم 

 ن؟یانقدر ساکت شهیشما هم-

 :از جاده برداشت و به من نگاه کرد و گفت چشم

 !ستمیمن مثل محمدرضا ،بلبل زبون ن-

 .حرصم گرفته بود .نشسته بود  شیلب ها يرو يلبخند مرموز.حرفش جا خوردم و ناخواسته سکوت کردم از

 م؟یمونده برس یلیخ-

 :با شدت ترمز کرد و گفت قهینداد و بعد از چند دق جواب

 !جاست نیهم-

 :اش را در اورد و گفت نکیشوم که ع ادهیخواستم پ.اشاره کرد  یبه در بزرگ و

 !صبر کن-

خوش حالتش  يمتوجه موها.بود  نییطور که سرش پا نیگشت هم یم يزیاز داشبورد در اورد و دنبال چ یکارت

که  دمیکش یقیونفس عم ناخواسته چشمانم را بستم.داد  یکه مشامم را نوازش م شیشدم و ادکلن خوش بو

 :ناگهان سرش را باال کرد و گفت

 ن؟یخودکار دار-

 :گفتم یدستپاچگ با

 !فکر کنم داشته باشم!دونم  ینم-

نوشت و به طرفم  يزیکردم و به دستش دادم ،پشت کارت چ دایپ يخوشبختانه خودکار.را گشتم  فمیدرون ک و

 :گرفت

 !دنبالتون امیب دیزنگ بزن.،خونه نباشم  نیبرگرد نیخواست دیشا!لمهیشماره موبا-
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 یم ادهیکه پ یکارت را گرفتم و در حال.خواست خفه اش کنم  یدلم م.طرز حرف زدنش حرصم گرفته بود  از

 :شدم گفتم

 .گردم  یاحتماال با اژانس بر م یول!ممنون-

 :گفت یتفاوت یصورتش نشسته بود را پنهان کرد و با ب يکه رو یاخم.را بستم و نگاهش کردم  در

 !نیایبهتره که تنها ن یول! نیهر جور راحت-

و با مهارت  عیسر یلیاش را زد و خ یافتاب نکیخواستم تشکر کنم که ع.اتش بود  يرو یمثل اب میبرا حرفش

 فونیساغر در ا يشد ،زنگ را فشردم که صدا دیکوچه گذشت و ناپد چیاز پ یوقت.دنده عقب گرفت و رفت

 . دیچیپ

 ؟يباالخره اومد-

از .بود  بایز يکه پر از گل و درختچه ها دمیرا د يسر سبز اطیح.وارد شدم  یوقت.پشت سر ان در را باز کرد و

که  دمیرفتم ،ساغر را د یطور که به طرف ساختمان م نیهم.سنگ فرش شده بود  یدر تا ساختمان اصل يجلو

 .تبه تن داش یاسمان یبلوز دامن اب.امد یدوان دوان م

 :قدم مانده به من دستانش را باز کرد و گفت چند

 :و گفتم  دمیصورتش را بوس.و مرا در اغوش گرفت.ذره شده بود  هیتو؟دلم برات  ییکجا هیسا يوا-

 !ممنون،خوبم!زمیسالم عز کیعل-

 :و گفت دیخودش را عقب کش-

 ؟ياومد یجون خوبه؟با ک نی؟پرویخوب.سالم . دیببخش يوا-

 .ام گرفت خنده

 !جا جواب بدم  نیهم دیسواال با نیا يبه همه -

 !يخوش اومد یلیخ!تو میبر ایب!خوام یمعذرت م!اخ-

با او .کرد  یبه استقبال امد و خودش را مرجان ،مادر ساغر معرف یکیزن خوش لباس و ش. میوارد خانه شد یوقت

 .اشپزخانه رفتبه  يدرست کردن چا يمبل نشستم و خودش برا يکردم و به تعارفش رو یروبوس

 ؟يکرد ریچقدر د-

 !کار داشتم  کمی دیببخش-

 جون و پسرا خوبن؟ نیچه خبر؟پرو-
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 !امن و امان و همه خوبن! ستین يخبر! یسالمت-

 .نشست مانیامد و رو به رو يچا ینیمادر ساغر با س نیح نیهم در

 جان؟مادر خوبن؟ هیسا یخوب-

 !سالم دارن خدمتتون!ممنون یلیخ-

 ؟يتنها اومد-

 !اومدم یرعلیبا ام!نه-

 داخل؟ ومدیچرا ن ؟پسيجد-

 !کنم کار داشت یفکر م.دونم  یراستش نم-

 ؟یپرس یمامان چقدر سوال م يوا-

 :و گفت دیخند مادرش

 خوبه؟!پرسم یسوال نم گهید!چشم-

 :گذاشت و ادامه داد زیم يمن رو يبرش زد و جلو کیتکه ک کی و

 !شهیات سرد م يچا!زمیبخور عز-

که از  یبعد ساغر دستم را گرفت و در حال قهیچند دق.میشد يچا دنیردم و در سکوت مشغول نوشک تشکر

 :خواست گفت یبر م شیجا

 !صدام کن یداشت ياگه کار!اتاق من میریمامان ما م-

 :لبخند زد و گفت یخانم با مهربان مرجان

 .نیشما راحت باش!ندارم يکار!زمینه عز-

 !فعال با اجازه!ممنون يبابت چا-

و پالتوام را در  يروسر.داشت اطیبه طرف ح یرنگ که پنجره بزرگ یاسیبا دکور  یاتاق.میساغر به اتاقش رفت با

 :کرد گفتم ینگاهم م رهیتخت نشسته بود و خ يکاناپه نشستم و به ساغر که رو ياوردم و رو

 ؟یکن ینگام م نطوریا ه؟چرایچ-

 :و گفت دیخند

 !چقدر موهات خوشگله!يجور نیهم-

 ؟ینقاش بش یگرفت میباالخره تصم!خب از خودت بگو!یمرس-
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 یراض انینشست و با اب و تاب جر میکاناپه رو برو يرو دیتخت پر يحرفم تمام نشده بود که از رو هنوز

 :کرد و در اخر اضافه کرد  فیکردن فرشاد و خانوادش را تعر

خوب بعد از دو سال پشت کنکور موندن  یداشتم ،ول یعنی.دارم  ادیز قیمن دوست و رف. هیسا یدون یم-

 .! شونیخالصه رفتن دنبال زندگ.ازدواج کردن  ایدانشگاه قبول شدن  ایهمشون .،ازشون عقب موندم 

 ؟یموافق. میباش یخوب يدوستا میتون یما م.شهیها عوض م زیچ یلیبا اومدن تو خ حاال

ازدواج کرده بودم  دیبا سع یاز وقت دیشا.نداشتم  یوقت بود که دوست یلیخ.کردم  یساغر فکر م يحرفها به

 .کند جادیام ا یدر زندگ یتوانست تحول خوب یبا ساغر م یدوست.نداشتم  یمن از قبل هم دوست!نه یول.

 ؟ییبا توام؟کجا هیسا-

 ؟یگفت یچ!دیببخش!هان-

 :دستش را به طرفم دراز کرد و گفت طنتیش با

 م؟یدوست-

 :زدم به دستش و گفتم  محکم

 !دوستم ایته دن م،تایم،دوستی،دوست میدوست-

 :و گفت دیخند

 !يرو خوب امد ایتا ته دن-

 :گفت یساختگ یو با اخم دیرا عقب کش خودش

اول  يرتبه !خانم هیسا ستیاز االن بگم،که صحبتت ن.شهیحاال شروع م نیدر مورد کنکور رقابتمون از هم یول-

 !هکنکور هنر مال خودم

 :و گفتم دمیخند

 ! مینیب یباشه ،حاال م-

 يساغر دختر شاد. میصحبت کرد یدر مورد اموزشکده نقاش یرفتم و کتاب ها را در اوردم و کم فمیطرف ک به

 یدر حال شوخ. دمیخند یساغر م يها طنتیبعد از مدت ها از ته دل به ش.شد  یام م هیروح رییبود که باعث تغ

 :که در باز شد  میو خنده بود

 !ساغر جان-

 !بله مامان-
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 :را باز کرد و سرش را داخل اورد  در

 !ناهار حاضره مادر-

 !میای یچشم مادر االن م-

 :رو به من ادامه داد و

 !میکن يریسوخت گ میبر!بسته گهی،هرهر و کرکر د گهیخوب د-

 :خواستم شالم را سرم کنم که ساغر گفت یو م دمیخند

 !رونیفرشاد رو هم امروز به افتخار تو انداختمش ب.خوره  یبابام که کارخونه نهار م!یرت کنخواد شال س ینم-

 :تعجب گفتم با

 !کشمت یم یراست گفته باش ؟اگهیکن یم یشوخ-

 :و گفت دیرا کش دستم

 !ادی،االنه که مامان صداش در ب میبر ایب-

 :تم و گفتمبه چهره مهربان مرجان خانم انداخ ینشستم نگاه زیپشت م یوقت

 !میباعث زحمت شد!دستتون درد نکنه -

 !نوش جانتون!زمیعز یچه زحمت-

 :زد ادیکه ناگهان ساغر فر میدر سکوت مشغول خوردن شد و

 !!ه،فردایسا یراست-

 :با تعجب گفتم-

 ؟یفردا؟فردا چ-

 ؟يندار يتو که برنامه ا!هیفردا چهارشنبه سور!یچقدر پرت-

 !لمس نکرده بودم کیرا از نزد يوقت چهارشنبه سور چیه.فکر کردم  یکم

 !هیبا توام سا-

 ندارم ،چطور؟ يبرنامه ا!نه نه-

 بهت نگفتن؟ يزیچ!انیو محمدرضا هم م یرعلیام!لواسون باغمون میر یم ياخه ما هر سال چهارشنبه سور-

 !نشده ياز چهارشنبه سور یاصال حرف!نه-
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 یرعلیگم به ام یامشب به فرشاد م!گذره یخوش م یلیخ هیسا يوا. انیکه نم شهیم یالبته االن چند سال-

 !کنه ياداوریزنگ بزنه 

 !میدیو خند میگفت ياز هر در.میاستراحت کرد یو کم میاز ناهار به اتاق ساغر برگشت بعد

 .از ازدواجم نزدم یالبته حرف.داشتم گفتم یستیکه در بهز یگذشته ام و دوران سخت از

 :هم از خودش حرف زد که ناگهان ساکت شد و گفت ساغر

 ؟يتا حاال عاشق شد هیسا-

 میاو برا.نبودم  دیمن عاشق سع.افتادم دیسع ادی.موضوع فکر نکرده بودم  نیوقت به ا چیه.خوردم کهیحرفش  از

 و دمیکش یاه.شد  مانینجاتم امده بود و باعث غرق شدن هر دو ينجات را داشت که برا قیغر کیحکم 

 :گفتم

 تو چطور؟!نه،تا حاال عاشق نشدم-

 :و گفت دیخند ساغر

 يدیتا به سف.عشق کمرنگ شد  نیخوب کم کم ا یول.عاشق پسر عموم شده بودم!چرا یتو عالم بچگ-

 .... يعشق افسانه ا هی.خواد عاشق بشم یدلم م یلیاما خ.دیرس

 :چشمانش را بست و ادامه داد و

 ...من زانو بزنه يو جلو ادیب دیمغرور با اسب سف يشاهزاده  کی-

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 شاهزاده؟؟ ایزانو بزنه  ؟اسبهیک-

 :تخت را به طرفم پرت کرد و گفت يرا باز کرد و کوسن رو چشمانش

 ؟؟یکن یمنو مسخره م!هیکشمت سا یم-

با .مشغول مطالعه بود کاناپه نشسته و يمرجان خانم رو.و از اتاق خارج شدم دمیپر.بر خاست که دنبالم کند و

 :اش را در اورد و گفت نکیما ع دنید

 شده ساغر؟ یچه خبره؟چ-

 :شدم و گفتم میمرجان خانم قا پشت

 ....نیباور کن-
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در هوا تکان داد و  دیتهد يرفت و انگشت اشاره اش را به نشانه  فونیساغر به طرف ا.زنگ امد  يصدا که

 :گفت

 !طلبت یکی-

 :را نگاه کرد و گفت فونیساغر ا.مبل نشستم يدر اوردم و رو شیبرا یشکلک

 !فرشاده-

 :کرد گفت یکه در را باز م یرا برداشت و در حال فونیا یگوش

 ؟يندار دیمگه کل-

به ساعت انداختم،شش بعداز ظهر  ینگاه.دمیام را پوش يپالتو و روسر.برخاستم و به اتاق ساغر رفتم میجا از

 :را برداشتم که از اتاق خارج شوم،ساغر وارد شد و گفت فمیک.متوجه گذر زمان نشده بودم.بود

 ؟يکجا شال و کاله کرد-

  :و گفتم دمیرا بوس صورتش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !خوش گذشت یلیخ.برم دیبا گهید!زمیممنون عز زیبابت همه چ-

 !یمون یم نجایامشب ا!ذارم یمگه م-

 .بود یکاف رونیب یکه فرشاد و انداخت یچند ساعت نیهم!خانم شهینم-

 :شدم ادامه دادم یکه از اتاق خارج م یحال در

 ...مادر گفته بود.شده رید یلیاژانس زنگ بزن که خ هیبه -

 !خانم هیسالم سا-

و شلوار  یهفت مشک قهیبلوز بافت .بود ستادهیکه کنار در اشپزخانه ا دمیو فرشاد را د دمیاسمم چرخ دنیشن با

 یرعلیکه با ام یمیصم يبود ،اما به واسطه رابطه  یو مودب پیفرشاد پسر خوش ت.کتان تنش بود

 .متنفر است مناز  یرعلیکردم او هم مثل ام یچون فکر م دیشا.به او نداشتم یداشت،احساس خوب

 حالتون چطوره؟!سالم فرشاد خان-

 :جوابم را داد و گفت ییخشرو با
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 ؟!بود نی؟قدم من سنگ!نیببر فیشرت!ممنون-

خجالتم  نیاز ا شتریب گهیشرمنده ام،د رونیکه ساغر شمارو به خاطر من فرستاد ب نیه،همیچه حرف نیا!نه بابا-

 !نیند

 !نیخواستم راحت باش!کنم یخواهش م-

 :کردم و رو به ساغر گفتم تشکر

 اژانس؟ ي؟زنگ زد یکن یپس چرا بر وبر منو نگاه م-

 !خواد یاژانس نم-

 :بلند ادامه داد يبا صدا و

 ش؟یرسون یم.خواد بره خونه یم هیسا! یداداش-

 :ساغر گرفتم و گفتم ياز بازو یشگونین

 !رم یاژانس م د،بایزحمت بکش ستیالزم ن-

 :به طرف در رفت و گفت فرشاد

 !میشد یخوشحال م نیموند یما م شیهر چند اگه شام و پ!ذارم یمگه م-

 :گفتم دمیبوس یکه صورت ساغر و مادرش را م یتشکر کردم و در حال.رف کرد که بمونمخانم هم تعا مرجان

 .نیدیزحمت کش یلیخ!ممنون زیبابت همه چ-

 :رو به ساغر ادامه دادم و

 !دفعه نوبت توئه خانم نیا-

 !بگه یرعلیگم واسه فردا به ام یرسونتت،م یحاال که فرشاد م یراست.. اه!باشه-

 :بعد از صحبت با فرشاد گفت ساعر

 !برو واشی!خونشون یرسون یرو سالم م هیاقا فرشاد،سا-

 گه؟یامر د!چشم ساغر خانم-

 !یچیفعال ه-

که  یمیمال یقیموس يداشت و صدا یمطبوع یگرم لیاتومب يفضا.کردم و سوار شدم یخنده خداحافظ با

 :کردم که فرشاد گفت یرا تماشا م رونیاز پنجره ب.شکست یسکوت را م

 !نیکم عوض شد هی!دمتونیند گهیبه بعد د یاز شب مهمون-
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بود و معتقد بود که  دهیموضوع را فهم نیساغر ا.بود که چاق تر شده بودم یچون مدت.منظورش شدم متوجه

خواستم .شدم یاش م رهیمتوجه نگاه خ.نگفتم يزیخودم را جمع و جور کردم و چ یکم.خوشگل تر شدم

 :ناگهان برگشتم و گفتم.کنم  رشیغافلگ

 !باعث زحمتتون شدم-

 :چشم به جاده دوخت و گفت.خورد  یحرکتم تکان از

 ؟یچه زحمت!کنم یخواهش م-

 :شدم ،تشکر کردم و گفتم ادهیدر پ يجلو یوقت.سکوت کرد  میام را پنهان کردم و تا برس خنده

 ن؟یاری ینم فیباال تشر!بازم ممنون-

 .نییپا ادیب نیبگ یرعلیبه ام نیلطف کن شهیفقط اگه م!متشکر-

 !نیداشته باش یشب خوب!چشم-

 :نگاهم کرد و گفت قیعم

 . دیداشته باش یشما هم شب خوب!بال یچشمتون ب-

 سالم کردم . نشسته بودند نییپا منیدر نش یرعلیوارد خانه شدم،مادر و ام یوقت

 زم؟یخوش گذشت عز-

 !بود یخوب یلیروز خ!بله مادر-

 ؟ينس امدبا اژا-

 :کردم و گفتم یرعلیبه ام ینگاه یچشم ریز

 .با فرشاد امدم-

 :گفتم یبرگشت و نگاهم کرد ،که به ارام یرعلیام

 !با شما کار داره!ستادهیدم در ا-

 :رو به مادر گفتم.برخاست و رفت شیاز جا ینیسنگ با

 ومده؟یمحمدرضا هنوز ن-

 !گرده یوقت برم رینه مادر ،زنگ زده گفته د-

 دمیپوش یسپس به اتاقم رفتم ولباس راحت.که گذرانده بودم  یاز مرجان خانم صحبت کردم و روز خوب یکم

 منیو به نش ختمیر يسه فنجان چا.به اشپزخانه رفتم.تازه برگشته بود یرعلیشدم ام یاز اتاق خارج م یوقت.
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را روبه  يمادر فنجان چا. ودمگل جلوتر ب کیفعال من !دلم خنک شد.خصمانه بود یرعلیام ي افهیق.برگشتم

 :گذاشت و گفت یرعلیام يرو

 باال؟ ومدیگفت؟چرا ن یم یفرشاد چ-

 :به من نگاه کرد و گفت میمستق

 !خواد بره تو اژانس کار کنه یم دایگفت جد یم یچیه....فرشاد؟؟؟ -

مادر از حرفش .به هدف خورده بود  رمیپس ت.خنده ام گرفت.شدم  يچا دنیکردم و مشغول نوش نییرا پا سرم

 :تعجب کرده بود و گفت

 ؟.بود نیکارش هم-

 :کرد و ادامه داد ونیزیرا به طرف تلو شیرو یرعلیام

 !لواسون میبر يواسه چهارشنبه سور میخوا یم!خواست واسه فردا دعوتمون کنه یم-

 :و گفت دیکش یاه مادر

 !گذره یچقدر زمان زود م-

 :و ادامه داد دیانش چکقطره اشک از چشم چند

 .... يازاده عاشق چهارشنبه سور-

 :و گفت دیوسط حرفش دو یبا کالفگ یرعلیام

 !مامان توروخدا شروع نکن-

 شیاز جا یرعلیام قهیبعد از چند دق.دلم به حالش سوخت.ختیر یادامه نداد و در سکوت اشک م مادر

بلند شدم و .اش شدت گرفت هیکارش مادر گر نیبا ا.پرت کرد و رفت زیم يرا رو ونیزیبرخاست،کنترل تلو

 :دستم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم

 !دینکن هیکنم گر یمادر خواهش م-

 :کم کم ارام شد و گفت.ختیر یاشک م زیر زیر.اب اوردم  وانیل کی شیرا پاك کردم و برا شیها اشک

 !کنه یم ينطوریخوام راجع به ازاده حرف بزنم ا یهر وقت که م-

 :زد و ادامه داد یتلخ لبخند

 .حرف بزنم یخواد راجع به خاطراتش با کس یدلم م یراستش گاه!بزار بگم ستیحاال که ن-

 :نوازش کردم و گفتم یرا به ارام دستش
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 . دیاگه منو به عنوان دخترتون قبول دار د،البتهیبا من حرف بزن-

 :گفت هیگر با

 !يزیدوتا پسر برام عز نیا يمعلومه که قبول دارم،تو به اندازه -

 .شم یکه ناراحت م دینکن هیگر ه،پسینجوریاگه ا-

 :را پاك کرد و گفت شیاشکها

رفتن  یم قیدوست و رف یومحمدرضا و کل یرعلیهم با فرشاد و ام شهیهم.بود  يازاده عاشق چهارشنبه سور-

 نیاخر یعنی... که رفتن اونجا یسال نیاخر.دنیپر یکردن و از روش م یبزرگ درست م شیات هی!لواسون

خوره  یکنه و م یم ریشاخه گ هیبپره پاش به  شیخواست از رو ات یم یکه ازاده زنده بود ،وقت يچهارشنبه سور

خواستن من  یمثال م.هر سه تا شون سرخ بود  يبرگشتن خونه چشم ها یوقت.سوزه یو دستهاش م نیزم

ازش نداشتم،منم به  یخوب يخاطره . دمیترس یم يسوراز مراسم چهارشنبه  شهیاخه من هم!متوجه نشم

و محمدرضا نرفتن لواسون  یرعلیام گهیهم که د هبعد از مرگ ازاد!بعدا محمدرضا بهم گفت یول.اوردمیروشون ن

 .،جز پارسال

 :نگاهم کرد و گفت ینگران با

 ! دیتوروخدا فردا مراقب خودتون باش-

 .دینگران نباش!چشم مادر-

 :برخاست و گفت شیجا از

 .برم شام و برات حاضر کنم -

 ن؟یمگه شما شام خورد-

 یسرم درد م.منم اشتها ندارم!شناسمش یخوره،م یکه شام نم یرعلیامده،ام شیکه پ یوضع نیبا ا!زمینه عز-

 !کنه

 !خورم یمن خودم هر وقت گرسنه ام شد،شام م. دیاستراحت کن نیشما بر پس

 :گفت ینگران با

 مطمئن باشم؟-

 .راحت التونیخ!نیبخواب نیبر!بله مادر-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٨٥ 

 میوضع برا نیتحمل ا.کردم یصحبت م یرعلیبا ام دیبا.از رفتن مادر همان جا نشستم و به فکر فرو رفتم بعد

خانه  طیبا من مح يبه خاطر لجباز خواستمینم.ستادیا یرفتارش م يجلو دینفر با کیباالخره .سخت شده بود 

 :با خودم گفتم.کردم یاحساس ضعف م.رفت جیبرخاستم که ناگهان سرم گ میاز جا میتصم نیبا ا.را متشنج کند

 !یکن یقش م يکه همون اول کار ينجوری؟ا یباهاش حرف بزن يبر يخوا یم ينجوریا-

 یاحساس سرما م ادیبه خاطر استرس ز.دمیاب قند درست کردم و الجرعه سر کش وانیل کیاشپزخانه رفتم  به

افکار از پله ها باال رفتم و  نیبا من حرف بزنه؟با هم شهیبگم؟حاضر م یکجا شروع کنم؟چ از دیاصال با.کردم 

چند لحظه گذشت تا !و در زدم دمیکش یقینفس عم.سرم مرتب کردم  يشالم را رو.ستادمیپشت در اتاقش ا

 :جواب داد

 !خورم یمامان من شام نم-

 هیاش شب افهیتعجب کرد و ق دنمیبا د.اورد رونیط سرش را بدر را باز کرد و فق. ستادمیدر زدم و عقب تر ا دوباره

 :کردم و گفتم يام را جد افهیبزند ،ق یحرف نکهیقبل از ا.عالمت سوال شد

 !خواستم باهاتون حرف بزنم یم-

 :را باال داد و گفت شیابرو يتا کیکرد و چند لحظه بعد ، سکوت

 در چه مورد؟-

 :فرستادم و گفتم رونیرا ب نفسم

 !در مورد خودم-

 :گفت یتفاوت یاما با ب.بود يروز نیتعجب نکرد،انگار منتظر چن ادیز

 !امیکتابخونه تامن ب نیشما بر-

راهم را کج کردم و به کتابخونه .کرد یانگار با کلفت خونشون صحبت م.طرز حرف زدنش حرصم گرفت از

 یکم.فرستادم میها هیتازه را به ر يو هوا مدیکش یقینفس عم.نیبود و دلنش يهوا بهار.پنجره راباز کردم.رفتم

 رهینشست و خ میمبل روبه رو يوارد شد و رو یرعلیمبل نشستم که در باز شد و ام يرو.از التهابم کاسته شد 

 ادیناگهان به سرم زد که سرش فر.دانستم از کجا شروع کنم ینم.خودم را جمع و جور کردم  یکم.نگاهم کرد 

 :بکشم 

 ؟يخوا یاز جون من م یچ-
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بود  زیم يخم شد و کتاب فروغ را که رو.زد ینم یخودش هم حرف نکهیجالب ا.ستیفکر کردم مودبانه ن اما

 :زد گفت یکه کتاب را ورق م ی،برداشت و در حال

 !منتظرم!خوب-

 :کردم و گفتم يا سرفه

 ..راستش.. راستش.دونم از کجا شروع کنم ینم-

 :زدم و گفتم ایبه در دل

 ه؟یمشکلتون با من چ-

 :گفت یتفاوت یبا ب.نگاهم کرد  رهیکتاب را بست و خ!فرستادم و منتظر جواب شدم رونیرا ب نفسم

 نجا؟یا يمنو کشوند نیبه خاطر هم-

 :کردم که ادامه داد سکوت

 !ندارم یمن با شما مشکل-

در گذاشتم و  يدستم را رو دمیپر میرا چرخاند که ناگهان از جا رهیبرخاست،به طرف در رفت و دستگ شیاز جا و

سرم را .کردم یصورتم احساس م يگرمش را رو يکه حرم نفس ها يبودم،به طور ستادهیا کشینزد.در رابستم

شده ،پر از نفرت  وضدانم چرا احساس کردم نگاهش ع ینم.شدم  رهیخ شیباال کردم و در چشم ها

 :ملتمسانه نگاهش کردم و گفتم.بود

 .رسونم  یبه شما نم يمن که ازار یول.نیخونه مشکل دار نیدونم با بودن من تو ا یم-

 :گفتم یکردم و به ارام نییرا پا سرم

 م؟یتموم کن ویباز نیا شهیم-

 :داشت گفت تیاز عصبان يکه رگه ا ییپشتش را به من کرد و با صدا.عقب تر رفت یکم

 .خورم یهاتو م ينکن مثل مادرم ومحمد گول مظلوم باز فکر یول!يدونم تو از کجا امد یمن م!خانم نیبب-

 :شالم را از دور گردنم باز کرد که ناگهان برگشت و ادامه داد.کردم داغ

گندش  گهیو مادر ساده من گول تورو خورده که مطمئنا چند وقت د يفرار کرد یاز کدوم جهنم ستیمعلوم ن-

 ...یول. ادیدر م

بغض راه .اتش شدم يگلوله  کی دم،مثلیشن یکه در مورد خودم م ییها از حرف.تحمل اش را نداشتم گهید

 :بغضم را مهار کردم و گفتم یبه سخت.سوخت یچشمانم م.داد ینم دنیرا بسته بود و اجازه نفس کش میگلو
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 یگم فقط احترامتون و نگه م ینم يزی،اگه چ دیحرف بزن يطور نیدم در مورد من ا یبهتون اجازه نم-

 ...را نداشتم که ییچون واقعا جا. من مجبور بودم.دارم

 :زد و گفت يپوزخند

و  ختنیر یپول به حسابم م ونیلیپنج م دهیپول به دماغت خورده،اگه منم نرس يبو.و منم باور کردم یتو گفت-

 .....که دلم يهر کار

 یلیکردم وس یبود را با چند قدم ط نمانیکه ب يو فاصله ا دمیحرفش را نشن هیافتاد که بق یدانم چه اتفاق ینم

صورتش قرار داد و  يدستش را رو.که کردم در عجب بودم يخودم از کار.صورتش خواباندم يرو یمحکم

 :تمبودم و با خودم گف دهیترس یلیخ.چشمان سرخش را به صورتم دوخت. جلوتر امد

 ؟یبکن یچه غلط يخوا یم رونیبندازنت ب ؟اگهیتو گوشش؟به چه جرات يواقعا زد هیسا-

خشم .پشت سرم برخورد کردم واریبه د نکهیتا ا.رفتم یقدم عقب م کیامد و من  یقدم جلو م کی نطوریهم او

نفس .کرد کیصورتش را نزد.کنار سرم قرار داد وارید يدست راستش را رو.خواندم یرا به وضوح از چشمانش م

 . کردم  نییسرم را پا.خورد یتندش به صورتم م يها

 :گفت یحن خشکل با

 !سرتو باال کن -

 یم.نگاهم کرد  رهیخ.اشک در چشمانم حلقه بسته بود که سرم را باال کردم.کردم یترس داشتم سکته م از

از من فاصله  عیسر یبا حرکت.حالت نگاهش عوض شد.شده بود مانیکه انگار پش دیبگو يزیخواست چ

 :افکنده گفت يکرد و با سرمکث  يرا چرخاند و قبل از خروج لحظه ا رهیدستگ.گرفت

 !يازاده نبود هیشب نقدریکاش ا يا-

 ریهام و به خاطر تحق یبدبخت يبه خاطر همه !هیگر رینشستم و زدم ز نیزم يدر بسته شد ،رو یوقت.ورفت

کاناپه  يبدون خاموش کردن چراغ رو.حوصله نداشتم به اتاقم بروم.ختمیر یام اشک م ییبه خاطر تنها. شدنم

 .به خواب رفتم میها الیفکر و خ يو با همه  دمیدراز کش

 

 9فصل
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به  ینگاه.شده بود تعجب کردم دهیکش میکه رو ییپتو دنیبا د.کرد  یتمام تنم درد م.چشم باز کردم یخستگ با

در ذهنم  شبیتمام اتفاقات د.و چشم به سقف دوختم . دمیدوباره دراز کش.صبح بود  مینه و ن.ساعت انداختم

 !!...ز هم همان احساس تلخمرور شد و با

کرد من به  یواقعا فکر م یعنی.قضاوت اش عادالنه نبود.گران تمام شده بود میبرا یلیخ یرعلیام يها حرف

خواست  یدلم م.کردم  یم یاحساس ناتوان.را نداشتم که بروم ییکردم؟جا یم کاریچ دیبا.ماندم  نجایخاطر پول ا

جز تحمل  يچاره ا.ام سوخت  ییدلم به حال تنها!.نه..ساغر؟!.. نه..محمدرضا؟؟.حرف بزنم یبا کس

 .کردم  یم یزندگ دیاما تا ان وقت با.کنم دایپ یزندگ يبرا ییکه جا یحداقل تا وقت.نداشتم

را که  يگشتم تا شعر یم يدنبال کاغذ.بود را برداشتم زیم يکه رو يخودکار. ام را فرو دادم و برخاستم بغض

فراموشم  نکهیا يبرا.سمیکاملش کردم را بنو شبیشده بود و با اتفاقات د جادیدر ذهنم ا شیمدتها پ

 .سمیاخر کتاب بنو دیسف يبود باز کنم و در صفحه  زیم يرا که رو يریمش دونیمجبور شدم کتاب فر.نشود

 خواهم کرد، یاز امروز زندگ"

 .ام حضورشان باعث ازارم خواهد شد  ییکه در تنها یکسان ابیغ در

 خواهم کرد، یامروز زندگ از

 .انکه به فردا متمرکز شوم بدون

 .است زیکه در فردا مرا محصور خواهد کرد در گر ییها یرگیاز تمام ت قلبم

 .انمیدر جر یزندگ انیدر جر من

 .شوم یم کیبه بن بست نزد ییگو

 شده، دهیدلم تا اسمان باال کش وارید

 .ستین ياه فرارر چیه

 است، یکس یو ب ییتنها يانتها نجایا

 انداز وجودم شده؟ نیطن یکس یو ب ییتنها ید؟،وقتیا یبه کمکم م یکس چه

 تنها اوست و

.. 

 "!!پرواز باز نگه داشته يراه اسمان را برا که
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دسته  يپتو را تا کردم و رو. کتاب را بستم و از خدا خواستم که کمکم کند.زدم خینوشتم و تار رشیرا ز اسمم

 :مبل گذاشتم و با خودم گفتم

 !روم گذاشته شبیحتما مادر د-

من  دنیمشغول صحبت بودند که با د زیمحمدرضا و مادر پشت م.را مرتب کردم و از کتابخانه خارج شدم شالم

 .سالم کردم و نشستم .سکوت کردند

 ؟یچه خبر؟خوب!خانم هیالم ساس-

 :و گفتم دمیخند

 ن؟یشما خوب!فروهر ياقا یمرس-

 دنه؟یکتابخونه خواب ياثرات تو!يچه با ادب شد.. اوه..اوه-

 :که مادر گفت زمیبر يخودم چا يبرخاستم برا!بودمش دهیند روزیفقط د.تنگ شده بود شیدلم برا چقدر

 مادر؟ يدیکتابخونه خواب يچرا تو-

 :اب بدهم که محمدرضا گفتجو خواستم

 !باز و چراغ روشن ياونم با پنجره -

 :نشستم و گفتم یصندل يرو

 .مطالعه کنم که همونجا خوابم برد کمیرفته بودم -

 :رو به محمدرضا ادامه دادم و

 ؟یپس تو روم پتو انداخت-

 !چراغ کتابخونه روشنه دمیخواستم برم اتاقم که د یم.وقت برگشتم رید شبید!اره-

 !دهیرو شن یرعلیحتما جروبحث من و ام:و با خودم گفتم دیپر میان لقمه به گلو کی

 :گفت یمادر با نگران.دیکوب یکردم و محمدرضا به پشتم م یطور سرفه م نیهم

 . اریاب براش ب وانیل هیمحمد -

 :ارام تر شدم که محمدرضا گفت یرا خوردم و کم اب

 هو؟یچت شد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٩٠ 

زد اما من  یحرف م روزشید کین کیمحمدرضا بحث را عوض کرد و از پ.فتمنگ يزیزدم و چ یزورک لبخند

 يزیچرا چ ده؟پسیرو شن یرعلیمن و ام شبید يحرف ها یعنی:کردم یو با خودم فکر م دمیشن ینم يزیچ

 !بزنه یمادر حرف ينگفت؟حتما نخواسته جلو

 .اورد از افکارم خارج شدم میکه محمدرضا به بازو يفشار با

 !میافت یبعد از ناهار راه م گمیحواست کجاست؟م-

 :تعجب گفتم با

 کجا؟-

 !نیفتیشما بعد از ناهار راه ب. میمرتب کن زویباغ تا همه چ میر یفرشاد صبح زود زنگ زد گفت ما م-

هش که ب یلیحتما با س.روبه رو شوم  یرعلیچطور با ام.لواسون میرفت یم دینبود که امروز با ادمیاصال .رفتم وا

انقدر در فکر بودم که متوجه نشدم .کردم  یعجب غلط.افتهیب یچه بسا به فکر تالف.از من متنفر شده شتریزدم ب

دوش گرفتم و لباس عوض کردم وبا خودم .بلند شدم و به اتاقم رفتم .ستیدورم ن یجمع شد و کس زیم یک

 .!یباهاش روبه رو بش دیباالخره که با:باز از ذهنم گذشت یول.شد یکاش امروز کنسل م:گفتم

حتما به خاطر .سرخ و متورم بود میکردم چشم ها دم،تعجبید نهیخودم را که در ا میحال خشک کردن موها در

 .بود شبید ي هیگر

شالم را سرم .میکرد تا ناهار بخور میمحمدرضا صدا میو ن کیحدود ساعت . امدمین رونیموقع ناهار از اتاقم ب تا

ناهار به کمکش  هیدر ته نکهیسر درد را بهانه نمودم و از ا.بود زیم دنیمادر در حال چ.تمکردم و به اشپزخانه رف

مادر و محمدرضا .بود رونیب یرعلیخوشبختانه ام. مینشست زیمحمدرضا امد و پشت م.کردم  یعذرخواه امدمین

 ینگاه م به محمدرضا نگاه کردم او هم داشت به من یچشم ریز.ساکت بودند یهر دو به صورت مشکوک

 :با تعجب گفتم.دیناگهان خند.کرد

 ؟يخند یم یبه چ-

 !سرخه کمی،چشات  یکن یمطالعه م یلیانگار خ!یچیه-

و مانتو کوتاه  یمشک نیشلوار ج.بعد از ناهار به اتاقم رفتم تا حاضر شوم.نزدم یمن هم حرف.سکوت کرد و

دوختم که  یچشم به باغ پشت.کردم و پشت پنجره نشستم یمیمال شیدم،ارایپوش یو شال توس يخاکستر

 نیشلوار ج نگکه هم ر یشرت ساده مشک یت.امد یبهش م یلیاسپرت خ پیت.محمدرضا در زد و داخل شد

 .اش بود به تن داشت
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 ؟يحاضر-

 .میاره،بر-

 :گفت يبلند يجلوتر از اتاق خارج شد و با صدا خودش

 . میر یم میدار ؟ماییمامان کجا-

 اد؟ی یه مادر نممگ-

 :برگردد گفت نکهیا بدون

 !ادی یخوشش نم يمامان از مراسم چهارشنبه سور!نه-

 :زد ادیدوباره فر و

 !مامان-

 چه خبرته؟!هیچ-

 .امد یم نییپله ها پا از

 ؟يندار يکار.میریم میما دار.صدات کردم نقدریهنجره ام پاره شد ا-

 :دستش را پشتم گذاشت و رو به محمدرضا گفت مادر

 . دیریتماس بگ نیدیرس!دیباش هیمواظب خودتون و سا-

 !فعال خداحافظ.ادی یصداش در م یرعلیاالن ام!چشم مامان-

منتظرم  اطیح يپله ها يمحمدرضا رو.کردم یخداحافظ گریسفارش د یو بعد از کل دمیرا بوس صورتش

 میپاها.افتاد یرعلیام لیرا بستم و چشمم به اتومب اطیدر ح.ودر فکر بود نییپا دم،سرشیبهش رس یوقت.بود

جواب  شهیهم ثلسالم کردم و م.جلو نشست یباز کرد و خودش صندل میمحمدرضا در عقب را برا.سست شد

 . دمیشن یکوتاه

کاله لبه دار .در ذهنم مرور شد شبید يحرف ها.را در وجودم احساس کردم  بیعج ینفرت شیصدا دنیشن با

 یچه اتفاق یعنی.تعجب کردم یلیخ.کدام حرف نزدند چیتا اواسط راه ه.به چشم داشت یافتاب نکیسرش بود و ع

 یرعلیکه ام دیرس یم يا جهیتو کم کم داشت به همان ن دیرا شن شبید ي؟حتما محمدرضا حرف ها.افتاده بود

 !دهیرس

 یاز درون م.راه نفسم را بسته بود یبیبغض عج.رفتم  یاز انجا م دیاتمام بود و ب زیپس همه چ!!يوا

 یکه از روبه رو م ییها نیماش. گذاشتم  رونیدستم را ب.تا باد به صورتم بخورد دمیکش نییرا پا شهیش.سوختم
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دستم را داخل .شد دهیکم باال کش مدستم ک ریز شهیزدند و من در عالم خودم بودم که ناگهان ش یامدند بوق م

ان طرف  شیمحمدرضا رو.شدم  ینم يزیکه به چشم داشت متوجه چ ینکیبا ع.نگاهش کردم نهیاوردم و از ا

 کنه؟ کاریخواست چ یشد م یاگرم متوجه م:با خودم گفتم.بود ومتوجه نشد

ارام ارام اشک بفهمم  نکهیبدون ا.کرد شتریگذاشت که قلقلک بغضم را ب یکولر را روشن کرد و اهنگ یرعلیام

به  يرا پاك کردم و لبخند میاشک ها.ساکت شد دنمیبا د.دیبگو يزیکه محمدرضا نگاهم کرد تا چ ختمیر یم

 :گفت یرعلیکه ام.دست برد و ضبط را خاموش کرد.زدم شیرو

 ؟يچرا خاموشش کرد-

 :گفت یبراق نگاهش کرد و با لحن خشک محمدرضا

 !رو اعصابم رهیم-

 .،سکوت کرد دید نهیکه صورتم را در ا دیبگو يزیخواست چ یم یرعلیام

 یوقت.که فرشاد خودش در را باز کرد دیچند لحظه طول کش.و چند بوق زد ستادیا یدر بزرگ يجلو.میدیرس یوقت

 :فرشاد به طرفم امد.شدم ادهیرا پارك کرد،زودتر از همه پ نیماش

 ن؟یکرد رید!خانم هیسالم سا-

 !ریروزتون بخ!سالم اقا فرشاد-

 :به ساعتم کردم و گفتم ینگاه

 !نشده رید!مهیساعت سه و ن-

 :با خنده ادامه دادم و

 !نیعجله دار یلیانگار خ-

 :گفت یشد و به ارام کترینزد

 !شما ،بله دنید يبرا-

 :گرفتم و گفتم دهینشن.دیخند یچشم ها و لبش با هم م.بودم؟نگاهش کردم دهیدرست شن.زد خشکم

 ساغر کجاست؟-

 !داخل دییبفرما!تو ساختمونه-

 .و در زدم  ستادمیپشت در ساختمون ا. ختمیچشمش گر يهم از خدا خواسته زود از جلو من

 ؟يخوا یمهمون نم!صاحب خونه-
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 :ساغر مرا در اغوش گرفت و گفت.باز شد و تا خواستم سالم کنم در

 افتاب خانم؟ يچطور-

ساغر با .و خنده نشسته بودند  یپسر و دختر در حال شوخ يتعداد.میو با هم داخل شد دمیرا بوس صورتش

 :گفت يبلند يصدا

 بچه ها توجه توجه؟-

 :به طرف ما برگشتند که ساغر ادامه داد همه

 .و محمدرضا یرعلیام يخواهر خونده .رو کرده بودم  فشیخانم که تعر هیسا نمیا-

و  یرعلیتازه نشستم که محمدرضا به همراه ام.بودند لیاکثرشون از فام.کردم و به دختر ها دست دادم سالم

 :گفت یرعلیاز پسرا که اسمش محسن بود رو به ام یکی.کردند و نشستند یبا همه احوالپرس.فرشاد وارد شدند 

 شده؟ دیچقد از موهات سف نمیبب اریدر ب دمت،کالتویوقته که ند یلیخ-

 :که دوباره اخالقش مثل قبل شده بود گفت محمدرضا

 !رهیمامانم کچلش کرده از بس بهش گفته زن بگ!براش مو نمونده گهیکه د نیا-

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست.کالهش را در اورد یرعلیام.دندیبا حرف محمدرضا خند همه

 .ادیتا چشمتون در ب-

به  یساغر نگاه يدختر خاله .گذاشت و کنارم نشست وهیهمه م يبرا.از اشپزخانه خارج شد وهیبا ظرف م ساغر

 :من انداخت و گفت

 !ازاده است ها هیشب یلیخ-

 :کرد و محمدرضا گفت يساغر سرفه ا.همه ساکت شدند ناگهان

 ؟ يد یبا نگات قورتش م يدرسته دار گمیم-

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت نیمیس

 من؟-

 ن؟یکن ینگاش م ينجوریچرا ا!نینه من؟االنه که خواهرم از خجالت اب شه بره تو زم-

 :محسن گفت.من بودند خیورودم همه م يگفت از لحظه  یم استر

 !گه یراست م نیمیس!ازاده است هیشب یلیاخه خ-
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 یم يبود و با کالهش باز نییسرش پا.دیرس یبحث کالفه به نظر م نیاز ا.افتاد  یرعلیبه ام نگاهم

 :عوض کردن بحث گفت يمحمدرضا برا.کرد

 !خواهرمه هیغلط کردم که خواهرم شب!دیببخش-

 :که فرشاد گفت دندیخند همه

 م؟یدست پاسور بزن هی هیخوب بچه ها نظرتون چ-

 ....میو تماشاگر شد میانصراف داد يمن و ساغر از باز.شدند يبند میموافقت کردند و مشغول تقس همه

 :ساغر دستم را گرفت و گفت.اورد یرا در م هیزد و داد بق یهمش جر م محمدرضا

 .!دم بدم  يخوام چا یم!ونهاشپزخ میبر ایب-

 :گفت يکه ساغر با کنجکاو میشش نفره نشست يناهار خور پشت

 ه؟یافتاده سا یاتفاق-

 چطور مگه؟!نه-

 !چشمات هم سرخه.دهیرنگ و روت پر!يفرق دار یلیخ روزیبا د-

 !خورم یدارم سرما م دیشا.ستین يزیچ-

 :ساغر گفت.که محمدرضا داخل شد و به من نگاه کرد دیبگو يزیچ خواست

 جرزن؟ ياقا هیچ-

 :کرد گفت یطور که به من نگاه م نیهم

 !اب بده ساغر وانیل هی-

 !برو خودت وردار-

 :ساغر گرفت و گفت ياز بازو یشگونین

 !يچهارشنبه سور شیات يحقته امروز بندازمت تو-

 !وونهیولم کن د يا..يا-

 :ردن اب رو به من گفتبعد از خو محمدرضا

 ؟یخوب-

 :زدم و گفتم یبخش نانیاطم لبخند

 !معلومه که خوبم-
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 !خدا کنه-

 :محمدرضا رفت ساغر گفت یوقت

 نمیحاال مثل بچه ادم بگو بب!حالتو بپرسه ادیکرد ب یو اگرنه محمدرضا اب و بهونه نم!هست تیزیچ هینگفتم -

 چته؟

 .کردم نییرا پا سرم

 م؟یپنهون نکن گهیرو از هم د يزیمگه قرار نبود چ هیسا-

 دهیمحمدرضا هم که انگار موضوع را فهم یحت.زدم یحرف م یبا کس دیبا.در چشمانم حلقه بست  اشک

 :سرم را باال کردم و گفتم.زد یبا من نم یبود،حرف

 ...شبیمن متنفره و داز  یرعلیام نکهیبه جز ا... و بهت گفتم به جز زیهمه چ روزیمن د.ساغر خسته شدم-

ساغر که دهانش باز مانده .کردم  فیتعر شیرا به طور خالصه برا شبیو برخورد د یرعلیام يرفتارها ي وهمه

 :بود گفت

 حرف هارو بهت زده؟ نیا یرعلیواقعا؟ام-

 :ساغر وارد شد و گفت ییکردم که سحر دختر دا دییسر حرفش را تا با

 !میو روشن کن شیات میبر گهیشما؟فرشاد م نییکجا-

 :برخاست و گفت ساغر

 !بعد میببر ییصبر کن جا-

تعارف کرد و من هم پشت سرش  يساغر چا.میوستیپ هیبه جمع بق ینیریو من با ظرف ش يچا ینیبا س ساغر

 !ینیریش

 :نگاهم کرد و گفت یفتگیبا ش میدیفرشاد که رس به

 ن؟یدیشما چرا زحمت کش-

تارش را در اورد و مشغول زدن  ارشیک دنینوش نیدر ح.نگفتم و کنار محمدرضا نشستم يزیزدم و چ لبخند

 :به فرشاد کرد و گفت ینگاه.شد

 !بخون فرشاد-

 :گفت یرا نشان داد و به شوخ یرعلیبا دست ام فرشاد

 !امکان نداره..در حضور استاد؟-
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 :بخواند،و حرف او همان بود که اول گفت یرعلیاصرار کردند که ام همه

 !وقته که گذاشتم کنار یلیخ-

 :گفت محمدرضا

 !خونم یبزن ؛خودم م ارشیک.بابا،خودش و لوس کرده نیولش کن-

 :گفت ارشیک

 بزنم؟ یچ-

 !پوشان بزن یمل-

 :صدا گفتند  کی همه

 ....اه-

 !جون بزن يگل پر!باشه،باشه-

 ...اه-

 بابا کرم خوبه؟-

 :فتگ ارشیک-

 !برو گمشو-

 !شهیداره شب م گهیکه د يباز شیات میاصال بر!نیندار اقتیل-

فراهم کردند و  یاتش.که درخت نداشت میدیرس يبه محوطه باز.میو به باغ رفت میحرف همه برخاست نیا با

پسرها مثل سرخ .داد یم یخاص ییبایچند فشفشه اتش زدند که به اسمان غروب ز.را اوردند ياتش باز لیوسا

کرد و به  اهیدستش را با زغال س کارندیدخترها ب دیساغر که د.خواندند یو اواز م دندیچرخ یپوستان دور اتش م

و دستانش را به  دیرس عیساغر چقدر از من فاصله دارد که سر نمیبرگشتم که بب دنیدر حال دو.دنبال ما افتاد 

 ادیو فر دیکش یم غی،ساغر ج دمیکردم و به دنبالش دو اهینم را سدستا یتالف يبرا.حرصم گرفت.دیصورتم کش

 :و نفس نفس زنان گفتم ستادمیباالخره خسته شدم و ا.زد یم

 !يایتو که طرف من م-

من و .دندیهم پر لوفریو ن نیمیسحر و س.دندیپر یاتش م ياز رو یکی یکیخواندن پسرها تمام شده بود و  اواز

 يمحسن اتش باز. دمیکش یخط و نشان م شیامد و من از دور برا ینم کیاو که از ترس من نزد. میساغر ماند
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عقب رفتم و از  واشی واشی.داد یخودش را نشان م شتریب.شده بود کیرا شروع کرده بود و حاال که هوا تار

 :و گفت دیکش غیج.چشم ساغر گذاشتم ياز پشت درخت ها رد شدم و دستم را رو.جمع فاصله گرفتم

 ؟ياخر کار خودتو کرد هیسا.. اه-

با .خنده ریکردم و زدم ز اهیدور چشمانش را س.اش خنده دار شده بود افهیق.را برگرداند شیرو. دمیرا کش دستم

 :محمدرضا گفت.میبرگشت هیبق شیهم پ

 ن؟یپر یشما نم!شه یداره خاموش م شیات-

شدن هوا گذشته بود که داخل  کیاز تار یساعت دو. میدیاتش پر يو دو بار از رو دمیساغر را کش دست

که مرجان خانم درست  میشد يو مشغول خوردن اش رشته ا میدست و صورتمان را شست. میساختمان رفت

 میو به طرف خانه راه افتاد میکرد یخداحافظ یخنده و شوخ یحدود ساعت ده شب بود که بعد از کل.کرده بود 

 یرد و بدل م یکوتاه يو محمدرضا صحبت ها یرعلیام نیب.در راه برگشت حالم بهتر بود.بود یخوب یلیروز خ.

که داشتم به  یدوش گرفتم و با خستگ.گفتم و به اتاقم رفتم ریزود شب بخ یلیخ میدیبه خانه رس یوقت.شد

 .خواب رفتم

 

 10فصل

با ساغر قرار .شدم  یبلند م دیبا یول.امد یهنوز خوابم م.صبح بود مینه و ن.شدم داریزنگ ساعت ب يصدا با

خانم  یطوب.رفتم رونیدست و صورتم را شستم و ب. بودم دهینخر يا هیبود و من هنوز هد دیفردا ع.داشتم

 :گفتم مخان یو رو به طوب.دمیبعد از صبحانه خوردن لباس پوش.بود يریمشغول گردگ

 ن؟یالزم ندار يزیچ!رونیب رمیخانم من دارم م یطوب-

 گه؟ید يای یناهار م!خدا به همرات!نه مادر-

 .خداحافظ ست،فعالیمعلوم ن!دونم ینم-

توجه ام را جلب  ینیبودم که بوق ماش دهینرس ابونیهنوز به سر خ.امدم و وارد کوچه شدم رونیدر خانه ب از

کنارم ترمز کرد .ودساغر راننده اش ب.که دقت کردم  شتریب!کنه؟ یکار م یچ نجایا.فرشاد بود نیماش!نه يوا.کرد

 :و گفت

 !افتاب خانم،دربست-

 ؟يبلد یمگه تو رانندگ-
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 گرفتم؟ نامهیچند ساله که گواه یدونی؟میپس چ-

 چند سال؟-

 :گفت یدگیبا کش-

 !زمیسال عز کی-

 :گفتم نمیکردم تا بش یرا باز م نیکه در ماش یو در حال دمیخند

 !ینامه گرفت یکه فکر کردم ده ساله که گواه یگفت يجور هی-

 م؟یخوب کجا بر-

 !رمیمادر و پسرا کادو بگ يبرا دیبا!دونم ینم-

 ؟يخر یهم م یرعلیواسه ام-

 :تعجب گفتم با

 !خرم یواسه اون نم.خرم  ینه ترو خدا،واسه مامان و محمدرضا م-

 !واسش تا دماغش بسوزه ریآدمه؟؟ کادو نگ!خاك برسرت-

 :و گفتم دمیخند

 !شهینم یول! تونستمیکاش م-

خودش  يبرا یساغر کم.بخرم یچ دیدانستم با ینم. میزد یو چرخ میشد ادهیپ.پاساژ نگه داشت کی يجلو

و  یرعلیام يبرا کیپول تمام چرم ،ش فیساغر دو ک شنهادیبه پ.نگرفته بودم يزیاما من هنوز چ.کرد دیخر

حساب .تا کادوش کند واستمهمانجا از فروشنده خ.و کرم يمحمدرضا گرفتم به همراه دو کروات به رنگ نقره ا

 دیخودم هم خر يبه اصرار ساغر برا. دمیعطر خوش بو و خر کیمادر هم  يبرا. میامد رونیکردم و ب

بعد از ناهار به  يکاریاز ب.میو نهار خورد میرستوران رفت کیبا هم به .ظهر شده بود که کارمان تمام شد.کردم

 !کرد و رفت ادهیخانه پ يمرا جلو.میامد رونیخوب نبود و زود ب شلمیف. میرفت نمایس

از حمام امدم و مشغول .سال مانده بود لیساعت به تحو کیکمتر از .شب بود میساعت نه و ن لیتحو سال

 يو روسر دمیپوش نیبه همراه شلوار ج ریبلوز بنفش س.لباسم را عوض کردم.شدم میخشک کردن موها

بودم  دهیچ رکه خودم بعدازظه ینیکنار هفت س.باال رفتم يوضو گرفتم و به طبقه .سرم کردم یبادمجان

انقدر در بحرش رفته بودم که .کردم يرا روشن و قران را گرفتم و شروع به خواندن سوره ا ونیزیتلو.نشستم

مانده  لیبه سال تحو قهیپنج دق.به ساعت انداختم ینگاه.همه دور سفره نشسته اند دمیسر بلند کردم د یوقت
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به  یاز خدا خواستم که راض.من هم دعا کردم.کردند یدعا م دیشا.شده بودند رهیهمه در سکوت به سفره خ.بود

 يو در اخر برا.نسبت به من عوض شود یرعلیاز خدا خواستم نظر ام.بتوانم فعال انجا بمانم. در به در شدنم نشود 

بود و محمدرضا و مادر در  میروبه رو یرعلیام.گذاشتم شیو در جا دمیقران را بوس.طلب مغفرت کردم دیروح سع

 .راستمسمت چپ و 

همه سرمان را .پخش شد ونیزیسال و اهنگ مخصوصش که از تلو لیتاك ساعت و سپس تحو کیت يصدا

برخاست و صورت مادر را .در چشمش نبود يا نهیک.گره خورد یرعلینگاهم با نگاه پر از اشک ام.میباال گرفت

نگاه کردم و با  رضابه محمد. میگفت کیو تبر میدیمن و محمدرضا هم صورت مادر را بوس.گفت کیو تبر دیبوس

نفس .دیکش یفرش خط م يرو شیبود و با پا نییسرش پا دمیکه رس یرعلیبه ام.گفتم کیخنده سال نو را تبر

 :و گفتم دمیکش یقیعم

 !براتون باشه یسال خوب دوارمیام!ركسال نو مبا-

 :را باال نکرد و در همان حال گفت سرش

 !شما يبرا نیهمچن!ممنون-

 چیمادر به اتاقش رفت و با سه بسته کادو پ.را بر سرش بکوبم نیخواست سفره هفت س یدلم م.گرفت حرصم

تا .و تشکر کردم دمیصورتش را بوس.بود دهیخر لیموبا یگوش کیمن  يبرا.شده برگشت و به هر کداممان داد

 یرعلیابتدا به طرف ام.مادر هیهد دادنبعد از .و با کادوها برگشتم نییکردند رفتم پا یرا باز م شانیانها کادو ها

 :بسته را به طرفش گرفتم و گفتم.رفتم

 .مبارك دتونیع!ناقابله-

 :نگاهم کرد و در گرفتن مردد بود که محمدرضا گفت يرا باال کرد و با ناباور سرش

 !دستش خشک شد!گهید رشید بگ-

 :گفت یگرفت و به ارام.را دراز کرد دستش

 !دستتون درد نکنه-

 :بود گرفت و گفت بایز یلیکه خ یاب راهنیپ کی میاو هم برا.محمدرضا را دادم  يکادو.به اتاقش رفت و

 !کنمیکارا م نیبار از ا کی یکه من فقط سال ریبگ-

 :و گفتم دمیخند

 ....چون منم. ادیتو هم از کادوم خوشت ب دوارمیام-
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 .دمیرو از پشت سرم شن یرعلیام يلحظه صدا نیهم در

 !دیببخش-

بود در دستش  "آ  " یسیکه پالك اش حروف انگل ییطال ریزنج.دستش را باال اورد.و نگاهش کردم برگشتم

 .بود

 .کنم هیبراتون ته يزیکه وقت نکردم چ دیببخش!قابله شمارو نداره-

 :خاطر گفتم نیشدم که گردنبند خودش هست به هم متوجه

 !مال خودتونه نیا.تونم قبولش کنم ینم یول.ممنون-

 :گفت یبه ارام.را بلند کرد و اشک در چشمانش نشسته بود  سرش

 !خوام بدمش به تو یم!مال ازاده است-

 :با خودم گفتماش غرق لذت شدم و  مانهیلحن صم از

 .چقدر زود دعام مستجاب شد-

 :گفت محمدرضا

 ....ها کنهیکارا م نیبار از ا هی یفقط سال یعل ریام ؟یکن یحاال تو ناز م!هیسا-

 :و گفت دیرفت به پشتش کوب یرعلیمحمدرضا به طرف ام.را گرفتم و تشکر کردم گردنبند

 !با معرفت و مهربون!یالحق که داداش خودم-

 :حلش داد و گفت یشوخ به یرعلیام

 !برو بابا-

حرف ها و  ادیبه  یمن هم وقت.نکرده بود یچندان رییتغ یرعلیالبته رفتار ام.میو خنده خورد یرا در شوخ شام

کاش اصال ان شب با هم .بودم دهیحرف ها رو از زبانم نشن نیکاش ا.گرفت یافتادم دلم م یم شیتهمت ها

 ...کاش.زدم یرا نم یلیکاش ان س.میزد یحرف نم

قبول کرده  دیعضو جد کیمرا به عنوان  لیهمه فام.گذشت یدنید دیو ع یروز اول سال نو به مهمان چند

کرد و باعث  یم فیمادر همه جا از من تعر.داشتند یجون بود که رفتار خوب نیهم به احترام پرو دیشا.بودند

کردم و  یغرور م شتم،احساسدا يانواده اخ نکهیاز ا.لذت بخش بود  میبه هر حال برا.شد یام م یشرمندگ

هم در خانه منتظرامدن  يچند روز یبعد از مهمان.با من نبود یشانس از کودک نیخوردم که چرا ا یحسرت م

که .مانده بود التیتعط انیپنج روز به پا.بهتر بود يکاریکه داشت از ب یخستگ يبا همه .میمهمان شد
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خواست بپرم و بغلش  یخوشحال شدم که دلم م رانقد!ان هم به کجا؟شمال.سفر داد شنهادیمحمدرضا پ

 یم!چسبه ینم ییمخالف صادر کرد و گفت که تنها يرا یرعلیباز هم ام.چون تا به حال شمال نرفته بودم.کنم

 يخوردم و دسته  یحرص م.کنه یم ينطوریاز لج من ا!پرو يپسره !چسبه یخب چسب بزن م:خواستم بگم 

 :گفت یرعلیدادم که خود ام یمبل را فشار م

 ؟!میفرشاد بر يچطوره با خانواده -

 !ادی یدر م ییهم از تنها هیسا ينطوریا!اره مادر-

به فرشاد زنگ زد و موضوع را گفت  لشیبا موبا یرعلیام!یخواست غش کنم از خوشحال یدفعه دلم م نیا يوا

 :صحبت تماس راقطع کرد و رو به مادر گفت یو بعد از کم

 !امدن روزید نیهم گهیم!دارن يرازیمهمون ش-

 :و گفت دیپنچر شدم که محمدرضا فهم نیهمچ

 نان؟یا ه؟عموشیمهمون شون ک-

 !اره-

 !ستنیکه ن بهیغر!میبر یخب اونا رو هم م-

 :گفت مادر

 !گنیم یچ نیزنگ بزن بب هی!گهیراست م-

 يرو يلبخند.میقرار فردا صبح را گذاشت شنهادیرشاد زنگ زد و موضوع را گفت که با قبول پدوباره به ف یرعلیام

 :لبم نشست که مادر گفت

 ؟یخوشحال-

 :ذوق بغلش کردم و گفتم با

 !دمیرو ند ایاخه من تا حاال در!ادیز یلیخ-

 . فشرد و لبخند زد یرا به گرم دستم

که  یبه خاطر ذوق. دمیلباس پوش.را خشک کردم میدوش گرفتم و موها.شدم داریزودتر از معمول ب صبح

 لیو وسا ییمادر ومحمدرضا در حال جا به جا.کردم یم یشام نخورده بودم و احساس گرسنگ شبیداشتم،د

 :ساکم را نشان دادم و گفتم.بودند

 کجا بزارم؟ نویا-
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 !نیتو ماش-

پشت به من .بود نشیدر حال مرتب کردن صندوق عقب ماش یلرعیام.رفتم رونیصبحانه را هم گرفتم و ب سبد

از .باشد یمیحال صم نیو در ع يکردم رفتارم عاد یم یاز او گرفته بودم،سع دیکه شب ع يا هیبعد از هد.داشت

کردم که تهمت  یتالش م!شدن رفتهیاحساس پذ.کردم یگردنبند ازاده را به گردن داشتم ،احساس لذت م نکهیا

که مانده  ستیکردم به خاطر پول ن یثابت م دیبا.ماندنم الزم بود يسخت بود ،اما برا.وش کنمرا فرام شیها

 یرعلیفقط ام.مادر و محمدرضا محبت را در حقم تمام کرده بودند!خانواده کی.خواستم یسرپناه م کیمن .ام

 يصدا.با او دوست شوم مانهیشکستم و صم یاش را خواهرانه م ییخواست سکوت و تنها یدلم م.مانده بود

اش را به  د،نفسیمرا با سبد و ساك در دستم د یوقت.مرا از افکارم خارج کرد نیبسته شدن صندوق عقب ماش

از خودم بدم .گرفت یحرف چیشد و ساك و سبد را بدون ه کمینزد.داد و دوباره صندوق را باز کرد رونیب يتند

 .کردم یافتاده ها رفتار م عقبمثل .امد

کرد و محمدرضا کنارش  یم یرانندگ یرعلیام.دادم یبه خودم فحش م م،هنوزیو حرکت کرد میوار شدس یوقت

 یفقط لبخند م یرعلیام.میمن و مادر از خنده دل درد گرفت.کرد یم فیبامزه اش را تعر يها فهینشسته بود و لط

 .زد

 !نیو گوش کن نیا!خب حاال-

 :کرد و گفت یرعلیرا به طرف ام شیرو

 .بهت اس ام اس دادم شبیکه د یهمون-

 کدوم؟-

 :رو به من و مامان گفت یرعلیجواب دادن به ام يبه جا محمدرضا

 .....ماه عسل رهیبا زنش م اروی-

 :در کنترل خنده اش داشت گفت یکه سع یو در حال دیوسط حرفش پر یرعلیام

 !گهیبسته د... ااااه-

 ؟يپر یچرا وسط حرفم م-

 :دوباره به طرف ما برگشت و گفت و

 ..ماه عسل رهیبا زنش م اروی-

 ست؟یفرشاد ن نیاون ماش!اه نگاه کن-
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 :گفت دیفرشاد را د نیماش یبرگشت و وقت محمدرضا

 ...که بابات... شاالیا.فرشاد...اه-

 : دیوسط حرفش پر مادر

 محمد؟-

 زدم؟ يحرف بد!باباش بره مکه.. شاالیخواستم بگم ا یجانم مامان؟م-

 یشد با مادر احوالپرس کیپدر ساغر هم نزد. میکرد یبا ساغر و مادرش روبوس.میشد ادهیپ یو همگ میستادیا

دادم و با  یبه فرشاد هم سالم کوتاه.جوابم را داد ییسالم کردم که با خوشرو یشد و به ارام رهیکرد و به من خ

 :مادر به مرجان خانم گفت.ساغر مشغول صحبت شدم

 پس مهموناتون کوشن؟-

خوان از همون طرف  یالته،میاخر تعط گهیچون د.بچه ها يعمه  يرفتن خونه .نیکه شما زنگ زد شبید-

 .رازیبرگردن ش

 :به ساعتش کرد و گفت ینگاه

 .میجا با هم قرار دار نیهم!بشه داشونیپ دیبا گهید-

 يدختر بچه  کی.شدند ادهیان پ نانینشسر  يو همه  ستادیبلند کنارمان ا یشاس نیماش کیلحظه  نیهم در

 شتریساغر هم که سنش ب يزن عمو-خانم الیل.کرد یخود معرف يهفت ساله که ساغر او را دختر عمو ایشش 

عموس ساغر که  تیدر نها و.شد یم شانیبه اسم ارمان که پسر عمو یداد و پسر جوان یو پنج نشان نم یاز س

 الیل.از قبل با هم اشنا بودند هیچون فقط من تازه وارد بودم و بق.با همه اشنا شدم.برادرش بود هیشب تینها یب

 :خانم رو به مادر گفت

 يکرد دایعروس واسه خودت پ هی یگشت یکردم گشت یدونستم دختر خونده اته،فکر م یجون اگه نم نیپرو-

 !ازاده نیع

 :گفت عیمحمدرضا سر.نگفت يزیزد و چ يلبخند مادر

 !هم بدتره یاز زامب!خوره یگوشت تن ادم و م هیسا نیا!رمیبگ یزن نیهمچ هیمن غلط بکنم -

خانم  الیل یچون وقت.زده یرعلیحرف رو به خاطر ام نیدانستم که ا یو م.دمیهم مثل همه به حرفش خند من

که محمدرضا  دیبگو يزیبود چ کیفشرد و نزد یرا به هم م شیاز خشم دندان ها یرعلیحرف را زد ام نیا

 ینم يزیبود و چ هدر هم رفت شیدوباره اخم ها یرعلیام.میو حرکت کرد میباالخره سوار شد.نگذاشت
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را فراموش  زیهمه چ. میوارد جاده سرسبز مازندران شد یوقت. نداشت يریمحمدرضا هم تاث يها یشوخ.گفت

بار بود به شمال  نیه برسد به من که اولچ.حداش همه را به وجد اورده بود یب ییبایز.کردم و مشغول تماشا شدم

به مادر  یوقت.زدم یجاده سراسر شکوفه م نیاز ا یام را اورده بودم و طرح یکاش مداد طراح يا.کردم یسفر م

 :گفت یگفتم با مهربان

 !يای یبا بوم و رنگ روغن م يشد ینقاش يکه دانشجو گهیانشاال سال د-

 :گفتم یشانه اش گذاشتم و به ارام يرا رو سرم

 !ادیز یلیخ!دوستتون دارم-

 دمیشن یرا م ایدر يصدا.شدم  داریب نیخوابم برد که با ترمز ماش یمتوجه نشدم ک.را دورم حلقه کرد دستش

 .دمیشدم و به طرف ساغر دو ادهیقبل از مادر پ!خودش را نه یول

 ؟ییدو یم ونه؟چرایشده د یچ-

 !ایدر میبر ایب!ایساغر در-

 !بعد میکن ال،استراحتیتو و میبر!يا خب حاال چه عجله-

 .!دمیند ایمن تا حاال در.االن برم  نیخواد هم یمن دلم م!نه ساغر-

 :گرفت و گفت دهیحرفم را نشن یاز حرفم تعجب کرد ول نکهیبا ا.باشعور بود چقدر

 !برم به مامان بگم!باشه-

 :زد ادیساغر فر.دمیدو اریاخت یب.افتاد ایدر یچشمم به اب یوقت

 !هیمواظب باش سا-

از ذوق  یفیخف غیاب سپردم و ج يدستم را به خنکا.شلوارم را باال زدم و تا زانو در اب فرو رفتم ي لنگه

 يکه صدا میدیکش غیو ج میکرد يانقدر باز.دیاز من وارد شد و به طرفم اب پاش دیساغر هم به تقل.دمیکش

 .میدیمحمدرضا و ارمان را نشن

 !دهیاز تو بع هین؟سایکش یخجالت نم!دوتا خرس گنده-

 !دمیگرفتم و به طرفش دو سیمشت ماسه خ کی

 !توروخدا نزن!ها یه،نزنیسا.. ااا-

 :شستم و گفتم ایدستم را با اب در.کنم تشیاذ امدین دلم

 !زهیعز یلیکه خاطرت خ فیح-
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 :گفت یحرفم خوشش امد و به شوخ از

 !یابج میما چاکر-

 :داد گفت یکه ارمان را نشان م یدر حال و

 !هیدر و همسا شیپ يکرد دمونیرو سف-

 :و گفت دیبه پشت محمدرضا کوب ارمان

 بکنه؟ یک نیشما دوتا واسه هم نوشابه باز نکن-

 :گفت یبا حاضر جواب ساغر

 !کنم یمنم برات دلستر باز م ایارمان خان؟ب يحسود-

 !میتنخواس! دلستر باز کردن تو همش دردسره!نه نه-

 دنیو فرشاد در حال چ یرعلیام.میوارد شد یوقت.بود ایمشرف به در یساختمان بزرگ.میراه افتاد الیطرف و به

 :و گفت دیگوش ساغر را کش یفرشاد به شوخ.بودند زیم

 م؟اره؟یکه ما نهارو حاضر کن يفرار کرد-

 :و گفت دیهم به طرف ارمان دو الناز

 ا؟یدر یرفت یداداش-

 یگذاشتند نگاه م یبه دست با لبخند به فرشاد و ساغر که سر به سر هم م وانیافتاد که ل یرعلیبه ام چشمم

 ییتنها يگرفتم برا میاز همان لحظه تصم.کاش ازاده زنده بود:گفت یحتما با خودش م.سوخت شیدلم برا.کرد

را گرفتم و  وانیرفتم و ل کشینزد.کردم یم يخواهر شیشکستم و برا یسکوتش را م دیبا.بکنم ياش فکر

 :گفتم

 چرا خشکت زده؟!بده به من-

 کیمن و ساغر در .میرفت مانیاستراحت به اتاق ها يبعد از ناهار همه برا.نگفت يزینگاهم کرد و چ مبهوت

 .امواج به خواب رفتم يبالش گذاشتم و با صدا يسرم را رو.میاتاق بود

 

 11فصل

 داریوقت ب ریو تا د میکرد یاتش روشن م ایشب ها کنار در.حیگردش و تفر.بود یخوب یلیخ يها روز

 چیدست بگذارم،ه يبود که اگر کنار بکشم و دست رو نیاو هم نظرش بر ا.را به ساغر گفتم ممیتصم.میبود
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که صبح روز  میبود بوررفت مدرسه مج یم دیچون الناز با.توانم نظر او را در مورد خودم عوض کنم یوقت نم

 یخوب تیموقع میکه انجا بود يروز نیغروب اخر. میرا به در کن زدهیراه س نیو ب میحرکت کن نیفرورد زدهمیس

بود  ایکنار در یرعلیام.میرفتند و من و ساغر ماند یسوغات دیخر يهمه برا.صحبت کنم یرعلیامد تا با ام شیپ

 :به ساغر گفتم.

 شش؟یبه نظرت برم پ-

 !برو!اره یبش طیمثل اون دفعه خ يخوا یاگه م-

 گه؟ یراه م یمثل دفعه قبل بهم بد و ب یعنی-

 !..گهیگمشو د شش؟برویبرم پ یگ یتازه م ،حااليبود تیموقع هیهمه مدت منتظر  نیا! به خدا هیسا يا ونهید-

تا مثل دفعه قبل  میکردم که چه بگو یم نیفرستادم و تمر یبرسم صلوات م ایتا کنار در.هل ام داد و

 :لب گفتم ریاده را که به گردنم بود فشردم و زگردنبند از.نشود

 !تو خودش زهینر زویهمه چ نقدریو ا ادیدر ب ییاز تنها یرعلیخوام ام یمن م!ازاده خودت کمکم کن-

 یم.شدم کشینزد.کرد یرا تماشا م دینشسته بود و غروب خورش یصخره بزرگ يدم،رویبه ساحل رس یوقت

از افتادنم  نکهیا يبرا.سر خورد میرفتم که پا یاز صخره باال م یبه ارام.کنم رشیخواستم از پشت غافلگ

گفتم که  ياخ بلند.شد دهیدستم در رفت و ارنجم سائ ریگرفتم که سنگ از ز یکنم،دستم را به سنگ يریجلوگ

 :و گفت تیو با عصبان ستادیسرم ا يبلند شد و باال عیسر.دیبرگشت و مرا در ان حال د یرعلیام

 ؟یکن یمکار  یچ نجایا-

 :اشکار گفتم یسوخت با خشم یدستم م.پسر چقدر سنگدل بود نیا!ایخدا يوا

 ؟یاول کمکم کن شهیم-

صورتش بود  يکه رو یپا و اون پا کرد و باالخره خم شد و دست اش را به طرفم دراز کرد و با اخم نیا یکم-

 :گفت

 !بده به من دستتو-

 .دمیگرفتن کف دستش ،ساعدش را گرفتم و خودم را باال کش يجا به

 نجا؟یا يامد یچ يبرا یبگ شهیحاال م-
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سرش را کج کرد تا .امد،فوت کردم یرا باال زدم و ارنجم را که خون م نمیاست.در کالمش نبود ینرمش چیه

 یکوچک اب معدن ياش نشست و همان طور که پشت به من داشت،بطر یقبل يبرگشت و در جا.ندیدستم را بب

 :شانه اش عقب داد و گفت يرا از رو

 !شهیسوزشش کم م!روش زیبر-

 دیچشم به خورش.زد یساکت بود و حرف نم.ختمیزخم اب ر يرو.نشستم کشیرا گرفتم و نزد يبطر.رفتم  جلو

سرم را .را جمع کردم و زانوانم را در بغل گرفتم میپاها!گه ینم یچیاگه تا فردا هم حرف نزنم ،ه!نه دمید.داشت

 :به طرفش کج کردم و گفتم

 !کنم یاومدم معذرت خواه-

 :نگاهم کرد و گفت یتفاوت یب با

 ؟یبابت چ-

 !که بهت زدم یلیبابت اون س-

 .اش اب شود خیکردم تا زودتر  یقصد او را تو خطاب م از

 !و اگه نبخشم-

 .دمیاون شب تو بخش يمن حرف ها یول-

 :زد و گفت يپوزخند

 نکردم؟ یمن که عذر خواه-

 :اوردم و نشانش دادم و گفتم رونیلباسم ب ریگردنبند را از ز.دمیکش یقینفس عم.نرم شدم بود  یکم

 !یو گذاشتم به حساب عذرخواه نیمن ا-

 :و گفت دیکش یاه

 !جواب نذاشته باشم یتون و ب هیاون و دادم تا هد-

 :چند لحظه سکوت کردم و سپس گفتم.نداشت يا دهیبحث فا نیا ي ادامه

 ؟ینرفت هیچرا با بق-

 !کرد یسرم درد م-

به .کردم یدوباره احساس ضعف و ناتوان.خواستم بزنم،فراموشم شده بود یکه م ییهمه حرف ها.شدم ساکت

 .برخاستم یارام
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 کجا؟-

 !تنهاست!ساغر شیرم پ یم-

 :لب زمزمه کرد ریز

 !تنها-

 :گفتم یول دمیشن

 ؟یچ-

 ؟يپس چرا امد-

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !يطور نیهم-

 .دمیرا شن شیو چند قدم که رفتم،صدا برگشتم

 !هیسا-

پشت .برخاست شیاز جا.داد یمرا خطاب قرار م مایبود که مستق يبار نیاول.شد یباورم نم.ختیفرور قلبم

 :انم گفتدر چشم رهیو خ ستادیا میروبه رو.شلوارش را تکاند و به طرفم امد 

 !یش هست هیشب نقدریمخصوصا که ا.نمیازاده بب يبرام سخته که تورو جا-

 :انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش

 !باهاش کنار اومدم دیشا!بهم فرصت بده-

 يلبخند.باشد یتوانست شروع خوب یم نیو ا.باالخره حرف دلش را زد و اتش بس اعالم شد.بند امده بود زبانم

 .زدم و به راهم ادامه دادم شیبه رو

پا و ان پا  نیا یکم.کرد یشلوارش کرده بود و نگاهم م بیدستش را در ج.و برگشتم ستادمیا.قدم که رفتم چند

 :کردم که گفت

 شده؟ یباز چ-

 :ندادم و گفتم یتیاهم.را نداشت شیپ يان ارامش چند لحظه  لحنش

 !اور کنب!هم فرار نکردم ییجا چیاز ه.کس و ندارم چیمن ه-

 :گفت یغروب کرده بود ،دوخت و به ارام گریکه حاال د دیرا به خورش نگاهش

 !کنم یباور م-
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 .داشت يادیارزش ز میهم برا نیهم یول.در کالمش بود دیترد یکم

 :دمیرا شن شیکردم که صدا دنیشروع به دو یخوشحال با

 !ينخور نیمراقب باش دوباره زم-

گفتگو بود سرکار  جهیصبرانه منتظر نت یرا ناراحت نشان دادم و ساغر که ب دم،خودمیرس الیو کینزد یوقت

 تشیبا مشت و لگد به جانم افتاد که چرا اذ.کردم فیحالش را گرفتم،همه موضوع را تعر یکم یوقت.گذاشتم

 :تخت ولو شد و گفت يکردم خسته که شد متفکرانه رو

 .ستیهم اونقدرا ترسناك ن یرعلیام نیا!آ میخودمون-

همراه  کیکه به  یزمان قایدق.ازاده رو از دست داد يسن بد يتو!تنهاس یلیبه نظرم خ یول!منم موافقم!اره-

 .داشت اجیاحت

**************** 

 .هم امد یرعلیام زیم دنیدر حال چ.بودند دهیشام هم خر.شده بود که همه برگشتند شب

 :گفت دنشیبا د محمدرضا

 !از رو رفت و غروب کرد د،کهیخورش يروبه رو ینشست نقدری؟ايتو اخو ییکجا-

 :اش را به طرف من گرفت و گفت لیموبا.لبخند زد شیبه رو یرعلیام

 !اتاقمه يشارژر تو!به شارژ یبزن شهیم-

که به ساغر  دمیشن یرا م شیمبهوت محمدرضا از پله ها باال رفتم ،صدا افهیرا گرفتم و بدون توجه به ق لیموبا

 :گفت یم

 چه خبر بود؟؟ نجایمن نبودم ا!رهپا شیات-

 يرو.دمیفرشاد ترس دنیوارد اتاق شدم،با د یبود که وقت یرعلیانقدر حواسم به کار ام.دمیساغر را نشن جواب

 یبا شرمندگ.دیپر شیچشمش که به من افتاد،از جا.سرش گذاشته بود يبود و دستش را رو دهیتخت دراز کش

 :گفتم

 !وارد شدم که در نزده دیببخش!نیراحت باش-

 :و جواب داد دینا مرتب اش کش يبه موها یدست

 !کنم یخواهش م-

 کجاست؟ نیدون یم.رو بردارم یرعلیام یاومدم شارژر گوش-
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 :تعجب گفت با

 خودش ازتون خواست؟-

 :کردم جواب دادم یکه اطراف را نگاه م یزدم و در حال یچرخ

 !اره-

 :خواستم خارج شوم که گفت یتشکر کردم و م.شارژر را برداشت و به طرفم گرفت یشد و از کنار پاتخت بلند

 خانم؟ هیسا-

 :برگشتم و گفتم یکالفگ با

 بله؟-

 :شد و با من و من گفت کمینزد

 ...خواستم بگم یم...راستش-

 :و ادامه داد دیکش یقینفس عم.بود مضطرب

 تونم بهتون زنگ بزنم؟ یم-

 :جواب دادم عیسر یلیخ.سر برسد  یکس دمیترس یم

 !ساغر شماره م و داره!باشه-

 :با لبخند گفت.امد یمحمدرضا از پله ها باال م. رفتم رونیاز اتاق ب.ستادمینه ا گرید

 ؟يرو اغفال کرد یرعلیباالخره ام-

 :کردم و گفتم یاخم.ناراحت شدم یکم یندارد،ول يدونستم از حرفش منظور یم نکهیا با

 .باهاش حرف زدم کمیاشتباه به عرض ات رسوندن،فقط -

 حاال گازت نگرفت؟!گهیهمون د-

 :و گفتم دمیم،خندیامد یم نییکه از پله ها پا یحال در

 !مهارش کردم یره،ولیخواست بگ یم-

 ...یرعلیام... "جدا.. ا-

 :گفتم عیوسر دمیاش را کش لباس

 !شهیاره خوب مد کمیتازه !بهش ینگ يزیتوروخدا چ!محمدرضا.. ا-

 !یکن فیرو برام کامل تعر زیکه همه چ یبه شرط!ستمیمعرفت ن یاونقدر ب!گهینه د-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١١١ 

کردم که فکر  دایتازه فرصت پ.نشسته بود یرعلیفرشاد کنار ام.نشستم زیرا به شارژر زدم و سر م یرعلیام یگوش

 خواست به من زنگ بزند؟ یکنم فرشاد م

 چه کارم داشت؟ یعنی؟یچ يبرا

 گه؟یچته؟بخور د هیسا-

 ؟یگفت یبه محمدرضا چ یراست!خورم یها؟چرا م-

 !گفتم که خان داداشت خر شد! یچیه-

 ساغر؟-

 !گم یمگه دروغ م!گهیخر شد د ه؟خوبیچ-

 !شنوهیواش،می-

فرشاد که .داد یسر تکان م یکرد و گاه یارمان گوش م يبود و به حرف ها نییسرش پا.نگاه کردم یرعلیام به

تشکر کردم و ظرف را گرفتم که ساغر .زد و ساالد را به طرفم گرفت يد،لبخندید یرعلیجه امنگاهم را متو

 :گفت

 فرشاد هم خرت شده ها؟ نکهیمثل ا-

 ؟یچ یعنی-

 خنده جواب داد؟ با

 !پرسه یهمش از تو م!عوض شده یلیخ دهیکه تورو د یاز وقت یعنی-

 ..ادی یاز من خوشش نم یرعلیهم مثل ام ؟فرشاديشد یاالتیخ-

 !مینیب یحاال م-

 !مینیب یباشه،م-

اگه  يوا.کارهارا نداشتم نیا يشدم،حوصله  یفرشاد م يمتوجه نگاها.نداشتم مانیکه زدم ا یخودم به حرف اما

 !یلعنت... کنه؟؟اه یفکر م یدر موردم چ ره،ساغریشمارمو از ساغر بگ

**************** 

 يرازیش يها همانیهمان جا هم از م. میرا به در کرد زدهیس و میراه ناهار خورد نیب.میزود حرکت کرد صبح

خودم قدم جلو گذاشته بودم  نکهیاز ا.حرف زدم یرعلیدر مورد صحبتم با ام یراه با مادر به ارام نیب. میجدا شد

 :،خوشحال بود و گفت
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تو باعث بشه از الك خودش  يمحبت ها دیشا!هیواقعا ازت ممنونم سا.شهیکم کم بهترم م!بهت گفتم يدید-

 .ادیب رونیب

هر چقدر که مادر و محمدرضا اصرار .حرف زدن نداشتم ينا یاز خستگ.میدیشده بود که به تهران رس غروب

 .لباس عوض کردم و مثل جنازه هاافتادم.دوش گرفتم.نداشت دهیبخورم ،فا يزیکردند که چ

 یم جیحالت تهوع داشتم و سرم گ.خورد یم چیپ یدلم به طور وحشتناک.دمیشب بود که از خواب پر نصف

دانستم  ینم.صبح بود میسه و ن.به ساعت انداختم ینگاه.شکم ام گذاشتم و به زور بلند شدم يدستم را رو.رفت

موقع شب  نیا:خودم فکر کردم ،با ستمیتوانستم صاف با ینم.رفتم رونیبود از اتاق ب یبه هر زحمت!چه کار کنم

حالت تهوع !همه پله برم باال  نیکه از ا دمید یخودم نم يبرم باال؟اصال تو...!اق مادر؟نه نهبرم ات.همه خوابند

دانم چقدر اونجا نشستم و از درد شکم  ینم.نشستم کیسرام يرفت و همان جا رو جیسرم گ.بود دهیامانم را بر

 دیپله رس نیبه اخر یوقت.از پله ها بود.دمیپا شن يه ام گرفته بود که صدایگر گهیو د دمیچیبه خودم پ

منتظر شدم !يو رسوند یکیشکرت که  ایخدا.به اشپزخانه رفت دویمن و ند یکیتار يتو.بود یرعلیام!شناختمش

با اون .ردخو ینشسته بود و قهوه م زیپشت م.به اشپزخانه رفتم دهیخم يبلند شدم و با کمر.ومدین یول.که برگردد

 :همه درد از ذهنم گذشت

 !خوره یقهوه م شهیشب پا م ونه،نصفید ي پسره

برخاست و  شیاز جا.در اشپزخانه نشستم و همون لحظه متوجه من شد يرفت و همان جا جلو جیسرم گ دوباره

 چیدوباره دلم پ.حرف زدن نداشتم ينا.سرم نبود يروسر.. اخ .به خودم انداختم ینگاه.با تعجب نگاهم کرد

 :گفت یرعلیشکمم فشار دادم که ام يخورد،دستم را محکم رو

 حالت خوبه؟-

 :که صورتم از درد مچاله شده بود گفتم یصورت در

 !رمیم یدارم م-

 :گفت یزانو زد و با نگران نیزم يرو کمینزد.به طرفم اومد عیسر يقدم ها با

 کنه؟ یکجات درد م-

 ..اخ...دلم،دلم-

 دکتر؟ میبر يخوا یم-
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و  یکیدکتر؟ن میبر يخوا یپرسه،م یزدم،اونوقت از من م یداشتم بال بال م من.خواستم خفه اش کنم یم! يوا

 عیسر یرعلیکه ام.خورد و من تکان خوردم چیدوباره دلم پ!نییمحمدرضا اومده بود پا نیا يپرسش؟کاش جا

 :بلند شد و گفت

 !دکتر میپاشو لباس بپوش بر-

 !تونم ینم... اخ-

 :نگاهم کرد و مظلومانه گفت یدرماندگ با

 کنم؟ کاریپس من چ-

 :گفتم.سوخت شیبرا دلم

 !اریشال و مانتو م رو از اتاق برام ب -

 :زانو زد و گفت نیزم يپام رو يجلو.تموم نشده بود که رفت و برگشت حرفم

 !بزار کمکت کنم-

 یرا دو تا م زیرفت و همه چ یم جیمانتو سرم گ دنیدر حال پوش.گرفت و بلندم کرد یرا به آرام دستم

 :سرم انداخت و گفت يشال را رو.حالت تهوع ام شدت گرفته بود.دمید

 !تا من لباس بپوشم نیبش-

 .شد کیتار زیرفت و همه چ یاهیچشمم س.دهانم قرار دادم يدستم را جلو.شد یها تکرار م صدا

 .که به معده ام امد و پشت سر ان استفراغ کردم و به هوش امدم يدیفشار شد با

ام  نهیقفسه س.شد یمگه تمام م.اورم یدهانم گرفته بود و من هر چه خورده بودم باال م يظرف را جلو پرستار

 :پرستار متوجه شد و گفت.درد گرفته بود

 ؟يخورد یچ روزید-

کردم و دوباره ادامه  نییسرم را پا.دمیخجالت کش.دمیرا پشت اش د یرعلیرا باال گرفتم و ام سرم

کارش پرستار  نیبا ا.کرد میشروع به مالش شانه ها یو به ارام ستادیتخت را دور زد و پشتم ا یرعلیام.استفراغ

 :زد و گفت يلبخند

 !و رو سرمون خراب کنن مارستانیبود ب کینزد!دوست دارن ها یلیداداشات خ--

 :و گفت دیخند تیمن در ان وضع دنیبا د!لحظه در باز شد و محمدرضا امد نیهم

 !که يپس زد يتو شمال خورد یخانم،تو که هر چ هیاس!به به!به به-
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 :گفت پرستار

 ؟يشد ينطوریقبال هم ا!حساسه یلیمعده اش خ-

تکان  دیتائ يسرم را به نشانه .رسانده بود مارستانیکه با ترس و لرز مرا به ب چارهیان ماجرا افتادم و صابر ب ادی

 :گفت یرعلیدادم که ام

 !میکه توراه خورد یاحتماال واسه آش-

 :رفت،گفت یم رونیکه ب یکرد و در حال میسرم ام را تنظ پرستار

 !نوار قلب يبرا انیگه،مید قهیده دق-

 :دیپرس یبا نگران یرعلیام

 نوار قلب؟ یچ يبرا-

 :گفت عیکه محمدرضا سر دیبگو يزیخواست چ یم پرستار

 گن که خانم ها قلبشون تو شکمشونه؟ یم يدیمگه نشن یرعلیام..ا-

 :گفت یچپ چپ نگاهش کرد که محمدرضا به ارام یرعلیام

 !قلبشون تو شکمشونه ونیاقا!گفتم د،اشتباهیببخش-

 :جواب داد دیخند یکه م یدر حال پرستار

 فیهمراه من تشر نیتون یم نییاگه بخوا!میرینوار قلب بگ هی دیوارد خون شده باشه،با تیمسموم دیچون شا-

 !نیصحبت کن کیبا دکترکش نیاریب

 :نشست و گفت یصندل يمحمدرضا رو.رفت رونیتشکر کرد و با پرستار ب یرعلیام

 !رمیم یدارم از خواب م-

 ساعت چنده؟-

 !میپنج و ن-

 !باعث درد سر شدم!دیببخش يوا-

سرم،مثل  يل معلق اومد باالاوج خواب مثل اج يتو.من و قبض روح کرد یرعلیام نیا یول!اشکال نداره-

 :گهیم دهیگهواره تکون ام م

 !حالش بده هیپاشو سا-
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از رو تخت بلندم کرد که  دیدستم و کش نیهمچ!شناسم ینم هیمن سا!هیک هیسا:بهش کردم و گفتم ینگاه

 :رو تخت گفت ختیلباسام رو ر.رونیازم بزنه ب هیبود،پنجاه تا سا کینزد

 !امیتا من ب نییحاضر شو برو پا-

 !یدر اشپزخونه از حال رفت يجلو دمی،د نییاومدم پا خالصه

 .درد گرفت ؟کمرمییلویچند ک!ینیچقدر هم سنگ!نیماش يتو متیو گذاشت میبلندت کرد یرعلیزور و بال با ام به

 :گفتم یشرمندگ با

تم از پله باال تونس ینم.در اتاق نشستم يساعت فقط جلو مین.دمیوسط شب از خواب پر هوی!!.. دیواقعا ببخش-

 .امیب

دادم  یم شیمنم دلدار!رهیگفت،محمد نم یبود که همش م دهیترس نیهمچ!یرو گرفت یرعلیخوب حال ام یول-

 !میشانس ها ندار نیما از ا! گفتم،نه بابا  یو م

 !محمد يبد یلیخ-

 .زد یلب غر م ریچشمانش را بست و ز.داد هیتک یسرش را به پشت صندل.جابه جا کرد یصندل يرا رو خودش

 !ها یحالت بد شد من و صدا نکن.دمیبود؟من که خواب یآش خوردنت چ...واهللا-

خسته اش  يچهره  ادی.خوب بود یرعلیام شهیکردم که کاش هم یهم چشمانم را بستم و فکر م من

 .شد يورط نیخواست استراحت کنه،ا یکرده بود،حاال که م یاز شمال تا تهران اون همه رانندگ چارهیب.افتادم

 :به محمدرضا کرد و گفت ینگاه.همرا پرستار بود یرعلیام.باز شد یبه ارام در

 ده؟یخواب-

 !اره ،فکر کنم-

 :که باعث شد از خواب بپرد دیدست به پشت محمدرضا کوب با

 !میبخواب قهیدق هی یاگه گذاشت!یرعلیتو روحت ام يا-

 .رنیخوان نوار قلب بگ یم رونیب میبر ایب!پاشو جمع کن خودتو-

 :غر غر کنان بلند شد و گفت محمدرضا

 ...یکن دارمیاونجا هم ب يایبخدا اگه ب!بخوابم نیرم توماش یمن م-

 .و رفتند رونیهلش داد ب یرعلیچون ام.دمیحرفش را نشن ي ادامه

 :زد و گفت يلبخند.زد یم یچشمانش به سرخ.داخل شد یرعلیاز رفتن پرستار ام بعد
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 ؟یخوب-

 :گفتم يبا نگاه قدرشناسانه ا.داست یبیگرمش ارامش عج لحن

 محمدرضا کجاست؟!یاستراحت کن ینتونست یبعد از اون همه رانندگ.واقعا شرمنده ام!ممنون-

 :شلوارش فرو برد و گفت بیدستش را در ج.ستادیپنجره ا پشت

 !دهیخواب نیتو ماش-

 مادر خبر داره؟-

 :و جواب داد دیکش یقیعم نفس

 !نخواستم اون موقع شب برم باال سرش.مامان قلبش ناراحته!نه-

 شم؟ یمرخص م یک-

 :به ساعت اش کرد و گفت ینگاه.از پنجره گرفت چشم

 !گهیدو ساعت د یکی-

رسانده  مارستانیافتادم که صابر مرا به ب ياون روز ادی.بالش جا به جا کردم و به فکر فرو رفتم يرا رو سرم

نکنه .که ترد شدم يهمون روز:از ذهنم گذشت.شدم يبستر مارستانیدر ب تیخاطر مسموم دفعه هم به نیا.بود

رم  یخوب خودم م!جا ول کنن نیو هم ننگن و م يزیاگه به مادر چ!کارو بکنن نیخوان با من ا یها هم م نیا

 یرعلیچرا اماصال .کنم یدوست ندارت باهاشون زندگ یوقت.خوان یمنو نم یبرم؟وقت ییبا چه رو!نه یول!خونه

 ؟ینقشه واسه چ!همه اش نقشه باشه دیشا.مهربون شد يا کدفعهی

دور  مارستانیب هیحتما من و اوردن !درسته!به زبون خوش بهت بگه برو گمشو نکهیاحمق واسه ا خب

 محمد هم اره؟ یعنی!رن یزارن م یافتاده،بعدش هم م

صورتش  يرو دیافتاب زده بود و نور خورش.کرد یرا نگاه م رونیانداختم،هنوز هم از پنجره ب یرعلیبه ام ینگاه

 تیاز حما!لحظه احساس کردم دوستش دارم،مثل محمدرضا،مثل برادر نداشته ام کی.دیدرخش یم ییبایبه ز

لبم نشست و از  يرو يلبخند.داد یرا مالش م میافتاده که شانه ها يلحظه ا ادیبه .زد یدلم غنج م شیها

 !ال ازادهخوش به ح:ذهنم گذشت

 :که برگشت و نگاهم کرد دمیکش يبلند اه

 ؟يدینخواب-

 !نه-
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 ؟يدیچشمات بسته بود،فکر کردم خواب-

 !ادی یخوابم نم-

 :پشت پنجره کنار رفت و گفت از

 !استراحت کن کمی.  رونیرم ب یمن م-

 !نه يوا!خواد بره که بره یحتما م.دلم به شور افتاد ناکهان

 :گفتم عیسر

 !نه-

 :تعجب نگاهم کرد که گفتم با

 !رهیحوصله ام سر م یینرو،تنها یعنی-

 :و گفت دیخند

 !کنم یو گرم م نجام،سرتیمن ا یوقت ستین-

 :را به طرف پنجره کردم و گفتم سرم

 ! هیکاف ،یکه هست نیهم-

 .داد و چشمانش را بست هیسرش را به عقب تک.مبل کنار در نشست يرو یکرد و به ارام سکوت

 !يه موندک یمرس-

 .نگفت يزیهمان حالت سرش را تکان داد و چ در

 

 12فصل

 :اغوش باز کرد و گفت دنمیبا د.دیکش یمادر کنار در انتظار م. میدیبه خانه رس مینه و ن ساعت

 چقدر رنگ و روت زرد شده؟!قربونت برم یاله-

 :ادامه داد یرعلیرو به ام و

 !شم ینگران م ی،نگفتيکرد یصدام م دیبا-

 :مبل ولو شد و گفت يرو محمدرضا

 ....کباب و برنج و کمیدادن، یاش م کمی کار؟فقطیچ يایب یخواست یاخه م-

 :ادامه داد یرعلیبه ام ورو
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 هم بود؟ وهیم-

که از پله ها  یدر حال یرعلیام.مبل نشستم يبا خجالت رو!دنیمتوجه منظورش شد و شروع کرد به خند مادر

 :رفت گفت یباال م

 ؟یپرس یمن م ؟ازيشمرد یم اهاروینخود لوب یاون تو بود،داشتتو سرت -

 :داد زد دیپله ها که رس يباال

 !خورم یخوابم،ناهار هم نم یمن دارم م-

 :حرفش محمدرضا هم بلند شد و گفت نیا با

 !گفته باشم!نهیکنه،نقطه چ دارمیب یهر ک.واسه خواب رمیم یمن م... اخ-

 ؟یچ یعنی نینقطه چ-

 !داروهاشم گذاشتم رو اپن!بهش نده بخوره يزیمامان چ!هم نزن يادیبرو استراحت کن و حرف ز یعنی-

 :نگاهم کرد و گفت یاز رفتن محمدرضا مادر با مهربان بعد

 االن حالت خوبه؟!نیکدومتون نرفتم تا خوب بخواب چیاخه سراغ ه.زنگ زد،تعجب کردم یرعلیصبح که ام-

 !زا به راه شدن یومحمدرضا نصفه شب یلرعیام چارهیب!اره مادر ،خوبم-

 !اتاقت استراحت کن يپاشو برو تو. میدار هیمگه ما چند تا سا!زمیسرت عز يفدا-

 .اب پرتغال به اتاقم امد وانیل کیمادر با .دمیلباس عوض کردم و دراز کش.و به اتاقم رفتم برخاستم

 .بهش نگفتم يزیساغر زنگ زد ،نخواستم نگران بشه چ-

 داشت؟ کارید،چیکرد یکار خوب اتفاقا-

 اموزشگاه؟ ير یاز فردا م!منتظرته یشگیهم يگفت فردا همون جا-

 !شده شتریام ب زهیحاال که ساغر هست انگ!اره-

 .مال حسه رقابته-

 :و ادامه داد دیام را کش ینیب یارام به

 !دختر من ای شهیساغر بهتر م يرتبه  مینیبب-

 !هیگر ریدر اغوشش گرفتم و زدم ز اریاخت یادا کرد که ب مانهیجمله را صم نیا انقدر

 !کنه یمحبت شما و پسراتون من و شرمنده م.اوردم یاالن سر از کجا در م ستین ن،معلومیاگه شما نبود-
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خودش را  یبه ارام.دانستم در فکر ازاده است یم.گفت ینم يزیکرد و چ یرا نوازش م میدر سکوت مو ها مادر

 :و گفت دیام را بوس یشانیپ.نش به اشک نشسته بودچشما. دیعقب کش

 !زمیاستراحت کن عز-

گران تمام شده  شانیچقدر مرگ ازاده برا.اش افتادم ییو تنها یرعلیام ادی.سوخت شیدلم برا.رفت رونیب و

 یم ینیسرم سنگ!دانم یحاال با ورود من؟ نم.خانه رفته بود نیا جانیبا رفتنش تمام شور و ه دیشا.بود

 .چشمانم را محکم به هم فشردم تا خوابم ببرد.کرد

****************** 

 !ینییهم سر پا یو گاه ییهم سرباال یو صاف،گاه میمستق یگاه.هر کس مثل جاده است یزندگ

و صاف  میدر جاده مستق ییمن بعد از ان سر باال یو زندگ.برگشت يبه حالت عاد زیان روز همه چ يفردا از

و بعدازظهر ها هم  میرفت یم یروز ها با ساغر به اموزشکده نقاش.شده بودم  یارامش نسب کی دچار.قرار گرفت

 .میخواند یدرس م

به اصرار محمدرضا به .میرفت یم رونیامد و ب یبود ،م دهیخر دایکه جد ینیشد ساغر با ماش یکه م غروب

چون ترم اخر بود و .دمید یکم م یلیرا هم خ یرعلیام.رمینامه بگ یرفتم تا گواه یم یرانندگ میکالس تعل

بودم ،فرشاد اپارتمان  دهیشن غرکه از مادر و سا يان طور.بود یینها ينامه و پروژه ها انیپا میمشغول تنظ

هم  یگرفت و گاه ینم دهیوجودم را ناد گرید.گذراند یشب ها را در انجا م شتریب یرعلیداشت که با ام يمجرد

 .امد یهنوز داشت با خودش کنار م دیشا.اشتندگذ یبا محمدرضا سر به سر من م

در  یارام را که حت یزندگ نیمحمدرضا دوست داشتم و ا يرا به اندازه  یرعلیام.بود یکاف نیمن هم هم يبرا

 یم انمیاطراف قیبود و موجب تشو یعال یدر نقاش شرفتمیپ.کردم ینم زعوضیچ چیبا ه دمید یخواب هم نم

داشت جشن  میمادر تصم.کردم امرا تم یو نقاش یگذشت که دوره اموزش طراح یاز امدنم م میپنج ماه و ن.شد

دو .دو نشان بزند ریت کیبا  یبه عبارت.بود با هم برگزار کند ریو نه ت ستیو تولدش که ب یرعلیام یلیفارغ التحص

را از  دیخر ستیضا لمحمدر. میشد یگرفت و با هم مشغول تدارکات مهمان یروز مانده به جشن مادر مرخص

 یکمک چیه.شد یجشن به خاطر اور برپا م نیا نکهیبا ا.نبود یرعلیاز ام يبرخ.رفت یگرفت و به بازار م یمادر م

 یکار دارد و نم م،گفتیکادو به بازار برو دیخر يبا ساغر تماس گرفتم که برا یروز قبل از مهمان کی..کرد ینم

با .را گرفت  شا هیمحمدرضا هد نکهیبعد از ا.میرفت دیخر يغروب بود که با محمدرضا برا.ام کند یتواند همراه

 :گفتم یسر در گم
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 براش بخرم؟ یکه من چ يندار ينظر چیواقعا ه.خسته شدم... يوا-

 ریواسش بگ یکوفت هی!زنم تو گوش ات یم یبپرس گهیبار د هی ،اگهيدیسوال و پرس نیصد بار تا حاال ا...هیسا-

 !گهید

 :و گفت ستادیمحمدرضا ا.میکرد یطور که جر و بحث م نیهم

 ؟يفکر هی-

 بگو؟-

 :را تکان داد و گفت سرش

 !ولش کن.. نه.. نه-

 .!بگو محمد.. اه-

 :حالت تاسف گفت با

 !يراه جونتو از دست بد نیا ياخه ممکنه تو-

 :را برگرداندم و گفتم میرو.اورد یدر م يداشت مسخره باز باز

 .خوام یبه من بگه چرا از تو نظر م ستین یکی.. برو بابا-

 :و گفت دیرا کش میبازو.خودش را به من رساند  عیسر

 !تا بهت بگم سایوا!خب یلیخ-

 !ها يجد-

 !ي،جديجد-

 ...ياریدر ب يمسخره باز يمحمدرضا اگه بخوا-

 :تکان دادم که گفت دیتهد يرا به نشانه  انگشتم

و  تارشیبعد از مرگ ازاده گ.خوند یزد و م یم تاریگ یرعلیام.ازاده زنده بود یوقت هیسا نیبب!باشه،باشه-

 !هم طرف ساز و اواز نرفت گهید.شکوند

 !يبخر تاریبراش گ یتون یم تو

 تو سرم خرد کنه؟ تارویگ يخوا ی؟ميشد ونهید-

 :را باال انداخت و گفت شیها شانه

 !يمن که گفتم ممکنه جونتو از دست بد-
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 !میبر ایب!پس تو لطف کن نظر نده-

 یسگ نم گهید!اخالقش عوض شده!اون ترو دوست داره.شناسم یو م یرعلیمن ام.کردم یشوخ!هیسا ستایوا-

 !شه

 منو دوست داره؟ یچ یعنی.متوجه منظورش نشدم.حرف محمدرضا شوکه شدم از

 :تعجب گفتم با

 ه؟یمنظورت چ-

 !که صحبت تو شد میزد یحرف م میداشت.اومده بود اتاقم شیند روز پچ-

 خب؟-

 :به خودش فشار اورد تا باالخره گفت یلیخ-

 .رو دوست دارم  هیمحمد من سا-

 !که حرف بزنم دیچرخ یزبانم نم.داغ شده بود می،گوش ها دمیشن یکه م يزیچ از

 :ادامه داد يبا خونسرد محمدرضا

اخالقش .کنه یم یانگار خود ازاده زنده شده و داره باهامون زندگ.رو مثل ازاده دوست دارم  هیبهم گفت،سا-

 !ماست شیخوشحالم که پ یفرق داره ول کمی

 :گفتم.دانم چرا پنچر شدم ینم.فرستادم رونیحبس شده ام را ب نفس

 کنه؟ یرفتار م يجور نیپس چرا ا-

 !بشه یمیباهات صم شهیاون شب بهت زده روش نمکه  ییحتما به خاطر حرف ها!مغروره یلیاون خ-

 دم؟یرا تنگ کردم و مشکوکانه پرس چشمانم

 کدوم حرف ها؟-

 :شد و گفت دستپاچه

کتابخونه حرفاتون  ياون شب تو.. من اون شب  ؟خبیکن ینگام م يطور نیچرا ا...ا... همون حرف...همون-

 .دمیو شن

 ؟يپس چرا زودتر حرف نزد-

 .احتت کنمخواستم نار یخب،نم-

 ؟ میری دیحاال کجا با.!شدم  یخوشحال م يزد یاتفاقا اگه در موردش باهام حرف م-
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و  میگذاشت نیو در صندوق عقب ماش میقرار داد یبزرگ يداخل جعبه کادو.دمیخر یبه رنگ مشک ییبایز تاریگ

 .قرار شد تا فرداشب همان جا بماند

او هم به طرز .نگاهم به محمدرضا افتاد .کردند یم يباز شانیو مادر با غذا یرعلیام.شام همه ساکت بودند موقع

 .ساکت شده بود یبیعج

 :گفت يگرفته ا يبا صدا مادر

 ....فردا یرعلیام-

 :شد،گفت یبلند م زیکه از پشت م یدر حال یرعلیام

 !نرفته مادر،چشم ادمی-

 .گفت و رفت ریشب بخ قهیمادر هم بعد از چند دق.باال رفت يبه طبقه  و

 افتاده؟ یمحمد اتفاق-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .!شتریالبته امسال ب. میبساط و دار نیهر سال هم-

 ؟یدرست حرف بزن شهیم-

که اون !تا امسال.روز تولدش و جشن نگرفت گهید یرعلیبعد از مرگ ازاده ام.و ازاده ست یرعلیفردا تولد ام-

 .شد یهم به زور راض

 :غذا را داخل هم کرد و گفت يبرخاست ،ظرف ها شیجا از

 !بهشت زهرا میر یفردا صبح زود م!پاشو زودتر بخواب-

 !کنم یباشه من جمع م-

 :زد و گفت میبه رو ینیگذاشت،لبخند دلنش زیم يها را رو ظرف

 !ریکنه،شب بخ یسرم درد م!ممنون-

محمد فکر  يبه حرف ها. دمیبه اتاقم رفتم و دراز کش.از رفتن محمدرضا ظرف ها را جمع کردم و شستم  بعد

خواست حرفش  یگر گرفتم؟چرا دلم م يا کدفعهیدانم چرا  ینم!دوست داره یرعلیکه گفت ام یوقت.کردم یم

اون و مثل برادرم  ؟منمیچ نم یول!اون منو مثل خواهرش دوست داره.. نه..نه... یعنیداد؟ یم يگرید یمعن

 یم ادیدر درونم فر یی؟صدايخوا یم يا گهید زیمگه چ!دوست دارم؟مثل محمدرضا؟خوب معلومه که اره

 یرعلیشدم؟امکان نداره؟اخه من از ام یرعلیمن؟من عاشق ام!يشد یرعلیعاشق ام ؟تویکن یتو اشتباه م!نه:زد
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نه !خب اره دوستش دارم،مثل محمدرضا،مثل مادر!يدار تشاالن دوس!يمتنفر بود:داد یصدا جوابم را م!متنفرم

 دارن؟ یچه فرق!کنن یاون ها فرق م!وونهید

 !شدم؟امکان نداره خیخبرم؟من عاشق اون کوه  یافتاده که من ازش ب یوسط اتفاق نیا یعنی

راز کرد دستش رو د یخوردنم،وقت نیشمال،زم.داشتم در ذهنم مرور شد یرعلیکه با ام ییهمه برخوردها ناگهان

 مارستانیحالم بد شد و مرا به ب یوقت!ينخور نیمراقب باش دوباره زم:بلند گفت يبا صدا یتا کمکم کنه،وقت

از  ستیمعلوم ن:گفت یوقت... یوقت.دیوابخ یصندل يبه خاطر من رو یوقت.داد یرامالش م میشانه ها یوقت.رساند

بعد از  یعنی.دست بردم و گردنبند ازاده را لمس کردم!چرا زدم تو گوشش... اه... اه.. اه!يفرار کرد یکدوم جهنم

اون منو مثل خواهرش !ام وهیزن ب هیمن  یشدم و خودم خبر نداشتم؟ول یرعلیهمه اتفاق من عاشق ام نیا

 يجور نیعشق که ا!گم ها یم ونیکدوم عشق؟هز!گذاشت عشق ممنوعه شهیپس اسمش رو م!دوست داره

 دیمنم عاشق سع.!که عاشق نبود دیسع!نه د؟نهید؟سعیعشق سع ه؟مثلیپس چه جور:صدا جواب داد.ستین

 .اخه من تا حاال عشق و تجربه نکردم.نبودم

 دوست داشته باشه؟ یرعلیخواد ام یدلت م نکهیمگه نه ا:گفت صدا

 !اره خب

 ؟يمگه تو دوسش ندار!گهید نیهم

 ...یول.دارم اره،دوستش

 !نداره یول گهید

 ... ام که وهیب هیمن ... داره... داره

 !شه یفردا شروع م ،ازيحاال که به خودت اعتراف کرد!خانم هیسا مینیب یم:گفت صدا

 !..سوال ایدن کیصدا رفت و من ماندم و .دمینشن یجواب.اعتراف نکردم يزیکه چ من

 

 13فصل

 رونیو ب دمیلباس پوش عیسر.بود میاعت هفت و نس.امد یشدم،هنوز خوابم م داریمادر از خواب ب يبا صدا یوقت

صبحانه شدم و از خانه خارج  الیخ یب نیمنتظر بودند به خاطر هم نیو محمدرضا در ماش یرعلیام.رفتم

 یسالم کوتاه.نشستمعقب کنار محمدرضا  یمادر در جلو را باز کرد و نشست من هم در صندل.میشد

را از من  دنیاجازه خواب شبیکه د یتلخ تیبا واقع دمیترس یم.را نداشتم یرعلیکردم،جرات نگاه کردن به ام
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به  یاز فرصت استفاده کردم و نگاه کوتاه.مادر و محمدرضا مشغول صحبت بودند .گرفته بود،روبه رو شوم

و  شد یته دلم خال دنشیاحساس کردم با د.ختیفرو ر قلبم.افتاد، افتاد یم دیکه نبا یاتفاق.انداختم یرعلیام

که از پشت  ییو اخمها نیو شلوار ج یشرت مشک یبا ان ت یرعلیام.پوست احساس کردم ریرا ز يزیچ یداغ

سرم را به طرف پنجره .کرد یکالفه ام م نیهم معلوم بود،باعث باال رفتن ضربان قلبم شده بود و ا یافتاب نکیع

 :گفتم دمگرفتم و با خو

 يطور نیداره که ا یاون چ ؟اخهيوا داد دنشیبا د یراحت نیبه هم.یخاك بر سرت،چقدر شل!هیبه تو سا لعنت

به مقصد  دنیو تا رس دمیکش یقینفس عم.!شد يجور نیکه ا يکرد نیکدومه؟اونقدر تلق ؟عشقیکن یم

 میقبرها گذشت يهم از رو ادراورد و ب نیاز پشت ماش یدسته گل بزرگ یرعلیام.شدم ادهیبا مادر پ.نگاهش نکردم

گالب را از مادر گرفت و شروع به  شهیبرگشت و ش.از همه جلوتر بود یرعلیام.میدیقبر ازاده رس يباالو باالخره 

بلند شد و قبر  یرعلیفرزند منصور،ام-ازاده فروهر.سنگ گذاشتم ينشستم،دستم را رو.شستن سنگ قبر کرد

قبر پدرشان .ندنشست یمادر و محمدرضا هم بعد از خواندن فاتحه کنار سنگ بغل.کنارش را هم شست

هنوز .ستادیهم ا یرعلیام.مادر مشغول خواندن قرآن شد.کرد یسنگ پر پر م يرا رو دیسف يمحمدرضا رز ها.بود

را  د،دلمیدرخش یبا سماجت م نکیع ریکه از ز یقطره اشک.نتوانستم نگاهش نکنم.به چشم داشت یافتاب نکیع

 یرعلیام يشانه  يدست رو.گذشت مادر بلند شد قهیده دق.کردم یم هیهمراهش گر خوداگاهکرد و نا یم شیر

 :گذاشت و گفت

 مادر؟ میبر-

 !امی یاالن م ن،منیشما بر-

 :گفت میشد یرد م یرعلیاز کنار ام یوقت.محمدرضا بلند شدم با

 !تو بمون هیسا-

قب طور که ع نیمحمد هم.نگاهشان کردم یبا سر در گم.مادر و محمدرضا برگشتند .میستادیسه با هم ا هر

دانستم چه کار  ینم.زد و با هم رفتند ینیمادر هم لبخند دلنش.بمانم یعنیرفت سرش را تکان داد که  یعقب م

چرا خواست .کرد یوانه ام میادکلنش داشت د يبو.شدم رهیو مثل خودش به سنگ ها خ ستادمیکنارش ا.کنم

 :گفت یکه به ارام دمیکش یقیبمانم؟نفس عم

 !دمیخوابشو د شبید-

 .کردم تا خودش ادامه دهد سکوت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٢٥ 

نشسته  قیاالچ ریمن و مادر ز.دیخند یکرد و م یازاده دنبالت م.نیکرد یم يباز اطیتو ح نیداشت!يتو هم بود-

 :و گفت دیکه ازاده دستت و کش شمیپ يایب يدیتو دوئ.نیصداتون کردم تا عصرونه بخور.میبود

 !يرخواد ب یسرت داد نزد؟نم یمگه اون دفعه کل!هینرو سا-

از  سیچشماش سرخ بود و نگاهش خ.دیاش را در اورد و به طرفه چرخ نکیع!دمیلحظه از خواب پر همون

 :نوازش کرد و گفت یبا دست راستش بازوم را به ارام.گفت ینم یچیزول زده بود تو چشمام و ه.اشک

 ...اما اون. ام یخرافات یفکر کن دیشا!که بهت زدم،من و ببخش ییبابت اون حرف ها-

 :زدم که گفت شیبه رو يلبخند.زبونم بند اومده بود.خودم را گرفتم تا غش نکنم يجلو یلیخ

 ؟یبخش یم-

 !دمیوقته بخش یلیخ-

 :زد گفت یاش را م نکیکه ع یداد و در حال میبه بازو یکوچک فشار

 !امی یمنم االن م.نیتو برو تو ماش!ممنون-

سرنوشت  يبه باز.کرد ینشسته بود و گل ها رو پر پر م.دمراه رفتم،دوباره برگشتم و نگاهش کر ينصفه ها تا

 :و با خودم گفتم دمیخند

 !موجود مغرور شدم نیمن عاشق ا!داره قتیپس حق-

 :گفت عینشستم ،محمدرضا سر نیداخل ماش یوقت.دمیکش یقیو بستم و نفس عم چشمام

 شد؟ یچ-

 :گفت مادر

 محمدرضا؟... ا-

 .رمیم یم یاخه مامان دارم از فضول-

 ...دوست نداشته باشه دیشا-

 ...فقط.نشده يزینه مادر،چ-

مارا به صبحانه .کرد یم یو شوخ دیخند یم.برگشت،حالش بهتر بود یرعلیام یوقت.کردم فیرا تعر زیهمه چ و

بعدازظهر ساغر امد و با هم .میشب حاضر کن يرا برا زیهمه چ م،تایزود به خانه برگشت یلیدعوت کرد و خ

 یکیهوا رو به تار میبرگشت یوقت.دمکر یمیمال شیارا.بستم یو دم اسب دمیرا سشوار کش میموها.میرفت شگاهیارا

تا لباس  میو به اتاقم رفت میدیشده باشد،دو رید نکهیمن و ساغر از ترس ا.روشن بود اطیح يچراغ ها.رفت یم
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با  یخوب یهم به سر کردم که هارمون یشال کرم رنگ.بود یکت و شلوار شکالت کیلباس من .میعوض کن

فرشاد و .میرفت رونیبا هم ب.امد یبهش م یلیبود که خ دهیشپو رهیسبز ت راهنیساغر هم پ!لباسم داشت

جواب سالمش را دادم و تعارف .ما بلند شد و سالم کرد دنیفرشاد با د.محمدرضا و مادر کنار هم نشسته بودند

 :گفت طنتیساغر با ش.ندیکردم که بنش

 اوردن؟ین فیمهندس تشر ياقا-

 :فرشاد را نشان داد و گفت محمدرضا

 ؟ینیب یرو نم یبزرگ نیادم به ا-

 !گم که یفرشاد و نم-

 !بدبخت هم مهندس شده نیخوب ا-

 ...که نیا-

 :زنانه گفت يو با صدا دیکوب شیپا يمحمدرضا رو.دیسرها چرخ يلحظه در باز شد و همه  نیهم

 ؟یرعلیام یخودت!خدا مرگم بده...يوا-

به اطرافم کردم تا  ینگاه.دیتپ یقلبم به شدت م.شد یباورم نم.برگشتم و نگاهش کردم.که پشتم به در بود من

 راهنیبراق به همراه پ مهین یکت و شلوار مشک.کنار فرشاد نشست یرعلیام.قلبم را بشنود يصدا یمبادا کس

 یمادر قربان صدقه اش م.شد یحس م يادکلنش از چند متر يه و بوشد غهیصورتش سه ت.بود دهیپوش یتوس

 :محمدرضا با خنده گفت.اسپند دود کند شیرفت و بلند شد تا برا

 ؟یکن یتو که امشب بازار ما رو کساد م یرعلیام-

 :جابه جا شد و گفت یکم یرعلیام

 !شهیوقت بازارت کساد نم چی،هيکه تو دار یبا اون زبون-

کم .ندارد یرعلیاز ام یدست کم افهیو ق پیکه محمدرضا هم از نظر ت میدانست یم یول.میدیبه حرفش خند همه

خواستم برگردم که  یم.گذاشتم يبه طرف ضبط رفتم و اهنگ شاد.بودند لیاز فام شتریکم مهمان ها امدند که ب

 :کرد گفت یش را صاف مکه کت یبا خنده و در حال یرعلیدستپاچه شدم،ام.برخورد کردم یرعلیبا ام

 اد؟ی یو شلوارم بهم م ه؟کتیچطور شدم سا-

 :از التهابم کاسته شود،و با لبخند گفتم یتا کم دمیکش یقیعم نفس

 !يدختر کش شد یبه اندازه کاف-
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مانع ام  يزیخواستم از کنارش رد شوم که چ یم.از خنده اش دلم ضعف رفت!دیبلند خند يحرفم با صدا از

کشد،در  یطور م نیاست و هم یرعلیزده بود،در دست ام رونیکه از شال ب میمو ها يدنباله  دمیبرگشتم د.شد

 :کرد،با خنده گفت ینگاهم م رهیکه خ یحال

 ...رو بزار تو لباست تا نایشما هم ا-

 :دمیپرس عیسر.را ول کرد دستش

 ؟یتا چ-

 :نگاهم کرد و گفت طنتیش با

 .!مثل مرداد نجات بدم یی،تو رو از دست ادم هافکر نکنم وقت داشته باشم !امشب تولدمه-

 :دیرا جمع کنم،ساغر داخل شد و پرس میحرفش سرخ شدم و به اتاقم رفتم تا موها از

 گفت؟ یم یچ یرعلیام-

 :کردم که گفت فیرا تعر هیقض

 !شده یرتیاقا غ...اوه،اوه-

 يشاد یقیموس يصدا.میرفت رونیب با هم.زد یاز توجه اش دلم غنج م!دمیاز ته دل هم خند.دمیحرفش خند به

 :محمدرضا از در هال وارد شد و گفت.بود ادیشد،ز یکه پخش م

 .!مغول ها حمله کردند!توجه ،توجه!ونیخانم ها،اقا-

 یبا خنده به طرفشان رفت و تا خواست سالم و احوالپرس یرعلیام.پشت سرش هفت هشت تا پسر داخل شدند و

 يمحمدرضا صدا.بود یجالب يصحنه .کردند دنیکند،دستش را گرفتند و به وسط سالن رفتند و شروع به رقص

اهنگ .انها همراه شدند اهم ب لیفام ياز دخترها و پسرها يتعداد.کرد و خودش هم وسط رفت شتریضبط را ب

 یرعلیفرشاد و ام يها یهفت ،هشت تا هم کالس نیساغر گفت که ا.ستادندیتمام که شد،همه نفس زنان ا

به اطرف سالن انداخت و اشاره  یو نگاه دیچرخ یرعلیام.به طرف مادر رفتند و عرض ادب کردند یهمگ.هستند

گفت  يزیچ م،محمدرضایکه شد کینزد.ام کند یاهبه ساغر موضوع را گفتم تا همر.کرد که به طرفش بروم

دست راستش را به طرفم دراز کرد،از حرکتش  یرعلیم،امیدیکه رس کینزد.دیسرها به طرف ما چرخ يهمه 

دستم را در دستش قرار .ساغر از پشت هل ام داد.منظورش چه بود؟نگاهش کردم،منتظر بود!تعجب کردم

 :گفت دویمرا به کنار خودش کش.دادم

 !جون هستن،خواهر خونده ام هیسا نمیا!بچه ها-
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اش  یفرشاد هم از قافله عقب نماند،دست ساغر را گرفت و به همه معرف.کردم یهمه سالم و احوالپرس با

ام شد  یساغر متوجه کالفگ.و مجبور نبودم دستم را از دستش خارج کنم ستادیا یدوست داشتم که زمان م.کرد

 :و گفت

 ؟يایچند لحظه م هیسا-

 :گفت ینبه دستم وارد کرد و با مهربا یفیفشار خف.انداختم یرعلیبه ام ینگاه

 .ممنون!يبر یتونیم-

 :کنار ساغر رفتم گفت یوقن

 نجاتت دادم ،نه؟-

 :گفتم لمیم برخالف

 !کنه یکارا نم نیکه با من داره از ا یتیمیصم ياخه محمدرضا با همه .کنم کاریمونده بودم چ!اره-

 !هیها براش عاد نیا!لکسهیر یرعلیام!کنه یخب رفتار ادم ها فرق م-

 !ینمک یور،نه به اون بش يشور نینه به ا-

واسه من  ایدن زیهمه چ!رفتار کنه ينطوریا دیکنم دوستش دارم با یحاال که احساس م:در دل ادامه دادم و

 !شه یم کتریحس فرار کنم ،اون نزد نیخوام از ا یمن همش م!یلعنت!برعکسه

 ییغذا ها و دسر ها.میبا ساغر به اشپزخانه رفت.سرو کند سیگرفته بود،شام را به صورت سلف سرو میتصم مادر

و  یرعلیمحمدرضا رو به ام.میدیچ یسالن م زیم يو رو میختیر یرا که از رستوران اورده بودند را داخل ظرف م

 :دوستانش گفت

 !کمک نیاریب فیتشر!کاریمهندس ب ونیاقا-

 گرانید نکهیا يبرا.دیچرخ یدور و برم م یلیفرشاد خ!یرعلیام یکردند،حت یبا هم بلند شدند و کمک م همه

همه را به شام دعوت  یرعلیکارمان که تمام شد،ام.کردم یمتوجه نشوند در سالن ماندم و غذاها را جابه جا م

ساغر با .میمشغول خوردن شد یخلوت يو در جا میدیخودمان غذا کش يو برا میرفت زیبا ساغر به طرف م.کرد

 :دیدهان پر پرس

 ؟يدیخر یچ یرعلیواسه ام-
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محمدرضا متوجه شد و .و انقدر سرفه کردم که اشک از چشم ام امد دیپر میام افتادم غذا به گلو هیهد ادی یوقت

و  دیبه سرم کوب یام را گفتم،دو دست هیموضوع هد یوقت.اب را که خوردم ارام شدم.اب به طرفمان امد وانیبا ل

 :گفت

 !زنه ینم تاریوقته گ یلین که خقحط کادو بود؟او!خاك بر سرت-

 !محمد گفت خوبه!دونم ینم-

فکر کنم اگر انها .مشغول بزن و برقص شدند یرعلیام يها یبعد از شام،باز هم کالس.زد و بلند شدم میصدا مادر

نشان  یهم صحبت يبرا یکردند و من هم رغبت یم ياز من دور لیفام يدخترها.شد ینم ینبودند ،شب خوب

ساغر و اخم و  يباعث خنده  هکردند ک یشدن استفاده م کینزد يبرا یبرعکس پسرها از هر فرصت.دادم ینم

و پنج  ستیان شمع ب يرا که رو کیمادر خودش ک.دیرس یباالخره زمان مراسم اصل.شد یتخم محمدرضا م

 ایهدا یار باقمرا هم در کن يمحمدرضا کادو.در صدر مجلس نشسته بود یرعلیام.کرد اورد یم ییخودنما

 :اما خودش با خنده گفت.دشمع ها را فوت کن یرعلیهمه منتظر بودند تا ام.گذاشت

 !اخه شمع فوت کردن از من گذشته!میقرار ها نداشت نیمامان از ا-

فکر کنم که همه متوجه شدند .لبش خشک شد يرو يافتاده باشد،ناگهان ساکت شد و خنده  يزیچ ادیانگار  و

در عالم  یرعلیهمه منتظر بودند،اما ام.کردند یاگر االن زنده بود،با هم شمع را فوت م نکهیازاده افتاده و ا ادیکه 

 :ناگهان بلند شدم و گفتم.کرد یم ریس يگرید

 !دیببخش-

 یادامه م دیشده بود و با رید گهیشدم،اما د مانیاز کارم پش!دیبه طرف من چرخ یرعلیسرها از جمله ام ي همه

 :با خنده گفتم.دادم

 !م گل کرده یحس بچگ!به جات فوت کنم ،منياگه اجازه بد-

 :گفت یبا خوشحال دند،مادریبه حرفم خند همه

 !بدو تا اب نشده!یچه فکر خوب-

 :جا باز کرد و با خنده گفت میمنتظرم،کنار خودش برا دید یوقت.بود یرعلیبه ام نگاهم

 !کنم ها یخودم فوت م يایاگه ن!گهیبدو د-

 :گفت يبچه گانه ا يشدم با صدا یاز کنار محمدرضا رد م یتوق

 ؟یپس من چ-
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 :بلند شد و گفت یرعلیام.دندیبه حرفش خند همه

 !میاقا پس با اجازه ،ما رفت-

من سمت راستش و محمدرضا در سمت چپ .میرفت یرعلیبلند شد،با هم به طرف ام شیاز جا عیسر محمدرضا

 :گفت ارشیک.اش نشست

 !دیارزو کن ییپس سه تا-

 :گفت یبه شوخ محمدرضا

 !باشه یکیزنمون  دیبا یرعلیمن و ام ينجوریا!ستیاقا قبول ن-

 .دندیبه حرفش خند همه

 !نیزود باش.شمع ها اب شد.دیازدواج بکن يگفت،ارزو یحاال ک-

 .و همه دست زدند میفوت کرد باالخره

شروع به باز  یوقت.نشان ندهد يکردم رفتار بد یزد و خدا خدا م یقلبم تند تند م.دیباز کردن کادو رس زمان

 :محمدرضا گفت.کردن کادو کرد 

 !هیسا يکادو نمیا-

 :گفت نیلبخند زد،رام میبه رو یرعلیام

 !توشه؟چقدر بزرگه یچ-

 :گفت ییبرخالف تصورم با خوشرو.دیخند یرا در اورد،هنوز م تاریگ یرعلیام یوقت

 !دستت درد نکنه-

دهن  کیهر چقدر اصرار کردند .به طرف ساغر و محمدرضا زدم يا روزمندانهیتکان دادم و لبخند پ يسر

از پله  ییو چهارتا میرا بست اطیدر ح.شب بود که مهمان ها رفتند مهین.ندارد نینشد و گفت که تمر یبخواند،راض

 :گفت یرعلیکه ام میامد یها باال م

 ه؟یسا-

 .میرگشت،ب میو مادر که جلوتر بود من

 !يممنون که از فوت کردن شمع نجاتم داد-

 :طلبکارانه گفت محمدرضا

 پس من اونجا چوب خشک بودم؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٣١ 

 :به کمر زدم و گفتم دست

 بود؟ یاز ک شنهادیپ-

 :تمام گفت يخونسرد با

 !از من-

 :که مادر گفت میبا تعجب نگاهش کرد همه

 !کنه تتیخواد اذ یم!جان هیسا میبر ایب--

 :برگشتم و رو به محمدرضا گفتم م،دوبارهیحرص دست مادر را گرفتم و چند قدم که رفت با

 !ياریحرص من و در ب يخوا یشدنته که م طیاز خ!دونم یمن که م-

 چطور؟-

 !حرفا نیاز ا تارویگ هیقض-

 :اورد گفت یکه کتش را در م یدر حال یرعلیام

 ه؟یچ تاریگ هیقض-

 :گفتم عیسر

 !یکن یو اون و تو سرم خرد م ادی یمن خوشت نم يسته بود که تو از کادومحمد با من شرط ب-

 :با تعجب به محمدرضا نگاه کرد و رو به من گفت یرعلیام

 یکیخوام  یبهش گفتم که م شیاخه چند روز پ!يبخر تاریکردم که محمدرضا بهت گفته برام گ یمن فکر م-

 !بخرم

 :از در رفت تو و من داد زدم.دمیو من هم دنبالش دو دیمحمدرضا دوئ.بگم يزیو برگردوندم تا چ سرم

 ؟يزار یمن و سر کار م!رسه یدستم که بهت م-

 :دمیمحمدرضا را شن يصدا

 !يریبا مغزت بم تاریکه نکنه در اثر اصابت گ يتو ترس و لرز بود يدو سه روز هی!خوشم امد-

 :گفت یرعلیشدند که ام کمیخنده کنان نزد یرعلیو ام مادر

 !به هر حال بابت کادوت ممنون-

 میلحظه هم رها کی یرعلیفکر ام.گفتم و به اتاقم رفتم ریشب بخ.میانداختم و با هم داخل شد نییرا پا سرم

کاش همچنان بد .من عاشق اون شدم و اون هم رفتارش خوب شد.عوض شد زیچقدر زود همه چ.کرد ینم
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منو به چشم خواهرش  اونامکان نداره،.... م کاش اون همدون ینم... کاش.شدم یاخالق بود تا من ازش زده م

 !کاش!کاش!من شده،کاش یزندگ يهمه ... اه... کاش.موضوع گرفت نیدلم از ا.ندیب یم

 

 14فصل

و با .خواب که چه عرض کنم،تا بعد از نماز خوابم نبرد.شدم داریصبح زود ساعت شش ب.دیروز کنکور رس باالخره

 :با تعجب گفتم.بودند داریوارد اشپزخانه شدم،برخالف تصورم همه ب یوقت.کردم یم يساغر اس ام اس باز

 ن؟یش یم داریب يزود نیصبح به ا شهیهم-

 :کرد گفت یم نیریرا ش شیکه چا یدر حال محمدرضا

 .میباش زد داریساعت پنج ب یامروز به افتخار جنابعال-

 !ارمیکاکائو ب ریتا برات ش یرعلیام شیپ نیبش!مادر ایب-

دوست نداشتم .گرفتم یم دهیکردم کمتر باهاش برخورد کنم و احساسم را ناد یم یوقت بود که سع یلیخ

مخصوصا که .شدم یعاشقش م شتریدر وجودش بود که روز به روز ب يزیشد؟چ یوابسته شوم ،اما مگر م

 :زد و گفت يلبخند.کنارش نشستم.تر شده بود مانهیرفتارش با من صم

 ؟ياسترس که ندار-

 :محمدرضا با دهان پر گفت-

 کنکورهنر هم مگه استرس داره؟-

 :نشست گفت یم میکه روبه رو یدر حال مادر

 !خودشو داره يها یسخت يداره محمدرضا؟هر رشته ا یچه ربط-

 یعنی.هر چقدر که مادر اصرار کرد که چند لقمه بخورم ،نشد.و بلند شدم دمیکاکائو را سر کش ریش وانیل عیسر

مادر  يکه دعا یقران رد شدم و در حال ریاز ز.دمیبه اتاقم رفتم و لباس پوش.رفت ینم نییپا میلواز گ يزیچ

ام را در  یخانواده واقع یخال يجا شهیهم.وددلم گرفته ب.و محمدرضا راه افتادم یرعلیکرد با ام یبدرقه ام م

افتاد که  یرعلیچشمم به ام نهیاز ا.چشمم فرار کرد ياز گوشه  یقطره اشک.کردم یحس م یلحظات مهم زندگ

 نیاز ماش یوقت.را نداشتم شیبایز يتوان نگاه کردن به چشم ها.اش را در اورد یافتاب نکیع.کرد ینگاهم م

ام را به محمدرضا دادم و  یگوش.کردم دایبود ،پ ستادهیساغر را که در کنار فرشاد ا.کرد یم دادیب م،گرمایشد ادهیپ
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ساغر کنار .امدم رونیبود که ب ازدهیساعت حدود .دیان حدود سه ساعت طول کشامتح.باالخره وارد سالن شدم

 :گفت دنمیبود و با د ستادهیا هیبق

 !رونیساعته که اومدم ب هیتو؟من  ییکجا!ام میمن تسل!باشه بابا-

 :گفت یبا مهربان یرعلیام

 چطور بود؟-

 !خوب بود-

 :گفت محمدرضا

 خوب بود؟ دم،فقطیبرات زحمت کش نهمهیبود؟ا ن؟خوبیهم-

 :زنانه زد پشت دستش و ادامه داد یبا حالت و

 !شوهرت بدم دیکه با میسوار شو بر عیبدو سر!دست که نمک نداره نیبشکنه ا-

 :با لبخند گفت فرشاد

 ش؟یشوهر بد یحاال واسه چ-

 :گفت يمانند غیج يبا صدا محمدرضا

 ینم یاما ما چون ترش!يشوهرش بد ایانداختش  یترش دیبا ایخب دختر که دانشگاه قبول نشه !بال به دور-

 !به حال خواهر اجوزت بکن يفکر هیتو هم .میشوهرش بد میخوا یم،میخور

 :بودند رفت و گفت ستادهیخواست جوابش را بدهد که محمدرضا به طرف چند دختر که کنارمان ا یم ساغر

 خانم ها امتحان چطور بود؟-

 نکیدار است،با ان ساعت و ع هیمعلوم بود که بقول خودمان بچه ما دنشیکه از طرز لباس پوش محمدرضا

 :از انها گفت یکیدخترها باز شود و  شیباعث شد ن متیگران ق یافتاب

 !سخت بود کمیش  یالبته معارف اسالم!بود یعال-

 :رو به من گفت محمدرضا

 !داره؟به جز معارف يزینه؟اخه کنکور هنر هم چ ایات کنم  هیمن حق دارم تنب زم؟حاالیعز يدید-

 :به طرف دختر رفت و گفت و

 .دارم يعلوم حوزو يمنم دکترا!فقه داره سانسیبرادر من فوق ل-

 :نوشت گفت یکارت م يکه شماره اش را رو یحال در
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 !نیریبگ ن،تماسیکن تیتون و تقو یو زندگ نید نیاگه دوست داشت-

حرص  یرعلیام.زدند یکرد حرف م یصحبت م یال به اراماوردند و با محمدرضا که حا نییرا پا شانیصدا دخترا

 :رفت گفت یم نیکه به طرف ماش یخورد و در حال یم

 !تورو خدا؟شماره من و هم داد بهشون ینیب یفرشاد م-

 :ساغر گفت.و ساغر که از خنده مرده بودند فرشاد

 ...يعلوم حوزو.... افهیو ق پیت نیو محمدرضا با ا یرعلیام!هیفکر کن سا-

 :امد و گفت يبا خونسرد.که کارش تموم شد محمدرضا

 م؟یهست یناهار مهمون ک! خب-

 کیرستوران ش کیو به  میباالخره سوار شد.دیجمله را نشن نیبود و ا نیداخل ماش یرعلیشد که ام خوب

 .میو به خانه برگشت میکرد یبعد ازناهار هم از ساغر و فرشاد خداحافظ.میرفت

 یپل یرعلیمحمدرضا و ام.مینشسته بود منیبعد از شام در نش.گذشت یهفته از کنکورم م کیمرداد بود و  اواسط

مقدمه  یب یلیمن بود که خ يبرا وریمادر مشغول بافتن پل.خواندم یکردند و من کتاب م یم يباز شنیاست

 :گفت

 !مارستانیامروز دکتر پژوهش اومده بود ب-

 :ادامه داد یبا کالفگ.را باال ونگاهش کردم تا ادامه دهد،اما نگاهش به پسرا بود سرم

 ؟یرعلیام يدیشن-

 !دمیبله مامان شن.بود دیافسا... اه-

 :بود گفت يطور که مشغول باز نیهم محمدرضا

 ؟يرو ول نکرد هیمامان تو هنوز اون قض-

 !خودشون اصرار دارن!مگه دست منه که ول کنم-

 :ا حرص گفتب محمدرضا

 !غلط کردن-

 !زشته-

 :بلند شد و گفت تیبا عصبان یرعلیام

 !و خاموش کن محمد نیا-
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 :مبل کنار من پرت کرد و ادامه داد يخودش را رو و

 ؟يجواب داد یشما چ-

 :بلند شدم و گفتم.زند یاحساس کردم به خاطر من حرف نم.ساکت شد مادر

 !ریشب بخ!رم بخوابم یمن م-

 :گفت یرعلیام

 !هیسا نیبش-

 ...خسته ام،بهتره کمی-

 :را گرفت و گفت دستم

 !نیگفتم بش-

نشان  الیخ یکردم خودم را ب یم یسع.مشغول مطالعه شدم یبا سست.دستش وجودم را لرزاند يگرما

 :و گفت دیدراز کش ونیزیتلو يمحمدرضا همان جا جلو!دهم

 ؟یازدواج کن يخوا یتو م هیسا-

 :گفت تیبا عصبان یرعلیام

 محمد؟-

 !گهیم یخودش چ نمیخب بذار بب!محمد و مرگ-

 یاش را فشار م قهیشق يبا انگشت اشاره رو یرعلیام.سرش را تکان داد و ساکت شد.به مادر کردم ینگاه

 :محمدرضا نشست و گفت.داد

 ادته؟یکامران پسر دکتر پژوهش و !یرعلیتولد ام يتو هیسا-

 !نه فکر نکنم!دونم ینم-

 ...دل نه،صد دل عاشق تو شده و اومده کیره پس نیا!ستیمهم ن-

 :و گفت دیوسط حرفش پر تیبا عصبان یرعلیام

 !محمد هیکاف-

 :گفت یبا مهربان مادر
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 ادیپسرش ب يبا من تماس گرفت و اجازه خواست که برا يپژوهش دو سه بار ،دکتریرعلیبعد از تولد ام-

اومده بود  يامروز خودش حضور!شه یو حواست پرت م يگفت تو فعال کنکور دار یرعلیام!يخواستگار

 !انیاصرار کرد،منم مجبور شدم بگم که واسه پنج شنبه ب یلیخ.شمیپ

 :گفت تیبا عصبان یرعلیام

 مامان؟-

 !هیدر حد اشنا افتاده،فقطین یکردم؟هنوز که اتفاق یکار م یخب چ-

داد،باعث  یموضوع نشان م نیکه در مقابل اواکنش .دیبلند شد و به اتاقش رفت و در را محکم کوب یرعلیام

 ....او هم یعنی.در ذهنم شد يپررنگ شدن فکر

 :که محمدرضا گفت دمیکش یقیعم نفس

 ه؟یسا هینظرت چ-

 :به مادر کردم و گفتم ینگاه

 !ده یم صیمادر بهتر تشخ!دونم ینم-

 :برخاست و گفت شیاز جا.دانست یکه فقط خودش م يمتوجه منظورم شد،همان راز مادر

 !ریشب بخ!نیبخواب نیبر نیپاش!بخواد یتا خدا چ-

 يدانستم به موضوع خواستگار ینم.فکرم مشغول شده بود.متفکر برخاست و به اتاقش رفت یهم با حالت محمد

و از فکرش .کردم ریکه دوست داشتم ،تعب يرا انطور یرعلیرفتار ام نیبا خودم ا!یرعلیبه واکنش ام ایفکر کنم 

در هر صورت من .ادی ینم ادمیاصال ...رانکام..کامران.که ناگهان به فکر کامران افتادم.لبم نشست يرو يخندلب

 .مبل خوابم برد يساختم،همان جا رو یم یرعلیکه از ام ییها ایفکر و رو نیبا ا.ستمیبه ازدواج نبودم و ن یراض

به .صبح بود میبه ساعت انداختم،نه و ن ینگاه.شدم داریخورد که از خواب ب یگرم مرداد به صورتم م افتاب

ام گل کرد و  یفضول.شدم،درش باز بود یرد م یرعلیاز کنار اتاق ام یوقت.بروم نییسرعت بلند شدم که پا

چشمم به !وارهاید یحت.بود یمشک دیفاتاقش س لیوسا يهمه .دمید یبار بود که اتاقش را م نیاول.رفتم کترینزد

با .دیدلم لرز دنشیبا د.چشمش قرار داده بود يو دستش را رو دهیتخت دراز کش يطاق باز روخورد که  یرعلیام

 مانیاما پش.بروم کشیخواستم نزد یکرد،م یوقت بود کوتاهش نم یلیکه خ ییو موها یان لباس ورزش

مبل کنار  يداخل شدم و رو یفکر به ارام نیبا ا.کردم خواب است ربه در زدم اما تکان نخورد،فک يتقه ا.شدم
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بلند شدم که همراه من  عیداره؟سریپس ب يوا.که در گوشش بود خورد يچشمم به هندزفر.تخت نشستم

 :را از گوشش در اورد و با تعجب گفت یگوش.هم بلند شد و نشست یرعلیام

 ؟یکن یم کاریجا چ نیتو ا-

 يماش سرخ بود و موهاچش!خدا ينگات کنم؟وا ریدل س هیگفتم که اومدم  یگفتم؟م یم یچ.شدم دستپاچه

 :سرم را کج کردم و گفتم!اش پراکنده یشانیپ ياش رو دهیژول

 ...يداریب نمیخواستم بب یم-

 :از تعجب گرد شده بود و من ادامه دادم چشماش

 !میکه با هم صبحونه بخور-

شمانش زد،چ هیتک واریو به د دیخودش را عقب کش.حبس شد نهینگاهم کرد که نفس ام در س یطرز مشکوک به

 نقدریچرا ا.اش شدم یدوست داشتن يچهره  يفرستادم و مشغول تماشا رونینفس حبس شده ام را ب.را بست

من  ياهایرو یعنیشده؟ نطوریا يبه خاطر خواستگار یعنیکه چشماش سرخه؟ دهیتا صبح نخواب دیشا.اشفته بود

 !شه یم لیتبد قتیبه حق

 سیصورتش از عرق خ.داد یتند ادکلن اش مشامم را نوازش م يبو.تخت نشستم يلبه  یرفتم و به ارام جلو

 :گفتم یبا نگران.بود

 حالت خوبه؟-

 :با چشمان بسته جواب داد نطوریهم

 !تو برو صبحونت و بخور!خوبم-

لحظه صورتش مچاله  کیدر رفتم و برگشتم دوباره نگاهش کردم، يبرخاستم تا جلو.دانستم چه کار کنم ینم

دستم را به .رفتم کینزد.ستیاحساس کردم حالش خوب ن. داد  یاش فشار م قهیشق يدستش را رو.شده بود

 :فشردم و گفتم  یدستش را دو دست.من داغ بود يخدا.چشمانش باز شد.دستش گذاشتم يرو یارام

 !يتو تب دار یرعلیام-

 :امد گفت یکه از ته چاه م ییزد و با صدا یرمق یب لبخند

 !کنه یسرم درد م کمی-

کجا  یعنی!يوا.دمیبه طرف اتاق محمدرضا دو.کردم یچه کار م دیبا.را گم کردم میفشرده شد،دست و پا قلبم

قلبم به شدت .بود دهیچسب یشانیاش به پ ییخرما يچشمانش بسته و موها.برگشتم یرعلیرفته؟دوباره به اتاق ام
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کمک کردم تا .نمیبب ماریب نطوریا ودمرا که به شدت خواهانش ب یموجود دوست داشتن نیتوانستم ا ینم.تپد یم

عضالت .لحظه چشمانش را باز کرد و دوباره بست کی.دمیکش نییاش را پا یگرم کن ورزش پیز.دراز بکشد

 منیبه نش عیسر.دیکش یسخت نفس م.رفت یم نییکه به تن داشت باال و پا یشرت یت ریاش از ز دهیورز

 .به محمدرضا زنگ زدم لمیبرگشتم و با موبا

 ..بوق کی

 ..بوق دو

 ..بوق سه

 !رهیگ یو نم یچرا گوش.. اه

 ..بوق چهار

 ؟يا ؟زندهيبه ما زنگ زد بگه مرد یکیچه عجب،!زمیسالم عز-

 ؟ییفقط بگو کجا!سالم محمد-

 :گفت یالیخ یب با

 یتو رو هم م يشد یم داریاگه صبح زود ب!باحال يجا هی!خنک يجا هیاالن کجام؟ یدون ینم هیسا يوا-

 !اوردم

 :گفتم یعصب مهین یلحن با

 ؟ییگم کجا یبهت م-

 !میهست یبا بچه ها ابعل!یزن یچرا م-

 :از نهادم برخاست و گفتم اه

 محمد؟ یکن یم کاریچ یاخه تو ابعل-

 ...البته!ره یزمستون که نم يتو چله !گهید یره ابعل یخب ادم تو تابستون م-

 :ساکت شد و گفت ناگهان

 افتاده؟ یاتفاق-

 کار کنم؟ یسوزه،چ یتب م يداره تو!حالش بده یرعلیام-

 ..یتون ینم... چرا...خب-

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط
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 !زنم یمامان زنگ م ؟بهيندار يکار-

 !شهینگران م يخود یب...سازه یمامان از کاه کوه م!نه نه -

 کنم؟ کاریپس من چ-

 !زنم یبهت زنگ م گهید قهیقطع کن،من تا دو دق-

سرش  يکنار تخت نشستم ،و حوله را رو.کردم و به اتاق برگشتم سیرا خ يحوله ا.را قطع کردم یگوش

 .ام زنگ خورد یکرد و اب خواست که گوش یخشک يسرفه .گذاشتم

 الو ؟-

 !رسه یم گهیربع د هیگفت تا .اونجا ادی یزنگ زدم به فرشاد ،داره م!گم یم یچ نیبب هیسا-

 :گفتم یام گرفت ،با در ماندگ هیگر

 .ممنون!باشه-

 !زنم ینگران نباش،من همش بهت زنگ م هیسا-

 یم هیطور که گر نیهم.تخت نشستم ياب لبه  وانیرا قطع کردم و با ل یگوش.دوباره سرفه کرد یرعلیام

 :گفت یرعلیبه هق هق شده بود که ام لیام تبد هیگر.کردم،سرش را باال اورد تا راحتتر اب بخورد

 ؟يزنگ زد یبه ک-

 !محمدرضا-

 ارشیبود که فرشاد با ک هوشیب مهیدر حالت ن.برخاستم یسرش گذاشتم و به ارام يحوله را رو.دیدراز کش دوباره

 فیداخل شد و با ک ارشیپشت سرش ک.فرشاد وارد اتاق شد و سالم کرد.را زدم و در اتاق منتظر شدم فنیا.امد

 :کردم؛رو به فرشاد گفتم یم هیهنوز گر.اش کنار تخت نشست یدست

 !بلند شه دیشما کمک کن شهیاگه م.رم لباس بپوشم  یمن م-

 ؟یواسه چ-

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !گهیدرمانگاه د مشیخب ببر-

 :را نشان داد و گفت ارشیک یمهربان با

 !شهیحالش خوب م!دینکن هیگر نقدریشما هم ا!دکتره ارشیک-

 :که کارش تمام شد ،برخاست و گفت ارشیک
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 !پهلو کرده نهیس!نهییپا یلیفشارش خ-

 :گفتم ینگران با

 !مارستانیب مشیببر ستیبهتر ن-

 :نوشت گفت یکاغذ م يرو يزیکه چ یحال در

 !کنن یکارهارو م نیهم هم مارستانیب!نه-

 :را به طرف فرشاد گرفت و گفت برگه

 !ریرو بگ نایا عیبپر،سر-

 :گفت یکت اش را در اورد و رو به من با مهربان ارشیکه رفت،ک فرشاد

 !دیکن شیپاشو نیاریلگن اب ولرم ب هی.کردن هیگر يبه جا-

مانع شد و  ارشیتخت بگذارم که ک يخواستم لگن اب را رو یم.را که گفت انجام دادم يبلند شدم و کار عیسر

 :گفت

 !نیکن یلوسش م نیدار یلیخ گهید-

 :ا گرفت و گفتر یرعلیام دست

 !نیپاشو بش!...پاشو پسر!...یرعلیام-

را  شینشستم تا پاها نیزم يرو.کرد زانیرا از تخت او شیدادو پاها هیتک واریبه د.بلند شدو نشست ینیسنگ با

 :گفت يگرفته ا يخم شد و با صدا دنمیخورد،چشمش باز شد با د شیدستم که به پاها!ماشاژ دهم

 !خواد ینم... پاشو !هیسا هیچه کار نیا-

 :ادامه داد ارشیرو به ک و

 .بلندش کن ایب!ارشیک-

 :مبل ولو شد و گفت يلبخند زنان رو ارشیک

 !خانم هیمثل سا ییها کار فرشته ها نیا!کنن یکارا نم نیدکتر ها که از ا-

 :زدم و گفتم يلبخند

 .ستین یمنت!فمهیوظ-

 :نگاه کردم،محمد بود گفتم.ام زنگ خورد یگوش

 !ن؟محمدهید یم و جواب م یخان گوش ارشیک!دیبخشب-
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بلند شدم و پتو را تنش .دیگرمکن اش را باال کش پیلرزش گرفت و ز یرعلیام.رفت رونیرا گرفت و ب یگوش

 :زد و گفت يلبخند پر مهر.دمیکش

 !يشد تیاذ یلیخ!هیسا یمرس-

وقت با  چیکاش ه.رمیخواست بم یکرد،دلم م یصحبت م نطوریا یوقت.را نداشتم زشیرفتار محبت ام شیگنجا

با  یرعلیام.ام گرفت هیلوس گر يبچه  کیدوباره مثل ... اه... يجور نیشدم که ا یخانواده رو به رو نم نیا

 :گفت ینگران

 ؟یکن یم هیچرا گر-

 ...منم دست تنها!حالت اصال خوب نبود.دمیترس یلیخ-

 !ینکن خانم هیگر!شهیاالن که بچه ها هستن،حالم هم خوب م!-

آخرش دلم را لرزاند و  يجمله .را تحمل کنم تیوضع نیا دیدهم که با یمجازات کدام گناهم را م!ایخدا يوا

 :گفت دنمیلحظه فرشاد امد و با د نیهم.دیام را شدت بخش هیگر

 !خدا شانس بده!نیکن یم هیگر نیشما هنوز دار-

امدم تا امپولش را هم  رونیاز اتاق ب.ش را وصل کندسرم ا ارشیتا ک دیو دراز کش دیاز حرفش خند یرعلیام

که منو مثل  یچرا کس...؟یرعلیچرا ام... همه ادم نیاز ا.ام زار زدم یبدبخت يو برا ستادمیکنار پنجره ا.بزند

 ...خواد؟ یخواهرش م

 د؟یببخش-

 .کرد یبود صحبت م نییکه سرش پا نطوریهم!دمیو فرشاد را کنارم د برگشتم

خواستم  ینم.بهتون زنگ بزنم،اما گفتم باشه بعد از کنکور.... خواستم یم... خواستم یوقت بود که م یلیخ-

 !حواستون پرت شه

 :پا و اون پا کرد و ادامه داد نیا یکم

 ...من بهتون...راستش من.. راستش-

 :گفت یسرش را باال کرد و با درماندگ-

 ...یول... ستین یخوب تیدونم موقع یم-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 !من دوستت دارم هیسا-
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از ذهنم ....کردم؟؟ یم يپرداز ایعشق خودم رو يکه برا یتیموقع يتو قایدق.و کم داشتم  نیهم.زد خشکم

 !مقدمه یچه ب:گذشت

 :زدم و گفتم دنیرا به نشن خودم

 !سر بزنم یرعلیبه ام رمیم-

خودش متوجه شد دستش را عقب .نگاه کردمبرگشتم و به دستش .قدم برنداشتم که دستم را گرفت کیهنوز

 :و گفت دیکش

 !نفهمه يزیچ یرعلیام... فقط!خوام یمعذرت م--

چشم  یرعلیمبل نشستم و به ام يرو دمیلرز یفرشاد م يهنوز از حرف ها.را برگرداندم و به اتاق رفتم میرو

 :گفت دنمیبا د ارشیک.انگار خواب بود.دوختم

 شما حالتون خوبه؟-

 :گفتم یچشم باز کرد و من به ارام یرعلیام

 !ممنون،خوبم-

 :چشمش را تنگ کرد و گفت ارشیک

 !رمیفشارتون و بگ نیاجازه بد!دهیرنگتون پر-

 ....خوبم.ستیالزم ن-

 :با دستگاه فشار سنج کنارم نشست و با تحکم گفت ارشیک

 ن؟یصبحونه خورد!تو بزن باال نتیاست-

 :جواب داد یرعلیام

 !ارش،نخوردهینه ک-

 :که کارش تمام شد،برخاست و گفت ارشیک.زدم شیبه رو يلبخند.نگرانم بود.کردم نگاهش

 !نیبخور يزیچ هی!نهییفشارتون پا-

کنار  ارشیفرشاد و ک.به اتاق برگشتم یشکالت کیقهوه درست کردم و با ک.کردم و به اشپز خانه رفتم تشکر

 :را گرفت و گفت ینیبلند شد و س دنمیبا د ارشیک.دندیخند ینشسته بودند و م یرعلیتخت ام

 !دستتون درد نکنه-
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 دیخون به صورتم دو.نگاهم کرد قیبه دستم داد و عم کیبرش ک کیفرشاد فنجان قهوه و .مبل نشستم  يرو

 :گفتم یرعلیرو به ام عیو سر

 حالت بهتره؟-

 !اره ،خوبم-

 شد؟ یچ هوی.که حالت خوب بود شبید-

 :با سرزنش گفت فرشاد

 !گهید شهیم نیباد کولر هم ریز ادیهم ب ،بعدشيرو ادهیادم تا صبح بره پ یوقت-

 :گفت ارشیک

 ؟ينکنه عاشق شد-

عاشق شده؟تا .دمیشن ینم يزیمن چ یزدند ول یانها حرف م.و دستانم شروع به لرزش کرد دیکش ریت پشتم

 ...ایخدا يوا:از ذهنم گذشت  ي؟فکريخواستگار هیصبح قدم زده؟قض

که  یاخر فرشاد در حال يلحظه .شان کردم یهمراه نییتا پا.حرفشان تمام شد و عزم رفتن کردند یک دمینفهم

 :بود گفت نییسرش پا

 !زنم یبهتون زنگ م.دیدر مورد حرفم فکر کن-

 :را تکان دادم و گفتم سرم

 !دیبه ساغر سالم برسون-

حرف  ادی!،پولدار پیخوش ت.بود یپسر خوب.کردم یفرشاد فکر م يرفتم،به حرف ها یاز پله ها باال م یوقت

 يبود و دست راست اش رو زانیدست چپ اش او یرعلیام.وارد اتاق شدم!کاریمهندس ب:محمدرضا افتادم

خوردم و  یناگهان چشم باز کرد ،تکان.چقدر دوست اش داشتم.شدم شیرفتم و محو تماشا کترینزد.اش یشانیپ

 .تخت نشستم يلبه 

 رفتن؟-

 !اره-

 :برخاستم و گفتم یبه ارام!شد رهیو به سقف خ دیکش یقیعم نفس

 !یرم تا استراحت کن یمن م-

 :نا مطمئن گفت یدر رفتم با لحن کینزد تا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٤٤ 

 !هیسا-

 :و گفتم برگشتم

 ؟يخوا یم يزیچ-

 !کارت دارم نیبش ایب-

 :رفتم که گفت یبه طرف مبل م ختیفرو ر قلبم

 !نجایا نیبش ایب!اونجا نه-

تا شروع  دیطول کش قهیپنج دق دیطور که چشم به سقف داشت ،شا نیهم.تخت نشستم يلرزان لبه  ییپاها با

 :کند

 بهیغر هیتونستم قبول کنم  ینم.ازاده باشه هیشب نقدرینفر ا هیتونستم قبول کنم  ینم.اولش برام سخت بود-

 ....ادیب

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

مادر  نمیتحمل نداشتم بب.يخونه بر نیکنم که از ا يکار هیخواستم  یم! فقط تو رو خدا از حرفام ناراحت نشو-

پر  بهیغر هیازاده رو با  یخال يجا یراحت نیکرد،چرا به هم یهمش فکر م یعنی.کنن یو محمد بهت محبت م

 ...اخه!کردن

 یقلبم گرومپ،گرومپ م.به جا شدم و عقب تر رفتممن هم جا .بلند شد یرا ستون بدنش کرد و به ارام دستش

 !هیصحبت ها چ نیفکر بودم که هدفش از ا نیهمش در ا.زد

 :نگاهم کرد و ادامه داد رهیزد،خ هیتک وارید به

 یلیخ.گفت یو به من م زیاون همه چ.میبا هم دوست بود یلیما خ... ما.خواهر نبود هیاخه ازاده واسه من فقط -

 نیباور کن ع یقابل باوره،ول ریغ کمیدونم  یم.شدم یکالفه م دمشید یروز نم هیاگه .میبه هم وابسته بود

کردم و اون شب تو  یمحل یب.کردم تتیاذ یلیخ.نمیازاده بب يتونستم تو رو جا ینم نیبه خاطر هم!هیسا قتهیحق

 ...تو یول.کتابخونه، اون حرف ها رو بهت زدم

 :سرفه اش گرفت و ادامه داد!نه ایدانستم حرف بزنم  ینم.رفت یو با انگشت دستش ور م نییرا پا سرش

 ..يصبر کرد...يکرد یتو خانم... تو یول-

 :را باال اورد و با لبخند گفت سرش

 !يکرد یم یطونیوقت ها هم ش یالبته بعض-
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 :نگفتم تا ادامه دهد يزیچ.هم خنده ام گرفت من

تونم باهات  ینم نکهیاز ا.چقدر تنهام نکهیاز ا!گرفت ی،دلم م یهست یمیبا محمد انقدر صم دمید یم یوقت-

اال هم مثل ... االن!يو مهربون تر شد یرو کنار گذاشت يتو هم لجباز.کم کم مهرت به دلم افتاد یول.امیکنار ب

 ....شم ینگرانت م یکن ریاگه د!شهیدلم برات تنگ م.ازاده دوست دارم

اون منو به .پس حدسم درست بود.دمید یرا م شیها زد و من فقط حرکت لب یحرف م نطوریهم یرعلیام

ساکت  یرعلیکه به لب اوردم باعث شد ام یو اه دیچیام پ نهیدر قفسه س يدرد!نهیب یچشم خواهرش م

 :ادامه داد قهیبعد از چند دق.شود

قدم زدم و فکر  اطیتا صبح تو ح شبید.ختمیر یاومد،بهم م یاون زمان که واسه ازاده هم خواستگار م-

من حس  یول.. یول.میدار یکه رفت و امد خانوادگ شهیم یده سال!هیپزشک يدانشجو!هیکامران پسر خوب.کردم

 ...دیشا... يتو هنوز فرصت دار... یدون یم...کنم یم

 :ام را فرو دادم و گفتم بغض

 .کنم یوقت ازدواج نم چیمن اگه دست خودم باشه ه!یگ یم یفهمم چ یم-

 !دونه یشدم که من و مثل خواهرش م یبار عاشق کس نیاول يبرا یازدواج کنم،وقت یاخه با ک:گذشتذهنم  از

 :دادم ادامه

ام که از سر اجبار  بهیغر هیاما االن .کردم یازدواج مخالفت م نیبا ا یخانواده بودم،به راحت نیاگه واقعا دختر ا-

 ...چون.هر چه زودتر شرش کنده بشه دیکنه و با یم یزندگ نجایا

تبدارش فشرد و با  يدستها نیزده ام را ب خیدستان .شد کمیخورد و نزد یتکان.چند سرفه خشک کرد یرعلیام

 :دیوسط حرفم پر یکالفگ

 يما عضو يو واقعا برا يزیخدا شاهده که به اندازه ازاده برام عز.حرف نزن يطور نیکنم ا یخواهش م هیسا-

 يکه دوست دار ییزهایبه چ یتون یتو م!گم ازدواج برات زوده یاتفاقا چون دوست دارم م.یاز خانواده هست

 ...يدرست رو ادامه بد.یبرس

 يزود نیخواست به ا ینم یرعلیام.واسه خودم ساخته بودم ییاهایچه رو... هه.بود نیمخالفت اش ا لیدل پس

نشده دست  ریکه ازش س یو تا وقت دهیخر دیجد يکه اسباب باز يرو از دست بده و مثل بچه ا دشیخواهر جد

داشته  نیاز ا شتریتوقع ب دیبان!که منو مثل خواهرش دوست داره نیهم.ام یاش هم راض نیبه هم!ده ینم یکس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

که بلند  یزدم و در حال شیبه رو يلبخند.حرفش تموم شده بود.دمیکش رونیدستش را از دستم ب یبه ارام.باشم

 :شدم ،گفتم یم

 ! رم برات سوپ درست کنم یاستراحت کن،من هم م-

 !سره واسه شب درست کن هی.ادی یخوابم م.فعال اشتها ندارم-

 :گفتم یپر از درد به شوخ یمرتب کردم و دل شیپتو را رو.کردم تا دراز بکشد کمک

 !بستم شتیر خیمن حاال حاالها ب.راحت بخواب و اصال به پنج شنبه فکر نکن-

را  ستادم،شالمیکولر ا يجلو.امد ینفسم باال نم.از اتاق خارج شدم عیسر.زد و چشمانش را بست یرمق یب لبخند

عشق  نیبا ا دیبا.دادم ینم صیدرست را از غلط تشخ.ذهنم اشفته شده بود.دمیکش یقیباز کردم و نفس عم

وقت  یلیکه خ يشعر ادی.نکنم کرها ف زیچ نیبه ا گریگرفتم د میکردم؟سرم درد گرفت،تصم یممنوعه چکار م

 .از ان را زمزمه کردم یگفته بودم افتادم و قسمت شیپ

که در فردا مرا محصور  ییها یرگیقلبم از تمام ت.خواهم کرد،بدون انکه به فردا متمرکز شوم یاز امروز زندگ"

 "است زیکند، در گر یم

 

 15فصل

که  یمگر زمان.رفتم ینم ششیپ ادیود و من زب يدر اتاقش بستر یرعلیدو روز ام نیدر ا.دیپنج شنبه رس باالخره

 يخواست از عالقه  یدلم نم.بزند یباز هم حرف دمیترس یم.دمیترس یاز تنها شدن با او م.محمدرضا کنارش بود

ام زنگ زد تا  یصبح بود که ساغر به گوش.خوش باشم میاهایدوست داشتم با رو.بشنوم يزیبرادرانه اش چ

بعد از .فحش نثارم کرد که چرا زودتر به او اطالع ندادم یرا گفتم کل يموضوع خواستگار ی،وقت میبرو رونیب

به ازدواج ندارم،تلفن را قطع  یلیتما چیاست و من ه يمراسم صور کیجر و بحث به او فهماندم که فقط  یکل

 یتا به کمک طوب دیایه بناهار به خان يقرار بود مادر برا.کردم ینشسته بودم و فکر م ونیزیتلو يهنوز جلو.کرد

 یک دمینفهم!دانم یکجا؟نم.و محمدرضا رفته بودند یرعلیصبح زود ام.میامشب را حاضر کن یمهمان لیخانم وسا

 .دمیند زیچ چیبودم و ه ونیزیتلو يکه فقط جلو یدر حال.ظهر شد

 !سالم خانوم خانوما-

 .بود میرو به رو یبا لباس خانگ برگشتم،مادر

 !نشدم ن؟متوجهیاومد یک!سالم مادر-
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 :نشست گفت یکه کنارم م یحال در

 !حواست نبود!شهیربع م هی-

 :رابه طرفم چرخاند و ادامه داد سرش

 ؟يکرد یفکر م یبه چ-

 :گفتم یو به ارام دمیکش یقیعم نفس

 !به امشب-

 :دستم گذاشت و گفت يو دستش را رو دیخند مادر

 ؟يکرد یامشب فکر م یحاال به چ!یگ یکه راستش و م ادی یخوشم م-

 ..یعنین؟یگفت یشما در مورد من بهشون چ... مادر-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

که گفتم  ینیب یاگر هم م!يبر شمونیخوام از پ یچون فعال نم!يمن بهشون نگفتم که تو قبال ازدواج کرد!نه-

 م،ازیدارم،ما سال هاست که با هم رفت و امد دار یستیکه من با خانواده دکتر رودربا نهیخاطر ا ان،بهیامشب ب

اگر هم که از .ساده است یمهمون کی فقطرفت و امد کمتر شد،حاال هم فکر کن  نیکه منصور فوت شد،ا یوقت

 يتو برا یخوشبخت ی،ول يبر شمونیاز پ يزود نیخواد به ا یدلم نم نکهیبا ا!کامران خوشت اومد،که چه بهتر

 !گم یازدواجتم خودم بهشون م هیقض!همهمتر زیمن از همه چ

 :مبل گذاشتم و گفتم يرا رو میپا کیکه حرفش تمام شد ،خودم را کج کردم به طرف اش و  مادر

 یفعال به ازدواج فکر نم.خوام درس بخونم یمن م... راستش من.!بگم یچ دیدونم با ینم... دونم یمن نم-

 !.کنم

 :و گفت دیام را بوس یشانیدو دستش گرفت و پ نیسرم را ب.کرد یمادر با لبخند نگاهم م.را باال کردم سرم

 !خوشحالم-

 :و ادامه داد برخاست

 .میکار دار یکه کل میناهار بخور میپاشو بر-

 ان؟ی یمگه بچه ها نم-

مسائل به شرکت برن و  يسر کی یبررس يکه معاون شرکت منصور تماس گرفت،تا برا دمیغذا فهم نیح در

که داشتم با مادر  یبعد از استراحت کوتاه.هنوز حالش خوب نشده بود با محمدرضا رفتند نکهیبا ا یرعلیام
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را خشک  میدوش گرفتم و موها.ساعت حدود پنج بود که کارمان تمام شد.شدم... و  يریمشغول گردگ

سرم کردم هم  يا روزهیشال ف.دمیرا پوش دیرس یباسنم م ریان تا ز يکه بلند يو بلوز سرمه ا نیشلوار ج.کردم

 يو مادر ،دفتر یرعلیبود و ام اریمحمدرضا مشغول پوست گرفتن خ.نشسته بودند منیهمه در نش.رفتم رونیو ب

تخس  يپسر بچه ا کی،مثل  دهیژول يو موها شیته ر انبا .شده بود فیچقدر الغر و ضع.کردند یم یرا بررس

 :بلند سالم کردم که همه سرشان را باال گرفتند و طبق معمول اول محمد جوابم را داد يبا صدا.بود

 !سالم کیعل!عروس خانم... به به-

 :مبل نشستم که مادر گفت يرو

 !زمیعز یخسته نباش-

 !ممنون مادر-

را  يزیشد چ یبود و نم یاش خنث افهیق.بود يزیو مشغول نوشتن چ نییسرش پا.انداختم یرعلیبه ام ینگاه

 :گفت یرعلیمادر رو به ام.داد صیتشخ

 تماس نگرفت ؟ یفتاح خودش با اون شرکت خارج ياقا!یگفت یخب م-

 يکه صدا میبگو يزیخواستم چ.گرفت یپوست م يگرید اریخ کیکنار محمدرضا نشستم که داشت  رفتم

را گرفت و در  ید و گوشز رجهیبود درامد و تا به خودم بجنبم،محمد ش زیم يام که رو یزنگ اس ام اس گوش

 :کرد گفت یکه به صفحه ان نگاه م یحال

 !شماره نا اشنا هی... به به-

 یگوش عیو دستم را دراز کرد و سر.نداشتم يا گهید يمن به جز شماره مادر و پسرا و ساغر شماره .کردم تعجب

 .را گرفتم

 :زد یلب حرف م ریشد و ز اریدوباره مشغول پوست گرفتن خ محمدرضا

 !شکنن یواسه شماره نا اشنا سر و دست م!زنن یمردم مشکوك م-

 دمیکرد،دکمه را زدم که د ینگاهم م یچشم ریچون ز.دیمحمد را شن يحرف ها يهمه  یرعلیکنم ام فکر

 .نوشته بود

تونم بپرسم موضوع  یاد،میکه امشب قراره براتون خواستگار ب دمیاز ساغر شن.فرشاد هستم!خانم هیسالم سا"

 "ه؟یچ
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پرسه موضوع  یکه از من م هیفکر کرده ک.کردم یرا در سرش خرد م يزیاگر فرشاد دم دستم بود ،چ يوا

را خاموش کردم و  یگوش.دیدزد عیمتوجه شد و نگاهش را سر یرعلیام دیاز هجوم خون داغ شد،شا ه؟صورتمیچ

 :محمدرضا در زد و وارد شد هکتاب بودم ک يمشغول مطالعه .به اتاقم رفتم و تا امدن مهمان ها همانجا ماندم

 !جان مهمون ها اومدن هیسا-

 : گفتم یبه شوخ شدمیکه از کنار محمد رد م یو در حال برخاستم

 !يمودب شد-

 ! جوابم را بدهد که در رفتم خواست

عد از ان ب.کردم یجلو رفتم و با خانم پژوهش احوالپرس.بودند  ییکنار در مشغول خوش امدگو یرعلیو ام مادر

 يقد بلند.داد،براندازش کردم یطور که دسته گل را به محمد م نیهم! خود دکتر پژوهش و در اخر کامران

در کل .هم به تنش بود یشککت و شلوار م.  لیو سب شیگندمگون وبدون ر ،پوستیداشت،چشم و ابرو مشک

را درون ظرف  ینیریش.بزارمنشستند ،من هم رفتم گل ها را در گلدان  ییرایهمه در قسمت پذ.خوب بود

 :گفت دنمیمحمد به اشپزخانه امد و با د.دوست داشتم زمان بگذرد .دم دادم و همان جا نشستم يدم،چایچ

 ؟يدیو نپسند ؟دامادینشست نجایچرا ا-

 :گفتم يجد یلیخ اورمیحرصش را در ب نکهیا يمن هم برا دیبار یم طنتیاش ش افهیق از

 !کارهیب يمهندس ها نیهم که هست،بهتر از ا په،دکتریچرا اتفاقا،خوشت-

 یدهانم گذاشت ،چن م يرا جلو گرشیکه با دست از پشت گردنم را فشار داد و دست د ختمیر یم يچا داشتم

 :گفت دیکش یطور که سرم را عقب م نیهم.کشم یم غیدانست ج

 !یبش نیو زن احاال اگه من گذاشتم ت!که هنوز دکتر نشده یجوجه فکل نیکاره؟ایمهندس ب یک-

دستش را گاز !ده یکارو انجام م نیا رهیگ یحرص اش م یلیدانستم هر وقت که خ یام گرفته بود،چون م خنده

 :کردم خنده ام را مهار کنم،گفتم یم یکه سع یدر حال.گرفتم که عقب رفت

 !و ببر يچا نی؟ایچرا به خودت گرفت!يتو هم هنوز مهندس نشد-

را  ینینشد که دوباره امد و س هیثان یس.گردد،حدسم هم درست بود یدانستم بر م یم.را برگرداند و رفت شیرو

خواستم پشت  یو شکالت وارد شدم و م ینیریمن هم با ظرف ش.در اورد و رفت یشکلک میاز دستم گرفت و برا

 :گفت یگرفت و به ارام تمبلند شد ،ظرف را از دس یرعلیداد تعارف کنم که ام یم يسر محمد که چا

 !کنار مامان نیبش-
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 :نشستم خانم پژوهش گفت یوقت

 ومده؟یجون؟جواب کنکور ن هیسا یخوب-

 :کردم خوش رو باشم ،گفتم یم یکه سع یدر حال و

 .ادی یم گهیاحتماال دو سه روز د!ممنون-

 !یش یانشاال که قبول م-

 یدر شرکت به وجود امده بود،صحبت م دایکه جد یو دکتر پژوهش و کامران در مورد مشکالت یرعلیام

 دهیکه چ زیم.کمک امد يمحمدرضا هم برا.و به اشپزخانه رفتم نمیرا بچ زیاز مادر اجازه گرفتم تا م.کردند

را کنار من بنشاند و  رشاصرار داشت که پس میرمستقیخانم پژوهش به طور غ.شد،همه را به شام دعوت کردم

کردم  یچون احساس م.رفت ینم نییپا میغذا از گلو.نشستند میروبه رو یرعلیمحمدرضا هم کنار ام.موفق شد

به  دیبا نکهیبدتر از همه ا.خود گذاشتم يتکه مرغ را برا کیساالد و  یکم.نظر دارند ریرفتارم را ز یهمه به نوع

 :گفت یمن انداخت و به ارام يبه ظرف غذا یگاهاو هم ن.کردم یکامران هم غذا تعارف م

 ن؟یدینکش يزیچ ن؟چرایارد میشما رژ-

 :به زور لبخند زدم و گفتم!خواستم بگم به تو چه؟پسره فضول یم

 !اشتها ندارم-

 نکنه به خاطر حضور ماست؟-

 !شهیم د،سردیکن لیشما م!که نه ه،معلومهیچه حرف نیا-

شان مثل دو تا پسر  افهیق.خنده ام گرفت.کردند ینگاهم م یچشم ریز یرعلیمحمدرضا و ام.را باال کردم سرم

 ییبعد از شام ظرف ها را درون ظرف شو.ردیشان را بگ يخواست هم باز یم یبود که کس طانیش يبچه 

کم کم همه .نشستم مادررا گرفت و من هم کنار  ینیمحمد س.رفتم ییرایقهوه به پذ ینیس کیگذاشتم و با 

 :ساکت شدند و دکتر پژوهش رو به من گفت

 اره دخترم؟!نیکه فعال قصد ازدواج ندار گنیخانم م نیپرو!خانم هیخب سا-

 :با من و من گفتم.خوردم کهیمقدمه اش  یسوال ب از

 ...و من ومدهیهنوز جواب کنکورم هم ن!تونم در موردش فکر کنم یفعال نم... راستش-

 :به سر و گردنش داد و گفت يپژوهش قر خانم
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 هیکرده هست که منتظر  لیانقدر دختر تحص!گهید یشوهر کن دیبا زم؟اخرشیعز یکه چ يدانشگاه بر-

 ...خواستگار خوب ان

هم  پلمیکه شوهرش دکتر بود و خودش د ییاز ان جا.خورد یحرف ها از کجا اب م نیدانستم ا ی،م يوا

 !بودم دهیاز محمدرضا شن.نداشت

 :در جواب خانم پژوهش گفت مادر

اما خوب کامران جون .کنم یهمشونو خودم رد م!ستنیدوتا ن یکی هیسا يمژگان جون،خواستگارا یدون یم-

عمر  هیشه کرد،صحبت  یاجبار هم که نم.نیخود دار يدکتر و شما هم که جا ياقا!مونه یمثل پسر خودم م

اومده  یاخه از وقت!ما بره شیاز پ رترید شهیکه م ییتا جا هیاد،سای یبدم نم ،منميراستش و بخوا!هیزندگ

 ...منم که.خوان یخواهرشون خاطرشو م نیپسرا که ع!هخونه روح گرفت نینجا،ایا

 :گذاشت و با لبخند گفت میران پا يرا رو دستش

 !هیسا زمهیعز-

کامران به  دمیسرم را باال گرفتم که د.مادر احساس غرور کردم و در دل قربان صدقه اش رفتم يحرف ها از

 :و گفت ستادیکنارم ا.دیا یطرفم م

 م؟یبزن اطیتو ح يدور هیخانم  هیبا سا نیدیخانم اجازه م نیپرو-

 :گفت یبا مهربان مادر

 !حتما پسرم-

 :کرد و گفت یرعلیرا به طرف ام شیرو کامران

 خان اجازه هست؟ ریام-

 :گفت يگرفته ا يقورت داد و با صدا یاب دهانش را به سخت.بودم یرعلیعکس العمل ام منتظر

 !کنم ،راحت باش یخواهش م-

باغچه  يچراغ ها.رفتم رونیبرخاستم و دوشا دوش کامران ب.کرد نییاخت و سرش را پابه من اند ینگاه و

 :مقدمه گفت یب یلیخ م،کامرانیرفت یم نییاز پله ها پا یوقت.مرداد را نداشت يشب گرما يروشن بود،و هوا

 !بود ییاشنا یتو مهمون دمتونیکه د يبار نیاول-

 :دیپرس تیو با مظلوم دیو به طرفم چرخ ستادیا

 اد؟؟ی یم ادتونیمن و -
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 :امد گفتم ینم ادمیبدهم،چون اصال  یدانستم چه جواب ینم

 ..شده بودم و تیخانواده پر جمع کیاخه من تازه وارد ... کنم یفکر نم....یاون شلوغ يراستش تو-

 :کرد و گفت نییرا پا سرش

 !متوجه ام-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

بار  نیاول يبرا!نیشد یکه همراه محمدرضا با همه اشنا م يباس سورمه ابا اون ل!ادمهیمن خوب شمارو  یول-

 .پسر حسادت کردم هیدختر به  هیبخاطر 

 :اش فرو برد و با خنده نگاهم کرد و گفت بیرا درون ج دستش

 ...االن هم یحت.به محمد حسادت کردم که همه جا همراهتون بود-

 :داد و گفت رونیاش را ب نفس

تا شد .رو به اون رو شدم نیدونم چرا از ا ینم.نشد رونیب امیکردم که از فکرتون ب يبعد از اون شب هر کار-

 ...که چقدر... که چقدر دمیتازه فهم!شده یچ دمیتازه فهم دمتونیبار دوم د يبرا یوقت!یرعلیتولد ام

 :نگاهم کرد و گفت یو کامران با کالفگ مینشست قیاالچ ریز

 یدلم م... ین،ولیدرسته که شما قصد ازدواج ندار.وقته که بهتون عالقه مند شدم یلیمن خ..من!خانم هیسا-

 !نیدم،تا هر وقت که بخوا یمن بهتون وقت م.دینظر کن دیتجد متونیتصم ين،تویدیخواد حاال که حرفامو شن

کامران را  رهیخ رهیبزنم و مثل کرو الل ها خ یتا حرف دیچرخ یانقدر که زبانم نم.تلخ و بدمزه شده بود دهانم

 :گفت تیانداخت و با مظلوم نییتا باالخره سرش را پا.کردم ینگاه م

 یفکر م شهیهم.حرفا رو بهتون گفتم نیا يدونم چطور یخودم هم نم.دینگام نکن ينجوریکنم ا یخواهش م-

 ...یاد،ولی یزبونم بند م دمتونید یکردم که وقت

 :د و ادامه دادرا باال کر سرش

 .ادی یزبونم بند م دیکن ینگام م ينطوریا یوقت یول-

کامران هم برخاست و .اب دهانم را قورت دادم،سرم را چپ و راست تکان دادم و بلند شدم.به خودم امدم تازه

 :گفت

 ن؟یبگ يزیچ نیخوا یشما نم-
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مظلومانه  نقدریبود که ا یکس نیاول.دلش را بشکنم ایکنم و  دوارشیدوست نداشتم ام.میدانستم چه بگو ینم

 !کمکم کن ایخدا... اما من.کرد یدوستم داشت و با صداقت اعتراف م

 :و گفتم دمیکش یقیدادم؟نفس عم یدلم و به ک یدونیکه که م خودت

سئله م!ستین گهیکس د ایمسئله سر شما  دیباور کن!نیکرد ریشما من و غافلگ!بگم یدونم چ ینم... راستش-

 ...کنم یازدواج فکر نم يکه من اصال به معقوله  نهیا

 یهستم که بهش فکر م یکس نین،اولیبه ازدواج گرفت میباشم،اگه تصم دواریتونم ام یفقط م.متوجه ام!درسته-

 د؟یکن

 ...حاال حاال ها  دیاخه شا!نیزار یحرف ،من و تحت فشار م نیشما با ا...شما-

 !شم یم ن،ممنونینداره شماره همراهتون و بهم بد یفقط اگه اشکال!خانم هیسا ادهیمن صبرم ز-

در  يجلو یوقت.کند رهیاش ذخ یشماره ام را گفتم تا در گوش.دمیند يزیچشمانش نگاه کردم،جز صداقت چ به

 اندنمیمادر کامران با د.در حال بدرقه شان بودند هیدکتر پژوهش و همسرش عزم رفتن کرده بودند و بق میدیرس

 :و رو به پسرش گفت دیخند

 !میریبگ میکه نتونست ؟مایدکتر جان ،بله رو از عروس خانم گرفت-

 !دکتر جان!کنهیواسه پسرش باز م يدلم گفتم چه نوشابه ا يتو

 :انداخت و گفت نییبا خجالت سرش را پا کامران

 پدر؟ میبر-

و در برابر نگاه کنجکاو همه سردرد را بهانه کردم و شب  دمیکش یقیدر که بسته شد نفس عم.باالخره رفتند و

 .کرد یتنم درد م.کردم یم یدانم چرا احساس خستگ ینم!گفتم ریبخ

 یکامران در ذهنم تکرار م يحرف ها.دمیتخت دراز کش يکولر را باز کردم و رو چهیدم،دریپوش یراحت لباس

 ادی کدفعهیکس و کار شده؟  یدختر ب هیباش،عاشق  یپزشک يکه دانشجو پیپسر خوشت هیواقعا  یعنی.شد

 نیخودش گفته ا شیپ دیشا!از کجا معلوم راست بگه!خوب اونم به قول خودش عاشق من شده.فرشاد افتادم

 .ازش سوء استفاده کرد شهیاز کجا اومده،راحت م ستینداره،معلوم ن يکس و کار چیدختره ه

 يحرف ها ادیدوباره !کنه یم تیدونه خانواده ام ازم حما یپس م!نفهمه يزیچ یرعلیام:پس چرا گفت !نه یول

ولش کن،با اون مادر ... یول.را باور کنم شیتوانستم حرف ها یم.زد یصادقانه حرف م یلیخ.کامران افتادم
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بستم تا مثل هر شب با  اچشمانم ر.فکر کنم یبه کس یرعلیخواست به جز ام یاصال دلم نم!عجوزه اش

 !به خواب برم میاهایرو

 !نمیبب ؟پاشویخواب یتا االن م یکش یخجالت نم!دیدختره چشم سف نمیپاشو بب-

امد که دوست نداشتم تکان  یصدا پرداختم،انقدر منگ بودم و خوابم م یچشم باز کنم به بررس نکهیاز ا قبل

و  دیتو را از سرم کشداشت؟پ کاریچ نجایموقع صبح ا نیا.دادم صیساغر را تشخ يفکر کردم و صدا یکم.بخورم

 :زد ادیفر

 !هیسا گهیبلند شو د-

 :را مرتب کردم و گفتم میتخت نشستم موها يرو.سرم بود يباز کردم ،مثل اجل معلق باال چشم

 ؟یکن یم کاریچ نجایا!داشته باشم شیروز جمعه از دست تو اسا هی دیمن نبا-

 :رفت گفت یاش ور م یکه با گوش یمبل انداخت و در حال يرا رو خودش

 کنن؟ یبرگزار م یبله برون خانم را ک مینیبب میاومد-

 :گفتم  یالیخ یب با

 ؟يامد یپس واسه فضول!اهان-

 :بلند شد و گفت یصندل يحرص از رو با

 .اخر از همه بشنوم دیمن با یعنیه،یسا یکش یخجالت نم-

 و بعدش رفت؟ دیرد شن ،جوابياومده خواستگار یکی نکهیرو؟ا یچ-

 ؟جون من-

 !مرگ تو-

 شد؟ یچ يمرگ خودت،جد!گمشو-

 :بستم،گفتم یکه در را م یشدم و در حال ییدستشو داخل

 !ستیبه تو مربوط ن-

 :به در زد و گفت یمحکم لگد

 !االف تو هستن رونیهمه ب!کوه  میبر میخوا یفقط لطفا حاظر شو م!به درك-

 :گفتم اورمیحرص اش را در ب شتریب نکهیا يام گرفت و برا خنده

 !امی یمن نم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٥٥ 

 !يغلط کرد-

لباس بودم که مادر در زد و داخل  دنیدست و صورتم را شستم و مشغول پوش.را پشت سرش بست و رفت در

 :شد

 .ریصبح بخ!سالم مادر-

 !نیعجله کن بچه ها رفتن تو ماش!ریتوام بخ زم،صبحیسالم عز-

 ن؟یای یمگه شما نم-

 .سر برم خونه خواهرم هیخوام  یمن م!بهتون خوش بگذره نیشما بر!من که نفس ندارم-

فرشاد و ساغر پشت نشسته .را باز کردم همه ساکت شدند نیدر ماش یوقت.رفتم رونیو ب دمیرا بوس صورتش

را طرف  شیساغر رو.کردم و کنار ساغر نشستم يسالم پر انرژ.راننده بود،محمدرضا جلو نشست یرعلیام.بودند

 :و گفت شکستباالخره محمدرضا سکوت را .مثال قهر کرده بود.صحبت شد فرشاد کرد و مشغول

 چه خبرا؟-

 :به من انداخت و گفت یساغر نگاه.بود ینشدم منظورش به ک متوجه

 !اس هیسا شیخبرا پ-

 :اش را متعجب کرد و گفت افهیق محمدرضا

 خانم؟ هیخب چه خبرا سا!واقعا-

 یهمه منتظر بودند تا حرف بزنم و مظمئنا م.کرد ینگاهم م نهیاز ا یرعلیام.سرش را به طرفم خم کرد فرشاد

 کدفعهیزدندکه  یمورد حرف م نیمن سوار شوم داشتند در ا نکهیپس قبل از ا.بدانند  شبیخواستند در مورد د

کردم که محمدرضا  نییو سرم را پا مزد یحیلبخند مل.سر به سرشان بذارم یگرفتم کم میمنم تصم.ساکت شدند

 :تگف

 !...از االن نمی،ا یاتاق در و بست يتو یکه رفت شبیاون از د!اریسگ من و باال ن ياون رو هیسا-

 :را برگرداند و گفت شیرو

 !طونیلعنت بر ش-

 :گفت عیسر ساغر

 ؟يداد یجواب کامران و چ!گهیحرف بزن د هیسا-

 :حرص در ان بود گفت یکه کم يگرفته ا يبا صدا فرشاد
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 .دیکن یچقدر اصرار م!بگه يزیخانم دوست نداره چ هیسا دیشا-

 :من و من گفتم یبا کم. داد حرف بزند یحتما غرورش اجازه نم.ساکت بود یرعلیوسط فقط ام نیا

 !هیپسر خوب!میبا هم اشنا بش شتریب کمیقرار شد که -

با حرص .بود یرعلیکه عکس العمل نشون داد ام یکس نیاول.که گفتم دماغم دراز شد یکردم از دروغ احساس

 یرا بر م شیکه رو یاش را زد و در حال یافتاب نکیمحمدرضا ع.گاز گذاشت يرا رو شیدنده عوض کرد و پا

 :گرداند گفت

 !مبارکه!چه خوب-

 :گفت ینگاهم کرد و به ارام يهم جور فرشاد

 !گم یم کیتبر-

 :خنده که ساغر گفت ریزدم ز یساغر خنده ام گرفت و پق ي افهیاز ق.کرد یمبهوت نگاهم م ساغر

 !مثل سگ گهیدروغ م-

 :گفت عیسر فرشاد

 !ساغر مودب باش-

 :که ساغر گفت دمیخند یم نطوریهم من

 !داده یخودش بهم گفته که جواب منف!همه تون و گذاشته سر کار-

 :من هم گفتم.اش را در اورد و مشکوك نگاهم کرد  نکیع محمدرضا

 نیشما تا من اومدم تو ماش یول!گفتم یمنم راستش و م نیدیپرس یازم م یاگه درست و حساب!خودتونه ریتقص-

 !نیهم مثل مجرم ها ازم سوال کرد ن،بعدشیساکت شد

 :گرفت که محمدرضا گفت میاز بازو یمحکم شگونین ساغر

 !و من خدمت خانم برسم میبش ادهیپ یوقت ر،تایاز طرف منم بگ-

اش را  یکه داشت کوله پشت یرعلیصبر کردم تا همراه ام یکم.افتاندهمه راه .میشد ادهیپ.میدیساعت بعد رس مین

 :گفت دنمیرا قفل کرد و با د نیدر ماش.داشت باشم یبر م

 ؟يمنتظر من بود-

 .بدو بچه ها رفتند!اره-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٥٧ 

مخلوط شده بود  یرعلیپاك کوهستان را که با ادکلن ام يو هوا دمیکش یقینفس عم.سکوت کنارم راه افتاد در

شرت را به کمرش  تیسوئ!و خوش پوش بایز شهیمثل هم.انداختم  یرعلیبه ام ینگاه.فرستادم میها هیبه ر

 :کردم و گفتم ياشاره ا.بسته بود

 !کامل حالت خوب نشده ؟هنوزیاون و بپوش ستیبهتر ن-

 :نگاهم کند ،گفت نکهیا بدون

 ؟يزد یهر روز بهم سر م نیواسه هم-

 :ساغر برگشت و گفت.نگفتم يزیچ

 !گهید نیایاه بر-

 :کرد و گفت ادیرا ز نمانیب يبا چند قدم بزرگ فاصله  یرعلیام

 !میبدو به بچه ها برس-

 :مکث کرد و ادامه داد یکم

 .نبود یخوب یشوخ-

که خودم را به  یموضوع غرق لذت شدم و در حال نیاز ا.امدیام خوش اش ن یپس از شوخ.منظورش شدم متوجه

 :رساندم،از کنارش گذشتم و گفتم یم هیبق

 !اخموتو داشت افهیاون ق دنیارزش د یول.من سر قولم هستم-

 :زد ادیفر یرعلیکردم و ام فرار

 !اگه دستم بهت برسه!هیسا یانصاف یب یلیخ-

 :محمد گفت میدیرس هیبه بق یوقت

 صداش در اومده؟ یمظلوم نیبه ا یرعلیکه ام يسوزوند یشیباز چه ات-

 :همگام شود و در همان حال گفت یرعلیتا با ام تادسیا فرشاد

 مگه نه؟!خانم فقط بلده دل ادم ها رو بسوزنه هیسا نیانگار ا-

کامران و ابراز عالقه اش  ياز حرف ها.میرا باال انداختم و با هم جلو افتاد میزدم و شانه ها یزورک لبخند

 میبعد از تمام شدن حرف ها.به ازدواج ندارم میاست،اما من فعال تصم یپسر فوق العاده محجوب نکیاز ا.گفتم

 :ساغر گفت

 شه؟ی،بهت گفتم که فرشاد هم داره خرت م میشمال بود یوقت ادتهی هیسا-
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 :دهانم را قورت دادم و گفتم اب

 خب؟-

 !نگاه بهش بنداز هیبرگرد و -

شده  رهیزدند و فرشاد به طرف ما خ یحرف م یرعلیمحمد و ام.تخته سنگ نشسته بودند يهرسه تا رو.برگشتم

 :رو به ساغر گفتم.بود

 ؟یخب ،که چ-

 ؟ینیب یدمش و نم ؟ینیب یتو واقعا گوش هاشو نم یعنی-

 :نشستم و گفتم یسنگ يرو

 ؟یگ یچرا چرت و پرت م!برو گم شو-

 :نشست و گفت کنارم

 عیاونقدر ضا!شد یچه حال ادیقراره برات خواستگار ب دیفهم شبید یوقت یدون ینم!تو نخته يبدجور! يجد یول-

 !دنیکه مامان و بابا فهم

 :ساغر مچ دستم را گرفت و گفت.میپسرا برو شیخوردن صبحانه پ يرا به ان راه زدم و بلند شدم تا برا خودم

 !حالش خرابه یلیروزا خ نیا!نکن تشیاز عالقه اش بهت گفت،اذ يزیفرشاد چ ه،اگهیسا-

که به مراتب از باال رفتن .میحرکت کرد نییامد،به طرف پا یردن صبحانه که همان ناهار به حساب ماز خو بعد

کنترل اش پشت  يکرد و فرشاد مجبور بود برا یم طنتیساغر ش.میرفت یمن و ساغر جلو م.سخت تر بود

کردم که تکه  شتریب را ،سرعتمبه او برسم  نکهیا يکه ساغر جلو افتاد و من برا میوسط راه بود.سرمان باشد

حلقه  میکه دور بازو یو دست دمیرا شن یرعلیمحمد و ام يصدا.شکست و تعادلم را از دست دادم میپا ریز یسنگ

 :بود و گفت دهیکه ترس دمیصورت فرشاد را د.شد و مانع افتادنم

 نشد؟ تیزی؟چیخوب-

 :فرشاد گفت.دندیو محمدرضا رس یرعلیام.را تکان دادم و او دستش را ول کرد سرم

 !ساغر کجا رفته نمیتا من برم بب نیباش ششیشما پ-

 :را به طرفم گرفت و گفت وهیاب م یرعلیام.دیلرز یم میپاها.نمیکمکم کرد تا بش محمدرضا

 !دهیبخور رنگت پر-

 :گفت تیعصبان یو کم یبا نگران محمد
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 !يرفته بود نییاگه فرشاد نگرفته بودت تا اون پا یدون یم!نیکن یکار م یچ نیبب-

 :رو به محمدرضا گفت یرعلیام

 !محمد هیکاف-

 :زد ادیفر

 ؟یگفت یم يجور نیشده بود هم هم شیزیچ هی ه؟اگهیکاف یچ یعنی-

 :زد ادیبلند تر از خودش فر یرعلیام

 !بدترش نکن گهید ده،تویترس یبه اندازه کاف!نشده يزیحاال که چ-

محمد .فرونشاندم وهیبغض و ترسم را با خوردن اب م.فرو کرد و نگاهم کرد شیموها يدستش را ال محمد

 :گفت یحرف چیاش را در اورد و شروع به گرفتن شماره کرد و بعد از چند بوق بدون ه یگوش

 اون زلزله سالمه؟-

-... 

 !نییپا میای یم میباشه دار-

 :خودش را افتاد و گفت.را قطع کرد یگوش

 !منتظرن نییفرشاد و ساغر پا-

،هر .محمدرضا که جلوتر بود.سفت کرده و مدام مراقبم بود میدستش را دور بازو یرعلیام.میشدم و راه افتاد بلند

 .افتاد یکرد و دوباره راه م یگشت ،نگاهم م یبر م قهیچند دق

 :و گفت دیخند یرعلیام

 !ناراحت نشو!کنه یم ينطوریکه دوست داره ا نقدریا-

 نیا دییدانستم محمدرضا مثل خواهر نداشته اش دوستم دارد،اما تا یخودم م.ش دلم گرفتدانم چرا از حرف ینم

 .را دوست نداشتم یرعلیموضوع از زبان ام

 م؟یریحالشو بگ يخوا یم-

 :دیپرس یبا نگران!تعجب نگاهش کردم با

 زبونت بند اومده؟-

 :ام گرفت و گفتم خنده

 نه ،چطور؟-
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 :داد و گفت رونیاش را ب نفس

 !بند اومده ،زبونتيفکر کردم شوکه شد!راحت شد المیخ-

تا سرانجام  دیبار حالم را پرس نیچندم يکرد و فرشاد برا یاظهار نگران دنمیساغر با د.میدیرس نییبه پا باالخره

 .!میدادند حرکت کن تیرضا

 

 16فصل

، قبول  یدر رشته نقاش يمانده بود که جواب کنکور امد و من و ساغر درکمال نا باور وریشهر انیروز به پا ده

خبر  نیو محمدرضا زنگ زدم و ا یرعلیبه ام.میجا قبول شد کیبود که با هم  نیا مانیخوشحال شتریب. میشد

 میمادر تصم خبر دادن به يبرا.دادندرا به من  هیهد کیخوشحال شدند و هر کدام مژده  یلیخ.خوش را دادم

 د،ید ینیریمرا به همراه ساغر با جعبه ش یوقت.طور هم شد نیهم.کنم رشیبروم تا غافل گ مارستانیگرفتم به ب

 رونیناهار را با ساغر ب.شد ریخودش و همکارانش بود که به طرف ما سراز کاتیتبر لیرا رفت و س هیتا ته قض

 نیگفت، که هم کیام زنگ زد و تبر یفرشاد هم بعد از مطلع شدن به گوش.میکرد یخوشحال یو کل میخورد

 گرید زهایچ یلیکردن و خ دیثبت نام ،انتخاب واحد،خر يکارها .کند تمیساغر تا اذ يشد برا يموضوع سوژه ا

 درو  دمیشب قبل مانتو شلوارم را پوش.دیروز کالسمان رس نیتمام شد و پنجم مهر ،اول یدر چشم به هم زدن

 يام را رو فیک.ها شده بودم يمثل بچه مدرسه ا.گرفتم یم رادیزدم و از خودم ا یچرخ م نهیا ياتاقم جلو

پنجره  يور و ان ور کردن ،لباسم را در اوردم و لبه  نیا یبعد از کل.گرفتم یگذاشتم و ژست م یدوشم م

رو به ان رو شده  نیماه از ا هشتام در عرض  یزندگ.کردم یو فکر م دمیکش یرا سوهان م میناخن ها.نشستم

 ...شود که واقعا دوستش دارند و ان دختر یم يکس و کار صاحب خانواده ا یمثل قصه ها که دختر ب.بود

 :انداختم و از ذهن ام گذشت  یبه باغ پشت یدادم،از پنجره نگاه رونیام را ب نفس

نسبت به ان دختر  يحس برادر يضا بدجورشود که از ق یپسر بزرگ خانواده م يان دختر عاشق و دلباخته  و

 :زدم و گفتم يپوزخند.دارد

 !يزیغم انگ يچه تراژد-

داد  یاس ام اس م.دادم یزد جواب نم یداده بود، زنگ م ریگ يچند وقت بدجور نیدر ا.فرشاد افتادم ادی کدفعهی

با  یاز طرف.کالفه شده بودماز دستش  گرید.امد یبه خانه م یرعلیمختلف با ام يبه بهانه ها.دادم ی،جواب نم

 یدانم چه م ینم..دانم؟ ینم... برد یم ییبو یرعلیهم اگر ام یخواهرش دوست بودم و از طرف
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 يطبق معمول همه بعد از شام جلو.باال رفتم يبرخاستم،افکار کج و کوله ام را پاك کردم و به طبقه .شد

 شیپا يمادر نشستم و سرم را رو يکنار پا نیزم يرو.بودند ينشسته و هر کدام مشغول کار ونیتلوز

کرد از  یصحبت م لشیکه با موبا یمحمدرضا در حال.ندخوا ینشسته بود و کتاب م میروبه رو یرعلیام.گذاشتم

نشست و مثل من سرش را  نیزم يرو یرعلیام يزد رفت کنار پا یطور که حرف م نیهم.امد رونیاتاقش ب

ه مادر و سپس به من انداخت و با خنده سرش را به چپ و راست تکان ب ینگاه یرعلیام.او گذاشت يپا يرو

اش را مظلومانه  افهیتلفن محمد که تمام شد ،ق.بود یمهربان و دوست داشتن رچقد.ضعف رفت شیدلم برا.داد 

 :و گفت دیکش يکرد،اه بلند

 ..ياخو..... ياخو...ياخو... ياخو.... يآه اخو...آه-

 :و گفت دیکرد نخندد،وسط حرفش پر یم یکه سع یدر حال یرعلیام

 !یراه انداخت يبگو باز چه باز...و زهر مار ياخو-

 ...نگاه کن!زمانه گرفته يدلم از جفا...يآه اخو-

 :را به طرف من و مادر کرد و ادامه داد دستش

 ؟ینیب یمرا غصب کرده؟م گاهیام جا تهیچطور خواهر افر نیبب-

 :گفتخنده که محمد  ریز میو مادر زد من

 ؟يخند یم یوفا،مرا فروخت یب ؟مادريخند یم یرا از من گرفت ؟مادرميخند یم ستریس ي؟ايخند یم-

 :با خنده گفت مادر

 !طرف نیا ایتو هم ب!حسود خان-

 :محمدرضا گفت.را نشان داد گرشیسمت د و

هم  ياخو نیا يپا!مامان مال من يپا دییگو یراست م یلیخ.شوم ینم کیکس شر چیرا با ه گاهمیمن جا-

 !مال تو

 :گفت دیخند یکه م یدر حال یرعلیام

 !کنه یم میو پا تقس ه؟دستیقصاب نجایمگه ا-

 يپا يو سرش را رو دیمبل دراز کش يد،رویپر عیکه محمدرضا سر نمیمبل بش يبلند شدم تا رو نیزم يرو از

 :مادر گذاشت و گفت

 !میکنم بر یم دارتیفردا ساعت هفت ب ستر،کهیبرو بخواب س-
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 :نشستم و گفتم یرعلیفاصله کنار ام یکم با

 ؟یواسه چ-

 !گهیدانشکده د میخب با هم بر-

 !من قراره با ساغر برم یول-

 !برمت یخودم م!الزم نکرده-

 !من به ساغر قول دادم!مادر نگاش کن.... ا-

 :کرد گفت یمحمدرضا را نوازش م يکه موها یدر حال مادر

 !ستین یکی هیکالسهات با سا شهیتو که هم!پسرم گهیراست م-

 !ادیبا من ب.که کالس هامون هماهنگ ییخب اون روزها-

 اخه؟ هیچه کار-

 !افتاد رو من حساب نکن گهیهر اتفاق د ایساغر خراب شد  نیروز ماش هیاگه !به من چه اصال-

 :مادر با لبخند گفت.به مادر انداختم ینگاه یدرماندگ با

 !میخر یم هیواسه سا نیماش هیبزار چند ماه بگذره،-

 :و طلبکارانه گفت دیحرف مادر سه متر پر نیبا ا محمدرضا

 نیشد یماه غش و ضعف کردم تا راض ن،ششیبخر نیماش نیخواست یواسه من م نه؟چطوریمامان؟هم نهیهم-

 !نیلگن و بخر نیا

 :گرد شده گفت يبا چشم ها یرعلیام

اون زمان  یدر ضمن جنابعال!اب خورده ونیلیلگن هشتاد م یگ یکه بهش م نیماش نیا ی؟داداشیمحمد چ-

 !ینامه نداشت یگواه

 !نامه گرفته یهم تازه گواه هیخب سا-

 :بلند شدم و گفتم.گرفت یداشت بحث باال م گهید

 !ریبخ یشب همگ.نیبه خاطر من جر و بحث نکن!خوام ینم نیمن اصال ماش-

 !بخوابم یقرص خواب اور چند ساعت کیکردم با  یرفتم و سع نییو پا دمیرا بوس مادر

ابوهت دانشکده مرا گرفته  ایساغر بود  يها یدانم چرا؟از وراج ینم.گرفتم جهی،سرگ.وارد دانشکده شدم یوقت

 :م،گفتمیرفت یکه به طرف کالسمان م یدست ساغر را گرفتم و در حال.بود
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 .سرم رفت!گهید هیساغر کاف!يوااا-

 .ستمیمن که مثل تو مرموز ن.کنم یم فیافته واست تعر یم یمنه که هر اتفاق ریتقص-

 میاخر نشست فیرد.بود يزیاستاد امده بود و مشغول نوشتن چ.و فرصت نشد جوابش را بدهم میکالس شد وارد

به  يساغر لگد!ده نفر دختر و هفت نفر پسر.میشد یحدود هفده نفر م.میانداخت هیبه بق ینگاه يو با کنجکاو

 :اره به پسرها گفتزد و با اش میپا

 !گرفته شون يو هنر ینشده جو نقاش یچیهنوز ه!نگاشون کن توروخدا-

 !شنون یم س،صداتوویه-

 يدونم نقاش ها ینم... مثل... مثل.بلند بود یلیخ ششانیگفت،دو سه تا از پسرها موها و ر یراست م یول

به اسم ساناز اشنا  يکه با دختر یباالخره کالس تموم شد،در حال.نبود ادمیاون لحظه  يمعروف که اسمشون تو

ساغر و ساناز .میمحوطه دانشگاه شد اردو.با من و ساغر جور بود اتشیبود که روح يساناز تنها دختر یعنی.میشد

رش کنا.زد یرا ورق م یبود و کتاب ستادهیمشغول صحبت بودند که چشمم به محمدرضا خورد،کنار انتشارات ا

کالس که همانجا  يدو سه تا از دخترها.جوابم را داد ینیسرش را باال کرد و با سرسنگ.و سالم کردم دمیرس

احساس کردم .محمد جوابش را داد.و سالم کرد دیساغر هم با ساناز رس.شدندبودند متوجه برخورد ما  ستادهیا

 :گفتم نیاز من دلخور است،به خاطر هم شبیهنوز بابت د

 خونه؟ یرسون یمن و م ياگه کالس ندارمحمد جان،-

 :ما بودند انداخت و گفت يبه دخترها که مشغول تماشا یبه من و نگاه یرا باال کرد نگاه سرش

 .دیببر فیشما هم بهتره که با دوستتون تشر.کالس دارم!خانم رینه خ-

 ییدخترها... اما...!!اما.نشدندرفتار محمد  نیخوب شد که ساغر و ساناز رفتند بوفه و متوجه ا.از کنارم گذشت و

 :گفت میها یاز هم کالس یکیبه طرفم زدند و  يپوزخند دندیما را شن يکه حرف ها

 ؟يپسر ها دست به کار شد يچه زود واسه تور کرد-

 :گفت يگریشدند ،دختر د یکه از انجا دور م یحال در

 !پیخوشت يدار ها هیهم هست،رفته سراغ بچه ما قهیچه خوش سل-

ام را در  یرفتم گوش یکه از رفتار محمد کالفه بودم و به طرف بوفه م ینداشتم در حال ریو تفس حیتوض حوصله

 .اوردم و به محمدرضا اس ام اس زدم

 "کامال نا به جاست يکه از من دار يا يدلخور نیهمچن.بد بود یلیفروهر،رفتارت خ ياقا"



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٦٤ 

بچه گانه اش از حد گذشته بود و من  يرفتارها.رضا عوض کنمکردم رفتارم را با محمد یاون روز به بعد سع از

 .نازش را بکشم نیاز ا شتریخواستم ب ینم

 یم یو نقاش یخواندم و با عشق طراح یگذشت،با عالقه درس م یم میماه از شروع کالس ها کیبه  کینزد

 یخواهر کوچکتر از خودش داشت ،و پدر و مادرش فرهنگ کیساناز .میشده بود یمیصم یلیبا ساناز هم خ.کردم

به  ایمحمدرضا ، يخوانده  هردانست من خوا یبود که م یتنها کس.بودند و اهل اصفهان یو از خانواده متوسط

بود که من و محمدرضا هنوز با هم قهر  یدر حال نیو ا.پسر دانشکده هستم نیقول خودشون آس تر

 یو مادر تالش م یرعلیو هر چقدر که ام میقهر نداشت نیا يبرا يقانع کننده ا لیاصال دل نکهیجالب ا.میبود

 .نداشت دهیم،فایکن یکردند تا ما با هم اشت

 نیبه جز انکار نداشتم و به ا يکرد و من کار یدر وجودم رشد م شتریروز به روز ب یرعلیعشق ام يها شهیر

 .ندیبب يگریمن را به چشم د یرعلیام دیکردم تا شا یم يروزها را سپر دیام

هر روز مجبور بودم،حرف .به دامن ساغر شد د،دستینرس يا جهینت چیفرشاد که از طرف من به ه نیبب نیا در

 :که دیرس یجمله م نیبه ا شیاخر حرف ها شهیساغر را در مورد فرشاد تحمل کنم و هم يها

خودت .فرشاد و گوش کنم ينه هم غرغرهاخو يتو.از دست تو حرص بخورم دیطرف با نیا!اصال به من چه-

 !قرار بزار ،حرفات و بزن هیباهاش 

خواستم  یکه م يروز قایدق.زدم تا قانع شود یخودم باهاش حرف م دیبا.دانم چرا فرشاد دست بردار نبود ینم

جواب  امده؟یزدم ،که چرا ن امکیپ شیدو کالس برا نیب.امدیدانشکده ن م،بهیموضوع را به ساغر بگو نیا

 !نمشیبب ،حاضرمیبه اقا داداشت بگ یتون یم:دوباره اس ام اس دادم!سرما خورده:داد

 !!گم یامروز بهش م نیهم!فدات شم یاله:داد جواب

از .گشتم یبود که تنها بر م يبار نیاول.کردم و راه افتادم یکالسم تمام شد و با ساناز خداحافظ نیاخر باالخره

داشتم با اژانس  میو تصم دمیدر رس يجلو.دستم بود یهم با تخته شاس بوم بزرگ کیشانس من ان روز 

. داده بودم هیاش تک لیبه اتومب یسبافت تو وریو پل یمشک نیبا شلوار ج.خورد یرعلیبرگردم که چشمم به ام

 :و گفت دیکنارم رس.کمک به طرفم امد يتکان داد و برا یدست

 !یخسته نباش!خانم خودم یسالم ابج-

 که تنهام؟ يدیاز کجا فهم!خواستم  یم گهید زیچ هیاش از خدا ک!ممنون-

 :کرد گفت یکه بوم را درون صندوق عقب جا به جا م یحال در
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 !هاتون خبر داد ییاز فدا یکی-

ام را با دو  ینیب یرعلیگفته؟خشکم زده بود که ام يزیدونه؟فرشاد چ یم یعنینکنه منظورش فرشاده؟.دیپر رنگم

 :و گفت دیانگشت کش

 !گهیشو د ؟سواریچرا ماتت برده خانم-

 :گفتم یخاطر با شوخ نیبه هم.کردم خونسرد باشم و جلب توجه نکنم یسع

 !دارم ادیز ییهام؟من فدا ییاز فدا یکیحاال کدوم -

 :را به حرکت در اورد و گفت نیدنده گذاشت و ماش يدستش را رو یعل ریام

 ...یقول داده بودن نگم ول-

ام را  یخاطر گوش نیدستم عرق کرده بود به هم.اسم فرشاد بودم دنیهر لحظه منتظر شن.زد یتند تند م قلبم

  :با تعجب گفتم.ترمز گذاشت يرا رو شیناگهان پا یرعلیداشبورد گذاشتم،که ام يرو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هو؟یشد  یچ-

 !یپشت یصندل يبپر بوم ت رو از صندوق عقب بردار،بذار رو-

 ؟یواسه چ-

 .شد کیتراف گهیبدو د!روش زهیترسم بر یاون پشته،م نریت يتریچهارل هی-

 :گفت یرعلیخواستم جواب بدهم که ام.ام زنگ خورد یشدم و در را بستم،گوش ادهیپ یوقت

 ؟يشنو یپشت سر و نم يها نیبوق ماش يصدا!هیولش کن سا-

را  یگوش.ده بودقطع ش یگوش يسوار شدم صدا یعقب گذاشتم و وقت یصندل يبوم را برداشتم و رو عیسر

 :حرکت کرد و گفت یرعلیبرداشتم و ام

 بود؟ یک-

 ؟يچرا جواب نداد!نمیصبر کن بب!دونم ینم-

چهره !نه ای دیشماره را د نمیانداختم تا بب یرعلیبه ام ینگاه.فرشاد خورد ساکت شدم  يچشمم به شماره  یوقت

 :گفت دینگاهم را متوجه خودش د یوقت.داد صیرا تشخ يزیشد چ یبود و نم یاش خنث
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 بود زنگ زد؟ یشده؟ک یچ-

 :گفتم یرا برگرداندم و با دستپاچگ سرم

 !دوستم بود-

 !خب بهش زنگ بزن-

 دنبالم؟ يایبهت گفت ب یک یباالخره نگفت!زنم یباشه بعدا زنگ م-

 :گفت ینگاهم کند به ارام نکهیا بدون

غرورش .عالمه بند و بساط تنهاست هیهم با  هی،سا ومدهیروز نساغر ام نکهیبهم زنگ زد گفت مثل ا! محمدرضا-

 !دنبالت ادیداد خودش ب یهم اجازه نم

 ؟يشرکت بود!شرمنده که مزاحمت شدم-

 !میجا ناهار بخور هی میبر! ومدهیخانم امروز ن یطوب!اره-

در مورد من  یعنی!دهیفرشاد را د يشماره  دیشا.اول را نداشت تیمیلحن صحبت کردنش ان صم.نگفتم يزیچ

درست  يگریام را خاموش کردم تا دردسر د یفکر گوش نیبا ا! باشه دهیهم ند دیدونم شا یکنه؟نم یفکر م یچ

 یاحساس غرور م اشتمد یدر کنارش قدم برم یوقت.رستوران نگه داشت کی يجلو یحرف چیبدون ه!نشده

 یفکر م ينطوریمن ا دیشا اید،یخند یم یکردم،به طور مصنوع یم یخوردن غذا هر چقدر شوخ نیدر ح.کردم

 !بعد از ناهار من را به خانه رساند و خودش برگشت شرکت.کردم

************** 

 یطرف مقابل سر تکان م یچشمم به محمدرضا بود که در حال احوالپرس.شب موقع شام تلفن زنگ خورد همان

ساغر را  غیج يرا گرفتم که صدا یبلند شدم و گوش.که مخصوص قهراش بود به من اشاره کرد یداد و با اخم

 .دمیشن

 !یضیمر یچته دختر؟نا سالمت!سالم کیعل-

 !ستین یخونتون هم که کس!خاموشه؟از ظهر تا حاال فرشاد پدر من و در اورده تیچرا گوش-

 :گفتم.نظر داشت  ریمرا ز یچشم ریز.انداختم یرعلیبه ام یو نگاه برگشتم

 ؟یحاال چه کار داشت!تا بخوابم دمیکرد،تلفن و کش یسرم درد م-

 !یمعرفت یب یلی؟خیبزن ضیسر به من مر هی دیتو نبا یعنی-

 !شتیپ امی یفردا بعد از دانشگاه م!رفت ادمیاخ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٦٧ 

 !لهیفردا شهادت امام صادق،تعط!باز بگو نه ،یستیتو باغ ن گمیم-

 !ادتتیع امی یباشه فردا صبح م!یواقعا؟خوب شد گفت-

 !خداحافظ.فردا واسه ناهار منتظرت هستم!حاال شد-

 :مادر گفت.برگشتم و موضوع را گفتم  زیسر م.اعتراض کنم قطع کرد نکهیاز ا قبل

 !رم یمن با اژانس م!من و ببر نیفردا ماش-

 :محکم گفت یلیخ یرعلیکه ام ستیبگم الزم ن خواستم

 !نمرسو یرو م هیخودم سا-

خورد  یبود و با چنگال ساالد م نییطور که سرش پا نیمحمدرضا هم.برخاست و رفت شیحرف از جا نیبا ا و

 :گفت

 ه؟یچ هیقض!کرده یجون،باز که گل پسرت قاط نیپرو-

 .دمیرفت که جواب مادر را نشن یجورواجور در ذهنم رژه م يفکرها انقدر

 یسالن نشسته بودند و صبحانه م يناهار خور زیا پشت مو محمدرض یرعلیاز اتاق خارج شدم ،ام یوقت صبح

 :به محمدرضا کرد و گفت یجوابم را داد و نگاه یرعلیفقط ام.سالم کردم و نشستم.خوردند

 ن؟یرو ادامه بد يمسخره باز نیا نیخوا یم یتا ک ؟يندادن جواب سالم بد ادیبهت -

 :با تحکم گفت یرعلیاش را گرفت و بلند شد،که ام يچا وانیداد ،ل رونینفس اش را ب محمدرضا

 !محمد نیبش-

 :ادامه داد یرعلینشست و ام شیسر جا یارام به

 ن؟یدیفهم د،یرو تموم کن هیقض نیامروز ا نیهم-

 :بلند شده بود و جواب داد بایکه تقر ییبا صدا محمدرضا

 !ها میافتاد يریگ ؟عجبیمن دخالت نکن يتو کارا شهیم-

 :گفت يبلند تر يپر بود بلند شد و با صدا گرید يکه معلوم بود دلش از جا یرعلیام

 ...به خدا قسم محمد-

 :و گفتم دمیوسط حرفش پر عیسر

 !دیبه خاطر من دعوا نکن!ولش کن!یرعلیکنم ام یخواهش م-

 :به محمدرضا گفتم رو
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 !تورو جون مامان ادامه نده-

 :به طرف در رفت و گفت یرعلیام

 !منتظرم نیتو ماش هیسا-

 :رفت گفت یبه طرف پله ها م یدرکه حال.که بسته شد نگاهم به محمدرضا افتاد در

 !رهیگ یادم و م يشه، پاچه  یدفعه سگ م هی!ونهید يپسره -

تا به .رفتم نییو پا.دمیلباس پوش عیرا جمع کردم و سر زیم!از حرفش خنده ام گرفت یحوصله نداشتم،ول نکهیا با

 یشدم و در را بستم به ارام ادهیپ یفقط وقت.انگار حوصله نداشت.مینزد یکدام حرف چیم،هیر برسساغ يخانه 

 :دمیرا شن شیصدا

 ه؟یسا-

 شیکم پ یلیخ.و احساس ضعف کردم دیدلم لرز.نگاهم کرد یحرف چیاو هم بدون ه.و نگاهش کردم برگشتم

بزنم که با  ادیخواست فر یدلم م.بود یرنگ چشمش عسل.شوم رهیخ شیبه چشمها قایعم نطوریامد که ا یم

 ...اما!تمام وجود عاشقم

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 م؟یدوست هیسا-

 !یرعلیام میدوست-

 :مکث کردم و گفتم کم

 شده؟ يزیچ-

 گن،مگه نه؟ یو به هم م زیدو تا دوست همه چ-

 نیب يهزاران فکر از ذهنم گذشت تا رابطه ا هیدر ان چند ثان دیو شا دیکش ریحرفش از پشت گردنم ت نیا با

تا حرف  دیچرخ یاما زبانم نم.فرشاد افتادم ادیلحظه  کیکنم و در  دایو موضوعات پ یرعلیحرف ام

 :را روشن کرد و گفت نیماش دیکه سکوتم را د یرعلیام.بزنم

 !بهم زنگ بزن يبرگرد یخواست-

 یبا مادر ساغر و خود ساغر سالم و احوال پرس یک.زدم زنگ در را یک دمیفکرم اشفته بودم که نفهم انقدر

مبل اتاق ساغر نشسته  يبه خودم امدم که رو یفقط وقت.باشد امدهیاز دهنم در ن یربط یخدا کنه حرف ب.کردم

 .بودم
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 خوبه؟ ؟حالتییدختر کجا یه-

 ؟يشد ؟بهتريتو چطور!هان؟اره خوبم-

 ؟یهپروت تو ار؟چرایلباس تو در ب!شما يها یاز احوالپرس-

 :اوردم گفتم یکه مانتو ام را در م یحال در

 !کم بحث شون شده بود،اعصابم داغونه هیو محمدرضا  یرعلیصبح ام!ستین يزیچ-

 دعواشون شد؟ یسر چ-

 :دادم و گفتم رونیام را ب نفس

 !من و محمدرضا يسر قهر مسخره -

 یداداشات و م يزنه ،اون وقت تو غصه  یبال بال م نجایداداش من داره ا!شده یفکر کردم چ!خب حاال-

 ؟يخور

 !م زنگ زد ،شانس اوردم متوجه نشد یاومد دنبالم ،فرشاد به گوش یرعلیام روزید!از دست فرشاد!ساغر يوا-

 !زنگ زده بود هماهنگ کنه!شینیبب يخوا یبهش گفتم تو م روزیاخه من د-

 ؟ياریمسکن واسم ب هی شهیم!کنه یسرم درد م!دونم ینم-

 :رفت غرغر کرد یم رونیکه ب یدر حال رساغ

 من؟ ای ضیمالقات مر يتو اومد-

ساعت .فکر کردم شیو حرف ها یرعلیاز خوردن مسکن سر دردم بهتر شد و تا بعد از ناهار کمتر به ام بعد

را  مانیداد که صبر کنم و با فرشاد برگردم تا حرف ها شنهادیساغر پ.بود که عزم رفتن کردم میسه و ن کینزد

را تمام  هیقض نیتا دردسر درست نشده ،ا تمخواس یم.قبول کردم یبرگردم ،ول یرعلیقرار بود با ام نکهیبا ا.میبزن

 .کنم

 ؟يبه فرشاد ندار يعالقه ا چیواقعا ه هیسا-

مسائل  نیا ریخوام خودم درگ یمن نم یول!کامران ه،مثلیچند بار بگم؟باور کن فرشاد پسر خوب!دلم زیعز-

 .کنم یبه ازدواج فکر نم چون.بکنم

 :گفت يا دانهیبا لحن نا ام ساغر

 ؟يرو دوست دار يا گهیکس د-

 !یش یکه خبردار م یهست یکس نیباشه که تو اول يزیاگه چ!يا ونهیتو د!ساغر يواااا-
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نگاهم کرد و  تیساغر با مظلوم.از استرس صحبت با فرشاد ایکه گفتم احساس لرز کردم  یدانم از دروغ ینم

 :گفت

 ...کاش يا.یول... یول-

 :فشردم گفتم یکه دستانش را م یطرفش رفتم و در حال به

 باشه؟!ما بذاره یتو دوست يریموضوع تاث نیخوام ا ینم-

 !باور کن فرشاد واقعا دوست داره یول!باشه-

 :نار در همراهم امد و گفتساغر تا ک.کردم یبا مادر ساغر خداحافظ.زنگ در مانع شد تا جوابش را بدهم يصدا

 !مراقب خودت باش!منتظرته نیتو ماش-

 !نمتیب یفردا دانشگاه م!نطوریتو هم هم-

و  نیشلوار ج.بود ستادهیفرشاد کنار در ا.تا استرس نداشته باشم دمیکش قیبرسم ،صدبار نفس عم اطیبه در ح تا

 :جلو امد و گفت دنمیبا د.بود دهیپوش يکاپشن چرم قهوه ا

 حالتون چطوره؟!خانم...هیساسالم -

 .که مزاحم شما شدم دیببخش!ممنون فرشاد خان!سالم -

 :را باز کرد و گفت نیماش در

 !دربست نوکر شمام ه؟منیچه حرف نیا-

 :سکوت گفت یبعد از کم م،یحرکت کرد یوقت

 .میحرف بزن مینیجا بش هی میاگه اشکال نداره بر-

 :نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 !،راحت ترم میصحبت کن نیتو ماش-

 :گفت یارام به

 !يتو بخوا یهر چ-

 »!چه زود شما،شد تو«دلم گفتم يتو

 .را خاموش کرد نیکوچه نسبتا خلوت شد و ماش کیگذشت ،وارد  ابانیچند خ از

 :شده بود گفت رهیطور که به روبه رو خ نیفرمان گذاشت و هم يدستش را رو دو

 ...یول!موضوع را بگم نیخواستم ا یاولش نم-
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 :و ادامه داد دیصورتش کش يرا رو دستش

 !،بهتره یفکر کردم اگه بدون یول-

 :و گفت دیکش یقیمکث کرد ،نفس عم یکم

 يبا خودم کلنجار رفتم که رو یلیخ.نوزده ساله بودم که متوجه شدم دوسش داشتم.بود کتریدو سال از من کوچ-

فکر و ذهنم رو به  يشد؟همه  یمگه م یول!کردم کمتر برم خونشون یسع.شد یاحساسم سرپوش بذارم،اما نم

 هیارزوم شده بود که .دمیشن یکردم فقط صداش م یکنارش بودم،سرم و باال نم یوقت.خودش مشغول کرده بود

 ...اون... شد و اون یمانع ام م يزیچ هی ینگاش کنم،ول ریدل س

بعد .کند یصحبت م یده بود تا بدانم در مورد چه کسوجودم گوش ش يکرد و من همه  نییسرش را پا فرشاد

 :از چند لحظه ادامه داد

به ناراحت کردنش  یرو کمتر از ازاده دوست نداشتم که راض یرعلیام.بود یرعلیام یعنیقم،یرف نیاون مانع بهتر-

 کی.بگذرمتونستم از ازاده  یهم نم یاز طرف.کردم ينامرد مونیخواستم فکر کنه که در حق دوست ینم.باشم

اون موقع .رفت کالس زبان جلوش و گرفتم یداشت م یروز وقت هیگذشت که  یاز فوت پدرش م میسال و ن

اون قدر .و باز کرد و کنارم نشست نیدر ماش عیتعجب نکرد و برخالف تصورم سر ادیز دیمنو د یوقت.سرباز بودم

 :باالخره به حرف اومد و گفت.کردم یهول شدم که فقط نگاش م

 م؟یجا صحبت کن نیکه هم يخوا ینم!فرشاد افتیراه ب-

خوشحال !گفتن داره يبرا ییحرف احساس کردم اون هم حرف ها نیبا ا.به خودم اومدم و حرکت کردم کدفعهی

 قهیبعد از حدود پنج دق.نشستم مکتین هی يو رو میشد ادهیپ یحرف چیبدون ه.پارك نگه داشتم کیشدم و کنار 

 :دینگاهم کرد و پرس.کردن برداشت یم يباز که ییچشم از بچه ها

 !خب؟-

 :با من و من گفتم.دونستم از کجا شروع کنم ینم.شدم دستپاچه

 ...که هیمدت... من... راستش!بگم يدونم چطور ینم-

 کارتو راحت کنم؟ يخوا یم-

 :روش و برگردوند و گفت.متوجه منظورش نشده بودم.نگاش کردم یسر در گم با

 درسته؟!يبه من عالقمند شد یکن یکه احساس م هیمدت-

 :دهانم را قورت دادم و گفت اب
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 ؟يپس متوجه شده بود-

 :و گفت دیپاش انداخت و به طرفم چرخ يپاش و رو.زد يپوزخند

تعجب  دمتید یامروز وقت نیبه خاطر هم!باشه دهیهم فهم کمیتو انقدر رفتارت تابلو که فکر کنم داداش کوچ-

 .منتظرت بودم نایز ازودتر ا.نکردم

 ه؟یخب حاال حرفت چ-

 یول.زدیبچه با هام حرف م هیدوسال ازش بزرگتربودم،مثل  نکهیباا. ومدیلحن صحبت کردنش خوشم ن اصالاز

 :آروم گفتم.من عاشقش بودم وبه دل نگرفتم 

 ه؟یخوام بدونم تو نظرت درمورد من چ یم-

 : دیپرس یو بانگران دیکش یقیعم نفس

 ؟یش یبگم ناراحت م اگه راستشو-

 :نه تکون دادم که گفت  يزور سرم رو به نشانه  به

 !يندار یفرق چیو محمدرضا ه یرعلیمن با ام يتو برا... من !فرشاد نیبب-

 .!!یباش نطوریخواد تو هم هم یدلم م.نمیب یتورو مثل داداشم م من

شما  يخوام رابطه  یمن نم.رفتارات بهت مشکوك شده  نیمدت با ا نیا يتو!تو رو دوست داره یلیخ یرعلیام

 ؟یشیمتوجه منظورم م!بهم بخوره

 :شدم و گفتم رهیچشماش خ تو

 ؟یزن یحرف و م نیا ریمن و ام يبه خاطر رابطه  ای يبه من ندار يعالقه ا چیازاده تو واقعا ه-

 :برگردوند و گفت روش

 !ادامه نده نیاز ا شتریکنم ب یخواهش م.به تو ندارم يعالقه ا چیمن واقعا ه-

همون روز برگشتم !خواد قدم بزنه یو گفت که م. اصرار کردم برسونمش نذاشت یهر چ.شد و رفت بلند

مادر و پدرم و .نگرفتم و هشت ماه زاهدان موندم یمرخص میانقدر حالم خراب بود که تا تموم شدن سرباز.پادگان

بعد از هشت ماه . دمیپرس یام نم ادهاز خانو يزیمنم اصال چ.نبود یرعلیاز ام يخبر یامدن،ول یم دنمیساغر به د

دادم که موضوع رو  یچون احتمال م!نه ای یرعلیخودم برم سراغ ام دیدونستم با یبرگشتم تهران ،نم یوقت

محمد درو به روم باز .زدم و رفتم خونشون ایروز دل به در هی.ستیازش ن يخبر چیه نیو به خاطر هم دهیفهم

 :فتبغلم کرد و گ عیسر دنمیرد و با دک
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 ست؟یازت ن يخبر چیتو؟چرا ه ییفرشاد؟کجا يچطور-

 خونه ست؟ ریام!خوبم-

 :و گفت دیخند یبا تلخ!مشت به بازوم زد  هیاشک تو چشماش جمع شد و .ساکت شد  هوی

 ق؟یگن رف یمعرفت،به تو هم م یب-

محمدرضا  یحت.نبود يخبر یرعلیاز ام نیبه خاطر هم.پس حدسم درست بود.دمیاز حرفش خجالت کش یلیخ

 ...هم

 :را باال کردم و گفتم سرم

 ه؟یاز دستم شاک یلیخ... یول!شرمنده ام به خدا-

 !ازاده ست که خودش هم فراموش کرده يکارا ریروزها اون قدر درگ نیدست تو؟ا ؟ازیشاک-

 ...از ؟مگهيچه کار ری؟درگیچ یعنی-

 :محمد با تعجب گفت .  ارمیتونستم اسمش رو به زبون ب ینم

 ؟ مارستانهیکه ازاده ب يمگه خبر ندار-

 :قورت دادم وگفتم  یدهانم را بسخت آب

 ؟یچ يمارستان؟ازاده؟برایب

 :گفت  دیکش یآه فرشاد

اولش .کرد یبود و با دکتر صحبت م ستادهیا يپرستار ستگاهیکنار ا یعل ریام مارستانیرفتم ب یوقت-

برگشت و با تعجب .رفتم جلو و اروم سالم کردم.زد یاونقدر الغر شده بود که لباس به تنش زار م!نشناختمش

 :لبخند باز شد و گفت کیلبش به  کدفعهی.نگاهم کرد

 ؟یفرشاد خودت-

 :خالص بشه رفت و من گفتم یرعلیکه انگار منتظر بود زودتر از دست ام دکتر

 !اره داداش،خودمم-

 :کردم که گفت لشبغ

 !ستین يکه ازت خبر شهیم یآش خور؟هفت هشت ماه ياومد یک-

 ؟يزد یم یزنگ هی دینبا ؟تویتو چ!بودم ریمن اونجا اس-

 :خنده اش را خورد و گفت یرعلیام.شده بود رید گهید یول.شدم مونیکه زدم ،پش یلحظه از حرف هی
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 من و ؟ تیکه وضع ینیب یم!من از تو گرفتار ترم!بگم فرشاد یچ-

 :شانه اش گذاشتم و گفتم يرا رو دستم

 !شهیکه خوب م شاالیا.ناراحت شدم یلیدم،خیاز محمدرضا شن!یرعلیمتاسفم ام-

 :رو که تو چشاش جمع شده بود با دست پاك کرد و گفت یو برگردوند و اشک سرش

 !بکنم يتونم کار یشه و من نم یکسم دارو جلو چشمام پر پر م نیزتریعز-

 :بدم و گفتم شیکردم دلدار یسع.نبود ریهم که حالم بهتر از ام خودم

 نمش؟یتونم بب یشه،میدرست م زیهمه چ-

 دهیاونقدر رنگ پر!فیالغر و نح!ازاده منه نیتونستم باور کنم که ا ینم.نفس ام بند اومد میوارد اتاق شد یوقت

 ..که

 :رفت باال سرش و اروم صداش کرد یرعلیام

 اومده؟ یک نیبلند شو بب!یخانوم!ازاده جان-

جلو .سر بدون موش جابه جا کرد  يو رو شیزد و روسر یمبهم د،لبخندیچشماش و باز کرد و من و د یوقت

 :رفتم و گفتم

 حالت چطوره؟!سالم ازاده جان-

 ن؟یبرگشت یممنون،ک!سالم-

 :ام را فرو دادم و گفتم بغض

 ...،اونقدر نیینجایا دمیشن یوقت!اومدم یدست خال دیببخش!شه یم يدو ،سه روز-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 ..ارهیاشکال نداره،وقت بس-

 .که قلبم مچاله شد "ارهیوقت بس"با حسرت گفت  اونقدر

 یم لیاومدن و ازاده من تحل یروزها و ماه ها پشت سر هم م.مارستانیرفتم ب یم شهیاز اون روز هم بعد

و تنها  یرعلیخانم سفارش کرده بود که ام نیپرو.شد یب مهم با ازاده ا یرعلیام نکهیتر ا زیغم انگ.رفت

بود ،مثل برادر براش  خواستهکه خودش  يکردم همون طور یم یسع یعاشقانه ازاده رو دوست داشتم ول.نزارم

 ...که خبر دادن یو باالخره اون روز لعنت.باشم

 :با دو دستش صورتش را پوشاند و ادامه داد فرشاد
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کردم و به بخت بدم  هیگر یرعلیام يتا هفت روز پا به پا.خوام به اون روز فکر کنم یاصال نم... هیسا يوا-

 .تا تنها باشم دمیاپارتمان و خر نیهمون زمان بود که ا.فرستادم یلعنت م

انگار تازه به .نگاهم کرد رهیصورتش را به طرفم چرخاند و خ.میان بود ياشاره کرد که جلو يبا دست به در و

 :سرش را تکان داد و گفت.مان حال برگشته بودز

 :نامه داد دستم و فقط گفت هیو  نجایماه بعد،محمدرضا اومد ا کی-

 !ازاده داد که بدمش به تو-

 .رفت و

 :توش نوشت.رو باز کردم نامه

 سالم فرشاد"

 !کنم یکوتاهش م!وقت دارم،نه دستم توان نوشتن نه

از همه  فشیکه در تعر یکن یمعن یبه درست یتوان یم یفسوس را موقعا يواژه :( خواندم که نوشته بود ییجا

 )یات کمک گرفته باش یزندگ يحسرت ها ي

زبان به اعتراف عشق ات  یوقت!فرشاد يامد ریکه د ییتو!من خالصه شده در تو یحسرت زندگ يهمه  و

 ...مجبور شدم لمیمرض العالج خبر دار شده بودم،و بر خالف م نیهفته بود از ا کیکه من  يگشود

 ...فرشاد افسوس

 "...افسوس

گفت .التماس کرد.ازم خواهش کرد!خانم اومد سراغم نیروز پرو هی یول. وضعم افتضاح بود!شکستم.شدم داغون

 يو من با همه . گفت سرش و به درس و کتاب گرم کنم. گفت کمکش کنم!رو از دست بدم یرعلیخوام ام ینم

کمکش کردم تا با مرگ ازاده ! میبا هم درس خوند! بندازم نیرا زم دهیمادر داغ د هی يحال خرابم نتونستم رو

 دمیو به خودم اومدم د میشد لیفارغ التحص! دانشگاه  میرفت!  میقبول شد! طور نیخودم هم هم. دیایکنار ب

 !نامهربون کمی...یول! با همون اخالق!  افهیبا همون ق!گهید يازاده  هی. شدم یرعلیدوباره عاشق خواهر ام

 :و گفت دیبه طرفم چرخ فرشاد

 !خوام از دست بدمت ینم!به خدا عاشقتم هیسا-

دانم چرا سرنوشت من و ازاده با هم گره خورده  ینم.شوکه بودم دمیکه شن ياز حرف ها.دمیکش یقیعم نفس

 ...از فرشاد نمیکه من و مثل خواهرش ازاده دوست داره،ا یرعلیاون از ام.بود
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 ...ا فرشادراستش اق-

 ...فقط فرشاد-

 ...و اصال! من فعال قصد ازدواج ندارم یول!بگم یدونم چ ینم-

 ؟يرو دوست دار يا گهیکس د! نزن يتکرار يکنم،حرف ها یخواهش م هیسا-

 ...یول! نه نه -

 :در را باز کرد و گفت.شد و به طرف در اپارتمانش رفت ادهیحرفم فرشاد پ وسط

 !رو نشونت بدم يزیچ هیخوام  یال؟مبا يایب قهیچند دق شهیم-

 !برم خونه دیبا!شده رمیاقا فرشاد ،من د-

خودت  يرو با چشما يزیچ هیخوام  یفقط م! نشه قهیاز پنج دق شتریدم ب یقول م.کنم یخواهش م هیسا-

 !ینیبب

تشکر کردم و داخل .و در را باز کرد و تعارف کرد ستادیطبقه دوم ا.میشدم و از پله ها باال رفت ادهیاجبار پ به

را  دیکل یوقت.خانه بود یکیبه خاطر تار دیشا. لحظه احساس ترس کردم کی.در را بست و کتش را در اورد.شدم

به تعارف !يکرم قهوه ا ونیبا دکوراس یو نقل کیاپارتمان ش کی.کردم دایپ يزد و برق روشن شد،احساس بهتر

 یمورد استفاده قرار نم شهیخانه هم نیا نکهیبا ا. خودش به طرف اتاق خواب رفت.تممبل نشس يفرشاد رو

 .نشده بود رید یلیبه ساعت انداختم،هنوز خ یمانتو ام را در اوردم و نگاه.گرم بود یگرفت،ول

 :زد و گفت يلبخند دنمیبا د.از اتاق خارج شد فرشاد

 !کنم یگرمت شده؟االن شوفاژ و خاموش م-

خواستم بپرسم شال  یم.دمیرنگم و چند بسته پاکت د یدر کمال تعجب شال بادمجون.به دستش کردم ینگاه

 :لب گفت ریبه طرف در رفت و ز یفرشاد با کالفگ.در مانع شد يکنه؟ که صدا یم کاریمن دست تو چ

 ...اگه گذاشتن-

که لبش تکان خورد و  دمیرا د فرشاد یول دمید یشخص پشت در را نم.ادامه حرفش را با باز کردن در خورد و

 :فرشاد زد و گفت يدستش را به شانه .وارد شد یرعلیمثل سالم از ان خارج شد و ناگهان ام یگنگ زیچ

 .!بد موقع مزاحم شدم نکهیمثل ا!قیسالم رف کیعل-

 یم یسعبرافروخته که  یبا صورت یرعلیبرخاستم که ام. دنیشروع به لرز میکرده بود و دست و پا خیتنم  تمام

 :نشست و با دست اشاره کرد و گفت میمبل روبه رو يکرد ارام باشد،رو
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 !ستمیبه زحمت ن ید،راضییبفرما!نیشما چرا بلند شد!بابا يا-

شانه اش گذاشت  يرفت ،دستش را رو یرعلیبه طرف ام! در را بست و از پشت اشاره کرد که حرف نزنم فرشاد

 :و گفت

 م؟یاتاق صحبت کن يتو میبر شهیم-

 :به دستش انداخت و با نفرت دستش را کنار زد و گفت یبه فرشاد و نگاه ینگاه.سر بلند کرد یرعلیام

 !خودمه ست،خواهریکه ن بهیمهمونت غر! میجا صحبت کن نیخب هم-

 :گفت یخم شد و به ارام فرشاد

 !یرعلیکنم ام یخواهش م-

به  الیهزار فکر و خ.اد داخل اتاق رفت و در را بستبا نفرت به من انداخت و با اکراه بلند شد و با فرش ینگاه

دو تا دوست همه :امد،که گفته بود ادمیامروز صبح اش  يحرف ها کدفعهی.بود دهیپس موضوع را فهم.سرم زد

 !کنه یفکر م یاالن در مورد من چ! گن یبهش م زویچ

مبل برداشت و به طرفم پرت  يدسته  يمانتو ام را از رو تیبا عصبان یرعلیلحظه در اتاق باز شد و ام نیهم

 :کرد و گفت

 !میبپوش بر-

 :را گرفت و گفت یرعلیام يامد از پشت بازو رونیشدم که مانتو ام را بردارم،فرشاد از اتاق ب خم

 !من دوسش دارم!یکن یاشتباه فکر م يبخدا دار یرعلیام-

 :دیکش ادیبه صورتش زد و فر یبرگشت و مشت محکم یرعلیتمام نشده بود که ام حرفش

 !یخودت خواست!بهت گفتم مجبورم نکن دستم روت بلند شه -

 :طرف من برگشت و ادامه داد به

 !گهید ؟بپوشیکن ینگام م ،بربريستادیچرا ا-

 :امد برخاست و گفت یلبش خون م يکه از گوشه  یدر حال فرشاد

 ...تو رو به روح ازاده.فکر نکن ينطوریدر مورد من ا یول!بزن يخوا یهر چقدر م-

 :زد ادیچسباند و فر واریاو را به د.فرشاد را گرفت ي قهیبرگشت، یرعلیام کدفعهیکلمه  نیا با

 ؟یرو بکن يباز نیهم یخواست یدونم که با ازاده هم م ینم یکن یفکر م!اریاسم ازاده رو ن!خفه شو فرشاد-

 :گرفتم گفتم یرا م یرعلیکه دست ام یبه طرفش رفتم و در حال.به صورتش زد یمشت دوباره
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 !شیکش یاالن م. دم یم حیمن برات توض!ریتورو خدا ولش کن ام-

 :دست مرا هول داد و گفت با

 !تو هم خفه شو-

 :کرد و گفت یرعلیبه ام ینگاه یبا درماندگ.امد یکه از سر و صورتش خون م فرشاد

 .بزار نشونت بدم.ونم من و دوست داشت ا.من واقعا ازاده رو دوست داشتم ؟یرعلیام يکدوم باز-

 :فشار داد و گفت واریفرشاد را محکمتر به د یرعلیام

 ینم گهید!ياما از اعتماد من دوباره سو استفاده کرد.يبود زیتو واسه من مثل محمد عز!یالزم نکرده عوض-

 ؟يدیفهم افته،یخوام چشمم بهت ب

 :پاك کرد و گفت نیاست يفرشاد خون لبش را با گوشه .را ول کرد دستش

 ...یرعلیام یول-

 :به طرف فرشاد هجوم برد و گفت دوباره

 ...افتهیچشمم بهت ب!که گفتم نیهم-

 :اورد و گفت نییرا قطع کرد و انگشت اشاره اش را پا حرفش

 !به خواهرت هم بگو-

فرشاد  يهنوز صدا میفتر یم نییاز پله ها پا یوقت.دیمچ دستم را گرفت و به دنبال خود کش هیاز ثان يدر کسر و

 !امد یم

 یرعلیام یافکار منف يبرا یحیتوج يدانستم که چطور ینم یعنی.نداشتم که بزنم یحرف چیه.میشد نیماش سوار

از پله .شدم ادهیپ.را که پارك کرد  نیماش.میدیبه خانه رس قهیراند که کمتر از ده دق یانقدر با سرعت م.کنم دایپ

دادم  یم يبه خودم دلدار.بود هودهیهم انتظارم ب دیشا. بودم یهر لحظه منتظر شروع طوفان.باال رفتم اطیح يها

 دهیکاناپه دراز کش يرو ونیزیتلو يمحمدرضا جلو.ارام در را باز کردم.من است یگناه یبر ب یکه سکوتش مبن

کاش  يارزو کردم که ا یاز هر زمان ترشیدانم چرا، ب ینم.را برگرداند و کانال را عوض کرد شیرو دنمیبا د.بود

 :زد ادیکه فر یرعلیام يرفتم،که در هال محکم بسته شد و صدا یبه طرف اتاقم م. نبودم هربا محمدرضا ق

 !نمیبب ستای؟واير یم يکدوم گور نییپا یسرتو انداخت-

گرد شده از تعجب در  يچشمم به محمدرضا خورد که با چشم ها. به زور سرم را باال کردم.خشک شدم میجا در

حلقه شد و محکم مرا به  میدور بازو یرعلیلحظه دست ام نیدر هم.کرد ینشسته بود و به ما نگاه م شیجا
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کرد و با  کمیرا نزد شصورت.به خون نشسته و رگ گردنش متورم شده بود شیچشم ها. طرف خودش چرخاند

 :حرص گفت

 نگفتم؟ نکهینه مثل ا! متنفرم يبهت گفته بودم از دروغ و دو دره باز-

 ...یول!خواستم بهت بگم یبخدا م-

بود که پرت شدم و  نیصورتم احساس کردم و انقدر ضربه سنگ يرا رو یلیس یتمام نشده بود که داغ حرفم

 :زد ادیفر یرعلیو رو به ام دیمحمدرضا به طرفم دو.شد اهیلحظه چشمم س کی.خورد زیم يسرم به گوشه 

 ؟يشد ونهید ر؟؟مگهیام یکن یکار م یچ-

که انگار اصال متوجه محمدرضا و حرفش نشده بود دوباره به طرفم  یرعلیام.خواست بلندم کند یم

صورتم  يشال از سرم افتاد و او بدون توجه تو.مانتو ام را گرفت و بلندم کرد ي قهی.محمدرضا را کنار زد.امد

 :زد ادیفر

نظرت  ریبود که ز یمدت! هیسا یپست یلیاره؟ اره؟ خ! مزاحمتون بشم يدیترس یول ؟یچ یول!یبگ یخواست یم-

 ...داشتم

بزار واست !من بشه الیخ یخواستم باهاش حرف بزنم که ب یمن امروز م!یرعلیام یکن یاشتباه م يدار-

 !دم یم حیتوض

 :زد ادیصورتم فر يتو دوباره

 اره؟ ؟یخونه اش که باهاش حرف بزن يتو يرفته بود-

شده بود پشت پلکم احساس  يخون را که از سرم جار یگرم.بلندش چشمم را بسته بودم يااز صد من

 :محکم مرا پرت کرد و گفت.کردم

 ؟یگینم یچیچرا ه-

 :دیرفت و سرش داد کش یرعلیبه طرف ام محمدرضا

 ؟یکن یم ينجوریا ر؟چرایام هیچ هیقض-

 :زد ادیانگشت اشاره اش را به طرفم گرفت و فر یرعلیام

 ...يدختره  نیا-

 :و گفت دیوسط حرفش پر محمد

 !ینگو که بعدا شرمنده بش يزیچ هی! مراقب حرف زدنت باش-
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 :زد و گفت يبا حرص پوزخند یرعلیام

 !ن؟یا يشرمنده؟ شرمنده -

 :خواست به طرفم حمله کند که محمدرضا محکم او را گرفت و گفت یم دوباره

 یتون یاگه نم! بشه هیبخ دیبه سرش نگاه کن،با! يرو نشون دادمرد بودنت  یبه اندازه کاف! یرعلیام هیکاف-

 !برو باال يریخودت رو بگ يجلو

 یاشک بود که مثل باران ازچشمم م.ولو شد يناهار خور زیم یصندل يمحمدرضا را پس زد و رو دست

سرم انداخت و با  يشال را رو. گرفت و به طرفم امد نیزم يمحمدرضا شالم را از رو.کرد یتمام تنم درد م.دیبار

 :گفت یمهربان

 که نشد؟ تیزیحالت خوبه؟ چ-

 :کرد تا بلند شوم گفت یکه کمکم م یدر حال.شد شتریام ب هیگر شدت

 !دمیپرس يچه سوال مسخره ا-

ستون  زیم يدستش را رو.نمیرا بب یرعلیلحظه برگشتم تا ام کی.میرا گرفت و به طرف اتاقم راه افتاد میبازو ریز

 :به محمدرضا گفتم یبا درماندگ.داد  یاش را فشار م قهیشقکرده بود و 

 !کنه یبهش بگم که در مورد من اشتباه فکر م دیبا! باهاش حرف بزنم دیمن با-

 !زاره یطرفش ،زنده ات نم ياالن؟االن بر-

 :مانتو ام را در اورد و گفت یمحمدرضا به ارام.تخت نشستم يرو

 .گردم یاالن بر م!لباس تو عوض کن-

که خورده بودم  یلیپرده گوشم در اثر س دیشا.اما واضح نبود.دمیشن یجر و بحث شان را م يصدا.رفت رونیب

 :دلم گفتم يتو.پاره شده بود

صورتم  يدستم را رو. رمیفکر کنه ،همون بهتر که بم ينطوریدر موردم ا یرعلیقراره ام یوقت! به درك-

به افکارم . و بغض کردم دمیکش یقیدستش نفس عم ادیکردم و به  یرا احساس م یلیس يهنوز گرما.دمیکش

 ...من یول! خواد سر به تن من نباشه یاون االن م.کردم یفکر م یبه چ تیموقع نیا يتو.زدم يپوزخند

محمدرضا ! شدن در خانه امد و متعاقب ان،قطع شدن صداها دهیکوب يلباس عوض کردن شدم که صدا مشغول

لب با خودش  ریتخت نشست و ز يرو.دستش بود هیاول يکمک ها يجعبه .و داخل شد چند ضربه به در زد

 :زد یحرف م
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 ...استغفرا... از اون دختره گهیه؟میچ هیگم قض یبهش م یهر چ!بود منم بزنه کینزد! یروان يپسره -

 :دیگفتم که محمدرضا پرس یاخ.دیزخم سرم کش يو رو ختیر نیپنبه پتاد يرو

 اد؟ی یدرد م یلیخ-

 !یلینه خ-

 !احمق کهیبشکنه دستش مرت-

 !نگو محمد ينطوریا-

 :مرا در اورد و گفت يادا

 ؟يد یجواب مامان و تو م!صورتت کبود شده يپنج تا انگشتش رو يجا! هیبگم سا يچطور-

 رفت؟ یرعلیام....ریام.....نکرده بودم نجاشویفکر ا يوا-

ان و  قیوقته با هم رف یلیخ!ها گهیتو و فرشاد و م!دوتا نیا گهیم.شه یمنطق سرش نم!شعور یب ياره ،پسره -

 !اوردن ریوسط هالو گ نیمن و ا

 :را باال کردم و گفتم سرم

 ؟ي؟کرديتو که باور نکرد-

را گرفت و با  دیچک نییکه از چشمم پا یبا انگشت قطره اشک.و نگاهم کرد دیدست از کار کش يا لحظه

 :گفت یمهربان

 !زمیمعلومه که باور نکردم عز-

 !که فرشاد بهم گفت ییحرف ها يهمه .کنم یم فیبرات تعر زویسر فرصت همه چ! ممنون محمد-

 :را داخل جعبه مرتب کرد و گفت لیوسا

 !دونم یم زویخودم همه چ-

 ؟یدون یاز کجا م-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ...شدم د،متوجهیبار تورو د نیاول يبرا یوقت.فرشاد عاشق ازاده بود-

خواستم  یم.بودم يروز نیمنتظر چن!داد که دوست داره یرفتارهاش نشون م!دمیچشماش د يبرق اشنا تو هی

 !میراجع بهش حرف نزن.اصال ولش کن...اون قهر مسخره.. خب یبهت هشدار بدم،ول

 ؟یاالن باهام اشت-
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 :و گفت دیخند

اون قدر دلم واسه کل کل باهات تنگ شده بود .شدم یم وونهیمدت داشتم د نیبخدا ا! تونم نباشم یمگه م-

 !که نگو

 :دیپرس قهیمحمدرضا بعد از چند دق.نگفتم يزیو چ دمیرا فرو دادم وخند بغضم

 ...تو به!بگم يچطور... فرشاد.. تو هیسا-

در مقابل کتک .دلم براش سوخت یلیامروز خ یول.به فرشاد ندارم يعالقه ا چیمن ه!هیجوابم منف! نه محمد-

 .کرد ینم یمقابل به مثل چیخورد ه یم یرعلیکه از ام ییها

تا فردا خدا !يدی،خوابيگم خسته بود یم!االن هاست که مامان برسه!یبهتره استراحت کن!بهش فکر نکن-

 !بزرگه

 یگوش ادیلحظه  کی.شدم رهیبه سقف خ یکیتار يتو.برق را خاموش کرد و رفت.دیکش میرا رو دم،پتویکش دراز

 !بود و خاموش فمیک يام افتادم که تو

 .نداشتم روشن اش کنم حوصله

 .چقدر من بدبخت بودم.ام گرفت هیفکر گر نیبا ا!دور اون و خط بکشم دیگفت با یرعلیام! ساغر..!يوا

 :دادم یم يخودم دلدار به

اروم شد باهاش حرف  یوقت! کنم یصبر م! باشه یراض یرعلیخرم تا ام یبه جون م زویهمه چ!اشکال نداره-

 !دم یم حیو براش توض زیزنم و همه چ یم

 !کارو بکنم نیهم دیبا!اره

 

 17فصل

 يزدم و صدا یغلت.روز شدم یفقط متوجه روشن.جر وبحث چشم باز کردم يدانم ساعت چند بود که با صدا ینم

 .دمیمادر را از پشت در اتاقم شن

 !دهیکنه خواب یسرش درد م یگیخوام برم سراغش م یتا حاال م شبیمحمدرضا؟از د یچ یعنی-

 دم ،خب؟ یم حیو برات توض زینشو من همه چ یمامان خشگلم، تو عصبان-

 !باشه،فقط زودتر تا من سکته نکردم-

 !گهیبهت بگه د يزیکنه چ یادم جرات نم یکن یم يجور نیبابا، د هم يا-
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 ...ای یزن یحرف م ایمحمد -

 ...گشت خونه یداشت بر م یوقت هیسا روزید!باشه؛باشه-

 ؟یزن یخب،چرا حرف نم-

 ..تصادف کوچولو کرده هی... کی-

 !خدا مرگم بده يوا-

 ...مامان بخدا حالش خوبه-

 :گفت یمادر که م يصدا.محمدرضا در باز شد يحرف ها پشت

 !نمتیمادر بلند شو بب هیجان؟سا هیسا-

. دمینشن یگفتم اما جواب ریسالم و صبح بخ.امد کتریساکت شد و نزد دنمیمادر با د.را کنار زدم و بلند شدم پتو

بود و گوشه  ستادهیچشمم به محمدرضا خورد ،کنار در ا.به سرم کرد یو نگاه دیصورتم کش يدستش را به رو

 :به صورتم کرد و گفت یمادر نگاه.دیجو یلبش را م ي

 !زمیعز یخوب -

 !بله مادر خوبم-

 :مدرضا گفتبرگشت و به مح مادر

 که تصادف کرده ،اره؟-

 :جلو امد و گفت محمد

 ....باور کن مامان-

صورت  يرو یمحکم یلیکرد و س یشان را با چند قدم ط نیب يحرفش تمام نشده بود که مادر فاصله  هنوز

 :محمدرضا خواباند و گفت

به ما پناه اورده، اون وقت تو به خاطر اون دعوا و ! من امانته  شیدختر پ نیمحمدرضا؟ا يدیتو خجالت نکش-

 یفرق چیواسه من با شما ها ه هیسا.کردم تیکه من ترب ياون پسر نهیا ؟يکرد ينجوریقهر مسخرت باهاش ا

 ....نداره،انوقت تو

گذاشته  یلیس يجا ياز خودش بکند،دستش را رو یدفاع چیه نکهیبه من انداخت و محمدرضا بدون ا ینگاه

 :مادر ادامه داد.بزنم یتوانستم حرف یاما نم.سوخت شیدلم برا.کرد یافکنده فقط گوش م يبود و با سر

 من احمقم؟ يتو فکر کرد-
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 مامان؟-

 نم؟یب یطفل معصوم نم نیصورت ا يتو رو رو يانگشت ها يبچه ام که جا نقدریمن ا یعنی!مامان و زهر مار-

 :به خودم فشار اوردم و گفتم-

 !کردم، لجش و در اوردم شیعصبان.ادر منم مقصر بودمم-

 !رونیب يبر افهیق نیبا ا یتون یهفته نم هیتو تا  ؟یکن یدفاع م نیتو از ا هیسا-

 !میکرد یعوضش با هم اشت-

 :گفت عیسر محمدرضا

 !مامان گهیراست م-

 :به او رفت و گفت يچشم غره ا مادر

 !خجالت بکش-

 :و گفتم دمیبلند شدم و صورت مادر را بوس.کرد نییمحمد دوباره سرش را پا چارهیب

شازده هم  نیخونه بخورم و بخوابم،و ا يهفته تو کیتونم  یتازه م ستم،یبه خدا من از دستش ناراحت ن-

 مگه نه؟! خدمت منو بکنه

 جون؟ نیپرو یاشت! دربست نوکرتم هستم-

 :را کج کردم و گفتم سرم

 !گهیبود تموم شد د يخواهر برادر يدعوا هی! دشیببخشبه خاطر من -

 ؟يدیخودتو د نهیکشه؟ تو ا یم نجایبه ا يخواهر برادر يکدوم دعوا-

 ...بچه نیتا ا میگذشت داشته باش دیمن و شما با!بخشش از بزرگانه-

 ....رینگ یاز اب گل الود ماه... يا يا-

 !محمدرضا هیکاف-

 :و با بغض ادامه داد دیرا گفت و صورتم را بوس نیا مادر

از  نمیکجا گذاشته رفته،ا ستیتا حاال معلوم ن شبیکه از د یرعلیاون از ام! بخدا من شرمنده ات هستم زم،یعز-

 ... يپسره  نیا

 مامان؟-

 !ارمی یاسمتم نم گهید یغلط ها بکن نیاز ا گهیدفعه د هی نمیاگه بب! با من حرف نزن گهید! مامان و کوفت-
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 :گفت دیبوس یکه صورتش را م یدست دور گردنش انداخت و در حال محمدرضا

 !کنم دایشوهر خوب واست پ هیگذشتت  نیباشه به خاطر ا ادمی!قربون مامان مهربونم بشم یاله--

 ؟یگ یکه م هیچرت و پرت ها چ نیا!خجالت بکش محمد-

 :گفت یرفت و محمدرضا با نگران رونیمادر از اتاق ب.دکردن یسر به سرش گذاشت تا دوباره اشت انقدر

 !هم خاموشه شیگوش!زنه یرو م یرعلیدلم شور ام-

 کجا رفته؟ یعنی!منم نگران شدم-

 یطرفا افتاب نیگفتم فعال ا.کردم  فیرو براش تعر هیزنگ زدم به ساغر مختصر قض شبید.شدم جیدونم،گ ینم-

 !تونم بکنم یکار م یچ نمیتو هم چند روز نرو دانشگاه، تا بب!رهینشه،تماس هم نگ

 کردم؟ یکار م یممنون محمد،اگه تو رو نداشتم چ-

 .در نرم ،بچسبيحاال که دار-

 !دینفهم يزیخوب شد مادر چ ی؟ولیکن یم یشوخ یتیتو هر موقع-

 ...تا يکه کتک نخورد گه،تویاره د-

 :حرفش را خورد و با خنده گفت کدفعهی

 !يله و لورده شد ییجورا هی!يکتک خورد شتریتو از منم ب.رفت ادمی!دیبخشب-

 :و گفتم دمیخند

 ؟يمگه امروز کالس ندار-

 :و گفت برخاست

با خاك انداز  دیاومده ورزت داده،اون وقت با ونهیپسره د نیباز ا نمیترسم برم و برگردم بب یم یول!چرا دارم-

 !رم دانشگاه یهفته نم هیگذشتم منم  رشیاز خ.جمع ات کنم

 !یافت یاز درسات عقب م يخود یاخه ب-

 :زد و گفت یچشمک

 !زارن یخاطر خواهام نم-

 !زیبه خاطر همه چ!بازم ممنون-

 یاخه ساغر گفته که خونه نرفته،از اون طرف هم م!در چه حاله نمیرم خونه فرشاد بب یسر م هیخواهش ،من -

 !اونجا باشه یرعلیام دیرم شرکت شا
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هنوز از رفتار محمدرضا شرمنده .مادر نشستم شیلباس عوض کردم و پ.از رفتن محمدرضا دوش گرفتم دبع

استراحت  يدرد و دل برا یو بعد از کل میبا هم ناهار خورد.کرد یم یاظهار نگران یرعلیام يهم برا یاز طرف.بود

 .میبرگشت مانیبه اتاق ها

 ياهسته ا يچند ضربه به در اتاق زد و داخل شد و با صدا.ساعت سه بعد ازظهر بود که محمدرضا امد حدودا

 :گفت

 مارستان؟یمگه نرفته ب!اطهیمامان تو ح نیماش-

 ؟يکرد دایرو پ یرعلیام.دمینپرس يزیمنم چ!نه-

 :و گفت دیتخت دراز کش ياش را در اورد و رو کاپشن

 !تا گلوش تازه بشه يداد یبهش م يزیچ هی دی،بايم کرده بودهم استخدا یاگه کاراگاه خصوص-

 !کنم یاالن برات نهارو گرم م!اخ-

 !اریب يچا وانیل هیفقط .اونم دو پرس.خواد،غذا خوردم ینم-

 :کنار تخت گذاشتم و گفتم زیم يرا رو ینیس.به اتاق برگشتم ياز حاضر شدن چا بعد

 !حاال حرف بزن!يچا نمیا،ایب-

 !نییصاحب مرده ام بره پا يصبر کن از گلو-

 :و گفت دیاش را خورد و دوباره دراز کش يسکوت نگاهش کردم ،چا در

پسره رو از  نیخورده ،و اگرنه معلوم نبود ا چیشرکت پ يکارا هیمدت هیکه  میشانس اورد!شرکت بود یرعلیام--

 !کردم یم داشیکجا پ

 ؟يباهاش حرف زد-

بعدش هم به زور بردمش رستوران تا با هم غذا !خونه ادیکردم شب ب شیره؟فقط راز یمگه حرف تو کله اش م-

 !شب که اومد مراقب رفتارش باشه!دونه ینم يزیبهش گفتم که مامان چ!میبخور

 خب؟-

 !ونهیبعد دو پرس غذا گرفتم،رفتم سراغ اون د!خب که خب-

 ونه؟یکدوم د-

 !گهیبابا،فرشاد د يا-

 !اهان،خب-
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 !نگو خب انقدر... اا-

 !بگو!خب باشه-

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

به زور بهش غذا !یرعلیمبارك ام يالبته به لطف مشت ها.شد یچشماش باز نم.کرده بود هیرو گر شبیتمام د-

نعناش  گهیمامان م!هنوز دهنم تلخه.تلخ بود شیدونم چرا قورمه سبز ینم یخودم هم باهاش خوردم ول!دادم

 گه؟یراست م!شهیم ينطوریا ادهیز

 ؟يبه قورمه سبز يدی،چسبيرو ول کرد یموضوع اصل-

 کنم خب؟ کاریچ-

 :لحظه ساکت شد و دوباره گفت کی-

 ...اه!گم خب یکه منم همش م!خب یانقدر گفت-

 :دادم و گفتم رونیب يرا به تند نفسم

 !يبر یتون یاگه گزارش ات تموم شد م-

 ...فرشاد گفت بهت بگم!نه هنوز مونده-

 :و گفتم  رمیرا بگ میکنجکاو ياما نتوانستم جلو.دمیلبش لبخند را د يگوشه .شد ساکت و

 خب؟-

 !خب به جمالت!و بشنوم نیخواستم هم یفقط م!اهان-

 !خوام بخوابم یبرو اتاقت م!زهر مار-

 :شد و کاپشن اش را برداشت و گفت بلند

 ...حاال.اون همه ازش کتک خورده بود!یرعلیبه خاطر ام شتریب.ناراحت بود یلیفرشاد خ--

 یرعلیاز انکه از دست ام شتریمن هم مثل فرشاد،ب.دمیفکر کردم و فهم یکم.دادو رفت رونیاش را ب نفس

 .سوزد یم شیباشم،دلم برا یعصبان

 یرعلیبا ام ییارویرفت و استرس من از رو یم یکیهوا رو به تار.گرم کردم یو نقاش یشب سرم را به طراح تا

 یام غصه م افهیق دنیرفتم و با د یم نهیا يجلو.مختلف در اتاقم ماندم يتا شب به بهانه ها.شد یم شتریب

خواست انقدر  یدلم م.شدم یم رهیخ یتچراغ برق باغ پش يو به بارش باران رو ستادمیا یکنار پنجره م.خوردم

شق بود و من توان انکار ع نیذره ذره وجودم خواهان ا.کردم یشجاعت داشتم که به عشقم اعتراف م
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که همراه اهنگ زمزمه  یدر حال ستادمویدوباره کنار پنجره ا.اهنگ گذاشتم کیلپ تاپم را روشن کردم و .نداشتم

 .مبارش باران شد يکردم ،مشغول تماشا یم

 اراده ام یسه روزه که مات و ب دو

 فکرم و مشغول کرده يزیچ هی

 هواشم ریکه درگ یعشق نیهم

 و نسبت به تو مسئول کرده من

 ما  یمعمول ياون رابطه  از

 سر گرفت تو روزگارم یعشق چه

 همه سال نیسه روز که بعد از ا دو

 عشق دارم يتو ادعا واسه

 :زد و گفت يمحمدرضا لبخند.را پاك کردم میاشک ها عیسر.اهنگ بود که محمدرضا در نزده وارد شد وسط

 ؟ه؟ی؟خبريد یاهنگ ها گوش م نیاز ا-

 ؟يدید! ادی یداره بارون م-

 :انداخت و گفت رونیبه ب یپنجره امد،نگاه کنار

 .ادی یچپ هم داره بارون م یعل يکوچه !اره-

 :دمیگرفتم و پرس دهینشن

 امده؟ یرعلیام-

 .میشام بخور ایب!اره -

 .امی یمن م!تو برو -

 نیزم يرو.زد یرفتم قلبم تند تند م یپله ها را که باال م.نبود نییپا یکس!رفتم رونیرا مرتب کردم و ب لباسم

به ما  یباعث شد مادر نگاه مشکوک امد،وین یجواب یرعلیاما از ام.سالم کردم.سفره پهن بود و همه نشسته بودند

 یگوشت را جدا م يها یبا چنگال چرب.اب فرو دادم وانیل کیبغض ام را با خوردن .نگاهم نکرد یحت.اندازدیب

 :گفت یرعلیکردم که ام

 رم؟ یمن فردا دارم م-

 د؟یپرس يعاد یلیخ مادر
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 کجا؟-

 !المان-

 :دیکه پرس دمیمتعجب مادر را شن يصدا یاما وقت.دمیفکر کردم که اشتباه شن اول

 ؟یالمان واسه چ-

 دیحتما با!میچند وقته باهاشون به مشکل برخورد م،کهیقرارداد داشت یشرکت المان هیبا !شرکت يواسه کارا-

 .!خودم برم

 به من نگفت؟ يزیدفعه؟پس چرا فتاح چ هیاخه چطور -

 !وقته یلیخ.دفعه نبود هی-

 ؟يگرد یبر م یحاال ک-

را به وضوح در  رتیح.لحظه او هم نگاهم کرد نیهم.به خرج دادم و سرم را بلند کردم تا نگاهش کنم شجاعت

صورتش  يدستش را رو.شده بود رهیطور که به من خ نیهم.ام است افهیبه خاطر ق دمیفهم!چهره اش خواندم

 :دیمادر متوجه شد و پرس.دیکش

 !کار کرده یشعور باهاش چ یپسره ب نیا نی؟ببيدیرو ند هیسا روزیمگه د-

 :انداخت و گفت یرعلیبه ام ینگاه محمدرضا

 جون؟ نیپرو يشد یراض!غلط و کردم نیبشکنه دستم که ا-

 :دیمادر دوباره پرس.از مادر تشکر کرد یرعلیام.رمیرا بگ دیچشمم چک يکه از گوشه  یاشک يجلو نتوانستم

 ؟يگردیبرم ی؟کيریم یک ینگفت-

 !کشه یکارم طول م یتا ک ستیمعلوم ن!پرواز دارم ازدهیفردا ساعت -

 :بلند داد زد محمدرضا

 ام؟یمنم ب-

 :گفت عیسر مادر

 ره؟یم حیواسه تفر ؟مگهیچ گهید-

 :نشست و گفت ونیزیتلو يجلو یرعلیام

 ؟يمگه تو دانشگاه ندار-
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 يشازده پسرت تمام مدت مشغول کارا نیا یکن یبعدش هم مامان خانم،تو فک م.اصال غلط کردم!دارم-

 !یمامان یکن یکنه؟اشتباه م ینم حیشرکت و اصال تفر

 :گفت یخشک يبا صدا یرعلیام

 مگه نه؟!یم کن یعصب دیکه نبا یدونیمحمد م-

 .بله قربان،کامال واقفم-

در ذهن  یرعلیام يحرف ها.سردرد را بهانه کردم و به اتاق برگشتم.میبا حرص کمک کرد سفره را جمع کرد و

 را گرفت؟ میتصم نیا کدفعهیچرا .شود یکردم رفتنش به المان مربوط به من م یاحساس م.رفت یام رژه م

موضوع تمرکز  کی يفکرم رو.اش را نداشتم يطاقت دور.اشدب نجایا یحاضر بودم اخم و تخم کند ول!ایخدا يوا

که به من  یدر حال.گردد یبر م یرفت معلوم نبود ک یاگر فردا م.شد یم دهیکش ینداشت وهر لحظه به طرف

 :زدم یبا خودم حرف م.فرصت دفاع هم نداده است

اگه بذارم !کنه یبگم که اشتباه فکر م دیبا!زنم یفردا حرف م.امشب،نه  نیهم!باهاش حرف بزنم دیبا-

 !کمکم کن ایخدا يوا... بره ينجوریهم

 .کنار پنجره خوابم برد یراحت يدم صبح رو.بودم داریافکار ب نیصبح با هم یکینزد تا

را  دیکل.قفل بود.رفته؟به طرف در رفتم یرعلینکنه ام.گشتم یدنبال ساعت م.دمیدر از خواب پر يصدا با

 .دمیرضا را کالفه پشت در دچرخاندم و محمد

 !زنم یدختر؟دو ساعته دارم در م یکن یچرا در و قفل م-

 رفت؟ یرعلیام-

 !خواد باهات حرف بزنه یم!نه هنوز--

 خواد بگه؟ یم ی؟چیبا من؟واسه چ-

 !همراهت باشه يزیچ یچماغ یچوب هیکنم  یم هیتوص یول!دونم یمن چه م-

 !ستیحالم خوب ن!نکن محمد یشوخ-

 !منتظرته ایب!نگران نباش،منم هستم!کنم ینم یجون ساغر شوخ-

شالم را سرم کردم و با  نهیا يجلو.چسب زخم سرم را کندم .لباس عوض کردم.دست و صورتم را شستم عیسر

 :خودم گفتم

 !از خودم دفاع کنم دیفرصت نشه،با گهید دیشا-
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نشسته بودند و  منیو محمدرضا در نش یرعلیام.اشدکردم مادر رفته ب یدعا م.رفتم رونیخودم لبخند زدم و ب به

در  یبیکنار در خورد و بغض عج يچشمم به چمدان ها.زدند یکردند و با هم حرف م ینگاه م ونیمثال تلوز

شده  ریچقدر حق.ام سوخت یچارگیب يدلم برا.مبل نشستم نیاول يسالم کردم و رو یبه ارام.نشست میگلو

 :رو به محمدرضا گفت یخشک يمن انداخت و با صدا به ینگاه کوتاه یرعلیام.بودم

 .و خاموش کن ونیتلوز-

 :بعد از چند لحظه سکوت گفت و

 ...برم المان اما گهیقرار بود دو هفته د-

 :گفت ينسبتا بلند يرا قطع کرد و با صدا حرفش

 !زنم نگام کن یدارم حرف م یوقت-

 :داد گفت یم یبگیغر يکه بو یبا نگاه یرعلیرا باال کردم و ام سرم

 ...يخونه رو ،نه حوصله  نیا يخودم رو دارم ،نه حوصله  يرم،چون نه حوصله  یاما دارم زودتر م-

 :بست و ادامه داد هیچند ثان يداد و چشمانش را برا رونیب ياش را به تند نفس

 نیمادر اخواد  یو دلم نم.برگردم یک ستیاما من معلوم ن!کشه یطول نم شتریهفته ب کیشرکت  يکارا-

 !موضوع رو بدونه،با هر دوتاتون هستم

 :گفت یو با لحن محکم دیرا که حاال سرد شده بود،سر کش شیروبه رو يچا فنجان

 !ستمیکه من ن یاما در مورد وقت-

 :شد و گفت رهیدر چشمم خ میمستق

 ! يگرد یدانشگاه با محمد برم يریخانم،با محمد م هیسا--

 :اعتراض کنان گفت محمد

 ...اخه من!گهید يگرد یبا راننده بر م ير یدفعه بگو با راننده م هیخب -

 :و گفت دیحرفش پر وسط

 !بزار حرفم تموم بشه-

 :گذاشت و رو به من ادامه داد زیم يرا رو نیماش چیسوئ

 یدانشگاه م يفقط تو!دور ساغر و خط بکش! ير یمن م نیاقا کار داشت با ماش نیهر وقت هم که ا-

خانواده  نیخوام چشمم به ا ینم گهید!شینیکه نب يدار یواحد ور م يجور هیترم بعد  اونم ش،کهینیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٩٢ 

 زیهمه چ يرو وچشمم ر گهی،ديباهاش حرف زد ای يدیو د ،فرشادیبخدا اگه بفهمم خونشون رفت هیسا!بخوره

 .لیفام ای قیرف گه،باهامیهر خر د ایفرشاد !یستین ای یکنم تو خواهرم هست یفکر نم نیبه ا گهید.بندم یم

 :کردم که زمان صحبت من شده ،اب دهانم را قورت دادم و گفتم احساس

 !یکن یکه تو فکر م ستین ياون طور هیقض!یرعلیبدم ام حیاجازه بده من برات توض-

 :من گرفت و گفت يدستش را جلو کف

 .بشنوم يزیمورد چ نیخوام در ا یاصال نم!!.. سیه-

 :از من گفت يبه طرفدار محمدرضا

که  ،ادميهر دو طرف رو بشنو يحرف ها دیتو با!یکن یرفتار م یمنطق ریچرا غ!یرعلیخب ،بذار حرف بزنه ام-

فرصت حرف زدن  شیشناس یبه فرشاد که ده ساله م یتو حت!اعتماد کنه نهیب یکه م يزیتونه به هر چ ینم

 !ينداد

 .دمیفرشاد د يمجرد يخونه  يخانم رو تو نیمن ا!دمیو شن دمیرو که الزم بوده د يزیمحمد،من هرچ هیکاف-

 :با حرص ادامه داد و

 که؟ یفهم یم-

 :نلرزد گفتم میکردم صدا یم یکه سع یام شکست،و در حال یهم ان بغض لعنت باز

رو نشونم  يزیچ هیفرشاد ازم خواهش کرد که برم باال تا !یفکر کن ينطوریدم که در موردم ا یبهت اجازه نم-

 !ينشد که تو اومد هم قهیبده،چند دق

 !خونش یبار رفت هی نیمن از کجا بدونم هم یدونم،چون پشت سرتون بودم ول یخودم م-

 ؟يزد یحرف و م نیاگه ازاده هم بود هم-

 :زد ادیفر

 .پارك با فرشاد حرف زد يکه اون روز تو یوقت یگفت،حت یبهم م زویازاده همه چ-

 ...یخواستم بگم ول یمنم م-

 !هست بگو ياگه حرف تازه ا!برم دیشده، با رمید ه،منمیحرفات تکرار هیسا-

 یدو دستش قرار داده بود و گوش م نیسرش را ب یهم با کالفگ چارهیبه محمدرضا انداختم،اون ب ینگاه

 بلند شد و یرعلیام. با دستمال اشکم را پاك کردم.تمام شده بود و من نتوانستم خودم را تبرئه کنم زیکرد،همه چ

 :رو به محمدرضا گفت
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 !شده رمیپاشو لگنت و روشن کن،د-

 :گفتم یرعلیاز رفتن محمدرضا برگشتم و رو به ام بعد

 !یداشته باش یسفر خوب-

 :گفت يشلوارش فرو برد و با لحن نرمتر بیرا در ج دستش

 یاگه م.يکرد یاز اعتماد من سواستفاده م دیبود،تو نبا قتیحق نیع یمون یبهت گفتم مثل خواهرم م یوقت-

 ! نره ادتیحرف هام !که دوباره بهت دادم استفاده کن یفرصت نیاز ا یخانواده باش نیاز ا ییبازم جز يخوا

همه وجودم را  شیحرف ها نکهیبا ا.کنار پنجره سالن رفتم و از پشت نگاهش کردم.را به من کرد و رفت پشتش

 یخارج شده بود به کتابخانه رفتم و اهنگ دمیز محدوده دا یوقت.به رفتنش نبودم یخرد کرده بود اما باز هم راض

 .دام در ان گم شو هیضبط را اخر کردم،تا هق هق گر يگذاشتم و صدا

 نطوریوقت ا چیکس و کار نبودم ه یب نقدریاگر ا".اس ام اس فرستادم یرعلیام يام را روشن کردم و برا یگوش

  ".رو به جون بخرم یرپناه هر تهمتبه خاطر س دیمن که با چارهیب.يزد یبا من حرف نم

کردم  یام را جمع م لیمغرور نبودم،همان لحظه وسا يپسره  نیاگر عاشق ا دیشا.ام را خاموش کردم یگوش و

 .کرده بود يعاشق شدن هم ندانم کار يخوردم که تو یچوب دلم را م دیرفتم،اما با یو م

سخت شده بود که به محض  یرعلیتحمل خانه بدون حضور ام ایخانه کش امده بود، میدانم ساعت و تقو ینم

 .گرفتم به دانشکده بروم میصورتم،تصم يکمرنگ شدن کبود

 ی،وارد محوطه شدم گوش میو صبح زود با هم به دانشکده رفت.موضوع را به محمدرضا گفتم ،موافقت کرد یوقت

خواستم دوباره شماره  یداد،تعجب کردم م ام را روشن کردم تا به ساغر زنگ بزنم،دو تا بوق خورد،رد تماس

 :کرد گفت یکه محکم بغلم م یدر حال دمیبرگشتم و ساغر را د.از پشت هلم داد یکنم که دست يریگ

 !رم،یم یم یمن از نگران یگ یتو دختر؟نم ییکجا-

 محمدرضا بهت نگفت؟ ،مگهیبهتر بدون دیتو که با-

 شد،چه خبر؟ یراحت نم المیخ دمید یمن تا خودت را نم یچرا گفت،ول-

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .میفعال که کالس دار!کنم یم فیبد،برات تعر يخبرا-

 .میسلف حرف بزن میبر ای،ب الیخیکالس و ب-

 !دارم  بتیعالمه غ هی!دانشکده ومدمیمن سه ،چهار روزه که ن-
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 !کنم یمن خودم با استاد صحبت م!نداره بیع-

 يچا وانیکه دو ل ینشستم و ساغر در حال یصندل يرو.میبه طرف سلف رفت دیکش یطور که دستم را م نیهم

 :نشست و گفت میدر دستش بود ،رو به رو

 راسته؟!رفته المان یرعلیام دمینم،شنیکن بب فیخب،تعر-

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم.گرفتم ياز بخار چا چشم

 .!شرکت يبه خاطر کارا شتریالبته ب!اره راسته، دو روز بعد اون ماجرا رفت-

 !مونده تیشونیزخم رو پ يبشکنه دستش،جا!اقا باال سر کمتر هیبهتر،-

 !نگو ساغر ينطوریا-

 !!...هیبگم سا يچطور-

 !گفتم یموضوع رو از اول بهش م نیبهتر بود که ا دیشا.خب،منم مقصر بودم-

 ونهیپسره د نیا!بگو تا درمونش کنهجون  نیبه پرو يشنو یاز من م.کرد یرفتارو م نیبازم هم!نداشت یفرق-

 !اس،باور کن

واسه .خورده یبزرگ یروح يبعد از مرگ ازاده ، ضربه  گهیمحمدرضا م.ستیبه نظر من هم دست خودش ن-

 !ستین ینیب شیوقت ها رفتاراش قابل پ یبعض نیهم

 کنه؟ یواسش نم يکار چیچرا مامانت ه-

 !میگ یبهش نم يزیت نشه،چمادر ناراح نکهیا يما برا.جاست نیهم یبدبخت-

 !چک ابدار ازش خورده هیو  ن،یجون فکر کرده تو و محمد باهم دعوا افتاد نیمحمدرضا بهم گفت که پرو!اره-

 :سکوت را شکستم و گفتم قهیبعد از چند دق.شدم يچا دنیزدم و مشغول نوش یتلخ لبخند

 فرشاد چه خبر؟... ف.... از -

 :و جواب داد دیکش یاه ساغر

بهش سر  روزید!به مامان و بابا زنگ زد گفت که با دوستاش رفته شمال!خونه ومدهیهنوز ن!هیداغونه سا-

 !شده پوست و استخون!زدم

 :گفتم یکردم و به ارام نییرا پا سرم

 ...یول.!شد یم ينطوریا دینبا!متاسفم-

 .االن زمان گفتنش نبود.را خوردم حرفم
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 ه؟یسا یچ یول-

 !ولش کن یچیه-

 !حرفام نیکه کنه تر از ا یدون یم!هیسابگو -

 :را باال کردم و گفتم سرم

 ! رونیب ادیاز فکر من ب يکرد یم يکار هیکاش  يا-

 :با حرص گفت ساغر

 ؟یرعلیبه خاطر ام-

 ...خواستم به فرشاد بگم که  یمن همون روز م!باور کن نه-

 ؟یزن یدرست حرف نم ؟چرایکه چ-

 چیه!نه!ازش متنفرم یفکرکن نکهیاما من فرشاد و دوست ندارم،نه ا!ساغر ناراحت نشو!من بشه الیخیکه ب-

 !خوام ضربه بخوره ینم.بهش ندارم یاحساس خاص

 :ساغر را در دستم فشردم و ادامه دادم دست

 ؟یشیمتوجه منظورم م-

 :گفتم.بله تکان داد يرا به نشانه  سرش

 !يایدونم از پسش بر م یم!پس کمکش کن-

 !باشه-

 :و گفت برخاست

 !رمیبگ گهید يرم دو تا چا یم-

من گذاشته بود را  يکه برا یطیکردم و شرا فیتعر شیرا برا یرعلیام يساغر برگشت ،حرف ها یوقت

 يکسل کننده  يو حرف ها دمیخوش بختانه به کالس اخر رس.کرد یخورد و غرولند م یساغر حرص م.گفتم

 . میگشتدر منتظرم بود به خانه بر يبعد از کالس هم همراه محمدرضا که جلو.میاستاد را گوش داد

 

 18فصل

 شهیهم!دمیرا نشن شیبار هم صدا کی یماه،حت کی نیگذشت و من در طول ا یم یرعلیماه از رفتن ام کی

 !سخت یلیبود و تحملش خ نیسنگ میبرا هیتنب نیا.بود یانصاف یکمال ب.گرفت که من نبودم یتماس م یزمان
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 یرعلیدر اتاق ام هیو دور از چشم بق یواشکی یوقتم را در اتاق و گاه شتریب.زدم یکم حرف م.خوردم یغذا م کم

ادکلنش را در  يهنوز بو.شدم یم مانیباز پش یول.زد تا خودم به او زنگ بزنم یبه سرم م یگاه.گذراندم یم

خواست انقدرجرات داشتم تا با  یم دلم.کردم یرفتم احساس م یاش که هر روز با ان به دانشکده م لیاتومب

 یکاش م.داشتم یاحساس خفگ.شدم،حرف بزنم یدر ان غرق م شتریعشق که روز به روز ب نیدر مورد ا یکس

که فرشاد به  دمیاز ساغر شن.ساختم یسوختم و م یم دیبا.شد یاما نم.زدم یمحمدرضا حرف م ایشد با ساغر 

از ذهن  هیمشغول پاك کردن سا دیبه قول ساغر شا.کند ینم تیاذ اخودش راول، يخانه برگشته و مثل روز ها

 يسر کوچه .دمیفرشاد را د یروز به طور اتفاق کی نکهیتا ا.موضوع خوشحال بودم نیو من از ا. خسته اش باشد

 يفرمان را چرخاندم و محکم زدم رو.ام بود يمتر یکه چند سانت یلیاتومب دنیکه با د دمیچیدانشگاه پ

اش  نیماش یمشغول بررس!شدم که متوجه فرشاد شدم ادهیپ تیام را برداشتم و با عصبان ینک افتابیع.ترمز

 .اش شدم یدگیبه وضوح متوجه رنگ پر.کردم که سرش را باال کرد يسرفه ا.بود

 !سالم-

 :گفت یارام به

 .سالم،شرمنده متوجه تون نشدم-

 .!ادی یبر نم نیاز ا شتریب یاشن يراننده  کیاز !گهید دیببخش!کنم یخواهش م-

 :زد و گفت یکمرنگ لبخند

 !بگم چراغش شکسته دیبا عرض معذرت با.مقصر من بودم!نیدار اریاخت-

 :دیپرس.دمیفرشاد را شن نیغمگ يانداختم که صدا یخم شدم و نگاه.رفتم جلوتر

 ره؟یام نیماش-

 :گفتم یرا باال کردم و به ارام سرم

 !دست منه نشیکه رفته المان ماش یاز وقت!اره-

 :داشت گفت نیطور که چشم به ماش نیهم

 گرده؟ یبر م یک!دلم براش تنگ شده-

 .اخه هنوز با من حرف نزده!ستیمعلوم ن یعنیدونم، ینم-

 :کرد و گفت نگاهم

 .کنم یزنم،و قانع اش م یبرگرده باهاش حرف م یوقت-
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 !اون منطق خودش و داره.کارو بکنم،اما نذاشت نیخواستم هم یمنم م-

 !ششیامدم پ یخواد بره،و اگرنه زودتر م یدونستم م ینم!من راهشو بلدم-

 :رفتم و گفتم نیطرف ماش به

 !برم ن،منیاگه اجازه بد-

 ؟یپس خسارت چراغ چ-

 !ناراحت شدم یلیکه خ نیگفته باش ياگه جد...فرشاد خان -

 !شه یکه نم ينطوریاخه ا-

 :کردم و گفتم نییرا پا رمس

 ...اگه....بگم یچ دونمینم! واقعا شرمنده ام... یول!نمیرو بب یکس یوقت دوست نداشتم ناراحت چیه-

 :گفت یشلوارش فرو برد و به ارام بیدستش را در ج.  دیحرفم پر وسط

 !بشه ییکه دوباره هوا یبگ يزیچ هیترسم  یم.امی یکم کم دارم با دلم کنار م!نگو يزیکنم چ یخواهش م-

 :امد و گفت کترینزد.کمر بندم را بستم و استارت زدم.زدم یتلخ لبخند

 !ارومتر برو!مراقب خودت باش-

بود تصادف  کیفرشاد شده بود که دو سه بار نزد ریانقدر فکرم درگ.بوق از کنارش گذشتم کیکردم و با  تشکر

اش را به من داد و قرار شد خودش  نیماش چیسوئ.کردم فیمحمد تعر يرا برا هیبه خانه برگشتم،قض یوقت.کنم

 .برود تا چراغ ان را عوض کند یرعلیام نیبا ماش

متوجه  گرانیکردم که د یشد و دعا م یام م یتاب یخودم متوجه ب.کرد یم شتریعشق را ب نیروز ها ،ا گذران

 .نشوند

 ینم.درس بخوانم یخرابم به خوب ي هیکردم عالوه بر روح یم یترم شروع شده بود و من سع انیم امتحانات

در تصادف  نکهیبعد از ا.کیبود و روز تولدم نزد انیاذر ماه رو به پا. ترم را با نمرات بد تمام کنم نیخواستم اول

 نیتولدم خبر نداشت و مهمتر خیکس از تار چیه.شدم یشناسنامه ام گم شد،مجبور به گرفتن شناسنامه المثن

 .از ان بود دیاش ،حذف شدن اسم سع تیمز

اشفته در شناسنامه ام  يایدن نیورودم به ا خیو فقط به عنوان تار.نبود يخاطره ا چیه اداوری میام اذر ماه برا یس

سرود تولد  میرا نداشتم برا یکس.وقت جشن تولد نگرفتم چیسال ،ه کیو  ستیب نیدر طول ا.ثبت شده بود

 .کنار امدم ام يخاکستر یزندگ يکمبودها ين با همه چو.هم نبود يبخواند،گله ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

 ....امسال و

شدم و پرده  داریب یصبح وقت.ام تنها بودم  یسالگ کیو  ستیخانواده خوب،در تولد ب کیامسال هم با داشتن  و

 دیدست سف کیکه من عاشق اش بودم، یباغ پشت يمنظره .بکشم غیج یخواستم از خوشحال یرا کنار زدم،م

به عمق وجودم را  شهیش يخنکا.را با دست پاك کردم و سرم را به پنجره چسباندم شهیبخار ش.شده بود

 :لب زمزمه کردم ریچشمانم را بستم و ز.افتی

 !هیتولدت مبارك سا-

از سکوت خانه .حوصله دانشگاه را نداشتم.گفتم یم کیبودم که به خودم تبر یکس نیو اخر نیهر سال اول مثل

و محض  دمیپوش نیو شلوار ج یاسیبلوز بافت .را خشک کردم میدوش گرفتم و موها.ستین یکس دمیفهم

از فرصت استفاده کردم و .دمحدسم درست بود و من در خانه تنها بو.رفتم رونیشال بنفشم را گرفتم و ب اطیاحت

اتاق را از نظر  يبار،گوشه گوشه  نیصدم يتخت نشستم و برا يرو.دمیکش یسرک یرعلیبه اتاق ام

به .برداشتم،عکس خودش و محمدرضا بود یپا تخت يقاب عکس اش را از رو.بود یخال شیچقدر جا.گذراندم

 .عکس زدم يرو يخودم جرات دادم و بوسه ا

امروز تولدمه .ام رتیموضوع در ح نیدلم انقدر برات تنگ شده که خودم هم از ا!یرعلیام يبود نجایاالن ا کاش

کاش اونقدر شجاعت .افتاد یکاش اون اتفاق نم!شمهیخاطراتت پ!با منه ادتی،یاما تو هست.نهامت شهیو مثل هم

گفتم،به فرشاد،به ساغر،به  یم مهکاش به ه.گفتم که من عاشق تو ام یدفاع از خودم م يداشتم که برا

کس و  یب وهیب هینه دختر با اصالت انتخاب کنه، هیپسرش  ياون حق داره برا!مادر نه...نه...محمدرضا،به مادر

 یتو خونه؟من اون روز م ياریو نگاه کنم که تو عروس ارزوهات و م نمیکنم؟بش کاریپس من چ!کار مثل من

 !کنم یکارو م نیاره هم.رم یخونه م نیامن از  افتهیاتفاق ب نیاگه ا.رمیم

دانستم  ینم.رفتم رونیرا پاك کردم و ب میاشک ها.گذاشتم شیعکس را سر جا.دیلرز یتصورش هم تنم م از

بعد  میو ن کی.رفتم ،چشمم به ساعت خورد نییاز پله ها پا.حوصله درس خواندن را هم نداشتم یحت.چه کار کنم

ساغر زنگ  ومده؟چرایخانم ن یچرا امروز طوب.تعجب کردم،اصال متوجه گذر زمان نشدم.داد یاز ظهر را نشان م

بدون روشن .امد یهنوز برف م.ندادم یتیکردم،اما اهم نرفتم دانشکده؟احساس ضعف یواسه چ نهینزد که بب

 رهیشکم جمع کردم و در سکوت به بارش برف خ يرا تو میپاها.مبل کنار پنجره سالن نشستم يکردن برق رو

 .شدم

 !دمیسرم د يشدم،و محمدرضا را باال داریب یدست يها یخوابم برد که با تکان یدانم که چقدر گذشت و ک ینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

 !سالم کیعل-

 :گفتم یجیبود را کنار زدم و با گ میکه رو ییپتو

 ساعت چنده؟!سالم-

 ؟يدیخواب نجایچرا ا!هفت غروب-

 :به بدنم دادم و گفتم یو قوس کش

 .دفعه خوابم برد هی-

 :کردم گفتم یکه پتو را تا م یحال در

 !یگرفت یم لیتحو یادم برف هیروم،واگرنه فکر کنم االن  یو انداخت نیخوب شد که ا-

 :کرد گفت یم ياش باز یطور که با گوش نیهم

 !من تازه امدم!مامان انداخت-

 پس خودش کجاست؟-

 !یلباس بپوش يتو هم بهتر بر!شهیاتاقش داره حاضر م يتو-

 م؟یبر ییمگه قراره جا-

 :نگاهم کند گفت نکهیبدون ا-

 ه؟یامروز چه روز یدون یمگه نم-

 :دونست؟گفتم یم یعنی.تولدم افتادم ادیلحظه  کی

 !ام اذر یو البته س!یروز معمول هی-

 !امشب لداستیها،شب  ينشد داریب نکهیمثل ا-

 :و گفتم دمیکش یاه

 .رفته بود ادمیاخ،اره،-

 :که گفت دمیمادر را از پشت سرم شن يصدا

ه و دفعه اخرت هم باشه ک!میخور یم رونیچون امشب شام و ب!لباس بپوش عیاومد،برو سر ادتیحاال که -

 !خوبه ینشده باش ضی،مریخواب یم نجایا

 !پوشم یچشم مادر،االن لباس م.سالم-

 :که گفت دمیمحمدرضا را شن يرفتم صدا یبه طرف اتاق م یحال یطور که با ب نیهم
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 !يقند و عسل و هم دعوا کرد نیشما ا میدیو د مینمرد!چه عجب-

خواستم  یم.که کردم ،مادر و محمدرضا به طرفم برگشتند يبا عطسه ا میشد ادهیرستوران پ يجلو یوقت

 :در اورد و گفت بشیاز ج یمحمدرضا دستمال.امد يبعد يکنم که عطسه  یمعذرت خواه

 !قندو عسل مامان ایب-

 :دم گوشم گفت و

 ! پوستت کنده اس-

 :م و گفتمخودم را لوس کرد.کرد یبه مادر انداختم که با اخم نگاهم م یرا گرفتم و نگاه دستمال

 .چرا اونجا خوابم برد دمیمامان بخدا نفهم-

گشتم که چشمم به چند  یدنبال مادر م.من هم همراه محمد وارد رستوران شدم.نگفت و جلوتر راه افتاد يزیچ

که دقت کردم فرشاد و  شتریب.رفت زیکرد؟محمدرضا به طرف م یکار م یچ نجایساناز ا.اشنا خورد ي افهیق

به محمدرضا نگاه  یجیبا گ.دادند اجوابم ر یجلو رفتم و سالم کردم،همگ.دمیدر و مادرشان دساغررا هم کنار پ

 :کردم که ساغر گفت

 جون مارو هم دعوت کرده؟ نیکه پرو یدونست یمگه نم-

 ساناز؟ یول!نه-

 ....دور از خانواده و!گهیتنهاست د.ادیساناز هم ب میحاال که همه هست دمیمن د-

 :و گفت دیوسط حرفش پر ساناز

 .محمدرضا امروز ازم دعوت کرد!هیسا گهیم ؟دروغیتو گفت-

 :گفت عیسر محمدرضا

 ....گفتم که.ستیدوتا کله پوك جمع ن نیاگه ساناز نباشه،جمع ا دمیاخه من د-

 :رفت و گفت يچشم غره ا ساغر

 !گم یبهت نم یچیکنم ه یجون و م نیمحمدرضا مراعات پرو-

 !بهت نسبت ندادم يا گهید زیکنم که چ یپدرو مادرت و م منم مراعات!پاره شیات قایدق-

 :با حرص رو به فرشاد گفت ساغر

 خب؟!پسره نیبه ا ینگ یچیتو ه-

 :امد که حرف بزند،پدرش گفت فرشاد
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 !تو همه کمی، ستیفرشاد ن قیشف قیاخه رف-

 :حرف مرجان خانم رو به مادر گفت نیا با

 !ساکت شده یلیرفته،فرشاد خ یرعلیام یاز وقت!گهیراست م-

 :خبر از همه جا گفت یمادر ب.ما چهار نفر رد و بدل شد که هزاران حرف در ان بود نیب ینگاه

 .میش یدور هم جمع م گهیشب د هیگرده، یهم بر م یرعلیام شاالیا-

 :و گفتم دمیکنارش رس.سفارش غذا بلند شد،من هم همراهش رفتم يمحمدرضا برا یوقت

 هم هستن؟ نایکه ا یشتتو خبر دا-

 اره،چطور؟-

 رفته؟ ادتی یرعلیام يمگه حرف ها-

 يزیمن اگه چ.دوما مادر خودش ازشون دعوت کرده! بدونه يزیچ یرعلیام ستیاما اوال قرار ن!نرفته ادمینه -

 .کاسه است مین ریز يکاسه ا هی دیفهم یگفتم که م یم

ساعت بعد از شام از رستوران  کیو حدود .میو خنده خورد یشام را در شوخ.نگفتم يزیرا تکان دادم و چ سرم

 ابانیاز دوستانش که چند خ یکی يایصرف قهوه به کافه تر يمحمدرضا قرار شد برا شنهادیبه پ!میخارج شد

 ایکافه تر يجلو.میمحمدرضا رفت نیاشزند نشست و ما جوانتر ها با م ياقا نیمادر در ماش.میانطرف تر بود برو

لحظه  کی.بود کیتار یلیخ یداخل يفضا نکهیجالب ا.میمن و ساغر جلوتر رفت هیبه تعارف بق.میشد ادهیپ

تولدت مبارك  يبرق ها روشن شد و صدا يکه ناگهان همه  لهیفکر کنم تعط: میبرگشتم که به محمدرضا بگو

 یبزرگ کیدوستان محمدرضا و دوستان خودم دور ک يهمه .بود امدهبند  دم،زبانمید یکه م يزیاز چ.بلند شد

 :بودند،ساغر هلم داد و گفت ستادهیا

 !شدها ؟ابیشمع هارو فوت کن يخوا ینم-

 :به مادر انداختم و گفتم ینگاه

 !شدم ریممنون مادر ،واقعا غافلگ-

 :با لبخند جواب داد مادر

 .ها همه کار محمدرضاست نیکنم،اما ا یخواهش م-

 :پر از سپاس گفتم یبا نگاه.بود ستادهیکنار دوستانش ا.چشم دنبالش گشتم با

 !هاش يباز ونهید نیبا ا!خودم برم یقربون داداش-
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 :رضا صورتش را جلو اورد و گفت محمد

 !بوس بده هی-

 :گفتم یو دم گوشش به ارام دمیرا کش شیموها

 ؟يکرد نیکارا رو واسه هم نیا يهمه -

 :حمدرضا پشت دستش زد و گفتم.رفتم کیبه طرف ک و

 .تابلو بود نقدریا یعنیاخ،-

از خدا .چشمم به فرشاد خورد.ختم شد یرعلیهر چقدر فکر کردم اخرش به ام.را بستم تا ارزو کنم چشمانم

بعد از .بود یچه شب.و باالخره فوت کردم.خوب شود و مرا فراموش کند یرعلیخواستم تا دوباره رابطه اش با ام

و کفش و لباس تا عطر و  فیاز ک.دندکادو اورده بو میهمه برا.که گرفتم يتولد نیاول یسال زندگ کیو  ستیب

 .ادکلن و کتاب

 هیمارك هد نیو چهار رنگه رنگ روغن با بهتر ستیست ب کیو از محمدرضا هم  بایدستبند ز کیمادر  از

 .بود یخال یرعلیام يجا نیب نیو باز هم در ا.گرفتم

به اتاقم رفتم و  هیهد یاز مادر و محمدرضا تشکر کردم و با کل.میگذشته بود که به خانه برگشتاز دوازده  ساعت

 .امتحان فردا حاضر کنم يتخت ام نشستم تا خودم را برا يو کتاب به دست رو دمیپوش یلباس راحت

تا از هم جدا  میستادیجلوتر ا یو کم میوارد محوطه شد.روز بعد از تولدم با محمد به دانشکده رفتم چند

 :به ساعت اش انداخت و گفت یمحمدرضا نگاه.میشو

 شه؟یتموم م گهیامتحانت تا دو ساعت د-

 !اره،فکر کنم-

 !در منتظرم يپس من جلو-

 !برو يدار ياگه کار-

 :از پشت سرم امد ییاشنا يخواست جواب بدهد که صدا محمدرضا

 د؟یخانم ببخش-

 :شاره کرد و گفتمتعجب به پشت سرم ا یمحمدرضا با نگاه-

 !اقا با شماست نیا-
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قدم به عقب برداشتم که باعث شد به محمدرضا  کی.سست شد  میدم،پاهایکه د يزیرا برگرداندم،از چ میرو-

 :دیکه پرس دمید یم میرو يصابر را جلو.برخورد کنم

 زن داداش؟ یخودت-

گرفت و از خودش دور کرد و بدون  را میمحمدرضا دور بازو.شد دهیسرم کوب يزن داداش مثل پتک تو ي کلمه

 یبخوانم تا در موردم چه فکر م شیخواستم از چشم ها یم.نمیبش وارید يکمکم کرد تا گوشه  یحرف چیه

 :امد و گفت کیصابر نزد.دیدزد یکند،اما نگاهش را از من م

 !نمتیبب نجایکردم که ا یحالت خوبه؟اصال فکر نم-

 :گفت یبه محمدرضا انداخت و به ارام ینگاه

 ...اقا نیا-

 :شدم نا خوداگاه گفتم یبلند م میاز جا تیکه با عصبان یدر حال-

 !اقا شوهرمه نیا-

 :اما ادامه دادم دمیگرد شده از تعجب محمد را د يچشمها نکهیا با

 .دیکن دامیپ ابونیخ يگوشه  نینکنه انتظار داشت-

 :لباسم را تکاندم و رو به محمد گفتم پشت

 !شهیم ریامتحانم د!محمد میبر-

 ...زن داداش یول-

 :حرفش را خورد و گفت.و با خشم نگاهش کردم برگشتم

 یکار مهم!باهاتون حرف بزنم قهیخواستم چند دق ینداشته باشه،م یاگه از نظر شوهرتون اشکال...اگه!....هیسا-

 !دارم

هزاران گله  شیچشم ها.نگاهم کرد میاش فرو برد و مستق بیدستش را در ج.به محمدرضا انداختم ینگاه

 :رفت گفت یکه به طرف کالسش م یرا برگرداند و در حال شیرو.داشت

 !در منتظرتم يجلو کیساعت -

 ...صبر کن محمد-

 :رفت تکرار کرد یکه عقب عقب م نطوریبه طرفم برگشت و هم کامال

 !در منتظرم يجلو کیساعت -
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 :گاه کردم و گفتمبا حرص به صابر ن.را برگرداند و رفت شیرو

 خب ،؟-

 ....و اگرنه!يدونستم ازدواج کرد ینم!شرمنده-

 !من امتحان دارم!حرفت و بزن.يو خراب کرد زیحاال که همه چ-

 ینم گهیکه د شهیم یماه شیش.شد ریگ نیحاج خانوم زم.راستش بعد از اون اتفاق و رفتن شما از اون خونه-

دو .نداشت دهیفا یول.میدنبالت گشت یلیخ!نهیب یشب خواب شمارو م گه که هر یکنه و م یم هیگر!تونه راه بره

دکتر گفته !رازیش میریم میما دار اما.واسم درست کرد نیدانشکده کار گرفتم،عمو حس يتو قسمت ادار شیماه پ

 رمیامروز هم اومده بودم مدارك و بگ!خوب بشه دیباشه ،شا الشیفام شیشهر خودش و پ ياگه حاج خانوم تو

 .دمیکه شمارو د... که

نداشتم،نه خوشحال شدم و نه  یاحساس چیه دمیکه شن ییدانم چرا از حرف ها ینم.دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم يبا لحن ارامتر.ناراحت

 اد؟ی یاز دست من بر م يچه کار-

 ...دیشا.شهیراحت م الشید،خیسر به حاج خانوم بزن هی شهیخواستم اگه م یم-

 :مو گفت دمیحرفش پر وسط

 !ذارم یاون خونه نم يمن پام و تو!حرفشم نزن-

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 !پس حاللش کن-

خانواده خوب  کیاما من االن ... ام شد،اما یکرد و باعث اوارگ رونیدرسته که مرا از خانه ب.حرفش فکر کردم به

 :شوم گفتم مانیپش نکهیو قبل از ا عیسر یلیخ.طور خواسته بود  نیسرنوشت ا دیشا.داشتم 

 !وقته یلیدمش،خیبخش-

 :را باال کرد و گفت سرش

 از ته دل؟-

 :را بستم و گفتم چشمانم

 !از ته دل،حاال برو!از ته دل صابر-

 :قدم رفت و دوباره برگشت و گفت چند
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 ؟یخوشبخت يحاال که دوباره ازدواج کرد-

بزرگ بود؟پس من  یخوشبخت کیتجربه عاشق شدن ،خودش  نکهیمگر نه ا.افتادم یرعلیام ادیحرفش  نیا با

ذره  یول.طرفه بود کی نکهیبا ا!یرعلیبه ام بایعشق ز کیمادر را داشتم،محمدرضا را داشتم، و .خوشبخت بودم

 :زدم و گفتم یلبخند کم رنگ.خواست یعشق را م نیذره وجودم ا

 !اره،خوشبختم-

 یچون شوهرت از اول تا حاال داره از پنجره نگاهمون م.بودم دهیواگرنه خودم فهم.خواستم مطمئن بشم یم-

 !کنه

 دمیکه د ستیاون شوهرم ن میخواستم به صابر بگو یم.دمیو محمدرضا را پشت پنجره کالسش د برگشتم

 .دوشم جابه جا کردم و به طرف کالس رفتم يرا رو فمیک.محمدرضا هم پشت پنجره نبود.رفت

 کیکه  میبه محمدرضا هم بگو دیکردم که با یموضوع فکر م نیچون تمام مدت به ا.متوجه امتحانم نشدم اما

 ...یعنی نیو ا.هستم وهیب

 !ام یدر زندگ رییتغ کیشروع  یعنی

 

 19فصل

باز  یدر را به ارام.رفتم نیلرزان به طرف ماش ییبا پاها.کرد یام شد و زود خداحافظ یجیهم متوجه گ ساغر

چشمانش را باز کرد و .داده بود هیتک یصندل یبسته سرش را به پشت ییمحمدرضا با چشم ها.و نشستم کردم

سکوت ازار دهنده .رفت یاصل ابانیخ رفرا سر و ته کردو به ط لیو اتومب.به من نگاه کند استارت زد نکهیبدون ا

 میپله پا کینزد.شدم،خودش هم پشت سرم بود ادهیپ.گذاشت نگیرا داخل پارک نیم،ماشیدیبه خانه رس.بود يا

 :و گفت دیحلقه شد و مرا باال کش میکه دست محمدرضا دور بازو افتم،یبود ب کیسر خورد و نزد

 حواست کجاست؟!تر واشی-

خانم با  یطوب.در سکوت مطلق خورده شد گرید يناهار برخالف روزها.نزدم یدهانم را قورت دادم و حرف اب

محمد تشکر کرد و از .میستین ضیمن و محمدرضا گذاشت تا مطمئن شود که مر یشانیپ يتعجب دستش را رو

 :را از دستم گرفت و گفت یخال وانیخانم ل یطوب.دیاشپزخانه خارج شد و نگاه من را دنبال خودش کش

 !برو استراحت کن!برو مادر-
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مواجه  یباز کردم و با اتاق خال یرا به ارامدر .در اتاق محمدرضا را زدم اما جواب نداد. به طرف پله ها رفتم عیسر

 ستادهیپشت به من ،کنار پنجره ا.حدسم درست بود.در بزنم وارد شدم نکهیبدون ا.حتما در کتاب خانه بود.شدم

 :گفت قهیبعد از چند دق.شدم رهیخ رونیرفتم و مثل خودش به ب کشینزد.بود

 !یباش یباغ پشت نیکه عاشق ا يحق دار نمیب یم.کنم یاالن که نگاه م-

 :سرم را تکان دادم و گفتم.مرده بودم ياگر االن من بودم از کنجکاو.خود دار بود چقدر

 !قشنگه یلیخ-

 :دیرا به طرفم کرد و پرس شیرو

 ؟یباغ نیکه عاشق ا یگفت ایاز من،به ک ریبه غ-

 !یدون یفقط تو م!چکسیبه ه-

 :شد و گفت رهیخ رونیبه ب دوباره

 ن تو؟او يبر يدوست دار-

 ه؟یصاحب اش ک!از ارزوهامه یکیدوست دارم؟-

 !یتعجب کن دیبگم که شا يزیچ هیخوام  یم-

 ؟یمثال چ-

 ... یرعلیباغ مال من و ام نیا-

 :دادو گفت رونیاش را ب نفس

 !و البته ازاده-

 :را به طرفش کج کردم و گفتم سرم

 دم؟یدرست شن-

 :لبخند جواب داد با

 !اره-

 !نزد یحرف گهیچرا کس د!یپس چرا زودتر نگفت-

 م؟یبر يخوا یحاال م! گفتم ه؟منمیصاحب اش ک يدیاالن پرس! يدیخب چون تو نپرس-

 !بهار خوبه! همه برف، تماشاش از دور قشنگه نیبا ا! االن که نه-

 :چسباند و گفت شهی،سرش را به ش دیکش یاه
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 !دیرو واسمون خر نجایبابا دو سال قبل از مرگش ا-

 !امرزدشیخدا ب-

 !دلم واسش تنگ شده-

 :مبل نشست و گفت ياز پنجره فاصله گرفت و رو قهیبعد از چند دق.کردم سکوت

 !زارن یم ،تنهاتيرو که دوست دار ییاونا يچرا همه -

 :ادامه داد رهیخ یدر مبل فرو رفت و با نگاه شتریب.انداخت شیپا يرا رو شیپا

 !حاال هم که تو...مثل ازاده...مثل بابا-

 !و خبر ندارم رمیبم يقراره منم به زود ؟نکنهیچ ینعیمن؟-

 ...روزا نیشدن و هم دایخانوادت پ نکهیمثل ا یول.نبود نیمنظورم ا!خدا نکنه-

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 .ندارم يا گهیاز شما خونواده د ریمن به غ!ير یتند م يدار یلیخ! نمیصبر کن بب-

که تو ازدواج  یعنی نیا.که اون پسره زن داداش صدات کرد دمیامروز خودم شن!کنم شعار نده یخواهش م هیسا-

 ...و دوباره یهم طالق گرفت دیو شا.يکرد

 ؟يگوش بد يدوست دار.کنم فیبرات تعر دیمن با! اجازه بده محمد-

 :لبخند جواب داد با

 !چرا که نه!حتما-

از .کردم فیافکارم را جمع و جور و شروع به تعر.کنار پنجره رفتم بلند شدم و میاز جا.به تمرکز داشتم اجیاحت

 ياداوری.گفتم شتریب اتیبا جزئ دیشا ایکردم را دوباره و  فیمادر تعر يرا که برا يزیچ يهمه .گفتم زیهمه چ

بودم و حرف زدن در  یستیبود که در بهز یاز زمان تردوران بعد از ازدواجم به مراتب بد.خاطراتم ازار دهنده بود

که  میحرفها.و حرف زدم ستادمیساعت ،سرپا و پشت به محمدرضا ا کی کینزد.کرد یمورد ان حالم را بد م

 :محمدرضا نشستم و ادامه دادم يتمام شد،روبه رو

از شما  ریکس و غ چیواگرنه من ه! نیهم!رهیبگ تیخواست که از طرف مادرش حالل یصابر هم امروز م-

 .کنم یعوض نم ایرو با دن و شما.ندارم

 :زدم و گفتم یلبخند کم رنگ.شد رهیدر سکوت به من خ محمدرضا

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم-
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 :لحظه به خودش امد و گفت کی

 ؟یبه ساغر هم بگ يخوا یم-

 :انداختم و جواب دادم نییرا پا سرم

 ....دونم ینم یعنی!بدونه ستیفعال که الزم ن-

 ؟یهم هست که به من نگفته باش يا گهید زیچ هیسا-

 :تعجب گفتم با

 ؟یمثال چ! نه-

 !مادر یکس ندونه،حت چیکه ه زیچ هی!راز هیمثل  يزیچ هی-

 :گفتم یدستپاچگ یکم با

 .ستین يا گهید زیچ.به تو مادر گفتم زویباور کن من همه چ-

 :دیپرس رهیخ یو با نگاه دیرا جمع کرد و به طرفم چرخ شیپا کی.مبل نشست يبرخاست و کنارم رو شیجا از

 ؟یگ یبپرسم راستش و م يزیچ هیاگه -

 !اره،حتما-

 :و بعد از چند لحظه گفت دیکش یقیعم نفس

 -.شدم مونیپش!کن ولش

 :رفتم گفتم یکه به طرف در م یودر حال برخاستم

 !بهم فشار اومده یاز نظر روح یلیاستراحت کنم،امروز خ کمیرم  یمن م!یهر جور راحت-

 :صورتش تکان دادم و گفتم يدستم را جلو.کنارش رفتم .دمیو محمدرضا را متفکر د برگشتم

 ؟يداریب-

 !اره.. هان-

 :شد و گفت قیصورتم دق يتو دوباره

 !نمیب یتو چشمات م يزیچ هی.. هیسا-

 :دمیتعجب پرس با

 تو چشمام؟-

 :گفت یشلوارش فرو برد و انگار با خودش حرف بزند و به ارام بیدستش را در ج.بلند شد شیجا از
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 ..چرا یول.پس اشتباه نکرده بودم.دیچرا زودتر به فکرم نرس-

 :دیمقدمه پرس یو ب ستادیا شیسر جا کدفعهی

 نه؟ ؟مگهیهست یرعلیتو عاشق ام هیسا-

شدم که ناگهان با  رهیمحمدرضا خ مبهوت به قهیدانم چند دق ینم.را نداشتم یسوال نیاصال انتظار چن.کردم خی

 یعصب يمحمدرضا کالفه و تا حدود.شد ریکه اشک از چشمانم سراز دمیانقدر خند.خنده ریبلند زدم ز يصدا

 :گفت

 خنده دار بود؟ نقدریحرفم ا-

 :گفتم.باشد یام معمول افهیکردم ق یسع.سوال محمدرضا نداشتم يبرا یاما جواب.ام تمام شده بود خنده

 !نییرم پا یمن م!بود محمد يسوال مسخره ا-

 :داد و گفت هیسبز شد ،پشت اش را به در تک میبود که محمدرضا جلو دهیبه در نرس هنوز

 !يجواب سوال ام رو بد دیبا!يزارم بر ینم-

ام فشار  قهیشق يدستم را رو.سرم درد گرفته بود.همه فشار را نداشتم نیتحمل ا.اصال خوب نبود حالم

 !دهیکردم که محمدرضا فهم يحتما کار.کردم یفکر م رمیاخ يداشتم به رفتارها.دادم

 :گفتم

 ده؟یبه ذهنت رس يزیچ نیچطور چن ؟اخهیگ یم یمحمد معلوم هست چ-

 :امد و گفت کترینزد

 ...وزاما امر.وقته تو نخ ات هستم یلیخ!خونم یاز چشمات م زویمن همه چ.یمنو گول بزن یتون ینم هیسا-

 :داد ستادم،ادامهیکنار پنجره ا.ندیرا برگرداندم تا درخشش اشک را در چشمانم نب میرو.شد ساکت

الغر !يزد یحرف م یرعلیکه با ام یاز لرزش صدات وقت.جواب رد دادن به خواستگارات.دمیفهم یزودتر م دیبا-

 !که من چقدر پرت بودم يوا!شدنت بعد از رفتنش،کم حرف شدنت

 یراحت نیبه هم.شناخت یمن را م اتیچقدر روح.ختمیر یاشک م زیر زیزد و من ر یحرف م نطوریهم محمد

 :و گفت ستادیپشت سرم ا قایدق.ام امد کیمحمد نزد!نکنم ده؟فکریهم فهم یرعلیام یعنی.متوجه شد

 !کنم یبگو که اشتباه نم هیسا-

با .جرات نداشتم نگاهش کنم.خودش چرخاندرا گرفت و مرا به طرف  میبازو.را پاك کردم میاشک ها.نزدم حرف

 :نوك انگشت چانه ام را باال اورد و گفت
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 !گن یاشک ها که دروغ نم نی،ایدروغ بگ ياگه تو هم بخوا-

دستش را در .قدم عقب رفت کیمحمدرضا .ام بلند نشود هیدهانم گذاشتم تا هق هق گر يرا جلو دستم

 :گفت يفرو برد و همان جا نگه داشت و با ناباور شیموها

 ؟یرعلیچرا؟چرا ام... هیسا يوااا-

 :گفتم دهیبر دهیرا به سمت پنجره کردم و بر میرو

 !شد... يطور نیدونم چرا ا ینم... ینم...دمینفهم...ن...به خدا -

 یو واقعا به چشم خواهرش متو ر یرعلیام یعنی.. اون...يترسم ضربه بخور یم... ترسم یاخه من م... اخه -

 !من نه،مثلیب

 ..باور کن!دست من نبود!دونم یم!دونم محمد یم-

 !یبهش نگفت يجور هیهمه مدت  نیچرا بعد ا..پس چرا-

 !گفتم یم یچ ؟بهشياخه چطور!یگ یم یمعلوم هست چ-

 ...ينطوریا... االن!بکشه نجایبه ا یذاشت یم دینبا!يداد یبا رفتارت نشون م يطور هی!دونم ینم-

کس و  یدختر ب هی.ام وهیب هیمن !دونه یمادر م!دونم یمن م!یدون یکه تو م یلیبه همون دل!شد محمد ینم-

 ؟یکن یرو قبول م یشخص نیچن یتو باش!بهش بگم یاخه چ... کار

تو خوب و مهربون  يتو رو داشته باشه،به اندازه  يرفتار اتیاگر طرف مقابلم خصوص!دونم یمن؟ نم-

 !کنم یلومه که قبول مباشه،مع

 !قبال ازدواج کرده ایکه خانواده نداره؟ ستیواست مهم ن یعنی-

 !رهیصحبت ام!ستمیاالن که موضوع من ن یول! ستیمعلومه که مهم ن-

 ..پسرش ارزو نداره؟ يبرا ؟اونیمادر چ!قبول کنه یرعلیبر فرض مثال که ام-

ترسم  یم!یکن یحال یرعلیبه ام يجور هی دیبه نظرم با!که مامان عاشق توه یدون یم!هیخود نزن سا یحرف ب-

 ...یبجنب رید

طرفه  هیمن .دلم نگه دارم يعشق و فقط تو نیا نکهیکردم به ا یمن خودم و راض!نه محمد،حرفشم نزن!نه-

منو نخواد  یرعلیاگه ام يفکر کرد چیه.خوام خانواده ام رو از دست بدم یمن نم.عشق و قبول کردم نیبودن ا

 کنم؟ یخونه زندگ نیا يتو ییمن با چه رو

 :گفت يفکر کرد و با دلسوز یکم.در سکوت نگاهم کرد محمدرضا
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 !دختر يبر یم نیخودتو از ب يطور نیا یول-

 :گفتم یو با درماندگ. را پاك کردم میاشک ها.کرد یطرفه نابودم م کیعشق  نیا.دانستم یهم م خودم

 .مزرعه است کیحاصل عشق مترسک به کالغ،مرگ .شه کرد ینم شیکار-

دو دستش  نیناگهان سرم را ب.خورد یصورتم م يکه نفس اش تو يطور. امد کتریحرفم محمدرضا نزد نیا با

چشمش  يچشمانم را باز کردم و اشک را گوشه .ام نشاند و عقب رفت یشانیبه پ یارام يگرفت و بوسه 

 :تزد و گف یلبخند کم رنگ.دمید

کمکت کنم و تنهات  ير یم یرعلیبه ام دنیرس يکه برا یراه يدم ،تو یبهت قول م! هیسا یخوب یلیتو خ-

 !نذارم

 !يو همه جا کنارم بود شهیتو هم!ممنونم!ممنون محمد-

 :بلند گفت يسمت در رفت و با صدا به

 يرو از ته دل بخوا يزیمن مطمئنم که اگه چ!قلب ببخش ،قوتيندار دنیبخش يبرا يزیچ یگن وقت یم-

 !من باشه يپسر بداخالق و مغرور مثل داداش تحفه  هیاگه اون  یحت!یرس یبهش م

 :لبخند زدم که محمدرضا در را باز کرد و گفت.حرفش دلم غنج زد از

 !يببر رویدل ام یتون یراحت تر م!یش یخوشگل تر م يطور نیبخند،ا! اهان-

 :زدم ادیام را خوردم و فر خنده

 ...تم بهت برسهاگه دس-

 !کردنم دستش دادم تیتوپ واسه اذ يسوژه  هی!خدا به دادم برسه:با خودم گفتم.را بست و رفت در

 نیدو ترم کسل کننده تر نیب التیتعط.گذشت یسال از امدنم م کی قایدق.امتحانات ترم اول تمام شد باالخره

جرات .گذشت یبه سه ماه از رفتن اش م کینزد.نداشتم یرعلیاز ام يخبر چیه.گذراندم یبود که م ییروز ها

 يو الغر شدنم را پا یدگیمادر رنگ پر.دمیکش یخجالت م یعنی!از محمدرضا سوال کنم یکردم حت ینم

 یسکوت سرد فاصله ها تنم را م.نداشت يا دهیفا چیاما ه.کند تمیکرد تقو یم یامتحانات گذاشته بود و حاال سع

محمدرضا که مجبور بود به خاطر من  چارهیب.رفتم یم لیتحل.بودم دهیکه بودنش را نفهم ییروزها ادیبه .لرزاند

 م؛حالمیکه به شمال رفت يسفر چند روزه ا یحت.نکنم ییاحساس تنها نیاز ا شتریرا در خانه باشد تا ب التشیتعط

 .رامسر افسرده ترم کرده بود يو گرفته  یباران يهوا.را بدتر کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

را زمزمه  يترانه ا ایبه در رهینشسته بودم و خ يصخره ا يرو شهیازگشتمان به تهران،مثل همروز قبل از ب کی

 :نشست گفت یکه کنارم م یدوشم انداخت و در حال يرو یکردم که محمدرضا شال پشم یم

 م؟ینیب یکه ما نم ینیب یم ایدر نیتو ا یاخه چ!دختر يخور یسرما م-

 :را جمع کردم و گفتم شالم

 !شم یکنم،اروم م ینگاش م یوقت!دونم ینم-

 :دینگاهم کند پرس نکهیبدون ا.در سکوت گذشت قهیدق چند

 دلت واسش تنگ شده؟-

 شیدارم از دور!دلم واسش تنگ شده!گفتم اره یخواست م یدلم م!خون به صورتم را کامال حس کردم هجوم

 .را از چشمانم بخواند زیهمه چ مدیترس یچون م.جرات نکردم به محمدرضا نگاه کنم یاما حت!شم یاب م

 ؟يدید نهیخودتو تو ا.نطوریمنم هم!نگرانته یلیمادر خ-

 .هم سکوت کردم باز

 ام؟ بهیبرات غر نقدریا یعنی؟یحرف بزن يخوا ینم-

 :زدم و گفتم ایانداختم، دل به در نییسرم را پا.انگار از سکوتم ناراحت شده بود!کردم نگاهش

! کنه یم غیصداش هم از من در یحت.بار هم نخواست با من حرف بزنه کیبعد از سه ماه !انصافه یب یلیخ-

 ...دلم

 :گفت یمحمدرضا با لحن شوخ!تا بغض ام نترکد دمیکش یقیعم نفس

 یگیشه،میمشکل فقط به دست برادران گراهامبل حل م نیا!بشه کهیت کهیت کتیدل کوچ يمحمد واسه -

 !نگاه کن!نه

محمد صدا را .که سالم کرد دمیرا شن یرعلیام يبعد از چند بوق صدا.را گرفت ياش را در اورد و شماره ا یگوش

 :گذاشت و گفت فنیا يرو

 ؟یرم،شناختیگ یشمال تماس م ياز جنگل ها!يسالم اخو کیعل-

 .شنوم یرا م شیکردم که بعد از سه ماه صدا یباور نم.دلم ضعف رفت.دیچیپ یدر گوش یرعلیخنده ام يصدا

 ن؟یمرد خونه؟شمال يچطور-

 نیفقرا هم ریما فق!میرو متر کن ییاروپا يکه کشورها میستیما که مثل شما پولدار ن!الیو میستم،اومدیبد ن-

 .میشمال و دار
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 ؟ياز من کرد يادیچه عجب  ؟حااليباز شروع کرد-

 شیخواستم راحتر صدا یم.اشتمجمع شده ام گذ يپاها يسرم را رو.به من انداخت يبا دلسوز ینگاه محمدرضا

 .را با تمام وجودم بشنوم

 :گفت محمدرضا

 ؟يچطور نمیکنن،زنگ زدم بب یم یخاطر خواهام دارن خودکش دمیراستش شن-

 خوبه؟ هیمامان چطوره؟سا!محمد یش یتو ادم نم-

 براش مهمه؟ یعنی.دیپرس یداشت حال مرا م.کردم ینم باور

 !شما خوبه يها یاز احوالپرس!ستیهم بد ن هیسا!مامان خوبه-

 !خوب شده محمد تیدست به کنا-

 یواس خودت م يریگه؟مید یخوش!یقراره نصف سال و اونجا باش ن؟البدیاریم فیتشر یک!گفتم یمگه چ-

 ...نه انگار ،انگاريگرد

 .رفت شهینم رونیهوا انقدر سرده که ب.ام هستم تیمحمد؟صبح تا غروب تو سوئ یکدوم خوش-

 ؟يگرد یرنمپس چرا ب-

 :و گفت دیچیپ یاش در گوش قینفس عم يصدا

که تازه ازاده رو از دست  ییمثل روزها.کس و ندارم  چیو ه زیچ چیه يحوصله !دونم چمه ینم!داغونم محمد-

 یو که م رم،مامانیبرگردم،حال شماهارو هم بگ هیروح نیبا ا!ترسم یم.کنم یم ییتنها م،احساسیداده بود

 !یشناس

 !خوره یخوره داره روحت و م ،مثليو فرشاد زد هیکه به سا يخودیب يتهمت ها!دونم چته یمن م یول-

 من اشتباه کردم؟ یعنی!یتو راست بگ دیشا!دونم ینم-

 ...دی؟شایحرف بزن هیبا سا يخوا یم!يحاضرم قسم بخورم که اشتباه کرد-

 !بشهبدتر  هیبگم که قض يزیچ هیترسم  یم!نه محمد،االن حوصله اش و ندارم-

 الیخ یب.من نگفت يداشت که جلو یدانم چه حرف ینم.بلند شد و از من فاصله گرفت شیاز جا محمد

اش در ذهن خسته ام مرور  نیدلنش يرا با ان صدا یرعلیام يخواستم تنها باشم تا حرف ها یفقط م.شدم

کردم روز به روز  یفکر م!کاست میاز درد ها ی،کم يقو یمثل مسکن شیصدا.بهتر شده بود یحالم کم.کنم

 کیکه  يبه طور.هندستون کرد ادیام  لیتشنه تر شدم و به قول معروف ف.اما متاسفانه بدتر شدم.شوم یبهتر م
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دست در دست هم دادند و مرا از پا در  یو روح یضعف جسم.دیکش مارستانیهفته بعد از برگشتمان کارم به ب

 نیو هم دمیصابر را د شیر جور کرد و گفت که چند وقته پماد يبرا یخوب يخوشبختانه محمدرضا بهانه .اوردند

 !ام شده یموضوع باعث استرس روح

 !دمیشن یاز محمد م دیبا ؟منيدیبرادر شوهر تو د یدلم،چرا به من نگفت زیاخه عز-

 !کنم ریخواستم فکر شمارو هم درگ ینم!مادر دیببخش-

 عکس العمل محمد چطور بود؟.!دیکش ینم نجایکارت به ا یگفت یاگه به من م!هیچه حرف نیا-

 :بلند شد و گفت.زدند شیخواستم جوابش را بدهم که صدا یم

 !یبهتره که استراحت کن.برات ارام بخش زدم!تو بخش بزنم يدور هیبرم  دیمن با-

همکاران مادر را نداشتم که هر چند  يحوصله !از رفتن مادر چشمانم را به ظاهر بستم تا فکر کنند خوابم بعد

را منظم  میچشمم را محکم تر بستم و نفس ها.فکر بودم که در باز شد نیدر هم.زدند یبه من م يسر قهیدق

شده بود تا  رید یتلخ قهوه را احساس کردم ول يبو.تر امد کیانگار طرف مقابل نزد!خوابم یعنیکردم که 

که از تخت فاصله  دمیفهم شیپا ياز صدا.دیباالتر کش یپتو را کم.ادکلن محمدرضا بود.چشمم را باز کند

 یم یسع.گرفت یاش شماره م یبود و با گوش ستادهیپشت پنجره ا.چشمم را باز کردم يگوشه  یبه ارام.گرفت

 .کرد ارام صحبت کند

 !سالم-

-.... 

 ؟يچطور!اره خودمم-

-... 

 ن؟یقصد برگشتن دار یتونم بپرسم ک یم یول!میما هم خوب-

-... 

 !کنه یفرق م تیاالن وضع.بود شیهفته پ کیاون مال -

-... 

 من االن کجام؟ یدون یم-

-... 

 ؟يندار يکار!ولش کن-
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-... 

 !مارستانیب مشیامروز حالش بد شد ،اورد هیسا-

-... 

 !کرده دیمامان هم تائ!یدکتر گفته فشار عصب-

-.... 

 چرا؟ یدون یتو نم یعنی-

-... 

 ...ریام ينامرد یلیخ-

 :باالتر نرود با حرص گفت شیداشت صدا یکه سع یدر حال محمدرضا

 !کمرش خم شده یجنابعال يبار تهمت ها ریز!ره یدختره داره از دست م نیبابا ا-

-... 

فرصت نده از خودت  یتو رو بزنه ،شل و پل کنه و هزار تا حرف بارت کنه حت ادیب یکس هی یعنیست؟یمهم ن-

 ست؟یبعد بزاره بره،واست مهم ن.یدفاع کن

-.... 

هم  دیشا یمعذرت خواه هیبهش بگو اشتباه کردم،.دختر حرف بزن نیزنگ بزن با ا!مگه من صد دفعه نگفتم-

 !اونو بهتر کنه،هم تو از عذاب وجدانت کم بشه

-..... 

 !میرس ی،به فرشاد هم م ابیو در نیفرشاد؟تو االن ا-

-... 

 ده؟تمامیچند وقته ساغر و ند یدون یم!ستینبوده و ن نشونیب يزیچ ؟بخدايتو هنوز شک دار...يوا يوا يوا-

انتخاب واحد کنه که با ساغر  يجور هی دیترم جد يبرا نیهم که فرمود یجناب عال!خونه است يمدت تو

 وفته؟یوضع ن نیبه ا يخوا یاونوقت م!کالس نداشته باشه

-... 

 !شه یاحتماال فردا، پس فردا مرخص م!دهیکرده و خواب قیرام بخش تزرمامان بهش ا!دونم یاالن نم-

-... 
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 !باشه!باشه-

-.... 

 !خداحافظ!گهیگفتم باشه د-

 

 20فصل

گرفت تا  یمرخص يمادر هم چند روز.مرخص شدم و به خانه برگشتم یتیتقو يقرص و دارو یروز بعد با کل دو

وقتم را در  شتریدادم ب یم حیترج.داد تا حالم بهتر شود یکه دم دستش بود به خوردم م يزیهر چ.کنارم باشد

 هیسا:که گفت دمیشن یاتفاق ورکرد،به ط یمادر و محمدرضا با هم صحبت م یروز وقت کی. کتابخانه باشم

 !داره یعالئم افسردگ

مرا  یلرعیام یوقت.سوال شده بود میخودم هم برا. دچار شوم تیوضع نیکردم به ا یوقت فکر نم چیه.بود جالب

 یقفس م نیا واریبه در و د نطوریکردم فراموشش کنم؟چرا خودم را ا ینم ی،چرا سع دید یبه چشم خواهرش م

 دم؟یکوب

 دیشا.ساغر تنگ شده بود يدلم برا.اوردم یفکر کردن کم م يکردم که موضوع برا یدر طول روز فکر م انقدر

 . بود نیاگر ساغر را کنارم داشتم،وضعم بهتر از ا

خوشحالم  یکه در ان دوران کم يتنها خبر دیشا.دوباره شروع شد میبود که کالسها انیماه رو به پا بهمن

با موضوع  یربط چیمن با ساغر ه یصحبت کرد و او قبول کرد که دوست یرعلیبود که محمدرضا با ام نیکرد،ا

طبق روال گذشته هر .کرد یکی ار مانیکالسها يانتخاب واحدم را خود ساغر انجام داد و همه .فرشاد ندارد

هنوز تق و لق بود،اما  مانیکالس ها نکهیبا ا.میرفت یامد و با هم به دانشکده م یروزصبح ساغر به دنبالم م

 یدر نگاه اول م یالغر شدنم را هر کس.دیپرس یدر مورد حالم نم یسوال چیساغر ه.بهتر کرد یام را کم هیروح

گرمتر  یهوا کم.اسفند بود لیاوا.کرد ینم يبود اما خوشبختانه کنجکاو دهساغر هم متوجه ش "و مطمئنا دیفهم

کسل ام  شتریداشت و ب يادیز يخوردم،خواب اور یکه م ییقرص ها.شدند یشده بود و برف ها کم کم اب م

 یسرحال شوم،سست و ب نکهیا يبرا.شدم داریمثل هر غروب از خواب ب.پنج شنبه ها کالس نداشتم.کرد یم

و  دمیپوش یلباس گرم.را نداشتم میحوصله خشک کردن موها.گرفتم یحمام شدم و دوش اب گرم دحال وار

 رونیدر دستش بود از اشپزخانه ب يچا ینیکه س یمحمدرضا در حال.رفتم رونیسرم انداختم و ب يشالم را رو

 :گفت دنمیبا د.امد
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 !میباال مهمون دار میبر ای؟بيشد داریب یاز خواب خرگوش! به به-

 :اوردم و گفتم نییرا پا میصدا

 !من حوصله ندارم!نه يوا-

 !یکن یم دایحوصله پ!باال ایب-

 :دمیپرس.میهم از پله ها باال رفت با

 ومده؟یمامان ن-

 ...دیخواست بره خر یساغر زنگ زد م یراست!بشه داشیپ دیبا گهید-

 ونیزیتلو يروبه رو یرعلیام.نمیب یچند بار پلک زدم تا مطمئن شوم درست م.لحظه انگار گوشم کر شد کی

دم  یزد و به ارام یچشمک.به محمدرضا انداختم ینگاه يبا ناباور.داده بود هینشسته بود و سرش را به عقب تک

 :گوشم گفت

 !عشقت از هندستون برگشت!خودشه-

و  یافت مشکب وریپل.گذاشته بود شیرا کوتاه کوتاه و ته ر شیموها.چشمانش بسته بود.لرزان جلو رفتم ییپاها با

دانم  ینم.خسته داشت يچهره ا.معصوم کوسن را در بغلش گرفته بود یبه تن داشت و مثل کودک نیشلوار ج

 .دمیمحمدرضا را کنار گوشم شن يچقدر گذشت که صدا

 کنم؟ دارشیب يدیم ،اجازهيشد ریاگه از نگاه کردنش س-

 .خجالت سرم را تکان دادم یو کم یجیدادم و با گ رونیحبس شده ام را ب نفس

 .اوردم يواست چا!یرعلیپاشو ام-

 :قدم شدم و گفتم شیپ.چشم باز کرد یبه ارام.کردم یوجودم چشم شده بود و نگاهش م ي همه

 .ریبه خ دنیرس!سالم-

 :زد و گفت ییلبخند اشنا.خسته و خواب الودش متوجه من شد چشمان

 .ممنون!سالم،خانوم خانوما کیعل-

 :بودم،گفتم ستادهیکه سر پا ا نطوریهم.را اب کرد میها ياش تمام دلخور تیمیصم

 سفر خوش گذشت؟-

 :زد گفت یدر ان موج م طنتیش یکه کم یبود با بدجنس ستادهیهم که مثل من ا محمدرضا

 !نیزن یحرف م یچقدر رسم!بابا يا-
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 :ادامه داد یرعلیبه ام رو

 کنه؟ یم یبا خواهرش احوالپرس ينجوریادم بعد از چهار ماه ا!یبوس هی،یبغل هی-

 :گفت یالیخ یتعجب به محمدرضا نگاه کردم و او با ب با

 !کردن یحداقل واسه اشت-

 رهیجرات کردم و به چشمانش خ.بود سکته کنم کینزد.ستادیا میبلند شد و روبه رو یرعلیام يکمال ناباور در

چطور دستش را  دمیدر نگاهش غرق شدم که نفهم يلحظه جور کی.دارد يکار نیواقعا قصد چن نمیشدم تا بب

وسط  ینرم يشالم،بوسه  يروکرد فاصله اش را با من حفظ کند،از  یم یکه سع یپشت سرم گذاشت و در حال

 :گفت یخودش را عقب بکشد به ارام نکهیسرم نشاند و قبل ا

 !هیمن و ببخش سا-

 :گفت یقدم عقب رفت و با نگران کی.برق را از بدنش عبور داده باشند ،خشک شدم انیکه جر یمثل کس من

 .يخور یسرما م!سهیخ ؟شالتيچرا موهاتو خشک نکرد-

 ينگاهم در نگاه دلسوزانه .ندیرا نب دیکه از چشمم چک یرا برگرداندم تا قطره اشک میخودم امدم رو به

 :مبل نشستم و گفتم يرو.محمدرضا گره خورد

 .سرد شد ين؟چایستادیچرا ا شما-

 ینیسنگ.فکر کردن داشت يبرا یموضوع یانگار هر کس.میشد يدو نشستند و در سکوت مشغول خوردن چا هر

 :چرخاند گفت یفنجان م يکه انگشت اشاره اش را لبه  یدر حال یرعلیام.را احساس و سرم را باال کردم ینگاه

 ؟يچقدر الغر شد-

 .نگفتم يزیم و چدستش دوخت يبه فنجان تو چشم

تو حق .کردم یموضوع دخالت م نیا يتو دیاصال نبا.کردم یروت دست بلند م دینبا!يهنوز ازم دلخور دونمیم-

 !يحاال در هر مورد.يریبگ میتصم تیزندگ يکه برا يدار

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 !ها برادرانه تیحساس يپا يرفتار بدم رو بذار دوارمیام!هیشرمنده ام سا-

سرش را با .نگاه درمانده ام را به محمدرضا دوختم.دیکش ریسرم ت.وجودم را سرد کرد ياخرش همه  ي جمله

 :تاسف تکان داد و گفت

 !شم یبگو،ناراحت نم یبرام نگرفت يزیاگه چ!یرعلیشد ام یمن چ یسوغات-
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 :گفت یبه زور نگاهش را از صورتم گرفت و با کالفگ یرعلیام

 .يکچلم کرد!اریرو ب ين چمدون سرمه ابرو او-

 :و گفت دیکش یعل ریبه سر ام یدر حال رفتن دست. باند شد عیسر محمدرضا

 !داداش من يکچل بود يتو که اومد-

 :کرد و رو به من گفت يخنده ا یرعلیام

 !گه یراست م گهیو د نیا-

 :گفتن نداشتم گفتم يبرا یحرف چیه چون

 .ادی یاتفاقا بهت م-

 :گفت قهیزد و بعد از چند دق یکمرنگ لبخند

 ؟يدیمن و بخش!هیسا ینگفت-

 .کرد یم ینشسته بود و معذرت خواه میام رو به رو یتوانستم نبخشم؟همه زندگ یمگر م.انداختم نییرا پا سرم

 ه؟یسا-

 :افکارم خارج شدم و ناخوداگاه گفتم از

 جانم؟-

 :کرد و گفت یقشنگ ي خنده

 ؟یبخش یگفتم منو م!بال یجونت ب-

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

بگم که خداشاهده  دیو هم با نیالبته ا!پلکه یدور و برم م هیگفتم که فرشاد مدت یبهت م دیبا.منم مقصر بودم-

 .درد دل ساده و ابراز عالقه هی!خواست منو برسونه و حرفاشو بزنه یاون روز هم م.هم نداشت يمنظور بد

 :گذاشتم و ادامه دادم زیم يرا رو فنجانم

 !اما با امدن تو فرصت نشد که بهش بگم.جواب ابراز عالقه اش از قبل حاضر بود-

 :نگاهش کردم و گفتم میمستق

 .کاش بهت گفته بودم-

 :گفت یرعلیام.باال امد یمحمدرضا با چمدان بزرگ.نگفت يزیرا تکان دادو چ سرش

 ؟يراه بودساعت تو  مین!تو؟چمدون کنار در بود یکجا رفت-
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 :به من انداخت و گفت ینگاه محمدرضا

 .دیطول کش نیواسه هم!هم بخرم اهیرفتم نخود س-

 ؟یچ-

 :گفت یرعلیبه محمد رفتم که در جواب ام يغره ا چشم

 .میمارو بده بر یولش کن،سوغات!بابا یچیه-

 :از چمدان در اورد و گفت یبزرگ يمحمد را داد،بسته  یسوغات نکهیاز ا بعد

 !ادیخوشت ب دوارمیام!قابل تورو نداره--

داشت که  یبیدرخشش عج.و کفش ست در ان بود فیبا ک یبه رنگ مشک یمجلس راهنیپ.را باز کردم بسته

 :زد و گفت يمحمدرضا پوزخند.داد یچشم را نوازش م

 !ياورد یبرام م زایچ نیاز ا دیشا!يکاش با من هم قهر بود-

 :گفتم عید که سرخواست جوابش را بده یم یرعلیام

 !یباش قهیخوش سل نقدریکردم ا یفکر نم!یرعلیقشنگه ام یلیخ-

 !خوشحالم خوشت امده-

 :گفت طنتیبا ش محمدرضا

 !يریدفعه بعد واسه زنت بگ.. شاایا-

 :گفت یالیخ یباب.میبا تعجب نگاهش کرد یرعلیو ام من

 ست؟یتو دهنتون ن... شاایا هی-

 .کرد دنیمحمدرضا هم شروع به خند.خنده ریز میزد یرعلیمن و ام کدفعهی

 !میدیرو د هیشده که ما باالخره خنده سا یچه خبره بچه ها؟چ-

 :گفت یشوخ مهین یبا لحن محمدرضا

 .میاریواست عروس ب میخوا یکه م ایب ایب!مامان؟سالم ياومد-

 :نشست و گفت یرعلیمبل ام يدسته  يمادر رو.میهم سالم کرد یرعلیو ام من

 حاال کدومتون؟!چه خوب-

 :محمد جواب بدهد با تعجب به مادر گفتم نکهیاز ا قبل

 اومده ها؟ یرعلیام!مامان-
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 !دنمید مارستانیقبل اش اومد ب!نمشیب یدارم م!زمیدونم عز یم-

 !میرو زن بد یرعلیتا تنور داغه بچسب،ام هیسا.. اه -

 :گفت عیسر مادر

 م؟یریو واسش بگ یحاال ک!شما يتو جبهه  منم

 :با عشق به مادر نگاه کرد و گفت یرعلیام

 م؟یخانم شما هم؟ داشت نیپرو-

 :زد باال گفت یبلوزش را م نیکه است یدر حال محمدرضا

 ...دختر سراغ دارم که هیعرضم حضور خانم دکتر فروهر که من !میدیخر میرفت یرجان،ولیام مینداشت-

 :و گفت دیوسط حرفش پر یرعلیام

 گه؟ید يخوا یتو نمها یسوغات هیمحمد تو بق-

 :بلند شد و گفت عیسر محمد

حاال !دهیم ریش يواسه ازدواج؟هنوز دهنت بو يعجله دار ،چقدريپاشو اخو!میشام بخور میخب،بهتره که بر-

 !ارهیوقت بس

 :رفت گفت یم نییطور که از پله ها پا نیهم

 ن؟یاری ینم فیشما تشر-

 !خنده ریز میو زد میبه هم انداخت یو مادر نگاه من

 .کردم یسقف خانه احساس م ریز یرا به طور واقع یرعلیبود،بعد از چهارماه حضور ام یچه شب خوب و

ام کامل  یپازل زندگ یرعلیو حاال با برگشت ام!،مادریرعلیمحمدرضا ،ام.بود کهیپازل سه ت کیمن مثل  یزندگ

 یرعلیکه ام نیهم دم،امایترس یکه در راه بود م یمبهم ندهیاز ا نکهیبا ا.دمیبودم که با او به باران رس يریکو.شد

 شیبه سر جا زیهمه چ.بودم یکرد راض یم یشوخزد و  یکه با من حرف م نیهم.بود یکاف میبرا دمید یرا م

 .کرد یرا محمدرضا درك م یخوشحال نیاز همه ا شتریو من خوشحال بودم و ب.برگشته بود

 يبرگشته بود،چند بار یرعلیکه ام يچون در طول دو هفته ا.بود به احوالم برده یپ يساغر هم تا حدود البته

 :گفته بود شیحرفها نیب

 !بهتر شده تیروح!یخوشحال یلیبرگشته خ یرعلیام یاز وقت-

 .عنوان کند میخواست مستق یبود و نم دهیرا فهم هیهم قض دیشا.گفتم ینم يزیزدم و چ یمن لبخند م و
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چپ چپ نگاهش کردم .بودم که محمدرضا در نزده وارد شد یاتاقم مشغول نقاش يتو.بود دیهفته مانده به ع دو

 :و گفتم

 !سرم نباشه يروسر!من لباس تنم نباشه دیشا!يباز که در نزده اومد-

 :و گفت دیتخت دراز کش يرو یالیخ یب با

 ؟یکش یکه م هیچ نایا!فهمم یتو نم يها یاز نقاش یچیچرا من ه هیسا-

 !ستیتو تخصص شما ن ها نیمهندس ا ياقا-

 :نشست و گفت دیپر کدفعهی

 !یرعلیام دنید ادیخواد ب یفرشاد بهم زنگ زد گفت م یراست-

 ؟یجدا؟ک-

 .ادی یگفت که فردا بعدازظهر م!شهیگفتم مامان خونه است،نم.ادیخواست امشب ب یم-

 ؟یفردا ناهار تو شرکت بمونه چ یرعلیخب اگه ام-

 !مونه یپنج شنبه ها فقط تا ظهر شرکت م یرعلیام.رفته ادتیمگه .چون فردا پنج شنبه است! ادی یم-

 !ارهیساغر هم ب یگفت یکاش بهش م-

 .رو ندارم وونهیاون د يولش کن،من حوصله -

 محمد؟... ا-

وضوع م نیخواستم هم یفقط م.ادی یخوابم م یلیرم باال،خ یمن دارم م!کردم نیبه دوست جونت توه دیببخش-

 !رو بهت بگم

 گه؟ید یفردا خودت هست-

 !ارهیدر ب يباز وونهیپسره د نیترسم نباشم دوباره ا یم!اره بابا-

 یتخت دراز م يکه رو یدر حال.خواب اماده شدم يام را جمع کردم و برا لیاز رفتن محمدرضا وسا بعد

 .بگذرد یکردم فردا به خوش دم،دعایکش

ام شدم،چون  شبید یبعد از خوردن صبحانه مشغول تمام کردن نقاش.شدم داریده صبح بود که ب کینزد ساعت

امدن فرشاد شد که متوجه گذر زمان  ریانقدر فکرم درگ ینقاش نیدر ح.دادم یم لیشنبه ان را تحو دیبا

به اشپزخانه .عوض کردم اسدستم را شستم و لب.داد یبعدازظهر را نشان م کی.به ساعت انداختم ینگاه.نشدم

 :گفت دنمیبا د.بود وهیخانم مشغول شستن م یوبط.رفتم
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 ناهارو بکشم مادر؟-

 اومده؟ یرعلیام-

 !محمدرضا هم خوابه!نه هنوز-

 !خوابه؟تا االن-

 !ده یکنم جواب نم یصداش م یهر چ!اره-

 !میخور یاومد غذا م یرعلید،امینیبچ زویزحمت م یب!کنم دارشیرم ب یمن م-

 دهیو سرش پتو کش دهیتخت اش خواب يرو.داخل شدم.امدین یجواب.و چند ضربه ارام زدم ستادمیدر اتاق ا پشت

سرش  يبسته اش را محکمتر بست و دوباره پتو را رو ينور که به صورتش خورد،چشم ها.پتو را کنار زدم.بود

 :دوباره پتو را کنار زدم و گفتم.حرصم گرفت.دیکش

 !بعدازظهره کیساعت !پاشو محمد-

 !ندارم شیجمعه هم از دست شما اسا ؟پنجشنبهيدار کارمیچ...اه-

 .ها ادیاالنه که فرشاد ب!پاشو بهش زنگ بزن!ومدهیهنوز ن یرعلیام-

 :و گفت دیسرش کش يپتو را رو دوباره

 !بخواب ریبگ ایب! ولش کن -

 ؟یگ یم یبخوابم؟چ-

 :و داد زدم دمیکش شیرا به شدت از رو پتو

 !نمیبلند شو بب-

 :باز کرد و با تعجب گفتچشم  ناگهان

 ه؟یسا ییها؟ تو-

 !ونمیدختر شاه پر!نه-

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست

 یرعلیدونم چرا اون دختر همش اسم ام ینم یدختر خوشگل ازدواج کرده بودم، ول هیبا !دمید یداشتم خواب م-

دو تا تو خواب  نیا!ومدهین یرعلیفرشاد اومده،ام!ومدهیفرشاد ن!اومده یرعلیام:گفت یم یه.اوردی یو فرشاد رو م

 !دارن یهم دست از سر من بر نم

 :تخت نشستم و گفتم يلبه .ام گرفته بود خنده
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 !ومدهیهنوز ن ریام یول!ناهار حاضره-

 مگه ساعت چنده؟-

 !باشه میو ن کی دیبا گهیاالن د-

 :بلند شد و گفت عیسر

 !زهیرو م میگوش!ادی یم نیتا من دست و صورتم را بشورم بهش زنگ بزن،بب-

 .خاموش بود.را گرفتم یرعلیرا برداشتم و شماره ام یگوش

 !خاموشه شیگوش-

 :داخل توالت بلند گفت از

 !زنگ بزن شرکت-

 شماره اش چنده ؟-

 !هست، بگرد میتو گوش-

 :دیچیپ یدر گوش یفیظر يکردم بعد از چند بوق صدا دایاش را پ شماره

 !دییبفرما!سالم -

 دارن؟ فیتشر!با مهندس فروهر کار داشتم!دیخسته نباش!سالم-

 بله هستن،شما؟-

 :فکر کردم و گفتم یکم

 !خواهرشون هستم-

 ....یعنیکه خواهر ندارن، شونیا یخواهرشون؟ول-

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 !دونن یم د،خودشونیشما بهشون بگ-

 ...یشه،هر کس یکه نم يطور نیاخه ا-

 یبود و با حوله صورتش را خشک م ستادهیا میرا به محمدرضا که روبه رو یزد،گوش یطور که حرف م نیهم

 :کرد دادم و با حرص گفتم

 !تو باهاش حرف بزن ایب-

 :را گرفت و گفت یگوش
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 !يریسالم خانم خ کیعل-

-... 

 !دیخسته نباش!بله-

-... 

 !کنم یخواهش م-

-... 

 .بله،خواهرم بود-

-... 

 !اتاق مهندس دیوصل کن شهیاگه م!کنم یخواهش م-

-... 

 !ممنون-

 :داد و با حرص گفت رونیاش را ب نفس

 !زهر مارو سالم-

-... 

 حرف زد؟ یاز هفت خان رستم رد شد تا با جنابعال دیبا گهیحاال د-

-... 

 !یاز گرسنگ میمرد هیو سا ؟منيای یمگه ناهار نم!بابا یچیه-

-... 

 !باشه-

-... 

 !خداحافظ!ایپس زودتر ب-

 :را قطع کرد و گفت یگوش

 !ادی یم گهیساعت د کید،یگه شما ناهارتون و بخور یم-
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 تیسوئ.اش به مراتب بهتر از قبل بود هیروح.ساعت بعد از ناهار فرشاد امد مین.نگفتم يزیرا تکان دادم و چ سرم

به اشپزخانه .لحظه هم نگاهم نکرد کیموقع سالم کردن .به تن داشت یمشک نیو ج یشمیشرت کاله دار 

 .دم بدهم يرفتم تا چا

 :داد و گفت هیتک نتیپشت سرم امد،به کاب محمدرضا

 !به داداش تخس من يدیچسب يرو ول کرد يریبه ز ،سریخوب نیپسر به ا-

 :و با حسرت گفت دیبه صورتش کش یدست.چپ نگاهش کردم چپ

 .شدم یحتما زن فرشاد م!!!اگه من دختر بودم-

 ؟یچرت و پرت بگ نجایا ي،امديرو تنها تو سالن ول کرد چارهیاون ب-

 :شد گفت یطور که از اشپزخانه خارج م نیهم

 ...یول.خواد،هر چند که من قصد ازدواج ندارم یفرشاد منو نم نمیبرم بب!یگ یراست م-

 .دیپر رونیب عیداد و سر یجا خال.قند از قندان برداشتم و به طرفش پرت کردم کی

تعارف  يچا.هر دو ساکت شدند دنمیبا د.رفتم رونیگذاشتم و ب ینیرا درون س ینیریکه اماده شد،ظرف ش يچا

 ییاز انجا.زد یقلبم تند تند م.و باز شدن در امد دیچرخش کل يکه صدا نمیمبل بش يخواستم رو یکردم و م

 .ادکلنش قبل از خودش امد تند يبو شهیو مثل هم.دیما را ند م،اولینشسته بود يکه ما در سالن کنار

 ....سال-

 شیفرشاد بلند شد و رو به رو.به من و محمدرضا انداخت ینگاه.فرشاد سالمش نصفه کاره ماند دنید با

 :دستش را جلو برد و گفت.ستادیا

 .ریبخ دنیرس!رخانیسالم ام-

و .دیرف خودش کشو دست فرشاد را گرفت و به ط افتینگاه ملتمس ام را در.چشمش به من افتاد یرعلیام

 :گفت

 !يممنون فرشاد،خوش امد-

دسته مبل بگذارد  يخواست رو یکت اش را در اورد و م یرعلیفرشاد نشست و ام.دندیرا بوس گریصورت همد و

 :برخاستم و گفتم عیکه من سر

 !برم باال یبده من م-

 :گفت یرا به دستم داد و با مهربان کت
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 !کنسول کنار در يرو.ام رو هم بکش فیپس زحمت ک-

رمان .تخت نشستم يو رو.شدم یرعلیوارد اتاق ام.احساس کردم من نباشم بهتر است.را گرفتم و باال رفتم فیک

 .را خواندم يچند صفحه ا يکار یب يبود برداشتم و از رو یپا تخت يرا که رو ییصد سال تنها

 :وارد شد و گفت مهیدر باز شد و محمدرضا سراس ناگهان

 !کشتن گرویمدبدو که ه-

خوردم و اگر  يسکندر.گذاشت میپا يرا جلو شیوسط راه محمدرضا پا.و به طرف در رفتم دمیپر میاز جا عیسر

خودش هم  چارهیب. قلبم گذاشتم و بلند شدم يدستم را رو.خوردم یم نیگرفت با سر زم یخودش مرا نم

 .بود دهیترس

 ه؟یحالت خوبه سا-

 ؟يردارکارات ب نیدست از ا يخوا یم یک-

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ طنتیش با

 !نییپا میبر ای؟بيهات بردار يزود باور نیدست از ا يخوا یم یتو ک-

 کردن؟ یاشت-

دوباره !خوام یمن م گهیخوام ،فرشاد م یرو م هیمن سا گهیم یرعلیام!زنن یفقط دارن سر تو چونه م! اره-

 !دعواشون نشه خوبه

 :گفت دنمیبا د یرعلیام.دمیپله ها رس نییگرفتم و در رفتم، پا شیاز بازو یمحکم شگونین

 !بهت بدهکارم یمعذرت خواه هیمن  هیسا-

 :بود انداختم و گفتم نییبه فرشاد که سرش پا یرفتم و نگاه جلو

 ؟یبابت چ-

 ...يریخانم خ نیشرکت ا يامروز که زنگ زد-

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 !ستیمهم ن!اهان-

 !شناسه یتازه اومده ،تو رو نم یمنش نیا!به هر حال شرمنده ام-

 !گفتم که اشکال نداره-

 :امد و گفت محمدرضا
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 رون؟یب میشام و بر دیبچه ها موافق-

 :داد و گفت هیبه عقب تک یرعلیام

 !مهم داشتم يامروز دوتا جلسه !رمیم یم یمن دارم از خستگ-

 :گفت محمدرضا

 !يو حرف زد زیپشت م ینشست!يکه نکند ،کوهیجلسه داشت-

 !يانجام بد یتون یتو م نمیکارو بب نیهم-

 :کرد و گفت یانیپا درم فرشاد

 چطوره؟!کوه میر یاحتماال هوا هم خوبه،م!.فردا جمعه ست-

 :با خنده گفت یرعلیام

 ه؟یسا یموافق!هیعال!دمت گرم-

 !من تابع جمع هستم-

 :با حرص گفت محمدرضا

 ..... يگور بابا ،پسیراض ،اونیتو راض-

 محمد؟-

 !محمد، محمد یگ یم یه هیچ!دیزی يخواستم بگم گور بابا یهان؟م-

سبک شده .داشتم يبعد از رفتن فرشاد،احساس بهتر.میفردا قرار گذاشت يخنده و باالخره برا ریز میزد یهمگ

 .!دوشم برداشته شد ياز رو يو فرشاد انگار بار یرعلیکردن ام یبا اشت.بودم

 

 21فصل

 یزد و نه نگاهم م ینه با من حرف م.تفاوت که فرشاد فرق کرده بود نیبا ا.بود شهیمان به کوه مثل هم رفتن

رفتار را ادامه داد که  نیانقدر ا.داد تا سرش را باال کند یزدم،به خودش زحمت نم یمن حرف م یوقت یحت.کرد

شد که  یتازه جان گرفته بود و هوا گرم تر م بافتا.میدیاخر رس ستگاهیبه ا.سوژه مورد نظر را به محمدرضا بدهد

 :محمدرضا گفت

 افتاده؟ یاتفاق!يشد ریسر به ز یلیخ دایفرشاد جان،جد-

 :سرخ شد و جواب داد فرشاد
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 نه،چطور مگه؟-

 !ياحتماال حوصله دوباره کتک خوردن ندار ،گفتمیچیه-

 :به محمدرضا رفت و گفت يچشم غره ا یرعلیام

 !افته ینم یاتفاق چی،هیباور کن اگه تو حرف نزن-

 ...من فقط گفتم-

 :و گفت دیوسط حرفش پر ساغر

 !رم چند تا بخرم یمن م!فروشن یاونجا لواشک م-

 :خدا خواسته گفتم از

 !امیمنم ب ستایوا-

 :با تحکم گفت یرعلیام

 !هیسا نیتو بش-

 :به محمدرضا ادامه داد رو

 !تو همراش برو تنها نباشه-

 :در اورد و رو به ساغر گفت یشکلک محمدرضا

 ....بشه باهاش دیشا!!میهم دارن بخر اهینخود س مینیبب میبر ایب-

 :گفت قهیدو دستش گرفت و بعد از چند دق نیسرش را ب یرعلیام.کوهستان گم شد ياهویدر ه شیصدا

 ؟ینیرو بب هیتا سا يریگ یتا حاال سرتو باال نم روزید!گهیچته فرشاد؟محمد راست م-

ان هم در حضور من  یرعلیرا از ام یسوال نیانگار انتظار چن.بلند شد یخورد و با دستپاچگ یتکان فرشاد

خواست زودتر ساغر و محمدرضا  یکالفه بودم و دلم م.را دوست نداشتم تیوضع نیاصال ا.نداشت

 :طور که پشت به ما داشت جواب داد نیفرشاد هم.برگردند

 ...وامخ ی،نم يطور نیهم-

 :حرفش را کامل کرد و گفت یرعلیام

 من در موردت بد فکر کنم ،اره؟ يخوا ینم-

 :به من انداخت و گفت ینگاه یرعلیام.نگفت يزیانداخت و چ نییبرگشت و سرش را پا فرشاد
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به خودت سخت .اون دفعه هم اشتباه کردم.  نیبش تیخوام شما دوتا هم اذ ینم!شم یم تیرفتارت اذ نیبا ا-

 !فرشاد رینگ

 یموضوع را کش م نیاصال چرا ا.بشنوم یرعلیخواست ان حرف ها را از زبان ام یاصال دلم نم.دیکش ریت سرم

 قهیاحساس کردم اگر چند دق.بلند شدم!یلعنت... زد؟ من که جواب فرشاد را دادم؟اه یدادند؟از کدام دوتا حرف م

روزم زهر مار !بچه ها شید کجا؟گفتم پیکه پرس یرعلیدر جواب ام.کشد یم کیبار يبمانم کار به جاها گرید

خودش در راه برگشت با من هم قدم شد و از فرشاد و دوست  یرعلیبردم که ام یتازه به عمق فاجعه پ.شد

زد من  یکه او حرف م یتمام مدت.کرد ياز طرف فرشاد از من خواستگار یزبان یو با زبان ب.داشتن اش گفت

خواست تنها بودم و  یدلم م.ترکد یحرف بزنم بغض ام م کلمه کیم اگر کرد یچون احساس م.ساکت بودم

طور  نیکاش از ته دلم خبر داشت و ا.زخم شده بود میکف دستم از فشار ناخن ها.رمیتا بم دمیکش یم غیانقدر ج

 :سرم را با حرص به طرفش چرخاندم و گفتم.که تمام شد منتظر نظر من ماند شیحرف ها.زد یاتش به ان نم

 ؟نه؟یخواد من و از سرت باز کن یدلت م یلیخ نکهیمثل ا-

 :نگاهم کرد و گفت ينا باور با

 ه؟یسا یگیم یمعلوم هست چ-

 ؟يمنو شوهر بد يچرا اصرار دار-

و  هیچون فرشاد پسر خوب.. فقط چون.زنم یموضوع باهات حرف م نیباره دارم در مورد ا نیمن؟من که اول-

 !ستین ياجبار چیه وگرنه!گم یواقعا دوست داره م

 :زدم ادیفر.میگو یچه م دمیفهم یبودم که نم نیو غمگ یعصبان انقدر

از همتون بدم !وقت ازدواج کنم چیخوام ه یباشه؟من اصال نم!،دست از سرم بردار ستین يحاال که اجبار-

 !ادی یمردا بدم م ياز فرشاد ،از تو،از محمدرضا ،از همه !ادیم

دانستم چرا  ینم.رفتم نییکردم و پا عیرا سر میقدم ها.گفت ینم يزیکرد و چ یبهت زده نگاهم م یرعلیام

منتظر  يخود یب.ختیذهنم را بهم ر ياز طرف فرشاد همه  يخواستگار نیبا ا یرعلیام.کنم یرفتار م ينطوریا

و در  شدم ینیسوار ماش!محمدرضا یحت.نمیکس را بب چیخواستم ه ینم.ندیبب يگریبودم تا خودش مرا به چشم د

 :جواب نگاه متعجب راننده گفتم

 !اقا دربست-
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ام زنگ  یگوش.دادم هیتک یصندل یادرس خانه را دادم و سرم را به پشت.را روشن کرد و به راه افتاد نیماش عیسر

 :دکمه را زدم و گفتم.شماره ساغر بود.خورد

 بله؟-

 !خونه میبرگرد میخوا یم ای؟بیکجا رفت-

 !نیشما بر!گردم یمن خودم دارم برم-

 شد؟ یچ هوی ؟اخهیچ یعنی-

 :را گرفت و گفت یوسط حرفش محمدرضا گوش کدفعهی

 تو؟ ییه،کجایالو سا-

که  چاره؟اونیب یرعلیام یحت ایداشت؟ یمحمدرضا چه گناه.را خاموش کردم یبا حرص دکمه را زدم و گوش-

 ادهیدر خانه پ يجلو.اموش کردمانقدر حرص داشتم که منطق را هم فر!خبر نداشت من عاشق خودش هستم

 یمبل سالن نشسته بود و در سکوت کتاب م يمادر رو.دو بعدازظهر بود کیساعت نزد.داخل رفتم عیشدم و سر

 :مطالعه اش را در اورد و گفت نکیع.دمیسالم کردم و صورتش را بوس.خواند

 پسرا کوشن؟!نیچه زود برگشت-

 :تمادر بلند شد و گف.دیبغض ام ترک ناخواسته

 افتاده؟بچه ها کجان؟ یشده؟اتفاق یچ-

 :و گفتم دمیکش یقیزور نفس عم به

 ...فقط من!نشده يزین،چینگران نش-

 ؟یتو چ-

 !قهر کردم ،خودم اومدم!سر به سرم گذاشتن کمیبچه ها .. من-

 گفتن؟ یسر به سرت گذاشتن؟مگه چ-

 :کردم و گفتم نییسرم را پا.میگرفتم راستش را بگو میتصم

دوباره  یرعلیامروز ام.منم بهش جواب رد دادم.کرد يفرشاد ازم خواستگار...فرشاد... شیراستش چند وقت پ-

 ...و من دیکش شیموضوع رو پ نیا

 :را پاك کردم و ادامه دادم میاشک ها.ام گرفت هیگر دوباره
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شده که به خاطر هر موضوع  فیاونقدر اعصابم ضع!کم شده یلیصبرم خ ياستانه !دونم چم شدم مادر ینم-

 !زمیر یبهم م یکوچک

 :اش گذاشت و گفت نهیس يسرم را رو.امد کمینزد مادر

 یدونن که برگشت یبچه ها م!میشیم يطور نیوقتا ا یما بعض يهمه !زمیانقدر خودت رو ناراحت نکن عز-

 ؟نگران نشن؟!خونه

 !اره به ساغر گفتم-

 !ارمیقرص ارام بخش ب هیبرو تو اتاقت تا من برات !یاستراحت کن کمیبهتره -

لوس شده  يبچه  کیمثل !هیگر ریتخت نشستم و دوباره زدم ز يرو.را تکان دادم و به اتاقم رفتم سرم

 :داد به دستم داد و گفت یقرص.آب داخل شد وانیل کیمادر با .بودم

 !شهیحالت بهتر م!و بخور  نیا-

 :رو به مادر گفتم.شدم یخانه دور م نیاز ا یکاش مدت ياز ذهنم گذشت،ا.را خوردم قرص

 ...کاش-

 زم؟یعز یکاش چ-

 ساناز؟ شیمدت برم پ هی نیدیاجازه م-

 کجا؟-

 برم اونجا؟ شهیم!دارن ییدانشجو يدانشکده خونه  يساناز با چند تا از بچه ها-

 ...هم هست که من ندونم؟نکنه يا گهید زیگذره؟چ یبهت بد م نجای؟ایاخه واسه چ-

 !نیهم!مدت تنها باشم هیخوام  یفقط م.ستین يزیچ دیباور کن-

 :نگاهم کرد و گفت متفکر

 ...اونا حق ندارن!زنم یاگه موضوع بچه هاست،من باهاشون حرف م-

 !نگفتن یخاص زیشده ،واگرنه اونا چ فیمن اعصابم ضع!نه مادر-

 :فکر کرد و گفت یکم

 !دیپس فقط تا ع-

 !کنم یام رو جمع م لیاالن وسا!دیکه شما بگ یهر چ!چشم-

 !قبل اش به ساناز زنگ بزن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٢٣٣ 

رفته  هیبق دنیخواستم قبل از رس یم!لپ تابم گرفتم نیرا با چند دست لباس و همچن میکتاب ها عیسر

اند و داخل مادر خودش مرا رس.شد یانگار دلم خنک م.کرد یبود،ارامم م یکار چ نیدانم هدفم از ا ینم.باشم

 :ساناز با تعجب گفت.و رفت ردک یسفارش خداحافظ یاشنا شود و بعد از کل میها يهم خانه ا هیامد تا با بق

 ؟يشده؟بازم با محمدرضا دعوا کرد يزیچ-

 :و شالم را در اوردم و گفتم مانتو

 !جا بخوابم هیمن  شهیم.کنم یم فیبعدا برات تعر-

 !اتاق من میبر ایاره،ب-

 :کرد و گفت دایخروارها لباس پ ریتخت اش را از ز!شلوغ و پر از دفتر و کتاب .بود يدو تخته ا اتاق

 :و گفتم دمیتخت دراز کش يرو!خوابن یاون اتاق م يفاطمه و مهتاب هم تو!میاتاق من و نس نجایا-

 شه؟یم لیتعط یدانشکده ک-

 :و گفت دیکش یاه

 میر یم گهیدوازده روز د ایاما احتماال ما تا ده !سر کالس میبر دیبا لیاگه دست اونا باشه که تا سال تحو-

 چطور؟!دانشگاه

 :و گفتم دمیباال کش میگلو ریرا تا ز پتو

 !هستم نجاینداره،من تا اون موقع ا یپس اگه اشکال-

 !کنم یم دارتیبخواب،واسه شام ب ؟راحتیچه اشکال!نه بابا-

 .فرو برد قیعم یکه خوردم اثر کرد و مرا به خواب یکم قرص کم

و حرصم خاموش شد و  تیشب عصبان کیبعد از گذشت .ساناز دوست شدم يها يزود با هم خانه ا یلیخ

عزل  يمرا از مقام خواهر یعل ریتا ام دوارمیام يخود یب نکهیا يغصه .داد یرا به غصه و ناراحت شیجا

 .بود دواریشود ام یکه ازدواج نکرده م یدادم که تا وقت یم يباز به خودم دلدار یول.کند

چه کار احمقانه  نیاصال ا.و هم محمدرضا را دمید یدانشکده هم ساغر را م يچون تو.شنبه عزا گرفتم  صبح

 یرعلیخواست که ام یدلم م دیشا!دانستم یرا ثابت کنم؟خودم هم نم زیخواستم چه چ یم.بود که انجام دادم يا

 .تنگ شود میدلش برا

 دو روزه دلش تنگ بشه؟ يخوا یاون چهار ماه ازت دور بود دلش تنگ نشد ،م!.. هه

 .بود یاز دست من عصبان.خودش بود ياون چهار ماه به خواسته  یول
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 ؟يازش متنفر یمگه بهش نگفت!هیهم از دست تو عصبان االن

 !منه یزندگ يهمه  یرعلیام!گفتم؟خب معلومه که دروغ گفتم من؟من

 ؟يشنو یصدامو م هیاس-

 :گفت یبا نگران.و با تعجب به ساناز نکاه کردم برگشتم

 ؟يدیخواستم بگم محمدرضا رو د یم!يدیکنم جواب نم یصدات م یهر چ-

 نه چطور؟-

 شش؟یپ ير ینم!دهیفکر کنم تورو د!ستادهیکنار انتشارات ا-

 !سر کالس میبر!نه ولش کن-

به ساعتم  ینگاه.ساغر گره خورد یان اول نگاهم با نگاه عصبانهم.میرا گرفتم و به طرف کالس رفت دستش

 :کنارش نشستم و گفتم.امدم یم رتریکاش د يا.. اه.دستم انداختم

 !سالم-

 :نشسته بود،هلش داد و گفت گرشیساناز که در طرف د.جواب بدهد نگاهم کرد نکهیا بدون

 سالم جواب نداره؟؟-

 :گفت يبلند بایتقر يکار، ساغرمثل انبار باروت منفجر شد و با صدا نیا با

 !هیسا يبچه ا یلیخ-

 :گفتم دمیگز یکه لبم را م یکردند انداختم و در حال یکالس که با تعجب ما را تماشا م يبه بچه ها ینگاه

 !تر واشیچه خبرته؟--

 :رل کند گفتکرد حرص اش را کنت یم یکه سع یاورد و در حال کتریرا نزد سرش

 و الم شنگه داشت؟ يفرشاد،اون همه قهر و تر باز يخواستگار یعنی-

 :دادم و گفتم رونیام را ب نفس

 ...چرا گهیمگه من قبال جواب فرشاد رو نداده بودم؟پس د-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

خودش  یرعلیام!یانداخت یرو راه م يباز یاون کول ،بعدياورد یرو در م هیقض ياول ته و تو!گهید نیهم-

 یوقت یحت!واسه دوستش انجام بده يکار هیخواست  یاحتماال م.فرشاد ازش بخواد ،اون حرفا رو زد نکهیبدون ا

 !قبال بهم جواب رد داده  هیبهش گفت که سا.شد د،ناراحتیفرشاد هم فهم
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 !کنم یکار م یچ!گم یم یدونستم چ یبودم که نم یاونقدر عصب-

که از رفتارت شوکه شده بود،حاال محمدرضا هم  یرعلیام چارهیب!هیچ هیقض ینیبب يکرد یمثل ادم صبر م-

 !داغ تر از اش شده يکه چرا کاسه  دیپر یمثل سگ بهش م

خواست کار  یمثال م!یرعلیام چارهیب.شده بود ریذهنم درگ.داخل شد و فرصت جواب دادن را از من گرفت استاد

 !بکند ریخ

من چه  نهیکارا چشماش و باز کنه،بب نیا يبه جا!بخوره تو سرش ریکار خ:ذهنم به حرف امد دیوجدان پل ناگهان

 !بهش دارم یاحساس

 یکشم و م یراهم را م دنشیحاال من با د.و همه جا طرف من بود شهیهم!محمدرضا چارهیب.را تکان دادم سرم

 !رم

 !ششیبعد از کالس برم پ دیبا

ساناز و ساغر  شیپ يدیبا نا ام!همه گفتند رفته.ضا سراغش را گرفتمکه تمام شد،از دوستان محمدر کالس

 :گذاشت و گفت نشیماش یپشت یصندل ياش را رو فیساغر ک.برگشتم

 !رسونمتون یم دینیبش-

 !میر یم ادهیکه؟پ ستین یراه-

 !واموندتو روشن کن یپس اون گوش-

 !ساناز زنگ بزن یبه گوش یداشت ياگه کار-

 :ساناز گفت.حرص دنده گذاشت و رفت و با یخداحافظ بدون

 !یکن یم تشیچرا اذ!گناه داره-

 !نهیب یخبر نداره،اون وقت من و مقصر م یچیاز ه!کنه یم تمیچون اون اذ-

 !تونستم کمکت کنم دیبه من بگو شا-

 :ام را فشار دادم و گفتم قهیشق.دوباره سرم درد گرفت.شد دهیو رفتارش کش یرعلیبه ام فکرم

 !میبر ایب!تونه کمکم کنه یکس نم چیه-

فاطمه و مهتاب شرم زده تشکر .بود دهیخر ییخرت و پرت و مواد غذا یکل.امد  دنمیروز غروب مادر به د همان

 :مبل نشست و گفت يمادر رو.کردند و بسته ها را به اشپزخانه بردند

 !خونه بدون تو سوت و کوره-
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 !شه یسوت و کور نمجا  جیبا وجود محمدرضا که ه!مادر دیزن یحرفا م-

 :کرد و گفت یخنده قشنگ مادر

 !دوتا پسر سر به سرش بزارن و شلوغ کنن نیکه ا ستین یکس!جاست نیمشکل هم-

از المان برگشته  یرعلیام نکهیبعد از ا.ان خانه تنگ شده بود يراستش خودم هم دلم برا.نگفتم يزیو چ دمیخند

 ...اما حاال.روز هم از او دور نبودم کی یبود حت

 .تنگ شده بود شیبرا دلم

قرص ارام بخش به دستم داد و گفت که حتما استفاده  يسر کیقبل از رفتن .ساعت رفت میبعد از ن مادر

هم محمدرضا را  شیفردا.زند یرا تکرار کرد و گفت که هر غروب به من سر م یشگیسفارشات هم.کنم

  .دندکر لیخودشان را تعط يمعمار يکه بچه ها دمیشن میها یاز هم کالسدو سه روز بعد،.دمیند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کالس ها تق و لق شده .کردند یرا جمع م لشانیها وسا یشهرستان هیساناز و بق!دیروز مانده بود به ع سه

را که دو ساعت دنبال  مینس يمبل نشسته بودم و حرکات بچه ها و غرغر ها يرا جمع کردم و رو میپاها.بود

 يبه خانه لحظه شمار دنیرس يراداشتند و ب يهمه انها خانواده ا.کردم یگشت تماشا م یاش م لیشارژر موبا

 !یواقع یپدر خوب،مادر مهربان،برادر و خواهر واقع کی.کاش من هم خانواده خودم را داشتم يا.کردند یم

 ...کاش يا

 :را جواب دادم فونیبرخاستم و ا یبا سست! بچه ها گم شد ي اهویزنگ در ان ه يصدا

 ن؟یخانم زباله ندار-

 !ارمی یچرا االن م-

 !ما فراموش نشه يدیع-

 !چشم-

پولم را گرفتم و با  فیو ک دمیام را پوش يمانتو و روسر.شدم مانیبعد پش یول میخواستم به ساناز بگو یم اول

بکشم که گوشم  یبردم تا سرک رونیسرم را از در ب.دم،اما کوچه خلوت بوددر را باز کر.رفتم نییزباله پا کیپالست

 .داغ شد
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 !يا يا يا-

 :گفت دیکش یکه گوشم را م نطوریکه هم دمیمحمدرضا را شن يصدا

 !یگوشت رو ببرم بزارم کف دستت تا ادم بش دیبا-

 .خوشحال شدم که درد گوش ام را فراموش کردم دنشیاز د انقدر

 ؟یکن یم کاریچ نجایسالم،تو ا-

 !رو برگردونم خونه یاومدم جنابعال-

 !امی یبود،بهش گفتم که فردا م نجایغروب که مادر ا یول-

 :کاپشن اش فرو برد و گفت بیرا در ج دستش

 !یدست بوس جنابعال میایگفته ما ب یمام-

 کو؟ نتیماش!شم یحاضر م ه؟االنیچه حرف نیا-

 تو؟ امیب یکن یتعارف نم!سر کوچه منتظره یرعلیام-

 محمد؟-

 !خوشگلت تشکر کنم که تورو تحمل کردن يخواستم از دوستا یخوب بابا،م یلیخ-

 محمد؟.. اا-

 !کنم یتشکر م یبعدا تلفن!ریشمارشون رو بگ!خب باشه-

 :رفتم و گفتم يغره ا چشم

 !امیمن م!نیبرو تو ماش-

چند  نیا یدر ط.دمید یبعد از ده روز او را م.ودمدر حال پرواز ب.مختصرام را جمع کردم لیرفتم باال و وسا عیسر

البته نه به !به او بفهمانم که دوستش دارم يجور هیداشتم رفتارم را عوض کنم و  میتصم.فکر کردم یلیروز خ

 !خواهر  کیعنوان 

کننده ادکلنش به مشامم خورد به خودم  جیگ يشدم و بو نیسوار ماش یوقت.کردم یچطور خداحافظ دمینفهم

 !سالم کردم یامدم و به ارام

 :کرد و گفت میصورتم تنظ يرا رو نهیا

 ؟يچطور!يسالم خانم فرار-

 :دهانم را قورت دادم و گفتم اب
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 ؟یتو خوب!خوبم-

 :را به حرکت در اورد و گفت نیماش

 !شهیکه دلشون واست تنگ م يدوتا داداش دار یگ ینم!شما يها یاز احوالپرس-

خواهر و برادر متنفر شدم  ياز کلمه  گرید.بود دهیانگار نقطه ضعفم را فهم.بادکنک سوزن خورده پنچر شدم مثل

 :با حرص گفتم.

 !خوان خواهر شون رو شوهر بدن یکه زودتر م یدو تا داداش-

 :به من گفت یمتوجه لحن ام شد و با نگاه محمدرضا

 ؟یرعلیمگه نه ام! میدر درجه اول با هم دوست د؟ماینکن یلیرابطه رو فام نقدریا شهیم-

 !مسلمه-

از  یرعلیام.قدم کمکم کرده بود نیناخواسته در اول.دمیبوس یو صورت محمدرضا را م دمیپر یخواست م یم دلم

 :نگاهم کرد و گفت نهیا

 باشه؟!یحرفت رو بزن یرار کردن،منطقف يبه بعد به جا نیبده از ا م،قولیجان،حاال که با هم دوست هیسا-

 :قبل از من جواب داد محمدرضا

 !رهیگ یم ادیبچه هم  نی،ایش یم يچهار ماه متوار یوقت!گرفته ادیفرار کردن و از تو -

 :با حرص گفت یرعلیام.به محمدرضا دادم ازیامت کیبه طرفم زد و من  یچشمک

 ؟یتو حرف نزن شهینم!کرد یام فرق م طیمن شرا-

 یخواه ،عذريداغ تر از اش شد يحاال بابت اون روز که کاسه !هستم یشکوه هیخانم سا لیمن وک!رینخ-

 !دم یفروهر گزارش م نیخانه،سرکار خانم پرو یعال وانیواگرنه به د!کن

 :کرد و گفت یخنده قشنگ یرعلیام

 محمد؟ یادم بش يخوا یم یتو ک-

 ؟یکن یم نیجماعت توه لیبه وک.. اا-

 :راستش را باال اورد و گفت دست یرعلیام

 !يدونستم قبال جواب فرشاد و داد یخوام، نم یجون من معذرت م هیسا!میمن تسل!خوب یلیخ-

 :رو به من گفت محمد

 لم؟یوک یخانم شکوه-
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 :ادامه داد یرعلیمحمدرضا رو به ام.حرفش خنده ام گرفت از

 ؟يدیم یچ!خوان یم یلفظ ریموکل بنده ز-

 :دور زد و گفت میخانه بود کیرا که حاال نزد نیماش یرعلیام

 !شام مهمون من!نوکرش هم هستم-

 :دوباره گفت محمدرضا

 لم؟یوک یخانم شکوه-

 دهیکرد،ناد ینگاهم م نهیرا که از ا یرعلیتوانستم نگاه منتظر ام یاما نم.بار ابرو باال انداخت تا قبول نکنم چند

 :با خنده گفتم.رمیبگ

 !ستیبه شام هم ن يازین!نزدم یمن که حرف-

 !يشد یخوشگل م يایزانت هیصاحب  يکرد یناز م گهیذره د هی..اه-

 :گفت عیسر یرعلیام

 محمد؟-

 :و گفت دیاش کوب یشانیبا کف دست به پ محمدرضا

 گفتم،نه؟ یم دینبا...اخ-

 !زهرمار-

واسه  ينوك مداد ي ایزانت هیو البته من ، یرعلیامسال مامان و ام يدیجون ع هیگفتم،سا گهیحاال که د-

 !یجنابعال

 :گفتم يناباور با

 ؟یکن یم یشوخ-

 :سرش را تکان داد و گفت یرعلیام

 ...ی،ولیبش زیقرار بود سوپرا-

 :و گفت دیوسط حرفش پر محمدرضا

 !شده،نگاش کن زیخب االن هم سوپرا-

 !نیزار یسر به سرم که نم! شهیباورم نم-

 :در اورد و به طرف من گرفت و گفت يزیداشبرت چ يخم شد و از تو یرعلیام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٢٤٠ 

 !اپارتمان فرشاده نگیاالن تو پارک!قابل تورو نداره!اش چیسوئ نمیا-

 :را گرفتم و گفتم چیسوئ

 !واقعا ممنونم!بگم یدونم چ ینم-

 :جا به جا شد و گفت شیسر جا محمدرضا

 !دور بزن!ياون رستوران و رد کرد....اااا!گهیم یچ نهیانقدر ذوق کرده،خودش و بب دهیو د چیحاال سوئ-

 !یزن یانقدر که تو حرف م-

و من  يدوست دار ینیچه ماش:دیازم پرس یرعلیام شیامد چند وقت پ ادمیرا در دستم فشار دادم و  چیسوئ

 :جواب دادم

 !ينوك مداد ي ایزانت-

 

 22فصل

 شنهادیبه ساغر و فرشاد هم پ.تنها نباشد تا مادر میجشن گرفت يخانه و چهارنفر اطیرا در ح يسور چهارشنبه

 .اما انها مثل هر سال در باغ شان مهمان داشتند میداد

 نیا میاز ارزوها یکیسال  لیتفاوت که من عاشق بودم و در موقع تحو نیبا ا.امسال هم مثل سال قبل بود دیع

 ...هم یرعلیبود که ام

 .خواستم یرا از خدا م نیبود ،اما من قلبا ا ییخواسته نا به جا دیدانم،شا ینم

را در باغ  زدهیس یشد و ما نحس نیفرورد زدهیچشم بهم زدن س کیدر .مثل هر سال ادامه داشت دیو بازد دید

 یاز فرشاد هم به خاطر رفتار ان روزم ،عذرخواه.شدم یمیدوباره با ساغر صم.میزند به در کرد يلواسون اقا

 .من نچشانده بود هاش را ب یواقع یکه هنوز سرنوشت تلخ ییروزها.دبو یخوب يروز ها.کردم

هوا  يسرما.کالس شدم يهم بدهکار بچه ها ینیریش کیخودم به دانشکده رفتم و  نیبا ماش التیاز تعط بعد

داشتم و به  یام را بر م ینقاش لیهر روز وسا.شکوفه باران شد بهشتیدر اواسط ارد یشد و باغ پشت یکم تر م

 یروحم از ان همه خوشبخت.دادم یمپرورش  نیریش ياهایکردم و ذهنم را با رو یم ینقاش.رفتم یم یباغ پشت

 یخوش م یرعلیام يبرادرانه  يو دلم را به محبت ها دمیپرست یطرفه ام را م کیعشق .در پرواز بود

کس نبود و اصال به  چیو عاشق ه دیکش یسقف نفس م نیا ریکه ز نیهم.بود ایدن کی میبودنش برا.کردم

 .دبو يدیام يروزنه  میکرد،خودش برا یازدواج فکر نم
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که هر وقت  یقلب.تپد یکه در ان خانه بخاطر او م یمتوجه قلب!شد یکه متوجه من م دیرس یم يروز دیشا

اورد که  یگرفت و خون را به صورتم م یشد،انقدر ضربان م یم کیبه من نزد ایزد و  یاسمم را صدا م

 .گرفت یگوشه لبش را گاز م يکرد و با دلسوز ینگاهم م یمحمدرضا با نگران

 .عشق را نشان دهم نیخواست با افتخار به همه ا یدلم م یگرفت و گاه یهمه حقارت م نیدلم از ا یگاه

وم تمام شد و و امتحانات ترم د دیتابستان هم رس.شدم یخودم بودم که متوجه گذر زمان نم اتیذهن ریدرگ انقدر

 .من تازه متوجه اوضاع متشنج خانه شدم

را در  یرعلیبگذارم که ام نگیام را در پارک نیخواستم ماش یاز استخر برگشته ام و م رماهیروز گرم ت کی غروب

 کیالست ژیبلند ق يرا از صدا میلحظه چشم ها کی.کاف کرد و از کنارم گذشت یبا سرعت ت.دمیاش د نیماش

را پارك کردم و متفکر داخل خانه  نیماش.ناراحت بود ایو  یعصبان یلیانگار خ.به من نگاه هم نکرد یحت.بستم

جلو رفتم و چراغ را روشن .امد یاز ته سالن م وانیبهم خوردن قاشق به ل يبرق ها خاموش بود و صدا.شدم

 شیچشم ها يتش را روو دس دهیمبل دراز کش يمادر رو.ام از دستم افتاد فیو ک دمیلحظه ترس کی.کردم

 یرا که احتماال اب قند بود به هم م یاب وانی،کنارش نشسته و ل نیزم يرو یمحمدرضا هم عصب.گذاشته بود

 :جلو رفتم و گفتم.زد

 ست؟یشده محمد؟مامان حالش خوب ن یچ-

 :اش گذاشت و گفت ینیب ياشاره اش را رو انگشت

 !!سیه-

 :مادر بلند شد يگرفته  يصدا

 ه؟یسا يامد یک!بهمن حالم خو-

 ن؟یخوب دم،شمایتازه رس!سالم مادر-

 !هالوژن و روشن کن!کنه یم تیاون برق و خاموش کن،چشم و اذ!زمیخوبم عز-

چشم اش گرفت و  يمادر دستش را از رو.کردم مینور تنظ نیکمتر يبرق را خاموش کردم و هالوژن را رو عیسر

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو وانیل.برخاست  یمحمدرضا با نگران.بلند شد

 !دراز بکش کمیکجا مامان؟-

 !اتاقم يرم تو یم-

 :جلو رفتم و گفتم عیسر
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 !کمکتون کنم دیبذار-

 :را جلو اورد و گفت دستش

 !تونم برم یخودم م-

بعد از رفتن مادر کنارش .مبل نشست يسرش را تکان داد و رو.قدم عقب رفتم و به محمدرضا نگاه کردم کی

 :تمنشستم و گف

 ...بود؟چرا مادر یچرا عصبان یرعلیشده محمد؟ام یچ-

 !دعواشون شده-

 ؟یاخه واسه چ-

 :گفت یبا کالفگ.دزدد یکردم نگاهش را از من م احساس

 ..هم ونهیباز مامان اسم ازاده رو برد،اون د نکهیمثل ا-

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 !نداره یداغ ازاده تموم نیانگار ا-

نسبت به ازاده و خاطراتش  یرعلیوقت بود که ام یلیچون خ.نزدم ید،حرفیگو یدروغ م دمیفهم نکهیا با

 .شد یبود که به من مربوط نم يزیاحتماال چ.داد ینشان نم تیحساس

 یحتما اگر الزم بود به من هم م.کردم سوال کنم یبودند و من جرات نم نیچند روز هم همه با هم سرسنگ تا

 .گفتند

و .شدم یمادر و محمدرضا به ساعت م ینگران و عصب يامد و من متوجه نگاهها یبه خانه م ریشبها د یرعلیام

 !رفتم یرفتند و من هم به اجبار به اتاقم م یم شانیامد همه به اتاق ها یم اطیدر ح يصدا یوقت

 منیدر نش یشب وقت کیباعث شد که  یاحساس دلتنگ.دمید یشرکت بود واورا نم یرعلیطول روز هم که ام در

بود،مادر و محمدرضا که رفتند از  یرعلیکه اعالم ورود ام اطیدر ح يو مثل هر شب با صدا مینشسته بود نییپا

 !تکان نخورم میجا

اهسته  يبا صدا.خواست از پله ها باال برود که متوجه من شد  یم.داخل شد یرعلیباز شد و ام یهال به ارام در

 :گفت يا

 ؟يداریتو هنوز ب-

 ؟يشام خورد!ادی یم نمخواب-
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 .صورتش خسته بود.مبل نشست نیاول يپله گذاشت،و رو نیاش را کنار اول فیک

 ؟يمگه تو نخورد!اره خوردم-

 ؟يخوا یم يچا!دمیپرس يطور نیهم!چرا-

 :زد و گفت هیرا به پشت تک سرش

 !ست،قهوهین یاگه زحمت-

 :شدم و گفتم بلند

 !کنم یحاضر م ؟االنیچه زحمت-

 :گذاشتم و گفتم زیم يرا رو ینیس.بعد با دو فنجان قهوه برگشتم قهیاشپزخانه رفتم و حدود ده دق به

 شده؟ ادیشرکت ز يکارا-

 نه چطور؟-

 !یخسته هم هست!يای یم ریاخه شبا د-

کردم و  نییسرم را پا.اش را نداشتم رهیتحمل نگاه خ.بود میدر چشم ها يزیانگار دنبال چ.نگاهم کرد  رهیخ

 :که گفت دمیارامش را شن يصدا.از قهوه را خوردم یکم

 !خسته ام یلیخ!خسته ام!یگ یراست م-

 :دمیرا باال کردم و پرس سرم

 !شدن يجور هیهمه ... روزا نیافتاده؟اخه ا یتونم بپرسم اتفاق یست،مین یاگه فضول-

 :نگاهم کرد و گفت رهیخ دوباره

 ؟یدون یکه نم یبگ يخوا یم یعنی-

 :گذاشتم و با تعجب گفتم زیم يرا رو فنجانم

 ؟یزن یحرف م یدونم؟از چ یرو نم یچ-

 :گذاشت و گفت زیم يهم فنجانش را رو او

 !کن ،ولشیچیه-

نگاهش  ریداشتم تا س يشتریفرصت ب.را بست شیزد و چشم ها هیمبل تک یسرش را به پشت دوباره

 یرا بچه گانه م شیبایود و صورت زاش افتاده ب یشانیپ يرا که دوباره بلند شده بود رو شیموها.کنم

 :چشمش را باز کرد و گفت کدفعهی.کرد
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 ؟يتو تا حاال عاشق شد هیسا-

سرم  يبلند شد و باال یبا دستپاچگ!و باعث سرفه ام شد دیپر میاز سوالش شوکه شدم که اب دهانم به گلو انقدر

 :کنارم نشست و گفت.امد شینفس ام که سر جا.چند بار دست راستش را به پشت ام زد یو با نگران ستادیا

 هو؟یشد  ؟چتیخوب-

 :جا به جا شدم و گفتم یکم

 !یگفت یم ید،داشتیببخش!خوبم-

 :تعجب گفت با

 گفتم؟یم یچ-

 :کردم و گفتم یزورک خنده

 نه؟ ایتا حاال عاشق شدم  يدیپرس-

 !ينبود نجایکه االن ا ياگه عاشق شده بود.بود يولش کن،سوال مسخره ا!اهان-

 پس کجا بودم؟-

 !شوهرت يخونه !عشقت يخوب خونه -

بحث را  نیخواستم ا ینم! عشقم هستم يخونه  ياالن هم تو.اب دهانم را قورت دادم شتریب اطیبار با احت نیا

 :گفتم.امد تا به عشق ام اعتراف کنم یم شیپ یتیموقع دیشا.تمام کنم

 !رسه یها که به ازدواج نم عشق يهمه -

 :را به طرفم چرخاند و گفت سرش

 نگاش کنه؟ نهیکار کنه؟بش یپس ادم چ-

 .طرفه بود کیالبته عشق من !کردم یکه من داشتم م يهمان کار.بود یجالب ي اشاره

 !باشه،اون وقت به ازدواج برسه ،خوبه یاگه عشق ادم دو طرفه و واقع-

 :شده بود گفت رهیخ شیکه روبه رو یو در حال دیکش یاه

 من عاشقم؟ یعنی...یتو راست بگ دیشا.....دونمینم-

خم  یرعلیام.دارمیچند بار پلک زدم تا مطمئن شوم ب... اون هم یعنیعاشق؟؟. مطمئن نبودم دمیکه شن يزیچ از

 :گفت یارام يدو دستش گرفت و با صدا نیزانو ستون کرد و سرش را ب يارنج اش را رو.شد

 !من عاشق پگاه ام کنمیفک م هیسا-
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اشتباه  دیشا!بود؟اصال اسمش اشنا نبود یپگاه؟؟پگاه ک.دیکش ریستون فقراتم ت نییلحظه از پشت گردنم تا پا کی

 :به زور دهانم را باز کردم و گفتم.دمیشن

 ه؟یپگاه ک..پ-

 .داشت یشخص مورد نظر حس خوب ياداوریانگار از .زد  یکم رنگ لبخند

 !که استخدام شده شهیچهار ماه م!يریپگاه خ!دمیجد یمنش-

بار با من  کیکه  یبد اخالق یهمان منش!يریپگاه خ.دهانم تلخ و بدمزه بود.کرد یم ینیبدنم سنگ يرو سرم

 !گفتم یم يزیچ دیبا.زدم یحرف م دیبا!شد یهم عاشق شده؟باورم نم یرعلیام یعنی!حرف زد

 اونم دوست داره؟-

 :د و گفترا به طرف من کر شیرو

 ...یول....!اول اون بود که از من خوشش اومد و!منه ي ونهید... پگاه؟ -

 پلمیتازه د!سالشه جدهیاخه همش ه!سنش کمه!خوره یبه درد تو نم گهیم!دونم چرا مامان مخالفه ینم یول

 !گرفته

 ؟یخانواده پگاه چ یعنی...خانواده اون-

من !دار شرکتمون ،حسابیزدانی ياقا!کنه یم یاش زندگ ییبا دا!بود مردن کیکوچ یلیخ یپدرو مادرش وقت-

 !با من لجه ایدن يانگار همه !دونم چرا محمدرضا هم مخالفه ینم

 یبرم رید یرعلیچرا مادر حال و حوصله نداره،چرا ام.کنه یمحمدرضا از من فرار م دایچرا جد دمیفهم تازه

از ان !داد یجان م تیزد و در نها یمم دست و پا مچش يجلو میاهایرو يهمه .دوباره سر دردم شروع شد!گرده

 !به سرم امد دمیترس یکه م يزیچ

 ه؟یسا یتو چ-

 :جواب دادم یجیگ با

 ؟یمن چ-

 ؟یتو هم مخالف-

 !کس قسمت کنم چیتو رو با ه ستمیچون حاضر ن!،من با تمام وجودم مخالفم بله

 !دمیپگاه خانم و ند نیمن که هنوز ا!مخالف باشم دینه،چرا با-

 .ستین یاش ادم خوب ییدا گهیم!مخالفه دهیچه خوب،مامان ند-
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 :دهانم را قورت دادم و به زور گفتم اب

 !شه ینم لیکه دل نیا-

 ....دونم یاما نم!گم یو بهش م نیمن هم هم-

 :گفت کدفعهیحرفش را قطع کرد و  خودش

 !ادمافتیچرا زودتر به فکرش ن! اره... ؟اخیاش کن یراض یتون یتو م هیسا-

 کیاز .دلم بود يتوانستم ان را حس کنم و به احتمال قو یکه فقط از درون م ییدم،صدایشکستن شن يصدا

 :و گفتم دمیکش ياه بلند.سقوط کرد و شکست يبلند

 ...کنم یفکر نم-

 :دیحرفم پر وسط

 !یکن یخودت م ونیکار تمام عمر من و مد نیبا ا!یتون یمن مطمئن ام م!هیسا یتون یم-

 یگاه!یرعلیدلم؟مسلما ام ایمهم تر بود  یرعلیام.شدم یدلم م ونیعمر مد کیکار  نیانداختم،با ا نییرا پا سرم

 :گفتم.عاشق شدن است  تیگذشتن از عشق؛بخاطر معشوق،نها

 !دم یانجام م ادیاز دستم بر ب يباشه،هر کار-

از عشق اش  شترینشستم او هم ب یم نیااز  شتریچه بسا که اگر ب.تحمل نداشتم نیاز ا شتریب.بلند شدم عیسر و

 .من کمتر از مرگ نبود يکه برا يزیگفت،چ یم

 !ریفعال شب بخ-

 :گفت یو با نگاه ملتمس ستادیا میهم بلند شد و رو به رو او

 ؟یزن یفردا باهاش حرف م-

 :سرم را تکان دادم و گفتم.دید یکه االن در من بود و او نم يزیچ.تاب بود یب چقدر

 !کنم یخودمو م یسع-

 :نگاهم کرد و گفت رهیاش خ یعسل يچشم ها با

 !هیممنون سا-

به اتاقم رفتم و در را قفل کردم و همان جا پشت به در .ندیصورتم نب ياشک را رو لیرا برگرداندم تا س میرو

تمام شده  زیهمه چ.نرود رونیب میدهانم گذاشتم تا صدا يدستم را جلو! هیگر رینشستم و زدم ز نیزم يرو

 .داستان انیپا یعنی نیعشق من عاشق شده بود و ا!بود
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 .باال برد میاهایبودن رو دیدر افسا يداور روزگار ،پرچم اش را به نشانه  کمک

 نیهم یسهم من از زندگ.سپردم یصبح گاه میرا به نس میاهایو رو ختمیصبح اشک ر يها یکینزد تا

 !حسرت!حسرت!حسرت!بود

 !اما نشد.شدم ینم داریب گریو د دمیخواب یخواست م یدلم م.خوردم تا خوابم ببرد ازپامیقرص د کی

 .به صفحه نگاه کنم جواب دادم نکهیبدون ا.ام زنگ خورد یظهر گوش کینزد

 هنوز؟ یخواب!جان هیسالم سا-

 .تخت نشستم يو رو دمیپر یرعلیام يصدا دنیشن با

 !اره خواب بودم!سالم -

 ؟يبگم که با مامان حرف زد... بگم که شبیخواستم در مورد د یاما م.مکرد دارتیکه ب دیببخش-

 داریکه با ب یکابوس.کابوس باشد کی شبیاتفاقات د يدانم چرا انتظار داشتم همه  ینم.دمیکوب واریرا به د سرم

 .شود یشدنم،تمام م

 ه؟یالو سا-

 !مارستانهیمامان که االن ب یول-

 !شم یو زنده م رمیم یاونجا؟من تا شب م يبر شهیم... شهیم!دونم یم-

 .رم یم!باشه-

 .فعال خداحافظ!پس خبر از تو!زمیممنون عز-

 !باشه ؛خداحافظ-

 :را باال گرفتم و گفتم سرم

 داره؟ تیادم چقدر ظرف هی ؟مگهیکن یم ينطوریچرا خداجون؟چرا با من ا-

 .نداشتم یوصله رانندگبه اژانس زنگ زدم،ح.دمیبرخاستم،دوش گرفتم و لباس پوش یسست با

 !میکرد یساعت بعد در اتاق مادر نشسته بودم و بحث م کی

 !گم یاخه من بخاطر خودش م-

 ن؟یدینش،دیدیند کیشما که از نزد-

 ....که نهیجان مسئله ا هیسا یدمش،ولیدو بار که رفتم شرکن د یکی!دمشید-

 ه؟یمادر؟مسئله چ یچ-
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 :کرد و گفت نییرا پا سرش

نداره،هر  یخوب يدختره سابقه .کردم قیمن تحق!کشونهینزد يها هیاز همسا یکیزن عمو زهره !مادر یچیه-

 !بوده یکیروز با 

 !داشته یگذشته اش اشتباه يهر کس تو!با همه که قصد ازدواج نداره یول-

 یاز خودم تالش م یرعلیدور کردن ام يمن داشتم برا.زدم در عجب بودم یکه م ییاز حرف ها خودمم

 !از من بخواهد و من انجام ندهم يزیشد او چ یمگر م.چون خودش از من خواسته بود.کردم

 !میبرو شانیبه خانه  ییاشنا يجلسه برا کیداد که  تیدر اخر رضا یاز مجادله با مادر درد گرفت ،ول سرم

 یرعلیبه ام امکیپ کیشدن مادر را با  یراه راض نیب.کردم و با اژانس به خانه برگشتم یزود خداحافظ یلیخ

 .ام را خاموش کردم تا زنگ نزند یگوش عیخبر دادم و سر

چقدر پوستم .دمیتخت دراز کش يخوردم و رو يگریدوباره قرص د.کس را نداشتم چیو ه زیچ چیه ي حوصله

اما حاال سر !رمیم یکنم و م یبرسد ،در جا سکته م يروز نیهمچ کیکردم اگر  یفکر م شهیهم.کلفت شده بود

 .کردم یبه عشق اش تالش م یرعلیام دنیرس يبودم و برا پا

 يایبود که مرا از دن يزیچون خواب تنها چ.و زمان فحش دادم نیو به زم دمیدر از خواب پر يبا صدا غروب

 :دمیمحمدرضا را از پشت در شن یعصبان يصدا.کرد یاطرافم دور م

 !نمیباز کن بب!هیسا-

 :گفتم يبلند بایتقر يبا صدا.را اصال نداشتم یکی نیا ي حوصله

 ؟يکار دار یچ.ستیچه خبرته؟حمام بود،لباس تنم ن-

 :گفت يبا لحن نرم تر!کردم رفته امد،فکرین ییصدا

 !کارت دارم رونیب ایلباس تو بپوش ب-

بود که  دهیمفه.بود دهیرا شن زیپس حتما از مادر همه چ.هفت غروب بود.به ساعت انداختم ینگاه.ندادم یجواب

بعد از حدود ده .شدم رهیخ میها به روبه رو وانهیتخت چمپاتمه زدم و مثل د يرو.رسما خودم را بدبخت کردم

 .بلند شدم و پشت در رفتم.در امد يصدا قهیدق

 ه؟یسا یکن یچرا در و باز نم-

 .دمیهنوز لباس نپوش-

 :در اورد و با حرص گفت کیرا نزد دهانش
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 !شکنم یدر و م یبخدا اگه باز نکن!هیسا-

در را باز  عیسر.برداشتم و سرم کردم و قفل را چرخاندم یصندل يشالم را از رو.کند یکار را م نیدانستم ا یم

چشمم را .دوباره دستش را باال اورد.و عقب رفتم دمیلحظه ترس کیدستش را باال اورد .کرد و داخل شد

 :رم دست زد و گفتو به س دیعقب کش یشالم را کم.بستم

 !موهات معلومه یسیخ گه؟ازید يحموم بود-

 :تخت نشستم و گفتم يرا درست کردم و از کنارش گذشتم،رو شالم

 ؟یگیم یچ ؟حاالیخب که چ-

 !با پگاه ازدواج کنه؟مگه زده به سرت دختر یرعلیبشه ام یکه راض يبا مامان حرف زد یتو رفت-

 :تمگف یانداختم و به ارام نییرا پا سرم

 !خواهش کرد!خودش ازم خواست-

 :جلو امد و گفت تیعصبان با

 ؟یکن یکمکش م یتو واسه چ!فهمهیخودش غلط کرد،خودش خره،نم-

 :حرص گفتم با

 !فتمیکنم برم به دست و پاش ب کاریچ یگ یم!حاال که اقا عاشق شده،تموم شد رفت-

 :باال نرود گفت شیکرد صدا یم یکه سع یو در حال دیطرف در رفت و محکم ان را کوب به

 !حاال بفرما!بذار من بهش بگم ای!کن شیحال يجور هیصد دفعه بهت گفتم -

با .امد یاما اشکم در نم.کرد یداشت؟بغض داشت خفه ام م يا دهیحرف ها چه فا نیحاال ا.درد گرفت سرم

 :گفتم يگرفته ا يصدا

 نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟-

 !نشده ریهنوزم د-

 :کردم و گفتم یعصب خنده

 نیاونم تو ا!بکنم يکار نیهمچ هی ستمیوقت حاضر ن چیه!اون عاشق پگاه شده!چرت و پرت نگو محمد-

 !تیموقع

 !فهمونم یبهش م میمستق ریغ يجور هی!کنم یمن م-

 !ارمیاسمتم نم گهید یکارو بکن نیبخدا اگه ا!یکن یکارو نم نیتو ا!نه محمد-
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 :رفت گفت یکه به طرف در م یبلند شد و در حال یصندل يخشم از رو با

 !حقته ادیسرت ب یهر چ!به درك-

 !و رفت دیرا محکم به هم کوب در

شد،او را وادار کرد تا  یکه مادر راض یانقدر هول بود که همان شب یرعلیام.دیزود پنج شنبه از راه رس یلیخ

 .شب جمعه قرار بگذارد نیهم يو برا ردیتماس بگ

 زیچ چیبه ه.شدم یم رهیخ میکنم به رو به رو هیگر نکهینشستم و بدون ا یاتاق ام م يتو يمه امثل مجس من

قرار استخر و باشگاه ام  يهمه .کردم یگذشت و من گذر زمان را حس نم یساعت ها م.کردم یفکر نم یخاص

و کجا  یک دمینفهم یحت.خواستم یو به اجبار ناهار و شام بر م دمیخواب یبه زور قرص م.را با ساغر کنسل کردم

 .که در حقش کردم ازمن تشکر کرد ياز بابت لطف مسخره ا یرعلیام يو چطور

که در باز  دمیبخش یام را جان م دهینشسته بودم و به زور کرم پودر و رژ گونه صورت رنگ پر نهییا يرو روبه

 :شد

 مادر؟ يدیهنوز لباس نپوش-

 :بلند شدم و گفتم عیسر

 !چرا حاضرم-

اخمو کنار  يمحمدرضا با لباس اسپرت و چهره ا.رفتم رونیو ب دمیپوش دیکه به دستم رس يشال و مانتو ا نیاول

 :گفت يامد و با لحن شاد نییپا یکیپله ها را دو تا  یرعلیام.بود ستادهیدر ا

 !همه حاضرن جز من-

 :زد و گفت یچرخ

 چطور شدم؟-

که به  شیو براق و موها غهیصورتش سه ت!دیبا کروات سف یمشک راهنیکت و شلوار و پ.بند امد دنشیاز د نفسم

اش که انگار با ان دوش کامل گرفته  یشگیادکلن هم يو بو دیدرخش ینور لوستر م ریطرف باال زده بود،ز

 :مادر با عشق نگاهش کرد و گفت.شد یهم احساس م ياز چند متر.بود

 !يخدا کنه چشم نخور!پسرم هیعال-

 :رفت گفت یکه با کراواتش ور م یشد و در حال کمیشده بودم که نزد شیتماشامحو  نطوریهم

 !شم یانگار دارم خفه م!سفته یلیکراواتم خ نیبب هیسا-
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 :گفت مادر

 !شده رید یلیتر که خ عیسر!نیرم تو ماش یمن م-

 :دستم را گرفت و گفت یرعلیام کدفعهی.شد  یجا ثابت نم کیکه  دیلرز یانقدر م.لرزانم را باال بردم يها دست

 !چقدر سرده ؟دستاتيلرز یچرا م-

 :و گفت دیمحمدرضا به دادم رس.ام بند امده بود نفس

 !من کراواتت رو درست کنم ایب!احتماال فشارش افتاده-

 :گفت یبا نگران یرعلیمبل نشستم،ام يرو

 فشارش افتاده؟ یواسه چ ه؟اخهیحالت خوبه سا-

 :گفت یبا کالفگ محمدرضا

 !ضهیحتما مر!ها يداد يریچه گ-

 ؟یضیه؟مریاره سا!ضهیمر-

 !شه هوار زد یهارو که نم یضیمر ي ضه،همهیاره مر!ها یکن یول نم!بابا يا-

ساکت شد و  د،چونیهم فهم یرعلیانگار ام.منظورش شدم و از خجالت سرخ شدم و سرم را برگرداندم متوجه

 .تا محمدرضا کراواتش را درست کند ستادیا

و  میباالخره سوار شد.افتمیکه از عقب ب دیترس یاحتماال م.محمدرضا پشت سرم بود!میرفت رونیدر بهم از  با

دار  اطیح يخانه ا.بود یخانه شان در محله متوسط.میدیخر کیدسته گل بزرگ و ش کیراه  نیب.میحرکت کرد

 .دعوت کرد خلما را به دا ییامد و با خوش رو شوازمانیبه پ یزدانی يخود اقا!و کوچک

 یم جهیبه شدت احساس سرگ.افتمیلباس محمدرضا را گرفتم که ن يدر اوردن کفش ام گوشه  موقع

کنار مادر نشستم و خانه را از .مبل کمکم کرد یکیتا نزد یگذاشت و بدون هچ حرف میبازو ریدستش را ز.کردم

 !دور از تجمالت.بود بایساده و ز.نظر گذراندم

 .از عروس خانم نبود يهنوز خبر.نشست مانیگفت و رو به رو هم خوش امد یزدانی خانم

و متفکر  نهیدست به س.نگاهم به محمدرضا افتاد.زد یداشت و کمتر حرف م ریباوقار من،سر به ز یرعلیام

 .ام کرد نیغمگ شتریتاسف به چپ و راست تکان داد و ب يسرش را به نشانه .نشسته بود
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رو با  دیقدش متوسط،سف.بلوز و دامن سبز روشن به تن داشت.اوردند فیساعت بعد،عروس خانم تشر مین حدود

چهره اش .بود یپر کالغ اهیزده بود،س رونیب يکه از روسر شیاز موها يتکه ا!يا لهیسبز ت يچشم ها

 .داد یاز سن اش نشان م شتریداشت و ب یخاص يافسونگر

خورد،با سر از من  یرعلیچشمم به ام.مبه احترامش برخواستند و من هم با اکراه به او دست داد یهمگ

گوشه لبم  یبه خودم فشار اوردم تا لبخند کج.بودم دهیفقط من در ان جمع پگاه خانم را ند د،چطوره؟چونیپرس

کم کم صحبت ها .نداشتم اشان ر یدزدک يتحمل نگاه ها.کردم نییسرم را پا عیزدم و سر یچشمک.بنشانم

 یم یبرود،انها صحبت ها را به عقد و عروس شیکرد قدم به قدم پ یم یمادر سع نکهیبا ا.شد يجد

حرف  يریمادر هم با دلگ.دمیمحمدرضا را د یعصب يسرم را باال کردم و چهره .زد یقلبم تند تند م.کشاندند

 .کرد یم دییرا تا یزدانی ياقا يها

قه مند هستند،پس چه بهتر که مدت هاست به هم عال نهایا.میدو تا جوون رو سرگردون کن نیا ستیخوب ن-

 .میبد شونیبه زندگ یسر و سامون هیکه زودتر 

 :انداخت و گفت یرعلیبه ام ینگاه میبا سرزنش ن مادر

 .دیدون یکه خودتون صالح م یهر چ.میش و دار یما امادگ یزوده،ول کمیچند که  ست،هرین یمشکل-

 انیبها و در پا ریو ش هی،مهر يبود تا شروع کند،مثل نوار ضبط شده ا يدییکه انگار منتظر مهر تا یزدانی ياقا

 .را مشخص کرد یعقد و عروس خیتار

 يجعبه  یرعلیکه ام یوقت.شده بود نیسرم سنگ.نداشت يداریکه ب یخواب.خواب بود کیمثل  زیچ همه

من و  يدر کمال ناباور.ه بودرا کرد شیفکر همه جا.!کتش در اورد ،نفس ام به شماره افتاد بیرا از ج يانگشتر

مادر هم که در عمل .شد لیبدبله برون ت تیو در نها يخواستگار يبه جلسه  ییاشنا يمادرو محمدرضا،جلسه 

را چرخاند و  ینیریظرف ش یزدانی ياقا.انجام شده قرار گرفته بود،انگشتر را به دست پگاه کرد و کار تمام شد

خواست  یدلم م.به جا شدم م،جایام گذاشتم و کالفه در جا وهیظرف م يرا گوشه  ینیریش.گرفتند یکیهمه 

 میباالخره بعد از ن.که اشک نداشت و راه نفسم را بسته بود یبغض.کرد یبغض داشت خفه ام م.میزودتر برگرد

به  رفت ادمیانقدر عجله داشتم تا از ان خانه فرار کنم که .میکرد یو خداحافظ میدادند و بلند شد تیساعت رضا

 یهمه ساکت بودند و من م.را بستم میتا خود خانه چشم ها میکه شد نیسوار ماش!میبگو کیعروس خانم تبر

به خانه .زد یغرق بود و حرف نم شیاهایهم در رو یرعلیام یحت.ارامش قبل از طوفان است نیکه ا نستمدا
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با !تخت افتادم يا چراغ خاموش روراست به اتاقم رفتم و بدون عوض کردن لباسم ،ب کی.میشد ادهیو پ میدیرس

 .دمیشن یم یرا به راحت رونیب يدر اتاق بسته بود،اما صدا نکهیا

 !نمیبب نجایا ای،بیرعلیصبر کن ام-

 !فردا يباشه برا!مامان جان خسته ام-

 :زد ادیفر مادر

 يمنم به عنوان مترسک برد!يو که امروز حل و فصل کرد زیچ ؟همهيهم دار ییفردا؟کدوم فردا؟تو مگه فردا-

 !گهیاونجا د

 !مامان هیچه حرف نیا-

تو همه برنامه !و بعدش هم بله برون يباشه،نه خواستگار ییجلسه اشنا کیقرار بود  نه؟امشبیاز ا ریمگه غ-

 ؟يبرده بود یمنو واسه چ ،پسيدیهم که خود سر خر ،انگشتريهاتو با اونا جور کرد

 یطال فروش کی يتو میبود رونیبار من و پگاه ب هی يدیگشتر هم که داون ان!کدوم برنامه مادر من-

 !دمیامد،منم براش خر د،خوششید

دوباره !نندیب یرو م گهیشرکت همد يکردم فقط تو یچقدر ساده بودم که فکر م.رفتند یهم م رونیبا هم ب پس

 :مادر باال رفت يصدا

 یحت!يمشخص کرده بود یزدانیرو هم با  هیمقدار مهر یتو حت!یکه راحت گولم بزن ستمیمن بچه ن یعل ریام-

 ...اگه

 :محمدرضا که تا ان لحظه ساکت بود بلند شد يصدا.ساکت شد کدفعهی

 حالت خوبه مامان؟--

 :گفت یرعلیپشت سر ان ام و

 مامان؟ یخوب-

 :مادر امد يبروم که صدا رونیخواستم ب ینشستم،م میجا سر

نداشته  يانتظار چیاز من ه!هم خودت بدوز تنت کن ،حااليدیاز اولش خودت بر!یخواد نگران من باش یتو نم-

 !باش

 مامان؟ یچ یعنی-

 !اخر هم نداشته باش ،تایتو که از اول بزرگتر نداشت!يدیکه شن نیهم-
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تخت دراز  يرفتند،و من دوباره رو شانیهمه به اتاق ها.دیچیپله در سکوت خانه پ يرو شیقدم ها يصدا و

 .سخت تر بود میبرا زیحسرت از همه چ نیتحمل ا.ممکن نبود میهمه اتفاق برا نیهضم ا.دمیکش

 !یرعلیداشتن ام حسرت

 !داشتم،اما اشک نه بغض

 ریاواسط ت نکهیبا ا.و صورتم را نوازش داد دیوز یاز سمت باغ پشت یباد خنک.پنجره رفتم و بازش کردم کنار

 .اما هنوز هوا لطافت بهار را داشت.بود

 !لب زمزمه کردم ریدستم گذاشتم و ز يام را رو یشانیچهارچوب پنجره گذاشتم و پ يرا رو ستمد

 : "سهراب "بقول

 .بود دایپ يدلم،همچون انار يدانه ها کاش

 دارد یتورا دوست م يهر دانه،هزار دانه  يدید یم تا

 ،يکرد یدر چشم من خود را تماشا م يلحظه ا کاش

 .اوج عاشق توام نیباورت شود تا کدام تا

 ...سبز تیجا یکجا هست هر

 .پر از خنده باد ،لبانتیچه باش هر

 ..؟؟یپروران یات را با که م شهیاند

 ...به حالش خوش

 !بس که دوستت دارم نیهم اما

 .نفس وجودم نیاخر تا

 روزید مثل

 امروز مثل

 ...ته فردا تا

 

 23فصل

پنهان  يشکست نه برا.اعتراف تلخ سرزنشم کنند  نیا يبگذار همه برا.میا یشکست عاشقانه م کیاز من«

 »!پنهان شدن يکردن است،نه بهانه 
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طاقت  یحت گریدانست چرا؟د یکردم و فقط محمدرضا م یخودم را در اتاق حبس م.شدم  یمن پنهان م اما

 يپا رو یرعلیام. کرد  یم وانهیمرا د نیو ا.سرشار از عشق پگاه بود شیچشم ها.را هم نداشتم  یرعلیام دنید

 .ندازدیاش را راه ب یدست به کار شد تا عروس ییگرفت و خودش تنها دهیمادر را ناد دیتهد.گذاشت زیهمه چ

پسر بزرگ اش .بود  یتینارضا يسکوتش نشانه !مادر چارهیب.رفت و خوشحال بود  یم دیبا پگاه به خر خودش

خواهد سهم اش را از باغ  یاعالم کرد که م یدر حقش تمام کرد که ده روز مانده به عروس یرا زمان ییوفا یب

 :مادر هم در جواب اش گفت.بخرد  یبفروشد تا اپارتمان یپشت

 ؟یکن یمستقل زندگ يخوا یچرا م! یبزرگ نیخونه به ا-

من تحمل .امکان نداشت  نیکنند؟ نه ا یزندگ نجایخواست که انها ا یمادر م یعنی. رفت یم یاهیس میها چشم

فرستادم و نا خواسته نگاهم در نگاه محمدرضا گره  نییکه در دهانم بود را به زور اب پا يلقمه ا.اش را نداشتم 

 :گفت عیچون سر. را رفت هیانگار تا ته قض.خورد

 !کنه یخواد مستقل زندگ یمامان؟خوب معلومه که م یچ یعنی-

 :جواب داد یعصب مادر

هرکدومتون  يروز هیکه  دیباغ و نخر نیکنه؟ پدرتون ا یخواد مستقل زندگ یم یکردن باغ پشت کهیت کهیبا ت-

 !دیازش بکن کهیت هی

 :مظلومانه گفت یرعلیام

 !خونه رو بفروشم ایتونم سهم شرکت  یمن که نم-

 :خواست گفت یبر م زیسر م از تیکه با عصبان یدر حال. امدین نیینگاهش را غم گرفت اما از موضع اش پا مادر

 !خرم یسهمت رو خودم م! زارم یزنم محضر واسه فردا قرار م یزنگ م-

رو به پنجره گذاشت و متفکر  یبه اتاقش رفت و محمدرضا صندل یرعلیام.کس حرف نزد چیاز رفتن مادر ه بعد

به  قهیبعد از چند دق.شدم رهیخ رونیو مثل خودش به ب ستادمیرا جمع کردم و پشت سر محمدرضا ا زیم.نشست

 :گفتم یارام

پدر ،مادر ،خانواده .ام تحمل کردم یزندگ يتو زارویچ یلینداشتن خ! مردم یشد م یم يزیچ هیکاش -

 !!یرعلیام....،امایواقع

 :دوباره سرش را راست کرد و گفت.را عقب اورد و فقط نگاهم کرد سرش

 !ستیش و گرفته که متوجه نچشم ياونقدر عشق جلو!خامش کرده!دختره گولش زده-
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 !تموم شده زیمن همه چ يبرا.گهیده روز د! کنن یکه هست،دارن با هم ازدواج م یهرچ-

 !دمیقرص خواب کیبا  شهیرا برگرداندم و به اتاقم رفتم و مثل هم میرو

شد  یم يا قهیدق ستیمن و مادر و محمدرضا حدود ب.محضر خلوت بود .به اصرار مرا هم دنبال خود برد  مادر

 .میبود یرعلیکه منتظر ام

کند اما پگاه برخالف برخورد اول ،دو  یمادر به زور بلند شد و جلو رفت تا روبوس.با پگاه هم امد.امد باالخرا

 .سالم کرد کیو فقط  دیرا چسب یرعلیام يبازو یدست

انگار نه انگار  یرعلیماما ا. میمن و محمدرضا هم با تعجب به هم نگاه کرد.خورد کهیاز رفتارش  یلیخ مادر

 :زد و گفت يافتاده باشد،لبخند یاتفاق

 !شد رید کمی دیببخش-

و  یرعلیام.ها را انجام داده بود  یهماهنگ يقبال همه . ستادیدفتر دار ا زیم يرا برگرداند و جلو شیرو مادر

 یرعلیبه تعارف و تشکر ام نکهینوشت و به دست اش داد و بدون ا یمحمدرضا چند جارا امضا کردند و مادر چک

 .برخاستم و جلو رفتم .توجه کند مرا صدا زد 

 د؟یدار يکار!جانم مامان -

 :زد گفت یحرف م هیکه انگار با بق يطور مادر

 !امضا کن نجارویا ایب! کنم هیبه نام سا دمیخر یرعلیرو که از ام یخوام سهم یمن م-

 :زد و گفت یاما محمدرضا لبخند قشنگ.پگاه شدم يو در هم رفتن اخم ها یدگیوضوح متوجه رنگ پر به

 !من که موافقم! چه خوب-

 :است گفت یکه احساس کردم زورک يبه خودش امد و با لبخند یرعلیام

 !مبارك باشه! به نظر منم خوبه-

 یحق نیچن بهیغر کیاصال من که به عنوان .نبودم  یرعلیام یبه ناراحت یراض.خواستم یرا نم نیمن ا اما

 :انگار متوجه منظورم شده باشد، گفت. سرم را به طرف مادر کردم تا اعتراض کنم .شتم ندا

 !فقط امضا کن! هینباشه سا یحرف چیه-

را  یرعلیحاضر بودم ان را به پگاه ببخشم و ام! دهیچه فا یول.به نام من شد ینصف باغ پشت یسادگ نیهم به

 . رمیبگ
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را از دست  یرعلیبود که ام نیاور ا ادی میبرا.نداشتم  یشدم، احساس خوب یم رهیاز پنجره به باغ خ یوقت حاال

 .دادم

که از گرفتن مراسم  دمیشن یرعلیدو روز بعد از زبان ام امد،چونیموضوع اصال به مزاج پگاه خوش ن نیا انگار

 .کنند یم يعقد محضر کیشدند و فقط  مانیپش یعروس

 یچه معن.رود یدوست و اشنا م يجلو شیابرو نکاریمادر معتقد بود با ا!موضوع راه افتاد نیاز ا يالم شنگه ا چه

 .ردینگ یهمه ثروت عروس نیداشت که پسر بزرگش با ا

 يکار را برا نیانگار پگاه ا. امدین نییحرف پگاه خانم پا چهیهم از قال دیکش مارستانیمادر کارش به ب یوقت یحت

 .انجام داد یتالف

 :مادر امدند و ساغر گله مند به من گفت ادتیبه همراه خانواده اش به ع فرشاد

 !سفر دیر یدو هفته م یکنه؟ تو که گفت یداره ازدواج م یرعلیاز فرشاد بشنوم که ام دیبا-

 :با خنده گفتم. کردم خودم را خوشحال نشان بدهم یسع

 !میعروس از فرنگ اورد!گهید میرفت-

 ه؟یدختره ک!مسخره نشو-

 !اقا یخصوص ینشم-

 ه؟خوشگله؟یچه شکل-

 !شینیب یحاال خودت م!خوبه-

 ه؟یعروس یک-

 :دادم و گفتم رونیرا ب نفسم

 !فقط یعقد خصوص هی!رنیبگ یخوان عروس ینم-

 اخه چرا؟... وا-

 .را باال انداختم و به طرف تخت مادر رفتم میشانه ها.سوال جواب نداشتم حوصله

که مادر خواب  یهم وقت یرعلیام.امدین دنشیهم به د کباری یاما پگاه حت. مرخص شد مارستانیروز بعد از ب دو

 یمن م شیپ یبود و گاه نیسرسنگ یرعلیمحمدرضا با ام.کرد  یو فقط نگاهش م ستادیا یسرش م يبود ،باال

 :گفت

 !شنا سمش  یکنم که نم یوقت ها احساس م یبعض!عوض شده یلیخ-
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 :زدم و گفتم يپوزخند

 !کنه یدم و عوض معشق ا-

انگار  یرعلیکنه،اما ام یو صفات بد رو از ادم دور م یخودخواه!کنه یادم و پاك و معصوم م یاتفاقا عشق واقع-

 !جادو شده

 !ينبود یتو که خرافات-

 !بوده گهید زیجادو چ يمنظورم از استفاده کلمه !ستمیاالن هم ن-

 !بهتر بود  ينطوریا دیشا.خواستم حرف بزنم یخودم هم با محمدرضا موافق بودم ،اما نم.نداشتم که بزنم یحرف

من هم  يخواهش ها یحت.به رفتن کند  یصبح روز عقدش هر چه اصرار کرد نتوانست مادر را راض یرعلیام

 کی،چون او  میساسش خبر نداشتهم حق داشت ،ما که از اح دیشا.کرد  یم يمادر هم انگار لج باز.افاقه نکرد 

 !که دلش شکسته میدیفهم یمادر بود و ما نم

در اتاق مشغول  ییبه تنها چارهیب. نمیرا بب یرعلیخواستم غصه خوردن ام یدلم پر از خون بود ،اما نم نکهیا با

 یو ب رمیبگ دهیکردم خودم را ناد یسع.حمام بود  یالیخ یمحمدرضا هم با ب.اش بود  يلباس داماد دنیپوش

گرفته اش  يصدا.و چند ضربه به در زدم ستادمیبغض ام را مهار کردم و پشت در اتاقش ا. طرفانه قضاوت کنم

 :بلند شد

 !تو ایب-

اش را جمع کرده بود و  لیوسا.تخت افتاده بود  يرو دشیکت و شلوار سف.در را باز کردم و داخل شدم یارام به

 یور م شیبود و با موها ستادهیا نهیا يخودش هم جلو.اتاق گذاشته بود يچمدان در گوشه  کیبه همراه 

 :زد و گفت یلبخند تلخ دنمیبا د.رفت

 ؟ياینم یبگ يخوا یحتما تو هم م-

 !ستیاصال براش خوب ن طیشرا نیتو ا!  شهیتنها م یلیمادر خ امیفکر کنم اگه ب.. راستش-

 :نگاهم کرد و گفت نهیا تو

 !يایت داشتم حداقل تو بدوس یلیخ یول! درسته-

 :زور لبخند زدم و گفتم به

 !داماد يکنه اقا یاون خودش کار صدنفر رو م! ادیهممون م يمحمدرضا جا-

 :چپ و راست کرد و گفت دشیسف راهنیپ ي قهی يرا رو یمشک ونیپاپ
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 !از رفتارش معلومه! ادیمحمدرضا هم داره به زور م-

 :کردم شاد باشد گفتم یم یکه سع ینداشتم که بزنم با لحن یحرف چون

اسپند دود کنم  هیتا واست  ایکت و شلوارت رو بپوش ب!رونیرم ب یمن دارم م! یزن یکه چقد تو حرف م يوا-

 !چشم نخوره پمیتا داداش خوش ت

 :و گفت دیبلند خند يحرفم با صدا از

 !امی یاالن م!چشم خانم-

چهارخانه  راهنیپ.بود  دهیمحمد لباس پوش.امدم  رونیبودم باش را بدست اورده  هیروح یکم نکهیاز ا خوشحال

سشوار را . ستادمیکنارش ا.کرد یرا خشک م شیموها نهیا يروبه رو!روشن نیبا شلوار ج یمشک يخاکستر ي

 :خاموش کرد و گفت

 ؟يدیند پیخوش ت!هیچ-

 :و گفتم دمیکش یقینداشتم ،نفس عم دنیخند ي حوصله

 ...منم که!ادی یناراحته مامان نم یلیخ-

 :ملتمس ادامه دادم ینگاه با

 !نذار غصه بخوره-

 !تورو نداشته اقتیتو هم غصه نخور،حتما ل!تموم شده زیحاال که همه چ!ذارم ینم-

را  اقتشیمن ل دیشه؟شا یغصه نخورم؟مگه م يچطور:اما از ذهنم گذشت! نگفتم يزیرا تکان دادم و چ سرم

 ... دیچرا با یخوب نیبه ا یرعلیموگرنه ا!طوره نیاره،حتما هم!نداشتم

 :زد و گفت  یمحمدرضا سوت.بود  يواقعا داماد برازنده ا.ختیاتاقش باز شد و افکارم را به هم ر در

 ؟!همه راهو نیا رهیم یک-

 :زد و گفت ییبایلبخند ز یرعلیام

 !نیتو ماش میو چمدونم و بذار لیکمک کن وسا ایب!پگاه منتظره!شده محمد رید-

 :از کنارش رد شد و گفت محمد

 !منتظرم نیتو ماش!زارم یم ،منیکن یتا از مامان خداحافظ-

 :و رو به من گفت ستادیناگهان وسط راه ا.به طرف اتاق مادر رفت  یعل ریام

 ؟ يایتو هم ب شهیم-
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 ...اخه-

 !رهینگ لمیترسم تحو یم-

 یبه ارام.است داریدانستم که ب یبود و تنها من م دهیتخت دراز کش يمادر رو. میرفتم و با هم داخل شد جلو

 :تکانش دادم و گفتم

 !کنه یخواد خداحافظ یم!ره یداره م یرعلیام!مامان-

 !!....نشست یکمک اش کردم به ارام. را باز کرد  چشمش

 :و گفت دیرا گرفت و بوس شیدست ها.زانو زد  نیزم يرو شیپا يجلو یرعلیام

 !دیکردم ،منو ببخش تتونیوقت اذ هیاگه !ممنون مامان زیبابت همه چ-

 :و گفت دیهم سرش را بوس مادر

 !نیخوشبخت بش شاالیا-

 :وسط سر مادر نشاند و گفت يبوسه ا. بلند شد  یرعلیام

 !خداحافظ!دیواسم دعا کن-

شانه اش  يرو دستم را.اش بلند نشود  هیگر يبالش گذاشت تا صدا يرفت،مادر سرش را رو رونیاز در ب یوقت

 :گفت يخفه ا يبا صدا!گذاشتم 

 !خوام تنها باشم یم-

 يخانه را برا نیشد که ا یباورم نم. دیپوش یدر کفش م يجلو یرعلیام.رفتم نییاز اتاق خارج شدم و پا یارام به

لبخند .کارش که تمام شد ،سرش را بلند کرد .در گذاشتم  يجلو رفتم و سرم را گوشه .کند  یترك م شهیهم

 :زد و گفت یمهربان

 !زنم یبهتون سر م شهیهم!مراقب مامان باش -

 :ام را فرو دادم و گفتم بغض

 !کنم یم یخوشبخت يبرات ارزو-

 .فعال خداحافظ!ممنون-

 :لب گفتم ریز.شد  زانیدو طرف بدنم او میدستها.را به من کرد و رفت پشتش

 !و من از دور شاهد باشم یکه تو خوشبخت بش دوارمیام-
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ماه بود اما  ریاواخر ت نکهیبا ا.بود  دهیبا قرص ارام بخش خواب.چند بار به مادر سر زدم .بود يریعصر دلگ چه

خواست بخوابم  یدلم م. دیبار یدل من م ياسمان هم برا دیشا.شد و شروع به بارش کرد  يابر کدفعهیاسمان 

رفت که  یم یکیهوا رو به تار.خوابم برد  یک دمیو نفهم دمیمبل سالن دراز کش يرو.احساس نکنم  و زمان را

 .شماره محمدرضا بود .ام زنگ خورد  یگوش

 الو؟-

 خوبه؟ ؟مامانیسالم خوب-

 چه خبر؟عقد کردن؟.مامان هم خوابه !خوبم!سالم -

 نیبه ا ایب ریمامان و بگ!کنه یخواد ولخرج یاقا م!واسه شام دعوتمون کرده یرعلیزنگ زدم بگم ام!اره -

دنبال ساغر هم  ستین یزحمت نجاست،اگهیفرشاد هم ا!اومدم  ریام نی،چون من با ماش ایخودت ب نیبا ماش!ادرس

 !برو

 :حوصله اش را نداشتم ،گفتم اصال

 ام؟یب دیحتما با-

 :اورد و گفت  نییرا پا شیصدا

 !شهیبه خدا ناراحت م-

 :داشت ادامه داد طنتیش کمیکه  یبا لحن و

 هان؟!غصه بخوره یرعلیام يخوا یتو که نم-

 !آدرس و بگو!باشه بابا-

 :سر داد و گفت يبلند ي خنده

 .فعال خداحافظ!کنم یواست اس ام اس م-

ارام .مادر هنوز خواب بود.هم کردم یمیمال شیلباس عوض کردم و ارا.بر خاستم و به اتاقم رفتم میجا از

 :همان طور که انتظار داشتم ،ساز مخالف زد و گفت.موضوع را گفتمزدم و  شیصدا

 !کنه یدرد م یلیسرم خ!زمیتو برو عز-

 !شهیناراحت م یرعلیاخه ام-

 :و گفت دیکش یاه

 !کرد یکارو م نیا شیوقته پ یلیمن فکر کنه،خ یخواست به ناراحت یاگه م!مادر شهینم-
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و  دمیصورتش را بوس.درمان شود  يزود نیتر از ان بود که به ا شیاش ب یدل شکستگ.حدسم درست بود  پس

 .کردم یخداحافظ

بعد از سوار کردن اش به طرف رستوران .راه به ساغر زنگ زدم تا حاضر شود نیب. دیبار یهنوز هم م هوا

و  کیبند شساغر دست ي قهیاز حسابم پول گرفتم و به سل یکیو با کارت الکترون ستادمیراه ا نیب.موردنظر رفتم

 . دمیپگاه خر يبرا یمتیگران ق

اش را دادم و  هی،هد دمیصورت پگاه را بوس.و پگاه به احتراممان بلند شدند یرعلیام. میدیبه رستوران رس یوقت

من و ساغر ،فرشاد و .بود  یجمع مان خودمان. مینشست یهمگ.کرد  یبا ساغر هم اشنا شد و روبوس.گفتم کیتبر

 !محمدرضا و عروس و داماد

 :دیپرس يبا دلخور یرعلیام

 ؟!نه ادینشد ب یمامان راض-

 :گفتم.به پگاه انداخم که اخم کرده بود  ینگاه

 !کرد یسرش درد م!حالش خوب نبود-

 :سر تکان داد و گفت یرعلیگفت و ام يزیبزند که پگاه دم گوشش چ یخواست حرف یرعلیام

 !شهبا-

 :رو به ما گفت و

 سفارش بدم؟ یخب بچه ها ،چ-

 :گفت عیپگاه سر.برخاست یرعلیگفت و ام يزیچ هرکس

 ؟یرعلیام امیمنم ب-

مبهوت  يساغر لحظه ا.پگاه بلند شد و دست در دست هم رفتند.برگشت و با لبخند دستش را دراز کرد  یرعلیام

 :عق زدو گفت کدفعهیرفتنشان را نگاه کرد و 

 حرف زد؟ دینبا ینداده تو جمع در گوش ادیبهش  یکس!چقدر بچه است!حالم بهم خورد-

 :به ساغر رفت و گفت يچشم غره ا فرشاد

 !چه طرز صحبت کردنه ساغر؟مودب باش نیا-

 چند سالشه؟!لوسه یلیاخه خ-

 :سرش را تکان داد و گفت محمدرضا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مایگل س2   –همه توست  میآرزو

wWw.98iA.Com ٢٦٣ 

 !هفده هجده-

 ..یول!اش خوبه افهیق-

کرد با  یم یمحمدرضا سع.سر گرفته شد یمعمول يکنار هم نشستند و صحبت ها.با امدنشان قطع شد حرفش

فرو رفته بود و انگار به زور مارا  یاو در الك دفاع.نداشت يا دهیاما فا.و خنده پگاه را وارد جمع کند  یشوخ

کرد و  یدستش وارد م به يدستش را در دست گرفته بود و هر چند لحظه فشار یرعلیام.کرد  یتحمل م

گرداندم و با  یرا برم میکرد،رو یکار را تکرار م نیهر بار که ا. نکند یبیزد تا احساس غر یم شیبه رو يلبخند

 لیتبد هیوقت بود به گر یلیام که خ یبغض لعنت.خورد  یمحمدرضا گره م زینگاه با نگاه ترحم ام یبد شانس

 .بست یو راه نفسم را م فتر یم نییباال و پا وی ویشد مثل  ینم

 .خوردم  یکه چ ستین ادمیاصال . دمیاز مزه غذا نفهم زیچ چیه

 دادم ؟ یپس م یقصاص نیشد ؟به جرم کدام گناه چن یتمام نم یشب لعنت نیرفت،پس چرا ا یم جیگ سرم

 یهش نمنگا نکهیبا ا.کردم  یکم کم فراموش اش م دیبا.افتدین یرعلیکردم چشمم به ام یم یاخر شب سع تا

 !کرد یو مستم م دیچیپ یم مانیادکلن اش در جمع پنج نفره  يکردم ،بو

رطوبت هوا . دیبار یم زیر کیباران . میو از رستوران خارج شد میبودم که باالخره برخاست دهیرس یمرز خفگ به

 .کردند و رفتند  یفرشاد و ساغر خداحافظ.تا حالم بهترشود ،اما نشد  دمیرا بلع

 :را در اغوش گرفت و گفت یرعلیمحمدرضا هم ام.کردم یخوشبخت يارزو شانیو چند باره برا دوباره

 ؟یاش کن تیاذ نمینب! مراقب زن داداش گلم باش-

 :و گفت دیپگاه گذاشت و او را به طرف خودش کش يبازو يزد و دستش را رو يلبخند یرعلیام

 !باش هیتو هم مراقب مامان و سا!مثل چشام مراقبش هستم-

 :با خنده ادامه داد و

 !ییمرد خونه تو یراست راست گهیحاال د-

شان را با نگاه  نیلحظه ماش نیتا اخر.شدند و رفتند  یرعلیام نیکرد و سوار ماش یبه زور تشکر خشک پگاه

 :را به طرف محمدرضا گرفتم و گفتم چیسوئ. دمیکش یقینفس عم. میبدرقه کرد

 !نیتو بش-

تا در ان  دمیکش نییرا پا شهیش.بود  يسکوت ازار دهنده ا. میپشت فرمان نشست و حرکت کرد یحرف چیه یب

سقف .محمدرضا را اورده بودم  نیخودم،ماش نیماش يلحظه ارزو کردم کاش به جا کی.بسته خفه نشوم يفضا
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لو کرد تا را عقب ،ج گمحمدرضا ضبط را روشن کرد و چند اهن.نکنم یدادم تا احساس خفگ یاش را عقب م

 .کرد یم شتریترانه اش قلقلک بغض ام را ب.داد تیرضا یکیباالخره سر 

 بغض سر بشه هیامشب هم با  نذار

 چشات تر بشه  هیگر ریز بزن

 اروم رو هم  یلیچشماتو خ بذار

 کمی یسبک ش هیگر ریز بزن

 امشب غرورو بزارش کنار  هی

 با لذت ببار  یهست يابر اگه

 که  یاگه عاشقش هست هنوزم

 گهیقصه هاتو تو قلبت د زینر

 خسته ات کنه  گهینذار د غرورت

 دل شکسته ات کنه دیست،باین اگه

  یداغون یپنهون کن یتون ینم

  یاسون نیبه ا ینباش ادشی یتون ینم

 تو  يو دوسش دار یعاشق هنوز

 تو يجار يبده اشکا نشونش

شده بود و هق هق  سیصورتم کامال خ. بهار افتادم  يو در جنگ ابرها دیام ترک یبغض لعنت یک دمینفهم اصال

در .شد ادهینگه داشت و پ یخلوت ابانیخ يرا در گوشه  نیمحمدرضا ماش.ام به هوا برخاست و نفس ام گرفت

 :صورتم زد يرو یچند بار به ارام ینبا نگرا. گذاشتم رونیرا ب میماندم و پاها میسر جا.طرف من را باز کرد

 !نکن هیگر قهیدق هیتوروخدا  هیسا!هیسا-

 دیا یبا اشاره به محمدرضا فهماندم که نفسم باال نم.کردم یم یشده بود و احساس خفگ نیام سنگ نهیس

مانتوام را باز  يدکمه باال.را از سرم برداشت يروسر.دیچک یاب م شیشده بود و از موها سیباران خ ریز چارهیب.

 :دا کرد و به زور به خوردم دادیپ یکوچک اب معدن شهیش کی.گشتدرون داشبورد را  یکرد و با دستپاچگ

 !بکش قینفس عم! هینفس بکش سا-
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نشست و نگران به من  سیخ نیزم يامد،محمدرضا همان جا رو یام بند نم هیبهتر شده بود،اما گر یکم حالم

 .ختمیدو دستم گذاشتم و اشک ر نیخم شدم و سرم را ب.شد رهیخ

 !هیگر!هیگر!هیگر

 یم هیباران همراه من گر ریرا بغل کرده بود و ز شیمحمدرضا زانوها.سرم را بلند کردم .شد  یتمام م مگر

 :گفت عیسرم را باال کردم،سر دید یوقت.کرد

 !حرف بزن!جانم؟بگو-

با . میبود دهیخند شیچقدر برا.فرستاده بود میمحمدرضا برا شیوقت پ یلیافتادم که خ یاس ام اس ادی کدفعهی

 :زمه کردمبغض زم

 !ییکجا زکمی،عزییاتل متل جدا-

 ...دل دارم پر از خون،عشقم رفته هندستون هیشون،یحسن پر گاو

نگاهم .را در دستش فشرد میدستها.نشست میپاها يمحمدرضا بلند شد و جلو.هق ام نگذاشت ادامه دهم هق

 :ادامه داد يگرفته ا يکرد و با صدا

 !ی،تا اخر زندگ یاسمشو بذار بچگ! غصه بردار ایدن هیبردار ، گهیعشق د هی-

 :گفتم دهیبر دهیبر.خورد  یصورتم م يباران تو.را به طرف اسمان کردم  سرم

 .اتل متل تموم شد،عمر منم حروم شد -

 ...اما حاال. میدیخند یم یبعد از تمام شدنش کل شهیهم

 :رفت و گفتشد که محمدرضا برخاست ،سرم را در اغوش گ ادیهق هق ام ز انقدر

 ! يبر یم نیخودتو از ب ينجوریا!قربونت برم هیکاف-

سرم را عقب .را ارام نوازش کرد و انقدر در ان حالت ماندم که کم کم ساکت شدم  میموها!هیبودو گر هیگر جوابم

 :و گفت دیکش

 ؟يبهتر-

 :و گفت دیام را بوس یشانیپ.را تکان دادم  سرم

 !تو سر کن يروسر-

 . دمیشد و خواب نیسنگ میچشم ها واشی واشی. میحرکت کرد.نشستم و در را بستم  میجا سر

 !میدیجان رس هیسا!هیسا-
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سر .کرد  یشده بود و به شدت درد م نیسرم سنگ.شدم  ادهیپ. میخانه هست نگیدر پارک دمیباز کردم و د چشم

را گرفت و مرا کشان کشان به اتاقم  میبازو ریز.خوردم که محمدرضا به کمکم امد  یتلو تلو م اطیح يپله ها

 .دمینفهم زیچ چیه گریتخت افتادم و د يرو.برد 

 

 24فصل

هوش  یهمه مدت ب نیشد که ا یباورم نم.گذشته بود  یهفته از ان شب لعنت کیچشم باز کردم،حدود  یوقت

 .حال و روز افتادم نیچرا به ا دندیهمه فهم دمیکه از محمدرضا شن نیبدتر از همه ا.بودم 

 !يزد یرو صدا م یرعلیو اسم ام یگفت یم ونیرفت،مدام هز یتب ات باال م یوقت یول!هیمتاسفم سا-

 دن؟یها فهم یک!ها یک-

 !نگاهشون از صدتا حرف بدتر بود ینزدند ول یحرف میکدوم مستق چیالبته ه!ساغر و فکر کنم فرشاد!مامان-

 گاه کنم؟مامان ن يتو رو يمن چطور!محمد يوا-

 :گفتم دمیشن یکه خودم به زور م یارام يبا صدا قهیبعد از چند دق.نگفت يزیرا تکان داد و چ سرش

 چه خبر؟ گهید-

 :نگاهم کرد و گفت میمستق

هفته فقط دوبار زنگ  کی نیتو ا!هنوز هم اونجان!روزعقدشون رفتن شمال يفردا!هی یرعلیاگه منظورت ام-

 .میبهش نگفت يزیتو هم چ تیاز وضع!زده

 دیسرم کش يپتو را رو.امد یاز دستم بر نم يکار چیاما ه!تنگ شده بود شیدلم برا.دمیکش یقیعم نفس

 .رفت قهیمحمدرضا هم بعد از چند دق

 . نمیتخت بنش يکمک کرد تا رو.امد دنمیساغر به د بعدازظهر

 .زدم  یبهت سر م شهیچند روز هم نیتو ا!يخوشحالم که بهتر-

 !ممنون-

 :پا و اون پا کرد و باالخره گفت نیا ینداشتم بزنم کم يگریحرف د!نیهم

 !تونستم کمکت کنم یم دیشا!يکاش زودتر بهم گفته بود-

 .شدم رهیزدم و به سقف خ هیسرم را به عقب تک.منظورش شدم متوجه

 دونه؟ یفرشاد هم م-
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 :و گفت دیکش یاه

 .من بهش گفتم مطمئن شد... بعدش هم که.همون شب تو رستوران به رفتارات شک کرده بود -

 :زدم و گتم يپوزخند

 ! يهمه خبر دارن اال اصل کار!پس رسوا شدم -

 ؟یبکشه بهش نگفت نجایکار به ا نکهیچرا؟چرا قبل ا-

 :گفت یانداخت،به ارام نییسرش را پا.و براق نگاهش کردم  برگشتم

 !خوام یممعذرت -

 ...من.يخبر ندار يزیتو از چ-

 .دهانم را قورت دادم اب

 !قبال ازدواج کردم... من قبال-

 :با تعجب گفت ساغر

 ؟یگفت ی؟چیچ-

 ...یرعلیاما ام!دونن یمادرو محمدرضا م!شوهرم تو تصادف مرد.بار ازدواج کردم هیمن -

 ...پس-

زد ؟ اگه من و  یاگه من و پس م.!بگم که دوسش دارم یرعلیتونستم به ام ینم یسادگ نیبه هم!اره ساغر-

 چرا؟! اگه! شده کاش میهمه زندگ... اگه... اگه... خواست؟اگه ینم

 :اب به دستم داد و گفت وانیل کی

 !اروم باش!اب و بخور نیا!هیباشه سا-

 :را پس زدم و گفتم دستش

 !رمیخواد بم یدلم م.کسو ندارم چیحوصله ه!نیدست از سرم بردار!خوام ینم-

 .ام گرفت و نفس ام به شماره افتاد هیگر دوباره

 ...کنه؟؟من یعشق و تجربه م شیزنده باشم ؟ادم مگه چند بار تو زندگ يدیاخه به چه ام-

انقدر سرفه .فرشاد هم پشت سرش داخل شد.و محمدرضا را صدا زد  دیدو رونیب عیساغر سر.ام گرفت سرفه

 .را درون اب حل کرد و به طرفم گرفت يزیمحمدرضا چ.زدیبر رونیام ب بود دل و روده کیکردم که نزد

 !فرشاد اون پنجره رو باز کن. ادی ینفس ات سر جاش نم ياگه نخور! هیبخور سا-
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اورد و به دست  وانیل کیاز اشپزخانه  عیساغرسر.افتاد و شکست  نیزم يرو وانیرا پس زدم ل دستش

در اتاق نبود  یژنیمولکول اکس چیانگار ه.نداشت  دهیفا دمیشک یم قیهر چقدر نفس عم.محمدرضا داد

 :حل کرد و گفت وانیرا درون ل یمحمدرضا دوباره قرص

 !بخور نیذره از ا هی؟یکن یلج م ی،با ک زدلمیعز!جان  هیسا-

 :گفتم دهیبر دهیبر.کنم یلج م یدانستم با ک ینم واقعا

 !رمیبم.. ب..ب... خوام یم... یم-

قدم عقب  کیساغر با ترس .صورتم خواباند يرو یمحکم یلیدستش را باال اورد و س تیبا عصبان محمدرضا

 :گفت تیو با عصبان دیو فرشاد محمدرضا را عقب کش.رفت

 !و وانیبه من اون ل ؟بدهیکن یم کاریچ يمعلوم هست دار-

هق هق ام به .نشست نیزم يو عقب عقب کنار در رفت و همان جا رو دیکش شیبه موها یدست محمد

 :گفت یتخت نشست و به ارام يفرشاد لبه .شد  لیسکسکه تبد

 !بخور نیذره از ا هی! هیکنم سا یخواهش م-

 یپا تخت يرا رو وانیل.ختیر یلبم م يکه از گوشه  يبه طور. دمیرا گرفتم و ال جرعه سر کش وانیحرص ل با

 .:و با سکسکه گفتم دمیکوب

 !رونیب نیبر....ب ن؟حاالیراحت شد... خوبه؟راحت...خو-

خودم .شانه ام گذاشت  يدستش را رو.را به ساغر داد شیفرشاد کنار پنجره رفت و جا. ختمیر یاشک م زیر زیر

 :گفتم یو عصب دمیرا عقب کش

 !خوام دلتون برام بسوزه ینم!به من دست نزن-

 :سه در سکوت نگاهم کردند ،و فرشاد رو به ساغر گفت هر

 !میبهتره بر-

بعد از حدود ده .داد یاش را ماساژ م قهیمحمدرضا همان جا نشسته بود و شق.کردند و رفتند  یخداحافظ یارام به

 :قرص ارام بخش به دستم داد و گفت کیو  ختیاب ر وانیل کی.بلند شد  قهیدق

 !کنه یو حل م زیزمان همه چ!هیکم بخواب سا هی-

 :بغض گفتم با

 کنه؟یرو حل م یچ-
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 هم داره؟ يا دهیبه نظرت فا!یزن یم بیکار فقط به خودت اس نیتو با ا-

و اون  رمیم یم.خورم  ینم ویو انقد حسرت همه چ رمیم یم!شم ی،راحت م رمیم یافتم م یزودتر م!داره!اره-

اونجا .رم  یگل م ریو ز رمیم ین؟میگم چرا من و به امون خدا ول کرد یو م رمیگ یپدر و مادرم و م قهی ایدن

 ... گهیاونجا د!رهیکنم که نفس ام بگ ینم هیخورم ،گر یغصه نم گهید

خدا !مثل ازاده!مثل خواهرم!من دوست دارم  ؟بخدایکن یم تیحرفا منو اذ نیچرا با ا!تمومش کن!هیسا هیکاف-

 یرعلیام. ایبه خودت ب. نمیبب دنتویتونم عذاب کش ینم.که تورو دوست دادم ازاده رو نداشتم  يشاهده اونقدر

 نهیو تو ا ؟خودتیغم بغل کن يزانو يخوا یم یتا ک.یبه فکر خودت باش دیتو هم با.! شیفته دنبال زندگر

 !یمون یزنده نم شتریب گهیتا چند روز د ياگه ادامه بد ينجوریا ؟يدید

 :حرص و بغض گفتم با

 !چه بهتر-

 :تخت نشست و ادامه داد ي لبه

اما !عاشقش باش!دوستش داشته باش!نه!رو فراموش کن یرعلیگم ام یمن نم! سر خونه اول  یباز که رفت-

 !دنشهیعشق به نرس یوقتا قشنگ یبعض!يای یراحت تر باهاش کنار م ينطوریا!ستیقبول کن که مال تو ن

قرص را خوردم و دراز .فکر کردم  شیبه حرف ها یلیخ.گذاشت و رفت یپا تخت ياب و قرص را رو وانیل

 يگریکه متعلق به د یدوست داشتن کس.شتم اما عمل کردن به انها سخت بود را قبول دا شیحرف ها. دمیکش

 .عاشق بود کی يمجازات برا نیاست ،زجر اورتر

شب ها .بود نیغمگ یفقط کم.و رفتارش مثل سابق بود اوردین میرا به رو یرعلیعنوان موضوع ام جیبه ه مادر

 !چرا میدانست یدر اتاقش بود و من و محمدرضا م شتریو ب دیخواب یزود م

 .بار هم به ما سر نزد  کی یاز شمال برگشت،حت یوقت یرعلیام چون

تابستانم به  يروزها!هم استخر اهیروز در م کیو  میرفت یصبح ها با ساغر به باشگاه م.بهتر شده بود  یکم حالم

 .خواندم  یکردم و کتاب م یم ینقاش يکاریهم از سر ب یگاه. دو جا محدود شده بود نیهم

مرد خانه  گریحاال د یرعلیدوست داشت با دوستانش به مسافرت برود ، اما به قول ام یلیمحمدرضا،خ چارهیب

رفتارش عوض شده بود و احساس .که برود ،قبول نکرد  میالبته هر چقدر من و مادر اصرار کرد.شده بود 

 !گذاشت یسر همه مکرد و سر به  یهم م طنتیخودش ش يالبته در جا.کرد  یم تیمسئول
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ساعت  کیغروب امد و کم تر از .به خانه زد  يگذشت که باالخره لطف کرد سر یم یرعلیماه از ازدواج ام کی

محمدرضا هم بق کرده نشسته بود، مثال .دیچرخ یمادر مثل پروانه دورش م! و مرتب کیش شهیمثل هم.نشست 

 .کردم  ینگاهش م ریشد س یمن هم که تا فرصت م.دلخور بود 

 !نمتیبب ن،اومدمیبش ایب.خواد ینم وهیم!مامان جان -

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو وهیظرف م مادر

 چه خبر پسرم؟ -

 :پشت حرف مادر با طعنه گفت محمدرضا

 ش؟یاوردیپگاه خانم خوبه؟چرا ن-

 :کرد و گفت يتک سرفه ا یرعلیام

 !دیبا دوستاش رفته خر!پگاه هم خوبه-

 :دیپرس مادر

 ؟يکه الزم ندار يزیخوبه؟شمال خوش گذشت؟چ تیزندگ-

 :کرد و گفت یخنده قشنگ یرعلیام

 !یشما خال يشمال هم خوش گذشت،جا!امن و امانه زیهمه چ!بپرس  یکی یکیمامان جان -

 :گفت محمدرضا

 .بود  یخال یلیما خ ياون که بله ،جا-

 :چپ چپ نگاهش کرد و رو به من گفت یرعلیام

 ؟یه؟ساکتیسا يتو چطور-

 :دهانم را قورت دادم و فقط گفتم اب

 !خوبم-

بلند شد و  قهیبعد از حدود چهل و پنج دق.داد یبا حوصله جواب م یرعلیکرد و ام یسوال م زیر کی مادر

 یخال يمبهوت به جا.ادکلن اش مانده بود  يفقط بو. امد و رفت مینس کیمثل .اصال متوجه رفتنش نشدم.رفت

 .دمیکش ییاش نگاه کردم و آه با صدا

گرفت و  یم يرفت و خبر یشرکت م یمحمدرضا گاه!امدین گریامد و د کباری نیبعد از ازدواجش هم!نیهم

 .زد  یکرد و فقط تلفن م یهم کار را بهانه م یرعلیام
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کردم کالس  یسع.میگذارند یشروع شده بود و ترم سوم را م مانیکالسها. دیرس زییهم تمام شد و پا تابستان

پنج شنبه و جمعه در خانه بودم  تیباز در نها یول.هفته سرگرم باشم يانتخاب کنم که همه  يرا طور میها

 .کردم  یم الیشد و کمتر فکرو خ یوقتم پر م یعمل يشدن درس ها شتریالبته با ب.

به پا بگذارد و خودش  ریدوست نداشت غرورش را ز ایخواست  ینم دیشا.کرد  یرا پنهان م شیقرار یب مادر

بروم که  دنشیبه د يکوچکتر بودم حاضر نبودم جور یرعلیمن که از ام.حق هم داشت.برود  یرعلیام دنید

 .متوجه ام شود 

دانم  ینم!بدون پگاه.تنها بود.کردم  یشد نگاهش م یاز شرکت خارج م ینشستم و وقت یم نیماش يتو یکاه

 .ادرس خانه اش را هم نداشتم  نکهیجالب ا.اش باشد یچرا انتظار داشتم پگاه هنوز هم منش

واقعا کار داشت؟از خانواده اش زده  یعنیامد؟ یاصال چرا نم.رفت یم یرعلیام دنیبه د یمادر هم پنهان دیشا

 !ذاشت؟ یهم پگاه نم دیشده بود ؟شا

به  ؟انقدر.مانع اش شود دیرود؟اصال چرا پگاه با یرود ،کجا نم یدنبالش بود که بداند کجا م شهیپگاه هم مگر

 !گرفتم یکردم که سر درد م یمسائل فکر م نیا

دانستم بعد از  یاصال نم.رمیام را بگ یترم مانده بود تا مدرك کاردان کیفقط .ترم سوم هم تمام شد  امتحانات

 .نداشتم يبرنامه ا چیه!تمام شدن درسم چه کار کنم

چقدر ادم !مردم یرفتم م یم دیپس با!اازدواج هم که ابد!یچیکه نداشتم ،کار هم که ه لیادامه تحص ي حوصله

 .!شده بودم  یمصرف یکسل کننده و ب

گذراندم  ینداشتم و فقط روزها را م یهدف چیه.را از من گرفته بود  زیهمه چ یرعلیاز دست دادن ام انگار

 یداد و اعصابم را بهم م یاس ام اس م دایبود ،جد دهیکامران پژوهش هم که انگار مثل سگ بو کش.

 . مینیرا حضورا بب گریکرد و اصرار داشت که همد یابراز عالقه م!ختیر

لب و  چارهیب.ختمیدستش ر يرا رو یو اب پاک میروز قرار گذاشت کیباالخره .را نداشتم  یکی نیا ي حوصله

 .شد و رفت زانیلوچه اش او

ساعت  کید و کم تر از غروب ام.به خانه زد  يگذشت که باالخره لطف کرد سر یم یرعلیماه از ازدواج ام کی

محمدرضا هم بق کرده نشسته بود، مثال .دیچرخ یمادر مثل پروانه دورش م! و مرتب کیش شهیمثل هم.نشست 

 .کردم  ینگاهش م ریشد س یمن هم که تا فرصت م.دلخور بود 

 !نمتیبب ن،اومدمیبش ایب.خواد ینم وهیم!مامان جان -
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 :گذاشت و گفت زیم يرا رو وهیظرف م مادر

 چه خبر پسرم؟ -

 :پشت حرف مادر با طعنه گفت محمدرضا

 ش؟یاوردیپگاه خانم خوبه؟چرا ن-

 :کرد و گفت يتک سرفه ا یرعلیام

 !دیبا دوستاش رفته خر!پگاه هم خوبه-

 :دیپرس مادر

 ؟يکه الزم ندار يزیخوبه؟شمال خوش گذشت؟چ تیزندگ-

 :کرد و گفت یخنده قشنگ یرعلیام

 !یشما خال يشمال هم خوش گذشت،جا!امن و امانه زیهمه چ! بپرس یکی یکیمامان جان -

 :گفت محمدرضا

 .بود  یخال یلیما خ ياون که بله ،جا-

 :چپ چپ نگاهش کرد و رو به من گفت یرعلیام

 ؟یه؟ساکتیسا يتو چطور-

 :دهانم را قورت دادم و فقط گفتم اب

 !خوبم-

بلند شد و  قهیبعد از حدود چهل و پنج دق.داد یبا حوصله جواب م یرعلیکرد و ام یسوال م زیر کی مادر

 یخال يمبهوت به جا.ادکلن اش مانده بود  يفقط بو. امد و رفت مینس کیمثل .اصال متوجه رفتنش نشدم.رفت

 .دمیکش ییاش نگاه کردم و آه با صدا

رفت و گ یم يرفت و خبر یشرکت م یمحمدرضا گاه!امدین گریامد و د کباری نیبعد از ازدواجش هم!نیهم

 .زد  یکرد و فقط تلفن م یهم کار را بهانه م یرعلیام

کردم کالس  یسع.میگذارند یشروع شده بود و ترم سوم را م مانیکالسها. دیرس زییهم تمام شد و پا تابستان

پنج شنبه و جمعه در خانه بودم  تیباز در نها یول.هفته سرگرم باشم يانتخاب کنم که همه  يرا طور میها

 .کردم  یم الیشد و کمتر فکرو خ یوقتم پر م یعمل يشدن درس ها شتریالبته با ب.
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پا بگذارد و خودش به  ریدوست نداشت غرورش را ز ایخواست  ینم دیشا.کرد  یرا پنهان م شیقرار یب مادر

بروم که  دنشیبه د يحاضر نبودم جور کوچکتر بودم یرعلیمن که از ام.حق هم داشت.برود  یرعلیام دنید

 .متوجه ام شود 

دانم  ینم!بدون پگاه.تنها بود.کردم  یشد نگاهش م یاز شرکت خارج م ینشستم و وقت یم نیماش يتو یکاه

 .ادرس خانه اش را هم نداشتم  نکهیجالب ا.اش باشد یچرا انتظار داشتم پگاه هنوز هم منش

واقعا کار داشت؟از خانواده اش زده  یعنیامد؟ یاصال چرا نم.رفت یم یعلریام دنیبه د یمادر هم پنهان دیشا

 !ذاشت؟ یهم پگاه نم دیشده بود ؟شا

؟انقدر به .مانع اش شود دیرود؟اصال چرا پگاه با یرود ،کجا نم یدنبالش بود که بداند کجا م شهیپگاه هم مگر

 !گرفتم یکردم که سر درد م یمسائل فکر م نیا

دانستم بعد از  یاصال نم.رمیام را بگ یترم مانده بود تا مدرك کاردان کیفقط .ترم سوم هم تمام شد  امتحانات

 .نداشتم يبرنامه ا چیه!تمام شدن درسم چه کار کنم

چقدر ادم !مردم یرفتم م یم دیپس با!ازدواج هم که ابدا!یچیکه نداشتم ،کار هم که ه لیادامه تحص ي حوصله

 .!شده بودم  یمصرف یکسل کننده و ب

گذراندم  ینداشتم و فقط روزها را م یهدف چیه.را از من گرفته بود  زیهمه چ یرعلیاز دست دادن ام انگار

 یداد و اعصابم را بهم م یاس ام اس م دایبود ،جد دهیکامران پژوهش هم که انگار مثل سگ بو کش.

 . مینیرا حضورا بب گریکرد و اصرار داشت که همد یابراز عالقه م!ختیر

لب و  چارهیب.ختمیدستش ر يرا رو یو اب پاک میروز قرار گذاشت کیباالخره .را نداشتم  یکی نیا ي حوصله

 .شد و رفت زانیلوچه اش او

حرف  دشیو داشت در مورد خواستگار جد میسلف دانشگاه نشسته بود ي،با ساغر تو دیماه مانده بود به ع کی

زد ،ساغر حرفش را  یقلبم تند تند م.افتاد یرعلیمال تعجب شماره امو در ک.ام زنگ خورد  یزد ،که گوش یم

 :دیقطع کرد و پرس

 چرا رنگت مثل ماست شده؟!هیشماره ک--

 !یرعلیام..ا-

 !گهیخوب درد گرفته،جواب بده د-

 :دکمه را زدم دستپاچه
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 الو؟-

 !جان هیسالم سا-

 !سالم-

 ؟ی؟دانشگاهيچطور-

 ؟یداشت يکار!اره دانشگاهم!خوبم-

 !زنم یشم ،باشه بعدا زنگ م یمزاحمت نم-

 !بگو يدار يکار!نه نه-

 ؟يا کارهیخواستم بپرسم فردا بعدازظهر چ یم.. راستش-

 فردا؟فردا چند شنبه است؟-

 !دوشنبه-

 :فکر کردم و جواب دادم یکم

 ؟یداشت يچطور؟کار!کارمیبعدازظهر ب!تا ظهر کالس دارم-

 :من و من کرد و گفت یکم

 ییو دختر دا ییکه؛زن دا یدون یاخه م!همراش باشه یکیتنها بود،خواستم !خواد بره دکتر یراستش پگاه م-

 ...مامان هم که!ستنیهاش باهاش خوب ن

 ضه؟یمر!خدا بد نده-

 :ساکت شد و گفت یکم

 !دو ماه حامله است... نکهیاش ا تیواقع-

 :را محکم ترگرفتم و گفتم یشگو.سرم صدا داد و کف دستم عرق کرد  يمثل زنگ تو يزیچ

 دونه؟ یمامان م!پس منم عمه شدم!مبارکه-

 !ينفر نیتو اول!دونه ینم ینه،کس!یمرس-

گناه :باز گفتم یول.ضربه را بزند نیخواست اخر یم!نفرم نیدر حقم کرد که اول یذهنم گذشت،چه لطف بزرگ از

 !در موردش دارم یاون که خبر نداشت من چه احساس!داره

 !افتادم یمژدگون هیپس -

 .که من عاشقش بودم  ییکرد،از ان خنده ها يا خنده
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 دنبال پگاه؟ يایفردا ب یتون یم-

 :لبم را گاز گرفتم و گفتم ي گوشه

 !ادرس و بگو !اره،حتما-

 !ساعت پنج منتظرت هستم!کنم یادرس و برات اس ام اس م-

 پس فعال خداحافظ!باشه-

 !خداحافظ-

 یساغر سوال نکهیمانتو پاك کردم و قبل ا يو کف دست عرق کرده ام را با لبه گذاشتم  زیم يرا رو یگوش

 :گفت یزده شد و با خوشحال جانیلحظه ه کیساغر .کردم فیرا تعر زیبپرسد ،همه چ

 !که عمه خانم يبده شد یرنیش-

 :گفت یبه ارام.انداختم نییزدم و سرم را پا يپوزخند.دردناك بود  یلیخ میبرا حرفش

 !چرت گفتم ،بازدیببخش-

 .زدم و جواب ندادم یتلخ لبخند

محمدرضا مبهوت به من .اش را پنهان کند  یداشت نتوانست خوشحال یرعلیکه از ام يدلخور يبا همه  مادر

 :نگاه کرد و گفت

 يبچه  يطور نیا یدونیم! ریگم واسه من زن بگ یبهت م یه!شدم مامان ریپ!من عمو شدم؟اخ یراست راست-

 کنن؟؟ یم دایپ یچقدر با هم تفاوت سن ریمن و ام

 !طور  نیمحمدرضا هم هم. دیبلند خند ياز حرفش بعد از مدت ها با صدا مادر

 ....اما من

 :که مادر نشنود گفت يمحمدرضا کوسن مبل را به طرفم پرت کرد و ارام ،طور!داشتم یدانم چه احساس ینم

 ! که شد باهاش ازدواج کن باباش،بزرگ نیع پیخوشت!شهیبچه اش پسر م!غصه نخور-

 .بخندم  ایکنم  هیدانستم از حرفش گر ینم

زنگ زدم و ! يدو طبقه و چهار واحد یمجتمع.درست بود .به پالك انداختم یو نگاه ستادمیدر خانه ا يجلو

با شلوار  يسورمه ا راهنیپ.بود  ستادهیکنار در ا.واحدشان همان طبقه اول بود .خودش در را باز کرد  یرعلیام

 .الغر تر شده بود  شبودم دهیشرکت د يکه جلو شیماه پ کیاز .به تن داشت  یمشک يراسته 

 !يخوش امد!سالم -
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 :گل را به طرفش گرفتم و گفتم دست

 !گم یم کیتبر!سالم-

 !تو ایممنون ب-

 یحالت روحان کرم يو فرش ها دیسف یمبل چرم.و دو خوابه بود  ياپارتمان حدودا هفتاد متر کیشدم ، داخل

 یبلوز و شلوار اب. اخمو و خواب الود از اتاق خارج شد يمبل نشستم که پگاه با چهره ا يرو.داد یبه خانه م

 .برخاستم و سالم کردم .تنش بود  یاسمان

 !سالم-

 ؟یخوب!گم پگاه جان یم کیتبر-

 :گفت یشرمنده با لحن محکم یرعلیام.جوابم را بدهد به طرف اشپزخانه رفت نکهیا بدون

 !با شماست هیپگاه،سا-

 :و با حرص گفت ستادیا پگاه

 !خوبم،ممنون-

 :گفت ياهسته ا يشرم زده نگاهم کرد و با صدا یرعلیام

 .دیببخش!کم حوصله اش کرده یحاملگ-

 :نشستم گفتم یکه م یدهانم را قورت دادم و در حال اب

 !ستیمهم ن-

 !جر و بحث شان امد ينگذشت که صدا قهیبه اشپزخانه رفت و چند دق یرعلیام

 !اصال خودت برو دکتر!امی یگم نم یمن بهت م-

 ! میموضوع حرف زد نیما قبال در مورد ا!پگاه ياری یدر م يچرا بچه باز-

 ه؟یچ فیحاال تکل!يخوا یم یخوام،تو گفت یمن گفتم بچه رو نم-

 ! میزن یماالن برو دکتر ،بعد در موردش حرف  ایتو ب!نکن يپگاه لج باز-

 که نرفته؟ ادتی!میما از اولم قرار نبود بچه دار ش!هیخود یدکتر رفتنم ب گهیاگه قراره من بچه رو بندازم،د-

 :و داد زد  ستادیو کنار در ا دیامد و بدون توجه به من به اتاق رفت و لباس پوش رونیاز اشپزخانه ب پگاه

 ؟ياوردین رگاهیو از تعم نیماش-

 :سرخ شده از اشپزخانه خارج شد و گفت يبا چشم ها یرعلیام
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 ؟ير یکجا م-

 !نمایبرم س نایا دهیقراره با سپ!رونیب-

 !اوردمیوهم ن نیماش!یبهتره استراحت کن!حالت  نیبا ا-

 :داد زد یرعلیرفت و ام رونیرا باز کرد و ب در

 !صبر کن به اژانس زنگ بزنم-

 :ام را به طرفش گرفتم و گفتم نیماش چیسوئ عیسر

 !من بره نیبذار با ماش-

 :و با حرص گفت دیدر را محکم به هم کوب-

 !من نیمثل ماش!ارهی یم نیسر خودش و ماش ییبال هیبره  یم!خواد ینم-

فکر  شهیهم.بودم رتیدر ح دمیو شن دمیکه د ییزهایاز چ.را بست شیمبل پرت کرد و چشم ها يرا رو خودش

 .دارند يعاشقانه ا یکردم چه زندگ یم

 یکنه،دعوا م یقهر م!دمیزده رقص يهشت ماهه که هر ساز!کم اوردم!خسته شدم!ه؟یمنوسا یزندگ ینیب یم-

 !کفش که بچه رو بندازه هیکنه،حاال هم که پاشو کرده تو  یکنه،تصادف م

 :را به لب خشک شده ام زدم و گفتم زبانم

 ه؟یاخه چرا؟مشکلش چ-

 :حرص جواب داد با

گم من کارم  یبهش م یهر چ!کنم یزندگ نجایتونم ا ینم گهیم!فتن دارهعقده خارج ر!يمشکلش؟عقده ا-

 فهمه؟ یم نجاست،مگهیا مینجاست،زندگیا

 :گفتم یارام به

 !شهیخوب م!سنش کمه! در موردش حرف نزن ينطوریا-

 :نگاهم کرد و گفت میمستق

 مویزندگ!هم باز شده يوقته که رومون تو رو یلیخ!هر چقدر باهاش راه اومدم نشد!هیحرفا گذشته سا نیکار از ا-

 ....نایاگه بفهمه اومدم خونه مامان ا!کرده اهیس

 :داد و گفت رونیاش را با حرص ب نفس
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دونه من عاشق بچه  یم!ونهیبچه در م يحاال هم که پا!رو نداره یکس. ولش کنم تونمیکه نم نهیام ا یبدبخت-

 کنه؟ یکار م یچ ینیبیام،م

بزنم،خودش شروع کرد به درد و دل  یمن حرف نکهیسوخت،انقدر دلش پر بود که بدون ا شیبرا یلیخ دلم

 :جا به جا شدم و گفتم یدانستم،کم یام را نم فیتکل.کردن

 !پس من برم-

 :بلند شد و گفت عیسر

 !ارمیواست ب يزیچ يا وهیرفت م ادمیاخ،اصال -

 !شهیاب اگه م وانیل هیخوام،فقط  ینم يزیچ-

دهانم باز مانده بود  دمید یکه م يزیام را گرفتم و کنار در اشپزخانه رفتم،از چ فیک.شد و به اشپزخانه رفت بلند

 !تزایبار مصرف و پاکت پ کی يپر از ظرف ها نتیکاب يرو.نشسته بود  ياز ظرف ها یکوه ییظرف شو يتو.

 دید یوقت یرعلیام.همه جا بود وهیمو اب  يچا يلکه ها.زد  یم يبه رنگ قهوه ا یفیکف از کث دیسف کیسرام

 :کنم ،سرش را با تاسف تکان داد و گفت ینگاه م تیوضع نیبا تعجب به ا

 !ارمی یاخر هفته کارگر م ایکنم  یم زیخودم تم ایخونه رو هم !میغذا که ندار!هیجور نیهم شهیهم-

 :به طرف اتاق خوابشان رفت و گفت.دمیاب را گرفتم و سر کش وانیل

 .!گردم یصبر کن االن برم-

چه  یرعلیام.دادم  یم تیوضع نیبه ا یسرو سامان دیبا. مبل گذاشتم و مانتوام را در اوردم يام را رو فیک

داخل شد و  یرعلیام کدفعهی!ختمیزباله ر سهیدستکش به دست کردم و اول اشغال ها را درون ک.داشت یگناه

 :گفت

 !ولش کن!هیسا هیچه کار نیا-

 !کنم یم زیهمه جارو تم گهیساعت د هیمن تا  رون،یتو برو ب!شهیزود تموم م-

 !نشدم یتا عصبان ایب!رونیب ایب!اصال حرفش هم نزن-

 ؟یشیم یداداشم کار کنم تو عصبان ياگه من خونه  یعنی-

 :گفت ینگاهم کرد و با مهربان کالفه

 !بذار کمکت کنم ؟پسیشیاخه خسته م-

 !رونیبرو ب!يریگ یدست و پامو م يجلو شتریتو ب-
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 !رمیگ یغذا م رونیرم از ب یم!پس شام بمون-

 ن؟یمواد دار!کنم یدرست م يزیچ هی ؟خودمیغذا واسه چ-

 !نخود هیتو بگو -

 !کار منم تمومه يتا برگرد!فروهر ياقا دیپس برو خر-

 گه؟یامر د!یچشم خانم شکوه-

 !ریمن برو ام نیبا ماش!یچیفعال ه-

 ...یرعلیخانه بودم و ام نیبود اگر من خانم ا یچه احساس خوب.کرد و رفت يا خنده

تمام ظرف ها رو شستم و .را کنار گذاشتم و دست به کار شدم  يخود یافکار ب.کردم  یم یباف الیداشتم خ باز

لباس ها .تم کف اشپزخانه را شستم و سراغ اتاق خواب رف.رو کردم  رویز نتیگرفته تا کاب خچالیاشپزخانه را از 

را صاف کردم و تمام خانه را  یروتخت.کردم  بمرت یکتاب ها را درون جا کتاب.را تا کردم و در کشو گذاشتم 

 میکف پاها یاز خستگ.کردم  يریگردگ يو حمام را شستم و در اخر با دستمال نمدار ییدستشو. دمیجارو کش

 .از وصف کردنش عاجزم داشت که  یاما لذت.شد  یکرد و کمرم راست نم یذوق ذوق م

خانه سرك  يبه همه جا.ها را از دستش گرفتم و به اشپزخانه بردم  دیخر.امد ،دهانش باز ماند  یرعلیام یوقت

 يابپز شدن رو يمرغ را هم برا.را جابه جا کردم و برنج شستم  لیوسا.کرد یتشکر م یو با شرمندگ دیکش یم

بود و با  دهیمبل دراز کش يرو یرعلیام. مرفت ییرایو به پذ ختمیتازه دم را درون استکان ر يچا.گاز گذاشتم 

 :نشست و گفت عیسر دنمیبا د.گرفت یشماره م لشیموبا

 !ده یزنم جواب نم یبه پگاه زنگ م یهر چ-

 !تیبود؟با ان وضع رونیوقت شب ب نیتا ا یعنی. بود میبه ساعت انداختم ،هشت و ن ینگاه

 :را به دستش دادم و گفتم يچا

 !شهیم داشینگران نباش،کم کم پ-

 يغصه .پر از غصه بودم .به اشپزخانه رفتم تا شام را حاضر کنم . شد يچا دنینزد و متفکر مشغول نوش یحرف

 نیکه عاشقانه دوستش داشت،ا يهمسر!شروع کردنش عجله داشت يبود که برا یان زندگ نیا! یرعلیام

 :دادم و ارام زمزمه کردم هیتک نتیبود؟به کاب

 !یاگه با من نباش یارزومه،حت تیخوشبخت-

 خوشبخت بود؟ یرعلیام یعنی؟یکدام خوشبخت اما
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 یاش را نشان ندهد،ول یکرد ناراحت یم یسع یرعلیام!بدون پگاه م،البتهیده بود که شام خورد کینزد ساعت

 :لقمه ام را فرو دادم و گفتم.معلوم بود استرس دارد 

 !رفته باشه اونجا دیاش بزن،شا ییزنگ خونه دا هی!رجانیام-

کنم به خاطر فرار  یفکر م یگاه!ستیاصال باهاشون خوب نبود و ن!بعد ازدواجمون باهاشون قطع رابطه کرد!نه-

 .از اون خونه باهام ازدواج کرد 

 ؟.که عاشقت شده بود يمگه خودت نگفته بود!ستین ينطوریا-

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست

 !شدم  جیواقعا گ!دونم ینم-

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

 !زنم یزنگ به خونشون م هی!است دهیاحتماال خونه دوستش سپ-

دو دستش گرفته  نیمبل نشسته بود و سرش را ب يرو یرعلیبرگشتم ام یها را جمع کردم و شستم،وقت ظرف

 .بود

 ؟یرعلیام يزنگ زد-

 .اش که به غم نشسته بود ،مچاله شد یعسل يقلبم از چشم ها.را باال گرفت سرش

 !خواد چند روز اونجا بمونه یگفت م!اره-

 :تعجب گفتم با

 ؟یچنر روز؟اخه واسه چ-

 :و جواب داد دیکش یقیعم نفس

 !خوره یحالم از تو و اون خونه بهم م!دارم اریو گهیم!دونم یچه م-

 :گفتم با خنده.باشد يکردم لحن صحبتم عاد یمبل نشستم و سع يرو کشینزد

 تیداره اذ ومدهین! یرعلیچقدر بچه تون ناز داره ام!شن یم ينطوریا یها تو دوران حاملگ یبعض!گهیراست م-

 !کنه یم

بلند شوم که  میاز جا خواستمیم مینگاهم را دزد. نگفت يزیکرد و چ ینیغمگ يشد خنده  رهیخ میچشمها به

 :گذاشت و گفت  میپا يخم شد و سرش را رو. با تعجب نگاهش کردم... مچ دستم را گرفت و مانع شد

 ...یلیخ...هیخسته ام سا یلیخ
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 ... توانستمینم...و واکنش نشان ندهم نمیرا بب یکینزد نیا توانستمینه من نم...نه

 :فتم گ یو به آرام دمیحالت دارش کش يموها يآزادم را رو دست

 ...شهیدرست م زیهمه چ... رمیام شهیدرست م-

 :در چشمانم زول زد و گفت  میسرش را بلند کرد و مستق کدفعهی

 ...من هیسا

 :شد و دوباره ادامه داد  ساکت

 ...لحظه هی... يآزاده صدام زد هیشب چقدر

 :گفت  عیبرخاست و سر شیجا از

 .... خواستمینم... هیسا متاسفم

 :و گفتم  دمیبغض وسط حرفش پر با

 .ساکت بود یبیبه طرز عج...و عزم رفتن کردم،ساکت بود دمیمانتوام را پوش...برم گهیمن د-

 ؟یبه اژانس زنگ بزن شهیم-

 ؟ير یخودت نم نیچرا اژانس؟مگه با ماش-

خانمت  یناسالمت!ینباش ادهیپ ياریب رگاهیو از تعم نتیبهتره تا ماش نکهیندارم،دوم ا یحوصله رانندگ نکهیاول ا-

 !ادیب شیپ يحامله است،ممکنه کار

 !خواد ینم ؟نهيدانشگاه بر يپس تو چطور!که شهینم-

 ده؟یواسم خر یک نویمگه ا!من و تو نداره نیماش!رم  یمحمد م ایبا ساغر !تو نگران من نباش-

 !صبر کن به اژانس زنگ بزنم!میتسل!باشه-

 !بود ینیریمثل جنازه ها افتادم و خوابم برد و چه خواب ش.خواب بودند دم،همهیبه خانه رس یوقت

اما مجبور بودم .خوب بود  زیو همه چ میپگاه نزدم و به دروغ گفتم که دکتر رفت يدر مورد رفتارها یمادر حرف به

سه روز بعد !دهد  یازارش م ییکردم تنها یاحساس م.سر بزند  یرعلیچند روز به ام نیا م،تایبه محمدرضا بگو

الو و ساکت :دکمه را زد و فقط گفت.خورد نگاش ز یگوش م،کهیخورد یناهار م زیاز ان شب با محمدرضا سر م

 :و گفت دیپر شیاز جا کدفعهی!شد 

 !باشه!باشه-

 :شد گفت یکه از اشپزخانه خارج م یرا قطع کرد و در حال یگوش
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 !حاضر شو ه،بدویسا-

 شده؟کجا؟ یچ-

 !پسره زده به سرش نیگاه بود زنگ زد ،فکر کنم باز اپ! یرعلیام يخونه -

که خون امد  دیلبش را جو يانقدر گوشه . راند  یمحمدرضا با سرعت م.به اتاقم رفتم و مانتوام را گرفتم عیسر

جواب دهد در باز شد،با سرعت از پله ها باال  یکس نکهیا م،بدونیزنگ زد. میربع در خانه شان بود کیکمتر از .

مبل همه جا  يها شکسته بود و کوسن ها مجسمهتمام .بود  یچه وضع!میدر خانه هم باز بود ،داخل شد. میرفت

محمدرضا جلو رفت و .اش مثل از جنگ برگشته ها بود  افهیق.خارج شد  ياز اتاق کنار یرعلیام.پخش بود 

 :گفت

 ....زنگ زد ر؟پگاهیشده ام یچ-

 :دیکش ادیبرد و از پشت در فر ورشیبه طرف در اتاق خوابشان  یرعلیام ناگهان

 !وساطتت اشغال؟درو باز کن تا نشونت بدم انیب نایا يزنگ زد-

 ....پگاه یعنی.تر بود یعصبان یلیاالن خ یول.افتادم که از دست اش کتک خوردم يان روز ادی

 ...بزن ر؟حرفیشده ام یاخه چ-

 !بپرس یعوض نیاز ا-

 :و گفت ستادیمحمدرضا پشت در اتاق ا.مبل پرت کرد و سرش را با دست گرفت يرا رو خودش

 !پگاه جان درو باز کن ،محمدم!پگاه-

 شیاب برا وانیل کیاشاره کرد،به اشپزخانه رفتم و  یرعلیبه من انداخت و به ام یمحمد نگاه.امدین ییصدا-

 :دیکش ادیبردم ، دستم را کنار زد و دوباره به طرف در رفت و فر ختمیر

 !انیب يخودت زنگ نزد ؟مگهيچرا الل شد-

 :دیپرس محمدرضا

 ؟یزن یشده؟چرا حرف نم یخب بگو چ-

 :و بغض گفت یبا کالفگ یرعلیام

 ....شون و اجرا گذاشتن هینداشتند، مهر فیچند روز که تشر نیا يخانم تو!بشه یخواست یم یچ-

 :نشست و ادامه داد واریگوشه د.شد ریاشکش سراز يدر کمال ناباور ناگهان

 !بچه رو هم سقط کرده! به درك هیحاال مهر-
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 :با تعجب گفت محمدرضا

 ؟یاخه واسه چ-

 :دیکش ادیصورتش را پاك کرد و با حرص فر یرعلیام

خبر  يفکر کرد! کثافت تر از خودش و دوست پسراش بره خارج يقایخواد با رف یم!خواد یخانم طالق م-

 ندارم؟؟ 

 :گفت یدستش را گرفت و به ارام محمدرضا

 !ها یش یم مونیبعدا پش!کرده یاشتباه هیاون !انقدر فحش نده-

 گذاشته؟ یمونیهم واسه پش ییجا مون؟مگهیپش-

 :دیکش ادیفر دوباره

 !بشه دیبمون که موهات مثل دندونات سف قاتیرف يدم؟اون قدر خونه  یطالقت م يکرد الیخ-

بعد از رفتنشان ،پشت در رفتم .برد و با سر به من عالمت داد رونیورا از خانه ببلندش کرد و به زور ا محمدرضا

 :و گفتم

 !رفتن!در و باز کن پگاه-

 :مانندش بلند شد غیج يصدا

 !یگ یدروغ م-

 !ینیاز پنجره بب یتون یم!باور کن رفتن-

تخت گذاشته بودو در ان لباس  يچمدان اش را رو.ارام داخل شدم.قفل امد  دنیچرخ يصدا قهیاز چند دق بعد

 :گفت دنمیبا د.ختیر یم

 !زندان ندازمشیام و زودتر بده،و اگرنه م هیمهر!گردم یبر نم گهیبهش بگو من د-

 :با خودش زمزمه کرد و

 سمیخس ییپولش،اگه دا يفقط واسه !اول هم خر شدم باهاش ازدواج کردم ه؟ازیفکر کرده ک!یعوض کهیمرت-

 !جهنم نبودم نیذاشت،االن تو ا یم هیکرد و ما یم خرج مدختراش واس ياندازه 

 !هم دوست داشت یلیخ!واست کم نذاشت يزیکه چ یرعلیام یول-

خوام  یحاال هم م!اون طرف ،گفت نه میبر ایگفتم ب یهر چ!دوست داشتن بخوره تو سرش پسره بچه ننه -

 !کنم یجا درست مشاهانه اون یزندگ هیام  هیو با پول مهر رمیگ یطالق م!خودم برم
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 :گفت يبا لحن مشمئزکننده ا ستادویا یدر خروج کنار

 داره؟ یبیع-

 :را به زبان اوردم دیکه به ذهنم رس يزیتنها چ.تهوع گرفتم حالت

 !یرو نداشت اقتشیل-

 :زد و گفت يپوزخند

 !خودت یارزون!قیهر چه ال قیخال!يریم یواسش م يدار دمیفهم ياز همون شب خواستگار-

 .و رفت دیرا محکم کوب در

 يصحبت کردن با پگاه به خانه  يخواست پگاه را طالق دهد،چند روز بعد که برا یکه نم یرعلیدانم ام ینم

 هیقولنامه کرد تا مهر لیاپارتمان اش را با تمام وسا يکه همان روز به طور فور دیو شن دیدوستش رفت،چه د

 .جدا شدند یچند روز بعد هم توافق.اش را بدهد

 یرعلیام.و ساکت شده بود  یخورد،محمدرضا عصب یمادر شب و روز غصه م.اتفاق افتاد  عیسر یلیخ زیچ همه

 .راست از محضر به اپارتمان فرشاد رفت و حاضر نشد به خانه برگردد کی

 :گفت یداد و هر دفعه م ینم یدانم چرا؟محمدرضا هم جواب درست و حساب ینم

 یاخر هم کالفه م... خواد یم!ادیخواد با خودش کنار ب یم!کشه یمامان خجالت م ياز رو! خواد تنها باشه یم-

 :گفت

 !دونم ینم-

 زسریچ چیچرا ه!خانواده را گرفته بود نیا یچه کس نینفر!یکینه تبر!ینه مهمان!ينه سفره ا!بود يبد دیع چه

 نبود ؟؟ شیجا

 یحت!را نداشتم  ییمن که جا یول.شده بود ياریهمه بد ب نیحضور من باعث ا دیچقدر بدبخت بودم؟ شا من

اجاره کنم؟حتما  يکنم و خانه ا دایتوانستم کار پ یبعد از گرفتن مدرك ام م یعنی!کجا بروم!درسم هم تمام نشده

 !شود  یم

و .خانه برگردد نیبه ا یبا رفتن من خوشبخت دیشا!حدود سه ماه.صبر کنم دیتا تمام شدن درسم با!صبر کنم دیبا

 ...یرعلیام

 !چقدر دلتنگم!عشقم نیو اخر نیاول.کنم یوقت فراموشش نم چیه
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 نیرا از ا اهمیبخت س ي هیبود که سا نیهدفم ا.داشتم یحاال هدف.تمام شد و کالس ها راه افتاد  دیع التیتعط

 .خانه بکشم

محمدرضا ! امدین یرعلیام! رفتم یم دیبا! وقتم تمام شد! درسم تمام شد! بهار تمام شد ! سه ماه! دو ماه! ماه کی

رامسر  يالیبه چهار ماه است که در و کیگفت همان روزها شرکت را دست فتاح سپرد و به شمال رفت و نزد

 !رفتم یم دیبا دنشیبدون د! چقدر بد! کنه یم یزندگ

 کجا؟ اما

انقدر رفتم و امدم .قبال هماهنگ کرده بودم.بدهم ادی یبروم و انجا به بچه ها نقاش یستیگرفتم به بهز میتصم

 .کنم  یهم به من بدهند تا در انجا زندگ یکه قرار شد اتاق

 يرو یرعلیبرگرداندن سهم باغ به ام يوکالت نامه برا کینوشتم و همراه  ينامه ا. دیباالخره روز رفتن رس و

 چیه.اپن گذاشتم يکردم و دفترچه حسابم را رو نزایاو يدیجا کل يام را هم رو نیماش چیسوئ.اتاقم گذاشتم زیم

 ...کمد گذاشتم به جز  يرا تو میطالها يهمه .خانه مال من نبود  نیا زیچ

چمدان کوچکم را !خانه نبود یخوشبختانه کس!نداشته باشم  يادگاری یرعلیتوانستم از ام ینم!جز گردنبند ازاده به

به سه سال از  کینزد. قصر شاهزاده را کامال در خاطرم ثبت کنم تا.... پله گذاشتم و سرم را بلند کردم  يرو

سرم را برگرداندم و از پله ها .بود  نیریتلخ اش هم ش يکنم روز ها یحاال که فکر م.عمرم را در ان گذراندم 

واضح  یبود ،وقت ستادهیرا که کنار در ا یو کس.را کم کرده بود  دمیجمع شدن اشک در چشمم ،د.رفتم نییپا

 . دیچک نییکه اشکم پا دمید

چه موقع .کرد  ینگاهم م ینیبود و با لبخند غمگ ستادهیا اطیکنار در ح یرعلیام! تیواقع ایدانم سراب بود  ینم

 دیبا.که قصد رفتن دارم  دیفهم یم دینبا!چمدان دستم افتادم ادی!دمشیبار د نیاخر يبرا.برگشته بود  یخوب

و  ستادیا میکرد و رو به رو یرا با چند قدم ط نمانیب يکرها بودم که فاصله ف نیدر هم!کردم  یجور م يبهانه ا

 :گفت

 ؟يمسافر-

 :دیاش را به صورتم دوخت و پرس یعسل ي،چشم ها اورمیبهانه ب خواستم

 ؟ير یم یبدون خداحافظ-

 :انداختم و گفتم نییسرم را پا.نگاهش را نداشتم  طاقت

 .خداحافظ-
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 :گرم به سر انگشتانم زد و زمزمه کرد يکرد و بوسه ا کیقدم برداشتم که دستم را گرفت و به لبش نزد کی

 شمع مکش دامن ناز نیاز بر ا مینس يا

 ها مانده من سوخته را با تو، مرو قصه

 ساحل من یب یقراره دل طوفان يا

 تو مرو دایخاطر ش نیارامش ا بهر

شعر بفهمم،سرش را  نیبرگشتم تا منظورش را از خواندن ا يبا ناباور. داغ شد میگوشها دمیکه شن يزیچ از

 :انداخت و گفت نییپا

 ... ایدوست دارم؟مثل ازاده خواهرم  يپرسم من چطور یرم و از خودم م یچهار ماهه که با خودم کلنجار م-

 !که من اصال دوست ندارم  دمیرس جهینت نیبه ا اخر

 :سرش را بلند کرد و گفت.دمیکش رونیدر چشمم جمع شد و دستم را از دستش ب اشک

 - !من عاشقتم هیسا -

 ...یعنی.دادم  رونیحبس شده ام را ب نفس

 :گفتم يبا ناباور!شد  ینم باورم

 !!!!!یرعلیام-

 ...یرعلیجون ام-

 ...آخه...من-

 :کرد و گفت یقشنگ ي خنده

 !يتو قبال ازدواج کرد! دلم زیدونم عز یم-

 ....یعنی!... نه-

 ؟یبگ یخواست یم يا گهید زیچ-

 :با بغض گفتم.دمید یرا نم يروز نیخواب هم چن يتو.شد  ریسراز اشکم

 !به دلم بمونه گهید يزایچ یلیجمله هم مثل خ نیحسرت گفتن ا دمیترس یم شهیهم-

 کدوم جمله؟-

 :رابستم و با تمام وجود گفتم میها چشم

 !ادیز یلیخ یلیخ!دوست دارم-
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 ...اما. رفتم یم دیحاال با!را به طرف در کردم میرا گرفتم و رو چمدانم

 :گوشم زمزمه کرد کیو نزد دیرا کش نمیلحظه از پشت از پشت گوشه آست کی

 ....ره هندستون یدل دارم پر از خون،عشقم داره م هیشون،یگاو حسن پر-

خواستم به طرفش  یم!را نه یکی نیتوانستم تحمل کنم،اما ا یرا م زیحسرت همه چ.را ول کردم دانمچم

 :محمدرضا از پشت در امد يبچرخم که صدا

 ...ياسمش و بذار انقز!بستون يزن کرد کی-

 :را باز کرد و داخل شد و ادامه داد در

 ...دور کالهش ق-

 :ما لبش را گاز گرفت و گفت دنید با

 !بدموقع مزاحم شدم نکهیثل ام!اخ-

 :کرد و گفت دنیمحمدرضا هم شروع به خند.خنده ریز میزد یرعلیمن و ام کدفعهی

 !ره یاخر اتل متل و بخون،دلش م يگفتم تو مرحله  يدید-

 :نگاه کردم و بدون خجالت گفتم یرعلیعشق به ام با

 !وقته که دلم رفته یلیمن خ-

 :سرم را در اغوش گرفت و گفت یرعلیام

 !دل مهربون و صبورت بشه يفدا یرعلیام-

******** 

در مورد من  یرعلیبه ام يا کهیکه پگاه همان روز در محضر ت دمیبعدا فهم.خواب بود  کیمثل  زیچ همه

انه موضوع به خ نیهم شوکه از ا یرعلیام.کرد  فیتعر شیرا برا زیانداخت و محمدرضا هم به اجبار همه چ

شود و به قول محمدرضا چهار  کیترحم به من نزد ایاجبار  ياز رو خواستیفرشاد رفت و به گفته خودش نم

 .ستیعاشق شدن ن يبرا یماه زمان کم

 . میمشترکمان را در همان قصر شاهزاده شروع کرد یو زندگ. میماه بعد با هم ازدواج کرد کی حدود

از دست  يفرصت ها يبرا شهیعاشقانه مرا دوست داشت و هم یرعلیام.محال بود میبرا یان همه خوشبخت باور

 !هنوز ازدواج نکرده یمان سنگ تمام گذاشت ،ول یعروس يفرشاد برا.خورد ی،حسرت م میکه داشت يرفته ا

 !هنرمندا پیاز همان به قول خودش تر.دانشکده نامزد شد  ياز بچه ها یکیبا  ساغر
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 .کند یهزار بار خدا را شکر م يو روز دیچرخ یمثل پروانه دورم م مادر

 ...اما محمدرضا و

اش را انتخاب  ندهیقصد ازدواج کرده و اصرار دارد تا من همسر ا دایجد.و همه جا همراهم بود شهیکه هم یکس

 ...من که یول.کنم 

 .گذارم  یم زیم يخودکار را رو.افتادم يزیچ ادی

 !کردم يفکر هی ایب!یرعلیام!یرعلیام-

رفت از دخترم  ادمیاخ .ستدیا یدر اتاق م يکه دختر سه ساله مان،ازاده را در اغوش دارد جلو یدر حال یعل ریام

 .سمیبنو

 ؟يصدام کرد!جان هیجانم سا-

 دوستم ساناز چطوره؟-

 ؟یواسه چ-

 !گهیواسه محمدرضا د.. اه-

 !یگ یفکر کردم واسه من م!اهان-

 :زدم ادیو فر دمیکوب نیزم يرا رو میپاها

 !!ریام-

 . دندیو ازاده هر دو خند یرعلیام

 !هیاگه محمدرضا قبول کنه،عال!خوبه!کردم یشوخ!خوب بابا یلیخ-

 :را برگرداندم و خودکار را به دست گرفتم و گفتم میرو

 !یخوب نیدختر به ا!کنه یقبول م-

 :دیچیقشنگ ازاده در گوشم پ يصدا

 عمو محمد؟ شیپ نییپا میبر يا ینم یمامان-

 !امی یبرو ،منم االن م ییتو با بابا!زمیچرا عز-

 :کردم که دوباره صدا زد پشت

 !دوست دارم گهیبابا م یمامان-

 .امد  یخنده شان از پله ها م يو صدا.برگشتم هر دو رفته بودند  یوقت. ام گرفت  خنده
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 و...... دخترم ازاده اما

گذراند  یوقتش را با او م يو محمدرضا همه مادر عاشقانه دوستش دارد .عمه اش دارد  ایبه من  يادیز شباهت

. 

 !خنده ریزند ز یو م دیگو یدم گوشش م يزی،چ ندیبیوقت هم که فرشاد را م هر

 :دیگو یسرش و م يزند تو یم یکیهم  فرشاد

 ؟یادم بش يخوا یم یمحمد؟تو ک يباز چرت و پرت گفتن و شروع کرد-

 !باشد نیچاپ شود ،هم يجواب دفتر خاطراتم که قرار است به زود یکنم تنها سوال ب فکر

 !ساناز چارهیب

 

 انیپا
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