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 مقدمه

 

 خوشتر دميسخن عشق ند يصدا از

                           

 گنبد دوار بماند نيكه در ا يادگاري

 

شما  ياز تمام. را بشنوند قتيحق نيتا ا ندينما يدهند و لطف م يبنده رو گوش فرا م يكه سخنها يزانيدوستان و عز يسالم خدمت تمام با

 .زنميكتاب با شما حرف م نيا قيو فقط از طر ستمين دنتانيكه قادر به د يشما دوستان. سپاسگزارم مانهي، صم ديكه مخاطب بنده هست يزانيعز

كه چه  شمياند يم يگاه. من واقعاً تلخه و تأسف بار دياز د يكتاب هست ول نيا ستهيعبارت چقدر شا نيا دونميتلخ است ، نم قتيحق نديگو يم

باور  نيا. نيغمگ يخوش است و گاه يگاه ندهيآ. را ندارد يزيچ يما جز تلخ ندهيو آ مييو از خاطرات گذشته بگو ميگذشته كن اديخوب است 

 .ندينما يها را كم رنگ م يِ ما ، شاد نيلحظات غمگ ياما گاه. ماست يتمام

 .را دارم شيمن كه اجازه گفتن حرفها يافراد زندگ نيو بهتر نيتر يمياز صم يكي يداستان واقع. ديرمان لذت ببر نياندن ااز خو دوارميام

، چه آشنا و چه دوست ؛ خالصه  ليچه فام. خودم هستند ياست كه در زندگ ياست و موضوع آن در مورد افراد يداستان شامل اتفاقات واقع نيا

 چيكه گفته خواهد شد ، به ه ييايچون در ماجرا و قضا. من بازگو كردند و من هم اجازه گفتن دارم يخوشان را برا يهستند كه زندگ ياز كسان

 نيآورم و توجه شما را به خواندن ا يسرتان را درد نم. باشند يم يواقع زي، جز اسم آنها كه اسم ها ن ستياز افراد ن يمشخص آدرسوجه 

 .كنم يداستان جلب م

 يچون تجربه كاف. طلبم يپوزش م مانهيخودم صم سيداستان نو ديدر كار هست ، از اسات يراديها ، اگر ا يمورد نگارش مطالب و عبارت بند در

 .را ارائه دهم يبهتر يكارها جيبه تدر دوارميو ام سمينو يبار هست كه م نياول يندارم و برا نهيزم نيدر ا

 

 تشكر با

 نيسابقه نداشت تو اصفهان ا يبهمن بود ول 15. اديداره م ينيبرف سنگ دميد. هوا در چه حاله نميپنجره رو باز كردم تا بب. ودسرد زمستان ب روز

رفتم اتاق . مادربزرگم دوباره بلند شده بود يناله ها يصدا. كردن بودند ينشسته بود و بچه ها هم مشغول باز نيزم يقشنگ رو!! اديبرف ب

 :زانو زدم و گفتم . تختش يرفتم جلو. شديتر م كيصداش نزد. هيدر چه حال و روز نميتا بب ييباال

 ؟يشد داريب يك ؟يخوب يب يسالم ب -

 .جوون ينيبب ريخ. منو بده ياون قرصها. كنهيجان االن چشمام باز شده سرم درد م ديسالم سع:  يب يب

 .يبخور ديكدوم رو با نميچشم ، بذار بب -

 مامانت پس كجاست؟. دونه هيساعت  8روش نوشته هر . داستيفهمون قرص س:  يب يب
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اومدم باال  دميشما رو كه شن يمن صدا. باشه نييپا ديشا. رفته باشه تونهينم هيكه االن برف رونيالبته ب. رونيفكر كنم رفته ب. دميمامان رو ند -

 .كجاست نميبب نييپا رمياالن م. توجه نكردم مامان كجاست گهيد

 .زحمت بده من مادر يآب رو هم ب وانياون ل:  يب يب

 .چشم ، نوكرتم هستم -

 .نوكر من نباش. نوكر زنت باش:  يب يب

 !!اليزن ذل شميم ياونطور. نوكر زنت باش يگيم شهيهم يب يب -

 داره؟ يراديمگه چه ا ليخوب بشو زن ذل. ليزن ذل شميم يگيم. يگيم نويهم شهيتو هم هم:  يب يب

 .يندار يتسلط به زندگ. اديآدم خوشش نم هيطور هيخوب  يول. واال يچيه -

 .برو سر درس و مشقت. بچه نميبرو ب:  يب يب

 .شما هم استراحت كن. نييمن رفتم پا. هم كنكور دارم انگار نه انگار گهيچند ماه د يناسالمت. آره واال امروز درس نخوندم -

 .روباشه مادر برو مواظب باش پله ها :  يب يب

 :تعجب كردم و گفتم . اديم رونياز حموم داره ب دميد. مامان كجاست نميبب نييپا اومدم

 دفعه دومت باشه؟ نيكه ا يرفتيصبح حموم م 8ساعت  يتو ك! مامان -

 .االن رفتم. ومديشد خوابم م 1ساعت . نتونستم برم ميكه مهمون داشت شبيداره؟ از د يراديحاال ا:  مامان

 رون؟ياومده ب يچه برف يديمامان د. من تعجب كردم يكه نداره ول يدراينه بابا ا -

 .فكر كنم بارون اومد... برف نبودا  يهوا سرد بود ول شبيد! برف؟:  مامان

 .ميدياحتماالً ما چشممون كار نكرده بارون د. فكر كنم برف بوده -

 كم؟ اياومده  اديحاال ز:  مامان

 .كنن يم يبچه ها هم دارن باز. نشسته نيرو زم ادهينه بابا ز -

 حاال؟ يشد داريتو چرا ب! چه جالب:  مامان

 .شم درس بخونم داريمن گفتم امروز زودتر ب -

 .خوب يكردياستراحت م...  يبود داريب 12كه تا  شبيد:  مامان

 .درس يمن برم پا. دميساعت خواب 8...  گهيبسه د -

 .رفت ادميمامان بزرگت رو  يآخ آخ قرصا: رفت ، گفت  توجهش به طبقه باال كهيدر حال مامان

 .االن باال بودم. من قرصاشو دادم. باال يبر خوادينم -

 .گهيبرو د. دستت درد نكنه:  مامان

 چشم -

 بال يچشمت ب:  مامان
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خونه باشم و بتونم  شتريگرفته بودم كه ب يحضور ريغ. كردميجمع و جورش م ديخوب با يمن تا كنكور وقت داشتم ول. درس ينشستم پا رفتم

. ميخونديخونمون و با هم درس م ومديم يگهگاه ميبا هم بود يدوستم محسن كه از بچگ. حال و حوصله مدرسه رو نداشتم گهيد. درس بخونم

خانواده ما و محسن . م درس خوندآرو طيكه بشه تو مح ييجا هيپارك و خالصه  ايكتابخونه  ميرفتيم يحت ايخونشون  رفتميم منوقتا  يبعض اي

نه اون . ميبود قيبا هم رف يليخ. ميداشت كيو سالم عل شناختنديبود كه پدر و مادرم ، پدر و مادر اون رو م يرفت و آمد هم داشتند و به صورت

 .من بود و بر عكس ياون ناراحت يمن و ناراحت ياون خوشحال يخوشحال. ميهم مثل برادر بود يمن و ما دو نفر برا نهبرادر داشت و 

رو  كيزيف. كنكور بدم خواميهست كه م يسال اول. خوندم كيزيامروز صبح فقط ف. درس شده بود و شروع كردم به خوندن ريذهنم درگ خالصه

. و برگردم خونهكنم  ديخر يسر هيمامان صدام زد كه برم  12ساعت . رو تموم كردم 2 شيپ كيزيخوندم و دو فصل از ف 12راحت تا ساعت 

 .رونيكه تو برف سرما نخورم و زدم ب كردممنم شال و كاله 

سابقه نداشت تا حاال اصفهان . بود ييچه سرما يوا. ام ييكم سرما هيآخه من . ارميهوا دووم ب يسرما يكه بتونم جلو دميپوش اديز لباس

و سه  يس رسميهر وقت م. و سه پل بود يس يباال ابونيخونه ما دو تا خ. و سه پل يبه س دميكوچه ها رو گذروندم و رس نطوريهم. باشه ينطوريا

اومدم سمت مغازه و احمد .كردميو بعد حركت م! دادا يخوب اصفهونمونو سرافراز كرد! خان يپل اله ورد يآ:  گميم يبا لهجه اصفهان شپل به

. دختر خالمه و البته دختر عموم هم هست هيراض. دميرو د هيموقع برگشت راض. انجام دادم دامويو خر ميكرد يسالم احوالپرس هي. دميآقا رو د

كردم و از  ياحوالپرس هي هيخالصه با راض. خاله ام و هم زن عموم شهيمن با دو تا خواهر ازدواج كردند و خاله من هم م يو عمو رپد يعني

 .زنهيم شگاهينما يهر از گاه خطاطه و هيآخه راض. هيخيكه چه تار دميپرس شگاهشينما

 دادا؟ يطوريچ ديسالم سع:  هيراض

 ؟يخوب. يكنيم كيبا من سالم عل ظيبا لهجه غل شهيتو هم: بهش گفتم  دميخند يكه م يو در حال يسالم راض -

 .گذرهيخوش هم م. ميما هم خوب يمرس. اصالت رو حفظ كرد دادا ديبا. گهيخوبه د نشيخوب هم:  هيراض

 كارات؟ ديچطور شد؟ به كجا رس شگاهتينما -

 شهيالبته م. شروع بشه شگاهيكردند و خالصه قرار شد پنج شنبه نما دييدنگ و فنگ تأ يبعد از كل. اميم هيدييواال االن دارم از دفتر تأ:  هيراض

 .اسفندماه لياوا

 .اميمن كه حتماً م. خوبه يليخ وليا -

 .يايب ديبا. كشتمت ياين:  هيراض

 .نگران نباش اميباشه بابا م -

 يمرس:  هيراض

 ؟يبار يكار. به خاله و عمو و بچه ها سالم برسون. قربانت -

 .داريخر يآقا ينه برو خوش باش. نيهمچن يسالمت باش:  هيراض

 خداحافظ يمرس -

 به سالمت:  هيراض
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 .دميگرفت از خر راديبق معمول امامان دادم و ط ليتحو داروياومدم سمت خونه و خر هيبا راض ياز خداحافظ بعد

 چرا نونت تافتونه؟ سنگك نداشت؟ ر؟يدو تا بگ ريمگه نگفتم ش:  مامان

ظهر  ميو ن 12معلومه ساعت  ديرفتم خر ريخوب درس خوندم د. احمد آقا برام گذاشته بود كنار نشميتازه هم. تموم كرده بود ريمادر ِ من ، ش -

 .بسته بود يسنگك. گهيتافتون گرفتم د... اونم تو زمستون ...  شهينم دايپ ريش

 چرا بسته بود؟:  مامان

 .انگار مادر شاطر عباس فوت كرده بنده خدا. زده بودن اهيو پارچه س هياعالم هيدر مغازه  يرو -

 .شهيهم كرديم ريما رو اون تعب يخوابا. بود يخانم خوب يبود ول اديالبته سنش ز. امرزتشيخدا ب! يآخ:  مامان

 ؟يديبه من م يخوب ناهار ك. كارش درست بود. خواب ِ معروف بود يكننده  ريآره به تعب -

 .كنميبرو به كارات برس صدات م. حاضره ميو ن 1ساعت :  مامان

ساعت . م و خوابم گرفته بودچون دوغ خورده بود... زدم  يچرت هيبعد از ناهار . هم به ناهار رو خوردم ميو ن 1و ساعت  دميبه كارام رس رفتم

 دميد يصورتم گرفتم تا صدا كمتر بشه ول يمتكا رو رو. اومد و انگار خونه زلزله اومده بود يم نيياز پا ايميك يشدم و صدا داريبود كه ب 5حدود 

سر و ...  نهيآ يكو؟ بلند شدم و اومدم جلو ديكو؟ سع ديسع... عمه :  گفتيم يه. و دادش به راهه غيخونمون ج اديماشاال هر وقت م. نداره دهيفا

 .سادهياتاق وا يجلو دميكه د رونياز اتاق اومدم ب. اميدرب يصورتمو درست كردم تا از خواب آلودگ

 ؟يكشيخجالت نم ؟يخوابيم يريگيدرس خوندن م يبه جا ؟يخوب. يكنكور يسالم آقا:  ايميك

 :گفتم  يجد يحالت خواب آلود و كم با

 !آدم زهر ترك بشه؟ يگينم! ستادنه؟يچه وضع ِ ا نيا...  وونهيد دميترس ؟يتو خوب يمرس ايميسالم ك -

 .كنم رتيِ من كه اومدم خونتون تا غافلگ فيح. كنم خوب زتيسورپرا خواستميم. بد اخالق:  ايميك

 هست؟ يچ زتيحاال سورپرا -

 .يكتاب تست زرد برات گرفتم باهاش كار كن هي:  ايميك

 .زحمتت شد. داشتم اديمن كه كتاب تست ز. دستت درد نكنه -

 ايميك يهنوز لب و لوچه  يمنم گرفتم و ازش تشكر كردم ول. رميكه كتاب رو ازش بگ كردياشاره م يهم كه اومده بود باال با ابرو ه مامان

 :بهش گفتم . بود زونيآو

 .بگذره تا سرحال بشم قهيدق 5 ديبا... ام  يطور هي شميم دارياز خواب ب يوقت يونديمن خواب بودم و خودت م. گهيبابا حاال بد اخالق نشو د -

بدو ...  يايصبر كردم تو ب. يمردم از گرسنگ ميبخور كيو ك ريش نييپا ايب. خان ديسع يهستم جناب آقا انيبله در جر: گفت  يهم جد ايميك

 ... گهيد

 .اميبذار برم دست و صورتمو بشورم االن م -

از بابا قرض گرفته بود  شيپ يكه مدت ياومده بود پول ايميهم با ك ييدا. خونهيبابا هم از سر كار اومده و نشسته داره روزنامه م دميد نييپا رفتم

 .حرفا نيحاال چرا انقدر زود؟ بذار باشه و از ا. جان قابل شما رو نداره نيحس:  گفتيو م كرديبابا هم مرتب تعارف م. رو پس بده
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 ريعصر بخ ييبابا سالم دا سالم -

 )اصل حالت چطوره تكه كالم باباست نيا(اصل حالت چطوره؟  ؟يسالم خوب. يكنكور يآقا. به به جوان رعنا:  بابا

 )بچه گهيبهم م شهيهم مييدا( ؟يسالم بچه چطور:  ييدا

 .خوبم فقط چشمام پف كرده خواب بودم يمرس -

 كنه؟يمگه گوش م... صبح بخواب بعدش درس بخون  گميبهش م يه:  مامان

 .يسادگ نيبه هم... بعدشم ظهر دوغ خوردم خوابم گرفت . خوب مامان جان من ، كه گفتم صبح حس درس خوندن داشتم -

 .باشه يسادگ نيكنكور قبول شدنت هم به هم شااليا:  مامان

 .نگهمن زر يبچه . شهيقبول م شااليا... نكن  تشيخانم اذ:  بابا

 .يكنيم تيو بچتو حما يخوشحالم كه راه پدرتو ادامه نداد. گفتيرو نم نايپدر ِ تو كه در موردت ا) ... اسم بابامه(بهنام جان :  يب يب

 )با خنده(دست شما درد نكنه جالب بود  ؟يكنيم فيهم تعر ؟يكنيم عيهم ضا... مادر :  بابا

 .بادمجون بم آفت نداره ميبهنام خودمون: به بابا گفت  يواشكي ييدا

 .بودم ، خندم گرفت كشونيخنده و منم چون نزد ريزدن ز ييتا دو

 يمامان هرچ. حرفا نيو از ا ميمون ينم شتريناراحت شد كه چرا ب ايميو طبق معمول ك ميبر ديگفت با ايميبه ك يينشد كه دا شتريب قهيدق چند

 يشرمنده نم نياز ا شتريب...  گهيد ميبود نجايا شبيد:  گفتيم ييدا يول...  ميم دور هم هستشا ادياز اونور م يناز گميم...  نياصرار كرد بمون

رو  يگوش. محسن بود. خورهيداره زنگ م ميگوش دميكردم و اومدم سمت اتاق كه د يمنم باهاشون خداحافظ. رفتند ايميو خالصه با ك ميش

 يمنم اوك. كتابخونه ميبر ميفردا هماهنگ كن: گفت . ميبود دهيرو ند گهيچون دو روز بود همد...  ديحالمو پرس. برداشتم و باهاش صحبت كردم

 .اميو گفتم م مكرد

 ميو رأس ساعت اومد و با هم رفت هياونم آدم خوش قول. تر از ما هستن نييتا كوچه پا 3خونه محسن كه  يرفتم جلو ميو ن 7صبح ساعت  فردا

انگار اونجا . مينشست مونيشگيهم يكتابخونه سر ِ جا ياون انتها ميو بعد هم رفت ميكرد كيگرم سالم و عل يخانم اجاللبا  شهيمثل هم. كتابخونه

 .تو كار ِ درس خوندن و تست زدن ميخالصه رفت. ما ساخته شده بود يبرا

 يول 18.5شد  مييهرچند من درسم بهتر از محسنه و معدل نها. ميكرديمقدار من و خالصه رفع اشكال م هي ديپرس يمقدار محسن اشكال م هي

 .خوب كالس بود باًيتقر ياما به هرحال درس محسن هم بد نبود و جزء شاگردا...  16محسن شد 

اهاره به محسن گفتم وقت ن. شده 1ساعت  دميسرمو كه بلند كردم د... گذشت  يزمان چطور دميزدم كه نفهم ليفرانسيو د ياضيتست ر انقدر

از شب قبل ، مامان برام  يمقدار شام هي. ميناهار خورد ميكتابخونه و با محسن نشست يسالن غذاخور ميرفت. ميناهار بخور يتو غذاخور ميبر ايب

 يرممعلمارو د يادا. جز غذا خوردن ميكرديطبق معمول ، موقع غذا خوردن همه كار م. آورده بود يبود و محسن هم با خودش ماكارون تهگذاش

شروع  2از ساعت . سر وقت درس مي، دوباره رفت مينماز رو خوند نكهيبعد از ا. كرد يم خيو غذامون  ميكرديم فياونور تعر نورياز ا. ميآورد

ساعت  8وقت  چيمدت ه نيتو ا... اونم گفت آره واال . خسته شدم گهيگفتم محسن بسه واسه امروز ، واقعاً د. دميبر گهيمن د 6 اعتو س ميكرد

 .روز درس نخوندم كيتو 
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كتاب خونه بسته  6:30ساعت . نايها بود يهم گفت شما امروز جز آخر يالبته خانم اجالل. ميخونه شد يو راه ميرو جمع و جور كرد ليوسا

. اما امروز استثنا شده بود. ميريگيم يخوب ينمره ها يول ميخونيكه كم م ميهست يدر كل من و محسن جزء كسان!! امروز نيچقدر موند...  شهيم

 .تخت يافتادم رو يخونه ، از فرط خستگ دميرس نكهيبه محض ا

 .سال از من بزرگتره 5بهناز خواهرمه و . شدم داريبهناز از خواب ب يبا صدا نكهيتا ا دميخورده خواب هي

 .ميشام بخور ميپاشو بر. نه خسته. داداش جان يآها يآها:  بهناز

 دم؟يمن انقدر خواب يعنيمگه شام شده؟  ؟يآبج يديرس يسالم بهناز ، تو ك -

مواقع  نجوريدر ا!! امروز يچقدر درس خوند ستيمعلوم ن! رو تو رو خدا يجمله بند وانه؟يد هيمگه شام شده چ... ماهت  يسالم به رو:  بهناز

 ...مگه وقت شامه؟ نه مگه شام شده  گنيم

 ... اريبگ راديحاال توام ا -

 .مسافرت رو انيجر كنميم فيحاال برات تعر ايپاشو ب. انقدر هم خسته ام كه نگو. دميرس شهيم يساعت كيمن كه . بود آخه راديقابل ا:  بهناز

 .امياالن م. بذار من دست و صورتم رو بشورم. باشه -

 .ايزود ب ميما منتظر:  بهناز

 .جمعه و منتظر من هستند يجمع همگ دميدست و صورتم رو شستم اومدم تو آشپزخونه و د نكهياز ا بعد

 .جوان رعنا ياز گشنگ ميپس خوابالو؟ مرد ييبه به شاه پسر قند عسل كجا:  بابا

 .تا ذهنت واسه فردا آماده باشه گهيشام بخور تا آخر شب هم درس نخون د ايب...  ديامروز خودتو سع يخسته كرد:  مامان

 ...شام بخور  ايب...  زميعز ايقربونش برم ب... ماشاال ...  ايبه به پسرم فعال شد:  يب يب

... سر كار سر  ذارهيهمتون رو هم م رهيگيزن م رهيم شهيفردا پس فردا پام. ديآقا پسر نذار نيا يبه الال يل يانقدر ل. اه اه اه حالم بد شد:  بهناز

 .ديباور كن. پسر اهل فراره. زنهيهم بهتون نم

تا ابد نوكر . ستميكارا ن نيمن آدم ا ريواسه مامان بابا؟ نخ يكنيم ينيريخود ش يدار ومدهيخانم؟ هنوز ن نيريتو ش يگيم ي، چ يسالم به همگ -

 .پدر مادرم هم هستم

 .ميكن فيو تعر مينيبب:  بهناز

 .يكنيم فيو تعر ينيبيم -

 .مياگه جر و بحث تموم شد شام بخور:  مامان

 ميبخور -

 در حد جر و بحثه؟ نياصالً ا. جر و بحث ندارم نيمن اصالً با ا:  بهناز

 !بهناز؟:  يبا لحن جد بابا

 .ميشو يساكت م... چشم پدر جان :  بهناز

 .يبكن يتونينم يا گهيكار د -
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 .شامتو بخور بچه انقدر حرف نزن:  مامان

 مامان؟ يبا من:  بهناز

 .بودم ديبا سع. نه:  مامان

 .كردم فيها ها ها ك: خنده كنان  بهناز

 :اس ام اس داده بود  ايميك. رو چك كردم ميگوش. و بعدش اومدم سمت اتاق ميرو خورد شام

 .ده بودشكلك خنده هم ز. َكلَت گنده بشه بتركه ها ينخون يلي، اوضاع احوال چطوره؟ درس خ پيسالم خوش ت -

 :جواب دادم  منم

 .شهيگنده نم. نگران كله من نباش... خوبه شكر . غويج غيسالم ج -

باهات . يديتو اصالً محل نم دميمن اس ام اس م. يذوق يب يليهمه ساعت امروز گذشت فقط خوبه شكر؟ خ نيخوبه شكر؟ ا ن؟يهم:  ايميك

 .قهرم

 .رو ندارم يكيمن تحمل قهر تو . كن زود باش يآشت. با ما قهر كرده يحاال فسقل. بابا يا -

 .يذوق نباش يقول بده ب:  ايميك

 خوبه؟. دميقول هم م -

 يآشت يآشت. قبول:  ايميك

 يآشت يآشت -

 :اومد تو اتاقم و گفت . بهناز بود. دييگفتم بفرما. در ِ اتاق رو زد يكي

 .ندمين داداش آبا ز يكنيم يكه اس ام اس باز نميبيم. به به آق داداش محترم -

 اس ام اس بده جرمه؟ شييآدم به دختر دا -

 .يگهگاه دمياس ام اس م مييمنم به دختر دا. ستينه واال جرم ن:  بهناز

 .لوس -

 جرمه؟ دميخوب منم اس ام اس م! ه؟يلوس چ:  بهناز

 .كه جرمه كننيهمه حس م نيبخاطر هم. فرق داره. من پسر يتو دختر. ستينه جرم ن -

 هست؟ يحاال نظرت چ. يبا اون بزرگ شد يكجاش جرمه؟ تو كه از بچگ. وانهيبرو بابا د:  بهناز

 ؟يواسه چ -

 !!گهيد ايميك:  طنتيبا ش بهناز

 !زا؟يچ نياز ا فهمهيچه م. سالشه 17اونم . من كه بچه ام. برو بابا كچل -

برادر ما  ديگفتم شا. گهيداره د يانتخاب هي يخوب هرك) ... با حالت تمسخر!!! (زايچ نياز ا فهمهيچه م. حرف زد من نفهمم يطور هيباز :  بهناز

 .خر شده انتخابش رو كرده
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 .درست صحبت كن ايمياوالً در مورد ك -

 !!يرتياُه اُه اُه چه غ: وسط حرف زدنم  ديپر بهناز

 .دوست دارم ييعنوان دختر دا رو هم به ايميك. هست ميمن درس و كار و سرباز. دوماً فعالً زوده ؟يبله پس چ -

 .نطوريمنم هم:  بهناز

 نطور؟يمنم هم يچ -

 .دوست دارم ييبه عنوان دختر دا نكهيا:  بهناز

 :خنده و بعدش گفتم  ريز ميزد جفتمون

 .يستيآدم بشو ن. خدا خفت نكنه بچه -

 .ستمينه كه ن:  بهناز

 :بهش گفتم . چرخوند يداشت خودش رو م يه يصندل يبهناز هم رو. كردم يطوالن ازهيخم هيو  دميتخت دراز كش يرو

 .نبود بپرسم ادمياصالً . از سفرت بگو يراست -

 .خورهيبه درد تو نم. بود يمن از كجاش بگم؟ سفر كار! چه عجب:  بهناز

 .)بودمبدجنس به خودم گرفته  افهيق(آقا فرهاد هم اومده بود؟ . گهيبگو د. خودتو لوس نكن بابا -

 .داشتند فيهم تشر شونيآره ا. وانهيد يبدجنس باش ادياصالً و ابداً بهت نم:  بهناز

 :تو اتاق و گفت  ديكه مامان پر شيزدم از جمله بند يقهقهه ا چنان

 ...باباتون خوابه ها  نكهيمثل ا! چه خبرتونه؟ -

 .آقا پسرته مامان خانم ريتقص:  بهناز

 )دميخنديهمچنان داشتم م. (شهيمحترمانه م رسهيبه آقا فرهاد كه م. هيور يهمه جمالتش در... گفت  يچه جمله جالب يدونيمامان نم يوا -

 ...ها  كنهيم تياذ! نشيمامان بب...  يكوفته برنج:  بهناز

 .رمانه بگهمحت ديبشه؟ با يكه خودمون كارشهيمگه آقا فرهاد چ. باشه ينطوريهم هم ديخوب با. نكن بچمو تياذ:  مامان

 .پسرت نَِبفهمه نيا يمنته نهيدرد منم هم. كاليآ بار:  بهناز

 .)كم كمتر شده بود هيخندم . (رهيچه دلت قنج م ارمياسمشو م يوقت دونميندونه من كه م يهرك. بابا مينيب نيشيب -

 ...لوس ... هه هه هه : با حالت تمسخر  بهناز

 .بخواب ريبرو بگ يخسته هم هست. كن فيحاال سفرت رو فردا براش تعر... خوبه حاال :  مامان

 .حرف بزنم زاديمثل آدم نميبشر بش نيبار نشد من با ا هي:  بهناز

 به من چه؟...  كنهينم دايكه ادامه پ يزنيحرف م يجور هيخودت  -

 نه؟ اي ديكنيتمومش م:  مامان

زد و دلش  ايميباشه كه در مورد ك ييحرفا يگذاشتم تالف. اوردميخودم ن يمن به رو يكم ناراحت شد ول هيرچند ه. از اتاق رفت گهيهم د بهناز
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 .نييحاال فكر كرده آسمون دهن وا كرده آقا فرهاد افتاده پا. بسوزه

 ييجورا هيما هم  يآبج نيخالصه ا. هست و استاد دانشگاه خيفرهاد هم كارشناس ارشد تار. خهيسالشه و كارشناس تار 23بهناز كه همش  خود

هم فكر كنم قلعه  يسر نيا يول) يالبته به قول خودش كار( يرفت سفر كار يمرتب نم ليدل يدلش با آقا فرهاد بود و ب يكار يسفرها نيتو ا

 .اونجا يخراب شده  ياز قسمت ها يبخش ينيقلعه و بازب يكاه گل يخانه ها يبررس يرفته بودن برا. بودند نيزوالموت ق

آخرش هم به بهونه درس خوندن . كردميم ياس ام اس باز ايميداشتم با ك 2 يكايبودم ، حس خواب نبود و تا نزد دهيرو خواب يدو ساعت چون

سته ب خي نيتمام زم دميكه شدم د داريب. 11تا  دمينماز رو كه خوندم گرفتم خواب. درس و تا صبح خوندم يواقعاً هم نشستم پا. كردم يخداحافظ

برف  ميدو روز نبود ، نشد كه با هم بر نيچون بهناز تو ا يول. دوست دارم يليمن كالً برف خ. شهيهم زده و كم كم داره برفها آب م تابو آف

 .يباز

 دميروز د هيو  ميشديم كيبه اسفند ماه نزد. خونشون رفتميوقتها هم م يكتابخونه و بعض رفتميوقتها با محسن م يگذشت و بعض يچند روز هي

 يايو جو دميپرس شگاهيو از نما ميكرد يكيسالم و عل. كارت آورده شگاهينما يكه برا دميفهم. اومده خونمون و دستش هم كارت بود هيراض

ذوق داشت كه  يو كل ننديخط هم بب ديرو قرار بود دو تا از اسات يسر نيا يكارها. بود شگاهشينما هيافتتاح 3پنج شنبه ساعت . مكاراش شد

 .پردازهيهم م يدر كنار كارش به هنر خطاط يكارشناس حقوق هم هست ول. هيو كالً دختر خوش ذوق هيعاشق هنر و خطاط. ننديبيكاراش رو م

ت تا ساع. رو خوندم اتيبخش از درسها عقب نمونم و ادب نيكم تو ا هيو خواستم  يخوندن دروس عموم يروز پنج شنبه بود كه نشستم پا صبح

. داشته باشم ياستراحت هياز اتاق تا  رونيخوندم و رفتم ب يلياحساس كردم خ. از مطالب انجام دادم يجمع بند هيدرس خوندن بودم و  يپا 11

مراسم چون ... بود  نيكادو هم نيحدسم از ا يعني. بهش بده شگاهينما هيتا تو مراسم افتتاح كنهيرو آماده م هيراض يكه داره كادو دميد رومامان 

بود ، چون روز قبلش با  لشيبهناز هم تو اتاقش مشغول جمع و جور كردن وسا. كادو باشه نيتونست صاحب ا ينم يا گهيامروز بود و كس ِ د

 .بود دهيهم فكر كنم طبق معمول تو اتاق باال دراز كش يب يب. سر رفته بود نطنز هيدوستاش 

 :مامان گفتم  به

 مامان ، بابا كو؟ -

 سالمت كو؟:  مامان

 ، بابا كو؟ ريسالم صبح بخ ديا ا ببخش -

 .كنهيم زيرو تم نيداره ماش...  نهييسالم ، پا:  مامان

 ه؟يچ نيا: اشاره دستم رو به سمت كادو گرفتم و گفتم  انگشت

 خوبه؟ نيبب. ميگرفتم كه تو مراسم امروز بهش بد هيواسه راض...  گهيكادوئه د:  مامان

 حاال چرا لباس؟ يول ...آره قشنگه  -

 .لباس گرفتم...  رميكادو بگ يچ ديبا دونستميمن كه نم:  مامان

 .حداقل ميريبگ ينيريگل و ش دن؟يخط ، لباس كادو م شگاهيمادر جان تو نما -

گل هم سر . مهمونا پخش كنه نيگرفته كه اونجا ب ينيريش لويك 10چون صبح به خاله ات زنگ زدم و گفت  ستين ازيكه اصالً ن ينيريش:  مامان
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 .دميم هيكادو هم من به راض نيا. ميبده فقط با گل بر. ميريگيراه م

 حاال؟ ميريم يك. هيباشه فكر خوب -

 .بهتره ميزودتر برس. مياونجا باش ميو ن 2كه تا  ميريبعدش م ميخوريناهار م. گهيد ميريم 2 يطرفا:  مامان

 .كن ناهار كه شد خبرم. پس من تو اتاقم -

 ؟يكمك بابات؟ درستو مگه نخوند يبر يخواينم:  مامان

 .رميبعدش م... كار دارم  وتريكم با كامپ هيآخه  -

 .گهيفكر كنم كارش تموم شده د...  نهييساعته پا 1بابات . يبعدش بر گهيد خوادينم:  مامان

 .نه اي خواديكمك نم نميبب رميپس االن م -

 .الزمش بشه ديدستمال خشك رو هم براش ببر شا نيسر راه ا ايب:  مامان

 زيتم يكار زهيكم از ر هي دميكردم و دستمال رو به بابا دادم و د يسالم. كنهيصحبت م) مونيهمسا( ياسد يبابا داره با آقا دميد نييپا رفتم

و تو محلمون جزء تنها خونه  هيياليونه ما وخ. ما هستش يبغل هيهمسا ياسد يآقا. كردم زشيو تم نيافتادم به جون ماش. مونده نيكردن ماش

 .ستين يو آپارتمان هيياليهست كه و ييها

 جان ، اوضاع احوال درست خوبه؟ ديسع يخسته نباش:  ياسد يآقا

 شكر...  ستيبد ن. ممنون ، به لطف شما -

 .خوب قبول بشه يكه جا شااليا. كنكور داره گهيما هم امسال د ديآقا سع:  بابا

 يشيجان ، شما پارسال آزما ديسع. شركت كنه يشيبهش گفتم امسال آزما. ما هم سال بعد كنكور داره يآوا. هستم انيبله در جر:  ياسد يآقا

 ؟يشركت كرد

 .عمران قبول شدم يآزاد اصفهان مهندس نيهم. ياسد يبله آقا -

 .احسنت... ماشاال ... به به :  ياسد يآقا

 .زد يبه خودش گرفته بود و همش لبخند م يحالسرافرازانه و خوش ي افهيهم ق بابا

 .قربان شما ، ممنون -

 !جان؟ ديسع يسؤال هيحاال :  ياسد يآقا

 دييجانم بفرما -

هم سن و  ليتو فام. شميممنونت م. انتخاب كنه يچه رشته ا يشيآخه مونده آزما ؟يكن يما هم كمك يبه آوا يتونيم يهر از گاه:  ياسد يآقا

 .ستيو اگه هم هست تو اصفهان ن ستين اديسال اون ز

 :گفتم  يا هيچند ثان يلحظه تعجب كردم كه انتخاب رشته آزاد مهلتش گذشته و االن اسفند ماهه و بعد از مكث هي

م كه از دست ييمن حتماً تا جا. عالقه دارند يو به چه رشته ا هيهاشون چ يفقط به من بگن كه عالقه مند. من در خدمت هستم. باشه چشم -

 .كنميكمك م اديبرب
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 ممنون پسرم:  ياسد يآقا

 كنميخواهش م -

تا اومدم خونه . باال ميو اومد ميرو جمع و جور كرد ليبا بابا وسا. كرد و رفت يهم خداحافظ ياسد يآقا. كردم زيرو كامل تم نيماش بعدش

 :مامان گفت 

 فيتو هم خودت رو كث!! بهنام . كرده كارينگاه كن با خودش چ. شگاهينما ميبر ميخوايزود باش برو حموم االن م ؟يكرد فيچقدر خودتو كث -

 .شد فيكث ميزندگ نيزود بر... تو هم برو حموم !! ... كه  يكرد

طولش  يساعت مين. داد فيك يليخ... آواز  ريز ميزد...  ييدوتا... حموم مردونه . حموم ميهم من هم بابا رفت! شه؟يمامانم م فيحر يحاال كس مگه

 .ميكه غذا بخور ميو رفت رونيب ميمامان بدو بدو از حموم اومد داديداد و ب يتا آخر با صدا ميددا

با چند تا جوك ، دوباره خنده  يبود ول نيكم سرسنگ هيبهناز هم به خاطر شب قبل . شگاهينما ميبر ميآماده شد واشي واشي ميرو كه خورد غذا

 .دميرو تو چهره اش د

 :و مامان گفت  ميديبود كه رس 3به  قهيدق 20 ساعت

 .ميديرس ريد قهيدق 10همش ... خوبه  -

 .ميرسيم ريساعت د 1 شهيآخه هم. آره واال:  بابا

 !!بهنام؟:  يبا لحن جد مامان

 :خنده و من گفتم  ريز ميزد همه

 .ميشيو چراغ توسط شما االف مخاموش بودن گاز  يبهناز خانم و بررس شيساعت سر آرا مين يهر سر. تلخه مادر جان قتيحق -

 ساده من زمان بره؟ شيآرا...  ستيوسط زمان بر ن نيا يحاال همه چ:  بهناز

 .جان يآبج گهيبره د يزمان م يول... ساده كه هست  -

 .4به  قهيدق 20نشده  3به  قهيدق 20 نيتا هم ميزودتر بر:  بابا

 :به بابا گفتم . ميشد ادهيپ نيو از ماش ميديهمه خند دوباره

 ما؟ يپا ريز اديرخش شما ب نيا ميريبگ نامهيما گواه شهيم يك -

 واشي واشي...  نامهيبعد گواه... كنكورت رو اول بده . بابا نگران نباش يريگيم:  بابا

 .به قول دوستان گاماس گاماس:  بهناز

 وسط؟ نيا يا كارهيتو چ. كردميمن داشتم با بابا صحبت م -

 ؟يا كارهيخودمه تو چ يبابا:  بهناز

 .مايامروز صبح راحت بود ن؟يباز شروع كرد:  بابا

 .ساعت ادامه داره 2فقط  ديقهر من و سع... بابا جان :  بهناز

 .چون تحمل قهرش رو ندارم. گهيراست م نويا -
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 ميچاكر:  بهناز

 )با خنده(باش تا اموراتت بگذره  -

 م؟يباش يك، چاكر  ميچاكر داداش نباش:  بهناز

 يمن دربست نوكرتم آبج...  وليبابا ا -

 .شد ريد گهيد ميبر. يشور نينه به ا...  ينمك ينه به اون ب. گهيبسه د:  مامان

و  رفتنيهم م يمرتب قربون صدقه . هيگل دست بهناز بود و داد به راض. اومدن استقبالمون هي؛ عمو ، خاله و راض شگاهيوارد شدن داخل نما با

گفت و خالصه شروع كردن به حرف  شگاهينما يهم در مورد كارها هيراض. گفتيكرد و مرتب از سفرش م يو حاال ول نم ديبهناز هم َفكش جنب

 ...به مهمونا برسه  ديبا هيانگار نه انگار كه راض. نشستن يگوشه ا هيزدن و 

 ريبگ هيراض ياز دوستا گهيد يمهمونا. شگاهياومدن داخل نما نيحس ييو دا ايميبا ك يناز ييزندا. دنديرس نيحس ييشد كه خانواده دا 3 ساعت

 وكم با خانواده ما كم جوشه  هي دختيخاله پر. هم اومدن دختيو خاله پر نيخاله پرو: ام  گهيد ي، خاله ها نيعمه مه. هم اومدن ليفام هيتا بق

البته خودش هم شوهر . كم سرده با ماها هيبابا با مامان ازدواج كرده  دهيد ياون بابام رو دوست داشته و وقت كهيبه زمان گردهيداستانش بر م

 .فراموش كنه تونهيبا خاله هست و نم يخوب اون داستان از دوران جوان يول هيهم شوهر جنتلمن و خوب يليخ ايآقا پو. داره

بلند عمو كه حضار رو به سكوت  يمراسم با صدا. ميعمو گفت كه بهتره مراسم رو شروع كن شده بود و بابا به اديز تيشد و جمع 3:20 ساعت

دادن راجع به  حيشروع كرد به حرف زدن و توض هيبعد راض. آوردند فيتشكر كرد كه تشر يفرا خوانده بود ، شروع شد و اول از همگ

 يكردن از كارها فيآثار و تعر ديشروع كردند به بازد يه بود و همگشروع شد ييرايپذ گهيبود كه د 4ساعت . كارهاش يو بررس شگاهشينما

آثار شور و . يهمكار يداده بودند برا هيكارت هم به راض هي. دنديرو خر هيراض يهم اومده بودن و دو تا از تابلوها يخارج يمهمونا. هيراض

 .كننديم فيانقدر دارند از كارش تعر يدو تا آدم حرفه ا نكهيخوشحال بود از ا يليخ. بود داريپد هيشعف در چهره راض

شام حساب  يشده و رو دهيچون تدارك د دنديو همه هم د شميناراحت م دياياز مراسم ، خاله همه رو به رستوران دعوت كرد و گفت اگر ن بعد

 .خوش گذشت يبود و حساب يشب خوب. كردند ، دست ِ رد نزدند و قبول كردند

 يتابلو رو خطاط نيما كرد و گفت به افتخار ما ا ميتابلو تقد هيهم  هيراض. ميديخند يم يواشكيچشمك زدم و با هم  ايميار به كدو ب يكي منم

 :روش نوشته بود . كرده

 باد صبا مشك فشان خواهد شد نفس

 دگر باره جوان خواهد شد ريپ عالم

 ريوقت ز چيمن با محسن قرار درس خوندن داشتم و ه. گشت و گذار مياز صبح بر يقرار گذاشتند كه جمعه ، دسته جمع ياز رستوران همگ بعد

و  ميكه االن تو اسفندماه هست ديدوباره به ذهنم رس يول ششيدرس برم پ يهم قول داده بودم كه برا ياسد يتازه به دختر آقا. زنميقولم نم

حس كردم بنده خدا . شده بودم جي؛ چون گ دميپرس يباباش م يرشته و حرفااز دخترش در مورد انتخاب  ديآزاد تو آذرماهه ؛ با رشتهانتخاب 

شد و آخر سر  زونيهم لب و لوچش آو ايميك. درس بخونم خواميو م ستميخالصه به مامان گفتم كه من فردا ن. خبر نداره و فقط به فكر دخترشه

 :هم گفت 
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 بخون... خوب . كه شاخ و دم نداره يخرخون -

 .بخونه ديخوب امسال كنكور داره با... نگو عمه  ينجوريا:  مامان

 .بخونه ديمهرش حالل دندش نرم با:  بهناز

 8خونه و صبح تا  ميديرس 1شب ساعت  نهايبا همه ا. به هم نداشت يربط چيخنده چون دو تا عبارت به كار رفته در جمله بهناز ه ريزدن ز همه

صبحانه هم نخورده . و ربع خودش رو رسوند 8اونم تا . خونمون اديهمه رفتن و به محسن اس ام اس دادم كه ب دميكه شدم د داريب. خواب بودم

محسن شروع كرد به صحبت  يدفعه ا هيدرس خوندن  يوسطا. و اشكاالتمون يميتست ش يپا ميبعدش نشست. ميبا هم صبحانه خورد. بود

 :كردن 

 سؤال؟ هي ديسع:  محسن

 شنوميبگو م -

 تو؟ يشناسيآوا م:  محسن

 ل؟يآوا؟ تو فام -

 ...دارم من  كاريشما رو چ لينه بابا فام:  محسن

 ؟يگيم ويپس ك -

 .شماست هيفكر كنم دختر همسا يول ننيشيكجا م قاًيدق دونمينم:  محسن

 :گفتم . گهيرو م ياسد يافتاد كه دختر آقا ميكه چه عرض كنم پنج تومن ميدوزار تازه

 .دختر داره به گمونم اسمش آواست هي ياسد يآقا. يگيما رو م هيا ا آره فكر كنم دختر همسا -

 .انگار هياسد يآره آقا:  محسن

 شده؟ يخوب حاال چ -

 .خواهرمه يآخه هم كالس! نه؟ ايمحله ان  نيبدونم تو ا خواستميم...  يچيه:  محسن

 .بودسال از خودش كوچكتر  كيخواهر داشت كه  هي محسن

 .خواهرته يهم كالس دونستمينم! چه جالب -

محله برو  نيبچه هم. و خوبه يميصم يليدوستش خ گفتيآخه خواهرم م...  قنيرف يليخ... كالس با همن  هيسه ساله تو  نايا... آره بابا :  محسن

خواهرم  شياومد خونمون پ يوقت هي اناًيكه اح كننيم يمنم كنجكاو شدم بدونم كجا زندگ. درسش فهيكم ضع هيتو درسش كمكش كن چون 

 . بشناسمش

 ش؟يسه سال نشناخت نيچطوره كه تو ا. ما هستند يخونه بغل يعني. كننيم يمحل زندگ نيآره هم. اوهوم گرفتم -

كمك  نيون اچ يول...  هياونطور يفالن هينطوريا يفالن گفتيفقط م... زد  يراجع بهش نم يحرف اديسه سال كه خواهرم ز نيآخه ا:  محسن

 .خواسته ، اومد بهم گفت

 ...جالبه ها  -
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 !جالبه ها؟ يچ:  محسن

 .به دخترش تو درساش كمك كنم اميهم به من گفت ب ياسد يآقا نكهيا -

 به تو هم گفته؟! ... عجب:  محسن

 مي، چطوره بر ميدرس خوند يه اندازه كافحاال كه امروز ب گميم. كار رو كنم نيمنم فرصت نكردم ا. بهم گفت نگيتو پارك ياون روز. آره بابا -

 م؟يهم به دخترش كن يكمك هي ياسد يآقا شيپ

 .تو برو بهش بگو. شناسميرو نم ياسد يمن آقا يمنته...  ستين يفكر بد:  محسن

 .مياصالً با هم بر ايب...  رميخودم م. باشه بابا نترس -

 !؟يخونشون كه چ ميبا هم؟ دو تا پسر بر:  محسن

 .ستين يپس مشكل...  شناسنيكل خانوادشون م گهيمنم كه د. گهيد يكنيم يخودت رو معرف...  شناسهيخواهرت كه اونو م ه؟يبابا مگه چ يا -

 .ميباشه بر:  محسن

 :و گفت  ديكرد و منو بوس كيباز سالم و عل يبا رو ديمنو د يوقت ياسد يآقا. و من در زدم ياسد يخانه آقا يجلو ميرفت

 .در خدمت هستم. دم در بده... بفرما تو ...  يخوش اومد. جان ديسالم سع... به به  -

دخترتون امسال  ديگفت ادمهيآخه . مي، اومد ديگفت روزيكه د ياون كار يراستش من و دوستم محسن برا...  ياسد يسالم ، ممنون آقا -

 .كنم يبتونم كار شميخوشحال م! نه؟ اي داياز دستم بر م يكمك نميمن هم اومدم بب. كنهيشركت م يشيآزما

 .دييبفرما...  ديتعارف نكن... دم در بده  دييبفرما. يمحسن جان شما هم خوش اومد... جان  ديسع ديهم لطف كرد يليخ:  ياسد يآقا

به  يخانم اسد. نكنه يبيو من اول رفتم تا محسن احساس غر ميو چشمك من به محسن ، هر دو وارد شد ياسد يفراوان آقا يتعارف ها با

از  يليحرفا كه من خ نيو از ا ييپسر مؤدب و آقا تو محل باشه ، شما هيكردن كه  فيخوشحال شد و شروع كرد به تعر يليخ دنميمحض د

 يكار آقا يو برا هستن يهستن و اصالتاً تهران يواقعاً خانواده با محبت يمغرور بشه ول دينبا زايچ نيو اعتقاد دارم آدم با ا اديخوشم نم فيتعر

 .انيمجبور شدن به اصفهان ب ياسد

 يا قهيدق 5. ميمن و محسن آوردن و ما هم دستشون رو رد نكرد يكرد برا شهيكه فكرشو م يو خالصه هر نوع خوردن يي، چا وهي، م ينيريش

 يول شناختميمن دخترش رو م. ميكرد يو احوالپرس ميكرد و ما هم از جامون بلند شد يو سالم ييرايدخترشون آوا اومد تو پذ دميگذشت و د

بعداً ...  ستيجاش ن نجايحاال ا: منم گفتم ... دوست خواهرمه  نيپس ا...  دمشيتو محل د يچند بار...  هياومد ك ادمي: بهم گفت  يواشكيمحسن 

محسن . ميتا ما هم مزاحمتون نباش ديرس صحبت كنما رو به اتاق دخترش فرا خوند و گفت اونجا راحت در مورد د ياسد يآقا...  ميزنيحرف م

 :و بهش گفتم  ديراجع به انتخاب رشته هم ازم پرس. دوستش باشه شيو پ ياسد يخونه آقا اديتماس گرفته بود تا ب واهرشهم قبلش با خ

 ؟يمگه شما تو آذر ماه انتخاب رشته نكرد -

 چطور مگه؟... چرا :  آوا

 ...ع به انتخاب رشته باهاتون صحبت كنم راج اميآخه پدرتون گفت كه ب -

 )با لبخند. (زدم يانتخابم بوده و چ يك دونهيبنده خدا انقدر گرفتاره كه نم. ديدر مورد درس صحبت كن ديايبوده كه ب نينه منظورش ا:  آوا
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 :با لبخند جواب دادم  منم

 ؟يزد يحاال چ. اوهوم گرفتم -

 .تهران زدم يول. عالقه دارم وتريچون به كامپ. زدم وتريكامپ:  آوا

 تهران؟ كدوم دانشگاه؟ -

 .دانشگاه كرج...  ستين يبرم مشكل تونميم...  ميهم دار لياونجا فام... تهران دانشگاهش بهتره  دميد:  آوا

 .يدرس بخون يقو يليخ ديبا... سخته ها  شيكم قبول هيتهران و اطراف تهران  يول. يموفق باش. خوبه -

 .بتونم تا سال بعد جمع و جور كنم و امسال هم قبول بشم دوارميام. وجهمبله مت:  آوا

 .تمركز كن شتريسال بعد ب يرو... بخشه برات  هيروح شيخوب قبول يول هيشيامسال كه آزما -

 ديچشم آقا سع:  آوا

 بال يچشمتون ب -

مرتب  يول... بغله  نيهم... خونه  ميريم...  ميشينه شرمنده م ميگفت يهرچ. ما رو به ناهار دعوت كرد ياسد يآقا ميديكه د ميايب ميخواست

 : گفتيم

چرا ...  گهيد ديپس بمون...  ستنيو بابا مامان ن ييشما هم كه تا عصر تنها... خواهرشونم كه دوست آواست ... آقا محسن كه از خودمونه  -

 د؟يكنيتعارف م

 .ميرو خوردو ناهار  ميشد يبا هزار خواهش و اصرار موندن خالصه

) خواهر محسن( نيخودمون رو با آوا و نگ هيپا يهم من و محسن درس ها يو كم ميكرديدر مورد رشته و درس بحث م ينفر 4از ناهار ،  بعد

مادر محسن . ميدرس بود يعصر پا 6و درسهامون مشترك بود و اون روز تا ساعت  ميبود كيزيف ياضينفر ر 4خدا رو شكر هر . ميكرد نيتمر

 اميشد كه گفتم ب 8 يساعت طرفا. موندم گهيكم د هياونا رفتن و من . خونه ايبا خواهرت ب...  رونيب ميبر ميخوايزنگ زد و گفت كه م 6ساعت 

 نيكه ماش مديد يكردند و موقع خداحافظ يدر من رو همراه يهم تا جلو ياسد يخانواده آقا. رسنيشده بود و االن مامان بابا م ريخونه چون د

مامان و بابا كه چشمشون خورده بود به . كردميكه داشتم با آوا راجع به درسهاش صحبت م ميدر بود يجلو. شهيم دهياز دور داره د ييبابا و دا

داشت با . اومد رونيب نيهم از ماش ايميك. كردميداشتم با آوا صحبت م نطوريمنم هم. ي، شروع كردند به سالم و احوالپرس يخانواده اسد

سرش رو  ايميك. و تو خونه جا مونده اوردميرو با خودم ن ميگوش دميزدم و د بميلحظه دست به ج هي. خورد بود عصابشو ا رفتيور م شيگوش

 .كرديبود و داشت باهام صحبت م سادهيآوا هم كنارم وا. شد خكوبيسرجاش م. ديمن رو د. باال انداخت

گفت كه  ييخودشون و به دا نيسمتش كه باهاش صحبت كنم ، رفت به سمت ماش اميتا اومدم ب. كه حد نداشت بود يچنان عصبان ايميك افهيق

. ما زدند و بابا و مامان هم دست تكون دادند يبوق برا كيسالم كنم و به سرعت از محل رفتند و فقط  اميهم مهلت نداد من ب ييدا. حركت كنه

و  ياسد ياز آقا. كردم يبذاره و باهاش خداحافظ ونيدر درس داره با من در م يبه آوا گفتم كه اگر مشكل. كرد يبد داشت بهم نگاه م مبهناز ه

هم باز  يبود و در ِ انبار ليمشغول جمع و جور كردن وسا نگيبابا تو پارك. خانومش به خاطر زحمات امروزشون تشكر كردم و اومدم سمت خونه

 .كرد يهم داشت بهش كمك م انمام. بود
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 :گفتم . كمكش كردم و رسوندمش به اتاق. برهيداره خودش رو از پله ها باال م يب يب دميخونه شدم و د وارد

 ن؟ييكردم كه همه اخمشون اومده بود پا يرفت؟ من كار ينطوريا ييشده؟ چرا دا يچ...  يب يب -

 .نگارانگار نه ا يول ميبار به خونه زنگ زد 100 ؟يداديجواب نم تويچرا گوش:  يب يب

 .ميشد يناهار هم نگهمون داشت موندن. بودم ياسد يخوب من خونه آقا -

 ؟يبود ينگهتون داشت؟ مگه با ك:  يب يب

تا به دخترش تو درسهاش  ياسد يبعدش رفتم خونه آقا. ميكه گفتم من با محسن قرار داشتم واسه امروز كه با هم درس بخون شبي، د يب يب -

 حاال همه ناراحت شدند؟. رو با خودم ببرم ياصالً حواسم نبود گوش. داشتناهار هم نگهمون . كمك كنم

 .شده يبده چ حيتوض نييبرو پا... چش شده  ديكه سع كرديم هيهم گر ايميك. دونهيمامانت انقدر حرص خورد كه خدا م:  يب يب

 ؟يبخور ديشما قرص نبا. رميباشه االن م -

 .قرصامو خوردم... نه :  يب يب

 :گفت  تينگاه چپ به من انداخت و مامان هم با عصبان هيمامان و بابا داخل خونه شدند و بابا  دميكه د نييپا اومدم

 ؟ييمعلوم هست تو كجا چيه -

 .بودم ياسد يسالم ، من خونه آقا -

 .از دلشوره ميمرد ؟يهم با خودت ببر توياون گوش يريم ييجا يوقت شهينم... سالم و مرض :  مامان

 .كشهيانقدر طول م كردميفكر نم. فقط رفتم به دخترش تو درسهاش كمك كنم. شميم يكه اونجا موندن دونستمينمخوب من  -

 يتو خودت مگه كنكور ندار...  يهمه معلم خصوص نيا... همه آموزشگاه  نيا... همه آدم  نيا ؟ياسد يخونه آقا يرفت ياصالً با اجازه ك:  مامان

 ؟يكنيبه دختر مردم كمك م يريكه م

 !!شده حاال يچ گنيم...  يبه خونه بغل رسهياالن صدات م... خانم آروم تر :  بابا

 .كرده كاريپسره امروز چ نيا ستيمعلوم ن. بذار برسه:  مامان

. به دخترم تو درساش كمك كن ايگفت ب ياسد يخود آقا. هست انيكمك كردم؟ بابا كه در جر يكيكردم؟ بده رفتم به  كاريمگه من چ -

 .كه نبودم يكياونا هم بودند و فقط من . هم كه دوست آواست نينگ. هم بودند نيمحسن و نگ. من كه تنها نبودم... عدشم ب

 )فروكش كرده بود تشيعصبان( م؟يشيما نگران م يگينم ؟يبرديبا خودت م تويگوش شديبد م:  مامان

 .ستين بميتو ج ميافتاد گوش ادمي،  دميرو د ايميتازه االن كه ك. به خدا اصالً حواسم نبود -

! كجاست؟! ... كنه؟يم كاريداره چ نيروز تنهاش گذاشت هي ستيمعلوم ن گفتيهمش م تييدا. يديرو هم خودت م ايميو ك تييجواب دا:  مامان

 .يما رو برد يپاك آبرو! ...... ده؟يچرا جواب نم... 

 ؟يكنيدر موردش كردن رو قبول م گرانيه دك يكه هر فكر يشما به پسرت اعتماد ندار!... دايببخش يليخ -

اس  هيپاشو برو ... در موردت فكر كنن  ينطوريكه ا يكن يكار دينبا يمن اعتماد دارم ول اًيثان. ستين گرانيد تيياوالً كه دا:  يبا لحن جد مامان

 ...پاشو ... حرص و جوش نخورن  نياز ا شتريشد كه ب يبده و بگو امروز چ ايميك اي تييام اس به دا
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 .رونيب انيب اليفكر و خ نياس ام اس بده كه از ا هيالاقل ... ، احتمال داره جواب ندن  يزنگ كه بزن. اس ام اس بده هيبرو ... آره بابا :  بابا

 .فكر رو داشتم نيخودمم هم. كنميكارو م نيمن حتماً هم...  نيچشم ، شماها آروم باش -

 :داخل اتاقش شدم و آروم گفتم . كنهيو داره استراحت م دهيتخت دراز كش يبهناز رو دميبه اتاقم بودم كه د حال رفتن در

 ؟يداريبهناز ب -

 :كه گفت  رونياومدم ب يو داشتم از اتاق م دهينم يجواب دميتكرار كردم و د يسه بار دو

 ؟يآره ، كارم دار -

 ؟يكنيم فيشد؟ تعر يامروز چ -

 .يكجا بود ستيمعلوم ن. شد يبپرسه چ دياز تو با يكي:  بهناز

 بگم؟ ديبه تو هم با... دادم  حيبه بابا و مامان هم توض... دادم  حيتوض يب يمن به ب... بابا  يا -

 ؟يفهميكه م نويا. ميكه نگرانت شد يديفهم يكاش اقالً م يول. ستين ينگو اصرار:  بهناز

 ن؟يزد يچرا مرتب زنگ م...  رمينم ييمن جا ديدونيخوب شما كه م. رو با خودم ببرم مياصالً حواسم نبود كه گوش! مگه َخرَم؟... آره  -

چقدر داره خوش  يدونينم. يومديمعرفت ن يب: بهت اس ام اس داد و گفته بود  ايميك 12ساعت . مرتب هم نبود...  يفعالً كه رفته بود:  بهناز

 !؟يجمعه درس نخون هي شديحاال نم! رهگذيم

 ...خوب بعدش  -

منم بهت اس ام . يجواب بد يخوايو نم يذاريسر به سرش م يدار ديگفت شا. و به من گفت اس ام اس بدم ومدهين يجواب ديبعدش د:  بهناز

 .ينداد ياما باز هم جواب...  گهيزن داداشم م ياس دادم كه هرچ

 .نبودم كه جواب بدم نيواسه هم. ياسد يرفتم خونه آقا ميو ن 11من از ساعت  -

 هيعمه : دلش شور افتاد و به مامان گفت  ايميشد و ك 2ساعت . يذاريسر به سرمون م يكه دار ميخالصه گذشت و فكر كرد.... آهان :  بهناز

 يكس. و ربع بهت زنگ زد 2، ساعت  ايميبا اصرار ك يول. بهتره ميو مزاحمت نش يخونيدرس م يمامان هم گفت كه دار ؟يزنيم ديزنگ به سع

 .نشد ياما باز هم خبر...  ميهم زنگ زد تيبه گوش. نشد يخبر يول ميزنگ زد يچند بار. تلفن خونه رو بر نداشت

 خونه؟ نيدي، پس چرا االن رس نيزنگ زد 3و  2خوب اگه ساعت  -

آخرسر . مينكرد دايتو روز جمعه پ يريواسه پنچر گ ييجا چيما پنچر شد و ه نيماش .جفتش خراب شد ييِ ما و دا نيماش نكهيبخاطر ا:  بهناز

... بده  رشيخدا خ. گرفت يداشت و ما رو برد دم مغازه اش و مغازه رو باز كرد و پنچر يكيطرف مكان. اومد كمكمون كرد ييبنده خدا هيهم 

 .مياالف شد رونيرو ب يساعت 2. شانسمون بد بود امروز. شدي، روشن نم ميكرديم يهر كار. هم استارتش خراب شده بود ييدا نيماش

 از اونجا؟ نيساعت چند مگه حركت كرد -

و اونا رفتن خونه و  ميكرد يبا خاله و عمو خداحافظ. سمت خونه ميو اومد مينگران شد يهمگ...  ستيازت ن يخبر 6تا ساعت  ميديما د:  بهناز

 !نه؟ ايهست  ياز تو خبر نهياومد سمت خونه ما تا بب ايميهم به اصرار ك ييدا. ميبهشون اطالع بد شد ، ياز تو خبر يخواستن وقت

 ...خوب بعدش  -
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 مياولش خوب بود كه رفت. بود ياصالً روز بد. تصادف هم بكنه ييبود دا كينزد. ميجفتمون خراب شد و معطل شد نيماش...  گهيد يچيه:  بهناز

 .انقدر اتفاق افتاد كه از دماغمون در اومد ميبعدش كه برگشت يول... باغ 

رو به  يفكر بودم كه االن برم همه چ نيتو ا. نهيو منتظر بود تا عكس العمل منو بب كرديبه سكوت گذشت و بهناز همش نگام م يا قهيچند دق هي

 حاتميو گفتم من توض اياما دل رو زدم به در. نداره يا دهيفا چي، ه هم بگم يهرچ هيعصبان يافتاد وقت ادمياما . شده يبدم و بگم چ حيتوض ايميك

 .كه قبول كنه دوارميام... با خودشه  گهيد...  دميرو م

 ...كردم  كاريچ... كجا بودم ... شده  يچ گمي، م دميبهش اس ام اس م رميمن م -

 في، بهش برخورده بود و من امروز همش براش جوك تعر ياينم يكه گفت شبياز د. امروز ناراحت شد يليخ. يكنيم يخوب كار:  بهناز

 .بفهم نويا...  اديز يليخ... اون دوستت داره  وونهيد...  ديسع يول...  خونديبابا براش آواز م. تا سرحال بشه كردميم

 ...سالشه  17آخه اون همش  -

تو ...  رسنيم ينسبت به پسرا به بلوغ فكر يدخترا تو سن كمترتازشم ... كه چند ساله رد شده  ياز بلوغ جنس ه؟يسالشه چ 17همش :  بهناز

 .يريبگ ليرو كم تحو ايميبه اون راه كه ك يزنيهمش خودت رو م

 .كه بخوام به ازدواج با اون فكر كنم ستين يكه هستم ، عقالن يسن نيتو ا يول... منم اونو دوست دارم . ستين ينطوريبه خدا ا -

وگرنه خودت . يازدواج كن يتا بعد كه بخوا يبهش بده كه تو مال اون هست يديام هياقالً ...  وانه؟يگفتم برو باهاش ازدواج كن د يمن ك:  بهناز

 .بهش نكن يحداقل كم محل يول. يرو هم االف خودت كن گهيد يكي يبر... نه درست ... االن كه نه كارت معلومه  ذارميمن نم يهم بخوا

 چشم -

 .يكنيم كاريچ نميبرو ب... دستت پر طال ... بال  يمت بچش:  بهناز

 باشه -

 )با خنده. (يكن يعاجزانه معذرت خواه ديپس با. كار گردن تو بوده ريقبول كن تقص. اس ام اس نده ياز خود راض يفقط مثل آدما:  بهناز

 ملتمسانه خوبه؟: با خنده جواب دادم  منم

 هياون كه عال: ، گفت  زديقه قه م كهيدر حال بهناز

 يا دهيهم اس ام اس بدم ، فا يگفتم هرچ. زنگ بزنم ايميگرفته بودم به ك ميدر رو بستم ، چون تصم. رونيو از اتاقش اومدم ب دميخند منم

چون ... نداشت  يا دهيبده ، فا حيبهش توض خواستياگه فردا پس فردا مامان م. بدم حيبهش زنگ بزنم و با زبون خودم توض اميپس ب. نداره

 .كنهيباور م شتريزبون خودم بشنوه ب زا شهيهم

فكر نكنه  ديگفتم با تلفن خونه زنگ بزنم ، شا. و تماس رو انتخاب كردم ميگوش يشماره ها ستيآزاد كردم و رفتم تو ل زايچ نيرو از ا فكرم

 .خودمم دونهيحتماً م يبا گوش يخودمم ول

منتظر بوده كه من  دمياون دوستت داره و فهم وونهيد: حرف بهناز افتادم كه گفت  اديلحظه  هي. اب دادبار زنگ زدن جو 3بعد از  خوشبختانه

 .زنگ بزنم

 ؟يسالم ، خوب -
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 سالم ، نه:  ايميك

 ...شرمنده ام به خدا . بزرگ بهت بدهكارم يمعذرت خواه هيمن ...  ايميك -

 .دونهيشدم كه خدا م يداره؟ امروز انقدر از دستت عصبان يا دهيتو چه فا يشرمندگ:  ايميك

 .چون مرض ندارم كه جواب ندم...  دادميوگرنه حتماً جواب م. رو جا گذاشته بودم ميمن امروز خونه نبودم و گوش...  نيبب -

 ؟ياصالً كجا بود ؟يبا خودت ببر تويگوش ديچرا نبا:  ايميك

 .درساش يرفته بودم كمك دخترش برا. يبغل هيخونه همسا -

 كمك دختر مردم؟ يريحاال م... درس دارم  يگيكمكم كن واسه امتحان ، م ايب گميبهت م شيچطور من دو ماه پ:  ايميك

 .هم بودن نيمحسن و نگ... خوب من كه تنها نبودم امروز ... من كه اون موقع خودمم امتحان داشتم  -

 اونا نبودن؟ ميمدما او يپس چرا وقت:  ايميك

منم موندم تا در مورد انتخاب رشته با آوا صحبت  نيواسه هم. رونيب ميبر ميخوايخونه م اي، مامان ِ محسن بهش زنگ زد كه ب 6چون ساعت  -

 .كنم

 .پس اسمش آواست: ، گفت  زديكه دم از حسادت م يبا لحن ايميك

 .ايبه بعد خواستم برم كمكش ، تو هم ب نياصالً از ا. بسه گهيد... بار رفتم كمكش  كي! دارم؟ كاريبابا ، من اصالً به اون چ يا -

 .هيمن كه رشته ام تجرب ام؟يمن چرا ب:  ايميك

 .كمكت كنه تونهيتازه آوا سال سوم هم هست و م... و با ما مشتركه  يكه دار يبه هر حال درس عموم... باشه  -

 .دارم يمعلم خصوصخودم ... كمكم كنه  خوامينم:  ايميك

 .شهيتكرار نم گهيد. خواهشاً از من ناراحت نباش يول. يدونيهرجور خودت صالح م... باشه  -

 .نداره ياشكال...  دمتيبخش... باشه : گفت  يبعد از لحظات ايميك

 زميعز يمرس -

 كنميخواهش م:  ايميك

 شد و كجا بودم؟ يچ يديم حيتوض ييزحمت به دا يب -

 .گميبهش م رمياالن م... باشه :  ايميك

 :بعدش گفت . كنهيداره اشكهاش رو پاك م ايميگذشت و مشخص بود كه ك يا هيثان چند

 بگم؟ يزيچ هي...  ديسع -

 .در خدمتم... بگو ... جانم  -

 !نه ايبگم  دياصالً با دونمينم:  ايميك

 .دل تنگت بگو خواهديهرچه م -

 اد؟يتو اصالً از من خوشت م:  ايميك
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 ؟يزنيكه م هيچه حرف نيا... معلومه كه آره  -

 ... گميخودت رو م ينظر شخص... پسر عمه  ييبه عنوان دختر دا ينه كه اون خوش اومدن ِ معمول:  ايميك

 .يناراحت باش اديصورتتم بشور كه من خوشم نم... برو اشكاتو پاك كن . يبكن خواديهم نم اليفكر و خ... آره با تمام وجود  -

 كردم؟ هيگر يدياز كجا فهم يول... باشه :  ايميك

 ... يديپس نگو از كجا فهم. شناسميمن تو رو م -

 .من برم ؟يندار يكار. اوهوم:  ايميك

 .سالم برسون ييو زندا ييبه دا... برو به سالمت  -

 خداحافظ. رسونميم تويبزرگ:  ايميك

 خداحافظ -

تا  زنهيبابا داره سالنامه خودش رو ورق م دميروز عصر د هي. خودش بازگشته بود يبه حالت عاد ياز اون اتفاقات گذشت و زندگ يچند روز هي

معموالً بابا عادت . ميكرد يم ديخودمون رو آماده سال جد يو همگ ديرس يداشت از راه م 88سال . فتهيقراره ب يچه اتفاقات ديسال جد نهيبب

 :اسم من نوشته بود  ريمثالً ز. نوشت يرو هم م دشيسال جد حتاچياسم هركس ، ما نييپانوشت و  يتو سالنامه اسم تك تكمون رو م تداش

 نيدست شلوار ج كي

 يجفت كفش مجلس كي

نگاه  ستيل نيرو از هم ميخوايسال نو م يكه برا يلباس ها و لوازم ينوشت تا تمام يو جوراب رو هم م ريلباس ز يادامه داشت و حت نطوريهم و

 .كنه و بخره

هر دوشون  شهيهم. كاشت نهال يرو برداره و با عمو برن باغ برا نيبابا اومد خونه كه ماش 2 ياسفند ماه بود و ساعت طرفا 15 قاًيدق خيتار

كه بابا و عمو توش  ميدار يباغ خانوادگ هي. باغ اضافه بشه يتو باغ بكارن تا رشد كنه و به درختها ديروز از سال ، نهال جد نيعادت داشتن ا

مكان  كيبه  ليهمه تبد يكردن ، خونه داخلش ساختن و خالصه برا ي، جدولكار دنيكش واريبراش د. دنيم دارن و با هم باغ رو خرسه

 .مياونجا و خوش بگذرون ميگردش ، بر ييجا ميبر ميخوايو م ميكاريب يشده تا وقت يحيتفر

محسن زنگ زد كه . من هم موندم خونه تا به درسام برسم. ديع ديرفتن خر و خاله هيروز بابا رفت باغ و عصرش هم مامان و بهناز با راض اون

 .پارك باشم 6من هم هماهنگ كردم كه ساعت . ميپارك درس بخون ميبر ايب ديسع

 .گردميبر م گهيساعت د 2... پارك درس بخونم  رميمن م ؟يكم و كسر ندار يزيگفتم چ يب يطبقه باال و به ب رفتم

 به سالمت. ندارم يمن كار... برو مادر ... نه :  يب يب

 يگفتم كه كار. تلفن هم طبق معمول دم ِ دستش بود هيداشت زنگ بزنه و  يتا اگه كار يب يب يِ كنار زيمعمول شماره خودم رو گذاشتم م طبق

 .كه بخواد مالحظه منو كنه خونميداره زنگ بزنه و اصالً فكر نكنه من دارم درس م

 .زنهيچرا انقدر دلم شور م دونمينم: به محسن گفتم . تو دلم داشتم يبيحس عج هيشد كه  7 باًيتقر ساعت

 ؟يعاشق شد:  محسن
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 .زنهيمن دلم داره شور م ؟يعاشق واسه چ... برو بابا خل و چل  -

 )با خنده... ( گهيد زنهيعاشق هم دلش واسه معشوق شور م:  محسن

 .اميبزنم و ب يب يبه ب يسر هيبذار برم خونه . دارم يبيحس عج هي. ستينه از اون نظر ن -

 ؟يبر يخوايكجا م... مونده  سيامواج الكترومغناط يهنوز تستها. مايساعت درس خوند 1همش :  محسن

 .اميو م رميم يمن زود. باش نجايتو ا... كتابخونه  ميرياگه هم نشد ، فردا از صبح م. گردميحاال دوباره بر م. بذار من برم محسن -

 .باشه پس منتظرم:  محسن

 باشه فعالً -

 يتا آخر عمر خودمو نم فتهيب ياگه اتفاق گفتميبه خودم م يه... افتاده باشه  ياتفاق يب يب ينكنه برا دميترسيبدو اومدم سمت خونه و همش م بدو

 .بخشم كه چرا تنهاش گذاشتم

به  يكه ا: به در و گفتم  دميمحكم با مشت كوب. تو قفل ِ در شكست و نصف شد ديلانقدر هول بودم كه ك يتو ول اميرو انداختم تو در تا ب ديكل

 !حاال وقت شكستن بود؟... شانس  يخشك

 :زدم و گفتم  در

 ؟يخونه ا يب يب...  يب يب -

آوا جواب . و زنگ زدم ياسد يخونه آقا يرفتم جلو. آجر گذاشتم تا بسته نشه هيدر ،  يو جلو نيياومدم پا. نگران شدم شتريو ب ومدين ييصدا

 :داد 

 دييبفرما... بله  -

 بابا خونه ست؟...  تونيبغل هيهمسا...  ديمنم سع... سالم آوا  -

 اد؟ياز دستم بر م يكمك. انيشب هم نم 9و تا ساعت  رونيراستش با مامان رفتن ب... نه ...  ديا سالم آقا سع:  آوا

در رو باز  يبه من بد يدار يزيچ يگوشت چيپ هي. تو قفل ِ در شكست و من موندم معطل ديكل... در رو باز كنم  خواستميم يوقت... راستش  -

 كنم؟

 .نييپا اميصبر كن االن م:  آوا

 يمرس -

چرا حاال اون موقع پرده ها  دونمينم. بود دهينبود و پرده كش دايپ يزيچ ي، ول كردميرو نگاه م يب يپنجره اتاق ِ ب رونياز ب يه. تو دلم نبود دل

 .شده بود دهيحاال هم پنجره بسته بود و هم پرده ها كش يپنجره اتاقش بازه ول گهيد يوقتا! بود؟ دهيكش

 .كه با خودش آورده بود رو بهم داد يليو وسا ميكرد كيسالم و عل. از باال اومد و در رو باز كرد آوا

 !نه؟ اي شهيدرست م نميببامتحان كنم  هيبذار برم . دستت درد نكنه -

كه دم ِ دستم بود ،  يمن هم با آچار و انبردست و خالصه هرچ. ما يسمت خونه  ميبا هم رفت. خونه رو با خودش آورده بود و در رو بست ديكل

 يب يب...  يب يب:  گفتميبه سرعت رفتم طبقه باال و مرتب م. با هزار زور و زحمت در باز شد و وارد خونه شدم. در رو باز كنم كردميتالش م
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 .يب يبه اتاق ب دمياز پله ها رفتم باال و رس نكهيتا ا. زديرو صدا م يب يآوا هم با من هم صدا شده بود و ب ؟ييجاك

 يب يكه ب ديتو اتاق و د ديآوا هم رس. كنم كاريمضطرب شدم و هاج و واج مونده بودم چ يليخ. ستيتو اتاقش ن يب يب دميرو كه باز كردم د در

 : ديو پرس ستين

 راه برند؟ تونستنديرفته باشه؟ م تونهيكجا م يعني -

 شده؟ دهيپرده ها چرا كش... زده  بشيكجا غ ييهوي فهمميمن نم... راه بره  تونهيم ياما به سخت... آره  -

 !بدونه كجاست دي، شا ديخوب به خواهرتون زنگ بزن:  آوا

 .هيآره فكر خوب -

به . شماره مامان رو گرفتم ، اون هم برنداشت. اعصابم خورد شده بود. داشت يرو بر نم يگوش. بهناز رو گرفتم و منتظر شدم تا برداره شماره

 :بابا جواب داد . بابا زنگ زدم

 جانم پسرم... بله  -

 كجاست؟ يدونينم...  ستين يب يب نميبيماالن كه اومدم خونه ... با محسن درس بخونم  رونيساعت رفتم ب 1بابا من ... سالم بابا  -

 داشت زنگ بزنه؟ يكه اگه كار يتو اتاقش باشه؟ مگه شماره بهش نداد ديچرا نبا يب يب... خبر ندارم ... واال من كه تو باغم :  بابا

 .نش شدمنگرا يليخ. كنمينم داشيپ گردميهرجا رو م. پاشده رفته ييهويچرا  دونمينم يشماره بهش دادم ول... چرا  -

 !كجاست نميدنبالش بب ميخونه بر امياالن م...  يمنم نگران كرد! آخه؟ ستيچرا ن... بابا  يا:  بابا

اصرار داشت بمونه تا . رو بهش دادم لياز آوا تشكر كردم كه كمكم كرده و وسا. نشد يب ياز ب يساعت خبر مين نيشد و تو ا ميو ن 7 ساعت

بابا . شد حتماً اطالع بدم يبا اصرار من رفت و ازم خواست اگه خبر. بود دهيزحمت كش يليمن ازش خواستم بره خونه ، چون خ يكمك كنه ول

 : ديازم پرس رونيو اومد داخل خونه و ح هخون ديرس

 رفته؟ يك يب يشده؟ ب يبابا چ -

 !جا دنبالش بگردمك دونمياصالً نم... االف شدم  قهيدق 20 ينطوريهم. دونميواال منم نم -

 ؟يبه مامان و بهناز زنگ زد. گهيد ميكنيشروع م ييجا هياز  ميبر. منتظره نييعمو هم پا...  ميبر ايب:  بابا

 !نه؟ اي دهيجواب م نميزنگ بزنم بب هيبذار به راض. دارنيكجان كه برنم دونمينم. دارنيبرنم يول... بار زنگ زدم  100... آره بابا  -

 .ميزنيتو راه بهش زنگ م ايب:  بابا

 .بار دوم تلفن رو برداشت يول... بار اول جواب نداد ...  هيزدم به راض زنگ

 ن؟يديجواب نم زنميزنگ م يشماها؟ چرا هرچ نييكجا ؟يخوب. هيالو سالم راض... الو  -

عجله . امبريپ مارستانيب نيايب. حرف بزنم اديز متونينم. مارستانيب نيايب نيي، بدو ديسالم سع: ، گفت  كرديم هيكه داشت گر يدر حال هيراض

 .ديكن

 :بابا گفتم  به

 .نيايزود هم ب. امبريپ مارستانيب نيايب گهيم... بابا  -
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 .خدا به دادمون برسه... اهللا اكبر :  بابا

 .خودت كمكمون كن ايخدا... اهللا  اي:  عمو

كه بردنش رو  ييمادربزرگم رو گفتم و آدرس جا ليو اسم و فام رشيكردم و اومدم سمت پذ يكيپله ها رو دو تا . مارستانيب ميديسرعت رس با

 .CCUگفت رفته . بهم داد

و  هيمامان ، بهناز ، راض دميكه د CCU يجلو دميرس... كه تا عصر حالش خوب بود  نيشده؟ ا ي؟ مگه چCCUچرا آخه . هم تعجب كردم من

 .كننيدارن دعا م هيو با حالت بغض و گر ستادنيخاله ا

 :جلوتر و گفتم  رفتم

 حالش خوبه؟ يب يب ن؟يينجايپس چرا ا د؟يخر نيشده؟ شماها مگه نرفته بود يچ... سالم  -

 يآخه من شماره خودم رو گذاشته بودم كنار متكا. شماره خونه افتاده بود... من زنگ خورد  يبعد گوش...  ميبود ديما خر: با حالت بغض  بهناز

 همشو تو راه  مارستانيب مشيبا سرعت آورد... خونه  ميما هم فوراً خودمون رو رسوند...  ادينفسم باال نم: به من زنگ زد و فقط گفت . يب يب

 ...عبداهللا ... عبداهللا : گفت  يآورد و م ياسم بابابزرگ رو م

 .ادامه نداد گهياش گرفت و د هيبهناز گر بعدش

 ... هياورژانس...  هياورژانس: گفت  ميديپرس يهرچ ه؟يچطور تشيرس وضعبرو از پرستار بپ ديسع:  مامان

 .ميبا هم بر ايب:  بابا

و  ديفقط به خدا توكل كن يول. رو براش درست كنن و برگرده اياح طيتا شرا كننيگفت كه فعالً دكترا دارن تالش م. پرستار شيپ ميو بابا رفت من

 .ديبراش دعا كن

 :تموم شد و رفت به پرستار گفت  گهيصبر عمو د. شد 9و ساعت  ميبود ستادهيسرگردان تو سالن ا ينطوريهم

 ! ...آخه؟ يزيچ...  يخبر هي...  مياالف نجايساعته ا 1 د؟يما رو معطل كن ديخوايم يشما تا ك... خانم  ديببخش -

 رونيب اديخود ِ دكتر ب ديبا...  ديشما هم اجازه ورود ندار...  كننين رو مدكترها داخل دارن كارشو! ستيدست ِ من كه ن... محترم  يآقا:  پرستار

 ... ديتا باهاش صحبت كن

 رون؟يب اديم يخود ِ دكتر ك:  عمو

 .دونمينم ديباور كن:  پرستار

مامان هم مرتب . بوده و متوجه نشدن فشونياونم گفت كه تو ك ن؟يداديرو جواب نم يكه چرا تو و مامان گوش دميمدت از بهناز پرس نيتو ا من

 .گردونديم حيو خاله هم تسب كرديداشت دعا م

 : ديما و پرس شيآهسته آهسته اومد پ كرديخودش رو پاك م يداشت عرقها كهيو در حال رونيدكتر اومد ب نكهيگذشت تا ا يربع هي

 خانم هستند؟ نيدختر ا اياز شماها ، پسر  يكيكدوم  -

 .من پسرشم: گفتند  و بابا همزمان عمو

 .تو اتاق من ديايزحمت ب يب:  دكتر
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 يدفعه ا هيشده؟ چرا  يكه مگه چ كردميتكرار م نويتو ذهنم ا يه. گچ نيانقدر ترس برم داشته بود كه رنگم شده بود ع. ختير يهر دلم

بابا و عمو با دكتر رفتن داخل و چشم ِ تك تك ِ ماها به اتاق دوخته شده . ديترك يبهشون بگه؟ مغزم داشت م خواديم يشد؟ دكتر چ ينطوريا

 .شهيم يچ نميصبر كردم تا بب يداد بزنم ول خواستميم. دل تو دلم نبود. انيم رونياز اتاق ب يبابا و عمو با چه حال النبود كه ا

همون  يصندل هي ي، رو ديرس يخسته و ناراحت به نظر م يليابا كه انگار خب. دميدر ِ اتاق باز شد و چهره ناراحت بابا و عمو رو د قهيدق 5از  بعد

 .خودش يشونيكنار نشست و با دست راستش سرش رو گرفت و محكم زد تو پ

 :ما و گفت  يهم اومد جلو عمو

 .ميشروع كن يب يبدون ب ديامسالمون رو با ديع. ديريخودتون بگ يبرا يدست لباس مشك هي ديبر يشوگون نداره ، ول ديدم ِ ع دونميم -

 :زد كه پرستار اومد گفت  يغيچنان ج بهناز

 .ديكن تيرعا...  مارستانهيب نجايا... خانم محترم  -

 .ديرو درك كن طمونيبه پرستار اعتراض كردم و گفتم كه مادربزرگم فوت كرده و شرا منم

 نيكه چن شديبودم و اصالً باورم نم جيمن هنوز گ. رو داد يب يبه همه زنگ زد و خبر فوت ب هيو راض ميخبر داد ليبه تك تك فام بيترت به

به ... رو ازش گرفته بود و سرانجام تموم كرد  يعيدچار تورم شده بود و امكان تنفس طب يب يقلب ب يظرف دو ساعت رگها. افتاده باشه ياتفاق

 يكه اگه واسه درس خوندن با محسن نم كردميمدام خودمو لعنت م. داشته باشه تونهيم و درشت زيچقدر اتفاقات ر يزندگ...  ين سادگيهم

 نيآخر...  نمشيبب شتريكم ب هي يحت... ِ ما بمونه  شيپ يتا اقالً مدت مارستانيكمك كنم و زودتر برسونمش ب يب يبه ب تونستميم ديرفتم ، شا

 :بود  نيبه من گفت ، ا كه يجمله ا

 به سالمت. ندارم يمن كار... برو مادر ... نه  -

تا . كردم كه چشمانم كوچك شده بود هياون شب انقدر گر. حرصم در اومده بود. باشم ششيپ شتريچرا نتونستم ب نكهياز ا سوختميم داشتم

 :گفتم  يموندم و مدام م داريصبح ب

 .بخشم يخودمو نم... ندم نمو ششيبرداره كه پ نيخدا منو از رو زم... خدا منو بكشه  -

 :رو حس كرده بود ، گفت  يخودش داغ بزرگ كهيو در حال ميشانه ها يگرم بابا اومد رو يدستها

...  نطوريدكترا هم هم. ، تمام تالششون رو كردن دنيتا فهم هيمامان و بق. قدر بود نيهم يب يعمر ب... تو نبود  ريتقص... غصه نخور بابا جان  -

 .از خدا صبر خواست ديفقط با! ديبا خواست خدا جنگ دينبا... خواست ِ خداست 

كه مبادا  نميبابا رو نب افهيصورتم رو باال نبردم تا ق. اديدستم م يكه قطرات اشك داره رو دميجمالت ، دستانش رو حس كردم و د نيبعد از ا و

 .ردم و آروم شدمفقط دستانش رو حس ك. خجالت بكشه و اشكاش رو پاك كنه

 داريب 5فكر كنم تا ساعت . شدم داريب 8خوابم گرفته بود و ساعت . شد يچ دمياصالً نفهم. ديهاش گذشت و به صبح رس يشب با همه سخت اون

 داريب. كردن ير مكه گذشته ، فك يو اتفاقات يب ينبود و به ب يگريهم متوجه د يهمه حالشون بد بود و كس... نمازم قضا شده بود ... مونده بودم 

 ادميدر  يب يمرگ ب... داشت  قتياما حق!! گذشت يشد و چ يچ شبيباور كنم كه د خواستميخواب باشه و نم يكه شدم ، دوست داشتم همه چ

نوه هاش رو  شهيكه هم يكس...  فيقابل توص ريسخت و غ يليخ... اما سخت بود ...  كردميباورش م ديبا... از ذهنم پاكش كنم  تونستميبود و نم
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ارث . كنه ياز بچه هاش زندگ يكيبار خونه  هي يعادت داشت ماه يب يب... ، حاال كنارمون نبود  كرديم يزندگ يكيو هر ماه خونه  داشتدوست 

 يصخرج شخ ييجورا هيو  ميحساب كوتاه مدت تو بانك كه براش باز كرده بود كيهم از بابابزرگ براش نمونده بود ؛ جز  ياديز راثيو م

 وانيل كيبا  ايميك دميچشمانم رو كه باز كردم ، د... بودم  دهيافكار از ذهنم خارج شد و از خواب كامالً پر نيا. شديم نيتأم هرا نيخودش از ا

 ... كنهيعاشقانه داره نگام م يآب در دستش و با حالت

 كنه؟يحالت بهتر شده؟ سرت درد نم ؟يديخوب خواب...  ينكردم تا راحت بخواب دارتيب ؟يبهتر...  زميسالم عز:  ايميك

 دم؟يمن چقدر خواب ؟ياومد يك... سالم  -

 :تخت بلند شدم و شتابان گفتم  ياز رو بعد

 ...نمازم قضا شد ... اُه اُه  -

 ... يهم كه شام نخورد شبيد... به مغزت برسه  ينيكم شر هيآب قند رو بخور  نياول ا ايب... عجله نكن :  ايميك

 ...حوصله ندارم ...  مخواينم -

 :متكا و گفتم  ريسرمو كردم ز بعدش

 .خواميرو م يب يمن ب -

اون انقدر خوب بود كه من با وجود . امرزهيخدا مادر بزرگت رو ب. ايباهاش كنار ب. خودت رو نباز. يباش يقو ديتو با...  زميعز...  ديسع:  ايميك

 .بهش داشتم و عاشقش بودم ياديز يكياحساس نزد ينوه اش نبودم ، ول نكهيا

 يفقط ما جسمش رو نم...  كنهيم يچون روحش هنوز هست و زندگ... مرده دونست  ديرو نبا رهيميكه م يآدم... بود؟ هنوزم هست  يگيچرا م -

 ... مينيب

عذاب  نميبه فكر منم باش كه بب... ب نده عذا اديوسط ز نيفقط خودت رو ا... خوبه كه انقدر دركت باالست  يليخ...  نهياتفاقاً هم... آره :  ايميك

 .بود يخانم خوب يليخ...  امرزتشيخدا ب... خدا رحمتش كنه . شمي، ناراحت م يكشيم

 ...دستت درد نكنه ...  يبه من لطف دار شهيتو هم -

 : دميپرس ايمياز ك. دمينفس ِ راحت كش هيكم بهتر شد و  هيحالم . قند رو ازش گرفتم و خوردم آب

 مهمونا اومدن؟ -

 يتو اگه خسته ا...  دنينرس هيبق يعمه و خاله هات هستن ول...  انيهم دارن از تهران م يسر هي...  انيب دياز شهرستان با ايليخ... نه هنوز :  ايميك

 ... نييپا يايب ستين ازين... ، استراحت كن 

 .حتماً الزم داره... كه نه  ديشا... كمك الزم داشته باشه  ديشا .برم كمك ِ بابا ديبا. اونا من نباشم يزشته جلو...  گهينه د -

 ...جواز كفن و دفن  يالسالم برا يبابات با عموت صبح زود رفتن واد:  ايميك

 :حسرت گفتم  با

 روزيشدنم از خواب ِ د داري، در فاصله ب كردميشد؟ فكرش رو هم نم ينطوريسرعت ا نيآخه چرا به ا... بود  يبيچه اتفاق عج...  داديداد ِ ب يا -

اَه اَه اَه ... حاال  ات روزيشده از د يعجب داستان يوا... دفن  يبرا ميريجواز بگ... فوت كنه  يب يب...  مارستانيب ميبر!! فتهيهمه اتفاق ب نيتا امروز ا
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... 

...  يايكن باهاش كنار ب يسع... دت رو عذاب نده خو يليخ يول... كن  هيگر يحرف بزن و گهگاه يتونيتا م... خودت رو ناراحت نكن :  ايميك

 ...خواست ِ خداست ...  ستيدست ِ من و تو ن...  نهيعمر هم

 .بازم شكرت ايخدا... واال  دونمينم... بوده  نطوريمصلحت ا. يگيآره راست م -

 .هيبق شيپ نييپا ميحاال پاشو بر. كننده بزن دواريام يحرفها. درسته نيهم:  ايميك

 دميو د ييرايموهامم مرتب كردم و اومدم سمت پذ. دميبرام آورده بود رو پوش ايميكه ك يكه قبلش ، لباس مشك رونيب اميخواستم ب ياتاق م از

 .كننيم هيهم دارن گر هيو بق كنهيم فيعمه تعر يرو برا شبيد هيمامان داره با آه و ناله ، قض

 :، اومد سمتم و گفت  دنميبا د عمه

 ...رفته بود  شمونيسال بود ، بابابزرگ از پ 2تازه . رفت يزود نيبه هم يديد... هم رفت؟  يب يب يديد... ؟ عمه يديد -

 : گفتميمرتب م. دمشيدلم به حالش سوخت و بغلش كردم و بوس منم

 ... امرزتشيخدا ب... غصه نخور خواست ِ خدا بوده ... خدا رحمتش كنه عمه  -

 ... يپدر و مادرم رو ازم گرفت ايخدا... مادر شدم  يب:  گفتيو م كرديم هيهم زار زار گر نيمه عمه

 ... زميتحمل كن عز... ازش صبر بخواه ...  ديجنگ شهيبا خواست ِ خدا كه نم...  ادينگو خدا رو خوش نم ينطوريا... جان  نيمه:  گفتيهم م مامان

تازه  كهيفقط به افراد... زد  ينم يگوشه نشسته بود و حرف هيساكت  شهيمكه مثل ه ايآقا پو. هم اومده بودن دختيو خاله پر نيپرو خاله

 : گفتيوسط خودش رو كاسه داغ تر از آش كرده بود و مدام م نيا دختياما خاله پر. گفتيم تي، تسل دنيرسيم

 ...افتاد  يوضع نم نيو به ا مارستانيب رفتيزود م ديشا...  شديبهتر م يب يحال ب دي، شا مونديخونه م دياگه سع -

خورده  هيقض نياعصابم از ا يمن خودم به اندازه كاف اًيثان ؟يا كارهيوسط چ نيتو ا!! ... وسط بگه اوالً مادربزرگ من بوده نه تو  نيهم نبود ا يكي

 ... يبگ يزيچ خواديشما نم گهيد... نموندم  ششيكه چرا پ

 25 ي، ماجرا دختيكه مبادا با حرف زدن با خاله پر ديترسيم نيچون مامان از ا... م مامان اونم فقط به احترا... نگفتم  يزيصبر كردم و چ يول

 ...انداختم  نييسكوت كردم و سرمو پا نيهم يبرا... دوباره زنده بشه و حرمت ها بشكنه  شيسال پ

دارم  يتوجه ايميسوخت كه چرا من به ك يم نياز همه از ا شتريب. ادامه بده دينبا گهيكه د ديكردم و خودش فهم دختينگاه چپ به خاله پر هي

هم  ايميهم سن و سال ك. بود و همراه پدر و مادرش اومده بود خونمون دهيپوش يساناز هم لباس مشك. كنم ينم يتوجه) ساناز(به دختر اون  يول

 .اتهيادب شيليو رشته تحص سته

 هيچاپ اعالم يرفتم برا) هيداداش راض يعنيپسر عموم ( ليبا سه نيبخاطر هم... زه بمونم جنا عييمنتظر تش ينطوريباشم و هم كاريب خواستمينم

برگ چاپ  200،  يو با چاپ فور يب يب ميترح يتصور رفتم دنبال آگه نيبا ا. و مرگ حقه هيعياتفاق طب نيبه خودم قبولوندم كه ا. و پارچه

تنها  يب يب. بود رتري، پ كردنديم يكنارمون زندگ كهيافراد يتمام نيسالش بود و ب 83 يب يب. بزرگ خاندان:  ميو باالش هم نوشت دمكر

بود كه بزرگ  نيسنگ يليخ. پدر مامان هم قبل از تولد من فوت كرده بود. فوت كرده بود شيسال پ 12مادر مامان . بود كه داشتم يمادربزرگ

 ...دا كمك خواست فقط صبر كرد و از خ ديبا ي، ول يديدست م ازخاندان رو 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا feedbackسپهر .س – ناباورانه                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩ 

فرزندش بود كه  نيسال بزرگتر 31سهند با . سالش بود و سه تا بچه هم داشت 62چون ... بزرگ خانوادمون  شدي، عمو محمود م يب ياز ب بعد

 .سالش بود و همسن بهناز 23هم  هيراض. ساله بود و نامزد داشت 27هم  ليو سه كرديم يخارج زندگ

 ياز جلو. گفتن يم تيبا خوندنش تسل يمغازه ها و همگ يها شهيو ش واريد يبه زدن رو مي، شروع كرد ميها رو گرفت هياعالم نكهياز ا بعد

هم فوت  يب يچشم به هم زدن ب كيبا ... بود  روزيد نيانگار هم. افتادم كه مادرش فوت كرده بود شيماه پ اديمغازه شاطر عباس رد شدم و 

 .زهامريخدا جفتشون رو ب... كرد 

 : زنهيمامان داره منو صدا م دميخونه كه د اومدم

 .تو اتاق كارت دارم ايب...  ديسع -

 .در رو ببند: مامان و بهناز داخل اتاق هستن و به محض ورودم به من گفتن  دميتو اتاق د رفتم

 20تا . من سفارش چلو كباب رو دادم...  ريسر كوچه غذا رو بگ يبرو از كباب. رسنيم گهيساعت د 1تا  ليفام هيبابا و عمو و بق...  نيبب:  مامان

 .يمواظب باش گم نكن... پول  نميا...  ايو ب ريبرو بگ ليبا سه. شهيآماده م گهيد قهيدق

 باشه چشم -

 .ندارم يلباس مشك يچياز بس تو غم و غصه نبودم ، ه. ريمن بگ يهم برا يلباس مشك هيسر راه :  بهناز

 گه؟يد يمرا... باشه  -

 برو به سالمت... نه : و مامان با هم گفتن  بهناز

مسئول سردخونه گفته بود تا فردا  يجنازه به فردا بكشه ول عييتش ميكرديفكر م. و جواز هم توسط بابا و عمو گرفته شد ميكارها رو كرد همه

 زمونيجنازه عز نيالسالم و مشغول تدف يواد ميرفت. ميفن كنبعدازظهر ، جنازه رو د 4ساعت  ميمجبور شد نيهم يبرا. ميداريجنازه رو نگه نم

بهناز به . كرديم هيو خودش كمتر گر كرديرو آروم م هيعمو فقط بق. بودم دهيند نيغمگ ينطوريوقت بابا رو ا چيه. دردناك بود يليخ. ميشد

بود كه دوست ندارم  يدردناك يصحنه ها. و در حال آروم كردن بهناز بود كرديهم مدام منو نگاه م ايميك. كرد هيزد و گر غيسال ج هياندازه 

 .دهيتصورش هم دردناكه و عذابم م يحت. تجربه اش كنم يزندگ وت گهيد

 .آوردن پتو و تشك كمكش كنم تا استراحت كنن ياز مهمونا روانه خانه شدم و مامان ازم خواست برا يبا حال زار و خسته و كوفته با تعداد شب

آوا هم . گفتن تيو خانمش به همراه آوا به مسجد اومدن و تسل ياسد يروز سوم هم آقا. هممون رو خسته كرد ييرايو پذ يروز مهمون دار سه

و  هيدختر مهربون و ساده ا يليخ. افتاده باشه و ناراحت بود ياتفاق نيكرد كه اون روز چن يفكرش رو نم. گفت تيجداگانه اومد جلو و به من تسل

 يمراسم سوم هم گذشت و من كم. هستند يداره و مشخصه كه خانواده محترم يقلب مهربون. شهيم دهيد يگونه تجمالت چيو بدون ه شهيمه

در  شهيشرمنده ام كرد و هم يليمدت خ نيبنده خدا محسن تو ا. نگه دارم يكردم خودم رو همچنان مثل سابق قو يآروم شده بودم و سع

هم به دفعات آمدن خونه ما تا مادرم و بهناز  نيمادر محسن و نگ. كرديو به مادرم كمك م داديرو هم انجام م ونمونخ يادهيدسترس بود و خر

بار رفتن خانه عمو  نيا يهفتم اومدن ول يتر بودن ، برا يكه خودمون يهرچند مهمونا بعد از سوم به شهرستان رفتن و عده ا. خسته نشن اديز

 .شدنمحمود و اونجا مستقر 

 يتا كم ميخونديبراش دعا م. ميكرديم هيو گر يب يسر خاك ب ميرفتيروز ، هر روز م 7 نيتو ا. بود ياديتموم شد و تا چهلم فرصت ز مراسم
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دو نفر رو ساكت و تو هم  نيوقت انقدر ا چيه... عمو هم ساكت بود ... ساكت بود  يليروز ، بابا خ 7 نيتو ا. ميآروم بش يب يخودمون و روح ب

 نيعمه مه...  خوردينم يغذا درست حساب... الغرتر هم شده بود ... كرده بود كه چشماش قرمز شده بود  هيانقدر گر نيعمه مه. بودم دهيند هرفت

مشترك بچه دار  يسال زندگ 20تو ... دو نفر بچه ندارن  نياما ا. هياسم شوهرش آقا فرامرزه كه مرد محترم. سالشه 44از بابام كوچكتره و 

هم رو  يهستن و هرگز دور يدو تا عاشق واقع...  دستيچيپ يليو آقا فرامرز خ نيعمه مه هيقض...  اوردنياز پرورشگاه ن يو هرگز بچه ا ننشد

 عمه يليخ. كرديم يتاب يكه نبود ، عمه مدام ب يدو روز نيبار آقا فرامرز رفته بود تهران ، بابت كار گمرك و تو ا هي ادمهي... تحمل كنن  توننينم

 .ام حساسه

 ...فاز غم كل خانواده رو گرفته بود ... بود و خانواده من تو غم رفته بود  ديع يكاينزد. قرار داشتم يسخت طيشرا در

كه  دميرو د يب يآن تو تصورم ب كي. شديباز و بسته م ي، چشمام ه يبودم و قرآن دستم بود و از فرط خستگ يداريشب تو حالت خواب و ب هي

 : گهيكه م دميشن. كنهيزمزمه م ييزايچ هيتختم نشسته و داره در ِ گوشم  يانگار رو

 .ديبرس دتونيبه ع... من جام خوبه ...  ديانقدر غصه منو نخور -

 10 يساعت طرفا. افتادم اشيو مهربون يب يب ادي. ام گرفت هيگر. ستين يكس دميپشت سرمو نگاه كردم و د. دميآن چشمام باز شد و ترس كي

 :من ، بابا اومد تو اتاق و صدام زد  هيگر يبا صدا. كردم هيو زار زار گر دميتختش دراز كش يو رو يب يبود و رفتم اتاق ب

 جان؟ ديشده سع يچ ؟يكنيم هيچرا گر نجا؟يا يچرا اومد! ديسع! بابا -

 :گفتم  هيهمون حالت گر با

 .دميرو شن يب يب يبودم كه صدا يداريتو خواب و ب -

 گفت؟ يكجا بود؟ چ! ؟يب يب:  ديبا تعجب پرس بابا

 :گوشم آروم گفت  يتو. تخت نشسته بود يفكر كنم پشت سرم رو -

 .ييزايچ نيهمچ...  ديبرس دتونيبه ع. من خوبم...  ديغصه نخور -

 :گفت  يبعد از لحظات. داديمنو تكون م يو با دست راستش شونه ها داديخودش رو مالش م يشونيبا دست چپش پ بابا

 .ميريگيم يديسر مزارش و باهاش ع ميريم ديامسال ع... بگه  يب يب يهرچ -

تا اون هم ناراحت نباشه و  يب يب شيپ ميريم ديع يو به مامان و بهناز گفت كه امسال برا ييرايتو پذ ميآورد و رفت رونيهم منو از اتاق ب بعدش

 .ميريرو بگ دمونيما هم ع

 .ميباش يب يب شيسال پ ليو لحظه تحو ديع يهر سه خانواده برا ميگرفت ميرو به عمو و عمه هم كرد و تصم شنهاديپ نيا بابا

شد و طبق  ديع. ميكرد نييسنگ قبرش رو تز يو رو ميديچ نيسفره هفت س...  ميشمع برد...  يب يسر مزار ب ميسال كه شد ، رفت ليتحو لحظه

و بعد از چند روز ، خنده و  ميخوند يب يب يهم برا يفاتحه دسته جمع هي. داد يدياون به ماها ع يمعمول هر سال ، بابا قرآن رو باز كرد و از ال

و فاتحه  ميبعد هم به بابابزرگام و مادر مامان سر زد. ميگفت كيتبر گهيرو به همد ديبه خانواده برگشت و با خوردن نقل و شكالت ، ع يشاد

 .ما شاد بشه يهم روحش در آرامش باشه و از شاد يب يتا ب ميپشت سر بذار يناراحت نيبدون كوچكتر ميكرد يروز اول رو سع. ميخوند

كه همه با غم  يبود و بعد از مدت يع شب خوباونجا بودن و در مجمو كينزد يلهايفام. ميخونه عمو محمود و شام رو اونجا بود ميهم رفت يعصر
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 درتا خانه غم  ميديهم خند يو خالصه همه برگشته بود و كم هيكردن ، چهره خندان بابا ، مامان ، عمه ، خاله ، بهناز ، راض يدست و پنجه نرم م

 .دلمون خوشحال نشه و فكر نكنه روز و روزگارمون از آنِ اونه

مدت كه  نيتو ا. دوباره شروع كنم يگرفتم درس خوندن رو به طور جد مي، تصم مياقوام رفته بود ديو بازد ديبه دكه  يلياز چهار روز تعط بعد

؛ چون حس درس  خوندميوقتها اصالً نم يدرس بخونم و بعض كردميساعت وقت م 2-1 يو مراسمش بودم ، همش روز يب يفوت ب ريدرگ

درس  يپا مينيكردم تا با محسن بش يزيخودم برنامه ر يامان بابا و بهناز ، برا يب يها قيو تشو هياما بعد از گرفتن روح. بودخوندن تو وجودم ن

 .استفاده رو ببرم تيكه تا كنكور دارم ، نها يسه ماه نيو از ا

و به آوا در  ياسد يخونه آقا رفتميوقتها م يبعض ياز طرف. هام بشه يدرس خوندن گذاشتم تا جبران عقب ماندگ يبرا يشتريب يها ساعت

 هيخودم مرور دروس پا يهم برا. ششيپ رفتميبود و من م فيضع يداشت و در دروس تخصص ييامسال امتحان نها. كردميدرس هاش كمك م

روز  هي. ميكرديو با اسم كوچك صدا م ميشده بود يميكه صم ميو درس خوند ميمدت انقدر با هم حرف زد نيتو ا. د بودياون مف يبود و هم برا

 :خونشون بودم و مشغول خوندن درس خوندن كه بهم گفت 

 ازت بپرسم؟ يسؤال هي،  ديسع -

 بگو... جانم  -

 ست؟ين يا گهيدر سن و سال تو پسر د ليتو فام:  آوا

هستن كه از  يِ دور چند نفر ليالبته تو فام. امسال كنكور داره منم ليكه تو فام يتنها كس. ستيهم سن من ن يول ميپسر دار...  ليتو فام... واال  -

 .نه كينزد يآشناها نيب يدو سال بزرگترن ول يكي ايمن كوچكتر 

 نطور؟يدخترا هم هم اي ستن؟يپسرا هم سن و سالت ن ليفقط تو فام يعني كنه؟يپسرا صدق م يموضوع فقط برا نيخوب ا:  آوا

من با . سال ازم كوچكتره 1دختر خاله هم دارم كه  هي. سال بزرگتره 5دختر عموم . سال ازم كوچكتره 1كه  مييچون دختر دا. نه دخترا كه نه -

 .ميدار يام و روابط عاطف يميصم شتريب مييخوب با دختر دا يهمشون خوبم ول

 همسرته؟ يعني: با خنده  آوا

 :خنده ام گرفت و گفتم  منم

 .عقدمون رو تو آسمونا بستن ييجورا هيو  دوننيما دو تا رو نشون كرده هم م ييجورا هي ياز بچگخوب  يول...  ستيهمسرم ن... نه بابا  -

 .نيمن فكر كردم شما دو تا ازدواج كرد. آها از اون لحاظ:  آوا

 .نامزد گنيبه ما دو تا م ميهست يمياز بس صم ييجورا هي يول... زوده  يليچون خ... ازدواج نه  -

 ن؟يگيدتون نمخو يعني گن؟يم:  آوا

 .درس و كار واجب تره تا ازدواج. به ازدواج فكر كرد دينبا ايزود نيهنوز زوده و به ا كنميفكر م يول. ميگيچرا خودمونم كه م -

 .آدم اهدافش رو هم مشخص كنه ديبا يدرس كه مهمه ول. آره خوب:  آوا

 .كنميو حتماً هدفم رو مشخص م ستميهدف ن ي، منم ب% 100 -

 يموفق باش. خوبه يليخ:  آوا
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 آوا جان يتو هم موفق باش نيهمچن -

گفتم و آوا هم با تعجب نگام كرد و من  نويشد كه ا يچ دونمينم. رونياز زبونم اومد ب ييهوي "جان  "بار گفتن لفظ  نيا يآوا ول گفتميم شهيهم

 يبحث گهيرس خوندن تا سرم به درس خوندن گرم بشه و دد يپا ميخودمو به اون راه زدم و نشست يول! خودمم مونده بودم كه چرا گفتم جان

 .ادين شيپ

اومدم حس كردم  يم رونياز اتاقش ب يوقت. كردم يخونه و با آوا خداحافظ اميو خواستم ب ميبود كه از درس خوندن خسته شد 5ساعت  يطرفا

 :سرم رو چرخوندم به سمتش و گفتم  ارياخت يب. بهم بگه يزيچ هي خواديكه م

 ؟يبا من ندار يكار -

 جان ديسع زيممنون بابت همه چ. يلطف كرد يليخ... دستت درد نكنه ... نه :  آوا

نبود و مسئله  يزيالبته چ. جان دينداره بهم گفت سع يلفظ مشكل نيگفتن ا كرديفكر م ديشا نكهيمن بهش گفتم آوا جان و ا نكهيبا تصور ا اونم

از فكر و حواسم بپره و  ايميكه ك كردميم اديو رفت و آمدم رو ز شدميم يميانقدر باهاش صم دينبا من يول تهيمينشان از صم نيا. ستيهم ن يا

 ياز نظر باطن نكهيبرخالف ا... بودم  يخوب نبودم و جد يليباهاش خ يمن از لحاظ ظاهر يول كرديبه من محبت م ايميك يهرچ. رمشيبگ دهيناد

 شنهاديپ هي. نثارش كنم امويبود و دوست داشتم مهربون يكي، ظاهر و باطنم  دميرسيبه آوا م يكه وقت شديم يچ دونمياما نم... بودم  ايميعاشق ك

 :به آوا دادم و گفتم 

 گه؟يخونه همد ميايمن ن ايتو  ينطوريو ا يبه من زنگ بزن يبپرس يسؤال يچطوره هر وقت خواست يراست -

رو  شيتماس مشكالت درس قيو فقط از طر رونيرفت و آمدم رو باهاش كم كنم تا خودش و رفتارش از ذهنم بره ب خواستميم شنهاديپ نيا با

 .حل كنم

 .ندارم يمن مشكل...  هيفكر خوب:  آوا

 .من هم در خدمتم. اس ام اس بده ايزنگ بزن  يداشت يهر وقت كار. كن ادداشتيپس شماره من رو  -

 باشه ممنون:  آوا

 ؟يبار يكار. كنميخواهش م -

 نه قربانت روز خوش:  آوا

 خداحافظ -

حال  نيدر هم. و بشناسمش فتهيزنگ زد اسمش ب يتا وقت كردميثبت م يدستم بود و داشتم شماره آوا رو تو گوش لميبه سمت خونه و وسا اومدم

 :خودم گفتم  شيپ

كمكش  يو تو هم كه دار خواديم ينفر هست كه كمك درس هي انته؟يبرو بابا كجاش خ انته؟ياسمش خ نيا كنم؟يم انتيخ ايمينكنه دارم به ك -

و به نظرم  هيكه فكر خوب نيا. ادين شيهم پ يتا عادت شينيخونشون و كمتر بب يكمتر بر يخوايم نكهيا يعني يشماره داد يتازه وقت. يكنيم

 .كردم رهيذخ ميتو گوش طرز تفكر بود كه شماره همراه آوا رو نيپس با ا. دارهن يمشكل

رو  لميوسا. ، پله ها رو باال رفتم و وارد اتاقم شدم خوردنيم وهينشسته بودن و م ييرايخونه و بعد از سالم كردن به مامان و بابا كه تو پذ دميرس
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الزم داشت و من رفتم تو  ليمحسن چند تا فا. رو روشن كردم وترينشستم و كامپ يصندل يرو. تخت و لباسامو عوض كردم يپرت كردم رو

 ييجا هيكه  كردميسرچ م نترنتيا يداشتم تو. كانكت بشه يدرست حساب تونهينداره و نم ADSLآخه خودش . نترنت تا براش دانلود كنميا

 هي دميردش شدم و دوا. بودم دهيند ييفضا نيتاالر گفتگو كه تا به حال چن هي. انجمن بود هي. صفحه رو باز كردم. اسم رشته ها رو نوشته دميد

صاحب اون عكس  داديعكس بود كه نشون م هيقرار داده و سمت راست مطالب  يمهندس يفن يراجع به رشته ها يانجمن مطالب ونتو ا يكس

. گذاشته معرف اون آدمه نييهم كه پا ي، حس كردم اسم اون فرد فرهاده و عكس Farhadعكس هم نوشته بود  يباال. مطالب رو گذاشته

 ديكه به چشمم جد گهياطالعات د يسر هيشده و خالصه  يپست سپاسگذار 96بار در  413،  57: ، تشكرها  111زده بود تعداد پست  نشييپا

 .بودم دهيبود و تا به حال ند

رو  زهايچ نيو ا ي، رمز عبور ، نام كاربر ليميمثل نام ا ياز من اطالعات. ثبت نام رو زدم نهيجا زده بود ثبت نام و من هم گز هياون مطالب  يباال

 :سؤال مسخره هم وسطاش بود كه زده بود  هي. سؤال كرده بود

 كجاست؟ رانيا تختيپا -

و  دهياجازه نم دميد ياصفهان ول سميكنم و بنو تياذ خواستميم. حتماً جوابش رو بدم تا ثبت نام كنم ديستاره كنارش بود و منم گفتم با عكس

 .رو نوشتمهمون تهران 

ما  يبرا يكاربر فعال دوارميو ام دياومد كه به انجمن خوش آمد يخصوص غاميپ هيكل برام  تيري، ازطرف مد تمينام كردم و به محض عضو ثبت

بهش  خواميرا كه م يمطالب دينقل قول شده و با تيسا ريجمله مد دميرونوشت ، پاسخ ؛ پاسخ رو انتخاب كردم و د: جا زده  هي دميمنم د. ديباش

 .باشم تيسا نيدر ا دياز افراد مف يكي دوارميمن هم ازش تشكر كردم و گفتم ام. سميكنم ، اونجا بنو سالار

 :مامان كه گفت  يبا صدا. محسن رو دانلود كنم يها ليرفت فا ادميبه انجمن گرم شد و اصالً  سرم

 .شام بخور ايب ديسع -

 .كه شام بخورم نييچراغ رو خاموش كردم و رفتم پا. دانلود يمحسن رو زدم برا يها ليخارج شدم و فا تيو از سا دميجام پر از

 :شام در مورد انجمن با بهناز حرف زدم و گفتم  سر

خودت هم . يكن دايپ يتونيم يهم اونجا بخوا يهر چ... جالبه  يليمطالبش خ...  خيداره هم تار يهم تاالر مهندس. باحال عضو شدم يجا هي -

 نيهمچ... پست بزن ... پست دادم  گفتنياونجا م يكه بچه ها يكنيهم ارسال م ييزايچ هيو  كيتاپ گنيكه بهش م يكن جاديا ييزايچ هي يتونيم

، چون خالف  دينساز وزريدو  ستميس كيزده بود با  نشيفقط تو قوان. بامزست يليخ. يعضو بش يبر يتونيم. منم با اونجا آشنا شدم...  يزيچ

 .دهيم يفيچه ك نيخودت عضو شو بب وتريكامپ با. نهيقوان

 .شهيحتماً عضو م: هم خوشش اومده بود و گفت  بهناز

 ... ايكنكور دار گهيسه ماه د... مواظب باش ...  نترنتيا نيبه درس و مشقت لطمه نزنه ا: هم گفت  بابا

 .مواظبم...  ستين يمشكل. خونمينه بابا من كه درسم رو م -

تشكر بهش داده  اميكه پ رهياون مد نميتست زدم كه گفتم برم سر وقت انجمن بب يساعت هي. درس يرو خوردم و اومدم تو اتاق و نشستم پا شام

 !نه؟ ايبرام فرستاده  ياميبودم ، پ
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توسط دو نفر كه  يواست دوستتا درخ 2،  تيريتشكر مد يكي. برام اومده اميتا پ 5 دميد. شدم تيرو دوباره روشن كردم و وارد سا وتريكامپ

من گذاشته  يشخص ليكننده تو پروفا ديبازد اميدو تا پ barahootكاربر  نيا. " barahoot " يگريو د "غاز غاز  ايلع ": اسمش بود  شونيكي

 :بود و نوشته بود 

 .هست " ديسع " تونيچون نام كاربر...  گه؟يد نهياسمتون هم...  " ديسع " يسالم آقا -

 ؟يديما رو جواب نم اميپ ت؟يسا يايمگه نم د؟يسع يپس آقا ييكجا -

 .شيو تشكر كردم بابت درخواست دوست نهيسالم كردم و گفتم اسمم هم منم

 رونيشدم و اومدم ب سكانكتيساعت دوباره د ميكه درس دارم و بعد از ن گفتياما همش وجدانم بهم م. جالب بود و از فضاش خوشم اومد برام

 .درس يپا نميتا بش

و  ديرس 12ساعت به . اشكاالتم رو رفع كردم يزدم و تمام يپشت سر هم تست عرب يدو ساعت. خوب بود ميروح طيداشتم و شرا يخوب احساس

 .خوابم برد نطوريتخت و هم يبخونم ، ولو شدم رو تونميواقعاً نم دميد نكهيبعد از ا

داره و اگه  يدياطالعات مف. داره يجالب يباهاش حرف زدم و بهش گفتم فضا تيكتابخونه و موقع استراحتمون در مورد سا ميبا محسن رفت فردا

و كالً  نترنتياومد ا يدرست حساب شهيآپ نم اليبا دا نكهيكرد از ا يو ابراز ناراحت گفتيرو م نترنتشياون هم مشكالت ا. حتماً عضو شو يتونست

هم از  يموقع اومدن ، خانم اجالل. سمت خونه ميتا عصر كه اومد مينكردم و درسمون رو خوند يبهش اصرار گهيمنم د. شدموضوع  نيا اليخيب

 .ميبند يم رتريباز هست و د شتريكنكور ، كتابخونه ب يآخر برا يكتابخونه با ما حرف زد و گفت كه تو روزا شتريوقت ب

به مامان . كننيدارن خودشون رو حاضر م يهمگ دميخونه و د دميرس. و اومدم سمت خونه كردم يو ازش خداحافظ ميديخونه محسن رس يجلو

 :گفتم 

 ؟يچه خبره؟ كجا به سالمت -

 .ميدعوت نيحس ييشام خونه دا... برو حاضر شو :  مامان

 به چه مناسبت؟ -

چرا انقدر  دونميحاال نم. مياصرار داشت كه بر يهم كل يناز ييزندا... شب جمعه هستش و خواسته ما رو مهمون كنه ... مناسبت نداره :  مامان

 داره؟ ياشكال... خوب دلشون خواست به ما شام بدن  ياصرار كرد ول

 .شميمن االن حاضر م. هم خوبه يلينه خ -

ها رو چك  اميشدم و پ تيداخل سا. وقت دارم يا قهيدق 10و  ستنيكه هنوز حاضر ن هيبق دميد. افتادم تيو سا نترنتيا اديرفتم تو اتاق ،  تا

 :زده بود و گفته بود  اميهم پ barahootاون كاربر . كردم

 .ام از اصفهان يكنكور... سالمه  18 باًيتقر... هستم  انيمن هم پرن...  ديآقا سع تييخوشحالم از آشنا -

كه  يتيسا هياطراف من تو  نيهم يكاربر اصفهان هي. برام جالب بود يليخ. با شما خوشبختم ييهستم و از آشنا يهم جواب دادم كه اصفهان من

مطالبم رو . سالم بود 18بودم و  70اول  مهيچون من ن... كوچكتر بود  يالبته از من چند ماه. بود يتازه مثل من كنكور. منم عضو هستم ، عضوه

 : زنهيصدا م يمامان داره بدجور دميد. و ارسال زدم نوشتم
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 پس؟ يشيضر نمچرا حا ستم؟يمگه من با تو ن -

 .امياالن م... چشم چشم  -

 .گهيبجنب د... منتظرمونه  نييست پا قهيدق 10بابات :  مامان

كرده بود  شيكم آرا هيمن خوشحال و خندون شده بود و  دنيبا د ايميو طبق معمول ك ييخونه دا ميرفت. رونيحاضر شدم و با مامان اومدم ب فوراً

در اومده بود و به  يب يب هيو از ناراحت بودن سر قض ديخنديم يعمو محمود هم كم. اله هام دعوت بودنهر سه تا خ. بود دهيو به خودش رس

 .سابق بازگشته بود لتحا

 :كه براش گرفته بودم رو بهش دادم و گفتم  يو شاخه گل رز ايميك يجلو رفتم

 ؟يخوايگل نم ؟يخوب...  يشيماشاال روز به روز خانم تر م... سالم خانم خانما  -

 .يلطف كرد يمرس...  يته استكان نكيخرخون با ع يسالم آقا: با خنده  ايميك

 .ستمين ينكيكجا بود؟ من كه ع نكميع -

 .گهيد يشيم ينكيروز ع هي،  يخونيبه هر حال انقدر درس م:  ايميك

. كنهيرو نگاه م ايميداره من و ك يكه با چه حسادت دمييپا يرو م دختيكه با گوشه چشم خاله پر ميديخند يو م ميزديحرف م ينطوريهم ميداشت

 :ساناز هم روشو اونور كرده بود و در جواب سالم من فقط گفت 

 !!ديسالم آقا سع -

آدم به واسطه  ستيخوب ن. دميكش يبهتر از اون رو داشتم و منتش رو هم نم يكياصالً از نگاه و لحن سردش ناراحت نشدم ، چون خودم  منم

آن تو ذهنم اومد و  كيبود كه  ييحرفا نايا ؟يكنيچرا خودتو لوس م گهينداره ، تو د يخوب ونهيمادرت با مادرم م. قهر باشه يكيمادرش با 

 :با خودم گفتم . و نگفتم ومديدلم ن يول... به ساناز بگم  خواستميم

 .ستيكه برامون مهم ن ما... نگرفت  ليبذار دلش خوش باشه كه مثالً به قول خودش ما رو تحو...  اليخيب -

من رو مثل  شهينداره و هم يهرگز با من تعارف. ميرو شروع كن ييرايخواست تا پذ ايميتشكر كرد كه اومدن و از من و ك ياز همگ يناز ييزندا

 ... زميعز ديسع... گلم  ديسع... پسرم  ديسع:  گهيوقتا هم به من م يو بعض دونهيپسر خودش م

 .بگه ينطوريا دينبا تييهنوز نه به باره نه به داره ، زندا:  گهيوقتا م يهم بعض مامان

از  ريناپذ ييكرد و اونها رو دو عضو جدا يبراشون داستان پرداز دياعتقاد داره تا دو نفر عقد نكرده باشن نبا شهيقانونمنده و هم يليمامان خ البته

 ... اديدر م يم ، بحث به صورت فلسفكالً بخوام در مورد مامان و افكارش حرف بزن... دونست  گهيهمد

 .آواز بابا رو بشنون يساكت شدن تا صدا يآواز و همگ رياوضاع خوبه و زد ز ديهم د بابا

 .فاتحه بخونن و صلوات بفرستن كيگذشتگان  يو عمو بعد از شام از همه خواست برا ميرو خورد شام

 هياما خودم رو نگه داشتم و گر. بغض من ابروهاش تو هم اومد و ناراحت شد دنيبا د ايميلحظه بغضم گرفت و ك هي. بود يخال يليخ يب يب يجا

 : گفتيبعد از تموم شدن غذا م يب يب شهيهم ريبخ ادشي. نكردم

 .كن ريآخر عاقبت همه ما رو ختم به خ ايخدا... شكرت  يكه به ما داد يينعمتها يبابت تمام ايخدا
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 .دنيخند يهم شد و همگ نطوريكرد جو رو به حالت شاد برگردونه و هم يخودش سع يشگيهم يهااز جوك  يكيهم با گفتن  نيحس ييدا

 چكسيخوند كه ه يورقا رو با خودش آورد و طبق معمول كُر مييدا. يبه باز دي، نوبت رس ميو سفره رو جمع كرد ميشام خورد نكهياز ا بعد

دو دست . يبه باز ميو بهناز هم با هم بودن و شروع كرد ييدا. ميبا هم بود ليمن و سه. خوندن يمن هم شروع كردم به كُر. شهيمن نم فيحر

 : گفتيبهم م يواشكيمامان هم . ميديبهش خند يو حساب ميكُت كرد رو ييهم دا

 .ايكنيم ايباز نيهنوز چهلم مادربزرگت نشده از ا -

 :گفتم  منم

فراموشش  تونمينم. در دل من جا داره شهيهم يب يب...  ميكن يم يباز ميفقط دار...  ميكه قُمار نكردما ... حرف  نيا دهياز تو بع گهيمامان د -

 .ما رو خراب نكن يشاد. ، بذار ادامه داشته باشه ميخنديم ميگيم ميدار يخوشحالن و بعد از مدت هيحاال كه بق يكنم ول

 .نگفت يزيچ گهيچشمك به مامان زد و مامان د هيهم  بابا

 : گفتيو م نداختيم تيپاراز مونياومد وسط باز يهم مدام م هيراض

معلوم ...  دنيوسط و شاه و زنش فقط دستور م ديندازيسرباز بدبخت م هي...  ديكنيم كاريچ ستيمعلوم ن...  اوردميسر در ن يباز نيآخر هم از ا -

 !!كنهيكه همه رو درو م ادهيچقدر ز Aشماره  نيا يپارت ستين

 .دميخند ريدل س هي. خوش گذشت يليبود و خ يخالصه كه امشب عال. حرف زد و خنده دار بود انهي، چون كامالً ناش ميديخند يحرفاش همگ با

و مشخصاتم رو بهش دادم و  يمن هم نام كاربر. شد تيصحبت كردم و بهش آدرس دادم و همونجا عضو سا تيدر مورد سا ايميرفتن با ك وقت

گذاشتن ، جواب  اميكه پ يو به كسان ميهم و اطالعات رو بخون يتو كاربر ميبر گهيهمد يبه جا ميكه هر وقت در دسترس نبود ، نطورياونم هم

 .نشه يمشترك باشه و شخص زمونيكه همه چ ميداشت يو سع ميتعارف بود يبا هم ب كامالًچون . ميبد

،  شديم ياسد ياز آوا تو ذهنش داره و هر وقت حرف آقا يبود كه تصور غلط ادميهنوز بهش در مورد شماره تلفن آوا نگفته بودم چون  البته

كرده بودم ؛  فيبا آوا تعر ياز دوست يحد و حدود هيخودم  ياما چون برا. مورد نزنم نيدر ا يشتريتا من حرف ب كرديبحث رو عوض م

 .ذهنم نبود رد انتياحساس خ

بهش  ميشده بود و داشت يما عاد يهمگ يكه كم كم برا يموضوع. ميبود دهيرس يب يدادن بروز از دست  نيو هشتم يشد و به س يسپر يمدت

حرفاشون هم چند جمله كه نشان از  يو آخر تمام دنيد يدو سه روز داشتن تدارك مراسم چهلم رو م نيبابا و عمو هم تو ا. ميكرديعادت م

 : بودحسرته ، مشترك 

 ...وفا  يروزگار ب يا... نامرد  يايدن يا... روز گذشت  40 -

تا از درد بابا كم بشه و بتونه  شديدادنش به بابا باعث م هيبودن مامان و روح. اومد يسر بابا م ييچه بال دونميمدت اگه مامان نبود ، نم نيا تو

باشه كه  يو خالصه كس... خواهر  اي... سر باشه هم... مادر باشه  تونهيزن م نيحاال ا. مرد مهمه هي يبرا شهيزن هم هيواقعاً وجود . ارهيطاقت ب

 .بتونه اون مرد رو آروم كنه و دردش رو بفهمه

. ها رو هم خودم پخش كردم هيكارت همسا. مراسم يبرگزار يآماده بود برا زيو همه چ ميپخش كرده بود ليتمام فام نيچهلم رو ب يكارتها

ها و كسبه محل خبر داشتن كه  هيهمسا يآقا ، احمد آقا ، شاطر عباس و خالصه تمام ، بهروز خان ، جواد ي، اسد ي، مظاهر يمنتظر يآقا
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 .هيآماده برگزار زيهست و همه چ يب يچهلم ب سمچهارشنبه مرا

بس كه !! ... سالشه 75 كردميبودم ، احساس م بهيو غر شناختمياگه عمو رو نم. دادينشون م شتريبابا كامل در اومده بود و سنش رو ب يها شير

 يبرا. شدنش بود رينشون دهنده پ دشيسف يها شيو ر يب يغم از دست دادن ب... ساله من بود  62 يعمو همون عمو يول... شده بود  ريپ

 .كرديم دايكه در جمع ما حضور پ ميهم داشت ژهيمهمان و كي لممراسم چه

از  يعني. بود ومدهين رانيبود كه ا يسال 4. حضور داشته باشن يب يمراسم چهلم ب يو برا اديب رانيبود سهند به همراه خانواده خودش به ا قرار

 يب وتف. داديخودش رو در اونجا ادامه م يشده بود و زندگ اياسپان يكه در اصفهان بودند ؛ راه يازدواج كرد و مدت رانيكه با خانمش در ا يوقت

 هيتا در مراسم كنار بق انيبه همراه ترگل دختر كوچولوشون به اصفهان ب) خانمش( ايسال سهند و سون 4شد تا بعد از  يو مراسم چهلم بهونه ا يب

 .باشن

از راه  يكي يكيمهمونا . ميبود دهيها رو هم چ يو صندل ميالسالم بود يداخل واد يهمگ. هم شروع شد يب يچهارشنبه شد و مراسم چهلم ب روز

سه شنبه شب هم سهند و خانواده اش به اصفهان اومده . در چهلم حضور نداشتن گهيمراسم ختم اومده بودن و د يها فقط برا يبعض. دنيرس يم

هم سهند و هم خانمش . ازش جدا بشه تونستيو نم كرديم ينازه و بهناز مدام باهاش باز يليدخترش خ. كردن دايبودن و در مراسم حضور پ

 .مشغول به كارن و جفتشون دكتر داروساز هستن يو حوزه داروسازكرده هستن و اونور ت ليتحص

 نكهيا ي، ول ستيتنوع بد ن يبرا. اديرنگ خوشم نم نياصالً از ا. و حالم بد شد دميرو تو تن همه افراد د يشروع مراسم ، دوباره لباس مشك با

رنگ  كه چرا حاال فتادهيبرام جا ن ييجورا هيمدت؟  نينپوشه تو ا يا گهيچرا آدم رنگ د. قابل قبوله ريو باهات باشه برام غ يروز بپوش 40مدام 

رو  شهيكه عادت م يزياون گفت كه مردم عادت كردن و چ يموضوع با مامان بحثم شد ول نيبار هم سر ا هينباشه؟  ديچرا رنگ سف ؟يمشك

چرا كه بعدها ممكن بود حرف در . شدن يابا و عمو ناراحت مكردم ، در خور جمع نبود و ب يمن هم اگر خالف عادت عمل م. كننيمعموالً اجرا م

 ...و !! شنيم دايپ ييچه جوونا د؟ينپوش يمشك يديرو د يكه پسر فالن ارنيب

منم به ! ... طبق عادت رفتار كرد ديبا! ... كرد؟ شهيچه م يول!! ... كه واقعاً چه مسخره گرفتي، خنده ام م دميشن يحرفها رو از مامان م نيا يوقت

 .دميپوش يروز مشك 40 نياحترام عمو و بابا ، تو ا

از  هيدوباره همه رو ناراحت كرد و چهره ها درهم شد و گر نيعمه مه يوسط اشكها نيفقط ا. ديرس انيهرچه تمام تر به پا يبه خوب مراسم

 .شد يچشمان اكثر حضار جار

 ندهيخودم رو در برابر اتفاقات آ ديبا. كردم دايپ مانيو بهش ا افتميرو در نيا يب ياز فوت ب. خوش نداره يهم داره و فقط رو ي، سخت يزندگ

فوت  اباب اي، مامان  يب يب ينكرده جا يياگر خدا كردميفكر م يهر از گاه. رخ بده نهايهم ممكن بود بدتر از ا ندهيچرا كه در آ. كردم يآماده م

اومد ، سرمو  يافكار تو ذهنم م نيهر وقت ا...  داديتصورش هم منو عذاب م...  يليخ... سخته  يليخ كردم؟يم ديبا كارياونوقت چ ؟ي، چ كردنيم

 .كردم تا فراموش كنم يمشغول م يبه كار

پاس كنم و مبادا  يبتا امتحانات رو به خو كردميتا امتحانات ترم دومم نمونده بود و داشتم درسا رو جمع و جور م يزيچ. تموم شد نيفرورد ماه

 .مشكل ساز بشه برام اي فتميرو ب يگرفتنم باعث بشه درس يحضور ريغ

و ... من  اي زدياون زنگ م اي. كرده بودم يتلفن شتريكردم و ارتباطم رو با آوا ب يكمك م يدرس نهيو هم به آوا در زم ايميمدت هم به ك نيا تو
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 .تونسته بودم خودم رو كنترل كنم ، خوشحال بودم نكهياز ا. راحت تر بودم ينطوريو ا دمشيديخالصه كمتر م

رو با  2 يو زندگ نيو د 2، زبان  2 اتيگسسته ، ادب اتياضي، ر 2 يمي، ش 2 كيزي، ف 2 ليفرانسيد. گذروندم يگريپس از د يكيرو  امتحانا

 شتريداشت ، ب ريتأث شتريدر كنكور ب ييچون معدل نها يد ولخوب بو يدانشگاه شيپ يمعدلم برا. شد 17.5گذروندم و معدلم  تيموفق

 .نمره باالتر بود 1 مييمعدل نها چونخوشحال بودم ؛ 

 يو برا كردميبه آوا كمك م شتريشدن به ماه خرداد هم ب كيبا نزد. درس بودم ريمدت امتحانات فرصت نكردم به انجمن سر بزنم و درگ در

بود و  ييامتحانات نها ريهم درگ ايميك. در امتحان نداشته باشه يتا مشكل ميخوند يدرس م ايميبا ك ييخونه دا رفتميم يميو ش يعموم يدرسا

مثل آوا عوض  ياون رو با كس يجا تونستميام بود و اصالً نم ندهيكامالً به عنوان همسر آ ايميتو ذهنم و تصوراتم ك. درساش بود غولهفكرش مش

اما . در دستش رفته باشه يخار ايناراحته و  نميبب تونستميانقدر دوستش داشتم كه نم. ميبودم و با هم بزرگ شد باهاش يكه از بچگ يكس. كنم

 ديباشه اونم كم سن و سال بود و هنوز زود بود انقدر خودمو بهش وابسته كنم و ام يچون هرچ. دادم يبروز نم يليو خ كردميكنترل م وخودم ر

 .اونم دهنيبدم كه حتماً همسر آ% 100

دوست نداشتم احساس كنه كه تنهاست و در هر حال . اومدم يو موقع برگشت هم همراهش م رفتميباهاش تا مدرسه م ايميامتحانات ك زمان

 17و معدل  تيهم شد و دروس سال سوم رو با موفق نطوريخوشبختانه هم. و امتحاناتش رو خوب بگذرونه نمشيبب ندهيبه آ دواريام خواستميم

معدلش خوب شده بود و همونجا ...  ميبا هم به مدرسه رفت رهيكارنامه بگ خواستيكه م يروز... خوشحال بودم كه حد نداشت  رانقد. تمام كرد

 :گفت 

 17شدم ...  ايميكرده ك يچه شاهكار نيبب ايب ديسع -

مخصوصاً كه . يشيهم م نيسال بعد بهتر از ا شااليا...  يآورد يب معدلخو يول... امتحانات امسال سخت بود  نكهيبا وجود ا...  نيآفر وليا -

 .يكنكور هم دار

 !!معدل نينبود ا ريامكان پذ يشما كه نبود... آقا  ميما چاكر شما هم هست:  ايميك

 به مناسبت كارنامه ات؟ ميبخور يزيچ هي ميحاال بر...  يگل كاشت...  گميم كيتبر... تالش و همت خودتم بود ... شرمندمون نكن خانم  -

 .ميبر... ام  هيمن پا... آره :  ايميك

تو امتحاناتش  ايميك دونستميم. ميمخصوص سفارش دادم و با هم خورد نيمعروف اصفهان و اونجا دو تا سانشا يشاپا ياز كاف يكي ميهم رفت با

 :بهش گفتم . نميستاش بببه بعد تو د نيبودم كه از ا دهيدستبند براش خر هي نيهم يبرا. شهيموفق م

 ...منو  يكادو ميكه داشته باش ميريخوب حاال م -

 كادو؟ به چه مناسبت؟:  ايميك

 خواد؟ينم زهيخانم معدلش خوب شده ، جا ايميك! ... به چه مناسبت گهيتازه م!! ... به -

 ؟يواقعاً كادو گرفت...  دينكن سع يشوخ:  ايميك

 دارم مگه با تو؟ يمن شوخ ؟يپس چ -

 .چنان خوشحال شده بود كه حد نداشت. رو بعد از دادن كادو تو ذهنم سپردم ايميك افهيكادو رو بهش دادم و ق جعبه
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 .دستت درد نكنه. اصالً انتظارشو نداشتم...  ديسع يرينظ يتو ب! ... واو:  ايميك

 .حاال بازش كن. قابل تو رو نداره. كنميخواهش م -

 .كنه كاريچ دونستينم ياز خوشحال. كه داخلشه ديدستبند رو د هيكرد و رو باز  جعبه

 .ممنون يليخ يليخ... بود  ميزندگ يكادو نيبهتر نيا... خوشحال شدم  يليخ...  ديسع يوا:  ايميك

 خوشت اومد؟ -

 .آره چجورم) : هرچه تمام تر يبا خوشحال( ايميك

 !نه اي اديبهت م نميپس حاال بنداز تو دستت بب -

 .تنگ يليگُشاد و نه خ يلينه خ. دستبند رو انداخت دست راستش و قشنگ اندازه دستش بود ايميك

 .مباركت باشه. يو خوشحال شد اديخوشحالم كه بهت م -

 : ديبار پرس طنتيش يواقعاً ممنون و بعد با لحن:  ايميك

 ش؟يديخودت خر يبياز پول تو ج -

 :گفتم  طونيبا تكان دادن سرم و حالت ش منم

 !گهيد گهيد -

 يدو هفته ا نيكه ا داديم هيهمش بهم روح ايميك. ميو صحبت كرد ميبا هم قدم زد يساعت مين هي. رونيب مياومد يخوش گذشت و دو نفر يليخ

كه خودمم خبر  دونستيم نكهيبا ا. گذشته رو بزن يسال ها يرو بخون و فقط تست كنكورها يعموم يكه مونده استرس نداشته باش و درسا

 .بود يدلگرم هي، برام ما ايميحرفا مخصوصاً از زبون ك نيگفتن ا يكنم ، ول كاريچ ديدارم با

رو  ايميُكشتم و ك رهيرو در ذهنم بگ ايميك يآوا بتونه جا نكهيفكر ا شهيهم يكردم و برا يرو ادهيمدت پ هيرو رسوندم خونه ،  ايميك نكهياز ا بعد

 .كنه داينتونه بهش دست پ يكس چيته ته قلبم جا دادم كه هرگز ه

. دلسرد شده بودم يليخ...  رسميمن بهش نم اي...  رسهيوقت زمانِ كنكور از راه نم چيه كردمياحساس م. گذشتيم يها برام به كند ساعت

 يحس خوب يچم شده بود ول دونمينم. درست بزنم تونميرو نم يتست چيام و ه يرفته و سرِ جلسه دست خال ادمي يهمه چ كردمياحساس م

بود ، مجبور شد تبصره بزنه و درسش رو شده بود  ياز درسها كه هماهنگ كشور يكيبنده خدا محسن سرِ . بود ينطوريممحسن هم ه. نداشتم

كنكور مثل  كردميداشتم و فكر م ياحساس بد. ومدين شيپ يدرس رو تبصره زده بود و مشكل كيقبول شده بود ؛ چون فقط  نهاياما با همه ا. 8

و  خورديروزها بود كه خاك م وترميبود كه به انجمن سر نزده بودم و كامپ ياديمدت ز. شهيتر م كيو نزد كيبهم نزد نطوريغول داره هم هي

 .كرديرو خاموش م مستيو دوباره س گرفتيم نتياداره رو پر ياومد تو اتاقم و كارها يبابا م يهر از گاه. كردميروشن نم

هر  طيشرا. تا از ذهنم نپره خوندميدوباره م. رهيم ادمي كردميحس م يول كردميو مرتب تست ها رو مرور م گذشتيوقتم تو كتابخونه م تمام

سرِ نماز دعا  يكل. تموم بشه و راحت بشم ميدوره از زندگ نيا كردميهر لحظه آرزو م. رو دوست نداشتم تيوضع نيطور كه بود ، جالب نبود و ا

و آرومم  كرديبهناز مرتب باهام صحبت م... مامان برام نذر كرده بود ... تا آروم بشم  خوندميقرآن م... بگذره  يو خوش يكه به خوب كردميم

سال  10و خالصه تا ...  يشيزن و بچه دار م... سرِ كار  يريم شهيتموم م... كه نگران نباش  زديم ندهيقلمبه سلمبه از آ يبابا هم حرفها...  كرديم
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 .ديكش يم ريچشمانم به تصو يرو جلو ندهيآ

آروم بشم و خودم  يتا كم شديباعث م گهيكننده آوا از طرف د دواريام يطرف و حرفها كيدادن هر روزش از  هيروح...  ايميك يام اس ها اس

اس ام اس رو نگه  نيا شهيبرام فرستاد و با خودم عهد كردم هماس ام اس بلند باال  هي ايميشبِ كنكور بود كه ك. دچار استرس نكنم يليرو خ

 :گفته بود . دارم

زود ... زود باش بخند ...  ايناراحن باش نميدماغت چاقه؟ تُپله؟ مپله؟ گرد و قُلنبست؟ نب ؟يروبه راه ؟يسالمت ؟يخوش ؟يخوب...  زميسالم عز -

 يب تياسترس ، عصبان يبود كه بگم استرس ب نيخوب غرض از مراحمت ا... به چپ چپ به راست راست عقبگرد  3بشمار ...  عيتند سر

در !! ... شانيبا تو و او و شما و آنها و ا دونميوگرنه من م!! ايمنو به باد بد ندهيآ فاليبه ت يكله مباركت رو نكوب اليوقت از فكر و خ هي ، تيعصبان

مردم !! واال ... آبروم نره  يريبا من راه م ابونيكم استراحت به اون چشمان از حدقه در آمده مبارك بده تا انقدر گنده نشن تو خ هي نيضمن بش

دوش آبِ سرد . يخودت رو بباز هي، پس الزم نكرده روح يهست يآرامش و راحت يبعدشم شما كه اند هرچ. به من چه. بگن يهرچ گن؟يم يچ

عرض  هبل... كنم  حشيتصح گهيرو اتاق فرمان م نجايا. اشتباه شد ديا ا ببخش... نره  ادتيخانم  ايميك... نره  ادتيآب پرتقال ... نره  ادتي

واب بخ رياالنم برو استراحت كن و بگ! فهم نشد؟ ريش اي! فهم شد؟ ريش. يآرامش داشته باش ديكه شما با فرمودميم... عرض نه ... نه ...  كردميم

 .راحت باشه عشقم التيخ يتا فردا كه كنكور دار

بار اس ام اس رو خوندم و  نيچند. كردم دايپ يبيحس عج... بار به من گفت عاشقتم  نياول يبرا... عشقم در آخر حرفاش دلم رو لرزوند  كلمه

گفت دوش ِ آب سرد گرفتم و آب پرتقال خوردم همونطور كه . اومد يكلمه عشقم ، محبتش و خنده هاش تو ذهنم م دنيو هر بار با د دميخند

 .دميو گرفتم خواب

. تا من رو برسونه سرِ جلسه امتحان شديخوردم و بابا هم داشت حاضر م ينماز خوندم و مختصر صبحانه ا. شدم داريب 6ساعت  يطرفا صبح

نره  ادتيحتماً بخور ... برات گذاشتم  وهيشكالت و آب م... مبادا حواست پرت بشه ...  يكه تست اشتباه نزن كرديم يادآوريمامان مرتب داشت 

 .برو به سالمت...  يداداش كنميهم گفت كه برات دعا م نازبه... 

... نكنم  ركايچ... كنم  كاريبار پشت سر هم گفت كه چ 20 گميو به جرئت م كرديكرد و مرتب حرفاش رو تكرار م يتا دم در منو همراه مامان

 :آخر سر گفتم 

هم خودكار ... گوناگون  يتازه اونم با درجات مختلف و در طرح ها... هم مداد ... هم تراش ... هم پاك كن برداشتم ... جان ِ من ... مادر ِ من  -

 !حاال برم؟.. .منتظر و خوشگل ِ مامانم  افهيهم ق... ِ خدا  اديهم ...  يهم سالمت... هم شكالت ...  وهيهم آب م... 

 برو خدا به همرات:  مامان

انداختن خدا و توكل به اون در سر جلسه ، ازم  اديو به  مانهيو با گفتن جمالت صم داديم يبابا بهم دلگرم... و آماده رفتن شدم  ميديحوزه رس به

كردم و از پل عابر رد شدم و اومدم  ياحافظبا بابا خد. نداشته باشم و در همه حال آرامش خودم رو حفظ كنم يگونه استرس چيخواست كه ه

 .اونجا بودم 6:45و من ساعت  شديحوزه بسته م يدربها 7ساعت . كارتم رو به مسئول حوزه نشون دادم و وارد شدم... سمت حوزه 

و  يشيم 1امسال رتبه  ديه سعاونا متفق القول نظر داشتند ك. كردم يو باهاشون سالم و احوالپرس دميرو د رستانمينفر از دوستان دوره دب چند

ازشون  ييكردن و من آخر سر به بهونه دستشو يبا حرفاشون ، استرس رو بهم وارد م ينحو هيخالصه هر كدوم به . و كارت درسته يتركونيم
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 شديدو عامل باعث م نيكه هم... بودن  اديخدا رو شكر هم محوطه آموزشگاه بزرگ بود و هم بچه ها ز. نشستم يگوشه ا هيو رفتم  دمدور ش

دربها رو  7ساعت . جا نبود و حوزه محسن دو تا مدرسه باالتر بود كيمتأسفانه محسن با من . كردينكنن و از استرسم كم م دايدوستانم منو پ

 .ميسالن كردن و سر جاهامون نشست يما رو راه واشي واشيكه شد  7:30ساعت . بستن

اعالم  نكهيرو كنار دستمون گذاشتن و به محض ا يعموم يالزم توسط مسئول آموزشگاه ، دفترچه ها از قرائت قرآن و صحبت ها و تذكرات بعد

 نيام سر خورد و نقش بر زم ي، ناگهان صندل ارميو تا خواستم دفترچه رو باال ب دميكش ني، دستم رو به طرف زم ديكردن دفترچه ها رو بردار

 ينگام م رهيهمه بچه ها توجهشون به من معطوف شده بود و خ... شد  ين از صورتم جارخورد و خو نيسمت راست صورتم به زم... شدم 

 .كردن

نشده  يخاص زيچ... تا صورتم رو بشورم  ييبلند كرد و برد به سمت دستشو نيبود ، به سرعت اومد و من رو از زم كمياز معلم ها كه نزد يكي

 يشكسته ام جار يچشمانم اومده بود ، از ابرو يهم كه جلو يچند قطره خون... راستم شكسته بود و لُپم باد كرده بود  يفقط گوشه ابرو... بود 

 .بود و ترس برم داشته بود شده

 يو دستانم م نداشتم يتفاوت كه هم ، زمان رو از دست داده بودم و هم ، حال و روز خوب نيبا ا... دوباره به سر جلسه برگشتم  قهيدق 10از  بعد

تست  25تست از  15بود و همش  نيكم سنگ هي اتيادب...  يشروع كردم به زدن تست دروس عموم. من رو عوض كرده بودن يصندل. ديلرز

رو تموم كردم ، وقت هم تموم شد  يو زندگ نيد نكهيبه محض ا... بهتره و تست هاش رو جواب دادم  دميكه د يرفتم سراغ عرب...  مجواب داد

تا نوبت به من برسه ، چهار ، پنج تست زبان بزنم و مشغول زدن شدم كه از : با خودم گفتم ... مشغول جمع كردن برگه ها شدن  نيفوراً مسئولو 

 يول! ... يشما كه خودت شاهد بود!! ... سر خورد مياول صندل قهيدق 10محترم ، من  يدادم كه آقا حيتوض يهرچ...  دنيدستام برگه رو كش ريز

 .ميانجامش بد ديبا... گوش نكرد و گفت مقررات ، مقرراته 

 تميكه حالم خوب شد و وضع كردميخدا رو شكر م ياز طرف يول... با ارزش رو از دست دادم  قهيدق 10خورد شده بود كه چرا  داًيشد اعصابم

 .نشد ياورژانس

برخاستم و  يبار با اعالم برداشتن دفترچه ها ، از صندل نيگذاشتن و ا نيزم يرو كنار دستمون رو ياختصاص ي، دفترچه ها قهياز چند دق بعد

 .فتميب نيزم يدفترچه رو برداشتم تا مبادا اشتباه قبل رو مرتكب بشم و رو

رو درست بزنم تا جبران  ليفرانسيد يتست ها تونميكردم تا م يسع... سخت بود ، مخصوصاً بخش هندسه و احتمال  يليخ ياضير يها تست

سؤاالت آخر  يباز هم وقتم برا يخوب بود ول يهم تا حدود يميش... نداشت و قابل حل بود  يسؤاالت بد كيزيف... ت هندسه و احتمال بشه تس

 .دنيدستام كش ري، برگه رو از ز يزمان تمام شد و مثل دروس عموم...  ديدفترچه نرس

كه داره از قفس آزاد  يپرنده ا هيدر ِ حوزه باز شد و خودم رو مثل . رونيو اومدم ب دمينفس راحت كش هيتموم شد و  يكنكور سراسر باالخره

و  ايميك. دميد نيبابا و مامان رو كنار ماش. كه منتظر فرزندانشون بودن دميپدر مادرها رو د ميعظ ليو س رونيبا شوق فراوان رفتم ب. دميد شهيم

خسته  هي يبهشون و همگ دميرس. خانواده ام شيپ رفتميارغ از امتحان و خوشحال داشتم ممن ف. بود يلحظه قشنگ. بهناز هم همراهشون بودن

 بود؟ يچطور: و گفت  دياز امتحان پرس ايميك. ِ جانانه بهم گفتن دينباش

 :به همشون گفتم  نيتو ماش منم
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 .كم عقب افتادم هي...  نياول خوردم زم قهيدق 10 يول... بد نبود  -

 :بعدش گفت ...  ديديهم داشت صورتم رو م بهناز

 ؟يكرد كاريبا خودت چ ديآخ آخ سع -

 .نيافتادم زم... سر خوردم ...  ديلغز ميصندل يدفعه ا هيكه  داشتميبرم نيرو از زم يعموم يداشتم دفترچه درسا. بابا يچيه -

 ؟يكنياسترس نداشته باش ، مگه گوش م گميم يه:  ايميك

 !!گفتم مواظب باش. كردم حتتيهمه نص نيخوبه حاال صبح ا:  مامان

 ؟ياالن بهتر. سر جلسه يبر ينشد ، تونست تيزيباز خدا رو شكر چ...  يكرديبابا جان حواست رو جمع م:  بابا

جمع و  يتا حد يول... كم اعصابم خورد شد كه عقب افتادم  هيفقط همون اولش ! ن؟يگيچه حاال همتون پشت سر هم م. آره بابا االن بهترم -

 .به اوناست دميرو بهتر زدم و ام ياختصاص يالبته درسا. جورش كردم

 .به خدا باشه دتيام:  ايميك

 .خدا كه در درجه اوله. البته 100اون كه  -

 دن؟يرو م جينتا يحاال ك:  ايميك

 .رو اعالم كنن جيمرداد نتا يفكر كنم وسطا) با لبخند. (رونيرسه ببذار پاش از جلسه ب...  ايميزوده ك:  بهناز

 .خدا بخواد يتوكل به خدا هرچ. هم تو دهه اول مرداد اعالم كنن ديشا. اول مرداد ماهه مهيكه ن دميآره بابا منم امروز صبح شن:  بابا

 .شهيكه خوب م شااليا -

 شااليا: با هم گفتن  يهمگ

 .خوشحال شدم يليخ. مونهيهم خونه ما م ايميخونمون و ك انيقراره ناهار ب ييو زندا ييگفت كه دا نيتو ماشسمت خونه و مامان  ميرفت

 دميديكنكور م يكه تو زمان استرسم برا ياون خونه ا. شده گهيجور د هي ايمتفاوت شده و انگار دن زي، احساس كردم همه چ دميخونه كه رس به

 :گفتم . و بوسه بارانش كردم دميو عكسش رو د دميتختش پر يرفتم و رو يب يسمت اتاق ب. در نظرم عوض شده بود نميبيكه االن م يبا خونه ا

 يباز يخدا پارت شي، پ ارميب ياگه رتبه خوب...  ارميب يبرام دعا كن رتبه خوب يب يب... باالخره تموم شد  يكنكور سراسر...  يب يعاشقتم ب -

 .هاببرتت اون باال ماال كنميم

شد و داخل قاب  ياشك از چشمانم جار ارياخت يب. افتادم شيچند ماه پ اديشدم و ناخودآگاه  رهياز گفتن حرفام با خنده به عكسش خ بعد

 .ستادهيكه پشت سرم ا دميرو د ايميعكس چهره معصوم ك

 ؟يكنيم هيگر يدار:  ايميك

 .كنميم يكنكور تموم شد ، احساس راحت نكهياز ا... خوشحالم  يليخ... خوشحالم ... اشك شوقه ...  كنمينم هينه بابا گر -

 .حاصل از شوق باشه ، نه غم يزير يكه م يياشك ها شهيهم دوارميام. يخوبه كه خوشحال:  ايميك

 شااليا -

 :اومد باال و گفت  مامان
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 .كن يبرو پادشاه...  شهياجرا م يبد يهر دستور...  يامروز استراحت مطلق -

 !نرفته؟ ادتيالفرارِ ِ پسرا كه ! ؟يذاريبه الالش م يل يل يمامان جان ، باز دار يهاآ:  بهناز

 كچل؟ خواديتو دلت كتك م -

 .يستيكاره ن نيا... بابا  مينيب نيشيب:  بهناز

 .دماغش گذاشت و ادا درآورد يبهناز زبونش رو دراز كرد و دستش رو رو بعد

 :گفتم  منم

 .دمياالن نشونت م سايوا -

 : گفتيكه م دميمامان رو شن يكردم و صدا دنبالش

 .ديفتيوقت از پله ها ن هي!! ... ديمواظب باش -

 :هم دنبالمون كرد و گفت  ايميك

 .نامردا دهينم فيك ييدو تا...  اميبذار منم ب ديسع -

 ... ايخدا يوا!! قصد جونمو داره...  ريبگ دويسع ايب...  ايميك:  بهناز

 .دادميو بهش امون نم كردميو منم داشتم دنبالش م زديو داد م غيطور ج نيهم بهناز

 : گفتيهم مرتب م مامان

 مگه؟ يخروس جنگ نيشد...  كننيدو ساله ها ورجه وورجه م نيا نيع...  گهيبسه د... سرم رفت  يوا -

 :گفت  يجد افهيبا ق. من يو اومد جلو نيينرده ها خودش رو سر داد به سمت پا ياز رو ايميك

 ؟يدار كاريبه دختر عمه من چ!! يآها -

 :پناه گرفته بود ، گفت  كهياز دور در حال بهناز

 ؟يدار كاريچ...  گهيراست م -

 .مملكتم نيمن مهندس ا...  يدرست صحبت كن ديبا من با... بهناز  دمينشونت م -

 :با حالت تمسخر و خنده فراوان گفت  بهناز

 !!هم داره ييچه رو...  يتو تازه امروز كنكور داد... خدا مردم از خنده  يوا!! ... مملكتم نيمهندس ا!! اُه اُ اُه چه غلطا -

 ؟يرو زود نگفت يكم بازه زمان هي ديسع:  ايميك

 :مامان هم از تو آشپزخونه خنده اش گرفته بود و گفت . خنده ريز ميزد ييسه تا بعدش

 .شهيكنكوره مادر ، نگران نباش درست م ريتأث ديسع -

وقت مناسب  نمينگفتم و منتظر موندم تا بب يزيچ ايميعشق هم به ك هيدر مورد اس ام اس و قض. خوش گذشت يليرو گذروندم و خ يخوب روز

بود تا تو  دهيحاال نوبت من رس. شمرده بود و از عالقه خودش حرف زد متياون فرصت رو غن! ... بهش در مورد عالقه خودم بگم يكجاست و ك

اما ... كنارم باشه تا ابد ... برام سخته و دوست دارم باهام باشه  ياز ته دلم بگم كه بدون اون واقعاً زندگ. رو بهش بگم زيهمه چ سبنافرصت م هي
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داشت و  ليكه خودش تما ايميك. و كار مشخص بشه يسرباز تيوضع. درسم معلوم بشه فيتا تكل كردميصبر م ديبا. موندم يمنتظر م ديبا

 تياومدم با دخترتون ازدواج كنم بدون كار؟ بدون خونه؟ بدون درآمد مشخص و وضع گفتميم گفتم؟يم يچ ييو زندا ييبه دا اما. نبود يمشكل

هم ... هم ندارما  يمشكل. حساب باز كنم و به ازدواج فكر نكنم گنيكه همه م يو همون نامزد يدوست ياالن زوده و بهتره فقط رو... نه  ؟يسرباز

هم  ايميدرس ك. من از هر نظر درست بشه تيزمان بگذره و وضع يتا كم كنميصبر م ه؟يچ يپس عجله برا... و هم اون منو  خواميرو م ايميمن ك

از  يچ گهيبچه برادرشه ، د. رو دوست داشت ايميچون مامان هم ، ك. واسه عقد اقدام كرد شهياونوقت م... مشخص بشه  ديبا يهمه چ... هست 

 يِ سال ، ما به پا انيداشتن تا سال نانيو اطم دونستني، ما دو تا رو نشون كرده هم م ليكل ِ فام نكهيو از همه مهمتر ا ميبودبهتر؟ آشنا هم  نيا

 .ميهم نوشته شد

ود و همه ، من رو پسرشون نزده ب يبرا ايميهم راجع به نگه داشتن ك يحرف يبود و حت ومدهين ايميك يهم به خواستگار يكس چيمدت ه نيا تو

و اونا هم مثل ِ من  زدني، كمتر در موردش حرف م ميداشت يهمه جا افتاده بود ؛ اما چون سن كم ينظر برا نيو از ا دونستنيم ايميك ندهيهمسر آ

 .بودن تا وقتش برسه ندهيآ منتظر

اگه رتبه ام  كردميهمش با خودم فكر م. مدت داشتم و فقط به رتبه ام فكر كردم نيكه تو ا يافكار ي، فارغ از تمام دميشد و گرفتم خواب شب

 .خوابم برد نكهيتا ا خورديافكار داشت ذهنم رو م نيا! شم؟يبشه ، كجاها قبول م ياونطور ايبشه  ينطوريا

 :خودم گفتم  به. انجمن افتادم اديباره  كيكنم ؛ كه به  كاريچ دونستميعصر تو اتاق نشسته بودم و نم فردا

 !اوضاع در چه حاله نميبزنم بب يسر هيهست؟ برم  ادشونياونجا منو  ياصالً بچه ها. انجمن عضو بودم هيتو  يزمان هيمن  يناسالمت -

 دميو فهم ميكرد يبا هم اس ام اس باز. رمينبود ازش خبر بگ ادميبودم ،  رياز بس درگ. فكرا بودم كه محسن بهم اس ام اس داد نيهم در

 .مينيرو بب گهيتا همد مي، نقش جهان قرار گذاشت گهيساعت د هيواسه . آزمونش رو بد نداده

هم  barahootاون كاربر . رو شكلك بارون كرده بود لميگذاشته بود و پروفا اميتا پ 10برام  ايميك! نه؟ ايدارم  ياميپ نميشدم تا بب تيسا داخل

 :داده بود و نوشته بود  يخصوص اميبه من پ

 تياز كاربران سا كي چيكردن ه تيمن قصدم اذ. ديشما گذاشتم ، ناراحت شد ليكه در پروفا ييبا شكلكها كنمي، احساس م زيدوست عز سالم

 خدانگهدار. خواميپوزش م مانهيمزاحمتون شدم صم نكهياز ا. داشت يو صرفاً جنبه شوخ ستين

بهش  ياحساس اي اديشكلك خوشم ن هيمثالً از  اي تيسا اميروز ن هياگه من  يعني!! خودم گفتم چه مسخره شيمتن تعجب كردم و پ نيخوندن ا با

 كه ناراحت شدم؟ نهيا يبه معن نينداشته باشم ؛ ا

دنبال اسمش  متنم رو نوشتم و گفتم بعداً! بگم؟ يرو خطاب به ك اميعنوان پ دونستميو نم كردميداشتم ارسال م barahoot يخودم رو برا اميپ

مشخص بود . بود يميبود و قد شيچند وقت پ يبرا امشيارسال پ خيتار... سر نزدم  تيمدت كنكور داشتم و اصالً به سا نيگفتم كه ا...  گردميم

 .رو فرستاده يخصوص اميپ نيندادم ، ا يكه من جواب دهيد يروزها وقت مونه

 ادمي؛ چون  سميبنو يو گذاشتن چند تا شكلك گل و بلبل كه فكر نكنه ناراحتم ، فقط مونده بودم كه اسمش رو چ حاتمياز نوشتن متن و توض بعد

 .رفته بود

 دميخورد و د امشيچشمم به پ يميقد يخودم گشتم و تو ارسالها ليتو پروفا. ننوشته يوگرافياسمش رو تو ب دميد يول لشيداخل پروفا رفتم
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 :نوشته 

 ساله از اصفهان 18 باًيتقر انيپرن

در مورد كنكور . اومد كه اون هم امسال كنكور داشته ادميهمون لحظه ... وقت ناراحت نشه از دستم  هيمتن رو چك كردم كه بنده خدا  دوباره

كه  ايميچرا ك دونميفقط نم. رو هم دادم ايميك يرو فرستادم و جواب شكلك ها اميپ! كرده؟ كاريداده و چ يكه چطور دميهم ازش پرس

قرارم با محسن  اديكه به فكر رفته بودم ،  هيتعجب كردم و بعد از چند ثان. جواب نداده بود يكاربر خصوص نيداشت ، به ا ومشخصات من ر

 .رونيرو خاموش كردم و از اتاق اومدم ب وتريكامپ. افتادم

دلم براش . كه نقش جهان نرفته بودم شديم يماه 5- 4. به طرف نقش جهان حركت كردم. داد تا سر راه انجامش بدم ديخر يسر هيبهم  مامان

تر و كهنه تر  يميروز به روز داره قد. قاپو زدم يسر به عال هيزودتر از محسن رسوندم اونجا و رفتم  قهيدق 10خودم رو . تنگ شده بود يحساب

 .افتخارمه هياصفهونه و ما يقاپو ين عالهمه همچنا نيبا ا يول. شهيم

 :گفت  يمحسن بود كه م. دهيداره دست تكون م نيياز پا يكي دميقاپو بودم كه د يعال يباال

 ؟يما رو فراموش كرد يزود نيبه هم نميب ؟يطوريچ ؟يبپرس يو حال يبه دادات سر بزن يخواينم. عامو يآ -

 ميبا هم در مورد كنكور حرف زد. بودمش دهيروز بود ند 4 باًيتقر. دمشيبغلش و بوس دميپر. نمياومدم تا محسن رو بب نييعجله پله ها رو پا با

 .داد فيك يتو رگ و كل ميهم زد يبستن هي. ميديچرخ دونيو دور م ميو بعدش سوار كالسكه شد

كه به رشته  يعالقه ا ليزادم نسبت به پارسال متفاوت بود و به دلانتخاب رشته دانشگاه آ. كردميخونه و داشتم به كنكور آزاد فكر م اومدم

 گفتيبابا بارها م. شهرقدس بود و اونجا زده بودم/اريانتخاب اولم دانشگاه شهر. گرفته بودم آزاد رو فقط عمران بزنم ميعمران داشتم ، تصم

من كه دل به قبول شدن ...  دميحاال اون رو هم امتحان م! ستين يمشكل گفتميمنم م ؟ياونجا امتحان بد يبر ديكه با يرو هم كرد نيا كرف

 .بستم و بس يسراسر

برام گرفته بود و قرار شد روز امتحان  المونياز فام يكيكارت ورود به جلسه رو . نداشتم ياديراحت بود و استرس ز الميكنكور آزاد خ يبرا

 .ميتو تهران سر بزن المونيهم به فام يو من برم سر جلسه و دو سه روز ارهيتهران ، كارت رو برام ب رميم يوقت

 .كامالً آماده بودم يول... آزاد رو زده بودم  شيپ يسالها يگذشته بود ، فقط تستها يكه از كنكور سراسر يمدت نيامتحان شد و منم تو ا روز

 هي. لذت بردم يليخ. يو آسفالت قشنگ و مهندس يو جدولكار يالسبز ع يتا دانشكده داشت با فضا 3. بزرگ بود يليشهرقدس خ دانشگاه

 .و در حال احداث بود ساختنيدانشكده هم داشتن م

 قشيچون رف. بود يهاد شونيكياسم . عمران همون دانشگاه بودن يدو تا از مراقب ها هم ، دانشجوها. دميرو د ياديز يامتحان ، بچه ها روز

 ... يهاد...  يهاد:  گفتيهمش بهش م

 :سؤال كردم  ازش

 ؟يدانشگاه نيعمرانِ هم يشما دانشجو ديببخش...  زيسالم دوست عز -

 .خونميدرس م نجايبله من هم... سالم :  يهاد

 داره؟ يخوب ياستاداش چطورن؟ استادا -
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 .ستيكالً بد ن يول... داره  يجو هم بستگبه خود دانش... استاد بد هم داره ... استاد خوب هم داره ... خوبه ...  ستيبد ن: آروم  يبا لحن يهاد

 .نميخودم بش يتشكر كردم و با باز شدن دربها رفتم طبقه دوم تا سر جا ازش

كه به كنكور  يبه طور كامل راحت بود و فارغ از هرگونه فكر در مورد تست ، درس ، استرس و خالصه هر موضوع الميكه تموم شد خ آزمون

 .از اقوام يكياومدم و همراه بابا رفتم خونه  يبه سمت درب خروج) يو قبولالبته به جز رتبه (ربط داشت 

 يپس اگه قبول بشم ، جا. هستش 21شهر تهران هم هست و منطقه  يتو. ستين يهم دانشگاه بد نجايكه ا كردميفكر م نيهمش به ا ريمس تو

 :كرده بود كه بابا بهم گفت  رميافكارم درگ. قبول نشدم يبد

 .رهيكه خ شااليا...  اديها ب جهيفعالً استراحت كن تا نت... فكر كن و بس  جهيفقط به نت... تموم شد ... كنكور  الِيخيب... آقا مهندس  -

 .قبول بشم و زحماتم به هدر نره خواميكه م ييجا دوارميام -

 .توكلت به خدا باشه رهيبه هدر نم...  شااليا:  بابا

كردم و ذهنم از هر  ياستراحت هيمن هم  ينطوريا. مي، سر زد ميكه تهران داشت يليخونه اقوام و به هر فام ميو رفت ميتهران بود يروز چند

كه  يلحظات يتمام كردميم يخوشحال بودم و سع. خوب داشتم يليخ يكاورير هي كردمياحساس م. در مورد كنكور و تست آزاد شده بود يفكر

 :، بعد از شام بابا به من گفت  مياز اقوام دعوت بود يكيشب كه خونه  هي. با خانواده ام ، خوش بگذرونم

 ؟يرو ادهيپ ميبر يايم...  ديسع -

 حاال؟ ميكجا بر. آره در خدمت هستم پدر جان -

 چطوره؟. ميبر ادهيرو پ ينواب تا آزاد ابونيخ نياز هم ايب. باهات حرف بزنم يبه سرم زده امشب كل:  بابا

 .يا دستور بدشم يهرچ... چشم  -

 حتيتو راه بابا داشت منو نص. يجمهور دانيبه م ميبه سمت باال تا برس ميطور قدم زنان اومد نيهم. مينواب شروع كرد نييرو از پا يرو ادهيپ

چون . بگه ينطوريبود و دوست داشتم هم نيحرفاش برام دلنش. مرتكب نشم يو اشتباه رميبگ ميخودم درست تصم ندهيكه در مورد آ كرديم

 .گفتيخودم داشتم بهم م يكه در زندگ يجا نبود و همه رو بسته به زمان يب يها حتينص

 : ديپرس بيسؤال عج هيبخش از حرفاش كه تموم شد ،  نيا

 ؟يدوستش دار ه؟يدختر خوب ايميك...  ديسع:  بابا

 .اديچند تا سرفه كردم و بابا با دست زد به پشتم تا حالم جا ب هي. تو گلوم دي، پر خوردميكه داشتم م يا وهيلحظه تعجب كردم و آب م هي من

 ؟يشد ينطوريرو آوردم ا ايميچرا اسم ك... چت شد؟ ...  ؟يبهتر: با خنده  بابا

 .يسؤال آخر نينه به ا...  يجد ينه به اون حرفا. لحظه كُپ كردم هيآخه  -

 .خودت رو بدونم ينظر شخص خواميم...  گهيسؤاله د... داره مگه؟  يچه اشكال:  بابا

 بدم؟ يچه جواب ديمن االن با -

 .همون رو دوست دارم بشنوم. قتهيكه حق يزيهر چ. كه تو ذهن و قلبته يهر جواب:  بابا

من فاصله  ييو راهنما ييمدرسه ابتدا...  ميكرديم يبا هم باز اديم ادميكه  ياز زمان...  ميبا هم بزرگ شد ياز بچگ...  مهييدختر دا ايميخوب ك -
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 يپسر هيرو هم نداشتم كه  نيتحمل ا. رسوندمش و موقع برگشت هم باهاش بودم يرفتم دنبالش و م يم شهيهم... با مدرسه اون نداشت  يا

 )بابا بگم دوستش دارم يروم نشد جلو گهيد.... (هم  يليخ... چپ نگاه كنه  بهش

 آره؟ يدوستش دار: من با لبخند گفت  يجمله ها ليدر تكم بابا

 بله: لب گفتم  ريرنگم قرمز شده بود و ز منم

 مباركه: هم گفت  بابا

 مباركه بابا؟ يچ -

 دياندازه به هم وابسته ا يب يول...  ديخودتون متوجه نباش ديشا. ميكه شما دو تا رو محرم هم كن ميگرفته بود ميمن و مادرت از مدتها تصم:  بابا

آدم تو . كنميم نيعشق پاك رو تحس نيو من ا ديواقعاً عاشق هم هست... جالبه  گرانيد ي، برا دينيبيرو م گهيهمد ياخالق و رفتارتون وقت... 

 اديز يليخ. خودتون يسر خونه و زندگ ديكه بر گهيتا چند سال د ديشيداره؟ فعالً به هم محرم م يچه اشكال. شهيبار عاشق م كيخودش  يزندگ

 شتريو ب يسال دار 18 دهيتو بود كه اصالً نشون نم يو مهمتر از اون بلوغ فكر دميرو هم سنج گهياما مسائل د... هم به سن و سالتون فكر كردم 

ن از م. باالست تيسطح فكر. سالته 23 اي 22 كنهيبا تو در ارتباط باشه ، فكر م يحضور ريتلفن و غ قيفقط از طر ياگر كس. خورهيبهت م نياز ا

. رهيبگ ميخودش و استقالل خودش تصم يشخص يزندگ يبرا تونهيباال باشه ، م شيهم سطح فكر و بلوغ فكر يهر كس. خوشحالم يليبابت خ نيا

 گم؟يدرست م

تو  دي، سن ِ كم منو بزن كردميمورد بزنم اما همش احساس م نيدر ا يحرف خواديوقته دلم م يليخودم كه خ. شما موافقم يمن كامالً با حرفا -

 .ميخوايرو م گهيواقعاً همد ايميكه من و ك ديديرس جهيخوشحالم كه خودتون به نت يليخ. ديريبگ دهيسرم و حرفم رو ناد

. فهمميم تو و بهناز رو يتك تك رفتارا... كنم  يتوجه به اونا و كاراشون زندگ يكه ب شهينم. فهمميبچه هام رو م يمن همه رفتار و كارها:  بابا

 هشكه بهناز ب يچون اون آقا پسر. دارم يياون هم فكرا ياما برا. بگه كشهيدلبسته هست و خجالت م يكه به كس هيبهناز مدت دونمياالن هم م

 .يخواستگار انياصفهان ب ميرفت يقرار هم هست كه وقت. رو گفت زيبار اومد شركت و با من صحبت كرد و همه چ هيدل بسته ، 

 .طرفست هيوسط ُخل شده و عشقش  نيمن فكر كردم بهناز ا. پس واسه اونا هم دو طرفست ... وليا -

 يبه زحمت افتادم ، ول يمامانت كل هيمگه اون دل نداره؟ منم خودم جوون بودم و سر قض اًيثان... اوالً راجع به خواهرت درست صحبت كن :  بابا

 .ارزشش رو داشت

نفرمون رو با هم تصور  4لحظه هر  هيبود و  نيحرفهاش برام دلنش. هيدارم و انقدر روشن فكر و منطق يخوب نيخوشحال بودم كه پدر به ا يليخ

و  ارمد ايميبه ك يبود ، من چه عالقه ا دهيبابا فهم نكهياون شب از ا. بود يعال زيهمه چ. ميهست رينظ يخانواده ب هيكردم و خدا رو شكر كردم كه 

. نكردم يدست شيو خودم پ ديكش شيبابت خوشحال بودم كه اول بابا حرف رو پ نياز ا شتريب. خوشحال بودم يلي، خقلب و ذهنم رو خونده بود 

 .كردن من عجله دارم و همچنان بچه ام يتا ابد گمان م ديشا ينطوريچون ا

 :و گفت  ديكش قينفس عم هيو بابا  يآزاد ابانيبه خ ميديرس

 اده؟يپ اي نييپا ميبرگرد نيحاال با ماش -

 .ادهيپ ياگه شما حالش رو دار -
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 .مييكم بدو هيباشه پس :  بابا

 .مييبدو... باشه  -

. اومد تو ذهنم ايميلحظه دستانم رو باز كردم و چهره ك هيو  ميرفت نيي، به سمت پا ميكه اومده بود يريمس يو تمام ميديبابا آروم آروم دو با

هرگز ازش  خواستمينم. بود و هر لحظه باهام باشه يجا كنارم م نيدوست داشتم هم. ه حد نداشتمدت دلم براش تنگ شده بود ك نيانقدر تو ا

 .كننيدارم و دركم م يچه حس دوننيمامان و بابا هم م نكهيهم خوشحال بودم از ا ياز طرف. دادياون عذابم م يباشم و دور ورد

 يِ بابا م شبيد يحرفها اديبود و  ايميهمش فكرم ك ريتو مس. ميخونه باش گهيكه تا ظهر د ميبه سمت اصفهان حركت كرد 7صبح ساعت  فردا

كه مامان بابا  دهياقالً خودش فهم ايمعلوم بود بابا با اون هم صحبت كرده كه انقدر فكرش مشغوله . بهناز هم انگار در فكرِ فرهاد بود. افتادم

 :منظورش به ما بود ، به بابا گفت  هكي، مامان در حال ميكه تو راه بود يساعت 2بعد از . دوننيم

 !!زنن ينم يمثبت اون پشت نشستن و حرف يبچه ها نيدو تا وروجك ، ع نيا نميبيكه م مهيروز زندگ نياول نيا -

 د؟يكنيم ريكجاها س د؟ييكجا...  ديسع... بهناز ! ... بابا؟... شده كه انقدر تو فكرن  يچ ستيمعلوم ن:  بابا

 : با خنده گفت  بعدش

 و فرهاد خوبه؟ ايميحال ك -

 .مينزد يو بهناز هم خندمون گرفت و حرف من

 .است تيسكوت عالمت رضا:  بابا

 .نده بهشون يدواريبهت گفتم ام نهمهيا... تو فكرا  يرو هم برد نايا يبهشون گفت ييزايچ هيحاال تو :  مامان

 .وقتش بود باهاشون حرف بزنم گهيد... رو از مدتهاست گرفتن  مشونيكه تصم نايكجا بود خانم؟ ا يدواريام:  بابا

 ...سنش كمه ... بازم زوده  ي، ول فهمهيم يليدرسته خ... زوده  يليخ ديسع يبه نظرم برا يول:  مامان

 .گهيم يبابا چ نميبب خواستميم. و سكوت كرده بودم زدمينم يحرف منم

 يدواريام يبه كس يخوديب. هيبه چ يچ فهمميم. منم حساب كتاب ِ خودمو دارم!! ستيكه ن يالك. باهاش حرف زدم يكل. پسر ِ من عاقله:  بابا

 .شما نگران نباش. كنمينم ديرو هم نا ام يو كس دمينم

 بهت گفت؟ يبابات چ ؟يدار يتو خودت چه نظر... مامان ! ... د؟يسع:  مامان

 ... گهيد ميرو گفتم كه توافق كرد ييزايون چهم... خانم  هيكيما كه حرفامون :  بابا

 .گهيم يبدونم خودش چ خواميم:  مامان

 :نصف سرش رو چرخونده بود ، گفت  كهيمامان برگشت و در حال بعد

 تونينكنه وابستگ اد؟ينم شيپ ي، مشكل نيعقد باش شتريب دميشا... سال  3-2 نياگه بخوا ست؟يبا بابات؟ زود ن يموافق هست ؟يگيم يچ -

 بره؟ نيباشه و از ب يمقطع

 :و گفت  ديمامان پر يوسط حرفا بهناز

 دي، سع يمجلس هيتو  هيكاف. از هم جداشون كرد شهينم. خوانيرو م گهيهمد يدو تا از بچگ نيا. مطمئنم ايميو ك ديمن در مورد سع... مامان  -
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 نويا طنتيبا ش!! (حساس تره ها ايميهرچند ك...  شنيمثل برج زهرمار م...  شهيم يدنيجفتشون د افهياونوقت ق. برعكس اي... نباشه  ايميك... باشه 

 ...ازش راحته  الميمن خ... در كل داداش ِ من عاقله  يول) گفت

 !ادامه داشته باشه شيعاقل نيخدا كنه ا:  مامان

ذهنم  يحت. كردميفكر م ايميدر كنكور و ك يبه قبولفقط داشتم . گنيم يكه چ دميفهم ينم يبودم و درست حساب االتميتو فكر و خ شتريهم ب من

 يرو ببرم سر خونه زندگ ايميتا ك شميخونه دار م يو به زود ارميهزار تومن در م 500 يفكر كردم كه االن ماه نيبه ا! رفت تو كار و درآمد

 :گفتم  ارياخت يمامان افتادم و ب يحرفها اديلحظه  هي. دميخودم رو تا چند سال جلوتر د. فكر كردم دنميخر نيبه ماش. دمخو

از . كنم يحاضرم هر كار شيخوشبخت يحس رو داره؟ من برا نيوابسته ام؟ و اونهم ا ايميمن چقدر به ك يديهمه سال ، شما نفهم نيتو ا يعني -

هم سن و سال خودم متفاوته  يسرهاو افكارم و كارهام با پ دميرس يمن به بلوغ فكر. گهيبابا راست م كنمياحساس م ي، ول كنمينم فيخودم تعر

و از  رهيگيخنده ام م زايچ نيا دنيمن با د يول...  كننيم يمدرسه ا يها يو شوخ بيو غر بيعج يهستن و كارها ياونا هنوز تو جو ِ بچگ... 

موضوع رو درك كرده ، شما هم درك  نيهمونطور كه بابا ا دوارميام!! مامان ستميبچه ن گهيمن د...  برميلذت م شتريبحث دو تا آدم بزرگ ب

به  شهيو هم كنهيوسط كمكم م نيكه خدا هم ا شااليا.... نكنه  ديما رو تهد يباشه و مشكل ياز بودن با من راض ايميتا ك كنميم يهر كار نم. يكن

 .كمك خدا دل بستم

 :فراوان گفت  يجمله آخر از زبانم ، با خوشحال دنيبا شن بابا

 .از همه مهمتره نيو ا يدار مانيتو ا. تمومه گهي، د كنهيخدا كمكم م شااليبه خداست و ا دميام يگيم يوقت... تموم شد ...  احسنت... مرحبا  -

 دي، با ييزمان دانشجو...  ستيها ن يسادگ نيمستقل و دو نفره به ا يزندگ...  يتالش كن يليخ دياما با... درست  ني، ا كنهيخدا كمك م:  مامان

 .كنميفكر م زايچ نيمن به ا! نهيكم سنگ هي... همزمان هم درس و هم كار ...  يبخون ديدرس هم با... سر كار  يبر

خودم به  ياما وابستگ. خرميهاش رو هم با جون و دل م يسخت. مهمه و قبول دارم يلي، خ ديگيهم كه م ييزايچ نيا. يكنيشما درست فكر م -

! ... اديواسه دخترش خواستگار م يك نهيبب نهيمنتظر بش نطوريهم تونهيدخترشه و نم ندهيهم به فكر آ ييداكنم؟ به هر حال  كارشيرو چ ايميك

نه؟ اي ميهم هست يثابت كنم كه من و اون برا ديرو از دست بدم؟ با ايمينذاشتن ِ من ، ك شيكه ممكنه با پا پ ديفكر كرد نميبه ا! ... ادينم يك ... !

 يوقت تامطمئناً ! ... قبول دارن؟ نويهم ا ليهمه فام يول ميقبول دار نويخودمون كه ا. گرفته بشه يخورده بشه و مراسم ينيريش هي ديپس با

 ...نباشه ، قبول ندارن  يجشن

و  دميچشمانش د رو در تيچهره رضا باًي، تقر زنميبرده بود كه واقعاً دارم عاقالنه حرف م يپ نيو به ا گميم يكه به نظر درك كرده بود چ مامان

 :سرش رو برگردوند و بعدش گفت 

 .مباركت باشه...  ينش مونيانتخاب پش نيهرگز از ا دوارميام...  ميكنياصفهان ، اقدام م ميرفت يما وقت... درسته  -

چشمك بهم زد و  هي يواشكيبهناز هم . كرده بودم دايپ مانيكردم و به عاقل بودن ِ خودم ا دايپ يخوب اريرو كه گفت ، در دلم احساس بس نيا

 :رو تو گوشم خوند  يآروم شعر عروس

 ...مباركش باد  شااليجشن بزرگانه ا... مباركش باد  شااليشاهانه ا يعروس -

و  شهيكه بعد از پشت سر گذاشتن دو تا كنكور انجام م يمسافرت... بود  رينظ يواقعاً ب... كه داشت تموم شد  ييها يتهران هم با همه خوب خالصه
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 يو شوخ نداختيم كهيبهناز هم مرتب ت. بود و خوش گذشت يسفر خوب يليخ. مسافرت عمر باشه نيبرات بهتر تونهي؛ م گذرهيبهت خوش م

 : گفتيو م كرديم

... مرگ كنه  يبار تقاضا 100 يكه روز كنميم يچنان باهاش بد رفتار...  ايمياز ك رميبگ يچه حال يدونيحاال نم... زن داداش دار شدم  يوا -

كه  يهرانت هيمثل هد... بشوره و بسابه و بپزه  ديسه بار با يروز... كنه  زيتم تويخونه زندگ ديمثل كوزت با... دنبالش  فتميخون آشاما م نيا نيع

 .پزميو م سابميو م شورميسه بار م يمن روز:  گفتيخط م يكاغذ ب لميتو ف

 .دميخند يباهاش م هيحرفهاش شوخ يتمام دونستميمنم چون م.. . ديخنديم يو كل كرديرو تكرار م نايا مرتب

مورد ِ خاص ،  نيدر ا. كرد يدر مورد فرهاد شوخ شدينم. چون نسبت به فرهاد حساس بود. اومد از فرهاد بگم و مبادا ناراحتش كنم ينم دلم

تا به  ي؛ چطور كنهيم يشوخ نهمهيو همه كس ا زيشوخه و در مورد همه چ نهمهيكه ا يسؤال بود ، آدم يبرام جا. كردميصحبت م يجد ديبا

ذهنم رو  اديز نيهم يبرا. نكنم يبودن بهناز فكر يدر مورد فرهاد و جد گهيبه اون راه كه د زدميخودم رو م! شه؟يم ينطوريا رسهيفرهاد م

 .كردميموضوع نم نيمشغول ا

 :و گفتم  دميكش شيرو پ يبحث هيسر ِ شام . ميهم استراحت كرد يچند ساعت هيو  ميرو جمع و جور كرد ليوسا

 .بگم خواميم يزيچ هي... بهناز ... مامان ... بابا  -

 :هم گفت  بهناز

 برادر جان دييبفرما...  نديفرما يآقا داداش نطق م...  ميد ير يد يد -

 :گفتم  يخنده ام گرفت و بعد از لحظات منم

 ...بهناز از من بزرگتره  -

 :و با حالت مسخره گفت  ديوسط حرفام پر بهناز

 !!عجب ؟يديخودت فهم ؟يگيراست م!! نه بابا -

 .حرفش رو بزنه ديبذار سع! ... بهناز؟:  بابا

 .چشم جانانه گفت و فقط مشغول خوردن غذا شد و گوش فرا داد هيبار هم  ني، ا گفتيبابا رو قبول داشت و چشم م يحرفها شهيهم كه هم بهناز

و بعد در مورد من  ادي، خواستگار ِ بهناز ب ديكه اول اجازه بد خوامياز شما م. اون بر من واجبه يبهناز از من بزرگتره و كارها...  گفتميداشتم م -

 .ديريبگ ميتصم

منم با دست راستم چند . هول شده بود و دست و پاش رو گم كرده بود. كنه كاريچ دونستيو نم ديحرفام ، برنج تو گلوش پر دنيهم با شن بهناز

 :و گفت  ديكش قينفس عم هيآب خورد و  وانيل هي. اديتا ضربه زدم به پشتش تا حالش جا ب

 .با برنج خفه شد يدختر زدنياونوقت فردا تو روزنامه م...  مردمايداشتم م...  شيآخ -

 !ريزبونتو گاز بگ:  مامان

 .رميم يهرگز نم... زنده ام  شهيمن هم... البته اون كه دور از جون : با خنده  ازبهن

 ...اول بهناز بعدش من ...  گميم يمن جد يول -
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 .من اولم ، چون بزرگترم شهيهم...  يچه شوخ...  يبگ يتو چه جد:  بهناز

 :هم زبونش رو دراز كرد و آروم در گوشم گفت  بعدش

 ... يكه انقدر به فكرم يسمر...  ميچاكرتم هست -

واقعاً عاشق . جوشهيچقدر حس عاشقانه تو وجودش داره م دميته ِ دلش رو خوندم و فهم. نگفتم يزيبهش كردم و لبخند زدم و چ يطانينگاه ش هي

 بتهال...  دهيو غم رو بروز نم گهيهاش كمتر م يو از ناراحت كنهيخودش رو ابراز م يو خوشحال هيسرشار از انرژ شهيهم...  رهينظ يب... خواهرمم 

 يموضوع رو وقت نيا. كرديم هيو اونجا گر يب يب شيپ رفتيم گرفتيهر وقت دلش م... كنه  هيكرده بود كه خودش رو تخل دايهم پ يراه هي

 نشبعد از رفت... افتاده بود  قبر يبود و به حالت سجده رو يب يكه سر قبر ب دمشيالسالم و از دور د يبار پنج شنبه عصر رفتم واد هيكه  دميفهم

 .سنگ قبر نقش بسته بود يكه رو دميتازه بهناز رو د يو اشكها يب ي، رفتم سراغ قبر ب

قرار شد من رو به . نميبابا رو بب يكارها كيو چون از قبل با بابا هماهنگ كرده بودم ، قرار شد برم به شركت و از نزد ميديسه شنبه رس به

برم  ايبشم  يمونده بود و معلوم نبود من اصفهان موندن ميدرس تيالبته وضع. جور بشه و استخدام بشم يبرام كار ديكنه تا شا يشركت معرف

 .تجربه منحصر به فرد و جالب باشه هيبرام  تونستياون در كنار بابا ، م يبا كار و فضا ييبود آشنا ي؛ اما هرچ گهيد يشهرستانا اي انتهر

و اكثراً  كرديگرم ازم استقبال م ي، با رو شدميم يهم كه معرف يبه هركس. بخش ها آشنا شدم يو با تمام دميشركت رو د يقسمت ها يتمام

 .جوون ميبود داريمشتاق د... ازت  كنهيم فيتعر يليبابا خ! ... ؟يديپس شما آقا سع:  گفتنيم

 يليرشته تحص. شهيم يعمران يو مربوط به كارها هيشركت مهندس هي كنهيكه پدرم كار م يشركت. شركت هست ياز بخش ها يكيمسئول  پدرم

كرد تا به  بي، من رو ترغ نيهم يبرا. رو داره نهيزم نيكرده و سالهاست كه تجربه كار در ا ليراه تحص شيعمرانه و در گرا يپدرم ، مهندس

، به  كرديكه بابا از عمران م ييفايبا تعر يز وقت داشت ولهنو يالبته انتخاب رشته سراسر. رو عمران انتخاب كنم شميارم و گرايعمران رو ب

 .رشته رو انتخاب كنم نيگرفتم ا ميعمران رو آوردم و تصم

فرد  نيتراز آخر. خورديكه زده بودم ، خوب بود و به من م يداشتم ؛ چون هم امتحانش آسون بود و هم تراز دانشگاه نانيدر آزاد اطم يقبول به

 .شدينم 6000 ريمعموالً ترازم ز يشيآزما يآخه تو آزمون ها. قبول بشم تونستميم يبود و من به راحت 5746سال قبلش  يقبول

بابا هم گفت . استقبال كرد يبه گرم يمصطفو يكل و آقا ريمد شيپ ميكه قبل از رفتن ، اومد ميايب ميعصر شد و خواست. بابا موندم شِيرو پ ناهار

 .از مردانِ موفق اجتماع بشه يكيكنكور داده و انشااهللا در رشته عمران بتونه  يبه تازگخان ِ ما  ديكه سع

 يبه تن داشت و با كت و شلوار رسم يآخوند راهنياومد و پ يازش م يعطر خاص يبو. بود يمذهب يليبود و به نظر خ يمرد خوب يمصطفو يآقا

و انقدر هم با متانت و آرام  زديم نكيموقع كارش ع. كنهيم اديز ريو كار خ رهيهم هست و دست به خ ديس گفتيبابا م. نشسته بود زشيپشت م

 .برد يكه آدم از صحبت كردن باهاش لذت م زديحرف م

 يونه ، بابا تمامموقع برگشت به خ. شدم ، در شركت ، كنار بابا مشغول به كار بشم يدر اصفهان موندن اناًيمن شد تا اگه اح يبابا پارت ييجورا هي

 يرو جلو يريداد و هرگونه مس حيكار رو برام توض يها تيها و مأمور يسخت. داد حيكار رو توض طيحرفا رو در مورد كار به من گفت و شرا

 :راهم آورد و حرف دلش رو زد و گفت 

 ياهدافت روشنه؟ دوست دار ه؟يچ يزندگ يبرا متي، تصم يدار ندهيكار و درس كه در آ طيو مح طيشرا نيا يبا تمام نيبب. فكرات رو بكن -
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 ندهيكه در آ كنمينه؟ االن رك و روراست باهات دارم اتمام حجت م اي يخريرو به جون م يزندگ يبه عنوان همسرت باشه؟ سخت ايمياز االن ك

رو تا  يكه گرفت يميخوب فكراتو بكن و تصم نيبش! ... نه؟ اي ياياز پسش بر ب يتونيم نيبب!! ... و كار از كار گذشته ها ديبه من نگفت يگمبادا ب

 يلوتا خواستگار هم ج 100. ، فكر كن يفكر كن يتا هر وقت كه دوست دار...  جيتا اعالم نتا... اصالً تا آخرِ هفته نه ... آخر هفته به من بگو 

 ...اتو بكن پس خوب فكر... و از دستت رفت  برنيرو م ايميك ميكه بگ ختهينر تييخونه دا

درست و  ميفكرامو بكنم و تصم نميكه بش هيخوب شنهاديگفتم پ. ام ندهيآ ماتيفكر كردن من و تصم مونديبود و م يبابا درست و منطق يحرفا

 .تا مبادا مرتكب اشتباه بشم رميخودم بگ ندهيآ يبرا يحساب

. گرفتميم ميتصم ايميخودم و ك ندهيدر مورد آ قيو دق قيو عم رفتميبه فكر فرو م ديبود كه با ييبود و آغاز شب ها يمن شب مهم يشب برا اون

رو هم كه  ييكارها يافراد رو نوشتم و تمام ياسم تمام. رو بسنجم طميكنم و شرا نيو سبك سنگ ارميكاغذ ب يرو به رو زيكردم همه چ يسع

 .كردم سهيآوردم و مقا كاغذ ياحتمال انجام دادنش بود ، به رو ايانجام بدم  خواستميم

چه  ندهيآ يبا خودم گفتم بهتره كه به اونم بگم برا. كنم يكار تونمينم ايميشده بود و احساس كردم فعالً بدون مشورت با ك ريدرگ يليخ ذهنم

 شباها ماتميتصم يو راجع به تمام رونيب ميفردا با هم بر يبهش اس ام اس دادم كه برا نيهم يبرا. باشه انيهم در جر ايميدارم و ك يماتيتصم

 .صحبت كنم

و حرف  ميرفت ادهيرو پ ريكل مس. ميآتشكده قرار گذاشته بود يبا هم برا... كوه كه نه . كوه ميكه با هم بر ايميصبح زود رفتم دنبال ك فردا

شده بود و قشنگ  ياونم جد. زدميحرف م ايميبا ك يانقدر جد ميبود كه تو زندگ يبار نياول. و اهدافم بهش گفتم طمياز خودم و شرا. ميزد

 :بود و گفت  دهيترس ايميلحظه ك هي. صبح چهارشنبه بود و آتشكده هم خلوت بود. داديبه حرفام گوش م تداش

 .ميرفتيم گهيد يخوب جا... سوت و كوره ها  يليخ...  ديسع -

 .نقش جهان ميريم ميريگيم نيماش هي، بعدش  ميزنيباال م يگشت هي ميريم. شهر از اونجا قشنگه... باال  ميبر ايب... نترس  -

 !امروز يچه با جرئت شد:  ايميك

كه پسر و دختر با  ستيرسم ن يتو خانواده ما اونطور. باال اديرو گرفتم تا بتونه ب ايميتخته سنگ باال بردم ، دست ك هيخودم رو از  نكهياز ا بعد

 ميداديبه هم دست نم ادي، ز ميبزرگ شده بود يهرچند از وقت. بودم ينطوريا ايميباشن ، اما خوب من فقط با ك يميهم دست بدن و صم

هم  يعيخوب طب!! ديبش ينشده انقدر خودمون يچيداره هنوز ه يتو هم كه چه لزوم رفتياخماش م ديديچشم مامانم كه اگه م يجلو صوصاًمخ

 .ستين يرفتن نيبدون دست دادن هم عالقه ما وجود داره و از ب دونستينبود و نم ايميو كمن  يچون جا. فكر رو كنه نيبود كه ا

اون  نطوريهم. باهامه نكهيخوشحال بودم از ا يليدستش رو گرفته بودم و خ ينطوريهم. دستش رو ول كنم خواستيباال و دلم نم مياومد خالصه

 :گفت  ايميو ك ميباال قدم زد

 .جا بسه نيتا هم...  ميباالتر نر گهيد...  ديسع -

 .خانم بگه يهرچ... چشم  -

 .بال آقا يچشمت ب:  ايميك

 .بال ، دستت پر طال يچشمت ب: به قول بهناز  -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا feedbackسپهر .س – ناباورانه                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣ 

 ميت نيتمر نيموقع اومدن ، چشمم به زم. مينقش جهان شد يو راه نييبه سمت پا ميآتشكده ، اومد ياون باال يگشت هيو بعد از  ميديهم خند با

 ميخاطرات قد ادي ارياخت يبودم و ب ميت نيزمان مدرسه عضو ا. آزادگان افتادم گيو بودنش تو ل ميت نيگذشته ا ادي. افتاد لياكر يوتبال پلف

 .افتادم

بعد به چشمانش نگاه . افتاد كه هنوز به دست راستش بود و با خودش نگه داشته بود ايمي، چشمم به دستبند ك ميكه نشسته بود نيماش يتو

 دونميكه نم ميانقدر از بودن در كنار هم خوشحال بود. بود يريلحظه وصف ناپذ. دميقشنگش د يرو از تو چشما دشيكردم و عالقه شد

لذت رو ببرم و خاطره  تياز بودن در كنارش نها كردميم يسع. نرهكنم تا لبخند از لبهاش  يحاضر بودم هر كار. كنم فشيتوص ديبا يچطور

 .فتهيدر ذهنم جا ن ايمياز بودن با ك يبد

،  كردنيمردم داشتن ما رو نگاه م. ميداخل مسجد و چند تا عكس گرفت ميرفت. ميزديقدم م ميهمچنان داشت. ميدينقش جهان رو د يها مغازه

 .ميآورد يعكسا ادا در م ي، همشون خنده دار بود و تو ميگرفتيكه م ييچون عكسا

كه تازه اومدن اصفهان و  ميها شده بود بهيغر نيا نيع. سمت چهلستون ميو بعدش رفت ميو گز گرفتم ؛ چون تموم كرده بود يخونه ، پولك يبرا

چهلستون و مأمورش طبق معمول منو  ميرفت. و رو كردم رياونو ز يساله بچه اصفهانم و تك تك جاها 18انگار نه انگار . سر نزدن ييجا چيبه ه

 :گفت  ايميك. داخل ميتومن به نفعمون شده رفت 300 ينفر نكهيما هم خوشحال از ا. ديالزم ندار طيشما بل... تو  ديبر: و گفت  اختشن

 .اضافه شد مونيتومن به خرج 600. ميوسط سود كرد نيتومن ا 600. داد يچه حال يوا -

تو ذات  يو حس اقتصاد ميخودمون رو حفظ كرده بود ياصفهان هيخوب روح يحاال انگار چقدر پول جمع شده ول. خنده ريز ميزد جفتمون

چرا همه  دونمينم. ميزديو اسراف نكردن حرف م ي، هر دومون از حساب بانك ميصحبت كن ميخواستيكه م يمال تيدر مورد وضع. جفتمون بود

 يهم خوبه و بهتره آدم تو زندگ يليكم خرج كردن و اسراف نكردن ، خ. رو قبول ندارم نياصالً ا كهيدر حال هستن؟ سيخس اياصفهان گنيم

 .مشتركش ، به موقع و به جا خرج كنه

هر . خوب بود يليخ ينجوريا. ميخوريغذا م رونيو مامان زنگ زدم و گفتم ب ييمن نذاشتم و به زندا يناهار بره خونه ول يبرا خواستيم ايميك

در  تيجد يوقتا با كم يجز مامان كه بعض. نداشتم يابداً مشكل ايميرفتن با ك رونيب يو برا ميليساله فام نيو چند شناسنيدو خانواده ما رو م

 : گفتيم كرديابروهاش رو در هم م كهيحال

 !!!بمون رونيب شتريكم ب هي -

 .ميبر رونينداره انقدر با هم ب تيو خوب ميهنوز نامحرم نكهيرو حساب حساس بودنش به ا ذاشتميمنم حرفش رو م و

 : خونديداشت م انيدلنواز استاد شجر نيكنارمون حوض بود و طن. ميتخت نشست يو رو يرستوران سنت هي ميرفت

 سحر ناله سر كن مرغ

 مرا تازه تر كن داغ

،  فشياز تو ك ايمي، ك ارنيرو ب يزيد نكهيو تا قبل از ا ميسفارش داد يزيد. ميداديو سرمون رو موقع خوندن ، تكون م ميهم شعر رو خوند با

 :كتاب حافظ رو در آورد و به من گفت 

 .با خودم داشته باشم شهيو هم رميفال بگ هي خواميم...  ديسع -
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 .كن تين... خوب  -

 باشه؟...  ميكن تيجفتمون با هم ن:  ايميك

 باشه -

 .از صفحات رو باز كنم يكيو به من گفت كه  ميكرد تين

 .كه اومد رو خوندم يرو باز كردم و فال صفحه

 دارد ييعشق عجب ساز و نوا مطرب

 دارد ييهر نغمه كه زد راه بجا نقش

 

 ياز ناله عّشاق مبادا خال عالم

 دارد ييخوش آهنگ و فرح بخش هوا كه

 

 كش ما گرچه ندارد زر و زور يدرد ريپ

 دارد ييعطا بخش و خطاپوش خدا خوش

 

 مگس قند پرست نيدار دلم كا محترم

 دارد ييهوا خواه تو شد فرّ هما تا

 

 عدالت نبود دور گردش پرسد حال از

 دارد ييگدا هيكه به همسا يپادشاه

 

 گفتند بانيبنمودم به طب نيخون اشك

 دارد ييعشق است و جگر سوز دوا درد

 

 كه در مذهب عشق اموزياز غمزه م ستم

 دارد يكرده جزائ و هر يعمل اجر هر

 

 گفت آن بت ترسه بچه باده پرست نغز

 دارد ييخور كه صفا يكس يرو يشاد

 

 فاتحه خواند نيحافظ درگاه نش خسروا
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 دارد ييدعا يزبان تو تمّنا وز

 

. اشك تو چشمانش جمع شده بود. نگاه كردم ايميبه چشمان ك. و كتاب رو بستم دميصفحه رو بوس يمعمول با خوندن شعر حافظ ، رو طبق

 :تختمون و گفت  يبود ، گذاشت رو ينيس يخدمتكار سفره خانه اومد و غذا رو كه تو

 د؟يندار يا گهيامر د -

 :اومدم و جا خوردم و گفتم  رونيباره از حال خودم ب كيشده بودم ، به  رهيخ ايميبه ك كهيهم در حال من

 .ديممنون لطف كرد... نه نه  -

 :و گفتم  دميكش قينفس عم هيانداختم و  نييرو به پا سرم

 نه؟... حال جفتمون رو گفت ... حافظ  -

 .بگم يچ دونمينم...  ديقشنگ بود سع يليخ:  ايميك

 :شدم و گفتم  رهيبه سكوت گذشت و دستانم رو در هم قفل كردم و به چشمانش خ يلحظات

 ؟يمونيم متا ابد كنار -

 :، گفت  كرديبه من نگاه م كهيهم در حال ايميك

 .دلم زيعز يچشمانم جا دار يتا ابد رو -

 :بهش زدم و گفتم  مانهيلبخند صم هي

 .ها شهيسرد م ؟يناهار بخور يخواينم -

 :موقع رفتن هم به خدمتكار گفتم . ميكاسه خورد هي، غذا رو تو  كننيكه تازه عقد م ييلقمه گرفتم و مثل زوجا واسش

 .زيعز اريكاسه ب هيدو نفر كه نامزد هستن ،  يبه بعد برا نياز ا -

 :زد و گفت  يلبخند هي اونم

 !يساالر... چشم  -

 :پول تو دستانم بود ، باهاش دست دادم و گفتم  كهيدر حال منم

 .شهيهم يخوش باش...  يگل يليخ -

 .رو به خونه برسونم ايميگرفتم تا ك يو بعدش تاكس ميراه رفت گهيكم د هي و مياومد رونيسفره خانه ب از

و مشخص بود  ديلرز يم يدستانش كم. بره ادشي خواستيو نم ميكه فال گرفته بود ياون صفحه ا يدستش رو گذاشته ال دميد ريمس تو

چشمك خاص بهش  هينگاهم كرد و . كه داره ، كم بشه ياز استرس يدست راستش و فشردم تا كم يدست چپم رو گذاشتم رو. استرس داره

و  ميشد ادهيپ نياز ماش. رهيگيو استرس تمام وجودش رو م شهيداره ، هول م ياديز جانيه يكه وقت هيكس ايميك معموالً. آروم بشه يزدم تا كم

 :بهش گفتم 

 .رونيببه بعد خودم ببرمت  نيتا از ا يبرم ثبت نام رانندگ ديبا واشي واشي گهيد -
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 :خم شد و گفت  ايميك يدفعه ا هيكه  ميوسط راه بود. نيحس ييسمت كوچه دا ميبخش زد و با هم رفت تيلبخند رضا هي

 .آخ پام -

 خورد؟ ييشد؟ پات به جا يچ -

 .شد ينطوريا يدفعه ا هي... تا االن خوب بود . كشهيم ريراستم داره ت يپا. ديكش ريت ييهويچرا  دونمينم:  ايميك

مخصوصاً آتشكده . انقدر راه ببرمت خواستميواقعاً شرمنده ، نم. كه پات درد گرفت ميرفت ادهياز بس امروز پ. راه رفتنه ياديز ريفكر كنم تأث -

 .باال يايسختت بود ب يليو خ ميهم بود

 يكي نيا يول... چپم خوبه  يپا. كنم ، پام درد گرفت يرو ادهياز بس عادت ندارم پ... هم خوب بود  يلياتفاقاً خ! ه؟يچه حرف نينه بابا ا:  ايميك

 .كشهيم ريت

تا درِ  ميآروم با هم رفت يليخ. رو ازش گرفتم و در رو باز كردم ديكل. خونه يرو دور گردنم انداخت و آروم آروم بردمش تا جلو دستش

 :و گفت  رونيهم اومد ب يناز ييزندا. يورود

 جان؟ ديسع يخوب ؟يريراه م ينطوريچرا ا ا؟يميك يخوب...  يسالم مامان... جان  ديسالم سع -

 .دفعه پاش درد گرفت هي... شد  يچ دونمينم. كنم شيگفتم تا داخل همراه... راستش درد گرفته  يكم پا هي ايميك...  ييسالم زندا -

 :ست ؛ گفت  گهيكه دستمون در دست همد كرديرو نگاه م ايميعاشقانه من و ك يليخ كهيدر حال ييزندا

و قدم  يرو ادهيچرا شما جوونا با پ دونمينم. تا پاهاش باز بشه رونيبه بعد باهاش برو ب نيكم از ا هي....  رهينم رونيب... بس كه تو خونه نشسته  -

 .ديهست يبس كه پفك نمك. ديزدن مشكل دار

كه دستانش به چارچوب در بود ، بابت امروز ازم  يدر حال ايميك. آروم آروم داخل خونه رفت ييهم با كمك زندا ايميو ك ميديسه تا خند هر

 :تشكر كرد و گفت 

 يمرس...  يمرس.... بود  يعال يامروز همه چ...  ديخوشمزه بود سع يليغذا خ -

 .برو استراحت كن. قابلت رو نداره -

 :و گفتم  ييكردم به زندا رو

 يمرس... دختر خانم بزنه به پاش؟ فكر كنم پاش كوفته شده  نيا يديكم پماد م هي...  ييزندا -

 .يساديوا نجايبده ا... تو مادر  ايب... چشم حتماً :  ييزندا

 .ديسالم برسون ييبه دا! همه وقت؟ نيا ييكجا ادياالن مامان صداش در م. نه برم كه خونه هم كار دارم -

 روزت خوش. زميعز رسونميرو م تيبزرگ:  ييزندا

با گفتن جمالت  ي، ول ميهست يخودمون گهيهمه كه با همد نياحساس كردم با ا. داديكه داشت برام دست تكون م دميرو پشت پنجره د ايميك

 .، از خجالتش بود كرديصحبت نم اديهم كه ز ايآخر نيو ا دهيخجالت كش ي، كم ميكه امروز داشت ياز حد شيب تيميعاشقانه و صم

از كارهاش و رفتارهاش  يخوب هنوز بعض يول... اهل غروره  يليو نه خ شهيم يميصم يبا كس ادينه ز. ي، محجوب و خودمون هيفوق العاد دختر

 :با خودم گفتم . ناراحت كرده بود يمن رو كم ايميك يبود و درد پا يتو ذهنم عال زيهمه چ... كه اون هم به مرور قابل حله ... بچه گانه ست 
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گذشته و  اديچون اگه االن بپرسم ، نه زمان ز... پاش چطوره  نميپرسم تا بب يكردم ، حتماً حالش رو م يخونه و استراحت دميرس نكهيبه محض ا -

 .نه استراحت كرده

 :بود و بهم گفت  نيسر سنگ يخونه و مامان كم دميرس

 آره؟...  يباش رونيكالً ب يخوايالبد م ؟يموني، چقدر م نينامزد بش يوقت...  يمونيم رونيهمه ب ني، ا ديستياالن كه نامزد ن -

 .بزنم ايميآخه قرار بود همه حرفام رو به ك... شد  يطوالن يليامروز خ...  ديببخش -

 ؟يخوب حاال حرفاتو زد:  مامان

 :تا به اتاقم برسم گفتم  رفتميپله ها رو باال م كهيحال در

 .دميم حيمفصل برات توض ماياونوقت م... مادر ِ من  رميدوش بگ هيحاال بذار  -

 :، گفت  شديتر م فيصداش ضع كهيدر حال مامان

 .كنه ريخدا آخر عاقبت همه شما جوونا رو ختم به خ -

... درس ...  ندهيآ يبرا ميزيقراره كه برنامه بر ايميفكر كنم و با ك ديبا يمدت هيكه بابا هم اومده بود ،  به جفتشون گفتم كه  يعصر وقت اونروز

اما . ميربابت ندا نياز ا يمشكل. و عالقه ما دو طرفست تيو رضا ميهست ياز هر نظر من و اون راض...  ميكه دنبالش هست يزيكار و خالصه هر چ

... عقد  ايو  ميباش غهيبهتره ص. ستيخودمون ن ياالن موقع ازدواج و رفتن سر خونه زندگ ميمثل سن كه جفتمون موافق مونهيم گهيمسائل د

بابا هم موافق بود و گفت كه بعد از مشخص . ميهم هست يجفتمون باشه كه نشون بده برا يبرا يو سند ميباشه كه محرم هم باش يخالصه راه

 .كنهيصحبتاشو م ييمن ، حتماً با دا يدرس تيوضع شدن

بخوابم ،  خواستميم يشب وقت. ميكه ما حرفامون رو زد راحت شده بود يبابا و مامان هم تا حدود اليندارم و خ ينگفته ا زيكردم چ احساس

خودم رو مرور  يباز حرفا. چشمانم ياومده بود جلو ايميك افهيق. كه چشمم به شماره آوا افتاد كردميرو داشتم چك م ميگوش يشماره ها ستيل

راجع به آوا زده بشه  يو دوست نداره حرف اديخوشش نم ايميك دميفكر كردم ، د يهرچ ياز آوا در ذهنم ندارم ول يتصور گهيواقعاً د هكردم ك

داخل  يشماره ها ستياز ل شهيهم يپاك كردن رو انتخاب كردم و شماره آوا رو برا نهيگز. از اون شب و اسم آوا نداره يچون خاطره خوش... 

 يرو م گهيهمد اديو ز خوندميباهاش درس مكه  يبود ، اما تو همون مدت ينداشت و دختر خوب يوسط گناه نيآوا هم ا. كردمحذف  ميگوش

به محض . هيچون از اخالقش مشخص بود كه دختر حساس. اون بشه يمن ممكنه باعث عالقه مند دنيو د ادي، حس كردم كه رفت و آمد ز ميديد

 ايمياما ك... كردن از نوع حل مسائلش ، خوشحال  فيو به محض تعر شدي، ناراحت م گرفتميم راديازش ا يدرس مورد ايمسئله  هيدر مورد  نكهيا

ممكنه  يبود كه دخترا حساس هستن و به زود نيتصورم ا شهيهرچند هم... حساس نبود  اديتر از آوا بود و نسبت به اون ، ز يدر نظرم منطق

 ينه الك... داشت  يزبان تند...  داديبروز م تيرو با عصبان تشيبود كه حساس يمامان كس. نظر رو نداشتم نيوابسته بشن ، اما در مورد مامان ا

 .گذاشتم زيم يرو رو يآزاد كردم و گوش زايچ ني، فكرم رو از ا يقيبعد از دقا...  گفتيرو م يبد ِ كس يخوديو نه ب كرديم فيتعر

 يروز موقع رفتن به كالس برا هيمردادماه كه  ليبه اوا ميبود دهيثبت نام كرده بودم و رس يمن هم كالس رانندگ... گذشت  يچند روز هي

 :نوشته  دميسنجش خورد و د كينامه ، چشمم به پ نيامتحان آئ

 ...شود  يمنتشر م گريچند روز د...  يكنكور سراسر هياول جينتا -
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همش چند تا تست اول كنكور افتادم كه باعث شد  قهيدق 10اون  ادي. رمينگ يبودم كه نكنه رتبه خوب نيفكر ا. تمام وجودم رو گرفت استرس

كردن  حيهمونجا برگه منو تصح. فكرها وارد آموزشگاه شدم و سؤاالت رو جواب دادم نيبا همه ا. باشه نييدرصدم پا زدميزبان بزنم و حدس م

 .اومدم يامتحان شهر م يفردا برا ديبرگه بهم دادن و با هيبعد از آزمون ، . غلط قبول شدم تا 2و با 

از  شتريو ب... نفر بودم  نيآموزش داخل شهر هم در نوبت ، اول يبرا... نفرات بودم  نيشد كه جزء اول يكه داشتم ، ثبت نامم طور يشانس از

 كيسرهنگ بهم تبر. خطا داشتم هيامتحان شهر رو دادم و فقط موقع دور زدن ، راهنما رو نزدم و ...  ديطول نكش ميروز دوره آموزش 15-16

دم ِ خونه و  اديرو گفتن كه پست م يخيرو پرداخت كردم و به من تار نامهيكارت گواه نهيهز. گه رو امضا زد و رفتم آموزشگاهبر ريز وگفت 

اس ام اس دادم و  ايمياومدم ، به ك يسر راه كه داشتم م. اومدم خونه و خبر قبول شدنم رو به همه دادم يبا خوشحال. ارهيمن م يكارت رو برا

 .، اون باشه شهيكه خبردار م يكس نيدوست داشتم اول. بهش گفتم خودم رو يقبول

 .رو خندوندم هيبق تونستميشارژ بودم و تا م يليخ. خونه ما دعوت بودن نيحس ييشب خانواده دا همون

انجمن افتادم كه  اديبعد از شام ، اومدم داخل اتاق و چشمم به مودم افتاد و . كرديدرد نم گهيهم خوب شده بود و بعد از اون اتفاق ، د ايميك يپا

 :اونم گفت . در مورد پاش ازش سؤال كردم. هم اومد داخل اتاقم ايميك. زنميبهش سر نم هيمدت

مگه مرض دارم ، مشكل داشته باشم و . ..ندارم  يمشكل... باور كن خوبم ! ... نه؟ ايپات خوبه  يديبار پرس 10 يمدت روز نيتو ا...  ديسع يوا -

 ...نگران نباش ... نگم؟ االن خوبه 

 :لبخند زد و گفت  هيهم  بعد

 ! ...ژهيمن شدم كاربر و... انقدر عضو گرفته كه نگو  ؟يزنيبه انجمن سر م -

 ...انجمن  اميب رهيم ادميمن كه اصالً ...  نيآفر! ... نه بابا؟ -

 :گفتم  ياز لحظات بعد

 سؤال؟ هي يتراس -

 بگو:  ايميك

 ؟يكنيمن رو چك نم يتو مگه حساب كاربر -

 چطور؟... وقتا  يبعض... چرا :  ايميك

چرا ! ... حرفا نيبا شكلكام ناراحتتون كردم و ا ديكرده بود كه ببخش يزده بود و ازم عذرخواه يخصوص اميبه من پ يكاربر هيبار ،  هيآخه  -

 ؟يجوابش رو نداد

شما؟ منم بهش گفتم كه نامزدش هستم و شما چرا ...  ادينه ز: اونم گفت  ؟يشناسيرو م ديزدم و گفتم شما سع يآخه اومدم بهش خصوص:  ايميك

انقدر ناراحت شدم كه ...  كنهيپخش كرد كه آقا نامزد داره و با دختر مردم چت م تياونم تو كل ِ سا ؟يكرد يو عذرخواه يزد يبهش خصوص

 ...بهت نگم ...  اليخي، گفتم پس ب يرينم تيتو سا دميد...  يهم بهت نگفتم كه ناراحت نش يزيچ... نگو 

رو  نايا اديحاال م... نبودم و كنكور داشتم  تيسا يكردم كه مدت يمن خوبه حاال عذرخواه...  هيعجب آدم...  يوا! ... ؟يچرا نگفت! ... ؟يچ -

 كاريچ نميگفتم امسال كنكور داره ، ازش بپرسم بب... منو بگو به فكر اون بنده خدام ...  كنميم شياالن حال! ... ت؟ياونم تو كل ِ سا! ... گه؟يم
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 ! ...؟ي، من نامزد دارم كه چ كنهيحاال رفته همه جا پخش م... كرده 

 !! ...عجب! ... !دو تا بچه هم دارم كه... من شوهر دارم  گفتيكه م نيا! ... كنكور داشت؟... ا ا :  ايميك

 :بعد گفتم ... به من بگه  خواديشده و نم يزيكه انگار چ دميهم متعجب شده بود و البته از چهره اش فهم ايميك افهيق

 .ميدونستيچه نامرد بوده ما نم! ... نتشونيكه بب ستيهم ن يكس...  كنني، م توننيم يهر كار يمجاز يفضا نيآدما تو ا... بسته  يپس خال -

 :گذاشته و نوشته  يخصوص اميبرام پ دميو د تيداخل سا رفتم

 .منم ساناز ؟يخوب ديسالم سع -

 :، شاخ در آوردم و گفتم  اميپ نيخوندن ا با

 ! ...ساناز؟ -

كه ساناز  دونستينم ايميالبته ك... شده بودم و موس رو رها كرده بودم  وتريكامپ شيبه صفحه نما رهيخ هيتا چند ثان... تعجب كرده بودم  يليخ

 نگه هيبه بق يزيقول گرفتم كه چ ايمياز ك. هست تيساناز عضو سا دونستهياون م دميچون بعد از گفتن حرفاش ، فهم...  دهيم ياميپ نيبه من چن

 يكار نيچن ديخودم مونده بودم كه ساناز چرا با. آبروش بره ليفام يرو كه كرده ، باعث نشه تا تو يتا تصورشون از ساناز عوض نشه و كار

مگه من ! ... پشت سرم بد گفته و تصور همه رو نسبت به من عوض كرده؟ تيداشتم كه اومده تو سا يكرده باشه؟ مگه من باهاش چه پدر كشتگ

من بشكافه و  يكردم ، خواستم موضوع رو برا ايميكه به ك يبا دختر مردم چت كنم و طرف رو وابسته خودم كنم؟ با اصرار اميكه ب كارميب

 :بده و اونم گفت  حيتوض

كه تو  ياون موقع نيبب. گمي، بهت م يكنياصرار م يوقت يول...  ستيبرام مهمم ن يو حت ستميارزش قائل ن يآدم نيكار همچ يآخه من برا -

و  كردمينم يبود ؛ من هم توجه لتيپروفا يو اكثراً شكلك گل و بلبل و عاشقانه تو ذاشتيم اميبرات پ barahootكاربر  نيو ا ياومد ينم تيسا

بار كه  هياما ! ... تينبود حتماً برم داخل حساب كاربر يازيو ن نميبب تونستميهم م ينطوريمشخصاتت رو هم... ندم  يبهش جواب كردميم يسع

دادم كه من  اميخودم وارد شدم و بهش پ يندادم و با نام كاربر اميِ تو ، پ يكرده ؛ با همون نام كاربر يگذاشته و عذرخواه اميپ دميرفتم و د

 .نده ييامايپ نيچن گهيگفتم تا اون د گهيهستم و از عالقه خودم و تو به همد تييدختر دا ايميك

 حرفا ، اون بدتر كنه؟ نيبا ا ياحتمال نداد! ... ؟يگفت نويخوب چرا ا -

گذاشته و  اميپ دمياون روز د يفردا...  كنهيكار رو م نيا اديو م!! جنبه ست يانقدر نامرد و ب دونستميبه خدا نم: مظلومانه گفت  افهيبا ق ايميك

 :گفته 

نوشته  دميواردش كه شدم د... بهم داده بود  نكيل هيبعدش هم ... باطل  اليخ يزه...  ي، كور خوند يرو به دست آورد ديسع ياگه فكر كرد -

: 

 ؛ يكاربران گرام ريروزتون بخ -

نفر  كيدادند و متعهد به  ليتشك يخودشون زندگ ينامزد دارند و برا نكهيبا وجود ا) " ديسع "مثل  يمثالً كاربر(افراد  يسر كيكه  هيمدت

كه از بودن با  خوامياز شما م. رو اغفال كنند تيدارند تا دختران سا يسع " kimiya "چون  يگوناگون توسط كاربران يها سهيهستند ، اما با دس

 .ديزيشرت با آنها بپرهافراد و معا نيا
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 رياز اون كه مد تيتشكر ازش كرده بودن و همه به حما يرو گذاشته بود ، پشت بندش كل اميپ نيا نكهيبعد از ا: در ادامه حرفاش گفت  ايميك

 :دادم و گفتم  اميمنم اومدم پ. ميمتأسف يافراد نيچن يبود ؛ نوشته بودن كه برا تيسا ياز بخش ها يكي

 .همتون متأسفم يناراحتم و برا يلي؛ خ كننيو نشناخته ، قضاوت م دهيند كهياز كسان -

گذاشته و از زحمات من و تو  اميبرام پ) تيكل سا ريمد( مانيكه پ دمياومدم و حالم از همشون بد شده بود ، د ينم تيمدت كه تو سا هياز  بعد

 :تشكر كرده و گفته 

داخل خودش داره و از  ياديز ي، حرفا تيسا نيفضا و ا نيخواستم بگم كه ا...  ديسع زميست عزبا تشكر از شما و دو... خانم  ايميسالم ك -

 يبخش ، هرچ نيتو ا...  ديكامالً باور نكن " بتيغ "رو در بخش  يوقت حرف كس چيه...  ديرو شن يمتفاوت يقضاوت ها شهيجانب هركس م

دوست . در ضمن من دوست محسن هستم. ديستيكارها ن ني، آدمِ ا شناسميرو م ديكه شما و سع ياونطور... و رحم ندارن  گنيم خواديدلشون م

 .ديمنو برسون ژهيسالم و ديبه سع...  شييدوران راهنما

ه ساناز و ب گهيكردم و د تيخودم جداگانه فعال يبرگشتم و برا تيفرستاده بود ، دوباره به سا مانيكه پ ياميبا خوندن پ: در ادامه گفت  ايميك و

اونجا باشم ،  ياالن هم اگه دوست ندار. بهم اضافه شد ازاتيامت يسر هيو  ژهيكردم كه شدم كاربر و شرفتيانقدر هم پ. نداشتم يرفقاش كار

 .رونيب اميب شهيهم يكنم و برا يخداحافظ مانيبگو تا فوراً از پ

 :ساناز ، تعجب كرده بودم ؛ گفتم  ياومده و مخصوصاً از كارا شيكه از اتفاقات پ منم

داره ...  ستيخودش ن ريتقص...  كنهيمامانش بگه ، همون كارو م يهرچ چارهيب نيا...  رميحال ساناز رو بگ خواميم...  ميشيم ياتفاقاً موندن... نه  -

 .ستين يراه درست نيو ا رهيراه مادرش رو م

نداشتم  يكار اماشياز اون روز به پ گهيرو شناخته بودم و د تشياومده بود ، كامالً شخص شيكه پ ينكردم و با وجود اتفاقات يساناز توجه اميپ به

 .كردميم يتوجه يو ب

و  هيصندل يرو ميگوش دميبلند شدم و د...  كرديم زيو زيو يه...  كرديم تمياذ ييصدا هي... صبح شده  گهيد دميچشمام خورد و فهم يتو آفتاب

زده  گبار زن 7... تا خواستم جواب بدم قطع شد ...  استيميك دميبلند شدم و د... نكنه  دارميب يكرده بودم كه تماس لنتشيسا...  زنهيداره زنگ م

 :رو گرفتم و با حالت خواب آلود گفتم  ايميفوراً شماره ك. بود

 سالم -

 :بلند ، ادامه دادم  ازهيخم هيبعد از  و

 ... ريصبحت بخ ؟يخوب -

 :، گفت  ديخند يشت تلفن داشت مهم كه از پ ايميك

 ... االي... زود باش مشتلق بده ! ... چه عجب آقا افتخار دادن با بنده صحبت كنن... سالم خوابالو  -

 !؟يشده اول صبح يچ -

 ... گهيها اومده د جهينت... بود  جيامروز اعالم نتا وونهيد ؟يجيبه گ يخودتو زد اي ؟يجيگ...  ديسع:  ايميك

 :رو روشن كردم و گفتم  وتريو كامپ سيبا استرس هرچه تمام تر رفتم سمت ك... و هول شدم  ديخواب از چشمام پر يدفعه ا هي
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 ... اديها م جهيمن اصالً حواسم نبود ، امروز نت...  يوا -

 !!رتبه ام چند شده نميرو روشن كردم تا بب وتريكامپ

 :، گفت  كرديكه داشت از خنده غش م ايميك

 ... 8500 يشد... زحمت نكش  گهيد... دارم  تويريمن كه شماره شناسنامه و كد رهگ... اشق ع يآقا -

 ؟ كجا قبول شدم حاال؟8500 ؟يگيم يجد -

 .يكجا قبول شد شهي، اونوقت معلوم م يانتخاب رشته كن ديتو تازه با... هستش  هياول جيكه فعالً نتا نيا... مردم از خنده ...  ديسع يوا:  ايميك

 ه؟يدرصدام چطور... حواسم نبود ! ... ايگيراست م... آخ آخ  -

 يمثل هم شده ، زد يميو ش يعرب% ... 25هم  اتيادب% ... 10 يزد... وقت نشده بود  يهمونطور كه خودت گفت...  يزبان رو گند زد:  ايميك

به نظرم ...  8500 هيرتبه در سهم...  17000 يشده طرفا هم تيرتبه كشور% ... 80هم  يو زندگ نيد% ... 34 ياضير% ... 45 كيزيف% ... 40

 ... نيآفر...  ديسع نيآفر...  يقبول اصفهانشبانه 

بخاطر ... خوب سر ِ جلسه هول شدم و نتونستم انتظارات خودم رو برآورده كنم  يول... انتظار داشتم  نياز ا شتريب... منتظره بود برام  ريكم غ هي

 :گفتم  يمعمول يبهم برخورد و با لحن يكم نيهم

 زميعز يلطف كرد... دستت درد نكنه ...  يمرس -

تو بود از استرس ادامه امتحان  يجا يو هرك ياز جلسه دور بود قهيدق 10... اومد  شيتو برات اتفاق پ... فكرش رو نكن  يليخ...  ديسع:  ايميك

انتخاب  واسه ميريبا هم م... نداره  ينگران... به نظرم  يدار يواقعاً رتبه خوب...  يشاهكار كرد هم تيوضع نيتو با هم. زديجا م اي داديرو خوب نم

 ميدور هم باش نكهيا يبرا ييجا يپارك هي يكنيهمه ما رو هم دعوت م يريگيم ينيريش يريامروز هم م! ... ات گرفته باشه ها افهيق نمينب... رشته 

 !افتاد؟... 

 .يشما دستور بد يهرچ... باشه چشم  -

بدو ... كرده  كارياون چ نيزنگ به محسن بزن بب هيبرو ... ، حضرت واال  يدستور بد ديشما با...  ميديدستور نم...  ميكنيما فقط عرض م:  ايميك

... 

-  ا ؟يبار يكار...  يلطف كرد يليخ ايميك يمرس...  زنمياالن بهش زنگ م...  ايچه خوب شد گفت... ا 

 خدا حافظت باشه... قربانت :  ايميك

 خداحافظ -

 :گفتم ... برداشت  يخانم هيرو  يگوش! ... ه؟يرتبه اش چطور تياون وضع نميمحسن زنگ زدم تا بب به

 آقا محسن؟ ديببخش... الو  -

 :گفت  يداشت م يبود كه با نگران نيپشت خط ، نگ يصدا

 .ستيمحسن در دسترس ن...  ديسالم آقا سع -

 پس كجاست؟:  دميو پرس شدم نگران
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 .ميمارستانياالن ب... حال پدرم امروز بد شد : بعد از چند لحظه سكوت گفت  نينگ

 :لرزون گفتم  يبا صدا هيبعد از چند ثان. لحظه جا خوردم هي

 مارستان؟يكدوم ب -

اومدم و به سمت  نييپله ها رو پا. رو نگاه كنم كنكور محسن جهيرفت نت ادميانقدر هول شدم كه ...  مارستانيگرفتم تا برم ب نيرو از نگ آدرس

به مامان خبر بدم ، با  نكهيرو برداشتم و بدون ا نيماش... مامان پارك بود  نيماش يول... خودش رفته بود شركت  نيبابا با ماش. رفتم نگيپارك

 .رفتم مارستانيعجله به طرف ب

 :گفت  يتوجه به حرف نگهبان كه م يب! ... نه ايرو پارك كردم و دقت نكردم پاركم درسته  نيعجله ماش با

 ...آقا ... آقا . ستيآقا كجا؟ صبح وقت مالقات ن -

 :، بهش گفتم  دنيدو نيسمت اورژانس حركت كردم و در ح به

 !هياضطرار... اورژانس ... اورژانس  -

 .با عجله اومدم سمت اورژانس و

... اومد  يگرفته بود ؛ به سمت درب خروج شيدستانش را قفل كرده و در داخل موها كهيلعبوس ، در حا يا افهيآهسته و ق يبا قدم ها محسن

 .صورتش نگاه كردم يو تو دميمحسن رس يجلو...  دميزده ، محسن رو د رتيح افهيبا ق... زد  يقلبم به شدت م

 .شد و مرا در آغوش گرفت ياشك از چشمانش جار ارياخت يب

 :گفتم بار زدم تو صورتش و بهش  چند

 .زنميدارم با تو حرف م... نگام كن  وونهيبابات خوبه؟ د! ... شده؟ يمحسن بگو چ... محسن حرف بزن ! ... محسن چته؟... محسن  -

 :آروم سرش رو باال كرد و گفت  محسن

 ...االن هم . مارستانيب مشيصبح موقع خوردن صبحانه سكته كرد و به سرعت رسوند -

 :گفتم  بالفاصله

 .خدا حرف بزن يمحض رضا! ... محسن؟ ؟ياالن هم چ -

 :بلند داد زد و گفت  يو با صدا ديمحسن كامالً ترك بغض

 ...بابام رو بردن سردخونه ...  ديسع -

 وونهيسرعت بردنش سردخونه؟ داشتم د نيچرا سردخونه؟ آخه مگه سكته نكرده؟ پس چرا به هم. و تار شد رهيچشمانم ت يجلو ايآن دن كي

پس : به خودم گفتم ... سالش بود  39پدر محسن همش ... سكته ، كار تموم بشه  هيسرعت با  نيقابل باور بود كه به هم ريبرام غ...  شدميم

نه ...  يوا! ... بشه؟ وهيساله و جوون ب 35خانم  هي! ... ؟يمادرش چ... نداره  يخود محسن هم سن! ... سنش كمه يلياون كه خ! ... شه؟يم يچ نينگ

كمكم كن براش سنگ صبور ... خدا كمكم كن  يا...  كنهيم هيكنم؟ داره گر كاريمحسن رو چ...  يوا...  هيانصاف يب يليخ!! ... نه ايخدا... نه ... 

 ... ديقبول بش يخوب يجفتتون جا شااليا: و گفت  ميزديحرف م ميكه داشت دميباباش رو د شبيد نيهم... باشم 

 .باشه يديام ديشا... دكتر  شيپ ميبر ايب... بلند شو ... محسن جان  -
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 يتالش كردن ، ول يساعت مين... بمونه  شترينذاشتن ب... ما بردنش  يچشما يجلو... بردنش سردخونه ...  ستين يديام گهيد...  دينه سع:  محسن

 ... شميم وونهيدارم د ديسع... برنگشت 

 :گفتم  هيبا گر منم

 مينه كجا بر... سردخونه  ميبر ايب! ... بگم؟ يچ دونمينم...  يليخ... سخته  يليمحسن خ يوا! ... شهيبه خدا باورم نم...  شميم وونهيم دارم دمن -

! ... آخه چرا؟...  بشه ينطوريا دينبا... محسن نه ... نه  يوا... نه مامان و خواهرت هم هستن ...  رونيب ميپس بر... بردنش  يگيتو كه م! ... آخه؟

 يزيچ تونمينم...  امرزتشيخدا ب... خدا بهت صبر بده ... باور كنم  تونمينم... محسن  يوا...  زديداشت با ما حرف م... سالم بود  شبيتا د نكهيا

 ... تركهيسرم داره م... بگم 

نفس  يه. ديكه كنار هم بودن ؛ دراز كش يه تا صندلس يرسوند و رو يبه زحمت خودش رو به صندل. نشسته بود نيزم ينا نداشت و رو محسن

 ...بابا ... بابا : گفت  يلب م ريو مدام ز زدينفس م

 شييخواهر و مادر محسن رو به همراه دا... رفتم صورتم رو شستم و سالن رو تا ته ادامه دادم ! ... كنم كاريمونده بودم چ...  سوختيبراش م دلم

 يزيناراحت بودم و چ يليخ... اونا طلب صبر كردم  يكردم و از خدا برا يرفتم جلو و ابراز ناراحت...  كننيم هيكه دارن گر دميو عموش د

لحظه تلخ و  يليخ... ، پدرِ محسن تموم كنه  مارستانيب رسوندميكه داشتم خودم رو م يا قهيدق 20به فاصله  شديباورم نم... بگم  تونستمينم

 .رهيقرار بگ يطيشرا ني، تو چن ميدوست زندگ نيزتريعز كردمينم تو ذهنم تصور هم... بود  ينيسنگ

 خواستنيم يچطور... شغل باباش كه آزاد بود و درآمد ثابت نداشت  ؟يساله ، حاال بشه حافظ و نگهدار مادر و خواهرش؟ با چه شغل 18پسر  هي

 .كنم كاريچ دونستمياعصابم خورد شده بود و نم ارن؟يرو در ب يخرج زندگ

محسن همچنان خشكش زده . رفتن و دنبال مراسم و جواز دفن بودن هيبق. ميفقط من و محسن مونده بود. ميبود مارستانيب يتو 10ساعت  تا

 :گفتم . زانوم گرفتم و نوازشش كردم يسرش رو ، رو. نشستم يصندل يو رو ششيرفتم پ. كنه كاريچ ديبا دونستيبود و نم

انقدر  يب يب يباور كن منم برا... باهاش كنار اومد  ديبا... مرگ حقه ...  ستيكه افتاده و دست من و تو ن هيتفاقا... داداش گلم ... محسن جان  -

، صبرش رو هم  دهيرو بهت م يزيداغ عز يمطمئن باش وقت... صبر كن و از خدا هم صبر بخواه ... كنم  كاريچ دونستميشوكه شده بودم كه نم

... داره  ژهي، پس حتماً بهت توجه و كنهيآزمون سخت داره امتحانت م نيبا ا يوقت...  يهست يبدون كه بنده خوب نويا. ..بزرگه  يليخدا خ...  دهيم

 سمتحالش بهتره ، به  يكم دميد نكهيبعد از ا... باهاش حرف زدم تا باالخره از جاش بلند شد و رفت دست و صورتش رو بشوره  يربع هي

منم بهش جواب دادم كه پدر محسن فوت  ؟يرفت يرو اعالم كردن ، كجا گذاشت جيمامان بهم زنگ زد و ازم خبر گرفت كه نتا. ميرفت نيماش

 .اديدرب يرتبه خودمم به مامان گفتم تا از نگران. سمت خونه اميدارم م مارستانيكرده و االن از ب

از كارام كه  يسر هيو به  ندازميم تيبه سا ينگاه هيخونه  رميگفتم م. ل شدهكجا قبو نميرو رسوندم خونه و مشخصاتش رو گرفتم تا بب محسن

 .ميپدرت برس يخونتون تا به كارا امي؛ م دميرس

تو  يرشته مهندس تونستيبود و م يانتفاع ريتو غ شياحتمال قبول. تر بود نييدروسش از من پا يشده بود و درصدا 15000محسن  رتبه

 :گفت  يرتبه محسن رو بهش گفتم و با پوزخند. هم بود نييپا يشبانه با رشته ها يشانسش برا يحت. قبول بشه يانتفاع ريدانشگاه غ

 ...رسد  يم يباغ بر نيهر دم از ا -
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هم خبر  ايميو به ك هيمن هم با محسن رفتم سراغ اعالم. دارن ، انجام بدن يخونه محسن تا در كنارشون باشن و اگه كار ميمامان و بهناز رفت با

 .بگو تياز جانب من حتماً تسل: ناراحت شد و گفت  يليهم خ ايميك. رونيب ميبر شهيو امروز نم هيچطور تيدادم كه وضع

روز ، با  10 باًيبعد از تقر. رفته بود ادميخودم رو  يشخص يپدر محسن بودم كه زندگ يانقدر سرگرم كارا. ميكرد يسپر ينطوريرو ا يروز چند

 .تا انتخابم رو انجام دادم 100و  دميخودمو پرس يانتخاب رشته ، سؤاال يمشاور و برا شيپ ميرفت ايميك

در دانشگاه نجف آباد  يدلم رو به قبول. اصفهان قبول بشم يبود كه صنعت ديبع يليخ يشبانه دانشگاه اصفهان باال بود ، ول يبرا ميقبول احتمال

 محسنبودم و  ايميك شيپ... كه چه بهتر  شدياگه اصفهان م. فكر تو ذهنم بود يكل! ... شهيم يچآزاد  جينتا نميمنتظر بودم بب. خوش كرده بودم

عقد كنم ،  ايميچون اگه قرار بود با ك... ، اونوقت مجبور بودم برم  گهيشهر د اي شدياما اگه تهران م...  ستيتنها ن گهيهم با وجود فوت پدرش ، د

 .دانشگاه تا از درس عقب نمونم رفتميامسال م نيهم ديبود ، با يهر جور. كردميمعطل م سال پشت كنكور هيخودمو  دينبا گهيد

محسن ابراز تأسف  دنيبارها با د... نداشته باشن  يبه خانواده محسن كمك كرد تا كم و كسر ياز نظر مال تونستيمدت هم بابا تا م نيا تو

 ...ما رو ترك كرد  يزود نيبه ا يو مهربون ينينازن نيشد مرد به ا فيچقدر ح:  گفتيو م داديو سرش رو تكون م كرديم

بعد از . كه تحملش هم كمه يو جد ريآدم گوشه گ هيشده بود به  ليبود و رفتارش از اون آدم شوخ و بذله گو تبد ومدهيهنوز كنار ن محسن

 يدر زندگ يبند رهيبره سر كار و تحمل ج خواديمن گفت كه م روز به هي،  كردنياستفاده م يزندگ ياز حساب پس انداز پدرش برا يمدت نكهيا

 ...رو نداره 

درس جفتمون درست بشه و بعد  فيبابا هم گفت كه صبر كنم تا تكل. شركتشون و مشغول به كار بشه اديدادم كه محسن ب شنهاديبه بابا پ منم

 .عموش شيكار رفت پ يمحسن هم كه طاقت نداشت صبر كنه ، برا. اقدام كنه

شد و من صفحه رو  8ساعت . سازمان سنجش منتظر جواب بودم تيصبح تو سا 7بار خواب نموندم و از ساعت  نيو من ا ديرس جياعالم نتا روز

و برگشتم دوباره صفحه رو رفرش كردم  يوقت. رفتم و صبحانه خوردم رونيرو از اتاق ب يساعت مين. نبود جهياز اعالم نت يرفرش كردم ، اما خبر

باز هم زودتر از من رفته . استيميك دميزنگ خورد و د ميكردم ، گوش كيكل نكهيبه محض ا...  يينها جيعنوان بزرگ زده كه اعالم نتا هي دميد

 .رو بخونه جيتا نتا تيبود تو سا

 :گفت  ينداشت به آروم يحال خوش كهيدر حال ايميك. رو برداشتم و باهاش مشغول صحبت شدم يگوش

 ؟يديرو د جينتا ؟يخوب...  زميسالم عز -

 .كجا قبول شدم نميتو صفحه خودم تا بب رميدارم م ؟يتو خوب يمرس... سالم  -

 يقبول نشد...  ديسع:  ايميك

 :لحظه جا خوردم و گفتم  هي

 شه؟يمگه م... هم زده بودم  يانتفاع ريمن كه غ ؟يچ يعني! ... قبول نشدم؟! ... ؟يچ -

 :چند لحظه صبر كردم و با استرس هرچه تمام تر گفتم  هي

 ؟يمشخصات رو درست وارد كرد! ... من قبول نشدم؟ يتو مطمئن ايميك -

 .رو زدم يكه خودت گفت ييهمونا... آره بابا وارد كردم :  ايميك
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مونده بودم كه چرا ! ... زده مردود دميد... رده بودم چون واقعاً تعجب ك... به من گفت قبول نشدم ؛ رفتم داخل صفحه خودم  ايميك نكهيوجود ا با

به رتبه ام  نهمغرورا يتهران زده بودم و به نوع يانتفاع ريفقط غ... بود  بيعج يليبرام خ! ... هم قبول نشدم؟ يانتفاع ريغ يحت يعني! ... مردود؟

هم زده  كي، برق و مكان يجز عمران ، معمار. شبانه نجف آباد هم قبول نشده بودم يقابل تصور بود كه حت رينگاه كرده بودم اما باز هم برام غ

 .نكردم دايتو صفحه پ يا گهيد زيجا قبول نشدم و جز كلمه مردود ، چ چيانتخابم ه 100بودم اما از 

اتفاق  نينشد و ا نيكه چن دنيد يبودن و م يم نجايبود االن ا ي، اما كاف فيشر رهيو م شهيم 1رتبه  ديسع:  گفتنيحرف دوستانم افتادم كه م ادي

كلمه  به رهيو خ ميشونيپ يدستامو گذاشته بودم رو... بشه  داريمامان از خواب ب دميترس يول... داد بزنم  خواستميم... و فقط حرف بود  فتادين

 تيرينور اصفهان رشته مد اميپ دميآورده؟ داخل صفحه محسن شدم و د ياون چه رتبه ا نميمحسن افتادم و خواستم بب ادي... مردود شده بودم 

خوشحال شدم كه اصفهان كنار خواهر و . دوست داشت شهيرو هم تيرياومد و مد يخوشش نم يليخ يمحسن از مهندس. پروژه قبول شده

خودم رو گفتم مردود  يبرا يجا قبول شده ولبهش اس ام اس دادم كه ك. رسهيم شااليا...  مهيخرج دانشگاهش هم خدا كر. موند يمادرش م

خودش ، از مردود  يبه قبول تياهم يقبول نشدن من ، انقدر براش مهم بود كه ب... نفرستاد  يا گهيد زيتا عالمت تعجب ، چ 10اونم جز . شدم

 .بودن من متعجب شده بود

مضطرب و  يا افهيبا ق. دمشيو د ميبا هم قرار گذاشت رونيب گهيد ساعت مين. و باهاش حرف بزنم نمشيبب خوامياس ام اس دادم كه م ايميك به

 :گفت  هيو با گر ديبغضش ترك ديبهم رس يو وقت شميبغض كرده اومد پ

فكرش رو هم ! شه؟يمگه م! آخه چطور ممكنه؟! ... يچرا قبول نشد دونمينم. از صبح تا حاال اعصابم خورده. واقعاً ناراحت شدم...  ديسع -

... صبر كن تا آزاد ... بشه  تيظرف ليصبر كن تا تكم يول... سخته  يليخ ديسع يوا...  يهم قبول نشد يانتفاع ريغ يحت... مردود بزنه  كردمينم

 ! ...اينكن يفكر الك ايميجان ِ ك... مشغولش نكن  اديفكرت رو هم ز... خودت رو نباز ...  يباز هم شانس دار

 :بهش گفتم گفتن جمله آخر ناراحت شدم و  با

 چند بار بگم جون خودت رو قسم نخور؟ -

 :، معصومانه گفت  كرديم هيناراحت شد و گر شتريب كهيدر حال ايميك

 ...حواسم نبود  ديببخش! ... نداشتم يبه خدا منظور -

 :گفتم  موني، با حالت پش كنميم كاريمتوجه نبودم دارم چ كهيدر حال منم

اصالً . باور كنم كه مردود شده باشم تونمينم... ام  يحال هياصالً . باور كن اعصابم خورده يول... ناراحتت كنم  خواستمينم...  زميعز ديببخش -

با  كنميفكر م رهرجو! قبول بشم؟ يانتفاع ريغ يامسال ، حت ديموندم كه چرا من نبا. قبول شده بودن هيرتبه و تراز ، بق نيپارسال با ا. امكان نداره

 ديشا ياز طرف يول...  ارميرو در ب هيقض نيا يته تو ديمن با...  رميسازمان سنجش م يندگياعتراض به نما يامروز حتماً برا...  اديعقل جور در نم

تا  دميرو از دست م ترم هي باًيتقر...  كشهيطول م يليخ يهم هست ول تيظرف ليتكم. اديآزاد هم ب جيصبر كنم تا نتا ديبا...  يگيتو راست م

درس ، اونم زبان باعث  هيفقط . بشه ينطوريا كردميفكرش رو هم نم. زهيري، برنامه هام به هم م جهينت نيبا ا يليخ... واال  دونمينم. اديب جشينتا

و اون درس  نيكه زبان به ا يمن... شد  ينم ينطوريا ديآوردم ، شا يوقت كم نم قهيدق 10اگه ...  خورديسر نم ياگه صندل...  فتميشد من عقب ب

درصد باالتر بود  30فقط ... درصد  30بزنم و  كردمياگه زبان رو وقت م... كردم  يفكرش رو هم نم!! ... دهه ي، حاال درصدم تو سراسر دادميم
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... كنه  دايادامه پ يورنطيدوست ندارم ا...  نميبيرو دارم بد م ندهيآ...  ايميمشغوله ك يليفكرم خ... شد و بهتر بود  ينم نيمطمئناً رتبه من ا... 

 ...دوست ندارم 

 :آروم تر شده بود ، گفت  كهيدر حال ايميك

 يبه رضا ميهست يراض شهيما هم هم... صالحه ، همون بشه  يكه هرچ شااليا...  رهيكه خ شااليا... توكلت به خدا باشه ...  زميعز... جان  ديسع -

 .از خدا كمك بخواه... نگران نباش ... خدا 

 !االن جميگ...  دونمينم...  فيح يمامان هم برام نذر كرده بود ول... ه حتماً آر -

 .ميسازمان سنجش رفت يندگياعتراض ، به نما يبرا ايميبا ك. و سرم رو به نشانه تأسف تكون دادم دميكش يآه طوالن هي

 گفتيم يزيچ هي يهرك... اعتراض  ياومده بودند برا ايليخ. مياز آدما مواجه شد يادي، با حجم ز ميديسازمان سنجش رس يندگينما يجلو يوقت

برگه  ميتونست يبه سخت! ... بود 8500و رتبه من ! اقالً انقدر نسوختم كردميقبول نشده و من خدا رو شكر م ييجا 900با رتبه  گفتيطرف م... 

. دميد يرو در چشمانش م يخسته شده بود و احساس خستگ يليهم خ ايميك. بود 2، ساعت  رونيب مياز اونجا اومد يو وقت ميريبگ عتراضا

بهش اصرار كردم و . انيهم ب ييو زندا ييشام درست كنه ، دا گميبه مامان م... تا عصر اونجا باش ... خونه ما  ايبره خونه كه گفتم ب خواستيم

دادن كه  يدواريبهم ام يسر ِ قبول نشدن من بود و همگ شترياون شب هم بحث ب. ناراحت شد يليگفتم و خ جهيبه مامان در مورد نت... اومد 

 .و آزاد هم مونده تيظرف ليتكم

عمران قبول  يشهرقدس مهندس/اريو دانشگاه شهر 6400ترازم شده بود . آزاد اعالم شد و من تونستم انتخاب اول قبول بشم جيصبح نتا فردا

 :بلند گفتم  ي، با صدا رونيز اتاق اومدم با ياس ام اس دادم و وقت ايميباز هم اول از همه به ك. شدم

 .دانشگاه آزاد تهران قبول شدم -

 :اومد و گفت  رونياز اتاق ب يهم با خوشحال بهناز

 ... ميافتاد ينيريش هي... هورا  -

خودم ، شام همه رو  يبيپارك و من هم با پول تو ج ميرفت يعصرش همگ. گفت كيو مامان هم بدو بدو اومد باال و تبر ميكرد يكم با هم شوخ هي

 ! ...؟يكنيم يولخرج ينطوريكه ا يپول دار... تو خرج ننداز خودتو : گفت  يواشكيبابا هم . دعوت كردم تزايپ

 :گفتم  منم

 .نداره راديبار كه ا هي... ما حساب كتابمون درسته ... آره بابا  -

 نيدوست داشتم همه رو تو ا. انقدر خوشحال بودم كه حد نداشت. بود ياون شب برام فراموش نشدنخندان همه رو به خاطر سپردم و  چهره

 .ميبود يميصم شتريخانواده ب ني، با ا ليفام هيچون نسبت به بق... بودن  ييخوب فقط خانواده ما و دا يول... كنم  ميسه يشاد

داشتم كه آزاد  يدواريحداقل ام. بود يتأسف بار گذشت ، امشب عال يليكه خ رياخ يگذشته و هفته ها يبر خالف روزا. بود يخوب يليخ شب

 .عالقه داشتم يليمخصوصاً عمران كه خ... قبول شدم 

 يخداحافظ ميخواستيكه م يموقع... اومدم و رسوندمش  ادهيتا خونه باهاش پ. ميكرد يرو ادهيپ ايميو خانواده خودم ، با ك ييبا اجازه دا يبرگشتن

 : دميازش پرس. كشهيكه داره درد م دمي، د ميكن
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 كنه؟يدرد م تييشد؟ جا يچ -

 ... كنهيدوباره همونجا داره درد م! ... كنه؟يچرا پام گز گز م دونمينم:  ايميك

 نشده بود؟ امشب فقط درد گرفته؟ يمدت طور نيتو ا -

 ...حس شده  يذره ب هي كنميحس م... نبود  يآره طور:  ايميك

 :داد زدم . هول برم داشت. ولو شد نيزم يرو دميباره د كي به

 ... هو؟يچت شد ! ... ا؟يميك -

 .مارستانيب ميرو برد ايميو فوراً ك رونياز تو خونه اومدن ب ييو زندا ييمن دا يصدا با

...  دميچرخ يپروانه تو اورژانس باال سرش م هيمثل ... داشتم  يبر نم ايميچشم از ك... زد  يبودم و قلبم به شدت م دهيترس... شده بودم  هول

 ! ...بكنم تا هر لحظه بهتر بشه؟ ديبا كاريچ دونستمينم... تاب و توان نداشتم 

 .ميانجام بده تا مطمئن بش ديداشت كه گفت با ازين شيآزما يسر هي...  كردياش م نهيداشت معا دكتر

 ! ...؟ياز چ! ... د؟يمطمئن بش:  گفتم

كه  ديبزن يحرف هي...  ديتو رو خدا به من بگ! د؟يمطمئن بش يدكتر از چ يو گفتم آقا ششيهراسان رفتم پ. من رو به اتاقش دعوت كرد دكتر

 ...تاب نباشم  يانقدر ب

 :و گفت  دينفس بلند كش هيرو از صورتش برداشت و عرقش رو پاك كرد و  نكشيع دكتر

 ...نشه  ديهم تشد ينباشه و نگران يزيچ ديشا ...ها رو انجام بده  شيحاال شما آزما -

 يانجام بشه كه از چ شيآزما! ... ميمطمئن بش ديگفت... شده  يچ ديبهم بگ... من طاقت دارم ...  ديدكتر ، تو رو خدا راستش رو به من بگ يآقا -

 ! ...د؟يمطمئن بش

 M.Sاز :  دكتر

و درمانده به  رهيخ نطوريهم... كه داشتم ، نبسته بودمش  يبود و از شدت تعجب و وحشت دهانم باز... خورد  يباز مونده بود و پلك نم چشمانم

 :گفتم  ديلرزان و فوق العاده نا ام ييدكتر نگاه كرده بودم و با صدا

 ! ...د؟يبگ گهيبار د هي شهيم يم يم... دك ك تر  يآ آ آقا -

 تونهياز پاهاش ، م يحس شدن قسمت يب...  ستيمشخص ن يزيهنوز چ... انجام بده  شيآزما ديمن گفتم با! ... پسرم؟ يچرا هول شد:  دكتر

 ؟يشما برادرش. نظر داد شهيانجام نشه ، نم شيتا آزما... بدم  ينظر قطع تونميهنوز نم... باشه  M.S ميعال

 :و نفس نفس زنان گفتم  دميشياند يدر دلم م ديام يدهانم رو قورت دادم و به كورسو آب

 .من نامزدش هستم...  ريخ -

بعد از صحبتاش و . باشم يمعمول يليكنه و خ رييتغ ديگفت كه رفتارم نبا. ستين ينگم ، چون قطع هيبه بق يزيموضوع چ نيگفت كه از ا دكتر

 :آروم كردن ِ من ، گفت  يكم

 يبرو كه هرچ... آماده كن  شيآزما يبعدش هم برو خانمت رو برا... وحشتناكت رو بپوشونه  افهيبه صورتت بزن تا ق يآب هي نجايحاال هم -
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 .بهتره يعجله كن

كه اومدن سمت من و اول از همه اونا ،  دميو چهره مضطرب خانواده رو د رونياومدم ب. رو كه گفته بود ، انجام دادم يدكتر تشكر كردم و كار از

 :گفت هراسان اومد جلوم و  ييزندا

 شده؟ شيمن طور يايميك! ... شده؟ يزيچ! ... داخل يهراسون رفت يليگفت بهت؟ خ يشد؟ دكتر چ يبگو چ...  ييزندا... جان  ديسع -

 :، با آرامش گفتم  نميحال و روزش رو بب نيا تونستميمنم كه نم...  هيگر ريو زد ز ديبغضش ترك بعدش

تا  ميامشب انجام بد نيگفت هم... براش نوشته  شيدكتر چند تا آزما... با استراحت درمان بشه  ديكه با هيكوفتگ هي...  ييزندا ستين يزيچ -

 ... نيهم... راحت بشه  المونيخ

 :جدام كرد و چشم در چشم ِ من گفت  تياومد سمتم و از جمع ييآروم شدن و دا يحرفا ، همه تا حدود نيگفتن ا با

 گفت؟ يدكتر چ -

 .هيدرد حاصل از كوفتگ نيو ا ستين شيتا من مطمئن بشم طور ديانجام بد شيآزما يسر هي ديفقط گفت با...  يينگفت دا يخاص زيچ -

 ه؟يچ شيضيداره؟ مر يضيمر يعنيباشه ،  شيخوب اگه طور:  ييدا

 .تحت نظر باشه ديو با هيكوفتگ كنهيفعالً كه احساس م... انجام بشه تا بتونه نظر بده  شيآزما ديبا...  هيبه چ يچ دونهيهنوز كه نم... نه  -

و بابا هم خودش رو  ميمارستانيآخه من به بهناز اس ام اس داده بودم كه ب. كه بابا هم همراهمون اومد رشيسمت پذ ميرفتيم ييبا دا ميداشت

 .هم نشستن و منتظر ما شدن ييبهناز ، مامان و زندا. رسونده بود

 نيا...  ايدن نيهمه آدم تو ا نيا...  ينفرت از زندگ...  اياحساس نفرت از دن. داشتم يرسم ، احساس بدب رشيتا به پذ نييپا رفتميها رو كه م پله

 ياسگونه ام  چيكه ممكنه همش دروغ باشه و ه زدميطرف خودم رو گول م هياما از ! ... شد؟يم ينطوريمن ا يايميك ديچرا با... همه مخلوق 

 ايميعجله كرد و به خوب شدن ك ديبا. عجله كنم ديفعالً با... كنم  تيانقدر اذ ديخودم رو نبا... باشه  يهمش الك دوارميام... وجود نداشته نباشه 

 .باشه واسه بعد گهيافكار د. فكر كرد

. ت راه برهتونس ينم ي، چون درست حساب شگاهيرو با تخت بردم سمت آزما ايمياومدم باال و من هم ك. ميو كارها رو انجام داد رشيپذ ميرفت

سال  18بود كه با  نيبرام سنگ يليخ... خودم رو نباختم ... خودم رو نگه داشتم . تا نگران نشه ستين يزيچ گفتميو م زدميفقط بهش لبخند م

به صورت  دنينكردم ؛ جز خند ياما صبر كردم و كار. نميبب مارستانيتخت ب يرو رو زمي، بخوام عز يزندگ يو اون اوال يدر آغاز جوان ،سن 

 يا بهيمعصوم و خانم بود كه هر غر ايميانقدر چهره ك... بود  باتريز يدر نظرم از هر آدم... از فرشته هاش ، نگاه كردم  باتريبه چهره ز... ماهش 

داخل . بود اديز راه شگاهيتا آزما... وار دوستش داشتم  وانهيهمه سال د نيكه ا يسوخت ؛ چه برسه به من ي، دلش به حالش م ديد ياون رو م

طبقه همكف و  ميديرس. ستين يزيو همونجا دستانش رو گرفتم و با چشمانم بهش فهموندم كه آروم باشه و چ ميشد ماريآسانسور ِ مخصوص ب

 .رو انجام بده شيباشه تا آزما شگاهيداخل آزما ايميباشم و فقط ك رونيدكتر از من خواست ب. ميشد شگاهيزماوارد آ

 يكه رو يبا همه غصه ا. بده نيكس نبود تا دردم رو تسك چيه. نداشت يدكتر اطالع يكس جز خودم از حرف ها چيه. ديتپ يبه شدت م قلبم

... سخته  يليخ يسالگ 18مرد شدن در . كه آروم باشه گفتميدادم و مرتب م ينم ليتحو يگريپاسخ د ايمي، جز لبخند به ك كرديم ينيدلم سنگ

 .قرار داد ريمس نيخدا بود كه من رو در ا و امتحان وزگارر يباز يول
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 :دكتر زد به شونه هام و گفت  دميكه د كردميم ريس اليتو فكر و خ ينطوريهم

 ...تموم شد  شهايآزما! ... ؟ينيجا بش نيهم يخوايم...  ؟ييكجا... جوون  يه -

رو منتقل كردم باال و تو بخش  ايميك. رميم شيآزما يبرا ايميهم باال بودن و من خودم بهشون گفتم كه با ك ييبابا و دا. شدم و تشكر كردم بلند

نفر  هيخواست كه برن و فقط  ياز همگ. كشهيطول م يو نظر دادن دكتر دو سه ساعت شيپرستار هم گفت كه تا اومدن ِ جواب آزما. مستقر شد

كس به اندازه  چيه... من بمونم بهتره  ديخودش فهم ييمن چنان داغون بود كه دا افهيق يول مونهيگفت م كرد و يدست شيپ ييزندا. بمونه مراهه

 .شد و من موندم يرفتن ييو بهناز ، زندا ييبا اصرار دا! ... ايميپدر و مادر ك يحت... من نگران نبود 

بود و موقع خواب تا  دهيخواب. و به چهره معصومش نگاه كردم ايميسرم رو خم كردم به سمت ك. نشستم يصندل يتو اتاق و كنار تخت رو رفتم

. به خودش گرفته بود يريوصف ناپذ افهيلبهاش رو موقع خواب غنچه كرده بود و ق... انقدر مظلوم شده بود كه حد نداشت . بودمش دهيحاال ند

من  يول كردنينگاه م ايميك افهيبه ق يبه چشم عاد گهيافراد د ديشا. در مورد معشوقش تصور داشته باشه نيچن نيا تونهيعاشق م كي شهيهم

 .متفاوت بودم و فرق داشتم هينسبت به بق

 يا گهياتاق كس د يتو...  زيم يو پاهام رو گذاشتم رو يصندل يخودم رو ولو كردم رو نيهم يبخوابم و برا شيگرفتم تا اومدن آزما ميتصم

 :گفت  نيريش يآروم و با لحن. شدم دارياز خواب ب ايميك يذشت كه با صداگ يمدت. ميتنها بود ايمينبود و من و ك

 ؟يداريب ديسع -

 :گفتم  يميصم يليخ. كردم ايميك يو رو به سو دميرو باز كردم و از خواب پر چشمانم

 .بگو در خدمتم ؟يدار يكار...  دارميآره ب... جانم  -

 .كنم هيگر خواميم... نه؟ دلم تنگه  اي يداريبدونم ب خواستميم...  يچيه:  ايميك

 ؟يهست ينگران چ... خونه  ميريو م ميريگيرو م شتيفقط آزما...  يشده؟ تو كه خوب يچرا؟ مگه چ -

 يول ه؟يمشكل از چ دونمينم. شدم ينطوريقبالً هم ا. مونم ينم مارستانيموقع ب نيكه تا ا يالك. هست ميطور هيمن . يبد يدلگرم خوادينم:  ايميك

 دونمينم. يگيو نم يدونيتو م ديشا. هست ميزيچ هيمطمئنم 

آرامش خودت رو در هر حال . يكن يالك اليو فكر و خ يداشته باش يگونه استرس چيه ديكه تو نبا دونميم نويفقط ا. ندارم يزيبه چ يمن كار -

 رفته؟ ادتيچطور االن !! ... يگيبه من م شهيهم نويا. توكلت به خدا باشه. رهيهست خ يكه هرچ شااليا... هم فكر نكن  يچيبه ه... حفظ كن 

 .كنميتو دعا م ياول برا شهيمن هم يول. خدا لطفش رو شامل حالم كنه دوارميام...  كنميدعا م... چشم ...  يگيراست م... اوهوم :  ايميك

 ؟يخودت چ...  يخودت هم مهم... من دعا نكن  يط برافق... نكن  يكه دعا رو اختصاص نهيمنظورم ا يعنيمن؟  يچرا برا -

 عشقم مهمتره:  ايميك

 .نكن و آروم باش تيخودت رو اذ...  ميشيفقط ما منتظر جواب آزما! ... ستين يزيچ گميبازم م... خودت هم دعا كن  يبرا... قربون دلت برم  -

 .باشه چشم:  ايميك

 بال يچشمت ب -

 :گفت  يبا حالت سؤال ايمياز چند لحظه ك بعد
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 !د؟يسع -

 جانم؟ -

 .يپرسم قول بده ناراحت نش يازت م يسؤال هي:  ايميك

 :نگاهش كردم و گفتم  يناراحت يبا كم منم

 .سؤالت سخت نباشه دوارميام... بگو  يول...  شمي، مطمئنم ناراحت م يگيكه تو م نطوريا -

 .هيمسؤال مه يول...  دونمينم...  ستينه سخت ن:  ايميك

 بگو -

 ؟يكنيم كاري، تو چ رميبم ايبشه  مياگر من طور:  ايميك

 :سكوت كردم و بعد گفتم  يچند لحظه ا يول...  ريفوراً بگم زبونت رو گاز بگ خواستميم

 .نباشم ايدن نيتو ا گهيبشه ، حاضرم د نطورياگه قراره ا -

 :هم با حالت مظلوم ، منو نگاه كرد و گفت  ايميك

 .رميكه نم شااليپس ا -

در  فشيتوص دونمينم. ميبه هم وابسته بود يليخ. من تنها بمونم و غصه بخورم ستيحاضر ن يمهمه كه حت ميانقدر براش ، بودنم و زندگ دميفهم

 ! ...دتريهم شد دياز شد يول! ... نه؟ اي گنجهيحرفهام م

 :بودم كه پرستار اومد تو اتاق و گفت  يداريحالت خواب و ب تو

 .ديريبگ ليتحو دييبفرما... خانمتون حاضره  شيآزما جهينت.. .آقا  -

هر لحظه فكر ...  ديتپ يقلبم پر از استرس بود و با شدت م... رو بهش نشون بدم  شيدكتر تا آزما شيسرعت از اتاق خارج شدم و رفتم پ با

در داخل پاكت و قرار  شيآزما يدكتر با گذاشتن برگه ها...  كنهينظر خودش رو اعالم م ايميك يماريبودن ب يكه دكتر در مورد قطع كردميم

رو از زبونش  كنميكه فكر م ييزايهر آن منتظر بودم تا همون چ... كرد  دينا ام باًيو من رو تقر ديكش ينفس بلند زيم يخود رو نكيدادن ع

 :رو به من كرد و گفت ... بشنوم 

 يول... بود  نطوريخواست خدا ا اياقدام شما زود بود  دونمينم... از دست بده  شهيهم يش رو براخود يممكن بود دو تا پا... شانس آورد  يليخ -

 .رو رد كرد يسخت يضيدر كل مر

 :به دكتر گفتم . گرفته بودم يدر دلم روشن شد و انگار جون تازه ا ديام نور

 !!چطور ازتون تشكر كنم دونمينم...  نيبه من داد يخبر خوشحال كننده ا... دكتر  يممنون آقا يليخ -

همراه ... خودم فكر كردم  يپزشك يرو خوندم و به حدس ها شيآزما كيفقط ... هم انجام ندادم  يجراح... نكردم پسرم  يمن كه كار:  دكتر

هاش به وجود اومده و اون هست و چون در پا يباال ارياز استرس بس يدردها ناش نيفقط ا... رو هم نداره  M.S يضيو مر ستين ماريب كيشما 

 دهينبود كه دچار مشكل عد يخوب به حد يول... ام اس رو داشت  ميالبته عال... رو براش سخت كرده بود ؛ حدس زدم ام اس باشه  نراه رفت

اه بره و راه رفتنش وارد بشه و نتونه درست ر ياديراستش فشار ز يباعث شده بود كه به پاهاش مخصوصاً پا ادياسترس ز... بشه و نتونه راه بره 
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 تيو تمام واقع يپزشك يحدس ها ديبا... در ضمن شرمنده اگه همون اول نگرانت كردم ... باشه  M.S يدارا ماريب كي هيدردش ، شب نيو همچن

 ينگم كه راه چاره ا يزيچ زتونيِ عز يِ احتمال يضيوگرنه اگه قرار باشه ، من از مر... و به فكر چاره باشه  اديگفته بشه تا كنار ب ماريبه همراه ب

 ... ديگرفت يرو نم شيِ آزما يپ تيگفتم ، مطمئناً شما هم با جد ياگر حدسم رو نم...  ديشيبراش اند شهيمن

 :خوشحال و خندان به دكتر گفتم  افهيو همچنان با ق كنهيصحبت م يواقعاً منطق دميد

 نيا... خوب . اميرفتم و برام سخت بود كه باهاش كنار ب اليدر فكر و خ يمدت... وب خ. حق با شماست... بله بله موافقم ...  كنميخواهش م -

 رم؟يبگ ديبا يزيچ ييقابل درمان هست؟ دارو اي هيو درد موندن يكوفتگ

 شيدر زندگ ييزهايچه چ دينيبب...  ديدور كن شونيفقط خواهشاً استرس رو از ا. ديكن هيته ديو شما با سمينو يدارو م يسر كيمن ... بله :  دكتر

 دنكنه با حرف ز يسع ديو با ديباهاش حرف بزن! ... گهياسترس پنهان داره و به شما نم ديشا! ... همه استرس داشته باشه؟ نيباعث شده تا ا

رو  تيزده و حساسخانم به پاهاش  ايميك يكه برا شهيم يخاص يعصب يها يناراحت يدر هنگام استرس ، دارا يهر كس... كنه  هيخودش رو تخل

 ...در اونجا به وجود آورده 

 :هرچه تمام تر ، گفتم  يدكتر و به خاطر سپردن اونا ، داخل اتاق شدم و با خوشحال يبعد از حرفا. گهيم يكه دكتر چ دميفهم خوب

 ... ستين تيچيخونه كه ه ميپاشو بر... سالم خانم خانما  -

 :خواب آلود گفت  باًيخسته و تقر يهم با صدا ايميك

 چطوره؟ تميبد بود؟ وضع شميآزما جيشد؟ نتا يچ -

دارو  يسر هي... تو فكر  يو كمتر بر يآروم باش ديبا. يدار ياديز اليفقط استرست باالست و فكر و خ...  ستين تيچيتو ه! ... چرا بد؟! ... بد؟ -

 .رميمن برم داروهاتو بگ. كنهينم ديتو رو تهد يماريه بگون چيو ه يندار يمشكل چيگفت ه. يهست كه دكتر نوشته تا مصرف كن

 :برگشته بود ، با لبخند گفت  باشيخوشحال به چهره ز افهيهم كه ق ايميك

 هنوز كارام مونده؟ اي م؟يحاضر بشم بر ديبا. دميپس من االن به مامان خبر م... باشه  -

 .گردميزود بر م...  يدكتر اجازه بده كه مرخص بش ديبا...  رميبذار من داروهاتو بگ -

 رونياز ذهنم ب ديكننده هست ، با ديو نا ام يفكر منف يوجود نداره و هرچ ينگران گهياحساس كردم د...  رونيو خندان از اتاق اومدم ب خوشحال

 .رميرو بگ ايميك يرفتم سمت داروخانه تا داروها. كنم

بهناز . مصرف كنه ديدارو هم داره كه با يسر هي. به استراحت و آرامش داره ازيو فقط ن ستين شيزيچ ايميكه ك بهناز اس ام اس دادم و گفتم به

 :هم در جواب اس ام اسِ من گفت 

 .برگرد خونه يعروس ينيريبا ش -

داروها رو گرفتم و پله ها . كه داره صحبت كنم يدر مورد افكارش و استرس ايميفرصت با ك نيخنده ام گرفت و به خودم قول دادم ، در اول منم

 .رو بده ايميك يكنه و اجازه مرخص دييدكتر تا داروها رو تأ شيرفتم پ. به آسانسور نكردم يرو اومدم باال و انقدر خوشحال بودم كه توجه

هم خودش رو رسونده بود به  ييدا. نييپا ميبر ايميو پس از تشكر فراوان اومدم سمت اتاق كه با ك دميها رو از دكتر شن هيتوص نيآخر

. اومده بودن ايميك ادتيو به ع ميجمع بود يي، خونه دا كانياون روز عصر تمام نزد. ميگذاشت نيرو داخل ماش ايميو با كمك ِ هم ، ك مارستانيب
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كه پهن  يبه پاهاش و رخت خواب رانهيو حق دييپا يرو م ايميو همش ك دانهيم روزيگرفته بود كه انگار االن پ يحق به جانب افهيهم ق دختيخاله پر

رفته بود ، در  ايميمن و ك يشناختمش و آبروش جلو دونستيساناز هم كه م. كرد يبود ، نگاه م دهيدر اون خواب ضيهم به حالت مر ايميبود و ك

خوب  يليمن رو خ كهيزده بودم و كسان يخصوص غاميبه دوستانم پ تيآخه تو سا. بود ومدهيحاضر نشده بود و به همراه پدر مادرش ن جمع

كاربران  ديساناز و متوجه شدن موضوع تهد يكامل در مورد كارها نانيهم بعد از اطم مانيپ... از چه قرار بوده  هيشدن كه قض هي، توج شناختنيم

از كاربران خواسته بود تا كار  يا هيعاطال يتوسط ساناز ، به مدت دو هفته اخراجش كرده بود و ط ايميك ينظر دادن در مورد پست ها يفبه من

 .نداشته باشن يدخالت گرانيد يشخص يخودشون رو انجام بدن و در زندگ

و از  دميد يخندان ، مثل گذشته م يو با لبها يضيمر چيرو بدون ه ايميموضوع بود كه در اون لحظه ، ك نيشد ، برام مهم ا يبود و هرچ يهرچ

ما رو نداشت و فقط به احترام خاله  يو جمع خانوادگ ايميمن و ك يخوشحال دنيهم كه تحمل د دختيخاله پر. موضوع كامالً خوشحال بودم نيا

 .كردن و رفتن يشام بخورن ، خداحافظ نكهي، بدون ا اياومده بود ، به همراه همسرش آقا پو) هيمادر راض(پونه 

 :گفت  يواشكيبهناز هم . رفته بود و همه راحت شده بودن يمهمان يني، انگار سنگ دختيرفتن خاله پر با

... قبولش ندارم  يخون لياصالً به عنوان خاله و فام...  ارهيم ادميغرور و حسده ،  يبا نگاهاش هرچ شهيهم...  ومديوقت ازش خوشم ن چيه -

 ...عرضه نداره  يبرا يزي، چ هيو كنا شيتو جمع ماست كه جز ن بهيغر هي كنمياحساس م

 .ادين شيكرد كه به غائله خاتمه بده و بحث پ يسع اليخيهم با فشردن دست بهناز و چشمك زدن بهش و گفتن كلمه ب مامان

 كردمياحساس م شهيهم. بودم دهيوقت انقدر مامان رو مهربون ند چيه. و قربون صدقه اش رفت ديرو پرس ايميبار حال ك نيمامان چند امشب

مهربون شده بود و با گفتن  ايميبا ك تينها يكه دوستت داره ؛ اما امشب ب كنهيم يو با رفتارش به آدم حال دهيودش رو بروز نمخ يِمهربون

 .رو بهتر كنه ايميك هيداشت تا روح يكننده ، سع دواريو جمالت ام... نگران نباش ... دل عمه  زيعز...  زميعز ايميك: عبارات 

بابا هم . ميديخند يو م ميگفت يم ميو داشت ميدورتر از بزرگترا نشسته بود ييرايو نامزدش تو پذ لي، سه هي، بهناز ، راض ايمياز شام ، من ، ك بعد

 .كنهيصحبت م ايميكه داره راجع به من و ك دميكردن و از نوع حرف زدن بابا ، فهم يصحبت دو نفره م نيحس ييبا دا

سمت چپم ننشسته بود و منم چشم چپم رو  يكس. ميافتاد و چشم تو چشم شد ايميچشمم به كمشغول صحبت بودن ؛ ناخود آگاه  يهمگ يوقت

حاال نخند ... خنده  ريز ميو هر سه تا زد دياما بهناز فهم. هم گذاشتم و چشم راستم رو باز نگه داشته بودم و ادا در آوردم يلحظه رو كي يبرا

 ... دبخن يك

تا دم ِ در اومده  نيهم يبرا. راه بره و دردش كم شده بود تونستيخوشبختانه م. زدميحرف م ايميرفتن شده بود و من هنوز داشتم با ك موقع

 :گفت  يچارچوب در و با حالت خاص يبابا هم دستش رو گذاشته بود رو. بود

 !؟يكن يدل نم... خان  ديسع يجناب آقا -

 دينشده ، نبا يرسم يزيبود كه تا چ نياخالق مامان رو داشت و اعتقادش ا يچون به نوع... نخنده  اديكرد ز يهم سع ييكردن و دا يخنده ا همه

 :بار بهناز به من گفته بود  هيچون . ، ته ِ قلبش دوست داشت كه من دامادش بشم نهاياما با همه ا. شدميم يانقدر خودمون

 ايپر رو نش...  كرديم فيازت تعر ييچقدر دا...  دميشنيو مامان رو م ييدا يتاق بودم ، داشتم حرفاكه من تو ا ياون روز!! ... يدونينم...  ديسع -

 .چون ممكنه ناراحت بشه...  ارياما به روش ن... دامادش بشه  ديكه سع هيهر كس يآرزو گفتيهمش م... دوستت داره  يليخ يول... 
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 .دادن يرو نشون م يدوست نيا شتريخودشون ، ب يهستن و با كارا يآوردن كه دوستدار كس يبه زبون نم يليخانواده مادرم خ كالً

 قاًيدق نميدانشگاه آزاد تا بب تيافتاده بود ، رفتم داخل سا مارستانيكه در ب يآزاد و آروم از اتفاقات گهيمشكالت و د يصبح ، فارغ از تمام فردا

شدم ؛  لقبو يخوب يجا تيظرف ليثبت نام و چنانچه در تكم يتهران برا ميقرار بود با بابا بر. مثبت نام آماده كن يكه برا خواديم يمدارك چ

ترم  ي، برا يسراسر تيظرف ليالبته قرار بود در صورت قبول نشدنم در تكم. آزاد بشم اليخيثبت نام كنم و ب ديجد يترم بهمن جا يحتماً برا

هم خوبه و به  ناما دانشگاه آزاد اصفها... نداشت  ازين ياز تهران به شهرستان راحت بود و پارت يانتقال. بهمن به دانشگاه آزاد اصفهان منتقل بشم

 اير درجه اول ، آقا پوبشه ، د ميپارت ياگه قرار بود كس... رو بندازم  خواستمياما نم... داشتم  شويو من پارت... بود  يمعرفم م ديبا يكيهر حال 

 .دانشگاه آزاد اصفهان بود يعلم ئتيچون استاد دانشگاه و عضو ه... بود  دختيشوهر خاله پر

. اميباعث شد تا تنها ن نيداشت و هم ياز همكارانش هم قرار ِ كار يكيالبته بابا با . ثبت نام يدانشگاه برا ميراست رفت هيبابا اومدم تهران و  با

رو  يكياون  يول...  ادمهيقشنگ ... بود  ياسمش هاد يكي. دميهمون جا دوباره اون دو تا آقا پسر رو د. ميو ثبت نام كرد دانشگاه ميرفت

هم اومده بودن تا  ديجد يورود يدانشجو ياديبدم ؛ تعداد ز ليتحو خواستميثبت نام و مدارك رو م يهمزمان كه رفتم اونجا برا. دونستمينم

و انتخاب استاد به  يدر معرف تونستنيم. هستن 87 يورود يكه همگ دميبودن و فهم دهيدو تا آقا پسر هم اونجا رس نيدوستان ا. ثبت نام كنن

 افهيو ق پيو ت يجوان خنده رو و از نظر مشخصات ظاهر كي. هست دياز اونا سع يكيو اسم  زننيكه با هم دارن حرف م دميشن. من كمك كنن

 .رونيبهشون زدم و ثبت نامم رو انجام دادم و اومدم ب يلبخند هي. برام جالب بود كه اسمش هم مثل منه. مثل خودم بود

با . ميبا هم نداشت يبابا خوب بود و مشكل يما با خانواده پسر عمو متيصم. بابا يخونه پسر عمو ميهم كاراش رو با دوستش انجام داد و رفت بابا

پسر ( هروزمنم با پسر آقا ب... بودن  يدر واقع خانواده دو نفر... بودن  ي، اما خانواده خوب شديحساب نم كينزد ليمن فام يبرا ييجورا هي نكهيا

 .بودم قيرف يليخ) بابام يعمو

جلسه من رو هم اون گرفته  كارت ورود به... تازه امسال دانشگاه قبول شده بود و مثل من زده بود عمران شهرقدس ... پسرش محمد بود  اسم

 .ميتمام وقت بود شيو هر دو هم گرا ميجفتمون همونجا قبول شده بود يول... تراز من بهتر از محمد بود . بود

 گهيكه آقا بهروز م دميما ، د يبعد از تموم شدن صحبتا. ميبا هم حرف زد يراه و رفتن به دانشگاه هم صحبت شدم و كم ريمحمد راجع به مس با

 .ديدرس بخون ديتا بتون ديدرست كن يياتاق دانشجو هيو طبقه باال با محمد  اريرو از اصفهان ب لتيوسا... جان  ديعس: 

 :نباشن ، گفت  يسياونها تو رودروا نكهيا ايخواست من براشون مزاحم قملداد بشم  ينم ييجورا هيو  ديكش يهم كه خجالت م بابا

 رميگيبراش اتاق مستقل م يول... نداره  يهم باشه اشكال كياتاق كوچ هي...  رميگيخونه م ديسع يخودم برا...  ينه بهروز جان شما لطف دار -

 .كه مزاحم شما هم نباشه

 مگه من با تو تعارف دارم بهنام؟. زدم يحرف رو نم نيمزاحم من بود ، اصالً ا دياگه سع زتيبه جان عز! ... مزاحم؟:  بهروز

 نهيهز... پرداخت بشه  ديداره كه با يخرج و مخارج! ... كه شهينم ينجوريخوب ا يول...  ميمخلص شما هم هست...  يلطف دارنه شما كه :  بابا

 .گهيو خالصه هزار تا مسئله د مونهيكنه ؛ سه وعده غذا م يشما زندگ شيآدم زنده هست و اگه بخواد پ هيبه هر حال ... داره  انهيماه

 :دوستانه گفت  افهيمدت و ق يخنده طوالن هيبهروز هم با  آقا

مادرش هم ... و تنهام  كنميم يبا محمد زندگ نجايمنم كه ا...  مونهيمثل پسر خودم م ديسع! ... بابا؟ گهيد هيحقوق مقوق چ... رو نكن  نايفكر ا -
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 ...كه خدا رحمتش كنه 

 امرزتشيخدا ب:  ميو بابا با هم گفت من

 .بود يخانم محترم يليمادرت خ... رو هم رحمت كنه  يب يخدا ب...  امرزهيو هم بخدا رفتگان شما ر:  بهروز

 :سكوت ، گفت  يبعد از كم و

... اونا طبقه باال  نييدر ضمن من گفتم خودم طبقه پا... سه تا مرد  ميشياالن م...  مي، دو تا مرد بود نيما قبل از ا... ندارم  يتعارف چيمن ه -

 يغذا درست كردن هم وعده ا...  ادينم شيپ يو مشكل رسميشركت م يهم من به كارا... درس بخونن  توننيت ترن و مهم اونا راح ينطوريا

 ! ...بچه ها؟ ستين نطوريا...  ادين شيپ يبه نظرم مشكل...  ديبارم سع هي... بار محمد  هي... بار من  هي...  ميكن يم

تكون دادم و  تيو سرم رو به حالت رضا ستين يكه مشكل دميبر موندگار شدن من ، د يخندان محمد مبن افهينوع صحبت كردن آقا بهروز و ق با

 .وجود نداره يكه مشكل ديبابا هم فهم

م گرفته شد كه من اونجا بمون ميسرانجام هم تصم. وجود نداره يمشكل چيو بهونه آورد كه ه ليباز هم بابا تعارف كرد و آقا بهروز مرتب دل البته

رو جمع و  لميوسا ندهيو قرار شد در چند روز آ ميعصر كه شد به سمت اصفهان راه افتاد. رو اونجا بگذرونم لميسال دوران تحص 4و تمام مدت 

 .تهران اميجور كنم تا ب

و با هم  ميبود رونيمرتب ب. داديعذابم م يدور باشم ؛ بدجور ايميقراره از ك نكهيكه اصفهان بودم ، دل تو دلم نبود و فكر ا يچند روز نيا تو

و  نيحس ييدا. بهناز يآقا فرهاد و خانواده اش هم اومدن خواستگار. باشه يكه هستم ، برام خاطره خوب يچند روز نياونور تا هم نوريا ميرفتيم

 .اون روز ، بهناز انقدر آروم شده بود كه حد نداشت. حاضر بودن يدر مجلس خواستگار ييعمو محمود هم به تنها

. ذارهينم رونيو هرگز پاشو از خونه ب مونهيما م شيتا ابد پ كردميفكر م. من هم بره خونه بخت و ازدواج كنه يبرام جالب بود ، آبج ييجورا هي

 ماه زمان برگرده به عقب و همون آدم چند خواستميم. شميلحظه احساس كردم با ازدواج كردن بهناز و اومدنم به تهران ، دارم از همه دور م هي

آدما  نيتهران نباشم تا از همه ا خواستميم. نهيلحظه به لحظه منتظرشه تا اونو بب ايميو ك كنهيم يشوخ اديكه با بهناز ز يهمون كس. باشم شيپ

 لشداخ يخاك نيرود و زم ندهيزا يبه خشك...  كردميو سه پل و بهش با غرور و حسرت از دست دادنش نگاه م يس رفتميهر روز م... دور نشم 

كه نكنه با رفتن من به تهران ، عالقه من و اون كم بشه و براش  ديلرزيوقتا دلم م يبعض...  كردميفكر م ايميخودم و ك ندهيبه آ...  كردمينگاه م

 يمناسب روزرو  من يدانشگاه صحبت كردم كه كالسا نيشده بود ، با مسئول يهر طور! ... فراموش بشم؟ گهينكنه من برم و د! ... اد؟يخواستگار ب

هرچند ! ... ستيو دست ما ن نهياما اونا گفتن كه مقررات دانشگاه هم. اميفقط تهران نمونم و اصفهان هم ب يعني... بندازن تا سه روز اصفهان باشم 

كه كارشناس گروه بود ،  ييآقا هي، به  كردميداشتم ثبت نام م كهيحرفا رو زمان نيا... بود  يرو به ما نداده بودن و فرصت باق يهنوز برنامه زمان

 .زدم

حرف تو  يگرفته بودم هرچ ميبار تصم نيو ا نمشيقرار گذاشته بودم كه بب ايميبا ك. گذشت يتهران و زمان به سرعت م اميروز مونده بود ب 2

آتشكده هم  ميكه رفته بود يروز. و رك و پوست كنده باهاش حرفامو بزنم يكامالً جد خواستمينبودم و نم ينطوريتا به حال ا. دلمه بهش بزنم

من ، دم از  يو حرفا ميكنيعقد م شااليا...  رميشهرستان نم شااليا... ام  ياصفهان موندن شااليا گفتمياون موقع همش م يول... زدم  فاموحر

 ...ترم  هي يشده برا يحت...  رفتميم ديشده بود و با يم به تهران جدو رفتن كرديبار فرق م نياما ا. زديم يدائم يو موندگار يدواريام
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و  ياول حرفامون به شوخ. برم يلذت م يدارم و كل ياز رفتن به اونجا احساس خوب شهيكه هم ييجا. باغ پرندگان ميو رفت ميقرار گذاشت ينفر دو

كردم و گفتم كه  فيبهناز براش تعر يو من هم از مراسم خواستگار ميو اون گفت نيكم از ا هي. صحبت در مورد خودمون و خانواده ها گذشت

 مكتين هي يرو. تا باهاش از خودم و خودش حرف بزنم هيفرصت مناسب دميمقدار كه زمان گذشت ، د هي. فرهاد ، منتظر جواب ما هستن ادهخانو

 .صحبت كردم ايميبا ك ييو شروع كردم آروم آروم از هرجا مينشست

من هم . كرد تيموفق يو برام آرزو دونهيبشم و اون هم طبق معمول خبر داشت و گفت كه م يدانشگاه موندن يقراره تهران برا گفتم كه بهش

 :بهش گفتم . راحت بشه ييزايچ هياز  الميخ ديو من با ستين نايگفتم كه فقط ا

 .هستم نجاياصفهان ، احتماالً فقط آخر هفته ها ا اميمن كه قراره تهران باشم و اگر هم بخوام در هفته ب...  ايميك نيبب -

 .كننيو اونا برات انتخاب م ستيچون ترم اول انتخاب واحد دست خودت ن...  دميفهم نويخوب منم ا... اوهوم :  ايميك

... هم حاضر باشم تهران بمونم وقتا  ياومدن به اصفهان نداشته باشم و بعض يبرا يكه من برنامه درست حساب شهيباعث م نيو هم...  قاًيآره دق -

 .مينيرو كمتر بب گهي، ممكنه همد نيبخاطر هم

 :تو فكر فرو رفتم و بعدش ادامه دادم  يشد و كم دايدر صحبتام پ يناراحت و سرد افهيكم ق هي

 .راحت باشه الميمطمئن باشم تا خ زايچ يسر هياز  خواميم نيهم يبرا -

 :تعجب گفت  يصبر و بعد از رو يهم كه حالت متعجب به خودش گرفته بود با كم ايميك

مطمئن  ياز چ يخوايپس م...  ميبند يرابطه پا نيشده به ا يمتيمن و تو كه به هر ق! ... ؟يخوب!! ... د؟يسع! ... ؟يمطمئن بش ياز چ! ... مطمئن؟ -

 .مورد شك نكن نيدر ا. نمكي، صبر م يكه بخوا يمن تا هر وقت...  ديسع...  ؟يبش

از همه ...  يي، زندا يياز بابا ، مامان ، دا... هم مطمئن هستم  هياز بق نكهيهرچند با ا...  ستيمنظورم به تو ن... ِ من  زيعز دونميم...  دونميم -

ت نداشتن و سند يرسم نيهم يول! ... چرا؟ دونمينم. ته دلم نگرانم ييجورا هي ي، ول دوننيمن و تو رو نامزد م ليكه همه فام دونميمطمئنم و م

 م؟يكه االن عقد كن شهيم يخوب مگه چ. دهيمنو عذاب م ييجورا هينداشتن راجع به من و خودت ، 

! ... ؟نه ايهستن  يپدر مادرامونم با االن راض نيبب... خوب ...  يول... هم نداره  يبه نظرم اشكال...  شهينم يزيچ...  ستميمن كه مخالف ن:  ايميك

 يبد ريمدت هم به نظر در رابطه من و تو تأث نيا...  دونمينم... سال  2الاقل . ميصبر كن يكه بابات با بابام حرف زد و قرار شد كم ادمهيآخه 

 .باشه يزيدو سال فكر نكنم چ گهيد...  شناسمتيساله م 17به  كيآخه من كه نزد...  ذارهينم

زمان ، برام  نيدلشوره باعث شده كه هم نيا! ... كنم؟ كارياما دلشوره رو چ. كنميباشه صبر م يمن هر مدت!! ... ستياصالً بحث ، بحث زمان ن -

برم تهران و ازت دور باشم ، داره  نكهيفكر ا! ... تا ابد هم طول بكشه پاش هستم ؛ حاال دلشوره گرفتتم گفتميكه همش م يمن!! ... عذاب آور بشه

كنكور هم كه ... رد و بدل بشه  نمونيب يخبر باشم و فقط تلفن باعث بشه ، صحبت يفكر كنم كه سه چهار روز ازت ب نيبه ا تونمينم. دهيعذابم م

 .ايميحرف دلمه ك نيا. تحمل كنم تونمينم تويمن دور. شهيمن برم تهران دلم برات تنگ م... بشم  يكار خودش رو كرد و نذاشت اصفهان موندن

دستبندش رو محكم با  كهيدوستش دارم ، در حال دونستيبود و فقط با كارا و رفتارام م دهيحرفا رو نشن نيال از زبون خودم اهم كه تا به ح ايميك

 :، گفت  كرديدست گرفته بود و لمسش م

و تو فقط با  ارميمن به زبون م شهيهم كردميفكر م...  يآورد يبه زبون نم ياگه شده بود اي! ... يتا حاال انقدر مثل بچه ها دلتنگم نشده بود -
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 .يآورد زبونخوشحالم كه به ... خالصانه نبود  نطوريا يول...  يقبالً هم گفته بود...  يگيم ياما امروز دار...  يدوستم دار يفهمونيكارات بهم م

و  كنهيحس اعتماد رو در اونا جلب م. دارهزنش  هيدر روح ياريبس ريكه به زبون آوردن كلمات عاشقانه از جانب مرد ، تأث گهيبابا بهم م شهيهم

كن در  يسع:  گهيبابا بهم م. و حرفات راسته هيكيكه ته دلت با نوك زبونت  شهيبراشون مشخص م ينطوريا. خوب بشناسنت شهيباعث م

زبونت رو به حركت  هيه كاف؛ بلك اديكه ازش خوشت م ي، با كارت بهش نشون ند يكه دوستش دار يبه كس... مناسب  يدر فرصتها...  تيزندگ

 .يتا بدونه كه دوستش دار يدلت رو بهش بگ يو حرفا يبنداز

. خودم رو انجام دادم ياصل فهيحرف دلم رو خوند و در واقع وظ ايميموضوع بودم كه ك نيبابا افتادم و خوشحال از ا يحرفا اديهم به  باز

 وازم نشد ، باز ت يماه هم خبر هي يبرا يحت...  ياگه مدت ايحاال به قول بابا اگه سه چهار روز از هفته و . حرف دلم رو بزنم كه زدم خواستميم

و برام لحظه  ديرو فهم نيا ايميخوشحال بودم كه ك يلياون لحظه خ. چون به زبون آوردم... هست كه من دوستش دارم  نيا ايميو افكار ك اليخ

 .بود ينيريش

 اهوي اديشلوغ بودم ؛ حتماً ب اياصفهان  اميگفتم كه هر وقت نتونستم ب. ميبا هم در ارتباط باش اهويو  تيسا قياز طر ميتونيگفتم كه م ايميك به

 ADSL يخط تلفن برا هيآخه به پول خودم و با اجازه آقا بهروز . ميرو بشنو گهيهمد يهدفون صدا قياز طر ايمسنجر تا باهاش چت كنم 

 !!نترنتيگرم بود تا ا وتريامكانات كامپ هينرم افزار بود و سرش به بق يپا شترينداشت و ب نترنتيبا ا يا ونهيم اديبودم ، چون محمد ز فتهگر

در و  دهيموضوع بودم كه حرف دلم رو فهم نيو من هم خوشحال از ا شهيموضوع بود كه ارتباط برقراره و قطع نم نيهم خوشحال از ا ايميك

... مهم نبود  يلي؛ برام خ ميتا محرم نش شديگفت ، باعث م ايميكه ك يو مثالً همون دو سال ديكشيهم طول م يحاال اگه مدت. سپارهيخاطر خودش م

كالم ،  هيجمله و  هي ديحرفا ، شا يسر هياوقات  يبه قول بابا گاه. ميفهم يرو م گهيو من و اون حرف همد گميم يچ دونهيبود كه اون م نيمهم ا

 .وقتا ، حرف بهتر از عمله يبعض:  گهيم شهيهم. از هزار تا كار مؤثر تر باشه تونهيم

 مايبا هواپ يهر سر يكن يولخرج خواديمامان بهم گفت كه نم. تهران اميبا اتوبوس ب خواستميمهرماه بود كه م ليدو روز هم گذشت و اوا خالصه

كه خوشبختانه شنبه تا  دميكه از محمد كردم ، فهم ييبا پرس و جو...  يرو بر ريمس نيهفته قراره همچون هر ... با اتوبوس برو ...  يايو ب يبر

و  نميو خانواده ام رو بب ايميك تونميروز كامل م 3كه  كردميفكر م. اصفهان باشم تونميسه شنبه زمان كالسام هست و از سه شنبه عصر تا جمعه م

كه عجله  ييدا. بودناومده  ييو دا ايميبابا ، مامان ، بهناز ، ك... و انگار قراره برم سفر قندهار  ميبود ناليترم. كنم كاريچ دونستمينم ياز خوشحال

 ليدل نيهم به ا ييزندا... مجلس ختم  يبرا رفتيم ديفوت كرده بود و با يياز اقوام دور زندا يكيچون ... كرد و رفت  ياومد و بعد خداحافظ يا

خودم رو نگه داشتم تا رفتن به تهران و  يجلو. بودم يصبح سر كالس م 10فردا ساعت  ديبعدازظهر جمعه بود و من با 3ساعت  .بود ومدهين

. كردياش فكر م ندهيبود آروم شده بود و داشت به خودش و فرهاد و آ يبهناز هم مدت. نكنه داريرو در صورتم پد ياز خانواده آثار ناراحت يدور

رد شدم و داخل  رشيمامان هم قرآن آورد و از ز. خوندميچشمانش م يرو از تو يدواريبابا هم كامالً مهربون و از سر شوق بود و ام افهيق

 هيو بهش  دميرو د ايميچهره مضطرب ك. كرديگفت و فقط با انگشتان دست چپش ، دستبند خودش رو لمس م ينم يزيچ ايميك. اتوبوس شدم

و چند بار به  نيچند. رها كرد اليداشت و با چشمك من ، او هم چشمك زد و من رو از فكر و خ يخاص يبه نظرم معنكه  يچشمك. چشمك زدم

هم گفتم  ايميباشه و به خود ك ايمياز بهناز قول گرفتم كه مواظب ك. كردن كه مواظب خودم باشم و به آقا بهروز و محمد سالم برسونم هيمن توص

 .شهيو عوض نم هيكيداشته باشه ؛ چون حرف مرد  اديبه  شهي، هم ميپرندگان زده بود من رو كه در باغ يكه حرفا
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 يبه سو نيخارج شدم و ماش نالياز ترم واشي واشي،  دادميتكون م زميخانواده عز يكه برا يآماده حركت شد و دور زد و با دستان اتوبوس

 .تهران حركت كرد

و  مياز اصفهان گذشت نكهياما به محض ا... باشه  يخال تونهيو جام چقدر م هيدر چه حال ايميفكر بودم كه االن ك نيساعت اول گنگ بودم و تو ا هي

 :، محمد به من اس ام اس داد و گفت  ميتهران افتاد يدر جاده اصل

 .رسونهيبابا هم سالم م ياستر...  ايب يزود... دلمون برات تنگه ها  ؟يرسيم يك ؟يتو راه ؟ييكجا...  نيسالم مهندس بعد از ا -

 .رسميتا شب م شااليگفتم كه تو راهم و ا منم

محمد هم . راه بود ميساعت و ن كيرفت و  شدياز اونجا تا دانشگاه با مترو م. داشت يياليو خونه و كرديم يزندگ هانيعمو بهروز تو محله ك پسر

رو از دانشگاه تصور  زيذهنم همه چ يتو. ساعت راهه ميهمش ن نيكه با ماش گفتيرفته بود و م نيگرفتن كارت با ماش يداشت و برا نامهيگواه

 ديكه داره ، فراتر از مدرسه هست و من با يجو... باشه  نيسنگ... كه ممكنه سخت باشه  رميگيقرار م يياالن در فضا كردمياحساس م. كردميم

كه االن برم دانشگاه و اونم تو تهران ، بچه ها بهم  كردميجه خودم فكر مبه له... نكنم  يبيخودم رو به سرعت باهاش وفق بدم و احساس غر

 هيمثل راض يالاقل در حد لهجه كس...  ستين ظيلهجه ام غل دميكه فكر كردم ، د ياما كم ه؟يكه لهجه داره چ يخندن؟ تصورشون از كسينم

خودم فكر كردم با موندن در تهران ، ممكنه لهجه ام  شيحال منم پ نيبا ا. هيبود و مشخص بود اصفهان ظيغل يليخ هيچون لهجه راض! ... ستين

همه  نياونوقت من ا! ... هيلحظه فكر كردم تو دانشگاه دختر و پسر قاط هي... تو ذهنم  اديداره م يكه چه افكار يوا. حرف بزنم يهرانبرگرده و ت

 قيباهاشون رف رنياونوقت پسرا م! ... كالس؟ هيسر ! ... باشه هم پسر؟هم دختر  شهيم ييجا هي يچطور يعني... سال تو مدرسه با پسرا بودم 

 يخوب نيمن كه تو شهر به ا دميبا خودم كه فكر كردم ، د يول... هستم كه از پشت كوه اومدن  ييبچه ها نيآن حس كردم از ا كي! ... شن؟يم

 مرو متوجه بود نيا يول...  كنميم يياصالً متوجه نبودم دارم چه فكرا! ... م؟تو ذهن اديب يافكار نيچن ديچرا با... ام  يآدم اجتماع هيبزرگ شدم و 

 .از عالقه من به اون كم بشه يبند باشم و مسافت اجازه نده ذره ا يپا ايميهر طور شده به ك ديكه با

...  ستنيو دخترا تو كالس ما ن رهيگيتو دانشگاه آزاد فقط پسر م كيموضوع هم فكر كردم كه رشته ما فقط پسر داره و عمران و مكان نيبه ا البته

 اسهانقدر حس ايميك دميكه فكر كردم ، د يباز كم! ... دوست بشم كه به خودم شك دارم يبا كس ستيمن كه قرار ن: با خودم گفتم  ياما از طرف

جزوه حرف  يبرا يحت يرسه به االن كه من دور از اونم و ممكنه با دخترچه ب... بود ، چقدر ناراحت شد  دهيبار من و آوا رو با هم د هي يكه وقت

بود  تر يو استرس هاش ، حساس تر شده بود و قبالً منطق شيضيبعد از مر ايميالبته ك...  ميپسر يكه ما همگ هيشكرش باق يخوب جا يول. بزنم

 يشكل هيخودم  ياز اون رو برا ييتو تصورم ساخته بودم و هر جا بيو غر بيعج يفضا هياومد و از دانشگاه  يدر ذهنم م يهر جور فكر... 

ده يشدن ترم و حضور دانشجوها ند ياما تا به حال در زمان جار... بودم  دهيدرسته كه زمان امتحان و ثبت نام ، دانشگاه رو د. كردميم فيتوص

 .از خانواده بود يمقطع يعمده داشت و اون دور ليدل هيبود  يهرچ يول... بود  ختهيچرا افكارم به هم ر دونمينم... بودمش 

به تهران رو  دنميآقا بهروز زنگ زده بود به بابا و ساعت رس!! ... كه آقا بهروز و محمد اومده باشن دنبالم شدي، باور نم دميبه تهران رس يوقت

با خودم فكر . خوشم اومد يليدو نفر خ نيا قهيوق و سلاتاق مرتب شده بود و از ذ. ميديخند يبود و در كنار هم كل يشب خوب. بود دهيازش پرس

! ... بدن لميتحو كيو درجه  زياتاق تم هيكه  كردمياما فكرش رو هم نم... رو جمع و جور كنم  لميوسا نميبش ديتهران و با رسميكردم كه االن م

 .وارد دانشگاه بشم خواستميداشتم كه تازه م يبيحس غر هيو تو دلم  شناختميازشون تشكر كردم و واقعاً سر از پا نم زيبابت همه چ
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از  يعني. كانكت بشم تونستميمن وصل بشه و م يقرار شد تا وسط هفته خط تلفن جدا برا. انيدر ب يتا از نگران دميخانواده اطالع دادم كه رس به

استرس  هيجز ... ندارم  يو من واقعاً مشكل رهيم شيبه نظر داره خوب پ زيهمه چ. صحبت كنم ينترنتيا ايميراحت با ك تونستميهفته بعدش م

 .كالس دانشگاه نياول يبرا يعيطب

مونده به كالس  قهيو پنج دق ميبا محمد به سمت دانشگاه حركت كرد ميو ن 8ساعت حدود . صبح خوابم نبرد و مدام تو فكر دانشگاه بودم تا

ترم  يكه مختص دانشجوها يدرس تخصص هي. بود يو نقشه كش ي، رسم فن ميكه اون روز داشت يدرس! ... يبه دانشكده فن ميخودمون رو رسوند

، راحت همه  ديدرس بخون... ساعت  2... ساعت  1 ياگه روز:  گهيمثالً م...  زنهيم يجالب يحرفها... هم خوب و با اخالقه  ستادمونا. اول بود

اول ، اگه  نياز هم... سر كار  ديكه بر ديريمدرك رو زودتر بگ...  ديو پشت گوش ننداز دينروز اول بخو نياز هم ي؛ منته ديكنيدرسا رو پاس م

 .كالس لذت بردم نيخالصه حرفاش برام جالب بود و از ا...  شهي، به ضررتون تموم م ديو خودتون رو عقب بنداز ديحذف كن ور يدرس

 هيبعد از اون به بق. ميريسلف ، كارت بگ يغذا يتا برا ييامور دانشجو مياول رفت. رو به همراه محمد انجام دادم گهيد ياز كالس ، كارا بعد

. ساختن يهم داشتن م گهيدانشكده د هيالبته هنوز دانشگاه در حال ساخت بود و . ميو عضو كتابخونه هم شد ميدانشگاه سر زد يقسمت ها

بودم ، عكس  دهيكه تو دانشگاه د يياز تك تك قسمتا. داشتم يشده بودم ، احساس خوب يديجد طيوارد مح نكهيداشت و من از ا يخوب يفضا

 يول!! ... يچ يعني دونستمياولش نم... ان  يمعلومه ترمك نايا گفتنيم گهيبه همد يواشكياز بچه ها هم  يالبته بعض. نشون بدم ايميگرفتم تا به ك

محمد هم  يبرا... خونه  ميو اومد ميكرد يخالصه كه روز اول رو سپر! ... كه ترم اوله يكس يعني يترمك: ت و گف ديكه گفتم ، خند ازبه بهن

خالص شده و حاال  ريو از جو منضبط مدرسه با صف بستن صبحاش و دستورات هر روز ناظم و مد رهيگيقرار م ديجد يفضا هيجالب بود كه تو 

جالب بود كه به اكثر  يليمن خ يالبته قسمت حراست دانشگاه ، برا! ... قرار گرفته اديز تيآزاد ، بدون محدود يفضا هي وت كنهياحساس م

 .برد حراست زده بودن يهم داشت كه رو ينامه انضباط نيمخصوصاً دختر خانما كه پوشش رو حفظ كنن و آئ...  داديم ريگ ديجد يها يورود

و  دمشونيمتأسفانه ند يول... و جو دانشگاه باهاشون حرف بزنم  ديبودمشون تا از اسات دهيه موقع ثبت نام دگشتم ك يم ياون چند تا پسر دنبال

 يكم ديدانشگاه چطوره و با تيكه وضع ديازشون پرس شهيو به مرور زمان م ادهيبا خودم گفتم وقت ز... امروز كالس نداشته باشن  ديگفتم شا

 .چه خبراست و اوضاع احوالش به چه صورته نميجو آشنا بشم و بب نيكنم تا خودمم با ا صبر

و محمد و آقا  دهيبه گوش همه رس ايميمن و ك تيميخبر صم. ميديو خند ميبا هم گفت يدادم و كل حيتلفن روز اول رو توض قياز طر ايميك يبرا

 ايليمتأسفانه خ! ... ميكنيم كاريچ ستين مونيو حال ميبه هم دار يبچه گانه ا يكه من و اون وابستگ كردنيفكر م ايليخ. بهروز هم اطالع داشتن

ما رو  كهياما كسان! ... گنيو فقط م گنيم يدارن چ دوننيزنن و نم يخودشون ، متناسب با اون مطلب حرف م يو در قبال شنفته ها شنونيفقط م

 بهيهم غر ايميمشخصه كه خانواده ها در اطالعند و من و ك! ... ستيهم ن يالك ينطوريكه اوضاع چطوره و هم دنيفهم يبودن ، م دهيد كياز نزد

 .و من پسر عمه اونم ميستين

سه شنبه بعد از تموم شدن كالسم ، . نبودم كاريو ب كردميتو خونه به آقا بهروز و محمد هم كمك م. خوب بود زيروز اول گذشت و همه چ چند

چون همزمان . شده ياوك نترنتميشد محمد اس ام اس داد كه خط تلفن رو وصل كردن و اشب كه . كه برگردم اصفهان ناليرفتم ترم ميمستق

 .رو از مخابرات سفارش داده بودم لفنو ت نترنتيا

 اريكه از غربت به د يسال بود كه از شهرم دورم و مثل كس انيانگار سال. تازه شهر من رو مست كرد ياصفهان و هوا دميشب رس 9 ساعت
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با . مامان اومده بود نيبهناز با ماش. اومده بودن دنبالم ايميبهناز به همراه ك. دميرس ناليو به ترم دميكش ينفس بلند. شده بودم خودش بازگشته ،

 .سمت خونه ميكاملشون ، خوشحال شدم و رفت يجفتشون و سالمت دنيد

مورد حرف زده بودم ، اما  نيدر ا ايميبا ك يتلفن نكهيبا ا. دانشگاه حرف زدم يجفتشون گفتم و از فضا يكه تهران بودم برا يراه از چهار روز تو

 .كرديمنو دنبال م يحرفا جانيباز هم با ه

كه در تهران  يهنوز به اتاق. خوابميداشتم كه سه شب رو راحت در اتاق خودم م ياحساس خوب. دوش گرفتم هيرو جمع و جور كردم و  لميوسا

 .جا بود نيخودم برام بهتر ينكرده بودم و جامحمد بودم ، عادت  شيپ

فرصت نشده بود تا كامالً با هم در موردش صحبت . راجع به درد پاش دوباره حرف بزنم ايميبود كه حتماً با ك ني، فكر و ذكرم ا ريكل مس تو

استرس  گهيكه خدا كنه د كردميفكر م نيبه ا. ميهم بگ يخوب برا يزاياز چ ميكرد يو سع ميخوش گذروند شتريو اواخر تابستون هم ب ميكن

كه ساناز در  يمخصوصاً اتفاق. نگه تا من ناراحت نشم ياديز زيعادت داشت از دردش چ شهيچون هم. و دردش بهتر شده باشه باشهنداشته 

 .خاله ام نكنم راجع به دختر ينزد تا فكر بد ياما به من حرف... به وجود آورده بود ، مدتها فكرش رو مشغول خودش كرد  تيسا

بابا هم از . خورش فسنجان رو درست كرده بود يعني... مورد عالقه من  يروز اومده بودم ، خوشحال بود و غذا 4كه من بعد از  نيهم از ا مامان

وافق بودم و نظر خودم رو بدونه كه من م خواستيمورد م نيدر ا. بند كنه ييتو تهران دستمو جا تونهيو گفت كه م ديدانشگاه و كالس پرس

 : گفتيبهناز هم مرتب م....  كردميفكر م يليچون با گذشت زمان ، به مستقل شدن خ...  ارميداشتم كه حتماً خرجم رو خودم در ب تدوس

 يايبرو زودتر درس بخون ، تمومش كن كه ب! ... نداره ينگران يديد...  نجاستيهم ا ايميك...  ميماها سالم يديد! ... اصفهان سر جاشه يديد -

 ! ...ميباهات دار ييكارا هيما 

رو  نيبود و فكر ا يامشب واقعاً عال. بابا ، بهناز حرفاش رو قطع كرد يجمالت ، قرمز شد و با اشاره ها نيهم بعد از گفتن ا ايميمن و ك افهيق

 اشتمد ميو تصم خوندميبود كه درسم رو در تهران م يبرنامم طور. در اصفهان دارم يكاوريوز رر 3در تهران ،  يروز ِ درس 4كه بعد از  كردميم

در توانم باشه ، حاضر بودم مثل قبل مشكلش  كهييكرد ، تا جا دايپ يمشكل درس ايميوقتا هم اگه ك يبعض...  امياستراحت ب يتو اصفهان فقط برا

 .رو حل كنم

 ! ...نه اياومده  ياس ام اس نميرو چك كردم كه بب يبق معمول گوششدم و ط داريصبح از خواب ب فردا

سر  تونهيكه هم م هياون ، طور يو روزا ستينور بد ن اميحالم شده بود و گفته بود پ ياياز طرف محسن كه جو يكي. دو تا اس ام اس دارم دميد

من باعث شده  يزندگ دياوضاع جد ييجورا هياصالً متوجه محسن نبودم و . و هم به خواهر و مادرش برسه... هم درسش رو بخونه ... كار بره 

 .دميبهش اس ام اس دادم و احوالش رو پرس. بود تا اون رو فراموش كنم

...  ومدين ادميباشه ،  تونهيم يفكر كردم كه ك يهرچ!! ... نه متن ِ اس ام اس.. .در واقع شماره نا آشنا بود ... اس ام اس برام نا آشنا بود  نيدوم

 :بود  نيكرده بودم ، ا افتيكه در ياميپ

 .يموفق باش شهيهم دوارمياوضاع احوال خوبه؟ ام ؟يكالسات شروع شد؟ در چه حال گذره؟يخوش م ؟يخوب... جان  ديسالم سع -

 :ط در جوابش گفتم هست ، فق يشماره ك دميكه نفهم منم

 شما؟. اوردميبه جا ن ديببخش... ممنون ... سالم  -
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 هي دميد. اومد ميگوش يبودم ، صدا لميكه مشغول مرتب كردن وسا يبعد از خوردن صبحانه به اتاقم برگشتم و در حال. اتاق رو ترك كردم و

 :همون شماره دوباره اس ام اس داده بود و تو متن ارسال زده بود . دارم اميپ

 آوا -

ازش  يمدت هم خبر نيتو ا! ... ، سراغ از من گرفته و هنوز هم شمارمو داره يمونده بودم كه آوا بعد از مدت نيلحظه تعجب كردم و تو ا هي

كه با  يخوب يفكر كردم كه تو دوست نيبه ا! ... فاصله داره يساعت مينشون االن با ما نرفتن و خو نجايكه از ا دميبار از مامان شن هينداشتم و فقط 

، فكر كردم كه  هيطرف قض هياما از ... نداره كه  يخوب اونم آدمه و گناه! ... نگرفتم لشيكردم و اصالً تحو يباره جا خال كي، به  ميهم داشت

رو  تيوضع الًفع! ... نه؟ ايوسط مونده بودم بهش جواب بدم  نيحاال ا...  اديخوشش نم ايمين كچو... هم نكردم  يداشتم و كار بد ليدل... خوب 

 يبا محسن قرار داشتم و وقت. رو جا گذاشتم ياصالً حواسم نبود گوش. رونيو رفتم ب زيرو گذاشتم رو م يگوش. شهيم يچ نميمعلق گذاشتم تا بب

و من  ميزد يگشت ميهمه راه برگردم و با محسن رفت نيحال نداشتم ا گهيد. رو خونه جا گذاشتم ميافتاد كه گوش ادمي، تازه  دميبه محل قرار رس

 ...بود  اديمن ز يبرا يول! ... چقدر گذشت؟ قاًيدق دونمينم! ... شديم يدو ماه باًيتقر. نمشيبيم يهم خوشحال بودم بعد از مدت

 زنگ نزد؟ ايميكه امروز ك دمياز بهناز پرس يواشكي... نشستن و جمعشون جمعه  ييرايتو پذ يكه همگ دمياومدم خونه ، د يوقت

 :گفت  انهيهم با حالت موذ بهناز

 ...دارن  فياوشون باال تشر! ... زنگ كه چه عرض كنم؟... چرا  -

من  يگوش دمياتاق خودم و د دميفكر بودم كه رس نيتو هم! ... مامان بابا باشه و رفته باال؟ شيپ نييپا نيهم ديذره تعجب كردم كه چرا نبا هي

خودش رو  يمتوجه شده بود من وارد اتاق شدم ؛ آروم با دست چپش ابروها كهيو در حال شيشونيپ يو دستش رو گذاشته رو استيميدست ك

 :خسته بهم گفت  يبا حالت. ديكش يد و به چشمانش هم دستيكش يدست

 .رف بزنمباهات ح خواميم نيبش ايب...  ديسع -

معلوم بود كه ناراحت شده و  ايمياز حالت ك يول... هم به آوا ندادم  ينكردم و اصالً جواب يكه كار دونميم. كه اس ام اس آوا رو خونده دميفهم

 ! ...بگه خواديم يچ نميحرفاش رو بزنه تا بب ذارميسر ِ جام و م نميشيم: خودم گفتم  شيپ! ... نداره يا دهيبگم ، فا خواستميهم م يمن هرچ

 :با حالت كامالً آروم گفت  ايميك

 ...خوب  -

 :گفت  قيعم يبعد از نفس و

و انتظارش رو هم نداشتم كه  يداديدر واقع جواب تلفن رو نم. ناراحت شدم يلي، خ يكرديصحبت م تونيكه تو با دختر همسا يمن از اون شب-

 يادياسترس ز...  كنهيو قلبم درد م نهياحساس كردم سرم سنگ... خونه  دميرس نكهيبعد از ا... اون شب ! ... يو جواب ند يانقدر ما رو االف كن

تو زنگ  دميبعدش د... نگفتم تا نگران نشه  يزيبه مامان چ يول... حس شد  يب باًيكه تقر ديانقدر لرز...  دنيو پاهام شروع كرد به لرز اشتمد

 دمو من قبول كردم و چند ساعت بعد بهتر ش يداد حيتو هم توض! ... اگه حالم بدتر بشه يحت... رو بشنوم  حاتتيتوض ديو به خودم گفتم با يزد

 يبود و با اسباب كش تونيفكر كردم اون دختره هم ، فقط همسا... تموم شده  يهمه چ گهيو احساس كردم د گذرهياز اون موقع م ياديمدت ز... 

 اي كنهيو كار م هيچطور نميتو رو چك كنم كه بب يگوش ياز بخش ها يكياومدم  يامروز اتفاق... من و تو محو شده  يگاز صفحه زند گهياونا ، د
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 شيپ يمشكل ايخراب شده  ديپس واسه من شا... همه  نيع ماتشيتو هست و تنظ يقسمت ، مثل گوش نيمن هم تو ا يفكر كردم گوش! .. نه؟

 دميد يول... بخونمش  خواستمينم... اس ام اس برات اومد  هي دميچك كردنا بودم كه د نيتو هم...  نميعكسامو درست بب تونمياومده كه نم

 :خوندمش و نوشته بود ...  هيزيچ يمزاحم ديگفتم شا! ... نبود رهيذخ يبه افتاده و به اسم كسيشماره غر

كه  هياالن مدت...  يكرديو در درسها به من كمك م ميبود يميصمبا هم  يليمدت خ هيراستش ... حالت رو بپرسم  خواستميم... جان  ديسع -

هرجا  دوارميام... شلوغ شده  يو سرت حساب يدانشجو شد دونميهست ، م يخالصه هرچ ؟يمشغول اي يگرفتار دونمينم...  ستيازت ن يخبر

 يب! ... مهندس يتو قلب ما جا دار...  كنميتو رو فراموش نم يمحبتا يو ذره ا ادتميبه  شهيرو بدون من هم نيا يول...  يشسالمت با يهست

 آوا... قربانت ...  يگل يليخ...  يرينظ

من . كردميفكر عواقبش رو هم م ديبا...  دينبا...  دادميشماره م دينبا. بهم بگه خواديم يهرچ ايمياز خوندن اس ام اس چشمامو بستم تا ك بعد

 نيا يول... بمونه  يباق يميصم قيهمچنان رف كنهيباهاشه و داره تالش م ميقد تيميز لحنش مشخصه كه صمآوا هم ا. نداشتم يقصد و غرض چيه

 .رو داشته باشم يا گهيمن شماره دختر د كرديو فكرش رو نم ديگنج ينم ايميصحبت كردن در مغز ك وعن

 :با آرامش گفت  ياز لحظات بعد

 يازت بشنوم تا هرچ يمنطق ليدل هيدوست دارم  يول... كنم  فشيتوص تونميانقدر دوستت دارم كه نم... نظرم نسبت به تو عوض بشه  خوامينم -

پس . دميبا جون و دل هم گوش م. دميو گوش م نجايهم نميشياگه تا صبح هم حرفات طول بكشه ، م. زميهست ، از ذهنم دور بر يخوديفكر ب

نزدم تا  يبه كس يساكت نشستم و حرف نجايرو خوندم ، هم اميپ ياز وقت...  دونهينم يچيكس ه چيه... هم راحت  التيخ... و ، بگ يبگ دياگه با

 .ي، خودت باش دهيم حيكه توض ينفر نياول

رو كه با آوا  ييماجرا. دادم حيتوض ايميك يماجرا رو برا ينكردم ، تمام ييخطا چيواقعاً ه نكهيكامل از ا نانيرا در هم قفل كردم و با اطم دستانم

اونم ... دادم  حيو تمام ماجرا رو توض زدميداشتم براش حرف م نطوريهم... قصدم از كمك به اون رو گفتم ... گفتم  ايمياومده بود ، به ك شيپ

 :زدم و آخر سر گفتم  خودم رو يحرفا. از او ندارم يمخف يزيو چ گميو خوشحال بود كه دارم م كرديداشت گوش م يخوب و منطق يليخ

 ! ...نگرفتن؟ ليشده به پاك كردن شماره و تحو ليتبد يچرا اون همه محبت و دوست كنهيفكر نم! ... نه؟ ايبنده خدا جواب بدم  نيحاال من به ا -

و از  مشينيتا بب ميذاريقرار م...  ييجا...  يشاپ يكاف هي... آوا  دنيد ميريفردا با هم به اتفاق بهناز م... تلفن  قينه از طر يول... جواب بده :  ايميك

و  اديم شيپ يرنه دلخو ينطوريا. كه نامزدتم فهمونميحرفام بهش م نيب ييجورا هيو  شميمنم باهاش دوست م...  ميزنيمدت باهاش حرف م نيا

 .يكنيم داينه تو عذاب وجدان پ

 :رو قبول كردم و گفتم  ايميحرف ك. كرد دايموضوع پ نياز ا يخالص يبرا شديكه م هيراه حل نيخوشحال شدم و حس كردم بهتر يليخ

 .ستين يپس مشكل... شنبه اس و منم كه اصفهان هستم  5فردا هم ... من كه موافقم ...  ميكنيكارو م نيحتماً هم...  هيعال -

 بهناز شماره آوا رو داره؟... خوبه :  ايميك

 .احتماالً داره يول... بودن  يميتا چه حد صم دونمينم. فكر كنم داشته باشه -

خودم و  نيآوا به من ، ب يو موضوع اس ام اس دادنا مينيتا آوا رو بب ميكه فردا قرار گذاشت ميفقط گفت. ميموضوع حرف زد نيبهناز راجع به ا با

 واز طرف خودش  اميپ نيتماً بگه او بهش گفتم كه ح كنهيبهناز هم خوشحال شد و گفت كه شماره آوا رو داره و باهاش هماهنگ م. موند ايميك
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 نكهيا ايدر دسترس نبودم كه جواب ندادم و  ايكه من  كرديفكر م نطوريبرنامه ، آوا هم ا نيبا ا. ميكه قرار بذار ميگرفت ميتصم يمنه و دو نفر

رو  ميو من هم گوش... كارت  مينه در س... شده  رهيذخ يمن ، در گوش يتماسها ستيبهونه آورد كه ل شديخودم رو عوض كردم و م يگوش

 يتو گهيبار د هي. ادامه نداشته باشه شتريب نيموضوع رو تموم كرد تا از ا شديقابل حل نبود و چند راه داشت كه م ريبه هر حال غ... عوض كردم 

...  استامروز آو...  يو اونو داشته باش نيكه شماره ا يستيمجرد ن يمثل پسرا...  ندتهيزن آ... نامزدته  ايميرو به خودم فهموندم كه ك نيذهنم ا

خودم  ديبا. رو خاتمه بدم تيوضع نيپس چه خوبه كه االن ، هم. شهياضافه م ينطوريو خالصه هم...  هيكيپس فردا اون ... ست  گهيد يكيفردا 

 .به من كرد يانيبرام مهم بود و كمك شا يليخ ايميمثل ك يكنترل ، وجود كس نيو در نحوه ا...  كردميرو كنترل م

تا ... حرص و جوش بخوره  اديو درشت ، ز زيبخواد بابت اتفاقات ر ايمي، ك ندهيمشتركم در آ يدر زندگ نكهيو اونم ا دميترس يزيچ هياز  فقط

 .استرس رو از خودش دور كنه نيا ديو با... صورت به ضررشه  نيدر ا... حس بشه  يكه پاهاش ب يحد

و از فرهاد  كنهيم ليرو داره تكم ماتشيحرفا متوجه شدم كه بهناز تصم نيدر ب. ميو مشغول صحبت شد يرو ادهيپ ميرفت ايميبا بهناز و ك شب

 5انگار من  كهيشده بود كه بهناز دوست داشت باهام حرف بزنه ، به طور ياون شب طور. مدت خوب شناختتش نيداره و تو ا ينسب تيرضا

كمكش كنم تا انتخاب  نهيزم ني، در ا بانيپشت هيمرد و  هيكه دوست داشت من به عنوان  زديحرف م يطور هي! ... نه اون بزرگترمسال از اون 

 .خود منم جالب بود يبرا يمقطع رييتغ نيو ا شهيآدما عوض م يوقتا جا يبعض. نداشته باشه ياشتباه

. بود ياسد يخونه آقا كيكه نزد يشاپ يكاف ميو رفت مياشترو از اونجا برد ايميو ك نيحس ييو من به همراه بهناز رفتم خونه دا ديعصر رس فردا

 .هم همراه ما باشه ينفر سوم كرديفكر نم يول...  اديكه بهناز با من ب ديكش يانتظارش رو م! متعجب شد يما سه نفر كم دنيآوا با د

 :من اول از همه شروع كردم به حرف زدن و گفتم . ميكرد يكيهم سالم و عل با

 ! ...شيديبار د هيهست كه اونم فكر كنم  مييهم دختر دا ايميك! ... ؟يشناسيمن و بهناز رو كه م... خوب آوا جان  -

 :، خوشحال شده بود ، با شوق و ذوق گفت  ايميك دنيهم كه از د آوا

 .كردم ارتشونيخونه شما ، ز كيبار نزد هي... بله  -

 :هم ادامه دادم  من

 ...امزد بنده هم هستن البته ن... اوهوم  -

 .شد داريپد ايميدر چهره ك تيجمله ، لبخند رضا نيگفتن ا با

 ايميمن و ك هيهرچند قض! سن نامزد داشته باشم نيناراحت بود و انتظارش رو نداشت كه من تو ا باًي، چهره آوا تقر ميرو كه اونجا بود يمدت

لفظ نامزد بودن ، باعث شده بود تا فكرش عوض بشه و به سرعت هم رنگ عوض كرد و در نوع گفتارش من  نيهم يول... نشده بود  يمحضر

كار رو  نياو بود ، هم يجا يهرك يبودم كه حساسه ول دهيقبالً هم فهم. كرديخطاب م دي، سع يدر حالت خودمون يو گهگاه ديسع آقارو با لفظ 

 يا گهينوع د كنهيم يو سع پرهيم يدم پاشدم اومدم سر ِ قرار ، مطمئناً فكر و ذهنش از تصورات احتمالمن با نامز نهيبيطرف م يوقت گهيد. كرديم

 .فكر كنه مدر مورد

 :به من آروم گفت  ايميبهناز با آوا مشغول صحبت بود ؛ ك كهي، در حال ميبرگرد ميخواستيكه م يوقت

 .رو برسونم يخودم بهش منظور نامزد يذاشتيم يكاشك...  ديسع -
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منم  يبگ يخوايمثالً م اي يزنيپوزشو م يدار كردي، احساس م يگفتياگه تو م... مطمئن بشه  گهيخودم گفتم تا د... بهتر شد  ينطورياتفاقاً ا... نه  -

 .شهي، مطمئن م گميخودم م يوقت كهيدر حال! ... نامزد دارم

 يتكون داد و دوباره با حالت خاص ِ خودش ، دست چپش رو گذاشت رو دييتأ، سرش رو به عالمت  گميدارم درست م ديهم كه فهم ايميك

 يول... خوند  شديالبته سخت هم نبود و م. دوست داشتم تو اون لحظه ، فكر و دلش رو بخونم يليخ. لمسش كرد يدستبندش و با آرامش خاص

 .گهيم يچ قاًيدق نميدوست داشتم بب

 :كه نوشته  دميرو چك كردم و د يگوش. داد اميكه آوا به من پ دميخونه ، د دميرس يوقت

از ...  ديبوده كه شما نسبت به من داشت ييو محبتها يدوست يفقط و فقط از رو شدميحالتون م يايمدت جو ني، اگر در ا زيعز ديسع ديببخش -

 در پناه حق. ديخوشبخت باش شهيدر كنار همسرتون هم دوارميام. خواميپوزش م مانهيكردم ، صم جاديهم ا يمدت مزاحمت نيا نكهيا

هم احساس  ياما از طرف...  شديم نطوريهم بود كه ا يعيبود ، آوا از دستم دلخور شد و طب يهرچ... بشه  ينطوريا خواستمينم... سوخت  دلم

 .پرهيو هر گونه فكر از ذهنش م ميارتباط دار ايميكه من و ك كنهيم نيقيكامالً  ينطوريچون ا... خوب شد  يليكردم ، خ

حاال ... نامزد ندارم ، بهش جواب ندادم  دونستيكه نم يو زمان تمونيميدر حالت صم دميچون د يول! ... نه؟ ايهم شك كردم كه جواب بدم  باز

 .كنهياحتماالً اونم شماره منو پاك ممنم جواب ندادم و با خودم فكر كردم . كنهينم ينامزد دارم ، اگه جواب هم بدم ، براش فرق دونهيم گهيكه د

 يتا حد ايميمن و ك يصحبتا. خوابهيهم االن مطمئن و بدون دغدغه در ذهنش م ايميراحت بود كه ك الميشد ، تموم شد و خ يبود و هرچ يهرچ

 يم يليخ دختيخاله پر ياناز و كارااز س. كه من رو از دست نده نهيكه داره ، از ا يِ استرس شتريكه ب دميفهم. باعث شد تا از استرسش كم بشه

،  انشيتك تك كلمات و نوع ب...  باشيز يحرفا...  واشيش يصدا... اما از درون ترس داشت كه نكنه منو از دست بده ...  داديبروز نم. ديستر

 ميصفحه گوش ي، به عكس رو شديهر بار كه دلم براش تنگ م. در ذهن خودش تصور كنه تونهيم يمعشوقه بود كه هر كس هيمن مثل  يبرا

 .گفتميم ريموقع خواب بهش شب بخ. دمشيديمو  شدميم رهيخ

... هفته به هفته گذشت ... مسافتها و راهها رو رفتم ... روز در دانشگاه و خانه آقا بهروز شروع شد  4دوباره تهران و . موقع رفتن شد دوباره

موضوع . كردمي، خودمو آماده م يپروژه رسم فن يو داشتم برا دميترم رس انهيم به... تر  يشلوغ شده بود و درسها جد يمن كم يزندگ

 .، به خانه ما اومده بودن يينها يصحبت ها يتر شده بود و خانواده فرهاد برا يبهناز هم جد يگارخواست

 يبهناز بود و حت ستهيفرهاد از هر نظر شا. اومدن يواقعاً به هم م. بار چهره فرهاد و بهناز رو كنار هم گذاشتم و در ذهنم تصور كردم چند

خوششون  زبود ، انگار از بهنا يهرچ يول! ... نه؟ اياومد  يبودن بهناز كنار م ييمادر فرهاد با مانتو دونمينم. تر بودن يخانواده اونا از ما مذهب

 :بار به مامان گفته بود  هياومده بود و خواهر فرهاد 

 ... اديبه فرهاد م يليخ... بهناز چند ساله با من دوسته و من واقعاً قبولش دارم ! ... اد؟يم ريدختر كجا گ نيمثل ا -

 ! ...حرفا نياز ا و

دو تا . مونهيمثل بهناز م ياخالق يها يژگيو كامالً از نظر و هيدختر شوخ. هيبا بهناز هم كالس يدانشگاه شيخواهر فرهاده كه از دوران پ فرحناز

 .فرحناز بوده نيفرهاد با بهناز ، هم ييهم رشته ، كه واسطه آشناهم سن و سال و 

و  ميرو از دست داده بود يب يتازه چند ماه بود كه ب. الزم بود ني؛ اما اجازه عمو محمود ، بابا و عمه مه ميبذار ميخواستيبله برون م يرو برا قرار
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 :بار اومد خونه ما و گفت  هيعمو محمود . سال نشده بود هي

سال دور  1ها رو  يكه خوش ستين يازياما ن...  ستين گهيد ميسخته كه قبول كن. به گردن هممون حق داشته شهي، بزرگ ما بوده و هم يب يب -

رو  دتونيع گهيو م ديبه خواب سع اديكه قبل از مراسم چهلمه م ديع يبرا يوقت! ... ميفكر كن يب يِ از دست دادن ِ ب يو همش به سخت ميزيبر

 .نداره يمراسم مخالفت ني؛ مطمئناً با ا دينكن ابخر

چرا كه حرفا رو ... و خود ِ عمو نداشته باشه  نيعمه مه يزدن حرفاش جلو يبرا يهينكشه و توج يعذاب گهيعمو محمود باعث شد تا بابا د يحرفا

 ! ...وسط خراب نشد نيو بابا ا... چه بهتر كه خودش گفت ... عمو خودش زد 

ترم بود كه بله برون بهناز شد و به همراه آقا بهروز و  انيبعد از امتحانات م. دو خانواده با هم انجام شد يبله برون درست شد و هماهنگ قرار

هم شده بودم كه بابا اونا رو  يو خودمون يميمدت ، انقدر با آقا بهروز و محمد صم نيتو ا. محمد به اصفهان اومدم تا در مراسم بله برون باشم

 .بله برون دعوت كرد يبرا

جا داره كه خانمها جا  ييرايدر طبقه دوم ، پذ يخونه ما دوبلكسه و به اندازه كاف. و زنانه هم باال بود نييو مردانه پا ميرو در خانه ما انداخت مراسم

 .خوشحال بودم يلي، خ دنشيكرد و از خوشحال بودن و خند شيآرا شتريب يبهناز هم كم. بشن

 يبرا ليخودم با سه. رميم نييو همش باال پا كنميروز مزد ، دارم كار م يمثل كارگرا. شناسميبله برون بهنازه و من سر از پا نم شب امشب

كردن و به قول عمو محمود كه مرتب بهم  نميهمه تحس. رو برطرف كردم يدادم و كم و كسر سيگرفتن غذا رفتم و خودم به تمام مهمونا سرو

 : گفتنيهم به بابا م هي؛ بق نيعد از اب داماد:  گفتيم

 ...شده واسه خودش  يماشاال هزار ماشاال مرد! ... گه؟يد دهيمال آقا سع يبله برون بعد شااليا... آقا بهنام  -

 : گفتيجمالت ، در جوابشون م نيو امثال ا... بابت همه زحمات امشبت  يمرس... بابا  يسرافرازم كرد: هم با گفتن  بابا

 ... شااليا...  شااليا -

دستانم رو كنار دهانم  كهيباال كردم و در حال يرو به سو. كرديبود و من رو با افتخار نگاه م ستادهينرده ها ا يطبقه باال جلو ايميمراسم ، ك آخر

 :، با تمام وجودم گفتم  گميم يجز خودش نفهمه چ يگذاشته بودم تا كس

 ...نوكرتم تا ابد  -

نداشت  ياسترس ايميبه نظرم اون شب ، ك. ميعكس جالب گرفت يشد و كل يخاطره خوب. كه داشت ، تموم شد ييها يخوب يا تمامبرون بهناز ب بله

 يچيداشتم كه ه يدو تا درس عموم. شدميترم آماده م انيامتحانات پا يو برا كردميپروژه رو شروع م ديبا گهيد. و واقعاً شاد و سرحال بود

 نيا ياتفاق مهم. نخورده بودم شيرو پ ياضيچون ر... جلوتر بودم  هيدو واحد از بق. نداشتم يآمادگ يليهم خ هيپا يبودم و از درسا دهنخون

 :بود  نيمن افتاد و اونم ا يروزها در زندگ

! ... دانشگاه آمل عيصنا ياون هم مهندس. قبول شده بودم يانتفاع ريچون غ... نكردم  يفكر جشيمن اصالً به نتا... اعالم شد  تيظرف ليتكم جينتا

! شهرقدسبخوام برم  نكهيتا ا رفتميو اونجا رو م شدميدو به شك م دياگه بچه تهران بودم ، شا. كرديمن رو دورتر م ريمس يول... نبود  يبد يجا

 .برم يانتفاع ريغ ديو با رميهم خدا رو شكر نداشتم كه بگم آزاد نم يمشكل مال. ديارز يبود و نم ادياما راهم از آمل تا اصفهان ز... 

 اليخيب. دونستميدانشگاه آزاد م ي، دانشجو ييسال دوران دانشجو 4 انيدر دانشگاه از ذهنم خارج شد و خودم رو تا پا يطور كامل فكر قبول به
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 نياكردم تو  يو خالصه سع...  هيدرسش عال... فرق داره  ديسع... قبوله  فالن جا ديسع...  ارهيرتبه خوب م ديسع گفتنيشدم كه م ييحرفا يتمام

 ...كه در ذهنشون از من ساخته بودن  يزيو چ!! ... گرانيدارم ، موفق باشم تا تو باور د شيكه در پ يديجد ريمس

حجم  ليبه دل. تا استرس نداشته باشه زدميمرتب بهش زنگ م. بود يبراش كشور 1 شيپ يسخت شده بود و دو تا از امتحانا ايميك يدرسا

 .ميپروژه كار كرد يهفته كامل در تهران موندم و با محمد پا هي، اصالً فرصت نكردم برم اصفهان و  دادميم ليتحو ديكه با يدرسام و پروژه ا

استاد رو  يارائه داشته باشم و جلو يبرا هيمتفاوت نسبت به بق يزيكردم تا چ ي، طراح يياز جا يبردار يساختمان رو خودم بدون كپ هي پالن

 .باشم ديسف

دست به دست داده  يرفته بودن و همه چ رونيب يكار يآقا بهروز و محمد هم برا. خبر نداشتم ايميكه از ك شديشنبه شب بود و سه روز م پنج

 دميكه با اتوكد كش يپالن نميتا بب وتريسمت كامپ نگاه كنم ، رفتم يبه گوش نكهيبدون ا. خبر باشم يب ايميتماس ، از ك كي يبود تا من بدون حت

 اتيرفتم به پوشه برنامه و از كامل بودن جزئ. رميانقدر سرگرم كارم بودم كه فرصت نكردم از خانواده ام خبر بگ! ... چطور از آب در اومده؟

 اآهنگ بذارم ت هيگفتم ... شده بودم  رهيخ وتريكامپ شيولو شدم و به صفحه نما يصندل يكه داشتم ، رو يخستگ تيبا نها. حاصل كردم نانياطم

سازش ، منو  ياسم آهنگ ناز بود و صدا. بود و شروع به خوندن كرد ياز محسن چاوش يآهنگ! ... در بره مياحساس آرامش كنم و خستگ يكم

و آواز  ميچرخونديم گهيسرمون رو با همد و ميداديگوش م انيو شجر ميتو سفره خنه نشسته بود كهيدرست زمان...  ايميك شيبا خودش برد پ

 :بود  نيشعر ا... افتادم  ايميك اديشعر ، به  نيبا ا نجايا حاال. ميخونديم

 يكنيناز م تو

 كشميناز م من

 ! ...ه؟يمنطق ك نيا

 تو شيپ انگار

 كنهينم يفرق

 ! ...ه؟يعاشق ك يك

 مهيتو مر روح

 تو نرگسه چشم

 تو نسترن دست

 تو روح

 تو دست

 تو چشم

 ِ من عشق

 منه ؛ گلخونه

 ...منه  گلخونه
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صداش اومد تو ذهنم و در گوشم . ستميافتادم و گر ادشيآهنگ ،  نيا دنيبا شن! ... ايميمحسن ، منو برد به اوج تا آسمون در كنار ك يصدا

 : خونديآهنگ ادامه داشت و م. دهانم قفل شده بود و چشمانم پر از اشك شد. ديچيپ

 كه خاطرت يوقت

 تا هنوز ، نهيغمگ

 خونه منه تو

 كه بار غم يعني

 تو شبانه روز ، يب

 شونه منه رو

 بار عشقتو غم

 ... كشميدوش م رو

 ... كشميپس نم پا

 پوچ اليخ نيا با

 تو ، يچشمها كه

 منه وونهيد

 ... يكنيباز هم تو ناز م و

 .ازش دورم نكهيخودم زدم و از ته ِ دلم سوختم از ا نهيرا گره كردم و به س دستانم

 ايمي، سبك شدم و رفتم سمت تلفن و به ك هيگر يبا كم! ... نكرده بود ينيقلبم سنگ يلحظات ، رو نيو ا يدور نيتا به حال ، ا... بود  يجالب لحظه

 :لرزان گفت  يرو برداشت و با صدا يگوش! ... ستيازش ن يگفتم حتماً اونم مشغول امتحاناتشه كه خبر. زنگ زدم

 زم؟يعز يخوب...  ديسالم سع -

 :آروم گفتم  ينگران شدم و با صدا يكم من

 لرزه؟يصدات چرا م ؟يتو خوب...  ستميمن بد ن...  ايميسالم ك -

 .اديصدام در نم. سرما خوردم... بابا  يچيه:  ايميك

 حالت خوبه؟ ؟ياالن چطور ؟يسرما خورد يك -

 .بازم خوب نشدم يدو تا آمپول زدم ، ول روزيد...  ستميخوب ن يليخ... نه :  ايميك

 ؟يآنفوالنزا گرفت -

 .كشهيطول م يهفته ا هيدكتر گفت ... فكر كنم همونه ... آره :  ايميك

از استرس . خودش سخت نكنه تا بهش انقدر استرس وارد بشه يو درسا رو انقدر برا ارهيصحبت كردم و ازش خواستم به خودش فشار ن باهاش

و  ميخونديدوست داشتم االن اصفهان بودم و در كنارش با هم درسش رو م! ... شبا راحت بخوابه تونستيگرفته بود و نمسرش درد  اديز
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پروژه  ليتحو يول... البته امتحانام شروع نشده بود ! ... دانشگاه و امتحانات خودم بودم رياما چه كنم كه تهران درگ...  كردميماشكاالتش رو رفع 

 .امتحانات بود يزودتر از مابق

نمره . من و محمد رو بدرقه كرد A+دادم و با نمره  ليپروژه خودم رو تحو يبه استاد زارع. دانشگاه ميو با محمد رفت ديپروژه رس ليتحو روز

. رميبگ 20 هيتاد بودم بتونم از اس دواريام. نمره داشت 6هم  يامتحان كتب. استاد داشتم شينمره پ 14،  ياز امتحان كتب رياول كالس شدم و غ

 .بودم دهيچون واقعاً زحمت كش

ترم اول ، نصف كتاب رو  يزمان مدرسه برا. خوندميكتاب م هي ديهر درس ، با يچون برا...  كردميرو تحمل م ياديامتحانات ، فشار ز زمان

 2ترم . شديتموم م گهيو د يداديتحان مام 1كتاب رو ترم  هيبود كه نصف  يطور يدانشگاه شيتازه پ... و ترم دوم همشو  ميداديامتحان م

 يدرس رسم فن يبرا! ... ميرو امتحان بد يصفحه ا 600كتاب  هيو ممكن بود  كرديفرق م طيتو دانشگاه شرا نجاياما ا. ميداديم تحانادامشو ام

 .صفحه بود 426هم كتابمون 

 قيترم اول از طر يالبته به من اطالع دادن كه بچه ها. كردميچك م تيسا ايبرد گروه  قيخودم رو از طر ينمره ها ديرو دادم و با امتحاناتم

 .اديبرد نم يدروسشون ، رو يچك كنند و نمره ها تيسا

 رميبگ يگرفته بودم كه هر طور شده به اصفهان انتقال ميتصم. دميدي، آزاد م التيتعط انيفراوان به اصفهان برگشتم و خودم رو تا پا يخوشحال با

و  گشتم، به شهرم بر يماه دور 2بعد از ! ... دمشونيسخت و طاقت فرسا بود كه دو ماهه ند يليبرام خ. نباشم ايمياز خانواده و كتا انقدر دور 

 .ناليبودن ترم ومدهي، ن اميقراره ب دونستينم يچون كس

 ! ...رو نگاه كن يروزنامه فروش وسكياس ام اس دادم كه از پنجره ، ك ايميو به ك نيحس ييخونه دا يجلو رفتم

 دونستمينم يبودم ، براش دست تكون دادم و از خوشحال ستادهيكنار روزنامه ها ا كهيكه اومد كنار پنجره و من هم در حال دميد قهيدق 5از  بعد

 .رونيب اديتا ب شهيزد و اس ام اس داد كه االن حاضر م يهم لبخند ايميك! ... كنم؟ كاريچ

كه همه  دميو فهم دميدر مورد امتحانات ازش پرس. ميزد يو گشت رونيب ميبا هم رفت. ميكرد يدادم و احوالپرسو من باهاش دست  نييپا اومد

افتادم  ادشيكه به  يوسط حرفام از اون شب يحت. سخت امتحان گفتم طيبود و من از شرا امدهيمن هنوز ن ينمره ها. رو با نمره خوب پاس كرده

 .رو گوش داده بودم ، گفتم يمحسن چاوش نگو آه

ترم تابستون  ياز شروع ترم دوم برم سر كار و حت خواستميم. ترم رو پشت سر گذاشته بودم كيمن . ارهيخواستم تا تحمل كنه و دووم ب ازش

 يو استرس ينگران چيكه ه دادميم يدواريافكارم باهاش حرف زدم و همش بهش ام نيدر مورد ا يكل. هم بردارم تا زودتر درسم رو تموم كنم

 .بودمش دهيسر تا پا شاد بودم كه د. رهينگ فراوجودش رو 

 :گفت  يمكث طوالن هيبعد از . و با اصرار و خواهش ازش خواستم حرفاشو بزنه دميتو نگاهش د يكم نگران هي

 هيبابا هم  يكار طيشرا... باهاش تعارف داره  يليبابا خ... بار اومد خونمون كه در مورد پسرش با بابا حرف بزنه  هيبابام  ياز دوستا يكي -

 ... خواستيسالشه و م 20پسرش ... كمكش كرده  يليبابا خ دنيرس نجايدر واقع هم همكار باباست و هم در به ا... آدم مربوطه  نيبه ا ييجورا

 :گفتم  ينگران با

 ؟يچ خواستيم -
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 :كه گفت  دميسر از زبونش شن آخر... حرفا راجع به پسرش بزنه  يسر هي خواستيم:  ايميك

 .شهيم يو روابطمون خانوادگ ميشيتر هم م يميبا هم صم ينطوريا!! ... چه بهتر گهيجان هم عروسمون بشه كه د ايميو ك ميبش لياگه با هم فام -

 ! ...مونهيبعدش هم نظر بابا رو خواست و گفت كه منتظر جوابش م:  ايميك

!! ... حرف بزنه ديانقدر نا ام ايميكه ك شديباورم نم... مغزم هنگ كرده بود !! ... كنن كاريچ ديبا دوننيشده بود كه نم ييآدما نيا نيمن ع افهيق

 :گفتم  يباالخره بعد از لحظات...  زدميو حرف نم دادميتكون م جيگ يدستانم رو مثل آدما

باهات حرف زدم و گفتم  يمن كه كل! ... م؟يهمه حرف نزد نيمگه ا... ! ؟يمن حساب نكرد يمگه تو رو! ... اد؟ياز من خوشش نم ييمگه دا -

 حجتمگه من اتمام ! ... ؟ينگفت...  ميكنيدو سال هم دو ساله و صبر م يتو گفت يول...  مياالن عقد كن نيگفتم بهتره از هم!! ... هيچطور تميكه وضع

 ! ...ه؟يچه حرف نيا! ... كنم؟ كاريخواستگار اومده ، چ يگيم يحاال دار! ... نكردم؟

 :شدم و گفتم  يهم عصبان بعدش

!! ... با فرهاد به هم بزنه خوادياونم م ديشا!! ... حال بهناز خوبه نميبرم خونه بب!! ... افتاده ييمدت كه من نبودم چه اتفاقا نيا ستياصالً معلوم ن -

 !ستين ديبع

 :شده بود ، گفت  شتريب شيهم كه ناراحت ايميك

-  ا ا داده  يشنهاداتيمن فقط گفتم پ! ... يخواستگار انيب خوانيم اي...  اديمن كه نگفتم از طرف خوشم م!! ... ديسع... ا... 

 :و گفتم  دميحرفش پر وسط

 ! ...داده شنهاديغلط كرده پ -

 .نگفت و آروم نشست و منو نگاه كرد يزيچ گهيهم د ايميك

 :گفتم  ياز لحظات بعد

خانم عروسمون بشه ،  ايميدوست بابام گفته ك يگياومدم اصفهان و م يبعد از دو ماه با خوشحال ؟يكنيم دايپ يچه حس يمن باش يتو خودت جا -

 !نشه خواميم! ... روابط محكم تر بشه؟

 :چقدر ناراحتم ، با بغض گفت  ديهم كه فهم ايميك

 .بخوام بهش فكر كنم نكهيچه برسه به ا... سالم كنم  يبه طرف حت شميمن حاضر نم،  اديمن ب يجز تو بخواد خواستگار ياگه كس ديسع -

 :گفتم  هيآرومم كرد و بعد از چند ثان يحرفش كم نيا

مگه حاال !! ... تمومه يكه گفتم همه چ...  اديخواستگار ب خواديم يگفت ياومد دينا ام نيهمچ! ... كه آدم وحشت كنه؟ يگيم يطور هيپس چرا  -

 باباته؟ كارهيآقا چ نيا

 ! ...دهيهمش هم پز پسرش رو م... از باباست  شتريتجربه اش ب ياز قسمتاست و چند سال يكي ريمد:  ايميك

 ! ...داشت يا گهيد يدر مورد من فكرا ييمن فكر كنم دا يول -

 ... يهنوزم تو فكرش ، تو دامادش... هنوزم داره :  ايميك

حاال اون كه ! ... و نگفته اوردهيبه زبون ن يحت! ... نامزد داره؟ ايمينكرده و نگفته ك يرو زده ، نرم شده و اعتراض حرفا نيآقا ا نيپس چرا تا ا -
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 ...مهم گفتن بود كه نگفت ! ... نه اي ميواقعاً زن و شوهر نهيچك كنه بب ادينم

 ... دونمينم! ... ستيب توأم مطمئن نآخه از جان... نزد  يمنم از دستش دلخورم كه سكوت كرد و حرف... آره :  ايميك

خوبه !! ... اصفهان؟ اميروز م 3و  ستميدر دسترس ن شهيتهرانم و هم ينداد كه من دانشجو حيتوض ييمگه بابا به دا! ... مطمئن باشه؟ ديچرا نبا -

 !! ...خوبه واال...  دمشيد ناليخودش اومد بدرقه من و تو ترم

 .وجه نسبت به تو عوض نشده و همچنان همون تصورات گذشته باهامه چيكه من نظرم به ه نهيمهم ا... ناراحت نباش ...  ديسع:  ايميك

كه  نيهم. ميبش يرسم ديمن و تو با!! گهيم يچ ينداره ك يربط چيبه من ه. ميكنيعقد م ديتا قبل از ع. با همشون اتمام حجت كنم ديمن با -

خانم بشه عروسمون كه روابط  ايميك... پسرم اون كارست ... كارست  نيبگن پسرم ا انيو اونو ندارم كه ب نيو ا يفالن يحوصله آقا. گفتم

 .كنميموضوع رو هم روشن م نيا فيتكل...  زنميامروز با بابا حرف م! ... نشه خواميم... مستحكم تر بشه 

 ...آروم ... فقط آروم باش ... مدتهاست كه موافقم ... منم موافقم ... باشه :  ايميك

. اديمامان ، خوشم نم يو بعدش اخما يواشكي ياز قرارا...  ميبش يمن و تو رسم كهياما زمان...  شميآروم م! ... آروم باشم؟ تونميم يمن چطور -

 نيري، م نيستين يو رسم ني، اخماش تو هم نره و نگه كه هنوز نامزد نشد دمشيشتم و دقرار دا ايميوارد خونه شدم و گفتم با ك يوقت خواميم

من دوست ! ... ن؟يچه خبرا؟ با هم خوب هست... بهش  يرسونديحالش خوب بود؟ سالم م: جمالت ، بگه  نيبعد از گفتن ا خواميم! ... اونور نوريا

 يهرچ گهيد... نه ! ... گهيم ينطوريو ا اديحاال هم كه دوست بابات م! ... شهيحرفا زده نم نيا نميبيم يوقت خورميحرص م... رو بشنوم  نايدارم ا

 .باشه ينطوريا خوامينم گهيد. صبر كردم ، بسه

، منم  گذرهيتو خونشون م يفكر كنه هرچ ييچون دوست نداشتم دا. نگه يزيحرف زدم ، قرار شد اون به پدرش چ ايميمفصل با ك نكهياز ا بعد

قرار شد كه خودم با بابا حرف بزنم و بابا هم در صورت موافقت ، با ...  شديبد م ايميك يبرا ينطوريا...  رسهيو پوكشون به من م كيو ج نمدويم

 .حرف بزنه ييدا

 يبهناز هم وقت. تمزدم و ناراح يحرف ايميكردم و خودم رو خوب نشون دادم تا فكر نكنن با ك يخونه و با مامان و بهناز سالم و احوالپرس دميرس

 دشتو خو شهينگفته و مثل هم يزيكه بهم گفته ، به بهناز چ يهم از موضوع ايميبا فرهاد خوبه و ك دمي، رفتارش عوض نشده بود و فهم ديمنو د

 ! ...و حرص خورده ختهير

 .خونه و باهاش حرف بزنم اديرو تحمل كردم و منتظر شدم تا بابا ب نايا همه

روزا ، داشت  نيتو ا واشي واشيكه  يا هيزيمامان رفته بود تو اتاق بهناز تا جه. كه با بابا حرف بزنم هيفرصت مناسب دميبعد از شام ، د شب

 ظرو به ن كنهيبابا داره اخبار نگاه م دميد. بودم نييحرف داشتن و منم پا يكل ي؛ جمع و جور كنه و با هم تو عالم مادر و دختر ديخريبراش م

 .رفتم جلو و باهاش مشغول صحبت شدم .اومد يم كاريب

 باهات حرف بزنم؟ قهيچند دق يبابا وقت دار -

 !بفرما... مهندس  ميواسه شما وقت دار شهيما هم! جانم؟:  بابا

 .رو خاموش كن ونيزيزحمت تلو يب... كار واجب دارم ... نه  -

 :من گفت  يرو خاموش كرد و رو به سو ونيزيهم تلو بابا
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 .در خدمت هستم... بگو  -

چرا ؛ رفتن من به تهران و  گميحاال م. ميبش يباشه و رسم ميزن شناسنامه ا ايميك خواميمن م. بگم ينطوريبذار ا. خودم رو گرفتم ميمن تصم -

نبودن ...  امي، كالً نتونم ب ديعد از عممكنه ب... ماه شد  2بار  نيمثالً ا. و سر نزنم اميبه اصفهان ن شهيوقتا مثل االن باعث م يدانشجو شدنم ، بعض

بعدش هم سر ... سال مشغولم  4اش حساس تر بشه و احساس كنه من كه  ندهيبه دخترش و آ يي، دا ديتا شا شهيمن و مشغول بودنم باعث م

 ساسمن رو قبول داره و اح نكهيبا ا. در مورد دخترش كنه يتا فكر دهيدست به دست هم م يو خالصه همه چ... ارشد  اي يسرباز ايو ... كار 

رو فراموش كنم  ايميكه ممكنه من تهران باشم و ك رهيسمت هم م نيذهنش به ا ارياخت يب يول... اش هستم  ندهيكه از مدتهاست داماد آ كنهيم

،  كرديمكه قبالً راجع به من فكر  يدوست دارم همون طور شهيو هم ييتو ذهن دا اديافكار ب نيلحظه ا هي يحت خوامينم! ... ستين نطوريكه ابداً ا

و وجودم  رونيب اميافكار ب ني، تا من از ا ميبش يحتماً رسم ديموضوع كه تا قبل از ع نيمن به ا اديز تيو حساس ايميو ك يياز دا نيا... فكر كنه 

دور باشم و  ايمياز خانواده و ك شتريهرچه ب شهيبودن در تهران باعث م. من دوست دارم اصفهان باشم نكهي، ا گهياما مسئله د... كنه  دايآرامش پ

احساس ! ... كنهيرو كم م نيري، اما حس ِ داشتن لحظات ش برهينم نيدر دلتون حس محبت رو از ب نكهينبودن من با ا...  ادياز فاصله خوشم نم

تموم  ديدرس سع يككنه كه  اليانقدر فكر و خ چون دوست ندارم استرس داشته باشه و... سخته  ايميمثل ك يكس يو برا اديبه وجود م يدلتنگ

به اصفهان فكر كنم و بدونم امكانش  يانتقال يبرا خواستميم نيهم يبرا... و ! شه؟يم يچ شيسرباز! ... شه؟يكارش درست م يك! ... شه؟يم

 دختيمادام العمر خاله پر ياه هياما كنا...  شهيجور م ، كارم ايچون مطمئنم با گفتن به آقا پو... رو بندازم  ايبه آقا پو خواممينم! ... نه؟ ايهست 

 .كنهيم ينيخانواده ما سنگ ي، رو شياز پ شيباهامه و ب

 :گفتم  يبعد از لحظات. دارم يماتيو منتظر بود تا بدونه به طور كامل چه تصم داديداشت به حرفام گوش م نطوريهم هم بابا

 يمن باز ندهيو آ يمسافت با زندگ نكهياز ا ترسميم...  ترسميبابا م... رو از دست بدم  ايميك نكهياز ا ترسميم... مشغول شده  يليمن ذهنم خ -

و  شماصفهان با خواميمن م...  ادين شيپ يگرفت و مشكل يپس به نظرم راحت بشه انتقال... تموم شده  يو خوش يترم به خوب هيحاال كه ... كنه 

 نياز ب ياحتمال ثياز آن ِ من باشه و اسمش تو شناسنامه من باشه تا هر حرف و حد ايميفقط ك...  كنميو كار م خرميها رو با جون و دل م يسخت

 .راحت بشه الميبره و من خ

 :، گفت  زنميو خوب دارم حرف م يخودم نگرانم و انقدر جد ندهيآ يانقدر برا ديد يم نكهيهم از ا بابا

 ميجمعه بر نيكه هم رميگيو ازش وقت م كنميصحبت م تييمن فردا با دا. اجتماع دادم ليپسر عاقل بزرگ كردم و تحو هيخوشحالم كه  -

 يعروس. رو مثل بهناز ِ خودم دوست دارم ايميك. ديدوست ندارم شما دو نفر از هم دور بش. انجام بشه ديمراسم طبق سنت با نيا. يخواستگار

موضوع دوم كه  مونهيم. موضوع اول قابل حله. گرفتن فكر كن يو مراحل انتقال يه انتقالفقط ب. نباش ايميتو نگران ك. كرد دايپ شهيبهتر از اون نم

 !نه؟ ايداره  يا گهيروش د اياز پو ريغ مينيبب ديبا

با . تشكر كردم و بلند شدم و تا وسط پله ها باال رفتم شيو دلگرم يهمكار نياز بابا بابت ا. كه فرهاد هم استاد دانشگاهه ديآن به ذهنم رس كي

 :بلند گفتم  يصدا

 ! ...بهناز؟! ... بهناز؟ -

 :و گفت  رونيهم از اتاق اومد ب بهناز
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 ه؟يچ! ... هوم؟ -

 ده؟يبهناز ، فرهاد استاد كدوم دانشگاهه؟ كجا درس م -

 ؟يپرسيم يچ يبرا:  بهناز

 !بگو كار دارم -

 .دهياصفهان هم درس م نيتو هم...  دهيم دو جا درس:  بهناز

 كجا؟... خوب  -

 يانتفاع ريآزاد و غ:  بهناز

 ... ديزدم كه گوش خودم سوت كش يگفتن كلمه آزاد از دهان بهناز چنان داد با

 .رميبگ ياصفهان ، انتقال ياستفاده كرد تا برا ياز فرهاد به عنوان پارت شديراحت م گهيد حاال

 :، بوسه بارون كردم و گفتم  ديديمنو م افهيذوق كرده بودم و پله ها رو رفتم باال و بهناز رو در همون حال كه با تعجب داشت ق يليخ

 .بگو برادر زنت كار واجب باهات داره... برو به آقا فرهادتون بزنگ  االي -

 :، گفت  كرديم نگاهم انهيموذ يليابروشو انداخته بود باال و خ هي كهيهم در حال بهناز

من برم ...  يكارو كن نيا يخوايم دونميبه اصفهان؟ من كه م يو انتقال يفقط واسه پارت يخوايآقا فرهاد رو م! ... شد؟ يچ يچ...  نميب سايوا -

 ! ...اصفهون نصف جهون؟ اديشو ب يبهش بزنگم واسه داداشم پارت

 ؟يبهش بگ شهيم يحاال چ -

 .خودت بگو. كارو بكنه نيا شهيه دلش هم نخواد ، با گفتن من مجبور مچون اگ...  گميمن نم:  بهناز

 .كار ازت خواستما هيحاال !! مزه يب -

 .كارو كنه نينخواد ا ديشا...  گهيد گميخوب راست م:  بهناز

 .ميزنيدور هم م...  هيانتقال هينخواد؟  ايكه بخواد  هيآخه مگه كار -

 :و خنده اش گرفت و گفت  ارهيهم نتونست طاقت ب بهناز

 رو؟ يرو؟ انتقال يچ م؟يزنيدور هم م -

 !نه پس -

 :و گفت  ديدوباره خند بهناز

 ! ...خدا شفات بده مجنون... مردم از خنده  يوا م؟يزنيكه دور هم م رهيمگه نون و پن يآخه انتقال -

 :داخل اتاق و گفتم  رفتم

 داره واسه فرهاد؟ يكار يانتقال هي. كنهيحاال داره واسه من ناز م! ... يدار يچه دختر لوس نيبب... مامان  -

 .ميكار بخوا هي، ازش  مينشد يميبا هم صم يليزشته كه هنوز خ گهيخوب م:  مامان

ساله بهناز با فرحناز دوسته و فرهاد رو هم  7-6 دونميكه م يكيندونه من  يهرك ه؟يچ مينشد يميصم ه؟يچه حرف نيمامان ا ؟يچ يعني -
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 .بهش بگه گمياصالً من به بابا م... بابا كه موافقه !! ... االن دامادتونه ها يو ناسالمت شناسهيم

 :بود ، گفتم  نييسرم رو به پا كهياون و در حال ينرده و دستم رو گذاشتم رو يجلو اومدم

 مگه نه بابا؟ -

 :اومد ، گفت  يشت پله ها رو باال مدا كهيهم در حال بابا

 .نيخوايرو م گهيهمد ايميتو و ك دونهيخودش هم م...  هيقض هينطوريبار خودت به فرهاد زنگ بزن بهش بگو ا هي...  ديسع -

چپ  يخودش رو به كوچه عل كهيبه من نگاه نكنه ، در حال خواستيم كهيبهناز هم در حال. خودم رو برگردوندم سمت بهناز و نگاهش كردم يرو

 :زده بود ، گفت 

 .نگفتم يزيمن كه چ... واال  -

 :دو سه تا سوت زد و گفت  بعدش

 .سهله گهيدو كبوتر تا خاور دور هم رفته ، فرهاد كه د نيآوازه عشق ا -

 :و گفتم  دادميبا حالت مسخره تكون م دييبه نشانه تأ سرمو

 !تبر منكرش لعن... بله بله ... اوهوم  -

 :هم با همون حالت گفت  بهناز

 يها رو م نهيهز يسر هيسخت به فرهاد خان  ياز كارا يسر هيگفتن ... خوب  يول! ... البته واضح و مبرهن است كه بر منكرش لعنت... بله  -

 .بنده هماهنگ بشه يبا منش ديطلبه كه با

چند ماه  ادي... بدو  يحاال ندو ك. ا به فرار گذاشت و من هم دنبالش كردمشدم ، پ يكه عصب ديحرصم دراومد و بهناز هم فهم گهيحرف د نيا از

وقتا خاطرات  يبعض! ... خنده ريمملكتم و همه زدن ز نيمهندس ا يمنم گفتم ناسالمت. ميهم خونمون بود و دنبال هم كرد ايميافتادم كه ك شيپ

 ! ...يقرار گرفت تيدوباره در اون موقع يكنيو حس م شهيم يآدم تداع يبرا

هست و تو دانشكده  يانسان يفرهاد گفت كه استاد رشته ها. باهاش صحبت كردم يظهر ، خودم به فرهاد زنگ زدم و در مورد انتقال يطرفا فردا

و كجا  رميبگ ييچه نامه ها ديداد و گفت با حيمراحل كار رو به من توض. تا كارم انجام بشه كنهيم يريگ يحتماً پ يول!! ... يآشنا داره نه فن يانسان

 .برم تا كارم انجام بشه

. رهيصورت بگ يتا انتقال ميكن زيرو به حساب دانشگاه وار يو حرف زدن با فرهاد گفتم و قرار شد مبلغ يو به مامان در مورد انتقال نييپا اومدم

ده بود ، يمدت كش نيكه ا يبا آقا بهروز حرف بزنم و از زحماتو هم با دانشگاه هماهنگ كنم و هم در مورد خونه  اميالبته مجبور بودم به تهران ب

كه  دميفهم. كنم كاريو خالصه مونده بودم ، اونو چ فروختميم ديشا... بمونه  ذاشتميم ديشا! ... كنم كاريچ دونستميخط تلفن رو نم. تشكر كنم

داشتم و  هرانروزه به ت كيسفر  هي. رو بذاره يرسم يكنه و قرار خواستگار ييخودشو نها يحرفا ايميدر مورد من و ك ييامروز قراره بابا با دا

كه  يهمون. دمي، چهره اون پسره تو دانشگاه رو د هانيبه منطقه ك دنيتهران شدم و به محض رس يراه. دادميرو انجام م يادار يكارا ديبا

 :، شناختمش و رفتم جلو و گفتم  دمشيد نكهيچهره اش رو تو ذهنم به خاطر سپرده بودم و به محض ا. بود دياسمش سع

ثبت  ياومده بودم برا...  دميشما رو به همراه دوستاتون د. عمران شهرقدس هستم يمن دانشجو! درسته؟...  ديباش ديآقا سع ديشما با... سالم  -
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 !ميهم اسم... هست  دياسمم سع ادتونه؟ي... نام 

 ؟يچه خبرا؟ درسا رو پاس كرد ؟يهست 88 يشما ورود... شناختمتون ... اومد  ادمي... بله بله ... ممنون ... سالم :  ديسع

 .تا رو پاس كردم 4... كه خوب بوده  نجايتا ا... امسالم  يورود... بله  -

 دوست من يموفق باش... خدا رو شكر ... خوب :  ديسع

 سؤال؟ هيآقا ... قربان شما  -

 جانم بگو:  ديسع

 خواميم. كه باهاش در مورد استادا حرف بزنم شناسميباال رو نم يورود ياز بچه ها يكس چيداشته باشم؟ آخه ه تونمين مشماره شما رو م نيا -

به  جعرا خواستميم...  ستيموضوع ن نيالبته فقط ا. گفتم از شما كمك بخوام نيهم يبرا... بشم  يممكنه جور نشه و موندن يول! ... رمايبگ يانتقال

 ديشا ديجد طيخوب گفتم شرا...  يول... پدر خودم مدرك عمران داره . رميكه باالتر از منه و تو دانشگاه هم هست ، كمك بگ يكس هيدروس از 

 .رميكمك بگ ياز كس خواستميارشد هم م يفرق كرده و برا

 .كن ادداشتيشماره ام رو ... نداره  يمورد... نه آقا :  ديسع

 كنم؟ رهيذخ يبه اسم چه كس...  ديببخش -

 سپهر يفوالد ديسع:  ديسع

برادر بزرگتر و  هيكردم و تو نگاهم از اون ، به عنوان  رهيخودم ذخ يگوش يمن شد و اسمش رو تو يوارد زندگ ديلحظه بود كه سع نيهم در

در  يا قهيچند دق هي. بردم يو از صحبت كردن باهاش لذت م ديرس يبه نظر م يا دهيپسر خوب و فهم. تصور داشتم يكمك رسان در امور درس

 ازين كهيوجه سراغ گروه نرم تا زمان چيمراجعه كنم و به ه يبه ساختمان ادار ديو گفت كه با دميپرس ياز انتقال. ميحرف زد ديمورد درسها و اسات

 .گروه باشه ريمد يبه امضا

 ديكل. رو سر جاش گذاشتم لميبه سمت خونه اومدم و وسا. ميباشه و در ارتباط باش داريپا يدوست نيكردم و بهش گفتم كه ا يخداحافظ ديسع با

و  هتا برم دانشگا رونينشد كه از خونه زدم ب قهيدق 10! ... كه وارد شدم ، نه محمد خونه بود و نه آقا بهروز يخونه رو داشتم و در اون لحظه ا

پول رو همون روز انجام دادم و خوش شانس بودم كه تو نوبت نرفتم و  زيو وار ياحل ادارمر يبود ، تمام يبه هر زحمت. رميدنبال كارام رو بگ

مجبور نشم  اًروز كارم جور بشه ، تا بعد كيبهتر بود ظرف  ياز طرف يول...  فتهيروزه كارم راه ب هيكه  كردميفكر نم! ... كارم همون روز راه افتاد

 ...كار رو بندازم رو دوش محمد  اي... تهران  اميب

به ...  دمشيشد و كنار گروه د 12ساعت  نكهيتا ا. نشد داشيگروه گرفتم ، پ ريخبر از مد يهرچ! ... گروه ريمد يحل شد ، جز امضا يچ همه

 :همونجا تو دلم گفتم . داشتم و اونم امضا زد ازيامضا ن هيفقط . دادم حيسرعت رفتم و مراتب كارم رو بهش توض

 ! ...ستين يگروه نشه كه هر دفعه باهاش كار دار ريوقت االف مد چيآدم ه -

تموم  يدانشگاه ندارم و همه چ نيدر ا يكار گهياحساس كردم د. دميد يدانشگاه م نيتو دانشگاه نداشتم و خودم رو آزاد از ا يا گهيكار د چيه

از  يگبچه ها هم. گرفتم ياصفهان انتقال يكردم و گفتم كه برا يگاه بودن ، خداحافظكه دانش ييبا چند نفر از بچه ها. اميتهران نم گهيشد و من د

 يكي! ... يقبول شد تيظرف ليو تكم يسراسر يبر يخوايم گفتيم يكي! ... زديم يحدس هي يرفتن زود هنگام من متعجب شده بودن و هرك
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كردن  ديي، همون بهونه اصفهان و شهر خودم رو تأ يشتريتعداد ب يول...  يزن گرفت گفتيم يكي...  يسرباز يريم يو دار يانصراف داد گفتيم

بودمشون و  دهيترم د هيهمش . رو بهشون نگفتم ايميخودم و ك هيقض گهيمنم د. كردن تيموفق يبرام آرزو يو گفتن كه برام راحت تره و همگ

 .بدونن ، بسه ليو فام اميدور و بر نيهم. كنم فيمن هست ، تعر يكه در زندگ يهر كس يرو برا هيقض نينبود ، حتماً ا يازين

نشه ، زود راه افتادم و  ريد نكهيا يبرا. اصفهان و خودمم باهاش برم ارهيكه تو اتوبار بود ، هماهنگ كرده بودم كه بارمو ب سانيراننده ن هي با

! ... كنه يسرعت برم و نتونه باهام خداحافظ نياونم انتظار نداشت به هم. مرياز خونه به آقا بهروز زنگ زدم و گفتم كه دارم م. اومدم سمت خونه

از محمد هم ... بعد از ترم رو خوش بگذرونه  التيرو با دوستاش به شمال رفته بود تا تعط يبود و محمد هم چند روز تيآخه آقا بهروز تو مأمور

 يو راه اميآماده بود تا من از تهران ب زيهمه چ...  انيش و باباش هستم تا بخودم ، منتظر خود ينامزد يكردم و بهش گفتم كه برا يخداحافظ

نبود ِ جا ، خارج از كوچه پارك كرده بود و از داخل  ليبه دل نيماش. كردميرو جمع و جور م لياومده بود و داشتم وسا سانين... اصفهان بشم 

 .بذارم نيآوردم تا داخل ماش يرو م لينسبت به كوچه نبود و از خونه وسا يديد نيماش

. ديبه گوشم رس يشدم كه از خونه بغل يدر يمتوجه صدا ياراد ريبرگردوندم و كامالً غ ارياخت يحال و احوال بودم كه سرم رو ب نيهم در

 .تعجب كردم باره كياومد ، به  رونيكه از در ب يفرد دنيكه با د كردميهوا داشتم به در نگاه م يچشمانم به در بود و كامالً ب

و پشت سرش در رو بست و بعد  رونيساناز از در اومد ب... رو به رو بشم  يصحنه ا نيوقت با چن نيمنطقه و در ا نينداشتم در تهران در ا انتظار

 .و رفت ديكش يخونه آقا بهروز و با حسرت خونه رو نگاه كرد و آه يجلو دياز چند قدم ، رس

درست ! ... نجاست؟يچرا ا! ... كنه؟يم كارياصالً ساناز تو تهران چ! ... بودم؟ دهيند نجايهمه مدت من ساناز رو ا نيچطور ا!! ... زده شده بودم بهت

 ! ...سؤاالم نداشتم يبرا ياصالً جواب!! ... كه من بودم ييجا

باره متوجه من شد و سرش رو باال انداخت و چند  كي، به  كرديرو نگاه م نييكه پا يسر كوچه و در حال ديبهش نگاه كردم تا رس رهيخ نطوريهم

 ! ...در چشمانم نگاه كرد رهيخ يا هيثان

 ! ...م؟يبر! ... تموم شد؟ گهيد ليوسا... آقا بار رو زدم : گفت  راننده

 !! ...نمشيبب نجايكه ا كردمياصالً فكرشو نم. به سكوت گذشت و من مبهوت بودم هيثان چند

 :راننده گفت  دوباره

 .اصفهان ميرسينم... ها  رهيد...  گهيخوب بگو سوار شه د! ... اد؟ينامزدت هم م... آقا ... آقا  -

 :، به راننده گفت  يبا حالت جد ساناز

 .ميايآقا دو نفرمون م -

 :من رو خشكم زده بود ، نگاه كرد و گفت  افهياز پنجره ق. عقب و سوار شد يرفت صندل و

 ...!! سوار شو زميعز...  ديسع -

 نكهيا يبه جا... بهش بدم كه حالش گرفته بشه  يچه جواب دونستمينم!! ... شده بودم كه حد نداشت يگفتن جمله آخر ساناز انقدر عصبان از

 :كه راننده نفهمه ، آروم بهش گفتم  يجور... كه حالتم برگشت  هيرو بروز بدم ، خنده ام گرفت و بعد از چند ثان تميعصبان

 حالت خوبه؟ ؟يكرد هيچه كار نيا ؟يكنيم كاريچ نجايتو ا -
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 :شده بود ، گفت  ياشك از چشمانم جار كهيدر حال...  ديخند يها م وانهيد نيكرده بود و ع دايو غم پ يشاد نيب يهم حالت ساناز

 بدم؟ حيتو راه برات توض شهينم -

 نجاي، حاال ا يكرد كيو خودت رو كوچ يزد تيكه تو سا يعد از اون گندب! ... م؟يبر ييمگه قراره ما با هم جا! ... ؟يبد حيرو توض يتو راه چ -

 يخوايو م يباهاش برم اصفهان ، نشست خواميكه من م ينيو درست تو همون ماش...  كنميم يكه من زندگ يدرست تو همون منطقه ا...  ياومد

 ياصالً تو چطور!! ... داشته باشه تونهيم يا يكارات چه معن نيا فهممياصالً نم! ... داره؟ حيواسه توض يزياصالً چ نيا!! ... اصفهان؟ يايب هامبا

 ! ...نه؟ اي گنجهيم حاتتيكارات در توض نيا دونمينم!! ... كنمينم دايكار پ نيا يبرا يواقعاً جواب! ... انن؟يمامان بابات در جر! تهران؟ ياومد

 ! ..شده يداخل خونه ، تا من برات بگم چ ميپس بر:  ساناز

 هيبه راننده گفتم كه . كنم و دوست داشتم هر چه زودتر شر ِ ساناز از سرم كنده بشه ، قبول كردم كاريچ ديبا دونستميواقعاً نم كهيدر حال منم

 .كنميمنتظر بمونه و من باهاش حساب م گهيذره د

و  ايميتا بتونم ك... به سمت اصفهان  رميم ذارميو از خونه م كنمير كردم كه حرفاش رو گوش مفك نيداخل خونه ، به ا ميبر ميخواستيم يوقت

مواظبش  ديشهر تنهاست و با نيو تو ا لمهيفكر كنم كه ساناز فام نيبه ا ديشده ، با يكه االن هرچ دميرس جهينت نياما به ا...  نميخانواده ام رو بب

 .كرديكه از ساناز داشتم ، حكم م يا نهيو ك بر نفرت تيانسان نجايدر ا... باشم 

تعجب كردم و ! ... رو داشت دشيداخل خونه نبود و ساناز كل يكس! ... اومده بود رونيكه ساناز ازش ب يخونه ا ميالبته رفت. ميخونه شد داخل

 : دميو آخر سر پرس ديترك يكه به وجود اومده بود ، داشت م يهمه سؤال نيذهنم از ا

 كجان پس؟ ايخاله و آقا پو! ... تنها؟! ... نجا؟يا! ... تو؟ -

 :حجاب بود ، با پوزخند گفت  يمن ب يرو در آورده بود و جلو شيروسر يبه راحت كهيهم در حال ساناز

 !اليخيب...  ستيمهم ن...  دونمينم... البد االنم دنبال منن ! ... اومدم تهران شبيد نيمن از دست مامانم ذله شدم و هم -

 !چرا؟! ... كه دنبالتن؟ يمگه فرار كرد! ... دنبالتن؟ -

 بخاطر تو:  ساناز

 ! ...ام؟ كارهيوسط چ نيمن ا!! ... بخاطر من؟ -

 .من دوستت دارم... خره :  ساناز

 :ام گرفته بود و گفتم  خنده

به  يخودتو زد اي! ؟يدونيواقعاً نم... نه ! ... ؟يدونينم نويا! ... م؟يكن دارم و قراره نامزد يمدتهاست كه رابطه عاطف ايميمن با ك يدونيتو مگه نم -

 ! ...اون راه؟

 ! ...؟يك! ... ن؟يقراره نامزد كن: گفت  اريبا تعجب بس ساناز

 ! ...؟يمحله ا نياصالً چرا ا! ... ؟يحاال تو چرا تهران...  دياحتماالً تا ع -

و با  نجاستيمامانش هم ا...  ششي، اومدم پ دميكه رس شبيد يعني...  ششيخونه دوستمه و منم اومدم پ نجايا: وار ، گفت  وانهيبا خنده د ساناز

 ... هيمامانش انقدر خانم خوب...  كننيم يهم زندگ
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 ! ...حاال؟ يداشت يتو از كجا دوست تهران -

 ... شيشناسيم... انجمنه  ياز بچه ها:  ساناز

 ! ...؟يديفهم! ... مامان بابات شياصفهان ، پ يريم يشيپا م... ندارم  يحرفا كار نيمن به ا -

 !!ينامزد دار يگيتو كه م يول... باهات برگردم  خواستميم:  ساناز

 !! ...بره د د گهيد يكيكه نامزد داره ، با  يآدم ستيخوب ن: گفت  انهيموذ بعد

 ! ...؟يدونستيم... دختر  يا وانهيتو د -

 :شده بود ، گفت  يواقعاً از حرفم عصبانهم كه  ساناز

... ام  وونهيعكسات تو اتاقمه ، د نكهياز ا... شدم  وونهيشب و روز به فكرتم ، د نكهياز ا... شدم  وونهيعاشقتم ، د نكهياز ا... ام  وونهيآره د -

... معتادم ، كتكم زد و از خونه فرار كردم  ديمامانم فهم يوقت نكهيام از ا وونهيد... تو ، معتاد شدم  يمحل يو ب يتوجه يبخاطر ب نكهيام از ا وونهيد

 نكهيام از ا وونهيد... خودم اومدم تهران  يبيبا پول تو ج... بودم  نياصفهان ، دنبال ماش ناليشب ، تك و تنها تو ترم 8ساعت  نكهيام از ا وونهيد

... آره ... ام  وونهيد... دوستت دارم  نكهيام از ا وونهيد! ... نجايكه االن اومده ا.. ! .ه؟يدختره ك نيكه ا... چپ چپ نگام كرد  يمادر دوستم ، كل

 ...ام  وونهيد يليخ

البته ... در خراب كردن من داره  يوار من رو دوست داره و در عوض ، سع وانهيهمه مدت ، انقدر د نيتعجب كرده بودم كه ساناز ا نياز ا من

،  وضوعو واقعاً نا آگاه از م فيبالتكل يبا حالت... كارو كرد  نيمثل انجمن كه توش ا! ... گفتيهمه بد م شيپ ايميز كو ا كرديخراب نم اديمن رو ز

 :گفتم 

جز تو رو دوست  يا گهيكس د ينيبب ي، وقت يرو دوست داشته باش يو كس ياگه عاشق باش!! ... از عالقه تو به خودم نداشتم يتصور چيمن ه -

نداره و خودت رو  قتيكه حق يبزن ييحرفا! ... يو آبروشو ببر يمعشوقش رو خراب كن نكهينه ا! ... يكن يخوشبخت يبراش آرزو ديبا... داره 

 ! ...بدتر هم شد! ... چيدرست كه نشد ه يزيبا فرارت چ...  گهيو هزار تا كار د...  اديتو دام اعت يبنداز

، جواب  دميم اميپ يچرا هرچ! ... ؟يديچرا جوابمو نم! ... كنم؟ كاريچ... من دوستت دارم .. .رو ول كن  نايا...  ديسع: گفت  هيبا گر ساناز

 ! ...؟يدونيچرا من رو كم م! ... ؟يريگينم لميچرا تحو! ... ؟يدينم

 ! ...؟يبفهم يتونيم... رو دوست دارم  گهيد يكيمن  -

كه  ياما عاشقم بود و هر جور... ، اشتباه بود  زديكه ازش سر م ييكارا نكهيبا ا! ... عذابش بدم ، چون عاشق بود و دست خودش نبود خواستمينم

 .دونستيدوست داشتن رو عشق م نيا... كرده  فيخودش تعر شيپ

فكرم  يليخ! ... كنم كاريچ دونستمينم... ت سر هم اون هم تند تند و پش...  كردميو آروم دم و بازدم م كردميحبس م نهينفسم رو در س همش

 :كه ساناز از جاش بلند شد و گفت  دميباره د كيبه ... آشفته شده بود 

 يكس يخواينم... من دوستت دارم  ديسع...  شهيم ياگه بخوا...  شهيم يول! ... هياديتوقع ز! ... و عاشقم شو ايب! ... و به خواسته من جواب بده ايب -

 ! ...دوستت داشته باشه؟

حركات و  نياز ا. زديوار حرف م وانهيو د شديتر م كيمرتب به من نزد. كه كار دست خودش بده دميترس. بودم دهيحركاتش و حرفاش ترس از
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 :بهش گفتم ... نداشتم و دوست داشتم هرچه زودتر تموم بشه  يافتاد ، حس خوب يكه اتفاق م يلحظه ا

 يو تو بدجور! ... ؟يفهميم! ... طرفه هينه ! كه من رو دوست داره ، منم دوستش دارم و عشقمون دو طرفست يكس! ... ستطرف هيعشق تو  يول -

 ...بهتره  يفراموش كن...  يكشيعذاب م شتري، خودت ب يكنيكه م ييكارا نيبا ا! ... يكنيعشقت رو ثابت م يدار

 يگياونوقت م... كنم  يولت نم...  وونتميمن د...  وونهيبرو بابا د! ... كه چقدر خنده دار بود يوا!! ... فراموش؟: گفت  يو م ديخند يمرتب م اونم

 ! ...فراموشت كنم؟

 :، دستانش رو به سمتم دراز كرد و بازوهام رو سفت گرفت و گفت  دمينشون نم يواكنش دياز چند لحظه كه د بعد

تو معشوقه ، من دو  يبرا ايميهرجور كه ك...  مونميتا آخر عمرم عاشقت م... حرفام رو زدم ... عشقم رو ثابت كردم ... تنهام ...  نجاميمن ا -

 !؟يو عاشقم نشد يهنوزم دوستم ندار...  شميبرابرش م

؛ گفتم  فتهيخودم اتفاق ب يبرا تيدر واقع كردميبودم و تصور هم نم دهيد لمايصحنه ها رو فقط تو ف نياومد و ا ياز رفتارش خوشم نم كهيحال در

: 

 ولم كن...  يكنيلج م يبد جور دار... كارات باعث تأسفه  نيا...  ياريدر م يبچه باز يتو دار! ... برو اونور -

 ... يفهم يتو نم يول... من مدتهاست كه بهت عالقه دارم ... كه بهت عالقه مندم  ستيدو روز ن يكيمن ...  كنميولت نم:  ساناز

 :زد و گفت  غيهم ج بعد

 ... يفهم ينم...  يفهم ينم...  يفهم ينم -

 .كرديمدام تكرار م و

، سر خورد و از  ييرايكف سالن پذ يساناز هم رو. رهاش كردم ارياخت يخودم رو از دستانش آزاد كردم و ب يكارش خسته شدم و بازوها از

 ...گفت و دو دستش به اطراف افتاد  يآخ ِ بلند هي. خورد نيپشت سر به زم

به سمت پنجره اومدم و راننده . شدم دواريزد و ام يهنوز م. فوراً به سمت ساناز رفتم و نبضش رو چك كردم. بودم و هول برم داشته بود دهيترس

 .باال اديرو صدا زدم تا ب

 ! ...اشتهرو برد ييرايكه خون ، كف ِ سالن پذ دميبه سمت ساناز اومدم و د دوباره

ساناز رو بخوام  كردمياصالً فكرش رو هم نم! ... كنم كاريچ ديبا قاًيدق دونستمينم...  ديلرزيوحشت كردم و دست و پام م يليكه افتاد ، خ ياتفاق از

گفتم  دمبا خو... كه گذشت آزاد كردم  يزيو فكرم رو از چ دميكش قينفس عم هي! ... بشه ينطوريو باهاش تو خونه برم و بعدش ا نميامروز بب

 .مارستانيبره ب ديبا...  زنهيپس تا نمرده و نبضش م... حالش بهتر بشه  ديبا

 :كه راننده اومد باال و گفت  دميد...  دمشيكش نيزم يرو گرفتم و رو دستش

 !ن؟يزم ختهيخونش چرا ر! ... ؟ينامزدتو كشت يزد! ... ؟يكرد كاريداداش چ...  يوا -

 :كنم ، گفتم  يراننده توجه يبه حرفها نكهيا دونب

از  دميتا اومدم بجنبم ، د! ... و سرش ضربه خورد نيناخودآگاه افتاد زم...  مارستانيبرسونمش ب ديمن با...  ميكن بر شيرو آت نيشما ماش -

 !سرش خون اومده
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كه تو اتاق بود ، ساناز رو بغل كردم و بدو بدو بردمش  ييپتو هيزمان رو نكشتم و با  نيهم يبرا...  نيببرمش داخل ماش ديبا يچطور دونستمينم

 !نيداخل ماش

 :و سر من داد زد و گفت  ديكش غيساناز ، ج يچهره خون دنيبود و با د دهي، دوست ساناز رس نييپا دميرس تا

 !شده؟ يچ! ... ه؟شد ينطوريچرا ا! ... وضع؟ نيبا ا شيبريدوستمو كجا م!! ... آقا يآها -

 :، بهش گفتم  گهيم ينطوريدوستش ا دميكه د منم

 !و سرش ضربه خورد نيافتاد زم...  مارستانيب برمشيدارم م...  مارستانيب اي، با من ب سوزهيدوستت م ياگه دلت برا -

 ديو شا كشهيگفتم طول م! ادينكردم كه به اورژانس زنگ بزنم تا ب نوياصالً فكر ا... و راننده با سرعت محل رو ترك كرد  ميشد نيماش سوار

 : گفتيتو راه همش دوست ساناز م! ... به زنده موندنش نباشه يديام گهيساناز قطع بشه و د ياتيح ميعال

 !شده؟ ينطوريچرا ساناز ا! ... تو خونه ما؟ ياز كجا رفت! ... ؟يهست يشما ك -

ساناز رو بردم اورژانس و فوراً ...  ميديرس مارستانيب نيكتريبه نزد... من نبوده  ريشد و تقص نطوريا ينازم و اتفاقبهش گفتم كه پسر خاله سا منم

 : ديدكتر ازم پرس... براش گذاشتن  ژنيدكترا هم خودشونو رسوندن و اكس... تخت گرفتم  هيبراش 

- شده؟ يشده؟ اصالً چ ينطوريا يك 

 حالش چطوره؟... و سرش ضربه خورد  نيافتاد زم... دكتر  يشد آقا ينطوريا شيربع پ هي نيهم -

 ...شد و فعالً زنده ست  يخوبه كه خون جار...  كردياومد ، درجا تموم م ياگه از سرش خون نم...  زنهيخوبه كه فعالً نبضش م:  دكتر

رو رها كرده بودن و باال  مارايب هياورژانس ، كار بق ير از دكتراچند نف. دم ِ دست دكترا باشم دادنيكردن و اجازه نم تيرو به داخل سالن هدا من

 .سر ساناز بودن

 ديبود كه اصالً نپرس دهيمامان هم ترس برش داشته بود و انقدر ترس... شده  يدادم چ حيشمردم و به خونه زنگ زدم و توض متيرو غن فرصت

 ...زنگ بزنه و بگه ساناز تهرانه  ختديگفتم كه خودش به خاله پر! ... كنه؟يم كاريساناز تهران چ

 !نشده يخدا رو شكر ضربه مغز... زنده ست ... شانس آورد : از دكترا اومد سمتم و گفت  يكيربع ،  هياز  بعد

 .مامان پشت خط بود...  خورهيتلفنم زنگ م دميو د دمينفس راحت كش هي

 !تو همونجا باش تا اونا برسن... تهران  انيدارن م ايخاله و آقا پو... مادر  ديسع:  مامان

 .انيمنتظرم تا ب... من هستم  -

من ، دوست  يبا اصرارها. برگشتم مارستانيرو گذاشتم خونه و به سمت ب ليكه دوباره وسا ديطول كش يساعت هيبا راننده رفتم خونه و  بعدش

... بود  يو از دستم عصبان دونستياتفاق م نيكردم و هنوز منو مقصر ا كاريكه من چ دهيرفت و گفت كه به مادرش خبر م يساناز با حالت شاك

 .زنهيو به ساناز سر م مارستانيب اديدوباره م هگفت ك

 .كنهيكه ساناز داره منو صدا م دميبودن و د ومدهين ايهنوز خاله و آقا پو. شب بود كه ساناز به هوش اومد يطرفا

 :فت لب گ ريآروم ز. و كنارش نشستم ششيپ رفتم

 !نه؟...  مردميداشتم تو راه عشق م -
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 :بهش گفتم ...  كنهيم هيداره گر دميكرد و فهم واريزد و سرش رو به سمت د يلبخند بعدش

 !حرف زد شهيم هيقض نيبعداً راجع به ا...  يخودت رو به خطر ننداز يفعالً مواظب باش كه سالمت... خودته  يواجب تر ، سالمت ياالن از همه چ -

اما به . رفتم جلو و سالم كردم. كنهيغضب آلود داره منو نگاه م افهيكه با ق دمشياورژانس د يجلو. بود دهيرس دختيكه خاله پر رونيب اومدم

 :گفت  تيمحكم به من زد و با عصبان يليس هيسالم  يجا

 !؟يكرد كاريبا دخترم چ -

انجام داد ؛ حرصم  دختيكه خاله پر يحركت نيبم از دست ساناز خورد بود ، با اكه از االف شدن امروزم ، كالفه شده بودم و هنوز اعصا منم

 : گفتيو چهره مضطربش كه م ايآقا پو افهيق يول... ، بهش بگم  ادياز دهنم درم يگرفت و خواستم هرچ

 !جان دخترم كجاست؟ ديسع -

 :، دلم سوخت و خشمم رو فرو بردم و گفتم  دميكه د رو

...  دياز زبون خودش بشنو ديتونيماجرا رو م يمابق... اومد  يو به تهران م كرديفرار م دينبا... خودش اشتباه كرد ... باهاش نكردم  يمن كار -

 ...كار نبودم  ريمن تقص

 .هم به دنبالش رفت ايآقا پو... من رد شد و به من تنه زد و رفت سمت ساناز  ي، از جلو يبا همون حالت عصبان خاله

 :جواب دادم و گفتم . بود ايميك. خورهيداره زنگ م ميگوش دميو د دمينشستم و دستم رو به موهام كش يصندل يرو

 جانم... بله  -

 :هم با حالت مضطرب ، گفت  ايميك

 شد؟ ساناز بهتره؟ يچ...  ديسالم سع -

بشه كه  يبررس يهمه چ ديچون منم اونجا بودم ، با! ... كشه؟يل مطو يكار تا ك دونمينم. ام يانگار من موندن يول... آره به هوش اومده ... سالم  -

 .مشخص بشه يبمونم تا همه چ ديمن با يول...  دنيهم رس ايخاله و آقا پو... وضع افتاده  نيچرا ساناز به ا

 ؟يچرا موند گهيمشخص بشه؟ خوب اونا اومدن ، تو د يهمه چ يچ يعني:  ايميك

نگفتم و فقط گفتم  يزيمن به مامان چ...  مارستانياومد ب نيسرش ضربه خورد و واسه هم...  نيو اون افتاد زم ميشد ريآخه من و ساناز درگ -

 .مارستانهيساناز ب

 ؟يسر ِ چ! ... ن؟يشد ريكجا درگ! ... ن؟يشد ريچرا با هم درگ:  ايميك

 .دميخبر مشدم ، بهت  يمن هر وقت اومدن. دميم حياصفهان بهت توض اميم... بحثش مفصله  -

 .يماجرا خالص بش نيزودتر از شر ِ ا دوارميام. كنميبرات دعا م... باشه :  ايميك

 زميعز يلطف دار... دستت درد نكنه  -

 .برو به كارت برس...  فمهيوظ...  ستيلطف ن... حرفو  نينگو ا:  ايميك

 خداحافظ -

 : گفتيمدام م. كرديم هيخاله هم دستش رو گرفته بود و گر. و اومدم سمت ساناز ميكرد يهم خداحافظ با
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... انقدر منو عذاب نده . ندارم يا گهيمن كه جز تو ، بچه د! ... ؟يكنيكارا رو م نيچرا با خودت ا... من كه همش به فكرتم ! ... ؟يچرا فرار كرد -

 ه؟يدردت چ...  يدار يخوب نيبه ا يزندگ... كن  تويو مثل بچه آدم زندگ ايب

 :و بهم گفت  مينشست يصندل يو رو ديمنو كنار كش ايآقا پو بعد

! ... شد؟ يچ يبه من بگ شهياما م... كار گردن اونه  ريكرده و تقص يساناز بچگ دونميم...  ستميمن از دست شما ناراحت ن... جان  ديسع نيبب -

 ؟يبد حيكامل توض شهيم

 يبعدش اومد جلو! ... دمشيمحل ماست و تعجب كردم كه د يساناز تو دمياما د... اصفهان  امي، كه ب بستميرو م لميواال من داشتم بار و بند -

د يشا...  كنميم يزندگ نجايبود ، من ا دهيفهم يچطور دونستميآخه نم... بازم تعجب كردم ... خونه آقا بهروز و با حسرت اونجا رو نگاه كرد 

تا حاال ! ... محل بود ، منو به تعجب انداخت هيخونه دوستش و خونه آقا بهروز تو  نكهياز ا يول...  دونمينم... خاله گفته  دميشا... مامان بهش گفته 

و  شهيخارج م كوچهداره از  دميبعدش د! ... شد ينطوريكه حاال در مورد ساناز ا... من جور نشده بود  يبا هم تو زندگ قي، دق زيانقدر دو تا چ

منم بهش گفتم كه اصالً چرا ... اصفهان ، نشست و به راننده گفت كه حركت كنه  اميباهاش ب خواستميكه م ينيداخل ماش... چشممون به هم افتاد 

داخل خونه  ميبا هم رفت. ..خواستم  حياما من ازش همون موقع توض...  دهيم حياونم گفت بعداً توض! ... ؟يزنيحرف رو م نيو به راننده ا يينجايا

 ...به من گفت . نبود يدوستش و كس

 گفت؟ يبه تو چ:  ايپو آقا

 .كم سخته هيگفتنش برام  -

 .بار تو خونه به ما گفته 100رو  نيبه تو گفت دوستت داره؟ ا:  ايپو آقا

 :عالقه دخترش به من خبر داره ، تعجب كردم و گفتم  ياز ماجرا ايآقا پو نكهياز ا منم

اونم گفت كه به خاطر ...  ميو قراره با هم نامزد كن ستيطرفه ن هيرو دوست دارم و مثل تو عشقم  ايميمنم گفتم كه من ك... گفت  نويآره هم -

 .بكنه يعالقه به من معتاد شده و حاضره هر كار

 .كرديو ابراز تأسف م داديهم سر تكون م ايپو آقا

 .دفاع از خودم بوده ينبوده و برا يكه هل دادن ساناز عمد ديشدنمون رو براش گفتم و فهم ريو درگ حاتيادامه توض بعدش

 .دو تا مأمور به همراه دوست ساناز ، وارد اورژانس شدن دميدادن بودم كه د حيحال توض در

 :از مأموران ، با اشاره دوست ساناز اومد سمت من و گفت  يكي

 يكالنتر يايبا ما ب ديبا... بلند شو جوون  -

 :افتاد ، در حال افتادن بود و با ترس گفتم  يم ديكه نبا يتعجب كرده بودم و همون اتفاق يليخ سياومدن پل از

 ! ...من؟! ... ؟يكالنتر -

 :گفتم  يبا پوزخند بعد

 ! ...؟يبه چه جرم! ... ؟يآخه واسه چ -

 !شهيمشخص م...  ايحاال شما ب:  مأمور
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 :ته بود ، با تعجب گفت هم كه كنارم نشس ايپو آقا

 !ه؟يجوون چ نيجرم ا ديبگ شهيم... سركار  ديببخش -

 ... دهيم حيبهشون توض سميرئ...  يكالنتر اديب شونيا... بدم  يحيتوض تونمينم نجايا... دارم  تيمن مسئول... محترم  يآقا:  مأمور

ما رو ! ... ؟يآخه به چه جرم! اونجا؟ اديحاال ب... هم رد نشده  شيمتر 200اصالً از ! ... باز نشده يجوون تا حاال پاش به كالنتر نيآخه ا:  ايپو آقا

 !ديكن هيتوج

دارن  تياومدن دوستشون و وارد اومدن خسارت به خونشون ، شكا مارستانيبابت ب ايگو...  سادهيخانمه كه كنار من وا نيا شونيا يشاك:  مأمور

كردن و مادرشون هم كه صاحب خانه هستن ،  تيشكا... ، كه هنوز آثارش مشخصه  ييرايبودن كف ِ سالن پذ ير خونب يو با وجود شواهد مبن

 .ديعجله كن...  دييبفرما...  يواسه كالنتر مونهيم اتشيجزئ... مشخص شد  زيو همه چ ميكرد دايما هم در محل حضور پ. كردن دييتأ

شده بود  رهينداشت ، به من با تعجب خ يخونه دوست ساناز اطالع ييرايشدن كف سالن پذ يشده و از خون يكامالً چ دونستيهم كه نم ايپو آقا

 :و آروم گفت 

 شده؟ يواقعاً چ...  ديسع -

 .بشه ينطوريو ا نيمن و ساناز باعث شد بخوره زم يريدرگ. رو دادم حاتميتوض...  ايمن كه براتون گفتم آقا پو -

 يزيبوده و خون و خونر ييضربه جز هياحساس كردم ! ... بوده ديانقدر شد دونستمياما نم... قرار گرفتم  انيمنم در جر...  يآره گفت:  ايپو آقا

حاال  چراپس ...  مارستانهيب ليدل نيبدنش كوفته شده و االن به ا يفكر كردم ساناز بابت اتفاق امروز ، كم...  نيجدا از ا... نبوده  انيدر جر

 !؟يزيخونر

 ادمياصالً ... االن كه مغزم هنگه ...  دونمينم... كم از سر ساناز خون اومد  هيهمون لحظه  يول... بود  ييضربه جز هي... كه نبود  يزينه خونر -

 ...خدا به دادم برسه ...  شهيم يچ نميباهاشون برم ، بب ديبذار... واال  دونمينم!! ... نبود!! ... بود يزيخونر ستين

كه از كنار پرده  دختيخاله پر افهيبه ق. باز نشده بود يتا به حال پام به كالنتر!! به شب برسه ينطوريا رفتم و انتظار نداشتم امروزم امأموره با

برام كنه كه تو  يكار خواستيم. دمياز حسد رو در چشمانش د يناش تينگاه كردم و معصوم...  كرديشده اتاق ، به من نگاه م دهيكش يها

كه همراه خودش داشت ؛  يو چند ساله ا نيچند نهيآتش ك...  دمينگاه بهش كردم و هزار نگاه ازش فهم هي...  دادياما بروز نم...  فتميدردسر ن

 .كرده بود غيهرگونه محبت رو نسبت به خانواده ما ، از جانب خودش در

رو گرفتن و  يمجرم هفت خط چند سال فرار هيكه انگار  دميد يدوست ساناز رو به همراه مادرش م كهيمأمورها اومدم و در حال نيسمت ماش به

 .عقب اومدم ي، به سمت صندل كردنيبا غرور به كارشون افتخار م

 :گفت  نياز مأمور يكيوارد بشم ،  خواستميكه م نيهم

 ...بذار دست بند رو ببندم ، بعد برو داخل ... صبر كن پسر  -

 يو جلو...  نشيكس نبود كه بگه نبر چيه! ... و كامالً تنهام ستيمن ن يارايكس در اون لحظه  چيكه هبستن دست بند به دستانم ، حس كردم  با

و حس كردم خدا هم به  ديقطره بار هي...  دميرو د شونيپر يبه آسمون نگاه كردم و ابرها! ... تنهام يلياحساس كردم خ...  ستهيمأمورها با

 ...كرد  دنيباران شورع به بار... شدم و دو مأمور كنارم نشستن  نيداخل ماش...  كنهيم هيگر تميمعصوم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا feedbackسپهر .س – ناباورانه                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٢ 

مجرم توش نشسته و  هي كردني، احساس م سيپل نيماش دنيبا د كهيبه كسان... به آدما ...  كردمينگاه م ابونايو من هم با حسرت به خ ميافتاد راه

 .خميگناهكار تار نيمن بزرگتر

و گفت  زيم يپرونده گذاشت رو هيوارد شد و  "جناب سرهنگ  " گفتنيبهش م يكه ه يمأمور اصل. كردنو من رو وارد اتاق  ميديپاسگاه رس به

: 

 !شد؟ يامروز چ...  مينيكن بب فيتعر... جوون ... خوب  -

دوست داشتم خواب باشه و من اصالً ... بودم و دوست داشتم هرچه زودتر تموم بشه  يكه در اون قرار گرفته بودم ، ناراض يفضا و ساعت نيا از

چه  ايميكاصالً  گن؟يم ي، چ ننيوضع بب نيبا خودم گفتم ، اگه بابا و مامان منو تو ا... آن به خانواده ام فكر كردم  كيذهنم  يتو... نباشم  نجايا

كه دختر  كنهيهمه جا پخش م دختي، خاله پر يبا رفتن من به كالنتر دونستميم... اومد  يدم ماز خودم ب نه؟يبب ينطوري، اگه منو ا شهيم يحال

كه  يمن! ... رفتيخانواده فرهاد م يبهناز جلو يخبر ، آبرو نيا دنيچيبا پ... بشه  ينطوريا خواستمينم! ... و مأمورا بردنش يرفته كالنتر وشيپر

ته ِ دلم  يول! ... ؟يگناه ياونم با ب! ... ؟يحاال اومدم كالنتر...  دهيباشه ، اون سع ليپسر نمونه تو فام هي گفتنيو م كردنيم فيهمه ازم تعر نيا

كه  يو مادام شهيم يپرونده ساز رامب نكهياز ا يول... با ساناز داشتم و هلش دادم  يريدرگ هيبه هر حال !! ... ستميگناهم ن يب نيكه همچ گفتيم

به  ميو دندانها ديلرزيدستانم م...  شدميو داشتم داغون م شديم دهيپتك بود كه در سرم كوب هيپرونده داره ، مثل  يتو آگاه يفالن گنيزنده ام ، م

كجا  خواستمياومدم و م ييامروز از چه جا هدادم و گفتم ك حيجناب سرهنگ توض يماجرا رو برا يبا استرس هرچه تمام تر ، تمام...  خورديهم م

از عالقه ساناز ... گفتم  زياز همه چ... گفتم  ايمياز ك... از خانواده ام گفتم ... گفتم  قتيحق نيع زويهمه چ! ... شدم يگفتم كه چرا موندن! ... برم

فقط گفتم تو تهران بوده ... ساناز و فرارش به تهران نگفتم  اديعتاما از ا... بگم ، گفتم  ديبا دونستميكه تو ذهنم گذشت و م يزياز هر چ... گفتم 

 .ساناز بد بشه و پرونده داشته باشه يبرا خواستمينم... 

 :از تموم شدن حرفام ، جناب سرهنگ رو به من كرد و گفت  بعد

 يب نشدمرتك يكه اصالً تا به امروز جرم دهينشون م نيو ا يترسيفضا م نيو از ا يهست ي، جوون خوب داستياونطور كه از وجناتت پ... خوب  -

 تياما از شما شكا... گفتم  نويو طرز حرف زدنت نشون دهنده رفتارته ، ا يهست ينطوريا دمياما چون د...  گمينم يحرفا رو به هر كس نيا... 

 .مجبورم نگهت دارم نصورتيا ريدر غ...  يمكان خارج بش نياز ا يحتماً پس گرفته بشه تا بتون تيشكا ديو با شده

 :و بر خودم مسلط بودم ، گفتم  كردميقطرات اشكم رو كنترل م كهيام گرفت و در حال هيگر ارياخت يگفتن جمله آخر ، ب با

 ! ...تا آزاد بشم؟ ارنيسند ب يبگم نصفه شب! ... بگم؟ ياالن به اونا چ... من كه گفتم خانواده ام اصفهان هستن ... جناب سرهنگ  -

 ...در زده شد  دميو با جناب سرهنگ مشغول صحبت بودم كه دهمون حال و احوال بودم  در

 :داخل اومد و بعد از احترام ، گفت  سرباز

 تو؟ انيب ديدياجازه م...  هيفور هيفور گنيم...  دني، گوش نم شهينم گميم يو هر چ خوادياجازه ورود م ييآقا هي... قربان  -

 !داره؟ كاريچ نميبب اديب ديبگ: سرهنگ  جناب

 :گرفته بود ، گفت  رونيسرش رو به طرف ب كهيدر حال زسربا

 ايفقط شما ب... آقا ... نفر  هيگفتم ! ... كجا؟! ... كجا خانم؟... داخل  ديايآقا ب -
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 !داخل انيدو نفر پشت در منتظر هستن تا ب دميفهم

 :از جام بلند شدم و منو در آغوش گرفت و گفت ... هرچه تمام تر به سمت من اومد  يبا نگران... كه بابا اومد داخل  دميشده بودم و د رهيدر خ به

 شده؟ يچرا بابا؟ چ نجايا ؟يخوب...  ديسع... بابا  -

 .به بابا اطالع دادن و بابا هم به سرعت خودش رو به تهران رسونده ايآقا پو ايهم احساس كردم كه خاله  من

 الميكنارم دارم و حاال خ يبزرگ يگرفتم و احساس كردم ، حام هيبابا روح دنيبا د. وشحال شدم كه حد نداشتدر دلم زده شد و چنان خ ديام نور

 .راحته

 :من كرد و با اعتماد كامل گفت  يگفت ، رو به سو ديكرد و خسته نباش يكيبا جناب سرهنگ سالم و عل كهيهم در حال بابا

 .مطمئنم نويا...  ينكرد يتو كار... نارتم من ك...  شهيدرست م يهمه چ... نگران نباش  -

 .آسوده شد يكردم و فكرم تا حد ياديز يراحت احساس

فضا بود كه اصالً تعجب نكردم بابا با  نيانقدر ذهنم مشغول آزاد شدن از ا. كه سند خونه رو با خودش آورده دميبود و د فيك هيبابا  همراه

بود  نياز ا ريهرچند ، اگه غ...  شمهيداشته باشم كه هست و پ نانيخودش سند رو از اصفهان آورده و خودش رو هر طور شده رسونده تا من اطم

 .بكنه يمن و بهناز هركار يچون بابا حاضر بود برا. ، تعجب داشت

 هم باهات اومده؟ يا گهيكس ِ د:  دميبابا آروم پرس از

 :گفت  ي، به آروم كرديبا جناب سرهنگ صحبت م كهيهم در حال بابا

 .ايميك شيبهناز هم رفت پ... مامان هم اومده ... آره  -

 : دميبعد از چند لحظه پرس. شدم جيكم گ هي

 كجاست؟ ايميمگه ك! ... ا؟يميك شيچرا پ! ... ا؟يميك شيبهناز رفت پ -

 !باشه واسه بعد شيباق... جا خالص شو  نيفعالً از ا...  گميبعداً م...  اليخيب:  بابا

 كجاست؟ ايميبگو ك! ... بابا؟ -

 :، گفت  پرميمدام وسط حرفشون م ديسرهنگ هم كه د جناب

 .ببرش و مواظبش باش ايب... من دو كالم با پدرش حرف دارم ...  رونيجوونو ببر ب نيا ايب... سرباز  -

 : دميمضطرب ازش پرس يليبعد از سالم ، خ. حالم شد يايكه نگران اومد سمتم و جو دميمامان رو د. ستادميو كنار در ا رونيب اومدم

 ...شماها  نيمنو جون به سر كرد...  گهيبگو د! ... رفته ؟ ششيكجاست كه بهناز هم پ ايميمگه ك... بابا جواب نداد ! ... كجاست؟ ايميك... مامان  -

 :، گفت  يمكث طوالن هيد از هم بع مامان

و  ييماجرا ريشده و تو هنوز درگ يطوالن ديد يوقت ياولش طاقت آورد ول. كه برات افتاد ، حالش بد شد يامروزت و اتفاقات يگرفتار دنياز شن -

 !مارستاني، رفت ب يشد يموندن

 :و دكتر و دارو خسته شده بودم و با حالت عاجزانه گفتم  يو كالنتر مارستانياسم ب يهرچ از

 !شه؟ياتفاق حالش بد م نيچرا با كوچكتر! ... ال؟يتو فكر و خ رهيدختر همش م نيفهمم چرا ا يمن نم... رو كم داشتم  يكي نيهم...  يوا يا -
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... بود  چيدر پ چيپ يلياتفاقات امروزت خ يول... باشه  كيكوچ دي، باز شا يرو بگ زايچ يحاال مابق...  ستين يكياتفاق كوچ گهيكه د نيا:  مامان

 .و دوباره پاش گرفت اورديو طاقت ن ديهم فهم ايميك

 ! ...دفعه پاش مثل دفعه قبل شد؟ نيا! ... دوباره پاش؟... بابا  يا -

بعدش هم دوباره مثل ... كرده  هيو گر دهي، ترس دهيكه شن يبعد از خبر ايميبهناز گفت ، ك يول...  ميتهران بود ريما كه تو مس...  دونمينم:  مامان

 .مارستاني، پاش گرفته و بردنش ب شيپ يسر

 يو سرم رو خم كردم و به حال امروزم فكر كردم و ب ميشونيزدم به پ كنهيم ينيدلش سنگ يكه هزار تا غم و غصه رو يدست راستم مثل كسان با

به  هيقض نميمنتظر بابا بودم كه بب. نفهمه يزيكردم اشكم رو پنهان كنم و مامان چ ي، سع يسرفه الك يبا كم. شد ياشك از چشمانم جار ارياخت

 !!برم ايبمونم  ديو من با ديكش جاك

من و  يدور يبرا يو همه چ مارستانهيهم كه ب ايميك. ندارم يام و راه چاره ا يبود كه امشب موندن نيا الميو تو خ كردميتصور م ديرو نا ام خودم

كه منو بندازن تو  دنيهم خودشون نقشه كش ديشا...  ديديبود كه ما رو از هم دور م دختي، خاله پر برديكه سود م يوسط كس نيا. لهياون تكم

ره ذهنمو فكر تو ذهنم بود و مدام مثل خو يكل... چون خودش نگران بود كه دخترش در چه حاله ...  خورديبهشون نم يول! ... مخمصه نيا

 مگرفتم ؛ االن اصفهان بود ينم لشيرفتم داخل خونه و تحو يبا خودم گفتم ، اگه امروز با ساناز نم. فكر كردم يو هر كس يزيبه هر چ...  خورديم

فكر كردم كه من  نيبعد به ا... دوست داره ، بكنه  يهر كار ذاشتميو م شدميم اليخ يساناز هم ب. دميخنديو م گفتميخانواده ام ، داشتم م شيو پ

و  خونديمامان هم برام دعا م...  دادميو جواب خودمو م زدميها با خودم حرف م وونهيمثل د! ... نشست نينداشتم و خودش اومد تو ماش شيكار

انقدر دلم براش ...  مياالن كنار هم نشست نيانگار هم... افتادم  ايميك يها هيخنده ها و گر ادي...  فرستاديدر دستش بود و مدام صلوات م حيتسب

... روز بود  1000 مكه افتاد ، برا يهمه اتفاق نيروز با ا هي نيهم يول... روز ازش دور بودم  هيتازه ... كنم  فشيتوص تونستميتنگ شده بود كه نم

منو  ايميتا خودمو برسونم به اصفهان و ك شديمن درست م يزودتر آزاد ديبا... از سالم بودنش راحت باشه  الميباشه تا خ نجايدوست داشتم ا

. دميو دستبند رو د ادبود ، افت ستادهيكه كنارم ا يچشمانم به دست سرباز. ، آزاد بشه هيخوديفكر ب ياز هرچ الشيتا حالش بهتر بشه و خ نهيبب

دستبند ،  نيبا وجود ا...  كردميتصور م ايآدم دن نيتر يخودم رو زندان...  ستادهيدستبند ، بسته شده و فعالً از حركت ا نيمن با ا يانگار كل زندگ

بخوره  يمهر آزاد كهيندارم تا زمان ياگه فرار هم كنم ، دنبالمن و من راه چاره ا... همش دنبالمه  يكي كردمينبودم و احساس م يعاد يمثل آدما

! ... گفتم؟يم يچ ييحاال به دا... منو به همراه داشت  ي، شرمندگ ايميخانواده ك شيكه برام سابقه شده بود و حاال پ يپرونده ا... تو پرونده ام 

رخت  يبرم خونه و رو خواستميم... بودم  خستهخودم ... ذهنم خسته بود ...  يوا! ... زندان بودم؟ يممكنه منو ببرن زندان و من مدت گفتميم

 ! ...پاسگاه و دستبند به دست يو تواما من تهران بودم ! ... يفكر چيبدون ه... خواب خودم ، راحت بخوابم 

من بود و با خط  يتابلو جلو هي...  ديد ي، درست نم اديز هيو گر يچشمانم از فرط خستگ... خودمو نگاه كردم  يرو به رو واريباال كردم و د سرمو

 :روش نوشته بود  قينستعل

 نيان اهللا مع الصابر -

 :جمله رو خوندم ، در دلم گفتم  نيا تا

 !صبورت هستم يمن از بنده ها... كمكم كن  ايخدا -
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 :اومد و به سرباز گفت  رونيسرهنگ همراه بابا ب... داشت  يخوشحال و خندان افهيق...  رونيباز شد و بابا اومد ب در

 .بشه يدگيرس تيفعالً آزاده تا به شكا... جوونو باز كن  نيدست ا... سرباز  -

انگار . در درونم حس كردم يخاص يتمام تنم از لرزش افتاد و گرما. دميكش يچهره خندان مامان و بابا ، نفس راحت دنيباز كردن دستبند و د با

 كنهصحبت ... مامان دوست ساناز  يعني... ماجرا  يو گفت سند گذاشته و قراره با خانم شاك دميپرس ياز بابا در مورد آزاد. گرفتم يجون تازه ا

 .هم قرار شد مامان باهاش صحبت كنه دختيدر مورد خاله پر. مياش وارد شده ، پرداخت كنبه خونه  يو اگه خسارت

بهناز . به بهناز اس ام اس دادم و گفتم كه آزاد شدم. داشتم يكنار پدر و مادرم بودم ، احساس خوب نيتو ماش نكهيو از ا مياز پاسگاه اومد ينفر 3

 ... دهيخبر م ايميخوشحال شد و گفت كه حتماً به ك يليهم خ

نشسته و با وارد شدن به اورژانس ، خاله رو  يصندل يهمچنان رو ايكه آقا پو دمي، د ميدياونجا كه رس! ... ساناز دنيد يبرا مارستانيب ميرفت

 .كرد و باهاش مشغول حرف زدن شد دارشيمامان آروم ب...  دهيكه كنار تخت ساناز خواب ميديد

در دسترس نباشه و نشه باهاش  ايفكر كردم االن خواب باشه  يول... زنگ بزنم  ايميبه ك خواستميم... بود  دهيساناز هم سرُم وصل بود و خواب به

 .كنم و صبر كردم تا صبح بشه دارشيب خواستمينم... صحبت كرد 

 مارستانيهم ب يب يالبته زمان فوت ب... بودم  ايميك شيبار كه پ هينمونده بودم ، جز  داريب مارستانيب اي ابونيخ يوقت از شب تا صبح تو چيه

اون بار با ! ... زو حاال كنار سانا...  مارستانيتو ب ايمي، كنار ك شيچند وقت پ: كه  كردميخودم فكر م شيداشتم پ!! ... ينه انقدر طوالن يول...  ميبود

 دادميم ايميرو به ك يكردم و از هر نظر برتر سهيرو با هم مقا ايميساناز و ك يها يژگيتمام و! ... و اتفاق يليم يب يبار از رو نيو ا... خودم  ليم

... 

 يكي نكهيا... خودش ادامه بده  يو بتونه به زندگ رونيتا ساناز فكرش از من بره ب... و ساناز حرف بزنه  دختيرو مجبور كردم با خاله پر مامان

... منده  هبودم ، ساناز انقدر به من عالق دهيفهم يو از وقت...  دادي، منو هم عذاب م! ستم؟يعذاب بده ، كه چرا من باهاش نقراره خودش رو  گهيد

ظرف چند ماه  كردميفكر نم! ... هم من بودم شيمدت با كاراش به خودش ضرر زده و عامل اصل نيدچار عذاب وجدان شده بودم ، كه چرا تو ا

! ... اصفهانكه برگردم  شديداشت جور م يگرفتنم ، همه چ يبا انتقال! ... فتهيهمه اتفاق برام ب نيو پس از گذروندن كنكور ، ا يب يبعد از فوت ب

بود ، خدا رو شاكر بودم كه بابا و مامان االن كنارم هستن و فعالً  يهرچ... كشوند  نجايبا ساناز ، منو به ا يريلحظه درگ كيفقط ... لحظه  كياما 

 ...راحته  الميخ ياز دستبند و پاسگاه آزاد شدم و تا حد

 :به من گفت  يواشكيو  رونياومد ب مامان

و ساناز  ينكرده بود يد كارتو هم از قص! ... دخترش بوده ريكه تقص دهيرو گفته و فهم يساناز بهش همه چ... نداره  يتيخاله ات ازت شكا -

 ! ...نيو ناخود آگاه پاش سر خورده و افتاده زم كردهيم تيگفته كه خودش داشته تو رو اذ

من هلش داده بودم و ! ... داشته از هل دادن من نگه يمنو خوب نشون داده و سع! ... جمله آخر ناراحت شدم كه چرا ساناز دروغ گفته دنيشن با

 :رفتم باال سر ساناز و به خاله گفتم ... نقش داشتم  خوردنش ، نيتو زم

 !د؟يما رو تنها بذار شهيم... با ساناز حرف دارم  قهيمن چند دق... خاله  -

 .از من كمتر شده بود ، بلند شد و رفت به سمت سالن تشيهم كه عصبان دختيپر خاله
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 :بزنم ، گفت  يحرف من نكهيزد و قبل از ا ي، لبخند ديساناز نشستم و تا منو د كنار

ازت معذرت  يچطور دونمينم. مدت مرتكب شدم نيتو ا يادياشتباهات ز... اشتباه كردم  يليمن خ...  يممنونم كه متوجهم كرد...  ديسع -

 نيو من خودم به زم ينداشت يكه گفتم تو نقش ميكار آخر نياما بذار حداقل با ا... كارو به زبون انجام داد  نيا شهيسخته و نم! ... كنم؟ يخواه

ازت توقع ...  يكنار عشقت زنده و سالمت باش شهيهم دوارميو ام كنميم يخوشبخت يبرات آرزو... از عذاب وجدانم كمتر بشه  ي، كم وردمخ

طرفه و از  هي عشق شهيدوستش نداره ؛ م يكياون  كهيرو دوست داره ، در حال گهيد يكيكه  يكس...  يگيتو راست م... درسته ... ندارم  ياديز

 ييگذشته و چه كارا يدارم فراموش كنم كه چ يعذاب بكشم و سع نياز ا شتريمنم دوست ندارم ب... دردسره  هيسره ، ما هيعشق :  فتنگ ميقد

 نيمن تا آخر يول... طرفه  هيهرچند ! ... نكنم يو سالمت يخوشبخت ياز من نخواه كه برات آرزو! ... اما از من نخواه كه خوبتو نخوام! ... كردم

 يرو عاشقانه دوست داشته باش ي، اگه بنده ا گهيم شهيداره و هم ياديز يخدا بنده ها...  مونميآدم م هيعاشق ...  مونمي، عاشقت م ميه زندگيثان

...  اشمعاشق خدا ب ستميبلد ن يا گهير دمن كه جو...  ينيبهتر... تو هم كه ... كه اون بنده هم خوب باشه  يبه شرط...  يانگار منو دوست دار... 

بذار با عشق به تو ، خدا رو ... پس بذار با عشق به تو ، به خدا هم عشق بورزم ... عرضه عاشق بودن رو داشته باشم  تونميانقدر گناه كردم كه نم

! سمت من يايو ب ينرو بز ايميك ديو ق يبهم رحم كن خوامينم...  ادياز ترحم هم بدم م...  يبش مونيكه بعداً پش يبزن يحرف خوامينم... حس كنم 

...  اديو ازش بدم م شميم ليم يبرسم ، ب يزيمن به چ... بمونم  ينطوريهم خواميم... بشه  ينطوريا خوامينم...  اديحالت خوشم نم نياصالً از ا... 

به محض ...  شهيم شتريهستم ، عالقه ام بهش ب يزيدر حسرت چ هنكياز ا... خوشحالم  يلي، خ دمينرس يزيبه چ نكهيتا ا يول! ... چرا؟ دونمينم

از  يو مزه عاشق شميم ليم يب يبه تو ، از تو و زندگ دنيبا رس... به تو برسم  خواميپس هرگز نم...  رهيم نيبرام از ب زي، مزه اون چ رسميم نكهيا

به خدا هم  يكم ينطوريحداقل ا...  مونميم دواريو ام كنميم يدر حسرت تو ، شاد زندگ شهيهم ينطوريا! ... بذار بهت نرسم...  رهيذهنم م

در مدرسه رو با درس خوندنم جبران كنم  بتيچند جلسه غ خواميم... رو ترك كنم  دميكشيكه م يگاريذره س هيهمون  خواميم...  شميم كينزد

 ديشا...  كنمي، انگار خدا رو حس م نميبيتو رو م... كنم  يخوشبخت يآرزو شهيبرات همپس بذار عاشقت بمونم و ... برگردم  يبه زندگ خواميم... 

و از  رهيگي، خنده ام م كنميكه افتاد رو م يفكر امروز و اتفاقات يوقت...  دونميخوب م نويا...  ياز من بهتر دونميم يول...  دونمينم... اغراق باشه 

و  يبود يمن ، چند ساعت رو تو كالنتر يكارشكنتو االن بخاطر ... سخت باشه  دنيبخش ديشا...  مونميمن پش... كردم ، شرمسارم  يبچگ نكهيا

به تو ، وضع بدتر  دنيرس يبا ادامه دادن به ابراز عالقه ام و خواستن دلم برا كنميباشه و احساس م ينطوريا خواميمن نم... برات پرونده ساختن 

 نويا كهيدر حال... باشم كه گذشتم  ياصل يشاك ديبا نامروز ، م هيواسه قض...  ادين شيپ يم تا برات مشكلپس همون بهتر كه بهت نرس...  شهيم

!! ... كردم كاريكه من باهات چ يو بگ سيپل شيپ يبر ديتو با...  يكن تيازم شكا ديتو با يول... باشم  يشاك ديكه من با گنيم هيبق...  گنيم هيبق

 يمن از عشقم شاك... گذاشته ، بره برداره  يزيچ يبگو اگه سند رتبه پد... داشته باشم  يتيشكا تونمينم...  ديندارم سع يتيمن واقعاً ازت شكا

 گهيد...  تونميچون نم... و صالحت رو نداشته باشم  ريخ يوقت نخواه كه آرزو چياز من ه كنميخواهش م... منو ببخش  كنميخواهش م...  ستمين

 ...برو و با عشقت خوش باش ...  ردمهام فكر نك يبه بدبخت نياز ا شتريبرو تا ب... رو گفتم  يفكر كنم همه چ

كه تو دلش ، هر  دميتازه فهم! ... كه چقدر منو دوست داره دميتازه فهم... هم سوخت  يليخ! ... ساناز سوخت يجمالت دلم برا نيا دنيشن با

 تو. منو دوست داره دمياحساس كردم چقدر احمقم كه نفهم! ... دو نفر انقدر منو دوست داشته باشن؟،  انميتو اطراف شديمگه م... لحظه به فكرمه 

 ايميو ك كنهيمامانش ، داره با من لج م يحرفا و كارا يفقط اونه كه منو دوست داره و ساناز از رو كردميبود و فكر م ايميمدت فكر و ذكرم ك نيا
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فكر اومد تو ذهنم كه  يسر هيلحظه  هي... و ساناز دو دل شدم  ايميك نيلحظه ب هي! ... از خانواده ما بشه يجزئ كه قراره كنهيبدنام م نيرو بخاطر ا

 ياون به صورتم ، كم دنيكردم با خوردن آب خنك و پاش يسع. برگردوندم ياما به سرعت خودمو دوباره به حالت عاد. كرديم جيداشت منو گ

كه  يوجدان ذاباما ع... بود  ايمي، با ك كردميفكرشو م يبا ساناز باشم و دلم هر جور خواستمينم. هرگز انقدر دو دل نبودم. فكرم رو آزاد كنم

 نيا شهيچطور م... ! فقط ساناز گفتميو م زدميرو م ايميك ديق ديبا اي! ... هرچه بادا باد گفتميو م شدميم اليخيب ديبا اي! ... كردم؟يم كاريداشتم رو چ

واقعاً سخت بود كه فكر كنم ساناز ...  شدينه نم! ببرم؟ نيباره از ب كيهمه افكار چند ساله خودم كه در مورد ساناز بد بوده و فكر بد كردم رو به 

به احساسات . ميهمه باهام بود و از هر نظر با هم عهد بسته بود نيكه ا ييايميك شد؟يم يچ ايميپس ك... آرامشه  هيو حرفاش چقدر ما نهيبهتر

من  نكهيو هر دو نفرشون دارن از ا مارستانهيتخت ب يفكر كردم كه اونم االن رو ايميبه ك. بودم ، فكر كردم دهيكه براش خر يو دست بند ايميك

 .كشني، عذاب م ستميباهاشون ن

از ...  كشهيهستم ، داره عذاب م يو تو گرفتار ستميكه دوستش دارم ، كنارش ن يمن... من ...  نكهيز او ا مارستانهيتخت ب يدر اصفهان رو ايميك

 نمو من دوستش ندارم ؛ او ميستيهم ن يمن هستم و كنارشم ، اما چون ما دو نفر برا كهيو در حال مارستانهيتخت ب يساناز تو تهران رو يطرف

 دونهيم يكياون !! ... ستميكه ن كشهيو عذاب م خوامشيم دونهيم يكي... ، متفاوت بود  دنيكشيدو نفر م نيكه ا ينوع عذاب. كشهيداره عذاب م

 !! ...ستميهستم ، انگار ن كهيو در حال خوامشينم

ن منو به دو نفر فرض كردم و حس كردم جفتشون دار نيخودم رو وسط ا. شميتر م وونهي، د كنميفكر م يهر چ! ... شده امشب يفلسفه جالب چه

 دونميبرام به وجود اومده كه اصالً نم يبيداستان عج... به طرف كدومشون برم  دونميو نم...  جميحس كردم سردرگم و گ...  كشوننيم يطرف

و چشمانم  داشتميچشم بر نم... شده بودم  خكوبيم نيبه زم...  كردميرو نگاه م نيانداخته بودم و زم نييسرمو به پا! ...  رم؟يبگ ميصمت يچطور

از پشتش نون رو گرفت  يكياون ... از مورچه ها نون رو برداشت و رفت  يكي! ... دونه نون خشك هيدو تا مورچه اومدن به سمت ! ... به راه بود

من نقش اون لحظه حس كردم  هي...  ارنيتا نون رو به دست ب دنيدو تا با هم جنگ نيرفت سمت نون و ا يدوباره مورچه اول... خودش برد  باو 

 ! ...و ساناز بودن ايميك يدو تا مورچه هم به نوع... بود  نطوريواقعاً هم يخنده داره ، ول... نون رو دارم 

 : گهيكه م دميساناز رو شن يحال و احوال مورچه ها و افكارم بودم كه صدا نيهم تو

االن بودنت داره ...  كنهيرو دوا نم يدرد چيه... نداره  يا دهيفا چي؛ ه يستيكه ن ي، در حال يباش يكه بخوا يوقت..  ادياز بودن و نبودن بدم م -

 اديخوشم نم ،از ترحم مادرم كه دوست نداره ترحم كنه ! ... اديكه به اجبار هستن ، خوشم نم يافراد ستنيمن از ن...  يستيچون ن...  دهيعذابم م

فضا خوشم  نياز ا! ... ادي، خوشم نم ارهيدر محبت به من كم م يدوششه و از لحاظ عاطف يرو يدائم يا فهيوظ كنهياز پول دادن پدرم كه فكر م... 

... كردم  يو من بچگ وداونا مال قبل ب...  كنمينم گهيكردم ، د يهر كار!! ... ديبود ، گذشت سع يهرچ...  اديو حسد خوشم نم نهياز ك...  ادينم

 يفقط اون... برو و خوش باش ... برو و باهاش باش ...  يكه دوستش دار يبرو سمت كس... نباش  انجيا...  نيمنتظر نش... كردم  يقبول دارم بچگ

وسط عذاب بكشه ، نه دو  نيا يكيو  نتپهنبودنت  يتا دل دو نفر برا... الاقل با اون باش ... براش باش ... از ته دلت بخواه ... رو بخواه  يخوايكه م

پس فكرت رو ... داشت  يو مطمئنم خواه...  يو دار يچون دوستش داشت... بوده  ايميفكر و ذكرت ك ياز بچگ...  يندار يگناه چيتو ه!! ... نفر

سر كردم  ينطوريا يعمر هيمن ...  يهست شهيبذار با بودنت و موندنت ، حس كنه كه هم... با اون باش ! ؟يهست يمنتظر چ... به اون معطوف كن 

برو و فكر من ... برو ...  ديبرو سع! ... سر كنه تونهيبه بودنت سر كرده ، حاال با نبودنت نم يعمر هيكه  ياما اون...  كنميبه بعد هم سر م نيو از ا
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هم  تيدر مراسم عروس يمن حت...  ستميحسادت عاشقت ن ياز رو گهيمن د... كردم  دايمن خودمو پ... من از امشب خوبم ... من خوبم ... نباش 

شاد  شهيهم! ... يسالمت و خوشبخت باش شهيمن فقط دوست دارم هم... دوست باشم  ايميبا ك خواميم...  ستميحسود ن گهين دم...  كنميشركت م

برو بذار تو حال !! پس برو...  ستين فيقابل توص...  هييغوغا دلمتو ...  فهممياالن دارم م نويا...  ديام سع يمن عاشق واقع... برام بسه  نيا...  يباش

 ...خودم باشم 

كه  كرديم ييكارا شهيهم. محبت ، صحبت كنه يبا من از رو نطوريا يانقدر ساناز عاقالنه حرف بزنه و روز كردميفكر نم ميوقت در زندگ چيه

نوع رفتار من كه زود  ديشا. مونهيدش مخو يو تو همون دوران كودك شهيبزرگ نم كردميفكر م شهيهم. تا به بچه بودنش فكر كنم شديباعث م

 يمغرور بودم و رفتارام رو مغرورانه م ياديخودم ز ديشا. نمياونو بچه گونه بب ي، باعث شده بود تا رفتارا دميفهم ياز سنم م شتريبزرگ شدم و ب

من كه از مدتها ... نكرد  يكار چيدست رو دست گذاشت و ه شدينم. افتاد يم ديبا ياتفاق هي. گرفتميم يميتصم هي. كردميم يكار هي ديبا. دميد

 تونستميهرگز نم. كه زد ، فقط دلم به رحم اومد ييواقعاً عاشقش نبودم و با حرفا! ... بود زاريرو كرده بودم و ساناز هم از ترحم ب تخابمان

كه ازش تو ذهنم ساختم رو  يو چند ساله ا نيفكار چندهمه ا نيشبه ا هي تونستمينم! دوستش داشته باشم شديم يبه سخت يحت. عاشقش باشم

با گذر  ديشا. هيمقطع گفتميامكانش در ذهنم مسخره بود و م...  شدياصالً نم... نه !! ... بهش بگم كه باهات هستم تا آخرش يو به راحت معوض كن

كردم و  يو از ساناز خداحافظ دميكش قيعم ينفس. كرديم تيخودش رو تثب يليم ياز من براش بمونه كه ب يمن ، عادت يشگيزمان و وجود هم

هم قبل از  دختيگفته و خاله پر يكردم و گفتم كه ساناز به من چ ياتفاقات امروز عذرخواه ليبه دل ايو آقا پو دختياز خاله پر. رونياومدم ب

 گهيبود دخترش واقعاًَ من رو دوست داشته ، د دهيفهممهربون شده بود و حاال كه  يچهره خاله كم. نداره يتيمن ، به مامان گفته بود كه شكا

بازم به  شيچون گله مند... نبود  يميصم يليهرچند كه لحنش خ...  زديمهربون تر حرف م يبا من و خانواده ام نداشت و كم يباز لجدر  يسع

 .بهتر شده بود ميبود ، طرز حرف زدنش از قد يهرچ يول... راه بود 

رو امضا  تيمتن نداشتن شكا ايآقا پو. ميبارش باران ، وارد پاسگاه شد رياومد و ز يهم با ما به كالنتر ايآقا پو. د نداشتوجو يمشكل چينظر ه به

مجبور . بود يبودن و خونه هم خال تيبود و محمد و آقا بهروز هنوز در سفر و مأمور شميخونه پ ديكل. ميخونه آقا بهروز شد يما هم راه. كرد 

 .ميريبگ ميكه سند رو بتون ميمادر دوست ساناز صحبت كن تيتا فردا در مورد شكا ميتهران بمون ميشد

كه بلند  يو وقت دميراحت خواب 11ساعت  يتا طرفا. ميديو همون جا خواب ميافتاد يو هر كدوم به طرف ميهرچه تمام تر به خونه اومد يخستگ با

 .تيپس گرفتن شكا يبرا يبودن كالنتر انگار رفته. ستنيمامان و بابا ن دميشدم ، د

 .رفت نييغذا از گلوم پا ينسب ي، با آرامش شبيخودم درست كردم و فارغ از افكار د يبرا مروين هيهم بلند شدم  من

با گفتن خبر آزاد شدن من از طرف بهناز ، خوشحال بود و تا زنگ زدم . احوالش شدم يايزنگ زدم و جو ايمي، به ك مروياز خوردن ن بعد

 .ميامروز اصفهان اديز يليوجود نداره و احتمال خ يو بهش گفتم مشكل ميبا هم حرف زد... منتظر تلفنم بود ! ... برداشت

كه  يو با وجود استراحت كامل ديچرخ يكه هنوز در ذهنم مو جالب بود  ديساناز ، انقدر برام جد يحرفا. آروم شدم يدوش گرفتم و كم هي

 .شدياومد و تكرار م يداشتم ، نتونستم حرفاشو فراموش كنم و مدام تو ذهنم م

 يسخت نينبود و روز ِ به ا نيچن نيتا به حال ا. بود ميروز زندگ نيزجر آور تر. خواب بود و من كامالً در خواب بودم هيمثل  روزيكردم د احساس

 .داشتمن



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا feedbackسپهر .س – ناباورانه                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٩ 

نگران شدم و منتظر موندم  يكم... بعدش به مامان زنگ زدم و متوجه شدم كه قطع كرد ...  دهيجواب نم دميبار به بابا زنگ زدم و د چند

منم  ديبا يبرن ول خوانيبه من كه نگفتن كجا م. بودن ياحتماالً تو كالنتر. باشن و نشه حرف زد ييبد جا ديگفتم شا. رنيخودشون تماس بگ

 داشونيفكرشو هم نكردم و گفتم هرجا باشن ، پ گهيد! ... و مامان بابا كجا رفتن؟ هيبه چ يچ دونستميچون نم. هم الزم نبوده ديشا. رفتميم

 .شهيم

و حاضر  دميپوش رونيلباس ب... در  يرو كه به سرعت داخل خونه گذاشته بودم ، دوباره جمع و جور كردم و همشون رو گذاشتم جلو لميوسا

 !نه؟ اي مياصالً قراره امروز بر...  ميقراره به اصفهان بر يمشخص بشه و بدونم ك فميبابا بودم كه تكل ايم و فقط منتظر تلفن مامان شد

رو جمع و جور كنم تا خودشونو به خونه برسونن و با هم  ليوسا ديكه با دميجواب دادم و فهم. زنگ زد ميشد كه بابا به گوش 12 كينزد ساعت

 .ميتا به شب نخور ميبر

كردم و از زحمات آقا بهروز و  يمدت مزاحمشون بودم ، عذرخواه نيا نكهيو از ا ميآقا بهروز گذاشت يمتن تشكر هم برا هيو مامان اومدن و  بابا

نه ...  ماهتازه اونم چهار پنج . داشتم زيهمه خرده ر نيچرا ا دونمينم. اديوانت گرفته بود تا به همراه ما تا اصفهان ب هيبابا . محمد تشكر كردم

 .شهيتموم شد و هرگز از ذهنم پاك نم يبه هرحال تهران موندن من با خاطره بد يول! شتريب

 .ميو به سمت اصفهان رفت ميمحل دور شد از

 يكه به فضا شديم دهينه ابر دچند تا دو. صاف بود يليخ. عقب آسمون رو نگاه كردم يصندل شهياز ش. عقب نشستم و پاهامو دراز كردم يصندل

گذاشت و رفت تو عالم  انيبابا هم طبق معمول آهنگ شجر. مامان خسته بود و همون جلو خوابش برده بود. داده بود ييبايآسمون جلوه ز يآب

 .خودش

! اتفاق افتاده و حرفش رو زده نيو ا دهياالن منو د. بود كه نكنه كار دست خودش بده نيبه ا شتريفكرم ب. چرا انقدر به فكر ساناز بودم دونمينم

 ...رو تكرار كنه  شيقبل يبره و دوباره كارا ادشياما ممكنه بعداً ... 

از ترس ،  يو گاه شديكاذب م جانياومد ، دچار ه يمن به وجود م يكه برا يبد طياونم با داشتن استرس و شرا... وسط مهم بود  نيهم ا ايميك

 هودهيبه خودش مسلط باشه و فكرش رو مشغول امور ب ديمشكل داره و با شيعصب ستميدكتر بارها بهم گفت كه س. ختيرياعصابش به هم م

 .نكنه

 :بابا اومد كه گفت  يصدا. بود و با نوازش آفتاب ، خوابم برد ميمال اريهوا بس. چشمانم رو گرفت ياومد جلو واشي واشي ديخورش

 ؟يخوريمغذا ن... شو  داريبابا ب...  ديسع -

 .دميخواب ادياحساس كردم ز. دميرستوران د هي يرو باز كردم و خودم رو جلو چشمانم

 ساعت چنده؟ -

 .مي، بعدش بر ميبخور يزيچ هيپاشو ... پاشو  ست؟يگشنه ات ن... ظهره  3ساعت :  بابا

 باشه -

. نميبابا خسته شده و ازش اجازه گرفتم كه من بش دميد. ميشد يو بعد از خوندن نماز ، فوراً راه ميغذا خورد. ميرو اومده بود رينصف مس باًيتقر

 نهيتعارف زد كه بش هيمامانم كه انقدر خسته بود ، . چشماش خواب بود يليخ. كرديبابا هم استراحت م ديبا يول... تا حاال تو جاده ننشسته بودم 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا feedbackسپهر .س – ناباورانه                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٠ 

 .من نذاشتم يول... 

 : گفتيباز بود و بابا از كنارم مرتب م مهيم و مامان و بابا هم چشماشون ناصفهان اومد تا

 .كن اطياحت... حواست باشه  -

همه  نياز ا... داد بزنم كه از تهران دور شدم  خواستميخوشحال شدم و م يلي، خ دميشهرم رو د زيدل انگ يو فضا ميديبه اصفهان رس يوقت

 .ايميك شيپ مارستانيب ميرفت ميمستق... روزه آزاد شدم  هي ياسترس و گرفتار

من ، انقدر حالش رو خوب كرده كه  يخبر آزاد دنيشن يعني. مرخص شده و رفته خونه ايميكه ك مي، مطلع شد مارستانيب ميديرس يوقت

و  اتيروح! ... شهيانقدر شاد م يا گهيانقدر ناراحت و با خبر د يخبر هيبود كه چطور با  نيجالب ا... برام جالب بود ! مرخصش كردن؟

 ! ...جالب بود يليخ ودشاحساساتش در نوع خ

هرچند بهناز اهل ! ... باشه دهيفهم يزيكه مبادا فرهاد چ دميترس نياز ا. به همراه بهناز و فرهاد هم اونجا هستن ايميك دميو د ييخونه دا ميرفت

 .گفتيم اديز يدروغ مصلحت يول... دروغ نبود 

 :گفت  يمن و با خوشحال يفرهاد اومد جلو. رو به رو شدم ي، با استقبال همگ ييمحض ورود به خونه دا به

 كو؟ تينيريپس ش. مباركه يانتقال... جان  ديسالم سع -

 !چند ساعته ام مطلع نشده يريرو هم نگفته و من شانس آوردم كه از دستگ يهمون دروغ مصلحت يكه بهناز حت دميفهم

گرفتم تا بعد از  ينيريجعبه ش هيو  ابونيرفتم سر خ...  "چشم  "كردم و با گفتن كلمه  كيگرم باهاش سالم و عل يليو خ اوردميدم نخو يرو به

 .ميو شاد باش ميبخند ميهم كنار هم بگ ي، كم يسخت نيا

خوشحال شدم كه . رونياومد ب يخونه ا هيمحسن از  دمياومدم ، سرمو رو به سمت چپ كردم و د يم ييداشتم به سمت خونه دا كهيحال در

محسن رفت ... بود  يخانم هي. و محسن هم در رو پشت سرش بست اديم رونيداره از در ب يكس دميبرم جلو سالم كنم كه د خواستميم. دمشيد

اومده بود ، در حال  رونياز در ب هم كه يخانم. صندوق عقب رو باال زد و اصالً حواسش به من نبود! ... گرفته نيماش دونستميمن...  نيسمت ماش

 .بستن بند كفشش بود و سرش رو بعد از چند لحظه باال آورد

 .رونيآوا همراه محسن از اون خونه اومده بود ب. انداخت رتيكه با محسن بود ، منو به ح يدختر

اگه هم با محسن هست ، خوشبخت باشه و من  نشه و يازش نگرفتم ، تداع يخبر گهيگذشت و د يكه به سرد يآوا ، دوران ينرفتم تا برا جلو

هم  ديشا... دوسته  يليبا آوا خ نينگ. شمياحوالش م يايو جو دميم اميبا خودم گفتم بعداً به محسن پ... به كارشون نداشته باشم  يهم كار

وجود  يبه نظر مشكل...  هيمحسن هم كه بچه خوب...  ستيهم ن ديبع... داده  شنهادي، بهش پ دايو بازد ديد نيو تو هم دهيد اديرو ز آوامحسن ، 

 نيبا از ب... انجام بده  يكار نيبودم ساناز هم چن دواريرو فراموش كرده و ام ايخوشحال شدم كه آوا اون قضا...  خورنينداره و كامالً به هم م

و سالمت ، كنار هم  حينداشتم و خانواده ام صح يمشكل گهيمن د. شادم رو نشون دادم يمسائل در ذهنم ، وارد خونه شدم و رو نيا يبردن تمام

 .خوندنينداشت و همش شعر م يدست زدنشون تموم. خانواده مواجه شدم يوارد خونه شدم و با دست و هورا. بودن

د ، قرار به روز پنج حرف ز ييبعداً كه خودش با دا يول...  يخواستگار ميحرف زدم ، گفت كه جمعه بر يكه با بابا راجع به خواستگار اولش

 رتا روز پنج شنبه مدام با خودم فك... داشت  ي، دلم جنب و جوش خاص طيبا وجود هماهنگ بودن شرا... دل تو دلم نبود ... كرد  دايپ رييشنبه تغ
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، استرس  ميشديتر م كيروز كه نزد نيبه ا يول...  ميشناختيرو م گهيهمد يعمر هي...  زدميحرف م ايميبا ك يمدام از خواستگار...  كردميم

 .رو تحمل نكنه و فكرش راحت باشه يفشار ايميمدت ، خودم رو كنترل كنم تا ك نيكردم در تمام ا يسع...  كرديبر من غلبه م شتريب

ادامه بده ، خوشحال  خودش يعاد يقراره دوباره به زندگ نكهياز ا. مرخص شده بود و با پدر مادرش اومده بودن اصفهان مارستانياز ب ساناز

 !همه ي، ساناز ، محسن و آوا و خالصه برا ايميخودم ، خانواده ام ، ك يدعا برا... روزا ، همش در حال دعا كردنم  نيا. بودم

رفتم قرآن رو از تو . چند خط قرآن خوندن تنگ شده بود يدلم برا. اتاقم نشسته بودم يتو. داشتم يپنج شنبه بود و من هم حالت خاص شب

 .بهم داد يبيداشت و حس و حال عج يخاص يصفا. قفسه برداشتم و شروع كردم به خوندن

 :اتاق و آروم گفت  يسرش رو آورد تو. كنهيمامان داره از كنار در ، منو نگاه م دميد يقياز دقا بعد

 !؟يخوايمزاحم نم...  يسالم مامان -

 :آروم گفتم ... و بستمش  دميبودم ، قرآن رو بوس ختهيچند قطره اشك ر كهيسرم رو باال آوردم و در حال ومآر

 !مامان خوشگلم يمراحم! ... دربست ميما مخلص شما هست -

صحبتاش بهم گفت  نيبارها ب .داديم يصحبتاش بهم دلگرم...  زدي، باهام حرف م وايبار بود كه انقدر آروم و ش نياول ياومد تو اتاق و برا مامان

اون زمان كه . نيخوايرو م گهيراحته و دو طرفه همد التيخ يگفت كه تو از همه چ. و ازم خواست نگران نباشم كنهيحال منو درك م نيكه ا

جز شرط و شروط  زويهمه چ... رفته باشه  ياجبار... كار داشته باشه ... نباشه  ينطوريا... باشه  ينطوريا يپسر فالن دادنيم ريما همش گ ياباهاب

و  داون موقع سخت تر بو! ... ستين مايخدا رو شاكر بود كه مثل قد دياالن وضع بهتره و با! ؟يگفتيم يچ ياگه زمان ِ ما بود! ؟يچ ذاشتنيم

واسه دو  يمشكل عاطف...  يشكل رو ندارم نيكه تو خدا رو شكر ا هياالن فقط مشكل ، مشكل خونه و خرج زندگ! ... مثل االن راحت نبود تيوضع

 هك ايمياما تو و ك... رنج ببره  ي، ممكنه از مشكل عاطف يبهش ندار يمثل ساناز كه تو عالقه ا يكس! ... ستين خوانيرو م گهيكه همد ينفر

از لحاظ  ديمن شا...  نيايهم برازندته و از هر نظر به هم م ايميك...  يهست ايميك ستهيتو شا...  نيمشكل رو ندار ني، ا نيخوايرو م گهيهمد

 خواستميم! كنم؟ دايپ تونميكجا م يماه نيدختر به ا. عروسم باشه ايميدر درونم دوست دارم ك يول... نشون ندم  يلي، محبت خودم رو خ يظاهر

 ديبا يول...  هيعيترس طب نيا... تو دلت راه نده  يترس چيبدم كه فردا همه جوره طرفت هستم و تو فقط به خودت مسلط باش و ه يبهت دلگرم

وجود نداره و مسئله  يهرچند مشكل. مشكالت رو حل كرد شهيو م هيو ته دلش با تو راض خواديو صالحت رو م ريهم خ ييدا. يبهش غلبه كن

بابا هم تو . ستين يكارت حله و مشكل هي، قض يشد يحاال كه اصفهان موندن. شهيهمش درست م شااليكه ا ي، كار ِ تو هست به اضافه سرباز ياصل

 .يو تمومش كن يدرستو بخون تيبا جد ديكه با يدرس و سرباز مونهيفقط م... و نگرانش نباش  كنهيشركت ، دستت رو بند م

كه با  ييبايز ندهيدر ذهنم بسازم و به آ يقشنگ يايرو. فكر نكنم يچيبهم آرامش داد و ازم خواست آروم بخوابم و به ه يليمامان خ يحرفا

 .دارم ، فكر كنم ايميك

كنارش . كنهي، داره نگام م يو به طرز فوق العاده خنده دار ستادهيبهناز باال سرم ا دميچشمانم رو باز كردم و د. شدم داريدر ، از خواب ب يصدا با

 :نشستم و گفتم 

 !؟يديند پيخوش ت! ... ه؟يچ -

 .بودم دهيند ينطوريا يول...  دميرا دچ:  بهناز
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 !؟يبود دهيند يچطور -

 !!مايخودمون...  يچقدر بزرگ شد ديسع... جدا از اون ! يپيحاال به فرض خوش ت! ... اليخيب:  بهناز

 !نا؟يخودتون -

 .بشه فيازت تعر ومدهياصالً به تو ن. كنميم فيدارم ازت تعر... مسخره :  بهناز

 :منم فوراً گفتم . هم بلند شد و به طرف در رفت بعدش

 .خورهيبهش بر م عيچه سر... حاال  سايوا -

 :مشت زد به بازوم و گفت  هياونم برگشت و . آخرش رو تكرار كردم ياداشو در آوردم و با حالت مسخره حرفا بعد

 !رو بهت ندن ايميك دهيم يچه حال...  ميخودمون يول -

 .نميب ينم يان و من مشكل يهم كه راض ييو زندا ييدا...  هيه راضك ايميك... عمراً  -

 .دهيكه حال نم يمفت يمفت ينطوريهم... رو بدست آورد  يكي يبه سخت ديبا...  شديخوب م شديحاال اگه م:  بهناز

 .ترم ازش دور بودم هي...  دميكش يروز تهران بدبخت هي! ... ه؟يكجاس مفت -

كنه همه  ييچه عادت داره بزرگنما. گهيد يبود يدو ساعت تو كالنتر هي!! ... شده؟ ي، انگار چ دميكش يبدبخت گهيم نيحاال همچ... اووو :  بهناز

رو  رستاگه د... حله  يهمه چ. شهيبرات جور م نجايكارم ا هي... اصفهان  يخدا رو شكر كن جور شد اومد...  ستين يزيترم كه چ هيتازه ...  ويچ

 ديشا. يمعاف ش يكه بتون رسهينم 60به سن  تيهرچند بابا بعد از تموم شدن دوره كارشناس. يخورينم ي، به نظرم به مشكل سرباز يادامه بد

 يليخ يول... قانونش باشه و من خبر ندارم  دياصالً شا...  يمعاف بش ياونوقت تونست... تك پسرن  كهيزدن واسه كسان يهم تا اون موقع قانون

به اون  يكالنتر نياز ا كرديم يماه دوندگ 4بود  يهرك. ، مشكالتت تو تهران حل شد ميروز و ن هيظرف ...  يكالً رو دور شانس... خوبه ها 

 .كالً شانس باهاته يول... البته دور از جون ...  مارستانيبه اون ب مارستانيب ني، از ا يكالنتر

 !ادامه داره؟ ايتموم شد حرفات  -

 .، هنوز ادامه داره كنميواال االن كه فكرشو م:  زبهنا

 :پشت سر هم گفتم  طنتيآروم شدنش ، با ش يبرا... كرده  دارميبهناز زود ب نكهيكه اعصابم خورد شده بود از ا منم

- دنت؟يد اديم يآقا فرهاد خوبه؟ آقا فرهاد چطوره؟ آقا فرهاد ك خونه بخت؟ برتتيم يآقا فرهاد ك 

 .كم شد شيشد و از پرحرف يجد يهم كم بهناز

 :، گفتم  نميساكت بودنش رو نب نكهيا يبرا منم

 !!يوا يوا... ، با كفش بهناز اومده  يها يها... آقا فرهاد اومده  -

 ايميمن و ك راجع به حتيبهناز هم چند تا نص...  يتو فاز جد ميو رفت ميكم با هم حرف زد هي! ... بخند يحاال نخند ك. خنده ريز ميزد جفتمون

حله و  يهمه چ...  ميهست يخود... وجود نداره  يكه مشكل داديم ياز حد دو طرف نسبت به هم ، همش دلگرم شيشناخت ب ليكرد و به دل

 .باشنگران ن

 داديم هيبه من روح... بازم خوب بود  يول... بود  يتكرار يبرام كم...  ديكه مامان به من گفت ، امروز از بهناز به من رس شبيد يحرفا ييجورا هي
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از  ساستر نيپس ا... آشناست  گهيكه د ايميك. كمتر استرس داشتم... بود  بهيبا خودم گفتم ، اگه طرفم غر. نداشته باشم يتا امروز استرس

 كجاست؟

البته فرهاد همراه ما نبود ، چون . ميرفت ييخونه دا 6ساعت حدود ... فقط صبر كردم و فكرم به امروز معطوف شده بود ... كردم تا عصر  صبر

 .ميرفت ينفر 4بود و  يجلسه خواستگار

؛  ميو مشغول صحبت بود ميربع كه نشست هيبعد از . شد تيرعا يبودن ، به خوب ليبا وجود فام يتو جمع نبود و آداب خواستگار ايميك اولش

 .ارهيب ييخواست تا چا ايمياز ك ييزندا

رو بردارم كه ناخود آگاه نگاهش كردم و  ييخواستم چا. رو تعارف كنه يي، به سمت ما اومد تا چا كيشد و بعد از سالم و عل ييرايوارد پذ ايميك

 .داده بودم ، دستش بود و بهش لبخند زدم هيكه بهش هد يدستبند. كرد و چشمانم به دستش خورد يخنده ا هي

خوب فكر و دلش رو . بود شيدرون يو شاد تي، نشان از رضا كرديكه م ييخنده ها. بود ايمي، فقط و فقط حواسم به ك يطول جلسه خواستگار در

 :نشستم ، خنده ام گرفت و گفتم  يصندل يتا رو. به حرف زدن ميتو اتاق و شروع كرد ميرفت ايميو بابا ، من و ك ييبا اجازه دا. خوندميم

در  نيقوان يسر هي... شما اومدم  يبنده به خواستگار... خانم محترم : بگم  ينطوريبذار ا! ... بگم؟ ياز چ...  شناسميعمره تو رو م هيمن كه  -

 اضرهر روز سر وقت ح ديمن با يغذا... ندارم  يشوخ يهستم و با كس يجد يكامالً فرد... بندم  يكردم و به اونا پا فيخودم تعر يبرا يزندگ

پس الزمه دست ! ... دوش شما يرو فتهيب يخرج زندگ يكار نكنم و مابق شتريب فتيش هيممكنه ... البته منظور از غذا ، همون شام هستش ... باشه 

 ... شميناراحت م داًيچون شد...  ستيدر ضمن ، هرگونه انتقاد وارد ن... سر كار  ديو بر ديبند كن ييخودتون رو جا

گفت  تيدر رو باز كرد و با جد. تختش بلند شد و به سمت در رفت ي، از رو رهيخودش رو كنترل كرده بود تا خنده اش نگ هنكيبا وجود ا ايميك

: 

 !مگه من كوزتم؟...  ستيخبرا ن ني، از ا يكه شما اومد ييجا نيا... محترم  يآقا رونيب دييبفرما -

 :كه گذشت بهش گفتم  يكم. خنده ريز ميزد ييدر رو بست و دو تا بعدش

همون بهتر كه ... بود برام  يبيلحظه غر يليخ... فكرشو بكن ! ... زدمايحرف م يو باهات جد شناختمتياگه من االن نم شدايجالب م يول -

 ! ...شناسمتيم

...  ميشناسيرو م گهيو كامل همد ميليهم فامچون دو خانواده با ...  دميترس ينم اديامروز ز ياز خواستگار... برام  هييلحظه نا آشنا... آره :  ايميك

 اي يخوريمن م دردكه تو به  كردميفكر م يكل ديبا... فكرشو بكن ... بد بود  يليخ يوا...  شناختمي، كه من تو رو نم شديجالب م ياما موضوع زمان

 ! ...نه؟

 .شناسمتيهمون بهتر كه م...  اليخيب: گفت  ياز لحظات بعد

 ه؟ينظرت چ يشوخ يحاال ب -

 ه؟ي، چ مينظر ِ چ:  ايميك

 .راجع به من...  گهينظرت د -

 !؟يخل شد ديسع: گفت  اديبا تعجب ز ايميك
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 ته دلت با منه؟...  ينداشته باش يگونه نگران چيكه ه كنميفكر م نيفقط دارم به ا... نه بابا خل نشدم  -

 ؟يخوب ديسع... معلومه كه آره :  ايميك

 .دلم آشوبه يول! چرا؟ دونمينم... دارم  يبياسترس عج هي... ندارم  يكلمش... آره خوبم  -

وجود  يمشكل چيه... هستن  يهر دو خانواده راض...  يهست يام ، تو راض يمن راض... حله  يهمه چ! ... استرس چرا؟...  وونهيبرو بابا د:  ايميك

 .زمينداره عز

 ه؟يجواب خانم چ -

 .ميفكر نما ديبا: گفت  يهم با حالت از خود راض ايميك

 .پس فكر بنما -

 :گفت  هياز چند ثان بعد

 .فكرامو كردم -

 نظر؟... خوب  -

 .كنميمن باهات ازدواج م... حله :  ايميك

 ...هورا  -

 :گفت  ايميكه ك هيبق شيو برم پ رونيب امياز اتاق ب خواستميم. كه دلم درد گرفت ميديو خند ميربط زد يب يحرفا انقدر

 !ه؟يتو نظرت چ! ... د؟يسع -

 !؟يدرباره چ! ... من؟ -

 !من:  ايميك

 .يمثبته ، اونم چه مثبت...  هيمعلومه نظرم چ! .. تو؟ -

 آره؟ يگيبدونم تو هم از ته دلت م خواميم... و منم گفتم آره  يديتو پرس:  ايميك

 نطورهيحتماً هم... شك نكن  -

 !؟يپس ساناز چ:  ايميك

 نيمخصوصاً اگه ا. ازش زده بشه يحرف گهيرو داشتم ، د ايقضا نيكه با ساناز ا يبعد از اون روز خواستمينم. در قفل شد رهي، در دستگ دستانم

 :گفتم  يآروم و جد يليخ. كرديم تياذ يليبود ، منو خ ايميحرف از جانب ك

 !بشه؟ يزيمگه قراره ساناز چ -

 ...آخه :  ايميك

 ؟يآخه چ -

 !ست؟ين ادتي... تو خراب كنه  يكرد تا منو جلو ييچه كارا...  ادتهيبه  گفتيم! دوستت داره گفتيم...  گفتيآخه اون م:  ايميك

نداشتم و  يهرچند من باهاش كار... ادامه نداره  گهيكه با اون داشتم ، د يقصه ا... داستان ساناز تموم شد ! ... ِ من؟ زيعز هيحرفا چ نيا -
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رو  گهيبه من داد و گفت كه قبول داره من و تو همد حاتيتوض يسر هياون ... به كارش ندارم  يمن كار... ! من يخودش پاشو كشوند تو زندگ

طرفه بودن عشقش  هياون بهم عالقه داره ، باهاش باشم و از  نكهيو دوست نداره من به خاطر ا اديجا هم خوشش نم يو از ترحم ب ميخوايم

 .بمونه ينطوريو دوست داره هم زارهيب

 !مونهيعمر عاشقت م هي ينطوريا! ... ؟يباالخره كه چ:  ايميك

 .به خودش مربوطه... بمونه  -

در  يموضوع تمام شده و من االن فكر نيدوست داشتم درك كنه كه ا. رو دادم حاتميگفتم و توض ايميك يساناز رو برا يحرفا يهم تمام بعد

 :گفت  يرسم ياتاق و با صدا كي، بهناز اومد نزد ميكه حرف زد يا قهيبعد از چند دق. استيميافكارم معطوف به ك يكنم و تمام يمورد ساناز نم

تان را به اطالع  ييگو ادهياتاق نموده اند تا مراتب ز نيرا روانه ا نيبنده كمتر نيپدران و مادران شما ، ا نكيهم! ... ختم جلسه!! ... ميد يد يد -

 .مينما يصورت ختم جلسه را اعالم م نيبد! ... گشته است كيبه مرحله انهدام نزد تاني، فك ها دياز بس چانه زد... برسانم 

و بعداً  رونيب ادياونم ب خواستميرفتم ؛ م رونيزدم و به سمت ب ايميكه به ك يبا چشمك. گفتميناتموم موند و هنوز داشتم براش م ايميمن و ك حرف

 .ميموضوع صحبت كن نيراجع به ا

هرچند ! ... خانواده داماد پر رو باشن و شام بمونن دي، نبا يو مامان گفت كه بعد از جلسه خواستگار مياصرار كرد ، شام نموند ييزندا يهرچ

 نيمنم از ا... بشه  تيآدابش رعا ديبا...  هيجلسه خواستگار گفتينداشت ؛ اما مامان مرتب م اجيكه واقعاً تعارف احت ميبود يميانقدر با هم صم

 ! ...مهييكه خونه دا نجاي، ا يزيچ هيبود  بهيحاال اگه خونه غر...  ومديخوشم ن اديز حركت ،

در مورد ساناز و طرز  ايميك يحرفا. ميريآخر رو بگ ميو تصم ميفكر كن يكامالً جد. ميبه هر دو نفرمون فرصت دادن تا فكر كن يچند روز هي

...  گهيسال د 20اصالً ...  گهيدو سه سال د...  گهيبود كه نكنه دو سه ماه د نيو تو فكرم ا رفتميهمش با خودم كلنجار م. كرديفكرش ، ناراحتم م

كم كه چه عرض  هي... اون دوستت داره ...  يشد ريباهاش درگ...  يديفالن روز ساناز رو د... بخواد هر روز از ساناز بگه  نيبعد از ازدواجمون ، ا

...  شدياگه حل م. ساناز بود نيتنها مشكلم هم. وسط و همش بهش دامن زد و ازش حرف زد اديشده ب موضوع تمام هيمسخرست كه  يليكنم ، خ

نداشتم كه بخواد همش بهش فكر كنه و تو  ايميدر مورد ك ينگران چيه گهينداشت ، د يبه من كار يول... به فرض بود  اي... آدم نبود  نياصالً ا اي

تمركز خودم  يتمام مداشت يسع...  اميباهاش كنار ب تونستمينم...  كرديم تي، منو اذ ايميافكار ك نيا! ... موضوع ، داستان ها بسازه نيذهنش از ا

 .كار دستم بده يپاك كردن ساناز از ذهنش جمع كنم ، تا مبادا بعداً تو زندگ يرو برا

در مورد كار با بابا حرف زدم و . خوشبخت بشم ايميبا ك تونميكه فقط و فقط م دميسر جهينت ني، فكرامو كردم و آخر سر به ا شديكه م يجور هر

 ورشد كه من كارم ج ينطوريا. من بود ، دستم رو اونجا بند كرد يو بابا هم كه پارت دميد گهيبار د هيرو  يمصطفو يآقا. دوباره به شركت رفتم

و  دادميكه انجام م يبودن ، به نسبت كار يبود و بعد از اون هم اگه از كارم راض يماه كارآموز 1،  ميگذاشت يمصطفو يكه با آقا يشد و قرار

 .كردن ي، عنوان شغلم در شركت رو ثبت م ازشونيبرآورده كردن نوع ن

و  هيعال زيبه نظر همه چوجود نداشت و  يدر مورد درسم كه مشكل. خوشحال شد يلياطالع دادم و اونم خ ايميكارم كه درست شد ، به ك هيقض

 !ستيسد راهم ن ياصالً مشكل

 .شروع كنم تيرو با موفق ميزندگ ديجد ريبار هم كمكم كنه و بتونم مس ني، ا كنهيخدا توكل كردم و ازش خواستم مثل هربار كه كمكم م به
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 تيش سر بزنم ، صحبت كنم و بدونم وضعكه فرصت نكردم تا به يچند وقت نيو در مورد ا نمشيروز عصر با محسن قرار گذاشتم كه بب هي

 نييكه از اون پا دميباز محسن رو د... قاپو  يو اول رفتم عال دميو دوباره من زودتر رس ميقرار گذاشت يشگيهم يهمون جا! چطوره شيزندگ

اون دفعه كه  يبه تالف خواستهيآوا م ديشا! ... جا خوردم كه چرا با آوا اومده يو كم دميآوا رو كنارش د! ... بار تنها نبود نيو ا كنهيداره منو نگاه م

 ...نبود  ديبع! ... رهيحالمو بگ يو به نوع اديرفتم ، با محسن ب ايميمن با ك

 :كرده بود و چادر به سرش بود ، گفتم  دايپ ديجد ي، به آوا كه ظاهر ميكه داشت يكيو بعد از سالم و عل نييپا رفتم

 !! ...با محسن؟! ... طرفا؟ نيا! ... شما؟ يخوب... به به آوا خانم گل  -

 .هم چشمانم رو به سمت محسن انداختم و دست راستم رو به نشانه داشتن سؤال تكون دادم بعد

 :بزنه ، گفت  يآوا حرف نكهيكرد و قبل از ا يدست شيهم پ محسن

 ! ...م؟ينيجا بش هي ميچرا نر -

 ...ام  هيپا من...  ميباشه بر -

 !گل كرده بود ميمن عالمت سؤال بود و فضول افهيو همچنان ق مينشست مكتين يرو ميرفت

 !چه خبرا؟... كن  فيتعر...  ديداش سع... خوب :  محسن

 !خبرا دست شماست آقا داماد...  يسالمت...  يچيه -

 ... ميما فعالً نامزد... زوده هنوز ... نه بابا : هم با خنده گفت  محسن

 !شااليا يبه سالمت... مباركه ... به به  -

تا سال بابا كه  ميشد غهيفعالً ص نيهم يبرا... بودم  دهيد يآوا رو هم مدت... مشكل كار و درس ندارم  دميواال من كه د...  يسالمت باش:  محسن

 خانمت خوبه؟... تو چه خبر؟ ...  ميرد شد ، عقد كن

 ... نيش ريهم پ يبه پا...  نيجلو و نامزد شد يخوبه كه رفت يليخ...  ميشيم يبه زود يول... نشدم  يرسم ايميمن كه هنوز با ك -

 تهران؟ يريم يك! ... چه خبر؟ گهيد... تو هم مبارك باشه  يبرا...  يسالمت باش:  محسن

 .مونمياصفهان م... گرفتم  يانتقال...  رميتهران نم گهيمن د -

 !! ...عجب:  محسن

 :گفت  يبعد از لحظات و

 .تهران مشكل داره يبرا...  دنيم يهرچند به شهرستان انتقال... دادن  يخوبه كه بهت انتقال -

 !چه تهران به اصفهان و چه اصفهان به تهران...  رميبگ تونستميدر هر دو حالت م! نداشت يمن فرق يبرا يول... آره  -

 ... يموفق باش شهيهم دوارميام:  محسن

 يمت باشسال -

 ياطيمشغول درس خوندنه و مادرش هم خ نيو محسن هم گفت كه نگ دميو مادرش پرس نياز نگ. ميبخور يزيچ هي ميو رفت ميهم بلند شد بعد

 :زدم و گفتم  يدست هي يبه نوع نيهم يبرا. دمشيد يواشكي،  نيمحسن بفهمه اون روز با ماش خواستمينم. كنهيم
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 !پوالت جمع نشده؟! ... اياونور بر نوريتا با نامزدت ا يباش يا لهيوس هيروزا به فكر  نيا شهيخوب م -

 ...كار كنم تا قسطاشو بدم  ديبا يول...  دميخر يقسط نيماش هياتفاقاً ... چرا :  محسن

 !يبر يخوب يچرخش برات بچرخه و سفرا دوارميام...  يبه سالمت! ... چه خوب...  وليا -

 تميمياز اون دوران و صم ديترس يهم چهره آوا استرس داشت و م يالبته كم. كرديكنه و اصالً نگام نم يبه من كم محل كرديم يهم سع آوا

 .راه ، به مشكل بر بخوره يابتدا نيدوستم رو خراب كنم و باعث بشم تو هم يمن حاضر نبودم زندگ يباهاش به محسن بگم ول

شد و با خودم  ليكامالً در ذهنم تكم زيو همه چ ايميك يمحسن بود و من برا يآوا برا گهيد. شدم خونه يكردم و راه يمحسن و آوا خداحافظ با

عهد رو كردم كه  نيدر ذهنمم ا. باهاش خوشبخت بشم تونميكه م هيتنها كس ايميدر دلم ، مدتها عهد كرده بودم كه ك. موضوع رو تموم كردم نيا

 ليكه بزرگ شده و داره تشك يآدم يعهد برا هي... عالقه بچه گانه  يعهد از رو هينه ...  يد دائمعه هي. فكر نكنم گهيكس د چيبه ه ايميك جز

 ... دهيخانواده م

 : گهيكه م دميمامان رو شن يپله رو باال رفتم ، صدا نيسوم نكهيبه محض ا. كنهيصحبت م ييخونه و متوجه شدم كه مامان داره با زندا اومدم

 !كارت دارم نيبش ايب... نرو باال ...  ديسع -

 :مامان هم بعد از چند لحظه ، با لبخند بهم گفت . مبل نشستم يسمت مامان و رو رفتم

 .خودشون رو اعالم كردن تيرضا يهمگ تييخانم جواب مثبت رو داد و خانواده دا ايميك... خوب  -

 !نبودن؟ يمگه از اول راض... خوب  -

شما دو تا رو به عقد  گفتيهرچند ، اون م...  ميزديبله برون حرف م خياالن راجع به تار ميداشت تييدر واقع من و زندا... دن بو يچرا راض:  مامان

بعدشم ...  ندونبعد حنا ب... بعد جهاز برون ... بعد عقد كنون ... رسم و رسومات برگزار بشه و اول بله برون  ديمن گفتم با يول...  مياريهم در ب

 !! ...يو پاتخت يعروس گهيكه د

 !ميريگيهم م يبعدش عروس... پول جمع كنم ... كم كار كنم  هيبذار ! ... مامان؟ يحاال كو تا عروس -

 !هيبه حال بق يوا گهيذوق باشه ، د يداماد كه انقدر ب...  اليواو:  مامان

 :كردم و گفتم  يخنده ا منم

 !دم؟يذوق نشون م يكه ب زنميانقدر تابلو حرف م يعني! ... ذوق چرا؟ يب! ... من انقدر خوشحالم كه حد نداره... نه بابا  -

 شده؟ يچ...  يكالً كسل:  مامان

 !ستين يزيچ...  شهيدرست م...  كنميم يديدارم خودمو آماده دوره جد... نشده  يزينه چ -

پس نگران ...  ؟يخواستينم نويمگه هم! ... ديشيم يهم رسم ايميو تو و ك شهيتموم م زيهمه چ يبه زود... مشغول نكن  اديفكرت رو ز:  مامان

 !!يرونيكه چرا باهاش انقدر ب دمينم ريمنم بهت گ گهيد... نباش 

 ...و من رفتم باال  ميديخند ييهم دوتا بعد

. ميريبگذره و بعد بله برون بگ يب يسال ب ميخواستيچون م... بله برون باشه  ديقرار شد تو ع. شروع شده بود دميگذشت و ترم جد يروز چند

بعدش ! ... كجاست يب يكه ب مينيتو و بب مياي، تا ب ميدر رو شكوند يكه من و آوا به چه سخت يلحظه ا. لحظات افتادم نيپارسال و ا اديدوباره 
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چشمام  يپارسال افتادم و حال بد خانواده اومد جلو ادي... شد  يبرام تداع زيهمه چ... در عرض چند ساعت تموم كرد  يب يو ب مارستانيب ميرفت

 .، مراسم هرچه بهتر برگزار بشه ليبزرگ فام يبودن تا برا دهيبود و بابا و عمو تدارك د اديامسال هم تعداد مهمونا ز... 

و آغاز دوره  ايميمشتركم با ك يشدن زندگ ي، باعث شده بود تا همه از قطع ايمياز ك ين و خواستگارتو اصفها ميرفتن ِ من ، موندگار سركار

...  كرديم يخوشبخت يو برام آرزو گفتيم كي، بهم تبر ديد يروزا منو م نيتو ا لياز فام يهركس... حاصل كنن  نانيما دو نفر اطم يزندگ ديجد

،  ايميگرفته بودن ، مثل بله برون من و ك مينگار خانواده عمو محمود نظر مثبت داشتن و اونا هم تصمهم خواستگار اومده بود و ا هيراض يبرا

 .برگزار كنن يب يمراسم دخترشون رو بعد از سالگرد ب

روزا ، تعجب كرده بودن  نيهمه از آروم شدن ساناز تو ا...  كرديبچه گونه نم ياز ساناز و كاراش راحت بود ؛ چون متفاوت شده بود و كارا فكرم

 رزونزنه و من هم آ يبيبود كه به خودش آس نيمهم ا! ... اديحالت در ب نيباعث شده تا ساناز از اون حالت به ا يزيچه چ دونستنيو كامالً نم

 .كنه دايپ هياز دست نده و روح يبشه و عالقه خودش رو به زندگ نطوريهم شهيهم كردميم

امسال هم ، ...  شدي، هرگز از ذهنم پاك نم كرديكه سر قبر م يياز پارسال تو ذهنم بود و ناله ها نيعمه مه انيگر چهره. شروع شد يب يب مراسم

دلش  عمهباز  يبچه هاش ؛ ول شيپ رفتيم يو دوره ا كرديم يخونه عمه هم زندگ نكهيزنده بود ، با ا يب يقبالً كه ب. كرد هيگر هياز بق شتريعمه ب

و سر از پا  شدي؛ خوشحال م رسنيكه به خواسته دلشون م يي، مثل بچه ها ديرسينوبت به عمه م يوقت...  زديسر م يب يو مرتب به ب داديطاقت نم

 ...اما حاال . شناخت ينم

قبل  يون شادا كردمي، احساس م ديتر شدن به مراسم بله برون و ع كيبا وجود نزد. دميديرو ساكت تر م ايمي، ك يب ياز مراسم سالگرد ب بعد

 دميديم يآورد وقت يدلم طاقت نم! ... نه ناراحت ميشاد باش ديبا يانگار نه انگار كه قراره جشن بله برون من و اون برگزار بشه و كل. رو نداره

 .ميهمون سفره خونه تا با هم حرف بزن ادي، بهش اس ام اس دادم و گفتم ب يب يو سه روز بعد از مراسم سالگرد ب هينطوريا

تو دلشه  يهم راحت هر چ ايميشروع كنم تا ك ييكردم از جا يسع! ... دو نفر نيگپ زدن ب يبرا دهيجون م...  زهيبرام دل انگ يلياونجا خ يفضا

 .رونيب زهيبر

 درسته؟... كه بشه همسر بنده  شهيداره آماده م واشي واشي... خانم خانما ... خوب  -

 !ادين شيپ يهست كه مشكل دوارميام... كه خوب خودش رو آماده كنه  كنهيم يسع: با لبخند گفت  ايميك

 !خانم خانما؟ اديم شيپ يمگه قراره مشكل -

 .لرزهيكم م هيخانمه  نيوسط ، دل ا نيفقط ا! ... اد؟يب شيچرا مشكل پ... نه :  ايميك

 !بلرزه؟ ديبا يواسه چ -

 .خودش رو آروم كنه كنهيم يداره سع يول! ... ه؟يچ قاًيدق دونهينم... دلشوره داره  هي:  ايميك

 .رو به آقاهه بگه يهمه چ ديبا. تو دلش نگه داره يزيچ ديخانمه نبا! ... ندازه؟يدل خانمه رو شور م يآقاهه دوست داره بدونه چ نيا -

 :با خنده گفتم  بعدش

 !!سه ساله افتادم يبچه ها ادي... لوس بود  يليخ...  ايميك يوا -

 :گفت  ايميو ك ميديتمون خندجف بعدش
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 .ميكم جلف شد هي... آره  -

 !يكم تو خودت هيچند روز  نيا! ... شده؟ يزيچ...  يشوخ ينه حاال ب -

 ... دونمينم... آخه ...  ستين يزيچ:  ايميك

 !بازم موضوع سانازه؟...  گهيبگو د -

 !ستيمشكل از اون ن... اونو كه فراموش كردم ... نه بابا :  ايميك

 ! ...حاال اگه گفت! ... ه؟يخوب پس چ -

 !ستميآخه من كه خودم هنوز مطمئن ن... آخه ...  يول...  گميباشه م:  ايميك

 !؟يستيرو مطمئن ن يچ -

 ...د واسه پسرش قرار بو... قرار بود . همكار داره هيقبالً گفته بودم  يعني... همكار داشت  هي... راستش ... روزا تو فكره  نيكم ا هيبابا :  ايميك

 !كنه؟ يپسرش خواستگار ياز تو برا خواستيهمون همكار بابات كه م...  دميتازه فهم... آهان  -

 !آره:  ايميك

 !كرده؟ كاريمگه چ... خوب  -

 !جميكه هنوز گ دميشن ييحرفا هي تشيواقع... نكرده  يهنوز كار يعني... كه نكرده  يكار:  ايميك

 !؟يديكجا شن! ... ؟يديشن يچ -

فكر كنم ...  دميشنيمامان بابا رو داشتم م يصدا... خوابم نبرده بود  يشب تو اتاقم بودم و چراغ اتاق خاموش بود و من درست حساب هي:  ايميك

 ... شنوميكه من دارم م كرديو فكرش رو نم زديتصور كه چراغ اتاقم خاموشه و من خوابم برده ، راحت داشت حرف م نيبابا هم با ا

 !گفت؟يم يچ... وب خ -

 ييجورا هيتالش كرده و  يليِ بابا خ دنيرس نجايشركته و تو ا ياز بخش ها يكي سيگفتم كه رئ...  زديداشت در مورد همكارش حرف م:  ايميك

 ... ونهيبابا به اون مد... تو تصوراتش 

 ! ...خوب؟... قبالً  يگفته بود... اوهوم  -

 ! ...كنه؟ كاريموضوع رو چ نيا دونهيگفت كه نم يدفعه ا هي...  گفتيو از شركت م زديبابا هم داشت مرتب حرف م... آره :  ايميك

 !پسرش رو منظورته؟ يخواستگار -

 ! ...گهيد يچ هيهم ... هم اون ... آره :  ايميك

 !هم هست؟ يا گهيپسرش ، موضوع د ياز خواستگار ريمگه غ -

 ! ...تآره هس:  ايميك

 !؟يچ -

 ِ بابا يبدهكار:  ايميك

 :مكث گفتم  يكم با
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 ! ...بدهكاره؟ ييمگه دا -

دوست ... افتاده  يتو بده هيمن مدت يبابا...  ديسع...  نيبب! ... بگم؟ يچطور! ... بگم؟ يچ دونمينم... اَه ... مدت كه نه  هي...  شهيم يمدت هي:  ايميك

 يلين دو سال خيبابام به مامانم گفت كه ا...  دميفهم ينطوريمن خودم ا! ... بشن كيكه داره شر يمطلع بشن تا تو دردسر انشينداره اطراف

 ييجورا هيكه  دوارهيام يلياالن خ... كمكش كرده و االن  ايبده نيهمش تو ا... همكارشه  نيمنظورم هم... دوستش  نيهمش ا! ... دهيكش يسخت

و من در  رهيمن رو بگ يجا يكه بده ستين يمنظورم اونطور! ... رو با من عوض كنه يبده نيا ستيبابا هم حاضر ن... ه لطفش جبران بش نيا

فكر ... حساب كنه  زايچ يليخ يآقا به بابا ، باعث شده تا رو نيكمك كردن ِ ا ييجورا هي يول! ... فكر نكن ينطورينه ا... قبال پول حساب بشم 

 !!زنهيو بابا هم دست ِ رد بهش نم شميمن واقعاً عروسش م كنهيم

دو سال ،  نيتو ا...  يوا... دو سال  نيتو ا... مدت  نيتو ا يعني...  يگفتيو به منم م يشديكاش زودتر خبردار م! ... من نگران شدم...  ايميك -

 ! ...؟آخه چطور ممكنه!! ... ؟يديبار شن نيا يبهت نگفته و تو شانس يچيبابات ه

شده رفتاراش  يطور هياصالً ...  كنهيصحبت م رونيب رهي، م زننيتا همكاراش زنگ م! ... گهيكارش رو معموالً تو خونه نم يآخه بابا حرفا:  ايميك

 ياديزمدت معلومه  نيا...  دهينشون م شتريو ب خورهياش به هم نم افهيسن و ق! ... كنه؟يم يچرا انقدر صبور دونمينم... شده برام  بيعج... 

كتاب تست گرفته بودم كه باهاش  هيبرات ! ... روز اومدم خونتون هي! ... پارسال از بابات پول قرض گرفت؟ ادتهي... حرص و جوش خورده 

 ! ...ادته؟ي! ... يتست بزن

 ... ادمهيآره آره ... آهان  -

پول رو همكارش بهش داده تا پس  نياحتماالً ا... روز اومده بود بهش پس بده ِ تو پول قرض گرفت و اون  يچند وقت قبلش بابام از بابا:  ايميك

! ... برام سؤاله؟ نايهمه ا! ... جور كرده كه بده؟ يماه چطور 2در عرض  ونيليم 4خوب بابا  يول! ... نه؟ ايهمون آدم داده  قاًيدق دونمينم... بده 

از ... طرف بابا به شما قول داده  هياز ! ... كنم؟ كاريپسره رو چ نيا هيقض... نباشن  نايكدوم از ا چيو به فرض ، اصالً ه ميبش اليخيرو كه ب نايحاال ا

كه من دارم ، مربوط  يياسترسا نياز ا يليخ...  زنهيدلم شور م يليخ...  ترسميمن م ديسع! ... كنهيهمكارش مدام داره اصرار م نيطرف انگار ا هي

 كنهيم يداره سع يمن و تو جور بشه و هر جور هيكه قض دوارهيبابا ام ياز طرف...  اميمسائل كنار ب نيز نتونستم با اهنو...  رمهياخ يفكرا نيبه ا

پزشو  يپسرش قبالً فرنگ هم رفته و كل اآق دمي؛ فهم كرديم فيكه بابا تعر يو طور كنهيطرف همكارش مدام اصرار م هياز ... نباشه  يمشكل

كه نكنه دردسر  نهيهمش تو ذهن بابا ، ا... فالن كردم ... دادم  اتويمن بده...  ميكه ما نون و نمك خورد خونهيمدام تو گوشم م گهيو م دهيم

 ! ...؟يبفهمه چ ارشاگه همك! ... نهيبب يوسط لطمه ا نيمن و تو به هم ، بابا ا دنيبخاطر رس خواميمن نم! ... بشه؟

 ! ...گميمن به بابا م... تو نگران نباش  اًيثان!! ... بهش گفت طلبكار ديبا! ... گذاشت همكار هشيآدم رو نم نياوالً كه اسم ا -

 :وسط حرفم و گفت  ديپر ايمي، ك گميگفتم من به بابا م تا

 ...كردم تو كارش  يكه فضول رهيمن م يبهت گفتم و آبرو يزيكه ازش چ فهمهيمن م يبابا ينطوريا!! ... ديبابات نه سع... نه نه  -

 !م؟يآقا خالص بش نياز شر ِ ا يچطور! ... م؟يبه بابات كمك كن ياز چه راه! ... ؟يباالخره كه چ -

 ! ...؟يباهاش صحبت كن يخوايم:  ايميك

 !؟يبا ك -
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 ...ولش كن ...  شهينه نم:  ايميك

 !صحبت كنم؟ يخوب بگو با ك -

 .فكر كنم سايوا... رفت  ادمي... بابا  يا! ... بود؟ ياسمش چ! ... پسر همكارش! ... گهيداده د ريكه به بابام گ ييآقا نيپسر هم:  ايميك

 .ادامه صحبتش رو بگه ايميچند لحظه گذشت و من منتظر بودم تا ك هي

 !؟يفكر كرد! ... شد؟ يچ -

 ! ...نهياسمش حس... اومد  ادمي... آهان :  ايميك

 :ادامه داد  ايميك بعد

و موقع  گرفتيم لشيبابا هم به اجبار تحو... با بابا جونش اومده بود تو محلمون ...  دمشيخونه د كيبار نزد هي...  استيگوليج نيهم از ا يليخ -

به ...  هگناه دار...  سوزهيدلم براش م!! ... بنده خدا بابام... در چشمان همكارش باشه  يتا خوشحال ديخند يباباش ، م يقربون صدقه رفتن ها

و به  خورهيداره ، خودشو م ينفهمه كه بده يكس نكهيا يطرف برا هياز ! ... كنه؟ كاريوسط چ نيا ديبا دونهياالن نم...  كشهيخاطر من چه ها كه نم

 ... سادهيازدواج من و تو وا يبكنه و پا يحاضره هر كار ميخوشبخت يهم به فكر منه و برا گهياز طرف د! ... گهينم يزيچ يكس

اصالً از خنده !! ... كشهيم يمدت چ نيتو ا دونستميمن واقعاً نم...  كشهيم يداره سخت يلي، خ يگيكه تو م ييزايچ نيبنده خدا با ا ييدا... آره  -

 ! ...هيواقعاً مرد نمونه ا!! ... فكرش مشغول باشه ينطوريكه ا ادي، بهش نم كنهيجمع م يكه تو ييها

 :گفتم  ياز لحظات بعد

پسره حرف  نيحاال من كه دوست دارم با ا!! ... بشه نيدست رو دست گذاشت تا وضع بابات بدتر از ا شهينم...  ديشياند يچاره ا هي ديبا يول -

 باهاش ديبا... نظر داد  شهياالن نم!! ... ريزن بگ كنهيكه باباش زورش م استيدست و پا چلفت نياز ا ايهست  انياصالً خودش در جر نميبزنم ، بب

 ستين ازيو اصالً ن ميبش يكه ما قراره نامزد رسم دوننيم ليبگم كه كل فام نويتو از خودم و خودت ، ا ينگران هياما در مورد قض... حرف بزنم 

!! ... شمچ بگهاون آقا گفت ،  يهرچ ستيبابات كه برده ن...  كنهياصرار نم نياز ا شيشدن من و تو ، مطمئناً اون آقا ب يبا رسم...  ينگران باش

 ! ...داره؟! ... كه نداره؟ ياديقرض و قوله ز

 !! ...برسه ونيليم 30-20فكر كنم به ...  ادهيكم ز هيچرا :  ايميك

 :گفتم  اديتعجب ز با

 ! ...همه قرض داره؟ نيكرده كه ا كاريچ ييمگه دا! ... اد؟يحاال چرا انقدر ز -

 !! ...تومن بدهكار نبودم 30 كي، االن نزد دميكشياگه چك نم:  گفتيكه به مامان م دميخودم از زبونش شن...  دهيشركت چك كش يبرا:  ايميك

كه به بابا گفته پول قرض  ياون سر نيحاال بب! ... واقعاً چرا؟! ... بگه؟ دينبا ييكه چرا دا فهمميمن هنوز نم... شد  يجد هيقض يليخ...  ايميك يوا -

 ! ...لحظه هيكم آوردم ... اوف ... داره ها  يعجب صبر!! ... هشده كه نتونسته تحمل كن يچ گهيبده ، د

اما ...  دهيمحبتش رو نشون نم اديبابام مثل مامان ِ تو با زبونش ز يول!! ... مدت نرفت زندان نيشانس آورد تو ا...  ادهيصبرش ز... آره :  ايميك

 ييبا كارا شتريب... گلم ... خوشگلم ...  نميو مدام بگه فرزند نازن ارهيكه به زبون ب ستيتو ن يمثل بابا... دوستم داره  يليكه خ دهيكاراش نشونم م

خودش  يمن برا يول...  خواديم نويحتماً هم هيقض نيتو ا دونمياالنم م...  خواديو صالحمو م ريكه از ته دلش خ شهي، بهم ثابت م كنهيكه برام م
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 ...هست ، درست بشه  يخدا كنه هرچ... نباشه  ايقضا نيه و انقدر فكر و ذكرش مشغول انگرانم كه خودشو تو دردسر ننداز... نگرانم 

 !ازش؟ يآدرس دار...  زنميپسره حرف م نيمن حتماً با ا... شك نكن ...  شااليا... اون كه آره  -

... برو حرف بزن كه فقط خودش باشه  يوقت هيبذار ! ... فهمنياما بابا و همكاراش م...  يباهاش حرف بزن يبر يتونيم... تو شركت هست :  ايميك

 !گم؟يم يكه چ يدونيم! ... كن بابام نفهمه يسع

 .نهيكرد هم شهيكه م يتنها كار...  زنميفردا باهاش حرف م نيهم... حتماً ... باشه  -

 !؟يگيم يحاال بهش چ:  ايميك

 دونمينم! ... ش؟يخواستگار يايب يخوايكه م يديرو د ايميتو ك گمياصالً م...  ميدواج كنكه من و تو قراره با هم از گميم...  زنميهمه حرفامو م -

 اي انهيبدونم اون در جر خواميم! ... خبر ندارم ييدا يچپ كه از بدهكار يبه كوچه عل زنميو خودمو م كنميباهاش صحبت م يميصم يليخ يول... 

 !نه؟

تو سرشه ، قضاوت نكنم و منتظر  ييچه فكرا دونميو نم دمينشن نياز زبون حس يزيچ كهيرو رسوندم خونه و با خودم عهد كردم تا زمان ايميك

 !!بده حيبمونم تا خودش توض

بدونم چه  نكهيبدون ا. شمردميها رو م هي، ثان نينشسته بودم و منتظر حس نيماش يتو... شد  5ساعت ...  ييعصر رفتم سمت شركت دا فردا

بهم گفت و منم تو ذهنم  نيحس افهينبود ، از ق ادشي اديز نكهيبودتش و با ا دهيبار از پشت پنجره د هيفقط  ايميك. داره ، منتظرش بودم يا افهيق

رد شد و  نياومد و از كنار ماش رونياز شركت ب يپسر هي دميگذشت كه د قهيچند دق...  نمشيو منتظر بودم تا بب هيتصور كردم كه چه شكل

 :، گفتم  كردميبه پشت سرم نگاه م كهيشدم و در حال ادهيپ نياز ماش! ... حس كردم خودشه...  ياصل ابونيسمت خ رفتيداشت م

 !د؟ياريب فيلحظه تشر هي شهيم...  زيدوست عز ديببخش -

 :اومد سمت ِ من و گفت ... و برگشت  ديشن صدامو

 ... دييبفرما... جانم  -

 :بهش گفتم . گذاشته بود يپروفسور شيداشت و ر يديداشت و صورت سف يداده بود ، همخون ايميكه ك يبا مشخصات باًيتقر

 گم؟يدرست م...  ديباش نيحس ديشما با -

 :شده بود و با حالت متعجب گفت  جيگ يكم اونم

 !!شما؟... خودم هستم ... بله  -

 ... دميم حيبراتون توض! ... د؟ينيشيم نيزحمت تو ماش يب -

 :كه گفتم  كرديمتعجب داشت نگام م ينطوريهم! ... دارم كاريبود من واقعاً باهاش چ دهينشست و نفهم نيهم تو ماش نيحس

 م؟يبزنكم حرف  هي يموافق... چند كالم باهات حرف بزنم  خواميم... كه بشه صحبت كرد  ييجا هي ميريم... ندارم  تيكار... نگران نباش  -

 !م؟يحرف بزن ياصالً در چه رابطه ا! ... ؟يدار كاريو با من چ يهست يشما ك دونمينم! ... شدم جيواال من كه گ:  نيحس

 !ميدر مورد زندگ... در مورد خودم  -

 :، گفت  زديكه دم از تعجب م يبا خنده ا نيحس
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 !داره؟ يشما به من چه ربط يزندگ -

 !!نه؟ ايِ تو هم ربط داره  ديبدونم از د خواميم... كرده  دايكم ربط پ هي -

 ... ديگيم يچ فهمميمن نم ديباور كن:  نيحس

 :گفت  ياز لحظات بعد

 .ندارم يمن مشكل...  ميحرف بزن! ... اگه واجبه؟... باشه  -

و ممكنه سوسول باشه ، فقط تو ظاهرش بود و از حرف  استيگوليج نيكه از ا كرديم فيتعر ايميكه ك ياومد و اونطور يم ينظر پسر منطق به

 .هيپسر آروم داديزدنش نشون م

 يباهاش از هر در. كنميدانشجو هستم و همزمان دارم كار م نكهياز ا. از خودم براش گفتم. ميچهلستون و مشغول حرف زدن شد ميهم رفت با

كه قرار بود بدونه رو دونست و متوجه شد كه  يياونا. دادم حيكامالً واضح توض ماجرا رو يتمام. نميبيم يخودم رو چطور ندهيحرف زدم و گفتم آ

و به  ميرو گذاشت يو قول نامزد ميو ما دو نفر عاشق هم هست خوامشيم يدر واقع بهش فهموندم كه من از بچگ. دارم ايميبا ك يمدار قرارمن 

 .ميبش يقراره رسم يزود

 :دارم ، بهم گفت  يچه حال دونستيم كهيدر حال نياز تموم شدن حرفام ، حس بعد

اونم به ... داره  يعادت هيپدر من  نيبب...  گميم نجاياز ا! بهت بگم؟ يچطور...  نيبب! كنميمن اصالً به نامزد شما فكر نم... جان  ديسع نيبب -

 شونيو اصالً به ا دميشما رو ند ييمنم اصالً دختر دا! ... بكنه و نه نداره ديبا! ... كار رو بكنه نيا ديبا يفالن گهيم يوقت... نشوندن حرفاشه  يُكرس

و هرچه زودتر بارمو  ارميكه پول بدست ب كنميسمت هم تمام تالشم رو دارم م نيرو اونور آب در نظر دارم و ا يكس هيمن !! ... كنميفكر نم

؛ بزرگ شدم و  ارمكه دوستش د يمنم مثل شما ، با همون يعني... شروع كنم خودم رو  يكه دوستش دارم ، باشم و زندگ يببندم تا در كنار كس

 نيو اصالً ا خواميرو م گهيد يك هيبارها گفتم كه ... گفتم  نويبهش ا! ... شهينم يكه پدرم راض نجاستياما مسئله ا...  ميبا هم خاطره دار يكل

شما اومده بودم كه اونم به اصرار بابا بود و اگه خواهش  ييدو بار هم تا منزل دا يكي...  فهمهياما نم...  دميرو من ند يداد ريكه بهش گ يخانم

 ينطوريچون خودمم ا...  يدار يكه چه حال فهمميمن م! ... انجام بشه ياالن خواستگار نيتو و هم ميمن نبود ، مطمئناً بابام انتظار داشت بر يها

 ... يخوشبخت بش دوارميام! ... دمي، نرس خوامشيكه م يخودمم هنوز به كس... ام 

 :بعد از چند لحظه ، با آرامش گفت  نيحس

... باشن  يهمه راض ديبا... انجام بشه  يكه قراره كار يزمان... داره  ياخالق خاص هيپدرم ...  نيبب! ... نهياونم ا! ... وسط هست نيراه فرار ا هياما  -

مخالف اون  تيكثرو ا! ... ستيباشه و ن ديكه با ياونجور طيو بفهمه كه شرا رهيشده قرار بگدر عمل انجام  ياما وقت!! باشن ياگه ناراض يحت

بابام تو دوران :  گفتيكه م دميموضوع رو از عمه خودم شن نيا...  كنهيم يو از خواسته خودش چشم پوش زنهينم يهستن ، خود به خود حرف

از  پدرمشد و  نطوريا ييايقضا ي، ط ريكه تو چند سال اخ دميشن ياز مامان خودمم دو بار... شده بود  ينطوريا يا هيخودش ، سر قض يجوون

 ! ...حرفش صرف نظر كرد

 :و گفتم  دميكش يرو راحت كرد و نفس راحت الميخ ياديتا حد ز نيحرف حس نيا

 .فكرم راحت شد... بده  رتيخدا خ -
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كاراش و  نيشده ، مطمئناً از ا يرسم زيو همه چ نيگرفت يشما دو تا نامزد نهيبب يوقت...  هينطوري بابام اكالً... نگران نباش  اديز... آره :  نيحس

 ! ...موضوع شر نشه برات نيا دوارميام... بشه  اليخيبار هم دست بكشه و ب نيخدا كنه ا...  كشهي، دست م زنهيكه م ييحرفا

 .رميم يم الي، دارم از فكر و خ دميتا حاال كه فهم روزياز د... سبك شد  يليدلم خ... واقعاً ممنون ...  يگل يليخ -

. تازه اومدم خونه ينيريش لويو با دو ك يفروش ينيريكردم ، رفتم ش يخداحافظ نيبا حس نكهيبعد از ا! ... دياز ذهنم پر هودهيب يااليفكر و خ گهيد

 :هرچه تمام تر گفتم  يكفشامو درآوردم و با خوشحال

 !!اومده ديسع... بابا  نيايب! ... د؟ييكجا... سالم خانواده  -

 :اومد و گفت  رونيبهناز هم از اتاقش ب... اومدن  رونيمن از اتاق ب يصدا دنيو بابا با شن مامان

 !خونهيكبكت خروس م! شده مهندس؟ يچ... سالم  -

بزنم و موضوع رو  يحرف ييِ دا يوجه قصد نداشتم از بده چيبه ه. رو بگم ميحالخوش ليو بابا هم بعد از سالم ، از من خواستن تا براشون دل مامان

 :گفتم  نيهم يبرا. و باباش ربط بدم نيبه حس

 !به؟يخانواده گلم ، ع يبرا يخوشحال! ... ه؟يچ -

 !؟يديرو دوباره د ايميك! شد پس؟ يچ...  يحال و حوصله نداشت شبيتو كه د! ... زهيتعجب برانگ ينوع خوشحال نياما ا...  ستين بينه ع:  بهناز

 .، خوشحالم شميدارم داماد م نكهياصالً از ا! ه؟يمشكلت چ... االن كه خوشحالم  -

 ...بابا جان  يخوشحال باش شهيهم شااليا: و بابا گفت  دنيخند همه

 :رو بردم تو آشپزخونه و به مامان گفتم  ينيريش

 .باز كنم نويچاقو به من بده ا هي... مامان  -

 !نفر؟ 20 اي خورنينفر م 4رو  ينيريهمه ش نيا...  مينفر 4همش ! ... ؟يديخر اديچرا انقدر ز! ... چه خبره؟: با تعجب گفت  مامان

 !دهيبچه دلش خواسته ، خر... خانم  گهيد اليخيحاال ب:  بابا

واقعاً چه . دهيدلش خوشه ، رفته خر... بچه  كنميم ديتأك... بچه ... بابام  گهيراست م: اومد ، گفت  يم نييداشت پله ها رو پا كهيهم در حال بهناز

 !!دهيزن م... بچه  كنميم ديبازم تأك... كه به بچه  ييدا كنهيم ياشتباه

 !نميتو رو كمتر بب يطنتايخونه و ش نياز ا يبر اديدلم نم...  طونيش: هم از خنده غش كرد و گفت  بابا

 !!من نوكر بابام هستم تا ابد: ومد و معصومانه گفت هم دلش به رحم ا بهناز

 :حركت بدم اومد و گفتم  نيمنم از ا. ديهم خودشو لوس كرد و رفت بابا رو بوس بعدش

 ... سوزهيدلم واسه فرهاد م! ره؟يمزه رو بگ يلوس ب نيا ادي، ب يِ فرهاد نباشه كه با درجه استاد دانشگاه فيح... جلف ... اَه اَه اَه  -

، رفتم تو اتاق و به  زيدغدغه از همه چ يراحت و ب گهيد. دميخند يبرام شد و كل يشب خوب. من و بهناز شروع شد يخوندنا يطبق معمول ، كُر و

 .ادين شيپ يبشه و مشكل نطوريهم كنهيهم گفت كه دعا م ايميك. رو بهش گفتم يزنگ زدم و همه چ ايميك

گرفته شده بود و االن اونا  نجايمراسم بله برون بهناز و فرهاد ، ا شيچند ماه پ. ، قرار بود خونه ما پر از آدم بشه گهيروز د هيپنج شنبه شد و  روز

 .شناختميو من سر از پا نم شديبرگزار م گهيروز د هيتنها  ايميحاال مراسم بله برون من و ك... هم بودن  غهيص



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا feedbackسپهر .س – ناباورانه                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٥ 

. افكار رو در ذهنش پرورانده بود كه دخترش خوشبخت بشه نيراه خودش داشت و مدتها اكه هم يبه استرس. بود نيحس ييفكرم به دا شتريب

 .كردياون رو م يخوشبخت يداشت و آرزو ايدن نيكه در ا يتنها فرزند

رفته بود نطنز و قرار شد خودش برگرده خونه و  تيمأمور هيبه خاطر  ييدا. ميخونه ما و شام رو خورد مي، اومد ميكه انجام داد يدياز خر بعد

 :گفتم  ييچراغا روشنه و به زندا دميكه د ميدر بود كينزد. رو رسوندم خونه ييو زندا ايميمن هم بعد از شام ، ك

 !چراغاتون روشنه! ... اومده ها ييدا نكهيمثل ا...  ييزندا -

 .يلطف كرد... امروز خوب بود  يليخ... دستت درد نكنه پسرم ! براش درست كنم؟ خوادينم يزيچ يشام نميبرم بب... آره انگار :  ييزندا

 !فستيوظ... نكردم  يكار! ... ه؟يحرفا چ نيا...  ييزندا كنميخواهش م -

 .راحت ترم يليمن خ ينطوريا يول...  يحاال هرجور كه راحت! مامان يبگ يتونيبه بعد به من م نيدر ضمن ، از ا... ممنونم :  ييزندا

 :زد و من هم با لبخند گفتم  يهم لبخند ايميك

 !چشم مامان جان -

موتور با سرعت  هيباره  كي، به  رفتميكه عرض كوچه رو م يو در همون حال رفتميبه سمت در م لي، داشتم با وسا ميكه كرد ياز خنده ا بعد

 :بهش داد زدم و گفتم . بود بهم بزنه كيمن اومد و نزد يجلو

 ! ...؟يآقا مگه كور يه -

گذشت و با  ريخدا رو شكر به خ يول! ... فتهين يكه برام اتفاق دنيلحظه ترس هيهم  ايميو ك ييزندا... نكرد و با سرعت دور شد  يتوجه يموتور

 .به سمت خونه اميو ب رميِ ماجرا رو نگ يداشتن ، من پ ي، سع اليخيگفتن كلمه ب

 :گفتم  ييبه زندا! ... بلنده يليخ ونيزيتلو يو صدا اطينامرتب افتاده كف ِ ح يليخ ييدا يكفش ها دميداخل كه د مياومد

بلند باشه  ونشيزيتلو يانقدر صدا ستين ادميمن  ده؟يگوش م ونيزيبلند تلو يانقدر با صدا شهيهم ييدا... مامان   ديببخش يعني...  ييزندا -

 !! ...ها

! ... چه خبرته؟ گميبهش م رمياالن م! ... ، انقدر باال باشه ونيزيتلو يصدا دميمن كه تا حاال ند...  كنهينم اديز انقدر! ... نه... واال  دونمينم:  ييزندا

 ... ينطوريا شنيها كالفه م هيهمسا

 رميخودم م -

 :گفتم !! ... بازه و تعجب كردم مهين ييرايكه در ِ پذ دميبه محض ورود ، د. و رفتم داخل يرو گذاشتم كنار ِ در ورود ليوسا

 ... ييدا...  ييدا -

راحت شد و  الميخ. دميبود رو د دهيمبل دراز كش يكه رو ييِ روشن به همراه دا ونيزيوارد شدم ، تلو يوقت. و جلوتر رفتم دمينشن ييصدا چيه

 :و گفتم  دميرس خچالي يجلو. رفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم

 نكهيا يآهنگ شاد بذار به جا هي!! ... فردا بله برون دخترته ها! ... كن شتريرو ب ونيزيتلو يصدا گهيكم د هي! ... ؟ينشست نجايچرا ا...  ييدا -

 !بگم بابا؟ دي، با ييدا ينكنه به شما هم به جا! ... ؟ييدا ييبابا كجا...  ييدا...  ييدا! ... ينيبيمستند م

 ! ...كشهيدهانش بازه و نفس نم دميسرش رو باال كردم و د. دهيبه بغل خواب دميرفتم طرفش و د. دمينشن يياز دا ييصدا
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 ! ...؟يزنده ا ييدا...  ييدا: زدم  داد

 !تو رو خدا جواب بده ييدا...  ييدا: ام گرفت و گفتم  هيگر

فوراً رفتم طرف تلفن ! ... زدن غي، ج دهينم يجواب ييدا دنيد يرو رها كردن و وقت ليِ چهره من ، فوراً وسا دنيداخل شدن و با د ايميو ك ييزندا

رو  يعيداشت تنفس طب ي، سع دونهيم ياز پرستار يكه كم ييمدت ، زندا نيو تو ا ديربع رس هيدكتر اورژانس ظرف . و به اورژانس زنگ زدم

تالش  يهرچ... برگرده  يي، باعث نشد تا دا زدن ييكه به دا يژني، با تنفس دهان به دهان و اكس ديدكتر رس نكهيبعد از ا... برگردونه  ييبه دا

 :در چشمانش نبود ، گفت  يديو ام داديسرش رو تكون م كهيدست ِ آخر ، دكتر سرش رو باال كرد و در حال. نداشت يا دهيكردن ، فا

 !!گميم تيتسل -

را كه در ذهنم  يمكرر يگفتن پرسش ها ييو توانازبانم قفل شد  يا هيچند ثان!! ... به دكتر نگاه كردم و چشمانم از حدقه درآمده بود رهيخ

 ييهمونجا دميو د دمييپا يدر اون لحظه حركاتش را م... بود  ايميحواسم به ك... مبل نشست  يو رو هيگر ريزد ز ييزندا... آمده بود ، نداشتم 

فقط !! ... كرد هيزد و نه گر غينه ج... انجام نداد  يا گهيحركت د چيخودش رو در بغل گرفت و ه ينشست و زانوها نيزم يبود ، رو ستادهيكه ا

 ! ...دوخته شده بود ييچشمانش به دا

 :گفتم  اديدهانم را قورت دادم و با استرس ز آب

 ! ...؟يراحت نيبه هم! ... ؟يچ يعني... االن ...  فهمميمن نم... من ! ... آخه يزيچ هي......  يتالش هي...  يكار هي!! ... دكتر يآقا -

در چهره  يآثار خفگ. تنفسش برگرده ، برنگشت ميكرد يهم سع يهرچ. ِ ما ، تموم كرده بود دنيقبل از رس شونيا. ميما همه كار كرد:  دكتر

هم خودش رو  ديشا... داشتن  يباهاش پدر كشتگ يعده ا هي ديشا... رو خفه كردن  شونيا يول...  يول! ... به چه شكل؟ دونمينم. داستياش پ

 ...هر چند نفر خفه اش كرده باشن  اي... دو نفر ... نفر  هيپس احتمال داره ! ... ستين يخبر ياز طناب و صندل يول! ... دهدار ز

 !خفه اش كنن؟ ديآخه چرا با -

 !!ستمين انيمن كه در جر! ... ديهست لشيشما فام! ... د؟يپرسيرو از من م نيا:  دكتر

 :لب گفت  ريشونه ام گذاشت و آروم ز يودستش رو به ر دكتر

 !مواظب مادر و خواهرت باش -

 :كردم و گفتم  نگاهش

 !! ...ميياما االن دا! ... مهييمن و دختر دا يفردا مراسم نامزد...  مهييدختر هم ، دختر دا نيو ا مهييخانم زندا نيا -

 :خودش رو برداشت و بعد از تكون دادن سرش ، گفت  نكيجمالت ، ع نيا دنيبعد از شن دكتر

 ... ديايواقعه دردناك كنار ب نيبا ا ديبتون دوارميام...  خوامياز خدا براتون صبر م... اتفاق براتون افتاد  نيا يبد موقع! ... گميم تيواقعاً تسل -

 !مارستان؟يب مشينبر يعني... من كه شوكه ام دكتر  -

 ...اما ... خودم  مارستانيب دشياريب گفتمياگر الزم بود ، م... ره ندا يا دهيفا:  دكتر

 :را به چشمانش زد و ادامه داد  نكشيرا باال انداخت و سرش را دوباره تكان داد و ع شيهم شانه ها بعد

سكته  هيو احتماالً  ستادهيقلبش از شدت ترس ا...  زنهيو نبضش نم ادينفسش باال نم... نداره  يچون جون... نداره  يا دهيفا... خودتونه  ليبازم م -
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 ... يول...  مارستانيب دشيببر ديتوني، م دياگه دوست دار! ... رو داشته نيسنگ اريبس

 !؟يچ يول -

 !!، نه آدرس بخش دنياونا بهتون آدرس سردخونه رو نشون م يول:  دكتر

شدن  رونيب يكه باهاش بودن ، راه يسرم گذاشتم و دكتر به همراه دو پرستار يده رودستانم رو به حالت درمان. مبل نشستم ينا افتادم و رو از

 :دكتر گفت  يول... بدم ، بهشون پرداخت كنم  ديرو با يا نهيبه دنبالشون رفتم تا اگر هز... 

 ...برو جوون ... بده  يشما فقط برو به اون دختر و مادرش دلدار...  خوادينم نهيهز -

و ازشون خواستم تا اومدن پدر و مادرم ، صبر  رنيبگ ديرو با مارستانيبه ب ييو انتقال دا يمعطل نيا نهيهز گهياشتم و گفتم كه درو نگه د دكتر

 .مشيببر نيتا اگه قراره بره سردخونه ، با همون ماش ميمنتقل كن مارستانيبه ب نيرو با همون ماش ييكنن و بعد از اون ، دا

وضع  نيا دنيبابا ، مامان و بهناز به سرعت خودشون رو رسوندن و با د...  نجايا ديايب عاًيحالش بده و سر ييبه خونه زنگ زدم و گفتم كه دا فوراً

 ...بلند شو ! شده داداش؟ يچ... داداش ... داداش :  گفتيو بغلش كرد و مرتب م يي، مامان رفت سمت زندا

بر اعصاب خودش مسلط بود ، با دكتر صحبت كرد و  شهيبابا كه مثل هم! ... كنه؟ كاريچ دونستيكُپ كرده بود و اصالً نم ايميهم مثل ك بهناز

كه  نيا! ... بال سرمون اومد؟ نيشد كه ا يچ! چرا انقدر زود؟...  نشينبر:  گفتيم هيمامان مرتب با گر... پرستارها هم برانكارد رو آوردن 

 !! ...جوابمو بده يكي! سكته كرد؟ چرا... نبود  شيزيچ

كه در اون  يا سهيك. بود ايميِ ك شيحواسم پ يتمام. بدم حينزنم تا مامان حالش بهتر بشه و بعداً براش توض يبه من اشاره كرد كه فعالً حرف بابا

از بهناز خواستم تا اول به ... زد  ي، در دستانش بود و چشمانش به مبل دوخته شده بود و پلك نم ميبود دهيبله برون ِ فردا رو خر يكله قند برا

 دينبا... تر بود  مياز بهناز وخ ايميكرد و حال ك شدينم يكار يول! ... بود يسخت يتقاضا! ... بده يدلدار ايمياعصاب خودش مسلط باشه و بعد به ك

و احتماالً  ييمرگ دا انيجرزنگ زد تا در  سيبابا هم به پل... اومد  ياتفاق كنار م نيبا ا ديبا...  كرديم هيگر ديو هرجور شده با ذاشتميتنهاش م

 ! ...انيب ييپرونده به منزل دا ليتشك يو برا رنيكه صورت گرفته ، قرار بگ يقتل

 :، گفت  داديبا دستانش شونه ام را مالش م كهيكشوند و در حال اطياز ح يمنو به گوشه ا بابا

فردا رو ... پس به اعصابت مسلط باش ...  ادهي، مطمئناً صبرتم ز يپسر ِ من يپس وقت...  يتو پسر ِ من هست...  يهست يتو قو...  يتو مرد -

 يول...  اديكه داره ، م ينباالخره فردا با جش...  گهيدو سال د...  گهيسال د هي...  گهيماه د 6...  شهيتكرار م تيفردا بعداً در زندگ... فراموش كن 

! شك نكن... روز انداخته  نيرو به ا ييدا ي، ك ميفهميحتماً م...  مياريرو در م هيقض نيا يما حتماً ته تو... نذار بشكنه ... مهمه  ايميك... االن مهمه 

 ادتي! ... ذاره؟يم ريتأث ايميك يهست كه چقدر استرس رو ادتي! ... تو نشكنه يباال هيبودن و روح ياز قو ايميباش تا ك يپس فعالً قو... 

رو  هيتو برو بق. مارستانيب رميمن با آمبوالنس م! ... تو هواتم پسر... در كنارتم ... طرز فكر ، خودت رو محكم نگه دار  نيپس با ا! ... هست؟

 ! ...ِ كوچك ِ من ردم نميبدو بب...  اديب وادخيم سيكه پل نجايبرگرد ا عيبعدش سر... نباشن بهتره  نجايا. برسون خونه ما

 ي، برا شدميآروم م شتريب يهرچ... تا آروم بشم  زديحرف م شتريكاش ب يا! ... بود شتريكاش ب يا يول... به من كمك كرد  يليبابا خ يحرفا

 رهمامان حالش خوب نبود و خواستم با بابا ب! ... بود ايميو چشمانم به ك كردميرو نگاه م نهيو تو راه همش آ ميشد نيسوار ماش. خودم بهتر بود

 .تا بهتر بشه خورهيگوش نكرد و گفت قرص م يول...  مارستانيب
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 ايميبهناز به ك. بابا بهش گفت ، قبول كرد و اومد يوقت يول...  اديدوست نداشت ب ييهرچند زندا... رفتن داخل  ييخونه و مامان و زندا ميديرس

 .كار دارم ايميبا ك... و به بهناز گفتم برو داخل  ميديكنار ِ در رس. ونهكمك كرد تا بره خ

 :رو به روش نشستم و گفتم ... رو نگاه كرد  نيدر نشست و زم يسنگ جلو يرو ايميك

 !؟يمنو نگاه كن يخواينم... خانم خانما ...  يخانم...  زميعز -

 ! ...نگفت يزيچو  ديكش يخودش رو لمس كرد و آه يشونيدست راستش ، پ با

رو در  هيقض نيا يمن ته تو... به فكر خودتم باش ... به فكر منم باش ! شهيكه نم ينكن هياگه گر...  ينگ يزياگه چ...  زميعز... جان  ايميك -

 ...خودتو نباز ... اما نشكن ... كن  هيگر... فقط تو حرف بزن ...  ارميم

 :گفتم  مانهيگونه هام گذاشتم و با حالت كامالً صم يهم دستانش رو گرفتم و به رو بعد

 !گوشات با منه خانم گل؟! ... ؟يديبه من گوش م -

 :با حالت بغض ، گفت  فيضع يليصورت من رو حس كرده بود ، آروم سرش رو باال كرد و خ يهم كه گرم ايميك

 بابام -

 :بالفاصله گفتم . رو شكر كردم كه با من حرف زد خدا

 !!كنميخواهش م... كن  هيتو رو خدا گر ايميك... كن  هيگر... كن  يخودت رو خال... حرف بزن  شتريب...  يحرف زد خوبه كه -

 ...بابام ... بابام :  كرديلب زمزمه م ريز مرتب

 ... ايكنار ب تيبا واقع كنميخواهش م ايميك...  يكن هيكن گر يتو سع... اون االن آرومه ... نگران بابا نباش ...  زميعز -

 :گفت  ينزد و با پوزخند يهم حرف باز

 ... گهيبرم د... من  -

 !؟يكجا بر -

 !!نرم تو؟!! ... تو؟ رميم...  دونمينم...  رميم:  ايميك

 :كردم و گفتم  بغض

 !؟يفهميم... من تو رو الزم دارم !! ... يبشكن نمينب ايميك... آروم باش  ايميك... خودتو نباز !! ... ايميك -

 !بابام... نه ...  يوا! ... ام؟ كارهيچ يعني! ... كردم؟ كاريمگه من چ! ... چرا؟! ... ؟يالزمم دار:  ايميك

 :بلند داخل خونه داد زدم و گفتم  يصدا با

 ... نجايا ايبهناز ب! ... بهناز -

 !شده؟ يچ: و گفت  نييهم بدو بدو اومد پا بهناز

اصالً ... كن فشارش برگرده سر جاش  يكار هي...  دونمينم... كم آب قند بهش بده  هي...  ستيحالش خوب ن... رو ببر داخل  ايميك ايب -

 !گهيم ونيداره هذ...  ستيجالب ن تشيوضع

 :داخل كه برگشت و به من گفت  رفتيآهسته داشت م يليهم خ ايميك
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 ! ...د؟يسع -

 :با لبخند گفتم . و حواسش سر ِ جاشه شناسهيمنو م نكهيخوشحال شدم از ا منم

 ...بگو ! ... زميجانم عز -

 !بپوشم؟ ي، لباس چ يمراسم نامزد يمن فردا برا:  ايميك

 ... نميمراسم بله برون عقب افتاده نازن...  ستيفردا مراسم ن: و گفتم  دميكش يقينفس عم منم

 !چرا؟:  ايميك

 .دميم حيتو برات توض ايب... عقب افتاده  ياتفاق هيمراسم به خاطر  زميعز:  بهناز

 دينبا... اتفاق بشناسه ، نه قبلش  نيو ماها رو بعد از ا تيتو واقع اديدوست داشتم ب. ارهيكم ب خواستمينم. خودش رو ببازه ايميك خواستمينم

 نيا تونميمن نم... شده بود  نيسنگ يلي، خ ايميبه بعد در قبال ك نياز ا فميوظ... مواظبش باشم ... كنارش باشم  شهيهم ديبا...  شكستيم

 ... ايميك شيپ گردميو برم دميپرونده م ليتشك سيو به همراه پل ييخونه دا رميم عاًيبا خودم گفتم سر...  نميرو بب تشيوضع

 ايميك دميبعدش كه د يول... كردم كه از دستش دادم  هيگر ييدا ياول برا. هيگر ري، زدم ز ستين يكس دميفهم ينشستم و وقت نيماش يتو

پشت سر هم دعا كردم و از خدا ، صبر رو . مرتب صلوات فرستادم. ام گرفت و از خدا كمك خواستم هيگر شتري، ب كشهيداره عذاب م ينطوريا

 .تك تكمون صبر خواستم يبرا. خواستم ييزندا و ايميك يبرا

 :با تمام وجود گفتم ...  دميبه آسمون كردم و ماه رو د رو

 !!مگذار ماه ِ كوچك ِ من بشكند... ماه ِ بزرگ ِ آسمان  يا -

عمو  دميكردم و د يخودم رو معرف. رو پارك كردم و رفتم جلو نيماش. خونه جمع شدن ياومده و چند نفر جلو سيپل دميو د ييخونه دا رفتم

 .حرف بزنم سيرفتم جلوتر تا با پل. محمود هم اونجاست

 ن؟يديرس يك... سالم عمو ... سالم جناب سروان  -

 ...فردا قرار بود ... شوكه شدم  يليخ... عمو جان  گميم تيتسل... جان  ديسالم سع: محمود  عمو

 :و ادامه داد  ديكش يقيعمو نفس عم بعد

و فوراً خودمو  دميمن از بابا شن! ... شد؟ يكن چ فيعمو تعر. منم تازه اومدم. دنيرس شهيم يا قهيدق 5... هستن  يسروان كاظم شونيا -

 ...دارن  يچه حال هيخاله ات با راض دونهيخدا م. رسوندم

 .لرزهيتمام وجودم داره م... باور كنم  تونمينم. نهيسنگ يليمن كه خ يبرا -

 نيدر ا تييباشه و االن دا تيكه فردا قرار بوده مراسم نامزد دميشما شن ياز عمو يوقت...  گميم تيبهتون تسل... سالم جوون :  يكاظم سروان

 ن؟يديماجرا ، شما رس ياز كجا! ... شد؟ يچ. كن فيرو تعر هيقض. خدا بهت صبر بده. ناراحت شدم يليخ... افتاد  تيوضع

 اديبود و نتونست ب تيهم مأمور ييدا... ن اومدن كه من رسوندمشو ياز خونه ما داشتن م يعني... خونه  ميو نامزدم اومد ييواال من با زندا -

 هك ينطوريالبته ا... همراهش نبود و هم رفت تنها بود و هم برگشت  يكس يعني. خونه ادياز نظنز برگرده و ب ييقرار شد خودش تنها. خونه ما

كه چند نفر  ادهيپس امكانش ز... باعث مرگش شده  يخفگ گفتيوسط دكتر م نيحاال ا...  اديقرار بوده تنها بره و ب يي، دا دميشن ييمن از زندا
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رو  ابگم صد ييبود و من رفتم تو ، تا به دا اديهم ز ونيزيتلو يصدا. چراغا روشنه دميخونه و د يجلو ميديخالصه رس... باشن  ليدر ماجرا دخ

. شو داريب ييدا...  ييگفتم دا يداد زدم و ه... ز مونده بود بود و دهانش با دهيمبل خواب يرو. بشه ينطوريا كردمياصالً فكر نم... اصالً ... كم كن 

 !!انگار نه انگار يول

 !بعدش... خوب :  يكاظم سروان

، نتونست  دونهيم ياز پرستار يهم كه كم ييزندا. گفتن زودتر تموم كرده. نداشت يا دهياونا هم اومدن و فا. ميبعدش به اورژانس خبر داد -

 ! ...برش گردونه

 .ام گرفت و نتونستم ادامه بدم هيحرفا رو به سروان زدم ، گر نيا نكهياز ا بعد

فوت  يچطور قاًيشما دق ييدا مينيتا بب مارستانيب ميبر ديبا. ميشيم ايو حتماً علت مرگ رو جو ميكنيم يريگ يما پ... غصه نخور :  يكاظم سروان

 هي بتهال... وجود نداشت  ياثر مشكوك يول ميزد يداخل خونه رو گشت يا قهيدو سه دق و با اجازه شما ، ميخونه رو گرفت يبازرس يگواه! ... شدن

 !نه؟ ايگذاشته  نجايدستمال رو قبالً ا نيا مينيتا بب ميشما بپرس يياز زندا ديبا... شد كه ما رو به شك انداخته  دايتو پشت بوم پ يدستمال مشك

و خالصه ...  مارستانهيب گفتميم اي... فوت شده  گفتميم ايو من هم  كردنيو اتفاق امشب سؤال م ييها از من در مورد دا هيكدام از همسا هر

روش داشته  ندهيدر آ يبد رياتفاق بود كه نكنه تأث نيو طرز برخوردش با ا ايميحواسم فقط و فقط به ك!! ... گميم يدارم چ دونستميخودمم نم

 .تنها نمونه ايميتموم بشه تا به خونه برسم و ك مارستانيو ب سيبا پل كارام عتريدوست داشتم هرچه سر! ... باشه؟

 :و به من گفت  داديرو منتقل كرده بودن و بابا هم داشت كارا رو انجام م ييكه دا يمارستانيب ميرفت سيپل با

 يول دونمينم! ... به مامان بگو يخوايم. امضا كنه ديخانواده اش با ياز اعضا يكي! نجايا ارشياصالً برو ب اي... بزن  ييزنگ به زندا هي...  ديسع -

 .ميدار ازيباشه ، ن يكي تييبا دا شيلينفر كه فام هي ياما به امضا... من امضا كردم ... باشه  ديبا يكي

به  مارستاني، از ب انمارستيبه ب ي، از كالنتر يبه كالنتر يي، از خونه دا ييسرعت خودمو رسوندم خونه و همش از خونه خودمون به خونه دا به

ظرف چند ساعت ... و كارشون رو شروع كنن  هيدنبال قض فتهيب سيامشب انجام بشه و پل يتا كارا رفتميرو م رايخونه خودمون و خالصه همه مس

 ...اتفاق افتاده بود  يول!! ... قابل باور بود ريبرام غ. ميديو سردخونه رس مارستانيو ب ي، به كالنتر ينامزد ليوسا ديخر از

وارد اتاقم شدم . خونه و رفتم طبقه باال دمينداشتن ، رس يفردا اطالع يها از به هم خوردن نامزد يليهنوز خ كهياز تموم شدن كارها و در حال بعد

معصومانه نگاهش ... سرش  يدلم به حالش سوخت و رفتم باال! ... دهيتختم و آروم خواب يمثل بچه ها خودش رو انداخته رو ايميك دميكه د

 .، فكر كردم اديباهاش كنار ب ديكه با يا ندهيدستبند من در دستش بود و به آ. كردم و چشمانم رو بهش دوختم

اتاق بهناز بودن و معلوم بود اونا هم دارن غصه  يهم تو هيبهناز و راض... اومد  يم نيياز پا ييمامان به همراه خاله هام و زندا يها هيگر يصدا

 !ستيما ن نيب گهيافتاد كه حاال د يشد و در عرض چند ساعت ، اتفاقات نطوريباره ا كيبه  ييكه چرا دا خورنيم

 ياما االن كم... داشت و همه ناراحت بودن  يحال هي ياون موقع هر كس... اون دوران افتادم  ادي... شده بود  يب يمن ، مثل مرگ ب يبرا زيچ همه

باهاش كنار  تونستميبود و نم نيبرام سنگ! ... به مجلس ختم شهيم ليحاال تبد... باشه  ايميمن و ك يكه قرار بود ، نامزد ييفردا! ... متفاوت بود

در حكمت ! ... خواد؟يرو ازم م يخدا چه صبر! ... كنه؟يامتحانم م ينطوريكه داره ا دهيخدا در من چه د... باشه  نطوريدوست نداشتم ا...  اميب

داره  دمونيكه ع الهدو س. ميشده بود ديروز ع نيتازه وارد چهارم. اومد يم يميباد مال. رو نگاه كردم رونيرفتم سمت پنجره و ب... كارش موندم 
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 :به خدا گفتم . در دلم با خدا حرف زدم. و از چشمانم اشك اومد ديبغضم ترك! شهيعزا م

! ... ؟ييچرا دا! ... د؟يچرا تو ع!! ... امشب؟ نيچرا درست هم! ... ه؟يموقع چ نيمرگ تو ا نيحكمت ا! ... ه؟يمرگ چ نيحكمت ا...  مياوس كر -

نشونم بده كه حكمتش ... من جواب بده  يبه چرا يول...  يول... كر باشم ناش خوامينم...  فهمميمن نم...  ميمن جواب بده اوس كر يچراها نيبه ا

حكمت كار امشب رو به ...  ييجا هي...  يروز هي... سن ، پدرش رو از دست بده؟  نيتو ا ديبا ايميبفهمم چرا ك خواميم...... بدونم  خواميم! ... هيچ

كنم و از خجالت يدختر نگاه م نيمعصوم ا يبه چشما... دلم گرفته  بيعج... دلم گرفته ... معترضم  يليخ... امشب معترضم ... من نشون بده 

براش سنگ صبور  يپدر ياز درد ب يچطور! ... ام؟ هيروح يخودم ب كهيكنم ، در حال تيدختر رو تقو نيا هيروح يچطور! ... ندارم بزنم يحرف

 ييهويچرا ...  يزيچ هن...  ينه مخالف... خوب بود  يهمه چ...  شديم نطوريا دينبا! ... ستيحق من ن نيا... نه ! ... جم؟يخودمم گ كهيبشم ، در حال

درد كنار  ني، چطور با ا يسالگ 19من تو ...  فهمميقسم نم تيبه خداوند...  فهمميمن نم! ... آخه چرا؟! ... ؟يياونم دا! ... بشه؟ ينطوريا ديبا

 ...بده  نشونحكمتش رو بهم ! ... داره؟ يچه حكمت نيا!! ... دياونم تو ع... از دست دادم  زيسال ، دو عز 1در ! ... ام؟يب

 :زدم  ادي، در دلم فر ختميريزبانم قفل شده بود و اشك م كهيحال در

 ......حكمت كارتو نشونم بده  -

دهانم  يدو دستم را در هم قفل كردم و جلو. كرديسته بود و ساكت منو تماشا متخت نش يرو ايميك. پاك كردم و صورتم رو برگردوندم اشكامو

 :در دلم گفتم . حرف بزنه ايميانگشت اشاره دست چپم رو با دندانم گاز گرفتم و منتظر بودم تا ك. شدم ايميبه ك رهيگذاشتم و خ

بگو ... حرف بزن عشقم ... ، منو بشناس  شيمثل دو ساعت پ... اس منو بشن... قبل از من حرف بزن ... تو رو به خدا حرف بزن ... حرف بزن  -

 ...فقط بگو ... ساكت نباش ... 

بعد . هم گذاشت و سرش را تكان داد يرا رو شيچند لحظه پلك ها ينداشت و برا دنيچشمانش طاقت د. حس كردم ايميك يرا در گلو بغض

 :زد و گفت  اديحس كرد ؛ دهانش را باز كرد و فر شديرا م شي، چهره اخمو شيبا ابروها كهيدهانش را بست و در حال

 ! ...؟يمن چرا رفت يبابا... بابا ... بابا  -

بهتر  شديحاال م! ... كه پدرش رو از دست داده و خودش رو نباخته ديباالخره فهم نكهيدر دلم شاد شدم از ا. نزدم يكردم و حرف سكوت

هم  يو كس رونينخواستم از اتاق بره ب. ستادميا واريدر رو قفل كردم و گوشه د. به سمت در رفتم... داد و بهتر باهاش درد و دل كرد  شيدلدار

... گرفت  يو صورتش رو م ديكوب يبا مشت به تخت م! ديچيپ يو پتو رو دور خودش م زديمرتب داد م. كنه هيتا بتونه خودش رو تخل نشهوارد 

 .كنه يط تماشا كردم تا خودش رو خالمن هم فق

اومده بودن پشت در و ازم  يمدت همگ نيدر ا. كرد هيمتكا گذاشت و گر يخسته شد ، سرش رو به رو نكهيگذشت و بعد از ا قهيدق 10

 .دادمن يكنه تا سبك بشه و اجازه ورود رو به كس يخودش رو خال ايميك ديبهشون گفتم كه بذار. تا در رو باز كنم خواستنيم

 :تخت و بهش گفتم  يجلو رفتم

من ... باهام حرف بزن ... ساكت نباش ... بگو ! ... ؟يكن يخال ي، ك ينكن يامشب خال... داد بزن ... حرف بزن ... كن  يخودتو خال... دلبركم  -

 !ساكت نباش... بشنوم  خواميم... بگو ... منتظرم 

 :به من گفت  انيمتكا در دستانش بود و گوشه اون رو با دهانش گاز گرفته بود ، با چشمان گر كهيدر حال ايميك
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 !سردخونه؟ نشيبرد...  خواميمن بابامو م...  ديسع -

 ...ساكت نباش ... تو فقط حرف بزن . ميكن عشييفردا قراره تش. من دنبال كاراش بودم... بردنش سردخونه ...  نيآره نازن -

 .باهاش حرف دارم...  نمشيبب خواميم:  ايميك

 !شينيبيفردا صبح م... چشم  -

 !نمشيبب خوامياالن م نيهم... االن  نيهم... نه :  ايميك

 !سردخونه؟ ميوقت شب بر نيا! ... االن؟ -

بذار برم ...  برهيخوابم نم...  ديسع... نداره  دهيفا دميد يول...  ستيكه بابا ن كردميهمش انكار م...  شميم وونهيدارم د... تو رو خدا  ديسع:  ايميك

 ...تو رو خدا ...  مياصالً با هم بر... 

 زدميمدام باهاش حرف م. كنه و خودشو از حرف نزدن خالص كنه هيگر تونهيم يدوست داشتم هرچ ريو تو مس مارستانيب مي، رفت ايمياصرار ك با

 .عذابش نده و از باباش بگه اليتا فكر و خ

گرفته بودم ، اجازه ورود  ليكه از سه يبا اصرار من و كارت يول نهيباباشو بب ايميكه ك دادي، اول مسئولش اجازه نم ميوارد سردخونه شد يوقت

... داده شد  يا قهيدق 5من ، پرستاره و كارت وزارت بهداشت داره و بعد از ورود ، تنها اجازه  يدادم كه زن پسرعمو حيتوض يكل! ... دادن

 يا سهيك ياش گرفت و سرش رو انداخت به رو هيگر! ... مونده بود ييجنازه دا يهاج و واج باال ايميو ك دنيكش رونيرو ب ييمربوط به دا يكشو

 ههرچند اصالً حواسش به اطراف نبود و چشماش ب...  نهينب ايمياشكامو گرفتم تا ك يمنم بغض كردم و جلو... شده بود  دهيچيدر اون پ ييكه دا

 ! ...دوخته شده بود ييدا

! ... كنم؟ كاريمن بدون تو چ! ... ؟ينيبب يمنو تو لباس عروس يخواستيمگه نم! ... بابا؟ يچرا رفت...  مهيفردا مراسم نامزد گفتيمرتب م ايميك

 ...بلند شو ... بابا بلند شو ! ... كنه؟ كاريمامان بدون تو چ

آب خورد  يوقت. آب آوردم وانيل هينشست و براش  مكتين يرو...  رونيگرفتم و بردمش ب دلم رو نداشتم و شونه هاش رو زيعز ياشكا تحمل

 :آروم شد و گفتم  ي، كم

... نوكرتم  ميلحظه زندگ نيخودم تا آخر! يغصه بخور ذارميتا من هستم ، نم! ... يخودتو نباخت هيشده و روح يچ يخدا رو شكر كه درك كرد -

تو  يهرچ...  مي، بر يرياگه خونه م...  مينيشي، م ينيبش نيتو ماش يخواياگه م...  رونيب مي، بر رونيب يبر يخواياالن اگه م... عشقم بگه  يهرچ

 ! ...يبگ

به روزگارم  يچ دمياشكات تو اتاق ، بلند شدم و فهم دنيبا د... حرف تو دلمه  ايدن هي... كنم  يرو ادهيپ خواميم! ... ستيحالم خوش ن:  ايميك

 ! ...نتونستم تحمل كنم و داد زدم گهيد... اومده 

 !ادامه نداره؟... خوب بگو  -

! ... نجا؟يا اديب...  اديبابا ب... امشب ...  شديمن اصالً باورم نم... من ...... حرف بزنم  تونمينم...  ديسع...  ديسع...  شميم وونهيدارم د ديسع:  ايميك

 ... كردميمن فكرشو هم نم...  ديسع! ... باشه؟ دهيرنگ آروم خواب يمشك سهيك هي تو! ... اونم ساكت؟

باور كن انقدر دارم از ... سخته  يليخ... سخته برام ! ... درك كنم تونمينم... جلو چشمامه  ييباور كن همش دا...  زميعز كردميمنم فكرشو نم -
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كن خودت رو با حرف زدن  يسع... رو ندارم  دنتيطاقت عذاب كش...  لرزهيكل وجودم داره م! ... كرد فشيتوص شهيكه نم خورميدرون حرص م

شماره خودمو به ...  ميكن هيخودمونو تخل ينطوريو ا ميحرف بزن ديبا... كارو كنم  نيهم ديمنم با! ... عذابت بده الينذار فكر و خ...  يكن يالخ

 ييباعث شده دا ياگه كس... امشب شروع بشه  نيهاشون از هم يريگ يقراره كه پ... كه مأمور پرونده باباست  يهمون... دادم  يسروان كاظم

 ديبا... باعث مرگش شده باشه  ياگه كس... مطمئن باش  نويا!! ... رسهياعمالش م يحتماً به سزا... داره  يريدر فوتش تقص ياگه كس...  رهيبم

 نينكنه ا! ... نكنه؟! ... كه بدهكاره يگفته بود... حرفات افتادم  ادي... باعث مرگش شده  يتقدن كه خفگمع سيدكتر و پل... قصاص بشه 

 هست؟! ... ست؟يكارا ن نيكه اهل ا نيحس يبابا...  ايميك يوا...  يبدهكار

 !شهيمغزم داره منفجر م...  دونمينم... نه  ديسع يوا...  دونمينم! ... ستياهل كشتن ن... نه ...  دونمينم! ... جميمن گ:  ايميك

 !! ...روزه هياونم ! ... ت؟يمأمور رهيم يوقت ِ سال ، ك نيآخه ا... جلو چشمامه  ييهمش دا -

گفت تا ... ظهر رفت  2ساعت ! ... ديبه روزم نرس يحت... روزه هم نبود  هي! ... تيمأمور رهيبه ما گفتش كه م!! ... دونميچم: با حرص گفت  ايميك

 ... شهيم چيپ در چيپ يليكه خ ينطوريا يوا... نه ! ... احتمال داره؟! ... زد ، من خبر ندارم دميشا... نزد  يمامان هم باهاش حرف...  گردهيبرمشب 

 !احتمال داره؟ يچ -

 يسرمد يآقا:  ايميك

 !ه؟يك يسرمد يآقا -

! ... اون؟ يعني...  دهيخر نيحس يكه از بابا نهيمنظورم ا...  دهيبابا رو از همكارش خر يكه چكا هيكس يسرمد يآقا. دميامروز صبح فهم:  ايميك

 !تهمت نزنم بهتره! ... ستميمن كه مطمئن ن! ... شهينم ينطورينه ا

 !آورده باشه؟ ييبال يياز كجا معلوم سر ِ دا يول...  دهيخوب چكا رو خر -

 :گفتم  ايمي، به ك يرو ادهياز چند لحظه پ بعد

 ميبر ايب -

 !كجا؟:  ايميك

 بهشون بگو نارويهم...  يكالنتر ميبر ايب -

 ! ...بدونه يزيچ يِ بابا كس يمامان نخواد از بدهكار ديشا! ... ِ بابا بگم؟ ياز بدهكار:  ايميك

 !نه؟ ايداشته  ريتو مرگش تقص يلوم بشه كمع ديبا... نداره  يموضوع ، فرق نيدونستن و ندونستن ا گهيد... االن پدرت فوت كرده ...  ايميك -

 ...اَه ... رفته بود بابا رو  ادمي: ، گفت  هيهم با همون حالت گر ايميك

 .كرد هيتنه درخت گذاشت و گر يدرخت رفت و دستانش رو ، رو هيهم به طرف  بعدش

 :طرفش و گفتم  رفتم

 .ميبا هم بر نيبش نيتو ماش اي، ب يكرد هيكه گر قهيچند دق هي... منتظرم  نيمن تو ماش...  ايميك -

 ميگرفت ميو تصم يكالنتر ميبا هم رفت! ... كرد و اومد داخل يبه آسمون نگاه. كنهيداره اشكاشو پاك م دميو د كردميداشتم نگاش م نهيتو آ از

 ييدا گهيتا چند ساعت د ديبا. ربع به پنجه هي دميانداختم و د يپاسگاه ، به ساعت نگاه دميرس يوقت. اصالً متوجه ساعت نشدم. ميرو بگ يهمه چ
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هر بار جواب داد خوبم و ازم ! ... دكتر؟ ميبر يخوايكه م دميچند بار ازش پرس...  ختيريطاقت نداشت و مدام اشك م ايميك...  ميكرديرو دفن م

 .رهيدر مرگ پدرش دست داشتن ، خبر بگ كهيافراد اناًيكه افتاده و اح يتا از اتفاق سيپل شيپ ميزودتر بر خواستيم

گرفت و قول  ليكاغذ ازمون تحو هيما رو تو  يو اونم گفته ها مياز همكاراش حرف زد يكيبا ...  تيمأمور ينبود و رفته بود برا يكاظم سروان

 .پرونده ست ، منتقل كنه نيداد به جناب سروان كه مسئول ا

و  تيمأمور هي ينشده و جناب سروان رفته نطنز برا دايپ يه ما اطالع دادن كه هنوز مورد مشكوك، ب ميشد ريگ يموضوع پ نيدر مورد ا يوقت

و بعد هم  ميگذاشت انيرو در جر سيراحت شد كه پل المونيخ يكم. ارهيوجود داره ، به دست ب يتا اگه سر ِ نخ ييقراره همونجا بره محل كار دا

 .ميخونه شد يهرا

 يصدا. كنم دارشيب ومديو دلم ن دهيتختم خواب يرو ايميكه ك دميبلند شدم ، د نيزم ياز رو يوقت. و چشمانم رو باز كردم ديصبح رس باالخره

امروز قرار بود :  گفتيم شبيو مثل عمو كه د گفتيم تي، تسل ديديمنو م يو هرك نييرفتم پا. دنياومد و متوجه شدم مهمونا رس يم هيگر

 ... زدنيحرفا رو م نيهم هم هي، بق گفتيمشو نمادا يول...  باشه ينامزد

رفتن به ... مراسم امروز  دنيد هيته يالسالم برا يرفتن به واد... و خرما  يدستمال كاغذ ديخر...  هيمختلف ، مثل چاپ اعالم يبهونه ها به

هم  ايميكسرم اومده و  ييچه بال دونستميخودم م. حرفا بشنوم نيتا كمتر از ا روني، از خونه زدم ب نايو خالصه هر بهونه مربوط به ا...  مارستانيب

و جز  اديتو ذهنم م هيترحم و دلسوز ي، هرچ دنشيبا شن كردميحرفا بشنوم و احساس م نيدوست نداشتم مدام از ا نيهم يبرا!! ... هيدر چه حال

 .حرفا رو تو ذهنم مرور كنم تونستمينم يا گهيافكار ، جور د نيا

شده بود و حالت  رهيهم مات و مبهوت به قبر خ ايميك. فراهم بود ييدا نيتدف يبرا زيالسالم جمع شدن و همه چ يدر واد يهمگ 10 ساعت

 ييغسال خونه و موقع شسته شدن دا مي، رفته بود ليفام يبه همراه مردها...  هيگر ريتا بزنه ز ارنيرو ب ييانگار منتظر بود جنازه دا. بغض داشت

 !رميقرار بگ يمكان نيامروز در چن كردميشد و هرگز تصور نم ياز چشمانم جار اشك، 

،  هي، بهناز ، راض ايميمن به همراه ك. صرف ناهار حركت كردن ي، به سمت سالن برا تيبعد از گفتن تسل يهمگ... كه مراسم تموم شد  يموقع

 .نكنه ييو اون اول احساس تنها ميدر كنارش باش يمدت ي، تا حداقل برا ميبمون ييدا شي، ساناز و محسن قرار شد پ ليسه

 !؟يايتو با ما نم: اومد سمت ساناز و گفت  دختيرفتن مهمونا ، خاله پر موقع

 .مونميم ييدا شيمن پ... نه :  ساناز

از  يبشه ول يامروز قرار بود چ! ... ميشانس كه ندار: ، گفت  گهيكه مشخص بود از قصد انقدر بلند م يي، با صدا شديكه دورتر م يدر حال خاله

 ! ...گوش نكرد يكس! ... گفتم امروز نحسه يه! ... رهيبم ديمراسم ، داداشم با يشوم

با مادرش موافقه و با تكون دادن  كنميفكر كنه كه من احساس م خواستيهم كه از حرف مادرش ناراحت شده بود ، منو نگاه كرد و نم ساناز

 .ادمهيمن در وجود ساناز هست و حرفاش  يبرا يو احساس خوشبخت هيعيطب دختيحرفا از خاله پر نيسرم ، بهش فهموندم كه ا

 هيبهناز و راض. ختيريقبر رو به سرش م يپر پر شده رو ياش گرفت و مرتب گلها هيخاله ، ناراحت شد و دوباره گر يحرفا دنيهم با شن ايميك

خورد و غش  نيباره زم كيبه  ايميكه ك ميحال بود نيتو هم... دادن  يرو گرفتن ، تا كمتر خودش رو عذاب بده و بهش دلگرم ايميك يشونه ها

 .ميرفت مارستانيبه سمت ب عاًيو سر نيطرف ماش مشيفوراً آورد. كرد
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 ! ...به پاش نزنه ادياسترس ز ني، ا قبل يها ينكرده مثل سر ييراه همش نگران بودم كه خدا تو

ساناز هم همراه ما . فتهيبراش ن يبود كه اتفاق ايميتمام توجهم به ك. بودم دهيساعت خواب 2تا حاال ، همش  شبياز د. مست ِ خواب بود چشمام

بود ، حرف  هوشيكه ب ايميو مدام با ك كرديصحبت م رييبود كه از تغ يهمون آدم قاًيساناز دق. مونده بودن ييدا شيو محسن پ لياومد و سه

 ...تو رو خدا بلند شو ...  ايبه هوش ب...  ميرسياالن م زميعز... بلند شو  ايميك:  گفتيزد و ميم

 كيكه نزد ياورژانس و از هر دكتر مشيبه سرعت با برانكارد برد. كردم هيته ايميك يبرانكارد برا هيكردم و  يكيرو دو تا  مارستانيب يها پله

 .كنه يرو بررس تشيباال سرش تا وضع اديبود ، عاجزانه خواهش كردم ب

ساعت كه سرم  هيبعد از . هيبق شيكردم و برگشتم پ هيفوراً داروها رو ته. نوشت و پرستار هم بهش مسكن زد ايميك يدارو برا يسر هي دكتر

هم  يسروان كاظم. ميوستيپ هيو به بق ميو به سمت سالن حركت كرد ميخارج شد مارستانيتموم شد و كامل به هوش اومده بود ، از ب ايميك

 .زنهيو داره با بابا حرف م ستادهيسالن ا كينزد دميبابا و د شيخودش رو رسونده بود پ

 :كنار و بهم گفت  ديرفتم جلوتر و سالم كردم ، بابا به سمتم اومد و منو كش يوقت

 !داشته؟ يبدهكار ييدا -

 :مكث ، گفتم  يبا كم... به بابا ماجرا رو گفته  يان كاظمسرو دميكه فهم منم

 !چطور؟... آره  -

 !گهيم تييِ دا ياز بدهكار ييزايچ هيجناب سروان داره به من :  بابا

 :گفت ...  خارونديچانه خودش رو م كهي، بابا در حال ياز لحظات بعد

 ونيليم 4تازه . بار در مورد قرض كردن پول گفت كه اونم دو ماهه برگردوند هي پارسال ، فقط ادمهي! ... نگفت؟ يزيپس چرا تا حاال به من چ -

 !خواسته؟يم ياصالً واسه چ! ... همه پول رو دو ماهه برگردونده؟ نيشد ا يچ نيكه حس گفتميخودم م شيبود و تا مدتها پ

فرصت نشده بود تا در  يول... هرچند جناب سروان قبل از من گفته بود . دادم حيرو بهش توض يرو به بابا گفتم و همه چ ايميك حاتيمنم توض... 

 .مورد همه مطالب حرف بزنن

 :و اونم گفت  دميپرس قاتشيدر مورد نطنز و تحق يسروان كاظم از

مده كارش رو انجام داده و نداشت و مسئولش گفت كه او يمشكل...  دميرو د تونيياونجا بودم و محل كار دا شيساعت پ هي نيواال من تا هم -

و دو نفر هم  دهيرو د يموتور نيچون نگهبان اونجا ا...  دهييپا يرو م نجايهم مدام داشته ا يموتور هيهرچند ، مسئول اونجا گفت كه ... رفته 

 !داشته نيسرنش

: با سرعت اومد طرفم و من هم بهش گفتم  ي، موتور ابونيافتادم كه موقع رد شدن از عرض خ شبيد اديسروان اسم موتور رو آورد ، ناگهان  تا

 .دادم حيتوض يسروان كاظم يرو برا تيوضع نيو هم! ... ؟يچه خبرته مگه كور

 :جمله به فكر فرو رفت و گفت  نيا دنيسروان با شن جناب

 !؟يپالك موتور چ! ... ست؟ين ادتيراننده موتور  افهيق. ميكه ما دنبالش يزيهمون چ شهي، م يموتور نيپس ا!! ... عجب -

 :فكر گفتم  يكم با
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. داشت يقهوه ا ي، موها دمشياز پشت كه د... كه ترك ِ موتور نشسته بود ، كاله نداشت  يالبته اون... چون كاله داشت ! ... كه نه افهيق... واال  -

خوردم  هلحظ هيچون ...  ادمهيدرست . بود يكليد ، هكه جلو بو ياون يول...  شتريب دميشا...  خورديسال م 30سنش هم به ... روشن  يقهوه ا

پالكش ... خشونت منو هم نداد  نيجواب ا ياز بس هول بود ، رفت و حت يول... سرش داد زدم  نيواسه هم. انگار بهم تنه زد ييجورا هيبهش و 

 !چپ؟ ايبود  تسمت راس دونمينم قاًيدق يول...  ادمهيرو  2و  1...  دونمينم! ... بود؟ 12! ... بود؟ 21شماره اش هم فكر كنم ... هم اصفهان بود 

 ؟ينگفت شبيرو چرا د نايا... پسر ِ خوب :  يكاظم سروان

 نيا شبيافتاد كه د ادمياز دهانتون ، تازه  يموتور دنياتفاقه و با شن نيتا حاال همش فكرم مشغول ا شبيجناب سروان ، از د ديباور كن -

 ! ...[رفته بود ادميمورد رو  هي نيبود كه اصالً ا ريانقدر ذهنم درگ...  دميرو د يموتور

موتور ، باهاش به  نيچهره سرنش ييشناسا يبودم ، از من خواست تا برا دهيكه من د ينيسروان بعد از گرفتن مشخصات موتور و سرنش جناب

هرچند كه من ... و قرار شد دنبالش باشن  ميبه اون آدم باشه رو درآورد كيكه نزد يچهره ا باًيبا استفاده از نرم افزار ، تقر. اميب يكالنتر

از  يتو مجلس ختم خبر...  ميرو درست كرد شبيحدود چهره مشابه د يول...  دمشيلحظه د هينبود و فقط  ادمي قياون فرد رو دق تصور

هم تا به حال  ايميو انگار فقط حرفش تو خونشون بوده و خود ِ ك شناختمي، من نم گفتيم ايميهم كه ك يسرمد يآقا نيا! ... و پدرش نبود نيحس

بفهمم تو  خواستميم! ... ه؟يدوست داشتم بدونم ك يليخ...  شناختمتشيمن كه نم! ... نه؟ اياومده بود  يسرمد يآقا دونمينم! ... دهيند افشويق

 ! ...نه؟ ايمقصره  ييمرگ دا يماجرا

، به ما هم  شديم رشيسر ِ نخ و مطلب دستگ يهرچ يمدت ، سروان كاظم نيبرگزار شد و تو ا يگذشت و مراسم سوم و هفتم به خوب يروز چند

 ... دادياطالع م

 نيكه شده ، بتونه با ا يبيبه هر ترت كردميم يسع! ... تا بتونه خودش رو نگه داره خوردينداشت و مرتب قرص م يفيتعر ايميو احوال ك اوضاع

 وت...  كردنيصحبت م هيراض يو نامزد ايميمن و ك يهم تموم شد و همه از به هم خوردن نامزد ييچهلم دا... و خودش رو نبازه  ادياتفاق كنار ب

 !! ...شد ينطورينبود كه حرف از ما زده نشه و نگن كه چرا به هم خورد و ا يمدت ، روز نيا

 ايميوجود نداشته باشه و باالخره من و ك ي، مشكل ميبا هم هست نكهيما خونده شد تا از ا نيب غهيص هي...  ايميمن و ك يراحت ياجازه بزرگترا ، برا با

 .ميخوند غهيص هيراحت بودنمون ،  يبرا يول...  ميسال بعد موكول كرد كيهم برگزار بشه ، اون رو به  ياگه قرار بود جشن! ... ميشد يرسم

قرصها ،  نيو دائماً با خوردن ا كنهيرو تحمل م ياديز يفشار عصب. مونميم ايميك شيو پ ييخونه دا رميو دائم م ميراحت تر از قبل با هم هست حاال

 كنهيداره كمدش رو جمع و جور م دمياز خواب بلند شدم و د...  نميوضعش رو بب نيا تونميكم شده و نم يليتحملش خ داًيجد...  شهيپرخاشگر م

 :با خودم گفتم ... 

 ...با موضوع كنار اومده  گهيد... خوبه  -

 :رفتم جلو و گفتم ...  كنهياونور پرت م نوريرو داره به ا ليوسا دمي، د قهياز چند دق بعد

 !؟يكنيم يدار كاريچ...  ايميك -

 .كنميدارم مرتب م...  يچيه:  ايميك

 !پس چرا انقدر خشن؟ -
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 !خشنه يكنيفكر م... كم فكرم مشغوله  هي! ... ستينه بابا خشن ن! ... خشنه؟:  ايميك

 !ست؟يخشن ن يگياونوقت م...  يكنيپخش و پال م لتويوسا تيبا عصبان يتو دار... ِ من  زيعز -

 !راحت ترم ينطوريا...  ديولم كن سع:  ايميك

 :بهش گفتم . شده بود ، ناراحت بودم و دوست داشتم حالش رو بهتر كنم يانقدر پرخاشگر و جد نكهيا از

 !رون؟يب ميبر يايامروز م -

 !كجا مثالً؟:  ايميك

 ... ييجا هي ميبر -

 !به دكتر بگم شيعصب يو از حالت ها نهيدكتر روانپزشك تا اونو بب شيببرمش پ خواستميم

 !گردش؟ يبر يخوايم:  ايميك

 !گردش ميريبعدش م... دكتر  شيپ ميرياول م -

 !شده؟ تيزيچ... خودت؟ ! ... ؟يواسه ك! ... ؟يچه دكتر! دكتر؟:  ايميك

 !نه؟ ايهست  يراه چاره ا مينيتا بب گمي، به دكتر م يكنيتحمل م يكه دار يتو و فشار عصب تيدر مورد وضع...  گميواسه تو م... نه  -

 !ستمين يمن عصب:  ايميك

 !نه؟ ايداره  يراه چاره ا مينيتا بب ميزنيبا دكتر حرف م گميم! ... يسته يكه عصب گمينم -

 !كدوم دكتر؟:  ايميك

 ! ...گهيدكتر روانپزشك د -

 :گفت  يگفتن كلمه روانپزشك ، غضب آلود منو نگاه كرد و با حالت عصبان با

 !! ...دكتر روانپزشك؟ شيپ يمنو ببر يخوايكه م هيمن كجام روان...  يخودت يروان -

مشكلت  مينيكه تخصصش اعصاب و روانه تا بب يدكتر... دكتر روانپزشك  شيپ مي، بر گميمن دارم م! ... يهست يمن كه نگفتم روان...  زميعز -

 !نيهم! ... هيچ

 !ميبر خوامينم... ندارم  يمن مشكل:  ايميك

 !؟يخانم يكنيلج م -

 ...م كن ول. كه هست نهيهم... آره :  ايميك

داشته  يراه درمان عتريناراحت شدم و دوست داشتم هرچه سر يليرفتارش خ نياز ا... هم در رو باز كرد و محكم پشت سرش بست  بعدش

 .نمشيوضع نب نيباشه تا تو ا

احساس كردم حاال بعد از . بود ، بدونم ريباهاش درگ ييكه دا يمشغول صحبت شدم و خواستم از مسائل ييرفت حموم ، با زندا ايميك نكهياز ا بعد

 :رو گرفتم به صحبت و بهش گفتم  ييمبل نشستم و زندا يرو. حرف زد زايچ نيدر مورد ا شهيگذشت چهل روز ، راحت تر م

 !؟يبگ شيبدهكار تيو وضع ييدر مورد دا شهيم... مامان  -
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 يحرف نم ياصالً از كارش درست و حساب! نگفت يزيعمر خودشو خورد و به من چ هي...  زم؟يبگم عز يچ: ، گفت  ديكه كش يبعد از آه ييزندا

 ؟يدونستيكه م نويا...  يشركت بازرگان هي...  كرديشركت كار م هيتو . زد

 .دونميكارش رو نم اتيجزئ يول...  دونميآره م -

اسم ...  يآقا نيكه ا... بود بره زندان  كينزد يونيليم 20 ياز بده! ... ديكه شركت باال آورده بود ، چك كش يياز قرضا يبخاطر بعض:  ييزندا

 ...نجاتش داد  يمصطفو يآقا... داشت  يخوب

 !؟يمصطفو يآقا: تعجب گفتم  با

 !چطور مگه؟... آره :  ييزندا

 !هيمصطفو شيلياونم فام... هست تو محل كار بابا  يكيآخه  -

 .كنهيفرق م...  ييمحل كار دا نيا. ..خوب اون محل كار باباته :  ييزندا

 شما؟ نيديرو د يمصطفو يآقا نيا -

... داره  يعنيپسر هم داشت  هي. به دستشه حيو تسب زنهيعطر به خودش م شهيكه هم هييحاج آقا هي گفتيم تييدا يول...  دمشيمن ند:  ييزندا

 !؟يانيدر جر گهيكه د نويا...  ايميك يخواستگار اديب خواستيكه م

 نكهيا ومد؟يپس چطور واسه ختم ن. نمشيبيتو شركت مرتب دارم م. دميرو من د يگيكه شما م يمصطفو يآقا نيهم... خودشه  ييزندا...  يوا -

،  ميخواستگار اديب خواديهمكار بابامه و پسرش م گفتيم ايميكه ك ييآقا نيا يعني! ... ومده؟يختم ن يرو نجات داده بود ، چرا حاال برا ييدا

 !!بوده؟ يصطفوم

 !چطور؟...  هيمصطفو شيليآره فام... گرفتاره  دميشا... خبر نشده  ديشا...  دونمينم:  ييزندا

به پسر من  ديداشته باشه و مدام بهش اصرار كنه كه دخترت رو با ييرو با دا يرفتار ني، چن ياون آدم مذهب دونستميلحظه كُپ كردم و نم هي

 :بعد چند لحظه ، گفتم ! از پسرش داشت؟ ايميك يچرا اصرار به خواستگار يول... داد ، دستش درد نكنه  رو ييقرض و قوله دا! ... يبد

 دونميم. دمشيهستم و د انيپسرش رو هم در جر. تا حاال خارج نرفته بود! ... رفته خارج گهي، م پرسميم يو از هرك ستيآخه تو شركت هم ن -

 !! ...هيمصطفو ي، پسر آقا دميكه د يآقا پسر نيا دونستميمن نم... همون بهتر كه نشد ... خوب  يول ايميك يخواستگار اديقرار بوده ب

 ...رو  يا گهينه كس د. من فقط و فقط تو رو به عنوان دامادم قبول دارم... آره مادر :  ييزندا

 !اومده؟ رشيگ يچ سيحاال پل: و گفت  ديبه سرم كش ي، دست يهم با مهربان بعدش

 .قرار شده ما رو خبر كنن...  كننيم قاتيدارن تحق هنوز -

اصالً . شهيبه كجا ختم م هيقض نميبودم كه بب يمصطفو يمنم همش تو فكر آقا. و خاطراتش ييشروع كرد به حرف زدن راجع به دا ييزندا بعد

 :باره گفتم  كينبودم و به  ييزندا يمتوجه حرفها

 ... يوا... رفته بود  ادمياُه اُه  -

 !شده؟ يچ: با اضطراب گفت  ييدازن

 .شده رشيدستگ يزيچ ديشا... خبرم كرده بود كه برم . واسه ادامه پرونده يسروان كاظم شيقرار بود امروز برم پ -
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 يكه رفتم جلو كرديخودش رو خشك م يداشت موها. هم از حموم اومده بود و وارد اتاق شد ايميك. دميسرعت اومدم سمت اتاق و لباس پوش به

 :و بهش گفتم  نهيآ

 !؟يخانم گل خوب -

 يآره مرس: ، گفت  قينفس عم هيهم بعد از  ايميك

 باشه تيعاف -

 ؟يكجا به سالمت. يسالمت باش:  ايميك

 .باهام حرف بزنه ييجناب سروان تا در مورد پرونده دا شيقرار شده بود امروز برم پ...  يبرم كالنتر -

 .حاضر بشم سايوا. اميمنم م: ، گفت  كرديخودش رو خشك م يموها داشت با سشوار كهيهم در حال ايميك

 .يكالنتر ميرو برداشتم و با هم رفت ييدا نيو ماش نيياومد پا. و منتظر موندم تا حاضر بشه رونيب اومدم

همون چهره  هينفر رو گرفتن كه شب هي دميفهم. عمو و بابا هم اونجا هستن دميو د ي، رفتم دفتر سروان كاظم ميشد يوارد كالنتر نكهياز ا بعد

 .بوده ، كه من حدس زده بودم يا

كردم  دشييتأ. اومد ادمياون آدم بود و چهره اش  نيلحظه تو تصورم ع هي. مشيديد شهيكه اون آقا رو گرفته بودن و ما از پشت ش ياتاق ميرفت

 يآقا. رو بهش گفته يهمه چ ييو زندا انهياونم گفت در جر. به جناب سروان گفتم يمصطفو يدر مورد آقا. آغاز بشه ييو قرار شد بازجو

 :رفتم طرف بابا و گفتم . كرده باشه يفكر كنم كار خالف تونستمياومد و نم يم يكه داشت ، به نظر آدم خوب ياون ظاهر با يمصطفو

 االن كجاست؟. هيكه آدم خوب نيا...  ه؟يچ يمصطفو يآقا نيا هيقض... بابا  -

 .شركت ياز قراردادها يكيبابت  سياالن رفته سوئ. هم وجود نداره يمشكل... آره :  بابا

 ست؟ين يماجرا كاره ا نيپس تو ا -

...  كنهيكار م ييتو شركت دا دونستميرو داده و منم نم ييچون قرض دا! ... ستيگفت ن شهينم... هست ! ... واال كاره كه چه عرض كنم؟:  بابا

...  كنهيآقا با جفتمون داره كار م نيا ميكدوم خبر نداشت چيه يول...  كنميو منم باهاش كار م كنهيباهاش كار م ييهمه سال دا نيكه ا نهيجالب ا

خالصه هرجا كه !! ... يبازرگان گهيد يكيراه و ساختمان ،  يكي، اون  ييدارا يكي.. چند شغله ست ...  كنهيهمه جا كار م يمصطفو يآقا نيآخه ا

 ! ...آچار فرانسه ست...  شهيم داشيپ يبگ

 ياز كالنتر نكهيبعد از ا. بذاره انيمتوجه شد ، ما رو در جر يياز بازجو يتموم شد و جناب سروان قول داد تا هر خبر يامروز تو كالنتر هيقض

 شيراض يچطور دونستميرو ببرم دكتر ، اما نم ايميك خواستميمبابا هم رفت شركت و من هم . كرد و رفت خونه ي، عمو خداحافظ ميخارج شد

 :رو به من كرد و گفت  ايميو ك مينشست نيتو ماش. كنم

 ...كار دارم باهاش  يسر ِ راه برو مغازه خانم فرخ...  ديسع -

 ...قبلش  يباشه ، ول -

 ؟يقبلش چ:  ايميك

 دكتر؟ ميبر يخوايقبلش نم -
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 به دكتر؟ يداد ريتو چه گ:  ايميك

اونم فقط ...  ميگيم يكم طاقت شد داًيجد نكهي، در مورد ا ميزنيباهاش در مورد تو حرف م ميريبار م هي ؟يفهمينم نويچرا ا... بابا من نگرانتم  -

 !يسادگ نيبه هم...  دينكن كاريچ...  ديكن كاريكه چ دهيبه ما مشاوره م

 !شد؟ يباباش مرد و روان نيمه بگن اروانپزشك كه از فردا ه شيبرم پ يخوايم:  ايميك

 !يبفهم نويا خواميم...  ييمن مهم تو يبرا... ندارم  هيبه بق يمن كار...  گنيم يهمه چ شهيهمه هم -

 !ستمينفهم كه ن...  شناسمتيهمه مدته م نيا...  فهمميم:  ايميك

 ه؟يپس مشكلت چ... خوب  -

 !ادياز روانپزشك بدم م...  اميب خواميمن نم...  ديسع:  ايميك

 .دهيو قرص و دارو هم نم زنهيمشاوره و فقط حرف م هيمشخصه  گهياون كه د... روانشناس  هي شيپ ميريخوب م -

 ! ...مثل همونه نميا:  ايميك

 !؟يكم كن يفشار عصب نياز ا يخواينم! ... ؟يدرس بخون يخواينم...  يتو امسال كنكور دار -

 .اما بهم زمان بده...  خونميم:  ايميك

 .، برات باعث دردسر بشه دنتيعذاب كش خوامينم... نگرانتم ...  گميخودت م يمن فقط و فقط برا -

 .به خونه ، رفتم شركت ايميو من هم بعد از رسوندن ك ميخونه شد يهم راه بعدش

 هيو گفتم به انجمن  نترنتيسر رفتم تو ا هي. زميتا برنامه برنشستم تا چند  وتريو پشت كامپ دميكم به كارام رس هياومدم خونه خودمون و  شب

 اميهم برام پ مانيدارم و پ اميپ يكل دميبه محض ورود ، د. بچه هاش تنگ شده بود يبود اونجا نرفته بودم و دلم برا ياديمدت ز. بزنم يسر

 !يستين! ؟ييكجا...  ديسالم آقا سع: گذاشته و گفته  يخصوص

 يول... بود  شيگذاشته بود ، مربوط به دو ماه پ مانيكه پ ياول اميپ. فوت كرده ايميكدوم جز ساناز اطالع نداشتن كه پدر ك چيكردم ه احساس

 !گفته بود تيتسل ايميرو زده بود و به من و ك تيتسل كيساناز هم تاپ... بود  " يهمدرد "و  " تيتسل "با عنوان  ي، همگ يبعد يها اميپ

از  اميپ هي دمي، كه د رونياومدم ب يم تيداشتم از سا! مينبود ايميشد و چرا من و ك يمدت چ نيپست دادم كه ا كيتو تاپتشكر كردم و  ازش

 :نوشته  دميرو خوندم و د امشيپ. " feedback "دارم به اسم  يكس

 ادتي! تو دانشگاه شهرقدس دميمن سع... گرفته و رفته اصفهان  يكه انتقال يخودمون باش ديهمون سع دوارميام! ... ؟يجان خوب ديسالم سع -

به  اميا. محترمت صبر بده ييخدا به شما و دختر دا دوارميام. گميم تيرو بهت تسل تييآقا فوت دا. كردم داتيپ نجايخوشحالم كه ا! هست منو؟

 .باشه متكا

بهش زنگ زدم و . ازش بپرسم يحال هيگفتم . تماسها دارم ستياره اش رو تو لشم دميخودم رو آوردم و د يفوراً گوش. اومد ادميرو  ديسع افهيق

 :بهش گفتم . نداره يدرست طيشرا دميد. ميبا هم مشغول حرف زدن شد يكم

 ... زيعز فهيصدات ضع! ... ؟ييكجا! ... ؟يشما در دسترس... جان  ديسع -

فوت شدن  شونيا يبد موقع... آقا واقعاً ناراحت شدم . زنميخودم بهت زنگ م. ستمين يخوب يواال من االن جا... جان  ديممنون خوبم سع:  ديسع
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 .عمر بازمانده هاش باشه يخاك ِ اون مرحومه ، بقا يهرچ دوارميام... 

 .يشما لطف دار -

 .تا ادش كنم اهويمدم و من او ميكرد يبعدش هم خداحافظ. ميبا هم حرف بزن شتريمسنجر هم منو اد كرده تا ب اهويبهم گفت كه تو  ديسع

دوست نداشتم . زنهيانگار از پشت تلفن داره حرف م. كنهيدعوا م يكيبهناز داره با  دميو فهم رونيكارم تموم شد ، از اتاق اومدم ب نكهياز ا بعد

، من خونه  ودو بهناز هم فكر كرده ببابا هم سر ِ كار ... بود  رونيمامان كه ب... خونه نبود  يكس... بلند بود  يليصداش خ يول...  سميفالگوش وا

به محض . بحثشون شده دمياسم فرهاد رو آورد و فهم! لحظه نگرانش شدم و رفتم جلوتر تا متوجه بشم پشت ِ خط ، مزاحم نباشه هي. ستمين

 : گهيكه داره م دمي، شن نييپا اميب خواستميم نكهيا

 !؟يريگيم دهيسرطان رو انقدر ناد هيچرا قض... فرهاد  -

 :به خودم گفتم ! زد خشكم

 !فرهاد؟...  يعني! ... سرطان؟ -

 رونيبودم ، بهناز اومد ب دهيپله ها رس كيبعد از چند لحظه كه به نزد. دميرو نداشتم و خودم رو گول زدم كه درست نشن ديمشكل جد هي حوصله

 :آروم اومدم طرفش و گفتم . ودش رو گرفتخ هيگر يباره متوجه شد من اونجام و جلو كيبه ... كردن  هيو شروع كرد به گر

 ؟يكنيم هيشده؟ چرا گر يچ... جونم  يآبج -

 :گفت  هيدستانش رو پشتم حلقه كرد و با گر. بغلم ديهم تحمل نكرد و پر بهناز

 !چرا فرهاد؟! ... د؟يچرا من سع -

 :تعجب بهش گفتم  با

 !چرا فرهاد؟ يچ يعني! ... چرا تو؟ يچ -

 :شده بود ، گفت  رهيبه چشمانم خ كهيهم در حال بهناز

 ! ...فرهاد سرطان داره -

 ... گهيكه د رهيحاال فرهاد هم سرطان بگ. فوت كرده بود ييتازه دو ماه نشده بود كه دا. پشت ِ مشكل ، اتفاق پشت ِ اتفاق مشكل

 :دادم و گفتم  هيتك واريراستم رو به د دست

 !فاق افتاده؟ات نيا ييهويآخه چطور ! ... ؟يتو مطمئن -

دكتر  يبر ديبا گميبهش م يهرچ... كنم؟  كاريمن چ ديسع... كه گرفته ، مشخص شده سرطان داره  يشيبا آزما يول... شده  يچ دونمينم:  بهناز

 .شميخوب م گهيم...  دهيگوش نم...  يدرمانت رو شروع كن يبر ديبا... 

 .ششيپ ميبر ايب... بره  ديبا! ... شم؟يرو خوب م يچ يچ -

 :بهش گفتم . و باهاش شروع كردم به حرف زدن رونيفرهاد رو از سر ِ كار آوردم ب. محل كار فرهاد كردم يرو با خودم راه بهناز

 !؟يكنيم يچرا انقدر در قبال خودت ، كوتاه...  يو مثل داداش نداشته خودم يسالته و از من بزرگتر 27شما ... فرهاد جان  -

 !؟يگفت ديچرا به سع: بهناز كرد و گفت  هم با اخم رو به فرهاد
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 .مجبور شدم بگم...  ديخودش تو خونه بود و صدامو شن... نگفتم  ديمن به سع:  بهناز

 .يدرمانت رو شروع كن ديشما با يول! دونهيندونه ، مطمئن باش نم يكس يمن دهنم قرصه و اگه بخوا... نشده  يزيحاال كه چ -

 ...كه  نهياما مسئله ا...  زميعز يتو لطف دار... جان  ديممنون سع:  فرهاد

 !ه؟يمسئله چ -

كه ظاهرم متفاوت  ميحاال بگذر. باشم مارستانيب ديو مرتب با رسميو با شروع درمانم ، به كارام نم هيدرمان يمي، ش يماريب نيراه حل ا:  فرهاد

 ...دردسر آوره  يليداره كه خ يا گهيو خالصه مسائل د زهيصورتم بر يو ممكنه كچل بشم و موها شهيم

 .يداشته باش هيروح ديو با يشيباشه درمان م يهرچ -

 .دهياما گوش نم. گميم نويمنم بهش هم:  بهناز

كه داشتم و اون لحظه اونجا بودم ، بفهمم  ياز تلفن امروزت و شانس ديحتماً با! ... مدت؟ نيتو ا ينگفت يزيتو چرا چ: به بهناز كردم و گفتم  رو

 !؟يگيكه به ما نم ميستيمگه ما خانواده ات ن! شده؟ ينطوريكه فرهاد ا

 !من ازش خواستم كه نگه:  فرهاد

 .ميبذار انيحتماً بابا و مامان رو در جر ديبا... كارت اشتباه بود فرهاد جان  يليخ -

 .خودم از دكتر خواستم ، مشكلم رو بگه. من فقط به بهناز گفتم! دونهيهنوز فرحناز هم نم:  فرهاد

 .يدرمانت رو شروع كن ديبا...  فهمميرو نم زايچ نيمن ا -

دوست نداشتم خواهرم در اول . گرفت يشد ، از كارش زد و مرخص يدكتر و هر طور شيپ ميكه با هم بر ميبه فرهاد اصرار كرد ينفر دو

 ييهويشد كه  يو خواستم بدونم چ دميپرس شياز فرهاد در مورد آزما. نميجفتشون رو بب يطاقت نداشتم ناراحت. داشته باشه ي، مشكل يزندگ

و  ستين يديشد زيالبته گفت فعالً چ. مشكل رو داره نيكه ا دهيبا بهناز رفته بوده و فهم شيچكاپ و آزما ياونم گفت كه برا! ... سرطان گرفته؟

 !بهتره تا بعد يدكتر گفته االن درمان كن

 مهيدر سر فرهاد هست كه خوش خ يدكتر گفت كه تومور. بده حيبخونه و به ما توض قيرو دق شيدكتر ، ازش خواستم تا آزما شيپ ميرفت يوقت

 .عمل كنه ديدارو ، با يكرد و بعد از مصرف چند سر يريجلوگ ديبشه ، با يسرطانش جد نكهيقبل از ا! هم نداره يو مشكل

 ي، سع تونستميو من هم تا م ميكرد يرو ط يمراحل ادار. ميصحبت نكن يبا كس يماريب نياز ا ميراحت شد و قرار گذاشت يتا حد المونيخ

تا آخرش باهاتم و  "جمله كه  نيگفتن ا يول... البته هنوز حقوق نگرفته بودم . داشتم در خرج و مخارج به فرهاد كمك كنم و تنهاش نذارم

 .رنيبگ يدلگرم يشد تا بهناز و فرهاد كم باعث "نگران نباش 

 :به بهناز گفتم  مانهي، با حالت صم ميديخونه خودمون رس يجلو يوقت. ميكرد يخونه و باهاش خداحافظ ميرو رسوند فرهاد

 !مفهومه؟! يتو هنوز همون خواهر شاد و سرحال من هست! ايناراحت باش نمينب...  يآبج يآها -

 :كنار گوشش گذاشت و گفت  سايهم دست راستش رو مثل پل بهناز

 !اطاعت قربان -

 :، اومد كنارم و گفت  زدميقفل فرمون رو م كهي، در حال ميشد ادهيپ نياز ماش نكهياز ا بعد
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 !خواهرت عاشقته؟ يدونيم چيه...  وونهيد...  ديسع -

 :باال كردم و بهش گفتم  سرمو

 !داداشتم عاشقته؟ يدونيم چيه...  وونهيد... بهناز  -

بعد . بود ميلحظه خاص تو زندگ هي... حس خاص  هي... لبخند خاص  هي. بودم دهيازش ند يلبخند نيچن ميزد كه تا به حال تو زندگ يلبخند بعد

 .نباشه يزيباال و ازش خواستم به اعصابش مسلط باشه و نگران چ ميهم رفت

بابا رو  يبايبازش كردم و خط ز. داده بود هيخورد كه بابا امسال بهم هد يلباسام رو عوض كردم ؛ چشمم به سالنامه ا نكهياتاقم رفتم و بعد از ا تو

 :كه نوشته  دميد

 .يموفق باش ياز پارسال در زندگان شيامسال در كنار همسرت ، ب دوارميام...  زميعز ديسع -

منظورم  قاًينبود تا دق يكس ياتفاقات حرف بزنم ول نيدر مورد ا يكيبا  خواستميم. خسته بودم كه برام افتاده ، يفكر در مورد گذشته و اتفاقات از

 نيا ايميو خودم به خاطر ك شديم ميكه آوا داشت وارد زندگ ياز اون اول! اومد شيماه پ 15-14 نيكه تو ا ييمنظورم از ماجراها... رو بفهمه 

رفت و من ناراحت بودم كه چرا مشكل  مارستانيمرتب ب ايميبعد از اون ، ك... فوت كردن  يب يو ب بعد پدر محسن... رو قطع كردم  يرابطه دوست

پام به ...  تمرفتم تهران و با ساناز اون اتفاقات رو داش... داشت و من خبر نداشتم  يبده ييدا!! قابل حله رياالنش هنوز غ ياسترسش و پرخاشگر

... مدت برام افتاد  نيكه چقدر حادثه تو ا يوا! ... فرهاد يماريفوت كرد و سرانجام ب يي، دا ايميمن و ك يدرست شب ِ نامزد! ... باز شد يكالنتر

، بلكه  ينه به صورت معمول ونما...  شميحس كردم دارم بزرگ م! ... بود فتادهيچند ماه ، انقدر اتفاق برام ن نيسالها به اندازه ا نيوقت در ا چيه

 ديبودم كه با يآدم. بود و درس و مشق داشت ينبودم كه مدرسه ا يهرگز اون بچه ا. رو انتظار داشتن يا گهيآدم د هيهمه از من ...  ياساس

 گهيدرسته كه چند ماه د! ... شدميگاه م هيبراشون تك ديبودن و من با ييبدون دا گهيهم د ييو زندا ايميك. خونه رو به دوش بكشه هي تيمسئول

 نويا! ... فهمميساله ، دارم م 20 كياز  شتريو من واقعاً ب! ستين يقيسال حق 20سال ،  20 نيكه ا كردميقبول م ديبا يول...  شهيسالم م 20تازه 

 :خودم گفتم  سالنامه رو باز كردم و با! ... فهمميم شتريهمه قبول داشتن كه من به نسبت سنم ، ب...  گفتميخودم نم

برام  يو چه اتفاقات دميكش يرو بخونه ، بفهمه كه من چ نايا يبعداً اگه كس ديشا...  سمينويو حس كردم م دمياتفاقات رو اونطور كه د يتمام -

 !افتاده

كاغذ  يرو با قلم رو يب يب يضيزنده بود ، نوشتم و وصف حال مر يب يب يوقت... تصور ، شروع كردم به نوشتن و از زمستان پارسال  نيا با

 .آوردم

بمونم و  دارياز بس قهوه خورده بودم كه ب. اومد يصبح بود و خوابم نم 2. به ساعت انداختم يكه گذشت ، از نوشتن خسته شدم و نگاه يمدت

 يساعت خداحافظ ميباهاش چت كردم و بعد از ن! ... نهيآنال ديسع دميمسنجر شدم و د اهويوارد ... بود  دهي؛ خواب از سرم پر سميمطالب رو بنو

خودم گفتم فردا  شيپ! م؟يبا هم حرف بزن شتريقطع كرد كه نشه ب عيرفت ازش بپرسم كه چرا امروز ، تلفن رو سر ادمي. كه بره بخوابه ردك

 .ميزنيو با هم حرف م شهيم نيآنال

. كردميدر درسهاش كمك م ايميو به ك موندميو همونجا م ييخونه دا رفتميت ، مهر روز بعد از دانشگاه و شرك... بود  كينزد ايميك كنكور

در توانم بود ، گذاشتم تا  يهرچ يول... ما ، مثل هم نبود  يليرشته تحص نكهيبا ا. پشت سر بذاره تيتا بتونه كنكور رو با موفق كردميم يهركار
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كننده  دواريام يو مدام حرفها كردمي، روش كار م ياز نظر روح. نداشته باشه يرو خوب بفهمه و در كنكور مشكل شيشناس نيو زم ستيز بتونه

 ميرفتيساعت م ميو هر شب با هم ن دميخريكادو م قشيتشو يبرا! ... فكرش از درس پرت بشه و غم و غصه بخوره خواستمينم...  زدميبهش م

 مي، فقط درس بخون رسميكمك كنه تا عصر كه من م هيروح تيودش در تقوو به خ يدادم صبحها بره باشگاه بدنساز شنهاديبهش پ...  يرو ادهيپ

 .يرو ادهيپ رونيب ميتا وقت شام بشه و بعد از شام هم بر ميو كار متفرقه نكن

 ديديم هيو خودش رو دوباره با روح شهيداره روز به روز بهتر م دميد. ميانجام داد يشيماه آزما 1كار رو  نيبودم و ا ختهيبرنامه منظم براش ر هي

 دهياف يدكتر ب يمن برا ياحساس كردم اصرارها. ، رو كمتر كرده بود و حالش بهتر شده بود خورديكه م ييقرصها. بابت خوشحال بودم نيو از ا

 .بهتر بشه شيروح تيتا وضع كردميكار م ايميك يخودم رو ديبود و با

بره و  رونينذاشتم ب. استرس داشت يچند روز به كنكور مانده بود و كم. نداشت يكرده بود و مشكلپاس  يترم رو به خوب انيپا امتحانات

و بعد هم تا شب به كنكور ِ  خوندميخودمو م يچند ساعت درسها يعني...  رفتميامتحاناتم ، به دانشگاه م يگرفتم و فقط برا يخودمم مرخص

رو  ييدا يعكس ها... مدام باهاش تست كار كردم ...  ميتو خونه كنارش نشستم و مدام با هم درس خوند...  دميرسيزدناش ، م تو تس ايميك

 ...نكنه  يخوديكردم تا ذهنش آروم باشه و فكر ب يهر كار... و حواسش پرت نشه  فتهين ادشيتا  كردميازش دور م

 يدستانش رو گرم گرفتم و تو. و باهاش مشغول صحبت شدم ميديه رسحوز يجلو... خودم رسوندمش به حوزه امتحان ... كنكور شد  روز

 :بهش گفتم . شدم رهيچشمانش خ

...  يكن آروم باش ياول از همه سع...  يدونيخوب م نويو خودتم ا يشيتو موفق م! ... شناسميكه م يهست يزن نيتر يتو قو...  يهست يتو قو -

فقط به االن و جلسه فكر ... ساعت فراموش كن  4 نيرو تو ا شهيم يشد و بعداً چ يقبالً چ .شرط اول آروم بودنه. آرامش خودت رو حفظ كن

 !يكنيم

 :با لبخند بهش گفتم  بعد

 .ينخور نيباشه تا مثل من زم تيحواست به صندل -

 :اش گرفت و گفت  خنده

 .ميهم باش شيو االن پ يريبگ يتهران و انتقال يخوردنت باعث شد تا بر نيزم نيهم. جالب بود يليخ...  ادمهيآره  -

 !ستيحكمت ن يكاراش ب...  كنميرو خوب دارم درك م نيا. حكمت خداست زيهمه چ... آره  -

 :شدم و گفتم  رهيخ ايميانداخته بودم ؛ دوباره به باال و چشمان ك نييو سرم رو پا دميكش يقينفس عم نكهياز ا بعد

 ... نيبرو نازن. كنميبرو عشقم كه واست دعا م.. . ايكنيم كاريچ نميبرو بب -

 :موقع رفتن دستم رو فشار داد و گفت  

 !كردم؟يم كاريمن اگه تو رو نداشتم چ -

 .اول از همه توكلت به خدا باشه. خدا كه هست... اگه منم نباشم  -

 .شدم نيدستانم رو براش تكون دادم و سوار ماش. شهيداره وارد حوزه م يكه به آرام كردميرو نگاه م ايميداده بودم ، ك هيتك نيبه ماش كهيحال در

 تيوضع نيو راحت شدنش رو از ا رونيب اديدلم از جلسه ب زيتا عز كردميصبر م ديساعت با 4. شد ايميشدم و ذهنم معطوف به ك نيماش داخل
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 نيماش ي، به صندل يچشمانم گرفتم و بعد از لحظات يتانم رو جلودس. اديدر ب يشونياسترس نداشته باشه و از پر گهيبودم د دواريام. دميديم

 يو دور اديز ياز دلتنگ شيكه چند ماه پ يهمون آهنگ ناز از محسن چاوش. و آهنگ دلخواه خودم رو گذاشتم دميكش يقينفس عم. ادمد هيتك

به پا  يتو دلم آشوب دونستنيكه در كنارشون بودم ، نم ييتمام آدما يعني... حالتم خبر نداشتن  نياز ا ايليخ... انداخته بود  هيمنو به گر ايميك

بخواد منو بشناسه ، با  ياگه هركس ديشا...  دمياما بروز نم...  لرزهيموقع فكر كردن بهش ، دست و دلم م يحت. نميبيرو م ايميك يوقت ، شهيم

 دمياحساسات و عواطف شد نينه به ا... بودنم  ياون مستقل شدن و جد نه به...  يپسر باش خورهيبهت نم!! ... يخودش بگه عجب پسر با احساس

 !كرده بودم تا بشناسمش رهيچون شماره اش رو ذخ... بود  يسروان كاظم... زنگ خورد  ميعالم خودم بودم كه گوش وت... 

خودم رو رسوندم به دفتر . يرو روشن كردم و رفتم كالنتر نيمن هم ماش. يرو جواب دادم و جناب سروان ازم خواست فوراً برم كالنتر يگوش

 :و با اضطراب گفتم  يسروان كاظم

 !شده؟ يمگه خبر يعني... افتاده؟  ياالن مگه اتفاق... االن ...  ريسالم جناب سروان صبح بخ -

 :و گفت ، با دست راست به شونه ام زد  ديپوش يُكتش رو م كهياز جاش بلند شد و در حال يكاظم سروان

 ...بابا اعتراف كرد  نيباالخره ا -

 !شده بود؟ ريكه دستگ نيهم -

 ...اصل ِ كار رو اعتراف كرد  يول... رو كه نگفت  يهمه چ...  شيساعت پ ميدرست ن يعني...  شيپ قهيچند دق... آره :  يكاظم سروان

 گفت؟ يخوب حاال چ -

 !يمفهياونجا خودت م...  ششيپ ميبر ايب:  يكاظم سروان

با متهم صحبت  كهيبعد خودش نشست و در حال. نميو سروان به من اجازه داد تا بش ميداخل اتاق شد. شده بود ريكه دستگ يهمون شيپ ميرفت

 :، گفت  كرديم

كرد ، برادرشون مدام در حال  شونيكه ا يطبق اعترافات. بزرگ هستن يمصطفو يكوچك ، برادر آقا يمصطفو يجناب آقا يعني... آقا  نيا -

 شيماه پ 3 باًيتقر. كنهيبشه و همش داره خالف م دهيخطاهاش پوش خواديخوب انگار خودش دلش نم يول... هست  شونيا يپوشوندن خطاها

رادرش ، قراره بره پول از همكاران ب يكيكه  شهيآقا تو شركت بوده و متوجه م نيانجام بدن ، ا تيشما به نطنز برن تا مأمور ييكه قرار بود دا

سند مربوط به  يوسط ، فقط پول نبوده و كل نيحاال ا. تا فردا به شركت برسونه ارهياز شركت رو جا به جا كنه و از نطنز به اصفهان ب ياديز

 يشما ، اون همكاره آقا يياز شانس بد ِ دا... به نطنز  رهياز دوستانش كه موتور داشته م يكيآقا هم با  نيخالصه ا... شركت هم وجود داشته 

تا فقط  فرستنيشما رو به اونجا م يياما دا...  شهيبه نطنز برن و كارها به فردا موكول م كننيفرصت نم يمصطفو يخود آقا نيو همچن يمصطفو

 يبرا... ه و به محل آشنا بوده رو به محل كارش در نطنز رفت يمناقصه بوده و چند بار انيشما در جر ييچون دا...  ارهيمناقصه رو ب داسنا يسر هي

همه راه  نيا خوديشما ب ييو دا شدهيحل م كيپ هيدو برگه هم با  نيهم كهيدر حال. رهيگيو فقط دو تا برگه مناقصه رو م شهيروانه اونجا م نيهم

بر رد و بدل شدن پول ، به  يحرفها مبن نيا دني، در شركت نبوده و قبلش با شن رهيآقا هم اون زمان كه برادرش به اونجا نم نيخالصه ا!! ... تهرف

،  نهيبيبزرگ به همراه همكارش رو نم يمصطفو يآقا يوقت...  رسونهيسرعت خودش رو به همراه دوستش ، به نطنز و محل كار برادرش م

 ...كوچك  يرو خودت بگو جناب مصطفو شيحاال باق. شهيو منتظر م كنهيتعجب م
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 !بگم؟ يچ...  يچ... من ... شرمنده ام :  يمصطفو

 :بهش نگاه كردم و گفتم  تيعصبان با

 يگيحاال م...  يكشت موييدا...  يمنو بهم زد ينامزد! ... يكرد كاريبا من چ يدونينم كهيمرت! ؟يبگ يچ يگياونوقت م...  ينابود كرد مويزندگ -

 !بگم؟ يچ

 !و حفظ كنخودت ر يخونسرد...  ديآقا سع:  يكاظم سروان

 :كرد و گفت  يرو به مصطفو بعدش

 !بگو...  گهيجون بكن د االي -

...  دميبعدش د... بعدش ! گهيمنم با دوستم رفتم دنبالش و گفتم پوال باهاشه د...  رونياز اونجا زد ب شونيا ييآق دا نكهيواال بعد از ا:  يمصطفو

اونا  ستين وونهيگفتم حتماً پوال باهاشه و د! ... اومد شركت و بعد از چند لحظه رفت دميد ييهوي...  ميدنبالش بود نطوريهم! اصفهون رهيداره م

 ياون روز...  اديشركت نم يكس ديتمومه و اصالً تو زمان ع يو ساعت ادار ستين يچون تو شركت كس...  برهيبا خودش م... رو بذاره شركت 

كنه تا  آشنا طشيتازه به اصرار داداشم رفتم كه فضاش رو بهم نشون بده و منو با مح... رفته بودم شركت  ياتفاق يليباز بود و منم خ يهم شانس

 ...دستم اونجا بند شه 

 !خوب ادامش؟ -

تو خونه و به زبون خوش ازش پوال رو  رميبهم گفت م...  گميم قمويرف... عباس ... خونه  هياومد تو  دميو د ميدنبال اون آقا رفت:  يمصطفو

برم دنبالش كه  يچطور دونستمينم... ازش نشد  يخبر دميد...  قهيبعد از چند دق. رو سرش و منم منتظرش موندم ديجوراب كش هي...  رميگيم

 ...عباس تو كدوم سوراخ سنبشه  دونستميمن چم...  يدرندشت نيخونه به ا... نم كجاست يبب

 !شد؟ يبعدش چ -

و  ستادهيا نطوريعباس هم دميدر رو باز كردم كه د... اومد  ينم ييصدا... باال و رفتم داخل انداختم  واريبود خودمو از د يهر جور:  يمصطفو

 تكونمونده بود و  ينطوري، هم كننيرو خفه م يكيكه  يينايعباس هم دستش مثل ا...  نياون آقا افتاده بود رو زم...  كنهيم گايرو ن نيداره زم

 !! ...خوردينم

 :، ادامه داد  ديلرز يم يدستان مصطفو كهيسكوت و در حال هياز چند ثان بعد

! ... هو؟يشد  ينطوريچرا ا نيا...  ريگيبابا من گفتم پولو ازش ب! ... نو؟يا يكرد كارشيچ! ... چه مرگته؟... عباس ... عباس : رفتم جلو و گفتم  -

 شمن كه آدمك... شد  يچ دميبه خدا نفهم...  دونيفر: ت گفت مات و مبهو ينطوريكرد و هم گايكرده به من ن كاريچ دونستيعباسم كه نم

 ينطوريهم...  رونياز اتاق اومد ب دميدرو كه باز كردم ، د... من از در اومدم تو و رفتم داخل ! ... مرگ ِ من؟! ... بابا مرده؟ نيا يعني...  ستمين

رفتم جلوشو ...  ديپرس يو همش سؤال م يهست يبعدشم گفت تو ك... تو بده منم گفتم پوال! ... آقا؟ يخوايم يچ نجايا: كرد و گفت  گامين رهيخ

 زيمنم سرشو گرفتم و با هم گالو... كنه  رونميبعدش اومد سمتم و خواست ب... ببرن  يدار يتو هرچ انيب قاميرف گميم يگفتم اگه پوالتو ند

بعدشم عباس ! ... ده؟تموم كر يعني... كه افتاد  دينرس قهيدق هيباور كن به  دونيفر... باور كن ... دستاشو گرفتم و گردنشو فشار دادم ...  ميشد

ها  كنهيداره مقاومت م دميد:  گفتيبعدش به خودش م...  يكرد چارهيخودتو ب... و زد تو سرش و گفت خاك بر سرت عباس  نينشست رو زم
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!! ... ستيبابا گفتم كه داداشت ن... نداشته  يپول ديبنده خدا شا نيا...  دونيفر اصالً: كرد و گفت  گايبعد هم منو ن... اومدم طرفش  يم دينبا... 

و صدا  ونيزيبعدشم اومدم سمت تلو... كرد  شهينم شيكار... كه شده  هيزيمنم بهش گفتم حاال چ... دنبالش  ميبر... نه  يگفت... خونه  ميگفتم بر

كه به  ديكاناپه و اصالً به فكرمون نرس يرو ميجنازه رو هم گذاشت! ... فتادهين يخونه هست و اتفاق يها فكر كنن كس هيكردم تا همسا اديرو ز

 سيپل ريآژ ي، صدا رونيب ميايب ميتا خواست...  مونديزنده م دياقالً اون بنده خدا شا! ... ميوسط در بر نيو خودمون ا اديتا ب ميآمبوالنس زنگ بزن

. ميريو بهش گفتم از پشت بوم م ميشده بود لمن و عباس هو يول... گشت تو محل بوده  هيحاال ! ... تو خونه انين ننگران شدم كه اال...  دميشن

كه اون وسط ولو بود و افتادم  يميس هي، پام خورد به  ميشديرد م ميكه داشت يموقع. مينيبب شديرو نم يزيچ. بود كيباال و همه جا تار ميرفت

 نييپا ميو از پله ها اومد ميداخل شد... در ِ پشت بوم بازه  دميپشت بوم ِ چند تا خونه اونورتر و د ميلنگون لنگون با كمك عباس اومد! ... نيزم

 هي دميدش دبع! ... چند تا خونه عقب تر پارك كرده بودم تا تابلو نباشه يآخه موتورو جلو! ... كه موتور پارك شده بود ييبه جا ميديرس قاًيدق... 

جوراب  افهيعباس هم با عجله و با همون ق. يزديبا دو تا خانم حرف م يو داشت يشد ادهيپ نيشما از ماش. پاركه تونييخونه آقا دا يجلو نيماش

 يكه جلوتو نم يكه مگه كور يبعدش به ما گفت! ... به شما ميبود بزن كي، كه نزد شديموتورو روشن كرد و با سرعت داشت از كوچه رد م دهيكش

 ريدستگ كهيتا زمان دمشيند گهيخونه از عباس جدا شدم ، د يطرفا نكهيابعد از ! ... ميشو و برو تا تابلو نشد اليخيمنم به عباس گفتم ب! ... ؟ينيب

 ! ...فكر كنم رفته خودشو گم و گور كرده... شدم 

 :و گفت تموم شد ، جناب سروان رو به من كرد  يمصطفو يحرفا نكهياز ا بعد

...  شديپرونده بسته م نياومد ، زودتر ا يهم با ما زودتر راه م دونيفر نياگه ا... و واحدها دنبالشن  ميآقا عباس رو گرفت نيمشخصات ا يتمام -

 بشيكه تو ج شي، دستمال مشك نيكه تو پشت بوم خورده زم يوقت...  دونهيفر ني، مربوط به هم گفتميكه بهت م اههيداستان دستمال س نيا

 .و برش نداشته دهيند يزيچ يكيتو تار گهيافتاده و د ني، به زم بوده

 :كرد و گفت  دونيسروان هم رو به فر جناب

 !يگفتيخوب از همون اول م...  يتو كه آخرش گفت! ... ؟يهمه مدت حرف نزد نيچرا ا -

 :وان گفتم افتاده بودم ، به جناب سر ييدا اديبغضم گرفته بود و  كهيدر حال منم

 ... يزيچ هيفقط . دمياالن به خانواده اطالع م -

 !جان؟ ديسع يچ:  يكاظم سروان

 !اعدام بشه ديبا... مخصوصاً دوستش ...  رسنيعملشون م يآقا و دوستش به سزا نيا -

 .برو به خانواده خبر بده... نگران نباش ...  شهيم نطوريحتماً هم...  گهيم نويقانون ا:  يكاظم سروان

 :برگشتم و گفتم . ازش بپرسم دونيافتاد در مورد برادر فر ادميكه  شدمياز اتاق خارج م داشتم

 !خان ، برادرتون كجا هستن؟ دونيحاال جناب فر -

 !كار داشت رفت خارج... واال :  دونيفر

 !! ...بره اونجا؟ عيكار داره سر يبغل دسته كه هرك نيمگه خارج هم! ... ج نرفتنخار اديمدت ز نيتو ا دميمن از بابام شن يول -

 !بوده و رفته ياتيهم ح يسر نيا... كه اصالً نره  شدينم... رفته بود  يدو بار يكيچرا :  دونيفر
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 !جناب سروان؟ نه! ... كم مشكوكه هيوقت سال  نياما رفتنش تو ا... گفت  نويمن هم هم يرفته و بابا... درسته  -

 د؟يمشكوكه آقا سع شيچ:  يكاظم سروان

 !رفته خارج! ... كجاست؟ ستيكه معلوم ن يسرمد يبه همراه آقا شونيبرادر بزرگ ا نكهيا -

... بلند شد ، دوباره نشست  نكهيجا به جا كرد و بعد از ا يصندل يهم دست و پاش رو گم كرد و خودش رو رو دوني، فر يسرمد يگفتم آقا تا

صورتم طرف جناب سروان بود ، با  كهيمن هم در حال! ... صورتش گذاشت و منتظر عكس العمل جناب سروان موند يبعد هم دستانش رو رو

 :گفت جناب سروان دستش رو به چونه اش گذاشته بود ،  كهيبعد از چند لحظه در حال. دمييپا يرو م دونيحركات فر مگوشه چشم داشت

 !!نا تموم موند يول... بار ازش صحبت شد  هيفكر كنم !! ... آشناست اسمش! ... ؟يسرمد -

 :برگردوند و گفت  دونيخودش رو به طرف فر يهم رو بعد

 !قاً؟يدق كارستيچ! ه؟يك يسرمد...  دونيبده فر حيتوض -

 :، گفت  خورديدندانش به هم م كهيهم با استرس و در حال دونيفر

 !دادم بهتون حيمن كه توض... من ... جناب واال  -

 !از اون بگو...  ينگفت يزيچ ياز سرمد:  يكاظم سروان

 !شناسمينه نم... نه ! ... ؟يسرمد... من  شناسمينم يسرمد -

 هان؟! ... بوده؟ سشيرئ دميشا... بوده  مييتو همون شركت همكار دا! ... ؟ينشناس شهيمگه م -

 .به حبست اضافه كنن گميوگرنه م! ... ه؟يبگو ماجرا چ... زود باش ...  دونيفر االي:  يكاظم سروان

 :نزد ، جناب سروان به طرف درب خروج اومد و گفت  يحرف دونيكه فر يقياز دقا بعد

 !؟ييكجا يسرباز فتاح...  يسرباز فتاح -

 :هم داخل شد و بعد از احترام گذاشتن ، گفت  سرباز

 !در خدمتم قربان -

 يدلش آب خنك اساس... رو نگفته  ياما انگار هنوز همه چ... آقا سه ماهه ما رو معطل كرده و تازه امروز به حرف اومده  نيا:  ياظمك سروان

 .ببرش...  ميباهاش ندار يكار گهيد. شهيبه مدت زندانش اضافه م...  شيقبل يببرش سر جا... اونم چند ساله ...  خواديم

 : گفتيهم مدام م دونيتا ببرتش ، فر دونياومد سمت فر يسرباز فتاح نكهياز ا بعد

 !بگم؟ يچ گهيد! ... ست؟يبستون ن... لو دادم  قمويرف... رو  يبابا من كه گفتم همه چ... نكردم  يمن كه كار -

برو از جلو چشمام ! ... هبه ضررت يكمتر حرف بزن يهرچ. كنمي، به مدت زندانت اضافه م ينگ يتا از سرمد:  گفتيم تيهم با جد يكاظم سروان

 !دور شو

 !! ...داداش ما رو سننه...  هيبابا همه كاره سرمد: گفت  دوني، فر ميديدر كه رس كينزد

 يبعد هم سروان اومد رو... سرجاش  نهيدوباره بش دوني، جناب سروان از سرباز خواست تا دستاش رو باز كنه و فر دونيحرف زدن فر با

 :نشست و گفت  يصندل
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 !شنوميم... وب خ -

 :شروع كرد به صحبت كردن و گفت  دونياز چند لحظه ، فر بعد

درسش رو ... مؤدب و درس خون بود  ياون از بچگ يول... تو خونواده ما من خالفم ... تو دام افتاده ... كارست  چيبابا اصالً داداش ما ه... بابا  -

من حرف  زا يوقت رهيآبروش م...  ؟يمن چ يول... همه  شيارج و قرب داره پ يكل... ره شده همه كا... شركت زد ... مدركش رو گرفت ... خوند 

همه ... بزرگشونه ... گندشونه  يعني... هم همكار داداشمه  يسرمد نيا...  يسرمد نيا... ام  يزيآبرو ر هيمن ِ خاك بر سر ، همش ما...  زنهيم

 !!گهيكارست د

 :و گفت  ديكش قينفس عم هي،  كرديكه داشت فكر م يقيسروان هم بعد از دقا جناب

 درسته؟. كنهيداره تو شركت م ييكارا هي يسرمد يآقا نيپس ا... خوب  -

 :، گفت  خارونديخودش رو م ينيهم كه داشت با دستانش ، ب دونيفر

 ...بابا  يا...  يعني... آره  -

 :من هم گفتم . كرديمدام نچ نچ م و

 .به خانواده اطالع بدم رونيمن برم ب. دهيساعت طول كش 4آقا بخواد حرف بزنه ،  نيتا ا... جناب سروان  -

 !جان ديبرو سع:  يكاظم سروان

كه تو  يو خوش چهره ا يخوب نيبه ا يكه اون آقا كردميفكر م نيبود و همش داشتم به ا ميو ن 8ساعت . و به خونه زنگ زدم رونيب اومدم

انقدر ظاهر آدما غلط  كردميفكر نم! خالف قرار گرفته؟ ريچطور حاال به قول داداشش گول خورده و تو مس ، رهيشركت بابا همه كارست و مد

 نكهيبعد از ا. دادم حيرو كامالً بهش توض انيو جر يرسوند كالنتر يا قهيدق 20بابا خودشو . داره يچهره ا نيجلب توجه چن يانداز باشه و برا

 .كرديناراحت شد و همش ابراز تأسف م يگناه كشتنش ، كل يچقدر ساده مرده و ب ييدا ديفهم

 رونيرو هم از اتاق ب دونيفر. دفترش ميبا بابا ، از ما خواست تا بر يو بعد از سالم و احوالپرس رونيبود كه جناب سروان اومد ب ميو ن 9 ساعت

 : گفتيبلند م يآوردند و مدام با صدا

! ... ؟يكنيآزادم نم...  يزيچ...  يفيتخف هي... با توأم ... سروان ... لو دادم  قمويرف... من كه داداشمو لو دادم ... سروان  يه... سروان ... سروان  -

 ......الناس  هايا يآها

 .و به زور چند تا سرباز از اونجا منتقلش كردن به زندان يشروع كرد به كوله باز و

 .كرد ، به ما اجازه نشستن داد و شروع كرد به صحبت كردن زونيآو شيصندل يكُتش رو رو نكهيز او جناب سروان هم بعد ا مياتاق شد داخل

به  ي، به نوع گفتيخان م دونيفر نيكه ا نطوريا يعني...  ستيبزرگ همه كاره ن يمصطفو يآقا نياز قراره معلوم ا... خوب :  يكاظم سروان

فرار  ينرفته و برا يكار تيمأمور يخارج رفتنش درسته ، اما خارج رو برا هيو قض هي، گول خورده و االن هم فرار گاهشيخاطر بزرگ بودن جا

هم  يمصطفو يآقا... بزنه  بيپول به ج يباعث شده تا كل يو اختالس در شركت بازرگان يو كالهبردار هيسرمد يسر آقا ريز زيهمه چ! ... رفته

نداد و به  يول...  داديلوشون م ديكرده و با يكار اشتباه! ... به خواسته هاشون تن بده شهيآب نكنن ، مجبور م ريسرش رو ز نكهيا يو برا فهمهيم

البته ما همون موقع ، . ميو دنبالش هست ميكه قتل رو اون انجام داده درآورد دونيدوست فر يعني... عباس  نيآمار ا! ... وارد شد فيكث يباز نيا
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 يسرمد يبزرگ و آقا يمصطفو يمشخصات آقا. به جا نذاشته يآقا دستكش به دستش بوده و اثر انگشت نيا ايگو يول...  ميكرد يافكالبد شك

ماجرا ، حتماً شما رو هم  اتياز جزئ افتنيبه محض اطالع ! ... دست دارن مشونياز افراد هم تو ت يسر هيو احتماالً دو نفر نباشن و  ميهم گرفت ور

 !ما شد ريكل ماجرا بود كه دستگ نيا. ميذاريم انيدر جر

من هم رفتم سمت حوزه و گفتم كه . و بابا رفت به سمت خونه ميخارج شد يمن و بابا از كالنتر يو تشكرها يسروان كاظم حاتياز توض بعد

 .خونه ميتا با هم برگرد مونميم ايميمنتظر ك

 يكردنش سخت نبود و مشخصاتش رو آگاه دايپ. اعمالش برسه يتا به سزا ميظر قاتل بودو قاتلش حل شده بود و تنها منت ييدا يماجرا گهيد

 .داشت

 قيدقا... دوخته شده بود  يمن باشه و چشمانم به درب ورود يجلو قاًيدق يپارك كردم كه حوزه امتحان يرو جور نيماش... حوزه  يجلو اومدم

 يدستانم رو رو...  كردميم ريو تو عالم خودم س خوندميگذاشتم و به همراه اونا شعر م تيچند تا آهنگ ال... بودم  ايميشمردم و منتظر ك يرو م

خوشحال ... دپرس ... ناراحت ...  زدمياز حوزه رو حدس م ايمياومدن ك رونيمختلف ، ب يبه شكل ها. دستانم بود يفرمون گذاشتم و چونه ام رو

 زيچ همه. اديب رونيب يبا چهره خندان زدميكه امروز ازش داشتم ، حدس م يديو خالصه از اون د...  يجانيه...  يمعمول...  تفاوت يب... آروم ... 

 .امتحانش داشت طيبه شرا يبستگ

چشمانم رو به جلو دوخته بودم و منتظر بودم . سرم رو باال كردم. اديب رونياز حوزه ب ايميموقعاست كه ك نيشد و با خودم گفتم كه هم 12 ساعت

 ايمينفر وسط ك. انيكه دارن با هم م دميسه نفر رو د يتو همون شلوغ. اومدن رونيب يكي يكينگهبان در رو باز كرد و داوطلبان ، . تا در باز بشه

اونجا امتحان  يو انسان ي، تجرب ياضير شيبزرگ بود و هر سه گرا يلي، خ يحوزه امتحان. رفتنيساناز و آوا هم داشتن راه م ايميكنار ك. بود

 .داشتن

ها مثل هربار كه  هيثان. نمشيبب كيتا دوباره از نزد ديتپ يقلبم به شدت م. نيسمت ماش اديب ايميبودم و منتظر موندم تا ك ابونيسمت خ نيا من

با هم  يميصم يليدوست شده بود و خ گهيبا آوا د. بودم خوشحال از سر جلسه برگشته باشه دواريو ام گذشتيم ري، برام د نمشيبب خواستميم

شدم تا بهش بگم  ادهيپ نياز ماش. ابونياومده بودن تا وسط خ. زديخودش رو به طرف ساناز كرد و داشت باهاش حرف م يرو. كردن يداحافظخ

 يسع. جا مونده نيتو ماش چيافتاد سوئ ادميدر رو بستم و . رو فراموش كردم چيسوئ در رو باز كردم و. باشه نايبره اونورتر و حواسش به ماش

صورتم رو ! ... اومد غيج يصدا. جلب شد نيپرت شد و توجهم به ماش ايميحواسم از ك. صدا داد نيماش ريرو باز كنم كه دزدگ ركردم د

 كانيرو رها كردم و به سرعت به طرف پ نيماش! ... اون جمع شده بودن يجلو يتيبود و جمع سادهيوا ابونيوسط خ يكانيپ هي... برگردوندم 

كننده بردارم و هرگز نگران از رفتن نشم و  دواريام يكردم قدم ها ي، سع نهايبا همه ا...  ديلرزيو پاهام م ديتپ يم دتقلبم به ش...  دميدو

 يو مدام صدا تيوسط جمع دميمردم رو كنار زدم و رس! ... دميساناز رو شن هيگر يشدم و صدا كينزد تيبه جمع. ادامه دادم دنيهمچنان به دو

 : گفتيكه م ديچيپ يساناز در گوشم م

 !!بلند شو...  زميعز...  ايميك -

سر  مدام تو كانيكه همراه خودش داشت ؛ كنارش افتاده و راننده پ يافتاده و مداد و پاك كن نيزم يكه رو دميرو د ايمي، ك اهوياون ه وسط

اصالً چرا وسط ! ... اومد؟ نيماش يخانم چرا جلو نيا... كردم  يعجب غلط...  دميچيبد پ يمن از فرع! ... كه خاك بر سر شدم زديخودش م
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 ! ...بود؟ ابونيخ

 مارستانيرو به ب ايميك نكهيا يساناز و التماس كردنش به من برا يها هيگر گهيو از طرف د كانيراننده پ داديمردم و داد و ب يپچ پچ ها يطرف از

 كانيپراننده  قهي. گذاشتم نيبرداشتم و داخل ماش نيزم يرو از رو ايميبه سرعت ك! ... شده بود ريچشمانم تصو يكابوس جلو هي، مثل  ميبرسون

 :رو گرفتم و بهش گفتم 

 ميسوار شو بر االي...  االي! ... افتاده؟ ينامزدم به چه حال و روز ينيبينم! ... ؟يكنيم يقراضت انقدر بد رانندگ نيچرا با ماش! ... سوار شو االي -

 ! ...مارستانيب

 ...نشه  شيزيكمك كن چ... كمك كن  ايخدا... من زن و بچه دارم ... بود  سادهيوا ييآقا به خدا بد جا:  گفتيشد و مدام م نيماش سوار

 : گفتيم ايميعقب نشسته بود و مرتب به ك يساناز صندل! ... نبود نيواسم به ماشاومد و اصالً ح يمامان همچنان داشت م نيماش ريدزدگ يصدا

 !تو رو خدا حرف بزن...  ايميك... پاشو قربونت برم ...  زميعز -

 :گفتم  تيعقب كردم و به ساناز با عصبان يرو به صندل منم

 ... تونيسالم احوالپرس نينه به ا... قبلتون  يازنه به اون لج و لجب! ... د؟ياونورتر حرف بزن ديدو قدم بر شديحاال نم -

 مارستانيبه ب. كرديسمتشون ، ابراز تأسف م اديتوجه ب يسرعت و ب نيبا ا نيقراره ماش دونستهينم نكهيو از ا كرديم هيهم مرتب گر ساناز

 :رو بغل كرده بودم ، به ساناز گفتم  ايميك كهيو در حال ميديرس

 !در نره نيآقا باش نيمواظب ا نجايتو با نگهبان هم... باال  رميمن م... شده  يبده كه چ حيبه نگهبان توض -

 :، گفت  رفتميپله ها رو باال م كهيو در حال ديهم حرفامو شن راننده

 رسوندمشيدر برم ، نم خواستميماگه . سادميمن تا آخرش وا... راحت  التيشما خ! ... بزنم و در برم ستمين ناياز ا! ... ام يمن آدم محترم... آقا  -

 !مارستانيب

دكتر و ازش  شيفوراً بردمش پ. بود ايميحواسم به ك يو تمام كردمينم يچون اصالً به حرفاش توجه...  شديتر م فيراننده برام ضع يصدا

 .كنه يدگيرس ايميك تيخواستم به وضع

 :، گفت  ديدو يكه م يبرانكارد ، منتقلش كردن به اتاق عمل و دكتر هم با عجله در حال يرو گذاشتن رو ايميك نكهياز ا بعد

 !ديبراش دعا كن! ... نشده باشه يخدا كنه ضربه مغز -

شتم سرم گذا ينداشت و دستانم رو رو دهياصرار كردم ، فا يهرچ. تو و گفت همونجا منتظر بمونم امياتاق كه پرستار اجازه نداد ب يجلو ميديرس

 :اتاق بود ، گفت  كيكه نزد يدو بار داد زدم و پرستار. دميكوب واريو با مشت به د

 !آقا ديساكت باش! ... كنه رونتونيب اديبه حراست تا ب زنمي، زنگ م نياگه ادامه بد...  مارستانهيب نجايمحترم ، ا يآقا -

گرفته  يسر و سامان هي ميرو از دست داده بودم و تازه زندگ يي، دا شيسه ماه پ... كردن  هينشستم و شروع كردم به گر يصندل يهم رو بعد

بشم و هم  فيضع يهم خودم از نظر روح شدياتفاق ، باعث م نيحاال دوباره ا... برگشته  شيروح تيوضع ايميبودم كه ك نيبود و خوشحال از ا

 ! ...نه؟ اي رونيب ادياتاق سالم م نيقرار گرفته و اصالً از ا يطينبود تو چه شرا معلوم ايميك

زده و كامالً  رتيح افهيبا ق ييزندا... اومدن باال  ييساعت ساناز به همراه بابا ، مامان ، بهناز و زندا ميحواسم نبود به خونه خبر بدم و بعد از ن اصالً
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رو دادم و  نيماشما و بهش آدرس  شيپ ديفرهاد هم رس. دادم حيافتاده بود ، بهش توض يو من هم هر اتفاق ديپرس يناراحت ، مرتب ازم سؤال م

 !ميفتيتو دردسر ن نياز ا شتريرو نبره و ب نيپاركه تا دزد ، ماش نيكه ماش ييازش خواهش كردم بره جا

رو به . بپرسم ايميك تيوضعتا از  ششيو رفتم پ رونيكه گذشت ، دكتر اومد ب قهيدق 45بعد از ...  اديب رونيتا از اتاق ب ميمنتظر دكتر شد يهمگ

 :من كرد و گفت 

 ...نه  ايزنده هست  ميتا متوجه بش ميكرديرو چك م تشيكم وضع هي ديبا -

 :ترس و لرز گفتم  با

 !زنده باشه دكتر؟ ستيمگه قرار ن -

 !در واقع نه زنده ست و نه مرده! ... ستينگفتم كه زنده ن... چرا :  دكتر

 ... فهمميمن منظورتون رو نم... من  -

 !!رفته تو كُما شونيا...  شونيا. واضح گفتم يليخ:  دكتر

 )با تعجب! (ضربه رفته تو كُما؟ هيبا ! ... كُما؟ -

اتفاق  ني، رفته باشه تو كُما و االن هم ا نيبه زم شونيزده باشه كه به خاطر اصابت سر ِ ا يممكنه راننده جور... ضربه و دو ضربه نداره  هي:  دكتر

چقدر  دونمينم... باشه  رونيب نيروحش ا دي، االن شا شونيدر واقع ا! ... اياون دن اي استيدن نيدر ا قاًيدق فهمهينم ماريكه ب هيكُما حالت...  افتاده

 ... ايبرگرده و  دياصالً شا... برنگرده  گهيممكنه د... امشب برگرده  نيممكنه هم! ... كنهيچون كُما معلوم نم...  كشهيطول م

 !؟يچ ايو  -

 !!رهيبم ايو :  دكتر

 :به دكتر عاجزانه گفتم . افتادم يصندل يگرفت و رو يديلرزش شد دستانم

رو  يكي نيطاقت ا... بالها سرم اومده  يلي، خ ميسال و ن 1 نيمن تو ا. خودم رو از دست دادم ييدا شيمن سه ماه پ...  كنميخواهش م... دكتر  -

 ! ...دينكن دمينا ام...  ديكن دوارميام... دكتر . ميما تازه نامزد كرد. ندارم

 :گفت  يهم با خونسرد دكتر

...  اديب رونيشما فقط دعا كن نامزدت سالم از اتاق ب...  ستمين يدست خداست و من كاره ا يدواريام! ... كنم دوارتيام تونميمن نم... پسرم  -

 ...به خدا باشه  دتيام

 .تكون داد و رفت دييشونه ام گذاشت و سرش رو به نشانه تأ يهم دستش رو رو بعد

ساعت ...  شدميم وونهيداشتم د... هر روز اتفاق تازه ... هر روز خبر تازه . بشه كياز خانواده ام جرئت نكرد بهم نزد يحالم بد بود كه كس چنان

 :تم به پرستار گفتم و رف اوردميطاقت ن! ... همچنان در حالت كُما مونده بود ايميها گذشت و ك

 !نمشيبرم بب خواميمن م... خانم  -

 .داخل ديبر ديتونينم... هستن  ژهيتحت مراقبت و شونيا... آقا  شهينم:  پرستار

 :و با داد بهش گفتم  زشيم ي، نداشتم و محكم زدم رو دنينه شن تحمل
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 ! ...شهيبه من نگو نم!! ... نمشيبرم تو بب خواميم گميبهت م -

 :شد و گفت  يهم عصبان پرستار

 .نداره دهيفا نميبي، م گمينم يزيچ كنميمالحظه م يهرچ! ... جوابتون رو بده اديحراست ب زنميزنگ م... آقا  رونيب ديبر... مگه دست ِ منه؟  -

 :گفتم  عاجزانه

اگه ! ... ؟يشوهر دار! ... ؟ينامزد دار...  دهيمن اونجا خواب يتمام زندگ... دلم اون توئه  زيعز... نامزدم اون توئه ... حالمو درك كن ... خانم  -

 !؟يشيم يبشه ، چه حال ينطورينامزدت ا

 !آروم باش پسرم... آروم باش  ديسع: بابا اومد سمتم و شونه هام رو تكون داد و گفت  بعدش

 :گفتم  هيدادم و با گر ادامه

 ...جواب بده  االي... بدونم  خوامينه م -

 :د گفتم با دا بعد

! ... ه؟ياديخواسته ز قهيدق 5...  نمشيبيكنارش و م رميم قهيدق 5فقط  گميم... زود باش جواب بده ! ... ؟يشيم يچه حال يبش ينطورينامزدت ا -

 !؟يگرفت يچرا اللمون... جواب بده 

 :وار گفتم  وانهيكردم و با حالت د هيرو به بق بعد

 خوامينم...  اميميك وونهيمن د... ام  وونهيآره بابا من د! ... شدم؟ وونهيمن د نيفكر كرد!! ... ن؟يكنينگام م ينطوريچرا ا! ... ه؟يچ! ... هان؟ -

 !كه دردمو بفهمه؟ هيك! ... ن؟يفهميم...  نمشيبب ينطوريا

بلند  ي، رو به آسمون كردم و با صدا هي، بدون توجه به بق كردنيهمه داشتن منو نگاه م كهيو در حال نيزم يو نشستم رو رونياومدم ب بعدش

 :گفتم 

بعد از  شيمگه من سه ماه پ... جوابمو بده ... خدا ! ... نم؟ينامزدمو بب قهيدق 5فقط ...  قهيدق 5 خواميكه م هياديخواسته ز نيا...  ايخدا...  ايخدا -

... م رو كشتن ييدا! ... شده؟ نطوريحكمت كارت رو بدونم كه چرا ا دينگفتم پدرش فوت كرده و من با! ... دختر تنهاست؟ نينگفتم ا ييفوت دا

... ازت  خواميجواب م...  ايخدا! ... به من بگه چرا؟ يكي! ... آخه چرا؟... كه كنكورش تموم شده  يدرست روز... زده به نامزدم  نيحاال ماش

 !! ...دلم ازت پره! ... ازت ناراحتم يامشب بدجور

 :بلند كرد و گفت  نيمنو از زم. نخورده بودم يليوقت از بابا س چيه. گميم ياومد سمتم و دو تا زد تو صورتم تا بفهمم دارم چهم با سرعت  بابا

مگه بزرگ ! ... ؟يتو مگه قرار نبود با مشكالت دست و پنجه نرم كن... جوابمو بده ! ... بود مرد بودنت؟ نيا! ... بود صبرت؟ نيا!! ... چته؟ -

 !؟يفهميم... تو نمرده  يايميهنوز ك... هست  يديهنوز ام...  ؟يصبر كن يخواينم. .. ؟ينشد

 : ، به بابا گفتم  كردميم هيكه داشتم گر يدر حال. ام گرفت و بابا رو بغل كردم هيبعد هم گر. نگفتم يزيشدم و چ ساكت

 ...تهران  مشيببر...  كننينم يواسش كار دونميم...  خورهيبه درد نم نجايا... تهران  مشيببر... بابا جونم ... بابا  -

 :، گفت  داديم يهم دستش رو به پشتم زد و همونطور كه دلدار بابا

 !صبر كن... صبر كن مرد ِ كوچك ِ من  -
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بابا و اصرارش دادن  حيبا توض. رو ترك كنم مارستانياومدم باال ، حراست جلوم رو گرفت و اجازه نداد داخل بشم و ازم خواست ب نكهيمحض ا به

 :، دكتر اومد جلوم و گفت  ICU ي، به شرط ساكت بودن ، به من اجازه دادن و تا رفتم جلو

 !!، بگو يبگ يخوايم يبرو باهاش تنها باش و هرچ! ... شينيربع بب هي يتونيم... لباسا رو بپوش  نيبرو ا ايب... باش جوون  يقو -

 :تختش زانو زدم و گفتم  يام گرفت و جلو هي، گر دنشيبود و به محض د دهيخواب ايمياتاق ، فقط ك يتو. و وارد اتاق شدم دميرو پوش لباسا

! ... لرزه؟يدلم با رفتنت م يكنيفكر نم! ... ؟يچرا دلمو لرزوند! ... امتحانت خوب بود؟! ... ؟يخانم يخوب... خوشگلم  يبانو نيريسالم ش -

 !دارم؟ ايميه من چند تا كمگ! ... زم؟يعز يباهام حرف بزن يخواينم

 :گفتم  اني، با همون حالت گر دميديچشمان بسته اش رو م كهيكردم و در حال هيكه گر ياز لحظات بعد

 خوردمي، نقلت رو م يبفهم نكهيو قبل از ا كردميم يمن نامرد يول...  دادي، بهمون نقل م يخونه مامان ميرفت يهر وقت م...  ميبچه كه بود ادتهي -

!! پاشو وفقط ت! ... خرميتا بسته نقل م 100،  يفروش ينيريبرات از ش رميم ايميك. نقلمو برداشته ديكه سع يكرديم تيشكا يمامان شيو تو هم پ

 !من صبرم تموم شده! ... و دكتر و مكافات ندارم مارستانيحوصله ب گهيد!! ... ايميبلند شو ك... 

به  يبودم ، در دستش بود و لمسش كردم و بوسه ا دهيكه براش خر يدستبند. و دستانش رو گرفتم كردم ي، خنده تلخ انيهمون حالت گر با

 :رو خوندم  دونيدستانش زدم و شعر فر

 نازم ، تو با من مهربون باش گل

 كمون باش نيچشمام ، پل رنگ واسه

 باد و بارونم شب و روز رياس

 نام و نشون باش يباغ ب نيا گل

 :شد و ادامه دادم  شتريهام ب هيگر

 دلخونم يعاشق من

 محزونم يا شكسته

 باش ونيآش يدل ب نيا پناه

 تنگه ، تو با من مهربون باش دلم

 :رو محكم گرفتم و گفتم  دستانش

 !!شو داريخدا ب يمحض رضا... شو  داريب...  زميعز...  ايميك -

 ! ...داديعذابم م شتريب نيو ا دميشن ينم ييصدا ازش

 :ه دادم رو ادام شعر

 ستارست يناز ، آسمونم ب گل

 ابرا ، دل من پاره پارست مثل

 در باد دهيچيعطر تو ، پ دوباره
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 امشب برام ، عمر دوبارست نفس

 دلخونم يعاشق من

 محزونم يا شكسته

 باش ونيآش يدل ب نيا پناه

 تنگه ، تو با من مهربون باش دلم

 ! ...تر بشه يهام طوالن هيباعث شد تا گر باشيو چهره ز دميكش انميصورت گر يرو به رو دستانش

 :، بهش گفتم  فهمهيكه انگار م يهم جور بعد

 !گل نازم يآها... گل نازم  -

 بارون بباره بگو

 !ارهيمن م اديچشماتو ، به  كه

 ...من  يايميك يآها

 عطر بارون ريتو ، ز يتماشا

 ، امشب دوباره كنهيبا من م چه

 !كنهيم هيداره گر دميرو به پرستار كردم و د! ... توجهش نشده بودموارد اتاق شده بود و م پرستار

باهاش حرف بزنم  خواستميفقط م...  كردميرو تو اون حال تصور م ايميمن ، ك يول! ... يزينه چ! ... بود ينه بارون! ... گميم ينبودم دارم چ متوجه

ست و  هنداره و چشمانش بست يا دهيفا دمياما د. هام تموم بشه و بهش بخندم هيدوست داشتم چشمانش رو باز كنه ، تا گر! ... تا آروم تر بشم

 !!فهمهيرو نم يزياما چ...  كشهيكه قلبش سالمه و هنوز نفس م ديفهم شدياون دستگاه كنارش ، م يفقط از رو

 :، بهم گفت  كنهيم هيهنوز داره گر دميد كهياومد جلوم و در حال پرستار

، زودتر  دياگه لطف كن! ... ديخانم عالقه مند نيبه ا نطوريشما ا دونستمينم...  دونستمينم... باهاتون بد حرف زدم  ديخشبب... من شرمنده ام  -

 !كنميخواهش م! ... ستيخوب ن طشيفضا و مح نيا... چون زمانتون تموم شده ...  رونيب نيايب

 ينگاه. بلند شدم و لباسم رو تكون دادم. اومده بودم رونير از اون حال و هوا ، بكجام و انگا دميتازه فهم. خودم اومدم و به اطراف نگاه كردم به

و  انداختم نييسرم رو پا. لبانم رو گاز گرفتم و چشمانم به دستگاه دوخته شده بود. انداختم و دستم رو مشت كردم و آروم به تخت زدم ايميبه ك

 .پرستار هم بعد از من ، اتاق رو ترك كرد. رونيآروم آروم از اتاق اومدم ب

 :گفتم  تيو رو به جمع دميبه صورتم كش يدست. كنم زيداد تا صورتم رو تم يبهناز اومد سمتم و دستمال كاغذ بالفاصله

 ...دارم  يخصوصعرض  هي! ... نجا؟يا يايم قهيدق هيبابا شما ... ناراحتتون كردم  ديببخش! ... خواميحرفام معذرت م يتمام يمن برا -

 ...اومد سمتم و باهاش مشغول حرف زدن شدم  بابا

... آهان ! ... كجا بود؟... توش آشنا داره  ليكه نامزد سه يمارستانيبه نظرم بره همون ب...  نميرو بب ايميك تيوضع نيا تونميمن نم... بابا  -

 .رسنيبهش نم نجايا... اونجا رفتم  يدو بار يكيون چ... ولنجك باشه  يآدرسش هم فكر كنم طرفا! ... يطالقان مارستانيب
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 ...خودت رو حفظ كن  يتو اول از همه خونسرد:  بابا

 .زنمياالن خونسردم كه دارم راحت حرف م -

 !حاال چرا اونجا؟... خوب :  بابا

 نيهم تو هم ايميك. شهر فوت كردن نيمعروف ا مارستانيهم تو دو تا ب يب يمحسن و ب يبابا. ندارم يشهر ، دل ِ خوش نيا يمارستانايمن از ب -

...  گهيشوهرشم د!! ... باشه نجايا ايميك خواميمن نم... من ... باشه  نجايهم ا ايجراح دن نياصالً اگه بهتر. ديشب خواب هيشد و  يبستر مارستانيب

 !نباشه نجايا گميمن م

 :بعد ادامه دادم ! تنگف يزيحرفام تموم شد ، بابا رفت تو فكر و چند لحظه چ يوقت

 .كنميرو خودم جورش م يهمه چ. زنميو نامزدش حرف م ليبا سه -

كارو  نيبهتر بشه ، مطمئن باش ا ايميبفروشم تا ك موياگه قرار باشه كل زندگ...  ستين زايچ نيكدوم از ا چيمسئله ه!! ... ستين نيمسئله ا:  بابا

 ...كه  نهياما مسئله ا...  كنميم

 !ه؟يچ -

 !چه تهران تو كُماست...  نجايچه ا... قراره تو كُما باشه  ايمياگه ك نكهيا:  بابا

اصفهان  يو دكترا فتهيهم قرار نبود تهران ب ياتفاق خاص چيه! ... اونجا باشه؟ ايميتهران و ك ميبر كردميچم شده بود كه مدام اصرار م دونمينم

 .بشه ياونجا بستر ايميتهران بهتره و همش دوست داشتم ك كردمي، احساس م نجايا يامارستانياز تصور بدم نسبت به ب يول... هم خوب بودن 

، باهاش حرف  ييشدن زندا داريبعد از ب. و بعد از پرس و جو ، بهناز گفت كه حالش بد شده و بهش سرُم زدن ستين ييزندا دميد تيجمع نيب

 ايميك:  گفتيهم اولش م ييزندا. ميبه تهران منتقل كن عتريرو هرچه سر ايميو ك ستيخوب ن نجايا يمارستانايزدم و گفتم كه تصورم نسبت به ب

 يدونيم يهر كار. يدار ارشويو اخت يشد و بعدش گفت تو شوهرش يبعد از اصرار من ، راض يول... نداره  يو تهران و اصفهان فرق كماستتو 

 .، انجام بده يصالحه و دوست دار

همه حرفامو زدم و باالخره بعد از . مورد صحبت كنه نيحرف زدم و ازش خواستم تا با نامزدش در ا ايمينتقال كزنگ زدم و در مورد ا ليسه به

 .به تهران منتقل بشه ايمي، قرار شد ك يادار يچند ساعت با انجام كارها

 يزي، چ ايميانتقال ك يبرا ادميز ليو م ميمن و تصورات ذهن يحرفا دنيرو به من زد و با شن هيبق ي، دكتر هم حرفا ميايب ميسر كه خواست آخر

 .نگفت و موافقت كرد

چرا  دونمينم. نمشيبيتهران م مارستانيتخت ب يرو يو به زود ستيشهر ن نيا مارستانيتو ب گهيد ايميهست ، ك يشدم كه هرچ دواريدلم ام تو

خوب متوجه  يليخ نويا. رميگيم ميدارم تصم يو كامالً احساس كنهيم كميداره تحر يليخ مي، قوه عاطف كردميحس م يول... تصور رو داشتم  نيا

انتقال آمبوالنس از اصفهان به تهران ، ساعت  يبرا يو دوندگ اديبا تالش ز! شهر نفرت داشتم نيا يمارستانايدست خودم نبود و از ب يول... بودم 

ن يو به ا كشهيطول م يمدت هيمعموالً !! ... جور بشه ايميانتقال كسرعت ، كار  نيكه به هم كردميو باور نم ميصبح به سمت تهران حركت كرد 7

ساعت ! ... مراحل انجام شد نيروز ، ا كي يشد كه ط ي، طور لينامزد سه يمن و هماهنگ يبا خواهش ها يول...  شهيسرعت مجوز صادر نم

 .مي، منتقل كرد ميكه در نظر گرفته بود يرو به اتاق ايميرفت و ك يطالقان مارستانيتهران و آمبوالنس هم به ب ميديرس 12حدود 
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و مشغول  يتو اوج درماندگ. شناختميبه تهران منتقل بشه ، تشكر كردم و سر از پا نم ايميكار دست داشت و باعث شد ك نيكه تو ا يهر كس از

، حرف  دنيكه كش يدر مورد زحمات هيهان ، داشتم با بقاصف يها مارستاني، از دور بودن او از ب ايميسالم موندن ك يبودن ذهنم و دغدغه من برا

 ! ...ستيِ اصفهان ن مارستانيتو ب گهيد ايميكه ك دميگنج يو در پوست خودم نم كردميو تشكر م زدميم

خودم فكر كردم ، ممكنه  شيپ. رهيبگ يكنه و مرخص يمن رو ط يبابا در مورد كار و دانشگاهم صحبت كردم و ازش خواستم تا مراحل ادار با

فكر  نيبه ا تونستمينم يحت. دوباره به تهران رو نداشتم يمنم كه حوصله انتقال! اديبه هوش ب يك ستيحال بمونه و معلوم ن نيتو هم ايميمدتها ك

چه برسه به ... كنم  يو طر يدانشگاهم ، مراحل ادار يچند ساعت ازش دور باشم و برم اصفهان تا در مورد مرخص يروز و حت كي يكه برا نمك

 !از درس نفهمم يزي، جسمم در كالس باشه و چ استيميحواسم به تهرانه و روحم كنار ك كهيترم برم دانشگاه و در حال هيبخوام  نكهيا

نم و در روند خودم ازش تشكر ك زيدر كلمات ناچ تونستميو وجودش برام در اون لحظات ، انقدر با ارزش بود كه نم كرديكامالً دركم م بابا

! نبود كه مخالفم باشه يكه داشتم ، با من موافق شدن و كس يخاص طيهمه در اون لحظات و شرا. داشت ييبه سزا ريتأث ايميمن كنار ك يموندگار

 .، اصرار هم كرد ايميبه موندنم كنار ك ينزد و دو سه بار يمورد حرف ني، در ا رهيگيم راديا ياديمامان كه معموالً ز يحت

 يكه به من زدن ؛ راه ييسفارشات و حرفا ي، با تمام ميزحمت داد شونيهم به ا ياز سه روز كه خانواده ام خونه آقا بهروز بودن و كل بعد

 !مارستانيخانم خودم در ب ايمياصفهان شدن و من موندم و ك

در  مارانيكه ب يياتاق ها. باشم ايميك شيپ خواميداد تا هر وقت كه م يدواريپرداخت كرد و به من ام شيپ شيها رو پ نهيهز يتمام بابا

،  شنيم تيزيكه اونجا و يو حجم افراد هيدولت مارستانيچون خود ِ ب... و چند تا تخت داره  ستين ي، خصوص شنيم يبستر يطالقان مارستانيب

 !ايميتخت داشتم و تو اون اتاق دو تخته ، من بودم و ك هي ايمياتاق رو به بام تهران ، كنار ك هيمنم تو ...  ادهيز

...  يكه روز دميشياند يم نيبه ا ميهر لحظه از زندگ. گشتميبرم يعاد طيداشتم به شرا باًيهام كمتر شده بود و تقر هياز گر يچند روز كم نيا تو

 نيمهمتر و نياول نيا. ، من باشم نتشيبيكه م يكس نيباز كنه و اولچشمانش رو  يكالم ، لحظه ا كيو خالصه در  يا هيثان...  يا قهيدق...  يساعت

 .من شده بود يروزها نيا يآرزو

، بعد از چند روز به زندان  ميكه ازش داشت يتيشكا ليدر بازداشتگاه مونده بود و به دل سيزده بود و مقصر بود ، تحت نظر پل ايميكه به ك يكس

 يبود و طور يحواسش جمع م ديبا:  گفتميمدام به خودم م. روز انداخته ، ببخشم نيمنو به ا يايميكه ك يكس تونستميهرگز نم. منتقلش كردن

. سرعت بهش بزنه نيبا ا شدينم لياما دل... بود  سادهيوا يبد يو جا ابونيهم اومده بود تو خ يبه فرض كم! ... كه بهش بزنه كردينم يرانندگ

 دروابطشون مثل قبل ب يكاشك! ... شده بود ينطوري، ا زديكه با ساناز حرف م يمتأسفانه درست وقت... بوق بزنه تا از اونجا رد بشه  تونستيم

افتاد و من هم االن  يوضع براش اتفاق نم نياومد و ا يِ من م شيپ ايميك گهياونوقت د! ... كنن يكه بخوان با هم احوالپرس شديو خوب نم مونديم

 خورديم نموافكار مدام ذه نيا! ... ميبخور يو بستن ميبا هم قدم بزن ميتونستينبودم و م ششيپ مارستانيكه داشت ، تو ب يحال و روز نيكنار ا در

 .جلوشو گرفت شهياتفاقه و نم يول! نشد نطوريكه چرا ا خوردميو حرص و جوش م

 ميدوره از زندگ نيرو تو ا خيو تار سميهستم ، به عنوان خاطره بنو ايميكنار ك تانمارسيرو كه تو ب يكردم تا هر روز نييخودم روزشمار تع يبرا

 .كنم يسپر ينطوري، ا

. پرداختم يم نهيكه اونجا دارم ، مدام هز يتخت يبرا ديمخصوصاً من كه همراهش بودم ، با! ديطلب يرو م ياديز نهي، هز ايمياز ك ژهيو مراقبت
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 ... مونهيادامه دادن به زندگ يبرا يبه حالت عاد ايمي، بعد از خدا ، برگشتن ك يزندگ يبرا دميسخت شده و ام يلياحوال ، خ نيمن در ا يروزها

اطراف  نياگه روحش ا يتا آروم بشم و حت زنميوقتا من باهاش حرف م يو گاه...  دهيو ساكت خواب زنهيكه چرا حرف نم رهيگيوقتا دلم م يگاه

هرگز دستبندم رو كه به دستش بسته . گميم ريو بهش صبح بخ شورميهر روز صورتش رو م. شادم ، خوشحال باشه نكهيو از ا نهيهست ، منو بب

 .رميگ يم هي، روح دنشيكنم و با د ينم داشده ، ج

ه بود و من هم مثل نكرد يرييتغ ايميك تيوضع! ... بهشون بدم؟ يچه جواب دونستميو نم داديوقتا عذابم م يو مامان ، بعض ييمكرر زندا يها تلفن

كه  ياديز يامن هم با اصراره. نهيرو بب ايميو دو روز اومد تهران تا ك اورديطاقت ن ييماه ، زندا كيبعد از ! ... ادياونا منتظر بودم تا به هوش ب

 ...بود  ايميكرد ، اون دو روز رو رفتم خونه آقا بهروز و همش تو فكرم ك ييزندا

هر شب براش دعا . اصفهان شد و رفت يبكنه ، راه يا گهيكار د ديو جز انتظار نبا هيهمونطور ايميك تي، وضع ديد نكهيهم بعد از ا ييزندا

 ييبايز ندهيخودم آ يبرا. كنميفكر م ايميو به بودن دوباره ام در كنار ك زنميولنجك ، قدم م يتو كوچه پس كوچه ها رميهر شب م. خونميم

، فوراً خودمو  اديافكار به ذهنم م نيتا ا! ... بره ايدن نياز ا زميبرعكس بشه و عز هيقض يكه مبادا روز دمينم و هرگز بد به دلم راه كنميم ريتصو

و  ميكنيكه بزرگ م ييبا بچه ها. كنميدارم ، فكر م ايميكه با ك يخوش ندهي، به آ قيعم يو بعد از نفس كنميو آرامش خودمو حفظ م زنميگول م

 .كنمي، فكر م ميدار ندهيكه در آ يالتيتحص

 مويو رفتم باال سرش و خوشحال شناختميسر از پا نم... خوشحال شدم  يليخ! ... بدست آورد 5000رتبه  ايميكنكور شد و ك جياعالم نتا روز

خودتو  يدار... ! يگيم يچ فهمهينم... اون خوابه  ديسع:  گفتيچهره خودم رو شاد نشون دادم و دلم كه مدام داشت م... كردم  ميباهاش تقس

؛ رو گول زدم ... نداره و  يا دهيفا... بذار دستگاه رو خاموش كنن ! ... شو الشيخيب! ... برگرد برو اصفهان... خودتو ناراحت نكن ! ... يديمعذاب 

 ... دميچ يو برنامه انتخاب رشته اش رو م كردميكه به دست آورده ، نگاه م يو رتبه ا ايميو با غرور كامل ، هر روز به كارنامه ك

، باهاش حرف زدم و برنامه  گميم يدارم چ فهمهيكه انگار م يبعد ، ساعتها خودم رو مشغول برنامه انتخاب رشته اش كردم و طور يروزها

 :باهاش حرف زدم و گفتم  يقبول ياز منع كردن شهرستان برا. ختمير

 !يمونيخودم تو اصفهان م شيپ... !! شهرستانا يبر ذارميم يفكر نكن -

 :گفتم  يبا لحن جد بعد

... خودم  شيآزاد پ ايب...  اليخيرو ب ياصالً سراسر. يلحظه ازم جدا بش هي ذارمينم...  ي، كامالً در اشتباه يازم دور باش ذارميم ياگه فكر كرد -

 ... ميكالس باش هيكه تو  ميبا هم بردار يقول بد ديمونده و با ميعموم ياز درسا يسر هي

رو تخت و بهش  كشميو دراز م رهيگيكه َفكَم درد م زنميوقتا انقدر حرف م يبعض! ... نداره و مدام باهاش مشغول صحبتم يكه حرفام تموم يوا

 .تا سقف رو نگاه كنه و انگار سقفمون پر ستاره ست و به ستاره خودم و خودش نگاه كنه گميم

و پشت  زدميداشتم قدم م اطيتو ح. كنم و سبك بشم هيگر يتا كم رونيناراحت نشه ، رفتم ب ايميك نكهيا يروز حالم خوش نبود و برا هي

 :بهش گفتم . كردم يرفتم جلو و باهاش سالم و احوالپرس يدر كمال ناباور! ... اديداره م ديسع دميبودم كه د مارستانيساختمون دوم ب

 ... نجا؟يا... شما؟ ! ... جان؟ ديسع -

 !!خدا بد نده! ... چه خبرا؟! ... حاال؟ يينجايچرا ا! ... دميد نجايواال منم تعجب كردم شما رو ا:  ديسع
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 ...واال ! ... دهيوقت بد نم چيخدا ه -

 :و ادامه دادم  دميكش يقينفس عم بعد

 ... زيعز هياومدم واسه  نجايمن ا -

 شده؟ يزيچ! ... ز؟يعز: با تعجب  ديسع

 :شد و گفتم  يكردم و چند قطره اشك از چشمانم جار بغض

 ...هستم  ششيساعته پ 24در واقع تو كُماست و من ... و در واقع  هيبستر نجاينامزدم ا -

 :هم تعجب كرد و گفت  ديسع

حاال كجا . زدميسر بهت م هيحتماً  وگرنه...  دونستميمن نم... شرمنده ... هر چه زودتر حالش بهتر بشه  دوارميام! ... واقعاً متأسفم... آقا  -

 ! ...؟يهست

 ... ميساختمون هست نيهم...  يتو لطف دار زيعز يمرس -

 !ساختمون؟ نيهم!! ... ؟يجد: با تعجب  ديسع

 !چطور مگه؟... آره  -

 ...ساختمونه  نيآخه پدر منم تو هم:  ديسع

 !پدرت؟ يواسه چ! ... پدرت؟ -

 !يدرمان يميش يبرا:  ديسع

باال و دنبال  رهيرو هر روز م مارستانيب يپله ها... كه داره  يزياونم مثل من ، بخاطر عز دميشدم و فهم رهيخ ديبه چهره سع يتعجب كم از

فقط  نيهم يبرا. حالش بهتر بشه دوارميو نگم كه پدرت سرطان داره و ام ارميتو دلم گفتم به روش ن. بهتر بشه تشيپدرشه تا وضع يكارها

 : تمبهش گف

 يچقدر برا... باشه  زتيمخصوصاً اگه عز... خوب شدن  يسخته و در انتظار موندن برا يدار ضيكه مر يدونيپس خودت هم م... جان  ديسع -

 ...حال پدرت بهتر بشه  دوارميام... آدم سخته و طاقت فرساست 

 ميديپدرم رو انجام م يو كارها ميكنيم يدوندگ ميماه كه دار 8-7 باًيالبته تقر... هست  يمدت هي... آره ...  يجان لطف دار ديممنون سع:  ديسع

 يعني... تا تحت نظر باشه  مارستانيب مشياريب ميجالب نبود و مجبور شد تشيبعدش وضع يول... صفراش رو عمل كرد  سهيآخه اولش ك... 

بخوره و استراحت  تونهينم يزيچ يدرست حساب يعني. ..هست  NPOاالن هم ... كنن  شينكرد و مجبور شدن كه بستر دايحالش بهبود پ يليخ

 ...شده  فيضع يو كل زننيمطلقه و فقط بهش سرم م

 ...به خدا توكل كن ... بهتر بشه  تشيوضع دوارميام -

سمت آسانسور و عجله  رنيتو سالن چند تا دكتر دارن به سرعت م دميكه د ايميك شياومدم پ يكردم ، داشتم م يخداحافظ ديبا سع نكهياز ا بعد

 : دميخودمو رسوندم طرف آسانسور و پرس. دارن

 !ن؟يريكدوم طبقه م ديببخش... خانم  -
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 :مدت منو شناخته بود ، گفت  نيهم كه تو ا پرستار

 ...باال  مياطالع دادن به سرعت خودمونو برسون...  ستيخوب ن مارتونيحال ب -

 : گفتميبود و با خودم م يافكار مختلف يذهنم مدام دارا! ... ديتپ يدادم و قلبم به شدت م جا لشونيطور شده بود ، خودمو كنار وسا هر

خودت رو انقدر عذاب ... نداره  يا دهيفا گهيد...  يزديرو م دشيق ديبا شيچند وقت پ! ... ست دهيفا يتالشات ب! ... رهيميتو م يايمياالن ك -

...  يدادكه از دستش  يو خالصه هرك تيي، دا يب يمحسن ، ب يمثل بابا! ... سردخونه رهيم گهيد...  شينيبينم گهيد قهيدق 5! ... الشيخيب... نده 

 ...فاتحه بخون براش !! فراموشش كن

كه تو دلم  دونستينم... بهش نداشتم  يمن توجه يول...  كرديپرستار داشت نگام م... و چند بار زدم تو صورت خودم  دادميمدام تكون م سرمو

صورتم رو  كهيو من هم كه طاقت رفتن نداشتم ، با آرامش در حال ايمياتاق ك يو پرستار بود ، بدو بدو رفتن جلو دنتيرز يهرچ! ... گذره؟يم يچ

 ! ...دادم تا منو مشغول خودش نكنه يو به ذهنم محل نم كردميخوب فكر م يزايو به چ زدميگرفته بودم ، قدم م

 يخونسرد رو يليهرچه تمام تر نوازش دادم و خ يخودمو با دست چپ به آرام يگلو. نميخودمو بب يجلو خواستميسقف نگاه كردم و نم به

 :بشنوم  نويهم اديكه جلوم م ياز زبون پرستار خواستمينشستم و فقط م يصندل

 !!گميم تيتسل -

 زيهستم و خواستم به چ طيشرا نيقبول كنم در ا خواستمينم! ... نهينشدم و چشمانم رو گول زدم تا به اطراف نگاه كنه و جلو رو نب رهيجلو خ به

 .داديبگن ، آزارم م تيبخوان به من تسل ايميدر مورد ك نكهيفكر كنم و از ا يا گهيد

 ديشا...  داديمثل من انقدر آرامش از خودش نشون نم طيشرا نيكس در ا چيه ديشا. آروم گرفتم و دستانم رو پشت سرم گذاشتم يصندل يرو

دو ...  گفتياومد ، بهم م ياز دهنش در م ي، هرچ گهياز طرف د اي...  ديخند يهستم و انقدر آرومم ، به من م يطيتو چه شرا ديديهر كس م

 !خاصه طميپس تو اون لحظات ، حس كردم من خاصم و شرا...  دميد يبا خودم نم يعكس هم بودن و موافق قاًيحالت داشت كه دق

و از  كردني، فقط به من نگاه م شناختنيكه منو م ييكنن و آدما ياومد كه دارن تالش م يپرستار و دكتر از تو اتاق م يگذشت و صدا قهيدق چند

ن يتو ا! ... بشن ياز دستم عاص مارستانيكه كل ب كنميبه پا م يشي، چنان آت ايميبعد از خبر فوت ك كردنيفكر م!! ... دنيترسيساكت نشستنم م

 ...بود  يدر اطرافم كامالً خال يبشه و چند تا صندل كيجرئت نداشت بهم نزد يكس... خوب منو شناخته بودن مدت هم 

سرمو باال كردم و چشم در چشم پرستار . گرفتم چشمانم رو باز كنم ميتصم گهيد... شد  رهيكه گذشت ، پرستار اومد جلو و به من خ يقيدقا

 ! ...بگه تيكردم و منتظر بودم تا به من تسل

 :گفت  يبا لبخند. افتمياز نگاه پرمعناش در يشد و جواب خوب رهيمن خ يهم به چشمان درشت و مشك پرستار

 !!رو اعالم نكردن 99با تالش دكترا برگشت و كد ... شد  ينامزدت موندن...  ديآقا سع -

شتابان  كهيخوشحال شدم و در حال يليخ! از پرستار بشنوم يرخب نيچن كردميفكرش رو هم نم...  رميخودمو بگ يام گرفت و نتونستم جلو خنده

 .اومدم ، سرمو چرخوندم و از پرستار تشكر كردم يبه سمت اتاق م

 ياز تك تكشون تشكر كردم و وقت...  رونيب انيتا ب كننيرو جمع م لشونيدكتر و پرستار اونجا بودن ، دارن وسا يهرچ دميكه شدم ، د داخل

 طبقهتا  مارستانيب ياز نگهبان. گرفتم ينيريجعبه ش هيو  نييفوراً اومدم پا. شناختميبرگشته ؛ سر از پا نم يبه حالت عاد ايميك، ضربان قلب  دميد
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تو  ينيريوارد اتاق شدم و دو تا ش! ... و اصرار داشتم تا برداره كردميتعارف م ينيري، بهش ش دميديرو م ي، هرك ميرو خوابونده بود ايميباال كه ك

از سر ِ  دستانم گذاشتم و كامالً يچونه ام رو به رو. تخت گذاشتم و دستانم رو در هم قفل كردم يجلو زيم يجعبه رو رو. جعبه مونده بود

ام گرفت و  هي، گر دميخند يداشتم م كهيشد و در حال يبه سرعت اشك از چشمانم جار يول! ... شد؟ يچ دونمينم. نگاه كردم ايميبه ك يخوشحال

 !كلمه از زبونش بشنوم هي يدوست داشتم اگه شده ، حت... كلمه باهام حرف بزنه  هيداد بزنم تا بلند بشه و فقط  خواستميم

سر ِ خودم رو گرم كنم ، رفتم سراغ دفترچه ثبت نام دانشگاه  نكهيا يبرا! ساعت فقط بهش نگاه كردم و چشم ازش برنداشتم 1كنم حدود  فكر

 ...سازمان سنجش  تيثبت در سا يبرا ازيمورد ن يهست ، شروع كردم به انتخاب كدها ايميكه هنوز ك ديام نيو با ا

رو با  يخانواده ام به بهونه مسافرت ، چند روز! ... بود دهيگذشت و انتظار ، امونم رو بر يم شهيروزها ، كندتر از هم نيمن در ا يبرا خيتار

،  نيمه يبرا...  ادي، خوشم نم مارستانيرفت و اومداشون به ب نيمن از ا دونستنيچون م...  زدنيسر م ايميبه تهران اومدن و مرتب به ك ييزندا

و  رهيم شيكه داره خوب پ دميفرهاد سؤال كردم و فهم ياز فرهاد و بهناز در مورد مراحل درمان!! ... مسافرت ميايم ميآوردن كه دار ليدل

 ! ...كمتر بشه ضامونيداشته باشه و هرچه زودتر خوب بشه تا تعداد مر يهاد مشكلدوست نداشتم فر... وجود نداره  يمشكل

وجه قبول  چيبه ه. شدم ينم يراض يول... بدم  تيبه من زنگ زدن و ازم خواستن تا رضا يزده بود ، بارها تلفن ايميكه به ك ياون راننده ا خانواده

 .كار نبودم نيبه ا ينكردم كه ببخشم و هرگز راض

 :، بهش گفتم  كردميداشتم اتاق رو ترك م كهيدر حال. صحبت كردم يشب با اصرار بهناز ، رفتم خونه آقا بهروز و موقع رفتن ، با بهناز كم هي

 ...داد  يعجب حال يوا...  ميخونه و دنبال هم كرد مياون موقع كه كنكورم رو دادم ، اومد! ... مايكرديچقدر با هم كل كل م! ... ادته؟ي -

و  شهيدرست م يهمه چ يبه زود شااليا... نگران نباش ...  ادمهيقشنگ ...  يآره داداش: ، گفت  زديحرف م يبا آرامش خاص كهيدر حال هنازب

 ...باش  دواريتو هم ام...  دوارميمن ام...  زنهيتو باهات حرف م يايميك

 :همه گفتم  نيبا ا. خودمو نشون بدم يدواريبه قوت بهناز ، ام تونستميداشتم و نم يخاص يِ دلم نگران ته

 )با خنده( رونيب رميباهاش م يواشكيو مثل سابق ،  شهيكه خوب م شااليا -

 ينگران چ...  نمتونيبيسفره عقد م يو پا ذارميزنته و به محض مرخص شدنش ، دستتون رو تو دست هم م گهيحاال كه د! ... ؟يواشكيچرا :  بهناز

 !؟يهست

 !يآبج من دربست مخلصتم -

 :جواب چشمكم رو داد ، گفت  كهيچشمك بهش زدم و بهناز هم در حال هيهم  بعد

 !شتريما ب -

 :در دلم حس كردم و با بغض گفتم  يبيعج يكه نگران رونياومدم ب ياز در م داشتم

شد  يقشنگ بهم گفت كه برام موندن تيب هيبار  هي...  دهياونم مثل من اسمش سع...  خونهيدوست دارم كه تو دانشگاه ما تو تهران درس م هي -

 ...بخشه  يرو به من م يدواريام تيب نيا يعني... 

بهش . ، اونو بپوشونه كرديم يكه با لبخند سع دميشده بود ، چهره خسته بهناز رو د ياشك از چشمانم جار كهيسرم رو چرخوندم و در حال بعد

 :گفتم 
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 : نهيا تياون ب -

 رس تنها بودنهروشنه ، از ت يچراغ هرجا

 روشنه يچراغ نجايمن ، ا ييترس تنها يا

رفتم و قدم زنان به سمت پله ها حركت  رونيبهناز معلوم نباشه و از اتاق ب يهام جلو هيگر نياز ا شيسرعت صورتم رو برگردوندم تا ب به

و  اديبه هوش ب ديتا شا كردميبه دو ماه بود كه به كُما رفته بود و من هم مدام صبر م كينزد ايميبود و ك دهيماه رس وريبه شهر خيتار. كردم

 !بزنه يفحر

شده بود و به محمد اس ام اس دادم  2اونجا ، ساعت  دميرس يوقت. تا خونه آقا بهروز رفتم ادهيپ نيهم يو آدما رو نداشتم ، برا نيماش حوصله

، تو  ديسر يكه از راه م يهر طلوع... نتونستم تا صبح بخوابم و همش فكرم مشغول بود ... بودن  دهيهمه خواب چون... در رو باز كنه  نييپا اديكه ب

دور  ايمياونجا بود و من از ك ييهم كه زندا ينبودم و دو شب مارستانيكه خودم ب ييمخصوصاً وقتا...  شهيم شيطور ايميفكر بودم كه االن ك نيا

از  ياومد و همگ يم هيكه كمتر سراغ بق ياحساس! ... خاك ريببرم ز ديرو با ايميتمومه و من ك گهيد كردمياس مبودم ، با طلوع صبح ، احس

 !نداشتم يديام چيته ِ دلم ه يبودم ول دواريام يليمنم به ظاهر خ...  زدنيحرف م يدواريام

 ...افتاد ، خبرمون كن و  يكه هر اتفاق يشد و خانواده ام به اصفهان برگشتن و باز هم همون سفارشات قبل يسپر روزها

 .نباشم يوجود نداره و نگران بحث مال يداد كه مشكل نانيها رو پرداخت كرد و به من اطم نهيهم دوباره هز بابا

 يروزا حال و هوا نيا! ... طلبه ينم يگريد زيكه جز صبر ، چ يبسته ا يفضا ني، تو ا ايميرفتن خانواده ام به اصفهان ، دوباره من موندم و ك با

ثبت نام كنم  خواستميمن نم يول...  شديشروع م گهيثبت نام دانشگاه از چند روز د... رو اعالم كنن  جيبود و من هم منتظر بودم تا نتا جهياعالم نت

 .رفتم دانشگاه يترم نم ني، كارامو كرده بود و ا يو قبالً بابا در مورد مرخص

 يرانتفاعيغ دميو د تيرفتم تو سا اديرو كه اعالم كردن با شوق ز جينتا. دانشگاه خوب بود هيتو  ايميك يتو دلم داشتم و اونم قبول ديام هي

كه قبول  ديفهم يبود و م اريهوش يكاشك: با خودم گفتم . دميگنج يخوشحال شدم و در پوست خودم نم يليخ. اصفهان قبول شده يداروساز

 .ميكرد يم يدهم شا اشده و ب

به من  ايميك يقبول يبرا يكارو كردم و همگ نيبار هم هم نيكردم ، ا ميخودم سه يرو در شاد مارستانيو كل ب دميخر ينيريبار قبل كه ش مثل

 ميو تقس ايميشده بودم و هر لحظه به زنده موندن ك دواريام يليخ. كردميدر وجودم احساس م يخاص يبود و روشن ديدلم پر از ام. گفتن كيتبر

 .كردميهام باهاش ، فكر م يشاد دنكر

شروع  دياز كجا با دونستميحرف براش داشتم و نم ايدن هي. دو ماه گذشته ، براش بگم نيكه تو ا يو از هر اتفاق اديبودم تا به هوش ب منتظر

 يدواريذهنم مدام بهم ام. كردم ينم يالك يفكرا دلسرد نبودم و گهيد... شده بود  شتريمن ب يدواريدر دلم بود و ام يبياحساس عج! ... كنم؟

 .كرد يم شتريو سرعتش رو ب ديتپ ي، هر روز تندتر م يو قلبم از شاد داديم

در وجودم بود كه مجبورش كردم بره ثبت  يدواريبه بهناز گفتم و انقدر ام ايميدر مورد ثبت نام ك... هم مدام گذشت و گذشت  وريشهر يروزها

 !!محفوظ بمونه شينام كنه و مداركش رو به دانشگاه بده تا صندل

بودم كه تا  دواريو تو دلم ام كردميرو رد م ايميك ياريمشخص نبودن زمان هوش ايو  ايميبر دست نگهداشتن ِ ثبت نام ك يصحبت مبن هرگونه
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با خودم فكر كردم كه چقدر . شهيخودش رو از دست داده و به سرعت خوب م يابستون از زندگت نيو فقط هم اديبه هوش م وريآخر شهر

اما بعد از ... رو ببرن سردخونه  ايميرو اعالم كنن و ك 99االنه كه كد  گفتميو م كردميم يباف يقبل بهتر شده و قبالً همش منف هام نسبت ب هيروح

 .بودم دواريام شياريبشه و به هوش ميكه ممكنه حالش وخ فتادميفكر ن نيدو چندان گرفتم و اصالً به ا هيتو دانشگاه ، روح شيقبول

، تو تصورم هر لحظه  اديز يدواريراحت و ام اليبا خ. مراحل ثبت نامش ، مطمئن شدم دنيرو از بهناز گرفتم و از به اتمام رس ايميك يكارا دنبال

 .پردازهيم لشيو به ادامه تحص نهيشيدانشگاه م يرو صندل رهيو م شهيتموم م مارستانيبا ب يبه زود ايميككه كار من و  كردميفكر م نيبه ا

ممكن بود  هيدكتر و پرستار در اتاق بودن ، در نوع خودش جالب بود و بق كهيزمان يو حرف زدنم با اون ، حت ايميروزانه من با ك كيو عل سالم

،  اهدستگ نكهيو از ا شدمينم ريفكر دلگ نياما من اصالً از ا...  زنهيحرف م ييآدم كُما هيپسره ُخل وضعه كه داره با  نيخودشون بگن كه ا شيپ

 : گفتميبا خودم م...  شناختمي، سر از پا نم دهيرو نشون م ايميضربان قلب ك يعيداره حالت طب

رو داشته باشه كه  ياراده قو نيمغزش ا ديبا...  خواديم ياراده قو هي... اره ند يچشم باز كردن هم كه مشكل... چشماشو باز كنه  هيفقط كاف -

... مارستانه يمن چرا رو تخت ب يايميك...  يوا... راه بدم و بگم  يديانقدر به خودم نا ام ستين يازين...  كنهيهم چشماشو باز م يبه زود! ... داره

به هوش  يداشته باشم تا خودمو برا يقو هيخودم روح ديبا... حرفا  نيو امثال ا! م؟يخند يو نم ميزن يمثل سابق با هم حرف نم گهيچرا د

 ...اومدنش آماده كنم 

غذا رو با دو تا قاشق تو ظرف ، كنار  يني، س شديهر وقت هم شب م. و بهش اعتقاد داشتم كردميبود كه مدام تو ذهنم تكرارش م ييحرفا نايا

 .دميخنديو م زدمي، باهاش حرف م گميم يدارم چ فهمهير مكه انگا يو طور ذاشتميدستش م

و  كردميم هي، تخل ميهم فشردن دندانها يبه پا بود و حرصم رو از رو ييته ِ دلم غوغا...  ومديبه هوش ن ايميو ك ديرس وريشهر 31به  خيتار

شد و با من حرف  يپاهاش ، تو اصفهان بستر يكوفتگ ليبه دل ايميافتادم كه ك يزمان اديبه آسمان انداختم و  ينگاه... پابرجا بود  شهيلبخندم هم

منم گفتم حاضرم اون موقع اصالً وجود نداشته باشم كه بخوام ! ... ؟يكني، تو فراموشم م فتهيب ياگه برام اتفاق ديبهم گفت كه سع ادمهي... زد 

 3به  كينزد ايميو ك وداما حاال اتفاق افتاده ب...  يفتين اليفكر و خ يو ، توتا ت فتهين يبرام اتفاق دوارميو بعد هم اون گفت كه ام... فراموشت كنم 

قشنگش ، با نوازش آفتاب باز نشده و هنوز در  يماهه كه چشما 3به  كينزد...  دميمدت نشن نياونو تو ا يبايز يماهه كه در كُماست و من صدا

افتاده و  ي، به طرف نشبودم ؛ لمس نكرده و هر كدوم از دستا دهيرو كه براش خر يماهه كه با انگشتان دستش ، دستبند 3به  كينزد... خوابه 

 ...حركته  يب

اما ...  گميم نيبابت به خودم آفر نيظاهرم رو خوب حفظ كردم و از ا! ... پاكش كنم تونميوجه نم چيداره و به ه انيافكار ، در ذهنم جر نيا

 ...درونم رو گول بزنم  تونمينم

 يول... نبود  يبخش بستر نيدر واقع پدرش به طور دائم در ا...  اديم يپدرش به بخش آنكولوژ ادتيع يكه برا دميد يرو م ديوقتا ، سع يبعض

و  نهيساعت پدرشو بب 2 تونستيو فقط م نجاياومد ا يبه همراه خانواده اش م ديبشه و سع ي، مجبور بود كه بستر يدرمان يميش يداروها يبرا

 هيداشتم و  ديمن نسبت به سع ازيامت هي... موند  يو مادرش كنار پدرش م كردنيقبول نم شتريهمراه ب 1چون ... ود به خونه برگرده ب ورمجب

.. . شمهيپ شهيو هم نميبيرو نم زمي، عز ي، در زمان محدود ديهستم و مثل سع ايميك شيبود كه مدام پ نيمن ا ازيامت!! ... نسبت به من ديسع ازيامت

ِ من ، به ظاهر زنده  زياما عز...  زنهيو حرف م كشهي، زنده ست و نفس م ديِ سع زيبود كه عز نينسبت به من ، انگار بهتر بود و ا ديسع ازياما امت
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 ...موضوع برام عذاب آور بود  نيا! ... زنهيداد هم نم! ... زنهينم يلبخند! ... زنهينم يحرف! ... فهمهينم يزيچ يول... ست 

 :عنوان رو گذاشتم . خودم رو نوشتم يزييخاطره پا نيكردم به نوشتن خاطره و اول روعش

 : 1389مهرماه  اول

، چه با  ندهيتا در آ سميخاطره را از جان و دل بنو نيا خواهميم. كنمينگاه م ايميتخت نشسته ام و دارم به چهره در خواب رفته ك يرو امروز

 يگاه...  كنميدر دلم م يديشد يتاب ياحساس ب...  لرزديم يدستانم كم... فكر كنم  ميروزها نيآنرا بخوانم و به ا... حالت شاد و چه با حالت غم 

خودم رو شاد  من هم همچنان... شوند  يدهند و از اتاق خارج م يتكان م يسر... كنند  يرا چك م ايميك تيو وضع نديآ يپرستارها به اتاق م

 يرِ ترك كردن اتاق ، با حالت از خود مچك يبشنوم و در پ ياز گرفتن دو تخت اضاف راديپرستار ، ا كي يتا مبادا از جانب حت دارمينگاه م

 : نديبگو

! ... هيعشق مسخره ا گهيد نيا... واه ... واه ... چشاشو باز كنه  ضشيمر يروز هي ديشا! ... ؟يمعطل خودش كرده كه چ مارويهمه ب نيا...  شيا -

 !كاراش ثابت كنه؟ نيبا ا خواديم ويچ

از غر زدن ... خواهم ماند  ايميشوم و همچنان در كنار ك ينم ميحرفها ، من تسل نيكنند ؛ با ا يفكر نم يلحظه ا ي، كه حت شمياند يم نيبه ا يگاه

 ...باشم  دوارياو ام ياريبمانم و به هوش زميار عزاست كه در كن نيمهم ا. تا ابد غر بزنند گذارميم... شوم  يخسته نم

به هوش اومد ، خاطراتم رو  ايميامشب كه اول مهر بود ، تا هر وقت كه ك نيرو بستم و گذاشتم باال سرم و با خودم عهد كردم كه از هم دفترچه

 .زميكنم و انقدر تو دلم نر يبا نوشتن ، خودمو خال يو كم سميبنو

هم  رونيغم در دلم جا گرفته و ب نيا!! ... شدم ليتبد ينياالن به چه آدم الغر و غمگ... كه انقدر تپل مپل بود و شاد  يدياز اون سع دونهيم خدا

 !! ...در دلم يول هيدر چهره ام همچنان جار يشاد...  رهينم

... باشه ، در خدمتم  ياگه كمك گهيهم م شهيو هم هپرسيرو م ايمي، حال ك رهيگيكه م ييبه من لطف داره و هر روز با تماسا شهيهم محسن

 طيشرا نيدر كنارم باشه و تو ا ينتونسته حضور نكهياش گرفت و از ا هيتهران و امشب موقع حرف زدن ، گر اديب تونهيمتأسفانه بابت كارش ، نم

 ... ختيابراز تأسف كرد و اشك ر يشم باشه ؛ كلي، پ

و از بس  خورهي؛ مدام قرص م شهي، داره پر پر م شيزندگ ديو تنها ام تهيوضع نيدخترش در ا نهيبيم نكهيو از ا ستيخوب ن ييو روز زندا حال

 ...دكتر  رهيجور واجور خورده ، قلبش ناراحت شده و تحت نظره و مدام م يقرصا

 ...شه و مدام با من در تماسه با ييتا كنار زندا رهيم ييروزا همش خونه دا نينداره و ا ييزندا يبرا يجز سنگ صبور يكار مامان

 خواستمياز خدا م...  كنهيم ينداره و داره مدت درمانش رو سپر ياديكه فرهاد مشكل ز دميدرمان فرهاده و ازش شن ريهم مثل من ، درگ بهناز

نباشه و منتظر  فيبال تكل يورنطيرو در كنارش داشته باشه و مثل من ا زشيكه هرچه زودتر ، مشكل فرهاد رو حل كنه تا اقالً بهناز بتونه عز

 .كشميو عذاب م اديحالت بدم م نيسخته و از ا يليانتظار خ... سالها نمونه  ديو شا... ماهها ... هفته ها ...  وزهار

. رفتميم نيياومدم تو بخش و طبقات رو باال و پا. ، مشغول قدم زدن بودم مارستانيب اطيقبل ، در ح يدوم مهرماه و من مثل شبها شديم فردا

 :، تعجب كردم و گفتم  مارستانهياون وقت شب تو ب نكهيكردم و از ا يباهاش سالم. خورد ديداخل آسانسور شدم كه چشمم به سع

 !؟يمارستانيتو االن چرا ب...  ديسع -
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 ...بابام  شي پباال رميدارم م. بودم و شام خوردم نيياالنم پا... بابا  شيآخه امشب مادرم رفت خونه و من موندم پ:  ديسع

بودم  دهيقبالً سن پدرش رو پرس دياز سع. تخت نشسته يسال ، اونجا رو 80فرد حدود  هيآن احساس كردم ،  كيپدرش و  شيرفتم پ ديسع با

 ديپدر سع يمشك يموها... بذاره  ريافراد تأث افهيق ي، انقدر رو يدرمان يميش يكه داروها كردميسالشه و فكر نم 55كه باباش  دونستميو م

 ...سرش مونده بود  ي، رو دشيسف يبود و فقط از موها ختهير باًيتقر

 يرينظ يب هيروح... بود  لكسيشاد و كامالً ر يليخ ديسع افهيق... تا پدرت هم معذب نباشه  اميگفتم كه داخل نم ديو به سع ستادميا همونجا

 ... ردمخودش رو نباخته ، كم آو هيروح يول...  نهيبيحال م نيپدرش رو در ا نكهياز ا. ..كلمه ، كم آوردم  يواقع يبه معنا... كم آوردم ... داشت 

 :زدم  خيدفتر خاطرات رو باز كردم و تار باز

 : 1389مهرماه  دوم

با حالت  نميبيم كهيدارم ، وقت يبياحساس عج... به فكرشون هستم  شبينه فقط امروز ، بلكه از د يعني... و پدرش فكر كردم  ديبه سع امروز

... مثل من ... ممكن بود درونشون آشوب باشه ! ... كنند يرو تحمل م يهرچند از درون مشخص نبود چه رنج! ... ، همچنان شاد هستند يضيمر

به حالش غبطه  ، زنهيو حرف م ارهي، هوش ديِ سع ماريب نكهياز ا يول... اهللا علم ...  دونمينم... ممكن بود درونشون هم مثل ظاهرشون شاد باشه 

ِ بدون  تلحظا! ... سم؟ينويرا دارم م يمن خاطره چه لحظات... خدا  يا...  نميسكوتش رو بب تونمينم... هم حرف بزنه  ايميك خواديدلم م...  خورميم

 ! ...لحظات ِ در حسرت نگاه دوباره اش؟! ... ا؟يميك

 !! ...ميديفكر كنم ، تا نا ام شتريب ميدواريو به ام سميننو نيطاقت نداد و دفترچه رو بستم تا دوباره غمگ دلم

پدرش مرخص  دميچند روز گذشت و د...  مارستانياومد ب يم ادتيع يفقط برا ديبعدش ، سع يو از شبا دميرو د دي، سع شبيهمون د فقط

شب  نكهيتا ا... رو از درون شاد بودم  يخوشحال از برگشت پدرش به خونه هست ، من هم خوشحال شدم و چند ساعت دميد يم نكهيشده و از ا

 ...پر از حرف ، افتادم و وجودم به حالت غم برگشت  يصدا يو همون اتاق و تخت ب ايميك اديشد و دوباره به 

 زنهيدر رو باز كرده و داره صدام م مهينشسته و تا ن لچريو يرو يانساليم يآقا هي دميد. اومدم رونيو از اتاق ب دميشن ييصدا هيشب بود كه  مهين

: 

 !؟يداريب! ... جوون يآ -

با انگشتان ! داره؟ كارياومده پشت در و با من چ يك نميبا حالت خواب آلود ، چشمانم رو به هم زدم تا بب. هم بلند شدم و به طرف در رفتم من

 :گفتم ،  دميكه كش يا ازهيخودم رو مالش دادم و بعد از خم يدست راست ، چشمها

 !؟يدار يكار! ... جانم پدر جان -

 قيداره تزر ييايميش يو داروها شهياالن هم موقع بستر! ... هييايميكرد و گفت كه اسمش حاج عباسه و جانباز ش يآقا هم خودشو معرف اون

 .تموم بشه قاشيبمونه تا تزر مارستاني، ب ديرو مجبوره مثل پدر سع يو چند شب كنهيم

 :من و گفت  ياومد جلو. نشستم يصندل يسالن و روتو  ميهم رفت با

 !؟يينجايچند وقته ا... ِ گل  ديآقا سع... خوب  -

 !نگرفتم يا جهيو هنوز نت نجاميا شهيم يمن سه ماه... واال حاج عباس آقا  -
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 !؟ينگرفت جهينت ياز چ! ... جه؟ينت: عباس  حاج

 !!يچيكه ه يچيو ه مارستانميب ريو هنوز درگ ومدهينامزدم ن ياريهوش يبرا يجواب نكهياز ا -

 ...توكلت به خدا باشه جوون : عباس  حاج

 ! ...دهيطول كش يليخ يول...  يول... به خدا توكل دارم ... هست  -

 هي يحت. يا توكل كناز ته دلت به خد ديبا...  كنهيم كيتفك يخودشو از نظر خوب يامتحاناست كه بنده ها نيخدا تو هم: عباس با لبخند گفت  حاج

 ...خدا رو با تمام وجود صدا كن و ازش كمك بخواه ...  يكن با اخالص بهش توكل كن يسع...  ينش ديلحظه ازش نا ام

 ... دهيانگار گوش نم يول...  يول... صداش زدم ... موندم و صبر كردم ، قسم  مارستانيكه تو ب ييشبا نيبه ا... صدا زدم  -

قطعاً خدا با ... پس صبر كن ...  نيان اهللا مع الصابر:  گهيخدا خودش م! شه؟يم يپس صبرت چ...  برهيزمان م ديشا! ... نشد... نه : عباس  حاج

 !شك نكن...  شنوهي، م يو اگه بازم صداش كن دهيصداتو شن... صبر كنندگان است 

حق با حاج . جمله و كمك خواستن از خدا ، آزاد شدم و كارام درست شد نيا دنيد بودم و با يانداخت كه تو كالنتر يوقت اديجمله ، منو  نيا

 ...خالصانه خدا رو صدا بزنم  ديبا... عباس بود 

به خاطره هام اضافه كردم و  گريد يپس باز هم عنوان. سميو دوست دارم وصف حال هر روز رو بنو شمينم ريخاطره نوشتن در چند خط ، س از

 :نوشتم 

 : 1389رماه مه سوم

، از  شبيپر...  يو ورق بزن يخاطراتم را بخوان نيا ندهيدر آ دوارميام...  زميعز يايميك... دهد  يمن رخ م يبرا يبيشب است كه اتفاقات عج دو

قصه  بخش ِ نيتر ي، طوالن مياز زندگ ستگاهيا نيخواب ِ تو و ا نيا ديشا!! ... حاج عباس ياز حرفها شبي، درس گرفتم و د باشيو رفتار ز ديسع

خدا به قول  يعني! ... نيكنم نه غمگ اديِ خوش  الياتفاقات ، با خ نيكاش كه از ا يكنم و ا اديازش  يمن باشه كه بعدها به عنوان خاطره ا يزندگ

 ي، چه نشونه ا تموندن در كنار يمن برا ميسكوت ِ تو و تصم نيا! ... كنه؟ي، امتحانم م ذارهيراهم م يكه جلو ييآدمها نيحاج عباس ، داره با ا

 ! ...شه؟يم شيصبرم داره آزما يعني! ... داشته باشه؟ تونهيم

كوتاه اما كامل  يگفته ها نيو به هم سميننو شتريگرفته بودم كه هر روز چند خط ب ميتصم... چند خط اكتفا كردم  نيننوشتم و به هم نياز ا شيب

 .، اكتفا كنم

بود و  ي، مشغول افطار ايميخدا در اتاق ما برپا بود و روحم با ك يسفره مهمان... موندم و نور مهتاب و عشقم در كنار هم  هم شب شد و من باز

 ... خورديخبر از درك ماجرا ، غصه م يجسمم ب

 :بهش گفتم  رفتم جلوتر و...  كنهيرو نگاه م رونيدر دستشه و داره ب حيكه تسب دميسالن رفتم و دوباره حاج عباس رو د به

 ؟يبه قول بابام اصل ِ حالت چطوره؟ خوب... سالم حاج عباس  -

 :عباس هم برگشت و با لبخند خاص خودش ، گفت  حاج

 اوضاع احوال خوبه؟ ؟يشما چطور... جان  ديممنونم سع... جوان برومند  يسالم بر تو ا -

 ...خدا  يام به رضا يراض... شكر  -
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 چه خبر؟... جوون  يباش يراض شهيهم شااليا: عباس  حاج

 !دارم ازت؟ يسؤال هي! ... يحاج... امن و امان ...  يسالمت -

 ... زيبگو عز! ... جانم؟: عباس  حاج

 ...برام سؤاله ! ... نجاست؟يو نامزدم ا نجاميكه من ا يديفهم يچطور يعني! ... ؟يمنو شناخت يشما چطور -

 ... دهيچيه هم تو بخش پواال انقدر آوازه عشق شما ب: عباس  حاج

 :با خنده ادامه داد  و

 داريسه ماهه كه كنار نامزدش كه تو كُماست ، صبح تا شب ب... عاشق  يجوون خوش قد و باال هي گنيم... جان  ديسع شناسنتيم گهيكه همه د -

 ! ...يدر چه حال نميتا بب شتيو منم اومدم پ ديماها رس شيخبر پ نيا...  كنهيو براش دعا م مونهيم

 :گفتم  يپوزخند با

 ! ...پس من آوازه عشق دارم و خودمم خبر ندارم؟!! ... عجب -

 ! ...چجورم... بله : عباس  حاج

اومد و حرف زدن  يپدرش م ادتيع يكه برا يدر زمان ديسع دنيحاج عباس و د يمن ، شده بود درس گرفتن از صحبتها يروزها نيا خاطرات

 ... زيدو عز نيبا ا

به چهار ماه خود ، فرو رفته بود و من  كيدر خواب ِ ناتمام نزد ايميام مهر شد و همچنان ك يس نكيا... ششم مهر و ... پنجم مهر ... مهر  چهارم

 ... داشتميرا در دلم نگاه م دي، ام ندهيدر انتظار آ

و جمله  نوشتميم يرسم يخاطرات رو با لحن... ر خاطرم سپردم رو د خيداشتم و لحظه به لحظه از تار مويزندگ يروزا ، حساب همه جا نيا تو

 ... گفتميم يها رو ادب يبند

به . كه گذشته رو ، به شكل خاطره نوشتم يلحظه ، هر روز در دفترچه خاطراتم ، اتفاقات نيو من تا ا هيديخورش 1389آبان ماه  8 قاًيدق امروز

 ...از ذهنم تراوش كرده ، كامل به خاطر سپرده ام  ياونا رو نوشتم و چون همگ جيتدر

ساعت . دارم يبياحساس غر! ... دهيرو به زبون آوردم و كاغذم اون كلمات رو به خودش د ييزايكه چه چ دونميتك ِ كلماتم رو حفظم و م تك

بهش گفتم كه . ميحرف زد ياومد و با هم كم ونرياز اتاق ب يقيبعد از دقا...  رهيپدرش م ادتيداره به ع ديسع دميعصره كه د ميو ن 4حدود 

 :كردم و گفتم  ديرو به سع. سميبنو ييخاطرات رو در جا نيا ارمدوست د

 !هم ثبتش كنم؟ ييجا تونميم...  سميخودم بنو ياصالً اگه بخوام از زندگ اي...  سمينويكه م ييخاطره ها نيا... جان  ديسع يراست -

 !؟يثبت كن يخوايكجا مگه م:  ديسع

با  يهم بخوننش و كم هيتا بق سميجا بنو هي خوامي، م نيهم يبرا... هم بدونن  هيفقط خودم ازش مطلع باشم و دوست دارم بق خواميآخه من نم -

گفتن واسه  يشناسيم ييتو جا. آشنا بشن... افتاده  ياديدو سال گذشته خودش ، اتفاقات ز يداره و تو زندگ ييكُما ماريكه ب يآدم هي اتيروح

 !حرفا؟ نيا

 عيو گفتن وقا تيزندگ انيبا شاخ و برگ دادن به جر يتوني، م خورهيدوره و اتفاقات هر روزش م نياگه نوشته هات به درد خاطرات ا:  ديسع
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 ... يو چاپش كن يرمان بساز هي ايكتاب  هي، ازش  يگيكه خودت م يدو سال نيهم

 !برام؟ يسيبنو يتونيتو م...  ستين وايقلمم ش يليمن كه خ...  هيخوب شنهاديپ نميا... آره  -

 !سم؟يرمان بنو يعني! ... سم؟يمن بنو:  ديسع

. كنميخبرت م...  شهيم يچ نميبب!! ... نگم يبهت بگم و چ يبا خودم كلنجار برم كه بدونم چ ديكم با هيمدت  نيحاال من تو ا... واال  دونمينم -

 !هست كه منتشرش كرد؟ ييحاال جا

 ... يول... هم هستن  اديدفاتر نشر و چاپه كه ز نيرمان منتشر كرد ، هم هي شهيكه م ييجا نيبهتر:  ديسع

 !؟يچ يول -

 :كه تو فكر فرو رفته بود ، گفت  يبعد از لحظات ديسع

 ... استيا98اسمش ... هست كه من عضوشم  تيسا هي -

 !ا؟يا98 -

 ... يرمانت رو اونجا بذار يتونيكتابه و م تيسا... اشاره داره  ايرانيو مجموعاً به ا رانهيكه كد ا 98...  نهيآره اسمش ا:  ديسع

 ...خاطراتم رو  خواميم... خوبه !! ... عجب -

 :از پرستارها به سمتم اومد و هراسان گفت  يكي...  كرديداشت منو خطاب م يكس...  دميشن ييبودم كه صدا ديصحبتام با سع وسط

 ...نامزدت ... نامزدت ...  ديآقا سع -

 :آب دهانم رو قورت دادم ، گفتم  نكهيشدم و بعد از ا بلند

 !؟ينامزدم چ -

چهره اون ،  يآشفتگ نيداشت و ا يآشفته ا افهيفقط ق!! ... بهم بده يچه خبر خواديشده و پرستار م يچ دونستمينم... و پامو گم كردم  دست

كه بابا  دميزنگ خورد و د ميهمون لحظه گوش... كنم به طرف پله ها حركت كردم  يازش سؤال نكهين اكرد و بدو جاديرو در من ا ياديترس ز

 يلحظه هنگ كردم و به سرم زد كه از پرستار بپرسم چ هي! ... اول به تلفن بابا جواب بدم؟ اي! ... اول پله ها رو برم؟ دونستمينم...  هپشت خط

بعدش چند قدم به سمت پله ها برگشتم و سرم رو از ! ... شده؟ يفتم طرف پرستار تا ازش بپرسم چشده و رومو كردم به عقب و چند قدم ر

به تلفن بابا جواب دادم و مشغول ... به طبقه سوم  دميو رس نييو بدو بدو پله ها رو اومدم پا ايآخر سر دل رو زدم به در... دادم  ون، تك يجيگ

تا در  كنهيبابا هم نگران شد و گفت كه قطع نم... حالش بد شده  نكهيمثل ا...  ايميك شيدادن كه برم پگفتم كه االن به من خبر ... صحبت شدم 

به  دميرفتم تا رس نييرو به همون حال در دستانم ، گذاشتم و به سرعت پله ها رو پا يمنم گوش! ... شه؟يچطور م ايميكه حال ك رهيقرار بگ انيرج

 ... ايمياتاق ك

 : شهيكه داره اعالم م دميسرعت اومدم سمت اتاق و از بلندگو شن به

 ...به بخش ِ ...  99كد ...  99كد  -

كه به من خورد ، رو حس  يدنتيشدم و شانه رز خكوبيخودم ، م يلحظه سر ِ جا هي،  دميرو شن 99و دهانم باز ماند و تا كد  دمينشن يزيچ گهيد

 : گهيكه م دميكردم و شن
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 ... گهيبرو كنار د! ... ه؟يمورد اورژانس ينيبينمآقا مگه  -

دستانم رو در . دميد يدكترها رو به چشم م يدر پ يپ يو تالش ها دميدكتر و پرستار و دستگاه بود ، تو اتاق د يو هرچ ايمياتاق ك يجلو اومدم

 ...داشتم  ياديو استرس ز كردميلب فقط صلوات زمزمه م ريچارچوب در گذاشتم و ز

 : گفتياز پشت تلفن ، مرتب م بابا

 !خوبه؟ ايميك! ... شد؟ يچ... بابا  ديسع...  ديسع -

دستانم را با همان حالت لرزان ، . دميچشمم به گوشه اتاق افتاد و حاج عباس رو د! ... بودم جيو گ زنهيكه داره صدام م دميشنيصدا م هيفقط  منم

 ... تا مبادا فكر نكنم ، در خوابم دميبه چشمانم مال

حاج عباس هم ! ... شه؟يمتوجهش نم ي، واقعاً حاج عباس داخل اتاقه و كس نميهم گذاشتم تا بب يرا رو ميرا گرد كردم و مدام پلك ها چشمانم

 ...تكان داد  يزد و سر يبود و به من لبخند ستادهيكنار پنجره ا

شد و نفسم باال  يجار مياشكها... ساعت و ضربان قلب شده بود  كيت كيمثل ت ميدكتر و پرستار ، برا يدهانم را قورت دادم و تالش ها آب

 ...اومد  ينم

 ]SIZE...[/ ديكش ايميك يبه رو يپارچه را تكان داد و به آرام... در دست پرستار بود  يديسف پارچه

]SIZE=2[بود ، سرش را تكان داد و دستگاه را خاموش كرد  ايميكه باالسر ك يدكتر... 

 :آمد و با همان چهره معصوم خودش ، گفت  كميشده بود ، نزد قيكه با من رف يپرستار

 ... دميمن به سردخونه اطالع م... تهران  انيب كتونينزد ياليبگو فام...  ديآقا سع -

 يهم فشردم و سر ِ جارا به  ميمات و مبهوت به رفتن ِ پرستار ، چشم دوخته بودم و دندانها... اش گرفت و رفت  هينگفت و گر يزيچ گهيد و

 : گفتياومد كه م يبابا مدام م يصدا. خودم ، نشستم

 !شده؟ يچ ديسع...  ديسع -

 ...رو از من گرفت و با بابا مشغول صحبت شد  ياز پرستارها ، گوش يكي

داشتن ، منو از جام بلند  يبود و چند نفر سع اديداخل اتاق شدن و رفت و آمد كنار اتاق ز ياديز يمدت ، آدما نيچقدر گذشت و تو ا دونمينم

 :آشنا اومد كه گفت  يصدا هيباز ! ... بسته شده بودم نينشسته بودم و انگار مثل سنگ ، به زم يكنن ول

 ... 99كد ...  99كد  -

وارد  يهمگ دميو د دميطبقه چهارم رس، به  كردميپرستارها رو دنبال م ي، قدم ها كهيصدا ، دوباره به طرف سالن اومدم و در حال نيا دنيشن با

 !! ...هيبستر ديشدن كه پدر ِ سع ياتاق

 يقيبعد از دقا... و دستانم رو مشت كرده بودم  گرفتميجلو ، گاز م يزبانم را با دندان ها...  دميرو د ديِ مادر ِ سع انيطرف اتاق و چهره گر رفتم

 ديمادر سع... اومدن و به سمت آسانسور حركت كردن  رونيشده بود ؛ ب دهيچينفر پ هيخلش ، كه دا يكه از اتاق ، با برانكارد دمي، سه مرد رو د

 :گفت  هيبه طرف آسانسور اومد و با گر

 ! ...نش؟يبريكجا م! ... نش؟يبريكجا م -
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 يهرك...  رفتميم نييباال و پا يو از پله ها به آروم دميكش ي، باال م واريخودمو به زور ِ د... درست نفس بكشم  تونستمينم... شده بود  نيسنگ سرم

دم كه به همراه ي، د قهيبعد از چند دق...  رهيكه با عجله داره پله ها رو باال م دميرو د ديو سع ديرس 8ساعت به ...  گفتيم تي، تسل ديديمنو م

پله ها  يبه زور ، خودمو تا اورژانس رسوندم و رو...  دهيكه پدرشو اونجا د دميو فهم دميشن يغيج يصدا... برادرش به سمت سردخونه رفت 

 :و در دلم گفتم  دميشدم و ماه رو د رهيبه آسمان خ... نشستم 

 !سرانجامم چه شد؟ يديد... ماه ِ آسمان  يا -

 !! ...باالخره تموم كرد ايمينداشت و ك يا دهيكدوم فا چيه... همه دعا  نيا... خوب  يهمه دكترا نيا...  يهمه دوندگ نيا

 :خانواده ام افتادم كه بهم گفتن  يحرفا ادي

 ! ...بخواد تو كما باشه ، تهران هم تو كماست يوقت... اصفهان و تهران نداره  -

 يمارستانايره بب ياگه هرك كردميبود و حس م نيبرام سنگ يلي، خ كردياگه االن تو اصفهان تموم م...  اديمن گوش نكردم و خواستم تهران ب يول

 ... ادينم رونيوجه سالم ب چياونجا ، به ه

از كنارم رد شد و در  يخانم جوان هيخودم بودم ،  يكه تو حال و هوا قهيبعد از چند دق... و همچنان بهت زده بودم  ومديلحظه در ن نيتا به ا اشكم

 :كه همراهش بود ، گفت  يپسر "چشم  "جواب كلمه 

 !!بال آقا يچشمت ب -

 ...زدم  اديو فر ديعبارت رو گفته بود و به سرعت بغضم ترك نيكه تو آتشكده به من هم فتميب ايميك اديعبارت باعث شد تا  نيهم

من  ي، رو به رو يكه با لباس مشك دميسرمو باال كردم ، چهره بهناز و بابا رو د نكهيبه محض ا يول... كردم  هيبود و گر نييچقدر سرم پا دونمينم

 ...به هردوشون نگاه كردم  رهيو خ ستادنيا

 ... دادمي، تكان م يحرف چيو دستانم رو به نشانه نداشتن ه زدميم تيعصبان ياز رو يو لبخند دادميمدام تكان م سرمو

 ابونيام بود و خ چونه يعقب نشسته بودم و دست چپم به رو يصندل...  نيو عمو به سمتم اومدن و شونه هامو گرفتن و منو گذاشتن تو ماش بابا

 ... رفتيرو م ابونيداشت خ... در دست  يي، با متكا يكنار نيكه در ال يو پسر دميد يخلوت ِ ولنجك رو م

 : گفتيمامان اومد كه م يشدم و با حركت كردنم ، صدا ادهيپ... چشمم آشنا اومد  به

 ! ...د؟يسع... به خودت رحم كن مادر  ديسع... تو رو خدا برگرد ! ... ؟يريم يكجا دار! ... مامان ديسع! ... د؟يسع -

و مدام سرش رو  رهيرو م رشيهدف ، داره مس يب ينطوريپدرش رو در دستش گرفته و هم يكه متكا دميرو د ديكنار درخت ، چهره سع از

 :داد زد  دي، برادر سع يقيبعد از دقا...  دهيتكون م

 !! ...ديسع -

 ...گشت و آروم آروم به طرف خانواده اش اومد و برادرش رفت جلو و اونو در آغوش گرفت هم بر ديسع

 :دلم گفتم  تو

 !! ...كه االن سنگ صبورت باشه يداداش ندار هي يحت!! ... ديِ تنها سع نيتنها تر يا -

به  ييآشنا ي، صدا قهيبعد از چند دق يول...  داريب ايخواب بودم  دونمينم... جدول نشستم و با دستانم ، سرمو گرفتم و به حالت خواب رفتم  يرو
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 : گفتيگوشم خورد كه م

مدت  نيمنم ا! ... كه بره بهشت رنيگياالن دارن براش جشن م... ماهاست  شيروحش پ...  نميبيدارم نامزدتو م ييخوب جا...  ديسالم آقا سع -

...  انج ديسع ينيبب يتونياالن منو نم! ... نه؟...  گهيداره د يوقت هي يخالصه هرك... ز وقتشه امرو دميد... كنارش منتظر بودم ، تا وقتش برسه 

 !! ...حاج عباس... منم ... من آشناست برات  يصدا... آره ...  يبشناس يتونيصدامو م يول...  شدميم دهيچون من فقط همون موقع د

 : گهيكه م دميبابا رو شن يو صدا دمياسم حاج عباس ، از خواب پر دنيشن با

 ... مينيتدارك مراسم رو بب ميبر ديبلند شو كه با... خودم  يجوان رعنا -

 ضيمر دياصالً شا... و اصالً  نمشيبيبوده كه فقط من م يمدت ، كس نيهم گذاشتم و حس كردم حاج عباس تو ا يرو يلحظات يرو برا چشمانم

من چهره ... بود  ايميآخه لحظات آخر ، تو اتاق ك! ... نكنه فرشته مرگ بوده؟! ... نكنه؟! ... فرشته بوده هي ديشا... بوده  يمنج هي ديشا... نبوده 

...  ايميسر ِ ك ي، رو ديپارچه سف دنيزد و با د ي، لبخند ايميو بعد هم به چهره ك كرديكه داشت با لبخند ، منو نگاه م ادمهيحاج عباس رو خوب 

 ! ...من تو بهشته؟ يايميك يعني! ... اون گفت نامزدم تو بهشته! ... كه كجاست؟ رميعباس رو بگ رفت دنبال حاج ادمي گهيد

بار ، سرم به طرف راست خم  هي هيهر چند ثان...  شديدر ذهنم بود و پاك نم ايميچهره ك... انداختم  يرو باز كردم و به اطراف نگاه چشمانم

، فكر  ديديم ابونيمنو تو خ يو اگه كس دادمي، سرمو تكون م هي، بعد از چند ثان ايمياز شوك ِ از دست دادن ِ ك... كرده بودم  دايپ كيو ت شديم

 :گفتم ...  زنهيداره در م يكس دميتو خونه به پا بود و د ييسر و صدا!! ... مارستانيبرم ت ديُخلم و با كرديم

 ... دييبفرما -

 :گفت  وارد اتاق شد و بهناز

 ...حموم برو  هي! ... ايشد فيكث يليچند روز خ نيتو ا...  ؟يريحموم نم! ... ؟يواسه مراسم آماده ا...  ديسع -

 :گفتم ...  خاروندميگردنم رو با دست راستم ، م كهيهم در حال من

 ! ...مراسم ساعت چنده؟! ... حموم؟ يواسه چ! ... حموم؟ -

 ايميواسه هفت ِ ك ستيخوب ن... پاشو برو حموم ... پاشو !! ... بار بهت گفتم مراسم ساعت چنده 20به خدا ... بعداز ظهره  3مراسم ساعت :  بهناز

 ... يشد دهيپول دهيژول يليخ! ... ات افهيباشه ق ينطوري، ا

و  يآه ِ طوالن هي... اومد  رونياز دلم ب يو آه دميرتش كشبه صو يو دست دميد زميم يرو در قاب ِ عكس رو ايميجام بلند شدم و چهره ك از

 ...خودمو خاروندم و از اتاق خارج شدم  ينيب!! ... تأسف بار

تو ...  زنهيحرف م نينشسته و داره با عمه مه يكه گوشه ا دميرو د دختياومدم و چهره خاله پر ييرايدوش گرفتم ، به سمت پذ نكهياز ا بعد

 !! ...نبود يزيكه چ نيا! ... رو متوجه نشده بودم يچيروز ه 7 نيتو ا... روز ، اصالً حواسم به خاله نبود و حضورش رو متوجه نشده بودم  7 نيا

 : گهيكه م دميرو شن دختيخاله پر يحال و احوال بودم كه صدا نيهم تو

 ! ...نشه؟ وونهيوقت د هي... كرد  اليگرفت از بس فكر و خ يِ عصب كيت بچه... داشته  يبراش چه عذاب شيوسط زندگ نيا... بنده خدا  ديسع -

 :و مامان گفت  ستادميخودم ا ي، سر ِ جا وونهيِ كلمه د دنيشن با

 ... ميكار دار يليبخور كه امروز خ يزيچ هي ايب! ... شد؟ يچ...  ديسع -
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 :گفتم  تيبرگشتم و با عصبان دختيو دستانم رو مشت كردم و به سمت خاله پر گرفتميجلوم ، لبم رو مرتب گاز م يدندانها با

فكر ! ... ؟يگيم يكه چ ستين تيانقدر حال!! ... نه واقعاً! ... ؟ي، حرفاتو زد شنوميمن نم نكهيو رو حساب ا شنوميمن م يديتو االن نفهم يعني -

 ! ...يخودت يروان! ... يخودت وونهيد! ... شدم؟ وونهيمن د يكرد

 :تو صورتم زد و گفت  يليس هي... كنار  ديكلمات ، مامان به سمتم اومد و شونه هامو گرفت و منو كش نيگفتن ا با

 ! ...؟يكنيچرا با خاله ات بحث م! ... ؟يچته اول صبح -

 ...، انقدر نفهمه  نميبب خوامينه م -

 :به من زد و گفت  گهيد يليس هيكلمه ، مامان  نيا دنيشن با

 ...در مورد خاله ات درست حرف بزن  -

 :دم ِ دستم بود ، به اطراف پرت كردم و گفتم  يهم بغضم گرفت و هرچ بعد

من ! ... ام يمن روان! ... ام وونهيمن د ديهمه جا جار بزن ديبر! ... ام وونهيمن د ديثبت كن ايكل ِ دن ديبر! ... از جونم؟ نيخوايم يبابا چ! ... ه؟يچ -

 ييايميبود كه ك اشوناز خد ايبعض!! ... انگار نه انگار!! ... نيبرگشت يبه وضع عاد يرو از دست دادم و همگ ايميهفت روزه كه ك... ! ُخل وضعم

 ! ...نباشه

 :، گفت  شديداشت از در خارج م كهيرو نداشت ، از جاش بلند شد و به سمت در رفت و در حال ريهمه تحق نيهم كه تحمل ا دختيپر خاله

! ... تميكه من دشمن خون يو تو همش احساس كرد كردمي، تو رو به عنوان دامادم فرض م االتميكه گذشت و تو خ يهمه عمر نياز ا غيدر -

 نياز ا غيدر...  نميتو رو داماد خودم بب خواستميشده ، م يو هر جور ييباشه ، تو ليپسر ِ شاخ و شمشاد تو فام هي گفتميمدام م نكهياز ا غيدر

 ! ...غيدر! ... من سنگلدم يعمر نزدم و تو فكر كرد هيكه  ييفاحر

 ...افتاد و پر پر شد  نيزم يِ پشت ِ در ، به رو ينيمحكم بست كه گل ِ تزئ يهم در رو طور بعد

ِ  يو در پ كردميتحمل م ديچقدر با! ... ام؟يب روني، ب ميروح نيسنگ يكنم و از حال و هوا دايتا من آرامش پ گذشتيم ديروز و چند شب با چند

 : گفتميو اون ، فقط م نيا يُنچ ُنچ گفتنا

 ! ...بده يخدا بهتون سالمت! ... امرزهيخدا رفتگان شما رو هم ب! ... ديسالمت باش! ... يمرس! ... ممنون -

 ! ...نا؟يامثال ا و

 يكس برام ارزش چيه...  كنميم ريو تو عالم خودم س رونيب زنميِ اوقات از خونه م شتريب! ... خسته شدم گهيد! ... چقدر صبر؟! ... تحمل؟ چقدر

برام  الًكام... ندارم  يزندگ نيبه ا يحس ِ خاص چيه... من ندارن  يبرا يا گهيد زيجز ترحم ، چ كنميهمه از نگاهم افتادن و احساس م... نداره 

! ستيمعلوم ن يچيه! ... م؟ينيرو نب يديو دوباره داغ ِ جد رهيخانواده بم ياعضا نياز ب يكيباز كدوم  گهيدو روز د ستيمعلوم ن... هدفه  يپوچ و ب

 ! ...تو دلشه ياديِ ز غماز دست دادن ِ پدرشه و االن  يچون اونم تو حال و هوا...  دهي، سع كنهيكه منو درك م يتنها كس كنميوقتا فكر م يبعض... 

 طيشرا... از دانشگاه انصراف بدم  خواميم! ... ندارم يا زهيواقعاً انگ! ... ، گذشت يگزند يبرا يا زهيانگ چيه يروز ب 40!! ... روز گذشت 40

 ...خسته شدم  تيوضع نياز ا!! ... افتضاحه ميروح

 يلباس زنگ هيگذشت و مامان اومد تو اتاقم و  يقيدقا. كنميداشتم ، فكر م ايميكه با ك ييها يتختم دارم به خوش يحوصله ندارم و رو امروز
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 يبرا گهيبهونه د هي نميا! ... گهيترحم د هي نميا!! ... يبزن تا نو بش شاتويو بهم بگه كه ر رهيبگ ديبرام نوع خواديكه م دميفهم... دستش بود 

 ! ...ايميفراموش كردن ك

 :گذاشت و گفت  يصندل ي، لباس رو رو كرديم زيرو تم زميكه اومد تو اتاق و داشت م يدر حال مامان

 !نه؟ اياندازته  نيبپوش بب نويا ايب...  !د؟يسع -

ِ  دنيرو از ذهنم خارج كنم و با پوش ايميو اصالً دوست نداشتم ، ك اميكنار ب تيواقع نيبا ا خواستمينم يول... در حرفاش بود  يچه منظور دونميم

 مبپوش يمشك شهياومد ، حاال دوست داشتم هم يبدم م يكه از لباس مشك يمن!! ... عشقش رو فراموش كرده ني، همه بهم بگن كه ا يلباس رنگ

بفهمن كه من تا  هيدوست داشتم بق يليخ! ... بفهمن نويهم ا هيهم ثابت بشه و بق يمثل درونم ، از نظر ظاهر ايميبه ك مينحو ، وفادار نيتا به ا

 ! ...مونميوفادار م ايميآخر ِ عمرم ، به ك

 ! ...لباس خوبه نيهم! ... خوامينه نم -

 !بابا؟ اي اديم شتريبه تو ب نميبب خواميم! ... چطوره؟ نيبپوش بب قهيدق هيخوب :  مامان

 ...الزمش ندارم  نويا... دارم  اديمن لباس ز... بده بابا بپوشه  -

 !! ...يبمون ايميك يتو عزا شهيتا ابد كه نم:  مامان

بلند ،  يتند تند و با صدا. ختميجمله رو گفت ، دوباره به هم ر نيمامان ا نكهيشروع شد و به محض ا ميِ عصب كي، دوباره ت ايميآوردن ِ اسم ِ ك با

 :تحمل كنم و گفتم  گهيسرم رو چند بار تكون دادم و نتونستم د. دميو دستم رو مشت كردم و به تخت كوب دمينفس كش

چقدر !! ... گهيبسه د! ... بابا بذار تو حال ِ خودم باشم! ... ولم كن! ... ؟يختيصابمو بهم رباز اع! ... ؟يباز اسمشو آورد! ... ا؟يميك يباز گفت... اَه  -

 ! ...ترحم؟

رو حس  يچيه... شد  يچ دمينفهم... زدم  واريو سرم رو به د دميكشي، به شدت عذاب م ستيدر كنارم ن ايميك نكهيشده بودم و از ا يعصب يليخ

 ... دميِ مامان رو شن غيج ينكردم و فقط صدا

 هي... بود  صيقابل تشخ يكه توش بودم ، به خوب ييرنگ جا ديسقف ِ سف...  نمياطرافم رو بب تونستميدرست نم... باز كردم  يرو به آروم چشمانم

طرف راست چرخوندم و درد سرمو به ...  نميبب تونستميبود و م صيالمپ كه وسط قرار داشت و روشن بود ، قابل تشخ هيبه همراه  يسقف يپنكه 

 :بلند گفتم  يبا صدا...  كردميرو در سرم حس م ياديِ ز

 !! ...كنهيم يچه درد... سرم ...  يوا يوا... آخ  -

 :كنارم بلند شد و گفت  يكه از صندل دميسرمو به راست چرخوندم ، چهره ساناز رو د تا

 ! ...ياستراحت كن ديفعالً با... تكون نده سرتو ...  ؟يخوب ديسع...  ؟يداريب ديسع...  ديسع -

 :بهش گفتم !! ... كنه؟يم كاريكردم كه ساناز اونجا چ تعجب

 ! ...؟يكنيم كاريچ نجايتو ا... سالم  -

 ... يول... هم بودن تو اتاق  هيبق... سالم :  ساناز

 !؟يچ يول -
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 ! ...شه؟يحالت چطور م نميموندم بب نجايمنم ا... باالسرشن  هياالن بق... رفته قلبش گ يعني...  يعني... حال مامانتم بد شده :  ساناز

 :تعجب گفتم  با

 ! ...يدرست حساب ادينم ادميمن ! ... شد؟ ينطوريشد كه ا ياصالً چ! ... مامانم؟ يواسه چ -

االن هم سرت رو عمل كردن !! ... ينشد يضربه مغز يشانس آورد... خون از سرت اومد  يو كل ديتو خونتون ، سرت ضرب د نكهيمثل ا:  ساناز

 ... ياستراحت كن ديفقط با يول...  يخوبه كه به هوش اومد...  يبود هوشيخورده و تو هم ب هيبخ يعني!! ... عمل كه نه... 

 !مامانم چطوره؟ -

شده تا كامل حالش  ياالنم مامانت بستر...  مارستانيه ببهنازم اومده جفتتون رو آورد... انگار به بهناز زنگ زده ... اون قلبش گرفت :  ساناز

 ...خوب بشه 

 ! ...كردم يانقدر قاط يدفعه ا هيچرا  دونمينم!! ... شد يچ دمياصالً نفهم -

 ...بذار ذهنت آرامش داشته باشه ! ... فعالً فكر گذشته رو نكن! ... ديسع ياستراحت كن ديتو با:  ساناز

... چون قبالً عشقش رو به من ثابت كرده بود ...  ستيدر حرفاش ن يهمه آدم ، ترحم نيا نيبود كه ب يتنها كس... د ز يبا ترحم حرف نم ساناز

 ! ...ستيتو كارش ن يِ الك يو دلسوز گهيرو م نايكه از ته ِ دلش ، داره ا دونستميخوب م

چه برسه ... جواب ِ سالممو بده  شهيحاضر نم دختيخاله پر گهيد... كه به بار آوردم  يبا اون افتضاح... برو خونه ...  شميمزاحم تو نم...  يمرس -

 !!ادتميع اديب نكهيبه ا

 :، گفتم  ياز لحظات بعد

 !؟يايمامانت اجازه داد ب! ... ؟يينجايتو االن ا يچطور! ... ؟يراست -

ظاهرش  شهيهم...  اليخيب... من به همراه بابات اومدم  يول!! ... پسره نيِ ا ادتيع يگفت دوست ندارم بر... باهاش دعوام شد ... راستش :  ساناز

 ... يخوشحالم كه به هوش اومد! ... يهست يدر چه حال نميبب خواستميمن م...  كنهيم تيآدمو اذ

ساناز  يدلم برا...  كردياومد و با گوشه چشم منو نگاه م يم يبه سمت در ِ ورود... رو برداشت و حاضر شد كه بره  لشيهم وسا بعدش

در دلم  ايمياما چه كنم كه همچنان ك... داشتم  ازين داًيكه منو درك كنه ، شد يهمراه هياالن ، به ... عاشقش باشم  تونستميچون نم...  سوختيم

 ! ...ببرم اديوجه ، حاضر نبودم اونو از  چيو به ه داشتجا 

مانده بود ، ذهنم مشغول فكر  رهيكه خ يو چشمانم در حال دميكش قيعم يمدت افتادم و نفس نيساناز رفت ، به فكر ِ اتفاقات ا نكهياز ا بعد

تو دادگاه  هك ييو ماجراها ميكه رفته بود يدادگاه! ... كه بهش زده بود ، افتادم يو راننده ا ايميِ روز كنكور ِ ك ادي... بود  ميزندگ عيكردن به وقا

 :دادگاه در تصورم اومد  يفضاذهنم به گذشته بازگشت و ... افتاد 

... ما صبر خواست  يخودش رو اعالم كرد و از خدا برا تيبه منزل ما اومد و مراتب تسل يگذشت كه سروان كاظم ايميروز از فوت ك 3 درست

 تِ فو ادي، انقدر در غم فرو رفته بود كه اصالً به  ايميبا وجود فوت ك ييزندا! ... شدنش در استانبول ريبعد هم در مورد عباس به ما گفت و دستگ

عباس  يجلسات محاكمه برا...  ميريبگ ي، خبر يينبود كه از عباس و قتل دا ادمونيو اصالً  ميبود ايميك ينبود و هممون تو حال و هوا ييدا

 ...كه بهش زده بود ، برگزار شد  يو راننده ا ايميكفوت  يبرا يدادگاه...  ميكه تو ماتم بود ييروزا نيشروع شد و همزمان با اون ، در هم
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... بشه  يدگيرس تمونيتا به شكا ميدادگاه به اون دادگاه بر نياز ا مي، بخوا زميدو عز يكه برا كردميخودم فكرش رو نم يوقت در زندگ چيه

 يبراشون تداع ييبد ِ فوت ِ دا يخاطره ... درد ِ بزرگ ، خسته بودن  نياز ا ي، به شدت ناراحت بود و خانواده ما ، همگ ايميكه از فوت ِ ك ييزندا

 ...كس حاضر نشد تا عباس رو ببخشه  چيشد و ه

خانواده مادرم همونطور كه گفتم ، انقدر سر سخت  يول! ... كنن كه از عباس بگذره يداشتن تا خانواده رو راض يوسط ، عمو محمود و بابا سع نيا

 !! ...گذرنياز خون ِ برادرشون نم ايدگسا نيهستن كه به هم

، فكر كنم  ندهيدر مورد آ تونميو اصالً نم كنهيم ريكه گذشته ، س يمدت نيذهنم مدام در هم يول! ... اد؟يم ادمي نايداره ا مارستانيچرا تو ب دونمينم

 !! ...رميدر موردش بگ يميتصم نكهيچه برسه به ا... 

 يمصطفو يآقا... سال زندان محكوم شد  10مدت داشت ، به  نيكه تو ا ييجرمها ليهم به دل دونيشد و فر به حكم قصاص ِ نفس ، اعدام عباس

... وسط فدا شد  نيِ من ا ييدا يول...  يول...  دنيعملشون رس يشد كه همه به سزا ينطوريشدن و ا ري، دستگ يبزرگ هم به همراه جناب سرمد

بعد هم كه دادگاه ِ راننده ... كشتنش  يليدل چيه ياومد و ب نايِ ا يتو باز... واقعاً مفت مرد  يول... مرد  ييدا... آره ... ساده و كامالً مفت  يليخاونم 

! ببخشم تونستميه نمك دم، ناراحت شده بو ايميانقدر از فوت ِ ك... شد و من هم امضا كردم كه حتماً قصاص بشه  ليزده بود ، تشك ايميكه به ك يا

نظر  دي، تجد ميكه داشت يميو در مورد تصم ميماه فرصت داد تا خوب فكر كن 2حال ، دادگاه به من و خانواده ام ،  نيبا ا! ... شدينم يدلم راض... 

راننده  نيدادگاه بودم كه زن ِ هم يروجتو سالن به سمت درب ِ خ... از زن ِ راننده ، تو ذهنم مونده كه دلمو كباب كرد  يجمله ا هيفقط ...  ميكن

 :، به سمتم اومد و گفت  كشيبا دو تا بچه كوچ

شوهرم ... ِ من فقط خداست  ديام... ِ تو دل نبستم  شيمن به بخشا!! ... يكرديبدن ِ نامزدت رو اهدا م ي، اعضا يتو اگه بخشنده بود... جوون  -

 ! ...به عمد نبوده يول!! ... كرده ، درست يخبط هي

نامزدم ... خوب منم حق داشتم  يول... بود  ييعجب روزا...  ادمهيزن رو  نيا يجمله ُخرد شدم و هنوزم حرفا نيمن هم با ا... گفت و رفت  نويا

 نيمنبود كه به ه يكم زيچ... خانم بوده  نيِ خودمون ، فوت شده و مقصرش هم ، شوهر ا يسر ِ خونه زندگ ميبر نكهيو بدون ا يتو اوج ِ جوون

 !! ...ازش بگذرم يسادگ

نفس ... ، خسته شده بودم  كنميهمه اتفاق رو هر روز تو ذهنم مرور م نيا نكهياز ا... رو به سمت چپ بردم و باز هم احساس ِ درد كردم  سرم

 ينيگسن... برام آشنا بود ...  شناختميقدم ها رو م نيا... كه با كفش پاشنه بلند وارد اتاق شده  دميرو شن يخانم يقدم ها يو صدا دميكش يقيعم

، وارد  دختيخاله پر دميسرم رو به طرف در چرخوندم و د... نوع قدم زدن وجود داشت  نيتو ا يو مفهوم خاص يمعن...  كردميقدم ها رو حس م

 ...اتاقم شد 

شروع كنه به  يكي، تا اون  ميجفتمون منتظر بود ديشا! ... مينزد يو حرف ميرو تماشا كرد گهيفقط همد يبه چشمانش دوخته شد و مدت چشمانم

تا خاله بتونه شروع كنه  كردميم يو عذرخواه كردميشروع م دياول از همه من با ديشا! ... م؟ياز كجا شروع كن ميدونستينم ديشا! ... حرف زدن؟

اومده سراغ ِ !! بود كه چطور با اون همه غرور و دبدبه كبكبه نيكه برام جالب بود ، ا ياما موضوع...  گهيد يدهايشا يليو خ!! ... به حرف زدن

من دعوا  با،  نجايدر مورد اومدن ساناز به ا خواديتو ذهنم گفتم كه حتماً م! ... باهام حرف بزنه؟ خواديمگه چقدر موضوع مهم شده كه م! ... من؟

 يليفكرها به سرم اومد و خ يليخ! ... يحرف نزن ينطوريكه با من ا يتا تو باش !! ...حقته! ... مارستانيب يبگه خوب شد كه اومد نكهيا اي!! ... كنه
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بود ، اشك از  ستادهيكه ا يا قهينزد و بعد از چند دق ياما حرف! ... زنهيبه من م اديقضاوت كردم كه خاله ، احتمال ز شيپ شيحرفها رو خودم ، پ

 يداشت ، اشكها فشيكه در ك يو با دستمال ديدستانش رو به صورتش كش! ... تختم گذاشت يجلو زيم يرو ، رو فشيشد و ك يچشمانش جار

 ينطوريتا حاال ا! ... انتظار لبخند از خاله نداشتم... لبخند به من زد  هيتخت نشست و  يخودشو پاك كرد و بعد هم آروم به كنار تخت اومد و رو

كه تا به حال به  يزيچ! ... بود ديلحظه جد هي! ... بود دياتفاق جد هي! ... بود ميصحنه زندگ نيتر ابيكم ديخاله ، شا يبودمش و خنده ها دهيند

 !! ...بودم دهيچشم ند

 :بودم ، به طرفم اومد و منو غرق بوسه كرد و گفت  دختيكه به سكوت گذشت و من منتظر عكس العمل خاله پر قهياز چند دق بعد

،  دميد يهر وقت م!! ... تيبابت كتك زدنت تو بچگ! ... اميبابت همه بد اخالق! ... ه در حقت كردمك ييبابت همه كارا! ... منو ببخش! ... خاله؟ -

 يو به رو ديمفه يم ايو  ديفهم ينم ايمادرت هم ...  زدمتيو آروم م شدميم ي، از دستت عصبان يريگينم ليو ساناز ِ منو تحو يكنيم يباز ايميبا ك

! يزديو سرم داد نم يبا من خوب بود شهيتو هم!! ... كتكم نزده يبا بچه ها دعوا كردم و كس يگفتيبهش م شهيآخه تو هم! ... آورد يخودش نم

كه تو دلت بود  ييزايهزارم اون چ كي ديشا!! ... رونيب يختيتو دلت بود ، ر يو هرچ يديبر گهيبار ِ آخر ، د نيهم يعني... بار  نياما ا... اما ... 

فكر  ديشا!! ... ياز كارام خسته بود! ... ياز طرز فكرم خسته بود! ... ياز طرز نگاهم خسته بود! ... يخسته بود يليخ يول!! ... يختينر رونيهم ب

به خدا ...  دياما سع... اما !! ... كنميم م، من اومدم و دارم ترح ستين... كه مثل دختر خودم دوستش داشتم  يكس...  ايميكه ك ياالن... االن ...  يكن

كه بزرگترم ،  يمن ديشا! ... كنن يمونيابراز پش دينبا كترايكه كوچ شهيهم! ... مونميكه كردم ، پش ييمن بابت همه كارا! ... ستين ينطوريا

 !!حالل كن! ... بد كردم يليبا خانواده شما خ! ... خودمو نشون بدم يمونيپش دياشتباهم بزرگ باشه و با

 نيتو ا بيو غر بيعج يانقدر اتفاقا! ... خوابم كردميفكر م!! ... با من حرف بزنه ينطوريا دختيخاله پربرسه كه  يكه روز كردميهم نم فكرشو

اونم نه ! ... كه خاله از خودش نشون داد و منو متعجب كرد يرفتار نيمثل هم!! ... داد شديرو م يمدت ، اطرافم افتاده بود كه احتمال ِ هر واقعه ا

كردم و سراغ  يمنم از رفتار اون روزم و اخالق تندم عذرخواه!! ... شيمونيابراز پش نيتعجب كردم از ا يليخ!! ... اديز يليبلكه خ! ... ذره هي

 ...مامانو از خاله گرفتم و متوجه شدم كه مامان به هوش اومده و االن هم دكترا باال سرشن 

ام جالب  هيهنوز روح يول!! ... ميِ زندگ يبه باق دواريته ِ دلم شاد شدم و ام يكم... چند وقت برام افتاد  نيتو ا ندياتفاق خوش آ هياقالً  نكهيا از

 ! ...ديترك ينبود و سرم از درد ، داشت م

. گذاشت و دوباره كنارم نشست زيم يرو ، رو وانيقرص خورد و بعد هم ل هيخودشو گرفت و  يشونيو پ ختيآب ر وانيل هيخودش  يبرا خاله

 :م و گفتم منم بهش زل زده بود

 !شد؟ ينطوريشد كه ا يچ! ... نيكرد رييباره تغ كيشما به ...  شهيمن باورم نم! ... خاله؟ -

كم اخالقم  هيفوت كرد ،  تييدا ياز وقت يعني... شدم  ينطوريكه هم هيمن مدت! ... خاله ستيباره ن كيبه ! ... نه: با لبخند گفت  دختيپر خاله

 ينطوريعمره كه ا هي... بكنم  تونمينم شيظاهرمو كار يول...  دونمينم... آوردم  يخودم نم يبه رو... غصه خوردم  يليتو خ يعوض شد و برا

 ... دميد يسخت م طيشرا نيرفت تو كُما و تو رو تو ا ايميهم ك يوقت! ... و برام عادت شده كنميدارم رفتار م

 :ادامه داد  يبا پوزخند بعد

 نكهيشده بود و از ا اديز يلياون موقع احساس ترحمم خ... دلم برات سوخت  يليخ! ... سخته طتيكه شرا دميشنيم يعني!! ... كه نه دميد يم -
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و  خوردبهم  تونيشماها كه نامزد... بابت ناراحت شدم  نياز ا يليخ! ... دنيتا رس ميدار دنيرس يول! ... ايديرس يعني...  يبرس ايميبه ك ينتونست

 ...ا فوتش بعدش ب... بعدش 

 :بعد ادامه داد ...  دميبلند كش يانداخت و من هم چشمانم رو بستم و آه نييگفتن عبارت آخر ، سرش رو به پا با

 يواقعاً من چه ب نكهيمطمئن بودم از ا! ... يمطمئن شدم كه داغون شد...  زيعز نيبا از دست دادن ا... ناراحتت كنم  خواستمينم! ... ديببخش -

 يواهمعذرت خ نيا! ... كنميم يو معذرت خواه رميدادم و گفتم م انيبه همه اختالفات تو ذهنم پا گهيد!! ... مدت دركت نكردم نيا رحمم كه تو

 يعذرخواه ريچه د يول...  خواستميعذر م دياز مدتها قبل با...  دونميخودم م فهيرو وظ يعذرخواه نيا!! ... اصالً! ... دونميشدن نم كيرو ابداً كوچ

 ! ...ريد يليخ!! ... كردم

 هيچقدر گر دونمينم... شد  يسرم گذاشتم و اشك از چشمانم جار يمن هم دستانمو به رو... ادامه نداد  گهيهم بغضش گرفت و د دختيپر خاله

 يخال يكه چقدر جا ياو... و رفت  ذارميكرد و گفت كه راحتت م يهام ادامه داشت كه خاله خداحافظ هيانقدر گر ادمهيخوب  يول! ... كردم؟

 !! ...و ندارمش ستين نكهياز ا خورميچقدر حرص م... چقدر نبودنش ، برام عذابه ...  دهيعذاب م منو ايميك

هاشو  هيو متوجه شدم كه قبالً با بهناز گر ديبه سرم كش يبابا دست. دميحال و احوال بودم كه بابا وارد اتاقم شد و كنارش بهناز رو د نيهم تو

 !! ...رو گول بزنه نشيمخاطب تونهيآدما نم ي، چشما شهيجفتشون ، قرمز بود و مثل هم يچون چشما... كرده و بعدش اومده تو اتاق 

 !اصل ِ حالت چطوره؟! ... ؟يخوب! ... پسرم؟:  بابا

 :زدم و گفتم  يهم لبخند من

 ...تا خدا رو دارم ، غم ندارم ... شكر ... خوبه  -

 .شنوميم نويشحالم كه اخو:  بابا

 ...به خدا توكل داشته باش ... مطمئن باش  نويا...  يداداش كنهيكمكت م شهيخدا هم:  بهناز

 :، گفتم  ياز لحظات بعد

 !مامان چطوره؟ يراست -

 يليوگرنه خ... كم متورم شد و سكته نكرد  هيقلبش ،  يخدا رو شكر كه فقط رگها...  دهياالن مسكن بهش زدن و خواب... مامانتم خوبه :  بابا

 ...خدا بهمون رحم كرد ...  شديخطرناك م

كه قادر به خوندن  يتنها كس... فكرشونو بخونم  تونستمينم... بهم بگن  يزيچ هي خوانياحساس كردم م... شده بودن  يجور هيو بهناز  بابا

 :، بهشون گفتم  قهيبعد از چند دق!! ... بود ايميافكارش بودم ، ك

 !شده؟ يزيچ! ... ن؟يگينم يزيچرا چ -

 !شده باشه؟ يزيچ ديبا!! ... نه:  بهناز

 ... ديبگ يزيچ ديخوايم كنميكه حس م هيطور افتونيآخه ق -

 ... ميبگ يزيچ هي ميخوايم... آره آره ... نه  يعني... آره :  بابا

 ... گهيد ديبگ! ... د؟يخوب چرا پس ساكت -
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 ...آخه :  بهناز

 !؟يآخه چ -

 ...بهناز تو بگو ! ... م؟ياز كجا شروع كن ميدونيآحه نم:  بابا

 ...نه خودت بگو ! ... چرا من؟! ... من بابا؟:  بهناز

 ... گهيد نيخوب بگ...  نيجون به سرم كرد... بابا  يا -

 ...همون آقا ... كه  يياون آقا:  بابا

 ! ...كدوم آقا؟ -

 ... گميتصادفو م... زد  ايميه به كاون آقا ك:  بابا

 ! ...خوب؟ -

 ...راجع به اون بهت بگم  يعني... از اون برات بگم  خواستميم! ... گهيخوب د:  بابا

 !از زندان فرار كرده؟! ... شده؟ يمگه اون آقا چ -

 ! ...از بچه هاش يكي يول... هنوز زندانه ! ... نه بابا:  بهناز

 !فتاده؟ا يواسه بچه اش اتفاق -

 ...بچه اش مشكل داره  هيانگار كل يول! ... نگفت يزيخانمش اون روز به ما چ... داره  هيبه كل ازيو ن مارستانهياز بچه هاش ب يكي... آره :  بهناز

 !نو؟يا نيدياز كجا فهم -

 ... مشيديد مارستانيامروز تو ب نيآخه هم:  بهناز

 !مارستان؟يب نيهم -

 ...آره :  بهناز

هم  كانياون پ!! ... انقدر بنده خداها دستشون تنگه دونستمينم... به كمك دارن  اجياحت... داره و پدرشم كه زندانه  هيبه كل ازيحاال هم ن:  بابا

 ...و هنوز از قسطاش مونده  هيقسط

 :بهناز گفت  نكهيبه فكر فرو رفتم و بعد از ا من

 !م؟يگيم يچ يشنويم! ... ؟ييكجا! ... د؟يسع -

 :اومدم و گفتم  رونيفكر ب از

 ...كه  نهيمسئله ا... فقط ...  نيگفت يچ دميآره شن... آره  -

 !ه؟يمسئله چ:  بهناز

 !بزنه؟ ونديخودشو به بچه اش پ هيكل يعني! ... بده؟ هيو به بچه خودش كل رونيب اديبدم اون آقا ب تيتا رضا نيخوايشما از من م -

. دميرو فهم زيچشم در چشمان بابا دوختم و از نگاه ِ معنادارش ، همه چ... رفت  رونيكه به زبان آوردم ، بهناز بغض كرد و از اتاق ب يجمالت با

ا باب!! ... كه مخالفه منم يدادن ، هستن و تنها كس تيكه همه موافق با رضا دميفهم... كرد  دنيسرم را مرتب تكان دادم و تمام بدنم شروع به لرز
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 ميجا كنار ِ هم بود كيدر  ايميِ ك اليباز هم من ، ماه و خ... برپا شده بود  يبيسكوت عج... رفت  رونيدرك كرد و از اتاق ب شهيحالم رو مثل هم

ِ من  ين لحظات زندگيسخت تر ديشا... رو مرور كردم  ايميتا لحظه مرگ ِ ك يخاطراتم از بچگ يگذاشتم و تمام ميگونه ها يدستانم را به رو... 

 :در دلم گفتم ... بود 

دادن به قاتل ِ تو ، به فكر فرو روم و از  تيرضا يبرا ديچرا با! ... ؟ييكجا! ... ِ من؟ يِ لحظات ِ زندگ ينيريش يا! ... آرزوهام يماه بانو يا -

كه  يحكمت نيكجاست ا! ... ، كنار خودم داشته باشم؟ يتوانم تو را در اوج ِ جوان يچرا نم!! ... نميبب كيدلم را تار يحسرت نداشتنت ، فضا

كه در  يميو حك زيكجاست آن عز! ... را كم كند؟ ميها ياريكجاست آن لطف و رحمتش بر وجودم كه بد ب! ... گفت؟ يخداوند از آن سخن م

كجاست ! ... كجاست رحمتش؟! ... حكمتش؟كجاست ! ... پس كجاست؟! ... كند؟ يو او كمك م ميشو يهامان ، به او متوصل م يزمان ِ بدبخت

 متيتوان بر وجود ِ پاكت ، ق ياصالً مگر م! ... ؟يمتيبه چه ق! ... گناه؟ نيبه كدام! ... مگر چه كردم كه تو را از دست دادم؟! ... ش؟يهمتا يلطف ِ ب

مرا متوجه ... نابود شوم  نياز ا شيب خواهمينم... گنگم ...  جميمن گ! ... من غرق در سؤالم... به من پاسخ دهد  يكس! ... توان؟ يم! ... گذاشت؟

 ...از دست دادن ها را  نيا...  نيا... اتفاق ها را  نيا... رفتارها را  نيده تا درك كنم ا يبه من نشان... خدا  يكن ا

بود كه هر لحظه داشتم به  يو بغضم طور مختينر ياشك... به پا بود  يي، نشده بودم و در دلم غوغا شديپخش م ميكه از گوش يآهنگ متوجه

 ... شدميم كينزد يخفگ

 : ارميم اديشعر رو به  نيلحظه ، ا نيناگاه متوجه آهنگ شدم و درست از ا به

 !غم يچشمه ها نيا...  سيخ يچشمها با

 !كم يبا خنده ها...  اديز هيگر با

 !بهونه ها نيبا ا... تا ابد  انگار

 !خونه ها وونهيد... من و توئن  يجا

 !من كم تحملم... بزن گلم  يحرف

 !من كم تحملم... من بمون گلم  با

چشمانم ... ، خوابم گرفت  هياز شدت ِ گر! ... كردم؟ هيچقدر گر دميشد و نفهم يبود كه از چشمانم جار يِ اشك ليس... داد زدم ...  ديترك بغضم

 هصدا دار دميقدم زدم و د ينطوريهم... صدا آشنا بود ... اومد  يكمك م يصدا.. . كهيجنگل هستم و همه جا تار هيتو  دميرو باز كردم و د

كه  دميرو داخل ِ چاه د ايميك...  ستادميرفتم جلوتر و باالسر ِ چاه ا...  دميخودم د يچاه ِ بزرگ ، جلو هيبه راهم ادامه دادم و ! ... شهيم كينزد

 يبرا نييكردم برم پا يو سع ديباز هم نشن يول... زدم  اديفر... نكرد  يو توجه ديامو نشنصداش زدم ، صد يهرچ...  كنهيكمك م يداره تقاضا

! ... تونستم برم داخل يِ اونجا ، نم يكياومد و من هم از تار يفقط صداش م...  شدينم دهيهم د ايميك افهيو ق ادهيعمق ِ چاه ز دميد يول... كمك 

هست تا با اون  يا لهينم وسيانداختم تا بب يبه اطراف نگاه... رو نجات بدم ، حرصم در اومد  ايميك تونستمينم نكهياز ا...  شدينم دهيد يزيچون چ

چاه و نفس نفس  ياومد باال... از تعجب خشكم زده بود ...  دميرو د كانيحال و احوال بودم كه راننده پ نيتو هم! ... نه؟ ايكمك كنم  ايميبه ك

 :زنان گفت 

 نيكرد تو ا دايپ شهيرو نم يزيچ...  كهيهوا هم تار... نكردم  دايپ يزيگشتم ، چ نجاينجات ِ شما از ا يبرا لهيوس هيدنبال  يهرچمن ... خانم  -
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 ! ...كنم؟ كاريچ...  نييپا اميب تونمينم!! ... يكيتار

 :اش رو گرفتم و گفتم  قهيطرف راننده رفتم و  به

 !تو؟ يكنيم كاريچ نجايا -

... ، خودشو نجات بده  كرديم يسع كهيدستم گذاشت و در حال يدستش رو رو! ... ديد يمنو نم ايميو انگار فقط ك نجاميمتوجه شد كه من ا راننده

 :گفت 

و حالش  نيبچه من اونور افتاده رو زم... به كمك دارم  ازين... بچمو نجات بدم  ديمنم با... خانم دكتره  نيا! ... ؟يدار كارميچ... ولم كن آقا  -

 !؟يكنيباهام دعوا م ي، دار يكمكم كن نكهيا يبه جا... بده 

...  دميدر چاه رو تو خواب د ايميكه در اونجا بودم ، منو متوجه كرد كه افتادن ِ ك يو اتاق مارستانيب يباره چشمانم رو باز كردم و فضا كي به

...  دميكش يقينفس ِ عم...  دميبه سرعت دستانم رو به سمتش دراز كردم و چند جرعه آب نوش... آب بود  يكنارم بطر... د بو يبيخواب ِ عج

فوت كرده و  ايميافتاد كه ك ادمياما ! ... نداره تيو واقع دميرو در اون حال ، تو خواب د ايميكردم كه ك يخودم رو گرفتم و احساس راحت يشونيپ

... 

 نيا نيچرا ب! ... تو چاه افتاده باشه؟ ديبا ايميچرا ك... بهش فكر كردم  يساعت مين! ... برده بود يخاص يمنو تو حال و هوا يبدجور خواب نيا

كه راننده  شدممتوجه  يدفعه ا هي... رفته بود  ادميقسمتاشو  يچند بار خوابمو مرور كردم و بعض! ... ا؟يميكمك ِ ك اديب ديراننده با نيهمه آدم ، ا

 :با خودم گفتم ... بهناز و بابا افتادم  يِ حرفا ادي!! ... زديِ بچه اش حرف م يماريتو خواب از ب

 ! ...زنم؟يخبر دارم و خودمو گول م اي! ... كه خودمم خبر ندارم؟ فتهيداره م يچه اتفاق! ... شه؟يداره م يچ -

 :بود  نيكه نوشته بودم ، ا يخط نيكه آخر دميسالنامه رو باز كردم و د... ش داشتم كه در كنارم بود ، افتاد و بر يبه سالنامه ا چشمانم

 ... ميريرو بگ دمونيتا اون هم ناراحت نباشه و ما هم ع يب يِ ب شيپ ميريم ديع يبرا امسال

 :خودم گفتم  شيپ

 ! ...ناراحت نباشه؟! ... ؟يب يب! ... د؟يع -

و تو  نمشيبيبود كه تو خواب م يبار نيبعد از مرگش ، اول...  نميرو در خوابم ، معذب بب ايميك خواستمياتفاقا دوباره اومد تو ذهنم و نم همه

تو  گهيد ،بدم  تياگه من رضا يعني! ... دادن موافقه؟ تيبا رضا ايميك يعني... بكشه  يرنج خواستمينم...  دميد ريدر خواب ، اونو اس داريد نياول

!! ... دكتره... خانم كه تو چاهه  نيراننده گفت ، ا نيا! ... بود ي، تجرب ايميك يليرشته تحص! ... اد؟يم رونيب كيجنگل ِ تار نيو از ا ستيچاه ن

دكتر ! ... شد؟ي، دكتر م داديم لياگه ادامه تحص يعني! ... همونه ايميك يصدا! ... راننده همونه! ... اد؟يداره درست در م يچرا همه چ! ... ؟يچ يعني

! ... خوابه؟ ينشونه ها نايا!! ... ضهياالنم مر... بود  ضيبچه راننده هم تو خواب مر... ِ من  يخدا يوا! ... كه آرزوشو داشت؟ يهمون! ... ِ داروساز؟

 ! ...ِ من از طرف ِ خدا؟ يداريب ينشونه ها اي

، به وجود آورده  يرا در اتاق ِ خال يكفش ، پژواك يپاشنه ها... اومد  يم يعطر ِ خاص يبو... ز شد حرفها و افكار بودم ، كه در ِ اتاق با نيهم تو

 يبا مهمان ييارويداشتم آماده رو... تخت ، چهار زانو نشستم  يدادم و سرم را تكان دادم و رو يبا انگشتان ِ دست راستم ، چشمانم را مالش... بود 

 ... دميرو كه وارد شده بود ، د يدر گردنم قفل كردم و چهره كس يدستانم را با استرس ِ خاص...  شدميكه در حال ِ ورود به اتاق بود ، م
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منو با همون حالت ِ عاشقانه ، نگاه ... شده بود  ي، بستر مارستانيكه در ب يهم گذاشت و مثل ِ شب يرا به رو شيپلك ها... وارد اتاق شد  ساناز

 :گفت  وايآرام و ش ييدر رو بست ، با صدا نكهيكرد و بعد از ا

 ...سالم  -
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