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 ،چی ھکی دنی با شنو
 
 ... شوند کدریم
 

 !... عاشق تنھاستشھیھم
 

 بھ خدا دیگھ خستھ شدم شقایق ، رسیدم بھ پوچي ،ھیچ ھدفي تو زندگیم ندارم:  مریم
 سال بعدش رو ھم ٢٠چي دارم مي شنوم ؟ تو ھمون مریمي ؟ مریمي كھ تا :  شقایق

برنامھ ریزي كرده بود ؟ دختر اگھ تو برسي بھ پوچي بقیھ چي كار باید بكنن ؟ ھیچ 
ھ ھا بفھمن كھ خرخون كالسشون دیگھ انگیزه نداره چي كار مي كنن مي دوني اگھ بچ

كي بود كھ ھمھ رو با انگیزه كرد ؟ مریم تو  ؟ كي بود كھ بقیھ رو تشویق مي كرد ؟
 چت شده ؟

 خانم ھا بلند تر بگین ما ھم بفھمیم:  معدني خانم
از مریم اشكال چیزي نبود خانم ، شما خیلي خودتون رو نگران نكنین ، داشتم :  شقایق

 مي پرسیدم
آخھ من چند دفعھ باید بھ شماھا بگم از من بپرسین ، اگھ از دوستتون :  معدني خانم

 بپرسین ممكنھ اشتباه بھتون بگھ و اون وقتھ كھ دیگھ مطلب اشتباه میره تو ذھنتون
ھمچین خودش رو تحویل مي گیره فكر مي كنھ :  زیر لب غرغري كرد و گفت شقایق

  و ھمھ چي رو بلده ، بھ خدا من و تو بیشتر از این حالیمون میشھ مریمآمریكاییھ
 باز كھ دارین حرف مي زنین:  معدني خانم
 ببخشید خانم ، دیگھ چیزي نمیگیم:  مریم
 حوصلھ ي درس خواندن نداشت ، دیگر زندگي روزمره ھم برایش تكراري شده مریم

دگي اش لذت مي برد ، بھ انساني بود ، دختري كھ تا دیروز از لحظھ بھ لحظھ ي زن
بي ھدف تبدیل شده بود ، انساني كھ ھیچ چیز برایش اھمیت نداشت ، حتي دیگر درس 

 ، او كھ عاشق درس و مدرسھ بود خشیدخواندن ھم بھ او آن لذت ھمیشگي را نمي ب
امروز بھ آن ھمانند دیگر كارھاي روزمره اش نگاه مي كرد ، شاید این یكنواخت 

گي اش بود كھ او را سردرگم كرده بود ، در این روزھا تنھا دل خوشي اش بودن زند
كالسي كھ تك تك اعضاي آن را دوست . كالس زباني بود كھ برایش مثل تفریح بود 

شقایق ، ھر چھ بیشتر سعي مي كرد علت درماندگي مریم را . حتي معلمش را  داشت
د ، ھر چھ بیشتر مي گذشت مریم بیشتر بداند بیشتر ناكام مي ماند ، او ھم كالفھ شده بو

از محیط اطرافش فاصلھ مي گرفت ، شقایق كھ واقعا نگران او بود ، بھ راستي چھ بر 
باالخره شقایق تصمیم گرفت با مریم .  نمي دانست مسر او آمده بود ؟ حتي خود مریم ھ

 . حرف بزند و دلیل این ھمھ آشفتگي را از او بپرسد
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ده ؟ چرا این جوري شدي ؟ مي دوني كھ من ھیچ وقت تو این آخھ تو چت ش:  شقایق
چند سال نخواستم تو كارت فوضلي كنم اما حاال واقعا دلم مي خواد بدونم چت شده ، 

 چند روزیھ خیلي تو خودتي ، اگھ مشكلي ھست بھ منم بگو شاید بتونم كمكت كنم
 ممنون كھ بھ فكر مني اما چیزیم نیست:  مریم

نیست ؟؟؟ یعني باید باور كنم ؟ مریم تو كامال فرق كردي ، یھ وقتایي چیزیت :  شقایق
حس مي كنم اون مریمي كھ من مي شناختم با االن خیلي فرق داره ، آخھ چرا این 

 طوري شدي ؟ نمي خواي بگي بھونھ ھاي الكي نیار
 چند روزي بود كھ منتظر چنین لحظھ اي بود تا با كسي حرف بزند و چھ كسي مریم

ر از شقایق ، دوست ھمیشگیش ؟ اما واقعا دلیل این ھمھ ناراحتي چھ بود ؟ خود بھت
 مریم ھم نمي دانست

نمي دونم شقایق ، شدم مثل دیوونھ ھا ، حالم از خودم بھم مي خوره ، احساس :  مریم
كمبود مي كنم ، در صورتي كھ تو زندگیم ھیچي كم ندارم ، شاید خانواده ي خیلي 

 تا حاال ھر چي خواستم واسم فراھم كردن ، پدر و مادر و خواھر مرفھي نباشیم اما
 ... خوب ھم كھ دارم اما

خیلي جدي نگیر مریم ، منو بگو كھ فكر مي كردم چي شده ، گفتم حتما كمبود :  شقایق
 شوھر پیدا كردي ، مي خواستم بگم اگھ خیلي واجبھ شھاب رو بفرستم سراغت

شقایقققققققققققققققق ، تو باز شروع كردي ؟ آخھ من با تو چي كار كنم ؟ بیچاره :  مریم
 این داداش تو ، ھر روز واسش یھ زن جدید پیدا مي كني

 مي ترسم آخرش ھم بمونھ رو دستم ، راستي من واقعا ازت معذرت مي خوام:  شقایق
 درست مي شنوه ؟بلھ ؟؟؟ گوش ھام :  با تعجب بھ شقایق نگاه كرد و گفت مریم

معلومھ كھ درست مي شنوه اصال مگھ میشھ گوش بھ اون درازي نشنوه ؟ چیھ :  شقایق
 چرا این طوري نگام مي كني ؟ مگھ دروغ میگم ؟

 كوفت ، حاال واسھ چي معذرت خواھي كردي ؟ برو سر اصل مطلب:  مریم
 داري نھ ؟ ببین ، تقصیر خودتھ ، میثل اینكھ بھ اصل مطلب خیلي عالقھ:  شقایق

 بیچاره داداش من ، بدبخت شد رفت
 من آخرش یھ بالیي سرت میارم ، حاال مي بیني:  مریم

 ھیچ غلطي نمي توني بكني عزیزم ، از نیما جونت چھ خبر ؟:  شقایق
حرف اون بي شعور رو نزن كھ مي خوام خفھ اش كنم ، دیگھ شورش رو در :  مریم

 رم رو مي خونمآورده این بار چھارمھ كھ دارم این ت
  ترم شد ؟ ببینم سر ھمون قضیھ ؟٤جدي :  شقایق
 آره دیگھ ، مگھ ما قضیھ ي دیگھ اي ھم داشتیم ؟:  مریم

خوب تقصیر خودتھ دیگھ دختر خوب ، چھ معني داره آدم با استادش سر :  شقایق
 كالس شوخي كنھ ؟
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از ما بزرگتره ، در  سال ٧ سالشھ ، بابا اون فقط ٥٠ھمچین میگي استاد انگار :  مریم
ضمن ھیچي ھم حالش نیست ، فقط داره نون آمریكا بودنش رو مي خوره ، كاش من 

 رو ھم یكي مي برد آمریكا
ژستي كھ ھمیشھ براي فكر (  در حالي كھ چانھ اش را با دستش مي خاراند گفت شقایق

ایي با میگم مریم چطوره بري واسش دلبري كني و بعد دو ت) : كردن بھ كار مي برد 
 ھم برین آمریكا ، میگم فقط یھ خواھش شھاب رو ھم با خودتون ببرین بد نیست

اگھ مردي وایسا ، بھ خدا زنده ات نمیذارم ، تو كھ مي دوني من چقدر ازش :  مریم
 متنفرم ، اگھ این ترم رو ھم بیوفتم باید قید زبان رو بزنم

نگامي كھ وارد كالس شدند ،  ھمان طور در سالن بھ دنبال شقایق مي دوید ، ھمریم
معلم ھندسھ با آن چھره ي جدي اش ایستاده بود و بھ آن دو نگاه مي كرد ، از چھره 

 . اش مشخص بود كھ خیلي سخت خودش را كنترل كرده كھ نخندد
 ببخشید آقاي سلیماني ، نمي دونستیم زنگ خورده:  شقایق

ن ناسالمتي كالس سوم شما خانم ھا كي مي خوان بزرگ بشین ؟ اال:  سلیماني
 دبیرستان ھستین

آقا خیالتون راحت اینا حسابي بھ فكر بزرگ شدن :  از بچھ ھا از عقب كالس گفت یكي
 ھستن ، واسھ ھمینھ كھ ورزش مي كنن و تو راھرو ھا راھپیمایي سریع مي كنن

ن  بچھ ھا خندیدند و مریم و شقایق خوشحال از اینكھ توانستھ اند از دست معلم جاھمھ
 . سالم بھ در ببرند بھ طرف صندلي ھاي خود رفتند

 
 یعني االن با من و تو چي كار مي كنھ ؟ مي ترسم باھامون لج بشھ ھا:  مریم

 ھمھ كھ مثل نیما خان عقده اي نیستن ، ایشاال كھ كاري بھ كارمون نداره:  شقایق
 . حالت خوبھ ؟ دفعھ ي پنجمھ كھ سر كالسش دیر اومدیم:  مریم

 شما دو تا خستھ نمیشین اینقدر حرف مي زنین ؟:  ساناز
برو بابا ، تو ھم اگھ فریبا االن بود این طوري نمي نشستي مثل بچھ مثبتا ھر :  شقایق

 چي میگھ گوش بدي و یھ ریز داشتي حرف مي زدي
 خانم توفیقي دیر كھ اومدین سر كالس ، حرف ھم مي زنین ؟:  سلیماني

معذرت مي خوام ، داشتم در مورد این قضیھ اي كھ اثبات كردین از ساناز :  شقایق
 سوال مي پرسیدم

 شما ھم كھ ھمیشھ اشكال دارین خانم نھ ؟:  سلیماني
 چي كار كنھ دیگھ ؟ خنگھ:  از بچھ ھا گفت یكي

آن زنگ مریم اصال آرام و قرار نداشت .  دوباره شقایق سوژه ي خنده ي بچھ ھا شد و
، مي خواست ھر چھ سریعتر بھ خانھ برود تا بھ كارھاي زبانش بپردازد ، كم كم 

 معلم زبانش بزرگترین ديیانگیزه اش براي زبان را ھم از دست داده بود ، نیما حم
 كھ زبان را بھ شدت دوست داشت و ریميم ، مسبب از دست رفتن انگیزه اش بود

حتي رویاي ادامھ ي تحصیل در رشتھ ي زبان را رد سر مي پروراند ، دیگر عالقھ 
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اي بھ ادامھ دادن آن نیز نبود ، با خود عھد كرده بود كھ اگر این ترم نیز بیفتد ، دیگر 
ي رفتن  با بي حوصلگي لغت ھاي كتابش را مطالعھ كرد و آماده. سراغ زبان نرود 

 . شد
 مریم تو باز ھم دیر اومدي ؟:  نیما

 شرمنده ، نمي دونم چرا این طوري میشھ ، ھر دفعھ یھ مشكلي واسم پیش میاد:  مریم
 مثل اینكھ خیلي خوشت میاد بازم بیفتي نھ ؟:  نیما

 كھ شخصیتش جلوي بچھ ھاي كالس خرد شده بود ، تصمیم گرفت كھ با نیما مریم
با اینكھ . كم كم داشت از نیما متنفر میشد .حث با او بي فایده بود بحث نكند ، زیرا ب

 . معلم بسیار خوبي بود اما از لحاظ اخالقي غیر قابل تحمل بود بخصوص براي مریم
 سالم:  شھاب
 سالم ، حالتون خوبھ ؟:  مریم

 ممنون ، این رو شقایق داده كھ بھتون بدم:  شھاب
 ردینواقعا ممنون ، خیلي لطف ك:  مریم

خواھش مي كنم ، راستي این استاد خیلي باھاتون لج شده ھا ، نمي خواین :  شھاب
 كاري بكنین ؟

 چي كار كنم ؟:  مریم
 ٤من اگھ جاي شما بودم باھاش حرف مي زدم ، از شقایق شنیدم كھ این بار :  شھاب

 كھ دارین این ترم رو مي خونید
 اي جنبھ ي شوخي ندارنبلھ درست گفتھ ، نمي دونم چرا بعضي ھ:  مریم

 بھتره حرف من رو جدي بگیرین و باھاش حرف بزنین:  شھاب
 حتما ، خیلي ممنون:  مریم
 ، دوست كالس زبان مریم كھ شاھد مكالمھ ي شھاب و مریم بود بدون اینكھ بھ فھیمھ

 مي بینم كھ یھ پسر رو تور كردیا: محتوایش پي ببرد گفت 
 داداش دوستمھ ، كتابم رو داد ، بنده خدا گناه كھ نكرده نھ بابا ، بي خیال ، این:  مریم

 ھمكالسي ماست كھ
 چھ حسن تصادفي ، مطمئني از روي عشق و عالقھ نیومده ھمكالسي ما شده ؟:  فھیمھ
 برو بابا دلت خوشھ ، پسره اصال تو این فازھا نیست:  مریم
 ببینیم و تعریف كنیم:  فھیمھ

 
  ؟چیھ ؟ باز چرا سگ شدي:  شقایق
 مگھ شھاب بھت نگفت ؟:  مریم

نھ نگفت ، مثل اینكھ تو شھاب رو نشناختي ھا ، ھیچي بھ جز نقشھ ھاش نمي :  شقایق
 شناسھ
 واال من كھ مثل شما تو فكر شناخت پسرھا نیستم:  مریم

 ببخشیدا اما این یھ دفعھ رو زدي جاده خاكي ، این پسره داداش منھ:  شقایق
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 است میگي ھا ، حواسم نبودواي خاك بھ سرم ر:  مریم
 گسستھ رسید دستت ؟:  شقایق
 آره ممنون ، كالس فرداست دیگھ نھ ؟:  مریم

 آره ، دوباره باید قیافھ نحسش رو تحمل كنیم:  شقایق
 آخ نگو كھ وقتي یادم میاد میخوام گریھ كنم:  مریم

 بي خیال ، داشتي مي گفتي چرا سگ شدي:  شقایق
 یھ ذره ادب و تربیت نداشتھ باشي ھا ، در ضمن بھ تو ھم ھیچ ربطي نداره:  مریم

 اذیت نكن دیگھ مریم ، باز نیما جوووون اذیتت كرد ؟:  شقایق
 بلھ ، پس مي خواستي چي بشھ ؟:  مریم
حالم ازش بھم :  دست بھ سینھ ایستاد و با حالت تاسف بھ صحبت ھایش ادامھ داد مریم

ِمي خوره ، ااا  ِ  پسره ي بي شعور جلوي اون ھمھ آدم من رو سكھ یھ پول كردِ
 میگي چي گفت یا برم از شھاب بپرسم ؟:  شقایق
 برو از شھاب بپرس:  پوزخندي زد و با حالت طعنھ گفت مریم

 بمیري ، تو كھ مي دوني اون چیزي بھم نمیگھ ، بگو دیگھ:  شقایق
 ھم لطف كردن و من رو جلوي دیروز مثل ھمیشھ دیر رسیدم بھ كالس ، آقا:  مریم

 ھمھ ضایع فرمودن
 چي كار كرد مگھ ؟:  شقایق
 مثل اینكھ خوشت میاد بازم بیوفتي نھ ؟:  سعي كرد لحن نیما را تقلید كند و گفت مریم

 با صداي بلند خندید و مریم ، با آرنجش محكم بھ پھلویش كوبید و با عصبانیت شقایق
 چیھ ؟ چرا مي خندي ؟: پرسید 
 خوب بابا ، خیلي جالب بھت گفتھ:  شقایق
 برو گمشو ، واي شقایق نمي دوني چقدر مي خوام سر بھ تنش نباشھ:  مریم

 من نمي فھمم ، تكلیف خودت رو مشخص كن دوسش داري یا نھ ؟:  شقایق
دارم جدي حرف مي زنم ، كاش مي :  یك پشت گردني بھ شقایق زد و گفت مریم

 اش رو تالفي كنمتونستم یھ روزي این كارھ
 چطوره بذاریمش سر كار:  شقایق
 مثال چطور ؟:  مریم

آھان فھمیدم تو شماره اش :  مثل ھمیشھ شروع بھ خاراندن چانھ با دستش كرد شقایق
 رو داري ؟

 نھ ، اما شاید بتونم گیر بیارم چطور ؟:  مریم
  با منخوب میذاریمش سر كار دیگھ ، تو شماره رو گیر بیار بقیھ اش:  شقایق
نھ این طوري اصال خوب نیست ، فاز نمیده ، بعدشم اگھ لو بریم خیلي بد میشھ :  مریم

 ، واي اگھ مامانم بفھمھ چي میشھ ، باید یھ كار دیگھ بكنیم
 چطوره اینترنتي بذاریمش سر كار:  شقایق
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بعیده سر كار واااااااااااااااااااااااا ااااي عالیھ ، اما این نیمایي كھ من مي شناسم :  مریم
 بره

 مثل اینكھ تو منو نشناختي ھا:  شقایق
 مي شناسم كم كم:  مریم

 دستش را روبھ روي مریم گرفت و بھ او نگاه كرد ، مریم با تعجب بھ او زل شقایق
بابا ایمیلش رو : زده بود و معني این كار را نمي فھمید ، شقایق كھ خستھ شده بود گفت 

 بده دیگھ
 از كجا بیارم ؟:  مریم

 ببخشید مادمازل من بدون ایمیل چطوري بذارمش سر كار ؟:  شقایق
 راست میگي ھا:  مریم

 این بار مریم بھ تقلید از شقایق چانھ اش را خاراند ، شقایق با دست چانھ ي مریم را و
 بار آخرت باشھ از ژست من استفاده مي كني: گرفت و گفت 

  شقایق حواست باشھ یھ دفعھ شھاب نفھمھ ھاچشم مادمازل ، راستي:  مریم
 خیالت راحت آبجي ، این دااش ما اصال این كارا حالیش ني:  شقایق
 جاي خوشحالیھ:  نفس عمیقي كشید و گفت مریم
 ھر كار كھ مي توانست انجام داد تا ایمیل نیما را پیدا كند اما موفق نشد ، بھ مریم

 را پیدا كند و شقایق ھم بھ قول خودش بي خیال شقایق ھم گفتھ بود كھ نتوانستھ ایمیل
 . شده بود

 این وقت شب زنگ زدي اینجا كھ چي ؟:  مریم
 خاك تو سر بي لیاقتت كنن ، تقصیر منھ كھ خواستم خوشحالت كنم:  شقایق
 خوب حاال بنال ببینم چي شده:  مریم

 ببینم فامیل این نیما جون شما چیھ ؟:  شقایق
  چطور ؟یدیحم:  مریم

 مژده بده كھ پیداش كردیم:  شقایق
 چي رو ؟:  مریم

 یوسف گمشده رو ، خوب ایمیل رو دیگھ:  شقایق
 جون شھاب راست میگي ؟:  مریم

 دروغم چیھ خواھر ؟!!! ِاوا :  شقایق
 از تو ھیچي بعید نیست ، حاال جدي از كجا پیداش كردي ؟:  مریم

وانگھي دفترچھ ي شماره ... ھ داشتم تو وسایل شھاب فوضولي مي كردم ك:  شقایق
 تلفن ھاش رو پیدا كردم ، آخرش ھم یھ عالمھ ایمیل بود كھ یكیش ایمیل نیما جونت بود

 ببینم تو چرا ھیچ وقت تو وسایل شھنام فوضولي نمي كني ؟:  مریم
دو دلیل دارد ، اول اینكھ وسایل شھنام چیز باحال نداره ، دوما شھنام من رو :  شقایق

 ت میده اگھ بفھمھ رفتم سراغ وسایلشدرستھ قور
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حاال از اینا گذشتھ چھ داداش خودشیریني داري ھا ، چھ معني داره رفتھ ایمیل :  مریم
 معلم رو گرفتھ ؟

اوال اگھ ھمین داداش خودشیرین من نبود شما االن بھ دستت بھ ھیچ جا بند :  شقایق
 ي افتادي ترم رو نم٣نبود دوما اگھ تو ھم از این كارا مي كردي 

 حاال تو ھم ھي اون سھ ترم رو بكوب تو سر من:  مریم
 ھمین قصد رو دارم:  شقایق
 خوب حاال بریم سر اصل مطلب:  مریم

باز گفت اصل مطلب ، بابا چند دفعھ بگم داداش من تو رو نمي خواد چرا بي :  شقایق
 خیال نمیشي ؟

 شقااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااایق ، من تو رو مي كشم:  مریم
بایدم این كار رو بكني ، كي تا حاال از خواھر شوھر خوشش اومده كھ تو :  شقایق

 دومیش باشي ؟
 خوشم میاد خودت سریع ھمھ چي رو تنظیم و تدوین و تھیھ مي كني:  مریم

 حاال عروس جان از كي مي خواي كارمون رو شروع كنیم ؟:  شقایق
 از ھمین امشب چطوره ؟:  مریم

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!امشب ؟: شقایق
 آره ، مشكلیھ ؟:  مریم

مشكلي كھ نیست اما دعا كن این شھاب باز نیاد بھ من گیر بده دارم چي كار :  شقایق
 مي كنم

  خوره از اون داداش ھایي باشھ كھ گیر میدناصال بھش نمي:  مریم
 مگھ بھ قیافھ است ؟ خوش بھ حالت داداش نداري:  شقایق
 چي میگي بابا ، مھتاب از صد تا داداش بدتره:  مریم

 نھ بابا ، مھتاب كھ خیلي نازه:  شقایق
 ... بلھ ، واسھ تو نازه اما واسھ من:  مریم

 
ن بار بود كھ مي خواست كسي را سر كار  اصال آرام و قرار نداشت ، اولیشقایق

بگذارد ، چند بار خواستھ بود كھ بھ مریم بگوید نمي تواند اما نمي خواست جا بزند ، 
بھ پیشنھاد مریم . مي خواست مثل ھمیشھ كاري را كھ انتخاب كرده تا آخر انجام دھد 

ایمیل تمام شد  كرده بود ، باالخره كار ساختن نتخابنام مستعار غزل را براي خودش ا
بود و  On از شانس او ھمان لحظھ. ، وارد شد و براي نیما درخواست دوستي فرستاد 

شقایق نمي دانست چھ كار باید بكند ، براي اولین بار در زندگي ... از او پرسید شما 
 وقت بھ مریم ھمان.  اش ھول شده بود ، حسي كھ ھیچ وقت تجربھ اش نكرده بود

 . رھایشان ھماھنگ شده باشدزنگ زد تا تمامي كا
 مریم میگھ شما چي بھش بگم ؟:  شقایق
 نمي دونم:  مریم
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نمي دوني ؟ تو كھ نمي دونستي واسھ چي بھ من گفتي بیام بذارمش سر :  داد زد شقایق
 كار ؟
 خوب حاال چرا داد مي زني ؟ بھش بگو دنبال یھ ھم صحبت مي گردي:  مریم

 ده وقتي من این رو بگم ؟بھ نظرت اون چي جواب می:  شقایق
 من چیز دیگھ اي بھ ذھنم نمي رسھ:  مریم

 برو گمشو ، خودم یھ كاریش مي كنم ، چي كار كنیم دیگھ رفاقتھ ، خدافظ:  شقایق
 خدافظ:  مریم

 خیلي فكر كرد ، نمي دانست چھ چیزي یك پسر مثل نیما را مجبور مي كند كھ شقایق
پیام .  تواند او را بھ ادامھ دادن چت ترغیب كند ادامھ بدھد ، نمي دانست چھ چیزي مي

 . بعدي نیما او را از افكارش بیرون آورد
 نمي خواي بگي كي ھستي ؟:  نیما

 من یھ آشنام كھ ھیچ وقت نخواستي بشناسیش:  شقایق
 اسم این آشنا كیھ ؟:  بعد از اندكي تاخیر پاسخ داد نیما

 ش این نباشھاسمش غزلھ ، البتھ شاید اسم اصلی:  شقایق
 اگھ آشناست از من چي مي دونھ ؟:  نیما

 سالتھ ، مي دونھ كھ دو سالي ھست كھ از آمریكا برگشتي و ٢٤مي دونھ كھ :  شقایق
 چیز ھاي دیگھ اي كھ بعدا بھت میگم

 اگھ بعدا وجود نداشتھ باشھ چي ؟:  نیما
 اون دیگھ بھ سلیقھ ي خودتھ:  شقایق

 پس من ترجیح میدم وجود نداشتھ باشھ:  نیما
من مشكلي ندارم اما یادت باشھ كھ حتي تو فضاي مجازي ھم نخواستي من رو :  شقایق
 ببیني
 .  آیكون متفكر را براي شقایق فرستادنیما

 بھ چي فكر مي كني ؟:  شقایق
 بھ اینكھ تو كي مي توني باشي:  نیما

 رتیكي از یھ عالمھ دختر دور و ب:  شقایق
 خیلي دوست دارم بدونم كي ھستي:  نیما

 این بھ سلیقھ ي منھ و ترجیح میدم نگم:  شقایق
 تالفي مي كني ؟:  نیما

 یھ جورایي ، تو كھ از تالفي كردن خیلي خوشت میاد مگھ نھ ؟:  شقایق
 مثل اینكھ خیلي خوب من رو مي شناسي:  نیما

 گفتم كھ آشنام:  شقایق
 وتر چي كار مي كني ؟ چند بار بھت بگم درس بخون ؟تو باز پاي كامپی:  شھنام
 اصال حوصلھ ي نصیحت ھاي اطرافیانش را نداشت ، خودش مي دانست كي شقایق

باید درس بخواند و كي باید تفریح كند ، درسش ھم بھ اندازه ي كافي خوب بود ، اما نھ 
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 ھر دو را در بھ اندازه ي دو برادر بزرگترش ، شھنام در حال گذراندن طرحش بود و
 بود و شھاب ھم سال سوم معماري ھمان ندهرشتھ ي حقوق دانشگاه شھیدبھشتي گذرا

ھر دو درس خوان بودند با این تفاوت كھ شھاب بھ جز كتاب ھا ونقشھ . دانشگاه بود 
 . ھایش چیز دیگري را نمي شناخت

 االن بلند میشم:  شقایق
بھ حرف ھام فكر كن ، براي یھ بار ھم  باید برم كار دارم ، بعدا حرف مي زنیم ، من

 كھ شده بھ دور و برت توجھ كن
 دیگر منتظر جواب نیما نماند ، چون مي دانست كھ اگر ادامھ بدھد ممكن است شھنام و

شقایق خوب مي ... خود براي خاموش كردن كامپیوتر اقدام كند آن وقت بود كھ 
 . دانست كھ كسي نباید از این قضیھ سر در بیاورد

 .  كھ نمي توانست تا فردا صبر كند با موبایل شقایق تماس گرفتمریم
 چي شد ؟:  مریم

 سالم مریم جون چطوري ؟:  شقایق
 تو حالت خوبھ ؟ ببینم نكنھ در جمع گرم خانواده اي ؟:  مریم

  رو باید حل كنیم٥٠آره ، فردا تا صفحھ ي :  شقایق
 میگم چرا شقایق مشنگ شده:  مریم

 ل نداره، فردا تو مدرسھ حلش مي كنیماشكا:  شقایق
 باشھ خدافظ:  مریم

 مریم بود ؟:  شھاب
 آره چطور ؟:  شقایق
 كاش ازش پرسیده بودي واسھ فردا چي كار داریم:  شھاب
دیر كھ نمیشھ فردا ازش مي پرسم ، مي خواي زنگ بزنم ھمین االن ازش : شقایق
 بپرس
 نھ خیر ، خودت فردا بپرسي بھتره:  شھاب
 خوب از نیما بپرس:  شقایق
 !!!نیما ؟:  شھاب
 منظورم آقاي حمیدي بود:  شقایق
 ببینم این آقاي حمیدي كي ھست ؟:  شھنام
 معلم كالس زبان من و دوست شقایق:  شھاب
 مثل اینكھ شقایق خیلي باھاش صمیمیھ:  شھنام
 َاه ، باز شما دو تا شروع كردین ؟:  شقایق
 خواھر من ، مي خوایم ببینیم اگھ پسر خوبیھ ردت كنیم ما كھ چیزي نمیگیم:  شھنام

 بري ، نمیشھ كھ تا آخر عمر خونھ پدر مادر بموني ، تازه االن دیر ھم شده
 شھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ ھنام:  شقایق
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 میگي یا نھ ؟ از دیشب تا حاال دارم از فوضولي دق مي كنم:  مریم
 مي دوني چقدر جاي تعجب دارهنھ بابا ، مریم و فوضولي ؟ ن:  شقایق
 اذیت نكن بچھ پررو ، سریع بگو چي شد:  پس گردني اي بھ شقایق زد و گفت مریم

 درست نمي دونم ، یھ خورده حرف زدیم:  شقایق
 خوب ؟ یعني االن بھت اعتماد كرده ؟ چي بھش گفتي ؟:  مریم

 ھیچ وقت بین حرف ھات نفس بكشي بد نیستا ، بھش گفتم كسي ھستم كھ:  شقایق
نخواستھ ببینتش ، كسي كھ اصال بھش توجھ نكرده ، اون بیچاره ھم خیلي كنجكاو شده 

 بود ببینھ من كي ھستم
بھ ھمین زودي دلت بھ حالش سوخت ؟ بھ من فكر !!! بلھ بلھ ؟ اون بیچاره ؟:  مریم

  بار یھ ترم رو بخونم٤كن كھ بھ خاطر یھ شوخي مسخره باید 
  چیزي نگفتمباشھ ، من كھ:  شقایق
 خوب حاال یعني چي میشھ ؟ چي كار مي خواي بكني ؟:  مریم

 یمي خوام آدمش كنم و طرز برخورد با خانم ھا رو بھش یاد بدم ، اما جد:  شقایق
 دیشب شانس آوردیم وگرنھ نزدیك بود شھنام بفھمھ

ُاه اه :  مریم و رو تیكھ تیكھ باز داره بھ من و تو نگاه مي كنھ ، این معاون تا من و ت... ُ
 نكنھ بي خیال نمیشھ ، سرت رو بنداز پایین و بھش نگاه نكن

 اگھ تو ھم نمي گفتي خودم ھمین قصد رو داشتم:  زیر لبي گفت شقایق
 از اینكھ شقایق موفق شده بود خیلي خوشحال بود ، بي صبرانھ منتظر لحظھ اي مریم

یعني شقایق مي توانست اخالق و  ....بود كھ نیما مي فھمید كھ تمام مدت سر كار بوده 
رفتار نیما را عوض كند ؟ این چیزي بود كھ شقایق بھ آن فكر مي كرد ، شقایق بیشتر 

 پسري بھ سن و ی کھ برای را عوض كند ، رفتارھاباز نیما دوست داشت رفتار ش
سال شھاب خیلي پاك مآبانھ بود ، اصال بھ خواستھ ھاي خودش توجھ نداشت و این 

قایق را كھ عاشقانھ برادرش را دوست داشت مي آزرد ، یعني چھ چیزي موضوع ش
 آن ی  شھاب اصال بھ خانوادهدیمي توانست شھاب را بھ خودش بیاورد ؟ رفتار و عقا

 کرد کھ شھنام و شھاب برادر ی وقت ھا شک می ھم بعضقی شقای خورد ، حتیھا نم
 کھ ی اندهی و فارغ از آیالی خی با بقی و شقامی صف صبحگاه تمام شد مریوقت. باشند 

 کرد کھ ناگھان ی بھ شھاب فکر مقیدر انتظارشان بود بھ سمت کالس راه افتادند ، شقا
 .  در ذھنش جرقھ زدیفکر
  ؟ی جبران کنی خوایتو نم:  قیشقا
  رو ؟یچ:  میمر
 گھی جونت رو دمای نھی قضنیھم:  قیشقا
  جبران کنم ؟دی بایخوب چھ جور:  میمر
  سر کاری رو بذاریکیچطوره در عوضش تو ھم :  قیشقا
  رو ؟یک:  دی نگاه کرد و پرسقی با تعجب بھ شقامیمر
 شھاب:  قیشقا
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  ندارمی شوخی حوصلھ قیلوس نشو شقا:  میمر
  نکردمیمن شوخ:  قیشقا
  ؟ی زنی حرف می جدی ، تو دارنمیصبر کن بب:  میمر
 ای ھی شھاب فقط بازی ھای مقدس بازنی انمی دوست دارم ببیلیمعلومھ ، خ:  قیشقا

 ھی طورنیواقعا ا
  ؟یمقدس باز:  گفت ی با لحن پرسشگرانھ امیمر
 ی قاطی و عروسنیی پاندازهی سرش رو منھی بی دختر مھی کھ تا نیآره ، ھم:  قیشقا
 ...  وادینم

  ؟ھی مقدس بازادی نمی قاطی عروسنکھیا:  کند دای ادامھ پقی نگذاشت صحبت شقامیمر
  ؟ھیپس چ:  قیشقا
  ؟ھی منم مقدس بازیپس از نظر تو کارھا:  میمر
 کنھ ، اوال اون پسره و تو ی باھم فرق میلی تو و شھاب ختی وضعمی مرنیبب:  قیشقا

 رفتار ھا داره ، تو خانواده کھ نھ نی ما فقط شھاب از ای تو خانواده ای ، ثانیدختر
 ی شھاب بودی ، قبول کن کھ اگھ تو جاھیور طنی اما تو خانواده تون الیبھتره بگم فام

 ی آوردی در نمرو یی اداھانی وقت ھمچچیھ
 خانواده نی دونم کھ االن از بودن تو ھمچی حق با تو باشھ اما مدی دونم شاینم:  میمر

 ستمی ناراحت نیا
  قبولھ ؟ینگفت:  قیشقا
  ؟یچ:  میمر
 گمی رو می چی دونیخوب م:  قیشقا
 سر کار اما یذاری رو ممای نی ازت ممنونم کھ داریلی من خقی شقانیبب... نھ :  میمر

  بکنمی کارنی تونم ھمچیواقعا نم
 الی خیباشھ بابا ب:  زد و گفت می مری بر شانھ ی دستقیشقا
 بھ قول خودش ی از پسرھانکھی کرد با ای فکر مقی شقای بھ حرف ھامی روز مرآن

 او ی رویلی شھاب خی درباره می آن روز مری آمد اما حرف ھایمثبت خوشش نم
 .  باشدی آدمنی آمد کھ چنی گذاشتھ بود ، اصال بھ شھاب نمریتاث

  کالس زبان زود باشی بری خوای اگھ مرمیمن دارم م:  مھتاب
 باشھ باشھ اومدم:  میمر

 آمده بود کھ خواھرش را شی مھتاب را ھم تعجب کرده بود، کم پمی متفکر مری افھیق
  ھات غرق شده ؟ی شده ؟ چرا کشتیزیچ:  ندی ببنگونھیا

  ھام غرق نشدهیکشت:  میمر
 ی کم آوردی ؟ حتما نمره ھیپس چ:  مھتاب

 معلم مزخرفمون نی ای من نمره است ؟ حوصلھ ی زندگی ، مگھ ھمھ رینھ خ:  میمر
 رو ندارم
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 معلم کھ ارزش ھی ، شھی گذره و تموم می روزا ھم منی ، االی خیبابا ب:  مھتاب
 ناراحت شدن رو نداره

  ؟ی نداریکار:  میمر
  گفتمی نره چادتینھ خدافظ ، :  مھتاب

 کالس طبق ی بود ، پسرھاامدهی نمای وارد کالس شد خوشبختانھ ھنوز نمی مریوقت
 کالسشان مھی خواندند ، بھ قول فھی خود دوره گرفتھ بودند و شعر میمعمول برا

 می ، مرمھی از او و فھری داشت ، بھ غی خودش جفتی برایکالس عشاق بود ، ھر کس
 وجود نی سوخت ، با ای بھ حالشان مش ھم دلدی متنفر بود ، شایی دخترھانیاز چن

 ی نشستھ اند از تھ دل احساس کمبود مشانی کھ کنار دوست پسرھادیدی آن ھا را میوقت
 میشھاب کھ وارد کالس شد مر...  در انکارش داشت ی سعشھی کھ ھمیکرد ، احساس

 یشگی بلند شد و بھ او سالم گفت ، شھاب ھم با متانت و وقار ھمشی از جااری اختیب
 کھ فکر دی شنی از دخترھا را می بعضشخندی نیخودش جواب سالم او را داد ، صدا

 تمام بای کردند او ھم مثل آن ھا شھاب را دوست دارد ، مطمئن بود کھ تقریم
 ی آمد ، شھاب آن روز با آن کت اسپرت مشکی کالس از شھاب خوششان میدخترھا

 داشت فوق شیرنگ چشم و موھا  باییبای زی اش کھ ھارمونی خاکسترنیو شلوار ج
 کالس نی ای کالس بودند تمام بچھ ھانی دو تازه وارد امیالعاده شده بود ، شھاب و مر

 بود کھ بودن ی و شھاب ترم اولمی مریتھ بودند ول ترم را با ھم پشت سر گذاشنیچند
 زه دو تانی نسبت بھ ای کامال متفاوتی ھادگاهید.  کردند ی کالس را تجربھ منیدر ا

 کس با او خوب نبود چیھ...  میوارد وجود داشت ، شھاب را ھمھ دوست داشتند اما مر
 کردن عی ضای حد و حصر پسر ھا برای بی دانست کھ تالش ھای خوب ممیھرچند مر

 ی کارھا نشان دھنده نی دانست کھ ای خوب ممی نبود ، مریی جز خودنمایزیاو چ
 دانش آموزان کالس ھم بودند نی وارد بھتره دو تازنیبدون شک ا.  ستینفرت آن ھا ن

  را ھم بھ وجد آوردهمای نی اوقات حتی کھ گاھی داشت ، لھجھ اییبای زی لھجھ می، مر
 کھ در کالمش داشت شنونده اش را ی و لحن خاصبای زیبود و شھاب ھم با آن صدا

 ی منظر  آشفتھ بھی وارد کالس شد ، کممای نری تاخیباالخره با کم.  کرد یسحر م
 ی را مشخص کنند ، ھر کسی ، از بچھ ھا خواست کھ موضوع بحث کالسدیرس

 دادی گوش مھی آرام بھ بقی حرفچی فقط شھاب بود کھ بدون ھانی منی و در ادادی مینظر
 نکھی بدون ادی را برنجانیتا کنون شده کس((  انتخاب کرد مایموضوع را خود ن. 

 دیخودتان بفھم
 
 

 قی دانست کھ شقای می بھتر از ھر کسمی کرد ، مردواری را اممی کھ مریموضوع
 را از خود ی مھم باشد کھ کسمای نی براشدی گذاشتھ است ، باورش نمری تاثمای نیرو

داوطلب اول .  انداخت ی نمیلی دلچی ترم او را بدون ھ٣ مھم بود شیبرنجاند ، اگر برا
 و شھاب دی شھاب خواست کھ نظرش را بگواز مای صحبت کردن شھاب بود ، نیبرا
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 نکھی نفره بھ خاطر اھی حالت رنجوندن نی بدترنیبھ نظر من ا: شروع بھ صحبت کرد 
 ساده حلش ی معذرت خواھھی با ی تونستی می رو رنجوندی کھ کسی دونستیاگھ م

 اه رنی در سوء تفاھم ھا داره ، بھترشھی کھ اکثر رنجوندن ھا رنجاستیمشکل ا.  یکن
 در موردش عی و سری پشت گوش نندازدهی ازت رنجی کسی کھ اگھ فکر کردنھیا

 یباھاش حرف بزن
 شھاب ی حرف زدن اجازه بخواھد در جواب حرف ھای برامای از ننکھی بدون امیمر

 نی تونی سوء تفاھم ، اگھ سوء تفاھم بوده باشھ کھ شما نمنیگی منیخودتون دار: گفت 
 شھیو اون وقتھ کھ ناراحت م...  کھ طرف از دستتون ناراحت شده نی احتمال بدیحت

 نی باشدهی شما فھمی حتنکھیبدون ا
 ی راحت از چھره یلی خشھی رو می رو قبول کنم ، ناراحتنی تونم ایمن نم:  شھاب

 دیافراد فھم
 نداشت ، یی رنجش معناگھی بود کھ دی طورنی ، اگھ استی طور ننیاصال ا:  میمر
 شھی افراد می کھ باعث ناراحتدنھی نفھمنی وقت ھا ھمیلیخ

 و  دادندی بحث را ادامھ مگری و شھاب بدون توجھ بھ حضور دانش آموزان دمیمر
 از دانش آموزان کالس ، کھ یکی ، نیحس.  بود مای بحث آن ھا نی تنھا شنونده دیشا
 و مطمئن نیشما دو تا بھ بحثتون ادامھ بد:  نداشت گفت می ھم با مری خوبی انھیم

 . میدی کھ ما گوش منیباش
 و شھاب را کھ ھر دو بھ طرف می و مردیچی بچھ ھا در کالس پی بلند خنده یصدا

شھاب .  زدند بھ خود آورد ی با ھم حرف مھی بودند و بدون توجھ بھ بقدهی چرخگریکدی
  خوام اصال حواسمون نبودیمعذرت م: رو بھ بچھ ھا کرد و گفت 

 ھی چقدر دلش رو برده کھ حواسش بھ بقستیمعلوم ن:  از بچھ ھا از تھ کالس گفت یکی
شما :  ھم با لبخند گفت امین.  و شھاب ھر دو از خجالت سرخ شدند میو مر...  ستین

 وارد بحث من و شھاب می کھ مری ھمون طوردی وارد بحث بشدی تونستیخودتون م
: از خود دفاع کند اشاره کرد و ادامھ داد   داشتی کھ سعمیشد و بعد با دست بھ مر

  موافقممی کھ با مرھی بارنی اولنی اعتراف کنم ادیفکر کنم با
 یعنی از ھمھ متعجب تر بود ، انی منی در امی ھمھ از تعجب باز مانده بود و مردھان

  با او مخالفت نکرده ؟شھی بر خالف ھممای کرد کھ نی باور مدیبا
  موافقت من ھم داستان دارهنیالبتھ ا:  ادامھ داد دیدی کھ تعجب ھمھ را مماین

 می کھ داستان رو بشنومیخوب ما منتظر:  شھاب
  کنمفی کھ بتونم تعرستمیما من مطمئن نا:  ماین

  بوده باشھی داستان جالبدی ، حتما بامیما مطمئن:  نیحس
 رو از خودم رنجوندم بدون ی کسدمی کھ فھمھی کوتاھیلی خیلیراستش مدت خ:  ماین
 تونھ باشھ ی می کنم تا بفھمم اون کی می سعی باشم ، حاال ھر چدهی خودم فھمنکھیا
 کوتاه دی شھاب بھ نظر من بای دونی فکرم رو مشغول کرده ، می ، بدجورادی نمادمی
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 طرفم رو بفھمم و ی من نتونستم ناراحتنکھی ااطر بھ خی بشدهی ھم عقمی و با مریایب
 نجاستیمشکل ا

 دفعھ حق با شما بود نی انکھیمثل ا:  گفت ینی نگاه کرد و با لبخند دلنشمی بھ مرشھاب
 .  گفتن نداشتی برایزی جز لبخند چمیمر... 
 با ھم آشنا یچھ طور:  ھجوم آوردند می دختر ھا بھ سمت مری از اتمام کالس ھمھ بعد
  ؟نیشد

  خوشگلھیلی بشھ خکوفتت
  دختره دل خوش کردهنی ای موندم بھ چمن

 می شانس ھا داشتنی از اکمی ما ھم شدی می تو رو خدا ، چینی بیم
  ؟ی دلش رو بردی چطورنمی کن ببفی تعرخوب

 ی او دردسر درست کند ، حتی توانست باور کند کھ بحث آن روز انقدر برای نممیمر
.  اورندی حرف در بشی انقدر برای بحث کالسکی کھ فقط بھ خاطر شدیباورش نم

 کردند ی بھ او نگاه مبھی غرکی بھ چشم روزی کھ تا دی جالب بود کھ دخترانشیبرا
 . دندی دی میمی صمامروز انقدر خود را با او

  وجود ندارهیزی چچی ھیقی توفی من و آقانی ، بنی کنیفکر کنم ھمتون اشتباه م:  میمر
 رو لشی فامیگی اگھ راست منمیبب:  داشت ، گفت ی زننده ای افھی از بچھ ھا کھ قیکی

  ؟ی دونستیاز کجا م
  دوست خواھر من ھستندشونیا:  بزند کھ شھاب گفت ی خواست حرفمیمر
 دختر ھا نگاه ی سرش را باال کرد و شھاب را کھ با چشمان با نفوذش بھ دستھ میمر
 کھ شھاب از او دفاع کرده است ، لحظھ بھ شدیباورش نم.  دی کرد کنار خود دیم

 کرد و ی ادب از شھاب تشکری بھ نشانھ میمر.  آمد ی خوشش مشتریلحظھ از شھاب ب
شھاب .  دی کشی انتظار مھتاب را ممی مردبو ھوا کم کم سرد شده. کالس را ترک گفت 

 دور شدن میمر.  کرد و رفت ی مختصری او خداحافظدنی آمد و با درونیاز موسسھ ب
 ، کھ در دهی ورزی بلند و اندامیقد.  بود ی کرد ، شھاب از ھر نظر عالیاو را تماشا م

 جزء نیاما قشنگ تر.  بود انی نمای اش بھ خوبی خاکسترنی و شلوار جیکت مشک
 توانست دل ی داشت و میی باالییرای کھ گیی بود ، چشم ھاشیصورت شھاب چشم ھا

 نبود اما بای صورتش آن چنان زگری دی اجزادی ، شااوردی را بھ لرزه در بی انندهیھر ب
 دادی قرار مری را تحت تاثزی ھمھ چشیبای زی و ابروان مشکی خاکستریوجود چشم ھا

 ی فضانی آھنگ معی از آنجا دور شد ، صدادخو ی مشک٢٠٦شھاب سوار بر . 
 یی با تمام دخترھامی را پر کرده بود ، اما شھاب غرق در افکار خودش بود ، مرنیماش

 ی کردن دختردای دانست کھ پی بود تفاوت داشت ، شھاب خوب مدهیکھ تا بھ حال د
 مرموز ی در مورد او بداند ، دخترشتری سخت است ، دوست داشت بیلی خمیمانند مر

 . کھ شھاب درصدد کشفش بود
 ای بقیشقا:  شھنام

  تست بزنمدی کار دارم ، بھ قول خودتون بایلی ؟ بھ خدا خھیچ:  قیشقا
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  نشونت بدمیزی چھی خوام ی مای بیاری منو در بی خواد اداینم:  شھنام
  ؟دتھینکنھ عکس دوست دختر جد:  شھاب
  اخالق ؟ی آقای شروع کنی خوایباز م:  شھنام

  ؟یچوندی رو پتای آزیراست...  نمی خوام ببیآخ جون ، کو م:  قیشقا
  بدبختی دختر ھاچوندنی نداره ، آقا کارش شده پدنی پرسگھی دنکھیا:  شھاب
 کھ من باھاشون بودم بدبخت نبودن یی کدوم از اون دخترھاچی شھاب ، ھنیبب:  شھنام

 خوام باھاشون باشم ککشون ھم ی نمگھی من دنکھی کدومشون از اچی، شک ندارم کھ ھ
  گزهینم

 نمشی خوام ببیم...  حرفا نی االی خیبابا ب:  قیشقا
 ناستی ، اسمش مناھاشیا:  شھنام

  اش معلومھ از اون ھفت خط ھاستافھیاز ق:  قیشقا
  شھنام خاننی مثل ای تو خجالت بکش ، تو چرا شدقیشقا:  شھاب

 شھی مختلف آشنا می داره ، شھنام داره با دخترھایخوب چھ اشکال:  قیشقا
  کنھی می مردم بازی چارهی بی نداره ، فقط با دخترھای اشکالچیھ:  شھاب
 رو نی خوام ای بحث رو ادامھ بدم اما منی خوام ای نمگھی مستر من دنیبب:  شھنام
داشتن ،  بھ رابطھ مون نی ای وابستگچی کھ باھاشون بودم ھیی کھ تمام دخترھایبدون

 ، حاال ھم نمشی نبی اگھی مون با کس دیی ماه بعد از جدا٢ نبودم کھ ی وقت با کسچیھ
 می کارمون رو بکنقیشقا  برو بذار من ویاگھ قانع شد

 بھت نداره و ی ای وابستگچی کھ ھی خوام بدونم بدون با کسینھ قانع نشدم ، م:  شھاب
  داره ؟ی ، چھ لذتی براش ندارگھی دی با پسرھای فرقچیھ

 با ھم خوشن و ی ھا ؟ خوب چند صباحی کنی مییَاه داداش تو ھم چھ فکر ھا:  قیشقا
 شھیبعدش ھم تموم م

  با تو دوست شدهی خانوم واسھ چمیمن موندم مر:  شھاب
 !جانم ؟:  جا خورده بود گفت می اسم مردنی کھ با شنقیشقا

 ...  نکنھنمی ؟ببگھی دھی خانم کمی مرنیا:  شھنام
 نی منھ ، ھمی فقط ھم کالسشونی ، استنی ھمھ کھ مثل شما نر،ینھ خ:  بشھا

 کھ ھنوز ھم منظور قی حرف ، بھ اتاق خودش رفت ، شقانی بعد از گفتن اشھاب
بعد .  گرفت بھ اتاق شھاب برود و منظورش را بپرسد می بود ، تصمدهیشھاب را نفھم

 .  چند در زد وارد شدنکھیاز ا
  ؟ی کنی نگام می طورنی ؟ چرا اھیچ:  شھاب

  بودهی چی کھ زدی خوام بدونم منظورت از حرفیم:  قیشقا
  نداشتمیمنظور خاص:  شھاب

  ؟گمی رو بدون منظور بگھ ، درست میامکان نداره شھاب حرف:  قیشقا
 ھمھ تفاوت چند سالھ کھ با ھم نی با امیخوب فقط برام جالب بود کھ تو و مر:  شھاب
 نیدوست



 18 

 سوال رو ازم نی دفعھ اھی شد کھ ی چی بھم بگنکھی بھ شرط ادمیبت رو مجوا:  قیشقا
 بوده نی امی با ھم دوست بموننقدری امی تونستمی من و مرنکھی الی تنھا دلدی ، شایدیپرس

 رو ھمون گھی ھمددی کھ بامی دونستی و ممی رو قبول داشتگھیکھ ھر دو تامون ھمد
 رو می وقت مرچی ، نھ من ھمی قبول داشتھ باشدیقا و با ھمون عمی کھ ھستیطور

 تونھ وجود سحر باشھ ، اعتقادات ی اش ھم مگھی دلیمسخره کردم و نھ اون منو ، دل
 .  ما سھ تا رو محکم کردهی دوستنی و امی من و مرنی بھیزی چھیسحر 
  قشنگ باشھیلی خدی ھاتون بایپس دوست:  شھاب

 ، خوب حاال نوبت توه کھ بھم ی فکرش رو بکنی کھ بتونیقشنگ تر از اون:  قیشقا
  شدهی چیبگ

 تو انقدر راحت با شھنام در مورد نمی بی منکھی ، فقط اافتادهی نیاتفاق خاص:  شھاب
 لبخند از جنس مخالف قرمز کی و اون بھ خاطر ی زنیدوست دخترھاش حرف م

 بھی عجکمی برام شھیم
 بھ قول تو جنس مخالف ای نبوده و ارتباطش با پسرھا ی وقت خجالتچی ھمیمر:  قیشقا

  بودهی آدم خاصیکی نی نرمال بوده ، مطمئنا ایلیھم خ
  ؟ی کنی طور فکر منیا:  شھاب

 بود ؟ ی شناسم ، حاال اسم پسره چی رو خوب ممیباالخره بعد از سھ سال مر:  قیشقا
  کنمتشی اذکمی ستیبد ن

 مش رو بگم تونم اسی ، من نمگھینھ د:  شھاب
 رو می طرف اون مریری طرف من رو بگنکھی اینامرد من خواھرتم ، بھ جا:  قیشقا

  ؟یری گیم
 گھی دمھیباالخره اونم ھمکالس:  شھاب

 ی خوام بگیباشھ من قانع شدم ، نم:  قیشقا
  بذار من نقشھ ھام رو بکشمرونیحاال برو ب:  شھاب

 ریشب بھ خ:  قیشقا
  ھایامسال درست رو خوب بخون:  شھاب

  ؟ی ھم بلدی اگھی دحتی نصنی از اریغ:  قیشقا
  خواھر کوچولورینھ خ:  بھ خود گرفت و گفت ی حالت متفکرانھ اشھاب

 
 با عصبانیت كتاب را بست و بھ دیوار مقابلش خیره شد ، چیزي افكارش را برھم مریم

درس خواندن نداشت ، آن روز ریختھ بود ، نمي توانست درس بخواند ، حوصلھ ي 
خیلي براي او خوب بود ، موافقت نیما با او و بعد از آن بھ دست آوردن حمایت شھاب 

 مي كرد ، ھمیشھ از پسرھا و دخترھایي كربھ حرف ھاي شقایق در مورد شھاب ف. 
كھ مخالف عقاید خانواده ي خود بودند متنفر بود اما در مورد شھاب فرق مي كرد ، 

الق شھاب را قابل ستایش مي دانست ، كمتر پسري با وضعیت شھاب انقدر مریم اخ
 دخوب بود ، مطمئنا كارھا و رفتار ھاي شھاب دلیلي داشت ، چھ چیزي باعث شده بو
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انقدر با خانواده اش فرق داشت باشد ، خیلي دوست داشت از شقایق بپرسد اما حوصلھ 
 شقایق ھیچ منظوري ندارد اما خوشش ي طعنھ ھاي او را نداشت ، با اینكھ مي دانست

 . نمي آمد
 باز كھ داري مگس مي پروني:  مھتاب
 االن وقت استراحتمھ:  مریم

 باشھ ، فعال بیا تو این وقت استراحتت شام بخور:  مھتاب
 .  چراغ را خاموش كرد و بھ ھمراه مھتاب راه افتادمریم
 ھمدیگر را در آغوش گرفتند  كھ مریم با مدرسھ رفت با دیدن سحر از جا پرید ،صبح

 . و با ھم حرف زندند
 ِھیچ معلومھ كجایي ؟ بابا سحر خونمون افتاده بود:  مریم
خوب مسافرت بودم دیگھ ، مجبوریم بھ خاطر كار بابام بریم اصفھان ، دعا كن :  سحر

 اصفھان قبول بشم
 قبول میشي ، تو پتانسیلت بیشتر از ایناست:  مریم
 شقایق كجاست ؟:  سحر
 مي بیني كھ ھنوز نیومده ، واي نمي دوني چقدر خوشحال شدم اومدي:  مریم
 بگو ببینم من نبودم چي كار كردین ؟: سحر
 كار خاصي كھ نكردیم ، فقط خیلي بھمون خوش گذشت:  مریم

 بھ بھ مي بینم كھ گل مجلستون كم بود كھ وارد شد:  شقایق
 آخھ من چند دفعھ باید بھت یادآوري كنم كھ گل نیست خلھ ؟:  سحر

 باز تو پررو شدي شامپانزه ؟:  پس گردني بھ سحر زد و گفت شقایق
 باز تو بھ من گفتي شامپانزه دراكوال ؟:  سحر
 با این تفاسیر باید اسم منم بذارین گودزیال:  مریم
 عالیھ:  و شقایق ھر دو گفتند سحر
 نی من خجالت بکشدی سفی مونی االاقل از:  مریم

 کھ صحبتتون رو دیخانم ھا ببخش:  کھ تازه وارد کالس شده بود گفت یمانی سلیآقا
  کالس گوش بدنی کھ ھمھ نی بلند تر حرف بزنکمی شھی کنم اما اگھ میقطع م
  کالسھنجای امیدی اما خوب دمی قصد رو ھم داشتنی ھمنیباور کن:  سحر
 ھم یمانی سلی آقای ، حتدیچی ساکت کالس پیان در فضا دانش آموزی خنده یصدا
 بود ، ھر ندی خوشاقی و سحر و شقامی مری براشھیبھ صدا در آمدن زنگ ھم.  دیخند

 را پشت سر گذاشتھ اند ، بھ سمت در کالس راه اتی کالس ادبنکھیسھ خوشحال از ا
 . افتادند

  دنبالمون ؟ومدی میکی االن شدی میچ:  میمر
  داداش بزرگتر داشتم ؟ھی من شدی میچ:  سحر

 شدی نمیچیاز من بپرس ، ھ:  زد و گفت ی پوزخندقیشقا
  زل زده بھ تو ؟ھیسحر اون پسره ک:  میمر
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  شددای لولو سر خرمن پنیَاه ، باز ا:  سحر
  خورهی اش کھ بھ لولو سر خرمن نمافھیق:  خاص گفتی با حالتقیشقا
  ھمون فرھاد خان معروفھ ؟نی نکنھ انمیصبرکن بب:  میمر

 بلھ متاسفانھ خودشھ:  سحر
 نمشی چقدر دوست داشتم ببی دونینم:  میمر
  خودشو خفھ کردی جوابش رو بدی خواینم:  قیشقا

  طرفدار دارهیلی خنکھیمثل ا:  سحر
 تا خونھ نکھی ایبھ خدا حوصلھ :  با او گفت ی لبری دست سحر را گرفت و زقیشقا

  برسونتمونی خرش کنی تونی منیم ، بب برم رو ندارادهیپ
  من درست حرف بزنی با پسرعمواروی ُیا:  سحر

  با ھم ؟نی کنی پچ پچ می چیچ:  با حالت دو خودش را بھ آن دو رساند و گفت میمر
 سالم:  بود ستادهی انی کنار ماشی خجالت زده ای افھی با قفرھاد
  ؟ی کنی کار می چنجایسالم ، ا:  سحر
 .  جواب او را دادندزی ھم سالم کرد و آن ھا نمی و مرقی محجوب بھ شقای با حالتفرھاد
  دنبالتامیعمو گفتند ب:  فرھاد
 من ِ تنھا فھی و اومده حدهی بابا ، خوب بچھ ھا حاال کھ فرھاد زحمت کشکالیبار:  سحر

 می بردیرو برسونھ ، سوار ش
 میشینھ ممنون مزاحم نم:  میمر

 نیی ، بفرمایچھ مزاحمت:  فرھاد
 عقب نشست و در را قفل کرد ، سحر ی صندلی بر روعی حرکت سرکی در قیشقا
 .  و سوار شددی کشی خط و نشانشیبرا

  گردمی بر معی کار دارم ، سرنجای لحظھ اھی من دیببخش:  فرھاد
  عالمھ کار دارمھی ، امروز عیفقط لطفا سر:  سحر
 حتما:  زد و گفت ینیری لبخند شفرھاد

 نی کشیشما دو تا خجالت نم:  شروع شد قی شقای شدن فرھاد متلک ھاادهی محض پبھ
  ؟نی ترکونی دو تا دختر مجرد الو میجلو

  خوام سر بھ تنش نباشھی شعور ، میبرو گمشو ب:  سحر
 !!!!!! بلھ کامال مشخصھ:  میمر

 م انتظار نداشتگھی از تو دمیمر:  کرد و گفت ی اخمسحر
  خوادی خاطرت رو میلی سحر ، خمی خودمونیحاال جد:  قیشقا

 خوام ی کھ من منی دونی فرقھ ، بعدم مای دنھی من و فرھاد نیبرو گمشو ، ب:  سحر
 درس بخونم

  در مورد دوست داشتنش بھت گفتھ ؟یزیتا حاال شده چ:  قیشقا
 ی مفی سوژه ھا رو با آب و تاب براتون تعری رفتھ من تمامادتی نکھیمثل ا:  سحر

 کنم
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  خوادی خاطرت رو میلی خگمی منی نرفتھ ، بھ خاطر ھمادمیمعلومھ کھ :  قیشقا
  ؟شنی می بده مامان و بابات راضشنھادیبھ نظرت اگھ پ:  میمر

 چند سال نی دوست دارن ، آخھ تا ھمدی سعنی من فرھاد رو عیمامان و بابا:  سحر
  ما بودی  تو خونھشیپ

  چقدر واسش سخت بوده اگھ واقعا دوستت داشتھچارهیب:  قیشقا
  دوستت داره ؟یکی ی بدونی داره وقتیچھ حس:  میمر

 خدا قسمتتون نکنھ:  سحر
  بچھریزبونت رو گاز بگ:  قیشقا

 دوستم داره و من یکی ی ندارم وقتی کھ من واقعا احساس خوبنھیمنظورم ا:  سحر
 دوستش ندارم

  فرھادچارهیب:  میمر
  اومدنی خواد واسش دل بسوزونیحاال نم:  قیشقا
 را رساند ، سحر و فرھاد تنھا شدند ، سحر اصال قی و شقامی فرھاد مرنکھی از ابعد

 ای کنار فرھاد نشستھ بود ، فرھاد دوستش داشت ؟ نکھی نداشت ، از ایاحساس خوب
.  داشت مانیر بھ احساس خود ا نبود ؟ اما سحشی بی دخترانھ ااالتی ھا خنیتمام ا

 ھم ی عالقھ کند و او قانعش کند کھ آن ھا برازدوست داشت فرھاد ھر چھ زودتر ابرا
 .  آزردی سحر را منی آورد و ای ھم بر لب نمی کلمھ ایساختھ نشده اند اما فرھاد حت

 کھ از یادی زی ھاغامی پدنی را روشن کرده بود ؛ با دوتری بعد از مدت ھا کامپقیشقا
 .  داشت تعجب کردمایطرف ن

  ؟یومدی نگھی شد ؟ چرا دیچ
  قرار نبود بشناسمت ؟مگھ
 ... ی ھستی کنجکاوم بدونم کیلی خمن
.... 
  غزل خانوممیدی عجب ما شما رو دچھ
 سالم:  قیشقا

 یای بگھی سال دھی ی و بری تو خماریقرار نبود من رو بذار:  ماین
 ی کنی رو کردم کھ خودت می کاربایمن تقر:  قیشقا

 ستمی نی ھم آدم بدنقدرینھ بابا ، من ا:  ماین
 ...  امایستی نیآدم بد:  قیشقا

  ؟یاما چ:  ماین
 ی خودت رو بد نشون بدادی خوشت میلیاما خ:  قیشقا

  خونھ ؟یدی رسقیشقا:  قی شقامادر
 نھ مامان ھنوز مدرسھ ام:  قیشقا

 اصال بامزه نبود:  قی شقامادر
 قرار نبود با مزه باشھ ، شھاب کجاست ؟:  قیشقا
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  کالس داره٥امروز تا ساعت :  قی شقامادر
  ؟یشھنام چ:  قیشقا

  خونھادی مریاونم گفت د:  قی شقامادر
 ی کھ ھستینی مھربون تر از ایلی خی تونیم:  گفت و ادامھ داد ی آخ جان آرامقیشقا
 یباش

 ی رو نشون بدتی وقت ھا سختھ کھ احساس واقعیلیخ:  ماین
 ستی نی ، خوب بودن کار سختستینھ ن:  قیشقا

  ؟بھی عجی چی دونیم:  ماین
 از حرف زدن باھات احساس نکھی ، ای خودت کردری ذھن من رو انقدر درگنکھیا

  کنمی نمیناراحت
 بھی عجیلیواسھ منم خ:  قیشقا

 ی بفھمم کیت وقھی دی شای طورنی ؟ ای من باشینترنتی تو دوست استیبھتر ن:  ماین
 یھست
  ندارمینترنتی ای واسھ دوستیمن وقت:  قیشقا

  ؟یپس چرا شروع کرد:  ماین
 ی کنی کھ با ھمھ خوب تا نمیچون دوست داشتم بفھم:  قیشقا

 ی رو بھم فھموندنی کنم واقعا ایفکر م:  ماین
 پس موفق شدم ، خدانگھدار:  قیشقا

 ؟ تو چرا مثل ھی چھ کارنی ؟ آخھ ای کنی می طورنیکجا ؟ صبر کن ، چرا ا:  ماین
  نکنتیَ ؟ اه غزل اذیستی نی معمولیدختر ھا

 برد اما سال ی لذت مگرانی بھ ادامھ نداشت ، از سر کار گذاشتن دمی تصمقی شقااما
 .  کار ھا نبودنی ای برای وقتگریسوم د

 چی ، ھاوردی ھفتھ چنان او را بھ وجد بکی پسر بعد از کی دنی دشدی باورش نممیمر
 نبود اما با حس او ی کرد ، حس او نسبت بھ شھاب حس خاصی نمی فکرنیوقت ھمچ

 ، ستی کھ از ھمھ پسرھا متنفر ندی توانست بگوی مگری متفاوت بود ، دھینسبت بھ بق
 ی با ھم دقت ممی بھ رفتار شھاب و مریلی خس کالیبعد از اتفاق آن روز تمام بچھ ھا

 .  توانست با شھاب راحت باشدی مثل گذشتھ نممی مرگری دلی دلنیکردند بھ ھم
  افتاد ؟یبی امروز چھ اتفاق عجنیبچھ ھا دقت کرد:  ماین

  ؟یچ:  ھا ھمھ با ھم گفتند بچھ
  ھا داوطلب نشدنی حل تمری برامیمر:  ماین

 مگھ شدمی خوندم خستھ می ترم رو مھیخوب معلومھ ، منم اگھ بار چھارم بود :  سایپر
 نھ بچھ ھا ؟

 بودند کھ میتنھا شھاب و مر.  دندی خندسای حرف پرقی با تصدزی نگری دشاگردان
 . دندینخند
  طرفدار ھم داره مگھ نھ ؟نکھی انکھیمثل ا:  نیحس
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 ناشناختھ یحس.  نداد نی اجازه حرف زدن را بھ حسگری شھاب دیرای نافذ و گنگاه
 قرار داده بود ریرا تحت تاث شی کھ تمام کارھای را فراگرفتھ بود ، حسمیتمام وجود مر

 دوستش ی ناباورنی در عمی کھ مریحس.  را از وجودش زدوده بود ی کھ پوچی، حس
 . داشت

  ؟ی نکنھ عاشق شدمیمر:  قیشقا
 .  را کھ در افکار خود غرق بود بھ خود آوردمی مرقی شقایصدا

  من ؟یک!!! عاشق ؟:  میمر
  ھست کھ انقدر فرق کرده باشھ ؟ی اگھی از تو کس دریمگھ غ:  سحر

 و ی بھ پوچدهی رسشی گفت تو زندگی ، می تو نبودی سحر وقتشھیباورت نم:  قیشقا
 ارهی درش بی پوچنی کرده کھ از ادای رو پیکی االن نکھی حرف ھا اما مثل انیاز ا

 نھ ؟ سرش بھ تنش ای ھست ی طرف آدم حسابنمی حاال بگو ببمی مرنمیبھ بھ ، بب:  سحر
  ارزه ؟یم

 شدی عاشقش نممی کھ مردی ارزیاگھ سرش بھ تنش م:  قیشقا
  ؟افتادهی نی اتفاقی مطمئنی جدا از شوخمیمر:  سحر

  منم حرف بزنم ؟نی کھ بذارنی دارمیشما اصال تصم:  میمر
 بفرما:  سحر

 ؟ من از عھده ی ، من رو چھ بھ عاشقی جاده خاکنی زدی دفعھ رو بدجورنیا:  میمر
  کار کردمی کلامی درس ھا بر بنی ھمی

 یستی نشی چند ھفتھ پمیاما از من گفتن بود تو ھمون مر:  قیشقا
 برو بابا:  میمر
 ی است اما چھ مدهی درست فھمقی دانست کھ شقای نممی کس بھتر از خود مرچیھ

 .  آوردرونی را از افکارش بمی نام شھاب مردنیتوانست بکند ؟ شن
  ؟قی شقای گفتیزیچ:  میمر
 ستی نمیزی من چیگی ، بعدم مایب:  نگاه کرد و گفت می با تعجب بھ مرقیشقا

  گفتھی مییزای چھی گفت شھاب یداشت م:  سحر
  ؟؟؟یچ:  نگاه کرد و گفت قی متعجب بھ شقامیمر
 ی کنی تو کالس زبان با پسر مردم لبخند رد و بدل مدمیشن:  قیشقا
 قی داند مبھوت بھ شقای آن روز نمی از ماجرایزی چقی شقانکھی خبر از ای بمیمر

 !!!!!خود شھاب گفت ؟: نگاه کرد و گفت 
  نھ ؟ای ھی چھی قضنیگیبھ منم م:  سحر

  نباشھ من خواھرشمی ، ھرچگھیبلھ د:  قیشقا
 حی توضای سوال کند و قی از شقاشتری خواست بی توانست باور کند ، می اصال نممیمر

 وارد کالس شد و بھ سمت ی حرفچی و بدون ھدی پسندشتریسکوت را ب... بدھد اما 
 .  خود رفتیصندل
  چش شده ؟نی ایعنی:  سحر
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  زدم تو خالنکھی سر بھ سرش بذارم اما مثل اکمی ، خواستم دونمیبھ خدا منم نم:  قیشقا
  نھ ؟ای شده ی چیگیدرست م:  سحر

 دونمی خودم ھم نمنکھینھ ، بھ خاطر ا:  قیشقا
  سر کار ؟یمنو گذاشت:  سحر

(  گرفت ی زده باشم کھ انگار بدجوری دستھی دونم ، خواستم بھش یبھ خدا نم:  قیشقا
 با شھاب شیچند ھفتھ پ) ...  کھ غرق در افکار خود بود اشاره کرد میبا سر بھ مر

 ، نی با ھم دوست شدی چھ جورمیمن موندم تو و مر: دعوام شد اونم برگشت گفت 
 پسر ھی کھ ی لبخندھی گفت ، اون بھ خاطر سھ پری سوال رو منی چرا امدی پرسیوقت

 کھ بھ خاطر ھی آدممی ، تو بگو سحر آخھ مریلکسی و تو انقدر رشھی قرمز مزنھیبھش م
  رنگ بده ؟ریی پسر تغھیلبخند 
  بوده ؟ی بگم ، حاال پسره کیواال چ:  سحر

 ی آدمنی ھمچمی ھم بھش گفتم کھ مری بھش اصرار کردم نگفت ، وقتیھر چ:  قیشقا
 ی کنی فکر منطوری و گفت ادی بوده خندی آدم خاصھی مطمئنا پسره ستین

 بودند کھ آن شخص خاص شھاب دهیھر دو فھم.  دندی کشغی جقی سحر و شقاناگھان
 نی چننی در مدت دو ماه امی توانستند باور کنند کھ مری کدام نمچیبوده است اما ھ

 . ده باشد شھاب شی فتھیش
  ؟ی کنی فکر می طورنی تو واقعا ایعنی:  قیشقا

 .  سرش را بھ عالمت مثبت تکان دادسحر
 سوزهی باشھ دلم واسش می طورنیاگھ واقعا ا:  قیشقا

 چرا ؟:  سحر
  دنده و نفھم و سرتقھی خودش ، نی افتاده عیکی ریآخھ گ:  قیشقا

 ... می تونم باور کنم ، آخھ مری ، اصال نمدهی بعمی بھ خدا از مرقیشقا:  سحر
 شھی روز عاشق مھی ی کھ شاخ و دم نداره ، باالخره ھر کسمیمر:  قیشقا

 ستی نادتی کرد کھ بھ فرھاد دل نبندم ؟ ی محتی منو نصی رفتھ چطورادتی:  سحر
 راحت قبول کنم کھ نقدری کدوم از پسرا رو قبول نداشت ؟ ازم نخواستھ باش کھ اچیھ

  پسر شدهھیز عاشق  با دو رومیمر
  پسره داداش منھ ھا ، درست حرف بزننی ااروی ُیا:  قیشقا

ِ زنم ، بحث ، بحث اون پسر ی حرف ممی دارم در مورد مرقیلوس نشو شقا:  سحر
 ستین

  ؟شھی میحاال بھ نظرت چ:  قیشقا
  دونمینم:  سحر

  ؟ھی چشی خوبی دونیم:  قیشقا
  ؟یچ:  سحر

 چی فھمھ ھی مطمئنم اگھ بفھمھ کھ مطمئنم میعنی طرف مقابلش شھابھ ، نکھیا:  قیشقا
  بکنھستی قرار نیکار
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  کجاش خوبھ ؟نیا:  سحر
 ؟ ستی کھ بخواد سر کارش بذاره خوب نستی نی پسره کسنکھیبھ نظرت ا:  قیشقا

  ؟ستی نھ مھم نای دوسش داره ی بکنھ کھ کسی واسش فرقستی پسره قرار ننکھیا
  رو بدتر نکنھمی مری تفاوتی بنی ادوارمیچرا مھمھ ، اما ام:  سحر

  ؟نی زنیچقدر حرف م:  میمر
 رونی بی خلسھ اومدنی شد از ایچ:  سحر

 حالت خوبھ ؟!!!!! خلسھ ؟؟؟:  میمر
  گفتیزی چھیولش کن بابا :  قیشقا
 نداشت ی مشکلمای با نگری رفتن بھ کالس زبان داشت ، دی برای حس و حال خوبمیمر

 تواند ی حس او نسبت بھ شھاب چھ منی کرد کھ ایبا خود فکر م... و شھاب ھم بود 
 آمد ، ی نکرد ، بھ نظر خودش او فقط از شھاب خوشش مدای پشی برایباشد ؟ جواب

 عالمت می مری فرق برانی فرق داشت و ایلی بود خدهی کھ دیگری دی با پسرھارایز
 با دیای در مورد شھاب کنجکاو بود تا از او خوشش بشتری بمی بزرگ بود ، مریسوال

 حس او نی از اقی کدام از دوستانش بھ خصوص شقاچی وجود دوست نداشت کھ ھنیا
 . خبردار شوند

 آمد یاز جو کالس اصال خوشش نم.  نشست شی وارد کالس شد و سر جایالی خی ببا
 .  نبودمانھی، بھ نظرش اصال صم

  خانممیسالم مر:  شھاب
 سالم حالتون خوبھ:  میرم

  داد بدم بھتونقی شقانویممنون ، ا:  شھاب
 و با عی تعجب کرد اما پاکت را از دست شھاب گرفت و تشکر کرد ، سرمیمر

 .  پاکت را باز کردیکنجکاو
 ی خواستم شھاب رو بذارم سر کار ، میتو رو خدا حالت صورتت عوض نشھ ، م(( 

 خورده ھی بھ کبوتر نامھ بر ببره ، منم گفتم ی بدی نداریزی چگھیگفت امروز د
 ))  بده بھ شھابسی بنویزی چی جوابھی ، حاال ھم میبذارمش سر کار بخند

 
 خواست نامھ را بھ ی نوشت و نامھ را در پاکت گذاشت میزی کرد و چی خنده امیمر

س  باشھ بعد از کالادمیپس :  با خود گفت میمر.  وارد کالس شد مایشھاب بدھد کھ ن
 بھش بدم

 بلند بھ یی آمد و با گام ھارونی کھ شھاب بدی کشی انتظار مھتاب را مشھی مثل ھممیمر
 آمد قرار بود ادشی کرد کھ ی با تعجب او را نگاه ممی مترو رفت ، مرستگاهیسمت ا

 . پاکت را بھ او بدھد
 نی لحظھ صبر کنھیآقا شھاب :  تا بھ او برسد گفت دی دوی کھ می در حالمیمر

 .  بھ او برسدمی تا مرستادی برگشت و امی بھ سمت مرشھاب
  ؟نی داشتیکار:  شھاب
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 قی بھ شقانی رو بدنی نبود ، اادمی اما دیببخش:  گفت زدی کھ نفس نفس می در حالمیمر
  رو ؟نیھم:  شھاب

  رونیبلھ ھم:  کرد و گفت یخنده ا:  میمر
  بگم واالیچ:  را باال انداخت و گفت شی شانھ ھاشھاب

  ؟نیاوردی رو ننتونی کنم اما ماشی می فوضولدیببخش:  میمر
 می گذاشت ، تصمری روم تاثیلی اون روزتون خی حرف ھانیراستشو بخوا:  شھاب

 سمی خودم وایگرفتم رو پا
 ...  نداشتمیبھ خدا من منظور خاص:  میمر

 نی کھ بھ ھمستمی نیحرف ھاتون واقعا بجا بود من قبولش کردم وگرنھ من آدم:  شھاب
 ھم گذاشت ی را روشیچشم ھا(  راحت التونی رو قبول کنم ، خی حرف کسیراحت
 )  جالب بوداری بسمی مری کھ برایکار
 ... بازم اگھ باعث شدم:  میمر

 ...  ، من کھ گفتمدی نگگھی کنم دیخواھش م:  شھاب
 .  آمد ، حرف شھاب را قطع کردی مھتاب کھ از پشت سر شھاب میصدا

 زنم ، خدا اون دو ی ساعتھ دارم بوق ممی ، نمی کارت کنھ مری خدا بگم چیا:  مھتاب
  بھ تو دادهیتا گوش رو واسھ چ

 خودش را کنترل کند بھ ی توانست خنده ی کھ تعجب کرده بود و نمی در حالشھاب
 . سمت مھتاب برگشت

 خانم منتظر شما می من بود وگرنھ مرری ، شرمنده تقصقیسالم خانم شا:  شھاب
  بودنسادهیوا

ِااا :  کھ انگار جا خورده بود خودش را جمع و جور کرد و گفت مھتاب ِ  یآقا!!!!! ِ
  ؟نیی شمایقیتوف

 با اجازه تون:  کرد و گفت ی خنده اشھاب
 .  بحث ماندی مھتاب و شھاب تعجب کرده بود منتظر ادامھ ی کھ از مکالمھ میمر

 دیدی دنجای کھ منو انی تعجب کرده باشیلی شما خادیبھ نظر نم:  مھتاب
 با شما دارن ، ی نسبتھی دمی فھمدمی خانم رو دمیواال من از ھمون اول کھ مر:  شھاب

  برابر اصلھیماشاهللا کپ
 می کنم اونقدر ھا ھم بھ ھم شباھت داشتھ باشیفکر نم:  مھتاب
 داره نی فرقچی طرز رفتارتون بود کھ ھشتریمنظور من ب:  شھاب

  ؟دی شناسی رو مگھیشما ھمد:  کرد و گفت ی با تعجب بھ شھاب و مھتاب نگاھمیمر
 شمی خانم ھا ، از حضورتون مرخص مدی ببخشگھیخوب د...  یی جوراھی:  شھاب

 متونی تو راه برسونمی تونی ، منیایخوب چرا با ما نم:  میمر
 شمینھ ممنون مزاحمتون نم:  شھاب
 می برنیی ، بفرماگھی راست ممیمر:  مھتاب
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:  دی شد مھتاب پرسادهی شھاب پنکھیبعد از ا.  شھاب قبول کرد تا با آن ھا برود باالخره
  ؟تھیھمکالس

  شد سوال ؟نمیآخھ ا:  میمر
  ؟یزنی حرف می ھمکالسھی ساعت با می کھ نی کشیتو خجالت نم:  مھتاب

  ھم نشدقھی دق١٠ ھا ، بابا یگی چرت میباز دار:  میمر
  ؟گمی می من چیدی فھمی کھ اصال نمنی گفتی میخوب حاال ، چ:  مھتاب

  بھشدادمی رو مقی نزن ، داشتم نامھ شقاثانھی خبی از اون لبخندھانیبب:  میمر
  داره ؟قی با شقای چھ نسبتاروی نی انمیبب:  مھتاب

 گھیخوب داداششھ د:  میمر
  ؟ستنی ھم نھیصال شبپس چرا ا!!!!!!!!!!!!!!! داداششھ ؟:  بھت زده گفت مھتاب

 ستنی ھم نھی خواھر برادر ھا شبی ھمھ نکھی شد سوال ؟ خوب بھ خاطر انمیوا ا:  میمر
 قھی داداش شقانی چقدر تعجب کردم کھ اشھیباورت نم:  مھتاب

 شی شناسیخوب حاال تو بگو از کجا م:  میمر
 می خونی دانشگاه درس مھی کھ ھر دومون تو ینی بی می ذره فکر کنھیاگھ :  مھتاب

  ؟ی شناسی تو دانشگاھتونھ می ؟ تو ھر کیخوب کھ چ:  میمر
  ھامون با ھمھ ، چند بار ھم بد باھاش دعوا کردمیخوب کالس عموم:  مھتاب

 ی کنفی باشھ حتما واسم تعرادتی ، نیآفر:  میمر
  کھ من کار دارمنییحاال فعال بپر پا:  مھتاب

 باشھ ، خدافظ:  میمر
 

  ؟می مرییباز کجا:  سحر
  باشم ؟ی خاصی جادیبا...  بابا یا:  میمر

  بودومدهی نشی پتشی خوام باھات حرف بزنم اما تا حاال موقعی وقتھ میلیخ:  سحر
 دمیگوش م:  میمر

  ؟یشھاب رو دوست دار:  سحر
 .  نشان از تعجب او داشتمی مریاپی پی ھاسرفھ
  ؟ی کنی چرا سرفھ مھیچ:  سحر

 از سوالت جا خوردم:  میمر
 من ھنوز منتظر جوابم:  سحر

  ؟ی بکنی فکرنی باعث شده ھمچیچ:  میمر
 یقرار نشد سوال من رو با سوال جواب بد:  سحر

 با ھمھ نکھی اونم بھ خاطر اادی ، اما فقط خوشم مادیآره ، من از شھاب خوشم م:  میمر
 منھ ، اما ھی اخالقش شبیلی خنکھی فرق داره ، بھ خاطر ادمی کھ تا حاال دیی پسرھای
  کھ دوسش داشتھ باشمشھی نملی دلنیا

  ؟ی کنی زنھ استقبال می از شھاب حرف مقیپس چرا ھر وقت شقا:  سحر
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 مرموزه کھ ی دوست دارم در موردش بدونم ، شھاب از اون پسرھایلیآخھ خ:  میمر
 گذرهی تو سرشون میدوست دارم بدونم چ

  ؟نھی فقط ھمیمطمئن:  سحر
  مامان بزرگی خواد نگران من باشیآره مطمئنم ، تو نم:  میمر

 ھست کھ از فکرت ی داشتم کھ باھات حرف بزنم ، دو ھفتھ اازیباور کن ن:  سحر
 رونی بامینم

  کھ حواسم بھ خودم باشھدمی اما بھت قول میممنونم کھ بھ فکر من:  میمر
 

 تا راز شدی مبی ترغشتری بمیر گذشت ، می ممی شھاب و مریی از آشناشتری چھ بھر
 با خانواده اش نقدری باعث شده بود شھاب ایزی شھاب را کشف کند ، چھ چیزندگ

 بزرگ شده بود کھ حل کردن آن یی بھ معمالی تبدمی مریمتفاوت باشد ؟ شھاب برا
 شتری بپرسد اما سکوت را بیزی چقیشقا بارھا خواستھ بود تا از. اصال ساده نبود 

 .  بوددهیپسند
 من درس ی مسافرت ، از االن بھت گفتھ باشم کھ بعدا نگمی قراره بردیع:  می مرمادر
 دارم
 امی تونم بی ؟ آخھ من کھ نمیدی سفر چیمامان ، باز شما برنامھ :  میمر

  مشھدمی برنای ، قراره با مونس اشھی نممی حالنایمن ا:  می مرمادر
  ، شما قبول نکنامی تونم بی نمگمی میحاال من ھ:  میمر

 گھی ، ھنوز سھ ماه دی دعوا کندی خواد از االن واسھ عینم:  گفت می آرام بھ مرمھتاب
 مونده

 کرد ی بھ مھتاب حسادت مشھی ھممیمر.  رفتی حرف مھتاب را پذشھی ھم مثل ھممیمر
 بود ، عاقل تر بود ، باتری بود ، زمی مری ھای از خوبشتری باری مھتاب بسی ھای، خوب

 از او دوست دارند شتری دانست کھ ھمھ مھتاب را بی می بھ خوبمیمر. مھربان تر بود 
 شھی مھتاب را فوق العاده دوست داشت و ھممی مروجود نیبا ا.  پدر و مادرشان یحت
 .  کرد بھ حرفش گوش کندی میسع
 

 نجای اگھیچقدر خوبھ کھ فرھاد د:  و گفت دی کششیبای بلند زی بھ موھای دستسحر
 ستین

  کار داشت ؟ی بھ تو چچارهیخجالت بکش سحر ، اون ب:  دیسع
 ی ، مثل من می سر کنی خودت روسری تو خونھ یاگھ تو ھم مجبور بود:  سحر

 یشد
 ی کردی رو سرت میچقدر ھم کھ تو اون روسر:  دیسع

 خان بار آخرت باشھ طرف اون دیسع نی ؟ ببدمی پوشی نمی گفتھ من روسریک:  سحر
  ھایری گیپسرعمو جونت رو م

 ی باھاش مشکل دارنقدری فھمم تو چرا ایمن نم:  دیسع
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 یچون ھنوز بچھ ا:  سحر
  ؟ی کردی کار می چی دو سال رو از من بزرگتر نبودنیتو اگھ ا:  دیسع

 مھم االنھ کھ بزرگترم:  سحر
 کند ، ی فرھاد را حس می خالی دانست کھ جای بھ اتاقش رفت ، خوب متی عصبانبا

 ی دلتنگنیا.  سوزاند ی کھ تا اعماقش قلبش را میاعتراف. اما قدرت اعتراف نداشت 
 .  او را بھ خود آوردلی زنگ موباینشان از چھ بود ؟ صدا

 سالم:  سحر
 یسالم خوب:  فرھاد
 یمرس:  سحر
 ش رو بھت بدم خواستم جوابیبابت اون سوالھ زنگ زدم ، م:  فرھاد
  شدمی مدی داشتم نا امگھی ممنون ، دیوا:  سحر
 می ندارشتری دختر عمو کھ بھی کنم ، یخواھش م:  فرھاد
  ؟ی جواب رو بگشھیخوب م:  سحر
 : ..... فرھاد
 بازم ممنون:  سحر
  سالم برسون ، خداحافظدی نداشت ، بھ عمو و زن عمو و سعیگفتم کھ قابل:  فرھاد
 خداحافظ:  سحر

 کھ مادرش ی مادرش افتاد ، زمانی صحبت ھاادی فرھاد ھم دوستش داشت ؟ بھ یعنی
 ی کھ سحر بھ سختیی مادربزرگش گفتھ بود ، صحبت ھای فرھاد بھ او برایاز عالقھ 

 دانست کھ فرھاد سحر را دوست دارد اما ابراز نکردن ی ھم مدی سعی بود ، حتدهیشن
 را شیاھای خودش مرد روی دخترانھ یھا الیبارھا در خ.  آزرد یآن ، سحر را م

 آن مرد ی بود در تصورات سحر فرھاد جایمدت.  آل دهی ایتصور کرده بود ، مرد
 دوست داشت او را از ذھنش دور کند اما سخت بود ، یلیخ.  آل را گرفتھ بود دهیا

 خواند یگاه خودش را احمق م....  کرد ی کھ فکرش را میزی سخت تر از آن چیلیخ
 !!!  فرھاد در دلش جا خوش کرده بودنکھیمثل ا...  خواست ی خدا کمک مزو ا

..... 
  ، آقا شھاب ، آقا شھابیقی توفیآقا:  میمر

 . دی را نشنمی مری آنقدر عجلھ داشت کھ صداشھاب
  ؟ی کنداشی پی شد نتونستیچ:  مھیفھ
  بھ خواھرش بھش بدهدمی رفت ، حاال اشکال نداره ، فردا مگھینھ د:  میمر
 من رفتم ، خداحافظ:  مھیفھ
 کند ، با خودش کلنجار ی روادهی پی بھ طرف خانھ بھ راه افتاد ، دوست داشت کممیمر
درون .  ردی اش را بگی حس کنجکاوی رفت کھ دفتر را باز نکند اما نتوانتست جلویم

 حرف ادی آورد نبود ، بھ ی از آن ھا سر در نممی کھ مریی جز فرمول ھایزیدفتر چ
 یپشت دفترچھ شماره تلفن ھا...  نقشھ ھاشھ و سرش تشھیشھاب ھم:  افتاد قیشقا
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 انداخت کھ ناگھان توجھش جلب ی می بھ ھر کدام نگاھمی نوشتھ شده بود ، مریادیز
 ی خواھرش را خوب ممیمر!!!!  تلفن شھاب ی مھتاب در دفترچھ یشماره ... شد 

 بدھد و تلفنش را بھ ای نبود کھ مھتاب شماره یھاب و مھتاب بھ حد شییشناخت ، آشنا
 فکر ھمانند نی کرد ، ای بود کھ او فکر میزی از چشتری آن ھا بیی آشنادیاما شا... 

 دی فھمی راز را منی ادی کند ، حتما بای دانست چھ کاریخوره بھ جانش افتاده بود ، نم
. 

... 
 ، ستی نی راه مناسبنی دانست کھ ای بار خواستھ بود با مھتاب حرف بزند اما مچند
 کس چی مدت ھنی در انکھی گفت ، از ای وجود داشت مھتاب بھ او نمیزی اگر چیحت

 ناراحت بود ، احساس کمبود سراسر وجودش دی را بھ او بگوشیرا نداشت تا حرف ھا
 ی شھاب را دوست داشت و روزی، روز شترا فراگرفتھ بود ، احساساتش تعادل ندا

 .  بھ فکر مشکالتشی بود و روزالی خی بیاز تمام پسرھا متنفر بود ، روز
 

 نی راز بنکھی ، از ادی ندیی نا آشنای مھتاب را چک کرد اما شماره ی بار گوشچند
 مھتاب آمد کھ معما را ی برایامی شده بود کھ ناگھان پدیمھتاب و شھاب را بفھمد ناام

 حس شھی نھ اما باز ھم مثل ھمایمردد بود کھ آن را بخواند .  تر کرد دهیچی پمی مریبرا
 . د بر او غلبھ کریکنجکاو

  راشی شکست خورفتمی پذمن
 

  راشی عقل دور اندیپندھا
 

  کھ عشق افسانھ استرفتمی پذمن
 
  استوانھی دل درد آشنا دنیا

 
 کنم فراموشت دی روم شایم
 
  ھم آغوشت کنمی فراموشبا

 بھ شماره انداخت ، ی نگاھمی کرد ، مری مھتاب را فراموش مدی بود کھ بای کسچھ
 اما دی را مالشی چند بار با پشت دست چشم ھامی شھاب بود ، مریخودش بود ، شماره 

 چھ کار کند ، اگر آن را امی پنی دانست حاال با ای بود ، نمتی واقعدی دی کھ میزیچ
 ی کرد مھتاب میقاتش ادامھ بدھد و اگر پاک نمی توانست بھ تحقی کرد نمیپاک م

 کھ بھ ذھنش خطور کرد ، باعث شد کھ بدون ی را خوانده ، فکرامی پی کھ کسدیفھم
 .  ، از اتاق مھتاب خارج شودامیپاک کردن پ
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 کرد کھ چھ ی فکر منیبھ ا ، ھر لحظھ ردی اش را بگی کنجکاوی توانست جلوینم
 .  پشت آن نھفتھ بودی حسدی کھ شای شھاب و مھتاب است ، ارتباطنی بیارتباط

  سوال بپرسم ؟ھی قیشقا: 
  ؟یری گی از من اجازه می سوال بپرسی خوای می تا حاال وقتیاز ک:  قیشقا
 با ی طورنی اشھیشھاب ھم...  ، تو نذار ، خوب می مودب باشمی بار خواستھی:  میمر

 شماھا فرق داشت ؟
 ی شھاب افتادادی دفعھ ھی ی ؟؟؟ واسھ چیچ:  نگاه کرد و گفت می متعجب بھ مرقیشقا

 ؟
  بوده باشھییزای چھی دی ، حتما بابھی واسم عجیلیآخھ خ:  میمر
  ؟یمثال چ:  قیشقا
 دختره شده بود ، از اون موقع تمام ھی ، عاشق می دارلی فامھیراستش ما :  میمر

 عتقادات و باورھاش شده بود مثل اونا
 تکان داد و ی شھاب عاشق بشھ ، سرنکھی کنم اما ای باور ماھھی ماست سیبگ:  قیشقا

  نگاه کردمیبھ مر
  ھای سوال رو بھم بدھیقرار بود جواب :  میمر
 نی از اشھی شد ، باورت نمی طورنی رفت دانشگاه ایباشھ بابا ، شھاب از وقت:  قیشقا

 ی طورنی وقت اچیرو بھ اون رو شد ، درستھ کھ قبلش ھم سرش تو درس بود اما ھ
 نبود
 پس حدسم درستھ:  میمر
  ؟یچھ حدس:  قیشقا
  نھای ی جنبھ اش رو دارنمی خوام ببی مگمی میزی چھی:  میمر

 ی سھ تا بستننمی انییبفرما:  سحر
  ؟ی گرفتی ھوا بستننی تو ایباز تو رفت:  قیشقا
  چسبھی میلی سحر ، باور کن خولیا:  میمر

  خواد نخورهی ھم نمی جونم ، ھر کمی مرایب:  سحر
 چسبھ ی مشییخدا...  گھی ، بده بخورم دیری بگافھی خواد واسھ من قیحاال نم:  قیشقا

 ی گفتی ممیھا ، خوب مر
  بھتگمیحاال م:  میمر

  ؟مینامحرم شد ما گھی خانوم ، حاال دمی مرگھیدست شما درد نکنھ د:  سحر
 گھی بگو دستی نبھیسحر کھ غر:  قیشقا
  کنمای ، خودم خفھ ات می چی وسط حرفم بپرسی سحر اگھ ھنیبب:  میمر

 گمیباشھ ، نم:  سحر
  ؟ستی شھاب نی شماره نی ا٠٩١٢: .... میمر
 چرا خودشھ چطور ؟:  قیشقا
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 زدم ، ی کھ مھتاب اومده بود دنبالم ، داشتم با شھاب حرف مشیچند وقت پ:  میمر
 ی از کجا مدمی شناختن ، از مھتاب کھ پرسی رو مگھی باورت نشھ اما ھمددیشا

  دعوا کردنگھی ھاشون باھمھ ، چندبار ھم با ھمدی گفت کالس عمومشیشناس
  ؟یخوب کھ چ:  سحر

  نھ ؟یری جلو زبونت رو بگقھی دو دقی تونیتو نم:  میمر
  کنمی خودمو میباور کن سختھ اما سع:  سحر

  حرفت رو بزنھیبق:  قیشقا
  ؟ی شھاب رو دادم بھت تا بھش بدی اومدم دفترچھ ادتھی:  میمر
  جا گذاشتھ بود ؟یھمون کھ گفت:  قیشقا
 تعجب کرده بودم ، اما بازم یلی خدمی مھتاب رو توش دیآره ھمون ، شماره :  میمر

 نبود کھ مھتاب ی شھاب و مھتاب در حدیی آشنای دونی ، آخھ مھیبھ خودم گفتم عاد
 من ی شک ھانی کھ اشبی شناسم ، تا دیشماره اش رو بھش بده ، من خواھرم رو م

 ی کردم کھ از ھمون شماره ای می فوضولاب مھتی شد ، داشتم تو گوشلی تبدنیقیبھ 
 . واسش اومد sms ھیم کھ بھت گفت

  ؟ادتھی بود ؟ یحاال چ:  دی کرد پرسی گوش ممی مری بھ حرف ھارتی کھ با حقیشقا
 کھ رفتمیمن پذ/  را شی عقل دور اندیپندھا/  را شی شکست خورفتمیمن پذ:  میمر

با /  فراموشت کنم دی روم شایم/  است وانھی دل درد آشنا دنیا/ عشق افسانھ است 
  ھم آغوشت کنمیفراموش

  شھاب و مھتاب ؟؟؟؟ی بگی خوای میعنی:  سحر
  شھاب مھتابھ ؟؟؟ی رفتارھانی علت ھمھ ایعنی تونم ھضمش کنم ، یاصال نم:  قیشقا
 دمی اون سوال رو ازت پرسنیمنم واسھ ھم:  میمر

 نبود با رفتن تو دی ، اصال بعی کردی مفی کھ تو از شھاب تعرییزایبا اون چ:  سحر
  ، عاشق بشھادهی کھ دختر توش زطی محھی

 نی فکر کرده اسادهی دختر جلوش واھی کھ نی کنم ، ھمی فکر رو منیمنم ھم:  میمر
  حرف ھانی دخترھا فرق داره و از ایدختر با ھمھ 

 ی سوخت کھ شھاب رو دوست داریمنو بگو دلم واسھ تو م:  قیشقا
 

 پشت سر من نینی شی ؟؟؟ واقعا کھ ، شما دو تا میچــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ:  میمر
 دی اطالعتون بای خانوم براقی شقانی ؟ ببنی کنی مری من رو تفسیحرف ھا و کار ھا

  بھ برادر شما ندارمی عالقھ اچیبگم من ھ
  صبر کنمیمر:  سحر

  امی از دستت شاکی حرف نزن کھ حسابگھی دیکیتو :  میمر
  ؟یزد بود ی چھ حرفنیآخھ ا:  سحر

 ممی مریاصال حواسم نبود ، ھنوز تو شوک حرف ھا:  قیشقا
 میاری در بوونھی دنی از دل امی برای بود ، حاال فعال ببیآره واقعا عج:  سحر
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  ؟یسالم چطور:  قیشقا
  ؟ی شده مھربون شدیچ:  شھاب

 مھربون بودم:  قیشقا
 ی خوای میراستش رو بگو چ:  شھاب

  بخوام ؟یزی چدیمگھ حتما با:  قیشقا
  دونم واالینم:  شھاب
 ی بھ من سالم کنی خوایتو نم:  شھنام
 فعال کھ امروز با من خوبھ:  شھاب
  ؟مینی تو صف بشدی خانوم باھامون خوب باشن بانکھی واسھ انمیبب:  شھنام

  با داداش ھام خوبمشھیمن ھم:  قیشقا
  ، مامان کجاست ؟یگیشما درست م:  شھنام

  خونھ خالھرهی گذاشتھ بود کھ مادداشتی:  قیشقا
  ؟می بخوریخوب ناھار چ:  شھاب

 .... داداش گلم:  قیشقا
  ؟ی کنی بھم نگاه می طورنی چرا اھیچ:  شھنام
  مننیدوست داره داداش گلش صدات کنھ ، ع:  شھاب
 نی کور خوندرمی گی غذا مرمی من منیاگھ فکر کرد:  شھنام

 زمی عزیداداش:  قیشقا
 ... ی طبق ماده نینیبب:  شھنام
 رمی گی میزی چھی رمی ، خودم می واسھ من سرھم کنحھی خواد ماده الینم:  شھاب
 نھی ، غذا تو ماشی خواد قھر کنی ، نمسایوا:  شھنام

  ؟می غذا نداریدونستیتو از کجا م:  قیشقا
  رو خوردکھی کھ روده بزرگھ روده کوچاریمامان خانوم ، بپر برو غذا رو ب:  شھنام

  غذانمی ادییبفرما:  قیشقا
  ؟ی تو فکرقی شقاھیچ:  شھاب

 ستی نیزیچ:  قیشقا
  ھستیزی چھیچرا :  شھنام

  خوام برم دانشگاهی از مدرسھ خستھ شدم ، مگھی دیچیھ:  قیشقا
  از دانشگاه خستھ شدمیگی ھم مگھیسھ سال د:  شھاب
  ندارهی ، دانشگاه کھ خستگگھینھ د:  شھنام
 ھی نبود ، واسھ شما عالادمیبلھ :  شھاب

  داشتھ باشھ نھ ؟ی جالبطی محدیبا:  قیشقا
 ستی ھم جالب نیلیاز مدرسھ جالب تره اما خ:  شھاب

 کالسمون رو یمن کھ اگھ پام برسھ بھ دانشگاه اول حساب بچھ پررو ھا:  قیشقا
 رسمیم
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َاه اه اه ، نکنھ تو ھم قراره از ا:  شھنام َ پسر بھشون  ھی کھ ی مزخرف بشی دخترانیَ
 دنی مری کنھ گیچپ نگاه م

 مگھ چشھ ؟:  قیشقا
  کھ نگوادی دخترا بدم منیانقدر از ا:  شھنام
  کنھ ؟تشونی پسر اذھی سنی کار کنن وای چیگیم:  شھاب
  دخترخانوم قصد جسارت بھ شما رو نداشتمدیببخش:  شھنام
  شھنام خان ، باز شروع نکن ھایدخترخانوم خودت:  شھاب

 چی ، شھنام تو تا حاال با ھنی دانشگاھتون بگی ، چطوره از خاطره ھانیول کن:  قیشقا
  ؟ی دعوا کردیدختر
  دارمی با خانم ھا روابط خوبشھینھ من ھم:  شھنام

  ؟یتو چ:  دی زد و رو بھ شھاب پرسی لبخندقیشقا
 من چند بار دعوام شده ، ھر چند بار ھم سوء تفاھم بوده:  شھاب
  بوده داستانی چنمی کن ببفی حساس شد ، تعرھی قضبھ بھ:  شھنام
 ، می زدی و حرف ممی بودسادهی واری دانشگاه با اممی کھ رفتھ بودی دومیھفتھ :  شھاب

 طور چند نفر اومدن دورمون نی انداخت ، ھمکھی بھش تری دختره رد شد و امھی
 ھی نگفتم ، کھ یچی بھ مسخره کردن دخترھا ، بماند کھ من ھمی و شروع کردسادنیوا

 بھ کفش و نکھی ؟ از انی خندی میبھ چ:  گفت تین دختره اومد جلو و با عصباھیدفعھ 
 نینی خورده دختر ببھی نکھی از اری ؟ شما غادی مرتونی گی چنی دختر بخندھی فیک

 ی دخترھی ؟ زبونم بند اومده بود ، تا حاال نی واسھ دانشگاه اومدن داری اگھیھدف د
 چی ھدمی کردم ، ده بودم ، برگشتم پشت سرم رو نگادهی حرف بزنھ ندیکم محنیکھ بھ ا

 ، دارم با خود شما ی کنیچرا پشت سرت رو نگاه م:  کھ دختره گفت ستنیکدومشون ن
  آقانی نظر کندی زنم ، بھتره تو رفتارتون تجدیحرف م

 ، اما دمش گرم مثل گمی از ھمون دستھ دختر پررو ھاست کھ من منی انیبب:  شھنام
  سوسکتون کردهی حسابنکھیا

 نگات نکھی ایبھ جا:  باھاش تصادف کردم ، برگشت بھم گفت گھی دفعھ دھی:  شھاب
 بھ دور و بر باشھ جلو پات رو نگاه کن

  ؟تھی دختره ھمکالسنی انمیحاال بب:  قیشقا
  اما خوب نگم بھترهشی بشناسدینھ بابا ، البتھ تو با:  شھاب

 مطمئن شده بود گری برد ، دی می پشتری بمی مری کھ لحظھ لحظھ بھ حرف ھاقیشقا
 ینم.  رفتار شھاب ، مھتاب بود رییکھ شھاب ، از مھتاب خوشش آمده ، پس علت تغ

 کرد جز ی فکر مشھی کھ ھمی شھابشدی نھ ، باورش نمای خوشحال باشد دیدانست با
 .  عوض شده باشدنگونھی ادختر کی شناسد بھ خاطر ی را نمیگری دزیکتاب چ

××× 
 باھاتون بودم نکھی بود ، از ای ترم خوبیلی ترم ھم تموم شد ، خنیخوب بچھ ھا ا:  ماین

 لذت بردم
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  ؟نیترم بعد ھم شما معلممون ھست:  سایپر
  چطور بودنالی فانمی ببنیبگ...  شھی می تا ترم بعد چمینیحاال بب:  ماین

 میاس بش پدی بھ زور شاشھیمثل ھم:  نیحس
 را ی ترم تکرارکی است کھ ی ترمنی دانست ترم بعد پنجمی ، نمدی در دلش خندمیمر
 .  نھای خواند یم

 گمی مکیتبر:  شھاب
 ی تونم بپرسم واسھ چیممنون اما م:  میمر

  ؟نیدی رو ندی کالسیمگھ نمره ھا:  شھاب
 نھ ، بازم افتادم ؟؟؟:  میمر

 نی رو گرفتی کالسی نمره نی ، باالتری چھ افتادننی دارارینھ اخت:  شھاب
 .  شھاب او را بھ خود آوردی کرد کھ خنده ی باز بھ شھاب نگاه می با دھانمیمر
  خنده دار شده بودم نھ ؟یلیفکر کنم خ:  میمر

 ...  بگمیچ:  شھاب
 

 یعني جدي پاس شدي ؟:  شقایق
  بار گفت٢٠آره دیگھ :  سحر
 فك كنم خیلي موثر بودي:  مریم

 بلھ دیگھ ، ما ھمیني ھستیم كھ مي بیني:  شقایق
 راستشو بگو چي بھش گفتي كھ انقدر مھربون شده:  مریم

 بار بیشتر باھاش حرف نزدم ، یادت نیست پشیمون شدیم ؟ فك ٢بابا من كھ :  شقایق
 كنم خودش بھ این نتیجھ رسیده كھ تو حسابي تنبیھ شدي

 نمي دونم ، شاید:  مریم
 ضیھ رو بھش گفتي ؟شقایق ق:  سحر
 چھ قضیھ اي رو ؟:  مریم

بذار واست تعریف كنم ، دیروز با كلي بھ خرج دادن سیاست موفق شدم ، از :  شقایق
 زیر زبون شھاب حرف بكشم

 وااااااااااااااااااي ، زود بگو كھ من مي میرم از فوضولي:  مریم
 بیا گوش كن:  شقایق
 شقایق تو صداشو ضبط كردي ؟:  مریم
 باورش نمیشد كھ شقایق اینقدر در رفتار با پسرھا مھارت دارد ، اول مریم

تاثیرگذاشتن روي نیما و بعد ھم حرف كشیدن از زبان شھاب كھ اصال كار آساني نبود 
بعد از اینكھ مریم بھ تمام حرف ھاي شھاب گوش كرد ، شقایق با شیطنت بھ او نگاه . 

 خوب ، نظرت چیھ ؟: كرد و پرسید 
 دلم واسش میسوزه ، بیچاره نمیدونھ سوژه ي خواھرش شده بوده:  سحر
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ببین من كسي رو سوژه نكردم دارم بھ حل معما كمك مي كنم ، حاال نوبت :  شقایق
 توئھ مریم خانوم ، باید بفھمي نظر مھتاب در مورد شھاب چیھ

لي تو  اون خییباور كن خیلي سختھ ، مھتاب عمرا با من حرف بزنھ ، مي دون:  مریم
 داره ، اصال بھ من ھیچي نمیگھ ، برعكس من كھ اكثر مواقع باھاش حرف میزنم

من این چیزا حالیم نیست ، از شھاب كھ بدتر نیست ، باید یھ چیزایي بفھمي ، :  شقایق
 ھر چند داداش من تیكھ اي نیست كھ بشھ بھ راحتي ازش گذشت

نشناختي از كسایي كھ ھمھ خوششون واي مامانم اینا ، اوال تو ھنوز مھتاب رو :  مریم
 میاد بدش میاد و از كسایي كھ ھمھ بدشون میاد خوشش میاد

 نمیخواد دعوا كنین ، مھم مھتاب و شھابن نھ شما دو تا:  سحر
 خیلي خوب مي دانست كھ مھتاب از شھاب خوشش نیامده ، یا اگھ خوشش آمده مریم

... شھاب بھ مھتاب بفھمد  sms اصال نشان نمي دھد ، این را مي توانست راحت از
 ، نمي توانست با خودش درگیر دی دوست نداشت كھ مھتاب از شھاب خوشش بیادیشا

 دارد ، حسي كھ مي ترسید از ھابباشد ، خودش خوب مي دانست كھ حسي نسبت بھ ش
بیان كردنش ، مي ترسید از باور كردنش ، این حس چھ مي توانست باشھ ؟ خوب مي 

سش نسبت بھ ھمھ ي پسرھاي دیگر فرق دارد ، شاید بھ خاطر اینكھ دانست كھ با ح
مریم ... شھاب با ھمھ ي پسرھا فرق داشت ، اما نھ خودش را نمي توانست بازي بدھد 

خودش ... خدایا ازت مي خوام مھتاب شھاب رو دوست نداشتھ باشھ : گفت  در دلش
كر كرد شھاب واقعا باید  نھایت خودخواھي اس ، بھ خودش فشیھم مي دانست كھ دعا

مھتاب را دوست داشتھ باشد كھ اینقدر عوض شده ، چرا ، مگر مھتاب چھ داشت ؟ چھ 
چقدر ... بودنش یا پررو بودنش   ؟ محكمدیباعث شده بود شھاب از مھتاب خوشش بیا

 . دوست داشت سریع این ھا را مي فھمید
 

  ضربباورتون میشھ این ترم ھم پاس شدم ، اونم سر:  مریم
 مثل اینكھ یارو سرش خورده بھ یھ جایي:  سحر

 اصال بھ زحمات من ربطي نداره ھا ، فقط یارو سرش خورده بھ یھ جایي:  شقایق
 آخھ مگھ میشھ بھ دوبار حرف زدن تو آدم شده باشھ:  مریم

 نمي دونم بھ خدا:  شقایق
 خوب دوستان برنامھ تون واسھ عید چیھ ؟:  سحر
 ھمراه دخترخالھ ي مامانم و خانواده شون برم مسافرتمن كھ باید :  مریم

 بگو ببینم پسر داره یا نھ ؟:  شقایق
بلھ پسر داره ، اما نمیاد خیال تو راحت ، یھ دونھ منم تو جمع بزرگترا ، مھتاب :  مریم

 جون ھم با كمال خونسردي مامان و بابا رو پیچوند
 ما ھم میریم مسافرت ، فرھاد جون ھم میان:  سحر

بھ بھ چھ عیدي بشھ امسال ، راستي مریم این دخترخالھ ي مامانت ، ھمونھ كھ :  شقایق
 اسم پسرش عرفانھ و خیلي ھم باحالھ نھ ؟
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 آره چطور ؟:  مریم
 ھیچي داشتم فكر مي كردم عید امسال میشھ عید عشاق:  شقایق
 باز مي خواي فكت رو بیارم پایین ؟:  سحر
 یگھ تو ھم سحر ، كوتاه بیانھ حاال د:  خندید وگفت مریم
 آخھ شما نمي دونین من چقدر حوصلھ اش رو ندارم:  سحر

 من نمي فھمم مشكل تو با این بیچاره چیھ:  شقایق
 ِد ھمین دیگھ ، اگھ جاي من بودي مي فھمیدي:  سحر
 فرھاد كھ خیلي پسر خوبیھ:  مریم
 خوب منم از اینكھ پسر خوبیھ حرصم مي گیره ، كاش عوضي بود:  سحر

 !!!!چرا ؟:  شقایق
بابا آخھ این ھمھ ظاھر سازي واسھ چیھ ؟ اگھ واقعا منو دوست داره بیاد بگھ :  سحر

 منم بھش جواب بدم و خالص ، اگھ ھم دوست نداره كھ این اداھا واسھ چیھ ؟
د بھت بگھ كھ دوستت داره ؟ بھ نظرت تو االن واقعا تو ازش انتظار داري بیا:  مریم

مي توني تصمیم بگیري ؟ عزیز من تو ھنوز سوم دبیرستاني ، ھنوز خیلي مونده تا 
بفھمي تو دنیاي دور و برت چھ خبره ، مطمئن باش تصمیمي كھ تو االن مي گیري با 

  سال دیگھ خیلي فرق داره٥
یر نمیاد وقتي بزرگتر شدي و دیدي آره ، ھنوز داغي نمي فھمي كھ شوھر گ:  شقایق

 داري مي ترشي اون وقت مي فھمي ھمین فرھاد كر و كور و كچل ھم زیادتھ
 نھ مثل اینكھ باید فكت رو بیارم پایین:  سحر
 خوب ، شقایق شما بگو ببینم برنامھ ات واسھ عید چیھ:  مریم

 ، با داداش ھامون و واال ما كھ مثل شما نیستیم پسر دور و برمون ریختھ باشھ:  شقایق
 مامان و بابامون تو خونھ مي شینیم و بھ در و دیوار نگاه مي كنیم

 آخي ، چقدر ھم كھ تو بھت بد مي گذره با داداشات:  مریم
 حاال ھي شما بگین و بخندین ، من بیچاره مي خوام گریھ كنم:  سحر

نھ دوسش داري نگاش كن ، جدي جدي اشك تو چشمات جمع شده ھا ، ببینم نك:  شقایق
و مي ترسي از اینكھ نیاد بھت بگھ ؟ ببین سحر درست تو چشماي من نگاه كن و 

 جواب بده
نھ بابا ، من واقعا نمي خوام این مسافرت رو برم ، آخھ ھر جایي اون ھست من :  سحر

 احساس راحتي نمي كنم ، اون موقع ھا كھ خونھ مون بود ، كال بھم ریختھ بودم
 ، چیز آسوني نیست كھ یكي پدر و مادرش رو با ھم از دست بده ، ببین سحر:  شقایق

اون بیچاره بعد از اون حادثھ دلش رو بھ خونواده ي شما خوش كرده ، حاال تو مي 
خواي ھمین رو ھم ازش بگیري ؟ خود تو وقتي فھمیدي عمو و زن عموت رو از 

 باباش بودن دیگھ مامان و كھ دست دادي چھ حسي داشتي ؟ حاال اون بیچاره
 چھ عجب حرف جدي ھم از دھن شما فھمیدیم مادمازل:  مریم
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خوب راست میگم دیگھ ، سحر :  نگاه کرد می را از سحر گرفت و بھ مرشی روشقایق
ببین اون بیچاره كھ اصال تھران نیست كھ بخواد پیش . داره بي منطق بازي در میاره 

حاال این یھ عید رو ھم مي خواد ازش اینا باشھ ، یھ وقتایي میاد بھشون سر میزنھ ، 
 بگیره ؟ خیلي خودخواھي سحر

 
 بھ بھ بھ ، چھ خانومي شدي واسھ خودت:  مونس
 ممنون ، لطف دارین:  مریم
 بلھ یكي باید بیاد از من بپرسھ:  مریم مادر
 ِا مامان:  مریم

تي برن بھ خدا باید خدا رو شكر كني زھرا كھ ھنوز بچھ ھات تو خونھ ان ، وق:  مونس
 مي فھمي چقدر جاشون خالیھ

 مونس چھ حرفا مي زني ، تو ھم كھ ھنوز عرفان رو داري... وا :  مریم مادر
 دختر كجا ، پسر كجا ، اون كھ ھمش پي كار خودشھ:  مونس
 مامان اینا رو كجا باید بذارم ؟:  عرفان

 بدین بھ من مي برمشون:  مریم
 مي بیني اینم تفاوت دختر و پسر:  مونس
مامان جان باز شما نشستي اینجا ما رو ضایع كني ؟ آخھ زھراخانوم شما یھ :  عرفان

چیزي بھش بگو ، ھي بھش میگم مادر من فردا من موندم رو دستت نگي چرا ھیچ كي 
 بھش زن ندادا ، تقصیر خودتھ ، اما بازم گوشش بدھكار نیست

ھمید عرفان ھم قرار  ھمیشھ از شوخي ھاي عرفان خوشش مي آمد ، وقتي كھ فمریم
 خیلي خوشحال شد چون اگر نمي آمد مسافرت ھیچ جذابیتي دیاست ھمراھشان بیا

 .  مریم نداشتیبرا
باز شما زن ھا بھ ھم دیگھ رسیدین و دارین حرف مي زنین ؟ مي بیني آقا :  مریم پدر

 دانیال ، من واقعا نمي دونم این ھمھ حرف رو چھ جوري سر ھم مي كنن
حاال میگي بازم اونا زنن ، چیزي جز حرف زدن با ھمدیگھ ندارن ، این :  دانیال آقا

پسر ما رو نگاه كن ھمیشھ قاطي مرغاست ، اصال این از پسر بودن فقط یھ چیزش رو 
 داره
َاه چرا اینا اصال مراعات منو نمي كنن ؟ باز خوبھ تو آشپزخونھ :  با خودش گفت مریم

 ستم باید چھ عكس العملي نشون بدمبودم وگرنھ واقعا نمي دون
دست شما درد نكنھ دیگھ ، حاال كھ این طور شد منم دیگھ دست بھ سیاه و :  عرفان

 سفید نمي زنم
بمیرم الھي مادر ، قبلش كھ ھمش دستت تو كار بود االن میشھ زمان :  مونس

 استراحتت
 حاال شما فعال از نجابت من سوء استفاده كنین تا بعد:  عرفان

 ایشاال چایي عروسیت:  سیني چاي را كھ جلوي مونس گرفت گفت یممر
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 .  لبخندي زد و چیزي نگفتمریم
مریم خانوم باور كنین قرار شده دست بھ سیاه و سفید نزنم وگرنھ میومدم :  عرفان

 چایي رو ازت مي گرفتم و مي گردوندم
 . یمون شدیعني قبال تو چایي رو مي گردوندي اما پش:  مي خواست بپرسد مریم
 .  روز در حرم مریم خیلي چیزھا از امام رضا خواستاون

امام رضا تو كھ مي دوني چقدر درس و مدرسھ واسم مھمھ ، تو رو خدا خودت :  مریم
از خدا بخواه كھ این یھ سال و نیم دیگھ ھم بھ خیر و خوبي بگذره ، خودت زندگي من 

 ھم رو پیدا كنمو دوستام رو سر وسامون ببخش ، خودت كمكم كن را
 باراني شده بود ، در دلش غوغایي بود ، اولین سالي بود كھ ھمچین حسي شیچشمھا

.  سرازیر شوند شیبعد از سال تحویل داشت ، یک حس ناب كھ باعث شده بود اشك ھا
از خودش بیخود شده بود ، زن ھایي را مي دید كھ از خدا شفاي مریضشان رو مي 

 پیش مشكالت آن ھا ھیچ بود ، نمي مخواھند ، ھر كسي مشكلي داشت ، مشكالت مری
نگاھي بھ ...  چیست یتوانست دركشان كند ، نمي توانست بفھمد این ھمھ ضجھ برا

داشت ، از آن شلوغي فاصلھ گرفت ، ازدحام  ساعت وقت ١ساعتش كرد ھنوز 
از شلوغي متنفر بود ، از صحن بیرون آمد و بھ سمت . جمعیت ھمیشھ اذیتش مي كرد 

از آنجا گنبد طال كامال مشخص بود ، چھ منظره ي قشنگي بود ، در   ،خیابان رفت
ل خیابون ھاي شلوغ مي رفت و بھ مردمي نگاه مي كرد كھ واسھ ي اینكھ سال تحوی

را كنار حرم آقا باشن در خیابون نشستھ بودند ، دلیل این كار ھا را نمي فھمید ، با 
نفھمید چطور یك ساعت تمام .  بود نگ گشیاینكھ كامال معتقد بود اما خیلي چیزھا برا

را در آن شلوغي قدم زده و در افكارش خودش غرق شده بوده ، موبایلش آنتن نداشت 
 را تند كرد تا زود برسد اما دیگر خیلي دیر شده شیت قدم ھا، تا آنجایي كھ مي توانس

 . بود ، برگشتن در آن شلوغي كار آساني نبود
حدود نیم ساعتھ كھ اینجا وایسادیم ، :  دانیال چند دفعھ بھ ساعتش نگاه كرد و گفت آقا

 معلوم نیست این دختر كجا رفتھ
 هنكنھ بچھ ام زیر دست و پاي مردم لھ شد:  مریم مادر

 اینا چھ حرفیھ زھرا خانوم ، بچھ دو سالھ كھ نیست:  عرفان
من كھ مي دونم حتما یھ اتفاقي براش افتاده وگرنھ بچھ ام خیلي وقت :  مریم مادر

 شناسھ
 زبونت رو گاز بگیر زھرا ، آخھ چھ اتفاقي ، بچھ كھ نیست:  مونس
 ھشما برین خونھ من میرم ببینم مي تونم پیداش كنم یا ن:  عرفان

 نھ من تا بچھ ام نیاد نمیرم:  مریم مادر
اي بابا ، زھرا خانوم این جوري كھ فایده نداره ، مامان شما زھرا خانوم رو :  عرفان

 ببر خونھ
 نبود ، ھر چي گشتم پیداش نكردم:  مریم پدر
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احمد آقا شما اینجا وایسین اگھ اومد بھ ما خبر بدین ، من و بابا ھم میریم :  عرفان
 دنبالش

 نھ آقا دانیال شما وایسا ، من خودم ھم برم دنبالش خیالم راحت تره:  مریم پدر
 كردن راه میان آن جمعیت كار آساني نبود ، جمعیتي كھ ھر لحظھ بیشتر ھم مي پیدا

 در سردخانھ یشدند ، مریم مادرش را مي شناخت و مي دانست امكان اینكھ االن حت
... رش نمیشد این طور زمان از دستش در رفتھ دنبالش بگردد ھم كم نیست ، اصال باو

عرفان را دید كھ با گوشي حرف میزد و این   ،دیگر كم كم نزدیك حرم رسیده بود
مطمئنا دنبالش مي گشت ، اما مریم ترجیح مي . طرف و آن طرف را نگاه مي كرد 

دیگر براي  مي كند ، اما شیداد برود پیش بقیھ تا اینكھ عرفان اولین كسي باشد كھ پیدا
 كند كھ نمي وداین فكر ھا دیر شده بود ، عرفان دیده بودش ، مریم ھم سعي داشت وانم

بیندش ، صداي عرفان را خیلي واضح مي شنید اما دوست داشت اذیتش كند ، نمي 
 شیباالخره عرفان نفس زنان جلو.  مي كند شیخواست او اولین كسي باشد كھ پیدا

 . سبز شد
 

 رو صدا نمي كنم چرا جواب نمیدي ؟مگھ شما :  عرفان
 .  عرفان بدجور قرمز شده بود ، مریمي كھ از ھیچ كس ابایي نداشت ترسیدصورت

 نشنیدم:  مریم
 حاال گیریم گوش ھات نشنیده ، ساعت ھم ھمراھت نبود ؟ موبایل چي ؟:  عرفان

 یھو حساب ساعت از دستم در رفت:  مریم
 واقعا متاسفم ، بیرون از حرم چي كار مي كردي شما ؟:  عرفان

بھ جاي این سوال ھاي بیخود بھتره زود بریم پیش :  كھ جرئت پیدا كرده بود گفت مریم
 بقیھ

مریم كھ از این كار عرفان .  چادر مریم را گرفت و او را ھمراه خودش برد عرفان
 تین ؟واسھ چي چادرم رو گرف: خیلي تعجب كرده بود پرسید 

 مي ترسم باز حساب ساعت از دستت در بره:  عرفان
 حق را بھ او دی ، خیلي پررو شده بود اما شادی مي خواست چیزي بھ عرفان بگومریم

 . داد و سكوت كرد
 ھیچ معلومھ كدوم گوري ھستي ؟:  مریم پدر

 ببخشین:  مریم
 مي گفت بچھ ام آخھ تو كي مي خواي آدم بشي ؟ مادر بیچاره ات رو بگو:  مریم پدر

 خوش قولھ
 ... آخھ:  مریم
 ھیچي نمي خوام بشنوم:  مریم دستش را باال آورد و گفت پدر

 نگفت ، خیلي ناراحت بود ، شخصیتش جلوي یزی انداخت و چنیی سرش را پامریم
 . ھمھ خرد شده بود ، چیزي كھ از آن متنفر بود
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 سیلي محكمي كھ مادرش بھ او زد بدجور توي گوشش پیچید ، باورش نمیشد صداي
بدون ھیچ حرفي روي پلھ ھاي بیرون حیاط . انقدر آن روز شخصیتش خرد شده باشد 

با .  شدندی مری کم کم سرازشینشست ، خیلي دوست داشت گریھ نمي كرد اما اشك ھا
 ، مریم از ھیچ چیزي بیشتر از دبودن پشت دست پاكشان كرد اما آن ھا سمج تر از او

 افتاده بود ، اول عرفان ، شیخرد شدن شخصیتش متنفر نبود و امروز این اتفاق برا
 . بعد پدرش و بعد ھم مادرش

 با صفایي بود اما مریم لذت نمي برد ، ھنوز نتوانستھ بود اتفاقات صبح را جاي
در پارك . نار آبخوري برود بھ بھانھ ي شستن میوه ھا بلند شد تا بھ ك. فراموش كند 

دنبال جایي مي گشت تا بتواند میوه ھا رو بشورد اما بیشتر دنبال جایي بود كھ بتواند 
 ھم سرازیر شی كھ میوه ھا را مي شست ، اشك ھاطور ھمان. خودش را تخلیھ كند 

 . مي شدند
 اما االن شنیده بودم پیاز پوست كندن چشم ھا رو باروني مي كنھ:  با خنده گفت عرفان

 . مي بینم كھ میوه شستن ھم ھمون كار رو مي كنھ
 من گریھ نمي كردم:  را پاك كرد و گفت شی با پشت دست اشك ھامریم

 مي دونم ، چشم ھاتون بھ پوست پرتقال حساسیت داره ، اشك میاد:  عرفان
 خواھش مي كنم آقا عرفان حوصلھ دردسر دوباره ندارم:  لبخندي زد و گفت مریم
 منظورتون از دردسر چیھ ؟:  انعرف
شاید این حرف زدن من و شما واسھ ما نسل جدید تعریف شده باشھ ، اما پدر و :  مریم

 مادرھامون ھنوز سختھ واسشون تعریفش
 در این حدي كھ شما میگین ھم نیست:  تکان داد ی سرعرفان

 باور كنین كھ ھست:  مریم
ره كھ ما با ھم حرف مي زنیم ، اون وقت شما بھ من بگو االن چھ اشكالي دا:  عرفان

 من میرم
اشكالش اینھ كھ پدر و مادر من و شما ھنوز فكر مي كنن دختر و پسر نباید با :  مریم

 ھم حرف بزنن و از این حرف ھا
باشھ ، من نمي خوام مشكلي پیش بیاد ، میگم دستشویي :  لبخندي زد و گفت عرفان

 بودم خوبھ ؟
 . ر كرد با نگاه ازش تشكمریم

 من این شعر رو خیلي دوست دارم:  عرفان
 

  شودی مری شمشیزی نفس بھ تیگاھ
 
  شودی مری دلت سستی ھرچھ زندگاز
 

  گذشتمانی بھ خواب بود جوانییگو
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  شودی مری چھ زود فرصتمان دیگاھ

 
 شعر قشنگیھ:  مریم

 بقیھ اش رو بلدي ؟:  عرفان
 نھ ، مال كي ھست شعره ؟:  مریم

 خودم ھم نمي دونم اما فكر كنم شعر معروفي باشھ ، خیلي زیاد شنیدم:  عرفان
 حاال بقیھ اش چي ھست ؟:  مریم

 مریم با خودش فکر حتما نشنیده چي گفتھ است.  بدون اینكھ جواب بدھد ، رفت عرفان
. 
 

  گذره ؟ی خوش میچطور:  قیشقا
  نداشتمی خوبنی ا بھیدی سال عچی ، اصال ھنجای چقدر خوبھ ای دونینم:  میمر
  ؟یگی میجد:  قیشقا
  زودتر تموم بشھدوارمی اوضاع وحشتناکھ ، امیلینھ بابا ، خ:  میمر
  نھ ؟ستیعرفان ن:  قیشقا
 چرا اتفاقا ھست:  میمر
 نی بخندیخوب برو باھاش حرف بزن کل:  قیشقا
 ام ، ھمھ از نھی قرنطیی جوراھی اصال شھی اوضاع قاراش منجای ازمی عزنیبب:  میمر

 دستم دلخورن
 چرا ؟:  قیشقا
 ی از ما کردیادی شده کھ ی واست ، تو بگو چگمیحاال بعدا م:  میمر
 ی فھمی بگم مکی رو بھت تبردی زنگ نزدم عگھی دیوقت:  قیشقا
  تو ھم مبارک ، حاال بعدشدیخوب ع:  میمر
 شھی باورت نمگمی میزی چھی:  قیشقا
  ؟؟؟یچ:  میمر
 دوستاشون رو رنی بگی خوان مھمونیو شھنام با ھم کل انداختن مشھاب :  قیشقا

 ارنیب
  حاال ؟یخوب چ:  میمر
 ادی جون شما ھم قراره بماین:  قیشقا
  ؟یگی میجد...  یواااااااااااااااااااااا:  میمر
  آوردمی داشتم شاخ در مدمی خودم فھمیآره بھ خدا ، وقت:  قیشقا
  نھ ؟ای ی مھموننی تو ایحاال تو ھم ھست:  میمر
  مامان و باباشی پنیی برم پادی ، من بارینھ خ:  قیشقا
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 ، من ھی چیدونی ، اصال مھی اونجا چھ شکلنی آب بده ببی سر و گوشھیحاال :  میمر
  رو تور کنیکی دست بھ کار شو گمیم

  انھی پایلی شھنام خی دوستانی فکر بودم ، آخھ انیخودم ھم تو ھم:  قیشقا
  ؟ی عروسمیای بیخوب پس ک:  میمر
 ستنی نی شھنام ھم مثل خودش اھل عروسیدلت رو خوش نکن ، دوستا:  قیشقا
  شھابی سراغ دوستای بردیپس با:  میمر
  ؟ی نداری تو کار و زندگنمیبب:  قیشقا
  ھایخوبھ تو زنگ زد:  میمر

  تونیای سرده برونی بھتون بگم بامیزھرا خانوم گفت ب:  عرفان
  ؟ی خندیمرض تو چرا م....  امیباشھ ، االن م : میمر
  ؟زنھی حرف می مدلنیچرا ا:  قیشقا
 ھم یی وقتاھی زنھی تو تو حرف میی وقتاھی ، ستی با خودش مشخص نفشیتکل:  میمر

 گھی دشھی می طورنیا
  چند سالشھ ؟یگفت:  قیشقا
 ٢٦:  میمر
 داره بھ تو بگھ یلی تونم بپرسم چھ دلیاوووووووووووووووووووووووه ، م:  قیشقا

  از تو بزرگترهیلی کھ خنیشما ؟ ا
 نیبب....  ھا اما ھی خودمونیلی خلی فامی دخترای ھی ، با بقدونمیخودم ھم نم:  میمر
 غزل ی سوژه جور کنمای نره از نادتی یراست...  ، من رفتم ادی باز داره مقیشقا

 جووووووووووووووووون
 بود با ستادهیعرفان کھ دور تر ا.  نماند و تلفن را قطع کرد قی منتظر جواب شقامیمر

  خوانی می تلفن چی گوشنیمن موندم خانوما از ا:  گفت می بھ مریلبخند
 نی دونم بفھمی مدیبع:  میمر

××× 
 ی کور خوندی ندیدی بھ من عی تونی می آقا فرھاد اگھ فکر کردنیبب:  سحر
 لت بکشسحر خجا:  سحر مادر
  بدنیدی عدی کھ نداره مامان ، بزرگترا بادنیخجالت کش:  سحر

  ؟یدی نمیدیپس تو چرا ع:  دیسع
  فلشت رو بھت داده آقا ؟یک:  سحر
 ... آخھ ، من کھ:  فرھاد
 کھ ی وقت دارگھی روز د٢ بخشمت اما حداکثر تا ی میحاال چون پسرعموم:  سحر
 ی بدیدیبھم ع

  ھای بدیدی بھ منم عدی ، بای بدیدی فرھاد اگھ بھ سحر عنیبب:  دیسع
  ؟نی کنسھی فرھاد رو سر کنی خوایم:  سحر پدر

  واستون آوردمی خورده گز و پولکھیمن فقط :  فرھاد
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 میشی خر نمنای کھ با ادی ؟ من و سعھی الکی ، فکر کردرینھ خ:  سحر
 نی روز بھم مھلت داد٢حاال خوبھ :  فرھاد

 میگی نمیزی ھم چگھی ، دی ساعت وقت دار٤٨از االن :  دیسع
 ی بود ، سحر را خوب میی ، در دلش غوغادی فھمی رفتار سحر را نمی معنفرھاد

 یلی او ندارد ، خی برایگری دی معنچی پسرعمو ھکی دانست کھ بھ جز یم. شناخت 
ز نھ گفتن  ، ادی دی را در خودش نمی جرئتنی اما چنزدیدوست داشت ، با او حرف م

 ٢ دیحداقل با.  زود بود یلیخ  حرف زدن با سحریھنوز برا. سحر وحشت داشت 
 .  کردی صبر مگریسال د

 
 ؟ ھر وقت ھم زنگ زدم خونھ تون یدی رو جواب نمتی تو چرا گوشنمیبب:  میمر

 یخواب بود
  ؟یدی ، چرا جواب ما رو نمگھیراست م:  سحر

  انقدر دلتون واسم تنگ شده بود ؟یعنی:  قیشقا
  دلم تنگت شده بودی واسھ چی دونیمن کھ م:  میمر
  دونمیبلھ م:  قیشقا

  چھ خبرا بودهمینی کن ببفیخوب زود تعر:  سحر
 داشتھ ما خبر یی شھنام چھ دوستانی انی دونی بود ، نمی جاتون خالیوا:  قیشقا

 ر تپی خوشگل تر و خوشتیکی از یکی...  مینداشت
  رو بگومای شو ، نالی خی رو بنایا:  سحر

 اصال اون می مری ، باالخره چشممون بھ جمال آقا روشن شد ، واگھی دیچیھ:  قیشقا
  اشافھی باحال بود قیلی کردم نبود ، خی کھ من فکر میطور

 !!! اش باحالھ ؟افھی قماین:  با تعجب گفت میمر
  ؟ستین:  قیشقا

 نمشی خواستم ببی ؟ منم میری عکس ازش بگھی ی مردی مقیشقا... َاه :  سحر
  بود ؟ی چی مھموننی اھیحاال قض:  میمر
 ھر دنی دی ، وقتارنی خواستم دوستاشون رو بی ، جفتشون میلج و لجباز:  قیشقا

 روز با ھم دعوا کردن و بعدش م ٣ ، تا ارنی روز دوستاشون رو بھیجفتشون قراره 
 ، نیستی نھیچرا شما ھا اصال پا... َ رو با ھم برگزار کنن ، اه ی گرفتن مھمونمیتصم
 می انداختی و باھاشون کل منیی پابقھ طمی رفتی ما ھم منی بودھیاگھ پا

  کردن ؟ی کار میمگھ چ:  میمر
اما ...  رتشونی بگادی بسیخونھ رو گذاشتھ بودن رو سرشون ، کم مونده بود پل:  قیشقا
  خوامی ھا می مھموننیم از ا کوفتشون بشھ ، منییخدا

 می ترکونی ممیایتو ما رو دعوت کن خونھ تون ، ما ھم م:  سحر
  داشتھ باشھ ھایی دوستانی ھمچادیبھ شھاب نم:  میمر
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 کنھ ی می رو دنده لج ھر کارفتھی ، اگھ بیتو ھنوز مونده تا شھاب رو بشناس:  قیشقا
 ی زبون مھتاب حرف بکشری از زی تو ھنوز نتونستنمیبب... 
 زبون مھتاب حرف بکشم ری تونم از زی میبرو بابا دلت خوشھ ، من چھ جور:  میمر
  از من و تو زرنگترهیلی، خ
  نھای خوش گذشتھ دی عنمی ببنی کنفی ، تعرالی خی رو بنایا:  قیشقا

  کردمی بود کھ فکرش رو می بھتر از اونیلیآره خ:  سحر
  کردمی بود کھ فکر می ای بھ ھمون گندقایاما من دق:  میمر
 می رو ھم تو بگو مرشی رو سحر بگھ ، دومشی ، اولمی دارحیسھ تا زنگ تفر:  قیشقا

 می کنی مشی کارھی رو ھم ی، سوم
 می االن ورزش داردایببخش:  سحر

  جاننیری کن ، شفیھورااااااااااا ، پس تعر:  قیشقا
:  نشان داد قی و شقامی بود ، بھ مربای زیی ھانیبا نگ s  گردنبندش را کھ حرفسحر

 قشنگھ ؟
  ازش خوشم اومدهیلیمن کھ خ:  میمر
 ھستش s  ھا ، آخھ اول اسم منمی بھ من کادوش بدی تونی منیبب:  قیشقا

  فرھادهیدی عنی اش رو بگم ، اھی بقنیخوب بذار:  سحر
 می شانسا داشتنیکاش ما ھم از ا:  میمر
 ، مردم پسرعموشون میری گی میدی واال ، ما از داداشامون بھ زور عنیھم:  قیشقا

 دهی کھ بھشون نمییچھ کادو ھا
 بده یدی عدی کردم و گفتم کھ باتشی اذی واسم نگرفتھ بود ، کلیزیاون کھ اول چ:  سحر

 ، رازی شمیبعدم کھ رفت.  ستای اش بد نقھی سلمی واسم گرفت ، خودموننوی، اونم رفت ا
من و ...  کردم انقدر خوش بگذره ی ، واقعا خوش گذشت ، اصال فکر نمیلجاتون خا
 کھ میدی ، انقدر خندگھی دنی ماشھی تو دیفرھاد و بابا و سع  ،می بودنی ماشھیمامان تو 

 از الک گھی بود ، از ھمھ مھمتر فرھاد دی خالیلی جاتون خگمی ، بازم مدونھیخدا م
  بودمشدهی خوشحال ندی طورنی وقت بود کھ ایلی ، خرونیخودش اومده بود ب

 شھی انقدر خوشحال نمیخودی سحر بگمیمن م:  با پوزخند گفت میمر
  ؟؟؟یچ:  را گرفت و گفت می مری موھاسحر

 و خودت رو ی کلمھ بگو دوسش دارھی گمی ، مزمی نگفتم عزی بدزیمن کھ چ:  میمر
 خالص کن

 دمی ؟ بلند تر بگو نشنیچ:  سحر
  ، موھام داغون شدیری بمیا:  میمر

  تا ولت کنمی گفتی بگو چگھی بار دھی: سحر
  ؟یگی بھش نمیچی ھیسادی شعور تو چرا اونجا وایب:  میمر
  نھای سحر دوسش داره ی کنم کھ فرھاد ھم اندازه یدارم فکر م:  قیشقا
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 بھتون یچی ھگھی بھ خدا ، دنی جنبھ ای بیلیخ:  و گفتدی کوبنی را بھ زمشی پاسحر
 گمینم

 کرد ی بود درست مختھی را کھ سحر بھ ھم رشی ھمان طور کھ با دست موھامیمر
 گھی دگھید: گفت 
  ؟ی کار کردی تو چنمیحاال تو بگو بب:  سحر

  داشتھ باشمی بدنی بھ الیواقعا گند بود ، فک نکنم تا حاال سال تحو:  میمر
  نھ ؟ای شده ی چیگیم:  قیشقا
 بھ خودم اومدم و برگشتم ی ، خالصھ وقتمی ما تو حرم بودلیوقت سال تحو:  میمر

 ھا ھمھ جا رو دنبالم گشتھ بودن ، آخرم عرفان چارهی شده بود ، اون بری دیلی خگھید
  دعوام کردنھی بقی جلویمامان و بابام ھم کل...  کرد دامیپ

  شدهی چمیحاال ما گفت:  سحر
  افتادهی اتفاقھی انقدر بد بوده کھ من گفتم حتما ی گفتنیھمچ:  قیشقا
  خرد بشھتمی شخصھی بقیاما من اصال دوست نداشتم جلو:  میمر
  چندلوی کتیبرو بابا ، شخص:  قیشقا

 آقا عرفان نی انمی ، حاال بگو ببیری گی بھ خودت سخت میلی ، تو ھم خنیھم:  سحر
 چند سالشھ ؟

  سال٢٦:  میمر
 قصد ازدواج نداره ؟:  قیشقا
 اگھ انقدر واجبھ زنگ بزنم ازش بپرسم:  میمر
 دسی ترشی زحمت ، آخھ طرف بدجوریآره ب:  قیشقا

  ھست ؟یحاال طرف ک:  سحر
  ؟شی شناسینم:  کرد و رو بھ سحر گفت می بھ مری نگاھقیشقا
 ... حاال من دارم برات خانوم جان:  میمر
 

 شروع گری روز د٢ از یی نھایبود ، امتحان ھا شده نی سنگیلی خقی شقای ھادرس
زنگ در باعث .  وجود نداشت ی نگرانی برایی نگران بود ، ھر چند جاقی ، شقاشدیم

 .  برودفونی بلند شود و بھ سمت آشیشد از جا
  ؟نیدیچرا در رو جواب نم... شھاب ... شھنام :  قیشقا

 .  در را جواب دادقی کس در خانھ نبود ، شقاچیھ
 نییبفرما:  قیشقا

 رمی من دوست شھابم ، اومدم کتابم رو بگنیببخش: 
 ستیشرمنده شھاب خونھ ن:  قیشقا

 کتاب زبانھ.  ھی کتاب با جلد سورمھ اھی ، نی بکنشی کارھی شھینم: 
 نی کنداشی پنیای بنی تونی کنم ، خودتون مداشی دونم بتونم پی مدیواال من بع:  قیشقا

  نداره ؟یاشکال: 
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  باالنیی بفرماینھ چھ اشکال:  قیشقا
 دنی ، در را باز کرد و با ددیای و منتظر ماند تا دوست شھاب بدی شالش را پوشقیشقا

 . دی دانست چھ بگوی بھت زده شده بود ، نمماین
 سالم غزل خانوم:  ماین

 .  از کار افتاده بودقی آن لحظھ مغز شقادر
 

چیھ خانوم :  چشم ھاي شقایق زل زد و گفت  بدون رودربایستي وارد خانھ شد ، بھنیما
 كوچولو تعجب كردي از اینكھ منم رازت رو مي دونم

 شقایق بند آمده بود ، مي ترسید و نمي توانست چیزي بگوید ، كاش ھیچ وقت در زبان
را باز نمي كرد ، كاش یكي سر مي رسید و او را از این مخمصھ نجات مي داد اما 

 ھ غیر از او و نیماھیچ كس ب. ھیچ كس نبود 
نبایدم بتوني چیزي بگي ، ھدفت از این كار چي بود ؟ مي خوام بدونم برا چي :  نیما

 این كارو كردي
 ھر لحظھ از نیما بیشتر فاصلھ مي گرفت و نیما بھ او نزدیك تر میشد ، وقتي بھ شقایق

دیوار رسید جایي براي عقب تر رفتن نبود ، نیما دست ھایش را حصار شقایق كرد و 
روي او خم شد ، شقایق براي دیدن او باید یك سر و گردن باالتر را نگاه مي كرد ، 

فكر كردي ھمھ مثل خودت ... میدي ؟ دختره ي نفھم نمنو مگھ با تو نیستم ؟ چرا جواب
 بیكارن كھ میذاریشون سر كار ؟ راستشو بگو شھاب بھت گفتھ این كار رو بكني ؟

 دیگر تاب و توان تحمل حرف ھاي نیما را نداشت ، نیما خیلي خیلي نزدیكش شقایق
 و گفت بود ، خودش را از البالي دست ھاي نیما كھ حصارش شده بودند بیرون كشید

بھ شھاب ھیچ ربطي نداشت ، فھمیدي ؟ منم ھیچ كار بدي نكردم كھ بخوام ازش : 
 بیاد بھ جرم مزاحمت ١١٠ زنگ نزدم تا حاال ھم بفرمایین بیرون... پشیمون باشم 

 ببرتتون
ِااا :  نیما ِ ِ آدم ھا رو بھ جرم مزاحمت نمي گیره ، د اگھ مي ١١٠نھ خانوم كوچولو !!!! ِ

 الن آزاد اینجا رو بھ رو من نبوديگرفت كھ تو ا
اوال من ھیچ كاري نكردم كھ بخوام ازش ناراحت باشم ، دوما تو از كجا :  شقایق

 فھمیدي ؟ كھ من ھمون غزلم ؟
مي خواي ھمھ چي رو بذارم كف دستت ؟ الحق كھ عجب ! چیھ خیلي كنجكاوي :  نیما

م اینجا و برام بگي واسھ چي اول مي خوام مثل دو تا آدم متمدن بشینی... رویي داري 
 این كار رو كردي ، ھیچ وقت فكر نمي كردم شھاب ھم ھمچین آدمي باشھ

اصال شھاب از ... اي بابا این باز گفت شھاب :  دستي بھ پیشاني اش زد و گفت شقایق
 این ماجرا خبر نداره مي فھمي ؟

  بگو تا بفھممنھ نمي فھمم ، تو:  بر روي كاناپھ ي كنار ھال نشست و گفت نیما



 48 

پاشو ببینم ، چھ زودم خودموني میشھ ، فك كردي اینجا ھم آمریكائھ حضرت :  شقایق
اینجا عزیز ترین ھات ھم اگھ با یھ پسر تنھا ببیننت بھت تھمت مي ... آقا ؟ نھ خیر 

 زنن ، چھ برسھ بھ در و ھمسایھ ي خالھ زنك
جا و اونجا حرف بزنم ، فقط مي من االن وقت ندارم در مورد تفاوت فرھنگي این:  نیما

 ِد بگو دیگھ نامرد... خوام بدونم چرا این كار رو كردي 
بھ خدا جدي گفتم ، االن مامان و بابام میان خیلي بد میشھ ، تو رو خدا برو :  شقایق

بیرون ، خودم ھمھ چي رو بھت میگم ، مطمئن باش اونقدر كنجكاوم كھ بدونم از کجا 
 و بھت میگم كھ خودم میام یدیفھم
 كي ؟؟؟:  نیما

 نمي دونم:  شقایق
 ِد نشد دیگھ ، شما ھمراه من میاي میریم بیرون:  نیما

 دستم رو ول كن بي شعور:  شقایق
 آخي ، االن مثال چي شد دستت رو گرفتم گناه كردي ؟ نگو آره كھ باور نمي كنم:  نیما

  میامخفھ شو ، دارم میگم برو بیرون ، من خودم یھ جوري:  شقایق
 كجا ؟:  نیما

 كافي شاپ خیابون باالیي ، تا نیم ساعت دیگھ اونجام ، تو رو خدا برو دیگھ:  شقایق
دو انگشتش را از طرف ( اگھ تا نیم ساعت دیگھ اونجا نباشي ، بد مي بیني ھا :  نیما

 ) سرش بھ سمت شقایق تكان داد و رفت
 دیوونھ:  زیر لب خنده اي كرد و گفت شقایق
 .  خودش را جمع و جور كرد و بھ فكر نقشھ اي براي بیرون رفتن از خانھ بودسریع
 سالم مامان ، من دارم میرم ، قرار شد بھت زنگ بزنم:  شقایق
 كجا ؟؟؟:  مامان
ِااا مامان حواس پرتي گرفتي ؟ ھمون كھ صبح گفتم قراره امروز با سحر بریم :  شقایق ِ ِ
 بیرون
  بیخود منو رنگ نكنبھ من نگفتي شقایق ،:  مامان
 مامان باور كن گفتم:  شقایق
 كي بر مي گردي ؟:  مامان
 خوب بستگي داره كي حرف ھامون تموم بشھ:  شقایق
 این طوري كھ تا صبح خونھ نمیاي:  مامان
 مامان اذیت نكن دیگھ ، من یھ لنگھ پا اینجا وایسادم منتظر رخصت:  شقایق
 باشھ برو ، اما خیلي دیر نكني ھا:  مامان
 قربون مامان عزیزم ، باباي:  شقایق
 .  شماره ي سحر را گرفت باید با او ھم ھماھنگ مي كردسریع
ببین سحر حرف نزن فقط گوش كن من چي میگم ، اگھ احیانا مامان من بھت :  شقایق

 زنگید و گفت شقایق با توئھ میگي آره با ھم اومدیم كافي شاپ
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 من تا ندونم چھ غلطي مي خواي بكني ، ھیچ كاري نمي كنم:  رسح
تو رو خدا اذیت نكن ، فردا بھت میگم ، ھمھ ي این آتیشا از زیر سر مریم بلند :  شقایق

 میشھ ، الھي بگم خدا چي كارش كنھ و منو راحت كنھ
 حاال كدوم كافي شاپ ؟:  سحر

 جردن:  شقایق
 ھم سالم برسونباشھ برو خوش باش ، بھ طرف :  سحر

 اي بمیري تو:  شقایق
 

 چي مي خوري ؟:  نیما
 حتما باید چیزي بخورم ؟:  شقایق

 این طوري طبیعي تر بھ نظر میاد:  نیما
 خوب من قھوه ترك مي خورم:  شقایق

 اشتھات ھم بد نیستا:  نیما
 من خیلي وقت ندارم:  شقایق

 منم منتظرم كھ بشنوم:  نیما
، ھمھ ي اون چیزھایي كھ واست نوشتھ بودم رو االن ھم خوب پس گوش كن :  شقایق

انكار نمي كنم ، تو یھ ادم خودخواھي كھ اصال بھ آدم ھاي دور و برت توجھي نداري 
آخھ پسر ... ، اصال نمي فھمي طرف رو چقدر اذیت مي كني ، خیلي ھم لجبازي 

 خوب تالفي ھم یھ حدي داره
ال ازت كوچیكترم ، بد رفتي تو فاز مامان  س١٠ھمچین میگي پسر خوب انگار :  نیما

 بزرگ ھا خانوم كوچولو
 سالي كوچیكتر باشم اما عقلي خیلي بیشتر از تو ٨ ، ٧شاید شناسنامھ اي ازت :  شقایق

 سرم میشھ
 بزن ترمز بچھ پررو ، قرار شد بگي واسھ چي این كار رو كردي:  نیما

 نمي تونم بگم:  شقایق
 نمي توني بگي ؟:  نیما
 آروم تر ھمھ دارن نگامون مي كنن:  ایقشق

 منو كشوندي اینجا حاال ھم میگي نمي توني بگي ؟:  نیما
 بھت میگم اما بھ شرط اینكھ نخواستھ باشي از خودت نیما بازي در بیاري ھا:  شقایق

 باشھ بگو:  كھ از این حرف شقایق خنده اش گرفتھ بود گفت نیما
 اول بگم كھ تمام نقشھ زیر سر من بود ، باور كن مریم ھیچ نقشي توش نداشتھ:  شقایق

 چي ؟؟؟ مریم ؟ باید حدسش رو میزدم:  نیما
تو گند زدي بھ مریم ، كاري كرده بودي كھ اصال از زندگي بدش میومد ، :  شقایق

 احساس پوچي مي كرد ، مي فھمي ؟ خوب منم یھ جورایي خواستم تالفي كنم



 50 

زیر لب چیزھایي مي گفت و فكر مي كرد و شقایق در حال نوشیدن قھوه اش بود  نیما
كھ وارد شدن دو نفر بھ كافي شاپ باعث شد بھ سرفھ بیفتد و تمام محتویات دھنش را 

 بیرون بریزد
 چي كار مي كني ؟:  یما

 بدبخت شدم:  دستمالي برداشت و منو را جلوي صورتش گرفت و گفت شقایق
 آره فكر كنم: یق را دنبال كرد و گفت  نگاه شقانیما

 چیھ خیالت راحت شد ؟ حاال من چھ غلطي بكنم ؟:  شقایق
 صبر کن این خانومھ كیھ با شھاب اومده ؟ بھ گروه خونش نمي خوره. ُا ھو :  نیما

 خواھر مریمھ:  شقایق
 .  این بار این چشمان نیما بود كھ از تعجب گرد شدو

 پس بیخود نیست شھاب ھمش دور و بر مریم مي پلكھ:  نیما
 حاال اگھ ما رو با ھم ببینھ چي كار كنیم ؟:  شقایق

 فعال این مھم نیست ، مھم اینھ كھ این دو تا دارن بھم چي میگن:  نیما
 واي نگو كھ دارم از فوضولي دق مي كنم:  شقایق

 خوب پس وارد عملیات میشیم:  نیما
 یم ؟چي كار كن:  شقایق

 میز پشت سرشون رو نگاه كن خالیھ ، مي ریم اونجا مي شینیم:  نیما
 دستي دستي خودم رو بندازم تو دھن شیر ؟:  شقایق

تو دقیقا میشیني پشت سر شھاب ، این طوري ھیچ كس ، ھیچ كس رو نمي :  نیما
 شناسھ
 بد فكري ھم نیست:  باز ھم مثل ھمیشھ چانھ اش را خاراند و گفت شقایق

عد ھر دو در یك حركت سریع جایشان را عوض كردند و گوش ھایشان را بھ كار  بو
 . انداختند
ببینین آقاي توفیقي ، تنھا دلیلي كھ قبول كردم امروز باھاتون بیام اینجا ، این :  مھتاب

بوده كھ دیگھ این بحث ادامھ پیدا نكنھ ، وقتي اون روز اتفاقي فھمیدم كھ اون شماره 
 من ، نمي دونم چي باید بگم... ا تعجب كردم ، آخھ شما مال شماست واقع

رو براتون فرستادم  sms خانم شایق ، باور كنین از اون روزي كھ آخرین:  شھاب
خیلي سعي كردم كھ بھ خودم بقبولونم كھ ھمھ چي تموم شده اما نشد ، بھ خدا من قصد 

 مزاحمت ندارم
 دارین چي بگم ؟من نمي دونم االن شما از من انتظار :  مھتاب
من فقط مي خوام بھم فرصت بدین بیشتر باھاتون آشنا بشم ، چرا شما نمي :  شھاب

 خواین حتي بھ من فكر كنین ؟
 این طوري كھ نمیشھ من اصال ھیچي نمي شنوم:  نیما

بذار ببینم چي میگن :  دستش را بھ نشانھ ي سكوت رو بیني اش گذاشت و گفت شقایق
 حساس میرسھ، كار داره بھ جاھاي 
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آقاي توفیقي شما خیلي پسر خوبي ھستین ، خوشگل ، خوشتیپ ، درس خون :  مھتاب
، با اخالق ، اما باور كنین ما بھ درد ھم نمي خوریم ، من مطمئنم خیلي دختر ھاي 

 ھمین دانشگاه حاضرن شما بھشون نگاه كنین
 چھ فایده وقتي كسي كھ مي خوام حتي حاضر نیست بھم نگاه كنھ:  شھاب

شقایق نمي توانست جلوي خنده ي خودش .  مھتاب از خجالت قرمز شده بود صورت
را بگیرد ، باورش نمیشد این ھمان شھاب بھ ظاھر خجالتي است كھ این گونھ حرف 

 . مي زند
 وز ھر دو مون دانشوییماز ھمھ ي این ھا گذشتھ آقاي توفیقي ما ھن:  مھتاب
 منم كھ نمي خوام االن اقدامي بكنم ، مي خوام از شما مطمئن بشم:  شھاب
 شما ھیچ فكر تفاوت فرھنگي خانواده ھامون رو كردین ؟:  مھتاب
 باور كنین این چیزي نیست مھم ماییم كھ مي تونیم خودمون رو تغییر بدیم:  شھاب
  نمي تونم تغییرشون بدممن بھ باورھام اعتقاد دارم و:  مھتاب
اما من مي تونم ، چون ھیچ كدوم از باورھام رو خودم انتخاب نكرده بودم ، :  شھاب

 ھمش رو بھ خاطر راحتي مي خواستم ، اما بھ ھیچ كدومشون اعتقادي نداشتم
ببخشین كھ خیلي رك حرف مي زنم اما بھ نظر من ھیچ كس نمي تونھ تافتھ :  مھتاب

 ، ھر كسي بھ خانواده اش احتیاج دارهي جدا بافتھ باشھ 
شما خواھرھامون رو نگاه كنین ، چند سالھ كھ با ھم دوستن بدون اینكھ ھیچ :  شھاب

 مشكلي با اعتقادات ھم داشتھ باشن
چرا قیاس مع الفارغ مي كنین ؟ چیزي كھ ما داریم ازش حرف مي زنیم بحث :  مھتاب

 قفھیھ عمر زندگیھ ، بحث زندگي كردن زیر یھ س
حق با شماست ، اما ھیچ كدوم از عقاید من با عقاید خانواده ام یكي نیست ، با :  شھاب

 باور ھاي شما ھم مشكلي ندارم
 بحث مشكل نداشتن نیست ، حرف باور داشتن ھمدیگھ است:  مھتاب
 واي چرا ھر چیزي من میگم شما یھ چیز دیگھ میگین ؟:  شھاب
 تون ثابت كنم پیشنھادتون اشتباھھبھ خاطر اینكھ مي خوام بھ:  مھتاب
 اشتباه شما ھمین جاست زندگي فیزیك و ریاضي نیست كھ بشھ اثباتش كرد:  شھاب
 مي بینین ، نظرھاي ما خیلي با ھم فاصلھ داره:  مھتاب
 بلند موبایل شقایق آن دو را كھ غرق صحبت بودند متوجھ محیط اطرافشان كرد صداي

 . د دیده نشود بھ سمت در خروجي دویدو شقایق در حالي كھ سعي مي كر
 سالم مریم چي میگي ؟:  شقایق
 ... مي خواستم ازت بپرسم:  مریم

فعال ھیچي نگو كھ مي خوام خفت كنم ، بھ خدا اگھ فردا من حسابانم رو بد بدم :  شقایق
 زیر سر توئھ

 سالم برسون:  كھ پشت سر شقایق ایستاده بود لبخندي موذیانھ زد و گفت نیما
 شقایق این كي بود بھ من سالم رسوند ؟:  مریم



 52 

 میگم حاال برات:  با لحني خاص گفت شقایق
 

 خوب ، حاال نوبت توئھ بگي از كجا فھمیدي:  شقایق
 مگھ من پسرخالھ تم این طوري باھام حرف مي زني:  نیما

 اگھ من دختر خالھ تم تو ھم ھم پسرخالھ ي مني:  شقایق
  سال از من كوچیكتري٧ن طوري حرف بزنم طبیعیھ آخھ تو اینكھ من با تو ای:  نیما

 ول كن اینا رو رسیدیم ، بگو از كجا فھمیدي:  شقایق
 اگھ نگم چي ؟:  نیما

یك اینكھ زدي زیر قولت ، انگشت دیگرش را با :  انگشتش را گرفت و گفت شقایق
دو اینكھ من از فوضولي مي میرم ، و باالخره : دست راستش گرفت و ادامھ داد 
و سھ ھم اینكھ من مجبور میشم بازم مزاحم وقت با : انگشت سومش را گرفت و گفت 

 بگین ارزشتون بشم و دوباره بیام سراغتون تا بھم
 ھمون طور كھ دستش را روي فرمان ماشین جا بھ جا مي كرد لبخندي زد و گفت نیما

 و اگھ منم بدم نیاد كھ كسي مزاحمم بشھ ؟: 
شقایق كھ از این رفتار نیما تعجب كرده بود بھت .  بعد با شیطنت بھ شقایق نگاه كرد و

 . زده بھ او نگاه كرد و بعد از مكث چند ثانیھ اي بھ خیابان خیره شد
 بد نیست خدافظي كني ھا:  نیما

 خدافظ:  بدون آنكھ برگردد زیر لب گفت شقایق
تو چرا اینقدر پاستوریزه اي دختر ، من كھ چیزي نگفتم ، حاال سر فرصت :  نیما

 برات میگم از كجا فھمیدم
 باشھ ، خدافظ ھموژنیزه:  شقایق
*** 
و ، درست و حسابي بگو از دارم با تو حرف مي زنم ، اینقدر بیخیال راه نر:  مریم

 كجا فھمیده
وقتي میگم نمي :  بھ سمت مریم برگشت و در چشمان براقش زل زد و گفت شقایق

 دونم درك نمي كني ؟
 حاال من چھ غلطي بكنم دختره ي دیوونھ ؟:  مریم

 من اگھ جاي تو بودم دیگھ قید كالس زبان رو مي زدم:  شقایق
 انت با نیما رو براي من گفتي ؟شقایق تو مطمئني تمام داست:  مریم

 مثال چي باید مونده باشھ ؟:  شقایق
 تا كلمھ حرف اینقدر ناراحت باشھ ، تو غیر از اون دفعھ ٢دلیلي نداره اون از :  مریم

 ھایي كھ بھ من گفتي دیگھ باھاش چت نكرده بودي ؟
بیخودي دیوونھ شدي ؟ واسھ چي باید :  نگاھي گذرا بھ مریم انداخت و گفت شقایق

 باھاش حرف بزنم ؟
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 با خودش فكر مي كرد كھ چھ طور از شر این بازرسي ھاي مریم خالص شود شقایق
ھر . چون مي دانست كھ اگر پرسش ھایش ادامھ پیدا كند ، ھمھ چیز را خواھد فھمید 

كسي براي خودش راز ھایي شخصي دارد كھ فقط بھ خودش مربوط است و دوست 
حرف ھا . از این قاعده مستثني نبود   ھا را بدانند و شقایق ھمندارد كھ دیگران نیز آن

و درددل ھاي او با نیما رازي بود براي خودش و نیما ، حرف ھایي كھ از دل برآمده 
 . بود و گویا بھ دل ھم نشستھ بود

 بیا ناھارت رو بخور بعد برو باال:  شقایق مادر
 پرت خوردم دیگھ نمي تونم غذا نمي خوام مامان ، تو مدرسھ خیلي خرت و:  شقایق
 بخورم

 باشھ ھر جور راحتي:  شقایق مادر
 طاقت نیاورد ، باید ھر طور شده با نیما حرف میزد ، سر كالس ھیچ چیزي شقایق

باید كاري مي كرد ، وارد اتاق شھاب شد ، وقتي كھ مطمئن شد خوابیده . نفھمیده بود 
 . شماره ي نیما را گرفتموبایلش را برداشت و از اتاق بیرون آمد ، 

  ساعت رو دووم بیاري ؟٢چیھ شھاب انقدر دلت واسم تنگ شده كھ نتونستي این :  نیما
 سالم:  شقایق

 صدات خیلي قشنگ تر از اونیھ كھ صداي شھاب باشھ:  نیما
  دقیقھ از وقتتون رو در اختیار من بذارین ؟١٠مي تونم خواھش كنم :  شقایق

 سرم شلوغھ ولي باشھبا اینكھ خیلي :  نیما
اگھ میشھ بیا نت :  در حالي كھ خودش بھ زور صداي خودش را مي شنید گفت شقایق

 بھت میگم
 باشھ ، خدافظ:  نیما
... 

 خوب دوباره سالم خانوم خانوما:  نیما
خیلي زود و سریع بگو از كجا فھمیدي ، خواھش مي كنم اذیت نكن بھ خدا :  شقایق

 امروز اصال نمي فھمیدم معلم ھام چي میگن. دیگھ نمي تونم تحمل كنم 
 قبال مي فھمیدي ؟:  نیما

 اذیت نكن ، بگو دیگھ:  شقایق
 خودت ھیچ حدسي نمي زني ؟:  نیما

یي نرسیدم بھ جز اینكھ تو خواب نما ھر چي سعي كردم حدس بزنم بھ ھیچ جا:  شقایق
 شدي
پس خرافاتي ھم ھستي ، گوش كن تا بھت بگم ، مھموني شھاب و شھنام رو كھ :  نیما

 یادتھ
 خوب:  شقایق

اگھ یادت باشھ من از ھمھ زودتر رسیدم ، با اینترنت كار داشتم ، لپتاپ شھاب :  نیما
 hi وقتي دیدم نوشتھ...  تو ھم خراب بود ، این بود كھ مجبور شدم بیام تو اتاق
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ghazal  ّوقتي مكالمھ ھات رو چك كردم شكم بھ یقین تبدیل شد و من ... كنجكاو شدم
 چھره ي سیندرال رو كشف كردم

 
 باورم نمیشھ انقدر احمق بودم كھ در اتاقم رو قفل نكرده بودم:  شقایق

 نشده بودي sign out و احمق تر اینكھ:  نیما
 ھ چیزي میگم تو پررو نشوحاال من ی:  شقایق

  دقیقھ پیش خیلي مودب تر بودیا٢تا :  نیما
مي دوني دارم بھ این فكر مي كنم ، االن كھ ھر دو تامون ھمدیگھ رو مي :  شقایق

 شناسیم دیگھ حرف زدنمون با ھم دلیلي نداره
 واسھ چي ؟:  نیما

ي و من مي تونستم بھ خاطر اینكھ من با تو راحت بودم ، تو منو نمي شناخت:  شقایق
تمام دغدغھ ھام رو بھت بگم ، تو یھ پسر بودي كھ مثل بقیھ ي پسرا دنبال خیلي چیزا 

 نبودي و راحت باھاش درددل مي كردم اما االن تو دیگھ مي دوني من كي ھستم
یادتھ مي گفتي خیلي وقت ھا مي خواي با یھ پسر غیر از فامیل راحت بري :  نیما

 بیرون ؟
 آره:  شقایق

 نمیشھ من اون پسر باشم ؟:  نیما
 چي میگي ؟ تو در مورد من چي فكر كردي:  شقایق

 نگو كھ از این كار بدت میاد:  نیما
 نھ بدم نمیاد اما:  شقایق

 
 اما دیگھ بي اما ، از كي شروع كنیم:  نیما

 من باید برم خدافظ:  شقایق
 پس جواب من ؟:  نیما

 باشھ براي بعد ، خدافظ:  شقایق
 درمانده بود ، نمي دانست چھ جوابي باید بھ نیما بدھد ، حرف زدن در این مدت شقایق

اصال او چھ فرقي بھ دوست ھایش داشت كھ با پسر ھا ... خیلي آرامش كرد بود 
بیرون مي رفتند ، نیما پسر خوبي بود ، دیروز این را درك كرده بود و طعم با او 

 . بودن را چشیده بود
  كالس داري ؟تا كي:  شقایق

 چي شد برگشتي ؟:  نیما
 جواب منو ندادي ؟:  شقایق

  وقتم آزاده٨من ساعت :  نیما
 خوبھ:  شقایق

 پس جردن منتظرتم:  نیما
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 خودش ھم باورش نمیشد كھ باالخره این جرئت را بھ خودش داده ، اگر مریم و شقایق
باید براي خودش سحر مي فھمیدند چھ فكري در مورد او مي كردند ، مھم نبود او 

زندگي مي كرد ، ھر كسي حق داشت خودش انتخاب كند و شقایق ھم تصمیمش را 
 .  انتخابش ھم نیما بوداولین گرفتھ بود ، روزي باید این كار را مي كرد و

*** 
 ببخشید آقاي حمیدي مي تونم چند لحظھ حرف بزنم:  مریم
 تو اصال روت میشھ با من حرف بزني ؟:  نیما

نیما من امروز بھ تو :  را پایین انداخت و چیزي نگفت كھ شھاب جلو آمد  سرشمریم
 زنگ زدم ؟

 .  از نیما و شھاب خدافظ كرد كھ برودمریم
 آره فك كنم ، مریم وایسا كارت دارم:  نیما

 نمي دونم چرا اصال یادم نمیاد:  شھاب
 خوشم میاد مثل خودمي:  نیما

 چي كار داشتم ؟:  شھاب
 نم فك كنم تك زدينمي دو:  نیما

  دقیقھ بھ تو تك زدم ؟٣من :  شھاب
برو نقشھ ات رو بكش پسرجون ... نمي دونم ، تو ھم چھ سوال ھایي مي پرسي :  نیما

 ، یكم ھم بیشتر حواست رو جمع كن
 بي خیال خدافظ ok ، اما باور كن من بھ تو زنگ نزدم:  شھاب

ق ھمھ چیزو بھم گفتھ ، اما مي خوام غزل یا ھمون شقای:  رو بھ مریم كرد و گفت نیما
 بدوني اینكھ انداختمت واسھ این بود كھ نمي خواستم دانش آموزي مثل تو از دستم بره

 !!!جان ؟:  چشم ھاي گرد شده اش را بھ نیما انداخت و گفت مریم
فقط اینكھ من بھت حق میدم كھ اون كار رو بكني اما این دفعھ ... اصال ولش كن :  نیما
 سعي كني یكي رو پیدا كني كھ مثل شقایق ناشي نباشھباید 
 ممنون ، باور كنین خیلي شرمنده تونم:  خندید و گفت مریم
 خدافظ:  سري تكان داد و گفت نیما

 
 بچھ ھا این آخرین روزه امتحان ھا بود ، خوب امشب كجا بریم ؟:  سحر

 اول بریم سینما بعدم بریم یھ چیزي بخوریم:  صدف
 چطوره بریم سوپراستار:  ھدي

 دیوونھ شدي ؟ امشب پنج شنبھ است ، غوغا میشھ اونجا:  صدف
 خوب بشھ ، مردم بھ ما چي كار دارن ؟:  ھما

شما دو تا خواھرا با كي قرار دارین اونجا كھ اصرار دارین بریم سوپراستار :  صدف
 ؟

 اصال چطوره بریم نارنجستان:  ھلیا
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 ھعالی:  با ھم داد زدند ھمھ
 این شقایق ھنوز سر جلسھ است ؟:  سحر
 مي شناسیش كھ سرعتش در حد مورچھ است:  مریم

 مریم اگھ امروز ھم بھونھ بیاري و بگي نمیام دیگھ نھ من نھ تو:  صدف
 بابا باید بھم اجازه بدن:  مریم
 اجازه كیلو چنده ، بگو میرم كتابخونھ:  ھلیا

 من عادت ندارم بپیچونمشون:  مریم
 كسي كھ نگفت بپیچوني ، تو یھ چرخش كوچیك ھم بدي كافیھ:  ھما

 مریم اذیت نكن دیگھ ، بي تو خوش نمي گذره:  ھدي
 راستش رو بگین مي خواین چي كار كنین ؟ انقدر اصرار مي كنین ؟:  مریم
 برو گمشو لیاقت ھم نداري:  سحر
 حاال یھ كاریش مي كنم:  مریم

 چي شده ھمھ جمعین ؟. سالم :  شقایق
 داشتیم مي گفتیم چقدر این شقایق بي شعوره:  صدف

 قرار شد امشب شام ھممون رو مھمون كني:  ھما
 خواب دیدین خیر باشھ ، حاال امشب قراره كجا بریم ؟:  شقایق
 نارنجستان ، تازه مریم ھم میاد:  سحر

 بدجور ھستم:  شقایق
 

 سالم خانومي ، تبریك:  نیما
 مرسي:  شقایق

 كاري نداري ؟امشب كھ :  نیما
 چطور ؟:  شقایق

 بریم بیرون ، خودمون دو تا:  نیما
 نھ ؛ میام ، كجا ؟:  شقایق

 نارنجستان چطوره ؟:  نیما
 .... نـــــــھ:  شقایق

 !!!چرا ؟:  نیما
 چیزه اونجا غذاش اصال خوب نیست:  شقایق

 حالت خوبھ ؟:  نیما
 خوب مي دوني ھمھ ي فامیل ھاي ما پنج شنبھ ھا نارنجستانن:  شقایق

 خوب از اول ھمین رو بگو ، حاال تو بیا یھ جایي میریم:  نیما
 باشھ:  شقایق

 
 خب آخرش مشخص شد بھترین ھدیھ چي مي تونھ باشھ ؟:  نیما
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 ھر كسي یھ چیزي دوست داره ، این كھ نمیشھ گفت:  پریسا
  صمیمي ترین دوست من عاشق رز زردهراست میگھ ، مثال:  مریم

 .  خنده ي ھمھ ي كالس بلند شدصداي
 نخندین بچھ ھا ، ھر كسي یھ نظري داره دیگھ:  نیما

 آخھ رز زرد كھ نشانھ ي تنفره:  وحید
از قدیم گفتن وقتي مي خواي بھ یھ دختر بفھموني دوستش نداري واسش رز :  حسین

 زرد بگیر
 ي داره دیگھباالخره ھر كسي نظر:  شھاب
 شقایق كجایي ؟ زیر پاھامون بھ جاي علف درخت سبز شد:  صدف
اصال حالم خوب نیست ، میام بزم شما رو ھم :  سرفھ اي ساختگي كرد و گفت شقایق

بھ ھم مي ریزم ، برین با ھم خوش باشین ، خیلي دوست داشتم بیام ، ولي حیف كھ 
 بدجوري حالم خرابھ

 چي میگھ ؟:  مریم
 گھ حالش خوش نیستمی:  صدف
 بیخود میگھ ، بگو پاشھ بیاد:  سحر

 بھشون بگو حیف كھ حالم خوب نیست وگرنھ میومدم حالیشون مي كردم:  شقایق
 باشھ ، یھ وقت فكر نكني جات خالیھ ھا ، ما خوشیم ، باباي:  صدف
 خدافظ:  شقایق
 .  سریع آماده ي رفتن شدشقایق
 كجا میري ؟:  شھنام
 مي امتحاناست دیگھروز تمو:  شقایق
 پیاده میري ؟:  شھنام
 چھ جوري برم ؟:  شقایق
 صبر كن واست آژانس بگیرم:  شھنام
 ممنون:  شقایق

.... 
 بھ بھ خانوم خودم ، خوب تیپ زدي امروز:  نیما

 ببین تو االن باید بگي قربونت برم كھ ھمھ چي بھت میاد:  شقایق
 حاال چشمات رو ببند... باشھ ھمیني كھ تو گفتي :  نیما

 واسھ چي ؟:  شقایق
 تو ببند تا بھت بگم:  نیما

من میگم تو دیوونھ اي :  چشم ھایش را باز كرد و رزھاي زرد را دید و گفت شقایق
 ِبگو نھ ، د آخھ كي رز زرد واسھ كسي كادو میاره

 بھ من چھ مریم خودش گفت تو عاشق رز زردي:  نیما
 نھ بابا ، اون سحر روان پریشھ كھ از رز زرد خوشش میاد:  شقایق
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 آخھ تو چرا با ھمچین دوستایي مي گردي ؟:  نیما
 بلھ بلھ ؟ تو كار من كھ دخالتم مي كني:  شقایق

  نكنمن تسلیمم ، یھ امشبمون رو خراب:  دست ھایش را باال برد و گفت نیما
 چشم قربان:  سالم نظامي داد و گفت شقایق

 بودن با نیما لذت مي برد ، او بھتر از ھر كسي دركش مي كرد و بھ حرف ھایش از
ھنوز روز اول بیرون رفتنشان با ھم را بھ خاطر داشت ، انگار نیما ھم . گوش مي داد 

 ر نیاوردي ؟ھنوز سر از كار ھاي شھاب د: بھ ھمین موضوع فكر مي كرد كھ پرسید 
 نھ:  شقایق

 قضیھ ي اون روز رو ھم بھ مریم نگفتي ؟:  نیما
مي دوني ، ترجیح دادم نگم ، چون از دست مریم كاري بر نمیومد ، :  شقایق

 خواھرشم عین خودش یھ دنده است ھنوز بدتر
 

 بچھ ھا تو رو خدا آروم تر ، ھمھ فكر مي كنن ما كم داریم:  مریم
  نداریم ؟بھ نظرت ما كم:  ھلیا

 چي بگم واال:  مریم
 واي مریم جاي اون دیوانھ خیلي خالیھ:  سحر
 آره خیلي:  مریم
 معلوم نیست باز مي خواد چي بگھ... ببین شقایقھ :  سحر
 سالم سحر جان خوبي ؟:  شقایق مادر
 بلھ ممنون:  با تعجب جواب داد سحر
ببخشید مزاحمت شدم ، شقایق گوشیش رو تو خونھ جا گذاشتھ ، با :  شقایق مادر

 شماست دیگھ نھ ؟
باالخره روز :  بین دو راھي گیر افتاده بود ، نمي دانست چھ باید جواب بدھد سحر

 آخر امتحانا بود دیگھ
... خوب خیالم راحت شد ، بھش بگو یھ خورده حواسش رو جمع كنھ :  شقایق مادر

 خدافظ
 خدافظ:  سحر
 كي بود ؟:  مریم
 بي خیال بعدا در موردش حرف مي زنیم ، چیز مھمي نبود:  سحر
 شقایق این چند وقتھ چشھ ؟ زیر و رو شده:  مریم
 امیدوارم مشكلي پیش نیومده باشھ ، حتما باید باھاش حرف بزنیم:  سحر
 خیلي ازمون فاصلھ گرفتھ ، دلم واسش تنگ شده یھ جورایي:  مریم
 فعال بذار امشبھ بگذره تا بعد:  سحر
 سعي كرد خودش را آرام نشان دھد اما دروغي كھ بھ مادر شقایق گفتھ بود آشفتھ خیلي

 اش كرده بود ، یعني كار درست را انجام داده بود ؟؟؟
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 آخي بھتري ؟:  سحر
 آره خوبم:  شقایق
ي ؟ دیشب كدوم تو از رو نمیري نھ ؟ تو چشماي من نگاه مي كني و دروغ میگ:  سحر

 گوري رفتھ بودي ؟
 جایي نبودم:  شقایق
تو چیز خوردي ، شقایق من كھ مي دونم خونھ نبودي ، بھتره زود بگي واسھ :  سحر

 خاطر كي ما رو پیچوندي
 خودت مي فھمي چي میگي ؟:  شقایق
خیلي ھم خوب مي فھمم ، مي خواستم دیشب وقتي مامانت بھم زنگ زده بود : سحر

 نیستي و لو بري اون وقت ببینم بازم واسھ من رجز خوني مي كني یا نھبگم با ما 
ُاه اه ، مامان بھ تو زنگ زد ؟:  شقایق ُ 
آخھ یكي نیست بگھ دختره ي احمق تو مي خواي بپیچوني و بري بیرون حداقل :  سحر

 شایدم انقدر ھول بودي یادت رفتھ... موبایلت رو با خودت ببر 
 انقدر اعصابت خورده ، خوب میگم بھتباشھ ، تو چرا :  شقایق
آخھ خیلي واسم گرون تموم شده كھ تو ما رو پیچوندي و با یھ از خدا بي خبري :  سحر

 رفتي بیرون ، حاال خیلي سریع میگي اوضاع از چھ قراره
 واال راستش ، جدیدا با یكي دوست شدم:  شقایق
 اون رو كھ خودم مي دونم خره ، بعدش:  سحر

 كجا مي دوني ؟از :  شقایق
از عوض شدن نظرت در مورد پسرا ، از رمانتیك شدنت ، از مھربون شدنت :  سحر

، از پریدنت با پریناز اینا ، بیچاره مریم كھ مي گفت حتما ما یھ كاري كردیم كھ شقایق 
 از دستمون دلخور شده

 انقدر تابلو بودم ؟:  شقایق
حاال بقیھ اش رو بگو ، من مي ... اوووووووووووووووووووووووو وووف :  سحر

 شناسمش ؟
 كھ خیلي وقت بود مي خواست با كسي درباره ي نیما حرف بزند ؛ شروع كرد شقایق

 آره ، سحر قول بده نخواستھ باشي نصیحتم كني تا برات بگم: 
 باشھ ، بگو:  سحر

 یادتھ تعریف كردم كھ نیما داستان رو فھمیده كھ ما گذاشتھ بودیمش سر كار ؟:  شقایق
 خب:  سحر

 ھمھ چیز را بدون نقص براي سحر تعریف كرد و سحر نیز در تمام مدت با شقایق
اشتیاق بھ حرف ھاي شقایق گوش مي داد ، برایش جالب بود كھ در طي این چند روز 
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مي را از او پنھان كرده بوده و جالب تر اینكھ شقایق مریم و شقایق مسئلھ ي بھ این مھ
 .  مي خواست این رابطھ ي دوستانھ را ادامھ دھدو واقعا از بودن با نیما لذت مي برد

 حاال جدي مي خواي دوست دخترش بشي ؟:  سحر
 ما با ھم دوستیم فقط ھمین:  شقایق
 ، كدوم پسري تونستھ بس كن شقي ، بھ نظرت واقعا میشھ ؟ یھ خورده فكر كن:  سحر

 با یھ دختر فقط دوست باشھ كھ نیما بتونھ ؟ چیزایي كھ مریم مي گفت رو یادت رفتھ ؟
 نھ خیر یادم نرفتھ ، مھم االنھ:  شقایق
 فكر نمي كردم اینقدر فرق كرده باشي شقایق ، من نمي خوام نصیحتت كنم اما:  سحر

... 
 نصیحتم مي كني ، مي خوام خودم اما داري:  حرف سحر را قطع كرد و گفت شقایق

 ادامھ بدم ، پاي ھمھ چیزش ھم وایسادم
اما ... باشھ ، پس من دیگھ باید خفھ شم :  نفسش را پر صدا بیرون داد و گفت سحر

 یادت باشھ سحر بھت گفت و تو توجھ نكردي
باشھ یادم مي مونھ ، در ضمن دفعھ ي آخرت باشھ با اون لفظ زشت منو صدا :  شقایق

  كنيمي
 آخھ اون طوري خیلي راحت تره:  سحر

َاما من اصال راحت نیستم ، چطوري اسم مردم رو خراب مي كني اه اه:  شقایق َ 
 باشھ تو ھم ، دیگھ نمیگم:  سحر

 راستي سحر یھ چیزي ، مریم ھم مي دونھ ؟:  شقایق
ون شما نھ بھش نگفتم ، نخواستم بدونھ بعد این ھمھ مدت كھ باھامون اومده بیر:  سحر

 بھ خاطر معلم زبانش پیچوندیمون
خیلي كار خوبي كردي كھ بھش نگفتي ، مریم رو كھ مي شناسي تا منو بي :  شقایق

 خیال نكنھ ول كن نیست ، یھ دفعھ از زبونت در نره ھا
 ھفتھ دیگھ میاي خونھ ما ؟:  سحر

 چھ خبره ؟:  شقایق
 حاال تو بیا بھت میگم:  سحر

  شرط میام كھ فرھاد ھم باشھمن فقط بھ این:  شقایق
 من برم بھ مریم ھم زنگ بزنم... بمیري شقایق :  سحر

 بیخود زحمت نكش مي دوني كھ نمیاد:  شقایق
 میاد... این یھ دفعھ فرق مي كنھ :  سحر

 ببینیم و تعریف كنیم:  شقایق
 با اصرار توانست مادر مریم را راضي كند تا مریم در خانھ ي آن ھا مھمان سحر
نمي دانست واكنش بھترین دوستانش در مقابل خبري كھ مي خواست بھ آن ھا . باشد 

ھزار مدل فكر جورواجور بھ سرش زده بود اما بھ نتیجھ نرسیده بود ، ... بدھد چھ بود 
 .  را ببیندجھنتی باالخره تصمیم گرفت تا صبر كند و
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 امروز خونھ قرق خودمون سھ تاست ؟ مگھ قرار نبود فرھاد كوھكن ھم بیاد ؟:  شقایق
فعال كھ مي بیني قرق خودمون سھ تاست ، میگم راستي تو اگھ خیلي دلت :  سحر

 واسش تنگ شده زنگ بزنم از اصفھان بیاد
 فكر كنم این طوري بھ تو ھم بد نگذره ھا:  رو بھ سحر گفت مریم
 یھ امروز رو بي خیال اون فرھاد بشین:  سحر

حاال میشھ بپرسم چي شده انقدر مھربون شدي و ما رو دعوت كردي خونھ :  شقایق
 تون ؟
 ... راستش:  سحر
 چیھ نكنھ خبر بدیھ ؟:  مریم

 ببینم سحر نكنھ داري ازدواج مي كني ؟ با ما رو راست باش:  شقایق
  چرت نگو ، بذار حرفم رو بزنم دیگھاه شقایق ، تو رو خدا اینقدر:  سحر
 راست میگھ دیگھ:  مریم

 اصال مي دوني چیھ من دیگھ ھیچي نمیگم تا سحر بگھ چي شده:  شقایق
 فكر كنم امروز آخرین روزیھ كھ با ھمیم:  سحر

 !!!!!!!!!! چــــــــــــي:  شقایق
 گیر چھ جماعتي خدایا مي بیني:  بھ پیشاني اش زد و سرش را باال گرفت و گفت مریم

 افتادم ؟ یكي رو كنترل مي كنم چرت نگھ ، اون یكي شروع مي كنھ
 بچھ ھا من جدي حرف زدم:  سحر
 .  ي شاداب مریم و شقایق تغییر حالت داد ، ھر دو بھم و بعد بھ سحر نگاه كردندچھره
 مریم یادتھ گفتم بابام قراره منتقل بشھ ؟:  سحر
 یعني بھ این زودي ؟:  مریم
 آره ، اینم از شانس منھ دیگھ:  سحر

 سحري تو رو خدا راست میگي ؟:  شقایق
 جون تو افطاري:  لبخندي زد و گفت سحر
 بدون حرف بینشان سپري شد ، مدتي كھ ھیچ كدام فكر نمي كردند ھیچ گاه در مدتي

 . رابطھ ي دوستي شان بھ وجود بیاید
بھ جاي اینكھ این قیافھ ھاي مزخرف رو بھ خودتون بگیرین ، پاشین امروز رو :  مریم

 خوش بگذرونیم
 آره شقي پاشو:  سحر

 اگھ مي خواي روز آخري كتك نخوري درست صحبت كن:  شقایق
 ھمچي میگي روز آخري انگار دارم میرم اون دنیا:  سحر

 االن این طوري اینجا وایساده فكر كردي اگھ تو داشتي مي رفتي اون دنیا من:  شقایق
 بودم ؟
 آخي فكر كنم شقایق مي خواستھ رقص و پایكوبي راه بندازه:  مریم

 دقیقا:  شقایق
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 آخر با ھم بودنشان ھرچند شیرین اما بھ سرعت سپري شد ، وقت رفتن اشك در روز
چشم ھاي ھر سھ شان حلقھ زده بود كھ باالخره شقایق طاقت نیاورد و بغضش را 

 . شكست
 توي دیوونھ گریھ ھم بلدي ؟:  سحر

 بستگي بھ موقعیت داره دیگ:  شقایق
ي ببنید ، با وجود آنكھ از رفتن  اما مغرور تر از آن بود كھ اشك ھایش را كسمریم

فقط ھنگام رفتن تمام احساساتش . سحر خیلي ناراحت بود ولي چیزي بھ زبان نیاورد 
 . را با یك جملھ بیان كرد

 كاش نمي رفتي ، دلمون خیلي واست تنگ میشھ:  مریم
 .  بعد ھم سحر را بغل كرد و رفتو

 خوش گذشت ؟ چرا اعصابت خورده ؟:  مریم پدر
 بابا سحر داره میره:  مریم
 كجا ؟:  مریم پدر

 باباش منتقل شده اصفھان ، مجبورن برن اصفھان:  مریم
 پس این مھموني خداحافظي بوده دیگھ نھ ؟:  مریم پدر

 آره یھ جورایي:  مریم
*** 

 ھاي تابستاني بدون سحر سوت و كور تمام مي شدند و مریم و شقایق بدون كالس
واھند بھ اندازه ي دنیا با ھم فاصلھ گرفتھ بودند ، ھیچ چیز آن اینكھ خودشان بدانند و بخ

طور كھ مي خواستند پیش نمي رفت ، ھیچ كس فكرش را نمي كرد روزي آنچنان 
 بیشتر با پریناز سردستھ ي بچھ ھاي شر شقایق.  گروه سھ نفره ي آن ھا از ھم بپاشد

 سعي كرده بود مثل كالس مي گشت و درس پس میداد و مریم با وجود اینكھ خیلي
گذشتھ با شقایق باشد نتوانستھ بود و كتاب ھا را بھترین دوست ھاي خودش ساختھ بود 

 در رشتھ دبھ تنھایي و انزوا عادت كرده بود ، سخت درس مي خواند تا حداقل بتوان. 
وقتي در كالس زبان موبایلش بھ صدا در آمد ، مي . ي مورد عالقھ اش پذیرفتھ شود 

س را رد كند كھ وقتي اسم تماس گیرنده را دید دلش نیامد جواب ندھد ، با خواست تما
 . ھزار التماس از نیما اجازه گرفت و بیرون رفت

 سالم چطوري ؟چي شده یادي از ما كردي ؟:  مریم
 تو بگو چي شده انقدر دیر جواب دادي ؟:  سحر
 ببخشید كھ باید از وسط كالس آقاي حمیدي میومدم بیرون:  مریم
اسم نیما سحر را بھ یاد شقایق انداخت ، . وااااااااااااي ببخشید اصال یادم نبود :  سحر

 راستي از شقایق چھ خبر ؟.... خیلي دوست داشت بداند روابطشان بھ كجا كشیده 
 اونم بدك نیست!!! ِھي :  مریم
 خوب خدا رو شكر ، تابستون خوش مي گذره ؟:  سحر
  ي دیگھ تموم میشھ ، مھم گذشتنشھخوب یا بد ، یھ ھفتھ:  مریم
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 امتحانا رو چي كار كردي خرخون ؟:  سحر
  شدم١٨.٤٠من ... كي بھ كي میگھ :  مریم
 بعدم بھ من میگي خرخون ؟... نھ بابا :  سحر
 حاال بگو ببینم خودت چي كار كردي ؟:  مریم
ي من دارم  صدم از تو كمتر شدم ، واي خاك بھ سرم ، تو االن كالس دار٥منم :  سحر

اینقدر حرف مي زنم ، برو سر كالست دختر خوب ، مي خواستم احوالت رو بپرسم ، 
 ایشاال سر فرصت با ھم حرف مي زنیم

 باشھ ، خیلي خوشحالم كردي كھ زنگ زدي:  مریم
 بھ شقایق ھم سالم برسون ، ھرچند االن بھ اونم زنگ مي زنم ، خداحافظ:  سحر
 خداحافظ:  مریم
.... 

 سالم:  سحر
 بھ بھ ، خانوم ستاره ي سھیل:  شقایق
 جواب سالم واجبھ ھا:  سحر

 بیا اینم سالم:  شقایق
 حاال شد ، چھ خبرا ؟؟؟:  سحر

 تو ھیچ معلومھ كجا رفتي یھو ؟ موبایلت چھ مرگش بود ؟:  شقایق
نمي دونم چش شده بود ، منم كھ مي شناسي حوصلھ درست كردن چیزي رو :  سحر

 ره ھاتون رو ھم كھ از حفظ نبودمندارم ، شما
 حاال چي شد یھ دفعھ تصمیم گرفتي درستش كني ؟:  شقایق
 من كھ درستش نكردم فرھاد درستش كرد:  سحر

 تو این فرھاد رو نداشتي چي كار مي كردي ؟:  شقایق
 خوش مي گذروندم ، بیچاره ام كرده از بس میگھ درس بخون:  سحر

 تازه حاال داري مي فھمي من چي میگم ، تازه من كھ دو تا ھستن:  شقایق
 ... آره بمیرم ، تو بدتر از مني:  سحر

 راستي دوستت چطوره ؟:  خاص ادامھ داد ی حالتبا
 اونم سالم مي رسونھ ، بد نیست:  شقایق
 حاال كھ من نیستم بھ مامانت میگي با كي میري بیرون ؟:  سحر

 ن سحر خانوم ، تازه منت ھم سرم نمیذارندوستان زیاد:  شقایق
 نكنھ دوستان یعني پریناز و دار و دستش ؟:  سحر

 حاالااااا:  شقایق
 ھنوزم با ھم فقط دوستین ؟:  سحر

ِمن كھ نمي تونم ھمھ چي رو بھ تو بگم ، چشم و گوشت باز :  گفت طنتی با ششقایق
 میشھ
 شد در موردش حرف نزنیمقرار . پس فقط دوست نیستین ،اصال ولش كن :  سحر
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 خوشم میاد كھ فھمیده شدي:  شقایق
 از شھاب و مھتاب چھ خبر ؟:  سحر

تو كھ خواھر مریم رو مي شناسي ، عین خودش یھ دنده است ، تا داداش :  شقایق
 بیچاره ي منو دق مرگ نكنھ ول كن نیست

 تو چھ مي دوني شاید مھتاب یكي دیگھ رو دوست داره:  سحر
ِاا:  شقایق ِا راست میگیا ، چرا بھ فكر خودم نرسیده بود ؟ حتما باید برم تو فكر ِ

 تحقیقات
 خوب دیگھ ، مزاحمت نشم ، برو بشین درست رو بخون:  سحر

 كي حوصلھ درس داره ؟:  شقایق
 پس برو با دوستت معاشرت كن ، خداحافظ:  با طعنھ گفت سحر

 باباي:  شقایق
 

 بودند دهیکاش ھمان روزھا فھم...  بھ سرعت در حال گذر بود ی نوجواننیری شدوران
 چی خوش است ، اما انگار ھی روزھانی ھمشانی زندگی روزھانی دغدغھ تریکھ ب

 ھم شانی ھای دوستگری دیحت.  را نداشت ییکس قصد لذت بردن از آن دوران طال
 . درس بود و درس و درس. کمرنگ شده بود 

 کرد ، دوست داشت ی دوست داشت و نبودش را کامال حس میلی را خقی ، شقامیمر
 دستش را دی ترسی بود ، می فرارمی از مرقیباشد وسر بھ سرش بگذارد اما شقا

 نظرش در مورد او عوض شود و ھزاران ترس دی ترسی کند ، محتشیبخواند و نص
 یرا بیباورش حت.  رندیبگ  از ھم فاصلھیشگی کھ باعث شده بود دو دوست ھمگرید

 .  کالس و معلم ھا ھم سخت بودیبچھ ھا
 ری بود و دستش را زدهی تختش دراز کشی روز خستھ کننده بر روکی بعد از میمر

 بود ، فکر درباره دهی امانش را برالی برد ، فکر و خیسرش گذاشتھ بود ، خوابش نم
 می و مردی رسی می و چھ تلخ بھ زودنیری کھ قرار بود برسد ، چھ شی اندهی آی

 نی خواست ای خستھ شده بود ، دلش مش ای تکراری ، از زندگدی کشیانتظارش را م
 را بدھد و وارد دانشگاه شود ، بھ ی خواست آن کنکور لعنتی ماه ھم تمام شود ، م٣
 در ذھنش زده شد ، بھ سمت دفترش رفت و ی کرد ، جرقھ ای نوروز فکر مدیع

 . شروع بھ نوشتن کرد
 خوره ، قرارمون ی حالم داره از خودم بھم مگھی شده ؟ دی طورنی امی چرا زندگایخدا

 خوام دوست داشتھ باشم و ی قشنگ باشھ ، منم ممی خوام زندگی نبود ، بھ خدا منم منیا
 عرفان منو دوست یعنی ؟ یدی رو سر راھم قرار نمی دوسم داشتھ باشھ ، چرا کسیکس

 ؟ چرا می جورنی ،چرا من اایام خدا خوی کردم ؟ نمخودیب ی بازم من فکر ھاایداره ؟ 
 نی اکھی کنم دوستم دارن ، در صورتی فکر مانمی از اطرافی حرکتنیبا کوچکتر

 انقدر بد کھ شھاب فقط یعنی ھمھ از مھتاب بدترم ؟ نی چرا من اای ، خداستی نیطور
 بودم کھ رفتارش اده ؟ چقدر سکنھی خواھر مھتابم باھام خوب برخورد منکھیبھ خاطر ا
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 دوست ھام برن ی خواد ھمھ ی کردم ، دلم نمی برداشت مگھی دزیرو واسھ خودم چ
 دفعھ از شھاب ھی و من ھنوزم منتظر نشستھ باشم ، آخھ چرا شونیسر خونھ و زندگ

  کھ خواھرم رو دوست داره ؟ادی خوشم بی از کسدیخوشم اومد ؟ چرا با
 دفترش از چند قطره نکھی شد ، بعد از اریز سرامی مری اشک ھادی کھ رسنجای ابھ

 .  شد ادامھ دادسیاشکش خ
 
 ھر نکھی ترسم از ای ترسم ، می اما مرهی منی از بعی کھ من دارم ، سری دونم حسیم

 ی مھتاب نگاه کنم ، خجالت بکشم کھ شوھرش رو دوست دارم ، وایدفعھ تو چشما
 .  مھتاب درخواست شھاب رو قبول کنھستی ، معلوم نگمی دارم می من چیخدا

 
 :  آمد و گاهی دو گانھ تمام وجودش را فرا گرفتھ بود ، گاه از شھاب خوشش میحس
 ، چرا ادی ، تو رو چھ بھ شھاب ؟ تو فقط از اون خوشت موونھی دی کن دختره بس

 دختر تو ھی کھ ھی عادیلی گفت کھ خی ؟ مگھ مشاور نمی کنی می رو قاطیھمھ چ
 قرعھ بھ اسم شھاب بوده ، خودتم نی ؟ خوب حاال اادی خوشش بی از کسی سننیھمچ

اونم ...  نی ، ھمادیازش خوشت م  ، تو فقطستی حس تو دوست داشتن ننی ای دونیم
 ی فکر ھانی از انمی نبگھی نداره ، دی اگھی دلی دلچی توه ، ھھی شبیلی خنکھیبھ خاطر ا

 ی بری وقتی دست و پات رو گم کنی طورنی پسر اھی دنی ھا ، اگھ با دی بکنیالک
  ؟ی بکنی خوای کار میدانشگاه چ

 نھ مھتاب انقدر باھام بد شده ی چش شده ؟ نکنھ بھ خاطر جواب ھاقی معلومھ شقااصال
 چی ھدی دارم ، شاازی کھ چقدر بھ بودنش و چرت و پرت گفتناش ندی فھمی؟ کاش م

 دونم یدوستش نداشتھ باشم ، من اصال نم شھی نملی دلنکھیوقت نشون ندادم اما خوب ا
 رمی شناختم فرق داره ، فردا حتما میکھ من م یقی با اون شقایلی ، خھیمشکلش چ

  ، کاش حداقل سحر بودیی ھمھ تنھانی ، خستھ شدم از ازنمیباھاش حرف م
 زودتر برم ، دیمن امروز با: مھتاب بود .  را بھ خودش آورد می شدن در اتاق مرباز
  آماده شو برسونمتعیسر
 امیبرو االن م:  میمر
 می کرد در کار مری نمی وقت سعچی مھتاب بود ، ھی تفاوتی بنی عاشق اشھیھم

 را با دست شیاشک ھا.  بود ای خواھر دننی گفت بھتری نبود اگر مجای کند ، بیفوضول
 ی اش را با مانتوی گذاشت ، شال سبز فسفری امنیپاک کرد ، دفترش را جا

 ، دی آی بھ او میلی خیفسفر  گفت کھ رنگی مشھی ھمقی ، شقادیرنگش پوشسبزپر
 ، ستی چھ رنگشی چشم ھادی وقت نفھمچی بود ، ھشی بھ خاطر رنگ چشم ھادیشا

.  مادرش بود ی پدرش و رنگ سبز چشم ھای چشم ھای از رنگ قھوه ایبیانگار ترک
 یک:  گفت نھی زد و رو بھ آی بھ خودش نگاه کرد ، نسبتا خوب شده بود پوزخندنھیدر آ

 دهی نگاه عاشقت بشھ ؟ اصال چھ فاھی االن مثال قراره تو یعنی ؟ میمر ی کنیرو خر م
  ؟نھی چادر ست تو رو ببری از زیاون چطور
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 .  آمدرونی برداشت و بی صندلی دستھ ی را از روچادرش
 میخوب من آماده ام بر:  میمر
 .  با تعجب بھ او نگاه کردمیر پارک کرد ، مابانی مھتاب کنار خیوقت

 ، زنمی کھ دارم باھات حرف منھی واسھ ھمی بزرگ شدیلی خی دونیم:  مھتاب
  کنم بھ مامان نگویخواھش م

 باشھ حتما:  کنجکاو گفت ی با لحنمیمر
 ی شناسی رو کھ مقیداداش شقا:  مھتاب

  شھاب ؟ایشھنام :  میمر
 شھاب:  مھتاب

 ی ناسالمتمی ھستیآره ھمکالس:  با آمدن اسم شھاب کنجکاو شد میمر
  ؟ھیبھ نظرت چھ جور آدم:  مھتاب

 چطور ؟:  کرد خنده اش را کنترل کندی بھ مھتاب انداخت و سعی نگاھمیمر
 ... ِدر مورد... تا حاال چند دفعھ باھام حرف زده در مورد ِ :  مھتاب

 نی خواھد راجع بھ ای خواھرش مشدی با لبخند بھ مھتاب نگاه کرد ، باورش نممیمر
 مھتاب تی از تعجب گرد شده بود ، از شخصشیموضوع با او حرف بزند ، چشم ھا

 .  مسائل حرف بزندنی بود کھ با خواھر کوچکش در مورد ادیبع
  گفتی مقی کھ شقای ھستی تو ھمون دخترشھیباورم نم:  میمر

 کدوم دختر ؟؟؟:  گفت دی باری از آن می کھ کنجکاوی با لحنمھتاب
  کھ اخالق شھاب بھ خاطرش انقدر فرق کردهیھمون:  میمر

 اخالقش فرق کرده ؟:  دی جالب شده باشد پرسشی کھ انگار بحث برامھتاب
 انقدر مثبت باشھ ؟ خوب حتما دی اون باطی بھ شرای چرا پسری کنیتو فکر م:  میمر

 ھی اول دانشگاه عاشق ی خواھر من ، بنده خدا از ھمون روزاگھی درهی گییدلش جا
 ی ، حاال تو چی اش رو ھم تو بھتر از من بدونھیفکر کنم بق...  شده بوده و یدختر

  ؟یبھش جواب داد
 از او نی چننی ای پسرنکھی اش را پنھان کند از ای توانست خوشحالی نممھتاب

 میم داشت کھ ذھنش را مشغول کرده بود ، تصم ھیگری دیخوشش آمده اما دغدغھ ھا
 خواھر کوچکش ای کند ، گوانی مشکالتش را بیگرفت حاال کھ شروع کرده ھمھ 

 .  بزرگ شده بودیلیخ
 ما اصال یدونی ھمون طور کھ منکھی ، اول استی دو تا نیکیآخھ درد من کھ :  مھتاب
 من دوست ندارم مردم میمر...  ی با ھم ، ھمھ چمی فرق داریلی ، خمی خوریبھم نم

  کھ خودم ھم توش موندمیزیچ...  گرفتھ نوی اومده ایپشت سرم بگن پسره واسھ چ
بابا ...  پسره دوستت داره ، اون وقت تو گمی مھتاب ؟ بھت می شدوونھید:  میمر

 ی وقتی دونی پا بذاره ، خودت بھتر از من مدشیحاضر شده بھ خاطر تو رو تمام عقا
بعدشم مگھ تو .  سادهی وازی ھمھ چی پایعنی ، ی چیعنی کنھ ی کار رو منیا پسر ھی

 ، ی کھ داری ندارالتی ، تحصی کھ ھستیستیپ نی ، خوشتی کھ داری ندارافھیچتھ ؟ ق
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 دو تا خانواده ھم مثل ھمھ ، اگھ اون چشماش ی مالتی وضعدونمی کھ من مییتا اونجا
 ی ازش کم نداریزی ، پس چھی ، تو ھم چشمات رنگھیرنگ

  ھم ھستگھی دزی چھی:  سرش را تکان داد مھتاب
  ؟ی چگھید:  داد و گفت رونی نفسش را پر صدا بمیمر

  ھستمی تو زندگگھی نفر دھی کنم یحس م:  مھتاب
  ؟یکــــــــــــــــــــــــ ـ:  میمر

 مزاحمت شروع ھی کنم باھاش ، اولش از ی میکی احساس نزدیلی کھ خیکی:  مھتاب
 ... شد اما حاال

  ؟؟؟یحاال چ:  دی با تعجب پرسمیمر
 ...  امادمشی تا حاال ندی ، من حتمی زنیم sms گھیبھ خدا فقط کارمون بھم د:  مھتاب
 دانست کھ طرف مقابلش ی مھتاب نمیعنی شد ، می مریبای زی مھمان لب ھایلبخند

 دی اما بھتر ددید ، خواست بگوھمان شھاب است ؟ از کار شھاب خنده اش گرفتھ بو
 . مھتاب خودش از زبان شھاب بفھمد

  ؟شینی ببی وقت نخواستچی بگم ، خوب چرا ھدی بای دونم چینم:  میمر
  خوب تموم بشھی رابطھ نی خوام ای چون نمدیشا:  مھتاب

  ؟ی کار کنی با شھاب چی خوایحاال م:  میمر
  داده آخھری گی دونم ، بدجورینم:  مستاصل گفت مھتاب

 گھیخوب عاشق شده د:  دوباره لبخند زد میمر
 رسھیحاال منو مسخره کن ، نوبت منم م:  مھتاب

  نشدهرمی منو برسون کالس تا دستی نیخوب اگھ زحمت:  میمر
 با میتمام مدت مر.  بھ راه افتاد می را روشن کرد و بھ سمت کالس مرنی ماشمھتاب

 ای کند ی کھ خودش را معرفدی بھ شھاب بگودی دانست بای رفت ، نمیخودش کلنجار م
 یھمان شھاب.  شدی ، خودش داشت باعث ازدواج مھتاب و شھاب مشدیباورش نم... نھ 

 مشی باالخره تصمد،یای بپوشد تا خوشش بخوب  داشت لباسمی قبل تصمقھیکھ چند دق
 .  کردی افکار راحت منی خودش را از ادیرا گرفت ، با

  ؟رمی تونم چند لحظھ وقتتون رو بگی مدیآقا شھاب ببخش:  میمر
  ؟ی تونم بپرسم در مورد چیم:  شھاب

 در مورد مھتاب:  رک گفت یلی خمیمر
 ... دی خواست بگوی چھ ممی مریعنی کرد ، ی نگاه ممی بھت زده بھ مرشھاب
  ؟نیریخودتون م:  نگاه کرد می ھر چھ تمام تر بھ مری با کنجکاوشھاب

 ادی مرتری دکمی دنبالم ، اما خوب ادینھ مھتاب م:  میمر
چطور بگم ، ...  کمی نجای آخھ امینی اتوبوس بشستگاهی تو امیپس چطوره بر:  شھاب

 گمیواسھ خودتون م
 می حرف بزننجای استی ، درست ندونمیبلھ م:  میمر
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 نی مدت چندنی در طول امی ، مردندی اتوبوس رسستگاهی ھم رفتند تا بھ ای بھ شانھ شانھ
 .  مرور کرددی خواست بگوی را کھ میزیبار چ
 جذاب باعث یآن نگاه خاکستر.  شروع کند دی فھماند کھ بامی با نگاھش بھ مرشھاب

 ی مدیبا...  کرد اما یدر دلش بھ خواھرش حسود.  برود می از ذھن مرزیشد ھمھ چ
 . گفت
  ؟نیگیچرا راستش رو بھ مھتاب نم:  میمر

 ! ؟دیببخش:  شھاب
 نی بی دونم چی خوب میلی ، من خنی من وانمود نکنی کنم جلویخواھش م:  میمر

  از خود مھتاب ھم بھتریشما ھست ، حت
  ما ھست ؟نی بیزیمگھ چ:  تفاوت باشد ی کرد بی سعشھاب

 ھی پسر چند بار بھ ھی ی کنم وقتی ، ھرچند من فکر منی بگدی شما باگھی دنویا:  میمر
  ھستنشونی بیزی چنکھی ایعنی دهیدختر درخواست ازدواج م

 نی محجوب و ساکت است ای کرد دختری فکر مشھی کھ ھممی مرشدی باورش نمشھاب
 .  خودش ھم از جسارتش تعجب کرده بودی حتمی داشتھ باشد ، مری جسارتنیچن
 ادای ؟ االن منیگیمن ھنوز جوابم رو نگرفتم ، چرا نم:  میمر

  بگمدی بایآخھ من چ:  کھ ھول شده بود گفت شھاب
 زنھیم sms  نا آشنا کھ بھشی بھش بگم اون شماره دی خودم بانکھیپس مثل ا:  میمر

 نییشما
آھان اصال شما ...  دنی خودشون فھمیعنی... اون رو کھ خودش ... نــــــــــــھ :  شھاب

  ؟؟نیگیکدوم شماره رو م
  ؟ستی شما نی چھی داره ؟ خواھر من کھ بازمگھ چند تا شماره وجود:  میمر

  کردندیعنی...  باھام دعوا کردی بار کلھی سختھ گفتنش ، سر ھمون یلیآخھ خ:  شھاب
 دوست داشت بداند یلی مدل صحبت کردن شھاب خنده اش گرفتھ بود ، خنی از امیمر
 .  چھ بوده اما فعال وقتش نبودھیقض
فکر کردم ...  اما ھی دونم جوابش چی ، نمادیامشب قراره براش خواستگار ب:  میمر
 در مورد حرف زدن من و شما یچی بگم کھ مھتاب ھنمی بھتون بدم ، ای ھشدارھی دیبا
 نی کنم لو ندی دونھ پس خواھش مینم

 آن ھا را بھ ی بوق ، ھر دویصدا.  را گم کرده بود شی دست و پای بدجورشھاب
 . ر او ، شھاب ھم سوار شد سوار شد و بھ اصرامیخودشان آورد ، مر

  نگھ دار ، کار دارمی کنار کتاب فروشنجایمھتاب ا:  میمر
 دی گشت کھ حرف بزند ، بای می شد ، شھاب بھ دنبال فرصتادهی پنی از ماشمی مریوقت

 . دادی مھتابش را از دست مدی ، نبازدیحرفش را م
  بکنمی اعترافھی دی ، من باقیخانم شا:  شھاب
  ؟یچھ اعتراف:  بھ شھاب نگاه کرد رهی خمھتاب
  راشی شکست خورفتمیمن پذ:  شھاب
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  راشی عقل دور اندیپندھا
  کھ عشق افسانھ استرفتمی پذمن

  استوانھی دل درد آشنا دنیا
  گشت امای می کرده بود ، بھ دنبال کلمھ ارتی حدی شنی از تصور آنچھ کھ ممھتاب

... 
 ...  ھستم کھی دونم سختھ اما من ھمونیم:  شھاب
 شھیباورم نم:  مھتاب
 ی االن بھ ھمون شماره زنگ بزنی تونیم:  شھاب
 شھاب لی زنگ موبای صدای آورد ، شماره را گرفت ، وقترونی را بلشی موبامھتاب

 . بلند شد مھتاب برگشت و بھ شھاب نگاه کرد
 .  را باال انداختشی ھم با لبخند شانھ ھاشھاب
  من بگم موافقم ؟یاالن انتظار دار:  مھتاب
 دی بای داشت ، االن منتظرم بگی انتظارنی ھمچدی وقت نباچی خانوم ھھیاز :  شھاب

 فکر کنم
  فرق دارهیلی ما خیای کنھ ، دنی رو عوض نمیزی چنیاما ا:  مھتاب
  مھتابھیکی من و تو یای خانواده ھامون ، دنیای ما نھ، دنیایدن:  شھاب
  ؟ستیبھ نظرت خانواده مھم ن:  مھتاب
 رهی فرصت با ھم بودن رو ازمون بگنکھی ایھست اما نھ بھ اندازه :  شھاب
 .  نزدی قانع شده بود اما حرفبای تقرمھتاب
  ؟نی کنی قبول می ، بنده رو بھ غالمقیخوب خانم شا:  شھاب
  فکر کنمدیبا:  زد و گفت ی لبخندمھتاب
  نھ ؟گھی دشنی متی امشب رد صالحیپس خواستگارھا:  شھاب
 !!!خواستگار ؟؟؟:  دی متعجب پرسمھتاب

 . دندی و شھاب و مھتاب ھم متقابال خنددی خندشدی سوار مکھی در حالمیمر
 
 
  دوباره با ھم بودنشان ؛ی بود برای راھنی ادی گفت ، شای ھم مقی بھ شقادیبا

 ارم دست اول برات دی ، خبرھاای لحظھ بھی قیشقا:  میمر
  ؟قی مگھ نھ شقامی زدی حرف ممیاما ما داشت:  ترانھ

 نگاه کرد ، ھنوز ھم او را می منتظر مری بھ ترانھ نگاه کرد و بعد بھ چشم ھاقیشقا
 ...  دانست امای دوست خودش منیبھتر
 مگھ نھ ؟:  زد و گفت می بھ مریچشمک.  واجب تر باشھ میفکر کنم حرف مر:  قیشقا
 داده پنھان حی او را بھ ترانھ ترجقی شقانکھی اش را از ای توانست خوشحالی نممیمر
 . کند
 ھی خبر دست اولت چنمیخوب بگو بب:  قیشقا
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 ی کردعی ترانھ رو ضایدمت گرم بد جور:  میمر
 یگی کھ ، حاال ممی ندارشتری دوست کھ بھی:  بھ غبغب انداخت و گفت ی بادقیشقا

 شھی نھ ؟ نکنھ سحر داره عروس مای ھیخبرت چ
 ستی سحر نی تو راه باشھ اما عروسی عروسھیفکر کنم :  میمر
خوب :  شد ، می مری باز ھم شروع بھ خاراندن چانھ اش کرد کھ باعث خنده قیشقا

  تونھ باشھ ؟ی میپس ک
 نکنھ شھاب و مھتابن ؟؟؟:  و گفت دیناگھان از جا پر....  یعنی

  تو خالی زدنیآفر:  میمر
 ی شد ، اصال تو چطوری چنمی ، بزن قدش ، حاال بگو ببمیباالخره موفق شد:  قیشقا
  ؟یدیفھم
 داستانش درازه:  میمر
 ی کنفی واسم تعردی بالھی کھ درس تعطیسرکالس مختار:  قیشقا
 باشھ ، حتما:  میمر
و را  ھر دشتری کھ بیزی شدنشان تمام وجودشان را گرفتھ بود ، اما چلی فامیشاد

 نی سابق و اقی و شقامیخوشحال کرده بود ، با ھم بودنشان بود ، دوباره شده بودند مر
 .  بودی سحر خالیلذت بخش بود ، فقط جا

  ؟ی خودت اون حرف ھا رو بھ شھاب زدیمطمئن:  قیشقا
  کردمدای شد کھ اون ھمھ جرئت پی دونم چی کنم نمینھ ، االن کھ فکر م:  دی خندمیمر
  کھ من خواھرشوھرم و تو خواھرزنی عروسھی فکر کن ، یوا:  قیشقا
 ھی ، کاش می کنی رو گم نمگھی وقت ھمدچی ھگھی باحالھ ھا ، دیلی خیجد:  میمر

 می شدی ملی با اون سحر کلھ پوک ھم فامیجور
 شھی چقدر دلم ھواشو کرده ، واقعا نبودش حس می دونینم:  قیشقا
 میستی با ھم نیمخصوصا وقت:  با طعنھ گفت میمر
 انقدر از می داریدی دی منھ ؟ تو وقتری فقط تقصی بگی خوای میعنی:  اخم کرد قیشقا

 ی نذاشتشی چرا پا پمیری گیھم فاصلھ م
  تونمی کھ نمی دونیم:  میمر
 نی افتادلی نبود شما از دماغ فادمیآھان :  گفت ی با حالت مسخرگقیشقا
 می تا آسمون فرق دارنیاز زم....  و ترانھ و نازی ما با پری دونیخودتم م:  میمر

 دهی فھمی و زندگنی از درس دیزی چنکھی بدون اقی و شقامی زنگ خورد و مریصدا
:  و گفت ستادی امی بلند شد و رو بھ مرشی از جاقیباشند بھ صحبتشان ادامھ دادند ، شقا

  ؟می داری تونم بپرسم چھ فرقیم
  ؟ی دونی تو نمیعنی:  میمر
 .  و از کالس خارج شدنددی را کشمی دست مرقیشقا

  شدن با ھمکی تو جکی دو تا جنیباز کھ ا:  با حرص گفت ترانھ
  خودمونشی گرده پی زنگ بعد برمنیغصھ نخور ھم:  نازیپر
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 .  را باال انداختشی شانھ ھای تفاوتی با بترانھ
 ستی نی کھ کسنجای ، اگھی دسایوا:  میمر
  شرطھی بکنم ، بھ ی اعترافھی خوام یم:  قیشقا
  ؟یچھ شرط:  میمر
 ی برندارحتی نصپیتر:  قیشقا
  من مامان بزرگم ؟یعنی ، گھیدستت درد نکنھ د:  میمر
  گفتشھی اما مادایبدت ن:  قیشقا
  بارم کنی تونیخوب بازم بگو ، تا م:  را بھ کمر زد و گفت شی دست ھامیمر
  نھ ؟ای من اعترافم رو بکنم یذاریم:  قیشقا
  مادمازلدییبفرما:  میمر
 می گفت با ھم دوستشھی ، مرونی برمی ممایمن با ن:  قیشقا
 بود دهی کھ شنیزی کرد ، باور چشی جابجای ، کمدی دستش را بھ مقنعھ اش کشمیمر
 .  با ھم نداشتندی اشتراکچی ھقی و شقامای سخت بود ، نیلیخ

 انقدر سختھ باور کردنش ؟:  قیشقا
  ، آخھ چرا ؟؟؟ی کھ فکرش رو بکنی سخت تر از اونیلیخ:  میمر
 ... ی مادربزرگیدید:  قیشقا
  شد ؟ی خوام بدونم چی منکھیفقط بھ خاطر ا:  میمر
 ، دوسش گذرهی ، چطوره ، خوش می بپرسدی حرف ھا بانی ایاالن بھ جا:  قیشقا
  بھت کادو دادی ، چیدی واسش خری چنی ، ولنتایدار
  ؟ی رو از من داشتیی سوال ھانی واقعا انتظار ھمچیعنی:  میمر
  دارمحتی نصی رو داشتم نھ حوصلھ ناینھ انتظار ا:  قیشقا
 ی گردی بھ قول خودت خفن کالس می فھمم چرا با دار و دستھ یحاال م:  میمر

  ؟ی ؟ نکنھ از ھمون روزا بھم دروغ گفتنیمادمازل ، چند وقتھ با ھم دوست
 بازخواست نداشتم ، ی چرا ؟ چون مثل االن حوصلھ ی دونی، م قایآره دق:  قیشقا

اون شب کھ بعد ...  ی کردی بود کھ تو فکر می از اونشتری بیلی خمای من و نیرابطھ 
  ؟ادتھی رونی بنیاز امتحانا با بچھ ھا رفت

  ؟؟؟یھمون روز کھ سرما خورده بود:  کالفھ گفت میمر
 ... یلیخ...  یوااااااااااااااااااا:  زد ادی کند فری را کشف میزی کھ چی مثل کسناگھان

  ؟؟؟ی چیلیخ:  قیشقا
 قی بھ شقادینا ام.  بازوانش گرفتھ بود انی سرش را مشدی کھ کالفھ مشھی مثل ھممیمر
 .  شدرهیخ

  مدت ازت فاصلھ گرفتم ؟نی چرا تو ایدیحاال فھم:  ادامھ داد قیشقا
 ی بفروشمای مثل نی پسرھی ھامون رو بھ ی تونستم بکنم دوستیتصورشم نم:  میمر

 .  بھ سمت کالس راه افتادتی را گفت و با عصباننیا
 باھاش درست صحبت کن:  قیشقا
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 رفت ، دستش را بھ ی بود و بھ سمت کالس مقی ھمان طور کھ پشتش بھ شقامیمر
 ٤ نکھیفکر ا.  دی لرزی متیتمام وجودش از عصبان.  باال آورد یالی خی بینشانھ 

 امثال ی و تمام پسرھامایحالش از ن.  دادی در مدرسھ بماند آزارش مدی باگریساعت د
 چند ی برای ، کاش حتدهی را پرسمی مرفت مخاللی دلقی خورد ، کاش شقایاو بھم م

 .  گوش داده بودشی ھم کھ شده بھ حرف ھاقھیدق
 

 چرا اخمات تو ھمھ ؟:  دی پرسقی شقای چھره دنی با دشھاب
 ھی جنابعالیاز دست خواھرزن پررو:  لب گفت ری زقیشقا

 ، حاال ی زدم از ھمون اول تو ھم با خبر باشیحدس م:  تکان داد و گفت ی سرشھاب
  دعوات شده ؟میچرا با مر

  خودمونھنیشرمنده اما موضوع کامال ب:  قیشقا
 از دستم بر ی نگفتم ، خواستم اگھ کمکیزیمن کھ چ:  شانھ اش را باال انداخت شھاب

  ھای استفاده رو ببرتی چند ماه آخر نھانی از ایراست...  کرده باشم ادیم
 یمنتظر بودم تو بگ:  قیشقا

 ی منو بزنیومدیمن برم تا ن:  شھاب
 در رو ھم ببند لطفا:  قیشقا

××× 
 ! ی از ما کردیادی میسالم مر:  زده گفت جانی ھسحر

  ؟می با ھم حرف بزنیسالم ، وقت دار:  میمر
  شده ؟یآره ، طور:  سحر

  نھ ؟ی دونستیتو ھم م:  فشرد گفت ی را مشی بغض گلوکھی در حالمیمر
  ؟یچ:  سحر

 مای با نقی شقایدوست:  میمر
  درستھ ؟یدیتو االن فھم:  داد و گفت رونی نفسش را بسحر

 ی کردی چون فکر می ، تو ھم بھ من نگفتی دونستیپس حدسم درست بود ، م:  میمر
  کنم ؟ی محتیمادربزرگم و نص

  بھت زده ؟ی حرفنی ھمچیک:  سحر
 باھام حرف ی امروز چطوریدی دی و می بوددی ، باشمیبھ خدا دارم داغون م:  میمر
 ، امروز رفتھ بودم در مورد بھی دو تا غرنی عمی شدی تو رفتی از وقتبای ، تقرزدیم

 دهی رسیی کارمون بھ جایعنی رو بھم گفت ، نایشھاب ومھتاب باھاش حرف بزنم کھ ا
 چی ترکھ ، ھی رو بھ ھم وصل کنھ ؟ سرم داره مما دی خواھر و برادرمون بایکھ زندگ

  دوستم رو خراب کنمی کردم کار اون روز من باعث بشھ زندگیوقت فکر نم
  ؟ی زنی نفس نفس منقدری ، چرا اشھی متیزی چھی ، االن میآروم باش مر:  سحر

 شی بھ موھای عصبی با دست راستش تلفن را گرفتھ بود و با دست چپ در حالتمیمر
 .  رفتیور م
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 ، ی حال منو بفھمی تونیتو نم:  کرد گفت ی می عرض اتاقش را طکھی در حالمیمر
 کنم اما امروز لی رو بھشون تحمدمی خوام عقای فکر کنن مھی وقت نخواستم بقچیھ

 بود سکتھ کنم ، کی بھم گفت نزدیبھ خدا وقت...  بھم ثابت کردم موفق نبودم قیشقا
 بارم کرد چاری عالمھ لھی نکھیبگم ، بعد از ا  بھم اجازه نداد نظرم رو راجع بھشیحت

 بھم گفت مادربزرگ
  کنھ تو چرا واست مھمھ ؟ی کار می چستی خودش واسش مھم نیوقت:  سحر

 رو بدبخت قی کنم کھ من شقای زندگنیم با عذاب وجدان ا خوام تا آخر عمرینم:  میمر
 کردم
  بھ تو دارهی فھمم چھ ربطیمن نم:  سحر

 حساب مای تونستم رو نی ذره مھی ی ذره حتھی شون شدم ، اگھ ییمن باعث آشنا:  میمر
 سال ١ کھ بھی خواد بکنھ ، واسم عجی دلش می ھر کارذاشتمی گفتم و می نمیچیکنم ھ
 واسھ خودش ی الھی کرد ، وسی نگاه ملھی وسھی مونده ، بھ دخترا بھ چشم یبا کس
 کنھ واقعا دوسش داره ، ی ، فکر مینی رو ببقیشقا  رفتارریی تغیستی ، تو نشیگذرون
  کردهدای رو پاھاشی کنھ مرد رویفکر م
  ؟یدی امروز فھمنی رو ھمنایتو ا:  سحر

چقدر ...  فھمم ی رو مزای چنی اذارمیار ھم منھ ، االن کھ اتفاقات گذشتھ رو کن:  میمر
 شوی ترسم زندگی ، مگمیبھ خدا بھ خاطر خودش دارم م...  دمی فھمیاحمق بودم کھ نم

  تو روش نگاه کنمی من چھ جورادی سرش بییبھ لجن بکشھ ، اگھ بال
 شینی بی مگھی ماه د٣ تشینھا:  سحر

 ای تا دنمی خواستی ، مثال ممیدی کشی کھ با ھم نمییچھ نقشھ ھا:  و گفت دی کشی آھمیمر
 میشی ملی با ھم فاممیاز اون گذشتھ ما دار...  می با ھم باشاستیدن

  شد ؟ی چیراست:  و گفت دی کشیفی خفغی جسحر
 دختره ی ھا ، پسره اونقدر بھ پاشھی کلی ھمھ نی بشھ ، عی خواستی میچ:  میمر

 نشست تا خرش کرد
 ستی نشھی کلنمی باشھ ، پس ایرواقعی غی واقعی کھ تو زندگھی اونشھیکل:  سحر

  استشھی مھتاب و شھاب کلیھست ، زندگ:  میمر
 

 کامل بھ دی داشت انتخاب کرد ، بای خاکستری اش را کھ رگھ ھای کراوات مشکشھاب
 کامل شده بود ی خاکسترراھنی و پی و الحق کھ با آن کت و شلوار مشکدی رسینظر م

 ی و او مشدی تمام می بھ خوبزی بود ، کاش ھمھ چی لحظھ انی چن منتظریلیخ. 
 کرد ی بود و کراواتش را محکم مستادهیا نھی آیتوانست مھتابش را داشت باشد ، جلو

 یچشمک.  کرد ی داده بود و با لبخند بھ او نگاه مھی کھ بھ در تکدی را دقی شقانھی، در آ
 چطوره ؟: بھ او زد و برگشت 

 ...  است اگھ بلھ رو نگھ ، ھر چند اگھ مث خواھرش باشھوانھی ، دیعال:  قیشقا



 74 

 قراره ی بد نگو ، نا سالمتمی امروز رو از مرھیتو رو خدا .  قیشقااااااااااااااااا:  شھاب
 بشھ خواھر خانم داداشت

  بھ خاطر آقا داداش خودموننمیا:  چشمش گذاشت و گفت ی دستش را روقیشقا
 یتو کھ ھنوز حاضر نشد:  رفت غر زد یھ بھ کنترل ور م شھنام کدنی با دشھاب
 شھنام
 خواد بره ی مدهی مری شی آقا ، ھنوز دھنش بوستمیمن کھ مثل تو ھول ن:  شھنام

 مخت تاب برداشتھ بچھ ؟...  یخواستگار
 نھ ، خوب تو ای نی دعوا راه بندازنی تونی منمی خوام ببی امروز رو مھی:  قی شقامادر

 می برسری نداره جلسھ اول دتی شھنام ، اصال خوبگھیھم زود باش د
  منتظرتونمنی ، من تو ماشمیری بگدی ھم باینیریگل و ش:  قی شقاپدر

 امی من خودم منیشما بر:  شھنام
  ؟یمگھ آدرس رو بلد:  شھاب
  کھ بلدهقیاما شقا... نھ :  شھنام

 دور منو خط بکش:  قیشقا
  تا شادوماد بره گل انتخاب کنھ ؟ی ھمھ وقت منتظر باشنی اادیتو خوشت م:  شھنام

  خوام کنکور بدمی ، بھ خدا من ھنوز می نکشیی باز النکھیبھ شرط ا:  قیشقا
  کنمی مشی کارھیباشھ ، تو بمون :  شھنام
 میای تا ما ھم بنی اونجا صبر کننیدی رسی مامان ، وقتمیخوب پس ما بر:  شھاب
 تو خونھ شون و اونا ھم می رفتی وگرنھ میخوب شد گفت:  با حالت مسخره گفت شھنام

  کردنیمنو بھ عنوان داماد انتخاب م
 

 اصال بھ ننی بچھ ھا برن با ھم حرف ھاشون رو بزنن ، ببنیاگھ اجازه بد:  شھاب پدر
  نھای خورن یدرد ھم م

 ی کنم ، اجازه ی مخواھش:  مھتاب لبخندى زد و با خوش رویى در جواب گفت پدر
  سنگ ھاشون رو با ھم وابکنندیما ھم دست شماست ، باالخره با

  کنییپاشو مھتاب جان ، آقا شھاب رو راھنما: مھتاب با لبخند گفتمادر
 را جمع کرد و بلند شد اما شھاب ھمچنان دشی گفت ، چادر سفیَ چشمیرلبی زمھتاب

 باالخره پدرش او را بھ خودش آورد  برد ،ی بھ سر مگری دیی جاادرینشستھ بود ، گو
  ؟ی االن عروس خانم رو منتظر گذاشتنی ؟از ھمییشھاب بابا کجا: 

 کرد و بلند شد کھ ھمراه مھتاب ی لب عذرخواھری کھ تازه بھ خودش آمده بود زشھاب
 . بھ اتاق بروند

 .  را صدا زدقی آھستھ شقاشھنام
  ؟یگی می چھ؟یچ:  قیشقا

  شون کجاست ؟ییدستشو:  شھنام
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 کار ی شون چییآخھ االن بھ دستشو:  توانست خنده اش را کنترل کند ی بھ سختقیشقا
 ؟یدار

 گھی دیی خوام برم دستشوی خوب مھی چھ سوالنیا:  شھنام
اخھ االن :  در حالى كھ ھنوز تھ مانده ھاى خنده اش در صورتش پیدا بود گفتشقایق

 چھ وقتشھ ؟
  کھ نتونستم برمی خودتھ ، تو خونھ انقدرم ھولم کردریتقص: با عصبانیت گفتشھنام

  ؟ی کار کنی چی خوای شھنام حاال میوا:  قیشقا
 ییشو...  برم دست خوامیم:  شھنام

باورم ...  ؟ فکر کنم ھمون باشھ ینی بیاون دره رو م:  زد و گفت ی لبخندقیشقا
 ی بری خوای می چھ جورشھینم

 الن نگاه کنا:  صورتش را کج کرد و گفت شھنام
 گفتھ بود راه افتاد ، ھمھ با تعجب بھ او نگاه قی کھ شقای بلند شد و بھ سمت درشھنام

.  کند ی طشتری فاصلھ را با سرعت ھر چھ بنی کرد ای می کردند و شھنام سعیم
 بود ، ی اتاق چھ کسنجای ایعنی و بازش کرد ، متعجب مانده بود ، دی بھ آن در رسیوقت
 بود ، درست ی پوستر بزرگ دکتر محمود حسابد توجھش راجلب کریلی کھ خیزیچ

 .  آن اتاق خنده اش گرفتھ بودیاز فضا. رو بھ تخت 
 تونم ی مدیببخش:  قرمز شده بود با عجلھ خودش را بھ شھنام رساند کھی درحالمیمر

 کمکتون کنم؟
  گردمی مییمن دنبال دستشو:  گفت یالیخی با بشھنام

متوجھ شده بود كھ شقایق درى را بھ ! ھ با دھان باز نگاھش كرد براى چند لحظمیمر
 !یعنى شقایق اتاق او را دست شویى معرفى كرده؟! او نشان داده

 !مشكلى پیش اومده؟:  كھ نگاه خیره ى او را دید تك سرفھ اى كرد و گفتشھنام
 نجاستی انییبفرما... ببخشید! ھا؟: مریم

 :رد و گفت لبخند موذیانھ اى بر لب آوشھنام
  ؟ی اتاق درس بخوننی تو ای تونی مواقعا

شھنام ھم با ھمان لبخند .  اکتفا کرد ی باز قرمز شد و فقط بھ لبخندمی صورت مرپوست
  رفتییبھ سمت دستشو

 
:  مھتاب درحالى كھ روى مبل نشستھ بود با ھمان لحن محكم ھمیشگى اش گفت پدر

  ؟ی بکنی خوای کار میخوب مھتاب چ
 نی شما بگیھرچ:  مھتاب

 ھی بگو جوابت چی ، درست و حسابی پاره کنکھی تعارف تیخودی بخوادینم:  پدر
  فرقشھای دنھیفرھنگ اونا با ما : مھتاب با نگرانى گفتمادر
 اماپسره با ھمشون فرق داشت:  دستى بھ چانھ اش كشیدپدر
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 ی ، اونم ھمھ  فرق دارهیلیحق با شماست ، با خانواده اش خ:  با خجالت گفتمھتاب
  منو قبول دارهدیعقا
من نظر ...  خانواده اش بشھ الی خی تونھ کھ بی پسره خوب باشھ بازم نمیھر چ:  پدر
  ندارمیمثبت

 ھمھ مدت حاال کھ جوانھ نی ، بعد از اختی در قلبش فرو ریزی حس کرد چمھتاب
 . دی دی دوست داشتن درقلبش شکوفا شده بود ، پدرش را سر راھش میھا

  زنگ زدن بگم نھ ؟اگھیعنی:  مادر
 ھی پسر خوبیلیامابابا ، شھاب خ:  سعى كرد جسارت بھ خرج دھد مھتاب

 اصال آسون دی تفاوت عقانی اما اھی اش خوبھ ، ھم پسر خوبافھی ، ھم قدونمیم:  پدر
  باباجونگمی دونم کھ می میزی چھی ، منستین

 ... نیگی شما میعنی:  مھتاب
 می بار ھم تو بگو خوبھ و ما قبول نکنھی ی خوبھ و تو قبول نکردمی ما گفتنھمھیا:  پدر

 ... آخھ بابا:  مھتاب
  و خالصھی جوابمون منفمیگی آخھ ، اگھ زنگ زدن میآخھ ب:  پدر

 
 کھ من ینی اقیشقا:  در حالى كھ بھ سیب درون دستش گاز محكمى میزد گفت شھنام

  ؟مھیرفتم تو اتاقش ھمون مر
 آره چطور ؟:  كھ با گوشى اش مشغول بود گفت قیشقا

 یچیھ:  شھنام
 ، بعدشم یپرسی سوال نمیخودی شھنام ؟ منو خر نکن ، تو بیدی پرسیواسھ چ:  قیشقا

 ی و رفتنیی پایداداش جون مگھ من بھ تو اون در رو نشون دادم کھ سرت رو انداخت
 توش ؟
 ی پوستر پروفسور حسابستای فوتبال و خواننده ھا وگرای بازی کھ بھ جایدختر:  شھنام

  مخش تاب داشتھ باشھیلی خدی اتاقش باواریرو بزنھ بھ د
 یشی شو چون موفق نممی مرالی خی شھنام بنیبب:  قیشقا

حاال ...  ذارمی اون داداش خرم نمی تخت ، من جا پاالتیخ:  و گفت دی کشی سوتشھنام
  کجا رفتھ؟یراست
  باباش مخالفت کردهنکھی مھتاب حرف بزنھ ، آخھ مثل ایرفتھ با بابا:  قیشقا

  دادمشی شھاب نمنی دختر داشتم بھ اھیمنم اگھ :  شھنام
 پام رو تو ی ؟ بھ خدا من از وقتنی کنی می طورنی ، چرا اقی شایآخھ آقا:  شھاب

  خوشبختش کنمدمی دخترتون شدم ، بھتون قول می فتھیدانشگاه گذاشتم ش
 ی تونی اما تو نمستی نی شکچی ھی ھستی تو پسر خوبنکھیپسرم در ا نیبب:  می مرپدر

 زهی چنی بدتردی ، تفاوت تو عقایدختر منو خوشبخت کن
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فکرکنم منظورمو :  با جسارت ھمیشگى اش در جواب پدر مھتاب گفت شھاب
 یی باشھ باورش دارمو تا جای ھر چیعنی دخترتون شدم ، ی فتھی ، من گفتم شنیدینفھم

  کردم مثل خودش باشمیکھ تونستم سع
 ؟ی بدریی اونا رو ھم تغی تونی ؟ میتمام حرفات قبول ، اما خانواده ات چ:  می مرپدر

 مورد ندارن ، قبال براشون مسئلھ رو حل نی با ای مشکلچی من کھ ھیخانواده :  شھاب
 مشونینی کھ مگھ قراره چندبار در سال ببلی فاممونھیکردم ، م

 ی خود مھتاب ، زندگی بھ عھده ذارمی رو می ، اصال ھمھ چھی چی دونیم:  می مرپدر
 مھتاب.... خودشھ 
 كھ گوش بھ زنگ بود و گوشش را بھ در چسبانیده بود و بھ مكالمھ ى شھاب و مھتاب

 بلھ بابا: پدرش گوش میداد سریع از اتاق آمد بیرون 
 ای لحظھ بھی:  پدر

انگار نھ انگار كھ این مھتاب خونسرد ... ساند با متانت خودش را بھ آنھا رمھتاب
بلھ : ھمانى است كھ تا چند لحظھ پیش با اشتیاق و ھیجان بھ حرف ھایشان گوش میداد 

 ن؟ی داشتیبابا با من کار
 کلمھ بگو و ھم خودت رو ھی ، ھی آقا شھاب بگو ، نظرت چی جلونجایھم:  میپدرمر

  ھفتھ است منو کچل کردهھیخالص کن و ھم منو، 
 شھاب بھ دھان مھتاب دوختھ شده بود ، ی انداخت ، چشم ھانیی سرشرا پامھتاب

 راستش من نظرم مثبتھ:  گفت دی باری کھ شرم از آن مییمھتاب با صدا
با لحنى ... اما حرفى بود كھ خودش زده بود...  لحظھ اى بھ مھتاب خیره شدمیپدرمر

 با ھم ری راحت شد جوون؟ حاال ھم دست زنت رو بگلتایخ: مالیم روبھ شھاب گفت
 نی بزنی چرخھی نیبر

××× 
 نییبلھ بفرما:  قیمادرشقا
 دی حمیشما آقا:  پشت خط درحالى كھ سعى میكرد باعث نگرانى نشود گفتصداى

 نی شناسی رو میقیتوف
 بلھ چطور ؟:  قیمادرشقا

 مارستانی بنیاری بفیلطفاتشر: 
  ؟ی چی ؟ برامارستانی ؟ کدوم بمارستانیب:  قیمادرشقا

 ...فقط بھ این آدرس تشریف بیارین... آروم باشید خانوم: 
!  وجود حرفى كھ مادر شقایق شنیده بود باز ھم گویى میدانست اتفاق بدى افتاده استبا

 .  و از حال رفتدی کشیغیج! دلش گواه بد میداد! دست خودش نبود
 مامان؟...  مامان ؟ ی شدیچ:  شھنام
 کھ مال نیا:  انداخت و گفت ی کھ در دست مادرش بود نگاھی بھ آدرسشھنام

  شده ؟شیزی ، بابا چمارستانھیب
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 گرشی و نگاه دابانی نگاھش بھ خکی کرد ، ی می رانندگی چطوردی ھم نفھمخودش
 کرده بود تا بھ ی پدرش کھ صبح از آن ھا خداحافظشدیباورش نم. بھ مادر بود 

 . کرده و در کماست برود تصادف ھیعسلو
 ھستم ، ھمون کھ صبح یقی توفیسالم خانم ، من پسر آقا: دی مضطرب پرسشھنام

 تصادف کردن
 ...گمی متیتسل:  گفت ی بالحن سردپرستار

 
 کنکور داره ، اگھ گھی ھفتھ دقیشقا:  را پاک کرد رو بھ شھنام گفت شی اشک ھاشھاب

 ... میبھش بگ
 ی تابی بنی با ای کنی دونم اما تو فکر میخودم ھم م:  ھم حالش بھتر از او نبود شھنام

 وقت نبخشتمون اگھ االن بھش چی ھدی فھمھ ؟ از اون گذشتھ شای نمیزی مامان چیھا
 مینگ

 ... آخھ:  شھاب
 گریکدیدو برادر در آغوش .  بود کھ فرصت بھ او نداد شی اشک ھالی سنی باز او

 در کھ آمد ھر دو خودشان را جمع و جور یصدا.  ستندی گری مھمچون ابر بھار
 . کردند

 سالم بر اھل خانھ:  قیشقا
پاشو :  کرد رو بھ شھاب گفت ی را با دست پاک مشی اشک ھاکھی در حالشھنام

 دتتیصورتت رو بشور تا ند
  تو اتاق منادیبرو سرش رو گرم نکن ن... باشھ :  شھاب
 سالم ، کتابخونھ خوش گذشت ؟:  گفت ی ساختگی با لحنشھنام

  گذشت ؟ی خوش مدیبا. وا :  قیشقا
  گفتم کھ سر حرف رو باز کنمیزی چھی. نھ :  کالفھ گقت شھنام

  شده ؟یزیچ:  دی کرد و پرسی آمد نگاھرونی بھ شھاب کھ از اتاقش بدی با تردقیشقا
 می با ھم حرف بزنایبرو لباس ھات رو عوض کن ، ب:  شھنام

.  نی ترسونی من رو منیشما دو تا دار:  مبل انداخت و گفت ی کولھ اش را روقیشقا
  افتاده ؟ آره ؟ی شده شھاب ؟ چرا چشمات قرمزه ؟ نکنھ واسھ مھتاب اتفاقیزیچ

 نیتو بش:  و گفت ندی را فشار داد تا بشقی شقای شانھ ھاشی جلو آمد و با دست ھاشھاب
 دی چھ طور بایعنی کرد ، ی می بازشی دست ھا انداختھ بود و بانیی سرش را پاشھنام

 .  گفتیخبر مرگ پدرشان را بھ خواھرش م
  شدهی چنیتو رو خدا بھم بگ:  قیشقا

  ؟ی داریلباس مشک:  خالص را زد ری باالخره تشھاب
 ؟ نکنھ واسھ مامان ی واسھ چی ؟ آخھ لباس مشکیلباس مشک:  با تعجب گفت قیشقا
  شدهی چنی ، تو رو خدا بگنی کردوونمی افتاده ؟ دیاتفاق
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 چی ھگھی بابا ددیشا:  چشمش بود ی گوشھ ی سرش را کھ باال آورد قطره اشکشھنام
  برنگردهھیوقت از عسلو

 را بھ شھاب شی کرد ، با التماس چشم ھای و منگ بھ دو برادرش نگاه مجی گقیشقا
 یگری دزیھاب چ شی ساده بوده اما چشم ھای شوخکی کھ دیدوخت ، منتظر بود بگو

 ی قطره ھای ، حاال معندی فھمی قرمز شھاب را می چشم ھای گفت ، حاال معنیم
 دی فھمی درد را می ، حاال معندی فھمی آمد را می منیی شھنام پای کھ از چشم ھایاشک

  چھیعنی میتی دی فھمی مدی، حاال با
... مادرش ...  اش را برگرداند اما ی خواست نوار زندگی را بست ، مشی ھاچشم

 مادرش کجا بود ؟
 مامان... مامان :  زد ادی فرقیشقا

 نییآرام بخش بھش دادم ، پا:  کرد خودش را آرام نشان دھد گفت ی می کھ سعشھنام
 دهیخواب
... مامان ... مامان :  گذاشت و گفت شی گوش ھای را روشی کف دست ھاقیشقا
  ؟ییکجا

 قیتو رو خدا آروم باش شقا:  کرد و گفت قیا قاب صورت شقا رشی دست ھاشھاب
 ی االن آروم باشم ؟ آھای قشنگھ ، واقعا از من انتظار داریلیآروم باشم ؟؟؟ خ:  قیشقا

 دی من بانی ، آخھ شما بگامی شدنم کنار بمیتی خواد راحت با غم یمردم داداشم ازم م
 آروم باشم ؟

 کن ھیگر:  بازوان محکمش گرفتھ بود انی کم کم نمناک شد ، شھاب او را مشی ھاچشم
 .  کن ، داد بزنھیگلم ، گر

 
 کرد بھ او فکر نکند نتوانست ، ی بود ، ھرچھ سعقی شقای خالی نگاھش بھ جامیمر

 کنکور ی سر جلسھ قی افتاده بود ؟ چھ شده بود کھ شقاقی شقای برای چھ اتفاقیعنی
 ؟حاضر نشده بود 

 امتحان چطور بود بابا ؟:  دی پرسی خاصی با کنجکاومی مرپدر
  ؟نیدی پوشیبد نبود ، چرا مشک:  را باال انداخت شی شانھ ھامیمر
 یی جامی برمی خوایم:  می مرپدر
 کجا ؟؟؟:  میمر
 .  نگرانش کردقی شقای خالی پدرش و جای مشکراھنی پقیتلف
  افتاده ؟ی اتفاققیواسھ شقا:  گفت ی نگرانبا

 نھ دخترم ، اما باباش فوت شده:  می مرپدر
 .  فرو رفتی در صندلمیمر
  ؟نی ؟ چرا بھ من نگفتیک: 

 ی امتحانت رو بد بددیشھاب نذاشت ، گفت شا:  میپدرمر
  دفعھ ؟ھی شد ی اتفاق افتاد ؟ اصال چنی ای بابا ، کنینگفت:  میمر
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 تصادف کرده ، ونی کامھی با نکھیمثل ا:  بود گفت رهی ھمان طور کھ بھ جلو خمیپدرمر
  مراسم ھفتمیری ممی ھم فرار کرده ، االن دارونھیکام
 لحظھ ھم کی ی برای داشت ؟ حتی االن چھ حالیعنی کرد ، ی فکر مقی بھ شقامیمر

 .  بگذاردقی شقایحاضر نبود خودش را بھ جا
  دونستمینده من اصال نم ، شرمگمی متیسالم ، تسل:  شھنام جلو رفت دنی دبا

 باش ، قی شقاشی ، لطفا پی ممنون کھ اومدیلیسالم ، خ:  تکان داد و گفت ی سرشھنام
  دارهازی بھت نیلیخ

 کجاست االن ؟:  میمر
  خواھرت باشھشی پدی دونم باینم:  شھنام

 ششی پرمیباشھ ، حتما م:  میمر
 .  ھم ھمان نظر شھنام را داشتھ باشدقی مطمئن نبود کھ شقامیمر

 از ھمان اول مشخص قی مادر شقای نالھ ھای مسجد شد ، صدای قسمت زنانھ وارد
.  بھتر از مادرش نداشت ی بود وضعقی شقای عمھ ای ھم کھ گویگریبود ، خانم د

 .  مھتاب بودی شانھ یسرش رو.  اما آرام کنار مھتاب نشستھ بود قیشقا
 یمی گفت سپس بھ سمت دوست قدی لبری زیتی رفت و تسلقی مادر شقا ابتدا کنارمیمر

 داشت تا کنارش ازی نی بھ کسگری از ھر وقت دشتریاش روانھ شد ، مطمئنا او حاال ب
 . باشد
 تی دونستم ، واقعا تسلیبھ خدا من نم... سالم ، بھ خدا :  زانو زد و گفت قی شقایجلو

 گمیم
 .  نگفتیزی چگری ھم گذاشت و دی روی را لحظھ اشی پلک ھاقیشقا
 ری غیلی ، آرام بودنش خدی را پرسقی حال شقانی با نگاھش از مھتاب علت امیمر
 .  بودیعیطب

  عالمھ آرام بخش خوردهھیشھاب گفت :  نشنود گفت قی کھ شقای آرام طورمھتاب
  ؟نمی بشششی من پشھیم:  میمر

 .  را بھ خواھرش دادشی بلند شد و جامھتاب
 مون ی دوستمانی کنارتم ، من پشھی ، اما تا ھمی دونم حوصلھ ام رو نداریم:  میمر

  نرفتھادمیرو 
 صورتش ی روی زل زد ، لبخند کمرنگمی مری سرش را باال آورد و بھ چشم ھاقیشقا

 امتحان خوب بود ؟:  کھ چقدر احمق بوده کھ از دستش داده دی فھمیحاال م. نقش بست 
 یدی موقع امتحان رو منی ھمگھیبھش فکر نکن ، سال د:  میمر
 دی دونم شاینم:  گفت ی حوصلگی با بقیشقا
 ارمی واست آب برمیصدات گرفتھ ، من م:  میمر
 وقت یلی لب بھ او سالم کرد ، خری ، زدی را دمای از مسجد خارج شد ، دم در نیوقت

 .  زدشی صدامایبرگردد کھ ن آب را کھ پر کرد خواست وانیل.  بودش دهیبود کھ ند
 سالم حالتون خوبھ ؟:  شوکھ نشد یلی خمیمر
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  حالش خوبھ ؟قیسالم ، شقا: ماین
  خوب باشھ ؟دیبا:  میمر

  دونم ، تو رو خدا مواظبش باشینم:  آشفتھ گفت ماین
  برمگھیباشھ حتما ، من د:  میمر

 باشھ ، خدافظ:  ماین
 را قی واقعا شقامای ننکھی باشد ، از فکر ای انقدر نگران حال کسمای نشدی نمباورش

 بھ یلیخ.  را نداشت زھای چنیفرصت فکر کردن بھ ا... دوست دارد خوشحال شد اما 
 حرف نزند ، عذاب وجدان در مورد او مای در مورد نقیخودش فشار آورد تا با شقا

  دانستی آن دو میی را مقصر آشناش گذاشت ، او خودی راحتش نمیلحظھ ا
 

  کار کرده ؟ی چمی مریخبر ندار:  دی کھ وارد خانھ شد از مھتاب پرسنی ھمبشھا
  ھا اومده ؟جھیمگھ نت:  با تعجب گفت مھتاب
  بودهتی رو ساشبی از دنکھیآره مثل ا:  شھاب
 یدی پرسیخوب از خودش م:  مھتاب
  دوست نداشتھ باشھ بھ من بگھدیفکر کردم شا:  را باال انداخت شی شانھ ھاشھاب
 میمر...  میاز دست تو ،مر:  بھ شھاب کرد و گفت ی نگاھمھتاب

  ؟یزنی چرا داد مھیچ:  میمر
  بھش بگمیزی تونم چی نمنجاستیفک کرده چون شھاب ا:  با خود گفت آرام

  ؟ی خراب کردیلیخ:  گفتی با حالت خاصمھتاب
  معلومھ ؟یلیآره ، خ:  نگران گفت ی اافھی با قمیمر

  ؟یخوب چرا نگفت : ناراحت گفتمھتاب
 ستی نشی حالیچی دختره چرا ھنیگی ، گفتم مدمیخوب خجالت کش:  میمر

  ؟یحاال در چھ حد خراب کرد:  تکان داد ی سرمھتاب
  حد ندارهگھی ، دیلیخ:  دی کشی پوفمیمر

 داره ، یی شھاب ، چھ روینی بیتو رو خدا م:  و گفت دی دستانش را بھم کوبمھتاب
  خجالت بکشھدیاالن مثال با

 گھی بار دھی دفعھ نشد نی شده ، ایاوووووووووووووه ، حاال مگھ چ:  میمر
 ھی شھی مگھی بار دھی نیآخھ ا:  داشت پنھانش کند گفت ی کھ سعی با لبخندشھاب

 گھیسااااااال د
 چھ انقدر شلوغش ی برادی فھمینم.  کرد ی با دھان باز بھ مھتاب و شھاب نگاه ممیمر

 . کرده اند
  دونھ ؟یمامان ھم م:  ھتابم

  فھمھی نمنیاگھ شما بھش نگ:  گفت طنتی با شمیمر
 ی بگدیخوب آخھ آخرش کھ با:  شھاب
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 ی قورمھ سبزھیشما معلومھ چتونھ ؟ :  دی فھمی رفتار آن ھا را نمی واقعا معنمیمر
  خوبرمی گی مادی حرفا رو نداره ، کم کم نیساده کھ ا

 یلیمھتاب بھ شھاب نگاه کرد ، خ.  دندی خندی بلند می و شھاب ھر دو با صدامھتاب
 بود ، بعد از فوت پدرش افسرده شده بود ، دهی را ندنشی دلنشیوقت بود کھ خنده 

 بود کھ ی خواھر کوچکش مونی مددیباز ھم با...  نبود اما امروز یشگیشھاب ھم
 .  بوده شھاب کردیدوباره خنده را مھمان لب ھا

 ھی رفتھ ادتی نکھیتو مثل ا:  بود کھ گفت دای صورتش پیده رو ھنوز آثار خنمھتاب
 ی کنکور دادیزمان
  اومده ؟جی ، نکنھ نتایواااااااااااااااااا:  میمر

 تھی تا حاال رو ساشبیاز د:  شھاب
 باز شد اما ری دیلی ختی اش بند نبود ، سانھی ، قلبش در سدی بھ سمت اتاقش دومیمر

چشم .  شماره اش را وارد کند دی ترسی ، مدی لرزی مشیباالخره باز شد ، دست ھا
 را کھ باز کرد ، اشک در چشم شیچشم ھا. را فشار داد  Enter  را بست وشیھا
 . گرفتھ بود  حلقھ زد ، باالخره مزد زحماتش راشیھا

 گمی مکیتبر:  شھاب
 ممنون:  بودند ستادهی برگشت و پشت سرش را نگاه کرد ، مھتاب و شھاب امیمر

  خانم مھندس ؟ی بخونی خوای میحاال چ:  مھتاب
  دونمینم:  میمر

  ؟ی دونینم:  با تعجب گفت شھاب
  ؟بھیانقدر عج:  میمر

  کھی انتخاب رشتھ کندیبا:  مھتاب
 از یکی شی پمی فردا بری خوای ، می نشمونیخوب فکر کن کھ بعدش پش:  شھاب
  من ؟ مشاورهیدوستا
 ھی فکر خوبیلیآره خ:  مھتاب

  ممنوندی فقط توانست بگومیمر
  ؟یسالم ، چطور:  میمر.  کھ آمد حدس زد سحر باشد لشی زنگ موبایصدا
  خرخون ؟ی شدی نکنھ سھ رقمنمی ، ببی خوبیلیتو کھ معلومھ خ:  گفت جانی با ھسحر

 ی کار کردی کھ نھ ، اما خوب بد نشدم ، تو چیسھ رقم:  دی خندمیمر
 شمی اصفھان قبول مگھیمنم بد نشدم ، فرھاد م:  سحر

  از فرھاد کوه کن چھ خبریبھ بھ ، راست:  آمده باشد گفت ادشی یزی انگار چمیمر
 ی اگھ فرھاد کوه کن بود من انقدر حرص نمنیا:  پر از اعتراض گفت ی با لحنسحر

 خوردم
 پس باالخره تو ھم بلھ:  دی خندمیمر

  خونھ مون رو بردارهی ترشیو اگھ محلش نذارم بدمی ، ترسگھی دمی کار کنیچ:  سحر
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 ی ، من و تو و فرھاد خان کوه کن ، حاال چمی بشیخوب فکر کنم ھم دانشگاھ:  میمر
  ؟ی بخونی خوایم

 دورش رو خط بکشم ، برق دی کھ من عاشق برق بودم اما خوب بای دونیم:  سحر
  بخونمیمی شی خوام مھندسیمال بچھ خرخوناست ، م

  بخونمی دونم چیاما من ھنوز نم:  گفت ی با ناراحتمیمر
  چھ خبر ؟قی ، از شقای فھمی ، باالخره مستیمھم ن:  سحر

  نبود دق کرده بودمایفکر کنم اگھ ن:  میمر
 چرا ؟:  سحر

 یی باعث آشنانکھی از ایلی خگھی ، االن دزنھی ھر روز باھاش حرف مبایتقر:  میمر
 ستمی نمونیشون شدم پش

کاش اونم باھامون بود ، اون وقت گروھمون تو دانشگاه : ھ گفت  گرفتیی با صداسحر
  بودلیھم تکم

  قسمت نبودنکھیمثل ا:  جواب دادی با ناراحتمیمر
 

 خانواده را گردن کی تی زود بود کھ مسئولشی برایلی خستھ بود ، ھنوز خشھنام
 ی مینی سنگشیشانھ ھا...  کرد کھ فقدان پدر حس نشود اما ی را مشی ، تمام سعردیبگ

 فرق یلی خشیِشھنام امروز با شھنام دو ماه پ. کرد ، طاقت آن ھمھ بار را نداشت 
 . ان و آسمنیداشت ، بھ اندازه تفاوت زم

 بود ، باالخره آمد ستادهی بود ، منتظرش اامدهی قرار داشت ، اما ھنوز نمای با ن٦ ساعت
پوشھ و .  بھ او داده بود  ترجمھی بود کھ برایی کھ مطمئنا پرونده ھایبا پوشھ ا

 را کھ بھ شی رفت تا دست ھایی گذاشت و بھ سمت دستشوزی می را بر رولشیموبا
 . دیبودند بشو  شدهاهی سنشی ماشیریخاطر پنچرگ

 نکرد ، اما اگر آن را یی ، شھنام را بھ خود آورد ، اول بھ آن اعتنامای نلی موبایصدا
خواست جواب بدھد ، کھ .  داشت یبر م شاپ را ی کل کافشی داد ، صدایجواب نم
 خواست مطمئن یجواب داد م...  خواھرش یعنی شدیباورش نم...  لی موبایعکس رو
 شھنام با تمام وجود آتش دیچی پیکھ در گوش قی شقایصدا.  شدی مطمئن مدیشود ، با

 .  گوش کردقی شقای نگفت ، فقط بھ حرف ھایزیچ. گرفت 
 ی میلی ؟ شھنام تازه رفتھ ، خرونی بمی بریای بی تونیم:  زدی آرام حرف مقیشقا

  گرفتھیخوام باھات حرف بزنم ، دلم بدجور
 سخت یلیخ.  پاک کرد ستی را از لقی قطع کرد و تماس شقای حرفچی بدون ھشھنام

 .  زنگ نزدگری دقی باالخره آمد ، اما شقامایبود اما بر اعصابش مسلط شد ، ن
  شھنام جون ؟یخوب چطور:  ماین

  ، کارا درست شد ؟ستمی بد نیا:  شھنام
 نجاستیآره ھمش ا:  ماین
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 دونم ی ممنون ، نمیلیخ:  دی فھمی را مشی خاص کھ فقط خودش معنی با حالتشھنام
  تشکر کنمیچطور

  حرفا رو ندارهنیرفاقت کھ ا:  ماین
  حرفا رو ندارهنی رفاقت کھ ایگیآره راست م:  زد و گفت ی پوزخندشھنام

 زنگ قی رفت ، مطمئن بود کھ باز ھم شقامای آمد ، دنبال نرونی شاپ بی از کافیوقت
 را دی دی مدی کھ نبایزی شد ، چی مطمئن نمدی دی خودش نمیخواھد زد ، تا با چشم ھا

 دهی ددی دی مدی جلوتر نرفت ، آنچھ را کھ باگری بود ، خودش بود ، شھنام دقی ، شقادید
 . بود

 
 گفت ، مادرش را فرستاده ی مراهی بد و بواری رفت و بھ در و دی در خانھ راه مشھنام

 .  خالھ اشیبود خانھ 
 .  کرد و بھ سمت اتاقش رفتی سالمقیشقا

 در را کھ ی صداقی تنھا باشد ، شقاقی خواست با شقای در خانھ را قفل کرد ، مشھنام
 نامرتب ، ی سرخ سرخ و موھایم ھاچش.  برگشت و با تعجب بھ شھنام نگاه کرد دیشن

 کرد یسع.  بود ؟ نھ امکان نداشت دهی شھنام فھمیعنی نبودند ، ی خوبمیاصال عال
 را بھ شیشھنام جلو رفت و دست ھا.  رفت تاقش نشان بدھد بھ سمت ایخودش را عاد

 .  بوددهی ترسقی زل زد ، شقاقی شقایدر چشم ھا. چھارچوب در گرفت 
  ؟ی کنی کار میچ:  زد و گفت یوع مصنی لبخندقیشقا

  ؟ی بودیکدوم گور:  زد ادی فربای تقرشھنام
  خوام از االن واسھ سال بعد بخونم ؟یمگھ بھت نگفتم م:  با تعجب گفت قیشقا

  آره ؟؟؟ی واسھ سال بعد بخونی خوایکھ م:  دی خندشھنام
  بخونم ؟دیحالت خوبھ شھنام ؟ نبا:  قیشقا

 نمی رو بده بھ من ببفتی ، کیگیتو کھ راست م... چرا :  شھنام
 ... گمی بھت نمیچی ھی ؟ شھنام ھر چی کار داری من چفیبا ک:  قیشقا

 قرار داشتم مای امروز بعد از ظھر با نی بگو ، راستیزی چھی ی خوای ؟ مھیچ:  شھنام
  کھ معلم زبان شھابشی شناسی، م
  ھم بود ؟میآره ھمون کھ معلم مر:  تفاوت باشد ی کرد بی سعقیشقا

 شی شناسیپس م:  شھنام
  بشناسم ؟دینبا... وا :  قیشقا

 یعنی تو بود ، ھی شبیلی عکس توش بود خھی رو داده بود دست من ، لشیموبا:  شھنام
  ھمھ شباھتنیا

 ... نام شھی دونیم:  شدی شھنام ھر لحظھ برافروختھ تر می بود ، چھره دهی ترسقیشقا
 خفھ شو بذار من حرف بزنم:  زد ادی فرشھنام

 ... آخھ تو:  قیشقا
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آخھ من چي ؟ مي خواي بگي من اشتباه مي كنم ؟ مي خواي بگي عكس تو تو :  شھنام
 گوشي نیما چي كار مي كنھ ؟ نھ ؟

 بھ شدت ترسیده بود ، دھانش بھ سختي باز شد تا جوابي براي حرف ھاي شھنام شقایق
 نمي فھمم چي میگي... من اصال ... مــــن : شد داشتھ با

 آخي ، چھ دختر خوبي ھستي تو:  صورتش را كج كرد و گفت شھنام
 .  میزد و راه مي رفت ، دلش بدجوري از دست شقایق شكستھ بودداد

 شھنام باور كن داري اشتباه مي كني:  شقایق
بھت میگم خفھ شو ، منم خیلي دوست داشتم االن مي تونستم حرفت رو باور :  شھنام

 كاش حداقل با ھم ندیده بودمتون... كنم ، اما 
 بس كن دیگھ ، ھرچي خواستي بھم توھین كردي ، بست نبود ؟:  شقایق
.  شھنام بي اختیار باال رفت ، شقایق ھیچ وقت چنین تصوري از شھنام نداشت دست

ھم از ... ذاشت روي صورتش ، صورتي كھ از اشك خیس بود و قرمز دستش را گ
 ضرب سیلي شھنام و ھم از اشك

اما اینبار صداي گریھ ھاي .  میزد و راه مي رفت ، دلش بدجوري شكستھ بود داد
 . شقایق بلندتر از داد ھاي شھنام بود

 در رو باز كنین ، چھ خبره ؟:  شھاب
 .  دانست چھ شده كھ شھنام و شقایق این طوري دعوایشان شده ، در ھم قفل بودنمي

 مگھ با شما دو تا نیستم در رو باز كنین ، بھ خدا در رو مي شكنم ھا:  شھاب
فضاي بھم ریختھ ي خانھ ، صورت .  با یك حركت در را باز كرد و وارد شد شھاب

 ... قرمز شقایق و شھنام
 تونھ ؟معلومھ چھ خبر:  شھاب
 بھ سمت شھاب دوید و دست ھایش را دور كمرش حلقھ كرد و سرش را بر شقایق

روي سینھ اش گذاشت ، شھاب ھم متقابال او را بغل كرد و بھ شھنام كھ مي لرزید نگاه 
صداي نفس ھایش تنھا صدایي ... دست ھایش را دو طرف سرش گرفتھ بود ... كرد 

 . بود كھ از او در مي آمد
شقایق چشم .  شقایق را گرفت و باال آورد ، در چشم ھایش زل زد  صورتشھاب

جاي دست ھاي شھنام را كھ روي صورت شقایق دید فھمید كھ قضیھ . ھایش را بست 
تو برو تو اتاقت : پیشاني شقایق را بوسید و آروم بھ او گفت . خیلي جدي بوده است 

 گلم
شھاب با یك لیوان آب بھ سمت .  چیزي نگفت و آرام آرام بھ سمت اتاقش رفت شقایق

 ... بیا اینو بخور آروم بشي ، بعدشم بگو چي شده كھ: شھنام آمد 
 سرم داره مي تركھ ، مسكن داري ؟:  لیوان را یكباره سر كشید شھنام
نمي خواي بگي چي شده كھ با شقایق این طوري كردي ؟ اگھ بگي خیلي آروم :  شھاب

این خانواده اي ، این طوري باید باھاش رفتار كني ؟ تر میشي ، مثال االن تو بزرگتر 
 ... مگھ چي كار كرده بود آخھ ؟ فكر نمي كنم ھیچ كاري مستحق ھمچین
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 بس كن دیگھ شھاب ، آرامشت حالم رو بھم میزنھ:  شھنام
 تو فكر مي كني من االن آرومم ؟:  شھاب
م آروم نیستم ، شقایق مي بیني من:  را كھ مي لرزید بھ شھنام نشان داد و گفت دستش

مگھ چي كارشي كھ ... االن بھ من و تو بھ چشم یھ تكیھ گاه نگاه مي كنھ ، اون وقت تو 
 ... ھمچین كاري رو باھاش كردي ؟ بھ جاي اینكھ ھمدمش باشي و سعي كني

تو كھ بھتر از من مي دوني چقدر :  را ال بھ الي موھایش فرو برد و ادامھ داد دستش
ھ بود ، شقایق االن بھ یكي اختیاج داره كھ بتونھ بھش تكیھ كنھ نھ یكي كھ بھ بابا وابست

 بھ باد كتك بگیرتش ، شقایق ھنوز بچھ است شھنام
تو فكر مي كني من اینا رو نمي دونم ؟ چرا ھمیشھ خواستي :  سرش را تکان داد شھنام

م ، فكر مي وانمود كني كھ خیلي حالیتھ ؟ فكر مي كني من بي دلیل این كار رو كرد
.. بھ خدا نھ ، دارم دیوونھ میشم اما .... كني االن خودم راحتم كھ اینجا نشستم ؟ نھ 

 دست خودم نبود
 میگي دلیل این دعوایي كھ راه انداختھ بودي چي بود ؟:  شھاب
 بین دو راھي گیر افتاده بود ، یعني باید با شھاب در مورد نیما حرف میزد ؟ اما شھنام

میشھ من و شقایق رو تنھا : چطوري باید این قضیھ را حل مي كرد اگر نمي گفت 
 بذاري ؟

 ... كھ بازم:  شھاب
 بھ خدا فقط مي خوام باھاش حرف بزنم:  ملتمسانھ گفت شھنام
 میرم پایین:  نگاھي مرموز بھ شھنام انداخت و گفت شھاب
 برو دنبال مامان ، بردمش خونھ خالھ:  شھنام
 تو رو خدا سعي كن حالش رو بفھمي.. .باشھ ، خدافظ :  شھاب
 .  با حركت پلك ھایش چشمي گفتشھنام
 كھ رفت شھنام بھ اتاق شقایق رفت ، در را كھ باز كرد ، شقایق از روي تخت شھاب

نكنھ از من مي ترسي ؟ ببین : شھنام پوزخندي زد و گفت . بلند شد و بھ دیوار چسبید 
 آروم آرومم

یھ خواھش ازت دارم ، مي :  چیزي نگفت ، شھنام بر روي تخت شقایق نشست شقایق
چي شد كھ رفتي سمت نیما ، من ... خوام از اولش واسم بگي ، بگي كھ چي شد كھ 

 ھمھ چیز رو مي دونم شقایق پس سعي نكن انكارش كني
 شھنام از جایش بلند شد و شقایق را بر.  بغضش را فرو داد و چیزي نگفت شقایق

بھ خدا فقط مي خوام : كنارش نشست و در چشم ھایش زل زد . روي تخت نشاند 
كمكت كنم ، من دوستت دارم دیوونھ ، مي فھمي ؟ خیلي بیشتر از نیما ، مي خوام 

 یعني من و شھاب انقدر بد بودیم ؟...  بدونم چي شد كھ فھمیدي بھ یكي نیاز داري كھ
 ... تقریبا یھ سالي ھست كھ: گذاشت  ناگھان سرش را روي پاھاي شھنام شقایق
 .  نفسش را پر صدا بیرون دادشھنام
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بھ خدا اولش فقط با ھم چت مي كردیم ، مي خواستم یكي باشھ كھ بدون اینكھ :  شقایق
من رو بشناسھ با ھم حرف بزنیم ، مي خواستم باھاش راحت باشم ، مي خواستم جلوي 

اوالش ... ي كھ فھمید من ھمون شقایقم اون خودم باشم ، ھمھ چیز خوب بود تا وقت
اگھ یھ روز ازش خبري ... من ... نشد ، من ...  ماقرار بود فقط با ھم دوست باشیم ا

 نداشتھ باشم روزم شب نمیشھ
 چرا بھ من یا شھاب چیزي نگفتي:  شھنام
 ... آخھ من مي تونستم در مورد:  شقایق
اما شقایق ...  داري ، نمي تونستي حق:  مو ھاي شقایق را نوازش كرد و گفت شھنام

تو پسرا رو نمي شناسي ، شاید اگھ ھر پسري غیر از نیما بود ، اصال شاید خودم مي 
مي دوني كھ من با اصل قضیھ مشكلي ندارم ، اما شقایق ... رفتم باھاش حرف میزدم 

  درد تو نمي خوره ، سعي كن فراموشش كنيھبد كسي رو انتخاب كردي ، نیما ب
 نمي تونم:  ھمان طور كھ اشك مي ریخت گفت یقشقا

مي دونم كھ سختھ اما باید فراموشش كني ، قول میدم كمكت كنم ، اصال خودم :  شھنام
 میشم اوني كھ مي خواي باھاش حرف بزني ، چطوره ؟

 آخھ من كھ نمي تونم ھمھ ي حرف ھام رو بھ تو بزنم:  شقایق
 یعني من از نیما بدترم ؟:   صورتش را مثل بچھ ھا گرفت و گفتشھنام
 ... اما. نھ :  لبخندي زد و گفت شقایق
 اما بي اما:  شھنام

 
ھمین :  شقایق را كھ بر روي میز تحریرش گذاشتھ بود بھ سمتش گرفت و گفت موبایل

 االن بھش بگو ھمھ چي تمومھ
، آن  با التماس بھ شھنام چشم دوخت ، برایش دل بریدن از نیما خیلي سخت بود شقایق

شھنام ھیچ . ھم انقدر زود اما شاید حق با شھنام بود ، باید بھ حرفش گوش مي كرد 
 ... وقت با او بد برخورد نكرده بود مطمئنا اینبار فرق مي كرد كھ

 زودباش دیگھ. اون طوري نیگام نكن آب میشم :  شھنام
 سالم نیما خوبي ؟:  شماره ي نیما را گرفت شقایق

 ساعت نیست از ھم جدا ١انقدر دلت واسم تنگ شده ، ما كھ تازه  : با تعجب گفت نیما
 شدیم

 این دفعھ مي خوام یھ چیز مھم بھت بگم:  شقایق
 من سراپا گوشم بانو:  نیما

 مي خواستم اگھ میشھ ھمھ چي رو تمومش كنیم:  شقایق
ري این تنھا با...  اصال انتظار چنین حرفي را از شقایق نداشت ، باورش نمیشد نیما

شقایق دقیقا ھمان چیزي بود كھ . بود كھ از یك رابطھ ي پاك با یك دختر لذت برده بود 
 . این حق نبود. بھ دنبالش بود 

 چیزي شده ؟ كاري كردم كھ ازم ناراحتي ؟:  نیما
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نھ ، باور كن مشكل از تو نیست ، مشكل از منھ ، یھ جورایي دیگھ نمي تونم :  شقایق
 خدافظ. ادامھ بدم ، ممنون كھ تو این مدت بھ حرف ھاي بیخود من گوش كردي 

صبر كن شقایق ، تو فكر مي كني اگھ سختم بود بھت نمي گفتم ؟ :  مضطرب گفت نیما
 ... ؟ بھ خدافكر مي كني من اونقدر رك نیستم كھ بھت بگم 

خدافظ ، خواھشا براي :  مي دانست اگر نیما ادامھ دھد شاید وابستھ ترش كند شقایق
 ھمیشھ

 شقایق... الو ... الو :  نیما
 .  گوشي اش را خاموش كرد و بر روي صندلي كنار تختش نشستشقایق
 ... نمي خوام فكر كني خیلي خشكم اما:  شھنام
تا ھر وقت فكر :  نگذاشت حرف شھنام تمام شود ، گوشي اش را بھ او داد شقایق

 كردي الزمھ پیشت باشھ
 پاشو یھ آبي بھ صورتت بزن ، االن مامان میاد:  بلند شد كھ از اتاق خارج شود شھنام

. 
 از جا بلند شد ، روي نوك پا ایستاد تا گونھ ي شھنام را ببوسد ، اما شھنام شقایق

از اتاق كھ بیرون رفت انگار چیزي یادش آمده باشد بھ . ش را بوسید زودتر موھای
تو ھم الزم نیست ... راستي من بھ شھاب چیزي نگفتم : سمت شقایق برگشت و گفت 

 چیزي بگي
 خیلي دوستت دارم شھنام:  لبخندي زد و گفت شقایق

 
 سالم مریم خانم:  فرھاد
 سالم حالتون خوبھ ؟:  مریم

 شما چطورین ؟ممنون ، :  فرھاد
بسھ ھر چي تعارف تیكھ پاره كردین ، فرھاد مي دوني االن كالس ما كجاست :  سحر

 ؟
نھ بابا ، من از كجا بدونم ، فقط سریع برین كھ اگھ :  تکان داد ی و سردی خندفرھاد

ِا مجتبي ھم رسید ، من دیگھ برم ... خداي نكرده با استاد حكیمي كالس داشتھ باشین 
 اتو جمع بچھ ھ

 باشھ برو ، خدافظ:  سحر
این پسره رو مي بیني ؟ مخ :  كھ رفت ، سحر سقلمھ اي بھ مریم زد و گفت فرھاد

 دانشگاست بھ خدا
ھر چي مي خواد باشھ ، این چھ قیافھ ایھ كھ میاد دانشگاه ؟ یھ پسر باید بھ قیافھ :  مریم

 اش برسھ
م اومده خواستگاریت كھ این واي مامانم اینا ، من كھ نگفت: ستادی دست بھ کمر اسحر

 طوري حرف مي زني
 واي سحر مي ترسم روز اولي دیر برسیم ، بدوووووووووو... حاال ھر چي :  مریم
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 راست میگي ھا:  سحر
 

 اینم از روز اول دانشگاه ، باالخره تموم شد:  دی کشی پوفسحر
 برو دنبال فرھاد جونت ، در نره:  مریم
حت ، مثل كفتر جلد مي مونھ ، ھر جا بره آخرش سر و خیالت را:  با لبخند گفت سحر

 كلھ اش پیدا میشھ
 مثل اینكھ بیراھم نمیگي:  بھ فرھاد كھ از دور مي آمد اشاره اي كرد و گفت مریم
 نیگا ، خواستگارت ھم باھاشھ:  چشمكي بھ مریم زد و گفت سحر
ت رو بھ من اگھ یھ بار دیگھ این بچھ مثب... خفھ شو سحر :  با حرص گفت مریم

 بچسبوني من مي دونم و تو ھا
 سالم عرض شد:  فرھاد
 سالم:  و سحر با ھم گفتند مریم

 اینم مجتبي ، گفتم چون ممكنھ زیاد ببینینش معرفي كنم:  فرھاد
 .  ھم زیر لب و آرام سالم كرد ، آنقدر آرام كھ بھ زور میشد شنیدمجتبي

 .  و سحر جواب سالم او را ھم دادندمریم
 این سحره ، دخترعموي من و ایشونم مریم خانم دوست سحر:  فرھاد
 ... این سحر خانم ھمون:  لبخندي زدو گفت مجتبي
مریم .  اي كھ فرھاد بھ پھلوي مجتبي زد باعث شد بقیھ ي حرفش را بخورد ضربھ

نتوانست خنده اش را مخفي كند ، لبخندي زد و از آن ھا خداحافظي كرد تا بھ خوابگاه 
 . دبرو

 زنگ زد ، باز ھم نیما بود ، از وقتي شقایق ھمھ چیز را تمام كرده بود ، نیما موبایلش
 . امان مریم را بریده بود

 سالم:  مریم
 سالم ، بھش گفتي ؟:  نیما

 بلھ گفتم اما بازم مثل ھمیشھ چیزي نگفت:  مریم
ي چرا دیگھ نمي اي بابا ، من كھ مي دونم تو ھمھ چیزو میدوني ، واسھ چي نمیگ:  نیما

 خواد با من باشھ ؟
ببخشیدا اما تا ھمین جاشم خیلي بھتون لطف كردم ، شقایق دیروز مي خواست :  مریم

 كلھ ي منو بكنھ
 آخھ چرا یھ دفعھ این طوري شد ؟ یعني من نباید بدونم دلیلش چیھ ؟:  درمانده گفت نیما

 اگھ باید مي دونستین كھ شقایق گفتھ بود:  مریم
مثل اینكھ از تو آبي گرم :  حرف بکشد می زبان مرری تواند از زی دانست نمی منیما

 نمیشھ
 این یعني ممنونم نھ ؟:  مریم
 آره تقریبا ، خدافظ:  نیما



 90 

 خدافظ:  مریم
 بازم نیما بود ؟:  تخت نشست ی رومی کنار مرفرشتھ
 آره خودش بود:  گوشي را بر رو ي تختش پرت كرد و گفت مریم

 حاال تو واقعا نمي دوني دوستت چش شده ؟:  نگاه کرد می بھ مریکاو با کنجفرشتھ
 چرا مي دونم اما خوب شقایق قسمم داده ك نگم:  مریم

 مریم حاال كھ فقط خودمون دو تاییم یھ چیزي بپرسم راستش رو میگي ؟:  فرشتھ
 تا چي باشھ:  مریم

 شھاب كیھ ؟:  نگاه کرد می بھ مری با کنجکاوفرشتھ
 چطور ؟:  شناسد متعجب بود ی فرشتھ شھاب را منکھی از امریم

 دیشب تو خواب چند بار اسمش رو صدا میزدي:  فرشتھ
 بازم... اه :  بھ پیشاني اش زد و گفت مریم

تو :  سمت دستشویي رفت ، آبي بھ صورتش ریخت و در آینھ بھ خودش خیره شد بھ
ي ؟ دختره ي نفھم تو كھ كي مي خواي آدم بشي ؟ اون االن شوھر خواھرتھ ، مي فھم

بازي رو تمومش ... دوستش داشتي واسھ چي خودت شدي واسطھ ي بین اون دو تا 
 كن دیگھ

 .  دستشویي كھ بیرون آمد یكراست بھ سمت تختش رفت و بر روي آن دراز كشیداز
 یادت باشھ كھ نگفتي:  فرشتھ
 تو رو خدا بي خیال شو ، شاید یھ وقتي بھت گفتم:  مریم

من كھ آخرش مي فھمم حاال ھم پاشو موبایلت :  از روي تخت پایین پرید و گفت فرشتھ
 رو جواب بده

 
مثل اینكھ تو و نیما قرار نیست منو ول كنین نھ ؟ از اون طرف اون میگھ :  مریم

شقایق چش شده از این طرف تو میگي بھش نگم چي شده ، خداااا من آخرش دیوونھ 
 نشم خوبھ

 حرفات نفس بكشي بد نیستاوسط :  دی خندشھنام
 شمایین ؟. واي خاك بھ سرم :  مریم

 با اجازه ي شما:  شھنام
 خوب چرا اولش نگفتین ؟:  حالت طلبکارانھ بھ خود گرفت مریم

 خوب نذاشتي من حرف بزنم:  شھنام
 خوب حاال با من كاري داشتین ؟:  مریم

 مي خواستم بدونم كھ نیما بھت چي گفتھ ؟:  شھنام
 یھ جورایي میشھ گفت دیوانھ ام كرده:  مریم

 چي میگھ ؟ مھم اینھ:  شھنام
چپ میره میگھ چرا شقایق جواب منو نمیده ، راست میره میگھ چرا شقایق :  مریم

 جواب منو نمیده



 91 

 این یعني چي ؟:  شھنام
بھ خدا خستھ شدم ... یعني اینكھ ھمش بھ من زنگ میزنھ میگھ شقایق چش شده :  مریم

 از بس گفتم نمي دونم
 یھ وقت دلیلش رو بھش نگي ھا:  شھنام
 باشھ سعي مي كنم:  مریم

 یھ خواھش دیگھ ھم دارم:  شھنام
 بفرمایین فقط خواھشا مثل این یكي سخت نباشھ:  مریم

 شقایق نفھمھ كھ من بھت زنگ زدم ، باشھ ؟نھ سخت نیست ، لطفا :  شھنام
 باشھ ، خدا رو شكر این بھ سختي اون یكي نبود:  مریم

 راستي دانشگاه چطور بود ؟:  شھنام
 ِاي بد نبود:  مریم

 چون روز اولھ ، كم كم خوب میشھ ، بیشتر از این وقتت رو نگیرم ، خدافظ:  شھنام
 خدافظ. نھ بابا اینا چھ حرفیھ :  مریم
  اگھ كسي زنگ زد جواب بده بگو مریم گفت دانشگاه خوبھتھفرش

 باشھ تو بخواب:  لبخندي زد و گفت فرشتھ
 

 نمي دوني كھ چقدر حوصلھ ي درس اختصاصي رو ندارم:  مریم
باور كن منم ھمین طورم اما خوب خوبیش اینھ كھ با ھمھ ي ھم رشتھ اي ھاي :  فرشتھ

 خودمون آشنا میشیم
 آره تنھا خوبیش ھمینھ:  مریم
 وارد دادی و کت شلوارش کھ نشان از قدمتش می تھ استکاننکی سمري با آن عاستاد

سالم بچھ ھا ، سمري ھستم ، حاال شما پاشین خودتون رو معرفي كنین تا : کالس شد 
 بعد من در مورد درسمون یھ توضیحي بدم

محمد زارعي ، آرش تدین ، :  بھ ترتیب بلند شدند و خودشان را معرفي كردن پسرھا
 پیمان شاھي ، علیرضا واحدي ، امیر عابدي ، یوشیتا پرشان

 یوشیتا ؟:  استاد
 بلھ استاد:  تایوشی

 كجایي ھست ؟:  سمري استاد
 یكي از اسامي ایرانیھ:  تایوشی

 اسم جالبیھ:  سمري استاد
 ممنون:  یوشیتا
 حاال معنیش چي ھست ؟:  سمري استاد

 یكي از پھلوان ھاي قدیم ایرانھاسم :  یوشیتا
 خوب نفر بعدي:  سمري استاد
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كالس خوبي بود ، .  نفر بودند ٣٠ ھا بھ ترتیب خودشان را معرفي كردند ، تقریبا بچھ
 . مریم برخالف روز قبل از كالس ھایش خوشش آمد

راستي مریم دیروز یادم رفت بھت بگم ، شقایق و مھتاب و صدف و ھدي و :  فرشتھ
 نگ زدن ، راستي تو آخرش نگفتي این شھاب كیھشھاب ز

 شوھر خواھرمھ:  گفت ی عادیلی خمریم
 شوھر خواھرت ؟؟؟:  با تعجب گفت فرشتھ
 اینقدر تعجب داشت ؟:  مریم

 ... من فكر مي كردم:  را باال انداخت شی ابروفرشتھ
 چھ فكري مي كردي ؟:  کنجکاو نگاھش کرد مریم

 ھیچي ولش كن:  فرشتھ
 توانست ی پسر چقدر مکی بھ او نگاه کرد ، واقعا می آمد ، مری بھ سمتشان میمجتب

 .  شد و سالم کردکشانیشلختھ باشد ؟ نزد
 سالم ، بفرمایین:  با تعجب بھ مجتبي نگاه كرد و گفت مریم

 فرھاد رو ندیدین ؟:  مجتبي
 باید دیده باشم ؟:  خاص گفت ی با حالتمریم

فكر كردم دوباره با سحر جونش رفتھ :  است ید عصبان از دست فرھایلی بود خمعلوم
 بیرون ، پسره ي بي فكر

 بلھ ؟؟؟:  نمي توانست خنده اش را كنترل كند مریم
 ھیچي ببخشید:  انگار بھ خودش آمده باشد گفت مجتبي
 این پسره كي بود ؟:  فرشتھ
 یھ دیوانھ ي دیگھ ، دوست پسرعموي سحر:  مریم

 چقدر شما پیچیده این:  فرشتھ
 ھنوز كجاشو دیدي:  مریم

 
 ی بود کھ ھنگامی ؟ چند روزدادی جواب ممای بھ ندی بایعنی سرگردان مانده بود قیشقا

 کھ یغرق در فکر بود ، دوست نداشت اعتماد.  زدیکھ تنھا بود بھ خانھ شان زنگ م
 او شور یدلش برا. ود  بمایدلتنگ ن... شھنام بھ او کرده بود را خدشھ دار کند اما 

 .  مھم تر بودیلی خیلی خمای از نشھنام ،  بودمیحق با مر...  زدیم
  ؟یدیچرا تلفن رو جواب نم:  خواب آلود گفت شھاب

 حوصلھ ندارم ، خودت جواب بده:  قیشقا
  سرم رفت انقدر زنگ زدگھیبلند شو د:  شھاب

 نییسالم بفرما:  کاناپھ بلند شد و بھ سمت تلفن رفت ی از روی حوصلگی با بقیشقا
  ؟یدی ؟؟؟ معلوم ھست چھ مرگتھ ؟ چرا جوابم رو نمیسالم ، تو خوب:  ماین

 ی کنم گوشی مدارشیبلھ ممنون ، االن ب:  قیشقا
  ؟ جواب من رو بدهیگی میچ:  ماین
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 و بردارشھاب ، تلفن ر:  تلفن را با فاصلھ از خودش گرفت و گفت ی گوشقیشقا
 داشت ؟ ی تفاوتی ھمھ بنی ای برایلی آورد ، چھ دلی سر در نمقی از رفتار شقاماین

 ساده ی دوستکی شان ی بود ، آن ھا قرار گذاشتھ بودند کھ دوستقی حق با شقادیشا
 ! را آزرده بود ؟مای ساده انقدر نی دوستکی بار تمام شدن نیباشد ، چرا ا

××× 
 و بھ در و می انقدر نشستدی ؟ بابا دلم پوسدی با ھم آشنا بشنی خوایشما ھا نم:  دیمھش

 می نگاه کردوارید
 ستیتو رو خدا ولمون کن ، حسش ن:  بود دهی تختش دراز کشی روفرشتھ

 مشی ازت ندزدمیدی قول می ، نترس اگھ داداش داشتگھیپاشو د:  ھیمھد
 داری رو بمی مرنی ایکی:  کند دای خوردن پی برایزی رفت تا چخچالی بھ سمت کوثر

 کنھ
 دارشی خواد بینم...  گناه داره دهی ، خوابنی بشالی خی رو بچارهیبابا اون ب:  فرشتھ

 نیکن
 نییتو خودت بپر پا:  کوثر

  ؟؟؟می بگدی بایخوب حاال چ:  فرشتھ
 چشم ری ت١٧ ، عی صنای ، سال اول مھندسیازی ندیمھش...  کنم یمن شروع م:  دیمھش

...  دهی کھ اسمش حمادی خوشم میکیبھ جھان گشودم ، تا حاال عاشق نشدم ، اما از 
  رفت تک فرزندم و بچھ آبادانمادمیآھان 
  نامزد دارمھی.  کوثر مؤتمن سال اول برق نجانبی ، امیبسم هللا الرحمن الرح:  کوثر
  دونھ ؟؟؟ھیفقط :  انگشتش را باال آورد و مظلومانھ گفت ھیمھد

 ھم دوستش یلیخ.  من حرف بزنم ، اسمش کسراست یبرو گمشو ، اگھ گذاشت:  کوثر
 ؟ ی چگھید...  مونی سر خونھ زندگمیری درسم تموم شد منکھی بعد از اشاالیدارم ، ا

 ٢٧اھل بوشھرم ، متولد .  استیمی تر از خودم دارم اسمش ککی خواھر کوچھیآھان 
 ید

 نی کنی کار میچ:  سرش برداشت و گفت ی با چشمان خواب آلود بالش را از رومیمر
 ؟

 خودت عی ، زود تند سرمی مراسم معارفھ گرفتنجایا:  و گفت دی را کشمی دست مرھیمھد
  کنیرو معرف

  بگم ؟؟؟یچ:  و گفت دی کششی بھ موھای دستمیمر
 IT  صابر ، سال اولھیمھد... خوب بذار من بگم بعد نوبت توئھ بعدم فرشتھ :  ھیمھد
 خوره ، نھ عاشق شدم نھ قراره عاشق بشم ، اما خوب ی پسره بھم میحالم از ھر چ... 

  نرهادتونی اسفنده ، کادو ٣تولدم ھم .  کنم ی روش فکر می خواستگارادی بیکی
 تا خواھر و برادر بزرگتر از خودم دارم کھ ھمشون ٣:  زد و ادامھ داد یلبخند

 میحاال نوبت توئھ مر...  گھی دنیھم...  میزدیازدواج کردن ، 
  پس ؟یتو چرا لھجھ ندار:  فرشتھ
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 ... گھی دگھید:  ھیمھد
ِھمھ جا خو نمشھ لھجھ ب:  لھجھ گفت با  رمیگیَ

 اشاره کرد کھ شروع مید و با دست بھ مر کریمی دست زدند و او ھم تعظشی براھمھ
 . کند
 ھی ، ی ، تھرانکی ، سال اول مکانقی شامیمر:  کھ ھنوز خواب بود شروع کرد میمر

  مرداد٢٨خواھر بزرگتر دارم ، 
  نھ ؟ای ھست تی تو زندگی کسیگی نمی نشد ، تو واسھ چگھینھ د:  دیمھش
  ؟نی آوردری کنھ ؟ نکنھ واسم شوھر گی ھم میمگھ بھ حال شما فرق:  میمر

 گھینھ بابا کو شوھر ؟ بگو د:  دیمھش
 ستی نمی تو زندگینھ کس:  زد و گفت ی لبخندمیمر

 ، کی ، سال اول مکانیفرشتھ چمن:  نگاه کرد و گفت می مرموز بھ مری با حالتفرشتھ
 ستی نمی تو زندگیکس...  داداش دو قلو دارم ، اسمش فرشاده ھی

 ھی دوست داشتم شھی ، من ھمی جالبھ کھ داداش دو قلو داریلیخ:  گفت جانی ھ بامیمر
 قل داشتم

  ماھھیلیآره واقعا فرشاد خ:  فرشتھ
 فرشتھ جون حاال درستھ من گفتم از نیبب:  و گفت دی بھ سر و صورتش کشی دستھیمھد

  کنھی اش فرق مھی اما خوب داداش تو کھ قضادیپسرا خوشم نم
 کترهی خوره ، اون از تو کوچینھ بابا داداش من بھ درد تو نم:  فرشتھ

 ستی کھ مھم ننای االی خیب:  دیمھش
 مھم تفاھمھ:  کوثر

  ، فرشاد قصد ازدواج ندارهنایخوب داداش منو بھ حراج گذاشت:  فرشتھ
 

  خونھ ؟؟؟ی کبکت خروس مھیچ:  میمر
  کردم ؟یرییبھ نظرت من چھ تغ:  سحر

  شدهی فھمم پس زود بگو چی کھ نمی دونیم:  میمر
 متعجب او ی ھم با چشمانمی گفت ، مری نمیزی رفت و چی ور مشی با دست ھاسحر

 .  بوددهی زده و خجالت زده ندجانی گونھ ھنی وقت سحر را اچی کرد ، ھیرا نگاه م
  نھ ؟؟؟گھیبھ سالم سحر جون ، مبارک باشھ ، فرھاد د:  فرشتھ

  مبارک باشھ ؟یچ:  میمر
 ھمھ وقت با دستام نیخاک تو سر احمقت کنن ، ا:  زد می بھ مری ای پس گردنسحر

 یدیواست عشوه اومدم حلقھ رو ند
  چقدر خوشحالمی دونینم:  سحر را در آغوش گرفت دی کشیفی خفغی جمیمر

 ، از رستانی دوست داشتم دوران دبھی فرشتھ من ی دونیم:  شد و گفت ی جدناگھان
 نی بود اما ای پسرعموش بنده خدا ھم انقدر بچھ خوبنی ، اومدیپسرعموش بدش م
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حالم ...  ادی آورد کھ من ازش بدم می کھ ھر روز واسھ ما ادا در می دونیدختره نم
  خورهیازش بھم م

 گھی دنھی ؟ ھمارهی تنفر عشق مگنی میدیمگھ نشن:  فرشتھ
 است مثل مھتاب و شھی حاال داستان ما ھم کلنمی ، ببنی کنتی منو اذیحاال شما ھ:  سحر

 شھاب ؟
 نی دوست داشت بداند ایلی ، حواسش را جمع کرد ، خدی تا اسم شھاب را شنفرشتھ

  آن ھا افتادهنی بی و چھ اتفاقندی بی کابوسش را ممی کھ مرستیشھاب ک
 تیدرپ یرونی ای ھالمی فنی بود شما ھم مثل اشھیاونا داستانشون کل:  میمر

 دوست دارم داستان یلی کنھ ، خی ملی آدما رو تحلی بھ خدا ، زندگینی بیم: سحر
  خانومنمی خود تو رو ببیعشق
  راحت راحتالتی داشتھ باشم خی داستان عشقستی وقت قرار نچیمن ھ:  میمر

  ادعاھا داشتننی ھا از ایلی ھم مطمئن نباش ، خیلیخ:  زد و گفت ی لبخند تلخفرشتھ
 
 

  گذاشتھ بدمش بھ تونویا:  رمقش رو بھم انداخت و گفت ی نگاه بھیعط
 من ؟؟؟: 

 ستی بد نشی ، اما بخونھی دونم واسھ چینم:  ھیعط
  ؟شیتو خودت خوند: 
 . دادش بھ منی خواست بخونمش کھ میاگھ م... نھ :  گفت ی معمولیلیخ

  دونم چرا من حس کردم طعنھ تو حرفش بودی نماما
  خوندمشی ، من بودم می امانت داریلیخ: تم  زدم و گفیلبخند
  کارا نکنمنی وقت از اچی گرفتم ھادیازش :  ھیعط
 !!! چقدر حرف گوش کن:  نظرم ھنوزم طعنھ تو صداش بود بھ

 نھی ازت فاصلھ دارم ، واسھ ھمیلی ، خسمی نوی رو منای دونم کھ االن کھ دارم ایم(( 
 عرضھ تی عرضھ بودم ، نھای بیلی ، آره حق با تو بود ، من خسمی نویکھ راحت م

 مطمئنم کھ ی اونم وقتسمی بنوی چند خطھی بعد از چند سال نکھی بود ، انی من ھمی
 ... نمتی بی نمگھید

 ی وقت نتونستم باھات اون طورچی با تو بود ، من مثبت بودم ، اونقدر مثبت کھ ھحق
 کی وقت نتونستم چشمات رو از نزدچیثبت کھ ھ خوام حرف بزنم ، اونقدر میکھ م

 ... ھی وقت نتونستم بفھمم چشمات چھ رنگچی ، اون قدر مثبت کھ ھنمیبب
 بارم کھ شده تو ھی ی با تو بود ، من بچھ ننھ بودم ، اونقدر بچھ ننھ کھ نتونستم براحق

 رو می زندگکی خواست برام شری کھ می وقتیحت...  سمی مادرم وای تو رومیزندگ
 انتخاب کنھ

  رو خواستن اشتباه بودتو
  گناه بودھی دنی رو دتو
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 دی از گناه نترسدلم
  وجودت چون پناه بودکھ
 ی برسی ھستقشی ھا کھ النی بھ بھتردوارمیام

 )) ی باشخوشبخت
 ھا پشت خودش داشت ، اما من ی معنیلی با فرشتھ بود ، لبخند تلخ اون روزش خحق
 ستی نخودی پوچ و بی ادعاھای زندگی بودم کھ ھمھ دهیفھمکاش ھمون موقع .  دمینفھم

 ...  شدم کھ خودم پسشون زدمییزای، من گرفتار چ
 رفت ؟:  ومدی کھ دوون دوون بھ سمتمون مدمی رو دفرھاد

  برگردهگھی دونم دی مدیبع:  ھیعط
 گردهی بر مدمیبھتون قول م:  کھ ھمراھم اومده بود تا تنھا نباشم گفت فرشتھ

 کس رو نداشتم ، چی رفتم ، حوصلھ ھی و بھ سمت در خروجنیی رو انداختم پاسرم
بھ ...  کردم ، انقدر ی کردم ، خودم رو خالھی و گرنیسرم رو گذاشتم رو فرمون ماش

 یچی ھگھی رفت ، دی میاھیچشمام س...  کھ با خودم لج کردم یی تمام وقت ھایاندازه 
 . دمینفھم
 . فرھاد و سحر كنارم بودن چشمام رو باز كردم ، وقتي
 بھتري ؟:  سحر
 نمي دونم:  تلخي زدم و گفتم لبخند

واسھ چي منو آوردین :  دیدن فضاي بیمارستان با اخم بھ سحر نگاه كردم و گفتم با
 اینجا ؟؟؟

 اگھ فرھاد و سحر خانم شما رو بیارن اینجا خانوووووم:  عرفان
 میشھ برم دیگھ ؟ من كھ خوبم: 

یر ، باید سرمت تموم بشھ ، بعدش ھم شما اینجا مي موني ، من باھات نھ خ:  عرفان
 كار دارم
بعدا ھمھ چیز :  نگاه کردن بھش رو نداشتم ی رودی اونو االن نداشتم ، شای حوصلھ

 رو برات میگم ، االن بذار برم خونھ ، اصال حوصلھ اینجا رو ندارم
 رو بھش بگم زی تونستم ھمھ چی من میعنی کھ زدم مطمئن نبودم ی اصال از حرفخودم

 ؟
بیخود اصرار نكن ، تا سرمت تموم نشھ :  سر حرف خودش بود شھی مثل ھمعرفان

 ھیچ جا نمیري
 پس ما دیگھ میریم كاري نداري ؟:  سحر

 نھ عزیزم خیلي ممنون ، آقا فرھاد شما ھم ببخشید زحمت شدم واستون: 
 
 

 سالم خانم چمني ، مي تونم جزوه تون رو قرض بگیرم:  یوشیتا
 شرمنده من قول جزوه ي امروز رو بھ یكي دیگھ دادم:  لبخندي زد و گفت فرشتھ
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 .  را گفت و با چشم بھ مریم اشاره كرد كھ در حال صحبت بوداین
  با اخم گفت بھ ھر حال ممنون خانم چمنيیوشیتا
اگھ خواستھ : میل یوشیتا را بھ خاطر نمي آورد  خواست جوابش را بدھد اما فافرشتھ

 باشین فردا مي تونم جزوه رو بھتون بدم
 آقاي یوشیتا:  کرد و گفت یمکث

 پرشان ھستم:  بھ زور لبخندش را جمع كرد و گفت یوشیتا
:  قرمز شده بود ، دیگر نتوانست جواب یوشیتا را بدھد ، او ھم بھ راحتي گفت فرشتھ

 خداحافظ خانم فرشتھ
 شده یمی زود با ھم صمیلی ، خدندی خندی گفتند و می خوابگاه نشستھ بودند و مدر

 . بودند
 تی عروسشاالی انی بگنی بخورنییبفرما:  باقلوا را باز کرد و گفت ی جعبھ ھیمھد
 نشده دای پی کچی دانشگاه اما ھنوز ھمیری ماه شده کھ مھی تو رو خدا ینی بیم:  دیمھش

 رهی ازمون جزوه بگادیب
 رهی اومد از من جزوه بگیکیاما امروز :  زد و گفت ی لبخندفرشتھ

  ؟رهی اومده ازت جزوه بگیکی کھ ی من رفتشی از پیتو ک:  میمر
 از ینی بی می ، چشم بھ ھم زدمی اعتماد نکن مرنیبھ ا:  دی دستانش را بھم کوبھیمھد

 دست رفت
 ھی بقدی ذازیم:  با دستش قصد ساکت کردن دوستانش را داشت گفت کھی در حالفرشتھ

 نگو و نپرس...  دادم ی سوتھی نھ ؟ ایاش رو بگم 
 رهی اومده بود جزوه بگی ، اصال کی کار کردی چنمیبگو بب:  میمر

 تایوشی:  فرشتھ
  تا ؟ی چیچ:  گنگ گفت ھیمھد

 تا..  یش...  وی:  دی خندفرشتھ
 ذارنی رو بچھ ھاشون میی بھ خدا مردم چھ اسماینی بی ؟ می چیعنی نیحاال ا:  ھیمھد

 ؟
 ی قشنگنیمگھ چشھ ؟ اسم بھ ا:  بھ خودش گرفت ی حالت تدافعمیمر

  ؟ھیپسره زرتشت:  دیمھش
 چطور ؟:  دی پرسی با کنجکاوفرشتھ

 نی ، زرتشتتاسیوشی اسمش پسرش می دارھی ھمساھیآخھ ما :  دیمھش
  بگھشوی بذار سوتی کار داریاره ؟ تو بھ مردم چ دیبھ ما چھ ربط:  میمر

 ی خانوم چمندی من گفت ببخششیاومد پ:  انگار بھ خود آمده باشد ادامھ داد فرشتھ
 خواستم بگم ی دادم اونم تشکر کرد ، مگھی دیکی منم گفتم قولش رو بھ نیجزوه دار

 لشی آخھ فامتایوشی ی تونم بھش جزوه رو بدم بھش گفتم آقایاگھ خواستھ باشھ فردا م
 ومدی نمادمیرو 
  نگفت ؟یزیاون چ:  گفت می کھ مردندی خندی دلشان را گرفتھ بودند و مھمھ
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 پررو برگشت گفت خدافظ یپسره ... چرا :  آمده باشد گفت ادشی یزی انگار چفرشتھ
 خانم فرشتھ

  رفتار کننی جورنی ادیحقتھ با تو با:  گفت دی خندی ھمانطور کھ مھیمھد
 ی داده بودی قول جزوه رو بھ کنمیحاال بگو بب:  بھ فرشتھ زد و گفت ی چشمکدیمھش

 کلک ؟
  خودمونمی مرنیبھ ھم:  گرفت و گفت ی حق بھ جانبی افھی قفرشتھ

 مزدوج شدن بچھ ی جلوی کشیتو خجالت نم:  زد و گفت ی پس گردنمی بھ مرھیمھد
 ؟ االن اگھ پس فردا رو دست مامان و باباش موند من بھ شخصھ یری گیمردم رو م

 رمی گی تو رو مقھی امیم
  شدمتیدگیفرشتھ منو ببخش کھ باعث ترش:  را باال برد و گفت شی دست ھامیمر

  دفعھ آخرت باشھ ، قبولھیاگھ قول بد:  فرشتھ
 ی اکھی چھ تنمی ببنی ھم نشون بدھی رو بھ من و مھدتایوشی نی باشھ اادتونی:  دیمھش

 ھست
  سرترهی از فریلیخ:  با لبخند بھ فرشتھ نگاه کرد و گفت میمر
 مشینی ببدی فردا بانی حتما ھمگھیپس د:  ھیمھد

 
 سالم ، حالتون خوبھ ؟:  میمر
 .  جوابش را دادیرلبی سالم کرد و او ھم زی بھ مجتبیی با خوشرومیمر

  ؟نی کنی کار می چنجایشما ا:  سحر
 ی از خانم بپرسم واسھ چدی من بادایببخش:  را بھ کمر زد و گفت شی دست ھافرھاد
  شاپی کافنیاومد
 ی مونده بود واسھ من شاخ بشنمیبلھ بلھ ؟ چشم دلم روشن ، ھم:  سحر

 ثابت ماند ی مجتبی نگاھش روی کرد ، لحظھ ای آن دو نگاه می با لبخند بھ دعوامیمر
 یبا لبخند بھ او نگاه م.  آ مد ی بھ او میلی خی لباس آبنی شلختھ بود ، اما اشھیمثل ھم

 .  انداختندنیی و سرشان را پادندی خجالت کششانی نگاه ھایکرد ، ھر دو از تالق
 می مرمی برایب:  و گفت دی را کشمی دست مرسحر

 .  بودستادهی متعجب امیمر
 می برای بگمیچتھ ؟ م:  سحر

 میری ، ما منیجا با ھم حرفاتون رو بزن نی ھمنینیتو حالت خوبھ ؟ بش:  میمر
 ... یمگھ نھ آقا:  بود کھ در دستش بود ی نگاه کرد کھ مشغول خواندن دفتری مجتببھ
  کرد ؟ی چھ کار مدی بایعنی دانست ی را می حرف فرشتھ افتاد ، او فقط اسم مجتبادی

 خوابگاه ، رمیبلھ بلھ ، فرھاد من م:  بود گفت دهی را فھممی کھ تازه منظور مریمحتب
 ی داری االن کار مھمترمی زنیفردا در موردش حرف م
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 رونی شاپ بی از کافیوقت.  کردند و رفتند ی از سحر و فرھاد خدافظی و مجتبمیمر
 گرفت و بعد خودش بھ سمت خوابگاه راه افتاد ، ی تاکسمی مری اول برایآمدند مجتب

 بگم رو بھش لمی بار فامنی باشھ اادمی: با خودش گفت 
 

 سحر جون ؟ بھ خدا دلم نیری گی جشن میحاال ک:  طلبکارانھ رو بھ سحر گفت فرشتھ
  جشن درست درمونھیلک زده واسھ 

  دلتو صابون نزن ، ما آقامون دانشجو ھستن پول ندارن کھخودیب:  سحر
  ؟نیری گی نمی جشن نامزدیجد:  میمر

 کنار ی ؟ از بچگھی جشن گرفتنون واسھ چگھی شما دگھیفرھادم گفت اما بابام م:  سحر
 نیھم بود
 یری واسھ ما حداقل جشن بگدی ، باشھی سرم نمنایمن ا:  دست بردار نبود فرشتھ
  منتظرم سحرنیمن تو ماش:  بھ ھمھ سالم کرد فرھاد

 فرھاده ؟ چرا ھمش ونی اشانتی پسره مجتبنیا:  فرھاد رفت فرشتھ گفت نکھی از ابعد
 باھاشھ ؟

 دمشونی ، من ھمش با ھم دگھیراست م : میمر
 ازش یلی باھاشھ ، خشھی کھ ھمدهی دی پسره چنی دونم فرھاد تو ایمن کھ نم:  سحر
  کنھی مفیتعر
 ھیفی ھم تعریلیمشخصھ خ:  دی خندمیمر

  نگاه نکن ، نفر اول رشتشونھی جورنیا:  سحر
 نھ بابا:  و فرشتھ ھر دو گفتند میمر

 کنم ، امشب یآره بابا ، در ضمن در مورد جشن ھم خبرتون م:  و گفت دی خندسحر
  ؟نی کاریب

 چطور ؟:  فرشتھ
 می خوش باشمی ، برگھی درونی بمیکھ بر:  سحر

 ارهی کھ فرھادم دوستاشو بیبھ شرط:  فرشتھ
  وقتھ منتظرتھیلی خچارهی ، سحر برو اون بستای بد نی ذره مراعات کنھی:  میمر

  ؟ھیاون دفتر واسھ کدوم بدبخت:  بھ کنار باغچھ انداخت و گفت ی نگاھفرشتھ
  دونم ، مال مجتباستیمن م:  کرد و گفت ی کھ فرشتھ گفت نگاھی بھ دفترمیمر

  ھایلی تا بعد از تعطرهی ممی ، اگھ االن بھش ندمی کنداشی پایب:  فرشتھ
  مجتباست ؟رهی کھ داره مارویاون :  دفتر را برداشت و گفت میمر

 ستادنی انگار قصد ای را گفت و بھ سرعت رفت تا دفتر را بھ او بدھد ، اما مجتبنیا
اما باز ...  ی گفت آقا مجتبی نسبتا بلندی با صدامی شد ، مرینداشت بھ سرعت دور م

 در می ، مردی ، باالخره انقدر او را صدا زد کھ برگشت و او را ددی نشنیھم مجتب
 دفتر شما باشھ ، کنار باغچھ انداختھ نی کنم اکرف:  گفت زدی نفس نفس مکھیحال
 نی کارش داشتھ باشدی ھا بھتون بدم اما فکر کردم شایلی ، خواستم بعد از تعطنشیبود
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 ی نگاه کرد و با لحن سرددندی خندی اطراف کھ بھ او می بھ پسرھاتی با عصبانیمجتب
 خادم ھستم خانم: گفت 

 
 را در شوک بھ جا گذاشت ، فرشتھ خودش می شد و مردی را گفت و بھ سرعت ناپدنیا

  ؟ی شدی شکلنی شد ؟ چرا ایچ: را بھ او رساند و گفت 
 ی کرد ادای تشکرش بود و سعی بھ جانی نفھم ، ایپسره :  گفت ی عصبی با لحنمیمر

 خادم ھستم:  اوردی را در بیمجتب
 چرا یگی مادی پسره مثبت بدم منی از اگمیمن م: فت  گدی خندی بلند مکھی در حالفرشتھ

  کالس شروع شدمی برای حاال بگمیم
 می در مورد امروز حرف بزننیای خورده ھم بھی ، گھیاستاد بسھ د:  تمدن
 !!! در مورد امروز:  با تعجب گفت استاد
  قرمزای نی ھستی ، حاال شما آبگھی دھیبلھ استاد امروز درب:  یساالر
 شھی دو آتیاستقالل:  استاد

 نی باشی مثل شما انتظار نداشتم استقاللیاستاد من از آدم با کماالت:  تایوشی
 .  کالس بلند شدی بچھ ھایصدا

 خانما نی بذارستیاستاد بھتر ن:  کالس اشاره کرد ی با خنده بھ سمت دخترانھ تایوشی
 می بحث کنیبرن بعد تخصص

 ی پرشان ، بھتر بود می آقادایببخش: زل زد  تایوشی در چشمان تی با عصبانفرشتھ
 می بکنی در مورد فوتبال بحث تخصصمی تا بتونرونی ھا برن بیسی پرسپولنیگفت

 ی ھم کھ جواب دندان شکنتایوشی.  بھ ھوا بلند شد ی استقاللی دست دانشجوھایصدا
اما ... من شرمنده ام :  باال گرفت و گفت می را بھ عالمت تسلشیگرفتھ بود دست ھا

 نی نکنھی گرنی شدیی تا٦ امروز کھ باز نیخوب قول بد
 پرشان تو کھ نیبب:  بزند کھ استاد گفت ی لبش را بھ دندان گرفت و خواست حرففرشتھ

 ، حاال تو فخرش رو ادی نمادمی ی از اون بازیزی تو ھستم ھم چی بابای من کھ جاچیھ
  ؟ی فروشی میستقاللبھ امثال من ا

 گمی نمیزیاستاد من کھ چ:  با طعنھ گفت تایوشی
 کھ چون از رنگ ھی استقاللی سخنم با خانمایرو:  سر بھ سمت فرشتھ اشاره کرد با

  شدنی استقاللدنی ترسیقرمز خون م
 جواب او را دی را بدھد ، اما فرشتھ باتایوشی تمام شدن کالس فرشتھ نتوانست جواب با
 دی را کشمیدست مر.  کرد ی گفت تا شب خودش را سرزنش می نمیزی داد اگر چیم

 . و او را ھمراه خودش برد
  ؟ی کنی کار میچ:  میمر

  بچھ پررو رو بدمنی جواب ادیمن با:  گفت تی با عصبانفرشتھ
  براتشھیول کن فرشتھ شر م:  میمر
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م بھتون بگم ما دخترا بھ  خواستی پرشان می آقادیببخش...  شھینترش شر نم:  فرشتھ
 سرمون ی و بھ آسمون باالمی مردم چشمامون رو باز کردی نگاه کردن بھ دخترایجا

  دارهی عجب عظمتی رنگ آبمیدی اون موقع فھممینگاه کرد
 تونم ی می خانم چمندیببخش:  ھمھ جسارت فرشتھ متعجب بود گفت نی کھ از اتایوشی

 شماره تون رو داشتھ باشم ؟
 بلھ ؟:  بھ عقب برداشت و با تعجب گفت ی گامفرشتھ

 ی بگم ، در ضمن براتی بھتون تسلنی باختی خوام وقتیم:  و گفت دی بلند خندتایوشی
  نبودی بھ لشکر کشیازیجواب دادن کھ ن

 .  بودستادهی اشاره کرد کھ ساکت کنار فرشتھ امی چشم بھ مربا
 شماره تون رو شمینم خوشحال ماتفاقا م:  اوردی او کم بی خواست جلوی نمفرشتھ

 نی و جواب بدنی نزنرشی زنی اگھ باختنیداشتھ باشم ، فقط قول بد
 

 امی سحر جون اصرار نکن ، من نمگھینھ د:  میمر
  راحتالتی خارمشیمن م:  و گفت دی قاپمی را از دست مری گوشفرشتھ
  منتظرتونم٨دستت درد نکنھ ، پس من ساعت :  سحر

... 
  خوبھ ؟افمیچطوره ؟ ق:  نگاه کرد می ، بھ مرستادی رستوران ارونی بفرشتھ

 بار ١٠٠٠ رونی بمی از خوابگاه اومدی ؟ از وقتھی مگھ اون تو خبرنمیبب:  دی خندمیمر
  نھای خوبھ افتی کھ قیدیپرس

 نمی خوام ببی اصال واسھ شون مھم نباشھ ، مستنیھمھ کھ مثل تو ن:  اخم کرد فرشتھ
  نھایخوب شدم 

 ی بود نگاه کرد ، مانتوستادهی بار ھزارم بھ فرشتھ کھ حاال با فاصلھ از او ای برامیمر
 ی ، شلوار لدادی نشان می بود و قد بلندش را بھ خوبشی تا سر زانوبای کھ تقردیسف

 صورتش ھم جذاب حی ملشی اش ست شده بود ، آرای اش ھم با شال مشکی مشکیتفنگ
 . ترش کرده بود

 فکر کرد چقدر کت و شلوار می و فرشتھ استقبال کرد ، مرمی از مریی با خوشروفرھاد
 نا ی مجتبدنیبا د.  دی آی صورتش مدی بھ رنگ چشم ھا و پوست سفیلی اش خیمشک

 برخورد کند اما رفتار ی کرد عادی در ھم گره خوردند ، سعمی مریخودآگاه ابروھا
بھ ھمھ سالم کرد بھ جز او . .  او متنفر باشد  اندازه ازی بمیصبحش باعث شده بود مر

 تنگ شده بود ، یلی ھمھ خیمنتظر بود آن شب بگذرد و بھ خانھ برگردد دلش برا... 
 .  بوددهی بود کھ خانواده اش را ندیدو ماھ
 بھ سحر دی دانست شای اصال خوش نگذشت ، نممی باالخره تمام شد اما بھ مریمھمان
 . بش کرده بود معذی ھم حضور مجتبدی شاشدی اش میحسود
 از فرھاد ھم خودت می دارطی کھ بلمی برمی سحر جون من و مرگھیخوب د:  فرشتھ
  کن سرش بھ دوستاش گرمھیخدافظ
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 نی کھ اومدنیدیقربونت برم ، زحمت کش:  سحر
  قدرشو بدونھی ، پسر خوبنی بشری ھم پی بھ پاشاالیا:  لبخند زد میمر

 یفقط منتظر بودم تو بگ:  سحر
 مای رسی بھ اتوبوس نممیمر:  کرد گفت ی بھ ساعتش نگاه مکھی در حالفرشتھ

  ، خدافظنمتی بی مگھی چند روزه دشاالی سحر ، اگھیراست م:  میمر
 میمر:  متوقفشان کرد ی مجتبی رفتند کھ صدای می و فرشتھ بھ سمت در ورودمیمر

  لحظھھی خانم لطفا میمر... خانم 
  ھستمقیشا:  برگشت وگفت ی بھ سمت مجتبتی با عصبانمیمر
٢٢ 

 خواستم بابت رفتار صبحم ی ، من منیراستش حق دار:  لبخند زد و گفت یمجتب
 معذرت بخوام

 یزیچ.  را نداشت ی مجتبی ، اصال انتظار معذرت خواھدی دانست چھ بگوی نممیمر
  برمدی من بادیببخش:  ادامھ داد ینگفت کھ مجتب

 یمن بازم بھ خاطر رفتار صبحم معذرت م:  خم شد ی گذاشت و کمنھی را بھ سدستش
 خوام

  کنمیخواھش م:  ادب زد و گفت ی بھ نشانھ ی لبخندمیمر
 دونم تا حاال تو ی مدیبع:  نگاه کرد می بھ مری فرشتھ با کنجکاوی از رفتن مجتببعد

  دختر حرف زده باشھھی با شیزندگ
 چطور ؟:  میمر

 نجوری متنفرم از اییییییا.... از بس کھ مثل آفتاب پرست رنگ بھ رنگ شد :  فرشتھ
 پسرا
 .  ناتمام بماندی فرشتھ در مورد مجتبی باعث شد کھ حرف ھامی مرلی موبایصدا

  ؟یرسی می ؟ چھ ساعتیسالم خوب:  بود مھتاب
 دمی اصال نرسدی شایدیسالم ، خدا رو چھ د:  میمر

 زنگ یدی ، ھر وقت رسیستیجون بھ جونت کنن آدم بشو ن:  گفت ی با ناراحتمھتاب
  دنبالتادیبزن ، بگم شھاب ب

 امی ، خودم مری ،مگھ راننده است بند خدا ؟ نھ خای پررو ھستیلیتو ھم خ:  میمر
 وقت شب نی استی نکن ، خوب نی ، رودرواسمیرونیبابا من و شھاب ب:  مھتاب

 یای بیری بگیتاکس
 شھیبھ خدا من روم نم:   تعارف کردمیمر

  دنبالش ؟می بری ، مگھ خودت نگفتشھی روش نمگھی ممیشھاب ، مر:  مھتاب
 ھر ی رودرواسی ؟ بیسالم ، خوب:  را از دست مھتاب گرفت و گفت ی گوششھاب

  دنبال تومیای ، بعدش ھم ممیرونی زنگ بزن ، ما کھ بیدیوقت رس
 شرمنده بھ خدا آقا شھاب:  ردی را بگی انتظار نداشت شھاب گوشمیمر

  ، خدافظھی چھ حرفنیا:  شھاب
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 خدافظ:  میمر
 شدی می کھ دوسش دارم ، از بس کھ آقاست ، چستی نخودیب:  خودش فکر کرد با

 شوھر خواھرم نبود ؟
 حس نی انکھی شھاب بھ او توجھ کرده بود خوشحال بود ، اما از انکھی دلش از ادر
 .  عذاب وجدانیداشت نوع ی ھمراھش است احساس بدیلعنت

  بود ؟یک:  را باال داد شی ابروھافرشتھ
  دنبالمادی مدمیخواھرم بود ، گفت ھر وقت رس:  میمر

  تا حاال اسم خواھرت شده آقا شھاب ؟یاز ک:  کرد ی نگاه ممی چپ چپ بھ مرفرشتھ
  ؟یدی مھتاب قبلش رو نشنیکر بود:  میمر

 ھی ادی آقا شھاب کھ منی دونم چرا اسم ای نگفتم ، نمیزیباشھ بابا ، من کھ چ:  فرشتھ
 یشی میجور

 فرشتھ ؟ شھاب شوھر خواھر من و ی بدونی خوای میتو چ:  گفت تی با عصبانمیمر
 برادر دوستمھ

 .  نگفتیزی را از خود برنجاند چمی کند مری کنجکاوشتری اگر بدی ترسی کھ مفرشتھ
*** 
 یلی تونم دروغ بگم ، دلم خیبھ تو کھ نم:  حلقھ زد و گفت قی در چشمان شقااشک

 خوشھ ، واسھ خودم متاسفم گھیمطمئنم االن با چند نفر د... واسش تنگ شده اما اون 
 میمر
  ؟ی ناراحتیمعلومھ چت شده ؟ از چ:  را گرفت و گفتقی شقای شانھ ھامیمر
 ناراحتم ؟ از ی از چستیواقعا معلوم ن:  گفت ختی ری ھمانطور کھ اشک مقیشقا

 و من نی االن دانشگاه باشدی سرنوشتھ من دارم ، چرا تو و سحر بانی ، آخھ ایھمھ چ
 نامزد کرده دی مسخره رو بخونم ؟ چرا االن سحر بای تکراریمجبور باشم درس ھا

  ؟می نداری براش فرقگھی دی دختراو  دل بستھ باشم کھ منیباشھ و من بھ کس
 ی االن با دخترامای گفتھ کھ نیک:  را آرام کند میده مر کرد ھر طور شی می سعمیمر

  است ؟گھید
 دختره ھیبھ خدا خودش بود با ...  رونی ، رفتھ بودم با شھنام بدمشیخودم د:  قیشقا

  رفتنیداشتن دست در دست ھم م
 ...  ودی ماتم گرفتن خدا رو شکر کن کھ شھنام فھمیخوب االن بھ جا:  میمر
 گھی دیاونم مثل پسرا... شھنام :  کرد گفت ی ھق ھق مکھی در حالتی با عصبانقیشقا

 و ھر وقت دلشو رونی کھ خواست بره بی تونھ با ھر دختریاست ، چطور خودش م
  رو دوست داشتھ باشم ؟یکی تونم یاما من نم...  گھی دیکیزد بره سراغھ 

 ی حال خوب اصالقی شقانکھی بدھد اما مثل ای دلدارقی کرد بھ شقای می سعمیمر
 در ی بدجورقیشقا.  بھ او فشار آورده بودند کبارهی ینداشت ، انگار مشکالت روح

 .  مدت شکستھ بودنیا
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 حرف ی ؟ بسھ ھر چنی ناھار بخورنیای بنی خواینم:  چند تقھ بھ در زد و گفت شھاب
 نی نگفتھ تون رو با ھم زدیھا

با .  خشک شد شی لب ھای لبخند بر روقی شقای اشک ھادنی در را باز کرد با دیوقت
  شده ؟یزیچ:  دی پرسیناراحت

 ینھ بابا ، اشک شوقھ ، نم:  را با پشت دست پاک کرد و گفت شی اشک ھاقیشقا
  خوشحالممی مردنی کھ من چقدر از دیدون

.  و شھاب را بھ دنبال داشت می مری طنز بود ، خنده ھی شبشتری کھ بقی خاص شقالحن
 .  رفتندرونی ناھار بی ھم براقی و شقامیشھاب مربعد از رفتن 

 برنده بشو سی ، پرسپولنی اصرار نکنقی شایآقا:  نشست گفت ی مکھی در حالشھنام
 ستین

 بره ی مسی پرسپولگمی می نکردم ، وقتدی سفابی موھا رو تو آسنیمن کھ ا:  میپدرمر
 گھی بره دی میعنی

  ؟ چرا من اصال حواسم نبود ؟ھیامروز باز...  یوااااا:  زد و گفت ی جستقیشقا
 واقعا کدام یعنی افتاد ، تایوشی فرشتھ و ادی است بھ ی کھ امروز بازدی فھمی وقتمیمر

 شدن عی خواست ضای ھم مرای برد ؟ در دلش دعا کرد کھ استقالل ببرد زی ممیت
 .  طرفدارش بودی بود کھ در نوجوانیمی و ھم تندی را ببتایوشی

 ھم ی کھ برایی ھای کری شروع شد و دو خانواده در کنار و ھم در کنار ھمھ یباز
 طرفدار گری دی و دستھ ای طرفدار رنگ آبی خواندند دو دستھ شدند ، دستھ ایم

 . رنگ قرمز
 ی چطورنی و ببای شھاب ؟ بی کتاب بخونی موقع بازی بری خوایباز تو م:  قیشقا

 شھی داداشت سوراخ ممیت
  ھایی تاشیش...  ھا یی تاشیش:  شھنام کرد و ادامھ داد  رو بھ سمتو

 ، یی تاشیباشھ ما ش...  ھا یی تاشی شی مونده بود کھ تو بگنیھم:  و گفت دی خندشھنام
  کردنتتونی ھا بدجور اذیی تاشی شنیفعال کھ ھم

 ی خاصمیخوب شھاب تو طرفدار ت:  چادرش را جمع کرد و کنار شھنام نشست مھتاب
  ؟یستین

  دوست دارمشتری رو بی دونم واال ، فکر کنم رنگ آبینم:  شھاب
 شتری بیلی دونستم تو خیم:  از جا بلند و شد و شھاب را کنار خود نشاند و گفت شھنام

 ی بشیسی کھ پرسپولشھی سرت منایاز ا
  ندارهاقتی ھم دلش بخواد ، لیلیخ:  قیشقا

 و قی طرف و شقاکیشھنام در  و مھتاب و شھاب و می شروع شد ، مری بازباالخره
 را با التھاب یھر دو دستھ باز...  گری در طرف دقی و مادر شقامیپدر و مادر مر

 زد ، ی نمی کس حرفچی شد ، ھلی بھ سکوت تبدجانی ھنی کردند اما کم کم ایدنبال م
 آورد ، شھنام دور خانھ دور خود  گگگگگگگگگگگگگگگگل ھمھ را بھیکھ صدا
 بعد از یباز.  دیای بود اشکش در بکی نزدقی انگار او گل زده است و شقازدیافتخار م
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 کھ یطور.  زل زده بود می دلچسب نبود ، شھاب بھ شھنام نگاه کرد کھ بھ مریلیگل خ
  طرفھنی اونیزیتلو:  چانھ اش را چرخاند و آرام گفت ندی نبیکس

  بودم ، فکر کنم گمش کردهیخوب شد گفت:  زد و گفت ی لبخندشھنام
 می کنی بعدا صحبت منیشما فعال فوتبالت رو بب:  شھاب
 کھی داداش کوچیحتما ، ھر چ:  چشمش گذاشت و گفت ی را بر روشی دست ھاشھنام

 بگھ
آنجا بود کھ صحبت ھا دوباره از .  دی رسانی بر صفر بھ پاکی ی جھی با ھمان نتیباز

 ... سر گرفتھ شد
 نیشی برنده می با نا داورشھی، شما کھ ھم می حق ما نبود ببازشییخدا:  قیشقا
 ی نکن شقتیاذ...  نبود کھ ینا داور:  میمر

 دنی بوده ، داور رو ھم خریاصال بذار بگن ناداور:  کرد و گفت می رو بھ مرشھنام
  ندارنمای تی کھ بعضگھیھنره د

  ما رونی بکننی تونی نمیی تاشی کھ شنی ھم ببریشما ھر چ:  با حرص گفت قیشقا
  اونم بھ وقتششاالیا:  شھنام

 ی گذراند ، حس می مقی وقتش را با شقاشتری کھ تھران بود بی در مدت دو روزمیمر
 می مثل مری واقعا بھ کسقیحق ھم داشت ، شقا.  دارد اجی اش بھ او احتیکرد ھمکالس

 .  داشتازین
 گشت ، با فرشتھ ی بر مدی بامی بھ سرعت تمام شد و مرمی مری روزه ٤ التیتعط

 کرد و دای فرشتھ بود کھ او رو پنی انالیدر ترم. ھماھنگ کرده بود کھ با ھم برگردند 
 خواستند ی کرد ، می با مھتاب کرد و خودش را معرفیبھ سمتش آمد ، سالم گرم

فرشتھ بھ فرشاد زنگ زد .  است اوردهی نرا لشی آمد وساادشیسوار شوند کھ فرشتھ 
 .  فرشاد آمدقھی بعد از چند دقوردای را بلشیکھ وسا
 نیبا شلوار ج.  کوتاه یی پسرانھ و با موھای فرشتھ بود فقط در قالبھی کامال شبفرشاد
 ھمھ نیاز ا.  بود دهی بر تن فرشتھ ھم دقای لباس ھا را دقنیا.  دی شرت سفی و تیمشک

 .  بودیلت ھم خجایلی برعکس فرشتھ خنکھیشباھت دھانش باز مانده بود ، جالبتر ا
  چشماتنی با اشیرفت ، تو کھ خورد:  فرشتھ

 گھی ھمدھی شبیلی بودم ، خدهی دختر و پسر ندیآخھ تا حاال دو قلو:  و گفت دی خندمیمر
 نیھست

 دهی از من قد کششتری خورده بھی ، فقط اون گنیآره ھمھ بھمون م:  فرشتھ
 آره ، موھاش ھم کوتاه تره:  میمر

 یدید...  ی تمام فرق ھامون رو باال بدگھی دقھی ترسم تا دو دقی ، ممی برایب:  فرشتھ
 نمی رو ببتایوشی نیاستقالل برد ؟ من ا

  ؟یمگھ بھش زنگ نزد:  میمر
  رو ؟ی داشت گوشی شعور مگھ بر می بینھ بابا ، پسره :  فرشتھ
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 ترم اول ھم ی گذشت ، در چشم بر ھم زدنی توجھ بھ انسان ھا می و بی بھ تندروزھا
 دانشگاه ی کرد فضای وقت فکر نمچی نبود ، ھنی از دانشگاه امیتمام شد ، تصور مر

 بامزه ھستند ، اما یلی کردند خی کھ فکر مییاز مدرسھ مسخره تر باشد ، پسرھا
 یلی اخالق فرشتھ بود ، خنی عاشق امیمر ، ستادی ای مشانی خوب جلوشھیفرشتھ ھم
 . رد کی پسرھا را کم میخوب رو

 گفتند ، ی میزی بودند ، ھر کدام چلشانی در خوابگاه مشغول جمع کردن وسادخترھا
 .  گشتندی دو ماه بھ خانھ بر میکیبعد از 
 از گھیتو رو خدا د:  کرد دست داد و گفت ی می کھ از ھمھ خداحافظھی با مھدفرشتھ

  چقدر چاق شدمنی ، بباری قطاب باقلوا ھا ننیا
  ؟؟؟ھیخوب تو نخور ، گناه ما چ:  دیمھش

  ؟؟؟ی قطاب جلوت باشھ و نخورشھیمگھ م:  فرشتھ
 رهی مییلوی ک٥ ھی ، یاری منای ، بھ خدا ھر دفعھ کھ از اھی مھدگھی دگھیراست م:  میمر

 رو وزن ما
 تاھھیوشی نی ھا ، نکنھ باز ای تو خودتی تو بدجورنکھیباشھ ، اما فرشتھ مثل ا:  ھیمھد

  ؟رهیزوه بگاومده ج
 ، سھی نوی نمیزی وقت سر کالس چچی پررو ، ھی کھ ولش کن پسره نویا:  فرشتھ

  بھش جزوه بدمدیاون وقت من با
 کھ فقط داره دخترھا رو مسخره نی دونی ، نمزنھیاز بس کھ سر کالس حرف م:  میمر
  کنھیم

 نھی ، مطمئنا عاشق و سدی ددی بارونی برهی داره از دانشگاه می آقا رو وقتنیھم:  دیمھش
 ری اش رو بگقھی دختره ، اون موقع برو ھیچاک 
  ؟نی با پسرا مشکل دارنقدریچرا شما ا:  کوثر

 کھ ھر روز زنگ بزنھ می ما مثل شما نامزد ندارنکھیبھ خاطر ا:  و گفت دی خندفرشتھ
  بزنھی دورھیدورمون 

 .  کردندی و از ھم خداحافظدندی با ھم خندھمھ
 می و برمینی رو کھ تو برد زدن رو ببجی نتامی برای بمیمر:  فرشتھ

 ستی ھم نیباشھ ، بد فکر:  میمر
 نفر تایوشی کھ شدی کدام باورشان نمچی کردند ، ھی و فرشتھ متعجب بھ ھم نگاه ممیمر

 . اول کالس شده باشد
 بھش گھیبھ خدا اگھ د.  پسره نفر اول شده نی ای فھمم چطوریمن اصال نم:  فرشتھ

 کی:  و ادامھ داد دی دستش را بھ مقنعھ اش کشیبا کالفگ... جزوه دادم ، متنفرم ازش 
 ی بر منھی دونم االن اگھ ما رو ببی من کھ مسنی بسازم کھ تو داستان ھا بنوییتایوشی

 امکان کی ، من کھ بھتون گفتتھ بودم نفر اول تا سوم مکانا خانم ھنیدی ، دگھیگرده م
 ننداره دختر باش

 .... من کھ بھتون گفتھ بودم خانم ھا:  گفت ی کھ متایوشی یصدا
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 یلیخ.  دی را پشت سر خودش دتایوشی را از جا پراند ، فرشتھ برگشت و می و مرفرشتھ
 . بد شده بود

  امکان نداره دختر باشھکینفر اول تا سوم مکان:  با خنده ادامھ داد تایوشی
 ، ستی ترم اول اصال مھم ننکھی مثال محترم اوال ایآقا:  و گفت دی با حرص خندفرشتھ

  ؟نی استراق سمع کندی ندادن نباادی بھ شما تو مدرسھ تون ایثان
 کار نی اسم انیخانم فرشتھ مطمئن باش:  کرد خنده اش را جمع کند و گفت ی سعتایوشی

اه ھم  دانشگسیمن استراق سمع نبود ، انقدر صداتون بلند بود کھ فکر کنم تا دفتر رئ
 رفتھ باشھ

 ؟ مامانتون ھم ی ، مامانتون چشھی نملی ندادن دلادیحاال تو مدرسھ تون بھتون :  فرشتھ
  نداده ؟ادیبھتون 

 داده ادیمطمئنا اگھ بود بھم .  وقت مادر نداشتم خانمچیمن ھ:  گفت ی جدی با لحنتایوشی
 بود

 ناراحت یلی خ بود ، مشخص بود کھ او رامانی بھ شدت از حرف خودش پشفرشتھ
 ی خوام ، من قصد بدیبھ خدا معذرت م:  و گفت دی دوتایوشیکرده است ، بھ دنبال 

 نداشتم
فرشتھ .  دی قطرات اشک را در چشمانش دشدی سرش را باال آورد ، بھ وضوح متایوشی

 وقت انقدر از چیھ.  اما نتوانست دی بگویزی کرد چی سعتایوشی ی اشک ھادنیبا د
 اندازه زالل بود ، مثل آب روان ، از پشت بھ ی بشی بود ، چشم ھادهی او را ندکینزد

 داشت ، یی خودش غم ھای کالس ھم برای بامزه و  پسر شوخنی ایعنیاو نگاه کرد ، 
 یچقدر با متانت راه م...  ی سورمھ اشرتی بود با سوئدهی پوشرهی تی آبنیشلوار ج

 .  کرد ، اصال دوست نداشت ناراحتش کندی می کاردیرفت ، حتما با
  شد ؟؟؟یچ:  خودش را بھ فرشتھ رساند و گفت میمر

  زالل بودیلیچشماش خ...  می کرد مری مھیداشت گر:  آرام گفت فرشتھ
  کھیتو ھم از دست رفت...  می برایب:  و گفت دی دست فرشتھ را کشمیمر
 را ی کند ، مجتبدای را پتایوشیود  منتظر فرشتھ نشستھ بود ، رفتھ بکمتی نی رومیمر

 کرد ، ی ، حوصلھ اش را نداشت ، بھ فرشتھ فکر مشدی مکی کھ از دور بھ او نزددید
  آمد ؟؟؟ی خوشش متایوشی او از یعنی
خانم ... سالم مر:  گفت ی بلند شد و مجتبشی از جامی شده بود ، مرکی نزدیلی خگرید

 قیشا
 .  را دادی بھ زور خنده اش را جمع کرد و جواب سالم مجتبمیمر

  سوال ازتون بپرسم ؟ھی تونم ی مدیببخش:  یمجتب
 دییبفرما:  جواب داد ی با کنجکاومیمر
 
 

  ؟؟؟نی داری خالی خواستم بدونم شما تو خوابگاھتون جایم:  یمجتب
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 تو ادیاد ب خوی خواد ؟ نکنھ خودش می می چیبرا:  کرد ی با خود فکر ممیمر
 خوابگاھمون

 چطور ؟:  دی تفکراتش خودش لبخند زد و پرسبھ
 از اقوام امسال سال اولشھ ، ترم بھمن ھم ھست ، گفتھ حتما اگھ یکیراستش :  یمجتب

 ی سوالھی گفتم نی ھستی کھ شما خوابگاھدمیخوابگاه ھست براش بسپارم از فرھاد شن
 ازتون بکنم

 می داری خالیا جھیبلھ ما تو اتاقمون :  میمر
 نی لطف کردیلی کنم خی می شما رو بھش معرفگھیپس من د:  یمجتب

  کنمیخواھش م:  میمر
 کرد ، راه رفتنش او را ی ھمچنان او را نگاه ممی کرد و رفت اما مری خداحافظیمجتب

آخھ :  رفت ، در دل با خودش گفت ی راه منی انداخت ، با وقار و متی شھاب مادیبھ 
 دی پسر اصال نباھی ی دانشگاه ؟ واسھ چیای میشی پا مھی اافھی چھ قنی خدا ایبنده 

  ؟رونی بره بیواسش مھم باشھ کھ چھ جور
  شد ؟یچ:  بھ سمتش رفت می آمد ، مری ممی نفس نفس زنان بھ سمت مرفرشتھ
 ناراحت شده ، حاال یلی نگفت اما معلوم بود خیزی کھ چچارهی ، اون بیچیھ:  فرشتھ

  خواستم ناراحت بشھی ؟ بھ خدا من اصال نمشھی می چیعنی
  چشماش زالل نبود ؟گھی دنمیبب...  ی خواد حرص بخوریحاال تو نم:  میمر

 نی خوام ھمی گفتم میزی چھیاه ، حاال منم :  زد و گفت می مری بھ بازوی مشتفرشتھ
  کھ کل دانشگاه بفھمنھی کف دست مھدی بگذاریاالن بر

  ؟می برمی خواستی ، مگھ من و تو نمیواااااااااا:  میمر
  ؟میسادی وانجای دونم واال ، چرا اینم:  چانھ اش ر ا خاراند و گفت فرشتھ

 بھم قی کھ چقدر فرشتھ و شقادی فھمی افتاد ، تازه داشت مقی شقاادی ناخودآگاه بھ میمر
 نیدوباره کھ ا:  بھ خودش آمد زدی مشی کھ فرشتھ بھ پھلویبا ضربھ ا. شباھت داشتند 

 ی اش رو نگاه کن شلوارش کھ اندازه افھی ما ، تو رو خدا قشی پادی سحر داره میھوو
 ھم کھ نکشی ، عنھیی پاشیکی باالست نشی آستھی کھ رھنشیپ  ، تاي خودش جا داره٥

 و راه نیی پاندازهی سرش رو منکھی نداره ، جالبتر ای مشکلچی ھنکشی عگھینھ د... 
 رهیم

 .  آمدی توجھ بھ آن ھا ھمچنان جلو می بی و مجتبدی خندی فرشتھ می بھ حرف ھامیمر
:  ، با تعجب گفت دی سرش را باال آورد ، فرشتھ را ددی باالخره بھ آن ھا رسیمجتب
  سمت اومدمنی دفعھ از اھی شد کھ ی دونم چی ، نمدیببخش

 دستش را در عی رفتن چنان سرنی دانشگاه برگشت ، در حی سمت در ورودبھ
 .  و فرشتھ شده بودمی مری برد کھ باعث خنده ی فرو مشیموھا

  چش بود ؟نی ایگیتو م:  فرشتھ
  اومده بود باھام حرف بزنھشی پقی دق٢ نی دونم بھ خدا ، اصال ھمینم:  میمر
  ھای نخندگمی میزی چھی فرشتھ یراست:  میمر
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 باشھ بگو:  فرشتھ
 از تو خوشش اومدهفکر کنم :  میمر

 ؟ یچــــــــــــــــــ:  سرشار از تعجب گفت ی کرد با لحنی می سعکھی در حالفرشتھ
 برو بابا

  کنھی بھ تو نگاه مشھی ھمیدی ، ندگمی میبھ جون خودم جد:  میمر
 می از اتوبوس نمونمی برای ، مشخصھ کھ بھ مغزت فشار اومده ، بمی برایب:  فرشتھ

 کرد ی مری خود سیای در دنکی ھر دو را بھ فکر فرو برده بود ، ھر ری کودنید
 چی کھ ھی مثل مجتبی،فرشتھ حس خواستھ شدن را دوست داشت اما نھ از طرف پسر

 ی میلی کرد ، اصال چھ دلی مسخره اش مشھی کھ ھمی با او نداشت ، پسریتیسنخ
 اشتباه می نبود ، مرنطوری مطمئنا انھ  ؟دیای از او خوشش بیتواند داشتھ باشد کھ مجتب

 زی انگجانی ھشی برایبا خود فکر کرد حس خواستھ شدن از طرف چھ کس. کرده بود 
 ــــوی:  بود نی آمد اادشی کھ ی گشت ، تنھا اسمی میاست ، در ذھنش بھ دنبال اسم

 بودش ، دهید  کھی بارنی آورد ، اولادی را بھ ی اسمش خاطراتیادآوری ، با تــــــایشــــ
 یادآوری خواندند ، از ی ھم می کھ برایی ھای کھ با ھم داشتند ، از کرییاز کل کل ھا

 آخر اصال قشنگ نبود ی لبانش نشست ، اما خاطره ی بر رویخاطراتش لبخند کمرنگ
 ی دانست قطره ھای مدی را ناراحت کرده بود ، بعتایوشی بخواھد نکھی، او بدون ا

 وقت فراموش شوند ، ھرچند او تمام چی بود ھدهی او دی اوه کھ در چشمان قھیاشک
 چھ یعنی زد ، یباز لبخند...  اما اوردی برونی خودش را کرده بود کھ از دل او بیسع

 مھم شده بود ؟ مگر آن پسر کھ بود ؟ مگر شی پسر براکی یشده بود کھ انقدر ناراحت
 نی ایعنی سر بھ تنش نباشد ؟ داھ خوی نبود کھ علنا چند بار اعتراف کرده بود میھمان

 مطمئن بود ، اگر نیعاشق کھ نشده بود ، نھ از ا... چند ماه با او چھ کار کرده بود 
 نگاه کرد ، او ھم در می داشت ؟ بھ مریی ھایژگیاصال عاشق چھ و... عاشق شده بود 

  شده ؟یزیچ. جانم :  دی کرد ، بھ طرف او چرخشیصدا. افکار خودش غرق بود 
  ؟شھی می چھ جورشھی کھ عاشق میآدم:  تھفرش
 تو فکرا ، ی رفتیبدجور:  کرد و گفت کی را بارشیچشم ھا.  دونم یمن چھ م:  میمر

 ی پسره رو چھ بھ عاشقنی پروندم ایزی چھیبابا من 
 تا سایاصال وا...  ، بھ نظرت گمی میزھر مار ، من دارم جد:  و گفت دی خندفرشتھ

  ؟یحاال عاشق شد
 ، بھ نظرم عشق فقط مال قصھ ھاست ، اگرم ادی واژه خوشم نمنی از ایلیمن خ:  میمر

 ستیباشھ آخرش خوش ن
 تا ی ؟ حاال جدلسوفی خانم فگھیبلھ بلھ ، خوب د:  گرفت و گفت ی ژست جالبفرشتھ

  ؟ی رو دوست داشتیحاال کس
  رو دوست داشتھگھی دیکی کھ دمی رو دیکس:  میمر

 ده بود ؟ شیخوب چھ شکل:  فرشتھ
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 ھی شده بود ؟ بذار برات بگم ، من ی چھ شکلی چیعنی ، خوب الیشکل گودز:  میمر
 کھ دوستش داشت ازدواج کرد ، البتھ ھنوز کھ ازدواج نکرده ، یخواھر دارم با کس

 تابستون امسال
  نھ ؟ای بود ی داستان چیگی چھ خوب ، حاال میوا:  فرشتھ

  نھ ؟شی شناسی کنم می ، فکر مقھی دوست دارم اسمش شقاھیمن :  میمر
  ؟زدیھمون کھ دوستش ھمش بھ تو زنگ م:  فرشتھ

 کھ کامال ی دونی داره ، نمیعنی داداش داشت ھی قی شقانی خودشھ ، انیآفر:  میمر
 مثبتھ ، یلی خنی گفت ای و مدی نالی مشھی ھم ھمقیمتفاوت بود با خانواده اش ، شقا

 بود ، من و اون تو کالس ی ھم پسر خوبیلی ، خ خوندی می بھشتدی شھیپسره معمار
 ی دونی باشھ ، آخھ مقی داداش شقانی اشدی نمم ، اصال باورمی بودیزبان ھم کالس

 کرد کھ انگار ، ی رفتار می جورھی اما داداشش ستنی ندی اصال مققی شقایخانواده 
 کھ میدی فھمدی روز مھتاب اومده بود دنبالم شھاب رو دھی دونم بھ خدا ، خالصھ ینم

 ھین ھمون دختری کھ اقی تو کار تحقمی رفتقی شناسن ، بعدش من و شقای رو مگھیھمد
 از سال اول بای ، شھاب تقرارمی نھ ، سرت رو درد نای ادیکھ شھاب ازش خوشش م

 مھتاب نشست تا قبول کرد ، یانقدر بھ پا. دانشگاھشون از مھتاب خوشش اومده بود 
 آدم نی از ایی جوراھی یھ سري كھ نھ دو سري، مھتاب ھم اددیم sms  کھ بھشی سرھی

اونم از ...  یگی ، من رفتم بھ شھاب گفتم خوب چرا بھش نمدناشناس خوشش اومده بو
 ما کھ مخالف بودن ی فرستم ، خانواده یم sms  کھمیھولش بھش گفت کھ من ھمون

 حق ھم داشتن ، اما باالخره موافقت ی از لحاظ فرھنگمی خوری گفتن اصال بھم نمیم
 . کردن
 ی پرسم قول بده ناراحت نشی سوال مھی چھ خوب ، حاال یوا:  فرشتھ

  کنمی خودم رو میبگو ، سع:  میمر
  نھ ؟یتو ھم شھاب رو دوست داشت:  فرشتھ

  ؟ی بکنی فکرنی باعث شده ھمچیچ:  میمر
 ی واسھ چی ، اگھ دوستش داشتشھی کھ سرمون مییزای چھی ، گھیباالخره د:  فرشتھ

  ؟یباعث ازدواج اون و خواھرت شد
 ی احساس الکھی ی خواھرم رو فدای تونستم زندگیمن نم:  و گفت دی کشی آھمیمر

 دوست داره یلی ، مھتاب رو ھم خھی خوبیلیشھاب پسر خ.  ھیبکنم کھ مطمئن نبودم چ
 شنی، من مطمئنم با ھم خوشبخت م

 یاما تو ھنوزم اون حس رو دار:  فرشتھ
 دوباره ھمون نمشی بی حس زودگذره ، اما خوب ھر وقت مھی کردم یفکر م:  میمر

 کنم دارم بھش ی کشم ، حس می ، از مھتاب خجالت مشھیحس رو دارم ، باورت نم
 نمشی بی مشتری ، بنمشی کنم کمتر ببی می سعی ھر چی کنم ، آخھ بدبختی مانتیخ

 چرا اون کار رو نکھی از ایستی نمونی ؟ پشی فراموشش کنی تونی مینمطمئ:  فرشتھ
  ؟یکرد
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 یکی کھ من دوسش داشتھ باشم ، شھی مدای پیکی تونم ، باالخره ی دونم کھ میم:  میمر
  اونم منو دوست داشتھ باشھدوارمیام...  از شھاب ریبھ غ
تو :  زد و رو بھ فرشتھ گفت ی بھ خودش آمد لبخندی در فکر بود ، وقتی اھی ثانچند

  ؟ی کھ دوستش داشتھ باشستی کس نچی ؟ ھیچ
  چاک دارمنھی عاشق سھینھ ، اما :  فرشتھ

  شناسمش ؟ی ؟ من میک:  گفت جانی راست نشست و با ھمیمر
  ، انقدر ھم منو دوست داره کھ نگوھیآره ، انقدر پسر خوب:  فرشتھ

 وونھی نھ دای ھست ی کیگیم:  میمر
 گھی جونھ دتایوشی ؟ ھی کیدی ھام نفھمفی با تعریعنی:  فرشتھ

 یگی نمراھمی ، ھر چند بیگی ، فکر کردم راست میریبم:  و گفت دی بلند خندمیمر
  گفتمیزی چھیبرو بابا ، تو ھم جو گرفتت ، من :  فرشتھ

 نی نبود فقط از بنطوری کنم دوستت داره ، اگھ ای ، من حس می فرگمی میجد:  میمر
 انقدر یی وقتاھی کنھ ؟ ی رفتار مھی با بقی چطوریدی کرد ، ندی نمیدخترا با تو شوخ

 زده ؟. ترسم ، اما تا حاال با تو بد حرف نزده ی کھ من ازش مزنھیمحکم حرف م
 .  فکر کرد نھ نزدهفرشتھ

 ی نگفتمی مری نگی اومد خواستگارگھیخالصھ گفتم کھ اگھ چند روز د:  میمر
 بار نی غرق لذت شده بود ، اولمی نگفت ، با حرف مریزی چگری زد و دی لبخندفرشتھ

 " ادی خوشم میی جوراھی یعنی ، ادیمنم ازش بدم نم"  خودش اعتراف کرد یبرا
 

 ی ترم دوم را ھم بھ خوبی کرد ، امتحان ھای آماده می عروسی خودش را برامیمر
االن . ت مشترک اول شده بودند  بھ صورتایوشی بود کھ فرشتھ و نجایداده بود ، جالب ا

 را دوست دارند ، گری دانستند ھمدی شناختند می کھ آن دو را می کسانی ھمھ گرید
 ی کردند چھره ی مفی از ھم تعریبود ، وقت  ھم بھ شدت کمتر شدهشانیکل کل ھا

 کس چیھ.  بود ، اما آن ھا اصال حواسشان بھ اطراف نبود یدنیافراد دور و برشان د
 دو ترم بھ آن ھا چھ گذشتھ بود کھ انقدر با ھم مھربان نی بالتی دانست در تعطینم

 . شده بودند
 بھ آن تایوشی دنی ، فرشتھ ھم با دزدندی بودند و حرف مستادهی و سحر در محوطھ امیمر

 بزند ، اما دوست داشت در شی خواھد صدای متایوشی دانست کھ یھا ملحق شد ، م
 ی ھم مدیشا.  بود ی فخر فروشی نوعدی زند ، شای مشیو صدا دوستانش باشد کھ انیب

 .  کندی بھ او توجھ مپیخوشت خواست دوستانش بدانند کھ آن پسرک
 پسره رو کم نی ای ، خوب روی کھ گل کاشتدمیبھ بھ ، شن:  فرشتھ گفت دنی با دسحر
 یکرد

  شعور ، بازم اول شدیروش کم نشد کھ ب:  دی خندفرشتھ
  کھ تنھا اول نشدنھیمھم ا:  میمر
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 ، االنھ کھ صدات بزنھ ، چھ ادی ھا ، نگاه داره می کردرشی اسیبدجور:  سحر
  ھم کرده امروزپیخوشت
 دوست داشت یلیخ.  وجودش را فراگرفتھ بود تیاحساس رضا.  لبخند زد فرشتھ

 ھم قھیآن چند دق.  صبر کند ی اقھی داد چند دقحی را نگاه کند اما ترجتایوشیبرگردد 
 . باالخره تمام شد

  لحظھ با خانوم فرشتھ صحبت کنم ؟ھی تونم ی من مدیسالم خانم ھا ، ببخش:  تایوشی
 دیبلھ راحت باش:  زد و گفت ی لبخندسحر

 با شلوار دی سفی مردانھ راھنی برگشت ، حق با سحر بود ، پتایوشی بھ سمت فرشتھ
.  جذابتر شده بود یلی خزدی منکی عیاز وقت.  آمد ی ، بھ شدت بھ او می مشکنیج
 .  بود و خوش فرمرهی تی ، قھوه اشی درست بھ رنگ چشم ھای قھوه امی با فرینکیع
 یباالخره موفق شد:  تایوشی

 شمی ترم بعد با اختالف اول مشاالینھ ا:  فرشتھ
 ، ومدمی جا ننی انای ، من بھ خاطر امی کنفی و تعرمینیبب:  زد و گفت ی پوزخندتایوشی
  داشتمیض عرھی

 دییعرضتون رو بفرما:  با طعنھ گفت فرشتھ
  ، اصال ولش کنیچیھ:  تایوشی

  تا تھش بروی رو بگی حرفھی ی خوای میوقت:  فرشتھ
 ی دونیم... راستش ... خوب :  تایوشی

 ی خواد بگی شو ، نمالیخیب:  فرشتھ
 ....  االنگمینھ صبر کن م:  تایوشی

 گھیخوب بگو د:  فرشتھ
 ھنوز حلقھ نمتی بی ترم بعد می وقتدوارمیام:  پشتش را بھ فرشتھ کرد و گفت تایوشی

 تو دستت نباشھ
 ستادهی را گفت و بھ سرعت رفت ، فرشتھ با کالسور در دست ھمانطور مبھوت انیا

:  صورت فرشتھ تکان داد یسحر دستش را جلو.  و سحر بھ سمتش آمدند میمر. بود 
  ؟ی شدی شکلنی گفت کھ ایچ
 ی اسمش رو گذاشت خواستگارشدیم.... فکر کنم :  با لکنت گفت شتھفر
 . دندی کشیفی خفغی و سحر ھر دو جمیمر
  نھ ؟ای گفت ی چیگیم:  میمر

  ھنوز حلقھ تو دستم نباشھنھی بی دفعھ بعد کھ منو مدوارهیگفت ام:  فرشتھ
 گھی کنھ ، اون وقت دی خواستگارمی از مرادی ھم بی ، فقط مونده مجتبیآخـــــ:  سحر
 وستھی پقتی من بھ حقی ھاینی بشیتمام پ

 چلغوز ی رو با اون پسره تایوشیبرو گمشو ، :  طلبکارانھ بھ سحر نگاه کرد میمر
  ؟ی کنی مسھیمقا

 ی ماھنیچشھ ؟ پسر بھ ا:  سحر
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 ی عرضھ ، آداب اجتماعی کنم بچھ مثبت ، بی بھش نگاه مشھیاه اه ، حالم بد م:  میمر
  ، فقط سرش رو کرده تو کتاب و درس خوندهصفر
فقط اومده :  کھ کنارش بود آرام گفت یمجتب.  فرھاد آن ھا را بھ خود آورد یصدا

  ، خدافظنی حاللم کننیدی ازم دیزی چی ، خوبی سال بدھی نیبودم بگم اگھ تو ا
مقنعھ و چادرش را .  چھ کار کند دی دانست بای از خجالت قرمز شده بود ، نممیمر

 کند اما ھر چھ با چشم ی برود و معذرت خواھیمرتب کرد ، خواست بھ دنبال مجتب
 .  کندشیدایدنبالش گشت نتوانست پ

 ی حرفنی کھ ھمچنیستی نی دخترنی خانم ، شما اولمیحاال اشکال نداره مر:  گفت فرھاد
  عادت کرده باشھیگفتھ کھ ، فکر کنم مجتب

 نی کنی ، حتما از طرف من معذرت خواھیوا:  میمر
 رو بھش نی ، منم ھمستی نی بھ معذرت خواھیازیچشم ، اما خوب ن:  دی خندفرھاد

 گفتم چند بار
 میاما آخھ من و شما فرق دار:  میمر

  ؟نیدی ما رو شنی حرف ھایفرھاد شما از کجا:  سحر
  عرضھی گفت بچھ مثبت بی خانم ممی کھ مرییاز اونجا:  فرھاد
  کار دارم ، خدافظیی برم جادی من بامیمر:  فرشتھ

 می از اتوبوس جا نمونیایزود ب:  میمر
 باشھ ، خدافظ:  فرشتھ
 راه افتاد ، ی تنھا بھ سمت خروجمیمر.  کردند و رفتند ی و فرھاد ھم خداحافظسحر
 را  سفارششی بود کھ مجتبروزی دنی آمد ھمادشی.  آمد ی کھ از دور مدی را دھیعط

 ، دختر دی وقت نپرسچی با ھم دارند اما ھی دوست داشت بداند چھ نسبتیلیکرده بود ، خ
 .  بودییمھربان و خوش رو

  خوابگاه ؟یری جون ممیسالم مر:  ھیعط
 آره چطور ؟:  میمر
 می با ھم برایب:  ھیعط
  ، من تنھا بودمھیفکر خوب:  میمر

 .  بودند و منتظر اتوبوس بودندستادهی اابانی خکنار
 امیمن برم آب بخورم م:  میمر
 ادی دفعھ اتوبوس مھی ، ایزود ب:  ھیعط

 .  نگھ داشتدی اتوبوس دستگاهی را در اھی کھ عطیمجتب
  ؟یسالم خوب:  ھیعط

  ؟یریسالم ، ممنون ، خوابگاه م:  یمجتب
 آره چطور ؟:  ھیعط

  برسونمتایب:  یمجتب
  تو بروی خوای ، دوستم ھم ھست ، مستمیآخھ تنھا ن:  ھیعط
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 ادیخوب بھ دوستت ھم بگو ب:  یمجتب
 نی را سوار بر ماشھی عطی وقتمی برگردد ، مرمی سوار شد و منتظر ماند تا مرھیعط

 بودند ، دهی شده بود ، ھر دو او را دری ، خواست راھش را کج کند اما ددی دیمجتب
 . وار شود کرد کھ سی اصرار مھیعط
 رمیخودم م. ی جون ، مرسھینھ عط:  میمر
  چرا ؟ی کنیتعارف م:  ھیعط

 می ؟ ما کھ دارنی کنی چرا تعارف مقیخانم شا:  باالخره بھ حرف آمد و گفت یمجتب
 میری رو مری مسنیھم
 ی کرد کھ چقدر مجتبیدر راه با خود فکر م.  داد و تشکر کرد تی ھم رضامیمر

 اگر او بود تا چند وقت با دیشا.  است اوردهی خودش نیبزرگوار است کھ اصال بھ رو
 .  زدی حرف نمیمجتب
 یدی ممنون زحمت کشیلیخ:  ھیعط
  مزاحمتون شدم ، خدافظدیببخش:  میمر

  کنم ، خدافظیخواھش م:  یمجتب
 ی رفتند ، سرش را بر روی کرد کھ بھ سمت خوابگاه می نگاه مھی و عطمی مربھ

 ھی ازدواج کند ؟ عطھی توانست با عطیفرمان گذاشت ، بھ تنگ آمده بود ، چطور م
با .  دی فھمی را منی مثل خواھرش بود ، با ھم بزرگ شده بودند ، کاش مادرش اشھیھم
 جالبھ کھ یلیخ:  زد و با خود گفت یلبخند  رفتندی کھ ھمچنان مھی و عطمی مردنید

 می مردی جرئت نداشت بھ او بگوگریدر افکارش ھم د...  قیحس من نسبت بھ خانم شا
 عرضھ ، ی و سرش را تکان داد ، بچھ مثبت بدی صبحش افتاد ، خندی حرف ھاادی. 

 کھ ینراھی بدون اتو ، پی بھ خودش انداخت ، شلوار پارچھ ای بود ، نگاھمیحق با مر
 نی نبود کھ ھمچی دخترنی اولمیمر.  نیی پایگریبود و د باال شی ھانی از آستیکی

 .  بودنی تررگذاری اما تاثزدی بھ او میحرف
 

  ؟ومدیسالم ، فرشتھ ن:  فرشاد
 ی کھ ھمچنان رودی ، برگشت و او را ددی بھ پشت سرش نگاه کرد و فرشتھ را ندمیمر

 .  بوددهی خوابیصندل
  منتظرتھنیی خوش خواب ، داداشت پاگھیبلند شو د:  تکانش داد و گفت میمر

 فکر تایوشی ، ھنوز ھم بھ حرف دی را مالشی بلند شد ، چشم ھاشی بھ زور از جافرشتھ
 .  کردیم

 گمی بھت مزنمی رو ، بازم زنگ می نره عروسادتی:  میمر
 نمی رو ببقی خوام شقای ، مامیباشھ ، حتما م:  فرشتھ

  نرهادتی گھیپس د:  میمر
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 بود ، انقدر ی روزنی منتظر چنمیچقدر مر.  مھتاب و شھاب بود یروس بعد عی ھفتھ
 خوشحال بود یلی درس بود کھ نتوانستھ بود بھ شھاب فکر کند ، خری مدت درگنیدر ا

 . مھتاب بھ دنبالش آمد. 
 سالم عروس خانم:  میمر

  فرستن خونھ شوھری دارن منو می چطوریدیسالم و زھر مار ، د:  مھتاب
 ی خوای خودتم نمستی ، نرمیبم:  میمر

 شھیبھ خدا اصال باورم نم:  مھتاب
 نی سالھ باھم ھستھیخوبھ :  میمر

  کنم ، لباس بشورمی برم آشپزدی من بانیبب:  مھتاب
 ی ، کھنھ بچھ بشوری حوض بشکنخی:  میمر

 یشی کن ، خوبھ ، راحت متی منو اذی ، حاال ھیری بمیا:  مھتاب
  بھ منی بددی کارت دعوت ھم باھی باشم  ، گفتھبایآره تقر:  میمر

  ؟ی خوای میواسھ ک:  مھتاب
 فرشتھ:  میمر

  کھ داداش دوقلو داره ؟تیھمون ھمکالس:  مھتاب
  ، خودشھنیآفر:  میمر

 باشھ ، یھ کارت ھم مال تو:  مھتاب
  کار کنم ؟یمھتاب من لباس ندارما ، چ:  میمر

  کنن ؟ی کار می کھ لباس ندارن چھیبق:  مھتاب
 نی دونم بھ خدا ، من در اینم:  کرد و گفت کی را بارشی زد و چشم ھای لبخندمیمر
 ستمی ھا وارد ننھیزم

 دانشگاه چشم و گوشت یاز دست تو ، رفت:  زد و گفت می بھ مری ای پس گردنمھتاب
 باز شده ھا

  ؟یتو لباست رو گرفت:  میمر
 مینھ ، فردا قراره با شھاب بر:  مھتاب

  لباس چطوره ؟دی خررمیپس منم با فرشتھ م:  میمر
  ھای رو فراموش کردقیخوب شقا:  مھتاب

  ، پس فردا کنکور داره نھ ؟یوااااااااااااا:  میمر
 آره ، دعاش کن:  مھتاب

 ی ھوای ، حسابی آوردادمی ، خوب شد زنمیحتما امروز باھاش حرف م:  میمر
  ھایخواھرشوھرتو دار

  بشھ خواھرشوھر خواھرت ؟قی شقای کردی وقت فکر مچی ، تو ھیجد:  مھتاب
 راستش رو بگم نھ ، اما خوب حاال کھ شده:  میمر
 

  نھ ؟گھی دی قبولفیبھ بھ ، سالم خانم خانما ، شر:  میمر
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 رمی بخوره تو سرم ، آزاد ھم قبول بشم مفیدلت خوشھ ھا ، شر:  قیشقا
 کنھ ی ندونھ فکر میکی یگی تو م کھی طورنیکشتھ مرده اعتماد بھ نفستم ، ا:  میمر
 ی خنگیلیخ

  ؟ستمین:  قیشقا
 ، تو زحمت خودت رو یشی خوب قبول می جاھی ، دمی منانی بھت اطمنیبب:  میمر
 یدیکش
  ؟شھی میعنی:  قیشقا
 میری لباس بگمی باھام بریای خوام بعد از کنکور بی ، مشھیمعلومھ کھ م:  میمر
 میری آره ، منم لباس ندارم ، پس شب کنکور میوا:  قیشقا
 خودت رو بکن تا ی ھا ، پس سعشھی زھرمون می اگھ امتحانت رو بد بدنیبب:  میمر
  باشھی عالی تونی کھ مییجا

  خواھرخانم داداشم بگھیھر چ:  قیشقا
 ی عروسنی بشھ ای ایچھ عروس:  میمر
  گذرهی خوش میحساب:  قیشقا
 آره ، حتما:  میمر
 

 بھ سرعت از دستشویي بیرون آمد ، در ھتل كسي نمانده بود ، از پلھ ھا پایین شقایق
صداي بوق ماشیني او را بھ . رفت ، ھیچ كدام از ماشین ھایي كھ مي شناخت نبودند 

خود آورد ، سرش را پایین آورد كھ راننده ي ماشین را ببیند ، نیما بود ،یك دستش 
 .  شده بود ، خیلي وقت بود كھ او را ندیده بودمروي فرمان بود و بھ سمت جلو خ

 فكر كنم ھمھ رفتن ، بیا باال برسونمت:  گفت نیما
 نھ ممنون تاكسي مي گیرم:  نمي خواست سوار شود شقایق

یھ نگاه بھ سر و وضع خودت بنداز بعد بگو :  با لبخند بھ شقایق نگاه كرد و گفت نیما
 تاكسي مي گیرم

 اش ی کوتاه نوک مدادراھنیودش نگاه كرد ، حق با نیما بود ، پ بي اختیار بھ خشقایق
نمي دانست اگر شھنام بفھمد كھ او با نیما بھ خانھ .  بود شیساق فقط تا سر زانوھا

بیخود كرده ، منو گذاشتھ رفتھ حاال ... " برگشتھ چھ عكس العملي خواھد داشت اما 
بدون ھیچ حرفي سوار شد ، نیما  . " ، گور باباش برگشتم مي خواد گیر ھم بده با كي

شقایق ھنوز ھم در فكر بود ، چند وقت . لبخندي زد و نگاھش را بھ خیابان انداخت 
كاش بود ، ... چقدر جاي پدرش خالي بود " بابا " بود كھ از این لفظ استفاده نكرده بود 

  زده بود اما اصالحلقھ كاش بود و عروسي پسرش را مي دید ، اشك در چشمانش
 . خوش نداشت كھ جلوي نیما گریھ كند

 راحت باش:  بھ سمت او برگشت و با لبخندي كھ شقایق عاشقش بود گفت نیما
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 اشك ھاي شقایق ھم منتظر این حرف نیما بودند كھ بھ سرعت راه خودشان را انگار
ھنوزم نمي : نیما جعبھ ي دستمال كاغذي را بھ سمت شقایق گرفت و گفت . باز كردند 

 خواي بگي واسھ چي انقدر یھویي رفتي ؟
میشھ خواھش كنم نگھ :  اصال حوصلھ ي جواب دادن بھ این سوال را نداشت شقایق
 ؟داري 

 خیلي سریع و ناگھاني كنار خیابان نگھ داشت ، شقایق اصال انتظار چنین حركتي نیما
دستش را بھ دستگیره گرفت تا در را باز كند كھ نیما در ھاي . را از نیما نداشت 
 . ماشین را قفل كرد

واسھ چي این كار رو كردي ؟ حالت خوبھ ؟ :  با حیرت با سمت نیما برگشت شقایق
 ردي ؟چیزي كھ نخو

حالم خیلي خوبھ ، چیزي ھم نخوردم ، فقط مي خوام بدونم چرا بھ دفعھ بي خیال :  نیما
 من و ھر چي بینمون بود شدي

 مگھ چیزي ھم بینمون بود ؟:  لبخند تلخي زد و گفت شقایق
 نبود ؟؟؟:  نیما

توي خیلي چیزا واسم اولین بودي ، ... تو :  را كالفھ بھ موھایش كشید و گفت دستش
اولین دختري بودي كھ تونست منو بذاره سركار ، اولین دختري بودي كھ از یھ دوستي 

 فكر مي كردم... ساده باھاش لذت بردم ، اولین دختري بود كھ فكر مي كردم 
فكر مي كردم مي تونم باھاش یھ آینده :  را كالفھ بھ موھایش كشید و ادامھ داد دستش

 باید بدونم این اولین دختر واسھ چي منو پس زد ؟اي داشتھ باشم ، حاال بھ نظرت من ن
:  این حرف ھا از زبان نیما برایش خوشایند بود اما ، باورش خیلي سخت بود شنیدن

 نیما خواھش مي كنم در رو باز كن بذار من برم
 مطمئن باش تا نگي این در باز نمیشھ:  نیما

 بھ قول خودت اون اولین چي مي خواي بدوني ؟ تو اگھ مثال:  بغض كرده بود شقایق
 دختر برات مھم بود بالفاصلھ بعدش نمي رفتي دنبال یھ دختر دیگھ

من ؟؟؟ ببین شقایق دخترھاي زیادي تو زندگي من :  با سوال بھ شقایق نگاه كرد نیما
بودن ، اینو انكار نمي كنم اما بھ ارواح خاك مامانم تو آخریش بودي ، بعد از تو دیگھ 

 كس باشمنتونستم با ھیچ 
 .  باز ھم تلخ خندید و چیزي نگفتشقایق

 باور نمي كني ؟ دارم میگم بھ ارواح خاك مامانم:  نیما
 من با چشماي خودم با كس دیگھ اي دیدمت:  شقایق

 مي تونم بپرسم كي ؟؟؟... امكان نداره :  نیما
  ماه پیش٧ .٦نمي دونم ، :  را باال انداخت شی شانھ ھاشقایق

فھمیدم ، اون :  ماه پیش بود كھ ناگھان گفت ٦ در ذھنش بھ دنبال خاطره اي از نیما
دختره كنھ ي داداشت بود ، شھنام ھم مي خواست دست بھ سرش كنھ ، بھ من گفت برم 

 باھاش حرف بزنم
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 دانست چرا اما بھ راحتي این توجیھ را از نیما پذیرفت ، پس شھنام این نقشھ را نمي
دیگر نمي توانست فضاي خفھ ي .  كھ چھ نقشھ ي خوبي ھم بود كشیده بود ، الحق

تو رو خدا در رو : نالید . ماشین را تحمل كند ، چیزي روي سینھ اش سنگیني مي كرد 
 باز كن ، من دارم خفھ میشھ نیما

 تو یھ كلمھ بگو واسھ چي رفتي ، اون وقت ھرجایي دلت خواست برو:  نیما
گم ؟ شھنام گفت بھت بگم ھمھ چي تمومھ ، خیالت چي مي خواي ب:  داد زد شقایق

حاال این در لعنتي رو باز ... راحت شد ؟ شھنام وقتي فھمید دیگھ نذاشت باھات باشم 
 كن بذار برم بیرون نفس بكشم

 در را باز كرد ، خوشحال بود ، این خود شقایق نبود كھ او را پس زده بود ، پس نیما
 . حتما باید تالفي مي كرد... شھنام ... ار باشد مي توانست بھ بودن با او امیدو

 بھ سرعت مي رفت ، جعبھ ي كنار خیابان را ندید ، ھمین براي سقوطش كافي شقایق
 سانتي اش ھم كامال از بین رفتھ بود ، پایش وحشتناك درد ١٠بود ، كفش ھاي پاشنھ 

 . نیما را صدا زدمي كرد ، چند بار سعي كرد بلند شود اما نتوانست ، با درماندگي 
 چي شد ؟ چي كار كردي ؟:  خودش را بھ شقایق رساند نیما

 آرام پاي شقایق را در دستش گرفت بھ شدت ورم داشت ، نالھ ھاي شقایق ھم خیلي
در یك حركت او را روي دستانش . بھ احتمال زیاد پایش شكستھ بود . تمامي نداشت 

 . بلند كرد و بھ سمت ماشین راه افتاد
 منو بذار زمین نیما ، خودم مي تونم راه بیام:  با حرص گفت شقایق

خواھش مي كنم ساكت باش ، و گرنھ اتفاق ھاي دیگھ :  نگاه کرد قی با اخم بھ شقانیما
 اي ھم رخ میده ، احمق پات شكستھ خودت مي خواي بیاي ؟؟؟

 ؟مثال چھ اتفاق دیگھ اي مي خواد رخ بده :  درد را فراموش كرده بود شقایق
 خیلي سریع گونھ ي شقایق را بوسید و بھ حركت خود ادامھ داد ، شقایق با بھت و نیما

حیرت بھ نیما نگاه مي كرد ، خواست اعتراض كند كھ نیما شانھ ھایش را باال انداخت 
 تو كھ نمي خواي اتفاق ھاي دیگھ اي رخ بده ، مي خواي ؟: و با شیطنت گفت 

 دیگر چیزي نگفت ، نیما او را روي صندلي عقب گذاشت تا پایش خیلي ضربھ شقایق
نبیند ، شقایق ھم گاه و بیگاه نالھ مي كرد ، شاید اگر درد پایش نبود لحظھ اي فكر 

حدس نیما درست بود ، پاي شقایق شكستھ بود ، سریع . بوسھ ي نیما رھایش نمي كرد 
 .  را در بیمارستان سپري كند شبآن پایش را گچ گرفتند و قرار شد كھ

 
 

مي مردي یھ ساپورت زیر اون لباست بپوشي ؟ مردم از خجالت :  با خنده گفت نیما
 جلوي مردم ، ھي باید جواب بدم كھ عروسي بودیم و خانومم یھ دفعھ پاش شكستھ

 خانومت ؟؟؟:  گرد شدند قی شقای ھاچشم
 شتي ؟توقع نداشتي كھ بگم من دوست داداششم ، دا:  نیما

 .  لبخند زدشقایق
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 درد داري ؟:  نیما
 درد كھ آره ، اما بیشتر مي خاره:  شقایق

 خوب این دیگھ طبیعیھ ، راستي بھ شھنام ھم خبر دادم ، گفت خودشو مي رسونھ:  نیما
 زیرلبي از نیما تشكر كرد و چشم ھایش را بست ، ھرم نفس ھاي نیما كھ بھ شقایق

خیلي داري پررو :  باز كرد و با عصبانیت گفت پیشاني اش خورد چشم ھایش را
 میشي نیما

باالخره باید یھ كاري بكنم این پرستارا باورشون بشھ :  لبخند زد طنتی باز ھم با شنیما
 كھ شما خانوم مني

 مي خوام صد سال سیاه باورشون نشھ:  شقایق
مدي از ھتل چرا انقدر خشن برخورد مي كني ؟ حاال راستي چرا انقدر دیر او:  نیما

 بیرون ؟
 دستشویي بودم خوب:  شقایق

 آخھ كي اون وقت شب میره دستشویي ؟:  قاه قاه خندید نیما
 وا مگھ دستشویي ھم وقت سرش میشھ ؟ تو واسھ چي مونده بودي ؟:  شقایق

 منتظر تو بودم:  خنده اش را جمع و جور كرد وگفت نیما
 . ت رویش را از نیما گرفت و دیگر چیزي نگفشقایق
 كھ چشم ھایش را باز كرد نیما نبود ، شھنام را دید كھ روي صندلي كنارش خیلي صبح

صداي . خواست بیدارش كند اما دلش نیامد ، حتما خیلي خستھ بود . آرام خوابیده بود 
 . زنگ موبایل كافي بود تا شھنام از خواب بیدار شود ، مادرش بود

  چھ خبر ؟قیشتي رفتي ؟ از شقاسالم ، كجایي ؟ چرا یھ دفعھ گذا:  مادر
 ھیچي چیزي خاصي نیست ، فقط پاي شقایق شكستھ:  شھنام
 چـــــــــي ؟ چیشد مگھ ؟ چرا ھمون دیشب بھم نگفتي ؟:  مادر

خوب شما سرت شلوغ بود گفتم نگرانت نكنم ، االن ھم فكر مي كنم دیگھ :  شھنام
 مرخص باشھ ، میارمش خونھ

 ظرتونم ، خدافظباشھ ، پس من منت:  مادر
 خدافظ:  شھنام
 زیر لبي بھ شھنام سالم كرد ، خیلي دوست داشت عكس العملش را درباره ي شقایق

 . دیشب بداند
 سالم ، بھتري ؟ درد كھ نداري ؟:  شھنام
 چرا پام خیلي درد مي كنھ:  شقایق
 بمون من برم تسویھ حساب كنم ، ببرمت خونھ:  شھنام

در فكر .  لحنش اثري از دلخوري نبود ، شاید قبل از اینكھ شھنام بیاید نیما رفتھ بود در
 . بود كھ شھنام با یك ویلچر برگشت

 صبر كن بذارمت روي این:  خندید و گفت شھنام
 .  یك حركت شقایق را بلند كرد و روي ویلچر گذاشتدر
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ھات ، حاال پامون رو از اتاق بیا این روسري بیمارستان رو بگیر بنداز رو پا:  شھنام
 بذاریم بیرون ھمھ زل مي زنن بھت

 بھ تبعیت از حرف شھنام روسري را بر روي پاھایش انداخت اما ھنوز ھم شقایق
 .قسمتي از آن چشمك میزد

 رانندگي مي كرد و شقایق بھ خیابان ھا نگاه مي كرد ، كاري كھ ھمیشھ عاشقش شھنام
 . بود

 رافي بكنممن باید یھ اعت:  شھنام
 چھ اعترافي ؟:  رویش را بھ طرف شھنام برگرداند و با تعجب گفت شقایق
 فكر مي كنم در مورد تو و نیما اشتباه كرده بودم:  شھنام

 .  نیما را دیده بود ، شاید باھم حرف ھم زده بودند كھ شھنام بھ این نتیجھ رسیده بودپس
 خاطر تفریح باھات دوست شده ، این من فكر مي كردم نیما فقط بھ:  ادامھ داد شھنام

 ّبود كھ نمي تونستم ببینم اما دیشب فھمیدم كھ واقعا یھ حسایي در بینھ
من خیلي كارا كردم كھ تو خودت :  مشتاقانھ بھ حرف ھاي شھنام گوش مي كرد شقایق

ازش زده بشي ، نمي دونم اما حس مي كنم موفق بودم ، واسھ ھمینھ كھ االن پشیمونم ، 
بمونھ  Gf  من نیما رو مي شناسم مي دونم كھ سابقھ نداشتھ تا حاال چند وقت بدونببین

... ھست كھ با كسي نیست ، نمي دونم شاید من اشتباه مي كنم   ساليھی، اما االن تقریبا 
اما مطمئنم یھ پسر مثل من و نیما قرار نیست از تفریحش دست برداره تا زماني كھ 

 نھیكي پیدا بشھ كھ درگیرش ك
 ... یعني:  لبخند زد و بھ نیمرخ شھنام نگاه كرد شقایق
یعني نیما دوستت داره ، یعني دیگھ من كاري بھ كارت ندارم :  میان حرفش پرید شھنام

، ایشاال دو ماه دیگھ میري دانشگاه ، شاید اصال خودت نیما رو نخواي شاید از یكي 
 رم اول عاشق شديدیگھ خوشت اومد ، نمي دونم شاید مثل شھاب ابلھ ت

 .  شقایق نگاه كرد و ھر دو خندیدندبھ
 حاال براي شھاب كھ بد نشد ، یاد بگیر نصفھ توه اما االن زن داره:  شقایق
 ھمچین نصف من ھم نیست ، فقط یھ خورده باریك تره:  شھنام
راستي شھنام ، تو ھم چند :  مثل كسي كھ چیزي را كشف كرده ناگھان پرسید شقایق

 ت كھ شدي مثل نیما بھ قول خودت نھ ؟وقتي ھس
آره خوب من بھ خاطر كارم االن باید خیلي مراعات كنم ، :  ي شھنام جدي شد چھره

 تازه سرم ھم خیلي شلوغھ
 اسمش چیھ طرف ؟:  باز ھم پر از سوال بھ شھنام نگاه كرد و گفت شقایق
  تصادف مي كنیماچي میگي دلت خوشھ ؟ فعال بذار حواسم بھ رانندگیم باشھ:  شھنام
ببین من كھ خر نیستم ، خیلي چیزا رو مي فھمم ، بگو اسم :  پوزخندي زد شقایق

 طرف چیھ ، اصال شاید خودم رفتم واست خواستگاري
 شقي تو رو خدا بي خیال شو:  شھنام



 121 

آخ جووووون یھ عروسي دیگھ ھم افتادیم ، ایشاال تو عروسي تو :  خندید و گفت شقایق
 م مي شكنھ دیگھ داغون میشمھم اون یكي پا

مثل اینكھ خیلي خوش میگذره وقتي پات :  پس گردني اي بھ شقایق زد و گفت شھنام
 مي شكنھ آره ؟

اما یادت باشھ نگفتي ، ھرچند من كھ ... آرررررره :  لبخندي زد و گفت شقایق
 باالخره مي فھمم

 بعید مي دونم:  تلخ خندید و گفت شھنام
 

 دانشگاه ایستاده بودند و ی ھم مثل ھمیشھ فرشتھ و مریم و سحر در محوطھ باز
 . صحبت مي كردند

 ھنوز كھ ندیدیش نھ ؟:  سحر
 نھ ھنوز نیومده:  فرشتھ
 جون من بیا یھ حلقھ بنداز دستت ببینیم عكس العملش چیھ:  سحر
ره ، بھ قول چقدر خبیثي سحر ، فرشتھ بھ حرف این گوش نكن ، بنده خدا مي می:  مریم

 شاعر عاشق كشي خوب نیست لیلي جون
الھي بمیرین كھ انقدر بي جنبھ این ، تقصیر منھ كھ بھتون :  اخم كرد و گفت فرشتھ

 گفتم
 بھ داداشتم گفتي ؟:  سحر

 واسھ چي باید ھمچین كاري بكنم ؟:  دست بھ كمر ایستاد و گفت فرشتھ
ب من فكر مي كردم دوقلو ھا خیلي با خو:  باال انداخت یالی خی را با بشی ابروھاسحر

 ھم راحتن
 از االن بدون در این حد ھم با ھم راحت نیستن:  فرشتھ
 و سحر كھ درگیر بحث بودند بھ مریم كھ بھ شدت بھ سرفھ افتاده بود نگاه كردند فرشتھ

 چي شدي یھ دفعھ ؟: 
. اره كرد  در حالیكھ سعي مي كرد سرفھ اش را كنترل كند با دست بھ سمتي اشمریم

سحر و فرشتھ مسیر دست مریم را دنبال مي كردند ، از چیزي كھ مي دیدند نزدیك بود 
 . آن ھا ھم مثل مریم بھ سرفھ بیوفتند

 من كھ بیدارم نھ ؟ این ھمون مجتباي خودمونھ نھ ؟:  رو بھ سحر و مریم گفت فرشتھ
خیلي فرق كرده ، من كھ اصال باورم نمیشھ ، فرھاد یھ چیزایي مي گفت من :  سحر

 بھش مي خندیدم
 اصال بھ سختي میشھ شناختش:  كھ بھ شدت قرمز شده بود گفت مریم

 خوش تیپي شده واسھ خودش االن:  فرشتھ
 ھیچ كس كھ بھ پاي آقاي شما نمي رسھ:  چشمک زد و گفت مریم

 بر منكرش لعنت:  نازک کرد و گفت ی خندید ، پشت چشمفرشتھ
 یادم رفت بھتون بگم ، مي بیني بھ خدا:  بھ پیشاني اش زد و گفت سحر
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 چي رو ؟:  و مریم ھمزمان پرسیدند فرشتھ
ھمین بچھ مثبت بي عرضھ قراره بشھ :  در حالیكھ بھ مریم نگاه مي كرد گفت سحر

 ی استاد احمدیاستادتون ، البتھ چند جلسھ بھ جا
 .  و مریم بھ ھم نگاه كردند و بعد خندیدندفرشتھ
 ما رو گرفتي یا جدي میگي ؟:  فرشتھ
 من با شما در این موارد شوخي دارم ؟:  سحر
 واي خدا ، این اصال بلد نیست حرف بزنھ چھ جوري مي خواد درس بده ؟:  مریم

ارم حاال بسھ ھر چي غیبت پسر مردم رو كردین ، بریم سر كالس نكنھ من ی:  فرشتھ
 رو پیدا كنم

 یھ خورده خجالت بكش دختر ، حیا ھم حیاي دختراي قدیم:  سحر
 :  گفتی میزی چی وارد کالس شد ، بحث ھا شروع شد ، ھر کسی مجتبیوقت

  بچھ استیلی کھ خنیا
  قراره استادمون بشھ ؟نیا

  ھاپھی خوشتاما
 دمشی دیی جاھی آشناست ، فکر کنم قبال یلیخ

 ی کدام فکرش را ھم نمچی ، ھدندی خندی مانشانی اطرافی و فرشتھ بھ صحبت ھامیمر
 .  معلمش باشدی کھ محتبنندی بنشی سر کالسیکردند روز

 درس رو نی ادی بای تا برگشتن استاد احمدی چند روزھیسالم ، خادم ھستم ، :  یمجتب
 ... نکھی اگھی ، دمی با ھم بھ مشکل نخوردوارمی ، امدیبا من بگذرون

  ھست ؟یسوال:  کرد و گفت مکث
  ؟ی خندیچتھ چرا م:  با آرنجش بھ او زد و گفت می ، مردی خندی مزی رفرشتھ
 ھم رفتھ تو نی ، ھمچرهی گی الف بچھ کھ اومده شده استاد ما خنده ام مھی نیا:  فرشتھ

 حس انگار واقعا استاده
  کنھعمونی ھا ضا جلو بچھی جلسھ اولنی ھمی کنی خوام کاریحاال م:  میمر

  تونم بپرسم چند سالتونھ ؟ی ، مدیببخش:  دی از پسرھا پرسیکی
  ؟یدی پرسی سال ، واسھ چ٢٤شما فرض کن :  لبخند زد و گفت یمجتب

 و پاتال ھا رو ری پنی از بس امی ، خستھ شدولیا:  و گفت دی دستانش را بھم کوبتایوشی
  ، بچھ ھا بھ افتخار استاد خادممیتحمل کرد

، چقدر بھ !!!  با خودش فکر کرد ، استاد خادممی دست زدند و مری بھ افتخار مجتبھمھ
 .  آمدیاو م
 ماه ھی نی ھا نشستم ، پس بھتره ای صندلنی شما رو ھمی جاشیمنم چند سال پ:  خادم

 میرو با ھم بساز
 الی با خی کارتون درست بوده کھ استاد احمدیلیحتما خ:  از پسرھا گفت گری دیکی

 راحت کارش رو سپرده بھتون
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از دست شماھا ، بھتره درس رو شروع :  تکان داد ی باز ھم لبخند زد و سریمجتب
 میکن

 .  تختھ رفتی را درآوردو پاکتش
 زده ؟ اصال باورم پی تنقدری چرا انی امیمر:  نگاه کرد می با چشمان باز بھ مرفرشتھ

 شھینم
  چھارخونھ ھامرھنی مدل پنی خوشگلھ ، من عاشق ایلی ھم خرھنشیآره ، پ:  میمر

 دهی پوشنای ھم از اتایوشیآره نگاه ، :  اشاره کرد و گفت تایوشی بھ فرشتھ
 کار ی سقف چھی ری زنی جونت ، اگھ شما دو تا برتایوشی نی با ایخفھ ام کرد:  میمر
  ؟ی بکنی خوایم

 حاال کو تا اون موقع:  زد و گفت ی سوتفرشتھ
 نیی فرشتھ کھ سرش را پادنی با دی سوت فرشتھ ھمھ بھ عقب برگشتند ، مجتبی صدابا

 نگفت و یزی کھ کار آن ھا بوده ، اما چدی کھ قرمز شده بود ، فھممیانداختھ بود و مر
 ی را بر رونکشی عیشگیبھ سمت تختھ برگشت و مشغول نوشتن شد ، طبق عادت ھم

 .  نوشتی گذاشتھ بود و مشیشانیپ
 کردند ی بچھ ھا با تعجب نگاھش می تختھ کامل پر شد نشست ، ھمھ نکھی از ابعد
  شده ؟یزیچ:  وگفت دیخند

  کننی پاک مسنی کھ بنونی ھمگھی دیآخھ استادا:  از دختر ھا گفت یکی
 

 عی شما بودم ، االن سریگفتم کھ منم خودم جا:  زد وگفت ی باز ھم لبخندیمجتب
 ی خودش رو معرفی مدت ھر کسنیارم ، تو ا صبر و حوصلھ ندیلی ، من خدیسیبنو

 ستیکنھ بد ن
 و فرشتھ بودند ، می نفرھا مرنی کردند آخری می خودشان را معرفبی ھا بھ ترتبچھ
 ی خودش را بھ مجتبدی دانست چرا بای کرد ، نمی زد و خودش را معرفی لبخندمیمر

 .  کردی میدوباره معرف
 یفرشتھ چمن:  فرشتھ

 ستی اما خوب کالس جاش ننیزنی جالب سوت میخانم چمن:  یمجتب
 .  و فرشتھ قرمز شده بود از خجالتدندی خندی از خنده منفجر شد ، ھمھ مکالس

 ، ما نی عادت کنی خانم چمنی بھ کارھادیاستاد با:  گفت دی خندی مکھی در حالتایوشی
  سردستھ دخترھانیی جوراھی ، میکھ عادت کرد

  آره ؟ییحتما تو ھم سردستھ پسرا:  گفت ی جدیلی خیمجتب
 مییما چاکر شما:  اش گذاشت و گفت نھی بلند شد و دستش را بھ سشی از جاتایوشی

 .  بلند شد و باز ھم بھ سمت تختھ رفتشی تکان داد و از جای سریمجتب
 کھ ی سالھ ا٢٤ کردند ، پسر ی از رفتن او ھمھ در مورد استاد خادم صحبت مبعد

 دخترھا از او نکھی دانست چرا از ای نممیبود ، ھمھ دوستش داشتند و مراستادشان 
 ی اتوبوس مستگاهی و فرشتھ بھ سمت امیمر.  آمد ی خوشش نمادی کردند زی مفیتعر
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 مانعشان زدی کھ فرشتھ را صدا متایوشی یصدا رفتند تا بھ سمت خوابگاه بروند ، اما
  لطفانی بمونقیخانم شا:  گفت تایشوی خواست برود کھ میفرشتھ برگشت و مر. شد 

 کالس گھی شنبھ کھ دکی چھارشنبھ تا نی کنن ایبچھ ھا دارن ھماھنگ م:  داد ادامھ
 نیای ، گفتم بگم شما ھم بانھی ابمی با ھم برمیندار

 میایما ھم م:  انداخت و گفت می بھ مری نگاھفرشتھ
 امیمن فکر نکنم ب:  میمر

  گذرهی شما بھش خوش نمیآخھ ب:  نگاه کرد و گفت می با خواھش بھ مرتایوشی
 می برای ، بگھی نکن دتی اذمیمر:  نگاه کرد و گفت تایوشی با حرص بھ فرشتھ

 دور ی بچھ ھا ھمگمی خوای ، منی نندازنی ما رو زمی بار رو رونی اھیحاال :  تایوشی
 میھم باش

 ... اما آخھ:  میمر
 میای ھم ممی آخھ ، من و مریآخھ ب:  فرشتھ

خوب پس من برم بھ :  کرد ی و مثل بچھ ھا خوشحالدی دستانش را بھم کوبتایوشی
  بگم شما رو ھم حساب کنھ ، خدافظرضایعل
 سی رو ھم بنوقی و خانم شایاسم خانم چمن:  رساند رضای سرعت خودش را بھ علبھ
: اه کرد و گفت  با سوال بھ آن ھا نگتایوشی.  دندی ھمزمان خندرضای و محمد و علمانیپ

  کھ من گفتم خنده داشت ؟یزی چنی ایکجا
 ، ول کن یشی مرغا می قاطیتو ھم کھ دار:  زد و گفت تایوشی با دستش بھ کمر مانیپ

  عاقبت ندارهیپسرم ، عاشق
 ی درست و حسابیکیتازه کاش عاشق ...  شو الیخی ، بتایوشی گھیراست م:  محمد

  کنھی دختره واست تره ھم خورد نمنی ، بابا ایشدیم
 گھی دناستی ، بچھ مون عاشق گل و بلبل و چمن و اگھی دنی نکنتشیاذ:  رضایعل
 بھ من ذارهی ھم دلتون بخواد ، بھ شما کھ محل نمیلیخ:  با حرص گفت تایوشی

  ؟شھی متونیحسود
 ؟ مگھ نھ بچھ ھا شھی ممونی جون ما واقعا بھ تو حسودتایوشیآره :  رضایعل
 . دندیو دوباره ھر سھ خند.  و محمد ھمزمان گفتند بلھ مانیپ
  کنمی دعوتتون می عروسشاالیا:  تکان داد و گفت شانی برای سرتایوشی

  ؟شیری دختره رو بگنی ای خوایتو واقعا م...  یزک:  محمد
  ، بعدشم مگھ چشھ ؟یدرست صحبت کن خانم چمن:  تایوشی
  خورده پرروھھھی ، فقط ستی کھ نشیزیچ:  مانیپ
 نی کنی می زنم ، ھمش تو دل منو خالی با شما ھا حرف نمگھیاصال من د:  تایوشی

 ھا شھی پس فردا سوارت منی ، امی کنی محتتی نصمی ، فقط دارمیما غلط بکن:  رضایعل
 از ما گفتن بود

 یسی نره اسمشون رو بنوادتی ، پس نی خواد نگران من باشیشما نم:  تایوشی
  چشمیبھ رو:  چشمش گذاشت و گفت ی دستش را رورضایعل
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 شانیدای اتوبوس پستگاهی گشت ، باالخره در ای ممی در بھ در دنبال فرشتھ و مرسحر
 . کرد

 چھ خبر بود ؟ کالس خوش گذشت ؟:  سحر
 ی دونی سحر نمی باحال بود ، وایلیآره ، خ:  بھ فرشتھ نگاه کرد و با خنده گفت میمر

  کردعی رو ضای فریچھ جور
  گفت حاال ؟ی کارھا بلد بوده ؟ چنی از ایجون من ؟ مجتب:  سحر

 ستی سوت زدن نی جانجای بھش گفت انمی ، ازنھی خانم سر کالس سوت منیا:  میمر
  دخترگھی دگھیخوب راست م:  و گفت دی خندسحر

 چقدر با خودش فرق داشت نی اشھی سحر اصال تو باورت نمشییاما خدا:  فرشتھ
 شدی کھ اصال باورمون نممیامروز ، من و مر

 بود مشخص بود کھ دهی کھ انقدر بھ خودش رسنیاز ھم:  را باال انداخت شی ابروسحر
 یاومده دلبر

 چھ دختر کش شده بود ی دونیاوووووووووووووف نم:  زد و گفت ی سوتفرشتھ
 امروز

 یسوت نزن االن بازم بھت بگھ یجاش خال:  میمر
  ، منم شده عادتمزنھی سوت می فرشاده ، ھریھمش تقص:  فرشتھ

 ی زدن ، کلی کالس داشتن ازش حرف می بچھ ھای کھ سحر ھمھ ی دونینم:  میمر
  کرده بوددایخاطرخواه پ

 ی طورنی بنده خدا استثنائا انی ھا خبر ندارن ، اچارهیب:  زد و گفت ی پوزخندفرشتھ
 شده بود امروز

  نھ ؟شیدی پسندگھی پس االن دنمیبب:  نگاه کرد و گفت می بھ مرطنتیش با سحر
 میحرف اضافھ موقوف ، بر:  آمد اشاره کرد و گفت ی با دست بھ اتوبوس کھ ممیمر

 میسوار ش
  چھ خبر ؟تایوشیاز :  سحر

  مسافرتمی ، قرار شده چھارشنبھ با ھم بریچیھ:  فرشتھ
 لتی ، خاک تو سر ذلی کردی ذره ناز مھیبابا :  سحر

 میری کالس ھمھ با ھم میاحمق جان ، بچھ ھا:  میمر
 مونن ، ی ما کھ مثل ماست می ، پسرانی داری باحالیکوفتتون بشھ ، پسرا:  سحر

 رنی و مننی شی سر کالس مانیم
 گھی دنھی تو کالس ما باشھ ھمتایوشی یباالخره وقت:  با عشوه گفت فرشتھ

 
  ؟نی ھستی راضدتونیکالس خوب بود ؟ از استاد جد:  ھیعط

  ؟یدونیتو از کجا م:  با تعجب گفت فرشتھ
  من ندونم ؟ی خوای دونن ، حاال میکل دانشگاه م:  ھیعط

 .  کردندفی بچھ ھا تعری کالس را براای تمام قضامی و مرفرشتھ
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 استاد نی از اشدی می چایخدا:  دستانش را بھ سمت آسمان گرفت و گفت ھیمھد
 اون استاده از من خوشش شدی می ؟ چی کردی ما ھم مبی ، خوشگال نصپیخوشت

  ؟میومدی در میدگی حالت ترشنی ما از اشدی می ؟ چومدیم
 یدگی ترشپی ترگھی دفعھ دھی:  پرتاب کرد و گفت ھی بالشتش را بھ سمت مھددیمھش

  کنمی ، آدمت میبردار
 چشم جناب سرھنگ:  اش گذاشت و گفت قھی دستش را کنار شقھیمھد
 ستی و خوشگل نپی خوشتنیگی کھ شما منیحاال ھمچ:  و گفت دی خندھیعط
 من آخرش یراست.  زده بود پی تی خوشگلھ اما خوب امروز اساسمیما کھ نگفت:  میمر

 ی داری استاد ما چھ نسبتنی تو با ادمینفھم
 پسر عممھ:  لبخند زد و گفت ھیعط
 تو چرا واسھ نمیبب:  نشست و گفت ھی و کنار عطدی پرنییتخت پا ی از روھیمھد

 ختھی ھمھ دختر خوب دور و برت رنی ؟ ای زنی باال نمنیپسرعمھ ات آست
 .  آوردرونی آب را بی رفت و بطرخچالی بھ سمت میمر

  ؟یگی سوال بپرسم راستش رو مھی یجد:  دی پرسھی رو بھ عطدیمھش
  کنمی میسع. آره :  ھیعط
  بود ؟ی واسھ پسرعمھ ات ، کی از ما رو انتخاب کنیکیاگھ قرار بود :  دیمھش
 ی مھی چھ سوالنی ، االی خیب:  آب را در دست داشت گفت وانی لکھی در حالمیمر

  ؟یپرس
 ھی استادش کندهی بگو ، باحالھ آدم بدون ھمسر آی عطینھ جد:  فرشتھ

...  کنھ ، اما خوب ی من تره ھم خورد نممیبابا اون واسھ تصم:  و گفت دی خندھیعط
  کردمی رو انتخاب ممی اما خوب من مرنی کدومتون ناراحت نشچیاول بگم ھ

 .  و بھ سرفھ افتاددی پرشی آب بھ گلومیمر
  ھول بشھدی انقدر کھ آدم نبازمی جون عزمیمر:  گفت دی خندی مکھی در حالھیمھد

 گفت یزی چھی نی اوانھید: مز شده بود رفت  کھ از سرفھ قرمی بلند شد و کنار مرفرشتھ
  نداره کھی، خودکش

  من چشھ ؟یبلھ بلھ ، مگھ پسر عمھ :  را بھ کمر زد و گفت شی دست ھاھیعط
 شھیزی چمیما کھ نگفت:  فرشتھ

 ، نی پسر مردم بشالی خی کارتون کنھ ، بیخدا بگم چ:  کھ بھتر شده بود گفت میمر
  ؟نی کنی شد موضوع کھ شما سرش بحث منمیا

 مامانشون ی کھ ھر چھیی از اون پسرای گفتم ، مجتبیزی چھی من مینترس مر:  ھیعط
 . گھی پس حلھ ددهی من ھم کھ تا حاال تو رو ندی چشم ، عمھ گنیبگھ م

 سرش ریساعدش را ز.  تکان داد و بھ سمت تختش رفت تا بخوابد ی و سردی خندمیمر
 را بستھ بود ، سرش پر بود از فکر و شی رفت ، فقط چشم ھای ، خواب نمگذاشتھ بود

 استاد خادم ؟ از تصور ای عرضھ یبچھ مثبت ب.  از ھمھ پررنگ تر بود ی ، مجتبالیخ
 دوست دارد اما از آن یلی را خی مجتبتیکھ شخص  نبودنیمنکر ا. لبخند بھ لبش آمد 
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 تا دفترچھ اش دی کھ بھ دنبالش دوی آورد ، ھنوز روزی بود کھ حرصش را در مییھا
 .  فرق داشتیلی آنروز با امروز خیمجتبا. را بھ او بدھد فراموش نکرده بود 

 .  بودقی باعث شد از جا بلند شود ، شقالشی زنگ موبایصدا
  ؟یبھ بھ سالم چطور:  میمر
 یی حرفانیز ا تو پرت تر ادمی ، دیسالم ، منتظر بودم تو زنگ بزن:  قیشقا
 رو ی رفت ، مجتبادمی تو رو یامروز انقدر تو دانشگاه شوکھ شدم کھ بھ کل:  میمر

  ؟ادتھی
 ھمون بچھ مثبتھ ؟:  قیشقا
 آره خودشھ ، شده استادمون:  میمر
  ؟؟؟یچـــــــ:  قیشقا
  ؟ی روز اولی ھستی ، حاال تو بگو چھ خبر بود ؟ راضیدی کھ شننیھم:  میمر
 می داری باحالی بدک نبود ، بچھ ھایا:  قیشقا
 ی ھستیخوب خدا رو شکر ، پس راض:  میمر
 آره خوبھ:  قیشقا
  چھ خبر ؟مایاز ن:  میمر
 تشکر می از مردی گفت من بای مشی ، چند روز پرسونھیاونم خوبھ ، سالم م:  قیشقا
 کنم
  ؟ی واسھ چمیاز مر:  میمر
 گھی دمی من و اون بھم برسیتو باعث شد:  قیشقا
  خونھ بخت ؟نی قراره بریحاال ک. بلھ من معرفتون بودم :  میمر
 می خونیمن و چھ بھ خونھ بخت ؟ فعال کھ درس م...  الی خیب:  قیشقا
  من موندمتونی زندگی پنیتو و سحر کھ رفت:  میمر
  از فرشتھ چھ خبر ؟یراست:  قیشقا
 شی زندگی ، اونم کھ رفت پرسونھی اونم سالم میچیھ:  میمر
  ؟ بھش سالم برسونگھی دتایوشیبا ھمون :  قیشقا
  رسونھی سالم مقیفرشتھ ، شقا:  میمر

  رو بده بھ من کارش دارمیگوش:  فرشتھ
  رو دادم بھ فرشتھی ، گوشقیاز من خدافظ شقا:  میمر

 کن ، االن واسش حتی رو نصمی مرنی خورده اھی ؟ تو یسالم ، چطور:  فرشتھ
  کنھی ماه ، خانم ناز مکھی تھی نی ع شده پسرهدایخواستگار پ

  ؟یکـــــــــــــــ:  گفت زدی مغی جکھی در حالقیشقا
 گھی ددمونیاستاد جد:  فرشتھ

 یگی فرشتھ فکر کردم راست میریبم:  قیشقا
  کردی خواستگارمی از مرشیی االن دختر دانی ؟ ھمھیدروغم چ:  فرشتھ
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 واسھ من ی چھ گرفتارنیبب:  گفت ھی کرد رو بھ عطی و داد مغی جکھی در حالمیمر
  دختر ؟ی بود زدی چھ حرفنیآخھ ا.  یدرست کرد

 .  نگفتیزی را باال انداخت و چشی با لبخند شانھ ھاھیعط
  کارت دارهقیشقا:  گرفت و گفت می را سمت مری گوشفرشتھ

 گھی مادی رو باور نکن ، چرت و پرت زوونھی دنی ایحرف ھا:  میمر
  کشمتی ، می بھم نگفتیزی بوده و چییاگھ بفھمم خبرا:  قیشقا
  خوبن ؟ھیباشھ ، خوب بق:  میمر
 با کالس ھاش خودش رو سرگردم کرده ، شھنام ھم یمامانم کھ خوبھ ، حساب:  قیشقا

 بھ کارش ، نگرانم براش ، دهی چسبی ، حسابادی خونھ نمروقتی دفتر زده و تا دگھیکھ د
 رو شونی سقف زندگھی ری ، شھاب و مھتاب ھم کھ دارن زستی اون شھنام قبل نگھید
  ؟یاز ھمھ خبر نداشت روزی کنن ، بعدشم تو مگھ تا دیم

  ؟ی جواب دادی تو واسھ چدمی پرسیزی چھی من وانھیآخھ د:  و گفت دی خندمیمر
 ستی خوبھ ھا ، اما خب شھنام نیعنی ، ستی شھنام اصال خوب نمی مریاما جد:  قیشقا
  ھمون ماجراست ؟ی عاشق شده ؟ نکنھ ادامھ ی گفتی مادتھی:  میمر
 مثل شھاب نی ، اھی تونم بفھمم دختره کی نمی جورچیآره فکر کنم ، اما ھ:  قیشقا

 صداش رو ضبط کرده بودم ، شانس ادتھی ، ھی داستانش چدی کھ راحت بشھ فھمستین
 ر کنم ؟ کای خواستش آشنا بود ، شھنام رو چی کھ شھاب میزد و اون

 یی ھای چھ کارآگاه بازی ، اما جدادی شو ، بھ وقتش خودش بھ حرف مالی خیب:  میمر
 میاوردیکھ در ن

 میشی مری پمیچقدر زود گذشت ، چھ زود دار:  قیشقا
 رستانمونی دبی ھای زود تموم شد خوشیلی خشھیآره واقعا ، باورم نم:  میمر
 گفتن سھ کلھ ی ، ھمھ بھمون مادتھی گشت ، من و تو و سحر رو یکاش بر م:  قیشقا

 ھیزی چھی و دغدغھ ھر کدوممون می ھستیی جاھیپوک ، اما االن ھر کدوممون 
  نبود اسمشی نبود کھ زندگینجوری ، اگھ اگھی دنھیھم:  میمر
 می مھموننای مزاحمت نشم ، من برم آماده بشم ، شب خونھ خالم اگھیبرو د:  قیشقا
 خوش بگذره:  میمر
 ممنون خدافظ: قیشقا

 .  ناتمام بماندی فرشتھ در مورد مجتبی باعث شد کھ حرف ھامی مرلی موبایصدا
  ؟یرسی می ؟ چھ ساعتیسالم خوب:  بود مھتاب

 دمی اصال نرسدی شایدیسالم ، خدا رو چھ د:  میمر
 زنگ یدی ، ھر وقت رسیستیجون بھ جونت کنن آدم بشو ن:  گفت ی با ناراحتمھتاب

  دنبالتادیاب ببزن ، بگم شھ
 امی ، خودم مری ،مگھ راننده است بند خدا ؟ نھ خای پررو ھستیلیتو ھم خ:  میمر

 وقت شب نی استی نکن ، خوب نی ، رودرواسمیرونیبابا من و شھاب ب:  مھتاب
 یای بیری بگیتاکس
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 شھیبھ خدا من روم نم:  تعارف کرد میمر
  دنبالش ؟می بری ، مگھ خودت نگفتشھی روش نمگھی ممیشھاب ، مر:  مھتاب
 ھر ی رودرواسی ؟ بیسالم ، خوب:  را از دست مھتاب گرفت و گفت ی گوششھاب

  دنبال تومیای ، بعدش ھم ممیرونی زنگ بزن ، ما کھ بیدیوقت رس
 شرمنده بھ خدا آقا شھاب:  ردی را بگی انتظار نداشت شھاب گوشمیمر

  ، خدافظھی چھ حرفنیا:  شھاب
 خدافظ:  میمر
 شدی می کھ دوسش دارم ، از بس کھ آقاست ، چستی نخودیب:  خودش فکر کرد با

 شوھر خواھرم نبود ؟
 حس نی انکھی شھاب بھ او توجھ کرده بود خوشحال بود ، اما از انکھی دلش از ادر
 .  عذاب وجدانی داشت نوعی ھمراھش است احساس بدیلعنت

  بود ؟یک:  را باال داد شی ابروھافرشتھ
  دنبالمادی مدمیخواھرم بود ، گفت ھر وقت رس:  میمر

  تا حاال اسم خواھرت شده آقا شھاب ؟یاز ک:  کرد ی نگاه ممی چپ چپ بھ مرفرشتھ
  ؟یدی مھتاب قبلش رو نشنیکر بود:  میمر

 ھی ادی آقا شھاب کھ منی دونم چرا اسم ای نگفتم ، نمیزیباشھ بابا ، من کھ چ:  فرشتھ
 یشی میجور

 فرشتھ ؟ شھاب شوھر خواھر من و ی بدونی خوای میتو چ:  گفت تی با عصبانمیمر
 برادر دوستمھ

 .  نگفتیزی را از خود برنجاند چمی کند مری کنجکاوشتری اگر بدی ترسی کھ مفرشتھ
*** 
 یلی تونم دروغ بگم ، دلم خیبھ تو کھ نم:  حلقھ زد و گفت قی در چشمان شقااشک

 خوشھ ، واسھ خودم متاسفم گھیمطمئنم االن با چند نفر د... واسش تنگ شده اما اون 
 میمر
  ؟ی ناراحتیمعلومھ چت شده ؟ از چ:  را گرفت و گفتقی شقای شانھ ھامیمر
 ناراحتم ؟ از ی از چستیواقعا معلوم ن:  گفت ختی ری ھمانطور کھ اشک مقیشقا

 و من نی االن دانشگاه باشدیچرا تو و سحر با سرنوشتھ من دارم ، نی ، آخھ ایھمھ چ
 نامزد کرده دی مسخره رو بخونم ؟ چرا االن سحر بای تکراریمجبور باشم درس ھا

  ؟می نداری براش فرقگھی دی دختراو  دل بستھ باشم کھ منیباشھ و من بھ کس
 ی االن با دخترامای گفتھ کھ نیک:  را آرام کند می کرد ھر طور شده مری می سعمیمر

  است ؟گھید
 دختره ھیبھ خدا خودش بود با ...  رونی ، رفتھ بودم با شھنام بدمشیخودم د:  قیشقا

  رفتنیداشتن دست در دست ھم م
 ...  ودی ماتم گرفتن خدا رو شکر کن کھ شھنام فھمیخوب االن بھ جا:  میمر
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 گھی دیاونم مثل پسرا. ..شھنام :  کرد گفت ی ھق ھق مکھی در حالتی با عصبانقیشقا
 و ھر وقت دلشو رونی کھ خواست بره بی تونھ با ھر دختریاست ، چطور خودش م

  رو دوست داشتھ باشم ؟یکی تونم یاما من نم...  گھی دیکیزد بره سراغھ 
 ی اصال حال خوبقی شقانکھی بدھد اما مثل ای دلدارقی کرد بھ شقای می سعمیمر

 در ی بدجورقیشقا.  بھ او فشار آورده بودند کبارهی ینداشت ، انگار مشکالت روح
 .  مدت شکستھ بودنیا

 
 حرف ی ؟ بسھ ھر چنی ناھار بخورنیای بنی خواینم:  چند تقھ بھ در زد و گفت شھاب

 نی نگفتھ تون رو با ھم زدیھا
با .  خشک شد شی لب ھای لبخند بر روقی شقای اشک ھادنی در را باز کرد با دیوقت

  شده ؟یزیچ:  دی پرسیناراحت
 ینھ بابا ، اشک شوقھ ، نم:  را با پشت دست پاک کرد و گفت شی اشک ھاقیشقا
  خوشحالممی مردنی کھ من چقدر از دیدون

.  و شھاب را بھ دنبال داشت می مری طنز بود ، خنده ھی شبشتری کھ بقی خاص شقالحن
 .  رفتندرونی ناھار بی ھم براقی و شقامیبعد از رفتن شھاب مر

 برنده بشو سی ، پرسپولنی اصرار نکنقی شایآقا:  نشست گفت ی مکھی در حالشھنام
 ستین

 بره ی مسی پرسپولگمی می نکردم ، وقتدی سفابی موھا رو تو آسنیمن کھ ا:  میپدرمر
 گھی بره دی میعنی

  ؟ چرا من اصال حواسم نبود ؟ھیامروز باز...  یوااااا:  زد و گفت ی جستقیشقا
 واقعا کدام یعنی افتاد ، تایوشی فرشتھ و ادی است بھ ی کھ امروز بازدی فھمی وقتمیمر

 شدن عی خواست ضای ھم مرای برد ؟ در دلش دعا کرد کھ استقالل ببرد زی ممیت
 .  طرفدارش بودی بود کھ در نوجوانیمی و ھم تندی را ببتایوشی

 ھم ی کھ برایی ھای کری شروع شد و دو خانواده در کنار و ھم در کنار ھمھ یباز
 طرفدار گری دی و دستھ ای طرفدار رنگ آبی خواندند دو دستھ شدند ، دستھ ایم

 . رنگ قرمز
 ی چطورنی و ببای شھاب ؟ بی کتاب بخونی موقع بازی بری خوایباز تو م:  قیشقا

 شھی داداشت سوراخ ممیت
  ھایی تاشیش...  ھا یی تاشیش:  رو بھ سمت شھنام کرد و ادامھ داد و

 ، یی تاشیباشھ ما ش...  ھا یی تاشی شی مونده بود کھ تو بگنیھم:  و گفت دی خندشھنام
  کردنتتونی ھا بدجور اذیی تاشی شنیفعال کھ ھم

 ی خاصمیخوب شھاب تو طرفدار ت:  چادرش را جمع کرد و کنار شھنام نشست مھتاب
  ؟یستین

  دوست دارمشتری رو بی دونم واال ، فکر کنم رنگ آبینم:  شھاب
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 شتری بیلی دونستم تو خیم:  از جا بلند و شد و شھاب را کنار خود نشاند و گفت شھنام
 ی بشیسی کھ پرسپولشھی سرت منایاز ا
  ندارهاقتی ھم دلش بخواد ، لیلیخ:  قیشقا

 و قی طرف و شقاکی و مھتاب و شھاب و شھنام در می شروع شد ، مری بازباالخره
 را با التھاب یھر دو دستھ باز...  گری در طرف دقی و مادر شقامیپدر و مادر مر

 زد ، ی نمی کس حرفچی شد ، ھلی بھ سکوت تبدجانی ھنی کردند اما کم کم ایدنبال م
 آورد ، شھنام دور خانھ دور خود  گگگگگگگگگگگگگگگگل ھمھ را بھیکھ صدا
 بعد از یباز.  دیای بود اشکش در بکی نزدقی انگار او گل زده است و شقازدیافتخار م

 کھ یطور.  زل زده بود می دلچسب نبود ، شھاب بھ شھنام نگاه کرد کھ بھ مریلیگل خ
  طرفھنی اونیزیتلو:  چانھ اش را چرخاند و آرام گفت ندی نبیکس

  ، فکر کنم گمش کرده بودمیخوب شد گفت:  زد و گفت ی لبخندشھنام
 می کنی بعدا صحبت منیبشما فعال فوتبالت رو ب:  شھاب
 کھی داداش کوچیحتما ، ھر چ:  چشمش گذاشت و گفت ی را بر روشی دست ھاشھنام

 بگھ
آنجا بود کھ صحبت ھا دوباره از .  دی رسانی بر صفر بھ پاکی ی جھی با ھمان نتیباز

 ... سر گرفتھ شد
 نیشی برنده می با نا داورشھی ، شما کھ ھممی حق ما نبود ببازشییخدا:  قیشقا
 ی نکن شقتیاذ...  نبود کھ ینا داور:  میمر

 دنی بوده ، داور رو ھم خریاصال بذار بگن ناداور:  کرد و گفت می رو بھ مرشھنام
  ندارنمای تی کھ بعضگھیھنره د

  ما رونی بکننی تونی نمیی تاشی کھ شنی ھم ببریشما ھر چ:  با حرص گفت قیشقا
  اونم بھ وقتششاالیا:  شھنام

 ی گذراند ، حس می مقی وقتش را با شقاشتری کھ تھران بود بی در مدت دو روزمیمر
 می مثل مری واقعا بھ کسقیحق ھم داشت ، شقا.  دارد اجی اش بھ او احتیکرد ھمکالس

 .  داشتازین
 گشت ، با فرشتھ ی بر مدی بامی بھ سرعت تمام شد و مرمی مری روزه ٤ التیتعط

 کرد و دای فرشتھ بود کھ او رو پنی انالیدر ترم. گردند ھماھنگ کرده بود کھ با ھم بر
 خواستند ی کرد ، می با مھتاب کرد و خودش را معرفیبھ سمتش آمد ، سالم گرم

فرشتھ بھ فرشاد زنگ زد .  است اوردهی نرا لشی آمد وساادشیسوار شوند کھ فرشتھ 
 .  فرشاد آمدقھی بعد از چند دقاوردی را بلشیکھ وسا
 نیبا شلوار ج.  کوتاه یی پسرانھ و با موھای فرشتھ بود فقط در قالبھی شب کامالفرشاد
 ھمھ نیاز ا.  بود دهی بر تن فرشتھ ھم دقای لباس ھا را دقنیا.  دی شرت سفی و تیمشک

 .  بودی ھم خجالتیلی برعکس فرشتھ خنکھیشباھت دھانش باز مانده بود ، جالبتر ا
  چشماتنی با اشیرفت ، تو کھ خورد:  فرشتھ
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 گھی ھمدھی شبیلی بودم ، خدهی دختر و پسر ندیآخھ تا حاال دو قلو:  و گفت دی خندمیمر
 نیھست

 دهی از من قد کششتری خورده بھی ، فقط اون گنیآره ھمھ بھمون م:  فرشتھ
 آره ، موھاش ھم کوتاه تره:  میمر

 یدید...  یال بد تمام فرق ھامون رو باگھی دقھی ترسم تا دو دقی ، ممی برایب:  فرشتھ
 نمی رو ببتایوشی نیاستقالل برد ؟ من ا

  ؟یمگھ بھش زنگ نزد:  میمر
  رو ؟ی داشت گوشی شعور مگھ بر می بینھ بابا ، پسره :  فرشتھ

 
 ترم اول ھم ی گذشت ، در چشم بر ھم زدنی توجھ بھ انسان ھا می و بی بھ تندروزھا

 دانشگاه ی کرد فضای وقت فکر نمچی نبود ، ھنی از دانشگاه امیتمام شد ، تصور مر
 بامزه ھستند ، اما یلی کردند خی کھ فکر مییاز مدرسھ مسخره تر باشد ، پسرھا

 یلی اخالق فرشتھ بود ، خنی عاشق امیمر ، ستادی ای مشانی خوب جلوشھیفرشتھ ھم
 .  کردی پسرھا را کم میخوب رو

 گفتند ، ی میزیھر کدام چ بودند ، لشانی در خوابگاه مشغول جمع کردن وسادخترھا
 .  گشتندی دو ماه بھ خانھ بر میکیبعد از 
 از گھیتو رو خدا د:  کرد دست داد و گفت ی می کھ از ھمھ خداحافظھی با مھدفرشتھ

  چقدر چاق شدمنی ، بباری قطاب باقلوا ھا ننیا
  ؟؟؟ھیخوب تو نخور ، گناه ما چ:  دیمھش

  ؟؟؟ی قطاب جلوت باشھ و نخورشھیمگھ م:  فرشتھ
 رهی مییلوی ک٥ ھی ، یاری منای ، بھ خدا ھر دفعھ کھ از اھی مھدگھی دگھیراست م:  میمر

 رو وزن ما
 تاھھیوشی نی ھا ، نکنھ باز ای تو خودتی تو بدجورنکھیباشھ ، اما فرشتھ مثل ا:  ھیمھد

  ؟رهیاومده جزوه بگ
 ، سھی نوی نمیزی وقت سر کالس چچی پررو ، ھی کھ ولش کن پسره نویا:  فرشتھ

  بھش جزوه بدمدیاون وقت من با
 کھ فقط داره دخترھا رو مسخره نی دونی ، نمزنھیاز بس کھ سر کالس حرف م:  میمر
  کنھیم

 نھی ، مطمئنا عاشق و سدی ددی بارونی برهی داره از دانشگاه می آقا رو وقتنیھم:  دیمھش
 ری اش رو بگقھی برو  دختره ، اون موقعھیچاک 
  ؟نی با پسرا مشکل دارنقدریچرا شما ا:  کوثر

 کھ ھر روز زنگ بزنھ می ما مثل شما نامزد ندارنکھیبھ خاطر ا:  و گفت دی خندفرشتھ
  بزنھی دورھیدورمون 

 .  کردندی و از ھم خداحافظدندی با ھم خندھمھ
 می و برمینی رو کھ تو برد زدن رو ببجی نتامی برای بمیمر:  فرشتھ
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 ستی ھم نیباشھ ، بد فکر:  میمر
 نفر تایوشی کھ شدی کدام باورشان نمچی کردند ، ھی و فرشتھ متعجب بھ ھم نگاه ممیمر

 . اول کالس شده باشد
 بھش گھیبھ خدا اگھ د.  پسره نفر اول شده نی ای فھمم چطوریمن اصال نم:  فرشتھ

 کی:  و ادامھ داد دیبھ مقنعھ اش کش دستش را یبا کالفگ... جزوه دادم ، متنفرم ازش 
 ی بر منھی دونم االن اگھ ما رو ببی من کھ مسنی بسازم کھ تو داستان ھا بنوییتایوشی

 امکان کی ، من کھ بھتون گفتتھ بودم نفر اول تا سوم مکانا خانم ھنیدی ، دگھیگرده م
 نداره دختر باشن

 .... من کھ بھتون گفتھ بودم خانم ھا:  گفت ی کھ متایوشی یصدا
 یلیخ.  دی را پشت سر خودش دتایوشی را از جا پراند ، فرشتھ برگشت و می و مرفرشتھ

 . بد شده بود
  امکان نداره دختر باشھکینفر اول تا سوم مکان:  با خنده ادامھ داد تایوشی

 ، ستی ترم اول اصال مھم ننکھی مثال محترم اوال ایآقا:  و گفت دی با حرص خندفرشتھ
  ؟نی استراق سمع کندی ندادن نباادی بھ شما تو مدرسھ تون ایثان
 کار نی اسم انیخانم فرشتھ مطمئن باش:  کرد خنده اش را جمع کند و گفت ی سعتایوشی

 دانشگاه ھم سیمن استراق سمع نبود ، انقدر صداتون بلند بود کھ فکر کنم تا دفتر رئ
 رفتھ باشھ

 ؟ مامانتون ھم ی ، مامانتون چشھی نملی ندادن دلادیحاال تو مدرسھ تون بھتون :  فرشتھ
  نداده ؟ادیبھتون 

 داده ادیمطمئنا اگھ بود بھم .  وقت مادر نداشتم خانمچیمن ھ:  گفت ی جدی با لحنتایوشی
 بود

 ناراحت یلی بود ، مشخص بود کھ او را خمانی بھ شدت از حرف خودش پشفرشتھ
 ی خوام ، من قصد بدیبھ خدا معذرت م:  و گفت دی دوتایوشیکرده است ، بھ دنبال 

 نداشتم
فرشتھ .  دی قطرات اشک را در چشمانش دشدی سرش را باال آورد ، بھ وضوح متایوشی

 وقت انقدر از چیھ.  اما نتوانست دی بگویزی کرد چی سعتایوشی ی اشک ھادنیبا د
 اندازه زالل بود ، مثل آب روان ، از پشت بھ ی بشید ، چشم ھا بودهی او را ندکینزد

 داشت ، یی خودش غم ھای کالس ھم برای بامزه و  پسر شوخنی ایعنیاو نگاه کرد ، 
 یچقدر با متانت راه م...  ی سورمھ اشرتی بود با سوئدهی پوشرهی تی آبنیشلوار ج

 .  کرد ، اصال دوست نداشت ناراحتش کندی می کاردیرفت ، حتما با
  شد ؟؟؟یچ:  خودش را بھ فرشتھ رساند و گفت میمر

  زالل بودیلیچشماش خ...  می کرد مری مھیداشت گر:  آرام گفت فرشتھ
  کھیتو ھم از دست رفت...  می برایب:  و گفت دی دست فرشتھ را کشمیمر
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 را ی کند ، مجتبدای را پتایوشیود  منتظر فرشتھ نشستھ بود ، رفتھ بکمتی نی رومیمر
 کرد ، ی ، حوصلھ اش را نداشت ، بھ فرشتھ فکر مشدی مکی کھ از دور بھ او نزددید
  آمد ؟؟؟ی خوشش متایوشی او از یعنی
خانم ... سالم مر:  گفت ی بلند شد و مجتبشی از جامی شده بود ، مرکی نزدیلی خگرید

 قیشا
 .  را دادی بھ زور خنده اش را جمع کرد و جواب سالم مجتبمیمر

  سوال ازتون بپرسم ؟ھی تونم ی مدیببخش:  یمجتب
 دییبفرما:  جواب داد ی با کنجکاومیمر
 

  ؟؟؟نی داری خالی خواستم بدونم شما تو خوابگاھتون جایم:  یمجتب
 تو ادی خواد بی خواد ؟ نکنھ خودش می می چیبرا:  کرد ی با خود فکر ممیمر

 خوابگاھمون
 چطور ؟:  دی تفکراتش خودش لبخند زد و پرسبھ

 از اقوام امسال سال اولشھ ، ترم بھمن ھم ھست ، گفتھ حتما اگھ یکیراستش :  یمجتب
 ی سوالھی گفتم نی ھستی کھ شما خوابگاھدمیخوابگاه ھست براش بسپارم از فرھاد شن

 ازتون بکنم
 می داری خالی جاھیبلھ ما تو اتاقمون :  میمر

 نی لطف کردیلی کنم خی می شما رو بھش معرفگھیپس من د:  یمجتب
  کنمیخواھش م:  میمر

 کرد ، راه رفتنش او را ی ھمچنان او را نگاه ممی کرد و رفت اما مری خداحافظیمجتب
آخھ :  رفت ، در دل با خودش گفت ی راه منی انداخت ، با وقار و متی شھاب مادیبھ 

 دی پسر اصال نباھی ی دانشگاه ؟ واسھ چیای میشی پا مھی اافھی چھ قنیدا ا خیبنده 
  ؟رونی بره بیواسش مھم باشھ کھ چھ جور

  شد ؟یچ:  بھ سمتش رفت می آمد ، مری ممی نفس نفس زنان بھ سمت مرفرشتھ
 ناراحت شده ، حاال یلی نگفت اما معلوم بود خیزی کھ چچارهی ، اون بیچیھ:  فرشتھ

  خواستم ناراحت بشھی ؟ بھ خدا من اصال نمشھی می چیعنی
  چشماش زالل نبود ؟گھی دنمیبب...  ی خواد حرص بخوریحاال تو نم:  میمر

 نی خوام ھمی گفتم میزی چھیاه ، حاال منم :  زد و گفت می مری بھ بازوی مشتفرشتھ
  کھ کل دانشگاه بفھمنھی کف دست مھدی بگذاریاالن بر

  ؟می برمی خواستی ، مگھ من و تو نمیواااااااااا:  میمر
  ؟میسادی وانجای دونم واال ، چرا اینم:  چانھ اش ر ا خاراند و گفت فرشتھ

 بھم قی کھ چقدر فرشتھ و شقادی فھمی افتاد ، تازه داشت مقی شقاادی ناخودآگاه بھ میمر
 نیکھ ادوباره :  بھ خودش آمد زدی مشی کھ فرشتھ بھ پھلویبا ضربھ ا. شباھت داشتند 

 ی اش رو نگاه کن شلوارش کھ اندازه افھی ما ، تو رو خدا قشی پادی سحر داره میھوو
 ھم کھ نکشی ، عنھیی پاشیکی باالست نشی آستھی کھ رھنشیپ  ، تاي خودش جا داره٥
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 و راه نیی پاندازهی سرش رو منکھی نداره ، جالبتر ای مشکلچی ھنکشی عگھینھ د... 
 رهیم

 .  آمدی توجھ بھ آن ھا ھمچنان جلو می بی و مجتبدی خندی فرشتھ می بھ حرف ھامیمر
:  ، با تعجب گفت دی سرش را باال آورد ، فرشتھ را ددی باالخره بھ آن ھا رسیمجتب
  سمت اومدمنی دفعھ از اھی شد کھ ی دونم چی ، نمدیببخش

 دستش را در عی رفتن چنان سرنی دانشگاه برگشت ، در حی سمت در ورودبھ
 .  و فرشتھ شده بودمی مری برد کھ باعث خنده ی فرو مشیھامو

  چش بود ؟نی ایگیتو م:  فرشتھ
  اومده بود باھام حرف بزنھشی پقی دق٢ نی دونم بھ خدا ، اصال ھمینم:  میمر
  ھای نخندگمی میزی چھی فرشتھ یراست:  میمر

 باشھ بگو:  فرشتھ
 فکر کنم از تو خوشش اومده:  میمر

 ؟ یچــــــــــــــــــ:  سرشار از تعجب گفت ی کرد با لحنی می سعکھی در حالفرشتھ
 برو بابا

  کنھی بھ تو نگاه مشھی ھمیدی ، ندگمی میبھ جون خودم جد:  میمر
 می از اتوبوس نمونمی برای ، مشخصھ کھ بھ مغزت فشار اومده ، بمی برایب:  فرشتھ

 کرد ی مری خود سیای در دنکی ھر دو را بھ فکر فرو برده بود ، ھر ری کودنید
 چی کھ ھی مثل مجتبی،فرشتھ حس خواستھ شدن را دوست داشت اما نھ از طرف پسر

 ی میلی کرد ، اصال چھ دلی مسخره اش مشھی کھ ھمی با او نداشت ، پسریتیسنخ
 اشتباه می نبود ، مرنطوری مطمئنا انھ  ؟دیای از او خوشش بیتواند داشتھ باشد کھ مجتب

 زی انگجانی ھشی برایبا خود فکر کرد حس خواستھ شدن از طرف چھ کس. کرده بود 
 ــــوی:  بود نی آمد اادشی کھ ی گشت ، تنھا اسمی میاست ، در ذھنش بھ دنبال اسم

 بودش ، دهید  کھی بارنی آورد ، اولادی را بھ ی اسمش خاطراتیادآوری ، با تــــــایشــــ
 یادآوری خواندند ، از ی ھم می کھ برایی ھای با ھم داشتند ، از کر کھییاز کل کل ھا

 آخر اصال قشنگ نبود ی لبانش نشست ، اما خاطره ی بر رویخاطراتش لبخند کمرنگ
 ی دانست قطره ھای مدی را ناراحت کرده بود ، بعتایوشی بخواھد نکھی، او بدون ا

 وقت فراموش شوند ، ھرچند او تمام چی بود ھدهی او دی اوه کھ در چشمان قھیاشک
 چھ یعنی زد ، یباز لبخند...  اما اوردی برونی خودش را کرده بود کھ از دل او بیسع

 مھم شده بود ؟ مگر آن پسر کھ بود ؟ مگر شی پسر براکی یشده بود کھ انقدر ناراحت
 نی ایعنی  سر بھ تنش نباشد ؟اھد خوی نبود کھ علنا چند بار اعتراف کرده بود میھمان

 مطمئن بود ، اگر نیعاشق کھ نشده بود ، نھ از ا... چند ماه با او چھ کار کرده بود 
 نگاه کرد ، او ھم در می داشت ؟ بھ مریی ھایژگیاصال عاشق چھ و... عاشق شده بود 

  شده ؟یزیچ. جانم :  دی کرد ، بھ طرف او چرخشیصدا. افکار خودش غرق بود 
  ؟شھی می چھ جورشھی کھ عاشق میآدم:  فرشتھ
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 تو فکرا ، ی رفتیبدجور:  کرد و گفت کی را بارشیچشم ھا.  دونم یمن چھ م:  میمر
 ی پسره رو چھ بھ عاشقنی پروندم ایزی چھیبابا من 
 تا سایاصال وا...  ، بھ نظرت گمی میزھر مار ، من دارم جد:  و گفت دی خندفرشتھ

  ؟یحاال عاشق شد
 ، بھ نظرم عشق فقط مال قصھ ھاست ، اگرم ادی واژه خوشم نمنی از ایلیمن خ:  میمر

 ستیباشھ آخرش خوش ن
 تا ی ؟ حاال جدلسوفی خانم فگھیبلھ بلھ ، خوب د:  گرفت و گفت ی ژست جالبفرشتھ

  ؟ی رو دوست داشتیحاال کس
  رو دوست داشتھگھی دیکی کھ دمی رو دیکس:  میمر

  شده بود ؟یخوب چھ شکل:  فرشتھ
 ھی شده بود ؟ بذار برات بگم ، من ی چھ شکلی چیعنی ، خوب الیشکل گودز:  میمر

 کھ دوستش داشت ازدواج کرد ، البتھ ھنوز کھ ازدواج نکرده ، یخواھر دارم با کس
 تابستون امسال

  نھ ؟ای بود ی داستان چیگی چھ خوب ، حاال میوا:  فرشتھ
  نھ ؟شی شناسیم م کنی ، فکر مقھی دوست دارم اسمش شقاھیمن :  میمر

  ؟زدیھمون کھ دوستش ھمش بھ تو زنگ م:  فرشتھ
 کھ کامال ی دونی داره ، نمیعنی داداش داشت ھی قی شقانی خودشھ ، انیآفر:  میمر

 مثبتھ ، یلی خنی گفت ای و مدی نالی مشھی ھم ھمقیمتفاوت بود با خانواده اش ، شقا
 بود ، من و اون تو کالس ی ھم پسر خوبیلی خوند ، خی می بھشتدی شھیپسره معمار

 ی دونی باشھ ، آخھ مقی داداش شقانی اشدی نمم ، اصال باورمی بودیزبان ھم کالس
 کرد کھ انگار ، ی رفتار می جورھی اما داداشش ستنی ندی اصال مققی شقایخانواده 

 کھ میدی فھمدی روز مھتاب اومده بود دنبالم شھاب رو دھی دونم بھ خدا ، خالصھ ینم
 ھین ھمون دختری کھ اقی تو کار تحقمی رفتقی شناسن ، بعدش من و شقای رو مگھیھمد

 از سال اول بای ، شھاب تقرارمی نھ ، سرت رو درد نای ادیکھ شھاب ازش خوشش م
 مھتاب نشست تا قبول کرد ، یانقدر بھ پا. دانشگاھشون از مھتاب خوشش اومده بود 

 آدم نی از ایی جوراھی یھ سري كھ نھ دو سري، مھتاب ھم دادیم sms  کھ بھشی سرھی
اونم از ...  یگی ، من رفتم بھ شھاب گفتم خوب چرا بھش نمدناشناس خوشش اومده بو

 ما کھ مخالف بودن ی فرستم ، خانواده یم sms  کھمیھولش بھش گفت کھ من ھمون
ا باالخره موافقت  حق ھم داشتن ، امی از لحاظ فرھنگمی خوری گفتن اصال بھم نمیم

 . کردن
 ی پرسم قول بده ناراحت نشی سوال مھی چھ خوب ، حاال یوا:  فرشتھ

  کنمی خودم رو میبگو ، سع:  میمر
  نھ ؟یتو ھم شھاب رو دوست داشت:  فرشتھ

  ؟ی بکنی فکرنی باعث شده ھمچیچ:  میمر
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 ی واسھ چی ، اگھ دوستش داشتشھی کھ سرمون مییزای چھی ، گھیباالخره د:  فرشتھ
  ؟یباعث ازدواج اون و خواھرت شد

 ی احساس الکھی ی خواھرم رو فدای تونستم زندگیمن نم:  و گفت دی کشی آھمیمر
 دوست داره یلی ، مھتاب رو ھم خھی خوبیلیشھاب پسر خ.  ھیبکنم کھ مطمئن نبودم چ

 شنی، من مطمئنم با ھم خوشبخت م
 یاما تو ھنوزم اون حس رو دار:  فرشتھ

 دوباره ھمون نمشی بی حس زودگذره ، اما خوب ھر وقت مھی کردم یفکر م:  میمر
 کنم دارم بھش ی کشم ، حس می ، از مھتاب خجالت مشھیحس رو دارم ، باورت نم

 نمشی بی مشتری ، بنمشی کنم کمتر ببی می سعی ھر چی کنم ، آخھ بدبختی مانتیخ
 چرا اون کار رو نکھی از ایستی نمونی ؟ پشی فراموشش کنی تونی میمطمئن:  فرشتھ

  ؟یکرد
 یکی کھ من دوسش داشتھ باشم ، شھی مدای پیکی تونم ، باالخره ی دونم کھ میم:  میمر

  اونم منو دوست داشتھ باشھدوارمیام...  از شھاب ریبھ غ
تو :  زد و رو بھ فرشتھ گفت ی بھ خودش آمد لبخندی در فکر بود ، وقتی اھی ثانچند

  ؟ی کھ دوستش داشتھ باشستی کس نچی ؟ ھیچ
  چاک دارمنھی عاشق سھینھ ، اما :  فرشتھ

  شناسمش ؟ی ؟ من میک:  گفت جانی راست نشست و با ھمیمر
  ، انقدر ھم منو دوست داره کھ نگوھیآره ، انقدر پسر خوب:  فرشتھ

 وونھی نھ دای ھست ی کیگیم:  میمر
 گھی جونھ دتایوشی ؟ ھی کیدی ھام نفھمفی با تعریعنی:  فرشتھ

 یگی نمراھمی ، ھر چند بیگی ، فکر کردم راست میریبم:  و گفت دی بلند خندمیمر
  گفتمیزی چھیبرو بابا ، تو ھم جو گرفتت ، من :  فرشتھ

 نی نبود فقط از بنطوری کنم دوستت داره ، اگھ ای ، من حس می فرگمی میجد:  میمر
 انقدر یی وقتاھی کنھ ؟ ی رفتار مھی با بقی چطوریدی کرد ، ندی نمیدخترا با تو شوخ

 زده ؟. ترسم ، اما تا حاال با تو بد حرف نزده ی کھ من ازش مزنھیمحکم حرف م
 .  فکر کرد نھ نزدهفرشتھ

 ی نگفتمی مری نگی اومد خواستگارگھیخالصھ گفتم کھ اگھ چند روز د:  میمر
 بار نی غرق لذت شده بود ، اولمی نگفت ، با حرف مریزی چگری زد و دی لبخندفرشتھ

 " ادی خوشم میی جوراھی یعنی ، ادیمنم ازش بدم نم"  خودش اعتراف کرد یبرا
 

 ی ترم دوم را ھم بھ خوبی کرد ، امتحان ھای آماده می عروسی خودش را برامیمر
االن .  بھ صورت مشترک اول شده بودند تایوشی بود کھ فرشتھ و نجایداده بود ، جالب ا

 را دوست دارند ، گری دانستند ھمدی شناختند می کھ آن دو را می کسانی ھمھ گرید
 ی کردند چھره ی مفی از ھم تعریبود ، وقت  ھم بھ شدت کمتر شدهشانیکل کل ھا

 کس چیھ.  بود ، اما آن ھا اصال حواسشان بھ اطراف نبود یدنیافراد دور و برشان د
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ا چھ گذشتھ بود کھ انقدر با ھم مھربان  دو ترم بھ آن ھنی بالتی دانست در تعطینم
 . شده بودند

 بھ آن تایوشی دنی ، فرشتھ ھم با دزدندی بودند و حرف مستادهی و سحر در محوطھ امیمر
 بزند ، اما دوست داشت در شی خواھد صدای متایوشی دانست کھ یھا ملحق شد ، م

 ی ھم مدیشا.  بود ی فخر فروشی نوعدی زند ، شای مشی دوستانش باشد کھ او صدانیب
 .  کندی بھ او توجھ مپیخوشت خواست دوستانش بدانند کھ آن پسرک

 پسره رو کم نی ای ، خوب روی کھ گل کاشتدمیبھ بھ ، شن:  فرشتھ گفت دنی با دسحر
 یکرد

  شعور ، بازم اول شدیروش کم نشد کھ ب:  دی خندفرشتھ
  کھ تنھا اول نشدنھیمھم ا:  میمر

 ، االنھ کھ صدات بزنھ ، چھ ادی ھا ، نگاه داره می کردرشی اسیبدجور:  سحر
  ھم کرده امروزپیخوشت
 دوست داشت یلیخ.  وجودش را فراگرفتھ بود تیاحساس رضا.  لبخند زد فرشتھ

 ھم قھیآن چند دق.  صبر کند ی اقھی داد چند دقحی را نگاه کند اما ترجتایوشیبرگردد 
 . باالخره تمام شد

  لحظھ با خانوم فرشتھ صحبت کنم ؟ھی تونم ی من مدینم ھا ، ببخشسالم خا:  تایوشی
 دیبلھ راحت باش:  زد و گفت ی لبخندسحر

 با شلوار دی سفی مردانھ راھنی برگشت ، حق با سحر بود ، پتایوشی بھ سمت فرشتھ
.  جذابتر شده بود یلی خزدی منکی عیاز وقت.  آمد ی ، بھ شدت بھ او می مشکنیج
 .  بود و خوش فرمرهی تی ، قھوه اشی درست بھ رنگ چشم ھای قھوه امی با فرینکیع
 یباالخره موفق شد:  تایوشی

 شمی ترم بعد با اختالف اول مشاالینھ ا:  فرشتھ
 ، ومدمی جا ننی انای ، من بھ خاطر امی کنفی و تعرمینیبب:  زد و گفت ی پوزخندتایوشی
  داشتمی عرضھی

 دییعرضتون رو بفرما:  با طعنھ گفت فرشتھ
  ، اصال ولش کنیچیھ:  تایوشی

  تا تھش بروی رو بگی حرفھی ی خوای میوقت:  فرشتھ
 ی دونیم... راستش ... خوب :  تایوشی

 ی خواد بگی شو ، نمالیخیب:  فرشتھ
 ....  االنگمینھ صبر کن م:  تایوشی

 گھیخوب بگو د:  فرشتھ
 ھنوز حلقھ نمتی بی ترم بعد می وقتدوارمیام: کرد و گفت  پشتش را بھ فرشتھ تایوشی

 تو دستت نباشھ
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 ستادهی را گفت و بھ سرعت رفت ، فرشتھ با کالسور در دست ھمانطور مبھوت انیا
:  صورت فرشتھ تکان داد یسحر دستش را جلو.  و سحر بھ سمتش آمدند میمر. بود 

  ؟ی شدی شکلنی گفت کھ ایچ
 ی اسمش رو گذاشت خواستگارشدیم.... فکر کنم :  با لکنت گفت فرشتھ

 . دندی کشیفی خفغی و سحر ھر دو جمیمر
  نھ ؟ای گفت ی چیگیم:  میمر

  ھنوز حلقھ تو دستم نباشھنھی بی دفعھ بعد کھ منو مدوارهیگفت ام:  فرشتھ
 گھی کنھ ، اون وقت دی خواستگارمی از مرادی ھم بی ، فقط مونده مجتبیآخـــــ:  سحر
 وستھی پقتی من بھ حقی ھاینی بشیتمام پ

 چلغوز ی رو با اون پسره تایوشیبرو گمشو ، :  طلبکارانھ بھ سحر نگاه کرد میمر
  ؟ی کنی مسھیمقا

 ی ماھنیچشھ ؟ پسر بھ ا:  سحر
 ی عرضھ ، آداب اجتماعی کنم بچھ مثبت ، بی بھش نگاه مشھیاه اه ، حالم بد م:  میمر

 صفر ، فقط سرش رو کرده تو کتاب و درس خونده
فقط اومده :  کھ کنارش بود آرام گفت یمجتب.  فرھاد آن ھا را بھ خود آورد یصدا

  ، خدافظنی حاللم کننیدی ازم دیزی چی ، خوبی سال بدھی نیبودم بگم اگھ تو ا
درش را مقنعھ و چا.  چھ کار کند دی دانست بای از خجالت قرمز شده بود ، نممیمر

 کند اما ھر چھ با چشم ی برود و معذرت خواھیمرتب کرد ، خواست بھ دنبال مجتب
 .  کندشیدایدنبالش گشت نتوانست پ

 ی حرفنی کھ ھمچنیستی نی دخترنی خانم ، شما اولمیحاال اشکال نداره مر:  گفت فرھاد
  عادت کرده باشھیگفتھ کھ ، فکر کنم مجتب

 نی کنیمعذرت خواھ ، حتما از طرف من یوا:  میمر
 رو بھش نی ، منم ھمستی نی بھ معذرت خواھیازیچشم ، اما خوب ن:  دی خندفرھاد

 گفتم چند بار
 میاما آخھ من و شما فرق دار:  میمر

  ؟نیدی ما رو شنی حرف ھایفرھاد شما از کجا:  سحر
  عرضھی گفت بچھ مثبت بی خانم ممی کھ مرییاز اونجا:  فرھاد
  کار دارم ، خدافظیی برم جادی من بامیمر:  فرشتھ

 می از اتوبوس جا نمونیایزود ب:  میمر
 باشھ ، خدافظ:  فرشتھ
 راه افتاد ، ی تنھا بھ سمت خروجمیمر.  کردند و رفتند ی و فرھاد ھم خداحافظسحر
 سفارشش را ی بود کھ مجتبروزی دنی آمد ھمادشی.  آمد ی کھ از دور مدی را دھیعط

 ، دختر دی وقت نپرسچی با ھم دارند اما ھی دوست داشت بداند چھ نسبتیلیکرده بود ، خ
 .  بودییمھربان و خوش رو

  خوابگاه ؟یری جون ممیسالم مر:  ھیعط
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 آره چطور ؟:  میمر
 می با ھم برایب:  ھیعط
  ، من تنھا بودمھیفکر خوب:  میمر

 .  بودند و منتظر اتوبوس بودندستادهی اابانی خکنار
 امیرم آب بخورم ممن ب:  میمر
 ادی دفعھ اتوبوس مھی ، ایزود ب:  ھیعط

 .  نگھ داشتدی اتوبوس دستگاهی را در اھی کھ عطیمجتب
  ؟یسالم خوب:  ھیعط

  ؟یریسالم ، ممنون ، خوابگاه م:  یمجتب
 آره چطور ؟:  ھیعط

  برسونمتایب:  یمجتب
  تو بروی خوای ، دوستم ھم ھست ، مستمیآخھ تنھا ن:  ھیعط

 ادیخوب بھ دوستت ھم بگو ب:  یمجتب
 نی را سوار بر ماشھی عطی وقتمی برگردد ، مرمی سوار شد و منتظر ماند تا مرھیعط

 بودند ، دهی شده بود ، ھر دو او را دری ، خواست راھش را کج کند اما ددی دیمجتب
 .  کرد کھ سوار شودی اصرار مھیعط
 رمیخودم م. ی جون ، مرسھینھ عط:  میمر
  چرا ؟ی کنیتعارف م:  ھیعط

 می ؟ ما کھ دارنی کنی چرا تعارف مقیخانم شا:  باالخره بھ حرف آمد و گفت یمجتب
 میری رو مری مسنیھم
 ی کرد کھ چقدر مجتبیدر راه با خود فکر م.  داد و تشکر کرد تی ھم رضامیمر

 اگر او بود تا چند وقت با دیشا.  است اوردهی خودش نیبزرگوار است کھ اصال بھ رو
 .  زدی حرف نمیمجتب
 یدی ممنون زحمت کشیلیخ:  ھیعط
  مزاحمتون شدم ، خدافظدیببخش:  میمر

  کنم ، خدافظیخواھش م:  یمجتب
 ی رفتند ، سرش را بر روی کرد کھ بھ سمت خوابگاه می نگاه مھی و عطمی مربھ

 ھی ازدواج کند ؟ عطھیا عط توانست بیفرمان گذاشت ، بھ تنگ آمده بود ، چطور م
با .  دی فھمی را منی مثل خواھرش بود ، با ھم بزرگ شده بودند ، کاش مادرش اشھیھم
 جالبھ کھ یلیخ:  زد و با خود گفت یلبخند  رفتندی کھ ھمچنان مھی و عطمی مردنید

 می مردی جرئت نداشت بھ او بگوگریدر افکارش ھم د...  قیحس من نسبت بھ خانم شا
 عرضھ ، ی و سرش را تکان داد ، بچھ مثبت بدی صبحش افتاد ، خندی حرف ھاادی. 

 کھ ینراھی بدون اتو ، پی بھ خودش انداخت ، شلوار پارچھ ای بود ، نگاھمیحق با مر
 نی نبود کھ ھمچی دخترنی اولمیمر.  نیی پایگری باال بود و دشی ھانی از آستیکی

 .  بودنی تررگذاری اما تاثزدی بھ او میحرف
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××× 
  ؟ومدیسالم ، فرشتھ ن:  فرشاد

 ی کھ ھمچنان رودی ، برگشت و او را ددی بھ پشت سرش نگاه کرد و فرشتھ را ندمیمر
 .  بوددهی خوابیصندل

  منتظرتھنیی خوش خواب ، داداشت پاگھیبلند شو د:  تکانش داد و گفت میمر
 فکر تایوشیوز ھم بھ حرف  ، ھندی را مالشی بلند شد ، چشم ھاشی بھ زور از جافرشتھ

 .  کردیم
 گمی بھت مزنمی رو ، بازم زنگ می نره عروسادتی:  میمر

 نمی رو ببقی خوام شقای ، مامیباشھ ، حتما م:  فرشتھ
  نرهادتی گھیپس د:  میمر

 بود ، انقدر ی روزنی منتظر چنمیچقدر مر.  مھتاب و شھاب بود ی بعد عروسی ھفتھ
 خوشحال بود یلی درس بود کھ نتوانستھ بود بھ شھاب فکر کند ، خری مدت درگنیدر ا

 . مھتاب بھ دنبالش آمد. 
 سالم عروس خانم:  میمر

  فرستن خونھ شوھری دارن منو می چطوریدیسالم و زھر مار ، د:  مھتاب
 ی خوای خودتم نمستی ، نرمیبم:  میمر

 شھیبھ خدا اصال باورم نم:  مھتاب
 نیباھم ھست سالھ ھیخوبھ :  میمر

  کنم ، لباس بشورمی برم آشپزدی من بانیبب:  مھتاب
 ی ، کھنھ بچھ بشوری حوض بشکنخی:  میمر

 یشی کن ، خوبھ ، راحت متی منو اذی ، حاال ھیری بمیا:  مھتاب
  بھ منی بددی کارت دعوت ھم باھی ، گفتھ باشم بایآره تقر:  میمر

  ؟ی خوای میواسھ ک:  مھتاب
 فرشتھ:  میمر

  کھ داداش دوقلو داره ؟تیھمون ھمکالس:  مھتاب
  ، خودشھنیآفر:  میمر

 باشھ ، یھ کارت ھم مال تو:  مھتاب
  کار کنم ؟یمھتاب من لباس ندارما ، چ:  میمر

  کنن ؟ی کار می کھ لباس ندارن چھیبق:  مھتاب
 نی دونم بھ خدا ، من در اینم:  کرد و گفت کی را بارشی زد و چشم ھای لبخندمیمر
 ستمی ھا وارد ننھیزم

 دانشگاه چشم و گوشت یاز دست تو ، رفت:  زد و گفت می بھ مری ای پس گردنمھتاب
 باز شده ھا

  ؟یتو لباست رو گرفت:  میمر
 مینھ ، فردا قراره با شھاب بر:  مھتاب
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  لباس چطوره ؟دی خررمیپس منم با فرشتھ م:  میمر
  ھای رو فراموش کردقیخوب شقا:  مھتاب

  ، پس فردا کنکور داره نھ ؟یوااااااااااااا:  میمر
 آره ، دعاش کن:  مھتاب

 ی ھوای ، حسابی آوردادمی ، خوب شد زنمیحتما امروز باھاش حرف م:  میمر
  ھایخواھرشوھرتو دار

  بشھ خواھرشوھر خواھرت ؟قی شقای کردی وقت فکر مچی ، تو ھیجد:  مھتاب
 ال کھ شدهراستش رو بگم نھ ، اما خوب حا:  میمر

××× 
  نھ ؟گھی دی قبولفیبھ بھ ، سالم خانم خانما ، شر:  میمر
 رمی بخوره تو سرم ، آزاد ھم قبول بشم مفیدلت خوشھ ھا ، شر:  قیشقا
 کنھ ی ندونھ فکر میکی یگی کھ تو می طورنیکشتھ مرده اعتماد بھ نفستم ، ا:  میمر
 ی خنگیلیخ

  ؟ستمین:  قیشقا
 ، تو زحمت خودت رو یشی خوب قبول می جاھی ، دمی منانی بھت اطمنیبب:  میمر
 یدیکش
  ؟شھی میعنی:  قیشقا
 میری لباس بگمی باھام بریای خوام بعد از کنکور بی ، مشھیمعلومھ کھ م:  میمر
 میری آره ، منم لباس ندارم ، پس شب کنکور میوا:  قیشقا
 خودت رو بکن تا ی ھا ، پس سعشھی زھرمون می اگھ امتحانت رو بد بدنیبب:  میمر
  باشھی عالی تونی کھ مییجا

  خواھرخانم داداشم بگھیھر چ:  قیشقا
 ی عروسنی بشھ ای ایچھ عروس:  میمر
  گذرهی خوش میحساب:  قیشقا
 آره ، حتما:  میمر
 

 بھ سرعت از دستشویي بیرون آمد ، در ھتل كسي نمانده بود ، از پلھ ھا پایین شقایق
صداي بوق ماشیني او را بھ . رفت ، ھیچ كدام از ماشین ھایي كھ مي شناخت نبودند 

خود آورد ، سرش را پایین آورد كھ راننده ي ماشین را ببیند ، نیما بود ،یك دستش 
 .  بود ، خیلي وقت بود كھ او را ندیده بود شدهمروي فرمان بود و بھ سمت جلو خ

 فكر كنم ھمھ رفتن ، بیا باال برسونمت:  گفت نیما
 نھ ممنون تاكسي مي گیرم:  نمي خواست سوار شود شقایق

یھ نگاه بھ سر و وضع خودت بنداز بعد بگو :  با لبخند بھ شقایق نگاه كرد و گفت نیما
 تاكسي مي گیرم
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 اش ی کوتاه نوک مدادراھنیگاه كرد ، حق با نیما بود ، پ بي اختیار بھ خودش نشقایق
نمي دانست اگر شھنام بفھمد كھ او با نیما بھ خانھ .  بود شیساق فقط تا سر زانوھا

بیخود كرده ، منو گذاشتھ رفتھ حاال ... " برگشتھ چھ عكس العملي خواھد داشت اما 
ون ھیچ حرفي سوار شد ، نیما بد" .  ، گور باباش برگشتم مي خواد گیر ھم بده با كي

شقایق ھنوز ھم در فكر بود ، چند وقت . لبخندي زد و نگاھش را بھ خیابان انداخت 
كاش بود ، ... چقدر جاي پدرش خالي بود " بابا " بود كھ از این لفظ استفاده نكرده بود 

 زده بود اما اصال حلقھ كاش بود و عروسي پسرش را مي دید ، اشك در چشمانش
 .  نداشت كھ جلوي نیما گریھ كندخوش

 راحت باش:  بھ سمت او برگشت و با لبخندي كھ شقایق عاشقش بود گفت نیما
 اشك ھاي شقایق ھم منتظر این حرف نیما بودند كھ بھ سرعت راه خودشان را انگار

ھنوزم نمي : نیما جعبھ ي دستمال كاغذي را بھ سمت شقایق گرفت و گفت . باز كردند 
 واسھ چي انقدر یھویي رفتي ؟خواي بگي 

میشھ خواھش كنم نگھ :  اصال حوصلھ ي جواب دادن بھ این سوال را نداشت شقایق
 داري ؟

 خیلي سریع و ناگھاني كنار خیابان نگھ داشت ، شقایق اصال انتظار چنین حركتي نیما
 دستش را بھ دستگیره گرفت تا در را باز كند كھ نیما در ھاي. را از نیما نداشت 
 . ماشین را قفل كرد

واسھ چي این كار رو كردي ؟ حالت خوبھ ؟ :  با حیرت با سمت نیما برگشت شقایق
 چیزي كھ نخوردي ؟

حالم خیلي خوبھ ، چیزي ھم نخوردم ، فقط مي خوام بدونم چرا بھ دفعھ بي خیال :  نیما
 من و ھر چي بینمون بود شدي

 نمون بود ؟مگھ چیزي ھم بی:  لبخند تلخي زد و گفت شقایق
 نبود ؟؟؟:  نیما

توي خیلي چیزا واسم اولین بودي ، ... تو :  را كالفھ بھ موھایش كشید و گفت دستش
اولین دختري بودي كھ تونست منو بذاره سركار ، اولین دختري بودي كھ از یھ دوستي 

 فكر مي كردم... ساده باھاش لذت بردم ، اولین دختري بود كھ فكر مي كردم 
فكر مي كردم مي تونم باھاش یھ آینده :  را كالفھ بھ موھایش كشید و ادامھ داد دستش

 اي داشتھ باشم ، حاال بھ نظرت من نباید بدونم این اولین دختر واسھ چي منو پس زد ؟
:  این حرف ھا از زبان نیما برایش خوشایند بود اما ، باورش خیلي سخت بود شنیدن

 كن بذار من برمنیما خواھش مي كنم در رو باز 
 مطمئن باش تا نگي این در باز نمیشھ:  نیما

چي مي خواي بدوني ؟ تو اگھ مثال بھ قول خودت اون اولین :  بغض كرده بود شقایق
 دختر برات مھم بود بالفاصلھ بعدش نمي رفتي دنبال یھ دختر دیگھ
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و زندگي من من ؟؟؟ ببین شقایق دخترھاي زیادي ت:  با سوال بھ شقایق نگاه كرد نیما
بودن ، اینو انكار نمي كنم اما بھ ارواح خاك مامانم تو آخریش بودي ، بعد از تو دیگھ 

 نتونستم با ھیچ كس باشم
 .  باز ھم تلخ خندید و چیزي نگفتشقایق

 باور نمي كني ؟ دارم میگم بھ ارواح خاك مامانم:  نیما
 من با چشماي خودم با كس دیگھ اي دیدمت:  شقایق

 مي تونم بپرسم كي ؟؟؟... امكان نداره :  نیما
  ماه پیش٧ .٦نمي دونم ، :  را باال انداخت شی شانھ ھاشقایق

فھمیدم ، اون :  ماه پیش بود كھ ناگھان گفت ٦ در ذھنش بھ دنبال خاطره اي از نیما
دختره كنھ ي داداشت بود ، شھنام ھم مي خواست دست بھ سرش كنھ ، بھ من گفت برم 

 زنمباھاش حرف ب
 دانست چرا اما بھ راحتي این توجیھ را از نیما پذیرفت ، پس شھنام این نقشھ را نمي

دیگر نمي توانست فضاي خفھ ي . كشیده بود ، الحق كھ چھ نقشھ ي خوبي ھم بود 
تو رو خدا در رو : نالید . ماشین را تحمل كند ، چیزي روي سینھ اش سنگیني مي كرد 

 باز كن ، من دارم خفھ میشھ نیما
 تو یھ كلمھ بگو واسھ چي رفتي ، اون وقت ھرجایي دلت خواست برو:  مانی

چي مي خواي بگم ؟ شھنام گفت بھت بگم ھمھ چي تمومھ ، خیالت :  داد زد شقایق
حاال این در لعنتي رو باز ... راحت شد ؟ شھنام وقتي فھمید دیگھ نذاشت باھات باشم 

 كن بذار برم بیرون نفس بكشم
رد ، خوشحال بود ، این خود شقایق نبود كھ او را پس زده بود ، پس  در را باز كنیما

 . حتما باید تالفي مي كرد... شھنام ... مي توانست بھ بودن با او امیدوار باشد 
 بھ سرعت مي رفت ، جعبھ ي كنار خیابان را ندید ، ھمین براي سقوطش كافي شقایق

ین رفتھ بود ، پایش وحشتناك درد  سانتي اش ھم كامال از ب١٠بود ، كفش ھاي پاشنھ 
 . مي كرد ، چند بار سعي كرد بلند شود اما نتوانست ، با درماندگي نیما را صدا زد

 چي شد ؟ چي كار كردي ؟:  خودش را بھ شقایق رساند نیما
 آرام پاي شقایق را در دستش گرفت بھ شدت ورم داشت ، نالھ ھاي شقایق ھم خیلي

در یك حركت او را روي دستانش . زیاد پایش شكستھ بود بھ احتمال . تمامي نداشت 
 . بلند كرد و بھ سمت ماشین راه افتاد

 منو بذار زمین نیما ، خودم مي تونم راه بیام:  با حرص گفت شقایق
خواھش مي كنم ساكت باش ، و گرنھ اتفاق ھاي دیگھ :  نگاه کرد قی با اخم بھ شقانیما

  خودت مي خواي بیاي ؟؟؟اي ھم رخ میده ، احمق پات شكستھ
 مثال چھ اتفاق دیگھ اي مي خواد رخ بده ؟:  درد را فراموش كرده بود شقایق

 خیلي سریع گونھ ي شقایق را بوسید و بھ حركت خود ادامھ داد ، شقایق با بھت و نیما
حیرت بھ نیما نگاه مي كرد ، خواست اعتراض كند كھ نیما شانھ ھایش را باال انداخت 

 تو كھ نمي خواي اتفاق ھاي دیگھ اي رخ بده ، مي خواي ؟: نت گفت و با شیط
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 دیگر چیزي نگفت ، نیما او را روي صندلي عقب گذاشت تا پایش خیلي ضربھ شقایق
نبیند ، شقایق ھم گاه و بیگاه نالھ مي كرد ، شاید اگر درد پایش نبود لحظھ اي فكر 

 ، پاي شقایق شكستھ بود ، سریع حدس نیما درست بود. بوسھ ي نیما رھایش نمي كرد 
 .  شب را در بیمارستان سپري كندآن پایش را گچ گرفتند و قرار شد كھ

 
مي مردي یھ ساپورت زیر اون لباست بپوشي ؟ مردم از خجالت :  با خنده گفت نیما

 جلوي مردم ، ھي باید جواب بدم كھ عروسي بودیم و خانومم یھ دفعھ پاش شكستھ
 خانومت ؟؟؟:  شدند  گردقی شقای ھاچشم
 توقع نداشتي كھ بگم من دوست داداششم ، داشتي ؟:  نیما

 .  لبخند زدشقایق
 درد داري ؟:  نیما

 درد كھ آره ، اما بیشتر مي خاره:  شقایق
 خوب این دیگھ طبیعیھ ، راستي بھ شھنام ھم خبر دادم ، گفت خودشو مي رسونھ:  نیما

م ھایش را بست ، ھرم نفس ھاي نیما كھ بھ  زیرلبي از نیما تشكر كرد و چششقایق
خیلي داري پررو : پیشاني اش خورد چشم ھایش را باز كرد و با عصبانیت گفت 

 میشي نیما
باالخره باید یھ كاري بكنم این پرستارا باورشون بشھ :  لبخند زد طنتی باز ھم با شنیما

 كھ شما خانوم مني
 مي خوام صد سال سیاه باورشون نشھ:  شقایق

چرا انقدر خشن برخورد مي كني ؟ حاال راستي چرا انقدر دیر اومدي از ھتل :  نیما
 بیرون ؟

 دستشویي بودم خوب:  شقایق
 آخھ كي اون وقت شب میره دستشویي ؟:  قاه قاه خندید نیما

 وا مگھ دستشویي ھم وقت سرش میشھ ؟ تو واسھ چي مونده بودي ؟:  شقایق
 منتظر تو بودم: د وگفت  خنده اش را جمع و جور كرنیما

 .  رویش را از نیما گرفت و دیگر چیزي نگفتشقایق
 كھ چشم ھایش را باز كرد نیما نبود ، شھنام را دید كھ روي صندلي كنارش خیلي صبح

صداي . خواست بیدارش كند اما دلش نیامد ، حتما خیلي خستھ بود . آرام خوابیده بود 
 . زنگ موبایل كافي بود تا شھنام از خواب بیدار شود ، مادرش بود

  چھ خبر ؟قیي ؟ از شقاسالم ، كجایي ؟ چرا یھ دفعھ گذاشتي رفت:  مادر
 ھیچي چیزي خاصي نیست ، فقط پاي شقایق شكستھ:  شھنام
 چـــــــــي ؟ چیشد مگھ ؟ چرا ھمون دیشب بھم نگفتي ؟:  مادر

خوب شما سرت شلوغ بود گفتم نگرانت نكنم ، االن ھم فكر مي كنم دیگھ :  شھنام
 مرخص باشھ ، میارمش خونھ

 ، خدافظباشھ ، پس من منتظرتونم :  مادر
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 خدافظ:  شھنام
 زیر لبي بھ شھنام سالم كرد ، خیلي دوست داشت عكس العملش را درباره ي شقایق

 . دیشب بداند
 سالم ، بھتري ؟ درد كھ نداري ؟:  شھنام
 چرا پام خیلي درد مي كنھ:  شقایق
 بمون من برم تسویھ حساب كنم ، ببرمت خونھ:  شھنام

در فكر . اید قبل از اینكھ شھنام بیاید نیما رفتھ بود  لحنش اثري از دلخوري نبود ، شدر
 . بود كھ شھنام با یك ویلچر برگشت

 صبر كن بذارمت روي این:  خندید و گفت شھنام
 .  یك حركت شقایق را بلند كرد و روي ویلچر گذاشتدر

بیا این روسري بیمارستان رو بگیر بنداز رو پاھات ، حاال پامون رو از اتاق :  شھنام
 ذاریم بیرون ھمھ زل مي زنن بھتب

 بھ تبعیت از حرف شھنام روسري را بر روي پاھایش انداخت اما ھنوز ھم شقایق
 .قسمتي از آن چشمك میزد

 رانندگي مي كرد و شقایق بھ خیابان ھا نگاه مي كرد ، كاري كھ ھمیشھ عاشقش شھنام
 . بود

 من باید یھ اعترافي بكنم:  شھنام
 چھ اعترافي ؟: ف شھنام برگرداند و با تعجب گفت  رویش را بھ طرشقایق
 فكر مي كنم در مورد تو و نیما اشتباه كرده بودم:  شھنام

 .  نیما را دیده بود ، شاید باھم حرف ھم زده بودند كھ شھنام بھ این نتیجھ رسیده بودپس
این من فكر مي كردم نیما فقط بھ خاطر تفریح باھات دوست شده ، :  ادامھ داد شھنام

 ّبود كھ نمي تونستم ببینم اما دیشب فھمیدم كھ واقعا یھ حسایي در بینھ
من خیلي كارا كردم كھ تو خودت :  مشتاقانھ بھ حرف ھاي شھنام گوش مي كرد شقایق

ازش زده بشي ، نمي دونم اما حس مي كنم موفق بودم ، واسھ ھمینھ كھ االن پشیمونم ، 
بمونھ  Gf كھ سابقھ نداشتھ تا حاال چند وقت بدونببین من نیما رو مي شناسم مي دونم 

... ھست كھ با كسي نیست ، نمي دونم شاید من اشتباه مي كنم   ساليھی، اما االن تقریبا 
اما مطمئنم یھ پسر مثل من و نیما قرار نیست از تفریحش دست برداره تا زماني كھ 

 یكي پیدا بشھ كھ درگیرش كنھ
 ... یعني: شھنام نگاه كرد  لبخند زد و بھ نیمرخ شقایق
یعني نیما دوستت داره ، یعني دیگھ من كاري بھ كارت ندارم :  میان حرفش پرید شھنام

، ایشاال دو ماه دیگھ میري دانشگاه ، شاید اصال خودت نیما رو نخواي شاید از یكي 
 دیگھ خوشت اومد ، نمي دونم شاید مثل شھاب ابلھ ترم اول عاشق شدي

 .  كرد و ھر دو خندیدند شقایق نگاهبھ
 حاال براي شھاب كھ بد نشد ، یاد بگیر نصفھ توه اما االن زن داره:  شقایق
 ھمچین نصف من ھم نیست ، فقط یھ خورده باریك تره:  شھنام
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راستي شھنام ، تو ھم چند :  مثل كسي كھ چیزي را كشف كرده ناگھان پرسید شقایق
  نھ ؟وقتي ھست كھ شدي مثل نیما بھ قول خودت

آره خوب من بھ خاطر كارم االن باید خیلي مراعات كنم ، :  ي شھنام جدي شد چھره
 تازه سرم ھم خیلي شلوغھ

 اسمش چیھ طرف ؟:  باز ھم پر از سوال بھ شھنام نگاه كرد و گفت شقایق
 چي میگي دلت خوشھ ؟ فعال بذار حواسم بھ رانندگیم باشھ تصادف مي كنیما:  شھنام
ببین من كھ خر نیستم ، خیلي چیزا رو مي فھمم ، بگو اسم :  پوزخندي زد شقایق

 طرف چیھ ، اصال شاید خودم رفتم واست خواستگاري
 شقي تو رو خدا بي خیال شو:  شھنام
آخ جووووون یھ عروسي دیگھ ھم افتادیم ، ایشاال تو عروسي تو :  خندید و گفت شقایق

 میشمھم اون یكي پام مي شكنھ دیگھ داغون 
مثل اینكھ خیلي خوش میگذره وقتي پات :  پس گردني اي بھ شقایق زد و گفت شھنام

 مي شكنھ آره ؟
اما یادت باشھ نگفتي ، ھرچند من كھ ... آرررررره :  لبخندي زد و گفت شقایق

 باالخره مي فھمم
 بعید مي دونم:  تلخ خندید و گفت شھنام

 
 دانشگاه ایستاده بودند و یمحوطھ  ھم مثل ھمیشھ فرشتھ و مریم و سحر در باز

 . صحبت مي كردند
 ھنوز كھ ندیدیش نھ ؟:  سحر

 نھ ھنوز نیومده:  فرشتھ
 جون من بیا یھ حلقھ بنداز دستت ببینیم عكس العملش چیھ:  سحر
چقدر خبیثي سحر ، فرشتھ بھ حرف این گوش نكن ، بنده خدا مي میره ، بھ قول :  مریم

 یلي جونشاعر عاشق كشي خوب نیست ل
الھي بمیرین كھ انقدر بي جنبھ این ، تقصیر منھ كھ بھتون :  اخم كرد و گفت فرشتھ

 گفتم
 بھ داداشتم گفتي ؟:  سحر

 واسھ چي باید ھمچین كاري بكنم ؟:  دست بھ كمر ایستاد و گفت فرشتھ
خوب من فكر مي كردم دوقلو ھا خیلي با :  باال انداخت یالی خی را با بشی ابروھاسحر

 ھم راحتن
 از االن بدون در این حد ھم با ھم راحت نیستن:  فرشتھ
 و سحر كھ درگیر بحث بودند بھ مریم كھ بھ شدت بھ سرفھ افتاده بود نگاه كردند فرشتھ

 چي شدي یھ دفعھ ؟: 
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. با دست بھ سمتي اشاره كرد  در حالیكھ سعي مي كرد سرفھ اش را كنترل كند مریم
سحر و فرشتھ مسیر دست مریم را دنبال مي كردند ، از چیزي كھ مي دیدند نزدیك بود 

 . آن ھا ھم مثل مریم بھ سرفھ بیوفتند
 من كھ بیدارم نھ ؟ این ھمون مجتباي خودمونھ نھ ؟:  رو بھ سحر و مریم گفت فرشتھ
یشھ ، فرھاد یھ چیزایي مي گفت من خیلي فرق كرده ، من كھ اصال باورم نم:  سحر

 بھش مي خندیدم
 اصال بھ سختي میشھ شناختش:  كھ بھ شدت قرمز شده بود گفت مریم

 خوش تیپي شده واسھ خودش االن:  فرشتھ
 ھیچ كس كھ بھ پاي آقاي شما نمي رسھ:  چشمک زد و گفت مریم

 بر منكرش لعنت:  نازک کرد و گفت ی خندید ، پشت چشمفرشتھ
 یادم رفت بھتون بگم ، مي بیني بھ خدا:  پیشاني اش زد و گفت  بھسحر

 چي رو ؟:  و مریم ھمزمان پرسیدند فرشتھ
ھمین بچھ مثبت بي عرضھ قراره بشھ :  در حالیكھ بھ مریم نگاه مي كرد گفت سحر

 ی استاد احمدیاستادتون ، البتھ چند جلسھ بھ جا
 .  و مریم بھ ھم نگاه كردند و بعد خندیدندفرشتھ
 ما رو گرفتي یا جدي میگي ؟:  فرشتھ
 من با شما در این موارد شوخي دارم ؟:  سحر
 واي خدا ، این اصال بلد نیست حرف بزنھ چھ جوري مي خواد درس بده ؟:  مریم

ارم حاال بسھ ھر چي غیبت پسر مردم رو كردین ، بریم سر كالس نكنھ من ی:  فرشتھ
 رو پیدا كنم

 یھ خورده خجالت بكش دختر ، حیا ھم حیاي دختراي قدیم:  سحر
 :  گفتی میزی چی وارد کالس شد ، بحث ھا شروع شد ، ھر کسی مجتبیوقت

  بچھ استیلی کھ خنیا
  قراره استادمون بشھ ؟نیا

  ھاپھی خوشتاما
 دمشی دیی جاھی آشناست ، فکر کنم قبال یلیخ

 ی کدام فکرش را ھم نمچی ، ھدندی خندی مانشانی اطرافی و فرشتھ بھ صحبت ھامیمر
 .  معلمش باشدی کھ محتبنندی بنشی سر کالسیکردند روز

 درس رو نی ادی بای تا برگشتن استاد احمدی چند روزھیسالم ، خادم ھستم ، :  یمجتب
 ... نکھی اگھی ، دمی با ھم بھ مشکل نخوردوارمی ، امدیبا من بگذرون

  ھست ؟یسوال:  کرد و گفت مکث
  ؟ی خندیچتھ چرا م:  با آرنجش بھ او زد و گفت می ، مردی خندی مزی رفرشتھ
 ھم رفتھ تو نی ، ھمچرهی گی الف بچھ کھ اومده شده استاد ما خنده ام مھی نیا:  فرشتھ

 حس انگار واقعا استاده
  کنھعمونی جلو بچھ ھا ضای جلسھ اولنی ھمی کنی خوام کاریحاال م:  میمر
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  تونم بپرسم چند سالتونھ ؟ی ، مدیببخش:  دی از پسرھا پرسیکی
  ؟یدی پرسی سال ، واسھ چ٢٤شما فرض کن :  لبخند زد و گفت یمجتب

 و پاتال ھا رو ری پنی از بس امی ، خستھ شدولیا:  و گفت دی دستانش را بھم کوبتایوشی
 د خادم ، بچھ ھا بھ افتخار استامیتحمل کرد

، چقدر بھ !!!  با خودش فکر کرد ، استاد خادممی دست زدند و مری بھ افتخار مجتبھمھ
 .  آمدیاو م
 ماه ھی نی ھا نشستم ، پس بھتره ای صندلنی شما رو ھمی جاشیمنم چند سال پ:  خادم

 میرو با ھم بساز
 الی با خی کارتون درست بوده کھ استاد احمدیلیحتما خ:  از پسرھا گفت گری دیکی

 راحت کارش رو سپرده بھتون
از دست شماھا ، بھتره درس رو شروع :  تکان داد ی باز ھم لبخند زد و سریمجتب

 میکن
 .  تختھ رفتی را درآوردو پاکتش

 زده ؟ اصال باورم پی تنقدری چرا انی امیمر:  نگاه کرد می با چشمان باز بھ مرفرشتھ
 شھینم

  چھارخونھ ھامرھنی مدل پنیشگلھ ، من عاشق ا خویلی ھم خرھنشیآره ، پ:  میمر
 دهی پوشنای ھم از اتایوشیآره نگاه ، :  اشاره کرد و گفت تایوشی بھ فرشتھ

 کار ی سقف چھی ری زنی جونت ، اگھ شما دو تا برتایوشی نی با ایخفھ ام کرد:  میمر
  ؟ی بکنی خوایم

 حاال کو تا اون موقع:  زد و گفت ی سوتفرشتھ
 نیی فرشتھ کھ سرش را پادنی با دی سوت فرشتھ ھمھ بھ عقب برگشتند ، مجتبی صدابا

 نگفت و یزی کھ کار آن ھا بوده ، اما چدی کھ قرمز شده بود ، فھممیانداختھ بود و مر
 ی را بر رونکشی عیشگیبھ سمت تختھ برگشت و مشغول نوشتن شد ، طبق عادت ھم

 .  نوشتی گذاشتھ بود و مشیشانیپ
 کردند ی بچھ ھا با تعجب نگاھش می تختھ کامل پر شد نشست ، ھمھ نکھی از ابعد
  شده ؟یزیچ:  وگفت دیخند

  کننی پاک مسنی کھ بنونی ھمگھی دیآخھ استادا:  از دختر ھا گفت یکی
 
 

 عی شما بودم ، االن سریگفتم کھ منم خودم جا:  زد وگفت ی باز ھم لبخندیمجتب
 ی خودش رو معرفی مدت ھر کسنی صبر و حوصلھ ندارم ، تو ایلی ، من خدیسیبنو

 ستیکنھ بد ن
 و فرشتھ بودند ، می نفرھا مرنی کردند آخری می خودشان را معرفبی ھا بھ ترتبچھ
 ی خودش را بھ مجتبدی دانست چرا بای کرد ، نمی زد و خودش را معرفی لبخندمیمر

 .  کردی میدوباره معرف
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 یفرشتھ چمن:  فرشتھ
 ستی اما خوب کالس جاش ننیزنی جالب سوت میخانم چمن:  یبمجت

 .  و فرشتھ قرمز شده بود از خجالتدندی خندی از خنده منفجر شد ، ھمھ مکالس
 ، ما نی عادت کنی خانم چمنی بھ کارھادیاستاد با:  گفت دی خندی مکھی در حالتایوشی

  سردستھ دخترھانیی جوراھی ، میکھ عادت کرد
  آره ؟ییحتما تو ھم سردستھ پسرا:  گفت ی جدیلی خیمجتب

 مییما چاکر شما:  اش گذاشت و گفت نھی بلند شد و دستش را بھ سشی از جاتایوشی
 .  بلند شد و باز ھم بھ سمت تختھ رفتشی تکان داد و از جای سریمجتب
 کھ ی سالھ ا٢٤ کردند ، پسر ی از رفتن او ھمھ در مورد استاد خادم صحبت مبعد

 دخترھا از او نکھی دانست چرا از ای نممی بود ، ھمھ دوستش داشتند و مراستادشان
 ی اتوبوس مستگاهی و فرشتھ بھ سمت امیمر.  آمد ی خوشش نمادی کردند زی مفیتعر

 مانعشان زدی کھ فرشتھ را صدا متایوشی یصدا رفتند تا بھ سمت خوابگاه بروند ، اما
  لطفانی بمونقیخانم شا:  گفت تایوشی خواست برود کھ میفرشتھ برگشت و مر. شد 

 کالس گھی شنبھ کھ دکی چھارشنبھ تا نی کنن ایبچھ ھا دارن ھماھنگ م:  داد ادامھ
 نیای ، گفتم بگم شما ھم بانھی ابمی با ھم برمیندار

 میایما ھم م:  انداخت و گفت می بھ مری نگاھفرشتھ
 امیمن فکر نکنم ب:  میمر

  گذرهی شما بھش خوش نمیآخھ ب: ه کرد و گفت  نگامی با خواھش بھ مرتایوشی
 می برای ، بگھی نکن دتی اذمیمر:  نگاه کرد و گفت تایوشی با حرص بھ فرشتھ

 دور ی بچھ ھا ھمگمی خوای ، منی نندازنی ما رو زمی بار رو رونی اھیحاال :  تایوشی
 میھم باش

 ... اما آخھ:  میمر
 میای ھم ممی آخھ ، من و مریآخھ ب:  فرشتھ

خوب پس من برم بھ :  کرد ی و مثل بچھ ھا خوشحالدی دستانش را بھم کوبتایوشی
  بگم شما رو ھم حساب کنھ ، خدافظرضایعل
 سی رو ھم بنوقی و خانم شایاسم خانم چمن:  رساند رضای سرعت خودش را بھ علبھ
:  گفت  با سوال بھ آن ھا نگاه کرد وتایوشی.  دندی ھمزمان خندرضای و محمد و علمانیپ

  کھ من گفتم خنده داشت ؟یزی چنی ایکجا
 ، ول کن یشی مرغا می قاطیتو ھم کھ دار:  زد و گفت تایوشی با دستش بھ کمر مانیپ

  عاقبت ندارهیپسرم ، عاشق
 ی درست و حسابیکیتازه کاش عاشق ...  شو الیخی ، بتایوشی گھیراست م:  محمد

  کنھی دختره واست تره ھم خورد نمنی ، بابا ایشدیم
 گھی دناستی ، بچھ مون عاشق گل و بلبل و چمن و اگھی دنی نکنتشیاذ:  رضایعل
 بھ من ذارهی ھم دلتون بخواد ، بھ شما کھ محل نمیلیخ:  با حرص گفت تایوشی

  ؟شھی متونیحسود
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  مگھ نھ بچھ ھا ؟شھی ممونی جون ما واقعا بھ تو حسودتایوشیآره :  رضایعل
 . دندیو دوباره ھر سھ خند.  و محمد ھمزمان گفتند بلھ مانیپ
  کنمی دعوتتون می عروسشاالیا:  تکان داد و گفت شانی برای سرتایوشی

  ؟شیری دختره رو بگنی ای خوایتو واقعا م...  یزک:  محمد
  ، بعدشم مگھ چشھ ؟یدرست صحبت کن خانم چمن:  تایوشی
  خورده پرروھھھی ، فقط ستیکھ ن شیزیچ:  مانیپ
 نی کنی می زنم ، ھمش تو دل منو خالی با شما ھا حرف نمگھیاصال من د:  تایوشی

 ھا شھی پس فردا سوارت منی ، امی کنی محتتی نصمی ، فقط دارمیما غلط بکن:  رضایعل
 از ما گفتن بود

 یسی نره اسمشون رو بنوادتی ، پس نی خواد نگران من باشیشما نم:  تایوشی
  چشمیبھ رو:  چشمش گذاشت و گفت ی دستش را رورضایعل

 شانیدای اتوبوس پستگاهی گشت ، باالخره در ای ممی در بھ در دنبال فرشتھ و مرسحر
 . کرد

 چھ خبر بود ؟ کالس خوش گذشت ؟:  سحر
 ی دونیر نم سحی باحال بود ، وایلیآره ، خ:  بھ فرشتھ نگاه کرد و با خنده گفت میمر

  کردعی رو ضای فریچھ جور
  گفت حاال ؟ی کارھا بلد بوده ؟ چنی از ایجون من ؟ مجتب:  سحر

 ستی سوت زدن نی جانجای بھش گفت انمی ، ازنھی خانم سر کالس سوت منیا:  میمر
  دخترگھی دگھیخوب راست م:  و گفت دی خندسحر

 چقدر با خودش فرق داشت نی اشھی سحر اصال تو باورت نمشییاما خدا:  فرشتھ
 شدی کھ اصال باورمون نممیامروز ، من و مر

 بود مشخص بود کھ دهی کھ انقدر بھ خودش رسنیاز ھم:  را باال انداخت شی ابروسحر
 یاومده دلبر

 چھ دختر کش شده بود ی دونیاوووووووووووووف نم:  زد و گفت ی سوتفرشتھ
 امروز

 یسوت نزن االن بازم بھت بگھ یجاش خال:  میمر
  ، منم شده عادتمزنھی سوت می فرشاده ، ھریھمش تقص:  فرشتھ

 ی زدن ، کلی کالس داشتن ازش حرف می بچھ ھای کھ سحر ھمھ ی دونینم:  میمر
  کرده بوددایخاطرخواه پ

 ی طورنی بنده خدا استثنائا انی ھا خبر ندارن ، اچارهیب:  زد و گفت ی پوزخندفرشتھ
 شده بود امروز

  نھ ؟شیدی پسندگھی پس االن دنمیبب:  نگاه کرد و گفت می بھ مرطنتی با شسحر
 میحرف اضافھ موقوف ، بر:  آمد اشاره کرد و گفت ی با دست بھ اتوبوس کھ ممیمر

 میسوار ش
  چھ خبر ؟تایوشیاز :  سحر
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  مسافرتمی ، قرار شده چھارشنبھ با ھم بریچیھ:  فرشتھ
 لتی ، خاک تو سر ذلی کردی ذره ناز مھیبابا :  سحر

 میری کالس ھمھ با ھم میاحمق جان ، بچھ ھا:  میمر
 مونن ، ی ما کھ مثل ماست می ، پسرانی داری باحالیکوفتتون بشھ ، پسرا:  سحر

 رنی و مننی شی سر کالس مانیم
 گھی دنھی تو کالس ما باشھ ھمتایوشی یباالخره وقت:  با عشوه گفت فرشتھ

 
 

  ؟نی ھستی راضدتونیکالس خوب بود ؟ از استاد جد:  ھیعط
  ؟یدونیتو از کجا م:  با تعجب گفت فرشتھ

  من ندونم ؟ی خوای دونن ، حاال میکل دانشگاه م:  ھیعط
 .  کردندفی بچھ ھا تعری کالس را براای تمام قضامی و مرفرشتھ

 استاد نیا از شدی می چایخدا:  دستانش را بھ سمت آسمان گرفت و گفت ھیمھد
 اون استاده از من خوشش شدی می ؟ چی کردی ما ھم مبی ، خوشگال نصپیخوشت

  ؟میومدی در میدگی حالت ترشنی ما از اشدی می ؟ چومدیم
 یدگی ترشپی ترگھی دفعھ دھی:  پرتاب کرد و گفت ھی بالشتش را بھ سمت مھددیمھش

  کنمی ، آدمت میبردار
 چشم جناب سرھنگ:  اش گذاشت و گفت قھی دستش را کنار شقھیمھد
 ستی و خوشگل نپی خوشتنیگی کھ شما منیحاال ھمچ:  و گفت دی خندھیعط
 من آخرش یراست.  زده بود پی تی خوشگلھ اما خوب امروز اساسمیما کھ نگفت:  میمر

 ی داری استاد ما چھ نسبتنی تو با ادمینفھم
 پسر عممھ:  لبخند زد و گفت ھیعط
 تو چرا واسھ نمیبب:  نشست و گفت ھی و کنار عطدی پرنیی تخت پای از روھیمھد

 ختھی ھمھ دختر خوب دور و برت رنی ؟ ای زنی باال نمنیپسرعمھ ات آست
 .  آوردرونی آب را بی رفت و بطرخچالی بھ سمت میمر

  ؟یگی سوال بپرسم راستش رو مھی یجد:  دی پرسھی رو بھ عطدیمھش
  کنمی میسع. آره :  ھیعط
  بود ؟ی واسھ پسرعمھ ات ، کی از ما رو انتخاب کنیکیاگھ قرار بود :  دیشمھ
 ی مھی چھ سوالنی ، االی خیب:  آب را در دست داشت گفت وانی لکھی در حالمیمر

  ؟یپرس
 ھی استادش کندهی بگو ، باحالھ آدم بدون ھمسر آی عطینھ جد:  فرشتھ

...  کنھ ، اما خوب ی من تره ھم خورد نممیبابا اون واسھ تصم:  و گفت دی خندھیعط
  کردمی رو انتخاب ممی اما خوب من مرنی کدومتون ناراحت نشچیاول بگم ھ

 .  و بھ سرفھ افتاددی پرشی آب بھ گلومیمر
  ھول بشھدی انقدر کھ آدم نبازمی جون عزمیمر:  گفت دی خندی مکھی در حالھیمھد
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 گفت یزی چھی نی اوانھید:  کھ از سرفھ قرمز شده بود رفت می بلند شد و کنار مرفرشتھ
  نداره کھی، خودکش

  من چشھ ؟یبلھ بلھ ، مگھ پسر عمھ :  را بھ کمر زد و گفت شی دست ھاھیعط
 شھیزی چمیما کھ نگفت:  فرشتھ

 ، نی پسر مردم بشالی خی کارتون کنھ ، بیخدا بگم چ:  کھ بھتر شده بود گفت میمر
  ؟نی کنی شد موضوع کھ شما سرش بحث منمیا

 مامانشون ی کھ ھر چھیی از اون پسرای گفتم ، مجتبیزی چھی من مینترس مر:  ھیعط
 . گھی پس حلھ ددهی من ھم کھ تا حاال تو رو ندی چشم ، عمھ گنیبگھ م

 سرش ریساعدش را ز.  تکان داد و بھ سمت تختش رفت تا بخوابد ی و سردی خندمیمر
 را بستھ بود ، سرش پر بود از فکر و شی رفت ، فقط چشم ھایگذاشتھ بود ، خواب نم

 استاد خادم ؟ از تصور ای عرضھ یبچھ مثبت ب.  از ھمھ پررنگ تر بود ی ، مجتبالیخ
 دوست دارد اما از آن یلی را خی مجتبتیکھ شخص  نبودنیمنکر ا. لبخند بھ لبش آمد 

 تا دفترچھ اش دی کھ بھ دنبالش دوی آورد ، ھنوز روزی بود کھ حرصش را در مییھا
 .  فرق داشتیلی آنروز با امروز خیمجتبا. را بھ او بدھد فراموش نکرده بود 

 .  بودقی باعث شد از جا بلند شود ، شقالشی زنگ موبایصدا
  ؟یبھ بھ سالم چطور:  میمر
 یی حرفانیاز ا تو پرت تر دمی ، دیسالم ، منتظر بودم تو زنگ بزن:  قیشقا
 رو ی رفت ، مجتبادمی تو رو یامروز انقدر تو دانشگاه شوکھ شدم کھ بھ کل:  میمر

  ؟ادتھی
 ھمون بچھ مثبتھ ؟:  قیشقا
 آره خودشھ ، شده استادمون:  میمر
  ؟؟؟یچـــــــ:  قیشقا
  ؟ی روز اولی ھستی ، حاال تو بگو چھ خبر بود ؟ راضیدی کھ شننیھم:  میمر
 می داری باحالی بدک نبود ، بچھ ھایا:  قیشقا
 ی ھستیخوب خدا رو شکر ، پس راض:  میمر
 آره خوبھ:  قیشقا
  چھ خبر ؟مایاز ن:  میمر
 تشکر می از مردی گفت من بای مشی ، چند روز پرسونھیاونم خوبھ ، سالم م:  قیشقا
 کنم
  ؟ی واسھ چمیاز مر:  میمر
 گھی دمی من و اون بھم برسیتو باعث شد:  قیشقا
  خونھ بخت ؟نی قراره بریحاال ک. بلھ من معرفتون بودم :  میمر
 می خونیمن و چھ بھ خونھ بخت ؟ فعال کھ درس م...  الی خیب:  قیشقا
  من موندمتونی زندگی پنیتو و سحر کھ رفت:  میمر
  از فرشتھ چھ خبر ؟یراست:  قیشقا
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 شی زندگی ، اونم کھ رفت پرسونھی اونم سالم میچیھ:  میمر
  ؟ بھش سالم برسونگھی دتایوشیبا ھمون :  قیشقا
  رسونھی سالم مقیفرشتھ ، شقا:  میمر

  رو بده بھ من کارش دارمیگوش:  فرشتھ
  رو دادم بھ فرشتھی ، گوشقیاز من خدافظ شقا:  میمر

 کن ، االن واسش حتی رو نصمی مرنی خورده اھی ؟ تو یسالم ، چطور:  فرشتھ
  کنھی ماه ، خانم ناز مکھی تھی نی شده پسره عدایخواستگار پ

  ؟یکـــــــــــــــ:  گفت زدی مغی جکھی در حالقیشقا
 گھی ددمونیاستاد جد:  فرشتھ

 یگی فرشتھ فکر کردم راست میریبم:  قیشقا
  کردی خواستگارمی از مرشیی االن دختر دانی ؟ ھمھیدروغم چ:  فرشتھ

 واسھ من ی چھ گرفتارنیبب:  گفت ھیرو بھ عط کرد ی و داد مغی جکھی در حالمیمر
  دختر ؟ی بود زدی چھ حرفنیآخھ ا.  یدرست کرد

 .  نگفتیزی را باال انداخت و چشی با لبخند شانھ ھاھیعط
  کارت دارهقیشقا:  گرفت و گفت می را سمت مری گوشفرشتھ

 گھی مادی رو باور نکن ، چرت و پرت زوونھی دنی ایحرف ھا:  میمر
  کشمتی ، می بھم نگفتیزی بوده و چییاگھ بفھمم خبرا:  قیشقا
  خوبن ؟ھیباشھ ، خوب بق:  میمر
 با کالس ھاش خودش رو سرگردم کرده ، شھنام ھم یمامانم کھ خوبھ ، حساب:  قیشقا

 بھ کارش ، نگرانم براش ، دهی چسبی ، حسابادی خونھ نمروقتی دفتر زده و تا دگھیکھ د
 رو شونی سقف زندگھی ری ، شھاب و مھتاب ھم کھ دارن زستی اون شھنام قبل نگھید
  ؟یاز ھمھ خبر نداشت روزی کنن ، بعدشم تو مگھ تا دیم

  ؟ی جواب دادی تو واسھ چدمی پرسیزی چھی من وانھیآخھ د:  و گفت دی خندمیمر
 ستی خوبھ ھا ، اما خب شھنام نیعنی ، ستی شھنام اصال خوب نمی مریاما جد:  قیشقا
  ھمون ماجراست ؟ی عاشق شده ؟ نکنھ ادامھ ی گفتی مادتھی : میمر
 مثل شھاب نی ، اھی تونم بفھمم دختره کی نمی جورچیآره فکر کنم ، اما ھ:  قیشقا

 صداش رو ضبط کرده بودم ، شانس ادتھی ، ھی داستانش چدی کھ راحت بشھ فھمستین
  کار کنم ؟ی خواستش آشنا بود ، شھنام رو چی کھ شھاب میزد و اون

 یی ھای چھ کارآگاه بازی ، اما جدادی شو ، بھ وقتش خودش بھ حرف مالی خیب:  میمر
 میاوردیکھ در ن

 میشی مری پمیچقدر زود گذشت ، چھ زود دار:  قیشقا
 رستانمونی دبی ھای زود تموم شد خوشیلی خشھیآره واقعا ، باورم نم:  میمر
 گفتن سھ کلھ ی ، ھمھ بھمون مادتھیرو  گشت ، من و تو و سحر یکاش بر م:  قیشقا

 ھیزی چھی و دغدغھ ھر کدوممون می ھستیی جاھیپوک ، اما االن ھر کدوممون 
  نبود اسمشی نبود کھ زندگینجوری ، اگھ اگھی دنھیھم:  میمر
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 می مھموننای مزاحمت نشم ، من برم آماده بشم ، شب خونھ خالم اگھیبرو د:  قیشقا
 خوش بگذره:  میمر
 ممنون خدافظ: قیشقا

:  آرام گفت ی ، مجتبدی گفت و خود را عقب کشیدی شان را کنترل کنند ، ببخشخنده
 .  رفتعی و سرنی دارانترمی بعد می رفت بگم جلسھ ادمیبچھ ھا 

 از خودش می ، مردندی خندی رفت کل کالس داشتند مرونی کھ از کالس بنیھم
 ، تا شانھ اش ی مجتبچارهی بود ، ب دادهی سوتی حسابنکھی شده بود ، مثل ایعصبان

 را بفھمد ، اما شانی وقت نتوانستھ بود انقدر راحت تفاوت قدچی ، ھدی رسی نمشتریب
بھ بھ ، کارت از :  آرام گفت دی خندیھا م فرشتھ کھ ھمراه بچھ. واقعا افتضاح بود 

 ، نای خجالت بکش ، خوبھ جفتتون ھم بچھ مثبتمی ؟ مرنجای بھ ادی عاشقانھ رسینگاه ھا
  عرضھ ھم ھستی بیتازه اونکھ بھ نظر جنابعال

 ، از زدی حرف می کھ با کسدی را دی آمد ، در راھرو مجتبرونی از کالس بمیمر
 یچ:  دی تر کرد ، فرشتھ ھم با خنده دنبالش دوعی را سرشیخجالت قرمز شد و قدم ھا

 کرد کھ ی برخورد ساده بود ، داشت نگات مھینشده کھ ،  یزی ، چوانھی دی کنیکار م
 کنن  ، خاک بر سر احمقتیدی دوئینطوریا

 یی کرد کھ صدای حرکت معی سریی فرشتھ با گام ھای بدون توجھ بھ حرف ھامیمر
 .  حداقل سرعتش را کم کندای ستدیآشنا وادارش کرد با

 نفس نفس کھی و فرشتھ رساند و در حالمی خودش را بھ مرمھی سراسی با چھره ایمجتب
  ؟ومدی شما ؟؟؟ صبح با شما ننیدی رو ندھی خانم ، عطمیمر:  گفت زدیم

 اگر وقتش ی ، حتستی ھستم نقی شادی بگونکھی با خودش فکر کرد کھ االن وقت امیمر
 خانم باشد ، دوباره می بھ بعد دوباره مرنی بھتر بود از ادی گفت ، اصال شایبود ھم نم
 ذره ھیچرا صبح با ما بود فقط حالش :  مضطرب او نگاه کرد و گفت یبھ چھره 

  شده ؟؟؟یزیناخوش بود ، چ
 کالس منتظر من رونیراستش قرار بود ب:  کالفھ بھ اطراف نگاه کرد و گفت یمجتب

 دهی جواب نمرمی گی رو مشی ھم گوشی ، ھر چستیبمونھ ، اما ن
من از :  داد رونی نفسش را با حرص بشی گوشی بر روھی اسم عطدنی با دیمجتب

  ؟یدادی رو جواب نمتی کار کنم ؟ چرا گوشیدست تو چ
 شھی ، اگھ مشمیمزاحمتون م(...)  مارستانی آقا من از بدیببخش:  پشت خط گفت ییصدا

 نیای بدیلطف کن
 پشت یا صدا ، خواست بپرسد حالش چطور است امدی کوبشیشانی محکم بھ پیمجتب

 . خط مھلت نداد وقطع کرد
 .  کردندی نگاه می و فرشتھ با تعجب بھ مجتبمیمر
  ؟ادی از دست ما برمی شده ؟ کمکیزیچ:  میمر

...  شده ی چنمی ببرمی ، ممارستانی ، بردنش بستی نیزینھ چ:  آروم گفت یمجتب
 دیببخش
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 .  دنبالش بروددی نگاه کرد ، با نگاه بھ او فھماند کھ بامی بھ مرفرشتھ
 ، منم ستیشما اصال حالتون خوب ن:  تر کرد تا بھ او برسد عی را سرشی قدم ھامیمر

 امیباھاتون م
 ھی عطیاگر برا. فقط سرش را تکان داد .  تعارف نداشت ی اصال حوصلھ یمجتب
  ؟دادی مدی را چھ باشیی افتاده بود جواب دایاتفاق

 
 کھ ی و مجتبمی مردنی آمدند ، با درونی و دوستانش با خنده از کالس بتایوشی

 .  رفتند با تعجب بھ ھم نگاه کردندیدوشادوش ھم م
 دفعھ ؟ ھی شد یچ:  دی اشاره کرد و از فرشتھ پرسی و مجتبمی با خنده بھ مرتایوشی

 انی بھم میلی خمیخودمون
 ھیداستانش طوالن:  و گفت دی را در ھم کششی اخم ھافرشتھ

:  کرد ی درھم فرشتھ کنجکاو شد ، از دوستانش خداحافظی اخم ھادنی با دتایوشی
  شده ؟یزیچ

 خوابگاھھ ، حاال ھم بردنش ی از بچھ ھایکی ی پسرعمھ ینھ ، مجتب:  فرشتھ
 رهی گفت باھاش ممی ، مرمارستانیب
 !!! ؟؟؟یمجتب:  شد و گفت رهی بامزه بھ فرشتھ خی با حالتتایوشی

  استاد خادمھمون:  لبخند زد و گفت فرشتھ
 گرشی گاه سرش کرده بود و با دست دھی نگاه کرد ، دستش را تکی بھ مجتبمیمر

 اما از ستی دانست خودخواھی منکھی نبود ، با اای دننی کرد ، اصال در ای میرانندگ
 نشده بود بھ او حس یچیھنوز ھ.  ناراحت بود دلخور بود نقدری اھی عطی برانکھیا

 .  فکر ھا نبودنی ؟ نھ ، او اصال در ااشت ھم دوستش دی مجتبیعنی داشت ، تیمالک
 مارستانی شد و بھ سمت ساختمان بادهی بھ سرعت پی ، مجتبدندی رسمارستانی بھ بیوقت

 از یکی راه افتادند ، ھیبھ سمت اتاق عط.  ھم پشت سرش راه افتاد میرفت ، مر
 .  آنفوالنزا گرفتھ بودھی ھمراھش بود ، عطشی ھایھمکالس

 دیدی ممنون ، واقعا زحمت کشیلیخ:  با لبخند گفت یتبمج
 نی نکندارشی ، االن ھم خوابھ بشھی کنم ، فردا مرخص میخواھش م:  ھی عطدوست

 شمی مرخص مگھیبھتره ، من د
 ی روبروی صندلی ھم داخل اتاق آمد و روی نشستھ بود ، مجتبھی کنار تخت عطمیمر

 شدمیداشتم نصفھ جون م: تخت نشست 
 را شی ھم چشم ھای راحت بخوابد ، مجتبھی اشاره کرد آرام باشد تا عطی بھ مجتبمیمر
 ی توانست بھ او نگاه کند ، نمی حاال راحت ممیمر.  نگفت یزی ھم گذاشت و چیرو

 ی آب معدنشھی شکی بلند شد ، شی عوض شده ، از جادشی دای شده باتریدانست او ز
 آورد و پر از آب کرد رونی بفشی را از کنشوایل ،  نکرددای پوانیگرفت و برگشت ، ل

 شی دانست چطور صدای خورد ، نمی تکان مشی ، مژه ھاستی، مطمئن بود خواب ن
 استاد... استاد :  زد شیباالخره صدا...  خادم ی آقا،ی ، آقا مجتبیکند ، استاد ، مجتب
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 لحظھ حس ھی:  دی کشیقی نفس عممی مردنی را باز کرد با دشی چشم ھامھی سراسیمجتب
 کردم تو دانشگاھم

فکر کردم تشنھ تون باشھ ، آب خنک :  آب را بھ سمتش گرفت وانی لبخند زد و لمیمر
  دونمی ، شما رو نمھیدنی نوشنیواسھ من بھتر

  طورنیممنون ، واسھ منم ھم:  گرفت می را از دست مروانی لیمجتب
 عا ممنونواق:  گرفت می را بھ سمت مروانی و لدی را تا تھ سرکشآب
  حرف ھا رو ندارهنی آب کھ اوانی لھی کنم ، یخواھش م:  میمر

  گفتمزیبابت ھمھ چ:  و سرش را تکان داد دی خندیمجتب
 انداخت و نیی سرش را پانی ھمی نگاه کند براشی در چشم ھامی توانست مستقی نممیمر

 .  رفتھیبھ سمت تخت عط
  دخترھی بفھمم چشمات چھ رنگیذاریآخرشم نم:  با خودش گفت یمجتب
 نی منو استاد صدا نکنگھیاگھ ممکنھ د...  گھی دزی چھی یراست:  یمجتب

 نی اما استاد نگنی راحتگھیھر طور د:  ادامھ داد ی خواست جواب بدھد کھ مجتبمیمر
 رمی پیلی کنم خیخواھشا ، فکر م

حق با فرشتھ بود ، او ھم دوستش داشت ، نگاه .  نگفت یزی بازھم لبخند زد و چمیمر
 بزند شی او ھم فرق کرده بود ، االن از او خواستھ بود ھر جور راحت است صدایھا

 ھی استاد را ھم دوست نداشت ، بھ عطی حتیکی نیاما ا...  خادم بود ی قبلی، مجتبا
 گذاشت ھی تخت عطی شدن نداشت ، سرش را رودارینگاه کرد کھ حاال حاال ھا قصد ب

 . و کم کم بھ خواب رفت
 اصال مارستانی بی ھای بلند شد ، کمرش درد گرفتھ بود ، صندلشی از جایمجتب

 بھ سر و وضع ی افتاد ، ھنوز ھم خواب بود ، نگاھمیراحت نبودند ، چشمش بھ مر
.  عرضھ نباشد فرق کرده بود ی بچھ مثبت بنکھیخودش انداخت ، چقدر بھ خاطر ا

 الی ، االن با خشدیچقدر نازتر م دی خوابی می کرد ، وقتی نگاه ممیان بھ مرھمچن
 کرد ، ی مدارشی بدی بھ ساعتش انداخت ، بای توانست نگاھش کند ، نگاھیراحت م

  خانوممیمر...  خانوم میمر:  زد شیآرام صدا.  دی رسی بھ خوابگاه مری ددینبا
 ... ھا:  غر زد میمر

  نشھرتونی خانوم دمیمر...  خانوم میمر:  و ادامھ داد دی خندیمجتب
 خوام ی نکن متیفرشتھ اذ:  بستھ بود زمزمھ کرد شی ھمانطور کھ چشم ھامیمر

 بخوابم
  خانم ، مجتباممی مرستمیمن فرشتھ ن:  دی خندی مزی رزی ریمجتب

  ؟ھی کدوم خریمجتب:  لب غر زد ری دوباره زمیمر
 دی دانست چطور بای ، بھ ساعتش نگاه کرد ، نمدیند خند بلی بار با صدانی ایمجتب

 ی آب کنار تخت نگاه کرد چاره اوانیبھ ل.  بود می و ن٧ کند ، ساعت داری را بمیمر
 کی آب را برداشت و در وانی کرد ، با خودش کلنجار نرفت لی مدارشی بدینبود ، با

 .  شدمیر پخش صورت موانیحرکت تمام آب ل
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 کھ دست بھ ی و بعد مجتبمارستانی بی فضادنی وحشت زده از جا بلند شد ، با دمیمر
 کھ ی ، با حرص بھ مجتبزدیقلبش بھ شدت م...  بود آرام تر شد ستادهی اشی جلونھیس

  ؟نی کردسی شده ؟ شما منو خیزیچ:  کرد خنده اش را کنترل کند نگاه کرد ی میسع
 ، مجبور نی نشدداری صداتون زدم بیدا ھر چ تو رو خدیببخش:  مظلومانھ گفت یمجتب
 شدم
  ؟؟؟نیمجبور شد:  داد و گفت رونی نفسش را بمیمر

 نی بھ خوابگاه نرسدمیترس:  لبخند بھ لب یمجتب
:  رو بھ او کرد و با لبخند گفت میمر.  را چند بار باز و بستھ کرد شی چشم ھاھیعط

  ؟یدی چقدر خوابی دونی ؟ میفیدختر تو چرا انقدر ضع
  ؟نیینجای کنم ؟ شما چرا ای کار می چنجایمن ا:  آرام گفت ھیعط
 ، حالت بد شده بود ، دوستات آوردنت ستی نیزیچ:  ھمچنان لبخند بھ لب داشت میمر

 ی کھ تنھا نباشمی ، ما ھم اومدمارستانیب
  شدی دفعھ چھی دونم ی تو رو خدا ، نمدیوا ببخش:  ھیعط

 ھی و عطمی را صاف کرد ، مرشی وجود کند کھ صدا خواست اظھاری انگار میمجتب
 دادمی می رو چیی من جواب داشدی متیزی چھیآخھ اگھ تو : بھ سمتش برگشتند کھ گفت 

  ؟یستی؟ چرا مواظب خودت ن
  بودی معمولی سرماخوردگھی کھ ، ستی نیزی بابا چیا:  ندی کرد بنشی سعھیعط

  ؟ی باشمارستانی بدی بود کھ تا فردا صبح بایمعمول:  گفت ی با دھن کجیمجتب
 ترسم نرسم بھ ی برم ، مدی باگھی من ددیببخش:  بھ ساعتش انداخت ی نگاھمیمر

 خوابگاه ، خدافظ
  رسونمتونی منی خانم صبر کنمیمر:  با اعتراض گفت یمجتب

 شمینھ ممنون ، مزاحم شما نم:  انداخت نیی سرش را پامیمر
 نی ، شما مراحمنی داراریاخت:  یمجتب

 فکر کند نکھی از اشھی دوباره بدون فکر کردن در جلو را باز کرد و نشست، ھممیمر
 کھ یھنگام.  فرق داشت نکھی جلو و عقب با ھم فرق دارد متنفر بود ، اما مثل ایصندل

 .  شدادهی تشکر کرد و بھ سرعت پی از مجتبدندیبھ خوابگاه رس
 دی بای دونم چھ جوریواقعا ممنون ، نم:  گفت شدی مادهی پنی کھ از ماشمی بھ مریمجتب

 جبران کنم
 دوست منم ھی بود ، عطفھی ؟ وظھی چھ حرفنیا:  انداخت نیی دوباره سرش را پامیمر

 ھست
 نیبھ ھر حال لطف کرد:  یمجتب

  کنم ، با اجازه تونیخواھش م:  میمر
ھر دو .  داخل خوابگاه برود و راه افتاد می تکان داد و منتظر ماند تا مری سریمجتب

 بودند کھ دهی را با ھم گذرانده بودند ، حداقل ھردو فھمیخوشحال بودند ، روز خوب
 .  دوستش داردیگرید
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 دونستم تا چھ حد کارم ی شدم ، نمرهی خزدی برق مشھی کھ مثل ھمشی مشکی چشمابھ

 خستھ شده بودم از گھی بشم دی خواستم خالی رو بگم ، منای خواستم ایدرستھ اما م
 :  زدم و شروع کردمایباالخره دلم رو بھ در.  بھش نگفتم نکھیعذاب وجدان ا

 ی از اون روززی ھمھ چبایتقر.  دوستم ی فرھاد بود ، استاد خودم و پسرعمھ دوست
 از استادامون اومد ، اول قرار بود چند جلسھ باشھ اما یکی یشروع شد کھ بھ جا

 باعث شد وابستھ اش یی جوراھی ھا دنی دنی ، ھمدمشی دی میلیخ. رم  تھیبعدش شد 
 نشون ینطوری رفتارش ایعنیدو طرفھ است  ی وابستگنی کردم ای فکر مشھیبشم ، ھم

 ...  کھی تا ھمون روزدادیم
 ھم ھی شھر خودمون ، عطمی برگشتھ بودی ترممون بود ، وسط ترم چند روزنیآخر

 و می و گفتمی کردتشیانقدر اذ.  حلقھ دستش بود ھی برگشت یرفتھ بود اھواز اما وقت
 ی خواستم جلوی شوکھ شدم ، نمیی جوراھی تا باالخره گفت طرف مجتباست ، میدیخند

 ، فرشتھ ھمھ رونی از خوابگاه زدم بلی دلیب ،  نشون بدمیاونا از خودم عکس العمل
 پارک نشستھ مکتیرو ن.  ، دنبالم اومد ستی حالم خوش ندی دونست ، فھمی مزویچ

 .  کردم ، واقعا برام سخت بودی مھیبودم و گر
 اون روز افتادم ، با خودم فکر کردم من دارم ادی نتونستم بگم ، گھی ددی کھ رسنجای ابھ
 گھی مرد دھی کھ ازدواج گمی کنم و می عرفان نگاه می کنم ، تو چشمای کار میچ

 گھی کھ اشتباه کردم اما ددمی فھمی عرفان میاز حالت چشما. چقدر واسم سخت بود 
 ادامھ نی واسھ ھمزدمی رو ممی زندگدی خودم قای گفتم یم زوی ھمھ چدی باای شده بود رید

 مونده بھ تموم شدن درسم ی چند وقت باقنی کردم تو ایاز اون روز بھ بعد سع: دادم 
 یم. تموم شد برگشتم  درسم یوقت.  کرده باشم انتی خواستم بھ دوستم خی ، نمنمشینب

 دوران دانشگاھم ی ھات با دوسی پشت سرم بوده فراموش کنم ، حتیخواستم ھر چ
 نو رو ی زندگھی خواستم یم.  دوستم بود نی از فرشتھ کھ بھترری نداشتم بھ غیارتباط

 واسش ی پسرچی کھ ھیمی ، مررستانی دوران دبمی خواستم بشم مریم. شروع کنم 
 بار با حرف ھات بھم فھمونده نی چندنوی ، ای دونستم تو ھم دوستم داریم. مھم نبود 

 از تو نی اعتماد نداشتم واسھ ھمی پسرچی بھ رفتار ھی مجتبی ھی از قضبعد  امایبود
 ی اون روز اومدنکھی نباشم ، تا ای کردم ھر جا ھستی می کردم ، سعی میھم دور

 ھی باورم شد ، ی خواستی منو مشھی کھ ھمی گفتی دونم چرا اما وقتینم. کارخونھ 
 ھر کدوم دمی دی می شدن ، وقتشتھ داشتم بھ حس مھم بودن و دوست داازی نییجورا

.  رو داشتھ باشم یکی خواست منم ی رو دارن کھ دوستشون داره دلم میکیاز دوستام 
  ؟ی جوابمو دادی چی بھ خانواده ام نگفتی واسھ چدمی ازت پرسی وقتادتھی

 رو مونی روابط خانوادگای خواستم خانواده ھامون یچون نم:  زد و گفت پوزخند
  بذارهری تاثمتیتصم

 پسر نیاون جا بھ خودم گفتم چقدر ا:  اون روز لبخند رو لبام نشست یادآوری با
 ...  کردمی ازدواج مدی روز باھی ، منم باالخره ی ، آشنا ھم کھ بودھیمنطق
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 بھتر از عرفان واسھ فراموش کردن اون ی کیواسھ خودت گفت:  وسط حرفم دیپر
  احمق تر از عرفانی کیپسره نھ ؟ گفت

 تاسف تکون ی سرشو از روشدی از کنارم رد می تخت برداشت ، وقتی رو از روپتو
 باھم یبھ خدا وقت:  کھ برگشت دمیدستش رو کش.  اشتباه فکر کنھ ذاشتمی مدینبا. داد 

 ی ، بھ فاطمھ ی نبود عرفان ، فقط خودت بودمی تو زندگیی مجتباچی ھمیازدواج کرد
 گمیزھرا قسم راست م

 وقت چیھ:  موھاش ی و برد الرونی بدی کشدادمی دستش رو کھ تو دستم فشار معرفان
  کنمی رو کھ قرار باشھ باور کنم بدون قسم ھم باور میزیقسم نخور، من چ

 شد یچ: بھم نگاه کرد و گفت .   حرفش بودمی ھی زده بودم تو چشماش و منتظر بقزل
  شد ؟ چند وقتھ ؟داشی پتیکھ دوباره تو زندگ

 دستھ گل ھی ، با دمشی اومدم درونی بی ، وقتنای مامان ای رفتھ بودم خونھ شی ماه پچند
 بود ، اولش تعجب کردم ، اما بعدش مطمئن شدم کھ خودشھ سادهی خونھ وایرو بھ رو

 ھی گفت جدا شدن ی وقتدمی رو پرسھی کرد ، ازش حال عطیاحوالپرس. ، اومد جلو 
 رو بپرسم لشی نبود کھ نامزد کرده بودن خواستم دلسال ٢اونا ھنوز . لحظھ باورم نشد 

دستم رو آوردم باال کھ .  رو بپرسم نجاسی انکھی الیاما با خودم فکر کردم بھتره دل
 ی با من کاردمیپرس. ند  حلقھ ام ثابت مویمقنعھ ام رو درست کنم کھ نگاھش رو

اون .  شد و رفت نشیسوار ماش.  اومدم ریفکر کنم د: فقط گفت .  نجاسیداشتھ کھ ا
ھمون ...  روز بود ھیاما بھ خدا عرفان ھمون .  کردم ی اشتباه نمدمیوقت بود کھ فھم

 .  روزھی
...  گھی و چند روز دمارستانی کھ آوردنت بی روز و روزھیھمون :  پوزخند زد بازم
 نھ ؟

 قسم نخورم یخودت گفت:  بود نای تر از ادهی فھمیلی خشھی عرفانھ ، ھمنی اشدی نمباورم
.  رفتم ی ازم خواست ، وگرنھ نمھی ، فرودگاه رو ھم رفتم چون عطی کنیباور م

 من ، واسم تموم شده ، ھمون روز کھ حلقھ رو دست ی بود تو گذشتھ یکی یمجتب
 قرار نبود بھش جواب ی نبودمی زندگیھم تو  اگھ توی واسم تموم شد ، حتدمی دھیعط

 . مثبت بدم
 یزی چگھی تموم شد ، دگھی ، ددمینفس راحت کش.  رونی نگفت و از اتاق رفت بیچیھ
 تونست ؟ ی میعنی باشم منو ببخشھ ، دواری تونستم امیفقط م.  کھ نگفتھ باشم ستین

  ؟شدمی بخشی اون بودم میاگھ من جا
 

 و سحر قی گذشت مثال تولدم بود ، از صبح چند بار شقای می روز از اون شب لعنتدو
 کدومشون جواب ندادم ، اصال حوصلھ چیو فرشتھ و مھتاب زنگ زده بودن اما بھ ھ

 کرد ی باھام برخورد مبھی غرھی عرفان مثل یوقت.  حرف زدن باھاشون رو نداشتم ی
 عرفان یاگھ من جا.  سخت بود یلی خودمرده ب کھ بھ محبت ھاش عادت کیواسھ من

 کرده ری بود خونھ ، دومدهیھنوز ن.  کردم ی باھاش نمی برخوردنیبودم مطمئنا ھمچ
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 دلم خواست لج یی جوراھی خونھ کھ من خواب باشم ، ادی مرتری دونستم دیبود اما م
 ھی گفت رنگ قھوه ای مشھیخودش ھم.  ھی دونستم عاشق رنگ قھوه ایم. ببرم 

 قھوه ی شده یرفتم سراغ کمد لباس ھام ، تاپ سنگدوز.  دوست داره شتری رو بمامچش
 بھ خودم انداختم نھی نگاه تو آھی.  دمشی پوشمی رو برداشتم و با دامن کوتاه قھوه امیا
 چی کردم ، ھلمی نگاه بھ وساھی توالت نشستم و زی می گفت خوب شده بودم ، جلوشدیم

 دمی کھ رژم رو کشنیھم.  ، اما امشب فرق داشت ومدیشم نم کردن خوشیوقت از آرا
 خوابم اومد پتو رو نکھی االی ، چراغا خاموش بود اونم بھ خدمی در رو شنیصدا

 کھ اومد تو چراغ رو روشن کردم نور چشماش رو زد و سرش نیبرداره و بره ھم
 و اشت کرد کنترلش کنھ ، پتو رو بردیرو برگردوند ، خنده اش گرفتھ بود اما سع

 ، حداقل دلم دمی کھ صداش رو فھمیدلم شکست ، جور.  رونی رفت بی حرفچیبدون ھ
انقدر کھ دلم خوش باشھ .  گفت ی بھم می خشک و خالکی تبرھی خواست یم

 .  بشھیروابطمون قراره عاد
 اما زهی کردم اشک ھام نری ، سعدمی رو خاموش کردم و رو تخت دراز کشچراغ

 بارم باعث ھی بار خودش دلم رو شکست ، ھی رو لعنت کردم ، ی ، تو دلم مجتبختیر
 مشت شرط ھیذھنم شده بود پر از ... اگھ ... اگھ ... اگھ .  دلم رو بشکنھ گھی دیکیشد 
  فکر کنمیزی خواست بھ چی دلم نمگھید... یواھ

 
 بلند شدم ، بازم بھ خودم فحش دادم کھ چرا خاموشش نکردم ، لمی موبای با صداصبح

 . جواب دادم.  بار زنگ زده بود نی چندروزی بود ، از دقیشقا
  ؟یدیاحمق کثافت چرا جواب نم:  داد گفت با

حوصلھ :  خواب آلود جوابشو دادم ی ھاش تنگ شده بود با صدای بازوونھی واسھ ددلم
 ینداشتم ، داغونم شق

 ، سحرم نمی ببنجای اایبھ جھنم بلند شو ب:  خودش گفت یشگی ھمیالی خیا ب بقیشقا
 اومده

 سحر ؟؟؟ اومده تھران ؟:  تعجب گفتم با
 . می دور ھم باشادیآره ، بھ فرشتھ ھم زنگ بزن بگو ب:  گفت

 ی شو ، واقعا نمالی خیتو رو خدا ب:  جام نشستم و ملحفھ رو با پاھام پس زدم یتو
 تونم
 خداحافظ.  منتظرتونم گھی ساعت دمی ، تا نخودیب...  تونم یواقعا نم:  منو درآورد یادا

بازم نماز صبحم قضا شده بود ، .  نگاه بھ ساعت کردم ھی نذاشت جوابشو بدم ، اصال
 خودش صدام شھی روزم نماز صبحمو نخونده بودم ، ھمھی زدی باھام حرف نمیاز وقت

 . زدیم
صورتم رو شستم ، تاپم رو .  می دنبالم با ھم برادی فرشتھ زنگ زدم ، قرار شد ببھ

 ی ، روسردمی رو ھم پوشمی مشکنی شلوار جدمی مانتو روش پوشھیعوض نکردم و 
 کھ نی رو ھم سر کردم و چادرم رو برداشتم و منتظر فرشتھ شدم ، ھممیساتن قھوه ا
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 فرشتھ دی سف٢٠٦ نیماش.  رونیو زدم ب م زنگ اومد چادرم رو انداختم رو سریصدا
 .  ، سوار شدمدمیرو د

 ؟ چرا یخوب:  ستی بود حالم خوش ندهیانگار اونم فھم.  راه افتاد ی بدون معطلفرشتھ
  مبارکروزتی دی ؟ اصال راستی زنگ زدم جواب ندادی ھرچروزید

 با عرفان بحثم شده:  دمی حرفش خندبھ
  ؟ی بھش گفتیزی چیرد مجتبنکنھ در مو:  چپ بھم نگاه کرد چپ

 تایوشی ، ادی مشی دعواھا پنی بابا ، از االی خیب:  خواستم روزمون رو خراب کنم ینم
 خوبھ ؟
  دعوامون شدشبی ، اتفاقا ما ھم دستیآره اونم بدک ن:  دنده رو عوض کرد فرشتھ

  ؟ی واسھ چگھیشما د:  تعجب نگاش کردم با
 میدی دی فوتبال ممی ؟ داشتمی سرش دعوا کنمی داری چگھیمن و اون د:  زد لبخند

 بحثمون شد
  بھ خدانی اوانھیشما دو تا د:  میشونی تو پزدم

 ی تا قسمتیکم:  دی بلند خندنباریا
 شھنام می کھ شداطی دوم رو فشار دادم ، وارد حی و زنگ طبقھ می شدادهی پنی ماشاز

 بست ، تا چشمش بھ ما افتاد از جاش بلند شد و ی کھ داشت بند کفشش رو مدمیرو د
 . رونی سالم کرد و رفت بعیسر
 .  دم در منتظرمون بودقیشقا

  ؟نجای امیای بیدختر واجب بود کلھ سحر:  فرشتھ
 .  شدهیزی چھی دونستم ی ، مزدی برق مقی شقایچشما

  باحال دارم ، سحر ھم باالستی خبرایآره کل:  قیشقا
 مبل ی تو ، سحر رومی در رو باز کرد و رفتقیشقا.  باال میھا رفت از پلھ قی شقابا

 . چادرم رو برداشتم و کنار سحر نشستم.  رفت ینشستھ بود و با کنترل ور م
 یتو نم: فرشتھ رو بھ سحر گفت .  ارهی بیی رفت تو آشپزخونھ کھ واسمون چاقیشقا
  خواد بگھ ؟ی می چیدون

  دونمی دونم اما نصفشو ھم نمینصفشو م:  دی خندزی رسحر
 ھی چنمی نصفشو بگو ببعیخب سر:  دی دستاشو بھم مالفرشتھ
 شمیدارم مامان م:  عشوه گفت ی پشت چشم نازک کرد و با کلسحر
 خودم ی ، انگار غم ھامی و بغلش کردمیدی کشغی ، من و فرشتھ جشدی باورم نماصال

گندت بزنن سحر کھ :  و گفت رونیب دی از آشپزخونھ پرعی سرقیشقا.  رفتھ بود ادمی
 یانقدر دھن لق

 ی خواستی اون وقت تو مشمیمن دارم مامان م:  واسش زبون درآورد و گفت سحر
  ؟یخبرش رو بد

 واسھ من زبون در شھی ، خرس گنده داره مامان مگاین:  سرش رو تکون داد قیشقا
 ارهیم
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 ی خوای نمیشق:  خواد بگھ ی مقی کھ شقاھی چگھیکنجکاو بودم خبر د.  میدی خندھمھ
  ؟ھی خبرت چیکی اون یبگ

دو تا ... نچ : لباشو جمع کرد .  و کنار فرشتھ نشست زی رو گذاشت رو مینی سقیشقا
 دنیخبر رو کھ با ھم نم

  کرد ازتی باالخره خواستگارمای ، ندمیفھم:  بھم دی دستاشو کوبفرشتھ
  ؟یدیتو از کجا فھم:  چپ چپ بھ فرشتھ نگاه کرد قیشقا

  کھستمی نیزیکم چ:  خودشو گرفت فرشتھ
  ؟ی جواب دادیتو چ:  گفتم ی نگاه کردم و با خوشحالقی شقابھ

 گفتم نھ:  راحت گفت یلی خقیشقا
 . می کردی گرد شده بھش نگاه می و فرشتھ و سحر با چشمامن

  ؟ی کردیتو چھ غلط:  مشت زد قی شقای بھ بازوسحر
  ؟بھیگفتم نھ ، انقدر عج:  شونھ ھاشو باال انداخت قیشقا

  شده ؟یزی نھ ؟ باز چیچرا گفت:  دمشی فھمی نماصال
  کنمی زندگمای تونم با نی فکر کردم ، من واقعا نمیلیخ:  قیشقا

  ؟ی بھش بگی خوای می ؟ چیفکر شھنام رو کرد:  فرشتھ
 نجای انیای گفتم شما بنیواسھ ھم:  اخم ھاش رفت تو ھم قیشقا

 ی کنی زندگمای با نی تونی نمیتو اول بگو واسھ چ:  سحر
ھر دختري رو كھ مي بینھ و باھاش حرف میزنھ پیش :  رو برداشت یی چاقیشقا

 خودم فكر مي كنم حتما قبال دوستش بوده ، این آخریا كھ رسما داشتم دیوونھ مي شدم
.  داشت ھمچین فكري بكنھ ، شاید منم اگھ جاي اون بودم ھمچین فكري مي كردم حق

كاش از ھمون اولش بھ حرفت گوش : خم شد جلو و سرش رو بین دستاش گرفت 
 كرده بودم مریم ، كاش ھیچ وقت وابستھ اش نمي شدم

 
 مطمئني نظرت عوض نمیشھ ؟:  دستاش رو دور كمر شقایق حلقھ كرد فرشتھ
 مطمئنم ، تصمیمم رو گرفتم ، سامان پسر خوبیھ:  صدایي گرفتھ گفت  باشقایق

 سامان ھمون پسرداییت نیست ؟:  داشتم شك
 چرا خودشھ:  آروم گفت شقایق
 اما ھنوز مسئلھ ي شھنام رفع نشده:  زیر لب گفت سحر

 ھیشھنام منطق:  داشت ازی بھش نقی زدم خودم ھم مطمئن نبودم اما شقای کھ می حرفاز
  فھمھی مقوی شقاحرف

 از ھوی.  کنھ دیی کرد تای گفتم فقط با سر سعینطوری ای واسھ چدی انگار فھمقیشقا
 ، تا چند وقت می بلند شد بترکونالی خیب:  بھم دی و دستاش رو محکم کوبدیجاش پر

 خورما ، شما ی رو می مجردنی اون وقت حسرت امی سر خونھ زندگرمی منم مگھید
  بمونھ ؟ رو دلمنی خوایکھ نم
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 تونستم مثل اون باشم اما سخت بود ، ی بودم ، دوست داشتم مشیالی خی عاشق بشھیھم
 با بچھ ھا در دی بادی شادی کشری ؟ با فکر کردن دوباره بھ عرفان سرم تشدی می چیعنی

آب دھنم رو قورت دادم ، .  خواستم ناراحتشون کنم ی اما نھ نمزدمیموردش حرف م
 .  بودمیشگیعادت ھم

  ؟ی شدی شکلنی کھ ای بگی خوای میباز چ:  و بھم نگاه کرد دی خندسحر
 الی خی بستی نیزیچ:  زدم و گفتم ی تلخلبخند

  شدهی چنمی بگو ببعی خانم ، سرمی مرماینداشت:  اخم کرد قیشقا
 با عرفان دعوام شد:  دادم رونی بنفسمو
  ؟؟؟ی بھش گفتیزی چیراستشو بگو در مورد مجتب:  شیشونی بھ پدی دستشو کشسحر
  بھش گفتموی نھ ، ھمھ چیزیچ:  ھی چھی تونستن حدس بزنن قضی بود کھ ھمھ مجالب

  ، احمقمی مریاحمق:  داد زد قیشقا
 ستمیمن احمق ن:  حرص بھش نگاه کردم با

 با گھی پسر دھی در مورد احساساتت بھ ی ، اگھ نبودیھست:  خم شد جلو قیشقا
 یزدیشوھرت حرف نم

  فھممی رو نمشی ناراحتلیمن دل:  رو برداشتم ییرو دادم باال و چا ھام شونھ
 .  کردنی بھم نگاه مرهی شون داشتن خھمھ

  ؟؟؟ی بھ خری خودتو زدای ی تو واقعا خرمیمر:  دی خندسحر
 وونھی کھ دارهی ملیولش کن ، االن واست صد تا دل:  از جاش بلند شد ی عصبقیشقا

 ستین
 گفتم ، حداقل االن ی بھ عرفان مزوی ھمھ چدی بار حرفشون رو قبول داشتم ، من نبانیا

 .  گفتمی مدینبا
  بود ؟یحاال عکس العملش چ:  تو چشماش بود یزی چھی زل زد تو چشمام ، فرشتھ

  زنھی اصال باھام حرف نمھیچند روز:  مو دادم بھ مبل ھیتک
 ی ام مھی افتادم گری مشبی دادی یدم ، وقت آب دھنم ،بغضم رو قورت دای بھ جانباریا

 ری من بود ، نھ تقصری اون نبود ، تقصریتقص.  بھم نکرد نامرد یی اعتناچیھ. گرفت 
 ... ری دیلی گرفت ، خمی تصمری بود کھ دگھی نامرد دھی ریمنم نبود ، تقص

 ، سحر دستش رو ختی ری اما قطره قطره داشت مزهی کردم اشک ھام نری سعیلیخ
 ی بھش زمان بددیبا:  شونھ امو و گفت یگذاشت رو

 کھ افتاده یی خواد تا اتفاق ھای خورده زمان مھیاون فقط :  کرد دیی ھم حرفشو تافرشتھ
 نی رو ھضم کنھ ، فقط ھمدهی کھ شنییزایو چ

 کرد نگاه کردم ی می کھ عرض ھال رو طقی دستم اشک ھام رو پاک کردم و بھ شقابا
  ؟شھی بھ نظرتون درست میعنی بھش زمان بدم ؟ دیچقدر ؟ چقدر با: 

:  گرفت و گفت قی ، فرشتھ نگاھشو از شقادمی گفت کھ نفھمییزای چھی لب ری زقیشقا
 مثل شھی می ھم دوستت داره ، مطمئن باشھ باالخره ھمھ چیلی ، خھیعرفان پسر خوب

 اولش
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 ، از جام بلند شدم و رفتم سمت گھی بشھ کھ فرشتھ می طورنی بودم ھمدواریام
 مامان گفت اتاقت ی مھتاب افتادم ، اون روز ھر چی روز خواستگارادی ، ییدستشو
 شھنام ی دست بھ سرش کردم ، وقتی جورھی کن قبول نکردم و ھر دفعھ زیرو تم
 آب بشم ، اون بنده خدا ھم فکر لت خواستم از خجای در اتاق منو باز کرد میاشتباھ

 کردم ی فکر مدیسرم رو تکون دادم ، شا.  اتاق من دنیکرده بود از دکنم ھنگ 
 ، با اومدن من رونیصورتم رو شستم و اومدم ب.  رونی بادی افکارم از سرم مینطوریا

 گھی اما االن دزننیپچ پچ ھاشون تموم شد ، مطمئن بودم دارن در مورد من حرف م
 . گنی می مھم نبود چمبرا

.  خودشون رو کردن کھ اون روز بھ من خوش بگذره اما نگذشت ی کنم تمام سعفکر
 .  بودنی ھمقی و باھاشون بگم و بخندم ، فرق من و شقانمی بشالی خی تونستم بینم
 .  بوق زد و رفتھی شدم و از فرشتھ تشکر کردم ، اونم واسم ادهی پنی ماشاز

 ھم فرق یلیھرچند خ دوش گرفتم ، ھنوز برنگشتھ بود ، ھی ھام رو درآوردم و لباس
 ھاش رو تحمل کنم ، عذاب بود ، حداقل کاش ی تفاوتی تونستم بی نمگھید. نداشت 

 .  جواب دادن نداشتمی ، حوصلھ ومدی زنگ تلفن مینبود ، صدا
 ھم دلش یکسر...  بپرسم ازت ی احوالھی خواستم ی ؟؟؟ میستی نمیسالم مر:  مھتاب

 گھی بودن ، ھشت روز دنھی زد ، ھنوز مد مامان زنگیواسھ خالش تنگ شده ، راست
  بھ عرفان سالم برسون ، خدافظانیفکر کنم م

 دوباره ای شدی تموم می ھمھ چای خودمون ، ی خونھ ی رفتم چند روزی مدی ، باخودشھ
 وقت می نگاه بھ ساعت انداختم ھنوز شش بود ، تا ساعت ھشت و نھی. از نو شروع 

 خواستم اونجا بود ، فقط چند ی میھرچ.  ومدی ھم مرتری روزا دنیداشتم ، ھرچند ا
 شدم ، مونی براش اما بعدش پشسمی بنویزی چتم خواسیاولش نم. دست لباس برداشتم 

 واسش نوشتم و چسبوندم بھ ادداشتی ھی.  کرد ی ھمھ رو خبردار میمطمئنا اونطور
 ی خونھ رمی، م کنم خونھ تحمل من و تو رو باھم نداره ی روزا حس منیا:  خچالیدر 

 نایمامان ا
 بود ، در رو قفل کردم و اومدم قھی بھ ساعت نگاه کردم ، ھفت و چھل دقگھی بار دھی
 ... یلی خونھ ، خنی بودم کھ بازم برگردم تو ادواری امیلی ، خرونیب

 دونستم ی از عرفان نبود ، نمی خبرچی خودمون بودم و ھی روز بود کھ تو خونھ ھفت
 از ھم می بکنم ، سخت بود بھشون بگم کھ زندگدی کار بای از مکھ چنایبا اومدن مامان ا

 ی جورھی زده بود اما من یی دونست ، مھتاب ھم حدسای کس نمچی ، ھنوز ھدهیپاش
 جام ، ھرچند اونم نی دونست من چند روزه ای نمھ بود کنی اشی بودمش خوبچوندهیپ

 ، می کردی مزیی خونھ رو تممی حاد باشھ ، با مھتاب داشت کرد مشکل انقدریفکر نم
 شده ی نکنھ ، تازه وارد چھار سالگتی شھاب گذاشتھ بود تا اذشی رو پیمھتاب کسر

 .  مھتاب بود تا شھابھی شبشتری بود ، بطونیبود و فوق العاده ش
  ، خستھ شدمگھیمھتاب بھ خدا بسھ د:  مبل انداختم ی رو روخودم
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 تنبل خانوم ، ھمشو من بدبخت کردم ی نکردیتو کھ کار:  آشپزخونھ صدا زد ی تواز
 یرفتی کار در مری طور بود ، ھمش از زنی، اون روزا ھم ھم

  درو باز کن شوھر جونت اومدنی اایب:  زنگ در کھ اومد از جام بلند شدم یصدا
  کھ دستم بندهینی بی ، مگھیخوب باز کن در رو د:  زد داد

 .  رو زدم و رفتم تو اتاق تا چادر سرم کنمفونی آی دکمھ
 مامان ، خالھ کجاس ؟؟؟:  دمی رو شنی کسری اتاق بودم کھ صدایتو

 سالم خالھ جون:  رونی رو انداختم رو سرم و از اتاق زدم بچادرم
 تا مامانم می شام بخورایخالھ بدو ب:  کوچولوش رو زد بھ کمرش و گفت ی ھادست

 ھمشو نخورده
  خورم ؟ی من ھمشو مدهیورپر: ا دھن پر گفت  بمھتاب
 با دھن پر گھیبعدم بھ بچھ م:  و رو بھ من گفت رونی آشپزخونھ اومد بی از توشھاب

 حرف نزن
 یراست:  دفعھ شھاب گفت ھی کھ می شام نشستھ بودزیسر م.  و بھش سالم کردم دمیخند

  ؟ادیعرفان نم
 نفس ھی.  و داد بھم ختی آب روانی لھی عی تو گلوم ، مھتاب سردی دونم چرا غذا پرینم

 گھی دادی اما خوب فردا رو مادیفکر نکنم امشب ب:  و گفتم دمی کشقیعم
  ، رفتم سمت اتاق خودممی رو با مھتاب جمع کردزی منکھی از ابعد

 چون خستھ بودم خوابم شھی ، مثل ھمدمی تختم دراز کشی کردم و روزونی رو آوچادرم
 زنگ در اومد یصدا.  ومدی بودن مییرای پذیاب و شھاب کھ تو مھتی برد ، صداینم
 ، مھتاب در اتاق رو باز کرد اما فکر ختی تھ قلبم ریزی چھی لحظھ حس کردم ھی، 

 . کرد من خوابم
 .  گفتنی می کھ چدمیشنیواضح م.  خودش بود ی بود ، صداخودش
  ؟ی آوردی واسھ چینیریگل و ش:  شھاب

 .  نگھ کھ لو برمیزی کردم کھ چی خدا مخدا
 گھی دزمھیخوب واسھ مادرزن و پدرزن عز:  عرفان

 رو دست ی ، خرج انداختی روز زودتر آوردھی نیریباجناق خودش:  شھاب بود یصدا
 خودت
  من بود ؟ی براینیری گل و شنی ایعنی زدم ، لبخند

  کجاست حاال ؟میمر: 
 گھی ددهی خواب اتاق خودشی کجا باشھ توی خواستیم:  مھتاب بود یصدا

 دهی کھ انقدر زود رفتھ خوابی چقدر خستھ اش کردنیبب: 
  اومدهرتی گی چھ زن تنبلی دونیخودتم م:  گفت ی بود کھ با حالت اعتراض ممھتاب

  بودنیمی با ھم صمی بود ، از بچگیمی صمیلی مھتاب و عرفان خی ، رابطھ دمیخند
. 
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 ھم فشار دادم ، ی و چشمام رو محکم رودمی خوابی ورکی ، ادی پا می کردم صداحس
خودش بود ، مطمئن بودم خودشھ ، کنار تختم نشست ، .  دمی در اتاق رو شنیصدا

 ی ، نمدادی بھم می موھام کھ بازشون گذاشتھ بودم فرو برد ، حس خوبیسرش رو ال
 . رونی بدی سرشو کشم حسو تمومش کنم ، آرونیخواستم برگردم و ا

 ؟ نھ می مریداریب: 
 تابش ی بی ھمھ وقت بدجورنی نگفتم ، حس حرف زدن نداشتم ھرچند بعد از ایزیچ

منو گردوند سمت خودش ، ھمچنان چشمام رو بستھ بودم ، اما قلبم داشت تندتر . بودم 
 . زدیم
  خونھمیاومدم برگرد: 
 رو دیخودش دستشو کش.  خواست چشم ھام رو باز کنم ی دونم چرا ، اما دلم نمینم

  ؟ی کھ چشماتو بستی چیعنی ، االن مثال گھی رو باز کن دنایخوب ا: چشمام و گفت 
از لبخند من اون .  زدی پسربچھ ھا حرف منی لبم ، عی لبخند اومد گوشھ ھی لحنش از

  چشماتو ؟ی کنیواقعا چرا باز نم:  دیبلند خند
: ل زد تو چشمام کنارم نشست و ز.  تخت نشستم ی و از جام بلند شدم ، رودمیخند

 ومدمی مدی بانای زودتر از ایلیببخش خ
  بودیجات فوق العاده تو خونھ خال:  نگفتم کھ ادامھ داد یزیچ
 گردنبند بود ، اسم خودم و خودش دو ھی آورد ، رونی جعبھ بھی رھنشی پبی جاز

 . طرفش بود
 ممنون:  لبخند نگاش کردم ھی با

 کھ بازوھامو نمی ببنھی آی بھ گردنم بستش ، خواستم بلند بشم کھ خودم رو توخودش
 ی کادونی ای ، راستشھی ، مثل ھمی شدی ، عالشمی ات منھیخودم آ: گرفت و نذاشت 

 تولدتھ ھا
 .  رو با تمام وجودم حس کردمی و زل زدم تو چشماش ، خوشبختدمی خندبازم

 
 انیپا

 ١٣٩١ وریشھر
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