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 كرد  اديبه نام آن كس كه به قلم سوگند 

   

   

 ؟ يمرض:محبوبه در آمد يرم ، صداهم بگذا يتا آمدم چشمم را رو. پهن كردم و افتادم  نيزم يزور رخت خوابم را رو به

 !زهرمار:  دميغر

 ! قهيدق 5! تو رو خدا : شده بود  زانيآمد ، حتما باز از تختش آو يسرم م ياز باال شيصدا

 !فردا صب بگو  -

 !زنه ها  يبهت زنگ م هيك نيا يباشه فردا نگ: دور شد  شيصدا

 ؟ يكرد يباز چه غلط:  دميفنر از جا پر مثل

 تا حاال چكار كردم ؟باز ؟ من  -

 ؟ يبه سرم زد يكار ، حاال بگو چه گل چيه:  دميتخت دراز كش يرو كنارش

زنه ،  يدو روزه صب و شب زنگ م... دونم شماره امو از كجا آورده  يبه خدا نم: زد  يرا كرده بود به من و آرام حرف م پشتش

 .كنه باهاش حرف بزنم  ياصرار م

 !كنه  يبش بگو ، ول م يور يزن ، چارتا درخب باهاش حرف ب:  دميكش يآه

 .بش گفتم ، به نظرش بامزه اومد  يور يدر -

 !بره  ادشياز  يكنم كه بامزگ يم يرو بده به من ، كار يباشه ، فردا كه زنگ زد ، گوش: آمدم  نييتختش پا از

 .بالش گذاشتم خوابم برد يكه سرم را رو نيهم

 

را  شيهنوز هم صدا يفشار دادم ، ول ميگوش ها يبالش گذاشتم و بالش را رو نيسرم را ب! ود ؟ب ييچه بال گريد نيا!  غمبريپ اي

 !دست از سرم بردار:  دميكش غي، ج دميشن يم

 !پاشو ...پاشو : كوفت  يهر دو قاشق را محكم به پشت قابلمه م. نبود  الشيخ نياو ع يول
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 . ديبلند خند. رد تخت محبوبه خو يپتو غلت زدم و سرم محكم به لبه  با

 !زهرمار ، درد  -

 !كن  داريبرو خاله رو ب ي؟ مامان يبه بچه ام چكار دار! درد تو دلت :  دميمعصومه را هم شن يصدا

 ! گهيخاله پاشو د: سرم  يداشت ؟ آمد باال اجيكه به سفارش هم احت نه

سرم را . و در رفت  ديسرم كش ريآمدم ؟ بالش را از ز يمگر از پسش بر م يو محلش نزاشتم ، ول دميچيپتو پ يال شتريرا ب خودم

 ! نيخونه اتون ، ولم كن نيبر: آوردم و داد زدم  رونيپتو ب رياز ز

 ؟ نجايا ياومد يكرده اول صبح رونتيشوهرت ب: آشپزخانه بود ، بلند گفتم  يشدم ، رو به معصومه كه تو ياز هال رد م يوقت

 ! هيمرض:  دميرا شن يمامان يصدا

 بابامه ، به تو چه مربوط؟ يخونه :  ديمعصومه ككش هم نگز يول

 ! ستيكه ن نيا يبابا يخونه : شده بود ، تلنگر زدم  زانيكه از شلوارم آو ايشا به

 !سالم : چال افتاد  شيو گونه ها ديخند ييبا پررو ايشا

 !سالم  خاله ! جان  يا: كردم  بغلش

 ! يمامان ريصبح به خ) سرش را به سمت آشپزخانه كج كرد ! (  يسالم بر همگ: مد آ نييحاضر و آماده از پله ها پا محمد

او را بغل  يمحمد ول. سالم كرد  ينيريبه طرف محمد و با خودش دي، دو نييلگد زد و من آوردمش پا ميبه زانوها شيبا پاها ايشا

 !دوستت ندارم  گهي؟ د يكن يم تيرو اذ هيخاله مرض: نكرد 

 !نكردم  تياذ: و صورتش درهم رفت  پنچر شد ايشا

 ! دميخودم صداتو شن يپدر صلوات -

 .مامان گفت : بالفاصله گفت  ايشا

 !آدم فروش يآ: را بغل كرد  ايو محمد شا ميديو محمد خند من

 ! تسياصال قابل اعتماد ن! رو دخترت حساب باز نكن  چوقتيه يشنو ياز من م: سمت آشپزخانه رفت و به معصومه گفت  به

غذا هم از  يمن بود ، حت زانيآمد آو يما م يبه خانه  يداد ، وقت يم اديمعصومه به او  ايبود  ايخود شا ياز استعدادها نيدانم ا ينم
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لقمه  كي چارهيمن ب. كرد  يم ييرايرفت و مادر تنبلش خوش و خرم از خودش پذ يخورد ، اصال سراغ مادرش نم يدست من م

 .من عجله دارم  ريبگ نويا اي، ب يمس: گذاشتم ، كالفه ام كرده بود  ياو م هنمه دلق كيخوردم ،  يخودم م

 ؟ يمامان ميريم يحاال ك! ات خوبه  ندهيآ يبرا: گفت  يتوجه يبا ب معصومه

 !زنم خونه اشون ، هر وقت اونا گفتن  يامروز زنگ م: طرف آمد  نيدر قابلمه را گذاشت و به ا يمامان

 ؟ مير يكجا م -

 نكرد ؟ يمخالفت چيآقاجون ه يعني:  ديبه من محل نگذاشت و معصومه دوباره پرس يسك

 ! رهيخودش بگ يمي، هر تصم ستينه واهللا ، گفت بچه كه ن -

 ؟ نيگيم ويك -

 ... يكردم مهر يفكر م شهيمن هم يول -

 خيرو سنگ رو  چارهيدختر ب يچ  يبرا خواديرو م گهيد يكيخودش  يحاال كه نخواسته ، وقت: لبش  گذاشت  يانگشت رو يمامان

 ؟ ميبكن

 چه خبره ؟ نيبه منم بگ شهيم: شده بودم  كالفه

 ! رهيخواد زن بگ يم يداداش: را به لب برد  شيچا وانيل معصومه

 محمد ؟ -

 ؟ مياز محمد هم برادر دار ريمگه غ -

 ره؟يخواد زن بگ يچرا م: گفتم  يانرو به مام يكرد ، با ناراحت ينم يمعصومه هم بدون متلك پراندن زندگ نيا

 !شده  ريهم د يليسالشه ، خ 28 گهي؟ د رهيوا ، چرا نگ: جواب داد  معصومه

 ! رهيخوام محمد زن بگ ينشده ، من نم رياصال هم د: را پس زدم و بلند شدم  ايشا دست

 !خاله سوسكه  دينظر تو رو نپرس يكس -

 !زنم  يبا تو حرف نم: زدم  غيج

 ! هيمرض: ش را به سمت من باال گرفت سر يمامان
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هم با  اي، شا رميرا بگ شيتوانستم جلو ي، نم فتديهرچه كه بود ، باعث شد اشك من راه ب ينبود ول زيبار لحنش سرزنش آم نيا

 !خاله : افتاد  هيمن به گر دنيد

 باز چش شد ؟ نيا:  دميمعصومه را شن يو صدا دميدو رونيآشپزخانه ب از

 يو حاضر م ختمير يمن بود ، همانطور كه اشك م يمحمد تمام عشق و زندگ. و از ما جدا بشود  رديتم محمد زن بگخواس ينم من

زدم ، مچ دست خودم را  ايشا يهم به عروسك گنده  يلگد. دادم  يفحش م رديكه قرار بود محمد را از من بگ يشدم ، به دختر

 .ودم ب يا وانهيدخودم  يهم گاز گرفتم ؛ الحق كه برا

 ؟ ياينهار م يبرا: كرد  ميصدا يمامان يول دميدو نييپله ها پا از

 .نه ، كالس دارم -

 شترياز دست معصومه ب. گفتم  راهيتا خود دانشگاه حرص خوردم و بد و ب. رفتم  رونيبه من بچسبد ، از خانه ب ايشا نكهياز ا قبل

كردند محمد را  يم حتيكه مدام مادرم را نص ميخاله ها اي رديگ يا زن نمداد چر يم ري، گ ديد يبودم كه هر بار محمد را م يعصبان

 . كرد  يبرگزار م يرا به شوخ هيو قض ديخند يحرفها م نيبه ا شهيهممحمد  يزن بدهد ، ول

 !آخ : تنه زدم  يدر دانشكده محكم به كس يجلو

 .خمم كردم از او گذشتم ا يكه چاشن ي»  ديببخش« بود و من با  يخجالت ينييپسر سال پا كي طرف

 !سالم :  دمي، برگشتم و نغمه را د دميشن ميرا در چند قدم ييآشنا يخنده  يصدا

 ! يمردم برخورد كرد يبد با بچه  يليخ: با عجله خودش را به من رساند  نغمه

 ! هيسال اول -

 !به اون  يباشه ، به هر حال آدمه ، بعد هم تو خورد -

 !معذرت خواستم كه  -

 !فحش بود گلم  هيشب شتريب يول: قهقهه زد  هنغم

 !ولم كن نغمه تو رو قرآن  -

 .سماجت نكرد  گرينغمه متوجه حال و روزم شد چون د انگار
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از تخته و در  يترم در گرفته بود ، من زل زده بودم به گوشه ا انيم يكه برا يبچه ها و بحث داغ يها طنتيكالس با وجود ش سر

در او اثر  ميمعصومه و خاله ها يبه زن گرفتن ندارد و حرف ها يليراحت بود كه محمد تما الميتا حاال خ. م خودم غرق بود االتيخ

برادر !  يواااا. كرده بود  دايدخترك را هم خودش پ يداده بود ؛ حت شنهاديت فرق كرده بود ، خودش پيكند ، اما االن وضع ينم

خل ها زل زدم به استاد  نيع.  ديپرس يزد و سوال مي، دكتر مصدق صدا فتدياشكم راه بقبل از آن كه دوباره . از دست رفت  نمينازن

 !دونم  ينم: 

 ؟ يميخانم سل ستين نجايحواستون ا -

 !نه كامال : سرزنش كننده اش را نداشتم  ينگاه كردن به چشم  ها جرات

 !اصال  دييخانم بفرما -

 !استاد  ديببخش -

بزنم  غيتوانستم ج يكاش م.  ميده ياو شروع كرده بود به گله كردن كه ما دل به درس نم يختم كند ولغائله را  نيبودم ا دواريام

 .و از كالس فرار كنم 

 ، آره ؟ هيمرض سيامروز حال و احوالت خوب ن -

 !نه ، خوبم : بفهمم  يزيچ نكهيزده بودم به برد ، بدون ا زل

 شده حاال ؟ يخوب ، چ يبگ يتا به چ -

 ! رهيخواد زن بگ يمحمد م:  دميكش يقيعم نفس

 !من چقدر تو رو دوست دارم  شهيباورت نم هيمرض: نغمه ناگهان باز شد  شين

 !كرده  دايخره ، دختره رو هم خودش پ: لبخند زدم  لميم رغميعل

داداشت  يگيم ياال اومداداهات ساختم ، ح يرقصم ، با همه  يعرضه ات ، سه ساله دارم به هر ساز تو م يخاك تو اون سر ب يا -

 ؟ رهيگ  يرو م گهيد يكيداره 

 !  NGسر به سرم نزار  -

 خوردم تو چه مرگته ؟ يمن شكست عشق: گفت  يمن و با حالت خنده دار يبازو ريدست انداخت ز نغمه
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 ! رهيخوام محمد زن بگ يمن نم -

 ي، چرا محمدو م ياز اون خونه بر ديتو هم امروز و فردا با ايانمونه ، ث ي؟ اوال كه محمد تا ابد مجرد نم هيمرض هيچه حرف نيوا ، ا -

 ؟ ينگه دار شتير خيب يخوا

محمدو از دستم  اديب گهيدختر د هيتونم تحمل كنم  ينم) باال رفت  ميناگهان صدا...(  يخوام محمدو تو خونه نگه دارم ول يمن نم -

منو اصال  گهيطرف اون ، د رهي، تمام حواس محمد م اديب بهيغر هي هويال محمد دوس ندارم حا يرو به اندازه  يشكي، من ه ارهيدرب

 ! ادينم ادشي

 !حسود  يا -

دوستم بوده ، من اگه مشكل داشته  نيتر يميمحمد صم اديم ادميكه  ي، از وقت يكرد يحسادت م يآره ، حسودم ، تو هم بود - 

 !اونم خبر دارم  زياز همه چمحمد ،  شيپ رمي، صاف م گميمامان نم اي يباشم ، به مس

 ، نه؟ هيچشمش دنبال كس يديفهم يم هيوگرنه زودتر از بق.  يخبر داشته باش زشيكنم از همه چ يفكر نم -

از عشق نبود  ينشده بودم ، دور و بر محمد خبر يتوجه او به كس ايمحمد  يمتوجه حواسپرت چوقتيفكر نكرده بودم ، ه نيا به

 .كردم محمد او را مثل خواهرش دوست دارد يفكر م شهيهم، كه  يالبته به جز مهر

 !اومده  شيپ هويباور كن نغمه ،  -

 خوام ؟ يم ويدفه اومده گفته فالن هي،  رهيزن بگ ستياصال حاضر ن يگفت يم روزي، تا د شهيباورم نم -

 ! دهيبو م هيقض نيا -

 يستميدونه با چه س يدو روز روش كار كرده جواب گرفته ، خدا م!  هيريچرب و نرم و سربه ز يطعمه  دهيخانم ، دختره د رينخ -

 !گرفته  جهينت عيسر نقدريكار كرده كه ا

 !خر  ينغمه  -

دختر دو روزه  نياگر واقعا محمد ا. گرفته باشم  يجد اديرا ز هيقض ديفكر افتادم كه شا نيگشتم به ا يداشتم به خانه بر م يوقت

محمد  يكند ول تيخواست او را اذ يمطمئنا نم. ها قبول كند  يراحت نيبود آقاجان به ا ديشده باشد، بعكرده و به او عالقه مند  دايپ

 الميشارژ شوم و خ يباعث شد كم نيا. خواهد ازدواج كند  يكه دلش م يگذاشتند با هركس يبود ، نم پسرو تك  كدانهي يكي
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 .راحت شود 

 ي، جدا جدا ناهار م ميگشت يساعت به خانه بر نم كيكه در  يخورد ، از وقت يزودتر از من آمده بود و داشت غذا م محبوبه

نشستم ، محبوبه صورتش را درهم  زيمقنعه ام را از سرم كندم و همانجا پشت م. بود  يشاك هيقض نياز ا شهيهم يو مامان ميخورد

 !پاشو برو لباستو عوض كن :  ديكش

 !تونم صبر كنم  ي، نم گرسنمه يليبه تو چه ؟ خ: دهان پر گفتم  با

 . ختميبرنجم ر يو رو دميدستش كش يظرف ساالد را از جلو. شد  شيكله اش را به چپ و راست تكان داد و مشغول غذا محبوبه

 ؟  ياومد ي، مگه از قحط يمرض -

 .را برداشتم يبعد يجواب دادن را به خودم ندادم و لقمه  زحمت

 ؟ يخوب:  ختيرا به هم ر ميبه آشپزخانه آمد و با دست موها يمامان

 !اوهوم  -

 ؟ امي، منم ب نايا يخونه  نيبر نيخوا يم يمامان -

 ! سيبچه ها ن ينه ، اونجا كه جا -

 . نميخوام زن داداش محمدو بب يمنم م يول -

 .ماند  ميدر گلو لقمه

 .ميبر يبله برون تو رو هم م يبرا يدو سه بار اول نه ، ول نيا -

 !كار به اونجاها نكشه ديشا: گفتم  يشداريبا لحن ن من

 فيازشون تعر يليخ گهيكرده م قيآقا جونت درباره اشون تحق. كنم  يمن برعكس تو فكر م يول: نگاهم كرد  يبه مهربان يمامان

 ! گهيدختره م ياياز خوب نطوريكنن ، محمد هم كه هم يم

 .را پس زدم و بلند شدم  بشقابم

 ! يشد يهالك م يتو كه داشت ؟يپاشد -

 ! يبسم بود ، دستت درد نكنه مامان -
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 ؟ يايپزه ، م يرو م يعل يپشت پا يبعد از ظهر عمه فخر: گفت  يكه مامان ميايب رونيخواستم از آشپزخانه ب يم

 ! امينه ، درس دارم ، نم -

 !دست تنهاس  يول -

 !واهللا  شهيازشون كم نم يزيچ. محبوبه و اون زهرا كمك بكنن  نيبارم ا هي:  دميغر

 !تونه كمك بكنه  يم يطور نيحداقل ا! تو  شيبزاره پ ارهيرو ب ايمعصومه ، شا گميپس م -

 ! نترهيرو دل من ؟ معصومه كار نكنه ، سنگ ياون زلزله رو بزار يخوا يدرس دارم ، م گميمن م يمامان -

چه :  ديكش نييلباسش  را پا نيآمد و آست رونيب يياز حد بلند و آزار دهنده شده بود ، محمد از دستشو شيب ميصدا نكهيا مثل

 خبرته خاله سوسكه ؟

 !سالم : را از او برگرداندم  ميرو

 !سالمت از صد تا فحش بدتره  ده؟يمدل جد: گفت  يو با لحن شاد جلوآمد

 !ناهار ميبر:  ديرا كش ميبازو

 !من خوردم  -

 ! شهيآدم اشتهاش باز م يورخ ي، هر وقت تو غذا م گهيد اي؟ ب يشد ريس يزود نيبه ا -

 ! يعادت كن هيبه غذا خوردن بق ديكم كم با: را گرفت  ميگلو بغض

نفر را كتك  كيخواست  يبالش ، چقدر دلم م ريو سرم را كردم ز دميتخت محبوبه دراز كش يرو.  دميعجله از پله ها باال دو با

 !آمدم  يخجالتش در م از يبزنم ، قطعا اگر دختر مورد نظرمحمد دم دستم بود ، حساب

دانستم اگر باد به گوش معصومه برساند من در خانه مانده ام ، آن زلزله  يرفتم ، م يعمه فخر يبه خانه  يوجود مخالفتم با مامان با

دانستم فورا خودش و زهرا  يمحبوبه هم آمد ، م. هم نداشتم  يو خودخور ييتنها يكند ، حوصله  يسر من خراب م ياش را رو

 كيداد  يمعصومه هم كه اگر زلزله اجازه م. شوند  يم يدرگوش يو مشغول حرف ها نندينش يگوشه م كي ير عمه فخردخت

 .آمد  ي، اگر م يدختر عمه تاج يكردم و مهر يكمك م ديبود ، خودم با يليخ  نديلحظه بنش

و با  ديتقبالمان آمده بود ، دست محبوبه را كشاز همان دم در ، زهرا كه به اس. بود  امدهين گريد چكسي، هنوز ه ميديكه رس ما
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دو سال از من  يكه عل! و عارف  يدختر را داشت و البته دو پسر، عل كي نيبرعكس پدر من هم يعمه فخر. خودش به اتاق برد

س زهرا عارف خانه بود كه برعك يرفته بود خدمت ول يعل شيدو سه روز پ نيهم. بود  چكترسال از من كو كيبزرگتر و عارف 

كرد و به  يرا جابه جا م يبزرگ گيداشت د. سالم كردم و رفتم جلو كه به عارف كمك كنم . كرد  يداشت به مادرش كمك م

 ! آشپزخانه  يعمه تو شيمامان هم رفت پ. نفس نفس افتاده بود 

سروصدا بود ،  يآزار و ب يب يليداخل ، عارف خ ميو رفت ميجا داد امرزياجاق گاز بزرگ مامان جون خداب يرا رو گيعارف د با

. در خانه را از جا كنده بود  يزنگ در را زد تا عارف رفت در را باز كند ، پاشنه  يكه وقت يدرست برعكس مهرداد پسر عمه تاج

 و يعمه تاج. چون پدرش فوت كرده بود خدمت نداشت  يرا تازه گرفته بود ول سانسشيبود ، ل تراز من بزرگ كساليمهرداد فقط 

محمد به . خواهد كار كند  يكفش كرده بود كه م كي يرا تو شياو دو پا يخواست او درسش را ادامه بدهد ول يدلشان م يمهر

 يزود نيگوش مهرداد بدهكار نبود ، به هم يكرده بود ول حتيآمد چند بار او را نص يم فيبه نظرش ح نكهيو ا ياصرار عمه تاج

كه عارف در را باز كرد ،  نيهم. خواست آن را از دست بدهد  يكرده بود و نم دايپ يدر شركت پدر دوستش كار ثابت و خوب

 !كم دست بجنبون  هيبچه :  اطيح يپرت شد تو كلشيمهرداد با آن ه

 !نجاستيكه ا رميبه به ، شكرپن: عجله داشتم  يمهر دنيد يباز بود ، چشمش به من افتاد كه برا ششين شهيهم مثل

به همه . زد  يصدا م»  ريشكرپن« بود كه مرا  يمن گذاشته بود و بعد از فوتش ، مهرداد تنها كس يادربزگم روبود كه م ياسم نيا

 يمهر.  ميمشغول حرف زدن شد يبا مهر ميرفت يكه به طرف در هال م نطوري، هم دميرا بوس يسالم كردم و با شوق و ذوق مهر

داشت و در  يتراپ ويزيف سانسيبود ؛ ل ينيو نازن ي، دختر دوست داشتن ميخواهرها ي اندازهدوست داشتم ، درست به  يليرا خ

داشت  تيحساس يليآنها خ يبود ، به خصوص پدر من ، كه بعد از فوت پدرشان رو ليفام يكرده  زيعز. كرد  يكار م كينيكل كي

رار نكرده بود و حاال هم كه محمد كس به محمد اص چوقتيه يخواهد محمد با او ازدواج كند ول يدانستم آقاجان ته دلش م يم.  

عروسمان بشود  يدادم مهر يم حيمن ترج رديخواست زن بگ يكردم حاال كه محمد م يفكرش را م يوقت. خواست  يرا م يگريد

و حسرت  يندگشرم يبا كم يبكند و من احساس كردم مامان كيسالم عل يرفت تا با مامان و عمه فخر يمهر!  يگريتا هر كس د

هم موفق شده  يمامان.  ميرا دستمال بكش يبلور عمه فخر ياتاق كه كاسه ها يتو ميرفت يجواب سالم او را داد ، من و مهرتوام 

 .بود محبوبه را به كار وادارد 
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سر  ازدواج نيآنها هم مثل من آرزو داشتند ا ديكس نگفته بود ، شا چيهنوز به ه ي، مامان ميبگو مياز ناراحت يتوانستم به مهر ينم

و  ديسف. هم داشت  يقد كوتاهتر يبود ول فترياز من ظر كلشيبود ، ه ميآرام و مال شهيكردم كه هم يبه مهر ينگاه.  ردينگ

من از مامان جون . دوست دارد  نقدرياو را ا ليدل نياست و به هم هيبه مادرشان شب يگفت مهر يشه ميبود ، آقاجان هم دهيرنگپر

مامان جون افتاد  ي روزهيچشمم به انگشتر ف! حد و حصرش را  يب يداشتم و مهربان اديوكش را به و چر نيپر چ يدست ها شتريب

 ! هيخال يلي، جاش خ امرزتشيخدا ب:  تمتوجه نگاهم شد و گف يمهر. بود  يمهر فيكه در انگشت ظر

 يبود و مدام قربون صدقه اش م سادهيسرش وا يكه عقد كنون معصومه ؛ مامان جون باال ادمهي: ادامه داد  ينگفتم و مهر يزيچ

 .كنم   يحس م شويخال يبچه ها جا يهمه  يمطمئنم عروس. رفت 

 افتاده ؟ ي؟ اتفاق يچرا ساكت:  ديپرس ينگفتم و مهر يزي؟ باز هم چ يعروس ي هيعدل رفته بود سر قض يمهر چرا

 !نشده  يزينه ، چ -

 ؟ يكس ينكنه حواست رفته باشه پ گمي، م يگفتن دار يحرف برا يليمعموال خ: لبخند زد  يمهر

 حرفا ؟ نيا اديمن ؟ به من م:  زديموج م شيدر چشم ها طنتيكردم ، ش نگاهش

 نه ؟! حرفا  نيچرا كه نه ؟ دانشگاه پره از ا -

رسد به داد چه ب يبه ما فحش هم نم يكيبه قول نغمه ! من  ينه برا يبود ول اديخبرها ز نيگفت ، در دانشگاه از ا يم راست

 !يخند ي؟ م هيها چ: دور نماند  يبر لبم آورد كه از نگاه مهر يفكر خنده ا نيا! ازدواج  شنهاديپ

 .كنن  يدانشكده ما واسه من تره هم خرد نم ي، پسرا ستيدور و بر من ن يخبر چي، ه يمهر اليخ يب: در آوردم  يشكلك فورا

 !ندارن  اقتيل -

رو تور كنم  نه فشن و  جيكه برادران معظم بس ميجيبس پيو تر يمن نه چادر: با خنده گفتم  حرف نغمه افتادم و اديهم به  باز

 ديبا!  رنينم يمعمول يدوره و زمونه تو دانشگاه سراغ دخترا نيتو ا) دميآه كش( و  ميمعمول!  رميرو بگ هيكه چشم بق پميخوش ت

 ... ايو  يو مذهب يچادر اي،  يمشخص باش هيبق نيب

 !فشن  -

 !يخوشگل هم باش ديالبته در هردو حال با) جشمك زدم ( قربون دهنت  -
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 ! يتو  كه خوشگل -

 . فرار كرد  رانيكه قسمت من بود ، از ا يراحت كنم ، اون التوي؟ خ يامروز منو شوهر بد نيهم يخوا يتو م يمهر -

 چرا ؟ -

 !گفتن  يمغز بود ، م -

 تو ؟ يگيم يچ:  ديخند يمهر

شون گرمه ، اونو  عهياومد سراغ من ، دخترا هم كه بازار شا يداشت م ي، هركار يها بود ، عضو انجمن علم ييباالاز سال  يكي -

 !رفته كانادا  دميچسبوندن به من ، شن يم

 نه ؟ ايهم بود  يحاال خبر -

 !ال اله اال اهللا ... !  يگيگم نره ، تو م يمن م!  يبابا ، مهر يا -

 ؟ اياون دن رهيداره م  هينكرده مرض يچه خبره اون تو ؟ خدا: آمد مهرداد از پشت در يصدا

 !بعد از تو  -

 نداره؟ يراديتو ؟ ا اميب!  شاهللايا -

خاله  نيداشت: را برانداز كرد  يمهرداد آمد و با دقت من و مهر. داخل  ديايبه مهردادگفت كه ب يشالم را مرتب كردم و مهر من

 ؟ نيكرد يم بتي؟ غ نيآورد يدر م يزنك باز

 ! ميزدي، حرف خودمونو م رينخ -

 ! ني، راحت باش نيپس ادامه بد: چشمك زد  مهرداد

 !ام  بهيدونستم غر ينم! ؟ واقعا كه  ستميمن از خودمون ن يعني: پنچر شد  مينزد يحرف  چكداميه چون

 .ما دخترونه بود  ي، حرفا يداداش يستين بهيتو غر -

 ا ؟:  ديخشمهرداد از رذالت در يها چشم

 !لوس نشو :  دياو كوب يبا مشت به شانه  يمهر

 ؟ يرو برد يا چارهيدل كدوم ب ي، مرض نمينه ، بزار بب -
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 ؟ يگيم يچ: را بلند كردم  سرم

 !ادامه بده !  يكه چطور مخ بدبختو زد يگفت يم يداشت: كرد كه حرف بزنم  قميدست تشو با

 ! اقتنيل يپسرا چقدر ب ميگفت يم ميداشت! رو نزدم  يشكيمن مخ ه:  دميدستمال را داخل ظرف كش يحوصلگ يب با

 !رسونه  يم اقتشونويل نيندارن؟ اتفاقا ا اقتيل يمخشونو بزن يچون نتونست -

 !با من بحث نكن مهرداد ، حوصله ندارم : حوصله نداشتم  يليمن خ يشاد بود ول يليمهرداد خ لحن

 ! دمي، قول م فتهيهم تو دام تو م يكيباالخره !  گهيد يكينشد  ني، ا ريشكرپن اليخ يب -

 !مهرداد -

هشداردهنده كرد  يبه او اشاره ا يمهر. ها بكند  يشوخ نيدانستم جوابش را چه بدهم ، دوست نداشتم از ا يشده بودم و نم سرخ

 !فهمم  يم يهم بگ متيبا مال!  كتري؟ گردن من از مو بار يريگ يچرا گاز م: و مهرداد فورا عقب نشست 

 تيظرف!  نايا يتاج شيپ مي، بر نيحساس يليشما هاكه خ: هم گذاشت  يرا برداشت و رو زيتم يكاسه ها. گفت و بلند شد  »ياعلي«

 !رو دارن  يشوخ

 !را گفت و رفت  نيا

 ، مگه امروز سركار نرفته ؟ اديكردم مهرداد هم ب يفكر نم -

 ازش ؟ ي، ناراحت شد اديجمعن ، زود آماده شد كه ب نجايهمه ا دي، تا شن سين شيحال يكه خستگ نيا يچرا ول -

 !محمد  ياشاره كنه ، حت زايچ نيپسر به ا هي؟ فقط دوس ندارم  شهياز اون ناراحت م يك)  دميخند( از مهرداد؟  -

 .نشان نداد و مشغول جمع كردن دستمالها شد  يعكس العمل چيه يمهر يبردم ول ياسم محمد را م دينبا

 ! اريبشقاب واسه من ب هي: رفت باال ، گفتم  ي، من به زهرا كه داشت م ديبشقاب را مهرداد كش نيكه حاضر شد اول شآ

 !نجاسيهمه ظرف ا نيا: بدتر محبوبه بود  يلنگه  زهرا

 ؟ ياريبشقاب ب هيحاال  يريم يم: گفت  عارف

 ! ارميهم م هيه بق، واس رميخودم م: را گرفتم  شيجلو يشد كه خودش برود ، ول بلند

، بشقاب ها را ازدستم گرفتند و خودم ته صف ماندم  هي، بق دميتا رس. برداشتم  ايشا يقاشق كوچكتر برا كيقاشق و بشقاب و  چند
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رفت و صورت و  ييكه به طرف دستشو دميد.  گفت و بلند شد  ي، كنار مهرداد نشسته بودم ، منتظر ، كه مهرداد استغفرالله

 شد؟  يچ: گفتم  يمهر هبا تعجب رو ب. زد  دهانش را آب

 به سرتون ؟ نينبست يزيمامان مگه چ:  رونياز آن مهرداد آمد ب قبل

 ؟ يواسه چ -

 !تو بشقاب من مو بود  -

،  ايب: دور  ختميبا قاشق  مهرداد آن قسمت را برداشتم و  ر.  دميد يكوتاه مشك يمو كيكردم ، و  يبشقاب مهرداد را بررس من

 !آوردمدرش 

 !خوام  ينم: تراس نشست  ي لبه

،  دهيمن كه سف يموها: به او كه ترش كرده بود ، گفت  يعمه  تاج. درهم بود ، بشقابش را برداشتم و خودم خوردم  شيها اخم

 !مبارك خودته يمامان جان مال كله !  سيهم كه موهاش كوتاه ن يسرش بود ، فخر يبنده خداهم كه روسر نيا

 .نگفت  يزيو چ ديبه سرش كش يدست مهرداد

 ! يبدون تويتا قدر عاف يسرباز يرفت يحداقل م ايخوابگاه  يرفت يم ديبا: گفتم  شمندانهياند من

 بره ؟ يچرا خوابت نم يبلد ييتو كه الال -

 !سازم  يم ي، با همه چ ستميچون من بد ادا ن -

 !كه ببرم  من ني، چند ظرف بد يخاله فخر: نگفت و بلند شد  يزيچ مهرداد

مشغول  يبعد هم با مهر. رفتم  يگفت من هم نروم ول يالبته مهرداد م.  ميآش ها را من و عارف و مهرداد پخش كرد ي همه

اجازه نداد و در آخر  يداوطلب شد كه عمه فخر يمن خودم را زدم به آن راه ، مهر گيدر مورد د ي، ول ميشستن ظرف ها شد

 .تا مدرك باشد ميگرفت گيكف د دنيتا عكس هم  از او در حال ساب دچن.  ديبشو آن را ميمهرداد را مجبور كرد

و محمد و  يقرار شد بار اول فقط مامان!  يانيك يروز سه شنبه قرار گذاشته بود  كه بروند خانه  يزنگ زده بود و برا يمامان

 شيمراسم پ نيمخصوصا كه محمد هم عجله داشت ا ، ديآ يبار نم نيمعصومه بروند ، پدردختر سفر بود و آقاجان هم گفته بود ا

 دواريرا به من زهر كرده بود ، ته دلم ام يخودش بداند ، زندگ نكهيعجله و سماجت محمد بدون ا نيبرسد و ا انيپا افتاده به پا
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 زشانيچ كيهر حال از  به... از مادرش  اي دياياز دخترك خوشش ن يبا ما فرق داشته باشد ، مامان يليآنها خ زندگي –بودم خانه 

 .نجاندرا بر يو مخالفت كند ، محال بود محمد مامان ديايبدش ب

توانست با محمد و  يشده بود و معصومه نم ضيمر ايشا.  دميپلك يخانه م ي، سه شنبه بعد از ظهر كالس نداشتم و تو يبدشانس از

كه  يآن هم محمد. كه چه بپوشد  ديبار هم نظر مرا نپرس كينمونه  يشد و برا ياتاقش داشت آماده م يبرود ، محمد تو يمامان

مرا  يآمد ، با شاد نييخوردم كه محمد پا يداشتم حرص م! جورابش را هم من انتخاب كردم  يتح سانسشيروز دفاع از تز فوق ل

 خاله سوسكه؟ يچطور: نگاه كرد 

 !اديخوشم نم! به من نگو خاله سوسكه : كردم  ترش

 ! ينبود ورنطيكه ا روزيتا د -

 !اديبود ، حاال بدم م روزي، د روزيد -

 ؟ يشده مرض يزيچ:  ستاديسرم ا ي، محمد آمد و باال ونيزيرا به او كردم و زل زدم به تلو پشتم

 !نشده  يچينه ، ه -

مم نظرم با آنها بروم ، كه بفه ديخواست محمد بگو يرا پنهان كنم ، چقدر در آن لحظه دلم م ميكردم بغض درون صدا تالش

 م؟يبر: به هال آمد  ينگفت و مامان چياو ه يول. مهم است  شيدخترك برا يدرباره 

 !خانم  هي، خداحافظ مرض دييبفرما: در را باز كرد  محمد

قبول كردن  يآمادگ. كردم  اليزدم ، هزار جور فكر و خ يرفتم و با خودم حرف م يخانه راه م يها تو وانهيد نيكه رفتند ع آنها

اش بودم ، از  يمن سوگل يكه پر از دختر  بود ول ي، آن هم در خانه ا ديدختر جد كيدر خانواده را نداشتم ،  ديضو جدع كي

... كرد و محمد هم  يمن حساب م يرو يگريبه من وابسته شده بود ، آقاجان هم جور د يمامان ودكه معصومه ازدواج كرده ب يوقت

 يحت ايزد  يداشت مرا صدا م ي، هر وقت محمد كار شهيهم. را نداشتم  شيطاقت كم محل محمد بودم ، يدردانه  زي، من عز يوا

نفر ،  كيدوست دارد وحاال  شتريكه محمد من را از همه ب دكر يگله م شهيمعصومه هم ينشست ، حت يها كنار من م يمهمان يتو

فكرها  نياز ا نكهيقبل از  ا. ببرد  اديد محمد مرا از توجه محمد را به خودش جلب كند و باعث شو.  رديمرا بگ يو جا ديايزرت ب

حوصله نداشتم ، قبول كردم ، از  يليخ نكهي، با ا رونيب ميكنم ، فرشته ، دخترخاله ام زنگ زد و خواست كه با هم برو دايجنون پ
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 .كنار تلفن گذاشتم و رفتم  ادداشتي كي يمامان يبرا. فكر كردن بهتر بود 

محمد در خانه بود ، پس برگشته بودند  نيآوردم ، ماش اديرا به  ميكه در خانه را باز كردم ، ناراحت ني؛ هم دميرسشام به خانه  يبرا

 !سالم: ، سالنه سالنه رفتم باال ، در را باز كردم و بلند گفتم  

به من  يمامان. خورد  يذا  مغ يآمده باشد دولپ ي، محبوبه انگار كه از قحط ستادميچارچوب در ا يخوردند ، تو يشام م داشتند

 ؟ نيكجا رفت: نگاه كرد 

 ! يبراش بدوز ارهيخره م ي، گفت پارچه م دي، آخرشم نخر نهيخواست مانتو بب يبازار ، م ميرفت -

نگفت  يزيخودش هم چ. بغض  كنم و خودم را  لو بدهم  دميترس يم يدشمن چه خبر بود ول يخواست بپرسم خانه  يدلم م يليخ

 شهيبرعكس هم يول.  زيرا در آوردم و نشستم پشت م ميروسر. داد  ينم تياهم يگريد زياز بشقابش به چ ريهم كه غ ، محبوبه

 .از محمد نبود  يخبر چيه يبشنوند ول ييبودند كه صدا زيت ميگوش ها. خوردم  يغذا م يليم يبا ب

فرشته هم تمام شهر  ني، داغ بود ، ا ميشانيپ ياشتم رورا گذ ميتخت محبوبه ، بازو يرا كه عوض كردم ، پهن شدم رو ميها لباس

از  فيسرم را هم برد ، با تعر. خدا به داد شوهر انتخاب كردنش برسد . چشمش را نگرفت  زيچ چيما را چرخاند و ه

 يصدا.  دينخر چيمغز سرم را خورد ، آخر هم كه ه! توهم صرف  ايبودند  يخواستگارها واقع  نيدانم ا ينم. شيخواستگارها

 .گفت  ياو م ياخبار را برا ي، قطعا مامان دمي، از جا پر دميآقاجان را شن نيماش

:  ديو به سرم دست كش ديخند ياو هم با شاد. دوست داشت  يليبردم كه خ يو پولك يچا شيبه غذا نداشت ، برا يليم آقاجان

 !خواهرت  يمحبتا نياز ا ريبگ اديمحبوبه ! قربون دختر گلم 

 !نه محبت ينيريخودش گنيم نايآقاجون به ا: لم داده بود به كاناپه  محبوبه

 ! هيبگن ، كار خوب يهرچ: گفت  زميچشم غره رفتم و آقاجان عز شيبرا

 .هال نشست  يهم آمد و تو يمامان. ادامه نداد  گريسوسك شد و د محبوبه

 ست؟يمحمد ن -

 ....، مشروح اخبار  دنيشروع كرد به تپ قلبم

 ! ييرفتن جا ديا فرنه ، ب -
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 خوب ، خانم چه خبر ؟ -

 ! ومديبگم؟ من بدم ن يواهللا چ: گفت  شهيطبق معمول هم يمامان

 ياست ول امدهيبود كه خوشش ن يمعن نيجمله به  ا نيگفت ، ا يرا نم يزيبد چ چوقتيه يمثبت بود ، چون مامان ينكته  كي نيا

... 

 ومد؟يبدت ن -

 ...محترم بود ، خودش هم  يلي، مادرش خ نيخوب يخانواده  ينبود ول يمن دلم راضكه  يدون يراستش حاج آقا م -

 ُخب ؟ -

 .گذاشت ، من كه دختره به دلم نشست  يسه ساعت ك دميبودند كه من نفهم يخودمون نقدريا. روش گذاشت  يبيشد ع ينم -

 !الحمداهللا:  ديكاناپه مچاله شدم و آقاجان خند يمن تو! به نفع دشمن  چهي – كي يعني نيا

داره  يچ ونيزيتلو: ، شام خورد وكنار من نشست  ديسربه سر او گذاشت و محمد فقط خند يهم كه برگشت ، آقاجان كم محمد

 خاله سوسكه ؟

 ...گفتم كه  -

 !خوره  ي، چه زود بهش برم ديباشه ، ببخش: دهانش را گرفت  يجلو محمد

 يخوشحال باشم ول شياز شاد ديمحمد است كه دوستش دارم ، با نيزدم ا يم بيشاد و سرحال بود ، مادام به خودم نه چقدر

 ...باشم وگرنه  كياو شر يمن هم در شاد ديگفت با يمدام م يكوچك طانيش

 .نگفت  چيه يبا تعجب نگاهم كرد ول يمامان. بودم ، بلند شدم كه بروم باال  يكه موجود حسود واقعا

فرمانده  يرفت و من منتظر را يبار آقاجان هم م ني، ا يانيك ي، دوباره قرار شد بروند خانه حالش بهتر شد  ايشنبه كه شا پنج

زد كه او  يمحبوبه فقط غر م.  ميدر خانه ماند ايمن و محبوبه و شا.  ديايكه به مذاق آقاجان خوش ن شديم دايپ يزيكاش چ. بودم 

معده و  نيب يمانع چيدانم دختر معصومه ه ينم!  ييرفت دستشو يم دياب ايگشنه اش بود  ايهم  ايشا. است  دهيهنوز عروس را ند

آمد با  يمن ، خوشش نم يفوق العاده  ياز خوش شانس!  ييرفت به چاه دستشو ياش نداشت ؟ غذا صاف از معده اش م يخروج

رفت به سمت مجلس  و ذهنم واريدادم به د هيتك ييشوپشت در دست! بردمش  يم ديو حتما من با ييمحبوبه برود دستشو
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كرده باشد ، كاش  شيآرا يداشته باشد ، كاش كل يباشد ، كاش رفتار بد دهينپوش يكاش عروس لباس مناسب!  يخواستگار

 يحاضر به ناراحت يمتيق چيزبانم را گاز گرفتم ، به ه. بزند كه آقاجان ناراحت شود  يحرف كيداشته باشد ، كاش  يبيع كيپدرش 

 يعروس يبرا يبود ؟ كدام احمق يبتيچه مص گريد نيا ايخدا. خودم متوجه باشم اشك از چشمم راه افتاد  نكهيا يب.  ستميآقاجان ن

 گرفت؟ يبرادرش عزا م

 ياش م قهيمحمد و سل ي، مدام قربان صدقه  ديدرخش يمعصومه ستاره م يقرن گذشت تا به خانه برگشتند ، در چشم ها كي

تازه اگر معصومه را هم ....  چيه- روشنش وا رفتم ، دو يصورت آرام و چشم ها دنيم كه با دمن منتظر نظر آقاجان بود يرفت ول

كرد ، آقاجان پاشد كه برود  يم فيتعر زشانينشسته بودند و معصومه از همه چ لها يهمه تو!  چهي –كردم ، سه  يحساب م

 بود آقاجون ؟ ينظرتون چ: محمد سرش را بلند كرد . لباسش را عوض كند 

 . وستنديپ ميبدنم به گوش ها يسلول ها تمام

 !، مبارك باشه  نيخوب يخانواده   -

 زشانيهمه چ يعنينداشته باشند؟  يبيع چيخانواده ه نيا شدي، آخر مگر م ديو حوصله را از وجود من دزد يتمام شاد يكي انگار

 خوب بود ؟

 . ستادمي، در اتاق باز بود ، كنجكاو شدم و ا دميتلفنش را شن يگذاشتم كه صدا ياز كنار اتاق محمد م داشتم

 ...، فقط  هياوضاع ؟ عال! ...   ني، امشب خجالت داد نيدار ارياخت... ما ؟  يبا زحمتا... ؟  نيسالم ، خوب... الو؟  -

جدا كردن  يعنحركتش به م نيا يزده باشد ؛ البته شك دارم متوجه من شده باشد ، ول يليانگار كه به من س. و در را بست  آمد

اسمش را نگفت  چكسيواقعا جالب بود ، ه! دانستم  يگرفت و من هنوز اسمش را هم نم يمحمد داشت زن م. از من بود  شيزندگ

 . از تو دوست دارد  شتريكه به هر حال او را ب ديكش اديكوچك ذهنم فر طانيش! هم هست ؟ يداند چه تحفه ا يحاال خدا م! 

 !به جهنم  -

شوند به اتاق خودم  ميوانگيهم متوجه د هيبق نكهيزنم قبل از ا يمتوجه شدم دارم بلند بلند با خودم حرف م يد گفتم ، وقترا بلن نيا

 .رفتم 

 .كرد  يتختش پهن بود و فكر م يرو محبوبه
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 ؟ نكنه باز اون پسره زنگ زده ؟ هيچ -

 !نده باشه مو ادشيدونم اسمم هم  يم ديكه بع ينه ، اونو كه تو چنان له كرد -

 دونست ؟ يمگه اسمتو م -

 ؟ يبپوش يخوا يم يمحمد چ ينامزد ي، تو برا يحاال اونو ول كن مرض! هان ؟ نه  -

 ! گهيپوشم د يم يزيچ هيحاال : بود ؟ اخم كردم  يواقعا جد هيقض يعني! ؟ يبرق گرفته ها خشكم زد ، نامزد نيع

 بخرم ؟ مويديمغازه مسعود شوهر فتانه د يپنج شنبه تو اون مغازه ، باال كه هيمن اون لباس صورت يكن يم يرو راض يمامان -

 !كنم  شيراض دميقول نم ي، ول گميبش م: تاب برداشت  يآدرس طوالن نياز ا ذهنم

 ، نه ؟ رهيگ يمحمد داره زن م يستيتو خوشحال ن يمرض -

 زده ؟ يحرف نيهمچ يك -

 ! رهي، اونم تو كه جونت واسه محمد در م ينيخواد دختره رو بب يلت مد يبارم نگفت هي ي؟ تو حت يمنو خر فرض كرد -

 ! ستيكنم ، تازه برام مهم ن يخوام فضول يفقط نم -

 !كنم  يم يحسود يشوهر كن يبه من بگو ، منم اگه تو بخوا!  شهيم تيبرات مهمه ، حسود يلياتفاقا خ -

 دونست ؟ ياسمتو از كجا م ياون بچه قرت نميكو تا من شوهر بكنم ، حاال بگو بب -

 ! هيمرض اليخ يب -

 شماره اتو از كجا آورده ؟ يدون ينم ي، مگه تو نگفت شهينم -

 !بود  دهيدونم اسممو از كجا فهم ينم گميحاال هم م -

 ! يدونم و تو و مامان يمن م يزن يمنو دور م يمحبوبه ، اگه بدونم دار -

 گفتم ؟  ي، م يريگفتم حالشو بگ يدور بزنم بت نم خواستم تو رو ياگه م: را كرد به من  پشتش

 !، حواست به سر و گوشت باشه  يخود دان گهيد -

 ! ستميمن بچه ن -

 ! نميتا بب -
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 تيجز خودش اهم زيچ چي، او به ه دهي، چقدر تابلو بوده ام كه محبوبه هم فهم دينكش شيبحث حسادت مرا پ گريشد و د ساكت

 شهيبردند و هم يم شيپ يرا با زبان باز شانيكارها يتوجه ، همه  يبودند ، ناز پرورده و ب نطوريهم بايداد ، هردو خواهرم تقر ينم

پاره شده بود و  ايرفتم ، لباس شا رونيو دوباره از اتاق ب دميكش يآه! و آن بودم  نينگران ا شهيشاد و سرخوش بودند و من هم

 .دوختم  يقبل از رفتنش آن را م ديبا

 ريدرگ يترم داشتم و حساب انيخبرم ، امتحان م يافتاده باشد كه من ب ياتفاق ديگفتم شا ين گرفتن محمد نبود ، و من ماز ز يخبر

 ...خبر ماندم  يب زيخاطر بود كه از همه چ نيبه ا ديبودم ، شا

 .نگاهم كرد يتبه آشپزخانه آمد و با ناراح يخوردم كه به دانشگاه بروم ، مامان يروز داشتم با عجله غذا م آن

 !يباور كن عجله دارم مامان: دهان پر گفتم  با

 ! يانيخونه ك ميبر ميخوا ي، م اي، بعد از ظهر زود ب هيمرض: سر تكان داد  يناچار از

 ؟ يواسه چ: حواسم نبود  اصال

 ! گهيبله برون د -

 ؟  يزود ني؛ به ا ديدر دهانم ماس غذا

 .رابرداشتم و به طرف در رفتم  فميك

 !ها  يايزود ب -

حاال ! من  يكردگ  زيهم از افول دوران عز نيا. گذاشتم اشكم راه افتاد  رونيرا ب ميكه پا نيهم. را ندادم و از خانه رفتم  جوابش

 .به خصوص آقاجان و محمد  رديگ يمرا در قلب همه م يو جا ديآ يلوس م نيريخود ش كي

من بچگانه و خنك  يناراحت نياز نظر او ا يخواست كمكم كند ول يدلش م يليخ چارهيب. ندارم  يحال خوش دياز صورتم فهم نغمه

 يبلند م يكنار هم نشسته بودند و با صدا مكتين يافتاد كه رو يچشمم به دختر و پسر. اشك وآه و ناله نداشت  نقدريبود و ا

گفت مگر  يقرارم م يكوچك ب طانيش يول رديگ يسر و سامان م شيبودم كه زندگ يم لمحمد خوشحا يبرا ديبا.  دنديخند

 دارد؟ يبياالن چه ع نيهم شيزندگ

 برات بكنم ؟ يتونم كار يم -
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 خوابگاه؟ اميامشب ب شهيم:  ديبه ذهنم رس يفكر ناگهان

 ! ميرفتن خونه ، فقط من و افسانه ا اميباشه ، اتفاقا هم اتاق: حرفم جا خورد  نيا از

 ! ميمانم تا درس بخوان ينغمه م شيو گفتم كه امتحان دارم و پ زنگ زدم يرا درآوردم و به مامان ميگوش

 ؟يقبال نخوند يعني -

 ! ميفردا امتحان دار دمياالن فهم نيهم: كن  يرا راض يمامان ايب حاال

 !به خاطر محمد ... آخه  -

 ! ستي، اون كه واسه اش مهم ن فتهينم يمنم نباشم اتفاق: بساط را به خاطر محمد داشتم  نيا ي همه

 !، مخصوصا تو  نيخواد همه اتون باش ي، اون دلش م يحرفو نزن مامان نيا -

 !رسونم  ي، اگه تونستم بخونم ، واسه امشب خودمو م نميحاال تا بب: را گرفت  ميگلو بغض

ند كه با آنها خواستم خودش زنگ بزند و اصرار ك ينه ؟ م ايمحمد مهم هستم  يبرا نميخواستم بب  يحرف دروغ بود ، م نيا يول

 ....    است  نداختهيخواستم مطمئن شوم مرا دور ن يبروم ، م

دوباره قبول نكردم بروم گفت كه محمد هم  يزنگ زد و وقت ياز دستم ناراحت است ، مامان ديزنگ نزد بگو يباطل ، حت اليخ يزه

نشستم و زار  اطيح يرا كه قطع كردم همان  جا تو يگوش. گفته اصرار نكنند و اگر به خاطر درسم است مرا به حال خودم بگذارند 

نگاه دختر از  كيهمه را به ! كشك  تيميو صم يهمه سال خواهر نيا يعنيمرا كتك زده باشد ،   حمدانگار كه م. كردم  هيزار گر

كه  يآن همه چنگ فيبودم ، ح كيشر تيها يها و خرابكار طنتيآن همه سال كه در ش فيح. برد  اديفروخت ، مرا از  دهيراه رس

را در حقم تمام  يواقعا كه خوب دوست. گفتم  يبه مامان تيشدن ها ميكه به خاطر ج يآن همه دروغ فيزدم ، ح تيبه جوراب ها

،  ميدار ييما هم خدا! محمد خان ! باشه !  يو رفت يپا لهم كرد ريارزش نداشتم ، ز تيمورچه هم برا كي يبه اندازه .  يكرد

، اصال  زارميمحل سگ به تو نم صالا.  رميگ ي، بزار وقت شوهر كردن من برسه ، حالتو م رميگ يه ، منم انتقام مرس ينوبت منم م

 ...اصال ! پرسم  ياصال هم نظر تو رو نم!  اديكه تو ازش بدت ب شميم يزن كس

 حالت خوبه ؟ هيمرض -

نكرده كس و كارم مرده  يكردند و من انگار كه خدا ينگاه مداشتند مرا  اطيح يرا گرفت و بلندم كرد ، همه تو ميبازو ريز نغمه
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آب قند درست كند ، افسانه به اتاق آمد و  ميبرداشت كه برا وانيتختش نشاند و ل يكردم ، نغمه مرا رو يم هيباشند ، هار هار گر

 شده نغمه ؟ ي، چ يوايا: من ماتش برد  دنيبا د

 يم ريمن در عوالم خودم س يول. من در عجب بود  يوانگيباز ماند ، واقعا از د رتيح كرد ، دهان افسانه از فيتعر شيكه برا نغمه

 ...و توجه او دلگرم بودم و حاال  تيعمر به اهم كي. محمد جوش آورده بودم  يياعتنا يهمه ب نيكردم ، از ا

چشمم و  يآمد جلو يم ميزندگ يحنه هامن مدام ص يافتم ، ول يبرم و به خنده م يم اديزود از  يليكردند من خ يها فكر م بچه

خودش  يغم ها اديمن او را به  يها هيگر ايبرده بود ،  ي، نغمه هم كه انگار باالخره به عمق فاجعه پ شديام سوزناكتر م هيگر

 يافسانه را هم جو گرفت و شروع كرد به خواندن آهنگ ها. تختش مچاله شد  يوگوشه  گرفتغم بغل  يانداخته بود ، زانو

كرد  شيربط و با ربط را از كجا آورد و خواند و دل ما را ر يب يهمه نوحه  نيدانم ا ينم يداشت ول يخوب يالحق كه صدا!  نيغمگ

 يادآوري، چقدر بعداً از  ميزد يتوانمان زار م نيو با آخر تاقكف ا مينشسته بود. بود  يحال خنده دار نيو در ع بيعج يصحنه . 

 !   دميدر هم خندآن روز دلم گرفت و چق

 .رميمحبوبه زنگ زدم تا آمار بگ يكه مطمئن بودم به خانه برگشته اند به گوش  11ساعت  حدود

 ها ؟ -

 چه طرز حرف زدنه ؟ نيا! ها و زهرمار  -

 ، نه ؟ يايب ينتونست ي، از حسود يمرض!  ديببخش -

نگران  خودي، گفتم اگه بگم شما هم ب ييپاشم برم دستشو ياونجا ه اميتونم ب ي، اسهال گرفته بودم ؛ گفتم من كه نم رينخ -

 !يديحالمو پرس ي، را به را زنگ زد ي، چقدر هم كه تو به فكر خواهرت بود نيشيم

 ؟ ي؟ اسهال داشت يگيراست م: خنده اش گوشم را پر كرد  يصدا

 ! شعوريشده بود ب فيخرك چقدر

 تره چطور بود ؟اونجا چه خبر بود ؟ دخ نميزهرمار ، حاال بگو بب -

 زد؟ يم يمگر او حرف حساب يمحبوبه فرق داشت ، با او راحت بودم ، ول يبودم ، ول دهينپرس چكسيرا از ه نيمدت ا نيا

 نيداشتند ، ع اطيتابم تو ح هيشاتوت ،  يدرخت گنده  هيدارن با  اطياستخر تو ح هي! خوشگله  يلي، خونه اشون خ يمرض ييوا -
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 !كه حواست نبوده  يكتك خورد يو كل يو ناكار شد ي، تو ازش افتاد ميداشتهمون كه ما تو خونه 

 .ديخند دوباره

 دختره چطور بود؟ گميرسه ، م يكه دستم بت نم فيح -

 نيشلوار ج هيبود با  دهيپوش يشرت آب يت هي!  پيبود ، قدبلند و خوش ت گريج نقدهي، ا يديد يبرادرشو  م يبود دي، با هيمرض -

واسه . باحال بود  يلياومد ، موهاش كوتاه بود ، خودشم خ يكه من ازش خوشم م لمهيبود تو اون ف هيپسر خارج نيع ! يسرمه ا

 .تعارف كرد  يارس به جاش چا اره؟يب ييكارون پا نشد چا شهيباورت م!  هآورد واسه من نسكاف يهمه چا

 بود ؟ رانيا ي؟ ارس ؟ مگر نقشه  كارون

 ؟ يديدختره رو د محبوب ، تو اصال گميم -

 اروي،  يديهمون شاله كه تو پسند نيع! شال طرحدار كرم  هيبود با  دهيپوش يقهوه ا كيكت و شلوار ش هيكارون ؟ آره بابا ،  -

تو بود ،  يهمون شلوار قرمزه  نيكرد ، شلوارش ع يخانمه تو خونه اشون كار م هي يراست! زرشك  يتومن ، تو هم گفت 20گفت 

 !كردم  يخال اتوج  يو افتادم ، كلت ادي دمشيد

 يدرباره :  دميپرس اطيخورد ، با احت يم يكتك حساب كيمحبوبه خوش شانس بود كه از دم دست من دور بود ، وگرنه  واقعا

 گفتن ؟ دعوا نشد ؟ يچ هيمهر

باباهه حال كرد و  يت ، كلگذاش متيرو عروس ق شهيچون نم ميكن نييتع هيمهر ميتون يو نم ميخوا ينه ، آقاجون گفت ما نم -

 يماه هيداشتن كه  وميآكوار هي يمرض! سكه  114شد همون  گهي، د نيواسه كارونم بزار نيواسه معصومه مهر كرد يگفت هرچ

 !بخوره  دهيبهش جگر م فتزشت توش بود ، ارس گفت گوشتخواره ، گ

 .خورد  يمن داشت به سنگ م يرهايبود ؟ تمام ت يكدام خر ارس

 نگفتن ؟ يزيچ يخونه زندگ يه دربار -

از ارس  يليمنم خ! محمدو دوس داره  يلي، باباهه خ شنيم زيكه محمد خونه نداره ، بعدا صاحب همه چ هيعينه ، باباهه گفت طب -

 ، به نظرت چند سالشه ؟ يخوشم اومد ، مرض

 ! شيديدونم ، تو د يممن چه : كارون و ارس و دنا و دماوند را نداشتم  يدرباره  دنيشن يحوصله  گريد
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 ؟يمرض شهياز كارون بزرگتره ، چند سال بزرگتر از من م يسال هيبه نظرم گفتن  -

 !حساب كن ، خدافظ نيخودت بش -

 چه خبر ؟: را كه قطع كردم ، نغمه آمد به طرفم  يگوش

 !اسمش كارونه : گفتم  يلحن تلخ با

 ! يكارون ؟ چه اسم قشنگ -

 ! فتميو لجن م يگل وال اديكجاش قشنگه ؟ من كه  -

 !حسود  يآ: من  يبازو  ريدست انداخت ز نغمه

 !ولم كن تورو قرآن نغمه : حالم گرفته شده بود  واقعا

 ؟ يريگ يسخت م نقدريچرا ا -

 !ازدواج ندارم  نيا يدرباره  ينغمه ، حس خوب يستيمن ن يجا -

 منظور ؟ -

 ! زهيختر آرامش ما رو به هم برد نيانگار قراره ا. دونم ، دلشوره گرفتم  ينم -

 !  كنم ، در هر حال ، درست بود  هيرا توج ميخواستم ناراحت يم ايحس را داشتم  نيواقعا ا ستين ادمي

ام را  لمنامهيكه ف يا سندهينداشتم ، انگار نو يصحنه نقش يجا چيبودم كه در ه يگريمن بود ، انگار باز يروزها كابوس زندگ آن

 .من اجازه نداشتم دخالت كنم  يكردند ول يم ينحو ممكن باز نيبه بدتربودند و  دهيدزد

 

 !خودمون هستن  يكه ، فقط بچه ها سين ي، هزار جور لباس دارم ، بعدم كس سيگفتم الزم ن يمامان -

لباس مناسب  هي ديبا] اشاره ها متنفر بودم  نيكه چقدر از ا يوا[ ؟  يشد يدختر بزرگ گهي؛ د  يديبار پوش 10اون لباسا رو  -

 !يمراسم و خوب باش يتو ديبا! ان  بهي، بعد هم اونا غر يبپوش

 باشم ؟ كيتونم مرتب و ش يخودم نم يبا همون لباسا يعني -

 !با معصومه برو لباس بخر  يكه گفتم ، عصر نيهم: در قابلمه را برداشت و مشغول هم زدن شد  يمامان
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 !لباس بخره  خوادي، اونم م رميبا محبوبه م... زنه بچه ام ، شوهرم ، خونه ام الزم نكرده با معصومه برم ، كه غر ب -

 !دلش خواست بخره ها  يبچه هر چ نيا ينذار يباشه ، ول -

 !باشه ، حواسم هس  -

نه و به خا دميپارچه خر كي؛ باالخره  دميند يمن هرچه گشتم لباس مناسب يكه قبال لباسش را انتخاب كرده بود ، ول محبوبه

 . ميبرگشت

دو  يتو يگيآخه نم ؟يديپارچه خر يچرا رفت: سرم ظاهر شد  يباال يعصبان يمبل افتاده بودم كه مامان يحوصله رو يو ب خسته

 بدوزه  ؟ نويقراره ا يهفته ك

 ؟ يدوز يخوب ، مگه شما نم -

 س مدلدار بدوزم ؟واسه تو برش بزنم و لبا نميرو سرم ، بش ختهيمگه من وقت دارم ؟ هزار جور كار ر -

 ...لباس ساده  هيمن كه لباس مدلدار نخواستم ، : جمع شد ، واقعا ناراحت شده بودم  ميچشم ها يتو اشك

واسه تو روبان بزنم و  نميوقت سرخاروندنم ندارم چه برسه كه بش اديوقت ندارم ، خاله مهتاب كه از كربال ب گميدارم بهت م -

 .كنم  يپولك دوز

 !خوام ساده باشه  يگفتم كه م -

 ! شهينم... تونم  ينم گميم! الاله اال اهللا : حوصله تر بود  ياز من ب يمامان

حاال كه رفتم واسه .  ساريو فالن و ب يكن يآبرودار ديبا ي، تو گفت رميخواستم لباس بگ يمن از اولم نم: از چشمم فوران كرد  اشك

 ! نيسره كن هيآدم با  فتونويتكل ش؟يبدوز يخواينم يگيم دميآبروتون پارچه خر

  نيدار ييهويچه  گني؟ اون از خانواده كه م ياالن وقتشه كه تو با من بحث كن!  هيمرض! وقت ندارم  گميمن گفتم ندوز ؟ من م -

 ؟ اون  از محمد كه دو پاشو كرده تو نيعروس آورد بياز غر نيدختر نبود كه رفت گنياون از خواهرام كه م!  نيديمحمدو زن م

 قوز باال قوز ؟ يشد يكمك حالم باش ديعقد كنه ، حاال تو كه با صداسر و  يخواد ب يكفش كه م هي

؟ منو  ستنيكمك كنم ؟ مگه معصومه و محبوبه خواهر داماد ن دينداره ،  اصال چرا با يبه من ربط نايا: را پرت كردم كف هال  پارچه

 ! يخواستگار نيببر نيآدم حساب نكرد يحت
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 ستين ي؟ واهللا رسم خوب نيمنو از درسم انداخت يگفت ي؟ اون وقت نم متيخواست به زور ببر ي، دلت م يايب يت نخواستتو خود -

، مگه من چند نفرم ؟ جواب  يكنن ، تو هم كه واسه من تاقچه باال گذاشت يكاسه جا به جا نم هيخواهرات  كه !  نيكه شماها دار

 تونم بدم ؟ يچند تارو م

 يآخه لباسا اصال جالب نبود ، مگه نگفت: كردنش گفتم  يراض يگفت ، كوتاه آمدم و  برا يسوخت ، راست م يمانما يبرا دلم

 .كنم  يم دايپ  اطيخ هيكردم بپوشم ،  حاال  دايپ يتونستم هرچ يمراسم مختلطه ؟ من كه نم

 !حاضرش كنه  عيكنم سر يزنم بش سفارش م يزنگ م يخانم تهران شيببرش پ: شد  يفورا راض يمامان

رفتن نداشتم ،  شگاهيآرا ايدوختن لباس و  يبرا يشور و شوق چيه. بودم  زاريمراسم و جار و جنجالش ب نياز ا شهيهم برعكس

 .كرد  يم ريبرعكس محبوبه كه در آسمان ها س

 !رسونمت  ي؟ م يبر يخوا يم ييجا:  دي، محمد مرا د اطيخ شيشدم كه بروم پ يم آماده

 ! شمي، مزاحمت نم رميخودم م: كردم  يرفتار م بهيد كه نسبت به او سرد و غرروز بو چند

 .كار دارم  روني؟ خودمم ب هيمرض يگرفت ادياز كجا  نارويا! چه حرفا :  زد  لبخند

حرف  يب نيماش يبرگشت نداشت ، تو يبودم جا دهيچون خودم بهش توپ  يگفتنش تنگ شده بود ، ول» خاله سوسكه« يبرا دلم

 گهيد قهيدق 10تا : داد  يمرا م اطيو آدرس خ زديكه داشت با تلفن حرف م دميشن. كردم  يرا نگاه م ابانيشسته بودم و خن

 ! نمتونيب ي، م ميياونجا

آنها  يگذاشت ، چرا نرفته بود خانه  يخون بروند ، پس داشت با طرف قرار م شيآزما يآوردم كه قرار است برا اديبه  ناگهان

 دنبالش ؟

 !اونم كارون و ارس: شوم  ادهيبرج زهرمار بودم اشاره كرد كه پ نيرا نگه داشت و به من كه ع نيماش محمد

كه امكان داشت  ييتا جا. شد  يم ادهيزده بود و حاال داشت پ يپهن يآفتاب نكيافتاد كه راننده اش ع يرنگ يمشك 206به  چشمم

 يسالم و احوالپرس ييو محمد با خوشرو ميديرس گريبه همد.  نميشدم او را بب باالخره مجبور يخواستم به دشمن نگاه كنم ول ينم

 !ه يبچه ها ، خواهرم مرض: كرد 

: دشمن رو به من گفت  يمغازه چشم دوختم ، ول نيتريبه و ندازميب يقيكدام نگاه دق چيبه ه نكهيكردم و بدون ا يعيسالم سر
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 !كنه يم فيازت تعر يليا كه محمد خخانم ، مخصوص هيمرض نمتيخواست بب يدلم م يليخ

 !منتظره  يبرم ، خانم تهران گهي، من د يداداش: تشكر كردم و رو به محمد گفتم  رلبيز. بود  نتريري، از من هم خودش شيا

 !اونجا  ايكارت كه تموم شد ب! همون درمونگاه رو به رو  ميريما م يباشه ، مرض -

 !خونه رمي، خودم م شميمزاحم تو نم گهينه د: توانستم طرف را تحمل كنم  ينم اصال

 !ها  ميمنتظر! ؛ تو به كارون كمك كن  ستين موني، من و ارس كه حال مينيعقد بب يسفره  ميبر ميخوا ي؟ م يچه مزاحمت -

 ! يهمگ يباشه ، با اجازه  -

 .راه افتادم  ياطيمنتظر جواب باشم به طرف خ نكهيا يب

باشد ، عقلم مدام  يمنف ششانيكردم كه جواب آزما يكرد ، ته دلم دعا م يلباس را به تنم تست م يكه خانم تهران يتمام مدت در

خانم . را بتوانم قبول كنم  يدادم كه بعد يم هيبه خودم روح يماند ول يهم نشد محمد تا آخر عمرش كه مجرد نم نيگفت ا يم

 !برادرته  يمادرت گفت عروس: گشت گرفت ام را با دو ان قهيآورد و  رسنجاق ها را از دهانش د يتهران

 !بله : مرغ كج كردم ، نگران بودم سنجاق را به تنم فرو كند  نيام را ع كله

 !خودت  يعروس شاهللايا -

 ! يمرس:  دميكش يام را بست و من نفس راحت قهي

 ؟ ستيتنگ ن يليخ: رفتم ، كمرم را با دست گ دميكردم و چرخ يلباسم را وارس نهيآ يعقب رفت و من تو يتهران خانم

 چقدر گشادش كنم ؟ يخوا يم: جلو آمد وكمرم را اندازه گرفت  يتهران خانم

 !انقدر : انگشتم را به طرفش گرفتم  بند

گرفتم  يپسر داشتم تو رو براش م هياگه من !  ياشو باز كن تو برعكس قهيتنگش كن ،  گنيمدام م انيدخترا كه م ي هيبق:  ديخند

! 

پسندن خانم  يم يهمونطور ياالن دخترا يپسرا! پسنده  يداماد نم يكه مادرشوهرش دوسش داره ول يعروس شدمياونوخ م -

 ! يتهران

 ! فتهياز مد نم چوقتيه اي، ح يكنينه اشتباه م -
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 .بود كه گفتم  نيهم دميد يآنچه كه من در اطرافم م ياو بحث نكردم ، ول با

 يبدل فروش يآخر ، به طرف درمانگاه  راه افتادم ، سر راهم مغازه ا يبودم ول ريخودم درگبا  يلياومدم ، خ رونيكه ب ياطيخ از

 . دميبه رنگ لباسش خر يبزرگ يحلقه ا يمحبوبه گوشواره ها يچشمم را گرفت ، برا

 !خانم  هيمرض:  دميشن يي، صدا دميشلوغ بود ، هرچه نگاه كردم محمد را ند يليخ درمانگاه

 !سالم : نگاهش نكردم  يول دميشده بود ، به طرفش چرخزود پسر خاله  چه

 . رفتن  شيآزما يسالم ، كارون و محمد هردوشون برا -

 !باشه : پهنش بود  يساعت مچ يرو چشمم

 . اديتا محمد ب نميشيمن اونجا م:  دميچند خانم د نيب يخال يصندل كيبه اطرافم نگاه كردم و  دوباره

اعالن ! مادر  ريش ديفوا يدرباره  يرفتم و نشستم و زل زدم به اعالن بزرگ! به جهنم  نين خانمتون بربود كه تو وكارو نيا منظورم

را به  شترشيدر آوردم و شروع كردم به شر و ور نوشتن ، ب فميكردم ، دفترچه ام را از ك يم يكه تمام شد احساس سرگردان

را حس كردم ؛  ينگاه  ينيسنگ. داشته باشم  ياحساس بهتر نمشيب يم يشوم و وقت يخال نطوريا ديشا. گفتم  راهيكارون بد و ب

متوجه نگاهم كه شد ، . كرد   يمرا نگاه م يجد يا افهيبود و با ق ستادهيا ميكه در چند قدم دميسرم را كه باال گرفتم ارس را د

بود كه  يا بهيهر حال پسر جوان غربه  ي، ول اورميش شكلك در بيخواست برا يدلم م يليخ. لبخند زد و سرش را برگرداند 

 .  رميكنم و زبان به دهن بگ ايح شديباعث م

كارون را  يشد ول يمن لبخند زد و قلبم پر از شاد دنيبا د.  ديكش نييلباسش را پا نيآمد ، و آست رونيكه از اتاق ب دميرا د محمد

ارس به طرف خواهرش رفت و با هم به سمت . پوشانده باشد را ديخورش يرو ياهيآمد ، انگار كه ابر س رونيكه از اتاق ب دميهم د

 م ؟يبر: من و محمد آمدند 

 .را مرتب كردم ميسرد درمانگاه ، بلند شدم و مانتو يصندل يصحبتشان با من بود كه جاخوش كرده بودم رو يرو

 زهايو به آن چ رميخودم را بگ يستم جلوتوان يمراسم نم نيبه  ا يعالقگ يب ي، با همه  مينيعقد بب يكه چند سفره  ييجا  ميرفت

سفره  كيكنار . است  تياهم يب ميكردم برا يانداختم و وانمود م يشانه باال م دنديپرس يهربار كه نظرم را م يتوجه نكنم ، ول

 ؟ اديخوشت م نياز ا: بودم ، كارون گفت  وشگلشخ يو و محو قوها ستادميا
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 .اديآماده خوشم نم يكال از سفره ها يآره ، ول: انستم تُرش كنم جا خوردم و نتو شيحركت ناگهان  نيا از

 نييعقد معصومه بچه ها سفره رو تز يبرا:  رميكه زنش را گاز نگ دييپا يمرا م ديشا ايدانم چطور متوجه حرف ما شد  ينم محمد

 .كردند ، به نظر من كه خوشگل شده بود 

 يكارون با چشم ها.  نديكارمان را بب چكسيقبل از مراسم ه ميو اجازه نداد ميستكه در را ب ميبود ياز بچه ها من و مهر منظورش

 ؟ يمال مارو هم خودت درست كن يتون ي، م دميم حيمنم اونا رو ترج: درشت و روشنش  مرا نگاه كرد 

 هيسخت بود كه زودتر از بق ميآنها نگذاشته بودم و برا يرا درخانه  ميمراسم مشكل داشتم ، من هنوز پا نيبا ا نكهينظر از ا صرف

 ..بروم آنجا 

 ...خوب راستش  -

 ! شهيمزاحم كارت نم ي، باور كن كس هيمرض كنميخواهش م -

 . ستيهم كارم جالب ن اديز) بر وجود دروغگو لعنت   يا(  ستين نيموضوع ا:  دميدستم را خوانده بود خجالت كش نكهيا از

 . ميبخر ميبر يدار الزم يباشه خوبه ، تو فقط بگو چ يهرچ -

 !اس  قهيخوش سل يليبا دختر  عمه ام حرف بزنم ، اون خ ديبا -

 !واقعا ممنون : لبخند زد  كارون

 !فرصت طلب  نيريلوس خودش يا

ارس از . محمد و ارس از جلو و من و كارون پشت سرشان .  ميكرد ي، دو به دو حركت م ميرفت يم  نيبه طرف ماش ميداشت يوقت

داشت و بر  ياز من بلندتر نبود ، اندام خوب يليكارون خ يهمقواره مهرداد ، ول بايبود ، تقر كلتريبلندتر و درشت ه يمحمد كم

 .داشت  يكيحال ش نيعكس انتظارم ظاهر ساده و در ع

 ؟ يتو با ازدواج من و محمد مشكل دار -

 زده ؟ يحرف نيهمچ يك: خوردم  جا

 كردم ؟ يم ، ملت را خر فرض يواقعا به چه حق من

 .خانواده ات بودن  يشب بله برون كه همه  ي، حت ينيمنو بب يومدي، تو اصال ن ستيالزم  به گفتن ن -
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 .الزم نبود  يليمن امتحان داشتم ، بعد هم بودن من اونجا خ -

 !مهمه  يلي، ازدواج ارس برام خ نمشياول از همه بب ديمن با رهياگه ارس بخواد زن بگ يدونم ول يلزومشو نم -

 .داشتند  يگريد اليانگار خ يول ستادنديهم ا هي، بق ستادمي، و من همانجا ا ميبود دهيرس نيرا ندادم ، به ماش جوابش

 !مهمون من  ميوقت نهاره ، بر: به ساعتش نگاه كرد  ارس

 ؟ هينظرتون چ: به محمد و بعد من نگاه كرد  كارون

 ...بخواهم با آنها ناهار بخورم  نكهينداشتم ، چه برسد به ا تحملشان را گريمحمد قبول نكند ، اصال د كاش

 .كار دارم  ييجا هي، من  گهيوقت د هينه ، انشاهللا : هم به ساعتش نگاه كرد  محمد

از حضور من و آن  ديشا. وقت بگذراند  شتريبخواهد با نامزدش ب ديبا يطيشرا نيبود ، تعجب كردم ، در چن لميمطابق م نكهيا با

 !خوش بگذره : لبخند زدم  يدر عذاب بود و راحت نبود ، در هر صورت زورك القيد

 !جون  هيخوشحال شدم مرض دنتياز د يليخ: به من زد  يلبخند  گل و گشاد كارون

پا و آن پا  نيا!! جون  هيخونشان هم باالست ، مرض تيمياحساس دوطرفه نبود ، فقط تشكر كردم ، چه دوز صم نيآنجا كه ا از

 يشوم ، خداحافظ نيخواستم سوار ماش يلحظه كه م نيدر آخر. كرد  يو محمد با ارس دست داد و از كارون خداحافظ كردم

 . دميارس را هم نشن يگفتم ، صدا يعيسر

 بود ؟ ينظرت چ: ام  دهيدانست من كارون را د يم يمامان

 . ميكن نييعقدو ما تز يدختره گفت سفره  نيا ي، مامان ستينظر من مهم ن -

 گرفته ؟ لتيداره ؟ بده كه تحو يچه اشكال اي؟ ثان يچ يعنيدختره  نياوال درست حرف بزن ، ا -

 ! ستميقبول نكنه ، من ن ياونم ؟ گفته باشم اگه مهر يريگ ليمگه من منتظر تحو:  امديبه مذاق من  خوش ن يحرف مامان نيا

 . ميبر ميشيمجبور م يمن قبول نكن ، اگه تو قبول كنجانِ !  يمهر: گفتم  شيرا برا هيو قض يكردم به مهر تلفن

 ؟ مي؟ چرا نر ميخوب چرا قبول نكن -

 . كشميان ، من خجالت م بهيآخه اونا غر -

 .حرف ها نبود  ني، اصال هم ا دميخجالت را وسط كش يپا خوديب
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 يخوا ياگه تو نم ينداره ، ول ير من كه اشكال، خجالت نداره ، از نظ شنيم ليان ، تازه اونا دارن باهامون فام بهيهمه اولش غر -

 !اس  گهيبحث د هياون  يبر

 م؟يبر يگيتو م يعني -

 . اديكارا خوشم م نيبعد هم من از ا.  ستين بهيغر گهيعقد كنون برادرته ، اون كه د -

 ، آره ؟ ميپس بر -

 !آره :  ديخند يمهر

. داد او هم برود  ياجازه نم ينداشتم ، مامان يبرنامه ا نيكه من اصال چن از آنجا يول شگاهيبود كه برود آرا دهينقشه كش محبوبه

 . شگاهيآرا ميمن افتاد كه برو يمحبوبه به پا

 افهيكه خودم  هم ق ارهيخواد سرم ب يدلش م يينفر كه هر بال هيدست  ريز نميسه ساعت بش اديآخه من خوشم نم! خواهر من  -

 .امو نشناسم 

 ! رهيگ ي، هر روز كه زن نم ميبرادرو دار هي نيجان من ، تو رو خدا ، ما هم: اس رفت التم يتا پا محبوبه

 .هم هست  شيعقد كنونه ، عروس نيا يول رهيگ يهرروز زن نم: كردم  يرا بررس رمينظ يب ي افهيق نهيآ يتو من

 ؟ يموهاتو درست كن يندار الياصال خ يعني -

 . ارميدر نم مويساده اس ،بعدم من اصال روسر يمهمون هي، اوال كه  رينخ:  ميموها ريزدم ز چنگ

 ؟ يخواد ، من چ يتو موهات كوتاهه ، درست كردن نم: تخت نشست و عزا گرفت  يرو محبوبه

را بهم  شيپز موها يوجب مين نيمانده كه ا نميهم! ، چه خودنما  ختير نييو آنها را باال آورد و دوباره پا شيموها ريبرد ز دست

 ! شگاهي، تو برو آرا يگيراست م :بدهد 

 .دلم نخواد مثل تو باشم ديتو بذارم ؟ شا يپا يپامو جا ديآخه چرا من با! برم  ذارهينم يكه مامان ياياگه تو ن -

 ! يبذاره تو بر زنميحرف م يبا مامان يمنتشو سر من نذار نكهيا يبرا ي، ول يدلت بخواد فسقل ميليخ -

 ! يدمت گرم خواهر -

 . ديد و لپم را بوسآم جلو
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زهرا هم نباشه  حاي، ترج شگاهيآرا اديكن اون روز باهات ب دايرو پ يكي يكنم ول يمن باش صحبت م! برو عقب ، تف نزن به من  -

! 

 ؟ يايتو نم: چكمه پوش را به خود گرفت  يگربه  ي افهيق

 نييعقدو تز يدختره كه سفره  نيا يخونه  ميريم ي، من و مهر زميعز رينخ:  دميو دراز كش نيزم يرا پهن كردم رو ميها كتاب

 . ميكن

 . ادياون باهام ب ديبه فرشته ؟ شا يزن يپس زنگ م -

،آره ؟ باشه  شگاهيآرا يشده بر يمتيبه هر ق يخوا يم: لبخند زدم . ناز و ادا داشت  يليآمد چون خ ياز فرشته خوشش نم محبوبه

 .زنم ي، امشب بش زنگ م

عقد را ما  يام و قرار است سفره  دهيكردم كه كارون را د فيتعر شاني، برا ميچمن نشسته بود يمحوطه رو يتو نغمه و افسانه با

 سالشه ؟ 26پسره  يگفت: افسانه طبق معمول با رذالت گفت .  ميكن نييتز

 !آره  -

 !عوض داره گله نداره كه  يزيچ. پسره تور پهن كن  ني، دختره برادرتو تور كرد ، تو هم واسه ا هيجور شد مرض -

 !؟ من غلط بكنم  القياون د -

شد  چارهيب نيحاال ا» ماشااهللا مهرداد قدش بلنده «  يگيم شهي؟ چطور هم ستيمگه مهرداد هم قدبلند ن: گفت  يحوصلگ يبا ب نغمه

 ؟ القيد

 !برادر دشمنه  نياون مهرداده ، ا -

 !خودت هم بزنن  يحرفا رو درباره  نينكن كه فردا هم يمزمز ، كار يشورش كرد ياديتو ز -

 !كه خواهر نداشته باشه  شميم يمن زن كس: كردم  لجاجت

محمد را .  دميكش يجشن عقد محمد شور و شوق داشت من با انزجار انتظار آن شب را م يبرعكس محبوبه كه آنقدر برا درست

چشمم  يجلو يكرد و وقت يز آنكه آزارم دهد ، خوشحالم ما شتريب نيو ا دميد يكم م يليروز عقدش بود ، خ يهم كه دنبال كارها

به شدت . كند  يكردم كه كارون او را از ما جدا م يحس م يبي، به طرز عج ستيمال ما ن گريكردم كه د يفكر م نيبود ، مدام به ا
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 .  زديازدواج خانواده ام را به هم بر نيكه ا دميترس يم

خوشگل  يليشال خ كيام  دهيروح داغد اميالت ي، برا ميبخر ميكه الزم داشت ييزهايتا چبازار  ميرفت يقبل از عقد با مهر روز

 نايا ليقربونت برم ، فردا تو فام يچقدر خوشگل شد: سر من گذاشت ، گفت  يآن را رو يآن را انتخاب كرد و وقت يمهر.  دميخر

 . يكن يم دايتا خواستگار پ 10

 . اديازشون خوشم م ميلينه كه خ -

تا  10 ديمعصومه به سن االن من كه رس.  ستمين ريحداقل چشمگ ايشوم  ينم دهيكردم د يحس م شهيهم يدانم چرا ول ينم

به  نكهيرا نداشتم ، فكر ا شيآمادگ. بودم  يهم راض اريبابت بس نيهم نداشتم ، از ا يكي يمن حت يخواستگار را رد كرده بود ول

 .انداخت  يكنم ، بدنم را به لرزه م كيشر زميو را در همه چباشم و بتوانم ا كينزد نقدرينفر ا كي

 ؟ هويچت شد :  حالتم شد  رييمتوجه تغ يمهر

 .كنم  يخوام عروس يمن نم يمهر -

 .نكردم  يحاال منم كه خواستگار:  دياز ته دل خند يمهر

و  ديها را بشو يها و ناراحت نهيو نرم ك زين رخواستم آن بارا يچتر بروم ، انگار م رينشدم ز يگفت ، راض يبود و هرچه مهر باران

 ..و سبك شوم  يببرد ، خال

 . يمهر يخنده  ي هيبودم و ما بريو يرو اينوك يتومن 30 يها يگوش نيع. من انداخت  يشانه  يژاكتش را برداشت و رو يمهر

 .شوم  يدادم كه خوب م اننيبه او اطم ينگرانم شده بود ول يآنقدر كه مهر دميلرز يخانه هنوز م ميديرس يوقت

نگران  يمامان. عقد به محضر بروند  يسوخت و سردرد داشتم ، خانواده ام عجله داشتند برا يبه شدت م ميشدم گلو داريكه ب صبح

محبوبه ، و با  يهمه شان رفتند ، حت. قرص خوردم كه بخوابم و مثال تا بعد از ظهر خوب شوم . كردم كه برود  شيمن بود ، راض

 .شدن بردند  ضياو را هم از ترس مر يول شميرا گذاشته بودند پ ايكردم ، كاش شا دايپ يديشد يلحظه دلتنگ كيها ماندنم تن

آنكه خودم  يشوم ب يم ضيمر يدانم چرا وقت ينم. خوردم ، اشكم هم روان بود  يداغ م ريو ش يرا چسبانده بودم به بخار خودم

 .كردم  يم يار به شدت احساس غربت و دلتنگانگ. افتد  ياشكم راه م يبخواهم جو

 يدوتا بزرگتر را هم با خودشان م ديگله كرد كه نبا يخاله كل. زدم  يو حرف م دميكش يماهرخم زنگ زد ، دماغم را باال م خاله
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 نير از احالت يب. كردم  يم دوسط حرفش هم مرتبا تايي –دهم  يكردم گوش م وانمود مي –دادم  يبردند ؟ و من فقط گوش م

 –خاله كه قطع كرد . با طرف ، با خاله  هم داستان شوم  يدشمن ياز رو نكهيا ايام دفاع كنم  هحرف ها بودم كه بخواهم از خانواد

بروم ، تلفن دوباره  ي، تا خواستم به طرف بخار دميكش نفس راحتي –خاله چرا صدات گرفته  ديبه من بگو امديكالم هم درن كي

 الو ؟:  ديچيدر گوشم پ يمهر يوگله آماده كردم كه صدا تيشكا يدسانس بع يخودم را برا. خاله ام بود  يكين البد آ. زنگ زد 

 ! يسالم مهر:  دمينال

 ؟ هيختير نيدلم ، صدات چرا ا زيسالم عز -

 بارون؟ ريز رهيتو سرما م يآخه ك. كارو نكن  نيچقدر گفتم ا: گفتم به شدت ناراحت شد  شيبرا يوقت

 !من : گرفته مزه پراندم  ين صداآ با

 ؟ مي؟ نر يچ ي، پس بعد از ظهر هيمرض گميم! حقته ، حاال بكش  -

 ديتوانست بگو يهم نم يبكنم و نروم ، كس خيداشتن ، دختره رو سنگ رو  يحساب يبهانه  كيخواست حاال كه  يدلم م چقدر

 فتديكنم ، كه بعد از ظهر عقدش راه ب تشيخواست اذ يد ، دلم نممحم يكم محل يبا همه ...  يدرآورده ام ، ول يخواهر شوهر باز

 .توانست بفرستد  يرا كه م القيآن د يعقد ، ول يدنبال سفره  ابانيخ يتو

 . سميتونم سرپا وا ي؛ اصال نم يدونم مهر ينم -

 . ميزشته ، قول داد ينجوري، ا رمي، خودم م ايباشه ، تو ن -

 ؟ يريم ييتنها يعني: ن بود دختر مهربا ني، چقدر ا يوايا

 . شمي، فورا با همه پسرخاله م ادهيروم ز ي، كل يشناسيبعدهم منو كه م! خورنم كه  ينم -

 .تا بعد از ظهر بهتر شدم دي، شا يكه تك و تنها بر نهيبهتر از ا.  اميباشه ، منم م: احوال ، وجدانم اجازه نداد  نيا يهمه  با

، قلبم شروع كرد  اطيكه در حال حرف زدن با آقاجان آمد داخل ح دميگشتند ، از پنجره محمد را دبر هيساعت بعد ، بق كي حدود

كنم و حاال  يو چنان م نيمحمد چن يعروس يكردم برا ينشان بدهم ؟ تمام عمرم فكر م ديبا يبه گرمپ گرمپ زدن ، چه واكنش

 يگفتند ، حت يدانم مامان و معصومه  چه  م ينم. كردم  ينگاه مبودم و فقط  ستادهيدور ا از،  بهيغر كي نيبود ، ع تشيكه موقع

: آمد  يم نييسالن پا ي، تمام حواسم به محمد بود كه داشت از پله  دميشن يكرد ، نم يگوشم وز وز  م ريمحبوبه را كه ز يصدا
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 خاله سوسكه ؟ حالت بهتر شد ؟        يچطور

 !  يداشبهترم ، مبارك باشه دا: را گرفت  ميگلو بغض

 . ديرا بوس ميشانيشد و پ خم

كار را  نيا ديكرد ق شنهاديهر چند كه با توجه به حال من پ. برد  يانيك ي¬را به خانه ي، بالفاصله بعد از نهار ، محمد من و مهر ظهر

 .ندارم  يمن گفتم خوبم و مشكل يول ميكن هيآماده كرا يسفره  كيو  ميبزن

 چوقتيه. باشد  جانيكردم ، انگار كه هوا هم پر از تنش و ه يرا حس م يرعاديغ يفضا كي ، من نيماش ينشست تو يمهر يوقت

ماست كه البته حاال محمد نخواسته  يعروس خانه  يكردند مهر يفكر م شهيانگار همه هم يموضوع علنا عنوان نشده بود ول نيا

 .د نداشتن يمشكل گريكديبا حضور  وحس من بود و آن د نيهم ا ديشا. بود 

 ؟ يايتو با ما نم: كردم ، گفتم  يداشتم خانه را نگاه م كهينگه داشت ، من درحال يانيك ي¬خانه يمحمد جلو 

 ام؟يب: را تنگ كرد  شيچشمها محمد

 !بهتره  نطوريبه نظرم ا -

 !خاله سوسكه بگه  يهرچ: شد  ادهيرا باز كرد و پ در

 . صدا نزند  نطوريها من را ا بهيغر ياو گفته بودم فقط جلو به

 يخال يجا كيمحمد در را باز كرد و بعد از ما آمد داخل ، من داشتم دنبال . رفت و زنگ در را زد ، كه بالفاصله در باز شد  محمد

 ! يانيخانم ك: گشتم كه محمد سكم داد  يدستمالم م يتو

بلند  نجايمحمد از ا. داشت ، نه چاق بود و نه الغر  يآمد ، قد متوسط يم نييكه از پله ها پا دميرا د يرا گم كردم ، زن ميوپا دست

 ! يانيخانم ك نيزحمت نكش: گفت 

 تيميناگهان با او احساس صم يدانم چرا ، ول يداشت ، نم يومهربان ي، صورت دوست داشتن شديم كياو داشت به ما نزد يول

 ي افهي، ق ديدست داد ، به من كه رس يو او با مهر كرد يرا معرف يمحمد ، من و مهر. بشناسمش  شيكردم ، انگار كه از سالها پ

 سرت اومده ؟ يي، چه بال زميعز يوايا:  ديخند،  ديكج وكوله ام را كه با دقت د

 ! يحالش تو زحمت بنداز نيآقا محمد الزم نبود خواهرتو با ا:دو دستش گرفت و فشار داد  انيسردم را م دست
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 . تمسين يخودش خواست وگرنه منم گفتم راض -

 ! زيو عز دونهي يكيگذره ، نه ؟  يخوش م يليخ: كرد  يمرا گرفته بود و ول نم دست

داخل ، اصال  دييبفرما: ، باالخره دست مرا رها كرد  شديم زشانيچ كيخانواده  نيزد ، ا يبا من بود و با محمد حرف م شيرو

 !سيحواسم ن

از فرم  يليخ. دوستش بدارم  يليتوانستم خ ياگر مادر دشمن نبود مكه  يانيو خانم ك ميمعذرت خواست و رفت ، ما ماند محمد

در را كامل باز كرد و بعد  يانيخانم ك.  يكار نهيآ يدر دولنگه  كيبزرگ و  گرد بود ، با  يورود يخانه شان خوشم آمد ، پله ها

 . ميارس مهمان دار: بلند گفت 

 مانيتنها يانيخانم ك مي، ما كه نشست ريو نورگ يقد يزرگ بود با پنجره هاب يليو  خ رهيدا ميكرد به سالن ، كه ن مانييراهنما

 واسه جشن گرفتن ، نه ؟ دهيجون م نجايا:  يگذاشت و من رو كردم به مهر

 ! هيآره ،  عال: لبخند زد  يمهر

كه  نينكن ي، كار يمهمون ميومديما كه ن يانيخانه ك: بلند شد و اعتراض كرد  يبرگشت ، مهر ينيريو ش يچا ينيبا س يانيك خانم

 . ميو احساس مزاحمت بكن ميمعذب باش

 .به كارتون ندارم  يهم كار گهي، د سيكه زحمت ن نيا: گذاشت  زيم يرا رو ينيس يانيك خانم

 . ديسرش گرفت و خند يرا باال شيها دست

عقد  يدر خانه شان نبود ، برا چكسيه جالب بود كه ميگذاشت و در آشپزخانه مشغول كار خودش شد ، برا مانيهم تنها واقعا

 كينزد لينبود ، البته قرار نبود به جز فام ياز مادر و برادر عروس كس  ريغ نجايا يما غلغله بود ، ول يمعصومه ، از صبح خانه 

دم كه زن و شان را از نظر گذران يپشت اطيبه طرف پنجره رفتم و ح. سر و صدا بودند  يب يليباز هم خ يول ميرا دعوت كن يكس

متوجه من بشوند سرم را پس  نكهيقبل از ا. كرد  يكه داشت به مرد كمك م دميمشغول كار بودند ، ارس را هم د يانساليمرد م

 .كرد  يو مبلمان و اطرافش نگاه م زيدست به كمر زده بود و به م ي، مهر دميكش

 شده ؟ يچ -

عروس  گهي، د نيا يرو ميبزار لوي، اگر وسا سيخوب ن زهيم نيا يشه ولبلند نبا اديدرس كنم كه ز يخواستم سفره رو جور يم -
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 !كه  ستنيو داماد مشخص ن

مامان كارون به طرف پله . با هم برگشتند  يول دميشن يرا  نم شانيبه طرف آشپزخانه رفت ، صدا يمهر ميبگو يزياز آنكه چ قبل

. شود  ينشسته بودم منتظر كه چه م ينزدم ، گوشه ا يحرف ستيل خانه ندانستم او داخ يم نكهيمن با ا. ها رفت و ارس را صدا زد 

 بچه كجا رفت ؟ ني، پس ا بهيعج: و بعد دوباره برگشت   البا يمادر كارون رفت طبقه 

 اطراف را نگاه كرد ، بعد به تراس رفت و ارس را بلند صدا يزند ، كم يبچه صدا م كليام گرفت كه پسرش را با آن قد و ه خنده

 ؟ دميكه من نفهم يرفت يتوك: بعد با او برگشت  قهيزد ، چند دق

سالم ، حال ) تازه چشمش به ما افتاد ...(  ياز من دوست دار شتريمامان ، همش حواست به كارونه ، دخترتو ب ينيب يتو كال منو نم -

 شما ؟

شده بود ، دستش  ييكايآمر يرپرها هيزده بود ، شبرا تا آرنج باال  شيها نيكه آست يكالهدار شرتيكهنه و سو نيآن شلوار ج با

 نيسرش را به ا يبعد كم. داد  يگوش م يمهر يو در همان حال به حرف ها رديرا بهم زد تا خاك وخلش را بگ شيرا برد و موها

 .كردم  دايپ يزيچ هي نيرزميتو ز ديشا:  فتطرف و آن طرف تكان داد و آخر گ

 يكه به درد من م هيزيچ قايدق نيا: آن ذوق زده شد  دنياز د يبرگشت كه مهر تيونوليرگ و پهن بز يبعد با دو قطعه  قهيدق 5 

 !خوره 

آن را جابه جا  ميتالش كرد گريآن انداخت و با همد يرا رو ييطال- ساتن كرم يرا وسط سالن گذاشتند ، بعد مهر تهايونولي

 سفره ، نه ؟ يرو ميزيگلبرگ هم بر ميتون يم يمهر:  ديهنم رسبه ذ يفكر.  ميها بزن تيونوليو با سنجاق به  ميچروك كن

 ... يانيك يآره ، آقا: برق زد  يمهر يها چشم

 .از ساتن را مثل ما چروك كند  يكرد گوشه ا يم يسرش را هم بلند نكرد ، داشت سع ارس

 ! يانيك يآقا -

 .پدرمه ، من فقط ارسم  يانيك يراستش تو خونه ، آقا) ديخند( بله ؟ : بار سرش را بلند كرد  نيا

 ! يكنفرانس بد ستيالزم ن! كلمه بگو بله  كيتو هم  ميكرد تي، ما صدا امديخوشم ن شيمزه پراكن از

 . دييبفرما:  ستاديرا رها كرد و ا ساتن
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 م؟ينينداره چند شاخه گل از باغچه بچ ياشكال -

 يم ياز گلفروش مير ي، م مينيبچ سيالزم ن: رمقم گفتم  يب يداگل بودم ، اعتراض كردم و با آن ص دنيكه به شدت مخالف چ من

 .گل پرپر دارند  نقدريا ميريگ

را سوراخ كنم ، روتو  شيخواست چشم ها يرا كه گفتم به سرفه افتادم ، به خصوص كه ارس هم زل زده بود به من ، دلم م نيا

 !خل  كهيبكن اون ور ، مرت

 خانم ؟ هيمرض سيحالتون خوب ن -

 ! تا حاال ؟ نفهم  يبود دهي؟ نفهم يبگ نويكه ا ينگام كرد قدرنيا

 ؟ يگلفروش نيريچرا خوبم ، م: خواست با او مخالفت كنم  يدلم م يخوب نبود ول حالم

پرپر شدن ، قابل  اشيليخ روزيعالمه گل هس ، در ضمن به خاطر بارون د هينه ، تو باغچه : داد  رييجهت نگاهش را تغ باالخره

 !ما توجه ش

 !، البته با اجازه  ارميب رميباشه پس من م: اش را نداشتم  حوصله

 ! رميحالتون ؟ خودم م نيبا ا: متوقفم كرد  يناگهان يحركت با

 .رفت  رونيرا گفت و ب نيا

 ! هيچه پسر خوب:  ديخند يمهر

زود برگشت  يليارس خ. شدم  ساتن يسفره  يرو ليوسا دنيخوب بود ؟ جوابش را ندادم و مشغول چ شيدرآوردم ، چ شكلك

گذاشت و به  يعسل يآن ها را رو! ظرف پر از گلبرگ  كيبود و البته  دهيچ يقرمز و نارنج شتررزيب ميما نگفته بود نكهيو با ا

 ي، ظرف ها رميمن هم رفتم به آشپزخانه تا از مادر كارون ظرف بلور بگ. كند  جاداشت مبل را جابه  يرفت كه سع يكمك مهر

 نكهي، خوشحال شد ، مثل ا ديمرا د يذوق و عالقه  يرنگ بود ، وقت ييطال شيصدف كه خطها ي مهين نيداشت ع يقشنگ يليخ

به نظرم چقدر خاله زنك  –ارس ظرف ها را از دستم گرفت . فاتح پرافتخار به سالن برگشتم  كي نيع. اش بودند  هيزيظروف جه

 نيا!  زارهيم هيواسه دخترش چقدر ما! رو داد ؟ واقعا كه  نامامان اي: و گفت  –كرد  ينمبود و ولمان  دهيآمد كه به ما دوتا چسب مي

 !ظرفا كه به جونش بسته است 
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 يبه او محل نم اديمن كه ز. كند  يم يشوخ يو ك ديگو يراست م يدانستم ك يكرد كه نم يم يرا باهم قاط يو جد يشوخ نقدريا

 . ميو از آن خانه برو ميخواستم زودتر كارمان را انجام بده يكه م نيم اآمد و ه يگذاشتم ، هم از او خوشم نم

 كي نيع. خوشگل شد  يليو خ ختميآن ر يزرد و قرمز رارو لياكل. كردم با حنا نقش بزنم  يم يسالن نشسته بودم و سع كف

كه  يكردم چه برسد به مهر يودم حظ مخ. بودم  ختهيآن ر يرو ينقره ا ليكه اكل كيبار ييباال هيچند طبقه شده بود با ال كيك

 . ستيحنا ن هياصال شب:  ديسرم رد شد و آن را د يارس هم از باال. كرد  يكردم ذوق م يشلغم هم درست م كياگر من 

 .كه هست  نهيهم: فورا بهم برخورد  

 !آب دراومده  قشنگ از يليبود كه خ نيمن كه نگفتم بده ، اتفاقا منظورم ا: هاج و واج ماند  چارهيب پسر

حنا را  ينيكردم و بلند شدم س يديشد يسرفه . خواستم دلم را هم با آنها صاف بكنم  يبودم و نم دهيمن صورتم را درهم كش يول

 . سفره بگذارم  يرو

 !من برم  نيبد: دستش را دراز كرد  ارس

 .تونم  يخودم م: را عقب بردم   ينيس

 توانستم ؟ يكمكم كند ، مگر خودم نمبخواهد مدام  يكس نكهيبودم از ا متنفر

سفره بگذارد ؟ من با آن حالم جست زدم به  يتواند آن را رو يم ديپرس يآورد و از مهر يقشنگ يليكارون كاسه نبات خ مادر

 ! يچقدر خوشگله ، اله نيا: طرف او 

 .در آن بود  يعروسك دختر كوچككرده بودند و  نييباغچه تز كي نيبود كه داخلش را ع يضيبزرگ ب يكاسه  كي نيع درست

 ؟ يدوسش دار -

 ! يليآره خ: سفره گذاشتم  گريد يرا از او گرفتم و در گوشه  آن

 !سر سفره  ميذار يم نويانشاهللا واسه عقدكنون خودتم ا -

 . دنديخند هيسرفه افتادم و بق به

 !جان  ينه مهردستت درد نك: از آن عكس گرفتم  لميسفره كه تمام شد ، با موبا نييتز كار

 !خودتون  يعروس شاهللاي، ا زميدست هردوتون درد نكنه عز: شاباش داده بود ، گفت  مانيمادر كارون كه به هردو  
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 ميزحمتتون داد:  ديرا پوش شيو مانتو ديفقط خند يمهر. كرد  يداد ، ول نم ينفر را شوهر نم كيهم تا آن روز  يانيخانم ك نيا

 . دي، ببخش يانيخانم ك

 ؟ نيپوش ي، چرا لباس م زميعز يوايا -

 ؟ ميسوال داشت ؟ نكند انتظار داشت شب را هم همان جا بخواب نيا آخر

 ! يمطبخ زيكن نهويوگرنه امشب همه خوشگلن ، ما دوتا ع ميآماده بش ميبر دي، با يانيخانم ك -

 ! نياز همه خوشگلتر شمينطوريشما هم:  ديكارون خند مادر

كردم ، باالخره به حرف آمدم  يوسط فقط سرفه م نيهمه تعارف بود ، من كه ا نهايكرد ، هرچند كه ا يبه باز  مما نوشا يبرا چقدر

 به مهرداد ؟ يزنگ بزن شهيجان ، م يمهر: 

 !؟ ارس هست  نيچرا به آقا مهرداد زحمت بد: در پشت سر من اشاره كرد  يزيكارون به چ مادر

 !!!!!!شي، ا كيمرتب و ش يبود با لباس ها ستادهيپشت سر من ا يانم از كد يكه نم دميبرگشتم و ارس را د من

 ؟ ي، مهرداد خونه است ، مگه نه مهر ميشيمزاحم نم -

 ...آره : را درآورد  شيگوش يمهر

 رميم، من دارم  فتهيهم به زحمت نم يمن شما رو رسوندم ، كس انيلباس بپوشن ، از خونه ب شونيخانم ؟ تا ا يمهر هيچه كار -

 !آخه  رونيب

 ! لتونهيالبته هر جور م: ، انگار ارس هم متوجه شد  ديآ يخانواده خوشم نم نيدانست كه از ا يبا شك به من نگاه كرد ، م يمهر

 هيمرض نيتعارف نكن: من نبود  يمادر كارون متوجه گوشت تلخ يول.  دميكم خجالت كش هيو خشونت گفت و من  يرا با تلخ نيا

 !جان 

 ! يانيك يباعث زحمت آقا: بود  تيرضا ينشانه  نيا ينزدم و به نظر مهر يفحر من

 ! يانيخدافظ خانم ك: درآوردم و دنبالشان راه افتادم  يهم شكلك من

 يدرتمام مدت. ، من هم در عقب را باز كردم و نشستم ، در واقع ولو شدم  نديبنش يرا باز كرد و تعارف كرد مهر نشيدر ماش ارس

آن روز ، روز . شدند  يرد م يكي يكيكه  ييزدند ، من زل زده بودم به درخت ها يداند چه ، حرف م يخدا م يدرباره  كه آن دو
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 نيا.  فتدياتفاق ن نيته دلم آرزو داشتم ا ديشا يوجه خوشحال نبودم ، حت چيبود و من به ه ميزندگكسان  نيزترياز عز يكي يشاد

 يب. گرفت ، تحمل كنم  يتازه وارد كه محمد را از من م كيتوانستم حضور  يم نبود ، نمدست خود يبود ول يرذالت و بد تينها

در  يمهر يو وقت ميا دهيعمه رس يخودم بودم و متوجه نشدم به خانه  يهواراه افتاده بود ، در حال و  ميخودم بدانم اشك ها نكهيا

 خونه اتون ؟ يبر يخوا يم: شود تازه  به خودم آمدم  ادهيرا باز كرد كه پ

 برم ؟ دينبا:  ديپرس يبا حالت خنده دار يمهر

 !، لطفا  ميما ؟ كه با هم آماده بش يخونه  يايب شهيم: شدم  ادهيبزنم ، پ يارس حرف يتوانستم جلو ينم

 !ازت كم نشه  يچيتا خونه ه دمي، قول م ستيپسره لولوخرخره ن ني، ا يمرض -

 .كمكم كن آماده بشم  اينداره ، ب نيبه ا ياصال ربط: م حال انكار كرد نيسرخ شد ، با ا صورتم

 ام؟يتا من برم و ب سايبهش بگم وا سيآخه زشت ن -

 ! ميريخوب بگو بره ، با مهرداد م -

 يآقا ميداخل ، در خدمت باش دييبفرما: را باال انداخت ، دوباره در را باز كرد و خم شد  شيبچه ها لج كرده بودم ، شانه ها نيع

 ! يانيك

 . ييبرم جا ديخانمو برسونم با هي، مرض شميممنون ، مزاحم نم يليخ -

مراسم ،  ميايبا هم م نجاياز ا! ما بمونه  يهم قراره خونه  هي، مرض ميديزحمت نم گهيد: گفت  يآرام يكرد و با صدا يمكث يمهر

 . نيديزحمت كش يلي، خ گهيد ديببخش

 !باشه ، پس خداحافظ  -

 .كرد و در را بست ، گازش را گرفت و رفت  يخداحافظ يكه مهر يمحض به

 .كشم  يتو خجالت م ي، من به جا يواقعا كه مرض -

 .كه نبود  يآمد ، زور ي، ازشان خوشم نم دميكش يمن اصال خجالت نم يول

ش سرما نخورد و شب گرفت تا به قول خود ي، مهرداد مدام از من فاصله م نديايو مهرداد ب ينرفتم ، منتظر ماندم تا مهر داخل

 .اش خراب نشود  يخوش
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داخل  ميماندم ، رفت يپشت در م ديخدا با ي¬ شهيداشتم وگرنه هم ديبود كه من كل ييحمام بود ، خدا ي، مامان ميديخانه كه رس به

،  ييرفتم دستشو نيرا كندم و با همان تاپ و شلوارج ميدوش گرفتن نداشتم ، مانتو يبرا يبه اتاق من ، فرصت ميديو با عجله دو

گشتم كه زنگ در را  يكمد شلوغ پلوغ محبوبه دنبال اتو مو م يداشتم تو.  داديخبر از وقوع واقعه م كهداشتم  يبد ارياحساس بس

 .كنم يمن باز م: گفت  يزدند ، قبل از آنكه بلند شوم مهر

 !حتما محبوبه اس  -

پناه بر خدا : رو به رو شوم  مينو ظهور خواهر كوچولو لي، برگشتم تا با شما اتاق يآمدند تو يوقت. كمد  يكله ام را كردم تو دوباره

! 

 قشنگ شدم ، نه ؟!  يسالم مرض -

) گوشش يبه خودم فشار آوردم كه نزنم تو يليباز شد ومن خ شيشهاين(  يقشنگ شد يليخ:  ستادميرا به كمر زدم و ا دستم

 پرادعا اونجا چكاره بود؟ ينكنه ؟ اون فرشته  شتيآرا اديبگو زمگه من نگفتم ! احمق كوچولو !  شتويببند اون ن

 !فرشته گفت خوبه  -

 ؟ ستيساله ن 17 يبچه  هيواسه  نيا ديفهم ينم شگرياون آرا! فرشته غلط كرد با تو  -

 ! ستميمن كه بچه ن -

 ! يعروس شد هاس ، تو كه شبي¬اده عقدكنون س هيمراسم  ني، بابا ا يديفهم يخودتو م ي، وگرنه اندازه  يهم بچه ا يليخ -

 . داديمشخص بود و حق را به من م نهيهرسه ما درآ صورت

 .كرد  شيكار شهي، حاال كه نم يكم هي،  ديشا: خورد  يچرخ محبوبه

 .عروس خانم  نميبب نجايا ايب: سگ مرا باال آورد  ي، آن رو نيا

 ؟يچكار كن يخوا يم:  ، تالش كرد خودش را نجات دهد يصندل يزور نشاندمش رو به

تو  يكردم تو بر يوني، من پادرم يكور خوند نهيبب افهيق نيتو رو با ا يمامان زارميمن م يكن ياگه فكر م: را برداشتم و گفتم  پنبه

 !اون خراب شده 

 ! يمرض اليخ يب -
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 .دميپنبه و پشت چشمش كش يرو ختميپاك كن را ر ريش

 .شكل اولم ياون همه پول ، تو  كه منو كرد فيح: برانداز كرد نهيخودش را در آ محبوبه

 ! ياندازه سن و سالتو بدون يتا تو باش: خودم  يسراغ كارها رفتم

. بود  دهيفا يباشند ور رفتن به آنها ب يروسر ريقرار بود ز يرا به حال خودشان گذاشتم وقت هيرا با اتو صاف كردم و بق ميها يچتر

و  زير يبا گل ها يسبك يشال مشك.پوشاندم  يكمرنگتر و گلدار ريآن را با حر يرو داشت كه يلباسم ، رنگ سبز تند

 يكوچه ، گوشه  يگرسنه  يگربه ها نيچشمم به محبوبه افتاد كه ع. نشستم  يا وشهسرم انداختم وگ يسبز رو ي¬پراكنده

. قشنگ شود فاجعه بود  يليخواست خ يه ماز نظراو ك نيا ينبرده بودم ول نيرا آنقدرها از ب ششيآرا. تختش مچاله شده بود 

خوب بود كه تا آن  يليخ. رفتم  فميو به طرف ك شدمبا آن حالم بلند . را برگرداند  شيگرفت و رو افهيمتوجه نگاهم شد ، ق يوقت

 ! واسه توئه كوچولو نايا: فراموشم شده بود ، آنها را به طرفش پرت كردم  دميخر شيرا كه برا ييلحظه گوشواره ها

 !دختر  نينبود ا شيب يبرق زد ، واقعا كه گربه ا شيهوا گرفت و چشم ها يرا تو آن

 ...همه به جز محمد .  ميبرو يانيك يبا هم به خانه  نجايكه خانه مان شلوغ شد ، قرار بود همه از ا دينكش يطول

 !عروس شدم خاله  نيبب: خودش را به من رساند  ايشا

 !يهم شد يچه عروس قشنگ: گفتم  يحال يتاج بود ، با ب هيو تلش كه شب يتور ديلباس سفبامزه شده بود ، با آن  چه

 .انگار دور از جون همه كس وكارت مردند  ريرو به خودت نگ افهيق ني، ا يجان مامان: من غر زد  دنيبا د معصومه

 رگوششيز يسرم را از او برگرداندم و مهربودم كه جوابش را بدهم ؛  نيحالتر از ا يب يزدن معصومه كفرم را درآورد ول حرف

 . حلقم  يتو ختيقرص بروفن برگشت و به زور ر كيو  وهيآبم وانيل كيمعصومه هم رفت و با . گفت كه چه مرگم است 

فتند ، ر يبا آقاجان و مامان ايو او ومعصومه و شا اورديرا ن نشيآقاجان ، فرهاد ماش شنهاديزهرا ، به پ شيطبق معمول رفت پ محبوبه

 .مهرداد رفتم  نيمن هم با ماش

 !تكون بخور : زد  خونكيمهرداد از پشت بهم س. گشتم  يشدم و با چشم به دنبال مامان ادهيپ نياز ماش يسر مهر پشت

 !ها برم تو  بهيغر ني، دوس ندارم ع ميمنتظر مامان: آرنجم را از او دور كردم  يحوصلگ يب با

 . نيستين بهيشما كه غر -
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: ،  به سمت او برگشتم  ديكوب ميغرولند كردم و مهرداد با نوك كفشش به پا. بود  نيريدراز خود ش يآن رودخانه  يصدا نيا

 ! يانيك يسالم آقا

آنها را به هم  يدستش را به طرف او دراز كرد و مهر يي، مهرداد با خوشرو ديسالمم را داد و نگاهش به سمت مهرداد چرخ جواب

 !تو  نييبفرما رون؟يب نيچرا موند: كرد و رو به ما گفت  يبا مهرداد احوالپرسكرد ، ارس  يمعرف

اند و االن رفته اند داخل ،  دهيارس هم به او گفت كه آنها قبل از ما رس.  ميو آقاجان يداد كه منتظر مامان حيمن توض يبه جا مهرداد

و به دنبال  ديدستم را كش يداخل ؟ مهر ميو با هم برو ميرسماندند تا ما هم ب يمنتظر م ديحركتشان دلم گرفت  ، نبا نياز ا

 .خودش برد 

نه ، انگار  ايمن هم آمده ام  نديسرش را هم برنگرداند بب. زد  يبود و با مادر كارون حرف م ستادهيتراس ا يكه رو دميرا د يمامان

چنگ  يزيرا گرفت و ته دلم چ ميبغض گلو. است  ميكس زندگ نيزتريعقد كنان عز ايدامادم ،  يكرده  زينه انگار كه خواهر عز

 ؟ سيحالت خوب ن: متوجه ضعفم شد  يكنم ، مهر هيو گر نميبنش اخواست همانج يدلم م. زد 

پر نور و . نبود كه تمام بعد از ظهرم را آنجا بودم  يانگار آن خانه ا. نداشتم جوابش را بدهم ، كمكم كرد از پله ها باال بروم  نا

: شانه ام گذاشتم  يدست رو يمهر. مرمر نشستم  يپله  يلبه  يو آشنا گذشتم و رو بهيغر انياز م يبه سخت. بود شلوغ شده 

 !، پله سرده  زميپاشو عز

 !االن : هم گذاشتم و زمزمه كردم  يرا رو ميدادم و چشم ها هيرا به ستون تك سرم

 !اره ند ياصال صورت خوش! قربونت برم پاشو : گوشم گفت  ريز يمهر

 يرا درآوردم ورو ميمانتو. پر از مانتو و پالتو بود  شيرفتم كه درش باز بود و تو يگفت ، به زور بلند شدم و با او به اتاق يم راست

 . رونيب ميكردم و آمد يرا مرتب م ميبودم و موها ستادهيا نهيآ يجلو. تل لباس ها انداختم 

محبوبه را . طور به نظر آمده بود  نيشناختم ا يها را نم يبه نظر من كه بعض يود ولهم شلوغ نب يليام سالن خ هيتصور اول برخالف

سرش و  يرا هم شل انداخته بود رو شي، روسر زديحرف م جانيبود و با  ه ستادهيرنگش كنار زهرا ا يكه با آن لباس صورت دميد

 !باشه  تيروسر حواست به: آرنجش  ريسمت او رفتم و زدم ز بهدر حال سقوط بود ،  يروسر

 !نده  ريگ يمرض -
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و آن را محكم  ديرا جلو كش يروسر يليم ي؛ وراندازش كردم و او بالفاصله با ب دينام يم» خشم اژدها «كه خودش آنرا  ينگاه با

داشت به طرف  اشاره كرد كه ام به مهري¬فتانه ، دختر خاله.  ستادميا ميهايياز دختردا يكيمن هم از او فاصله گرفتم و كنار . كرد 

 شد ، نه ؟ خيسنگ رو  يحساب: رفت  يمادر كارون م

لجم گرفت .  شديم شانيحسود يبه مهر شهي، هم رديگفته بودند كه محمد فرشته را بگ هينه انگار كه  خودشان با گوشه و كنا انگار

 !ناراحت باشه  يزده نشده كه حاال كس يحرف چوخينه اصال ، ه: 

 ! يخوره ؟ خودش كه رفته سراغ شكار بعد يتو حاال چرا بت برم: د نازك كر يپشت چشم فتانه

از . پشت سرش حرف بزند  نطوريبه خودش اجازه بدهد ا ينبود كه كس يدختر شدت ناراحت شدم ، مهري ¬حرفش به نيا از

بودند  ستادهيكنار ارس ا زدند كه يحرف م يپسر و دختر ي¬كه داشتند درباره  ستادميزهرا و محبوبه ا شيآنها فاصله گرفتم و پ

ساق  ي¬را با چكمه شيپا ينداشت و كوتاه هم بود كه البته برهنگ نيكه آست بود دهيپوش يرنگ يسرخاب عي، دخترك لباس ضا

 2حداكثر   اي،  ديرس يپسر  همسن و سال من به  نظر م يآمد ول ها مي¬شانه يتا رو شيلخت مشك يپوشانده بود ، موها يبلند

 هيبود و در حال تك شيشلوار مشك بيدر ج تشهردو دس. داشت  يني، از ارس كوتاهتر بود ، الغر بود و صورت دلنشسال بزرگتر 

و متوجه من شد ، غرق خجالت شدم ، بالفاصله سرم را  چرخاندم و زل  ديلحظه نگاهش چرخ كي، در  زديبه ستون با ارس حرف م

 ييرايپذ ها براي¬بچه: طرف آمد ، رو به  محبوبه و زهرا گفت  نيكه به ا دميرا د يمهر.  وميآكوار بيبدترك هاي¬يزدم به ماه

 ؟ نيكن يكمكم م

 رنديبگ يكس يرا جلو يخورد ظرف ي، به كالسشان برم يشناختم ؛ جدا از تنبل يدخترها را م نيهر دو درهم رفت ، من ا هاي¬اخم

 ! اميخودم م: گفتم  يرو به مهر يحال يبا ب. و تعارف كنند 

 ! سيآخه تو كه حالت خوب ن -

 . ستميرو به موت كه ن -

ملت  يو دوباره مشغول وارس اوردنديخودشان ن يبه رو چكداميرفتم ، ه يمحبوبه زدم و با مهر يبه ساق پا ينوك صندلم لگد با

گفت زشت است كه در  يآقاجان اجازه نداد ، م يول ييرايپذ يبرا ميريمراسم ، كارگر بگ نيا ياصرار داشت برا يمامان. شدند 

 ليدر فام ياز من و مهر ريغ دانستم¬يموافق بودم چون م يمن با مامان ي، ول ييرايپذ يبرا مياوريب بهي، غر يكوچك نيبه ا يمجلس
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، من  ميشو تيحال مجلس آنقدرا هم شلوغ نبود كه اذ نيبا ا! محبوبه  يشود حت ينم ييرايداوطلب پذ چكسيه -حداقل -خودمان

 چيآمدم ، هنوز به ه رونياز آشپزخانه ب يبودند ، پشت سر مهر هها را قبال عارف و مهرداد برد وهيرا برداشتم ، م ينيريظرف ش

 !به من  نيبد: شد و  دستش را دراز كرد  دايكس تعارف نكرده بودم كه ارس سروكله اش پ

 !س هنوز ظرف تو آشپزخونه ه نيكمك كن نخواي¬ياگه م:  دمفهمي¬يرا نم منظورش

 . نيستيسرپا با اديحالتون ز نيخوام شما با ا ي، نم دونم¬يم -

 .تونم يمن خوبم ، خودم م: است  خبر¬يب محالي¬يب ياز علت واقع دانستم¬يم نكهاش خجالت زده شدم ، با اي¬اشاره  نيا از

 .نينيبش دييبفرما: را از دست من گرفت  ينيبه خوش زحمت جواب دادن بدهد ، س نكهيا بدون

 ! نيشناس يما رو نم ليآخه شما كه فام -

خودتون  ليفقط از فام نخواستي¬يبعدم مگه شما م كنم،¬يم ييراينداره ، من از همه پذ ياوال كه ربط: تعجب نگاهم كرد  با

 ؟ نيكن ييرايپذ

 ! نينيبش نيبر:  گفت   يبند¬ميبا لبخند ن رفت¬يداشت م يوقت.  ستادميزده بودم ، عقب رفتم و همان جا ا يمنطق يحرف ب واقعا

بود ، با  نكارهام گرفت ، انگار واقعا اي¬كردنش خنده ييرايپذ دنينظر گرفتم ، از د ريهمان گوشه ماندم و او را ز اي¬قهيدق چند

 ييو با همه با خوشرو آورد¬يخودش نم يبه خاطر قد بلندش مجبور بود خم شود اصال به رو نكهي، با ا كرد¬يهمه خوش و بش م

 !باشه  نيحواست به ا: دستم  اش را انداخت روي¬كرد و جوجه دايچطور مرا در آن گوشه پ صومهمع دانم¬ي، نم شديبه رو مرو

گذاشتم  ميپاها يناآرام را هم رو يايكردم و نشستم ، شا دايپ يخال يصندل كيهم منقل كوچك نقره را برداشت و رفت ،  خودش

 .افتادم  يم اديدل وكمر به فر ، مطمئنا اگر قرص نخورده بودم از درد

آنقدر وول خورد و تقال كرد كه از جا بلند شدم و  اشاي. اند ¬كه عروس و داماد آمده  دميفهم اطيح يتو يو سر و صدا يشلوغ از

هرداد  م ياو هم رفت دو قدم آنورتر و خودش را برا. كه نتوانستم  نديرا بب رونيكردم او را بغل كنم ب يسع. رفتم كنار پنجره 

 يرنگ ساده و بلند يكارون لباس آب.  نديگذاشت تا بتواند عروس را بب شهاي¬شانه  يهم او را رو چارهيمهرداد ب. لوس كرد 

هم  ششيآرا. شديگشاد م آمد¬يكه م نييداشت و دامنش پا يفيو ظر بايز اريبس هاي¬يبود ، باالتنه اش پولك دوز دهيپوش

آوردم كه  اديانگار تازه به ! نبود ، داماد  زانيداماد آو يبودم ، از بازو دهيكه د ييعروس ها ي¬هيبود ، برخالف بق حيكمرنگ و مل
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داشت  نهيدرد بزرگ بود ، قلبم در س كي نيمن ع يبرا اي¬با آن كت وشلوار خوش دوخت سرمه. است  زميداماد ، محمد عز

 يحاال از پشت پنجره داشتم او را نگاه م يمحمد خواهم بود ولگام به گام با  يزمان نيدر چن كردم¬يفكر  م شهيهم.  شديخفه م

 يبا هم آرزو شانيهردو يكوچك درونم اجازه نداد برا طانيبازهم ش يرا گرفت ول ميبغض گلو.  زديكردم كه رو به همه لبخند م

سفره نشستند هم من  يو باال رفتند يوقت. شود  رخي¬عاقبت به  يفقط دعا كردم محمد خوشبخت و به قول مامان. بكنم  يخوشبخت

همان گوشه ، كنار  اعتنا¬ها دورشان را گرفته بودند و من بي¬ بهيخودمان و غر ليدختران فام ي¬تكان نخوردم ، همه ميجااز 

 رونيكه از سالن ب دميچرخ يحال يبه دنبال من نگشت و محمد سراغ من را نگرفت ، با ب چكسيه. بودم  ستادهيا ايمهرداد و شا

 . اميمنم م: خودش را به من رساند  ايم ، شابرو

 . اميعمو مهرداد ، من زود م شيبمون پ: را نداشتم  يكي نيا ي¬حوصله اصال

 يكوچك و استخر بزرگ قيداشتند با آالچ يبزرگ يليخ اطي، ح ميرفت رونيدستش را گرفتم و با هم ب. من شد و نرفت  زانيآو يول

آنقدر ضعف داشتم كه . شود  يتا خال ديو فكر كند ، به عالم وآدم ناسزا بگو نجايا نديبنش داد آدم يجان م. كه پراز آب بود 

و  نديتاب بنش ينشد رو يراض ايشا. فلز به لرزش افتادم  يتاب نشستم كه بالفاصله از سرما يرو مانجابروم ، ه قينتوانستم تا آالچ

خواست محمد مرا صدا بزند و  يدلم م. خودم بودم  اليغرق در فكر و خ شروع به گشتن همان دور و بر كرد ، زل زده بودم به او و

به خاطر نداشت خواهر هم  يمحمد حت يول.اعتنا باشد  يب هايو ماف ايدن هب شيباياز عروس ز ريغ نكهيبخواهد كنارش باشم نه ا

 !نوريا ايب ايشا: استخر رفت و من به خودم امدم  كينزد ايدارد ، شا

 !كوچولو هس يتوش ماه نيخاله ا: ه هم من را آدم حساب نكرد و برنگشت الف بچ نيا يحت

اتفاق افتاد ، خم شد و دستش  هيثان كيدر  زيبه او برسم ، همه چ نكهيقبل از ا يشدم كه خودم او را از كنار استخر دور كنم ول بلند

 ! را به طرف آب دراز كرد ، تعادلش را از دست داد و شلپ

 غيآب آمد و تقال كرد ، ج يبچه رو. توانستم تكان بخورم  ينم يانگار فلج شده بودم ، حت.  امديو نفسم در ن تادسياز حركت ا قلبم

بلند  ي، بچه را به بغل گرفت ، به سخت ديو در آب پر ديبه استخر رس گرينفر د كيقبل از من  ي، ول دميزدم و به طرف استخر دو

مرده باشد ؟  اينكند شا. تكان بخورم  ميتوانستم از جا يبه لرزش افتاده بود نم ميهامن كه زانو.  اشتاستخر گذ يكرد و لبه 

 جواب پدر و مادرش را چه بدهم ؟
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كوچكش زد ، او به سرفه افتاد و آب از  يچند ضربه به گونه . نشست  ايسر شا يو باال ديكش رونيخودش را هم از آب ب ارس

نشاند و پشتش را مالش داد و  نيزم يرا رو ايارس شا. سرد افتادم  نيزم يو رو اوردنديتاب ن گريزانوانم د.  ختير رونيدهانش ب

 ! دهيكم ترس هي فقطحالش خوبه ، : رو به من گفت   

 !به مامان نگو : درشتش زل زد به من  يجلوتر وكنارش نشستم ، نه ، واقعا زنده بود ، با آن چشم ها رفتم

 !باشه : و من بلند شدم  ديخند ارس

 ! نيشيم سينه خ: گفتم  وانهيكردم او را بغل كنم كه نتوانستم ، ارس او را بغل گرفت و من د يسع

 .ديچك يآب م شيزحمت جواب دادن هم به خودش نداد ، از سرتاپا يحت

. مانجا نشستم را گذاشته بودم و تا آخر مراسم ه ميكه مانتو ياتاق ي، رفتم تو دمينفهم چيه بايمراسم عقد محمد وكارون تقر از

قبل  يبود ، او هم متوجه من شد ول ستادهيمهمانان دم در ا يبدرقه  يچشمم به ارس افتاد كه برا ميبرگرد ميخواست يكه م يموقع

 ؟ يايبا ما م!  ريشكرپن:  دميمهرداد را شن يبه سمتش بروم ، صدا نكهياز ا

 . بكنم  يبه طرف ارس بروم و از او تشكر و خداحافظ تيجمع انيرا خم كردم و رفتم ، حال ندارتر از آن بودم كه در م سرم

توانست  يمهرداد نم يول.  زد¬ينم يگذاشته بودم كه او هم مثل من ساكت بود و حرف يمهر ي¬شانه يسرم را رو نيماش يتو

 ! ارهيسرت ب ييبال هيترسم معصومه  ي، امشب مواظب خودت باش ، م يمرض گميم: سكوت را تحمل كند  نيا

 امرزهيبچه رو ب نيخدا پدر ا. گذشت  ريحاال خدارو شكر به خ!  فتهيبچه بوده ؟ اتفاقه ، م نيا ريمگه تقص: اعتراض كرد  يتاج عمه

 !بكنه  يتونست كار يحالش نم نيطفلك با ا نيكه كمكش كرد وگرنه ا

 كرد ؟  يپسره اونجا چكار م نيا اطينداره ، تو اون هوا رفته تو ح يعقل درست و حساب ريشكر پن نيمن موندم ، ا -

 . نيكنه رو زم يهم داغون شده چون پرتش م لشيموبا نكهيگفت رفته بوده با تلفن حرف بزنه ، مثه ا: هم به حرف آمد  يمهر

 .نجات داد  يعمر شرمندگ كيرو از  هيمرض! به هر حال ، دمش گرم  -

 بچه ممكنه وسوسه بشه بره اون طرف ؟ هيكم فكر نكردن  هيدن ، كر يم يآب استخرشونو خال ديبا: دانم چه شد كه گفتم  ينم

 !كف استخر شدياون موقع كه مغز بچه پهن م! روتو برم بابا : جلو نگاهم كرد  ي نهياز آ مهرداد

 . شدي، اصال اون موقع توجهش جلب نم رينخ: جا كردم  يگربه خودم را در بغل مهر نيع
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 !مصب ال ياريتو كه كم نم:  ديخند مهرداد

 شما ؟ يخونه  اميامشب ب! عمه  -

 .چشم  يقدمت رو: گفت  يكرد و عمه با لحن خاص يسرفه ا مهرداد

 !خودتون  يامشبو برو خونه : گفت  ينبود ، قبل از آنكه بهم بربخورد ، مهر يراض يليخ انگار

 چرا ؟ -

 ! يكمكش كن ياونجا باش ديمادرت كارونو واسه فردا دعوت كرده ، حتما با -

كارون عروس ما و زن محمد .  شديداشت شروع م زيهمه چ. تمام شود ، كور خوانده بودم  زيواقعا منتظر بودم آن شب همه چ اگر

 .نزد يحرف گريمهرداد هم د يحت. و دم نزنم  نميكارون را بب يو بازارگرم مينيبنش ديحاال با. شده بود 

تمام  گريمحمد د! نه  ايمحمد هست  نمينگاه نكردم بب يحت. به اتاقم رفتم كردم و  يسالم خشك و خال كيخانه ،  دميرس يوقت

 .كرد  ختنيشروع به ر ميپتو و اشك ها ريز دميشده بود ، خز

شب قبلش  يكاف يگرفتم ، به اندازه  يفاصله م هيكه امكان داشت از بق يي، تا جا ميبكن زشيبه جان خانه تا تم ميصبح زود افتاد از

 زيتم يانقدر برا.  دميساب يبا حرص انگار كه طلب خون پدرم را از سنگ مرمر داشته باشم پله ها را م. بودم  دهيسرزنش شن

داغ بود و  ميشانيمبل دراز به  دراز افتاده بودم ، پ يرو ونيزيتلو يبه هن هن افتاده بودم ، جلو 12كردن جان كندم كه ساعت 

 رونيو سرحال از حمام ب زيدر آن روز درست كردن ساالد بود ، تم تشيكه تنها فعالمحبوبه خانم . تمام تنم را خاك گرفته بود 

 !سالم : آمد 

 ! شكشيپ»  تيعاف« ؛ حاال  يجواب سالم واجبه مرض: را ندادم و او با فاصله از من نشست  جوابش

 !سالم :  دميغر

 ! يتادبه زحمت اف يليدلم ؛ امروز خ زيعز يخسته نباش: زد  يپر از لطف لبخند

 .كه چقدر چرب زبان بود  يوا

 ! ياوهوم ، تو هم كه قصر در رفت -

 !ينباش يپول يژول نطوريا اديعروسمون م ي، تو  هم حاال برو حموم كه وقت يمن به سهم خودم كار كردم مرض -
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 مگه قراره منو بپسنده ؟ -

 !آجر خورده باشه تو سر برادرش  دي؟ به هر حال شا يديخدا رو چه د -

 !صداتو ببر : را به طرفش پرت كردم  مييدمپا لنگه

 ؟ يريگ يچرا گاز م - 

 ؟ يديفهم. دردسر ندارم  يحوصله !  اياريم نوياسم ا اتيآخرت باشه تو شوخ يدفه  -

 !ميزن ي؟ بگو از همون حرف م يرو دار يچ يتو حوصله ! باشه حاال :  ديچيبلند وخوش حالتش را در حوله پ يموها

 !جهنم ، اصال خدا كنه خودمو بپسنده : اشتم و او هم بلند شد نگذ محلش

 !محبوبه ؟ -

 ره؟يتو رو بگ اديم ياخالقت آخه ك نيباشه بابا ، با ا -

 فعال بد بود ؟ ميمگر جا. مهم نبود مورد توجه پسرها باشم  ميبرا چوقتيكردم ، ه زانيمبل آو يرا از پشت ميو پاها دميچرخ

 يمامان. خواندم  ياتاق حبس كرده بودم و مثال درس م يحمد ، كارون را به خانه آورد ، من كه خودم را توبود كه م 1حدود  ساعت

 . نييزد كه محل نگذاشتم ، آخر سر محبوبه را فرستاد دنبالم و مجبور شدم بروم پا ميچند بار صدا

. ساده بسته بود  يليكش آن را خ كيداشت كه با رنگ  ييبلند خرما ينداشت ، موها يدر خانه نبود ، كارون روسر ينامحرم چون

در آشپزخانه داشت . تكلف و مهربان بود  يب يليكردم كه رفتارش خ يقبول م ديبا لميم رغميداشت ، عل نيو شلوار ج ديبلوز سف

را از  يترش يدبه جوابش را دادم و خم شدم كه .  ديلبخند زد و حالم را پرس ييمن با خوشرو دنيكرد ، با د يكمك م يبه مامان

 . رونيبكشم ب نتيكاب

كار را او بكند ، من هم مالقه را به او دادم و خودم از آشپزخانه  نيكاسه را پر كنم ، كارون تعارف كرد كه ا نيخواستم اول يوقت

خانه رفت ، گوش ، محمد از كنارم گذشت و به آشپز شدمياز راهرو كه رد م. را نداشتم  شيباز نيريخودش يحوصله . رفتم  رونيب

 يكارون  م.  ديكش  ريببرد ، قلبم ت رونيخواست كارون را از آشپزخانه ب يمحمد كه م يصدا دنيو از شن دشدن زيت ارياخت يب ميها

مثال .  نديخسته است و برود بنش شبشيكردند كه او از د ياصرار م يخواهد مهمان باشد و محمد و مامان يگفت نم يو م ديخند

بود و شاد و خرم از تور كردن برادر من به همه لبخند زده بود تا آنها  ستهجا نش كيرده بود ؟ كوه كنده بود ؟ فقط چكار ك شبيد
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 ميايتوانستم با نفرتم از كارون كنارب يحال نم نيبا ا.  دميلبم را گاز گرفتم و از خودم خجالت كش. كند  كيشر شيروزيرا هم در پ

 . را بستم  ميآب گرم و چشم ها وشد ريز ستادميا. فرار  كنم رفتم حمام  نشاياز آنها و صدا نكهيا يبرا. 

 طيمحبوبه كه در شرا. نگفت  يزيچ ينگاهم كرد ول يبا حالت خطرناك ينشسته بودند ، مامان زي، همه دور م رونيآمدم ب يوقت

 تيعاف: غذا  دنيآقاجان شروع كرد به كش يباال گرفت ول مدماغش را براي –من مورد سرزنش بودم نه او  –موردعالقه اش بود 

 !منتظرن هيبق يدون يكه م يحموم ، وقت يبر هرسر ظ سيدرست ن يباشه باباجان ، ول

 ي، چرا آج يمامان:  ديبه جانش افتاده بود كه بلند بلند پرس يدانم  چه كرم يو كنار محبوبه نشستم ، نم نييرا انداختم پا سرم

 ؟ يمعصومه رو دعوت نكرد

 .در آن بود  يصورت كه هنوز گوشواره هاي –گوشش  يخواست چنگالم را بكنم تو يم دلم

 !بدجور سرما خورده و تب كرده  ايدعوت كردم ، گفت شا -

: به سمت من ؟ آقاجان رو به كارون گفت  ششياست و نوك ن شدارين يمامان يكردم صدا يحلقم ماند ، چرا احساس م يتو غذا

 ...كرد ، اگه اون نبود ونيرو مد ما شبيآقا ارس واقعا د

 ييزايچ هي يباالخره تو شلوغ يول مياستخرو بپوشون يقرار بود رو قتشيحق! اش بود آقاجان  فهيوظ:  ديخند متيبا مال كارون

 ! شهيفراموش م

 آوردم ؟ يرا در م اي؟ اگر آن لندهور آنجا نبود من با آن حالم چطور شا نيمهمتر از ا ييزايچه چ گهيد

 .رفت  ادميحالش كه انشاهللا خوبه ؟ چند بار خواستم بپرسم : زخم من دنبال صحبت را گرفت  ينمك رو دنيپاش يهم برا يمانما

 !هم باشه و بشنوه  هيخواستم مرض ي، خجالت نكش ، بگو م يمامان نه

 ينش كوفته اس و سرش درد مگفت بد ياومدم ، م يحاال كه من م نيلحاف تا هم ريرفته ز شبياز د) ديخند..(خوب راستش  -

 !البته  نيراحت بود كه شما كارگر فرستاد الشميخ. كار در بره  ريخواست از ز يبه نظرم م يول. كنه 

را برد داخل و فرصت كرد لباسش را  اينشده باشد، تا شا چشيممكن بود ارس ه ريخواست مارا خجالت دهد وگرنه غ ينم كارون

 . محال بود سرما نخورد سيخ يسرد با آن لباس ها يدر آن هوا.  ساعت گذشته بود ميعوض كند ، ن

كردم  يپرواز م دينكند با ايكنم ؟  ريانتظار داشتند من بچه را به خودم زنج يعني،  دنديد يرا هم از چشم من م زهايچ نيا ي همه
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غذا  گريقورت دادم و د يه ام را به سخترا گرفت ، لقم ميگرفتم ؟ بغض گلو ياستخر ، او را م يتو فتديب ايشا نكهيو قبل از ا

بعد . درد داشت  يليخ گريد نيا. نداد  يتيمتوجه نشد به جز محمد ، كه او هم اهم چكسيكردم كه ه يباز مينخوردم ، فقط با غذا

م ، هزارتا درست كرد ي،چا دميكش ياز نهار هم خودم را به شستن ظرفها مشغول كردم ، ظرفها كه تمام شد ، كف آشپزخانه را  ت

نداشتم ، رفتم به اتاقم و دراز  يگريكار د چيه ي، وقت نميدر سالن بنش هيش بقيربط و با ربط انجام دادم تا مجبور نباشم پ يكار ب

 .شد  سيخ  ميبالش و گونه ها ري، كله ام را كردم ز دميكش

خانه !!!!!!!!!! بلند شوم و بروم  ميتوانستم از جا ينم بروند ، ايشا دنيخواستند به د هيبق يگرفتم كه وقت يبياز ظهر سردرد عج بعد

توانستم هرچقدر دلم بخواهد بلند بلند با خودم حرف بزنم ، حق را به خودم بدهم و اجازه  يم.  دميكش يشد ، نفس راحت يكه خال

 .بود  يسرزنشم بكند ، چه حال خوش چكسيندهم ه

 

 .داشتم يكردم شب عقد محمد چه حال بد فيتعر شي، برا ميرفت يدانشكده م شيبه طرف سالن هما مينغمه داشت با

 سرزنش توئه ؟ يزنن برا يم يهر حرف هيبق يكن يچرا فكر م!  يحساس شد ياديز گهيتو د -

 ! نطورهيكنم ، واقعا هم يفكر نم -

: سالن  يتو دينغمه سرك كش. پا دارد  كيدانستند مرغ من  يداد ، همه م يمعموال به خودش زحمت لج كردن با من را نم نغمه

 ! ستين نجايا اروي

 !؟ با دقت نگاه كن  يديسرعت فهم نيبه ا -

 ! زدياگه بود سر كچلش چراغ م -

 ! شهينم دهيدر اون گوشه ها د ني، از ا مينيدقه بش هي ميبر ايب -

 .سالن ، سخنران از حضار تشكر كرد و ملت كف زدند  يتو ميرا گذاشت مانيكه پا نيهم

 .   ميخوش قدم بود چه -

 كيگرفتند ، با ذوق و شوق  مانيرا جلو ييرايپذ يني، س رونيب مي، تا آمد مينكرد دايو استاد اخالق را پ ميگشت تيجمع نيب در

 !بود  يخوب شيچه هما: گفت  ي، نغمه با خوشحال ميبرداشت كيك كيو  سيساند
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از كنار . و من بعد از چند سرفه آرام شدم  ديا دست به پشت من كوب، نغمه ب ديپر ميبه گلو وهيو به اصطالح آب م دميخند من

 .را درآن انداختم  سي، ساند شدميسطل آشغال كه رد م

 ؟ هيچه كار نيوا ا -

 .كه آلبالوها رو باهاش شستن  هيآب آلبالو كه چه عرض كنم ؟ آب-

دستش را در . آشنا بود  ميبرا يبيفتاد كه به طرز عجا يچشمم به پسر نيح نينغمه بود كه از خنده روده بر شود ، در هم نوبت

آوردم و نه  ادياش را به  افهيهرچه به ذهنم فشار آوردم نه ق. مشغول حرف زدن بود  گريشلوارش كرده و با دو سه نفر د بيج

سرم را . آوردم  داي، او را به  يآن ياريهوش كيو با  ديسمت چرخ نيلحظه سرش به ا كي در! آشناست  ميچرا برا نكهيعلت ا

 شد ؟ يچ: حركتم در عجب بود  نينغمه از ا.  دميو دست نغمه را كش نييانداختم پا

 ! دمشيتو عقد كنون د. بود  نايكارون ا ي فهيپسره از طا نيا -

 .را گرفتم  شيتالش كرد به عقب برگردد كه جلو نغمه

 . نميخب بذار بب -

 ! نهيكن بب يكار هي، حاال تو  دياون منو ند -

 شناسه ؟ ي؟ مگه اونم تو رو م شهيم ي، چ نهيخب بب -

 .داشته باشد  اديبود او هم مرا به  ديگفت ، بع يم راست

 !مزمز ، اوناهاش ، بدو  -

 . ميكن!  هيرا توج مانيها بتيتا غ ميديعجله به طرف استاد اخالق دو  با

هم مخالفتم را بروز  اديهمه موافق بودند به جز من ، كه ز!  رونيب ميبرو يانيك يگرفته بود پنج شنبه با خانواده  ميتصم يمامان

 ... نكهيشب مزخرف بكنم تا ا كي يتفاوت باشم و خودم را آماده  يكردم ب يم يسع. بودند يندادم چون هنوز از دستم شاك

پدر او در قم دفن بود ، . د بروند قم و تا جمعه بعد از ظهر آنجا بمانن شيخواهند فردا يچهارشنبه زنگ زد و گفت م يمهر

جمكران ، كه  ميرفت يو صبح جمعه م ميماند يدر حرم م روقتيرفتم ، تا د يرفتند و اغلب من هم با آنها م يبه آنجا م يهرازگاه

باعث  يمامان قيعم ينفس ها يبرنامه استقبال كردم ول نياز ا يكل.  شديعوض م ميو هوا حالمن عاشقش بودم و در آنجا حتما 
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 برم؟:  يرا گذاشتم و با التماس رو كردم به مامان يبود ، گوش يدياامن

 برم ؟:  دمي، من هم دوباره پرس دياجاق كوب يرو بايرا برداشت و تقر قابلمه

 فردا شب ؟ يبرا ميديرفته كه ما برنامه چ ادتي: مرا نگاه كرد  تيو با عصبان برگشت

 .امي، فقط من باهاتون نم ميزير يبرنامه رو كه به هم نم ينه ، ول: طرم بود نرفته بود ، اتفاقا به وضوح در خا ادمي،  نه

از اون روز كه  ني، ا رونيب يومديتو اتاق و ن يبست نشست يرو بذار كنار ، اون از شب عقدكنون كه رفت يبچه باز ني، ا هيمرض -

 ! يايب ديبا!  شهينم ر،ينخ!  ياينم يگيحاال هم كه م ،يو به هزار بهونه ازش فرار كرد نجايكارون اومد ا

 ! شميم  تي؟ خوب من با اونا اذ نيمنو عذاب بد نيخوا يچرا م -

 كنن تو تنت ؟ يسوزن م اي رنيگ ي؟ گازت م يشيم تيكنند كه اذ يچكارت م -

داد بروم ،  يجازه ماگر ا. خوب بود  يليام خ هيروح رييتغ يسفر برا نيا ينداشتم ول يبهانه ا چيلحاظ ه نيگفت ، از ا يم راست

 ! رونيب ميبا اونا بر گهيد يهفته ! تو رو خدا : دوباره رو انداختم .  شديم يعال

 !ميبر گهيد ي، هفته  اديكوتاه ب هيبه خاطر بق ستيحاضر ن هيمن بهشون خبر دادم ، حاال زنگ بزنم بگم چون مرض -

 .خواد برم  يدلم م يليآخه خ: را گرفت  ميچشمم جمع شد و بغض گلو يتو اشك

 . گني، به تو هم حتما م رنيماه بعد ، دوباره م! سيآخرشون كه ن يدفعه  -

چه همه هم با هم جور شده . را نداشتم  يكار چيه ينشسته بودم و حوصله  يمشغول حرف زدن بودند به جز من ، كه گوشه ا همه

كه هر دو رفته  يشهر يدرباره  يانيك يزدند ، آقاجان و آقا يحرف م ييچه غذا يدانم درباره  يو مادر كارون نم يبودند ، مامان

 ايكردند و معصومه و كارون خودشان را با شا يم يمحمد و ارس شطرنج باز. كردند  يم تبودند و خوششان آمده بود صحب

. زدم  يحرف نم كسچيرفتم و با ه يور م لميمن هم به موبا. كردند  يم يباز نتونيمشغول كرده بودند و محبوبه و فرهاد بدم

كنار من ،  نيزم يعرق خودش را پرت كرد رو سيخمحبوبه . من  محل نگذاشتم  يو معصومه چند بار نگاهم كردند ول يمامان

 يمنم م: طرف  نيمحمد و ارس تمام شد و ارس رو كرد به ا يباز. را قلقلك داد  ايفرهاد هم پشت به پشت معصومه نشست و شا

 محبوبه خانم ؟ نيخسته نشد. نم ك يباز نتونيخوام بدم

 ؟ يكن ينم يباز هيمرض.  ستميتونم سرپا با يراستش اصال نم: داد به من  هيتعارف تك يب محبوبه
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 . ستينه ، حسش ن -

 ؟ سين تيچون همباز اي،  ستيحسش ن -

بود كه محبوبه هم به من  دهيسر ييكنم ، كار به جا يباز اروي نيزشت است و بلند شوم با ا يعنيآمد كه  ييبعد چشم و ابرو و

 يم يفقط با مهرداد باز يمرض: رو به ارس گفت  يمن خر خودم را سوارم ، با لبخند عذرخواهانه ا ديد يوقت.  داديدرس اخالق م

 .زاشتن  ينم نيراكتو زم اصالبود  نجاياگه مهرداد ا. كنه 

 يخوش م شتري؟ دور هم ب انياونا هم ب نينگفت نايرا به عمه اچ: چرخاند  يو سرش را به طرف مامان ديمحبوبه را شن يصدا محمد

 .گذشت 

و او را كنار عروسش  ديايهم همراه ما ب چارهيب يخواست مهر يم يعنيحرفش لجم گرفت ،  نيعالقه ام به محمد از ا يهمه  با

 !واقعا كه ! و حرص بخورد ؟ نديبب

 !رفتن سر خاك پدرشون : گفت  يمامان

 يكه مغز محبوبه تو ييهست كه فوت شده و در قم دفن است و از آنجا يسال 10 يداد پدر مهر حيكارون و توض كرد به مادر رو

 قم ؟ يبا اونا بر يخواست ي، م يپس بگو تو چرا از سر شب بق كرد: دهانش بود ، بلند گفت 

بودم كه  يزده ؟ من فقط نگران امتحان يرفح نيهمچ ينه ك: گفتم  ي، من با دستپاچگ دنديمحبوبه را شن يساكت بودند و صدا همه

 .دارم  گهيد يهفته 

 ؟ كنهيم يباز يك: هم بلند شدم و راكت را برداشتم  بعد

 .محلم نگذاشت و كارون راكت را برداشت ارس

 دميدو يپ مببرم و سرحال شوم ، به دنبال تو اديرا از  ميباعث شد ناراحت يباز قهيكرد ، همان چند دق يم يخوب باز يليخ كارون

 ! زنهيزنگ م تيگوش: زد  ميكه محبوبه صدا

شناخت كه زنگ زده بود خواهش  يبود ، آنقدر مرا م يمهر. را از دست محبوبه گرفتم  يرو به كارون گفتم و گوش ي»ديببخش«

 يد ، مهرداد گوشكه كر يكردم ، خداحافظ يمن در جوابش فقط هوم هوم م. زهر نكنم  هيكند گوشت تلخ نباشم و گردش را به بق

رسه مهرداد وگرنه جوابتو  يكه دستم بهت نم فيح:  رميخودم را بگ ي، نتوانستم جلو كردمتلك بارم  يرا از دست او گرفت و كل
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 .دادم  يم

 !يبا يبا!  يمردن رسهياومد ، زورت به من نم يازش برنم ي، كار ديرس يدستتم م -

خنده ام را جمع كردم تا به سالمت  عيسر دميارس را متوجه خودم د يوقت.  دميخودم خند يبرا هيقطع شد و من چند ثان تماس

 .عقلم شك نكند 

زدن و   تاريشروع كرد به گ شانيكيخلوت تر شد ،  ياطرافمان كم يآن طرفتر از ما چند پسرجوان نشسته بودند كه وقت يكم

 يم يلب همراه ريرا بغل گرفته بودم و با آنها ز ميزانوها. ودم كردم محو خواندنشان شده ب يبه آنها نگاه نم نكهيمن با ا. خواندن 

 ؟ يكن ينم يباز: فرهاد مرا صدا زد . راه انداخته بودند  يسوال ستيكه ب هيدور از بق. كردم 

 !كنه ينه ، مغزم كار نم:  ميايحرف بزنم كه به نظر زهرمار ن يكردم جور يشدم حواس آنها به من است ، سع متوجه

 . ينگران امتحانت باش يپس حق دار: بود ، به طعنه گفت  كتريبعد از فرهاد ، از همه به من نزد كه ارس

وانمود كردم كه اصال او را  نطوريمن  خودم را زدم به آن راه و ا يول. گذاشت  يشده بود كه سر به سر من م يميچه صم! پررو بچه

 ! سين رمي، زنج يوايا: شدم  يرييكه متوجه تغ را محكم كنم ميدستم را بردم تا گره روسر.  نميب ينم

 !رهيچقدر گفتم برو قفلشو درست كن ، حرف كه به گوشت نم: و معصومه طبق معمول گفت  ديطرف چرخ نيبه ا سرهمه

در  مينداشت ، نتوانست دهيفا يهم كمكم كردند ول هي، بق ياو محل نگذاشتم و بلند شدم ، شروع كردم به گشتن در همان حوال به

 يليبود و خ وميتانيهم نبود ، از ت متيدوست داشتم، خاص نبود ، گرانق يليرا خ رمي، زنج ميكن شيدايچمن ها پ انيآن وقت شب م

معصومه كه متوجه . دانشگاه قبول شدم كادو گرفته بودم  يرا وقت نيا. اسم من بود   ريزنج يها حلقه يساده ، فقط در وسط به جا

 ليفارغ التحص يكه خواست گهي، سال د يريرو به خودت بگ افهيق نيا سيحاال الزم ن: گفت  يهمدرد ي برامن بود ، مثال يناراحت

مجبور  گهيو مهرداد از خداشونه ، د يواهللا مهر.  رنينو دوباره برات بگيهم ميگيخوان بهت كادو بدن ، بهشون م يدوباره م يبش

 ! رنيبگ يفكر كنن كه چ سنين

 ! رنينخوان دوباره براش كادو بگ ديخوب شا:  گفت تيبا جد محبوبه

راحت  التي، خ رميگ يپرسم كجا سفارش داده بودند ، خودم براش م يخوب ، ازشون م: به او نگاه كرد  هيعاقل اندر سف معصومه

 شد ؟
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نرفته بودم ،  يه دوربود ، من كه را رممكنيخواستم ، به نظرم گم شدنش غ يخودم را م ريمن راحت نشده بود ، من زنج اليخ يول

 اطراف باشد ؟ نيهم ديدور و بر بودم ، چرا نبا نيهم

 ميناراحت يمهر يكم كم به نبودنش عادت كردم ، به خصوص كه وقت يول شدميغصه دار م رميزنج يخال يجا دنيچند وقت از د تا

 ! ارهيم ريحتما بعد بهترشو گ دهياز دست م ينطوريا زيچ هيآدم  يارزش غصه رو نداره ، وقت زايچ نيا: و گفت  دي، خند ديرا د

 .بود قهيواقعا عت شياستدالل ها نيهم با ا يمهر

 

 !دكتر مصدق  شيپ ميبر ايب -

 .ندارم  يسخنران يحوصله ! مصدق ؟ عمرا  -

تو خوشش  چون از يزنه ول يحرف م يكل ارهيب رياگه منو تنها گ! جان نغمه : داشت  يدست برم هايسادگ نيمگر نغمه به ا يول

 ! ندازهي، زود كارمونو راه م ادينم

 ؟ اديگفته از من خوشش نم يك -

 ! دهيم ريهم كه بهت گ شهيبه جز تو ، هم دهي، سوال همه رو جواب م كنهيم ابي، حضور غ يبيبگه ، هروقت تو غا يكس سيالزم ن -

با نغمه  ديبا!!! د سرش شلوغ است و راهم نداده بود دانست هربار رفته بودم دم دفترش ، گفته بو يگفت ، تازه نغمه نم يم راست

 . مرا مسخره نكند  گريرفتم تا سوسك شود ود يم

لنگه پا  هيما هم همان جا . زد  يبود و با دكتر مصدق حرف م ستادهيكه دم در ا دميكارون را د ليدوباره فام ميديرس يوقت

وقت  كيرود و  ينگاهمان كرد و بعد به مصدق گفت به خاطر ما م يرپسرك دو سه با. منتظر، تا صحبتشان تمام شود  ميستاديا

 نيبه نغمه هم هم ديحركتش مرا ترساند ، نكند مرا شناخته باشد ؟ نه ، شا نينگاه كرد ، ا تموقع رفتن مرا با دق.  ديآ يم گريد

 يدفترش بود كه جا نم ديدق به كلحواس مص يزد ول يفرصت نبود از نغمه بپرسم ، داشت تند تند حرف م يطور نگاه كرده ول

بعد ! شدند  ياز فرط خجالت ذوب م دهاياگر امكان داشت كل ،نگاه كرد  ديبه دسته كل تيو با عصبان ديكش رونيرا ب ديافتاد ، كل

 .رفت  يبه من و نغمه بدهد به طرف در خروج يتياهم نكهيناگهان بدون ا

 چش بود ؟ نيا: به طرف من برگشت  نغمه
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نغمه اون پسره كه داشت با مصدق  گميول كن ، م نويآورده بود ، حاال ا ياشتباه داشويكل: گفتم  تيرا قطع كردم و با جد ام خنده

 به تو هم نگاه كرد ؟ زديحرف م

 بود ، نه ؟ يبه تو نگاه كرد ؟ نه بابا ، مصدق هم به من محل نزاشت چه برسه به اون ، جنس خوب يبگ يخوا يم -

 .برگشته بود  شيشگيهم به حالت دوباره

 .كارونه ، به نظرم منو شناخت  ليهمون فام اروي نيا -

 امتحانو بزاره دوشنبه قبل از عاشورا؟ ميحاال چطور به مصدق بگ!  گهيد يبهش بكن ديسالم با هي تيداره بشناسه ؟ نها يچه اشكال -

بچه ها  ي، برو از همه  يحتما به خودش بگ سيالزم ن: د نگاهم كر يكارون بود كه به نظرم جور خاص ليهنوز فكرم مشغول فام من

 !مخالفت كنه  گهيدونم مصدق د يم ديكه موافقن ، بع ريامضا بگ

 ؟ ديچرا به مغز خودم نرس  -

 !، گچه  ستيدر كار ن يچون مغز -

 

 يشد ول يزود خر م يلي، خكنم  يتوانستم راض يبچه ها امضا كرده بودند به جز فروتن و دوستش ، دوستش را م شتريب بايتقر

فروتن نظرش عوض شده باشد ، نغمه كنار من  ديرس يبه نظر م ديبود و بع يمخالف م دينفر هم نبا كي ينداشت ، حت دهيفا

 ؟ ميچكار كن يعوض نيبا ا:  ديجو يرا م تنداشت فرو شيبا چشم ها كهينشست ، در حال

اگه : را باال انداختم  ميشانه ها. زد  يحرف م شيانداخته و داشت با گوش هم يدرازش را رو ينگاه كردم ، پاها يهم به عوض من

 .شديشاخ نم نميحاال ا ميمسخره اش نكرده بود ياون سر

ما اظهار نظر  ياز پسرها درباره  يكي يدر گرفته بود ، كه وقت يديدخترها و پسرها كل كل شد نيمعارف ب ياز كالس ها يكي سر

 ! بلند ، عقل كم يمو: كرد 

 !شونهيالبته منظورش پشت سر: رو به دخترها گفت  يبلند يبا صدا نغمه

پشت سر طرف نشسته بود  قاي، دق ختندير يم شيشانه ها يگذاشت و رو يداشت كه آن ها را باز م يبلند يآن موقع موها فروتن

 . ردياز ما به دل بگ يديشد ي نهيمتلك باعث شد فروتن ك نيا. 
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 !كه عوض داره ، گله نداره  يزيآره ، چ: با افسوس گفت  نغمه

 .را نثار ما كرد  يزيافتخارآم شخنديو او هم ن ميبا حسرت به فروتن نگاه كرد هردو

، از  ميداشت يما هم روز تاسوعا نذر. ماند  يتاسوعا و عاشورا را در خوابگاه م ديتوانست به خانه برود و با ي، نغمه نم بيترت نيا به

نداشت ، قرار شد نغمه مثل بنز درسش را بخواند تا تاسوعا  يكه حرف يمامان. خانه  ديايم كه نغمه را دعوت كنم باجازه گرفت يمامان

 .ما عذاب وجدان نداشته باشد  ي خانه ديآ يكه م

را بفرستند دنبال  يكيو محبوبه هم بعدا رفتند ، قرار شده بود بعدا  يمراسم رفته بودند و مامان يو محمد از قبل از اذان برا آقاجان

 دنبالم  نديآ يبود كه محبوبه زنگ زد ، گفت حاضر شوم كه م 9ساعت . خواندم  يمن ، كه داشتم درس م

هم با  يو مقنعه و چادر سر كردم ، كم دميبافتم را پوش ديبعد نظرم عوض شد ، لباس سف دميو شالم را پوش يمشك يمانتو اول

، حجاب  دميد يتحمل آن را در خودم نم يدوست داشت من چادر بپوشم ول يليخ يانمام. راه رفتم  نهيآ يجلو دميجد ختير

خودم با آن حالت  دنياز د يول! و جزوه  فيدانشگاه با ك يسخت بود ، مخصوصا تو يليچادر خ دنيپوش يداشت ول تياهم ميبرا

 .زنگ در را زدند  نكهيخانمانه لذت بردم تا ا

 ؟ هيك -

 ! ايب نزدم خي، تا  ريشكرپن -

سرش  نكهيگرداند مگر ا يبرد و برم يشب تاسوعا او ما را م شهيدنبالم ، هم ديآ يكردم محمد م يداشتم كه فكر م يخام اليخ چه

كوله ام ،  يرا هم گذاشتم تو ميمانتو اطياحت يو برا دميكش يآه. گرم بود  يگريد يحاال كال سرش جا يول شديشلوغ م يليخ

رفتم و دوباره برگشتم در سالن را چك  اطيتا در ح. كرده ام و بعد در هال را قفل كردم  وشرا خام چراغ ها يمطمئن شدم همه 

و بعد ) نه  ايبردم كه در خانه را قفل كرده ام  يبه سر م ديدر شك و ترد شهيبود كه من داشتم ، هم يبيهم مرض عج نيا( كردم 

 . اطيبه طرف در ح دميدو

 !شرمنده اتم مهرداد :  دميهم كوب را محكم پشت سرم به اطيح در

 . مهرداد تنها نبود ، ارس و كارون هم آنجا بودند  يول

دانستند كه امشب  يچه وقت آمدن بود ؟ نم. سالم كردم و هرسه جوابم را دادند  يشده بود ؟ با سرد شانيداياز كجا پ گريد نهايا
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 ؟ ميمهمون دار يد چرا نگفتمهردا:  دميبه طرف در چرخ يحوصلگ ي؟ با ب ميستيدر خانه ن

 !جون ، درو باز نكن  هينه ، مرض -

 ! شهيكه نم ينطوريا -

 . ميبا هم بر نجايا مياي، ب يدونستم كجاست ، محمد گفت تو خونه ا ينم ي، ول ئتيه اميخواستم ب يمنم م -

مهرداد رو كرد . زنگ زده بود ميه هم به گوشمحبوب. ام  دهيافتاد كه تلفن خانه را از برق كش ادميتوانست  زنگ بزند ؟ تازه  ينم

 . نيايب نيخوا ي، البته اگه خودتون نم گهيد انيبا ما م شونميپس ا: به ارس  

باشم ،  واريمن هم انگار كه د. ساده و مرتب بود  چارهيهرچند ب. را هم از ته زده بود  ششياش ، ر افهيكجا ؟ با آن ق دياي، ب رينخ

 ! اديچقدر چادر بهت م: كارون مرا مخاطب قرار داد  يارس ول نيماش كيده بودم به الستو زل ز ستادهيساكت  ا

 ! يمرس: نداشت  يمن رنگ شيپ شيحنا يول ينيريشروع كرد به خودش نيا باز

 ؟ نياريم فيخانم تشر هيكرد ، خانم مرض تشياذ شهيخانم شده ، نم گهيآره ، د: با كارون موافق بود  يول مهرداد

 ؟ يايبا ما نم: افتاد و برگشتم به طرف كارون  ادميرا باال  گرفتم و راه افتادم ، وسط راه تازه  چادرم

 ! گهيد امينه ، با ارس م -

آمد  محمد همراه آقاجان به  يم ادميكه  يخواست برود ؟ از وقت ينم ييخودش جا يعني،  ديايگرفته بود ب ميارس هم تصم پس

سنش هنوز  نيلندهور با ا نيا يعني. نرود  ئتيبود به ه رممكنيداشت شب تاسوعا و عاشورا غهم كه  يرفت ، هركار يم ئتيه

.  ميبعد او هم نشست و حركت كرد. به من چه ؟ مهرداد در جلو را باز كرد و نشستم  رفت ؟ اصال ينم يعزادار يبرا يخاص يجا

 .رفت  ادمي؟  هينم محمد اسمش چبرادر خا:  ديكرد ، مهرداد پرس يتمام راه ارس پشت سر ما حركت م

 !رود  ندهيزاشتن؟ البد زا يم يهم داشتن اسمشو چ گهيد يبچه  هيخواد بدونم اگه  يدلم م يليخ! ارس  -

« داشتم اسمش  يهمكالس هي رستاني، منم دب ريزشته ، مردمو مسخره نكن شكرپن: ، بعد ناگهان ساكت شد  دياول خند مهرداد

 .بود » فُرات 

 ! يكن يم يشوخ -

 .، عرب بود  يريفرات زه! نه به جان تو  -
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 يفرات ، سوم ذارميرو م ي، اول ارميگرفتم سه تا بچه ب  ميمهرداد ، تصم: ، گفتم  دميخند يم كهيو در حال ديبه ذهنم رس يبكر فكر

 !؟ نيالنهر نيرو هم ب يذارم اروند ، دوم يرو م

 ؟ ياريم يدوم رو قبل از يسوم! خل خدا : قهقهه زد  مهرداد

 . ميباش نيو رنگ نيسنگ ميگرفت ميو تصم ميرد شد ئتيه كياز كنار  نكهيتا ا ميديخند يكل

كه در را باز  يمشكل داشت خودش آمد تا در را باز كند ، به محض شهيهم نشيشد و چون در سمت راست ماش ادهيمهرداد پ اول

اصل ، ذاته ، كه : با تاسف گفت . اگر مهرداد نگرفته بودم واريد يروم توبود با كله ب كيكه نزد رونيكرد ، خودم را پرت كردم ب

 ! يظاهر غلط انداز واسه خودت درست كن هيكن  يسع يحاال تو ه. خرابه 

 !، چادر فقط واسه تنوعه  هيكيمن ظاهر و باطنم ! چسبه  يوصله ها به من نم نيا: را مرتب كردم وگفتم  چادرم

 . ارنيروز درش م هيكنن  يروز چادر سر م هيكه  يياز دخترا ادي؟ چقدر بدم م اسينجوريا: را باال داد  شيلنگه از ابرو كي مهرداد

 .تر باشم  دهيخواستم امشب پوش ي، فقط م سمين ينطوريمن كه ا: گفتم  يگرفتم و با ناراحت يرا جد حرفش

پشتم به  ي، ول ديايآب رد شدم و منتظر ماندم كارون هم ب ي، از جو  دميحالت قهر از او رو برگرداندم كه ارس و كارون را د با

 !نباش  رياز من دلگ زتيجان عز!  نيدختر حاج حس:  دميمهرداد را شن ي، صدا ميبرو ميكه كارون آمد و خواست يآنها بود ، موقع

خنده  ارياخت يكرد ، ب ينگاه مصورتش نگه داشته بود و به من  يرا به هم چسبانده و جلو شيكه كف دستها دميو او را د برگشتم

 !طلب من  يكي! بچه پررو : ام گرفت 

اصال مرا نشناخت  ايو شا ديبه قول خودش آنقدر خوشمزه شده بودم كه مرا بوس يمن با چادر ذوق كرد و مهر دنياز د يكل يمامان

 نيكم كم به ا.  دميراحت تر باشم مانتو پوش نكهيا يبلند شدم و برا ييرايپذ يچون برا ديرس انيذوق كردنها به پا نيزود ا يليخ. 

 يداوطلب م ييرايپذ يهر جا كه بودم برا. در ذاتم بود  ييرايپذ نكهيمثل ا. ام گارسون شوم  ندهيشغل آ يافتادم كه برا يفكر م

و  مينشست ديهشهم با م يكل. كردم  يكند تعجب م يو تعارف م رديگ يمن م يرا جلو ينيس گريد يكس دميد يشدم ، اصال اگر م

 يوقت يآمد ول يما م ياو به خانه  ايآنها بودم  يمن خانه  اي شهيبود هم لمح ني، قبال كه خانه امان در ا مياز دانشگاه حرف زد

 يم رونيو ب ميگذاشت يقرار م گريكه با همد ينادر يروزها اي ميديد يرا م گريشب ها همد نطوريفقط ا ميخانه را عوض كرد

به  ديبه او گفتم خودش با يآمد ول ي، بدم نم مآنها برو يرفته ام ، اصرار كرد كه به خانه  ريهم او گله كرد كه د آن شب.  ميرفت
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 . ديبگو يمامان

 ميسرگرم شستن ظرفها بود يرا از او گرفتم ؛ با مهر ينيكه من بلند شدم و س ديبرد بشو ياستكان ها را م ينيزهره داشت س خاله

 !خونه  ميپاشو تا بر: د كر ميكه محبوبه صدا

 شهيهم ميداشت يرود ، چون ما روز تاسوعا نذر ياالن نم يدانستم مهر يخشك كردم ، م ميرا با مانتو ميشدم و دست ها بلند

مخصوصا  ميبگو يخواستم به مامان ي، خودم هم نم دميرا ند دينگاه كردم ، مهش تيجمع نيهر چه در ب.  ميرفت يم هيزودتر از بق

؟ واسه سه  هيچكار نيتو رو خدا ا: معصومه گفت .  دميرا درآوردم و دوباره چادر پوش ميشده بود ، مانتو ديناپد ديه مهشحاال ك

 ! يلباستو  عوض كن يه يساعت كه اومد

 ؟ نيايشما نم:  دميبود انگشت كش دهيكه خواب ايداد ، به لپ شا يم ريمن گ زيدانم چرا معصومه به همه چ ينم

 . مير يم گهيساعت د هير جونم با ماست ، نه ، ماد -

 ! رهيجوجه رو بزار خونه مادرشوهرت كه جلو دست و بالمونو نگ نيتو رو خدا ا ي، ول نمتيب يباشه ، پس، فردا م -

 !دوستت داره  نقدريخوبه ا!، انگار هووته  يبچه مشكل دار نيچقدر تو با ا -

 !دستم بده  يكار هيترسم  يهمش م!  شهيآدم م زونيآو ، زميعز كنهيدوست داشتنش مشكل درست م نيهم -

 ! مادرجون  شيتا ظهر گذاشتمش پ ديباشه ، شا:  ديباال كش ايشا يچانه  ريپتو را تا ز معصومه

 يايم يگفت يمرض. ، خودشم اومد  ناهاشيا: بود  ستادهيا هيو بق يمامان شيپ ديمهش.  دميدو رونيب اطيكردم و از ح يخداحافظ

 ما ، نه ؟ يخونه 

 ؟ يآره ، نرم مامان -

.  زديداده بود و چرت م هيتك نينگفت ، به ماش چياالن ه يول» !  ينه ، ماده ا« پراكند كه  يارس آنجا نبود ، حتما محبوبه مزه م اگر

 .دست تنهام  يليخ هي، بدون مرض زميعز ميدار يآخه فردا نذر: گفت  ديبه من چشم غره رفت و رو به مهش يمامان

 !خانم  هيعال نيكمك ، تو رو خدا اجازه بد اديكنم ب يم دارشيبه خدا صبح زود ب: نبود  ايكوتاه ب ديمهش يول

خواد آقاجونت به  ي؟ دلم نم اديچطور ب يآخه صبح به اون زود: كرد  ياصرار م نقدريسوخت كه ا ديدلش به حال مهش يمامان

 ! فتهيزحمت ب
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 ! ييدا زن ارمشيمن م: وسط  ديپر مهرداد

 رو به يديجد بيكه با رق يبود ، مامان واريبه د واريد با عمه تاجي –بود  يمهر كه دختر عموي – ديمهش ي خانه

سربه  گهيچون اون كه اومد تو د.  اديب رتريبه نغمه بگو كه د يباشه ، ول: آورد  اديآمد كه ناگهان به  يشده بود داشت كوتاه م رو

 ! يخور يو به درد من نم يشيهوا م

 اميم گهيروز د هي:  ديمرا  خلع سالح كرده بود ، دست انداختم گردن مهش يمامان. نغمه نبودم  ادياز نهادم برخاست ، اصال به  آه

 !خودم برم دنبالش  ديخونه ، با اديب امياز همكالس يكي، فردا قراره  زميخونه اتون عز

 !ها  يايروز ب هي يقول بد ديبا يباشه ول:  ديرا ورچ شيلب ها ديمهش

 پس محمد كو ؟:  ستيتازه متوجه شدم محمد در جمع ن. دادم و او هم رفت  قول

 !گردن ارس خان  فتهيكار داره ، زحمت ما م -

 ام؟يب يمنم بمونم با داداش: وسط حرفش  دميداد كه پر يرا م يداشت جواب تعارف مامان ارس

 !كارش طول بكشه ها دو ساعت  يكيتا  ديشا: به طرف من برگشت  يمامان

 !كمكش  رمي، م يسر مهر ختهيعالم ظرف ر هينداره ،  يباشه ؛ اشكال -

 ! يبه محمد خبر بده كه موند يباشه ول -

 .، قربونت  يمرس:  دمشيو بوس دميپر. بمانم  ديمهش شيتوانستم پ يم نطوريخوشحال شدم ، ا يليموافقتش خ از

 !  يجون به جونت بكنن كارگر: گوشم گفت  ريمحبوبه كه ز ينشدم ول، ناراحت  ديحركت من خند نياز ا كارون

: نفر ارس بود كه به من گفت  نيمنتظر ماندم تا همه سوار شوند ؛ آخر. به او نگاه كردم كه فرار كرد  مييآمد ، با حالت اژدها بدم

 !، سرده  گهيداخل د نيبر

 .كرد  يباال انداخت و خداحافظ يشانه ا. نگذاشتم  محلش

 رونيب ئتيكردم و از ه يبا دخترها خداحافظ.  رونيكه محمد زنگ زد وگفت بروم ب ميزد يحرف م ميداشت ديو مهش يمهر با

خودمان را  ليداده بود ، از آنجا كه انتظار فام هيتك ينيكه پشت به من به ماش دميد يرا م يآمدم ، كوچه خلوت بود و فقط مرد

 !مهرداد : داشتم صدا زدم 
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 .رگشت و ارس را شناختم ب طرف

 !خانم ، ارسم  هيسالم مرض  ـ

 ؟ نيسالم ، شما مگه نرفت -

 .دارن ، كارونو كه رسوندم ، برگشتم  اجيبه كمك احت نجايا دميبرگشتم ، د -

 يوقت يرا گم كرده بودم ول ميدست و پا.  دميكش يخلوت ، خجالت م ياز بودن با او در آن كوچه .  ستادميجلوتر رفتم و ا يكم

 هياز نظر سا.  دميد يبود تا تفاوت قد خودم و او را م نهي، آ واريد يبه فكر افتادم كه كاش رو دميد واريد يجفتمان را رو ي هيسا

دانم  ينم. افتاده بودم  واريد ينقص رو يكامل و ب نطوريمن هم يول! اصال مشخص نبود، رفته بود تا باال  سار ي هيسا يكه كله  يا

 ، نه ؟ نيخسته شد يليامشب خ: به شكستن سكوت داشت  يرارارس چه اص

صورتش  يرو يلبخند ي هيسا(  ميخند يو م ميگي، همش م گذرهيبهم خوش م يليوقتا كه همه دور همن خ نجورينه اتفاقا ، ا -

 !نداره يخستگ نيالبته كار واسه امام حس)  دميد

 . ميچرت و پرت نگو گريرا گاز گرفتم تا د لبم

 كوچه ، آره ؟ ني، تو ا نيكرد يم يزندگ نجايقبال ا دميشن -

 ؟ ياكتفا كن  تيها دهيبه شن شدينم

مادربزرگم كه فوت كرد . آقاجون بود  يپدر يخونه )  ئتيشده بود به ه لياشاره كردم كه تبد ممانيقد يبه خانه ! ( بله  -

 .وقفش كردن 

 ؟ شيچند سال پ -

 داره ؟ يبه تو چه ربط آخه

 ! شيپ سال 4 -

من هم اسم  نكهيو بدتر از همه ا! و گرفته  يهم بود ، ابر يروز تولد من فوت كرد ، چه روز بد قايدق ميشد كه به ارس بگو ينم

ارس را  هم  يصدا فتدياشكم راه ب نكهيچه مرگم شده بود ، قبل از ا يدانم نصفه شب يرا گرفت ، نم ميمادربزرگم بودم ، بغض گلو

 .كه من كالس اول بودم  ي، اونم اول مهر سال هفوت كردپدر منم :  دميشن
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 ...آخه ... يول.. پس : كند  يباز ماند ، سرم را بلند كردم و متوجه شدم نگاهم م رتياز ح دهانم

 ! ستياز پدرم كمتر ن يول! بابا سهراب ، عمومه  -

 يو حرف ها زميرا به هم بر شيخواست موها يدلم م .بود  ايسالش است ، انگار قد شا 26سوخت ، انگار نه انگار كه  شيبرا دلم

كار احمقانه  نكهيقبل از ا. است  يرا صاف بكنم و قول بدهم فردا روز بهتر راهنشيپ ي قهيخواست  يدلم م. بزنم  شيبرا يخوب

 ! يوقرو م نيبه به، چه خانم مت: من لبخند زد  دنيمحمد با د. آمدند  رونيب ئتيبكنم ، محمد و مهرداد از ه يا

 ! يخسته نباش: كردم و به طرفش رفتم  سالم

 !دستات  اي كنهيدرد م شتريدونم چونه ات ب يهرچند نم!  نطوريشما هم هم -

 ! يداداش -

 !قربون خاله سوسكه بره  ي، داداش يجان داداش -

 ! يطلبت مرض يكي: دهانش را با دست گرفت  يجلو

 !كرده  ونيهمه رو مد! ه ، امشب از همه طلبكار شد نيا: گفت  مهرداد

 تو هم ؟ يعني -

 . دميانداخت ، من خند نييرا گرفت و سرش را پا شيشانيعرق پ يشيبه طور نما مهرداد

 !تو هم  رهيها كه كالمون م يما نذار ي دونهي يكيخود ، سر به سر  يبه جا! يخود ، باحال يبه جا! يليمهرداد ، فام نيبب -

 !هس  نايسه تا از ا نير حاج حس؟ واهللا تو تبا دونهي يكي -

معصومه و محبوبه ) گفت و بعد با خنده اضافه  كرد تيرا با جد نيا! ( دونه اس  هي هيمرض يمن سه تا خواهر دارم ، درست، ول -

 !دونه ان  هيهم هر كدوم  

 كمك ؟ ياي، م گهيد تنميب يفردا م: كه گمش كرده بودم ، با مهرداد دست داد  يهمان محمد من بود ؛ همان محمد نيا

 ؟ اميجرات دارم ن -

 !فهم  زيقربون آدم چ:  دياو كوب يبه شانه  محمد

 .ارس راه افتاد  نيطرف ماش به
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 خودت كو ؟  نيماش -

 .، سوار شو  ميريواسه فردا الزم دارن ، گذاشتمش واسه كمك ، با ارس م -

 .ن دادممهرداد دست تكا يعقب را باز كرد و من قبل از نشستن برا در

 ! دونهي يكيخداحافظ ،  -

 يبه من م دي، تازه به صرافت افتاده بودم كه چرا با رونيزدند و من زل زده بودم ب يما ، ارس و محمد با هم حرف م يخانه  تا

 .حرف بزند  يچه كس يكرده برا ينم يفرق شيگفت كه پدرش فوت كرده ، چقدر در آن لحظه ناراحت بوده كه برا

 شهياست ، هم تيمعص يكاريباشد ، انگار كه ب كاريب يداد لحظه ا يسحر بلند شده و مشغول بود ، اصوال اجازه نم يكله  يمامان

كمكش بلند شدم ، رخت  يو برا اوردميطاقت ن يحرف ها گول زدم ول نيخودم را با ا قهيچند دق. كرد  يم ريخودش را درگ ديبا

، او را به حال خودش  دهيكش يخواب يبود كه انگار سه شب ب دهيمحبوبه چنان خواب. گذاشتم  دكم يرا جمع كردم و تو ميخوابها

 .رفتم  رونيگذاشتم و ب

 ! ري، صبح به خ يسالم مامان -

 ؟ نياومد يك شبي، د يسالم گل -

 . ميواسه كمك گذاشته بود ، با برادر كارون اومد نشويبود ، محمد ماش 2 كينزد گهيد -

 ! هيبده ، پسر خوب رشيگرده ، خدا خ يگفت كه برم يآره ، داشت م: رد كمرش را راست ك يمامان

 دهيبدهم از كجا فهم حيشدم ، دوست نداشتم توض مانيپش يخواستم بپرسم كه آنها از فوت پدرشان خبر دارند ؟ ول.. (  يمامان -

 ؟ يچ ميداشت اجيذاشت اونجا ؟ اگه خودمون احت يم نشويماش ديحاال محمد حتما با) ام 

 دنبال نغمه ؟ يبر يخوا يتو نم.  اديبابات كه هست ، مهرداد هم م نيماش -

 .منم اصرار نكردم .  ادينه ، گفت خودش م -

 .مياجاق شد ييجابه جا مشغول

 يسوخت ول يكارون م يدلم برا. ساعت بعد هم ارس كارون را آورد و خودش رفت  ميآمدند ، ن هيو بچه ها زودتر از بق يتاج عمه

 شيپا يرو يزود آمد ، از خوشحال يليكردم و نغمه كه خ يسرگرم م يخودم را با مهر  شتريب. دوستش داشته باشم  شديعث نمبا



 

 

كتابخانه نودهشتيا من نودهشتياجكاربر انلي لي نيكزاد +Lily–آرزو                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٧

 !چقدر هوله  نيا گني، االن م ومدهين يشكيخاك تو سرم ، هنوز كه ه) كرد اطيبه ح ينگاه( از خوابگاه متنفرم : شد  يبند نم

كردم  يكرد ، من خودم را مشغول عمه فخر شيمن به كارون معرف يكرد و به جا كيالم علشناخت با او س يكه نغمه را م يمهر

، تازه خود خانم هم با آن حالش  ديايبوده و نتوانسته زودتر ب ضيكرد كه مر يم تيبود و داشت از زهرا شكا دهيكه تازه از راه رس

 .وابد ، خودش راه را بلد بود و رفت كمد رخت خواب بردارد و بخ يآمده بود ، گفتم برود باال ، از تو

 ؟ ينال ي، چه مرگته كه م يخوب نيخاك تو سرت ، عروس به ا: من  شيآمد پ نغمه

بود  دهيپوش يبنفش نسبتا بلند كيو تون يشلوار كتان مشك. كردند  يخرد م ازينشسته بود و پ يمهر شيكارون نگاه كردم كه پ به

را جمع  ميلب  ها. دادم  يبود ، من كه اصال به او رو نم يراحت وخودمان يبا مهر يلي، خرا دور گردن جمع كرده بود  شيو روسر

 !لوس  نيريودشخ.  اديازش خوشم نم: كردم 

 ؟ ستيداداشش ن.  اديات خوشت م قهيآره تو فقط از خود عت -

 ؟ يريگ ي؟ سراغ داداش مردمو م هيچ -

 .نجاتت بدم  يدگيخوره از ترش ياگه به درد م نميخوام بب يم -

 !خورم  ينم نايمن به ا -

 ... كه عوض داره  يزيچ. اون داداش تو رو تور كرد تو هم مال اونو بقاپ ! چطور داداشت خورده ؟ احمق جان  -

 ! ااهللاي: آمدند  اطيو مهرداد به ح محمد

 ! ينيبب ريپسرعمه اتو برام جور كن ، خ اي، ب يكرد غيداداشتو كه در:  ديبا رذالت خند نغمه

خواهد كمك كند ، من هم نغمه را  ينغمه اعتراض كرد كه م ينشود ول تيسرما اذ يمرا صدا زد كه نغمه را ببرم باال تا تو يمامان

 .را راه انداختم  يمشت يصبحانه  كيو خودم رفتم باال بساط  اطيح يگذاشتم تو

 ! مهيخوش خورش ق يبود و بعد بو ايشدند و برو ب يم، همه درخانه مان جمع  ميداشت يتاسوعا بودم كه نذر يروزها عاشق

 !براش  رميم ي، م ينذر يبه به ، غذا: جنبه بلند گفت  يخورش را برداشتند ، نغمه ب يكه در قابلمه  نيهم

 يا مها تو خوابگاه غذ يبود واسه طفل يكيكاش ) به اطرافش نگاه كرد!( بچه  چارهيب: دلش سوخت  يو مامان ميديخند يو مهر من

 .بود  نجايمحمد ا نيبرد ، كاش ماش
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 ! دهيهست ارس انجام م يمادر جون ، اگه كار: بود  يمتوجه مامان كارون

 ! نجايتا ا ادي، بخواد بكوبه ب شمينه باعث زحمت اون نم -

 .دور و براست  نيخواد بكوبه ، هم ينم:  ديخند  كارون

. را ببرد  ممانيقد يها هيهمسا يبا مهرداد رفت تا نذر يرا بردند ، مهر ميمادر ليزد و ارس آمد ، محمد و كارون سهم فام زنگ

 . ميدوستان نغمه غذا ببر يمامان هم من و نغمه را با ارس فرستاد تا برا

 !بده ببرن  ريظرفها رو هم بگ ي هي؟ خانم بق نيدست چند نفر بد نيخوا يم نويا: و گفت  ديظرف ها را در دست ما د آقاجان

 ؟ يها چ هيمساپس ه -

 ! كنهيم ينذر يبچه هان كه دلشون هوا نيهست ، ا اديز يتو كوچه نذر! واجبترن  نايا -

 ! يقربونت عشق:  دميو صورت آقاجان را بوس دميپر

 زديظرف بر يغذا را هم تو ي هيكمك كردم بق ي، عقب رفتم و به مامان دميارس خجالت كش يحركتم آن هم جلو نياز ا بالفاصله

. 

بمون  ايامشب ب ياگه درساتو خوند: زدم  يتمام مدت با نغمه حرف م ينكرده باشم جلو نشستم ول ياحترام يبه ارس ب نكهيا يابر

 !ما  يخونه 

 !مامان بهشون بگه موافقه  ديبا.  دنيبهم اجازه نم ينطوريزنگ بزنم خونه ، چون ا ديبا -

به خاطر  ييروزها نيسوخت كه در چن يبچه ها م يدلم برا.  مي، داد ديرس يمداخل و به هرچند تا اتاق كه  مينغمه غذا را برد با

 . ماندند و حسرت خانه شان را بخورند  يدر شهر ما م ديراه دورشان ، با

 داديهم اجازه نم يپدرش هم تماس گرفت كه برنداشت ، سرپرست ليهرچه به خانه شان زنگ زد ، جواب ندادند با موبا نغمه

 .برود  نيوالد يبدون اجازه 

 !منتظره  اروي نيتو برو ا -

 ؟ ياينم يعني -

 . امي، اجازه دادند ، خودم م نجاي، هروقت زنگ زد ا دميم sms هيچرا ، به بابا  -
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 .بند كفشتو ببند : بود  ستادهيكنارم ا نينغمه غمگ. آمدم  رونيب يكردم و از سرپرست قبول

 ! نيتو ماش رميخواد ، االن م ينم -

 ؟ ارهيسرت ن يي، بال ارويآره ، تنها با اون : عوض شد  حالش

 .گرفتم  شگونشين

 ! يريازش انتقام بگ يهوس كن هوي!  ياريسرش ن يي، بهتره بگم تو بال يوحش -

 !ها  يايدرستو بخون ، بابات كه زنگ زد زود ب ني، تو برو بش رينخ -

گشتم  يدنبال او م نطوريهم! ، قالم گذاشته بود؟ نامرد  دميم ارس را ندرفتم ، در را كه بست يگذاشتم و به طرف در خروج اطيح از

 !آخ :  نيو خوردم زم ديچيپ مي، پا ميپا ريكه بند كفشم رفت ز

 شد ؟ يچ هويخانم ؟  هيمرض نيخوب: شد  شيدايخان از سمت چپ پ ارس

 ؟ نيشما كجا رفت-

 !فتم كه بهتون گ! شد پارك كرد ، بردمش تو كوچه  ينم نجايآخه ا -

 حاال ؟ دهيرفته بود ، چه فا ادمي

 ميپا يتوانستم رو يواقعا نم يدستش را دراز كرد  كه كمكم كند ، نخواستم ول.جمع شد  ميچشم ها ي، اشك تو ميدرد پا از

 ينيا تا ماشرا گرفت و بلندم كرد ، بعد دور و برش را نگاه كرد ، مر ميحرف بازو يبار ب نيشد و ا ي، اشك از چشمم جار ستميبا

 . ارميب نويبرم ماش!  نجايا نيسيوا: برد  يكيدر همان نزد

تا  ديافتادم ، با هيذلت به گر نيداشت ، از ا يديدرد شد ميپاها. كردم راه بروم كه نتوانستم  يسع اورديرا ب نيارس رفت ماش تا

را گاز گرفتم تا اشكم را  مي، لب ها ديكه رس ارس. نكنم  يزياو آبرور يكردم تا جلو يرا م ميها هيبود خوب گر دهيارس نرس

 . اميخودم ب سايوا: شد  ادهيپ نياو به سرعت از ماش يبه طرف او بروم ، ول نيبه ماش هيتككردم با  يكنترل كنم و سع

: لب گفت  ريز و دياشك از چشمم راه افتاد ، كه ارس د..  اديمار از پونه بدش م گنيم!   ايخدا. بروم  نيو كمكم كرد تا ماش آمد

 ! فتادهين ينكن ، اتفاق هيگر

 كنم ؟ هيگر ايدانستم بخندم  يساله طرف بود ، نم 5 كيبا  انگار



 

 

كتابخانه نودهشتيا من نودهشتياجكاربر انلي لي نيكزاد +Lily–آرزو                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٠

 خونه ؟ ميرينم:  رميخودم را بگ ي، نرفت ، نتوانستم جلو ديكه با يرياز مس يو ارس حركت كرد ؛ ول نشستم

 !درمونگاه  ميرياول م -

 ك و تنها كجا بروم ؟لندهور ت ني، با ا ديپر مياز رو رنگ

 . رميخونه ، با آقاجونم م ميبر!  يانيك ينه تورو خدا آقا -

 ؟ سميخونه ، تا آقاجونت ببردت دكتر ؟ مگه من راه درمونگاهو بلد ن ميحالت بر نيبا ا سيآخه مسخره ن-

 !اونجا  اديبه محمد ، هرجا هست ب نيپس زنگ بزن -

 !افتاده  يكنه اتفاق بد يم ، فكر شهياالن بهش زنگ بزنم دلواپس م -

بشر  نيو كمكم كند ، من با ا رديدست مرا بگ بهيغر نيا يه! شد كه  يخب ، نم يول. هر حرف من جواب داشت  يهم برا نيا

درد  يليخ: ارس متوجه شد ! بود  يچارگياز درد نبود ، از ب يكي نيا يام گرفت ، ول هيگر تميزدم ، دوباره از وضع يحرف نم يحت

 ؟ يدار

 . شميم تياذ ينطوريمن ا! به محمد ، به مهرداد  نيزنگ بزن -

 يم يكه بگ يستيعسل هم ن. كنم  ينم تتيمنم اذ!  شني، نه ؟ گفتم كه هول م رهيحرف تو سرت نم: را نگه داشت  نيماش ناگهان

 .خورمت 

 يزينبود ، هق هق كردم و چ نطوريا ير است ولبخا يكردم سوسول و ب يبودم ، تا حاال فكر م دهيرا ند شيرو نيالل شد ، ا زبانم

را از او برگرداندم و  ميرو. كشند   يخط و  نشان هم م مي، برا چيبرادرم را ازم گرفتند ، ه. كردم  يم هيدلم خون گر ينگفتم ، تو

 .دادم يوگرنه نشانش م! بودم  ييايكه آدم باح فيح. زدم  نشيمشت به در ماش كي

را گرفت و  ميو بازو ديشوم كه سر رس ادهيكردم خودم پ يشد ، من هم در را باز كردم و سع ادهياشت و پدر درمانگاه نگه د دم

خشن برخورد كرد ، مرا به زور برد داخل درمانگاه ، نشاند و خودش  يلينكند خ تيرا اذ ميحواسش بود پا نكهيبا ا. بلندم كرد 

كه  دميد. نكند  نطوريبا من ا گريشود و د طيستم قالش بگذارم و بروم تا ختوان ينم يحت.ذلت  نهمهياز ا هاتيه. دكتر  يرفت پ

هم همراهم نبود تا زنگ  ليموبا يبودم ، حت ياز دستش عصبان ي، ول نديمرا بب ديايب عتريزد تا دكتر سر يچانه م رشيداشت با پذ

 يخت ، چون به سمت من آمد و دستش را دراز كرد ولكارش را راه اندا خرهارس باال. را برسد  اروي نيو حساب ا ديايبزنم محمد ب
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 .كه آنجا بود ، خواهش كرد كمكم كند  يشد و از خانم مانيپش

 ميخواهد برا يدكتر م دميفهم يوقت. بشر رفت  نيا شيپ ميپاك آبرو.  رديرا  بگ ميبودم منتظر و ارس رفته بود داروها نشسته

 ني، ا گهيبسه د: دكتر همه را تحمل كرد و بعد گفت  يراه انداختم ، ول يباز ير و كولرا گذاشتم كنا يو خانم اي، ح سديآمپول بنو

 ! يشد يدختر بزرگ گهيد واداها مال بچه هاست ، ت

 قيتزر يارس برگه .   ديخند يم شميكرد و به ر يم يپاكت به من دهن كج يبا پاكت داروها برگشت ، انگار آمپول تو ارس

 !دردت آروم بشه  شهيمسكنه ، باعث م: گفت  يكمكم آمدند تا بلند شوم ، با مهربان گرفت و با همان خانم به

 ! كنهيكارو م نيهم هم نوفنياستام:  رميدهانم را بگ يجلو نتوانستم

 ! اكهي، تر ستين نوفنياون استام: كرد گفت  يكه كمكم م يو زن ديخند ارس

بزار كمكت كنم كه :  ميايب نييمپولم را زد ، دوباره كمكم كرد كه از تخت پاآ يوقت. محلم نگذاشت  يتعجب به او نگاه كردم ول با

 !سفارشتو كرده  يليدوست پسرت خ

 گفت دوست پسرمه ؟ يك:  ديسوت كش سرم

نه اون ، به نظرت من گوشام  ي، نه تو حلقه دار سي، شوهرتم كه ن كنهيتا آسمون فرق م نياتون زم افهي، ق سيبرادرت كه ن -

 درازه ؟

 !اون آقا برادر عروسمونه  يندارم ، ول يدر اون مورد نظر:  رميخودم را بگ ينتوانستم جلو تيعصبان از

و به ارس نگاه كردم ، زن هم شانه اش را باال انداخت و رو به ارس با  دميكش رونيارس ، دستم را از دست زن ب دنيمحض د به

 . ريبگ ليخواهر دامادتونو تحو ايب: طعنه گفت 

 ؟ حالش خوب نبود ؟ نيچش بود ا: را گرفت و گفت  ميبازو ارس

 !نه ، زده به سرش ، مثل من ، مثل شما  -

، منم  يهول شده بودم ، شما دست من امانت شييخدا يول! خانم  هيشرمنده مرض:  مينشست نيماش يتو نكهينگفت تا ا يزيچ ارس

، به  يكرد يم يرو اعصابم اسك يشما هم داشت. و محمد نباشم  يحاج يانجام بدم تا شرمنده  ادياز دستم برم يخواستم هركار يم

 . دميخوام كه بهت پر يهر حال واقعا معذرت م
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 !حرف بزنه  نطوريباهام ا يكس دميمن اجازه نم -

 .درمانگاه ي، از حرف آن زن تو شترياو و ب ي، هم از حرفها ديلرز يبدنم داشت م تمام

تونستم  يافتاده باشه و نم ياتفاق بد دميترس يم يزدم ، ول يحرف م نطوريا دينبا! حق با شماس  :كرد  يرا نگاه م شيجلو داشت

 .تا خونه اتون صبر كنم 

 . ميزد يبه محمد زنگ م ديبا يول -

 ! يحواسم سرجاش نبود ، بعدشم اسم مهردادو آورد -

 هرداد داشت ؟به م يچه ربط هيقض نيبود ؟ ا يمنظورش چ. حرف را كه زد ساكت شد  نيا

 !ديببخش -

 . دانم كجا رفت  يشد ، نم ادهيپ نيماش از

 روني، مهرداد و محمد هم كه ب دميكش يبود و من خجالت م بهيوسط ؟ خوب او غر ديمهرداد را كش يو مبهوت ماندم ، چرا پا مات

 .شده بودم  جيكمكم ، گ نديايتوانستند ب يبودند ، م

 يب! من  يرا گذاشت جلو هيخورد كه نصفش كرد و بق يدستم ، خودش داشت شكالت م داد وهيپاكت آبم كيبرگشت و  ارس

 .از شكالت را كندم و خوردم  ي، گوشه ا ميهم نداشت يتعارف تيوضع نيحال بودم و با ا

 ؟ يرياز من دلگ:  ديبه من نگاه كند پرس نكهيشدن ، بدون ا ادهي، قبل از پ ميديخانه كه رس دم

 يليخدا وك يهم حال كردم ، ول يلينه ، خ ميتوانستم بگو يكرده بود ، نم رميخانواده درگ نيبودم كه با ا ريگاز محمد دل شتريب

 . نيحق دار يليشما گردن من خ: بودم  ونياز حد به ارس مد شيب

 .كمك  ارميرو ب يكيبرم ) در را باز كرد( خوام  ي، بازم معذرت م ستيباشه ، هنوز دلت باهام صاف ن -

 شده ؟ ي، چ يوايا:  ديپر شيرنگ از رو دنميرا آورد كه با د يمهر

 شده ؟ يچ نيبگ هيبه بق نيبر شهيم: ارس نگاه كردم و گفتم  به

 ! يرفت ، مهر اروي نيا شيآبروم پ: پنهان كردم  يكه رفت كله ام را در آغوش مهر ارس

 ي، شروع كردند به سرزنشم ، به ازا ستين يخاص زيچ دنديهماول وحشت كردند ، بعد كه ف دند،يشده د يچيباندپ يمرا با پا يوقت
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 .خودش كرد  ونيما را مد يالك يبشر هم الك نيا.  شديارس م بيتشكر نص كيزدند  يكه به من م يهر تشر

كارون  يزدند ، نرفتم و خودم را به خواب زدم ، حت مينهار كه صدا يتخت محبوبه افتادم ، برا يكمكم كرد رفتم باال و رو يمهر 

، داشتم نگاهشان  دميرفتنشان را از پنجره د. بست و رفت  يرا باز نكردم ، او هم در اتاق را به آرام ميكه آمد به اتاقم ، چشم ها

 .باشد دهيكردم ند يخدا خدا م.  دميكردم كه ارس سرش را به سمت پنجره باال گرفت و من كله ام را دزد يم

و محبوبه مشغول  يبه او گفت كه من خوابم و نغمه هم با مهر يمامان يشد ، ول داينغمه پ يه آنها نرفته بودند كه سروكل هنوز

 .ساعت بعد نغمه به اتاقم آمد و من چشمم را باز كردم  مين. شدند  اطيشستن ح

 ! يداريتو كه ب -

 !كارونو نداشتم ، خودمو زدم به خواب كه بره  يحوصله  -

 !ساعت غالم حلقه به گوش خانم بودن تازه حوصله شونم نداشته  هي! كن  يو خوب ايب: را با تاسف تكان داد  سرش

 .خودش خواست  -

 ! شهيم شوني، خجالت حال ستنيهمه كه مثل تو ن -

 .پسره از خجالتم در اومد  يكاف يبه اندازه . نغمه حرفشو نزن كه حوصله ندارم  -

 چكارت كرد ؟ -

 .و مجبورم كرد باهاش برم  ديبابا سرم داد كش ني، ا دهيمحمد تا حاال سرم داد نكش -

 .ملوس بود  يلياومد ، خ يبهش نم -

) تخت نشست يكنارم رو(  ديرس يآزار به نظر م يكه ب نهيپسر ، منظورم ا هيدر مورد : تعجب به او نگاه كردم و نغمه گفت   با

 ؟ كنهيدرد م يليپات خ

 .تونستم بردارم  يقدمم نم هيآره ، اگه ارس نبود : كردم تكانش بدهم  يسع

 بغلت كرد ؟ -

 !، منحرف مبتذل  رينخ -

 كي،  ميديد ونيزيو مراسم را از تلو ميرا روشن كرد ونيزيمن ماند ، تلو شيهم پ چارهيب يو نغمه  ئتيشب نتوانستم بروم ه آن
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 .آمدند  هيكه بق يبه حرف زدن ، تا زمان ميو بعد شروع كرد ميعاشورا خواند  ارتيز

 چه خبر بود ؟:  دميپرس

 ! يسر خودت آورد ييسراغتو گرفت ، گفتم چه بال يليخ ديمهش: گفت  محبوبه

 .را ناكار كرده بودم  ميزد انگار از قصد پا يحرف م يجور

 اومده بود ؟ يك -

 !كارون بهم داد ، بدم به تو  نويا ي، راست انيم شهيهمه كه هم -

 .تر وبس نياز ج»  زيدشمن عز«بود ،  كتاب

 . يجا نشست هيهمش  رهيگفت حوصله ات سر م -

 . ميخودمون كتاب دار يبگ يخواست يم -

 تشكرته ؟ يجا! واقعا كه : و نغمه و محبوبه با تعجب نگاهم كردند و نغمه سر تكان داد  ديهوا از دهانم پر يحرف ب نيا

 .و گرفت سراغت ي، واقعا كه ، تازه مامانشم كل گهيراست م: شد  ريهم ش محبوبه

 مگه مامانشم اومد ؟ -

دونست دختر  ينم گهيد.  ميگفت مواظب دختر گلمون باش. مامانش اومد دم در . دنبال كارون دم خونه اشون  مينه ، ما رفت -

 !گلمون ، كاكتوسه 

 ! كنميازش تشكر م دمشيباشه ، د: حرف محبوبه خنده ام گرفت  نيا از

 !بهش  يوقت زنگ نزن هي -

 راحت شد ؟ التونيخ.  دميبش م sms  هي رميگ يباشه ، شماره اشو از محمد م: گفتند  يراست م يبود ول ييجا يتوقع ب يليخ نيا

حرف محبوبه كه  يفرستاد ؟ كتاب را كنار گذاشتم و حواسم رفت پ يكتاب را م نيا ديكردم ، چرا با نييدستم باال پا يرا تو كتاب

از  يكيتا  يعمه تاج ي، با زهرا رفته اند خانه  شيمانتو يرو ختهيماست ر نكهيبوده ؛ ا چه خبر ئتيه يكرد تو يم فيداشت تعر

 !كرده  شانيبرگشته اند مهرداد دعوا يرا بردارند و وقت يمهر يمانتوها

 ! نيديوخند نيديالبد تمام كوچه رو دو -
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 ! ئتيگ نگه داشتند دم هنداشت ، انگار س يبه هر حال به مهرداد ربط: خودش را زد به آن راه  محبوبه

 !ها  يزن يمهرداد حرف م يدرباره  ينطوريمحبوبه ، بار آخرت باشه ا: زدم  غيج

 . ديباشه ، بار آخرم بود ، ببخش: بود  مانيهم پش خودش

شدت  بلند و تابدارش را به يكه موها ميكرد ي، من ونغمه هر دو او را نگاه م دنيرا باز كرد و شروع كرد به برس كش شيموها

 !دستش  ريخورد ز ي، تاب م يزد و هر طره ا يبرس م

 !چه موهاش قشنگه  -

 . ديرا نغمه گفت و كنار من دراز كش نيا

 ! هينطوريمعصومه هم هم يآره ، موها -

 ! هينطوري، هم شونينتراش خيمال تو هم اگه از ب:  ختيمرا به هم ر يكله  نغمه

 گفتم ؟ يمهرداد چ يدرباره  يگينم يبه كس: ابد گفت رفت بخو ينگفتم ، محبوبه كه داشت م يزيچ

 !نه ، بخواب  -

 . گمينم گهيد:  شيرو ديرا  كش پتو

 يشبش با مامان يول ميو دسته ها را نگاه كرد ميستاديا ابانيخ ينشدم ، تو ادهيپ نياز ماش ي، ول رونيعاشورا با آقاجان رفتم ب روز

ور و آن ور  نيكنم و ا هيتك يمن كه حوصله نداشتم به كس. داشتند  بانير فرهاد كه شام غرماد ي، رفتند خانه  رونينرفتم ب هيو بق

تكان  ميعاشورا هم جمعه بود و من از جا يفردا. كه كارون داده بود را خواندم  يو كتاب يخانه ، جفت بخار يوبروم ، نشستم ت

تلفن زنگ زد ، . كند  يم ابيحرف نغمه افتادم ، البد  حضور غ اديبه . كه نرفتم  ميشنبه هم فقط با مصدق كالس داشت. نخوردم 

 بله ؟: به شماره نگاه كنم جواب دادم  نكهيرا گذاشته بودند دم دست من ، بدون ا يگوش

 .خانم ، ارس هستم  هيسالم مرض -

 بله ، حال شما ؟ -

 تشكر ، محمد اونجاست ؟ -

 !نه ، سر كاره  -
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 ؟ كنهيدانشگاه ، پاتون هنوز درد م نيشما هم كه نرفت...  لهيروزه تعطنه كه چند ... فراموش كردم  -

 .نداشتم يامروز كالس مهم يبهتر شده ، ول -

 ؟ ني، مراقب هست نيمرتب از اون كرم استفاده كن ديچون با.  نينره كه بانداژو مرتب عوض كن ادتوني -

 !!!!!!!!!!!!!!!مادربزرگ

 .بله ، حواسم هست  -

 !، خدافظ ديشاهللا زودتر خوب بشه ، سالم برسونخوبه ، ان -

 . داديما ربط م زيكارون ؟ خودش را به همه چ ايازدواج كرده بود  نيدانم محمد با ا ينم من

كه دستم را  ياول نشاندم و به محض يدكتر مصدق هم دلش به حالم سوخت ، همان صندل يلنگان لنگان رفتم دانشگاه ، حت دوشنبه

گذاشتند  ياست ، بچه ها هم نم يهم باعث خوش گذران يضياوقات مر يگاه.چكارش دارم  نديآمد سراغم بب يمگرفتم باال  يم

 .دادند  يداشتم انجام م يتكان بخورم ، هركار

انگار قرار بود .  ميبده يخودش را خفه كرد تا به او را مانيها ياز همكالس يكيبود ،  يصنف يروز چهار شنبه انتخابات شورا

 يمن م يشلوغ پلوغ بود ول يلي، خ ميداد يو را ميرفت ايدل شهبازن يبرا. شكستند  يسر ودست م نقدريكه ا ديايب رشانيگ يزيچ

 .دور شدم  نديمرا بب نكهي، قبل از ا نميبب زيكارون را پشت م ليتوانستم فام

 يرا مانيها يدو تا از همكالس يماس كه به جادوباره آمد به طرفمان و التماس پشت الت ايكه شهبازن ميديپلك يدور و بر م همان

 يشده بود ، و وقت يخال گريد زياطراف م.  ميو رفت ميمن و نغمه هم قبول كرد. هستند  يهم داشت كه دخترها راض نانيبدهم ، اطم

 ؟ نيستين يميسل؟ مگه شما خانم  يصباح: رو به من گفت يجد يليكارون خ شي، قوم و خو سديرا به طرف گفتم تا بنو ليمن فام

 يكي يصباح! آبان  اليخ يب: او هم رو كرد به طرف !  ايزل زدم به شهبازن تيساكت شدند و مرا نگاه كردند ، من هم با عصبان همه

 !بده  يخانم خواسته به جاش را نياز ا ومدهي، ن امونهياز همكالس

 يبه جا ديهركس با: نشد  يحرف راض نيرف به اط يول! و همه را انداخت گردن من و فرنوش  ديرا كامل كنار كش خودش

 ! ومدنيهم ن گهيد يايليخ. بده  يخودش را

 ! يشناس يدادن ، تو كه همه رو نم يبه جاشون را يول: از كوره در رفت  ايشهبازن
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 ، نه ؟ رميدونم تقلبه بگ يرو كه م يكي نيا يتونم جلو يم يول يگيراست م -

 .زد  يو حرف م يصندل داده بود به هيو خونسرد تك آرام

 !نبود حق با توئه  يبهش زنگ بزنم ؟ اگه راض يخوايم -

 !زنگ بزن  -

بلند گو ،  يفرنوش را گرفتم و گذاشتم رو ي، من هم شماره  ديايبه ما زل زد ، انتظار نداشت طرف كوتاه ن يچارگيبا ب ايشهبازن

 يشيشاخ م يانتخابات زپرت هي، تو واسه  دنيم يبرن به جاش را يم مرده رو يبگو ، شناسنامه  اروي نيبه ا: وگفت  ديفرنوش خند

 ؟

 ، خانم ؟ نيبد يرا دييبفرما: گفت تو با جدي –كه خنده اش را پنهان كند  –اش را صاف كرد  نهي، س ديشن طرف

 ! يصباح: هم فشار دادم  يرا رو ميها دندان

 .هستم  كخواهيخوشوقتم ، ن -

 

 .ارون بود ك: را گذاشت  يگوش يمامان

 گفت ؟ يم ي، چ ميديكه فهم نويا -

 .، ما رو هم دعوت كرد  شنيدور هم جمع م لدايفردا شب واسه شب  گهيم -

 كنن ؟ يرو دعوت م يهم كس لدايشب  يمگه برا -

 . ميبود كه دور هم باش نيمنظورش ا -

 ؟ مير يخوب ، م -

 ! نيبرراستش به نظرم برنامه اشون واسه بچه هاس ، شما دوتا  -

 . ميبر: ، محبوبه به من نگاه كرد  زديچقدر جالب حرف م يها ؟ مامان بچه

 ! اميتو برو ، من نم -

 .ساز مخالف زد  نيباز ا -
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 !عنق نباش  نقدريزشته ، ا: هم رو كرد به من  يمامان

 چه كنم ؟ بهيمشت غر هي شي، برم پ نيايخوب شما هم نم -

 ! سيكه درست ن نيا! مونن يم بهيهمه برات غر ياز مردم فرار كن شهياگه هم...  بهيغر...  بهيغر -

 ! رنيبگ يخوان مهمون يم نايهفته از عاشورا گذشته ، ا هيهم درسته ، تازه هنوز  يليخ -

 ! اين ستين لتيشكنن ، تو هم اگه باب م يخوان راه بندازن ، دو تا دونه تخمه م يبزن بكوب كه نم -

 ؟ اميم يپس فكر كرد -

 .شد  زانيمحبوبه آو يو لوچه  لب

 ! نميتا بب: بدهم  يجواب منف حايزنگ زد و آنقدر اصرار كرد كه نتوانستم صر مي، كارون به گوش شيفردا يول

 !كه نباشه چند سال ازت بزرگتره  يچي؟ ه يحرف بزن متريكم باهاش مال هي يخوا يم: را كه قطع كردم ، نغمه گفت  يگوش

 !كنه  يم تميتونم ، اصال صداش اذ ينم: داخت  را باال ان شيها شانه

 گفت ؟ يم يحاال چ -

 !رو هم دعوت كرده  يبه خاطر من مهر گهيكنه برم ، م ياصرار م -

 ينكنه ارس م گميتازه چرا مهردادو دعوت نكرده ؟ م.  يدار ليهمه فك و فام نيرو ؟ تو ا يفقط مهر: با ترس نگاهم كرد  نغمه

 ؟ رهيرو بگ يخواد مهر

 !، نه  ي؟ ول رنديخواستند همه كس وكار مرا بگ يخانواده م نيبسمان نبود ؟ ا يكي

 ؟ دهيرو د يچند بار مگه مهر -

 دارند ؟ ياليچه خ نيبه نظر من امشب برو ، بب -

بود ،  يبا مامانحق ! تو  ميو پشت سر محمدرفت ميشد ادهيدم خانه شان  پارك بود ، ما هم پ نيچند تا ماش يانيخانه ك ميديرس يوقت

 –كرد  يهم از رفتن من اظهار خوشحال يكارون به استقبالمان آمد ، كل!  يسيرودربا يجوان بودند ، آشنا و ب شانيمهمان ها يهمه 

به جز . و دعوتمان كرد داخل  – ياريمنو در م يايكم محل يهمه  يدق دل ياولشه ، بعد از عروس نايا فتمگ يدلم م من هم توي

به طرفمان آمد و سالم  ديما را د يكه وقت زديحرف م گريارس با دوسه پسر د. بودم  دهيرا در عقدكنانشان د هير بقدو نف يكي



 

 

كتابخانه نودهشتيا من نودهشتياجكاربر انلي لي نيكزاد +Lily–آرزو                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٩

احترام ، ما را هم دعوت كرده  يخودشان بود و برا ليفام يبرنامه مال ما نبود ، برا نيكردم ، ا ياحساس حماقت م. كرد  كيعل

حس مهمان  چكسيكردند ، ه يم ييرايرفتند و از خودشان پذ يآمدند و م يراحت م يليخهمه .  ميآمد يم ديما نبا يول. بودند 

 .و البته محمد با ارس رفته بود  ميدور هم نشسته بود ينداشت به جز ما كه در گوشه ا

دورهم  ليمبا فا لدايشب  شهيداد كه بچه تر كه بوده اند هم حيتوض يمهر ينشست ، برا شمانيما اسنك آورد و پ يبرا كارون

ارس بلند شد و با توجه به . خودشان را دارند  يبزرگتر شده اند از بزرگترها جدا شده اند و برنامه  ياز وقت يشده اند ول يجمع م

و دماغم را باال نگه دارم  رميبگ شانيخواست خودم را برا ي، دلم م ميكن يباز ميممان كرد كه پانتومينشستنمان  به دو گروه تقس

مورد را من حدس زدم و گفتم ، همه  نياول يشركت كنم وقت يشدم كه در باز كيداد ، ناخودآگاه تحر ياجازه نم يباز نجايه يول

كه  يكس يول دميخجالت كش يبدجور. كه خواهر محمد هستم  داد حيساكت شدند و مرا نگاه كردند وكارون با لبخند توض

جمع افتاد، او هم  انيدر م كخواهيناگهان چشمم به ن. ست زد كه خنده ام گرفت د ميبرا يجانيكرد با چنان ه يرا اجرا م ميپانتوم

گرما و  يكرد ، ادا يداشت اجرا م هشدم ، ارس ك يو مشغول باز دميكله ام را دزد يفور. متوجه من شد و با لبخند سر تكان داد 

 ! نازويآر: كارون با خنده و بلند گفت !  يآورد و اسب سوار يهالك شدن را درم

داد كه ارس عاشق  حيتوض يمهر يداشت و كارون برا يخاص يمعن شانيبرا نكهيمثل ا.  دنديمقابل كف زدند و خند گروه

 . زوناستيآر

 .زبان به دهان گرفتم  يكه عاشقش شده ؟ ول دهيرا د زونايكه حاال مگر چند بار آر دميپرس ي، م دميكش يخجالت نم اگر

محبوبه از كنار من گردنش را . طولش نداد و زود قطع كرد  اديپشت ما نشسته بود ، زنگ خورد ، زپشت به  قايارس كه دق ليموبا

 ن؟يآهنگو واسم بلوتوس كن نيا شهيم!  يانيك يآقا: كج كرد عقب 

آن ،  يتو ختير يم ويديآهنگ و و نقدرياش چقدر جا داشت كه ا يزپرت ليدانم رم موبا يخواهد ، نم يجنبه م يكه تكنولوژ واقعا

 .مزخرف شرشر آب بود  يآن صدا لشيكه زنگ موبا شهي؟ هم دهيچه فا

 ه؟ياسمت چ... كردم  داشيپ... لحظه  هيفقط : دانست  يرا نم زهايچ نيارس كه ا يول

 !محبوبه : گفت  يجيبا گ محبوبه

 ريزد ز يمهر.بود  يزيآبرور ي هيما من ، يانفجار ناگهان نياز خنده ، خدا را شكر كه سالن پر از سر وصدا بود وگرنه ا دميترك
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 !يدبرفيسف: كه خفه شوم و محبوبه از خجالت سرخ شد  ميبازو

 يكي. در كرده ام  حهيرا جر مانيسرزنش كرد كه غرور شاهزاده كوچولو يمرا كل يمهر ينه ؟ ول اي ديدانم ارس هم خند ينم

 ! شتونيباشه پ: گذاشت  زيم يمن رو يرا جلو يسر من خم شد و گوش يارس را صدا زد و او بلند شد ، از باال

 .ما ماند ، كه دوباره زنگ خورد  شيپ شيو گوش امديارس ن يبرسد ول يدبرفيكه آن آهنگ به سف ديطول نكش اديز

 !ببر بده به صاحابش  نوي، ا يدبرفيسف يه: محبوبه  يبه پهلو زدم

 كه زدم ؟ يگند نيعمرا ، با ا -

 !برم  يمن م:  ينه مهر شديم اليخ يب ينه آن طرف خط يبشوم ول اليخ يخواستم ب ي، م دميهم داشت ، دوباره خند حق

 !برم  ينه بابا ، تو چرا ؟ خودم م:  دميكش خجالت

: و او هم متوجه من بود  دميرا د كخواهين يول. نه كارون و نه ارس دميد يرا برداشتم ، نه محمد را در جمع م يشدم وگوش بلند

 ! يميلسالم  خانم س

 .گفت   ديرا با تاك يميسل

 ؟ نيديسالم ، آقا ارسو ند -

 .گردم  ينه ، منم دارم دنبالش م -

لحظه ارس پشت  نيدر هم. را در دستم پنهان كردم  يارس را گرفته بود ، گوش يرا به سمتم باال گرفت كه شماره  لشيموبا

 . سرمان ظاهر شد 

 . زنميارم بت زنگ ماس د قهيدق10؟  ييتو  كجا: گفت  كخواهين

 هينظرتون چ: بزند ، ارس گفت  يحرف كخواهين نكهيرا كف دستش گذاشتم ، قبل از ا يبه من نگاه كرد و من با خجالت گوش ارس

 ؟ اطيتو ح ميبر

 !سرما  نيتو ا:  من

 . ستياونقدرا هم سرد ن -

 ! دهيموافقم ، حال م -
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 خانم ؟ هيمرض يستيموافق ن -

 !ه كن ينم يبرام فرق -

 !گرفته ششيبله ؛ آت) را نگاه كرد رونياز پنجره ب(  دي، االن با ميچوب رو هم گذاشت يبا محمد كل!  ميبر نيپس بزن -

آهنگ . بدست گرفت و شروع كرد به خواندن  تاريگ شانيكي،  ميو نشست ميدور آتش حلقه زد. كشاند  اطيهمه را به ح ارس

 !خودم ، فارغ از همه  يايم به دنقشنگ بود ، من كه رفت ينبود ول ييآشنا

 ؟ يخون يتو نم:  دميكارون را شن يصدا

 ؟ يخون ينم: بود ، آبان او را سك داد  يگريد يگفت كه او هم مثل من حواسش جا يارس م به

 بخونم ؟ يچ -

 !كن  زمونيسورپر -

 : چشم دوخت به شعله ها  ارس

 مجنون ي لهي، من از قب يليل ي لهياز قب تو

 پر خون قي، من از شقا يو نور دهيسپاز  تو

 رمي، من از نژاد كو ايدر ي لهياز قب تو

 رميتو اس يب شهي، هم نيتشنه و غمگ شهيهم

 يابر بهار ثيعشق من و تو ، حد ثيحد

 يغم وزار نهمهيدوست ؟ از ا يا رسديمن چه م به

 اندوه ي لهيلبخند ، من از قب ي لهياز قب تو

 اصله صد كوه ف يفاصله صد آه ، فضا يفضا

 .زدند يداشتند دست م هيبه خودم آمدم كه بق يوقت. بردم  اديگرم بود و من سرما را از شيخواند ، صدا يم يعال

 ! گهيد يكي -

 !تو بخون  مايبخونن ، ن هيبق. بود  يكي نينه ، فقط حس هم -
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و )  بيغا شهيهم( مورد عالقه اش را  يرانه محمد هم خواند ، ت ي، حت گريد يكيداد به  ي، پاس م ديرس يكه به آخر م هركس

 !!!!!!!!!!!همه را خنداند و بعد به من گفت بخوانم  يرا خواند و كل يكارون ، كه به حالت دكلمه ، توپ قلقل يحت

 بخونم؟ يمن چ بهيجمع غر نيآخر در ا! خواست سرش را از جا بكنم  يآمد ، حاال دلم م يتا آن لحظه از كارون بدم م اگر

 ! ادينم ادمي يزيمن چ: زور لبخند زدم  هب

!  نيدارم رو بخون يكدومتون امشب در سر شور نيانداخت يبود كل م نجايحاال اگه مهرداد ا: باز خودش را انداخت وسط  محبوبه

 ؟ يخون ي، نم ستياالن كه ن

ترانه رو با  نيا شهيم: گفت  يبزنم ، مهر يفمن حر نكهيقبل از ا. كردند  يعقلش و زبانش با هم كار نم! بشر كودن بود  نيا چقدر

 !؟ فكر كنم همه حفظ باشن ميهم بخون

 من  يدبستان اري

 ...يمن وهمراه من با

خواندم ، نه من و نه ارس ،  كه  ينم هيو زل زدم به شعله ها ، با بق دميكش قيچند نفس عم. مرا نجات داد  يعوض شد و مهر جو

نتوانستم جوابش را بدهم ، از او متنفر شده بودم ، . كرد ، لبخند زد  يكارون افتاد كه مرا نگاه مچشمم به . بلند شد و رفت داخل 

تا دهنم را باز كنم  دميترس يم.  رميخواستم آن را از او بگ ينم يبود ول شيپا يبود ، كاپشن محبوبه رو ه، سردم شد ديبدنم لرز

 . اورميرا ب شرتميداخل كه سوروم  يگفتم م يبه مهر.نثارش كنم  راهيفقط بد و ب

خواستم برگردم با  نكهيرا برداشتم و هم شرتمي، سو ديرس يساكت و خلوت به نظر م يليخ يسالن بعد از آن همه شلوغ داخل

 .گذاشتم  نهيس يداده بود جا خوردم و دستم را رو هياپن تك يارس كه به لبه  دنيد

 سردت شد ؟: اشاره كرد  شرتميبه سو ارس

 ؟ سي، ن سرده -

 !پات بهتر شده  نكهيمثل ا: پلوور به تن داشت  كيرا باال انداخت ، خودش فقط  شيها شانه

 !آره ، خدارو شكر  -

 ؟ يخور يم ييچا -
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داغ  يچا. سمت  نيسنگ اپن هل داد به ا يرا رو ينيريرا به طرفم گرفت و ظرف ش وانيل. را پر كرد  وانيجوابم نماند و ل منتظر

 !، بزار سرد بشه  يسوز يم: ارس هشدار داد  يزه داد ولم يليبود وخ

 !داغ بهتره  -

 گذشت ، نه ؟ يخوش م شتريبه شما ب مياگه مهردادو هم دعوت كرده بود: مقدمه گفت  يكرد و ب نگاهم

 .خودم راحتترم  ليكنم ، مسلما با فام يم يبيشما حس غر يميجمع صم يخوب تو يخوبه ، ول يلياالنم خ -

 اد چقدر از تو بزرگتره ؟مهرد -

 ماه ، چطور ؟ 18آره ، حدود ...  ميو ن كسالي -

 !مثل من وكارون ! كم باشه  تونيسن يفاصله  زدميحدس م ي، چون باهاش راحت يجور نيهم -

 . ميستي، ما ن نيشما عالوه بر اون خواهر وبرادر يول -

 .اطيتو ح ميبر)  ستاديناگهان صاف ا! ( نه  -

 .بخورم ، بعد  مويي، من چا نيشما بر -

، آشنا  ديكه سرم كش ينبود ، انگار با آن داد بهيغر ميبرا گريدانم چطور شده بود كه د يخواستم با ارس بروم ، نم ينم قتشيحق

 .شد 

 يوقت! خاطرات مدرسه و دانشگاه  شتريكردند ، ب يم فيخوردن و تخمه شكستن ، خاطره تعر وهيجا نشسته بودند به م همان

 يافتاد تو يرودخونه به اون بزرگ هي: ارس دست انداخت دور گردنش .  دميخند يآب افتاده كل يجو يكرد كه تو فيكارون تعر

 !آب  يجو

 .را دوست دارند  گريهستند و همد يميصم يليبود كه خ مشخص

هست  ادميگزار كردند ، مال ارس را و مسخره بر يگرفت ، همه را به شوخ يفال م هيبق يحافظ را به دست گرفته بود و برا كارون

 ! بيمرگ رق ايخبر وصل تو ،  ايوفا ،  اي: مصراع را داشت  نيكه ا

 !، حافظ شلوغش كرده  ستمين يواهللا به مرگش راض: به سرفه افتاد  ارس

ساعتم نگاه كردم ، كردند ، من كه حوصله ام سر رفته بود ، به  چيسوال پ شيارس را در مورد عشق و عاشق هيو بق ديخند كارون
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بالفاصله من هم بلند شدم و محبوبه را هم بلند كردم ، . و هم ارس كه او هم به محمد نگاه كرد و محمد بلند شد  ديهم محمد مرا د

در  يو ول ميآمد رونيوب ميكرد ينگفته ، خداحافظ يزيحاال به خاطر ما چ يخوابد ول يم نهاياز ا دترشب زو يدانستم كه مهر يم

 .داشتم  يبود ، حس خوب يب خوبكل ش

 يفصل لذت بخش بود ، نم نيغلت بزنم ، چقدر آفتاب در ا نيزم يخواست رو يگربه خودم را كش و قوس دادم ، دلم م نيع

زنگ در  يبود ، صدا يگريد يجا شهيآمدم پشت بام درس بخوانم ، چون حواسم هم يرا ، كه م هيبق اي زدميدانم خودم را گول م

 واريد يطرف را دعوت كرد داخل ، از لبه  يحرف زد ول يرسم يليخ يدم كه مامانيكردم ، د زيرا ت ميمن گوش ها بلند شد و

 ما چكار ؟ ي، آن وقت روز آمده بود خانه  دميبرادر كارون را د يشدم و كله  زانيآو

با . شدم  يچشم  او رد م ياز جلو ديبا قيربروم ، به هر ط نييخواستم پا يمن اگر م! يوايتعارفش كرد و رفتند داخل ، ا يمامان

مگر  يول نييتوانستم بروم پا يبود نم نجايكه ارس ا يپس ، تا موقع. هم نداشتم  يسر و وضع ؟ شلوارم كوتاه بود ، روسر نيا

شده  وانهي؟ د دشيمگر متوجه م يرا صدا زدم ول يو مامان ستادميراه پله ا يرفتم تو.  زديصدا م مرابند  كيگذاشت ؟  يم يمامان

 يبستگ.  نيياز پله ها آمدم پا! دست بردار نبود كه  ي، ول ديشن يمرا م يداشت صدا يلحظه دست از صدا زدنم برم كيبودم ، اگر 

 يبروم به اتاق خودم ، ول نديمرا بب يدرست و حساب نكهيتوانستم قبل از ا يمباشد  ييرايپذ يداشت ارس كجا نشسته باشد ، اگر تو

كردم وخودم  يسالم.  خشكم زد .  ديسرش را برگرداند و مرا د ميخش خش پا يپاگرد گذاشتم ، او از صدا يرا تو ميه پاك نيهم

 يكردم ، بعد به بهانه  كيو با او سالم عل رفتمجلو !  رونيو آمدم ب دميرا پوش ميو روسر نياتاقم ، شلوار ج يرا پرت كردم تو

 يافتاد با عمه تاج ادميبود ، تازه  دهيپوش رونيلباس ب يكرد ، ول يكه داشت شربت درست م دميرا د يشدم ، مامان ميج ييرايپذ

 !آقاجان يدخترعموها كيدانم كدام از  يقرار است بروند مجلس ختم نم

 اومده ؟ يواسه چ ني، ا يمامان -

 !كنه  سيمحمدو  راس و ر وتريانگار اومده كامپ -

 ؟ اديخودشم م -

 . اديره بآقا ارس گفت قرا -

 .برم  گهيمن د: را به دست من داد  ينيس
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 ؟ يزاريتنها م اروي نيمنو با ا -

 . اديگفتم كه محمد االن م: كرد  اخم

 روشن كنم ؟ وترشويكامپ ومدهينداره تا محمد ن يراديا: بود  ستادهيبه سالن برگشتم ارس سرپا ا يوقت

 . ديينه ، بفرما: را باال انداختم  ميها شانه

 باال ندوزيگذاشتم كه تشكر كرد ؛ و زيم يرا زدم ، شربتش را همانجا رو ستميس يا به اتاق محمد بردم و دكمه ر او

 يو م ميمحبوبه را گرفته بود ي، من ومهرداد كه پاها ميبه در پارسال گرفت 13بود كه  نهيبه عكس پس زم مانيو چشم هردو آمد

 كنميتعجب م: ارس مرا به خود آورد  يعصب يخنده  يعكس متنفر بود ، صدا نياآب ، چقدر محبوبه از  يتو ميندازيب ميخواست

 ! كنهينم يخونه زندگ نيمهرداد تو ا

 !با اجازه:  ديرا عقب كش ي، صندل توريمان يبه او نگاه كردم كه زل زده بود به صفحه  رتيح با

 . دينفس سر كش كيشربت را برداشت و  وانيل

 ؟ يانيك يآقا نيندار يبا من كار -

 .نداشت  يروان پاك يليبشر خ نيا.  رونيآمدم ب عيرا باال انداخت و من سر شيابروها

 .، آنها به كار خودشان مشغول شدند و من مثال به درسم  ديهنوز دم در بود كه محمد رس يآوردم ، مامان شانس

به  يم رفته بود و محبوبه هم اردو بود مامان، چون آقاجان هم به همان مراس ديرس يبود و كم كم وقت نهار م 12حدود ساعت

 يبه فكرم زد ماكارون! بدهم كه  مرويتوانستم به محمد و برادر زنش ن ينم يول. نپخته بود  يچيه ميمن آن روز تنها نكهيحساب ا

 يده بودم ، مامانفقط در بشور و بساب استاد شده بودم تا به حال غذا درست نكر يكردم ول يكار م يليدرست كنم ، اصوال من خ

راحت است ، رفتم و شروع كردم به  يبودم كه پختن مكارون دهيشن هياز بق يول. هم مجبور نشده بودم  چوقتيداد و ه ياجازه نم

 !پخت و پز 

در  نكهيرا هم خواهند خورد ، هم شانيپخته ام كه محمد و ارس ، انگشت ها ييكرده ام ، غذا يكردم حاال چه شق القمر يم فكر

،  كردميآن را با چاقو جدا م دياز رشته و گوشت بود، به نظرم با يبيعج بيترك. ابلمه برداشتم تمام غرور و افتخاراتم به باد رفت ق

 شده ؟ يغم آخرتون باشه ، حاال چ شاهللايا: مرا به خود آورد  ييشده بود ، صدا ريخم بايو تقر هكرد ريرشته ها در هم گ
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 يم ديبا: به داخل قابلمه انداخت  يگذاشت و به طرف من آمد و نگاه نتيكاب يشربتش ، آنها را رو وانيو ل ينيبود ، با س ارس

 !داره  اجيبه فضا احت دنيدم كش يبرا يقابلمه بزرگتر ، ماكارون هيتو  شيذاشت

 ؟ يدون ياز كجا م: بلد باشد ، پرخاش كردم  ياز من آشپز شتريپسر ب كيخجالت بود كه  ي هيما واقعا

 .درست كردم يماكارون يلياصفهان بودم ، اون موقع خ سانسمويل: ظرف گذاشت  يقابلمه را از دستم گرفت و رو رد

 ! رهيبره غذا بگ گمياالن به محمد م: به جانم مانده بود  يتمام خستگ انگار

 چشه ؟ نيچرا ؟ مگه ا: لبخند زد  ارس

 ! تيكه قابل خوردن نس نيا -

 ! دهيزحمتشو  كش هيهم خوبه ، سرآشپز مرض يلياتفاقا خ: لبخند زد  ارس

 ؟ يمسخره ام نكن گهيد شهي، م سميبلد ن يهنوز آشپز يگندگ نيآره من به ا: چشمم جمع شد  يتو اشك

 هي؟ تا حاال شده  يكن يبد برداشت م گميم ي؟ چرا هرچ يواقعا با من مشكل دار اياز خودته  راديدونم ا ينم:  ستاديصاف ا ارس

تو بشه ؟  تيكه باعث اذ يهركار ايتورو دست انداختم  يمسخره ات كردم ؟ ك ي؟من ك ينكن ي، اوقات تلخ يبار با من طرف باش

 !كم انصاف داشته باش  هيفقط !  گهيهم بهت كردم ، بسه د يبد هي دميكه تورو د يهر فرصت توانگار  يزن يبا من حرف م يجور

قهوه  يچشمم به آن چشم ها گريتا د نيينكردم ، فقط سرم را انداختم پا يعذر خواه يرد ، ولحرفها واقعا خجالت زده ام ك نيا

 .كرد غيكه آشپزش در فيغذا بخورم ح نيخواست از ا يواقعا دلم م: ، ارس گفت  فتديسرزنش كننده ن يا

اصرار كرد كه  يو تلفنش را قطع كرد ، كلآمد ،  رونيمحمد از اتاقش ب.رود  يرفت ، و بلند به محمد گفت كه م رونيآشپزخانه ب از

 چش شد؟ هوي نيا: محمد به آشپزخانه آمد . برود  ديارس گفت كه قرار دارد و با ينهار بماند ول يبرا

 ! يخاله سوسكه ؟ دستت درد نكنه خانم يتو غذا درست كرد:  ستادميشاهكارم ا يقابلمه  يكه باال ديرا د من

 !بخور  يتون ياگه م: گفتم  يحال يكنارش رد شدم و با ب از

 .  دميرا گفتم و به اتاقم دو نيا

 

به باال  11 يكالس نمره  يبچه ها يهمه . شكست  ي، نه خودم ، نه نغمه و نه فروتن كه با دمش داشت گردو م شدينم باورم
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 ؟ يبد داد يليمتحانتو خا:  ديرا كش مياسم خودم زل زده بودم ، نغمه بازو يجلو 9به آن  رتيبا ح! داشتند به جز من 

 ...حد  نينه در ا يدر دوران امتحانات نداشتم ول يخوب تيوضع اديز من

 .گند  نقدريا گهينه د يخوب ندادم ، ول -

 .هم در كوزه افتاد  اطيباالخره خ: دست به كمرش زد  فروتن

 نهيپنهان كردن ك يبرا يبود و فروتن تالش ستادهيبرد نا يجلو چكسي، به جز ما سه نفر ه ميديو نغمه هردو به طرف او چرخ من

 ؟ هياالن وقت مزه پرون! ربط  يچه ب: مرا گرفت و نغمه گفت  يكرد ؛ بغض گلو ياش نم

شلوغش نكن ، ) آمد ، لحنش را عوض كرد  نيياشك از چشمم پا يوقت! (  گهياالن موقعشه د: را باال انداخت  شيشانه ها فروتن

 .كم التماس كن  هي ششيبندازتت ، برو پ رممكنهيگرنه غفقط واسه ضدحال بوده و نيا

 .نداشتم  نيجز ا يگفت ، چاره ا يم راست

را از خود  يمصدق انگار مگس.  رميبغضم را بگ يباشم نتوانستم جلو يگرفته بودم عاد ميتصم نكهيمصدق ، با ا شيرفتم پ يوقت

 كخواهين ريواگ ريهاگ نينداشت ، در هم دهيفا اورميسر انصاف ب كه هست ، هرچه تالش كردم او را بر نهيگفت هم يم يبراند ه

 ي، همه  يميخانم سل ديتمومش كن: او لبخندزد و بعد دوباره رو به من اخم كرد  دنيهم به دفتر آمد ، دكترمصدق با د

 !پروژه داشتن به جز شما  اتونيهمكالس

 ... يگفت ول يم راست

 ست؟ين يراه چيه يعنياستاد ،  كنمي؟ خواهش م نمره داشته نقدريپروژه ا نيا يعني -

پروژه به من  هيتا ظهر ! چرا :  شيمصدق هم چند برگه گذاشت جلو. رفت  رونياز اتاق ب كخواهياز چشمم راه افتاد و ن اشك

 ! گهيبرسون ، تا دو ساعت د

 ! يميخانم سل: زد  ميصدا يمخالف او را رفتم ول ريپشت در بود ، مس كخواهيآمدم ؛ ن رونياز دفتر ب يآوردم ؟ با ناراحت يكجا م از

 شده ؟ يچ:  ستاديا مي، روبه رو ستادميا

پروژه بهش  هيتا قبل از ثبت نمره ها  گهيم: را باال انداختم  ميبود ، شانه ها دهيكرد ؟ او به هر حال اشكم را د يم يچه فرق گريد

 ؟ ارميسرعت از كجا ب نيبدم ، به ا
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 ؟ يافتاد :كردو بعد گفت  مكث

)  دوارتري، ام ديدوباره به طرف من چرخ( تونم كمكت كنم  يمن م: تكان دادم و او چشمش را از من برداشت  دييرا به تا سرم

به  نوي، ا يكن يتو به من كمك م گميبهش م رميداده ، م ازويامت نيبه بچه ها ا دميمن با دكتر مصدقه ، قبال د ينامه  اني، پا نيبب

 !ت ثبت كنه پروژه ا يجا

 ؟ شهيواقعا م يعني -

 .كنم  شيكنم راض يم يكنم ، سع يباهش صحبت م: لبخند زد  كخواهين

 ؟ نيدانشگاه يتا ك: ساعتش نگاه كرد  به

 .هستم  نيهستم ، تا هر وقت بخوا -

 .  دهد يرا به من خبر م جهينت گريساعت د كيمصدق و گفت تا حدود  شيرفت پ كخواهين

 چه خبر ؟: گفت  ي، با همدرد زيسالن مطالعه بود ، نشستم پشت م يه تونغمه ك شيپ رفتم

، چقدر  رهي، به قول فروتن خواسته حالتو بگ شهيدرست م: را در د ست گرفت  مينزدم ، دست ها يرا باال انداختم و حرف ميها شانه

 !دستت سرده 

 .را به زور تنم كرد  ژاكتش

و سرد شد ، متوجه  ياحساس كردم درونم خال.  ستادياز پله ها باال آمد ، قلبم ا كخواهين زدم كه يكالس قدم م يراهرو ، جلو يتو

و  ديبه من رس كخواهيتا ن ديطول كش كساعتيانگار . توانستم ضربان قلبم را در تمام سرم بشنوم  يمن شد و به طرفم آمد ، م

 !درست شد : لبخند زد 

 براتون بكنم ؟ كاريحاال چ! ممنون ، واقعا ممنون :  دميالت كشزدم ، بعد خج غيوج دميباال پر يخوشحال از

 .كن  پيتا دميچند صفحه بت م -

 ! يهر چند صفحه كه بگ -

 . ميليكردم بابا ، ما با هم فام يشوخ:  ديخند

 نقدريگفت كه ابت  يچ:  شميكردم كه نغمه آمد پ يرفتنش را نگاه م يبا خوشحال. رفت  نييرا گفت و برگشت و از پله ها پا نيا
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 ؟ يذوق كرد

 .كمكم كرد كخواهين. شميپاس م/ درست شد نغمه :  دميپر نييرا گرفتم و باال و پا شيها دست

 ؟ يفراموش كن تويبه درد تو بخورن تا دشمن ديخانواده با نيدستش درد نكنه ، چقدر ا: به طعنه گفت  نغمه

 !فعال  اليخ يب -

 

در  نكهياست ، ا شيدرس ها ريگفت او درگ يم شهيآورد و محمد هم يبه خانه نم اديون را زگفت چرا كار يبه محمد م يه يمامان

. بوده اند  رونيگفت كه با هم ب يآمد م ياوقات هم شام به خانه نم شتريو ب ننديب يرا م گريهمد يكاف يمحل  كار به اندازه 

 ...هم با او نداشتم  ي، مشكل دميد يكارون را نم يدم ، تا وقتبو يهم راض يليبود ، من خ يناراض تيوضع نيكه از ا يبرعكس مامان

به من  ياصرار كردم كار كخواهيدر حقم لطف كرده بودند ، مصدق مرا پاس كرد و من هرچه به ن يليخانواده خ نيتا االن ا واقعا

كردم تا اجازه دهد لطفش را  ياصرار م نقدريپلكم ؛ ا يدوروبرش م اديبودند كه ز نداختهيدخترم متلك ن يها ينداد ، اگر همكالس

 . شماو نبا ونيجبران كنم و مد

نزدم ،  يحال حرف ني، با ا دميكش ياز روبه رو شدن با ارس خجالت م. شام  يكارون زنگ زد خانه مان و دعوتمان كرد برا مادر

 .حرف نزده بود  ييهمانطور كه او از اخالق گند من جا

موارد ، از بعد از ظهر منتظر آن  ي هيرا تلخ كنم ، برعكس بق ينزنم كه اوقات كس ياشم و حرفآزار ب يگرفتم خانم و ب ميتصم

از محبوبه به فكر  شتريب يحت.  دميرا اتو كش مي، تمام موها يوقت كش يآمدم برا رونيبودم ، از حمام كه ب جانيپر از ه. شب بودم 

 نيمحبوبه هم هم دميد يوقت يسبزرنگ بپوشم ول يفته بودم لباسگر ميآن شب بپوشم ، اول تصم مخواست يبودم كه م يلباس

او  ايزد ، گو يافتاد قهقهه م ياتفاق افتاده بود ، هربار مهرداد چشمش به ما م نيكه سهوا ا كباري! را دارد ، نظرم عوض شد  ميتصم

 . ميانداخت يباغچه م اديرا به 

چه : كال توهم محبوبه كه گفت  ايبود  جانميدانم به خاطر ه يرنگ ، نم يليو شال ن يمشك نيبا ج دميپوش يرنگ يا روزهيف لباس

 ! هيمرض يخوشگل شد

 كباريارس  ياز خود نشان دهم و به خواسته  ي، رفتار درست نميرا بب يانيك يبار بود كه منتظر بودم زودتر خانواده  نياول نيا
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 .انصاف داشته باشم 

كاناپه ، تمام  يتو دميپنچر شدم ، چپ يحساب. است  رونياز دوستانش ب يكيو گفت با  كرد يآنجا نبود ، مادرش عذرخواه ارس

كردم  يم دييفقط تا. و من حوصله نداشتم  اورديكرد مرا به حرف ب يم يام را از دست داده بودم ، مادر كارون سع هيو روح جانيه

همسرش  ي، همپا ستيدانستم پدرشان ن يم گريتم كه دگرف رنظريرا ز يانيك يرفتار آقا يكارياز سر ب.  دميخند يم يوگاه

است كه محمد و  يهمان شركت سييدانستم ر يكرد ، م يكرد و مدام با محمد وكارون كل كل م يكمك م ييرايوكارون در پذ

رون بوده ازدواج با كا يمحمد برا بيباعث ترغ هيقض نيلحظه از ذهنم گذشت نكند ا كي. كردند  يكارون در آن كار م نطوريهم

 .  دميباشد كه از خودم خجالت كش

طور آمد ،  نيبه نظر من ا ديشا ايرا نداشت  يشگيهم يميكه ارس به خانه آمد ، آن حالت راحت و صم ميگشت يبرم ميداشت بايتقر

بود ، چند  حرف يساكت و ب. سالم تكان داد و دور از ما ، در كنار پدرش نشست  يبه نشانه  يمن و محبوبه فقط سر يچون برا

حد  نيرفتارم تا ا يعني،  دميداد ، از خودم خجالت كش يكوتاه جواب او را م يليقرار داد ، خ خاطباو را م يانيك يهم كه آقا يبار

 . مياز آنجا برو عتريخواست سر يبد بوده ؟ دلم م

به ! نداد  جهيدلم كردم نت يكه تو ييكدام از دعاها چيبار آهنگش با آن دفعه فرق داشت و ه نيارس زنگ زد ، ا ييكذا ليموبا

بلند شد  شياز جا يبفرستد ، ارس با تأن شيبلند از او خواست كه برا يور با صدا نيكه صحبت ارس تمام شد ، محبوبه از ا يمحض

ارس . قه مندم عال يانيو خانم ك يكاناپه و نشان دادم به بحث مامان ي، خودم را مچاله كردم تو ميودآمد كه ما نشسته ب يو به سمت

را  شيهم با محبوبه حرف زد و بعد متوجه شدم گوش يا قهيچند دق. رو به من و محبوبه نشست  بايو تقر ديجلو كش يصندل كي

به هال آمد ، به همه تعارف كرد و آخر از همه  يچا ينيس كيبا  رونكا. خودش بفرستد  يخواهد برا يداده دست او تا هرچه را م

 نه ؟ ايخورم  يم يكه چا ديلبخند از من پرس ارس نشست و با شيپ

را   يكنار وانيزد و ل ياو پوزخند يبردم ، خجالت زده شدم ول وانيل كيكردم و همزمان با ارس دستم را به سمت  تشكر

 ؟ نيخور يخودتون م ينيريبا ش ويشما چا: برداشت و رو به خواهرش گفت 

 ! نموناياطراف ينيرينه ، با ش: شكلك درآورد  كارون

 .بازم مشكل هست : اطرافش را نگاه كرد  ارس
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و ارس  اوردياو قند ب يكارون بلند شد تا برا. را برگرداندم  ميبه من بود ، از دستش ناراحت شدم و رو يميمستق يطعنه  گريد نيا

 خانم ؟ هيمرض نيشما خوب: مرا مخاطب قرار داد 

 !بله ، تشكر : كرد  يم يكه با آن باز يديدسته كلنگاهش نكردم ، زل زدم به  يول دميطرف او چرخ به

 اوضاع دانشگاه چطوره ؟ -

 ! يخوبه ، معمول -

 ؟ اديخوشت م يليخ نياز ا -

ترم  نيا: را خورد  شيافتاد و با خجالت سرم را تكان دادم ، نصف چا شيميرا باال گرفته بود ، نگاهم به نگاه شوخ و صم ديكل دسته

 ، ترم آخرته ، آره ؟

 !بله  -

 ؟ يارشد بخون يخوا ينم -

 !نه ، فعال نه : ثبت نام هم نكرده بودم  يحت

 !فعال بسه  يدرس خوند يخوبه ، هرچ -

 !دييبفرما:  زيم يرو دياو كوب يكارون نشست و قندان را جلو ميبگو يزيچ نكهيقبل از ا يتعجب به او نگاه كردم ول با

 . ميخودمون خورد ينيريما با ش: را باال گرفت  شيخال وانيل ارس

 ، آره ؟ اهيدنبال نخود س يپس منو فرستاد -

ارس شروع كرد به . دادم  يدست او م يديجد يبهانه  ديبود نبا دهيمرا بخش يرا زدم به آن راه ، حاال كه ظاهرا ارس هار خودم

زود ، آقاجان ما را بلند كرد كه به  يليخنداند ، خ يكردن با خواهرش و محمد ، مجلس را به دست گرفته بود و همه را م يشوخ

 ميبود ياز خودمان راض اريبودم بس يآن شب دختر خوب نكهياز ا.  مينداشت و ما برگشت دهيهرچه ارس اصرار كرد فا.  ميخانه برو

  ! 

هم به  اديه زبود ك يريدلپذ اريآزار و بس ي، دختر ب ميكرد يدر خانواده مان عادت م ديعضو جد كيبه وجود  ميكم كم داشت ما

شامش را  –بار  كي يآورد آن هم دو سه هفته ا يشام به خانه م يكرد محمد او را برا ياصرار م ياگر مامان!!! آمد  يما نم يخانه 



 

 

كتابخانه نودهشتيا من نودهشتياجكاربر انلي لي نيكزاد +Lily–آرزو                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٢

فرستاد تا مثال  يآنها را م يشدند بعد مامان يم ايجو گريكدينشستند و از احوال  يو آقاجان در هال م يبا مامان يخورد كم كه مي

 !!! اق محمد تنها باشند در ات

توانستم او  يبود م دايكم پ نقدريا شهيرفت ، اگر هم يخودشان م يدرس دارد ، زود به خانه  نكهيا ياوقات به بهانه  شتريب هرچند

 .قر زدن برادرم ببخشم  يرا برا

زرد  يشرت معمول يت كيو  نيشلوارج ما آمده بود ، طبق معمول يبه خانه  يبود كه كارون به اصرار مامان يشب از موارد نادر آن

را نداشتم  ياسيبحث س يزدند ، اصوال من حوصله  يحرف م استيس يهال داشتند با آقاجان درباره  يبود و تو دهيرنگ پوش

زدند متنفر  يچوب م كيهمه را به  نكهيرفتند ، از ا يم يطرفه به قاض كيگرفتند و  يم دبه خو يچون همه حالت كارشناسانه ا

 يكه به بار آورده بودم مامان يبرنج آن شب را هم پخته بودم ، با افتضاح( دم ، بعد از شام خودم را سرگرم شستن ظروف كردم بو

افتادم ، كارون حواسش بود كه از من تشكر كند ، در جوابش  بلم يرو يحال يبعد با ب) را مجبور كردم اجازه دهد من غذا بپزم 

مشغول شد ، محمد وكارون  يهركس به كار يطبق معمول بعد از چا. بوده  ينيريدم قصدش خودشلبخند زدم و اصال احساس نكر

را بدهد  زيگفتم فالن چ يتا به محبوبه م.  ميشد ييجعبه كادو كيبه اتاق خودشان رفتند و من و محبوبه هم مشغول درست كردن 

 ! رميگ يآماده اشو م هي رميم: زد  ي، غر م

 ! اريب رهيكنم ، حاال برو تو اتاقم  گ يواسه ات درست م يقشنگ ني، دارم به ا يار تومن بدهز n ديبا! بدبخت  -

 .زنم  يتو دست نم ليمن به وسا!  اريخودت برو ب -

 !كوآال ! جم بخورم  اديبگو زورم م -

 ستمشيمحمد طبق معمول پشت ساراده داخل اتاق را نگاه كردم ،  يدر اتاق باز است ، ب دمي، د شدمياتاق محمد كه رد م يجلو از

محمد او را صدا زد و . خواند  يداده بود وكتاب م هيتك واريپشت به او به د بايكارون تقر. كرد  يو رو م ريرا ز نترنتينشسته و ا

 . دمرا برگردان ميمن هم رو

! گذرد ؟ يبسته چه م يدرها خواست بداند پشت يم گوشمياوقات ذهن باز يو گاه يبه تو ، نغمه كه ذهن مرا منحرف كرد لعنت

 ...نكند حاال كه محمد او را صدا زده  ايداشتند ؟  يروشنفكر پيتر نطوريهم شهيهم

بار  ني، ا رونيام را برداشتم و از اتاق زدم ب رهيمردم تمركز نكند ، گ يخصوص يزندگ يرو نياز ا شتريام را تكان دادم تا ب كله
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 .شانه ام را باال انداختم و رفتم ! زدند  يحرف م رياخ اناتيجر ي، با شور وحال داشتند درباره اتاق را نگاه كنم  يتو يالزم نبود حت

آنها را دوباره  يخوردم ، حرف ها يبعد از رفتنشان  من هنوز حرص و جوش م كساعتيما و  يو فرشته آمده بودند خانه  خاله

 . شدميتر م يكردم و عصبان يتكرار م

 !يكنيهمونا رو مرور م يتو كه دار! استغفراهللا بگو تمومش كن  هي،  هيمرض گهيبسه د -

 !هنوز شوهر نكرده  گهيم نطوريچند سالشه ؟ كه فرشته ا يبه فرشته فروخته ، مگه مهر يتر زميچه ه يدونم مهر يآخه نم -

 !رو پاك كن  ايسبز نيكمك من ا ايب! تومش كن ! ال اله اال اهللا  -

 !ن و خودش نشست به برنج پاك كردن م يگذاشت جلو يكوه سبز كي

 ؟ ي، مگه شوهر كرد يكتريكوچ يسال از مهر هيبگه خودتم  ستين يكي -

 ! هيمرض -

 !زنم  يحرف نم گهياصال د! باشه ، بابا  -

 ؟ نيباز خانواده كارونو دعوت كرد ه؟يواسه چ يسبز نهمهيا: حرفم را فراموش كردم  نيبعد ا قهيدق دو

 ...هم  نايبه كارون ا ديشا يت كردم ، ولدعو دوينه ، توح -

 اومده ؟...  ديتوح... مگه : وسط حرفش  دميشد ، پر يگوشم قطع و وصل م يتو يمامان يصدا

نهار بود كه برگشت  يرفت فرودگاه ، برا يمحمد با چه ذوق يدون ي، نم ديقم ، رس ي؟ پنج شنبه كه رفته بود يديآره ، نفهم -

 !خونه 

جمع شد ، قبل از  ميچشم ها يكردم كه اشك تو يفكر م شيسال پ 6برگشت ؟ داشتم به  ديتاده بود ، چرا توحاز كار اف مغزم

 !سر به نغمه بزنم  هي دي، من با دي، ببخش يمامان: خودم را لو بدهم ، بلند شدم  نكهيا

 ! گهيد شينيب يم يريمگه اومده ؟ خوب فردا م -

 ومدنيهم ن اشي، هم اتاق سيانگار حالش خوب ن: چشمم نگه دارم  يش  كردم اشك را توتار شده بود ، چقدر تال ميچشم ها جلو

! 

 .نغمه فرستاد  شيپ زيچ يكوتاه آمد ، مرا با كل باالخره
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: با تعجب مرا نگاه كرد . خواند  يبود و داشت مجله م دهيتختش دراز كش يكه دروغ گفته بودم و نغمه سر و مر و گنده رو البته

 ؟ يشد يشكل ني؟ چرا اشده  يچ

 !نغمه  رميم يدارم م: تختش  يشدم رو ولو

 ؟ رهيرو بگ يخواد مهر يشده آخه ؟ ارس م يچ -

 ...نه : سر تكان دادم  يشانيپر با

 كارون حامله شده ؟) دهانش را گرفت  يجلو رتيبا ح(  يوايا -

 ؟ يگيم يچ:  ديسوت كش سرم

 !پس نشده :  ديكش يراحت نفس

كنن ، چون  يخوان زودتر عروس يگفتم البد حامله شده ، م: كردم ، عذرخواهانه گفت  يو بر داشتم او را نگاه م هنوز بر چون

 ! ي، تو ناراحت كننيم يشما زندگ شيپ انيداداشت خونه نداره ، م

 ! رهيفكرت تا كجاها كه نم!  NG ينابغه ا يليخ -

 شده ؟ يچ يگيخوب ، حاال م يليخ -

 !برگشته  ديتوح:  روايزدم به د هيتك

 ؟ دوست محمد؟ يكه دوسش داشت يهمون: روشن شد  شياول با عدم درك به من نگاه كرد بعد ناگهان چشم ها نغمه

 . دميكش  يقيعم آه

 .بود  دهي، اونم كه اصال نفهم يشد ريجوگ  يبچه بود يگفت!  يدوسش ندار گهيد يگفت يخوب ، تو كه م -

 .، چقدر به نظرم احمقانه بود  دميشن ياز زبان نغمه م يوقت

دونم كه چند سال  يكنم ، م هيدوباره گر نمشيترسم بب يدعوتش كرده واسه شام ، م يترسم ، مامان يم ي، ول گميآره ، االنم م -

 .شد  يپام خال ريانگار ز. شدم  يجور هيگفت برگشته ،  يمامان يوقت يكردم ول يبهش فكر نم گهيگذشته ، باوركن د

، جرأت گفتنش را نداشتم ،  يمهر يجز نغمه نگفته بودم ، حت چكسيبه ه.  دينگفت ، سر مرا در آغوش گرفت و آه كش چيه نغمه

 ...شناخت  يرا نم ديگفتم كه احساسم عوض شده بود ، تازه ، نغمه كه توح يبه نغمه هم وقت
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بود ، خودش خواهر نداشت ، سه  يميصم يليما خ ما باز شد ، با يبه خانه  شيزود پا يليدوست دانشگاه محمد بود ، خ ديتوح

به  يبه شوخ كباري يشود ، حت كيرا با او شر شيخواهرها ديگفت با يكرد ، م يم يلحاظ به محمد حسود نيبرادر بودند و از ا

من كه در سن و بود و  يدوست داشتن يليخ دتوحي! بدهد به آنها  –نداشت  شترينه سال ب هاكه آن وقت  –گفت محبوبه را  يمامان

 شهيهم ايرو ينداشتم و تو شتريسال ب 13باشم ،  نيتوانستم واقع ب يبودم ،مهرش را به دل گرفتم ، آن وقت ها نم يسال خاص

داشت و   يتر مانهيهم بامن رفتار صم ديبالطبع توح اشتبا من د يكينزد يرابطه  يليچون محمد خ. ام بود  ندهيآ كيشر ديتوح

 ديمحمد خبر داد توح نكهيپر كرده بود ، تا ا ديرا توح الميسال تمام فكر و خ 2سن وسالم بود ،  يدم ، اقتضاش ريمن به شدت جوگ

دوست دارد ، به خودم قبوالندم  اشدم ، چون خودم دوستش داشتم ، باور كرده بودم كه او هم مر وانهيد. برود  رانيخواهد از ا يم

 يمن هم دو روز بعد از رفتنش ، رفتم و موها. به من داد و رفت  يادگاري  يكتاب برا كيرفت ،  ديتوح يرود ، ول ينم ديكه توح

وغصه و  مغ پيآن روزها خنده ام گرفت ، چه تر يادآوريبا . كنم  يخواستم خودم را قربان يانگار م. بلندم را كوتاه كوتاه كردم 

باالخره  يدست بزنم ول ديتوح يادگاريتوانستم به  ينم تا چند وقت.  ديكس علتش را نفهم چيه يبرداشته بودم ول يافسردگ

آدم ها بزرگ  ي هيكه مثل بق ديام نيكرده بود ، به ا ميتقد»  زشيخواهر عز« بازش كردم ، كتاب شاهزاده كوچولو بود كه به 

 .نشوم 

 ! يچه مرگته ؟ تو كه دپسرده شده بود: سرم  يزد تو يكيام گرفت و نغمه  خنده

بچه به من نگاه  كيبه چشم  دياون موقع توح! بودم  ريكه چقدر جوگ! خنده داره  نشيهم:  دميكش رونيدستش ب ريرا از ز خودم

 !بودم  يچقدر طفلك! خدا  يا!  رهيمنو بگ اديكه صبر كنه من بزرگ بشم و ب! كرد و من انتظار داشتم دوستم داشته باشه  يم

 !زده به سرت  يسابح: شد  ي، نغمه داشت كالفه م دميآه كش دوباره

رو  ياصال به خودم اجازه ندادم كس گهيد يول! كنم ، نه سهيمقا ديبا توح نكهي، نه ا ومديخوشم ن يشكياز ه گهيخوب بعدش د -

 .دوست داشته باشم 

 ؟ يخورد يضربه روح: چشمك زد  نغمه

 هينداشتم  يتياهم چيه ديتوح يبرا دميد يوقت. رو دوست داشته باشم  يحق نداشتم كس گهي، انگار د يزيچ نيهمچ هيآره ،  -

 !دوسم داشته باشه  يكس گهيانتظار نداشتم د. سرخورده شدم  ييجورا
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 ! يآخ -

ترسم دست و پامو گم  يچكار كنم ؟ م دميد دويفردا كه توح ي، ول يعشق و عاشق يگور بابا: نغمه خنده ام گرفت  يدلسوز نيا از

 !كنم ، بندو آب بدم 

 !!!!شيشناس يكرده كه اصال نم رييتغ نقدريا! راحت  التينه بابا خ -

كوتاهش را داشت ، زودتر از محمد آمد داخل و  يمشك يسبز و شوخ و موها ينكرده بود ، همان چشم ها يرييتغ چيه ديتوح يول

 ! هيرض، م يكرد رييچقدر تغ: ، خشكش زد  ديذوق كرد و بعد به طرف ما برگشت ، مرا كه د يمامان دنياز د يكل

را كه  يديتوانستم با او راحت باشم ، انگار من آن توح يكرده بودم ، نم رييمن تغ ينكرده بود ول رييتغ ديشدم ، ظاهر توح سرخ

سالم كردم و . در خاطراتم نداشت  ييجا چيبود كه ه بهيغر كيفقط  نيبرده بودم و ا اديدوست داشتم به خاك سپرده بودم ، از 

سرجاش  ايمن نبودم ، دن يچقدر خوبه كه وقت!  نمتونيب يچقدر خوشحالم دوباره م!  يعال يعال:  ديدو هم خنا.  دميحالش را پرس

 !بوده 

، خوشبختانه معصومه زود  اورميب يو خودم به آشپزخانه رفتم تا چا نديشدم ، تعارف كردم بنش يدستپاچه م شينگاه آشنا دنيد از

 .به طرف او رفت  ديآمد و حواس توح

 ؟ يدار ينقدريبچه ا هي يعني،  شهيباورم نم -

 .گفت سالم كند  ايو به شا ديخند معصومه

 قبول شدم؟: اش تمام شود  يابيمنتظر ماند تا ارز يرا نگاه كرد و او با صبور ديبا دقت توح ايشا

 !سالم : داد  تيرضا ايشا

 ! ييسالم دا: تعارف جلو رفت و او را بغل كرد  يب ديتوح

 !دارم  ييمن دا -

 . دميجد ييدا هيدونم ، من  يم -

 يبودم و او را نگاه م ستادهيقبول ندارد ، من در آشپزخانه ا» عمو«داد كه دختر برادرش هم او را به عنوان  حيبه معصومه توض رو

 دنشيكه از د نبودم ، وانهيد ي هيآن مرض گريمن د يول يميبود ، خونگرم و صم يدوست داشتن ديهنوز همان توح ديكردم ، توح
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 يماندم صدا يدر آشپزخانه م نياز ا شترياگر ب. داخل  اورديدر را زدند و محمد رفت تا زنش را ب گرا گم كنم ، زن ميدست و پا

خم شده بودم ، محمد به همراه كارون و  ديتوح يكه جلو يرفتم ، درست لحظه ا رونيرابرداشتم و ب يچا ينيآمد ، س يدر م يكي

كرد ، با هم برگشتند  كيسالم و عل يرسم يليبر خالف ما ، با كارون خ ،كند يبلند شد تا سالم و احوالپرس ديتوح ارس آمد داخل ،

دستت درد ) را از دستم گرفت ينيس( رو  كاشتم سرپا ،  هيمرض: متوجه شد  ديبودم ، كه توح ستادهيلنگه پا ا كيداخل و من هنوز 

 ! نينكنه ، بش

سال  6انگار نه انگار كه تازه بعد از . ها را تعارف كرد و بعد  از محمد نشست  ييچا ي هيود خودش بقتعارف ب يب يليخ ديتوح

كه  شديم ادآوريداد و به محبوبه  يرا قلقلك م ايگذاشت ، شا يبود ، سر به سر همه م يمي، راحت و صم ميبود دهيرا د گريهمد

را به  ديتوح اديحرف او در هم رفت ، او بر عكس من ز نيمحبوبه از ا ياخم  ها !الغر شده  يليگرد و قلنبه بود و حاال خ يليقبال خ

 .خاطر نداشت 

كردم تو رو ببرم  ياصرار م هيسرخ بود ، چقدر اون موقع به خاله عال بيس ني، لپات ع يبانمك بود يليخ: گفت  يبا مهربان ديتوح

 .خواهرم  يخونه مون ، بش

فرشته !  لهيتكم تيبرادرزاده دارم ، ظرف هيخوام ، دو تا زن داداش و  يخواهر نم گهيد يول:  ديو دوباره خند دي، آه كش ديخند

 ! نهيب يجون اصال مارو نم

 ات هم زن گرفت ؟ كهيدوتا ؟ مگه برادر كوچ:  ديبا تعجب پرس يمامان

ن دو ساله زن گرفته ، اصال هم مراعات اال اميفراموش شده ، ت يكيكوچ يبزرگ!  هي، خاله عال گهيآره د:  ديكش يقيآه عم ديتوح

 .برادر بزرگترشو نكرد 

 نيواقعا زن داداشام ع: ادامه داد  ديسال از من بزرگتر بود ، توح كيفقط  ديبود برادر كوچك توح ادميكه  ييكردم ، تا جا تعجب

 .عا شانس آورد واق اميت!  زهيعز يليكنه و خ يم يكه تو همون خونه زندگ  دايخواهرم هستند ، مخصوصا آ

 ! يعجله كن ديبرادر كوچكت هم زن گرفته با يوقت!  يباال بزن نيآست دي، تو هم با ديآقا توح گهيد:  ديخند يمامان

 !بفهمونم؟ هيبه بق ديبا يدونم چطور يبه فكر منه ؟ اصال نم يك!  هيآخه خاله عال: كرد  ييبه سرعت مظلوم نما ديتوح

 نيبرادر نيكنم ، تو و محمد كه ع يم دايخودم برات زن پ: گفت  ي، مامان رديخنده ام بگ ديتوح ي ارهچيمن از حالت ب نكهياز ا قبل
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 ؟ نيبش ليخواد با هم فام ي، دلت نم

 ؟يچرا ، چطور:  ديخند يزورك ديچه بود ؟ توح ي، منظور مامان ديسه فاز از كله ام پر برق

 ... يليخ ي، مهر يمحمد ازدواج كن يخواد با دخترعمه  يدلم م يليخوب ، من شما رو مثل پسر خودم دوست دارم ، خ -

 ! نه  -

از حركت ناخودآگاهم شرمنده  نكهياز دهانم خارج شد  ، قبل از ا يناگهان» نه« نينبودم كه ا يافتاد و شكست و من تنها كس يوانيل

خرد شده اش را جمع  وانيل يداشت تكه ها يسع، و ارس كه  ميشوم ، متوجه شدم من و محمد وكارون با هم واكنش نشان داده ا

 ميكارون خم شد تا به برادرش كمك كند و من به سرعت از جا! شدند ، و ما دستپاچه   رتزدهيح يمگانمخالفت ه نياز ا هيبق. كند 

 .رمياالن جارو م!  نيدست نزن: بلند شدم 

 هيبق يرا گفتم ، ول» نه« نيداشتم ناخودآگاه ا ديكه سابقا به توح يا ، من به خاطر عالقه واريآشپزخانه و پشتم را زدم به د يتو رفتم

 !؟ محمد ؟ كارون ؟ يچ

را  يكه خودش كس داديم حيتوض يمامان يداشت برا ديتوح!  رونيزد و من جارو و خاك انداز را برداشتم و رفتم ب ميصدا يمامان

 نطوريجمع و جور كردن اوضاع ، هم يكرد ، برا يم يزندگ سيانگل كه در همان زديعمه اش حرف م يسر دارد ، انگار از نوه  ريز

 ديايخواسته ب يبار نرفت ، گفت از اول هم نم ريشام بماند ز ياصرار كرد برا يبرود ، هرچه مامان هداد ، ارس بلند شد ك يم حيتوض

 .را گفت و رفت  نيداخل ، محمد او را به زور آورده ، ا

 يخواست ، محمد و كارون هم م يرا م ينبود كه ارس مهر يكردم ، شك يبه اتفاق آن شب فكر م بودم و دهيدراز كش ميجا سر

 !ارس نه...  يول...  يآرزوها را داشتم ، ول نيبهتر يمهر يشده بود ، من برا يدانستند ؛ انگار ته دلم خال

چه مرگم ! را گرفت ميتوانستم فرار كنم ، بغض گلو يشوم ، از خودم كه نم ميپتو پنهان كردم ، انگار كه بخواهم قا ريام را ز كله

چه جواب  يحسادت كنم ، ول يبود كه من به محمد و حاال هم مهر بيعج يليكردم ؟ خ يشده بود ؟ به ازدواج همه حسادت م

او را مال  مدت به من توجه كرده بود كه نيدر ا نقدريآخر ارس ، ا يرا داشتم ول يمهر يختخوشب يداشتم ؟ من كه آرزو يگريد

،  يفقط تو از آنجا خبر دار يول ستيكه مال تو ن يمكان خصوص كيداشته باشم ، فقط مثل  يفكر خاص نكهيدانستم ، نه ا يخودم م

 يبا انگشت اشاره م تو...  يهم خبر نداشته باش يدار يگريد كيحداقل اگر شر اي،  يشو كيشر يآن را  با كس يدوست ندار
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به هر حال ! اشكم را پاك كردم ، به جهنم  يقطره ها نيو آخر دمياز ته دل كش يقيزدم ، آه عم يم ينامشخص يهوا طرح ها

شدم ،  يرا داشت او را مالك م ميهوا يخورد كه كم يم يكه چشمم به كس يبه محض ديدارد و من نبا يقسمت ايدن نيهركس در ا

! كرد ، خدا را شكر  يم فيمودبانه و با احترام ارس تعراز رفتار  شهيهم يخوب بود مخصوصا كه مهر يليخ يمهر يارس برا

 يكردم اشك دوباره از چشمانم راه افتاده بود ول يرا كه با خودم تكرار م نهايا!  يگرفت ، چقدر عروس يهم سر و سامان م يمهر

 . رديرا بگ يخواهد مهر ي، خوشحال بودم كه ارس م اوردميخودم ن يبه رو

خواد  يكه ارس م بهيعج يليخ يمرض: من خودم را به خواب زده بودم شروع كرد به حرف زدن  نكهي، با اهم به اتاق آمد  محبوبه

 ، نه ؟ رهيرو بگ يمهر

 يما ، من فكر م ياومد خونه  يم اديانقدر كه ز: نزدم و محبوبه ادامه داد  يو احمقانه بود ، حرف عيرفتار همه آن شب ضا چقدر

 ! رهيخواد تو رو بگ يكردم م

 ، آره ؟ يبود داريب: او كه زل زده بود به من ، باز شد  شيسرم كنار زدم و بالفاصله ن يرا به شدت از رو پتو

 ؟ يمزخرف نگ.. نگفته بودم ... بهت : گفتم  شمرده

 ؟ يكرد يفكر نم نطوريتو خودت ا) تختش خم شد به طرف من  ياز لبه (  ستين ياز من و تو كس ريكه غ نجايا -

 !نه : گفتم  صادقانه

نه  يگي، حاال كه م اديتو هم از اون خوشت م ديواقعا؟ من گفتم شا:  نييشده بود پا زانيبلند محبوبه از دو طرف كله اش آو يموها

،  رهيرو بگ يپس همون بهتر كه مهر)  چانديرا دور انگشت سبابه اش پ شي، موها ديتختش دراز كش يبرگشت عقب و رو( 

 ! كنهيشوهر م تونيكيحداقل 

 !محبوبه معضل بود  يگفت ، شوهر كردن ما چقدر برا نيغمگ يرا با لحن نيا

 !، نگران خودت باش  يخواد نگران شوهر كردن ما باش يتو نم -

 ! رهيمنو بگ شهيم دايپ يزي، چ ي، باالخره مهرداد ستميمن نگران ن -

 ؟ مهرداد ؟ يچ: گشاد شد  ميها چشم

 بهتر از من ؟ ي، ك رهيزن بگ ديخره كه باباال: اعتماد به نفس گفت  با
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 ؟ يدينظر مهردادو هم پرس: اش را هم كرده بود  ندهيآ زيسن و سالش حساب همه چ نيام گرفت ؛ با ا خنده

 . ادمي، از سرشم ز سينظر اون مهم ن -

چه عروس ! جان يا:  نديبب نهيتوانست خودش را در آ يتختش م يسرش برد ؛ از ر يرا با انگشت ها جمع كرد و باال شيموها

 !هم بشم  يخوشگل

 !بعد به فكر عروس شدن باش  ريبگ پلمتويتو اول د:  دميكش ازهيخم

 !، امتحان حسابان  يوايآره ، ا: پنچر شد  فورا

 .تخت افتاد  يو رو ديكش يقيعم آه

 

 

 !هم آره  يپس مهر -

 !، ارس هم آره  رينخ -

 .ديارس هم پر! يريعزا بگ دمي، حاال با يزاريدست رو دست م يخاك تو سر تو ، ه -

 زاشتم ؟ يكردم ؟ براش تله م يمثال چكار م ديببخش -

 ..هس  ييفرصتا هيهم نشده باشه ،  ريبه نظرم د يول..  يگرفت ي، حداقل گازش نم رينخ -

 يزد ، رو يحرف م يخترداشت با د كخواهيما ن يسرم را باال گرفتم كه متوجه جهت نگاه نغمه شدم ، در چند قدم رتزدهيح

زد ، برگشت و مرا برانداز  يكه با او حرف م يآورد ، دختر نيي، سرش را به عالمت سالم پا ديطرف بود و مرا د نيبه ا كخواهين

 بود ؟ يمنظورت چ:  دميچرخ سرعترا دادم و به  كخواهيكرد ؛ جواب ن

 ! هيخوب زيپسره هم چ نيواضح و روشن ، ا -

هم خوشحالم ارس داره  يليخوام ازدواج كنم ، خ يشده شوهر كنم ، بابا من نم يانگار قراره من هرجور يزن يحرف م يجور -

 ! رهيگ يرو م يمهر

اتفاق  نيا كاشيا گميكنم ، فقط م يحسادت هم نم يول سميباشه بابا ، خوشحال ن: نغمه باال رفت و من كوتاه آمدم  ياز ابروها يكي

 .بهتر بود  ينطوريا! شناسمش  يكه من نم رهينفرو بگ هيدادم ارس  يم حيترج.  نيافتاد ، هم ينم
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ازدواج  نيداشتم با ا يانيك يكه با خانواده  يكرد كه من بابت خصومت ي، نغمه فكر م يرا لو داده بودم ، گذشته از شوخ خودم

 ... يصرفا ازدواج ارس است نه ازدواج با مهر ميبود كه من ناراحت نيا تيواقع يمخالفم ول

 نكهيمثل ا. مانده ام  بينص يب ايكردم از دن يروزها دلتنگ بودم ، احساس م نينشستم ، چقدر ا مكتين يرو يو با خستگ رفتم

 ...و من  دنديرس يم شانيها ينداشته باشم ، همه داشتند به خوش يسهم چيه

 چطور بود ؟ ديتوح: هم كنار من نشست  نغمه

 .ود ، هنوز خودش بود نكرده ب يرييتغ چيخوب بود ، ه -

 درست نشد ؟ يمشكل -

 يعاشقش بود شيسال پ 5كه  هيمن مثل كتاب يبرا ديموضوع توح!  نينه ، بب: بود ، گفتم  يگريد زيمنظور نغمه چ يكه چرا ، ول آن

كنار تا  يزاريكتابو م اون..  يتو عوض شد ينداره ، كتاب همونه ، ول يتيجذاب گهيد ينيب ي، م شيخون يبا شوق و ذوق م ي؛ حاال وقت

،  ياهك... كه چقدر اون موقع غصه خوردم  اديم ادمي يوفت)  مكتين يزل زدم به دسته ! ( خوب بمونه  يليخ يخاطره  هيبرات 

 ! سهيخ مكتينغمه ن

 ! ميديدو از جا پر هر

 ؟ يپس چرا نشست -

 ؟ يمن حواسم نبود ، تو كور بود -

 ! ميكرد سيكنه خودمونو خ يمفكر  نهيبب يمن ، حاال هرك يوايا -

 . ميديرا گرفتم و به سمت قسمت پرت دانشكده دو دستش

، نه از طرف  فتادياتفاق ن نيا ي، ول شيقرار است ارس برود خواستگار ديو بگو رديتماس بگ يلحظه منتظر آن بودم كه مهر هر

نسبت به ارس دارد ،  ينظر خوب يمطمئن بودم مهر برادر زنش بكند ، يبه عالقه  يشد ، نه محمد كه مثال اشاره ا يخبر يمهر

 ي، اتفاق لدايبعد ازشب  كبارياش ،  ياش و از مهربان لهيو پ لهيش ي، از اخالق و رفتار مودبانه و ب بودكرده  فيبارها و بارها از او تعر

از  ينشد ول يخبر از طرف مهري –بوده ن يهم اتفاق يليبرخورد خ نيكردم ا يو رسانده بود و حاال فكر م دهيد ابانيرا در خ يمهر

 ... چرا  يمامان
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محمد عنوان كرد ؛  يبحث را عمدا جلو نيخاطر ا نيبه هم ديبچه ها شده بود ، شا بي، متوجه عكس العمل عج هيهم مثل بق يمامان

وز زنگ زد ، گفت امر يتاج!  نيحاج حس: بلند گفت  يگرم بود كه مامان يو هركس سرش به كار ميهمه در هال نشسته بود

 ! يزنگ زده مغازه جوب نداد يهرچ

داشت  يچه كار يخدا قلبشو عمل كرده ، تاج يبنده ! باقر زاده  يآقا ادتيرفته بودم ع: كتاب بلند كرد  يسرش را از رو آقاجان

 ؟

حرف  يست شما با مهرخوا يم يچيه: باقر زاده را بپرسد  يكه فراموش كرد حال آقا ديآنقدر عجله داشت خبر را بگو يمامان

 ! رهيبار نم ريز يكرده ، مهر يازش خواستگار يكي،  كنهيكه كار م يكينيتو اون كل نكهي، مثل ا نيبزن

آقاجان . داد  ينم يتياهم يو به اخبار مامان ونيزيتلو يمحمد همچنان زل زده بود به صفحه  يبا تعجب سرم را بلند كردم ول من

 !شناسدش  يكنه ، خودش بهتر م يكه قبول نم ستيبد مناسب ن، ال هيخوب ، همكار مهر: گفت 

، خود  ني، دكتره متخصص ، خانواده اشم فرهنگ هيپسر خوب يليگفت خ يم يواهللا تاج: طرف بود  يوص ليانگار وك يمامان يول

ازش  رهيگ يهم نم يراديا) اد با عجله ادامه د يبزند مامان يقبل از آنكه آقاجان حرف(  شهينم يراض يمهر يپسره هم محترمه ، ول

 . نمك يخوام عروس ينم گهي، فقط م

 .خسروان دانند  شيخوب ، صالح مملكت خو -

خواد  يدوتا رو با خون جگر بزرگ كرده ، م نيكارنكنه ؟ اون ا چيه يدختر بخواد بره تو چاه ، تاج نيا دي؟ شا يچه حاج يعني -

 ! نهيبب شونويخوشبخت

پودر  غيداشت تبل ونيزيتلو يبه صفحه  رهيزد كه هنوز خ يگوش محمد م يبرا شتريحرفها را ب نيا يمامان ديرس ينظرم م به

 .خواد دخالت كنم يبه هر حال دلم نم: كرد  يآقاجان سرفه ا. كرد  ينگاه م تيرا با جد ييلباسشو

 .وش بدن به حرف بزرگترشون گ ديكم هم با هي!  يكن حتشيكم نص هي؟ مادرش خواسته  هيدخالت چ -

 ! ريشب بخ: دل كند  ونيزيهم تمام شد و  محمد از تلو ييپودر لباسشو ينگفت ، آگه يزيچ يكرد ول دييبا سر تا آقاجان

 !به او برخورده بود ؟  يمامان يحرف ها يعنيبه اتاقش رفت ،  فورا

خاطر كه  نيبه ا ديشد ، شا يكنش نشان داده موا نطوريا يبار بود كه به جواب رد مهر نياول ينبود ، ول يخواستگار مهر نياول نيا
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مدام به  يو عمه فخر ي، مامان يخواستگار ، عمه تاج نيدر مورد ا. كرده بودند  ديمنتظر محمد بودند و حاال از او قطع ام نيقبل از ا

؛  ستيعلتش چ نميكشم ببب يزبان مهر ريبه من گفت از ز يمامان يحت. رفت  يبار نم ريقبول كند و او ز كردند ياصرار م يمهر

 .توانستم از زبان خودش بشنوم  يصحبت كرده باشد ، قبول نكردم ، انگار نم يزدم ارس با خود مهر يمن كه حدس م يول

 يزد ؛ ساكت ، زل م ي، حرف نم مي، هر بار كه دور هم بود شديمحمد هم هر روز گرفته تر  و ناراحت تر م ريو واگ ريهمان هاگ در

گفت و  يم يزيحاال نه خودش چ يگفت ول ي، اگر قبل از ازدواجش بود حتما به من م شدميو من كم كم نگران او م يازد به نقطه 

 .مشتركش دخالت كنم  يزندگخواستم در مسائل  ينه من م

توانست تحمل ن يبلند شد ، مامان زينخورده از سر م شتريروز كه محمد دو لقمه ب كي،  ديمثل من خودش را كنار نكش يمامان يول

 شده ؟ يزيچ: كند 

 !سيگرسنه ام ن ادينه ، فقط ز -

 ينم ي، حرف يخور ينم ي، غذا درست و حساب ينه ، االن چند روزه كه گرفته ا: ادامه داد  ياز خودشان فقط من بودم و مامان ريغ

 ؟ به خاطر خونه؟ يدار يشده ؟ با كارون مشكل ي، چ يزن

 !بره  رانيخواد از ا يكارون م)  ديكش يقيان نفس عمناگه...(  ميندار ينه ، مشكل -

 چرا ؟: هم با تعجب به او نگاه كردم  من

 ! سيخواد بره انگل يم! دكترا  يقبول شده برا هيبورس -

 ! نيشما ازدواج كرد... آخه ...  يول -

 ...براش مهمه  يليگردم ، درسش خ يو برم رميم گهيم: را باال انداخت  شيشانه ها محمد

 .را گفت و به اتاقش رفت  نيا

زنگ زد تا با خود كارون . برداشت و حواسش معطوف به محمد وكارون شد  يدست از سر خواستگار مهر يمامان بيترت نيا به

آورد كه محمد را دوست  يم ليگردد ، دل يكشد و صد در صد بر م يطول نم شتريصحبت كند و كارون گفت كه سه ، چهار سال ب

از قبل آشفته و ناراحت شده بود ،  شتريمحمد ب يراحت شده بود ول يكم يمامان اليكه خ نيبا ا. گردد  ياطر او برمدارد و به خ

 يو حاال كه عمه تاج يخواستگار نديايطرف رسما ب يگفت كه به خاطر مادرش قبول كرده خانواده  ميزنگ زد و خودش برا يمهر
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 .كند با كامران ازدواج كند  يمبا آنها آشنا شده ، شب و روز اصرار  شتريب

خودم فكر كردم البد  شيپ.  ميا دهيما فهم يارس همه  عيگفت ، خبر نداشت كه با رفتار ضا يعلتش را نم ينبود ول يراض يمهر 

 نيمهم نبود ، محمد از ا ميبرا گريحال ارس د نيبا ا. را مطح كند  يمهر ي هيقض توانديخواهرش نم يارس فعال به خاطر مسئله 

كارون هم كه .  نديب ينم اديآمد مشخص بود كارون را هم ز يبه خانه نم اديز نكهيزد و با ا ينم رفح چيرو به آن رو شده بود ، ه

دهد كارون را را دعوت كرد خانه ،  يخواست آنها را آشت يخودش م اليبه خ يبار كه مامان كيآمد ،  يما نم ياصال به خانه  گريد

زود گفت  يليآمده بود خ نيو با او سرد رفتار كرد ، كارون هم كه با ماش دبا او حرف نز شتريدو سه كلمه ب محمد يكارون آمد ول

 .برود  ديكه كار دارد و با

ازدواج بهم بخورد ،  نيخواستم ا ينم گريحاال د رديشده ازدواج محمد وكارون سر نگ يقيروز آرزو داشتم به هر طر كي نكهيا با

محمد را تحمل كنم ،  يتوانستم غم و ناراحت ي، نم رميبودم كه محمد را با كارون بپذ رفتهيده بودم و باالخره پذبه كارون عادت كر

 .كردم ياز عالقه اش به كارون بود حسادت نم يناشغصه  نيا نكهيبه ا يحت

نداشتم ،  يا مانهيصم يرابطه  يليختوانستم ، با او  ينم يخواست با كارون حرف بزنم و به او التماس بكنم نرود ول يدلم م يليخ

 ...بود  نفعيماجرا ذ نيرا بخواهم ، كه خودش هم در ا نيتوانستم ا يم گرينفر د كياز  يول

 رفتم يحال كه كارش داشتم هرجا م يول ميديد ي، راه به راه او را م ميشده بود ليفام كخواهيبا ن يقول نغمه از وقت به

 . رميكمك بگ ميها ياز همكالس يكيباالخره مجبور شدم از كنم ،  دايتوانستم او را پ ينم

 ؟ دهي؟ تلفنتو جواب نم زارهيمحلت نم گهيشده ؟ د يچ: را باال انداخت  شيابروها نينوش

 نه ؟ اي شيدياصال شماره اشو ندارم ، د -

 ! يپسر بش هي زونيآو دهياز تو بع -

 !پشت ساختمون آموزشه : را بلند كرد  شيبروم ، صدانتوانسم تحمل كنم ، به او پشت كردم كه  گريرا د نيا

كلنجار به خاطر  يجلو بروم ، باالخره بعد از كل دميكش يدوستانش بود و من خجالت م شيپ ي، ول دميگفت ، او را د يم راست

ر نماند ، چند بار از دوستانش از نظرم دو يكي شخنديسمت آمد ، ن نيزدم ، بالفاصله بلند شد و به ا شيمحمد جلو رفتم و صدا

 .خواهم  يم چه ميشدم تا توانستم بگو ديسرخ و سف
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و برداشت  نديمرا با او بب يكس دميترس يگذاشتم و م يپسر قرار م كيبار بود كه با  ني، اول دمينفهم چيكالس بعد از ظهرم ه از

 .كند   يو بازخواستم م ديآ يو مجل لمياز افراد فام يكيذهنم هزار بار صحنه را مجسم كردم كه  ياشتباه بكند ، تو

نرفته بودم كه فرنوش سرش را از در ، آورد داخل  شتريبلند شدم ، دو سه قدم ب ميشد و با اضطراب فراوان از جا 3ساعت  باالخره

 !منتظرته  رونيب يكي!  هيمرض: 

 !آقا  كي: اضافه كرد   شيصدا با حركت لبها يب

و قد و قامت طرف صدا  ميالهايبود ؟ طرف پشتش به من بود و من با توجه به فكر و خ يك يعني! ابوالفضل  ايزد ،  خي ميو پا دست

 !مهرداد : زدم 

 ! يانتظار مهردادو دار يول ينيخوبه قرار بوده منو بب: زد  ياز دهانم خارج شد و او لبخند كج ي؛ آه بلند دميو  ارس را د برگشت

 ؟ نيچرا اومد!  نجايا نيايد بقرار نبو: عجله اطرافم را نگاه كردم  با

 .ساعت فرصت دارم  مياومده ، از االن فقط ن شيبرام پ يكار هي ديببخش -

 . ميگذاشت يقرار م گهيوقت د هيباشه ، پس : برخورد  بهم

 .رسونمت  يم ييجا هيتا  اي، ب اميب يمهم بوده كه ازم خواست يليالبد خ -

 ...دارم  يارك هي، من  نيباشه ، پس شما بر:  ستادميا

 ...گذاشتم  يدم در اصل نوي، ماش لتهيهرجور م: را باال انداخت ؛ متوجه منظورم شده بود  شيشانه ها ارس

 .بعد از او حركت كردم  قهيافتاد و من چند دق راه

 خوب ؟: را باز كردم و نشستم ، ارس به من نگاه كرد  نيماش در

 !لطفا  نيفتيراه ب: هم گذاشتم  يرارو ميچشم ها من

 نه ؟ اي يديم حيخوب باالخره توض:  اورديدوام ن اديز ارس

 .ازتون داشتم  يخواهش هي... راستش : را شكستم  ميانگشت ها بند

 !واقعا ؟ چقدر خوب  -

 من حرف بزنم ؟ نيچند لحظه اجازه بد شهيم يانيك يآقا: را نداشتم  يشوخ تحمل
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 ! دييبفرما -

 نره ؟  رانيكه از ا نيخواهرتون حرف بزن امكان داره با يعني...  شهيم -

 !ييخوشحال بشه اون تو هيقض نينفر از ا هيكردم اگه  يمن فكر م: دوباره به من نگاه كرد  ارس

 چرا ؟: تمسخر گفتم  با

 !ينبود يچون از ازدواج محمد و كارون راض -

 . محمدو ندارم  يحمل ناراحتنداره ، ثالثا كه من ت يتيكه نظر من اهم اي، ثان سين نطورياوال كه ا -

خودش به كارون گفته كه درسش .  اديكنار م هيقض نيمحمد با ا:  ديكش يقيبه من نگاه كرد و بعد نفس عم هياول چند ثان ارس

 ...مهمه و  يليخ

خواهم بغض ب نكهيا يب(  سين يشگيناراحته ، چند وقته كه محمد هم يليدر حد حرفه ، اون خ نيا يول:  دميحرفش پر انيم به

 رو داره ؟ يسال دور 4جا درسشو بخونه ، آخه ارزش  نيهم نيكنم به كارون بگ يخواهش م) را گرفت  ميگلو

كنم  بيترغ شترياو را ب نكهيا يدر او اثر نكرده ، برا يليمن خ يحرف ها ديرس يو به نظر م شيزل زده بود به رو به رو ارس

، جون آقاجونم به محمد بسته ، اگه كارون بزاره بره و محمد داغون بشه ،  دنيهم فهم اون واقعا گرفته و ناراحته ، همه: گفتم 

 ! رهيكنه دوباره زن بگ يمحمدو مجبور م!  ارهياسم كارونو نم گهيآقاجونم د

 !محمد  چارهي؟ ب رهيكنه دوباره زن بگ يمحدو مجبور م: كند  يم حيارس با حرف من تفر ديرس ينظر م به

 ! سهيمجبور شه وا نطوريكارون ا دي، شا رهيخوان به محمد بگن طالق بگ يكنم م يحاالشم حس م نيم ، همكن ينم يشوخ -

 ! دهيمحمد كارونو طالق نم -

 . محمدو دوس داشته باشه  دياونم با.  نيبا خواهرتون حرف بزن.  نيدوسش داره ، آزارش ند نقدريا نيدون يخوب ، شما كه م -

 .كرده بود  سيرا خ ميو اشك گونه ها ديلرز يم ميصدا به من نگاه كرد كه ارس

 !خواد اون بره ، بمونه ياگه بدونه محمد واقعا نم ديزنم ، شا يباشه ، با كارون حرف م -

شد تا جواب تلفنش را  ادهيپ نيرا نگه داشت ، از ماش نيزنگ خورد و ماش شيگوش ميبگو يزيقبل از آنكه چ يزدم ، ول لبخند

 .كرده ام  هياو گر يكه چرا جلو يشروع كردم به خودخور بدهد ، من هم
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 !مهمون من  ييجا هي ميبر: نشست  نيبرگشت و در ماش ارس

 ؟ نيمگه شما كار نداشت -

 . بهم خورد : را نشانم داد  تلفنش

 .كنم  ريد ديبرم خونه ، نبا ديدر هر حال ، من با -

 سراغ آبان؟ يبر يمجبور نش گهيشماره مو بهت بدم كه د يخوا يم،  گهيوقت د هيباشه : را باال انداخت  شيها شانه

 !!!!!!!!!كرد  شنهاديخوب بود كه خودش پ يليخ... نبود  يبد فكر

آمد محمد هنوز دچار بحران بود و از آن طرف عمه  يوجه كوتاه نم چيطرف كارون به ه نيبود ؛ از ا ختهيبه هم ر يحساب اوضاع

 .خواستگارش را قبول كند  يانداخت كه مهر يچنگ م يا لهيبه هر وس يتاج

جواب سالمم را داد و از  عيآمدم كه با محمد روبه رو شدم ، رنگ به صورت نداشت ، سر يم نييشب من داشتم از پله ها پا آن

 يتاجگفت عمه  يكه داشت م دميشن يرا م يمامان يفشرد ، صدا يقلبم را در مشت گرفته بود و م يكنارم گذشت ، انگار كس

را از دست داده  مينداشتم ، انگار تمام انرژ گريحرفها را د نيا يشده ، حوصله  نرم يرا به خاك پدرش قسم داده و مهر يمهر

تختش نشسته و سرش را با هر دو  يكه رو دميشدم او را د يبودم ، برگشتم و از پله ها باال رفتم ، از كنار اتاق محمد كه رد م

 .رد فش يدست گرفته بود و م

. بكوبم  واريخواست سرم را به د يبكنم دلم م يتوانستم كار ينم نكهيزد و از ا يقلبم تند تند م. عجله گذشتم و به اتاقم رفتم  با

 قينفس عم كيكه  نيارس را گرفتم ، قبل از ا يرا برداشتم و شماره  ميمحمد را تحمل كنم ؟ گوش يتوانستم ناراحت يچطور م

 !؟ بله: بكشم جواب داد 

 ...سالم : از چشمم راه افتاد و هق هق كنان گفتم  اشك

 افتاده ؟ يشده ؟ اتفاق يچ -

 ؟  يكن شي؟ مگه قرار نبود راض نيمگه قرار نبود با كارون حرف بزن -

 ...بشه  يقول ندادم راض يقرار شد باهاش حرف بزنم ول -

 ...محمد ... آخه ...  يول -
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 !بس كن ...  دميقول م...  هيمرض شهيدرست م يهمه چ... زنم  يباره باهاش حرف مدو...  كنمينكن ، خواهش م هيگر -

 .ام را از سر گرفتم هيصورت محمد گر يآور اديبا  يول دميكش قيام را كنترل كنم ، چند نفس عم هيكردم گر يسع من

 ! هيرضتمومش كن م... نكن  هيفقط تو گر... كنم  يم شيراض... باشه : به التماس افتاد  ارس

 !  ايقول داد -

 ! تونه آدمو وادار كنه يفهمم چطور چند قطره اشك م يهم دارم؟ من واقعه نم يا گهيچاره د -

 .گفتم و تماس را قطع كردم »  يخداحافظ«  عايبه اتاق آمد و من سر محبوبه

 ؟ يكن يم هيگر يواسه چ: به من نگاه كرد  ديبا ترد محبوبه

 . زدم  ينغمه فوت كرده داشتم با اون حرف م يبابا ، عمو يچيه:  دميكش ميدستم را به گونه ها پشت

طفلك : محبوبه شانه باال انداخت . خورد  يبر نم ييدروغ من به جا نينغمه پارسال فوت كرده بود و ا يدانستم عمو يكه م ييجا تا

 ! يدي، دم ع

حاال همه  رديه آرزو داشتم ازدواج محمد وكارون سر نگك ششيتحمل بود ، بر عكس چند وقت پ رقابليغ ميروزها خانه برا آن

، خشكم زد ،  دميراه پله شن يمحمد را تو يبودم كه صدا دهيخواستم بروم دانشگاه ، لباس پوش يآن روز م. وارونه شده بود  زيچ

 زد ؟ يحرف م يمحمد با چه كس

خوام  ينم... كنم  ي، خواهش م گهيبس كن د...  دهيو به من محق يهم بگ يحق با منه ، به هر ك...  يكن هينكن منو توج يسع نيبب -

؟ به  يدروغ نگفت... كه  يدون يدونم ، تو هم م يمن م... بره  نياز ب نمونينزار حرمت ب نيبب..  ارهيبه بار ب يمونيبزنم كه پش يحرف

 هيبورس يكه برا ي، پنهون كرد ينگفت. ..، آره ، منم قبول كردم يادامه بد يخوا يدرستو م يتو به من گفت ؟دروغ  يگيم يچ

 ياالن نم... دونم  يبله م...  نقدرياالن ا...  ياگه فقط به من گفته بود... اجازه بده ... ؟ اگه  يزاريم يچ نوي، اسم ا يدرخواست داد

 ... ني؟ بب يتو اون موقع منو در نظر نگرفت ورچط... با تو بكنم  نكارويتونم ا

تمام راه تا . زدم  رونيچطور مقنعه ام را سر كردم و از خانه ب دمينفهم. شد و تمام تن مرا لرزاند دهيه هم كوباتاق محمد محكم ب در

 يكه اتفاقات فعل دميترس يم نياز ا...  دميترس يرا درست كند ، م زيكردم كه همه چ يزدم ، التماس م يدانشگاه را با خدا حرف م

شرمانه و خودخواهانه مرا در نظر  يب يكردم كه خدا فراموش كند ، خواسته ها يلتماس ما... اول من باشد  يتيبه خاطر نارضا
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را پاك  ميو اشك ها نييانداختم پا يگرفت و از خجالت سرم را م يم ميهست كه بارها گفتم غلط كردم ، مدام صدا ادمي.  ردينگ

در خلوت خودم  ي، آنقدر تلخ برخورد نكنم و حت ميايار ببا ازدواج محمد كن وكردم زمان را برگردانم عقب  يآرزو م. كردم  يم

 ... رديهم آرزو نكنم ازدواج سر نگ

 ؟ دهيشده؟ چرا رنگت پر يچ:  ديرفتم ، نغمه از دور مرا د يهدف راه م يدانشگاه بودم و ب يخودم كه آمدم تو به

 !بشه  ينطوريخواستم ا ينم! راحت باشه خوام محمد نا ينغمه من نم: كردم وگفتم  فيتعر شيرا با هق هق برا داستان

 !تو كه نبوده  ريتقص: دست انداخت دور گردن من  يبا مهربان نغمه

 ؟ رمينبوده ؟ چطور حرفمو پس بگ ي؟ چطور به خدا بگم جد يمن باشه چ ي؟ اگه به خاطر دعا ياگه باشه چ -

 ؟ يفهم ي، م سيبه تو مربوط ن! ونه كار يبه تو داره ؟ به خاطر پنهان كار يچه ربط! مزخرف نگو مزمز  -

 .  و از حال رفتم  ديكردم ، قبل از آنكه جوابش را بدهم ، تمام سالن دور سرم چرخ يبه شدت احساس گناه م!  دميفهم ي، من نم نه

 شهيم: فتم و به نغمه گ دميكش يكرد ، كارش تمام شد و رفت ، آه يپرستار نگاه كردم كه داشت سوزن سرم را در دستم فرو م به

 . دنبالم  اديزنم خونه آقاجون ب يبره ؟ بگو زنگ م يبگ كخواهيبه ن

 يخواست با او رو به رو شوم ، آنطور كه من تو يرا رد كنم برود ، دلم نم كخواهيخواستم ن يم ينداشتم ول يقصد نيهمچ البته

بود و از دوستش خواست مرا به درمانگاه برساند نگران من  كخواهيكه ن يدر تمام مدت. خجالت بود  ي هيسالن ضعف كردم ، ما

 .آمدم  ياز خجالتش در م يجور كي، بعدا  دمز دنيو نفهم يحال يخودم را به ب

نشده دخترم ، نگران من نباش ، من  يطور: برگشت و زل زد به من ، انگار كه رو به موت بودم ، خنده ام گرفت  قاتيبه تزر نغمه

 !مادر  رمينم ايدن نيتا تو رو شوهر ندم از ا

 چت شد ؟ هوي!  زيمزه نر -

 يمزخرف و خجالت آور يزدم ، تجربه  يبار بود كه سرم م نيآمد ؛ اول يم نييدرون سرم نگاه كردم كه قطره قطره پا عيما به

 شهيهم! روزمه  نيولاومدم به خصوص امروز كه ا ادهيتمام راه از خونه تا دانشگاه رو پ نكهيا يبه اضافه  ي، فشار عصب يچيه: بود 

 .آوردم  يبه خودم فشار م نطوريا ديبان شميم فيمواقع ضع نجوريا

 خونه ؟ يكه واقعا زنگ بزن يخوا ينم -
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 !نگه ، كاش خودش عقلش برسه  يگفتم به كس يم كخواهيشده ؟ كاش به ن يبعد بگم چ! نه بابا  -

 ؟ يچ:  دميگفت كه نشن يزيلب چ ريز نغمه

 !رستار بگم سرم تموم شده ، برم به پ يچيه -

 يو باعث شدم خون از جا دميپر نيي، پا اوردين رونيخفت آور كالفه بودم كه هنوز سوزن سرم را از دستم ب تياز آن وضع آنقدر

كه باعث  دميد يزيچ يول. بودم  يآمدم سرگرم عذرخواه يم رونيتا داشتم از اتاق ب. بزند و كف درمانگاه را لك كند  رونيسرم ب

سالم ، : مرا نگاه كرد  يبودند ، ارس خوب سرتاپا ستادهيا قاتيتزر واريبغل د كخواهيبه همراه ن رسا. بماند  ميگلو يد صدا توش

 حاال ؟ يبهتر

ارس  يانداختم ، او هم سرش را چرخاند تا مجبور نباشد جواب مرا بدهد ول كخواهيبه ن زيسرزنش آم يرا ندادم و نگاه جوابش

 .نگران شدم  نجايا نيبه آبان كارش داشتم ، گفت كه اومدزنگ زدم : گفت 

كه بعدا خودم را  ديايحرف ها از دهانم در ب يليكردم ممكن بود خ يهم فشار دادم ، اگر دهان باز م يرا از خشم رو ميها دندان

 .لعنت كنم 

، از اون دوستتون هم تشكر  نيكرد يادر، واقعا در حق من بر كخواهين يممنونم آقا يليخ: نغمه را محكم در دست گرفتم  دست

 !با اجازه  ميشيمزاحم شما نم گهي، د نيكن

به حاج آقا :  ديپرس متيزده شده باشد با مال يكه ارس هم دنبالمان آمد ؛ انگار نه انگار كه حرف ميراه افتاد يطرف در خروج به

 ؟ يزنگ زد

 ! اديم گهيآره ، االن د -

 ! نجايا ميسيميوا اديب يكه حاج يخوب پس تا موقع -

ما دو تا در رفت و آمد بود كالفه  نيو نغمه ب كخواهيگذشت و چون نگاه ن قهيدو سه دق. را نگاه كرد  ابانيبرق و خ ريداد به ت هيتك

 ؟ نيبر يم فيحاال تشر.  رميبگ يخواستم تاكس يخوب ، من به آقاجون زنگ نزدم ، م يليخ: شدم و گفتم 

 !رسونمتون  يهمرامه ، م  نيمن ماش ي؟ وقت هيچه كار:  مودبانه لبخند زد ارس

 ! ميشيمزاحم شما نم -
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 ؟ ينداره ، مگه نه خانم گودرز ينفر و سه نفر كه فرق هيآبان رو برسونم دانشگاه ،  ديبه هر حال با -

 نينداشتم و به طرف ماش يچاره ا .را باال انداخت و مرا نگاه كرد  شيدانست ؟ نغمه با خجالت شانه ها ينغمه را از كجا م يليفام

 . ميارس راه افتاد

 

 .خودم شدم  ميها اليحرف زد ، من هم غرق فكر و خ كخواهيما را به حال خودمان گذاشت و با ن ريمس تمام

 !تو بمون : شوم ارس برگشت عقب  ادهيخواستم به دنبال نغمه پ يدانشگاه ، وقت دم

 شده ؟ يچ: و واج ماندم  هاج

 !برم خونه  يتو رو م -

 !نكن  يلجباز: بست و محكم گرفت   ميشوم ، در را به رو ادهيشدم ، در را هل دادم كه پ يعصبان

 نيبا ا: كرد برود  يكرد و نغمه را راض يخداحافظ كخواهي، او هم با ن نيماش ينداشتم ، مچاله شدم گوشه  دنيجنگ ي حوصله

 ! نيشما هم از درستون موندسر كالس ، شرمنده كه  نهيتونه بش يحالش كه نم

 كياو  يهم گذاشتم كه مثال خوابم ، ول يرا رو ميكه رفتند ، پشت فرمان نشست و حركت كرد ، من هم چشم ها كخواهيو ن نغمه

چند  يندادم ول تيو اهم رديخواهد مچ مرا بگ يشد ، فكر كردم م ادهيپ ديبگو يزيبه من چ نكهيبعد نگه داشت و بدون ا ابانيخ

...  ريصاف نشستم و با دقت نگاه كردم ، نخ. نبود  يول دمييك چشمم را باز كردم و اطرافم را پاي يال. گذشت و او برنگشت  هقيدق

 ...گردد  يكردم البد رفته تلفن بزند و برم اليخودم خ شيداشت ؟ پ يكارش چه منظور نياز ارس نبود ، از ا يخبر

با  شديبود ، نم دهينغمه را دادم كه حالم را پرس smsبه اطرافم نگاه كردم ، جواب  يصلگحو يمرا كاشته بود ،با ب ي، ارس حساب نه

وسوسه ام  طانيجلو ، ش دميحساس بود ، خودم را كش يباز لياستادمان هم به موبا نيكرد چون سر كالس بود ، ا يباز smsاو  

و  شكالت و آدامس بود ،  يد يرد را باز كردم كه پر از سسرك بكشم ، در داشبو يعمه تاج ي ندهيآ دداما ليبه وسا يكرد كه كم

پاكت  كي.كوچك كه مشخص بود داخلش قرآن است ، البد مادرش گذاشته بود  فيك كيو  يعتياز دكتر شر يبيكتاب ج كيبا 

 ...را خواندم  شيتو يبازش كردم و برگه ها يهم بود كه از فضول

بود كه  يريوكالت نامه ت يارس پا ي، امضا رديطالقش را از محمد بگ ابشيود تا در غ، كارون به ارس وكالت داده ب شدينم باورم
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 ....    اشك چشمانم را پوشاند  يپرده  ميايكه به خودم ب نيتمام وجودم را به درد آورد ، قبل از ا

 شده ؟ يچ... طول  يليخ ديببخش: را باز كرد و نشست  نيدر ماش ارس

 يازيارس ن. توانستم حرف بزنم  يو نم ديلرز يم تيپرت كردم به طرفش ، تمام بدنم از عصبان ديزلر يكه م يرا با دست پاكت

 ... هيمرض نيبب:  ديو به طرف من چرخ ديكش يقينداشت كه داخل پاكت را هم نگاه كند ، نفس عم

... فقط ...  يبد... به من قول ...  يمجبور نبود يلو... قافله  قيرف... هم ...  يدزد...  كيتو هم شر... واقعا : ندادم ادامه بدهد  اجازه

 ! يطرف خواهرت... كه  يگفت يم

 . رميهم طرف خواهرمو بگ دي؟ من با يداشت يا گهيانتظار د -

 ؟ يينجايچرا االن ا... پس چرا  -

ضربه  يكس ايبشه وسط خراب  نيا يكس يمن دوس ندارم زندگ! كنم كه به نفع خواهرمه  يم يمن كار! دقه گوش بده  هي -

كردم اون به  ياگه من امضا نم!  هيكنم ، چرا كه نه ؟ احمق نباش مرض يباشم قبول م لشيخواد وك يخواهرم از من م يبخوره ، وقت

 يبشه ؟ در ضمن من به زور وادارش نم يكه راض يبندازم تا زمان قيكارو به تعو نيبتونم ا كهگفت ، چرا من نباشم  يبابا سهراب م

 يهمش بخوا نكهينه ا!  يبهم فرصت بد ديكنم و سر حرفم هستم ، فقط با يم يانجام بده ، به تو قول دادم همه رو راض ياركنم ك

 ! يداشته باش مادبهم اعت ديبكنم با يمن برات كار يتو اگه خواست.  يمتهمم كن

فقط  نيا: داشبورد چپاند  يآن را برداشت و توارس . بود  يشوم و ترسناك زيشك به آن پاكت زرد رنگ نگاه كردم ، به نظرم چ با

 . فتهيتوش اتفاق ب يزايحتما چ ستيوكالت نامه اس ، قرار ن هي

 ! ديكردم ، ببخش دايتا پ ديطول كش يلي، خ ايب: را به سمت من گرفت  يداشبورد را بست و پاكت در

 هست ؟ يچ -

 ! يخور يتو آب م شيانداز يم!  نيتامي، قرص و يچيه -

 ؟ يبعد اونوقت واسه چ:  دميرا درهم كش ميها اخم

 ! يمثل امروز از حال نر گهيد نكهيواسه ا -

،  ستين يبد زيباور كن چ! لجباز : دادم و پاكت را گذاشتم كنار دنده ، سرش را به چپ و راست تكان داد  رونيرا با صدا ب نفسم
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 !انقده خوشمزه اس ! پرتقال ... گرفتم و  مويل داره ، البته من فقط يخوره ، طعم خوب يم نايمامانم هم از ا

 . سمين ضيمن كه مر -

 ! هي، فقط قرص تقوت ستيهم دارو ن نايا -

 !خودته  لينخور ، م ياگه نخواست:  فميك يرا برداشت و چپاند تو آن

 ! ايقول داد: به طرف او  دميجلوتر نگه دارد ، چرخ ابانيخ كياز او خواستم  يخانه ساكت بودم ، ول كينزد تا

تو  يرفت ، ول يم شيخود به خود پ يهمه چ يكرد ينم دهيچياوضاع رو پ نقدريباشن ، اگه تو ا يمن قول دادم آخرش همه راض -

 ! يفاجعه طرف هيبا  يكن يو فكر م يشلوغش كرد

 !مهمه  يليمحمد واسه من خ -

 نيكه ا يفهم يم ندهيدم تا دو ماه آ يقول م يمونه ولتونم قول بدم كارون ب يمن نم! خوش به حالش ، حاال خوب گوش بده  -

 !بوده  خوديو ب دهيفا يجوش و خروش االنت چقدر ب

نكند بخواهند دهان محمد را با  ايكند ؟  يرود و باالخره محمد تا دو ماه عادت م ياست كه كارون م نينكند منظورش ا!  يوايا

 ببندند ؟  يزيچ يپول

دو تا خانواده  نيا ونديبه نفع خودت هم هست كه كارون بمونه ، اگه كارون بره و از محمد جدا بشه پ: او مشكوك شدم و گفتم  به

 !ها  ميكن يفراموش م نويما ا يوقت فكر نكن هي،  شهيقطع م شهيواسه هم

 !بمونه  نجايكارون ا ديبا يخوا يرو م ياگه مهر يعني: را باز كردم و با عجله گفتم  نيماش در

 . نميحرف بب نيخواستم واكنشش را بعد از ا يدانم چرا ، نم يو فرار كردم ، نم را بستم در

 .كردم ارس هم دهانش را بسته نگه دارد  ينگفتم كه از حال رفته ام ، خدا خدا م چكسيه به

 !من خوبم: گفتم  يحوصلگ يبزند با ب يقبل از آنكه حرف يخورده بودم كه نغمه زنگ زد ول نهار

 بهش ؟ ميبد ياريرو ب يفيشر يگه قرار نبود امروز جزوه م! به جهنم  -

 چرا ، مگه ندادم بهت ؟ -

 ؟ ميحرفشو بزن مياصال فرصت كرد! چارچرخت رفت هوا  يدي؟ تو كه تا منو د يداد يك -
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 ! ارمشيپس ، فردا م! ها  يگيراست م -

 !روزه  نينره ها ، فردا آخر ادتي -

هم  نقدريارس جا گذاشته بودم ، ا نيعقب ماش يجزوه را صندل! من  يوايا دميوه ، تازه فهمرا قطع كردم و گشتم دنبال جز يگوش

 !كردم ؟ يچكار م ديعجله داشتم فرار كنم كه اصال حواسم به آن نبود ، حاال با

 جا نمونده؟ نيجزوه تو ماش كي اناياح: فرستادم  sms كيزنگ بزنم ، همان لحظه  شدينم ميرو

 !چرا : بود  ديمختصر و مف جوابش

 يخوا يم: زد  گريد sms كي زميبه سرم بر يچه خاك رميبگ ميتصم نكهيقبل از ا. فحش به او بدهم  كيخواست  يدلم م يليخ

 ؟ ارمشيبرات ب

 ! يانيك يالو ؟ سالم آقا: زدم و با او تماس گرفتم  ايبدهم ؟ دلم را به در حيرا توض هيقض يمامان يچطور برا!  نه

 ؟ يسالم ، بهتر: خوشحال بود  شاد و شيصدا

 ! نياريبعد از ظهر ، جزوه رو برام ب ني، هم رونيب ميبزار يقرار هي سين يخواستم اگه زحمت يم! بله ، ممنون  -

 ! ليبا كمال م -

 !كرد  يبا فالكت من حال م چقدر

خواستم همراهم  ي، از مهر يارس به همكار بيترغ يبرا نطوريو هم ختيانگ يرفتنم شك اهل خانه را برم رونياز آنجا كه تنها ب 

 !كنم  كيخواستم حسادتش را تحر ي، نم ميني، البته نگفتم كه قرار است ارس را بب ديايب

 يگفت مهرداد هزارتا ت يم يمهر يول رديشرت بگ يگفتم ت يكرد ، من م دايمهرداد پ يبرا راهنيپ كي يتا مهر ميگشت يكل

 يم راديازش ا يكل ميبخر ميخواست يم يهر لباس.  ميكرد وانهينانه داشته باشد ، مغازه دار را دلباس جنتلم كي ديشرت دارد و با

بود  دتريبه نظر ما از مهرداد سف يبود ، ول هيدوستانش را آورد كه قد و قواره اش به مهرداد شب زا يكي، مغازه دار رفت و  ميگرفت

 ينييمجسمه تز كي،  ميو مغازه دار را تنها گذاشت ميديباالخره لباس را خر! د كن هي؛ كم مانده بود مغازه دار گر ميو مشكوك بود

 يمهر: فروختند  يم گريد زيقرمز و هزار چ يپاساژ گل و ماه ي، جلو شانرفتم خوابگاه يم دي، فردا با دمينغمه خر يهم برا

 !بخرم  يمن ماه سايوا



 

 

كتابخانه نودهشتيا من نودهشتياجكاربر انلي لي نيكزاد +Lily–آرزو                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٥

 ! دياز االن تا ع رهيم يم -

 !هفته صبر كن  هيبش گفت  شهي، از االن منتظره ، بچه اس ، نم ميخر يمرد هم دوباره م اگه!  اسينه ، واسه شا -

 .انداخت و داد دست من  لونينا كي يرا تو ي، ماه پسرك

 ؟ هيمرض ميحاال كجا بر -

ال مال محمد است ، به را بدهد به من كه مث يتا او هم امانت نميبب يكيدر همان نزد يشاپ يارس را در كاف!  يبود كامال تصادف قرار

 ! ميبخور يزيچ هياونجا  ميبر: اشاره كردم  ابانيآن طرف خ

در دست گرفتنش حس  نيخورد ، هم يو مرتب وول م ستاديا يجا نم كيبود كه  يحواسم به ماه ميرد شد ابانياز خ ميداشت تا

 كه تاپ توپ كند ؟ هم قلب داشت يگل يرا در دستم داشتم ، ماه يداد ، انگار زندگ يبه من م يخوب

 غي، ج ديمحكم مرا چنگ زد و عقب كش يمهر يمرا صدا زد ، سرم را به طرف صدا چرخاندم ول ادينفر با فر كيچه شد ،  دمينفهم

 حواست كجاست ؟: گفت  تيطرف رساند ، با عصبان نياز بغل گوشم رد شد ؛ ارس خودش را به ا ينيو ماش دميكش

 ؟ ديكن يچكار م نجايشما ا يانيك يآقا ديببخش: بود ، نگران نقشه ام بودم گوشم گذشته  خيكه خطر از ب من

 يگل يماه هيبچه با  هيباشم كه مثه  ييمواظب آدما ابونيسر خ سميميوا: بود گفت  يزد و هنوز عصبان يكه نفس نفس م ارس

 ! شهيحواسشون پرت م

 ! ني، موفق باش هيكار خوب و خدا پسندانه ا -

 ؟ نينشد نيشما چرا متوجه ماش! خانم  يمهر:  يو رو كرد به مهر ديدخن لشيم رغميعل

 ... دميبعد اونو د دميشما رو شن يبود ، من اول صدا ادي، سرعتش ز ياومد اصل يدفه از فرع هي: را باال انداخت  شيشانه ها يمهر

 يم ينگران مهر ديا صدا زده بود ؟ قاعدتا باچرا ارس مر يول... بزند ؟ خدا رحم كرده بود  مانيبه هردو نيممكن بود ماش يعني

 يول ميبخور يزيشاپ چ يكاف ميتعارف كرد كه برو. زد  يحرف م يبه او نگاه كردم كه او هم داشت با مهر ديبا شك و ترد! شد 

 .و بروم  رميجزوه ام را بگ زودترعجله داشتم . خواستم  يمن نم

 .بهش بزنم  يسر هياطراف دفتر داره ، من  نياز دوستام ا يكيبرو ،  يانيك يتو با آقا هيمرض: برگشت طرف من و گفت  يمهر

 ! ميش يهم نم يانيك ي، مزاحم آقا زميعز ميريبا هم م: ؟ به زور ظاهرم را حفظ كردم  يچ
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 . اميدقه بمون من االن م هي!  هيبحث كار ،يشينه ، تو خسته م: گفت  يمهر يول

 !عجله از ما دور شد ، من ماندم و ارس  ، با ميبگو يزيمن چ نكهياز ا قبل

 ؟ يبهتر -

 . شميمزاحمتون نم گهي؟ د نيجزوه رو بهم بد شهيآره ، م -

 . اديتا دخترعمه ات ب ميبخور يزيچ هيتو  ايب -

 .   نداشتم  يگريد يرا گفت و رفت داخل ، چاره  نيا

و  يداده بود به صندل هيكرد ، تك يم حيانگار تفر يس ولكردم ، ار ينم يارس  نشستم ، معذب بودم و احساس راحت يبه رو رو

 يول ديايب يزمان زودتر بگذرد و مهر دينشسته بودم ، چند بار به ساعتم نگاه كردم شا خيكرد كه چطور س يمرا نگاه م يهرازگاه

جان ، شرمنده ،  هيمرض: زد ، زنگ زدند و اجازه ندادند من حرف بزنم ، تند تند حرفش را  چيه اوردنديكه ن فيخانم تشر يمهر

 نداره؟ ي، اشكال ييجا رميمن با دوستم م

 ... يول -

 !، خدافظ  دميم حيبعدا برات توض -

 شد ؟ يچ: مرا برانداز كرد  يماندم ، ارس با سرخوش يرا قطع كردم و هاج و واج باق يگوش

 ! ادينم گهيگفت د ي، مهر يچيه:  دميو نال فميك يرا سر دادم تو يگوش

 ! يزارم تنها بمون ينداره ، من هستم ، نم يبيتنها موند ، ع هي، مرض يآخ:  ديخند سار

 برم ؟ نيمنو بد يجزوه  شهيممنون ، م يليخ! هه : شكلك درآوردم  شيبرا ارياخت يب

 ! يفي، نوشته فرهود شر ستيجزوه مال تو ن -

 داره ؟ يرادي، امانت دستم بود ، ا مهيخوب مال همكالس -

 !، تازه اصال هم خوش خط نبود  رياز دخترا جزوه بگ گهيد يدفعه نه ،  -

 ؟ نيجزوه رو بهم بد نيخوا يم: نقص بود ، بلند شدم  يكامل و ب شيجزوه ها ينوشت ول يبدخط م يليخ يفيگفت ، شر يم راست

 . دييالبته خانم ، بفرما: هم بلند شد  او
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 ! گهيد نيبش: ، با تعجب نگاهم كرد  ستادميكه ا نيدم در ماش. پارك بود  يكيدر همان نزد نشي، ماش ميكرد و راه افتاد حساب

 ! شميمزاحم نم -

 ! نيخونه ، بش يبر يتون ي، تنها كه نم ميحرفا رو ندار نيمن و تو كه ا -

 .بود كه بخواهم خجالت بكشم  نياز ا شتريمن و ارس ب يگفت ، رابطه  يم راست

 !نرفته  ادمونيتا  ريبگ: عقب برداشت و داد دستم  يارس جزوه را از صندل،  ميو زل زدم به روبه رو نشستم

 . ني، امروز واقعا گرفتار من بود يانيك يممنون آقا يليخ: گفتم  ي، با سپاسگزار فميك يرا گرفتم و گذاشتم تو جزوه

 ! ايگرفتار نيتا باشه از ا -

چرا من ؟  يبه هر ساز من برقصد ؟ راست رديرا بگ يو عمه تاج يت مهرقرار بود تا جواب مثب نيتو ذاتش بود ، ا ينيريخودش كال

 ...وارونه شده بود  زيهمه چ يبا هم تنها بمانند ول يخواستم او و مهر يخواست و من هم م يم ديلحظه مشكوك شدم ، او با كيدر 

 ضعف كنه ؟ يخوديب ديوون بادختر ج هيافتاد ؟ چرا  يواقعا امروز چه اتفاق هيمرض: ارس مرا به خود آورد  يصدا

 ! يفشار عصب: ، كوتاه گفتم  ميگو يضعفم را به تو م يهم من علت واقع حتما

 مهمه ؟ يليبرات خ ني؟ ا شونييجدا انايبه خاطر مشكل محمد و كارون ؟ اح -

 يتونم ب ينداشته باشن ، نم يخواد همه تو خانواده ام خوشحال باشن ، مشكل يباشه ؟ من دلم م دينبا: حرفش تعجب كردم  نياز ا 

 !نكنم  يو كار نميمحمدو بب يقرار

 ! يآخه از اولش با ازدواج اونا موافق نبود يول -

اتفاق  نيخواست ا يخوب ، اولش موافق نبودم ، دلم نم: صورتم را به طرف پنجره چرخاندم  يول رشيشد بزنم ز ينم ميرو گريد

اتفاق افتاد ، قبولش  يوقت. من نبود  ليبود فقط چون باب م ياشتباه ايبد  زيچ نكهير انه به خاط رميخواستم جلوشو بگ ي، م فتهيب

كه دوسش داره  يخواد محمد از كس يدلم نم! كنه  ياونا خوشحالم نم ييجدا گهي، حاال هم د اميب اركردم باهاش كن يكردم ، سع

 . ستميجدا بشه ، اگه اون خوشحال نباشه منم ن

 ؟ اديازش بدت م ؟ي؟ با كارون مشكل داشت يچرا مخالف ازدواج اونا بود: و گفت  ديكش يقينفس عم ارس

 !توجه كنه  يا گهيخواستم به دخترد يخواستم محمد ازدواج كنه ، نم يفقط نم... من فقط ... شناختمش  ياصال نم! معلومه كه نه  -
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 ! ينداشت يما مشكل يپس با خانواده : شمرده حرف مرا تكرار كرد  ارس

 ؟ نيپرس يسواال رو م نينه ، چرا ا -

 ... يزد يحرف هي يرفت يم يداشت ي، تو امروز وقت يچيه -

كوبنده نبود  ايلحن ارس ، سرزنش كننده  يبزرگترش دست زده است ول لياجازه به وسا يرا داشتم كه ب يشدم ، حس كودك داغ

 ؟ يديرس جهينت نياز كجا به ا: 

را به شدت احساس كردم ، به من  يبار در حضور او ، آن چند سال تفاوت سن نياول يد و من برابو يدر آن لحظه واقعا جد ارس

 ...من ... خوب : من افتادم 

 خوب ؟: را متوقف كرد و زل زد به من  نياتفاق افتاد ، ماش نيرا نگه دارد و ا نيبود كه ماش نيتوانست بكند ا يكه م يكار نيبدتر

را فراموش كرده بودم ، كاش  ايهم گذاشتم و زل زدم به آنها ، تمام كلمات دن يرا رو مينوك انگشتها افتاده بودم ، ريگ ييبدجا

از .. خونه امون  يهمه ... كنن  يطور فكر م نيهمه ا: همه بچه گانه نبودند  نيبه نظرم ا ميها ليكرد ، كاش دل يطور نگاهم نم نيا

 ... دياون شب كه توح

،  دمي، بعدا از خودم خجالت كش يكن يكه تو فكر م ينه اونطور...  يبود ول يزيآبرور ي هياون شب ما: داد  رونينفسش را ب ارس

دونستم  ياز حدم به تو رو عالقه نم شيزدم اگه توجه ب يخودمو گول م دميفهم نكهيرو دست خوردم ، از ا يبه اون سادگ نكهياز ا

... 

 هياونجا  دي، از بودن توح يفكر كردم تا منطق ياحساس شتريتو اون لحظه ب: مه داد بتوانم جمله اش را هضم كنم ادا نكهياز ا قبل

شما  نيرابطه ب هيبودم ، انگار كه  دهيزد ، ترس يخانواده ات تورو به اسم صدا م يجلو يبه راحت نكهيبهم دست داده بود ، از ا يحس

داد ، هنگ كردم ، فكر كردم منظورش  ديبه توح شنهادوياون پ مامانت ي، تمام وجودم حساس شده بود ، وقت رمخب يباشه كه من ب

 يمطرح بشه ، نم يجد خواديهس و مامانت فقط م نتونيب يزيچ هيكردم  يتو اون لحظه فكر م ياحمقانه اس ، ول يليخ!  ييتو

، كنترلمو از دست دادم و خانمو آورد  يمامانت اسم مهر ي، وقت يگه باشيد يكيمال  نميو تحمل كنم ، بب نميتونستم اونجا بش

 ...كه  ستينگه دارم ، انقدر خوشحال شده بودم حرف تو ن وانوينتونسم ل

 . و ادامه نداد  ديكش يقيعم نفس



 

 

كتابخانه نودهشتيا من نودهشتياجكاربر انلي لي نيكزاد +Lily–آرزو                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٩

باز  يوقت نكهيا ديرا بستم به ام ميچشم ها دند،يشن ياشتباه م ميانگار گوشها... كردم  يرا باور نم چكداميشده بودم ، انگار ه سنگ

 ! نيبب نويا: دست ارس را حس كردم كه جلو آمد و داشبورد را باز كرد ، بعد گفت  يشده باشم ، ول داريب بكنم از خوا يم

 رونيرا از آن ب يريرا باز كرد و زنج پشيبودم در دست داشت ، ز دهيرا كه د يقرآن فيرا باز كردم ، همان ك ميچشمها يآرام به

 ...كه  يمش كردم ، شبكه گ يمن بود ، همان ريزنج! من  ي، خدا ديكش

كم  هيخواستم  يكردم ، م داشيهمون شب پ: بود  ريكرد و چشمش به زنج يسوءظن به او نگاه كردم كه خوشبختانه مرا نگاه نم با

دونم ، از دستت  يمهرداده ، حرصم گرفت ، حسادت كردم  ، نم يكادو نيا دميشن يوقت يبكنم و آخرش بهت بدمش ول تتياذ

 .تونستم پسش بدم شدم و ن يعصبان

 فهمم چرا به خاطر مهرداد ؟ ينم:  دميرا به دستم داد و من پرس گردنبند

و به نظرم احمقانه و بچگانه  يكردم دوسش دار يكردم ، فكر م يتو و مهرداد بود حسادت م نيكه ب يخوب اون موقع به رابطه ا -

 ... يارياسمشو ب نقدري، ا يخواست تو به مهرداد توجه كن يلم نمخبر بودم فقط د يخودم هم ب يالبته اون موقع از عالقه . بود 

 ! سين نمونيب يزيچ...  يول قميباهاش رف يليمهرداد مثل برادر منه ، خ -

 .دونستم  ياون موقع نم: كرد  دييتا ارس

 ؟  يدون ي؟ حاال از كجا م يجد: كرد ، با تمسخر گفتم  ميعصبان يطرز فكرش كم نيا

 اي؟  انهي يبه مهرداد دار يحس دميفهم يم ديتونستم تحمل كنم ، باالخره با ينم گهيد لدايحرف زدم ، بعد از شب  خانم يبا مهر -

! و رفتم اونجا  دميتونست كمكم كنه ، محل كارشو از كارون پرس ينم يخانم كس يداره ؟ بهتر از مهر ياون نسبت به تو چه حس

 ! نيوستبا هم د يليخ اخانم گفت كه شما دوت يمهر

 ...دونه  ي؟ نكنه كارون هم م يدياز كارون پرس -

 ...خانم  يبعد مهر! ، زودتر از خودم  ديزود فهم يليآره ، كارون خ -

 محمد ؟ -

 !دونه  ينه ، اون نم -

 ينم ، مخواستم اول نظر خودتو بدونم بعد با خانواده ام مطرح ك يبدونه ؟ من م ستيبهتر ن يول: و او گفت  دميكش يراحت نفس
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 ... ديع نيهم ميتون

 ! شهيم يقاط يهمه چ! تا مشكل محمد و كارون هست نه ! االن نه ... نه ... نه : گرفتم ، با عجله گفتم  گر

 ! يندار يمشكل هياالن نه ؟ پس مشكلت فقط با زمانه ، با خود قض: مرا نگاه كرد  و گفت  طنتيبا ش ارس

اول مشكل محمد و كارون حل  ديبا: ، با عجله گفتم  رميبگ خيدوش آب  كيخواست  يسوخت و دلم م يبدنم در حرارت م تمام

 . ميريگ  يم ميبشه ، اون موقع تصم

 .رفت  رهيبه سمت دستگ دستم

 كجا ؟ -

 !خوام برم خونه  يم -

 ...رسون  يم -

 . رمينه ، تنها م -

 .    جواب او نماندم و رفتم  منتظر

 

چشم كه باز كردم ... بود  ختهيبه هم ر زيمختلف بود ، همه چ ريبه خانه رساندم ، ذهنم پر از تصاو  دانم چطور خودم را ينم واقعا

 . نشان ندهد  يزيباشد و از درون متالطمم چ يكردم ظاهرم عاد يسع. خانه بودم  يجلو

 بله ؟: شدم  زده بود كه من متوجه ميچند بار صدا يتوانستم حواسم را جمع كنم ، مامان ينم نكهيمثل ا يول

 ؟ يكن يم يفردا اتاقتو خال -

 چرا ؟: كردم  رتيح

 چرا ؟ يپرس يبرن تو اتاق تو ؛ حاال م گميدو ساعته دارم م: با تعجب نگاهم كرد  يمامان

 بره تو اتاق من ؟ يك -

 ! گهيخانواده سعادت د: با دقت نگاهم كرد  يمامان

 ؟ انيمگه قراره ب -
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 ، حواست كجاست ؟ ميپس فردا مهمون دار گميچت شده باباجان ؟ از سر شب دارم م: ابم را داد جو يبار آقاجان با نگران نيا

 شيمن قراره فردا برم خوابگاه پ يول)  دميكش يقينفس عم( از درسام مشكل دارم ، حواسمو پرت كرده  يكي يجا ، تو چيه -

 !نغمه 

 ! نيزم ريبرم تو ز يم ولتي، وگرنه خودم وسا ميكه كار دار اينمون ، زود ب اديز -

 . كنم  يم زشيامشب تم نيباشه پس هم -

 يتو يخاص زيچ. نباشد  ميحواس يهم متوجه ب يام را آرام كنم و كس ختهيتوانستم آنجا ذهن به هم ر يهم خوب بود ، م يليخ

 يافتاد من شب ها به اتاق او م در اتاقش به وحشت دنيو از تنها خواب ديترسناك د لميف كيكه محبوبه  ياتاقم نداشتم ، از وقت

 ريهمه را چپاندم ز. مانده بودند  مميقد يفقط كتاب ها و جزوه ها مياتاق قبل يآنجا و تو بردمرا  لميوسا يرفتم ، كم كم همه 

 . رديبگ يكم يكردم كنار هم بگذارم تا جا يرا هم سع لميوسا يتخت و باق

دختر  هيپسر ، هان كيكردند ؛ دو دختر داشتند و  يم يند كه در اهواز زندگبود مانيسعادت از دوستان خانوادگ يخانواده  

بود ،  يپسر فوق العاده ا - حامد چهار سال از من بزرگتر بود .  ديايبزرگشان ازدواج كرده بود و انگارقرار نبود با خانواده اش ب

هوا ، به خاطر  يگرم رغمياهواز ، عل مينها ما رفتپارسال به دعوت آ ديع. كه همسن محبوبه بود  ايو هل -مودب و خوش اخالق 

 يو تو رونيبرد ب يحامد هر شب ما را م ينداشت ول ياديز يدنيد يخوش گذشت ، اهواز جا يلياز حدشان خ شيب يمهمان نواز

 ...كنار كارون  ميرفت يم نكهيا ايانپارس ، يك يتو ختندير يشد عالم و آدم م يگرداند ، شب كه م يم ابانيخ

 كردم؟ يچكار م ديآمده بود با ارس با شيكه پ يوضع نيكارون تمام بدنم را داغ كرد ، با ا اسم

 .ول كن نبود  يخواستم جواب بدهم ول ياول نم. زنگ خورد و ارس بود  ميحالل زاده بود ، درست همان لحظه گوش چقدر

 بله ؟ -

 ؟ ياحوال شما ؟ بهتر! سالم خانم  -

 حال باشم ؟ ضيتا ابد مر بشر انتظار داشت من نيا

 نه ؟ ايبهترم  ديپرس يباره كه از من م نيششم نيسالم ، طبق شمارش من ا -

 .داشته باشم  ديزنگ زدن با يبهانه برا هيباالخره :  ديخند ارس
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 ؟ يكرد يچكار م يداشت: نداشت  يمشكل نيارس كوچكتر ينزدم ول يشدم و حرف داغ

 !كنم  يم زياتاقمو تم -

 !سر جاش  شيبره بذار ادتي،  رونيب فتمي، من ب يوقت دلتو نتكون هي،  هيآره ؟ به قول خودت كار خدا پسندانه ا!  يكونخونه ت -

 !دور  زنير يبه درد نخورو م يزايفقط چ يتو خونه تكون -

 كه مشكل كارون و محمد حل نشده من در خور توجه ام ، نه ؟ يتا وقت يعنيپس من به درد بخورم ؟  -

من ،  ي، به خصوص از نظر خانواده  نيدر خور توجه ا شهي، شما هم رينخ:  اورميكردم از دلش در ب ي، سع دهيكردم رنج حس 

 ... شهيهم يمهر

 !نظر تو  ينه به اندازه  ينظر خانواده ات مهمه ، ول: وسط حرفم و گفت  ديپر

 ...بگم  يدونم چ ينم... دم ش ريغافلگ يليواقعا انتظارشو نداشتم ، امروز خ... خوب ... من  -

! فكرات به نفع من باشه  ي جهيكه نت يالبته به شرط...  يفكر كن يحاال حاالها فرصت دار... ، حداقل االن  يبگ يزيچ سيالزم ن -

 !االن بگو  نياگه كه نه ، هم

 يخوب درك م نكهي، مثل ا رونيزند ب يكردم از گوشم بخار م ياحساس م... مغزم جوش آورده بود . به سرم و قطع كردم  زد

 ! ريشب به خ: زد   smsكرد ، فقط 

و جواب دادم  دميكش يقيبود ، نفس عم يبار مهر نيزنگ خورد ، ا ميدوباره گوش. تختم افتادم  يو رو دميكش ي، نفس راحت نيهم

 بله ؟: 

 دلم ، چه خبرا ؟ زيسالم عز -

 ! يدون يوقته م يليشما خ دميكه من امروز شن يزيچ نيا مديكه فهم نطوريشماس ، ا شيخبرا پ: گفتم  هيكنا با

گرفته بت بگه ، خوب حاال چه  ميتصم دميبا چشم و ابرو گفت تنهاتون بزارم فهم يباالخره بت گفت ، آره ؟ وقت:  ديخند يمهر

 ؟ يدار يحس

از مشكل محمد و  يم ، تازه مهرخودم هم ناشناخته بود حرف بزن يكه برا يحس يدرباره  يسخت بود كه بخواهم با كس يليخ

 ... كارون هم خبر نداشت 
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 .انتظارشو نداشتم ... دونم  ي، باور كن نم يدونم مهر ينم:  دميتخت دراز كش يرو دوباره

 اي،  اديكردم به نظرت مسخره م يبهت نگفتم چون فكر م... بود  يجور هي، رفتارش با تو  لدايبودم ، همون شب  دهيمن فهم يول -

 ! يسين نطوريا نميب ياالن م يول!  يش يعصبان يحت

 ...پراندم  ياو را م ديداشتم و نبا ازيدانست كه من به ارس ن يچه م يگفت من خوشم آمده ، مهر يم ميمستق ريغ داشت

 هي! ه ها فشفش نيفقط از ا رهي، باشه ؟ به مهرداد بگو ترقه نگ نجايا نيايب يواسه  چهارشنبه سور: بحث را عوض كنم  خواستم

 !برنامه هاس  نيا ي هي؟ حامد پا اديم ديعمو حم يدوني، م يدنيد ميراه بنداز يباز شيآت

اتاقشان بازار شام بود .  ميديكرد كه رس يرا جمع م لشياز كالس همراه نغمه رفتم خوابگاه ، افسانه داشت با شوق و ذوق وسا بعد

 يگفت عروس يبرد ، م يساك كوچك داشت ، كتاب هم نم كينغمه  يارد ، ولبگذ ايكرد ببرد  ياستخاره م ديد يرا م يزي، هر چ

 .درس خواندن بگذارد  يبرا يوقت دپسرخاله اش است و امكان ندار

تور  ويكي يتونست يعروس نيتو ا ديشا! تالشتو بكن  NG: كردم و گفتم  داينشستن پ يبرا ييتخت نغمه جا يبه زور گوشه  من

 ! يكن

 . ازدواج كنم  ليخوام با فام ي، نم لنيفام شتريب:  ديخند نغمه

كنن ، حداقل  يازدواج م ليروزا همه دارن با فام نيزهرمار ، ا: و گفت  شيدست فيك  يرا گذاشت تو ششيلوازم آرا فيك افسانه

 !شناختن  دهيد

 !حلقه دستشه  هيبرگرده  يوقت يديهمش حرف افسانه ، اگه ند نايا: چشمك زدم  من

 .در اومد  يسالگ 24باشه ، فال من  ريخ يديخواب د: ند زد پوزخ نغمه

 ؟ ي؟ چطور يفال ؟ چه فال: كردم  رتيح

 ! رميواسه تو هم بگ ايب: افسانه برق زد  يها چشم

 ! ريرو بگ دايش يبرو حلقه : شد  جانزدهيهم ه نغمه

 !تار مو بكن  هي: و رو به من گفت  ختيب ربرداشت و تا نصفه آ وانيل كيرفت و نغمه هم  رونيبا عجله از اتاق ب افسانه

 ؟ يچ -
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 !مو از كله ات بكن  هي: هم برگشت و دست دراز كرد طرف من  افسانه

 ! اليخ يب -

 ! يريم يبده بابا ، نم - 

ار داشت آب نگه داشت ، چنان تمركز كرده بود انگ وانيل يتار مو را كندم و دادم دستش ، حلقه را به تار مو گره زد و تو ناچارا

 .داد  يعمل قلب انجام م

باالخره تمام شد و . شمردند  يرا م وانيحرف بزنم كه نغمه نگذاشت ، هر دو زوم كرده بودند به حلقه و هر برخوردش به ل آمدم

 ! 21: گفت  يروزيافسانه با پ

 ؟ يچ -

 ه؟ي؟ نكنه خبر يكن يتو شوهر م گهيماه د 4تا  يعني: را گفت و با سوءظن مرا نگاه كرد  نيا نغمه

 ؟ نيريگ يم يخرافاته ، چرا جد ناينه بابا ، ا:  دميخند يبود ، زورك رممكنيغ نيا يآوردم ول اديارس را به  فورا

 . شد  22 قايدق ميكه گرفت دايواسه ش يول -

 !قانون راز  گنيم نيبه ا.  ادياعتقاد داشته باشه ، درم يخوب ، آدم به هرچ -

 ! اي، منو دعوت كن يعقد كن ندهيآ ماه 4تا  ديپس تو با -

 !ها  وونهيد:  نييپا دميتخت پر از

 زهايچ نيكه به ا نيا رغميآمدم ، عل رونيداشته باشند و ب يكردم ، آرزو كردم سال خوش يرا دادم ، با هر دو روبوس شيديع

 .   اعتقاد نداشتم فكرم را مشغول كرده بود 

 -  ايمحبوبه هم با هل.  ديكرده بود ، شام نخورده گرفت خواب يد كه تمام راه را رانندگ، حام دنديسعادت همان شب رس ي خانواده

ساعت . صبح بود كه خوابم برد  كينزد. زدند و سرم را بردند  يتا بوق سگ داشتند حرف م -بود  دهيكه انگار تمام راه را خواب

وقت بخوابم و  نيتا ا ديشده ام و نبا يكه دختر بزرگ وستيپ ينبا سخنرا. كرد  دارميبا توپ و تشر ب وسرم آمد  يباال يمامان 10

 ...رود  يعالم و آدم م شيپ مياالن آبرو

كه  ختمير يخبر م يدو تا جالد از خدا ب نيسر ا يسطل آب سرد رو كيآنجا نبود  يحرفها بلندم كرد ، اگر مامان نيبا ا باالخره
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 . بودند  دهيهنوز خواب يخودشان در كمال آسودگ

 ! نياريب روني؟ نهار كه قرار بود از ب يدار كارميچ: گفتم  يو رو به مامان دميكش يا ازهيخم

 !تو هنوز جات پهنه  ادياالن آقاجونت از مغازه م!  يزشته كه تا لنگ ظهر بخواب -

زد  يحرف م ايا بود كه با شاآنج ي، فقط خاله پر نييرا نداشتم ، آمدم پا يجر و بحث با مامان يحوصله  يربط بود ول ينظر من ب از

سالم كردم و  يبه خاله پر. كرد  يم يزبان نيريها لوس بكند ، داشت ش بهيغر يهم كه به شدت آماده بود خودش را برا اي، شا

 ؟ هيافيچه ق ني، ا يديكش يبه سر و صورتت م يدست هي: بهم  ديرفتم به طرف آشپزخانه كه معصومه توپ

 !م خب شد داريتازه  از خواب ب -

 ! دارهيب 7بچه از ساعت  ني؟ ا يخاك عالم ، تا االن خواب بود -

 تو كال خواب نداره ، به من چه ؟ يبچه  -

 .  انيم هيشونه به اون موهات بكش ، االن بق هي، حاال برو  ريبگ ادي -

 ؟ ستنيمگه خونه ن -

 !با آقاجون رفته ، حامد هم رفته حمام  ديعمو حم -

مشهد ،حامد كه كال عاشق سفر بود به هر ضرب و  ميبرو ديع يقرار است برا دميهمه آمدند ، سر نهار بود كه فهم باينهار تقر يبرا

كه حامد داشت  ي، در تمام مدت رونيب ديكش يداشت كه مار را از سوراخ م يزبان. كرد  يكم مخالفان را راض يكه شده عده  يزور

 يول ديايخواهد كارون هم با ما ب يدانستم كه دلش م يبه محمد شدم ، م يمامان ينه دزدا ينگاه ها جهزد متو يبا آقاجان حرف م

دخالت  شيدر مورد مسائل خصوص يمحمد اهل پرخاش نبود معموال كس نكهيبا ا!  هيبق ي؛حداقل جلو ديجرات ندارد به محمد بگو

 نانيگرفت و آقاجان هم دربست به او اطم يم ميخودش تصم والداد ، معم يو فقط گوش م ستاديا يكرد چون مثل سنگ م ينم

 .كرد  يبا آقاجان مشورت م يداشت ، به خصوص كه قبل از هركار

توانستم حواسم را جمع و جور كنم ، بلند شدم كه ظرف ها را جمع  يبود ، نم ريجمع را نداشتم ، فكرم به شدت درگ يحوصله  اديز

 يهم گذاشته بود ، حاال هم داشت سبز يكرده و رو زياطرافش را تم يقاب هامخ زدن ، بش نيكنم ، تازه متوجه شدم حامد در ح

 ديكه خند» كدبانو «  ميبار قبال به او گفته بود كيزد ، خنده ام گرفت ،  يبا محمد حرف م چنانو هم ختير يظرف م كيها را در 
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 .كند  را مرتب زيكرد همه چ يم يوجودش بود ، ناخودآگاه سع يتو دني؛ اصوال نظم بخش

 يليحامد خ تيخصوص نياز ا. و از من تشكر كرد  ديرا بردارم ، صحبتش را بر شيجلو يكه دست دراز كردم بشقاب ها من

 . داد  يم تيحواسش به همه جا بود و به كوچك و بزرگ اهم نكهيآمد ؛ ا يخوشم م

 هيها مرض گميم: تخت نشست  ي، محبوبه لبه شد  دايپ ايمحبوبه و هل يكتاب سرگرم كرده بودم كه سر و كله  كيرا به  خودم

 !جان 

 !ادامه بده .  ميبسم اهللا الرحمن الرح: نشستم  صاف

كه كفش  نيهم. دانستم كار از كجا خراب است  يخواست آن را عوض كند ، م يمشكل داشت و م دشيبا كفش جد نكهيا مثل

 يم ديكفش خودش را بردارد ، من هم با ديحداقل رنگ سف ايبخرد خواست مثل آنها را  يم اي. برق افتاد  شيچشم ها ديرا د ايهل

 ! ايديكشش نم يول ،باشه : زدم  يرفتم با مغازه دار چانه م

 ! ايهل مينه ، بر -

هزار و  باي، تقر نديبب يداده بود كه روسر ريگ ايكالفه شده بودم و هل تيجمع ادياز تعداد ز...  يبود و چهارشنبه سور ديع كينزد

زنگ زده و خواسته آن شب  يانيك يدانستم مامان به خانواده  يم. امديخوشش ن چكدامياز ه يرا امتحان كرد ول يروسر كي

 يآمدند عواقب بد يو مهمان ها م ميرفت ياگر ما نم.  نديايو مهرداد گفته بودم ب يما ، از آن طرف خودم هم به مهر يخانه  نديايب

 !خوب بودها  يلي؟ اون بنفشه خ ي، انتخاب نكرد ايهل: كردم  پا و آن پا نيا. بود  مانيرو شيپ

 ؟ مينيباال رو هم بب يطبقه  ميبر! بنفش رنگ پارساله : دهانش را كج كرد  ايهل

 . كار استاد بود  نيدر ا ايهل نكهيمثل ا... نگاهم كرد و من هم بالفاصله خر شدم  يزد و با حالت آدم خر كن يگل و گشاد لبخند

 . ميديدو نييدست او را گرفتم و با عجله از پله ها پا.  ديرا پسند يروسر كي ايرحمت خداوند شامل حال ما شد و هل باالخره

 شده ؟ يجون چ هيمرض -

،  يشلوغ نيمن ، تو ا يوايا)  دمي، نال شدينم دايپ يتاكس كينمونه هم  ي، برا نهايو زل زدم به ماش ستادميا ابانيسر خ( ،  يچيه -

 ؟ ميارياز كجا ب نيماش

 !اومد  نيماش:  ديدستم را كش ايهل
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 .دست تكان داد  مانيكه برا دميتعجب برگشتم عقب و حامد را د با

 به حامد ؟ يتو زنگ زد ايهل -

 .دنبالمون  اديب مييكجا ديپرس ميرونيگفتم هنوز ب ينه خودش زنگ زد ، وقت: شانه باال انداخت  ايهل 

در جلو . من نبود  يبرا شتريجا ب كير عقب را باز كرد و با محبوبه نشستند عقب ، هاج و واج ماندم ، د يرا گفت و با خوشحال نيا

 !به زحمت شما نبودم  يراض! سالم آقا حامد : را باز كردم و نشستم 

 !چرخونده  تهران شما رو ياحتماال تمام مغازه ها. شناسم  ي، من خواهرمو م نيدار ارياخت: مثل خواهرش لبخند زد  حامد

 . كنم  دايخوام پ يرو كه م يزياونقدر بگردم تا چ ديمن با! آدم فروش  يداداش: زد  غيج ايهل

 .را داشت  يروسر نياول هم ا يهمان مغازه  ميآنقدر خسته بودم كه حوصله نداشتم بگو من

 ! يآهنگ بزار داداش: گفت  ايهل

 !خودت بزار : كند ، گفت  اديپ يكه تمركز كرده بود راهش را در آن  شلوغ حامد

چند بار هم دستش به چشم و چار من و  نيب نيدر ا. كند  دايخواست پ يها آن را كه م  CD انيجلو كه م ديهم خودش را كش ايهل

 .  ديببخش:گفت  يحامد خورد ، مدام م

گفت  يمتريرو كرد به من و با حالت مال( برو عقب  ياورديو من ن هيسر مرض يي، تا بال ايهل گهيبسه د: حامد اعتراض كرد  باالخره

 .  ديكن دايبراش پ خواديم يچ دينيبب) 

 يم غيج ايرپ و تند ، محبوبه و هل يتماما آهنگ  ها. كردم و گذاشتم  دايرا پ  CD يفهم ، باالخره در آن شلوغ زيآدم چ قربان

 !خوشه زايچ ني، دلشون به هم گهيبچه ان د:  ديخواندند ، حامد به من نگاه كرد و خند يزدند و با آن م

چه بود كه من در حضور حامد حس  هيدانم قض ينم. كرد ، بستم  يزدم و دهانم را كه تا آن لحظه همراه آهنگ زمزمه م يلبخند

 مثال يجلو نكهيبرعكس ا ينداشتم ول يفرق ميبا خود  عاد نكهيبا ا.  نترميكه هستم بزرگتر و خانمتر و مت يزيكردم از آن چ يم

زد  يم يو موقر نشسته بودم و اگر حرف نيحامد سنگ شيگرفتم پ يبهانه م ايآوردم  يدر م كلككردم ، ش يم غيو و غيمهرداد ج

 . دادم  يجوابش را م حيلبخند مل كيبا متانت و 

خودش  نطوريو همدادم  صيارس را تشخ نيآنها ماش نيكوچه پارك بود ، از ب يكه تو دميرا د ييها نيماش ميخانه كه شد كينزد
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 !شناختش  يكه نم... آنجا ، كنار حامد  ند؟ي، نكند مرا بب افتيبه دلم راه  ي، ترس شديم ادهيپ نيرا كه داشت از ماش

حال صورتش  نيبا ا دميد شيچشم ها ي، جا خوردن را تو ديسرش را برگرداند و مرا د نيماش ينگه داشت و ارس از صدا حامد

 !سالم : شدم و به سمت خانه رفتم  ادهيپ نيبه سرعت از ماش يگنكرد ، با دستپاچ يرييتغ

 ! يجا گذاشت فتويك: پشت سرم  دياز آنكه جوابم را بدهد ، حامد رس قبل

 !هستن ، برادر خانم محمد  يانيك يآقا شوني، آقا حامد ، ا يمرس: لرزان گرفتم  يرا به سمتم گرفته بود ، آن را با دست فميك

بود ، با عجله به سمت خانه رفتم و از پله  ختهيدر ذهنم به هم ر زيكرد و من كه همه چ كيبا او سالم عل شيذات ييبا خوشرو حامد

زدم ، من كه  يزد و نفس نفس م ي، قلبم محكم م ستادمي، خودم را به اتاقم رساندم و در را محكم بستم و پشت در ا دميها باال دو

من كه .  دميكش قيگذاشتم و چند نفس عم يشانيپ يدستم را رو يشاني؟ با پر دميترس يم نقدريچرا ا سنكرده بودم پ يكار بد

...  يكرد ول يهم داشت مرا سرزنش م نهيدر آ ريبود ، انگار آن تصو دهيرفتم ، رنگم پر نهيمسئول ذهن ارس نبودم ، به سمت آ

 يشد سع يباعث م ني، ا دميخط سبز كش كيچشمم برداشتم و پشت  امداد ر. نكرده بودم  ينداشتم ، كار خالف يريمن كه تقص

 ! ايگفت زود ب ي؟ مامان يينجايتو ا: اتاق  يتو ديكنم بر اعصابم مسلط باشم ، در به شدت باز شد ، محبوبه دو

 !باشه :  دميكش ميفرچه را به مژه ها ديلرز يكه دستم م يرا برداشتم ، در حال ملمير يتخت و من قوط يرا پرت كرد رو فشيك

 !كارون هم اومده ، با برادرش : كرد  يجستجو م شيلباس ها انيدر م محبوبه

 االن كجاست ؟ : پلكم افتاد ، با انگشت آن را پاك كردم  يرو ياهيرا به هم زدم و خط س ميها مژه

 . زد  يحرف م يهال بود ، داشت با خاله پر يتو -

 ! نانيعمه ا:  لباسش را بست يدكمه  نيزنگ در آمد و محبوبه آخر يصدا

، مدام حلقه از دستم در  ختميآنها را به گوشش آو يرا به سمتم گرفت ، با بدبخت شيرا گفت و به طرف من آمد ، گوشواره ها نيا

 .  اميبرو ، منم االن م: با دست به پشتش زدم . رفت  يم

 نيكردم ؟ جز ا يكارها را م نيچه ا ي، برا دميافتاد ، از خودم خجالت كش نهيآ يتو يلبم را كه برداشتم ، چشمم به چشم ها رژ

 خواستم در نظر ارس بهتر باشم ؟ يكه م

 رونيو از اتاق ب دميخواست ، با عجله شالم را پوش يآمد كه مرا م يم نيياز پا يمامان ي، صدا زيم يرژ را پرت كردم رو يقوط
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 بله ؟: رفتم 

 ! گهيد ايتو اتاق ، ب ي، از اون موقع هم رفت يكه اومد ريد: ن داد و گفت با حركات چشم و ابرو نشا شتريرا ب تشيعصبان يمامان

به طرف او رفتم و . بست  يم يرنگ يها رهيرا با گ ايشا يزد و همزمان موها يحرف م يكه داشت با خاله پر دميرا د كارون

زد كه البد كارون  يم بيدر ذهنم نه يزيچ يولبودم  مانيكردم ، من از رفتار گذشته ام پش كيبا او سالم عل شهيتر از هم مانهيصم

 ديگو يچه م دميتمام تنم داغ شد و نفهم... كنم  يم زيعز شيكند دارم خودم را برا يداند ، االن فكر م يمن و ارس را م انيكه جر

. 

از  يخبر يكند ول عالمه آش رشته درست كيخواست آن شب  يم ياز او فاصله گرفتم و به آشپزخانه رفتم ، مامان يبادستپاچگ

سمبوسه درست  يجان ، خاله پر يجانم: ذوق زده به طرف او رفتم . كرد  يآش نبود ، معصومه داشت سمبوسه سرخ م يقابلمه 

 كرده ؟

 !كنما  يانگار من دارم درست م: كنار اجاق ، گرمش شده بود پرخاش كرد  ستادنيكه از ا معصومه

 آش ؟ يآش ب يعني ي، ول ياهردستت درد نكنه خو:  ختميگردن او آو از

 !آب بزن  هي اريدر ب نتيگذاشتش ، بشقاب ها رو از كاب اطيتو ح: حواسش را معطوف كرد به سمبوسه ها  معصومه

 مشهد ؟ نياي، شما هم م يمس: ، همزمان تعداد مهمان ها را شمردم و بعد گفتم  اورميب رونيشدم كه بشقاب ها را ب خم

فرهاد بگه ، اگه به زور  يهر چ يخواد ول يدونم ، من كه دلم م ينم:  زديتابه روغن بر يرفت كه تواز اجاق فاصله گ معصومه

 ! كنهياوقاتمونو تلخ م ارمشيب

( ؟  اديب شهينم يهم راض ايبه خاطر تو و شا يعني: بشقاب ها شدم  دنيآشپزخانه نشستم و مشغول دستمال كش نتيكاب يرو

باشه كه  ياون يهمه چ ديرفتار كنه ، اصال با نطوريشوهرم باهام ا دميمن كه اجازه نم! چه بد ) اخت را باال اند شيمعصومه شانه ها

 .  گميمن م

 . اديم ييبوها هينزن ، مواظب رفتارت و حرفات باش ،  ياديحرف ز: فاصله اش را با من كم كرد  معصومه

 هم گفته ؟  هيارس به بق يعني،  دياز كله ام پر برق

 ؟ ييچه بوها: ودم را زدم به آن راه و گفتم وحشت خ با
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 !      يتو عروسش بش اديبدش نم يخاله پر: را باال برد و كله اش را به سمت هال كج كرد  شيابرو كي معصومه

 چه بود ؟  گريد نيا! حضرت عباس  اي

 ؟ يگيم يچ: گفتم  يا مهيبرگزار كنم ، با لبخند نصفه ن يكردم به شوخ تالش

 .  زديفرستاد دنبال شما ، مشكوك م  يداشت حامدو م سر شب كه -

 !خوب اومد دنبال خواهرش ! وا  -

 !از خدات باشه  دي، با هيخوب يليهس ، در هر حال حواست به رفتارت باشه ، حامد پسر خ ييخبرا هيبه نظر من  يباور نكن ول -

 !از خداش باشه  دياون با: شكلك درآوردم  شيبرا

 يكه تو ميكردم ، چقدر خوشبخت يم سهيذهنم حامد و ارس را با هم مقا يآمدم تو يم رونياز آشپزخانه كه ب يرا گفتم ول نيا

 .  ميكن يشود به چه فكر م ينوشته نم يشانيپ

 كردم ، با آقاجان و عمو يسالم و احوالپرس مي، اول با عمه ها ديرس يشلوغ به نظر م يليخ اطيح مينداشت ياديمهمانان ز نكهيا با

، طفلك چقدر الغر و  دميپرس يرا كه آمده بود مرخص يحال عل ي، به پسرها فقط سالم كردم ول ي، فرهاد و شوهر عمه فخر ديحم

 ليكه مدرسه را از آن روز به بعد تعط دنديكش يحوض نشسته بودند و نقشه م يو زهرا هم لبه  بوبهمح. آفتاب سوخته شده بود 

بود  يطعنه ا شيكرد ته چشم ها يبه من كه نگاه م يبودند ، مهر ستادهيآنجا ا يو مهر يه مامانآش ك يقابلمه  شيرفتم پ. كنند 

 . كه همه آنجا جمع شدند  دينكش ي، طول ختنيو شروع كرد به آش ر فتبشقاب ها را ازم گر يمامان. كرد  يكه مرا خجالت زده م

؛ حامد در  دميحامد را شن يزدم كه صدا يحرف م ي، با مهر ميتپهن كردند و همان جا نشس راندازيو مهرداد كف تراس  ز محمد

دادم ، حامد  يشد ، من هم از آن فاصله گوش م يباعث خنده م يكرد كه كل يم فيتعر يناب يدستان استاد بود ، ماجراها فيتعر

كه من  يدوستام ، از اون سمت شيرفتم خوابگاه پ يم يبودم ، گاه سانسيقبل كه دانشجو ل سالچند : كرد  يم فيبا آب و تاب تعر

دوبار كه دقت كردم  يكيبود ، من  كيبازارچه كوچ هيكردند و  يرفتم  خوابگاشون تو لشكر بود ، اونجا هم ملت بساط پهن م يم

 600 ييويليك يبود كلم مهندس متشيتومن ق 400كلما  هيقمثال ب!  يكلمش نوشته كلم مهندس ياز سبدا يكي يباال يكي دميد

 يم يكشاورز يكه بچه ها ييرفتن تو دانشگاه چمران كلما يم ناينگو ا!  هيچ يكلم مهندس هيقض دمياز خانمه پرس. بود  تومن

 ! يمهندس ذاشتنيبا پز و افاده اسمشم م يليخ! آوردن واسه فروش  يكندن و م يكاشتن م
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 يبه راحت نيسخت شده بود ، قبل از ا يچقدر زندگ داده ام ، يگوش م شانيخواستم بفهمند به حرفها ي، نم دمينخند لميم رغميعل

ناخودآگاه متوجه شدم در هر حركتم نگران برخورد ... حاال  يزدم ول ينشستم و باهاشان حرف م يم لمانيفام يدر جمع پسرها

استقالل و  ي و عارف كل انداخته بودند سر مسابقه يبه من نبود ، او و مهرداد با عل اسشحو ادياو ز نكهيارس هستم ، با ا

 يچقدر بزرگ شد: گفت  يشده بوده ، به آرام رهيبه من خ يمهر دميو سرم را چرخاندم ، تازه فهم دميكش ي، آه سيپرسپول

 ! هيمرض

 ؟ يچ: بودم  دهيحرفش را نفهم يمعنا يول دميشن

زد  يآشپزخانه معصومه داشت غر م يتو.  اورميب يهم مرا پشت سر او فرستاد چا يمامان. را نداد ، بلند شد و رفت داخل  جوابم

بچه ها  ميبچه بود يوقت: و گفتم  ستادميمن كنار پنجره ا. خورد  يسمبوسه نم چكسيشده اند و ه ريكه همه آش خورده اند و س

 مونه؟ يسمش م يريازش بگ سهبو هيكه اگه  هيگفتن اون چ يم

 ! مزهيب: كرد  يمعصومه دهن كج يول ديخند يمهر

 . هنوز جا دارن  نايمونه ، ا يدونه اشم نم هي،  يراحت مس التي، خ ميبود گفتم كه بچه -

نشسته بود و با حامد  ينظر گرفتم ، محمد گوشه ا ريسمبوسه برداشتم كه بخورم ، از پنجره كارون و محمد را ز كيظرف  يباال از

 يبه چه كس ديدانستم حق را با يكرد ، نم يم يازب ايآن ورتر داشت با شا يكه كم داديبه كارون نم يتيزد اصال هم اهم يحرف م

بكند ،  يطور به او كم محل نيدرست نبود در جمع ا نيا يناراحت باشد ول شيبدهم ، محمد حق داشت كه از كارون بابت پنهانكار

 ؟ يكش يآه م ي؟ واسه چ هيچ: كه معصومه متوجه شد  دميكش يآه

 يدونم مامان يم دي، بع يلنگش نارنج هيبود  يلنگش صورت هي،  دميفت كفش اسپرت دج هيامروز : افتاد و گفتم  تيبه فعال ذهنم

 . بخرم  يزيچ نيهم هياجازه بده من 

 ؟ يبپوش يزيچ نيهمچ شهيخودت روت م!  اياندازه الك پشت سن دار: معصومه با تاسف نگاهم كرد  يبه خنده افتاد  ول يمهر

 ! كنهيجلب توجه م يليكه خ نهيا شي، فقط بد اديبدم نم: م آخر سمبوسه را هم به دهان گذاشت ي لقمه

 ! گهيد رونيب مي، بر يستيتو درست بشو ن: تكان داد  يديسرش را با ناام معصومه

 . را گرفتم دستم و پشت سرشان راه افتادم  يچا ينيهم س من
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كردم پسرها  ياوقات فكر م يف پسرها ، گاهاز طر شتريزدم از سمبوسه ها به شدت استقبال شد ، البته ب يكه حدس م همانطور

فوتبال و  يدارند ، همانطور كه داشتند درباره  تيحد ظرف نيپنهان كرده اند كه تا ا شانيهم در پك و پهلو گريد يمعده  كي

 ي هيبق و يافتاده بودم ، مامان بيمن كال در آن جمع غر. كلك سمبوسه ها را كندند  ندزد يسامسونگ حرف م galaxyو  نيبنز

خودشان را داشتند ، محبوبه و  يطرف ، پسر ها هم كه برنامه  كي يو شوهر عمه فخر ديطرف ، آقاجان و عمو حم كيخانمها 

و كارون داشتند با  يرا برده بود بخواباند و مهر اياخوردند ، معصومه ش يم پسيكردند و چ يهم طبق معمول پچ پچ م ايزهرا و هل

در جمع عنوان نشده بود  چوقتيحرف ه نيدر عجب بودم ، درست است كه ا يمهر يقعا از دل گنده من وا. زدند  يهم حرف م

اگر كارون .  ديايبتواند با كارون كنار ب يبه راحت ديفكر نكرده باشد ، نبا هيقض نيدانستم  در ذهن خودش هم به ا يم ديبع يول

با ترس و !  يوايا... من خواهد بود  يباعث حسادت و ناراحت يه كلارس در نظر گرفت يمادرش فالن دختر را برا ديو بگو ديايب

 !بودم  رينبود ، واقعا كه جوگ ميفكرها كيشر يوحشت به اطرافم نگاه كردم ، خدا رو شكر كه كس

 ، نكند برود ؟ رونيرا آورد ، ارس هم بلند شد و رفت ب شيرنگ يرفت و فشفشه ها مهرداد

 يبالون بود ول هيداشتند ، شب يگفت فانوس است ، جنس نرم و نازك يستش بود كه خودش مدر د زيعالم چ كيبرگشت ،  ارس

 . رفت  يو به هوا م شديروشن م شيتو نكهيكوچكتر ، مثل ا

را به دخترها داد ، من  شترشي، ب يقبل از فرستادنش آرزو كن ديگفت با ي، ارس م رنديبگ يكيشوق و ذوق داشتند كه  يكل همه

من با آن ! را روشن كنند و بفرستنش هوا  شيمن گرفت ، خودش به همه كمك كرد تو يهم برا يكي يم ، مهركه جلو نرفت

 نيخوا يشما نم: مرا به خود آورد  ييكردم ، صدا يفكر م ميو به آرزو ودمب ستادهيا يقرمز رنگ گوشه ا يفانوس كاغذ

 باال ؟ نشيبفرست

 !آره ... چرا : گفتم  يدستپاچگ با

 !كمكتون كنم  نيبزار: ، جلو آمد  ديو او د ديلرز يم ميدست ها يدم ولكر تالش

 ! يانيك يخودتون نموند آقا يبرا: كرد ، رو به ارس گفت  يآسمان نگاه م يتو يداشت به فانوس ها يمهر

 نداره ؟  يرادي، ا شميم كيخانم شر هينداره ، با مرض يبيع: سرش را بلندكرد  ارس

 ... نه: گرفته بودم  لكنت
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 .  ديخوب آرزو بكن -

 !بگذران  ريعاقبت محمد و كارون را به خ!  ايرا بستم ، خدا ميها چشم

انگار  يكنه ول يم نشيمن فكر كردم دو تا آرزو سنگ:  ديارس خند! از دستم جدا شد و به آسمان رفت ، چقدر هم باال رفت  فانوس

 . نبود  نطوريا

 !قشنگه :  يكيتارقرمز روشن در  يزل زدم به آن لكه  من

 !يبه آرزوت برس دوارميام -

 . خجالت از او فاصله گرفتم  با

، دم در تازه به صرافت  ميبدرقه شان رفت يو معصومه تا دم در برا يبلند شدند كه بروند ، من و مامان هيو كارون زودتر از بق ارس

نكند آنها هم از كار .  نديايرون زنگ زد و گفت همه شان بخودم به كا يجلو ياند ؟ مامان امدهيافتادم كه چرا پدر و مادرشان ن

  ؟كارون خجالت زده اند

 مشهد ؟ ميبر يايكارون جان با ما نم: مرا به خود آورد  يمامان يصدا

 ؟ التيتعط يمشهد ؟ برا -

 .  مياونجا باش ليسال تحو ميخوا ي، م نيفرورد 3تا  29نه همه اش ، از  -

 فقط خودتون ؟ -

 .  اديكه ب سيسعادت ؛ معصومه هم هنوز مشخص ن يا خانواده نه ، ب -

 .  دميو من نگاهم را دزد ستاديمن ا يارس رو نگاه

 . اديتونه ب يفكر كنم محمد هم نم يول يمامان اميخواد ب يدلم م يليخ -

 چطور ؟ -

 !ما بگه ، در هر حال خوش بگذره فرصت نكرده به ش دي، شا دميفهم نطوري، امروز ا تيمامور رازيفكر كنم قراره بره ش -

 .  ديايفرهاد قبول كرد كه ب ي، ول ديايتوانست همراه ما ب يگفت ، محمد نم يم راست

، بند كفشتو حتما ببند ، لطفا  يقول بده مواظب خودت باش يول! تونم بگم نرو مشهد  ينم: زد  smsبخوابم ارس  نكهيقبل از ا شب
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 !اگه زنگ زدم جواب بده 

 ياست كه به خاطر رابطه  نيجواب بدهم ؟ راستش ا شيخواهم به تماس ها يدانست نم يبود ؟ از كجا م يچه موجود رگيد نيا

 .    خجالت نكشم  شينرسد بعدا تو رو ييرابطه به جا نيا اناياگر اح دميترس يم يليفام

 .  يخاله پر يدخترخاله  دنيسر رفتند كرج د كيسعادت  يسمت مشهد ، تا آن روز خانواده  ميشد جمعه برو قرار

بود كه چرا فقط در  نيزد كه تهش ا ييو محمد برآشفت ، حرف ها ديآ يبه محمد گفت كه كارون به خاطر او سفر مشهد نم يمامان

. كرد  يناراحت محمد مثل زنگ در گوشم صدا م يبودم و صدا ستادهيآشپزخانه ا يمن تو! دارد ؟ تيسفر بود و نبود او اهم نيا

محمد كه . خواهد با عروسش برود خودش از او بخواهد  يم يندارد ؛اگر مامان يرا تمام كرد وگفت به او ربط شيد حرف هامحم

كفش  هيدختر ازدواج كنه دو پاشو كرده بود تو  نيخواست با ا يكه م يموقع: بود  يبه آشپزخانه آمد ، او هم عصبان يرفت مامان

خوام خودم  يمن اگه م گهيخواست گرفت ، حاال م يرو كه م يونكرد و ا چارهياون دختر ب يه خوام ، ما رو شرمند يم نويكه من ا

 . كنم  يدارم تقال م شيفهمه كه من به خاطر اون و زندگ ينم. اصرار كنم 

 يرزان ، دلم مل يبودم با دهان ستادهيوسط ا نيو من ا...  ديكوب يرا محكم به هم م خچاليها و  نتيزد و در كاب يحرفها را م نيا

 ...كند  دايخاتمه پ تيوضع نيكنم كه ا يخواست كار

 يم يمهر... شوم  وانهيو آنقدر فكر كنم تا د نميخانه بنش يبود كه تو ني، بهتر از ا رونيزنگ زد و خواست با او بروم ب يمهر

 .   ميكن دايكه دوست دارد پ يزيتا چ ميگشت يلباس بخرد ، با حوصله مغازه ها را م كيخواست 

 ادهيپ طانيگذاشته بودند ، اگر كارون از خر ش نيتريكردم كه در و يرا نگاه م يرنگ يبودم و لباس سرمه  ستادهيمغازه ا رونيب

 . گرفتم  يمحمد م يعروس يلباس را برا نيشد و ماند ، ا

 ! ايدقه ب هي: و گفت  رونيكله اش را آورد ب يمهر

 يزيچ يداد ول ينشان م دهيرا رنگپر يزرد رنگ بود كه به نظرم مهر كيتون كي،  نميببرا  يداخل كه لباس موردنظر مهر رفتم

 . نگفتم 

 ؟ هينظرت چ -

 .  ستيخوبه ، بد ن -
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 . رونيب ميخواهد و آمد يبه فروشنده گفت لباس را نم يمهر

 ! يبسوزه پدر عاشق. سين نجاياصال حواست ا يول يمن تو رو با خودم آوردم كه كمكم كن -

. شد مشكل محمد را همه جا جار بزنم  ينم.  ميتوانستم بگو ينم يكرد ول يچه فكر م يزدم ، درد من چه بود و مهر يتلخ بخندل

كه كارون  يبه جز من از وكالت چكسيگرفت ، ه يداد حتما كارون طالقش را م يادامه م شيو بداخالق يكم محل نياگر محمد به ا

 يمهر:  ختيدر مغزم به هم ر زيداشته باشد ، همه چ يقصد ني؛ نكند كارون واقعا همچ ديلرز ملد. به ارس داده بود خبر نداشت 

 ؟ نمشيبب ادينداره من زنگ بزنم به ارس بگم ب ياشكال

 دلت براش تنگ شده ؟:  ديخند يمهر

 ؟ ييباهاش حرف بزنم ؟ تنها مساعتيمن ن يشينه ، ناراحت نم -

 !  نه ، زنگ بزن  -

 . نميپاساژ بب نييپا يقرار شد او را در كتابفروش. قبول كرد  دياينداشت كه من تا گفتم ب يگريكار د چيانگار ه ارس

 ! هيروشنفكرانه ا يجا يليخ يكتابفروش.  زارنيقرار م يكتريرمانت يمعموال جاها:و گفت  ديخند يمهر

 .  رميخوام واسه محبوبه كتاب بگ ي، م ينكن مهر تياذ -

كند ؛ رفتم و  يم دايگفت كه كتاب را پ ي، مهر دهيگشتم ، ارس زنگ زد و گفت كه رس يكتاب مورد نظرم م من داشتم دنبال تا

من نه اهلش  يمن لبخند زد و سالم كرد ول دني، سرگرم حرف زدن با فروشنده بود ، با د دميد يكتابفروش يارس را همان ورود

 . ستادميرا دادم و همان كنار ا جواب سالمش.  اشتمعاشقانه د ي هيبودم و نه فعال روح

 ؟ نيداشت يخوب ، با بنده چه امر: شلوارش  بيج يدست كرد تو ارس

 ؟ فتميب شيخواستم ؟ باز هم التماس كنم و به پا يچه م واقعا

 . بكنم  نيبگ يحاظرم هر كار! كارون بمونه  نيبكن يكار هي!  يانيك يكنم آقا يخواهش م -

 ؟  يندار ياليفكر و خ چيه نياز ا ريبازم ؟ تو غ: ه خود گرفت و گفت ب يديارس رنگ ناام ي افهيق

 ياو را به فكر وا نم اديبود ، ز ختهياعصاب و روان مرا به هم ر نقدريكه ا يزيبود ، چ تيچقدر به نظرش ساده و كم اهم! من  يخدا

، ناراحت و  يچيه سيخوشحال كه ن يعقدشه ، ولبعد از  ديع نيمثال اول! برادرمه  ي؟ زندگ هيكم زيچ: با رنجش گفتم . داشت 
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 !هم هس  ريدلگ

 . نشو  رشيدرگ!  هيمحمده ، مرض يزندگ نيا -

كه چطور پر پر  نميب يم يباور كن وقت. تفاوت باشم  يتونم نسبت بهش ب يمحمد برادر منه ، نم: آمد  يمنطق ريبه نظرم غ حرفش

 !نمشيخواد كور بشم و نب يزنه دلم م يم

 !ا كه مسخره اس واقع -

با عجله دنبالم . از او رو برگرداندم و از مغازه خارج شدم  يكرد ، با ناراحت ميعصبان زشيلحن تمسخرآم نطوريحرف و هم نيا

 ! هيمرض!  ديببخش!  هيمرض:  ديدو

 يبا او حرف بزنم ول مياحتتوانستم در مورد نار يبود كه م ياشك از چشمم راه افتاده بود ، ارس تنها كس ليندادم ، س يتياهم يول

 داشت ؟  ميبرا يا دهياعتنا باشد چه فا يمن ب يداد ، اگر قرار بود به ناراحت يهم من نم ديموضوع و شا نيبه ا يتياو هم اهم

 شد ؟ شما دو تا چتونه ؟ يچ: آمد  رونيب يهم از كتابفروش يمهر

 . زدم كه ناراحت شد  يمن حرف: گفت  يه به آرامك دميرا شن شيپشت به ارس ؛ صدا يبودم ، ول ستادهيمن ا حاال

 . زنم  يبهتون زنگ م ني، شما منتظر باش يانيك يآقا: شد  رتزدهيح ديرا د سميصورت خ يبه طرف من آمد و وقت يمهر

 . دميآبم را خوردم و دماغم را باال كش وانيمن ل. شاپ و نشاندم  يكاف يمرا كشان كشان برد تو يمهر

 ! نيحرف نزد اديشما كه ز شد ؟ يچ هوي -

 .اون مسخره ام كرد -

 داشت ؟   يمنظور نيهمچ ي، مطمئن دهياز ارس بع -

 !با من رفتار كنه  نطورياون حق نداره ا. فهمم  يرو م هيرفتار بق ي، من معن يمهر -

براندازم  تيبا جد يكردم و مهر نيف نيدوباره ف. دهد  يبا ارس چكار دارم و او چطور جوابم را م ميبگو يتوانستم به مهر ينم

 .  ياريدرب يو بچه باز يارس به خودت سوءاستفاده كن ياز عالقه  دي، نبا يسين يتو دختر كم سن و لوس يمرض: كرد 

خانمانه باهاش  يليخ: ، ادامه داد  ميبگو يزيقبل از آنكه چ ي؟  ول كرديمن فكر م يچطور درباره  يتعجب نگاهش كردم ، مهر با

خوب و  يليهر چند ارس به نظر من پسر خ.  ريبگ متويبشه تصم يجد هيقض نكهيقبل از ا يدار ياگه باهاش مشكل! ن حرف بز
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 ! هيآل دهيا

 !برش دار ، مال تو  -

 نيدرسته كه من موافق ازدواج تو به ا! ادب  يب ينبود كوچولو نيمنظورم ا:  ديخند يدادم ، مهر نيرا گفتم و دماغم را چ نيا

 يرفتار بهتر يقول بد ديو تو با اديب زنميحاال من بش زنگ م.  يكه راحت ازش بگذر سين يزيبه نظرم ارس چ يول سمين يزود

 .  يداشته باش

 ! اهيبه ارس زنگ زد ، خودش هم رفت دنبال نخود س يرا باال انداختم و مهر ميها شانه

نشست و زل زد به  مي، آنقدر كه خنده ام گرفت ، رو به رو بود مانياش به شدت نادم و پش افهيشد ، ق شيدايزود پ يليخ ارس

! (  هيمرض خواميمعذرت م: گفت  يخشك يبرنجد ، باالخره با صدا دميترس يم يخواست بخندم ول يدلم م يليخ.  شيدست ها

 . كردم  يمسخره ات م ديعالقه ات به محمد خبر دارم نبا زا نكهيبا توجه به ا) سرش را باال آورد 

 !درسته : كردم  دييتا

 ، نه ؟  گهيد يبخش ي، م ديببخش -

 ! درست بشه  يكه همه چ يآره ، به شرط -

 !درست بشه  هوي يهمه  چ يتو انتظار دار ي؟ ول يصبور باش ديچند بار بگم با -

 . ندارن  يخوب ي؟ انگار نه انگار كه زن و شوهر هستن ، اصال رابطه  يدياون شب رفتارشونو ند -

زود  يليهس ، خ اجي، فقط به زمان احت شهيدرست م يكه همه چ گميبه خودشون مربوطه ، من بت م نيا: را تكان داد   سرش ارس

 . يكه چقدر اشتباه كرد يفهم يم

 . مطرح كرد  شهينم يمن و شما رو حت هيمحمد و كارون خراب بشه ، قض ياگه رابطه :  دياز آنكه فكر كنم از دهانم پر قبل

 ميپس چطوره تا خراب نشده مطرحش كن: بودم كه ارس گفت  يارس برق زد ، دنبال راه فرار يشدم و چشم ها مانيشپ بالفاصله

 ...  ميوسط ضربه نخور نيافتاد ما ا ي؟ كه اگه اتفاق

 ...سفر ، فعال  ميري، بعدشم م ميما كه االن مهمان دار!  نيحرفشم نزن: كردم  اعتراض

 ؟  يديم يكنم چه جواب ياگه بگم احساس خطر م) با دقت مرا نگاه كرد ...( و البته مهمونتون  سفر نياتفاقا در مورد  هم -
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 !كه مسخره اس  گميم: خودم را زدم به آن راه و گفتم  يحرف معصومه افتادم ول ادي به

 فميزودتر تكل سين يديارم اگه امتوقع د يخبر دار زيحاال كه تو از همه چ ي؛ در مورد مهرداد رازمو بهت نگفته بودم ول دوارميام -

 . فرو برم  نياز ا شتريخوام ب ينم! مشخص بشه 

 !انگار لجنه  يزن يحرف م يجور -

 ! اسينه ، رو: گذاشت  يو دستش را پشت صندل ديخند ارس

 ! اصال آماده نبودم  يزيچ نيچن يبود ، برا يخجالت شدم ، عجب افتضاح غرق

 چرا من ؟ -

 بله ؟ -

 بود ؟  يچ لشي؟ دل ينتخاب كردچرا منو ا -

ازت خوشم اومد ، رفتارت برام  دمتياومد ، بار اول كه د شيپ هويدونم ،  ينم: چرخاند و تمركز كرده بود  يفنجانش را م ارس

 يكامال مشخص بود از ازدواج محمد راض يكن يپنهون م يكرد يفكر م نكهيبا ا! بچه و خالص  يلي، خ يتازه بود ، متفاوت بود

واقعا  دميبار كه فهم نياول يول. كردم  يم حياز رفتارات و واكنشات تفر ي، كل نمتيداشتم بب تدوس.  اديو از ما خوشت نم يستين

،  ينبود بهيداشتم ، انگار اصال غر يباهات تنها بودم حس خوب ي، وقت  ميبود ستادهيا ئتيشب تاسوعا بود كه دم ه اديازت خوشم م

نتونسم تحمل كنم و  نكهيبودم تا ا ري، تا دوسه روز با خودم درگ يودنگرانت بودم برام مهم ب يلي، خ ديفرداش كه پات ضرب د

بش سپرده  يهست يبا آبان هم دانشكده ا دمي؟ بعد كه فهم ادتهيبهانه كه با محمد كار دارم ،  نيزنگ زدم خونه اتون البته به ا

گرفتار بشم بدونم  يحساب نكهيقبل از ا واستمخ يتو رو بپاد ، فقط م نكهيه ابهم خبر بده ن يكن يم يبودم مواظبت باشه و هركار

كردم و تو هم  يصبر م دينبود ، با طشيشرا يخواست صاف و پوس كنده با پدرت حرف بزنم ول يدلم م يليخ. چقدر شانس دارم

همون  استمخو يچطور اومدم درمونگاه ، م مدي، نفهم يآبان زنگ زد و گفت از حال رفت يوقت.  يآورد يسر خودت م ييبال هيمدام 

، تو  كنهيفرق م هيحاال قض) و گفت  ديكش يقينفس عم.(  يفراهم كرد طشويكه خودت شرا يدونستم چطور ينم يروز بت بگم ول

 ! يمن ونيمد

 ؟  يبابت چ: و واج موندم  هاج
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 . رقصم  يدارم به هر ساز تو م نكهي، به خاطر ا ياز رازم خبر دار نكهيبابت ا -

 . گذاشت  يمن شرط م يبود و داشت برا يجد كامال

 . بودم  دهيند گهيد شوينجوريا -

بهم گره  يكه همه چ يدون ي، تو نم يرو كشش بد هيقض نيا هيكه اگه جوابت منف يمن ونيتو مد!  هيمرض ني، بب ينيب يحاال م -

 ! كنهيتر م دهيچيپ زويتو همه چ يكارا نيخورده و ا

 .  گمينم يچيون ندونه من هتا آقاج -

 . زنم  يپس با پدرت حرف م -

 !از بابت محمد و كارون راحت بشه  المونياول خ ديبا...  كنميخواهش م... االن نه ... نه  -

 .برم  ديبا: رفت ، بلند شدم  يور م شيكه به گوش دميرا د يمهر

  .مال شماست  ني، ا يتو بگ يهر چ: را به سمتم گرفت  يپاكت ارس

 . تونم قبول كنم  ينه ، نم: را بلند نكردم  ميها دست

 ! لتهيهر جور م: گذاشت  زيم يبلند شد و بسته را رو ارس

 !  يتو اونو ناراحت كرد گهيد ندفهيا: طرف آمد  نيبه ا يمهر. تكان داد و با عجله از آنجا خارج شد  يسر يمهر يبرا

را گرفتم و كتاب را باز  يشميشعر فروغ بود ، نوار ابر وانيد. اشتم و باز كردم درست رفتار كردن سخت بود ، پاكت را برد چقدر

 : هم بود  يكردم ، همان صفحه را امضا كرده بود ، چه شعر

  دنيشن يپنجره برا كي...  دنيد يپنجره برا كي

  يچاه يپنجره كه مثل حلقه  كي

 رسد يم نيخود به قلب زم يانتها در

 رنگ  يمكرر آب يمهربان نيسعت او يشود به سو يباز م و

 را  ييكوچك تنها يپنجره كه دست ها كي

 كند  يسرشار م ميكر يها هيعطر سا يبخشش شبانه  از
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 مهمان كرد  يشمعدان يرا به غربت گلها ديشود از آنجا خورش يم و

 .    ستيمن كاف يپنجره برا كي

هم  يتوانستم قورتش بدهم، مهر ينم يرا گرفته بود ول ميلوجهت اشك در چشمم نشست ، بغض گ يو ب خوديخواندن شعر ب از

 نيكننده بود ، ا وانهياو عاشقانه و از نظر من د اليخواست مرا از آن خلسه درآورد كه به خ يزد ، انگار نم يساكت بود و حرف نم

 .  مينيم لباسا رو ببيبر: من بودم كه سكوت را شكستم 

 ... ياگه حوصله ندار -

 !لم خوبه ، حا ايب -

 ديدوخت و محمد هم خانه نبود ، انگار با توح يمامان داشت لباس معصومه را م. بهتر شده بود  يكه برگشتم خانه ، اوضاع كم شب

كرد با مداد تاتو  يم يسرگرم خودش بود و سع. باشد  دهيفهم يزيبود كه چ نيتفاوت تر از ا يمحبوبه هم ب.  رونيرفته بودند ب

محبوبه به طرف من .  دميدرست كرده بودم ، خر ميابرو يچاله تو كيمداد را من پارسال كه  نيا. نگ كند را پرر شيابروها

 ؟  يديخر يچ:  شيابروها يبودند تو دهيبرگشت ؛ انگار ذغال كش

 ! ينخودچ -

 ي؟ پس واسه چ يچيه: گفت  يديو بعد با ناام) با خودش ببرد  يكردم كه كتاب را دادم مهر يچه فكر بكر( را گشت  فميك يتو

 ؟ رونيب يرفته بود

 !كنه نه من  ديخواست خر يم يمهر -

 . يزشته همون كهنه ها رو بپوش!  ي، شلوار دونمي، چه م ي، شال يي، مانتو ي، كفش يديخر يم يزيچ هيخوب تو هم  -

 . نداشتم  اجياحت يزيبه چ:  دميتخت دراز كش يمانتو رو با

 ! يباش نيبهتر دي، با هيمرض يبه فكر سر و وضعت باش دي، تو با يداشت اجياحت زايچ يلياتفاقا به خ -

 .هستم ؛ حاال دست از سرم بردار  نيمن بهتر -

پاشو ، با : داشته باشد ، محبوبه مرا سك داد  تيمن اهم يبود كه مانتو نيسخت تر از ا يليخ يسر و وضعم مهم نبود ، زندگ فعال

 ! يدنيد ديع ميبر يبپوش يگون ديبا ، يكنينخواب كه داغونش م نيا
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 يدوباره رو نكهيرا باز كنم ، قبل از ا ميگرفته بودم ، حوصله نداشتم مانتو يگفت ، بلند شدم و نشستم ، سر درد بد يم راست

 ؟ سيچته ؟ حالت خوب ن: را گرفت  ميمحبوبه جلو فتميتخت ب

 ! كنهيدرد م يليسرم خ -

 ! ريدوش بگ هيپاشو برو : بكشد  رونيآن را ب ديكرد و كوش را باز ميمانتو يدكمه ها محبوبه

 ؟   انيم يك نايا ديعمو حم -

 ! ومدنين يايتا تو ب -

 ! گهيبرو د: تخت گذاشت  يام را از كمد درآورد و كنارم رو حوله

 . را حل كند  زيد و همه چزدم ، انتظار داشتم خودش دردم را بفهم يرا بستم ، فقط خدا را صدا م ميدوش و چشم ها ريز ستادميا

كه رفته بودم صورتم  يبرانداز كردم ، به خاطر حمام نهيو خودم را در آ دميرا پوش ميو شال نقره ا يو شلوار مشك يطوس كيتون

؟ ابروهات  شگاهيآرا يرينم: محبوبه آمد داخل و مچم را گرفت ، او هم زل زد به من . زد  يبرق م ميبرافروخته بود و چشم ها

 !تضاح شدهاف

 !نظر لطفته :  زيم يرا كندم و پرت كردم رو شالم

 . اومد  يبت م يلي؟ خ يچرا درش آورد -

 !انگار شوهرت مرده : بود  نيكه اظهارنظر محبوبه ا دميرا پوش ميخواستم عوضش بكنم ، شال مشك يخاطر م نيبه هم اتفاقا

 .     نم باز شود نگذاشتم و شالم را سنجاق كردم تا مبادا از دور گرد محلش

ماند تا در كارها  يم ديخورده و دستش را شكسته بود ، معصومه با ني، مادر شوهرش زم ديايقرارمان ، معصومه نتوانست ب برخالف

 . به او  كمك كند 

ماندم تا  ارديمن هم ب. جا بدهند  نيرا در ماش ليماندند تا نهار فردا را حاضر كنند و وسا داريب يشب ، مامان و خاله پر آن

 . نمانده بود  ميبرا يجان گريرفتم كه صبح د نييكمكشان كنم ، آنقدر از پله ها باال و پا

كردند ، صبحانه و آن  دارميصبحانه ب يبرا.  دميمچاله كردم و خواب نيماش يخودم را گوشه  مينشست نيماش يكه تو يمحض به

 شهياشاره كرد كه ش يمامان. خنك به صورتم بخورد  ميتا آن نس نييم پابود دهيرا كش نيماش ي شهيسرحالم آورد ، ش يعال يهوا
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 ؟ كنهيم تتوني، اذ ديببخش: كار را كردم  نيرا باال بكشم ؛ ا

 !آقاجونت كارت داره : سرش را باال انداخت  يمامان

 شده ؟ يبله ، چ -

حامد  ياز من برا ديعمو حم ايگوش دادم ، گورا  شيشروع كرد به صحبت و من اول با آرامش و بعد با وحشت حرف ها آقاجان

گفته بود نامزد  ديعمو حم يول. را ندارم  شيآمادگ نكهيدهد و ا يكرده بود ، آقاجان گفته بود من را فعال شوهر نم يخواستگار

حامد و خانواده  يها ينداشت ، آقاجان داشت از خوب يتياهم يزبان من بند آمده بود ول.  دفراهم شو طشيكه شرا يتا وقت ميكن

كه  دميترس يم ني، از ا دميترس يقبول دارد ، از عالقه اش به او هم خبر داشتم و م يليدانستم آقاجان حامد را خ يگفت ، م ياش م

 يفعال نامزد كن ياگه نخوا!  يزن يگفتم حرف آخرو تو م ديمن به حم: را راحت كرد  الميآقاجان خ يمرا مجبور كنند قبول كنم ول

 ! ستين يجبارا چيه

اگه جوابت به « نگفته بود كه  يول»  يفعال نامزد كن ياگه نخوا«هم آرامش دهنده نبود ، آقاجان گفته بود  يليحرف خ نيا البته

 يازدواج من زده نشد ، به اندازه  يدرباره  يحرف چيبه مشهد ه دنيتا رس. ، امكان نداشت مرا به حال خودم بگذارند »  هيحامد منف

 . بودند  كردهوقاتم را تلخ ا يكاف

از دوستان آقاجان  يكي يقرار بود در مشهد به خانه . گوشم و خودم را به خواب زدم  يگذاشتم تو يبه مشهد هندزفر دنيرس تا

و خواست با حامد ر يدلم نم گريد. بودند  دهيمسافرت خر يخانه را برا نيبود ، خودشان در تهران بودند و ا يكه البته خال ميبرو

حاال انگار كه سنسور به او  يول دميكش يرو به آن رو شده بود ، من قبال اصال از او خجالت نم نياز ا زيچ  ههم! به رو شوم ، واقعا كه 

 .     كردم  يجت فرار م نيع شديم كميكه نزد ينصب كرده باشند ، به محض

توانستم به آقاجان  يكردم ؛ به فكر راه نجات بودم ، نم يم بودم و فكر دهيدراز كش واريخانمها بود روبه د يكه برا ياتاق يتو

نخواستن با آقاجان حرف بزنم ، مطمئن بودم اگر  ايراجع به خواستن  شدينم مياصال رو. خواهم  يبه خاطر ارس ، حامد را نم ميبگو

خواست  يبود از ارس كه م sms؛ آن را برداشتم  يحوصلگ يخورد كه با ب يزنگ كوتاه لميموبا. شوم  ينظرم را بپرسند الل م

 و حالمان خوب است ؟  ميا دهيبداند رس

نداده  يالبته من قول. كنم  يم انتيكردم دارم به او خ يحس م روزشيد ي، با توجه به حرف ها فميك يرا پرت كردم تو لميموبا
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دوست داشتن حامد . ، مثل مهرداد   ساده ، مثل برادرم يليخ يمن حامد را دوست داشتم ول. ردش هم نكرده بودم  يبودم ول

با او هم صحبت شود و از او  يبودم ، امكان نداشت كس دهياز او ند ي، هرگز رفتار بد دسخت نبود ، خوش اخالق و خونگرم بو

 . را خاموش كردم  يو گوش! بله : ، نوشتم  يقبل اميدوباره صدا داد باز هم ارس بود و همان پ لميموبا.  ديايخوشش ن

توانستم با ارس بد برخورد بكنم  يكامال واضح بود كه من االن نم ميگذاشتم ، برا ميزانوها ياتاق مچاله شدم و سرم را رو ي هگوش

گفتم جوابم  يكردم و به آقاجان م ياگر جرات م ديشا ميعلت مخالفتم با حامد بگو يرا  برا نيشد ا ينم يداشتم ول ازي، به او ن

همه  يمامان. گذشت  يآوردم ازم نم ينم يمنطق ليدل شيتوانستم دور بزنم ، تا برا يرا نم يما مامانا دآم ياست كوتاه م يمنف

به  مايمستق نكهي، اول ا اورميتوانستم اسمش را ب يداشت ، اصال نم يخطرناك تيجوره با حامد موافق بود ، تازه ارس االن وضع

به سرمان زده كه  يگفت مگر خواهرش چه گل يم يه او اشاره كنم كه مامانب دبو يكاف نكهيخودم گفته بود نه بزرگترم ، و دوم ا

 ...كردم ؛ حامد  يبزند ؟ دوباره كالهم را قاض نيا

 ؟  يچرا قمبرك گرفت: وارد اتاق شد  كهويطبق معمول  محبوبه

 ؟  سيحالت خوب ن: را باال آوردم و او با دقت نگاهم كرد  سرم

 شده ؟  يدارم ، چكم حالت تهوع  هي: گفتم  دروغ

 ميبود كه قا نيكمك ، البته فك كنم منظورش ا يبت بگم بر اميگفت ب يمامان: تل رخت خوابها  يو خودش را پرت كرد رو آمد

 كنه؟  يحامد ازت خواستگار يكرد يفك م!  هي، مرض ينش

 !نه : شدم كه سر و وضعم را مرتب كنم  بلند

ارس  يپي، البته به خوش ت هيعال يليخودم گفتم حامد هم خ شي، من پ يراغ مهرارس رفت س يكردم ، وقت يمن فكر م يول -

 !كنه  ينم يمحمد فعال عروس نكهي، جبران ا ي، تو و مهر ميفتيم يچن تا عروس ينطوريا! خب باحاله  يول ستين

 يكاش من هم مثل او ب!  ايخدا.  ستيمحمد در  كار ن»  يجشن عروس«بود كه  نيفقط ا شيتفاوت بود كه نگران يب نقدريبشر ا نيا

 حامد هم هس ؟ : را درست كردم  ميروسر. فكر بودم 

 اهواز ؟  يريم يكن يعروس يخواست بگه سالم برسونم ، مرض ي، به نظرم م نجايكرد كه اومدم ا يآره داشت منو نگاه م -

 بود ؟  دهيبود ، چرا به فكر خودم نرس نيهم
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را بهم نگفته  هيقض نيجلب شود ، كاش آقاجان ا يكنم كه توجه كس ييكردم ، مبادا سر و صدا يخانه رفت و آمد م يروح تو نيع

هم كه از كارون  يساكت شده بودم ، مامان واريد يمن به اندازه  يمراقب رفتارم باشم ول شتريرا گفته تا ب نيدانستم ا يم يبود ول

 . نشد  من چيپاپ اديما را بپرسد ، ز الدلخور بود كه زنگ نزده ح

 يشوم ، او را از بچگ قينبود در رفتار حامد دق يازين. خواستم موضوع صحبت باشم  يسرسفره نشستم ، نم يبه غذا نداشتم ول يليم

بود  نيخواستمش و مشكلم ا ينداشت ، فقط من به عنوان همسر نم يراديو ا بيخانه شان مانده بودم ، ع يشناختم مدت ها تو يم

 .  ميبگو هيبقرا چطور به  نيكه ا

 .تا آرامم كند  رميخواستم دوش بگ يحرم ، م ميقرار بود از عصر برو چون

برنامه  دنيشن اي دنيبه د يازيشناختمش كه ن ي، انقدر م ديد يم ونيزيهال داشت تلو يرفتند بخوابند به جز حامد كه تو همه

 كي. حمام  يتو دميو فورا چپ نييمنم سرم را انداختم پا. ، از نان شبش واجبتر بود  ديد يم ينداشتم ، حتما داشت اخبار ورزش

 ...تنها  يتنها بودم ، تنها گريد نجاي، ا دمينفس راحت كش

توانستم  يساخته شده بودند م شهيحرم ، اگر مردم از ش يبودند تو ختهير رانيچقدر حرم شلوغ بود ، انگار تمام ا! بزرگ  يخدا

، زل زدم به آن  ننديتوانستند قلب و مغزم را بب يهم نم هيبود كه بق نيهم هم شيد ؛ خوبگذر يفكرشان چه م ايدل  يبفهمم تو

 !الرضا  يبن موس يعل اي كيالسالم عل:  ديو اشك از چشمم چك ييگنبد طال

 مياخل و تنهارفتند د هينشستم ، بق واريكنار د اطيح يشدم ، همان جا تو يآورد و كالفه م ينفسم را بند م ينرفتم داخل ، شلوغ من

توانم پرواز كنم ؟ كه  يكردم سبك شده ام ؟ كه م يمكان كه من احساس م نيداشت ا يچه راز... گذاشتند ، خودم بودم و خدا 

 ينشسته بود و م ميكه روبه رو ييانگار خودم بودم و خدا.   دميد ي؟ انگار آن آدم ها را نم ستين ميمن و خدا نيب يحجاب چيه

 ...تنگم را بشنود  دل يخواست حرف ها

چقدر در حق پدر و مادرش و ! است  نيكردم كه محمد چقدر نازن يادآوريباشد  دهيرا شاهد گرفتم  و انگار كه خودش ند خدا

ازش خواستم به . بگذارند و دلش را بشكنند  شيتنها نطوريكه ا ستيو پاك بوده ، حقش ن ريخوب بوده است ؛ چقدر سر به ز هيبق

 يزندگ يو صحنه ها ختمير يحواسم باشد اشك م نكهيا يمحمد را بداند و به خاطر او نرود ، ب دركه بماند ، كه ق ازدنديدل كارون ب

كه دل  فتدين يخواستم اتفاق يگفتم و م يم شيها يربط از محمد و خوب يمقدمه و ب يگذشت ، ب يمحمد از جلو چشمم م يو مهربان
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 . محمد سنگ شود 

 ؟  يخواب بود: كرد ، محبوبه رفت عقب  دارميخواب بتكانم داد و از  يدست

 شده ؟  يچ:  دميرا مال ميبشر در عجب بودم ، چشم ها نياز عقل و شعور ا واقعا

 .   رمي، برم وضو بگ گني، االن اذانو م ييدسشو ميبر ايب -

 نيانگار همه ع. جو خانه را نداشتم  يحوصله  نكهيخواستم آن لحظات را از دست بدهم ، و هم ا يشام هم نرفتم خانه ، نم يبرا

 . نشستم به قرآن خواندن . نظرم داشتند  ريز نيذره ب

نشسته و در عوالم خودش بود ،  يآنجا آنقدر شلوغ بود كه انگار روز روشن است ، هركس گوشه ا يگذشته بود ول 12از  ساعت

به اطرافم  يبا نگران يگاه يو سرمان به كار خودمان باشد ، ول مينداشته باش گريكديبه كار  يكار ميگرفته بود ميانگار با هم تصم

دانستم چكار كنم تا  ينم. قرار دهد  ستيل ياز مال من حادتر باشد و خدا مرا در انتها هيمشكالت بق ودنب ديبع چيكردم ، ه ينگاه م

را گرفتم باال و  ميكردم ، كتاب دعا يو ستد م، انگار داشتم با خدا داد  دمياز خودم خجالت كش. خدا عمق فاجعه را متوجه باشد 

من شود و  اليخ يمحمد خوشبخت بشود ، حامد هم ب يخواستم هرچه صالح است انجام بدهد ول يپشتش پنهان شدم ، از خدا م

 ...ارس 

 ....واستفاده بكنم خواستم از ارس س يخاطر كه م نيبه ا دينداشتم ، شا يسي، با خدا كه رودربا مينشد بگو ميرو گريرا د نجايا

 . كوفت كن  ايب: در دستم گذاشت  يچيفرود آمد و ساندو نيزم يكنار من رو محبوبه

 ! ركيرجيمودب باش ج -

 !باشه ، لطفا كوفت كن  -

 نيكرد يچه كار خوب: هم گذاشته بودند  يو سبز ارشوريدوست داشتم ، خ يليبود كه خ ينيزم بيكردم ، كوكو س يكج دهن

 ! نيگوجه نزاشت

 !من گفتم نزاره : محبوبه باد به دماغش انداخت  

 ؟  يخوايازش م يچ يخدا رو گرفت قهي ياز عصر: را گفت و خودش را جمع و جور كرد  نيا

 ! ايزنيحرف م ينجوريآخرت باشه ا يمحبوبه ، دفه  -
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 ! نيخوايسن فقط شوهر م نيشما دخترا تو ا! خوب ، نگو  يليخ -

 ؟ يخوايم يتو خودت چ -

 . خوام كنكور قبول بشم  يمن م -

 !محال  يآرزو -

 .  ديخند يكه پر سر و صدا نم ي؛ خنده اش قشنگ بود تا وقت ديخند  محبوبه

؟ چرا  رهيگ ي؟ به نظرت دلش نم ميخوا يم زياز خدا چ ميهمه اش دار يآخر سال نيا سيزشت ن يمرض گمي، م يگيراست م -

 هم گذشت ، زنده ام ، چارستون بدنم سالمه ، خانواده ام سرجاشه و شادم ؟  گهيد سال هيدمت گرم كه  ايخدا گهينم يكس

 !وقتا  يفقط گاه يول شهيسرم م زايچ نيمنم از ا: به او نگاه كردم كه گفت  رتيح با

 چوقتيه هكه محبوبه گفته بود شكر كردم و از او سپاسگذار بودم ك ييزهايو دست انداختم دور شانه اش و بابت همه چ دميخند

 !   نگذاشته  ميتنها

هم  شيسال پ ليبار بود تحو نيكردم ، اول هياز اندازه خوشحالم كرد آنقدر كه گر شيسال محمد بهم زنگ زد ، ب ليتحو بعد

سال آرزو كرده من زودتر شوهر كنم و از شرم خالص  ليگفت موقع تحو. گفت  كي، با من و محبوبه حرف زد و بهمان تبر مينبود

ارس زنگ نزد ؛ خدا رو شكر . او بوده ام  اديسال فقط به  ليتحو يو نگفتم لحظه  دميدمن فقط خن) منظورش حامد بود ( شوند 

نباشد ، تا بناگوش سرخ شدم ، جواب او را ندادم  smsبه  ياجيسال بعد احت نكهيا يگفت با آرزو كيداد و سال نو را تبر sms يول

كه  يزنگ زدم ، از مهر شيكه برا يبه جز مهر بودمهم روز قبل فرستاده  هيبق يبرا. فرستادم  كيكارون تبر يبرا يول

 ميبه پا يوزنه ا چيداشت ، سبك سبك شده بودم ، ه يچه لذت.  دميرا دادم دست محبوبه و خودم خواب فميكردم ، ك يخداحافظ

 .را به خدا سپرده بودم زينبود ، همه چ

،  ميها را پارك كرد نيماش يوقت.  ميرفت يبازار هم همه با هم م يبود كه حت نيا يدسته جمعسفر  يخوب هيبه نظر بق ديشا اي يبد

 يمامان ميكه رفت يبازار ، كم يتو ميماند با ما كه راه افتاد چارهيحامد ب يرفتند ول گرياز ما جدا شدند و با همد ديآقاجان و عمو حم

 . ارميكو برفت كارت بان ادمي،  يوايا:  ستاديمغازه ا كيدم 

 . من پول همرام هس  - 
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 ! رسهيبخرم ، پول تو نم روزهيف خوامينه ، من م -

 !بخر  ايخوب فردا ب -

 !آماده بشه  ميخوام تا برگرد يم گهينه د -

 كجاس ؟  نيخانم ، فقط بگ هيعال ارميبراتون م رميم: گفت  حامد

 .  اديهم باهات م هيدستت درد نكنه آقا حامد ، مرض -

 ؟  يچ -

،  ديلرز يم تيشده بود ، تمام بدنم از عصبان ريحامد هم غافلگ يحت. با اشاره گفت كه بروم  يو مامان ديخند يركيرزيز محبوبه

 .  ميكن داتونيتا پ نيپس در دسترس باش: حامد گفت 

 . كرد و من كه جرئت مخالفت نداشتم راه افتادم  يمن اشاره ا به

اتفاقا :  ديو خند ديحامد شن. از دهانم خارج شد  ينديم خودم را كنترل كنم و هوم ناخوشانتوانست مينشست نيماش يتو يوقت

 . كردند  يباز يلميكارشون حالب بود ، چه ف

 ! دهينقشه را كش نيچقدر فكر كرده تا ا چارهيب يداند مامان يگفت ، خدا م ياو من هم خنده ام گرفت ، راست م يخنده  از

 ؟ يبخور يت داردوس يچ: داشت  حامدنگه

 !كنه  ينم يفرق: همراه با خجالت زدم  يلبخند

! قرار دادن من  تيدر معذور يبود برا يرحمانه ا يب ينبود ، نقشه  يكرد و رفت ، برخالف حامد به نظرمن اصال كار جالب نگاهم

از ازدواج باشد ، از خودم و از  ياهم حرفخو يگفته بودم اصال نم دينشان دهم ، همان روز ع يتوانستم مخالفتم را به مامان يچطور م

رفت  يارس م شديمن م ياز نامزد يو اگر االن حرف ديبود كه به ذهنم رس يتنها راه نيا يول دميكش يم تسرم خجال يباال يخدا

 . دادم   يرا از دست م دميخواهرش و من تنها ام ميت يتو

داغ خبر داشت ،  يركاكائويمن به ش ينزنم ، او هنوز هم از عالقه  را داد دستم ، نتوانستم لبخند ركاكائويبرگشت و ش حامد

 من شروع كنم ؟  اي نيزن يخوب اول شما حرف م: خودش هم دلسترش را باز كرد 

 ؟ ميمورد نزن نيدر ا يحرف شهيآقا حامد م -
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 .  ميكه ما حرف بزن دنيهمه توطئه چ نيا يول -

 .  ميترما فراموش كن انيرو حداقل تا پا هي، قض ميكه كال ازش حرف نزن نهينه ، منظورم ا:  نييرا انداختم پا سرم

 ... ستي، قرار ن نيخوب شما اول فكراتونو بكن -

 ي، من هم نياگه عجله دار اي،  شهيمسائل بشم ، ذهنم از درسم پرت م نيا ريتونم  حاال درگ يآقا حامد ، اصال نم كنميخواهش م -

 !رف ح ي، ب دميم ياالن جواب منف

 . و به او نگاه كردم  دميكش ي، باالخره گفتم ، نفس راحت گفتم

 

دوست داشتم ، دلم  شتريبرگشتن به خانه را ب يتهران ، چقدر خوشحال بودم ، مشهد به من بد نگذشته بود ول ميگشت يبرم يوقت

 نيهم نزده بود ، چقدر  ا sms يحت چيكارون تنگ شده بود ، ارس زنگ كه نزد ه يو فرهاد وحت ايمحمد و معصومه ، شا يبرا

 . بود  دهكارش مرا خوشحال و البته كنجكاو كر

مجبورمان كرد تمام  يول! ما ، البته با نهار  ي، معصومه فورا خودش را رساند خانه  ميو خسته بود ميديهمان روز رس نكهيا با

و زن حامد نشده ام ، خدا را شكر كه معصومه در سفر  ، مرا سرزنش كرد كه كار را تمام نكرده ام ميكن فياتفاقات سفر را تعر

 ايشا يگفت انتظار نداشته برا يذوق كرد ول ياش كل روزهيانگشتر ف يبرا! فرستادمان محضر  يم اهمراهمان نبود وگرنه همان ج

تنگ شده  شيچقدر دلم برا. پز داد  يبود كه فورا به گردنش انداخت و كل دهيخر روزهيف زيآو كي ايشا يبرا ي، مامان ميريهم بگ

 ؟  يبد يديبه من ع يكنيم يعروس يخاله تو ك: گفت  ييبا پررو. بغلم و فشارش دادم  يبود ، گرفتمش تو

 كنم ؟  يتو عروس يديع يبرا ديمن فقط با يعني: حرفش هاج و واج ماندم  نيا از

 نا؟ياكارون  يخونه  نيزنگ نزد يبچه ام آرزو داره خوب ، مامان: گفت  معصومه

 كيتبر ينه؟ برا اي دنيشوهرش سالم رس ليفك و فام نهيزنگ نزد بب هيدختر  نيزدم ؟ ا يزنگ م ديچرا با: فورا اخم كرد  يمامان

 !ندونس كه دو دقه باهامون حرف بزنه  قيبگه ، ما رو ال كيهم تبر هيبابات ، گفت به بق ليهم زنگ زد به موبا ديع

 يبود و چون محمد حضور نداشت به راحت دهيبه شدت از كارون رنج يمر در عقرب بود ، مامانق ي، اوضاع حساب ميساكت شد همه

معصومه . كردم  يو تار شدن اوضاع را تماشا م رهيو ت دميجو يرا م ميوسط من ناخن ها نيآورد و ا يرا بر زبان م شيها هيگال
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 ؟  ومدنيچرا ن نايا ديعمو حم: تالش كرد بحث را منحرف كند 

معذب بود هم  هيراست برن اونجا ، راستش بهتر هم شد ، هم مرض هيدعوتشون كرده بود و اصرا پشت اصرار كه  لشونيمفا -

 . حامد 

 تهران ؟ اديم ايخواد همون اهواز بمونه  يحامد م نيدينپرس -

 . خرد  يم ييزهايچه چ شيها يديگفت با ع يكردم كه داشت م ايبر سر ازدواج من باال گرفت و من خودم را مشغول شا بحث

داد  يديمهرداد هم به من ع. به حرف زدند  ميو نشست اورنديب رونياز ب ميهمان شب آمدند خانه ، شام را سفارش داد ميها عمه

 دونيفر يداشت با صدا يد يس كيبود كه تهش  ييشعر عبدالجبار كاكا ياز مجموعه ها يكيكارش ذوق مرگ شدم ،  نيكه از ا

كه مشهد  يياون مانتو: گفت  يكردم كه مهر يداشتم با حرارت از مهرداد تشكر م. بود  دههمان ترانه ها را خوانكه چند تا از 

 ؟  نميدم دسته بب يديخر

 ...حاال بعدا  -

 ... نميخوام بب ياالن م -

 . بود  يگريد زيداشت ، چ تياهم نقدريمانتو نبود كه ا نيا

 ه؟يحامد چ يخواستگار ي هيقض:  ديپرس يجد يليكه در اتاق را پشت سرش بست خ يمحض به

 ؟ يدون يتو از كجا م: كردم  رتيح

 ؟ هيگفتم چ -

 !كرد ؛ منم گفتم نه  يخب خواستگار -

 نه ؟ مطمئن ؟ يگفت -

 چطور ؟ ... ندارم و  يگفتم فعال حرفش را نزنند كه آمادگ! نه نه كه نه  -

 ! شده  يعصبان يلي، خ هيمرض دهيسخبرش به ارس ر: تخت افتاد  يرو يبا خستگ يمهر

 ؟  يبد حيدرست توض شهي؟ م ي؟ آخه چطور دهياون از كجا فهم -

 !كارون زنگ زد خونه امون  -
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 ؟ نيا يشما ؟ برا يخونه  -

 ! ديع كينه واسه تبر -

 ...بعد به ما  زنهيبه تو زنگ م -

جوابتون مثبته ، ارس هم به هم  اديكرده و به احتمال ز ير، گفت محمد بشون گفته حامد ازت خواستگا يبذار حرفمو بزنم مرض -

 ... يبد باهاش تا كرد يليگفت توخ ينگران برادرش بود ، م يليو همون روز رفته اصفهان ، كارون خ ختهير

 ...جدا ؟ با برادرش بد تا كردم ؟ چطور اون خودش : حرف برآشفتم  نيا از

ندارم ، طرف مقابل تو  يمن به كارون كار: گفت  يتاب يبا ب يمهر.  ميبگو يرا به مهر هانينداشت ا يليرا به موقع بستم ، دل ذهنم

 ... ينكن تشي، اذ يند شيبش بگو ؟ گفتم كه باز هيارسه ، اون با تو رو راست بوده ، من بهت نگفتم اگه جوابت منف

 ...ندادم  شيمن باز: كارها را نكرده بودم  نيكردم ، من ا بغض

 !تصور كنه  گهيجور د هينذار تو رو ! زن ، باهاش حرف بزن بش زنگ ب -

 ! كنم ينكردم كه حاال بخوام منت كش يتونم ، من كار يمن نم -

 !بهش بگو كه اشتباه شده ، بگو كه سوءتفاهم شده  گمينگفتم منتشو بكش ، م -

 ؟ يسيوا نجايا يخوا يم: او  را گرفتم ، با شك رو كردم به يبرداشت و داد دستم ، گوش زيم يرا از رو ميگوش

 ! رونيب رمينه م -

 ي، واقعا كه مسخره بود ، كارون بعد از ظهر دميكش قيچند نفس عم. گفتم  يم يرا در حضور مهر زهايچ يليخ ديبود ، نبا خوب

 يقرار چيمن كه ه يولنداشت  راديمهمان دارند رفت ، آن ا نكهيا يو به بهانه  ييسرپا يدنيد ديع كيما ،  يساعت آمد خانه  مين

 كيتبر كيكارون فقط  دميد! كنم ، واقعا كه  يشده بود عذرخواه يازم خواستگار نكهيد بابت ايبا برادرش نگذاشته بودم با

 .لبخند هم بم نزد يگفت حت يخشك و خال

سگم را باال آورد ،  يرد؟ آن روك يجانم ؟ تماس مرا قطع م. قطع كرد  يخورد ول يشماره را گرفتم ، چند تا بوق طوالن تيعصبان با

 بله؟: خشن و زنگدار  يصدا كيبار جواب داد ، با  نيدوباره شماره را گرفتم ، ا

 !سالم  كيعل -
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 سالم ، امرتون ؟  -

او را دشمن خودم  دينبا. داشتم  اجيمن بودم كه به او احت نيكوتاه آمدم ، ا يبارش كنم ، ول ديآ يخواستم هرچه از دهنم در م يم

نداشت  يريارس تقص يتوانستم كارون را مقصر بدانم ول ي، م ختندير تميآتش عصبان يبود كه رو يكردم ، فكر محمد انگار آب يم

 .  نياز من ناراحت شد يانگار شما بابت موضوع يانيك يآقا:  نييرا آوردم پا ميصدا. 

 بشم ؟  دينبا -

 ! نيمطمئن باش نيشنو يكه م يزياز چ ديشما اول با ايبه شما ندارم ، ثان ياوال كه نه ، چون من تعهد -

 دميد يم يهم من اشتباه كردم كه فقط به قول خودت اكتفا كردم ، وقت دي؟ شا يتعهد ؟ حرف خودتو قبول ندار يگيم يتو به چ -

 . كاسه هست  مين ريز يكاسه ا دميفهم يم ديبا پدرت صحبت كنم با يدياجازه نم

 دينبا!  يانيك يآقا كنميخواهش م: جا خورده بودم . حرف ها را به من زد  نيوقفه ا ي، تند و ب ديلرز يم تياز فرط عصبان شيصدا

، دوست  ختهيبهم ر يكنه ، هر چند االنم همه چ دهيچيرو پ زيزده باشه كه همه چ يخواستم حرف يمن نم.  نيريبگ جهينت نطوريا

 !نه  ميازش خواسته كه ما هم گفت يزيچ هيبابام 

ندارم  يمن شانس يدون يمن اون روز آخر بت گفتم اگه م!  يكن يكنم اشتباه م يتو رو باور م يمن دوباره حرفا يكن ياگه فكر م -

. انتظار داشتم  گرانياز د شتريمن بشه ؟ من از تو ب يدواريباعث ام نيا يكن يخانم ، فكر نم ينگفت يچي، تو ه يبه من بگ ديبا

 يكردم و همه چ يدربست بهش اعتماد نم نطوريطرف بودم ا يا گهياعتماده ، من اگه با هر دختر د بلاق يساز يكه تو م يريتصو

كوتاه اومدم ، با هر رفتارت ،  شهي، هم دمي، من روت حساب باز كردم ، به هر سازت رقص يدر مورد تو ، ول. سپردم  يرو به اون نم

صداقتت  يهنوز رو يفكر كن يتون ينم ي، خدا نكنه در نجابتت شك كنم ول نميب يكه االن م يزيچ نيا يتحمل كردم و برگشتم ول

 . كنم  يحساب باز م

 نيا:  ميايخواستم دروغگو و دغلباز به چشم ب يگذشته نم زي، از همه چ ديلرز يمن هم م يزده بودند ، حاال صدا يليبهم س انگار

تو مسافرت بم گفتند ... خبر نداشتم  زيچ چياز ه ميديرو د گهيهمدكه ما  ياون روز...  گميمن دارم راستشو م...  سيدست من ن

. فك كنم  زايچ نيخوام به ا يكه االن نم ارمي، نه ؟ من فقط تونسم بهونه ب يبه خاطر فالن يگفت ي؟ م يكرد يچكار م يتو بود... 

 . م با كارام اوضاع رو خرابتر كنممن يانتظار داشته باش يتون يكه خواهرت درست كرده ، نم يطيبا توجه به شرا!  نيهم
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 !نظر پدرت مثبته % 100محمد گفت  يول -

 يم جهينت نيوضع دارم كم كم به ا ني، با ا رميگ يم ميمنم كه تصم نيا! محمد با ما نبود ، بعد هم من قراره ازدواج كنم نه پدرم  -

 .ازدواجو زدم  ديمن ق ، اصال ني، كوته فكر و دهن ب نيقماش هست هيرسم كه كال همه اتون از 

 .  ميهر دو ساكت بود هيچند ثان يبرا

 نه ؟  يمطمئن باشم كه گفت -

خوام  يمن بهشون گفتم نم ينباش ول يخوا يمطمئن باش ، نم يخوا ي، م لتهيهر جور م:  ديد يشده بود ، لبخند زدم ، او كه نم نرم

 . دادم  ينفر جواب م 100به  ديابگم نه وگرنه ب ميبشم ، نتونسم مستق زايچ نيا ريفعال درگ

 ...خداحافظ ... سالم برسون ... قبول  ارتيز...  يراست...كردم  يرو ادهيز... باشه : مكث و بعد گفت  دوباره

 .  دميجهت خند يو ب خوديكرد ، هول شده بود ، ب قطع

اتفاقات  ي، همه  ميدياتاق خودم خواب يوت يسعادت نبودند ، من و مهر ي، چون خانواده  شمانيپ ميرا آن شب نگه داشت يمهر

دراز  يوقت. بودم كه دادمش  دهيگل سر خر كيخودش هم  يبودم نشانش دادم ، برا دهيگفتم و هر چه كه خر شيسفرمان را برا

 نه ؟ يچرا ارس ؟ چرا به حامد گفت يمرض:  ديپرس يمهر ميكه بخواب ميبود دهيكش

به  يگفت يم يدادم ؟ تو نبود يبه حامد جواب مثبت م ديبه نظر تو با يعني؟  هيمنظورت چ:  دادم به آرنجم هيو تك دميپهلو چرخ به

 ..ارس بد كردم و 

،  شيشناس يم شتريب يلي، خ هيخوب يلي؟ حامد هم پسر خ يچرا ارسو انتخاب كرد گميم!  ي، من نگفتم چرا زنش نشد هيمرض -

 ؟ هيانتخابت چ لينداره ، دل يكم و كسر چيه

 يبگم ول قيتونم علتشو دق ينم: گشتم  يحال در ذهنم به دنبال كلمات  مناسب نيدانست ؟ با ا ياز مشكالت من چه م يمهر ، يه

هس من ساكت  يانتظار دارن باشم ، ساكت ، خانم و حرف گوش كن ، وقت هيكه بق ميزياون چ شهيحامد هم شي، پ يمهر نيبب

 يمنو بشناسه و بدونه از چ دي، شا ميمونم تا اون بگه كجا بر ي، منتظر م رهيگ يم ميمتص ناو ميبر يي، اگه مثال قرار شدجا شميم

 تياون برام شخص!  سين ينطوريارس ا شيپ يكنم خودمو واگذار كردم ، سپردم به اون ، ول يحس م ينجوريا يول اديخوشم م

 هيحامد  شي، انگار پ كنهيمن حساب م ي، رو كنهيم اديز سمو، اعتماد به نف دهيكه به من حق انتخاب م هيرفتارش جور يعنيقائله ، 
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 ! دهيارس به من حجم م يسطحم ، فقط ظاهرا هستم ول

 ! هي، عال نيآفر: را متوجه شد  نيشد تحس يهم م يمهر ياز صدا يبود ول كيرا گفتم و ساكت شدم ، تار نيا

 .  ديايب نييم پاسرم و اجازه دادم اشك از چشم يرو دميرا ندادم ، پتو را كش جوابش

همان شب مامان كارون ما را ... شده باشد  نيريش يزندگ ديكردم شا يبود و من فكر م ديهم برگشت ، سرحالتر از قبل از ع محمد

سال نو زنگ نزده بود خانه  كيتبر يبرا نكهيا يكيدچار احساسات چند گانه شده بود ،  يشام دعوت كرد خانه شان ، مامان يبرا

خواست باعث خرابتر شدن روابط  ي، نم ندازديب نيمادر كارون را زم يخواست رو ينم گريحاال شرمنده بود ، از طرف دو  يانيك ي

 يخواستگار ي هيسعادت هم برگشتند اهواز و قض ي، خوشبختانه خانواده  ميرو يمحمد و عروسش بشود ، باالخره آقاجان گفت م

 ...  ديايبودم هرگز ن دواريكه ام ييبعدها... موكول شد به بعدها 

رفتار كردند ،  گريبا همد يخوب و عال اريكارون و محمد آن شب بس. چهارتا كه چه عرض كنم هشت تا شده بود  ميها چشم

 .آمدند  يپشت هم در م يانيك يدر مقابل آقا يانداختند ول يرا دست م گريهمد

خوش  يليخ... صلوات  100 يكردم به فرستادن شب ين شب شروع ماز هما ديمرا داده بود ؟ با يزود جواب دعا نقدريخدا ا يعني

 ... شد  يداشت درست م زيدلم جشن و سرور برپا بود ، همه چ يخانه تو ميبرگشت يگذشت و وقت

او هم  نكهيا يهم برا دي، شا نديايبدر با  ما ب 13 يشده و ازشان خواست برا يانيك يبا خانواده  يميدچار جو صم يليخ يمامان

به هر . استفاده كند  ازيامت نيخواست از ا يدارند و م يرفتار خوب يليخ يانيمتوجه شده بود محمد و كارون در حضور آقا و خانم ك

 . ميبا هم رفت يانيك يو خانواده  ميحال ما و معصومه ، عمه ها

دستم و دنبال  يرا گرفته بودم تو نتونميبدم نداشتم راكت يعالقه ا يباز نيمن كه به ا يكردند ول يم يباز باليها داشتند وال بچه

با او  يكند ، در باز يحوصله نداشتند ، باالخره ارس قبول كرد با من باز ايكنند  يباز باليخواستند وال يم ايگشتم ، همه  يم فيحر

توانستم  يو توپ را نم ديلرز ياز حد استرس داشتم ، مدام دستم م شيمن ب يبود ول يميو صم ميارس مال نكهيا اراحت نبودم ، ب

عقب  نقدريارس ، ا يدر جواب ضربه  كباري. بزنم  سيماند تا من دوباره توپ را بردارم و سرو يارس صبورانه منتظر م يبزنم ول

 يزيت ياز شانس خوبم ، درست همانجا سنگها. خوردم  نيرفتم و كج شدم به پشت كه نتوانستم خودم را كنترل كنم و محكم زم

 شد ؟  يچ: سرم  يارس و معصومه آمدند باال. آرنجم را خراش داد و زخم كرد  يحساب شانيكيبود  كه 
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 ! يچيه -

خواستم باعث  يچشمم جمع شده بود لبخند زدم ، نم ياشك تو مياز شدت درد بازو نكهيبلند شوم ، با ا ميكردم از جا تالش

عمه . خواست  يمادرش و چا شينداشت ، نشست پ يهمباز گري، ارس هم كه د يمامان شيشوم ، رفتم و نشستم پ هيبق ينگران

 نشد ؟ تيزيعمه ؟ چ يخوب: به من گفت  يبا نگران يتاج

 ! گهياشكنك داره د ينه بابا ، باز:  دميخند يعمه تاج اليخ يراحت يزخمم گذاشتم و برا يرا كه مامان داده بود رو يدستمال

 !وقت شوهر كردنته  گهيد! سن و سال تو گذشته  از يباز گهيد:طبق معمول افاضه كرد  معصومه

 !نگو عمه ، هنوز براش زوده  -

دونم چرا  يعمه ، بهتر هم هس براش ، واهللا من نم سيزود ن چيه: دانم از معصومه خواسته بودند حرف بزند ؟ ادامه داد  ينم

 ! شونيخونه زندگرفتن سر  يكردن ، م يآقاجون كارو تموم نكرد و گذاشت تا تابستون ؟ تمومش م

 !سوزه  يم يليخ يمامان:  دمياو را ساكت كنم ، نال يتوانستم به نحو يمن ، كاش م يوايا

 !و خصوصا معصومه ، نه  هيبق يبه طرف من برگشت ول يمامان

 عمه ؟ هيخبر -

رو  يجون گفته عقد و عروسآقا يحامد خواسته ول يرو برا هيمرض ديعمو  حم!  ييبله عمه ، اونم چه خبرا: خوشحال گفت  معصومه

 ...آقاجون گفت  ياومدن تهران كه نامزد  كنن ول ني، اصال واسه ا هيبزارن واسه بعد از درس مرض

نشد ،  گهيكه د ميبزار يجلسه رسم هيتهران ، قرار شد  ومدنين ينامزد ي، برا يتاج سين امينطوريا:  ديحرف او را بر يمامان

 .  ميكرد ياطالع شما كه نامزدشون نم، بدون  ستيهنوز مطمئن ن هيمرض

 ! هيمبارك باشه ؛ حامد پسر خوب -

 رامونيپ ديبحث چرخ. نگاه ارس ، آتشم بزند  دميترس يرا فراموش كرده بود ، جرئت نداشتم سرم را بچرخانم م دنيتپ قلبم

 ! يدختر برادر شوهر عمه فخر ي هيازدواج و مهر

كه معصومه سنگ پرتاب كرده  يمن و ماندم چاه. و رفت  ندياز دوستانش را بب يكي بلند شد و به مادرش گفت قرار است ارس

 ..  شيبود تو
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فحش  ي، حت يجواب خشك و خال كياز  غينبوده ، البته در ديگو يكه معصومه م نطوريكه ا هيزدم و قسم و آ شيبرا  smsتا  چند

 .نبودم  چيه قيال گريهم بهم نداد ، انگار د

 يوقت. هم جواب نداد  يبه مهر يكرد ول يبانيداد و از من پشت  smsگفتم ، او هم به ارس  ينم زهر شد ، به مهربه ده كين كيپ 

آخر شب دوباره تماس گرفتم ، باز هم .  وديكه خاموش  شيكردم زنگ زدم به گوش دايكه فرصت پ يخانه به محض ميديرس

 . خاموش بود 

كه باز هم  رميكردم با ارس تماس بگ يسع. ، نرفتم دانشگاه  امدهيدانستم نغمه ن يم هنكيچهاردهم هم حوصله نداشتم و هم ا روز

به  زيور همه چ نيگرفت از ا يمحمد و كارون داشت سر و سامان م هيبار حاضر نبود بگذرد ، حاال كه قض نيخاموش بود ، انگار ا

 كارون را بزند ؟  يابود ، نكنه ارس ر ختهيهم ر

 يحوصله و كسل بودم ، سالنه سالنه راه م يرفتم، ب يبودم كه به دانشگاه م رينفس گ يجنگ يبازمانده  نيع نيپانزدهم فرورد روز

و همه جا  ديكش يداشت نفس م ني، انگار نه انگار كه بهار بود ، سال نو شده بود و زم دميكش يم نيزم يرو بايرا تقر فميرفتم و ك

خانه تا مرز  يبغل هم ، اگر تو دنديپر يكردند و با ذوق و شوق م يم يشاد گريهمد دنيبچه ها از د... پر از گل و شكوفه بود 

 ...گذاشتم  يرا دانشگاه نم مينرفته بودم پا يوانگيد

 ...مزمز  يهو -

 . ديرا گرفت و عقب كش ميمحكم بازو يكي

 !سالم نغمه  -

 نمونده ؟  شميكيهمه اشون رفتند ؟  -

 ؟  يزن يحرف م يدار ياز چ :تعجب سرم را آوردم باال  با

 كه غرق شدن ، چه مرگته ؟ اتياز كشت -

 !دست رو دلم نذار نغمه كه خونه  -

 ... ميگفتم و قدم زنان به سمت كالس رفت شيرا برا زيگشتم همه چ يشد و من كه دنبال گوش شنوا م چميپاپ نغمه

 خراب شده ؟  يهمه چ يعني: گفت  ينيشده بود با لحن غمگ زانيآو ميهمان طور كه از بازو نغمه
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 . محمدو خراب كنم  يبر علت بشه و زندگ ديترسم مز يم ياگه منظورت ازدواج با ارسه ، كه آره ، ول -

 !مزمز  يزن يبر علت ، چه سخت حرف م ديمز -

 ! يمزمز فلفل: من روبه رو شد اول گفت  يتفاوت يبا ب يوقت

كارون هم بچه  ايكنه ، ثان كيبا تو خواهرشو تحر يكه سر لج و لجباز سيبچه ن ، اوال ارس نيبب:  شيبعد برگشت به حالت جد 

 ...تونه وادارش كنه  ينم چكسيرو خراب كنه ، اگه اون نخواد از محمد جدا بشه ه يكه به حرف ارس بزنه همه چ سين

 هيكاف!  كهيتلنگر كوچ هينم فقط منتظر ك ي، احساس م رهي، بهت گفتم كه به ارس وكالت داده طالقشو بگ يپرت يلينغمه انگار خ -

 ...طرف محمد نباشه  گهيارس د

 . غرق شدم  ميديادامه نداد و من در ناام گريد نغمه

 !دوباره بش زنگ بزن گميم: كند  دايمن پ يبرا يكرد راه حل يم يغذا خوردن سع نيو نغمه در ح ميسلف بود يتو

 ! خاموشه شيبار بش زنگ زدم ، گوش ستيب روزيد -

 شيكم خواهش و التماس قاط هي،  دونميچه م!خبر بت بده  هي، هروخ روشن كرد  يدار يبده كه باهاش كار مهم اميخوب بش پ -

 !بگو كه دلش بسوزه  يزيچ هيكن ، 

 ...كنه عاشق چشم و ابروشم  يكنم ، فك م يكارو نم نيعمرا ا -

 ؟  يستيمگه ن -

 !سالم بچه ها : آمد و نشست كنار ما  شيغذا ينيجوابش را بدهم فرنوش با س نكهياز ا قبل

 ؟ هي، اون چ يه:  ديكش غيج نغمه

 .  زديدر آن برق م ييطال ينغمه دست چپ فرنوش را باال گرفته بود كه حلقه  يبودم اطرافم را نگاه كردم ول دهيكه از جا پر من

 .كنم  زتونيسورپرا يدياصال اجازه نم:  ديبا خجالت خند فرنوش

 !كن  فيتعر عي، زود تند سر گهيشدم د زيپراسور -

من دستم را گرفته بودم باال و به برق آن .  ميحلقه اش را امتحان كرد يگفت نغمه و من نوبت يم شيفرنوش داشت از نامزد تا

خرم  يم يلشك نيهم يكي رميخواستم حلقه بگ يبود ، من هم اگر م كيكردم ، چقدر ساده و ش يدر انگشتم نگاه م ييطال يحلقه 
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كردم  يكرده بود ، بلند شد و من سع فيماجرا را تعر يفرنوش كه همه . گذاشتم  زيم يآه از نهادم برخاست ، و دستم را رو!

 . رونيحلقه را از انگشتم بكشم ب

 !رميگ ي، سر كالس ازت م رميخوام برم وضو بگ ينه ، بذار دستت باشه ، م -

 بدم ؟  يجواب شوهرتو چاگه گم و گور شد من !  ايخودت داد -

بده من  يخوا يبه نظر من امتحانش ضرر نداره ، اگه م: گفت  امدهين شيحرفمان پ نيب يوقفه ا چيكه رفت ، نغمه انگار ه فرنوش

sms  نجايا اديم شهي، خودش پا م يچي، جواب كه ه شيكه بفرست يدل سنگ آب بشه ، به محض سميبنو يزيچ هي،  سميرو بنو ... 

 !خودشه :  مينگ خورد ، هردو با هم به آن نگاه كردز ميگوش

 بله ؟ : گوشم گرفت ، آب دهانم را قورت دادم  كي، نغمه دكمه را زد و آن را نزد دنديلرز يم ميها دست

 !من تو محوطه منتظرتم  -

  .سالم هم نكرد  يكند ، حت نيارس را تحس تيتا ادب و ترب يخال يمهر يرا گفت و قطع كرد ، جا نيا

 ! رونيب دمي، با عجله از دانشكده دو ديلرز يم ميشدم ، سرتاپا بلند

 يبا صدا دميكه رس كشيجا بند شود ، نزد كيتوانست  يآمد ، انگار نم يرفت و م يرا م ريمس كي يكردم ، ه شيدايزود پ يليخ

 .سالم كردم  يخفه ا

 ! سالم -

 يبدم ول حيدو روز چن بار بهتون زنگ زدم توض نيا: كردم  يشدستيدر حرف زدن پ.  ديرس يقرار به نظرم يو ب شانيپر يليخ

 ...كه  نيبدون ديخاموش بود ، شما با تونيگوش

دونم چرا  ينم: كرد  يرا لگد م نيو با نوك كفشش زم شيپا ريز نيداد ، زل زده بود به زم يمن گوش نم ياصال به حرف ها انگار

 نكهيتوئه ، با ا شيحواسم پ يهمه  نميب يباز م يه حرف تو گوش بدم و بت اعتماد كنم ، ولدوباره ب دينبا گهي، عقلم م نجاياومدم ا

، البد  سين ينطوريا هينه ، مرض گميبه خودم م يتونم باور كنم ، ه يانگار نم يول يداد مي، باز ياشتدونم منو سركار گذ يم

 ي، اون به من نگفته نه ، فقط گفته االن نباشه ، بعد از اون ور م بكنه يا گهيتونه كار د يداره كه نم يطيمجبورش كردن ، البد شرا

 ! يگيم نويبه همه هم نميب
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، بعدش  يكمكم كن ديمحمد و كارون روشن نشده ، گفتم با فيتكل ي، من به تو گفتم فقط تا وقت سين ينطوريا: كرده بودم  بغض

... 

خودشونه ،  ي؟ اصال زندگ رنيدو تا طالق بگ نياگه ا شهيم ي، انگار چ گهيبسه د... محمد ... محمد : تكرار كرد  يتاب يبا ب ارس

 !كس ربط نداره   چينداره ، به ه يبزنن ، به  تو ربط ششيبخوان آت ديشا

 يبرادرم ببندم ، تو قول داد يزندگ يتونم چشممو رو يمن نم يخواهرت ندار يبه زندگ يمن مهمه ، اگه تو كار يبرا يول -

 ! يزنيم نهيرفته ، همه اش سنگ خودتو به س ادتيانگار  يول يكمكم كن

 يوگرنه از اول م نميداشته باشم تو رو بب يخواستم بهانه ا يبود كه م نيمعلومه كه به فكر خودمم ، اگه بهت قول دادم به خاطر ا -

و  ينكن ي، بت گفتم خودتو قاط به تو دروغ گفتم يخواستم مانعش بشم ، ول ي، اصال هم نم رهيطالق بگ خواديدونستم كارون م

 ...بره  دشبه راه خو زيهمه چ يبذار

 ؟ يدروغ گفت: و تار شد  رهيت ميچشم ها يجلو ايدن

اگه قبول كرده .  رميكارونو بگ يخواستم جلو ينم يكنم ول ي، بت گفتم كمكت م ينبود ميمستق يصراط چي، به ه يمجبورم كرد -

تو  ي، ول شديما درست نم يبرا يمشكل چيگرفت ه يكارون طالقشو م يو وقت ميكرده بود با پدرت حرف بزنم تا االن عقد يبود

 ...شده  مونيكنه ، پش يخواد با برادر تو زندگ يكارون بمونه ، بابا كارون نم ديكفش كه با هيتو  يپاتو كرده بود

 ...دروغگو خوام بشنوم ، پست  ينم گهيبسه ، د: زدم  غيگوشم و ج يرا گذاشتم رو ميها دست

 ! يراستگو و صاف نبود نيتو  خودتم همچ -

 يك يتا بفهم نيبب نويهم كردم ، خوب كردم قالت گذاشتم ، حاال ا يحق داشتم ، كار درست: داد زدم  يآن يوانگيد كي ريتاث تحت

 !ضرر كرده 

 رياشم ، كبود شد و به نفس نفس افتاد ، زب دهيفرنوش در آن بود ، باال گرفتم ، انگار ارس را به آتش كش يچپم را كه حلقه  دست

به خودم آمدم و وحشت كردم ، چطور توانسته ... برگشت و رفت . به گوشم خورد » حماقت محض «گفت كه فقط  ييزهايلب چ

حالش  نيدادم با ا ياجازه م دينبا. شد ي؟ به او نگاه كردم كه داشت از دانشگاه خارج م ميگوحرف ها را بزنم و دروغ ب نيبودم ا

 !ارس ...  سايكنم وا يخواهش م... ارس :  دميغرورم دنبالش دو ياتفاق بود ، با همه  نيرفتار من باعث ا.. برود ، به هر حال 
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 ! نكرد و رفت  اعتنا

 ...كردم  هيو زار زار گر مكتين يرو افتادم

 ؟  يخوب!  هيمرض!  هيضمر: به شانه ام خورد و تكانم داد  يگذاشته بود كه دست قهيدانم چند دق ينم 

 ...نغمه  -

 شد ؟ يچ: را به خوردم داد  يآب وانيبه زور ل نغمه

 . ام را باال انداختم و دوباره زار زدم  شانه

 شد ؟  يچ گميبهت م -

رد كه زنگ خو ميگوش. كه ساخته بودم  يو اعتماد ديام يبر سرم آوار شده بود ؛ تمام بنا زيتوانستم جوابش را بدهم ، همه چ ينم

 !خودشه : نغمه آن را برداشت 

 !شنود  يو چه م ديگو يمهم نبود نغمه چه م گريد. بلند شد و از كنار من دورتر رفت  كهوي يجواب داد ول نغمه

را گرفت ، زهرا را كنار زدم و به طرف نغمه رفتم كه پشت به من  يمن و خودش شماره ا شياز بچه ها را فرستاد پ يكي نغمه

 گهيدستشه م يكه گوش ي، اون نيزنگ بزن لشيفقط االن به موبا...  يميسل يآقا نيشيبعدا متوجه م: زد  يد و  حرف مبو ستادهيا

 ! نيخبر نزار يما رو ب) ... مرا محكم گرفت  ي، بازو ديو مرا د ديچرخ هنغم... (  مارستانيبردنش كدوم ب

 . كرد و با هر دو دست مرا گرفت  قطع

 شده ؟ يچ -

 ...  نيماش هيكه رفته زده به  نجاياز ا... صادف كرده ارس ت -

 !بخور  نويا: دهانم آورد  كيرا نزد يوانيل يدوباره به حال خودم آمدم ، نغمه با نگران يوقت

 شده ؟ ينغمه ارس چ: آوردم  نييرا پا واني، آب قند بود ، ل دميرا گرفتم و چش وانياراده ل يب

 !درمونگاه  ميپاشو بر -

 شد ؟  يارس چ يگيالم خوبه ، ممن ح -

كنترل  نوياومده ، ارس نتونسه ماش يهم خالف م يكيبوده ،  اديسرعتش ز يگوش نيگفت صاحب ا ييآقا هيجواب دادم  يوقت -
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زنگ زده ، منم زنگ زدم به برادرت گفتم بره  - تو  يعني -شماره  نيرو برداشته بود ، به آخر يآقا هم گوش نيكنه زده بهش ، ا

 . غش سرا

 محمد زنگ نزد ؟ : كردم بلند شوم  تالش

 درمونگاه ؟  مينه ، بر -

 .خوابم  يتو نمازخونه م رمينه ، م -

 خونه ؟ يرينم -

 !لو بره  يترسم همه چ يخوابگاه ؟ االن برم خونه م امينداره بعدش ب ينه ، اشكال -

 ؟ اميهمرات ب يخواينم!  ايآره حتما ب -

 !نه برو سر كالس  -

من بود كه به آن  ريچه ؟ تقص ديايسر ارس ب ييكرده بود ، اگر بال خي، تمام بدنم  دميدراز كش واريد ينمازخانه و گوشه  يتو رفتم

 توانستم از حالش باخبر شوم ؟  ي، چطور م دميفشردم و نال نيرا به زم ميشانيپ!  ايحال افتاد ، خدا

كابوس نجاتم  نيرا گفتم و خواستم از ا انيجر هي، با گر يزنگ زدم به مهر ؛ رميجرئت نداشتم به محمد زنگ بزنم و خبر بگ عمرا

 .بدهد 

 شد؟ يچ... بله : بودم  دهيتا ناخنم را جو 10كه من  يبا من تماس گرفت ، وقت يبعد مهر كساعتي حدود

 !زنده اس  !شده نه فلج  ينه ضربه مغز يشده ول يليپاش شكسته، سرش هم زخم و ز يعني!  هيحالش خوبه مرض -

 !!شكرت  ايخدا...  هيگر ريز زدم

مطمئن  دي، با نميخواستم او را بب يمن م يخواهند صبر كنند تا حالش بهتر شود ول يداند و م يگفته بود مادر ارس هنوز نم يمهر

 ! مارستانيبروم ب 5گفت ساعت  يآنقدر اصرار كردم تا مهر! شدم زنده است  يم

، آن روزها چه آسان  رونيخواهد ببردمان ب ياز دوستانم ازدواج كرده و م  يكيروم خانه ، گفتم  يم رياطالع دادم كه د يمامان به

 . گفتم  يدروغ م

و من با ترس و لرز همراه او رفتم داخل ، چقدر صلوات نذر كرده  ديهم رس ي، مهر مارستانيدم ب دميبود كه رس 5به  قهيدق10
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كه به او زدم و باعث  ييبود ، چقدر از حرف ها امدهيهم اشكم بند ن يا هياز ظهر به بعد ثانباشد ،  دهيند يجد بيبودم كه ارس آس

 . بودم  مانيشدم پش شيآشفتگ

 !جاست  نيهم:  ستاديدم اتاق ا يمهر

لوات ص كيخواندم ، تمامش كردم و  يرا م يالكرس تيتا اتاق ارس چهار قل را خوانده بودم و حاال داشتم آ مارستانيدم در ب از

 يمن فقط م يمن ساكت شدند ، محمد آنجا بود و كارون ، ول دنيلرزان در  را باز كردم و رفتم داخل ، با د يبا دست. فرستادم 

كرده  يچيدر گچ بود و سرش را هم باندپ شيله و لورده هم نشده بود ، پا يدمش ؛ سالم نبود وليكه د نميتوانستم ارس را بب

حركتش همه  نيا... مرا نگاه كرد و سرش را برگرداند  رينگاهش خصمانه بود ، با تحق...  يبود ول بودند ؛ صورتش هم زخم شده

 ...گفته بود وغداده و در يمدت مرا باز نيآورد ، در تمام ا ادميرا به  زيچ

 ؟ يكن يم يچ نجاي، ا هيسالم مرض: گفت  محمد

 !سالم :  دميطرف او چرخ به

 ! يمن شد يزندگ ريگيپ دميشن: مهربان و با عطوفت بود ، ادامه داد  -  برخالف ارس -نگاه محمد  چقدر

شده ام  يكردم دختربچه ا يدانستند خبر نداشت ؛ احساس م يم هيكه بق يزيقسمتش را ، او از چ نيمحمد گفته بودند ، البته ا به

 يكنند و به من م يم حيمن تفر ينگران نياز اآنها  يبزرگترها خنده دار است ، انگار همه  يها و احساساتش برا اليكه فكر و خ

 !كنم  ي؟ فكر نم زويبهت گفتند؟ همه چ: جا فوران كرد  كيكه آن روز بهم وارد شده بود  يخندند ، تمام فشار

 ! هيمرض: را گرفت  مياز پشت بازو يرا باال برده بودم ، مهر ميصدا

گرده دروغه  يگه دوستت داره و برم يم يه نكهيبرگرده ؟ ا خوادين نمبهت گفتن كارو:  دميد ي، فقط محمد را م دميرا كش دستم

 گفتند ؟ .  رهيبه ارس وكالت داده طالقشو  بگ نكهي؟ ا

آوردم و هق هقم خفه بود ، قلبم درد  يكردم ، نفس كم م يم هيبودم و گر ختهيآو يمهر يزدند ؛ من از بازو يهمه مرا صدا م حاال

 ! هيمرض! يآروم باش مرض: گرفت  را ميكرد ، محمد بازوها يم

 ينذار ديترس ياز اولش دروغ گفتن ، م: خواستم لطمه بخورد  يرا به او دوختم ، چقدر او را دوست داشتم ، نم سميخ يها چشم

 ! رهيخواست طالق بگ يبره وگرنه از اولش م
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 !نداره  يبيع: بند آمد و سرفه كردم ، محمد مرا محكم نگه داشت و گفت  نفسم

،  ياصرار كرد نقدريبه خاطر اون ا.  يدوسش داشت نقدري؟ تو ا يگيم نويچرا ا: زدم  غيج يگرفته ا يرا بلند كردم و با صدا رمس

 كارو باهات بكنه ؟ نيا يدي، اجازه م رهيحاال اون طالق بگ

 !  هيدونستم مرض يمنم از اولش م -

 ؟  يچ: شكست  ميدر گلو صدا

 ...قرارمون بود ، اونا به من دروغ نگفتن  نيدونستم ، ا ي، م يخواستگار ميكه رفت يمن از همون موقع -

ما  ميتصم نيا: ها گناهكارانه بود ، محمد ادامه داد افهيق يانداختم ، همه  ياو رها كردم و به اطرافم نگاه يرا از چنگ بازوها خودم

 . ندادن  ي، اونا منو باز هريبره ، بعد ارس طالقشو بگ رانيبود ، كه كارون ازدواج كنه و از ا

ارزش  يزيپش...  يداريارزش شدند ، عقب عقب رفتم ، آن همه غصه و شب ب يپوچ و ب هيها در ثان يآن اشك ها و نگران تمام

.  ندادم يتياهم چكسيشده بودم ، در را باز كردم و با عجله پا به فرار گذاشتم ، به تذكر ه چهيباز... نداشت ، سرم كاله رفته بود 

 ...    كردم  يم هيو گر دميدو يوار م وانهيد

هم آمد نرفتم داخل اتاقشان ، آنقدر به  يتا آمد ، وقت اطيح يبود ، نشستم تو رونينغمه ، او هم ب شيخانه ، رفتم خوابگاه پ نرفتم

 .  ديد يم ينارنج-را زرد  زيهمه چ ميزل زده بودم كه چشم ها واريد يآجرها

 

 ؟  رونيب يريباهاش م گهيزنگ زده خونه ، م يمهر: زد  ميصدا نيياز پا يا گذشته بود ، مامانماجر نيروز از ا ده

 . نه ، درس دارم  -

مدت خودم را در اتاقم حبس  نيدر تمام ا.  دميبزند ، برگشتم داخل و در را پشت سرم به هم كوب يگريحرف د نكهياز ا قبل

زنگ  ميبه گوش يمحمد و مهر ي، بارها كارون ، ارس و حت رونيرفتم ب يت از اتاقم مامتحان و درس به ندر يكرده بودم ،به بهانه 

پتو و  ريبودم كه سرم را كردم ز ياول و آنقدر عصبان يهمان روزها يبار آمد به اتاقم ول كي مدجواب ندادم ، مح يزده بودند ول

كردم انقدر  يناراحت بود ؟ فكر م نقدريوگرنه چرا اراست بوده ،  شيتوانستم قبول كنم حرف ها ينم. آنقدر ماندم كه رفت 

كه  يكارون... را رسوا كنم ، مرا فروخته بود به كارون  شيها غكارون را دوست دارد كه نخواسته من آنطور سر و صدا كنم و درو
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 ...  خواست او را بفروشد  يم

محرم اسرارم بود  شهيكه هم يكالم به مهر كيه داشتم ك يمدت من با وجود درد نيدادم ، در تمام ا يرا هم نم يجواب مهر يحت

را گفتم  زيلحظه نتوانستم خودم را كنترل كنم ، همه چ كي يبرا يبرادرم باخبر باشند ول ياز زندگ هيخواستم بق ينزدم ، نم يحرف

 ...دهنم دردش كمتر بود  يزد تو يكرد ، اگر م لمپو كي يسكه  نطوريو محمد ا

 . آمد داخل  يصورتم و مهر يكتاب را گرفتم جلو يبه در خورد ، من با دستپاچگ يآمد ، تق نيياز چشمم پا اشك

 ؟  ي، چطور زميسالم عز -

 ! يسالم ، فكر كردم گفتن زنگ زد: را  فرو خوردم  بغضم

 !نمتيبب اميما ، من ب شيپ يايب يدم در بودم ، گفتم حاال كه تو وقت ندار: تختم  يرو نشست

 ! يخوب كرد:  مديطرفش چرخ به

 . باهات حرف بزنم  ديبا: گفت  يصورت هم ، بعد مهر يتو ميزل زد يا هيثان چند

 ؟  يچ يدرباره  - 

 . زده شد  مارستانيكه تو ب ييحرفها يدرباره  -

 زده شد ؟ مارستانيكه تو ب هييمنظورت دروغا -

 ؟  ينك يم يبرادرت چه فكر يكلمه اشم دروغ نبود ، درباره  كي،  هيمرض -

 ...داده  بميكه فر نيكردم جز ا ينم يفكر چيبرادرم ه ي درباره

چند  ينيدانستند با من چه كرده اند ؟ انگار بنش ي، م نييگونه ام سر خورد پا ياز چشمم تا رو ينداشت و قطره اشك دهيفا تالشم

 يواقع زيچ چي، ه شينما كيبوده ، فقط  لميف نديبگو نديايبعد ب يو زنده شو يري، بم ينيرا بب زتيساعت زجر و شكنجه كردن عز

 ... يكن يم يخوردگ بيحماقت و فر سو تو چقدر احسا... نبوده 

 ...، از اولش  ميما هم خبر داشت.. ، از من و آقاجونت  اديبدت ب ديپس از منم با: گفت  متيبا مال يمهر

 دانست ؟ ياز كجا م يآقاجان ؟ مهر يهم با اجازه كار را كرده بود ، آن نيتعجب به او نگاه كردم ، محمد واقعا ا با

 كينيدم كل اديو گفت كه باهام كار داره ، قرار شد ظهر ب كينيروز محمد زنگ زد كل هي: و شروع كرد  ديكش يقينفس عم يمهر
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هم همراشه ، كارون  يخانم هي،  ستيتنها ن دمياومد د ي، ظهر من رفتم تو پارك و منتظرش شدم ، وقت مينيرو بب گهيتو پارك همد

تو ذهنم  اليمن اون موقع چقدر فكر و خ يبفهم يتون ي، م مكتيرو ن ميمن و محمد نشست! بزنه  يقدم هياون دور و ور  رهيگفت م

خواد با من  يخوب ، اون به من گفت م) نگاهش را از من برگرداند  يمهر( نبود كه محمد گفت ،  ياون چكدومشيه يبود ول

گفت كه ...  ينفر منم ، ول هينفر ازدواج كنه اون  هياگه بخواد با  كهگفت )  زدميم غيبود حتما ج امدهياگر زبانم بند ن( ازدواج كنه ، 

 رانياز ا ليتحص يبرا خواديتونه بهش كمك كنه ، گفت كارون م ياومده كه اون م شيپ يمشكل هيهمكارش  يتو شركتشون برا

 يبكنه ، ول يازدواج صور هيافتادن كه  كرف نيما ازدواج كرده باشه ، گفت كه اونا اول به احت ديبا هياستفاده از بورس يبره و برا

و ازش  دهيمحمدو د نكهيمثل ا ي، گفت مادرش حساسه ول كنهيبفهمه بلوا به پا م هويبا مادرش چكار كنن ، گفت اگه  دوننينم

،  گارارس بوده كه اگر خواست شنهاديپ نيكنن ، ا يكار م يانيك يكه محمد و كارون تو شركت آقا يدون يم! اومده  يخوشش م

، كارون گفته  كنهيبه خاطر خانواده اش ، قطعا مادرشون زود قبول م نطوريكه از خودش داره و هم يمحمد باشه با توجه به شناخت

، خالصه محمد به من گفت تنها راهه  نينداره و ا ياديمداركش وقت ز ليتكم ياالن برا يكنه ول يتونه مادرشو بعدا راض يم

رو عقد كرده باشه  يا گهيگفت اگه من نخوام قبل از من كس د. كه من موافق باشم يبه شرط يول كنهخودش حاضره به اونا كمك 

 . كنه ، البته قبلش با پدرش حرف زده بود ، منم قبول كردم  يكارو نم نيوجه ا چياون به ه

 ؟ يچ شتيگشت پ ي؟ اگه اون برنم يول كنقب يچطور تونست: زبانم باز شد  باالخره

گفت  يبه من م نطورياون خودش ا يخواد با من ازدواج كنه ، وقت يدونستم محمد م يتا اون موقع هم نم!  هيمرض:  ديخند يمهر

رو  ياگه كسباشه كه  ادتي،  هيتونستم بهش اعتماد نكنم ؟ من اجازه دادم ، مرض يكنه چطور م يم نكارويمن ا يكه فقط با اجازه 

معروف  الوگيد( ، و اگه برنگشت از اول هم مال تو نبوده  رهينم چوقتيه گهيد شتيبره ، اگه برگشت پ يبزار ديبا يدوست دار

خواد باعث آزار من بشه و  يمحمد اومد و به من گفت نم يداشت ؛ اون بعد از حرفها اجيكارون به ما احت) شرمانه  يب شنهاديپ لميف

خوب  ينداشت ول يراديمن ، به هر حال از نظر من ا دنيد انيكرده با هم ب شنهاديازدواج كنه ، پ يكيخواد با  يه ممحمد گفت يوقت

باالخره من هم سهم خودمو از .  شديبهم وارد م يبهتر بود كه من خبر داشتم وگرنه از خبر ازدواج محمد شوك بزرگ يليخ نطوريا

 . دارم  ايرو

 هيقرار شد عقد كنن ، بق گهيد يچيه: من افتاد و سرفه كرد  يبهتزده  ي افهينگاهش به ق. سرخ شد  شيو گونه ها ديخند يمهر
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شما مشخص باشه كارون و  يقرار بود تو خانواده  گهيكرد ؛ د ليعقد هم كارون رفت و مداركشو تكم ي، فردا يدون يم گهياشو د

مادر كارون متوجه نشه و كارون بعد از  ينباشه ، ول بيو محمد عج محمد با هم مشكل دارن كه بعد از رفتن كارون ، ازدواج من

 .رفت يم شيپ يو خوش يبه خوب زيوسط اگر ارس عاشق تو نشده بود همه چ ني، خوب ا دهيم حيرو براش توض يرفتنش همه چ

 . كنم  يباور نم: آب دهانم را قورت دادم  يسخت به

 ...كردم  فيررو برات تع يمن راستشو گفتم ، همه چ يمرض -

 ...بود كه من بدبختو  يمسخره ا ينقشه ! بود  يبه نظرم كار احمقانه و بچگانه ا يول... دونم  يآره م يعنينه  -

شده ام ، قدر  چهيآمد چقدر باز يدستم م شتريبا هر بار برمال شدن ماجرا ، ب.  ختنيصاحبم شروع كردند به ر يب يها اشك

 يقبر بدون مرده صادقانه م يبودم كه برا يمثل همان.  عزا گرفته بوده ام  چيه يو چرا برا گرفته ام يرا جد خوديب يزهايچ

اگه ...  يديمدت چقدر عذاب كش نيتو ا ديفهم يناراحت شد وقت يليمحمد خ: بغل گرفت  امر يآمد كنارم و كله  يمهر.  ستيگر

تو فقط به ارس  ي، ول اديبت فشار ب نطوريدادم ا ياشتم ، اجازه نمذ يم انيمن حتما تو رو در جر هياز چ تيناراحت يبه من گفته بود

 !بده  تبهانه رو از دس نيكه اونم به خاطر عالقه اش نخواسته ا يگفت

 !هم خوشحاله  يليكه به من داده خ ياالن از من متنفره و البد به خاطر عذاب يول -

و  يبش زد ييحرفا هي، گفت تو  يزن حامد بش ستيم كه تو قرار نمدت چن بار بت زنگ زده ؟ من براش قسم خورد نيا!  رينخ -

اون  -  ميالبته حلقه رو مطرح نكرد -،  ميبه محمد بگ ميباالخره مجبور شد يوقت يخبر نداشتم ول ناي، من از ا يحلقه نشونش داد

ندونم تو حتما باهاش  ديارس گفتم شااز حامد باشه حداقل تا تابستون ، به  يحرف يخوا يگفته آقاجونت از زبون تو گفته كه نم

 ؟ يحاال باهاش حرف بزن يخوا يم!  يمطمئنم به حامد جواب مثبت نداد يول يموافق

 ؟ چرا  ؟ يچ: سرم را بلند كردم  يدستپاچگ با

 !به خدا گناه داره  هيكه بهم زنگ زده و خواسته باهات حرف بزنم ، مرض نقدريكرده ا  وونهياون منو د -

 !اعصابمو داغون كرده  يليم باهاش حرف بزنم ، خخوا ينم -

چقدر  دهيشد نشون م شونيتا اون حد پر يفك كرد تو نامزد كرد يكه وقت نقدري، هم هينيپسر نازن يلي، خ مونهياون پش هيمرض -

 !دوستت داره 
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 !اس  وونهيكنه چقدر د ينه اون ثابت م -

 ... شيديبفهمه بخش نكهيا ي، فقط برا كنميباهاش حرف بزن ، خواهش م -

 ! دمشيمن نبخش -

 ! كنهيبه من التماس م زنهيبار زنگ م 700 يباشه به هر حال ، اجازه بده از خودش دفاع كنه ، روز -

 !را داد دست من  يخودش شماره گرفت و گوش يبا گوش عيرا گفت ، سر نيا

 ...نه ، من  -

 ؟  نيخانم ، باهاش حرف زد يالو مهر:  دميا شنارس ر يلب گذاشت و من صدا يانگشت اشاره اش رارو يمهر

 ...پرسن  يكنن و حال طرفو م يمعموال اول سالم م:  دميكش يقينفس عم من

رفت اشاره كرد كه اگر با ارس درست حرف نزنم  يم رونيهمزمان كه از اتاق ب ينظرم ارس آن طرف خط خفه شده بود ، مهر به

 ...كشدم  يم

 

 .ديدست متجاوز كوب يكه زرنگتر بود ، دستش را رو هيا بردارد و مرضجلو آمد كه دفتر ر يدست

 !آخ ، ظالم  -

 ؟ يدون يرو م يخصوص ميحر ي، معن هيخصوص نيا: فشرد  نهيدفترش را محكم گرفت و به س هيمرض

 !من شوهرتم :  ديخند يبا خوشحال ارس

 . نم رو بهم بز يتونم همه چ ي، م ميخودت ، ما فقط عقد اليآره به خ -

 ؟ گذرهيم يبدونم تو اون كله چ خواميمن فقط م هيدفتر ؟ مرض هيبه خاطر  -

 !تو دفتر موقوف  يفضول ي، ول ياز خودم بپرس يتون يم نويا -

و با  ديچرخ. توانست بكند كه ارس دفترش را بخواند يزده فكرش را هم نم ييارس چه حرفها يافتاد كه درباره  يم ادشي يوقت

 يواسه عروس زيسورپر هيگفتم  ادتهي: به ارس نگاه كرد  نهيست نگاه ارس به دفتر است آنرا در كشو گذاشت ، از آدان يم نكهيا

 دارم؟ يمحمد و مهر
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 !آره : جلو آمد  ارس

 ! يكمكم كن ديخوب تو هم با -

 !يبخون يمهر يبرارو  ميمر نيامشب آهنگ نازن ديبا: ادامه داد  هيكه در كشو قفل شد و مرض ديد يديبا نا ام ارس

 ؟ گهيكنم د ياونوقت من فقط دارم به تو كمك م -

 ؟  يكمكم كن يخوا ينم: گذاشت   لشيموبا فيرا در ك ديو كل ديخند هيمرض

 ؟ آهنگ موردعالقه اشه ؟ ميمر نيچرا نازن يول! من غلط بكنم  -

 يليآهنگو خ نيو آره ، ا!  مهي، مر ياسم مهر: د مرتب كر نهيآ يماه بلند شده بود ، جلو 6 نيرا كه در طول ا شيموها هيمرض

 !دوس داره 

 ؟ يمهر نيكن ي؛ چرا صداش م يقشنگ نيبه ا ميمر -

 آره ؟ گهيد يخون ي، م يكرد مهر يمهربون بود ، پدرش صداش م يليچون خ -

 رتو بخونم ؟دفت يذاري؟ م يديم يبهم چ زهياونوقت جا:  ختياو را به هم ر يجست جلو آمد و موها كيبا  ارس

 ! ي، ممكنه ولم كن مونيسر خونه زندگ ميكه نرفت ينه تا وقت: گفت  يبا بدجنس هيمرض

 !من  يزونايكنم آر يكارو نم نيا يمتيق چيبه ه: او را محكم در آغوش گرفت  ارس

 

  

  

  

  

  

  

 

 


