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  نام اوبھ
 
 برو بھ قیافت برس اینجوري مي خواي بري ؟..بادھن پرحرف نزن-
نھ چھ جوري مي خوام برم؟ مگھ مي خوام برم زایشگاه زنمو بیارم خبرم؟دانشگاس اصال اسمش -

 روشھ مي خوام برم درس بخونم
دلمو خوش كرده بودم بري دانشگاه ادم مي شي اما تو ادم .نیست تو خیلي ھم درس مي خوني -

 برمت دانشگاه نھ حداقل اون موھاتو از جلوي چشمات بزن كناركھ باوركنم دارم مي..نمیشي
 ارایشگاه

 چرا با گاه اینقدر قافیھ میاي مامانھ من-
 پا شو دیر شد من كلي كار دارم-

این موضوع یھ مدت . وقتي كھ گواھینامموپلیس باطل كردخیلي وقتا مامانم منو مي بره ومیاره از
اینھ كھ مامان شده اینا مھم نیست مھم .اما من ككمم نمي گزه.واسھ بچھ ھا ي دانشگاه شده بود سوژه

 . یھ مامان مذھبي و خشك...اووه اونم مامان من ...راننده شخصیم
 اھاي شترمرغ واستا ببینم-

 .شترمرغ خودتي وصدجدو ابادت:  عصبانیت بھ سمتم برگشتو گفتنادربا
 فكركردي من روشون تعصب دارم؟ نھ بابا من بي رگ وریشھ تر از این حرفام-
  رفتحداقل ارومتر بگو ابروم-
 ابروت پیش خانوم فرخي رفت؟-

تو دو : كھ انتظار نداشت من از نگاھاي پرمحبتشون بھ ھم باخبر باشم ؛اخماش باز شدو گفتنادر
 نداري دھقان

 چرا ندارم ؟ دومیم داره میاد-
 نھ یاسین اصال شبیھ تو نیست: بھ پشتش نگاه كردو بادیدن یاسین گفتنادر

 وسالم نادر ؛ سالم پینوكی– یاسین
نھ اسمم .منو ھركي بھ اسمي صدامي زنھ!  دست دادیمو بھ سمت دانشكده روندیم یعني رفتیم باھاش

مثال بعضي ھاھرجوري كھ باھاشون بودم منو بھ اون .پینوكیوئھ نھ دھقان فداكارم نھ شوھرسیندرال
 دماسم صدامي زنن ؛ یاسین ھم كالسیمھ بھم مي گھ پینوكیو چون تا چندروز سركارش گذاشتھ بو

چون اساتید وقتي اسامي رو براي حضور غیاب مي خونن دیگھ اسم . اسمم گداعلي حسیني یھكھ
یاسینم اولش كھ اسم دروغیمو شنید خندش گرفت اما براي اینكھ مثال من .كوچیك رو نمي خونن

ناراحت نشم جلوخودشو گرفتو علي صدام مي زدو مي گفت بھ بچھ ھا اینقدر صادقانھ نگو اسمتو 
بیچاره بعداز سھ ھفتھ فھمید كھ بھش دروغ گفتمو از اون روز بھ بعد .من علي حسیني امبگو  فقط..

بھ .یكي از دالیالشم اینھ كھ دھنش نمي چرخھ بگھ میعاد ..بھ جاي اسم خودم بھم مي گھ پینوكیو
 بقیھ بچھ ھا ھم كھ بعضي.البتھ من اسم كاملم سید میعاد حسیني یھ.ھمون علي عادت كرده بوده 

چون من غذا خیلي .ن واسم اسامي جورواجور گذاشتن با تعداد زیادشون تو سلف اشنا شدم ھاشو
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در نتیجھ من چون از سوپ متنفرم .دوست دارمو روزایي كھ ماھي میدن كنارشم سوپ مي دن 
 !ھردفعھ سوپمو مي دم بھ یھ نفرو نصف ماھیشونو مي گیرم

 چیھ ؟-
  گیربده بھت؟گوشیتو بذار تو جیبت مي خواي استاد- یاسین

 این دور تموم شھ مي ذارمش تو جیبم.اخھ نمیشھ مرحلھ حساس رسیدم -
البتھ چیزي نمي تونستم ببینم چون موھام رو . ضربھ اي كھ استاد بھ میزش زد سرمو باال اوردمبا

 .چشمام ریختھ بود
 یھ بار دیگھ بھت اخطار بدم منفي مي گیري.حسیني گوشیتو بذار تو جیبتو حرف نزن -
 بھ چشم استاد-

 تواصال منو میبیني؟ حراست جلوتو نمي گیره؟:  تكون دادو گفتاستادسرشو
جواب استادو بده : یاسین یھ دونھ زد تو پھلومو اروم گفت. انداختم پایینو جوابشو ندادمسرمو

 بي تربیت..منتظره .
 یدمتونحاال د:  ازموھامو ازجلوي چشمام زدم كنارو بھش نگاه كردم؛ بھ شوخي گفتمكمي

چندلحظھ بعد باخودش یھ چیزي گفتو دوباره مشغول . دونم چرا مات نگاھم مي كرداستادنمي
من حرف بابامم گوش نمي دم چھ برسھ بھ .ترسي ندارم ازش .منم دوباره با گوشیم مشغول شدم.شد
 . اوووه اونم باباي من كھ ھمھ بھش میگن حاج اقا وكلي رو اسمش قسم مي خورن.این

قدر بلند نیست فقط اونقدریھ كھ گردنمو میپوشونھ واز جلو ھم تا پایین نوكھ بینیمھ و اصال  اونموھام
برام كرده ) مادرپدرم(اولین باري كھ موھام بلندشد بھ خاطر نذري بود كھ حاج خانوم .لخت نیست

 بال این  كمتریند؛ھمیشھ یھ بالیي سرم میوم. سالم بود٦موھام بلندشدتا روشونھ ھام ؛ اونوقتا .بود 
من حتي ضربھ مغزي ھم شدمو بھ قول مامان خدا دوباره منو .بود كھ از پلھ ھا افتادمو پام شكست 

گاھي حاج خانوم میگھ ھمون بھتر كھ موھات .ھزارو یك نذر كردن تا اوضام بھتر شد.برگردوند
رگم مریال خواھر بز. من دومین فرزند خونوادم.فقط اونھ كھ ھمیشھ باھام راه اومده.روچشماتھ 

برادر كوچیكم ماني راھنمایي مي ره وكال با .بھ اسماي محدثھ ومحمد .ازدواج كرده ودوقلو داره 
 ! بابامم ھمیشھ مي گھ اخرش میعاد منو سكتھ میده.من خیلي فرق مي كنھ 

البتھ ..تا یاسین خانوم صفاییشو رصد كنھ . كالس با یاسین نشستیم رو صندلیھاي تو راھرو بعداز
بعد خانوم صفایي كھ ورودیھ جدید رشتھ ي بناھاي ..ع اینجوریھ كھ ما میشینیم تو سالن موضو

از اون  اونوقت تا یاسینو مي بینھ الكي بھ ھر بھانھ اي با دوتا..تاریخیھ از كالسشون میاد بیرون 
دوست تپلوھاش میشینن رو صندلي ھاي روبھ روي ما والكي كتاب دستشون مي گیرنو 

 بار سرشو میاره باال ویھ نگاه پراز عالقھ بھ رفیقھ بنده میندازه ودل یاسین بدبختو ھرچندلحظھ یھ
 صفایي منم كھ بامعرفت ھمش ھم پاي یاسین میشینم تا ضایع نباشھ اما این خانوم...اسیرتر مي كنھ 

دوتا رفیق داره كھ بھ بادكنك گفتن راھت را !!! ھم یھ رفیق درست وحسابي نداره واسھ من كھ 
ھرچندلحظھ ھم بھ من نگاه مي كننو الكي عشوه میانو یكیشون كھ دیگھ .دامھ خواھیم داد بادكنك ا

 پوفاش یناي كاش با ا.بادكنكو روسفید كرده وبالن شده ھي پوف میكنھ وبرام چشم نازك مي كنھ 
 !! بلھ این پارمیداي منھ...این خود قسمت منھ بدبختھ ! وزنش كم مي شد

 یداي من كوشواي واي واي پارم-
 چتھ چرا چرتو پرت مي خوني؟:  محكم زد تو بازومو گفتیاسین

 كي من؟ فكرم بھ صدا تبدیل شد-
 . یھ اخم كوتاھي كردو دوباره بھ روبھ رو خیره شدیاسین

 برو پیشنھاددوستي رو بده و والسالم.. یكي نیست بگھ این چھ كاریھ بابا
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حتما واسھ این كھ من پارمیدارو خوندم داره مسخرم .ه  بالن نگاه كردم كھ دیدم داره ریز مي خندبھ
 مي كنھ

 ھان چیھ ؟ بھ چي مي خندي بالن ھوایي؟-
 پینوكیوووووووووووو- با فریادیاسین

 چندتاي دیگھ ھم قرض گرفتمو دو در رو. پاداشتم دوتا
 

دعاي ) یعني خونھ ي ما دیگھ..یعني بابام( طبق معمول سھ شنبھ شبھا تو خونھ ي حاج اقا امشب
خونھ ي ما یھ خونھ ي .بیشتر فامیال دور ھم جمع میشیمو دعا مي خونیم .توسل برگزار میشھ 

یكي از سالنھاي خونھ كھ دعا ومراسماي شب قدر ومحرم برگزار میشھ مثل مسجد .بزرگ وقدیمیھ 
 . یعني دورتا دورش پشتي چیده شده ورودرو دیواراش دعا واسامي ائمھ زده شده. ونھمي م

ھمیشھ اوش وحسین چاي میریزن ووسایلو . حسین وآوش وحمید مسئول پذیرایي از مھموناییم ومن
بستگي بھ اونروز داره كھ جشن باشھ یا (حمید خرما یا حلوا یا قند یا شیریني .اماده مي كنن

منم كھ از ھمھ بدبختترم یھ سیني بزرگ پراز چاي ھي مي برم ھي میارم .پخش مي كنھ ) عزاداري
یكي نیست بگھ میعاد كمرت درد نگرفت ھر ھفتھ این سیني بھ ..اینو اون خم وراست میشم  ووجل

 این بزرگي رو مي بري میاري؟
 دعا تموم شدكھ ھمھ صلوات فرستادنو مشغول خوردن چایي ھاشون شدن كھ یھ دفعھ تو اون دیگھ

گس ولي خوب اونایي اقا ما سبكمون چیز دی: ھیرو ییري صدا ي گوشیم بلند شد بھ این مضمون كھ
 )ترانھ ي تتلو(برقصن؟ برقصن ....ھم كھ دوس دارن برقصن خوب برقص چھ اشكالي داره 

یھ !  با اون سیني بھ این بزرگي وسط پذیرایي سیخ ایستاده بودمو نمي دونستم باید چیكار كنم من
ھمھ مي جوونا . سالشھ اومد وسطوشروع كرد بھ رقصیدن ٥دفعھ دختر خالم نیلوفر كھ فقط 

اھنگ گوشیم كھ قطع شد خالھ مھري پاشد رفت با حرص دست نیلوفرو .خندیدنو من سیخ شده بودم 
 این چھ كاري بود كھ كردي؟:  گفتوگرفت
طبق معمول فرارو برقرار ترجیح دادمو رفتم تو اشپزخونھ . كھ تازه از اون حالت دراومده بودممنم

 .مي خندنكھ دیدم آوش وحسین رو زمین ولو شدنو دارن 
 بود؟.... كي ... یھ .... شي ....گوش:  با صدایي كھ از خنده قطع ووصل میشد گفتآوش

اخھ یكي .كار خود بیشعورشھ :  حرص گوشیمو از تو جیبم دراوردمو شماره ي یاسینو دیدمبا
گوشي من ھمیشھ رو ..نیست بگھ ادم اینجوري تالفي میكنھ؟؟ چھ اھنگ مزخرفي ھم گذاشتھ بود 

 سایلنتھ
:  با صورتي كھ از خنده سرخ شده بودو چشمایي كھ ھنوزم مي خندیداومدتو اشپزخونھ وگفتحمید

رفتھ نیلوفرو برده پیش حاجي مي گھ نیلو واسھ حاجي قل ھو ..عاد این خالت چھ ریاكارو زرنگھ می
 هللا بخون

البتھ اكثریت با حاج اقا اینجوري بودنو دوست داشتن پیش . این حرف حمید منم اینبار خندیدم با
 .یشدحاج اقا خوب جلوه كنن كھ اینكاراشون خودبھ خودتبدیل بھ ریاكاري ودغل بازي م

من فقط خشكم زده بود كھ این گوشي من .. اما نھ ترسي از حاج اقا داشتم نھ فامیالي اطراف من
 !! اون لحظھ ھم كھ مغزم فرمان نمیداد كھ باید چي كار كنم! چرا یھ دفعھ اینجوري شد

 
 

  دومفصل
 ھان چتھ چرا سگي شدي؟-
 حرف نزن پینوكیو-
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 بچسب بھ یكي دیگھ.این ھمھ دختر.رفتھ كھ رفتھ .بابا چرا اینقدر غصھ مي خوري -
 مي زنمتا... میعاد دست از سرم بردار-

 انگار دختره تحفھ بوده.باشھ تنھا باش من رفتم كتابخونھ:  كنارش ردشدمو بھش تنھ زدمو گفتماز
 زر زر نكن -

 ما اینیم.یست ولي خوب چي كنیم دیگھ  من كھ مي دونم ناراحتیش واسھ خانوم صفایي نحاال
یعني كنار ھم ( ي دانشگاه ما از دوقسمت تشكیل میشھ كھ ھر كدوم یھ جا قرار گرفتھ كتابخونھ

یھ دونھ بخش كتب مرجعھ كھ میتوني بري ھمون جا بشیني بخوني ونمي دنش بیاري ).نیستن دیگھ
كتب مرجعو بیشتر دوست دارم چون من كتابخونھ ي .یكي ھم كھ مثل بقیھ ي كتابخونھ ھا.خونھ 
 تونم برم كتاب بردارمو جلوي درشم سنسور داره وكیفو وسایالمونو باید بذاریم تو قفسھ مي خودم

البتھ بار اول كھ رفتم كتابخونھ كتب مرجع ؛ چون میز مسئول كتابخونھ كنار سنسوره ومن با .ھا
 وایسادم كھ صداي ھشدارش بلندشدو ھمھمسئولش كار داشتم ؛ با یكي از كتاباشون رفتم روسنسور 

 . از اون وقت تا حاال این سنسوره شده دشمن خوني من! سمت من برگشتنبھ
 الي قفسھ ھا راه مي رفتمو بي ھدف بھ كتابھایي كھ اصال ربطي بھ رشتم نداشت نگاه مي البھ

 :كردم كھ از پشت قفسھ صداي یھ دختر نظرمو جلب كرد
 كم زھرادارم از حرص مي تر-- دختر
 چرا بیخودي فكرشو مي كني؟.بابا ول كن- زھرا
گفت تو رو واسھ .منم گفتم نھ..اخھ حرصم میگیره سال قبل بھ من پیشنھاد داده بیابا من باشو - دختر

گفت تا اخرش تو ..ازدواج مي خوام گفتم تو ھم یكي مثل پسراي دیگھ خیلي زود یادت مي ره 
 دوست اونم منیره اي كھ.د كھ رفتھ بھ منیره پیشنھادداده اونوقت زورم میا..دانشگاه با تو ام 

 صمیمي منھ
 مگھ تو شھرادو دوست داشتي؟.خودتو ناراحت نكن ژینا- زھرا
زورم میاد كھ پز منیره رو بھ من مي ده .نھ من حالم از خودشو اون ھیكل چاقش بھم مي خوره- ژینا

 میشینن؟شھراد یھ جوري بھم نگاه مي دیدي چھ جوري تو كالس كنار ھم.واداي عاشقارو درمیاره 
 حاال فكر.حاال خوبھ ھمھ مي دونن من خوشگلم .كنھ كھ یعني من االن یكي رو دارم اما تو چي

 .عین عقده اي ھا اسمشم گذاشتھ مگنولیا.كرده منیره با اون صورت بزك كرده ش خیلي خوشگلھ 
ھ بھ بعضي اصول مقیدي وگرنھ این تواخ.حاال میخواي چي كار كني؟اینقدرخودتو عذاب نده - زھرا

 حامد كرمي ھم خوشگلھ ھم پولدار ھم دنبالتھ اما ازت انتظاراتي ھم داره
حامد كرمي .اگھ بشھ یھ پسرتاپو خوشگل چندروز فقط چند روز بامن باشھ وشھراد ببینھ حلھ- ژینا

 بھ راحتي نمیتونم از دستش خالص بشم.نھ اون خیلي بده 
  بتوني حالشو بگیري ؛پسري كھ تو مي خواي نسلش منقرض شدهعمرا.خستھ نباشي - زھرا
خوشگل بودن یعني ادمو جذب . از پشت قفسھ ھا بیرون اومدمو بھ دخترا یھ نگاھي انداختم اروم

 مھم اینھ كھ یھ سوژه ي ناب گیر اوردم.اما من كھ مي میرم واسھ این جورسرگرمي ھا . مي كردن
 ري زل زدین ؟ھان كاري دارین اینجو- ازاونایكي

 من ھم تاپم ھم خوشگل-
 كوپ كرده كھ حرفاشونو شنیدم..فھمیدم ژینا ھمونیھ كھ حدس میزدم. ي یكي از دخترا سفیدشدقیافھ

 من حاضرم كمكت كنم-
 .. الزم نكرده تو فكركردي خیلي تاپي ؟بابا اعتماد بھ نفس:  گرفتو گفتزھرادستشو

 منم كیفمو برداشتمو باقدماي بلندبھشون رسیدم. كتابخونھ بھ سرعت بیرون رفتناز
 ..اینجا ھمھ منو میشناسن -
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تو كمتر از چندثانیھ یھ لبخند پررنگ روي لباش . از موھامو كنار زدمو بھ ژینا نگاه كردمكمي
 .نشست

 اومم باشھ قبولھ-
 .ینكار بھ ضررمنھا.نمي خواد پشیمون شدم:  كھ كرمم گرفتھ بود گفتممنم
یعني قیافشون دیدني . اخمم چاشني نگام كردمو یكم عقب عقب راه رفتمو بعد بھشون پشت كردمیھ

 خودشم كھ ماتش برده بود.دوستش كھ بیچاره از قیافش پشیموني مي بارید .بود 
خوبھ ...خوبھ . كامل ازشون دور نشده بودم كھ احساس كردم یكي پشت سرم داره میدوه ھنوز

 . اخ چھ حالي میده...یكم منت بكشھ قبول مي كنم ...
خواستم بگم اومدي منت كشي كھ اب بطریشو پاشید . كھ نفس نفس میزد روبھ روم ایستاددرحالي

 !تو صورتم
 .توباشي پیشنھادندي وبعدا بیخودي قوپي بیاي:  تو شوك بودم كھ گفتھنوز

 .مت دوستش من خشكم زدكھ بي توجھ بھم راشو كشیدو رفت سایندفعھ
 اوردم برادران زحمت كش حراست وبسیج نبودن كھ بھمون گیر بدن اما این دیگھ خیلي شانس

 . من اگھ حالتو نگرفتم میعاد نیستم.پرروئھ 
 . خوبھ. ھمون فاصلھ دیدم كھ بھ سمت دانشكده ي علوم سیاسي مي رن از
 . شون كجاست قدماي تند سعي كردم سریعتر بھ دانشكدشون برسم تا ببینم كالسبا

بھ ما دانشكده ي قدیمي مي دن واسھ ! چھ قشنگھ اینجا .اولش دھنم باز اومد. وارد دانشكده شدموقتي
دیگھ ھر بیسوادي ھم مي دونھ كھ مھندسي پزشكي رشتھ .خوبھ رشتھ ي ما ازاینا بھتره .اینا نوساز 

 .ي تاپیھ
برگشتم دیدم .یكي كیفمواز پشت كشیدكمي تو سالن دانشكده راه رفتم كھ یھ دفعھ . قدرم شلوغھ چھ

 ! خود بیخودشھ
 سالم چطوري؟خوبي ؟اینجا اومدي چیكار ؟گفتم كھ بعداز كالس میبینمت- من گفت ژینابھ

میشھ اون موھاتو از :  منھ ؟ ھاج وواج نگاش مي كردم كھ دوباره اما اینبار ارومتر گفتنمنھ؟با
 بندي وبھ جاش یھ لبخند كوچولو بزني؟روچشات بزني كنارو دھنتوكھ از تعجب باز شده ب

میعاد یھ كاري كن بي .این چھ قدر فیلم میاد . خودحرفاشو گوش دادمو بھش نگاه كردمخودبھ
بھ اطراف نگاه كردم ؛فھمیدم خیلي ھا بھ ما چشم دوختنو نگاه یھ پسرچاق بھمون یھ .!. عرضھ

 ببین ژینا درستھ:  تقریبا بلندي گفتمبراي اینكھ اب پاشیدنشو جبران كرده باشم با صداي.جوري بود
اومده بودم اینو بگم تا براي .دست از سرم بردار .كھ تو منو دوست داري اما من تو رو نمي خوام 

 ھمیشھ فراموشم كني
بھ صورتش كھ نگاه كردم دیدم پر از اشكھ . دھنم بستھ نشده بود كھ سالن پر از سروصداشدھنوز

اري كنم كھ اروم اروم ازم فاصلھ گرفتو بعد درحالي كھ ھق ھقش یھ دفعھ پشیمون شدم خواستم ك.
 !بھ گوشم مي رسید شروع بھ دویدن كرد

من مي خواستم فقط حالشو بگیرم نھ .فكرشو نمي كردم اینجوري بشھ . سالن ایستادمھمونجوروسط
 دراین حد كھ اشكشو دربیارم

 
مین باري بود كھ امروز از ناراحتي اون این دو. صورتم اب زدمو از تو اینھ بھ خودم نگاه كردمبھ

معدم مشكل پیدا .ھروقت كھ از چیزي خیلي ناراحت میشم .باال اوردم)زرداب(ماده ي تلخ لعنتي رو
 .مي كنھ واین بالھاسرش میاد

  بیرون اومدم كھ دیدم ماني پشت در منتظرهازدستشویي
 ھان چیھ ؟چرا اینجایي؟-
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 نجوري شدي؟مامان میگھ چي شده كھ بازم ای-ماني
 .من چھ مي دونم بھ خودم مربوطھ.ھیچي -

 ھمین حرفت نشون میده كھ خودت خرابكاري كردي-ماني
وقتي جلوي تي وي . دونست حالشو مي گیرم واسھ ھمین خیلي زود از جلوي چشمام دور شدمي

 چیزي شده میعاد؟: مامانم باناراحتي كنارم نشستو گفت.نشستم 
 نھ مي خواستي چیزي بشھ؟ حالم خوبھ-

 عین میت سفیدشدي-ماني
 پاشو بریم بیمارستان.فشارتم كھ پایینھ:  دستمو تو دستش گرفتو گفتمامان

 نمیخوام-
 لج نكن من حوصلھ ندارم نصفھ شب ببرمتا-
 مثل دفعات قبلھ حالم خوب میشھ.نمي خوام ببري -
 ھار خوردي؟واقعا تو دانشگاه نا...اخھ شامم كھ نخوردي-

 اره:  بگم نھ اما منصرف شدمو گفتممیخواستم
غذاھاي دانشگاه ما از غذاھاي :  اینكھ دست از سرم برداره بھ دروغ وبا بدجنسي گفتموبعدبراي

 تو كھ دستپختت افتضاحھ.خونھ خوشمزه تره
تو .ھمون بھتركھ اینجوري شدي:  كھ حرصش دراومده بود با ناراحتي دستمو ول كردو گفتمامان

 رو كسي حریف نیست فقط ھمین معدتھ كھ حریفتھ
 ھوي عوض نكن مگھ نمي بیني زدم اینجا:  كنترلو برداشتو كانالو عوض كردماني
 تو كھ ھیچوقت تلویزیون تماشا نمي كني الكي میشیني جلوش كھ چي؟-ماني

درستھ نگاه نمي كنم اما دوست دارم اینجا باشھ ...من زدم اون كانال :  ازش گرفتمو گفتم كنترلو
 اولشم خودم روشن كردم پس تا وقتي این برنامھ تموم نشھ حق نداري شبكھ رو عوض كني.
 بده من اون كنترلو!!نھ بابا-
 ماني یھ كاري نكن دق دلیمو سرتو خالي كنما-

باز افتادین تو جون ھم؟ ماني تو مگھ درس نداري : ن اومد و گفت با عصبانیت بھ سمتمومامان
 نشستي با برادر بزرگترت بحث میكني؟ بازم مي خواي ابرومونو ببري؟

تنھا مشكلش .تن بھ درس نمي ده .اما در اصل باید اول دبیرستان باشھ . سوم راھنمایي یھ ماني
لي از مامان بابا وبزرگترا حرف وگرنھ برعكس من خی..ھمین درس نخوندنو اخالق عجیبشھ 

 !البتھ واسھ درس ازشون حرف شنوي نداره!شنوي داره
 . كھ رفت منم تي وي رو خاموش كردم تا برم بخوابم كھ ببینم فرادا باید چھ غلطي بكنمماني

 
 پاشو باید بري دانشگاه.میعاد پاشو -

نمي دونم شمام ..ندادم رو سرم كشیدمو جواب این مگس مزاحم كھ نمي دونم كي بودو پتومو
اینجوري ھستین یا نھ اما من صبحا وقتي تو خوابو بیداري ام؛ نمي دونم با كي دارم حرف مي زنم 

 ھركي بود پتومواز روسرم كشید كھ منم بدون اینكھ چشمامو باز كنم دستمو باال اوردمو یھ دونھ.
  زدمشمحكم

 میعاااااااااد-
اینجا كھ امریكا نیست مامان منم مذھبي یھ پس ( كرده  یھوباز شدو مامانمو شال وكالهچشمام

 .باالي سرم دیدم كھ داشت بازوشو مي مالید)منظورم با چادره 
 .. من پایین از كي منتظرتم تا بیاي برسونمت اونوقت تو..واقعا كھ -
 .من نمي رم دانشگاھا...خوب ببخشید -
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 باز چھ خطایي كردي كھ از ترست نمي ري-
 ي ترسمكال نم.ھیچي -
 اگھ ھم نترسي داري فرار مي كني-
 نمي رم دیگھ.بابا جون من خودم اختیار خودمو دارم.گفتم كھ نمي رم -
 اصال تو پسر من نیستي-
دیدي حالم خرابھ؟ سیبیل در نیاوردي؟ البتھ .من اشتباھي بھت گفتم بابا جون ..یھ لحظھ مكث كن -

 تو اگھ بابا بودي ریش داشتي
 تو ھم بمون اینجا ببینم مي خواي چیكار كني.من رفتم سركارم.بي مزه ي لوس-

 االن مي رم در اتاقمونو قفل مي كنم كھ نري فضولي:  بھ چشماي شرورم نگاه كردو گفتچندلحظھ
 مامان یعني چي؟ تو داري بھ من توھین مي كني-
 !اداي دخترارو درنیار گنده بك-

 . چھ جوري از دست حاج اقا در رفتي خدامي دونھ: ت موھامو تو دستش گرفتو گفبعدم
 نذر حرم امام پانزدھم.اینا نذره مامان خانوم -
 من برم تا تو كفر نگفتي-
 ایول برو ولي من كھ اخرش مي فھمم واسھ تولدم چي خریدین-
 اره روز تولدت مي فھمي-
 نھ قبلش مي فھمم-
 خداحافظ.من دیرم شد -

فالفور از تخت پریدم پایینو در حالي كھ دنبال سوییچ ماشین . رفت  مامان از اتاقم بیرونھمین
از پنجره بیرونو نگاه كردمو دیدم بلھ .عزیزم كھ اجازه نداشتم بي گواھینامھ ازش استفاده كنم گشتم 

 .مامان خانوم تشریف بردن
لعنتي : دم  از كلي گشتنو بھم ریختن اتاق بھم ریختم ؛ خستھ شدمو رو زمین بھ پشت دراز كشیبعد

 ! یعني كجاست.
 خود بھ لوستر اتاقم چشم دوختم كھ دیدم سوییچ ماشینم مثل شیشھ ھا والماساي دورش ازش خودبھ

 .اویزون شده
 اونجایي پس..اي پس فطرت -

تازه یادم اومد . میز مطالعمو وسط اتاق اوردمو رفتم بھ زور از الي زنجیرا جداش كردم صندلي
 .ھ گواھیناممو باطل كردن شوتش كردم تو ھوااونروز از ناراحتي اینك

 .گنج باارزش من...اي جان . بوسھ بھش زدمو بھ سمت پاركینگ رفتم یھ
اي .. تو صندوق عقب ماشین گیتارمو در اوردمو بھ خاكایي كھ روش نشستھ بود نگاه كردماز

 تو چقدر تو خونھ ي ما مظلوم واقع شدي. بیچاره ي فلك زده 
 پایین اومده بودم دوباره بھ خونھ برگشتمو داشتم ازپلھ ھا باال مي رفتم كھ  ھمون سرعتي كھبا

 مثل سیخ وایستادم) مادر پدرم(باصداي نازكو پیر حاج خانوم
 سالم بھ روي ماھت میعاد جان-
 سالم از منھ حاج خانوم-

 اون چیھ دستت:  خواستم ازدستش در برمو نمي دونستم گیتارو كجاي دلم بذارم كھ گفتمي
كاور بعضي از تفنگاي شكاري خیلي شبیھ گیتاره واگھ كسي دقت : قابل توجھ (تفنگ شكاریھ بابا-

 ) نكنھ نمیفھمھ
 باز اتیش بھ راه نندازي.مي خواي چیكار كني -
 مي برم تمیزش كنم.نھ حاج خانوم -



 9 

م زدم زیر خنده چھ حالي مي داد اگھ پدرجون.پدرجونتم عاشق تفنگ بود:  اھي كشیدو گفتیھ
 گیتاربھ جاي اسلحھ مي برده ومي گفتھ اسلحھ س)پدربابا(
 واسھ چي مي خندي واسھ اشك من؟-

بغلش زدمو .حتما بازم یاد عشقش افتاده بود . یعني گیتارمو روزمین گذاشتمو بھ سمتش رفتماسلحمو
 تو چھ دل نازكي.الھي قربونت برم مادري : گفتم

 كسي نیست باھام حرف بزنھ.دلم تنگھ -
دلم تنگ شده واسھ ...موسیقي ...اخھ گیتار. این بود كھ كنارش بشینمو باھاش حرف بزنم منظورش
اینم كھ دو دقیقھ بعد بازم مثل ھمیشھ قصھ حضرت یوسف وزلیخا رو تعریف مي كنھ ! ساز زدن

حاج ...اون دختره اسمش چي بود ؟اھان ژینا ...كادوي تولدمو چیكار كنم باید بفھمم چي شده .
  كھ خونھ ي مازندگي مي كنھ پس مي تونم بعدا كنارش بشینموممخان

 .چي شد پسرم-
 ھان-
 دستو صورتتو نشستي؟-
 !نھ-
 دھنت بوي خوبي نمیده-

 .... چقدر واقعا.. گرفت خندم
 . دندونمم مسواك نزدم.خوب من از دیروز غذانخوردم -
 برو دستو رو تو بشورو بیا صبحونھ-

 چشم:  لبخند بھ زور زدمو گفتمیھ
 بعدا باھم تمیزش مي كنیم:  سمت گیتارم ؛ این شي بدبخت رفتم كھ گفتبھ
 نھ االن برمي گردم-

 . تو صندوق عقب ماشینم گذاشتمو سرمو تكون دادمدوباره
 

نھ چرا بھ خشكي ؟ ھمینجوریش ..اي بھ خشكي این شانس .. میلي بھ سمت اشپزخونھ رفتم بابي
 !اي بھ خیسھ این شانس..خشك ھستي 

 میعادجان چایتو شیرین كنم ؟-
 .تلخ بھتره..نھ -
 قند بدم بھت؟-
 خودم برمي دارم-
 بیا این لقمھ ي مربارو بگیر-
 حاالم گیرداده).براي خاطر الفاظ شرمنده( اي بابا سرصبحي ریده رو اعصابھ من-
 نمي خورم-
 البالوئھ ھا-
حاج - :صبي حرف نزنم گفتم چشماي درشت شده بھش نگاه كردمو درحالي كھ سعي مي كردم عبا

من ھویج .خانوم من ھرروز این حرفو براي شما تكرار مي كنم كھ من مرباي البالودوست ندارم 
 دوست دارم

ُكھ تو داري ؛ ت ر س م) چشمان(این چ ِشمان:  چشمام نگاه كردو بھ لھجھ گفتبھ بال ) ترسم(َ
 . بیاري

 یعني چي؟مي خواي بگي واسھ چشم ھویج خوبھ ؟-
 تو نمیفھمي این چیزارو.. پسرمبخور-
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 عمیقي كشیدمو سعي كردم تالفي غذانخوردن دیروزو دربیارم بھ ھر صورت باید انرژي نفس
بگیرم چون از پشت این میز كھ بلند شم باید انرژي زیادي براي بعدش بھ خاطر حاج خانوم خرج 

 بدم
: ھنوز كامال رو كاناپھ ننشستھ بودم كھ حاج خانوم روبھ روم نشستو گفت.وحدسمم درست بود -- 

 اقا سعید
 تو ھم واسھ زنت ھمونجوري باش..خیلي مرد خوبي بود )پدربزرگ(

 چجوري؟:  چشمك زدمو گفتم بھش
:  گفت چون ھم پیر بود ھم دل پاك ؛منظورمو نگرفتومثل ھمیشھ با صداي اروم خیلي اھستھكال

 . ھي..ھمھ چیش بھ جابود.ھواي منو بچھ ھارو داشت ..ھمیشھ مھربون بود 
یھ داستان قشنگ :  اینكھ جریان ھمیشگي شروع بشھ مي خواستم بگم من كار دارم برم كھ گفتقبل

 برات بگم گوش كن
ود قیافم تابلوب.االن پاشم مي زنھ زیر گریھ .چرا دست از سر این یوسف وزلیخابرنمیداري .. بابا اي

قصھ رو كھ بشنوي این روحیھ ي بدت از بین : فكركنم خیلي زار مي زد كھ گفت.عوض شده بود 
 مي ره

 حاج خانوم ھربار این قصھ رو واسم تعریف مي كني-
 من تازه دیشب موقع خواب خوندمش..نھ -
 شماچرا اینقدر این قصھ رو دوست داري-

واقعا یعني یادش مي ره ھربار ..یف نمي كنم اصال برات تعر:  چشماش پراز اب شدو گفتفوري
 تعریف مي كنھ؟) براي منو مریال وماني وبچھ ھاي مریال (این داستانو برامون 

حاج خانوم من دیشب خواب دیدم شما این قصھ رو مي خواي واسم بگي ؛ فكركردم تو  -
 شما ھنوز داستانو نگفتي برام..ببخشید چھ زود ناراحت میشي..واقعیتھ

 كھ زود ناراحت شده بود ؛ زود از دلش دراومدو دوباره این داستانھ تكراري رو كھ طورھمون
اخھ خداپدرتونو ..شروع كرد بھ تعریف كردن )واقعي نھ ھا(موقع پخش فیلمش من گریھ مي كردمو

بیامرزه فیلمو مي ذارین این تكرار شب قبلشو گذاشتنو تكرارشو از دوباره تو شبكھ ي چھار 
صیغھ اي یھ؟جالبھ كھ ماني ھم كھ یھ بار با حاج خانوم حرفش شده بود رفتھ بود این چھ  گذاشتن

دیگھ مقدمھ چیني ھاشو كرده بودو .سریالو براش خریده بودو حاج خانومم خیلي خوشحال شده بود
طبق روال ھمیشگي تا رسید بھ اونجایي كھ زلیخا بھ یوسف پیشنھاد بد مي ده چشماش درشتھ 

با اینكھ ھربار این جاي داستان این .رارت زیادي شروع كرد بھ تعریف كردن  حبا درشت شدو
مدلي میشھ اما من ھربارشم مي زنم زیر خنده ؛ چون حاج خانوم در حاال تعریف كردن یھ جوري 

 . با ھیجان صداشو باال پایین میاره كھ ادم جدي جدي باورش میشھ بار اولھ كھ داره تعریف مي كنھ
یك ساعت وقت ھدر رفتن ؛ وقتي حاج خانوم خود بھ خود رو كاناپھ در حالي كھ  بعداز بالخره

اما قید دیدن كادوي تولدمو زدم چون .منم نفس راحتي كشیدم تا برم دنبال كارام.نشستھ بود ؛ خوابید 
 . نداشتم...دیگھ انرژي واسھ باز كردن در بھ وسیلھ ي پیچ گوشتي و

 
 چیھ خوشحالي اقا یاسین؟-
  چرا اینقدر تو ھمي؟ ناراحتي من خوشحالم تو یھ بار ناراحتي؟تو چي-
 من؟ نھ خوبم-
 موھاتو باالي سرت بستي حراست گیرنداد؟-
 نھ-
 حوصلھ نداري حرف بزني؟-



 11 

 نھ-
 )یعني ریدن بھ اندازه ي زیاد( بازم ریدماني كردي؟-
 اره-
 واقعا ریدماني كردي؟-
 میگم اره ریدماني كردم-
 دي؟اي بابا باز چي كر-
 ھیچي-
  حرص كش باالي سرمو باز كردمو بازم موھام ریخت روصورتمبا

 نكن خره- یاسین
 حوصلھ ندارم ھمھ یھ جوري نگاه مي كنن-
 یھ بار تونستن صورتتو ببینن جنگلي.تو حساس شدي وگرنھ داشتن بھت خوب نگاه مي كردن -

 بیخود ور ور نكن.حالم خوب نیست یاسین :  رو نیمكت تو محوطھ بلندشدمو گفتماز
 ! بي خیال.. كنم بھش برخورد فكر
  تو بوفھ تا حیلمي ؛ آشي ؛ كوفتي ؛ عدسي بخورم كھ زھرا رو دیدمرفتم

 متوجھ من شد با عصبانیت ظرف املتشو عقب كشیدو از رونیمكت بلندشدو از در بوفھ بیرون تا
 رفت

  مردي االن نمي دیدمت ؟شیطونھ مي گھ بشینم باقي مونده ي املتشو مفتي بخورمامي
 . بھ خاطر اوردن كاري كھ كرده بودم اشتھام كورشدو از بوفھ بیرون زدمبا
 وایستا... شوتر ...حسیني..حسیني -

 با ھمون لھجھ ي).یعني خیلي شوتي(این دیوونھ بھم مي گھ شوتر.حامد بود .. عقب برگشتم بھ
 دانشگاه مي خواد ببره اردو میاي؟: شمالیش گفت

 كدوم ارگانش؟-
 !بسیج-
 حاال كجا مي بره؟..اوووه كي مي ره این ھمھ راھو-
 میاي ؟...قم كاشان -
 قاطیھ؟ اگھ قاطیھ ھستم-
 پسر ناحسابي اونا یھ پشھ ي مونثم ازمون دور مي كنن اونوقت تو میگي قاطیھ؟ھستي یا نھ؟-
 چقدره؟-
 تومندو ھزار -
 فقط دوھزار تومن؟-
 اره دیگھ-
 چھ ارزون-
 مثل اینكھ بسیجھ ھا-
 بھ یاسینم بگم؟..خوب من كھ احتماال میام چون االن چندروزي یھ كھ حالم خرابھ -
 . اره بگو تا جا پرنشده-
 راضیش میكنم..بنویس اسمشو -

 نمال یاسینم حساب ك:  كردم از كیف پولم یھ پنج تومني دراوردمو گفتم دست
 بقیشم برام بیار:  بھ شوخي گفتمبعد

 اینجور كھ نمي شھ مگھ من مسئول دفتر بسیجم:  بھ سمت خودم ھول دادو گفتدستمو
 نھ از ریش كھ خبري نیست:  ریز كردمو الكي اندرفصیح نگاش كردمو گفتمچشمامو
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 زودتربرو اسمتونو بنویس كھ با تو خوش مي گذره.مسخره -
 پس نمیام تا بھت بدبگذره-
 خودداني-
مامانم خیلي وقتھ كھ ارزوشھ یھ اردویي جایي منو بفرستھ چند روز خونھ .نھ اصرار نكن من میام -

 بي میعاد بمونھ
 

این بنزاي قدیمي چیھ روده پوده م بھم . یھ اتوبوس درست وحسابي برامون كرایھ كنن نكردن
و بھ سختي اینجوري نگھ داشتم از این اتوبوس اگھ سالم من این استیلم: روبھ یاسین گفتم.ریخت

 زدیم بیرون مطمئنم بدنم كج وكولھ شھ
 وللش-
 باكي اس مي دي؟ با خانوم صفایي؟ببینم جریان چي بود یھ روز ناراحت بودي االن باھاشي؟-
 تو توھم زدي وگرنھ اونروز كھ من ناراحت بودم اصال سر قضیھ ي ندا نبود-
 ا ایول ھنوز شروع نشھ خانوم صفایي شد ندا؟چي ؟ ندا؟؟باب-
 واسھ من ندائھ.واسھ تو ھمون خانوم صفایي ھست -
 مي گم قضیھ سر فامیل شدنھ یا نھ در حد اس ام اس وبوس؟-
تو كھ مي دوني من فعال تو كتم نمي ره شوھر كسي .فعال بذار ببینم چي میشھ .من چي مي دونم -

 بشم
 ..اتو واسھ اینو اون خرج مي كنياره مي دونم فعال پوالي باب-

اي كاش مي تونستم یھ جوري از اون دختره . بھ سمت پنجره چرخوندم تا اونم دیگھ ادامھ نده سرمو
كم كم پلكام داشت روھم مي افتاد كھ یكي از .بعد از سفر حتما مي رم سراغش .معذرت خواھي كنم

 صلوات: بچھ ھا گفت
اخھ .قایي كھ تو نھاد كار مي كنھ شروع كرد بھ صحبت كردن یھ ا. با ھم بلندصلوات فرستادن ھمھ

این اتوبوس قراضھ ھم كھ ! یكي نیس بھ این بگھ یھ میكروفون بگیر دستت اقا ما صداتونداریم 
 سبابا من بابام اینكار!اینقدر سروصدا داره كھ نمي ذاره ادم حتي با صندلي جلوییش حرف بزنھ

 حفظم ھمھ ي این چیزارو ولم كن
ببین خدا من مي خواستم بھ حرفاي این :  اوردم باال و جوري كھ یاسین بفھمھ بھ خدا گفتمموسر

 تو ھم لطفا بھ ما سخت نگیر!! برادر گوش بدمو كمي متحول بشم اما نشد
معلوم نیست چي دارن براي ھم اس ام اس مي كنن كھ این ھمھ . كھ اصال نفھمیدمن چي گفتمیاسین

 !مشغولھ
 ي یھ تخمھ رو بدهیاسین اون گون-
 تو بھ مشما مي گي گوني؟-
 ولش كن بره..این دختره شده ھووي من...تا مزه نریزم كھ محلم نمي دي -
 زر نزن-

 بخور:  اینكھ چشمشو از گوشیش برداره مشماي تخمھ رو پرت كرد تو بغلموگفتبدون
 گاو:  پرت كردم تو بغلشو گفتممشمارو

 دوقدم صلوات البتھ نمي گم بده ھا اما خوب یھ كم تنوعم ھر.اینطوري نمیشھ . جام بلندشدم از
از میون صندلي ھا رد شدم تا بھ .این اتوبوسم كھ بدتر.این یاسینھ یالغوزم كھ محل نمیده.الزمھ 

 سرش رو شونھ ي! با دیدنش گوشیمو در اوردمو از اون صحنھ ي ناب فیلم گرفتم.حامد رسیدم 
سعید با .زبونشم بھ شكل ضایعي خودنمایي مي كرد.ازه بازچشماش بستھ بودو دھنش ب.سعید بود 
 چیكار مي كني میعاد؟: خنده گفت
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 مي خوام اذیتش كنم-
 .  كھ فیلم مي گرفتم ؛ساندیس سعیدو از دستش گرفتمو جلوي دھن حامد نگھ داشتمھمونطور

 . سعید بعد از اینكھ ساندیسو تو دھنش خالي كردم تو ھم زیر سرشو خالي كن-
 سھ...دو ...یك -

 ! دھن باز مثل سیخ ایستاد كھ یھ دفعھ اتوبوس بھ پستي بلندي رسیدو منم پرت شدم روشحامدبا
 این ماده چي بود؟:  اینكھ دھنشو ببنده بھ سختي گفتحامدبدون

 داره این ساندیساي صدتومني كھ دانشگاه با اون تیتاپ كوچولوھا بھمون داد بھ ھر چي مي حق
 فیلمو سیو كردمو گفتم...البتھ با دوھزارتومن بایدم ھمینارو بھمون بدن.سمونست جز ساندی

 !!!من چھ مي دونم اب چي بود؟-
نھ؟ تو كرم ریختي ..كار توئھ میعاد:  دستمال كاغذي رو زبون ولبشو داشت پاك مي كرد كھ گفتبا

 شوتر؟
 اره بھ جان تو-
 یاسینو چزوندي اومدي سراغ من؟-
 . نھ اون كھ محل نمیده-

بوي گند جورابا وعرق بچھ ھا داشت ! مارو تو یھ حسینیھ ي بزرگ اسكان دادن . رسیدیم بالخره
یكي نیست بگھ بابا بھ خدا من حاضر بودم چندین برابر این پولو بدم اما امكانات .حالمو بھم مي زد 

 رماز سیعني چي؟؟ شانس اوردیم كھ بسیج رفت واسھ خوابیدن؛ پتوھاي سربازي اورد كھ ا.بدن 
یاسین كھ ! اي خدا غلط كردم اومدم.اون پتو سربازي ھا ھم كھ بوي ھمھ چي مي داد.یخمك نشیم 

وقتي با اعصاب داغون پتورو !!!اصال حالیش نبود كال تو گوشیش بود من نمي دونم این چرا اومد
 نمي خوام این ناقل بیماري رو: بھ سمتش ھول دادمو گفتم

من .ش گذاشت زیر سرشو پتوي خودشم انداخت روشو دراز كشید چندال كرد بھ جاي بالھمونو
 !!!اینم از ھتل پنج ستاره ي ما.بدبختم ھمون كف رو موكت پخش شده بودمو خر غلت مي زدم 

 
 كھ از اون سفر مھیج كھ تنھا قسمت خوبش زیارت كردن بود برگشتم احساس كوفتگي ازدیروز

ي علوم سیاسي پرسھ مي زدمو دونھ دونھ تو كالسارو ھمینجوري تو دانشكده .شدیدي تو بدنم دارم 
نھ خودش بود نھ اون ! اما انگار اب شده رفتھ زیر زمین .نگاه مي كردم تا شاید بتونم ببینمش 

 زھرا؛ با دیدن اون پسرچاقھ كھ فكر كنم ھمون شھراد بودویھ جوري با خشم نگام مي كرد ستشدو
 خودبھ خودپام یھ سمتش كشیده شد

این چرا .ش رسیدم ؛سرشو با عصبانیت وبھ حالت تاسف چندبار تكون داد و ازم دور شد بھوقتي
بیرون كالس ...پس اونجا كالسشونھ . شد٧٠٤اینجوري كرد؟با نگاھم دیدم كھ وارد كالس 

 !منتظرموندم تا بالخره یكیشون بیاد اما استادشونم اومدو ھیچكدوم از اون دونفر نیومدن
با صداي دویدن .بھ ستون وسط كریدور تكیھ دادمو سرمو پایین انداختم .. روز گندیھ امروزچھ

 !اون زھرا بود! كسي سرمو باال اوردم
ھنوز .. منو دید با عصبانیت یھ لحظھ ایستاد اما دوباره بھ خودش اومدو بھ سمت در كالس رفتتا

 باھاتون كار دارم: در نزده بود كھ بھ سمتش رفتمو گفتم
 ارم اقامن با شما كاري ند-
 بھ خدا من پشیمونم-

 تالفي مي كنم:  در مي زد كھ جلوش ایستادمو گفتمداشت
تالفي مي كني؟؟چھ جوري؟چھ جوري مي خواي غرور لھ شده :  خودصداش باال رفتو گفتخودبھ

 شو بھش برگردوني ھان؟ تو ادمي؟
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ه گر این موضوعن  خودم كھ اومدم دیدم خیلي ھا حتي استادا ھم از كالسا بیرون اومدنو نظاربھ
 .انگار ھمھ مي دونستن.

 برو گمشو بیشعور:  با تني كھ از عصبانیت میلرزید گفتزھرا
 با كیفش منو بزنھ كھ چندتا از دخترا گرفتنشو اقایي با لباس مخصوص حراست بھ خواست

 ..سمتمون اومد
 

رم دیگھ نیاید اقاي حسیني شما واسھ این كھ باعث این شلوغي وھمھمھ شدین این ت-  حراسترییس
 از ترم جدید بیاین..دانشگاه

براي ھمین با التماس .. دونستم اولش اینجوري مي گن تا دانشجوبترسھ وبعدش كوتاه میان مي
بابا من كھ سیاسي ...اقاي رحیمي من كھ كاري نكردم بھ خدا این مجازاتابراي من خیلي زیاده :گفتم

 ببینید من اصال تو پروندم خالفي دارم؟شما ..نیستم كھ مي خواید یھ ترم اخراجم كنید
 نمي شھ اقا برو بیرون وقتمو نگیر-

اقاي رحمتي تو رو خدا شما یھ :  اقاي رحمتي كھ گاھي جلوي سردر باھاش شوخي داشتم گفتمبھ
 بابا این خیلي واسھ گناه نكرده ي من زیاده..چیزي بگید

 ینبارو ببخشیدشاقاي رحیمي حاال شما ا:  رحمتي بھم نگاه كردو گفتاقاي
 نمیشھ كھ جناب ؛ اینجوري كل دانشگاه بھم مي ریزه-
 این حسیني پسر خوبیھ..حاال اینبار شما لطف كنید-

 تو پروندشم درج میشھ.كارتش پیشم مي مونھ تا یھ مدت :  یھ كمي فكر كردو گفترحیمي
 لطف كردین:  اینكھ اینم باز خیلي بود اما نفس راحتي كشیدمو گفتمبا

 اون موھاتم كوتاه كن:  حرفم تموم نشده بود كھ گفتھنوز
  باز مونددھنم

 .اگھ كوتاه نكني از این خطاي امروزتم نمي گذرم-
 باشھ كوتاه میكنم: زور گفتمبھ

بابا .پاھام اصال قدرت نداشت . تكون دادومنم با اقاي رحمتي از دفتر حراست بیرون اومدمسرشو
 انگار قاتل گرفتھ!!! م ساواكھ این دیگھ كیھ انگار زمان شاھھ واین

 فردا پس فردا بھت كار نمي دنا..حسیني واسھ چي الكي پروندتو سیاه مي كني - رحمتياقاي
 ممنون بابت كمكتون: با ناراحتي سرمو تكون دادمو گفتم..خیلي ناراحت بودم . نگاه كردم بھش

حاال مگھ چیكار كردم كھ .حرف بزنم باید با این دختره ... مامان گفتم نیاد دنبالم تا خودم بیام بھ
یاسین راست مي گفت اگھ كلھ گنده ترین ادمم ...بخاطرش اینجوري منو بردن پیش رییس حراست 

این  البتھ من اصال دررابطھ با!ببرن حراست اونجا خودشو از ترس خراب مي كنھ چھ برسھ بھ من
یعني یاسین .ارام سردربیارهموضوع با ھیچكس صحبت نكردم چون اصوال دوست ندارم كسي از ك

 جریان ژینارو نمیدونھ
قبل از اینكھ دوباره شروع كنھ بھ دادو فریاد .بھ سمتش رفتم. زھرا از سر در بیرون اومد وقتي
 خفھ شو كارت دارم: گفتم
 برو گمشو وگرنھ ابروتو میبرم: اما بعدش گفت. وواج موند ھاج

 و ابروي منو؟نھ بابا؟ من مي تونم ابروي تو رو ببرم یا ت-
 خیلي پستي-
 دوستت كجاست؟-

 بھ تو چھ ؟ براي تو چھ فرقي مي كنھ؟:  كھ بھ سمت پیاده رو مي رفت گفتھمینطور
 مي گم دوستت كجاست؟كي میاد دانشگاه-
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 بروبمیر: دفعھ ایستادوگفتیھ
 دربست:  براي تاكسي تكون دادو گفتدستشو

 میگم كي میاد؟:  تاكسي نگھ داشت گفتموقتي
 . تنھا چیزي كھ تو دنیا داشت ھمین غرورش توي دانشگاه بوداون-

 .چرا اینجوري شد! تاكسي رو بستو رفتدر
من .اصال ولش كنم بھتره ..عجب بدبختي اي .. لبھ ي جدول نشستمو سرمو الي دستام گرفتمھمونجا

 كھ نمي خواستم اینجوري بشھ خودش پررو بازي در اورد
 نگار محمدي با دوستش رضوانھ خلیلي بودن.. صداي بوق ماشیني سرمو باال اوردم با
 مامان جونتون نیومدن...اینجا نشستي..اقاي حسیني  -
 االن حوصلھ ي كل كل اصال ندارم.این لگنتو راه بنداز برو-

 حاال اون تو چھ خبر بود؟ شنیدم حال دختره رو بد گرفتي - رضوانھ
اقاي رحیمي خیلي وحشتناكھ نھ؟ من خودم چندبار رفتم :  تعجب بھشون نگاه كردم كھ نگار گفتبا

 ناراحت نباش..پیشش 
 تو واسھ چي رفتي؟-
 حاال پاشو سوار شو مي رسونیمت..واسھ تیپم دیگھ -
 حال ندارم.نھ مرسي -
 پاشو دیگھ-

 داقل حالم بھتر میشھح..برم خونھ دوش بگیرم سنگین ترم. نشستنو جایز ندونستم دیگھ
 راستي بابت سوھان مرسي:  ماشینو بستم كھ گفتدر
 خواھش مي كنم بالخره سوغاتي بود دیگھ-

 یھ بستھ كامل برامون مي اوردي نھ اینكھ یھ بستھ بیاري تو كالس پخش كني- رضوانھ
 مگھ من رفتھ بودم خرید؟ رفتھ بودم زیارت.ھمونم از سرت زیادي بود -

 نگو خندمون مي گیرهواي میعاد - نگار
 من اقاي حسیني ھستم-

 لوس- رضوانھ
 رسیدیم میعاد خان - نگار

كال ھمھ ادرس خونمونو بلد بودن البتھ چندباري با . ماشینو باز كردمو ازشون تشكركردم در
 .نگاراینا برگشتھ بودم كھ اینام ادرسمویاد گرفتھ بود

وقتي چشمم بھ .امو تو جیبام گذاشتم شال گردنمو دور بینیم پیچیدمو دست. بدي داشت ھواسوز
 .بھ جھنم مي زنم بازم در میان.خودبھ خود پاھام بھ سمتش كشیده شد.ارایشگاه خورد

 
كمي مردونھ بود اما . وجود اینكھ مدل موھاي سابقمو دوست داشتم اما این مدل رو ھم میپسندیدم با

 . مھم اینھ كھ بازم موھام بلند میشن.خوب شیك ومد بود
 .حاج اقا تازه در ماشینشو بستو با تعجب بھم نگاه كرد. وارد حیاط خونھ شدم وقتي

 سالم حاجي-
 موھاتو كوتاه كردي ؟ نشناختمت. علیك سالم میعاد بابا -
 گیر دادن ھم كیشات.اره مجبور شدم -

 دستشون درد نكنھ اي كاش از اولش گیر مي دادن:  خندیدو سرشو تكون دادو گفتحاجي
 شما زیاد خوشحال نباش.ینا بلند میشھ حاجي جون ا-
 بریم تو.حاال اینجا تو سرما وایستادي داري حرف میزني مریض میشي -
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یھ كتو شلوار توسي رنگ ؛ اندام ورزشكاریشو پوشونده بود با یھ شال .  سرش راه افتادمپشت
ب شده ؛ با تھ موھاي سفید وكوتاه ومرت.گردن مشكي كاموایي كھ بھ دست حاج خانوم بافتھ شده بود

چندتا مشما میوه ھم طبق معمول ھمیشھ تو .ریش كمي كھ صورت سفید رنگشو پوشونده بود 
  ومنم نكردم بگم بده من كمكتون كنموددستاش ب

 میعاد نیومده نگرانشم. خستھ نباشي.سالم حاجي- مامان
 میعاد پشت سرمھ.شمام خستھ نباشي .سالم خانوم-

میعاد خجالت نكشیدي حاجي این ھمھ وسیلھ :جي میگرفت گفت درحالي كھ وسایلو از حامامان
 دستشھ ازش نگرفتي؟

 سالم....خستم .خستم مامان -
 . باال اورد تا جوابمو بده كھ با دیدن قیافھ ي جدیدم یھ لبخند نشست رو لبشسرشو

چي بود اون شكلي كھ واسھ ي خودت ..موھاتو كوتاه كردي عزیزم؟ ببین چقدر خوب شده قیافت-
 .درست كرده بودي اصال نمي شد نگات كرد

 بازم بلندمیشھ:  اینكھ نگاش كنم رامو كشیدم سمت پلھ ھا وگفتمبدون
شده میتوني بري من یادم رفت بھ حاجي بگم نوشابھ وماستمون تموم .میعاد امشب مریال اینا میان -

 بخري؟
مامان این سوپري اون سر خیابون اگھ زنگ بزني بھش میاره دم خونھ :  ھمون باال گفتماز
 خواھشن منو بیخیال شو.شمارش تو دستگاه ھست ..

چون این لباساھم .منم بدون اینكھ لباساي بیرونمو عوض كنم مستقیما رفتم حموم. چیزي نگفت دیگھ
كلي شخصیت ادمو پایین . دیگھ چندتا موي خز وخیلم بیفتھ رو لباسام ارایشگاھھ.باید شستھ شن 

 .میاره
 

اینقدر نگاش مي كنم تا ! اخھ این كیھ دیگھ. س كھ شست دستشو كرده تو بینیشو در نمیاره چنددقیقھ
 .ببینم اخرش مي خواد كجا بچسبوندش

 .انگشتتو قبل از اینكھ بمالي بھ اون مبل برو بشور.اي اي پسر -
 . بچھ ي تپل سیاه با اون لپاي اویزون ودھن باز بھم خیره شدو دستش رو ھوا موندرپس
 بیا برو این دوستتو ببر دستاشو بشوره...دایي . محمد -

محمدو . عین كانگرو با خوشحالي بھ سمتم برگشت اخھ سابقھ نداره باھاشون خوب تا كنم محمد
 . محدثھ ازم مي ترسن

 باشھ دایي میعاد-محمد
 اسم دوستت چیھ؟.تر ببرش زود-
 نادر-
 اسمشم بھش میاد-

 نادر بیا بریم دستشویي-محمد
 . نموخوام-

باباي محمد؛ شوھر ( جوري چپ چپ نگاش كردم كھ پسره كھ ھیچ ؛ دامادمون بھروزم یھ
 .كھ متوجھ ي ما بود ترسید)مریال

 . ھھ با اون ھیكلش مثل فشنگ از جاش بلند شدو دنبال محمد رفتبچھ
 ز این بچھ ي كیھ اوردینش اینجابھرو-

 میعاد زشتھ بابا– حاجي
 خواھرت اورده وگرنھ من مسئولیت قبول نمي كنم- بھروز
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 اون از معارفش كھ با بوي گند شكمش خفم كرد اینم از این دست تو دماغ كردنش-
 .اینقدر از بچھ ي مردم ایراد نگیر-حاجي

 بچھ ي مردم تربیت نداره-
 دایي..دایي -محدثھ

 ھ ؟چی-
 نادر خیلي باھوشھ-محدثھ

 اونوقت كي گفتھ دایي جون؟-
 خالھ فرشتھ-
 خالھ فرشتھ كیھ؟-

 مربیھ مھد كودكشونھ– بھروز
ولي .ادم بدش میاد خوب ..ھم تو تلویزیون ھم تو مھد ..این خالھ خالھ گفتنا دیگھ چھ صیغھ ایي یھ -
 بنظرم این نادر اگھ ھوشم داشتھ باشھ تربیت نداره.

 ببینیم بچھ ھاي تو با تربیت میشن یا نھ؟-حاجي
 یكي كافیھ.من مثل شما مایھ دار نیستم .چھ خبره یكي بستھ حاجي  -

من كھ ھم از محدثھ ھم از .البتھ خدارو شكر .ماھم یكي مي خواستیم خدا بھمون دوقلو داد - بھروز
 .محمد راضي ام

 !!!  لوس مي كننابچھ رو اینجوري.. خندیدو رفت روي پاي باباش نشست محدثھ
 خیلي وقتھ كھ داره زنگ مي خوره:  با گوشي من بھ سمتم اومدو گفتمریال

 كیھ؟-
 اسم نیفتاده..نمي دونم -
 مرسي-

 از پذیرایي بیرون اومدمو بھ سمت اتاقم رفتم. شماره نگاه كردم ؛ نگار بودبھ
 جانم-
 سالم خوبي میعاد خان؟-
 تو خوبي.ممنون .سالم -
 اره مرسي-
 . ش یھ مشكلي پیش اومدهراست-
 چي شده؟-
 راستش راستش-
 بگو دیگھ نگار خانوم-
 اخھ مزاحمتھ-
 نھ بابا این چھ حرفیھ.تماس گرفتي بگو دیگھ -
 .مھرداد تصادف كرده-

 كي ؟ چھ جوري؟:  بھ صورتم دست كشیدمو گفتمناخوداگاه
 فقط.جریانش مفصلھ .ھمین دوساعت پیش -
 فقط چي؟-
 فقط اینكھ-
 نگار خانوم لطف كن بگو فقط چي؟ اتفاقي براش افتاده؟-
 دكتر گفتھ حالش خوب میشھ اگھ عمل كنھ-
 مادرش خبر داره؟.خوب خدارو شكر -
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 . اره-
 مشكل چیھ؟-
 مشكل-

 .بابا نگار خانوم بگو مشكلش چیھ كشتي منو:  بھم ریختو با فریاد گفتماعصابم
 پول:  لحظھ سكوت برقرار شدو گفت یھ
 چقدر مي خواد؟..خوب از اولش مي گفتي.دیگھ مردي -
 زیاده-
 زنگ زدي مي دوني كھ كمك مي كنم مي گم چقدر تو فقط بگو.عجبا -
 منم نمي تونستم جور كنم..وضع مالیشونم بده..مي دوني كھ مھرداد پدرش فوت شده -
 .بابا خواھر من مي دونم نمي خواد بگي فقط مبلغو بگو-
 . پول سھ تا عملش میشھ.ھفت میلیون وسیصد تومن -

 كدوم بیمارستان؟.:  عمیقي كشیدم نفس
 برات سخت نیست؟-
 . ادرس بده..نھ -

 بعدا ھم من ھم مھرداد این پولو بھت پس مي دیم:  دفعھ یھ موج شادي تو صداش گرفتو گفتیھ
 حرفم اینھ كھ ادرسو بگو تا دیر نشده بیام.من نیازي ندارم -

ھنوز از در اتاقم كامل بیرون نرفتھ .خیلي سریع لباسامو پوشیدم . گرفتم  از اینكھ بالخره ادرسوبعد
 براي شام میاي؟: بودم كھ حاجي یھ بستھ تراول تو دستم گذاشتو گفت

 حاجي گوش وایستاده بودي؟-
 صداي فریادتو شنیدمو بعد قضیھ رو فھمیدم..نھ مي خواستم برم نماز بخونم -

 از این كارا خیلي مي كني؟: م شوخي رو شونھ ي حاجي زدمو گفتبھ
 چھ كاري؟:  جدي تر شدو گفتكمي

 ھمین كھ گوش واي مي ایستي دیگھ-
 اول اخرش كھ مي اومدي پیش خودم.برو بچھ پررو -
چون عابرمو چندروز پیش گم .ولي االنم كھ شما دادي بھتر.نھ حاجي از حساب خودم مي كشیدم -

 . جوري باید حساب كنمنمي دونستم چھ.كردم دیروز رفتم سوزوندمش 
 تو كھ چندتا عابر داري-
اتفاقا ھمین كارم مي خواستم .ھمھ شو باید مي زدم تا بشھ مبلغي كھ مي خوام ..اونا توش پول كمھ -

 .بكنم
 مي خواي برسونمت ؟.دیگھ برو تا دیر نشده -
 .بیمارستان نزدیكھ بھ اینجا.نھ خودم مي رم -
 
 حاجي ممنون:  سمتش برگشتمو گفتمبھ
 برو بھ سالمت.برو بابایي -
 خودت یھ جوري مامانو راضي نگھ دار.شام نمیاما -
 باشھ خدانگھ دارت-
 خداحافظ-

بھروز جان من یھ كاري : بھ سمتش رفتمو گفتم.فقط بھروز اونجا نشستھ بود. سمت پذیرایي رفتم بھ
 .دیگھ ببخش.برام پیش اومده 

 . این چھ حرفیھ.جان برو میعاد -
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 دست دادمو دیگھ بدون اینكھ بھ سمت اشپزخونھ ھمون مكاني كھ توسط مامان امكان باھاش
 . تیربارون شدنم ھست نرفتم

 در بیمارستان ؛ تو اون سرما ؛نگار ورضوانھ در حالي كھ یكیشون تو دستاش ھا مي كرد جلوي
 ده بودنواونیكي ھم بازوھاشو بغل كرده بودو مي لرزید ایستا

 یخ بستین دیگھ.چرا اینجا وایسادین دیوونھ ھا؟ .سالم -
 واقعا لطف كردي.واي مرسي میعاد خان ..سالم - نگار

 حالش چطوره-
 كھ حالش خوب مي شھ...ایشاا– رضوانھ

 مادرش رضایتنامھ امضا كرده ؟-
االنم .ضا كرداره ھمون لحظھ كھ گفتم پولو جور كردیم بنده ي خدا با اشك واز خوشحالي ام- نگار

 بردنش اتاق عمل
 . پس من مي رم صندوق-

 . منم میام برگھ ھا ورسید دستھ منھ- نگار
 . منم مي رم باال– رضوانھ

 اوكي-
وقتي تمام كارا انجام شد رو بھ نگار . از ماجداشدو من ونگار بھ سمت صندوق رفتیم رضوانھ

 خوابگاه بھتون گیر نمي ده ؟: گفتم
  داریم بیرون باشیمتا ھشت شب اجازه..نھ -
 من اینجا ھستم.بھتره برین .نیم ساعت كھ بیشتر نمونده -
 تو خیلي لطف كردي.نھ برات سخت مي شھ -
االن حوصلھ ندارم .دوست منم ھست .ببین نگار خانوم ھمونطور كھ مھرداد دوست توئھ -

 بخندونمت وگرنھ چندتا حرف چیز دار مي زدم تا قندتو دلت اب بشھ
 . خیلي لوسي-

حرف داداشتو گوش كنو با رضوانھ برگرد :  بھ رضوانھ ومادر مھرداد رسیده بودیم كھ گفتمدیگھ
 اوكي؟.اینجا موندن شما تاثیري نداره.خوابگاه 

 اخھ- نگار
 حالتون خوبھ؟. سالم خانوم سالمتي -

 .نمي دونم چھ جوري ازت تشكر كنم پسرم:  سالمتي فوري چشماش پر از اب شدو گفتخانوم
 . این كارت دانشجوییمو از حراست بگیرید-

اگھ از دستم برمیومد مي رفتم كارتتو مي .مرسي پسرم :  سالمتي وسط گریھ خندیدو گفتخانوم
 جبران مي كنم.گرفتم

 واي موھاتو كوتاه كردي میعاد؟ – رضوانھ
 اقاي حسیني ھستم-
 لوس بي جنبھ-

 اوووه معركھ شدي.خیلي بھتر شده قیافت- نگار
  سالمتي دیگھ تو رو واسھ مھرداد نمي گیره تو خیلي چشم چرونيخانوم-

 .نگار عروس خودمھ:  فوري صورتش سرخ شد كھ خانوم سالمتي صورتشو بوسیدو گفتنگار
 ایكیو ھا از اون موقع تازه فھمیدین من موھامو كوتاه كردم؟-

 ولي من اینجوري مي پسندم.خوب حواسمون پرت بود - رضوانھ
 . مي خوام نپسندي:  خنده گفتمبا



 20 

 اینقدر دختراي منو اذیت نكن- سالمتيخانوم
 داره دیر میشھ ھا.ولي بچھ ھا برید خوابگاه .این دختراي تو خل وچلن -

دستتون :  ونگار یھ نگاه بھم انداختن كھ خانوم سالمتي صورت ھردوشونو بوسیدو گفترضوانھ
 ون خدابرید بھ ام.امروز خیلي زحمت كشیدین .درد نكنھ بچھ ھا 

 . باشھ پس ما دیگھ مي ریم- نگار
 كیفاشونو از رو صندلي ھاي تو راھرو برداشتنو با خانوم سالمتي خداحافظي كردنو ھردوشون

 بدون توجھ بھ من روشونو اونور كردن
 بھ بعضي قھروھا خداحافظي مي گم-

 ماھم بھ بعضي بچھ پررو ھا خداحافظي مي گیم– رضوانھ
 بذار مھرداد حالش خوب بشھ تیكھ تیكھ ت مي كنیم:  نگار گفت زدن زیر خنده كھھردوشون

 برید دیگھ دیر شد..شتر در خواب بیند پنبھ دانھ -
  دوباره اما اینبار مثل ادمیزاد خداحافظي كردنو رفتنھردوشون

 خانوم سالمتي نگاه كردم كھ در حالیكھ تو چھره ش غم بودبا لبخندو نگاه مھربوني بھشون چشم بھ
 .وددوختھ ب

 خستھ میشین.خانوم سالمتي بفرمایید بشینید -
من نمي تونستم امشب این پولو جور .بایت ھمھ چیز مرسي.مرسي میعاد جان :  نشستو گفتكنارم
 .اما تا اخر ھمین ماه پول اماده س.كنم 

 . من از شما پول خواستم ؟ باشھ پیشتون ھروقت نیاز داشتم بھ خدا ازتون مي گیرم-
 تو نمیاي اخھ بگیري-
خوب خدارو چي دیدین شاید من یھ روزي یھ كمكي نیاز داشتم كھ فقط شما یا مھرداد بتونید بھم -

 . حتما كھ نباید كمك پولي باشھ.كمك كنید 
 اخھ ھیچ كمكي از دست مابرات برنمیاد كھ-
نا نیومدن شما رو با شاید من خواستم برم خواستگاري مامانم ای: كي گفتھ ؟چشمك زدمو ادامھ دادم-

 خودم مي برم
 شوخي نكن.اي شیطون -
 خانوم سالمتي چھ جوري تصادف كرده ؟-

المپ اتاقش .ھیچي رفتھ بود واسھ اتاقش المپ بخره :  اشك تو چشماش جمع شدو گفتدوباره
بعدم بھ اخرین شماره اي كھ باھاش .از خیابون میاد رد بشھ كھ یھ پراید مي زندش .سوختھ بود 

 .نگارجانم با من تماس مي گیره.س داشتھ زنگ مي زنن كھ نگار جان بوده تما
 راننده رو گرفتن؟-
 االن.اگھ نمي رسوند االن .اره بیچاره مھردادو خودش مي رسونھ -

 . ش شدت گرفتگریھ
االنم مھرداد تو اتاق عملھ تا چند روز دیگھ مثل .حاال كھ چیزي نشده ..خانوم سالمتي ؛ مادر من -

 ھ سالمو سرحال اذیتتون مي كنھھمیش
 ...ایشاا:  سالمتي كمي اروم شدو گفتخانوم

 راننده رو چیكار كردین؟-
اگھ مھرداد با این تصادف نمي .بیچاره ادم متمولي نبود كھ منم بخوام اذیتش كنم .رضایت دادم -

ردادمو مي كرد حتما بایكي دیگھ تصادف مي كرد واز كجا معلوم اون مثل این با انصاف بودو مھ
 .رسوند بیمارستان؟اصالمن از صبح دلشوره داشتم

 . من بھ اندازه ي كافي مزاحمت شدم.پاشو برو خونتون پسرم :  چیزي نگفتم كھ گفتدیگھ
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 اینجا ھستم.من راحتم ..نھ -
 تو برو.من اینجا مي مونم -
 ! نھ من مي خوام ببینم عمل چھ جوري میشھ-

لھ بساز بابا خانوم سالمت مي خوام بشینم اینجا شما تنھا  یكي نیست بھ من بگھ درست جماخھ
 . یھ زن مسن تنھا اونم تو بیمارستان خوب سختھ دیگھ!! حاال اگھ فھمید..نباشي 

 .مثل نگار اینا با تلفن ازم بپرس چي شد.تو ھم برو پسرم -
  دیگھیھ ساعت دیگھ ھم میرم غذا مي گیرم باھم مي خوریم خوشیم.من نمي رم .اي بابا -
 پسرم خونوادت نگرانت میشن-

 !!!عجبا
مرغو مامانم سرخ نمي كنھ واسھ ..خانوم سالمتي راستش ما امشب زرشك پلو با مرغ داریم -

انگارھمون لحظھ مرغي رو كھ واسھ خودش داره راه .منم مرغ اب پز دوست ندارم ..زرشك پلو 
 تو دھنممي ره رو گرفتمو پراشو دونھ دونھ كندمو ھمونجور گذاشتم 

 سالمتي با بیني اي كھ جمع كرده بودوصورت مچالھ شده داشت نگام مي كردو بھ حرفام خانوم
 .گوش مي كرد

از طرف دیگھ ھم یھ پسر بچھ بھ اسم نادر امشب خونمونھ كھ یا دستش تو دماغشھ ویا ببخشیدا -
 شما باشید برمي گردید خونھ ؟.ھمش بو مي ده

 !من میرم دستوصورتمو بشورم:  بھم نگاه مي كرد واخرش گفت سالمتي ھمینجوري با بھتخانوم
اخھ من چقدر بدبختم كھ براي اینكھ یھ كاري كنم . كھ مي دونم رفت از حرفاي من باال بیاره من

از طرفي ..طرف یادش بره واسھ چي اینجائھ باید چرند پرند بگم تا استرسو اشكو اه ازش دور بشھ 
واسھ  براتون سختھ تا صبح اینجا بمونیدو احتماال كاراي دیگھ ھمھم ضایس بگم شما یھ زن تنھا 

ھمین بیمارستان ھست كھ انجام دادنش یھ روحیھ ي درستو حسابي ویھ پاي بدون درد مثل پاي من 
بھ این دكتراي پا چي مي ....نھ خانوم سالمت كھ واسھ خاطر پاھاش ھمش مي ره دكتر. نیاز داره

 اسمش اصال... كسي كھ پاش درد مي گیره مي گن میره ارتوپد؟ یا یعني منظورم اینھ كھ! گن؟ 
 !یادم نمیاد

 
خدارو شكر ھر سھ تا عمل مھرداد موفقیت . چشماي خواب الود ساعت نھ صبح بھ خونھ رسیدم با

 .امیز بودو تنھا مشكل اینھ كھ من دارم از خواب مي تركم
 كجابودي ؟ چرا گوشیتو جواب نمیدادي؟: مامان بھ سمتم اومدو گفت. در خونھ رو بستم ھمین

 مگھ حاجي نگفت؟-
 ولي تو نباید جواب تماساي منو بدي؟..چرا گفت -
 .دوست دخترم ندارم كھ مدام گوشیم دستم باشھ.سایلنت بودم حواسم نبود.مامان بخدا خوابم میاد-
 حال دوستت چطوره؟-
 خوبھ-
  تولدت بودادیشب-

 جدا؟:  سمتش برگشتمو گفتمبھ
 مریال اینارو واسھ ھمین دعوت كرده بودم اینجا..اره دیگھ -
یھ موزیكي بادكنكي ..بابا عقده اي شدم .اي بابا مامان یھ بار نشد یھ تولد راستكي واسم بگیري -

 .ھمھ غافلگیر میكنن شمام اینجوري منو غافل گیر مي كنید.چیزي 
 تولدت مبارك پسرم..كیك كھ بود-وگفت بوسیدصورتمو

 من كھ نبودم كیكو برش بدم-
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 دیگھ خودم بھ جاي تو اینكارم كردم-
 از غذاي دیشب چیزي مونده؟.مامان این وظیفھ ي من بود..اي بابا -:  شوخي گفتمبھ
 نھ ھمش تموم شد..خودت كھ رفتي انتظار نداشتي مھمونارو بدون كیك روونھ كنم كھ-
  مي دوني من كباب برگ دوست دارم یعني یكمم برام نذاشتي؟مامان تو كھ-
 نھ پسرم-
 قیمھ چي ؟ اونكھ موند-
 چون سركار مي ره نمي تونست امروز نھار درست كنھ..نھ ریختم تو ظرف دادم مریال ببره -
 .حاج خانومم كھ ھمیشھ ھست.خوبھ مھمونامون فقط مریالو خانواده شو اون پسره نادر بود -
 بامن بودي میعاد جان- ) زك وپیرصداي نا(
 .كنار اكواریوم نشستھ بودو داشت بھ ماھي ھا غذا مي داد.. صورت خنده رو با
 سالم حاج خانوم-
 .بیا ببوسمت دیشب تولدت بود.سالم بھ روي ماھت -
 اره-

 كادوھاتو گذاشتن تو اتاقت:  سمتشو صورتمو بوسیدوگفترفتم
  اینجوریھتولدمم..من چقدر مظلومم حاج خانوم -

 صبحونھ خوردي.خودتو لوس نكن- مامان
 بیدارم نكنید.من رفتم بخوابم.نھ ولي من االن بیشتر از ھرچیزي بھ خواب نیاز دارم -
 مگھ ساعت ده كالس نداري دانشگاه؟-
 وللش-
 اگھ حذفت كردن نگي مقصر مابودیم-

بوي گند بیمارستان گرفتم ولي االن ......اخ مردم از دیشب . اتاقمو بستمو دیگھ جوابي ندادمدر
 .خواب واجبتره

ھمون غذایي كھ بھ ( این فكر كھ اي كاش راستي راستي غذاي دیشب زرشك پلو با مرغ بودبا
 !!!)خانوم سالمتي دروغ گفتم داریم دیگھ

  روي ھم رفت توجھ بھ بستھ ھاي كادویي شده چشمامبدون
 
 ولم كنید بذارید بھ حسابش برسم..ولم كنید -

 ول كن میعاد شر میشھ- یاسین
 اخھ داره گنده تر از دھنش حرف میزنھ-

 ببین ولتم كنن ھیچ غلطي نمي توني بكني-كیانوش
 حالي كھ سعي مي كردم دستاي یاسینو مھرداد وفرزاد رو كھ منو محكم گرفتھ بودن از خودم در

 چندباري امتحان كردي..خودت مي دوني كھ وجودشو دارم بي وجود: جداكنم گفتم
 ببین من جلوبندیتو مي ریزم پایین حاال ببین كي گفتم-كیانوش

 شمگھ نمي بیني بھ زور گرفتیم.برو دیگھ عوضي - فرزاد
 از خداشھ كھ شما نگھ ش دارید.ایناھمش فیلمھ -كیانوش

باكلھ زدم تو صورت یاسینو حواس فرزادومھردادم پرت شدو منم ھجوم بردم . مجبور بودمدیگھ
وقتي مشتو حوالھ ي صورتش كردم انگار تازه از شوك بیرون اومده باشھ اونم بھ ..سمت كیانوش

كر كنم دیگھ خوردو خاكشیر شده بودیم كھ تونستن ف. ..سمتم ھجوم اوردو افتادیم بھ جون ھم
 !!!چون صورتشو ھدف گرفتھ بودم.البتھ بیشتر اون صدمھ دید ..كنن جدامون
 ببین میعاد یھ كاري مي كنم پشیمون شي حاال مي بیني-كیانوش
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 جفنگ.. بروبابا -
دیگھ تو پاركینگ  برگردوندم كھ بعداز این ھمھ مدت ژینا وزھرا رو دیدم كھ مثل خیلي ھاي رومو

بعداز اون قضیھ زھرا رو دیده بودم اما !دانشگاه با یھ دختردیگھ ایستاده بودنو مارو نگاه مي كردن
 ژینا نھ
 ببین بینیم باد كرد.خیلي نفھمي میعاد – یاسین

 اخھ اعصابمو بھم ریخت یھو.ببخشید -
 شيتو مشكلت بااین چیھ؟ بخدا در شانت نیست كھ با كسي گالویز ب- فرزاد

 ھیچي بابا-
 در اصل یھ خصومت كھنھ از دوره ي دبیرستان باھم داشتیم اونم سردختري كھ اسمش شفق اما

من بھ شفق پیشنھادي نداده بودم اصال عالقھ اي ..بودومن باعث شده بودم شفق بھ كیانوش محل نده
 ین دخترخوشگلھھم نشون نداده بودم اما تو دھن كل بچھ ھاي دبیرستان این حرف افتاده بود كھ ا

از اونورم كیانوش عاشق دختره بودو شنیدن ھمین حرف باعث شده بود .. دختره میعاده دوست
حتي یھ بار اینقدر عصباني شدم كھ مي .ھرروز بھ بھانھ اي باھام بجنگھ كھ البتھ منم كم نمي اوردم

 بود ضوليرده بودو ادم فخواستم برم بھ دختره پیشنھاد دوستي بدم كھ مریال كھ اونوقتا تازه نامزد ك
از اونوقت تا حاال ھر بار .از جریان مطلع شدو نشست چندروز سرمو خورد تا منو پشیمون كرد

 ! رد میشھ باید یھ اظھار وجودي بكنھ كھ من بفھمم پشم نیست
 .  بھ سمت ژینانگاه كردم كھ دیدم دارن مي رن سمت دانشگاهدوباره
 ج از دانشگاس وگرنھ االن كارتتونو گرفتھ بودنشانس اوردي این پاركنیگ خار-مھرداد

 سعي مي كردم كمي لباسا وقیافمو مرتب كنم یادم اومدكھ اقاي رحمتي مردونگي كردو با درحالیكھ
اگھ اینبارم پام بھ حراست باز میشد دیگھ رحیمي رو نمیشد . رحیمي حرف زدو كارتموازش گرفت

 اروم كرد
 مگھ مي خواي بیاي دانشگاه؟-مھرداد

 اره-
 بروساعت بعد بیا..تابلوئھ دعواكردي -یاسین-
 نمیشھ اگھ امروزم نیام این درسو حذف میشم-

 فقط مشكل اینھ بلوزت جر خورده.خوبھ - فرزاد
 روش كاپشن پوشیدم دیگھ-

 زیپتو پس ببند-مھرداد
 رفتیم!  كاپشنمو بستمو چھارتایي بھ سمت درورودي دانشگاه ؛ ھمون سردر دیگھزیپ

یعني برم ازش عذر خواھي كنم . تند تند درس مي دادو من حواسم ھمش پیش ژینابوداستادخسروي
 ؟
 اقاي حسیني؟-

 بلھ استاد؟:  شده گفتمشوكھ
 مي توني این تمرینو حل كني؟-
 ھان؟-

 بلھ مي تونم:  نگاه بھ تابلوانداختمو گفتمیھ
 . خوب پس پاشو بیا-

سختھ با كاپشن مسئلھ ي بھ این طوالني اي رو حل  از دست استاد گرفتمودیدم خیلي ماژیكو
خوب .تا با دست چپم بنویسم .واسھ ھمین فورا كاپشنمو در اوردمو رو دست راستم انداختم .كرد

 !دست چپم دیگھ
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از تختھ فاصلھ .حتي استادم چیزي نمي گفت . ھمیشھ كالس تو سكوت عجیبي فرورفتھ بودبرخالف
 نھ درستھ مطمئنم.مسئلم انداختم گرفتمو یھ نگاھي زود گذربھ حل 

 استاد درستھ دیگھ؟-
برگشتم دیدم بعضي ھا صورتشون از خندیدناي اروم . صورت متعجب بھم چشم دوختھ بوداستادبا

: یھ نگاه بھ یاسین انداختم كھ گفت..نگارو رضوانھ ھم ابروھاشونو باال پایین مینداختن .سرخ شده 
 گندزدي میعاد

  یھ منفیھ دیگھ ؟ بابا من مطمئنم درست حل كردمواسھ چي؟ استاد فوقش-
شما مثبت میگیرید اقاي حسیني ولي این بلوزتون ..بلھ درستھ :  یھ تك سرفھ اي كردو گفتاستاد

 دعواكردي؟.خیلي پاره س 
بعد دستمو پشتم .خیلي اروم سرمو پایین اوردمو بھ بلوز جرخوردم نگاه كردم. یھو باز مونددھنم

بچھ ھا االن مي دونن كھ من زیر . كھ اونورم جر خورده وبا یھ حساب دقیق بردمو متوجھ شدم
 یھ دفعھ كل كالس از خنده منفجر شدو استاد براي اینكھ كالسو اروم كنھ! بلوزم چیزي نپوشیدم 

 .بفرمایید بنشینید: روي میزش زدوبعدش بھ من گفت
بھ سمت صندلیم رفتم كھ . وردم كاپشنمو پوشیدمو در حالیكھ از بي مغزي خودم حرص مي خفوري

 .خستھ نباشید مي تونید برید: استاد گفت
فقط كافي بود یھ چي بگن تا ھمھ ي كاسھ .. ھا ھیچكدوم جرات نمي كردن چیزي بھم بگن بچھ

 .كوزه ھارو ؛ روي سرشون بشكنم
ي  اینكھ چیزي بھشون بگم ازشون جداشدمو خودبھ خود پام بھ سمت دانشكده ي علوم سیاسبدون

یھ دختره بور با قدي نسبتا بلند یھ نیشخند بھم .نزدیكاي دانشكده بودم كھ ژینا رو دیدم ..كشیده شد
 واي بچھ ھا ھمون پسري كھ ژینا رو پس زد: زدو بلند گفت

نفس نفس .مستقیم بھ صورت ژینا چشم دوختم . این حرفش نظر خیلي ھا حتي ژینا بھم جلب شدبا
 .ف حسابي حالش خراب شدهمي زدو معلوم بود با این حر

یعني برم بگم ژینا من اشتباه ...مغزم ھیچ فرماني نمیداد ..سرجام ایستادم . باید چیكار كنم نمیدونستم
 ببخشید؟.كردم 
 اینم اومده بگھ مزاحمم نشو....نكنھ بازم ژینا اویزونش شده بچھ ھا:  دختره بور گفتدوباره
  ھا خندیدنبعضي
این پولداره ژینا ..این كجا وژینا كجا.ژینا اصال لیاقت این پسره رو نداره :  یھ دختردیگھ گفت اینبار

 چي
 ژینا: ژینا روشو برگردوندو شورع كرد بھ دویدن كھ فریاد زدم.. دھنمو قورت دادم اب
 .  لحظھ ایستاد اما دوباره حركت كرد ولي فقط راه رفتن سادهیھ
ھیچكي ...ژینا من غلط كردم : جوري كھ ھمھ بشنون گفتم. سمتش دویدمو روبھ روش ایستادمبھ

 من دوستت دارم..مثل تو نمیشھ برام 
 باال اوردو با صورت خیس وچشماي پراز اشك كھ حاال توش میشد تعجبم دید بھم چشم سرشو
 .دوخت

فاقي اشناشدم گفتم تو حیفي كھ با من من اونبار با یھ دختري ات...ژینا منو میبخشي؟ تو خیلي خوبي-
وگرنھ من از ھمون ..براي خاطر ھمین اونجوري گفتم ..باشي در حالیكھ من بایكي دیگھ م ھستم 

 حاال بازم فقط منو توییم.اون دختره رو ھم دك كردم ..بار اول دوستت داشتم
ھرا بھ سمتمون ز. مثل ھمون روز اینبارم فضاي محوطھ ي علوم سیاسي پر از سروصداشددرست

 . ژینارو درك كن: اومدو با لبخندگفت
 . ژینارو گرفتو با خودش برددست
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جون ...شب بھت زنگ مي زنم :  براي اینكھ یھ چیزي بھ اون دروغام اضافھ كرده باشم گفتممنم
 دلم برات خیلي تنگ شده عزیزم.من اینباردیگھ جوابمو بده

یھ نگاه بھ دوروبر انداختمو دیدم نھ خدارو شكر . خودم مي خواستم از حرفام باال بیارمیعني
نفس عمیقي كشیدمو یھ نیشخند بھ اونایي كھ با عصبانیت نظاره گر بودن .برادران زحمتكش نیستن 

 .انداختم
 ...  ایول بھ خودم بھ این میگن جبران گندزدگيولي
 با دیدن مھردادینا وقتي از سلف بیرون اومدم. سلف غذا خوردمو یكمم حامدو سركار گذاشتم رفتم

 تو محوطھ اصلي بھ سمتشون رفتم
 تو ھم بلھ؟- یاسین

 چي رو بلھ؟-
 این جریان دختر علوم سیاسیھ چیھ؟ راستھ؟-
 از كي شنیدي؟-
 فریدونو كھ میشناسي ؟-
 اره ھمون پسره رو مي گي كھ پسر اون ھیئت علمي است دیگھ-

 ھمون اونجا بودو ناظر اون صحنھ ھا..اره ھمون كھ باباش ھیئت علمیھ رشتھ علوم سیاسیھ - فرزاد
یارو خوبھ ھیكلش سھ برابره منھ .. تھشو گرفتم بھ این شانسم تف بندازم كھ دیگھ نداشتھ باشمش تا
 .خجالت نكشیده عین فشنگ اومده امار داده..

ده بودم اما مثل اینكھ اونبار ھمون وقتي بود كھ بھ البتھ من قبال از دھن نگار شنی..ایول -مھرداد
 خاطر یھ دختر دیگھ رفتي گفتي نمي خوامت اینبار گفتي دوستش داري

راس راستي ...اخھ منو چھ بھ دختر.. خدا منو از اینجا بردار ببر اون دنیا كھ اینقدر بدبختم اي
 زیادو خیانت نكردن بھش پس خودمم داره باورم میشھ بایكي بودمو ژینا رو بھ خاطر عالقھ ي

 !!!زدم
 اسمشو چي گفت بچھ ھا؟..خیلي دوست دارم دختره رو ببینم - فرزاد
 ژینا- یاسین

یاسینو مھرداد وفرزاد (  لبخند زوركي بھشون زدمو ھمون جور روبھ روي اون سھ تا زنیكھ ؛یھ
 ! كھ روي نیمكت نشستھ بودم ایستادم)دیگھ 
 ود؟اونیكي دختره اسمش چي ب - یاسین

 كدوم؟-
 ھمون كھ بھ خاطرش ژیناخانومو پس زدي؟-
 .اره اسمش تینا بود..تینا -

 !!!چندوجب بود؟؟؟ من تو اینا مشكل دارم.... كھ از سر گذشت چھ یك وجب چھ اب
 خوشگلتر از ژینا بود؟-مھرداد

 . نمي دونم..ھان -
 ولي ایول خوشم اومد مثل بعضي ھا نیستي كھ با ده تا دختر ھمزمان باشي- فرزاد

 تو یھ دونھ شم نداري..عرضھ دارم :  ش بھ یاسین بود كھ یاسین گفتتیكھ
ایول میعاد برو دختره رو بیار ...خفھ بابا :  داشتن با ھم كل مینداختن كھ مھرداد گفتدیگھ

 . فریدون مي گفت خیلي خوشگلھ..ببینیمش
 وقت زیاده اصال چھ لزومي داره شما ببینیدش:  با حرص بھم ریختمو گفتم وھاموم

 اووه بچھ ھا رگشو ببین چھ جوري بیرون زده..غیرتي  - فرزاد
 . ولش كنید بچگي عاشقھ-مھرداد
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بد دردیھ نھ میعاد ؟ ھمیشھ مي گفتي دستشویي داشتن بد دردي یھ مي گم چرا یھ مدتھ دیگھ – یاسین
 .اسطوره اي تو بكار نمي بري نگو عاشق شدياین جملھ ي 

 بگردم..بگردم :  رو سینھ ش كوبیدو گفتفرزاد
 بھ سربھ سرگذاشتناي اونا نگاه مي كردمو بوي گند ؛ خرابكاري جدیدمو كھ خیلي ھمونجور

اخ خدا این حاجي منو بزرگ كرد نتونست بمن یاد بده چي كنم ..بیشتراز قبلیھ بود حس مي كردم
 خداجون توھم كھ یھ جو عقل بھ من ندادي...چي نكنم

 چون تا ده دقیقھ ي دیگھ كالس بعدي شروع میشد.. صبرنكردمو بھ سمت دانشكده رفتم دیگھ
 

نمي - بیا مي رسونمت :  سردر منتظر مامانم تنھا ایستاده بودم كھ مھرداداومد طرفمو گفتجلوي
 مامانم میاد..خواد 
 یو تو نمي خواي فكري بھ حال گواھینامت بكني؟پینوك:  بھ سمتمون اومدو گفتیاسینم

 مگھ تو منو مي بري میاري؟-
 ضایس خودتم اویزون مامانتي! نھ ولي بالخره باید دوست دخترتو ببري بیاري-

 دختره ماشین نداره؟-مھرداد
 چطور؟.نمي دونم -
 .اون تو رو ببره بیاره-

 با من از این شوخیھا نكنا:  دونھ زدم پشتشو گفتمیھ
خوشم میاد مي .ایول از ظھر تا حاال ھرچي گفتیم بھت برنخورد این یھ قسمت برخورد – سینیا

 دوني مرد یعني چي
من رفتم بچھ ھا ..شر و ور نگو:  متوقف شدن ماشین مامانم كنار پیاده رو ؛ روبھ یاسین گفتمبا

 خداحافظ
  ماشینو بستمو بدون اینكھ بھ مامان نگاه كنم چشمامو بستمدر
 سالم اقا میعادعلیك -
 سالم-
 حالت خوب نیست؟-
 نھ خوبم-
 پكري؟-
 خستم.چیزي نیست -
 .) اره جون خودم(
 مامان-
 بلھ؟-
 مي خوام برم گواھي نامھ مو دوباره بگیرم-
 نمیخواد-
 چرا؟-
حاجي ھم رفت كھ ھم .ماشینتم توقیف كرد ..اونروز پلیس گواھینامتو گرفت تا جریمھ بپردازي-

البتھ ماشینت یھ مدتي زندوني ..فقط ھمین.گواھینامتم گرفت.جریمھ رو بپردازه ھم ماشینتو بگیره 
 بود دیگھ

 مامان جدي نمي گي-
 گواھینامتم دستھ حاجیھ..ل بیاي منو حاجي مي خواستیم تا تو ادب بشي وسر عق..چرا جدي مي گم-

 !چقدر من ساده م.اخ خدا چقدر من اسكولم .. با كف دستم تو پیشونیم زدم محكم
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 پیاده نمیشي؟-
 كجا؟-
 رسیدیم دیگھ-

بالخره باید ادب .بدون تشكر از ماشین پیاده شدم ... بیرون نگاه كردم راست مي گفت رسیدیم بھ
 دت از ماشینم دور نگھ داشتنمگھ نھ؟ منو این ھمھ م! میشدن دیگھ

 
 میعاد اون تلویزیونو خاموش كن پاشو بیا شام بخور- مامان

 نمي خورم-
 .قھركردي؟ من براي خاطر خودت اینكارو كردم-حاجي

 من باشما حرفي ندارم-
 گشنش بشھ میاد.ولش كنید -ماني

 ماني میام مي زنم تو سرت حالت بگیره ھا-
 بیشین بینیم بابا-ماني

 نيما- مامان
 فقط ھواي میعاد رو داري..مامان تو ھم فقط بلدي ازمن ایراد بگیري -

 من ھواي تو رو ندارم؟- مامان
 نھ-ماني

 خانوم ول كنید بذارید تو ارامش شاممونو بخوریم-حاجي
 من بودم زیر درخت گردو رو گود برداري كردم درختھ بینوا خشك شد ؟من بودم كھ توي- مامان

 ماني تو اون درختو خشك كردي؟..وایستا ببینم -
 ماني از تو بعیده-حاجي
 اگھ ھواتو نداشتم كل كاراتو بھ حاجي ومیعاد مي گفتم- مامان

این درخت گردوكنار ..اما اون بي خیال غذاشو كوفت مي كرد .. عصبانیت بھ ماني چشم دوختم با
اما االن چوب خشكھ وقراره !استفاده مي كردممن خیلي وقتا بھ عنوان پلھ ازش .پنجره ي اتاقم بود 

 بریده بشھ
 راستي میعاد؛ حاج خانوم دیده بود كھ لباست جر خورده-ماني
 من ؟ چي جرخورده؟-  خانومحاج

یعني من اگھ این ماني رو سر جاش ننشونم .. روي میز پرت كردمو از سالن بیرون رفتمكنترلو
 .میعاد نیستم

 .بي شعور..وگرنھ كل اتاقشو بھ گند مي كشیدم  حوصلھ ي بچھ بازي ندارم حیف
 

 نمیخواي شیریني بدي؟- فرزاد
 سرچي؟-
 گواھینامتو گرفتي؟... اخھ امروز ماشینتو اوردي-

برو پیش یاسین ؛ چنددقیقھ قبل اس ام اسشو ..این چیزا شیریني نداره :  اینكھ جوابشو ندم گفتمبراي
 د رستوران پالیزدیدم كھ واسھ نداخانوم نوشتھ بود كھ شب بیا

 خوب اون بھ من چھ-
ببین فرزاد یعني اگھ امشب خودتو بھ یاسینو دوست دخترش بندازي من تا سھ روز پشت ھم مي -

 .برمت ھمون رستوران
 نمي خواد تو ژینا خانومو بھ من نشون بده حلھ-
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 .من نمي دونم شماھا مرضتون چیھ كھ مي خواید اونو ببینید-
 بھ اقا فریدون- فرزاد

 داشت عمیق نگام مي كرد.. سمت فریدون برگشتمھب
 سالم بچھ ھا-

 .  زور باھاش دست دادمبھ
مي خوایم ببینیم این میعاد بعد از ..فریدون این ژیناخانومو بھ منو مھردادو یاسین نشون بده - فرزاد

 این ھمھ مدت كھ نشست اینو اونو سركار گذاشت خودش عاشق كي شده
اھان خودشھ : منم با عصبانیت تو چشماي فرزاد نگاه مي كردم كھ فریدون گفت. بلندخندیدفریدون

 ژیناخانوم..
غیرتي اي مي دونم ھمھ فھمیدن ..بابا منو نخور :  اخمویي ھم بھ فریدون انداختم كھ گفتنگاه

 .فرزادویاسین وحامد تو كل خوابگاه گفتن كھ خیلي غیرتي اي..
 . با اون سھ تا كلھ پوك.كنم  من بگیرم اینو لھ یعني

اینبار دیگھ واقعا دوست ...بابا سلیقھ  -  رو شونم دست گذاشتو منو از اون حالت بیرون اوردفرزاد
 ...پسر سیندرالیي

اصال ..ولي خیلي خوشگلھ .بي غرض مي گم یھو غیرتي نشي ھا : ازم فاصلھ گرفتو گفتدوقدم
 ببینھ فكش مي افتھ پایینیعني یاسین ..فكرنمي كردم اینقدر داف باشھ 

 . برگردوندمو ژیناو یھ دختر دیگھ رو دیدم كھ داشتن با ھم صحبت مي كردنسرمو
 نمي ري پیشش؟- فرزاد

 بذار راحت باشھ..نھ -
 . سالم بچھ ھا– یاسین
 یاسین اونجا اون دختره رو مي بیني..سالم – فرزاد
 اي جان چھ نازه– یاسین

من مي : فریدونم نمي دونم چي شد كھ گفت.. كرد بھ ابرو باال انداختن واسھ ي یاسین فرزادشروع
 !رم تا حراست نیومده

یعني اگھ از ندا نمي ترسیدما مي رفتم سمتش ببین چھ خوشگلھ - اما ھمینجوري حرف مي زدیاسین
 ایول ھیكلشو..ندیده بودمش تا االن..

 . یاسین جان خفھ شو- فرزاد
 فتي اون دختره رو مي بیني كھ نگاش كنمخودت گ– یاسین
 اون ژیناخانومھ دیگھ:  یھ نگاه با خواھش بھم كردو گفتفرزاد
 ژي نا خا نوم:  دھنش باز موندو یھ نگاھي بھ من كردو گفتیاسین
بھ خودت .چیزي نشده میعاد اونكھ نمي دونست دختره ھمون ژیناست :  پرید جلومو گفتفرزاد

 مسلط باش
بخدا ..یھ حرفي بزن چرا ساكتي ..ببخشید میعاد : و تند تند قورت مي دادو گفت  اب دھنشیاسین

 غرضي نداشتم
انتظاردارن دعوا راه بندازم ؟ باورشون شده من ! اینا چرا اینجوري مي كنن... مگھ چي شده نمنھ؟

 اون فریدون دیوونھ ھم واسھ این گفت من مي رم تا!ژینا رو دوست دارم؟ خیلي خز بازي شده 
 حراست نیومده ؛ واقعا فكر كرد دعوا راه میندازم؟

  فیلم بیام بدنیستایكمم
 دیگھ تكرار نشھ:  خش دار كردمو گفتمصدامو

 خاك تو سرت یاسین:  بدون توجھ بھ جفتشون راه افتادمو صداي فرزادوشنیدم كھ گفتبعدم
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اخھ ..و مھرناز صدانكنم  من نامردم اگھ اسم یاسینو یاسي و اسم فرزادو فرناز و اسم مھردادیعني
ھمون برم با كیانوش دوست بشم بھتره حداقل ازاینجور . اینا چھ شاسباخي ان..این چھ وضعشھ 

 اخالقا نداره
 نزدیك ژینا رسیده بودم متاسفانھ؛ اخھ یكي نیست بمن بگھ راه نبود از اینور اومدي كھ مجبور دیگھ

حتما اون دوتا شاسباخم ! مي دادم حداقل سالمبشي بازم فیلم بیاي؟ اجبارا باید یھ خودي نشون 
 نظاره گر بودن

بلھ اینجادیگھ كسي نیست این جریانو !!  من بھ ژینا رسیدم دختركناردستیش رفتو ژینا تنھا موندتا
 سالم: مجبوري رفتم جلوي ژینا وایستادمو گفتم!ما رو ندونھ 

 ! كن ضایع سرشو تكون مي دادواطرافو نگاه مي كرد خوب بمن نگاهدائما
 سالم- ژینا

 خوبید؟-
 ممنون-
 میشھ سرتونواینقدر اینور اونور نكنید؟-
 خوب اخھ معذبم-
 مي خوایدبرم؟-

 نھ:  سریع گفتخیلي
 كالستون تموم شده؟-
 اره-
 !مال منم تموم شده-

 بگم خداحافظ وبرم دیگھ.. این حرفم االن چي بودخوب
 مي خواید تا جلوي سردرباھم بریم؟-
 اوھوم-

 . این چرا اینقدر خجالتي شده... خدامنو از اینجا بردار ببرزیر خاكاي
یھ لحظھ ھردومون .از سردر كھ بیرون اومدیم نفس راحتي كشیدم. حرفي بینمون زده نشددیگھ

غلط اضافي ..یعني من باید برم بمیرم !!! ایستادیم كھ متوجھ شدم یاسین وفرزاد پشتمون میومدن
 بالخره بازم دور دور من میشھ.ردم حاال دارن تالفي مي كنن ترم اینارو اذیت ك٥كردم 

 بازم اجبار.. اجبار بازم
: واسھ ھمین پرسیدم.. كردم ماشین داشتھ باشھ تا از ھم جداشیمو اون دوتا شك نكننخداخدامي

 ماشین دارین؟
 نھ-
 كال بدبختي میباره.. مي باره دیگھ اه
 ایعات مجدد باید برسونمتونمثل اینكھ براي جلب نظر مردمو دور كردن ش-

 نمي دونم:  نگاه بالخره بھم انداختو گفتیھ
 . بفرمایید پس بریم-
 

بھ این فكر .انگار بدنش بوي سیب مي داد..نمیشھ گفت بوي عطر یا بوي ادكلن . خاصي میداد بوي
 .خودم خندیدم

ن عموجون افری.ساكتو صامت نشستھ بود سرجاشو تكون نمي خورد .. نگاه بھش انداختم یھ
 .ھمینجوري باش تا برسونمت

 بابت اونبار متاسفم:  بھش نگاه كردمو گفتمدوباره
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 شما جبران كردین.نھ اشكال نداره -
 بالخره تا یھ مدت مدیدي شما اذیت شدین..نھ خوب -

 اشكال نداره:  چراغ قرمز بودیم كھ كامال بھ سمتش برگشتم ؛ یھ لبخندكوچولو زدو گفتپشت
االن مثال باید بھش پیشنھاد قھوه اي چیزي بكنم یا ..دشو دادمو ماشینو راه انداختم جواب لبخنمنم

اصالمگھ من ! فقط برسونمش؟ من كھ خسیس نیستم خوب مگھ چي مشھ فوقش رد میكنھ دیگھ
 دوست پسرشم كھ میخوام بي غرض دعوتش كنم؟وللش

 .مرسي ھمینجانگھ دارید من پیاده میشم- ژینا
 مي رسونمتون-
 قیھ ي راھو خودم مي رم ممنوننھ ب-
 .خوب نیست تنھا باشید..االن ھوا نیمھ تاریكھ -
 .پیاده میشم.نھ من عادت كردم ممنون-

 !خوب دوست داره پیاده بشھ دیگھ.. گیرندادم كھ نھ ومي خوام برسونمتو این چیزا دیگھ
 مرسي: وقتي میخواست پیاده بشھ یھ لبخندعمیق زدو گفت.ماشینو نگھ داشتم -

نشده بودتا االن اگھ بادختراي كالس یا دختراي فامیل بیرون میرم شب تنھاشون . دل مي كردمدل
اگھ اشكالي نداره شماره ي منو یادداشت كنیدو وقتي : بذارم یا ازشون غافل بشم واسھ ھمین گفتم

 .رسیدید خونھ منو مطلع كنید
  یھ لبخند قشنگ زدو شمارمو یادداشت كرد ورفتدوباره

خداجون یھ جوري .حتي لبخنداشم قشنگترش مي كنھ . تونستم انكار كنم كھ واقعا خوشگلھ نمي
 . ھردومون انداختیم خودمونو بھم اما خوب چیزیھ

چون مامانو بابا وحاج خانوم رفتھ بودن یھ سفر پنج . بھ خونھ رسیدم مي دونستم كھ تنھام وقتي
آوش سھ سال از من كوچیكتربودو ..پیش آوش روزه بھ اصفھان وماني ھم رفتھ بود خونھ ي خالم 

 .ماني با اون خیلي جور بود
یھ خونھ ...بھ این مي گن زندگي . خیال راحت گیتارمو روي مبل گذاشتمو بھ سمت اتاقم رفتم با

 ..ھركاري ھم دوست داري مي توني بكني..وكل امكانات دستت 
 از ھمھ بعداز اینكھ لباسامو عوض كردم حولمو برداشتمو بھ سمت حموم بزرگھ كھ تو سالن اول

 . كم پیش میومد اینجابیام ھمیشھ با حموم اتاق خودم سرمي كردم.بود رفتم 
اصال ادم وقتي خودش تنھا باشھ باید قانون شكني .. نبستمو ھمینجوري رفتم حموم كنم درحمومو

 ... اھان.بكنھ 
ن كجایییییییییییییییي كجایییییییییییییییییییییي یییییي كھ بي تو دل شكستھ جان م-

 امممممممممممممممممممممممم مم
اما بعدش با كمي تمركز روسي ... غیر ارادي ھربار كھ مي رم حموم این ترانھ تو دھنم میادخیلي

 . مي خونمو صداي اھالي خونھ رو در میارم
 اومدم خوب یادمھ یھ سال پیش بودكھ اونروزم ھمھ مسافرت  روحیھ ي شاد از حموم بیرونبا

 .بودنومن اینجوري اومدم حمومو كلي بھم حال داد
واسھ ھمین بھ یھ كلوچھ وابمیوه .حوصلھ ي ظرف شستنو ریختو پاشو ندارم . كھ بي خیال شامم

 .اكتفا كردم
 ..افتادم روشن كردمو با دیدن سریال مسخره ي عاشقونھ اي یاد ژینا تلویزیونو

بلھ دوتا تماس ناموفق ویھ ..از پلھ ھا بھ سرعت باال رفتمو بھ سمت اتاقم رفتم.. اصال یادم نبوداوه
تماس گرفتم برنداشتید گفتید خبرتون كنم كھ رسیدم ..من ژینام.سالم : اس ام اس بھ این مضمون كھ

 مرسي باي.



 31 

: یھ اس ام اس براش فرستادمو گفتم..اصال پاك یادم رفتھ بود.. من نگران این بیچاره شدم چقدرم
ھمش فكر مي كردم گوشیم سایلنت نیستو شما تماس نمي .ببخشیدسایلنت بود متوجھ نبودم 

 مرسي كھ خبردادین باي..گیرید
 جدا یاسین بیحق نیست كھ گاھي بھم مي گھ پینوكیو.. چقدر دروغگوشدممن

 .  با خودم پایین بردمو مشغول ساز زدن شدمگوشیمو
حاال این جملھ رو ھزار بار بھ خودم بگم كھ این شب زھرماري باحال بشھ ! ب باحالي  شعجب

 .مگھ الكیھ نمیشھ دیگھ.
دوست داشتم با ژینا حرف بزنم ولي عمرا اگھ بھش .. ساعت ده شب شده بود كھ كرمم گرفتدیگھ

 . اگھ خودش اس داد باھاش مي حرفم..روبدم
 منم نمي دم...اه خوب نده.....اس ....اس ...اس بده... بده دیگھ اس

فردام كھ .. رو زمین جلوي شومینھ یھ بالش گذاشتمو یھ پتو رو خودم كشیدمو خوابیدم ھمونجا
 .اگھ دختراي كالسو سربھ سر مي ذاشتم بیشتر كیف میداد.این دختره ھم كھ اس نداد .جمعھ س 

 
 دستمو دراز كردمو گوشیمو برداشتم.. گردنم اخ
 كیھ؟-

 م خواب بودي؟سال- یاسین
 نصفھ شب مریضي مي زنگي؟..اره -
 فكر كردم اس ام اس بازي مي كردي.ساعت دوازده وده دقیقھ س ؛ تو زود خوابیدي -

  صداي خنده شو شنیدمبعدش
 چیكارم داشتي..خوب بابا -
 . فردا مي خوایم بریم كوه برف بازي..اھان -

 .سرجام نشستم...از یكنواختي خستھ شدم ..... خوب چھ
 اخ-
 چي شد؟-
 ھیچي بابا روزمین خوابیدم تموم تنم درد میكنھ-
 . مریضي دیگھ-
 ساعت چند؟-
 ببین تنھا نمي توني بیاي-
 یعني چي اونوقتا تنھایي میومدم-
 اگھ مي خواي بیاي باید با دوستت بیاي.اونوقتا دوست دختر نداشتي اوار مامیشدي -
 چھ ساعتي بیام؟..الزم نكرده -
 منو ندا ومھردادو نگار وفرزاد ورضوانھ میریم-
 از كي تا حاال فرزادو رضوانھ باھم مچ شدن؟-
 نگار ومن مي خوایم با ھم جورشون كنیم تو مشكلي داري؟-
 منم خودم میام..خوب اونام مثل منن دیگھ ..اره -
زود خبرم ...اني اگھ مي خواي بیاي خود د..این نظر من نیست ھمھ گفتن باید ژیناخانومو بیاري -

 كن باي
 ..الو...الو-

 . شي كھ گوشي رو قطع مي كنيمریض
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خوب من االن باید . ھمون تاریكي با نور شومینھ بھ درو دیوار كھ روشن شده بودم نگاه مي كردمتو
شاید .یھ نگاه بھ گوشیم انداختم....تو خونھ از تنھایي میتركم كھ..فردا كھ جمعھ س ..چیكاركنم 

 نجوريكي گفتھ ضرر نداره اگھ گفت نھ ای..خوب امتحانش كھ ضرري نداره . نذارن مامان باباش
یھ نگاه بھ ساعت گوشیم انداختم خداكنھ .بي خیال فردا مھمتره!غرورمو شكستھ وحالمو گرفتھ 

 .خواب نباشھ
اب الود بالخره بعداز چندتا بوق با صداي خو....بردار دیگھ اه ....سھ تا بوق ...دوتا بوق...یھ بوق -

 اه..یعني خدا منو بردار از این دنیا ...گوشي رو برداشت 
 بلھ بفرمایید- ژینا

- 
 الو- ژینا

 آ سالم ژیناخانوم-
 سالم-
 بدموقع مزاحم شدم خواب بودین؟-
 كاري داشتین؟.بلھ مھم نیست-
راه نمي گفتن كھ شماھم باید بیاید اگھ نیاید منم ..خوب راستش فردا با دوستام میخوایم بریم كوه -

 !دن
 منم اگھ بلد بودم درست حرف بزنما!!! گفتم چي

 ژینا خانوم مي تونید بیاید؟-
 نمي دونم-
 مي خواید فكر كنید من بیدارم اگھ قبول كردین بامن تماس بگیرید؟-
 بلھ-
 فعال..شما برید فكر كنید..باشھ پس -

 !شما برید فكر كنید.. روزمین دراز شدمو سرمو تكون دادم دوباره
 بھ ساعت نگاه كردم یك ونیم شب بود. خواب عمیق بودم كھ بازم گوشیم زنگ خورد تو
 الو-

 سالم خواب بودین؟- ژینا
 نھ نھ بیدار بودم:  سیخ نشستمو گفتمسرجام

 اخھ گفتین بیدار مي مونین تا من اگھ قبول كردم تماس بگیرم-
 بیداربودم-
 باشھ میام-

 دقیقھ بعد ٥یھ .ساعت چندوكجاھمگي باھم جمع میشیم من نمي دونم :  راحتي كشیدمو گفتمنفس
 باشھ؟..خبرتون مي كنم 

 باشھ-
 كجا ھمدیگرو ببینیم..الو یاسین ساعت چند:  شماره ي یاسینو گرفتمفوري

 ژیناخانومم میاد دیگھ..ارومتر بابا-
 تو واسھ چي بندكردي بھ اون ھان؟-

  مي خوان ببیننش توچرا ترش مي كنياخھ بچھ ھا..بھ خدا ھمینجوري:  ھول كردو گفتیاسین
 زود بگو دیگھ..خوب میاد-
 اون سمتي كھ رستوران سنتي داره.فلكھ ي باران . صبح ٧ساعت -
 باشھ باي-
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  رو قطع كردمو دوباره شماره ي ژینا رو گرفتمگوشي
 الو-
من زودتر .. صبح ھمھ تو فلكھ ي باران جمع میشیمو از اونجا راه مي افتیم٧الو ژیناخانوم ساعت -

 ساعت شش ونیم میام دنبالتون..میام دنبالتون
 نھ خودم میام-
 نھ اونموقع امن نیست من میام-
 پس ھمون جایي كھ پیاده شدم سوار میشم-

 خیلي خوب باشھ:  مكث كردمو گفتمكمي
 مرسي-

 متوجھ این دیگھ؟.باید ھمدیگرو بھ اسم كوچیك صداكنیم :  رو غرورم پا گذاشتمو گفتمبالخره
 بلھ ولي-
 ولي چي؟-
 من اسم شمارو نمي دونم-

 راست مي گھ ھا ھركي بھ من یا یھ لقبي داده یا اصوال حسیني صدام مي كنن.. م گرفت خنده
 من میعاد حسیني ام-
 منم ژینا قائم مقامي ام-
 یھ چیزي دیگھ..یعني یادت نره چي گفتما ..پس یادتون نره ھا -
 چي؟-

: كمي بھ خودم فشار اوردمو گفتم..من بھ خاطر خودش مي گم .ه  خداكنھ از سرعالقھ نذارحاال
 حتما لباس گرم بپوشید

 باشھ خداحافظ:  سكوت بینمون حكمفرما شدوبعداز چندلحظھ گفتیكم
 خداحافظ-
 

یھ امروزو نماز بخونم خدابدش .. صبح بود٥ساعت . االرم گوشیم از خواب بیدارشدمباصداي
بھ این مي .گذاشتم كھ زودبلندشم چندتاوسیلھ بردارم..وساعت نذاشتمالبتھ واسھ نماز گوشیمور.نمیاد

 !گن صداقت
مسلما مثل ھمیشھ صبحونھ رو تو ... باز كردمو تو مشمایي كھ دستم بود میوه ریختمدریخچالو

پس .اون دفعھ ھا چترمیشدم تو ماشینشونو باھاشون مي خوردم اینبار كھ نمیشھ .ماشین مي خوردیم 
اب جوشم تو فالكس خالي ! بالخره مھمونم دارم دیگھ..ي ھویج وپنیرم برداشتم كمي كره ومربا

 . خوبھ.خوب دیگھ تا ھمین جاشم ابروداریھ .. و چندتا چاي كیسھ اي ھم با قندبرداشتمردمك
دیگھ باید راه بیفتم تا زودتر از شش ونیم اونجاباشم . تو ماشینم گذاشتمو بھ ساعت نگاه كردم وسایلو

 .ما نمونھكھ تو سر
بالخره . ماشینو خاموش نكردم تا بخاریش كار كنھ . محل قرار با ژینا رسیدم تازه شش وربع بودبھ

 . خوب شد زودتر اومدم چون ژیناھم شش وبیست دقیقھ اومد سرقرار.ژینارو دیدم 
 . تو ماشین در رو براش باز كردماز
 سالم صبحتون یعني صبحت بخیر-
 توھم بخیرسالم صبح شمام یعني صبح -

 بریم؟:  خندیدیمو گفتمھردومون
 . تكون دادسرشو

  روشن كردم تا صداش فضاي ماشینو پر كنھسیستمو
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 اگھ دوس نداشتي بگو عوضش كنم باشھ؟-
 باشھ-

 )٠١١١Band....گلھاي باغچھ ...(اتفاقا ھمین روزا یكم غمگینم ... تصادفي تو رو مي بینم چھ
 خیص بدم دور تونستم ماشین بچھ ھا رو تشاز
 مادیرتر رسیدیم..بچھ ھا اونجان:  بھ ژیناگفترو

یاسینم با این پسر عموي عتیقھ . بیشتر توجھ كردمو با دیدن ماشین مازیار اعصابم بھم ریخت كمي
 .حتما چندنفرم اویزونن.ش 

 بریم پایین:  از قصد جلوتر از ماشیناشون پارك كردمو روبھ ژینا گفتمماشینو
خوب حق داره ھنوز بامن اشنانشده باید با دوستامو چندتا عتیقھ ي دیگھ . یھ جوري بود ژینا

 .اشنابشھ
 سالم دیر كردین؟-مھرداد

 سالم نھ بابااونقدرم دیر نشد-
 معرفي نمي كني میعاد خان؟- رضوانھ

 شما كھ فكر كنم از من االن بھتر امارشو داري-
اون یكي ھم كھ با نیش باز .. دختره اسمش رضوانھ س ژیناجان این:  ادا دراوردو من گفتمرضوانھ

 داره بھت نگاه مي كنھ نگار
 اه مھرداد یھ چیزي بھش بگو- نگار

 خوب درست حرف بزن دیگھ میعاد-مھرداد
 تا نگار چیزي نمي گفت كھ تو نمي خواستي بھ من چیزي بگي پس الكي فیلم نیا-

 خوب معرفي كن دیگھ؟- فرزاد
مامقي ھم پسرن الزم نیست باھاشون ..از بچھ ھاي دانشگاه نیستش .انومھ اون خانومم مستوره خ-

 اشنابشي
اون ..یاسینو كھ میشناسي اینم یاسینھ .من مازیارم پسرعموي یاسین .كي گفتھ الزم نیست -مازیار

 اینم دوست من ھوتن..این مھرداد..یكي فرزاده 
  زدو چیزي نگفتژینالبخندي

 زنم تو تیپ مازیار وگرنھ بلدبودم جوابشو بدم خوشم نیومد ھمین اولش بمنم
 خوب بچھ ھا راه بیفتیم؟– یاسین

 صبحونھ ھم كھ طبق معمول تو ماشینھ- مستوره
 میعاد خان چیزي اوردي یا نھ؟- حالت مسخره اي گفتنگاربا

 اوردم نمي خواد واسھ من دست دلبازي كني-
 بریم سوارشیم؟- ژیناگفتمروبھ
 بعدا یھ چیزي بھت مي گم: با حركت لب بھم گفت راه افتاد كھ نگار ژینا

ژینا وسایل صبحونھ رو صندلي ھاي عقبھ مي توني یھ جوري :  از ھمشون راه افتادمو گفتمجلوتر
 راستو ریست كني؟

 اره منم اوردم-
 اي كاش موقع سوار شدن وسایلو میاوردم صندلي جلو..نھ من بھ اندازه ي كافي اوردم-
 من مي تونم بردارم-
  شد برداره كھ مانتوش رفت باالمخ
 مانتو بلندتر نداشتي بپوشي؟-

 چرا؟ مگھ چیھ؟:  سرجاش برگشتو صاف نشستو گفتفوري
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 . بھ دوستاي خودمم اعتماد دارم اما بھ مازیارو ھوتن نھ.واسھ من مھم نیست ..خیلي كوتاھھ-
 . ھیچي نگفتدیگھ

 مگھ نمي خواستي وسایلو برداري؟-
 نھ دیگھ-
 .من بھ خاطر خودت مي گم.قھر نكن دیگھ -
- 
 .خیلي خوب من نگھ مي دارم خودم برمي دارم-

ماشینو لب جاده نگھ داشتمو خودم پیاده .وقتي عقب افتادم .. بقیھ ي ماشینا ازم جلو بزننگذاشتم
 چھ زودم بھش برمي خوره.شدم

 زحمتشو مي كشي؟:  بھ سمتش گرفتمو گفتموسایلو
 گھ از دستم گرفتشون اینكھ چیزي ببدون

 نون نیاوردي؟:  راه افتادم كھ گفتدوباره
 اي بابا.لیوانم یادم رفت ! نون؟ نھ یادم رفت-
 اشكال نداره من اوردم-
 اصلھ كاري ھارو نیاوردم-

  دستي كھ زیر پاش بودو اورد باال یھ ظرف از توش بیرون اوردساك
 بوي كتلتھ-
 اره كتلتھ-
 كي درست كردي؟-
 ھمون دیشب-
 نخوابیدي؟-
 نھ خوابم نبرد-
 لیواني فنجوني چیزي اوردي؟..مرسي -
 .اره چایم اوردم-
 .تو چرا اوردي من اوردم دیگھ-
 نھ نون اوردي نھ لیوان-

 كره پنیر مربا. مابقي رو كھ اوردم خوب
 وقتي نون نباشھ نمي شھ اونارو خورد وقتي ھم لیوان نباشھ نمي شھ چاي خورد-
 بوش داره دیوونم میكنھ. نگھ دارم بخوریم اینجوري نمیشھ بذار-
 ھمینجوریشم خیلي عقب موندیم از اونا.من درست مي كنم -
 زحمت نمیشھ؟-
 نھ من كاري ندارم-
 .بفرمایید-

 . مرسي:  نگاه بھش انداختمو گفتمیھ
 .برام غیرعادي بود. مریالو مامانمو حاج خانوم تا االن از دست ھیچكسي لقمھ نگرفتھ بودم جز

 خودت درست كردي؟-
 اره-
 دستت درد نكنھ.خوشمزه س -
 بفرمایید-
 خودتم بخور دیگھ-
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 مي خورم-
 من حواسم ھست فقط داري براي من لقمھ مي كني-
 بعدا مي خورم-

 باز كن عمو:  رو از دستش گرفتمو درحالي كھ حواسم بھ جاده بود بھ سمت دھنش گرفتملقمھ
 رفتو خوردلقمھ رو از دستم گ. ش گرفتھ بود خنده

بازم بچھ ھا زودتر . یك ونیم ساعت تو راه بودن بالخره بھ محل مورد نظرمون رسیدیم بعداز
دلم نمیومد بیدارش كنم واسھ ھمین بدون .بھ ژینا نگاه كردم كھ خیلي اروم خوابیده بود.رسیده بودن

 ھمینجاییم؟: پایین رفتمو گفتم..اینكھ ماشینو خاموش كنم كھ سرد بشھ
 ژینا خانوم كو؟..هار- فرزاد

 خوابیده-
: نگار ومھرداد بھ سمتم اومدنو نگار گفت. تیز بھم نگاه میكردو یھ نگاھم بھ ماشینم انداخت مازیار

 از این عرضھ ھام داشتي من خبر نداشتم؟ من مي بینم تو چرا كسي رو تحویل نمي گیري ھا
 ..محل ندادممھردادیھ چي بھ نگار بگو علنا داره بھ من مي گھ كھ من بھش -

 اصال منظور نگار این نبود..نھ - مھردا
 ..قربونت برم كھ مثل بعضي ھا بد نمي گیري:  بازوي مھردادو تودستش گرفتو گفتنگار
  موقع رفتن گفتي بعدامي خواي یھ چیزي بھم بگي ھمین بودنگار
 اره دیگھ- نگار

 ! خندیدو نگار وبغل زدمھرداد
: بھ سمتش رفتمو گفتم.نھ با ناراحتي با یھ چوب ور میره رومو اونور كردم كھ دیدم رضوامنم

 ناراحتي؟
 رضوانھ خانوم تحویل نمي گیري؟:  ندادو گفتمجوابمو

 چرا نمي ري پیش دوست دختر خوشگلت ؟-
 خوابیده-
 نمي خواي بیدارش كني؟-
 بذار یكم بخوابھ.نھ گناه داره دیشب تا صبح داشتھ كتلت درست مي كرده نخوابیده -

  پشتشو بھم كردو رفترضوانھ
  ھامو باال انداختمو یھ گولھ برف درست كردمو زدم تو سریاسینشونھ
 بروژیناخانوموبیدارش كن مي خوایم كم كم بریم.بذار بعداز كوھنوردي ...ھووي نداشتیما- یاسین

 ژینا...ژینا: ماشینو خاموش كردمو گفتم.. سمت ماشین رفتمو دوباره سوار شدمبھ
 سوسك-

 یھو با جیغ بیدار شدواول داشت میومد سمت من ولي بعدش منصرف شدو در ماشینو باز اژین
 .كردو پرید بیرون

 پیاده شدمو بھ سمتش رفتم كھ نفس نفس مي زد.مي خواستم مثال بیدارش كنم..ترسو
 .چت شد ؟ شوخي كردم باھات-

 . خاك تو سرت- نگار
 خدابھت رحم كنھ فقط..یش این دونداره عزیزم تو كھ بھتراز مامیشناس:  بھ ژیناگفتبعدرو

 . چیزي نگفتو فقط فاصلھ شو ازم بیشتر كردژینا
  چرا اینجوري كرد؟این

 نگار برو از دلش دربیار-
 تو ھمش پیش میعادي..نگار دیگھ داره حسودیم میشھ ھا :  سمتمون اومدو گفتمھردادبھ
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 خوب خواھرشم دیگھ- نگار
 من یھ خواھردارم تورو خدابرو ببینم-

 نمك نشناس..دستت دردنكنھ :  دستاشو روكمرش گذاشوگفتنگار
  مھرداد دستشوگرفتو نگار روشو اونور كردبعد

 نگارخانوم ناراحت شدي؟تو رو خدا تو دیگھ كوتاه بیا-
 برو از دلش دربیار..نھ بابا :  سمت خندیدوگفتبرگشت

غیر ارادي عصباني شدمو بھم . مازیار داره باھاش حرف میزنھ سمت ژینا برگشتم كھ دیدمبھ
 بھ سمتشون رفتمو تو یھ عملیات موفقیت امیز دست ژینارو بھ سمت خودم كشیدم.برخورد

مامي : اما رو بھ مازیار گفتم.نمي دونم تونستم اخممو بپوشونم یا نھ . با تعجب بھم نگاه كردژینا
 خوایم باھم دوتایي باشیم

 مگھ من چیزي گفتم؟ ژیناجان تنھا بود گفتم باھاش راه بیام:  انداختو گفتوھاشوباالمازیارابر
 لطف كن بھ جاي جان ؛ خانوم بگو...خوب دیگھ تنھا نیست-

  جوابمو ندادو وقتي رفت ژینابا اخم دستشو از دستم بیرون اوردو جلوتر از من راه افتادمازیار
 ھمین..ببخشید من مي خواستم بیدار شي -
- 
 بابا جواب بده دیگھ روزي كھ مي تونھ خوب باشھ رو خراب نكن-
 دیگھ بھم دست نزن-
 دست خودم نبود-
 باشھ از این بھ بعدتكرار نشھ-
 شاید بازم دست خودم نباشھ بھت قول نمي دم-

 ژینا:  ھم قدم شدمو گفتمباھاش
 بلھ-
 .ببین باشھ دیگھ بھت دست نمي زنم-
 تو دوست داري كھ با من دوست باشي یا فقط واسھ خاطره اطرافیانو حرفاشونھ-
 خوب معلومھ-

 .. براي خاطر حرفا وشایعات اما االن بھ خاطر خودشاول
تو دختر خوبي ھستي اما ..بھ خاطر حرف اوناي دیگھ :  نتونستم اعتراف كنم واسھ ھمین گفتمولي

 من فكر مي كنم ادامھ دادنش درست نیست.. صوریھ دوستي ما یھ جور..من راستش چھ جوري بگم
 پس فقط واسھ حرف دیگرانھ كھ با مني؟:  دفعھ ژینا سرجاش ایستادو گفتیھ
فكرنمي كنم تا تھش بتونم خوب فیلم .اره وبعداز این كوھنوردي یھ جوري ارتباطمونو قطع كنیم -

نو قطع مي كنن ودیگھ فكر ھمھ ي دوست دختر دوست پسرا یھ جایي با ھم رابطشو..بازي كنم 
 كھ ھم ھمھ بفھمن ما با ھم..تو ھم مي توني اینبار جلوي ھمھ منو پس بزني..نكنم غیر عادي باشھ 

 نیستیمو ھم اینكھ تو قطع كردي
دوست نداشتم كسي . رفتھ صورتش گرفتھ تر میشد اما من نمي تونستم بھش اظھار عالقھ كنم رفتھ

 بخوام احساسات درونیمو نسبت بھش روشن كنم برام غیرقابل اینكھ..بفھمھ كھ من دوستش دارم
 .قبول بود

 من حالم خوب نیست مي خوام برگردم- ژینا
 شوخي میكني؟-
 اگھ توھم نمیاي من مي خوام برگردم..نھ-
 اخھ بچھ ھا-
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  نگاه بھ اطرافم انداختم فرزادو تنھادیدم كھ داشت مي رفتیھ
 فرزاد...:  زدمداد
  سمتم برگشتبھ
 .برمي گردیمما-
 واسھ چي؟-
 خداحافظ..بھ ھمھ بگو ما برگشتیم .ژینا حالش خوب نیست -

 . دیگھ چیزي نگفتو با سر خداحافظي كردفرزاد
 
 بیا جلو بشین..واسھ چي رفتي پشت-
 مي خوام اگھ اشكالي نداره دراز بكشم.گفتم كھ حالم خوب نیست .خستم -
 االن میارم.پتو مسافرتي صندوق عقبھ -
  نیستالزم-

  توجھ بھ حرفش رفتمو پتوي مسافرتي رو اوردمبدون
 مي خواي دراز بكش بندازم روت-
 نھ نمي خواد خودم میندازم-

  چشماي غمگینش نگاه كردمو پتو رو دادم دستشبھ
 ھرجور راحتي-

 این حس لعنتي رو سركوب كرد با وجود یھ دیوار بلند بینمون؟ اون نمي دونھ منم كھ نباید میشھ
من اگھ االن بھش بگم منم مي خوامت اونوقت ...بازم نمیشھ .غرورو ھم اگھ بذارم كنار.بچگي كنم 

من ...را عمفنھ اعترا..جداشدن االن خیلي ساده تر از اینده اس ...بازم باید یھ روز از ھم جدابشیم 
 .قایمكي باھاتم...قایمكي مواظبت مي مونم ..قایمكي دوست دارم

نمي دونم چرا احساس كردم ...پتورو ؛ روي صورتش كشیده بود .. عقب برگشتمونگاش كردمبھ
 داره گریھ مي كنھ

 . روشن كردمو راه افتادمماشینو
م بكنم؟ قایمكي باھاش قلبم فشرده شد اما چیكار مي تونست. كم صداي ھق ھقش بھ گوشم رسیدكم

 باشم؟
 ژینا؟؟ ژیناحالت خوبھ؟-
- 
 جوابمو نمي دي؟ واسھ چي گریھ مي كني؟-

 .ماشینو پارك كردمو درعقبو باز كرد. ش شدیدتر شدگریھ
 اصال واسھ چي داري گریھ میكني؟..ژیناپیاده شو باھم حرف بزنیم-

 . پتورو از روي سرش بردارم كھ بھ زور نگھ داشتھ بودشخواستم
 مي خوام ببینمت.مي خواي بازي كني؟ بلدما؟پتو رو ول كن -
- 
 ول نمي كني؟-

 . پتو رو كشیدم كھ سرشو اونور كردو دستشو رو صورتش گذاشتمحكم
 اگھ مي خواي بھ حرفت گوش كنم خودت دستتو بردار..یادمھ گفتي بھت دست نزنم -
 یاد یھ چیزي افتادم گریھ م گرفت..چیزي نیست-
اونجاھم یھ رستوران . باھم حرف بزنیم اروم بشي؟پیاده شو یكم تو برف قدم بزنیمخوب مي خواي-

 ھست بعدشم مي ریم نھار مي خوریمو دوتایي صفا مي كنیم
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 برگردیم.نمي خواد-
 اگھ برگردم بیكارم حوصلم سرمیره پس بھ خاطر من كوتاه بیا.من خونھ تنھام -

واسھ لوازم ارایشو اینا .رت سیاھي مواجھ بشمانتظار داشتم با صو. از روصورتش برداشتدستشو
 .دیگھ اما برعكس اونچیزي كھ فكر مي كردم با گریھ چشماش خوشگلتر شده بود

 چیزي شده؟- ژینا
 صورتت سیاه نشده.نھ -

 .خندید
 . یھ ادم برفي ھم درست مي كنیمو عكس میندازیم..زودباش بریم برف بازي .خندیدي..خندیدي-

 ماكھ قراره از ھم جدابشیم دیگھ چھ نیازي بھ عكسھ؟:  ماشین پیاده شدو گفتاز
 بعدابھ زنم نشون مي دم.یادگاري مي مونھ -

 .بھ شوخي گفتم اما یھ دفعھ یاد مھدیس افتادم.. بھم نگاه كردباتعجب
 فكر كنم زنت ناراحت بشھ-

من بدم میاد ...و خدا نھتو ر:  اینكھ حرفو عوض كنم یھ گولھ برف درست كردم كھ گفتبراي
 اصال نمي تونم تحمل كنم.
 چرا باحالھ كھ؟-
 یھ جور كتك زدنھ غیر مستقیمھ بھ نظر من-
 پس تو االن كتك مي خواي كھ برگشتیم وپیش بچھ ھا نموندیم؟-
 تو ھم كتك مي خواي-
 واسھ چي من؟-
 ھیچي ھمینجوري گفتم-
 .اینور برفاش روھم جمع شده بیا ھمینجا درست كنیم-

ھم قد ژینا .یھ نگاه بھش كردم.با شال گردن منو كاله ژینا ادم برفیمون تكمیل شد. درست شد بالخره
 .بود
بھ ژینا نگاه كردم كھ .. نگاھم بھ ژینا انداختم كھ سعي داشت بھ چشماي ادم برفي حالت بده یھ

 خیلي بامزه شده بود.لپاشوبینیش سرخ شده بود
 . خودت خنده دارترشدي با اون صورت سرخت: ھ گفتبا لبخندبھش چشم دوختھ بودم ك.
 گشنمھ ژینا-
 خوب برو یھ چیزي بخور-
 تو چیزي نمي خوري؟-
 اوووم نھ-
 مي خواي برو تو ماشین بشین گرم بشي..من االن میام-
 مي خوام اینو خوشگلش كنم..نھ خوبھ -
 عمرا اگھ خوشگل بشھ.اون كلھ پوكھ -
 تو ھم كلھ پوكي ولي-
 ي خواستي بگي خوشگلم؟ولي چي؟ م-
 نھ اصال-
 ولي تو كھ گفتي من خوشگلم.من االن برمي گردم -

دوتا شیركاكائوي داغ كھ خداكنھ تا اونجا .. متر اونورتر بود راه افتادم٥٠٠ سمت رستوران كھ بھ
 .سرد نشھ با دوتا كیك خریدم

-=== 
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 دستتو بنداز گردن ادم برفي-
 خوبھ- ژینا

 سھ...دو ...یك ..اره -
 اه خراب شد من پلك زدم-
بیا ببین خیلي ھم ..نھ من ھمین گفتم دو دستم خورد عكس گرفت اون سھ خود بھ خود بھ دھنم اومد-

 قشنگ افتاده
 .شاید من روشماره ي دوپلك مي زدم..كوش؟ خیلي دیوونھ اي ھا-
 حاال كھ نزدي-
 خوب برو وایستامن عكس مي گیرم-

 م واسش شاخ گذاشتم ادم برفي وایسادمو با انگشتاكنار
 تو واسھ ادم برفي ھم شاخ میذاري؟-
 دیگھ دیگھ-
 گرفتم-
 چرا نگفتي؟-
 خوب شد ببین؟..گفتم طبیعي بیفتھ -
 مھم نیست بیا وایستا دوتایي باھم عكس بندازیم-

  نگاه بھم انداختو منم دوربینو از دستش گرفتمو یھ جاثابت گذاشتمیھ
 .. بیادیگھ-

  ثانیھ دیگھ میگیره١٠:  گرفتمو گفتمدستشو
 . از دستم دراوردو اون سمت ادم برفي ایستاددستشو

 خوب بااینكھ دشمنانھ ایستاده بودیم اما خوب افتادم-
 تازه.من بھتر افتادم- ژینا

 دستمم گرفتي:  چوبي كھ از زمین در اورده بود زد تو بازومو گفتبا
من تورو بغل مي زنم توھم ..ن این فیلماژینا یھ دونھ ؛فقط یھ دونھ عكس بندازیم عی- شوخي گفتمبھ

 باور كن ھنري میشھ..منو 
 .. ادا در اوردو روبرفانشستبرام

 
 

 نمیشیني؟- ژینا
 . اگھ پانشي دستتو مي گیرم دیوونھ-
 تھدید مي كني؟-
 اره-

  كشیدو منم نشوند پیش خودشدستمو
 میعاد؟:  تعجب بھش نگاه مي كردم كھ گفتبا
 جانم؟-
 راستش من-
 خوب؟-
 ھیچي-
 نشد دیگھ حرفتو نصفھ نذار-

 من مي خوام كھ باھم باشیم: چشمام نگاه كردو گفتتو



 41 

 نمیشھ ژینا:  دھنمو قورت دادمو گفتماب
 من ھیچوقت جلوي كسي اینقدر غرورخودمو خرد نكردم اما جلوي تو االن-
 خواھش مي كنم جلوي منم غرورتو خرد نكن-

 . بستو از روبرفا بلندشدچشماشو
 ري؟كجا می-
 مي خوام قدم بزنم-

 !از گردنش اویزون شدم كھ ادم برفي شكست. از روبرفا بلندشدمو بھ سمت ادم برفي رفتم منم
. یھ نگاه بھ ادم برفي بي كلھ انداختو .تو حسم مي رم خرابكار مي كنم . گندت بزنن میعاد اه

 .ناراحتیمو با یھ لگد رو اون خالي كردم
دوزانو افتادم روبرفا رو سرم زیر برف .چیزو از بین ببرم دوست داشتم ھمھ ... كردم داغ

 من اونو مي خوام اونم منو اما مھدیس.چرا اینجوري شد .كردم
 بھ توھم مي گن اسكوال- ژینا

- 
چرا سرتو زیر برف كردي؟ اینقدر غیر قابل تحملو بي ارزشم كھ از حرص اینكھ گفتم باھم باشیم -

 اینكارارو مي كني؟
 مزخرف نگو-
 یلي خنده دار شديخ-

 من بخاطر جفتمون مي گم اینجوري بھتره:  روصورتم برفا رو پاك كردمو گفتماز
 اما میعاد-
من .ببین ژینا تو شاید فكر كني االن منو غرور برمي داره كھ تو دوستم داري واین حرفا اما نھ -

 االن دارم زجر مي كشم
 من گشنم شد نمیریم نھار؟-
 بخوریم كھ خیلي بھمون مي چسبھچرا بریم یھ غذاي گرم -
 
 ژینابیا جاھا عوض-
 چرا ؟-
 تو؛ رو بھ دیوار بشین-
 واسھ تو چھ فرقي مي كنھ؟ تو كھ منو نمي خواي-
 عوض نمي كني؟-
 نھ-
 سوپتو بخور یخ كرد-
 من پیش غذا دوست ندارم میخواي بدم تو؟-
 من فكر كردم مي خوري..نھ -
 من كھ یھ بار گفتم نمي خوام خودت فكر كردي من الكي تعارف مي كنم سفارش دادي-
 حاال جوجھ دوست داري یا بازم من-
 نھ دوست دارم جوجھ-
 پس ھمھ شو بخور-

 چشم:  گفتلبخندزدو
 .  از خوردن قھوه از رستوران بیرون اومدیمبعد

 میعاد امروز خوب نبود؟ بھت خوش نگذشت؟-
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 .  گذشتمعلومھ كھ خوش -
 خوب نمیشھ ھمیشھ با ھم ھمینجوري باشیم؟-
 .ژینا بحث تموم شده رو دوباره شروع نكن خواھش مي كنم-
 میعاد براي تو تموم شده س اما براي من-
 دوباره كھ داري گریھ میكني؟-
 میعاد چرا از من بدت میاد؟ چون چون من-
 من از تو بدم نمیاد ژینا باور كن-
 فقط..تو فقط ..كر كني بھ خاطر وضع مالیتھ یا بھ خاطر قیافت اما بھ خدا نھ میعاد بھ خدا شاید ف-

من ھیچي ازت نمي .تو فقط تونستي تو قلبم بشیني :  عمیقي كشیدو اشكاشو پاك كردوادامھ دادنفس
 فقط خودتواخالقتو..خوام

 راستش..ژینامن -
  روصورتم گذاشتمو پشت بھ روش ایستادمدستمو

 منو نمي خواي چون مي دوني من پرورشگاھیم؟تو براي این - ژینا
 نمي دونستي؟:  تعجب و خیلي سریع بھ سمتش برگشتم كھ گفتبا

 پس اوضام خرابتر شد:  بھ عالمت نھ تكون دادم كھ گفتسرمو
 !  چیزي براي گفتن نداشتمواقعا

زندگي ھم مي كنم چون بھ سن قانوني رسیدم .ھمون جا كارم مي كنم :  ماشین تكیھ دادو گفتبھ
یكي از مسئوالي ھمونجا كھ باھام خوب بود برام ھمونجا كار جور .دیگھ نمي تونستم اونجا باشم 

بھ  زاونا شبا نیا..پیش بچھ ھاي زیر دوسال..كردو شبا ھم تو یھ اتاق با بچھ ھاي اونجا مي خوابم
 .. كمك دارن

دوباره پشت بھ روش ایستادمو سعي .. دونم چرااما احساس مي كنم یھ بغض تو گلوم نشست نمي
 .خیلي سخت.اما سختھ .كردم بھ حالت اولم برگردم 

 بااین حرفام ازم دورترم شدي؟مگھ نھ؟-
راس مي گم بھ جون مامانم .ژینا من این مسائلو نمي دونستم :  اینكھ بھ سمتش برگردم گفتمبدون

 ... مشكل اینھ كھ من نامزد دارم..مشكل چیزه دیگس ..
 .بھ سمتش برگشتم كھ دیدم كل صورتش پوشیده از اشك شده. صداش نیومددیگھ

 اگھ اگھ-
 چرا اینجوري میكني؟..ژینا تو رو خدا -
اید این شمایید كھ نب.من دوست ندارم زندگي دختر دیگھ اي رو خراب كنم...اقاي حسیني برگردیم-

 مي اومدین اونروز جلو
یادتھ .نباید مي اومدي ومي گفتي كھ من میتونم برات نقش بازي كنم:  بلندتر كردوگفتصداشو

دیگھ ھیچ اصراري ندارم .نباید ...اونروزو؟ تو اگھ نامزد داري نباید مي اومدي اونروز جلوم
 .ھرچي كھ گفتم فراموش كنید.

من جاي : اما فكر كنم از نگام فھمیدو گفت. بگم بیا جلونمي تونستم بھش. پشتو باز كردو نشستدر
دیگھ ...ھیچ كسي رو ھم ندارم...من تو این دنیاي مزخرف ھیچ جایي ندارم .كسي رو نمي گیرم

 ھیچ جایي ھم نمي خوام
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چرا ھمھ چي اینجوري بھم پیچیده؟ مھدیسو . رو محكم بستمو خودمو انداختم رو كاناپھ درخونھ
انگار ھمھ چیز با ھم دست بھ یكي كردن كھ .اوضاع زندگي ژیناھم طرف دیگھ...فامیل یھ طرف 

 .مابھ ھم نرسیم
پرورشگاه ...پرورشگاه مھر . روي كاناپھ بلندشدمو بھ سمت اشپزخونھ رفتم تایھ مسكن بخورم از

 مھر
 

م چقدر خوب مي شد اگھ بر.. از پرورشگاه مھر بیرون اومدو بھ سمت ایستگاه اتوبوس رفتژینا
از اون فاصلھ ھم خیلي راحت مي تونستم تو چشماش غمو ببینم ...سمتشو با ھم بریم دانشگاه

 .صورتش خیلي غمگین بود.
 اتوبوس با فاصلھ راه افتادمو درحالي كھ بھ ترانھ اي كھ پخش میشد گوش مي دادم ؛ بھ یاد پشت

چرا باید ..ر كھ قھر باشیم چي میشد اگھ ھیچوقت پاشونو اینجا نذارن؟ اصال بھت..مھدیس افتادم 
 !ازدواج ما ؛ باعث اشتي این دوتا خونواده بشھ

 . تو پاركینگ پارك كردمو از دور دیدم كھ ژینا از سر در رد شدماشینو
 دیروز خوب قال گذاشتین رفتین..بھ بھ میعاد نامرد-

 ھمھ چیز بین منو ژینا تموم شد:  سمت یاسین برگشتمو گفتمبھ
 شوخي مي كني؟-
  جدامي گمنھ-
 اون بھم زد؟..مي گم چرا امروز گرفتھ اي ھا-
 اره-
 چرا؟-

 نپرس:  افتادم سمت سردرو گفتمراه
 حاال اشكال نداره مي خواي بگم ندا باھاش حرف بزنھ-
 راستي یاسین دیروز نداخانوم نبود؟ بعدا فھمیدم چرا نیومد؟-
 ھیچي بابا مي گفت از ھوتن خوشش نمیاد ھركاري كردم نیومد-
 .منم اگھ مي فھمیدم اونا میان نمي اومدم:  بھ یاد اوردن مازیار گفتمبا
 نیست مي خورنت-
 ھیچي بابا امروز استاد مي خواد امتحان بگیره؟..منو نمي خورن اما-

 نھ؟ مي خواد بگیره؟- یاسین
 .اماخیلي وقت پیش نوشتم..من یھ تاریخي تو كتابم نوشتھ بودم نمي دونم امتحان داریم یانھ -
 نكنھ داشتھ باشیم؟ اخھ استاد كمالي یھ ماه قبل خبر مي ده-
 نمي دونم-
 حاال خوندي؟-
 كما بیش-
حداقل . اینكھ حالم میزون نبود اما براي فراموش كردن اون مسائل كتاب خوندن بھرین راه بودبا

 . واسھ چندساعت
تن بین بچھ ھا گرفت تو  از امتحاني كھ استاد كمالي با اون ھمھ اوردن مراقب وفاصلھ انداخبعد

بعدشم مھردادو پشت ..بوفھ نشستھ بودم حلیم مي خوردم كھ یاسین با صورت ناراحت اومد تو 
 .مھردادم نگار

 اون ھمھ مراقب واسھ چي اورده بود؟ توجھ داشتي میعاد؟-مھرداد
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 واسھ خیلي تقلب شد نمي تونست جلوي بچھ ھا رو بگیره...اره بھ خاطره امتحان اوندفعھ دیگھ -
 .ھمین اینبار پاتك زد

استادم بھ برگھ ي تو با رضایت ...تو كھ خوب دادي مگھ نھ؟ از ھمھ زودتر برگھ تو دادي- نگار
 نگاه مي كرد

 .اسون بود-
حاال خوبھ دختره باھاش تموم كرده واین نشستھ ..اسون بود:  یھ دونھ زد تو سرمو گفتیاسین

  بھتر بود كھ مثل بنز امتحان مي داداگھ حالش. بابیخیالي درس خونده خوب داده
 واي میعاد باھات تموم كرد؟ چرا اخھ ؟ واسھ ھمون سوسك گفتنت؟- نگار

انداختم ژینا باھام تموم كرده كھ كل دانشگاھو ! اصال از قصد تو دھن یاسین زنیكھ . ندادم جوابشو
 .درستھ براي من بد مي شھ اما مھم ژیناس..پر كنھ 
 اھاش صحبت كنیم؟میخواي بریم ب-مھرداد

 نھ مھرداد خودم سعیمو كردم میگھ دوستم نداره-
 اشكالي نداره دختر كھ قحط نیومده این ھمھ دختر..الھي- نگار

 !!! با دستش بوفھ رو نشون دادكھ منو یاسینو مھردادم نگاه كردیم ولي ھیچي دختر نبودبرگشت
خودبھ خود خنده روي لبم ............ توكھ در بوفھ باز شدو ژینا وزھرا اومدن. زدیم زیر خنده باھم

 ماسید كھ نگار پاشد رفت سمت ژینا وشروع كرد باھاش خوشو بش كردن
شال گردنمم مرتب كردمو بدون توجھ بھ .. كاپشنمو از پشت صندلیم برداشتمو فوري پوشیدمپاشدم

 .اخھ نگار واسھ چي رفت جلوش..بچھ ھا از بوفھ بیرون اومدم
جوون این چھ كاریھ مي كني؟ : درختا لگد اروم مي زدم كھ باغبون اومدو گفت چمناي بوفھ بھ تو

 برو اونور ناراحتیتو سر چیز دیگھ خالي كن
  تو چمنا بیرون اومدم كھ دیدم نگارو مھرداد بھ سمتم اومدناز

 تو چرا اومدي بیرون؟- نگار
 تو واسھ چي رفتي سمتش؟...ھمینجوري-
 من با تو كاري ندارم اون یجورایي االن دوستمھ...مثل اینكھ یادت رفتھ دیروز باھم اشناشدیما-
 مي ترسم اینجوري نگاه مي كنھ.ُاه مھرداد ببین میعاد:  اخم بھش نگاه كردم كھ گفتبا

 . میعاد كوتاه بیا دیگھ-مھرداد
 ..  توجھ بھشون بھ سمت دانشكده راه افتادمبي
 

خیلي خوبھ كھ .بھ سمت خونھ حركت كردم..ابت رسیدنش بھ پرورشگاه راحت شد خیالم از بوقتي
اي كاش مي شد با ...با اتوبوس میاد درستھ كھ باید معطل بشھ اما خیال من حداقل راحت تره 

 اما مسلما قدرت مالي نداره.اژانس بره 
 نھ؟مھرداد یھ كمكي نگار میتونھ بھم ك..سالم :  ي مھردادو گرفتمو گفتمشماره

 چي؟..سالم -
 من دقیقا نمي دونم ساعتاشو..مي خوام ببینم ژینا چھ روزایي كالس داره -
 مي گم یا از خودش بپرسھ یا از بچھ ھاي خوابگاه...اوكي -
 ھمون سازمان جاسوسي دیگھ-

 .برات اس ام اس میس كنم روزاشو:  خندیدو گفتمھرداد
 دستت درد نكنھ..مرسي -
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فردا كالس نداشتم اما حدثم درست . یخچال گذاشتمو اس ام اسمو باز كردم  از ساندویچمو تو نیمي
 .از اب در اودم اون كالس داشت

 
ونمي دونم چطوري باید این ..خوب اقاي حسیني من اصال دلیل این درخواست شمارو نمي فھمم -

 موضوع رو براي ژینا جان مطرح كنم
؛ من از ھم دانشگاھي ھاي خانوم قائم مقامي ھستم ببینید خانوم فالح :  روپام انداختمو گفتمپامو

راننده ي اژانسي ھم كھ معرفي كردم ادم ..راستش دوست دارم كھ بدون مشكل وبا اسایش بیادو بره 
 خوبیھ ومن خیالم راحتھ

 پاي عالقھ وسطھ؟:  فالح لبخندي زدو عینكشو در اوردو گفتخانوم
نمي دونم یھ جوري خودتون قضیھ ..مخصوصھ توئھ شما بگید این راننده :  سكوت كردمو گفتمكمي

 رو عادي جلوه بدین
اخھ اقاي حسیني اوال اینكھ من ھمینكھ مي خوام باھاتون ھمكاري كنم خودش خیلیھ چون ما اینجا -

 شما بگید مابھش چي بگیم من باھاتون ھمكاري میكنم. از این كارا نمي كنیم 
 !  اینجاشو نكرده بودمفكر

 ر اینجاشو نكرده بودم ؛ مي تونم برم بیرون كمي فكر كنمو بعد بیام خبرتون كنم؟من راستش فك-
 بلھ خواھش مي كنم-

 فعال خداحافظ.خواھش میكنم بشینید :  روصندلي بلندشدمو اونم بھ احترام بلند شداز
 خداحافظ-  فالحخانم

دلیل قانع كننده اي براش خوب چھ ...نھ ھنوز خیلي مونده تا ژینا برگرده .. ساعتم نگاه انداختم بھ
بیارم؟؟ھرچي فكركردم كمتر بھ نتیجھ رسیدم تا اینكھ با اقاي پرویزي ھمون راننده ي اژانس تماس 

 حسیني ھستم..سالم اقاي پرویزي : گرفتم
 سالم اقاي حسیني ؛ حالتون چطوره-
تلفني مي خواستم در رابطھ با اون موضوعي كھ براتون مطرح كرده بودم باھاتون ..تشكر -

 فرصت دارین؟..صحبت كنم
 بلھ بفرمایید-
راستش من نمیدونم باید بھ اون خانوم كھ قراره شما برسونیدش چي بگم یعني پرورشگاه گفت كھ -

 شما راه حلي ندارین؟..نمي دونھ 
 راستش اقاي حسیني منو ھمكارام تا االن ھیچوقت بااین موضوع روبرو نشده بودیم-

من مي تونم دوتا از راننده ھاي شمارو یا یكي شو واسھ این كار :  دفعھ یھ جرقھ تو مغزم زدیھ
 داشتھ باشم یعني چطوري بگم

 اه بازم تو جملھ سازي مشكل پیدا كردم.. اه
اینجوري بگم كھ من بھتون پول مي دم شما ھر وقت كھ از پرورشگاه تماس گرفتن ؛ حاال ھركي -

بھ تعداد اونایي كھ مي رسونید پولشو حساب كنید من پرداخت مي كنم .. اونو مي رسونید..بود 
منم با پرورشگاه ھماھنگ مي كنم كھ بگن یھ راننده واسھ كارمنداي بدون ماشین اینجا كھ ..

 شما مي تونید؟.. دوره گرفتیم كھ راحت رفتو امد كننشونمسیر
 حسابي قاطي كردم... گفتمچي
كھ من بشم راننده ي شخصي پرورشگاھو ھر كدوم از كارمندا كھ منظورتون اینھ - پرویزياقاي

 باھام تماس گرفتنو بیارمو ببرم
 اوكي ھمینھ-
 فكر نمي كنید ھزینھ ش براتون باال بشھ؟-
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نفر كارمند داشتھ باشھ كھ من از ماشیناي توي محوطھ ش ١٥اون پرورشگاه كوچیكیھ ؛ شاید -
 .كھ من از پسش برمیام.ھ سھ چھار نفري بموننشاید ی..فھمیدم بیشتریاشون ماشین دارن 

 باشھ من مشكلي ندارم-
 پس تا نیم ساعت دیگھ پرورشگاه مھر باشین-
 فقط اینكھ من مي تونم وقتاي ازاد راننده ي ھمین اژانس-

 .. بلھ مي تونید:  از اینكھ جملشو تموم كنھ گفتمقبل
 

  نفر از ھمكارامون ماشین ندارن١٠-  فالحخانوم
منم میشم سرویس اینجا وھزینھ ي باالیي در ..اینجوري ھي مي رن ھي میان -رویزي پاقاي
روزا بیستا سرویس میشھ كھ من ..چون اگھ شما حساب كنیدھركدومشون دو مرتبھ برنو بیان ..میاد

 خودم تو اژانسم اینقدر مشتري نداشتم
رمنداي دیگھ فكر نكنم خوب كا!  كھ اون دوتا باھم صحبت مي كردن منم فكر مي كردم ھمینطور

اگھ بدونم ..مسلما خونواده دارن ؛ شاید خودشون ھرروز بااژانس مي رنو میان ..مثل ژینا باشن 
 تنیازمندن با حاجي درمیون مي ذاشتم واسھ كار خیر مثل ھمیشھ پیش قدم بشھ اما فكر نكنم ساپور

 . شھكار خیر با... كردن كارمنداي اینجا كھ بعضي ھاشونم روانشناسن و
بعضي ھاشون ماشین شخصي دارن اگھ بفھمن اونایي كھ ماشین ندارن راحت میانو - فالحخانوم

 ندن دیگھ ماشین نمیارن...مي رن ؛واسھ اینكھ پول بنزینو 
خانوم فالحچندنفر از كارمنداتون دائما ھمینجاھستنو شبا ھم ھمینجا :  بھ حرف اومدمو گفتمبالخره

 مي مونن
 نفر ٣-
 انوم قائم مقامیھكھ یكیشم خ-
اون دونفر دیگھ ھم یكیشون اشپزه ؛ منیژه خانوم كھ خیلي پیره وگاھا مي ره سر قبر ..بلھ -

یھ دوسالي از ژینا ..دوست ژیناست..یكیشم ھالھ س...شوھروبچھ ھاش وگرنھ جایي نداره جز اینجا 
 ن میرهاتفاقا خوب نمي تونھ راه بره وبیرون ھفتھ اي سھ بار كالس زبا..بزرگتره 

شما بگید از مركز یھ مبلغي فرستادن تا براي اسایش كارمندا سرویس بدیم ما ..خوب خیلي خوبھ -
 اصال فكر نكنم الزم باشھ كارمنداي دیگھ ھم مطلع بشن..ھم بھ این سھ نفر سرویس مي دیم

 نظر خوبیھ– پرویزي اقاي
 وحتما مي خواید ژینا راحت بره از اونجا كھ مرغ شما یھ پاداره:  فالح كمي فكر كردو گفتخانوم
البتھ چون ھم اژانس ارس رو از خیلي قبل میشناسمو ھم اینكھ باید ..باشھ من قبول مي كنم..وبیاد

 تضمیني ھم بدین
ھم از شما وھم از ..من ھمكاري مي كنم اما تضمین مي خوام :  تعجب بھش نگاه كردم كھ گفتبا

 ر كنممن نمي تونم خوشبینانھ فك..اقاي پرویزي 
 ..لطفا پركنید:  اي رو كھ از قبل اماده كرده بود جلومون گذاشتو گفتبرگھ
 .بعدشم امضا وانگشت زدن.. چقدر سوال اووه

 .  خیلي سختگیري كرد ولي خوشم اومد جاي ژینا حسابي امنھدرستھ
 

 كي میرسن؟: با ناراحتي كتابشو بستو گفتمامان
 خانوم شما ھم بخاطر من اون كدورتھارو فراموش كن..شش روز دیگھ -حاجي

 فكر مي كني ازدواج میعادو مھدیس بتونھ زخم گذشتھ رو ترمیم بده-
 نھ نمي تونھ-
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 گوش وایستاده بودي؟-حاجي
 . حاجي من نمي خوام با مھدیس ازدواج كنم-

 شما بھ نام ھم زده شدید..نمي خوامي وجود نداره -حاجي
ھدیھ بھ نام دایي نشده بود؟ چرا دخترشونو دادن بھ كاوه؟من حاال برم بشم باجناق كسي كھ مگھ م-

 زندگي داییمو بھم ریخت
 رخساره بشین:  با گریھ از رومبل بلندشد كھ حاجي گفتمامان

 نمیتونم-
  دوید سمت پلھ ھابعدم

لعنتي خودت مي دوني كھ من با عموت تو اون كارخونھ ي ..میعاد شروع نكن -حاجي
خیلي وقتھ كھ نھ من نھ عموت از اون كارخونھ پولي بھ دست نیاوردیمو اون كارخونھ ..شریكم

بعد از اون ورشكستي اسفناك و ازدواج مھدیھ با كاوه كلي كدورت بین ..خیلي وقتھ راه نیفتاده 
 اخراي من دیگھ.. پیش اومدو حاال تو مي توني این كدورتھارو از بین ببري عموتخونواده ي ما و

درستھ اون بد كرد اما من دیگھ طاقت .عمرمھ خیلي سالھ كھ با برادر بزرگم قطع رابطھ كردم 
 دوري از تنھابرادرم رو ندارم

میعادم من خیلي وقتھ :  خانوم با سیخ وكاموایي كھ دستش بود اومد كنار حاجي نشستو گفتحاج
 . ھمھ چیز خوب بود ھمھ با ھم بودیموقتي زنده بود ) پدربزرگمو میگھ(اقا سعید...پسرمو ندیدم

حاج خانوم از اون وقت تا حاال حاضر نشده بیاد شمارو ببینھ اونوقت شما چھ انتظاراتي از من -
 دارین
 ..حاال یھ بار كارمون پیشھ تو گیره ھا-حاجي

چرا نمیفھمین؟اصال برید مھدیسو ..حاجي این كار گیر بودن شما گیره رو كل زندگي من .اي خدا -
 واسھ ماني بگیرید

تازه تو ومھدیس ھستین كھ اقاجون بھ نام ھم شما ..ماني بچھ س :  چپ چپ نگام كردو گفتحاجي
 رو زده
یادتھ مھدیس چقدر خوشگل بود؟ یادتھ چقدر دوستش داشتي؟؟ وقتي رفت تا یھ مدت ناراحت -حاجي
 بودي؟

 ھمیشھ ماه ماھي صداش مي كردي یادتھ؟-  خانومحاج
 عمو االن كجاست؟:ه ھا یادم نیاد واسھ ھمین گفتم  كردم خاطرسعي

 ..فرانسھ س-حاجي
 باھاتون رابطھ داره كھ فھمیدین شش روز دیگھ میاد؟-
مي خوام برم ..من از طریق دوستش اقاي فتحعلي پور متوجھ شدم كھ داره برمیگرده ..نھ -

 حاج خانوم خیلي دلتنگھ..پیشوازش 
عمو مصطفي از حاجي پنج .دن لباس گرم وارد حیاط خونھ شدم سالن بیرون اومدمو بعد از پوشیاز

خاطرات مبھم وكمي از اونموقعھا برام مونده اما .پدربزرگم زود فوت كرد ..سال بزرگتر بود 
علت زندگي كردن حاج خانوم با ما این بود كھ حاج خانوم جز مادرشوھر براي مامانم خالشم 

از طرفي عمو مصطفي و عارفھ خانوم نمیتونستن بچھ . سني داییم بامامانم زیاد بود ختالفا.بود
دار بشن كھ با اتفاق نظر حاج خانومو اقاجون ورضایت عمو وعارفھ خانوم؛ رفتن از پرورشگاه 

یعني مادر مامانم كھ اسمش مینا بودو اسم حاج خانوم؛ (مادربزرگم .یھ دختر بھ اسم مھدیھ اوردن
خوب باھم خواھر بودن دوتا مادربزرگام (اونوقتا باھم خیلي رابطھ داشتن ) م كھ مینو بود  پدررماد

اونوقتا من ..واسھ ھمین با نگاھاي دایي رھام بھ مھدیھ متوجھ عالقھ ي دایي بھ مھدیھ میشن )دیگھ 
 جدي مي وحاال اما ھمھ بھ شوخي..ھنوز بھ دنیانیومده بودمو دایي ومھدیھ بیشتر از ده سال نداشتن
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این جریانات ادامھ داره وھمھ چیز خوب پیش مي ره تا اینكھ یك ...گفتن كھ مھدیھ عروسھ رھامھ 
یادمھ باتموم بچگیم ...سال بعد از متولد شدن من؛ زنعمو عارفھ بچھ دار میشھ ومھدیس بھ دنیا میاد

رام مھم نبود  بودمھیچوقت قیافھ ي بچھ اي كھ باھاش ھمبازي ب..اخالقشو خیلي دوست داشتم 
از طرفي ..بیشتر اخالقو منطق اون بچھ بھ دلم مي نشست كھ مھدیس ھمھ ي اینا رو باھم داشت 

منم خودبھ خود ..مھدیس چون فرزند واقعي عمو بودودیرم بھ دنیااومده بود ھمھ مي خواستنش
ت  دوسي بچھ(وحسین ) بچھ ي پسرعموي بابام(وقتي مھدیس مي اومد از بازي كردن با حمید

 سالم بود اما ٦اونوقتا من ..وابستش شده بودم ..وبقیھ ي پسرا مي زدمو بھ سمت اون مي رفتم)بابام
من ..این قضیھ باعث شدكھ دوباره اقاجونو ھمگي دست بھ دست ھم بدنو ماروبھ اسم ھم بخونن

 .چیزي نمي فھمیدم مطمئنم مھدیسم چیزي نمي فھمید
ھم پدرمن وھم عمو ادماي ..ش بھ دوتاپسراش ارث رسید بعد اقاجون فوت كردو كارخونھ چندماه

ثروتمندوبي نیازي بودنو وقت نظارت روكارخونھ رو نداشتن وھمین شد كھ كارخونھ ورشكستھ 
تو اون ھیرو بیري ھم مھدیھ وارد دانشگاه شده بودو با ..شدو كمي اوضاع روبھم ریخت 

كم كم اوضاع كارخونھ .رسیده بود الو برداشتھ بودنو صداش بھ گوش ھمھ  ھمكالسیش تیریپ
خوب شدوحاجي وعمو بعد از دادن قرضا از پوالي خودشون ھمھ چیزو روبھ راه كردنو كارخونھ 

طبق چیزھایي كھ از حاج خانوم بعدھا شنیدم این بود كھ تا اوضاع سروسامون پیداكرد . روبستن
 كاري كنھ وراستش یعني  كھ كاوه رو مي خوادو عمو ھم نتونستشمھدیھ پاشو كرد تو یھ كف

تاچندروز از دایي رھام خبري .بیشتر بادختر خوانده ش ھمكاري كردو مھدیھ با كاوه ازدواج كرد
نبودوبعداز چندروز از پلیس راه تماس مي گیرنو مشخصات ماشیني رو مي دن كھ تو دره پرت 

دكشي كرده ونتونستھ با  متوجھ میشن كھ دایي رھام خوتحقیقاتم بعد از...شده ومالكش دایي رھامھ 
 .ازدواج مھدیھ كنار بیاد

اونوقتا . مرگ دایي رھام اوضاع بھم مي خوره وھمھ عمو ومھدیھ رو مقصر مي دونستنبعداز
شاید ھفت سال یا ھفتونیم سالم بود كھ مھدیھ وكاوه رفتن امریكا وبعداز یھ مدتي كھ بابام بھ خاطر 

 . خونوادشو گرفتو ھمگي بھ فرانسھ رفتنعمو ھم دست..مامانم با عموصحبت نمي كرد 
من نمي .. ھمیشھ مي گھ عمو بخاطر اینكھ خودشو مقصرمیدونستھ از خجالتش گذاشتھ رفتھ مریال

دونم من فقط مي دونم مریال اونوقتا عقلش رسیده بودو خیلي بھتر از من درك مي كرده واینكھ حاج 
 بزرگتره اما خیلي بچگي مي كنھ)حاجي یعني باباي من(خانوم میگھ مصطفي با اینكھ از مجتبي

 .  رو خراب مي كنھ وبلد نیست چھ جوري زندگي كنھ وچیكار كنھ یا نكنھوكارا
 

احساس رضایت شدیدي نسبت بھ ... ي زیادي از ماشین اقاي پرویزي حركت میكردمبافاصلھ
چھ .یھ دفعھ بابھ یاداوردن لحظھ ھایي كھ اون روز برفي با ژینا داشتم حالم گرفت .اینكارم داشتم

اما نمي .در بكنمو تالفي كاري كھ مھدیھ كرده بودو سرمھدیس دربیارمخوب میشھ این در بھ اون 
عكساش خاطره ھاي قشنگ باھم بودن تو بچگي . چرا ھیچ حس بدي نسبت بھ مھدیس نداشتم مدون

 .رو برام تداعي مي كرد
تو ماشین نشستھ بودمو اینور .امروز حس دانشگاه رفتن تو تنم نیست. یھ گوشھ پارك كردم ماشینو

دست یھ دختري رو گرفتھ ...اووه چھ صحنھ نابي..نورو نگاه مي كردم كھ چشمم بھ حمید خوردواو
 يیھ پالتو..بھ صورت دختره دقیق شدم .بودو منتظر بود تا چراغ قرمز بشھ كھ از خیابون رد شن

یھ كالھھ مشكي .صورتي رنگھ كوتاه با یھ شلوارچسب مشكي ویھ پوتین كھ بلندیش تاروزانوش بود
ریختھ بود ) من نمي دونم بھ این مدال چي میگن(تم روسرش گذاشتھ بودوموھاشو یھ مدليباف

بعداز اینكھ خیلي قشنگ دوست دختره ، ..روصورتشو شال گردن مشكي ھم از گردنش اویزون بود
  عموي بابامو رصد كردم یھ بوق زدم تا حمید متوجھ ي من بشھسرِپسر پ
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نیست من ادم واقعا باشخصیتو خوبي ام واصال بھ روي .. فكر كنم تو دلش اشھدشو خوند یعني
 چطوري؟..سالم میعاد: خودم نمیارم ؛؛؛ اینھ كھ بھ سمت شیشھ ي ماشین اومدوگفت

 معرفي نمي كني..خوش مي گذره..سالم اقا حمید -
امشب شب سھ شنبھ بودو تو خونھ ي ماطبق معمول (میعاد تو رو خدا این گالتو امشب باز نكني ھا-

 )ادع
 بابا معرفي كن دیگھ-

 پسر پسر عموي باباي حمید..میعادم :  دختره ھم گفتمروبھ
 دوستم نغمھ -حمید

 خوشبختم-
 ھمچنین-نغمھ

 ماشین اوردي حمید؟ مي خواي برسونمتون؟-
 ماشین اوردم الزم نیست-

 .اگھ ماشینم نیاورده بود الكي نمیومد سوار بشھ. خداش بود زودتراز دستم فرار كنھ از
 یعني لو نده... دونم از چشمام شرارت دید چي دید كھ با التماس بھم نگاه كردمين

 مابریم خداحافظ:  گفتبعدم
 خداحافظ-

بابا من دیگھ از این شغل استعفا دادم فعال دارم با ..بیچاره چھ قدر ترسید .. رو باال كشیدمشیشھ
 .شھ بعدبذار اوضام روبھ راه ب....مشكالت خودم دستو پنجھ نرم مي كنم

 یاسین بود.. صداي گوشیم بھ خودم اومدمبا
 چیھ؟.سالم-

 كجایي ؟ نمیاي یوني؟ساعت اول كھ نیومدي- یاسین
 كارم داري؟-
 نمراتو قراره تا نیم ساعت دیگھ روبرد بزنھ-
 كي؟-
 استاد كمالي دیگھ-
 فعال.راس مي گي؟االن میام-
 

 چھ زود رسیدي؟- یاسین
 اومدم نمرمو ببینم دیگھ-

 مي خواست بكشدت دانشگاه..دروغ گفت خره-مھرداد
 راس میگھ؟: رو بھ یاسین ادامھ دادم..چرت نگو مھرداد-

بچھ ھا كمالي نمره ھارو ؛ رو برد زده گفتھ زیر :  زد زیر خنده كھ حامد اومد سمتمونو گفتیاسین
 نمره مي ٥ نفر اولم.. نمره تو ترم واسشون لحاظ مي كنھ٢ ھا ١٥باالي .. ھاباید تحقیق بیارن ١٢

 گیره
 جون من؟ چرا قبل امتحان نگفت اینا رو؟- یاسین

 اصال اون ھمھ مراقب اوردنو اون سواالي سختو سنگین معلوم بود این چیزارم دنبال داره-مھرداد
 بچھ ھاي كالسو دیدم كھ وایستادنو راه نمي دن. كھ بھ سمت برد مي رفتیم ھمینطور

وایسادن نمره ھاي بقیھ ..ره ھاي خودتونو ببینینو برین دیگھ اي بابا بچھ ھا نم- بھ بچھ ھا گفتمرو
 رو حفظ مي كنن

 بكشین كنار دیگھ:  كھ معلوم بود گند زده گفتیاسین
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 شدم ١١:  كم كم راه باز شده بود كھ نگار با چشمایي كھ نزدیك بود از گریھ منفجر بشھ گفتدیگھ
 .مھرداد

اقا ..شدي ٥/٢یاسین خان تو ھم .. شدي ٧مھرداد تو : فت از اینكھ ما نمراتمونو رو برد ببینیم گقبل
 .باالترین نمره ي كالس.. شدي ١٩كوفتت بشھ : بعد روبھ من گفت.. شدي ١٣فرزاد توھم 

  شدم١٥بچھ ھا من :  با چشماي اشكي اومد سمتمونو گفترضوانھ
 حاال واسھ چي گریھ مي كني؟-

 من بیشتر میشدم.. من اعتراض دارم– رضوانھ
كارھمیشھ ي نگار بودكھ نمرات مارو زودتر از خودمون مي فھمیدوشماره دانشجویي ھامونو  این

ھم حفظ بود وكار ھمیشھ ي رضوانھ بود كھ بعداز اومدن نمرات حتما اعتراض مي نوشت تا شده 
 یھ بیستو پنج صدمي بگیره

 دیگھ چي مي خواي. نمره بھت اضافھ میشھ ٢رضوانھ خانوم شما ھم كھ -
 بگیره كھ بشھ ٢٥/١٩فكر كنم مي خواد : ر حالي كھ سعي داشت بغضشو قورت بده گفت دنگار

 .اولین نمره ي كالسو جاتو بگیره وپنج نمره رو داشتھ باشھ
 زھي خیال باطل-

 من رفتم اعتراض بزنم..ایشش چھ از خود متشكر – رضوانھ
 .نگارو مھردادم رفتن. كھ رفت رضوانھ

 ١٣اي كاش مثل فرزاد ..تحقیقاشم كھ در حد دكتراس ..وفتي بیارمحاال باید یھ تحقیق ك- یاسین
 میشدم
 . شدم وگرنھ باید كلي خالي میشدم١٣خداروشكر - فرزاد
  شده واسھ یھ نمره باید تحقیقو بیاره١١بیچاره نگار؛ اون :  ھردوشون گفتمروبھ
 بچھ ھا من مي رم پیش ندا - یاسین

شانس اوردي ..دیگھ دروغ نگیھا :  یھ دونھ زدم پشتشو گفتم از اینكھ ازمون فاصلھ بگیره با لگدقبل
 .خدادوست داشت واقعا استاد نمراتو اعالم كردوگرنھ حالتو میگرفتم

 
  برگزاري دعاي توسل تو اتاقم دراز كشیده بودم كھ در اتاقمو زدنبعداز

 كیھ؟-
 منم-حاجي

 بفرمایید-
  نشستمو حاجي با صورت گرفتھ اي اومد رو مبل كنار تختم نشستروتخت

 چرا از من پنھون كردي؟-
 چیو؟-
درستھ كھ با طرز لباس ..خیلي چیزارو از من پنھون مي كني؟ میعاد من تو رو خیلي قبول داشتم-

 پوشیدنو موھات مشكل دارم اما تو رو قبول داشتم مي گفتم جووني
 حاجي میشھ بگي چي شده؟ببخشید وسط حرفتون میپرم -

میشھ بھ من حاجي نگید؟ میشھ بھ ..من بھ مادرتم گفتم بھ ماني ام گفتم اونا حرفمو گوش دادن-حاجي
باز ماني یھ وقتایي بابا میگھ مریال ..جاي حاجي بھم بگي بابا؟ ارزو بھ دل موندم یھ بار بگي بابا

 مي گفتيكھ ھمیشھ بھم مي گھ بابایي اما تو از بچگیتم بھم حاجي 
 خوب حاجي یعني بابا مشكلت اینھ؟-
 نھ مي خوام اول این قضیھ حل بشھ تا قضیھ ي بعدي رو بگم-
 مي گم بابا...باشھ بابا -
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 عقده اي شدي بابا صدات نمي كردم؟:  دلھره پیداكردم اما یھ چشمك بھش زدمو گفتمبااینكھ
یل مي گن بستھ دوست ندارم ھمین كھ مردمو فام....امان از دست تو:  تكون دادو گفتسرشو

 خونوادم ھم بھم بگن حاجي
 مگھ بده؟-
 خوبھ مردم بااین عنوان بشناسنت اما بچھ ھاتو خانوادت نھ...نھ خیلي ھم خوبھ -

 ماني؟ بیا تو: اما حاجي گفت.نكنھ فھمیده ؟. م بابھ یاد اوردن قضیھ ي ژینا بیشتر شددلھره
این خل از كجا ..گیتار من دست ماني چیكار مي كنھ ..دھنم باز موند... با گیتارم تو اومدماني

 چقدر بدم میاد كھ وقتي باھم دعوامون میشھ میره دنبال یھ سوژه تا حالمو اساسي بگیره..فھمیده 
 بلدي نھ؟..یكم گیتار بزن - یعني باباحاجي

 حاجي من یعني بابا من-
 لمم كھ ترسیدي نشون بدي؟چرا پنھون كاري؟ مگھ من باال سرت چوب گرفتم؟ من اینقدر ظا-
 بابا راستش خوب-

حاجي شما از ترانھ گوش : از روتختم بلند شدمو روبھ پنجره ایستادم.. نمي دونستم چي بگماصال
تو این خونھ ھركي خواستھ ترانھ گوش بده ؛ منظورم فقط خودمما چون بقیھ گوش ..دادن بدت میاد

 ھر نكھچیزا بدت میاد خوب من بااین رفتاراتون وایشما ازاین ..نمي دن ؛ باید ھدفوني چیزي بذاره 
وقت موسیقي شادي پخش مي شھ كانالو عوض مي كنین این نتیجھ رو گرفتم كھ وقتي با گوش 

 دادن ترانھ مشكل دارین پس حتما با ساز زدنشو كسي كھ اینكاره س كامال مشكل دارین
درستھ من بدم میاد ...فامو گوش مي ده خوبھ كھ ماني ھم اینجاستو حر:  نفس عمیقي كشیدو گفتبابا

من مخالفم كھ تو خونم ترانھ ھاي شاد ومبتذل گذاشتھ بشھ .اما ھیچوقت نخواستم بھ شما تحمیل كنم 
 كھ منونممن خیلي م...فقط اینطور بگم كھ شما مراعات حال منو كردین ...اما نگفتم گوش ندین 

احساس ..د فكر كنم خیلي سایھ م روت بد افتادهمراعاتمو میكنید اما پنھون كاري گیتارت باعث ش
 مي كنم ازارت دادم كھ ازم اینچیزارو پنھون مي كني

 بھ سمتش رفتمو بغلش زدم...ھمین .من فقط تو شناخت شما دچار مشكل شده بودم ..اصال ..نھ بابا -
 دیگھ تكرار نمیشھ..بابا منو ببخش -

ساختم ..اومدم ..ابرو واسھ ماني چشموخط كشیدم  جور كھ سرم روشونھ ي بابا بود با چشمو ھمون
اونم .كھ یعني بعدا حالتو مي گیرم ماني عوضي! اینھ اون جملھ معروف؟ من نمي دونم..چي بود؟؟

 .حساب كار دستش اومدو از اتاقم بیرون رفت
 

و كچل كردن وسط سرش اونم نصفھ ) گفتم كھ اخالقش عجیبھ(  از پر دادن دوتا قناري ماني بعد
وسط سرش .واقعا قیافش خنده دار شده بود .بي ؛ تالفي ازارو اذیتاي این اواخرشو در اوردم ش

واسھ قناري ھاشم .مجبور شد كچل كچل كنھ ...اندازه ي یھ پرتقال سفید بودو دورش موي سیاه 
ھ با اینكھ پونزده شونزده سالشھ اما اصال خجالت نكشیدو فقط گری..كلي یعني خیلي ..گریھ كرد كلي
درستھ حاجي یعني ھمون بابا چیزي بھم نگفت ولي از كجا معلوم بابا حالمو نمي ...حقشھ . كرد

بالخره گفتم یھ ضربھ اي بھش .گرفت؟ از طرفي ماني این اواخر خیلي با دم من بازي مي كرد 
 مي حاال االن من تو تجسمات خودم ؛ خودمو میبینم كھ دارم راه. كھ دیگھ جرات نكنھ اذیت كنھزنمب

 رمو یھ دم مثل دم دایناسور پشت سرمھ
 اونموقع بھ بعدم در اتاقمو قفل كردم تا ماني نصفھ شب نیاد موھامو خراب كنھ یا وسیلھ ھامو از از

 .درستھ خونس ولي خدایي امنیت زیر پل خوابیدن واسھ من یكي بیشتره..بین ببره 
ھمھ فرار مي كنن چون .ي خانمانا در میاد  من اگھ زیر پل بخوابم پدر كل قاتال وخالفكارا و باصال

 .شبا بھ شدت عصبي میشم اگھ كسي مزاحم ارامشم بشھ
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 كجامیري؟- مامان
 مي رم دانشگاه-
 مگھ واسھ عید دانشگاھو تعطیل نكردن؟-
 من نمي دونم مي خوام برم-
 الزم نكرده مي خوایم بریم دنبال عموتینا-
 عمو تینا؟ مگھ اسم عمو تینائھ؟-
 زود باش..برو یھ دست كت وشلوار شیك بپوشو این لباساتم عوض كن..مسخره بازي درنیار -

 مي خوام برم دانشگاه.نمي خوام بیام :  مو كنار گلدون پرت كردمو گفتمكولھ
روز مونده بھ عید مي رن ١٠منكھ مي دونم واسھ عید بچھ ھا .تو روز عادیش نمي ري دانشگاه -

 خونھ ھاشون
بھتر وگرنھ كھ من از اونموقع باید تو خونھ جاي اینو !!!ز یھ ھفتھ قبل كالسا تعطیلھ  نداره اخبر

 . اونو مبلو كوفتو تخت وزھرمارو عوض كنم
 بھ ھرصورت من امروز كار دارم باید برم-
 میعاد یھ بار حرفمو درست گوش كن-
 مي رم زود برمیگردم-
 دروغ مي گي-
 .رم زود میاماي بابا مامان من كي دروغ گفتم؟ مي -

 مامان اینو بپوشم خوبھ؟-ماني
 نھ برو اون یكي بلوزتو بپوش این اصال بھ این شلوار نمیاد..فقط ..اره -مامان-
 مامان برم زود بیام؟-

 مامان من اون بلوزو دوست ندارم-ماني
 مامان من رفتما:  برداشتمو گفتمكولمو
 .وخستم كردین خوب بر:  با حرص بھم نگاه كردو گفتمامان

 ولي زود بیا:  پوشیدم كھ گفتكفشامو
 اوكي قربونت برم-
 

 بفرمایید چاي؟– فالح خانوم
 پس حلھ؟..مرسي صرف شده-
باور كنید خود ..اقاي حسیني من واقعا تو كار شما موندم شما ھربار میاي اینجاو یھ چیزي میگي -

 !این سھ نفرم شك مي كنن
 خوب بالخره این سھ نفر نیاز بھ امكانات بھتري داشتن...عجبا -
واقعا خوش بھ حال این سھ نفر ومخصوصا خوش بھ حال اون دوتا كھ بخاطر ژینا این ھمھ نفع -

 مي برن
 . حاال شما اینكارم بكنید دیگھ-
سیلھ ھا متاسفم اقاي حسیني ؛ عوض كردن وسایل اتاقشون رو مي تونستم راستو ریست كنم كھ و-

 .اما افزایش حقوق و عیدي رو نھ... كھنھ شدنو 
 .شما نمي خواید بدین كھ ؛ من مي دم-
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وگرنھ بھ چھ بھونھ اي ..حتما از پول تو جیبیھات مي زني ..تو خودتم دانشجویي ..اخھ پسرم -
و از یھ حدي بیشتر بھ بچھ ھام پول ت..ھربار مي خواي از خونوادت پول بگیري؟ من خودم مادرم 

 .. تو ھم دیگھ خیلي خرج مي كني..جیبي نمي دم 
 من بھ اندازه ي خودم قدم برمي دارم..شما بھ این كاراش كاري نداشتھ باشید-
من نمي تونم تغییري بدم .از باال میاد .فیش حقوقي دست من نیست ..اینكار از عھده ي من برنمیاد -

 اونان كھ حقوق تعیین مي كنن وباقي چیزا
یھ لگد بھ ماشینم زدم كھ صداش . با خانوم فالح خداحافظي كردمو بھ سمت ماشینم رفتم ناامیديبا

 .بلندشد
 من چیكار كنم..لعنتي -

  تو جیبم ویبره مي رفت باحرص دراوردمش رضوانھ بودگوشیم
 جانم؟-

 خوبي؟.سالم میعاد خان – رضوانھ
 مرسي تو خوبي؟..سالم -
 كھ خوب باشھ؟میگم ادرس یھ ترمھ فروشي داري ..اره -

 مي خواي سوغاتي ببري؟..اره :  مغزم فشار اوردمو گفتمبھ
 اوھوم-
 عدلو بلدي؟-
 اره-

 .  بھش دادمو بعد از خداحافظي گوشي رو قطع كردمادسو
 !  من واسھ ژینا چیزي نخرم ؟ شماره ي رضوانھ رو گرفتمچرا

 كاري داشتي ؟ ادرسو اشتباه دادي كرم بیاي؟-
 رسونمتمي خواي خودم ب.نھ -

 چي مي خواي كلك؟ تو تا چیزي نخواي خوب نمیشي:  مكث كردو گفتكمي
 بي خیال..دستت درد نكنھ اصال بھ تو خوبي نیومده -
 من سر خیابون خوابگام..نھ خوب بیا -
 اوكي بیست مین دیگھ اونجام-
 
 خیلي گرون بودا-
 مگھ ندیدي طرف داشت ھي وحاضر مي دوخت؟.اره اینا اصلن -

  دوختھ میشھ؟؟؟ترمھ
تابلوي معرق كاري ...مي خوام واسھ بابامم یھ چیزي بخرم.اوھوم ولي مامانم عاشقھ اینچیزاست-

 شده خوبھ ؟
 لباس خوب نیست؟بلوزي شلواري چیزي؟:  اینكھ بھ مركز خرید رفتھ باشیم گفتم براي

 نھ تابلوي معرق خوبھ-
 نھ لباس خوبھ-
 ي ھا مي خواي كھ منو مي خواي اون سمت ببري؟اه میعاد خان تو چیزي تو لباس فروش-
 اره مي خوام كمك كني مانتو بخرم..قربون ادم چیز فھم -

 نو اومده بھ بازار؟..براي كي؟؟؟ با ژیناكھ قھري :  براق شدو گفترضوانھ
 اره دیگھ-
 من عمرا بھت كمك نمي كنم-
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لوي معرق فوق العاده زیر خوب كمك نكن اگھ كمك مي كردي مي بردمت پیش دوست بابام یھ تاب-
 قیمت برات مي خریدم چون اشنامونھ رفیق فابریكھ حاجیمونھ

 خوب ھیكل دختره بھ من مي خوره؟-
 اره بدنیست از تو بھتره-
 من نمیام.بي شعور -
 . خودداني-
 خیلي خوب بابا بریم یھ چیزي بخر-
 
 خستھ نشدي؟ : ذوق ساك دستي ھارو تو دستام جابھ جا مي كردم كھ رضوانھ گفتبا
 خیلي خوب بود.نھ -
ولي خوب شد واسھ بابام ..دیوونھ مي خواستي فقط یھ مانتو بخري ھا.تو ھم منو كشتي باسلیقت-

 بلوز خریدم
 اره دیگھ مانتو خریدم-
 اینقدر پول داري یھ چیزي ھم واسھ من بخر.این ھم مانتوئھ ھم شلواره ھم كیفھ ھم شالھ ھم ساعتھ -
 ).پول ندارم(م ماني ندار.ندارم -
با پول چونش .یكیشونو یكم چونھ مي زدي .رفتي این قیمتي خریدي .تقصیر خودتھ ..غلط كردي-

 واسھ من مانتو مي خریدي
 بھ من چھ.دختر شوھرت باید واست بخره -
 نمي خري دیگھ؟-
 نھ-
 واقعا نمي خري؟-
 نھ-

 خوب نخر: برگردوندو گفتروشو
 . چقدر بامزه س... گرفت خندم

  خانوم وایستا یھ مانتو برات بخرمرضوانھ
 ھمون كرم رنگھ ھمونو مي خوام:  بھ سمتم برگشتو گفتفوري

 من شوخي كردم چرا جدي گرفتي؟-
 بي شخصیت-
 بیا بریم برات بخرم-
 نمي خوام پینوكیو-
 . اي بابا بیا دیگھ-
 جدي مي گي؟-
 اره جون خودم-
 خوب پس بریم-
 كجا؟-

 مانتو دیگھ؟: و گفت چشمام عمیق نگاه كردتو
 من نمي خرم-
 .از بس كھ دیوونھ س. كیفش تا تونست جلوي اون ھمھ ادم منو زدبا
 بیا بریم برات بخرم.غلط كردم -
 لوت مي دم بھ ھمھ مي گم با یكي دیگھ دوست شدي از منم فقط استفاده كردي-
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تره كیھ باھاتھ؟ برام بد نمي گفت این دخ..كي گفتھ؟ خوب من نمي تونستم تو رو ببرم پیش اشنامون-
 اونوقت فكرمیكرد دوست دخترمي.میشدیارو معرق كاره دوستھ بابام بود 

 اینم مانتوي شما:  دستي زرد رنگو بھ سمتش گرفتمو گفتمساك
 شوخي نكن مي كشمتا-

جون تو ھمین رفتي : ریموت ماشینو زدمو گفتم. توي خیابون فرعي خلوت پارك كرده بودمماشینو
  كني برات خریدمششلوارو پرو

 چرا نگفتي پرو كنم ببینم بھم میاد:  دستي رو از دستم گرفتو توشو نگاه كردساك
  پرروعجبا

 . خوبھ ھم اندازتھ-
 .اگھ نباشھ چي؟ من مي رم فوري پرو مي كنم برمي گردم-
دیر میشھ مي دوني چقدر راه اومدیم؟ تو ھم منو جلوي جمعیت كتك زدي شانس اوردم حالتت -

  بود وگرنھ مردم میومدن نصفم مي كردن كھ مزاحم خانوم شدي؟شوخي
 من تو ماشین پرو مي كنم:  خندیدو گفترضوانھ

 . اي نبودچاره
 مي خواي بیام تو كمكت كنم؟..باشھ فقط زود-
 پررو-

 مرسي كھ خریدي برام.اندازم بود ..حلھ :  از چنددقیقھ اومد بیرون مانتوي قبلي تنش بودبعد
 من كھ گفتم اندازتھ.قابلي نداشت -
 از من بھتر مي فھمي چي اندازمھ.از بس ھیزي -
 ھیزنیستم چشمام قدرت باالیي دارن-
 مشخصھ-
 

یعني مامانم واسم .اخ اخ اخ ؛ چقدر دیر شد . از رسوندن رضوانھ ؛ تازه چشمم بھ ساعت خوردبعد
 .داره

االن عمو اینا خونھ . كھ رو فرمون ماشینم ضرب گرفتھ بودم منتظر بودم چراغ سبز بشھ درحالي
اي كاش كوتاه نیانو ..اره دیگھ وقتي بابا مي ره پیشواز اونام باید اینجوري كوتاه بیان دیگھ .ي مان 

دخترمم .. كارت با اینكھ روبابام تعصب دارم اما عمو یھ دونھ بخوابونھ تو گوش باباو بگھ برو رد
 .اي جان منم از خدامھ اینو بگھ وسد راھمو بردارم اگھ خدابخواد..نمي دم

تو . توي خونھ باعث شد بفھمم كھ نخیر میعاد تو اگھ شانس داشتي االن اینجا نبودي سروصداي
 . فضا پیما داشتي فضانوردي مي كردي

تم بعد كولھ مو رو دوشم جابھ  خونھ رو اروم باز كردمو از تو اینھ یھ نگاه بھ سرو وضعم انداخدر
میعاد ...مامان اومد: جا كردمو سعي كردم پاورچین پاورچین بھ سمت پلھ ھا برم كھ ماني داد زد

 اومد
 مریضي؟. زھرمار:  بھ سمت ماني برگشتمو گفتمفوري
 .واسھ چي دیر اومدي؟ مامان خیلي عصباني یھ-ماني

 برو رد كارت-
خجالت نكشیدي؟ من گفتم بیرون یھ .یعاد ؛ مي خواستي االنم نیاي بھ بھ اقا م-  با صداي اروم مامان

 .حاالم یاهللا بیا سالم علیك كن.كار مھمي برات پیش اومده كھ نتونستي فرودگاه بیاي
 برم باال خستگي-
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ادب حكم مي كنھ كھ بالفاصلھ بیاي سالم علیك كني بعدا بري دنبال .بیخود :  حرفم پریدو گفتوسط
كھ االن بري استراحت كني دوش بگیري بعد بخوابي بعدش بگي فراموش كردم نھ این.كارات 

 !مھمون داریم
نھ خوبھ خوشگل .یھ شال سورمھ اي ویھ بلوز دامن ابي تنشھ !!!  چقدر مامان پرچونھ شدهامروز
 .شدي

چھره ي عمو ..یھ دفعھ ھمھ چیز بھ ذھنم ھجوم اورد.. تكون دادمو بھ سمت سالن رفتم سرمو
 مھدیس...مھدیس ...ق زنعمواخال..

عكس بندازم !  وعمو كنار ھم باالي سالن نشستھ بودنو عمو دستش دور شونھ ھاي بابا بودبابا
 ازتون؟ این حد ھمو دوست دارین واسھ چي این قدر دوري؟

زنعمو موھاشو .. دیگھ حاج خانوم ویھ زن جا افتاده كھ خیلي تابلوبود زنعموئھ نشستھ بودنسمت
پاشو ببینم .پیشرفت كردي.مي گن بلوند دیگھ؟یھ شال قرمز كھ باز گذاشتھ بود. بود رنگ گذاشتھ

 لباساي كرم رنگت چھ مدلیھ
نمي دونم .فوري رومو ازش گرفتم . شومینھ ھم دختري الغر اندامو مو مشكي نشستھ بود كنار
 چرا؟

 سالم بھ ھمگي-
 . خوش اومدین..سالم عمو جون :  سمت عمو رفتمو گفتمبھ

بذار .. دستمو با محبت فشار مي دادومنم دستشو فشار مي دادم حاال ببینیم كدوم زورش بیشتره عمو
 .ھمونجورم دستشو تكون مي دادم یعني خیلي مسرورم.صورتت كھ قرمز شد مي فھمي 

 دستشو ول كردمو روشونھ شو بوسیدم. دیگھ ادامھ ش خیلي بد میشد ولي
 اصال نشناختمت.مردي شدي ..چقدر بزرگ شدي میعاد جان-

  باید چي مي گفتم؟االن
 !!!اختیار دارین شما چشماتون خوب میبینھ-

 اره دیگھ ریپ زدم.. كمي با تعجب بھم نگاه كرد عمو
 شما ھم جا افتاده شدین..منظورم اینھ كھ ممنون لطف دارین -
 .دیگھ پیر شدیم عمو جون- لبخند سرشو تكون دادو گفتبا
 موھاتونم ریختھ-

 .  خندش گرفتھ بودبابا
 ارثیھ:  دست بھ وسط سرش كشیدو گفتعمو

 خوشبختانھ من بھ فامیل مامانم رفتم بھ من این ارث نمي رسھ-
 برم یھ خوش امد گویي ھم با بقیھ بكنم:  خندیدو من گفتمعمو
 . وبابا سرشونو تكون دادنو دوباره بھ حالت اماده ي عكس گرفتن كنار ھم نشستنعمو

 سالم حاج خانوم.خوش اومدین.سالم زنعمو -
 . لطف نكرد از جاش بلندبشھزنعمو

 سالم پسرم -  خانومحاج
 بزرگ شدي اما ھمونجوریھ ھنوز اخالقت.میعاد جان .سالم مرسي -
 شما ھم بزرگ شدي اخالقتونم ھنوز ھمونجوریھ.خوب خوبھ دیگھ -

 حرفمو درست براي اینكھ.یعني حالت صورتش عوض شد. فوري حالت لبخندش جمع شدزنعمو
یادتونھ ھمیشھ بھم لواشك میدادین؟ شما خیلي خوب بودین : كرده باشم تا ناراحت نباشھ گفتم

 برعكس مامان كھ لواشك درست نمي كرد شما حرفھ اي بودین
 ھنوزم یادتھ؟:  لبخند بھ لباش اومدو گفتدوباره
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 بازم درست مي كنین؟..اووه معلومھ -
 .اگھ فرصت كنم اره-

 میعاد جان یادتھ عارفھ جون رو چي صداش مي كردي؟-  خانومحاج
 چیزي صداتون مي كردم؟: بعد رو بھ زنعمو گفتم ...نھ -

 . بھ جاي زنعمو عارفھ مي گفتي زنعمو لواشكي:  خندید كھ حاج خانوم گفتزنعمو
خندمو قورت دادمو كمي جدي .داشت نگام مي كرد . كھ مي خندیدم بھ مھدیس چشم دوختم درحال
 خوش اومدین.سالم مھدیس خانوم :  حدمعمول گفتمتر از

 خوشحالم از دیدارتون.مرسي اقا میعاد :  یھ لبخند ارومي زدو گفتمھدیس
 .  لبخند كوتاھي زدمو بھ مامانم كھ داشت چاي تعارف مي كرد چشم دوختمبھش

 مي خواي كمكت كنم؟ مریال نمیاد؟:  سمتش رفتمو گفتمبھ
 تو كي كار كردي كھ االن مي خواي خودتو لوس كني؟.چرا واسھ نھار میان - مامان
 جوونن دیگھ مي خوان خودشونو نشون بدن:  خندیدو گفتزنعمو

دلم برات سوختھ واسھ عید اینقدر خودتو .رو اب بخندین . با حاج خانومو مامان زدن زیر خندهبعد
 .بھ تو كمك نیومده.خستھ كردي 

خوبھ من اسباب خنده ي این جمع شدم وگرنھ كھ سكوت :  خنده براي اینكھ كم نیاورده باشم گفتمبا
 .بود

 میعاد بیا-ماني
 ھان-

 برو ببین چیكارت داره- مامان
 سمت اشپزخونھ رفتم؛ماني داشت ساالد درست مي كرد ؛مامان بعد از مریال چون دختري نداره بھ

 از اون كار مي كشھ
 چیھ؟-
 نھ؟مھدیس ای-
 اره دیگھ چطور؟-
 . من نمي خوام زنت بشھ-
 نھ بابا تو تصمیم میگیري؟-

 علف بھ دھن بزي خوش اومده: دونم مامانم از كجا یھو سر در اورد كھ گفتنمي
 بز منم؟-

 اره دیگھ:  خندیدوگفتمامان
 پس تو ھم مامان بزي-

  خودشیریني كنيمگھ بد مي گم واسھ جلب توجھ خواستي.بي تربیت:  اخم كردو گفتمامان
تازه من دلم واسھ تو سوخت كھ از خیلي .عجبا مامان شما چرا؟ خواھرش باعث مرگ دایي شد-

 .وقتھ استراحت نكردي
 داره پزشكي مي خونھ.با اینكھ اونوربوده اما مودب وبا كماالتھ .بھ نظر من مھدیس خیلي خانومھ -

 . مي خونھ اینجوري میگيشما چون داره پزشكي .من نمي خوام زن داداشم بشھ-ماني
این اخالق گندت خیلي وقتا ...اي كاش سرتو كچل نمي كردم.یھ بار ماني طرف من شد . ایول

 !باحالھ
 تو دیگھ چي میگي- مامان

 مھدیس بچھ بود خوشگلتر نبود؟:  خیار از تو سبد برداشتمو گفتمیھ
 االنم خوشگلھ- مامان
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 ولي بچھ بود خیلي خوشگلتر بودا-
 .اگھ باھاش حرف بزني مي فھمي كھ چقدر با حجبو حیاست.ر توي زبون دراز زیاده ھمینم از س-
 
 

 من كھ بھ دلم ننشست.یھ جوریھ-ماني
 واسھ توكھ نمي خوایمش:  بھ سمت ماني براق شدو گفتمامان

 منم نمي خوامش-
 اما بھ دل من نشستھ.چون تو قوه ي تشخیص نداري - مامان

  باال زدمو با حرص نصفھ ي خیارمو تو ظرف شویي پرت كردماستینامو
 زنگو زدن؛ میعاد برو درو باز كن بعدبیا تو سالن- مامان
 . اینكھ چیزي بگم بھ سمت ایفون رفتمو با دیدن تصویرمریالو بھروز؛ ایفونو زدمبدون
 .  یھ جوري حق بھ جانب حرف میزنھ كھ اعصاب ادم بھم میریزهمامان

 باید چیكار كنم ؟.تموبا حولھ بھ سمت حموم رفتم  اتاقمو بسدر
بي خودي فكر مي . نیست دختره چطوري قاپشو دزدیده كھ خانوم ھمھ چي رو از یاد برده معلوم

 . مامان از بابا ھم بدتره.كردم مي تونم رو مامان حساب باز كنم 
 .  حموم بودم كھ صداي درو شنیدمتو
 توحمومم-

 دایي بیا نھار-محدثھ
 تو برو.ن میام اال-
 باشھ-

 .  از حموم بیرون اومدمو یھ دست لباس معمولي پوشیدمفوري
 !یھو غذاي منم مي ذاشتین تو یخچال بعدا مي خوردم دیگھ. دور میز مشغول خوردن بودن ھمھ

 بیا بشین عزیزم.اومدي میعاد جان- مامان
 . چیده شده بود چشم دوختم حاجي یعني بابا نشستمو بي اشتھا بھ غذاھاي متنوعي كھ رو میزكنار
 چرا نمي كشي؟- بابا

 دارم فكر مي كنم چي بخورم-
حوصلم نمیاد دستمو دراز كنم ظرف ساالد وبردارم . برنج كشیدم تا باخورشت قیمھ بخورم یكم

 وساالد بریزم واسھ ھم بھ زیتون رضایت بدم بھتره
ست كھ خیلي باشخصیتم  در حالي كھ غذا مي خورن دارن با ھم حرف مي زنن ولي من نیھمھ

 . اصال حرف نمي زنم
 میعاد جان تو چرا امروز اینقدر ساكتي- خانوم با صداي نازكحاج

 نمیشھ كھ ھم غذا خورد ھم صحبت كرد.دارم غذا مي خوردم -
  زدم بھ چندتا ھدفایول
 ولي تو كھ ھمیشھ از ھمھ بیشتر سر غذا حرف مي زني-  خانومحاج
 اه.  تو ھم دست مارو؛ رو كنحاال
 از نھار كنار شومینھ نشستم تا مجلھ اي كھ ماني جدیدا خریده رو یھ نگاه بندازم كھ مریال بھ بعد

 چتھ امروز؟: سمتم اومدو گفت
 ھیچي-
 از مھدیس خوشت نیومده؟..تیكھ میندازي.خیلي بدعنقي-
 نھ-
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 چرا خیلي خانومھ كھ-
 مگھ من گفتم اقاست؟ خوب معلومھ كھ خانومھ-
از ازدواج تو با مھدیس بھ من چیزي نمي رسھ اما اون .ببین میعاد بچھ بازي ھاتو بذار كنار -

 تو میشھ صاحبھ اونجا.كارخونھ اي كھ عمو وبابا با ھم سھمن بھ تو میرسھ 
 سھ دونگش دیگھ؟-
 خیلي توقعت باال ئھ ھا.نھ پس شش دونگش -
  برسھ بھ سھ دونگمن نمي خوام قیمت زندگیم از شش دونگشم بیشتره چھ-
مي دوني بعداز .ببین امروز بابا وخانوم جون چقدر سرحالن .ببین میعاد ؛ یھ نگاه بھ ھمھ بنداز-

 مدتھا من اولین باره كھ برق شادي رو تو چشماشون مي بینم؟
 تو كار نداري اینجا نشستي؟-
 ھركي مشغول بھ كاري شد بھ من دیگھ چیزي نرسید.نخیر-
 دي مخ منو بخوريتو ھم كھ تنبل اوم-

راستشو بگو كسي دیگھ رو مي : › كمي رو مبلش جابھ جاشدو بھ سمت من اومدو گفتمریال
 خواي؟

 چرا این فكر رو مي كني؟-
 واقعا دختر گل ودوست داشتني اي یھ.اخھ اصال بھ مھدیس اعتنایي نمي كني-
 دختر ندیدي-

 ِا تو دیدي؟ میشھ بگي كیھ؟:  گذاشت زیر چونشو گفتدستشو
حتما چون پزشكي مي .عین دختر ندیده ھا چسبیدین بھ این .تو بیرون كلي ریختن .تو ھم دیدي -

 خونھ
 تو ھم كھ حرف ماني رو مي زني-

 من مي رم بیرون:  سرجام بلند شدمو گفتماز
 بشین زشتھ-مریال

 زشت پیرزنھ كھ رژ لب قرمز مي زنھ-
 خاك تو سرت:  خندیدو گفتمریال
 .با اجازتون من بیرون كار دارم باید برم: ختمو از ھمون فاصلھ گفتم ھامو باال انداشونھ

 ..  از اینكھ مامان اینا بتونن پشیمونم كنن از قصد بلند گفتم تا نتونن كاري بكننقبل
 

 میعاد مامان میگھ كي برمیگردي خونھ؟-مریال
 تا ھروقت كھ اونا از اونجا رفتن.بھش بگو معلوم نیست-

مي گھ ھروقت عمو اینا رفتن .الو مامان جون ؛ میعاد نمیاد : تكون دادو گفت با اخم سرشو مریال
 برمیگرده

مي .میعاد مامان میگھ دستش بھت برسھ خفت مي كنھ :  دوباره گوشي رو پایین اوردو گفتمریال
 گھ ابرو واسمون نذاشتي

 بھش بگو خوشم نمیاد خونھ بیام زوره؟-
 برو بابا-مریال
 خداحافظ.من خودم یھ جوري راضیش مي كنم.مامان جون شما خودتو ناراحت نكن -مریال
میعاد این مسخره بازي ھاچیھ؟؟تو از بچگیتم مھدیسو دوس :  بھ كمر بھ سمتم اومدو گفتدست

مھدیسم دوست داشت یادتھ؟ ببین اگھ مامان بھ روي خودش نمیاره من كھ یادمھ چقدر مي .داشتي 
 یكارا كھ نمي كرديخواستیشو بھ خاطرش چ
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 مریال خواھشن شروع نكن-
 بیكاري االن؟-
 مي بیني كھ-
 اون سي دي بچگي ھاي منو دایي رو بیار..محدثھ ماماني-

 االن مامان-محدثھ
 مریال االن من دارم مسخره بازي درمیارم یا تو؟ كھ چي بشھ؟-
 چي كھ چي بشھ؟-
 فیلمو ببینم كھ چي بشھ-
 تیشكھ یادت بیاد چقدر مي خواس-
اقاجون من نمیخوامش ..واسھ چي بچھ بازي ھامو بھ رخم میكشي.خر بودم نمي فھمیدم .بچھ بودم -
 زوره؟..اول فكر كردم تا ببینمش مثل بچگیھا مي خوامش اما االن نمي خوامش .
 بھ خاطر شادي بابااینا-
م محروم بشم شده از ارث.یعني چي؟ مسخره من نمي تونم زندگیمو بھ خاطر دیگران بھم بریزم -

 بازم نمي خوامش
 بیا ماماني– محدثھ
 برو بذار سرجاش.نمي خواد گلم-مریال
 جودي ببینم؟-محدثھ
 ھزاربار دیدیش-مریال
 سیندرالچي؟-محدثھ
 بیشتراز ھزار بار-مریال

 با دایي میبینم-
كھ خیلي میره دنبال یھ دختر فقیر خوشگل .یھو ھوایي میشھ .نمي خواد بادایي سیندرال ببیني -مریال
 بدبختھ

تو شدي دوس پسر .. این حرف مریال تمام حرفاي مھردادو یاسین تو ذھنم ھجوم اوردبا
 ژینا خانوم مثل سیندرالس..سیندرال
 .  زیر چونم گذاشتم كھ با صداي محدثھ بھ خودم اومدمدستامو

 باھم جودي نگاه میكنیم..دایي مامان میگھ سیندرال نھ -
 جودي چیھ؟-
 تو پرورشگاه.مامان بابا نداره ..ھمونكھ بابا لنگ دراز داره ..گھ جودي ابوت دی-

 بستھ دیگھ:  رومبل بلندشدمو گفتماز
 با تو نبودم..ببخشید محدثھ:  چندقدم عقب رفتو بغض كرد؛ موھاشو ناز كردمو گفتممحدثھ

 مریال من رفتم-
 كجا؟ مي ري خونھ؟-مریال

 . احتماال مي رم شب خونھ ي دوستام.بیرون كار دارم ..نھ-
 غذاي مورد عالقتم درست مي كنم.بیا ھمینجا .مزاحم اونا نشو-مریال

 فعال..ببینم چي میشھ-
 خداحافظ.بیایا منتظرم-

  ماشین نشستمو شماره خانوم فالح رو گرفتمتو
 حالتون چطوره؟ با مزاحمتاي من.سالم خانوم فالح-
 . این چھ حرفیھ فقط دیگھ من تو كار شما موندم..سالم اقاي حسیني احوال شما-
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 بھش بستھ ھا رو دادین؟-
تردید داشت ؛ راستش اقاي حسیني شما با این كارتون ھواییش كردین .بلھ دادم اما نمي گرفت -
 اون االن فكر مي كنھ كھ یھ خانواده داره كھ براش اون ھدیھ ھارو فرستادن.

 این بده؟: مو قورت دادمو گفتم دھناب
خوب اون االن .با اینكھ االن بزرگ شده اما خیلي حساسھ .راستش ژینا از بچگي پیش من بوده -

واین كھ اونطور كھ شما جریانتونو ..فكر مي كنھ كي جز یھ خانواده این ھمھ بھش لطف مي كنھ
  ھدیھ مي دینبرام تعریف كردین اصالفكرش بھ شما نمي رسھ كھ شما دارین براش

 من راحت تر مي تونم براش ھدیھ بدم..خیلي خوبھ.خوب این خوبھ -
 مثل بابا لنگ دراز؟-
 چي؟-
ھمونطور كھ گفتین من گفتم یھ خانومي بستھ ھا رو دادو گفت كھ یھ نفر داده دستش تا بھ .ھیچي -

 اما دل تو دل ژینا نیست ھرچندلحظھ یھ بار میاد یھ سوال میپرسھ..ما برسونھ
  قربونش برمالھي

 چیزي گفتین اقاي حسیني؟-
 بخدا خیلي لطف مي كنین.خیلي ممنون از زحمتایي كھ میكشین..نھ-
من خوبي ژینارو مي خوام اما امروز تو چشماش برق خاصي رو دیدم دلم .خواھش مي كنم پسرم -

اخھ مي دونید .دوست ندارم امید واھي داشتھ باشھ كھ یھ پدرو مادري یا فامیلي داره .براش سوخت
 كھ ھیچ كسي رو نداره

 بھ ھرصورت ممنون.بلھ بلھ-
 كاري نداري؟..خواھش مي كنم پسرم -
 خداحافظتون.نھ -
 خداحافظ-

تا چندروز دیگھ عید میشد اما اصال حال وروزم مناسب . عمیقي كشیدمو ماشینو روشن كردم نفس
از تو . باز بود تا مي دیدمش اي كاش بازم دانشگاه...دلم واسھ صداي ژینا تنگ شده .نیست 

نمي دونم تو .داشبورد عكساي اون روز برفي رو دراوردمو خیلي دقیق دونھ دونھ شونو نگاه كردم 
اصال چرا من دچارش شدم ؟مني كھ یا از چیزي خیلي .. چیھ كھ اینقدر منو جذب مي كنھ اشنگ

وست داشتم عكسشو ببوسم اما د.خوشم میاد یا خیلي بھ اونچیز بي تفاوتم ؟رو عكسش دست كشیدم 
 .یا غرور یا خجالت یا نمي دونم..یھ چیزي جلومو مي گرفت 

 
 من بعد از غذا میوه نمي خورم.خانوم سالمتي تورو خدادیگھ زحمت نكشین-

 چاي كھ مي خوري؟-مھرداد
 خوب چاي اره مي خورم-

 االن چایم میارم- سالمتيخانوم
 اي بابا من نیومدم مھموني كھ اومدم اینجا پناه بگیرم-

 من االن میام:  سالمتي لبخند تلخي زدوگفتخانوم
مي دوني دختره چقدر ارث .عموت تیلیاردر..بابا پول تو اون دختره ریختھ ..خري ھا-مھرداد
 میبره؟

 مھرداد تو ھم بھ چھ چیزایي فكر مي كني-
زشھ اما مي دوني ھمین پول چقدر تو زندگي مھمھ ؟اون یارو واسھ تو كھ سیري پول بي ار-مھرداد

مھدیس .كاوه كھ اونور ابھ؛ بعدشم مھري دختر واقعیشون نیست كھ كاوه ھم بشھ داماد واقعیشون
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 اصال دیگھ لزومي ھم نداره ارشد شركت..اینو مطمئن باش.تو میشي ھمھ كاره ي عموت ..واقعیھ 
 .  وقتي اونقدر پول داريكني
حداقل یھ .اما من دوست دارم با كسي باشم كھ مي خوامش .درست : رو پاي چپم انداختمو گفتم پامو

 كوچولو دوسش داشتھ باشم
اشتباه .عشق ھمیشھ الزمھ ي زندگي نیست:  سالمتي در حالي كھ سیني چاي دستش بودگفتخانوم

 منو نكن پسرم
 مامان:  رو بھ خانوم سالمتي گفتمھرداد
 با ھمون اشتباھم سوختم. بار تو تمام زندگیم اشتباه كردم من یھ- سالمتيخانوم

مي تونم واسھ :  تعجب بھ خانوم سالمتي نگاه كردم كھ خانوم سالمتي رو بھ مھرداد گفتبا
 میعادجان بگم
 بگو:  چایشو بھ سمت لبش بردو گفتمھردادفنجون

منم .ست نداره من بد بگمدو.باباشو دوست داره :  سالمتي سرشو با ناراحتي تكون دادو گفتخانوم
دوست داري بشنوي .بد نمیگم فقط مي خوام بگم مي تونستم زندگي دیگھ اي براي خودم رقم بزنم

 میعاد جان
  تو دھنم گذاشتمو باسر تایید كردمقندو

دوسال از من بزرگتر بود .اسمش مھرزاد بود .شونزده سالھ بودم كھ عاشق پسر ھمسایمون شدم -
بعد از شش ماه دوستي من با مھرزاد؛؛ پسرعمھ .رار میذاشتیم ومي رفتیم بیرون خیلي وقتا با ھم ق.

شوھر عمھ م ادم سرشناسي .وضع زندگیشون خیلي با ما فرق داشت .م امین اومد خاستگاریم 
از ھمون اولش شوھر عمھ م منو دوست داشت .خونھ ي ما مثل خونھ ي مستخدم اونا بود .دبو
وقتي من بھ دنیا اومدم اون اسممو انتخاب كرد .شھ دختر مي خواستھ ھمی.خودش دوتا پسر داشت .

از اونجایي ھم كھ حرفش برو داشتو خیلي از خونواده ي ما سر تر بود ھمھ حرفشو گوش كردنو 
شوھر .با وجود اینكھ خیلي فرھنگشون با ما فرق داشت اما اومدن خاستگاریم . میناشتناسممو گذا

مامان بابا وخواھربرادراي منم از .ا رو بفرستم اونور خانوم دكتربشھ عمھ م مي گفت مي خوام مین
من نھ چشمم پول امینو گرفت نھ قیافھ ي مردونھ وفرھنگ باالو .خداشون بود كھ من خوشبخت شم

جلوي عمھ م اینا گفتم كھ من با مھرزاد دوستمو اونو مي .عشق چشممو كور كرد ..تشوتحصیال
ھیچكس رضایت قلبي از ازدواج منو اون . مھرزاد ازدواج كردمبا.خودمو بدبخت كردم .خوام

بعدشم روز بھ ..با چشماي پر از خواھش مامانم كھ مي گفت بلھ رو نگو ؛ بلھ رو گرفتم .نداشت 
وقتي ھم كھ مھرداد یھ سالھ شد .كلي بال سر زندگي نفرین شدم اومد . ترشد اهروز زندگیم سی

منم كھ یھ روزي شوھر عمھ م مي گفت مي خوام خانوم .مھرزاد تصادف كردو قطع نخاع شد 
االنم چندسالي ھست كھ با ارثي .دكتر بشي ؛ رفتم تو بیمارستانو كاراي نظافتي اونجا رو انجام دادم

از پدر .یھ مغازه كھ توش لوازم ارایشي ریختم.خرجمو در میارم . بھم رسید رزمكھ ازپدرخدابیام
حاال ھم كھ با وامو سختي كشیدن .متري رسید ١٠٠ي كلنگي مھرزادم كھ فقط دودونگ یھ خونھ 
ھیچوقت ندار نبودم اما ھیچوقتم اون چیزایي كھ داشتم كافي .تاز ه تونستم این خونھ رو بخرم 

 كنم كھ فقط مھردادو دارم اگھ بچھ ي دیگھ اي داشتم نمي تونستم زندگیمونو مي خدارو شكر.نبودن
حتي وامي ھم كھ از .خیلي وقتا كمكم كرده .عیھ ؛ توقعاتش پایینھ مھردادم خیلي پسر قان.تامین كنم
من ھم زندگي خودمو سوزوندم ھم .گرفتھ ؛ در اختیار من قرار داده ) وام دانشجویي(دانشگاه 

خیلي خوش چھره بود ..عكس مھرزاده: دستشو بھ سمت دیوار بلندكردو گفت.....زادزندگي مھر
اون دختره رییس شركت باباي مھرزاد بودكھ عاشق .یده بودم من نعیمھ رو د..ھمھ مي خواستنش.

ما خودمونو بھ پاي ھم سوزوندیم با اینكھ ھركدوممون مي تونستیم جداي ازھم ...مھرزاد شده بود 
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خون ھم دیگھ ..ھرچي باشھ مھدیس ھم گوشتتھ.تو ھم اشتباه نكن پسرم .. باشیماشتھزندگي خوبي د
 موت خوبھاونم خوب نباشھ ع.تو رگاتونھ 

شاید بعدھا مشكالت دیگھ اي تو .خانوم سالمتي شما حسابشو بكنید كھ با امین ازدواج مي كردین -
زندگیتون بھ وجود مي اومد؟ من اعتقاد دارم اگھ دنیا باادم نخواد بسازه ھر كاري ھم بكني بازم 

 نومي خوردیشاید اگھ با امینم ازدواج مي كردین االن افسوس زندگي با مھرزاد .نمیسازه 
خودشون .اما ادما خودشون زندگیشونو میسازنن.نمي دونم :  سالمتي نفس عمیقي كشیدو گفتخانوم

 سرنوشتشونو رقم میزنن
 مي ذاري بریم بخوابیم.خوب مامان جون من دیگھ دارم از خواب مي میرم -مھرداد
 بفرمایید:  سالمتي لبخندقشنگي زدو گفتخانوم

 شب بخیر خانوم سالمتي-
 بگي خالھ راحت تر نیستي پسرم؟- سالمتيومخان

 شب بخیر خالھ مینا-
این االن حالش روبھ راه نیست وگرنھ سواستفاده ..اینو رو نده مامان :  زدپشتمو گفتمھردادمحكم

 مي كنھ
 داشتیم اقا مھرداد:  اتاق مھردادو بستمو گفتمدر

 میعاد حرفاي مامانمو فراموش كن-مھرداد
 مامانت چیز بدي نگفت-
من ھیچوقت دوست نداشتم كسي از مسائل زندگیمون باخبر بشھ اما مامان تو رو خیلي دوست -

 داره
باورت مي شھ تصویري كھ االن از مامانت تو ذھن من نقش ..مھرداد ھركسي یھ مشكلي داره -

 بستھ خیلي كاملترو قشنگتر از تصویر قبلیھ
 كجا میري؟-
 مي رم رو تخت دیگھ-
 من اون باالم..بكپ پایین-
 عمرا-

 خالھ كھ واست جا انداختھ بگیر بمیردیگھ: سمتم اومد كھ گفتمبھ
 بپر پایین.اون جا ؛ جاي توئھ -

 شوخي كردم ھمون جا بمیر:  مثل مظلوما بیام پایین كھ گفتخواستم
 

 میعاد اون مچ بندتو مي دي؟-ماني
 بریم پایین..االن؟؟ پنج دقیقھ دیگھ عیده -
  زود میاممن-
 زودبیا پایین..برو برش دار-

بلوزشیري ..جین قھوه اي سوختھ .. پلھ ھا پایین اومدمو از تو اینھ قدي یھ نگاه بھ خودم انداختماز
كمي موھایي كھ روپیشونیم ریختھ بودو بھ چپ .وكت ست شلواربا یھ شال گردن قھوه اي سوختھ 

 متمایل كردمو بھ سمت سالن اصلي رفتم
 یید شماھا؟ بیا بابا داره قران مي خونھكجا-مریال

این ھمھ یعني خونواده ي خواھرم مریال وعمو مصطفي وما وحاج . دور میز نشستھ بودنھمھ
 .خانوم
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 دقیقھ ي ٣.بابا با صداي نسبتا بلندي قران مي خوند. حاج خانوم وروبھ روي بھروز نشستم كنار
یعني خاك تو سرش .م اومدو كنار محمد نشست بالخره ماني ھ.دیگھ تا اغاز سال جدید مونده بود 

 شده عین این التا.با این تیپش وسركچلش ..
 . صلوات) ع(براي سالمتي امام زمان :  قرانو بستو گفتبابا

 .  با ھم صوات فرستادیمھمھ
 حاج خانوم دیگھ داره سال جدید میاد یھ دعایي واسھ ماھا بكن-

من بعداز سال تحویل یھ . ھمتون خوشبخت باشین ایشاهللا:  خانوم خنده ي نمكي كردو گفتحاج
 داستان قشنگ براتون میگم

 نمي خواد شما زحمت بكشین.مادر جون بعدش مي ریم سر مزار بابا -عمو
 . اخھ تو این مدت اونارم با اون داستان ھمیشگیش داغون كرده. گرفتخندم

 . انفجار توپ؟ سال جدید اغاز شد كم ثانیھ ھاي پایاني سال ھم تموم شدو با انفجار گلولھ ؟كم
!  گرفتن عیدي وروبوسي كردن با محارم ، حاال ھمینم مونده برم زنعمو ومھدیسو ببوسمبعداز

 . سوار ماشینا شدیم تا سر مزار اقابزرگ یا ھمون پدر بزرگ بریم
 . ماني ھم تو ماشین من بودو دائما سوت مي زد. خیابون از بابا وعموو بھروز سبقت گرفتم تو

اصال برید اونطرفتر امامزاده اي مزار ..بابا برید خونھ ھاتون . مرده ھا پر از ادم بود ارامگاه
 .اینجا چرا؟حاال البتھ این نظر منھ.شھدایي 

 ني بیا این شیریني ھا رو پخش كنمیعاد بھ جاي اینكھ اینو اونو نگاه ك- مامان
 بده ماني-
 ماني داره میوه پخش مي كنھ-

 منم پخش كنم..ماماني من– محدثھ
 تو كوچولویي جیگرم- مامان
وقتي بھ مھدیس تعارف . شیریني رو از دست مامان گرفتمو اول بھ سمت عمو اینا گرفتمظرف

 مرسي.نمیخورم میعاد : كردم با لبخندنمكي گفت
 خواھش مي كنم-
 

اي بابا . ھمھ رو بھ صرف شام دعوت كرد البتھ با توافق ھمھ ؛ شامو گرفتیم تا خونھ بخوریم عمو
 مشكلیھ؟.من مي خوام بشینم رستوران بخورم 

 . خواستھ ي حاج خانوم یھ سفره ي بزرگ رو زمین پھن كردنو وسایلو چیدن روشطبق
این .ادش بره شمال كھ پس فرداش بیاد مھموني  قرار بود بعداز ظھر واسھ دیدن خانوبھروزم

البتھ مزیت اینھ كھ مھموني تو .مھموني ؛ بھ مناسبت ورود عمو ایناس كھ من كامال باھاش مخالفم 
 . خونھ ي تازه خریداري شده ي عمو برگزار میشھ

 عمو مرسي-
 ھمگي ببخشید اگھ كم وكسري بود..خواھش مي كنم -

 ار بھ من چسبیدخیلي این نھ.نھ داداش - بابا
 میعاد جان؟-  خانومحاج

 بلھ حاج خانوم-
 نمي خواي بري تو باغ با نامزدت قدم بزني؟-

اما .تا بھ خودم بیام بابا حرفو عوض كردو مشغول صحبت با عمو شد . دفعھ كل تنم یخ بست یھ
ختر منم د.پاشید برید با ھم حرف بزنید .میعادجون تواصالبا دختر گل من اشنا نشدي ھا:زنعموگفت

 این چند روز از تنھایي خستھ شد
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 باشھ بریم:  كجي زدمو گفتملبخند
 بالفاصھ از جاش بلندشدو با ھم از خونھ بھ سمت باغ كوچیك پشت خونھ كھ ھنوزم مھدیس

 زمستوني بود رفتیم
 ا ي كاش لباس گرم مي پوشیدیم:  راه مي رفتیم كھ مھدیس گفتھمینجور

احساس مي كنم از .خون خونمو داره مي خوره . پریدي بیرونھمین پیشنھاد داد. بس ھولي از
 حداقلش خیلي ساده میتونم حس كنم كھ شقیقھ م نبضش تند تند مي زنھ.عصبانیت صورتم سرخ شده 

 اگھ سردتونھ بریم تو-
 مال كیھ؟.نھ بریم گلخونھ -
 مال ھمھ س اما بابا ومامانم رسیدگي مي كنن-

 . ت تو وبعد مناول رف. گلخونھ رو باز كردم در
 چقدر قشنگن-

 ادامس مي خوري؟:  ادامسمو بیرون اوردمو گفتمقوطي
 نھ-
 واسھ ھضم غذا خوب بود-
 چھ طعمیھ؟-
 گل نرگس-
 میخوام-

 .  لبخندي زدمو مجددا بھش تعارف كردمنیم
 طعم كاپوچینو ھم دوست داري نھ؟-
 نھ اصال-
 بچھ بودي عاشق كاپوچینو بودي-
 قبلنا دوست داشتم.دیگھ دوست ندارم :  صداي لرزون گفتبا

 دانشجوي مھندسي پزشكي ؟:  عمیقي كشیدم كھ گفتنفس
 اره-
 ترم چند؟-
 .ترم ششمي ام-
 یعني چقدر دیگھ مونده تموم كني؟-
 تو چي؟.دوترم دیگھ -
 منم دوسال دیگھ از درسم مونده-
 برمیگردین دیگھ؟-

 .دیگھ دوست ندارم برگردم.نمي دونم : تو گفت كوچیك كاكتوسو سرجاش گذاشگلدون
 چرا؟-
 خوب تو اینجا؛ من اونجا-
 یعني چي؟-
 منظورمو نفھمیدي؟-
 نھ-
 ھیچي ھمینجوري گفتم-

 منظورشو اما نمي دونم راجع بھ خودش چھ فكري كرده كھ انتظار داره من ژینا رو بذارم فھمیدم
 . كنارو با این باشم

 برگردیم خونھ؟-
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 اره-مھدیس
حاج خانوم یھ دفعھ شروع كرد بھ دست زدنو بعدش عمو وبابا وكل افراد تو . وارد خونھ شدیم قتيو

 !سالن
 .  محكم گاز گرفتمو سعي كردم جلوي دھنمو بگیرملبمو
 ماھم بریم دیگھ خونمون تا واسھ مھموني فردا ھمھ چیزو مرتب كنیم.خوب مباركھ -عمو

 مادرجون شماھم با ما بیاید- روبھ حاج خانومزنعمو
 كم اون جمع لباس پوشیده و در حال خداحافظي بودنو من فقط مثل یھ ربات باھاشون خداحافظي كم

 مي كردم
عزیزم سال نوت ..اسمي كھ ھرلحظھ تو ذھنم مي گذره ........... ژینا................ ......... . ژینا

 . مبارك
در ورودي خونھ كھ بستھ شد .یھ لیوان اب براي خودم ریختم. اینا مطمئن شدم  از رفتن عمووقتي

 ارزوي من خوشبختي بچھ ھامھ: صداي بابا روشنیدم كھ گفت
خوشبختي :  عصبانیت لیوانو رو سنگ كابینت اشپزخونھ كوبیدمو بھ سمتشون رفتم وبا فریاد گفتمبا

ن نمي خوامش بھ ادم یھ بار مي گن ھان؟؟؟ م..من؟؟؟؟ چي واسھ خودتون بریدینو دوختین
 بفھمین نمي خوامش.......

خجالت بكش :  با بھت بھ حركات وفریاداي پراز عصبانیت من چشم دوختھ بود اما مامان گفتبابا
 صداتو بیار پایین..

 بلورشو از روي دكورش برداشتمو پرت كردم زمین ودر ھمون لحظھ كھ اون ظرف ھزار ظرف
 شما ھم فكر نكنید مي تونید واسھ من تصمیم بگیرین.م نمیار: تیكھ شد گفتم

دستم پراز . ظرفو پشت سرھم شكستمو لحظھ ي اخرم یھ مشت محكم بھ شیشھ ي دكور زدم چندتا
 .خون شد

با . سعي مي كرد جلومو بگیره اما بابا فقط یھ گوشھ بھ دیوار چسبیده بودو نگام مي كرد مامان
 بابا: فریاد ماني كھ گفت

 .مان بھ سمت بابا برگشتیم كھ روي زمین افتاده بود مامنو
 

عزیزم سال نوت ..اسمي كھ ھرلحظھ تو ذھنم مي گذره ........ ...ژینا.. ................ ........ ژینا
 . مبارك
در ورودي خونھ كھ بستھ شد .یھ لیوان اب براي خودم ریختم. از رفتن عمو اینا مطمئن شدم وقتي

 ارزوي من خوشبختي بچھ ھامھ:  كھ گفتصداي بابا روشنیدم
خوشبختي :  عصبانیت لیوانو رو سنگ كابینت اشپزخونھ كوبیدمو بھ سمتشون رفتم وبا فریاد گفتمبا

ھان؟؟؟ من نمي خوامش بھ ادم یھ بار مي گن ..من؟؟؟؟ چي واسھ خودتون بریدینو دوختین
 بفھمین نمي خوامش.......

خجالت بكش : راز عصبانیت من چشم دوختھ بود اما مامان گفت با بھت بھ حركات وفریاداي پبابا
 صداتو بیار پایین..

 بلورشو از روي دكورش برداشتمو پرت كردم زمین ودر ھمون لحظھ كھ اون ظرف ھزار ظرف
 شما ھم فكر نكنید مي تونید واسھ من تصمیم بگیرین.نمیارم : تیكھ شد گفتم

دستم پراز .م یھ مشت محكم بھ شیشھ ي دكور زدم  ظرفو پشت سرھم شكستمو لحظھ ي اخرچندتا
 .خون شد

با . سعي مي كرد جلومو بگیره اما بابا فقط یھ گوشھ بھ دیوار چسبیده بودو نگام مي كرد مامان
 بابا: فریاد ماني كھ گفت
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 . مامان بھ سمت بابا برگشتیم كھ روي زمین افتاده بودمنو
 

  بیرون اومدمو بھ سمت بخش مراقبت ھاي ویژه رفتماز اتاق. دستمو باند پیچي كردورفتپرستار
 حالش چطوره؟.چي شد مامان - صداي گرفتھ اي گفتمبا
 دیگھ پسر من نیستي.برو خونھ-
 مامان-
یھ دفعھ .خجالت نكشیدي؟ بابات سابقھ ي بیماري قلبي نداشت ..اینقدر فریاد زدي صداتم گرفتھ -

 قلبش گرفت
 االن حالش چطوره؟-

 دكتر گفت خطر رفع شده..حالش خوبھ : نور كرد اما ماني گفت روشو اومامان
 . ھنوزم روش اونور بود. راحتي كشیدمو كنار مامان رو صندلي نشستم نفس

 خوب من مھدیسو نمي خوام.مامان خانمي ؟ قھر نكن دیگھ .مامان -
 كیو مي خواي؟-
 ھیچكسو-

 .  سمتم برگشت ھنوزم چشماش پراز اب بودبھ
من بزرگت كردم تو اگھ كسي رو نمي خواستي اینقدر .میعاد من پسرمو بھتر از ھمھ میشناسم -

 بگو كي رو مي خواي..مھدیسم خیلي گلھ .سركش ھستي نھ در این حد..مارو اذیت نمي كردي 
 جدي مي گم..مامان ھیچكي رو -
ردي واسھ من بد خوب نگو فكر ك.من كھ مي دونم تو یكي رو مي خواي ونمي گي .باشھ نگو -

ھرچي باشھ دوسش دارم اصال واسھ ھمین رھام رو از یاد .میشھ؟عموي تو پسر خالھ ي منم ھست 
با اینكھ مي دونم حاج خانوم عاشقھ .بردم اما اگھ بفھمم كسي رو دوست داري بھت كمك مي كنم 

 .  ومھدیس باھم ازدواج كنیدو عموتم از خداشھتو اینھ كھ
 . مو در حالي كھ بھ سقف بیمارستان چشم دوختم سرمو بھ دیوار چسبوندم كردمو پامو كشیدسكوت

 نمیگي میعاد؟ نمیگي اون دختر كیھ؟-
 بالخره كھ باید بفھمن؟. سكوتو جایز ندونستم دیگھ

 اسمش ژینائھ.ھم رشتم نیست ...از بچھ ھاي دانشگاس-
 خوب:  كامال بھ سمتم برگشتو گفتمامان

 خوب چي؟-
 ش دوستي؟ادامھ بده ؟ باھا-
 . نھ اما مي خوامش-
ماشین واین چیزا نیست كھ بندكني وبگي مي خوامش تو دیگھ بزرگ شدي باید بدوني ھمیشھ بھ -

 از كجا معلوم خونوادش رضایت بدن؟ اصال خودش. ادم اونچیزایي رو كھ مي خواد رونمي دن
 خونواده اي نداره-

اگھ خونواده ...اره؟ میعاد ازفكرش بیا بیرون چي؟ند:  از روصندلي بلندشدو روبھ روم ایستادمامان
 اختیار دلتم نداشتي ؟ رفتي عاشق كي شدي؟.من زیاد تو رو ازاد گذاشتم .دار بود یھ چیزي 

 مامان خواھش مي كنم درست صحبت كن-
حقم نداري دیگھ بھ .برو خونھ تا اینجا صدام باال نرفتھ .دستم درد نكنھ با این پسر بزرگ كردنم -

 تر فكر كني فھمیدي؟؟اون دخ
 من خودم بھ بابا مي گم-
 مي خواي خداي نكرده چیزیش بشھ..غلط اضافي مي كني-
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 حالشم خوبھ.بیمارتون بھوش اومده :  از اتاقي كھ بابا توش بستري بود بیرون اومدو گفتپرستار
 مي تونیم ببینیمش- مامان

 از ایشون بپرسین.پزشكشون داخل اتاقن -
  شدو این بار یھ مرد مسن سفید پوش؛ ھمون دكتر دیگھ ؛ اومد بیرون در اتاق بازدوباره

 اقاي دكتر حال پدرم چطوره؟-
 . قلبش ضعیف شده.بیشتر مراقبش باشید ..خوبھ -

 تا كي باید اینجا بمونھ؟- مامان
سن كھ باال مي ره خود بھ خود این حوادثم تو .بیشتر حواستون بھش باشھ .تا فرداباید بمونھ -

 بوجود میادشرایطي 
 میتونیم بریم پیشش؟-
 بلھ اما نوبتي بریدوزود بیاین-

 اي كاش تا پس فردا بستري بود كھ مھموني عمو نمي رفتیم: روبھ مامان گفتم. كھ رفت دكتر
  با تاسف سرشو تكون دادو داخل اتاق رفتو درم بستمامان

 !خستھ نباشي یھ تعارف نزد شاید من مي خواستم اول برم-
 میعاد تو واقعا كسي رو دوست داري-ماني

 چیھ مگھ؟-
 من شوكھ شدم.اصال بھت نمیاد :  چونشو خواروندو گفتماني
 . از اونموقع این اینجا بھ من عین یخمك زل زده واسھ چیھنگو

 ببین روز اول عید چھ بساطي داشتیم-
 . خودت درست كردي دیگھ-ماني

 تو بھ جاي من باشي چي مي كني؟.زور مي گن -
 حاال كھ نیستم-
 مثال بگن بیا با سوشمیتا ازدواج كن چیكار مي كني؟-

ماني ھم مثل خودم كنھ نمي . دختر یكي از دوستاي مامانھ كھ خیلي اویزون ماني میشھ سوشمیتا
 . پسنده

 عمرا من با سوشمیتا ازدواج كنم -
 .ھمین دیگھ منم نمي خوام با مھدیس ازدواج كنم-

خیلي زود منو بخشید منم دیگھ دھنمو بستمو قضیھ ي . خوش قلبتره  یعني بابا از مامانحاجي
ھیچوقت اینقدر خودشو .دیدن بابا رو تخت بیمارستان باعث شد تنم بلرزه.اصلي رو مطرح نكردم
 .ضعیف نشون نداده بود

-===-- 
 ؛ بازم  پیشنھاد؛ پیشنھاد كھ نھ ؛ بھ زور مامان مجبورشدم كھ برم اونم بھ این بھانھ ش كھ بابابھ

بازم بھ زور مامان مجبور شدم یھ دست كت وشلوار دودي رنگ با یھ بلوز مشكي .حالش بد میشھ
 این كراواتھ رو خوب اومدم چون با حاجي دارم مي رمو بلھ دیگھ.ویھ كراوات سفید بپوشم 

 . ھررفتني یھ شرطو شروطي ھم داره..
حلھ من .كم ادكلن زدمو ساعتمو بستم ی!  یھ گل رزي ؛ كاكتوسي چیزي بذارم تو جیب كتمنكردم
 اماده م

فقط .موھاشم كھ دیگھ رو ھوا سیر مي كنھ .. ؛ یھ بلوز زرد با یھ شلوارجین یخي پوشیده ماني
 . با این تیپ خزش.موندم این ھمھ سلیقھ رو از كجا پیدا كرده 
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اجي یعني بیچاره ح.یعني ھمھ اوپن بودن . تصورم مھموني عمو ؛ تو ناف امریكابودبرخالف
میپوشیدن اینجا یھ ...حاال اون فامیالیي ھم كھ تو شباي سھ شنبھ ھمشون چادر ومقنعھ و.بیچاره بابا

 ارهبازم بیچ.واسھ من كھ بد نشد حداقل سایز لباسا وكمروغیره شونو مي فھمم.تیكھ لباس نداشتن 
منم مثل تو سربھ ..تمایول حاجي من بھ خودت رف..حاجي سرشو پایین انداختھ واصال باال نمیاره 

 !زیر وچشم پاكم
 . با كت ودامن شیك وشالي روي سرش مشغول صحبت با خواھر زنعمو بودمامان

  لیوان شربت برداشتمو بھ سمت حمید رفتمیھ
 تیپ زدي ؟ اومدي قاپ دختر عموتو بدزدي؟..میعاد.بھ سالم -

 .كي ان پسر دیگھ ھم كنارش ایستاده بودن كھ من دقیقا نمي دونستم دوتا
 !از دوست دخترت چھ خبر حمید؟اسمشو یادم رفتھ-

 كدوم دوست دختر:  صورتش سرخ شدو گفتحمید
 .  ھمش ابروھاشو باال مي انداختحمید
 . حتما اشتباھي دیدم:  ھمین یھ نوچي كردمو گفتمواسھ

من بیام واسھ دزدیدن قاب مھدیس تیپ .. مدلي نگاش كردم كھ بفھمھ دیگھ واسھ من حرف نزنھ یھ
 !بزنم؟؟ عمرا

 .ایول مي خواد خودش بخونھ. لحظھ موسیقي قطع شدو عمو پشت میكروفون رفت یھ
امیدوارم .خیلي ممنونم كھ دعوت من رو پذیرفتید و بھ اینجا اومدین .با سالم بھ ھمھ ي عزیزانم-
من در انتھاي مھموني خبر مھم وخوبي رو بھ ھمتون ..حظات خوشي رو در كنار ھم داشتھ باشیمل

 . مي دم
 . دست زدنو عمو میكروفون دست خواننده دادھمھ

ھمشون دور مھدیس حلقھ زده بودن .. دخترایي نگاه كردم كھ نصف بیشترشونو میشناختمبھ
 . نگاھي خصمانھبعضي ھاشون با نگاه دوستانھ وخیلي ھاشونم با..

 منو حمیدم روي مبل نشستیم. دوتا پسر از كنارمون رفتن تا برن برقصن اون
 واسھ چي گفتي؟-حمید

 تو واسھ چي بیخودي زر زر كردي؟ من خیال نداشتم بگم-
 تو منو پیش داداشاي دختره خراب كردي دیگھ-
 داداش كدوم دختره؟-
 اسمش اركیده س.س اوناش اونجا.ھمون دختره كھ لباس بنفش پوشیده -
 البتھ قیافھ ي این پسراھم اشنااومد.اركیده؟؟ چقدر اشناس اسمش -
 صابرو داراب..مي شن پسر دایي ھاي مھدیس.بچھ ھاي داداش زنعموي تو ان دیگھ .خلھ -
 سي دي بذارن بھتر نیست؟.این یارو خواننده ھھ چھ صداي خرابي داره .اوكي یادم اومد-
 میوه مي خوري؟.حتما اینا زود بساطشونو جمع مي كنن. اونور وسایل صوتي چیدن-
 خیلي مھموني مسخره اي یھ: خم شدم یھ شیریني برداشتمو گفتم.نھ -

اگھ نمي گفتن پسره حاجیھ . .. از شام خواننده ھاي دره پیت جولوپالسشونو جمع كردنو رفتن قبل
 حتما من مي رفتم مي خوندم كھ اینا اینقدر گوشمونو كر نكنن

 ! انگار قضیھ جدیھ ومي خواد با دختره ازدواج كنھ. شام حمید بھ سمت داراب وصابر رفت قعمو
  در حالي كھ براي خودم غذا مي ریختم بھ موسیقي بیكالمي كھ پخش مي شد گوش مي كردممنم

 تنھایي؟-
  عقب برگشتمو با مھدیس كھ با لبخند بزرگي بھم نگاه مي كرد چشم تو چشم شدمبھ
 االن تنھا شدم. نھ اونقدر-
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 گفتم پسر عموم تنھا نباشھ بیام پیشت-مھدیس
 ببخشید مھدیس خانوم میتونیم باھم سر اون میز بشینیم ھم صحبت كنیمو ھم شام بخوریم؟-

  پسري كھ قدوھیكلش مثل خودم بودو چشماي توسي تقریبا ریزي داشت نگاه كردمبھ
 من االن با پسرعموم ھستم.سان باشھ براي بعد اقا سا:  لبخندكوتاھي زدو گفتمھدیس
 پس ایشون پسرعموتونن:  با اخم بھم نگاه كردو گفتساسان
 میعاداین اقا ھم پسرعمھ ي مادرم ھستن..بلھ:  كنارم نشستو گفتمھدیس

 خوشبختم از اشناییتون-
 ھمچنین:  بھ زور گفت ساسان

  سمت میز چھارنفره اي كھ دورش یھ خانوم مسن با دوتا پسر بچھ نشستھ بودن رفتوبھ
 از اونموقع مااز خونتون رفتیم حالش بدشد؟..میعاد راستكھ عمو دیروز بیمارستان بوده-
 اره-
 چرا بھ ما چیزي نگفتید بیایم پیشش؟-

 .نگران نشیدیھ حملھ ي ضعیف بود گفتیم :  پرمو جلوي دھنم نگھ داشتمو گفتمقاشقم
 عمو از دیروز تا حاال خیلي قیافش افسرده شده-
 یخ كرد.بخور غذاتو -

االن بابا بیچاره .. با كالمي كھ پخش میشد یھ ترانھ بھ اسم اغوش بود كھ یھ زن مي خوندموسیقي
صداش .دورو برمو نگاه انداختم اما بابا تو چشمم نبود .معلوم نیست جلوي گوشاشو با چي گرفتھ 

 .ود خوشم اومدخوب ب
 ...  بگیر امشبتواغوشت

 چندتااز دخترا امارتو مي خواستن بھشون ندادم.میعاد امشب خوشتیپتر از ھمیشھ شدي – مھدیس
 . توھم خوشگلتر شدي-

منم خود بھ خود چشمام بھ .. لیوان نوشابھ رو رومیز گذاشتو عمیق بھ چشمام زل زد مھدیس
 یھ لبخندرولبم نشست.كم كم احساس كردم دارم شل میشم .چشماش قفل شد 

 
  اااااااااژیناااااااااااااااااااااا

 دای بر لبانم گشتھ شی تنھا سکوتی تو تنھایب
 دا بھ فریدی ھستم ندارم من امچی تو ھبدون

 
  تو بھ غمھاروکردهی و سرده،دلم بکی تارشبم
  آواز مرگھنینچنی ای چون من سکوتی عاشقیبرا
 

  برگرد دوبارهای من بعشق
  چشمام ھنوز در انتظارهکھ
  دارهی تو دلم چھ شوقدنی دیبرا
  تنھا ستارهیی شبھام توتو
 
  گل من،گل خوشگل مننایژ
 رمی می تو من میرم،بی عشقت اسبھ
 
  کنارم،بھ شکوه بھارمی شم ؛اگھ باشی شم،با تو افسانھ می تو پروانھ مبا
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نگامو از مھدیس گرفتمو قاشقو چنگالمو .تمام تنم یخ بست. شنیدن ترانھ ي شادمھر كھ پخش میشد با
 .تو بشقاب گذاشتمو با یھ ببخشید از سر میز بلندشدم

 
 بي خیالش.ي رو پیدا كنم  گشتم نتونستم تو اون جمعیت مامان یا بابا یا مانھرچي

فوقش بعدا باھاشون تماس . سر درد شدیدي ھم كھ گرفتم موندن بیشتر تو این مھموني جایز نیست با
 . مي گیرمو مي گم كھ خونم

 داشت بستھ میشد كھ صداي ویبره ي گوشیم باعث شد رو تخت نیم خیز شمو از روعسلي چشمام
 برش دارم

  بودمامان
 میعاد كجایي؟-
 خونم-

 واسھ چي رفتي خونھ؟..ابرومونو بردي :  جیغ كوتاه وارومي كشیدو گفتمامان
 االنم یھ مسكن خوردم كھ چشمام خودبھ خود داره بستھ میشھ.سرم از درد داره مي تركھ -
 مي دوني امشب نبودنت چھ قدر بدشد؟-
 چقدر؟-
 ما تا یك ساعتھ دیگ خونھ ایم..ھیچي ولش كن-

 اه.ي كنيواسھ چي حاال قطع م...الو
 . سرمو روبالشت گذاشتمو اینبار خوابم برددوباره

 
 میعاد پاشو-
 اه-
 میعاد پاشو یھ خبر افتضاح بھت بدم-
 مرض-
 میعاد دیشب عمو راجع بھ اینده ي تو حرف زد-

  یھ دفعھ باز شدو بھ ماني كھ با موھاي ژولیدو ولباس خواب باال سرم ایستاده بود نگاه كردمچشمام
 جي گفت؟-
ت امشب مي خوام یھ خبر خوب بدم و اونم اینھ كھ دخترم مھدیس و پسر برادرم میعاد قراره كھ گف-

 .باھم ازدواج كنن
 دروغ میگي؟-
مھدیس رفت كنار .تازه بعدش گفت دخترم ، میعاد جان بیاید اینجا كنار من .جون تو راس مي گم-

كردو ھمھ تو جمعیت دنبال تو اما عمو دوباره اسم تو رو از پشت ھمون میكروفونش صدا..عمو 
 میگشتن كھ غیبت زده بود

 عمو واسھ چي توزندگي من دخالت مي كنھ ؟ دخترشو نخوام باید چیكار كنم؟شیطونھ میگھ-
 فقط جلوي مامان افتابي نشو.شیطونھ فعال ھیچي نمي گھ -
 .برو بیرون-
 حداقل یھ تشكري چیزي-
 مي گم برو بیرون اعصاب ندارم-

 خوب بابا:  یھ لگد بھ كیسھ بوكسم زدو گفتماني
مغزم از كار افتاده كال نمي .سرمو الي دستام گرفتمو چندلحظھ چشمامو بستم . اتاقو كھ بست در

ناخوداگاه یاد ساسان افتادم كھ انگار مھدیسو دوست .دونم باید چھ طوري این مسئلھ رو حل كنم 
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 فامیل وولي نھ االن دیگھ ت.. اون بتونھ كاري كنھ خداكنھ.انگار كھ نھ تابلوبود دوسش داره.داشت
پس دیگھ اونم اگھ بخواد بره خاستگاري مھدیس ، بابا ومامانش .ھمھ منتظر عروسي مان 

بیا اول صبحي یاد جمالت .شانسي كھ عقیل داره دوست دخترش سیبیل داره ...لعنتي.اه.....نمیرن
 !ارزشمند دوره ي دبیرستان افتادم

 .وزمین افتاده بود برداشتم دوباره پوشیدمشو بھ سمت دستشویي رفتم كھ رتیشرتمو
قبل از اینكھ منو بینھ وشروع كنھ بھ غر .. جلوي تلویزیون نشستھ و بھ صفحھ ي سیاه زل زدهمامان

 در اصل گوشم از این حرفاش پره.زدن خودم باید دھنشو ببندم چونكھ اصال حوصلھ ندارم 
شما الكي .من بھ اندازه ي كافي خودم با خودم درگیري دارم ..ھیچي ..ببین مامان من، ھیچي نگو-

بخواي غر بزني یا یھ كلمھ از دیشب حرف بزني بازم ظرفاتو .غر غر نكن صبح منم خرا ب نكن 
 میشكونم

حتما فكر نمیكرده من خودم پیش دستي كنم اما جملھ ي . با چشماي متعجب بھم زل زده بود مامان
دم ..تو بیخود مي كني دیگھ بھ ظرفاي من دست بزني: تش نشوندو گفتاخرم یھ اخم روصور

 دراوردي؟
 !نھ:  پشتم دست كشیدمو گفتبھ

 خیلي خوب ھیچي نمي گم:  خندیدو گفتمامان
 بابا كجاست؟-
 براي ظھر فامیالي من میان.تو كتابخونھ شھ-
 . مامان من مي خواستم بگم كھ ھنوزم مخالفم.اوكي-
دوستم ندارم كھ دیگھ اسم دختري رو بھ .ودم مي دونم كھ چي برات خوبھ من خ.تو ھیچي نگو -

 جز مھدیس بھ زبون بیاري
 شما خیلي مھدیسو دوست داري؟-
 گیتا رو برات مي گرفتم.اگرم مھدیس نبود .معلومھ كھ دوسش دارم -

 !این مامانم با این دختراي دوستاش.اه گیتا . خوددماغم جمع شد خودبھ
=- 
 
 احوال شما ؟سال نوتون مبارك.م فالح سالم خانو-
 خوبي ؟فكر نمي كردم اینجا ببینمت.سالم پسرم -
 .گفتم بیام پارك قدم بزنم كمي فكر كنم-

 نوه تونھ؟:  دختر بچھ اي كھ ھمراھش بود اشاره كردمو گفتمبھ
  سالشھ٣تارا .اره -
 خدانگھ ش داره.خیلي شبیھ شماست-

 مرسي پسرم-  فالحخانوم
حالش خوبھ؟ تو پرورشگاه چیزي ..راستش االن كھ دیدمتون گفتم حال ژینارو ھم ازتون بپرسم-

 ھست كھ تو تطیالت عید سرگرمش كنھ؟
یھ بار بھشون سر زدم . اسفند باز نشستھ شدم٣٠پسرم من از:  فالح لبخندتلخي زدو گفتخانوم

 حالش بدنبود.
 بازنشستھ شدین؟-

 لش بدنبود؟ یعني چي؟چي گفتین؟ حا:  بعدش گفتمفوري
 حالش خوبھ نگرانش نباش.یكم ضعیف شده -

 چرا ضعیف شده؟ چش شده؟:  دھنمو قورت دادمو گفتماب
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 گفتم كھ چیزي نیست-
االن مي گید بازنشستھ .شما تنھا پل ارتباطي من با ژیناھستین .خانوم فالح من فقط شما رو دارم -

 خوب چرا؟.شدید از طرفي ھم مي گید حالش بده
 ھیچي نسترن-
 نسترن؟-
داشتھ تو راھرومي .خیلي شیطونھ.نسترن ھمسن تاراي منھ ..چقدر زود حرفو از دھنم میگیري-

 دویده كھ میخوره بھ ژیناو ژیناھم پاش پیچ میخوره واز چند تا پلھ میفتھ پایین
 االن پرورشگاست؟.چش شده-
 .سرش شكست پاشم در رفتھ بود.االن خیلي بھتره .اره -
 اي واي: حتي بھ صورتم دست كشیدمو گفتم نارابا
 خودتو ناراحت نكن-
 جاي شما كي اومده؟-
 خانوم رفیعي-
 میتونھ باھام ھمكاري كنھ؟-
چندروز پیش كھ رفتم حتي با مني كھ قبال جاش بودم درست .نھ خیلي ادم جدي وسختگیري یھ -

 . برخورد نكرد
 یعني تالش بي فایده س؟-
 م پسرممن باشناخت گفت.نمیدونم -
 خداحافظتون.ببخشید خیلي وقتتونو گرفتم -
 خداحافظ.خواھش میكنم پسرم-

 یعني بھ این مي گن اخر خوش شانسي. راه رفتمو روي نیمكت ولو شدمچندقدم
 چطوره حال ژینا رواز خودش بپرسم؟. خیابون دفتر خدمات ارتباطي واسم چشمك مي زداونور

 
بیچاره ژینا كھ من .بیچاره من .دیسم كھ ھمش خونھ ي ماست مھ.تا االن نداشتم... عید بھ این یعني

 . دوسش دارم
 میعاد شطرنج بازي مي كني؟-مھدیس

 شرمنده بامامانم بازي كن من خستم میرم بخوابم:  ھا روگرفتمو گفتمنرده
 .  اتاقمو بستمو با حرص یھ مشت كف دستم زدمدر
 َاه......... سمت گوشیم پریدم تا ببینم خبري از ژینا شد یا نھبھ

 .  جواب بده دیگھدختر
ببین من خیلي تنھام مھم نیست كھ تو دختري یا پسر ؛ :  یھ اس ام اس دیگھ فرستادمو گفتمدوباره

م ھمھ حتي خداھم منو ول كرده تو ھ.منم نمي گم كھ دخترم یا پسر فقط مي خوام باھم درد دل كنیم 
 ندیده ول كردي؟

اي بابا میعاد ھمین مھدیس خوبھ دیگھ ، ببین این جواب .یكم احساسي مي نوشتم بد نبود!!!  گفتمچي
 الھي قربون این سنگینیش برم من.نمیده 

 . ایول. اس ام اسم بلندشدصداي
 )**دیگھ اس نده باي.حوصلھ ھم ندارم.من نگرفتمت كھ ولت كنم ** (
تما اي كاش زودتر مي رفتم كھ زودتر جواب مي داد حرفم نقض بشھ  شدقربون سنگینیت رفخوب

دم این سیمكارتاي اعتباري ھم گرم كھ اگھ نخریده .اصال كال سنگیني.ولي نھ ھنوزم سنگیني 
 ضایع بود.بودمش نمیتونستم با شماره ي خودم اس بدم
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ار داشتم كھ ھمھ میگن شروع نشده باي؟ اینقدر بي اھمیتم؟ بابا من امشب یھ خاستگ:  نوشتمواسش
 باید باھاش ازدواج كنم من نمي خوامش چي كنم؟

مگھ االن عھدقدیمھ ؟ زوري كھ .ھیچي بگو نمي خوایشو خالص:**(  از چند لحظھ اس اومدبعد
 )**نمیشھ
 . فكر كرد دخترم واسھ ھمینھ راحت جواب میدهایول

  گذاشتمبعدم یھ شكلك غمگین.خوش بحالت من مثل تو عرضھ ندارم :نوشتم
 )**ھمھ مشكل دارن.منم عرضھ ندارم **(

 تو ھم مشكل داري؟ تو روھم مجبور میكنن؟:  فوري رو ھوا گرفتمو گفتمحرفشو
 )**من كار دارم باي.خیلي ھم مشكل دارم .معلومھ كھ مشكل دارم **(
زم من با: اخرین اس ام اسم نوشتمو فرستادم.تازه داشتم گرم میشدم. بابا چھ زود ول كرد اي

 باي.ھروقت دلم گرفت اس میدم
 . راحتي كشیدمو تواینھ بھ چھرم كھ كمي با اس دادن بھ ژینا شاد شده بود چشم دوختمنفس

 
 
 . رسدی می باغ برنیھر دم از ا...  بودی کگھی دنیا

 . بھ شماره اش نگاه کردمدوباره
 ادی پسر خواستگار می پسر بود؟ اخھ واسھ ھی یعنی...  خورد دخترونھ باشھی اصال نماماشی پلحن

 کھ مجبور بشھ؟
 ی غھی چھ صگھی دنیا.... می درد و دل کنای شماره رو ھوا نگرفتم بگم بھی بار ھم کی عمرم در
 ! بودیدیجد
 خودمو جمع و جور کردم واز جام بلند دیکشی در داشت بھ اتاق سرک می کھ جلوی کسدنی دبا

 .شدم
تو ھنوز :  و کلفتش بود با تشر بھم گفتوستھی پی وسط ابروھایھ اخم بزرگ کی در حالیعی رفخانم

 ... بزنرخوارگاهی سر بھ شھی برو ؟یینجایا
 ... رفتمیچشم داشتم م:  مرتب کردم وگفتملباسمو

 . رفتمرخوارگاهی جلوش لنگون لنگون رد شدم و بھ سمت شاز
 . اومدی رقمھ از اخالق زننده و تلخ و خشک و مثال بھ قول خودش منضبطش خوشم نمچیھ
 کھ با دمی فاطمھ ر و شنیصدا...  کھ كم نداشت یزیتنھا چ...  نظم داشتی کافی بھ اندازه نجایا

 .. دنبالمادی روز مھی.. من بابا دارم :  داد زدھیگر
 ... وباز کردمی اتاق بازدر
  شده؟یچ:  بھ سمتش رفتم وگفتمکردی شو پخش وپال می بازی لوگوھاتی کھ با عصبانی حالدر

 ... زھره استریھمش تقص:  گفتھی با گرفاطمھ
 ...رونی بنیبر:  گفتمکردی زھره کھ با ترس بھ من نگاه مبھ

 ...  مننایخالھ ژ:  ه اروم گفتزھر
 . داشتم فاطمھ واروم کنمی نذاشتم وسعمحلش
 ... کس بابا ندارهچی ھنجایا...  نگفتمیزیاخھ من کھ چ: نشست و گفت نی رو زمزھره
 ...من دارممممم:  داد زدبای تقرفاطمھ

 شده کھ ناچارا رهی بھم خی زھره با چنان حسرتدمی کھ دکردمی تو بغلم و موھاشو نوازش مگرفتمش
 ...دستمو بھ سمتش دراز کردمو اون ھم خودش و انداخت تو بغلم
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 یکی بچھ ھا پر کنھ نی پدرومادر رو تو قلب ای خالی جاکنھی می و سعشھی مثل فالح میکی حاال
 ! رتبھ بھ فکر نظم و انضباط باشھعی کھ فقط بخاطر ترفیعیھم مثل رف

 و تو ذھنم از حفظ گفتنی ھمھ بھم ممی کھ از قدیشگی ھمی معمول بچھ ھا رو با ھمون حرفھاطبق
 .بود م ارومشون کردم

 .... اومدمرونی ھا ب اتاق بچھاز
 ؟یکنی نمخوامی و کھ ازت میچرا کار:  بھم وگفتدی با من چشم تو چشم شد پرعيی خانم رفھمینكھ
 گوشم گذاشتم و بھ سمت ی توموی گوشی شلوارم کردم و ھنزفربی نذاشتم ودستھامو تو جمحلش

 .اتاقم برگشتم
  چھ کنم؟رخوارگاهی شبرم
 پودر یاز بو... ادی حمومشون کنم خوشم منکھی خوب از ایول...  پوشک عوض کردن متنفرماز

 .ادی خوشم میلی خدنی کھ میرخشکی شیبچھ و بو
 . و در اتاق و باز کردمدمی کشیقی عمنفس
 ؟ی تو ھمھیچ:  بھم زد وگفتی لبخندھالھ

 ... پرسمی بھ تو ھم بخوره حالتو میعی رفی ترکشھانیا-
 ....ھھ crazy  وشیروان پر نقدری چرا انیا:  کرد وگفتی اخ اخھالھ

 ....ی کردشرفتیپ-
 ...so so... نی ھمچیا: ھالھ
 . و بھ صورتش نگاه کردمدمیخند

 ی کمی نازک وچونھ ایلبھا. قاب شده بود ی مدل مصری مشکیی داشت کھ با موھایدی سفصورت
 ...زیت

 ی مھربون وساده ای افھیاما در کل ق...  کامل چفت نبودنشیی عقب بود و فک پای کمششی ندندون
 .داشت

 . داشتھ باشھی بھتری زندگتونستی مدی بود و نداشت شای مشکل پاھاش کھ مادرزاداگھ
 امتحان و براش بگم ی سرفصل ھاخواستیزھرا بود کھ م...  در حال زنگ زدنھمی کردم گوشحس

 ...کھ کدوما حذفن
 از اون پسره چھ خبر؟:  تخت ولو شدم و ھالھ با لبخند گفتیرو
 ره؟پس

 خبر عادی کھ از احساسم بھ می افتاد تنھا کسادمیاما بعد ... عادهی منظورش منی لحظھ فکر کردم اھی
 .داره زھراست نھ ھالھ

 واسم یعی سر کوچھ بود کھ بھ طرز فجی سوپرالی ھم منظورش دانگفتی پسره کھ ھالھ ماون
 .کردی مجادیمزاحمت ا

 جماعت نی سر و تھ و بدون فکر ای بی رفتار ھانیحالم از ا...  خودموای کشتمی اونو مای اخرشم
 .خورهیبھم م

 ...کنمی بھش فکر نمنیبخاطر ھم... ستی برام مھم نادیز:  ھالھ نگاه کردم و گفتمبھ
 ... از اون ھفت خط ھاستالیدان...  مراقب خودت باشیول:  بھم زد وگفتی لبخندھالھ

 
 کھ داشتم بھ المپ زرد رنگ کم مصرف یدرحال... باال گرفتم بھ سمت سقف ترک خورده سرمو
 .رفتی معادی فکرم بھ سمت مکردمینگاه م
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 کنم اما اجازه اشو نداشتم چون اون قبل از من ھی تکیکی بھ تونستمی بارم کھ شده مھی ی برانکھی ااز
 یکی و ستمی تنھا نکردمی بارم کھ شده حس مھی ی برانکھیاز ا...  بود گھی دیکی گاه ھیتک

 . اما حاال.... مواظبمھ
 . وچند تا خاطره ازش بجا موندهختی بود کھ مثل حباب شکست و فرو ری قشنگیای روھی
 نکھی من جز ایاما برا...  ھی ھمھ رفع خستگیخواب شب برا.  تخت پھن شده بودمی رو ی خستگبا

 وقت چی ھدمی محی کھ ترجکنھیاونقدر خستھ و داغونم م...  ندارهی اگھی دتی مزچیخستھ ترم کنھ ھ
 یزمی چھ ھنمدوینم...  ادیپر از داد وفر..  و تلخ اهی سیکابوس ھا... نمینخوابم تا کابوس نب. نخوابم

 . ضرب دست ھاشونو تحمل کنمدی فروختم کھ بایبھ چھ کس
 . و ھنوز ھم درد داشتمگرفتی خواب ھم تنم درد متو

 .تمام تنم کوفتھ شده بود.... زنھی کتکم میکی واقعا کردمی محس
 .بھ ھالھ نگاه کردم کھ خواب بود.. .  عرق بودمیشونی پرو
 توخواب حواسمو جمع ی چطوردونمینم....  موقع خواب ھم نالھ نکنمی مراقب بودم حتشھیھم
 درد داشت ومزاحم یپام ھنوز کم... ادی وقت صدام در نمچی کھ ھدونستمی کھ نالھ نکنم اما مکردمیم

 .نھ اونقدر کھ نتونم تحمل کنم اما خوب...  بود
 ...یشگی ھمیبخاطر ھمون کابوس ھا.  بودمدهی از خواب پرمی از االرم گوشزودتر

 . دانشگاه رفتن اصال نبودحس
 .دی رفتم سر کار جدی با زھرا مدی عصرش ھم باتازه

 .ستادمی انھی ای دوش اب گرم گرفتم و جلوھی...  رخوت از جام بلند شدمبا
 . خوب شده بودمیشونیپ

سرمو ... عادمی میمثل ھمون وقتا کھ موھا...  چشمامی توومدی ممی مشکی گرد بود و موھاصورتم
 .تکون دادم

 . و برداشتم و مشغول شدممسواک
 . ھستمی کھی شبشتری من بکردمی وفکر مشدمی مرهی خنھی ای تو چشمام توشھیھم

  مادر؟ھی ی براای پدره ھی یبرا...  ام دهی کشی و مشککی کوچیچشمھا
 کھ یکی برجستھ و کوچی لبھاای...  شون مثل من باشھینی خواھر و برادر داشتھ باشم کھ بممکنھ

 . و تنھا عضو صورتمو کھ دوست داشتم گونھ ھام بودومدی ازشون خوشم نمادیز
 خوشم دنیپرسی کردم و ازم مقی گونھ تزری ژل تودی کھ شایکینی ھا کھ ادرس کلی اشتباه بعضاز
 یقینفس عم...  مادرمای گونھ ھا رو پدرم داشتھ نیوباز فکر کنم کھ ا... ھی کھ بگم خدادادومدیم

 . گرفتمی کابوس ھا سردرد مدنی با دشھیھم. دمیکش
 .مخصوصا تو خواب...  نداشتمی حس خوبدنشونی اما از ددمیترسینم
 گنگ و نا می ذھنری تصاویھمھ .... ادخوی ازم میچ... ھی بھ جونم کفتھی کھ می اون ادمدونستمینم

 . عمره باھاش ساختمھی کرد شھیچھ م... مفھومھ
 . بپوشمدی جدی مانتوھی کردم ھوس

اون مانتویي ھم كھ معلوم نیست ...ی بود نا سالمتدیاما خوب سال جد....  بودمدهی نخردی جدھرچند
 .كي اورده ھم نمیپوشم

 ام رو ھم ی مشکیمقنعھ ... دمشی پوشرهی تی سورمھ انی برداشتم و با جی سورمھ ای مانتوھی
 . نبودشیحس ارا... ی رژ لب صورتھی خرده بھ صورتم کرم مرطوب کننده زدم وھی.... سرم کردم

 یمرس... خوب من خوشگلم...  کھ خوشگل بشنکننی مشیھمھ ارا.  ھم خوب بودمینطوریھم
 .کردیلبخندم بدکم نم...  بودنددی سفدندونام. دمی بھ خودم خندنھیتو ا... اعتماد بھ نفس

 ...رونی رو شونھ ام انداختم ورفتم بفمویک
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 کامال دمی کھ شنی سوتی با صدادادمی مھی کھ بھ در تکیدر حال...  بود ومدهی نیزی پروی اقاھنوز
 . چرخوندمابونی اراده سرمو بھ سمت اونطرف خیب
 . شدمیزی پروی منتظر اومدن اقای سر کوچھ اخم ھام تو ھم رفت و با کالفگی سوپرالی داندنی دبا
 

 جواب دندون شکن ھیدستھامو مشت کرده بودم و دنبال ...  ابونی خنطرفی اادی داره مکردمی محس
 مجبور باشم نکھی لبخند زدم و قبل اھی کامال ناخوداگاه یزی پروی اقالی اتومبدنیاما با د. بودم

 . و گوش بدم سوار شدمالیمزخرفات دان
 . و کولھ امو رو شونھ ام جابھ جا کردمدمی کشیقی سردر دانشگاه نفس عمدنی دبا

 کردمی جملھ رو با خودم تکرار منی انقدریا...  کھ صاحب داشت فکر کنمی حق نداشتم بھ پسرمن
 . صدام کردهی نشدم زھرا چند بارنیکھ اصال متوجھ ا

... یخبرم سالمت.... یخوبم مرس... حال شما...  سالمکیعل:  و اون با حرص گفتستادمی اباالخره
 !ی داشتھ باشی سال خوبنیسال نو مبارک ممنون ھمچن

 ؟یزنی واسھ خودت تند تند حرف مینطوریھم:  مشت اروم بھ بازوش زدم وگفتمھی گرفت و خندم
 اون شی کھ حواست پنقدری ا؟یکنی بھ من نگاه نمیشی من رد می از جلویکشیتو خجالت نم:  زھرا
 ... یپسره 

 من؟.... ساکت شو:  باال دادم وگفتمابروھامو
تو کھ اصال عاشق ... ھی صفدری نوه عمویمن منظورم دختر خالھ ...  تو چرازمینھ عز: زھرا

 ...یستین
 . حراست بودفی محترم وشرنی از مسئولیکی یصفدر.  ام گرفتخنده

 گوش گفتی ھاش میدی و جمع کردن عدی عدی زھرا کھ از مسافرت و خری کھ بھ حرفھای حالدر
 .دادمیم
 . لحظھ مغزم قفل کردھی صداش دنی شنبا
 کھ با فرم یی و موھای مشکی با چشمھاشیشگی تفاوت ھمی کھ با ھمون ژست بی در حالعادیم

 .بھم سالم کرد...  بود ستادهیکوتاه شده خوش مدل ا
 . شدمرهی ھام خیوبھ کتون شونھ بھ شونھ کردم کولمو
 ...سالم:  گفتماروم
منم چشممو از نوک کفشم بھ اطراف ...  از ما دور شدلشی جواب دادن بھ موبای بھ بھانھ زھرا

 ...چرخوندم
 ... سال نو مبارک؟یخوب: عادیم
 .نیبھ ھمچن... ممنون-

 کھ یدرحال . اوردرونی رو بیی کادوی جعبھ ھی و فشی من من کرد و دستشو برد سمت کیکم
  چرخوندینگاھشو بھ اطراف م

 ...فتیزود بذارش تو ک: گفت
 ؟ی چیبرا-
 ...دمی برات خریدیع-
 .کنمیمن ازتون قبولش نم-
 ؟ی چیواسھ -

 !!! معلوم نبود؟شی چیواسھ ...  سرش داد بکشمخواستی مدلم
 ...سایوا:  گرفت وگفتواشی کھ برم کھ بازومو دمی کشراھمو
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 و رمی و اون جعبھ رو ازت بگسمی دوست دارم وایلی و بگم اره خھی گرری بزنم زخواستی مدلم
چو ن سر جمع ده تا کادو ھم ...  بده یدی بھم عی بار ممکنھ کسھیچون ھر صد سال .... بازش کنم 

 یندار  حقگھی دی داد بزنم تو نامزد دارخواستیدلم م... تونستمینم... شدیاما نم...  نگرفتمیاز کس
 ... جملھ رو ھم نداشتمنی اما جرات گفتن ایایدنبال من ب

 .ادی بنیی پامی لعنتی اون اشکاخواستمینم
 .تا تھ راھرو ساختمون دنبالم اومده بود...  قروچھ کردمدندون
 .ستادمی برادران ایی دستشوی جلودرست

 ؟ی ؟ خوب چرا زودتر نگفتی قبول کنیخواستی منجایا:  تعجب بھ من نگاه کرد و گفتبا
 ھی دنیاما با د...  قبول کنمیزی کھ بخوام از تو چکنمی مجای تنگ کردم و خواستم بگم من بوچشمھام

 . شدرهی خعادی بست با تعجب بھ من و می بود داشت کمربندشو مدهی پوشاهی کھ تماما سکلیھ
 .می کالس سر راھمون شدنی و وارد اولدی مانتو مو کشنی چشم غره بھ من رفت و استھی عادیم

 .... متوجھ من و اون نشھی درھم برھم و شلوغ بود کھ کساونقدر
 ...خوامی نمیچیمن از شما ھ.... دی کاراتون بردارنیدست از ا:  حرص بھش گفتمبا
 ... نخواهیچی ھگھی دری بگنویھم-
 ..شیریس
 ....دی بھ نامزدتون بددیببر -

 .... توهیبرا نیا... دمی اونم خریبرا:  وگفتدی کشفموی بار کنی برم کھ اخواستم
  مگھ زوره؟خوامینم-
 ....اره-
 اره؟-
 شھ؟ی میمگھ چ... گھی درشیخوب بگ-
 بزنم تو یلی سھی بزنم تو صورت میعاد و یلی سھی خواستمیم...  بار چشمامو بستم وباز کردمھی

 ...!گوش خودم
 شرط داره؟-
 . بخندهومدی مشیکمتر پ... ومدیبھ صورتش م...  لبخند محو زد ھی
 ؟یچھ شرط-

 تونھی معلومھ کھ خوش قول ھم منیا...  باشھ قبول ی بگھ ھرچستی نھی کھ مثل بقومدی مخوشم
 .باشھ

 قبول؟...  ھم نکنکی باھام سالم علیحت....  ای دنبالم نگھی اما دکنمیقبولش م-
 .دی کشیقینفس عم...  بگھی چموند
 . گرفتشوی تفاوتی ھمون ژست بباز
 . کھ از صد تا اخم بدتر بودکردی می جورھی اما حالت چشمھاشو کردی نماخم

 .دادی ھم محکم فشار مفکشو
 ...  شرطمو قبول کنھکردمی مارزو

 ...نھ:  گفتی کالفگبا
 ...دمی بھت منویباالخره کھ ا:  و گفتفشی جعبھ رو انداخت تو کاون

 . راھشو گرفت و بھ سمت کالسش رفتو
 شرطمو قبول نکرد ھم عذاب وجدان گرفتم ھم تھ دلم نکھیاز ا.  لبخند زدمھی اراده ی ھم بمن

 !کاش نامزد نداشت...  نبودم کھ یراض
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 ھان چتھ؟ واسھ چي زل زدي بھ من؟-

 -یاسین
 . از نزدیك قیافت اسفناكھ.صورتتو بكش عقب-

 چیھ بھم ریختي؟- یاسین
 شش رسیده چپ بھش نگاه كردم؛ مگھ میشھ كسي ندیده باشھ؟ بالخره یھ اشنادیده وبھ گوچپ

 خوب كھ چي؟-
 گرفت ھدیتو؟- یاسین

 من میام تو مسائلت با ندا دخالت كنم؟-
 نھ-
 .پس تو ھم غلط اضافي نكن-

 ولي دلم خنك شد رفتي منت كشي جواب نگرفتي.برو بابا :  عقبتر رفتو گفتكمي
 كي گفتھ رفتم منت كشي؟-
 نرفتي؟-
 وقتي چیزي رو نمیدوني بیخودي قضاوت نكن-
 خیلیھا مي گن رفتي منت كشيمنكھ سھلھ -
 بھ كسي ھم مربوط نیست.خیلي ھا بیخود مي كنن تو ھم روش -

 حاال كجا میري؟- یاسین
 برو بابا-

كالفھ موھامو بھم ریختمو .كالس خالي بود. كالسو باز كردمو رفتم رو یكي ازصندلي ھا نشستمدر
 .  چي فكر كردهخوب چرا نگرفت ؟ چرا اینجوري میكنھ؟ واقعا.سرمو رومیز گذاشتم 

 . مھم نیست كیھ. سرمو از رومیز برنداشتم. بازو بستھ شدن در كالس اومدصداي
 سالم: صداي كشدار وناراحتفرزادبا

  اینكھ سرمو باال بیارم سرمو تكون دادم كھ یعني سالمبدون
 داري گریھ میكني؟- فرزاد

 زر زرنكن-
 مي خواي چشماي قرمزتو نبینم؟:  اینكھ تابلوبود ناراحتھ اما مي خواست كرم بیادبا
 چرندنگو-

 اخي:  بھم ریختو گفتموھامو
 شماھابیكارین تو كارایي كھ بھتون مربوط نیست جفتك میندازین؟:  از رومیز بلندكردمسرمو

بھ قول سھراب فقط بھ .ارزش ندارن .وللش دختراھمھ ھمینن:  ي یكي از صندلي ھا نشستو گفتلبھ
 .درد یھ كار مي خورن

بھ .جالبھ من تا االن فقط داشتن ژینا برام مھم بوده . ریز كردمو بھ روبھ روخیره شدمچشمامو
 ! مسائل جانبي ورابطھ ھا ھیچ فكري نكرده بودم

 خیلي ادما تو تصوراتشونم با طرفشون رابطھ برقرار میكنن. خود بھ خودم نیشخندزدم خودبھ
حرفت اصال خوب نیس ؛ بھ مادرو خواھرتم .نھ اینطورم نیست :  حرف ناجور فرزادگفتموابدرج

 توھین كردي
 منھاي مامانو خواھرم-
 فردا مي گي منھاي زنم-
 مث اینكھ اشتباه مي كردم.من اعصاب ندارم گفتم تو اعصابت داغونتر از منھ -



 80 

یاسین : از یھ سالم كلي؛ مھرداد گفتبعد. كالس بازشدو یھو رضوانھ ونگارو مھرداد اومدن تودر
 مي گفت جلسھ تشكیل دادین تو كالس ؛گفتیم ما ھم باشیم

 . خیال از روصندلیم بلند شدمو پشت میز استاد نشستمبي
 شنیدم ھردوتون گل كاشتین- رضوانھ

  تا دانشجوداره واینقدر انتن دھي قویھ٥٠٠٠خبرا زود میرسھ ؟ خوبھ اینجا -
 . دختره فكر كرده چھ خبره.دستتو رو كردي .دي فرزاد سادگي كر- نگار

 لیاقت نداشت- فرزاد
 از تو كھ بھتر بود– رضوانھ

 رضوانھ االن ناراحتم یھ چي بھت مي گما-
معلوم نیست فرزاد دنبال كیھ كھ ھمھ .اصال از جریان خبر نداشتم . نداشتم بدونم چي شده دوس

 !فھمیدن جز من
  دست گذاشتھ؟میعاد مي دوني رفتھ رو كي-مھرداد
 . استاد ضرب گرفتمو نوچ گفتمرومیز

 مینوسا فتح اللھي پیشنھاد داده. رفتھ بھ این دختره كھ سیتیزن امریكاس-
 مینوسا فتح اللھي كیھ؟-

 نمیشناسیش؟ ھمونكھ:  بستھ ي پفكشو باز كردو گفتنگار
 نگار جون مامانت ادامھ نده- فرزاد

 .بوي گندش خفھ م مي كنھ. ت بعد اینجا كالسھ ساع.نمي خورم:  نگار پس زدمو گفتمتعارف
 .نگار نمي خواد بھ اون تعارف كني بیا بده خودم مي خورم-مھرداد

 .  صندلي استاد تكیھ دادمو اداي صحبت كردن استاد نصیري رو در اوردمبھ
 . ھا مي خندیدن كھ در كالس باز شد ومسئول اموزش اومد توبچھ
 . روصندلي استاد بلندشدمو پشت میز ایستادماز
 بچھ ھا كالس دارین اینجا؟-

 نخیر اقاي محمودي:  نمایندگي از ھمھ گفتمبھ
 .میدونید رضا جعفري كجاست؟ قرار بود واسھ من كاري انجام بده-

 شمارشو دارم مي خواید باھاش تماس بگیرم-مھرداد
 .بلھ-

 . ھمراه اقاي محمودي بیرون رفتمھردادم
 پشت میز اومدم بیرونو شكممو مثل استادنصیري دادم جلوو شروع كردم اداي راه رفتنشو از

 .دراوردن
خوبھ ژینا كادوتو :  درحالیكھ میخندیدو اشكایي كھ از چشماش میومدو پاك میكردگفترضوانھ

 نگرفت وگرنھ چي میكردي؟
 از كجا مي دوني نگرفتھ؟:  ایستادمو گفتمصاف
 !  تا انگشتشو لیس میزد١٠بھ نگار نگاه انداختم كھ داشت .خت  ھاشو باال انداشونھ

 .پاشو برو دستتو بشور حالم بھم خورد:  بینیم چین دادمو گفتمبھ
 بھ تو چھ؟-

تا یھ ربع دیگھ كالس شروع . بازشدو چندتاازبچھ ھا اومدن تو؛ یھ نگاه بھ ساعتم انداختم دركالس
 .میشد

 .فرزاد صورتشو زیر اب برده بود..ي  كالس بیرون رفتم تا برم دستشویاز
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تو كھ اینجایي؟اینجا .اومدم اینجا كسي اشكامو نبینھ ..اي بابا فرزاد من اومدم اینجا گریھ كنم -
 . پناھگاھم بود

 . شر و ور نگو- یھ لبخندكوتاه زدوگفت فرزاد
 ؟میریم بھ سیتیزن فرانسھ پیشنھاد مي دیم خوبھ ؟ ایتالیا؟ انگلیس.خودم كوچیكتم-
 بیمزه-
 افغاني؟-

اونھمھ كشورباحال گفتم با شنیدن افغاني ذوق كردي؟واقعا .خاك برسرت :  كھ گفتمزدزیرخنده
 اینقدر خوشحال شدي؟

 من كھ میدونم دختره محل نداده.میعاد زده بھ سرت چرند میگیھا-
میدوني .یدمش مھم اینھ كھ امروز د.محل نداده كھ نداده :  پشت گردنم قالب كردم وگفتمدوتادستامو

  روز ندیده بودمش٢٤از تعطیالت قبل عید تا االن ؛ نزدیك 
 یعني اگھ بچھ ھا بشنون.از دست رفتي ھا:  موھاشو كھ یكم خیس شده بود باال زدو گفتفرزاد

من نمي دونم چرا درعیني كھ ھمتون خیلي خوب وپایھ ھستین .از دھنم چرتو پرت پرید.اي بابا -
اون از یاسین .فوري حرف ادمو تو دست ھم دیگھ میذارین . زد اما نمیشھ باھاتون حرف

اینجوري نمیشھ بھتون .تو رو خدا چفت دھنتونو ببندین ...ومھردادونگارو رضوانھ ؛ اینم از تو
 .رداعتماد ك

 یعني نگم بھم اعتماد مي كني دیگھ؟.اوكي -
 اره:  دستمو میشستم گفتمدرحالیكھ

 ...خوب تا االن با جند نفر-
اخھ بیشعور .از دستم در رفتھ .بھ اندازه ي موھاي سرم :  اندر فصیح بھش نگاه كردمو گفتمعاقل

 بھ من میاد؟
 
ببخشید عمو؛ من ھم از شما ھم از زنعمو ومھدیس معذرت میخوام اما باید بھتون بگم كھ من یكي -

 دیگھ رو دوست دارم
بھ عمو كھ با عصبانیت بھ .اه انداختم بھ چھره تك تكشون نگ. سكوت من ھمھ جا پراز سكوت شد با

من نگاه مي كرد؛ زنعمو كھ فنجون چاي بي حركت جلوي لبش بودو مھدیس كھ سرش پایین 
 .مامان اینا ھم كھ دیگھ سرخ شده بودن.بود

 اما تو از اولشم میدونستي كھ نامزد داري: حاج خانوم بھ حرف اومدو گفتبالخره
 حرف بودمگھ من خواستگاري كردم؟ یھ مشت -

اما من .خیلي ھم دخترخوبیھ .من مھدیس ومثل مریال دوست دارم : مھدیس نگاه انداختمو گفتمبھ
 گفتم كھ
كي رو دوست داري؟ كي از مھدیس من : صدایي كھ سعي مي كرد تن عصبانیت توش نباشھعموبا
 بھتر؟

 من نمیگم از مھدیس بھتره اما-
 گفتم كي رو دوست داري؟-عمو

 عموجانچھ فرقي میكنھ -
 میعاد جواب عموتو بده- بابا

 خوب یكي از بچھ ھاي دانشگاس؛ دختر خوبیھ-
اما بابا با جدیت بھ من . سرشو باحرص تكون داد؛ حواسم بود كھ دائما دستاشو مشت مي كنھعمو

 .نگاه میكردو ھیچ حركتي كھ نشون بده ناراحتھ رو نتونستم توچھرش ببینم
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 .طر ارامش بابا بودشاید واسھ خا. نفس عمیق كشیدم یھ
مثل اینكھ امشب میعاد واسھ خاستگاري اینجا نیومده؛ اومده كھ اعتراف كنھ یكي دیگھ رو  -زنعمو
 میخواد

 زنعمو شرمنده من-
 دیگھ حرفي نمونده:  دستشو جلوصورتش اوردوگفتزنعمو

  یعني پاشیم بریم دیگھ؟این
قط معلوم نیست تو خونھ چي انتظارمو ف.خودبھ خود مامان اینا ھم بلندشدن. سرجام بلندشدم از

 !میكشھ با این قیافھ ي اخموي مامان
 چرا بلندشدید؟میخوام بدونم عروس میعادقراره كي بشھ؟-عمو

 واقعا كاراش خجالت اوره.میعاد بچھ س.تو روخدا ببخشید  - مامان
 شام كم كم حاضر میشھ.بفرمایید بشینین.زن داداش شما خودتو ناراحت نكن-عمو
 .نھ دیگھ داداش؛ با این وضع پیش اومده ما بریم بھتره- بابا

 .نجیبھ؟ اگھ غذا اماده س میزو بچین-زنعمو
 نیم ساعت دیگھ اماده میشھ خانوم:  فوري بھ سمت سالن اومدوگفتنجیبھ

اه تو این اوضاع احوال بھ چي دارم .چقدر گوشت اضافھ داره . سري تكون دادو نجیبھ رفتزنعمو
 .ایول.یھ قدم بھ سمت ژینا.انگار یھ باري از دوشم برداشتھ شداما ! توجھ میكنم

 عموجون اخھ االن مابا چھ رویي-مریال
 من با میعاد كار دارم.بشین دخترم-عمو

لطفا بشین : من نخوام بگم باید كجا برم؟ مھدیس از سرجاش بلندشد كھ بره اما عمو گفت. بابا اي
 دخترم

یھ روز پشیمون :  خانوم كھ از ھمون اولش چشماي اخموشو از روصورتم رد نمیكردگفتحاج
 اما اونروز خیلي دیره.میشي میعاد 
دیگھ ازدواج .چون مھدیسم باید تا اخر ھفتھ برگرده ودرسشو تموم كنھ :  زدو گفتعمولبخندي

 شده وبا اینكھ این خیلي من مطمئنم كھ میعاد تا ان موقع متوجھ اشتباھش.نمیكنھ تا دوسال دیگھ 
 یسلطفھ اما اگھ اونموقع ھم برگرده از نظرمن بازم ھمھ چیز حلھ ومن مشكلي با ازدواجش با مھد

خوبو بدم تشخیص .االن میعاد بچھ س .من از ھمین االن؛ دوسال بعد رومیبینم .نخواھم داشت
 مگھ نھ داداش؟.نمیده

 . با سر حرف عمو رو تایید كردبابا
 .از اون كھ باعث شده قید ھمھ چیزو بزني. اون دختربگوخوب از-عمو

 خوب-
 خوب-عمو

این عمو ول كن نیست اگھ بابا بزرگتر بود االن عمو . بابا اي كاش بابا از عمو بزرگتر بود اي
 .مجلسودستش نمیگرفت

بالخره ماھم باید بشناسیمش دیگھ؟ واسھ خاستگاري ما ھم باید باشیم -  بھ سیبیلش كشیدعمودست
 مگھ اینكھ رسم عوض شده باشھ واحتراما: یگھ ؟ بعد بھ بابام نگاه كردوگفتد

 نھ این چھ حرفیھ داداش- بابا
  اینقدر زود میخوان برن خاستگاري ژینا؟بازم ایولیعني

البتھ ماباید بریم تحقیق تا ببینیم بدرد خونواده ي ما مي :  روپاي راستش انداختو گفتعموپاشو
 خورن یا نھ

  نگاه بھ بابا انداختم كھ اشاره كرد بگمیھ
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 خوب راستش از بچھ ھاي دانشگاس-
 اینو كھ گفتي-زنعمو

مال ھمین شھرخودمونھ؛ خوابگاھي .دختر خوبیھ .یھ سال از من كوچیكتره.رشتھ ي علوم سیاسي -
 .نیست
 قرار ماھم.بالخره ھركي میره دانشگاه داره یھ رشتھ اي میخونھ.منظورم این چیزا نبود -عمو

كجا میشینن؟ .از خونوادش بگو.خوب بودنش ھم بھ مرور معلوم میشھ.نیست بارشتھ ش فامیل بشیم
 پدرو مادرش چیكارن ؟اسمش چیھ؟

 سواالتي كھ میدونستم جوابشون اصال براي گفتن تو این جمع قابل قبول نیست واینكھ ھمھ مي حجم
 .ا پرتقالم بازي كنمخوان یھ ایرادي از ژینا بگیرن باعث شد كمي مكث كنموب

 سرشوبھ حالت تاسف برام تكون میداد.اون درجریان بود. باال اوردموبھ مامان نگاه كردمسرمو
 میعاد جان نگفتي؟ ما منتظریم- بھروز

 اخھ بھ توچھ. بگیرم بھروزو لتوپار كنم یعني
 .اسمش ژینا قائم مقامي: روي پوست پرتقال محكم كشیدمناخونمو

چقدر بدم اومد از این رفتار مزخرفش .یلي دقیق بھ من خیره شده بود خ. سرشو تكون دادعمو
 .تابلوئھ فھمیده یھ مشكلي ھست.

 ھمون جا ھم زندگي میكنھ.تو پرورشگاه بزرگ شده ..پدرومادر نداره:  تازه كردمو گفتمنفسمو
اما .بودقیافھ ي حاج خانوم وبابا وبھروز ومریالوماني متعجب .. بلندنوچ گفتناشونو شنیدمصداي

 مھدیسم كھ سرش پایین بود.چشماي عمو وزنعمو میخندیدن
 جدامیگي؟:  دفعھ عمو از خنده منفجرشدو گفتیھ

ھیچوقت .معلوم نیست اون دختره دست كي بزرگ شده.میعاد سرت بھ سنگ میخوره -  خانومحاج
 حتما اداب وكماالتم نداره.بزرگتر سرش نبوده

اون .حاج خانوم قرار نیست ھرچي دلتون میخواد بارش كنید:  حرص از سرجام بلندشدمو گفتمبا
 .ھمسرایندمھ واجازه نمیدم راجع بھش ھرچي بگید

ایشاهللا ما بعداز تموم .قضیھ منتفیھ .ما ھم مخالفیم :  سالن بیرون مي رفتم كھ صداي مامانو شنیدماز
 .شدن درس مھدیس گلم میایم خاستگاري

 
 ھم دی عی برایمن حت.می بگردی کممی برمیخواستی و ممی نشستھ بودی تاکسی ھمراه زھرا توھب

 ! نرفتھ بودمدیخر
 ...ی سوسکش کردادیخوشم م:  بھم زدو گفتی لبخندزھرا

 ...درست صحبت کن راجع بھش:  سقلمھ بھ پھلوش زدم وگفتمبا
فکر کن؟ حاال تو چرا ... رو اومده اخھ پر رو پر :  داد وگفتھی تکی تاکسی شھی و بھ شزھراسرش

 ؟یکادوشو قبول نکرد
 ... ندارمیمن اصال حق...  اون نامزد دارهکردم؟ی قبول مدی بای چیبرا:  وگفتمدمی کشیقی عمنفس

 ؟ی چی ھم دانشکده اھیحق :  شونھ ھاشو باال انداخت وگفتزھرا
  کنم؟انتی بھ ھمجنسم خادیخوشم نم:  حرص گفتمبا

 ؟ی پسر شدی تو کعاد؟ی میعنی:  گفتی با خنگزھرا
  کرده؟ی چھ گناھچارهی بیمنظورم نامزدشھ اون دختره ... وونھینھ د:  ام گرفت وگفتمخنده
 کھ کردی داره اما انگار اونم درک می شوخی حرفھاش جنبھ دونستمیھرچند م.  نزدی حرفزھرا

 ...رهی تقصی وسط بنی اعادیالاقل نامزد م
 ....می شدادهی پاساژ پی از حساب کردن جلوبعد



 84 

 . نبودی بدروز
 مغازه رو ستمی سی و کلشدی می وارد ھر مغازه ای پاساژ زھرا الکیتو...  اتفاق صبحی منھاالبتھ

 .گشتی وبرمدیخری نمیچی و ھزدیبھم م
 . ازش خوشم اومد وبھ زھرا نشونش دادمی شال مشکھی دنی دبا

 من واست ایب:  و گفتدیو دستمو کش... رهی تی رنگ ھانی با ایخفھ شد... اه :  با حرص گفتزھرا
 ...کنمیرنگ انتخاب م

 برام ستادیمی سر وای لخت رویلی کھ خی شال خردلھی او ی قھی و بھ سلمی ھم وارد مغازه شدبا
 .دیخر

باشھ :  کھ گفتمھیدی عھیدی غر غر کرد کھ عنقدری دوست داشتم خودم حساب کنم اما ایلی خھرچند
 ...خرمی میدی عھیپس منم برات ... 
 ...باشھ:  و گفتدیخند

 و منم گفتی میزی زھرا چبی غربی عجی ھاپی تی بعضدنی و با دمیکردی ھا رو رد ممغازه
 . نبودیشاد بودن اصال کار سخت... دمیخندیم

 کھ ھم ی پسرچیما ھا... دمی و بھ عقب چرخدمی کشیقینفس عم....  از جلوم رد شدعادی کردم محس
 .دمی باشھ ندعادیقامت م

 . عطرش ھنوز تو سرم بودی بویول
 . فرستادمرونی اراده مثل اه بازدممو بی بی عطر فروشی مغازه دنی و با ددمی کشقی نفس عمھی

  شد؟یچ:  با تعجب گفتزھرا
 ....نجای امی برایب.... یچیھ-
 مخلوط ی اون ھمھ عطرھانی بی چطوردونستمیاصال نم... می شدی عطرفروشی وارد مغازه و
 ھی منظورمو گرفت وعی بود سریبھ ھر حال فروشنده کھ حرفھ ا...  وحس کردمعادی عطر میبو

 . مردونھ جلوم گذاشتیعطر ورساچھ 
 .مطمئن بودم. خودش بود...  ھم برام تستشو زدکی باریلی نوار مستطھی یرو
 .دی باری معادی می بود کھ از سر وکلھ یھمون...  خدا یوا
  کنم؟شیبستھ بند:  دی حساب کردم و فروشنده پرسعی سریلیخ

.  کرده بودمی ولخرجی ھم کلشینجوریھم...  بھش بدمنوی اتونستمی وقت نمچی برق زد اما ھچشمام
 .ستی روز کھ ھزار روز نھی... اما چھ اشکال داره 

 عطر ھیرداشت وخواست از  و بکی کوچیلی خی شھی شھی ونینھ و اون بھ عنوان اشانت:  گفتم
 ن؟ی پر کننی از ھمشھیم: دخترونھ پر کنھ کھ بھش گفتم

 از مغازه کردی ازش تشکر کردم و با زھرا کھ با تعجب نگام می مخالفت قبول کرد ومنم کلبدون
 .ستادمی ای مجسمھ فروشھی نیتریخارج شدم و پشت و

 . بوش تو سرم بودھنوز
 .دمیکشی مقی و نفس عممینی بھ بچسبوندمی ھم اون نوار و می گاھھراز
 ؟؟؟ی کنانتی بھ ھمجنست خیخوایکھ طرف نامزد داره و نم:  با تعجب گفتزھرا
 .... بھش بدم کھخوامینم:  بھش زدم وگفتمیلبخند
 ش؟یدی خریزی پروی اقایپس واسھ : زھرا

 ... بخرمیدی تو ھم عی براخوامیم...  می برایحاال ب:  و گفتمدمیخند
 جا مھم تر نیمن ا...  خرشعوری ب؟ی تراول حروم اون کردھی.... الزم نکرده: با اخم گفت  زھرا
  اون شازده؟ایبودم 

 ... براتخرمی مایب:  وگفتمدمی خندباز
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 ...امی پنجاه تومن کوتاه نمریمن ز... ی بخرخوامینم...  براتخرمیم:  ادامو دراورد وگفتزھرا
 ... بچھ ھانیع. زدی بود و نق مستادهی وسط پاساژ ادختره
 ...خرمی برات می خواستی ھرچایب....  نکنیزی زھرا ابرو رمی برایب:  وگفتمدمی کشدستشو
 براش ی واسھ چی بھش بدستی قرار نیاخھ وقت... یدی واسھ اون خریاول رفت.... خوامینم: زھرا

 ؟یدیخر
 .... قسمت شد وبھش دادمدمیحاال شا-

 ؟یدی فھم؟ی واسھ من خرج کندی بای داری موجودی االن ھرچنیبب... شاالیا: زھرا
 ...من در خدمتم... باشھ چشم-

 ...می رفتی مجسمھ فروشھی وبھ سمت دی و دستمو کشدی خندزھرا
 کی کوچی ھاکلی بزرگ و ھیبا کلھ ھا.  خوشگل وکوچولو ی اون ھمھ مجسمھ ھادنی دبا

 دختر وپسر دو نفره ی مجسمھ ھی...  بخرمیکیدم اونقدر بھ وجد اومده بودم کھ ھوس کر... یریخم
 . پسره گذاشتھ بود چشممو گرفتیکھ دختره سرشو رو شونھ 

 ....عادهی مھیشب:  و زھرا انگارفکرمو خوند وگفتدمیخند...  بودعادی مھی شبموھاش
 ... و گفتم ارهدمیخند
 . بلوند و زرد داشتیچشمھاش سبز بود و موھا.  من نبودھی دختره اصال شبیول
  بود؟ی شکلنی اعادی نامزد میعنی
 ش؟ی بخری شد فکر کردم خواستیچ:  حرص مجسمھ رو سر جاش برگردوندم و زھرا گفتبا
 ...ولش کن... نھ-

 ؟ی شدیچ: زھرا
 . حرفم منصرف شدمیو از گفتن ادامھ ....  ھیدختره شب.. یچیھ -

 ....ری بگی تکھیخوب :  و گفتدی انگار منظورمو فھمزھرا
 ...ارهی تک پسر وبی رو بھ فروشنده خواست تا مجسمھ و

 ...کشھیچند لحظھ طول م.. میتو انبار دار:  ھم گفتفروشنده
 ...میکنیباشھ صبر م:  گفتمنی ھمیبرا...  بودم کھ داشتھ باشمشمصر
 شیکم پ.... کننی ھا معموال فروش نمیتک: بعد با لبخند گفت... ارنی تا براش بی زد بھ کسزنگ

 .ادیم
 و اجازه ندادم فکرم بھ تھش دمی کشیاھ...  مثل منی کسادی مشی ھمھ جفتشونو دارن کھ کم پحتما
 .برسھ

 برف ری عاشق زی کھ توش دو تا خرس کوچولویقی موسی گوھی خودش شنھادی زھرا ھم بھ پیبرا
 .دمی بودند خرستادهی ایلی اکلیھا

 . بودی خوبدیخر
و با ...  نشستھ بودی صندلھی ی روینی چای بود یری خمدمی کھ ھنوز نفھمیریخم ی کلھ گنده عادیم

 لبخندش ھم محو یحت. دیخندی ومکردی بھ من نگاه مزدی می کھ بھ مشکرهی تیلی خی قھوه ایچشمھا
 .بود

 . ھم خوش حالت بودشی مشکیموھا
 ... کوچولوی نین... واقعا کھ:  از تاسف تکون داد وگفتی سرزھرا

 . می اتوبوس رفتستگاهی ھم بھ سمت ابا
 ... شدی برامون بوق بوق کرد و داشت مزاحممون منی ماشھی کھ می ننشستھ بودھنوز
 .... خوشگلی خانم ھامیدرخدمت باش:  اومد کھ گفتھشونی کریصدا
 . بدتر چندشمون شدادی خوشمون بفشونی ازتعرنکھی ایبجا
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 ھم حرکت کرد و لی براشون بوق زد و اون اتومبستھیا بستگاهی در اخواستی اومدن اتوبوس کھ مبا
 .رفت
 اتوبوس ی در انتھای خالی جادنی شد و منم با دادهی پستگاهی و زھرا بعد از دو امی سوار شدماھم

 . و نشستمدمی کشیقینفس عم
 یگاھ... ی سوار شدن اتوبوس بعدی منتظر موندم براستگاهی شدم و دوباره تو اادهی اتوبوس پنی ااز
 ... کردمی فکر معادیبھ م. بودری چون واقعا بد مسشدمی کردن دچارمشکل مدی خریبرا

 . مرد اومد کھ انگار با من بودھی کلفت یصدا
 شده رهی براق خی در جواب پرسش ساعت چنده بھ دو تا چشم مشکخی ماقبل تاری انسان ھامثل
 .بودم
 ... ربع بھ ھشتکی:  مچ دستم و باال اوردم و زمزمھ وار گفتمی بھ ارومبعد

 . چشمم گذشتی کرد و مثل برق و باد از جلویتشکر
 کھ چرک شده بودن دمی سفی ھایبھ کتون.  اتوبوس ولو شدمستگاهی ای صندلی عقب رفتم و روعقب

 . شدمرهیخ
 ...  تر ازقبلقیعم.  عطرش تو سرم بودیھنوز بو... کردمی فکر معادی بھ مھنوز
 می پاھامو زور کردم کھ ھمراھیمجبور.  بھ بلند شدن نبودیلیم. دمی ترمز اتوبوس و شنغی جیصدا
 . کنن

سرم و بھ .  اتوبوس درست کنار پنجرهیجلو. نشستن داشتی برایی ھم جایکی نی اخوشبختانھ
 .کردمی نگاه مابونی دادم و بھ مردم و خھی تکشھیش

دستام ھنوز سرد . نداشت یاثر.  دھنم گرفتم و ھا کردم یانگشتھامو جلو.  سرد سرد بوددستام
 .بودن

 . بستمچشمامو
 مورد نظرمو ستگاهی تا مطمئن بشم اکردمی و خواب الود با ھر ترمز اتوبوس پلکھامو باز مخستھ

 . رد نکرده باشمی حواسیاز ب
 .کردمی شده بود نگاه مدی پرافی کثی شھی شزوونی اوی کھ با کاله پشمی گل فروشی پسر بچھ بھ

 . بوداهی سی پرادوھی زوونی افتاد کھ اوگشونی دیکیچشمم بھ .  داشتی خوشگلی غنچھ یگلھا
 سر کینیلی کدنیبا د.  نھ ، اتوبوس حرکت کردای موفق بھ فروش شدن دمینفھم.  کرده بودخی دماغم

 ی لھی از مزوونی پاھام سوار کردم و اوی خودمو رودادی بھ مقصدو مدنی رسدیچھارراه کھ نو
 .ر راه افتادماتوبوس بھ سمت د

 .خوردیموج سرما توصورتم م. رفتم نییاز پلھ ھا پا. و باز شددی کشی نفسدر
 دوشم جا بھ جا کردم و یکولمو رو. دی اتوبوس بھ انجام رسی حساب کردن با راننده ی تکرارکار

 . باز بودشھی مثل ھمکینیلیک. راه افتادم
 .دادی الکل میبو. کردمی از جلوش عبور می ھم وقتشھی ھممثل

 .کردندی می ھم نافرمانشھیمثل ھم...  خستھ ام فرمان دادم تند تر حرکت کننی پاھابھ
:  اومد وگفتی سوپرالی دانزی مزاحم و نفرت انگی بھ کوچھ نبود کھ صدادنیچی تا پشتری قدم بچند

  عجلھ؟نیکجا با ا
 ....دیدست از سر من بردار:  گفتمی کالفگبا
 .... و نگاش نکرد؟ ھان؟ خودت بگودی و دی گلنی ھمچشھیاخھ مگھ م-
  عجلھ؟نیحاال کجا با ا:  وگفتدی حرص قدم ھامو تند تر کرد م کھ کولمو کشبا
 ی برخورد جدھی ی مزاحمم بشگھی بار دھیاگھ :  و از دستش ازاد کردم وگفتمدمیکولمو محکم کش-

 ؟یدیفھم.... کنمیتر باھات م
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 گم؟ی میاخھ بابا مگھ من چ:  تکون داد وگفتسرشو
 ! دلم گفتم زرت وپرتتو
 ...مزاحمم نشو:  گفتمظی غبا

 کولمو ازاد کردمو بھ ی فورومدی نگھبان پرورشگاه کھ بھ سمتمون مدنی کولمو گرفت کھ با دباز
 .مگرفتی سرعت مدنی دونی حی چطوردونمی خستھ بودم اما نمنکھیبا ا.... دمیسمت ساختمون دو

  شده؟ی چنایژ:  تو اتاق پرت کردم کھ ھالھ با تعجب گفتخودمو
 نیا....  بابایچیھ:  تخت نشستم وگفتمیبھ جفتشون سالم کردم و رو.  خانم ھم تو اتاق بودژهیمن
 ...اعصابمو خرد کرده.  شده بودداشی مزاحم باز پالیدان

 ...رهی خودش می کنی محلیدوبار بھش ب... ولش کن: ھالھ
 کردم فکر نکنم کھ یتشکر کردم و سع.  اب اوردوانی لھی خانم از جا بلند شد و رفت برام ژهیمن

 ...ھیچقدر ادم کنھ و مزاحم
 ؟یدی خریچ:  با ذوق گفتھالھ
 کھ ی عطر مردونھ ایالبتھ منھا.  بودم نشونش دادمدهی خری ھرچجانی و با ھدمی از ذوقش خندمنم
 . بودمدهیخر

 .ش اومد خوشیلی مجسمھ خدنی دبا
 کھ نی زدم ابی بھ خودم نھی از مجسمھ خوشش اومده حرصم گرفت ولنکھی چرا از ادونمینم

 ...  کلھ گنده نگاه کردمیری خمعادی درشت میو تو چشمھا... ستیخودش ن
... می کھ شبا از دستش خالص بودیعی پشت سر خانم رفبتیوغ...  با ھالھ ی مسخره بازی از کلبعد

 .می خودمون شدیجفتمون مشغول کارا
 .خوندی کلھ گنده بود و ھالھ ھم داشت درس میری خمعادی سرم گرم ممن

 ھم ونیاز عطر اشانت....  کھ کنار تختم بود گذاشتمشیزی می لبخند بھش زدم و بلند ش کردم روھی
 ی رنگ شده ی کھ بھ نظر گونی شرتی تھی بود و دهی پوشی مشکنی جھی...  دمیبھ لباس ھاش مال

 .ود باهیس
 . بودعادی منی ھم عپشی تیحت

 .دادی ھم معادی عطر میحاال بو... دمی کشیقی عمنفس
 ! منی خوشبویری خمی کلھ گنده عادیم..  شدمرهی چشمھاش خبھ
 
 این روزا بابا دائما یھ كتاب دستش میگیره ؛ یھ گوشھ از سالن میشینھ ؛ مي دونم كھ اصال تو

فقط منتظرم .مشخصھ كھ داره بھ من فكر میكنھ .حواسش بھ كتاب نیست چون حتي یھ ورقم نمیزنھ 
 .منو احضار كنھ وباھام حرف بزنھ

یك ھفتھ گذشتھ ؛ یھ كلمھ باھام حرف  كھ از لحظھ اي كھ بھ خونھ برگشتیم تا ھمین االن كھ مامانم
 .نزده وقھر كرده

 نوبت توئھ.حركت كن :  عمیقي كشیدمورو بھ ماني گفتمنفس
 درس دارم.خستھ شدم :  مھره ھارو بھم ریختو گفتماني

 تو ودرس؟ شوخي میكني:  خنده اي كردم تك
 بااینكھ قصھ حاج خانوم تكراري بود اما دلم واسھ قصش تنگ شده-ماني

 بامامان اینا چھ مشكلي داره كھ اینجا نمیاد.نمیدونم اون از دست من ناراحت شده من -
 دختره خوشگلھ؟: ھاشو باال انداختشونھ

 بگي نگي-
 بگي نگي؟یا اره یا نھ دیگھ-
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 چندسالتھ االن ماني؟-
 سال چطور؟ ١٥-
 میخواستم ببینم بزرگ شدي؟ عقلت قدمیده؟.ھیچي ھمینجوري -
 بیشین بینیم بابا-
تو .حاال كھ تو این گیرودار ھیچكس نیست تا تكلیف منو معین كنھ وباكسي ھم نمیتونم حرف بزنم-

اصال فكرشونمیكردم بھ روزي برسم كھ با كوچیكترازخودم بشینم دراین مورد .شدي تنھا ھمكالم
 حرف بزنم

ولو پلھ گیر اون بھ پ.از من میشنوي بھ بابا بگو-  دست بھ سرش كھ تازه موھاش دراومده بودن زدیھ
 نیست

 . نمیدونم-
باباھمیشھ بھ اینجورجاھاكمك مالي كرده .اون راضي میشھ .برو بگو مي خوام باھات حرف بزنم-
 كال خیلي تو این موارد دل رحمھ.اصال بھش حاجي میگن .
 یعني تو میگي بابا راضي میشھ؟.نھ بابا -
 تو چي؟.من اینجورشناختمش -
 د پیش نیومدهتا االن این مور.من شك دارم -

 میعاد من میرم تو اتاقم تا ده دقیقھ دیگھ بیا اونجا- بابا
 تحویل بگیر-ماني

  تیز كردمو بھ مھره ھاي شطرنج بھم خورده چشم دوختمچشمامو
 اگھ زرنگ باشي راضیش میكني-ماني

 .ببینم چي میشھ:  سرجام بلندشدماز
قاب عكس كوچیك دایي رھام تو دستش . با دیدن من عینك مطالعشو از روچشماش برداشت بابا
 .بود

 میتونم بشینم؟-
 بشین
 . روش نشستموسعي كردم بھ خودم مسلط باشمروبھ

تنھا پسرشون بود .مادرجونو پدرجونتم زود مردن.وقتي مرد .رھامو خیلي دوست داشتم - بابا
ھنوز خودكشي نكرده بود دوست داشتم كھ تو درست مثل داییت اونموقع ھا كھ .اخرین بچشون بود.

ھرچي میخواست رو بھ دست اورده بودجز .ھمون اندازه مودب وشیرین زبون وبا استعداد.بشي 
بعداز خودكشیش دیگھ نخواستم مثل اون .  فھمید مھري رواز دست داده خودشو كشتيوقت.مھري 
مادرت .من كدورتي ندارم .م بود بدي كردعموت در حق داییت ؛ كسي كھ مثل پسر.باشي 
من ! نمیدونم چرا.اما دلمم راضي نیست كھ با مھدیس ازدواج كني.من كھ كاره اي نیستم .بخشیده

 .  با مھدیس ندارمجتھیچ حسي نسبت بھ ازدوا
بھ .تسبیح دونھ درشت یاقوتشو تو دستش داشت. این حرفش سرمو باال اوردمو بھش چشم دوختم با

 . میكرداون نگاه
  دختره ؛اسمش ژینا بود؟این

 بلھ بابا-
 من میتونم ببینمش؟-

 حتما.چرا كھ نھ:  لبخندپررنگ رولبم نشست یھ
 ادرس پرورشگاه رو میدي؟-
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من با پرورشگاھي بودنشو : بعد ازاینكھ ادرسو بھ دستش دادم گفت. وخودنویسي جلوم گذاشت برگھ
اگھ اینا رو .بھ اخالق وتربیتش وخانمیش اھمیت میدماما بیش ازاندازه .؛ ضعف مالیش كاري ندارم 
 داشتھ باشھ من حرفي ندارم

 . بابا فقط نفھمھ كھ از طرف من ھستین:  لبخندگوشھ ي لبم نشستیھ
 نھ-
 میتونم برم؟-
 راستي خبر داري كھ امشب تولد محدثھ ومحمد؟..اره -
 كادو ھم خریدم.اره -
 مامانتم با خودت ببر.ت نیاز داشتھ باشھاگھ میتوني برو پیش مریال شاید بھ كمك-
 باھام قھر-
 تو حاضرشو من راضیش میكنم-
از .تیپش بدك نیست .ژینا اونچیزایي كھ مدنظر بابا ھستو داره . خوشحالي از اتاق بیرون اومدمبا

اون روزي ھم كھ بھش گفتم مانتوي بلندتر از این نداشتي دیگھ نھ اون مانتو یشمي رو پوشیده ونھ 
 . خداجون ایول.....توي كوتاه دیگھ اي رومان
از اون بدترنادرم . مشت دختربچھ وپسر بچھ اون وسط میرقصیدنو ھمھ بھ كاراشون مي خندیدیم یھ

حواسم بود كھ بھ جاي اینكھ مثل بقیھ بچھ ھا بره .شكمش از زیر بلوزش بیرون اومده بود.بود 
 ملپاش.ي تو دستشھ وتندتند میذاره تو دھنش اونوسط ادااطوار دربیاره وبرقصھ ھمش میوه وشیرین

 .یھ موزم از تو جیب شلوارش زده بود بیرونو خودنمایي میكرد.بخاطر دھن پرش باد كرده بود 
 كجایي؟ تو باز بھ این بچھ ي بیگناه چشم دوختي؟-مریال

 این كجاش بیگناھھ؟ االن میخوره دودقیقھ دیگھ میشھ راسو-
 این كي اومد؟.چرخوندم صداي خنده ي مھدیس سرمو با

 بچھ ي بامزه اي یھ-مھدیس
 مامان باباش اومدن؟: روبھ مریال ادامھ دادم.فقط بلده بخوره.نھ بابا -

مامان باباي بقیھ .اگھ توجھ كني میفھمي كھ فقط بچھ ھاي فامیل با پدرو مادراشون اومدن .نھ -مریال
 میان دنبالشون

 مشتاقم مامان باباشو ببینم-
 مھدیس جون بشین چرا ایستادي؟-مریال

 نھ من میرم پیش مامانم-مھدیس
 تو چرا بي محلي كردي؟.اون اومد پیشت .بي ادب :  كھ رفت مریال با اخم بھم گفتمھدیس

 مگھ من صداش كردم بیاد پیشم ؟-
 

من بھ داداش گفتم كھ مي خوام راجع بھ دختره :  برگشت بھ خونھ ؛ بابا رو بھ مامان گفتموقع
 تحقیق كنم

 اخھ چرا؟ من نمیدونم تو چھ جوري مي توني دختري رو كھ تو- مامان
ھمھ ي بیچاره ھا ومظلوما ھمیشھ باید ھمونجوري بمونن؟ مگھ قران :  میون حرف مامان افتادبابا

ن بخوام یھ دختري كھ محبت ندیده رو عروسم كنم؟ من این قضیھ رو قبول خدا عوض میشھ اگھ م
پس اون بدبختي كھ سقف باال سرش .ندارم كھ ھمھ ي ازدواجا باید با ھم طبقھ ي ھم صورت بگیرن

  ودلش پاكھ تا ابد باید اونجا بلرزه ؟دارهن
 داداشت ناراحت شد اره؟: در عوضش گفت. جواب بابارو نداد مامان



 90 

گفت خودشم اگھ من .دخترش كھ دستش نمونده .اما زود قبول كرد .حساس كردم ناراحت شدمن ا-
 .منم ادرس پرورشگاه رو دادم.راضي باشم مي خواد در مورد دختره تحقیق كنھ 

دختره رو دستش نمونده اما اون روز داداشت تو جمع فامیلو اشنا گفت كھ قراره بھ زودي با میعاد -
 ازدواج كنھ

 .من نمي دونم ؛ فقط مي دونم كھ داداش مخافتي نكرد. داداشمھبي فكري-
 منم مي خوام دختره رو ببینم-

 .اي خدا ھمھ مي خوان ژینا رو ببینن. درشت شدچشمام
 شما دوتا ساكتید؟:  از تو اینھ گفتبابا

 داریم میبینیم حرفاتون بھ كجا میرسھ-ماني
 بھ نظرت بھ كجا رسیده؟- بابا

 ودهفعال كھ خوب ب-ماني
ادرس بده منم مي خوام ببینم كیھ كھ : مامان گفت. از تو اینھ با محبت بي سابقھ اي بھم نگاه كرد بابا

 . باعث شده میعاد تو روي ھمھ بایستھ
اصال نمیدونستم باید چي بھش بگم !  انداختم پایین ویھ اس ام اس خالي واسھ ژینا فرستادمسرمو

 . ِواقعا مرد نھ تو حرف بلكھ تو عمل.یون حاجي ام اوضاع داره خوب پیش میره وھمھ شو مد.
-=== 

 پس یادت نره جزوه تو بیاري ھا- یاسین
 میذاري سوار شم یا نھ؟ خیس شدم.نفھم كھ نیستم میارم واست .چندبار گفتي :  ماشینو زدمریموت

 .خوب سوار شو-
صبح افتاب . اب وھواي این شھرم مثل ادماش دمدمیھ. دست دادمو سوار ماشینم شدم باھاش

تابستوني اونم تو بھار میخورد فرق سرم ؛ تازه تشنھ ھم شدم اما حاال چي ؟بارون بھ شدت میباره 
 . ولي ھرچیھ خیلي مزخرفھ.شاید بھ خاطر كوھستاني بودنشھ .واز سرماي ھوانمیشھ فرار كرد 

بودم كھ ...نزدیكاي چھارراه .صداشو كم كردمو سرعت وباال بردم . پخشو روشن كردمسیستم
سرعتمو كم كردمو الینو عوض كردم .احساس كردم ژینا زیر سایھ بون روزنامھ فروشي ایستاده

اخھ دختر تو كھ دیگھ اب وھواي اینجارو میشناسي چرا پیش .فقطم یھ مانتو تنش بود .خودش بود.
  كھ اینجوري میشھكنيبیني نمی

 . كیوسك روزنامھ فروشي توقف كردمو براش بوق زدمجلوي
دوباره بوق زدم اما محل .دستاشو بغل زده بودوتو عالم دیگھ اي بود. ھمونجور پایین بودشسر
 شاید واسش مزاحم باشم ؟ بااین حال پیاده شدمو بھ سمتش رفتم.حتما فكر كرده مزاحمم.نداد

 سالم-
 سالم:  اینكھ سرشو باال بیاره گفتبدون

 سوارشو میرسونمت.چندبار بوق زدم حواست نبود -
 االن بارون كم میشھ.نھ مرسي -
 بیا بریم.كم میشھ اما خودت میدوني كھ حاال حاال قطع نمیشھ -
 شما برید.نھ مرسي -
 بیا دیگھ.مریض شدم تقصیر توئھ .اي بابا خیس شدم -

 خودت خواستي. ندادمحل
  گرفتمو دنبال خودم كشوندمشدستشو

 ولم كن-
 عمرا-
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 ھم باشیم اینكارا یعني چي؟ چرا برگشتي؟تونامزد داري خودت گفتي نمیتونیم با-
 تو بھ ایناش كاري نداشتھ باش-

برگشتم عقب دیدم با اون یكي دستش میلھ ي . نزدیك ماشین بودیم كھ دیدم نمي تونم بكشمش دیگھ
 . ایستگاه اتوبوسو گرفتھ

 . گرفتخندم
 مي خوام برسونمت گناه كھ نمیكنم.چرا اذیت میكني.عجبا -
 دستمو ول كن-

دندوناموروھم ساییدمو بدون اینكھ دستشو ول كنم بھ عقب . خود اعصابم بھم ریخت دبھخو
با خشونت دستشو از میلھ جداكردمو دوتا دستشو از مچ محكم تو دستم گرفتمو در ماشینو ..برگشتم

 .با دست دیگھ م باز كردم
 جیغ میزنم-
 تا دلت میخواد جیغ بزن.ت ھیچكس مثل منو توي دیوونھ اینجا نیس.االن داره بارون میاد -

 .  زور تو ماشین ھلش دادموفوري سمت در راننده رفتمبھ
 كل لباساش خیس.ژینا از منم بدتربود . عین موش اب كشیده شدم

یھ تیشرت سورمھ اي تنم بودكھ . توجھ بھ اوضاع پولیورمو در اوردمو شوتش كردم پشتبدون
 .بخاري ھم روشن كردم. استیناش كوتاه بود 

 ھ مریض شدم حالتو میگیرماگ-
 من گفتم سوارم كنید؟اصال این چھ رفتاریھ ؟ چرا دست از سرم برنمیداري؟-

  بھ اون راه زدمخودمو
 اینجا چیكار میكردي؟.امروز اگھ اشتباه نكنم كالس نداشتي -

 . اونور كردو جوابمو ندادروشو
 دااین یعني بھ تو چھ؟ من خیلي از این جملھ ي بھ تو چھ بدم میا-
 رفتھ بودم خونھ ي دوست زھرا-
 قابل اطمینانھ؟-

كال خیسم باشھ خوشگلھ .اي جان چھ ناز شده . بھ سمتم برگشتوبا چشماي درشت شده بھم زل زدتند
 .شالش بھ سرش بھ حالت بامزه اي چسبیده بود.

 . برگردوندروشو
 با اینكھ خیسیم بریم رستوران یھ چیز گرم واسھ عصرونھ بخوریم؟ اشي حلیمي قھوه نسكافھ-
 نھ-
 دوس ندارم دعوتمو رد كني-
 منم دوست ندارم بھ كسي خیانت كنم-
 اي بابا فراموشش كن-
 دیرم برم با این لباسا سرماي شدیدي میخورم.مااالن خیسیم من االن تو پرورشگاه كلي كار دارم -
 ني یھ وقتھ دیگھ كھ این شرایط نباشھ میاي ؟یع-
 نھ:  بند كیفش بازي میكردبا
 من ھوس ذرت مكزیكي كردم-
- 

 اونجا یھ كافي شاپھ- گفتم دوباره
 .  نگھ داشتمماشینو

  پایینبریم
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 دوس ندارم اینجوري.گفتم زشتھ اینجوري تمام لباسم بھ تنم چسبیده .من نمیام - ژینا
راس میگھ منم وقت گیر .اي اولین بار دقیق بھ ھیكل بي نقصش نگاه كردم تر اوردمو برسرموپایین

 ھمیشھ كھ ژینا پیشم نیست.خوب گفتم تا تنور داغھ نونو بچسبونم .اوردما 
 ھمینجا بمون االن میام.راس میگي :  خود اخم كردمو گفتمخودبھ

 بذار زنم بشي.م گرفتداشت نگام میكرد ولي روشو از. دوتا ذرت مكزیكي بھ سمت ماشین اومدمبا
... 
 بفرمایید-
 . مرسي نمیخورم-
 واست خریدم-
 نمیخورم-
 گفتم بگیر.اعصابمو بھم نریز -

 . زور ازم گرفتو كم كم مشغول شدبھ
  ترانھ كھ داره پخش میشھ رو دوس داري؟این

 . اره خوبھ-
 چي بیشتر گوش میدي؟-
اما یھ خواننده رو بیشتر .ایراني خارجي فرقي نمیكنھ .اووم خوب ھرچي خوب باشھ وبھ دلم بشینھ -

 از ھمھ دوس دارم
 كي؟-
 یولیا ساویچاوا -
 كجاییھ؟.نمیشناسم -
 روسي-
 میفھمي روسي؟.ھووم -

 . سرشو بھ حالت نھ تكون دادخندیدو
راضي نبود اما خوب ؛ دیگھ .شتم درست جلوي پرورشگاه نگھ دا. اینكھ بیشتر خیس نشھ براي
 . دیگھ

 
 

 نایژ:  کھ گفتمبستی داشت منویدرماش
 کج کردونگاھشو ازم ی اگھی زود سرشو بھ سمت دیلی جوابمو بده بھم نگاه کرد؛ خنکھی ابدون

 . گرفت
 ی دائمی جاھی. گوشھ از قلبت واسم جا باز کن ھی خواستم بگم کھ بھم فکر کن ، یم-

 . شدرهی متعجب بھم خی با تعجب بھ سمتم برگردوندو با چشماسرشو
رنگ متعجب نگاھش عوض نشده بود کھ پامو روگاز گذاشتموازش . دروکامال نبستھ بودھنوز

حاال . بستمشدی کھ واسھ خودش بازو بستھ منیخم شدم ، دستمو درازکردمودرماش.فاصلھ گرفتم
 نای از ژیاصال واسھ چ... داغ یلیخ. داغ بودم داغ.. تونست خنکم کنھی ھوا ھم نمی سرماگھید

 نا؟ی ژچرا. خوشم اومد
 

مھردادونگار پاھاشونو تو اب . روبھ روم زل زدم ی تو بغلم جمع کردمو بھ رودخونھ پاھامو
 .دنیپاشی بھم اب مدنیخندی مکھی بلنددرحالیگذاشتھ بودنو باصدا

 ی بازای پاشو بعاد؟یچتھ م-مھرداد
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 . حوصلھ ندارم-
 .  وقتھ اخالقش عوض شدهیلیولش کن مھرداد، خ- نگار

 . شھی نمی ولندرالی خوادبشھ دوست پسرسیم-
 . الیخی بندرالرویس. خانعادی بودن بھتره موینکیھمون پ- نگار

 .  رفتمیوگرنھ منم دنبالش م. قصھ ھاست ندرالتویس. نکن نگارتشیاذ-مھرداد
 مھردادو ی نھیمحکم با مشت زد روس.دادکم کرد دوقدم بلند تو اب برداشتو فاصلشو با مھرنگار
 ثروت داشت ی کلی برفدی نداشت ، سفیچیھ. خوره ی بھ درد نمندرالیس. تو ام یدبرفیمن سف: گفت

 .شاھزاده بود.
مھرداد نگار رو . حرف نگارخودبھ خودلبام رو ھم جمع شد، پاھامو محکم تر تو بغلم گرفتم نی ابا

 .  انداختمنییرمو پا سیبا اه بلند.تو بغلش گرفت
 ی بغلش کنی تونی ومی رسی زود تو ھم بھش میلینگران نباش خ. ی کشیاه م- رضوانھ

 چوب بلنددستش گرفتھ بود و رو چمنا ھی بھ عقب برگردوندم، رضوانھ بود ، ی بھ تندسرمو
 .دیکشیم
 ؟یکنی مکاری چنجایا-
 . منم اومدم. نیینجایزنگ زدم نگار ، گفتش ا-
 ؟یریاالن کجا م-
 ؟یخوریم.ارمیُ پپ بنی رم از تو ماشیم-
 اگھ انگورباشھ-
 .دمیبرات انگور خر-

 واسم یاگھ دل ودماغ.خندم گرفت . زدن میمعلوم نبود مھردادونگار کجا ج. رودخونھ نگاه کردمبھ
 .  کردمی متشونی رفتم اذیمونده بود حتما م

 
== 

 گذشتیدوھفتھ ازتموم شدن امتحانا م.دم  درھم بابا نگاه کری افھیبھ ق. شکستی نمنمونی بسکوت
 ی سکوتانی ، حالم از اگذرهی ازم گرفتن مقی رو واسھ تحقنای کھ ادرس ژی از روزیلیخ
 ی جلورمی می ھرچی واسھ چدونمی تنگ شده نمنای ژی دلم برایاز طرف. خوره ی بھم مشونیخودیب

 .  حالمو بدکردهنای ای خاموشھ وھمھ شمیگوش.نمشیبینم. نمشیتا بب پرورشگاه
 ختمی برداشتمو با حرص نمکاشو کف دستم رزی از رومنمکدونو

 . کردی بھ بابا نگاه متی وجدیزی با تمامان
 ؟ی حاجی بگیزی چی خواینم-
 ؟یچ-
 حرف دست دست نی واسھ گفتن ای دارھیاز ک.بھش بگو وکارو تموم کن..در مورده اون دختره -
 ی کنیم

 گھی بدونم ددی شده ؟ خوب بگیمگھ چ:  دھنمو قورت دادمو گفتماب
 میدیھم من ھم بابات اونو د:  نگفت تا بالخره مامان گفتیزی سرشو چندبار تکون داد اما چبابا

 اما. ستی نی شکچی ھھی ییبای دختره زنکھیدر ا.. جلومیالبتھ نرفت.
 ؟یاما چ-
 ؟باھم رابطھ داشتن ؟ محلشون دوست بوده ی کھ با سوپری دونیتو م-
 ؟؟یچ-
 الیاسم پسره دان... محلشون دوستھیبا سوپر-
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 عمرا:  خشونت از رومبل بلندشدمو گفتمبا
 ھمون می کنقی تحقنکھی ایما برا.اون دختر با اون پسر رابطھ داره .عادی سرجات منیبش- مامان

ره بھ من قول ازدواج  ھم ناراحت شد ، چون گفت دختیتازه پسره کل. می پرسو جو کردمیاولش رفت
 داده

 . امکان نداره مامان.. کنھ ی نمنکاروی اچوقتی ھنایژ-
 ی زندگی چھ جورستی سرش نبوده معلوم نیپدرمادر باال. س بھی غرھی اون عادی منیبب- مامان
  از کجا معلوم باارهی خرجشو در میچھ جور.کرده 

اون داره تو . ی بھش تھمت بزنی مامان حق ندارنیبب:  پرخاش گفتمتوی با عصباندمی فھممنظورشو
 مارک تنش ی چھ ساده س؟ لباسایدیشما سرووضعشو د. ارهی کنھ پول در میپرورشگاه کار م

 ؟ی زنی تھمت ناروا مگرانی ره ؟ چرا بھ دی بد راه م؟یدی زننده ازش دشی ؟ارایدید
 کھ رو یبا دست.شدیفجر مسرم داشت از درد من:  دستام گرفتمی نشستمو محکم سرمو السرجام

 پس زدمو وانویل. اب بھ سمتم گرفتھ بودوانی لھی.شونم گذاشتھ شد، سرمو باال گرفتم، مامان بود 
  خوامینم: گفتم

 ی دونی شھرمنی تو بافت امیخوای نمتوی بدمیبچھ ما از تو بزرگتر. بگویزی چھی تو یحاج- مامان
 ی شدینجوری ای دختر طرف بودھی با مایبار اولتھ مستق. گذره؟ تو عشق کورت کرده ی نماکھیچ
  رهی مادتیزود .
دروغ گفتن :  گفتمیبا ناراحت.صدام گرفتھ بود . دادمو چشمامو بستمھی اعتنابھش سرمو بھ مبل تکیب

 ستی نینجوریاون ا.بھتون 
 عادی مستی ننیفقط ا:  بابا بھ حرف اومدو گفتبالخره

 . تعجب بھش نگاه کردمبا
 ی نمی خوبزی محلم راجع بھش چیگفت چندتا از پسرا. گفتالی کرد اونم از دانقیعموتم تحق- بابا

 یاز طرف.گفتن 
 . زار بودھی دگافمیق. بھ بابا نگاه کردم ی حالت شلبا

 بگو تا تموم بشھ.یادامھ بده حاج- مامان
 ری کھ مددهی پول نقدمونیلی عموت واسھ کمک بھ پرورشگاه پنج میاز طرف...استغفرهللا - بابا

 ره ی مرهیگی تو حساب پرورشگاه کھ دختره پولو مزهی تا اون دختر ببره بردهیپرورشگاه پولو م
عموت ھنوز . کرده ی ھم مھیگر. گھ پولو دزد زده ی مگردهی برمیوقت. بره بانکشھیحاضر م

 کردم ی فکر نمگھی مادی تو پرورشگاه ، مھاشی از ھم اتاقیکی  کھنھی تا بچھ ھا رو بببوده اونجا
 قبل از نای گھ ژی ومدهی پولو نشون می وساکدستھی پولھ چنی دونستم ای من نمی پست باشنقدریا

 کھ پول گم شده ادی سروصدامی بوده ووقتی تختش گذاشتھ وھالھ شک کرده کھ چریرفتنش اونو ز
 شھی پول مسھی ومتوجھ کنھیبی تختو مری زه ریم

 گرفتھ ولرزون کھ خودمم یبا صدا. کرددنی شروع بھ لرزنمییخود بھ خودلب پا. سوختی مچشمام
  کنھ اون ، اون اصالی دزدنای ژشھیباورم نم:  گفتمدمیشنیبھ زور م

 در اتاقمم دنی محکم کوبی صدایحت. اومدمو با سرعت بھ سمت اتاقم رفتم رونی بییرای سالن پذاز
 . امی برونی کھ بھم وارد شده بی شوکباعث نشد از

 
 بود دوتا ضربھ بھ نیسرم سنگ. اتاقم پرت کردم ی بھ سمت پنجره زموی می حرص ادکلن روبا
 رو یدوست داشتم ھمھ چ. درد گرفت ی محکم کھ پاھام بھ طرز وحشتناکنقدری بوکسم زدم اسھیک

 . از پشت دستمو گرفتیکی اتاقم رفتم کھ نھیبا حرص بھ سمت ا. ببرم نیاز ب
 یمامان بھم گفت بگم اروم باش. ستیبابا حالش خوب ن. نکن عادیم-
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 رونی برو بیمان-
 ی دوست داشتھ باشنقدری رو ای کردم کسیفکر نم. ادی اصال بھت نم؟ی شدوونھیچرا د-
  تا نزدمترونیخفھ شو برو ب. یخفھ شو مان-

 رونیگفتم گمشو ب:  گفتمی بلندیا کرد با صدی بودو نگام مستادهی حرکت وای بیمان
 بار اول یبرا. اومدرونی اشک از چشمام بی دونم کینم. نشستم نی زمی دوزانو رومستاصل

 . شدیاما نم. بلندیلیخ. کنم ھیدوست داشتم گر
 شمی دونم چقدر گذشت کھ احساس کردم دارم خفھ می پراز اب کردمو سرمو کردم تو اب ، نموانو

 . اوردمرونی اب بریسرمو از ز. امی بھ خودم بی اب باعث شد کمیسرد.
اصال . شدینجوری ازیچرا ھمھ چ. رو دوست دارم نای من ژنکھی مگھ نھ اکردم؟ی مکاری چدی بااالن

 .  دوست باشھی با کسای دست بزنھ ی کھ اون بھ دزدشھیباورم نم
 دمی پوشمیخونگ شرتی بلوزم رو تھی. شلوارمو عوض کردمیفور. موھامو خشک کنم نکھی ابدون

 زاینچی ازش بپرسم کھ ادیبا. نمی رو ببنای ژدیاصال با. رفتم ی مدیخودم با. دمیپرسی مدیخودم با.
 راستھ؟
 ؟یری کجا میدار- مامان

 گردمینترس برم-
  نھ من نھ توی بذاررونی بھ خدا پاتو بعادیم-

 . گردمی گفتم برمی فھمیمگھ نم:  گفتمادی سمتش برگشتمو با فربھ
 اون دوست نداره غم بچھ ھاشو دهی قرص بھش دادم تازه خوابھیبابات حالش خوب نبود – مامان

 . ی حدبھ اون دختر عالقھ داشتھ باشنی کردم تو تا ایمن اصال فکر نم. نھیبب
 .  نباشھتی حرفا واقعنی کنم دعا کن کھ ایمامان خواھش م-

نگاه مامان حالمو بد . متاسفانھ درستھ تگفینگاه مامان بھم م. اروم گفتم یلی کنم دومو خی مخواھش
 .تر کرد

 . دفعھ در کنارم باز شدھی فرمون نشستم کھ پشت
 ؟ی تو کجا راه افتادنییبرو پا-

 بھتره کھ من باشم. فتھی برات بی اتفاقدیشا. مامان نگرانتھ ستیتو حالت خوب ن-یمان
 زنھی نگاه کردم ، پونزده سالشھ واسھ من حرف می بھ مانتی عصبانبا
 نییبرو پا-
 بھ خاطر بابا-

 .  فرستادمو استارت زدمرونی بتی با عصباننفسمو
 رفتو حقوق بمی دروغ باشھ، ھروقت دستم تو جزای کردم کھ اگھ ھمھ چی فکر منی راه بھ اتموم

 . ری خی شدم ، تا سھ برج نصف حقوقمو بدم واسھ کاراریبگ
 بود نگھ الی ھم دانی محل کھ اتفاقا اسم سوپری سوپریروبھ رو. دمی کشیقی فکر نفس عمنی ابا

 .داشتم
 باشھ؟.بزن بزن نکن..فقط بپرس -یمان

 یایتو کجا م-
 امیمنم باھات م-
 ھیلی خی کھ اومدنجاشمی تا ھمنی بشنیتو ماش-

 اخھ-یمان
 نی بشنجایگفتم خفھ شو ھم. بره ھا ادتی تو دھنت حرف زدن زنمی دونھ مھی یمان-
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 بگھ بھ توچھ نی بھ استی نیکیاخھ . شده دممی ماننی منھ کھ ای از بدبختنمیا. شدم ادهی پنی ماشاز
 اه. ھی چگھی دنی اامی خواستم با خودم کنار بدیشا. من خواستم تنھا باشم دیشا.
 ، زدی تو دستش گاز مکی کھ بھ کیدرحال. درست شده بود ی کھ بھ طرز نابلدیی پسر با موھاھی

 .  بودشخونیپشت پ
 ن؟ی خواستی میزیچ-
  اومدمقیدراصل واسھ تحق.من اومدم تا ازتون چندتا سوال بپرسم -

 ؟ی از کقیتحق:  باال انداختو گفتعشوی نازکوضایابروھا
  ؟ھیچطور دختر. ی قائم مقامنایژ. یاز خانوم قائم مقام-

  کرده؟کاریباز چ:  سرتا پامو نگاه کردوگفتیزی با نگاه تالیدان
 م؟ فھمیمنظورتونو نم-
 یمن چھ م. می باھم دوست شدمی کردی غلطھیبابا . دنبالش اومدسمی پلیحت. ھمھ دنبالشن نروزایا-

منم گفتم . بردی مغازه جنس مفت منی ھمش از ادی مالرهیسرمو ش. خوش خط وخالھ نیدونستم ا
 خرکم کم ھم واسم چشمو ابرو اومد خوب منم پسرم ا.اشکال نداره . ھیپدرمادر نداره دختره خوب

  وضعنی اما با اشی قرار بود برم خاستگاری خواست من حتی منوی دادم چون خودش اشی پبھش
  زده؟غیشما رم ت:  چشم گرفتو گفت ازم

 فھممینم-
  پول گرفتھ؟ بھ تو ھم گفتھ دوستت دارهی ازتو ھم مفتگمیم-

 یبھ من گفت دوستم داره؟ اره اون گفت دوستم داره گفت تنھاش نذارم اما وقت.. فعال شدذھنم
 ! اونموقع کھ ازم فاصلھ گرفتی ھست چسیدمھدیفھم

 اما با سوزمی کھ ازعشقش دارم منی مثل من باش با ایشنویاز من م.. کنھی می بازلمی خوب فیلیخ-
 چون پدرمادر نداره گفتی مقمیرف.شناختمش  کنم کھ زودتر یخودم کنار اومدم خدا رو شکر م

 شھی جبران محبت پدرومادرش مینجوریا. رهی پسراون پسر بگنی کھ محبتو از بغل انھیدنبال ا
 خفھ شو- مشت کردمو گفتم دستامو

 ؟یچ-
  گفتنی چندتا لش راجع بھش چدمی تموم شد منم نپرسیحرفتو زد.گفتم خفھ شو -
 انگار یمان. رفتمنی بگم بھ سمت ماشیزی چنکھیو بدون ا حرص دومرتبھ دستمو مشت کردمبا

بدون . پرورشگاه توقف کردمیچندمتر جلوتر جلو.دی نپرسیزی چنی واسھ ھمطھی اوضاع خدیفھم
 .  داخل رفتمی حرفچیھ
 قبال نجای ادیببخش:  رو گرفتھ بود گفتمی دختر بچھ اھی دودستی لنگی کھ پاھاش می دختربھ

  کرده جاش؟رییتغ.دفترمسئول پرورشگاه بود 
  باال مشخصھدیبر. دومھ یاالن طبقھ .جابھ جاشدن ..بلھ -

 حفاظش بود باال ی کھنھ ای کھ نرده ھایمی قدی بھ حالت تشکر واسش تکون دادمو از پلھ ھاسرمو
 کھ طبقھ یبرخالف دفتر قبل.در دفتر باز بودم. اسم دفتر پرورشگاه بھ سمت اتاق رفتم دنیبا د.رفتم 

 نکھیا مثل. بھتربودیکی از اون لشی بزرگ بودووسای دفتر حسابنی ساده بودایلی بودوخنیی پای
  قدرت طلبھیلی خدی جدریمد
 نشستھ بود ی بزرگزی داشتو پشت می جدی افھی کھ قیانسالی در ، زن فربھ ومی ضربھ زدن روبا

 .سرشو باال اورد
 دییبفرما-

 سالم:  داخل رفتمو گفتمبھ
 امرتون؟. دینی بنشدییبفرما.سالم -
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  از کارمنداتون پرسو جوکنمیکیمن اومدم تا راجع بھ - نشستمو گفتم ی صندلنیکتری نزدیرو
 ؟ی از کدیپرسو جو کن:  کردو خودکارشو روبرگھ گذاشتزی چشماشو رزن

 یائم مقاماز خانوم ق-
 دختره نی پرورشگاه برسم ھمش راجع بھ ای بھ بچھ ھانکھی ای روزا بھ جانیا: پوزخندزدوگفت

  کجادونمی رفتن من نمنجایاز ا. اخراج شدن شونیا.وقت صرف کردم 
  کھ اخراج شدنی چیعنی-
 ی کافیشانس اورد اون اقا بھ اندازه .. نمکدون شکستھ نجاینمک خورده ا. کردن ی دزدیعنی-

 دونم باھاش یشما ھم نم. جا واسھ امثال اون ندارم نجایمنم ا. ازش نکرد یتیمحترم بودوشکا
 . دیی بفرمانی ھم ندارگھی دشیاگھ فرما. ستیبرامم مھم ن. نی دارکاریچ
 
 
 نمش؟ی ببتونمیکجا م:  بلند شدمو گفتمی روصندلاز
  ھاتو جمع کنو برولھیمن گفتم وس. دونمیمن نم-
  خواد برهی دختر تنھا کجا مھی براتون مھم نبود یعنی: فتم گتی عصبانبا
 نیبھ من چھ ؟ ھم!!! نھ :  گذاشتھ بود گفتزی می دستاشو روکھیدر حال. بلند شد شی روصندلاز

 ھیلیبچھ ھارو حواسم باشھ خ
  بابامینیبرو ب:  رفت بلند گفتمی مرونی کھ از دراتاقش بی حالدر

 ؟یای دنبالم بی خوایتا تھش م:  گفتمی روگاز گذاشتمو روبھ مانپامو
 یالبتھ کار دارم ول.اره -
  خوام تنھا باشمیبرگرد خونھ م. گمو گورشمای کھ بزنم خودمو بکشم ستمی خر ننقدری ایمان-
 .  شک بھم نگاه کرد معلوم بود دوست داره برگردهبا
 ؟یاوک. رمی کنم بعد می مادهی خودمون پابونیمن توروسرخ-
  باشھیعنی نیا. نگفت یزیچ

  دوست بوده ؟الیبا دان.. کرده ی دزدنای واقعا ژیعنی. ، تازه بھ خودم اومدمی شدن مانادهی از پبعد
 الیاگھ دان!  ترم نیھم. بودمش دهی شناختم من تازه دی رو نمنای گفت ؟ من کھ ژی بھم می چعقل

  پولو نشون نداده ؟ی سھی کشی مگھ ھم اتاق؟ی پس چسیراست نگھ ، پل
من کم . منو جذب کردشییبای زدی معصومشو خوردم اصال شای چشمابیفر. گول خوردم من

 ی بزرگنیاشتباه بھ ا.. اشتباه کردمیعنی. شناختمشیباھاش بودم نم
 .  گوشھ پارک کردمو سرمو روفرمون گذاشتمھی نویماش

 باھام خوب بودو با شھیحاج خانوم ساده کھ ھم. شکستم سویدل مھد.ستادمی ھمھ وای خاطرش جلوبھ
 . باھام بودن فروختمشھی کھ ھمیی رو بھ کسابھی غرھیمن چقدر احمقم کھ .خودم بد کردم 

 کنم ی نگاه مدبھشیدختر تا د. سرمو باال اوردم نمی ماشی شھی شی روی ضربھ ای صدابا
  باز کردوکنارم نشستنویدرماش.
 کوتاه کھ لباس ی صورتی مانتوھی. پنھون بشھ شی پرکالغی کھ باعث نشده بود موھای شال مشکھی
 ی صورتش ھم نمشیارا. پاشنھ بلندی تنگ با کفشانی شلوار جھیو!!! کامال مشخص بودرشیز

  بدم چندسالشھصیذاشت تشخ
 نییبرو پا:  اخم گفتم با
  کولرتو روشن کنست؟یھوا گرم ن-
 نییگفتم برو پا-
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 سوارم کنھ وببره بھم نھار بده یکی دی تا شازنمی پرسھ مابونای من خستھ م از صبح تا االن تو خنیبب-
 نیفقط ا.کلوچھ خوردم . خوام ینھارم نم. ستیمنم حالم خوب ن. ستیتو ھم کھ حالت خوب ن.

 حالم بده. کنم گرما زده شدم یکولرتو روشن کن فکر م
 . من حوصلھ ندارم. نیی برو پانیبب:  کردمو گفتمیپوف

 ادی بخر حوصلت بی خوای می برو پول بده ھرچ؟ی چرا حوصلھ نداری پولداریبابا تو کھ کل-
 سرجاش

 برو بابا:  براش تکون دادمو گفتمدستمو
  بودمدهی ندشوینجوریا! چقدر پرروئھ . جلو اوردو استارت زد دستشو
 ؟ی خفھ نشدی نشستنیتو گرما تو ماش:  کولرو زدو گفت بعدشم

 نھ بھ تو چھ ؟-
 جا ھی فتیحداقل راه ب. ی اونم تو افتاب پارک کردیینجای وقتھ ایلیکنم خ ی دارم بھت نگاه مھیازک
  پارک کنھیسا

راست . رو گرفت ی مانی اومد جانمی استیحالم اصال خوب ن. بھش نگاه کردمتی با عصبانبرگشتم
  پاک کرده بودم ، راه افتادمی بدی گفت جایم

 ؟ی ترسیاز من نم- دختر
  بترسم؟دیچرا با-
  ببرمنتوی ماشرونی گلوت پرتت کنم بری بذارم زیزی چیی چاقوھیمثال -
 .  شدمی مفتی حری مردم بودی کننکاروی ایعمرا بتون-
 چھ با جربزه-

 برم اصال از رونیدوست داشتم از شھر ب. روندمی مابونای ھدف تو خی بنجوریھم. ندادم جوابشو
 .  برمرونی بنیزم

  کنیدرست رانندگ. ی کنی میچرا بد رانندگ -
 ؟یری تصادف کنم بمی ترسی مھیچ-
  ترسمی وقتھ از مرگ نمیلیخ-
 جدا؟-
  مواظب باشیوا-

 شو برو حداقل اگھ تصادف کردم تو ادهیپ. سیمن حالم سر جاش ن:  فرمونو چرخوندمو گفتمیفور
 ھ؟ی دختره کنی اگنی بھتره نمینباش

  حالتو خوب کنم؟ی خوایم-
 . ھیبی خدا امروز چھ روز عجیوا. دادی مشنھادیداشت بھ من پ. دمی بلندخندیلیخ. دمی خندبھش

باھات خوب . خوبھ یلیبراتم خ.خوبھ خوب . تونم حالتو خوب کنم ی گفتم می جد؟ی خندیچرا م-
 ستی نکردمو پول دستم نی کارھی کنم چون ھم ازت خوشم اومده ھم االن چندروزیحساب م

 چطوره ؟.
 برو بابا:  بھش نگاه کردمو گفتمی چشمریز

 . شھی حرفا کھ باورم نمنی واز اادینگو کھ بدت م:  روپام گذاشتو گفتدستشو
  ؟ی گولم بزنی کنی میطونی شیاالن دار-
 ای نپی تریالک. شدی می بود راضی اگھی دادم ھرکس دشنھادی ادعات باالست من خودم بھت پیلیخ-
  گذرهیمطمئن باش بھت خوش م.

 ستمی ننکارهیمن ا:  کنارو گفتمدمی رفت کشی منیی کھ روپاھام باال پادستشو
 گھی باره دھی. ی کنیتجربھ م-
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 الیخی بشویمابق. دم ی بھت مینجوریمن پولو ھم- وسوسھ شده بودم گفتم نکھی ابا
 بھ یرسی می برگھی کم دھی. منم اطراف شھره ی از شھر ، خونھ رونی بی االن کھ اومدنیبب-

 اونجا
 .  اطراف شھر بودیپس خونش تو شھرکا. دھنمو قورت دادم اب

 تو کمک حساب کنش..یچکاری بدون ھدمیگفتم کھ بھت پول م-
 ؟ی کرددای پادی اعتیزیتااالن بھ چ-
 نھ-
 ازی احساس نیلیاالن خ. رابطھ نداشتم ی چندروزیلی بھ دالنھیشغلم ا. دارم ادیمن بھ رابطھ اعت-
 کنمیم

 مشکل بزرگ ھی من االن نی ره ؟ ببی مادمی ی ھمھ چشھ؟یواقعا حالم خوب م:  بستمو گفتمچشمامو
  مسئلھ ھم روش اضافھ بشھنی خوام ای دارم نمیفکر

  شغل کھ ھم درامد داره ھم پر از لذتھھی.. شغلھ ھی نیا. دمشونی ندگھی با من بودن ودھایلیخ.نترس -
 بود ، نکارهی کھ انمیا.امتحانش بد نبود .. چشمم اومدی بودم جلودهی دطنتی کھ با شییلمای فتمام

 .  بارو امتحان کنھی نیا.  الیخی بنوی ای تا االنش کھ بد اوردعادیم
 یاوک:  لبخندزدمو گفتمبھش

 . ی کنی دونستم قبول میم:  سرشو بھ سمتم برگردوندو گفتدوباره
  تویاما نھ تو خونھ -
 ؟یپس چ-
  تو چمناای.. نیتو ماش-
 ؟ی اونھوید-
 ی کندمی تھدلمی بااون فی نباشھ کھ بعدا بخوایزی چینی تو از کجا معلوم دوربی تو خونھ نیبب-

 . ی اگھیزدی نھ چینینھ دورب. ستی ھم توش نیزیچ. منھ نھی ماشنجای ا؟یزی بھم برمویوزندگ
 یتو چقدر حساس-
 ھینجوری اگھید-
 نجای چھ برسھ بھ ارنی گیتو خارجم م. رهیگی منای واسی سختھ ، روچمنا پلنیتو ماش-

 فکر میتو کوھم ھست. ھمرامھ ی چادر مسافرتھی شھیھم. رم ی کوه مادیمن ز:  گفتملبخندزدمو
 حی تفرمی اومدکننیم

 ومن ینکنھ تو از اولش نقشھ داشت.. کنھی مغزت کار میلیخ:  ابروھاشو باال انداخت گفتدختر
  دادم ؟شی خودمو خراب کردم پیالک

 .  درخت نگھ داشتمھی ری زدموی بلندخندبازم
 تونم ی نمینجوریمن ھم.. مشکلھیفقط :  اوردمو گفتمرونی رو بی صندوق عقب چادر مسافرتاز
 داشتم.... دیبا.. باالسسکشیر..
 من ھمرام دارم-

 . یالیخیزدم بھ ب. داشتھ باشھ دی بانھ،ی کارش انیا.. دمی بلندخنددوباره
 ؟ی تو چراسیمن اسمم سم- دختر

  صدام کننامیب.من اسم ندارم -
 پشت سرش وارد شدم. زودتراز من بھ داخل چادر رفتملبخندزدو

  گذاشتمکمی سرمو روبالش کوچدموی کشدراز
 یچقدرخوبھ کھ تو صندوق عقبت ھمھ نوع امکانات دار-
  کوهمیری مادیگفتم کھ با بچھ ھا ز-
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 با دخترا؟-
 . ی گاھ اونممیری میبا دخترا کوھنورد.نھ -
 نی گذرونیخوبھ خوش م-
 می بھتر باشھ نھ؟ ھمش حرف زدمیفکر کنم حرف بزن-
 دونستم ی بودم مدهی دلمی فی بودم کھ کلیکس. بار بودنی اولیبرا. بھ سمتم اومددوی اون بلندخندنباریا

 کھ یاحساس لذت. شروع شد یخودبھ خودھمھ چ. عمل نکرده بودم چوقتی اما ھھی بھ چیچ
 بھ خودم اومدم کھ سست شدمواز ی وزمانگھی دیزھای چیلی تجربھ ش نکرده بودموخچوقتیھ

 .  نفس نفس افتادمھ بیخستگ
 
 
 یمرس:  زدم ، گفتم ی نفس نفس مکھی در حالدموی پشت خواببھ
 ادی زیلیخ. یاووه فوق العاده بود-
 . شخندزدمیبھ فکرم ن. باشھ نای ، ژنی ای تونست جای لبخندنشست رولبم ، مھی

 . میپاشو لباس بپوش برگرد:  جام بلندشدمو گفتماز
 .می شدنی زود چادرو جمع کردمو سوار ماشیلیخ
 حالت خوب شد؟-
 ؟یکنی فکر میتو چ-
 .  اخمات باز شدهیعنی..صورتت باز شده -
 . ستی برام مھم نیچی ھگھید:  بھ جاده چشم دوختمو گفتمتی جدبا
 ؟یخوایبازم م-
 ستمیخوش اشتھا ن-
  بعد، اگھ اره شماره بدمیمنظورم برا.ن نھ اال-
 .  خواستم تجربھ کنمیم. خواد ینھ نم..اھان -
 خوب بودم؟-

 بودم کھ دهی زن نگاه نکرده بودم؟ چرا نفھمھی ی رونیچرا من بھ ا.. پوزخندھی دیشا..دمی خندبھش
 بھ ازدواجم ی وقتیحت. چشم نگاه نکردم نی بھ انایمن اصال بھ ژ... ی باششھی زنا میباھمھ 
 . ستمی نگھیچقدرخوش فکربودمو د. قسمتش فکرنکرده بودمنی بھ اکردمیفکرم

 شھ؟یچقدرم:  پولمو برداشتمو گفتمفیک. دمی بھ شھر رسیوقت
 ؟ینرخ ندار-
  پول بشمارم بدم بھتای چونھ بزنم ادیخودت بردار من خوشم نم:  دادم دستشو گفتمفویک
  ھمشو بردارمتونمی مینجوریا-

 . ندزدمپوزخ
 شماره عابرت چنده؟-دیخند

  نرهادتی کن ادداشتی-
 . واقعا چرت شدم. دیاونم خند. دمی خندبعدشم

  من خورد ندارمسی روند ننایا.. تومنھ ستیب-
 . مال خودت. خواد ی شم نمھیبق. راجع بھ پول بحث کنم ادیخوبھ گفتم خوشم نم. تراول بردار ھی-

 . شت ھاشو باالانداختو پولو برداشونھ
 شمی مادهی پگھیمن د-
 نجا؟یا-
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 گھیاره د-
 .  کھ دنبالش بودنیینای انداختم پربوداز ماشابونی نگاه بھ خھی

  واسھ شام دعوتت کنھ رستوران سناتوردوارمیام:  گفتمکھی نگھ داشتموبا تنویماش
 خوش بگذره:  گفتی شدو بدون جوابادهیپ

  خندهری زدم زی خودیب. راه انداختم نویماش
 ی بھ در ورودی راحتنیکتری رونزدیمامان با نگران. پارک کردمو بھ سمت خونھ رفتم نویماش

 خونھ نشستھ بود
 ی رو برگردوندیچرا مان..ی کجا بود؟یاومد:  از جاش بلندشدو گفتدنمیبا د ،
 الیخیب.من خوبم :  تخت گفتمالی خبا

 بابا چطوره؟:  بودم کھ گفتمدهی بھ پلھ ھانرسھنوز
 حالش خوبھ:  گفتدوی کشی راحتنفس

 دیصدام نکن. خورم ی شام نمیراست-
 ؟ی خوردیمگھ چ-

 ! دمیخند
 تو دستگاه لمی فھی. اومدم رونی دوش سرد کھ باعث شد بدنم سر بشھ ، از حموم بھی از گرفتن بعد

 یحت. دمی بودو نفھمی کھ بھ زبون اصلیلمی از فیچیگذاشتمو تا شروع بشھ در اتاقمو قفل کردم ، ھ
 کھ با بود  زنھی ھم نجایاما ا. دوم بودی واسھ جنگ جھاندمیفقط فھم. ھی دونستم چی نملممیاسم ف

 . ی شد ھم جنگیمحسوب م... کھ ھم پ لمی فھی...ھمھ رابطھ داشت 
 . رسمی ممی تو زندگی جالبجی دارم بھ نتاخوبھ
امروزلذت بردم .، امروز رابطھ داشتم .... ، پسر یمن ، پسر حاج.. دمی ھا بلندخندوونھی دمثل

 گھی دختردھی چھ رای باشھ چھ سمنایچھ اون ژ.. نھی زن فقط ھمھی بھ ازمی کھ ندمیامروزفھم.
 خوره ی وجودش بھم میحالم از ھمھ . خوره ی بھم منایحالم از اسم ژ. دمیدوباره بلندخند...

 خوام یم. ھی بھ کیک. دمیپرت کردمو بلندخند م ی وی تشی نمای محکم بھ سمت صفحھ وانمویل.
جات تو ... م رفتمو عکساشو از تو کشو دراوردمزمطالعھی می اراده بھ سمت کشویب.بشکنھ 
 . ھی ییدستشو
 ینجوریچرا چرا ا. بشکنھ شکست دی کھ نبای تو توالت ، بغضختنشونی پاره کردن عکساوربعداز

سرمو محکم بھ . ادی نمی کھ الکسیپل.. گن یھ دروغ نمھمھ ک.. کردم یچرا سادگ..چرا بد کرد ..شد
 اصال ارزششو داره کھ داغون نکھی نشستمو فکرکردم بھ انیخودبھ خود دوزانو روزم.ستون زدم 

 . شده بودفی از خون کثیعیصورتم بھ طرز فج. شدی قطع نممیشونی ؟سوزش پدمش
 چسب ھی. چسب زخم زدم ھیفقط . اب بردم ری ھواصورتمو زی رفتموبیی بھ سمت دستشودوباره

 یلعنت... افتادمیشونی زود پراز خون شدو از روپیلیزخم کھ خ
  زدمرونی از اتاق بچیی سودموبای شلوارمو پوشنیکتری نزدیفور
 چرا..سرت ...عادیم:  بودم کھ مامان گفتی در ورودکینزد

 . رونیب ش از خونھ زدم دهی حرفشو صورت رنگ پری توجھ بھ ادامھ یب
 رفتھ بودجواب برهی کھ پدرمو در اورده بوداز بس ومی تموم شد ،بھ گوشمیشونی زدن پھی بخیوقت

 دادم
 یتو کھ منو کشت.عادی مییکجا- مامان

 .  خواھشندیشما بخواب. خونھ امیم. زدم ھی بخمویشونیپ..من حالم خوبھ -
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چرا فقط . کنم یبھ خدا دارم از دستت دق م:  اومدگفتی کردنش مھی بلندگری کھ صدایدرحال
 مھم تره؟ زنت کھ می عمره بزرگت کردھی از ماکھ بھیاون دختر غر.. ی خودت مھمیخودت برا

 ی کنی مینجورینشده ا
حالم خوبھ اون دختره برام مرده اصال . رو ندارم یچی ھحتوی حرفاو نصنیمامان من حوصلھ ا-

 . وجود نداره
 . مواظب باش. ایزود ب. فدات شم یالھ- یمامان

 خداحافظ.باشھ -
 خداحافظ-
 
 

   عصر ۵۶:١٢ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٣} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٣٥RE#: ارسال
 گشتمی برنمچوقتی ھی اومدیاگھ خودت نم:  گفتدوی خانوم سھ بار پشت سرھم صورتمو بوسحاج

 خونتون
 کاش بدونھ کھ من بھ یا.امیاونا گفتن ب. امیمن نخواستم ب. زور لبامو بھ حالت لبخنددراوردم بھ

 ومدمی نسیخاطر مھد
 ستیعموتم کھ ن.یادماکردی چھ عجب عادیا مخوب ، اق:  روبھ روم نشستو گفتیی با خوشروزنعمو

 دادی میزی چی گوسفندیوگرنھ سفارش گاو
 دی ببخشگھید:  زور لبخندزدمو گفتمبھ
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 نھ من نھ میشدی زودگذرمی دچار ھوسامیاصال ناراحت نباش پسرم ، ماھم جوون بود-زنعمو
 ازدستت ناراحت شد اما بھت حق سمیمھد. می دیبھت حق م. میری نمی طرفھ بھ قاضھیعموت 

 .دادیم
 نیشما لطف دار:  اروم گفتمیلیخ

  کنمفی داستان قشنگ برات تعرھی خوام یبھ مناسبت اومدنت م-  خانومحاج
  خودشوگرفتی بگھ کھ جلویزی ناخوداگاه دھنش باز شدچزنعمو

 رسھ ی عقلش مدرنقی ای ، چراوقتنجای حاج خانوم کھ از دست من قھر کرد اومدانی دونم ای نممن
  صاف کردهنارمیفکر کنم دھن عمو ا. ده ی از دست نمخاشوی زلوسفی یماری بنیا

 خوب-  خانومحاج
  خونھ بعدامی برگرددیزودتر حاضر ش. دیحاج خانوم تو روخدا االن نگ-

 ستی کردن نفیاره حاج خانوم االن کھ وقت داستان تعر: دوگفتی کشی نفس راحتزنعمو
 ھم پدرتو ھم شوھرمن ، پسراشن. داره یچھ فرق. مونھ ی منجایحاج خانوم ا: روبھ من ادامھ دادبعد

 ! ھام بھ من بھ چشم بد نگاه کننھی ھمساینبود حاج خانوم باعث شده ھمھ حت. زنعموینھ مرس-
 امی رم دوباره میمن م-  نازکفوی ظری خانوم با صداحاج

  رفتونری از سالن بی رومبل بلندشدوبھ اروماز
 من برم کمکش کنم. جان تو بھ خودت برس عادیم-زنعمو
  تکون دادمو زنعمو ھم پشت بندش رفتسرمو
 بلوزمو ی باالی از دکمھ ھایکی. کردمی می خونھ احساس خفگنیتو ا. گلومو گرفتھ بودن انگار

 الی خیاوه ب!  خودمو فوت کردم یبازکردمو کم
چادرم خراب :  گفتادی اخ واوخ کمرم دردمی نشستو بعد از کلنی پشت ماششھی خانوم مثل ھمحاج
  بخرم بدم سنبل خانوم برام بدوزه ؟ی پارچھ چادرمیبر.شده 

 jennifer lopez –bailar nada mas.  تکون دادمو ضبطو روشن کردمسرمو
 تپش قلب گرفتم. بچھ عوضش کن ی دی گوش مھی چنایا-
 خونھ ی مییایاسپان. ی قشنگنیاھنگ بھ ا. ستی کھ خونھ ننجایا.حاج خانوم بابا بذار گوش کنم -

 حال کن
  زنھ؟نی اگھی می چی فھمیم:  خانوم لبشو گاز گرفتو گفتحاج

 .  تونمی نمی زنم جملھ سازیمن زبون خودمم چپو راس حرف م.معلومھ کھ نھ -
 .گوشم کرشد. کم کن خوبنویا-
  نھ تپش زاادهی اھنگ نھ زنیا. ی حساسیادیشما ز-
 یبازم تخس شد-

 .  وھمراه خواننده بلندخوندمدمیبلندخند
 زدی لب حرف مریواسھ خودش ز. خاموش کردم ستموی ، سشھی متی داره اذدمید
  پشت سرم حاج خانوم؟یگی میچ- باز گفتم شی نبا
 افتاد وگرنھ ی زوداز چشمات افتاد شانس اورد قبل عروسنقدری کھ ای دخترنیگفتم ا. یچیھ-

 شدیبدبخت م
 یلی وصلتت نبودم اما تو خنی بھ ایمن راض. نینجوری ادی االن شایجوونا:  بستھ شد وگفتشمین

 یزود فراموشش کرد
 .  مزخرف نازکش رومغزم رژه نرهی دوباره روشن کردم تا اون صداستمویس
 لشی پارچھ شوچمدونشو تحویساک دست. ھم بھ استقبالش اومدن ی مانی ورودش بھ خونھ ھمھ حتبا

 .کرم کرد. نیجشن گرفتھ بودتو ماش.از دست پسرت سرسام گرفتم : دادم کھ بھ مامان گفت



 104 

  خواستم دخترم سوار کنمی سرچھار راه میدیکجاشو د:  حرص گفتمبا
 عادیم:  گفتتی وجدتی با عصبانمامان

 . ممیتسل:  کھ پشت بھ روشون بودم گفتم ی حالدر
 نانیالای ، مری رو باز کن ماندر:  گفتی زنگ خونھ ، مامان فوری صدابا

 الیبعد از چندلحظھ مر. رفتھ رو برگشتمو تو سالن نشستمیپلھ ھا. لباس نداشتمضی تعوی حوصلھ
 وبچھ ھاش با سرو صدا وارد خونھ شدن

 ییسالم دا-  با ذوق گفت دی پری کھ می حالمحمددر
 ییسالم دا:  سرتکون دادم براش کھ محدثھ ھم گفتھی

 .  وباھم رفتن باالی دادم کھ دوتاشون حملھ کردن سمت مان اونم سرتکونواسھ
دل بچھ ھام .بھ بھ ، بھ بھ :  کنھ دستو سرشو تکون دادو گفتی می معلوم بودشوخکھی حالالدریمر

 یزی چی محبتھی ؟ ی کنیاصال بوسشون م. دارن ییخوشھ دا
 الی مرالیخیب:  گفتمو گفتمینوچ
 ؟یکارنشستی بیواسھ چ-الیمر

 . تابستونھ. کنم کاریچ-
 پاشو ؟یاصال اون نھ مگھ تو بھمن ارشد ندار. دستو پا کن ی کارھی حداقل برو یقد دراز کرد-

 برو درس بخون
 عمرا ارشد شرکت کنم-

 دمیجانم؟؟ نشن:  گفتدی گذاشتوبا تھدزی شربتو رومینی سمامان
 ی رم سربازی کنم میگفتم ارشد شرکت نم-

 ؟یپس ارشد چ-الیمر
  زنمیاصال شرکت م. شھ ی مسانسمیبا مدرک ل. خوام تو شرکت بابا کار کنم یم. یبازبعداز سر-

 شی پیبرو ارشد بخون سرباز...خودیب. خواد زحمت بکشھ ی پاش پولھ نمری اقا زگھیخوبھ د-الیمر
 کش

  برمی سربازدیبالخره کھ با.. گرفتممویمن تصم-
 ؟یبعدش چ- مامان

 ؟یبعد چ-
  وشرکتیبعد از سرباز-

 ی درسشو تموم کرده باھم ازدواج مسمی اونموقع مھدگھی کھ فکر کردن نداره معلومھ دنیا-الیمر
 کنن

 عاد؟یاره م:  با شک بھم نگاه کردو گفتمامان
 ازدواج ی نداره با کی فرقچی ھستیحاال کھ اون ن. خواستم ی رو منایمن فقط ژ. نداشتم بدم یجواب
 کنم
 سکوت نشونی رفتم ھنوز بیبھ سمت اتاقم م.جام بلند شدم مامان نگاه کردمواز سری تو چشماپس

 اره مامان: بود بلند گفتم
 بھ خواستشون برسنو رابطمونم نای دراومدحداقل مامان اینجوری دختره ادموی کھ بھ خواستم نرسمن

 .  حفظ بشھنایبا عمو ا
 نای ژی دونم چندم شماره ی بار نمیبرا. سرم گذاشتم ری دستمو زدموی از شام رو تختم دراز کشبعد

 زنمی بھش زنگ مگھی بردمش ازطرف دادی گم از ی میمن چمھ ازطرف! رو گرفتم اما خاموش بود
  تو فضا معلقی رو نشون داد بھ کلالی وداننای عکس ژشی بھروز از تو گوشنکھیامشب بعد از ا.

 اصال نای ژنکھیف ، وا طرھی کرده برام قی رفتھ وتحقالی شوھر مری حتلی فامی ھمھ نکھیا. شدم
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 شوی چطور حاضر شده عکس شخصالی داننکھی واگھی طرف دھی نداشت ی نقشنی ھمچھیتو ذھنم 
 مثل روز زیھمھ چ. گھی طرف دھی بلوثوت کرده یگی دروغ می تو دارردادهیواسھ بھروز کھ گ

 . کردمی نبودکھ فکر مینا اونیروشنھ ، ژ
 !شماره رضوانھ بود.دمی پرمی گوشی صدابا
 جانم-
  خانعادی میسالم خوب-
 ؟یتو چطور. ستمیسالم ، بد ن-
 ھمو تو ی کھ اتفاقستمی نتمیھم شھر. ی کنی ھم کھ از ما نمیادیگفتم تابستون شده .منم خوبم -
 مینی ببابونیخ

 . دیخودشم خند. دمیخند
  بگم؟یزی چھی- رضوانھ

 اره بگو-
  ھایسو برداشت نکن-
  کنمری تفسنمی کھ بشستمی جنبھ نینھ بابا ب-
  ، فرزادنیاسی نھ تنھا من ، نگار ، مھرداد ، یعنی من نیبب.اھان -
 خوب بابا ھمتون-
 ی جدیادیاصال ز. می اخالقتو دوس ندارنی کھ اخالقت برگشتھ ، انھیاره ھممون نظرمون ا-

 ی بدم تا بازم سرکارم بزارزهی اومدحاضرم بھت جای بدم متاتی من کھ از ازارواذی حتگھید.یشد
 ی نری ادم خشکو رسمھی تو جلد نقدریاما ا
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 % ٢:  در انجمن تیفعال



 106 

  ActividadActividad   
  % ٧٢:  تجربھ

  ExperienciaExperiencia   
 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٣٦RE#: ارسال

 ؟یدی مزهی جایچ: حرکت رو تخت نشستمو گفتمھیبا
 یزی چھیحاال-
 گھینھ بگود-
 ینیبیخودت م-
 ھی چزمی جانمی ببخوامیم.بگو -
بخاطر . خرم ی برات نمیچیاصال ھ..ینجوری اگھیمن گفتم ازار بده نھ د.. تی خاصی بشعوریب-

 خودت گفتم
  کردمی ترم باھات زندگ٦ من گھی دی دی وعده می الکیخری نمیچیخوب معلومھ ھ:  خنده گفتمبا
 . ای بھ خودت بکمی ھاتی شوخنیجداازا-
 یالی خیبرام سختھ برم تو قالب ب.فعال ذھنم مشغولھ -
  برهنی از بتی فکری کن تا خودبھ خود مشغلھ نیتمر. ی تونستشی چندلحظھ پنیھم-
  بره؟نی از بیچھ جور-
 . گھی دیبا سرخوش-
  کوبھ بھ سرش؟ی مادی میمثال سرخوش-
 .  نھیعنیاره .اه -
 ھ؟یبرنامت واسھ تابستون چ-
 نیھم. رمیواسھ ارشد کالس م-
 . خستھ کننده س-
 ؟ی نداریکار.. بدمی باگھیمن د..نھ اتفاقا-
 نھ خوش بگذره-
 خداحافظ. نره ھا ادتیحرفام -
 . خداحافظ-
= --=--=-- 
 ی ترم اخرو چجورنیحاال ا. گذروندم چی ، چون واقعا ھچی گذروندم کھ ھی تابستونو چجورنکھیا

 !دایدپدیترم ند. کی ترم ری بخادشی. ستیاصال حسش ن.تموم کنم 
من خوبم تو کالستون دختره خوشگل .. ی ترمولکی ، سالم تو چطوری ترمولکی چطورسالم
ھان ..دهی جوالن مادیاون دختره ھست تو کالستون ز. می نھ بھ جون تو ما شانس ندارن؟یدار

ھرھرھر چھ .. کنھی صابون اخھ ھمش کف ممیگیبھش م...اسمش صابونھ ؟.. ؟یگیصابونو م
 ! میگذاشت ماھم براشون اسم.باحال 
من قصد ندارم فعال !  ؟ی کنی شرکت میارشد چ... ی ترم اخری برم بگم سالم چطوردی باامروز

 ازمون بدم تو چطور؟
 حوصلھ ندارم برم دانشگاه یعنی ستمی کھ نریپ( تم  رفی داشتم بھ سمت در مدهی خمی شونھ ھابا
 )ادیزورم م.

 کج ینجوریچرا ا.ی لباس بپوشنتری سنگدیبا.. ترم اخرتھگھیمثال د. چھ وضعشھ نی اعادیم- مامان
 یشد
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 نی کالسم ھفتھ اول عی دکمھ بستھ ینکی عیشیبھ جون تو بچھ ر:  گفتمی قالبی ازهی خمھی ازبعد
  اون خراب شدهادی بشھی ھا پانمیذوق

 ی باشیمن از خدام بود تو اونجور.مردمو مسخره نکن ..درست حرف بزن -
 .  مامانالی خیب-
 عادیم-

 ھ؟یچ:  زور سرمو برگردوندم عقبو گفتمبھ
  نھ فقطیچیھ-
 ؟یفقط چ-
 تیھم دانشگاھ..اون دختره -
 کدوم؟-

 تا بناگوش شیخودبھ خودن. دمیمنظورشو فھم. تو نگاش بودیاسترس خاص. چشماش نگاه کردمبھ
 . شناسمی اونو نمگھیمن د: بازشدم بستھ شدوگفتم

 ---------======================== 
% 

 دنی خندی بودنو مستادهیفرزادو مھردادم روبھ روشون وا. نشستھ بودنمکتیرضوانھ ونگار رون-
 ن؟ی اشغال کردمکتوی نومدهین:  بھ سمتشون رفتموگفتدنشونیبا د.

  مال ماستکمتی ننیا- نگار
 ای پزشکی مھندسپی اکمکتی نی نوشتکینگاه کن خودت با ماژ:  جاش بلندشدو گفتاز
 . مھردادوفرزاد دست دادمبا
 ؟ی گرفتیتو چرا جد. نوشتم یزی چھیخوب من -

 داره کھ مکتی چندتا ننجایاصال مگھ ا. نوشتھ نوی ھم ھمگھی دمکتی تا ن٥ یرو:  با خنده گفتفرزاد
 ی بھ نام خودمون کردتو ھمھ رو

 گھی مغزت تاب داره ، تاب داره دکنمی فکرمیگاھ-
  تاب داره؟یواسھ چ- رضوانھ

 ترم اخرم کھ نیا.. می ھم دار٨٩یورود.. می دار٨٨ یورود.. میا٨٧ ی ماوروردنکھیواسھ ا-
تازه اضافھ ھم ! می دارمکتی نھی ھا ی ورودی ھمھ ینجوریخوب ا. اورده فی تشر٩٠ یورود

 میدار
  لوسیمسخره - نگار

  سرکالسمی بردیبچھ ھا پاش-مھرداد
 ن؟یدی ندنویاسی-

 گھی کالس دادیاالن م. با ندا بوددمشیچرا د- فرزاد
 ! بودن اما فقط سھ نفریعنی نبودی کالس کھ کستو

  دانشگاهمی روز اول اومدھای ترمولکنی ؟ عمی تر بودی ما از ھمھ ذوقنیبچھ ھا توجھ کرد- رضوانھ
 بھ زور اومدم.. اومدن نداشتم الیبھ جون خودم من خ-
 . شدلی ساعت تعطمی ، کالس بعد از ننیاسی ومدنی وروداستاد ونبا

 ری گمیریرمید. رهیگیحقوقشو م.ادی کھ بفشھی وظنی االی خیب. نبودی استادم از حضورماراضانگار
 کنھ ی چپ چپ نگاه ممی بزن کلمھ حرفھیتو کالس . ادی بدش ممیکنی مدای روزا حضورپنیا. دهیم
 ده کھ تو عمرت ی می نمره اھی اخرترمم خورهی بھش برمدمی بھش سالم ندمشوینیتو سالن نب.

 دنی رسیی ھا کھ تازه بھ جای دارن بعضفی تشریکال عقده ا. یرفتنگ
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  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٣٧RE#: ارسال
 . کردم بھ خودم مسلط باشمی وسعدمی کشیقی عمنفس

 ... ابونی نشستھ بودو زل زده بود بھ خنشی ماشیتو
 !!! دلتنگش بودم و چقدرچقدر

 جو رد ی خودمو بھ جلو ھل دادم واز روی اما مجبوردیکشیپاھام نم...  دست بھ دست کردم فمویک
 ...شدم

 ...کردمی ذھنم مرتب می جملھ ھامو توداشتم
 پرت ی بودم از ھمھ دواریحداقل ام...  اوردمی بود فعل کم مدهیچی کھ تو جونم پی حس خستھ ابا

 ی فرضشی پچی ازش طلب کنمو بھم بدون ھخوامیم کھ ی بدم حس باورلشی کھ قراره تحوییوپالھا
 ... بده

 . بردمنی ماشی رهی بھ دستگدستمو
 .  کھ الغر شدهکردی اعالم ممرخشیتو حال خودش بود و ن.  متوجھ من نبوداصال

 .شھی بدتر کھ مسلما نمنی وباز فکر کردم از ادمی کشقی نفس عمھی
 . شدم و بھش نگاه کردمنی ماشسوار

 . کرد و روشو برگردوندیکم کم اخم پھن...  گرد شده ی با بھت بعد چشمھااول
 ...کردی رو بھ رو نگاه مبھ
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احتماال جوابمو .... بعد بپرسم حالت خوبھ ....  سالم کنمدیاالن با:  انگشتھام نگاه کردم وگفتمبھ
 !سالم... بھ ھرحال ...  دمیشا...  تو گوشم ی بزندیشا... یدینم

 ...ث کردم و منتظرجوابش شدم لحظھ مکچند
 دی خودم برداشت کردم شایبرا...  زمزمھ کرد یزی لب چری و زدی کشیقی نزد فقط نفس عمیحرف

 !دمیشا...  ورا نی گفتھ از ادمیشا...  رونیگفتھ برو ب
 . خودمو دارمحاتیمن توض...  شده ی چیدونی مدونمیم: بھ رو بھ رو زل زدم وگفتممنم

 ... پس....  ی بشنویخوای نمیکنیاگر فکر م:  گفتم زد و ارومیپوزخند
 !خوب:  بردم کھ گفترهی بھ دستگدستمو

  کنم؟حرف بزنم؟فی بگم؟تعرخواستیپس ھنوز م...  منتظر بود پس
 و ی کسیسخت بود فکر کن...  نیسنگ... تلخ ...  بغض بد ھی...  تو گلوم چنگ انداختھ بود یبغض
چون ...  اگر اون باھات باشھ ممکنھ براش بد باشھ ی ترسی چون می ول کنھوی و اون کس یدار

 !ی نداراقتی کھ البد لییتو... چون شده پناه تو! شده ھمھ کس تو
 .کردی ھنوز نگام نمعادیم...  دمی کشیاھ
 . بغضم دو چندان شدشی تفاوتی بنی ااز
...  کردمی نمھیگر....   روزھانی ایمثل ھمھ ... البتھ موفق ھم بودم .  نکنم ھی گرکردمی می سعیول

 قبول ای دنیاز ترس نھ شن...  بخوامیزی چیعادت نداشتم از کس...  می کسی بی وقتایمثل ھمھ 
 ...نکردن

... یشناسیمنم نم... شیشناسیتو نم... سوپر کوچھ است... الھیاسمش دان: گفتمحی وصردمی کشیاھ
 یاز لحاظ پول....  اشافھیق...  تره پی از تو خوشتیلیخ. ستیباشھ مھم ن... ی حرفشو باور کردیول

 ...یومال
 .ھنوز مصر بھ رو بھ رو زل زده بودم...  کردی بھم نگاه مداشت
 تا ادبش کنم بار اخرش باشھ دی زورم نرسفیح... ھمشون ....  خودشن نی عقاشمیرف:  گفتمدوباره

 اون یود تو انتخابم باش زدم تو گوشش و گفتم اگر قرار بیلی سھی....  دخالت کنھ ی کسیتو زندگ
 ثل می ادمھی با خواستمیاصال فکر کن اره من م...  باشھ یباور کرد... !!! روز روز مرگمھ 

...! تو باور کن ... باشھ ...  پھیخوش ت... البتھ پولداره ...  ازدواج کنمفروشھی مپسی کھ چالیدان
 ...ستیبرام مھم ن

 کھ دونمی مینقدری ایتو پرورشگاه بزرگ شدم ول... اره : بزنھ کھ وسط حرفش گفتمی حرفخواست
 رونی خودمو از اب بمیکھ گل...  خونمی عمره دارم درس مھیمن ...  بپرمی وسط حرف کسدینبا

 کھ چشمم ازمندمی گدام و ننقدری ایفکر کرد... ریبخور و نم... ھر روز بشور وبپوش... بکشم
 قول الی کھ من بھ دانیکنیاگر باور م...  ی ولخوامی نمیچی ھای باشھ؟؟؟از دار دننویلیم ٥ ٤ دنبال

 ... حداقل باور نکن کھ... ازدواج دادم 
مگھ چقدر ...  شده بود کوه روشونمای دنیھمھ ...  تحمل کنمتونستمی نمگھید...  ھق ھق افتادمبھ

 !طاقت داشتم
 زونیلباش او...  ازش نبودی اون اخم خبرگھید... مھربون ...  رنگ چھره اش عوض شد عادیم

 .کردی بھ من نگاه ممیبود ومستق
 ...کردمی ھنوز داشتم بھ رو بھ رو نگاه میول
زل ... نیاز تو ماش.. نجای اادی می ھراز گاھمیدی کھ میعادیم...  بود عادی حواسم بھ میرچشمی زاما
 ... اتاقمی بھ پنجره زنھیم

 ... ! ایدم  کھ فکر کرد دزیعادی مھمون
 .خداحافظ...  عادی مستمیمن دزد ن...  ستمیمن دزد ن: و گفتمدمی کشقی نفس عمھی اروم



 110 

 ... بردم و بازش کردمنی بھ سمت در ماشدستمو
 ... نایژ:  بازومو گرفت وگفتعادیم

 ...  بدتر شکستبغضم
.... دیچیپی عطرش تو سرم میبو...  اشنھیمنم سرمو گذاشتم رو س...  سمت خودشودی کشعادمنویم
 . نکرده بودمھی گریشکی تو بغل ھینطوری اچوقتیھ

  ھام تموم بشھھی و نذارن گررنشی مبادا ازم بگدمیترسیم...  چنگ انداختھ بودمراھنشی بھ پمحکم
... 

 . سرم گذاشتھ بودی اشو روچونھ
 ... کنمھی گرخوادی فقط گذاشتھ بود تا دلم مکردی نمی کارچیھ

 ی کسنکھیبدون ا...  وقت زمان نگذره و تو ھمون حالت بمونمچی ھخواستیدلم م...  شدم  ارومیکم
...  دنبال خانواده واصل ونصبم باشھی کسنکھیبدون ا...  شد یچ... چطور.... ازم بپرسھ چرا 

  تنھانیا..  شدمیعوضش اروم م...  کردمی مھی موندم و تا جون داشتم گری توبغلش میھمونجور
 ... بود کھیزیچ
 . خوردکی تکون کوچھی ی ارومبھ

 من حرفھامو زده یول... ی جور نا باورھی دیشا...  بود یزی چھیتھ چھره اش ...  نگاه کردمبھش
 ... !بودم
 ... برمدی باگھید:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 ...رسونمتیم:  گرفت و گفتدستمو
باور ...  ستیاصال مھم ن... پوچھ ...  ارزشھ یحس کردم ھنوز حرفھام براش ب. گرفت ھوی دلم
 . کھ باورم ندارهشدینم
 ؟ییاالن کجا: دی حال سکوت کردم و پرسنی ابا
 ! بھش بگم؟دی من من کردم و فکر کردم بایکم.  ھم قالب کردمی و دستھامو تودمی کشیاھ
 . زل زده بود و منتظر بودمرخمی نبھ
 ... خانم فالحشیپ:  و اروم گفتمارمی نگاھش نتونستم تاب بشیپ

 !دیچرا بھ فکر خودم نرس: لحظھ گرد کرد وزمزمھ وار گفتھی چشمھاشو
 .کردی می دادمو در سکوت رانندگادرس
... دونمینم...  ای...  گمیاصال بگھ من دروغ م...  بگھ یزی چھی...  بزنھ ی حرفھی بودم منتظر

 ! احساساتش معلق و گم بودمنیب... معلق... کالفھ بودم 
 ! ھم بودمجیگ...  ھا دهیاز حرفھا و شن... م خستھ  ھیکم

 ...ستادی در ایجلو
 ... ھم نا باوردیشا...  مشکوکیکم...  رهی خیکم...  نگاه کرد بھم
 و از دی کلکردی کھ کالسورش و دست بھ دست میحامد درحال... درخونھ باز شد...  دمی کشیاھ
 کھ ی و منعادی منی ماشدنیبا د...  لحظھ سرشو بھ سمت کوچھ چرخوندھی... دی کشرونی در بیتو

 . کرد وبا تعجب بھ سمتمون اومدیاخم... کنارش نشستھ بودم 
 کھ تمام حرکات عادی ملی تحوی و خداحافظدمی کشی پوفومدی منی حامد کھ بھ سمت ماشدنی دبا

 ...حامد و در نظر داشت ،دادم
 . شدمادهی پنی ماشاز
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    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 
sadaf  

  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٣} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٣٨RE#: ارسال
 کھ بھ طور یحال در نایژ. کرد توجھ کردم ی بھم نگاه مزی تیلی کھ خی تعجب بھ حرکات پسربا

 نگاه سردمو ی پنھان کنھ ، دوباره برگشت بھ من نگاه کرد، وقتشوی داشت اشفتگی سعینامحسوس
  وروشو گرفتدی لرزنشیی ، لب پادید

 کردم ی رو حس منای پا اون پا کردن ژنی شد، انای اومدومشغول حرف زدن با ژنای ژکیپسرنزد
 کھ داشت یمن.. شده فرار کنھ ، ھھ منھ ساده رو باش جادی اتی موقعنی خواد از ای کھ مدمی فھمیم.

ب دادن ی ھم دنبال فرنجای ای ، اون حتگفتی راست مالیدان. اشتباه کردم نای در مورد ژشدیباورم م
 پسراست

 ی موھادی خندی کھ می بھ من انداختو در حالی نگاھمیپسر ن.ھنوز مشغول صحبت کردن بودن 
 .اد فرستشی روسرری زناروی ژشونیپر

پامو روپدال گاز گذاشتمو با سرعت از اون محل . من نبوده ی جاچوقتیھ. ستی من نی جانجایا
 ستی برام مھم نگھی ، دشی اگھی دزی چچیدور شدم ، نھ اشکاش ، نھ حس داشتنش تو بغلم ، نھ ھ

 .  بھش فکر کنمگھی ارزش نداره دیحت. ارزش غصھ خوردنم نداره یحت.
 ..  خونمون پارک شده بودشل شدم ، چھ خبر شدهی کھ جلوی امبوالنسدنی دبا

اب دھنمو قورت . کردی مھی گریمان.. دمی بذارم بھ سمت خونھ دونگی تو پارکنوی ماشنکھی ابدون
  کنن ؟ی مھی گری کی حالش بدشده ؟برای کیعنی..دادم 

  اومدرونی ھمکف بی طبقھ ی از اتاقھایکی از ی پوشدی کرد ھمراه مرد سفی مھی گرکھی در حالبابا
. 

 تو اتاق چھ خبره ؟ مامان حالش بدشده؟ حاج خانوم؟:  رفتمو گفتمی سمت مانبھ
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 حال زنعمو بدشده:  اب دھنشو قورت دادو گفتیمان.. دیلرزی تنم متمام
 زنعمو؟-
  عمو زنگ زدی نفر بھ گوشھیاومده بودن خونمون کھ -
بھ زنعمو سرم وصل شده بودو صورت .  حرفشو بشنوم ، بھ سمت اتاق رفتمی صبر نکردم باقگھید

 کرد ی مھی گرزدویحاج خانوم روپاش م.. دی چکی سرخش اشک میعمو کبودشده بودواز چشما
 دادی حاج خانومو ماساژمی کرد شونھ ھای مھی کھ گریمامان در حال.
  چھ خبر شده؟نجایا-

  رفتسمیمھد.جوون مرگ شد. زمی عزینوه م ، نوه :  گفت حاج خانوم باال تر رفتوی ھی گریصدا
. 

 .  خودتو نزننقدریحاج خانوم تو رو خداا- مامان
 .  اومدمرونی از اتاق بدموی سرھم چندتانفس کشپشت

  مرده؟سی مھدیمان-
 رانی اارهی خواد بره جنازشو بیبابا م..اره ، تصادف کرده -یمان

 .  نشستمنی گرفتمو روزمسرمو
  عموی ازت سوال بپرسن کھ گوشنای تا در مورد ژنجای امروز اومده بودن انای اعمو-یمان

 اری رو نی عوضیاسم اون دختره -
  داد نزنگھیتو د..باشھ ..باشھ -یمان

 ------===== 
دوستش نداشتم اما دختر .. بتونم فرصت کنم بشناسمش نکھی خروارھاخاک رفت بدون اری زسیمھد

 یواسھ خاطر دختر.. بھش بد کردم نایواسھ خاطر ژ..بھش بدکردم .. ھامی بچگیھمباز.عموم بود 
حاال کھ .. خواستم باھاش ازدواج کنم یحاال کھ م!  شدی کردم چی فکر میچ..کھ ارزش نداشت 

 .  شدمنمویپش
 یزنعمو محکم تو صورت خودش م. روسنگ مزارش بوددی خندی مکھی درحالسی عکس مھدقاب

 یلی حاال خی کھ فکر کنیکی نکھیاز ا. اتفاقا متنفرم نی فضا ، از انیااز .  کردی مھیزدو بلندگر
 .  متنفرمرهی بمی اما زودرهیمونده تا بم

--- 
=====-- 

 کردنو سرکالس نرفتن ، امروز بتی ھمھ غنی گذشتھ ، بالخره بعد از اسی روز از مرگ مھدھشت
عمو کھ از اون روز بھ بعد شکستھ تر و . کارا رودوش من بودیھمھ .. رفتم دانشگاه ی مدیبا
  واسھاشونیشتری کھ بلمی فامیباق. کنھ ی مری سی اگھی دونم چرا تو عالم دی وبابا کھ نمرترشدهیپ

 . ومدنی متی تسلعرض
 

حوصلھ . نبستم پشمیز. دمی پوشمی مشکشرتی ھم روتی ژاکت مشکھی ، دمی پوشموی کتان مشکشلوار
 ی میاز چشام خستگ. بودیلی کرده بودم خزی صورتمو تمنکھیدن موھامو نداشتم ، ھمدرست کر

 شدمی رفتم حذف میاگھ نم. رفتم ی مدی کھ نرم ، باشدی نمگھی اما ددیبار
ھمھ بھ . دونستن کھ دختر عموم فوت شده یاونا م. تو محوطھ نشستھ بودن شھی ھا مثل ھمبچھ

  گفتنتیاحترامم بلندشدنو بھم تسل
  تو ھم جزوه نوشتمی خان اصال نگران نباش من براعادیم– رضوانھ

 کرد ی میاخر ترم کپ. نوشت ی جزوه نمچوقتی کھ ھنیا:  بھش زدم کھ فرزاد گفتی لبخندمین
 ..  ترم قرارداد بستھیاصال با انتشارات واسھ اخرا.
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 بھ نفعش شد:  شونم زدو گفت رو
 ی شھ زحمتشو بکشی مامیتونم ب ی نمی ھفتھ اھیرضوانھ خانوم منم - نیاسی
 ھی. شدی مانع از شاد بودنم میزی چھی بدن ، اما ھی خوان باحرفاشون بھم روحی دونستم میم
 کھ روم بود باعث شد سرمو ی نگاھینیاحساس سنگ. فرستادمرونینفسمو ب. داد ی ازارم میزیچ

 چقدر پررو!!! خودش بود..برگردونم 
با اخم بھش نگاه کردمو ازش چشم . ارمی ش دوس دارم باال ببندهی معصومانھ وفری چھره دنی داز

 گرفتم
 کارت داره... بار اومد سراغتو ازم گرفت ھی- نگار

  ندارمیمن باھاش کار-  گفتمتی جدبا
 گذشتھ ی بوده وچی چنتونی بمی دونیماکھ نم. گھی می چنی بروحرفشو گوش کن ببعادیم -مھرداد

 نی بھ ھم فرصت بددیاما با.
 فرصت تموم شده-
  کرده؟؟یکار...فرصت اضافھ بھش بده - نیاسی
  نکردهکارای کرده؟؟بگو چی کاری گیم...ھھ -

اما .  کنن ی از بچھ ھا بھش با تمسخر نگاه میلیخ. شکنھیاما داره غرورشو بخاطر تو م- رضوانھ
 ستیاون اصال براش مھم ن

 . دی نزنی راجع بھش با من حرفگھیکنم د یخواھش م. من با اون از اولم اشتباه بود یاصال دوست-
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  ExperienciaExperiencia   
 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٣٩RE#: ارسال

  بدری مسھی ی روح و سرد تویب
  زدبھی غرھی کھ بھم یی از زخماخستھ

  دادهی کھ راحت منو بازبھی غرھی
  باشھی من با کری نداشت بھ غی فرقبراشم

  راه دورھی آرزو بود مثل ھی دیشا
 )٠١١١( کنار اون شھی خودمو ھمنمی ببکھ
 م؟ی عالف باشنجای ای تا کی کنیفکر م-
 ومدهی دونم فعال کھ نینم-
  دفترش تو دانشگاهمی رفتی کاش میا-
  دارهی چنی تو انمی فلشو بزن ببنیاایحاال ب. ادیبنظرم بھتر باھام راه م.نھ ، تو شرکتش بھتره -
 ؟ی کنی من فلشو ترانھ تست منیتو امروز تو ماش.من دختر عموم فوت شده -
 ھیبراش فاتحھ بفرست کاف. ادم خوب ھی نرو تو جلد ادی کھ ، زننیغمگ-

 .  خوامی خونھ رو می کھ داره می ترانھ انیا-:ادوگفتم  دسرموتکون
 . اری برام بشیختی خودت ریفلشو بردار ھروقت برا-

 . رو زدی فلشو دراورد داد دستمو فلش بعدفرزاد
  اومدن نداره فرزادالی استاد خنیا-
 ادیچرا م-
  شاده عوضش کننیا-
  خونھی منیکو اھنگش بود خودش غمگ-
 یگردی دنبالم می شده برگشتیچ
  روباور ندارمتو
  خوامتی می شده دوباره ، فکر کردیچ
  بھ تو ندارمی حسچیھ
 ی دوباره با من باشی خوام برگردینم
  ))bahar –nemikham bargardi. ی از قلبم جدا شوی ی خوام کھ بریم
  خونھی من می ترانھ ھات بھ حاالنی ابیاووه فرزاد عج-

کال باعث .ادی تو خوشم نمی روزانیراحت نشو اما من اصال از حال ا ناگمی بھت می چھی– فرزاد
  شونو از دست بدنھی بچھ ھا ھم روحیشد

 ی سند تبرئھ ملوی دلی بگھ اشتباه کردم ، خودشو بنکھی ایبھ جا. دی بگھ ببخشنکھی ایاومده بھ جا-
 ؟یکنی باور میکنھ ،تو باش

 ؟یگی خودت می برایچ-
 ادی ش باشھ ، اونوقت بدون سند بھی شواھدم برعلی ھمھ ،ی کرده ٍ مثال دزدی کارھی یکیاگھ بگن -

 ؟یکنی تو باور مستمیبگھ من دزد ن
  کرده؟ی دزدنایژ.. داره چقدر اون طرفو بشناسم یبستگ-
 شناسمشی کردم کھ میفقط فکر م.. شناسمش ی اصال نمدیشا. شناسمی رو منای کم ژیلیمن خ-
  کرده؟ی کارنایژ-

 گھ پسر ی می عذر خواھیاومده بھ جا:  گفتم نی کرده واسھ ھمیِ ندارم بفھمھ ژنا دزددوس
 ی از تو از لحاظ مادیلی گھ خیم.. پترهی از تو خوشتیلی گھ خیبھ من م.. ، اره پولداره پھیخوشت
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 کردم کی فھمھ فرزاد؟ من خودمو واسش کوچی میزی فھمھ ؟؟ اصال چیواقعا م!!! سرتره 
بھ خاطرش دل .. کھ براش ارزش قائل بودم ی من، منی ھواشو داشتم اونوقت تورویمکی قایپنھون

 گھ اون ی من می ، تو روستادمی خونوادم وایجلو.. کوتاھھ شکستمایدختر عمومو کھ دستش از دن
اگھ . بلدنبود حرف بزنھ یحت. کھ موھاشو نابلدانھ درست کرده بود یپسر. پترهیپسر از من خوشت

 الوی داده؟ فکر کرده من دانحیاونو بھ من ترج.. افتاد ی شلوارش مرونی اومد بی مخونشیاز پشت پ
  ندارهاقتیواقعا فکر کرده خرم ؟ ل.. فکر کرده یچ...ھھ ... خودش بازار باز کرده ی برادمیند
  کرده تو بدت اومدهفیاون تا از پسره تعر.. یتو حسود. عادی میستیتو خر ن-
 دونھ پول ی اصال منای کنھ ؟ ژی کار می بود؟ اگھ پولداره چرا تو سوپریفیاخھ اون پسر تعر-
  نکنھ ؟سھی با من مقاسوادوی پسر بھی ذاشتم تا ی واسش کالس مدی حتما باھ؟یچ
 .. عادی داره می اقھی سلھی یھرک-
 یبرا تی موقعھی تا فتھی دنبالم راه نھی تو دانشگاه مثل ساگھید.. ش باشھ قھیپس بره با ھمون سل-

 .  کنھدای چرتش پیحرفا
 فتیراه ب. عادی می حسودیلیتو خ:  خنده وگفتری بلندزد زفرزاد

 ؟یاستاد چ-
 .ھی یی امروز گردھمانکھیمثل ا. دهی اس داد گفت استاد روتو دانشگاه دنیاسی
 بارهی حسادت از سرو روت معادیم-
 .  پولدارهپوی کنھ پسر خوشتی مدیھمش تاک.. بابا مینی بنیشیب-
بعد از رد شدن از سر در از .. دانشگاه پارک کردم نگی تو پارکنوی کھ داشتم ماشی ھمون حرصبا

  چھ خبرهنمی تئاتر ببی سر برم امفھیفرزاد جدا شدم تا 
  کردمی مگھ من چھ اشتباھ؟ی کنیاز دستم فرار م:  نرفتھ بودم کھ گفتی چندقدمھنوز

  ؟ی جوابمو بدی خواینم:  گفتنای ژدوباره
  مرتکب شدم ؟ی گم چھ اشتباھی میشنویمگھ نم-

 .  ؟ نذار روم تو روت باز بشھیھھ چھ اشتباھ- گفتم بالخره
 .. ارمی بلی تا برات دلفتمی ھمش دنبالت راه بنکھی خستھ شدم از اگھید- نایژ
 از سرم  ؟چرا دستیفتی مگھ من گفتم دنبالم راه ب؟یاری بلی مگھ من خواستم دل؟یخستھ شد-

 ؟یداریبرنم
 
 

   عصر ۵٩:١٢ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٣} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس
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 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٤٠RE#: ارسال
 من باھات حرف دارم:  پراز اشک شدو گفتچشماش

 بودنم یادیحالم از سست بن.. بزنم دشوی تونم بازم قیچرا نم.. چرخوندم ی اگھی بھ سمت دسرمو
  خورهیبھم م

  بارنی اخریبرا-
 باشھ:  پاک کردوگفتی فوردوی کھ رو گونھ ش چکی اشکقطره

 نگیتوپارک..رمیمن جلوتر م.. نھی باھام ببنی از اشتری تو رو بی خوام کسینم.. رونی بمیبر-
 نمتیبیم
 کنار من یدرست صندل.. اومد نیبعد از چندلحظھ بھ سمت ماش. زدمو رفتم نشستم موتویر

در پشتو براش باز کردمو !!! قفلوزدمو خودم دست دراز کردم.. نھی خواست بشی منجایدوباره ا!..
  بھترهینجوریا: گفتم

بذار تا ..بذار بغضش بشکنھ ..بذار بغض کنھ .. بازم بغض کرددمیفھم... سمت دھنش برددستشو
 . ستی مھم نگھیبرام د... کنھ ھیاخر عمرش گر

 داشت یھواسوز بد. خلوت رفتم ی ھای از فرعیکی اومدمو بھ سمت رونی دانشگاه بنگی پارکاز
ال متقاعد کردن  قدر کھ دنبنیھم:  نگھ داشتمو گفتمنویماش.. نفوذ کنھ نی نھ اونقدر کھ تو ماشیول
 یزتی عزالی دنبال متقاعد کردن دانشترشی ، حتما بیمن
  ؟ی چیعنی: اب دھانشو قورت دادو گفت. تعجب بھم نگاه کردبا
 ؟ی ؟ اخرش کھ چی استفاده کنتی از جوونی تونی مگھ چندسال م؟ی ادامھ بدی خوای میتا ک-
 ؟ی گی می چی فھمیتو م-
 ھی کھ گردمی اشک دنقدری انروزایا.. ی کنیحالمو بد م. ادیبدم م. نکن ھی واسھ من گرنقدری انیبب-

  ندارهی ارزشچی ھششونی تو پیھا
 ی نبودینجوریا..یتو دل سنگ شد-
  کردمی ممویمن داشتم زندگ..فقط خودت.خودت ...ی کردینجوریتو منو ا-
نقش دوس پسرتو  ی کھ گفتیتو بود.. سراغم ی کھ اومدی کردم؟؟ تو بودینجوریمن تو رو ا-

  کھیتو بود.. کنم ی میباز
 ھست کھ ینقدریمطمئن باش ا.. چقدر بھت بدم؟ بگو؟ی خوایچقدر م.. مونمیپش.من غلط کردم -
 از دخترا تو یراستھ کھ بعض.. تو سرم ی وبزنی مزخرفو گنده کنی توروم اون پسره ی نتونگھید

 گھیبگو د. بدم ی خوایبگو بھت ھرچقدر م.. بکنن ی دوست دارن فضا گرم کنیتیھر حالتو موقع
 ؟یزی ری چرا واسھ من اشک تمساح م؟؟یساکت چرا..
 ؟ی فھمی خوام میمن ازت پول نم:  گفتادی فربا
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 کنم ؟ ی باھات بازی خوای ؟ می عروسکم باشی ؟ ؟ دوست داری خوای میپس چ:  گفتمشخندی نبا
 !  ؟می باھم باشی خوای االن منیھم

  ؟ھیچ.... ی رابطھ ھینظرت راجع بھ : رگشتم سمتشو گفتم بکامال
 ..  زدیبا حرص نفس نفس م...دستمو بھ سمت صورت بردم. سوخت صورتم

 ..  کھیبھ من..بھ من .. کھ ی دیبھ خودت اجازه م.... ی دی بھ خودت اجازه میتو بھ چھ حق..تو -
 بدون ستی کھ معلوم نیی ھان؟بھ تو؟ی کھ چییبھ تو:  از حرص خودش گفتمشتری بی حرصبا

 باھات یلیمعلوم بود خ.. ی تو کھ خوب بھ اون پسره ھم پا داد؟اره؟ی نکردکاراکھیپدرومادر چ
 .ری وخنده گذاشت زطنتی کھ موھاتو با شھیمیصم

  رو زدمی بره کھ قفل مرکزرونی بنی خواست از ماشیم
 دروباز کن-
 حاال حرف ؟ی فرار کنی خوای نھ؟ می انکار کنیون تی رو نمی اون پسر اونروزگھی شد؟ دیچ-

 بزن
 کنھ ی می خانوم فالح زندگی خونھ نیی پایطبقھ .. خانوم فالحیحامدبرادر زاده ..اون حامد-
 خونوادش شھرستانن..دانشجوئھ ..
 ششی ھم کھ داره حتما پیخونھ مجرد. ستی سرش نی اونم مثل تو مادروپدر باال؟ی چگھیخوب د-
  نھ؟ی ریم
  دروباز کننیخفھ شو وا..خفھ شو -
 ؟یدیفھم.. یای دنبالم نگھی کھ دیبھ شرط.. ی نباشگھی ودی کھ بری کنم بھ شرطیدروباز م-

تو منو باور ..دوستت داشتم :  لرزون گفتیبا صدا.دی لرزیصداش م.. دادرونی باصدابنفسشو
 شدی باورم نمچوقتی زد ھی تھمتارو منی بھ تو ایکیاگھ . یتو منو دوست ندار.. یندار

 ؟ی شاھدم داشت چی وکلسی اگھ پل؟ی چدی دیاگھ باچشم م-
 ینم: دوگفتیبھ در چسب. بھ عقب رفتمھای صندلیاز ال. بھ عقب نگاه کردم نقدری درد گرفت اسرم
 دونم

من .. ی دونی نمیچیتو ھ. کھ طرفت اون کارارو کرده ی کردی دونم ، تو ھم باورمیاما من م-
بھ ..ستادمی ھمھ وایبھ خاطر تو جلو.. گم ی دخترعمومو زدم ھمون کھ نامزدم بودومدیبخاطر تو ق

 کردم کھ دوست ندارم بگم تا یی دل خانوم فالحونرم کردم بھ خاطرت کارایخاطرتو با چرب زبون
 ی فکر کنی وبھم خواستی رفتی کھ وقتیتا بدون.. ی کھ بھ حماقت من بخندیتا بدون... یدونب

 چرا ی گی اگھ راس ممیمنو تو باھم خوب بود.. یتو بد کرد. ادی چشمات بی جلو احمقھی ریتصو
 باشھ ؟ چرا اصال دنباالو یمی باھات صمنقدری حامد ای مزاحمتھ ؟ چرا اجازه دادالی دانینگفت
 ی ناخواستھ بدایخواستھ .. نای ژیتو بد... یستی دزد نی تا اثبات کنی رینم ھیقض

 خواستم از ینم.. جز خودمون باشھ ی باتو ام حرفی خواستم وقتینم. عادیمن فقط تو رو داشتم م-
 ندارم کھ ھوامو داشتھ باشھ کھ کمکم کنن اثبات کنم یمن پدرومادر.. بگم یزیاون پسر چ

 یاون ازم خاستگار.من مجبورم باحامد خوب باشم ....ستادمی روپاھام وایمن بھ سخت.. ستمیدزدن
 ھمون ینجوریا.. ستمی تونم جلوش وایاونجا سرپناھم شده نم..اونم  ی عمھ یمن تو خونھ ..هکرد

 .  دمیسقفم کھ روسرمھ از دست م
 چشماش پف کرده بود سرخ شده ریز.ومدی ازش نمی اشکچی ھگھید.. چشماش نگاه کردم بھ

 .. گھی راست مدیشا..بود
  ؟پھی خوشتی از من سرتره؟ چرا ھمش گفتالی دانیچرا گفت-
  نداشتمیمن منظور-
  از من بھترهیلی کھ انگار اون خی گفتی جورھیاما تو -
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 .. نبودنیمن منظورم ا-
 . از دستت ناراحت شدم.. برداشت کردم ینجوریمن ا.. ی منظورو رسوندنیاما تو ا-
 دی ببخشنطورهیاگھ ا-
 مویمنم زندگ.. گھی دی ھرکسای الی دانایتو با حامدباش . رونی بمی ھم بریھم من ، ھم تو ، از زندگ-
  کنمیم
 یتو بھ من ھر بھتان..تو فکرت راجع بھ من مسمومھ .. رونی رفتم بی ھم می گفتی نمگھیاگھ د-

 ی زدیخواست
 خوام ی من معذرت منایژ:  گفتمدموی با دستم روصورتم کشیاز ناراحت... ھی گرری دفعھ بلندزد زھی
 .  کھ بخوام قضاوت کنمستمی نیگاھیمن اصال جا.

 اورد کھ یبھ لبھاش فشار م.اشکاشو پاک کرد .. دیخودشو کنار کش. روشونھ ش گذاشتم دستمو
 ھیحداقل اگھ ... گذشتمو یمی صمیما تو رابطھ : بھ سمتش خم شدمو گفتم.. نکنھ ھیدوباره گر

 می بھم بدھکاریزی چھی می بودیمیروزم با ھم صم
   رمانرانیا

 آپلودسنتر  تاالر گفتمان سردرسایت   ل پنل شماكنتر    اعضا  سالنامھ  راھنماستی  لجستجو
 .دی خوش آمدی گراممھمان

 )iranroman@yahoo.comایمیل انجمن.(کامال رایگان است ,  نامثبت
 ... شما بعد از ثبت نام مي توانید تمام محتویات سایت را ببینیدبنابراین

 )نامثبت  —ورود ! (ی عصر درود مھمان گرام٠۵:۴٩, ٩٣-٩-٣: ی کنونزمان
 
 / v  یرانیکتاب و رمان کامل شده ا/ کتاب و رمان کامل شده / بخش كتاب و رمان /  رمان رانیا

 ~sun daughter~ فردین و| قایمكي 
 
 

  عصر٠۵:۴٩, ٩٣-٩-٣: یزمان کنون~sun daughter~ فردین و|  قایمكي
  قابل چاپی  نسخھی مشاھده 
  دوستکی موضوع بھ نیارسال ا 
  موضوعنی ارسال انی آخرشینما 
  موضوعنی بھ اازی امتنیشتری بیاھدا 
  موضوعنیمشترک شدن در ا 
: افزودن بھ  Digg: افزودن بھ  Linkarena: افزودن بھ  Mr. Wong: افزودن بھ 

Del.icio.us  افزودن بھ :Facebook  افزودن بھ :Furl  افزودن بھ :Yahoo  افزودن بھ :
Spurl  افزودن بھ :Google  زودن بھاف :Blinklist  افزودن بھ :Blogmarks  افزودن بھ :

Diigo  Information 
 : موضوعنی از ادی درحال بازدِکاربران

 مھمان ١
 :سندهینو

sadaf 
 : ارسالنیآخر

sadaf 
 :پاسخ
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٦٥ 
 :دیبازد

٤٣٥٠ 
 

 » ی بعد٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ... ١ یقبل« ): ٧( ھا صفحھ
 : موضوعازی بستھ شده است   امتموضوع

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
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فقط قلبمھ کھ بھم فرمان . ده ی مغزم فرمان نمگھی دنجایا. تو بغلم دمشی رولباش گذاشتمو کشلبامو

 ی کھ عاشقشی خودتو از کسی زنھ داری تو عمق وجودم کھ ھر لحظھ داد میزی چھی ودهیم
 ی کنی بھ خودت ظلم میدار...ی کنیدورم
 قطره اشک از چشمم ھی. زد نگاه کردمی بھ چشماش کھ توش تعجب موج مدموی عقب کشسرمو

 کھ بتونم نبودشو تحمل کنم ینقدریا.. بشم ری کھ سینقدریا.. دمشیاره بوسدوب.  روصورتش دیچک
 دوست داشت بھ شھی کھ ھمی بھ رابطھ اانیپا... انی پاینھ بوسھ . شروع بود ی بوسھ نیکاش ا...

 .ادی بھ وجود نمدی اونطور کھ باچوقتی اما ھادیوجود ب
 .  ھا بھ جلورفتمی صندلی فاصلھ گرفتمو دوباره از الازش
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 داره یی اقاھی:  روبازوم زدو گفتنای دونم چقدر گذشت کھ ژینم... گذاشتم نی روفرمون ماشسرمو
 نتی ماشی شھی بھ شزنھیم

 !عموئھ.. از روفرمون برداشتمسرمو
 نجای امیدی دمیشدی رد ممی پسرم؟ داشتیکنی مکارینجاچیا:  شدم کھ عمو گفتمادهی پنی از ماشیفور

 یپارک کرد
 کھ من واقعا شوکھ شدم از دی دونیم.. کردمیداشتم با اون خانوم صحبت م..داشتم با -

 ..نوی کھ شما بھ پرورشگاه دادیپول....شیدزد
  خانوم اتفاقا کار دارمنیمن با ا:  گفتدیرسی افسرده بھ نظر میلی خعموکھ
 رو ادامھ ھی قضنی کنم ایخواھش م. نشیدیعمو شما کھ بخش:  عمو گذاشتمو گفتمی روشونھ دستمو

 .  ندارمی خانوم کارنی با اگھیمنم د...بخاطر من .. نیند
 نیا.. می دورھم باشدیھمھ با. کنم یامشب خونوادتو خونمون دعوت م.. س گھی دیزینھ بحث چ-

 . اریدختروھم با خودت ب
 دیھ باش نداشتی کنم باھاش کاریخواھش م. کنم ی رو کھ کرده جبران میمن کار...اما عمو-
  مای امشب خونھ ارشیتو ب.. ندارم یمن باھاش کار..ی قراری بنقدری چرا اعادیم-

 کھ پول بھ ھی ھمون کسنی دونست ایاون م. کرد ی با تعجب بھ ما نگاه منای نگاه کردم ژنوی ماشتو
  دونست عمومھ؟؟ی خواستھ کمک کنھ اما میپرورشگاه م

 من ی کنم امشب با برادرزاده یخواھش م...سالم خانوم :  در سمت راننده رو باز کردو گفتعمو
  منی خونھ دیایب
 من؟:  گفتی بھ ارومنایژ

 بلھ شما-عمو
براش سر تکون . برام سرشو بھ حالت سالم تکون دادنیزنعمو از تو ماش. عمو نگاه کردمنی ماشبھ

 میما منتظرتون.دیای حتما بعادیپس م: دادم کھ عمو گفت
 ھ؟ی قصد عمو چ؟ی چیعنی شدم جیگ.. رفت یاونم بعد از خداحافظ. عمو دست دادمبا

  عموتھ ؟ینی حسی اقانیا:  گفتی بھ ارومنای شدم کھ ژنی سوار ماشدوباره
 اره-
  پرورشگاهی کمک بھ بچھ ھای کھ پول اورده بود براھی ییھمون اقا-
  دونمیم-
  ترسمیم..من..من.. امی شھ بیمن روم نم-

 نی لحظھ اخرنی خواست ایانگار خدا نم...ھی چھی دونم قضیمن نم:  نگاه کردموگفتمبھش
  باشھدارمونید

 اما دمشیمن اشتباه کردم کھ بوس..بازم اشتباه کردم . لباش نگاه کردمو کھ روشو ازم گرفتبھ
 ونو ببوسھ تا ابد اھی راضیحت. ھیقلبم راض.. زنھ یقلبم ھنوزم تند م..قلبم

 امی خوام بیمن نم- نایژ
 ؟ی تو برنداشتھ بودی گیمگھ نم-
 . امیاره اما نم-
 ی کار واجبدیشا.. روزا حالش بد ھست نی ای کافی من بھ اندازه یعمو.. یای بدی بایاگھ برنداشت-

 .  زده بشھیدوس ندارم روحرفش حرف..داره 
 اما-
 یستی کھ تو دزد نی بھ ھمھ اثبات کنی تونی کھ مھیاالن وقت...با خودتھ -
  اونجاامی بینجوریدوست ندارم ا. برم خونھ اماده شم دیبا.. برم خونھ دیمن با-
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 رسونمت خونھ خانوم یم:  گفتمدموی کشیقینفس عم.. چشماش نگاه کردم ھنوزم سرخ بود بھ
 زنگ ی ازم دار کھی بھ ھمون شماره ایای بیخواست.. ری بگمتویتصم..برواستراحت کن ...فالح
 .  ذارمی روشن ممویگوش..بزن

 یم. س رندهی گمیحاال اون تصم.. نبودنمونی بی حرفگھید... راه انداختم نویماش. تکون دادسرشو
 .  عوض کنھزوی تونھ ھمھ چیم..تونھ ثابت کنھ 

 تا دوباره بھش دست بزنھ رونی بادی حامد بدی صبر نکردم کھ شاگھید. ش کردمادهی خونھ پیجلو
 بار کھ ی بھ دست اوردم وکلنای ژدنی حس تازه بعد از بوسھی.. خستم یلیامروز خ..منم خستھ م ...

 ...  بار برداشتھ بشھنی خوام کھ ایوفقط م. کنھ ی مینیرودوشم سنگ
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  باال برمیکی بچھ ھا پلھ ھا رو دو تانیھوس کردم ع...  باز کردمدی و در و با کلدمی کشیقی عمنفس

... 
 ھیبعد از مدتھا...  اش کنم ھی تخلدی بای چطوردونستمی تو تنم جمع شده بود کھ نمی انرزاونقدر

 تنم رسوخ کرده ی تک تک سلول ھای ارامش کھ تونی از اخواستیو دلم م...  داشتم یارامش نسب
 ...  لذت و ببرمتیبود نھا

 .ومدی بادمجون سرخ کرده میبو
 . دراوردم و وارد خونھ شدمکفشھامو
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  جان؟نای ژیاومد:  وگفتدیدم و خنداز پشت بغلش کر.  فالح سر گاز بودخانم
 ...  شمانی کردکاریچ:  زدم وگفتمیلبخند

 ِ ژنا؟ چرا چشمات سرخھ ؟ی کردھیبازم گر:  گفتی سمتم برگشتو با ناراحتبھ
 .. ستی نیزیچ-
حامدم ... برو دست وروتو بشور.. برو دختر: گفتدوی بھ صورتم کشی ھمون نگاه ناراحتش دستبا
 ...می نھار و بخورادیب
 . اسم حامد اه از نھادم بلند شددنی شنبا

حامدم ...  یدخترم خودت عاقل و بالغ:  زد وگفتی فالح کھ انگار ذھنمو خونده بود لبخندخانم
 .... ادی کھ بنظر مھی تر از اوندهیفھم

 ..زنمی باھاش حرف میبخوا: انداختم و گفتنیی پاسرمو
 .. بگم منیچطور.... اخھ من :  و گفتمدمی کشیاھ

 ... ستای بردار نی شوخزای چنیا...  ی کنی خودتو مجبور کارنمینب:  و گفتستادی فالح جلوم اخانم
اخھ ... ستیاخھ درست ن...  شمام ی بلند بگم اخھ من تو خونھ خواستمیم... کردمی دلم اخھ اخھ متو
 ... اخھ زشتھ کھ من...  بھیع

 دوش ھی برو ادی مریحامد د:  و با محبت گفتدی بھ موھام کشی و خانم فالح دستدمی کشیقی عمنفس
 ...ریبگ

رگ ... شناسمیمن خودم بردارزادمو م:  زدم و خانم فالح گفتیلبخند...  داشتمازی ھم بھش نواقعا
 ...نگران نباش... خوابش دستمھ 

 بلند نی شرت استی تھی ساکم یاز تو...  کردم زونی اویلباس ھامو بھ چوب رخت...  اتاق شدموارد
 .کردیارومم م... رمی دوش بگھیحولھ ام ھم برداشتم تا ..  دراوردمیوشلوار مشک

 .کردی و ھم دو برابر معادی می حس ارامش از بوسھ یحت...  موی عطشمو ھم حس نگرانھم
 . برداشتم وبھ سمت حموم رفتمبورسمو

من ... باورم داشت...  ھنوزم دوستم داشتعادیم...  مستادی ارشی زخردهی گرمو باز کردم و اب
 نی بھش ایول...  مثل منو نخواد ی دختردادمی بھش حق میحت...  بھم شک کنھ دادمیبھش حق م

بخواد فکر کنھ کھ من بجز اون ... ی حتای...  کھ کورکورانھ راجع بھم قضاوت کنھ دادمیحق و نم
 ... دمی محی اون ترج وبھی ھر احد و نا احدای رهی می اگھی سمت کس دھنمذ

 نیی کھ از موھام پای لحظھ گر گرفتم و عرق خجالت و ابھیحس کردم ..  دمی لبم کشی رویدست
 ... شدیکی با ھم ختیریم

 ھمچنان ادامھ دار خواستیدلم م...  دونمینم...  ای داشتھ باشم ومدی مشی ون حسا بود کھ کم پازا
 ! بره؟شی درست پزی ھمھ چشھی میعنی وفکر کردم دمی کشیقینفس عم... باشھ 

 .دمی اومدم لباس پوشرونی از حموم بعیسر
 . ھم اومده بودحامد
 ... تیعاف: بھم زد وگفتی کجلبخند

 حرف ای باھاش رو بھ رو بشم خواستیاصال دلم نم...  وارد اتاق شدم ی انداختم و تندنیی پاسرمو
 ... بزنم

 نھی ایجلو...  دمی بھ درخورد وانمود کردم نشنیتقھ ا...  وبرداشتم تا موھامو خشک کنمسشوار
 . بودم ومشغول بودمستادهیا

 .کردمی توجھ بھش موھاموخشک میب...  باز شد و قامت حامد ھم جلوم سبز شددر
 ... کردی لبخند نگام مبا
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 یخوایم:جلو اومد وگفت...  ارنجمو تکون دادمی از سشوارو باال نگھ داشتن خستھ شد و کمدستم
 ت نگھ دارم؟من برا
 ...خشک شد...  گھینھ د:  و خاموش کردم و گفتمسشوار
 یوسشوار وروشن کرد وخواست دستشو ال...  سھی خنجاینھ ھنوز ا:  و گفتدی واز دستم کشسشوار

 .... خواھش کنمشھیم:موھام ببره کھ ازش فاصلھ گرفتم وگفتم
 ... ادامھ ندادموحرفمو

 .خواستم کمک کنم: کرد وگفتخاموشش
 ...یمرس_

 ... دانشگاه خوب بود:  زد وگفتیلبخند
 ...بلھ: انداختم وگفتمنیی پاسرمو

 ؟ی معذبنجامیمن ا_
 . ندادمیجواب
 بود کھ نشد منتظر باشم با ھم نیعصر کالس دارم ا... باشھ من رفتم: وگفتدی کردم باز خندحس

 ...مینھار بخور
 نمت؟ی بیشب م...  دیببخش: نگاه کردم وگفتبھش

 ... ونمدینم-
 ... فعال:حامد

 . از اتاق خارج شدو
 از عادیم....  باھاش ھم کالم بشمخواستیاصال دلم نم...  خدا یوا...  تخت پرت کردم ی روخودمو

 وجود داشت کھ من چشممو یعادی بود کھ منیموضوع ا...  نبود یپسر بد..  ومدی خوشش نمنیا
 ! ھمھ ببندمیرو
 ی چقدر بھ جون حامد دعا کردم کھ زوددونھیخدا م. ج شدم خانم فالح از اتاق خار ی صدابا

 . بدون معذب بودن مشغول بودمنکھی داشتم ازا یواقعا حس خوب. نھارشو خورده بود و رفتھ بود
 نقدری اصال ذھنم ایعنی..  جا نداشتم گھی دی بخورم ولشتری بخواستی ازم می فالح با مھربونخانم
 ... غذاموتموم کردمی کدمی بود کھ نفھمعادی می عموی شب و رفتن بھ خونھ ریدرگ

 . دادتیبا اصرار من و انکار خانم فالح باالخره رضا...  گرفتم ظرفھا رو ھم خودم بشورممیتصم
 و غد یتند... اخالقش... احساساتش...  عادیبھ م... کردمی فکر مزی ظرف شستن ھم بھ ھمھ چنیح

 .دمی کشیقینفس عم...  شی ھم مھربونیکم...  ھاشیباز
 . ھم پرکردمی کردم و کتریدستھامو اب کش...  گذاشتم ی جا ظرفی بشقاب وتونیاخر

 . روشن کردمرشوی رو گاز وزگذاشتمش
نماز عصرو کھ خوندم دعا ... رمی رفتم تا وضو بگییمنم بھ روشو.  زدی فالح داشت چرت مخانم

 ... کردم خدا کمکم کنھ
 ھی مھمم و توش گذاشتھ بودم بقیچند تا از لباس ھا.  کھ خانم فالح بھم داده بود نگاه کردم ی کمدبھ

 . ساکم بودندیھنوز تو
 .کردمی لباس مناسب انتخاب مھی دیبا.در کمد وباز کردم ...  خانمنای ژخوب
 ...ریباخودم گفتم سخت نگ...  ومدی باال نمنفسم

 سرم انداختم مویشال طوس...  ی مشکنی بود با جی مشککی تونھی. دمی و لباس و پوشدمی کشیاھ
 . بھ صورتم ور نرمیلی خدادمی محیترج...  برق لب زدمھی...  بخودم نگاه کردم نھیوتو ا
 . وگرفتم بعد از دو تا بوق صداش گوشمو نوازش دادعادی می برداشتم و شماره مویگوش
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 بلھ ؟-
 نامی ژ؟یخوب..سالم -
 یمرس..اره ..سالم-
 . امیتماس گرفتم کھ بگم م-
 . فعال..اماده باش . دنبالت امی مگھیباشھ ، دو ساعت د-

  قابلھ ھضمھری برام غیلیمامان خ:  مبل کنارم پرت کردمو گفتمی رو رویگوش
 دمی فھمروزیمنم د.عموت بھش گفت .. متوجھ شدسیپدرت درست بعد از فوت مھد - مامان

  وحاالمسیمرگ مھد.. شده ھوی یھمھ چ.. بھی عجیلیاخھ خ:  دادمو گفتم ھی مبل تکبھ
  بودیدختر خوب.خدارحمتش کنھ - مامان

 ھی چھی دونم قضیمن نم-
 .. ھی چھی دونم قضیمنم نم-

 ی تو نشستن،ی ھم رفتن تو ماشیحاج خانوم ومان..خانوم من حاضر شدم:  بھ سمتمون اومدوگفتبابا
 ؟ی زنیبا پسرت حرف م

 دایای زود بعادیم:  از سر جاش بلندشدو گفتمامان
  خوب مامانیلیخ-
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 سی مھدیھمش چھره .دی چسبی دوش اب گرم مھی. بھ سمت حموم رفتم مایمستق. رفت  مامانیوقت
 سر جاش نبود یزی چھیانگار . بود ی عادری برام غی چھی خود نبود کھ ھمش یب..تو چشمام بود 

  کھیسیبا مھد.. ازدواج کنم سیچرا اصرار داشت کھ من با مھد..پس عمو چرا اصرار داشت ..
 نامشخصم نگاه ی بخار گرفتھ بھ چھره ی نھیاز تو ا. افکارم شدم ی تکون دادمو مانع ادامھ سرمو
 ی مشھی کھ ھمیزیچ.. من بود ی تو جمع خانوادگنایامشب ژ.. نای رفتم دنبال ژی مدیاالن با.کردم 

 .تی موقعنیخواستم اما نھ تو ا
 کھ قرار ی مھمزی وبرمال شدن چسیمرگ مھد.. دمی پوشی می مشکدیبا... زدن نبود پی بھ تیلزوم

 .نبوده من بفھمم
 .  رفتمرونی از اتاقم بچیی موھامو مرتب کردمو با برداشتن سویکم

 اب وانی لھی... نرفتھ بودم کھ دوباره بھ سمت اشپزخونھ رفتم رونی کامال از در خونھ بھنوز
 روزا دوروبرم نی کھ ایاتفاقات.. تونست از حرارتم کم کنھ ی مدیشا.. داشتم ازی کھ االن نیزیچ..

 .  قابل باور بودریافتاده بود برام غ
ھنوز چندلحظھ نگذشتھ بود . انداختم نای بھ ژسی مھی خانوم فالح پارک کردمو ی خونھ ی روروبھ
 .  اومدرونیکھ ب

 .  لبمیلبخند اومد رو. در عقبو باز کرد ونشستخودش
 سالم-
 سالم-
 من سھ ساعتھ کھ منتظرم.. دوساعت یتگف-
 ی تو خونھ بودی کھ نبودرونیب-

منم خود بھ . دی کشی بار اه مھیھر چند لحظھ . کرد ی نگاه مابونایبا اخم بھ خ. روشن کردمنویماش
 کھ االن کنارم بود وارث تمام وجودم بود اما ی دونم ، چون کسیچراشو ھم م. دمی بار اه کشھیخود 

 . می دور بود از ھمینجوریا
 بھت گفتن ناراحت یھرچ:  خاموش کردمو گفتمنویماش. در رو برام باز کردداری دوتا بوق ، سرابا

 اما.. داره کارتی دونم چیمن نم..نشو 
  بشمخی توببھی غری کلی جلونکھی ترسم از ایم... کنم ی خانومدی دونم اما بایم-
  تو خونھمی برمی نباشنی تو ماشنی از اشتریبھتره ب-

 دی بھ اطراف کرد اما تو چشماش پر از استرس بود شای نگاھنایژ. می شدادهی پنی دواز ماشھر
  کنھی خونھ داره خفش منی کرد ایاحساس م

 . کھ عمو در رو باز کردمی بوددهی ھنوز بھ در خونھ نرسمی پلھ ھا باال رفتاز
  وبھ سمت عمو رفتمدمی کشینفس صدادار. رهی بگشتری کھ باعث شد دلم بی افسرده ای چھره
 سالم پسرم-عمو

  عمو دست دادمبا
 دیخوش امد.. داخل دییسالم دخترم بفرما:  انداختو گفتی نگاھنای بھ ژعمو

  دارهی مورداساسیزی چھیاصال .. لنگھ ی کار می جاھی. تعجب بھ عمو نگاه کردم با
 می سھ بھ سمت سالن رفتھر

 زمی عزیخوش اومد:  نگاه کردو گفتنای بھ ژیمونیزنعمو با حالت پش. از جاشون بلند شدنھمھ
 تو فضا بود دوست داشتم یسکوت بد. می اونجا نشستنای بود کھ منو ژی کنار ھم خالی دومبل تکتنھا

 یتو چھره .سرمو چرخوندمو بھ ھمھ نگاه انداختم . تونستم ی دونم چرا نمیسکوت وبشکنم اما نم
 یی تنھا چھره ھا؟ی واسھ چیمونیاما پش.. یمونی مثل پشیزی چھی.. زد ی موج میزی چھیھمشون 
 نگاه نای با دھان باز بھ ژیمان.. وحاج خانوم بود ی ھم داشت چھره زنعمو ومانی اگھی دیکھ حالتھا
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حاج خانوم وزنعمو ھم با بھت نگاش . بود از خنده منفجر بشم کی کھ من نزدیبھ حد!!!  کردیم
 .  کردنیم

  رو روشن کنمی مطلبھی تا دیایمن گفتم ب:  کردو گفت ی تک سرفھ اعمو
 ی عمو جلوادیچرا بدم م... کھ خودبھ خود تو چشماش پر از اشک شدییبھ عمو. عمو نگاه کردم بھ
  کنھ ؟ھی گرنایژ

 ھی سر خود شھی گھ من ھمیحاج خانوم راس م.من اشتباه کردم :  نگاه کردو گفتنای بھ ژعمو
البتھ داداشو .. رو بگم ییزای چھی تا دی باشنجایگفتم امشب ا.. ارهی میمونی کھ بعدا پش کنمی میکار

 .  دوننیزن داداش م
 گرفتم برم خارج از می ورھام رابطم باھاتون قطع شد تصمھی مھدی ھی کھ سر قضشی چندسال پمن

 ستی منو عارفھ نی دختر واقعھی دخترم مھدنکھیوا.. من پسر ندارم دی دونیھمتون م..کشور 
 استی اون سر دنھیاالنم کھ مھد.. می قبولش کردی بھ فرزندمی بچھ دار نشدی وقتشی سال پیلیوخ
 نی رھام رو از بیاون زندگ: بھ مادرم نگاه کردو ادامھ داد...اون .. ستی نی راضشیزندگ واز

 ھی من رفتمو مھد شروع شد کھیی مشکل از جادیاصال شا.. داره یبردواالنم خودش ھزارتا بدبخت
 شد ی رومون نمنکھی ای کرد وما برای نمی نبود رھام خودکشھیاگھ مھد. قبول کردم یرو بھ فرزند

 بھ اون فرودگاه باز چوقتی وپامون ھمی بررانی از امی گرفتی نممی تصممی شما نگاه کنیرو تو
  رو بدزدندزمی عزسی تا مھدشدینم

 ی دستاش گرفتھ بودواشک میزنعمو صورتشو ال. سکوت کردو با دستمال اشکاشو پاک کردعمو
 .  خبر نداشتیزیمخصوصا حاج خانوم کھ انگار از چ.. میھمھ ناراحت بود.. ختیر

ھمھ جا دنبالش .دنیدخترمو دزد:  عمو بھ خودش مسلط شدو گفتنکھی بود تا انمونی بی بدسکوت
 شما شی پمیای بمی خواستیچند بار م.. می زدی اگھیحت.. می موندرانیو ات. میما اونروز نرفت..گشتم

 .رد بنوی گذاشت تو ماشسوی زن مھدھی بود کھ دهی عارفھ دیاز طرف. میاما قطع رابطھ کرده بود
 سال کی ، بعد از ارهی تونست بچھ بی ھم عارفھ نمگھی اومده بود دای با خواست خدا بھ دنسیمھد

 ، سمی مھدادی وبھ می قبول کردی رو بھ فرزندی اگھی دی تو اصفھان ، دوباره بچھ یاقامت پنھان
 از یدیھمون موقع بود کھ با ناام.. می دادریی تغسی رو بھ مھدتای اسم بمویشناسنامشو عوض کرد

من . گرفتم ی کارو می بار دنبالھ ھیاما ھر چند وقت . می خارج شدرانی از اسی کردن مھددایپ
 .. رانی امیای بمی بعد از چند سال خواستنکھیتا ا.. دخترم بودشی پای دننوری بودمو دلم اایاونور دن

 عادی ومسی رفتھ بود وما مھدنیکدورتا از ب. نی بوددهیشما مارو بخش: دوگفتی کشیقی نفس عمعمو
بود اما  بھتر ھیاز مھد.. نبودمیدختر واقع.. ھم خونم نبودسیمھد. می بھ نام ھم زده بودیرو از بچگ

 یوشما م عادیاگھ م.. تونست دامادم باشھ ی تونست پسرم باشھ می معادیم.از گوشت وخونم نبود 
مال ما نبود . وارثم نبودعادی مگھیشدودی تموم مزی ھمھ چستی نسی اون مھدسی کھ مھدنیدیفھم

 خواد ی رو مگھی دیکی گفت ی منکھی ، اعادی می تفاوتی خوب بود جز بزی ھمھ چمی کھ اومدنجایا.
 من اشتباه کردم..
  خوام خانومیمن معذرت م:  نگاه کردو گفتنای ژی چھره بھ
 
 

   عصر ٠١:٠٠ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
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    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٤٤RE#: ارسال
: کھ عمو گفت. بھ عمو نگاه کردی با حالت گنگنایژ.. شده یمگھ چ.. تعجب بھ عمو نگاه کردم با

تو، ... تونستم داشتھ باشم ی معادوی نداشتم اما مسموی شد من مھدی دامادم معادی مدیھر جوربود با
 رو یزی چدی قیبھ سخت. شناسمشی مشی رو از بچگعادیم.. ی نبوددیبا...یتو چشم ما مزاحم بود

ھمش برنامھ ..من قصدم کمک بھ پرورشگاه نبود .. بزرگ داشتبی عزی اون چنکھی زد مگھ ایم
 کار خوبم بھش ھی.. ھمون دختره کھ ھمکارت بود پول دادم تا بھم کمک کنھ تیبھ ھم اتاق..بود
 ھ کی اسھی کھی درست شبسھی کھی پول تو ونیلی مپنج.. اما بالخره قبول کرد شدی نمیراض...دادم

 رو ی دستی دونستم کھ تو پوالیاز قبل م... تختت بذاره ری دادم تا زتیخودم داشتم بھ دست ھم اتاق
 ھی.. نفرو گذاشتم تا پولو ازت بدزده ھی.. ی حاضر بشی ورفتیپولو تو گرفت... یزی ریبھ حساب م

ر پرورشگاه ی مددنی پولو دزدی گفتھی پرورشگاھو با گری اومدیوقت... بود نی کھ کارش ایموتور
 یبھت تھمت دزد.. سھی اون کھی شبسھی کھی شد اما با اومدن دوستت ونشون دادن یداشت باورش م

 وھم ی تختت پنھان کردری وزی کھ تو اصال پولو ھمراھت از پرورشگاه نبردینجوریا..میزد
 تو عکسشو کنار عکست. پول دادم یمن بھ اون پسر سوپر. اومدسیبعدشم کھ پل... دهی دتیاتاق

 رو باورنکنھ اما عکس ی دزدعادی مدیبھ خودم گفتم شا.. بده عادی بھ مالی تا دانمیپارک درست کرد
 ی سپردم موقعالیبھ دان... کنھ ی باور مالوی دانی حرفای کنھ از طرفی کنار ھم باور مالویتو ودان

دستم ناراحت شدو  با کارم خدا از...من اشتباه کردم ..، راجع بھت بد بگھ  قیکھ داداشم رفت تحق
 ازدواج سی با مھدعادی تالش کردم تا میلیمن خ.. گرفت شھی بھ زور نمزوی چچیھ.... مرد سیمھد

  رفتنی از بسیکنھ اما مھد
 .  چرخوندمنای مامان سرمو بھ سمت ژادیبا فر.. کرشدگوشام
 ستیحالش خوب ن... ارهی اب بیکی- مامان

 نیی کھ سرش پاییبھ عمو.. کھ انگار جلوش مھ گرفتھ بود ناواضح بھ عمو نگاه کردم یی چشمابا
 .  کردی نگاه منای مبھوت ھنوز بھ صورت ژی کھ با چشماییبھ زنعمو.. کرد ی مھیبودو گر

 . ھی گرری چشماشو باز کردو بلندزد زنای ، ژنای صورت ژی اب رودنیباپاش
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 من یدی دعاد؟ی میدید:  بھ سمتم برگشتو گفتنایژ.. رهی نگمی بھ دندون گرفتھ بودم تا گرنمویی پالب
  کنن؟ی تنھام کھ بھم ظلم منقدری ای باورکرد؟ی ؟ باور کردستمیدزد ن
  کنمیخواھش م.. اروم باش زمیعز- مامان

  باشمیچکسی ھزی خوام عزیمن نم... ستمی نزتونیمن عز:  از مامان فاصلھ گرفتو گفتنایژ
 ی نمچوقتی رم اما ھیمن م:  برداشتو گفتفشوی کنایژ.. رفترونی بلند از سالن بی با قدمازنعمو

 بخشمتون
 ستیحالت خوب ن.. اب قندبخور کمی.. نی بشکمی کنم یخواھش م- مامان

 عادی خداحافظ مشھی ھمی براگھید:  از جاش بلندشدو بھ من نگاه کردی بھ سختنایژ
 دخترم صبر کن- بابا
 بھ دیشا.. بھ بابا چشم دوختو اروم شد نای ژی دونم واسھ چینم.. ساکت بود ی از اول مھمونبابا

 لبش ری زی چون از اول مھموندیشا.. پاکش بودی کھ تو چشمای پاک بابا وارامشیخاطر چھره 
 .  فرستادیصلوات م

  بمونمنجای تونم ایمن نم:  کرد گفتی مھی گرکھی در حالنایژ
  توئھھیچقدر شب...نگاه :  گفتدوی دونای البوم تو دستاش بود بھ سمت ژھی کھی در حالزنعمو

  عادلھ سھی دختر چقدر شبنی انی ببیمصطف:  کرد گفتی می عصبی کھ خنده ی زنعمو در حالبعد
... 

حاال زنعمو با ... سرطان فوت کرد یماری بھ خاطر بشیتو جوون.. خواھر زنعمو عارفھ بود عادلھ
 .  عادلھ سھی شبنای کھ ژگفتیم ی عصبیخنده 

 مگھ نھ حاج خانوم.. عادلھ س ھیبھ خدا شب-زنعمو
حاج خانوم با بھت سرشو ..دی چرخی مزدنی کھ حرف میی سردسرم بھ سمت کسایلی روح وخیب

 ادی زیلیخ:  دادوگفتیتکون م
 ادتھی عادلھ بود؟ ھی شبسی مھدادتھی ی مصطفھ؟ی گفتم شبدیدی گفتم؟ ددیدید: دوگفتی کشغی جزنعمو

  دختر منھنیمن مطمئنم ا.. منھ سی مھدنی خوشگلشھ ؟ای خالھ ھی شبسمونی کھ مھدمیخوشحال بود
 . ستمیمن دختر شما ن..نھ :  زدوگفتی پشت ھم نفس نفس منایژ. می نگاه کردنای با تعجب بھ ژھمھ

 من مطمئنم.. یدختر من:  گفتھی باگرزنعمو
من اون ... نی گردی براش منیگزی جاھی دنبالھ ستونی مھدنیشما حتما با مرگ ا... ستمی نستمین- نایژ

شما .. خوردمی دونم از مادرم کتک میفقط م.. ستی نادمی یچی ھمیمن از بچگ... ستمی ننیگزیجا
 نیستیاون زن ن

  اون زن دزد بودهدیشا:  کلمھ بھ کلمھ گفتمامان
 ستی کردم حالش خوب نیاحساس م.ورشو گرفتھ بودن ھمھ د... سرشو تکون دادو انکار کردنایژ
  نباشھ جز منو خودشچکسیدوست داشتم ھ... کنم یدوست داشتم ازش عذر خواھ..

  بدهشیازما:  اومدوگفتنای خانوم بھ سمت ژحاج
کھ باعث شدن .. باشم کھ بھم تھمت زدن ییمن دوست ندارم دختر کسا.. کنم ی نمنکارویمن ا-

  دوستش داشتم بد کننی روزھی کھ ی کسشینو پکھ م...ابروم بره 
اصال نگام .. نگاه کردم نای دوستش داشم؟ مگھ االن نداره ؟اب دھنمو قورت دادمو بھ ژی روزھی

  کردینم
 نیا... بده شیاما تو ببخش وازما.. ی بزرگنی بھ ایبد.. کردن یدخترم درستھ کھ در حقت بد- بابا

 .  کنیتو بزرگ.. وقتھ کھ تنھا فرزندشو از دست داره یلیخانواده خ
 .  دمی مشیفقط ازما:  نشستو گفتنی زمی رونایژ

 من فردا صبح منتظرم:  برداشتو گفتفشوی کدوباره
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  رسونمتیم:  سمتش رفتمو گفتم بھ
 ستی نیازین:  نایژ
  رسونمتیگفتم م-

  بھترهینطوریا... رسونمش یمن م:  دستمو گرفتو گفتبابا
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 ...خداحافظ... ممنون:  وگفتمدمی کشرونی بی از دست حاجدستمو

 ...دمی دوابونیبھ سمت خ...  کنھ ی اعتراضی کسنکھی از اقبل
... 

 ... بھ ستاره ھا زل زدم...  بھ اسمون بلند کردمسرمو
...  ھم شیپ... کنار ھم با ھم ... سھ تا ... سھ تا ... دو تا دوتا ...  خانواده بودن ھی مثل ھرکدومشون
 .کننی مھیگر...  خندنیم... با ھم خوشن 

 ... راه افتاد مابونی جدول کنار خی دست بھ دست کردم و روفمویک... شبخت  خوی خانواده ھانیع
 . فکر کنمیزی چای ی بخوام بھ کسگھی نداشت دیلیاصال دل...  فکر کنم یزی نداشتم بھ چدوست

 دی شروع جدھی بھ دیاز حاال بھ بعد با.تموم شد ...  بود ی حسھی...  بود یعادی مھی...  گھی شد دتموم
 ... فکر کنم
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... دی جدیزندگ...  دی جدیخواستھ ھا...  دی جدیایرو...  دی جدی ارزوھی...  دی شروع جدھی قایدق
 ... دی جدیھمھ چ

 . . . خانواده جزھیجز ...  پدر ومادر ھی کم دارم؟ جز ی من چمگھ
 ؟ی چدیبا...  دیچون باور نکرد با...  کردی باور مدی منو باعادی مخوب
 . دمی پرنییاز جدول پا...  گھی راست می پرورشگاھھی کردمی منم بودم باور نمخوب
 کھ یادم...  خوردندی گونھ ھام غلت میاشکھام دونھ دونھ از رو...  ام حبس کردم نھی و تو سنفسم

 ...  البدگھی دستین...  ستی نیچیخانواده نداشتھ باشھ ھ
  از کجا معلوم من نامشروع نباشم؟اصال

 .  دستھام گرفتمونی جدول نشستم و سرمو میلبھ ... تونستم قدم از قدم بردارم نگھید
من سرپسرا و ... من دروغگوام.. البد حق دارن فکر کنن من دزدم ...  نھیبخاطر ھم...  اره

 . حق دارن...  گھیاره د... ذارمیعشقاشون کاله م
 ...  زل زدمکردی کھ بھم نگاه می بھ پسر جووننی بوق ماشی صدابا

 ؟یشیسوار نم... خانم خانما :  و گفتدیخند
 ... جام بلند شدماز

 ...گذرهیبھت بد نم... خوشگل خانم بپر باال :  کھ سمت شاگرد نشستھ بود بھم نگاه کرد وگفتیپسر
  باشم؟ی من پرورشگاھستیبرات مھم ن:  وگفتمدمی باال کشدماغمو

 ھا؟:  شو باال داد و گفتی نخی ابروھاراننده
  نداره؟یبیع...  حروم زاده باشمدمیشا... من دزدم :  رو شونھ م جا بھ جا کردم وگفتمفمویک

 ...  زل زده بودن بھ منجفتشون
 ...دزدم... یفھمیم... من دزدم:  وگفتمدمی کوبنشونی ماشی شھی شی با حرص روفمویک

 ... چتھیوحش:  با حرص گفتراننده
 ... استوونھید... ول کن بابا : فت کھ سمت شاگرد نشستھ بود گی اونو
 ... گرفتن ورفتننوی گاز ماشو

 وونھی ام؟ من حق دارم دوونھیمن د... نیشماسالم...  اموونھیمن د...اره ... ھـــھ:  داد زدمبلند
 کس و کار یشما کھ کل! ...  وندارمی کنم چون کسی و ندارم، من حق دارم دزدیمن کس... باشم
 !!!نی اوونھی بازم دی ولنیدار

 ی وسعستادمیروش ا... دوباره سمت جدول رفتم...  شونھ ام انداختمی روفموی پوف کردم و کنفسمو
 ... کردم تعادلمو حفظ کنم

 . اونم باورم نکرد...  بود کھ یعادی مھی...  ندارم یچی ھای از دار دنمن
 منتشو رفتمی مدیار با چند بزه؟؟؟ی باور نکرد کھ برام عزای باور نکرد دوستش دارم؟؟؟ چرا

 . چقدر برم؟؟؟ خستھ شدم بس کھ از خودم دفاع کردمدم؟؟؟یکشیم
 ...  زدمیلبخند...  پل عابردنی دبا

 ...  قد علم کرده بودابونی وسط خکیچھ ناب وش...  بھ موقع چھ
 ... از پلھ ھاش باال رفتم...  رو شونھ ام انداختمفمویک

بھ ...  شدم رهی خابونی گذاشتم وبھ خی فلزی نرده ی لبھ یارنجمو رو...  دمی باال کشدماغمو
 ...شھر
...  و داشتن یکیھمشون ... بھ رفتن و اومدنشو... بھ حرکتشون ...  بودن ادم ھا ی زدم بھ جارزل

 ... ستاره تو اسمون واسھ خودشون داشتنھیھمشون 
...  کنمی می زندگیزادیم ادممن...  اره کردمی بود کھ حس میی روزاھی...  حسرت بھ دل نموندممنم

 ... منم...  ستاره دارمھیمنم 
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 ! معلوم بودی ولیلینھ خ...  باال شھر معلوم بود نیاز ا..  دمی کشیاھ
 
 

   عصر ٠١:٠١ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٤٦RE#: ارسال
...  دنیجنب و جوش ونفس کش...  کھ ادامھ داشت ییسرعت ھا...  داشتانی کھ جریی ھایزندگ

 ! معلوم بودی باال ھمھ چنیاره از ا
  کھ من ھستم تموم ِ شھر معلومھیینجای ااز

  تــو آرومھ ِشیدلم پ..  ھستن ـایلی خکنارم
  ؟رمی بوده تقصی نشو ھرگز بگو چنی من بدببھ
 رمیگی کھ از صدات می جز آرامش و حسبھ
 یکنی چـرا ؟ باور نمی شدنیبدب

 یکنی منو کمتر نمییتنھا
  زنده بمونم؟دیچرا با...  دوباره نگاه کردمابونی خبھ

 !؟... بھم بزنھ و غرورمو لھ کنھ ی لگدھی دی از راه رسی کس وکار باشم کھ ھرکی بنقدری ادی باچرا
 یدی سخت بخششھیھم...  یدی ساده رنجشھیھم
 ! یدی بازم منو ددیشا..  لحظھ نی ابخشمی رو متو
 ...  دوست دارمیلی خعادیم



 132 

 بازومو ی پامو ھم رد کنم کھ حس کردم کسیکیخواستم اون ...  ھا رد کردم لھی می از روپامو
 محکم بھ یلی سھی شده ی بفھمم چنکھیقبل از ا... ت کرد  پل پری سطح فلزی و من و رودیکش

...  اره ؟؟؟یدی منو بخشینطوری ا؟؟؟ینطوریا..  اره ؟؟؟ی دوستم دارینطوریا: صورتم زد و گفت
 خداحافظ کھ یگی تا اخر عمر عذاب وجدان داشتھ باشم؟؟؟ بھم میخوای م؟ی منو بد بخت کنیاخویم
  بشھ؟؟؟ی کھ چی خودتو بکشیخوای خودت؟؟؟ مای ی از من متنفر؟ی بشھ؟؟؟ ازم متنفر شدیچ

 ھان؟؟؟
 ... زدی داد مسرم
حس ...  ھی چقدر چشماش سرخھ و عصباننمی ببتونستمی ھم میکیتو تار...  کردمی نگاه مبھش

 ... دیلرزی متیصداش از عصبان...  کنھ ھی کھ گرکھی نزدی حتکردمیم
 ... ی معرفتی بیلیخ... ی نامردیلیخ:  نگاه کردم و رو بھ روم نشست وگفتبھش

 یتو از ک:  و گفتمدمی خودمو سمتش کشخردهی...  دی داد وزانوھاشو تو بغلش کشھی نرده ھا تکبھ
 ؟یدنبالم

 ...از اولش_
 ؟...یچرا دنبالم: و گفتمدمی باال کشدماغمو

  نباشم؟یخوایم_
 ...  ترس بھش نگاه کردمبا
 ... نای ژی بدیلیخ: حرص گفتبا

 ؟یچرا بدم؟ تو خوب:  وگفتمدمی رو بھ روش نشستم ومثل اون زانوھاموتو بغلم کشمنم
 ... میھممون بد... منم بدم ... نھ :  و گفتدی باال کشدماغشو

 . چشمم بودی چشمک زن جلوی ستاره ھی...  اسمون نگاه کردمبھ
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. . . ارمی کم بخواستمینم...  زل زدم عادیمنم بھ م... دادی ستاره کھ کنارش بود و بھ من میکی اون پز

 !ارمی کم بخواستمیجلوش نم
 .بھش نگاه کردم...  از جاش بلند شد بھ سمت پلھ ھا راه افتاد عادیم

 ؟یاینم:  بھم نگاه کرد وگفتدی بھ پلھ ھا رسیوقت
 ...  نگفتمیچیھ

 ... نایژ: گفتدوباره
 ... جوابشو ندادمباز
 ...وونھیمن دوست دارم د:  گفتدمی کھ شنی طورخفھ

 ... نگاه کردمبھش
 ؟یاینم: بھ سمتم دراز کرد وگفتدستشو

 .  دستشو بھ سمتم دراز کرده بودستادیرو بھ روم ا...  شھی مکی کردم داره بھم نزدحس
 . چشماش نگاه کردمتو

اون ستاره ھھ ھم داشت پز دوستشو بھ من ...  دراز بود شمیدستش ھنوز پ...  دمیشا! گفتی مراست
 وگرفتم و از جا بلندم کرد و محکم بھ سمت خودش عادی کھ شده دست ماز حرص اونم...  دادیم

 ی کھ تویمحکم منو بھ خودش فشار داد و با صدا... کردی عطرش داشت مسخم میبو...  دیکش
 ...  کار وبا من نکننی اگھید: گوشم گفتری نکردن گم شده بود زھی گری زدنش براسنفس نف
 حلقھ کردم و اونم محکم نو عادی اونا رود ور کمر میبھ اروم...  بود زونی دو طرف بدنم اودستھام

 .بھ خودش فشار داد
 م؟ی شام بخورمیبر:  وگفتدی گونھ امو نرم بوسیرو

 ھوم؟: دور کمرم حلقھ کرد و گفتدستشو
 ھنوزم برف باشھ؟...  می رفتی اونجا کھ اون باریکنیفکر م:  رو بھ رو نگاه کردم وگفتمبھ

  اونجا؟می بریدوست دار... اره ھست :  و موھامو فرستاد تو وگفتدی جلو کشمویروسر
 ...میریباشھ م:  بھم زد وگفتیلبخند...  چشماش نگاه کردم تو
 ... سرمو رو شونھ اش گذاشتمی تاکسیتو...  می شدیسوار تاکس... می اومدنیی پلھ ھا پااز

 گفت؟ی می بھت چنھیاون ماش:  گفترگوشمی زاروم
 ... ندادموجوابش
 ...یخوب دکشون کرد... خوشم اومد : گفتدوباره
 سردتھ؟: سرم گذاشت وگفتی اشو روچونھ

 .می بھ مقصد جفتمون ساکت بوددنیتا رس...  ندادم و منو محکم تر بخودش چسبوند جوابشو
 ...  زده بودخی بود اما برف

. . . می عکس انداختیدرست ھمونجا کھ کل... میرفتی برفھا راه می دستمو گرفت و با ھم توعادیم
 ...کردمی بار بود کھ داشتم مرور خاطرات منیاول... می کردیباز

 اونا رو ازم تونستی نمچکسیھ... مال جفتمون ...  عادیمال من و م...  کھ مال من بود یی ھاخاطره
بھ .... ھ مال خود خودمھ کیکی....  و دارم یمنم کس...  حس کنم شدی کھ باعث میخاطرات... رهیبگ
 ... بدمشستی کس ھم قرار نچیھ
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 ... نگاه کردمدیخندی کھ معادی حس برخورد سرما بھ صورتم بھ مبا
... بھ سمتش رفتم...  بھم پرت کردگھی دیکی و دیخند...  بستھ بودنخیبرفھا ...  نگاه کردمنی زمبھ
 . نکرده بودخی بود برفش ستادهی کھ اییجا
 ... گلولھ درست کردھی شدم و خم

 ...  قلب شده بودنی کھ تو دستم بود عیگلولھ ا...  شدمالیخی بیول...  بھش پرت کنم خواستم
 ؟یخستھ ا: دی پرسعادی و مدمی کشی اازهیخم

 . نگاه کردم وبھم نگاه کردبھش
  خونھ؟میبر: زد وگفتیلبخند
 ... نایژ: و گفتدیدستمو کش...  ازش گرفتم رومو
 شھ؟ی می چیاگر تو پسرعموم باش: دم وگفتم حرفش اوموسط

 کنھ؟ی میچھ فرق... یچیھ: نگاه کرد و گفتبھم
 ...  نداشتی فرقچیھ...  گفتی مراست

 ... پسرھی دختر ھی...  خوامیمن دو تا بچھ م:  تو چشمام نگاه کرد و گفتعادیم
 ...  سھ تادمیشا: ادامھ دادجانی با ھعادی و مدمیخند
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دوتا ضربھ بھ  بود نیسرم سنگ. اتاقم پرت کردم ی بھ سمت پنجره زموی می حرص ادکلن روبا
 رو یدوست داشتم ھمھ چ. درد گرفت ی محکم کھ پاھام بھ طرز وحشتناکنقدری بوکسم زدم اسھیک

 . از پشت دستمو گرفتیکی اتاقم رفتم کھ نھیبا حرص بھ سمت ا. ببرم نیاز ب
 یمامان بھم گفت بگم اروم باش. ستیبابا حالش خوب ن. نکن عادیم-
 رونی برو بیمان-
 ی دوست داشتھ باشنقدری رو ای کردم کسیفکر نم. ادی اصال بھت نم؟ی شدوونھیچرا د-
  تا نزدمترونیخفھ شو برو ب. یخفھ شو مان-

 رونیگفتم گمشو ب:  گفتمی بلندی کرد با صدای بودو نگام مستادهی حرکت وای بیمان
 بار اول یبرا. اومدرونی اشک از چشمام بی دونم کینم. نشستم نی زمی دوزانو رومستاصل

 . شدیاما نم. بلندیلیخ. کنم ھیدوست داشتم گر
 شمی دونم چقدر گذشت کھ احساس کردم دارم خفھ می پراز اب کردمو سرمو کردم تو اب ، نموانو

 . اوردمرونی اب بریسرمو از ز. امی بھ خودم بی اب باعث شد کمیسرد.
اصال . شدینجوری ازیچرا ھمھ چ. رو دوست دارم نای من ژنکھی مگھ نھ اکردم؟ی مکاری چدی بااالن

 .  دوست باشھی با کسای دست بزنھ ی کھ اون بھ دزدشھیباورم نم
 دمی پوشمی خونگشرتی بلوزم رو تھی. شلوارمو عوض کردمیفور. موھامو خشک کنم نکھی ابدون

 زاینچی ازش بپرسم کھ ادیبا. نمی رو ببنای ژدیاصال با. رفتم ی مدیخودم با. دمیپرسی مدیخودم با.
 راستھ؟
 ؟یری کجا میدار- مامان

 گردمینترس برم-
  نھ من نھ توی بذاررونی بھ خدا پاتو بعادیم-

 . گردمی گفتم برمی فھمیمگھ نم:  گفتمادی سمتش برگشتمو با فربھ
 اون دوست نداره غم بچھ ھاشو دهی قرص بھش دادم تازه خوابھیبابات حالش خوب نبود – مامان

 . ی حدبھ اون دختر عالقھ داشتھ باشنی کردم تو تا ایمن اصال فکر نم. نھیبب
 .  نباشھتی حرفا واقعنی کنم دعا کن کھ ایمامان خواھش م-

نگاه مامان حالمو بد . متاسفانھ درستھ گفتینگاه مامان بھم م. اروم گفتم یلی کنم دومو خی مخواھش
 .تر کرد

 .از شد دفعھ در کنارم بھی فرمون نشستم کھ پشت
 ؟ی تو کجا راه افتادنییبرو پا-

 بھتره کھ من باشم. فتھی برات بی اتفاقدیشا. مامان نگرانتھ ستیتو حالت خوب ن-یمان
 زنھی نگاه کردم ، پونزده سالشھ واسھ من حرف می بھ مانتی عصبانبا
 نییبرو پا-
 بھ خاطر بابا-

 .  فرستادمو استارت زدمرونی بتی با عصباننفسمو
 رفتو حقوق بمی دروغ باشھ، ھروقت دستم تو جزای کردم کھ اگھ ھمھ چی فکر منی راه بھ اتموم

 . ری خی شدم ، تا سھ برج نصف حقوقمو بدم واسھ کاراریبگ
 بود نگھ الی ھم دانی محل کھ اتفاقا اسم سوپری سوپریروبھ رو. دمی کشیقی فکر نفس عمنی ابا

 .داشتم
 ھ؟باش.بزن بزن نکن..فقط بپرس -یمان

 یایتو کجا م-
 امیمنم باھات م-
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 ھیلی خی کھ اومدنجاشمی تا ھمنی بشنیتو ماش-
 اخھ-یمان

 نی بشنجایگفتم خفھ شو ھم. بره ھا ادتی تو دھنت حرف زدن زنمی دونھ مھی یمان-
 بگھ بھ توچھ نی بھ استی نیکیاخھ . شده دممی ماننی منھ کھ ای از بدبختنمیا. شدم ادهی پنی ماشاز
 اه. ھی چگھی دنی اامی خواستم با خودم کنار بدیشا. من خواستم تنھا باشم دیشا.
 ، زدی تو دستش گاز مکی کھ بھ کیدرحال. درست شده بود ی کھ بھ طرز نابلدیی پسر با موھاھی

 .  بودشخونیپشت پ
 ن؟ی خواستی میزیچ-
  اومدمقیدراصل واسھ تحق.من اومدم تا ازتون چندتا سوال بپرسم -

 ؟ی از کقیتحق:  باال انداختو گفتعشوی نازکوضایابروھا
  ؟ھیچطور دختر. ی قائم مقامنایژ. یاز خانوم قائم مقام-

  کرده؟کاریباز چ:  سرتا پامو نگاه کردوگفتیزی با نگاه تالیدان
  فھمم؟یمنظورتونو نم-
 یمن چھ م. می باھم دوست شدمی کردی غلطھیبابا . دنبالش اومدسمی پلیحت. ھمھ دنبالشن نروزایا-

منم گفتم . بردی مغازه جنس مفت منی ھمش از ادی مالرهیسرمو ش. خوش خط وخالھ نیدونستم ا
 کم کم ھم واسم چشمو ابرو اومد خوب منم پسرم اخر.اشکال نداره . ھیپدرمادر نداره دختره خوب

 ضع ونی اما با اشی قرار بود برم خاستگاری خواست من حتی منوی دادم چون خودش اشی پبھش
  زده؟غیشما رم ت:  چشم گرفتو گفت ازم

 فھممینم-
  پول گرفتھ؟ بھ تو ھم گفتھ دوستت دارهی ازتو ھم مفتگمیم-

 یبھ من گفت دوستم داره؟ اره اون گفت دوستم داره گفت تنھاش نذارم اما وقت.. فعال شدذھنم
 ! اونموقع کھ ازم فاصلھ گرفتی ھست چسیدمھدیفھم

 اما با سوزمی کھ ازعشقش دارم منی مثل من باش با ایشنویاز من م.. کنھی می بازلمی خوب فیلیخ-
 چون پدرمادر نداره گفتی مقمیرف. کنم کھ زودتر شناختمش یخودم کنار اومدم خدا رو شکر م

 شھی جبران محبت پدرومادرش مینجوریا. رهی پسراون پسر بگنی کھ محبتو از بغل انھیدنبال ا
 ھ شوخف- مشت کردمو گفتم دستامو

 ؟یچ-
  گفتنی چندتا لش راجع بھش چدمی تموم شد منم نپرسیحرفتو زد.گفتم خفھ شو -
 انگار یمان. رفتمنی بگم بھ سمت ماشیزی چنکھی حرص دومرتبھ دستمو مشت کردمو بدون ابا

بدون . پرورشگاه توقف کردمیچندمتر جلوتر جلو.دی نپرسیزی چنی واسھ ھمطھی اوضاع خدیفھم
 .  داخل رفتمی حرفچیھ
 قبال نجای ادیببخش:  رو گرفتھ بود گفتمی دختر بچھ اھی دودستی لنگی کھ پاھاش می دختربھ

  کرده جاش؟رییتغ.دفترمسئول پرورشگاه بود 
  باال مشخصھدیبر. دومھ یاالن طبقھ .جابھ جاشدن ..بلھ -

 حفاظش بود باال ی ا کھنھی کھ نرده ھایمی قدی بھ حالت تشکر واسش تکون دادمو از پلھ ھاسرمو
 کھ طبقھ یبرخالف دفتر قبل.در دفتر باز بودم. اسم دفتر پرورشگاه بھ سمت اتاق رفتم دنیبا د.رفتم 

 نکھیا مثل. بھتربودیکی از اون لشی بزرگ بودووسای دفتر حسابنی ساده بودایلی بودوخنیی پای
  قدرت طلبھیلی خدی جدریمد
 نشستھ بود ی بزرگزی داشتو پشت می جدی افھی کھ قیانسالی در ، زن فربھ ومی ضربھ زدن روبا

 .سرشو باال اورد



 137 

 دییبفرما-
 سالم:  داخل رفتمو گفتمبھ
 امرتون؟. دینی بنشدییبفرما.سالم -

  از کارمنداتون پرسو جوکنمیکیمن اومدم تا راجع بھ - نشستمو گفتم ی صندلنیکتری نزدیرو
 ؟ی از کدیپرسو جو کن: شت کردو خودکارشو روبرگھ گذازی چشماشو رزن

 یاز خانوم قائم مقام-
 دختره نی پرورشگاه برسم ھمش راجع بھ ای بھ بچھ ھانکھی ای روزا بھ جانیا: پوزخندزدوگفت

  کجادونمی رفتن من نمنجایاز ا. اخراج شدن شونیا.وقت صرف کردم 
  کھ اخراج شدنی چیعنی-
 ی کافیشانس اورد اون اقا بھ اندازه .. نمکدون شکستھ نجاینمک خورده ا. کردن ی دزدیعنی-

 دونم باھاش یشما ھم نم. جا واسھ امثال اون ندارم نجایمنم ا. ازش نکرد یتیمحترم بودوشکا
 . دیی بفرمانی ھم ندارگھی دشیاگھ فرما. ستیبرامم مھم ن. نی دارکاریچ
 
 

   عصر ٠١:٠٩ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٤٩RE#: ارسال
 نمش؟ی ببتونمیکجا م:  بلند شدمو گفتمی روصندلاز
  ھاتو جمع کنو برولھیمن گفتم وس. دونمیمن نم-
  خواد برهی دختر تنھا کجا مھی براتون مھم نبود یعنی:  گفتمتی عصبانبا
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 نیبھ من چھ ؟ ھم!!! نھ :  گذاشتھ بود گفتزی می دستاشو روکھیدر حال. بلند شد شی روصندلاز
 ھیلیبچھ ھارو حواسم باشھ خ

  بابامینیبرو ب:  رفت بلند گفتمی مرونی کھ از دراتاقش بی حالدر
 ؟یای دنبالم بی خوایتا تھش م:  گفتمی روگاز گذاشتمو روبھ مانپامو

 یالبتھ کار دارم ول.اره -
  خوام تنھا باشمیبرگرد خونھ م. گمو گورشمای کھ بزنم خودمو بکشم ستمی خر ننقدری ایمان-
 .  شک بھم نگاه کرد معلوم بود دوست داره برگردهبا
 ؟یاوک. رمی کنم بعد می مادهی خودمون پابونیمن توروسرخ-
  باشھیعنی نیا. نگفت یزیچ

  دوست بوده ؟الیبا دان.. کرده ی دزدنای واقعا ژیعنی. ، تازه بھ خودم اومدمی شدن مانادهی از پبعد
 الیاگھ دان!  ترم نیھم. بودمش دهی شناختم من تازه دی رو نمنای گفت ؟ من کھ ژی بھم می چعقل

  پولو نشون نداده ؟ی سھی کشی مگھ ھم اتاق؟ی پس چسیراست نگھ ، پل
من کم . منو جذب کردشییبای زدی معصومشو خوردم اصال شای چشمابیفر. گول خوردم نم

 ی بزرگنیاشتباه بھ ا.. اشتباه کردمیعنی. شناختمشیباھاش بودم نم
 .  گوشھ پارک کردمو سرمو روفرمون گذاشتمھی نویماش

 باھام خوب بودو با شھیحاج خانوم ساده کھ ھم. شکستم سویدل مھد.ستادمی ھمھ وای خاطرش جلوبھ
 . باھام بودن فروختمشھی کھ ھمیی رو بھ کسابھی غرھیمن چقدر احمقم کھ .خودم بد کردم 

 کنم ی نگاه مدبھشیدختر تا د. سرمو باال اوردم نمی ماشی شھی شی روی ضربھ ای صدابا
  باز کردوکنارم نشستنویدرماش.
 کوتاه کھ لباس ی صورتی مانتوھی.بشھ  پنھون شی پرکالغی کھ باعث نشده بود موھای شال مشکھی
 ی صورتش ھم نمشیارا. پاشنھ بلندی تنگ با کفشانی شلوار جھیو!!! کامال مشخص بودرشیز

  بدم چندسالشھصیذاشت تشخ
 نییبرو پا:  اخم گفتم با
  کولرتو روشن کنست؟یھوا گرم ن-
 نییگفتم برو پا-
 سوارم کنھ وببره بھم نھار بده یکی دی تا شازنمی پرسھ مابونای من خستھ م از صبح تا االن تو خنیبب-
 نیفقط ا.کلوچھ خوردم . خوام ینھارم نم. ستیمنم حالم خوب ن. ستیتو ھم کھ حالت خوب ن.

 حالم بده. کنم گرما زده شدم یکولرتو روشن کن فکر م
 . من حوصلھ ندارم. نیی برو پانیبب:  کردمو گفتمیپوف

 ادی بخر حوصلت بی خوای می برو پول بده ھرچ؟یصلھ ندار چرا حوی پولداریبابا تو کھ کل-
 سرجاش

 برو بابا:  براش تکون دادمو گفتمدستمو
  بودمدهی ندشوینجوریا! چقدر پرروئھ . جلو اوردو استارت زد دستشو
 ؟ی خفھ نشدی نشستنیتو گرما تو ماش:  کولرو زدو گفت بعدشم

 نھ بھ تو چھ ؟-
 جا ھی فتیحداقل راه ب. ی اونم تو افتاب پارک کردیینجای وقتھ ایلی کنم خی دارم بھت نگاه مھیازک
  پارک کنھیسا

راست . رو گرفت ی مانی اومد جانمی استیحالم اصال خوب ن. بھش نگاه کردمتی با عصبانبرگشتم
  پاک کرده بودم ، راه افتادمی بدی گفت جایم

 ؟ی ترسیاز من نم- دختر
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  بترسم؟دیچرا با-
  ببرمنتوی ماشرونی گلوت پرتت کنم بری بذارم زیزی چیی چاقوھیمثال -
 .  شدمی مفتی حری مردم بودی کننکاروی ایعمرا بتون-
 چھ با جربزه-

 برم اصال از رونیدوست داشتم از شھر ب. روندمی مابونای ھدف تو خی بنجوریھم. ندادم جوابشو
 .  برمرونی بنیزم

  کنیدرست رانندگ. ی کنی میچرا بد رانندگ -
 ؟یری تصادف کنم بمی ترسی مھیچ-
  ترسمی وقتھ از مرگ نمیلیخ-
 جدا؟-
  مواظب باشیوا-

 شو برو حداقل اگھ تصادف کردم تو ادهیپ. سیمن حالم سر جاش ن:  فرمونو چرخوندمو گفتمیفور
 ھ؟ی دختره کنی اگنی بھتره نمینباش

  حالتو خوب کنم؟ی خوایم-
 . ھیبی خدا امروز چھ روز عجیوا. دادی مشنھادیداشت بھ من پ. دمی بلندخندیلیخ. دمی خندبھش

باھات خوب . خوبھ یلیبراتم خ.خوبھ خوب . تونم حالتو خوب کنم ی گفتم می جد؟ی خندیچرا م-
 ستی نکردمو پول دستم نی کارھی کنم چون ھم ازت خوشم اومده ھم االن چندروزیحساب م

 چطوره ؟.
 برو بابا:  بھش نگاه کردمو گفتمی چشمریز

 . شھی حرفا کھ باورم نمنی واز اادینگو کھ بدت م:  روپام گذاشتو گفتدستشو
  ؟ی گولم بزنی کنی میطونی شیاالن دار-
 ای نپی تریالک. شدی می بود راضی اگھی دادم ھرکس دشنھادی ادعات باالست من خودم بھت پیلیخ-
  گذرهیمطمئن باش بھت خوش م.

 ستمی ننکارهیمن ا:  کنارو گفتمدمیش رفت کی منیی کھ روپاھام باال پادستشو
 گھی باره دھی. ی کنیتجربھ م-
 الیخی بشویمابق. دم ی بھت مینجوریمن پولو ھم- وسوسھ شده بودم گفتم نکھی ابا
 بھ یرسی می برگھی کم دھی. منم اطراف شھره ی از شھر ، خونھ رونی بی االن کھ اومدنیبب-

 اونجا
 .  اطراف شھر بودیپس خونش تو شھرکا. دھنمو قورت دادم اب

 تو کمک حساب کنش..یچکاری بدون ھدمیگفتم کھ بھت پول م-
 ؟ی کرددای پادی اعتیزیتااالن بھ چ-
 نھ-
 ازی احساس نیلیاالن خ. رابطھ نداشتم ی چندروزیلی بھ دالنھیشغلم ا. دارم ادیمن بھ رابطھ اعت-
 کنمیم

 مشکل بزرگ ھی من االن نی ره ؟ ببی مادمی ی ھمھ چشھ؟یواقعا حالم خوب م:  بستمو گفتمچشمامو
  مسئلھ ھم روش اضافھ بشھنی خوام ای دارم نمیفکر

  شغل کھ ھم درامد داره ھم پر از لذتھھی.. شغلھ ھی نیا. دمشونی ندگھی با من بودن ودھایلیخ.نترس -
 بود ، نکارهی کھ انمیا.امتحانش بد نبود .. چشمم اومدی بودم جلودهی دطنتی کھ با شییلمای فتمام

 .  بارو امتحان کنھی نیا.  الیخی بنوی ای تا االنش کھ بد اوردعادیم
 یاوک:  لبخندزدمو گفتمبھش
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 . ی کنی دونستم قبول میم:  سرشو بھ سمتم برگردوندو گفتدوباره
  تویاما نھ تو خونھ -
 ؟یپس چ-
  تو چمناای.. نیتو ماش-
 ؟ی اوونھید-
 ی کندمی تھدلمی بااون فی نباشھ کھ بعدا بخوایزی چینی تو از کجا معلوم دوربی تو خونھ نیبب-

 . ی اگھیزدی نھ چینینھ دورب. ستی ھم توش نیزیچ. منھ نھی ماشنجای ا؟یزی بھم برمویوزندگ
 یتو چقدر حساس-
 ھینجوری اگھید-
 نجای چھ برسھ بھ ارنی گیارجم متو خ. رهیگی منای واسی سختھ ، روچمنا پلنیتو ماش-

 فکر میتو کوھم ھست. ھمرامھ ی چادر مسافرتھی شھیھم. رم ی کوه مادیمن ز:  گفتملبخندزدمو
 حی تفرمی اومدکننیم

 ومن ینکنھ تو از اولش نقشھ داشت.. کنھی مغزت کار میلیخ:  ابروھاشو باال انداخت گفتدختر
  دادم ؟شی خودمو خراب کردم پیالک

 .  درخت نگھ داشتمھی ری زدموی بلندخندبازم
 تونم ی نمینجوریمن ھم.. مشکلھیفقط :  اوردمو گفتمرونی رو بی صندوق عقب چادر مسافرتاز
 داشتم.... دیبا.. باالسسکشیر..
 من ھمرام دارم-

 . یالیخیزدم بھ ب. داشتھ باشھ دی بانھ،ی کارش انیا.. دمی بلندخنددوباره
 ؟ی تو چراسیمن اسمم سم- دختر

  صدام کننامیب.من اسم ندارم -
 پشت سرش وارد شدم. زودتراز من بھ داخل چادر رفتملبخندزدو

  گذاشتمکمی سرمو روبالش کوچدموی کشدراز
 یچقدرخوبھ کھ تو صندوق عقبت ھمھ نوع امکانات دار-
  کوهمیری مادیگفتم کھ با بچھ ھا ز-
 با دخترا؟-
 . ی گاھ اونممیری میبا دخترا کوھنورد.نھ -
 نی گذرونیخوبھ خوش م-
 می بھتر باشھ نھ؟ ھمش حرف زدمیفکر کنم حرف بزن-
 دونستم ی بودم مدهی دلمی فی بودم کھ کلیکس. بار بودنی اولیبرا. بھ سمتم اومددوی اون بلندخندنباریا

 کھ یاحساس لذت. شروع شد یخودبھ خودھمھ چ. عمل نکرده بودم چوقتی اما ھھی بھ چیچ
 بھ خودم اومدم کھ سست شدمواز ی وزمانگھی دیزھای چیلیبھ ش نکرده بودموخ تجرچوقتیھ

 .  نفس نفس افتادمھ بیخستگ
 
 

   عصر ٠١:٠٩ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
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    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| مكي قای: ٥٠RE#: ارسال
 یمرس:  زدم ، گفتم ی نفس نفس مکھی در حالدموی پشت خواببھ
 ادی زیلیخ. یاووه فوق العاده بود-
 . شخندزدمیبھ فکرم ن. باشھ نای ، ژنی ای تونست جای لبخندنشست رولبم ، مھی

 . میپاشو لباس بپوش برگرد:  جام بلندشدمو گفتماز
 .می شدنی زود چادرو جمع کردمو سوار ماشیلیخ
 حالت خوب شد؟-
 ؟یکنی فکر میتو چ-
 .  اخمات باز شدهیعنی..صورتت باز شده -
 . ستی برام مھم نیچی ھگھید:  بھ جاده چشم دوختمو گفتمتی جدبا
 ؟یخوایبازم م-
 ستمیخوش اشتھا ن-
  بعد، اگھ اره شماره بدمیمنظورم برا.االن نھ -
 .  خواستم تجربھ کنمیم. خواد ینھ نم..اھان -
 خوب بودم؟-

 بودم کھ دهی زن نگاه نکرده بودم؟ چرا نفھمھی ی رونیچرا من بھ ا.. پوزخندھی دیشا..دمی خندبھش
 بھ ازدواجم ی وقتیحت. چشم نگاه نکردم نی بھ انایمن اصال بھ ژ... ی باششھی زنا میباھمھ 
 . ستمی نگھیچقدرخوش فکربودمو د. قسمتش فکرنکرده بودمنی بھ اکردمیفکرم

 شھ؟یچقدرم:  پولمو برداشتمو گفتمفیک. دمی بھ شھر رسیوقت
 ؟ینرخ ندار-
  پول بشمارم بدم بھتای چونھ بزنم ادیخودت بردار من خوشم نم:  دادم دستشو گفتمفویک
  ھمشو بردارمتونمی مینجوریا-

 . پوزخندزدم
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 ده؟شماره عابرت چن-دیخند
  نرهادتی کن ادداشتی-

 . واقعا چرت شدم. دیاونم خند. دمی خندبعدشم
  من خورد ندارمسی روند ننایا.. تومنھ ستیب-
 . مال خودت. خواد ی شم نمھیبق. راجع بھ پول بحث کنم ادیخوبھ گفتم خوشم نم. تراول بردار ھی-

 .  ھاشو باالانداختو پولو برداشتشونھ
 شمی مادهی پگھیمن د-
 نجا؟یا-
 گھیاره د-
 .  کھ دنبالش بودنیینای انداختم پربوداز ماشابونی نگاه بھ خھی

  واسھ شام دعوتت کنھ رستوران سناتوردوارمیام:  گفتمکھی نگھ داشتموبا تنویماش
 خوش بگذره:  گفتی شدو بدون جوابادهیپ

  خندهری زدم زی خودیب. راه انداختم نویماش
 ی بھ در ورودی راحتنیکتری رونزدیمامان با نگران.رفتم  پارک کردمو بھ سمت خونھ نویماش

 خونھ نشستھ بود
 ی رو برگردوندیچرا مان..ی کجا بود؟یاومد:  از جاش بلندشدو گفتدنمیبا د ،
 الیخیب.من خوبم :  تخت گفتمالی خبا

 بابا چطوره؟:  بودم کھ گفتمدهی بھ پلھ ھانرسھنوز
 حالش خوبھ:  گفتدوی کشی راحتنفس

 دیصدام نکن. خورم ی شام نمیراست-
 ؟ی خوردیمگھ چ-

 ! دمیخند
 تو دستگاه لمی فھی. اومدم رونی دوش سرد کھ باعث شد بدنم سر بشھ ، از حموم بھی از گرفتن بعد

 یحت. دمی بودو نفھمی کھ بھ زبون اصلیلمی از فیچیگذاشتمو تا شروع بشھ در اتاقمو قفل کردم ، ھ
 کھ با بود  زنھی ھم نجایاما ا. دوم بودی واسھ جنگ جھاندمی فھمفقط. ھی دونستم چی نملممیاسم ف

 . ی شد ھم جنگیمحسوب م... کھ ھم پ لمی فھی...ھمھ رابطھ داشت 
 . رسمی ممی تو زندگی جالبجی دارم بھ نتاخوبھ
امروزلذت بردم .، امروز رابطھ داشتم .... ، پسر یمن ، پسر حاج.. دمی ھا بلندخندوونھی دمثل

 گھی دختردھی چھ رای باشھ چھ سمنایچھ اون ژ.. نھی زن فقط ھمھی بھ ازمی کھ ندمیامروزفھم.
 خوره ی وجودش بھم میحالم از ھمھ . خوره ی بھم منایحالم از اسم ژ. دمیدوباره بلندخند...

 خوام یم. ھی بھ کیک. دمیپرت کردمو بلندخند م ی وی تشی نمای محکم بھ سمت صفحھ وانمویل.
جات تو ... م رفتمو عکساشو از تو کشو دراوردمزمطالعھی می اراده بھ سمت کشویب.بشکنھ 
 . ھی ییدستشو
 ینجوریچرا چرا ا. بشکنھ شکست دی کھ نبای تو توالت ، بغضختنشونی پاره کردن عکساوربعداز

سرمو محکم بھ . ادی نمی کھ الکسیپل.. گن یھمھ کھ دروغ نم.. کردم یچرا سادگ..چرا بد کرد ..شد
 اصال ارزششو داره کھ داغون نکھی نشستمو فکرکردم بھ انیخودبھ خود دوزانو روزم.ستون زدم 

 . شده بودفی از خون کثیعیصورتم بھ طرز فج. شدی قطع نممیشونی ؟سوزش پدمش
 چسب ھی. چسب زخم زدم ھیفقط . اب بردم ری ھواصورتمو زی رفتموبیی بھ سمت دستشودوباره

 یلعنت... افتادمیشونی زود پراز خون شدو از روپیلیزخم کھ خ
  زدمرونی از اتاق بچیی سودموبای شلوارمو پوشنیکتری نزدیفور
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 چرا..سرت ...عادیم:  بودم کھ مامان گفتی در ورودکینزد
 . رونی ش از خونھ زدم بدهی حرفشو صورت رنگ پری توجھ بھ ادامھ یب

 رفتھ بودجواب برهی کھ پدرمو در اورده بوداز بس ومی تموم شد ،بھ گوشمیشونی زدن پھی بخیوقت
 دادم

 یتو کھ منو کشت.عادی مییکجا- مامان
 .  خواھشندیشما بخواب. خونھ امیم. زدم ھی بخمویشونیپ..من حالم خوبھ -

چرا فقط . کنم یبھ خدا دارم از دستت دق م:  اومدگفتی کردنش مھی بلندگری کھ صدایدرحال
 مھم تره؟ زنت کھ می عمره بزرگت کردھی از ماکھ بھیاون دختر غر.. ی خودت مھمیخودت برا

 ی کنی مینجورینشده ا
حالم خوبھ اون دختره برام مرده اصال . رو ندارم یچی ھحتوی حرفاو نصنیمامان من حوصلھ ا-

 . وجود نداره
 . مواظب باش. ایزود ب. فدات شم یالھ- یمامان

 خداحافظ.باشھ -
 خداحافظ-
   رمانرانیا

 آپلودسنتر  تاالر گفتمان سردرسایت   كنترل پنل شما    اعضا  سالنامھ  راھنماستی  لجستجو
 .دی خوش آمدی گراممھمان

 )iranroman@yahoo.comایمیل انجمن.(کامال رایگان است ,  نامثبت
 ... شما بعد از ثبت نام مي توانید تمام محتویات سایت را ببینیدبنابراین

 )ثبت نام —ورود ! (ی عصر درود مھمان گرام٠۵:۵٠, ٩٣-٩-٣: ی کنونزمان
 
 / v  یرانیکتاب و رمان کامل شده ا/ کتاب و رمان کامل شده / بخش كتاب و رمان /  رمان رانیا

 ~sun daughter~ فردین و| قایمكي 
 
 

  عصر٠۵:۵٠, ٩٣-٩-٣: یزمان کنون~sun daughter~ فردین و|  قایمكي
  قابل چاپی  نسخھی مشاھده 
  دوستکی موضوع بھ نیارسال ا 
  موضوعنی ارسال انی آخرشینما 
  موضوعنی بھ اازی امتنیشتری بیاھدا 
  موضوعنیمشترک شدن در ا 
: افزودن بھ  Digg: افزودن بھ  Linkarena: افزودن بھ  Mr. Wong: افزودن بھ 

Del.icio.us  افزودن بھ :Facebook  افزودن بھ :Furl  افزودن بھ :Yahoo  افزودن بھ :
Spurl  افزودن بھ :Google  افزودن بھ :Blinklist  افزودن بھ :Blogmarks  افزودن بھ :

Diigo  Information 
 : موضوعنی از ادی درحال بازدِکاربران

 مھمان ١
 :سندهینو

sadaf 
 : ارسالنیآخر
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sadaf 
 :پاسخ
٦٥ 
 :دیبازد

٤٣٥١ 
 

 » ی بعد٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ... ١ یقبل« ): ٧( ھا صفحھ
 : موضوعازی بستھ شده است   امتموضوع

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 یحالت خط|  ی موضوعحالت

 ~sun daughter~ فردین و|  قایمكي
 امیپ سندهینو

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  ھتجرب
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٥١RE#: ارسال
 گشتمی برنمچوقتی ھی اومدیاگھ خودت نم:  گفتدوی خانوم سھ بار پشت سرھم صورتمو بوسحاج

 خونتون
 کاش بدونھ کھ من بھ یا.امیاونا گفتن ب. امیمن نخواستم ب. زور لبامو بھ حالت لبخنددراوردم بھ

 ومدمی نسیخاطر مھد
 ستیعموتم کھ ن.یادماکردی چھ عجب عادیخوب ، اقا م:  روبھ روم نشستو گفتیی با خوشروزنعمو

 دادی میزی چی گوسفندیوگرنھ سفارش گاو
 دی ببخشگھید:  زور لبخندزدمو گفتمبھ
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 نھ من نھ میشدیم زودگذری دچار ھوسامیاصال ناراحت نباش پسرم ، ماھم جوون بود-زنعمو
 ازدستت ناراحت شد اما بھت حق سمیمھد. می دیبھت حق م. میری نمی طرفھ بھ قاضھیعموت 

 .دادیم
 نیشما لطف دار:  اروم گفتمیلیخ

  کنمفی داستان قشنگ برات تعرھی خوام یبھ مناسبت اومدنت م-  خانومحاج
  خودشوگرفتی بگھ کھ جلویزی ناخوداگاه دھنش باز شدچزنعمو

 رسھ ی عقلش منقدری ای ، چراوقتنجای حاج خانوم کھ از دست من قھر کرد اومدانی دونم ای نممن
  صاف کردهنارمیفکر کنم دھن عمو ا. ده ی از دست نمخاشوی زلوسفی یماری بنیا

 خوب-  خانومحاج
  خونھ بعدامی برگرددیزودتر حاضر ش. دیحاج خانوم تو روخدا االن نگ-

 ستی کردن نفیاره حاج خانوم االن کھ وقت داستان تعر: دوگفتی کشی نفس راحتزنعمو
 ھم پدرتو ھم شوھرمن ، پسراشن. داره یچھ فرق. مونھ ی منجایحاج خانوم ا: روبھ من ادامھ دادبعد

 ! ھام بھ من بھ چشم بد نگاه کننھی ھمساینبود حاج خانوم باعث شده ھمھ حت. زنعموینھ مرس-
 امی رم دوباره میممن -  نازکفوی ظری خانوم با صداحاج

  رفترونی از سالن بی رومبل بلندشدوبھ اروماز
 من برم کمکش کنم. جان تو بھ خودت برس عادیم-زنعمو
  تکون دادمو زنعمو ھم پشت بندش رفتسرمو
 بلوزمو ی باالی از دکمھ ھایکی. کردمی می خونھ احساس خفگنیتو ا. گلومو گرفتھ بودن انگار

 الی خیاوه ب!  خودمو فوت کردم یبازکردمو کم
چادرم خراب :  گفتادی اخ واوخ کمرم دردمی نشستو بعد از کلنی پشت ماششھی خانوم مثل ھمحاج
  بخرم بدم سنبل خانوم برام بدوزه ؟ی پارچھ چادرمیبر.شده 

 jennifer lopez –bailar nada mas.  تکون دادمو ضبطو روشن کردمسرمو
 تپش قلب گرفتم. عوضش کن  بچھی دی گوش مھی چنایا-
 خونھ ی مییایاسپان. ی قشنگنیاھنگ بھ ا. ستی کھ خونھ ننجایا.حاج خانوم بابا بذار گوش کنم -

 حال کن
  زنھ؟نی اگھی می چی فھمیم:  خانوم لبشو گاز گرفتو گفتحاج

 .  تونمی نمی زنم جملھ سازیمن زبون خودمم چپو راس حرف م.معلومھ کھ نھ -
 .گوشم کرشد. کم کن خوبنویا-
  نھ تپش زاادهی اھنگ نھ زنیا. ی حساسیادیشما ز-
 یبازم تخس شد-

 .  وھمراه خواننده بلندخوندمدمیبلندخند
 زدی لب حرف مریواسھ خودش ز. خاموش کردم ستموی ، سشھی متی داره اذدمید
  پشت سرم حاج خانوم؟یگی میچ- باز گفتم شی نبا
 افتاد وگرنھ ی زوداز چشمات افتاد شانس اورد قبل عروسنقدریا کھ ی دخترنیگفتم ا. یچیھ-

 شدیبدبخت م
 یلی وصلتت نبودم اما تو خنی بھ ایمن راض. نینجوری ادی االن شایجوونا:  بستھ شد وگفتشمین

 یزود فراموشش کرد
 .  مزخرف نازکش رومغزم رژه نرهی دوباره روشن کردم تا اون صداستمویس
 لشی پارچھ شوچمدونشو تحویساک دست. ھم بھ استقبالش اومدن ی مانی ورودش بھ خونھ ھمھ حتبا

 .کرم کرد. نیجشن گرفتھ بودتو ماش.از دست پسرت سرسام گرفتم : دادم کھ بھ مامان گفت
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  خواستم دخترم سوار کنمی سرچھار راه میدیکجاشو د:  حرص گفتمبا
 عادیم:  گفتتی وجدتی با عصبانمامان

 . ممیتسل:  کھ پشت بھ روشون بودم گفتم ی حالرد
 نانیالای ، مریدر رو باز کن مان:  گفتی زنگ خونھ ، مامان فوری صدابا

 الیبعد از چندلحظھ مر. رفتھ رو برگشتمو تو سالن نشستمیپلھ ھا. لباس نداشتمضی تعوی حوصلھ
 وبچھ ھاش با سرو صدا وارد خونھ شدن

 ییسالم دا-  با ذوق گفت دی پری کھ می حالمحمددر
 ییسالم دا:  سرتکون دادم براش کھ محدثھ ھم گفتھی

 .  وباھم رفتن باالی اونم سرتکون دادم کھ دوتاشون حملھ کردن سمت مانواسھ
دل بچھ ھام .بھ بھ ، بھ بھ :  کنھ دستو سرشو تکون دادو گفتی می معلوم بودشوخکھی حالالدریمر

 یزی چی محبتھی ؟ ی کنیاصال بوسشون م. دارن ییخوشھ دا
 الی مرالیخیب:  گفتمو گفتمینوچ
 ؟یکارنشستی بیواسھ چ-الیمر

 . تابستونھ. کنم کاریچ-
 پاشو ؟یاصال اون نھ مگھ تو بھمن ارشد ندار. دستو پا کن ی کارھی حداقل برو یقد دراز کرد-

 برو درس بخون
 عمرا ارشد شرکت کنم-

 دمیجانم؟؟ نشن:  گفتدی گذاشتوبا تھدزی شربتو رومینی سمامان
 ی رم سربازی کنم میگفتم ارشد شرکت نم-

 ؟یپس ارشد چ-الیمر
  زنمیاصال شرکت م. شھ ی مسانسمیبا مدرک ل. خوام تو شرکت بابا کار کنم یم. یبعداز سرباز-

 شی پیبرو ارشد بخون سرباز...خودیب. خواد زحمت بکشھ ی پاش پولھ نمری اقا زگھیخوبھ د-الیمر
 کش

  برمی سربازدیبالخره کھ با.. گرفتممویمن تصم-
 ؟یبعدش چ- مامان

 ؟یبعد چ-
  وشرکتیبعد از سرباز-

 ی درسشو تموم کرده باھم ازدواج مسمی اونموقع مھدگھی کھ فکر کردن نداره معلومھ دنیا-الیمر
 کنن

 عاد؟یاره م:  با شک بھم نگاه کردو گفتمامان
 ازدواج ی نداره با کی فرقچی ھستیحاال کھ اون ن.  خواستمی رو منایمن فقط ژ. نداشتم بدم یجواب
 کنم
 سکوت نشونی رفتم ھنوز بیبھ سمت اتاقم م. مامان نگاه کردمواز سرجام بلند شدمی تو چشماپس

 اره مامان: بود بلند گفتم
 بھ خواستشون برسنو رابطمونم نای دراومدحداقل مامان اینجوری دختره ادموی کھ بھ خواستم نرسمن

 .  حفظ بشھنایبا عمو ا
 نای ژی دونم چندم شماره ی بار نمیبرا. سرم گذاشتم ری دستمو زدموی از شام رو تختم دراز کشبعد

 زنمی بھش زنگ مگھی بردمش ازطرف دادی گم از ی میمن چمھ ازطرف! رو گرفتم اما خاموش بود
  تو فضا معلقی رو نشون داد بھ کلالی وداننای عکس ژشی بھروز از تو گوشنکھیامشب بعد از ا.

 اصال نای ژنکھی طرف ، واھی کرده برام قی رفتھ وتحقالی شوھر مری حتلی فامی ھمھ نکھیا. شدم
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 شوی چطور حاضر شده عکس شخصالی داننکھی واگھی طرف دھی نداشت ی نقشنی ھمچھیتو ذھنم 
 مثل روز زیھمھ چ. گھی طرف دھی بلوثوت کرده یگی دروغ می تو دارردادهیواسھ بھروز کھ گ

 . کردمی نبودکھ فکر مینا اونیروشنھ ، ژ
 !شماره رضوانھ بود.دمی پرمی گوشی صدابا
 جانم-
  خانعادی میسالم خوب-
 ؟یتو چطور. ستمیسالم ، بد ن-
 ھمو تو ی کھ اتفاقستمی نتمیھم شھر. ی کنی ھم کھ از ما نمیادیگفتم تابستون شده .منم خوبم -
 مینی ببابونیخ

 . دیخودشم خند. دمیخند
  بگم؟یزی چھی- رضوانھ

 اره بگو-
  ھایسو برداشت نکن-
  کنمری تفسنمی کھ بشستمی جنبھ نینھ بابا ب-
  ، فرزادنیاسی نھ تنھا من ، نگار ، مھرداد ، یعنی من نیبب.اھان -
 خوب بابا ھمتون-
 ی جدیادیاصال ز. می اخالقتو دوس ندارنی کھ اخالقت برگشتھ ، انھیاره ھممون نظرمون ا-

 ی بدم تا بازم سرکارم بزارزهی اومدحاضرم بھت جای بدم متاتی من کھ از ازارواذی حتگھید.یشد
 ی نری ادم خشکو رسمھی تو جلد نقدریاما ا
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  ActividadActividad   
  % ٧٢:  تجربھ

  ExperienciaExperiencia   
 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٥٢RE#: ارسال

 ؟یدی مزهی جایچ: حرکت رو تخت نشستمو گفتمھیبا
 یزی چھیحاال-
 گھینھ بگود-
 ینیبیخودت م-
 ھی چزمی جانمی ببخوامیم.بگو -
بخاطر . خرم یرات نم بیچیاصال ھ..ینجوری اگھیمن گفتم ازار بده نھ د.. تی خاصی بشعوریب-

 خودت گفتم
  کردمی ترم باھات زندگ٦ من گھی دی دی وعده می الکیخری نمیچیخوب معلومھ ھ:  خنده گفتمبا
 . ای بھ خودت بکمی ھاتی شوخنیجداازا-
 یالی خیبرام سختھ برم تو قالب ب.فعال ذھنم مشغولھ -
  برهنی از بتی فکری کن تا خودبھ خود مشغلھ نیتمر. ی تونستشی چندلحظھ پنیھم-
  بره؟نی از بیچھ جور-
 . گھی دیبا سرخوش-
  کوبھ بھ سرش؟ی مادی میمثال سرخوش-
 .  نھیعنیاره .اه -
 ھ؟یبرنامت واسھ تابستون چ-
 نیھم. رمیواسھ ارشد کالس م-
 . خستھ کننده س-
 ؟ی نداریکار.. بدمی باگھیمن د..نھ اتفاقا-
 نھ خوش بگذره-
 خداحافظ. نره ھا ادتیحرفام -
 . خداحافظ-
= --=--=-- 
 ی ترم اخرو چجورنیحاال ا. گذروندم چی ، چون واقعا ھچی گذروندم کھ ھی تابستونو چجورنکھیا

 !دایدپدیترم ند. کی ترم ری بخادشی. ستیاصال حسش ن.تموم کنم 
 من خوبم تو کالستون دختره خوشگل.. ی ترمولکی ، سالم تو چطوری ترمولکی چطورسالم
ھان ..دهی جوالن مادیاون دختره ھست تو کالستون ز. می نھ بھ جون تو ما شانس ندارن؟یدار

ھرھرھر چھ .. کنھی صابون اخھ ھمش کف ممیگیبھش م...اسمش صابونھ ؟.. ؟یگیصابونو م
 ! میگذاشت ماھم براشون اسم.باحال 
من قصد ندارم فعال  ! ؟ی کنی شرکت میارشد چ... ی ترم اخری برم بگم سالم چطوردی باامروز

 ازمون بدم تو چطور؟
 حوصلھ ندارم برم دانشگاه یعنی ستمی کھ نریپ(  رفتم ی داشتم بھ سمت در مدهی خمی شونھ ھابا
 )ادیزورم م.

 کج ینجوریچرا ا.ی لباس بپوشنتری سنگدیبا.. ترم اخرتھگھیمثال د. چھ وضعشھ نی اعادیم- مامان
 یشد
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 نی کالسم ھفتھ اول عی دکمھ بستھ ینکی عیشیبھ جون تو بچھ ر:  گفتمی قالبی ازهی خمھی ازبعد
  اون خراب شدهادی بشھی ھا پانمیذوق

 ی باشیمن از خدام بود تو اونجور.مردمو مسخره نکن ..درست حرف بزن -
 .  مامانالی خیب-
 عادیم-

 ھ؟یچ:  زور سرمو برگردوندم عقبو گفتمبھ
  نھ فقطیچیھ-
 ؟یفقط چ-
 تیھم دانشگاھ..اون دختره -
 کدوم؟-

 تا بناگوش شیخودبھ خودن. دمیمنظورشو فھم. تو نگاش بودیاسترس خاص. چشماش نگاه کردمبھ
 . شناسمی اونو نمگھیمن د: بازشدم بستھ شدوگفتم

 ---------======================== 
% 

 دنی خندی بودنو مستادهیفرزادو مھردادم روبھ روشون وا. نشستھ بودنمکتیرضوانھ ونگار رون-
 ن؟ی اشغال کردمکتوی نومدهین:  بھ سمتشون رفتموگفتدنشونیبا د.

  مال ماستکمتی ننیا- نگار
 ای پزشکی مھندسپی اکمکتی نی نوشتکینگاه کن خودت با ماژ:  جاش بلندشدو گفتاز
 . مھردادوفرزاد دست دادمبا
 ؟ی گرفتیتو چرا جد. نوشتم یزی چھیخوب من -

 داره کھ مکتی چندتا ننجایاصال مگھ ا. نوشتھ نوی ھم ھمگھی دمکتی تا ن٥ یرو: نده گفت با خفرزاد
 یتو ھمھ رو بھ نام خودمون کرد

 گھی مغزت تاب داره ، تاب داره دکنمی فکرمیگاھ-
  تاب داره؟یواسھ چ- رضوانھ

 ترم اخرم کھ نیا.. می ھم دار٨٩یورود.. می دار٨٨ یورود.. میا٨٧ ی ماوروردنکھیواسھ ا-
تازه اضافھ ھم ! می دارمکتی نھی ھا ی ورودی ھمھ ینجوریخوب ا. اورده فی تشر٩٠ یورود

 میدار
  لوسیمسخره - نگار

  سرکالسمی بردیبچھ ھا پاش-مھرداد
 ن؟یدی ندنویاسی-

 گھی کالس دادیاالن م. با ندا بوددمشیچرا د- فرزاد
 ! بودن اما فقط سھ نفریعنی نبودی کالس کھ کستو

  دانشگاهمی روز اول اومدھای ترمولکنی ؟ عمی تر بودی ما از ھمھ ذوقنیبچھ ھا توجھ کرد- رضوانھ
 بھ زور اومدم.. اومدن نداشتم الیبھ جون خودم من خ-
 . شدلی ساعت تعطمی ، کالس بعد از ننیاسی ومدنی وروداستاد ونبا

 ری گمیریرمید. رهیگیحقوقشو م.ادی کھ بفشھی وظنی االی خیب. نبودی استادم از حضورماراضانگار
 کنھ ی چپ چپ نگاه ممی کلمھ حرف بزنھیتو کالس . ادی بدش ممیکنی مدای روزا حضورپنیا. دهیم
 ده کھ تو عمرت ی می نمره اھی اخرترمم خورهی بھش برمدمی بھش سالم ندمشوینیتو سالن نب.

 دنی رسیی ھا کھ تازه بھ جای دارن بعضفی تشریکال عقده ا. یرفتنگ
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 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   
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  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٥٣RE#: ارسال
 . کردم بھ خودم مسلط باشمی وسعدمی کشیقی عمنفس

 ... ابونی نشستھ بودو زل زده بود بھ خنشی ماشیتو
 !!! دلتنگش بودم و چقدرچقدر

 جو رد ی خودمو بھ جلو ھل دادم واز روی اما مجبوردیکشیپاھام نم...  دست بھ دست کردم فمویک
 ...شدم

 ...کردمی ذھنم مرتب می جملھ ھامو توداشتم
 پرت ی بودم از ھمھ دواریل امحداق...  اوردمی بود فعل کم مدهیچی کھ تو جونم پی حس خستھ ابا

 ی فرضشی پچی ازش طلب کنمو بھم بدون ھخوامی کھ می بدم حس باورلشی کھ قراره تحوییوپالھا
 ... بده

 . بردمنی ماشی رهی بھ دستگدستمو
 .  کھ الغر شدهکردی اعالم ممرخشیتو حال خودش بود و ن.  متوجھ من نبوداصال

 .شھی بدتر کھ مسلما نمنی وباز فکر کردم از ادمی کشقی نفس عمھی
 . شدم و بھش نگاه کردمنی ماشسوار

 . کرد و روشو برگردوندیکم کم اخم پھن...  گرد شده ی با بھت بعد چشمھااول
 ...کردی رو بھ رو نگاه مبھ
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جوابمو احتماال .... بعد بپرسم حالت خوبھ ....  سالم کنمدیاالن با:  انگشتھام نگاه کردم وگفتمبھ
 !سالم... بھ ھرحال ...  دمیشا...  تو گوشم ی بزندیشا... یدینم

 ... لحظھ مکث کردم و منتظرجوابش شدمچند
 دی خودم برداشت کردم شایبرا...  زمزمھ کرد یزی لب چری و زدی کشیقی نزد فقط نفس عمیحرف

 !دمیشا...  ورا نی گفتھ از ادمیشا...  رونیگفتھ برو ب
 . خودمو دارمحاتیمن توض...  شده ی چیدونی مدونمیم: بھ رو بھ رو زل زدم وگفتممنم

 ... پس....  ی بشنویخوای نمیکنیاگر فکر م:  زد و اروم گفتمیپوزخند
 !خوب:  بردم کھ گفترهی بھ دستگدستمو

  کنم؟حرف بزنم؟فی بگم؟تعرخواستیپس ھنوز م...  منتظر بود پس
 و ی کسیسخت بود فکر کن...  نیسنگ... تلخ ...  بغض بد ھی... ود  تو گلوم چنگ انداختھ بیبغض
چون ...  اگر اون باھات باشھ ممکنھ براش بد باشھ ی ترسی چون می ول کنھوی و اون کس یدار

 !ی نداراقتی کھ البد لییتو... چون شده پناه تو! شده ھمھ کس تو
 .کردی ھنوز نگام نمعادیم...  دمی کشیاھ
 . بغضم دو چندان شدشیت تفاوی بنی ااز
...  کردمی نمھیگر....  روزھا نی ایمثل ھمھ ... البتھ موفق ھم بودم .  نکنم ھی گرکردمی می سعیول

 قبول ای دنیاز ترس نھ شن...  بخوامیزی چیعادت نداشتم از کس...  می کسی بی وقتایمثل ھمھ 
 ...نکردن

... یشناسیمنم نم... شیشناسیتو نم... سوپر کوچھ است... الھیاسمش دان: گفتمحی وصردمی کشیاھ
 یاز لحاظ پول....  اشافھیق...  تره پی از تو خوشتیلیخ. ستیباشھ مھم ن... ی حرفشو باور کردیول

 ...یومال
 .ھنوز مصر بھ رو بھ رو زل زده بودم...  کردی بھم نگاه مداشت
 تا ادبش کنم بار اخرش باشھ دی زورم نرسفیح... ھمشون ....  خودشن نی عقاشمیرف:  گفتمدوباره

 اون ی زدم تو گوشش و گفتم اگر قرار بود تو انتخابم باشیلی سھی....  دخالت کنھ ی کسیتو زندگ
 ثل می ادمھی با خواستمیاصال فکر کن اره من م...  باشھ یباور کرد... !!! روز روز مرگمھ 

...! تو باور کن ... باشھ ...  پھیخوش ت... البتھ پولداره ...  ازدواج کنمھفروشی مپسی کھ چالیدان
 ...ستیبرام مھم ن

 کھ دونمی مینقدری ایتو پرورشگاه بزرگ شدم ول... اره : بزنھ کھ وسط حرفش گفتمی حرفخواست
 رونی خودمو از اب بمیکھ گل...  خونمی عمره دارم درس مھیمن ...  بپرمی وسط حرف کسدینبا

 کھ چشمم ازمندمی گدام و ننقدری ایفکر کرد... ریبخور و نم... ھر روز بشور وبپوش... بکشم
 قول الی کھ من بھ دانیکنیاگر باور م...  ی ولخوامی نمیچی ھای باشھ؟؟؟از دار دنونیلیم ٥ ٤ دنبال

 ... حداقل باور نکن کھ... ازدواج دادم 
مگھ چقدر ...  شده بود کوه روشونمای دنیھمھ ...  تحمل کنمتونستمی نمگھید...  ھق ھق افتادمبھ

 !طاقت داشتم
 زونیلباش او...  ازش نبودی اون اخم خبرگھید... مھربون ...  رنگ چھره اش عوض شد عادیم

 .کردی بھ من نگاه ممیبود ومستق
 ...کردمی ھنوز داشتم بھ رو بھ رو نگاه میول
زل ... نیاز تو ماش.. نجای اادی می ھراز گاھمیدی کھ میعادیم...  بود عادی حواسم بھ میرچشمی زاما
 ... اتاقمی بھ پنجره زنھیم

 ... ! ای کھ فکر کرد دزدم یعادی مھمون
 .خداحافظ...  عادی مستمیمن دزد ن...  ستمیمن دزد ن: و گفتمدمی کشقی نفس عمھی اروم
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 ... بردم و بازش کردمنی بھ سمت در ماشدستمو
 ... نایژ:  بازومو گرفت وگفتعادیم

 ...  بدتر شکستبغضم
.... دیچیپی عطرش تو سرم میبو...  اشنھیمنم سرمو گذاشتم رو س...  سمت خودشودی کشعادمنویم
 . نکرده بودمھی گریشکی تو بغل ھینطوری اچوقتیھ

 تموم بشھ ھام ھی و نذارن گررنشی مبادا ازم بگدمیترسیم...  چنگ انداختھ بودمراھنشی بھ پمحکم
... 

 . سرم گذاشتھ بودی اشو روچونھ
 ... کنمھی گرخوادی فقط گذاشتھ بود تا دلم مکردی نمی کارچیھ

 ی کسنکھیبدون ا...  وقت زمان نگذره و تو ھمون حالت بمونمچی ھخواستیدلم م...  اروم شدم یکم
...  دنبال خانواده واصل ونصبم باشھی کسنکھیبدون ا...  شد یچ... چطور.... ازم بپرسھ چرا 

  تنھانیا..  شدمیعوضش اروم م...  کردمی مھی موندم و تا جون داشتم گری توبغلش میھمونجور
 ... بود کھیزیچ
 . خوردکی تکون کوچھی ی ارومبھ

 من حرفھامو زده یول... ی جور نا باورھی دیشا...  بود یزی چھیتھ چھره اش ...  نگاه کردمبھش
  !...بودم
 ... برمدی باگھید:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 ...رسونمتیم:  گرفت و گفتدستمو
باور ...  ستیاصال مھم ن... پوچھ ...  ارزشھ یحس کردم ھنوز حرفھام براش ب. گرفت ھوی دلم
 . کھ باورم ندارهشدینم
 ؟ییاالن کجا: دی حال سکوت کردم و پرسنی ابا
 ! بھش بگم؟دی من من کردم و فکر کردم بایکم.  ھم قالب کردمی و دستھامو تودمی کشیاھ
 . زل زده بود و منتظر بودمرخمی نبھ
 ... خانم فالحشیپ:  و اروم گفتمارمی نگاھش نتونستم تاب بشیپ

 !دیچرا بھ فکر خودم نرس: لحظھ گرد کرد وزمزمھ وار گفتھی چشمھاشو
 .کردی می دادمو در سکوت رانندگادرس
... دونمینم...  ای...  گمیاصال بگھ من دروغ م...  بگھ یزی چھی...  بزنھ ی حرفھی بودم منتظر

 ! احساساتش معلق و گم بودمنیب... معلق... کالفھ بودم 
 ! ھم بودمجیگ...  ھا دهیاز حرفھا و شن...  ھم خستھ یکم

 ...ستادی در ایجلو
 ... ھم نا باوردیشا...  مشکوکیکم...  رهی خیکم...  نگاه کرد بھم
 و از دی کلکردی کھ کالسورش و دست بھ دست میحامد درحال... درخونھ باز شد...  دمی کشیاھ
 کھ ی و منعادی منی ماشدنیبا د...  لحظھ سرشو بھ سمت کوچھ چرخوندھی... دی کشرونی در بیتو

 . کرد وبا تعجب بھ سمتمون اومدیاخم... کنارش نشستھ بودم 
 کھ تمام حرکات عادی ملی تحوی و خداحافظدمی کشی پوفومدی منی سمت ماش حامد کھ بھدنی دبا

 ...حامد و در نظر داشت ،دادم
 . شدمادهی پنی ماشاز
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    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 
sadaf  

  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٥٤RE#: ارسال
 کھ بھ طور ی در حالنایژ. کرد توجھ کردم ی بھم نگاه مزی تیلی کھ خی تعجب بھ حرکات پسربا

 نگاه سردمو ی پنھان کنھ ، دوباره برگشت بھ من نگاه کرد، وقتشوی داشت اشفتگی سعینامحسوس
  وروشو گرفتدی لرزنشیی ، لب پادید

 کردم ی رو حس منای پا اون پا کردن ژنی شد، انای اومدومشغول حرف زدن با ژنای ژکیپسرنزد
 کھ داشت یمن.. شده فرار کنھ ، ھھ منھ ساده رو باش جادی اتی موقعنی خواد از ای کھ مدمی فھمیم.

ب دادن ی ھم دنبال فرنجای ای ، اون حتگفتی راست مالیدان. اشتباه کردم نای در مورد ژشدیباورم م
 پسراست

 ی موھادی خندی کھ می بھ من انداختو در حالی نگاھمیپسر ن.ھنوز مشغول صحبت کردن بودن 
 . فرستادشی روسرری زناروی ژشونیپر

پامو روپدال گاز گذاشتمو با سرعت از اون محل . من نبوده ی جاچوقتیھ. ستی من نی جانجایا
 ستی برام مھم نگھی ، دشی اگھی دزی چچیدور شدم ، نھ اشکاش ، نھ حس داشتنش تو بغلم ، نھ ھ

 .  بھش فکر کنمگھی ارزش نداره دیحت. ارزش غصھ خوردنم نداره یحت.
 ..  خونمون پارک شده بودشل شدم ، چھ خبر شدهی کھ جلوی امبوالنسدنی دبا

اب دھنمو قورت . کردی مھی گریمان.. دمی بذارم بھ سمت خونھ دونگی تو پارکنوی ماشنکھی ابدون
  کنن ؟ی مھی گری کی حالش بدشده ؟برای کیعنی..دادم 

  اومدرونی ھمکف بی طبقھ ی از اتاقھایکی از ی پوشدی کرد ھمراه مرد سفی مھی گرکھی در حالبابا
. 

 تو اتاق چھ خبره ؟ مامان حالش بدشده؟ حاج خانوم؟:  رفتمو گفتمی سمت مانبھ
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 حال زنعمو بدشده:  اب دھنشو قورت دادو گفتیمان.. دیلرزی تنم متمام
 زنعمو؟-
  عمو زنگ زدی نفر بھ گوشھیاومده بودن خونمون کھ -
بھ زنعمو سرم وصل شده بودو صورت .  حرفشو بشنوم ، بھ سمت اتاق رفتمی صبر نکردم باقگھید

د  کری مھی گرزدویحاج خانوم روپاش م.. دی چکی سرخش اشک میعمو کبودشده بودواز چشما
 دادی حاج خانومو ماساژمی کرد شونھ ھای مھی کھ گریمامان در حال.
  چھ خبر شده؟نجایا-

  رفتسمیمھد.جوون مرگ شد. زمی عزینوه م ، نوه :  حاج خانوم باال تر رفتو گفتی ھی گریصدا
. 

 .  خودتو نزننقدریحاج خانوم تو رو خداا- مامان
 .  اومدمرونی از اتاق بدموی سرھم چندتانفس کشپشت

  مرده؟سی مھدیمان-
 رانی اارهی خواد بره جنازشو بیبابا م..اره ، تصادف کرده -یمان

 .  نشستمنی گرفتمو روزمسرمو
  عموی ازت سوال بپرسن کھ گوشنای تا در مورد ژنجای امروز اومده بودن انایعمو ا-یمان

 اری رو نی عوضیاسم اون دختره -
  داد نزنگھیتو د..باشھ ..باشھ -یمان

 ------===== 
دوستش نداشتم اما دختر .. بتونم فرصت کنم بشناسمش نکھی خروارھاخاک رفت بدون اری زسیمھد

 یواسھ خاطر دختر.. بھش بد کردم نایواسھ خاطر ژ..بھش بدکردم .. ھامی بچگیھمباز.عموم بود 
اال کھ ح.. خواستم باھاش ازدواج کنم یحاال کھ م!  شدی کردم چی فکر میچ..کھ ارزش نداشت 

 .  شدمنمویپش
 یزنعمو محکم تو صورت خودش م. روسنگ مزارش بوددی خندی مکھی درحالسی عکس مھدقاب

 یلی حاال خی کھ فکر کنیکی نکھیاز ا. اتفاقا متنفرم نی فضا ، از انیاز ا.  کردی مھیزدو بلندگر
 .  متنفرمرهی بمی اما زودرهیمونده تا بم

--- 
=====-- 

 کردنو سرکالس نرفتن ، امروز بتی ھمھ غنی گذشتھ ، بالخره بعد از اسی روز از مرگ مھدھشت
عمو کھ از اون روز بھ بعد شکستھ تر و . کارا رودوش من بودیھمھ .. رفتم دانشگاه ی مدیبا
  واسھاشونیشتری کھ بلمی فامیباق. کنھ ی مری سی اگھی دونم چرا تو عالم دی وبابا کھ نمرترشدهیپ

 . ومدنی متی تسلعرض
 

حوصلھ . نبستم پشمیز. دمی پوشمی مشکشرتی ھم روتی ژاکت مشکھی ، دمی پوشموی کتان مشکشلوار
 ی میاز چشام خستگ. بودیلی کرده بودم خزی صورتمو تمنکھیدرست کردن موھامو نداشتم ، ھم

 شدمی رفتم حذف میاگھ نم. رفتم ی مدی کھ نرم ، باشدی نمگھی اما ددیبار
ھمھ بھ . دونستن کھ دختر عموم فوت شده یاونا م. تو محوطھ نشستھ بودن شھی ھا مثل ھمبچھ

  گفتنتیاحترامم بلندشدنو بھم تسل
  تو ھم جزوه نوشتمی خان اصال نگران نباش من براعادیم– رضوانھ

 کرد ی میاخر ترم کپ. نوشت ی جزوه نمچوقتی کھ ھنیا:  بھش زدم کھ فرزاد گفتی لبخندمین
 ..  ترم قرارداد بستھیواسھ اخرااصال با انتشارات .
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 بھ نفعش شد:  شونم زدو گفت رو
 ی شھ زحمتشو بکشی مامی تونم بی نمی ھفتھ اھیرضوانھ خانوم منم - نیاسی
 ھی. شدی مانع از شاد بودنم میزی چھی بدن ، اما ھی خوان باحرفاشون بھم روحی دونستم میم
 کھ روم بود باعث شد سرمو ی نگاھینیاحساس سنگ. فرستادمرونینفسمو ب. داد ی ازارم میزیچ

 چقدر پررو!!! خودش بود..برگردونم 
با اخم بھش نگاه کردمو ازش چشم . ارمی ش دوس دارم باال ببندهی معصومانھ وفری چھره دنی داز

 گرفتم
 کارت داره... بار اومد سراغتو ازم گرفت ھی- نگار

  ندارمیمن باھاش کار-  گفتمتی جدبا
 گذشتھ ی بوده وچی چنتونی بمی دونیماکھ نم. گھی می چنی بروحرفشو گوش کن ببعادیم -مھرداد

 نی بھ ھم فرصت بددیاما با.
 فرصت تموم شده-
  کرده؟؟یکار...فرصت اضافھ بھش بده - نیاسی
  نکردهکارای کرده؟؟بگو چی کاری گیم...ھھ -

اما .  کنن ی از بچھ ھا بھش با تمسخر نگاه میلیخ. شکنھیاما داره غرورشو بخاطر تو م- رضوانھ
 ستیاون اصال براش مھم ن

 . دی نزنی راجع بھش با من حرفگھی کنم دیخواھش م. من با اون از اولم اشتباه بود یاصال دوست-
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  ExperienciaExperiencia   
 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٥٥RE#: ارسال

  بدری مسھی ی روح و سرد تویب
  زدبھی غرھی کھ بھم یی از زخماخستھ

  دادهی کھ راحت منو بازبھی غرھی
  باشھی من با کری نداشت بھ غی فرقبراشم

  راه دورھی آرزو بود مثل ھی دیشا
 )٠١١١( کنار اون شھی خودمو ھمنمی ببکھ
 م؟ی عالف باشنجای ای تا کی کنیفکر م-
 ومدهی دونم فعال کھ نینم-
  دفترش تو دانشگاهمی رفتی کاش میا-
  دارهی چنی تو انمی فلشو بزن ببنیاایحاال ب. ادیبنظرم بھتر باھام راه م.نھ ، تو شرکتش بھتره -
 ؟ی کنی من فلشو ترانھ تست منیتو امروز تو ماش. عموم فوت شده من دختر-
 ھیبراش فاتحھ بفرست کاف. ادم خوب ھی نرو تو جلد ادی کھ ، زننیغمگ-

 .  خوامی خونھ رو می کھ داره می ترانھ انیا-: دادوگفتم سرموتکون
 . اری برام بشیختی خودت ریفلشو بردار ھروقت برا-

 . رو زدی فلشو دراورد داد دستمو فلش بعدفرزاد
  اومدن نداره فرزادالی استاد خنیا-
 ادیچرا م-
  شاده عوضش کننیا-
  خونھی منیکو اھنگش بود خودش غمگ-
 یگردی دنبالم می شده برگشتیچ
  روباور ندارمتو
  خوامتی می شده دوباره ، فکر کردیچ
  بھ تو ندارمی حسچیھ
 ی دوباره با من باشی خوام برگردینم
  ))bahar –nemikham bargardi. ی از قلبم جدا شوی ی خوام کھ بریم
  خونھی من می ترانھ ھات بھ حاالنی ابیاووه فرزاد عج-

کال باعث .ادی تو خوشم نمی روزانی ناراحت نشو اما من اصال از حال اگمی بھت می چھی– فرزاد
  شونو از دست بدنھی بچھ ھا ھم روحیشد

 ی سند تبرئھ ملوی دلی بگھ اشتباه کردم ، خودشو بنکھی ایبھ جا. دی بگھ ببخشنکھی ایاومده بھ جا-
 ؟یکنی باور میکنھ ،تو باش

 ؟یگی خودت می برایچ-
 ادی ش باشھ ، اونوقت بدون سند بھی شواھدم برعلی ھمھ ،ی کرده ٍ مثال دزدی کارھی یکیاگھ بگن -

 ؟یکنی تو باور مستمیبگھ من دزد ن
  کرده؟ی دزدنایژ.. داره چقدر اون طرفو بشناسم یبستگ-
 شناسمشی کردم کھ میفقط فکر م.. شناسمش ی اصال نمدیشا. شناسمی رو منای کم ژیلیمن خ-
  کرده؟ی کارنایژ-

 گھ پسر ی می عذر خواھیاومده بھ جا:  گفتم نی کرده واسھ ھمیِ ندارم بفھمھ ژنا دزددوس
 ی از تو از لحاظ مادیلی گھ خیم.. پترهی از تو خوشتیلی گھ خی من مبھ.. ، اره پولداره پھیخوشت
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 کردم کی فھمھ فرزاد؟ من خودمو واسش کوچی میزی فھمھ ؟؟ اصال چیواقعا م!!! سرتره 
بھ خاطرش دل .. کھ براش ارزش قائل بودم ی من، منی ھواشو داشتم اونوقت تورویمکی قایپنھون

 گھ اون ی من می ، تو روستادمی خونوادم وایجلو..ھ شکستم کوتاھایدختر عمومو کھ دستش از دن
اگھ . بلدنبود حرف بزنھ یحت. کھ موھاشو نابلدانھ درست کرده بود یپسر. پترهیپسر از من خوشت

 الوی داده؟ فکر کرده من دانحیاونو بھ من ترج.. افتاد ی شلوارش مرونی اومد بی مخونشیاز پشت پ
  ندارهاقتیواقعا فکر کرده خرم ؟ ل.. فکر کرده یچ...ھھ ... خودش بازار باز کرده ی برادمیند
  کرده تو بدت اومدهفیاون تا از پسره تعر.. یتو حسود. عادی میستیتو خر ن-
 دونھ پول ی اصال منای کنھ ؟ ژی کار می بود؟ اگھ پولداره چرا تو سوپریفیاخھ اون پسر تعر-
  نکنھ ؟سھی با من مقاسوادوی پسر بھی ذاشتم تا ی م واسش کالسدی حتما باھ؟یچ
 .. عادی داره می اقھی سلھی یھرک-
 ی براتی موقعھی تا فتھی دنبالم راه نھی تو دانشگاه مثل ساگھید.. ش باشھ قھیپس بره با ھمون سل-

 .  کنھدای چرتش پیحرفا
 فتیراه ب. عادی می حسودیلیتو خ:  خنده وگفتری بلندزد زفرزاد

 ؟یاستاد چ-
 .ھی یی امروز گردھمانکھیمثل ا. دهی اس داد گفت استاد روتو دانشگاه دنیاسی
 بارهی حسادت از سرو روت معادیم-
 .  پولدارهپوی کنھ پسر خوشتی مدیھمش تاک.. بابا مینی بنیشیب-
بعد از رد شدن از سر در از .. دانشگاه پارک کردم نگی تو پارکنوی کھ داشتم ماشی ھمون حرصبا

  چھ خبرهنمی تئاتر ببی سر برم امفھیفرزاد جدا شدم تا 
  کردمی مگھ من چھ اشتباھ؟ی کنیاز دستم فرار م:  نرفتھ بودم کھ گفتی چندقدمھنوز

  ؟ی جوابمو بدی خواینم:  گفتنای ژدوباره
  مرتکب شدم ؟ی گم چھ اشتباھی میشنویمگھ نم-

 .  ؟ نذار روم تو روت باز بشھیھھ چھ اشتباھ- گفتم بالخره
 .. ارمی بلی تا برات دلفتمی ھمش دنبالت راه بنکھی خستھ شدم از اگھید- نایژ
 ؟چرا دست از سرم یفتی مگھ من گفتم دنبالم راه ب؟یاری بلی مگھ من خواستم دل؟یخستھ شد-

 ؟یداریبرنم
 
 

   عصر ٠٢:٠٩ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس
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 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٥٦RE#: ارسال
 من باھات حرف دارم:  پراز اشک شدو گفتچشماش

 بودنم یادیحالم از سست بن.. بزنم دشوی ق تونم بازمیچرا نم.. چرخوندم ی اگھی بھ سمت دسرمو
  خورهیبھم م

  بارنی اخریبرا-
 باشھ:  پاک کردوگفتی فوردوی کھ رو گونھ ش چکی اشکقطره

 نگیتوپارک..رمیمن جلوتر م.. نھی باھام ببنی از اشتری تو رو بی خوام کسینم.. رونی بمیبر-
 نمتیبیم
 کنار من یدرست صندل.. اومد نیبعد از چندلحظھ بھ سمت ماش. زدمو رفتم نشستم موتویر

در پشتو براش باز کردمو !!! قفلوزدمو خودم دست دراز کردم.. نھی خواست بشی منجایدوباره ا!..
  بھترهینجوریا: گفتم

ار تا بذ..بذار بغضش بشکنھ ..بذار بغض کنھ .. بازم بغض کرددمیفھم... سمت دھنش برددستشو
 . ستی مھم نگھیبرام د... کنھ ھیاخر عمرش گر

 داشت یھواسوز بد. خلوت رفتم ی ھای از فرعیکی اومدمو بھ سمت رونی دانشگاه بنگی پارکاز
 قدر کھ دنبال متقاعد کردن نیھم:  نگھ داشتمو گفتمنویماش.. نفوذ کنھ نی نھ اونقدر کھ تو ماشیول
 یزتی عزالی دان دنبال متقاعد کردنشترشی ، حتما بیمن
  ؟ی چیعنی: اب دھانشو قورت دادو گفت. تعجب بھم نگاه کردبا
 ؟ی ؟ اخرش کھ چی استفاده کنتی از جوونی تونی مگھ چندسال م؟ی ادامھ بدی خوای میتا ک-
 ؟ی گی می چی فھمیتو م-
 ھی کھ گردمی اشک دنقدری انروزایا.. ی کنیحالمو بد م. ادیبدم م. نکن ھی واسھ من گرنقدری انیبب-

  ندارهی ارزشچی ھششونی تو پیھا
 ی نبودینجوریا..یتو دل سنگ شد-
  کردمی ممویمن داشتم زندگ..فقط خودت.خودت ...ی کردینجوریتو منو ا-
 نقش دوس پسرتو ی کھ گفتیتو بود.. سراغم ی کھ اومدی کردم؟؟ تو بودینجوریمن تو رو ا-

  کھیتو بود.. کنم ی میباز
 ھست کھ ینقدریمطمئن باش ا.. چقدر بھت بدم؟ بگو؟ی خوایچقدر م.. مونمیپش.من غلط کردم -
 از دخترا تو یراستھ کھ بعض.. تو سرم ی وبزنی مزخرفو گنده کنی توروم اون پسره ی نتونگھید

 گھیبگو د. بدم ی خوایبگو بھت ھرچقدر م.. بکنن ی دوست دارن فضا گرم کنیتیھر حالتو موقع
 ؟یزی ریمن اشک تمساح م چرا واسھ ؟؟یساکت چرا..
 ؟ی فھمی خوام میمن ازت پول نم:  گفتادی فربا
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 کنم ؟ ی باھات بازی خوای ؟ می عروسکم باشی ؟ ؟ دوست داری خوای میپس چ:  گفتمشخندی نبا
 !  ؟می باھم باشی خوای االن منیھم

  ؟ھیچ.... ی رابطھ ھینظرت راجع بھ :  برگشتم سمتشو گفتمکامال
 ..  زدیبا حرص نفس نفس م...دستمو بھ سمت صورت بردم. سوخت صورتم

 ..  کھیبھ من..بھ من .. کھ ی دیبھ خودت اجازه م.... ی دی بھ خودت اجازه میتو بھ چھ حق..تو -
 بدون ستی کھ معلوم نیی ھان؟بھ تو؟ی کھ چییبھ تو:  از حرص خودش گفتمشتری بی حرصبا

 باھات یلیمعلوم بود خ.. یھ خوب بھ اون پسره ھم پا داد تو ک؟اره؟ی نکردکاراکھیپدرومادر چ
 .ری وخنده گذاشت زطنتی کھ موھاتو با شھیمیصم

  رو زدمی بره کھ قفل مرکزرونی بنی خواست از ماشیم
 دروباز کن-
 حاال حرف ؟ی فرار کنی خوای نھ؟ می انکار کنی تونی رو نمی اون پسر اونروزگھی شد؟ دیچ-

 بزن
 کنھ ی می خانوم فالح زندگی خونھ نیی پایطبقھ .. خانوم فالحیحامدبرادر زاده ..اون حامد-
 خونوادش شھرستانن..دانشجوئھ ..
 ششی ھم کھ داره حتما پیخونھ مجرد. ستی سرش نی اونم مثل تو مادروپدر باال؟ی چگھیخوب د-
  نھ؟ی ریم
  دروباز کننیخفھ شو وا..خفھ شو -
 ؟یدیفھم.. یای دنبالم نگھی کھ دیبھ شرط.. ی نباشگھی ودی کھ بری شرط کنم بھیدروباز م-

تو منو باور ..دوستت داشتم :  لرزون گفتیبا صدا.دی لرزیصداش م.. دادرونی باصدابنفسشو
 شدی باورم نمچوقتی زد ھی تھمتارو منی بھ تو ایکیاگھ . یتو منو دوست ندار.. یندار

 ؟ی شاھدم داشت چی وکلسی اگھ پل؟ی چدی دیاگھ باچشم م-
 ینم: دوگفتیبھ در چسب. بھ عقب رفتمھای صندلیاز ال. بھ عقب نگاه کردم نقدری درد گرفت اسرم
 دونم

من .. ی دونی نمیچیتو ھ. کھ طرفت اون کارارو کرده ی کردی دونم ، تو ھم باورمیاما من م-
بھ ..ستادمی ھمھ وای تو جلوبھ خاطر.. گم ی دخترعمومو زدم ھمون کھ نامزدم بودومدیبخاطر تو ق

 کردم کھ دوست ندارم بگم تا یی دل خانوم فالحونرم کردم بھ خاطرت کارایخاطرتو با چرب زبون
 ی فکر کنی وبھم خواستی رفتی کھ وقتیتا بدون.. ی کھ بھ حماقت من بخندیتا بدون... یدونب

 چرا ی گی اگھ راس ممیمنو تو باھم خوب بود.. یتو بد کرد. ادی چشمات بی احمق جلوھی ریتصو
 باشھ ؟ چرا اصال دنباالو یمی باھات صمنقدری حامد ای مزاحمتھ ؟ چرا اجازه دادالی دانینگفت
 ی ناخواستھ بدایخواستھ .. نای ژیتو بد... یستی دزد نی تا اثبات کنی رینم ھیقض

 خواستم از ینم.. جز خودمون باشھ ی باتو ام حرفی خواستم وقتینم. عادیمن فقط تو رو داشتم م-
 ندارم کھ ھوامو داشتھ باشھ کھ کمکم کنن اثبات کنم یمن پدرومادر.. بگم یزیاون پسر چ

 یاون ازم خاستگار.من مجبورم باحامد خوب باشم ....ستادمی روپاھام وایمن بھ سخت.. ستمیدزدن
 ھمون ینجوریا.. ستمی تونم جلوش وای شده نماونجا سرپناھم.. اونم ی عمھ یمن تو خونھ ..هکرد

 .  دمیسقفم کھ روسرمھ از دست م
 چشماش پف کرده بود سرخ شده ریز.ومدی ازش نمی اشکچی ھگھید.. چشماش نگاه کردم بھ

 .. گھی راست مدیشا..بود
  ؟پھی خوشتی از من سرتره؟ چرا ھمش گفتالی دانیچرا گفت-
  نداشتمیمن منظور-
  از من بھترهیلی کھ انگار اون خی گفتی جورھیاما تو -
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 .. نبودنیمن منظورم ا-
 . از دستت ناراحت شدم.. برداشت کردم ینجوریمن ا.. ی منظورو رسوندنیاما تو ا-
 دی ببخشنطورهیاگھ ا-
 مویمنم زندگ.. گھی دی ھرکسای الی دانایتو با حامدباش . رونی بمی ھم بریھم من ، ھم تو ، از زندگ-
  کنمیم
 یتو بھ من ھر بھتان..تو فکرت راجع بھ من مسمومھ .. رونی رفتم بی ھم می گفتی نمگھی داگھ-

 ی زدیخواست
 خوام ی من معذرت منایژ:  گفتمدموی با دستم روصورتم کشیاز ناراحت... ھی گرری دفعھ بلندزد زھی
 .  کھ بخوام قضاوت کنمستمی نیگاھیمن اصال جا.

 اورد کھ یبھ لبھاش فشار م.اشکاشو پاک کرد .. دیخودشو کنار کش. روشونھ ش گذاشتم دستمو
 ھیحداقل اگھ ... گذشتمو یمی صمیما تو رابطھ : بھ سمتش خم شدمو گفتم.. نکنھ ھیدوباره گر

 می بھم بدھکاریزی چھی می بودیمیروزم با ھم صم
 
 

   عصر ٠٢:١٠ ٩١-٨-۴
   ر کاربنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٥٧RE#: ارسال
فقط قلبمھ کھ بھم فرمان . ده ی مغزم فرمان نمگھی دنجایا. تو بغلم دمشی رولباش گذاشتمو کشلبامو

 ی کھ عاشقشی خودتو از کسی زنھ داریدم کھ ھر لحظھ داد م تو عمق وجویزی چھی ودهیم
 ی کنی بھ خودت ظلم میدار...ی کنیدورم
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 قطره اشک از چشمم ھی. زد نگاه کردمی بھ چشماش کھ توش تعجب موج مدموی عقب کشسرمو
 کھ بتونم نبودشو تحمل کنم ینقدریا.. بشم ری کھ سینقدریا.. دمشیدوباره بوس.  روصورتش دیچک
 دوست داشت بھ شھی کھ ھمی بھ رابطھ اانیپا... انی پاینھ بوسھ . شروع بود ی بوسھ نیکاش ا...

 .ادی بھ وجود نمدی اونطور کھ باچوقتی اما ھادیوجود ب
 .  ھا بھ جلورفتمی صندلی فاصلھ گرفتمو دوباره از الازش

 داره یی اقاھی:  روبازوم زدو گفتنایقدر گذشت کھ ژ دونم چینم... گذاشتم نی روفرمون ماشسرمو
 نتی ماشی شھی بھ شزنھیم

 !عموئھ.. از روفرمون برداشتمسرمو
 نجای امیدی دمیشدی رد ممی پسرم؟ داشتیکنی مکارینجاچیا:  شدم کھ عمو گفتمادهی پنی از ماشیفور

 یپارک کرد
 کھ من واقعا شوکھ شدم از دی دونیم.. کردمیداشتم با اون خانوم صحبت م..داشتم با -

 ..نوی کھ شما بھ پرورشگاه دادیپول....شیدزد
  خانوم اتفاقا کار دارمنیمن با ا:  گفتدیرسی افسرده بھ نظر میلی خعموکھ
 رو ادامھ ھی قضنی کنم ایخواھش م. نشیدیعمو شما کھ بخش:  عمو گذاشتمو گفتمی روشونھ دستمو

 .  ندارمیخانوم کار نی با اگھیمنم د...بخاطر من .. نیند
 نیا.. می دورھم باشدیھمھ با. کنم یامشب خونوادتو خونمون دعوت م.. س گھی دیزینھ بحث چ-

 . اریدختروھم با خودت ب
 دی نداشتھ باشی کنم باھاش کاریخواھش م. کنم ی رو کھ کرده جبران میمن کار...اما عمو-
  مای امشب خونھ ارشیتو ب.. ندارم یمن باھاش کار..ی قراری بنقدری چرا اعادیم-

 کھ پول بھ ھی ھمون کسنی دونست ایاون م. کرد ی با تعجب بھ ما نگاه منای نگاه کردم ژنوی ماشتو
  دونست عمومھ؟؟ی خواستھ کمک کنھ اما میپرورشگاه م

 من ی کنم امشب با برادرزاده یخواھش م...سالم خانوم :  در سمت راننده رو باز کردو گفتعمو
  منی خونھ دیایب
 من؟:  گفتی بھ ارومنایژ

 بلھ شما-عمو
براش سر تکون . برام سرشو بھ حالت سالم تکون دادنیزنعمو از تو ماش. عمو نگاه کردمنی ماشبھ

 میما منتظرتون.دیای حتما بعادیپس م: دادم کھ عمو گفت
 ھ؟ی قصد عمو چ؟ی چیعنی شدم جیگ.. رفت یاونم بعد از خداحافظ. عمو دست دادمبا

  عموتھ ؟ینی حسی اقانیا:  گفتی بھ ارومنای شدم کھ ژنی سوار ماشدوباره
 اره-
  پرورشگاهی کمک بھ بچھ ھای کھ پول اورده بود براھی ییھمون اقا-
  دونمیم-
  ترسمیم..من..من.. امی شھ بیمن روم نم-

 نی لحظھ اخرنی خواست ایانگار خدا نم...ھی چھی دونم قضیمن نم:  نگاه کردموگفتمبھش
  باشھدارمونید

 اما دمشیمن اشتباه کردم کھ بوس..بازم اشتباه کردم . لباش نگاه کردمو کھ روشو ازم گرفتبھ
  تا ابد اونو ببوسھھی راضیحت. ھیقلبم راض.. زنھ یقلبم ھنوزم تند م..قلبم

 امی خوام بیمن نم- نایژ
 ؟ی تو برنداشتھ بودی گیمگھ نم-
 . امیاره اما نم-
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 ی کار واجبدیشا.. روزا حالش بد ھست نی ای کافی من بھ اندازه یعمو.. یای بدی بایرنداشتاگھ ب-
 .  زده بشھیدوس ندارم روحرفش حرف..داره 

 اما-
 یستی کھ تو دزد نی بھ ھمھ اثبات کنی تونی کھ مھیاالن وقت...با خودتھ -
  اونجاامی بینجوریدوست ندارم ا. برم خونھ اماده شم دیبا.. برم خونھ دیمن با-

 رسونمت خونھ خانوم یم:  گفتمدموی کشیقینفس عم.. چشماش نگاه کردم ھنوزم سرخ بود بھ
 زنگ ی کھ ازم داری بھ ھمون شماره ایای بیخواست.. ری بگمتویتصم..برواستراحت کن ...فالح
 .  ذارمی روشن ممویگوش..بزن

 یم. س رندهی گمیحاال اون تصم..بود ننمونی بی حرفگھید... راه انداختم نویماش. تکون دادسرشو
 .  عوض کنھزوی تونھ ھمھ چیم..تونھ ثابت کنھ 

 تا دوباره بھش دست بزنھ رونی بادی حامد بدی صبر نکردم کھ شاگھید. ش کردمادهی خونھ پیجلو
 بار کھ ی بھ دست اوردم وکلنای ژدنی حس تازه بعد از بوسھی.. خستم یلیامروز خ..منم خستھ م ...

 ...  بار برداشتھ بشھنی خوام کھ ایوفقط م. کنھ ی مینیرودوشم سنگ
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... 
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 ھیبعد از مدتھا...  اش کنم ھی تخلدی بای چطوردونستمی تو تنم جمع شده بود کھ نمی انرزاونقدر
 تنم رسوخ کرده ی تک تک سلول ھای ارامش کھ تونی از ااستخویو دلم م...  داشتم یارامش نسب

 ...  لذت و ببرمتیبود نھا
 .ومدی بادمجون سرخ کرده میبو

 . دراوردم و وارد خونھ شدمکفشھامو
  جان؟نای ژیاومد:  وگفتدیاز پشت بغلش کردم و خند.  فالح سر گاز بودخانم
 ...  شمانی کردکاریچ:  زدم وگفتمیلبخند

 ِ ژنا؟ چرا چشمات سرخھ ؟ی کردھیبازم گر:  گفتی سمتم برگشتو با ناراحتبھ
 .. ستی نیزیچ-
حامدم ... برو دست وروتو بشور.. برو دختر: گفتدوی بھ صورتم کشی ھمون نگاه ناراحتش دستبا
 ...می نھار و بخورادیب
 . اسم حامد اه از نھادم بلند شددنی شنبا

حامدم ...  یدخترم خودت عاقل و بالغ:  زد وگفتی بود لبخند فالح کھ انگار ذھنمو خوندهخانم
 .... ادی کھ بنظر مھی تر از اوندهیفھم

 ..زنمی باھاش حرف میبخوا: انداختم و گفتنیی پاسرمو
 .. بگم منیچطور.... اخھ من :  و گفتمدمی کشیاھ

 ... ستای بردار نیوخ شزای چنیا...  ی کنی خودتو مجبور کارنمینب:  و گفتستادی فالح جلوم اخانم
اخھ ... ستیاخھ درست ن...  شمام ی بلند بگم اخھ من تو خونھ خواستمیم... کردمی دلم اخھ اخھ متو
 ... اخھ زشتھ کھ من...  بھیع

 دوش ھی برو ادی مریحامد د:  و با محبت گفتدی بھ موھام کشی و خانم فالح دستدمی کشیقی عمنفس
 ...ریبگ

رگ ... شناسمیمن خودم بردارزادمو م:  زدم و خانم فالح گفتیلبخند...  داشتمازی ھم بھش نواقعا
 ...نگران نباش... خوابش دستمھ 

 بلند نی شرت استی تھی ساکم یاز تو...  کردم زونی اویلباس ھامو بھ چوب رخت...  اتاق شدموارد
 .کردیارومم م... رمی دوش بگھیحولھ ام ھم برداشتم تا ..  دراوردمیوشلوار مشک

 .کردی و ھم دو برابر معادی می حس ارامش از بوسھ یحت...  موی عطشمو ھم حس نگرانھم
 . برداشتم وبھ سمت حموم رفتمبورسمو

من ... باورم داشت...  ھنوزم دوستم داشتعادیم...  مستادی ارشی زخردهی گرمو باز کردم و اب
 نی بھش ایول...  مثل منو نخواد ی دختردادمی بھش حق میحت...  بھم شک کنھ دادمیبھش حق م

بخواد فکر کنھ کھ من بجز اون ... ی حتای...  کھ کورکورانھ راجع بھم قضاوت کنھ دادمیحق و نم
 ... دمی محی وبھ اون ترجی ھر احد و نا احدای رهی می اگھی سمت کس دھنمذ

 نیی موھام پا کھ ازی لحظھ گر گرفتم و عرق خجالت و ابھیحس کردم ..  دمی لبم کشی رویدست
 ... شدیکی با ھم ختیریم

 ھمچنان ادامھ دار خواستیدلم م...  دونمینم...  ای داشتھ باشم ومدی مشی ون حسا بود کھ کم پازا
 ! بره؟شی درست پزی ھمھ چشھی میعنی وفکر کردم دمی کشیقینفس عم... باشھ 

 .دمی اومدم لباس پوشرونی از حموم بعیسر
 . ھم اومده بودحامد
 ... تیعاف: بھم زد وگفتی کجلبخند

 حرف ای باھاش رو بھ رو بشم خواستیاصال دلم نم...  وارد اتاق شدم ی انداختم و تندنیی پاسرمو
 ... بزنم
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 نھی ایجلو...  دمی بھ درخورد وانمود کردم نشنیتقھ ا...  وبرداشتم تا موھامو خشک کنمسشوار
 . بودم ومشغول بودمستادهیا

 .کردمی توجھ بھش موھاموخشک میب... د ھم جلوم سبز شد باز شد و قامت حامدر
 ... کردی لبخند نگام مبا

 یخوایم:جلو اومد وگفت...  ارنجمو تکون دادمی از سشوارو باال نگھ داشتن خستھ شد و کمدستم
 من برات نگھ دارم؟

 ...خشک شد...  گھینھ د:  و خاموش کردم و گفتمسشوار
 یوسشوار وروشن کرد وخواست دستشو ال...  سھی خنجاینھ ھنوز ا:  و گفتدی واز دستم کشسشوار

 .... خواھش کنمشھیم:موھام ببره کھ ازش فاصلھ گرفتم وگفتم
 ... ادامھ ندادموحرفمو

 .خواستم کمک کنم: کرد وگفتخاموشش
 ...یمرس_

 ... دانشگاه خوب بود:  زد وگفتیلبخند
 ...بلھ: انداختم وگفتمنیی پاسرمو

 ؟ی معذبنجامیمن ا_
 . ندادمیجواب
 بود کھ نشد منتظر باشم با ھم نیعصر کالس دارم ا... باشھ من رفتم: وگفتدی کردم باز خندحس

 ...مینھار بخور
 نمت؟ی بیشب م...  دیببخش: نگاه کردم وگفتبھش

 ... دونمینم-
 ... فعال:حامد

 . از اتاق خارج شدو
 از عادیم....  باھاش ھم کالم بشمخواستیال دلم نماص...  خدا یوا...  تخت پرت کردم ی روخودمو

 وجود داشت کھ من چشممو یعادی بود کھ منیموضوع ا...  نبود یپسر بد..  ومدی خوشش نمنیا
 ! ھمھ ببندمیرو
 ی چقدر بھ جون حامد دعا کردم کھ زوددونھیخدا م.  خانم فالح از اتاق خار ج شدمی صدابا

 . بدون معذب بودن مشغول بودمنکھی داشتم ازا یواقعا حس خوب. نھارشو خورده بود و رفتھ بود
 نقدری اصال ذھنم ایعنی..  جا نداشتم گھی دی بخورم ولشتری بخواستی ازم می فالح با مھربونخانم
 ... غذاموتموم کردمی کدمی بود کھ نفھمعادی می عموی شب و رفتن بھ خونھ ریدرگ

 . دادتیبا اصرار من و انکار خانم فالح باالخره رضا...  گرفتم ظرفھا رو ھم خودم بشورممیتصم
 و غد یتند... اخالقش... احساساتش...  عادیبھ م... کردمی فکر مزی ظرف شستن ھم بھ ھمھ چنیح

 .دمی کشیقینفس عم...  شی ھم مھربونیکم...  ھاشیباز
 . ھم پرکردمی کردم و کتریدستھامو اب کش...  گذاشتم ی جا ظرفی بشقاب وتونیاخر

 . روشن کردمرشوی رو گاز وزگذاشتمش
نماز عصرو کھ خوندم دعا ... رمی رفتم تا وضو بگییمنم بھ روشو.  زدی فالح داشت چرت مخانم

 ... کردم خدا کمکم کنھ
 ھیمم و توش گذاشتھ بودم بق مھیچند تا از لباس ھا.  کھ خانم فالح بھم داده بود نگاه کردم ی کمدبھ

 . ساکم بودندیھنوز تو
 .کردمی لباس مناسب انتخاب مھی دیبا.در کمد وباز کردم ...  خانمنای ژخوب
 ...ریباخودم گفتم سخت نگ...  ومدی باال نمنفسم
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 سرم انداختم مویشال طوس...  ی مشکنی بود با جی مشککی تونھی. دمی و لباس و پوشدمی کشیاھ
 . بھ صورتم ور نرمیلی خدادمی محیترج...  برق لب زدمھی... ودم نگاه کردم  بخنھیوتو ا
 . وگرفتم بعد از دو تا بوق صداش گوشمو نوازش دادعادی می برداشتم و شماره مویگوش
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 بلھ ؟-
 نامی ژ؟یخوب..سالم -
 یمرس..اره ..سالم-
 . امیتماس گرفتم کھ بگم م-
 . فعال..اماده باش . دنبالت امی مگھیباشھ ، دو ساعت د-

  قابلھ ھضمھری برام غیلیمامان خ:  مبل کنارم پرت کردمو گفتمی رو رویگوش
 دمی فھمروزیمنم د.عموت بھش گفت .. متوجھ شدسیپدرت درست بعد از فوت مھد - مامان

  وحاالمسیمرگ مھد.. شده ھوی یھمھ چ.. بھی عجیلیاخھ خ:  دادمو گفتم ھی مبل تکبھ
  بودیدختر خوب.خدارحمتش کنھ - مامان

 ھی چھی دونم قضیمن نم-
 .. ھی چھی دونم قضیمنم نم-
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 ی تو نشستن،ی ھم رفتن تو ماشیحاج خانوم ومان..خانوم من حاضر شدم:  بھ سمتمون اومدوگفتبابا
 ؟ی زنیبا پسرت حرف م

 دایای زود بعادیم:  از سر جاش بلندشدو گفتمامان
  خوب مامانیلیخ-

 سی مھدیھمش چھره .دی چسبی دوش اب گرم مھی. بھ سمت حموم رفتم مایمستق. مامان رفت یوقت
 سر جاش نبود یزی چھیانگار . بود ی عادری برام غی چھی خود نبود کھ ھمش یب..تو چشمام بود 

  کھیسیبا مھد.. ازدواج کنم سیچرا اصرار داشت کھ من با مھد..پس عمو چرا اصرار داشت ..
 نامشخصم نگاه ی بخار گرفتھ بھ چھره ی نھیاز تو ا. افکارم شدم ی تکون دادمو مانع ادامھ سرمو
 ی مشھی کھ ھمیزیچ.. من بود ی تو جمع خانوادگنایامشب ژ.. نای رفتم دنبال ژی مدیاالن با.کردم 

 .تی موقعنیخواستم اما نھ تو ا
 کھ قرار ی مھمزی وبرمال شدن چسیمرگ مھد.. دمی پوشی می مشکدیبا... زدن نبود پی بھ تیلزوم

 .نبوده من بفھمم
 .  رفتمرونی از اتاقم بچیی موھامو مرتب کردمو با برداشتن سویکم

 اب وانی لھی... نرفتھ بودم کھ دوباره بھ سمت اشپزخونھ رفتم رونی کامال از در خونھ بھنوز
 روزا دوروبرم نی کھ ایاتفاقات.. تونست از حرارتم کم کنھ ی مدیشا.. داشتم ازی کھ االن نیزیچ..

 .  قابل باور بودریافتاده بود برام غ
ھنوز چندلحظھ نگذشتھ بود . انداختم نای بھ ژسی مھی فالح پارک کردمو  خانومی خونھ ی روروبھ
 .  اومدرونیکھ ب

 .  لبمیلبخند اومد رو. در عقبو باز کرد ونشستخودش
 سالم-
 سالم-
 من سھ ساعتھ کھ منتظرم.. دوساعت یگفت-
 ی تو خونھ بودی کھ نبودرونیب-

منم خود بھ . دی کشی بار اه مھیھر چند لحظھ . کرد ی نگاه مابونایبا اخم بھ خ. روشن کردمنویماش
 کھ االن کنارم بود وارث تمام وجودم بود اما ی دونم ، چون کسیچراشو ھم م. دمی بار اه کشھیخود 

 . می از ھم دور بودینجوریا
 بھت گفتن ناراحت یھرچ:  خاموش کردمو گفتمنویماش. در رو برام باز کردداری دوتا بوق ، سرابا

 اما.. داره کارتی دونم چیمن نم..نشو 
  بشمخی توببھی غری کلی جلونکھی ترسم از ایم... کنم ی خانومدی دونم اما بایم-
  تو خونھمی برمی نباشنی تو ماشنی از اشتریبھتره ب-

 دیا بھ اطراف کرد اما تو چشماش پر از استرس بود شی نگاھنایژ. می شدادهی پنی دواز ماشھر
  کنھی خونھ داره خفش منی کرد ایاحساس م

 . کھ عمو در رو باز کردمی بوددهی ھنوز بھ در خونھ نرسمی پلھ ھا باال رفتاز
  وبھ سمت عمو رفتمدمی کشینفس صدادار. رهی بگشتری کھ باعث شد دلم بی افسرده ای چھره
 سالم پسرم-عمو

  عمو دست دادمبا
 دیخوش امد.. داخل دییسالم دخترم بفرما:  انداختو گفتی نگاھنای بھ ژعمو

  دارهی مورداساسیزی چھیاصال .. لنگھ ی کار می جاھی. تعجب بھ عمو نگاه کردم با
 می سھ بھ سمت سالن رفتھر

 زمی عزیخوش اومد:  نگاه کردو گفتنای بھ ژیمونیزنعمو با حالت پش. از جاشون بلند شدنھمھ
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 تو فضا بود دوست داشتم یسکوت بد. می اونجا نشستنای بود کھ منو ژیخال کنار ھم ی دومبل تکتنھا
 یتو چھره .سرمو چرخوندمو بھ ھمھ نگاه انداختم . تونستم ی دونم چرا نمیسکوت وبشکنم اما نم

 یی تنھا چھره ھا؟ی واسھ چیمونیاما پش.. یمونی مثل پشیزی چھی.. زد ی موج میزی چھیھمشون 
 نگاه نای با دھان باز بھ ژیمان.. وحاج خانوم بود ی ھم داشت چھره زنعمو ومانی اگھی دیکھ حالتھا

حاج خانوم وزنعمو ھم با بھت نگاش . بود از خنده منفجر بشم کی کھ من نزدیبھ حد!!!  کردیم
 .  کردنیم

  رو روشن کنمی مطلبھی تا دیایمن گفتم ب:  کردو گفت ی تک سرفھ اعمو
 ی عمو جلوادیچرا بدم م... کھ خودبھ خود تو چشماش پر از اشک شدییبھ عمو. عمو نگاه کردم بھ
  کنھ ؟ھی گرنایژ

 ھی سر خود شھی گھ من ھمیحاج خانوم راس م.من اشتباه کردم :  نگاه کردو گفتنای بھ ژعمو
البتھ داداشو .. رو بگم ییزای چھی تا دی باشنجایگفتم امشب ا.. ارهی میمونی کنم کھ بعدا پشی میکار

 .  دوننیزن داداش م
 گرفتم برم خارج از می ورھام رابطم باھاتون قطع شد تصمھی مھدی ھی کھ سر قضشی چندسال پمن

 ستی منو عارفھ نی دختر واقعھی دخترم مھدنکھیوا.. من پسر ندارم دی دونیھمتون م..کشور 
 استی اون سر دنھیاالنم کھ مھد.. می کرد قبولشی بھ فرزندمی بچھ دار نشدی وقتشی سال پیلیوخ
 نی رھام رو از بیاون زندگ: بھ مادرم نگاه کردو ادامھ داد...اون .. ستی نی راضشیزندگ واز

 ھی شروع شد کھ من رفتمو مھدیی مشکل از جادیاصال شا.. داره یبردواالنم خودش ھزارتا بدبخت
 شد ی رومون نمنکھی ای کرد وما برای نمی نبود رھام خودکشھیاگھ مھد. قبول کردم یرو بھ فرزند

 بھ اون فرودگاه باز چوقتی وپامون ھمی بررانی از امی گرفتی نممی تصممی شما نگاه کنیرو تو
  رو بدزدندزمی عزسی تا مھدشدینم

 ی دستاش گرفتھ بودواشک میزنعمو صورتشو ال. سکوت کردو با دستمال اشکاشو پاک کردعمو
 .  خبر نداشتیزیمخصوصا حاج خانوم کھ انگار از چ.. میھمھ ناراحت بود.. ختیر

ھمھ جا دنبالش .دنیدخترمو دزد:  عمو بھ خودش مسلط شدو گفتنکھی بود تا انمونی بی بدسکوت
 شما شی پمیای بمی خواستیچند بار م.. می زدی اگھیحت.. می موندرانیتو ا. میما اونروز نرفت..گشتم

 .رد بنوی گذاشت تو ماشسوی زن مھدھی بود کھ دهی عارفھ دیاز طرف. میاما قطع رابطھ کرده بود
 سال کی ، بعد از ارهی تونست بچھ بی ھم عارفھ نمگھی اومده بود دای با خواست خدا بھ دنسیمھد

 ، سمیمھد ادی وبھ می قبول کردی رو بھ فرزندی اگھی دی تو اصفھان ، دوباره بچھ یاقامت پنھان
 از یدیھمون موقع بود کھ با ناام.. می دادریی تغسی رو بھ مھدتای اسم بمویشناسنامشو عوض کرد

من . گرفتم ی کارو می بار دنبالھ ھیاما ھر چند وقت . می خارج شدرانی از اسی کردن مھددایپ
 .. رانی امیای بمی بعد از چند سال خواستنکھیتا ا.. دخترم بودشی پای دننوری بودمو دلم اایاونور دن

 عادی ومسی رفتھ بود وما مھدنیکدورتا از ب. نی بوددهیشما مارو بخش: دوگفتی کشیقی نفس عمعمو
 بھتر بود اما ھیاز مھد.. نبودمیدختر واقع.. ھم خونم نبودسیمھد. می بھ نام ھم زده بودیرو از بچگ

 یوشما م عادیاگھ م.. تونست دامادم باشھ یم باشھ م تونست پسری معادیم.از گوشت وخونم نبود 
مال ما نبود . وارثم نبودعادی مگھیشدودی تموم مزی ھمھ چستی نسی اون مھدسی کھ مھدنیدیفھم

 خواد ی رو مگھی دیکی گفت ی منکھی ، اعادی می تفاوتی خوب بود جز بزی ھمھ چمی کھ اومدنجایا.
 من اشتباه کردم..
  خوام خانومیمن معذرت م:  نگاه کردو گفتنای ژی چھره بھ
 
 

   عصر ٠٢:١١ ٩١-٨-۴
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    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 
sadaf  

  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٦٠RE#: ارسال
: کھ عمو گفت. بھ عمو نگاه کردی با حالت گنگنایژ.. شده یمگھ چ..نگاه کردم  تعجب بھ عمو با

تو، ... تونستم داشتھ باشم ی معادوی نداشتم اما مسموی شد من مھدی دامادم معادی مدیھر جوربود با
 رو یزی چدی قیبھ سخت. شناسمشی مشی رو از بچگعادیم.. ی نبوددیبا...یتو چشم ما مزاحم بود

ھمش برنامھ ..من قصدم کمک بھ پرورشگاه نبود .. بزرگ داشتبی عزی اون چنکھیا زد مگھ یم
 کار خوبم بھش ھی.. ھمون دختره کھ ھمکارت بود پول دادم تا بھم کمک کنھ تیبھ ھم اتاق..بود
 ھ کی اسھی کھی درست شبسھی کھی پول تو ونیلیپنج م.. اما بالخره قبول کرد شدی نمیراض...دادم

 رو ی دستی دونستم کھ تو پوالیاز قبل م... تختت بذاره ری دادم تا زتیخودم داشتم بھ دست ھم اتاق
 ھی.. نفرو گذاشتم تا پولو ازت بدزده ھی.. ی حاضر بشی ورفتیپولو تو گرفت... یزی ریبھ حساب م

 پرورشگاه ری مددنی پولو دزدی گفتھی پرورشگاھو با گری اومدیوقت... بود نی کھ کارش ایموتور
 یبھت تھمت دزد.. سھی اون کھی شبسھی کھی شد اما با اومدن دوستت ونشون دادن یداشت باورش م

 وھم ی تختت پنھان کردری وزی کھ تو اصال پولو ھمراھت از پرورشگاه نبردینجوریا..میزد
 تو عکسشو کنار عکست. پول دادم یمن بھ اون پسر سوپر. اومدسیبعدشم کھ پل... دهی دتیاتاق

 رو باورنکنھ اما عکس ی دزدعادی مدیبھ خودم گفتم شا.. بده عادی بھ مالی تا دانمیپارک درست کرد
 ی سپردم موقعالیبھ دان... کنھ ی باور مالوی دانی حرفای کنھ از طرفی کنار ھم باور مالویتو ودان

دستم ناراحت شدو  با کارم خدا از...من اشتباه کردم .. ، راجع بھت بد بگھ قیکھ داداشم رفت تحق
 ازدواج سی با مھدعادی تالش کردم تا میلیمن خ.. گرفت شھی بھ زور نمزوی چچیھ.... مرد سیمھد

  رفتنی از بسیکنھ اما مھد
 .  چرخوندمنای مامان سرمو بھ سمت ژادیبا فر.. کرشدگوشام
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 ستیحالش خوب ن... ارهی اب بیکی- مامان
 نیی کھ سرش پاییبھ عمو.. کھ انگار جلوش مھ گرفتھ بود ناواضح بھ عمو نگاه کردم یی چشمابا

 .  کردی نگاه منای مبھوت ھنوز بھ صورت ژی کھ با چشماییبھ زنعمو.. کرد ی مھیبودو گر
 . ھی گرری چشماشو باز کردو بلندزد زنای ، ژنای صورت ژی اب رودنیباپاش

 من یدی دعاد؟ی میدید:  بھ سمتم برگشتو گفتنایژ.. رهی نگمی گر بھ دندون گرفتھ بودم تانمویی پالب
  کنن؟ی تنھام کھ بھم ظلم منقدری ای باورکرد؟ی ؟ باور کردستمیدزد ن
  کنمیخواھش م.. اروم باش زمیعز- مامان

  باشمیچکسی ھزی خوام عزیمن نم... ستمی نزتونیمن عز:  از مامان فاصلھ گرفتو گفتنایژ
 ی نمچوقتی رم اما ھیمن م:  برداشتو گفتفشوی کنایژ.. رفترونی بلند از سالن بی با قدمازنعمو

 بخشمتون
 ستیحالت خوب ن.. اب قندبخور کمی.. نی بشکمی کنم یخواھش م- مامان

 عادی خداحافظ مشھی ھمی براگھید:  از جاش بلندشدو بھ من نگاه کردی بھ سختنایژ
 دخترم صبر کن- بابا
 بھ دیشا.. بھ بابا چشم دوختو اروم شد نای ژی دونم واسھ چینم..ت بود  ساکی از اول مھمونبابا

 لبش ری زی چون از اول مھموندیشا.. پاکش بودی کھ تو چشمای پاک بابا وارامشیخاطر چھره 
 .  فرستادیصلوات م

  بمونمنجای تونم ایمن نم:  کرد گفتی مھی گرکھی در حالنایژ
  توئھھیچقدر شب...نگاه :  گفتدوی دونای البوم تو دستاش بود بھ سمت ژھی کھی در حالزنعمو

  عادلھ سھی دختر چقدر شبنی انی ببیمصطف:  کرد گفتی می عصبی کھ خنده ی زنعمو در حالبعد
... 

حاال زنعمو با ... سرطان فوت کرد یماری بھ خاطر بشیتو جوون.. خواھر زنعمو عارفھ بود عادلھ
 .  عادلھ سھی شبنای کھ ژگفتی می عصبیخنده 

 مگھ نھ حاج خانوم.. عادلھ س ھیبھ خدا شب-زنعمو
حاج خانوم با بھت سرشو ..دی چرخی مزدنی کھ حرف میی سردسرم بھ سمت کسایلی روح وخیب

 ادی زیلیخ:  دادوگفتیتکون م
 ادتھی عادلھ بود؟ ھی شبسی مھدادتھی ی مصطفھ؟ی گفتم شبدیدی گفتم؟ ددیدید: دوگفتی کشغی جزنعمو

  دختر منھنیمن مطمئنم ا.. منھ سی مھدنی خوشگلشھ ؟ای خالھ ھی شبسمونی کھ مھدمیخوشحال بود
 . ستمیمن دختر شما ن..نھ :  زدوگفتی پشت ھم نفس نفس منایژ. می نگاه کردنای با تعجب بھ ژھمھ

 من مطمئنم.. یدختر من:  گفتھی باگرزنعمو
من اون ... نی گردی براش منیگزی جاھی دنبالھ ستونی مھدنیشما حتما با مرگ ا... ستمی نستمین- نایژ

شما .. خوردمی دونم از مادرم کتک میفقط م.. ستی نادمی یچی ھمیمن از بچگ... ستمی ننیگزیجا
 نیستیاون زن ن

  اون زن دزد بودهدیشا:  کلمھ بھ کلمھ گفتمامان
 ستی کردم حالش خوب نیاحساس م.ورشو گرفتھ بودن ھمھ د... سرشو تکون دادو انکار کردنایژ
  نباشھ جز منو خودشچکسیدوست داشتم ھ... کنم یدوست داشتم ازش عذر خواھ..

  بدهشیازما:  اومدوگفتنای خانوم بھ سمت ژحاج
کھ باعث شدن .. باشم کھ بھم تھمت زدن ییمن دوست ندارم دختر کسا.. کنم ی نمنکارویمن ا-

  دوستش داشتم بد کننی روزھی کھ ی کسشیکھ منو پ...ابروم بره 
اصال نگام .. نگاه کردم نای دوستش داشم؟ مگھ االن نداره ؟اب دھنمو قورت دادمو بھ ژی روزھی

  کردینم
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 نیا... بده شی وازمااما تو ببخش.. ی بزرگنی بھ ایبد.. کردن یدخترم درستھ کھ در حقت بد- بابا
 .  کنیتو بزرگ.. وقتھ کھ تنھا فرزندشو از دست داره یلیخانواده خ

 .  دمی مشیفقط ازما:  نشستو گفتنی زمی رونایژ
 من فردا صبح منتظرم:  برداشتو گفتفشوی کدوباره

  رسونمتیم:  سمتش رفتمو گفتم بھ
 ستی نیازین:  نایژ
  رسونمتیگفتم م-

  بھترهینطوریا... رسونمش یمن م:  دستمو گرفتو گفتبابا
   رمانرانیا

 آپلودسنتر  تاالر گفتمان سردرسایت   كنترل پنل شما    اعضا  سالنامھ  راھنماستی  لجستجو
 .دی خوش آمدی گراممھمان

 )iranroman@yahoo.comایمیل انجمن.(کامال رایگان است ,  نامثبت
 ... شما بعد از ثبت نام مي توانید تمام محتویات سایت را ببینیدبنابراین

 )ثبت نام —ورود ! (ی عصر درود مھمان گرام٠۵:۵٠, ٩٣-٩-٣: ی کنونزمان
 
 / v  یرانیکتاب و رمان کامل شده ا/ کتاب و رمان کامل شده / بخش كتاب و رمان /  رمان رانیا

 ~sun daughter~ فردین و| قایمكي 
 
 

  عصر٠۵:۵٠, ٩٣-٩-٣: یزمان کنون~sun daughter~ فردین و | قایمكي
  قابل چاپی  نسخھی مشاھده 
  دوستکی موضوع بھ نیارسال ا 
  موضوعنی ارسال انی آخرشینما 
  موضوعنی بھ اازی امتنیشتری بیاھدا 
  موضوعنیمشترک شدن در ا 
: افزودن بھ  Digg: افزودن بھ  Linkarena: افزودن بھ  Mr. Wong: افزودن بھ 

Del.icio.us  افزودن بھ :Facebook  افزودن بھ :Furl  افزودن بھ :Yahoo  افزودن بھ :
Spurl  افزودن بھ :Google  افزودن بھ :Blinklist  افزودن بھ :Blogmarks  افزودن بھ :

Diigo  Information 
 : موضوعنی از ادی درحال بازدِکاربران

 مھمان ١
 :سندهینو

sadaf 
 :ارسال نیآخر

sadaf 
 :پاسخ
٦٥ 
 :دیبازد

٤٣٥٢ 
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 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ... ١ یقبل« ): ٧( ھا صفحھ
 : موضوعازی بستھ شده است   امتموضوع

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 یحالت خط|  ی موضوعحالت

 ~sun daughter~ فردین و|  قایمكي
 امیپ سندهینو

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
  ActividadActividad   

  % ٧٢:  تجربھ
  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٦١RE#: ارسال
 ...خداحافظ... ممنون:  وگفتمدمی کشرونی بی از دست حاجدستمو

 ...دمی دوابونیبھ سمت خ...  کنھ ی اعتراضی کسنکھی از اقبل
... 

 ... بھ ستاره ھا زل زدم...  بھ اسمون بلند کردمسرمو
...  ھم شیپ... کنار ھم با ھم ... سھ تا ... سھ تا ... دو تا دوتا ...  خانواده بودن ھی مثل ھرکدومشون
 .کننی مھیگر...  خندنیم... با ھم خوشن 

 ... راه افتاد مابونی جدول کنار خی دست بھ دست کردم و روفمویک...  خوشبخت ی خانواده ھانیع
 . فکر کنمیزی چای ی بخوام بھ کسگھی نداشت دیلیاصال دل...  فکر کنم یزی نداشتم بھ چدوست

 دی شروع جدھی بھ دیاز حاال بھ بعد با.تموم شد ...  بود ی حسھی...  بود یعادی مھی...  گھی شد دتموم
 ... فکر کنم

... دی جدیزندگ...  دی جدیخواستھ ھا...  دی جدیایرو...  دی جدی ارزوھی...  دی شروع جدھی قایدق
 ... دی جدیھمھ چ

 . . . خانواده جزھیجز ...  پدر ومادر ھی کم دارم؟ جز ی من چمگھ
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 ؟ی چدیبا...  دیچون باور نکرد با...  کردی باور مدی منو باعادی مخوب
 . دمی پرنییاز جدول پا...  گھی راست می پرورشگاھھی کردمی منم بودم باور نمخوب
 کھ یادم...  خوردندی گونھ ھام غلت میاشکھام دونھ دونھ از رو...  ام حبس کردم نھی و تو سنفسم

 ...  البدگھی دستین...  ستی نیچیخانواده نداشتھ باشھ ھ
  از کجا معلوم من نامشروع نباشم؟اصال

 .  دستھام گرفتمونی جدول نشستم و سرمو میلبھ ...  نتونستم قدم از قدم بردارمگھید
من سرپسرا و ... من دروغگوام.. البد حق دارن فکر کنن من دزدم ...  نھیبخاطر ھم...  اره

 . حق دارن...  گھیاره د... ذارمیعشقاشون کاله م
 ...  زل زدمکردی کھ بھم نگاه می بھ پسر جووننی بوق ماشی صدابا

 ؟یشیسوار نم... خانم خانما :  و گفتدیخند
 ... جام بلند شدماز

 ...گذرهیبھت بد نم... خوشگل خانم بپر باال :  بھم نگاه کرد وگفت کھ سمت شاگرد نشستھ بودیپسر
  باشم؟ی من پرورشگاھستیبرات مھم ن:  وگفتمدمی باال کشدماغمو

 ھا؟:  شو باال داد و گفتی نخی ابروھاراننده
  نداره؟یبیع...  حروم زاده باشمدمیشا... من دزدم :  رو شونھ م جا بھ جا کردم وگفتمفمویک

 ...  زده بودن بھ من زلجفتشون
 ...دزدم... یفھمیم... من دزدم:  وگفتمدمی کوبنشونی ماشی شھی شی با حرص روفمویک

 ... چتھیوحش:  با حرص گفتراننده
 ... استوونھید... ول کن بابا :  کھ سمت شاگرد نشستھ بود گفتی اونو
 ... گرفتن ورفتننوی گاز ماشو

 وونھی ام؟ من حق دارم دوونھیمن د... نیشماسالم...  اموونھیمن د...اره ... ھـــھ:  داد زدمبلند
 کس و کار یشما کھ کل! ...  وندارمی کنم چون کسی و ندارم، من حق دارم دزدیمن کس... باشم
 !!!نی اوونھی بازم دی ولنیدار

 ی وسعستادمیروش ا... دوباره سمت جدول رفتم...  شونھ ام انداختمی روفموی پوف کردم و کنفسمو
 ... کردم تعادلمو حفظ کنم

 . اونم باورم نکرد...  بود کھ یعادی مھی...  ندارم یچی ھای از دار دنمن
 منتشو رفتمی مدی چند بار بازه؟؟؟ی باور نکرد کھ برام عزای باور نکرد دوستش دارم؟؟؟ چرا

 . چقدر برم؟؟؟ خستھ شدم بس کھ از خودم دفاع کردمدم؟؟؟یکشیم
 ...  زدمیلبخند...  پل عابردنی دبا

 ...  قد علم کرده بودابونی وسط خکیچھ ناب وش...  بھ موقع چھ
 ... از پلھ ھاش باال رفتم...  رو شونھ ام انداختمفمویک

بھ ...  شدم رهی خابونی گذاشتم وبھ خی فلزی نرده ی لبھ یارنجمو رو...  دمی باال کشدماغمو
 ...شھر
...  و داشتن یکیھمشون ... بھ رفتن و اومدنشو... بھ حرکتشون ...  بودن ادم ھا ی زدم بھ جارزل

 ... ستاره تو اسمون واسھ خودشون داشتنھیھمشون 
...  کنمی می زندگیزادیمنم ادم...  اره کردمی بود کھ حس میی روزاھی...  حسرت بھ دل نموندممنم

 ... منم...  ستاره دارمھیمنم 
  معلوم بودی ولیلینھ خ...  باال شھر معلوم بود نیاز ا..  دمی کشیاھ
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   عصر ٠٢:١٢ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 
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  ExperienciaExperiencia   

 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٦٢RE#: ارسال
...  دنیجنب و جوش ونفس کش...  کھ ادامھ داشت ییسرعت ھا...  داشتانی کھ جریی ھایزندگ

 ! معلوم بودی باال ھمھ چنیاره از ا
  کھ من ھستم تموم ِ شھر معلومھیینجای ااز

  ِ تــو آرومھشیدلم پ..  ھستن ـایلی خکنارم
  ؟رمی بوده تقصی نشو ھرگز بگو چنی من بدببھ
 رمیگی کھ از صدات می جز آرامش و حسبھ
 یکنی چـرا ؟ باور نمی شدنیبدب

 یکنی منو کمتر نمییتنھا
  زنده بمونم؟دیچرا با...  دوباره نگاه کردمابونی خبھ

 !؟... بھم بزنھ و غرورمو لھ کنھ ی لگدھی دی از راه رسی کس وکار باشم کھ ھرکی بنقدری ادی باچرا
 یدی سخت بخششھیھم...  یدی ساده رنجشھیھم
 ! یدی بازم منو ددیشا..  لحظھ نی ابخشمیو م رتو
 ...  دوست دارمیلی خعادیم

 بازومو ی پامو ھم رد کنم کھ حس کردم کسیکیخواستم اون ...  ھا رد کردم لھی می از روپامو
 محکم بھ یلی سھی شده ی بفھمم چنکھیقبل از ا...  پل پرت کرد ی سطح فلزی و من و رودیکش

...  اره ؟؟؟یدی منو بخشینطوری ا؟؟؟ینطوریا..  اره ؟؟؟ی دوستم دارینطوریا: صورتم زد و گفت
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 خداحافظ کھ یگی تا اخر عمر عذاب وجدان داشتھ باشم؟؟؟ بھم میخوای م؟ی منو بد بخت کنیاخویم
  بشھ؟؟؟ی کھ چی خودتو بکشیخوای خودت؟؟؟ مای ی از من متنفر؟ی بشھ؟؟؟ ازم متنفر شدیچ

 ھان؟؟؟
 ... زدی داد مسرم
حس ...  ھی چقدر چشماش سرخھ و عصباننمی ببتونستمی ھم میکیتو تار...  کردمی نگاه مبھش

 ... دیلرزی متیصداش از عصبان...  کنھ ھی کھ گرکھی نزدی حتکردمیم
 ... ی معرفتی بیلیخ... ی نامردیلیخ:  نگاه کردم و رو بھ روم نشست وگفتبھش

 یتو از ک:  و گفتمدمی خودمو سمتش کشخردهی. .. دی داد وزانوھاشو تو بغلش کشھی نرده ھا تکبھ
 ؟یدنبالم

 ...از اولش_
 ؟...یچرا دنبالم: و گفتمدمی باال کشدماغمو

  نباشم؟یخوایم_
 ...  ترس بھش نگاه کردمبا
 ... نای ژی بدیلیخ: حرص گفتبا

 ؟یچرا بدم؟ تو خوب:  وگفتمدمی رو بھ روش نشستم ومثل اون زانوھاموتو بغلم کشمنم
 ... میھممون بد... منم بدم ... نھ :  و گفتدی باال کشدماغشو

 . چشمم بودی چشمک زن جلوی ستاره ھی...  اسمون نگاه کردمبھ
 
~sun daughter ~گزارش پست خالف.  استنیھم اکنون آنال  

 تشکرھا
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  RangoRango   
 % ٢:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % ٧٢:  تجربھ

  ExperienciaExperiencia   
 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٦٣RE#: ارسال

. . . ارمی کم بخواستمینم...  زل زدم عادیمنم بھ م... دادی ستاره کھ کنارش بود و بھ من میکی اون پز
 !ارمی کم بخواستمیجلوش نم

 .بھش نگاه کردم...  از جاش بلند شد بھ سمت پلھ ھا راه افتاد عادیم
 ؟یاینم:  بھم نگاه کرد وگفتدی بھ پلھ ھا رسیوقت

 ...  نگفتمیچیھ
 ... نایژ: گفتدوباره

 ... جوابشو ندادمباز
 ...وونھیمن دوست دارم د:  گفتدمی کھ شنی طورخفھ

 ... نگاه کردمبھش
 ؟یاینم: بھ سمتم دراز کرد وگفتدستشو

 .  دستشو بھ سمتم دراز کرده بودستادیرو بھ روم ا...  شھی مکی کردم داره بھم نزدحس
 . چشماش نگاه کردمتو

اون ستاره ھھ ھم داشت پز دوستشو بھ من ...  دراز بود شمیدستش ھنوز پ...  دمیشا! گفتی مراست
کم بھ سمت خودش  وگرفتم و از جا بلندم کرد و محعادیاز حرص اونم کھ شده دست م...  دادیم

 ی کھ تویمحکم منو بھ خودش فشار داد و با صدا... کردی عطرش داشت مسخم میبو...  دیکش
 ...  کار وبا من نکننی اگھید: گوشم گفتری نکردن گم شده بود زھی گری زدنش براسنفس نف
 حلقھ کردم و اونم محکم نو عادی اونا رود ور کمر میبھ اروم...  بود زونی دو طرف بدنم اودستھام

 .بھ خودش فشار داد
 م؟ی شام بخورمیبر:  وگفتدی گونھ امو نرم بوسیرو

 ھوم؟: دور کمرم حلقھ کرد و گفتدستشو
 ھنوزم برف باشھ؟...  می رفتی اونجا کھ اون باریکنیفکر م:  رو بھ رو نگاه کردم وگفتمبھ

  اونجا؟می بریدوست دار... ت اره ھس:  و موھامو فرستاد تو وگفتدی جلو کشمویروسر
 ...میریباشھ م:  بھم زد وگفتیلبخند...  چشماش نگاه کردم تو
 ... سرمو رو شونھ اش گذاشتمی تاکسیتو...  می شدیسوار تاکس... می اومدنیی پلھ ھا پااز

 گفت؟ی می بھت چنھیاون ماش:  گفترگوشمی زاروم
 ... ندادمجوابشو
 ...یخوب دکشون کرد... خوشم اومد : گفتدوباره
 سردتھ؟: سرم گذاشت وگفتی اشو روچونھ

 .می بھ مقصد جفتمون ساکت بوددنیتا رس...  ندادم و منو محکم تر بخودش چسبوند جوابشو
 ...  زده بودخی بود اما برف

. . . میخت عکس اندایدرست ھمونجا کھ کل... میرفتی برفھا راه می دستمو گرفت و با ھم توعادیم
 ...کردمی بار بود کھ داشتم مرور خاطرات منیاول... می کردیباز
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 اونا رو ازم تونستی نمچکسیھ... مال جفتمون ...  عادیمال من و م...  کھ مال من بود یی ھاخاطره
بھ ....  کھ مال خود خودمھیکی....  و دارم یمنم کس...  حس کنم شدی کھ باعث میخاطرات... رهیبگ
 ... بدمشستی کس ھم قرار نچیھ
 ... نگاه کردمدیخندی کھ معادی حس برخورد سرما بھ صورتم بھ مبا
... بھ سمتش رفتم...  بھم پرت کردگھی دیکی و دیخند...  بستھ بودنخیبرفھا ...  نگاه کردمنی زمبھ
 . نکرده بودخی بود برفش ستادهی کھ اییجا
 ... گلولھ درست کردھی شدم و خم

 ...  قلب شده بودنی کھ تو دستم بود عیگلولھ ا...  شدمالیخی بیول... پرت کنم  بھش خواستم
 ؟یخستھ ا: دی پرسعادی و مدمی کشی اازهیخم

 . نگاه کردم وبھم نگاه کردبھش
  خونھ؟میبر: زد وگفتیلبخند
 ... نایژ: و گفتدیدستمو کش...  ازش گرفتم رومو
 شھ؟ی می چیاگر تو پسرعموم باش:  حرفش اومدم وگفتموسط

 کنھ؟ی میچھ فرق... یچیھ: نگاه کرد و گفتبھم
 ...  نداشتی فرقچیھ...  گفتی مراست

 ... پسرھی دختر ھی...  خوامیمن دو تا بچھ م:  تو چشمام نگاه کرد و گفتعادیم
 ...  سھ تادمیشا: ادامھ دادجانی با ھعادی و مدمیخند
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  ExperienciaExperiencia   
 ~ sun daughter~ فردین و| قایمكي : ٦٤RE#: ارسال

 ... اصال فکر کن دو قلو باشن_
 ... می بدری اول بھ کدومشون شمی چھل کنی سستیده ب:  نگاه کردم وگفتبھش
  عوض کنھ؟؟؟یپوشکشونو ک... اه :  و گفتدمیخند

  سخت و من بکنم؟ی کارایھمھ _
 ... ارمی نون در برمیخوب منم م:  وگفتدیخند

 ...نونت بخوره تو سرت:  پشت کمرم قالب کردم وگفتمدستھامو
 ... ھیکیحرف مرد :  وگفتدیخند

 ...خوامی کھ تو کار خونھ کمکم نکنھ نمیمن شوھر_
 ...شورمیظرفھا رو ھم مباشھ :  خنده گفتبا
 ...کنماااایپوشک بچھ ھا رو من عوض نم_
 ... کار وعمرا کنمھی نیا: عادیم
 ...خوامیپس اصال من بچھ نم_

 ...میریگیاصال پرستار م: وگفتدیخند
 ؟؟؟یزرنگ...  دختر جوونھی_
 ... خانم مسنھی:عادیم

 ؟یپزی میشام چ:  نزدم وگفتیحرف
 ؟؟؟یکمتیفقط بھ فکر ش-
 ... فھیمن خستم ضع: عادیم
 ...درس داشتم...  میشام ندار... ی خودتفھیضع_
 ...میخوری ممروی سرت نیفدا:  زد و گفتی لبخندعادیم
 ھر روز ھر روز ؟؟؟_
 ...  من وتومی بکنییچھ صفا... ھر روز... ھرشب : و گفتدی خندعادیم

 .دمی کشی جمع شد و اھلبخندم
 م؟یسردتھ بر:  و گفتستادی جلوم اعادیم

 ...  چشماش نگاه کردمتو
 ...می و راه افتادنیی انداختم پاسرمو

 . بھم نگاه کردستادی در کھ ای جلویتاکس...  نگفت یچی خانم فالح ھی بھ خونھ دنی رستا
 ...  ھنوز دلخور بودمیول... شدمی چشماش غرق متو
 ؟یازم دلخور: گوشم زمزمھ کردریز

 ...مراقب خودت باش: زد وگفتی فاصلھ گرفتم و تلخ خندازش
 ...  وارد خونھ بشم کھ دستمو گرفتخواستم

 ...  نگاه کردمبھش
 ...نامیژ: گفتاروم

 ...ریشب بخ_
 ...دمی کشرونی دستمو از دستش بو

 ...  خونھ شدموارد
 حامد اه از نھادم بلند ی کفش ھادنیبا د...  سالنھ خودمو بھ واحد خانم فالح رسوندم سالنھ

 ... دمی بھ صورت داغم کشخموی یدستھا.شد
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 . وباز کردمدر
 . اشتھا نداشتمیول... دیچی کتلت تو سرم پیبو

 ... بدمحی توضخوامیاز چشمام خوند کھ نم...  ستادی جلوم ای فالح با نگرانخانم
 ... شامایبرو دست و روتو بشور ب: گرفت وگفتدستمو
 ...خستم...  بخوابمرمیم:  زدم وگفتمیلبخند
 .... خانم فالح با اشاره گفت ساکت باشھی بگھ ولیزی بلند شد کھ چحامد

 سرم قالب کردم وبھ ریدستھامو ز. دمی تخت دراز کشیلباسھامو عوض کردم ورو...  اتاق رفتم بھ
 ... سقف زل زدم

 ...  شدندمی وارد زندگی ادفعھی ادم چقدر
 یلی چشماش خیعنی...  مھربون بود یلو...  من نبود ھی شبچیھ...  خانمھ کھ اسمش عارفھ بود اون

 ...  اماومدیبنظر شکستھ م...  ھم یاون اقا مصطف... مھربون بود 
 بھ خراب کارا عادیھرچند صورت م...  بود عادی منی عشیمھربون...  و دوست داشتم عادی می بابا

 ...  باباش اروم بودیول...  خوردی کارا مطنتیو ش
 و حامد زدندی کھ راجع بھ من حرف مدمیشنی حامد و خانم فالح و می پھلو غلت زدم صدابھ
 ...عمھ برو باھاش صحبت کن...  چش شده یعنی:گفتیم

 ... دمی کشیاھ
... اگر نبود ! خوب بود کھ بود...  ھم عادیم... ارزو...  کاش یا...  خانواده ھی داشتن حسرت

 ...  دوست دارمیول . . .!!! ازت دلخورم اقا پسریلیخ...  دمی خزرپتویز
 . شد و با تمام فکرھام خوابم بردرهی بھم چیخستگ...  دمی کشیقی عمنفس

 
 

   عصر ٠٢:١۴ ٩١-٨-۴
    کاربرنی ایھا  ارسالی تمامافتنی 

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد
  نیآنال 

 ٨٢,٢١٢} : ھا ارسال
  ١٣٩١مھر : تی عضوخیتار

 ١٠٩٤٣: اعتبار
 ٣٥٠٢٣ ھا سپاس
  ارسال٢٦٠٩٣ بار در ٤٤٤٩٦ شده سپاس

 
 دی مفی مدال پست ھاتیمدال کاربر بھ روز مدال محبوب 

 ShadOsarhal: حالت
 ]Nivel [١١٩: ارتقاء

 % ٨:  رتبھ
  RangoRango   

 % ٢:  در انجمن تیفعال
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  ActividadActividad   
  % ٧٢:  تجربھ

  ExperienciaExperiencia   
 ~ sun daughter~ ن وفردی| قایمكي : ٦٥RE#: ارسال

 ھیبھ تک تک بچھ ھا قض... باشھ شھی تا ھمدی بامی طلوع تو زندگنیا... نگاه کردم دی طلوع خورشبھ
 می با بچھ ھا برمی از شمال برگشتی رو گفتم، قراره وقتی ھمون دخترعمو مصطفای نای خودمو ژی
 ھی فتو نگرشویودوست ھم اتاق الی دانی ھی دنبالھ قضگھی وددی ھم پدرو مادرش رو بخشنای ،ژشیک

 .  اونارم سپرد دست خداییجورا
  ھایاحوال بعض:  سمتش رفتم رو تختھ سنگ کنارش نشستمو گفتمبھ

  خوبھیلیحال تو کھ خ:  گفترهی بگای چشم از درنکھی ابدون
 ؟یستیمگھ تو خوب ن:  انداختم دور شونشو گفتمدستمو

 میمن دوست نداشتم قبل از ازدواج با ھم ،ھم اتاق بش. یی پررویلیخ:  اخم نگام کردو گفتبا
 بنده ی ھم کھ بابای اغھیبا اون ص.. گھی دمیبالخره ما نامزد.اما من دوس داشتم :  گفتمدموی خندبھش

 میخوند راحت شد
 تو خونشون مثل نکھی چقدر بده حاال کھ مامان وبابا دارم بدون اعادیاما م:  گفتدوی کشیقی عمنفس

 مدت فقط دختر مامان ھیدوست داشتم حداقل .. کنم ی دارم ازدواج مومدهین.. کنم ی دختر زندگھی
 بابام باشم

 می ازدواجو عقب بندازیدوس دار:  پرت کردمای برداشتمو بھ سمت درنی قلوه سنگ از روزمھی
 . عادی میمرس.. خوبھ یلیاره اره خ:  و گفتدی ذوق بھ سمتم برگشتو دستاشو بھم کوببا

 بود نظرتو بدونم نیقصدم ا. دادم شنھادیمن فقط پ. ذوق نکن ادیحاال ز:  تفاوت نگاه کردم ی ببھش
  بھ نظرت عمل کنمنکھینھ ا

 ی بدجنسیلیخ:  مشت بھ بازوم زدو گفتبا
 .دوس دارم جنستو.. جنست خوبھ یلیاما تو خ:  تو بغلمو گفتم دمشیکش
 . خجالت سرشو جابھ جا کردبا

 فوت تو صورتش ھی! عمرا االن بوست کنم ... صورتش بردم کھ چشماشو بست  بھ سمتسرمو
 . الی خیبوسو ب:کردمو گفتم

 .ومدی خوشم نلمتی فنیاصال از ا... بھ خدا نھ من نھ تو عادیم:  گفتتی عصبانبا
  بوست کنمایحاال ب..خودم غلط کردم .. کردم ی بابا من شوخیا-

  خوامینم: شد، با اخم گفت م جدا شدو از روتختھ سنگ بلند از
 ...  رهیچھ با نازم راه م... رفتم ی راه می بازی سرش بازپشت

 ومدی ازت خوشم نعادی مایدنبالم ن-
 اما من کھ از تو خوشم اومد:  گرفتمو گفتمدستشو

  مزهیب-
 خوش مزه نبودم؟-
  شعوریب-

 بار فرارو بر قرار نیبازم فوت کردمو ا.. بھ سمت صورتش بردم بازم چشماشو بستصورتمو
  دادمحیترج

 
 انیپا
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