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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 .دی هم بمان  یآنقدر به پا

 :  دیدیاز خودتان پرس  یوقتکه

 انجام دادم ؟ یچه کار  شیبرا

 بزند! ادیفر دلتان

 اخر،  یبروم، اما تالحظه  توانستمیم

 .... دمیتپ شیکه جان داشتم برا یتاوقت

 

 طبقه تا عشق... کی رمان

 ( ی)سمندر ی: سحرسهراب سندهینو

 . دمیرا خفه کردم و در دل نال امی گوش یصدا

 ساعت   یآخه ک انی>>خدا لعنتت کنه آر

http://www.romankade.com/
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 <یما گذاشت یکه تو برا زارهیصبح کالس کنکور م هشت

 

 تخت نشستم که در اتاقم باز شد   یرو

 ی تأسف سر  یاز رو یسر  دنمیبا د مامان

 گفت:  رفتی ها مکه به سمت پرده یداد و در حال  تکان

 دختر  یــ تو که هنو حاضر نشد مامان

 ها.ندارم استادت دوباره زنگ بزنه خونه  حوصله

 دنده چپ بلند شده بودم اصال حوصله  از

 غر زدم  شدمیباال انداختم و همانطور که از اتاق خارج م یو بحث نداشتم شونه ا جر

 دک  کالسش، مر می تا نیبا ا  رهیبره بم  ــ

 ساعت صبح.  نینفهم صد دفعه بهش گفتم نزار ا زبون

 دم یرس  سیتموم شدن حرفم به سرو با

 مامان رو  یهاحت ی نکردم تا نص صبر

 شدم   سیوارد سرو عیبدم، سر گوش

 مشغول شستن دست و صورتم شدم.  و

 گفت:  زد و یاخارج شدم که با بابا رو برو شدم، به ساعتش ضربه  سیبعد از تمام شدن کارم ازسرو 

 برسونمت.    تونمی منم که نم  ،یکرد ریباز هم د  باباـ

 کردم.  تیزدم و شکا  یغیج

 شدم.  دار یب رید دی رسونی شما منو م نکهیا  الینه بابا، من به خ  ــ
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 . یشد داریب  ری د یلیخ  گهیــ د بابا

 التماس گونه گفتم:  یلحن با

 . دمیقول م شمیحاضر م یا قهی بابا توروخدا صبر کن پنج دق یوا ــ

 ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. تکون داد و من با دو از پله یسر  بابا

در کمد   یام رو از روو مقنعه  دمیروشنم پوش   نیرنگم رو به همراه شلوار ج یاسورمه  یمانتو عیسر
 قنعه رو ازاد گذاشتم.م یکروات یسرم کردم. بند ها  عیسر یلیبرداشتم و خ 

 

 به طرف بابا رفتم.   عیرو برداشتم و سر امی مشک یکوله 

 یی من آمادم بابا ــ

 و مامان با خنده. حق داشتند تا حاال نشده بود انقدر زود حاظر شوم.  کردی متعجب نگاهم م بابا

 آورد.  میرا برا میو غذا وهیظرف م  مامان

 

 صحرا اگر  یخور  یات رو م  وهیــ م مامان

 خونه یبار ظرف غذات رو برگردون  نیا

 . ستین یماه از پول خبر  کی تا

 ها را ازش گرفتم به دنبال بابا از ساختمان خارج شدم.ظرف  یسرسر  

را نبستم پشت سر بابا سوار آسانسور شدم و   میهای بابا دوباره من وجا نزاره بند کتون نکهیترس ا از
 ستادم. فر رونیراحت ب الینفسم را با خ 

 ام را ازم گرفت. تکان داد و کوله میتأسف برا یاز رو یبابا سر  

 .وفتهیات رو درست کن. کم مونده از سرت بمقنعه نارو،یــ بده من ا بابا
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دلم شروع کردم به  یو تو دمیام را جلو کشآسانسور به خودم نگاه کردم مقنعه  ینهی کردم و تو آ یپوف
 غر زدن کردم. 

دم نداشت   یمن از بچگ  یبهش، کره   گفتی نم  یچیاش هم افتاده بود هبود مقنعه >> حاال اگر صبا
>> 

  دمیکشیم  نی زم یرا روو میکه کفشها یدر حال  میبابا رفت نیو به طرف ماش  می آسانسور خارج شد از
 قفل در را زد. موتی بابا با ر ستادم،یا نیکنار ماش

درست   میشدم بعد از بستنشان سرجا  میهای در جلو را باز کردم و سوار شدم، مشغول بستن بند کتون  
 .میبود یعتیشر ابانیخ  یام به اطراف جمع شد تونشستم. توجه

  غمیوج دیبرق از سرم پر  دنشینگاه کردم که با د نینداشت به ساعت ماش ینیسنگ  کیتراف خداروشکر
 در آمد.

 بابا!  ــ

 ؟ یزن  یم غی کوفت، چته بچه چرا ج  ــ بابا

 ! یکنی م یچرا انقدر آروم رانندگ  ادیم انیآر گهید قهیده دق ــ

 . یسر وقت هم به کالست برس ی ش  داریزود ب یخواست  یــ به من چه م بابا

 من هم خودم را خونسرد جلوه دادم. اشیخونسرد دنیداد. با د لمیتحو یحرص درار   لبخند

 من هم مهم نبود، چه بهتر.  یاو مهم نبود کالسم پس برا یاگر برا 

 را برم.  یتیتقو یهاکالس  نیاصرار داشت من ا خودش

  یشهی کردم و ش ادیآهنگ مورد نظرم اوردمش، صداش رو ز یرا روشن کردم و رو  نیماش ضبط
 و  دمیکش نی را پا  نیماش

 شروع کردم به خواندن. شدیکه م  ییصدا  نیهنگ با باالترشروع شدن آ با

   نبارمیو ا  یقراره برگرد دمیشن
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 دارم  جانیتو بدجور ه دنید واسه

 زه یو قلبم از تو لبر یمن خال دست

 زه یتو هر لحظه برام خاطره انگ ای

 ضبط کم شد.  یصدا

 بابا جمله تو دهنم موند  یعصبان  یصدا با

 قراره برگ....  دمی_شن

 دختر چه خبرته! گهی_بس کن دبابا 

 .دمیخندیدر دل م ینشستم. ول میسر جا مظلوم

 

حاال که منو کالس کنکور ثبت نام   گفتمیم میسر لج افتاده بود گهیهفته بود که من و بابا با هم د هی
سه ثبت نامم  مدر هیو رفته بود تو  زدی اون مدام حرف خودش را م  ی. ول رمی مدرسه نم گهید یکرد

 کرده بود. 

 .رهیهنوز مسرر بودم که بره و مدارکم و پس بگ من

.  گذشتی نم یحرص دادن من از کار  یهم بابا برا اوردم،ی لج بابا رو در م نی هم یمدت، برا نیا تو
 . کردندی من رو سرزنش م ای دنیخندیم ایمامان و صبا هم مدام  

 سواستفاده گر چراا؟ یبودم لوس نبودم ول گانیشا  یعل  یتغار من ته  یول

 زد. با حرص سر برگرداندم و گفتم:  ویراد  یکرد و رو شتریب یضبط رو کم  یصدا  بابا

 .ویراد  یزنیگوش بده که شما م ویتو سانتافه راد نهیشیم ادیم  یپدر من ک  یچ یعنی_پوف، اخه 

 .یخبر ی از بس از اخبار کشور و جهان ب گه،ید یعقب ایکه از دن  نهی_همبابا 
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به نفع خودش، به من چه که  یک ی اون  زنهیبه نفع خودش حرف م  ادیم نیاخبارا دروغه ا نی_اکثر ا
 نایکرد،  ا کاریچ  سیفالن کارارو کرد انگل کایکنم. اصال به من چه که امر نایا یدعوا یخودم رو قاط

 . دنیم ریهم گ هایی رفتن اروپا ییبه دستشو یحت

 

  یهمش دار  جنبه،ی خورده انقدر فکت م   یدختر! موندم مامانت سر تو چ ی_بسه صحرا سرمو بردبابا 
 . یزن یغر م

تا   کنمینعمت محرومتون م نی به بعد از ا نیاز ا ن،یشماها از صدام بهره ببر  ذارمی_اصال منو بگو م 
 . نیش  هیتنب

 شکرت....  ای_خدابابا 

 چرخوندم.  گریبهش رفتم و روم رو به طرف د یاغره چشم

 کرد.  تیاموزشگاه هدا  ضی و عر یطوالن یرو به داخل کوچه  نیماش

 . یش ادهی پ دیو جمع و جور کن که االن با  لتی_کم حرف بزن دختر، وسابابا 

 جمع بود   المیلطف خودش همه وسا به

 ام بود. و غذام تو کوله وهیام بسته بود، هم ظرف مکوله پیز  هم

 را چنگ زدم گفتم:  فمی که ک یو در حال  دمیصورت بابا رو بوس  نیتوقف ماش با

 چاکرتم پدر جان یول  ایبدجنس  یل یخ نکهی_با ا

 شدم.  ادهیپ  نیام از ماشرو باز کردم و با برداشتن کوله  نی ماش در

 بستن در سرم رو خم کردم.  با

   گریمواظبت کن از خودت ج_

 صاف شدم و به طرف اموزشگاه راه افتادم. ه،ر یلبخندش رو بگ ینتونست جلو اشی سع یهمه با
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سوم  یبه طبقه ینفس کم اوردم با سخت  دمیدوم که رس یاول رو راحت رفتم باال به طبقه   یطبقه
 کردم.  ضیاون اموزشگاه رو مستف  یرفتم و  دار و دسته

   سادمی در راهرو وا یجلو  انیار یمردونه  یصدا با

 ی م ی_خدا لعنتت کنه که انقدر آن تا

 تخته. ی پا انیسالن شدم. در کالس باز بود و ار وارد

 . سادیصاف وا  نوشتیکه رو تخته م یز ی با تموم شدن چ  

 

 که به من افتاد ساعتش رو نشون داد . نگاهش

 صحرا!  یکرد  ریبازم که د_انیار

  یکل دی تا پله با۳که حد نداره ادم فقط هر  ادهیپله ها انقدر ز نیا د یاستاد تو رو خدا رحم کن ی_وا
   رهینفس بگ

 و به بچه ها نگاه کرد   دیحرفم خند به

 است بچه ها؟  گرسنه  ی_ کانیار

 و دستشون رو باال بردن.  دنیخند نمکی بچه ها ب  همه

 ما استاد. ،یع یشف یها _ ما استاد،  ما اقا بچه

 کردم.  یرو خال امی دق و دل یدل حساب یتو ینزنم بهشون  ول یزبونم رو گرفتم تا حرف  یجلو

 چه برسه به ما << نیستیمن هم ن می>>شما ها ن

 .یبخر   ینیری براشون ش یر ب   یتونیورود به کالس م  یان برابچه ها گرسنه  گانی_خانوم شاانیار

 تارت باشه لطفا    یعیشف  ی_اقا سایپر

 دلم گفتم:  یکردم و تو یچپ چپ نگاه
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 تو<  ی>>کوفت بخور 

  شهیم تونیادیز گهی_نه دانیار

   ره؟یبره بگ گهید یکی من پول بدم  شهی_نم

 می_استاد ما برفاطمه

 بره   دی_نه خودش باانیار

 ام در اوردم و به طرف راهرو رفتم. پولم رو از داخل کوله  فیفرستادم و ک رونی رو ب نفسم

 _صحرا؟ انیار

 . رفتیطرفش برگشتم. از کالس خارج شده بود و داشت به طرف دفتر م  به

   نجایا ای _بانیار

 دراورد و به سمتم گرفت.  یپولش دو تراول پنجاه هزار تومن فی دنبالش رفتم از ک به

 ر یبگ  ینی ریش نیبا ا  ر،یگ ب نارویا ای _بانیار

 کردم  بمی رو تو ج دستم

 _خودم پول دارم استاد 

   ریبگ گمی_حرف نباشه مانیار

   رمیگی که خودم م نیکرد اممه ی_اگر جر

 بره.  گهید یک ی نیبگ  رمی من نم نی نکرد اممه یهم جد اگر

 .ارمی درب یباز   نیریدانش اموزاش خودش هیتوقع داشت مثل بق  دینگاهم کرد. شا  رتزدهیح

 . دیگنج  یتو من نم گهیمورد د هی نیمحال بود، ا یول
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 با چشم خارج شدنش رو دنبال  کردم.   ،ی_هرجور راحت انیار

 

مطمئن بودم از درون   یاش خونسرد بود ولنگاه کردم،  چهره  یاسیبرم به  رونیاز دفتر ب  نکهیاز ا قبل
   خورهی داره حرص م

 حرص درار براش زدم و از دفتر خارج شدم.  لبخند

 اونجا رفتم.  یفروش ینیری رفتم و بعد از خارج شدن از اموزشگاه به طرف تنها ش  نیدو از پله ها پا با

 《داره   نجایرو ا یفروش   ین یری ش هی نیفقط هم یشلوغ نیبه ا  جا》

 . زدمی ام گرفته بود. امروز از اون روزها بود که مدام با خودم غر مخودم خنده  یغر غر ها از

 . ینیری ش  نیگرون تر یدست گذاشتم رو انیواردش شدم و از لج ار یفروش  ینیری به ش دنیرس  با

   نیبد ین یری ش  نی_پنجاه تا از ا

 هم نثارم کرد.  یاوانهید هیخودش  شیمتعجب نگاهم کرد. پ مرد

 ها  شهیم ادی مبلغش ز ی لی ... خ دی_مطمئن مرد

 _مطمئنم  

  یول ومدیخور که از اکثرشون بدم ممفت  یتو شکم اون دانش اموزا رفتیبود و م  یوانگید نکهیا با
 به جونم افتاده بود.  یلجباز 

 سرکارش گذاشتم رفت با صندوق دار حرف زد.  کردی که فکر م  مرد

 . دمیو طلبکار بهش توپ  دمیکش یپوف

 . نیها بد ینی ریش نیشده. بهتون گفتم پنجاه تا از ا رمید د،یکنی م کاری_اقا معلوم هست چ 

 جعبه شد.   یتو های ن یریش دنی بهم انداخت و مشغول چ ینگاه چپ چپ  مرد

 پولم دراوردم و منتظر موندم تا کارش تموم بشه.   فیرو از داخل ک کارتم
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  دمیاش رو داز اندازه شیب  ینیسنگ یبلندشون کردم ، وقت  یها به سخت  ین یریاز حساب کردن ش  بعد
 به خودم لعنت فرستادم.

 《به اون مفت خورا بخورن   یبد  یبر یم یرو دار  ین یریهمه ش نیتو سرت صحرا ا خاک》

 انتراک داده بود. انیانگار ار دم،یهزار زور و زحمت به اموزشگاه رس با

 شده بود. ر یدر کنم که د یبودم خستگ سادهیساعتم نگاه کردم انقدر تو راه وا به

 ؟ یبساز  ای یبخر   ینیری ش  ی_رفتسایپر

 زدم.   یدلم پوزخند تو

 کمکم کن  ای ب یاونجا حرف بزن  یس یوا نکهیا ی_بجا

 از جعبه ها رو گرفت.  یک ی شد و  کمیبا قربون صدقه نزد هیهان

 و بزرگه.   نیکه انقدر سنگ یدیخر یچ وونهی_فدات بشم من مهربونم، دهیهان

 گفتم: دادمی م  سایتو دستم رو به پر یرو تند تند باال انداختم و همونطور که جعبه  ابروهام 

 نفسم!  ی_از همونا که دوست دار 

 مخصوص خودش را کرد. یهااز همون خنده  هیهان

 نشده بودم.  یم یصم یمن همچنان با کس  یچهارم کالس هامون بود ول یجلسه

 نداشتم. میزندگ یتو دیادم جد یمن حوصله  یشدن بهم داشت ول  کیبه نزد دیرار شداص هیهان

 

 از پله ها باال رفتم.   گذاشتمی م هیکه سر به سر هان همانطور

 

 _از اقاتون چه خبر خانوم 
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 چشماش رو درشت کرد.  یشگیعادت هم طبق

 ه؟ ی_اقامون کهیهان

  گهید گمی_آران رو م 

 زد  یپوزخند  ساینثارم کرد. پر یاوونهیگرفت و د اشخنده

 نگاه کنه.  نی _آران عمرا به اسایپر

  یکه به  همه نشون بده اعتماد به نفس خوب  کردیرفتار م  یجور   سایابروم رو باال بردم. پر یتا کی
 ضعف داشت.    شهیاون هم یداره ول

 به تو نگاه کنه!  ادی _پس البد م

 بگه   یز یچ تونستی ش بند اومده بود و نمو واج نگاهم کرد. زبون  هاج

 لبهام شکل گرفته بودـ  یرو یشخندین

   ؟یرسی م ری_خونه تون کجاست صحرا که انقدر دسایپر

 بحث رو عوض کرده بود. انهیناش   یلیخ

 خراسان   دانی_م

 درشت شده نگاهم کردند.  یهابا چشم  هردو

 .میبود دهیسوم رس یبه سالن طبقه گهید حاال

 وسط سالن بود برداشتم و وارد کالس شدم. زیرو که هنوز رو م  امکوله

 . دیرس  ین یری _بچه ها شهیهان

 تفاوت نشسته بود الهام بود.  یکه ب یشلوغ کرده بودند و تنها کس همه

 جا گرفته بود نشستم.  میبرا هیکه هان  یصندل یوسط کالس و رو  رفتم
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 به الهام چشم دوختم،  دوباره

 مغرور بود، غرور نا بجا   ی ود ولب  یخوب دختر

 نثار خودم کردم.  یباال انداختم و در دل پوزخند یاشونه

 《یستیکه تو اصال مغرور ن نه》

 وهیم یتارت ها  دنیآمد و وارد کالس شد با د رونیبچه ها از دفتر ب  یبا سر و صدا یع یشف استاد
 تکان داد. یناباور بهم نگاه کرد و سر 

 مشغول کردم.  فمی ک پی لبخند زدنم رو گرفتم  و خودم را با ز  یتالشم جلو یهمه با

 کالسش رو شروع کرد. ان یهمه شکمشون رو پر کردند ار نکهیاز ا بعد

 اصال حواسم به جو کالس نبود.  یول  نوشتمی رو داخل جزوه م  گفتی که م ینکات 

 

 .دمیاز جا پر دیچی که تو کالس پ یبلند یباصدا

 

 بود.  دهیدوباره با دست به تخته کوب  رمونیجوگ استاد

 بهم زد.   یلبخند حرص درار  انیار

 !یدیترسینم  ینطور ی_اگر حواست تو کالس بود اانیار

 کالس انداختم همه از ترس نفس هاشون حبس بود.  یهابه بچه ینگاه

 کج کردم و گفتم:  لب

 استاد!   گهیم  نویبچه ها خالف ا ینفس حبس شده  ی_ول

 .دمیدرشت شدند و به وضوح حرص خوردنش را د چشمانش
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 تو   ای ب یرفتار کن  یچطور  یگرفت ادیهروقت  گانیخانوم شا  رونی ب  دی_ بفرماانیآر

 داشته باشم؟  انیب  یازاد دیتو کالس نبا یعنیبابا  ی_ا

 . انیب یمن چه برسه به ازاد زی با اون اسمت عز  یکن یزندگ   دی_  تو کال نبایفراهان استاد

 بود.  یکنکورم استاد فراهان یکالس ها رفت ی پذ لیحبس شد. تنها دل نهی تو س فسمن

 .شدمی دستپاچه م دنشیکه با د یاستاد تنها

 ها به دنبالش. و بچه دیخند انیار

 .کنهیم تت یشخص  بیصحرا به روت بخنده تخر ستی _ آران مثل من نانیآر

 اش نبودم. نبود انقدر مورد توجه ی دوست نیلعنت فرستادم اگر ا انیپدرم و آر  نیب  یبار به دوست صد

 . شهینم بی تو وجود ادمه استاد با حرف تخر تی _شخص

 بچه؟   یوجود دار  یبگ ی_ االن خواستیفراهان استاد

 تخته شدم.  یتوجه بهش مشغول نوشتن نکات رو بدون

 ها؟_االن کم اورد بچه یفراهان  استاد

 ه لحظه شه الل شد. _استاد کم واسه بسایپر

 بردم. نی نگاه کردم و چندبار سرم رو باال پا  بهش

 _هروقت گفتن خاک انداز خودتو بنداز وسط. 

 《احمق  یدورو ی دختره》
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 . یخودت رو گم و گور کن  دیبا اتافه یتو بخاطر ق  گهید یگیم یتو چ  سای_پر یفراهان استاد

  نیا ییپررو یام برارو گرفته بود. خنده سایاستاد مغرورمون حال پر نکهیا یگرفته بود نه برا امخنده
 استاد بود.

بهتر از آران. چه خود  یل ی! اسم صحرا خن یدار افهیق یلی انگار خودتون خ  نیگیم  نی _استاد همچهیهان
 استاد.  دیافته یش

 رو نگرفتم. دنمیخند یجلو نباریام گرفت و اخنده  هیحرف هان  از

 

 مغرور.  یفته یبود. پسره خودش حقش

 پس؟!  شهیم ی_عه. احترام استادتون چانیار

 .  ادیبه مذاج صحرا خانوم خوش م  شتریب ینطور ی_نه بابا بذار بگن ایفراهان استاد

 باال انداختم.  یانگاهش کردم و شونه  یق یلبخند عم با

 کنند.  یخودکش دیخل و چل دکتر بشه ملت با  نی_دکتر مملکت و باش! ایفراهان استاد

 .نوشتمی توجه به همشون جزوه م  یکردند و من باز ب  دنیها شروع به خندبچه   دوباره

 . یکارت وقت کالس مارو هم گرفت یآران برو پ  گهی_بسه دانیار

اهم با خشم نگ سایبه جانبم انداخت که پر یکرد و در کالس رو بست. نگاه مهربون  رونشیکالس ب  از
 کرد.

به  یکرده بودند، در دل پوزخند میخودشون تقس نیاستادها رو ب  دایبد دیداشت که مثل ند خنده
 زدم.    سایپر

 《که استاد جونت زن داره  یندار  خبر》

 کرد.   دمیو اخر ساعت تهد دیرس   انیبه پا انیار یغرغرها یساعت با کل  اون
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 تو کالس.   دمتیراه نم گهید ی سیبعد موقع درس دادن من جزوه بنو ی_صحرا از جلسه انیار

 زدم و از کنارش گذشتم .   یق یعم  لبخند

 . امی نیری وسط سالن نشستم و شروع کردم به خوردن ش ز یم یرو

 رو برداشت و با عجله از اموزشگاه خارج شد.   فشی با تاسف نگاهم کرد و ک انیار

 . گشتی ام مگانهحول رفتار بچه  فکرم یرفتنش چشم دوخته بودم ول به

 شهیهم ی.. اون رفتار خانومانه یدر اورد  یمدت بچه باز   نیبود چقدر ا دیشده صحرا، از تو بع چت》

 《رفتار بچگانه کجا   نیکجا و ا

که  ی اومدم و به اطرافم نگاه کردم تا شخص رونیاز تو فکر ب  میشونیبه پ  یبرخورد شئ کوچک  با
 کنم. دای زده بود رو پ  میشونیپ

داده بود و بچه ها دورش جمع بودند و خنده شون به راه   هیبا لبخند به چارچوب در تک یفراهان استاد
 بود. 

 یمن رو دست انداخته بود و دانش اموزا یمن بود مطمئنا استاد فراهان یها رونگاه یهمه
 .دندیخندی هم م نشیری خودش

رو برداشتم و به سمت استاد   کیزیف یام جزوه به طرف کالس رفتم.از داخل کوله یق یلبخند عم با
 رفتم.   یفراهان

 انداخت .  یرا دست م گهید یهااز بچه یک ی داشت  بازهم

 استاد؟-

 صورتم ثابت نگه داشت .   یخوشحالتش رو رو یدهز یکش چشمان

   گان؟یشا یگ یم یچ -یفراهان استاد

 رو به اطراف چرخوندم و گفتم:  نگاهم

 درسته؟  نی کاری ب  یلی_االن خ
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برم سر   دیبا  انیو گفت:نه اصال االن پسرا م دیاش انداخت و ابرو درهم کشبه ساعت  ینگاه
 کالسشون. 

 . نیذاریسر به سر بچه ها م  نیدار  یکار ی ! شما هم از بومدن ی_هنوز که پسرا ن

 شده؟ استاد بهت توجه نداره؟  تیحسود  ؟ی_خوب که چ سایپر

 

 چشم دوختم.  سایلبخند حرص درار به پر کی با

 《زبونت تا کجا درازه  ستنی استادا ن یوقت نمیبب 》

 ؟یبودم. شما زبون استاد یفراهان یمن که با شما حرف نزدم با  آقا زمی _عز

 ؟ یدار  کاری. بگو صحرا چگهیبسه د شهیم یکش س یو گ سی_اوه اوه االن گاستاد

 . نی_اومدم اشکاالتم رو رفع کن

 و نگاهم کرد.  سادیصاف وا آران

  ؟یدرسخون شد شدهی_چاستاد

 گهی_حاال د

 بخورم.  ییچا خوامیو گفت: االن وقت ندارم م سادیوا نهیباال انداخت و دست به س ییابرو

   ن؟یکنی حلش نم یعن ی_آهان پس 

 گهیروز د هی ی_باشه برااستاد

 پرسم. یم یف یس ی. اشکال نداره از آقامن االن مشکل دارم ی_ول

 .دنیسمت راستش باال رفت و شروع کرد به خند یابرو

   ؟یکن کمی تحر ی_االن خواستاستاد
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 بودند.   کمونی نزد سای و پر هیها پخش و پال شده بودند فقط هاناطرافم نگاه کردم بچه به

 باال انداختم . یا شونه

 . دنیهم استادم هستند و بدون منت کارشون و انجام م  شونی_نه، به هر حال ا

 .  چونندی پ یها رو نم شما بچه  مثل

 بسته شده بودند. دنیاز شدت خند چشمانش

اون نقطه   یول امی فیدختر. درسته من نقطه ضعف س یامان از دست تو که انقدر خنگ  ی_وا استاد
 . ستیضعف من ن

 سراغ مارال خانوم .  رمی استفاده کنم, که م_نه استاد من اگر بخوام از نقطه ضعف شما 

بدونم   ادیرو از چهارچوب در برداشت. انگار توقع نداشت من انقدر ز هزاشی چشمان درشت شده تک با
. 

 شکل گرفت و به طرف کالس راه افتادم.  میلب ها  یرو  یروزمندیپ  لبخند

 از دراوردن حرصش خوشحال بودم .  ییجورای

 به دنبالم اومد و دستم رو تو دستش گرفت.  هیهان

 مظلومش انداختم . یبه چهره  ینگاه

 صحرا؟  هی_مارال ک

 به طرفش برگشتم و لبخندم رو خوردم.    

 یو فکر کرد یشد وونهید نای. نکنه توهم مثل ا یپرسیتو سوال م گمیمن م  یهرچ  هیبابا هان ی_ا
 ش؟یداشته باش یتونیم

 صحرا ؟  هی چه حرف  نی_عه اهیهان

 بهم لطفا، فقط کنجکاو شدم. بگو
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 شرمندتم  زمیعز تونمی_نم

 .دادمی دوستت دارم وگرنه نشونت م یلیکه خ ف ی_آخ اخ آخ  حهیهان

 چندوقت لبخندم مهربون بود. نیبر خالف ا  نباریا

 بگم قول دادم. تونمیباور کن نم ی_فداتشم که. ول

 هندسه درس بده.  خوادیم ادی م اروی نی... من برم االن ا زمی شه عز_با هیهان

دور شد. هنوز از کالس خارج نشده بود که نا خوداگاه صداش   میبراش تکون دادم که از صندل یسر 
 کردم.  

   ه؟ی_هان

 .  دیطرفم چرخ  به

 زم ی_جونم عزهیهان

 . زنندی حرفا پشتت م ی ل یخ  زمی حواست به دور و برت باشه عز کمی_

 استادش درمونده نگاهم کرد. یبه سمتم قدم برداشت که با صدا هیهان

 .یبهم کاملش رو بگ دی_کالس تموم شد باهیهان

 .خوردیرو م شیمدت کم هم چوب سادگ نیبود و تو هم یرو باز و بسته کردم. دختر ساده ا چشمام

عده ادم حسود که براش حرف   هیمه بود جز زبون زد ه شی کرد که مهربون ی خالصانه رفتار م انقدر
 دراورده بودند. 

 اون روز تموم شد  یکالس ها باالخره

 دارم.   یخوب  یاستادها دمیرس  جهی نت نیمن به ا و

 .ام ی ب  نیپا طونی از خر ش  یگرفتم کم میتصم

 کردم.  حتشینص  یرفتم و تو راه کل یعتی تا شر هیهمراه هان به



 طبقه تا عشق کی

20 
 

 صحرا   یشیم ادهی _کجا پهیهان

   یعتی_شر

 نگاهم کرد.   متعجب

 خراسون؟  دونیم  یر ی _از اونجا مهیهان

 تکان دادم و گفتم:  یدست اشی خنگ یو برا دمیخند

 خونمون    رمی_نه م

 ؟ ی_چطور هیهان

 شده نگاهم کرد. زی باال انداختم که با چشمان ر ییابرو

 ؟ ی_دروغ گفت هیهان

 از بازوم گرفت.  یمحکم  شگونیباال انداختم که ن یاشونه

 بگو خونه تون کجاست؟  االی_هیهان

 اس هیطری _خونمون ق

 مخصوص خودش.  یها خنده از همان خنده  ری درشت نگاهم کرد و زد ز یبا چشما هیهان

 

  یاز حسود ترکهیبفهمه م  سایاگر پر ی_ واهیهان

 من   زی بفهمه عز ستی_قرار ن 

 _اوهو چه فروتن  هیهان

 . برمی لذت م سایشدن پر ستگاهیاز ا  یول  ستمی_فروتن ن
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 یخراسونه، وا دونیخونتون م  گفتی داشت م سایپر یبود وقت  یدنیآران د  افهیامروز ق ی_واهیهان
 . میکه باور کرد میچقدر احمق بود

 مکث کرد و به سمتم برگشت.  یکم

 ... یی_ از همون اول هم باورم نشد که تو بچه اونجاهیهان

 . یکه بچه باالشهر  زنهیداد م پت ی ت ییخدا 

 دست دادم.  هیبا هان ستگاهیبه ا دنیرس  با

 ه ی_خداحافظ هان

 خودمون بمونه    نیب  حرفامون

 راحت  التی_ خ هیهان

 گر یاصرارم ج یاش گذاشت و گفت: من صندوقچه  نهیبه س یدست

 رفتم.   نیپل پا یبرق   یشدم و از پله ها ادهی تکون دادم و از اتوبوس پ  شیبرا یدست

   دمیها رس  یتاکس ستگاهیبه ا تا

 ام.احساس کردم که چقدر خسته  ی جا گرفتن در تاکس با

   دیچرخ  میبزرگ گوش یصفحه  یچشمانم رو  لمیزنگ خوردن موبا با

 رفت  ادمیاز  یخستگ نی اسم نازن دنید با

 _سالم عشق دلم 

   زمی_سالم عزنی نازن

 ؟ یخوب

 نفس؟   یم تو خوب خسته کمی _اوهوم فقط 
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 مشغول بودم  نیبه خونه با نازن  دنیرس تا

 .رفتنیمسافران مدام چشم غره م هیبق  یول  کردیبا لبخند نگاهم م  ریجوان در طول مس راننده

 نداشتم همه فرض کرده بودند که دوست پسرم است.   شک

 شدم صدام رو بلند کردم. ادهیپ یاخر که از تاکس  یلحظه 

 ن ی_چند لحظه صبر کن نازن

 رد شدم.   ابونیاز خ  زدمی حرف م  نیلبخند ژکوند همونطور که با نازن کیدم و با رو حساب کر هیکرا

 ساختمون شدم.  اطیکوک وارد ح  یفی ک با

 کنار آسانسور اشهد خودم رو خوندم. انیآر دنیبا د 

 منتظر بود تا آسانسور برسه.  نهیدست به س 

 ))البد اومده راپورتم رو بده ((

  یطونیلبخند ش دنمیبا د  دیقدم برداشتنم به طرفم چرخ یشدم. با صدا کشی فرستادم و نزد صلوات
 زد.

  نظمی _به به دانش آموز بانیآر

 ی نباش خسته

 

 _سالم استاد 

 ن؟ یخوب

 ش کل ساختمون رو برداشت.  اقهقهه  یصدا

 ستاد؟ بودم حاال شدم ا انی آر روزی_تا دانیآر
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 آسانسور اشاره زدم تا وارد شه   دنیرس  با

  یاستاد شهی_شما هم 

 زد و گفت:   مینیبه ب یضربه ا شدیکه وارد آسانسور م همونطور

 دارم ؟  یبا استاد فراهان یمن چه صنم  ی_وا

 رفت و در همان حال گفت:  رونی ام نگه داشت از اتاقک بپونزده یدر طبقه  آسانسور

 نزن  ی_خودت رو به موش مردگانیآر

   شناسمیمن تو رو خوب م صحرا

 نگم بهت   یز یچ گهینکن که د یکار 

 زنگ خونه نگه داشتم.   یرو رو دستم

 بابا راحت کن،  یعصا قورت داده یدوستا نیخودت ما رو از دست ا ای_خدا

 ن یام یاله

 زنگ بردارم.   یبه دستم وارد کرد تا دستم رو از رو یضربه ا انیآر

 یا وونهی_تو دانیآر

 بود.   دیمثل شما بع  ی_از ادم باهوش 

 خل و چل؟   ی_چانیار

 در رو باز کرد و با اخم نگاهم کرد.   مامان

 خودم    گری_قربون اخمات برم من که ج

رو باز کردم و   هامی شد بند کتون  انیتاسف برام تکون داد و مشغول حرف زدن با ار یاز رو یسر  مامان
 کردم.  انیوارد خونه شدم و روبه ار
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 اموونهید  نیدیکه تازه فهم نی_ا

  رمی تحر زیام رو کنار مراست به اتاقم رفتم و کوله  هیشروع بشه   هاشونحت ینکردم تا دوباره نص صبر
 پرت کردم. 

 تختم پرت کردم.  یخودم رو رو می دراوردن لباسها بدون

از تست هام   یکل  یبخوابم ول خواستیکنترل کنم. دلم م تونستمی خسته بودم که مغزم رو نم  انقدر
 مونده بود.

 تا تست اخه ۲۰۰ انیلعنت بهت ار ی_وااا

 داد زدم تا صدام رو بشنوه.  بلند

که به  درس هام هم هیتا تست بق200ساعت که سر کالسش مخم رو آچمس کرده بود بعدش هم ۴ 
 کنار  

 نثارش کردم.  ییو گور بابا  دمیکش یق یعم  نفس

چشمام گرم خواب   ذارمیسر به سرش م یو حساب نمی بیفردا آران رو م  نکهیرو بستم و با فکر ا چشمام
 شد.

و به سمت کمد لباس   دمیپر میصبا از جا یافهیق دنیشدم و با د  داریاز خواب ب دیشد یتکون ها با
 هام رفتم.

 شد   رمیچنده ؟ دساعت  ی_وا

 ساعت به طرفش هجوم بردم.   دنیصبا به خودم امدم و به ساعت نگاه کردم با د یهاخنده یصدا با

 نکن احمق   دارمیب ینطور یهزار دفعه بهت گفتم ا ،یشعور یب یل ی_خ

 گشنشه  انیشام، ار ای_خوب  بابا، ب صبا

 _برو گمشو با اون نامزده احمقت 

 ؟یادب شد  ی_باز تو بصبا
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 _بروو صبا 

فرستادم و دستم رو  رونی رفت، نفسم رو ب  رونی و از اتاق ب ختیخنده و موهام رو به هم ر ری زد ز صبا
 موهام فرو کردم. یال به ال

 ام گرفت. حرفام افتادم و خنده   ادیاز چند لحظه که اروم شدم تازه  بعد

که  یهم دوست میو همدم هم بود گاهه یهم خواهر و تک  دم،یپرست یخودم و صبا رو م  نیب یرابطه 
 .میمورد اعتماد هم بود

 که صبح تنم کرده بودم رو دراوردم.  ییجا بلند شدم و لباس ها از

 . ختمیو موهام رو شونه کردم و باز کنارم ر دمیپوش یکوتاه کیتون

صدام رو باال   یناهار خور   زیدور م دنشونیرفتم.  با د نیراهرو رو پا  یرفتم و  چند پله رونیاتاق ب  از
 بردم. 

 ی _سالم به همگ

همه حرفامو   ی عنی نیو ا دادیبا لبخند سرش رو تکون م انیخورد و چشم غره بهم رفت. ار  یتکون صبا
 بود.  دهیشن

 ؟ یمگه تست نداشت ؟ی_چرا خواب بودانیار

 . یکن فیو تکل  نییبرام تع  د یخونمون که نبا یایم  گهید تروخدا الیخ ی_ب

 

 چه وضع صحبت کردن با بزرگترته بچه ؟  نی_ا  بابا

 گونه اش نشوندم.  یرو  یو از پشت بابارو بغل کردم و بوسه ا رفتم

 نده.  ری با هم تو رو خدا گ میاتش بس کرد گهیامروز د یی_بابا

 رو جلوم گرفت.  یماکاران  سیجا گرفتم و مامان د  یصندل یرو
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 ؟ یکنی غذا متنفرم. چرا انقدر درست م نی_مامان من از ا

 بچه.  نمیبخور بب  نی ماه تازه درست کردم بش هیدرست کردم! بعد از  ی_ من ک مامان

 سر زدم . خچالیبلند شدم وبه طرف اشپزخونه رفتم و  به   یصندل  یتوجه به حرفاش از رو بدون

 زدن بودم  دیتوجه بهش مشغول د یبازهم ب  ی. ولدیرسیمامان به گوشم م یرغرهاغ

 بود.  زیرو باز کردم که فر گرشیرو بستم و در د  خچالیدر  یدینا ام با

 

 گذاشتم. ویو داخل ماکروو دمیکش رونیب  زری ظرف ناگت چشمام برق زدم از فر دنید با

 رفتم.  یناهار خور  زی از گرم شدنشون ظرفش رو برداشتم و به سمت م بعد

 . یخور ی غذاهارو م نی_جون به جونت کنند همش هم مامان

 و صبا و بابا با لبخند خاص خودشون   کردی با اخم نگاهم م انیار

 کردم.  زیر  انی ار یرو رو چشمام

 ؟ یغر بزن  یخوای نکنه تو هم م هی_چ

   نیفست فود نخور می_خوبه صد بار بهتون تو کالس گفت انیار

 صحرا؟ یخور یم هیچ نایا

 ناگت داخلش گذاشتم . هیجواب دادن شدم و با اشتها نون رو برداشتم و  الی خیب

  میما چرا جوش بزن  شهی. بذار خنگ شه خودش از اخر اول م انی _ولش کن ارصبا

 از اول هم خنگ بود. نیا گرچه

 صبا باز کردم.  یبرا  رو به مسخره شمین

 تو موش بخورتت   یچقدر بامزه ا ی_وا
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 راحت باشه   دیبذار  نیدار کارشی _چبابا 

 اا یبار اورد  ینطور یبچه رو ا  نی_تو امامان

 زد و دستش رو باال اورد.  یلبخند پر افتخار   بابا

 _بزن قدش دختر بابا بابا 

 . دمیو دستم رو به کف دست بابا کوب دمیخند

 .دندیخندی م  زیر  زیهم ر انیبا حرص مشغول شامش شد، صبا و ار مامان

 

 . موندیچشمام باز نم کردمی م یشدم. هر کار   داریاز خواب ب یبا هزار سخت صبح

م بخواب بچه قبول نکرده بودم و به زور نگهش داشته بود ری گفته بود برو بگ انیقبل هرچقدر ار شب
 . میکن یاس باز  یتا پ

از   یک ی بسته سمت کمدم رفتم درش رو باز کردم و  یخودم چندبار لعنت فرستادم و با چشما به
 باز کردم  میچشمام رو ن

 بشم.  داریب ومدینم دلم

رنگ دوباره چشمم رو بستم و مانتو رو تنم کردم با بستن دکمه هاش   یسورمه ا یبرداشتن مانتو با
 هم رو سرم انداختم. یشال طوس هیرنگم رفتم   یبه سراغ شلوار طوس

 . رونیهام رو برداشتم و از اتاق رفتم ب جزوه  ی پوشه

 و صبا باعث شد چشمام رو باز کنم   انی بلند ار یخنده  یصدا

 بهشون.  دم یداغون پر یعصاب با

 ی چتونه سرصبح ـ

 ؟ ینگاه به خودت کرد هیچه وضعشه صحرا ؟  نی_ا صبا
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 بسته بوده ی_ معلومه که نه همشو با چشماانیار

 مرتب بود. ینگاه به خودم انداختم همه چ هی

 چمه مگه؟ دی_ منتظر بودم شما نگاه کن

 نشوندتم. زبانی م یبا خنده جلو بردتم و رو صبا

 دراورد و مشغولشون شد  یبرس فشیسرم برداشت و موهام رو باز کرد از داخل ک  یرو از رو شالم

 _بذار موهات باز باشه امروز. صبا

 ببندشون بابا   یعروس رمی_مگه م

 بره   ینطور یا ستیصبا، درست ن  گهی_راست مانیار

 تکون دادم. ان یار یبرا  یتکون داد و مشغول بافت کج موهام شد سر  یسر  صبا

نشده  دهی نشده و کار به بله برون کش ری تا د کنهی معطلت م یرفتن کل  رونیخواهر من سر هر ب نی_ا
 فلنگ و ببند  

 به کتفم زد که ناله ام در اومد.  یمشت صبا

 ی _وحش

 _حقته صبا

که به سرم زد چشمام درشت تر از حد معمول   یکرد. با فکر  یلبخند به حرکاتمون نگاه م  کیبا  انیار
 شد 

 ان؟ یار یدیخواب نجایا بشی_وا تو د

 _بله انیار

 هنوز..  نیستیتو!؟ شما که عقد ن   یکشی _خجالت نم
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 که بجنمب.  یایحرفا به تو ربط نداره .اگر با من م   نی_ ا انیآر

 بلند شدم.   زبانی م یبهش رفتم و دست صبا رو کنار زدم و از رو یغره ا چشم

 . امیو همراهت م دمی_امروز رو بهت افتخار م

 بخدا  یرو دار   یلی_خ انیار

 سمت در ساختمون راه افتاد و صبا هم به دنبالش   به

 کجا صبا ؟   گهی_تو د

 مگه   ی_فضولصبا

هام   یراه افتادم و کتون یا گهیحرف د  چیکنند.  بدون ه  بیدو کمر همت بسته بودند که منو تخر هر
   دمیرو پوش 

 باهم گرم گرفته بودند  یحساب  انیطول راه صبا و ار تو

باهامون  یمدت هم حساب ن ی. پسر دوست بابا بود و ا میشناختیرو م  انی که ار شدیم یسال کی
 شده بود. یم یصم

 . دمشیبار د نیاول یصبا بود که برا تولد

 .یکامال جد یدوست هی یراحت مخ صبا رو زد و باهم دوست شدند ول یل یدو هفته بعد هم خ و

 کرده بود   رشیبود که صبا چهارسال بود خودش رو اس یپسر همون پسر  نی که ا دمیبعد ها فهم و

 عقدشون بود. گهیماه د کیهم دوماهه که نامزد هم شدند و  حاال

 

 اموزشگاه نگه داشته بود. ابونیحواسم به اطرافم جمع شد سر خ انی ار یصدا با

 به بعدش رو خودت برو صحرا. نجای_از اانیار
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  نندی بی اموزاش مارو نم دانش نجای_حاال انگار هم

 کمتره   سکشیر نجایشو کم غر بزن، ا ادهی _پانیار

 برات   سکهیلکسوس تو همه جا ر نی_با ا

 شدم   ادهی پ نیدستم گرفتم و از ماش یجزوه هام رو تو ی پوشه

 ...خداحافظ  دی_از خودتون مراقبت کن 

اموزشگاه مشغول چت کردن با بچه ها بودم وارد سالن همکف شدم که با ازدحام بچه ها روبرو   تا
 شدم.

 اران متوقف شدم. یتوجه بهشون چند پله رو باال رفتم که با صدا یب

  کنهیداره فرار م گانیخانم شا یاحمد ی_اقااران

 تعجب به عقب برگشتم و... با

 نگاه کردم .  یراهان تعجب به عقب برگشتمو به استاد ف با

 _من؟

  گانیخانم شا نیپا دیار یب  فیتشر ؟یزود نی_ کجا به ا یاحمد یاقا

 بده.   یشتر یب  حینگاهش کردم تا توض یسوال

 .کنمیها رو دارم جمع م  یز ی وار یها شی حرف دارم باهاتون و ف کمی_یاحمد یاقا

 دادم.  هیاومدم و به چهارچوب در سالن تک نی باال رفته رو پا یتکون دادم و دو پله  یسر 

مانتو   نمیوجه نب چیبعد به ه یاز جلسه  ستیخاله ن یاموزشگاهه خونه   نجای _ دخترا ایاحمد یاقا
   نیدیپوش  یکوتاه و رنگ یها

 .  دمیباشه لباس هاتون راهتون نم  ی. اگر رنگ یو سورمه ا یمشک  رهی و فقط رنگ ت فقط
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  یو سورمه ا یمشک یاصال مانتو یک ی دیته بود. حق هم داشتند شااعتراض بچه ها باال رف یصدا
 نداشت. 

و در ضمن گذاشتن شال و  د یمراعات کن دیبا میپسر هم دار نجایما ا دی_اعتراض نکنیاحمد یاقا
 هم ممنوعه فقط مقنعه مجازه. یروسر 

 _جنگه مگه ؟ایهل

 _مدرسه ست مگه؟سایپر

 ... یکه چ یعنی_فاطمه

   زگفتندیم یز یچ  هیکدوم از بچه ها  هر

 اعتراض.  ی. همونطور که گفتم اعتراض بنی پا دیاریصداتونو ب   ـسی_هیاحمد یاقا

 بچه ها بردم.   زیر  یباالتر از اعتراض ها  یرو کم صدام

رنگ مانتو  نیاصال ا یکی دی مسخره است ؟ شا یکم  نتونیقوان دیکنی احساس نم یاحمد ی_اقا
 بره بخره ؟  دیاموزشگاه با هیطر نداشته باشه ... بخا

 _اره بره بخره  یاحمد یاقا

 

  ی. بجاانیپسر ها هم کالس م نجایکه ا  ستیوسعش رو نداشته باشه بخره. مشکل ما ن  یکس  دی_شا
 .دیطبقات کالس دختر و پسر رو جدا کن نیمسخره رو بذار نیقوان نیا نکهیا

 هرکس لباس نداره چادر سرش کنه.  ستیکار ممکن ن  نی_ا یاحمد یاقا

 . میدادیم دیکه عقلشون تو چشمشون بود رو ما با ییم گرفته بود تقاص پسر ها خنده

 . ذارمینه چادر م پوشمی م رهیت ی_من خودم به شخصه نه مانتو

 یبه حال پسرا  گهیفکر د هیبخرم. شما هم  رهی ت  یمانتو نجایا یهم ندارم برم برا یمال وسع
 . دین بکناموزشگاهتو
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طنز نگاه   لمیف  هیو  نمای.نگاهم به اران افتاد. انگار اومده بود سکردندی م  دیها تند تند حرفم رو تا بچه
 .کردیم

 بود و مسخره کردن بچه ها. نگاهش روم زوم شد که چشمانم رو چرخوندم.  دنیدر حال خند مدام

 . کردی نگاهم م  یدگی با رنج ی افتاده بود و گه گاه ری هجوم اعتراضات بچه ها گ نیب یاحمد یاقا

 بارم رو کنترل کنم.  طنتی کردم لبخندم رو قورت بدم و نگاه ش یسع

 .شمی م  خیالس توببعد از رفتن بچه ها به ک عیسر ی لیخ  دونستمیم خوب

 راحت تر بودم. مینداشت انیبا ار  یلینسبت فام اگر

 . ستادندیوا خیهمه سر جاشون س  یاحمد یبلند اقا یصدا با

 چادر...  ای رهی ت یمانتو ایکه گفتم  نیـ هم یاحمد یاقا

 ی ز یوار یها  شی ف یسروقتتون برا  امی سر کالستون انتراک م دیهم همه بر االن

 باال انداختمو به سمت پله ها رفتم. یا شونه

 . دیشما صبر کن گانی_خانوم شا یاحمد یاقا

 شد   دایام پ هیهان یشدن سالن سر و کله    یکردم و دوباره سرجام برگشتم با خال  ینوچ

 سر کالس ها   دیرس یم رید شهیهم

   ؟یسادیوا نجای_سالم عشقم چرا ا هیهان

 مهربون کارم داره   یپاندا یچ ی_ه

 درشت شد و بلند گفت:   هیهان یچشما

 مهربون ؟  ی_پانداهیهان

 کردم   یاخم
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 .یبر ی؟ ابرومونو م یاروم صحبت کن یستیبلد ن  هی_هان

 تو دفتر  دیاری ب فی_صحرا خانوم تشر یاحمد یاقا

 وسط حرفش دیبزنه که اران پر یو دهن باز کرد تا حرف دیخند  زیر هیهان

 ذارهین استادت زنده ات نم_کم حرف بزن بچه برو سر کالست االاران

استاد کل  یپا به پا  یبود ول یشاگرد استاد فراهان نکهیبا ا  هینداشت هان یدوتا تموم نیا یکل ها کل
 .کردی کل م

 اشاره زد تا جلو برم.  دنمیاموزشگاه شدم. با د سی رئ  یاحمد یدفتر اقا وارد

 دختر.  نمتی بب  نجایا ای _بیاحمد یاقا

 

   دمیچسب  زشیرفتم و به م جلو

 د؟ ی_بفرما

داد. تو سکوت  نگاهم کرد انقدر نگاهش رو بهم دوخت   هی تک شی صندل یشد و به پشت نهیبه س دست
 که به خودم شک کردم . 

 نداشتم.  یب یع چیه  یبه خودم انداختم ول   ینگاه  نیباال به پا  از

 ؟ یکن ینگاه م ی_به چیاحمد یاقا

 . دی!کنیمنگاه  یشما به چ نکهی_به ا

 رو باال اوردم و نگاهش کردم، چشمانش درشت شده بود و دهانش باز   سرم

 شده ؟   یز ی_چ

 خنده اش بلند نشه. یصدا کردیم ی و سع دیخندیم  زیر  زیدار کنارش ر دفتر

 ی لیصحرا خ  یی پرو یلی_نخند . خ یاحمد یاقا
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 ؟ یاحمد یکردم مگه من اقا کاری_چ

 ؟ یکه اون بلبشور و به پا کرد یمانتو ندار  دنی_ تو وسع خر یاحمد یاقا

 گهی_ندارم د

 سروقت من  دیایم شهیم یهرچ د،ی!  تو روخدا ول کنیاحمد یاقا نیداد  ری بابا باز به من گ ی_ا

استاد  یها  کهیاز ت  یر ی و جلوگ ی میبه کالس ش  دنیزودتر رس یمن برا یبزنه ول  یباز کرد تا حرف لب
 تند تند غر زدم. یهاشم

 خواهر زنش   شمیبگن که دارم م ذاشتمینم چوقتیه شهی م ینطور یا انیبه ار می کی نزد دونستمی_اگر م

 _چه خبرته صحرا انیار

 به خودم اومدم و به عقب برگشتم.  عی سر یل ی.خ دمیاز جا پر انی ار ییهوی یصدا با

 کلفتتو بلند کن. یکن بعد اون صدا یاوهون هی یاهن هی شهیم شونیزیچ  هی نجایبابا همه ا ی_ا

به   عیرسوا نشدنم سر یکه برا  رمی خنده ام رو بگ یباعث شده بود نتونم جلو انیدرشت ار یچشما
 خارج شدم.   تیریطرف در رفتم و از اتاق مد

نتونست   ی.خدا رو شکر کردم که احمد دنیبه پاگرد پله ها شروع کردم به خند دنیمحض رس به
 بهم بزنه  یحرف 

 سر کالس بود. یهاشم یمتاسفانه اقا یاز پله ها باال رفتم ول عیسر یلیخ

 _ به به جمعمون جمع بود.  یهاشم استاد

 زد جوابش رو ندم. یاگر حرف   رمی خودم رو بگ یمکث کرد دستام رو مشت کردم تا جلو  یکم

 فرما شدند. فیه تشر_گلمون کم بود کیهاشم استاد

به   ینکرده بود ..گرچه تا به حال کار  بیحرفش متعجب شدم عجب بود که دوباره تخر یادامه  از
 هاش در امان نبود.  کهی از ت چکسی ه یکارم نداشت ول
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 کردم و وارد کالس شدم.  انی نثار ار یبده ا  رتی دل خدا خ در

 به درس دادن ... استاد دوباره شروع کرد  هیمحض نشستنم کنار هان به

 ام رو دراوردم و حواسم رو به درس دادم. جزوه

 . دیکنی نم یمشورت  چیه یی. خودتون تنهادیوهشت رو حل کن ی_خب بچه ها سوال سیهاشم استاد

 

 صبح زده بودم افتادم و به همون روش حلش کردم    روزیکه د  یتست ادیوهشت   یخوندن سوال س با

 سرش رو تو جزوه ام خم کرد.  هیهان

 انقدر سگه که اگه...  نیاز روت ا سمی. بده بنوستمی من بلد ن یی_واهیهان

 برامون سوالو حل کنه ، بگو جوابشو خوادیم هی_ خوب هان یهاشم استاد

  نهیبردم تا استاد خنده ام رو نب   نیپاسرم رو خم کردم و   رمی رو بگ دنمی خند یکردم جلو یسع

 . من هنوز کامل حلش نکردم.  زهی_استاد چهیهان

 فروش   ی_اشکال نداره همون اولشو بخون سبز  یهاشم استاد

 نداشت    نیجرات خند چکسیبود که ه یانقدر جد  یرو گفته بود ول  هیلقب هان نکهیا با

 . نهیمنفجر شده از خنده م رو نب یرو خم تر کردم چهره  سرم

 سوالو حل کنه  نیا خوادیدلش م شتریب  گانیشا نکهی_مثل ا یهاشم استاد

 کردم با گاز گرفتن لبم خنده ام رو جمع کنم  ی جا بلند شدم و سع از

 . دمیبلندش از جا پر یصدا با

 ؟  یخندیم ی_مرض به چیهاشم استاد
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شده بود و  دیمن فقط خنده ام تشد یول  کردیم من بود از ترس سکته یجا یا گهیهرکس د دیشا
 . دمیازادانه خند رمیخودمو بگ یجلو  نکهیبدون ا  نباریا

 بچه ها ازاد شد  ینفس حبس شده  دنمیخند با

به هم   یها یصندل   نیکردم از ب یسع رهی لبخندش رو بگ یتا جلو دیدور لبش کش یدست استاد
 برم.  رونی بگذرم و از کالس ب دهیچسب

   یکه کل کالسمو بهم زد رونی_زودتر برو ب  یهاشم استاد

 رفتم   رونی هم گذشتم و از کالس ب یصندل  ن یکنار اخر از

 ومد یم رونیاستاد ب یبودم دلم درد گرفته بود در کالس باز بود و صدا دهیبس خند از

 تخته تون کمه  هیبخدا..همتون  کنمی _من فاز شما دخترا رو درک نم یهاشم استاد

 .دی چی بلند بچه ها تو راهرو پ  یخنده ها یصدا

ماماناتون    دیرفتیمرض م  گفتمیتون م گهید یکیجنبه داشت االن من به  گانی_حاال باز خوبه شا استاد
 د یاوردیرو م

 تر شد.  قیمن خنده ش عم  دنیاومد و با د رونیکالس پسر ها باز شد و آران با خنده ب  در

  رونی_خاک تو سرت انداختت ب آران

 ندادم بهش  یلبانم کردم و جواب کیاب م رو نزد وانیل

 طرف کالسمون رفت  به

 رو سرت!    یاموزشگاه رو گذاشت ی_چته هاشماران

 خمار   گهید  یگ یم ی_تو چیهاشم

  و خمار زیاران ر یخنده. من هم خنده ام گرفته بود.چشما ری بچه ها زدند ز یاصطالح استاد هاشم  از
 معتادا نبود. هیداشت و اصال شب یخاص   ییبای واقعا ز  یبود ول
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 _خمار بودن بهتر از بشکه بودنه که! آران

و خنده ام   وفتادمیداده بود م ی که به هاشم  ی لقب ادیو به سرفه افتادم   رونی ب دیکه خوردم پاچ  یاب
 گرفت   یم

 ؟   یتهران فراهان ی_ با کدوم اتوبوس اومد یهاشم

 .یبود می جلو  یکه تو صندل ی_با همون اتوبوس آران

 داد چشمام چهارتا شده بود  یکه آران به استاد هاشم یجواب  با

 افتاد.  یدر م یشجاع بود که با هاشم  یلیبگم خ تونستمیقطع م به

 بچه ها هم تو شوک بودند.  ی هی انگار بق  ومدیچند نفر م یخنده  یصدا فقط

 ی کنم که خنگ  کارتی_ چ یهاشم استاد

 نفس حبس شدم رو ازاد کردم.  یلحن شوخ استاد هاشم با

 چارچوب در با استاد چشم تو چشم شدم. داخل

 بهم    یختیسر کالست بچه ، کل کالسو ر ای_باستاد

 سطل انداختم و به طرف کالس رفتم. یمصرف رو تو کباری وانیل

 هست.  یسوژه ا هیکالسا  یبچه تو همه  نی_اآران

 سوژه داره   ست،ی_استاد صحرا سوژه نهیهان

 یهمه  هیهان  یآران رو یاز اندازه  شیفرود اومد. بخاطر توجه ب هیهان یچپ چپ بچه ها رو نگاه
 بچه ها حساس شده بودند

 اردک  ای زنی حرف م یل ی_خآران

 نذاشته بود. یمن لقب  یکه هنوز رو کردمیانتخاب کرده بود خدا رو شکر م  ی لقب کیهمه  ی واسه
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 فروش هاست تا اردک  یسبز  هیشب  شتریب هیهان  نی_ایهاشم تاداس

 گذاشتم. هیهان یلحظه خودم رو جا کیها به خنده افتاده بودند،  بچه

 .ومدمیاون بودم هرگز سر کالس ها نم  یجا اگر

ساعت تا کالس   میاستاد تموم شده بود و ن یها یر یبا تموم خنده ها و سختگ یاستاد هاشم  کالس
 مونده بود . کیزیف

 برم   رونی جا بلند شدم تا از کالس ب از

 ؟ یایناهار م میری م می_صحرا ما دارمونا

 _نه ناهار دارم  

 باهامون.  رونی ب یاینم  چوقتی .همیبر ایب گهی_ضد حال نباش دهیهان

  نیانقدر اضافه وزن داشت دهیماه نکش هیفست فود رفتناتونه که  نی_هم

 اش رو چپ کرد . چشم فاطمه

   ی_باشه بابا تو بارب فاطمه

 پول نداره  دیشا   دی_اصرار نکن سایپر

زدم به   یانگار برعکس بود من هم پوزخند یبود که من رو حرص بده ول نی ا یحرفش برا ی همه
 افکار احمقانه ش 

 سا یپر یگی م یچ یفهم ی _مهیهان

 

 گفتم مگه اخه؟ ی_وا چسایپر

 حرفش رو ادامه نداد  و به طرفشون برگشت   یاز بچه ها به شخص  یسالم بعض یصدا با

 خودش نبود   یتو حال و هوا گهیانگار  د انیار دنید با
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 _سالم استاد سایپر

 خنده ام گرفت.   سایسخاوتمندان جوابش رو داد. از ذوق کردن پر شهیمثل هم انیار

 توزانه!  نهیک  سایود و پرنگاهش مهربون ب  انیفرق که ار نیدو به طرفم برگشتند با ا هر

 

 رو تموم  کردم  دنیخند هیهان  یصدا با

 صحرا   می_برهیهان

   امی_گفتم که نم

 داره   یز ی چ یمشکل  دی.شا یاصرار نکن  ریبگ ادیجان  هی_هانسایپر

 مشکل مشکل   یگیم  یه ؟یچه مشکل سا ی_چته پرمونا

 بگم؟   دیحاال حتما با  ی_مشکل مالسایپر

  ان،یبچه ها و ار یخراب کردن من جلو یبرا سایپر یخودم سرخوش بودم و به تالش ها  یبرا من
 . دمیخند یم

زد و   یشده لبخند زی ر یراداراش موضوع رو گرفتند با چشما نکهیمتعجب نگاهم کرد و بعد از ا انیار
 به سمت دفتر استاد ها رفت  

   سایزشت بود پر یلی _رفتارت خ هیهان

 با من ناهار بخور   ایب یخوای اگر م هیهان الی خی. ب  دینخون  نی اسیگفتند تو گوش خر  می_از قد

 ته سالن  شدم. کیاز خدا خواسته دنبالم راه افتاد..وارد کالس کوچ هیهان

 ؟یکرد یشوخ  یگ ی_صحرا چرا نمهیهان

 . رمبیشدنش لذت م ستگاهیمن . من که از ا زیعز گهی شو د الیخ یب هیهان یخور ی _تو چرا حرص م

 . زنندیهمه پشتت حرف م  ینطور ی_اهیهان
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 در ظرف گذاشتم.  یظرف غذام رو باز کردم و قاشق و چنگال رو رو در

 پشت سر ادم حرف باشه بده ؟   نکهی_ا

 معلومه  ایپرسی_سواال مهیهان

 باال انداختم.  ییزدم تو چشماش  و ابرو زل

 که پشتت حرف باشه ؟   یکن ی رفتار م استی س ی_پس چرا انقدر ب 

 برام   ستی، مهم ن زنندی بازه. پشت همه حرف م شهیملت هم نیدهن ا کنمینم  ی_ من که کار هیهان

 و به ظرف غذا اشاره زدم.  دمیخند

   یغذا بخور.خوبه که خودت جواب خودتو داد ای_ب

 کنارم نشست و قاشق رو تو دستش گرفت.  یصندل   یرو هیهان

 .یست یمنطق ن یاصال لوس و ب  یول یکه ناز پرورده ا نیرا تو با اواسم جالبه صح یلی _خهیهان

 خانواده ام خصوصا بابام   یدوستام، برا ینه برا یلوسم ول   یلیچون من خ ،یکن ی_اشتباه فکر م 

   دیبا باز شدن در سرش به طرف در چرخ  یبزنه ول یلب باز کرد تا حرف هیهان

 و سرم کردم   دمیافتادم کش یبه مقنعه  یکه کنارش بود معذب دست یآران و پسر جوان دنید با

 ؟   دی_شما دوتا چرا همه جا هستآران

 رفتم.   رونی جا بلند شدم و با برداشتن ظرف غذام بدون حرف از کالس ب از

 . دمیکش یپرو خجالت م  یاستاد مهربون ول ن یهام از ا یخودم نبود با تموم پرو باز  دست

 پشت سرم اومد.  ریبا تاخ  هیهان
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 ؟   یراه افتاد ینطور ی_وا صحرا چرا هم هیهان

 اخه؟ ددیکش تنبون کش م نیرو ع  یکی کوچ زی چرا هرچ زم ی جان عز هیهان ی_وا

  هیبا هان  دونستمینم  یدوستا نداشتم حت نیمظلوم نگام کرد که خنده م گرفت. تا به حال از ا هیهان
 نه !  ای امی کنار ب تونمیم

 وسط  سالن گذاشتم  زی م یغذا رو رو ظرف

 دلم   زی عز یبا آران بحث کن  یبر  یبخوا  نکهیا ی.بجاشهینم یز یچ میبخور  نجای_ا

 _حق با ما بود هیهان

وگرنه   گهیکه بود مطمئنا کار داشته که اومده تو کالس د یدلم، حق با هرک زیجانم عز  هیبابا هان ی_ا
 .. نیکرم نداشته که  ، گرچه ا

رو باز   شمین یاحمد یاقا دنی به خودم اومدم و به عقب برگشتم . با د هیهان یابرو ها چشم و با
 کردم. 

 .  نیهاتونو چک کنم، بدو یز ی وار  خوامیکالس  م دی بر دیای _ب یاحمد یاقا

اشاره زدم تا   هیتکون دادم و به هان یانداختم انگار قرار نبود  راحت بخورمش .سر  یغذام نگاه به
 هم پشت سرمون وارد کالس شد.  یاحمد ی. اقا میبر

 . رمی و بگ شاتونیرو چک کنم و ف اتونی زیوار خوامیم دین ی_ سالم بچه ها .بش یاحمد یاقا

 ها نشستند.  یصندل  یکه تو سالن بودند همه وارد کالس شدند و رو ییها بچه

 ن؟ی کجان، چرا انقدر کم شد هی_بق یاحمد یاقا

 _رفتن ناهار  ایهل

 . خونمی_ پس فعال اسم شما ها رو م یاحمد یاقا

  دی اسماتون رو بگ دیدر شروع کن یجلو نیهم از
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با اعتماد به   یاحمد یباال انداختم و رو به اقا یمن ثابت شد. شونه ا یبچه ها رو ینگاه ها همه
 نفس اسمم رو  گفتم 

 گانی_صحرا شا

 ن داد برام . تکو ینگاه کنه سر  ستش یبه ل  نکهیا بدون

 کم کن صحرا خانوم   طنتتی . فقط لطف کن از شیکرد هی_همه رو تسویاحمد یاقا

 زدم .  یشخندیباال انداختم و ن یا شونه

 گفت و  منتظر موند  یاحمد  یبود . اسمش رو به اقا  هیبعد هان  نفر

 ؟  یکنیپرداخت م  یشو ک یدرسات. ما بق یهمه  یبرا  یپرداخت داشت شی _ پیاحمد یاقا

  کنمی_امشب با پدرم صحبت م هیهان

 تکون داد .  یسر  یاحمد یاقا

 بده  ل یشد تحو هیخودت همه اش تسو  شیهاتو نگه دار پ شی_باشه... پس فیاحمد یاقا

 _چشم استاد هیهان

 . نیبر نیناهارتونو بخور  نیبر دیخوای _حاال م  یاحمد یاقا

 

 

 . میو وارد راهرو شد میخدا خواسته هر دو از جا بلند شد از

   مینشست رفتیباال م یکه به طبقه  یبال استفاده ا  یپله ها یرو

 مردک .  نیکه چقدر  مزخرفه ا ی_واهیهان

 براش تکون دادم. سرمو
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 کارا.  نی، الزمه ا گهی خب اون هم کارشه د  یول هیعوض  یل ی_اره خ

 تو سکوت چند  قاشق از غذا خورد و قاشق رو به طرفم گرفت   هیهان

 _صحرا ؟  هیهان

 _هوم 

 بود که با شاگردش ازدواج کرد؟  یاستاده اسمش چ نی_اهیهان

  شناختمیو هم اون استاد رو نم  دمیفهم  ینگاهش کردم، هم ربط سوالش رو نم  متعجب

 باال انداختم. یعادت شونه ا طبق

  دونمی_نم

 شده بود. رهیبه روبروش خ  زونیاو یهابا لب  هیهان

 بود کردم و گفتم:   ینگاهش که سالن خال ری به مس ینگاه

 مگه؟  شدهی_چرا؟ چ

 سوال بود  برام   ینطور ی هم یچ ی_ههیهان

 ساده بود.   یادیدختر ز نی. ادیچرخیکه تو فکر بودم چشمم روش م  همونطور

استاد  یچشمم رو یبا وجود استاد فراهان  نباریقاشق از غذام رو خوردم  و دوباره نگاهش کردم که ا هی
 .  دیچرخ

 .کردیبهش م  ییبودند و داشت سفارش ها سادهیبا اون پسر همراهش داخل سالن وا همراه

 دوسش دارم  یلی_خ  هیهان

 و متعجب نگاه کردم    دمیدرشت شده به سمتش چرخ یچشما با

 ؟ ی_چ
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 ؟ یزن یچه خبره چرا داد م وونهید سی_ه هیهان

 دوستش دارم ؟   یگی م ینطور یبا چهار جلسه کالس داشتن باهاش ا هیهان یا وونهی_تو د

 . ستی_دله دست خودم که نهیهان

 احساسات بچگونه رو کنترل کن تو رو خدا .  نیا هی_هان

   هینکن، امسال سال مهم زای چ نیا ریو احساست رو درگ  دل

 نکن   هی خودتو وارد حاش  لطفا

 نگاه ناراحتش رو بهم دوخت .  هیهان

 ! یکنیحداقل تو درکم م کردمی _فکر مهیهان

 

 .ستادم یا شی بلند شدم و روبه رو میاز جا کالفه

 رو درک کنم اخه ؟    وونهید هی دی_چرا با

 استادته . یدوسش دار  یگی م یکه دار  ین یا یروان

 . یزنیخودتو گول م ی. دار  یدوسش ندار  یدون یم خودت هم 

 اروم   سی_ههیهان

 تر اوردم و ادامه دادم   نیصدام رو پا ولوم

  کنهی تره هم خورد نم چکدومشونی مثل تو دورو برشه که واسه ه یهزار تا دختر بچه  اروی نیا ی_روان 
 .یزن یبعد تو حرف از دوست داشتن م

 اشاره ام رو جلوش گرفتم   انگشت

 هات.  یپرداز  الی درست باشه نه خ ی. فکرت رو  هینکن هان  زای چ نیا ری _خودتو درگ
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  دمی و پسر کنارش رو خودم د یتوجه بهش وارد سالن شدم که نگاه متعجب استاد فراهان  بدون

پر از ابش  برداشتم و    یوانیسالن رفتم و ل یزدم و به طرف آبسردکن گوشه  یشخندیخوداگاه ن  نا
 کردم  

 روم .  یا هیجرعه مشغول خوردنش شدم با افتادن سا  جرعه

   هیبشنوم هان یز ی چ خوامی_االن نم

  ینطور ی نبود که بخوام ا می میاونقدرا هم دوست صم  هیهان  ؟یاز چ دونستمی نم  یبودم ول یعصبان 
 حساس شم .

 ینداشتم که بگم حسود یحس دوست داشتن چیه  یفکر کردم ،آران برام قابل احترام بود ول یکم
 کرده بودم  

 ناراحته یل ی؟ دوستت خ ی_چته ، چرا انقدر عصبان  آران

 مهربون بود. یلیخ  یول دادیرو نشون م طنتی برگشتم . چهره اش فقط ش ی طرف استاد فراهان به

  ازهیبراش ن یناراحت نی_ا

 استاد دراز کرد   یو دستش رو جلو دی اه استاد خندهمر پسر

 آران  رمیم گهی_پس من دپسر

 _برو مراقب خودتم باش خداحافظ  

 مراقبت کن خداحافظ _تو هم  پسر

  خوردیهم بهش م یرو دوست داشتم . از طرف  پشی ت یول  شناختمیروش ثابت مونده بود. نم نگاهم
 باشه  یپسر مودب 

 _مورد پسند واقع شد ؟آران

 نگاهش کردم   متعجب
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   ؟ی_چ

   ؟یک  ی_بهتره بگآران

 باال انداختم  و پرو گفتم   یا شونه

 ؟    ی_خب ک

 با خنده به راهرو اشاره زد .  رینگاه متعجبش رو بگ یکرد جلو یسع آران

   گمی_رضا رو م

 

 زدم   دنیاسمش . خودم رو به نفهم  افتنیاز  خوشحال

 ؟  گهید هی_رضا ک 

 رفت   دیو بدون توجه به سوالم به طرف دفتر اسات دیبلند خند یآران با صدا  نباریا

 بهم خورد   یکردم که تنه ا یلبخند رفتنش رو نگاه م با

 که بهم تنه زده بود برگشتم . یطرف شخص  به

 فاطمه کالفه نفسم رو ببرون فرستادم  دنید با

 به استاد . یشد  رهی خ هی_چفاطمه

 انداختم که خودش ادامه داد باال  ییابرو

 نداره  ی دلتو خوش نکن اون به تو توجه ادی_زفاطمه

 کردم و انگشت اشاره م رو کنار  سرم چرخوندم   یخنده ا تک

 باال خونت اجاره است.   ستی_دست خودت ن
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 مودب صحبت کن  کمی.  ای_وا مشکل دارفاطمه

 باال انداختم  یو شونه ا دمیخنده ام گرفته بود.خند  شیپرو  از

 نگفتم که .  یز ی_چ

 دوباره شاداب و سرحال سمتمون اومد.  هیهان

 . دی؟ صحرا عشقتو دزد ی_کجا بود فاطمه

   چرخوندی م نمونیهاج و واج نگاهش رو ب  هیگرد شده بود . هان  شیاز بچه باز چشمام

   هیفاطمه عشقم ک ستای _حالت خوب ن هیهان

   ستی _واقعا حالت خوش ن

   میبر ا یب  ستی عقل تو سرش ن نی_ولش کن ا هیهان

  کردمیتو دلم جا باز کرد .اونقدرا هم که فکر م  شتریب  یخوشحال بودم .و کم تینها   یب هیبرخورد هان  از
 .  ستیبچه ن

  یصندل یخودم  رو یجزوه  یو پوشه  هیهان فیک دنیبه طرف کالس راه افتادم .از د همراهش
 استاد خنده ام گرفت   زیم یجلو

 ه؟ یهان یار یب  نارویا یوقت کرد ی_تو ک

 برد   نیرو باال و پا  ش یابروها  یو به طرز خنده دار  دیخند هیهان

 جا گرفتم. میصندل  یرو هیرولبم از کار هان   یلبخند یچاشن با

   هیتو هان یا وونهی_واقعا د

جلو جا   یاستاد فراهان میتو تا تونستینم چکسیزرنگ . االن ه یبگ  دیبا رشعویب  هیچ وونهی_دهیهان
 . میتازه قبلش هم کالس داشت رهیبگ
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 سر جلو نشستن دعوا بود . شهیهم یبود تو کالس استاد فراهان  نطوریهم هم واقعا

منه   یجا نجا یکه ا دادیداد و ب یوارد شدن استاد بچه ها پشت سرش وار کالس شدند و بعد از کل  با
 هاشون نشستند  یصندل یرو

 کرد .  یجذاب   یبچه ها تک خنده  ی... با تموم شدن سر و صدا کردیبا خنده به بچه ها نگاه م آران

 بهش رفتم   یدستم رو فشرد که چشم غره ا هیموقع هان همون

 

   نی،خجالت بکش شهیکالس هنوز سر جا دعواتون م نیایم  نیماهه دار کی_انآر

  مهی_استاد از بس دوستتون دار فاطمه

 گوشم غر زد   ریز هیهان

 واقعا .   دیاون خجالت کش ی. استاد جا نی ری_خود ش هیهان

 جمله ش رو ادامه نداد   هیاستاد هان یصدا با

خودش عقب افتاده هست .تو    یکاف یبه اندازه  نی. ا هیهان یزنی غر م چارهی ب  نیسر ا ی_چ استاد
 عقب بمونه .  شتریگوشش غر نزن ب ریز گهید

 دادم .  هیتک  یصندل یبه پشت نهیبچه ها بلند شد ،دست به س یخنده ها یصدا

   شهیهم م نهی_چه دست به ساستاد

 نگاهش کردم .  یرو کج کردم و با لبخند خونسرد سرم

 

 عقب افتاده  یخونسرد  میدی_باشه فهمسایپر

 رو پهن تر کردم و بهش نگاه کردم .  لبخندم

 بهتر از عقب مونده بودنه  یلی _عقب افتاده بودن خ



 طبقه تا عشق کی

49 
 

 دند یتو هم رفت و دوباره بچه ها خند سایپر یها اخم

 . ومدمی کالسو نم نیا گهیتو بودما د ی_من جااستاد

 بهش به تخته نگاه کردم . تی اهم یبهم رفت ب  یچشم غره ا سایپر

 نه یشما بهتر یکه تو دیخندیم ی. چون به کسدیری بم  دیبر دی_شماها همتون بااستاد

 اعتراض بچه ها بلند شد.  یصدا

 ما باشه ؟  نیبهتر دی_ استاد چرا اون با فاطمه

 چرا .. گمی_ االن م استاد

بچه ها    یاسام یپوشه  نباریا  یرفت و بعد از چند لحظه دوباره وارد کالس شد ول رونیکالس ب  از
 دستش بود 

 گذشته تون ی هفته  یسراغ آزمون ها میری_خوب ماستاد

داده باشمش   تونستمیبود که م  یازمون نی. بد تر ومدیدر ن  یاز کس  ییاستاد صدا یجمله  نیا با
 نبود و خرابش کرده بودم. یکی بچه ها  یاز جوابام با جوابا چکدومی.ه

به اسم  شدندیشرمنده م ای دندیخند ی م ایدونه دونه اسم رو خوند و درصد ها رو گفت :چه ها  استاد
 نگاه کرد.  هیبا خنده به هان  دیرس هیهان

  ی%زد۴۰_خاک تو سرت کنم اونقدر هم که بچه ها بهت رسوندن بازم  استاد

  یدرصد زد۱۰ یشاهورد

 ...   گانیاما شا و

 نگاه کرد و گفت :  همب

 

 ؟   یچند درصد زد یکن ی_فکر م استاد
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 مکث و خجالت تو چشماش نگاه کردم و گفتم :  بدون

 درصد -۱۰_ 

  هیدرصد کالس هان نیبچه ها رفت .  باالتر ی هیدر صدم رو بخونه سراغ بق  نکهیو بدون ا دیخند اران
 خوشحال بود.  یبود .حساب

 گذاشت . زشی م یرو بست و رو  ستیل استاد

 . دیاری اوضاع باشه . باباهاتونو م نیا ی_ازمون بعد یفراهان استاد

با اروم شدن بچه     کردیاران هم با لبخند خاصش نگاهشون م دنیها همه شروع کردن به خند بچه
 پرژکتور وصل کرد. ویدیرو به و   پدشیها اران ا

 زدم   یجد یل یحرفمو خ نی_ااستاد

 _وا استاد مگه مدرسه است ؟  فاطمه

  نیهست یشما بچه مدرسه ا ی_نه ولاستاد

 صورتم چرخوند و ادامه داد    یرو رو نگاهش

  نیبد  یبه همه بستن  دی..با دیتر از درصد  االنتون بزن نی_و اگر پااستاد

 چند زده  گانی _استاد حاال شا فاطمه

   دیپرس ی بدونه خودش م  خواستی_م استاد

  گهید نیبپرسه ..بگ شهی زده که روش نم  نی_استاد انقدر پا  فاطمه

حرف ها از   نینداشتم نسبت به ا یحس خاص  چیبرام نداشت . ه یتیاهم چ یفاطمه ه یها حرف
 فرد کالس بود   نینظرم بچه تر

 !  شهی،روت م ی% زد۱۰_تو که خودت با تقلب  استاد

 رو   درصدش گهید  نی_خوب من نخونده بودم استاد بگفاطمه
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 %زده .۸۰حال   نیهم نخونده بود با ا گانی_شا استاد

  

 چشماش رو چرخوند و نگاهم کرد  فاطمه

 % زده استاد؟۸۰_فاطمه

 گه یزده د  ۸۰ ینخونده چطور  یمسلمه وقت خب

 و سرش رو تکون داد  دیخند استاد

 میزده ماهم بفهم  یبگو چطور  یدون ی_شما که م استاد

 . گهینخونده پس تقلب کرده د یها وقت  نیپرس ی_وا استاد سوال ها مفاطمه

 کرد. پیتا  پدشیآ یصفحه  یرو  یو فرمول دیخند اران

 ی%زد۱۰تقلب کرد اونوقت ؟ از رو تو که  ی_از رو ک استاد

 . گهی م یچ فهمهیاالن نم نیا ندازهی_استاد حسادت عقل رو از کار مهیهان

 نکرد  دایو فاطمه فرصت جواب دادن پ دنیچرخ همه به طرفش  انیسالم ار یصدا با

 _سالم بچه ها انیار

  

 با خنده روم موند  انیجوابش رو دادن . نگاه ار  یها همگ بچه

 دارم براتون.  زیسورپرا هی_انیار

 رو بگه زشیچشم دوختند و خواستند که زودتر سورپرا  انیکنجکاو به ار همه

 بده بهم دیناهار با هی شهیخوشحال م  شتریکه از همه ب  یاون یول  گمی_ من مانیار

 کرد ی م زیر  زیگوشش رو ر خیتا ب  خیب د یفهم ی باال رفته نگاهش کردم صبا م یابرو با
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 . و اسمشون هم ...  میاریهندسه و گسسته تون قرار ب  یاستاد برا هی_انیار

  غی دهنم گرفتمو ج یذهنم خوشحال دستم رو جلو یکرد و نگاهم کرد . با جرقه زدن اسمش تو مکث
 و اسمش رو گفتم دمیکش یاروم

 ی _محمد احمد

 داد هیبه چارچوب در تک نهیو دست به س دیخند انیار

 بود. ی محمد احمد ی_منظورش اقا یفراهان استاد

  یحت اشونیلیچون خ  ین یریخودش یخودشون رو خوشحال نشون دادن قطعا برا  یاضی ر یها بچه
 .  سشیبودند چه برسه به شناختن تدر دهیاسمش هم نشن

   یل یخ یاحمد یبخدا اقا نیاستاد شما معرکه ا ی_واسایپر

 نشونی که اورد یمرس کننی م سی تدر خوب

استادش رو به ناهار دعوت   خواستیدختر م  نیبه تخته نگاه کردم ...ا نهیزدم و دست به س  یپوزخند
 خودش رو خوشحال نشون داد.  یکنه و حساب

 ی چ  ای_استاد پس برا تجربنا یمب

 .  میکنی روزبه صحبت م یبا اقا میهم دار ای _تجرباران

بود که اکثر   یروزبه استاد یبچه ها کالس رو برداشت . اقا غی ج یاران صدا یتموم شدن جمله  با
 دوستش داشتند. یتجرب یبچه ها

 صداش رو باال برد و گفت:  انیار

 یناهار به من بدهکار  هی  گانی_خانوم شاانیار

 از من بود   دنیسنش همچنان به فکر چاپ نیتاسف تکون دادم با ا یاز رو یسر 

 از کالس دور شد.  انیار
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 نشست.  شیصندل   یزد و رو یشخندیباال رفته نگاهم کرد و ن یبا ابرو اران

 نشو  یرتی روش غ  یزن داره الک انی، ار سایپر ی_چرا انقدر قرمز شد

 _وا استاد به من چه سایپر

کار ساز   ی ل یحرص درارش خ یها  شخندین نینگاهم کرد . ا شخندیبراش زدم که اران با ن  یپوزخند
 بود.

استادمه و  کردمی فکر نم نیبهش رفتم اون لحظه به ا یرو در هم فرو کردم و چشم غره ا  اخمام
 احترامش واجب 

 تخته رو بلند خوند و شروع کرد به درس دادن. یزد و فرمول رو ینگاهم پوزخند با

 

  

  

بهم   د یچرا با کردمیفکر م  نی . و به ا دم یکشیجروه ام م  یشکل رو یسر  ه یتوجه به درس  بدون
 پوزخند بزنه 

 . اروم زمزمه کرد.  کردی حواسم به اران جمع شد با اخم نگاهم م تکون خوردن جزوه ام با

 _حواست کجاست؟ استاد

 تکون داد و بلند گفت:  ینگاهش کردم که با تاسف سر  شرمنده

 ها تو هپروت بودند.  یبچه ها ،بعض   نیگوش بد گهیبار د هی_استاد

 . دادیکامل بهش گوش دادم و اران انقدر کامل گفته بود که انگار بار اول بود درس م  نباریا

 ...دیرو بزن   ۲۰ یصفحه   ی_حاال تستا استاد
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  یهمه  یهاش هوا  یحاضر جواب یمهربون بود ..با همه  بیمرد عج  نینگاهش کردم . ا زی ام تشکر
 دانش اموزاش رو داشت. 

حل شدند . متعجب به استاد نگاه کردم   عیکردم به حل کردن تستا . انقدر راحت بودن که سر شروع
 دم یو اروم پرس

 کنکور انقدر راحته ؟  یسواال یعنی_

هام نگاهش رو   نینگاهم کرد و جزوه ام رو از جلوم برداشت . بعد از چک کردن حل تمر متعجب
 داخل کالس چرخوند 

 یر ی هوشان م زی_ تاران

 باال انداختم. یا شونه

 رون یبه زور اوردنم ب یعنی.  رونی اومدم ب زشیکه به لطف پدرم و داماد عز رفتمیم یانتفاع  ری_نه غ

 گذاشت.  زی م یکرد و جزوه ام رو رو زیو ر چشماش

 ام ی براتون ..من م سهیصحرا حلشو بنو دیبگ دی_بچه ها حل کرد استاد

 بچه ها از کالس خارج شد و به طرف دفتر رفت.  یتوجه به اعتراض ها بدون

 باال انداختم یا شونه

 ؟  هوی _چش شد هیهان

   هی.جن دونمی_چه م

 .  نیری خود ش گه ی_ بعد به ما مسایپر

 مخم  بود  یرو  یبهش نزنم بدجور  یهم گذاشتم تا حرف  یرو  یا هیرو ثان چشمام

 ! یدار  یشهر چه توقع نیپا  ی_از بچه هافاطمه

 . گفتندیم ینطور یشهر چشون بود که ا ن یپا یکردم . مگه بچه ها یه اقروچ دندون
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 دوست خوب و با معرفت  هیچشمم بود  یجلو  نی لحظه فقط نازن اون

 ام رو خونسرد نشون دادم و به طرفش برگشتم چهره

 ی اورانین یشهر انگار خودت بچه    نیپا یگیم  نی_همچ

 شهیمنفجر م تی زدم و سرم رو صاف کردم . مشخص بود که داره از عصبان یشخندین

 .. یلیبهشون بگم خ یذار ی_چرا نم  هیهان

 کارت دارم  رونیب  ایب گانی_شا یهاشم استاد

 حرفش رو قطع کرده بود .  یچشم دوخته بودم که استاد هاشم هیبه هان متعجب

 داشتند؟ کارمیبود که  چ نیکه تو سرم بود ا یسوال  تنها

  

 رفتم  رونی تعلل از جا بلند شدم و بدون نگاه به بچه ها از کالس ب با

 . دیچرخی پسر اموزشکده کنار دفتر نگاهشون روم م  یاز دانش اموز ها  چندتا

 فرستادم و وارد دفتر شدم  رونی رو ب نفسم

 معذب شدم  یسه استاد کنار هم کم دنید با

 مدرسه ت ... بوده؟  دمی_ شن یهاشم استاد

 تکون دادم  دیتا یبه نشونه  یسر  متعجب

 ی تو اون مدرسه درس بخون یدار  یچه اصرار  ستیهم ن یخوب یمدرسه  نی _همچ یهاشم استاد

 خرج کنم  یالک خونمی درس نم یتجمالتو ندارم . چرا وقت نی ا ی_خب من حوصله 

 یتو استعدادشو دار  گمیده بار بهت م یمن روز  ی_ول  انیآر

 متعجب نگاهش کرد. آران
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  نیاستعداد داره ، حاال همچ یکه ده بار بگ شی نیب یبار هم نم کی یچرت نگو تو روز  گهی_خوب د آران
 هم نداره..  یاستعداد

  

 انگار نه انگار  یسر خودشه ول  ریدفتر ز یحرف زدنش خنده م گرفته بود، .مشخص بود وجود من تو از

 روش کار کرد. شهیم یاستعداد داره .ول میگی_حاال ما نمیهاشم استاد

 خونم ی استاد من درس نم الیخ ی_ب

 ی کنی م خودی_چه غلطا. شما ب استاد

 درشت شده نگاهش کردم  یچشما با

 بابا  ی_ا

 .خوامیباباتو م ادیب  نیدرصدات پا هیبابا . فقط کاف ی_کوفت و ااستاد

 زدم  یچشمک  انی به ار طونیزدم و ش  یق یعم  لبخند

 رسم ی روز با بابام خدمت م_باشه پس هر  

 رو به خنده انداخت  انی گشاد شده اش اران و ار یچشما

 ان یست ار وونهیخواهر زنت د نی_ااستاد

 بشه.  رتزدهینوبت اران بود که ح حاال

 ؟ انیخواهر زنته ار نی_ااران

 شب تو خونه رام ندن؟ یخوای. مشعور یب هیچ نی_اانیار

 ...  گشتمیدختر اتو کرده مثل صبا م  هیچند جلسه همش داشتم دنبال  نیبابا تو طول ا ی_ااران

 بهم کرد  یاخم انیکردم که اران محو صورتم شد ار  یخنده ا تک
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 دست خودم نبود  ینخندم ... ول  ینجور یبار گفته بود که ا نیچند

و    طونیش  و با وقاره صحرا نیبه صبا نداره ...هرچقدر صبا خانم و مت  یشباهت  چیصحرا ه نی_اانیار
 تخسه  یلیپاره و خ شیات

  

 لی _ بسه جمع کن خودتو زن ذل یهاشم استاد

 .بردمی حساب م  یبردم از استاد هاشم  یحساب نم  یرو گاز گرفتم تا بلکه نخندم ، از هرک  للهام

 تر از تو ؟  لیزن ذل  ی،آخه ک یقشنگ مشخصه که جوک گفت گانیشا افهی_از قآران

 واسه همه رو شده . دستت

 . ومدیدر نم کمی ج  یاز ترس استاد هاشم یمرز منفجر شدن رفته بودم ،ول تا

 _خب برو سر کالست صحرا انیار

 مانع شد یطرف در برگشتم که استاد هاشم به

 رون یتا تعهد نده اجازه نداره بره ب ری _نخیهاشم استاد

 زدم  غر

 وره مگهدرس بخونم ز خوادیبابا استاد ... من دلم نم ی_ا

بدون درس خوندن   یکن یذهنت بازه مسائل و راحت حل م  یلیصحرا تو خ   نی_بب  یهاشم استاد
 ی ار یدرصد ها رو م  نیراحت بهتر

 ی نخبه باش هی یتونیم  یاگر درس بخون  یول

 فرستادم رونی رو ب نفسم

 نخبه ها هست  یبرا ییمملکت مگه جا نیبشه تو ا ی_پووووف . اخه نخبه بشم که چ

 گفتم  بیدور روشون چرخوندم و به ترت  هینگاهم رو   طونیش
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 _نخبه بشم که هر روز خفتم کنند ؟ 

 اخم کرد  انیار

 مثال کچل بشم ؟  ای_ 

 نگاه کردم  یمتعجب اران خندوندتم به استاد هاشم  نگاه

 مثال از شوهرم حساب ببرم ؟  ای_

 ی کپک کچل خودت ی_دختره اران

 نگاهش کردم دمویخند

 استاد ؟ دی _چرا به خودتون گرفت

 گهیبعد استاد هم م کنهی بارمون م خوادی م ی_مرض و استاد هرچ یهاشم استاد

 نگاهش کردم  مظلوم

منو  یحق اومدن به کالسا  یدرس بخون ینگرفت  میتا تصم یسر کالست ول یبر  ی تونی_میهاشم استاد
 .یندار 

 . گرفتمیپولم رو پس م دادمیانصراف م  رفتمیباال انداختمو به طرف در رفتم . خوب م یا شونه

 

  

 متوقف شدم  یاستاد هاشم یدور نشده بودم که با صدا یچندقدم هنوز

 .  یاخراج شد ییجورا  هیچون  میدیدر ضمن پولت رو هم پس نم-

 ه نوشتن مشغول کرد. اون خودش رو با جزو ینگاه کردم ول انیوا رفته به آر  ی افهیق با

 نگاهشون کردم و گفتم:   تخس
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 _اشکال نداره 

 آمدم و وارد کالس شدم.  رونیلبخند ژکوند از دفتر ب  با

 بود.  سای پر ن یکه نظرم رو جلب کرد نگاه خشمگ یز ی چ  نیوارد شدنم اول با

 زدم و سر جام نشستم.   یپوزخند

 . شدمی محروم م یمدت از همه چ هیتا  گفتیبه بابا بود ... اگر م  انیآر یبابت چغل  مینگران  تنها

 با چشم غره رفتن بهم وارد کالس شد.  آران

 

 بچه ها ؟  نی_حل کردآران

 : دیپرس  سای ها پر نیها بعد از تموم شدن تمر نیپاسخ مثبت بچه ها شروع کرد  به حل کردن تمر با

 انقدر سخته ؟ شهیمبحث هم  نیا یاستاد سواال 

 _آره آران

 .  میریبگ  ادی میتون یبازم نم  مشیاستاد صدبار هم بخون ی_وازهرا

 از کف دادم و گفتم:   تحمل

 تستا رو ...  نیا دی_خوب نزن

 دادو گفت:  هیمحض ساکت شدنم آران به تخته تک  به

مثال از شوهراتون حساب   ای. گهی د دیشیبشه؟ اخرش کچل م  یکه چ دی, درس بخوندیآره واقعا نزن 
 هم خفتتون کنن.  دیشا ای ...  دیبریم

سر جام نشستم ...  خیبه سرم س یز یچ یکه با ضربه  دمی خندی م زی ر زی انداخته بودم و ر نی رو پا سرم
 مورد بچه ها کالس رو تکون داد.  یب یخنده  یصدا

 خرگوش ؟    یبخند شهی_واقعا روت م آران
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 که داده بود بهم بچه ها به خنده افتادن ...  یلقب خرگوش از

کوچکم گشتم با لمس کردنش لبخند رو لبم  ی نهیهوا دنبال آ یبردم و ب فمی رو داخل ک دستم
 زدم.  دیدراوردم و خودم رو د فمینشست. از تو ک 

 !ن یذاشتیلقب متناسب تر م  هی یی_استاد خدا

 اده ی_خرگوش از سرت هم ز سایپر

 باشه خرگوش بهتر از کالغه..  یچون هرچ یفکر کن ینطور یم اه دیآره خب با -

  شیصندل   یتا بخندن ... آران با خنده رو یبزن یانگار منتظر بودند حرف دندیها باز هم خند بچه
 گفت:  نوشتی م پدشیا ینشست و همانطور که فرم رو رو

 که واسه خودت بد شه اخه کالغ؟  یبزن یحرف  ی_مجبور آران

 _عه استاد سایپر

 داره باهاش.  یانگار استاد چه نصبت کشهیاستادش رو  م یجور  هی_ هیهان

 گفت:  یکردم. آران هم با لحن خنده دار  دنیشروع به خند زی ر  زیر  هیحسادت هان از

 اردک.   گهیهمشون به تو رفتن د  

 جزوه ش فرو برد. یاخم کردو سرش رو تو هیهان

 بود.   ومدهیحرف آران به مزاجش خوش ن نیبود که ا معلوم

 وجود داشت.   یشباهت دادیم یکه هر لقب  الحق

 رو نوشت و از جا بلند شد.  دیجد فرمول

نشه حل  نکهینه ا یسخت و مشکله ، ول  یلیخ  یمبحث قبل  دیکه گفت ی_خب بچه ها ،همونطور آران
 باشه ادیز ناتتونیتمر دیکرد ،فقط با

 فرمول.   نیبا استفاده از ا  شنیراحت تر م کمی  نایتمر دمیم ادتونیفرمول رو  نیا حاال
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  یم ادمون یکه  ییها روش

 . میسرعت رو داشت   نیشتریراه حل ب نیمعرکه بودند. با کمتر داد

 تکه ... ای مرد تو دن نیکه ا اوردمیم مانیا نیو به ا   شدمیم ریمتح دادیم ادیکه  یروش   باهر

  

 _ببند پشه نره  آران

 .میبود دهیشن هیزمزمه کرده بود که فقط من و هان یجور 

 زدم.  زی م یزده خودکارم رو رو  شگفت

 روش ها.  نی استاد ، اصال هنگ کردم با ا دی_واقعا معرکه ا

 بلند گفت:  کردیرو جمع م  لشیو همانطور که وسا دیآران خند 

که  یمباحث  نیا یاز همه  می مون داربعدش هم از یهفته   شهینم لیبعد کالس تشک ی_هفته  
 درس دادم 

 ی شناس  حرکت

 ازاد و ترمو.  سقوط

 . خوام ی رو م  اتونیتر از  پنجاه باشه اول نی، ازموناتون پا دیبخون  خوب

 معترض بچه ها بلند شد  یصدا  دوباره

 مگه مدرسه است!   ی،و حت میمگه بچه ا گفتیم یگر یاستاد ، د یچ  یعنیوا  گفتیم یکی

جزوه هام شدم    یتوجه به بحثشون مشغول جمع آور  یخنده مشغول جواب دادن به بچه ها بود .ب  با
 ن ی نازن دنیبرم د  دیکه با کردمی فکر م نیو فقط به ا

 رو جلوم تکون داد.  لشیجزوه هام رو داخل پوشه ام گذاشتم که آران موبا خوشحال

 نگاهم رو به چشماش دوختم باتعجب
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. مامانت هم قبول یار یب فی با پدرت تشر دیبا  یهشتاد بزن نینزن .شما پا   حیمل ی_لبخندارانآ
 .کنمینم

 شد.  زونیاخمام تو هم رفت و لب و لوچه ام او ناخوداگاه

 .ازمون روتقلب کرده بودم اصال   نی بابا استاد... من ا ی_ا

 بلند گفت:   رفتی م رونی بغلش گرفت و همانطور که از کالس ب  یرو تو  پدشیآ

 ؟ یتقلب کرد واریگوشامون درازه بچه جون, از د ماهم

  

 رفتم   یچشم غره ا شیخال یجا  یبرا  یعصبان  باحالت

 . دیخندیم زی ر زینگاه کردم که ر هیبه هان و

 گرفته بود گفتم:   حرصم

 داره؟  یچ  ختی ر یب  نیعاشق شدنت آخه ا  نی_خاک تو سرت با ا

 بهم رفت و گفت:   یغره ا چشم

 . خوادی صحرا. اون فقط صالحتو م  ینطور ینگو ا عه

 صالحمو نخواد.   خوامیم اهی.صد سال س  رهی _بره بم

 رو تو اغوش گرفتم و از جا بلند شدم . کالسورم

 ؟ میریمس هی. تو   یروز ی پ رم ی_من م

 ؟   کاری _اونجا چهیهان

 دوستم .   دنیبرم د خوامی_م

 نگاهم کرد و گفت:  باتعجب
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 ؟  یهم دار   یشهر  نیپا یدوستا

 اخم نگاهش کردم.   با

 نکن  یشهر  نیو پا یمن باال شهر  یهم جلو گهی.مرکزه شهره ،د  ستی ن نیپا  یروز ی_پ

 حرفا .  نیاز ا متنفرم 

 . ی شیم  یکردم، چرا عصب یبابا شوخ ی_اهیهان

 ثابت موند. انیآر یرفتم .که چشمم رو  رونی توجه بهش از کالس ب بدون

  کردندیم  یهم هر کار  یو صورتش کبود شده بود . آران و استاد هاشم کردی سر هم سرفه م پشت
 .   شدیحالش خوب نم 

 پرت کردم .   زیم  یدفتر جمع شده بودند وارد دفتر شدم و جزوه رو رو رونیکه ب  ییتوجه به بچه ها یب

 اتاق رو پر کرده بود . گاریس یبو

 رو برداشتم و داخل دهنش گذاشتم و چندبار فشردمش.   شیرفتم و اسپر فشی عجله به سمت ک با

که جلب    یش رو به دستش دادم و  جور   یاسپر  تی حالش بهتر شد.با عصبان  قینفس عم دنیکش با
 توجه نکنم غر زدم.  

  گاریس  نیخودتون و با ا دیرداتون باششاگ یمناسب برا یالگو نکهیا یشما ،  بجا نی_مثال استاد
 . دیکنیخفه م یکوفت

 . دیکنی روشن م گاریبا س گارویس ماشااله

برداشتم و با چند   زیم  یپرت کردم و کالسور جزوه هام رو از رو رونی رو از پنجره ب  گارشیس یعصبان 
 قدم بلند خودم رو به پله ها رسوندم . 

 شد.   کمینزد طونی ش یشدم که با چشما هیو منتظر هان  

   دمیرفتم و غر  نیاول پا یپله  از
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 ؟ی خندیم ی_چته؟ به چ

 .  کننی تحملت م یدختر ! واقعا خانواده ات چطور  یاعصاب یب ی ل یبابا تو خ ی_ا هیهان

جونش و به خطر   یلعنت  گاریس نی دکترش گفته بود ا نکهیاعصابم خورد بود. با ا انیاز دست آر هنوز
 . ذاشتیباز هم کنارش نم ندازهیم

 .  طونی ش  ی_نگفته بود هیهان

 رفتم و نگاهش کردم.   ییپله رو هم پا نی اخر متعجب

   و؟ی_چ

 چپ؟   یعل یزد   یعنی! و؟ی_چ هیهان

 و نگاهش کردم.  ستادمیسر جام وا کالفه

   ه؟ی، رک و رو راست حرفت رو بزن منظورت چ هی_با من دو پهلو حرف نزن هان

 دستش گرفت.  یبه اطرافش نگاه کرد و بازوم رو تو دهیترس  هیهان

 ؟   یزنیخوب حاال چرا داد م  یلی _خهیهان

 در نگهم  داشت .  یبردتم و جلو رونیآموزشگاه ب  از

 که...  ی_نگفته بود هیهان

 ساکت شد.  نایو  مب سایاومدن پر با

 نگاهم کرد.  نهیزد و دست به س یپوزخند سایپر

 ؟ ی تورش کن   یتونیم نکارایبا ا ی_فکر کردسایپر

حرفش تکون   دنینفهم  یشدم و سرم رو به نشونه  نهیباال رفته نگاهش کردم و دست به س  یابرو با
 دادم.

 اه.  گهید گهیو م  انیبه اطراف کرد وگفت: آر  یکال نگاه  نایمب
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 زدم و نگاهش کردم .   یپوزخند

 ؟ گهی_منظورت استاد پرور هستن د

 بلند گفتم:   یزدم و راه افتادم و همونطور  یشخندینگاهم کرد.ن رتزدهی ح  نایمب

 به مرد زن دار چشم داشته باشم.  ستم یمن کودن ن زمیعز

و   گرم شهی بودن و هم  یخوب ی.درست بود استادا گرفتیهمه بچه بودنشون واقعا خنده ام م نیا از
هم خرج    رتی حد به خودشون اجازه بدن روشون غ نیتا ا  شدینم  لیدل یول کردنی برخورد م یم یصم
 کنن.

  

 به طرفش پرواز کردم .  یصبا با خوشحال   نیپارک شدن ماش با

 شد و باهام دست داد.   ادهیپ  نیماش از

 د یسالم خانوم خسته نباش کی _علصبا

 ...تموم شد کالست ؟ 

 _اره ، اوم تموم شد.  

 رو باز کردم و سالم کردم.  شمیافتاد سالم ندادم ن ادمی تازه

 سالم  ی_راست

بود دلش   نجایا انی فکر کردم اگر آر نیکننده ش رو لبش نشست و به ا وونهید  یاز اون خنده ها صبا
 . رفتیضعف م

 دنبال من ؟  ی_اومد

.  شهیواسه برگشتت سخت م شهی م  کیود هوا تارنگران ب ین یو بب  نینازن یر ی_اره ، مامان گفت مصبا
 ببرمت .   امیگفتم ب
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 فهمم . زی_اخ قربون خواهر همه چ

 بود و گفتم:   سادهی که چند قدم عقب تر وا هیاجازه گرفتن از صبا رو کردم به هان بدون

   متی رسونیم  ییجا هیببا تا  هی_هان

تعارف کرد    هیدر جلو رو باز کردم و سوار شدم ..صبا هم به هان پشی و اک  سایتوجه به دهن باز پر بدون
 و پشت فرمون نشست. 

 به بچه  یکردیتعارف م شتریب  کمی_صبا

 دادم و داد زدم نیرو پا نیماش ی شهیباهم ش می_ما که تعارف ندار

 .  هیهان گهید ای_ب

 اومد .  نیپا تند کرد و سمت ماش عیسر یلیواقعا منتظر تعارف بود . چون خ  انگار

 رو روشن کرد و دنده عقب گرفت .  نشیسوار شدنش صبا ماش با

 زحمت دادم  دی_ببخش هیهان

 . یهمراه نیاز ا شمیخوشحال م ی لی.خ هیچه حرف نیا زمی _نه عزصبا

ضبطش رو روشن کردم و با وصل   نیو با صاف شدن ماش  دمیکش یزد که پوف  یلبخند خجل هیهان
 موج رسوندم . ن یصداش رو به اخر میشدن گوش

 با اخم نگاهم کرد و ضبط رو کم کرد.   صبا

 نکن! ادشیضبط رو انقدر ز نی_صد بار بهت گفتم اصبا

 شدم . نهی رو تو هم فرستادم و دست به س  اخمام

 .کنهیگوش م  یک یصحرا به حرف   نمیبیباره م  نیاول ی_ برا هیهان

 بهش زد.  ینگاهش کرد و چشمک  نه یو از تو ا  دیخند صبا

 همتونو ذله کرده ؟  یعنی_صبا
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 و مهربون گفت:  دنیخند هیهان

بد   مونیاضی تخسه . البته همه استادا دوسش دارن، امروز حال استاد ر یل یفقط خ هی_دختر خوب هیهان
 شد صحرا کمکش کرد .

صبا داشت، با   ینشونه از ترمز ناگهان  نیخورد و ا دیتکون شد  نیماش رمی دهنش رو بگ یبخوام جلو تا
 .  میمتوجه شدم که تصادف کرد نیتکون دوم ماش

  

 د یلرزون صبا نگاهم رو بر ینگاه کردم که صدا هیگر به هان  سرزنش

 صحرا .  شدهی_چصبا

 .  میتصادف کرد یکرد یترمز خرک   ابونیوسط خ یچ ی_ه

 چش شده؟  انیصحرا ، آر اری درن ی_مسخره باز صبا

 شدم .  ادهیپ نیتاسف تکون دادم و خودم از ماش  یاز رو یسر 

 

 .  نی ام از پشت زده بود به ماش یام و کی

 .  کردیم یرو بررس  نشیداشت سپر ماش رشی پ صاحب

 اخم نگاهم کرد و غر زد:  با

چه  ادهیهم ز ی! واسه شما گار  نی شماها رو چه به ماش  نه، یپشت فرمون بش دی گفتن زن نبا می_از قد 
 مزدا  نیبرسه ا

 بهش .  دمیتوپ یمطلقش خونم به جوش اومده بود عصب  یفرهنگ یب از

 به حرمت.  گمینم یز ی اگر چ دی_حد خودتونو حفظ کن 
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باال انداختم  همونطور   ینداشت . شونه ا شی حرفمو کامل کنم به صورتش نگاه کردم . ر نکهیاز ا قبل
 اش بود گفتم:  مو ه یکه نگاهم رو

  دتونهیسف  ی_به حرمت مو

 هیاومد،  معلوم بود تا االن هان نی پا  نیکه خودش هم از ماش نمیرفتم تا دسته گل خواهرم و بب  جلو
 .  کردیم  نیج  نیرو س

 روش افتاده بود.  یفرو رفته بود و دوتا خط مشک کمی نشینشده بود فقط سپر ماش یز یچ

 مرد انداختم . ری به پ ینگاه

 که اخ نگفته . نتیمارو. ماش ی دست انداخت ی_حاج

 عبوص گفت:  یدر هم رفتو با چهره ا اخماش 

 ستمین  یمن حاج  

   کنمیم میاقا خسارتش هرچقدر بشه تقد  دی_ببخشصبا

 شد .  ادهیجلو نشسته بود پ  یکه رو صندل یزن

 . میدار یکار و زندگ میما بر دیخانوم خسارتمون و بد   د،یکنی _چرا انقدر بحث مزن

 اخم بهش نگاه کردم. با

 کنم . می_چشم ، چقدر تقد  صبا

 باال زده بود . صدام رو باال بردم   میلجباز رگ

 کنم مقصر خود حاج اقا بوده  می چقدر تقد یچ یعنی_

 مرد نگاه کردم که صورتش قرمز شده بود.  ریپ به

 رو ترمز مقصر من شدم ؟  یزد  ابونی_وسط خ مرد

 هرکس از پشت بزنه مقصره؟   دیدونیهمه سن نم نیبا ا یعنی  دهیاز شما بع ی_حاج
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 کردم خنده ام رو کنترل کنم.  یدر حال منفجر شدن بود . سع تی عصبان از

  

 خسارتش هم بده  خوادیمقصره م دونهی_ادبت کجا رفته ؟ اصال به تو چه راننده خودش مزن

 . نیتو ماش نی_ول کن صحرا برو بشصبا

معلوم   کشهی م  ی. کروک یحاج  ادیبهشون ، زنگ بزن افسر ب یبد یخوای . پول زور م هیول کن چ ری _نخ
 مقصره .  یک شهیم

 شدن دستم به عقب برگشتم که نگاهم به صورت خندون آران افتاد.  دهیکش با

 .دیراه انداخت یک یچه تراف  نیدختر. بب  یکنیم  کاری_چآران

 .خوادی از پشت زده خسارت هم م زنهی_حرف زور م 

 دست گلتون نیا  یبه ما برا دیبد دیرو ترمز . حداقل صدتومن با  نیزد هوی _شما  زن

 باال بردم و گفتم:   ینداشتم صدامو کم تمیرو اعصبان  یکنترول گهید 

 کننیم  فشیرد  شیبا پول  رن یگیکال دوتا خط افتاده روش  پنج تومن م  ن ی؟ ا یاورد ری_هالو گ
 م؟یبد  دیصدتومن با  اونوقت

 کردم و ادامه دادم   یخنده ا تک

 .  نیخودتون بد  بیاز ج دیهم با اون

ما گرون تر از شما در   نی ماش شی به افسر . به هر حال پول  میزنگ بزن میتونی م نیهم که ناراحت  اگر
 .ادیم

 گذاشت .  شی نیب  یو انگشت اشاره اش رو رو دیخند آران

 و داد کنه   غیدختر انقدر ج ستی. ساکت ،   خوب نسسیه 

 کنم ی من خودم حلش م نی تو ماش نی _صحرا تو برو بشصبا
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جوره کوتاه   چیباال زده بود و ه  مینداشت .دوز لجباز یتیمن اهم یبرا یول  زدنیدوتا حرف م اون
ا خنده مشغول باشن ب یعصب  نکهیا  یبودند بجا سادهیکه بخاطر تصادف ما وا ین ی. چند ماش ومدمینم

 تماشا بودند 

 شد .  دهیکش میرو گرفتم که گوش  ۱۱۰رو باال اوردم و شماره   میگوش

 گوشم بلند شد.  کیآران نزد یجد یصدا

  ی،  با اخم نگاهش کردم که ب کنهی. بزرگترت خودش حلش م نیتو ماش نیبرو بش گهیبسه د  شینما 
 .دی مانتوم رو گرفت و کش  نیتوجه به اخمم است

 دوستت هم رام کن   نی.. ا هیهان نیتو ماش  نی _برو بشآران

 کرد.  نمیرو باز کرد و بزور سوار ماش نی ماش در

 بهش زد و در رو بست.  یطون ی هم با خنده کنارم نشست .آران هم چشمک ش هیهان

  

 دستش گرفت و فشرد یداده بودند دستم رو تو هی به هان اروی انگار دن کی همون چشمک کوچ با

 ذوق گفت:   با

 بهم چشمک زد یچطور  یدید یوا

 کردند.  کاری ماجرا رو چ نمیزدم و به عقب برگشتم تا بب  یپوزخند

به صبا   یز ی مرد داد و چ ری به پ یتراول صد تومن  هیتوجه بهش   یو آران ب کردیبه آران اصرار م  صبا
 اشاره زد .  نی گفت و به طرف ماش

  

توجه به آران   یشدم و ب ادهیپ ن ی از ماش تی اومد و نشست ، با عصبان نیبا لبخند به طرف ماش صبا
 در جلو رو باز کردم و نشستم .

 نگاهشون کردم. یکه سوال دندیهمزمان خند هیو هان  صبا
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 _چتونه ؟

  ینداختراه ا  یچه داد و قال  نیکنان گفت:  از دست تو صحرا .بب حتیرو راه انداخت و نص نیماش  صبا
 . 

 ؟  ادی _مثل توباشم خوبه؟ همه جا بذارم حقمو بخورن خوشت م

همون  دیبا  میماهم مقصر بود یبرام نازک کردو گفت:  اون قصدش کندن بود . ول  یپشت چشم  صبا
 وقتمون رو گرفت.  یالک  دادیهمه داد و ب نیا میکردیاول ماجرا رو با پول حل م

 حالت رو خواهر خودم داشت . نیض بشم و حاال او خام فر  فیکه ضع نیبودم از ا متنفرم 

خرفت. قد بابا بزرگ   ی کهی ازت سو استفاده کنن.، مرت یذار ی_واقعا خاک تو سرت که انقدر راحت م
 زدن بود.   غیبابا سن داره اونوقت فکر ت   امرزیخدا ب

 تو!   یزن یصحرا چقدر غر م ی_واهیهان

 .گرده یبجاش بر م شتریاز دست بره ب  شتریب ی_به قول آران پول چرک کف دسته ، هرچصبا

 ؟   نیشناسی_عه شما استادو مهیهان

 تاسف خوردم.  هیلب هاش نشوند و من به حال هان یرو  یلیبود گند زد لبخند طو دهیکه تازه فهم صبا

 به آران ؟  یدی چسب یو ول کرد انی!  آرهیهان ی_چقدر خنگ

 . ادیعه خب من از آران خوشم م_ هیهان

 خنده و دنده رو جابجا کرد . ری زد ز صبا

  یصبا رو رو تی من حساس زمی. عز  یکنکور بد یبر  یخوایم یدیبا چه ام دونمیمن نم  ی_واقعا خنگ 
 ؟ یگیرو م یتو چ  گمیو م انیآر

 تاسف تکون دادم براش و درست نشستم.  یاز رو یسر 

 شدند.   دایصبا جون پ یبپرسم که تو داد و هوار کرد خواستمی م  ایگی_راست مهیهان
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 و جامعه.  طیمح نیاصال خوب نبود تو ا نیاندازه ساده بود و ا شیب  

ندوقت  حرف بزنه . البته فقط چ یچطور  ستیغرور داره بلد ن  یادی ز کمی  زم،ی_صحرا رو ول کن عزصبا
 مربوط به کالس کنکورش مشکل داره  یادما ی. االن هم که با همه  ییاول آشنا

  

 . ادیخوشم م  یلی،  من که ازش خ  هیصحرا دختر خوب  دونمی_مهیهان

 کرد.  شتریضبط و ب  یبهش زد و صدا یلبخند نهیاز داخل آ  صبا

 . دیچرا اونقدر بخاطر استاد پرور ناراحت شد  دینگفت ی_راستهیهان

 باال انداختمو گفتم: یشونه ا  الیخی کرده بود .ب ریگ  یانداخت . انگار تو دوراه یبهم نگاه صبا

 انه ی_صبا نامزد ار

  غیچشماش رو درشت تر از حد معمول کرد و ج کردیکه تعجب م  شیشگی طبق عادت هم  هیهان
 . دیکش یکوتاه

 باهاش  یدار  یاستاد کجاست نگو صنم یاسپر  یدونستی م یمن گفتم تو چطور  یاواقعا ؟ وااااا یوا-

  

 دوباره نگران شده بود صبا

 بد بود ؟ یل ی_حالش خصبا

 تو آخه . شوهرت ُسروُمرو گنده ست. یصبا .چقدر نگران یحالمو بهم زد ی_وا

 .ی نگرانش باش خوادینم

 هام شدم . ختنی نگفت و من هم مشغول کرم ر  یز یراحت شده باش چ  الشی خ  یکه کم انگار

 زدهی. هر سدادیجواب نم یزنگ زدم . ول نی به نازن می دی)اتوبوس( که رس یارت  یب ستگاهیا کینزد
 پاسخ مونده بود.  یکه گرفته بودمش ب یبار 
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  میبود یروز ی پ کینزد

بشه.  ادهی پ هیبلند بود نگه داشت تا هان  هیکه پره دارو درخت ها ابونیاز خ یرو گوشه ا نیصبا ماش  
 . دهیجواب نم  نینگران به صبا گفتم: نازن هیبا هان  یبعد از خداحافظ

 متوجه نشده! ایدستش بنده . دیو گفت:شا دیرنگش کش  یبه شال کرم یصبا دست 

 . دادیهمون بوق اول جواب م شناختمی که من م ینی .چون نازندا  ینگرانش بودم شد 

  دهیجواب نم  یچ یعنی،  برو خونه شون،  برهی هم با خودش م ییرو تو دستشو  شی_نه اون گوش
 بار بهش زنگ زدم.  زدهیس

 نگاهم کرد و راه افتاد.    یبی با حالت عج صبا

 ؟ بگو کجاست خونه شون. هیچ یبرا  ی_حاال انقدر نگرانصبا

 رو نشونش دادم.  نیتنگ و درهم برهم خونه نازن  یرفتم و کوچه ااشاره ام رو به سمت چپ گ  انگشت

که  هیمهمه ، تنها دوست یلیمن خ یبرا نینازن   یدونیکوچه رو برو داخل ، خودت هم خوب م نی_ا
 واسش.  رمی میم

تحت   تونهیهم با سارا و درسا دوسته . اونم م نینازن ای. صحرا به خودت ب  نهیمنم از هم  هی_نگران صبا
 رو کات کنه!  تونیو دوست رهیاون دوتا قرار بگ  ریتاث

 به صبا نگاه کردم.  یعصبان 

 . ستیصبا،  ن  ستین یادم  نیهمچ نی_نه نازن 

 .اب دهنم خشک شده بود. دیترک ینداشتم .دلم داشت م نانیکه زده بودم اطم یخودم هم به حرف  

. من   مردمی م  کردی رو کات م شیدوست لی دل یو ب  زدیهم نارو م نیام گرفتم ، اگر نازندست یرو تو سرم
 .  بردمی به سر م  یبودم که االن تو افسردگ یطونی قطعا دختر شاد و ش
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  رفتیهم م ن یکه درسا از حسادتش خودش و سارا رو ازم دور کنه . اگر نازن  کردمی فکر نم نیبه ا یحت
 دوست اعتماد کنم . هیبه  تونستمینم چوقتیه گهی اون دوتا د یتو جبهه 

  

شدم و به طرف   ادهیپ نیاز ماش  عیپارک کرد . سر  نینازن یخونه  یکه دادم جلو یبا ادرس  صبا
 . خونشون رفتم زنگ رو فشردم و منتظر شدم 

 در و باز کرد و ازم خواست باال برم.  نیکه مامان نازن  دینکش یطول

 سالم دادم. نیپله ها تند باال رفتم و نفس نفس زنون به مامان نازن  از

 هست ؟  نی. نازن نی _سالم خاله خوب

 گفت:   شیشگیهم  یمهربون و دوست داشتن  ی افهیهمون ق با

 

 تو،  درسا و سارا هم هستن . ایب  زمی عز آره

 اومد. ن ینازن یباور به خاله چشم دوختم که صدا نا

 مامان هی_کنی نازن

 . انگار با خونم ُاخت شده بود. گهیشده بود د یضربه ها عاد نیمن ا یبرا

بلند  هی انداختم که تو درگاه اتاقش بود با تاپ و شلوارک زردرنگ به تنش و موها نیبه نازن ینگاه
 . رفتی شده بودن و باهاشون ور م  نیدست نازن ریمن اس دنیبافته شده اش که حاال باد

تو! اتفاقا بچـه ها هم   ا ی! بییدهانش رو به زور قورت داد و با لکنت گفت: عـه صـ ..صــحرا تو آب
... 

 .سادنیکه کنارش وا دمیاش کامل نشده بود که سارا و درسا رو دجمله  هنوز

 . کردیانداخت و با پوزخند نگاهم م نیدستش رو دور گردن نازن سارا
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 . دیچرخی دور سرم م  ای و دن گرفتیم شی داشت آت دلم

جان.مزاحم جمع دوستانتون  نی رو لب هام نشوندم و گفتم: ممنون نازن یو مصنوع یـض یعر  لبخند
چرا به جواب  دهیکه با بوق اول جواب تلفنم رو م   ینی که چرا نازن کردمیفکرش رو م دی.باشمینم

 . دهیکش زدهمی ندادنش به تماس س

ـ   خوش  . نیباشـ

.نم اشک تو چشمام   سوختی خودم م  یپاره  کهیگفتم و عقب عقب رفتم .دلم به حال قلب ت نویا
 نشسته بود 

 خاله متوقفم کرد.  هینرفته بودم که صدا نیپله پا چند

 ؟ یکجا صحراجان ؟توکه تازه اومد -

 . نیمونده رو با مخ رفتم پا یباق یجوابش روبدم پام سرخورد و ده پونزده پله  تاخواستم

حس   میشون یپ هیخون رو رو یاز جام بلند شدم اما گرم  عیخاله و صبا ترسوندتم و سر  غیج هیاصد
 . کردمیم

که  نی ناراحت به نازن یچت شده تو , نگاه نمیبب  نی لحظه بش هی ایو گفت: ب   دیدستم رو کش خاله
 انداختم.  کردیبود و نگاهم م سادهیپله ها وا یباال دشیجد هیهمراه دوستا

 صبا  م یرو از دست خاله آزاد کردم و گفتم : بر دستم

   میشد  نیماش سوار

 درمانگاه  میگفت: بر یبا دست پاچگ صبا

 کنم . هیبرم تو اتاقم و در رو قفل کنم و گر خواستمیکه الزم داشتم اتاقم بود .فقط م یز یچ  تنها

 . ستیگفتم : برو خونه .درمانگاه الزم ن  نیبراهم

دوستتم  نیا  دی.چته حاال؟ من که از قبل گفته بودم شایو گفت: غلط کردبرگست سمتم  تی اعصبان با
 همشون. من که هستم .  یدوسته ..گور بابا ادهیکه ز یز ی نامرد بود.چ ای مثل قبل
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 گفتم :  یبه شوخ  ارم یصبا رو از اون حس و حال در ب  نکهیا یبرا

 6تموم شد. گهیکه خونم د یخواهرمون با معرفته . زودتر برو اون درمانگاه کوفت میدی_باشه بابا فهم 

 . کشهی م یقلبم چه درد دونستیزد ، انگار اون هم خوب م یبرام تکون داد و تلخند یسر  صبا

رو   نیزود خودش رو بهم رسوند و در ماش  یل یشد .خ ادهی پ  نیدرمانگاه نگه داشت و از ماش هی کینزد 
 شم.  ادهیمک کرد تا پ باز کرد و ک

 .  رفتی م جیگ  حیفج  سرم

با عجله   م یصورت خون دنیساختمون باال رفتم .با وارد شدنمون پرستار با د یکمک صبا از پله ها  با
 .  نمیبش  یصندل  یشد و به صبا گفت کمک کنه تا رو کمینزد

 .   رفتی م یاهی که ازم رفته بود چشمام س یادیخون ز بخاطر

 کم از حال رفتم . رو بستم و کم   چشمام

 چشمام رو باز کردم . کردمی که تو سرم حس م ی ب ی احساس درد عج با

 کردم .  یز ی ر یرو به سرم گرفتم و ناله  دستم

 .  دمیچرخوندم و به سرم باال سرم رس دی. نگاهم رو داخل اتاق سف  اوردمینم  ادیبه  یز یچ

 وارد اتاق شد.  انیفرستادم که آر رونی.نفسم رو با صدا ب  نینازن   یاور  ادی با

 بازم جلو اومد و صباهم پشت سرش وارد اتاق شد  یچشما دنید با

 با خودت دختر ؟  یکرد کاری _چانیآر

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ؟   میری م ی_ک

 بودم که خودم هم شک کرده بودم به خودم .  دهیپرس یمتعجب نگاهم کرد انقدر جد انیآر

 _هروقت سرمت تموم شه . انیآر
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 محله رو ندارم.  نیا یحوصله  می_زودتر بر

 محله هم کراهت داره .   نیتو ا دنینفس کش  

محله داشتم نارو زدن و رفتن   نیدوست تو ا یهرچ  ادینگاهم کرد، حق داشتم که بدم ب  رتزدهی ح صبا
. 

 _تندش کنم برات؟ انیآر

قبول   لیبا کمال م نباریا یول دمیترسیاز تند شدن سرم م  شهیهم نکهیسرم نگاه کردم با ا یقطره ها به
 کردم . 

 رو بستم و سر تکون دادم   چشمام

 _اره تا اخر بازش کن  

 . کردم یخودم حس م  یمتعجب صبا رو رو  نگاه

 گفته باشم .  نی بد گریبهم ج دینکن . شام بانگام  ینطور ی_ا

 از خنده ش مشخص بود  رتیو ح  دیخند انیآر

 صحرا .  یمتنفر بود گری_تو از جانیآر

 خون ازم رفت    یدارم کل ازی_االن ن

 زمزمه کرد . انی و آر  دیخند صبا

 خنده هات بشم من . یفدا

 حال غر زدم   نیلبم شکل گرفت با ا یرو  لبخند

   دیکن دای برام دوست پسر پ  دی،  من دلم بخواد با نجاستیمجرد ا یه ی_ه

 اخم کرده بود   انی و آر  زدیصبا لبخند م نمیرو باز کردم تا عکس العملشون و بب چشمام

 .  یخواهر زن قلدر خودم  دم،ینم چکسیمن تو رو دست ه خودیچه غلطا ،  ب  -انیآر
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 برادر نداشتم رو پر کرده بود. یرودش تو خانواده جا با و  انیقند تو دلم اب کردند.  آر یچرا ول دروغ

 

 

 .  کشمتیدور و بر پسر خودم م  یرفت نمی تو رو پرو کرده صحرا . بب گهید یل ی_بابا خانیآر 

 سرم گذاشتم .  ریو دست ازادم و ز دمیخند

 کنم ؟   کاری چ دیبابا اومد و من از عشقش مردم با ی_ا

 نداره  اقتتویل ی پسر  چیه  ست،یخبرا ن  نی. از اخودی _بانیار

 داشته باشه  اقتیشد که ل داش یپ  یکی. اومدو  انیآر ینطور ی_نگو اصبا

 بندازه .  یمنو ترش  خوادیبگو، خودش زنشو گرفته م نوی_هم

 اروم پرستار به در مکالممون قطع شد . یضربه  با

 دختر شجاعمون و بکشم .  نی_ با اجازه من سرم ا  پرستار

 شجاع ؟   گفتیکرده بودم مگه که م ارکینگاهش کردم ، چ متعجب

 گفت :  دیکشکه سرم رو از دستم همانطور

  چیه اقتیدوره زمونه ل نیا یبندازه پسرا   تیداداشت حق داره ترش  ینباشه ها ول  ی_فوضولپرستار 
 رو ندارن .  یدختر 

 برد که باعث خنده منو صبا شد .  نی رو باال و پا ش یابروها یفتگیبا خودش  انیآر

  دیها با یر ی جلومو بگ ینفر و دوست داشته باشم حق ندار  هی. من  انیگفته باشم بهت آر ی_ول
   یکنتم یحما

 . گهیمن از عاشق شدن م  ی_روتو کم کن بچه ... زل زده تو چشما انیآر

 صبا هم عاشق تو   گهید  یخودت هم عاشق صبا شد هی_گناهش چ
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دستم گذاشت و ازم   یرو رو یالکل  یپنبه  دادیپرستار با لبخند کارش رو انجام متموم مدت  در
 خواست فشارش بدم . 

 صحرا خانوم   یازدواج خواستم نه دوست ی_من صبا رو براانیآر

 براتون .   چوندمی پ  ینرفته که خودم مامان بابا رو م ادتونی نی اول دوست شد ی_ول

 تکون داد و تاسف خورد.    یبا خنده سر  انیآر

 . امی دختر. من که از پس تو بر نم یش ینم_تو ادم

خودش شد و منو صبا هم سوار  نی سوار ماش انیو آر  میخارج شد  کینیل یو خنده از ک  یشوخ با
 صبا .   نیماش

  مهین مینبود. متعجب به ساعت نگاه کردم که دوازده ون  یادی ز نیها خلوت شده بود و ماش  ابونیخ
 . دادیشون مشب رو ن

 :  دمیبه صحرا کردم و پرس رو

 _مگه چندساعت خواب بودم ؟  

 در اصل .  یبود هوشی_خواب که نه . ب صبا

  هیساعت  هشت بود که کار بخ  یدکتر، ول   شیساعت چند بردمت پ دمیهول کرده بودم که نفهم  انقدر
 هات تموم شد . 

 داد زدم؟   ناباور

 ؟ کجا ؟ چرا ؟  هی؟ بخ  ی_چ

 .  دمیترسیم  شدیمربوط م مارستانیکه به ب یاز هرچ یود از بچگخودم نب دست

 و آمپول  هیبخ   خصوصا

نخورد ده تا دونه  ادی خنده اش رو گرفت و دور برگردون رو دور زدو گفت:سکته نکن حاال ، ز  یجلو صبا
 نبود ! شتریب
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   دمیکش یبلند  غی عدد ده ج دنیشن  با

 خودت زنده نگهم دار. اینخه ، خدا یبا خود خدا االن تو کله م کل ؟ی_چ

 براش سخت بود.  ی فرستادم و به خودم فوت کردم . صبا از شدت خنده رانندگ یصلوات

 بود. یترس من واقع ی، ول  دنیرو نگه داشت و شروع کرد به خند  نیاتوبان ماش کنار

 

 جمع کن خودتو بچه .،  ییزورگو  یشه  تو همون صحرا  ی_باورم نمانیار

 بودم ، داد زدم   میمن نگران سالمت یکنم ول  یم یکردند شوخ  یتر کردم .فکر م  ظی رو غل   اخمام

خرتون و    ای کنم اون دن یحاللتون نم رمیبزنن .اگه بم  هی بخ  نی. چرا گذاشت یرو دار  گهید یل ی_تو خ
 . رمیگیم

 و لبخند زدوگفت:  رهی خودش رو بگ ینتونست جلو انیآر

 ش؟ یدوم  یمرده که تو بش هیبا بخ یو چل اخه ک خل

  شهی خشک م  ایدر ضمن من برم در  ر،ی ، زبونتو گاز بگ رمی _ خدا نکنه بم

 گفتم :  هیرو مظلوم کردم و با لحن گر امچهره 

 ست نامردا . هیبخ گهیکه د نیا

   بندهی ها م یگرکیج یکه االن همه   دیت وفیگناهات مال من . حاال زود پشت سرم راه ب ی_اگر مردانیآر

 گرفته بود . یکرده بودم و جد  یرو شوت  یگرکیسر جام نشستم. ج خیس ی گرکیاسم ج دنیشن  با

 رو تو هم جمع کردم .  امافهیق

 . خوادی_همون بهتر که بسته شن . من دلم فست فود م

 بهم رفت و صاف شد .  یچشم غره ا انیآر
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 فست فود.  یفست فود ب گمیده بار بهت م ی_روز 

 عدد ده امشب برام نحس شده بود.   نیا

 خوام یم شخوانیپ تزای.پ میبخور یچ گمی_من ازم خون رفته من م

 . نیایمپشت سرم  رمی هر جا که من م ری _خ

 صبا دور شد . با اخم به صبا نگاه کردم.   ن یبمونه از ماش یمنتظر حرف  نکهیا بدون

 شوهر کردنت.  نی_تو هم با ا

 رفت.  یکردو بهم چشم غره ا یاخم مصنوع  صبا

 ادب . ی_ب صبا

 .  کردمی رو نگاه م رونیدر هم ب یدادم و با همون اخم ها هیتک  یبه صندل  نهیبه س دست

 شد و به خواب رفتم. نیکه گذشت دوباره چشمام سنگ یکم

 شدم .  اری صحبت هوش  یو صدا  کیکوچ یتکون ها با

  خوابه؟ی _چرا انقدر مانیآر

 ارامش قبل طوفانه،  بلند شو صحرا   نی، خدا به داد برسه که ا دونمی_نم صبا

 . دمیکردم بروز ندم که حرف هاشون رو شن یسع

 رو باز کردم و بهشون نگاه کردم .  چشمام

   خورمی نم گری_من ج

   دیو دستم رو کش دیخند انیآر

 تخس  یدختره  نیپا  ای_ ب

 .ممممممخوری نم گری_من ج
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 تو ؟  ین یب یم یگرکیج  نجایبابا ا ی_اصبا

 

 رو چرخوندم و اطراف رو از نظر گذروندم  نگاهم

شدم  و به طرف رستوران رفتم و بلند   ادهیپ  نیشل شده از ماش شی با ن شخوانیپ  تزایپ دنید با
 گفتم...

 دونه مخلوط ها هی میریگیم شخوانی دونه مخصوص پ هی_

 شدم که نگاه کارکنان  روم ثابت موند، متعجب دستم رو باال اوردمو گفتم: وارد

 شده   یز ی_چ

 خانوم   میل یدار_تعط صندوق

 و صبا هم وارد شدن.  انیوا رفته نگاهش کردم که  آر ی افهیق با

 باز؟   شدهی_چانیآر

 به طرفش برگشتم.  زونیاو یلب و لوچه  با

   لهیتعط  گنی_م

 رو رد کرد که چشم تو چشم صندوق دار شد .  کیبار یزد و با دستش کنارم زد،  راهرو  یلبخند انیآر

 با هم شدند.  یبا لبخند از جا بلند شد و مشغول رو بوس مرد

 به پهلوم وارد شد .  یکه سلقمه ا کردمیدهن باز شده نگاهش م با

 _ببند صحرا صبا

 نگاهش کردم که با چشم به دهنم اشاره زد. یسوال

 مالوندم .  گهیباز شده نگاهش کردم و کف دستام رو بهم د شی ن با
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 .  کنهیم یباز  ی_اخ جون االن پارت 

 مرد بلند شد . یخنده  یگشاد شده نگاهم کرد که صدا یبا چشما صبا

  یادیز کمیخواهر زن من  نیجان ا  دیسع  دیتکون داد و رو به مرد گفت :ببخش  یبا ته خنده سر  انیآر
 شکموئه.

 به کمرم زدم و طلبکار گفتم : رو  دستام

 ؟ خوش خوراکم.  هی_شکمو چ

 . رنی ازتون سفارش بگ انیب  گمیم  دیجان با خانوم ها بشبن انی.آر دیفرما ی_بله درست مدیسع

 _دستت طال داداش 

 . وفتمیدستش رو پشت صبا گذاشت و با دستش به من هم اشاره کرد که راه ب انیآر

مرد  کی گهی . و در بعد د تگریو حما  یکنارم باشه .حام انیمثل آر یدلم خواست شخص  یا هیثان یبرا
 عاشق. 

و صبا هم طرف   انینشستم ...آر  یصندل یکنار پنجره رو انتخاب کردم و رو زی پله ها باال رفتم و م از
 کنار هم نشستند. زیم گرید

 چه خبرا  خانوم خوشگل من ؟   گهی_د

 . دادیبود که صبا رو مخاطب قرار م انیآر

 کرد برق چشماش رو پنهون کنه و اخم کنه. یسع صبا

 :  د یپرس  یمتعجب نگاهش کرد و سوال انیآر

 _چرا اخم؟ 

 بهت بگم . بره که  ادمیموضوع صحرا باعث شد   نینکش، ا گاری_چند دفعه بهت بگم سصبا

 .  انیآر  یستیاخه؟ اصال به فکر من ن کردمی م کاری من چ فتادیواست م یاگر اتفاق امروز
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 سرزنش گر نگاهم کرد که چشمام رو درشت کردم و شونه هام رو باال انداختم. انیآر

 

 نگفتم بهش.  یز یبه من نگاه نکن،  من چ  ی_اونطور 

 . ییگ یراست م دونمی _ارواح عمه ات مانیآر

 ؟   یچ یعن یدرست صحبت کن ارواح عمه ات   انیآر یچ  یعنی_ صبا

 با تته پته جواب داد  انیآر

 دختر ؟   نیا خورهینم  سیاخه، آلو تو دهنش خ بندهی م ی_داره خال 

 پنجره دوختم. رونیدادم و چشمم رو به ب هیتک  یصندل  یتر کردم و به پشت ظیهام رو غل  اخم

 . _ شده آش نخورده و دهن سوخته 

 ا بهم نگفت . _صحرصبا

 .  دیرسی و مضطرب به نظر م یعصب یکالفه دستش رو داخل موهاش فرستاد. کم انیآر

 صحرا .  یدهن لق  یل یگفته پس . خ ی_اگر صحرا نگفته کانیآر

 ضرب از جا بلند شدم .  هیرو به عقب فرستادم و  زی کوره در رفتم و با دست م از

 ندادم.   یصبا پاسخ  یها یر یرفتم و به کجا م   نیاز پله ها پا ع یتوجه بهشون سر یب

 .  دونستیقدر نم یدادم. دستم نمک نداشت و کس   هیصبا تک نی رستوران خارج شدم و به ماش از

 و صبا به همراه هم از رستوران خارج شدند .  انیکه آر زدمیم  نیزم یپام رو تند تند رو یپنجه  یعصب

 ؟   یحت باشم تو ناراحت من نارا نکهیا ی_چته دوباره تو ؟ بجاانیآر

 درستش کرد. شهیکه نم گمیم  یز یبا من حرف نزن . از کوره در برم چ انیکارت آر ی_برو پ

 . کردندیو صبا هاج و واج نگاهم م انیآر
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 . شدیبودم رفتارم بد م   یعصبان  ای شدمیناراحت م یلیخ  یز یاز چ ی خودم نبود وقت دست

 ها بود. یبارز آبان  اتی از خصوص یکی نیا و

 قارقارکتو صبا. نیبرم خونه ،  بزن در ا خوامی_م

 تاسف تکون داد. یبرام از رو یسرزنش گرش نگاهم کرد و سر  یبا چشما صبا

 

 باز شد .  نی رو زد و در ماش   گرشی دزد نشیماش یمحکمم به بدنه  یضربع  با

 رو خوابوندم و چشمام رو بستم . نی ماش یمحض سوار شدنم صندل به

 . شدندیتموم م یچی که سر ه ییها یدوست نیبود، خسته بودم از ا  نیاز ذهنم معطوف نازن هیثان هر

  یو وقت میرفته بود رونیب شونیخانوادگ یشروع شد که با درسا و دوستا یها از وقت  ییدورو نیا
رفتار گرم   کاشت ی نبودم که بذر نفرت رو تو دل درسا م نیمتوجه ا کردی برخورد م یم یباهام صم اشاری

 اون پسر!

 توجهش به من بود .  یرو دوست داشت و اون روز همه  اشاری  تینها  یب درسا

 رو برده بودم مدرسه . میروز گوش  هی

 بوده  اشاریو از طرف  ادیم یامیکردن که همون لحظه پ یبود و مشغول باز   میسرش تو گوش  درسا

 

جوابم رو   نبار یتو رو خدا ا نمت،یبب  ایحسو تو قلبم پنهون کنم. ب نیا تونمینم گهیصحرا د  متنیبب  دی"با
 بده " 

قرار گرفته بود  ریگفتن بهم. انقدر تحت تاث راهیبه بد و ب   کنهی و شروع م هیگر ریز   زنهیجا درسا م  همون
 رو در نظر نگرفت .  امی که قسمت اخر پ

شماره م رو هم از  ینکرده بود. حت  افتی در یجواب  چوقتی ه یداده بود ول امیصدها بار بهم پ  اشاری
 درسا گرفته بود . 
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 دوستم بهم خورد .  نیتر یم یمنو درسا صم یاون روز به بعد رابطه  از

 دونستندیبودند که م ییگسا  نیو اول  زدمیحرفام رو بهشون م یشدند مونسم همه  نی و نازن سارا
 ن کدوم منطقه است .خونه مو

 عذابم . ی هیشده بود ما نیو ا   کردی م یمدت کوتاه سارا هم سرد شد و ازم دور  هیبعد از  یول

  جهینت نی با سارا حرف زده بود به ا یگذاشتم و وقت ونی مدرسه در م یو با مشاوره  اوردمین  طاقت
 درسا ازم دور شده بود .  یها ییبود که سارا با بدگو دهیرس

 رو دروغ گفته بودم .  میزندگ یها زیچ یفکر بوده که من همه  نیتو ا شهیهم و

 دنبالم. ادیروز رنگ به رو نداشتم و ناظم مدرسه از بابا خواسته بود ب اون

ز  رو۳سارا رو هم از دست دادم  نکهیهم خودش رو ازم گرفته بود هم سارا رو. بعد از  ا یبه راحت درسا
 شدم .  نیمدرسه نرفتم و خونه نش

و   زدیکننده م دواریام یاومد خونمون حرفا نینازن نکهیافتاد.تا ا یرعشه به بدنم م ومدیمدرسه م اسم
 نداشته . اقتیرفت حتما ل   یو اگر کس مونن یم یواقع  ی: دوستاگفت یم

من هستم  نی. بب زمی رو نداشتن عز تی دوست اقتی_صحرا، عشقم انقدر غصه نخور البد لنی نازن
 کنارتم.   شهیهم

  یشد و بو نی باز شد و صبا وارد ماش نی زدم که در ماش  یاون روزش پوزخند یحرف ها  یاداور ی با
 همه جا رو گرفت.  تزایپ

من هستم  نیبب زم،ی شتن عزرو ندا تی _صحرا . عشقم انقدر غصه نخور البد لباقت دوستنی نازن
 کنارتم   شهیهم

.چشمام رو باز کردم و نگاهش کردم  دیچشمام کش  ری صورتم نشست و با سر انگشتاش ز یرو دستش
. 

 شده از حرفاش   مونیاالن هم پش هیجد  یادیز انی؟آر  یکنی م هیمن قربونت برم چرا گر ی_اله  صبا

 دلم . زینباش عز ناراحت
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 ناخداگاهم رو پاک کنم . ی کردم اثار اشک ها یرو بستمو سع  چشمام

 . ستمیناراحت ن انی_از آر

 ؟  هیچ یبغض برا نیاشکا و ا  نی_پس اصبا

 معرفتم یب  یدوستا ی_برا

.االن   می دیو ما ند یکرد دیشا  یعن ی.  ینکرد هیگر تی تو زندگ  یچ یه ی_نگرانتم صحرا، تو براصبا
 ؟  یکن  هیگر دیچرا با کیموضوع کوچ نیبخاطر ا

 . شهیشدم . درست م فی_ضع

 . میکنی _با هم درستش مصبا

 زدم و دستش رو  تو دستم گرفتم و فشار دادم. یلبخند

 سرد نشده . مامان هم کالفه ام کرد انقدر زنگ زد. تزایخونه تا پ می_برصبا

 

در  یکه جلو دینکش یباز و بسته کردم ،  طول دیتا یزدم و چشمام رو به نشونه   یجون  یب  لبخند
 رو فشار داد و در باز شد .   موتی .صبا ر میبود  نگیپارک

 خودمون. یطبقه  میو با اسانسور رفت میشد ادهی .پ نی پارک کرن ماش با

 شدم .  دهیحرکت تو اغوشش کش هیمامان با دلهره در رو باز کرد و تو  میدیدر ساختمون که رس پشت

 دارن مگه. اقت ی ل خودتی ب یاخه مامان جون . اون دوستا یسر خودت اورد یی_چه بالمامان

 تو بعد بچلونم.   امیمامان خوبم، بذار ب ی_وا

 از اغوشش جدام کرد و با دقت تو صورتم نگاه کرد .  مامان

 کنم از دست تو اخه ؟ کاری، رنگ به صورتش نمونده ، من چ نی_ببمامان

 با خنده کنارمون زد و وارد خونه شد.  صبا
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 که ! شهیقربون صدقه برو دوتاش باهم نم ایدعوا کن  ای_مامان صبا

 اب قند درست کنم .  هیتو برات  ای _ب مامان

 خواب باشه .  زدمینبود حدس م یاز بابا خبر   م،یخنده وارد شد با

 _بابا کو ؟  صبا

 .کردی_خوابه بهش نگفتم که وگرنه سکته ممامان

 . شدینگران م   یکه نشده الک یز ی.چن یکرد ی_خوب کار صبا

 نشده؟  یز یچ یگ ینشده؟ رنگ به روش نمونده بچم تازه م یز ی_چ مامان

 . شمیم  یاوک خورمیم  زیچ هیاالن  ستین می زی من ، چ زیعز گهیشو د الیخی مامان ب ی_وا

 از ضعفه . گهی_راست مصبا

 داره .  ازیخون ساز ن یبچه االن به غذا نی. ا نیگرفت هیاتاشغاال چ نی_ا مامان

 مادر من ؟  شهیم تیته تغار   فیحر  ی_کصبا

 کجاست؟   ان یمجبور بود بخوره . آر دیدادی_اگر شما به حرفش گوش نم مامان

 _رفت خونه .صبا

 کردم  . یاحساس حالت تهوع م ادیضعف ز از

  تزایبه جون پ هیاز ثان  یتو کسر گذاشتم  زی م یرو رو تزایپ  ینشستم و جعبه  یناهار خور  یصندل یرو
 .  کردمی م یر یسوم تازه احساس س ی کهیافتادم و با خوردن ت 

نگاهم  یچهارم رو برداشتم که نگاهم به صبا و مامان افتاد  صبا با خنده و مامان با دلسوز  ی کهیت
 .  کردندیم

 .گهیشما هم د  دیگشنم بود اخه . بخور یل ی_خ
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 .   یش  ری_تو فعال بخور س صبا

 چهارم رو هم تو دهنم گذاشتم و با دهن پر حرف زدم .  ی کهی رو باز کردم و ت شمین

 هم واسه شما  یبعد کهی چهارت  نی. ا گهیشدم د  ری_من س

 بخور صبا    نی_بش مامان

 بخور خوشمزه است مامان.  کهیت هیخودت هم  ای_ب صبا

 ون رفت . نازک کرد و به طرف اتاقش یپشت چشم  مامان

 .شدیحالش بد م شهیبخوره . هم  تزایپ تونست ینم  چوقتیمامان ه م،یدیخند زی ر زی با صبا ر همراه

 میبفهم  لشویدل میهمه سال نتونسته بود نیاصال فست فود . تو ا ایدار  ریپن  زیبلکه هر چ  تزایتنها پ  نه
. 

 .  دی اخرش رو به من بخش ی کهی رو خورد و ت تزایاز پ  کهیهم سه ت صبا

 .  رمیس  یلی و تازه احساس کردم که خ  دمشیبلع عی شل شده سر شی ن با

 . دمی نفس سر کش هیپر اب کردم و  خچالی رو از اب سردکن  وانیاز جا بلند شدم و ل خوشحال

   شی_اخ

 چرا . ی_نوشابه نخوردصبا

 خودمو جمع کنم.  تونمینم گهیواسه کنکور پر خور شدم . نوشابه بخورم که د ینطور ی_هم

 گذاشت .  نتیکاب یرو رو تزای پ یبا لب ها خندون بلند شد و جعبه ها صبا

 ! یکار شد ز ی _چه عجب،  پرهصبا

 دادم . هیتک  خچالیرو باال انداختم و به در   ابروم

 ؟   یشناس یرو چقدر م یفراهان  نی_تو ا
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 ه؟ یک ین _فراهاصبا

 ی آران فراهان کمیزی استاد ف نی_هم

 _اهان...صبا

 دم یشست و با حوله خشک کرد . طاقتم سر اومد و دوباره پرس  ییظرف شو نکیرو داخل س  دستش

 !  دمای؟  سوال پرس ی_اهان چ

 ؟  یدی، حاال چرا پرس  دمشیپنج , شش بار د شناسمش ینم  ادی_زصبا

 همو. نی شناس یگفتم حتما م کردی م فی_امروز ازت تعر

 مهربونه . تازه زبونش هم دو برابره قد خودشه. یلیحال خ  نیُرکه و در ع یاد یز  ه،ی_پسر باحال صبا

 نشستم. نتیکاب یم رو از در برداشتم و رو هیو تک  دمیخند

 ؟ یچ گهی_جالب شد.د

  هیمهمون هیش گذرون هرشب خو  یلیها .خ  نایبره تو فاز رابطه و ا نکهیهم دختر بازه . نه ا یلی_خ صبا
. 

باشه  یبه عنوان دوست دختر فکر نکنم کس یمتفاوت همراه خودش داره .ول یشب هم دخترا هر
 همراهش. 

 

 گفته ازم ؟  ی_حاال چصبا

 نیا کردم یدرصد هم فکر نم   هی. برگشت گفت من   انمیبود من خواهر زن آر  دهیتازه فهم یچ ی_ه
 خواهر زنت باشه . 

 وسط حرف زدنم .  دیاجازه نداد حرف رو تموم کنم و پر صبا

 به من داشت ؟  ی_خب چه ربطصبا
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 اصال   خورنی دوتا بهم نم نیا  یو منظم ی. برگشت گفت صبا به اون خانوم  گمیم ی_اگر اجازه بد

 گذاشتم .  می ن یب یبهش رفتم و انگشت اشاره م رو رو یکه چشم غره ا دنیشروع کرد به بلند خند صبا

 ؟   یکن دارشونیب یخوای م س،ی_ه

 ؟  کنهی _باشه بابا . حاال سر کالس باهات خوب رفتار مصبا

 نداره   یدوم  هیشعوریب هی_نه بابا . 

 جلتنمنه   یل یخ ییخدا  ی، ول شعورهیب یل ی_اره قبول دارم خ صبا

 و جلتنمن بودنش شد.  یمنکر مهربون  شدینم ی بود ول  ادیآران روش ز  گفتیم راست

 .م یبخواب  می_اوم اره . بر

  می_برصبا

 هیو  شدنی جدا م  ییرایخواب با پنج پله از سالن پذ ی. اتاق ها میبا هم به طرف اتاق ها رفت  همزمان
 بود بعدش هم سه تا اتاق خواب .  کیحال کوچ

 صبا به طرفش برگشتم.  یدر اتاقم بود که با صدا رهیدستگ یرو دستم

 واسه مراسم مون؟  دیخر میا بر_فردصبا

 نگاهش کردم   یسوال

 _کدوم مراسم؟ 

 عقدمه ها . وری_اخر شهرصبا

 دارم.   یندارم. همه چ دی_خب من که خر

 زد.   هیهاش تو هم رفت و به چارچوب در اتاقش تک  اخم

 . یبپوش  یلباس تکرار  نکهیتک باشه خل و چل.  نه ا دیسرت عقد خواهرته با ری_خ صبا
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 فشار دادم و در اتاق رو باز کردم . نی در اتاقم رو به طرف پا ی رهیدستگ

دارم،    ی. من همه چدمشونیبار هم نپوش هی یعالمه لباس دادم که حت هی یدونی_خودت هم خوب م 
 . با خواهر شوهرت برو. ادی هم خوشم نم دیاز خر

 دلخور وارد اتاقش شد و غر زد . صبا

   ری _خواهر مارو نگاه تو رو خدا، شب بخ

 تخت پرت کردم  و دستام دو باز کنارم گذاشتم.  یزدم و وارد اتاق شدم خودم رو رو یلبخند

 . الیخ یامروز استاد ها کردم.  همشون نگران بودن و من ب یرو معطوف حرف ها ذهنم

 کردم .  یخال  یقاب عکس روبروم نگاه کردم و ذهنم رو از هر فکر  به

 بد رو تجربه کنم. یروز ها نیاز ا  گهید خواستیبود برام و من دلم نم یبد  روز

 یدیتاچ ا یدراوردم و صفحه ش رو روشن کردم. با مکث انگشت شستم رو رو بمی از ج مویگوش
 باز شد  یگذاشتم و قفل گوش  لمی)لمسگر( موبا

 رفتم و ...  نمیمخاطب یرو

 

 مکث کردم. یخواهر  یرفتم و رو  نمیمخاطب یرو

 چشم بهم زدن پاکش کردم.  ک ی زدم و تو   یپوزخند

 اسم رو نداشت .  نیا اقتی ل نی نازن

 درسا و سارا هم بدون تامل پاک کردم   یها شماره

 پرت کردم .  یپا تخت یرو قفل کردم و رو  میگوش یلبخند خونسرد با

 بخوابم .  یال یفکر و خ چیکردم بدون ه یراحت بستم و سع   الیرو با خ چشمام

 رو تحمل کنه.   شیم یاز دست دادن دوست صم یراحت  نیبه ا ستتونیمن بود نم یهرکس جا دیشا
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 نداشت.  یتی اون موضوع برام اهم گهید ختمیریاشک م یز یچ یمن اگر برا یول

 ارزش . ذاشتمیمن اسمش رو م  یغرور  ول ذاشتنیاسمش رو م دیشا

 خودم .   تیخودم و شخص یبرا  ارزش

 و با خودم زمزمه کردم .  دمیو رو به کمر دراز کش  دمیکش یق یعم  نفس

 .  یق یشف قیرف چیو خودت بدون ه یخودت گهی_تموم شد صحرا، د

 شدم تا از هوش رفتم .  رهیبه سقف خ  انقدر

 کوچولو ؟    نمتیبغلم بب ای _ب آران

 فرستادم .  رونیممکم ب یصدا نیکردم و نفسم رو با اخر یاخم

 . یکن  دوارمیام یتونیحرفا م نیر نکن با ا_دست از سرم بردار آران . فک

 دوستامو از دست دادم . یهمه  من

 . دمیمکث کردم و به طرفش چرخ یکم

 تو هم ندارم   یبه دلسوز  ازیدوستام و از دست دادم . ن  ی_اره من همه 

 کارت و دست از سرم بردار   یپ  برو

 دلم شد.  یتو یز یباعث لرزش چ نشی ریش اخم

 ها.   زنهیحرف نم  ینجور یدختر خوب با استادش ا هی_

 انداختم . یبه کمر شدم و طلبکار از سر تا نوک پاش رو نگاه دست

 خوب بودن ندارم.   ی_من ادعا

  ی... مهربون تر  یاز هم شکننده تر  یول ی. سفت و سخت بودن دار یمغرور بودن دار  ی_بله شما ادعا
 ...   ی... خانوم تر 
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 .تو

 .  دمیرفش پرتمسخر وسط ح  با

 پوئن مثبت ها رو ندارم .  نیکدوم از ا چی بس کن آران من ه ـ

 خم کرد تا هم قدم بشه .  یجلو اومد و زانوهاش رو کم   نشی ریلبخند ش  با

 .ی_شما تاج سر بنده ا

 

 . دمیبا عضالت گرفته از جا پر یز ی شکستن چ یصدا با

 وارد اتاق شد .  مهیمامان سراس 

 بود ؟  ی_چمامان

 . بمی همچنان مغزم خواب بود غرق خواب عج  یول  چرخوندمی داخل اتاق چشمام رو م جیگ

 نگاه کرد.  میبرف یبا تاسف به گو مامان

 اخه تو بچه؟  یکوندی چرا ش نوی_ا

 . اوردمیرو بدست م میاریبهش نگاه کردم و انگار تازه داشتم هوش یکنجکاو با

 نگاه کردم.   نمینازن  ی سرت به گونشستم و با ح نیزم یرو غی درک کردن موضوع با ج با

 بغض لب زدم.   با

 _مامان.

 ؟  شدهی_چ

 نمی نازن یچرا افتاده ؟ گو  نی_من خواب بودم ا

 . یخر یم گهید یک ی_اشکال نداره غصه نخور 
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 بابا   یخاطره بود.  ا نیمامان ا ی_وا

 .یار یپشت بد ب  یار یبدب

 _فدا سرت حاال . سرت خوبه ؟  

 _خوبه مامان خوبه  

 که ؟   ی_درد ندار 

 نگاهش کردم.  زونیاو یلب و لوچه  با

 _نوچ خوبه خوبم . 

آران تو   نکهی. از ا بود   ن یریش ی بود ول یمعن  یو ب بی زهر شده بود بهم .هرچند خواب عج  خوابم
 فرستادم.  رونیم رو با غصه بنفس میبا نگاه کردن به گو یخوابم بود خنده ام گرفت ول 

 رفتم.   رونی از اتاقم ب زونیاو یلب و لوچه  با

 .  دی. سرم سوت کشدادیرو نشون م  ۱۱ساعت که  دنید با

 من ؟  دمیمامان . تا االن خواب ینکرد دارمی_چرا ب

 .  یش  دارینبود ب  یاز ین ی_چون که خسته بودمامان

 .بلند تر از قبل گفتم  یکردم و کم غی رو ج صدام

 کالسم گذشته. میساعت از تا۱_

 .  یکن  یاونجا کتک کار  یبر  ستینکن ، با اون سر شکسته ت الزم ن غیج  غی _ج مامان

 نشستم .  یصندل یاشپزخونه شدم و رو وارد

 اخه  هیچ یکتک کار   نگ،یبوکس کیمادر من،  ک نگیبوکس کی_ک

 که هست.  ی_حاال هر کوفت و زهرمار مامان
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 .  میکباب کن نجا یا ادی.م دهیخر  گریناهار ج یزنگ زد گفت برا  انیآر

   خورمی من که نم ی_به سالمت

 رو جلوم گذاشت و قندون رو هم کنارش  میی کرد و استکان چا یاخم

   ینکن   یرو ضربه فن  چارهیاومد ب ی. گفتم که وقت یکنیم خودی _شما بمامان

 .  خورمینم گریبابا،  زوره مگه من ج ی_ا

 .  یکرد خودی_منم گفتم شما ب مامانم

کاناپه لم   یرفتم و رو ییرایبه پذ  ییفرستادم و بدون توجه به استکان چا رونی رو با حرص ب نفسم
 دادم.

 

 کردن کانال ها شدم . نی ماهواره رو برداشتم و مشغول باال پا کنترل

 ؟  یرو چرا نخورد  تیی _چا

 .  خورمیخوردم اخه ، نم ییچا ی_من ک

  ی ر یگی_سر درد م مامان

 _عادت دارم. 

رو   ونیزی نکردم . تلو دایماهواره پ یمحتوا یب یدلخواهم رو از شبکه ها  یبرنامه  نکهیاز ا بعد
 خاموش کردم. 

 .  یار یاز اتاق ب   مویگوش شهی_مامان م

 ؟یندار  یا گهی_چشم امر دمامان

 زدم و ابروم رو باال فرستادم.  یلبخند

 رو نداشتم . یکار  چی بود که حس و حال ه  ییاز اون روز ها امروز
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 وارد تلگرام شدم .   کسرهیرو داد و من  میگوش مامان

 رو نگاه نکردم و به قسمت گروه ها رفتم . یو یپ  یها امی معمول پ طبق

 ام  رو جلب کرد . توجه دیجد گروه

 دم به خوندن. کردم و شروع کر کیکل  روش

 .  ری دختران آران کب کیزی _گروه ف

 زدم . یشخندیاش نخوندن عنوان متن مسخره  با

داشت بچه ها رو متقاعد کنه که گروه رو پاک کنند و حال    یاموزشگاه بود.  آران سع کیزیف یبرا گروه
 گروه رو نداره  یو حوصله 

 . کردندیم یداشتن گروه پا فشار  یبچه ها سرسختانه رو یول

 ها شدم . ینبود وارد باز  یخبر  نکهیگروه ها رو هم چک کردم و بعد از ا ی هیحوصله  بق  یب

 رو هم   نکاریا یحوصله  یول

 شدم .   رهی خ ونیزی تلو یگذاشتم و به صفحه  زیم یرو رو  میگوش  نداشتم،

 بخونم .   یمیازمون ش یبرا  یگرفتم کم میکه با خودم داشتم تصم  یر ی بعد از درگ باالخره

تا  ۲۵حل  یفقط روزنامه وار، رو  یکتاب رو خوندم .ول  یاوردم و مو به مو  ییرایمبتکران رو به پذ  کتاب
 زنگ خورد .  فونیبودم که ا  میکه استاد گفته بود بزن یتست

 .  کنمی_تو درستو بخون من باز م مامان

 نبود  درس بخونم . ازین گهیپر زدم چون د  یمه از داخل صفحه از خوشحالصبا و فاط دنیباد

 اخر رو هم حل کردم و کتابم رو بستم  . مامان دست به کمر نگاهم کرد  تست

 گه؟ی_تموم شد دمامان

 حال ندارم .   گهیاالن د ی_نه بابا ول 
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 رهیدستگ  ی زنگ در ورود یبه عنوان تاسف برام تکون داد با صدا یمامان در هم رفت و سر  یها اخم
 .  دیکش نیدر رو پا ی

 درس خوندن تو  نی_خدا به من صبر بده با امامان

 نگاهش کرد .  یکه حاال وارد خونه شده بود با کنجکاو صبا

 مامان ؟  شدهی_چ

 ی خواهر   ی_سالم، خسته نباش 

 

 شده نگاهم کرد . ز یر یبا چشما صبا

 بستش . نیکه درس خونده ، تا شما اومد  ستیساعت هم ن می_کتابشو گذاشته جلوش ننماما

   ی_سالم عمه خوب  فاطمه

   یحساب نیداخل . خسته شد ای ب یخوش اومد  زمی _سالم عز عمه

 مامان   یگفت  ی_واصبا

 .میاومد ی_البته دست خال  فاطمه

 دستم رو باال بردم.   شناختمیکه خواهرم رو خوب م من

 شکرت خرش نشدم  ی_خدا

 دیماه با  کیبود که  ییبرام، صبا از اون دست دخترا دیو صبا خط و نشون کش دیخند فاطمه
 کنه.  دایتا لباس مدنظرشو پ   دیچرخیم

پاساژ انجام   کیتو   دیهام با دیخر ی. حتما همه   دیحوصله تو خر  یمن برعکس صبا بودم ب و
 .  بردی و کمتر از دوساعت زمان م  گرفتیم

 . شدمیم نیزم  یادم رو نیحوصله تر  یصورت ب   نیا ریغ در
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 صحرا   ی_خوب فاطمه

 ؟   ی_اوهوم تو خوب

  گه؟یم ی _منم خوبم،  باند رو سرت چفاطمه

 شکسته یچ ی_ه

 شد و کنارم نشست. دستم رو داخل دستش گرفت .  کمی نگران نزد فاطمه

 ؟   یکن یم  یطونی ش _دختر اخه تو چرا انقدر فاطمه

 بابا،  از پله ها افتادم  هیچ  یطونی _ش

 ؟ یسالمت ؟یخوش  ؟یولش کن،  خودت چه خبر؟ خوب  حاال

 . گذرهیم ی_افاطمه

 .ستمی بد ن  گفتیاگر حالش هم خوب بود م یباال انداختم .حت یا شونه

 متنفر بودم .  یناشکر  نیمن از ا و

با   نکهی.با ا سوختی ام م چارهیب  ییپسردا یشده. دلم برا  دیجا رو پر کرده بود. که به زور زن حم همه
 داشتم.   یخوب  یفاطمه رابطه 

  دمیدیم نکهیمن حکم داداش داشت و از ا یبرا دی.حم شدمیم یاوقات از دستش کفر  یگاه یول
 . گرفتمیم شیات  کنهی م تشیفاطمه اذ

 پا خواهر شوهر بودم .  هیقول خاله ام واسه خودم  به

 دلم براش لک زده .  نجایا ادیبگو شام ب دی _مامان زنگ بزن حم 

 فاطمه در حال حرص خوردنه .  دونستمیکردم لبخندم رو جمع کنم.  خوب م یجمله سع   نیگفتن ا با

 بود . مامان دلخور نگاهم کرد و گفت:  ینوع خواهر شوهر باز  کیهم  نیا

   زمی_فاطمه جان خودت زنگ بزن عزمانما
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 خونه  رمی _نه عمه م فاطمه

 خونه .  دیریباهم م گهید نجا یا ادیم دی ، حم یشیم  تیراه دوره اذ  هی_نه بابا خونه چ

 نشد . یخبر  یزنگ بزنه ول  دیساعت منتظر بودم تا به حم کیکه از خداش بود قبول کرد.  فاطمه

 بود.  انیاومد و آر  فونیا یجواب بده صدا نکهیسمت تلفن رفتم و شماره اش رو گرفتم . قبل از ا به

 وصل شدن تماس با ذوق شروع کردم به حرف زدن  با

 ...  یجون  دی_سالم حم 

   یسالم وروجک ، خوب کی_علدیحم

 ؟   ی_من خوبم ، شما خوب 

 _ من هم خوبم   دیحم

 تر کرد.  ق یفاطمه لبخندم رو عم  یتو هم رفته  ی افهیق

 چه خبرا ؟    ،ی_خسته نباش

 با من؟  ی زنیحرف م ینطور یکه ا یفسقل  یخوایم یچ   ،ی_سالمت باشدیحم

 و خودم و براش لوس کردم    دمیبود بلند خند دهینقشه ام رو فهم نکهیا از

 که زنگ زدم حالتو بپرسم.  خوامینم  یز ی_عه ، چ

 خوردم جمله رو قطع کردم و بهش اعتراض کردم.   انی که از آر یپس کله ا با

 ام.که سرم شکسته هااااا، صد بار گفتم نزن پس کله  دی_ببخش

 _من هم صد بار گفتم خودت رو لوس نکن . 

 صحرا؟ سرت شکسته ؟ چرا ؟  شدهی_ چ  دیحم

 ؟  نجایا یاینشده نگران نباش، شب م یچ ی_ه
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 _اره اره حتما .دیحم

 صدام رو لوس کردم    یلب هام جا خوش کرد.باخوشحال یلبخند مهربون رو شی نگران از

 نره ها.  ادتیلواشکام  ،یییی_مرس

 ؟؟؟  شدهی چ یبرات. گرچه تو نگفت ارمیکمپوت م  یبه چشم .به جا ی_ا دیحم

 .نجاستی. فاطمه هم ابهت   گمیم ای_حاال ب 

به فاطمه زنگ بزنه و بفهمه که   شه یمنکنه و مثل ه کی بودن فاطمه اطالع دادم تا خودش رو کوچ از
 .  دیاون اول از همه اومده خونه ما  بدون اطالع حم

 _باشه،  مواظب خودت باش، فعالدیحم

 _تو هم . فعال 

 نگاه کردم .  انیدر هم به آر یرو قطع کردم و دست به کمر با اخم ها   تلفن

 برد   نی از خودم باال و پا دیلبخند نگاهم کرد و ابروهاش رو به تقل با

   دمیکوب نیزم  یکردم و پام رو رو زونیهام رو او لب

   یبدجنس یل ی_خ

 _صحراااا   مامان

  گهیبدجنسه د هی_چ

 _چرا ؟   انیار

باشه    گریناهار ج یداد شنهادیهمون که پ ،یزنیمنو کتک هم م یگرفت  گریج نکهی_چون که عالوه بر ا
 عذابه   یخودش کل 

 سرش زد. ی قهیو انگشتش رو به شق   دیخند صبا

 !  یراحت  هیخال نجاتی_ا
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 دختر بگو.  نی به ا یز یچ هی_مامان

 ساعت درس خونده می امروز فقط ن  ان،یآر ـ

 و لبخند به مامان نگاه کرد .  یبا ناباور  انیآر

 ؟  ی_چه خوب ، چه درس انیآر

 بود فکر کنم .   یمی_کجاش خوبه؟ شمامان

 خوب بوده یل یساعت درس خونده خ مین کردیهم به کتاب هاش نگاه نم  قهیدودق نی_اانیآر

 مگه نه ؟     کنه،ی م ادشیکم ز کم

 _معلوجه که نه،  دانشگاه آزادو که ازم نگرفتن که.

 شد.  گریتاسف تکون داد و مشغول خرد کردن ج یاز رو یسر  انیآر

 داد . هیزخونه اومد و به کانتر تک به اشپ  فاطمه

 اخه تودختر ؟  یخونی_چرا درس نم فاطمه

 

 بشه اخه ؟ ی_درس بخونم که چ

 . یر یآزاد م یاخر هم دار  یخود تو درس خوند االن

 هدر بدم .  موی سال از زندگ هی خودمو حبس کنم تو خونه و   یچرا الک اخه

 بهم نمک بده   ایکردن باال منبر پاشو ب ی_بسه بجا سخنران انیآر

 خودت برش دار . یکه . پاهم دار  ی_دست دار 

 صحرا .  یادب شد یب   یلیبهم رفت و گفت:خ یچشم غره ا مامان

 داد و با اخم بهم زل زد . انینمک رو به آر مامان
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 .  یدیبا ادب شدن، ادبتو قورت م  یروز به روز بجا   کنم،ی با بابات روشن م  فموی _امشب تکل

 اخه مادر من؟ یتو چرا ناراحت ستیخودش ناراحت ن  انیبابا،  آر ی_ا

 به بابا.  یچسبون ی م شهیم یهرچ

 فاطمه گذاشت.   یرو جلو وهیتاسف برام تکون داد و ظرف م  ی سرش رو از رو مامان

 داشتند  چشمام برق زد .  گهید بیو غر بیاسم عج هیکه  یمحل یگوجه سبز ها  دنید با

 _اخ جون گوجه سبز! 

   هی..سوت عل ستی_گوج سبز نصبا

 هم شد اسم اخه ؟ ی_خب حاال همون. سوت عل 

 گذاشت اال من .  وهیهمه م یجلو یدر کمال بدجنس  مامان

 با اخم نگاهش کردم   نهیبه س دست

 من کو پس ؟  ی وهی_م

 برو بردار.  یپاهم که دار   ،ی_دست دار مامان

 بود. یاست یمامان به خنده افتادند . الحق که زن با س طنت ی از ش  جمع

 مامان بود.  اوردمیکه جلوش کم م یکس تنها

 سای. وا گهی د ارمی جلوت کم ن گهیکه د رسمی م ییجا هیروز به  هیبابا،  باشه مامان خانوم .باالخره  ی_ا
 فقط 

 برام نازک کرد.  یو پشت چشم   مبل نشست یرو گرفت و رو دنشیخند یجلو مامان

 _چه غلطا!

باز کردم و دوتا مشت پرو   خچالویاز جا بلند شدم و به اشپزخونه رفتم در  زونیاو یلب و لوچه  با
 . ختم یر  راهنمیگوجه سبز برداشتم و تو پ نونیپ
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نشستم و با ادا  ییرایتوجه بهشون وسط پذ یب  یخنده ول ری زدند ز  یحرکتم پق  دنیو صبا با د فاطمه
 اصول مشغول خوردنشون شدم .

 .  رهی تا مورد ترکش مامان قرار نگ دیخندیم  یپوست ری ز انیآر

 منو حرص بده  ی_حاال ه  مامان

 دارم اخه ؟  کارتونی_من چ

  صبا آران ی اعصاب خودتون راحت باشه. راست دیش الشیخ یب  دیشینم فشی _مامان شما که حر انیآر
 ؟   یشهر باز  میگفت  امشب بر

رو دعوت   د یافتادم که امشب حم  نیا ادی  یچرخوندم ول  انیصبا و آر نی برق زد و نگاهم رو ب چشمام
 باعث شد بادم بخوابه .   نیکره بودم و ا

 و فاطمه شب مهمونن .  دی_امشب؟ نه حم صبا

 ما نباشه.  شی . فکرتون پ  دیشما بر  دیبر دیخوای_م فاطمه

 برم.  تونمیچون من نم رنینم   ر،ی _نخ

 _تو هم برو خب .فاطمه

چون  شدیبازهم زشت م  ومدندیهم همراهمون م دیفاطمه و حم  یحت ای می رفتی بود اگر ما م  زشت
 آران اصال راحت نبود باهاشون .

 آران به خودم اومدم . خب آران که من رو دعوت نکرده بود! یاور  ادی با

 .دیشما دوتا بر گهیاطمه راست م ف یبزنم، ول  دی_نه تست دارم با

 .  دیبر گهیبه شب د می. امشب مهمون دار ست ی_اجبار که ن مامان

 . نیشما بگ  ی_چشم هرچانیآر

 رو جمع کردم و چندش وار نگاهش کردن .  صورتم
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 جمع کن خودتو.    ن،یری_اه اه خود ش

 _صحرا ! مامان

 _حسود  صبا

 حال بهم زن بود.    یلیخ  یی_اخه خدا

 .  یشیتو پرو تر م گمینم  یز یمن چ ی_صحرا! هرچمامان

 .  ومدیچشم و ابرو م میبرا  انیو آر دندیخندیم  زیو فاطمه ر صبا

مامان مظلوم نگاهش کردم و گوجه سبز   زی با نگاه ت یبرداشتم تا به طرفش پرت کنم ول  یسبز  گوجه
 رو داخل دهانم انداختم.

 گفتم :  انیو رو به آر  دمیجو  یو مکه گوجه سبز ر همونطور

 ست .  فتهی خودش  یل یخ  رم،ی آران وبگ نیبار حال ا هی دیبا من

 _در مورد استادت درست صحبت کن صحرا خانوم . انیآر

 بهمون .  دنیبابا حاال همه درس اخالق م ی_ا

 .  خندهی م ادیصحرا، هروقت اسمت م یاومد  ی چقدر جلوش سوت ستی_معلوم ن صبا

  طونه ی _از بس شفاطمه

 _و حاضر جواب  مامان

  ارمیاون کم م ی. من جلوشید ی. مامان تو که ند نایکرد یک یمن دست به  هی_اووو همه تون بر عل 
 بخدا  

 داره.  نشیتو است یز یچ هیبگم  یهرچ

 من چرخوند.  ینگاهش رو رو  انیآر یخنده  دنینگاه کرد، با د انی ناباور به آر مامان

 ؟   یگیم ی_جدمامان
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 _اره نکبت  

 گرانه صدام کردند . خ یهمزمان توب انی و آر مامان

 _صحرا 

 باال انداختم . یوار دستم رو باال بردم و شونه ا میتسل

 .  یمخش کن  ی.اگر تونست هیپسر همه جوره عال  نیا نی_ببصبا

 شه. خ ینوبت صبا بود که توب  نباریا

 ؟  یکنی تو ذهن بچه فرو م  هیچه حرف  نی_صبا اانیآر

 صبا خانوم   ی_مثال بزرگتر انمام

که دوروز بعد از ازدواج  نهیحداقلش ا خوبه لنگه خود صحراست    یلیخ د،ی ستیکه ن بهی _وا غرصبا
 !  فرستهیدخترتون و پس نم 

 از من گفتن بود.  حاال

بدون مراعات کردن گوجه سبز رو به طرفش هدف گرفتم و درست خورد    نباریکردم و ا  زیر چشمامو
 .  شیشون یوسط پ

 .  دمیکه من افتخارر نم نجاستیمشکل ا یهم دلشون بخواد من زنشون بشم، ول یل ی_خ

 و سرش رو تکون داد. دیبلند خند فاطمه

 اعتماد به نفس.  ی، خدا زمیعز خوادیکه دلشون نم نجاستی_مشکل افاطمه

 

که استاد ها   یگرفته شد که تو دو هفته انتراک  میبه خونه مون اومد تصم دیحم نکهیشب بعد از ا اون
 .میگذاشته بودن به مسافرت بر
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زنگ   دیخوشحالم کرده بود. همون شب حم یحساب نی و ا میبر هیهفته به ترک کیشد به مدت  قرار
 گرفت .  طیسه روز بعد بل یو برا ییمایزد به اژانس هواپ

و مهرداد پسر کوچک  ییو زن دا  ییو داو فاطمه  دیما به همراه حم  یشده بود خانواده   قرار
 . میخانوادشون به مسافرت بر

 روز  به سرعت برق و باد گذشته بود.  سه

 تخت نشستم  . یکه امشب  شامل حالم شده بود  رو یاز بدخواب یحوصلگ یب  با

 و من هنوز نتونسته بودم بخوابم.   میصبح پرواز داشت ۱۰  ساعت

وارد تلگرام شدم تا خودم   یساعت دو نصفه شب اعصبان  دنیرو باز کردم . باد  میگوش یصفحه  قفل
 رو مشغول کنم.

 بود.غر زدم.  امیتلگرام بود ، هشتصدتا پ یگفتگو نیکه بچه ها زده بودند اول  یک ی زیف گروه

 سند .تو تلگرام پال  ای  خونندیدرس م  ستی_معلوم ن

 اومدم . نیاز موضعم پا خونم ی خود من هم درس نم نکهیبا فکر ا یول

 کنجکاو  وارد گروه شدم.   یآران نام نگیپ یتا دنید با

درس خوندنته من  یبه چت به جا یچه خبرته همه رو گرفت  گهیبخواب د  ریمحل بگ ی_خروس بآران
 .  ی% بزن ۶۰ نیپا ی تو جرات دار  رمیازت ازمون بگ گهید یهفته 

 . اوردیجوره کم نم چیخنده ام گرفته بود ،ه  شیپرو  از

باز هم گفته بود که فاطمه گروه رو    یمال خودش بود که سر بچه ها غر زده بود ول ری اخ یها امیپ  اکثر
 .  ختهیبهم ر

 دنیبا د یها شدم ول  امیرفت . بدون توجه مشغول خوندن پ بوردیک یرو  یخورد و گوش  دستم
 کردم .  نی ها رو باال پا  امیپ  جیگ امیپ  نیاخر

 چت کنه. ادی ب گانیمونده بود شا نی_همآران
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 بود.  پیتا یبود که اماده   بوردمی افتاد بخاطر ک ادمیفکر کردن  ینزده بودم. بعد از کم  ی که حرف من

 اومدم  رونیزدم و از گروه ب  یپوزخند

 بهمون خوش گذشته بود .  یسه روز حساب  نیو تو ا میاومده بود هیکه به ترک  شدیروزم سه

 اتاق مجزا بهم دادن . کیبود که  یخوب وقت  یاتفاقا نیا اوج

 خودم خوش بودم .   یبرا ییتنها میکه داخل هتل بود یمواقع و

 . دمیپسندیکردن رو م  ی مستقل زندگ  شهیهم

 بارش.  یبود و اماده  یابر  یحساب  هوا

 نشستم .  یصندل یرو باز کردم و رو دنج اتاقم یول  یدر تراس نقل یخوشحال با

  یترک طعم ب یکه قهوه ها گفتندی هتل زنگ زده بودم  و درخواست قهوه کرده بودم . راست م یالب به
 دارند .  یر ینظ

 یبه سخت رانی خوشمزه ش بودم که به ا یماه معتاد قهوه ها نیتا چند میومدیم هیکه به ترک  هربار
 کرد .  دایپ شدیهم اصال نم د یشا  ایکرد  دایپ شدیم

به   ینیس یخدمه  دنیکه به در اتاق خورد از جا بلند شدم و به سمت در رفتم، با د یضربه ا یصدا با
 سالم کردم   یی، در رو باز کردم و با خوشرو یدست از چشم

 _ِسالم ...َتِشُکر 

 ه باشه نوش جان  گفت دیحدس زدم با یگفت که متوجه اش نشدم ول  یز یبا لبخند چ یزبون ترک  به

 در اتاق رو بستم و به طرف تراس رفتم . یاز دستش با لبخند پت و پهن  ینیگرفتن س  با

 نمدار شده بودند.  یبه اطرافم نگاه کردم که حاال با شروع نم نم بارون  کم  یخوشحال با

 در رو باز کردم .  دمیصبا رو  که د یدر دوباره به طرف در اتاق رفتم و از چشم یصدا با

 اتاق همش   نیتو ا یدیچپ  هی_چصبا
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 خلوت کردم ؟   ینی بب ی_چشم ندار 

 تخت پرت کرد.  یو خودش رو رو  دیخند

اتاقو با تخت دو نفره   نیا وقتی گهی،  نم  ذارهیبه الالت م یل  یانقدر ل یبابا چطور  فهممی_من نم صبا
 زنه؟یگرفته برات خطا ازت سرم

 صورتش زدم.  یو با موتکا تو  دمیخند

 . میست یتو اتاقم . ما ازوناش ن ارم یرو ب  انیمثل آر یک ی یواشک ی_مگه من توام, 

 زنش شم .  وفتهیخانواده م ب  یبه دست و پا  دیبا پسره

 به طرف در اتاق برگشتم  و به صبا گفتم .  انیآر یخنده  یصدا با

   ؟ی_فلج چرا درو نبست 

 پشت سرش در رو بست و وارد اتاق شد . انیآر

برسه که ما به دست و پاشون   ییکار به جا  ترسمیخواهر خانوم،  من م رهی تو رو بگ ادیم ی_اخه ک انیآر
 . رنتی تو رو بگ انیب  میوفتیب

 . میقد یبا نمک .داماد هم دامادا  دمی_هاها ها خند

 .  دیخر می_پاشو حاظر شو بر صبا

 . ی چیبه ه  یچیاخرش هم ه  نیچرخی م با وجود تو و فاطمه ده ساعت م. اون دیخر امی تا ب نی_بش

 نشونم داد . کیانگشتش رو به عنوان ال انیآر

 هتل صحرا تنها نمونه.  مونمی_منم مانیآر

 رو تکونش دادم .  کردیرو نگاه م انی و صبا که با حرص آر دمیخند

 ن؟ یکنی م  دیهمه خر نیاز ا نی شی_ناموسا خسته نم

 رفت بهم  یچشم غره ا انیآر
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 _صد بار گفتم درست حرف بزن صحرا  انیآر

 *"با چندش نگاهشون کردم .دیشد و اورا بوس خم

 . دیچندش نکن یکارا نیمن از ا یصدبار گفتم جلو  د،یشعوریب  یلی_اه خ

 

القل برا خودتم  دیخر میریم  میشیپا م  یکن ی و صبا گفت:صحرا خودت و لوس نم دنیدو خند هر
 مثالااا  میهمه راه اومد نیا ری بگ ییزای چی

 کردم .  شدیکه هنوز بخار ازش بلند م نمی نازن یبه قهوه  یو با افسوس نگاه  دمی حرص موهام و کش با

 .رسـهی رد نگاهمو گرفت و گفت:اوفف چه خانوم به خودشم م انیار

حمله بهش بودم که از گارد   یقهوه ام رو برداشت و به سمت صورتش برد هر لحظه اماده  فنجون
اصـــل تــرک   یو گفت:قهوه  دیکش یقی و فنجون رو به سمت دماغش برد و نفس عم دیگرفتنم خند
 اممممممم 

  یکیباال برد و با اون   میدستش و به حالت تسل هیجلوش گرفتم که  دیو به حالت تهد  انگشتم
 ستش فنجونم رو گزاشت سر جاش. د

 د؟؟؟یدیبا حرص گفت:اصال حرف منو شن صبا

   دیخر برمیگفت :هردوتون و شده کشون کشونم م انیحرص بلند شد و رو به من و ار با

 هااا  فتهی پوستت چروک م یخور ی:عه عســلم تو چرا حرص م انیار

ش و کنترول کرد و چپ چپ  که از خنده غش کرده بودم صبا هم خندش گرفته بود اما خود من
 از جاش بلند شدو گفت:پاشو پاشو صحرا   انینگاش کرد که ار

 تو فقط حرص نخور   مممیای ما م نیمنو گرفت و گفت :بب  نیاست

  گهیقهوه کوفت کنم د دونهی دیاز اتاق من بزار رونی برو ب ریاقا دست زنتم بگ ییوا یا-
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از   دمیکشی شل راه افتادن به سمت در که در لحظه اخر که داشتم نفس راحت م  شیبا ن هردو
 رفتنشون صبا دوباره در و باز کرد  

 ها گفته باشم  یاماده ا گهیساعت د  کی صحرا تا -

 نه؟؟؟؟ یش یاکبر خواهر من تو ول کن من نم اهلل

 هم گفت   یظ ینوچ غل هیخنده ابرو باال انداخت و  با

 بروووو باشههه فقط االن -

رفتن، خودم در و بستم و سر راهم فنجونمم برداشتم و به سمت تراس   گهیکه مطمن بشم د نیا یبرا
 رفتم.

 و عشقه.. ییاوووف تنها-

 رو مخم رژه بره .   ادیاز خوردن قهوه ام اماده شدم تا دوباره صبا ن بعد

مبل با    یکردم و از رو ی قیبعد از سه ساعت منتظر موندن که خانوما اماده بشن پووف عم باالخره
 حرص بلند شدم. 

،سه ساعته منتظرم   یاماده ا گهی ساعت د هی گنیبرسم ،به من م میمن برم به کار و زندگ  دیا یاگه نم-
 . ستنی خودشون اماده بشو ن

 هم معلوم بود مثل من از منتظر شدن کالفه شده بود. انیار

 که. ی ومدین ا یچهارماهه به دن میاومد میاومد-صبا

برداشتم به  زی و از رو م میرو مخم بود ،گوش  دشونیبرنامه خر یکل کل نداشتم به اندازه کاف حوصله
 طرف در رفتم . 

 پشت سرم اونا هم اومدن . خداروشکر

  واشی واشی،رسما مخم داشت  انیجوجه اردک افتاده بودم دنبال فاطمه و صبا و ار  نیع  دیخر کل
 . دمید یور فروشگاه اکسس هیکه  دیکشی سوت م
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فروشگاهن ،راهمو کج کردم و رفتم سمت مغازه مد نظرم   هی نیتریو یلباسا  ریخانما فعال درگ دمید
 بود .  یخوشگل  یلی خ  یها یدیدستبند و جاکل نشونی تریو ی.رو

دختر خنگ   نیافتادم.ا هیهان اد یهوا  یچرا ب دونمیست افتاد ،نم یها یدیاز جاکل  یکیبه  چشمم
 شده  ز ی بد برام عز  مونیهنوز دو هفته نشده از اشنا

درسا   نیع شهیم نمیا دادیهم مغزم هشدار م یاز طرف  رمیبگ  یبراش سوغات خواستی دلم م یطرف از
 ؟ یادم ش ین یبب ینامرد یخوای ،چندبار م نی،سارا،نازن

 ـ  دمیست رو خر یدیموفق شد و با کله رفتم جاکل شنگمیجدال عقل و دلم باالخره دل ق تو

راه افتادم بماند که   نایو به سمت صبا ا کردمیم یکه چقدر خوشگلن، تو دستم داشتم واررس یوا
 از بازوم متوجهشون شدم.  انیار شگونیخرذوق بودم اما با ن   یخودم کل

 تا بناگوش بازه که  شتین هیچ-

 اخه؟! یشی جن بوداده ظاهر م نی چرا ع یاوهن یاهن هی-

 افتادم و نشونش دادم   ای دیجاکل ادهی تازه

ماله   شیک ی مال من  شیکیگرفتم  نویا رمی بگ یسوغات ه یهان یبرا  خواستیچه خوشگلن،دلم م نیبب -
 ان؟ی ار هینظرت چ ییهان

 هااااا هیهم دختر خوب هیقشنگه،هان -ازم گرفت وگفت ارویدیجاکل

 خوبه؟  یچشمم روشن چجور -صبا

 خفت شده بود . ییبدجا  انیگرفته بود بدبخت ار خندم

 به عنوان دوست صحرا هستش.  یدورت بگردم منظور دختر خوب یتو که پرنسس خودم  زمیعز-انیار

 هام راه افتادم  یدیبحثشون نشدم و با گرفتن جاکل منتظر

 ی نامرد یلی؟؟خ یر یم ینداز یبعد سرت و م ی نداز یخواهرزن نامرد ادم و تو هچل م-انیار

 برو بابااا  یعنیکه برگردم دستم و بردم باال و براشون تکون دادم  نیا دونهب
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 ختم شد .  زمی عز یچندروز مسافرت توپمون تموم شد و اخر وعاقبت من به اتاقم و کتاب ها باالخره

حرصم به  گهیخانواده د ی ه یو بق  انیار دنیرفتم با د رونیحرص کتاب و برداشتم و از اتاق ب  با
 . دیاوجش رس

وسط   یانداخته ،ک هیاستراحت؟چه ازمون یعن یانتراک   دونهیتو)اران(نم یدوست عقب مونده  نیا-
 . خونهیاستراحتش درس م

 !! گهیدلتون د ری بزنه ز نیخوش نباش یادیبا لبخند نگام کرد و گفت:اون ازمون و گزاشته ز انیار

 . خچالی  یبازرس یبه سو شی حالت تاسف سر تکون دادم براش و به سمت اشپزخونه رفتم پ به

انقدر   سی ن لهیدر طو خچالهی:دختر اون دم یمامان و شن  یباز به فکر رفته بودم که صدا خچالهیدر  با
 برو درست و بخون انقدر غر نزن.  ایکه!ب یکن یباز و بستش م 

 و بستم و به سمت اتاقم رفتم . خچالی اب و برداشتم ،در یفردا اعصاب برام نزاشته بود بطر  ازمون

 من تو اتاق بچپم و خر بزنم . دینی بب لمیو ف دیبخور  دینیبش  نجایشما ا  ستیواقعا حق ن   یول-

 ،خودم و پرت کردم رو تخت.   دمیکوب یاتاق و کم در

 . یکه مسافرتم و کوفت کرد یبزن  گر یج  ،جزینگون بخت ش یییمرده شورت و ببرن اران ،اله یییییاله-

ساعت سه درس خوندم   یاموات اران دوباره شروع کردم به خوندن ، تا حدودا یاز صلوات برا بعد
 .  دمیبعدش گرفتم خواب

 خوش گذشت؟   التیتعط زمیعز یخب خب دانش اموزا-اران

 بخدا گزشتیداشت خوش م دیزدیازمون گند نم نیحرف دلم و زد:استاد اگه با ا هیهان که

 . ستیجلوشون ن نایاردک و خرگوش خوب خوندن که کتاب ا نمی بینه م-اران

اال ما  خوندنیهمه کتاب دستشون بود و داشتن م گهیمتوجه شدم راست م یتعجب نگاه کردم ول  با
 دوتا. 
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تر از   نینره پا ادتونی فقط  رمیجزوات و ازمون و بگ دیجمع کن   نیبستونه هرچقدر خوند گهیخب د-
 .هی پنجاه درصد احضار ول

 نره خرگوش.  ادتی یتر از هشتاد نیگزاشت گفت:تو پا زمی رو که رو م برگه

ساعت   می ن  بای اسون بودن و تقر یلیکردم و خودکار به دست شروع کردم ،ازنظرم سوال ها خ یپوف
شم و  الیخ یدادم تست و ب حیکردم که اونم ترج  ریکه سوال هارو جواب دادم فقط چندجا گ دینکش
 نزنم . 

 از اتمام ازمون اران شروع به جمع کردن برگه ها کرد. بعد

 عه ازمون تموم شد؟-انیار

 .  میتمومش کن  ییایمبارکت ب  یبا قدما مینه منتظر بود-اران

 . دنیبچه ها خند ی همه

 سالم استااااااد -سایپر

 انقدر غش نکنه براش!؟  نیدامادتونه تا ا یگ یگفت:تو چرا نم رگوشمیز هیهان

 خودش خوش باشه   الیگفتم ولش کن بزا تو خ الیخ یب-

 ی تو چرا انقدر خونسرد دونمینم  رمیگی م شی واال من دارم ات-

 به روش زدم ادامه ندادم.  یلبخند

 . ادی پنجاه فردا با باباش م  ریز  زارمیخب بچه ها شب درصداتون رو تو گروه م-اران

 کوله ام رو انداختم رو دوشم و به سمت سالن راه افتادم. الیخی باعتراضا شروع شد. لی س دوباره

 

 به صدا در اومد . فونیکه ا دمیدیم یو یمبل لم داده بودم و ت یرو

 .فــــونیماماااان ا-
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 ! یشیها خسته م یوقت پا نش هی-

 . زمی هم قصد پاشدن نداشتم عز نیگفت ینم-

 رو برداشت.  فونیجواب حرف من ا  یبجا

 باال،زشته انیباصبا اومده  دارن م انیار نیدختر پاشو درست بش -

 . نجاستیکه ا شهی نداره مامان !!هم یخونه زندگ نیاهـــوو ا-

  میری پسر بگ  اینون خور کم بشه  هی میدختر بد میخوایغرر بلند شدم همچنان ادامه دادم>موندم م با
 <اادی ب گمید یکی

 . یها ابرومون و نبر  یحرفا نزن  نید و گفت:خدا مرگم بده صحرا از ابه صورتش ز یچنگ مامان

 شدم .  لممیمامان چشم چرخوندم و دوباره مشغول ف یبرا

 رو به من کرد و گفت:اران درصدهاتون رو نزاشته؟؟  انیار یاز سالم و احوال پرس بعد

 اااا؟یا یشدم و با حرص گفتم:فضول سی ف پوکر

 صـــــحـــرااااا- از اشپزخونه دادش در اومد مامان

 نه!  ای نمیبی باباجون رو فردا اموزشگاه م نمیبب   خوامیبا خنده گفت:نوچ م انیار

 شوهر شه.  یتو موش بخوردت صبا ب  یهـر هـر هـر چقدر بانمک-

 ام تموم نشده بود که کوسن مبل به سرم خورد.  جمله

 ر ی :زبونت و گاز بگصبا

 و گازش زدم . رونیباال بردم و زبونم و اوردم ب  میو به حالت تسل  دستام

 گاز  نمیبابا ا  ایب-

 تو بشه فسقل بچه  فیحر تونهیصبا م  دونهی-انیار
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 نزدم .  ینگاش کردم وحرف  چپ

بودم و خسته بودم جمع گرم خانواده  دهیکم خواب شبیکه از د و منم میبابا اومد شام خورد نکهیا بعد
 رو به مقصد تخت ترک کردم. 

  زننی بله فکشون داغه دارن حرف م  دمینه ،که د ایدرصدا روگزاشتن  نمی خواب نت و باز کردم بب قبل
هنوز  بچه ها خودشون گرم حرف   ستین یخبر  دمی اضطراب گرفتم نکنه درصدا رو گذاشته ،اما د

 شدند.

هم نبود چون پلک هام رو بسته نبسته  یادیبه تالش ز  ازی کردم بخوابم که ن یرو بستم سع نت
 شدم. هوشیب

 

 رمااای شدااا ،من دارم م ریصـحرااا د-

واقعا داشت صدام    ای دمیبابا رو تو خواب شن یصدا کردمی چشمام و باز کردم داشتم فکر م یسخت به
 . کردیم

توپ از جا کنده شدم و در اتاق    نیع دادیرو نشون م قهیبرخورد چشمم به ساعت که هشت ده دق با
 رو باز کردم. 

 .ییشده ها نر  رمید ی لیبابا خ نمیپا یا قهیبـــا.. بـــا ..صبر کن پنج دق-

 و گفتم و منتظر جواب بابا نشدم   نیهم

رو    نمیج یسر کردم و کوله   یبا مقنعه مشک  یمشکمانتو شلوار  هی عی،سر سی از حمله به سرو بعد
 برداشتم با سرعت از اتاق خارج شدم . 

مطالعه جا مونده دوباره برگشتم و کتاب و   زی افتاد کتابم رو م ادمیبودم که  ده یسر پله ها نرس هنوز
 .  نیاز پله ها پا دمیبرداشتم و دو

 ی همگ ،خداحافظیسالم همگ-

 که!  یبر  شهیگرسنه نم نمی کجا صبر کن بب-مامان
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 مامان  خورمی م یز یج یاونجا -

 بابا جلو دره و خداروشکر که هنوز منو جانذاشته   دمید

 و پام کردم و پشت بابا راه افتادم.  کفشام

به  شمینجوری نکردم چون هم یبچه ها بازم ول وله به راه انداختن توجه  دمیورودم به اموزشگاه د با
 بودم.  دهیرس  ریکالس د

 صحرا..صحراا -

 جمع بچه ها خارج کرد و به سمتم اومد.  نیکه به زور خودش و از ب دمیرو د هیو هان برگشتم

 یچخبره جلو دفتر احمد   ه،یهان یسالم چطور -

 .کننی برا همون بچه ها اعتراض م میاریب  دیبا یول گنی؟؟میصحرا ازمون چند شد یسالم وا-

   دمیواال چند شدم گروه و ند دونمینم-

  یو یشدم ،طبق معمول پ نیدر اوردم و انال  بمی و از ج میگوش میرفت یکه به سمت کالس م یدرحال 
   دمیاران رس  امیباالخره به پ  کردمی رد م  امارویپ ی کی  یکیشدم و رفتم گروه  الی خیهارو ب 

 عه درصدم هشتاد و پنجه که-

 راحت شدم    ارمیب  یتر از هشتاد ول نیبود پا قرار

 ه؟ یهان یچند تو

 چهل و پنجم . گفتیان نبودم اما فاطمه م شبیمن نت نداشتم د-

 بچه ها هم دنبالش  هیدستش وارد کالس شد و بق  یکه اران با برگه ها میسر کالس نشسته بود تازه

 

 امروز حرفم نباشه. نیهم  ادیب  دیزنیزنگ م  تونیگفتم به ول-اران

 هست بگم  یکه الزم به حضور ول  ییسرجاتون دوباره درصد هارو بخونم اونا دینی بش حاال
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واقعا مخشون   دمیرسیم جهینت نیپنجاه بودن داشتم به ا ری بچه هارو خوند و کال ز  یکی  یکی
 خودممااا خخخ 

 . ادیبه پدرت زنگ بزن ب  یدرصد،هشتاد و پنج  گانیو اما شا-

 ! گهیهشتاد بشم د  یچراااااا ؟قرار بود باال گهیاعتراص گفتم د با

 . یبود و نتونست  ادیمن انتظارم ز-

 انتظارات شمارو من بر اورده کنم که ستیقرارن -

 ساکت باش خرگوش کالس و بهم نزن -

نرفته بود که  رونیران از کالس ب تموم شد هنوز ا  یکه اسام نیجوابشو ندادم بعد ا گهیغر کنان د غر
 شد. دایسرو کلش پ  انیار

 ا ی !پدرت اومده پاشو ب گانیشا-انیار

 ؟ یییییچ  یتعجب گفتم:برا با

 پدر تو رو من خبر کردم . -اران

 . ادیب تونیول  دیزنگ بزن  کنمی صحبت م گانیگفت:تا با پدر شا هیکه رو به بق  کردمی دهن باز نگاش م با

 تمام از جام بلند شدم و به سمت دفتر راه افتادم .  یباسست

اما   هیدختر باهوش یلیصحرا خ  نکهیبود که هم شمارو مالقات کنم هم ا نیواال غرض از مزاحمت ا-اران
تک   هیهشتادن اگر بخونه واقعا   ی.با وجود نخوندنش ازمون هاش باالخونهی چرا درس نم میدون ینم
 .  شهیم یرقم

از جانم و با دروغاش پر   زتری اجازه ندم مخ پدر عز نکهیا  یانقدر؟برا کنهیم فیداره از من تعر نیاهو ا-
 ندونستم و با چند تقه به در وارد اتاق شدم.  زی کنه صبر کردن و جا

 سالم-

 نم یبب ایبابا ،ب  یسالم نازدونه -
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 داشته باشه.  شی برا زندگ یر یخ هیبهش حاال که مخ نداشتش راه افتاده  نیریسخت بگ کمی بابا -انیار

 .کنهی نم دیحتماا ،دختر من پدرش و ناام-بابا 

   یپدر و دختر  میکنی حاال خونه صحبت م 

 .  کنمی م یدگ یبه اران گفت:از شماهم ممنونم بخاطر اطالعتون حتما رس رو

 گشته بحث و خاتمه دادن .منه بخت بر  ندهیحرف زدن بحث در مورد ا  یاز کم بعد

  ینجور یداشتم مجبور بودم اموزشگاه بمونم هم  گهیکالس د هیشرکت شد منم چون  یکه راه  بابا
 و رفتم سمتش.  دمیرو د هیکه هان  نوشتمیشوم م تیفدا یاران نامه  یداشتم به عمه 

 تونمیم گفتمیکنار م زاشتمیاالن درس و م زدمیدادن بهت صحرا من هشتاد م یر ی اوو چه گ-هیهان
 گهیکنکورم بزنم د

 درس بخونم اخه خوامیمن نم دی شا  کننی منو ولم نم ی  قهی دنیچسب ییخدا-

 ۵۴#پارتمیرسوند انی و روزمون رو به پا میکرد ضیرو مستف  دمونی اسات هیهم با هان  یکم

 امروز حرفم نباشه. نیهم  ادیب  دیزنیزنگ م  تونیگفتم به ول-اران

 هست بگم  یکه الزم به حضور ول  ییون دوباره درصد هارو بخونم اوناسرجات  دینی بش حاال

واقعا مخشون   دمیرسیم جهینت نیپنجاه بودن داشتم به ا ری بچه هارو خوند و کال ز  یکی  یکی
 خودممااا خخخ 

 . ادیبه پدرت زنگ بزن ب  ی،هشتاد و پنج درصد گانیو اما شا-

 ! گهیهشتاد بشم د  یچراااااا ؟قرار بود باال گهیاعتراص گفتم د با

 . یبود و نتونست  ادیمن انتظارم ز-

 انتظارات شمارو من بر اورده کنم که ستیقرارن -

 ساکت باش خرگوش کالس و بهم نزن -
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نرفته بود که  رونیتموم شد هنوز اران از کالس ب  یکه اسام نیجوابشو ندادم بعد ا گهیغر کنان د غر
 شد. دایسرو کلش پ  انیار

 ا ی !پدرت اومده پاشو ب گانیشا-انیار

 ؟ یییییچ  یتعجب گفتم:برا با

 پدر تو رو من خبر کردم . -اران

 . ادیب تونیول  دیزنگ بزن  کنمی صحبت م گانیگفت:تا با پدر شا هیکه رو به بق  کردمی دهن باز نگاش م با

 تمام از جام بلند شدم و به سمت دفتر راه افتادم .  یباسست

اما   هیدختر باهوش یلیصحرا خ  نکهیبود که هم شمارو مالقات کنم هم ا نیواال غرض از مزاحمت ا-اران
تک   هیهشتادن اگر بخونه واقعا   ی.با وجود نخوندنش ازمون هاش باالخونهی چرا درس نم میدون ینم
 .  شهیم یرقم

از جانم و با دروغاش پر   زتری اجازه ندم مخ پدر عز نکهیا  یانقدر؟برا کنهیم فین تعرداره از م نیاهو ا-
 ندونستم و با چند تقه به در وارد اتاق شدم.  زی کنه صبر کردن و جا

 سالم-

 نم یبب ایبابا ،ب  یسالم نازدونه -

 داشته باشه.  شی برا زندگ یر یخ هیبهش حاال که مخ نداشتش راه افتاده  نیریسخت بگ کمی بابا -انیار

 .کنهی نم دیحتماا ،دختر من پدرش و ناام-بابا 

   یپدر و دختر  میکنی حاال خونه صحبت م 

 .  کنمی م یدگ یبه اران گفت:از شماهم ممنونم بخاطر اطالعتون حتما رس رو

 منه بخت برگشته بحث و خاتمه دادن . ندهیحرف زدن بحث در مورد ا  یاز کم بعد

  ینجور یداشتم مجبور بودم اموزشگاه بمونم هم  گهیکالس د هیشرکت شد منم چون  یکه راه  بابا
 و رفتم سمتش.  دمیرو د هیکه هان  نوشتمیشوم م تیفدا یاران نامه  یداشتم به عمه 
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 تونمیم گفتمیکنار م زاشتمیاالن درس و م زدمیشتاد مدادن بهت صحرا من ه یر ی اوو چه گ-هیهان
 گهیکنکورم بزنم د

 درس بخونم اخه خوامیمن نم دی شا  کننی منو ولم نم ی  قهی دنیچسب ییخدا-

 م یرسوند انی و روزمون رو به پا میکرد ضیرو مستف  دمونی اسات هیهم با هان  یکم

 

  یخروس ب نیکه ا میدیدیم لمی ف میما بود .بعد از شام داشت یهم طبق معمول خونه  انیار شب
 محل شروع به حرف زدن کرد.

 فهی درس بخونه واقعا درسش خوبه ح نیتحت فشار بزار کمی بابا ،من گفتم صحرا رو  یدیـ د انیار
 زمان و از دست بده، 

 اشتن پس? گذ یبه من اخه،دانشگاه ازاد و برا چ نیداد ریبخونم چرا گ خوامیاقا من نم ـ

  یخوب قبول ش یجا  یخوبخون د یخوشحال کردن ما با  ی! القل برا یبخون یخوای نم  زمیـ چرا عز بابا
 باال باشه   لیخوب،ما سرمون تو فام ی،رشته 

دلم بهتره هر چقدر   زیتا اسمون باهم فرق دارن عز نی زم یـ تازه مدارک دانشگاه ازاد و سراسر  صبا
 یبرا  یکه جبران کن یفکر کن که بعدا اصال راه برگشت ندار  نی!اصال به ا ی تالشت و بکن یتونیم

 همون تمام تالشت و االن بکن. 

دانشگاهشم با  کنهی االن فکر م نی توعه ها از بس چپ راست براش خرج کرد  تهیـ همش ترب مامان
 بخره.  تونهیم خوادمیکه م یرشته ا رهیپول م

 گهید دیخر شهیمادر من؟خب م نهیا ریمگه غ-

اصال چقدر توان   نمیخودشم تالش کنه بب خوامیبرسه م  ییدخترم با پول به جا خوامیمن نم  یول -بابا 
 داره

 شرط دارم برا خوندن  هیهااا من  نی ستیبابااا ول کن ن یا-

 زاره یما شرط م  یخودشم داره برا ی نده یا یبفرما برا-مامان
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 دخترم؟  هیچ نمی بگو بب-بابا 

قبول شدم خونه   گهیاگه شهر د نکهیو ا نی اسب برام بخر هیشل گفتم: شی مرگ شده بودم و با ن ذوق
 . ستمیها من خوابگاه بمون ن نیریگیم

 . دیریبگ می اسب با من اما خونه رو خودتون تصم -انیار

 . شمیباالخره اسبدار م هیعال  ییوا-

 تو دختر  یشد  یچقدر پول-مامان

 . گهیم یبابا چ  نمیبب   نیمادر من ،اصال بزار یزن یبا پول بده ها انقدر غر مبابا خوبه حاال قراره با یا-

 به بابا نگاه کردم یسوال

   یباش نی بهتر د یباشه قبوله اما با-بابا 

 بابا  گهید کنمی حاال من تالشم و م-

 صحرا تمامش رو  خوامی تمام تالشت و م-

 بوس ابدار گذاشتم. هیگفتم لپ بابا رو  ییبلند باال چشم

 درس بخونم. رمیو گفتم:با اجازتون من م رهنمی پ یجلو ختمیر السی مشت گ هی زی م یرو از

  یخون یخانم تو روزش و نم یبخوابم خرس  رمی و مامان با دهن باز منو نگاه کردن و گفتن:بگو م صبا
 ؟ یبخون یخوایاالن م

 . ونهیمستقل درم یاالن فرق داره موضوع بحث اسب جان و خونه -

کردم و  دایازمون برام سخت اومده بودن رو پ یکه تست هاش تو یتخت و مبحث  یرو نشستم
 شروع کردم به خوندن. 

 نمی بزنم بب گهیدور د هیشروع کنم تست هاش و  خواستمیاز سه ساعت که مبحثم تموم شد م بعد
 و صبا با کله اومدن تو.  انیباز،شد و ار ییهوی که در اتاق  تونمیم
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 نجا؟ یتعجب گفتم:ماذا فازا!چه خبره ا با

 . شهینم ؟باورمیخونیدرس م ی:عه صحرا واقعا دار صبا

نه االن   شدی زده م یزودتر تلنگر  کمی اش باشه.کاش  ندهی :انگار عقلش سر جاش اومده که بفکر اانیار
 مونده به کنکور  کماهیکه 

 تمام تالشم و بکنم تمامش و . دی،اخه شرط بستم با ندفعهیمجبورم ا-

 . یتون یتو نم گنیم گرانیکه د هیانجام کار یلذت تو زندگ  نی عشق دلم بزرگتر-صبا

 .سنیحرفت و با اب طال بنو  دیخودم به به، با یخانوم فلسف  ولیا-انیار

 . دیقربون صدقه هم بر کمیباشه بابا -

 .  میمزاحم درس خوندن صحرا نش رونی ب  میبر  ایب  انیار-صبا

و گرفت و به سمت در رفتن هنوز در کامل بسته نشده بود که   انی.دست ار دیو گفت و لپمو بوس  نیا
 صحرا  یتونیدارم تو م مانیسرشو از کنار در اورد تو و گفت:من بهت ا انیدوباره ار

 بهش کردم و زود رفتن.  یقدرشناس  نگاه

استراحت کنم حاال خوبه فردا هشت صبح   کمیگرفتم   میبود تصمصبح   میچهار و ن یکاینزد ساعت
 کالس دارم.  یهم با استاد فراهان

 شناخت. شدیلفظ استاد خندم گرفت اصال اران و به اسم استاد نم از

 

 بودن تو چشمام  ختهیبه زور چشمام رو باز کردم انگار مشت مشت نمک ر صبح

پخش و پال شده بودن منظم  ری ش الیهام رو که مثل از تخت بلند شدم و شونه رو برداشتم مو اروم
  داریبود که من خودم ب  ییبود .امروز جزء معدود روزها میسرم بستم ساعت هفت و ن یکردم و باال

 صدام کنن.   نکهیشدم اونم قبل از ا

 بلکه از سوزش چشمام کم بشه. دمیرفتم و چند مشت اب خنک به صورتم پاش   سیسمت سرو به



 طبقه تا عشق کی

124 
 

 ندهیا گنیکه م یاونجور  دیشا  مینی ماه تالش کن بب هی به خودم نگاه کردم ،خب صحرا خانم  نهیا تو
 . یدیدست خودت بود و خودت و باال کش

تا البه   یباال بکش یه ی باال بکش یکش تنبون خودت و ه   نی ع دیبا گفتیم شهی افتادم هم نینازن  ادی
 . یدور، نمون زهیبر کنهی روزگار جمع م یاکن موندن و جاروکه س یادم ها یال

از  خواستمی که متوجه نشده بودم و م ییو اطراف تختم دنبال سوال ها دمیپوش یهام رو تند لباس 
 بپرسم گشتم.  یاستاد فراهان

 جزوه ام که در اتاقم باز شد.  نیب زاشتمیم داشتم

 صحرا؟  یشد داریجان!!تو ب -مامان

 ی پرسیم هینه هنوز خوابم چه سوال ،یمامان ری سالم صبحت بخ-

  نیخودت ا تی سابقه نداشت کل زندگ زمی گفت:باشه عز کردی بود از تعجب داشت سنگکوب م معلوم
  یصبحانه حاظر کنم گرسنه نر   نیپا ایبدو ب یتعجب کردم حاال که اماده ا یش  داریوقت صبح ب 

 کالس 

 .امیاالن م یچشم مامان-

رفتم   رونی رو برداشتم از اتاق ب  لمیوسا یمطمن شدم همه  یرفت .وقت  رونیبل من از اتاق ب ق مامان
 . دمیصحبت مامان بابا رو شن یاشپزخونه که شدم صدا کیونزد

تا   گفت یصبا م  شبمیاماده است د دهیلباس پوش  دمیکنم د دارشیتا رفتم اتاقش ب  یعل شهیباورم نم-
 واقعا.  خوندی سحر داشت درس م یکاینزد

 شده   داریب شی انگار از خواب غفلت جوون گهیخداروشکر د-

 انقدر تعجب کردم هنوز تو شوکم  ییاره خدا-

 کردم که متوجه حضورم بشن   یا سرفه

 باباجون ری سالم صبح بخ-
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   ری من عاقبتت بخ یسالم نازدونه -

 م ،شروع به خوردن،کردم.برا خودم گرفت  یر ینون پن یبابا نشستم و لقمه   کنار

 ؟ ییایعمت توام م  یخونه   میباصبا بر میخوای صحرا امروز م-مامان

 رو گفتم . تی بود اما واقع ی ظاهرساز  ای هیکه کردم واقع یر ییتغ  نهیبب خوادیشدم که م متوجه

 درس بخونم. خوامینه م-

 . هیفرصت طال هیاالنت  یدخترم هر لحظه  نیافر-بابا 

 سرد شدم خوردم و بلند شدم ـ ییقلپ از چا چند

 . یکرد ریبابا من حاظرماا امروز تو د-

 اومدم دخترم. -

 ی خداحافظ مامان -

 خداحافظ خانم -بابا 

 به امان خدا  -

...کردم اما   دونمیدرسته..اره...م  یمخم و بکار گرفته بود منم الک یزش یانگ یرو بابا با حرفا  ریمس کل
 ندمیا یبرا خواستیاز شرط که دوست داشتم ببرمش دلم م ریغ بود یجد ممیتصم دونستینم

 بکنم.  یتالش

  ینایریکالس تموم شد سوال هام رو اماده کردم که از اران بپرسم.اما طبق معمول خودش نکهیاز ا بعد
 کالس دورش جمع شده بودن

 ؟ یخونیاحظار بابات کار دستت داده درس م نمیب ینه م-هیهان

 یمن همه چ یبه خودم بدم راستشو بخوا  یتکون هی گرفتم  میبه اومدن بابا نداره ،تصم  ینه ربط-
هم که شده  زی چی اما  دیرو خر زای چ یلیخ شهیدرسته با پول م دمیدیرو همراه پول بابا م  یزندگ
 نه با پول بابام .  ارم یخودم بدست ب  خوامیم
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دارم.اما  مانیمن بهت ا شترهیاستعدادت از همه ب یتونی واقعا تو م ی،راستشو بخوا یچه فکر  ولیا-
 .دمیهمونقدر هم از خودم نا ام قایدق

 ه یاشتباه نکن هان -

  یده محصول فکرها یرخ م تیکه برا یز ی .هرچیکن ی هستش که تصورش م یز ی چ قایدق  یزندگ
 . یفکرهاتو را عوض کن دیبا یات رو عوض کن یزندگ یخواه یتوعه. پس اگر م

 اماا یاران منم م شی .فقط گفته باشم پ میانشاهلل که هردومون موفق بش کنمیخنده گفت:تالشمو م  با

خوب روش فکر کن   هیبهت هان گمیام م گهید زی چیاما  ای سوالم و تو هوا تکون دادم و گفتم :ب برگه
 یته و به رش یاگه موفق بش نی خودت بب گمیکه بنظر من مسخره است رو ول کن اما م یعشق گمینم
 ؟  یسرجات درجا بزن  ای نهی بی تورو م شتر یاران ب یبرس یتوپ

 نزد و به فکر رفت   یحرف 

 سالم استاد چنتا سوال داشتم -

کن   حتی نص کمی اردکم  نیا یی؟خدایدرس بخون یخوایانگار کلت به سنگ خورد م گانیسالم شا-
 بلکه عقلش اومد سرجاش. 

 فکر بود  یهم جواب نداد و هنوز تو هیهاش و ندادم و جالب بود هان یخوشمزگ جواب

 بپرسم؟  یفیبرم از استاد س ای دیدیحاال سوال هام رو جواب م-

 . ستین ی فیچندبار بگم من نقطه ضعفم س یکرد  دیتو بازم منو تهد-

که  برم بپرسم بل دیدیاستادمن اگر شما جواب نم شونمیمنم نگفتم نقطه ضعف شماست گفتم ا-
 مشکالتم حل بشه.

 به عقب برگشتم یسالم کس  یصدا با

 داره  یبم و مردونه ا یاون پسره، چه صدا بازم

 برخورد کرد باهاش  یمی بهش اما اران گرم و صم میکرد یسالم کوتاه هیهان منو
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 سالم اقا رضا، زود دلت برام تنگ شد که پسر -

 وسط حرفشون.   دمیپر  نیانتظار نداشتم برا هم یحوصله  رنیگرم بگ خوانیم دمید

 بعد.  نیمنو جواب بد یاول سواال مایبود شونیاستاد ما جلوتر از ا-

 تو دختر   یچقدر عجول-اران

من مدارکت و از   یدوتا خنگول من و جواب بد نیا ی به پسره کرد و گفت :رضاجان تا تو سواال رو
 . ارمیدفتر م

 امــا ...استاد..-هیهان

 اومده  شیبراش پ  یگفتم حتما مشکل شدمای ن زبونت مچه عجب اردک خانم داشتم نگرا-

 .دم یصدات و نشن  امروز

 ش یاز پررو دیکشی مخم داشت سوت م رسما

 شون ینه ا یفراهان یاقا دیاستاد ما شما -

  سی اگه سواالت مهم ن ستیهم اموزشگاه ن یفی س دمیبا خودته خرگوش،من که جواب نم می:تصماران
 . یما قانع بش یبه رضا دیمهمم هست با  گهید ینگه دار هفته 

 صبر کرد. شدیبعد نم یسرم و چرخوندم مجبور بودم ازش بپرسم الزم داشتم تا هفته   کالفه

 ته سالن   ی سمت کالس خال میسر پسره راه افتاد پشت

 نم؟ یبب تونمیسوال هاتون رو م-

هم داشت فقط   یپسره به خودم اومدم و برگه به دست به سمتش رفتم ،المصب چه عطر  یصدا با
 مشامم ببلعم . یچشمام و ببندم و تمام عطرش و از کالس تو خواستیدلم م

 دادن کرد.  حیبرد رفت و شروع به توض تیسوال هام رو متوجه شد سمت وا  نکهیا بعداز

 بهتر از اران گفت.  یل یودم قسم بخورم خ که حاظر ب دادیم حیساده و روان توض یحد به
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 د یبود که اران سر رس  حشی توض یاخرا

 که برم اران مخاطب قرارم داد  کردمیرو جمع م  لمیازش کردم و وسا یاز تموم شدن سواالم تشکر  بعد

 ؟ یجواب سوال هاتو گرفت -

 سرتکون دادم و گفتم بله ممنونم  اروم

 هاا  یل یدادن خ حی توض یعال  یل یاستاد خ-هیهان

 براش  رهیداره ضعف م هیکرد که چال لپش مشخص شد مطمن بودم االن هان یجذاب یخنده  اران

 باشه. یعال  دمیدست خودمه با یشده   تیمملکت و ترب  یباالخره نخبه -اران

 چند بود؟ د؟رتبتونیخون یم یتعجب گفتم:شما چ  با

دارو   زی بودم و االنم دانشگاه تبر یم لبش نشست و گفت:سه رق یو مردونه لبخند رو  حیمل  یلیخ
 . خونمیم

کردم و   یتشکر کوتاه  اوردمیدر ن  یتابلو باز  ادیباز مونده خودمم تعجب کردم اما ز هیدهن هان دمید
 رو هم گرفتم همراه خودم به سمت سالن کشوندمش.  هیدست هان

 

 پسره رو چقدر خوشگل و جنتلمن بود؟  یدید هیهان

 . کننیم  حتیمن و نص یاونوقت ه دهیبدتر از من سر  ایکه دل بعض نمیب یم-

نه مثل  ادی ادما خوشم م پیت نی از ا یفقط خواستم بدون  دهینلرز ه،دلمیهان ی ر یو گفتم :نم  دمیخند
 تا بناگوش بازه ش ی ن شهیاران شما هم

 اخ و اوخ من بلند شد.  یبازوم کرد که صدا یحواله  یمشت

زدم.گره  یبخدا محض شوخ   دیصحرا دردت اومد؟ببخش یت و گفت:وانگران دستم و گرف چارهیب
 باهات .  کردمیم  یداشتم شوخ زمی ابروهام و باز کردم و بغلش کردم نه عز
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پسره اران   ن یخوب برسم مثل ا یجا ی اگه به  یگیراست م  نمیبی بازم م کنمی صحرا هرچقدر فکر م  یول-
 و درموردم اصال فکر هم بکنه. نهیمنو هم سطح خودش بب  دیاصال شا کنه یبهم توجه م شتریب

بدست   یبرا تونست یم هیکه هان ومدیم  یاما بنظرم هدف خوب رمیرو ازش بگ شی دلخوش  خواستمینم
 زدم و  یلبخند نیهم  یاوردنش بجنگه، برا

 ..!ستنیاندازت ن گهیکه د یرسی بهشون م یوقت ،یگاه موننی گفتم:آرزوها مثل لباس م 

 .یکن  یات سع ندهیا یاالن برا بهتره پس

ازت سره ناز و غمزه  ین یبیو که م یکه هرک یکه خودت و انقدر دست باال گرفت نمیبی به به م- سایپر
 براش صحرا.  ییایم

اعتماد به نفس تو رو من داشتم االن  ییپسره هم بهش اضافه شد؟؟خدا نینبود ا یو اران کاف  انیار
 نبودم .  نجایا

 ؟ یکنی دلت و انقدر دست به دست م یچ یحلقه است برا هی یتو دستات جا-

که   یزنی رو م یبا وجود متاهل بودنش االنم سنگ ادم یزدیم نتیرو به س  یعیسنگ استادشف روزید تا
 ؟ی دونیاسمشم نم یحت

 افت؟ یق ایمحلتون؟ ؟بهین یبی انقدر خودت و باال م یناز یم تی چ  یب فهممی نم- سایپر

 یشدنش برام لذتبخش بود اما صدا ستگاهیجوابش و بدم ا خواستمیگفت و ازمون دور شد نم نویا
 صورتت؟   دابیده سانت سرخاب سف ؟بهیناز یم  تی که گفت:تو خودت به چ  دمیرو شن هیهان

 درس بخونم. خوام یشده م رمیمنم د  میبر  ایب  هیول کن هان-

 کردن بود. یموقع خداحافظ  میرو باهم رفت  یر یمس  هیاومد و  رونی همراهم از اموزشگاه ب ساکت

 بجنگم. ندمیا یبرا خوامیاما حرفات و دوست داشتم م یشده بود یفلسف یادیصحرا امروز درسته ز-

 داره . یاقتدار ستودن دونستمیبودم از حرفش م خوشحال

 رو گرفته باشم.  هیسال بعد هان یمونیپش یجلو   دیحرفام شا خودمم خوشحال بودم با از
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من مداوم اشکاالتش و   یپابه پا  کردی هم خوب تالش م  هیرو سخت درس خوندم البته هان کماهی کل
خودش و به هشتاد  هیازمون که من نود و پنج شده بودم هان نیاخر یحت کرد ی از استادا برطرف م

 بود. ی عال نیرسونده بود و ا

 باشه. مونیروز سرنوشت سازمون که قرار بود ازمون نها  د یروز کنکور رس باالخره

 و صبا به محل ازمون رفتم. انیکامل همراه ار یصبحانه  هیبعد از خوردن  صبح

 نداشتم .  ها خبر  یهمکالس  ی هیکه حوزه امون جدا افتاده بود اما از بق هیو هان من

  ارمیباال ب  انیار  نیمعده ام رو تو ماش اتی هر لحظه قراره محتو کردمی استرس داشتم که حس م یبقدر 
. 

ما بهت   یکه قبال داد هیکه ،مثل ازمون ها  ستین ی ز ی چ یصحرا چخبرته انقدر استرس دار  یوا-
 . یتونیتو م میدار مانیا

  جایحاال با استرس ب  یکامال هم اماده ا یماه تالشت و کرد هیصبا تو  گهیصحرا جان راست م-انیار
 .  زمیخرابش نکن عز

 شدم.  اده یپ نی بهشون کردم و از ماش یز ی نگاه تشکر ام شونیدلگرم بخاطر

 ترکوندن یبه سو شی خب پ-

 زم یعز یموفق باش -

 کم نشده بود. یز ی اروم شده بودم اما هنوزم از لرزش دست هام چ یکم  نکهیوجود ا با

بسم اهلل و توکل بر خدا رو   یوارد حوزه شدم اما معجزه  ینداشتم اما با بسم اله  یادیاعتقاد ز ستهدر
 نبود.  یقبلم خبر  یاز دلهره  گهیکرد که د دایقلبم ارامش پ یچون بقدر  دمیهم د

تست زدم .اما احساس   یعال  ی لیخ  کردمیداشتم چون احساس م  یخوب  یل ی از ازمون حس خ بعد
 اشنا.  یچهره  هی دنیباد د یطول نکش ادیخوبم ز
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 بد بود.  یلیخ  کنمی ؟من که حس م ی...چطور زدیسالم صحرا ...خوب یوا- سایپر

 خوب زدم .  کنمیبرعکس فکر م  یسالم ول-

 من که کشش دوباره خوندن رو ندارم.  میخدا کنه که قبول ش -

 !یدخونینه که امسال م  دمیدلم بهش خند تو

که   دمیو صبا رو د انی در ار یکه جلو میرفتی حوزه م  رونیبه سمت ب  میکه مشغول حرف بود همونجور
 منتظرم هستن 

 .فتهیاحتماال پس ب  نهیصبا رو بب  سایرو لبم نشست االن پر یق یعم  لبخند

 شد و با سرعت به سمتش رفت.  انیمتوجه ار  سایفکرم تموم نشده بود که پر هنوز

 نجا؟یا دیبخاطر بچه ها اومد شهی.باورم نمدیسالاام استاد خوب-سایپر

 زد و جواب سالمش رو داد.   یسخاوتمندانه لبخند شهیمثل هم انیار

 دادم  ییو سالم بلندباال  کشونینزد دمیرس  تازه

 چطور بود؟  زدلمیسالم عز-صبا

 یخوب دار  ی!انگار خبرا یپر انرژ  نمیب یسالم صحرا م-انیار

 . دونمینم گهیو گفتم:بنظر خودم که خوب زدم د دمیخند

که حرصشم معلوم  ییبا صدا خوردیشده بود داشت بد جور حرص م   یتوجهیکه بهش ب  نیاز ا سایپر
 م؟یحوزه بود  نیبود گفت:استاد فقط من و صحرا ا

 واال من بخاطر صحرا اومده بودم.  دونمیو گفت:نم  دیخند انیار

 با تعجب گفت:صـــــحـــرا!؟  سایپر

 خواهر زنم  گهیاره د-
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 هیو با   کردیکامل به هممون نگاه م تی تازه متوجه دور و اطرافش شده بود و با عصبان سایپر
 سرد از ما جدا شد.  یخداحافظ 

 دوستت چش شد؟  نیواا صحرا ا-صبا

 .دونمیبود من چه م شونیچاک ا نهیق س عاش یاز اقاتون بپرس دیواال با-

دور شده بود نگاه کرد و گفت:غلط کرده مگه  یل یکه ازمون خ سایبه سمت پر یحرص و حسود  صبابا
 صاحبه!  یعشق من ب

 .میدیو بلند خند میصبا خندمون گرفته بود خودمون رو نگه نداشت یحسود  نیکه از،ا انیو ار من

 بشم اخه.  یمجبور به منت کش ینداز ی خانومم و با من قهر م نمینسوزون بب  شی:صحرا اتانیار

 ی پس چ  فتهی وظ -صبا

 عشق و حال؟  میه؟بر یچ شخوانیپ تزایاصال نظرتون برا پ-انیار

 ... شهینم  نیبهتر از ا انی ار یو گفتم:عال نیعقب ماش  یصندل  دمیو پر دمیکش  یکوتاه غیج

 

اسب برام گرفت   هیهم به قولش عمل کرد و  نایاز کنکور تابستون من تازه شروع شده بود و ار بعد
 خوادیدارم بعدشم اگه جواب بد بود م مانیبهت ا گفتیبود اما م ومدهیدرسته هنوز جواب ازمون ن

  یلیخ م یبدست اوردنش دوباره تالش مضاعف کنم.)خودمون یتا سال بعد برا رهیرو ازم بگ یمشک
 نامرده( 

 دنشیهرروز به د بایرو با اسبم گزروندم تقر یخوب   یلین خدور از استرس جواب کنکور تابستو باالخره
 .  میکردیم یو سوارکار  میکردیم یباهم باز  ی و کل رفتمیم

 . دم یکشیطرف برس م  هیپشت گردن بلند که خودم اونارو  یرنگ بود با موها یاسب مشک هی اسبم

 .  شدینم کشی نزد دیترسیبرده بودم اما چون م  یمشک شی رو پ  هیهم هان  چندبار
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و اعالم کرده بودن جواب ازمون رو    دیکشی نفس هاش و م نی داشت اخر نمیری تابستون ش باالخره
 .زارنی ها م ت یرو سا یشب شرع  مهیامشب بعد ن

وجودم افتاده و   یتو یبی زهر بشه ،اما استرس عج  ایبمونه   نیری تابستونم قراره ش دونمینم  حاال
 درس خوندن.  یبرا  نمیقراره از فردا دوباره بش کنمی احساس م

اوردن که مثال حال من و بدتر نکنن   یخودشون نم ی،بابا،صبا همه معلوم بود نگرانن اما به رو مامان
 اش به صبا و خونه پرکرده بود.  قهیبه د قهید یو با تلفن ها شی خال  یهم که جا انی.ار

  یبودن .با حال تی جواب ها رو سا شدیتموم م میدید یکه م یالی سر یحساب کرده بودم وقت قایدق
  یزخم  ی اما از استرس اب دهنم خشک شده بود و انگار پرنده  دمیدیم الیافتضاح مثال داشتم سر 

 همونقدر تند همونقدر از دل وجان... زدیبال بال م یاز،چنگال شکارچ   ییرها  یبرا نمیس یتو

هنوز   دمید تیرو برداشتم و بعد از ورود به سا یلرزان گوش یتموم شد با دست ها المیسر باالخره
 .  ستین یخبر 

 هنوز نزاشتن. -

 تو نگران نباش  زمی عز زارنی م-بابا 

  ریاب برداشتم و کو وانیل هی خچالیزدم وبه طرف اشپزخونه راه افتادم از ابسرد کن   یجونی ب  لبخند
 انهیبازهم بلند شد از لحن حرف زدنش معلوم بود ار صبا   یگوش یکردم صدا رابی لبهام رو س

 گذاشتن جواب کنکورووو..باشه باشه خداحافظ  ییییچ-صبا

 صحراا صحرا جواب و گذاشتن-صبا

  یایمنو از دن یمثل شوک  وانیشکستن ل یشد انگار تو کما بودم و صدا کهی از دستم افتادو هزار ت وانیل
 برداشتم   ز یرو از رو م یو گوش  ییرای به سرعت رفتم تو پذ  دیکش رونی درونم ب

مبل   یبود ،خودم و رو تیورود به سا یاطالعاتم و از دست صبا گرفتم که اونم درحال تالش برا کاغذ
 لرزون شروع به وارد کردن اطالعاتم کردم. یکنار صبا انداختم و با دستا

 بود  فیانگار نتم ضع شدی وارد نم تی سا یلعنت-
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 بشه   تیم بود اونم نتونسته وارد ساصبا هم معلو ی افهیق از

که بابا هم برگه اطالعات و برداشت و   میبش  تیوارد سا میکردیم یسع میداشت  ینجور یهم قهیدق چند
 ور رفت .  شی با گوش

 تتتیبابا با تعجب گفت :رفت سا  قهیدق کیاز، بعد

 .  ادیکه صفحه کم کم داره باال م میدیکنار بابا و د میدیصبا پر منو

 ۳۲۳رتبه گانیصحرا شا-

 بغل کرد .   قیکه بابا گوش هاش رو گرفت و مامان هم منو عم میدیکش یبلند یل یخ  غیصبا ج  منو

  یها غیصبا باال رفت انگار زنگ زده بود خبر خوشو بده اما از ج  یگوش یهامون بازم صدا غی وسط،ج
 .میکه خودمون خبردار دیما فهم

 گفت.  کی به هممون تبر  یهم از پشت گوش انیندن و اربابا و صبا هم منو چلو نکهیاز ا بعد

و   یکرده ،که بعد از سه تا بوق باالخره گوش  کاریاون چ نمی زنگ بزنم بب هی به هان  خواستیم دلم
 برداشت  

 شدددددیجواب کنکور چ هیسالم هان-

 ؟ یییتو چ ۴۳۴۲سالم عشقمممم قبولم قبووووول -

 ۳۲۳منم قبولم -

 کاش.  میفتی شهر ب هیانتخاب رشته  ،کاشیعال  هیکوفتت نشه صحرا عال  یوا-

 خخ   میشهر بزن هی یخوای گفتم خب م باخنده

 تــــوپ .  شــــهیم یچ-

 شدم .   رهیو به سقف خ  دمیچرت و پرت گفتن رفتم اتاقم و رو تختم دراز کش یکم بعداز

 دوباره کنکور بخونم؟  ستین ازی ن یعن یبرام؟ مونهیم یمشک  یعنیتونستم؟ یعن ی شهیباورم نم واقعا
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 رو قرار بود بخوابم امیخواب دن  نیامشب با ارامش تر کردمی م احساس

 .شدی و چشمام بسته نم تونستمیاز ذوق نم هرچند

 

و صبا انتخاب رشته ام رو هم کردم و بازهم منتظر جواب انتخاب رشته بودم هرچند   انیکمک ار با
 تهران بود. یانتخابم قبول بشم اونم پزشک نی اول دادمیاحتمال م

بود که جواب انتخاب رشته ها اومد و از  یوقت میو شوک عظ  گذشتیبه سرعت برق و باد م زمان
زده بود و از همونم   تیاولو نی و اول  زیتبر  یتهران پزشک  یپزشک یبجا پیبخت خوبم صبا هنگام تا

 قبول شده بودم . 

،اما من درسته اول  اوردنیازشون دور بشم و کال بهونه م خواستمیو بابا که ناراحت بودن م مامان
اومد که  ینم شیفرصت پ  نیا گهید چوقتیه دیداشتم برم شاشوک زده شدم اما بعدش دوست 

 رو تجربه کنم .  یمستقل یزندگ گهیشهر د ه یمن دور از خانواده و 

 .  میبعد از ثبت نام هم دنبال خونه گشت میشد زیتبر یو راه دیکم زمان ثبت نام ها رس کم

 اپارتمان خونه اجاره کنن  هی یدادن تو حی بره باال ترج کمی  تیالقل امن  نکهیا یبرا

درب و  یل یخ  ای ومدیمن خوشم نم ایاما  میدیهمون روز ثبت نام با مامان و بابا چنتا خونه د تو
 دور از دانشگاه  یلیخ ایداغون بودن 

 مورد پسند من شد  جای باالخره

وطبقه دومش که من  کردیم ی ساختمون سه طبقه که طبقه اول خانم مسن صاحب خونه زندگ  هی
تازه    گفتیم رزنهیاما پ گهید یک ی یفروخته شده بود برا ایرهن کنم و طبقه سوم هم گو خواستمیم

 نکرده. ی و هنوز اسباب کش دهیچند هفتس خر

بود که در انتها   کیسالن کوچ هی  یشدیخودم بگم براتون از در که وارد م ینقل یاز خونه  دیبزار حاال
کال پنجره بود   وارشیضلع د هی یعن یبود  یعال  رشیبزرگ نبود اما نورگ ادیکه ز  دیرسی م ییرایپذ هیبه 

  یاتاق خواب نقل هیدر هم  نیو حموم بود و دوم یبهداشت سی سرو یسمت راست دوتا در بود که اول
 حاال سمت چپ سالن هم اشپزخونه بود.
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 بود .  میبود اما دوست داشتن ی تیکبر یو قوط  ینقل درسته

 خونه رونوشتن و تموم شد .  یمن همونروز قولنامه  ی ابا التماس ه باالخره

 . میرو بخر  یضرور   لیاز وسا کهیهتل ،تا فردا هم چند ت میخواب بر  یبرا میخواستیم

  نجایا زارمیهم م یشکالت ی دست مبل راحت هی رمی گیم یشکالت  یپنجره رو پرده  نیا نیمامان بب یوا-
 لی وسا کنمی پهن م نجایا ارم ی!اونم میانبار  یگذاشت یجمع کرد مایفرش کرم رنگ داشت هیبعد 

 ارم؟؟یتخت خودم و ب  شهیاتاق خوابم م رمیبگ  یو شکالت یکرم بیترک دیاشپزخونه رو هم با

 ؟ یار ی تخت ب یخوایم  نجایتهران تا ا ؟ازیشد ونهید-بابا 

 بابا تخت خودم و دوست دارم. -

 مال خودت .   هیشب یکی  میخری م نجایتختم از ا یار یب  یتونیتخته فرش و به زور م هی یغلط کرد-مامان

 میتختش کمه ،باهم رفت هیمن گوش دادن و مطمن شدن بچشون  یها یالپرداز یبه خ نکهیاز ا بعد
 .  میکه بابا گرفته بود رفت یهتل و بعد شام به اتاق سه تخته ا

 اومد .  یشب عمرم بود از ذوق خونه خواب به چشمام نم نی بگم بهتر تونمیم

دوازده شب مشغول  یو تا حدودا دمیجد یخونه  دیخر  یبرا میکه به همراه مامان بابا رفت  صبحش
  انیبودن و جمع کنه با ار یکه تو خونه اضاف لهی.مامان هم به صبا زنگ زده بود که چنتا وس میبود
 قشنگ من... یخونه  یبرا ارنیب

  ارنیرو ب یناقص  لیبرسن و هم وسا انیتا صبح صبا و ار  میدیرو نچ  چکدومیخونه اما ه  میاورد لیاوس
 باشن . یکمک یروین هیهم 

با همبرگر شکممون  میو شام هم تموم شده بود مجبور شد  میبه هتل رفت روقتی د یلیهم خ اونشب
 خوابمون برد .  دهیکه سرمون به بالشت نرس می خسته شده بود ی،هممون به حد میرو پر کن

زنگ خورد قطع شد   یبابا بلند شد بعد از کم یگوش یخواب بودم که صدا نی ری ش یل یقسمت خ تو
   زیم یرو   رفتیم برهیمامان بود که و ی،بعد هم گوش

 کردم .  زدی که زنگ م یفحش بار اون  یمحکم گذاشتم رو سرم و کم  بالشت
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 خودم سروصداش به هوا رفت.  یکه گوشچشمام گرم نشده بود  هنوز

ساعت شش صبحه و اسم صبا هم    دمیچشمم و باز کردم د هیکردم و  دایرو پ یبسته گوش  یچشما با
   زدیچشمک م یوسط گوش

نشن جواب دادم:واال بخدا ما خارج   داریکه مامان و بابا ب یگوشم گذاشتم و اروم جور  یرو رو یگوش
 تورو به عنوان خروس استخدام کرده یاونم شش صبحه ؟کدوم خر  یکیساعتامون  مایکشور نرفت 

   پروندیو کم کم داشت خواب و از،سرم م  د یچی گوشم پ یتو انیصبا و ار یخنده  یصدا

کل شب   ایبماند که ما بخاطر بعض  میکه مزاحم خوابتون شد دیخانم واقعا ببخش ری سالم صبح بخ-صبا
 .میو تو جاده بود میدیو نخواب 

 د؟ ی:االن کجا دم یکه بخاطر خواب دورگه شده بود پرس ییشده بودم و با صدا  اری هوش تازه

 . نیای ب نیزنگزدم به مامان بابا برنداشتن گفتم خبر بدم حاضر ش  یهرچ میهتل  یکای نزد میدیتازه رس-

 ن؟یدی؟رسییفنر از جام بلند شدم و اروم گفتم چ نیع

 . میشیجواب دادنشون رو ندادم خودم گفتم: باشه باشه االن حاضر م  اجازه

بابا افتاد  غرق خواب مامان و  ی افهیچشمم به ق یوقت سادمیوا نهیبه دست و صورتم زدم و جلو ا یاب
 خوشگلم واجبتر بود.  یخونه  یکنم اما چه کنم که کارا دارشونیاومد ب یدلم نم

 .  میو از هتل خارج شد میکردنشون اماده شد داریاز ب بعد

 

است   لهیپره اسباب و وس نیماش  دمیشدم د  کینزد ینا،وقتیصبا ا  شیجلوتر از مامان بابا رفتم پ من
 پشت هم صندوق پر بود.  یتو؟هم صندل  نیجا شدن ا یر به خودم گفتم:بدبختا خودشون چجو 

 شدن.  ادهیپ  نیشدنم متوجه من شدن و از ماش  کی نزد با

 رر یسالاام صبحتون بخ -

 .میتو بخواب  یخونه  میبر م یریم یم میدار یو خستگ ی:به سالم صحرا خانم بدو که از گشنگانیار
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 توان راه اومدن ندارن .  ایمامان بابا رو بد خسته کرد نمیبیم زدلمیعز ی:سالم خوب صبا

چه برسه خواب،بعدشم  ستی راه رفتن ن یجا برا مید ینچ یچ یبه اطالعتون برسونم خونه ه دیبا -
بدتر از مامان   کشمیدوتا شترمرغ عاشق انقدر ازتون کار م  فتیمامان بابا بود امروزم ش  فتیش  روزید

 .  نیبابا بش

 . رهیتورو بگ  خوادیکه م یبا اون خاکبرسر  یبرام اومد و گفت:شتر مرغ خودت یچشم غره ا صبا

از جانم نتونستم دفاع  زتری منم از شوهر عز گهیشدن و د  یمامان بابا مشغول و چاقسالمت دنیرس  با
 کنم.

 . میو باال برد لیوبه کمک هم وسا  میسمت خونه راه افتاد به

 کــه؟  کهی کوچ یلیخ  نجایواااا صحرا ا-صبا

  ستین کی کوچ نجایک؟ایکوچ ی گ یم نجایبه ا یکرد یزندگ  یکل عمرت و تو خونه پونصدمتر  زمی عز-
 نفرماااا. هیمن  ه،بعدشمینقل

 بترسه! ستیکردنش راحته هم درندشت ن  زی،هم تم کهی اره خوبه کوچ-مامان

 .هینه نقلـ کیوا مامااان !!کوچ-

 !یگردی م یخونه مجرد نیاالن برا دخترتون دار نایمامان جان سر من انقدر روشن فکر نبود-صبا

 کرد و جواب صبا رو بابا داد  یاز ته دل یمامان خنده  

 .ی،تو بچه اول بود  مونهی تحفه ته تغار نیو بغل کرد و گفت:اخه ا من

 .  نیرنجون یخانوم من و م  نمیدستتون درد نکنه باباجان بب-انیار

ساعت ده   یحدودا میو دوباره شروع به جمع و جور کردن خونه کرد میدیخند یبحثا کم   نیهم اب
 . میطرف رو مبال افتاد هیشب کل کارامون تموم شد و هرکدوم خسته و کوفته 

 .میمن موند یو اونشب هم خونه  ارنیغذا ب رونی زنگ زد از،ب  بابا
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کنم اما  ی فردا تو خونم زندگ  نی از،هم  خواستیقشنگم که دلم م یخونه  یذوق کرده بودم برا انقدر
  یزندگ یعنی ادی سرکالس نم یاول که کس یبعدشم هفته  شهیبعد شروع م  یمتاسفانه کالسا از،هفته 

 .شهیشروع م گهید یتو خونه خودم حدودا دو هفته 

اسم خانوم   دمیخانوم که تازه فهم میمنو به مر تونستیکه م ییکه مامان تا جا نیبعد از،ا باالخره
 . میفتیدادن که راه ب تی هستش سپرد ،رضا میمسنه مر

 

ما هستش    یخونه  انی.طبق معمول ار دمیدیمورد عالقم رو م الیمبل لم داده بودم و داشتم سر یرو
 که صبا از خنده سرخ شده.  کنهی تو گوش صبا م یزبون   نیریداره چه ش سیو معلومم ن

 

 . اشونینامزد باز نیبهم زدن با ا  اه حالمون و -

صحرا اران  یراست  -انیبرداشتم مشغول پوست کندن شدم .ار زی م یاز رو ی ار یشدم و خ  زی خ مین
 .خواستیو م  تی قبول ینی ریش

قبول نشدنم و  یحتما حلوا شدممی نازک کردم و جواب دادم:اون مفت خور که قبول نم یچشم پشت
 . خواستیم

 دخترم؟استادته ،باالخره انتظار داره. ینیری ش  یبر یخب چرا براش نم  -بابا 

 . وستهیبابا متوجه شدم که کارش تموم شد و به جمع ماپ یصدا با

 بردن؟   ینیری همه ادم قبول شدن مگه ش نیاخه پدر من ا-

 دامادت شکم پروره. نیا  نیزدم و ادامه دادم:اونم ع  یو گاز بزرگ ارمیخ

 :صــــحـراااا مامان

داره  یچه ذات دونهیخودش م  انیسمت مامان و جواب دادم:جاااان دلم ، خب مادر من ار برگشتم
مدافعش  ل یشما چرا وک  رهیم سهی جواب داره از خنده ر یو صبا اشاره کردم(بجا انی نگا)به سمت ار

 اخه.  یشیم
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 منم اموزشگاه باشم. اریکه اران تارت دوست داره بعدشم قبل ظهر ب یدون ی:صحرا مانیار

که اموزشگاه   رمی گیرو، برا تو نم ین یریکه من گرفتم ش میچه خوش اشتهاا... تاااارت. حاال قبول کن -
 ! ینباش یباش 

  اقتیل  میکه کرد یکارگر  م؟واالیهم ما بخور ینی ریش  هیخواهر زنمون   یحاال برا قبول شهی: نم انیار
 و دارم.  ینی ریش

 خندمون گرفته بود.  ش یاز لفظ کارگر یهمگ

سر برو    هینره فردا حتما  ادتیبرداشت و گفت: یار ی من تکه خ ی وهیخم شد و از بشقاب م  بابا
 با من.  مین یری بوده .پول ش تتی مسبب موفق  شتریب یاموزشگاه ،استاد فراهان 

 اموزشگاه و من برم .  نیا نیکرد یکیدست به   ای.. گوررری خ-

 رو برداشتم و گزاشتم دهنم و از جام بلند شدم.  ارمیتکه خ  نیاخر

 .  برمیاما قبل ظهر نم  برم ی و من م ین یریتو هوا تکون دادم و گفتم :باشه اقا فردا ش یدست

 .میدیم  کیصبح تا بوق سگ اموزشگاخ کش یفردا از کله  انیو ببر من و ار  ینیری :تو شصبا

 . مشیدانشجو جماعت پول نداره تو خرج ننداز نیگیمفت خورا، نم نیهم ی حقا که لنگه-

، مطمعنا داشتن به   دمیشنیخانواده رو هم م یخنده  یو صدا کردمی برا خودم غرغر م ینجور یهم
  یبه صحبتها دنیبه اتاقم در و پشت سرم بستم و افتخار خند دنیبا رس   دنیخندیمن م  یحرفا

 گهربارم رو بهشون ندادم.

 کنار تخت برداشتم.  یرواز عسل   میتخت ولو شدم و گوش یرو کالفه

 رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده. هیهان یشب گزشته بود شماره  مهیتوجه به ساعت که از ن بدونه

 از من شب زنده داره تو بوق دوم جواب داد. شتریبدبختم ب نیا

 !!ییب از کدوم ور در اومده تو به من زنگ زدسالااام عشقـــدلم افتا-هیهان
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زبون به  قهی،دو دق کنمی م نیتضم  یخور ی مخش و م رهی بگ خوادی که تورو م ی خدا ...بدبخت اون ای-
 . گمی کارم و م  یر یدهن بگ

 خب باشه نخور من و ساکت شدم . -

  ین یریداده ش غامیداماد سرخونمون پ نیاران جونت به ا نیا گمیدختر خوب ، م یحاال شد نیافر-
 میتصم  ییای که تو نگفته با کله م دونستمیبرم و م  ییتنها  خوادیکه دلم نم  یی.و از اونجاخوادیم  یقبول

 دنبالت.  امی گرفتم با تو برم. پس فردا صبح ساعت ده اماده باش م

  یییوا یها ، ا  جنبهیاز من فکت م شتریاب و علف... تو خودت ب یب  ابونیخاک تو سرت صحرااا...ب-
 منم. امی اراااان باشه.... باشه م

 !؟یبار  یحاال کار  گهید دونستمیم-

  یلیصحرا دلم براش خ  یرفت زمزمه وار گفت:ول   لیبه وضوح تحل  شیقبل یاروم شد و انرژ  صداش
 . امیکنار ب میدلتنگ نیقراره با ا  یتنگ شده، موندم برم زنجان چجور 

کال فراموشت   زهی ری،جو دانشگاه متفاوته انقدرم درس رو سرت م رهیم ادتیدانشگاه  یبر  زمی عز-
 . شهیم

 دوارم یام یییه-

 ساعت هشت گزاشتم. یرو برا  میرو قطع کردم و االرم گوش   یگوش یکوتاه  یاز خداحافظ بعد

 شدم و بعد از شستن دست و صورتم کمد لباس هام رو باز کردم.  داریسرحال ب یلیخ  صبح

 بپوشم؟؟   یاال چح-

  نی شلوار ج نیهم یو موقر باشه برا نی سنگ یلیاموزشگاه بود تالش کردم انتخابم خ طیمح چون
 هم برداشتم. یشال توس هیو  دمی رو پوش میبا مانتو کوتاه جلوباز مشک  یمشک

با برداشتن    چن،یبلندم رو شونه کردم و بافتم که به دست و پام نپ  یموها میمال  یل یخ  شیاز ارا بعد
 رنگم از اتاق خارج شدم .   یمشک یدست فیک
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از اونجا   شهیکه بابا هم یفروش  ینیری صبا رو گرفتم و سراغ ش  نیماش  یسرسر  یصبحانه  هیاز  بعد
 .دمی خر یجعبه نان خامه ا  هیرفتم و  کردی م دیخر

  نایا هیهان ینشستم و حرکت کردم تا محله  عیسر نی عقب ماش  یصندلجعبه روگزاشتم  نکهیا بعد
 بود اما با سرعت من.....  ریمس  یکساعتیحدود 

اتوبوس نشسته بوق زدم که متوجهم شد و از جاش بلند شد و به   ستگاهیکه تو ا دمیرو د هیدور هان  از
 سمتم حرکت کرد. 

 هیکوتاه که با کفش اسپرتش ست شده بود و بق  یمانتو زرشک  هی نمی و بب پشی من تونستم ت و
 .  یلباساش مشک 

 تو! یبود  یک  گریزدم و گفتم:جووون بابااا ج یشد سوت  نیکه سوار ماش  نیهم

 تو عشقممم  گررریج-

حرکتا نکن وسط   نیاز ا یاو ی و گفتم:او دمیکه صورتم و ببوسه خودم رو عقب کش کینزد مداو
 واال  کننی،ملت فکر بد م  ابونایخ

 بازوم کرد. یحواله  یمشت محکم  دنیبوس یکرد و به جا یبلند ی خنده

 اایاران کش شد یینه خدا -

 که! نهیب یاون کوره واال منو نم-

از اران   یل یخ هیدلم اعتراف کردم که هان  یپوزخند بود اما تو هیشب  شتریدادم که ب لشیتحو یا خنده
 سرتره  

به سمت   رهیهم مثل من م هیاخر هفته هان دمیو فهم می کرد  یهامون ط یرو با مسخره باز   ریمس کل
 .ش ی زندگ دیجد یدوره 

حرکت   یمت در ورودرو برداشتم و به س ین یریش یرو پارک کردم و جعبه  نی اموزشگاه ماش یجلو
 .میکرد
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هم   انی کردم متوجه شدم اران و ار زی که گوشم رو ت  یاموزشگاه باز بود کم   سی ر یاتاق احمد در
 اونجان. 

 .  دمیکش رفتیرو که داشت به سمت طبقه باال م هیهان دست

 ه؟یچ-

 ان   یاحمد یاتاق اقا یعیو شف   یانگار فراهان ایب-

 . میچند تقه به در زد و سالم داد هیهان  میدیدر که رس کینزد

رو    ینی ریش  ییسرپا یبودم که همشون اونجا جمع شده بودن بعد از حال و احوالپرس دهیفهم درست
، در جعبه رو باز کن   گانیشا  تی عروس ین یریگزاشتم که با خنده گفت:انشاهلل ش  یاحمد ز یم یرو

 تعارف کن به همه . 

 رو برداشتم .  ین یری ش یکردم و در جعبه  یمسخره ا ی خنده

 یاحمد یر ی بم  ییبخورن و من نخورممم وا یخامه ا ین یری من ش یجلو نا یا یحاال چجور  ییوا

  یها یصندل یرو  یاحمد زیم یو اران که جلو   انیکه به خودش تعارف کردم به سمت ار نیاز ا بعد
اب دهنت   کنمی با خنده زمزمه کرد:صحرا احساس م انیسوخته نشسته بودن گرفتم.ار یچرم قهوه ا

 تو جعبه زهیریداره م

   ز یم یجعبه رو بزارم رو  یهمونجور  خواستمینگاش کردم و پشتمو بهش برگردوندم .اول م یچپ چپ
 ن ی!برا خودتونم برداریاشاره کرد :پس دوستت چ  یکه احمد

 . یمنم افتاد ی قربونت برم که بفکر دلضعفه  یییاله یییاخ-

گذاشتم و خودمم کنار   انیاران و ار یجلو  زیم یخودمون جعبه رو رو  یبرا ین یری از برداشتن ش عدب
 رو به روشون نشستم. هیهان

 واقعا   نی دیاموزشگاه و خر یمبارکه دخترا ابرو-یاحمد

 نگفتم.  یز یکرد اما من چ یتشکر  هیهان
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 اردک و خرگوش از کالسم کم شد.  هی-اران

 !میمتعجب نگاهش کردم مگه فقط ما قبول شده بود یکم

 اونم از بخت بدم وبال گردنم موند. رفت،یکالغه م ن یتو ا  یبه جا یرفت یاردک کاش تو نم یراست-

 قبول نشده بود. سایپس پر اوووووه

  یعیبگم تا استاد شف  دیهم بادرمورد کالغ  شه،یما زود پر م یجا دیبهشون گفتم:نگران نباش  رو
 هستن. شونمیهستن ا

 اکتفا کرد. یبه لبخند ساده ا دونستینم  یز ی که ازماجرا چ یما چهارنفر بلند شد اما احمد ی خنده

که   زی و چند نکته درمورد دانشگاه تبر یاستاد احمد تی موفق یو در اخر با ارزو مینشست  یساعت مین
 .میزد رونیو از اموزشگاه ب میکرد یاران به من گفت خداحافظ

 مهمون من؟  میبستن هی میدور بگرد هی ییایاخرمونه م داریکه د یی !از اونجایهان گمیم-

 برنامشو داشتم.  میبا مامانم حرف زدم که قراره باهم بگرد امی ب  نکهیاتفاقا من قبل ا-

 .م یشد پس بپر بر یعال -

کردم   ادیضبط و تا اخر ز یصدا ارمی از هپروت درش ب نکهیا یتو لک شده برا هیهان  ی افهیق کمی دمید
 با ترس به سمتم برگشت. 

 لب هام نقش بست.  یرو یروز یحاصل از پ   یلبخند

 ـــــــض یمرر-

تا   رونی ب ایب  الیپس از فکر و خ  یامروز و مختص من  زمیصدام گفتم:عز  یمونده تو یباق یته خنده  با
 سکتت ندادم. 

  ؟یرو تموم کرد مونیدوست یعنیاخرمونه!  دارید یگیم یچ  یعنیبودم،   شعورتی اتفاقا تو فکر خوده ب-
 ؟ ی منو قراره فراموش کن گهیبا رفتن به دانشگاه د یعنی



 طبقه تا عشق کی

145 
 

 یعنیاز جانم بودن. زتری که عز ییداشت قبال من سه بار ضربه خورده بودم از دوستا  یقلبم حس خفگ-
 !!رنشی و داشتم! نکنه درسا و سارا اونم ازم بگ دیجد سک یر هیقدرت شروع 

 اومدم.  رونیکه به پشت دستم خورد از فکر ب  یضربه ا با

  ارمیب  ایبرم زنجان و بگردم دانشگاه برم ازدواج کنم پنجتا بچه به دن خوامیخانم من ارزو دارمااا تازه م-
 . یحواست به جلو باشه جون ناکامم نکن

 ؟ینداز یرا م  یچنتا بچه؟المصب مگه جوجه کش  هیخاک تو سرت هان-

 نکن. یاونش به خودم و اقام مربوطه تو فضول -

بود اما دلم   یبزرگ سکیصدام و صاف کردم که از لرزش قلبم نلرزه ،ر  یمورد کم نیکل کل در ا یبجا
 .  تالش کنم یداشتن کس یبرا  خواستیم

  مینیب یتهران همو م میهروقتم اومد میبا تلفن در ارتباط ست یعصر هجر که ن شه،یما تموم نم  یدوست-
 ....  میگردیم میریم

 شرط داره  هی فقط

 که هست قبوله عشقممم  یو گفت :هر چ  دیدستاشو بهم کوب یذوق بچگانه ا با

  یهرچ ای ید یپشت سرم شن  یحرف ،یبا خودم حرف بزن   ییای بود ب یباشم و مشکل تی می دوست صم-
 نکردم.  دشی تا خودم تا یباور نکن

  شیپ تونهی نم  یبعدشم کس  زنمیاب و علف! معلومه که با خودت حرف م یب ابونیب  هیواا... چه حرف -
 . دوزمیمن پشت سر تو حرف بزنه لبش و به دماغش م

 قهیچند دق یارامش داشتم از دلهره  د،احساسیچیپ  نیماش  یخندمون تو  یحرفش صدا نیا از
 نبود .  یخبر  شیپ

 . میکافه پارک کرد هی  یجلو میهارو متر کرد ابون ی خ یکم  نکهیا بعد

 باهات.  امیب یالکچر  یجاها نی همچ دمیکشیزدما وگرنه خجالت م پیاوف خوبه حاال امروز ت -
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 نگران نباش.  یدینزده اشم کشته مرده م پی و گفتم:تو ت  دمیخند

  طیپخش مح یکه نور قهوه ا یاستوانه ا یکه با دهن باز داشت اباژور ها هی هان یحالت چهره  به
زدم و اروم گفتم :ببند در دروازه رو   هیهان یبه پهلو ی.با اومدن گارسون سقلمه ا کردمینگاه م کردنیم

 که صاحبش اومد. 

 اش نگاه کردم.  یحالت ان  ریی غخودش و جمع کرد که با تعجب به ت عی و سر کی ش انقدر

شده بود   رمی د یسه بعداز ظهر بود ،کم یکایاز خوردن معجون هامون کافه رو حساب کردم نزد بعد
 یراست به سمت محله  کی ن یهم ی.برا رمی م رونمی چون تو خونه نگفته بودم که بعد اموزشگاه ب 

 رو روندم.  نیماش  نایا هیهان

به جدا شدن  تی هم با اب دهن و ماچ و موچ باالخره رضا یو شستشو قی عم  یاز خداحافظ بعد
 .  میداد

اوقات به   ی.گاهنمی اشو نب هیهمونم زود ازم جداشد که گر یبرا دمیدیم هیهان یاشک و تو چشما  برق
 !؟ادی ام نم هیواقعا چرا من گر  کنمیخودم شک م یاحساس یب

 جز فوت پدربزرگم. کرده باشم هیگر یخاص زیچ یبرا ادینم  ادمی چوقتیه

.به سمت اسطبل راه   نمیبار بب  ن یرو هم اخر یگرفتم مشک میخونه و بعد از خوردن ناهار تصم رفتم
  یدوست داره، احتماال کم بی س یگرفتم.تازه متوجه شدم مشک  بیهم س  یافتادم و سر راهم کم 

 . گرفتمیم اد یکامل عاداتش رو  موندمیم ششیپ  شتریب

 

نداشتم و  یادیز  شیست کردم ارا میو شال مشک  ی رو تنم کردم وبا شلوار مشک  نمی طرح ج مانتو
به اتاقم انداختم   یچمدون لباس هام رو گرفتم و نگاه کل یبرق لب به لبهام زدم.دسته   یفقط،کم

و   امتخت و کمدلباس و کتابه  زدی که به چشم م ییزایشده بود تنها چ  یخال یاز هر خرت و پرت بای.تقر
 بود.  نهیه و امطالع زیم

 .انهیکنم   یتنها زندگ تونمیدلم گرفته بود از خودم مطمن نبودم که م یکم

 رو از اتاقم گرفتم و به سمت پله ها رفتم . نگاهم
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همه رو ناراحت   یدم رفتن  خواستیبرد.دلم نم   نیچمدانم رو گرفت و جلوتر از من از پله ها پا انیار
 رفتم.  نیصورتم گزاشتم و از پله ها با سرعت پا   یرو  یلبخند بزرگ نیهم یکنم برا

 داده بود.  هی مامان نشسته بودن و بابا هم به در تک  صباو

 کنم.  تشیو نزار من اذ انی ار نیا یحاال ه  میرفت  میخـــب مامان خانم گر بار گران بود-

 ی ستیاش مشخص نباشه و گفت:حقا که بزرگ بشو ن هیکه اثرات گر دیدماغش و باال کش مامان

اتاق من   ارهی ب لشمیکز کرده بود گفتم :صبا خانوم حاال شوهرجونت و بگو وسا یبه صبا که گوشه ا رو
 . ستین  نجایمستقر بشه ،نه که اصال هم هر روز ا

 شنوهی:زشته دختر م  صبا

 خب بشنوه واال-

 گهید خواستیدلم نم نیهم یبرم منم برا  یید که تنهاقطار گرفته بو طیبابا کار داشت برام بل چون
 کنم.  یدادم همون خونه خداحافظ حی ترج ستگاهیا انیب

  زیتبر یرسی م کی گفتیتو راه بخور،بابات م  فتی تو ک زارمیصحرا مادر برات غذا درست کردم م -مامان
 برو خونه ها.   یبا تاکس

 ا ی نگران یبا اتوبوس برم که ،الک  ستیمادر من نصفه شب قرار ن -

 رفتم.  ستگاهیو همراه بابا به ا میکرد یسفارش هاشون خداحافظ  یبعد از کل  باالخره

و از    متیگل یو بلد یتو مثل پسر نداشتم   اوردمی که من تورو مثل صبا بار ن یدون یگل دختر بابا م-بابا 
 فقط حواست به خودت باشه. رون،یب  یاب بکش

 از خودم مراقبت کنم.  تونم یچشم بابااا من م-

بعد  دوارمیحواست باشه.درس هاتم پشت گوش ننداز دخترم ام دیبا گهید بهیباالخره شهر غر-
 ازش...   یو دست نکش  یکنکورتم هدفت رو دنبال کن

 یی اقا عل یندار  یا گهیچشمممم امر د-
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  یبو دمی بابا گزاشتم و عطرش و با جان و دل نفس کش  ی نهیو محکم بغلم کرد.سرم رو توس  دیخند
 گاه بود.  هیبود، تک یدلگرم کننده بود،حام  شهیعطر بابا هم هم

از چمدونارو گرفتم  یکی یازش جداشدم و دسته  عیسر رون ی که احساساتم قلنبه بشه و بزنه ب نیا قبل
 شد  ادهی به کوپه ام بابا پ دنیرو اورد و بعد از رس  گمیو به سمت قطار بردم بابا هم چمدون د

 . فتهی قرار بود راه ب ریتاخ  یقطار با کم  ایشش عصر بود.و گو  ساعت

 گشتم.  ی دنبال هندزفر  شدیم دایپ  زیهمه چ یپام قرار دادم و از داخلش که مثل انبار  یرو رو فمیک

 لبهام اومد.  یرو  تیلبخند حاصل از موفق  ینرم  میلمس س با

 یدو تا زن اومدن تو و نشستن ،سالم هیگوشم در کوپه باز شد و  یتو یهندزفر  میگزاشتن س  با
 کردم .  یبهشون کردم و اهنگم رو پل

که از وقت شام هم گزشته بود اصال گرسنه  نیکه برسم کال اهنگ به گوش بودم با وجود ا یوقت تا
 نشدم.

و ساعت   یو گوش یهندزفر  خرت و پرتم مثل لیکل وسا  سادیوا زی تبر ستگاهیقطار ا نکهیا بعد
 کردم.  زونیاز چمدون هام او  یکی یرو به دسته   فمی؛و ک فمی ک یو...گزاشتم تو

 هم به شانسم خوبم فحش دادم . یاومدم کل  رونی چمدونم رو به دست گرفتم و از قطار ب  هردو

 اومد نتونستن کمک کنن.  شی همشون کار پ رفتمی م دیاالن که من بدبخت با قایدق-

چمدون رو گرفتم و با سرعت   یو شالم رو مرتب کردم دوباره دسته  سادمیشالم افتاده بود وا ی گوشه
 .  کردی م جادیا  یرو مخ یل یخ یها کشوندمشون که صدا یتاکس  گاهیبه سمت جا

 دادم. یتو تلگرام ادرس خونه رو به راننده تاکس لمیاز پروفا یاز سوار شدن به تاکس بعد

  میکوچه کل ناراحت یخونه از انتها  دیدر سف  دنیو با د می موند کای تراف هم داخل شهر پشت یکساعت ی
 .دی پوستم گنج ری ز یوصف  رقابلیپر شد و ذوق غ 

در   یرو رو دیدوباره هردو چمدونم رو به دنبال خودم کشوندم و کل  یتاکس هیاز حساب کردن کرا بعد
 انداختم.
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 ن در رو نداشتم.جون هل داد  یمن از خستگ ایبود   نیدر کال سنگ دونمینم

  یساعت دکمه کنار  دنید یاستراحت کردم برا یا قهیگزاشتم چند دق نیزم یهارو کنار در رو  چمدون
،چقدر زود   دیچسب نیپاسخ پاهام به زم یساعت دو و سه تماس ب  دنیرو فشار دادم و با د میگوش
 شدا. رید

  یلیاز چمدون هارو برداشتم و از پله ها باال رفتم خ یکی  یمجبور  ومدین  نیاسانسور رو زدم پا یهرچ
 موفق هم شدم. اینشه ملت و زابراه کنم و گو ییمراقب بودم سروصدا

برق رفتم و روشنش کردم .چشمم که به خونه خورد دوباره ذوق   دیاز باز کردن در خونه دنبال کل بعد
 یدر ورود  یکه جلو گمیچمدون د زده شده بودم  با عجله در خونه رو باز گزاشتم و رفتم سراغ
 رونیب نرو به قصد زنگ زدن به ماما  میساختمان بود بعد از اوردنش شالم رو از سرم انداختم و گوش

 صفحه افتاد. یاوردم که حالل زاده بود چون تا من قفل صفحه رو باز کنم اسمش رو

   یسالم مامان -

 ؟یدی؟رسیجواب نداد میانقدر زنگ زد ییسالم دخترم کجا-

 شد .   رید یبود کم کیتراف ابونمیمامان خ دمیاالن رس نیهم-

 مادر؟  یشام خورد-

 نگرانش نکنم  نی از،ا شتریب  نکهیا یبرا

 

درست   گمید زیچ یکارام رو جمع و جور کنم  یگفتم :اره مامان قطار خوردم گرسنم بود، ول دیترد یب
 . خورمی م کنمیم

و کلوچه گزاشتم اونارو بخور   کیک فت ی تو ک نی!بب یبخور  یخوای م یدختر چ ستین یچ یاونجا که ه-
 کن. دیفردا صبح برو خر

  گهید زریفر میگرفته گزاشت زای چ نیاما بابا اونروز گوشت و ناگت و ا د یخر رمی سر م هیفردا -

 . یکنی منم االفت نکنم استراحت کن فردا کارهات و رو به راه م یخسته ا گهیباشه د-



 طبقه تا عشق کی

150 
 

 مامان. ری چشم شب بخ-

و خودم شروع کردم   ادیو گذاشتم جوش ب  یکتر  اوردهیکردن از مامان لباسم و در ن  یاز خداحافظ بعد
 خونه.  یبه واررس 

در   دمیرو سرک کشخودم بود  یبرا   تشیمالک میکه م یخونه ا   نیدوباره از سر ذوق اول نکهیاز ا بعد
 دنیتخت انداختم.در کمد رو باز کردم شروع کردم به چ یرا باز کردم و همه را رو  میچمدان لباس ها

لبتاپ   یوکه حا یتخت هلش دادم و سراغ چمدان بعد ری شد به ز  ی.در اخر که چمدان خالمیلباس ها
 و کتاب رمان هام و ... بود رفتم.

را که حاال با    یکتر  ری برداشتم و ز نت ینسکافه را از کاب  یم بسته  کن دنشانیکه شروع به چ نیاز ا قبل
 قل قلش سکوت خانه را درهم شکسته بود خاموش کردم. 

کنم، انگار من همان   یدرست کردم و دوباره به اتاق خوابم رفتم تا چمدان دومم را هم خال یا نسکافه
از سرم   یخانه ام تمام خستگ  دنیقطار افتاده بودم انگار با د یصندل   ینبودم که مثل جنازه رو یادم
 بود.  دهیپر

کردم.بعد از خوردن نسکافه ام، لباس   تشیهدا میکردم و به کنار چمدان اول یدومم را هم خال چمدان
 . رمیبگ یخودم برداشتم و به سمت حمام رفتم تا دوش مختصر  یبرا  یراحت

گزاشتم و با خودم   زیم  یمامان رو هم گرم کردم و رو یود غذاب میانداختم چهارو ن  یساعت نگاه به
حرفاست    نیخداروشکر مامان ساده تر از،ا بگم؟یقراربود چ بودیغذا چ دیپرس یگفتم:حاال اگه مامان م

 بادمجان درست کنه برام.  مهیکه ق دیرسی وگرنه به ذهنمم نم

 نبال شارژر گشتم. د فمی رها کردم و از ک نکی از خوردن غذا ظرف هارو داخل س بعد

 بلند خوندم. یممکن باز شد.عنوان کتاب رو با صدا یجا  نیچشم هام تا اخر یکتاب  دنید با

 !!!ییرانیا یغذا ها-

 برداشتمش.  عی کردم و سر دایپ یادداشتیورق که زدم  چند

که فردا خونه  یبزن   دیو سف اه یبه س یدست هی یو ادم ش ارهیفشار ب  یگفتم تو غربت بلکه گرسنگ-
 شوهر نرفته برنگردوننت ور دل مامانم. 
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 خواهر دلسوز و مهربانت  امضا

 کنار مبل گزاشتم.  زیم  یخنده کتاب رو رو با

 ...یز ی چ  یشد اموزش!القل کتاب شوهردار  میخاک بر سرت کتاب اشپز-

رو به شارژ   میشکه گو نیرو از حد گزرونده بودم.بعد از ا  ییحرف خودم خندم گرفته بود واقعا پررو از
 کردم.  دنیو قصد خواب دمیتختم دراز کش  یزدم رو

 

اما به زور چشم هام رو باز کردم واز تخت بلند شدم باسر   دیخواب از سرم پر  میاالرم گوش یصدا با
رو از،شارژ   می نداره.گوش  یوار یمن ساعت د یافتاد اصال خونه  ادمیبودم و تازه  یوار یدنبال ساعت د

 بودم . دهیخواب  میپنج و ن  یجدا کردم ساعت هشت بود و من حدودا

 . رمینم ی از گرسنگ  یروز اول  نیهم  کردمی م دیخر دیخونه با یکه کالسم بعد از ظهر بود اما برا درسته

نکردم   دایخوردن پ یبرا یز یکردم اما چ یاشپزخونه رو بازرس یشگیاز اماده شدن طبق عادت هم  بعد
 چنگ زدم و قصد رفتن کردم.   زیم یرو از رو فمیک زانیاو یلب و لوچه و با 

رفتم  ن یبا شکم گرسنه از پله ها پا  ی،مجبور  ومدیمنتظر شدم ن  یاسانسور خراب بود هر چ ایگو
خانم مشخص شد با اون همه چروک    میمهربون مر یدر ساختمان بودم که در باز شد و چهره  کینزد

رو لبش جا خشک کرد و    یلبخند  دیتا من و د دیرسی صورتش هنوز هم مهربان به نظر م  یرو ینامواز 
 جلو امد.

 سالم-

 تو ! یاومد یک  ریبخ  دنیسالم مادر ،رس-

 .  دمیرس  شبیممنون ،د یل یخ-

 . ینجات بد ییو از تنها رزنیپ گه؟منهید یکه بمون  یانشاهلل اومد-

 و  رزنیپ هینجات ندادم چه برسه  ییزدم اخه من تا حاال صبا رو هم از تنها  یزور   بخندل
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 بله با اجازتون اومدم که بمونم.-

   دیو گرفت و به سمت خونش کش دستم

 بخورم.  نهیشی به دلم نم ییمنم تنها  میصبحانه بخور ایمادر نون تازه گرفتم ب ایب-

 مستم نکند .  دادیدلم را قلقلک م رین تازه که زنا یرو محکم نگه داشته بودم تا بو خودم

 برم انجامشون بدم بعد از ظهرم کالس دارم  نوش جونتون.  دیدارم با دیخانم خر مینه مر-

  یشناسیرو نم  نجایاصرار کرد اما با مقاومت من روبه رو شد گفت:خب دخترم تو که ا یکل  نکهیاز ا بعد
 . یکردی و م داتیخر میرفتی باهم م  یزاشتیم

 . کنمیم دا یپ  دینگران نباش دمید  شیچند جا رو هفته پ  شمیبشناسم مزاحم شما نم  دیباالخره که با-

 ،مراقب خودت باش  گهیباشه د-

توسط ساختمون   شهیبه زور جام  نیماش دونهیکه  کی بار ی،کوچه هاکردم و راه افتادم یخداحافظ 
کوچه بازارا جنب و جوش مردم و   ی تو کردمی م یب یاحاطه شده بودن .حس غر ده یسربه فلک کش یها
بود حس ناقص بودن،   ی.حس بد شدمیاما متوجه حرفاشون نم دمیشنیصداهاشون رو م میدیم

 ...یز ی حس کمبود چ

بودم رو   دهیمامان د یاشپزخونه  یکه تو یز ی کردم و رفتم داخل، هرچ دایفروشگاه رفاه پ هی باالخره
  یروز  دیبودم شا دهینگرفته بودم اما به حرف صبا رس یمی که تصم  نیالزم بشه.انگار با ا دیشا گرفتمیم

 .دیکنم،شــــا یخواستم اشپز 

 ...یتا حبوبات و همه چ ریبگ وهی کرده بودم از م دیبزرگ خر ی سهی تا ک پنج

 از خونه دور نبودم. ادیزور به سمت خونه راه افتادم حاال خوب بود ز به

دانشگاهم رو برداشتم و به قصد دانشگاه از  لیوسا دم یاشپزخونه چ یهارو تو لهیوس  نکهیاز ا بعد
که سر راهم  شدیم جادیکم کم حس درد داشت ا دادیانگار معدم رو خراش م یز یزدم. چ  رونی خونه ب

 خوردم. یپرمالت چیرفتم و ساندو یفستفود هیبه 
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از بدن سخت بود.کالس رو که تموم   دنیکش یحجم از گشتن و انرژ  نیاز سه ماه استراحت ا بعد
جون  گهیدانشگاه بود اما د کیشدم و به سمت خونه راه افتادم درسته خونه نزد  یدم سوار تاکس کر
رو   تزایپ یدوشم انداختم و جعبه  یرو رو  فمیرو حساب کردم و ک  هیرفتنم نداشتم.سرکوچه کرا ادهیپ

م حرف  در خونه نشستن و گر یکه جلو  دمیبرداشتم .هنوز سر کوچه بودم و از دور جمع چند زن رو د
 زدنن. 

از حال خودم   یکس یمونده بود که به در خونه برسم باصدا یسمت خونه راه افتادم هنوز چند قدم به
 اومدم.  رونیب

سرش محکم گرفته و با قدم   یکه چادرش و رو دمیخانم رو د  میبه سمت زن ها برگشتم مر یوقت
 ادیبه سمتم م یتند یها

 !  یکرد  رید ؟چهیقربونت برم دخترم اومد یاله-

رفت و   یبه بعد برا نیکنه ،قراره از ا ری اش نگاه کردم ،و تو دلم گفتم:خدا بخ یبا تعجب به نگران-
 امدم جواب پس بدم؟!

نگاه    کننیم  یزن ها که دارن من و با چشم هاشون وارس دنیخانم سالم کردم و با د  میسمت مر روبه
 هم به اونا کردم.  یکردم و سالم بلند

 اومده؟  شیپ  یخانم مشکل  میکار داشتم مر-

 نگران شدم.  یبعدش چندبار اومدم جلو در خونه نبود ینه ..دخترم صبح که رفت -

که چقدر تالش   کردمیه ماش توج یترک ظیغل یکه متوجه حرف هاش باشم به لهجه  نیاز ا شتریب
مهمون صورتم شد و گفتم:کالس داشتم  یخاطر هم خنده ا نیحرف بزنه.به هم  یدرست فارس  کردیم

 گهیدانشگاه بودم، با اجازه تون من برم د

تو   باریکه  یکار  رهی و بگ میو امار زندگ رهیمنو تو دستش بگ خواستیازش اما دلمم نم ومدیم خوشم
 بکنه. بهی خانم غر  هیعمرم مامانم نکرده 

 خرابه اه از نهادم بلند شد. نکهیا یاور  ادیبا  دمی اسانسور که رس یجلو

 اسانسور چرا خرابه. نیرفت بگما ا ادمیاهــه -



 طبقه تا عشق کی

154 
 

  تزایخسته بودم که بعد از حرف زدن با مامان بابا ،پ  یشدم و بقدر  یهمون حال زارم از پله ها راه با
 شده بود. نیخورده چشم هام سنگرو خورده ن

 . دمیکنار تخت گزاشتم و دراز کش یعسل  یرو رو تزایپ جعبه

 . یشخص یخونه   یها تیاز مز نمی!ایشام و رو تختت بخور  ده یم یچه حال ییخدا-

 

اونم خسته و کوفته.شام   گشتمیدانشگاه و عصر برم رفتمیمنوال گذشت از صبح م نیبه هم  یچندروز 
خونه رو   یهوا  ادی.دلم زگزرهیکردنم م یزندگ ییهفته از تنها کی  رون،امروزیب یو ناهارم شده بود غذا 

خبر    نورمیاونور ا  هیکه با سر وصداش چندهمسا خوادیظرف،شستن مامان و م ی دلم صدا یکنه،حت یم
 .کردیم

 . دمیرسیو به کارهام م کردمیم اد یصداشم ز  و کردمینکنم لبتاپ و روشن م ییکه حس تنها  نیا یبرا

از   رفتیم خندوند یحرف زدنش م  یو با بزور فارس ومدیسر م  هیخانم شب ها  میقبل مر یروز ها القل
 . یبچه هاش مهمون شی .رفته پستین گهیامشب اونم د

 .رونهیب یمطمن بودم از غذاها بایمعدم حس سوزش و درد داشت و تقر  یکم

  فتاد،ازیخوش اب و رنگ اب دهانم راه م  یعکس غذاها دنیو با د زدمیکتاب صبا رو ورق م ناچار
بپزم.مواد  ی چ  خوامیگرفتم م میتصم بای تقر  دمیکه دستور پختش رو د نیعاشق دلمه بودم هم  یبچگ

داشتم شال و کاله کردم و به سمت فروشگاه رفتم ساعت   یکم و کسر  یانداختم کم یالزمش رو نگاه
 . پختمیم  دیرو گرفته بودم با ممی شده بود .اما تصم  ریغذا پختن د یبرا  یلیکه نه خ یب بود کم نه ش

  ریادبگیمن ادم  اهمی یر یادگ ی ینبود برا یکتاب چندبار دستور پخت رو خوندم اما کاف یرو از
را نگاه   شی ها ویدیرو از اتاق خواب اوردم و دستور پخت دلمه رو سرچ کردم چنتا از و مینبودم.گوش 
ادم با   گفتیماورده بودم که  مانیبکنم و تازه به حرف مامان ا  دیبا کاریدستم اومد که چ بایکردم تقر

 . رهیگیادمی دنید
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مرغ و ..حل کردم تو اب   یکه دم بکشه چنتا عصاره  میمال یو گذاشتم رو شعله  دمیچ یهامو پ دلمه
 روش.  ختمیر

قراره بشوره !خاک بر   یهمه ظرف و ک نی،ا کنهیغش م کنمیم یمامان بفهمه من دارم اشپز  یعنی-
 یشروع کردم به شستن ظرفا  یکن ی م فیظرف کث یکل  یدرست کن یخوایاملتم م هیسرت صحرا 

 و به مامان زنگ زدم گزاشتم رو بلندگو  کیاوردم نزد ممیو گوش فمیکث

 یسالم گل دخترم چطور -

 سوال داشتم مامان  هی؟  یتو خوب یمرس  یسالم مامان -

 زم؟ یجانم عز-

  ادیدستور پخت برداشتم درست کردم االن مواد داخلش ز نترنتیمامان هوس دلمه کرده بودم از ا-
 دور؟  زمی بر ای خچالی مونهیاومده م

 ؟؟یتووو ..اشپز صحرا!! یگیراست م -

 یگرفتم هرازگاه میبخورم تصم  رونی ب یهر روز غذا شهیمن و نبر که،نم   تیث یمادر من ابرو ح-
که از صبح انقدر هوس  یدونی نم  یعن یاز دلمه شروع کردم  شمیهم خودم درست کنم اول ییزای چی

 خورهیدلمه به مشامم م یبو  کردمیکرده بودم همه جا حس م

کدبانو    هیغربت ازت  نیا نمیبرات بب  کردمی خودم درست م یبود  نجایم ،اقربون دختر گلم بر یاله-
 !؟ سازهیم

  هیخانوم درست کنه برات زن خوب  میو بخر بده اون مر لشیوسا یاگه نتونست صحرا

که تو ساختمون تنها موندم   شن ینگران منم م انیخانم رفته شهرستان حاال م میبگم مر ومدین دلم
  میزنیحرف م زنمیمن کار دارم بعدا زنگ م یو گفتم:باشه ،مامان چوندمی زود بحث و پ  نیهم یبرا
 .  گهید

.فقط موندم دختر دوازده شب وقت شام درست کردنه    ادی اب و ظرف و ظروف م یصدا  نمیبی دارم م-
 مگه! 



 طبقه تا عشق کی

156 
 

 بمونم. داریب  وقترینداره تا د  بیفردا کالس ندارم مامان برا همون ع-

 مامان حواسم رو پرت کرد  یاومد .اما صدا  رونی از،ب  یز یشکستن چ  یصدا

 ر یباشه دختر برو شبت بخ-

 بابا رو هم ببوس   ریبخ  شب

 و شالم رو برداشتم انداختم رو بازوهام  دمیاب کش عیظرفا رو سر نیاخر

 کنم تا ساختمون و خراب نزاشته  رونشیاومده برم ب  یز یچ یحتما باز گربه ا-

 نبود تو راهرو  یز یباال رفتم چ یسمت طبقه  به

 خب   کردنیدکترشون اومده سروصدا م   یحتما اقا-

 اومده. شی پ یمشکل  دیدر و بزنم شا اطیبرگردم اما دلهره گرفتم .خواستم محض احت  خواستمیم

 اومد . ن یاز طبقه پا یمبهم  یو تازه گزاشته بودم رو زنگ که دوباره سرو صدا دستم

  کنهیم  یخانم و خال میاه حتما گربه داره سطل اشغال مر-

 رو به روم قفل شدم  یصحنه  دنیکه با د نیپا  یبدو رفتم طبقه  بدو

 .رفتی ور م میمر یداشت با قفل در خونه  اهپوشیمرد سرتاپا س هی

 ؟ یکنی م یچه غلط نجایا یهست یچخبره؟تو ک نجای گفتم:ا یبلند یصدا با

  یز یشروع به گفتن چ دنیبرگشت سمتم ،اما با د عیمن دست پاچه شد و سر  یصدا دنیبا شن  مرده
 کرد که متوجه نشدم . 

 وار  یاهلل اوزوموزه باخب حور  ی !ممد گل ک ییردید ی ممد مگر بورا حال-دزد

 هست( ی که خدا رسونده برامون حور  اینبود،ب  یساختمون خال نی)ممد مگه ا
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که بدجور اعصابمو   دمیو فهم شی حور یفقط کلمه  دمینفهم  یچ یگفت و ه  یحرفاش و به ترک  کل
  سیصبر کن به پل یکن ی بلغور م یدار  یاصال چ یخور یم یچه گوه نجایا کهی خراب کرد با داد گفتم:مرت

 زنگ بزنم 

از،طرف در   گهید یکی دمیحمله کرد طرفم و برگشت در برم که د ارم ی و باال ب میگوش خواستمیم تا
 سمتم . دوهیداره م یورود

  ادی به کمکم نم یخراب شده تنهام و کس  نیاومد من توا  ادمیکمک خواستم اما بعدش  یبلند یباصدا
. 

 مدیکش یبلند  یلیخ  غی شدن شالم و چنگ خوردن بازوم ج دهیپله ها که با کش یبودم جلو دهیرس  تازه
   نیو نشستم زم

از خودم    تونستمیزدم.کال از شوک بدنم قفل کرده بود و نم   غیو گزاشتم رو گوشام و محکم ج دستم
 مرد به خودم اومدم  هیدفاع کنم که با داد 

 چخبره   نجایا-مرد

 نفر سومشونه  نمیو محکم بسته بودم حتما ا چشمام

 چشمام و باز کردم   یر یدرگ یسر و صدا دنیبا شن  اما

 تنش بود. یشلوار اسلش مشک هی*"و فقط  زدیکه داشت دزدارو م  دمیپسر د هی

 که تازه از  حموم اومده.  دیفهم شدی م سشیخ یموها از

مرده *" اونم که  خوادی از دزدا چاقو در اورده و م یکیمرده ناشناس بودم که متوجه شدم  ر یحال انال  در
 شده بود و حواسش نبود .  زیگالو گهیبا دزد د

از جام بلند شدم   عیسر یل یکرد و خ دنیان شروع به جوش کیتو رگهام به  یخون منجمد شده  انگار
 و پشت به پشت مرد *"  سادمیمرد وا یو جلو
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  یبشه لگد محکم  تیمتوجه موقع  نکهیضربه زدن باال برده بود رو گرفتم و قبل ا  یدستش و که برا مچ
  ی لیخراش خ هیمن برخورد و  یپاهاش زدم که از درد همونجا نشست  اما نوک چاقو هم به بازو نیب

 به پهلوش زد .  یا گهیزد .مرد *" که متوجه شد برگشت و لگد محکم د یسطح 

 افتاده بودن از بس کتک خورده بودند .  نیزم  یهر دو دزد رو حاال

که دم محله بود ، اب دهنم بدجور خشک شده بود مطمن    یتم و زنگ زدم به کالنتر پله ها نشس یرو
  ییو گرفتم سمت مرد *" با صدا یبوق اول نخورده گوش   نیهم یدرست حرف بزنم برا تونمیبودم نم

 .دی حرف بزن سهیگفتم پل شد یم دهیکه به زور شن

  یز یچ هیمن  دیباش   نجایو گفت:همرو به سمتم گرفت   یحرف زد و ادرس و داد  گوش  نکهیاز ا بعد
 ام یبپوشم ب 

  دی ترس به صورتش نگاه کردم و گفتم :نه   نر با

 که دیچشمام د یتو  یچ دونمینم

 

برداشت و اورد   نی راهرو رفت و شالم رو که افتاده بود رو زم ی گهیبه طرف د یا گهیحرف د بدونه
 شد به سمتم گرفت .  کمی نزد یوقت

  دیسف۸۰شلوار قد  هیسرم کنم که نگاهم به خودم افتاد ، خواستمی حرف شال رو ازش گرفتم و م بدونه
 بود هم بازوهام... رونیکه هم پاچه هام ب ی صورت   یتاپ بند هیبا 

 سرم . ینثار خودم کردم وشال و انداختم رو یخاک بر سر  هی بلندمم که باز  یموها

 باز کرد   حرف بلند شد و در و یزنگ در اومد ب  یصدا

وارد ساختمون شدن و دست دزدا رو دستبند   عیسر یل یبودن خ  دهیپوش  یمرد که لباس نظام چهارتا
 زدن 

 هم به گشتن ساختمون مشغول شدن. گهید یو دوتا س یپل  نیدزد هارو بردن سمت ماش  دوتاشون
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داشت چشم   یجذاب یچه چهره   کردمی مرد *" برام اشنا بود تازه داشتم بهش نگاه م یچهره  بیعج
هم  یا دهیورز یل یخ  کلیو لب و دهن متناسب . ه  دیبلند ،صورت سف یبا موژه ها یابرو مشک
 داشت . 

 .دیصداش به گوشم رس  دمشیکه کجا د کردمی فکر م داشتم

 . امیتنم کنم ب یز یچ هیمن  دیبخشها که انگار درجه دار بود گفت:ب سی از پل یکی به

   دنیانگار ترس دیاریبرا خانم ب  ،همیز یچ یابقند هی:س یپل

 تکون داد و به سرعت از کنارم رفت   سر

 .دی کوبیو پاهاش و به پله ها م   رفتی داشت باال م عیکه چقدر سر دادی پله ها نشون م یصدا

   دیجواب بد د ی:خانم حالتون خوبه؟چنتا سوالم رو باس یپل

 با حرکت دادن سر جوابش رو دادم .-

که   کردمیرو نگاه م   سیرفت.هنوز داشتم دور شدن پل گهید یها سی برگه به دست به سمت پل چند
 جلو صورتم گرفتن وانیل هی

 

 سادیوم وار یقدم جلو هیکه با  هیچ کردمیرو از دستش گرفتم و داشتم نگاه م وانیل

 تنش کرده بود   یرنگ  یخاکستر  راهنیپ

   دیتنتون کن نمیشه ،ا یع یطب کمیفشارتون  دیابقنده بخور-

از جام بلند   سایپل یجلو کشمی خودمم خجالت م دمیدستش بود ، د یرنگ دی سف یمردونه  راهنیپ
تر از،باسنم   نیرو تنم کردم که پا   راهنی کردم .بعد از خوردن ابقند پ یبشم ازش گرفتم و تشکر کوتاه

 هاشم تا کردم و شالم رو درست سرم کردم   نیشد مثل مانتو بود برام .است

 خدا امواتت و رحمت کنه راحت شدم  -

 به سمتشون رفتم  زنهی داره حرف م سشونهیکه انگار ر  یسی با همون پل دمید
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 . دیبا هم دار ی:شما چه نسبت  دید و پرسبه من کر ینگاه  سیپل مرد

 در حد انفجار بودم   تی سرم از عصبان  یرو ختنی سطل اب داغ ر  هیحرفش انگار  نیا با

 ما..-

 نیو ا  یمراقب مال مردم باش  نکهیا یوسط حرفش و با حرص گفتم جناب سرگرد شما بجا دمیپر
مردم و غارتش کنن فکر   یخونه   تو زنی که بغل گوشت هنوز شب نشده نر یارازل اوباش و جمع کن 

به خطر   تونیباهم دارن نکنه شعونات اسالم یچه نسبت ستادنیزن و مرد کنار هم وا هیکه   ینیا
 . نیشما نشونیملت که حافظ نیبابا ،خاک بر سر ا زاد یدستمر فته؟واقعایب

 نیگفت :من رضا مجد هستم طبقه سوم ا  یبلند  یو با صدا دی*" با حرص وسط،حرفم پر مرد
قدس هم کار   مارستانیتو ب  زمیارشد دانشگاه تبر  یدانشجو بمی هم غر زیمنه و تو تبر یساختمون برا

 . کنمیم

 وسط،حرفم.   دیپر کردمای داشتم از حق هر دومون دفاع م کهی مرت وااا

 نیپرونده الزمه ،ا یبرا دیکن  یخانم شماهم انگار حالتون خوب شده خودتون رو معرف-س یمردپل
کارمونم  میباش یخوب   نیکه محافظ میکنی تالش م می منه  من و همکارام هم دار ی فهیسواالت وظ 

 .میبلد

 نیدانشگاه قبول شدم و طبقه دوم ا  نجا یو ا می،تهران گانیصحرا شا-زدم و گفتم یق یعم  پوزخند
 منه. یساختمون هم برا

 دن؟ یخوابگاه نم  د؟مگهیترم اول- سیپل

 ه؟ یدوست نداشتم خوابگاه بمونم مشکل-

 شده؟ یچ دیبد  حیگفت حاال توض هیهمسا نینگاهم کرد و رو به ا چپ

پشت در   ی کس دمید دیطول کش  کمیدرو باز کنم  امیزنگ در خونه اومد تا ب یمن حموم بودم صدا-
  زیدزدارو  بعدشم گالو دمید نی و اومدم پا  دمیخانم رو شن  غی ج یتو که صدا رفتمی داشتم م ستین

 س یشدم باهاشون و تماس گرفتم با پل
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  یکنم و همونجور   فیتعر دیاز تموم شدن حرف پسره رو به من کرد خودم متوجه شدم که با بعد
 شروع کردم. 

تو ساختمون تنهام ازحضور   کردمی،فکر م دمیرو شن یز ی شکستن چ یخونم بود صدا یمن تو-
 اطالع بودم  یاشاره کردم( ب  هی)به سمت مرد همساشونیا

  یا گهید یهمون لحظه صدا  یرو من زدم ول شونیرفتم طبقه سوم زنگ در ا هی زیچ یکردم گربه ا فکر
،   رهیخانم داره ور م میبا قفل در مر شونیکی دمید نی پا یسمت طبقه  دمی و دو  دمیشن  نیاز پا
 و صدا کردم روش بعد سر کمی

بهم کردن و    یقیوقفم نگاه عم  ن یچنتا مرد .از ا یجلو  زای چ نیو ا یبگم به من گفت حور  نتونستم
حمله کردن سمتم و فرار کردم بعدشم    یدوباره ادامه دادم  بعدش متوجه نفر دومشونم شدم و دونفر 

 و ...  دنیمجد رس یاقا

 پرونده  لیتکم   یبرا  نیایمجد کرد و گفت:شما فردا ب  یتکون داد و رو به اقا یسر 

 

 بله حتما. -

 هم سوختا  یز یچ یفکر کنم -سیپل

 خاکستر شد   گهیمنه د یغذا-

 دکتر  یاقا یادامه داد امشب و گرسنه موند سیو مرد پل  دنیخند هردو

 گرفت .  یز یچ شهینم  رونمی ز بوقته ا رید گهیبه ساعتش کرد و گفت :اره د یمجد هم نگاه یاقا

 جان هم درو بست و به سمتم اومد . هیرفتن و همسا  یاز خداحافظ بعد

 و از،رو پله برداشتم و دادم دستش وانیل

 ممنونم ازتون -
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  هیبه سمت واحد خودم رفتم و بعد از،بستن در خونه به پشت در تک  عیجوابش نشدم و سر منتظر
تو اموزشگاه بود که مشکالتم و حل   یکردم ،اون.... اون همون رضا ش،فکریپ  قهیدادم و به چند دق

 کرد 

  یبی در نگاهش کردم در ارامش عج یازچشم  رفتی که از پله ها باال م دمیقدم هاش و شن  یصدا
 . کردی نم یکتک کار  شیپ قهیدو دانگار  رفتیداشت باال م 

 کرده بود   فیو کث  دشی سف راهنی با دستم افتاد خون بازوم پ نگاهم

 چنگه اون دزده و خراش چاقو بود.  ینبود جا یقیکردم زخم عم  یدرش اوردم و بازوم رو وارس عیسر

هنوز  بود اونم شستمش و با اتو خشکش کردم  فیکث ی لینگاه کردم خ  راهنیهارو شستم و به پ  زخم
وگرنه پاک  ستیخون ن دمیدقت کردم د یمونده بودن هرچ نشیاست یرو  زیر  یلیخ  یچنتا لکه 

 تا کردم و به سمت اشپزخونه رفتم  ی.همونجور  شدیم

  خورنیم ادیمردا ز گهیم شهیمامانم هم دمیبشقاب بزرگ کش هی گرفتی هام داشت ته م دلمه

 !دمیاصال قابله خوردنه که براش کش نمیهم انداختم دهنم بب دونهی

 اوممم دستت طالصحرا خانوم -

دختره  گهی حاال بپوشم م دهیسرو شکل د نیافتاد اون که من رو با ا ادمیمانتو بپوشم که  خواستمیم
 شده   ریجوگ

 همون مانتو رو انداختم رو مبل و به همون شالم اکتفا کردم   برا

 زده بود.  رونی ب ر،شالیباسنم بود از ز یلندم که تا روب یبه خودم کردم موها ینگاه نهیا یجلو

و بشقاب غذا   راهنیپ  عیسر نیهم یخودم و نداشتم ساعت هم از دو گزشته بود برا  یوارس حوصله
 باال راه افتادم   یرو برداشتم و به سمت طبقه 

  دارشیخواب تنش معلوم بود از خواب ب یمنگ که از لباس ها ی افهی و زدم و منتظر موندم،باق زنگ
 کردم. 

 سالم-
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که جوابمو بده متعجب نگاهم کرد،بشقاب رو سمتش گرفتم و گفتم:غذاتون بخاطر من   نیا یبجا
 گرفت و گفت:الزم نبود   یج ی .بشقاب رو با گ دیسوخت گرسنه نمون 

اش و   هیشب یک ی  فرصت نیکردم اما خراب شده اول   زیتم رهنتونمینشونش دادم و گفتم:پ  راهنمیپ
 براتون.  ارمیم  خرمیم

 ؟یی جا  یمارستانی ب میبر  نیخوای دستتتون چطوره؟م د،زخمیهمون و بد ستینه ..نه الزم ن-

 ممنونم.  یل ینه خ-

  ریشب بخ   عی سر نیهم یداشتم برا یبود و اصال به صورتم نگاه نکرد احساس بد نیبه پا  نگاهش
 خودم. یشدم به سمت خونه  ری بدست از پله ها سراز رهنی گفتم و پ

 خودم رفتم. یو غر غر کنان به سمت دلمه ها نیدر و بستم شال و از سرم انداختم زم  نکهیا بعد

 به صورت طرف نگاه کرد!  دیموقع حرف زدن با دونهینم التشیتحص نیمردک با ا-

 بخرم.  دیافتاد تو پاچم با رهنمی پ هی حاال

 رضــا 

 

 زنگ در بلند شد.  یرم خواب شده بودم که دوباره صداگ تازه

 ذره به ارامش برسم. هیبزاره  خوادیدر امشب کال نحسه نم نیا-

متر قد دو متر زبون داره رو به رو شدم   هیبودم با  دهیکه تازه فهم دیجد هیدرو باز کردم ،با همسا یوقت
. 

با خودش برد؛دختره زبون  راهنمی بشقاب دلمه رو داد دستم و پ عیسر یلینگاهش کردم که خ متعجب
 و با خودش برداا. راهنینفهم نزاشت حرفم و بزنم پ

 تو صورتش نگاه کنم وضع لباساشم که ماشاهلل...  شدیجلوم بود شرمم م یوقت

 .دمشیموقع رفتن از پشت د اما
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اونو   یچجور  رهی اونم حوصلم سر م!من دو سانت مو دارم موقع شستن  یبه اون بلند یمو شهیمگه م-
 !!شورهیم

 بهشون. زنهیتو تشت چنگ م زارتشونی م حتما

خارج شده بود در خونه رو بستم   دمیاز د گهیبه صورتم اومد .حاال د  یقیعم یفکر مسخره ام خنده  از
 دلمه گذاشتم دهنم .  دونهیپام و  یو به سمت مبل رفتم،بشقاب رو گزاشتم رو

 نو؟؟ یخرگوش کوچولو پخته ا نیا یعنی اوووف چه خوشمزه، -

 خاطرات اموزشگاه خنده به لبم اومد خرگوش کوچولو   یاور  ادی از

 . زدمی م سیها رو با ولع خوردم در اخر داشتم انگشتم و ل دلمه

  یشام  نیکنم فقط اخرش همچ ی، من حاظرم هر شب بخاطرت کتک کار  امرزهی خدا امواتت و ب-
 بشه .  بمینص

 . زدیم  غیراهرو تو خودش جمع شده بود و ج  یاز ترس گوشه  یافتادم وقت شی چند ساعت پ ادی

  دیدزدا متوجه شده بودم که فقط قصد بستن دهنش و نداشتن .البته با ی صدا ها و حرف ها از
 . گهید شهیم نیهم بهی مرد غر یجلو رهیبا تاپ و شلوارک م ی،وقت دادمیبهشونم حق م 

و براش   راهنمیپ  نمیهم یبرا  کردی م  ییبد خودنما  یلیمثل برفش خ دیف پوست س یخون رو ی رگه
 ها و...  سی سمتش حاال چه برسه پل رفتیداشتم چشمام م نانیبردم ،من که انقدر به خودم اطم

 که خرگوش باشه موقع ترس موش کوچولوعه. نیاز ا شتریچقدر با نمک بود ب دشیترس  ی چهره

 فکرش بودم که به سمت اتاق خواب راه افتادم. یتو نجوریهم

 یکه انقدر دار  یچشمت روشن رضا خان حاال خوبه عقلت سرجاش اومد به صورتش نگاه نکرد-
 .شدیم یچ یاوردیدرم یزباز یه یکن ی کنکاش م

 بود .  میبه ساعت کردم سه و ن ینگاه

 شم.  دار یب دیاذانه با گمیاه دوساعت د-
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و گفتم:امشب خواب من خواب نشد فقط چرت بود ،حاال فردا    دمیخودم کش  یحرص لحاف و رو با
 قراره بخوابم. مارستانیب

 

 صحرا

  یست کردم.خط چشم نازک ی مشک فیرنگم رو برداشتم با شلوار و مقنعه و ک یجلوباز توس مانتو
و    دمیلب هام مال یرنگمم رو ینشون بده و رژ کالباس شتریچشم هام رو ب ی دهیکه شکل کش دمیکش

 با فرق کردن موهام کارم تموم شدم . 

رضا در    یخواستم از خونه خارج بشم که درو باز کردم و رو در رو لمی از چک کردن وسا بعد
 سامسونت هم دستش بود.  ف یبود و ک  دهیپوش  یاسمان یجذب اب  راهنیبا پ یاومدم.شلوار مشک 

 سالم کردم.  یهلهلک 

 انداخت .  نینگاه کرد و سرش و پا  هی دیمنو د تا

   ری سالم صبحتون بخ-

 خرابه!؟  نجای اسانسور ا دیببخش  ریممنون صبح شمام بخ -

 وقته خرابه  یل یبله خ-

 کنن؟ ی تعجب گفتم :خب چرا درست نم با

.اگر   کردمی نداشتم با پله رفت و امد م ازیبه اسانسور ندارن ، منم ن  ازیکه همکف هستن ن میخاله مر-
 . ارمی رو م  یکیدرست کردنش   یبا پله برا دیدار یشما مشکل 

 اسانسور باشه و با پله برن؟  ییجا شهیکه با پله راحتم!مگه م یچ یعن یشد  شتریحرفاش تعجبم ب از

 بودم که با صداش به خودم اومدم. ری فکر خودم درگ تو

 .ارمی اسانسور م رییتعم یرو برا یک ی حتما  یشده برگشتن رمیمن د گان یخانم شا دیببخش-

 ممنون منم الزم ندارم .  یل ینه خ-
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 رفت. نی از پله ها پا عی کرد و سر یخداحافظ 

مردونه رو    راهنیمبل پ  یزدم ودوباره در و که تازه قفل کرده بودم باز کردم و از رو میشونیبه پ یدست
 گذاشتم. فمیک  یبرداشتم و تو

 بازار!!  یخونه دوباره بر  یدانشگاه برگرد  یبر  یانتظار دار  یکه تو دار   یصحرا خانم با گشاد-

 .ی بازار هنر کرد یبر  یهمون سر راهت بتون تو

 

برم بازار و   خواستیطرف دلم م هیاز دانشگاه خارج شدم.از   یادیز  یو کوفتگ یاز کالس با خستگ بعد
فقط خواب بود که به مشغله   خواست،ی دلم خواب م یاز طرف امیرضا در ب  نید ری و از ز رمیو بگ راهنیپ

 .دادی سر و سامان م میفکر

 قسمت زرنگ مغزم موفق شد و راهم و به سمت بازار کج کردم. باالخره

ورد انگار زبونم بسته زنگ خ  میشده بودم که گوش یجانسوز هوا عصب یبودم و از گرما یتاکس داخل
  نتونیماش دیکردم و رو به راننده گفتم:ببخش دای( قدرت پ ی زنگ گوش یتلنگر)صدا هیشده بود و با 
 کولر نداره؟ 

 ازش ساخته بود.  یاش چهره مهربون یجوگندم یسال خورده بود که موها یرمردی پ راننده

بود که بالفاصله روشنش کرد و با    صحبت کنه اما لفظ کولر رو متوجه شده تونهینم  یبود فارس  معلوم
 بله گفتن نشون داد که حرفم و متوجه شده. کی

بود و من چقدر خوش شانس بودم   هیانداختم هان دادیکه در دستم داشت جان م  یبه گوش ینگاه
  ری جواب دادم و تا اخر مس  عیکه حوصله ام سر رفته زنگ زده بود ،قبل از قطع شدنش سر ییجا قایدق
ش  ی را برا  زیاشنا ...همه چ ی هیخانه و همسا   تی.من از دانشگاه و وضع میهم صحبت کرد یبرا یکل
  ری مس یرا مشغولم کرد.به انتها  ریگفت و کل مس  یخوابگاه اتیمن از تجرب  یکردم و او هم برا فیتعر

 شدم. زی معروف تبر شدم و وارد بازار ادهیپ هیبعد از حساب کردن کرا دمیکه رس

 کوچک و بزرگ احاطه اش کرده بودند.  یکه دو طرفش مغازه ها یا ده یبزرگ و سرپوش  بازار
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> کاش منم  گفتیاون هم پشت بند هر حرفم م کردمی م فیتعر هیهان یبرا دم یدیرو که م  یز یهرچ
 اونجا بودم< 

کنم شب زنگ   دایو پ  رهنیپ نیمن برم ا  یگفتم:هان  هیو به هان  دمیلباس مردانه رو د یدور مغازه  از
 بهت باشه؟  زنمیم

 . دیسف  یبجا ری صحرا قرمزش و بگ  نیبب زمیباشه عز-

و باز   یداره سر شوخ  گهیم رمی قرمز بگ کنمیتو صورت منم نگاه نم  یپسره حت نیا اااایحوصله دار-
 . داره یبرش م  کنه،هوایم

 نکرده  نگاهت رهینم  ادتیدل سوختت که  یبرا  رمیبم  یییاله-

رو    راهنیانداختم و پ  فمیک  یرو تو یگوش  یسرسر  یحواله اش کردم و بعد از خداحافظ  ینکبت 
 برداشتم.

اما بهترش و   میجنس ندار نیاز ا گفتنیفروشنده ها م  یبازار بزرگ رو گشتم که همه  یمغازه تو چند
 و... میدار

جنس و   ن یاز ا رهنیپ دونهیکه   یچ یعنی شدمیاز جنس خودشون،کم کم داشتم کالفه م فیتعر یکل
 اصال.  دهیمگه از کجا خر ستیمارک ن 

  اقتیل یبازار  نیچپوندم و به سمت اخر بازار حرکت کردم .واقعا همچ  فمیک  یو تو راهنی پ دیناام
وش .از فرش گرفته تا لباس و  ت شدی م دایپ یهمه چ زادیتا جون ادم  رمرغی معروف بودن و داشت از ش

 ظرف و ظروف....

نبود منظم  یقبل  یکرده بودن اما مثل مغازه ها زونیاو  یخوشرنگ یکه شال ها دمیمغازه از دور د هی
 شده نبود .  یو طبقه بند

 بودن روهم  ختهیلباس و نامنظم ر یبود که کل گهید ینصف مغازه ها  بایتقر

از  خواستمی که پولش و دادم و م نیرنگ توجهمو جلب کرد و جلو رفتم بعد از ا یشال سورمه ا هی
برگشتم و گرفتمش    نیزم فتهیلباسه ن نکهیا یبرا عی کرو سر ری گ یجالباس  هیبه  نمیبرم است رونی مغازه ب

 رنگ مردونه بود چشمام برق زد .  یکرم  راهنی پ یکه رو  یی مارک اشنا دنیبا د
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 اوردم همون بود...همون جنس، همون مارک..  رونیب  فمیکرضا رو از  راهنی پ عیسر

رنگ  راهنی پ نیاقا از ا دینبود برگشتم سمت فروشنده و گفتم:ببخش یشدن  یکه مخف  یذوق  با
 !؟ دیرو ندار دش یسف

 اورد.  ییمویل  یکی بود و   یاب یکیکه  گهی د راهنیبه لباس ها انداخت و دوتا پ  ینگاه

 مونده خانم  نایفقط ا-

رو   یبزرگ نیبازار به ا نیکنم کل ا کاریشدم .مونده بودم چ دیبود دوباره ناام  راهنای پ یکه رو نگاهم
گرفتم  میتصم نیهم ینداشتم برا راهنی مدل پ نیکردن دوباره ا دایبه پ یادیز  دیام یعنیگشته بودم 

 از همونارو بخرم.  یکی

 .نی زم فتهی و نزاشتم ب دمشید یبود که اول  اتفاق یهمون یبه رنگ ها کردم نظرم رو ینگاه

گرفتم به سمت   یاومدم و تاکس رونی همون بود.بعد از حساب کردنش از بازار ب زشمی شانسم سا از
 خونه راه افتادم. 

 

همونجور که خودمم هنوز باور نکردم   کردی حتما باور نم رم ی گیم ادی  یکه دارم اشپز  دیفهمی مامان م اگر
و از جاش   وانیل هی یپدر  ی.راسته که خونه خود ادم فرق داره ،تو خونه کنمی م دارم کار خونه

 ییغذاها چه پزم،اونمیمهمتر از همه غذا م کنمیم یر یگردگ  کنمی اما حاال خونه جارو م داشتمیبرنم 
 سوخته و خام . 

! از درس  دیراحت گهیدانشگاه د  دیبر دیگفته بود کنکور و بد یدرس خوندم واقعا ک یاز شام کم بعد
 !ستین یخبر 

 شده سرم که اونم مجبورم بخونم. ختهیماه نشده انقدر درس ر کی هنوز

تخت گزاشتم.موهام  یاز قفسه برداشتم و رو یکه تموم شد کتاب هارو جمع کردم و رمان  نیاز ا بعد
ط  بود با خ  دیکه سف یچهارخانه ا نیاست راهنیسرم انداختم.پ یرو یجمع کردم و شال   پسی رو با کل

  وارکمردانه اش را درست کردم و شل ی قهیرا باال تا کردم ،  نشیبه تن کردم و است  ینارنج یها
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  رونیب  میلباس ها نیمردانه را از کمد ب راهنیکردم .پ ضی تعو یو تنگ دیام را با شلوار سف یخانگ
 زدم و از پله ها باال رفتم.  رونی و با مرتب کردن شالم از خونه ب دمیکش

 منتظر شدم، انگار خونه نبود.   یم و کمدر رو زد زنگ

  داریپله گذاشتم تابرگردم خونه در باز شد و قامت رضا در چهارچوب در پد نیاول یکه پام رو رو نیهم
 شد.

 در و باز کردم سرنماز بودم. رید دیسالم ببخش-

کنم چون  ی اما انگار نتونسته بودم تعجبم رک مخف  دنیبودم گوش هام سوت کش  دهیکه شن  یحرف  از
 . نمیکه من نب دیبه صورتش کش یدست  عیصورتش نشست اما سر  یرو یکه لبخند کم رنگ  دمید

 مزاحمتون بشم .  خواستمی نم خوام یرفته رو دوباره برگشتم وگفتم:سالم ،معذرت م راه

خودتون گشتم   راهنی رک و جنس پدنبال ما  یلیو به سمتش گرفتم و ادامه دادم:شرمنده خ راهنیپ
 . رمی بگ نوینداشت مجبور شدم ا دیکردم اونم رنگ سف  دایمغازه پ هی نکردم اخرشم از  دایپ

 . شهی نم دایپ ادیطرفا ز نیا  نیهم یسوغات مشهد بود برا راهنینـه...الزم نبود اصال ،اون پ-

 .کنمی م دایرو براتون پ دشیسف هیحتما  دیبگ ومدیبازم اگر خوشتون ن -

  راهنیالزم نبود همون پ نمی،ا نیدیممنون زحمت کش  ی ل یو از دستم گرفت با لبخند گفت:خ راهنیپ
 بود. ی کاف دیدادیخودم رو م

  زدیزل م واریو به در و د نداختیبه صورتم م ینگاه سرسر  نکهیاز ا شدمی کم داشتم کالفه م کم
 شدن داشتم. ری احساس تحق

 ر ی شب بخ شمیبود مزاحمتون نم فمی ظ نبود و یزحمت -

 .دمیبرگردم که صداش رو شن خواستم

 لحظه  هیعـه ... صـ...صحرا خانم -

 نگاهش کردم.  یسمتش و سوال  برگشتم
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 . امیاالن م دیرفته چند لحظه صبر کن ادمی تونیلیشرمنده فام -

 چشم هام محو شد در خونش باز بود .  یاز جلو  عی سر یل یاز تموم شدن حرفش خ بعد

 رفته.  ادتی میلی نرفته فام ادتیجون عمت اسمم  اره

  یبود که به هال خونه منته  ییسرم رو از در بردم داخل که در ابتدا راهرو یگل کرد و کم میفضول  حس
 . شدیم

و   دیسف نه یبود با زم  زیفرش تبر  یها هیکه تو ما  یبا فرش شدیم دهید یرنگ یمبل سورمه ا  ی گوشه
 .یسورمه ا

 فرش پهن بود که هنوز جمع نشده بود. یسجاده رو  گفتایراست م بدبخت

شالم خودم رو مشغول  یها شهیو با ر دمیعقب کش  ع یسر دمیقدم هاش رو شن  یکه صدا نیهم
 کردم . 

 ،دستتون درد نکنه واقعا خوشمزه بود.  دیبفرما-

 تلخ.  خورن،شکالتیکه با قهوه م یینایبود از ا ختهی خنده بشقاب رو ازش گرفتم که توش شکالت ر با

  گردوننیبرنم  یظرف رو خال گفت یم شهیشکالت هابود که گفت:مادرم هم   یتعجب نگاهم رو با
 .زارنیهمراهش م یز یچ یا هی،هد ین یریش هی شهیهم

 یکه بشه به کس شهینم  دایپ یز یپسر چ هیونم ا یمجرد ی من از حضورتون شرمنده شدم تو خونه  که
 داد.  هیهد

 ر ی!!ممنونم شبتون بخ یچه تفکر جالب-

شد و شب   زونیاو افشیق یکه بحث و طول ندادم ناراحت شد کم نیچرا حس کردم از ا دونمینم
 گفت.  یر ی بخ

مدل راه رفتن به تو   نیا گفتی م شهیهم هیهان ن،یاروم و با ناز را افتادم به سمت طبقه پا  یلیخ
 خانمانه است.  یادی چون ز ادینم
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 و اعتقاداتش احترام بزارم.  تیداشتم به شخص  یچرا سع دمیفهم ینم خودمم

حرف   یبا کس نیو مت  نیبودم که سر سنگ یادم ای؟یکس یجلو رمی بودم که حجاب بگ یمن ادم مگه
 بزنم!

 کنم. نجایداشتم خودم رو همرنگ فرهنگ مردم ا یسع دیشا دونمینم

شماره   عیکه بدست اورده بودم ذوق کردم و سر یدیاطالعات جد یاور  ادیکالفه شده بودم اما با  یکم
 رو گرفتم. هیهان

 !!خونهی نماز م اروی هیهان یسالم نداده گفتم:وا هنوز

 یسکوت کرد و بعدشم صدا هیحرفم چند ثان دنیبا شن  کردی م یداشت پرچونگ  شهیکه مثل هم هیهان
 باال رفت.   غشیج

 ؟؟ یدیصحرا؟؟خواب د  یگیم یچ-

 کردم و جوابش و دادم یپوف

 بود.  نیو بهش بدم از سر نماز بلندشده بود هنوز سجاده اش رو زم  رهنشیبابا، رفتم پ  خیخواب چ-

 ... خوردی ها نم  یبه مذهب  افشی که شکل و ق نیا یوا-

 نداره؟  لی بیو س شی چرا ر خونهیواال منم هنگ کردم نماز م-

از گوشم جدا کردم و گفتم:خواهرم ارومتر، حنجره تو مهم  ی رو کم یبلند شد گوش هیهان ی قهقه
 من گوشم و الزم دارما.  یول  ستین

 بودن داره. یبه مذهب  یچه ربط شیخاک تو سرت صحرا ر -

همشون   ایمسجد ای رمردایپ نی ا یدیمحاسن ندارن ند یمذهب یخب... مگه ادما دونمیمن چه م-
 دارن؟  شیر

 خدا باشه.  یب غهیکه صورتش سه ت یاون شهینم  لیدل  یدارن ول-

 ؟ ی رفت ؟خونشیگفت یو گرفت؟تو چ راهنی گفت ؟پ یچ  نمیکن بب فیتعر حاال
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شروع کردم به    دونستیرو م شیو بق یدزد یماجرا یکه خسته شدم و چون همه  هیهان یپرچونگ از
 ...یکردن همه چ فیتعر

 

 . شیخانم هم باالخره دل از بچه هاش کند و اومد سر خونه و زندگ  میگذشت و مر یهفته ا چند

 نشستم و ن یزم یمبل ها رو  ن یبود برداشتم و ب نکیس یزردالو هام رو که شسته بودم و رو سبد
که زنگ خونه به صدا در اومد.به  نمیبب  بالیرو روشن کردم ،دنبال شبکه ورزش بودم که وال ونیزیتلو

از   نکهیسال ام را بخورم بلند شدم و بعد از ا یزردالو نینزاشتن اول  نکهیاز ا دیبرجکم خورده بود و ناام
 .در رو باز کردم.  دمیخانم رو د  میدر مر یچشم

 شده! یز ی سالم خاله جان چ-

در جمع   یسع یدادم و بو لبخند گله گشاد یسوت دم یکه دستش بود فهم  یدو ظرف اش دنیباد
 کردنش داشتم. 

  شتیپ کمی  امی هم ب ارمیتو ب یحوصلم سر رفته بود اش پختم گفتم هم برا   کمیسالم دخترم، واال -
 وقت بگزره.  نمیبش

درهم رفته بود متوجه  ایهره اش که گوچ دنیدر کنار رفتم و به داخل تعارفش کردم ، با د یجلو از
 است  نیسنگ شیبزرگ اش ها برا یشدم که کاسه 

 کمکتون کنم. دیبزار-

را گرفتم و    بردی داغش هوش از سر ادم م ازیکشک و نعنا داغ و پ  یاش رشته که بو یاز کاسه ها یکی
اپن   یبهم نخورد رواش   یرو نی که تز ادیز اطی رو هم با احت گهید یاپن گذاشتم و کاسه  یاروم رو

 . نیدوتا کاسه اورد ستمایرساندم و گفتم :خاله !من انقدر شکمو ن 

در نگه داشتن خنده اش داشت ،اما اثرات   یاش که سع افهیق دنیکه به سمتش برگشتم با د نیهم
 میمن مر ینا خوداگاه خندم گرفت و با خنده  کردیاش دستش را رو م  نهیپر پ  یچهره  یخنده رو

 خانم هم از ته دل قهقه زد .

 تو!  یدیپوش هی...چ نی اروم شد با لکنت گفت:ا یکه کم نیاز ا بعد
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مانتو کوتاه بود که تنها   ایسارافن  یجا میرضا که برا راهنی پ دنیبه وضعم انداختم و با د ینگاه
  هیوبا  ختمیشونه راستم ر ی.موهام رو جمع کردم و روبودمش خنده ام گرفت  دهیبدونه شلوار پوش

 جواب دادم.  یذره لوس باز 

 . دمشیهمون پوش یراحته منم که خونه تنهام برا  یلیخب خ -

شوهرت و    یبودم ،قراره لباس ها دهیوقت بود انقدر از ته دل نخند یلیبده مادر خ  رتی خدا خ-
 . نیمشترک استفاده کن

با صرفه   میل یخ  یکساد کار  تیوضع نیداره خاله ،تو ا یب یزردالو رو گذاشتم جلوش و گفتم :چه ع  سبد
 .شهیم

زانو هام نا ندارن برم   گهیرضا ببر من د  یبرا  ستین ی کاسه  رو اگه زحمت  یک ی دخترم اون  یراست-
 . کنهیم ن یهمه پله رو باال پا نیهر روز ا یبچه چجور  نیباال،موندم ا

خونه اس؟من  نی بود متفکر گفتم:مطمن  شیهفته پ کی  دمشیکه د یبار  نی اخر نکهیا یور ا ادی  ببا
 ها.  دمشیوقته ند  یلیخ

 بده اومد درست کرد برام.  رشی حموم خراب شده بود خدا خ رآبی ش  نیا روزیاره مادر د-

 برا خودتونااا.  نیگفتم:پسر گرفت ی شوخ به

،سر به راه،دکتر، ماشاهلل   یچال افتادو گفت:اونم چه پسر  یکش ااومدن لب هاش گوشه لپش کم  با
 ماهه. کهی ت هی نیهزار ماشاهلل ع 

 یز ی تبر یدخترا گنینره،تازخ م  ییبغل گوش خودتون بمونه جا  نیهم نیبراش باال بزن نمیاست هی-
 خودشون. یان برا ییکدبانو

 .گهیتا دختر د میختر داراونم به وقتش انشاهلل ،بعدشم د-

شده بود اصال گذر زمان رو    نیری ش بتمونی از بس غ نمی هم که تموم شد منم نتونستم بب بالیوال
 . دادیشب رو نشون م۹به ساعت انداختم که  ی.نگاه دمینفهم

 شام بخوره. یرضا ببرم برا یکرد که آش رو برا د یتاک میلیخانم عزم رفتن کرد و خ  میکم مر کم



 طبقه تا عشق کی

174 
 

سه ربعم  نیاست یمردانه رو با بلوز  سورمه ا راهنیپ  عی خانم رو بدرقه کردم سر میکه مر نیاز ا بعد
بستم  یسرم دم اسب یرا باال میهم تنم کردم بعد از ان که موها یمشک یعوض کردم و شلوار راسته 

 اش را برداشتم . یرنگ رو سرم کردم و کاسه  یسورمه ا ری شال شال حر

 برنداشتتم. دیدر را باز گذاشتم و کل ی گوشه

  نیب یمن خط  دنیدر را باز کرد و با د دیبا چادر سف ی که زنگ در را زدم  زن جا افتاده ا نیاز ا بعد
 اش افتاد. یو مدل هشت  زیتم یابروها

 داره و ... یه هم چادر سر کرده هم روسر گرم چخبر است ک یهوا نیفکر بودم که تو ا نیا در

 از رضا را نداشتم دستپاچه شدم .  ری غ یشخص دنیکه انتظار د یمن

 . دیسالم بفرما -

 !ستنی اقا رضا ن دیسـ سالم ،ببخش-

 گفتم:آش اوردم براشون.  عی که خراب کردم و سر دمیزن فهم یچهره  شتریدرهم رفتن ب با

که به چهره اش نگاه    خواستیادم دلش نم شیداشت اما با اخم ها یدوست داشتن ی افهیکه ق زن
 . ارمیکاسه را گرفت و گفت:صبر کن ظرفش و ب یتند یکند با کم 

 . ستینه ...الزم ن-

باز هم   شهیبه پشت سرم برگشتم .رضا بود مثل هم عیکردم و سر  یکوتاه نیه  ییسالم اشنا یصدا با
 زن نگاه کرد. نگاه از من گرفت و به سمت 

 ورم<  نیها من ا  یزنی مثال با من حرف م کهی دلم گفتم:>مرت تو

 سالم براتون آش اورده بودم.-

 قطع شد.  دیبگو یز یزن حرف رضا که دهان باز کرده بود چ یصدا با

 اونم آش با جــاش! -
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  ینیری خودش  یبرا کردی فکرم شدمیاش نم  کهیکه متوجه ت  بودمی خنگ م  دیبا یعنی دمیرا فهم منظورش
  کی یکه ط یشد و ان ادب و متانت روزیسرکش درونم پ  یو تو چشم کردن خودم آش بردم .صحرا

 خودم داشتم را شکست.  یمذهب ی هیهمسا  یجلو یماه و خورده ا

 خانم.   نیاشتباه متوجه شد ای گفتم:گو یی ترش رو با

شما،منتها زانوشون درد  یبرامن اوردن هم  یخانم پختن هم برا میبه رضا کردم و گفتم:آش رو مر رو
 براتون. ارم یاز من خواستن ب  کردیم

 میمر یانداختم و ادامه دادم(جاشم خودتون برا ی)نگاه تندم را به زن چادر رمیکه بگ  ستیمن ن  ظرف
 .ر ی شب بخ ن،یخانم ببر

 عقب گرد کردم که دور شم ازشون .  عیسر

 نداشتن.  یصحرا خانم انگار سوتفاهم شد مادرم منظور بد- رضا

 دل پسرش را ببرد، ین یریبا خودش   یمادرش بود که نگران بود کس پس

لبم گفتم:اتفاقا خوب متوجه  یرو   شخندیموردش تا مغز استخونم سوخت و با ن یدفاع ب  نیا از
 منظورشون شدم. 

 . دیرسیصحبتشون به گوشم م ی اومدم اما صدا نیاز پله ها پا عینشدم و سر یا گهیدفاع د منتظر

 مگه. نیبچه شد دهیبود! از شما بع یچه رفتار  نیمامان ا-رضا

 دم در؟  یهم مناسب بود اشغال هارو گذاشت ی لیاتفاقا رفتارم خ-

منن اونوقت شما هنوز از اصل ماجرا خبر دار نشده آش با جاش   ی هیهمسا شونیمادر من ا-
 . یزن یم  دختر مردم تهمت ن؟بهیگیم

 *" کنهی م یمرد زندگ  هی نجایا دونهینم ؟مگهیدیتهمت نزدم لباساش و ند-

داره که  یمامان اونا فرهنگشون فرق داره با اون فرهنگ بزرگ شدن به من و شما چه ربط  یوا یا-
 . گردنیم یچجور  پوشنی م یچجور 
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و رفتم تو ، شالم و از سرم در اوردم و پرت   دمیو در و محکم کوب دمیگوش دادن رو مناسب ند گهید
درجه چند ۴۵ یخودش تو دما  نی!!مگه لباس من چشه؟حتما انتظار داشت عکهی مبل زن یکردم رو

 طبقه چادر و چاقچور کنم برم در خونشون. 

 

باهاش برخورد کردم واقعا رفتار مادرش بهم برخورده  ن یاما سرسنگ دمیرضا رو د باریاون ماجرا  بعد
 میمر اهمی  دمشیدیرفته بود واگرنه حتما تو ساختمون م ادینبود احتمال ز ی،از مادرش هم خبر بود

  میاست که با هر کس ن ی.ماشاهلل انقدر زن خوش صحبتگفتیرو داره م یس  یب  یخانم که حکم ب
 . ردیگیرا م د یجد یساعت حرف بزندکل اطالعات و خبرها

که معدم بدجور صداش در   رمیخوردن بگ یبرا یز یچ رفتمی سالن دانشگاه داشتم به سمت بوفه م تو
درس هام ،با   نیتر یاز اساس ی ک یبود  یمدرس فارمالوژ  دمیرو د  ییراه استاد رضا یاومده بود.تو
  ی لیکف دستم .استاد خ فتهی بود چشمام ب کیدر حال خوش و بش بود.از تعجب نزد یپسر قد بلند

  ی.کمدمیبود که من د  دهیلبخندش رو ند چکسی ترم ،هنوز ه کیبود و با وجود گذشتن  یر یگختس
متوجه من بشن از کنارشون رد بشم و برم ،انقدر هم که گرم  نکهیبدونه ا خواستمیرفتم م کترینزد

 حرف بودن مطمن بودم متوجه من نخواهند شد.

 رونیبود ب  تمیحتم و که حاصل ازموفققدم ازشون دور نشده بودم تازه داشتم نفس را  کی هنوز
 شدم. خکوبیم یکس یکه با صدا  فرستادمیم

 . گانیسالم خانم شا-

که   یمتعلق به شخص زی و تم دهیاتو کش  یلباسا دنیبرگشتم عقب که گردنم رگ به رگ شد با د یجور 
رو چندبار باز و   میغار باز بشه .اما چشم ها نیلبش بود از شوک کم مونده بود دهنم ع یلبخند رو

 . تیواقع دنید یبسته کردم برا

 . کردیمتعجبم رو برانداز م ی افهیبود رضا بود که با لبخند داشت ق  یانگار واقع نه

 . ییتوجه به رضا رو به استادم کردم که حاال متوجه من شده بود.گفتم:سالم دکتررضا بدونه

 کجا.  نجایمجد ، شما کجا ا یسالم اقا-
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 . دیخونیم نجایا کردمی جا بودم ،از حضور شما تعجب کردم فکر نم  نیهم یمن دانشجو-

 اخه .  یمن و جلو استادم ببر  یابرو ی.مجبور بودیدیدلم گفتم :حاال که فهم تو

 سالم خانم ،از درسا چخبر؟   -استاد

 درس ها هم خوبن خداروشکر.  -

 باهم! دیاشنا  دونستمی:نماستاد

 :بله از اشناها هستن.رضا

 حرف رضا باز هم هنگ کردم ،اشنااااا... من!!  از

 جور کردم.  یفرار هم بهانه ا یخواستم که ازشون جدا بشم و برا عیسر ششونیسوژه نشم پ  نکهیا یبرا

 استاد من کالس دارم شرمنده.  دیببخش-

 خداحافظ 

 

 رضـا 

  ای دمیمطمن بشم درست د  نکهیا یبرارد شد تعجب کرده بودم اما  میکه از جلو یدختر  دنید با
 زدم و سالم کردم.  اینه،دل و به در

جور   یبهانه ا کرد،کهیتعجب م  شتریب  گزشتیتعجبش ناخواسته خنده به لبم اومد.و هرلحظه که م از
 کرد و فرار کرد از صحبت باهامون.

 رضا.  نجایا یاشناهاتم اورد دونستمینم -یی رضا

دکتر   ینخواستم از اموزش ها گهیو گفتم:د دمیخند میدر حرکت بود ییکه به سمت دفتررضا نجوریهم
 بمونن .  ب ینص یمثل شما ب یالتیبا تحص 

 فرار کرد. عیتو معذبه ها چون سر شی انگار پ  یسروزبون دار ول میلیخ  ه،یدختر خوب -یی رضا
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 و گفتم:احتماال اره. دمیخند

اونم خسته و کوفته.شام   گشتمیدانشگاه و عصر برم رفتمیمنوال گذشت از صبح م نیبه هم  یچندروز 
خونه رو   یهوا  ادی.دلم زگزرهیکردنم م یزندگ ییهفته از تنها کی  رون،امروزیب یو ناهارم شده بود غذا 

خبر    نورمیاونور ا  هیکه با سر وصداش چندهمسا خوادیظرف،شستن مامان و م ی دلم صدا یکنه،حت یم
 .کردیم

 

 . دمیرسیو به کارهام م کردمیم اد یو صداشم ز کردمینکنم لبتاپ و روشن م ییکه حس تنها  نیا یبرا

از   رفتیم خندوند یحرف زدنش م  یو با بزور فارس ومدیسر م  هیخانم شب ها  میقبل مر یروز ها القل
 . یبچه هاش مهمون شی .رفته پستین گهیامشب اونم د

 

 .رونهیب یمطمن بودم از غذاها بایو تقر معدم حس سوزش و درد داشت  یکم

  فتاد،ازیخوش اب و رنگ اب دهانم راه م  یعکس غذاها دنیو با د زدمیکتاب صبا رو ورق م ناچار
بپزم.مواد  ی چ  خوامیگرفتم م میتصم بای تقر  دمیکه دستور پختش رو د نیعاشق دلمه بودم هم  یبچگ

داشتم شال و کاله کردم و به سمت فروشگاه رفتم ساعت   یکم و کسر  یانداختم کم یالزمش رو نگاه
 . پختمیم  دیرو گرفته بودم با ممی شده بود .اما تصم  ریغذا پختن د یبرا  یلیکه نه خ ینه شب بود کم 

 

  ریادبگیمن ادم  اهمی یر یادگ ی ینبود برا یکتاب چندبار دستور پخت رو خوندم اما کاف یرو از
را نگاه   شی ها ویدیردم و دستور پخت دلمه رو سرچ کردم چنتا از ورو از اتاق خواب او مینبودم.گوش 
ادم با   گفتیماورده بودم که  مانیبکنم و تازه به حرف مامان ا  دیبا کاریدستم اومد که چ بایکردم تقر

 . رهیگیادمی دنید

خونه با وجود روشن بودن   یشده بودم و مشغول اماده کردن صبحانه بودم .فضا  داریاز خواب ب تازه
ربط نبود.  یو سرصبح بودن روز ب   رونیب یابر  یو گرفته بود که مطمنن به هوا کی تار  یالمپ ها کم

سرحال   یکم  وانیل  یاز گرما دمی چ یپ وانی رو دور ل فمیو ظر دهی. دستان کشختمیخودم ر یبرا ییچا



 طبقه تا عشق کی

179 
 

  ختیصورتم ر یبلندم رو یاز موها یبود که طره ا شدی داغ بلند م یکه از چا  یبه بخار شدم. نگاهم 
کردم .نگاهم که به ناخن   تشی به پشت گوشم هدا عی سر فتدیب  ییچا وانیمبادا در ل  نکهیاز ترس ا

بود.از پشت    دهپاک ش میکه الک قبل  شدیم یالک زدن تنگ شد ،دوهفته ا یبلندم افتاد دلم برا یها
نشستم  یناهارخور   زیرا انتخاب کردم و دوباره پشت م  یرنگ صدف میالک ها  نی بلند شدم و از ب زیم

 . میو شروع کردم به روح دادن به دست ها

کردم.هنوز چند قلپ   کینزد میام را که حاال سرد شده بود برداشتم و به لب ها ییچا وانیل اطی احت با
گذاشتم و به سمت پنجره رفتم.  زیم یرا رو وانیذوق لنخورده بودم که نگاهم به پنجره افتاد و با 

 . گرفتمافتاد جان  یدستم م یبرف سال که رقصان رو  نیاول دنیبردم و با د  رونیدستم را ب

 بود تا زمستان.   زیپا  یادامه  هیشب   شترینداشت و ب یخاص  یتهران فصل زمستان معن در

 ندرت. اش را داشت و باران گاهگاهش بود اما برف! به  یخنک 

ام راهم  یبوت توس  میو مقنعه ام به تن کردم.ن  یام را با شلوار مشک یرو جمع کردم و بافت توس زیم
تر از ساک شده بود از خونه   نیکه با وجود کتاب هاسنگ  فمیو با برداشتن ک  دمی کش رونی ب ی از جاکفش

 زدم.  رونیب

 باال اومد. یاز طبقه  دیکل دنیچرخ  یدر چند قدم برنداشته بودم که صدا یاز پاگرد جلو هنوز

 محترمم روبه رو نشم. ی هیقدم تند کردم که با همسا یکم

شانه   یرو نمی سنگ فیبند ک  یبرا یمناسب  یکردن جا دایامدم و درحال پ یم نیتند که پله هارا پا  تند
 .دیبه گوشم رس  شیبودم صدا ریراستم درگ ی

ـ -  را خانم...صحـ

فکر   نیکه دستش بود به ا یتک کت اسپرت  دنیو با د دم یکه بودم چرخ یهمان پله ا یرو دانهیناام
 !؟ دهیافتادم که اون برف رو د

 یها چهی پا گذاشته بودم ماه  ری را ز  زیکردنش کل بازار بزرگ تبر دایپ یکه برا یراهنی پ دنیبا د اما
 صورتم قصد کش امدن داشتند.

 . ری سالم صبح بخ-
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از صحرا   عتایانداختم که طب  نیسالم دادن در کنکاش لباس اش بودم سرپا یکه بجا نیخجالت ازا با
گذشته رو در تهران جا گزاشته بودم.جواب سالمش را با شرم   یمن صحرا ایبود،اما گو  دیبع گانیشا

 دادم.

 . میباهم بر میریال که هم مسدانشگاه گفتم حا رمی منم دارم م-

  کردیبه صورتم هم نگاه نم یکه حت ییرضا با رضا نیرا گم کرده بود، چون ا ی قبل  یاو هم رضا ایگو
 فرق کرده بود.

 تر کردم.  کی بافتم را به خودم نزد یپوستم کم  یرو یخنک  یهوا دنیچی پ با

که قدم  رونیزود از خونه زدم ب  نیهم یبرا ادیبرفم داره م  رونی.تازه ب رمینه ممنون ، من خودم م-
 بزنم. 

 . نیکه خسته بش نین یبی برف م  نجای انقدر ا نی نگران نباش-

 . گهیروز د یباهاتون قدم بزنم ،اما بمونه برا  دادمیم حی و الزم نداشتم ترج نیماش اگه

 .  سادینامطمن بودم. درو باز کرد و کنار وا یشده بود کم  جادی ا کهوی که  یهمه راحت نیا از

لب  ینشسته بود خنده رو نیزم  یکه رو یدیبرف سف دنیگذاشتم با د رونی ساختمون که قدم ب  از
 هام اومد.

 مقابلم ذوقم کور شد.  یچهره  دنیبا د اما

  کاریچ  نجایکه برگشت گفت:شما ا نیبود و پشت به ما درحال بستن در بود هم دهیهنوز ند رضا
 ن؟ یکن یم

سر   یرو یمشک  یکه چادر  یزن بدعنق بود،دختر جوان و قدبلند نیبود که همراه ا  یدختر  خیم نگاهم
 .زدیبه چشم م شتریاش را ب  یسبز فسفر  یداشت که روسر 

  یکه خانوادشون کال با خنده و مهربون   دمیرسی م جهینت نیداشت ،کم کم داشتم به ا ییاخمو ی افهیق
 قهرن. 
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خونه ات و    خواستینامزدتم م نمت،تازهی بب امیسالمت کو پسرم! دلم برات تنگ شده بود گفتم ب-
 .نهی بب

 کرد.  یچادرش رو جمع کرد و با ناز سالم کوتاه دختره

  شی پ خواستیچرا دلم نم دونمی .نمدیچیدهنم پ یتو یطعم گس چیکه ه ومدیلفظ نامزد خوشم ن از
 . نیادب باشم نه الل،رو به سمتشون کردم و گفتم:سالم خوش امد یزن نه ب نیا

 شما.  نید یمنو ند شیهفته پ نجا؟مگهیا نیاومد نیوسط هفته پاشد یز یچ ی التیاالن مامان!! تعط-

بابات که   ی اشتنها ب لدایشب  خواستممیشده بود اوردمش. نم  دنت یدلش تنگ د نیمادررر، نازن یا-
 تنها.  نجایمن اونجا تنها تو ا ادیسر کاره خونه نم 

 . دمیو اکبر رضا رو شن اهلل

  یصحبت هاشون باشم. رو به رضا کردم با گفتن خداحافظ  یشنونده  نیاز ا  شتزیب  خواستینم دلم
 ازشون دور شدم. 

 . امیمنم م دیصبر کن -

 .امیکار دارم عصر م  رمی.من م دایکل نمیتو ،ا نی:شما بر گفتیکه م دمیصحبتش رو شن  یصدا

 رضا کارت واجب تر از مادر و نامزدته؟ -

 تو.  نی ن،بفرمای انقدر تکرار نکن شهیم-

مهمون هاش و تنها   تونهیکه به من زده برگرده نه م یاز حرف  تونهیبود که دو دل مونده نه م معلوم
 بزاره. 

 عجله دارم . رمی بشه وگفتم:من م تی نخواست اذ دلم

 م تند کردم و ازشون دور شدم. قد و

 نداشت.  یر ی رفت اما تاث  نیاز ب دی بزاقم رو قورت دادم شا شدیم  شتریزبونم هر لحظه ب یگس رو طعم

 رضا.  یو اهلل اکبر ها شدیسرم اکو م ینامزد تو ی کلمه
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برف و   ن یحس خوب اول نیا دم یرا پوشانده بودم کش  ابانیکه کف خ یتازه ا یبرف ها  یرا رو میپا
 زهرم شد. دنشانینخ نازک بند بود که با د هیام فقط به  یصبح زمستون 

برنامه ام رو جمع و جور   دیکاش منم تنها نبودم با لداستیافتاد که اخر هفته  ادمی... تازه لدای شب
 کنم برم خونه. 

  یسپر  گهید یرو هم مثل شب ها  لدایما خاص نبودن و شب  یخونه  یمراسم ها تو نیا هرچند
 جمع خانواده را کرده بود. یبودن تو یبار دلم هوا نی اول یاما برا میکردیم

  شانیجابه جا یبود قاشق به دست کم  دهیچی خونه پ یو مرغ تو فضا  ازیجلز ولز سرخ شدن پ یصدا
هم  دیبود.شا زش ی و احتماال سرگرم مهمون عز دمشیهست ند یرضا بود که چندروز  یکردم حواسم پ 

 باشه. یادموندن یخانواده اش به  یبرا لدایبود که شب  نیدر تدارک ا

 . دیکش رونی ب الی شونم نشست و من و از فکر و خ یرو یدست

  زی تبر یابونا ی شوهر بدبخت من و اواره خ نیکه ا کاری چ  یخواستی: اخه خنگ خدا االن گردو مصبا
 .یکرد

من  یتو خونه  ییلدایشب  هی خوامی گفتم:م یصورتم نشست و با چشمک  یرو یق یعم  لبخند
 نره.  ادتونی نیکه تا عمر دار  نیبگزرون

راستش انداخت و   یشانه  یرنگ شده اش را رو  یفندق  یداد و موها نتی اش را به کاب  هیتک  صبا
  ابونایمنو اواره خ  ی! شوهر خسته یو بخر   لتیوسا  یکن یخودت مهمون نواز  یمردیگفت:حاال م

 ..یکرد

 گردو مونده ها.  دونهیمرده شورت و ببرن صبا انقدر شوهرم شوهرم نکن ،حاال خوبه  یا-

 صحرا؟ -

 هوم؟؟ -

 . یبهتره بگم خانوم شد ا،یعوض شد-

 نگاهش کردم.  یتعجب برگشتم سمتش و سوال با
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 گردو؟ ... وحاال ل،توت،پشمک،تخمهی اج لدا،هندونه،یاشپزخونه! تو!! بساط شب -

 لداتونیانقدر شب   خوامیگفتم: م زدمیسرخ شده ام م یکه داشتم رب به مرغ ها یدر حال باخنده
 خونه مادر شوهرم.   میبر ینزاشت  ن یباشه که بعدا به جونم غر نزن لیتکم 

 کنم. یمادرشوهر  انیتو هم ار یهم برا خوامیم

 . دنتیدیو م ومدنیمامان و بابا هم م کاشیا ده،یاز صحرا بع  نایا یهمه  یول-

 خونه کشوندم.  ییرای رنگش را گرفتم و همراه خودم به پز یی مویل  راهنیپ نیاست

 وسط   میاریو ب زیم  نیحاال کمک کن ا  ایب-

 . یدرست کنم البته شبه کرس یکرس خوامیم

 ینه تو خو ست،مایحالت خوب ن  کنمی رو گرفته بود گفت:احساس م زیم  گریکه طرف د یدرحال 
 .نارویا یادگرفتی تو از کجا  میدیو مخلفات ند لی با اج یلدای دونمیو چه م یپدربزرگمونم کرس

 انداختم . زی م یاوردم و رو یاتاق خواب پتو از

و نگاه کن داره  رونیباشه، اما از پنجره ب  یاصل یلدایهم  لداشیکه  میدیصبا ما زمستون ند نیبب -
 ستن؟؟ یاصول و سنت قشنگ ن نی.بعدشم بنظرت ا ادیبرف م

 دستش را کنار سرش تکان داد. یج یبه عالمت گ صبا

و   لیگذاشتم و ظرف اج کمیکوچ یکرس یگاچ شده ام را رو یانار دون شده و هندوانه  خچالی از
 پشمک هم اوردم. 

  یگا به من نگاه کنخن  نیع نکهیا  یجان بجا  یصبا گزاشتم و گفتم:ابج یرو هم با جعبه جلو  ینی ریش
 . یبشقاب بزار رو کرس نیتو ا نیهارو بچ ینی ریش  نیا ایب

 گذاشتم . یرا هم وسط کرس نی ریموشیو ل  یرنگ یها بیو س یرنگارنگ نارنگ  ظرف
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رو   گزاشتمیم  زی م یو ساالدم رو رو  یکه سبد سبز  یو درحال  دمیچ سیچهارتا سرو یناهارخور  ز یم یرو
 صبا؟  یگردیم  ینگاه کردم و گفتم:دنبال چ دیچرخ یم جیبه صبا که دور خودش گ

شده گفتم اونا روهم    یرنگ یرنگ  یلیخ  یالو زردالو خشکا که مامان برات فرستاده بود کو؟کرس  نیا-
 بزارم. 

 خنده اشاره کردم.  با

 اول پشت سرت.  یاوناها کشو-

 ؟؟راستشویم اومد و گفت:چرا چهارتا بشقاب گزاشتکرده به سمت یکه انگار کشف بزرگ یدرحال صبا
 یاداب و رسوم خانواده ها یدار  کنم ی م ؟حسیکه انقدر عوض شد یدر ارتباط  یبگو صحرا تو با کس 

 .یر ی گیم ادی و  لیاص

 قهیبازم را به پشتم پرت کردم و گفتم: دو د یموها گذاشتمیم ز یم یکه نمکدان و دوغ را رو یحال  در
 .شهیم  یمسخرتم خنث  یکنجکاو نیبخدا ا ین یب یطرف و م  یصبر کن 

رفته   یک یاما اسمان شب رو اورده بود و به تار دادیبه ساعت کردم که هفت عصر رو نشون م ینگاه
 بود.

که قرار بود اون بره   یبخانم هم شب رو کنار ما باشه.ش  م یمر خواستیبود، دلم م دهیوقتش رس گهید
  یجور  ری درس هام.اما دست تقد یپسرش و من تنها بمونم بخاطر جور نشدن برنامه  یخونه 

 من اومدن.  شیپ  انیبرگشت که اونم نتونست بره اما صبا و ار

شانه شده ام را به دو   یام انداختم و موها یخ ی نیشلوار ج یرنگم رو مرتب رو یشل اجر  قهی  بافت
 . ختمیطرفم ر

  شی.پشدی م  لیتبد  یاشتباه نی قیو شک هاش به  کردی صبا کامل هنگ م زاشتمی م یاگر روسر  حتما
با نامزدشه تو راه پله  لدایشب  ر ینامحرم رضاست که اونم االن درگ هیساختمون  نیخودم گفتم)تو ا

 (.نه یداره که منو بب کاریچ

 . امیبود گفتم:من االن م ونی زیروشن کردن تلوبه صبا که حاال درحال  رو
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باز شود که   میتا در به رو دیطول کش  یخانم زدم،کم میرفتم و چند تقه به در مر  نیاز پله ها پا عیسر
 ربط دادم. شیان هم به درد زانو ها

 یابدار  یبغلش کردم و بوسه  دم یناراحت اما مهربونش که از پشت در مشخص شد پر یکم  صورت
 گونش کردم.  یرو

 مبارک.  لداتونمیسالاام خاله خانم ،-

 مبارک دخترم(  لداتی)میزیمبارح ق  لنیلبش نشست و گفت:چ  یرو یحرکتم لبخند از

  نیهم بپوش ن،حاالیرف نزنهااا انقدر سخت سخت با من ح فتادهیمن راه ن  یاووو خاله هنوز ترک-
 . دمیتدارک د ییییباال که کل  میبر

 خودم راحتترم.  یمهمون هات ،من تو خونه  شیمن کجا دخترم؟خواهرت اومده برو پ-

همه   رمیمجبورم چنتا کارگر بگ نی ای بود اگه ن ادیز لهیاخه !اومدم شمارو ببرم باال چون وس هیچه حرف-
 . نای پا ارمی تدارکاتم و ب ی

 نمونده. ششیپ قهیناراحت چنددق یاز،چهره  یقهقه افتاده بود و من چقدر دلم شاد شد که اثر  به

و   ریپ یفردا نگن چه صاحب خونه  نایخواهرت ا نیعوض کنم ا ام،لباسیباشه دخترم تو برو منم م-
 . یدار  یف یکث

 نه.به شما بز یاز لپش گرفتم و گفتم:خواهرم غلط کرده با شوهرش حرف  یاروم شگونین

 . رنیگیفالم م لدایاخه شب  گنیندارم خونه م ن؟منیخاله فال حافظ دار یراست یوایا-

 . امیچرا ندارم صبر کن االن ب-

مکالمه دو    یصدا رفتمی و از پله ها باال م خوندمیکه باز کرده بودم م یکه داشتم صفحه اتفاق  یدرحال 
 . ستادمیپله ا ی.پاکند کردم و رودمیمرد رو شن

 . نیدانش اموزهاتونم رفت وامد داشته باش  یخونه    کردمی نم نجا؟فکریشما!!ا یع یشف ییاقا-
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 نیدر هم رفت از ا میکرده بود.ناخوداگاه اخم ها انیب  کهیرضا بود  و تمام کلماتش رو با ت  یصدا
 قضاوت زود هنگام اش.

  یاومدن ،ییصحرا تو ی هیهمسا دونستمیعشقه که مارو اواره راه و شهرها کرده رضا جان، نم-انیار
 . زدمیوگرنه زود زود سر م دمتیند

 اش منم؟  هیهمسا یعنی عشقتون نگفتن -رضا

از پله ها باال رفتم و  نیهم ینداشتم برا شدیمتوجهشون نم  انیرو که انگار ار یها  یپرون  کهیت  طاقت
 . یبا شرم گفتم:ببخش توام تو زحمت افتاد انی هردوشون،و رو به ارسالم کردم به 

در   یادیز یو انگار خوشگزرون  دیگفت:به به حافظ هم رس یحرفم تموم نشده بود که رضا به تند هنوز
 انتظارتونه. 

 تونمیم  دی،اما اگر دوست داشت مهیخاله مر یبرا ستی من ن یوار گفتم: حافظ برا کهی خودش ت مثل
 . دیریفال بگ شهیم ی خوب یبدم بهتون با نامزدتون احتماال سرگرم 

بود که ما بار هم  ییها کهی ما گوش سپرده بود و انگار تازه متوجه ت یکه هاج و واج به مکالمه  انیار
 شده بود. میکردیم

 خوبه. دیحاال شما با نامزدتونم سرگرم ش   میممنون ما دار -رضا

 . سادیشلوار تو درگاه در وا ز یدهن باز کنم و جوابش رو بدم که در واحدم باز شد و صبا با بل خواستمیم

جلو زد و گفت:اهااا حاال متوجه شدم،رضا داداش صحرا خواهر   انیمن ار یحواس پرت شده  بخاطر
 خانوم من صبا خانم که بخاطر خواهرش مارو اواره شهرها کرده.  شونمیزنه منه .ا

 و صبا.  انیا از چشم هام دور نموند و لبخند کم جونش هم از نگاه ارنگاه رض برق

و از هشت صبح در تکاپوام بهم   دمیهمه تدارک د نی که ا یاجازه بدم اعصابم رو تو شب تونستمینم
کردم و وارد خانه  تیهدا یگرفتم و صبا رو با دست به کنار  انی گردوها رو از دست ار کیپالست  زه،یبر

 .ادیم الهاالن خ گهید نیا یشدم و بلند به صبا و رضا که در حال حال و احوال بودند گفتم:د ب

 گذاشتم. یکرس یو رو ختمیر  یکاسه بزرگ یهارو تو گردو
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دختر عوض شده   نیا گمیدرست کرده انقدر باحال شده، من م یصحرا کرس  ن یبب ای ب انی ار ی:واصبا
 . نی چشم خودت بب با  اینه !ب نیگیم

 . یبگ  هیتفکراتت و جلو در و همسا ستی گفتم:حاال الزم ن بلند

 غذا کرد.  یو بو یکردن از کرس  فیشروع به تعر انیکه اومدن تو و ار دیطول نکش  ادیز

 .شدی خونم اباد م گرفتمیصحرا رو م  دیصبا با ی: اشتباه کردم به جاانیار

نکردم و به سمت در   انیار یدرهم رفته  ی افهی گرفت و ق انیار یصبا که از بازو  شگونیبه ن یتوجه 
 شد رفتم.  دهیکه کوب

  شیکه رو یدیسر کرده بود و چادر سف  یرنگ  ینارنج یکه روسر  دمیخانم رو د میباز کردن در مر با
 گزاشته بودن.  شی به نما شتریچادر رو ب  یدیسف شیانداخته بود و رنگ گرم لباس ها

با   شدیباقاال که بخار ازش بلند م  یکاسه  دنیبه داخل دعوتش کردم و با د ییرفتم و با خوشرو  ارکن
 ه؟؟یچ ن یذوق گفتم عه خاله ا

 پر طرفدار بود. یها یباقاال هم جزء خوراک  لدایشب  یبرا  مایرفته ،قد ادتیدخترم انگار باقاال -

 رنگارنگم گذاشتم.  یکردم و از دستش گرفتم و وسط کرس یذوق تشکر  با

برنجم را که حاال    ریبه سمت اشپزخانه رفتم و ز انی خاله با صبا و ار  یتوجه به حال و احوال کردنا یب و
 بود خاموش کردم.  دهیدم کش

 

خانم   میگرفتم. مر یادیهر سه مهمانم اعتماد بنفس ز یها  فیو با تعر میخورد  یرو در جمع گرم شام
و   کردیم  فیبود تعر لداهایمختص شب  ا یدوستش داشت و گو یل یکه خ یترک  لمیداشت درمورد ف

  ییکامنت ها انیگرفته بودند مشغول بودن،ار یکه از سفره غذا و کرس ییهم با عکس ها انی صبا و ار
کرده بود   دی.صبا هم دوباره کل   دیخندی و م خواندیکرده بود را بلند م افتیدر  شیعکس ها یکه برا

صحبت   ی قبل او با بابا و مامان حرف زده بودم و حاال پا کرد؛یمن و با مامان صحبت م ریی تغ یرو
 یهندوانه  زامدن جوجه ا رونیب یکردن ماجرا  فیدر حال تعر یادیخانم که با آب و تاب ز میمر یها

 نداشت.  یمیقد الیسر  یاجرام دنیبه شن ی اقی اشت یجز من کس  ا یو گو کردیم لدایشب 
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من نشسته بودند با ذوق حافظ را برداشتم و  یبدل یاز مهمون ها که دور کرس  ییرای پز  یاز کم بعد
 .می ریفال بگ دیای گفتم: ب

عاشقانه که به فالش افتاده بود  یخانم گرفتم و بعد از خوندن شعر   مینفر کتاب رو به سمت مر نیاول
و جو خونه رو شاد    گفتیم شی خانم از عاشق بودن پنهان میمر یبرا  یبود که با لودگ انی و آر میدیخند

 کرده بود. 

نگاهش  یگرفتن کتاب دراز شده بود .کتاب را گرفتم و چپ چپ  یکه برا انی توجه به دست ار یب
 کردم. 

 صحرا  گهید کی از بزرگ به کوچ -انیار

براش فال هم  نی داشته باش نیتونیم یتیچه ن گهید نیدیشما دوتا که به هم رس ن،یغلط کرد -
 من جزء واجباته.  یفعال من عذب موندم و فال برا ن؛یریبگ

 . ین یشیم یکنار کرس  یموقع دو نفر  نیا گهیانشاهلل سال د -صبا

 گفت.  یا دهیکش  نیدست هاش رو باال برد و ام انیار

 برداشتم و به سمتش پرت کردم و صاف به سرش خورد. لیاز ظرف اج  یبادام

 .دم یانگار خونه موندم ترش گهیم نیام یجور  نمیجمع کن خودت و بب -

  یحرف  نیسرش بود باال برد و گفت: من غلط بکنم همچ دنیدستش را که درحال مال میحالت تسل  به
 بزنم. 

 یاز بس خاستگار ها رونیب  میایاز در ب  میبه زور تونست ی خانم کرد و گفت: واال خاله اومدن  میبه مر رو
 بودن.  سادهیصحرا وا

 چیرا بستم، ه میکردن چشم ها تی ن یباز کردن فال شدم و برا یجمع اماده  یتوجه به خنده  یب
 ینکردن هدف دایاز پ  دیاما ناام گشتمیم یذهنم دنبال هدف خاص  چینداشتم در مارپ یخاص  تین

 سرم جوالن داد. یتو یبودم که اسم

 قراره بشه.  یاخر و عاقبت من و رضا چ نمینبودم بب   لیم یب



 طبقه تا عشق کی

189 
 

 به فکرم زدم .  یپوزخند نینازن  یاداور ی با

 . ختی بهم ر انی افکارم با حرف ار رشته

ها، حاجت ها   یکن  تی ن یرو هم جمع کن  لیفام  یفال کل ارزو ها هی سر  ستیصحرا قرار ن -
 کن.  تین ی کی  یکی  شنیم یقاط

گرفتم  میچشمانم را باز کردم و تصم انیار یها یام را عوض کنم اما با وراج تی ن خواستمیکه م نیا با
 ندهم. انیار  یبه حرف ها دانیشدن فکرم، م  یبا طوالن

 رو باز کردم. یکتاب بردم و صفحه ا یرا ال دستم

 کنم ریصنما با غم عشق تو چه تدب -

 کنم  ری در غم تو ناله شبگ یبه ک تا

 شنود  حتیاز آن شد که نص وانهید دل

 کنم ریهم ز سر زلف تو زنج  مگرش

خانم سرم را بلند   میمر یو خنده ها انی صبا و ار یبودم که با سر و صدا دهیشعر رو نفهم یمعن هنوز
 کردم. 

 حاال تو نم پس نده.  یبفرما حافظ هم گفت عاشق  -صبا

 نش شده صحرا خانم. ازا یک وانهیدل د -انیار

 شد واقعا  یرو با ضرب به بغل صبا انداختم و با خنده گفتم: حاجت ها قاط کتاب

 

  طیبرده بودم که در مح یمسئله پ نیوصبا عزم رفتن کرده بودند و من تازه به ا  انیآر لدایشب  یفردا
 ام. ییام هنوز همان بچه تخس و بابا  یزندگ یمیقد یآرام و تودار شده ام، اما کنار آدم ها دیجد

 یگذشته دوباره به صندوقچه  یصحرا  خواستیکز کرده بودم و دروغ چرا، دلم نم یدر ورود کنار
 خاطرات فرستاده بشه.
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 تهران. یایخودتم م گهید یچند هفته  زمی انقدر ناراحت نباش عز -انیآر

 د؟ یچند روز بمون  شهینم گه،ید یحاال ک...و تا چند هفته  -

 یهم کل می فتی صبح راه ب  یکه نزاشت نیبره آموزشگاه، منم دانشگاه دارم. هم دی با انیآر زدلمیعز -صبا
 . میخوریشده؛ حتما به شب م رید

 آمدند. یبرف باز  یمن برا یمن رو ناراحت تنها نگذارند هم پا  نکهیا یگفت، صبح برا یم راست

 انداختم. میموها یچنگ زدم و رو زیم  یبافت ام را از رو شال

 . ارمیپدرتونم در م امیم گهیچند هفته د یبره، ول دیبا یرفتن  ستین یچاره ا -

 بگردونمتون. یببرمتون کم   نجایا نیروز نموند دو

 را عوض کردم.  شانیبه هدف زدم و حال و هوا دمی نشست فهم نشایلب ها یکه رو یلبخند با

 بردم.   شیخانم را برا می مر یدر ساختمان را بستم و ظرف باقاال  انیکردن صبا و آر  یراه با

 مسافر هات حرکت کردن دخترم؟  -میمر

 آره، رفتن خاله  -

 .یسادیتو چرا دم در وا ایدخترم، حاال ب یبسالمت -

 نه خاله ظرفت و اوردم دستتون درد نکنه.  -

 .گهیتو دخترم د ایصحرا؟ ب یکن ی تعارف م -

 حاال.  امیفکر کنم سرما خوردم. بعدا م کنهی درد م یکار دارم، سرم هم کم کمی -

 بدتر نشه مادر وقت امتحاناته. ؟یسرماخوردگ یبخور، تو خونه دار  یز ی چ یقرص  -

 . خورمی آره دارم م -
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ساعت ده شب از گذر   دنیسر از کتاب بلند کردم با د یمشغول کردم، وقت میا درس هاخودم را ب  یکم
جزوه ام کردم، چهار صفحه مونده بود و  یمونده  یبه صفحات باق یزمان تعجب کردم.نگاه عیسر

 چهار صفحه دوباره جزوه را باز کنم.  نیفردا هم بخاطر ا امدیدلم ن

  ری امتحاناتم را با غل و زنج یها ویاز آن د یکیم بخوانم و تخت گذاشتم که قبل خواب آن را ه کنار
 کرده باشم.  ریاس

 میسوزشش برا لیام دلنخورده یو حساب ناهار هم درست   نکهیا یاداور یسوخت، با  یام ممعده یکم
 شده بود. نی سنگ یروشن شد. اما حال غذا خوردن را نداشتم و سرم بدجور 

گرم   ی غذا مانده بود اما حوصله  شبیبه داخلش انداختم، از د یرا باز کردم و نگاه کل خچالی در
خواب راه  هدف بستم. به سمت اتاق یرا ب خچالیاز هندوانه برداشتم و در یکردنش را نداشتم.قاچ 

امانم را   یگآلود مانده را با هزار زور و زحمت تمام کردم. سردرد و خواب یباق یحه افتادم و چند صف
 . دمیبود، جزوه را به کنار تخت پرت کردم و دراز کش دهیبر

  یبلند شوم گوش میاز جا نکهیشدم. بدونه ا داریب شدیم دنمیگلو که مانع نفس کش یاحساس خشک با
ساعت دو بعد از   دنیکمه روشن خاموش را فشار دادم. با دکردم و د  دایکنار تخت پ  یعسل  یرا از رو

 . دیظهر سرم سوت کش 

 کالس رو خواب موندم. یلعنت -

 کار دستم داده اونم بدجور. روزید یبرف باز  دمی خودم فهم  یگرفته و خروس یصدا دنیشن  با

و هم سرم  دیکشی م ریتخت دادم و بلند شدم، هم معده ام ت یام را به پشت هیهزار زور و زحمت تک  با
 چند تن وزن داشت، سوزش گلو هم که گفتن نداشت. ایگو

در   یخون  ایکه گو ییرساندم. با دست ها  ییخونه باالخره خودم را به روشو لی کمک گرفتن از وسا با
آب را   ریش  دم؛یدیم زدیمخودم که تار و دو دو  یهابا چشم ینداشت و لرزشش  رو حت  انی ها جرآن

در  امانهکه از چ یسرحال شوم.قطرات آب یتا بلکه کم دم یصورتم پاش یآب ولرم رو یبازکردم و مشت
رنگ  یانداختم. چهره   نهیخودم در آ ری به تصو یحال سقوط بودند را با حوله خشک کردم و نگاه

 .زدیذوق م یتو میهاچشم یاز گود شتریام بخشک  یو لب ها دهیپر

 شدم؟  ینجور یشب ا کی در عرض  یعنی -
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 اوردم.  رونیب  خچالی حالم بهتر شده بود و آرام به سمت اشپزخانه رفتم و غذا را از  یکم

دکمه روشن خاموش   قهیدق کی یزمانش رو  میو داخل ماکروفر گذاشتم و بعد از تنظ دمیکش یبشقاب 
 را فشار دادم. 

 . دندی چ یپ  ینم میدست و پا یتو روزیداشتم انگار اصال تا د ازیقرص گشتم اما حاال که ن دنبال

اول را که در دهانم گذاشتم به  ینشستم، لقمه  زیله شده پشت م یگذاشتم و با تن زیم یرا رو غذا
نکرد که راحت تر از   سیخ  یغذا را کم یخشک شده بود که حت ی. آب دهانم جور دمیجو یسخت
 برود.  نیپا میگلو

 رونیپولم را برداشتم و از خانه ب فیکه به دستم آمد، ک  یلباس نی اول دنیرا کنار گذاشتم و با پوش غذا
 زدم.

 

 رفتم. ن یشد از پله ها پا یکه مانع قدم برداشتنم م دید یو تار  جهی سرگ با

 .رفتمی و راه م دادمیم  هیتک واریآروم دستم را به د یلیخ یهاقدم  با

 مارکت محله رفتم.به سوپر دیخر یبرا نیهم یدور برم برا ادیز ونستمتی اون حال داغون نم با

. چند بسته هم  دمیسوپ آماده رو د یهاکه بسته گشتمی برداشتم و دنبال قرص م  ریپاکت ش  چند
دور و    یها یخوراک یرفتن چشمم دستم را به قفسه یاهی انداختم، با س دمیخر  لونینا نی سوپ ب

 اطرافم گرفتم.

  یگفت که حت یز ی چ یشده بود به ترک امی متوجه حال خراب  ای بود؛ گو یانسالیکه مرد م فروشنده
  یز یگفتن چ یخودم فکر کردم حتما نگران حالم شده به جا ش یاش متوجه نشدم. پاز حرف  یاکلمه

 بسنده کردم.  یبه لبخند

 ان گزاشتم.  یرا رو میهاد یرفتم و خر شخوانیپ کینزد

 د؟ یمسکن ندار ای یقرص سرماخوردگ دیسرگردان به اطراف انداختم و گفتم: ببخش ینگاه
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 چیبلد نبود، بدون ه یو به گمانم خودش هم فارس ستمیبلد ن   یکه انگار متوجه شده بود ترک رمردیپ
 پشت سرش رفت.  یگرد کرد و به سمت قفسه عقب  یحرف 

 یقرص رو یبرخورد قبضه ها یو اصال حواسم به اطرافم نبود، با صدا کردی به شدت درد م سرم
 به سمت خانه راه افتادم. میهادیجمع شد. بعد از حساب کردن خر  یحواسم کم یاشه یش شخوانیپ

 کردمی بود که حس م دیام شد یحالت گر گرفتگ  یدرون در حال آتش گرفتن بودم و به قدر  از
 اند.گل انداخته میهالپ 

بند   ختنی را هم نداشتم و کل بدنم انگار له شده بود، هرلحظه انتظار گس دی خر لونیحمل نا  قدرت
 بنداش بودم. 

بود. بر گشتم تا در را    یکار سخت میهارا چفت قفل در ساختمان کردم با لرزش دست   دیکل یسخت به
 وارد شد. نی که نازن دیطول نکش یامانع بسته شدنش شد، و لحظه یببندم اما دست

زده بود. بدونه حرف از کنارش   رونیلبش ب  یهااز گوشه یکه کم دیرژ قرمزش چرخ یرو گاهمن
 ام را کردم که با قدرت قدم بردارم، که متوجه حالم نشود.  یگذاشتم و تمام سع

 .ستادمی ا شیچند پله باال نرفته بودم که با صدا هنوز

 قد علم کرد.   میبودم رساند و جلو ستادهیکه ا یچند قدم تند خودش را به پله ا با

که مثل خروسک گرفته ها شده بود را  میصدا خواستینداشتم و دلم هم نم یاگفتن کلمه  توان
 حرفش را بزند.   ترع ینگاهش کردم که سر یبشنود، سوال

 نگاه پر غرورش.  نینداشتم به ا  یخوب  یبه من انداخت، حس  نی از باال به پا ینگاه

رضا رو   یتونیبا ناز و کرشمه م یگفت: فکر کرد یامقدمه  چیام برد و بدونه هچونهدست به  رانهیغافلگ
 ؟یدلت خواست انجام بد یهر غلط زارمیزبون م یآدم ساده و ب هیمنم که   ؟یار ی ب رونیاز چنگم ب

اتهام را   نی. مادر رضا بود که اشناختمی را خوب م شیهاحرفاش تعجب کرده بودم اما جنس حرف  از
 کرده بود و جلو فرستاده بود که همسرش را حفظ کند. ری زده بود و حاال عروسش را شبه من 

 آماده زد. زمیبه ه یت یخنده ام کبر ای و گو  دمیجان خند یب
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 باالتر رفت.   یکم شی شد و صدا شتریام بچانه یدستش رو فشار

مثل  یگر له یروباه ح دهیهمه سال منتظر نشدم که وقتش نرس نیا ،ییدختر هرجا  یکور خوند -
 . ارهیتو از چنگم درش ب

چونه گرفتنش. تمام   ینتوانستم جوابش را بدهم چه برسد به تالف یحالم بد بود که حت یقدر  به
 ام آزاد شد. گذاشتم و هلش دادم. عقب رفت و چانه اشنه یقدرتم را در دستانم جمع کردم و تخت س

 مانعم شد.  ییکه جوابش را بدهم صدا رم ی ستم نفس بگخوا تا

 چخبره؟  نجایا -

انداخت و با ِمن ِمن  نی چادرش را جمع کرد و سر پا  عا  یکه سر دمیرا د نیوضوح هل شدن نازن به
از سمت   یمنتظر جواب ایکه گو دمیرضا را د یافه یتارم ق  یداشت. از پشت چشم ها یقصد گفتن حرف

 درهم.  یخم بود اما با ا نی نازن

 یکه ب یاجه ی به من جمع شد و لعنت به سرگ شانیباال رفتم که با حرکتم حواس هر دو یگر ید یپله
که بهتر شدم .قدم دوم   دینکش هیگذاشتم و چند ثان  امیشان یپ  یموقع به سراغم آمد. دستم را آرام رو

 .ستادیا میرا برداشتم که رضا جلو 

 بود و با دستم محکم حفاظ پله را گرفته بودم. نیپا  سرم

 حالت خوبه؟ -

بار خدا را شکر کردم   نیدر خانه رساندم، ا یتوجه به سوالش از کنارش گذشتم و خودم را به جلو یب
مانع باز شدن قفل نشد.خودم را به داخل خانه انداختم و در را پشت سرم   میکه لرزش دست ها

 محکم بستم. 

 

ام را نوازش کرد، با خودم هزاران بار خاطرات برخوردم با رضا را مرور کردم و دوباره به  اشک گونه  یگرم
جز تهمت نبود. قبال   یز یچ شانیام؛ حرف هاجلب نظرش نکرده  یبرا  یکه هرگز کار  دمیرس  جهینت نیا

رسا که د  امی پ هی لسوتفاهم بود مث یبرا  یز یقبل چ یهم خنجر تهمت در قلبم رفته بود. القل دفعه



 طبقه تا عشق کی

195 
 

دراز   امیزندگ دنیاز هم پاش یگناه دست برا یب نبار یا ؟ یرو ازم گرفت، اما حاال چ  زانمی بخاطرش عز
 اند.کرده

 بود که نتونسته بودم از خودم دفاع کنم. نیا  یکه زده بودند نبود. برا یتهمت  یبرا اشکم

  هیتک نی را پاک کردم و دستم را به زم  کردندیام سقوط مکه از چانه یاشک یهاپشت دست قطره  با
و منتظر شدم تا   ختمیر رجوشی را باز کردم و داخل ش  ریش یهااز پاکت  ی کی دادم و بلند شدم. 

را سر    ریو مسکن را داخل دهانم گزاشتم و ش یو با دوتا قرص سرماخوردگ  ختمی ر ری ش  یوانیبجوشد. ل
 .دمیکش

تخت انداختم و سرم رو   ی. خودم را روسمیدرست واتونستم  ینرم تر شد از سردرد نم میگلو یکم
و   شدیامتحاناتم شروع م گهید یسرحال باشم. هفته  یشدن  داریخواست بخوابم و ب  یدلم م دم،یکش

 . بودمیتو تخت خواب م دیمن نبا

سرم بود که چرا با اخم و طلبکار با نامزدش حرف   یتو  یرضا افتادم، عالمت سوال بزرگ یافه یق ادی
  ادیخونه بود؟ خودم جواب خودم را دادم خب آدم نامزدش مهمون ب ی. اصال چرا روز شنبه ازدیم

 .گهید زارهیاش وقت براش م خونه

 ارام بلکه در آتش بودم.  یچرند دوباره به خواب رفتم اما نه خواب یفکرا یکل با

 

خونه در  دنینشسته بود. چشم باز کردم و با د میشان یپ یرو یو عرق سرد بود  امدهین نی پا تبم
 محض، متوجه شدم که شب شده وخواب ماندم. یکی تار

 بلند شدم.  میتر کردم و از جا یزحمت دهانم که به خاطر تب خشک شده بود کم به

  یفقط کم یاتش درونم را کم نکه یا دیبه ام ختمیاب ر یوان یخواب کنار تختم را روشن کردم ل چراغ
 سردتر کند.

 .دمیدوازده ساعت خواب ک یمتوجه شدم که نزد  دادیساعت که چهار صبح را نشان م دنید با

 . دیای قوام ب یو منتظر شدم کم  ختمی جوش رآماده را داخل آب  یهااز سوپ  یکی
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قاشق از سوپ را   نخورده بودم. چند یز یهم بود که چ یاد یخواست اما مدت ز  ینم ییغذا چیه دلم
  یحالی امد، اما سردرد و ب  ی خوابم نم   نکهیرها کردم. با ا زی م یها را روخوردم و همانطور ظرف 

شروع کردم به  میجلو ختمیرا ر میهاتخت نشستم و کتاب یهمچنان به جانم رخنه کرده بود. رو
 خواندن.

 بودم.  ریدرگ مین هم با درس هاا  نیساعات درخواب بودم و ماب  شتریو روزم را گم کرده بودم، ب شب

 رضا 

که الت و االف بود مشغول حرف زدن   امه یکه در کوچه با پسر همسا دمیرا د  نیپشت پنجره نازن از
 است.

 یهالباس  شه یکه هم نیچرخاند، با وجود ا یدر دستش م یر یداده بود و زنج  ه یتک واریکه به د محمد
هم  نیداشت، جذاب بود. احتماال نازن  یخوب  ی افهیکرد اما ق یبه تن نم  یز ی و تم یدرست و حساب

 اش شده بود که وسط کوچه هرهر و کرکر راه انداخته بودند.چهره  نیجذب هم

 . گزراندیخودش خوش م  یراحت برا  نیهم یکرد من سرکار رفتم برا یم  فکر

بود بهم   ختهی د. اعصابم بد ررا بستم و پرده را کنار زدم هنوز همانجا بودن راهنمی پ یحرص دکمه ها با
  گریباز نی البته بماند که نازن  د،ی د یرا نم  ن ینازن یکارها نیاز دست مادرم ناراحت بودم که ا شتریو ب

 بود.  یماهر 

 ندادم. شدیم  ایرفتم و جواب مادرم را که علت خانه بودنم را جو رونی از اتاق ب تند

 یو ارام چند پله ستادمیا شیصدا دنیاما با شن  رم،یرفتم که مچش را بگ یم  نیپا عیپله ها سر از
 کردم.  زیرا ت میهارفتم و گوش  نیمانده را پا  یباق

تصور   یجانیب یلهی انگار من رو وس نیاورد آتشم تندتر شد. نازن  یکه به زبان م ییهاحرف  دنیشن  با
 داد. یبه خودش م   تی که حق مالک کردیم

که  هیکنجکاو شدم مخاطبش ک دمیگوش دادن مناسب ند یفرصت را برا گریش دالفاظ  دنیشن  با
را   نی که جلو گذاشتم حالت نازن  ی. با قدمدهدی را گوش م نیغازه نازن  هیصد من  یساکت داره حرفا

 راقاصر بود. صح  یز ی که فک صحرا را گرفته، از تعجب شاخ در اورده بودم و زبانم از گفتن هرچ دمید



 طبقه تا عشق کی

197 
 

شده بود. چرا از خودش    شتریسکوتش کم کم حرصم ب نی را از خودش جدا کرد از ا  نیبدونه حرف نازن
 نداشت؟  یر یتقص چیاون که ه کرد؟ی دفاع نم

 ه؟چخبر نجایبود و بلند گفتم: ا ختهیبهم ر اعصابم

بودم. با حال    حیانداختم و منتظر توض  نیندادن، با حرص نگاهم را به نازن یکدوم جواب چیه اما
 اومده.  شیپ  یو مشکل ستین شهی صحرا متوجه شدم که انگار مثل هم  بیعج

که به حفاظ   یا هیبا تک  ستیاما مطمئن بودم حالش خوب ن دم،ینرس یدوباره به جواب دنممیپرس با
 مثل روز روشن بود. زیداشت، همه چ یکه برم یشل  یگرفت و قدم ها یم

که  ین یکردم که حواسم به نازن یاش نگاه م یخالیبه جا  د،یرفت و در راهم پشت سرش کوب  اما
 بود جلب شد.  ستادهیپله ها ا نیپا

 

. ستادمی لش ارا پر کردم و مقاب نمانیب یدر هم رفت. فاصله میهااخم شیکارها  یاداور یبا   دوباره
 . دیبه گوشم رس شیزمزمه وار صدا

 را گرفت و... میجلو اتهیآمدم، که همسا  یمن داشتم از سوپرمارکت م -

بود همچنان من را   دهیفا یانداختم که بلکه دست از دروغ گفتن بردارد اما ب ش یبه چشم ها ینگاه
گفتم: از سوپرمارکت   یاکنترول شده یتوانستم ساکت باشم با صدا  ینم گری کرد، د ینفهم فرض م 

 هـ...ان!؟  دت؟؟یکو خر ؟یاومدیم

و  شمیازدواج نم  نیبه ا یچاقو رو گردنمم بزارند راض ی دونیم ؟یکن ی آدم نفهم فرض م کی من رو  تو
 خودت و؟  یدیم یباز  یسر نخواهد گرفت. چرا دار 

 .میشیهمه، نامزد محسوب م   ین رونگاهم کرد و گفت: من و تو اسممو زیت

  بیشد و ادامه دادم: من س اشیعسل یهانگاهم مردمک چشم ریلبم نشست و مس  یرو  یپوزخند
 . یرو تو اون سرت فرو کن نیکشم، بهتره ا ینم  شیو به ن گرانید یگاز زده 

 .یجواب و بهم بد نیهمه سال منتظرت نشدم که ا نی رضا؟ من ا یگیم یچ -
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حالم   یثابت ماند ؛ حت میهالب یپشت سرش گزاشتم. نگاهش رو وارید یرو از کنار سرش رو دستم
منتظر    ی؟چجور یام گفتم: منتظر موندشده  دیکل یهادندان  نیاز ب  خوردی بهم م شیهااز نفس 
 خانم.  سهیقد یکردیچشمت بود؟ القل دور لبت رو پاک م یکه جلو  ی*"با هر مرد ؟یموند

 ی! فراموش کرده بودیبود ده یو بلند گفت: اما تو من رو بخش دیلبش کش یرو  یحرص دست با
 اش بخاطر اون دختره است؟ گزشته رو. همه 

تر از  اش گفتم: اون دختره؟ اون پاک اشاره  ریبه طبقه باال کرد. بدون نگاه به مس یادست اشاره  با
به   یفکر کرد ؟یقت تو چ اونو کنه،ی نم  دهیکه بهش چراغ سبز نشون م یبه پسر  یتوجه  یتوعه، حت

زنش   ه؟رفت ادتیرو از هم پاشوند؟ تو مهران رو  قمیرف  یرو که زندگ  یبخشم کس یم های راحت نیا
 زن باردارش؟   ؟یچ

 .ید یهم پوشش م زی تبر ی نبود دار  یمن، تهران کاف  یکن به دور اطرافت! از صدقه سر  نگاه

 . یمصلحت یه یگر نیکوتاه امدن من است ا یدانستم برا یکردن کرد و من خوب م هیبه گر شروع

 نیا زارم یمن نم  نی گفتم: بب یاانهیجوبا لحن آرام و صلح  دمیکش میبه موها یرفتم و کالفه دست عقب
کنار بزنم.   دهیگناهات کش  یکه خدا رو یارو هم ندارم که پرده  نیمطمئن باش، قصد ا رهی ازدواج سربگ

لب به اعتراض باز   ن. اگر م یازدواج ناراض نیو مامانم رو قانع کن که تو نسبت به ا ییپس خودت دا
 . یخودت  سوزهیم شمیکه تو ات  یزمیه ن یکنم مطمئن باش اول

 از پله ها باال رفتم و وارد خانه شدم.  شی توجه به اشک ها یب

 . اوردیبار ن ییرسوا نیاز ا شتریباشد و ب  دهیبودم حرف حسابم را فهم دواریام

نساخته بود که عصر همان روز مادرم را مجبور کرد که برگردند تهران، و   نی به مزاج نازن میهاحرف  ایگو
 کردم.  شانی راه  یمن با خوشحال

صحرا دست از پا درازتر مانده بودم.   دنید یگزشت و عالرغم تمام تالشم برا یاز رفتن آنها م  یروز  دو
  ینگران شده بودم اما نم ی . کمرفتیو نه دانشگاه م کردی پله رفت و امد مراه  ازش نبود نه در یخبر 

 . رمی ازش بگ یدانستمم که چطور خبر 
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  یدر زدم اما خبر  یزدم و به سمت واحدش راه افتادم.چندبار  ایحدود ده شب بود که دل به در  ساعت
 نشد.

اون حتما خبر داشت که کجا   دمی پرس  یخانم م  میاز مر  دیمشغول به طرف طبقه اول رفتم با یفکر  با
 رفته.

 

  دمیزدن زنگ باال رفته بود عقب کش یکل وجودم را گرفت. دستم که برا دیترد ستادم،یدر که ا یجلو
 ؛ نگرانش بودم. به عقب گزاشتم. اما نتوانستم یو قدم

 زنگ را فشار دادم. ع یقلبم شود سر دوباره عقلم مانع نکهیاز ا قبل

 قهیرا هدف گرفته بودم. چند دق نی در ضرب گرفته بودم و از استرس با نوک پا جان زم یجلو میپا با
من چند ساعت گزشته  یکه برا یاقه یچند دق دیبه گوشم رس  خانممیمر یکه صدا دیطول نکش شتریب

 بود.

 شهیدر جانم ر دیمهربانش پشت در، دوباره ترد یهره شدن چ  انیرنگ و نما یاکنار رفتن در قهوه  با
 دواند.

  رمی از صحرا خبر بگ یبود، مانده بودم چطور  ستادهیزمان ا ایکرد. گو ینگاهم م اشی شگ یهم بالبخند
  شیهاکه لب زدمی افکارم دست و پا م یای او را هم نگران نکنم. در در شتریب  ایکه برداشت بد نکنه 

 تکان خورد. 

 ؟ یالزم داشت یز ی جانم پسرم؟ چ -

 . اورمیبه زبان ب یانداره اما با زحمت توانستم کلمه دنیچرخ ییزبانم باد کرده و توانا  کردمی م حس

 الزم نداشتم. یز یمن.. من نه، چ -

هات  داد و گفت: مهمون  هیو به در تک  دیرنگش را باال کش یچادر آب  ینثارم کرد و گوشه یمهربان  نگاه
 رفتن؟ 

 رفتن.   روزی و گفتم: بله پر دمیکش میبه موها یدست یگکالفه  با
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 به زبان آورد.  یاکلمه مردد

 ن...نامزدت!؟  -

زدم و زمزمه کردم:   یاز پرخاشم زبانم را گاز کوچک  یر ی جلوگ یخون به سرم هجوم اورد و برا  یآن در
اتفاق   نمون یوصلت ب  نیهست که مامان و خانواده اون دوست دارن ا میدختر دا  ست، ینامزدم ن 

 .میهم ساخته نشد ی. اما ما برافتهیب

انداخت و زمزمه کرد: اره مادر،   نی سرش را پا اوردیبر زبان ب  توانستی اما نم دانستی م  یز یچ انگار
 . دیستیشما وصله هم ن

 د؟ یاز صحرا خبر دارشدم و با شرم گفتم: شما  یاضاف یهابحث  نیا الی خیب

 گفت: نه، چطور؟  یرا برداشت و با حالت پرسش اشه یتک

رفته  دی شما بدون دیدانشگاه هم نرفته. گفتم شا ست،یازش ن یهستش که خبر  یآخه...چند روز  -
 تهران؟ 

 .خونهی. حتما خونه درس م رهی که، بعد امتحاناش م رهینه مادر تهران نم  -

اش رو  کال چراغ خونه شبیآخه د ست، یانداختم و دست پاچه گفتم: خونه ن نی خجالت سرم را پا با
 تهران نرفته؟  نیهم روشن نکرد. مطمئن 

اش بودم. مطلب که من چرا منتظر چراغ خونه نیاو هم نگران شده بود بدونه توجه به ا انگار
خبر   هی مادر بزار زنگ بزنم مادرش  یگرد کرد و گفت: نگرانم کردپاچه به سمت خونه عقب دست

 . رمیبگ

 .ستادیدر قاب در ا هیو بعد از چند ثان دمیحرف زدنش را شن یدر منتظر بودم که صدا پشت

منم خوبم شکرخدا. واال غرض از مزاحمت، االن رفته بودم طبقه باال با صحرا کار داشتم   دی)سالمت باش
 ( شما. شی اومده تهران پ دی در زدم نبود. گفتم شا

از واکنشش   یز یچ دیخانم بود که شا میمر یو منم چشمم به چهره  زدی ها را محرف  نیکه ا همانطور
 متوجه شدم. 
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  یبودم جلو دهیکه از صحرا د ی ر یتصو  نیو اخر ختی به دلم ر های کل نگران اشافه یدرهم رفتن ق  با
 جان گرفت.  میهاچشم

 خانواده .خداحافظ(  نی ، سالم برسون دهینشن خونه ی آ...ره حتما درس م ست؟ی)پس اونجا ن

 دختر؟  نینگاهم کرد و مردد گفت: اونجا نرفته. پس کجاست ا زانیآو یافه یق با

 ن؟ یدار دکی دیشما کل  -

 . یخونه کس میبر  میبنداز دیزشته کل ؟ی تعجب نگاهم کرد و گفت: چرا انقدر نگران  با

 . گرفتیتا دلم آرام م دمیدیخونه رو م دیده باداشتم، هر جور ش یبد حس

 .دمشیند گهیانگار حالش خوب نبود رفت خونه اما د دمشیکه د یبار  نیآخه آخر -

 برداشت و در را بست.  ید یپشت در دسته کل از

  زارهی گوششون از اونا م  زارنی ! مهیچ مایس نیاز ا ی مادرش گفت صحرا عادت داره درس خوندن  -
 .دهیاهنگ گوش م

 آمد. یم رونیب  دیها را باال رفتم و گفتم: باالخره باپله خانممیهول جلوتر از مر با

 

در واحد مردد مانده بود، حرصم گرفت و گفتم: االن وقته استخاره   یبه دست جلو دیخانم کل  میمر
انداختن و   دیکل نیااگر نبود بعدا که اومد من خودم   میبه خونه بنداز ینگاه نیدر و باز کن ستین

 . رمیگی گردن م

 را چرخاند و در را باز کرد.   دیکل حرفی اش کرده بود که بقانع  میهاحرف  انگار

 و من پشت سرش.  رفتیجلو م خانمم یمحض بود. مر یک یکه انتظار داشتم خونه تو تار همانطور

که نگاهم به  دمیخودم چرخ اش به دورخانه ییرایبرق را زد. وسط پز دیکورمال جلو رفت و کل  کورمال
 از خود صحرا نبود.  یاشپزخانه خورد. جلو رفتم اما خبر  زیم  یرو فیکث یهاظرف 

 . ستین یدید -
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  میاومد نجایتا ا شهیگفتم: م یبا تند ستاده،یدر ا یهمانطور جلو دمیبرگشتم و د خانمم یسمت مر به
 سرک بکشم اونجاها.  تونمی من نم ن؟یخواب و حمام هم بندازبه اتاق  ینگاه

متوجه   دشیسف یهاک یواحد بود رفت و بازش کرد از سرام یکه کنار در ورود  یبه سمت در  معترض
. وگرنه انقدر  ییاشنا ،یدوست یدر را بست و گفت: حتما رفته خونه یدیشدم که حمام است. با ناام

 .شدی که، القل با نفس ادم هم گرم م شدی خونه سرد نم یهوا

جا انداختم. همه ینگاه یغر زدن داشت، به اطراف یوجهه  شتریخانم که ب  میمر یهاتوجه به حرف  یب
خشک شده خرابش کرده  یو غذاها فیکث یهااز اشپزخونه که ظرف  ریبود به غ قهیو با سل   زیتم

 بودند.

 ( ؟ی)صحرا مادر، خواب 

  مانیهای که خانه بوده و نگران   دمیکردم و فهم زیرا ت میهاگوش  یخانم کم   میمر یصدا دنیشن  با
 !موردی ب

  شتریاش نشود، هنوز چند قدم ببرداشتم که القل متوجه ورود من به خانه یقدم یسمت در خروج  به
بلند شد و پشت بندش هم اسم صحرا و رضا را   خانممی گفتن مر نیاحسی یدور نشده بودم که صدا

 .زدی داد م یپدری پ

.چند  دمیترس خانمم یبازوان مر نی ب  جانشی جسم ب دنی خواب رساندم و با دعجله خودم را به اتاق با
با   خانممی. در حال خودم بودم که مر دمیگردن و صورتش د یرو  یدرشت یهاقدم جلوتر که رفتم عرق

 . دیافکارم را بر یدادش رشته 

 بدو رضا... دختر مردم از دست رفت.  -

 امام رضا خودت رحم کن.  بیغر ای

 کنم من؟  کاریپاچه گفتم: چ  دست

  یبود برا خانمم یمر یها یلیصحرا رفت که حاال اماج س  جانی زرد شده و ب  یحواسم به چهره   دوباره
 هوش اوردنش. به

 با ت...وام زود باش. -
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 کنم؟!  کاری .. چی: چدم یرفتم و دوباره پرس کینزد

 . مارستانیب  مشیبغلش کن برسون  ایب گمیم -

 دست بهش بزنم.  تونمی من که نم -

 ی.....گیم یچ -

 و روشن کنم.  نیمن ماش نی پا اریگفتم: من نامحرمم ، شما خودت بلندش کن ب  کالفه

 ! ارمش یب  یبرم چجور  نیها پااز پله  تونمیفهمه، من خودم نم  یصحرا محرم نامحرم نم -

 من که معتقدم. فهمه،ی اون نم -

دختر مردم    رم،یگی کمک کن من خودم گناهت و گردن م ا ی ب یاشکه بنده  ییرضا تو رو به همون خدا -
 پر پر شد. 

 تر بود. با ارزش  م یبرا  تیمونده بودم اما انسان  یسخت یدوراه

 . نیاری ب نیکن  دایپ یز یمانتو چ ،یوسر ر  هیچند قدم بلند خودم را به کنار تخت رساندم و گفتم: شما  با

گردنش   ریدستم را ز  دیانداختم با ترد جانی ب ها رفت. نگاهم را به سمت صحراعجله به سمت کمد  با
 زانوانش بردم.   ریرا به ز  گرمیاش را گرفتم و دست دانداختم و کتف

نار جسمش  شد هم دستش از ک  زانیکردم هم گردنش به سمت عقب او شیکه از تخت جدا  نیهم
 افتاد.   نیپا

 نبود.   یافتادن نشانه خوب نیآتش بود اما ا یکوره تنش

 به صورتش انداخت.  یو چنگ دیکش  یبلند غ یصحنه ج نیا دنیکه با د خانممیمر

  یتند یپله تنش را محکم به خودم فشار دادم و با قدم ها راه  یرفتم و جلو رون ی سرعت از خانه ب با
  یرو  یکی  د،یتپ یسه قلب در بدنم م ییو گو خوردیم می بلندش که باز بود به زانو یرفتم. موها  نیپا

 یهاکه با تپش  امنه یدر س یگر یگردنم که از برخورد صورتش درحال سوختن بود و د  یرو  یکی م،یزانو
 گرفته بود.  یام را به باز معده  اتی توتند و با قدرتش مح
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سوار شده  گریکه ازسمت د خانممیمر یپا یسر صحرا را رو اطی را باز کردم و با احت  نیعقب ماش در
 بود گذاشتم.

 .میرنگارنگ شده بودند، شد ابانیکنار خ  یهاسوت و کور که نور چراغ  ابان یخ ی همان لباس ها راه با

که در   شکست،ی م خانممیمر یرا دعاها  نی عقب بود و سکوت ماش یجلو چشمم با صندل  ینه یآ از
 .زدی حال پوشاندن مانتو صحرا ائمه را صدا م

 . راندمی م یآور شهر را با سرعت سرسام یپس کوچه ها کوچه

بغلش کردم و به بخش اورژانس    یدیترد چیه یدفعه ب  نیدوباره اما ا میدیکه رس مارستانیب یجلو
 ردمش. ب

برانکارد   یبه سمتم امدند و صحرا را  رو شناختندیکه من را م یکه وارد شدم چند پرستار  نیهم
 گذاشتند و بردند. 

 

 

  یکدام از دکتر ها جواب چیصحرا، اما ه یاز سالمت یو منتظر خبر  میبود مارستانی شب را در ب کل
 .میهست هاش یبود که منتظر ازما نیتنها حرفشان ا دادندی نم

کردم   کرد،ی نشسته بود و دعا م ی صندل  یکه رو خانممیبود و آرام و قرار نداشتم، رو به مر  تابی ب دلم
شل به سمت   ی. با تکان دادن سر جوابم را داد. با قدم هاگردمی نمازخونه زود برم رمی و گفتم: من م

بود دعا    زی عز  یلیخ  میکه برا یکس  یسالمت یکنم و برا  خودم خلوت یبا خدا  ینماز خانه رفتم تا کم
 کنم.

مهر گذاشتم و به حالت سجده در امده و دعا   یکه خواندم سرم را رو  یاز دو رکعت نماز مستحب بعد
 کردم. 

  شیکرده. پ ریکه من هم دلم گ  کردمی هرگز اعتراف نم  افتادی اتفاق نم  نیاگر ا  دینبود اما شا سخت
 که قصد آرام گرفتن ندارد. ییزپایو ت یوحش یآهو
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نمازخانه خورد،   وارید یرو یهاامدم و ناخودآگاه چشمم به پوستر  رونی خانه بملتمس از نماز  یدل با
 شروع محرم  از سه روز بعد بود.   یکه خبر دهنده ییپوستر ها

 ستگاهیا یکه جلو دمیسر صحرا بود د یکه باال  یاز انها گرفتم و به اورژانس رفتم، دکتر  چشم
بود با   فتی که پرستار ش یشدم و خانم ملک کشیدر پرونده بود نزد یز یدر حال نوشتن چ یپرستار 

 .ستادمی سالم کرد که دکتر هم توجهش به سمتم جلب شد با سر جوابش را دادم و کنارش ا دنمید

 من چطوره دکتر؟  ضی حال مر -

 . میها باش شیمنتظر جواب ازما  دیبا -

 ه؟یخودتون چ یهیطاقت گفتم: نظر یب

 یدی شد  یشده و معلومه سرماخوردگ  فیضع یلیخ   ضتونینباشه. مر دوارمیالبته ام ه،یذات الر -
 .نیاقدام کرد ریداشته، د

 د؟یدیرو م   یجواب قطع یک -

 نی تونیشروع به نوشتن کرد و گفت: فردا صبح. االن هم گفتم بهشون سرم وصل کنن م  دوباره
 .دشینی بب

الکل   یشده دور تخت و بو دهیسبز کش یهاکه صحرا بود رفتم. پرده یبه سمت تخت   یتشکر کوتاه با
ار ها  از پرست یکی  دنیتخت که شدم با د کیبه ارمغان اورد. نزد میبود سردرد برا دهیچی که در فضا پ

 .خت ی اعصابم بهم ر ی. کمتونهی سرم وصل کنه اما نم کنهیم یکه سع

 که.  نیام رو سوراخ سوراخ کردخانم پرستار بچه -

 کنم . دایپ تونمیکنم خانم رگشون رو نم  کاریچ -

به  دیبه سمت تخت رفتم و گفتم: بد زدی صحرا را الکل م یاز بازو یگر ید یدوباره جا نکهیا دنید با
 . نیکنی چرا مردم و آبکش م نیست یمن، بلد ن

تخت   یرا رو لی از پشت سرم وسا ییصدا دنیاز دادن سرنگ سرم ممانعت کرد اما با شن اول
 گذاشت. 
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 دکتر خودشون وصل کنن.  یاقا دیبد -

 .شد یتخت م کیبود که نزد  یخانم ملک یصدا

 پوستش رفته بود.  یهاخم کرده بود که خون در خط را با سوزن ز  شیبازو یقدر  به

 شی به ر یارنجم قرار دادم و دست گاههیرا تک  مینشستم وپا خانمم یرا وصل کردم و کنار مر سرم
 .دمیام کشنداشته

 انشاهلل.  ستین یمهم  زیدکتر چ نیبعد از چک کردن سرم به سمتم امد و گفت: نگران نباش   یملک

 انشاهلل  -

شد.   ترنی ری هوش امدن صحرا ششده بود و با به  نیریکه دکتر صحرا داده بود ش یبا خبر  صبحمون
 میکردی اقدام م ری د یرا پشت سر گزاشته بود که اگر کم یخطرناک   یلینبوده اما تب خ هیذات الر
 بود.  یاش حتم تشنج

 

به هوش آمده  یوقتصحرا بودم.از    لیداده بودند و در حال جمع و جور کردن وسا یاجازه مرخص عصر
اگر به من هم  دی. حق داده بودم شاگرفتی م دمیاوقات ند شتریو ب  کردی رفتار م نیسرسنگ  یل یبود خ

 . دمیبخشی اش را نم باعث  زدند،ی گناه تهمت م یب

 منتظرتونم.  نیتو ماش  دیایب دیشما هم اماده شد رمی که نوشتن رو بگ ییداروها رمیمن م -

 . زیرو م  دیشما نسخه رو بزار  رمیگی خودم م  -صحرا

 را باال برد.  شی که صدا کردیلب غرغر م ری ز خانممیمر

پر شده   ات ی خط پنهون کارچوب ؛یشیبدتر م یر یگی هم نم نارویا ،یشما الزم نکرده داروخونه بر  -
 لباستو بپوش. 

 گفتن نداشت، خوشحال شدم. یبرا یحرف خانممی که در مقابل مر نیا از
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متوقفم   ییکه صدا شدمی خارج م مارستانیها داشتم از بنه رفتم و بعد ازگرفتن قرص سمت داروخا به
 کرد.

 خونه؟ دیریدکتر مجد! م -

 را صاف کنم. میکردم صدا یام را قورت دادم و سعبه زور خنده یملک یکج شده یمقنعه دنید با

 نفع ضرر خواهد داشت.  یموندنم بجا دمیهم نخواب شبیبمونم. د تونمی بله، امروز نم -

 رد کنن براتون. ی مرخص دمیخبر م  م،یخوریهم م ین یری ش یو گفت: انشاهلل به زود دیخند

و صحرا نبود.خبر   خانممیشدن مر  کیربط به نزد  یب نیکند و ا دایوگو ادامه پگفت  خواستی نم دلم
 بسنده کردم.  یگرفتننم ندادم و به گفتن تشکر کوتاه یمرخص

 مادر؟ یگرفت -خانممیرم

 بله گرفتم. -

 تا بروند. پشت سرشان راه افتادم. ستادمی را باز کردم و کنار ا در

 ؟ یعقب برگشت و گفت: خوب یبه سمت صندل خانممیمر

 جوابش را داد. ینی ریش ینگاهش کردم که با خنده نیماش ینه یآ از

 برو باال.  یخوب شد کمی خونه من بمون  یچند روز  ایصحرا ب گمیم -

 .خوردی را به موقع م  شیهاکه قرص  شدی راحت م المی نبود، القل خ یبد  شنهادیپ

 مزاحمت شدم. من خونه خودم راحتترم. آقا رضا از،شما هم ممنونم. یجان به اندازه کافنه خاله  -

  زدندیم هارک یو سبز دور ت  یمشک یهامحله داشتن پرچم  یهابه مسجد محله کردم که جوان  ینگاه
 نکردم.  یارام زمزمه کردم: کار 

رضا؟   ییایبرگشت و گفت: تو نم  خانمم یدر خانه نگه داشتم و منتظر شدم داخل بروند که مر یجلو 
 سرهم کنم بخور.  یز یچه ی ایپسرم ب یناهار هم نخورد
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 شش عصر متعجب شدم از گرسنه نبودنم. دنیبه ساعتم کردم و با د ینگاه

 . دیممنون شما به صحرا برس ستیمسجد، گرسنم ن رمیدارم م -

ها   یاکثر مسجد  نیهم یثابت مسجد محله بودم برا ه یبودم هرساله محرم پا  زیکه تبر یسال  درپنج
 کمک حالشان باشم.  شهیو انتظار داشتند مثل هم شناختنمیم

 

 صحرا

از  دیزحمت کش میبرا شتریاز مادر ب خانمم یمدت مر ن یو ا گذشتیآمدنم م مارستانیاز ب یروز  دو
ها را باال  از خوردنم پله  نانیاطم یکه برا میهاخودشان گذشته تا زمان قرص ی محل یهاپختن آش 

 .آمدیم

 بگم بهت در مورد نامزد رضا.  امگهید زی چی بزار  گهیبردنت و گفتم د مارستانیب  یماجرا -

رفتم   خانمم یمر یو به سمت مبل کنار  دمیپنجره کش یه را جلوپرد خانمم یمر یپرحرف  همهنیاز ا کالفه
 و نشستم.

 وتاب شروع به گفتن کرد. کرد با آب ری کردنش تعب فی بودنم از تعر یراض یکه سکوتم را نشانه او

حرف زدن رضا  ی.  که صداکردمی م زی را تم یخونه داشتم جا کفش یتو، تو یضیچندروز قبل مر -
خانم   هیبهش بگم که راض  خواستمی بود. خودمم م یچخبره، اخه عصب نمیامدم تا بب  رونی ب دمیرا شن

  ونرضا و ا یهاحرف  دنی.اما با شن زدی رضا حرف م  ییدادختر  نیاومده بود و در مورد پسرش با ا
 دختره منصرف شدم.

 کارش داشته. یبرا  یحیچه توض  نینازن  شده؟ی چرا کنجکاو شده بودم بعد از رفتن من بحث چ دروغ

که دختره  دهیباهم ازدواج کنن اما خداروشکر رضا فهم نایا خوانیهاشون مانگار که خانواده -
 خوامی که نم گفتی دختره آتو داره داشت م نیهمون مخالفه. تازه انگار رضا از ا یبرا هیچجور ادم

 و.....  میخوری ابروت و ببرم پس خودت همه رو قانع کن که به درد هم نم
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داشتن  ی برا شدی م  یعنیقلبم سوسو کرد،  یک ی در تار یدیشد، و نور ام  ختهیر   ینی ریش یدلم شاد ته
 بکنم؟  یرضا فکر 

 دهمیگوش نم  شیهابه حرف  گریهم متوجه شد که د خانمم یفکرم مشغول شده بود و مر بدجور
چادرم   رمیمن م  کهینزد یعزادار  یهااومدن دسته رونیبلند شد و گفت: زمان ب  شیمق از جاد یکم

 رو بردارم برم دم در. 

 استراحت کن. کمی توام

 امتحان دارم.  خونمیدرس م  کمی : چندروزه کال تو استراحتم بلند شدم و گفتم  میاش از جابدرقه  یبرا

 

ام را جبران  فورجه  یکار تا کم  کردمی را م امی تمام سع م،یهاکتاب یام خالصه شده بود توو شب   روز
 یامتحان بعد یو دوباره برا دم یخواب ی م یو صبح بعد امتحان دوساعت خواندمی کنم کل شب را م

. به قول  رفتی مو   گرفتی و از حالم خبر م آمدیم یاقهی هم هر روز چند دق  خانمم ی. مرشدمیاماده م
کل عصر هارا در کوچه  دانستمی مزاحم درس خواندنم نشود. هرچند م دکری م  یخودش سع

  نجوریبه ا یاعالقه  ی.) از بچگ کنندی نگاه م هاهیهمسا یهامحله را با زن  یعزادار  یو دسته  نندینشیم
  یعنی  رفت،ی م انهزن یهاهی مرث یها هم برا.( شب کردمی ها نداشتم و هرگز هم شرکت نممراسم
 سرش شلوغ بود. یحساب 

دوباره   ریکه طبق روال چند روز اخ  خواندمی فردا مامتحان پس یامتحانم مانده بود و داشتم برا تاسه
  یها دو ساعت. دستم آمده بود که عصر زدی تمرکزم را بهم م یو حساب  آمدیوطبل م  یمداح یصدا

 صداها سرکنم.  نیقراره با ا

دنبال   امی گوش  ستیل یشتم و در گوشم چپاندم، درون پلمبل بردا یرا از رو امی حال هندزفر  یب
 . نشستی و در قلبم م آمدیم رونیگفتن از ب  نیحس  نیحس یبودم. هنوز صدا انوی پ کالمیآهنگ ب

گوش  یاهیو چندثان  دمیکش رونی را از گوشم ب یچرا دلم خواست که گوشش بدم ،هندزفر  دانمی نم
 دادم.

مردم   یطوالن یهاسف دنیشد و پرده را کنار زدم. از د  دهیبه سمت پنجره کش اریاخت یب میپاها
داخل خانه مشخص   رون،ی ساده بود و از ب یشهیو رو شد. چون پنجره ها ش ریدلم زته  اهپوشیس
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بازوان*"   یرا رو شیهاسرم گذاشتم و گوشه یکه دستم آمد رو یشال  نیو اول   دمیدو عیبود. سر
 . ستادمیشت پنجره او دوباره پ داختمان

پتو پهن کرده بودند و به   رواده یکه در پ دمیرا د یزن چادر  نیبا چند خانممیخم شدم و گروه مر یکم
  ییآشنا یچهره  دنیاما با د گشتی م لیدلی عزاداران چشمم ب یدسته نی. بکردندی نگاه م یعزادار 

بود که رضا را با   ارب نی توجه کردم اول شتریکرد. ب  دایپ  انیدر بدنم جر یادیانگار خون گرم با شدت ز
بود و شلوار   دهیرا باال کش شی ها نیکه است یرنگ اهی س گردقه ی راهنی. پدمیدی گرد م قهی راهنیپ
 .دادی نشان م تردهیکه قدش را کش یمشک  نیج

به قلبم   یاح بلند مد ی. انگار سر وصدادمیفهمی را م نی هم فقط نام حس  یو از مداح زدندی م  ریزنج 
 اما....  میما مسلمان یبا آنها دارم! همه  یفکر بودم که مگر من چه فرق نیبود و در ا دهیرس

اسالم  نی از د ی . اما چدهیرس یاجدادم ارث  نیآنهم بخاطر د کشمی م  دکیفقط اسم مسلمان را  من
 ...زیچ چی! هدانم؟یم

 اند و عقب افتادند!مانده تیها در عصر جاهلادم نیا  ایعقب افتادم. اصال من عقب افتادم  چقدر

تر از همه متوجه نشدم نشدم و مهم  یکه متوجه تمام شدن عزادار  یقدر بدجور مشغول بود به فکرم 
 یخانه  ام،ی از خاطرات بچگ یر یبود و فکرم در حال گردگ یعزادار  یدوساعت تمام چشمم به دسته

 مادربزرگم.

  یرضا به سمت پنجره انگار که کار اشتباه یره ینگاه خ دنیانداختم که با د رون ی نگاه را به ب نیاخر
اش بودو  شانه   یرو ر یبود و زنج  چاندهی را دور گردنش پ یرنگ  یزده شدم.شال مشک کرده باشم شرم 

و پرده   رفتماز پنجره کنار   امی فرار از نگاهش، حس شرم درون ی. براشیهالب  یرو یمعن  یب  یلبخند
  ریسرم را مثل کبک ز م،یسال زندگ  ستیکل ب نکهیشرم داشتم؟ از خودم بخاطر ا  یرا انداختم. من از ک

که با وجود چند سال بزرگتر بودن از   ییاز رضا ایام! اش شدهمتوجه نگونهیکه ا یی از خدا ایبرف کردم؟ 
 جلوتر از من بود. هاومتر لیمن، اما ک

امتحانم  ن ی. اخرشدی م شتر یدر وجودم روز به روز ب یدار یمنوال گذشت و حس ب نیهم با ا چندروزم
  شنهادیپ خانمم یهم مر یخواندن داشتم. چندبار  یفرصت برا یچندروز بعد عاشورا بود و حساب  یبرا

  یمزحک  وغرا بهانه کردم و چه در میاهبروم، اما درس  رونیپشت پنجره همراهش به ب  یداده بود بجا
 . نمیبی را م یعزادار   انی که از پشت پنجره تا پا دیدیبود. چون م
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از  خواستمی را گرفته بودم م ممی ها مانده بود.تصم  یعزادار   یشگیبه شروع وقت هم قهیدق ده
رنگم را با شال و    یکنم. شنل مشک دایپ یلفظ مسلمان بودنم معن یرا لمس کنم و برا نید ترک ینزد

در   ییکه پتو خانممیمر دنیرفتم. با د  رونی از خانه ب دیو کل یتن کردم و با برداشتن گوش  یشلوار مشک 
لبم   یرو یرفتن است.لبخند  یسرش مشخص بود که اماده یرو یو از چادر مشک  تکاندیدستش م

 . نینشست، گفتم: به موقع اومدم هنوز نرفت

 ؟یتو کجا شال و کاله کرد فتن،یها راه بسمتم برگشت و گفت: هنوز مونده تا دسته تعجب به با

از   امیب  خوامی امدم و گفتم: م  نی مانده را پا یباق یپله  نیرا به محافظ کنار پله گرفتم و اخر دستم
 رو. یعزادار  نمیبب  رونیب

 ؟یمگه امتحان ندار  -

 امتحان و داره هـ..ا هیارزش افتادن  نیرا در هوا تکان دادم و گفتم: حس دستم

برا اون   ی درس دار  یگفتی تو م  یگذاشت و گفت: ارزش که داره ول نیزم یاش را رو تا شده  یپتو
 .گمیم

 حاال ندارم خب.  -

ه رفت و  (، به خانامی برق زد و با گفتن)صبر کن ب شیهاباشد چشم  دهیبه ذهنش رس یز یکه چ انگار
 امد.  رونی در دستش ب یمشک یکه با چادر  دیطول نکش  ادیز

 . یمعذب بش دیشا یبر  ینجور یا پوشنیهمه م رونی ب  ش؟یبپوش یخوایم -

 .ستمیاش کردم و گفتم: من که بلد نفکر همه جانبه نیبخاطر ا یدار  صدایخنده

. که با  گفتی هزارماشاهلل م  خانمم یو مر  دمیچرخی سرم انداخت و با خنده دور خودم م یرا رو چادر
 .ستادمیا میرضا سر جا یصدا

 دسته؟ دیریسالم م  -رضا

 دارم.  یمن برنم  گه،ید یدار  دیتو کل یاره مادر، راست -خانممیمر

 م...من ارام گفت: دار کردی را ذوب م میهاکل استخان  اشمیکه نگاه مستق  یحال  در
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 ن یاز خودم سراغ نداشتم، چادر را ب ییو رسوا  یهجم از دستپاچگ نی و ا دیلرزیم میهادست
خانم که متوجه نگاه رضا شده بود با   میام محکم نگه داشتم که سر نخورد. مرمشت شده  یهادست
 نه؟ هزارماشاهلل مثل قرص ماه شده. ادی گفت: بهش م یکامل  تی رضا

 میاقهوه یهانگاهم را از بوت  اری اخت یب  د،یاز رضا به گوشم رس یلرزان  یباالخره صدا یمعطل  یکم  با
و در    یجذب مشک راهنیو سپس همان پ یمشک ن یشلوار ج  ،یباال بردم و از کفش اسپرت مشک

 . دمیخندان رضا رس یچهره  دینها

 .ادی بهش م یل یآ...آره خ -

با چند قدم بلند به سمت در خانه رفت و    عیسر یلیدور نماند، خ دمیزد و برق چشمانش از د یلبخند
 . شدیقند در دلم آب م فشیمحو شد اما همچنان از تعر میهاچشم یاز جلو

نشان از برمال شدن   شیو لبخند دندان نما دوختیچشمانم م یبه سوسو یطونیکه نگاه ش  خانممیمر
 .دادی رازم م

 .را از سرم در اوردم و به سمتش گرفتم  چادر

 بعدا الزمم شد.  دیسر کنم شا تونمی االن نم -

شد( من را از   رید گهید میدر گذاشت و با گفتن)بر یکمد جلو یاز دستم گرفت و رو یاعتراض  چیه یب
 شرم نگاهش نجات داد.

به لفظ    دنیرس یبرا دیبا ستی کردم مسلمان بودن فقط کلمه ن  بار حس نی بود اول  یخوب یتجربه 
 کارها کرد.  یلیخ  یمسلمان واقع

 

 یشانه کردن بودم که صدا یبرا  میآمده بودم و درحال چنگ انداختن به موها رونی از حمام ب تازه
ع کنم  کتف راستم جم یام را روشده شانهمه ین یبگزارم و موها  زیم یباعث شد شانه را رو  یزنگ گوش

 بروم. امی و به سمت گوش

هر دفعه  نکهینقش بست و از ا میهالب  یبود، لبخند روگرفته  یر یکه تماس تصو هیاسم هان دنید با
 .دم یاز خودم خجالت کش افتادی من م ادیاون 
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 ! گانی خانم شا ینکن  ادمونی -

 بود.  یشگیداشت و لبخندش هم یو سرزندگ یهنوز هم شاد شیصدا

 .ندیرا بب  رمیرا از خودم فاصله دادم تا تصو یمبل نشستم و گوش یرو

 مونهی منبع کثافت م نیو خودشم که ع فیلباس کث یخواهرجان، شوهرم هر روز با کل  بگمیچ -
  زیور تم  نی. از ازارنیسرشون م یام بگم که خونه رو روتا بچهبشورم. از هفت  یه دیخونه با ادیم
 . کننیم فی از اون ور کث کنم،یم

 هام رو، همش از بشور بسابه.تاول دست  نیباال بردم و ادامه دادم: بب  یشی و به حالت نما دستم

صحرا ...  نی در بروز ندادن لبخندش داشت گفت: بب یبود از خنده بترکد؛ اما سع کیکه نزد یاافه یباق
 هام خفت کنم. دست  نی با هم خوادی خفه شـ...ووو، دلم م

 شن. میتیهام بچه  ادیصورتم انداختم و گفتم: ِاوا، خدا مرگم بده. تو دلت م  یرو  ینرم چنگ

 قشنگ قشنگ فرستاد. یهاام حرف ها و شوهر نداشتهبچه  یو برا د یخند یبلند یصدا با

 مردد شده.  ایاما گو دیبگو یز یچ خواهدی حال و احوال کردن متوجه شدم م یشدم و بعد از کم  یجد

 تف کن َاخه. نم،ی کرده بب ری که تو گلوت گ یانداختم و گفتم: تف کن اون باال ییابرو

 بگم خودمم هنوز باورم نشده.  خوامی م یز یچ یکرد وگفت: صحرا  یز یر یخنده

 و کنجکاو نگاهش کردم.  دمیمبل عقب کش یرا رو خودم

و من رو با کالغ تنها   نیرفت  گفتیآران زنگ زده بود. خودمم هنوز باورم نشده.م روزید -
. در آخر هم گفت دلم برات تنگ شده بود دیپرسیدرمورد درس و دانشگاه وخوابگاهم م ن،یگزاشت

 . رمی گفتم خبر بگ

  شتریا من بکالس که ب  ی! توگرفتی هاش مخبر از دانشجو   یاز تعجب باز مانده بود. آران از ک دهانم
  دادی م ی! ته دلم گواه روشنه؟یچرا به من زنگ نزده بود؟ چرا هان  انداختیجور بود و کل م هیاز هان

گرفته قصد   یکی افشاطر گهید یهارو با زن   هینبود. نکنه هان لی م یب هیآران هم نسبت به هان یعنی
 داره؟  یسرگرم
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 نجات داد. کرد،یغرق م  شتریکه مرا هر لحظه ب  المی فکر و خ یا یاز در هیهان  یصدا با

 بخدا خودمم تو شوکم، هنوز باورم نشده. اصال شماره من رو از کجا اورده. -

داره؟ قبال از صبا   یاما نگرانم نکنه آران قصد سرگرم ارم یب   یتلخ  نتی ریوسط شوک ش  خوامی ! نمهیهان -
 . جنبهی سروگوشش م  ادیبودم ز دهیشن انیو آر

  ی.حواسم هست، ول بازمی وگوش بسته دل نمچشم گهیباز شده د  دمید یبودم. ول نیران هممنم نگ -
 برام آسون نبود.  ییاتفاق تنها نیبزارم انگار هضم ا انیدوست داشتم باهات در م

 ؟یا بحث گفتم: خونه  نیفرار از ا یدادم و برا لشیتحو یجان   یب  لبخند

 محرم اومدم خونه.  یاره، امتحاناتم تموم شدن برا -

 امتحانم مونده. دونهیبحالت، من هنوز خوش  -

 خونه؟فرداست ها.  یبرا عاشورا نرفت  -

را کشف  میهامتوجه حال خاص محرم شده بودم هنوزکامل آشنا نشده و حس  ریگرفت انگار د دلم
 نکرده تمام شد.

 .ناهایرم دسته و اب خواستمیچه زود تموم شد. تازه م -

.  یکوچولو از جامعه عقب هیخانم،   ری کوتاهش را به عقب برد و گفت: صبح بخ  یموها یو کم  دیخند
 کوچولو، ده روز مثال.  هینگران نباش فقط 

 . میکرد یافتاده خداحافظ پاش یکردم و بعد از چند حرف پ اشب ینس  یشعور یب

همراه  خانمم یمراسم شب تاسوعا با مر یابر  خواستیعصر بود دلم م میونهشت  یحدودها  ساعت
 اخر بهره ببرم.  یهاهیشوم القل از ثان 

کند با عجله وارد  میصدا  یکه رفتن خانممیسرم انداختم و بعد از اطالع دادن به مر یرو  یشال
 گشتم. یدنبال لباس مشک میهالباس   نیخواب شدم و ب اتاق 
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  اهیرانم داشت و شال س یکه از دو طرف چاک تا رو یاهی انداختم مانتو بلند س  نهیدر آ ینگاه سرآخر
مچ و  یعطر رو  ی.کمدادی م یام شادابکه به چهره  یرنگ یکه قاب صورتم شده بود و برق لب صورت 

بود. که با   ظرم چادر به سر در راهرو منت خانمم یاز خونه خارج شدم. مر یگردنم زدم و با برداشتن گوش
 . میهمراهم شد و حرکت کرد مدنیرس

 . دمیفهمی جمع شده بود، حال خودم را نم میگلو یرو  ینیچرا بغض سنگ  دانمینم

و    یشیناراحت م یگوش کن  نیغمگ گزارندی م  ریتاث تیحال روح  یها رو)اهنگگفتی م شهیهم صبا
و  هیمرث یبودم و گمانم صدا  دهیحرف رس نیا ی(. بارها به درستیر یگیم هیروح  یشاد گوش کن 

صورتش    یکه چادر را رو خانممیمسجد که در حزن بود حالم را دگرگون کرده بود. از کنار مر یفضا
 رفتم.  یخلوت یبلند شدم و به گوشه  کردیم هیگر هیبود و همراه مرث دهیکش

خواندن، قران بود. نماز   ینشسته بود و مشغول کار  یااطراف را از نظر گزراندم.هر کس گوشه  
 کردن. هیخواندن و دعا کردن و گر

چنبره   امنهی که به س  یبی صورتم انداختم و به بغض غر یدادم و شالم را جلو  هیسرد تک  واریرا به د سرم
 رها شدن دادم.  یزده بود اجازه 

  یظاهر شد. سرم را باال بردم و با دختر نوجوان  میجلو ییچا ینینگذشته بود که س شتریب قهیدق چند
به   یکرده بودند لبخند  سیکه صورتم را خ ییهااشک  نی بر سر داشت روبه رو شدم. ب   یاهیکه چادر س

  یخفگشده بود و حس  نیسنگ میمسجد برا یبرداشتم و کنارم گذاشتم. هوا  یزدم و استکان  شیرو
برگشتم و  میحالم را متعادل کردم. به سر جا  یرفتم و با شستن صورتم کم ییداشتم. به سمت دستشو

 داشتم، پوچ و، عبث بودن کل وجودم را گرفته بود. یهدف  ی. حس بکردمیم یاستکانم باز  یبا لبه 

  خانممیرا مزه مزه کردم و از دور مر می. چا ستیچ دانستمی داشتم اما خودم هم نم یاکه گمشده انگار
  شیبه سمتم کرد و با لبخند از جا ی. نگاهگرفتی صورتش را م یس یچادرش خ یکه با گوشه  دمیرا د

مرتب کردن   یابر یو دست وارگذاشتمیرا کنار د  ی. استکان خالدیایم شمیبلندشد. متوجه شدم که پ
 شالم بردم. 

 حوصلت سر رفت مادر؟ -

 من هم بود. یبه فکر حوصله تی وضع نی چقدر مهربان بود که با ا دمیخند  اری اخت یب
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 . میبر میبخورم گلوم خشک شد بعد پاش ییچا هیبزار منم  -

را درون  یظاهر شد. استکان خال   مانیجلو  یچا ینیحرفش تمام نشده بود که همان دختر با س هنوز
 کردم.  یگذاشتم و تشکر کوتاه ینیس

  شیرا جلو  یال استکان خ خانممینبودند. مر یو جز تعداد انگشت شمار  شدنیمتفرق م ت یجمع کمکم
 وقته. رید گهید میبر ری و بگ دیکل ونیاقا خونهیی گذاشت و گفت: پاشو مادر از چا

 نکنم. داشیپ  دیاما اونور پره شا -

  دایرفتن چند نفر موندن راحت پ ت ی اکثر گهیرا باز کرد و محکمتر بست و گفت: االن د اشیروسر  گره
 بگو رضا رو صدا کنه.   یکیبه  اهمی  یکنیم

ترم  و سرحال  دیچی در بدنم پ یخنک که به صورتم خورد لرز  یتکان دادم و ازش جدا شدم. هوا سر
 . خواستی م یداشت و دلم درمان ین یکرد؛ اما همچنان قلبم حس سنگ

 . از اونخونهیی )رضا اونطرفه، چادمیرضا را پرس  دمیکه د یمرد نیطرف مردانه را کنار زدم و اول در
 (. ینی بیم  یدر بر  یکی

استکان کف  یرا باال زده بود و کل شیهان یرضا که آست دنیکه گفته بود رفتم و با د یسمت در  به
 ام گرفت. انتظارش را نداشتم. شستن خنده یکرده بود برا

 دادم.  یرا صاف کردم تا متوجه حضورم شود و سالم کوتاه میگلو

 !دیبود نجایعه سالم، شما هم ا -

 با خودش. اوردهی خاله ن ن،یدی م هارود یتکان دادم و گفتم: کل یسر 

 ؟ یگفت:شما چ  یمی کرد و با لحن مال یدستش را ابکش استکان

  دیخودتونم کل  نهیکرد و گفت: منظورم ا یاخندهابرو باال انداختم. تک  ینشدم و با حالت سوال متوجه
 . دیساکن ساختمان ن؟مثالیندار
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حرفم در دهانم   یجواب دادن بودم که با ورود پسر جواب یو آماده  اشکه یت نی در امده بود از ا کفرم
جا مونده بودن رضا، کمک    نایگذاشت و گفت: ا نک ی س یماند. پسر چند استکان دستش را رو

 ؟یخوای نم

 . شتونیپ امیم  دینه تو برو جارو بکش  -

ر مثل خودش گفتم: داشتم وا کهی حرفمان اتش حرصم را خاموش کرد و فقط ت  نیوقفه افتادن ب نیا
 . امدمی نم  نجایتا ا

 در اورد و به سمتم گرفتـ  بشیرا از ج   دیکرد و کل ییدندان نما یخنده

 میفردا شب مسجد و اماده کن یبرا دیبا  امیم ریبگو منتظرم نباشه احتماال د خانممیبفرما، به مر -
 دارم.  یاضاف دی. کلمیاریو قرآن هارو در ب

 به سمت محوطه حرکت کردم. ر ی سر تکان دادم و با گفتن شب بخ جوابی ب

 

را  میهاکه چشم  یبه بدنم دادم و در حال  یوقوسشدم. کش داریزنگ در از خواب ب یبا صدا صبح
در را باز کردم و   یاز پشت چشم خانمم یمر یگردال یچهره دنیبه سمت در رفتم، بعد از د  دمیمالیم

 انداختم. دادی صبح را نشان م  میکه ده ون یوار یبه ساعت د یزمان نگاههم

 ! یصبح یباشه کله   ریخ  ر،ی و گفتم: سالم صبح بخ دمی کش یکوتاه یازه یخم

شده   ؟شروعیتو مراسم عاشورا شرکت کن  یخوایظهره. مگه نم یدختر! لنگه هیچ یصبح  یکله -
 ها.

 شدم و با  اهشیمتوجه چادر س  تازه

 . میبر پوشمی االن لباس م نیصبر کن  یهول گفتم: وا با

 یکه صدا دمیخوابم باال کششلوارک لباس  یرا از رو امی و شلوار مشک دمیخواب دوسمت اتاق  به
 بلند شد. خانمم یمر یخنده

 .هیانخند خاله عجله  -
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را بدونه شانه کردن چند دور   می تنم کردم و موهارا که هنوز داخل کمد نگذاشته بودم  شبمید مانتو
خواب برگشتم و به سمت در اتاق  میسرم جمعش کردم. با برداشتن شال و گوش  یو باال چاندمیپ

 ام.من آماده نیرا باال بردم و گفتم: بفرما میهادست

 .کشهیمراسم عاشورا طول م ، ی هم بخور ضعف نکن ی ز ی چی نازک کرد و گفت:  میبرا  یچشم پشت

بعدا   ست،یکردم و در واحد را باز کردم و گفتم: فعال گشنم ن میرا پا میهابه حرفش کفش توجهی ب
موند.   بازمهی مسجد دهانم ن  یجلو  تی جمع دنیبا د میرفت رونیکه از ساختمان ب   نی. همخورمی م امیم
گنگ   مانطوررا نداشتم ه  تیهمه جمع نیا اما انتظار شود؛ی مراسم عاشوا خاص برگزار م  دانستمیم

 مونهی خونه نم  ی. روز عاشورا کسهینجوریو رسومش ارسم  نطرفایگفت: ا خانممیکه مر کردمی نگاه م
 .دوننی گناه م

 

 کنن؟  کاری: االن قراره چدهانم گرفتم و گفتم یشالم را جلو امی نی نوک ب یخنک  با

 . میدار ایشب هم مراسم شب اح کننی م یتا ظهر عزادار  االن

( به سمت  سایجا وا نیبا گفتن)هم خانمم یو مر میبودند رفت ستادهیا ابانیها که کنار خسمت زن  به
 مسجد رفت. 

بود    بیعج می . براستادندیای خود م  یکه هر کدام در جا کردمی نگاه م  ابانی مردان وسط خ یاهویه به
ها بودند و دسته لیو افراد پخته اوا دانیسف شی چند دسته درست کردند که ر رهیبه حالت دا

 ها در اخر صف.ها و بچه نوجوان

. با تعجب به حرکاتشان نگاه هانشستمه یاز همسا یکی یخانه  یپله  یرفتم و رو وارید یگوشه به
به   یبی عج یو کلمه  شدندی گرفته بودند و خم و راست م شانی بغل دست یکه هرکدام از پهلو کردمیم

 ( یسواخ ،یس)شاخندیگویچه م نمی کردم تا بب زیرا ت میهاگوش  ی. کمآوردندی زبان م

گرفته بودند سربلند   میکه جلو یر ی ش ین ی. با ظاهر شدن سدمیشنیبودم که م ییهاکلمه ریدرگ هنوز
 نگاه کردم. ین یرضا متعجب به س دنیکردم و با د

 ؟یبردار  یخوای کش امد و گفت: نم شیهالب  یکم
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 هان! -

 ینذر  یعزادار  یدسته ن یمردم ترک ب ه،یبردار. نذر ریش گمی اش دندان نما شد وگفت: مخنده   نباریا
 .نایو کلوچه و ا کیک  ،یشربت خونگ  ر،ی.ش کننی پخش م

بود   ینیکه در س یر ی ش وانیدو ل  نی تکان دادم و دست دراز کردم و از ب میتفهم یرا به نشانه سرم
 گرفتم. یکه با دستم حسش کردم حس خوب  ر یش یتم. از گرمارا برداش  یکی

 . خانومهمیمر یهم بردار برا یکیاون -

با   یچند متر  یکه با فاصله  خانمم یمانده را هم برداشتم و کنارم گذاشتم و از کنار رضابه مر یباق وانیل
  کنن؟یم  کاری چ نای: ادم یکه ذهنم را مشغول کرده بود پرس یگرم حرف زدن بود نگاه کردم.سوال یزن

 .کردنی نم  ینجور یبودم تهران ا دهیاما از دور د رفتمی نم یدرسته عزادار 

  رییهست همون تغ  یواخس یمراسم شاخس  نیبه دسته انداخت و گفت: اسم ا ینگاه باخنده
ماه   امیهست که در ا یمذهبمراسم  ینوع انیگون یحس  ی. در کل وانیحسیوا  نیحسشاه یافتهی

مراسم از چند روز مونده   نی. اشهی برگزار م  زیطور گسترده در تبرو به  جانینقاط آذربا ترش ی محرم در ب
که چون افراد محله طول  ؛کنهی م دایماه و ظهر عاشورا ادامه پ نیروز از هم ن یماه محرم تا دهم به

مردم به    ،یجانیآذربا ی. در زبان ترککننی عاشورا برگزار م یهستن تعداد کمه تو نایمحرم سرکار و ا
 هست.  ن«یحسشدٔه واژٔه »شاهکه کوتاه  ندیگویم  «یسمراسم »شاخ نیا

 هستش؟ های متوجه شده بودم گفتم: حاال چجور  یکه تا حدود حاال

  خانممی اورد و گفت: مر رونیب یابرد و کلوچه راهنشیپ  ریرد و دستش را زبه سمت مردم ک ینگاه
بهت.   دمیم حی مراسمم توض نیبعدا ا یبخور اجازه بد  ری و با ش نیفعال ا ،یصبحانه نخورد گفتیم

 .کننی و نگاه م نوریدسته ا یمردا کنهی جلب توجه م  سادمیوا نجایاالن ا

ندادنش، کلوچه را هم نگرفتم و تشکر کردم که خودش خم شد و کنار   حیگرفته بود از توض حرصم
  نیب کنمی منم وقت نم  دهیبهتون نرس نیاومد ریفقط چون د هینذر نمیگذاشت و گفت: ا ری ش وانیل

 . نیبخور شهی دسته بخورم که له م
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را گرفته   شانیکنار یپهلو دستشان کیرا ندادم و به سمت دسته نگاه کردم که مردها با   جوابش
کرد و به    یارام یخداحافظ  دی. رضا که سکوتم را دزدندی ضربه م شانیبه زانو  گریبودند و با دست د
 سمت مسجد رفت. 

 

اش کردم دلم خواست با کلوچه بخورم اما از شانسم  که مزه مزه  یام کرده بود کموسوسه  ریش ی گرما
دست دست کردم اما   یملحق شده بود. کم یعزادار  یرا در مسجد گزاشت بود و به دسته ین یرضا س

در دهانم  یارا باز کردم، و تکه   شیبندو کلوچه را برداشتم و بسته رمینفسم را بگ ینتوانستم جلو
. کرد ی نگاهم م یینماشد که با لبخند دندان دهی گذاشتم. ناخواسته نگاهم به سمت رضا کش

  دیفهم ینم  یز ی چ ینبود. صحرا موقع گرسنگ یااز موفق شدنش خوشحال است اما چاره  دانستمیم
 کلوچه را کوفتم نکند و موفق هم شدم .  یمانیسوق دادم تا حس پش یگر ینگاهم را به سمت د

مقابل هم قرار داده بودند و همراه   یبود و حاال مردم خودشان را در دو صف طوالن  ختهیبهم ر دسته
مردم   نیب ها ر یساعت بعدش هم زنج  میاشنا بود. حدود ن میحرکتشان برا نی. ازدندی م نهیس یمداح

دو دسته هم  نیزدن کردند و ب ری پخش شد و همانطور در دو صف مقابله هم شروع به زنج
 ان وسوار بودند و طبل و مداح بود.  یکه بلندگوها رو یهارچرخ چ

که چقدر خاص و خالصانه به  دمیدی و حاال با چشم خودم م استیدنیها دترک  یبودم عزادر  دهیشن
 . گذشتی و م شدی ها پخش م عزادار  نی بود که ب ی. پشت سر هم نذر زدندی م نهیس

را گرفت و شروع به صحبت   کروفن یم  ینشستند و آخوند یااخر مجلسشان هم همه در گوشه در
 که التماس دعا داشتند و ...  ییضایکرد. از مر

 و....  نیو امام حس هیو رق نبیحضرت ز یها بتیازمص

 کردند.  اشیدرآمد و همراه شانهی دشت کربال گفت، مردم دلرحم که گر یهمه گفت، از حال و هوا از

 . کردندیم هیصورتشان انداخته بودند و مو یرا رو شانی ها که چادر مشک زن کردمی اطراف نگاه م  به

  بکیقورت دادم س کردیام مکه خفه  یز ی از چ ییرها یبود اب دهانم را برا دهیچسب  میگلو خی ب یز یچ
  شیبود در جدالمان موفق شد و ن دهیرا چسب میکه گلو یشد. اما بغض نیباال و پا یبه سخت میگلو
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  دنیکه توان نفس کش یپر، به حد  یلیدلم پر است. خ  کردم ی اشک را به چشمانم دواند. حاال حس م
 را صلب کرده.

اعصابم خورد شده   یشروع نشده بود که اخوند حرفش را تمام کرد و فاتحه فرستاد. کم امه یگر هنوز
  نی قتلگاه امام حس یاذان ظهر بود که ماجرا کیتم. نزدکردنش را نداش یکه فرصت خال  یبود از بغض

 را گفت و شروع به اذان دادن کرد.

ها به سمت  که دسته کال به مسجد رفت و زن دادینذر ناهار  م یمردها کس یدر مسجد برا ایگو
با   کنم.  هیگر ریکنم و دل س ی. دلم پر بود و دو روز بود که نتوانسته بودم خودم را خال شانیهاخانه 
  باالدماغش را  ششیپ قهیچند دق  هیکه بخاطر گر خانم م یو مر میخراب وارد ساختمان شد  یحال
 گفت: حوصلت که سر نرفت مادر؟  دیکشیم

بدونم در مورد مردم   خوادی م شتری را در چشمان سرخش دوختم و جواب دادم: نه، اتفاقا دلم ب نگاهم
 انداختم و زمزمه کردم: در مورد مردم مسلمان.  نیمکث سرم را پا ی. و با کم نجایا

رو   زیارنجش انداخت و گفت: عجله نکن مادر، کم کم همه چ یاورد و رو نیرا از سرش پا   چادرش
 . یشیمتوجه م

 . میگرمش کن هیناهار اماده کردم فقط کاف شبیمن که د یخونه   ایهم ب حاال

 . ستیگفتم: ممنون من گرسنم ن  نی هم یبود براکلوچه ته دلم را گرفته  رویتعارف نبودم اما ش اهل

که حوصله غذا   یو غرغرکنان گفت: االن انقدر خسته شد دیدستم را گرفت و پشت سرش کش مچ
 مسجد. می ری . ماستیکه شب اح  میاستراحت کن کمی می ناهار بخور می،بریشیم  ضی . مریپختن ندار 

خشک شده  یمحمدگل  ایگالب بود  یبو شهینکردم و همراهش وارد خانه شدم. مثل هم یمقاومت
 مبل نشستم و شالم را از سرم در اوردم.  نیاول ی. روکردی و مشامم را نوازش م  امدی که از خانه م

. به سمت اشپزخانه قدم برداشتم و کندی را گرم م شی غذا خانممیکه مر دمیفندک فهم یصدا با
گاز در حال قل قل  اجاق  یبادمجان که رو مهیق دنیمانتو کلفتم را باز کردم. با د یهاکمه همزمان د 

 کردند.  داریرا ب میمغزم فعال شدند و حس گرسنگ یکردن بود تازه سنسور ها
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  یبرنج را رو یکه قابلمه  خانممی پهن کردم و کنارش نشستم. مر نیزم یرا وسط اشپزخانه رو سفره
  دیکرد. گفتم: خاله تا شما غذا رو بکش  یه دلم را قلقلک داد و دلم هوس ترش ت  یز یگذاشت چ  نیزم

 .میبخور  ارمی ب یخنک شه من برم از باال ترش 

 .شهیسرد م ییای ب یتا تو بر  میماست دارم با ماست بخور  ای شدم تا برم گفت: ب  زیخم یکه ن نیهم

 اومدم.  نیزدم و گفتم: تا سه بشمار  یچشمک

و زمان حرف   نی و از زم میدیدراز کش یکم  خانممیهارا شستم و همراه مراز خوردن ناهار ظرف  بعد
 .میزد

 

  یبه قرآن کوچک ی. نگاه دیچی پیدر کل مسجد م  خواندندی عاشورا م  ارتیها که ززن  یهمخوان یصدا
 یوصله وجودم را گرفته بود. انگار یهمه  زی بود و حس تما  ییناآشنا یکه دستم بود کردم فضا

تا از   ردمبه اطرافم ک  ینگاه اریاختیبودم. ب  دهیکه در مسجد بودند چسب ییهابودم که به آدم یناجور 
مردم بود و در   یهاگونه یزالل رو یهامطلع بشم. نگاهم به اشک شتریب دمیدی که م یب ی عج یفضا

. با اوج گرفتن کنندی م هیگر یانقدر راحت مثل ابربهار  یچه درد یکه برا رفتمی دلم با خودم کلنجار م
قرآن  زی به خط ر  یو نگاه مبه خودم آمد خواندی عاشورا را م   ارتیز  انیکه از قسمت اقا یمداح یصدا

که مانده بودم شروع به خواندن کردم.    ییقرآن را باال آوردم و از جا یکم دنمی تر دراحت  یکردم؛ برا
داشتم و فقط به   یکه از زبان عرب  یی مغزم در تالش بود با آشنا خواندم،ی را م یهمزمان که کلمات عرب 

 نبود.   یدنکنم. اما ش یرا معن هاه یگشت آ یزمان مدرسه برم

 یابودند و عده شانی درحال مرتب کردن چادر و روسر  ی ابلند شدند و عده  شانینماز از جا یبرا همه
چشم به  یل یخ شیها یدوز که ترمه یاقهوه  ی. با قرار گرفتن سجادهکردندیها را پهن م هم سجاده

 یبود به چهره  دهسجا یکه رو یاطراف گرفتم و با دنبال کردن دست  ینگاه متعجبم را از همهمه  آمدیم
دست از   دیرا که د امره ی قرمز شده بود. نگاه خ اشی نی ها و نوک بچشم هی. بخاطر گردمیرس  خانممیمر

  ،ی اقاست. برات سجاده اوردم بخون بانیو گفت: نماز شام غر  دیکش شیجلو یپهن شده یسجاده
 که نگو. شه یانقدر دلت سبک م
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ام هزار جور فکر به درمورد خودم و خانواده  ای. ستمی بفهمد که نمازخواندن بلد ن خواستی نم دلم
 کندی م یزندگ یاسالم یو در کشور  کشدی م دکیرا به  عهیکه اسم ش یاسرش بزند که چطور به بچه 

 ندادند. ادی نماز 

 . رونی برم ب خوامیحالم گرفته م  ی. کمخونمی اکراه گفتم: من نم  با

 . نجایهم  ایوهوات عوض شد بمادر. حال  یباال انداخت و جوابم را داد: هرجور راحت ییابرو

  میآورده بود گذاشتم و از جا میکه برا یاحرفش سرم را تکان دادم و قرآنم را کنار سجاده   دیتا یبرا
 بلند شدم. 

به داخل    ینگاه دمیپوشیرا م  میهاکه بوت   یدرحال یدر ورود یگذشتم و جلو تی جمع  نیب از
را   خانممیبودند مر ستادهیکه ا  یچادر پوش یهازن نی نماز قامت بسته بودند و از ب  یانداختم. برا

 .نمی بب توانستمی نم

 . دادی را نشان م  میونک یکردم که  امیبه ساعت گوش  ینگاه

ام را هم در مشت شده یهاسر دادم و بالفاصله دست  میپالتو  بی را در ج یسرد، گوش یهوا باهجوم 
 بردم.   بمیج

مسجد روشن کرده بودند  یکه جلو یادیز یهاشمع  دن یچند قدم فاصله نگرفته بودم که با د هنوز
 شد. میهالبخند مهمان لب 

بود   یچشم نواز  یاست. صحنه  گرید یهاها درحال روشن کردن شمع پله یکه رو دمیدور رضا را د از
 داشتند. یادیز یشب جلوه   یکی کوچک و بزرگ که در تار یهانور شمع  دنید

به   اری اخت  یخاموش شد و ب  کهویمحوطه  یهاشدنم المپ کیسمتش قدم برداشتم و با نزد به
 خاموش بود نگاه کردم. یهاکه المپ  یقسمت

 یگونه یکه رو  یبرق اشک دنیکردم. با د یمانده را ط  یو چند قدم باق  دمیکش امی ن یب  یرا تا رو شالم
شده بود   ری شدم. اما د مانیجاخوردم و از آمدنم پش  کردی رضا بود و نور شمع صورتش را روشن م

و   ذاشتپله گ یکه دستش بود را رو یمن شمع خاموش  دنیبرگشتن. رضا با د یبرا  ،یمانیپش یابر
 مزاحم خلوتتون بشم. خواستمی گفتم: شرمنده نم ی. به آرامدیبه صورتش کش  یدست
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 .نیبش  ای! بهیگفت: مزاحم چ یبه عقب برداشتم که با لبخند محو یقدم

 مانده را برداشتم. یها سه شمع باق شمع  یپله نشستم و از جعبه گرید طرف

.  کردیآمدم و ناراحتم م یشد که وقت اشتباه نیا ادآوریحاکم شده بود دوباره  نمانیکه ب یسکوت
 گذاشتم و آرام لب زدم.  شیدادن به سکوت پا پ انیپا یبرا

 ه؟یچ یشمع برا -

 ن؟یامد نرو ی توجه به سوالم گفت: هوا سرده چرا ب یب

نماز بخونن   خواستنی داخل خفه بود، اوناهم م یاطراف برداشتم و گفتم: هوا یهارا از شمع  نگاهم
 هوا بخورم.  کمی رونیامدم ب

خاموش شده بود   تی که نگاهم به دود کبر یخاموش کرد و در حال یدستش را با فوت آرام  تی کبر
 ؟ یست ین نایو ا یگفت: اهل عزادار 

  یرنگ شبش دوختم. ب یهاسوالش نگاهم را به چشم لی دل دنیفهم یردم و براجا خو ی کم از،سوالش
 . بانیشام غر کننی جا شمع روشن ممانده بود ادامه داد: همه جوابی توجه به سوالش که ب 

 بودم. دهیدستم را کنارش گذاشتم گفتم: ند  یهاکه شمع   یگفتم و درحال  یاهان

 تو دلت دعا کن و روشنشون کن.  ؟یخودت روشن کن یخوای را به سمتم گرفت و گفت: نم   تی کبر

 ها کردم. شروع به روشن کردن شمع  یاز معطل یر ی جلوگ یو برا دیرسی به ذهنم نم ییدعا

 دونستنش نداشتم. یهم برا یاعالقه دونم،ی نم  یمذهب یهااز مراسم یز یچ -

 ! یاما حاال دار  -

 . یهستن، مثل شاخس جالب  نجایا یهاگذاشتم و گفتم: مراسم هیقرا کنار ب هاشمع 

ها رو برداشت و بلند گفت: شمع روشن کردن شمع   یخال  یاطراف کرد و جعبه یک یبه تار ینگاه
داره.  یشهر شکوه خاص نیتو ا یعزادار  یهامراسم یهیمراسمم مثل بق  نیجا هست. اما ادرسته همه

 کننی و مساجد روشن م  هاه ینی حس یجلو



 طبقه تا عشق کی

225 
 

 

هم  یخوان هی . تازه شبدانندی م ارانشی)ع( در هنگام وداع با  نیحسامام  یآتش افروز  یبه نشانه  را
 بودم. دهیند گهید یدارند که من به شخصه جا

 قراره انجام بشه؟  یک  ه؟یاون چجور -

 عیوقا یاز بازساز  یرت صو ه،ی خوان هیشب  جان،یدر آذربا ینی حس یعزادار  یهان یآ نی از معمولتر -
  ای. اشقشوندی م میو امام خوانها تقس  ایبه دو گروه اشق  یدیتجر یاهوه یكربالست كه در آن افراد به ش

مثل   یع یوقا  نیشدلن ییناهنجار و امام خوانها با لباس سبز و صدا یو صدا رهی با لباس سرخ  و ت
. در  گذارنیم  شی)ع( را به نما نی اكبر، حضرت قاسم و امام حس یشهادت حضرت عباس، حضرت عل 

  یعنی. شهیاجرا م  ین یحس یعزادار  یروزها نیدر آخر هاه یوجوددارد شب یخوان هیمناطق كه شب  شتریب
 محله اجرا نشد.  نیامروز بود اما ا

 .نمیچرا؟دوست داشتم بب  -

  یخوان هینشست و گفت: شب  اشی قبل یگذاشت سر جا بشی را ها کرد و درج شیهاکه دست  یدرحال 
 خاص، چادر و...  یهابه اسب داره، لباس   ازین  ست،ین کیکوچ یهاسخته و تو محله  کمی

 ها.  یدیم حیتوض یهم گفت ی: شاخس سرم را تکان دادم و گفتم  دنیفهم ینشانه به

 کرد و گفت: حاال که فرصت هست بزار اونم بگم.  ییدندان نما یخنده

عزاداران   ،یاصل انیگون یحسهست. تو مراسم شاه ی رژه نظام   کی(در اصل نی)شاه حس  یشاخس 
را از  کردن،ی استفاده م ریشمش  ایهم از قمه  میقد یلیکه خ  ینوع عزادار  نیچوب مخصوص ا ینوع
 یبا صدا یشه،همگی م کینزد نی وب به زمکه چ یو وقت دهندی تا فرق سر خودشون حرکت م  نیزم

بلند   یبا صدا یهمگ شود،ی م کیکه چوب به سرشان نزد ی( و زماننی حس)شاه «یس»شاخ  یبلند ندا
  ارانی با  یبن عل  نی حس ارانیحرکت به نشانٔه جنگ  نی. ادهندی ( سرمنیحسی)وا «یس»واخ یندا
 کربال است.  یتو صحرا هیبن معاو دیزی

رفتارش سر   نیاز ا تیبه اطراف انداخت و من هم با تبع  یاش بلند شد و نگاهتموم شدن جمله با
که در حال نصب  یاز دو مرد جوان  ری اطراف نبود غ یبه دور و برم انداختم. کس یچرخاندم و نگاه 

 شده بود، بودند.کنده شیکه از جا وارید یرو اهیپرچم س
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داد. با آمدن دو  حیخم شد و دوباره حرکت مراسم را توض یشیقدم عقب رفت و به حالت نما چند
اش   شیربه ته  یو دست ستادیکه حاال پرچم را نصب کرده بودند به سمت مسجد، راست ا  یمرد جوان

 دادن؟یم  گرقراریدست خودشون رو  پشت همد ،یعزادار  نیعزاداران در ح  یدیو ادامه داد: د دیکش
 .دهندیحرکت  اتحاد و انسجامشان رو نشان م نیا با

 . کنندی ابزارآالت استفاده نم گونهچی و از ه شهیانجام م یما که سبک سنت  مراسم

ِمن..ِمن گفتم: اصال دلم  یگرم شدن، با کم دیها بردم به امشمع یسورا به سمت آتش کم دستم
 باشه.  یموندگعقب  ای یتفکرتون درموردم خنگ  خوادی نم

 انداخت.  میهابه سمت دست  یو نگاه ستادیا میروروبه 

  نیا شتریب  ،ینیبب   نارویکه ا ینداشت  یط یشرا دونمی درموردت ندارم. م یفکر  نیاصال همچ  -
 هستن.  زی تبر یهاکه من دادم مختص مراسم  امی حاتیتوض

 را به چشمانم دوخت.  اشره یزد و نگاه خ   لبخند

 . یدیدی رو تهران نم هانیا یرو هم داشت طشیشرا یعنی -

  شیگرفتم پ میکردم و با بارش آهسته و رقصان برف که تازه شروع شده بود تصم  یکوتاه تشکر
 برگردم.  خانممیمر

 

  یجمع کردن چمدانم به سمت خانه راه افتادم. دلم بدجور  یامتحانم را هم دادم و برا نیآخر باالخره
 ام باشم.زود در جمع خانواده   یلیخ  خواستی بود، دلم مرا کرده  میپدر یهوس خانه 

. بدونه  دیا یرا روشن کردم تا آب جوش ب یکتر  ریکردم و وارد خانه نشده ز  یط  یکی را دوتا  هاپله
؛ شروع به جمع کردن انداختم نیزم  یکمد رو یرنگم را جلو یاتنم چمدان قهوه یهاعوض کردن لباس 

شد،  یم دهیکش یبزرگ چمدان که به سخت  پیکردم. با بستن ز امی شخص  لیچند دست لباس و وسا
را که  نمیسنگ یهاپلک  یادادم. لحظه هیتک  یوار یهمانجا کنارش چهارزانو نشستم و سرم را به کمد د

صبا    یبرا یپرون  کهیت یذاشتم. دلم براهم گ یخواندنم نبود رو و درس  شبیماندن د داریربط به ب یب
بابا که  یهارگشتن از شرکت ب خواست،ی در خانه را م  انیآر  یشگیدلم حضور هم یتنگ شده بود. حت 
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فود مامان سر فست  یهاغرغر کردن  ی. براسپردی گوش م میهای به پر چونگ یو کالفگ   یبدونه خستگ
 اما من ترکش کردم.  میکه هنوز فرصت نشده بود بهم عادت کن یمشک یخوردنا، برا

  یوار یبه ساعت د یچشم باز کردم و نگاه  دادی که خبر از جوش آمدن آبش م  یکتر  دنیسوت کش با
در   یکیبلند شدم و چمدان را تا نزد   یفرصت داشتم که به قطار برسم. به سخت یکردم هنوز دوساعت

  زمطبوعش هوش ا یبو وان،یکردنش ته ل  یرا باز کردم و با خال  امنسکافه  یکشاندم. بسته  یورود
به دست به سمت   وانیگاز خانه را بستم و ل یهافلکه ختمیر وانمیجوش را که در لسرم برد. آب 

 خوابم رفتم.اتاق 

قطار راحت باشد.   یبرا کردمی اش حس مرا تنم کردم که با طرح کلوش بودن بدن  امی کاربنی آب مانتو
کردن بود   خی ام را که رو به سرم مرتب کردم و نسکافه  یرا که با بافتم ست کرده بودم رو  دمیفشال س
از مرتب   یو وقت مبه اطراف انداخت یو در ابچکان گذاشتم. نگاه کل دمیرا آب کش  وانشیو ل  دمیسرکش

پله حرکت کردم. بعد از  حاصل کردم چمدان را بلند کردم و به سمت راه  نانیاطم زیبودن همه چ
 حرکت کردم.  نالی گرفتم و به سمت ترم یآژانس خانم،میکردن از مر  یخداحافظ 

تخت   یرا در گوشم قرار دادم و رو ی اطرافم هندزفر  یهاتوجه به آدم یاز سوار شدن داخل قطار ب  بعد
با خواب مشغول  توانستمیرا م  یرا نه، اما چندساعت ر ی کل مس خسته بودم که ی. انقدر دمیدراز کش
 شوم. 

چمدان به سمتش  یدسته دنیبا کش  دم،یرا د  شیاشنا کلی به استقبالم آمده بود و از دور که ه  بابا
کند.  میدایحاظر پ تی جمع نیبا من بود که از ب یر یدرحال شماره گ ایرفتم. متوجه حضورم نبود و گو

اش ته دلم قنج رفت و هوس بهم  شانه شده  یجو گندم  یموها دنیشدم با د  شک یچند قدم که نزد
  نیداشتن همچ یبود و من ته دلم برا زی و تم دهیاتو کش شهیبه سرم زد. مثل هم   شیموها ختنیر

را از   یشده بود که گوش دیامتماسش نا  یاز برقرار  ایابهت و مهربان و خاص شاکر خدا شدم. گومرد با 
  یاز پشت بغلش کردم و سرم را رو هوای چمدان را رها کردم و ب یاورد، دسته نیکنار گوشش پا

 یو کل هوا دمیکش یق ینفس عم میهادست  یرو شی هادست  یاش گذاشتم. با حس گرماشانه 
 حبس کردم.  میهاه یپدرم بود داخل ر یهاعطر و نفس  یاطراف را که حاو

 من!؟ یتغار ته  یکنی سفر م  ییاکه تنه یانقدر بزرگ شد -
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سرم را   ی. به سمتم برگشت و که کم دمیاش را بوسشانه   یصورتم نقش بست و رو یرو یبزرگ   لبخند
 گان؟ یمهندس شا  دیکنی فکر م یگفتم: شما چ یخم کردم و با ناز مخصوص پدر دختر 

 زد. میموها یرو یاگذاشتم که بوسه اشنه یس یسرم را رو  دنم،یدر آغوش کش با

 ! یانقدر بزرگ شد ی... در عجبم ک دونمینم -

 شما حواستون نبود. گه،ید گهید -

را  لمیبعد از استقبال مامان وصبا با ذوق به سمت اتاقم رفتم و وسا  میدیبه خونه رس نکهیاز ا بعد
 خوابم اماده شدم.   یادامه یو برا دمیچ

و   انیاز کار داشتن آر یناش  یهم تنگ شده بود و ناراحت ان یآر دنید یلم برابار د نیاول  یشب برا اون
 صبا نباشه کمتر از اون نبود.  یسر نزدنش به اندازه 

 

شرشر آب   ی. صدا کردمی م نیها رو باال و پابودم و کانال  دهیمبل دراز کش یبه عادت گذشته رو صبح
رفتن مبل کنارم سرم را به سمت باال   نی . با پادادیها خبر از ظرف شستن مامان مو بهم خوردن ظرف 

درست نشستم.  وسرم نشسته بود بلندشدم   یو آماده باال دهیصبا که لباس پوش دنیچرخاندم و با د
 .دمی خودم کش  را که دور گردنش انداخته بود گرفتم و به سمت اشی کمانن یشال رنگ یگوشه

 ؟ی ر یم یخانم، کجا چادرچاقچور کرد ری اغور بخ -

 است ها، قراره برم خونه مادرشوهرم. زد و گفت: جمعه  یینمادندان  لبخند

 نازک کردم.   شیبرا  یچشم پشت

  شیپ  یر یو م  یزار ی ها، اونوقت تو من رو مخواهرت بعد چند وقت آمده  یناسالمت -
 مادرشوهرت! 

شدنم   تی ام گذاشت و سفت فشارم داد. با وجود اذگونه  یرو یاوسهو ب  دیرا در آغوش کش من
 کند.   ینکردم و منتظر شدم احساساتش را خال یمخالفت 
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انقدر هم کار دارم باهات که نگو؛ فقط منتظرم عرق راهت خشک  ،یینجا یتو که حاال حاالها ا -
 بشه بعد.

جوابم را نداد و به سمت در رفت. منم   فونی آ یآمدم. با صدا رونی گفتم و از بغلش ب یاکنه  ری بخ خدا
 .دمیدراز کش  میدوباره سرجا یچکه فارغ از همه 

  یشلوارک و تاپ دنی. با دکردیو بش مکه با مامان و صبا خوش  انیآر یصدا دنیبازشدن در و شن  با
 میصدا ان ی. در طول راه هم که آردمیو به سمت اتاق دو دمیپر میکه در تن داشتم مثل جت از جا

 بلند غرغر کردم.  کردیم

 یز یچ  ینامحرم هی دی. شایاعطسه  ،یاسرفه ،یِاهن و اوهون ،یااهلل ی هی ها،ی مرد یناسالمت -
 بود.

  نیبرداشتن شال جلو رفته بود پا یدستم را که برا  یبلند  نیآست راهنیشلوار و پ دنیاز پوش  بعد
  یصندل یرو امش یپ قهیالعمل چند دقشدم. متعجب از عکس  رهی به خودم خ نهیانداختم و در آ

 خم شدم.   ن ینشستم و سرم راگرفتم و به پا

ظاهر شده بودم  اشیکه قبل از رفتنم همه جوره جلو انیمن چرا عوض شدم! چرا به وجود آر -
 واکنش نشان دادم. چرا رفتارم دست خودم نبود؟  ینجور یاالن ا

لبم   یرو یلبخند  یرفتم. به سخت رون ی انداختم و از اتاق ب نهیآ یام، شالم را روسروته یاز افکار ب دیناام
اش را بلند شد و به سمتم آمد. دست  اشی از جا دنمیکه با د انیرفتم. آر ییرای نشاندم و به سمت پز

عقب   یخودم را کم  کندبغلم  خواستی که به سمتم دراز شده بود گرفتم اما در مقابل حرکتش که م
انداخت. تعجب را در چشمانش به وضوح  نیشد و دستش را پا  امیل یم  ی. متوجه بدمیکش
بود را  ستادهیآشپزخانه ا یورود  یبه دست جلو ییصبا و مامان که چا  بینگاه عج ی. حتخواندمیم

به دامن  دستجو حاکم  خ،یآب کردن  یو من برا  دیحالم را پرس نانهیزبیر  انی. آرکردمی حس م
 شدم.   یشوخ

 خوبم باشم؟  یخوای ننت تازه م یخونه یبر ی م یر یگی دست زنت و م ومدهیواال من ن -

 زد و گفت: جونم رو بخواه زنم رو نخوا.   یجان مهین  لبخند
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که باز هم اون نگاه   یصحبت وشوخ  یمبل تک نفره نشستم. بعد از کم یعق زدن گرفتم و رو حالت
بود که صبا    یو صبا عزم رفتن کردند. قانون جالب انیپاک نکرد. آر امشانچکدیه یمتعجب رو از چهره

 بود.  نجایاز هفت روز هفته شش روزش را ا انی اما آر رفتی ها به خانه مادرشوهرش م جمعه

قرار گرفت و گفت:   میبعد از بستن بند کفشش جلو انی بودم که آر ستادهیدر ا  یشان جلوبدرقه  یبرا
الزم  ادی. احتمال زیتوام دعوت کنهی مراسم برگزار م هی نرفته بگم، دوشنبه آموزشگاه  ادمیتا  یراست
 . شیکنکور سال پ دگانی از برگز یکیعنوان به  یهم بکن  یصحبت کوتاه هیباشه 

 تعجب گفتم: چرا مـ...ن؟ با

 هم بشه.  لیه تجل تازه قرار یدرخشان آموزشگاه بود یهاچون جزوه رتبه  -

تا معطلشان کنم و تنها به تکان دادن سر اکتفا کردم.   دمیذهنم را نپرس  یهاسر راه بودند سوال چون
اسبم را بهانه   یبرا یکردن مامان دلتنگ چیپسوال  ادیها و احتمال زفرار از نگاه  یها، برا آن بعد از رفتن 

 زدم.   رونیکردم و بعد از آماده شدن از خانه ب 

 هاموندنیخر  ینیری شرط ش سا،یپر ،یف ی.آران، استاد صدیچرخی اطراف خاطرات آموزشگاه م ذهنم
 و...

  ادیاما  نمیرو بب طیداشتم که دوباره آن مح لیتنگ شده بود. تما شمیسال پ یچرا، دلم برا دروغ
  ای یاستعداد حرف زدن طوالن چوقتیه آمدی م ادمیکه  یی. تا جاانداختیلرزه به جانم م یسخنران 

 ها.چه برسد به شنونده  شدمی کردن نداشتم و عمدتا  خودم وسطش خسته م فیتعر

  یرا با چهارساعت سوار  مانیهای دلتنگ یسپردم و تالف  یمسئله خودم را به مشک  نیا یفراموش  یبرا
کردم.   تشیطبل هدارا از پشتش برداشتم و به سمت است نیزنان ز. نفس نفس میبدونه وقفه در آورد

 شهر چرخ زدم.  یهاابان ی هم در خ یقبل از رفتن به خانه کم 

فرار کارساز بود و باعث   نیا ایمامان بودم اما از شانس خوبم گو یهاشام هرآن منتظر سوال  زیم سر
  یل یسوت و کور بود و دل یگشت. خانه کم  ی که صبا شب را برنم  ییشده بود. از انجا هیقض ی فراموش

  رییاتاقم را تغ دمانیخوب استفاده کردم و چ میکاری وقت نداشتم. از فرصت ب ریماندن تا د داریب یبرا
  یاش خارج شده بود و قصد برگشت به جاداشت و از قالب گذشته رییتغ یدادم. انگار وجودم تمنا 

 نداشت. اشی قبل



 طبقه تا عشق کی

231 
 

 دنی.دکردی دلگرمم م یکم نی به مراسم شدم. ا هم صحبت کردم و متوجه دعوت شدنش هیهان با
 ام.گذشته یدوست داشتن  یهاآدم

 

  شتریب المی و حاال که فردا روز موعود بود فکر و خ  شدیم  شتریشدن به روز مراسم استرسم ب کی نزد با
  یمبل نشسته بودند. چند روز را برا یرو انی رفتم که بابا و آر ییرایشده بود. با دلهره  به سمت پذ

  نی. اما انگار ادمیپرسی در مورد مراسم نم یسوال چیبودم و هام خودم را کنترل کردهاز دلهره یر یجلوگ
مبل   یزدم و خودم را رو ایکارساز نبود و چه بخوام چه نخوام دلهره را داشتم. دل و به در گریمراعات د

 گفتم. یکنار بابا انداختم و با تند

 ان؟ یقراره ب  ایحرف بزنم. اصال ک تونمی . من نمامیمن فردا نم انیآر -

 صحرا!  های با خنده گفت: ترسو نبود گذاشتی م  زیم یدستش را رو وهیکه ظرف م  صبا

خودش اطالع داره منم  ییاز استعداد و توانا یتکرار کردم و گفتم: هر آدم ی کج را با دهن حرفش
 .  افتمیپته مباشه به تته  شتریصحبت کنم چهار نفر ب تونمیجمع نم یتو دونمیم

 هیدفاع ،یقراره چندسال بعد کنفرانس بد  ییجرعت داشته باش دختر. مثال االن دانشجو کمی : انیآر
 .  یبر 

 . دمیسرتکون دادم و لب برچ کالفه

با خودت دانشگاه  شیکه سال پ  ییهاآموزشگاه باشن با بچه یهامنو، فردا قراره معلم نی بب -
بشه هم با  ل ی تجل شیسال پ یهادر اصل هم قراره از بچه یعنیامسال،  یآموزهاقبول شدن. و دانش 

 آموزا باشه.دانش یبرا یزشیمراسم انگ هیچندنفر  یسخنران 

 بلند شدم. میهوا تکان دادم و از جا یرا تو دستم

 گاه شما شورش و در اورده.نداره آموزش یی مراسما نیهم همچ  یچاوووو چخبره، قلم -

 . دمیکش  شیاز ظرف برداشتم و به ن یبیس

 صحرا؟  یشک دار  نی. تو به اتونهی ام حلقه کرد و گفت: دختر من مدستش را دور شانه  بابا
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  یشد. برا قیبه وجودم تزر شیهاچشم  نانیشدم. اطم رهی خ شیهابه چشم دیپر ترد  ینگاه با
 اجبار ساکتم کرد. حرفش به  یمخالفت لب باز کردم اما با ادامه

نگو که از پس   نویافتخارمه، با درس خوندنش با استقاللش. ا یهیکردم که ما تیترب  یمن دختر  -
 . ادی دوتا حرف زدن برنم

 کنه. ری هووووف خدا بخ -

 حواسم بهت هست.  ایخدا شد  ریدرگ ادی ز ایتازگ  -صبا

دادم. حاال فردا   هیکردم و به سمت اتاقم رفتم. کمد لباسم را باز کردم و به درش تک نثارش  ییبابا  برو
 کرده باشه؟ لیآدم تحص هیبپوشم که در شأن   یچ

  یرنگم را که باالتنه متناسب  یرنگارنگ برداشتم و دست دراز کردم و مانتو مشک یهارا از مانتو  نگاهم
و سه ربع   خوردی هم تا م شیها ن یزانو بود و آست یوتا رو  شدی کلوش م  نی داشت و از کمر به پا

راهم  یرنگ یآب  نی هم برداشتم. شلوار قد نود ج یادهی و اتو کش ی. را برداشتم و مقنعه مشکشدیم
 مانتو انداختم و در کمد را بستم.  یرو

ام را سرچ کردم چند جمله که خواندم حوصله  یزش یجمالت انگ امی و با گوش  دم یتخت دراز کش یرو
چرخاندم.    یباال آمد و قبل از اجازه دادن چشم میبرا یناشناس  جیشدم. پ  نستاگرامیسر رفت و وارد ا

که قرار   ییبود و مناسب روزها  یعال یکردم. بقدر  دایپ یشروع سخنران  یبرا یاما متن  شناختمشی نم
 تم که بخوابم.خواس  یکردم و با بستن گوش یکپ میداشت

 ادمیدست و پنجه نرم کردم. خوب  مهی نصفه و ن یهاشب را بخاطر اضطراب و دلهره با کابوس  کل
 کنکور هم انقدر مضطرب نبودم.  یبرا یداشتم حت

 امطرفه کی  یعقب بردم و موها ی ام را کمکردم و سر مقنعه  یم یمال شیآرا میهالباس  دنیاز پوش  بعد
در انداختم. و راهم را به سمت آشپزخانه کج   یبرداشتم و جلو یرا مرتب کردم. کفش اسپرت مشک 

 کردم. 

  دمی. از بدو ورودم با اساتمیبه سمت آموزشگاه راه افتاد یهمگ یمختصر  یاز خوردن صبحانه  بعد
وتوک آنها  شده که فقط تک  دهیچ یهای از صندل یادیتعداد ز دنیکردم و با د یپرسسالم و احوال 

. بابا و مامان که سمت  میو نشست میجلو رفت یهای پرشده بود، قلبم به تپش افتاد. به سمت صندل
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  گزراندمیچپم نشسته بودند در حال صحبت کردن باهم بودند و من هم با تعجب اطراف را از نظر م 
ابا را صدا زدم که ب آمدیآموزشگاه که به سمتمان م  ریمد دنی. با دنمیبب  ییآشنا یچهره دیکه شا
و خبر   گشتبا بابا، به سمتم بر  یاحمد یمختصر اقا یپرساش شد. بعد از سالم و احوال متوجه
ام. شان را گرفتهآن مرحله از مراسم یعزا  شیکه از چندروز پ دانستی را داد. مطمئنا  نم امی سخنران 

که از پلک زدن آرام و لبخند کنج لبش نشانم داد. سرتکان دادم و  ینان یبه بابا شدم و با اطم  رهیخ
  دمیکش یشدنش نفس راحت  ر. با دوکنمی صحبت م  یااما چند کلمه  ستمیبلد ن  یگفتم: من سخنران
 اطرافم دوباره اضطراب به جانم افتاده. یهای اما با پرشدن صندل

است گذاشت و با   انیآر یم بود براکه معلو اشیکنار  یصندل   یرا رو  فشی کنارم نشست و ک  صبا
قرار   شیرو   کروفنیکه م یبلند ز یِسن را نگاه کرد. نگاهش را دنبال کردم و به م یرو  یلبخند مچهین

سردم   یهانگاهش کردم. صبا با لمس دست  میهادست  یرو  یدست ی. با احساس گرمادمیداشت رس
 خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد. 

 !یخ یدر حالت خوبه صحرا؟ چرا انق-

 نگرانم. نکنه تپق بزنم آبروم بره؟  -

کن بخاطر   ی. سعزهیری اون باال ترست م یکه رفت نیچرا آبروت بره؟ انقدر نترس اولش سخته هم  -
 یاسترست رشته کالم از دستت در نره. موقع حرف زدن هم فقط به خودم نگاه کن با اطرافت کار 

 نداشته باش. 

 

بود که در روز   یقدر به  تی از مراسم شروع شد. ازدحام جمع  قهیدق ستی از گذشت حدود ب  بعد
نداشت. هرچقدر اطرافم را چشم   یشیگرما یلهیکه وس یهم در سالنآن م،یعرق کرده بود   یزمستان

  ریحواسم را به مد الی خی نکردم و ب دایدور و برم پ ییآشنا چیه دمیرسی م جهیکمتر به نت  چرخاندمیم
که  یمراسم بود و از وقت  یی که جزء گروه اجرا انی بود دادم. آر یآموزشگاه که درحال سخنران 

نوبت توعه. آروم باش   گهید یکال در رفت و آمد بود کنار صبا نشست و گفت: دوتا سخنران میبودآمده
 نکن.  دمیدارم ناام دیو تمرکز کن، من بهت ام

و در   دمیکش رونی ب فمی از ک یدرون خودم را باخته بودم از دلهره حالت تهوع گرفته بودم. شکالت  از
که  کردمی م شیر  شیرا با استرس ر فمی. دسته کردی افت فشارم را بگ یدهانم گذاشتم بلکه جلو
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  گاهیبه جا  یسخنران یارائه  یبرا م یکنی درخواست م یبهرام یذهنم شد. ) از اقا یملکه یمجر  یصدا
 .( ارندی ب فیتشر

  یرفتم. بعد از مرور متن  میهاادداشت ی را برداشتم و به قسمت   مینفر بعد آن من بودم. گوش کی یعنی
  یامی پ  هیهان یبرا اریاخت یکرده بودم و قصد داشتم سرآغاز صحبتم باشد. ب  شیدایپ شبیکه د

 .( نمتیبی نم  یینوشتم.)کجا

 قهیشدم. هنوز چند دق رهی رو خو به روبه چاندمی محکم پ ی را خاموش کردم و دستم را دور گوش  صفحه
 ( ؟ییتو کجا نمی اومدم جا نبود بش ری. )عقبم ددیدر دستم لرز  ینگذشته بود که گوش

ِسن حرف بزنم، دارم از   یقراره برم رو هیسوم از جلوام. هان فینوشتم)من رد  شیبرا عیسر یلیخ
 ( رمیمی استرس م

نکردم. توکل کن به خدا،   داتیباز شد.)پ یگوش یصفحه   یرو  امشیصفحه را نبسته بودم که پ هنوز
 استرس نداره که! چنتا صلوات بفرست و خونسرد باش( 

 ننوشتم.   یکردم اون هم درکم نکرد جواب حس

لرزان راه افتادم. چند  یو پا صبا گذاشتم و با دست  یپا  یرا رو فمی ک ،یاعالم اسمم از طرف مجر  با
. نامحسوس دستم رفتی بود و با هر قدم تپش قلبم باال م اهلومتر یک یاندازه میکه برا یاقدم فاصله 

سرهم فرستادم. با   تچند صلوات پش کروفنی به پشت م  دنمیقلبم گذاشتم و تا رس یمقنعه رو ری را از ز
 .د یبه اطراف کردم و هوش از سرم پر یبلند نگاه  زیپشت م ستادنیا

 کردن صبا.  دایپ یبرا  دمیزمان خر  نکاریصاف کردم و با ا  یرا مصلحت میصدا

 ...نصف روز  کیرا که در   یآرامش قرار دادم و گفتم: نازم آن آموزگار  یچهره  خیرا م نگاهم

 آموزان عالم را همه دانا کند ... دانش

 ..  نیبر زم  سدینو یقانون آزاد ابتدا

 از آن با خون هفتادو دو تن امضاء کند. بعد
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  یدر رشته زی از دانشگاه تبر ک یمنطقه  هیباسهم  گانیصحرا شاحضار، من   یسالم خدمت تمام با
چقدر  دونمی تشکر کنم که خوب م دمینبودم و جا داره از اسات  یخونقبول شدم. آدم درس  یپزشک
مختلف   دیمتفاوت، اسات یهامختلف، آموزشگاه یهاکتاب نهیکردم. اما حرف من ا گرشونیبه جخون
 که خودتون، هدفتون کارسازه.  ستنیکننده ن نیکارساز و تا یقدر به  چکدومیه

استرسم کم شده بود اما هنوزم بود،   دم،یکش یق یرا گرفتم و نفس عم زیم یلرزونم کناره  یدستا با
  د،یرو صرف کن  توانمی فعل م دیهنوزم جرعت نگاه کردن اطرافم رو نداشتم ادامه دادم: شما خودتون با

  تونهی نم م،تونی نم گهیکه م یاون

 .تونهی حتما م تونم،ی م گهیکه م یاون و

 ومدن،ین ی اگهید یاره یموفق از س یها. آدم ستیشده متفاوت ن  یکه رتبه تک رقم یآموز دانش اون
 ها هم مشکالِت خودشون رو داشتند. اون

 خودشون رو...  یمعمول ری غ یو حت یمعمول یهات یمحدود هم

ها خودشون رو باور  . اونندیآ ی برم یاند از پِس هر مشکل رفتهیها پذکه آون نجاستیفرقش ا تنها
 اند،کرده

  ی. کمخوادی تالش م  خوادی همت م تیها ، پله ساخته اند، نه کوه! موفق تی مشکالت و محدود از
 بدست اوردن آرزوهاتون.  یبرا هیتالش کاف 

  دیشا ای نم،ی شان ببحرفم را در چهره  ری تاث  دیتا شا کردمی را نگاه م  تی آب شده بود و جمع خمی تازه
جفت   ک ی دنیو بخندند. با د  رندیکه گفته بودم را به تمسخر بگ ییهاو پرت هم منتظر بودم چرت 

ازش نزده بود. با   یحرف  انی! آر کردی م  کاری چ نجایتعجب کردم. اون ا زدیکه برق م  یچشم مشک
هام مطمئن شدم و  نسبت به گفته  کرد،ی نشسته بود و براندازم م شیهالب  یکه رو یت یلبخند رضا
 خالص را زدم.  ری پوستم رخنه کرد. آب دهانم را قورت دادم و ت ر یز ی بی قدرت عج

. دیدوست دارند باش  گرانی که د یاشما مجسمه  ست یقرار ن د،ینکن  گرانید یهابه گفته  یتوجه  -
  یبرا شتری ب  یو کم دیرو نگه دار دیکنیم گرانید یهودهیب یهاکه صرف جواب دادن به حرف  یانرژ 
 . ممنون از دعوتتون. دی باالتر تالش کن یهدف
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  تی جمع  قیآمدم. با تشو  نیِسن پا  یو بلند از رو  نیسنگ یکنار رفتم و با قدم ها عیسر یلیخ
بود.    یشانسآبروم نرفت و خراب نکردم آخر خوش  نکهیرا با تک تک وجودم حس کردم. ا  یخوشحال
 نبود.  ش یب  یرو شدم و جوابشان لبخندخانواده روبه   دیو تمج فینشستم و با تعر میسرجا

هم  گریتنها نبودم، هفت هشت نفر د  ناریِسن رفتم اما ا یدوباره به رو لیشروع شدن مراسم تجل با
 ها بود. شونده ل ی رضا هم جزء تجل هم صدا کردند گریآمدن ما گروه د نیبود، با پا

 

االن  خواستی شد، دلم نم  جادیا یادیز یمردم همهمه   نیمراسم ختم برنامه را اعالم کرد و ب یمجر 
و   دمیام کشقاب شده  ری لوح تقد ی رو  ی. دستمیراه انداختند بلند بش دیشد کی هم تراف یکه در خروج 

 یتو شتری ب گرید یهانوشته نی نوشته شده بود و از ب   یبه اسمم که با خط درشت و پررنگ ینگاه
 چشم بود.

 میعطر مال  دمیکه کش یق یهام سرم را باال آوردم و با نفس عمچشم یرو  یقرار گرفتن دست خنک با
 دستش که یجای گذاشتم و با لمس جا شیهادست  ی. دستم را رودیچ یمشامم پ یتو یادخترانه

سخت   ادم یشدم. هرچند حدسش ز هیمتوجه هان اشی صبا و مامان شده بود، از نرم یباعث خنده 
 کنند.   ینبودم که بخواهند شوخ یم یآنقدر صم هیبا بق مننبود، 

  باتریز یل یاش که بنظرم خ چهره  دنیبلند شدم. با د می اسمش دستش را کنار زدم و از جا یزمزمه با
بلند شد که مسبب جلب توجه  مانیهاخنده یگذشته صدا ادیمحکم بغلش کردم و به  آمدیم
 . میکه خجالت بکش میها بودحرف  ن یبه سمتمان شد. اما پرروتر از ا گرانید

که حاال بدجور متفاوت بنظر   یاهیهان یو من به چهره  میاز هم جدا شد  یاز چالندن اساس بعد
و آرام   د یبه شالش کش یام تمام شد دستبا خانواده اشی پرس والکه اح هیشدم. هان  قیدق دیرسیم

 خوشگلم، حاال تو نخور منو.  دونمی گفت: م میکه فقط خودمان بشنو یجور 

القا   یزندان حس خفگ یهالهی که بدجور مثل م  های صندل نیکردم و از ب  شی بازو یحواله یمشت
  های که صندل یابدون مزاحمت و فاصله   بارنیا را بغل کردم اما هیخارج شدم و دوباره هان  کردندیم
 انداخته بودند. کنار گوشش زمزمه کردم. نمانیب

 ازت بگزرم چه برسه به آران بدبخت؟  تونمی من نم یکنیانقدر خوشگل م یفکر نکرد -



 طبقه تا عشق کی

237 
 

 گفتم و عقب رفتم. یاخ دادی بلندش م یهاکه خبر از فرو کردن ناخون میحس سوزش پهلو با

 که. یهم شد ی وحش -

 بابا.  میاپرورده دست  -

. با میمقصدشان دور از انتظار هم نبود. بحثمان را خاتمه داد دنیشدن آران و رضا که فهم  کی نزد با
اش  به مانتو  یو دست کردی را مرتب م حواس شالش  یشد که ب دهیسمتش کشنگاهم به  هیحرکت هان

 یهول شد دنیدختر، همه فهم اریدر ن یبه سمتش خم شدم و گفتم: انقدر هول باز  ی. کمدیکش
 . گهید

رضا و آران    کیو تبر یپرس. با احوالدیچی پ میمانند دور بازونازک کرد و دستش را حلقه  یچشمپشت 
 انیآر یرهی به رضا انداختم که با نگاه خ  ینگاه یجز مامان و بابا نبودند  سرسر  یکه مخاطبشان کس 

 یو با دکمه  اختماند نیهوا سرم را پا یکه داده بودم و ب یعیفج  یاز سوت  ختی شدم. قلبم ر ریغافلگ
اما با نگاه ساده هم ضربان   ردیم را بگنشده بودم که مچ ره یکه انقدر خ  نیشدم. با وجود ا  ریمانتو درگ

 افتاده بود. انیدر کل وجودم به شر  یبخاطر کار اشتباه یشرمندگ  ایت قلبم باال رفته بود و حس خجال 

 شانیهاکی جواب تبر آمدی م رونی که از چاه ب ییمخاطب قرار گرفتنمان سرم را بلند کردم و با صدا با
 را دادم.

 .دنتونیاز د میخوشحال شد  د،یاریم فیشما هم تشر میدونستی : نمصبا

گفت: واال منم ازحضور شما مطلع   یاخنده انداخت و بعد از تک  انی متفکر آر یبه چهره ینگاه  رضا
 ِسن متوجه شدم.  یرو گانیخانم شا دنینبودم، با د

 .  یکردیو رو نم  یآمده باشد با ذوق گفت: خرگوش تو حرف زدنم بلد بود ادشی یز یکه چ ایگو آران

کرد، نگاهش کردم گره   یمصلحت یهبود که سرف ومدهیکه لفظ خرگوش به مزاج بابا خوش ن ایگو
اکتفا   یندادم و به لبخند  یجمع کردن بحث جواب یابروان خوشحالتش افتاده بود. برا  نیب یکور 

 هیهان یرا مخاطب قرار داد. اما بجا   هیمتوجه اخم بابا نشده بود که با لفظ کالغ هان ایکردم. اما گو
  یبه ادامه گهیانشاهلل در فرصت د یع یشف  یشده اقا رمونیبابا به زبان آمد و گفت: ما د

از  یهاافه ی متعجب آران و ق یافهی . با گذشتن بابا از کنارم، درمقابل قمیدیهاتون گوش م صحبت 
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که دست   یالکردم و دنبال بابا راه افتادم درح  یکوتاه  یصبا و رضا خداحافظ ان،یآر یخنده قرمز شده 
 . دمیکشیرا هم پشت سرم م هیهان

 .میتر پشت سرش راه افتادآرام  نباریو ا می بابا رساند کیچند قدم بلند خودمان را نزد با

 .میغرغر کرد که ما هم بشنو یلب جور  ریکه تازه متوجه حضورمان شده بود ز  بابا

  نیهاشون اسم انتخاب کنن که ابچه  یوحش راه انداختن، ملت بلد نبودن براانگار باغ  -
 گذاشته... 

 میدیخند ز یر  زیو ر میانداخت نیسرمان را پا  میمان داشتکردن خنده  یدر مخف  یکه سع ییهاچهره  با
 .میزی بر آتش خشم بابا بر  ینی که مبادا بنز

را به دست بابا دادم و با اجازه گرفتن   رمی شده و لوح تقد چیکادو پ یخارج شدن از سالن، جعبه  با
 بگردم. هیروزم را با هان یه یازش،خواستم که بق

 .دیبا اون بر ریو ازش بگ نی ماش دیکل ادیصبا ب زمیصبر کن عز -

 بابا.   یگونه یبود رو یز یر یذوق کردم و سرانجامش هم بوسه  نیاسم ماش دنیشن  با

آشنا بود. تا  بیعج  شیهارد شد و زمرد چشم مانیجلواز  یای مشک یکه پرادو میصبا بود منتظر
که   یسبز  یها. چشمآوردمی نم  ادیاش را به نظرش داشتم اما چهره  ریکه از نگاهم محو شود ز یوقت
اما نبود که   ،یابه دنبال نشانه  دواندی کرده بود و م ریذهنم اس یهاپس کوچه را پا برهنه در کوچه من
 نبود. 

 

. خسته بودم اما خواب از  کردمیبه اطرافم نگاه م یفکر   چیه یبودم و ب  دهیتخت دراز کش یرو کالفه
رساندم هنوز   امی زدم و خودم را به گوش   یغلت میگوش امی پ یصدا دنیشده بود، با شن  زانیچشمانم گر
 شد.  یدر اتاق مانع از باز کردن گوش یرا وارد نکرده بودم که صدا اشی رمز ورود

 تو؟ ام یب تونمی صحراجان م  -
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. )نکند  دادیدر سرم جوالن م الی. هزاران فکر و خکردیمضطربم م شیبود، آرامش صدا انیآر یصدا
با آن    مانیخبر دعوا شخوانی پ تزاینگاهم به رضا بود؟ نکند دوستش از پ ی ر یگآمدنش مچ  لیدل

 کافه را داده؟( یهامزاحم

شالم را   کردمی دعوت م  یال یخدم را به آرامش و خوش و خو زدمی درهمم را کنار م یکه فکرها همانطور
 ام انداختم و در را باز کردم. برهنه  یبازوها یرو

شد. از  میهالب  یرو میمال یصورتش نقش بسته بود مسبب نشستن لبخند یکه رو  ینی ریلبخند ش  با
 به زبان آوردم.  یدیترد چیه یدر کنار رفتم و به داخل دعوتش کردم، فکرم را ب  یجلو

تعجب    ستیاز ادب ن یتو خون شما زن و شوهر که اثر  ان؟یآر یآدم در زد  نیشده ع یچ -
 کردم. 

. درمقابل حرکتش قدرت ممانعت نداشتم و دینشستن کنار خودش کش  یرا گرفت و برا  میبازو
تخت رفتم شالم را   یازش فاصله گرفتم به گوشه یدر هم رفت وکم  میم. اخم هاناخواسته کنارش افتاد 

  انیآر یام و با بلند کردن سرم متوجه نگاه موشکافانهشانه یآرنجم جمع شده بود باز کردم رو یکه رو
  یبرده. برا دمیو تعصبات جد  راتیی از تغ ییبوها انی شدم. دوباره گند زده بودم و مطمئن بودم آر

 .یچرا آدم شد یزدم و گفتم: خـ...ب نگفت ییلبخند دندان نما هیقض یمالماست 

در چشمانم  گزراندی از نظر م نانهیزبیحرکاتم را ر یدرشتش که حاال همانند خط  یهاهمان چشم با
 شد آرام لب زد.   رهیخ

نظر   ری هم ز دناتیکش نفس  یآمد یحاال تو چته؟ از وقت  ،یمن رو خر فرض نکرده باش دوارمیام -
 .یداشتم پس به نفعته طفره نر 

بزاقم را قورت دادم،   میکردن گلو  سی خ یبرا یو به سخت دمیام کشخشک شده یهالب  یرا رو  زبانم
با   ی متناقض  یچه رفتارها دانستمی خودم هم نم  یوقت گفتمی م دیداشتم؟ از چه با یچه جواب
 .دهمیانجام م تمیشخص

 !یبگ یخوای م یچ  دم؟یمنظورت و نفهم -

در را که باز گذاشته بودم با حرص بست و به سمتم  یبلند شد گوشه شی و از جا دیکش یق یعم  نفس
 برگشت. 
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 بارزش بفرما)به سمت در اشاره کرد(  ینمونه -

 یگنگ نگاهش کردم و سرم را به نشانه نیهم ینداشتم برا یاما جواب دانستمی را خوب م منظورش
 تکان دادم. دنینفهم

 زد و دوباره با فاصله کنارم نشست.  ی حرص  لبخند

 زه؟ی ها، پوششت، سوغات تبرها، حجاب گرفتن فاصله گرفتن  نیا -

  میشانیپ ل یگزاشتم و با خم شدنم دستانم را ها میپا یانکار نمانده بود آرنجم را رو  یبرا یی جا گرید
 . ستیکدومشون دست خودم ن   چیه دونم،یادم و لب زدم: نم قرار د

 ؟ یتو با رضا حرف زد -

 دوخته بودم باال آوردم و در قاب چشمانش دوختم، نیمنظورش نگاهم را که به زم دنیفهم  یبرا

 ! ه؟یمنظورت چ -

 . گردمی م دتیاعتقادات جد یشهی دارم دنبال ر یچ یه -

 به اون نداره، اصال منو چه به اون؟   یربط -

کل   یعقب و فکر کن یکه برگرد ی برس یاتا حاال شده به نقطه  ان،یادامه دادم: آر یاز مکث کوتاه بعد
 کدومش درسته؟  یو ندون یبمون یدو نوع زندگ  نیب ای اشتباه بوده؟  تی زندگ

 !؟ خوننی م یجور نماز رو چ میدونی که نم می هست یما چه مسلمان  دمیو نال دمیکش یآه

  اشجهی متفاوت نت  یهاده یبا فرهنگ متفاوت، عق ییهاآدم  نیب  یپس حدسم درست بود. زندگ -
  ییخوابگاه تو صددرصد آدما یتو ه؟یچ یخوابگاه برا یفهم یشک به گذشته. حاال م ،ی! سردرگمنهیهم
نقطه از   نیوقت به ا چیها هبا اون  یبا دوست دیکه فرهنگشون مثل خودته و شا یکردی م دایپ
 . یکه نسبت به درست و غلط بودنش مشکوک باش یدیرسی نم  تی دگزن

 . موندمیسال گذشتم کور م ستیاره، مثل ب  -
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تا   یکن  سهیمقا ،یکن  قیتحق ،یفکر کن  دیراه کمکت کنه صحرا، خودت با نیتو ا تونهی نم  یکس -
رو   یباشه. ما زندگ  یمرتبط با هر شخصه نظرش چ  نی. ایپوچه و کدومش عرفان   یکدوم زندگ یبفهم

 .  یکن  م. بگرد، دنبالش باش تا ذهنت و آراکنمی نم  لیخودمم به تو تحم یافتهیو   میکرد دایپ  ینجور یا

 کردم.  شیصدا دی بلند شد و به سمت در رفت. با ترد  شیجا از

 !انیآر -

 در بود سر خورد و به سمتم برگشت.  یره یدستگ یرا که رو دستش

 . کهی جانم خواهر کوچ -

  ییکنم بعد توانا دایصبا! بهم فرصت بده خودم رو پ   یخبردار نشه حت یموضوع کس نیلطفا از ا -
 با واکنش اونارو داشته باشم.   ییروروبه 

 میگلو خی بزرگ که ب  یهاسوال  یرفت. من ماندم و غرق در کل  رونیزد و از اتاق ب  یحرف لبخند یب
 مانده بودند و قصد خفه کردنم را داشتند. 

 

شده بود. مثل پر سبک شده بودم و   امره یرنگ خ  یجفت چشم زمرد کی کردمی هرسمت نگاه م به
را که   یمحض اطرافم چشمان سبز  یکی تار نیاز ب دم، یچرخی هوا شناور بودم و دور خودم م  یرو
تخت نشستم و  ی. رودمیو از خواب پر دمیکش  غیوحشت زده ج  کردمیم دایشده بود و پ  امره یخ

عرق شده بود و  سی. کل بدنم خ دمیکش شدی م یجار  امی شان یکه از پ  یدرشت یهاعرق  یرو یدست
 نمیبی بودمش؟ هرروز هزاران مدل آدم م دهیها بود. من کجا دصاحب آن چشم ری ذهنم باز هم درگ

 ه؟ ذهنم ماندگار شد یچشم ها تو نیچرا ا

  دمیبه کف سرم کش ی. دستدمینفس سر کش  کیو  ختمیخودم ر یبرا یآب وانیشدم و از پارچ ل بلند
دوباره به تختم  یبه حمام زدم و با دوش کوتاه یاز آن سر  یخالص یکه از عرق نم شده بودند. برا

 . دیچیپی اذان صبح بود و دلم بدجور بهم م  یهاکیپناه بردم. ساعت نزد

که تمام   یآرام به سمت آشپزخانه رفتم و در حال یلیشده بود خ   رمیگ  بانیکه گر یخواب یاز ب  دیناام
 درست کردم.   یانکنم قهوه داریرا ب  یکه کس کردمی را م امیسع
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حال ساطع    یتو یرنگ  یاباژورهاکه از  یام را کنارم گذاشتم به نور قهوه  وانیاپن چمباتمه زدم و ل کنار
 شده بود چشم دوخته بودم.

 دنیکه با د دم یکش یبلند نیسبز، هاز تصور صاحب چشم  ختیام قلبم رشانه  ی رو یقرارگرفتم دست با
 کرده بود آرام شدم.  دنشیاز نور اباژور قابل د یبابا که قسمت کم  یهاچشم

 ؟ یدیچرا نخواب زم؟یشده عز ی چ-

داشتم  اشختهی بهم ر یخوابالود و موها یکامل به چهره دینشست و حاال که د هاک یسرام یرو  کنارم
 گهید دمی گذاشتم و گفتم: خواب بد د اشنه یس یسرم را رو یرا جمع کردم و با حالت لوس میهالب

 هم خوابم نبرد. 

 را نوازش کرد و آرام لب زد. امس ی خ یو موها دی چ یرا دورم پ  بازوانش

 . ستیترس ن یبرا یز ی . چزمی اش عزآروم ب -

  یحس خوب و سبک شدن بعد دوش آب ولرم در کنار بو م؟یچه کم داشتم در آن لحظه از زندگ واقعا
بغل گرم و نرم   کی و از همه مهمتر  کردی و سکوت شب، مشامم را نوازش م  یک یداغ که در تار یقهوه

  تی که ناخواسته و از اول زندگ یکس قلب یهاتپش  یو صدا  د،یباری و آرامش م تی که ازش حس امن
 ! یعاشقش

 حس کردن آرامش؟  یهم الزم است برا یگر ید زیچ مگر

گذاشتم و بعد از برداشتن   نکیس ی ام را رومجاب کردم فنجان قهوه  دنیخواب یکه بابا را برا  نیاز ا بعد
 گشتمیم  نترنتیدر ا کاریکه نقطه کور خانه بود نشستم. ب یتنها مبل یرفتم و رو ییرایبه پذ امی گوش

 دنبال راه و روش نماز خواندن.

 . خواستیزد را م  یخانم دم ازش م م یرا که مر یآرامش دلم

 

مردم در   یشده بود. اما تکاپو  ترجان ی کم فروغ و ب  اشی سال رنگ و رو باخته بود و چراغ زندگ کمکم
 .  آوردیرا به چشم م  ییبایداشت، تضاد ز انشی و جر یکوچه و بازار نشان از زندگ



 طبقه تا عشق کی

243 
 

 یمهمان چاله زمی تم یهای بود با کتان روهااده یبساط شده کنار پ  یماه یهاکه نگاهم به تنگ یدرحال 
ام از آن به اطراف پخش شد. هوش و حواس پرت شده یاشدم و چند قطره  ابانی آلود خگلآب

 درد آمد.به امی همه بدشانس  ن یا یبرگشت و دلم برا

 برم دانشگاه. یو گل  سی کم بود که با کفش خ نیهم -

نو شدن سال و  یمردم برا یتکاپو دنیشلوارم دوباره به راهم ادامه دادم، د یهااز پاک کردن لکه  بعد
شده بود  دهیکه چ  یکوچک نیسهفت  یهانگاه کردن به سفره  یود. براجذاب ب میبرا دیتحول جد

کوچکم   دل در  ایدن یهادلشوره  هوای ب  زدی م قلیروحم را س یحس نگاه هی. بعد از چند ثانستادمیا
را،   زی، نه صاحب نگاه تنکردم  دای پ  یز یشد. اطراف را از نظر گزراندم اما مثل دفعات گذشته چ  ریسراز

 را. می اهاینه فرد آواره در رو

 یدود یشهیرو که تا چراغ قرمز است رد شوم، پشت ش  ادهی گذشتن از پ یتند کردم برا قدم
 ها، باز آن نگاه...... باز آن چشمین یماش

ها هست، آن  نشدم آن نگاه  یاالت یحرکت نداشتم مطمن شدم خ  یبسته بود و نا  خیدر بدنم  خون
اش باز  قلبم را با شوک  یگرفته یهارگ  یکه هرازگاه خواهدی! چه مستیکمرد مشکوک هست، اما 

گرفته و   اشی است که باز  ب یغر ی کدام آشنا یچهره  دیپشت آن ماسک سف  دمیفهمی م  دی. باکندیم
 . دهدی م  یباز  مرا

 قدم به سمتش حرکت کرد، بازهم... فرار کرد.  نی برداشتن اول با

هم  لحظه  کیخوفآور بود و  می ها برارکت کردم اما فکر آن چشمآشفته به سمت مقصدم ح یباحال
 . کردی نم میرها

  یاالت یخ کردم ی که خودم هم حس م یحرف بزنم اما چطور؟ در حال میبگو یبه کس  خواستیم دلم
 . ستین  شیب

 یهارا که باز کردم تازه متوجه انگشت  یبه خانه رساندم در ورود  یاز دانشگاه خودم را با تاکس بعد
  ندیاز حس ناخوشا نکهیا ی. براکردی از بس سردشان شده بود گزگز م  سیخ  یشدم که داخل کتان میپا

 آرام شده بود.  میهاگزگز کم شود قدم 
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که  ییاز آنجا زد،ی حرف م  یکه باکس  دم یرضا را شن یصدا  دهیپاگرد نرس یرا باال رفتم و جلو  هاپله
حرفش شدم   یمتوجه شدم مخاطبش پشت تلفن است. ناخواسته شنونده  دیآی نم یفرد دوم یصدا

و به سمت پله   دمیجلو کش یشد و در را که باز کرده بودم کم زیت میهاگوش  ن یاسم نازن  دنیو با شن
 رفتم.

 ؟ یگیم ی چ یفهم ی مادر من م -

 ... صبر کن، حرف منم گوش کن. نه

 مادرش شده. یحرفا یشنونده دمیاش فهم مکث  با

خواستگار داره خوشبخت    نینداره نازن یمامان، من از اول حرفم و زدم حاال به من ربط نی بب -
 .نیاشتباه کرد نیفردا قرار گذاشت یبشه، شماهم که برا

 هیحرف من  ؟یقرار مدار گذاشت یچ یبرا  یدونستیکه تو نظر منو م  ریدل نگمامان حرف منو به نه
  نیبش  ریگیپ  ادیاگر هم ز ،یبرو خواستگار  یکن  یباهاش زندگ یخوای اگه تو م ستین شتر یب کالم

 .شمیم  التونیخی و ب  نی کنار نازن زارمی شمارو هم م

با   دادیکه خبر از رفتن رضا به خانه را م دیحرکت کل یصدا  دنیشده بود، با شن   رمیدستگ هیقض تازه
 به سمت واحدم برگشتم.   زانیآو یدست و پا

که از سردو گرم شدن بود  میقلبم به سوزش و دون دون شدن پا یبود که گزگز و کرخت  نجایا جالب
 شدم. رهیخ  ینامعلوم یمبل نشستم و به نقطه   یکنم رو شیبرا یکار   نکهیا یغلبه کرد و بجا

 بشه واقعا!؟  یقراره چ ه یقض نیاخر و عاقبت ا -

 

برف سال بود، نگاه  نیاخر  بیبودند به غر دنیها که دوباره درحال بارپنجره به رقص برف  کنار
که ساک به دست در قاب چشمانم بود حواسم  یی. با باز شدن در ساختمان، و حاال قامت رضاکردمیم

 (یاستگار بودم. )قرار مدار فردا، خو دهیشن  روزیرفت که د ییتر شد. ناخودآگاه ذهنم سراغ حرفاجمع 

  یعنیمحبت فرزند به مادر جواب داده بود و مادرش او را مجاب به رفتن به آن مراسم کرده بود.  پس
 صحرا پـر .  یآرزوها  نیآخر
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کرد و سپس به سمت آسمان سرش   یرا باز کرد اما سوار نشد مکث کوتاه نیکه در ماش  دمیرا د رضا
بعد   یدادم. کم هیکنارش تک  واریپنجره کنار رفتم و به د ی متوجهم نشود از جلو  نکهیا یرا بلند کرد. برا

  دیبود. شا هشد به سمت کوچه نگاه کردم، رفت دهیکش نی زم  یکه رو  نیماش کی الست یصدا دنیبا شن 
 بود که در دلم داشتم. ینور  ی کورسو یبرف زمستان باعث خاموش   نیآخر

با رضا را از نظر گزراندم.   میها یالپرداز ی و خ میدارهایدم و کل دمبل در خودم مچاله ش یرو وارن یجن
 بودم؟  نی واقعا چرا انقدر خوشب

  یزندگ قیکه ال یمتقابل بودن حسم نشان نداده بود. حتما کس  یبرا  یرفتار  اینشانه   چیکه ه ییرضا
 مقدس باشه.  دیمثل خودش باشه، از نظر خودش با دیبا اون و مستحق توجهات اونه با

 رضا هم دارد!   یبرا  دیسپ یرو اشی شان یپ اهیس یهابا اون لکه   نینازن دیشا

 .  خواستی اتفاق خوب م هیکه نه! واقعا  یکم دلم

 فرستادم.   شیبرا یبلند شدم و لعنت  خوردی امان زنگ م یتلفن که ب  یصدا با

 الو -

 .های ول کن نشدم تا جواب بد نیهم یبرا یاخونه  ونستمدیتو، م ییسالم کجا -صبا

 که. ستیدست خودت ن گهید ی ضیمر دونمیم -

بره دنبال   ششیپ  ادیب نکهیا یخواهرش باشه و بجا یآدم عروس شهیمگه م زم،یعز یذوق یتو ب -صبا
 تو خونه.  نهیکاراش بش

روزها هم که  نیام انکرده  یرا در حق صبا تمام کنم؟ تا بحال که کار  یخواهر   یمن قرار بود ک واقعا
 .امی چه خواهر  گرینباشم د ششیپ

 ندارم و ادامه داد.  شیبرا یکه جواب  دیسکوتم فهم با

 چطوره.  نیعکس لباس عروس و فرستاده بب  انیشو آر  نیآنال قهیدو د -صبا

 . کنمیاالن نگاه م  زمیباشه عز -
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اون لباس عروس که واقعا  یصبا تو دنیرا باز کردم و با د  یقطع کردن تماس بالفاصله عکس ارسال با
دور و برم درحال   یادیارزش چندماه کار را داشت ذوق کردم. تازه متوجه شدم که اتفاقات خوب ز

رحال  خبر از من د یکردم که ب ییرا قاب در رضا میهاافتادن هستند اما من رو برگرداندم و چشم 
 لحظات عمرش است.  نیبهتر  دیکردن شا  یزندگ

  یرا تنم کردم. ناسالمت رونمیگذاشتم و لباس ب  زی م یرا رو  ی( گوش ه یو نوشتن )عال کر ی ارسال چند است با
 نکرده بودم.  یفکر  چیکه اخر هفته بود ه یعروس  یخواهر عروس بودم و هنوز برا

ها را از نظر  مغازه  نیتریروز خواهرم و  نیر بهتربودم و فقط با فک  ختهیر رونی افکار پرت را ب تمام
نظرم را جلب کرده بود اما  یادی ز یبایز یهاو لباس   خواستی طرح خاص م کی. دلم گذراندمیم
 وششممناسب نبود. پ گرید بستمی خم شدن قامت م   یبرا میخدا یبار جلوپنج یکه روز  یمن یبرا

. و  شدمی بدن خودم ارزش قاعل م  یاما برا پوشاندمی را نم  مینکرده بود هنوز موها ریی انقدر تغ
 در ظاهرم معلوم شود.  رییتغ نیا  خواستیدلم م انیبه واکنش اطراف توجهی ب

 . کردی م ییخودنما اشن ی تریو یرو ی ک یش یهاکه لباس  ییهاک یاز بوت یک ی وارد

 کمکتون کنم؟  تونمی م  ن،یسالم خوش امد -

از سنش   یکم  دیبلوند شده شا یو موها زهی م زهیر یوسال خودم بود که با چهرههم سن یر دخت
 . زدی م شتریب

 کرد.  امیی راهنما  کیاز بوت  یدادم و با لبخندش به سمت حی توض  شیفکرم بود را برا یکه تو یز یچ

  بایز کرد،ی مجذوبت م اشیاسی زانو بود و رنگ  ری که تا ز یبلند نیاست راهنی را نشانم داد. پ  یلباس
 زانیآو یهاکه از پشت لباس  یراهنیپ یدنباله  دنیبه اطراف کردم و با د یبود اما انتخابم نبود. نگاه

 لباس مشخص بود به سمتش رفتم. نیفقط قسمت پا وارید یشده رو

از آن  هیو چندال ادیز یدنباله نشی زانو تنگ بود و پا  یکه تارو یرنگ  یشمی یلمه راهنی پ دنید با
که تا آرنج تنگ بود و بعد از آن پفدار شده   شیها نیسانت و آستبسته و پنج یقه یپارچه داشت. 
 یهاد یبا مروار اشقه یدنباله و  یبند و پف آرنج و هم رومچ یبود که هم رو دهی رس یبندبود و به مچ 

 ساده، خاص و جذاب. ده،یبود تمام نکات درنظرم را داشت. پوش  یالشده بود. ع نی تزئ دیسف
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که با  اوردیلباسم را به چشم ب ییبایکه ز گشتمیم ی لباس دنبال کفش پاشنه بلند دنیاز خر بعد
به ساعت انداختم   یرا به اتمام رساندم. نگاه میهاد یساده خر یسانتپاشنه ده یانتخاب کفش مشک 

شهر را   ی ارهاتاپدر کل باز گرید  ینکته مثبتم را که مثل دخترها نیده بودم و ادوساعته انتخابم را کر
 ، دوست داشتم. کردندی انتخاب نم اوردندی در نم

اونم  دنمیاز د شدنی م  ریام غافلگشب رزرو کردم. حتما خانواده یبرا یاتماس گرفتم و کوپه نالیترم با
 .یاروز شنبه 

  نالیترم یخوردم و راه عیسفارش داده بودم سر رونی که از ب یرا جمع کردم و شام لمیعجله وسا با
 شدم.

 

ساعت از شب به  نیدر را باز کردم، در هرحال انتظار نداشتم ا دیبا کل  دمیدر خانه که رس یجلو
 سکوت به سمت اتاقم رفتم و در را بستم.  تی . در نهاندیای استقبالم ب

کردم و لباس   لمیوسا دنیشروع به چ  نیهم یارزش نداشت برا دنیابصبح بود و واقعا خو یکاینزد
  ایقبل مراسم نظرم را عوض کنند  خواستی کردم، دلم نم  یمخف یارا هم داخل چمدان کهنه یعروس 

 . زندینمک بر

در  یانگذشته بود که جرقه قهیسرگرم کردم، هنوز چند دق یو خودم را با گوش  دم یتختم دراز کش یرو
خودم   ینیپاورچ تی . با نهاشدنیم  داریبود و هفت بابا و مامان ب  میذهنم روشن شد ساعت شش و ن

هم  انیآر عمولطبق م دادمیکه احتمال م ییرا روشن کردم. از آنجا  سازیرا به آشپزخانه رساندم و چا
 باشد پنج تخم مرغ آبپز گذاشتم. نجایا

 رفتم.  ییسفره تمام شد سراغ دم کردن چا دنیچ نکهیا بعد

 بابا!   یاومد یصحرا! ک -

 یی بابا  ریصبح بخ  دم،یسمت صدا برگشتم و باخنده گفتم تازه رس  به

  نیها پااز پله شیهاچشم دنیبود که خوابالو در حال مال  دهیاز چالندن بابا نوبت مامان رس بعد
 . دیمن خواب از سرش پر دنیو با د امدیم
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 .ییایشنبه ب مگه قرار نبود سه ام؟ی دارم م دهیآدم خبر نم سرره ی دختره خ -

 زتونیبرگردما، مثال خواستم سولپرا  نیگفتم: ناراحت گذاشتمی بابا م  یرا جلو یی چا وانیکه ل یدرحال 
 عروس داماد کجان؟ لنگه ظهر نشده براشون؟  نیکنم. حاال ا

من  یدختر کوچولو نمیبی را از لبش فاصله داد وگفت: م  وانیاش گرفته بود ل که خنده  یدرحال بابا
 .یمخاطبش تو بود شهیاصطالح هم نیا ادمهیکه   ییبزرگ شده، تا اونجا

 چشم همه بکنه خب.  نوتویا دیشده با دار یروز زود ب هی -مامان

 .گهید نیپشت بز یبه پشت و گه  ن یز یپرگفتم: گه  یقهقه افتادم و با دهان به

سر به تاالر   هیخونه مادرشوهرش موندن که امروز صبح برن   روزیاز د ستنیخونه ن انی صبا و آر -مامان
 بزنن. 

  ای گفتم و بعد ازجمع کردن سفره به سمت اتاقم راه کج کردم که باباگفت: دخترم قبل رفتن ب یآهان
 .می س یها رو بنوکارت  نیا

تو   یبرا  نامیماند که بابا به سمتم گرفت و گفت: ا یاز دو ساعت نوشتن در آخر چند کارت باق  بعد
 دوستات رو دعوت کن.  یخوایم

 هست اونم زنجانه.  هیهان دونهیرو ندارم که،  یکس -

  یگفت: مهمونا شدی که بلند م  یگذاشت و درحال  زیم  یهارا رودراز شده بابا خم شد و کارت  دست
 خودتون.  دادم دست نیدونی هم خودتون م نارویمهم تموم شد ا

ها رو مرتب کردم به اتاق رفتم و وضو گرفتم در اتاق را قفل کردم  کارت  نکهیتکان دادم و بعد از ا یسر 
 ام را خواندم.و نماز قضا شده 

جانماز و چادر را جمع   عی. سردیصبا به گوشم رس یرا از سرم باز نکرده بودم که سروصدا یروسر  هنوز
االن دماغم پخش   آوردمی لحظه در با شدت باز شد و اگر شانس نمکردم و قفل در را باز کردم. همان 

 صورتم شده بود. 

 اخه.  ییایم ی نگفت شبیدورت بگردم من چرا د ییوا -صبا
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  کردی باد م یدماغم و ناکار کن  یبود بزن   کیتر، نزدآروم  کمی  یرو از دماغم برداشتم و گفتم: وحش دستم
 من.  یبجا  رفتی ور ماون  ورنیدماغ ا دیبا تی تو عروس

 را گرفت و از ذوق دوباره بغلم کرد.  دماغم

 صبا شدم.  یچقدر کارم درست بوده که آمدم و القل باعث خوشحال  دمیفهم  تازه

 انگار. یخواهر من تو قصد ناقص کردن دماغ من و دار  -

 . دیخر میتخت پرت کرد و گفت: حرف اضافه موقوف زودباش بپوش بر یو رو خودش

تو   کنمیم  یبگ یاز من نخواه. بخدا هرکار  گهید نویرا به حالت اعتراض باال بردم وگفتم: ا میهادست
 رو ندارم.  پادرد وگشتن یرو من حساب نکن حوصله   دیخر  یاما برا یعروس یکارا

 نازک کرد.  میبرا  یچشم پشت

باالخره تک    یبدرخش یتو عروس  دیبا  م؛یریخودت لباس بگ یتموم شدن برا  دام یبابا، من خر ری نم -
 . یخواهر عروس

 . ستیالزم ن  دیآها... دستت درد نکنه من لباس دارم خر -

و   یقبل  یلباسا یبخوا کنمیم اتکه ی ت کهی از جاش بلند شد و با حرص گفت: صحرا به خدا ت عیسر
 من. یاونم عروس یبپوش 

 رو سرتون!؟  نیچه خبرتونه خونه رو گذاشت -مامان

 . میلباس بخر میبر خوادی! نمگهیم  یچ نیبب مامان   -صبا

 نکنا.  یز ی آبرور نی پا ای ب طونیبه صورتش انداخت و گفت: خدا مرگم بده، صحرا از خرش  یچنگ مامان

 .دیبرم خر خوامی نم  نیبرا هم دمیو گفتم: بابا من لباس خر دمیخند بلند

 چطوره.  نمیبب  اریتخت نشست و گفت: کو ب یو صبا دوباره رو دنیکش  یراحت  نفس

 . نیبش  ریغافلگ خوامی . م نینیبی م یکردم و ادامه دادم: همون شب عروس ینچ نچ
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 ؟ید ینخر  یگینکنه دروغ م  ار،ی : صحرا خودت و لوس نکن پاشو بمامان

 . نین یبب یدن یپوش دم ینشون نم  ینه به جون تو گرفتم مامان، ول -

 ها آمده بود بحث را فراموش کردند. پخش کارت  یکه برا  ان،یآر دنیرس  با

 

که فردا مراسم   نیو حاال از استرس ا گذشتی صباخانم هم مثل برق و باد م یآخر مجرد  چندروز
و تا   میباهم گرفت یاخواهرانه  یبود. پارت  دهیخواب از سرش پر شهیم یچجور  شم یآرا شه،یم یچجور 
 .میدردودل کرد م،یدیرقص م،یدو نصف شب زد یهاک ینزد

 از من گفتن بود. هازهی ریپوستت بهم م یخوابفردا بخاطر کم  یبهتره بخواب گهیجان دصبا  -

 دادم و پشت در افتاد.  یخالی حرص بالشت دم دستش را به سمتم نشونه رفت که جا با

 نفوس بد بزن.  کمی تو  -صبا

 فکرت بودم گفتم.من به  میزندگ -

 .یکشی ساعت م هی یجمله رو بگ هیمعتادا تا  نی معلومه، ع ادینم اره اصال هم خودت خوابت  -

رفتم، هنوز چند قدم دور نشده    رونیاز اتاقش ب  یر یبخدر آوردم و با شب  یرا با دهان کج  شیادا
 صبا  یباز کردم و گفتم: راست مهیدوباره راه رفته را برگشتم و در را ن یز ی چ یادآور یبودم که با 

آوردم و ادامه دادم: امشب و در آرامش   نیرا پا میکه حواسش به سمتم جلب شد تن صدا یوقت
 . زتی با وجود اون شوهر چ هاشهینم بت ینص  یآرامش  نیبخواب، از فردا شب همچ

 خودم را به اتاقم رساندم.  عیدر را بستم و سر اوردی ب ورشیگفت و تا خواست به سمتم  یبلند  کثافت

 بخوابم آه از نهادم بلند شد. تونستمیکه م یزمان دنی کردم و با د میشش تنظ   یرا رو  میگوش آالرم
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که   یمهمان کردم، در حال یحمام اساس کیخودم را به  یشدم قبل هرکار  داریکه صبح زود ب  نیهم
بودم به سمت آشپزخانه رفتم، مامان و صبا در حال صبحانه خوردن   دهیچی پ میحوله را دور موها

 بابا هم کارش تمام شده بود وقصد رفتن داشت.   ایبودند و گو

 ر ی صبح بخ یسالم همگ -

خودت   ایدنبالت؟   ادی م انیو آر شگاهینشستم و رو به صبا گفتم: ارا زی گرفتن جواب سالمم پشت م با
 ؟ یر یم

   د؟یریاالناس که برسه، تو و مامان کجا م ادی م انیآر -

 . دونمیمامان و نم  رمی نم ییمن که جا -

  ییکه جا یچ ی عنی گه؛ید اری درب یباز گذاشت و گفت: اه، صحرا کم بچه  زیم ی لقمه را محکم رو صبا
 وسط مجلس. ادیپاشه ب  هات ی م نیخواهرش ع  یعروس  یدید ویک رمینم

تو مراسم قراره عروس و اشتباه   ین یبی حاال م  ام،یم هات ی پر جوابش را دادم: نگفتم مثل م  یدهان با
 خانم.  رنیبگ

رو   خانمنی صبا را راحت کرد: نگ  الی نازک کرد و خ میبرا یهم وارد بحثمان شد و پشت چشم  مامان
  نینگ ستی ن یه خبر صحرا برا خودش وقت گرفته اما حاال ک کردمی کنه، فکر م  شمیآرا نجایا ادیگفتم ب

 هم غلط کرده مخالف باشه.  صحرا  کنه،ی درستش م

حرف زور به   توانندی که نم دانستندی بلند شدم، هردو خوب م زی باال انداختم و از پشت م یاشونه
 خوردم بدهند.

 خشک کردم.  یرا تا حد میسشوار را روشن کردم و موها گرفتمی را م م یکه آب موها یدرحال 

  ییرایسرم جمع کردم و به سمت پذ یرا باال میتخت گذاشتم و موها یرا هم رو میهاو کفش  لباس 
 .رهی م شی کارها چطور پ نمیرفتم تا بب

هستند  های زوصندلیم دنیمرد که درحال چ یکارگرها دنینرفته بودم که با د  نیچند پله را پا هنوز
 کردم.  ضیتعو یبلند نیآست  زیبه اتاقم برگشتم و تاپم را با شوم
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  هاوهیو شستن م ینی ریش دنیها گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم دوتا خانم در حال چکنار کارگر  از
 .رفتی اونور م نور یا یرا گم کرده بود الک شی بودند و مامان هم که انگار دست و پا

 .یمرغ پرکنده شد نی مامان؟ چرا ع  شدهیخنده گفتم: چ با

  دیبا  یکی کار داره آماده کردنم، اونوقت  یکل  ارهیگفتم رنگ مو هم ب رسه،یم ن یصحرا االن نگ یوا -
 خودش.  یباشه، بابات هم رفته دنبال کارا ییرایحواسش به پز  یکیباشه،  نایباالسر ا نجایا

 دورت بگردم. پاشو برو من باال سرشون هستم برو به خودت برس.  یدیمامان چقدر جو م یوا...-

 از منه! شتر یتو ب  یکاراصبا تورو سپرده دست من،  -

 دونمی من م ستیکمک کنم گفتم: در حد شما ن  هاوهیتا به شستن م زدمی را باال م نمیکه آست یحال  در
 . شهینم یز ی آبرو ر نی کنم نگران نباش کاریچ

رو   هاوهیکه م  یخانم یرفت. جلو رفتم و جا  رونیتکون داد و با غرغر از آشپزخونه ب  یسر  مامان
 . سادمیوا شستیم

 . شورمی من م دیرو بزار های نی ری و ش  لیآج دیشما بر -

مثل   دینیرا محکم کرد و گفت: نه خانم شما بش اشیکه زن هم سن و سال مامانم بود گره روسر  کارگر
 . میدی مادرتون ما خودمون انجام م 

آب گرفتم. رو به   ریبرداشتم و ز یب ی با اکراه کنار رفت. س امی جد دیدوباره تکرار کردم و زنه که د حرفمو
 یهاوهی آبکش م نیکارها، شما ا شهیبود گفتم: کمک کنم زودتر تموم م ستادهیزن که هنوز کنارم ا

 . دیدست بجنبون کممیپر شده،  نیشسته شده رو عوض کن

 رتر. دو لومتریدستم بود اما فکرم هزاران ک یآب رو یهاقطره  زشیبه ر نگاهم

 خودش، با حال خوبشون باشه. یسالش قراره کنار عشقش، تو خونه لیصبا که تحو  بحالخوش 

نظر   یبه عشق و عاشق شهیمرد رو بخواهد، هم هیبرسم که دلم  ییجامن به کردمی فکر نم  چوقتیه
نداشت اما قدردانش بودم که منو به عشق   یبودن داشتم. درسته حس دوست داشتنم عاقبت  یکشک
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  انعرو که م مم یسبز و ضخ  یمثل گردو پوسته دم،یباالترم رسوند، خدا رو شناختم، انسان بودن رو فهم
 جهان اطرافم بود رو شکوند.  دنید

 

  یرو دنیخونه تموم شد و خانما در حال چ یخودم و کارگرها باالخره کارا یکار مدام و سه ساعته با
 ها زیم

 

 ساعت که وقت ناهار بود تلفن رو برداشتم و به تعداد غذا سفارش دادم.  دنی، با د بودن

 . میمرخص بش دیندار یخانم ما کارمون تموم شده اگر امر  -

  میآماده بود و فقط خانما ن یهمه چ بای به حال انداختم تقر  یمرد بود نگاه یاز کارگرها  یکی یصدا
گفت: پدرتون گفتن خانما   عی سر کردی نگاهم رو دنبال م ریکار داشتن، همون مرد که مس یساعت

 . یعنی ستن یشب هم، با ما ن ییرایپذ یبمونن برا

  فمیک  نیگفتم: پس منتظر باش ارمی پولم رو ب  فیکه ک رفتمی که به سمت اتاقم م  یزدم و درحال  یلبخند
 کنم.  هیتسو ارمیرو ب 

 اقا خودشون صبح حساب کردن.  -

 رسهیم یاقهی. فقط من به تعداد غذا سفارش دادم چنددقستین یکردم و گفتم: پس مشکل  گردعقب 
 . دیبعد بر دیری ناهار بگ ن یمنتظر باش

 . میگرفت شتریاز کارگرها گفت: غذا با خودمونه خانم، بابتش حقوق ب  گهید یکی

  هیعروس  ینیری شد و گفتم: ش تر ق یام عمخنده  نیهم یابه دلم نشسته بود بر بیعج  شانیراستگو
 نداره.  بیع

 

 بردم.  شگرشی مامان و آرا یمرد دو پرس غذا هم برداشتم و برا یهارفتن کارگر  با
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  بیعج   یبلوط یکنم رنگ مو یمخف توانستمی ذوق زده شده بودم که نم  یمامانم بقدر  دنید با
صورتش در حال اتمام بود   یکه  رو ییبایمات ز شیسال جوانتر کرده بود و آرا نیاش را چندچهره 

 متفاوتش کرده بود.  یل یخ  یلیخ

  میبه هنرش شده بود در حال رفتن سراغ کارها نینگ دنی من که باعث بال یهاد یو تمج  فیاز تعر بعد
منو  یده کنه بعد موهاآما نیاول تو رو نگ ا یکم مونده تو ب شمیبودم که مامان گفت: صحرا من آرا

 درست کنه. 

گفتم: من فقط  نیهم یکنم برا تشیکه انقدر حالش خوبه اذ یروز   نیتو همچ خواستی نم دلم
 . دمیرو خودم انجام م  نایا شیکنه آرا ویموهام رو ساده و خوامیم

 رفتم. رونی از اتاق ب عیاز،هرگونه غرغر سر یر یجلوگ  یبرا

  یمناسب برا یدنبال اکسسور  جاتم ی بدل  نیوضو گرفتم و نمازم را خواندم. و بعدش ب یاز هرکار  قبل
دار که شکل ماه بود و   نینگ  یخیم  یجفت گوشواره  کیسخت بود   یلی اما انتخاب خ گشتمی لباسم م

نقره   نددستب  کیبود را کنار گذاشتم با  فیبلند داشت اما ظر ری که دو زنج یجفت گوشواره آبشار  کی
انگشتر بند   کیبود و فقط سه قلب کوچک در وسطش داشت هم برداشتم  و  یاساده  ری جکه زن
 ام انداختم. انگشت اشاره  یهم رو یانگشت

موس به   ی که اسپر   یچندقاشق غذا خوردم و به اتاق مامان رفتم در حال عیوقت بگذرد سر نکهیا قبل
کنم شما به ادامه کارتون   شیکن من برم آرا  ویمنو و  یجان لطفا موها نیگفتم: نگ زدمیم میموها
 . دیبرس

خوشگل نشونت بدم   ونیجون صبر کن چنتا شن گفت: صحرا  رفتی ور م  اشی که با گوش یدرحال نینگ
 .شهیمطمعنم نظرت عوض م

  نیخواهرم از چند دونهی یعروس یمن برا زمی تخت نشستم: عز یدادم و رو  رونی رو سخت ب نفسم
 و انتخاب کردم هم مدل موهام رو. ر شم یهم آرا شیهفته پ

  نیموهام رو درست کنم نخواستم حرف مامانم زم تونستمیمن پاشم برم، خودمم م نیشما کار دار اگر
 . فتهیب
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دستم رو گرفت و با خنده   نیکه مامان نثارم کرد بلند شدم برم که نگ یاتوجه به چشم غره یب
 . نمیبب نیبش  ایب کنهی گفت: چه زودم ترش م یمصنوع

  دهیمامان بوده که تالش کنه نظرم رو عوض کنه اما هنوزم مامان نفهم ینقشه دونستمی م خوب
 من بشه.  فیحر تونهی نم  یکس

نشده  ویو یو دوسه دسته مو شد یکارش داشت تموم م نمی نازن یکشمکش و کندن موها یکم  با
ام رو  آماده شده یافهی کنم و ق شی آرا یقراره چجور  کردمی داشتم فکر م نهینمونده بود، داخل آ شتریب

 افکارم رو پاره کرد.  یرشته  نینگ یکه صدا  کردمی تصّور م

 .های ش یها بزارم؟ عروسک م یتاج فانتز  نیموهات رو پوش بدم از ا ی جلو یخوایصحرا م -

 چشم درآر.  ای هیزیدر حد آبرور شه،یچطور م دینیآماده بشم بعد بب  دیساده باشه، حاال بزار خوامینه م -

  یباشه که بتون یدر حد دوارمیلب گفت: ام ری کتش را بست و ز یبود ازم دکمه   ریکه هنوز دلگ مامان
 بدبخت خجالت نکشه. یو صبا یمهمونا رفت و آمد کن یجلو

  نطورینشون ندم اما حاال که ا یخودم و به کس  ومدن ین نایصبا ا یتا وقت خواستمی باباااا م یا -
 بلکه راحت بشه.  التونی خ  دینیبی م  امیم کنمیمنم کارهام رو تموم م  د یبش شد تا شما آماده

 

  یدر حال دم،ی را پوش امی که وارد اتاقم شدم در را پشت سرم قفل کردم و بالفاصله لباس مجلس  نیهم
نشستم   نهیآ  زیام را بستم و پشت م . دکمه پشت گردن لباس زدی بهم نر میکه حواسم بود حالت موها

خوب و مورد قبول مامان   شیکه هم آرا دادمی ام رو بخرج متمام مهارت  دیکردم با شیو شروع به آرا
و   دمیکش یدار ابرو، خط چشم دنباله پودر و ژلجلفم نباشه. بعد زدن کرم  ادیز ن،یبشه و هم سنگ

هم زدم و با رژ  یرنگ یاقهوه یزدم. رژگونه  یرنگ یو دود یشمی یه یکم پشت چشمم رو سا  یلیخ
 کردم.  لیرو تکم شمی آرا ملیو ر یمات آجر 

به خودم انداختم قابل قبول بودم از نظر خودم اما حس   ینگاه سراسر  یقد ینهیآ  یشدم و جلو بلند
 .رهی دست و پام رو بگ یموهام قراره جلو کردمیم
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که  یدیمروار یره یگ هی دنیرو جمع کنم اما با د میموها یکه جلو گشتمیم یاره ی دنبال گ لمیوسا نیب
  یاستفاده کنم برداشتم و جلو تونستمی اگر م  شدیم ک یش  یلیمو بزرگ بود اما خ  یجلو  یبرا کمی
  یباال کردم و جمعسرم را  یهاکناره یاز موها یکم  تی آنور کردم و در نها نوریرا ا  میموها یکم نهیآ

عقب رفتم    دمیرا که پوش میهاو حالت دادم. کفش ختمی ر طرفهکیرا هم  میموها یسرم بستم،  جلو
شده بودم، با اونجور بستن موهام هم باعث شده   یواقعا عال  نباریبه خودم کردم، ا  یو دوباره نگاه
 بشن.  دهیبلندتر د یل یبلندم خ یبودم موها

 خودم.  یکردم رو یعطر خال  یو دستبندم رو هم بستم و کم  هاگوشواره

دادن مامان بشه  ریداشته باشم که باعث گ  یخودم را برانداز کردم مبادا مشکل  نهیآی بار جلو نیچند
 گزاشته بود. شیو به نما فمیکامل اندام ظر یدگی پوش ن یاما واقعا لباسم در ع

 گرفتم برم اتاق مامان.  میتصم دیایرم ب س  ییخودم خودم رو چشم بزنم و بال نکهیا قبل

آروم    یلیهاشون متوجه شدم که کارشون تمام شده خصحبت  یصدا  دنیشدن به اتاق و شن کی نزد با
 شدم و از گوشه در نگاهشون کردم.  کیکفشم بلند نشود نزد یکه تق تق پاشنه  یجور 

 .آمدنی داشتن از خجالت شکمشون در م یچ یبـله تموم شدن ه-

 . امیتا ب دنیدر گفتم: حاال چشماتون رو ببند پشت

 .نمیتو خودت و لوس نکن بب  ایسراغت، ب  امیب خواستمی االن م نی: چه حاللزاده ماشاهلل، هم مامان

 خدا.به   امینم ن یتا چشماتون رو نبند -

و دختر ت نیا مین یتو بب ادیکرد و با ناز رو به مامانم گفت: چشمات و ببند ب  یفیظر یخنده  نینگ
 حرفاست.   نیلجبازتر از ا

که   یرنگ یمشک  یدست فیآرام در رو باز کردم و ک  یلیصورتم نشست و خ یرو یاموفق شدنم خنده با
 .ستادمیدستم بود رو جابجا کردم، در چارچوب در ا

 .ن یباز کن  نیتونی م حاال
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  یلباسم کم یخانمانه جلوشون چند قدم راه رفتم که دنباله   یلیکه چشماشون رو باز کردن خ  نیهم
 .دیکشی م نی زم یرو

بود که با ماشاهلل، هزارماشاهلل اش مامان و به خودش    خانمن یآمد نگ رونیکه از شوک ب یکس  نیاول
 آورد. 

 !بگمیاصال موندم چ یچقدر خوشگل شد ،یدورت بگردم چقدر عوض شد -

 . برمی آبروتون و نم   نیدیگفتم: د یلوند با

سوال   هیگفتم: من  نیتموم کردن بحث رو به نگ ینداشت برا یکه تموم دیو تمج فیتعر  یاز کم بعد
 .یشم ی ایبزنم   یبنظرتون الک مشک خواستمیداشتم البته نظرتون رو م

  یدو به شک شدم و گفتم: اصال همشو مشک شتر ی. بیبا مشک   نیموافق بود و نگ یشمیکه با  مامان
 مگه نه؟  شهیبزنم خوشگل م  یشم یتو هر دو دستم رو  یکنم انگشت انگشتر 

  نیبرداشتم و ب زیر  دیسف دیچندتا شکوفه و مروار خانمنی نگ لی وسا نیالکمم زدم و از ب  تشونیرضا با
 موهام پراکنده زدم. وتابچیپ

از برق   تی بخصوص حاال که رنگ رضا شدی بهم القا م  یاز خودم داشتم و حس خوب یکامل  تی رضا
  نباریگاهش که چند بار مچش را گرفتم و چند یو ب گاه یها از نگاه شدی مامان هم معلوم م یهاچشم

 . اوردمیخودم ن  یهم مطمئن بودم از نگاهش اما به رو

 

  کنواختیو  یزندگ   انیخبر از جر د یچی پی کل خانه م یتو یمختلف  یها صداهاکم با آمدن مهمان  کم
 .  دادی نبودنش م 

  یبه گرم  متیسردم رو با مالدل دادیکه تو هر حرکت مامان خودش رو نشون م یوذوق شوق
  یخوشبخت یآدم برا یعنی. راه رفتن، نگاه کردن، همه و همه کارش سرشار از ذوق بود؛ دیطلبیم

 داشته باشه؟   یحال  نیقراره سر من هم همچ یعنیکه سرازپا نشناسه؟  شهیاش انقدر خوشحال مبچه 

شاد باشه که  تونهیزدم و لبخندم رنگ و رو باخت، مگه قلب من بدونه اون م  به خودم یتلنگر 
 من تو پوست خودشون نگنجند.  یخانوادمم از شاد
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روشن کرده بودند انداختم و با   یکمان نیرو رنگ اطیکه ح  یرنگارنگ یهاسهیبه ر  یپشت پنجره نگاه از
خراب   یاجازه یز یچ چیاست، امشب هصب یام رو پوشاندم امشب براگر گرفته یهاهام گونه دست

 ... یچی ه ،ینه کشک ،ینه عشق  ،ینه فکر  ،ی اخانوادم و نداره نه دغدغه یکردن خوشحال 

 به سرو وضعم کردم و از اتاق خارج شدم. یکل نگاه

 رو شدم.نرفته بودم که با بابا روبه  نیپا چندپله

 ماشاهلل  یبه به، چه عروسک -

 . نیفکر کرد یباباخان چ بله -

زدم و در گوشش گفتم: برم به   طنتیخط ش  یگذاشت. رو میشونیپ یرو  یاکرد و بوسه بغلم
 .هادزدنت یم یکرد پیخوشت  یادیجونتون بگم امشب حواسش بهتون باشه زخانم 

 برو پدرسوخته ایب -

 کردم.  یط یشتر یها را با سرعت بپله یخنده ازش جدا شدم و باق  با

 به سمتشان رفتم.  ییخوشامدگو یو برا دمی را د مانیهال یچند خانواده از فام ینگاه کل  با

بوق   یجوان وسط بودند که سروصدا  یدختروپسرها یهاپ ی جا شلوغ شده بود و اکهمه  یحساب 
ورود عروس و داماد را باعث   یبرا  تیجمع یو همهمه  دی درحال پخش کش  کی موز یخط رو  نیماش
 شد.

( از  ار یهوا به عقب برگشتم و مامان با گفتن)صحرا اسفند و از آشپزخونه ب یب   نمیگرفته شدن آست با
 رفت.  اطیکنارم گذشت و به سمت ح 

 ها.گرفته بود آخه چرا من! مثال خواهر عروسم حرصم

قبل آمدنشان  خواستیرداشتم، دلم مب شیهاهم از دانه یغرغر ظرف داغ اسفند را برداشتم و کم با
عروس و داماد وارد خونه شدن و مادرشوهر   دمیبروم اما تا من از آشپزخانه خارج بشم د  اطیبه ح

 شده.  زونیصبا از گردن صبا آو
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  یکه شدم باال کشانینجات دادنش قدم تند کردم و نزد یام گرفته بود براصبا خنده یافه یق دنید با
دود اسفند به خوردشان دادم و ظرف را به مامان دادم که خودم با   یندم و کمسرشان اسفند چرخا

. با زدلمیعز یها شدکنم. محکم بغلش کردم و کنار گوشش زمزمه کردم: مثل فرشته  یصبا روبوس
 یشعور ی و رسما بغلش کردم و ب  دیهم دست دادم که ناغافل دستم را به سمت خودش کش انیآر

 بود شد.  هیو صبا که شاهد قض انیآر یهگفتم که باعث قهق یبلند

 . میاز من اونم شب عروس یر یکناره نگ ی: حقته، تا تو باش انیآر

 کردم.  یهمراه  گاهشانیزدم و دنباله لباس صبا را گرفتم تا جا  یزور  یخنده

 امشب! یکرد کاریخوشگلتر... چ  یییلی خودت خ یخوشگله، وا  یلیصحرا لباست خ  ی: واصبا

 تک باشم. دیبا گه،یودر جواب گفتم: باالخره خواهر عروسم د دمیخند

 از دستت. م یشیخالص م  یکنیم دا یمجلس پ نیشوهر از،هم هی شاهللی: اانیآر

عروس و داماد  ش یپ  کیتبر یکه برا  انیآر یهاخاله   دنیکردم و با د یدهن کج انیجواب آر یبرا
  پیام رو گفتم بزنن، که اکرفتم و آهنگ مورد عالقه یج ی از آنها فاصله گرفتم و به سمت د آمدندیم

آهنگ  هک  یعروس و داماد کردم و درحال  یجلو  یفارس یرقص ساده  هیدختر پسرا دوباره غوغا کردن 
خودم حس    یرو رو های لینگاه خ رفتمی که به سمت مامان م   یآمدم و درحال  نیتمام شد از سن پا 

لباسم،   یکردن دنباله ری. با گداشتمی برم ییگرفته بودم و قدم قو یادیاما اعتماد بنفس ز کردمیم
گرفتم و تعادلم را  را امی صندل ن یترک ینزد ینخورم پشت نیزم نکهیا یتعادلم را از دست دادم و برا

 نشسته بود زبانم بسته شد.  یآن صندل یکه رو یفرد دنی بدست آوردم اما با د

شده بود سالم و   امرهی خ  یو حواسم برگشت به مادر رضا که با نگاه خاصکه هوش  هیاز چندثان بعد
برگشتم و رضا را که   یجوابم را داد با حس نگاه  یعاد ی لیخ  یکردم و در کمال ناباور  ییآمدگوخوش 
انداختم و  نیشاهد افتادنم بود با خجالت سرم را پا نکهیو با فکر ا دمینشسته بود د  زیم گریطرف د

 دور شدم.  زشانی بلند از م یهاگفتم و با قدم یسالم آرام

 

 که!  نجانیا ناهمیرضا ا یوبه سمتش خم شدم و گفتم: مامان خانواده  ستادمیمامان ا کنار
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 مادر؟  هیرضا ک  -

 ز یتو تبر گه،یمن د یهیهمسا -

  های مهمون  نجوریمعلومه با ا یدعوت نکنه؟ ول یانتظار داشت گهید انهیدوست آر دمشون،یآها آره د -
 نشسته. یمامانش با روسر  ستنیراحت ن

 ان.و محجبه   یآره مذهب -

بودن برو آشپزخونه   همه ماتت شده  یدن ی)خدمتکار( گفتم برات اسفند دود کنه رقصحهی صحرا به مل -
 قوربونت برم. یدودش بخوره بهت چشم نخور 

 منو چشم بزنن. سادنیملت وا ا،یکاری مامان ب -

 دست به سمت آشپزخانه هولم داد و بالجبار رفتم.  با

ها خاموش شد، سرم را که  که چراغ  کردمی م یشربتم باز  وانینشستم و با ل  یتک یصندل   یاپن رو کنار
لب صبا و   یرو یاند و انگار نوبت رقص عروس و داماد بود، محو خنده رقص نور زده  دمیکردم د بلند
 و دلچسب بود.  یواقع  شانیشده بودم چقدر خوشحال انیآر

  دمیبزرگم خند  یپسر عمو دیمج دن یکنارم از عروس و داماد چشم برداشتم و با د یقرار گرفتن فرد با
 ؟ یکنیم کار یچ  نجایو گفتم: تو ا

  یمناسبت شده چندتا دختر دور و برت جمع کن طیداشتم االن که چراغارو خاموش کردن مح انتظار
 . یار ی درب یاسکول باز 

دل   گهید ،ی رو پات نشست یپاتو انداخت  نجایا یژست خانمارو برداشت یکه تو باش  یواال اسکول اصل  -
 . ادیسوزوندنمون نم شیو دماغ آت 

 مگه؟ یخانم هستم کور  -

 بزنم به تخته ی اووف اونم چه خانم  -

به سرش زد که  یاتقه  ینکرد با مسخره باز  دایپ یچوب یله یوس  یبه دور و برش انداخت و وقت ینگاه
 ام شد. باعث خنده 
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 ی ل یاما خ یپلکیتو جمع هم نم ادی ز نکهیبا وجود ا یشد  یعروس یستاره یدور از شوخ یول -
 بدم. ری گ تیبه چ دونممیمقلنبه شده ن رتمینگاه دنبالته رگ غ 

 یام گرفته بود مشتبراندازم کرد. از حالت نگاهش خنده  نیتمام شدن حرفش از باال به پا بعد
نبود   شیهاحرف  پشت یقصد چی بود و ه  یمشربپسر خوش  دیاش کردم. مجشانه  یهواله یسرسر 
 میبود که همه دوستش داشت نمیهم  یبرا  ساخت؛ی م یسن یبا همه مهربون بود و با هر رده  شهیهم
 . میکردیباهاش م ی راحت  حسو 

 ؟خانم  یدیرقص و م هیافتخار  نایبعد ا -

 . دمیافتخار نم یگفتم: نچ امشب به کس یجد  یل یبا خنده اما خ 

 ؟ ی عنیکردم   یالک  فیهمه تعر نیا -

 ردم و چپ نگاهش کردم . نثارش ک  ییبابا  برو

 . ینی باتریاما واقعا ز یدستش را باال برد و گفت: افتخار که نداد میحالت تسل  به

 از ته دل ق،یعم دم،یراه رفتنش خند یحالت مسخره  به

  یهم روش چکامل باشه و خنده  ییبای آدما به خندشونه، حاال اگه ز ییباینصف ز دیبخند گنی: م رضا
 شه؟یم

روشنش کرده بود   یسمت صورتش که رقص نور رنگ کی دنیتعجب به سمت صدا برگشتم و با د با
 بلند شدم و سالم کردم.  میهول شده از جا

 ید یامروز چقدر سالم م -

 بود.شده  بشینص شانیهاامروز سالم  میهااز تمام حرف  گفتی راست م 

 د؟ یالزم داشت یز ید؟چ یکنی م کاری چ نجایا -

 اومدم. ینجور ینه هم  -رضا

 دم یپسند دایکرد و گفت: انتخابتون رو شد یکل ینگاه



 طبقه تا عشق کی

262 
 

راحت حرف زدنش با خودم نشدم،   همهن یا لیشدم که منظورش به لباسم بود اما متوجه دل متوجه
 یهاچشم یبزرگم از تعجب اندازه  یهاکه االن چشم دانستمی خوب م  ،ییبایاز ز قه،ی حرف زدن از سل

 . مراسم نیهم تو ا رو نداشتم اون دنتونیگفتم: انتظار د نیهم ینداشتم برا یاند. جوابگاو شده 

نرفته بودم دعوت کردن  ادشیباشم و اونم که بامرام بود و   انیدوست داشتم تو مراسم آر یل یخ -
 .ام ی دونستم که ب فهیوظ 

 بود.  یقادمنظورم از لحاظ تفاوت اعت -

که نگاهم به  یدرحال  کردیداشت که مسخ م  یبیبرق عج  یرنگ یهانور  ر یز اهشیس یهاچشم
که با هرجور   کننیم  یزندگ یما جور  یخانواده  یول میفرق دار یبود گفت: درسته اعتقاد شیهاچشم
اما مذهب خودمون روهم  میکشی کنار نم  گهید یهاسازش دارند. در کل خودمون رو از جمع یاعتقاد
 .میکنی م  ظحف

 .دی ریگی مراسم م یشما ک   یتو مراسمتون، راست  میکنی انشاهلل جبران م -

را   شیهاکه حرف   دیبودم و خودم هم متوجه گاف بزرگم شدم فهم دهیپرس یفکر  چیو بدونه ه هوای ب
 .ستادمیگوش وا یحت ای  دمیشن

دهن بازکنه    نیزم  کردمی دعا م دیاش به گوشم که رس خنده یصدا میرا گم کرده نگاه دزد  میوپا دست
 و منو ببلعه.

 که ساختمونمون موش داره. نمیب یم -

 . نینازن یخواستگار  دیریم دی اونروز که... که دار دمی شن  یمن... من اتفاق  -

 نیهم ی. برا زندیری پلک فرو م   نیشده و با اول  دهیکش میهاچشم  یرو ی اشک یه یال کردمی م حس
 انداختم.  نیو سرم را پا دمینگاه دزد

و جواب مثبت هم دادند، قبال هم  ادیخواستگار ب  ن ینازن یقرار بود برا م،یرفتی نم  یما خواستگار  -
 . میدو خط مواز نی گفته بودم من و نازن 

رضا هنوزم بود،   یعن ی کردمیهجوم خون به صورتم رو حس م دم،یشنی قلبم رو به وضوح م یصدا
 اشره ینگاه خ  ریو از ز دمیکش ی م امکان داشت که به خواستم برسم. از ته دلم نفس راحتهنوز یعنی
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  ادی شلوار بهم مکت  یبهم بگ یخوای جلب توجهم گفت: نم  یلبش نشست و برا یرو یدور نماند لبخند
 متفاوت بزنم.  پیکه ت دمشی پوش  دیام یبا کل  انه؟ی

 .ستای متفاوت ن  نمی اما همچ ادی نگاهش کردم و گفتم: بهتون م  یرچشمیز

 ؟ینرفتم خوشحال شد یمن خواستگار  نکهی: از ارضا

  ینبودم که تا از طرف کس یباختن، اما من آدماعتراف به دل رد،یاز من بگ  یداشت اعتراف سخت یسع
قدم   نیبه گذاشتن اول باشد حاضر  دنممینفس کش یبرا ژنیاگر اکس یبکنم. حت یاعتراف نمیعشق نب

 و نبودم.  ستمین

اما راه و روش اتفاق افتادنش رو به خدا  چسبمیم میقلب یگفت: من به خواسته  دیرو که د سکوتم
 خدابزرگه.  سپارم،یم

  ختهی. کل محاسباتم را بهم رشیهاحرف  یها از من دور شد و من ماندم و خمار روشن شدن چراغ  با
  یالقل به کس ایپا نزاره  یمجلس  نیهست که تو همچ  یقو یاعتقادات رضا بقدر  کردمیبود، حس م 

که رسما   شی هنادوالپ یهاحرف  ای بود، نگاه نکنه، اما امروز من رو که از نوک پا تا فرق سر براندازم کرده
 ذهنم را آشفته کرده بود.

  یو گفت: وا  دیکه بابا کنار کش دمیکش  یبلند نیبرگشتم و ه دهیام ترس شانه یرو   یقرار گرفتن دست با
 دخترم؟   یدیترس دیببخش  یدیصداتم کردم نشن  ست،ی ن نجایحواست ا دونستمینم زمی عز د یببخش

 نداره بابا   بیزدم و گفتم: ع ی ام بدتر شد لبخند زور بابا اعصاب آشفته یدرپی پ یاز معذرتخواه  -

 . ینیبش  جای  یباهاش فکر کردم قصد دار   ینرفت گفتی م دیمج ،یهمراهم برقص ییای آمدم بگم ب -

   امیمعلومه که م ،یگانیشا یبود شما اقا دیخنده بلند شدم و گفتم: اون مج با

هم وسط   گهیجفت د نیما چند ریرقص تانگو بود غ یبرا شتریگذاشته بودند و ب یمیمال کیموز
 بودندآمده
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عالمت داد و چون من پشتم به   یر به کسکه بابا با س  دم یرقصی که بغل بابام م شدیم یاقهیدق چند
نگاه  یبا گنگ ستادیبابا ا یجا دی بابا کنار رفت و مج د،ی اما با آمدن مج  دمیآن سمت بود طرف را ند

  ید شده بود درحال یرفت تازه حواسم جمع مج  نیزد و از سن پا  نانمیاطم یبرا یکه بابا پلک  کردمیم
و    ری. در گمینچسب ادیکه ز کردمی بدنم رو کنترول م یرو به گردنش گرفته بودم فاصله میهاکه دست
 توجهم را به سمتش جلب کرد.  شیبودم که صدا مانیدار فاصله 

 خانم!  یدیآخرش باهام رقص یدید -

 .یکرد یباز  یدر جوابش زدم و گفتم: پارت یچشمک

 هدف مهمه.  خود ست،یبه هدف مهم ن  دنیرس   ریاز نظر من که مس -

  یقرار گرفتم گفتم: ول  شی روو دوباره که روبه دمیهام رو بلند کرد آروم چرخاز دست  یک یکه  یدرحال 
 برعکسه. قاینظر من دق

 . ادیبه چشم نم  نیپس نظرت همچ ،یشیجامعه حساب م یهاجزء خنگ شهیتو که هم -

 .دی را بهم ساب شیهااز پشت گردنش گرفتم که از درد دندان یشگونین

 .هایدیکبود شد جواب زنعموت رو خودت م  ،یوحش -

 زبونت هرز نچرخه. یخوایزدم و گفتم: به من چه، م  ییدندان نما لبخند

ها اکثرا به سالن رفته بودند، تک و توک  وقت شام بود و مهمون  میتموم شدن آهنگ از هم جدا شد با
نگاهم سرش را   دنیاما با د کردی رضا که تا آن لحظه زوم نگاهم م دنیبود. با د  ییرایدم تو پذآ

 به من، به طرف سالن رفت.  توجهی ناراحت برگرداند و ب

دهانش گرفته بود مردد نگاهش کردم و با باال آوردن سرش و نگاه   یکه دستش را جلو یمرد دنید با
توانسته بود  مونمیخانوادگ ی مهمون یتو یجا بود، حتبود که همه یکمرموزش لرزه به جانم افتاد. اون 

 برداشتم.  ی قدمم را به سمتش با سست نینفوذ کند. ترس رو کنار گذاشتم و اول

بروم   کشیکه پاتند کردم تا نزد  نی عقب رفت. هم ینظر گزراند و قدم ری اطراف را ز شی ان نگاه زمرد با
شوم که آرنجم به  اطیدنبالش وارد ح  خواستمی م دمیآخرم را دو یهاقدم  با یاز در خانه خارج شد تقر

 شد. دهیسمت عقب کش
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 جان کجا خواهرزن  -

  ی قیرا بستم و نفس عم میهانشد، چشم دهیبگم اما جز اصوات نامفهوم شن  یز ی باز کردم چ دهان
 گرفتم.

 زدلم؟ ی عز ی: خوب صبا

 ه؟یاون ک نش؟یدی: ددم یبرگشتم و پرس شانیبه هردو رو

 ه؟ یک یک  -انیآر 

 بود. سادهیوا  نجایا شیپ کمی بود  دهیپوش یشلوار مشکهمون مرده که چشماش سبز رنگه، کت  -

 کجاست؟  -صبا

 فرار کرد -

 فرار کرد؟ چرا فرار کرد!  -انیآر

 ی چیاه، ه -

داشت بفهمد   یپرسشگر به من چشم دوخت، انگار سع  یکرد و با نگاه   یخال  اطی به ح  ینگاه انیآر
را همراه خودش به سمت سالن    میو بازو  دیخند یال یخی راست است. صبا با ب م یهاحرف  ایتوهم زدم 

 مخت تاب برداشته خانم. یمن تو از خستگ  یو گفت: انگار بجا دیکش

 . دیچرخی هنم حول آن مرد مو کل فکر و ذ  دمینفهم یز یچ یاز مهمان  گریآن د بعداز

بودند،  اش ماندهبردن عروس به خانه یکه برا کینزد یها رفتند و فقط آشناها از شام اکثر مهمان بعد
اش ببرند.  نصفه شب باالخره آماده شدند که عروس رو به خانه  کیساعت  کیو نزد  دندیرقص همی کم
و    دمیپوش امی مجلس  باسل  یزانوم بود از رو یباال ام که تاساده  یها باال رفتم و پالتو مشک از پله  عیسر

بابا    نیرفتم و سوار ماش اطیانداختم و با سرعت به سمت ح  میموها یرنگم را هم رو یشم ی ریشال حر
 شدم.

 .ستادنی و صبا ا انیآر یخانه  یجلو هان ی ماش ابونا،ی خ  یبوق کردن توو بوق  دنیچرخ  یاز کم بعد
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  م،یتا ما جلو بر ستادنیپسرو عروسشون کردن کنار ا یبرا ری خ  یدعا انیآر  یخانواده  نکهیاز ا بعد
مادرانه  یهاحت ی گوشش حرفا و نص ریگرفته بود صبا رو بغل کرد و ز اشه یگر دهیمامان که نرس

 . کردیم

  انیصباو آر یرو بسته بود، هرلحظه خودم و رضا رو جا دنمیگلوم رو گرفته بود و راه نفس کش بغض
افتاد اصال رضا و مادرش   ادمیلحظه  هی م؟یرسی م نجایماهم به ا یعن یفکر بودم  نیو تو ا گذاشتمیم

  نکهیخودمان بودند پس رفتند بدونه ا یهال یاطراف کردم همه جزء فام  یهانی به ماش  یرفتند؟ نگاه
 کنند.  یاز من هم خداحافظ 

  یکنیم هیگر یگفتم: برا چ یشد، مامان را کنار زدم و به شوخ  نیباال وپا  ی به سخت  میگلو بکیس
 اند.ما پالس  یکه فردا صبح خونه  نایمامان! ا

توجه نکردن رضا   میصباست اما درد اصل یبرا کردندی هام نشسته بود، همه فکر مچشم یرو  یاشک نم
رو فاش نکنه   میدرون  یلرزونم حال و هوا یصدا نکهیا یو برا  دمیبغل صبا خز یبود، رفتنشون بود. تو 

 به دلم زد. یگوشم چنگ ری صبا ز یسکوت کرده بودم که صدا

حالم    یصحرا، بفهم یتجربه کن   شیپرستی که عاشقانه م یلحظات رو با کس  نیهم کنمی آرزو م  -
 کنم برات.  فشیتوص  تونمینم یخوشحالم که حت یرو. بقدر 

 . دیانشاهلل که خوشبخت بش زم،یاسفند دود کن عز تیزندگ  یفتم: براگرفته گ یصدا با

  انی گذاشتم و با آر میموها یام افتاده بود روشانه  یو شالم را که رو دمیکش رون ی از بغلش ب خودمو
 هم دست دادم.

 ها.بزرگت گوشته  کهی ت نهی خواهرم بش یغم تو چشما  خانان یآر -

 جفت چشمام. یچشمش گذاشت و گفت: به رو یدستش را رو انیآر

گذاشت و صبا رو به  انی دست آر یدست داد و صبا رو بغل کرد، دست صبا رو تو انی باباهم با آر 
 سپرد.   انیآر

 .میو به سمت خانه راه افتاد میشد  نیماش سوار
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  لیمی ب د،یسکوت کش نیبر ا یخط  میگوش امیپ یفرما بود که صداحکم  نیماش یتو  ینیسنگ سکوت
را باز   امشیپ دیاسم مج دنیبرداشتم و با د امیدستفی را از داخل ک میچشم گرفتم و گوش ابانیاز خ

باال   خوامیاونجا، نم  امیگذاشتم خونه دارم م نارویکردم.) صحرا کتم طبقه باال جا مونده من مامان ا
 ( ی. دستت مرسنیپا ارشیزحمت بکش تک انداختم ب  امیب

 خودش.  یخدا جوک بود برا یشه یننوشتم هم یجواب

 رفتم.  نیها پارو برداشتم و از پله دیکت مج  حرفی برد من هم ب  نگیرو پارک  نی ماش بابا

 مامان؟  یر ی کجا م -

 زدم.  یبود برگشتم و لبخند ستادهیآشپزخانه ا یآب جلو وانیسمت مامان که با ل  به

 . نیبراش ببرم پا ادیداده داره م امیکتشو جا گذاشته پ دیمج -

 .می کار دار ایدن هیبرو بخواب فردا  یزود یداد -

 کردم.  یبود پوف  ختهی بمب بهم ر  دنیبه خونه انداختم که در حد ترک ینگاه

  دیرفتم. مج رونیبود گفتم و از خانه ب   دهیبه مامان و بابا که تازه رس یر یبخشب  میگوش  یصدا با
  دیببخش  یلیداد و گفت: خ  نی را پا شهیخانه نگه داشته بود به سمتش رفتم ش یرا جلو  نیماش

 زحمت دادم. ییصحرا

 اقا. یگم نکن ییانداخت در جوابش گفتم: بپا خودت و جا شی کنار یصندل یرو ازم گرفت و رو  کت

 که ماشاهلل  ستیبنداز تو، زبون ن کهی ت کمی -

 گفتم:  باخنده

 نبود. کهی درشتش بود ت -

 . یخور یسرما م  ستیمزاحمت نشم لباستم مناسب ن گهیو اشاره به لباسام کرد و گفت: برو د دیخند

نشود، هنوز در را   دهیکش نیزم یرا بدست گرفتم که رو  امی لباس مجلس یگفتم و دنباله  یر یبخ  شب
 درست انطرف کوچه توجهم را جلب کرد. ینی ماش یکامل نبسته بودم که چراغ زدنا
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  قیرا گرفت و رفت. در را کامل باز کردم و دق نیمن وارد خانه شدم گاز ماش  نکهیا الیهم با خ دیمج
 یکه نور رو نیشد هم ادهیپ یمدادنوک  راهنی با پ یرا نگاه کردم. درش باز شد و فرد  نی داخل ماش

 شدم. خکوبیصورتش افتاد م

 دوباره.  بود، دوباره و همان

 داد. هیرا بست وبه آن تک نی ماش در

را   یموش و گربه باز  نیکه ا دادی بدجور ته دلم را قلقلک م  یز یچ یاما  کندیدوباره فرار م دانستمیم
کردم چراغ اتاق باباومامان خاموش بود، در را باز گذاشتم    اطی به سمت ح ینگاه  نیهم یتمام کنم برا

 داشتمیکه برم  یرقدمنکرد، با ه  یکار چ یه یعن یفرار نکرد  نباریا و به سمت کوچه قدم برداشتم اما
بود انگار که منتظرم بود، انگار   ستادهیا یو اون با آرامش خاص   دیکوبیم امنهی قلبم به شدت درون س

 از خودش را داشت.   ییقصد رونما نباریکه ا

توجهم   آمد،ی دارش بنظر جذاب اما مرموز م شیو ته ر ی استخوان یچهره ستادم،یا اشی چند قدم در
تا   یافتاد با چه عقل ادمیمعلوم بود جلب شد و  راهنیپ یکه از قسمت تاشده  شیبه عضالت بازو

 ؟ یچ اوردیسرم ب   ییآمدم اگر بال نجایا

  یدر پنهان کردن لرزشش داشتم گفتم: تو ک یکه سع  ییرا به زور قورت دادم و با صدا دهانمآب
 ؟ ییاونجا رمی هرجا م چرا ؟یهست

 به عقب بردارم. یبه سمتم برداشت که باعث شدم قدم  یقدم

 خواهند  یتو را م میدست ها -

 خوانند  یتو را م  میلب ها و

 ند یگر  یتو را م میچشم ها و

 من را به تو گره زده اند...  تمام

فراموشم کرده  کردمی بودم که ادامه داد: فکر نم  شیآشنا  یکردن حرفش، صدا نیحال باالوپا  در
 بانو  یباش 
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بود و در   ریدرگ یذهنم به قدر  ناریبه سمتم برداشت اما ا یکه خوشش آمده بود دوباره قدم انگار
به  نهیس اش جه یعقب بردارم که نت یکه نتوانستم قدم گشتی ذهنم دنبال او م یهاکوچهپسکوچه

  دیبا اشچهره دنید یاش بودم و براشانه یپاشنه بلندم از رو یهافش شدنمان بود. با وجود ک نهیس
 . کردمی باال را نگاه م

 .یخوای از جونم م یچ ؟یهست  یتو ک -

 نم یدست پر اومدم که بانوم رو با خودم ببرم، بب ناری . اچاکتنهیعاشق س  -

  کاری شرکت شدم ب ری. مدستمیاون بچه جلف ن گهیزد و گفت: مرد شدم، د یعقب رفت و چرخ یقدم
  خرمیدارم و براتم م  نیتوعه، ماش قیساختم که خشت به خشتش با توجه به عال یاخونه  ستم،ین
 مال منه.  زایچ  یلیخ  ستیفقط شلوار پام مال خودم ن گهید یعنی

  یرا، تو نامردصح   یاشغال هی)تو  دیچی گوشم پ یدرسا تو یه یگر یدر ذهنم زده شد و صدا یاجرقه 
 چطور...( ،یکن  انتیبه من خ یچطور تونست  ،یکرد

گذاشتم. انگار   میشون یپ یو دستم رو رو د یچیبدنم پ یتو یدیدرحال انفجار بود و ضعف شد سرم
و   دمیکش رونی بازوم رو از دستش ب  دهیترس د،یکش نیمتوجه حالم شد و بازوم رو گرفت و سمت ماش

 نگاهش کردم. زیت

 ی اشار ی... ایتو  -

 بدست آوردنت تالش کردم، حاال وقتشه به هدفم برسم. یسالها برا نیاره عشقم، کل ا -

داده بود،   هیتک  نی را کنارم به ماش شیهاو دست  ستادیا  میداده بودم جلو هیتک نیکه به ماش  یدرحال 
بودم که به او  ییدنبال جا ذهنم یگوشه به گوشه یو من تو دیکاویداشت صورتم رو م قیعم
 داده باشم. یدوار یام

 یکه فاصله  یدر حال  د،یشد و بدنم لرز یخال زیذهنم از همه چ شدیصورتم خم م یرو  نکهیحس ا با
  اشنهی را محکم به س میهااتفاق کف دست  نیاز ا یر ی جلوگ  یبود برا مانیهالب  نیب  یمتر یلیم

بودم  دنیبا تعجب باز شد. از حرص در حال ترک  شی هاگرفت و چشم یکم یکه فاصله  دمیکوب
بعد تو با چه   اد،ی ازش گرفتم وگفتم: همون موقع هم بهت گفته بودم ازت خوشم نم یکم یفاصله 
 دنبالم؟  یافتاد یجرعت 
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رو از دست بدم،    نامیزتریعز یباعث شد یرو زهرم کرد میکه کل نوجوان  یهمون آشغال ،یاشغال هی تو
 .  ننیبب انتکاریهام منو خ دوست  نیتر یم یصم

هجم از نفرت   نیحتما انتظار ا کردیسبزش را گرفته بود و با خشم نگاهم م یهاچشم یقرمز  یهاله
 گذشتم بود. یهایها نداشت، اما اون باعث کل تلخ را بعد سال 

سقوط کنم که خودم  اشنهیس یبود رو کینزد دیانداخت و بازوم رو گرفت و سمت خودش کش چنگ
  یکردم و قدم اشنهی تخت س یحواله  یمشت دیبگو یز ی زبان باز کند و چ  نکهیرا کنترل کردم و قبل از ا

 عقب گذاشتم.

 . نمتیهرگز نب  دوارمیام ،یازت متنفرررم عوض -

دست انداخت تا مانع رفتنم شود اما شالم را گرفت و شال هم  دمیدویکه به سمت خانه م یدرحال 
با آن  دنیدو دم،یام هم نکردم و با سرعت به سمت خانه دوبه شال افتاده  ینگاه یافتاد، حت

  شبود با کله پخ کیکفشم رفت و نزد ری لباس ز یپاشنه بلند به کنار، چندبار هم دنباله یهاکفش 
 زدم به در، آرام پشت در نشستم. هیدر را پشت سرم بستم و به تک  اطیبه ح دنیاسفالت شوم. با رس 

 

تنفرم باعث شد از من دور شود   نکهیا الیو من به خ گذشتی م ییآن شب کذا یاز ماجرا یچندروز 
 نبود. یز ی خام چ الیخوشحال بودم، اما جز خ

کرده بود.  رمیگاعصاب و گوشه  ی ب  یکم  نیبودم و ا زیرفتن به تبر  یکم در حال بستن چمدانم برا کم
گذاشتم که در اتاقم باز شد، سرم را بلند کردم و   میهالباس  یهیبق  یرا که تا کرده بودم رو راهنمیپ

 بود انداختم. ستادهیمستاصل به مامان که در قاب در ا ینگاه

 ؟ یکن ی چمدان جمع م یهنوز دو روز مونده به رفتنت برا چ  -

 رو جمع کنم. لمینداشتم گفتم وسا یکار  ینجور یهم -

به من کمک کن،   نی پا ایکه ب شهی نم داینازک کرد و غرغرکنان گفت: تو اتاق کار پ  میبرا  یچشم پشت
 . نجایا انی ب میمستق خوانیم  رسند،ی شب م  نایصبا ا

 به بعد.  نیاز ا  موننیم نجایتو خونه خودشون باشند ا نکهیاز ا شتریب  نایا ییوا -
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 وقت.  هی شنیناراحت م  ای نزن یحرف  نیصحرا مراقب باش همچ -

 و ناراحت نکنم خانم.  زدردونتون ی را با حرص بستم و گفتم: بله حواسم هست عز درچمدانم

 .میکار دار یکل  نیپا ایپاشو ب  -

 رفت.  رونیحرفش تمام نشده بود که از اتاق ب  هنوز

 

 . دمیاز جا پر فونیآ  یبا صدا ختمیریساالد م خورد شده را داخل ظرف  اریکه خ  یدرحال 

 !؟دندیچه زود رس  نایوا ا -

قربون بچم   یرفت و با ذوق گفت: اله  فونی به سمت آ د یکشی به لباسش م یکه دست  یدر حال مامان
 االن تو فکرش بودم. نیاست، همبشم که حاللزاده

سرم انداختم  یرو یصندل  یپشت یو شال نازکم را از رو  دمیکش یهمه محبت مامان کالفه پوف نیا از
 کارم مشغول شدم. یو به ادامه

 یو با صدا  دمیدست از کار کش کرد،ی وبش مکه با مامان خوش  یاو دخترانه  فی ظر یصدا دنیشن  با
 ه؟ یبلند گفتم: مامان ک

آرام اما با حرص   یلیوارد آشپزخانه شد و خ  ینگذشته بود که مامان با حالت پنچر  هیچندثان هنوز
 زشته. ششیبچه؟ زود باش برو پ ادی دوستت قراره ب یگفت: چرا نگفت

 دوستم؟! کدوم دوستم؟ دمیتعجب پرس  با

 . ادیقرار نبود ب یادامه دادم، کس شستمیکه دستم را م یحال  در

 رساندم.  ییرایاست با چند قدم تند خودم را به پذ هیهان نکهیا الیخ

داشت مطمئن شدم   دهیبلند و کش  یبود و قد ستادهیپنجره ا یکه پشت به من و جلو یفرد دنید با
 . ستین هیهان
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بلوند  یزده بود به فکرم وا داشت کدام دوستم مو رونی شال ب یهابلوندش که از کناره  یموها
مگه   یهم دار  یاگهیدوست د هی هان  ری خودم گفتم: تو غ شی به تفکراتم زدم و پ  ییداشت؟ پشت پا

 عقل.   نیریش

دادم که  ی سالم بلند میدادن به کنکاش ذهن انیپا یشده بودم. و برا  کشینزد  میجنگ درون  یدرپ
 باعث شد مردد به سمتم برگردد.

 سرم سبز شده.  یحتم داشتم دوتا شاخ باال میروفرد روبه  دنید با

او هم   یسروکله اشار،یشدن  دایبا پ  زدمی حدسش را م   دیمبل نشستم، با نیاول یزدم و رو  یپوزخند
 .شدیم دای پ میزود در زندگ ای رید

 صحرا؟  یسالم خوب  -

که  یدار  ید یتهمت جد ای تند گفتم: انشاهلل قضاوت  یبا لحن کم شی پرسجواب دادن به احوال  یبجا
 .شی ری ازم بگ یرو ندارم بخوا یکس گهید ،یشده؟ متاسفم به کاهدون زد  دایات پسروکله 

و   دیکش  سشیبه صورت خ یکه اشک مانع شد، دست  دیبگو یز ی پر شد و خواست چ شیهاچشم
کورم کرده  اشار یگرفتم. عشق  میتصم یگفت: صحرا من واقعا متاسفم. اونموقع من بچه بودم احساس

 مشکل از خوده درخته. دمیند پره،ی با همه م  اشاریکه  دم یخودش. ند ریغ کردمی بود به همه شک م

منو، تو و سارا   یگذشته یدوست  خوره؟ی االنت به چه دردم م یمونی دادم وگفتم: پش تکان یسر  کالفه
 کنه؟ی رو؟ خاطرات منو پاک م نی نازن ای گردونه؟یرو برم

من بود، اجازه بده که  ریاشتباهم رو انکار کنم اما آمدم بهت بگم همش تقص تونمیمن... من نم -
 . میاز اول شروع کن ایجبران کنم. ب

منم  شه،ی نم دهیسوراخ دوبار گز  هیگفتم: آدم عاقل از  نان یشد و با اطم  شیگذشته دلم ر یور ادآی با
  میتونیوقت نم  چیه گهی. من و تو ددمیو چش  قیکه طعم خنجر رف یاز وقت دمی دور رفاقت و خط کش 

 نبودم خوشحالم.  یامن کاره یدیکه فهم نی. اما هممیمثل قبل باش 

 اما صحرا...  -

 .چوقتیه کنمی م دیدوباره تاک -
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 االنم رو از تو دارم.  ی. خوشبختیحاللم کن  خوامی اما ازت م ،یهرجور که تو بخوا -

 باهات برخورد کنم. یاما انتظار نداشته باش فراموش کنم و عاد دمتی وقته بخش  یل یمن خ -

 ؟یاز من دار  تو یباال انداختم و ادامه دادم خوشبخت ییآبرو

فرشته وارد  کی باز، اون آدم دو دره یو االن بجا دم یو خط کش  اشاریمن بخاطر اون اتفاق دور  -
 شده.  میزندگ

واقعا  م،یازدواج کرد شهیم ی دستش کرد و با ذوق نشانم داد و گفت: دوماه یبه حلقه  ینگاه
 خوشبختم باهاش. 

قلبم   میلب نشاندم و گفتم: برات از صم  یرو یزور  یگذشته خنده  یادآور یاز  میوجود کل ناراحت با
 خوشحالم، خدا دوست داشته.

 . یتلخمون رو فراموش هم بکن یخاطره  دوارمیام شم،یمزاحمتون نم  گهیبلند شد و گفت: د  شیجا از

بدجور مثل خوره به جانم افتاده بود  یاما سوال  ست،یادی انتظار ز دانستمیندادم چون خوب م یجواب
 آوردم. به زبان هوای که ب

 ؟ یو متوجه اشتباهت شد یافتاد ادمی  ینجور یمدت هم همهن یدرسا، باور کنم بعد ا -

به   اشاری تعلل گفت:   یگرفته بود با کم یشالش را به باز  یهاشهیکه ر  یسمتم برگشت و درحال به
 بود. سراغم آمده

 چشمانم کرد و ادامه داد  خی را م نگاهش

 اون دوست داره صحرا  -

 ظاهر شد.   مانیو شربت جلو وهی م ین یکردم تا خواستم جوابش را بدهم مامان با س یشینما یخنده

 آوردم.  وهیم  نیبش ؟یر ی کجا م ومدهیعه دخترم ن -مامان

 همون مزاحمتون شدم.  یبا صحرا داشتم برا کی کار کوچ هیجان ممنونم نه خاله  -

 .یزشته بر  ینجور یکنه، ا رتیگ که نمک  ستین یز یدخترم چ نیبش -مامان



 طبقه تا عشق کی

274 
 

 منتظرمه . نیاالن همسرم پا  گه،ید یانشاهلل دفعه -

  شیبه مبل بدم درسا رفت و مجبور شدم تا دم در همراه هیتا خواستم تک  شانی جای از تعارفات ب کالفه
 کنم.

 ه؟ی : چدمیباال انداختم و پرس یارو شدم که شانه مامان روبه  یغرهکه در را بستم با چشم نیهم

 ه؟ینوازچه وضع مهمان نیا -

 خودش نموند به من چه. -

 . کننی اداره م یتو خونه زندگ یهاخجالت بکش صحرا، همسن -

 . دمینوش یابود برداشتم و جرعه   زیم یشربت را که رو وانیمبل انداختم و ل یرا رو خودم

 ن، االن حال ندارم..ول کن ماما -

 

خانه و خانواده بودم،  نیجو خانه مثل قبل شاد شد اما انگار من جدا از ا   انیآمدن صبا و آر با
تنگ  میقد ی صحرا یحالم نداشت. دلم برا یرو  یر یهم تاث طی بود که مح ادیز ی بقدر   میدرون یآشفتگ

 ها با من فاصله گرفته بود. شده بود، اما آن آدم انگار فرسنگ 

 گرفتم.  شی اتاقم را در پ ریگفتم و مس یر ی بخصبا بود شب  یلواشک که سوغات یبرداشتن بسته  با

 .مایمهمون اومد یتو! ناسالمت  یمرغ شد یاز ک  -صبا

 نیا یدونی بعدشم تو نم  ن،ی ستیکه دستم را در هوا تکان دادم گفتم: شما که مهمون ن یدرحال 
 متحرکم االن. یجنازه  هیکه. رسما  ده یکش یگار یجونت از صبح چقدر از من ب ننه

دارم که لبخند رو   نویا ییدلم شاد شد که هنوزم توانا یفقط کم ،یو کم دنیبه حرفم خند یهمگ
 . ارمی لبشون ب

 . یر یگیشب دلدرد م یخورد  ادیز ا، یاونارو نخور گهیصحرا د -بابا 
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  یر یکه ازش س یز ی. تنها چ دم یرا برچ میهادستم انداختم و لب یاهمظلومانه به لواشک  ینگاه
 خوشمزه بود.  یهالواشک  نینداشتم هم

 چمدونم. زارمشونی ،مییبابا  خورمی نم -

 

 

 }صبا{ 

بود گذاشتم و  هاوان یرا جمع کرده بودم کنار مامان که در حال شستن ل فیکث یهاکه ظرف  یدرحال 
 .ادیگفتم: مامان، صحرا حالش خوبه؟ گرفته بنظر م

  دهیبچه آخر من رو سکته م  نیکرد و گفت: ا یپوف

 گفتم و ادامه داد  یاخدانکنه 

 ی ز یچ گهی. اما نم رهیهپروت م یاست، گاها توگرفته نمی بیمنم م -

 اخه؟ یچ یعنی -

 یرفت صحرا هم کال تو نکهی. بعد ادنشیآمده بود د خبر ی از دوستاش ب یکی واال، امروزم  بگمی چ -
 فکر بود.

 . گفتی م یکدوم دوستش؟ چ -صبا

 براشون پاشد رفت.  ارمیب وهیم هیکه! تا من آمدم  دمیانگار درسا بود اسمش، نفهم -

اسم درسا تعجب کردم. صحرا که با اونا قهر بود االن چرا دوباره رابطه دارن؟ هزار جور فکر و   دنیشن  با
 نامردش باشند.  یدوستا نینکنه حال خرابش محصول حضور هم کردمی م الیخ

آرام در را  امدین  ییفکر بودم به سمت اتاق صحرا رفتم و بعد از چند تقه به در، که صدا یکه تو یدرحال 
 دنیرفتم و با د کشیبود. نزد دهیوار دراز کش نی تخت جن  ی. چراغ خاموش بود و خودش روباز کردم
 و از اتاقش خارج شدم.   دمیکش شی آرامش، مطمئن شدم که خوابه. پتو را رو یچهره 
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گذاشت و   ن یماش یدنده یبود. دستم را گرفت رو دهیکه سکوتم را د انیبرگشت به خانه آر  ریمس در
 دست من. یو دست خودش را هم ر

 ه؟ یو گفت: عشق من تو چه فکر دیحرکتش حواسم جمع شد و نگاهش کردم که خند با

 زم یعز ستین یز یچ -

 که باعث شده حواست به من نباشه. هیچه فکر نمیبگو بب  م؟ یزندگ  میداشت -انیآر

 . یمن  یزندگ یهمه جا  شه،تویتو هم -

 بود.  یلذت وصف نشدن میفشار داد که برا یرا کم دستم

 شده؟ یچ نمی حاال بگو بب  -انیآر

 دنش یامروز درسا آمده بوده د گفتیتو فکر صحرا بودم، انگار تو خودشه تازه مامان هم م -

 درسا همون دوستش نبود که قهر بودن؟ -انیآر

 .دارید نیداره ا یاگهید لیکرده باشه پس دل یآره همونه. صحرا محاله آشت -

 حرف زد که چشمش سبز بود؟  یصحرا از مرد ادتهی یش صبا، شب عروس راست  -انیآر

 رو ی کس  نیهمچ دمیمن ند یآره، ول -

 . دمیرفت اما صورتش رو ند  رونی که قبل صحرا از خونه ب دمیرو د یک ی: اما من انیآر

 کالفه شدم. دونمی نم ،یوا -

 . ارمیو توش رو در مفکر نکن، بعدا خودم ته  زایچ نی تو به ا می: زندگ انیآر

 

 به ساعت کردم هنوز فرصت داشتم.  یهم بزنم نگاه یبه مشک یقبل رفتن سر  خواستیم دلم

اسب را برداشتم و به سمت اتاقک اسبم خودم   نیز دم،یاسطبل د  یکه خودم را جلو دیطول نکش  ادیز
  یاسب چی انداختم ه یدواناسب دانیبه م یشوکه شدم. نگاه اشی خال یجا  دنیراه افتادم اما با د
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و  هول یدر آمد با کم  میروآنجا بروم روبه  ریبه سمت اتاق مد خواستمیکه م یانجا نبود، درحال 
 .کردی نگرانم م شتریبه سمتم قدم کج کرد که ب  یدستپاچگ

 .دمیند  یاسب چیاطراف را از نظر گزراندم اما ه دوباره

 !! دیار ی م فی. پدرتون نگفته بودن تشردیخوش آمد گان،یسالم خانم شا -

 داد؟ ی بهش خبر آمدنم را م  دیتعجب کردم چرا بابا با شتریب

 سالم، اسبم کجاست؟ -

 بدهم. نگونهیحتما انتظار نداشت جوابش را ا دمیوضوح جا خوردنش را د به

 و... هیو رام عیسر  یلیبدم خدمتتون، اسب خ گهیاسب د هی نیآمد یسوار  یاگه برا -

تو اسطبل   نم،یمن آمدم اسب خودم رو بب یقادر  یکند و دوباره گفتم: اقا فی تعر شتریندادم ب  اجازه
 ! کجاست؟ ستین

اسطبل اونطرف که  مشیبرد نیهم یبرا دهید بی آس  یمشک یمگه پدرتون نگفتن بهتون؟ پا -
 بزرگتره. 

 شده؟یچ ده؟ید بیجا با تعجب گفتم: چرا آسو همه زیچاز همه  خبری ب

پدرتون بهتون خبر دادند   کردمی فکر م د،ین یبب رونیب  ارنشیاالن بگم ب د یصبر کن   ستین یز یچ -
  زندیلنگ م کمیافتاده االن  ش یاون پا یو چون وزنش رو نیافتاد زم کهوی روزانه  یهواخور  یتو

 .شهیخوب م ماههک ی دینگران نباش

که معلوم بود   یوان یح یرا کنار گذاشتم و دلم برا نیز آمدی لنگان به سمتمان م اسبم که لنگ  دنید با
 بگزارد سوخت.  نیرا زم  شی پا توانستی از فرط درد نم 

اسبم را نوازش کردم و سرم را به صورتش چسباندم،   الی  یگذاشت کم  مانیتنها یقادر  یکه اقا نیهم
در قبالش داشتم.  یبودم حس شرمندگ  خبری که از اتفاق افتاده ب نیتنگ شده بود و هم شیدلم برا

با   نمی ببرا  شی خم شدم تا باند پا  فهمد،یرا م میهاحرف   یو انگار که مشک زدمی خودم حرف م یبرا
 . ستادمیدرست ا دی که به گوشم رس یفرد  یداو بعد ص یاسب یورتمه ی یصدا دنیشن
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 نداره، فقط گوشتش له شده.  یمشکل جد -

 یاکنترول شده یبدنم به لرزه افتاده، با صدا  کردمیحس م  تیتعجب نگاهش کردم و از عصبان  با
 دنبال من! یافتاد یندار  ی کارو زندگ  ؟یکنی م یچه غلط  نجایگفتم: تو ا

 .ممی سرداد و گفت: اتفاقا دنبال زندگ یبلند یخنده آمدی م نیکه از اسبش پا  یدرحال 

 گفتم. یو اکبر حرص سر چرخاندم و اهلل  با

 ؟ یو گفت: هنوزم ازم متنفر  دیکش شیبه موها   یرا از سرش برداشت و دست کالهش

حل   یمه چه شیبا آمدن درسا و معذرت خواه یزدم و گفتم: فکر کرد یکارش پوزخند یادآور ی با
 شه؟یم

 کل گذشتت جلوت زانو بزنند.  کنمیم یکار  یتو بخوا -

دارم،  یخوب یگفتم: من حافظه  رفتمی که به سمت اسطبل م  یو درحال دم یرا کش یمشک  افسار
 . یچندسال و بود نیکه ا یاشده همون خراب  یش. بهتره گم کنمی ها رو فراموش نمآشغال 

کرده  دایپ یآلرژ  میزندگ یکم کم به حضورش در همه جا ستاد،یسرم قدم تند کرد و کنارم ا پشت
 بودم.

 دوست داشتن زمان داره،  گنیم یدیشن  -

. هرچقدرم که  موننیادم م هی یاحساساتشون برا یدوست داشتناشون،پا  ی پا ییجا کی تا  آدمها
 عاشق باشن 

 حس خوب داشته باشن کنارش   هرچقدرم

 ارن یم کم  ییجای

 ! دنیند یز یاحساس گذاشتن و چ نهمهیکشش ندارن از ا  ییجای

 باشن!  دارشیکه خر ستیناز طرف براشون قشنگ ن گهید ییجای

 ! کننی احساس خال م ییجای
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 داشتن زمان داره دوست

 !فتهیکه بگذره از دهن م زمانش

اولشو  نیاون طعم گس دلنش گهید یدوباره گرمش کن  یسرد شده که حاال هرچقدرم بخوا یچا مثه
 نداره!

 

 نگاهش کردم که ادامه داد  یسوال -

تو کنار بکشم. گفتم که فکر نبودن من و از سرت   یجون نکندم که با دوتا ناز و غمزه همهنیاما من ا -
 .سمشینوی خودم م سهی خدا هم من و تو سرنوشتت ننو  ،یکن رونیب

 هولش دادم و بلند در حد داد زدن گفتم. یکنار  به

 !ین یبی تو خواب هم نم -

آخر حضورم   یهانمانده بود، ساعت  میبرا  اشاری یکارها  لیو فکر کردن به دل یفرصت جنگ ذهن  گرید
 خودم را به خانه رساندم.   عیسر نیهم یدر کنار خانوادم بود برا 

 

 یبود و کجاست. پنجره یک دانمی که نم یتنگ بود، دلتنگ کس چرا دلم دهیهنوز از راه نرس دانمی نم
 مهمان خانه و وجودم شود.   یبهار  یاتاق را باز کردم تا هوا

که در کوچه بود نشسته بودند سکوت خانه را   یلخت درخت مهین یهاشاخه  یکه رو ییهاپرنده  یصدا
 . شکستیم

حوصله کف اتاق نشستم، بالشتم را بغل کردم و   یتم و بانداخ نمی زم یرو یبه کتاب و دفترها ینگاه
 به نوشتن ادامه دادم.

گذاشتم بالشتم را با   نیزم یام سر رفت و کتاب را روننوشته بودم که حوصله شتریچندسطر ب  هنوز
  یباال دیکه نگاهم به سقف سف ی گذاشتم. درحال شیسرم را رو دمیفاصله کنارم پرت کردم و دراز کش

که   ییرضا  تابرقرار کرده  هیکه آران با هان ی میصم ی. از رابطهکردی م ری کرم در هپروت سسرم بود ف 
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بود را به گوش جانم چشاند و   دی بع  یعاد یکه از رضا یی ایز یسابق نبود، حرفا یرضا  یشب عروس
به من رفت که حس   توجهی به وجودم زد، ب نیسنگ یبودم تلنگر  شیهاحرف  یکه در خمار  یدر حال 

 را بشورد و ببرد، که نشان دهد من کجا و او کجا!  شیهاخوب حرف 

چراغ سبز کنار اسم   دنینبود با د یخبر   چیه شدمیم ی مجاز  یهارا برداشتم و وارد برنامه  امی گوش
بازم را که دورم   یگذاشتم و قبل از آنکه تماس برقرار شود موها وکالیدیو  یانگشتم را رو ه،یهان
و  شده شیآرا یافهیق دنیانداختم. با د میهااز شانه  یکی  یخش شده بودند جمع کردم و روپ

 . متیبرسون   یر یم ییو گفتم: خانوم جا دمی کش یاش سوتآراسته

 . یخوب  ییسالم صحرا یوا -

 انگار! یخوب که هستم اما تو بهتر  -

 داشتم. وکالیدیاالن با آران و شهی باورت نم م،یاره عال  -

  یکم عشانیسر شرفتیپ نیاما ا ست،ین  خودیب دنیهمه به خود رس نیخبردار شده بود که ا شستم
 متعجبم کرده بود.

 بر وفق مرادته. یخانم، خوب زندگ  هیهان هاده یماشاهلل خدا حرف دلت و شن -

گر خواب هم ا  یاالنم حت یزندگ  کنمی و با ذوق گفت: آرزو م دیتختش دراز کش  یهم مثل من رو  هیهان
 نشم.  داریاز خواب ب چوقتی باشه ه

 انشاهلل؟ میایب  یک یگفتم: عروس ینثارش کردم و به شوخ  یاوانهید

 رماهیت گهیکرد: آران م فی شروع به تعر یر یکه حرف دلش را زده باشم با شوق وصف ناپذ انگار
با متاهل شدنم   نمی بب میریگیشروع بشه جشن ازدواج م  دمیتا منم ترم جد ،یخواستگار  ادی ب خوادیم

 به تهران. دنیم یانتقال

ها !! آب نبودهنیدو روز نشده قرار مدار ازدواجم گذاشت نیکرد یشرفتی اوو ماشاهلل شما چه پ -
 کلکا.  نیبود یوگرنه هردو شناگر ماهر 

در   یخنک بهار  یزاشتم. هواگ امنهی س یرا رو  یصحبت کردن تماس را قطع کردم و گوش  یاز کم بعد
 را بستم.  م یرا کامل باز کردم و چشمها میهاگرفته بود. دست  یزندگ یجا بوبود و همه دهیچی اتاق پ
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امتحان   یکنم بلکه بتوانم تمرکزم را رو یکردم دسته بند یرا سع دادندی که در ذهنم جوالن م ییفکرها
 ام بگزارم. هفته نیا

به   هیمثل آران و هان یعشق محال یکرده بود، وقت  دایپ  انیوجودم جر یتو یو لذت   یخوشحال حس
 وجود نداشت.  ینشدن  زیچ چیدر کنار هم قرار گرفته بودند، پس ه یسادگ نیا

 

ساعت مانده به اذان  مینداشتم ن  یبه آالرم گوش یاز ین های تازگ  دم،یاذان صبح بود که از خواب پر قبل
نماز صبحم قضا   وقتجیه دانستمی بود چون م ندیآخوش  میبرا نیو ا  دمیپریخود از خواب مخودبه

آباژور را روشن    وتخت نشستم دست دراز کردم  یباز پتو را کنار زدم و رو مهین یها.با چشم رودی نم
 کردم. 

 تا با نور عادت کنند.  رمیچشمانم بگ  یچشمم را زد که باعث شد دستم را جلو زشی تند و ت نور

که ذهنم لود شود، نگاه  بودمیمنتظر م  دیبا  ساعتمیتا ن  شدمی م داریاز خواب ب یقول صبا وقت به
بلند شدم و وضو گرفتم. از شانسم امروز کالسم ظهر بود   میاز جا یبه اطرافم انداختم و به سخت  یخمار 

 میهاکتاب  یپا نمازرا جبران کنم. بعد از  مروزید یدرس خواندن داشتم تا کم کار  یبرا  یو فرصت کاف
 نشستم.

قاروقور شکمم به خودم   یغرق شده بودم که زمان از دستم در رفته بود و با صدا  میدر کتابها یاگونه به
بود و من دو کالس داشتم. فرصت غذا پختن  میو ن ازدهیانداختم،  وارید یبه ساعت رو یآمدم نگاه
برسد آماده شوم   میذادادم تا غ حیسفارش دادم. ترج  تزایرا راحت کردم و پ   از کارم نیهم ینداشتم برا

 نکنم.  ریکه د

 یو مقنعه رهی بود با شلوار و ز می زانو  ریداشت و قدش تا ز یاجلوبازم را که طرح ساده  یزرشک  مانتو
  کطرفهیرا   میکه موها یدر حال  نهیآ یصورتم نشاندم و جلو  یرو یح یمل یشی ست کردم، آرا یمشک

 مانع کارم شد.  فونی آ یصدا ختمیریم

  یرا پشت گوشم انداختم و به سمت در رفتم،  بعد از حساب کردن جعبه  میموها یدسته همانطور
  نانیبودن جزواتم اطم لیکه از تکم  یرفتم وقت فمی کانتر آشپزخانه گذاشتم و به سمت ک یرا رو تزایپ

 پرواز کردم.  تزایپ یخوردن ناهار به سمت جعبه  یحاصل کردم برا
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  هیتک نشیبه ماش  نهیکه دست به س ی در درحال یافتاد که جلو یاشار یباز کردن در ساختمان نگاهم  با
 در خانه زوم کرده بود افتاد. یرو   یزده بود چهارچشم

 .دادی دلشوره تمام جانم را آزار م دنشیبه حضورش نداشتم و هرزمان با د  یخوب حس

ام خانه  یکه جلو   یبود بخصوص وقت  نیسنگ میبرا  نجایشده بودم اما ا  الی خیدر تهران را ب مزاحمتش
 بست نشسته بود. 

  ینشسته بود و باخونسرد هشیصورت کر یرو یدر به سمتش قدم تند کردم و او که لبخند دنیباکوب
 شد.  ترق یحرکتم لبخندش عم دنیبا د کردینگاهم م

و از   دمیکوب  اشنه یس یام را که از سنگ هم سفت تر بود روراز جزوه پ  فیبا حرص ک دهیکنارش نرس به
 یخبر نکنم قصد ندار   سیانگار تا پل  ؟یکنی م یچه غلط  نجای: تو ادم یچفت شدام غر یهادندان یال

 . رونی ب یمن بکش  ی پاتو از زندگ 

را   اشانه یلبخند موز یابروانش جا نیگره کور ب گریخورده بود و حاال د   یفیک یکه ناغافل ضربه  او
 گرفته بود.

  ،یبهتره کم کم به حضورم عادت کن  زم،ی بشم عز تی وارد زندگ خوامی تمام گفت: تازه م یخونسرد با
 .گمی خودت م یبرا

که با تعجب به  ییرضا دنیسرم را چرخاندم و با د  مانک یدر نزد ین یترمز ماش یصدا دنیشن  با
ام درباره  یچه فکر  دانستمینم  ختند،ی ر نیآب جوش از سرم پا  ییسمتمان چشم دوخته بود گو

نشان دهد و نگاه سرکشش را   یکرد خودش را عاد ینبود. سع یخوب یتعجبش نشانه  نیاما ا کندیم
 به سمت ساختمان حرکت کرد. یاز ما گرفت و به صورت عاد دیپایمرا م یچشم ری ز یحتکه 

 برگشتم.   اشاریحس گرفتن مچ دستم به سمت  با

 حواست کجاست صحرا -

صورتش   یجمع کردم و رو  یلیام را در سچند روزه  یهارضا، کل استرس  یهااز سوءتفاهم ی کل نگران 
لب زد: خوب جفتک   یبود فشرد و عصب رشیمچ دستم را که اس نیخشمگ  کارمن ی. با ادمیکوب
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 یبرا یکنیام متشنه  شتریب  یتر باشتر و بدقلق چموش   یه هرچبه عرضت برسونم ک دیبا  ،یپرونیم
 آوردنت.  دستب

با حرص مچم را    نیهم یبود برا ختهی بهم ر  یخودم هم در شوک کار خودم بودم و اعصابم حساب هنوز
  یسرراهم ظاهر بش گهید کباریگفتم:  یاکنترول نشده  یو با صدا دمیکش رونی انگشتانش ب نیاز ب

 گم کن.  نجای! حاال گورت و از ایعوض کنمی م تی ازت شکا

رو در   شیتالف ینامنظمم رو تحمل کن بانو، بعدش که خانمم شد یهاقرار  نیا گهیتا ماه د -
 . ارمیم

به به سمتش برگشتم که گردنم رگ  یرضا جور  یصدا دن یباز کردم که جوابش را بدم اما باشن دهان
 گرفت.  کل وجودم را  یدیرگ شد و درد شد

 آمده صحرا؟ مزاحمت شدن؟ شیپ  یمشکل -رضا

 د؟ یباش  یجلو گذاشت و گفت: شما ک یقدم اشاریاز جواب دادن من  قبل

 از طرف من بود و چشم به دهانم دوخته بود. یکه انگار منتظر جواب رضا

 .شدندی نم فی در ذهنم رد یاکلمه چ یجواب دادنش دنبال حرف بودم اما ه یبرا

 . کننیشرشون رو دارن کم م ست،ین یز ی نم گرفتم و گفتم: چرا به گرد دستم

مجبور   کنمیم یبعدش خودم کار  ی باهام خوب بش ی! فقط دو هفته فرصت دار گهیدو هفته د -اشاری
 بانو.  یبه خوب بودن بش

العمل رضا که به عکس  دنیبرگشتم تا جوابش را بدهم اما با د شدی م نشیکه سوار ماش یدرحال 
خودم را جلو انداختم و اجازه ندادم جلوتر برود که با چشمان به خون نشسته   بردی م ورشیسمتش 

 صورتم ماند.  ینگاهش رو

 . یگذشته پسرجون، قارقارکت و بکش کنار راه و بند آورد های باز  ن یفرد نیزمان ا -اشاری

نگاهم کرد،   یازکنارمون سوال  اشاری  نیشت ماشرضا را به آرامش دعوت کردم و با گذ  یپلک زدن با
 بدهکارشم.  ایدن  ایانگار که دن
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باهات حرف   خوامی کردم و از کنارش گذشتم. که گفت: بعد کالست م یتوجه به نگاهش تشکر  یب
 بزنم. 

 شهیم یچ مین یجوابش شانهام را باال انداختم و گفتم: بب در

 از کنارش گذشتم و

 ۱۱۶#پارت 

باعث    یکم نینبود و ا اشاریاز  یو از آن روز خبر  گذشتی خانه م یاز بحث و جدل جلو یروز  دو
  دایاش پروزها سروکله نیهم دانستمی کرده بودم خوب م دایکه از او پ  یبود اما با شناخت میخوشحال

 . شودیم

درسام! اگر    یفکر کردم واقعا من باعث خوشبخت کردمیسرم مرتب م یرا رو میاکه شال سورمه یدرحال 
 مطلق.  ی! بدبختشد یچه م کردی شروع م  یزندگ  وانهید نیبا ا

. با عجله  دیسف شرتیو ت نیکوتاه با شلوار قدنود ج یآب   نیانداختم، مانتو ج پمی به ت  ینگاه نهیآ در
کوچکم قرار دادم و با عجله به سمت   یپاسپورت  فیام برداشتم و داخل کرا از کوله پولمف یمدارک و ک

که از   یامتحانم از وقت اطرالزم داشتم و بخ یاساس  دیبود و خر ییاز هر مواد غذا یام خال در رفتم، خانه
بود را ببندم   یرنگ  دیکه اسپرت سف  میهادر نشستم تا بند کفش  ینرفته بودم. جلو  ییخانه آمدم جا

فکر بودم   نی. در ادمید میجلو ختهیبهم ر یافه یکه رضا را با ق سربلند کردم،  ییپا یصدا دنیکه با شن 
که پرواز    نیآمده؟ مگر ا نیها را پاهمه پلهنیبا دو قدم ا  یاما چجور  دمیکفش شن یکه دوبار صدا

 هول شدم و سالم دادم. اشره ینگاه خ دنیزدم و با د یکرده باشد،از فکرم لبخند

 !میقرار بود بعد کالست حرف بزن  -

 را بفهمم گفتم: خب؟  اشافه یق یآشفتگ لی تا دل  کردمیم  زشیکه آنال  یرحال د

دستش ثابت مانده بود نرده را   یکه نگاهم رو  یدرحال دیپله کوب ینرده یحرص دستش را رو  با
 ؟ ی رو نشکه با من روبه  یر یآسته م ییای گرفت و گفت: آسته م
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 یرا رو فمیک ی، دسته دیام پررفت که خنده یاغرهکردم که در جوابم چشم  یبلند  یتفکرش خنده از
فرار کنم. امتحان داشتم و  یاز کس نمیبی نم  یلیجا کردم و گفتم: فکرت اشتباهه، من دلام جابه شانه 

 سرگرم اون بودم. 

 صبر کنم. تونمینم گهید میحرف بزن دیگفت: اما االن با یشانیپله نشست و با پر یرو

دادم و گفتم:   هیتک  واریدادم کنارش به د رونی کردم و نفسم را صدادار ب امی به ساعت مچ ینگاه
 سراپا گوشم.  نیبفرما

 ؟ی کنیم تمیاذ یچرا دار  -

 ! من؟یباال انداختم و گفتم: ک  ییتعجب ابرو با

 آره تو  -

 شد.  رهی خ شیبه پاها  دیکش یق یسخت باشد نفس عم شیبرا یکه گفتن حرف  انگار

 چشمانم شد و ادامه داد.  خی که م کردمیپا مآن پان یا حوصلهی ب

 ؟ یگرفت  یرو به باز  رتمی چرا غرور و غ -

 شهیپله نشستم و گفتم: م گریکردم، سمت د یمانده را ط یاز قبل شدم و چند قدم باق  ترمتعجب
 .شمی متوجه حرفات نم ؟یواضح حرف بزن

کم کردن اضطرابم پوست لبم را به دندان گرفته بودم و   یبراشورخانه شده بود که دلم رخت  یدرحال 
 چشم به دهانش دوخته بودم.

به سمتم برگشت اما انگار نتوانست. به   شتریو با تسلط ب دیکش شانشی پر یموها نیب یدست 
از   ،یکنیم تمیاذ یو دار  یشد و گفت: متوجه حسم بهت شد  رهیبود خ  یخال  واریکه د شیروروبه 
  یبرا یحی خانه بود! چه توض یکه جلو  ییمن، از اون عوض یچشمها یجلو بهی با مرد غر دنتیرقص

 ؟یدلم دار 

 . ندیالعملم را ببکه تمام شد به سمتم برگشت تا عکس حرفش
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  ای اعتراف عاشقانه بگزارم؟  کیرا به حساب  نیبودم شده بودم. ا دهیکه شن یها من مسخ حرف  اما
 اشتباه برداشت کردم؟ 

 لب زدم: من متوجه حرفت نشدم؟  دمیشنیکه بزور خودم هم م ییصدا با

 آرام گفت: من... مـن دوس  یرا شکار نگاهش کرد و با صدا می چشمها مردمک  نباریا

 را بست و ادامه داد: من دوست دارم.  شیچشمها

  دنیو بهتر از شن  ترن یریش  ایدن یتو یفرو رفته بودم. چ ینی ریش یخلسه ینداشتم، انگار تو  یحرف 
 باشد!   شیپرستی که م یاعتراف عاشقانه آن هم از سمت کس 

 ! هیچ رتیاخ  یکارها خوامیتوجه به مات بودنم گفت: حاال ازت جواب م یب

آمده بود را کنار   انیکه در وجودم به غل یاون شوق و شور  دمیکش یرپوستیکه ز یق ینفس عم با
بدم درضمن از احساست    یحیمن به تو توض ستی گفتم: قرار نگذاشتم که مبادا از حالم خبردار شود و 

!  یشناسیکه بزرگ شدم رو م  یفرهنگ ،یشناس یام رو مخانواده  ،یشناسیخبر نداشتم. بعدشم تو منو م
 تو حست خوبه.  ینظر کن دیتجد کمیپس 

 خودم هم دردناک بود اما دوست داشتم عمق احساسش را بسنجم. یها براحرف  نیکه ا نیا با

  لیاما دل میسازیم  یکردم. قبال هم گفته بودم با هر فرهنگ دایپ  یحس  نیمن شناختمت که همچ -
 و لمست کنه. یبرقص  یکنار بزارم و اجازه بدم با هرکس  رتممیغ شهینم

  یغرور کس نی.  امیدیقد کش میپسر عموم بود و مثل برادرمه، باهم بزرگ شد د،ی گیکه م یاون هرکس -
 .کنهی دار نم حهیرو جر

 !ته؟یاونم پسردا ؟یدستتو گرفته بود چ ابونیگفت: اون مرده که وسط خ یوا رفته و محزون یصدا با

که  هیآشغال هیاون  ریگفتم: نخ  شدمی بلند م میکه با حرص از جا ی. درحال امدیخوشم ن اشکه یت از
 . شهی روزا گم و گور م نیهم

 مانع حرکتم شد.  شی قدم تند کردم بروم که صدا یخداحافظ  یب

 گه؟ ید یدو هفته ؟ یخواستگار  ادی قراره ب -
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 یلبخند مچهی. گردنم را به سمتش کج کردم و با نگذرهیفکرش م  یتو یفعال چ دونمی گفتم: نم کالفه
 ن نباش من حاال حاالها قصد شوهر کردن ندارم. گفتم: اما تو نگرا

 

 ژنیکه انگار سلول به سلول بدنم اکس دمیکش  قینفس عم یگذاشتم جور  رونی را که از در خانه ب  میپا
تازه شروع شده بودو   امی اطرافم را داشتند. انگار که زندگ یهوا یهمه دنیکم آورده بودند و قصد بلع

همه  ها،ابان یخ ها،ت بود. درخ   دیجد میبرا زیگذاشتم، همه چ بایز  یانکه تازه پا به جه امیمن نوزاد
 داشت.   یگر یرنگ د زیچ

 !  باستیها انقدر زآدم  یزندگ  یوارد شدن عشق تو یعنی

وارد کرد،   امی به کارت بانک  ینیسنگ یضربه  امی خوشحال   نیبند نبودم و ا میپا  یرو  یفرط خوشحال از
از به   کردمی با هر قدمم عشق م هاابان ی خ یرواده یکردم. در پ حتاجمی از ما ریچرت و پرت غ دیخر یکل

 . اهامیرو وستنیپ  تیواقع

که وجودم هنوز با   یمن یرو ی ر یهوا تاث نیبود اما ا  دهیچی جا پهمه یمیمال یهوا، خنک  یک یتار با
 . دیکوبی م امنهیداغ بود و قلبم در س زانی گذشت چند ساعت از اعتراف رضا به همان م

با   هاابانی در خ دنمیبودم که چقدر ول چرخدر ساختمان را باز کردم و تازه به خودم آمده یسخت به
 را مهمان جانم کرده بود. یادیز یخستگ  دیهمه خر نیا

 ؟ یرم، کل مغازه رو گرفت دخت ریبخ  دنی: رس میمر

نفسم را فوت کردم    یصورتم افتاده بود با تکان سرم کنار فرستادم و به سخت یاز موهام که رو  یاطره
 و کول افتادم.نداشتم. اما از کت  ی چی خونه ه یو با لبخند گفتم: سالم خاله، وا

 !شهیجاها الزم م نجوری ا نیماش -

 اره واقعا  -

  تونمیدوباره نم نمیبزارمشون زم  ننیسنگ یل یخ نایکردم و گفتم: من برم خاله، ا کایبه پالست یااشاره 
 همشو تو دستم جمع کنم.
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 . ییتنها رهی حوصلم سر م  نیپا ای ب یبود  کاریبرو مادر، ب  -

کردم نتونستم در واحدم رو باز کنم و ناچار   یها باال رفتم هرکار از پله  یگفتم و با هزار سخت یچشم
 .گذاشتمی م نیزم یرو  هاروکیداشتم پالست

 بزار من کمکت کنم. -

 ؟ یکجا بود گهیاهلل تو دبسم  عیهــ -

 جا ن یهم -

آدم ساده   نیانداختم چقدر ا رخشم یبه ن یرو از دستم گرفت و به باز کردن در مشغول شد نگاه دیکل
 بود.  یمن دوست داشتن  یبرا

 کردم.  یاز شدن در تشکر عصر نبود. با ب یرا عوض کرده بود و به آشفتگ   لباسش

 ! یجوابم رو نداد یدر جوابم گفت: رفتن  که

 نجا؟ یا ی اون منتظرم بود یبرا  ؟یتعجب نگاهش کردم و گفتم: جواب چ با

 ه؟یها کرد و زمزمه وار گفت: نظر تو چبه سمت پله یدرهم رفت و نگاه یکم  افشیسوال اولم ق با

که تا بحال دستم  نیاز طرف منه، خوشحال از ا یخبردار شده بود که دنبال چراغ سبز  شستم
 تو  ای و با برداشتم دوتا از پالستکا در را باز کردم و رو بهش گفتم: ب دمیرو نشده خند   شیجلو

 نه... من -

  دیفتم: آها ببخش خنده گ یهیمابا ته نیهم  یقرار داره برا یافتاد در مقابلم ک ادم یکه کرد   یمن من با
 . نایو ا  یرفته بود مذهب ادمی

 شدم.   عیکه داد رسما ضا یقنج رفت، اما با جواب  شیرنگ به رنگ شد که دلم برا یکم

 وقت مزاحمت نباشم.  هیگفتم  دونم،یتورو محرم خودم م یعنی ندارم،  ینه من مشکل -
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  یدستم را رو یها کینازک کردم پالست شی برا یحرصم گرفت و پشت چشم  اشیهمه پررو نیا از
 هاک یپالست یجلو  نهیکه دست به س دنشیکانتر آشپزخانه گذاشتم و دوباره به راهرو برگشتم با د

 ام گرفت. خنده کردیبود و نگاهشان م ستادهیا

 ؟یاورد ییتنها نارویا یهمه -

 جوابش را دادم یتخس  با

 .کارنی نه بابا چرا من؟ پس نوکرام چ -

زد و سرش را سمت   یلبخند مچهیدستش انداختم ن د یفهم یوقت دادی گوش م تیکه با جد اولش
 مخالف من برگرداند. 

 اش محرومم کرد. دلم فوشش دادم که از خنده  یبار تو هزار

 تو؟  یبر ی نم  نارویپله نشستم که گفت: چرا ا یرو

ه به کار خودم برسم ! زشتهیحرف شما چ  نمیهم بب ادی فعال خسته شدم نشستم هم نفسم جا ب -
 . نجای ا دیسیشماهم آالف وا

نظر تو در موردم   نمیبب  خواستمیپله نشست و گفت: خب، من م  گریباال انداخت و سمت د ییآبرو
 ! انهیهدفم بکنم  یبرا  یتالش ه؟یچ

و گفتم: چرا تالش   چاندمیحرف را پ یکم  یحرفم را بزنم اما با خونسرد یچطور  قایدق دانستمی نم
 تالش کنه. شیهاهدف  یبرا  دیآدم با د؟ینکن

 .شهینم  یعشق که زور  ، ینباش  یتالش کنم راض  یهست یاگر راض نمیبب   خوامیاما م دونم،یم -

مانده بودند   کیآنها لبه پالست یخم شده بود و دوتا یها افتاد کم یفرنگگوجه کیکه به پالست نگاهم
 را مشغول جمع کردن آنها کردم. بلند شدم و خودم  میاز جا

 .هاادهی گرفتم ز رونی من از ب د؟یبردن سکوت و فاصله گرفتن از سوالش گفتم: شام دار نیاز ب  یبرا

 نه.  ایشام   یبرا مونهیم یی اصال اشتها نمینوشجان، بب  -
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 !  یدستم را داخل خانه ببرم گفت: جوابم رو نداد یهاکه پالستک  بلندشدم

با تالش   د، یاز خودم انتظار نداشتم و گفتم: تالش کن یرفتار   نیکه چن یانداختم درحال  نیرا پا سرم
 .ادی بدست م یز یهر چ

  یکه برا یآب  وانیو ل ستادمیا نکیس  یبود به خانه پناه بردم  و جلو بهیغر میکه بازهم برا  یخجالت از
 .  دمیبرداشته بودم سر کشخودم 

را در دستش جمع   هاک یکه کل پالست ییرضا دنیسرم را برگرداندم، با د هاک یپالست  یصدا دنیشن  با
 تو! یها باال آورداز پله یچجور  نارویا دی پرس یتعجب  گذاشتیکانتر م  یکرده بود و رو

 خودم.  اوردمیدستت درد نکنه م -

 .یاقهیخوش سل  دهبودم، ید نجارویا یهولکهول  باری به خانه کرد و گفت: قبال  ینگاه

فکر بودم   ن یکردم و در ا شانیدر جا هاد یکردم و خودم را مشغول جا دادن خر ی ز ی جوابش تشکر ر در
  دهیسقف نفس کش نیا ریاو هم ز یخانه نفس بکشم وقت نیقرار بود در ا یبه بعد چجور  نیمن از ا

 ه.قدم گذاشت

اون پسره   ایکه پدرت بهت داده  یز یاون چ تونمی نم  چوقتیبهت بگم من ه خواستمیم -
 بهت بده رو بدم.  تونهی پولداره م

 . نیبود و نگاهش به زم یگر یکردم سرش سمت د نگاهش

من   یاش تلخ بودند اما براانقدر صادق بودنش که کلمه به کلمه یبود حت   یخواستن چقدر
 آمد. یها بحساب م نیترن یریش

 تونمی به خانوادت. نم رسمیکه نم گمیها اما مبرآورده کردن خواسته یبرا کنمی تمام تالشم رو م  -
 بهت قول بدم کنار من 

 ی شیم نیزم یآدم رو نیدردتر یب

 بهت قول بدم، تونمیم اما
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  دایپ یتر رو نتونکه از من عاشق  دمیبهت قول نم شم،یمرهم م نیاومد من برات بهتر یدرد یتوق هر
 ی کن

 قول بدم که  تونمیم اما

اما   ادیبنظرت خوشگل ب ایهام قراره قدر دنبگم رنگ چشم تونمیتو رو کنم، نم یعشقم و فقط برا تموم
 نگاهم، یتو   یبهت قول بدم که هر بار غرق شد تونمیم

 . ینی نب یز ی عشق به خودت چ  جز

 دختر قانع باشم  کیقراره  یطی هر شرا یقول بدم که تو تونمیاراده زبان باز کردم و گفتم: منم نم  یب

 هوات رو داشته باشم یسختت حساب طیشرا یبهت قول بدم که تو تونمیم اما

  دمیپر پولت، قول نم یروزا یهامو بذارم برا یهام باشه و ولخرج حواسم به قرون قرون خرج کردن و
قلقلک بده.   رتتوینکنم غرور و غ  یرو بدم که کار  نانیاطم ن یبهت ا تونمیمثل خودتون اما م یکیبشم 
من  ردد  یبفهم خوامیتوئه، م یاقتصاد تیدرد من وضع یرو گفتم که بگم، فکر نکن  نایهمه ا
 هامون هستن.فرهنگ

! رنیکه هستم نپذ ینجور یمثل تو هم دیدادم و گفتم: خانواده تو من رو شا هیبهش به کانتر تک  پشت
 خانواده من...

 نه؟  هیبزرگتر مشکل 

 

انداختم که  وارید یبه ساعت رو ینگاه گذاشتمی آبچکان م یشسته شده را رو یهاکه ظرف  یحال  در
 .دادیدوازده شب را نشان م 

 نیبه ا دمیبودم و دروغ چرا دلتنگش بودم، کل ام دهیقرار. امروز کال رضا را ند یبود و دلم ب  رید
 دانشگاه بود. ایپله در راه یا قهیچنددق یهادنید

را برداشتم و  امی گوش نیهم یبرا  آمدی . خوابم نمدمیتخت دراز کش   یرا خاموش کردم و رو هاچراغ 
آورد،   یگوش یرو نستاگرامیا یتلگرام بودم که اعالن از برنامه  ینتش را روشن کردم. منتظر بروزرسان
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  ری بود )شبت بخ تادهفرس امیپ می بود که برا  یها کردم، ناشناسبه اعالن  یتلگرام شدم و نگاه الیخ  یب
 بانو(  

 جوابش نوشتم شما؟ در

 شیهابه پست  یاش شدم و نگاه و درحال نوشتن شد، وارد صفحه دیرا د اممیکه پ  دینکش یاهیثان
 بود. یشگاهی آزما یپزشک یکار  جینداشت و انگار پ  یعکس شخص چیانداختم ه

منو! نشناخته   یشناسیباور کنم نم یعنیآمدم و جوابش را خواندم. ) رونی از صفحه ب یامیپ  افتیدر با
 (؟یآموزشگاه استفاده کرد یسخنران  یاز متنم تو

متن  د،یمزاحم نش ای دیکن  یخودتون رو معرف اینوشتم)   نی هم ینداشتم و برا ی سوالست یب یحوصله 
 (کردمی حتما اسمتون رو هم عنوان م دیبه اسم شما نخورده بود، اگر اسم داشت یهم اختصاص

دلش رفته که   یهمون  ترق یباال، و دق یطبقه یهیبگم همسا ترق ینوشت) رضااااام، دق میبرا یمعطل یب
 براتون( 

 ( دمت ینوشتم) اتفاقا تو فکرت بودم، امروز ند شیلبم نشست و برا یرو یاذوق خنده  از

شانه، آن شانه شدم تا راحت دراز بکشم و آباژور کنار تخت را هم خاموش کردم،   ن یا یتخت کم  یرو
 .کردی اتاق را روشن م یمطلق شد که تنها نور گوش یکی تار

 کار داشتم. فردا کالس اولت ساعت چنده؟( مارستانیخونه، ب دمیرس  شیپ  ساعتم ین نی)آره هم

 ( میو ن  ازدهیتعلل نوشتم) یب

 ( ر ی. شبت بخ نمتی بی)خوبه، فردا م -

  دنیچرخ ی نوشتم و بعد از کم  یر یشب بخ مانیامکالمه  یشده بخاطر کوتاه  زانیآو یلب و لوچه با
 به خواب گرفتم.  میتصم یمجاز  یهادر برنامه

 

 .دمیها دپله  یگذاشتم رضا را آماده رو رونی که پا از خانه ب ن یصبح هم 
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 ؟ یعه سالم خوب  -

 ؟یسالم خوبم تو چطور  -

 شدم.  یعال  دمتیگفتم: د یزدم و با بدجنس یلبخند

در فضا نباشد خواستم  یادیز نکه یا یام شد برازد که باعث خنده  یبرق شیهاحرفم چشم  دنیشن از
 ؟ ییمنتظر چ ایها بودرو پله  دمتیبکشمش که گفتم: هر وقت د نیپا  یکم

  نجایا شهیدلم برات تنگ م  شهیهاش گفت: از بس همخنده نیقصدم شده بود که قهقه زد و ب  متوجه
 .گهید نمتی بب  رونیب  ییایبلکه ب ستمیمیوا

 .یباال انداختم و گفتم چه عال   ییجوابش آبرو در

 .ورهن یا نیماش ایاشاره کرد و گفت: ب نشیبه سمت ماش 

 ؟یچ -

  گه،یدانشگاه د رمیشده بود گفت: خب منم م سیکه پوکرف یبه سمتم برگشت و درحال  فیبالتکل 
 برسونمت.  ای ب  رمی رو م  ریهمون مس

 همون اولش بگو.  نویو گفتم: آها، خب ا اوردمیخودم ن یاما به رو دمیخودم خجالت کش  یخنگ از

  شدمیم نش یبارم نبود که سوار ماش   نیبه دور و اطراف کردم، درسته اول یشدم و نگاه  نیماش سوار
 سرک بکشم.  ینداشتم که کم  یزانی قبل حال م یاما دفعه

 شده باشد گفت: مورد قبول بود؟ زمی بود و ساده، انگار که متوجه آنال  زیتم 

 .شی کم و ب ،یگفتم: ا ییپررو با

زنگ زدم چرا    یکل  روزی گفت: د تی را شکست و با جد  نیبود که سکوت ماش ابانیبه خ اسمحو
 ؟یدی رو جواب نم  تیگوش

با همان تعجبم گفتم: به من! به   نی هم ینداشتم برا یمن تماس  روزیتعجب نگاهش کردم چون د با
 ؟یزنگ زد یاچه شماره 
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 .. ۰۹۱۰۳۲۵۶بله تو،  -

 ...۰۹۱۰۰۹۸من یشماره  ست،یمن ن یشماره  نکهیا -

 .کردی م ویام را سشماره  گریدست فرمان را گرفته بود و با دست د هی با

  یقهقه زد و توجه افمیق دنیگرد شده نگاهش کردم که با د یهاکه متوجه ماجرا شدم با چشم  نیهم
را  امافه یق یتالف  یام را گرفته بود براشماره یالک  یکه الک  خوردی به حالم نکرد. خون خونم را م

 زنگ زدم بهت.  یل یخونسرد کردم و گفتم: راستش منم خ

 .فتهی شمارم ب رمیگی خب تماس م ؟یخوای بهم کرد و با چشمک گفت: عه، شمارم رو م ینگاه

دانشگاه  یتماس گرفته. جلو دمیفهم امی شد، که با زنگ خوردن گوش اشی مشغول ور رفتن با گوش و
  یجالبش بودم برا یدهیتو فکر ا رفتمی که به سمت کالس م یدر حال  م،یشدم و از هم جدا شد ادهیپ

 شمارهو خودم با خواست خودم  د یاما به هدفش رس یز یخواست نه چ یاگرفتن شماره؛ نه رک شماره 
 داده بودم.

 

شدن به غروب   کیآمدم، با نزد رونیکالس آخرم که ساعت شش عصر تمام شد از دانشگاه ب بعد
 نیدر ا داشتمی اتوبوس قدم برم ستگاهیکه به سمت ا یداشت، در حال یمیمال  یهوا خنک دیخورش 

 . رمی بگ رونیاز ب  دیبا  ای فکر بودم که توان درست کردن غذا را دارم 

تابحال درست   نکهیکه از خانه آورده بودم هوس فسنجان کردم اما با فکر ا ییگردوها یادآور ی با
گوگل  یمانم حالم گرفته شد. هوس کار خودش را کرد تونکردم و امکان دارد خراب شود و گرسنه ب

 نیمه یانار ندارم، برامواد الزم متوجه شدم رب  دنیکه با د گشتمی دنبال دستور پخت فسنجان م
  پرمارکتیکه به سمت ها یشدم، در حال ادهی باالتر از خانه پ ستگاهیشدم و دو ا یخستگ  الیخی ب
. دمیکش رونی را ب  لمیموبا رشانیها را کنار زدم و از زجزوه   یبلند شد. به سخت امی گوش یصدا رفتمیم

 گوشم بردم.  کیاتصال را زدم و نزد یناشناس مردد دکمه  یشماره  دنیبا د

 بله؟  -

 ؟ یسالم خوب  -
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 ممنونم، امرتون؟  -

 کن.   ویرو سشماره  یرضاااام، وقت کرد -

 کنم. ویاز صبح کالس بودم فرصت نشده س دیببخش  ،ی سالم خوب  ،ییعه تو -

 ؟ ییکجا ست،ین  یمشکل -

 رونم ی ب -

 ؟ ییکجا قایدق ،یرونی ب دونمیاون رو که م -

 یساختمان شهردار  یجلو-

 دنبالت.  امیثابت بگو ب یجا هی -

 .پرمارکتمیها  یجلو نی به اطراف کردم و گفتم: هم ینگاه

 اونجام. خداحافظ. گهید قهیدق باشه جانم پنج  -

از کف دستم گرفتم و   یشگونی جانم گفتنش بودم. ن ن یریش یرو قطع کرد اما من در خلسه   تماس
 به خودم زدم.  یتشر 

 .شهیقند تو دلش آب م نهیخنگ، انگار کمبود محبت داره با هر نگاه اون بوز یدختره 

گرفتم که مبادا شب گرسنه  اطیت انار و چندتا کنسرو هم محض احبودم رب  ریکه با خودم درگ  یدرحال 
نه  یبه سمتش نگاه کردم، رضا بود که در فاصله ینیمنتظر بودم که با بوق ماش  ابانیبمونم. کنار خ 
 شدم.    نیبود. به سمتش رفتم و سوار ماش ستادهیا یچندان دور 

من   یگفتی م  ،یالزم داشت یدستم کرد و گفت: چ کیبه پالست  ینگاه ،یعاد یهاحرف   یاز کم بعد
 خب.  گرفتمی م یآمدن

 .رم یهوس فسنجون کردم آمده بودم رب بگ  هوی الزم نداشتم،  یز یچ -

 پاسخگوعه؟ یکرد و گفت: حاال منم هوس کردم ک  ییدندون نما یخنده
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بپزم احتمال  خوامی بارمه م نیاول  یندارم، ول یباال انداختم و گفتم: من مشکل یاشانه الیخی ب
 ، از االن گفته باشم.نوددرصد قراره خراب بشه

 بدم.  ادتی  امی ب ،ییخوای کمک نم  -

 ؟ یتعجب نگاهش کردم و گفتم: مگه بلد با

 گذروندم.  رونیب یهمش با غذا یکنیچندسال رو در هرحال فکر نم  نی! ایپس چ -

 . میباهم بپز  ایبابا، پس ب ولیا -

 نه! ای کنمیفرصت م  گهید نمیبب  -

 .دیدرآوردم که خند یخودش را با دهان کج یحرصم گرفت و ادا اشیی پررو از

.  کردمیرا جمع و جور م  و خانه   دمیچرخی به دور خودم م  رونمی ب یهاباهمان لباس  دهیبه خانه نرس 
  نکیس ی گوشت را رو یشد، بسته زیام را جمع کردم و آشپزخانه هم تم صبحانه  لیوسا نکهیبعد از ا

  یبلند زرشک   نیتآس راهنی را با پ میهاخواب رفتم و لباس .  خودم هم به اتاق باز شود خشیگذاشتم تا 
سرم بستم و   یباال یاسبرا شانه کرده و دم  امخته یبهم ر یعوض کردم. موها یاساده  یو شلوار مشک
 سرم انداختم.  یهم برداشتم و رو یدیشال نازک سف

  یرا برداشتم و رو یرنگ  یکالباس  ڗر  عیمد. سربه صدا در آمدن زنگ در، حرصم گرفت که چقدر زود آ با
به   کردمی را تا م راهنمیپ یهان یکه آست یلباسم زدم، در حال یهم عطر رو  یوکم  دمیکش میهالب

 سمت در رفتم.

  ییروو با خوش  اورم یلبم ب یرو   یرا کردم که لبخند امی اما تمام سع دیباز کردن در کل ذوقم پر با
 برخورد کنم. 

 سالم مادر، بدموقع که مزاحم نشدم؟  -

 تو. نیبفرما هیچه حرف نیرا کامل باز کردم و گفتم: سالم خاله، ا در

قدم به داخل گذاشت   یو برود اما وقت دیدر بگو یداشته باشد و همان جلو یکه حرف کردمیدل م دل
 شد.   یبادم خال
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بازم حالم از   میحرف زد هیهمسا یهازن  نیبا ا کمیام سررفته بود که نگو، از صبح انقدر حوصله -میمر
 . یکنی م کاری چ نمیبب امی گفتم ب فتادیتب و تا ن 

شام  خواستمی م دم،یگفتم: اتفاقا منم االن رس گذاشتمی م خانممیکه کوسن مبل را پشت مر یحال  در
 درست کنم. 

 دخترم بدموقع اومدم. من برم تو به کارهات برس استراحت کن.  د یببخش -

  امیب خواستمی اش گذاشتم و گفتم: کجا خاله، اتفاقا م شانه یشده بود دستم را رو  زیخم یکه ن یدرحال 
 فسنجان درست کنم، گفتم از شما بپرسم.  ستمیصداتون کنم چون خودم بلد ن

 ؟ یزد و گفت: باز هوس کرد یلبخند

 گفتن نداشتم. یبرا یز ی کردم و چ  یاالت زده خج  یخنده

 .یار ی پدرش رو در م  یکن اریبحال شوهرت، و یوا -

 نداشتم. میهاخواسته یرو   یکنترول گفتی واقعا راست م دم،یخند بلند

 . یتا غذا بزار  رهید گهیآشپزخونه، د میبر ایب -

 .دادمی به رضا هم خبر م دیبا یجور یام بود اما گرسنه  یلیحرفش موافق بودم خ با

 مامانم زنگ زد. دیسکوته شا یرو میگوش  ام،یاالن م دیو گفتم: بزار دمیچ زی م یرا رو لیوسا

انداختم، مثال خوشگل   نهیدر آ رم ی به تصو یرضا نگاه  یاتاق شدم و در را بستم با گرفتن شماره  وارد
 خانمااا. میمر یکردم برا

که   رمی دوش  بگ هیصحراجان، وضعم خراب بود گفتم   امیارم م گوشم  گفت: د یصداش تو   دنیچی پ با
 شد.  ریاونم د

 برات.   ارمیم پزمی بکارهات برس خودم م نجاست،یآمده ا میخاله مر ن،یپا  ایگفتم: رضا ن  عیسر

بهتره   کشمی خانم خجالت م  میاز مر زم،ی معلوم بود که اون هم ناراحت شد اما گفت: باشه عز کامال
 .میگیشد م  ینفهمه، رسم نمونیب  یاز ماجرا یز یفعال چ
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 .میزنی بعدا حرف م  رمی گفتم: باشه، من م عینشود سر   رمیمتوجه تاخ  خانممیمر نکهیا یبرا

 . زمیباشه عز -

 تخت انداختم و از اتاق خارج شدم.  یگذاشتم و شالم را هم از سرم در آورده و رو یعسل  یرا رو یگوش

 

 

که  دمیخاله کش یهم برا یبه قاشق را شستم و کمو با به دمیاز فسنجان را چش یبار کم نیآخر یبرا
 طعمش را بچشد. 

انجام    گفتی را م  یهرکار  کی به  کینشسته بود و  ی صندل یخانم رو میساعت را مر میدو و ن کل
دوخته بودم تا   خانمم یاز نظر خودم خوشمزه بود، چشم به صورت مر مانیاما محصول همکار دادم،یم

 که گفت حس غرور گرفتم. ینینظرش را بفهمم که با آفر

 به ساعت کرد و عزم رفتن کرد.   ینگاه خانممیرا هم آبکش کردم و گذاشتم دم بکشد که مر  برنج

 .میخوری شام م شهیاالن برنجمم آماده م نی کجا خاله؟ بش -

 رمی االنم وقت اخباره م  خورم،ی ا دور کمرش بست و گفت: دورت بگردم مادر من که شام نمر  چادرش
 . نمیاخبار بب

 . ختمیر شی فسنجان برا یبرداشتم و مقدار  یاکاسه نی هم ینکرد برا یخواهش کردم توجه  هرچه

 . دیخوری فردا ناهار م دیببر نویپس ا -

 .یدست گلت درد نکنه که انقدر دست و دلباز  -

 و بغلش کردم.  دمیخند

 درآمده بودم. ییمنم از تنها دیموندی م کاشی ا یول -

 . هیلیبه اخبار برسم خ  نیساعت من بتونم برم پا میتا ن  مهیمادر، ده و ن نیپا  ایحوصلت سر رفت ب  -
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 . دهایشد و گفتم: خودتون رو دست کم گرفت  ترق یعم امخنده

گذاشتم.  ین یس  یو رو ختمی فسنجان ر یگذاشتم و در ظرف مقدار  زی م یرو  ینیخاله، س  یاز بدرقه  بعد
 دا  ی. شددم یبه صورتم کش یسرم انداختم، و دست یخواب رفتم و شالم را روتا برنج دم بکشد به اتاق
از   یبزرگ سی د خورم،ب  یز یچ امدیاست دلم ن رضا منتظره و اونم گرسنه  نکهیگرسنه بودم اما با فکر به ا

را برداشتم و از   ینیرا کنار ظرف غذاها گذاشتم و س میهاد یگذاشتم. کل ینیس یو رو   دمیبرنج هم کش
 رفتم.  رونی خانه ب

 باشد؟  دهی . نکند خوابستادمیاش مردد ادر خانه  یجلو 

  نکهیتفکرات سرم را تکان دادم و قبل از ا نیخارج کردن ا  یو ببرد! برا دیای خودش ب گفتمی م  کاشیا
 مختلف مرددم کند زنگ در را زدم. یدوباره فکرها

  یخجالت زده شدم، شلوار مشک یکم اشی لباس راحت  دنیکه در را باز کرد، با د دینکش قهیدق به
 . یاسورمه  زی لیتن کرده بود با ب  یخانگ

 سالم باالخره تموم شد؟ -

 سالم اره باالخره  -

 نوشجان.  د،یا به سمتش گرفتم و گفتم: بفرمار  ینیس

 که. ادهیز  یلیها ذوق زده گفت: خ کرد و مثل بچه  ین یبه س ینگاه

به سمتم برگشت و با   رومی متوجه شد پشت سرش نم یسمت داخل رفت و در را نبست، وقت به
رو تو   یانگار که مشکل اصل  ،ینداخت یم کهی به من ت روزیتو؟ تا د ییای گفت: چرا نم یلبخند مچهین

 !یدار 

 استراحت کنم. رمیخودمم خستمه م شم،یوقته مزاحمت نم   ریبرو بابا، د -

 .گهید یکنیگفت: انشاهلل تو راه پله استراحت م  یطانی ش یکه برداشتم با صدا یقدم نیاول

 امی خنگ به یلعنت داد،ی که دستش گرفته بود و نشانم م دمیدسته کل دنیسمتش برگشتم و با د به
 .ستادمی ا فیفرستادم و بالتکل 
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نبود به سمت خانه قدم  یابه من داخل خانه رفت و در را هم باز گذاشته بود، چاره توجهی ب  رضا
مثل واحد خودم بود. در اتاق   قای خانه دق  یبند میتقس کردم، ی که اطرافم را نگاه م  یبرداشتم، در حال

 کاغذ و کتاب بود. ازبود که پر  یرنگ یاکار قهوه  زیم دیازآن د شدی که م یز یخوابش باز بود و تنها چ

که  گذراندمی نظر م ری را ز ییرایبود داشتم پذ ییرایهم داخل پذ یرنگ یتون یال شکل ز یهامبل 
 .دی به گوشم رس شیصدا

 ؟ یاهرو بمون همونجا تو ر یخوایصحرااا م -

 .نتمیبرداشتم که توانست از آشپزخانه بب  یقدم

 .یسادی! فکر کردم هنوز دم در وایعه آمد -

 گزاشته بود گفتم: نه آمده بودم.  زیم یبود که رو   یکه نگاهم به دوتا بشقاب یحال  در

 نمیاما ا ست،یتو ن یخونه  یمن به خوشگل  یخونه  گهید دیبه اطراف کرد و گفت: ببخش ینگاه
 .گهیپسره د یقه یحواست باشه سل

 است خوشم آمد.و ساده زیکه تم  نیداشتم، هم یافتضاح یو گفتم: اتفاقا انتظار صحنه  دمیخند

 ؟ ین یچی کردم و گفتم: چرا دوتا م زیبه م یااشاره 

نوز داغه غذا ه نیکه ا یدر حال  ؟یباور کنم تو غذا خورد  ینثارم کرد و گفت: انتظار دار   یچپ چپ نگاه
 رفت.   شیربع پ هیهم  خانمم یانگار االن از شعله برداشتن، بعدشم مر

تورو   شهینم دمینشستم و گفتم: باشه بابا، فهم   زیبحث هم نداشتم، پشت م یبودم و حوصله گرسنه
 گول زد.

 حاال شد.  ن،یآفر -

 !یخواینم  نایاگذاشت گفت: ماست  زیم  یو نمکدان را رو که نوشابه  یدرحال 

 . ینه مرس -

 . گهیباال انداختم و گفتم: شروع کن د  یینشست و منتظر نگاهم کرد آبرو 
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 ؟ یبرام بکش یخوای به بشقابش کرد و گفت: نم  ینگاه

 . یرا در حدقه چرخاندم و گفتم: چقدر لوس و مامان  میهاچشم

 خودم رو لوس کنم برات.  ،عشق کنم خوامی امشب و م هیو گفت:   دیخند سرخوش

 نی از ب ریبلند شدم دستم را شستم و با برداشتن کفگ  زیرا در آوردم و از پشت م   شیلب ادا ریز
 نشستم و بشقابش را برداشتم. زی پشت م لش،یوسا

 هر وقت بست بود بگو. -

 همشو بخورم آخم نگم.  تونمیکه دستپخت توعه، م ییاز اونجا -

 .میشیآمبوالنس الزم م گهینه د -

  نیکه اول یی گفت: از آنجا زدیکه به ظرف خورشت ناخونک م  یرا از دستم گرفت و درحال  بشقابش
 . میاالنشم آمبوالنس الزم نیهم یبارته فسنجان درست کرد

 .هایبخور  ستین  یدستش زدم و گفتم: اجبار  پشت

 خانوم.  یحالم و بفهم یدینکش  یدهن پر گفت: گشنگ  با

رضا ، بلند شدم تا   یهای کامال شاد به لطف شوخ ی در فضا مانیشام دونفر  نیاز خوردن اول بعد
 .میها را جمع کنم که همراهم بلند شد و باهم شستظرف 

 بلند شدم که گفت: کجا؟  دادی را نشان م میو ن کیساعت که  دنیبا د 

 .گهید میدارم بهتره استراحت کن نایوقته، فردا هم کالس ا رید گهید -

 باز شده بود. ختیتازه  یخب حاال نشسته بود  -

 گذشته ها.انگار بهت خوش  -

خوابش کردم و ادامه دادم: توام انگار کار  گفتم و اشاره به اتاق  ییکه در مقابلش بچه پررو دیخند
 مزاحمت شدم.  یداشت
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موقع انتظار حوصلم سر نره   نکهی نداشتم، برا ا  یانقدر نگو مزاحم. نه کار خاص ، یتو رو سر من جادار  -
 .  کردمینگاهشون م

 راحت شد.  المی خ -

 بود. یرا به طرفم گرفت و گفت: دستت دردنکنه، غذات عال  دیکل دسته

 پخت و بخورم.دست  نیا شهیهم شهیم یک ایرا به سمت آسمان گرفت و گفت: خدا دستش

از  دانمیو خجالت که نم  ایح یپرده  یرضا بود و کل اما  زدمیم یارضا بود تئنه   یجا یگر ید هرکس
 ها.اکتفا کردم و گفتم: فقط فکر شکمت باش  یبه جواب زبان   نیهم یشده بود برا دهیکش نمانیکجا ب 

  نیاگر زهر هم بود بازم هم ی عمرم بود چون کنار تو خوردم، حت یغذا نی فکر دلمم هستم، بهتر -
 حس رو داشتم.

 ر ی گفتم: شبت بخ و دمیفقط خند درجوابش

 . زمی عز ریشب بخ  -

 شی و فکرم اطراف چندساعت پ دمیتختم دراز کش یشده بود، رو  ریقبل گفتنش هم بخ شبم
که نشانم داده بود، شوخ  یدی و صورت جد شناختمی رضا را تا بحال نم  کردمی حس م گشت،یم

که  نیجذابترش کرده بود. با فکر به ا میتعصب خشک نداشتنش برا  یبودنش، حت  یاحساس ،یطبع
زمخت و   یآن پوسته  نیاست و کنار من از ب ریخشک مذهب و سربه ز آدم همان  گرانید یبرا

که عاشق همان   یمن شد،ی. قند در دلم آب مشودیخارج م  ڗیسختش، انسان نرم و سرشار از انر
 . اورمیبدوام   اشی دلبر  نیا یجلو توانستمی شده بودم چطور م  اشی سخت

  الیخی سه تماس از طرف صبا ب  دنیکه با د رمی از رضا بگ یرا برداشتم تا خبر  امی بعد از کالس گوش  
 صبا را گرفتم. یرضا شدم و شماره 

 تو؟  ییبه سـالم عروس خانم کجا -

  انیخونه، چخبر آر رمی م رونی االن از کالس آمدم ب رم،یمی م یدارم از خستگ ،ییصبا  یسالم خوب  یوا -
 چطوره؟ 
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 اصال.  یدیاولم رو نفهم یجمله یمطمئنم انقدر تو هپروت-

 ؟یا کالفه گفتم: چه جمله  دادمی دست تکان م یتاکس یکه برا یدرحال 

بود و   ختهیبه دلم ر یدیشد یدلهره زد،ی سرم چشمک م  یعروس خانم رو یکه فکر کردم کلمه  یکم
 .کنمی رو زهرم نکن خواهش م مشبید یخوش  ایخودم گفتم: خدا  شیپ

گفتم خودم  اوردمی من طاقت ن یدختر، قراره شب مامان زنگ بزنه بهت، ول یاز بس که خنگ -
 خبر و برسونم. 

نگاه   نهیمحکم بستم که راننده از آ یرا کم   نیصبا در ماش یهاچاندن یشدم و از حرص پ  یتاکس سوار
و به صبا گفتم: صبا انقدر چرت پرت نگو اصل حرفت   اوردمیخودم ن   یبه رو یینثارم کرد، از پررو یچپ

 شده؟یچ نمی و بزن بب

 . یکرد داینجات پ  یدگی شده برات، باالخره از ترش  دایشوهر پ -

که   ییکه انقدر چرت و پرت بلغور نکند اما از آنجا اوردمیکنارش بودم تا حالش را جام خواستیدلم م 
مگه من خونه موندم که  ضیام گفتم: مرشده  دیکل یهادندان  نیهم نبودم با حرص از ب کشینزد
 بعدشم اصل حرف و بزن نکبت.  ،یگ یم ینجور یا

قبولش  یلیبابا ازت خوشش آمده، بابا هم معلومه خ یاز همکارا یکی صحرا!   یذوقی چقدر ب -
 .یخواستگار  ادیداره قراره آخر هفته ب 

فکر بودم که از  نیا یتو شد،یسرم اکو م  یتو اشاری(گه ید ی)دو هفته یاش کلمهلفظ آخر هفته  با
  اشارینشده و سرراهم سبز نشده! بعدشم صبا گفت همکار بابا، پس صددرصد  اشاری از  یآنموقع خبر 

 .شدی نم

را   یگوش  شیصدا  یاز بلند د،یچ ی گوشم پ یصبا تو غیج یدر قانع کردن خودم داشتم که صدا یسع
 اصله دادم.از گوشم ف یکم

 ؟ یاز خوش یصحرا، غش کرد -

که  ستمین دهی بعدشم من مثل تو شوهر ند اد،یمزخرف تو کنار م  یصدا نیبا ا یچجور  انیبدبخت آر -
 غش کنم.
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 . زمیعز دتیشعور زا یمامانم ب  -

  یام را روبودم کوله  ابانیحواسم بود که در را آرام ببندم، کنار خ نباریرا حساب کردم و ا یتاکس یهیکرا
 ؟یدار  یخواستگار  ادیب  خوادیکه م ینیاز ا  یام جابجا کردم و گفتم: صبا، اطالعات شانه 

 دلت خواست؟ شدیچ -

 صبا، جوابم رو بده.  اری در ن  یاه، مسخره باز  -

  یکار  گم،ی بهت نم یز یچ گهید  یستیبلد ن که طرز صحبت کردن با خواهر بزرگترت رو  ییاز اونجا -
 ؟یندار 

اما خودم را کنترول کردم و در جوابش گفتم:   ردی خون بگفوشش بدهم که خفه  یجور   خواستیم دلم
 بـدرک 

 یشماره   نیهم یرا قطع کردم، بدجور دلم آشوب شده بود توان منتظر شدن نداشتم برا  یگوش و
 اب داد. جو دهیمامان را گرفتم و به بوق دوم نرس 

 ؟ یخوب زدلمی سالم عز -

 برا خودش مامان!  گهیم یدختر مشنگت چ نیا ، یخوبم تو خوب یسالم مامان  -

 .هاخورهی نم  سی دختر نخود تو دهنش خ نیا گمی خبرو رسوند بهت؟ م -

 اس؟کاره یچ ه؟ یاسمش چ ادیکه داره م اروی نیماماااان، ا -

 باباته انگار.  یاز طرف قراردادها یکی  اشاره،یچته دختر، اسمش  -

 خدا  ای گفتم:  ینسبتا متوسط  یکه با صدا دندیسرم کوب یرو یانگار که پتک  اشاریاسم  دنیشن  با

 ؟ یمامان؟خوب شدیچ -

 من قصد ازدواج ندارم فعال. ادی ب دینزار  اما،یپسره پاشو بزاره تو خونه من اونجا نم  نیمامان ا -

 . دونمیصحرا، بابات قول و قرار گذاشته باهاشون من نم  هیچ ا یبازمسخره  نیا -
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 کردم.  یبه بابا ختم شد خداحافظ  یو همه چ دینرس یاجهیحرف زدن که آخرش هم به نت  یاز کم بعد

 ینخورده بودم که دوباره صدا  یابرداشتم، هنوز جرعه یآب  وانیمبل انداختم و ل یرا رو امکوله
 اتصال را زدم.  یرضا دکمه یشماره  دنیبه صفحه کردم و با د یبلند شد. نگاه  امی گوش

 . یاشغال  زنمیزنگ م یاز ک  یدون یحرف بزن م  کمی ،یسالم خوب  -

 زنگ بزنم بهت نشد. خواستمی و گفتم: سالم خوبم، اتفاقا م  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟ ییکجا -

 .دمیام، االن رسخونه  -

 .گهید یچ یدنبالت، که ه امیب واستمخی گفت: م یاده یلحن رنج با

 ؟ یندار  یکار  ،یمرس -

 افتاده؟ یاتفاق ،ی: واقعا خوب دیمرموزانه پرس  یکم

 .هیچ بهی چ دونمیهنوز خودمم نم ،یخواستگار  ادی داره م اشاریانگار که  -

 ام.خونه یاقه یصبر کن ده دق -

 هم گذاشتم.  یرا رو میهادادم و پلک  هیمبل تک یرا به پشت سرم

ترساندن من راه  یرا فقط برا یهمه مسخره باز  نیباشه! انتظار داشتم ا یجد  تواندیچقدر م اشاری
 شده بود. نیسنگ بیانداخته باشد. سرم عج 

 

  یتو یبی زنگ در کامال خوابم را پراند و سردرد عج یدر حال گرم شدن بود که صدا میهاکم چشم کم
 . دیچی سرم پ

  یرضا که کتش را رو دنیبلند شدم و با همان وضع به سمت در رفتم و بازش کردم، با د میجا از
داده بود سردرد را فراموش کردم و متوجه شدم که با   ه یانداخته بود و به چهارچوب در تک اشی بازو
 .امستادهیا  شیلخت جلو یموها
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 در کنار رفتم.   یشدم و از جلو الیخ یب دهیرا د میقبال هم موها نکهیبا فکر به ا 

 پشت تلفن.  یگفتیم  یصحرا؟ چ شدهیچ -

  یبه سمتش کردم که باال یمبل نشستم نگاه یمانتوام را باز کردم  و راحت رو یهاکه دکمه  یدرحال 
 بود.  ستادهیسرم ا

 ؟ یستیباال سرم وا  رغضبیمثل م یخوای خب، م  نیبش -

 نشست و منتظر نگاهم کرد. میرومبل روبه یرو

  ادیانگار با بابا قرار گزاشته ب دونم،ی را باز کردم و سفتش کردم و گفتم: نم  می ش موهاک حوصلهی ب
 بود.  یاما انگار که جد کنهی م دیترسوندن من داره تهد یبرا  کردمیمن فکر م  ،یخواستگار 

ازش   یلیباباته، و بابات هم خ کی به مامان هم گفتم مانع آمدنش بشه گفت: )شر  یبدبختانه هرچ و
 ( اد یخوشش م 

 . ومدهین  یکیبه من  ی سرم گذاشتم و لب زدم: خوش یدستم را رو 

تو   یاز زندگ یبدونم چجور  خوامیبهم بگو، م   یلیتو گذشتت سرک بکشم، اما اگر ما خوامی : نمرضا
 سردر آورده؟ 

 که بفهمد، کنجکاو باشد، حقش بود.  دادمی گفتنش را نداشتم اما حق م یحوصله 

 را روشن کردم. و بعد از درست کردن دو فنجان نسکافه کنارش نشستم. سازیبلند شدم و چا  میجا از

رو کردن گذشته،  رویو شروع کردم به ز دمیکش یق ینفس عم رفتمی که با فنجان نسکافه ور م یدرحال 
 گفتم و گفتم...

حکم   دمیکه فهم ییگفت: تا اونجا یدار با لحن خنده  تی گوش کرد و در نها میهاسکوت به حرف  رد
 داشته و داره!  تی زندگ یخرمگس مزاحم رو تو 

گفتم:   یمحزون یمشکل االنم با صدا یادآور یلبم نشست و با  یشادش رو یه یروح  نیاز ا یلبخند
 .رهی کنار نم های راحت  نیبه ا اشاری ه،یجد یل یخ هیکه معلومه قض ینجور یا
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  یهمه فکرهات منو کجا نیا  نیدر جواب نگاهم زد و گفت: ب ی و چشمک دی را سر کش  اشنسکافه 
   ؟یگذاشت تی زندگ

خونه، با   رمیگذاشت و ادامه داد: اخر هفته م ز ی م ینبود فنجان را رو شتر یب یسکوت  جوابش
 . میریتورو بگ میایب  اشارخانی نیپدرومادرم درمورد عروسشون حرف بزنم، مجابشون کنم قبل ا

 رضا.  یر ی نگ ی رو به شوخ یهمه چ یام گرفت و گفتم: کاشک لحنش خنده  از

   رنت؟ی و ازم بگ انیب  دمیاجازه م یراحت نیمن به ا یواقعا فکر کرد -

 . ی: سخت در اشتباه نگاهم کرد و در جواب خودش گفت یسوال

 برداشتم. زی م یرااز رو یبلند شدم و گوش  میاز جا امی گوش یبره ی و با

 مضطرب گفتم: باباست.  ینگاه با

 .زمیو سرش را تکان داد: حرف بزن باهاش عز کردیآرامش نگاهم م در

 ؟ یخوب   ییسالم بابا -

   ؟یسالم دخترگلم تو خوب  -

 برن. دیردشون کن  ام،ی من آخر هفته نمبابا من به مامان هم گفتم  ستم،یبد ن -

  یلیباهات داره خ یکی کوچ ییآشنا هیاز همه جهت، خودشم گفت  هیپسر خوب یل یخ  زم،یعز شهینم -
 . شیپسندی حتما م گمیمن که م  نشیبب   ایازت خوشش اومده، توام ب

 بره.   دیازدواج کنم اصال،ردش کن خوامی به شناخت دوباره ندارم، فعال نم ازین شناسمی بابا، من اونو م  -

بعد  یاما هفته ،ییایب  ینتونست  گمیهفته م نیگفت: ا  یشده بود با تند یحرص یکه بابا کم  یدرحال 
 من االن کار دارم.  میکنی . بعدا صحبت مانیو اونا هم م یتهران 

 گفتم: اما بابا.. یناراحت با

 خداحافظ  -
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 بسالمت.  -

نظرم گرفته  ری که در طول کل مکالماتم ز ییرضا یبرا دانهیو ناام دمیکوب  زیم یرا رو   یگوش یناراحت با
خورد، از درد  زیم یهیمحکم به پا میکه انگشت پا رفتمی بود سر تکان دادم و به سمت آشپزخانه م

گفتم: اوف بر پدر   کردمی فراموش م داشتم زمان و مکان را یدرد یکه وقت شهیخم شدم و مثل هم
روز به من نخورن   هیخراب شده   نیکه پام رو گذاشتم ا  یلعنت که از وقت  ایو صندل زیم نیا یسازنده 

 .شهیروزشون شب نم 

  ننتیاونا چشم ندارن بب  ،یرضا کنارم خم شد و با خنده گفت: اله کردمی که داشتم غرغر م نجوریهم
 تو حواست باشه خب.  زمیعز

 شدم.  دیسرخ و سف یبود کم دهیکه رضا د میغرغرها یادآور ینشستم و با  نیزم  یرو  ونجاهم

 .نینش  نیرو زم نمی پاشو بب -

که  فتهی ب یاتفاق  زارمی نباش، من نم یچ یگفت: نگران ه نمیمبل بش یرو کردی که کمکم م یدرحال 
 بشه.  تی باعث ناراحت

 

رضا قبول نکنند هم   یخانواده نکهیا الی فکر و خ ،یگر یبدتر از د  یکی و  گذشتی پشت سرهم م  روزها
به ساعت کردم که چهار عصر   یاضافه شده بود و مثل خوره به جانم افتاده بود نگاه میبه جمع دردها

 باشه! دهیرس دیبا گهیبا خودم گفتم: االن د دادی را نشان م

 اش را گرفتم را برداشتم و شماره  یگوش

 زم ی سالم عز -

 ؟ی دیرس  ؟یسالم خوب  -

 خب؟   زنمیصحراجان انگار که بابام آمده دنبالم من بعدا بهت زنگ م  دم،یاره االن رس -

 . ینزار  خبرمی باشه، ب -

 نگران نباش من هستم. -
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کند؟ حتما   مانشیبه آسمان پشت پنجره انداختم، نکند مادرش پش  ینگاه  یاز قطع کرد گوش  بعد
 بستم. دیام  یچرا الک دونمیم نویمن که ا شنی نم  یراض

سرم انداختم و  یرو یکه سفارش داده بودم شال  ییگرفتن غذا یبلند شدم و برا میاز جا حوصلهی ب
آن  نشیدر را ببندم که متوجه ماش خواستمی غذا را گرفتم م کیپالست نکهیدر رفتم. بعد از ا  یجلو

 طرف کوچه شدم. 

بهش نکنم   یدر را بکوبم و بروم ، توجه  خواستمی. مستادیشد و کنارش ا ادهیپ  نیاز ماش دیمن را د تا
در را کنار   گذردی در سرش م  یز یبفهمم چه چ دیبرخورد کنم تا شا متیبا مال دی االن با نکهیاما با فکر ا

 . مودمیزدم و چند قدم مانده را تا کنارش پ 

 پوستت ضرر داره.  ینخور برا رونیب ی: انقدر غذااشاری

 زدم جوابش را ندادم.  یپوزخند

 .  یزبونت و موش خورده؟ چه عجب آروم -

  یسیمن وا یجلو یتونی نم ید یکرد و گفت: آها، فهم یشینما یاز تمام شدن حرفش خنده  بعد
 ؟ یساکت شد

آخه نه که  ،یو گورت و گم کن  یبگ  اتتویبه اطراف کردم و با اعتمادبنفس گفتم: نه، آمدم چرند ینگاه
 . یر یم یکنی م  یچرت و پرت تو دلت مونده خال یم کلسراغ ییایهروقت م 

کردم، منتظر نگاهش کردم   اشیعصبان  یلبش مطمئن شدم که حال خوشش را گرفتم و کم  دنیپر با
عقب    یخوایم  یتمومه؟ تا ک یهمه چ یبا عقب انداختن مراسم خواستگار  یکه گفت: فکر کرد

 دوسال چندسال؟ سال،هی ؟یبنداز 

.  استتهیعقب انداختن فورمال نیدادم و گفتم: من عقب ننداختم من ردت کردم، ا هیتک نشیبه ماش 
 عوض کردن نظر من. یتالش بابا برا نیآخر دیشا

 .ییایکه راه ب کنمی مجبورت م   ای  ،ییایبا من راه م ای -

منم وقت   ،ی گیم ونیهز یهات عقب افتاده دار زدم و گفتم: انگار که وقت قرص  یحرص درار   لبخند
 گوش کنم، خداحافظ.  هاتونی رو ندارم که به هز نیا
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را محکم به   میکه پا  یکردم و درحال یخال نیکف زم یهاپارکت  یکه در را بستم حرصش را رو نیهم
 به سمت واحدم راه افتادم.   دمیکوبی م نیزم

 . زنهی اش داره که انقدر با اعتمادبنفس حرف مچنته یتو یچ فهممی آشغال، نم یپسره  -

 

 رضا 

آمد کل فکر و   یاش به سمتم مکه با شکم برآمده  حانهیر دنیکه قدم به خانه گذاشتم با د نیهم
 و سفت بغلش کردم.  دیپر المیخ

 داداش. ی: خوش آمدحانه یر

 چطوره؟ ییدا یفسقل ؟یدورت بگردم من، خوب  -

 اشی شانیپ یرو یاخنده به لبم آمد و بوسه شی ایداخت از شرم و حان نیخجالت سرش را پا  با
 نشاندم. 

تخت دراز   ی به اتاقم رفتم. هنوز رو یاستراحت کوتاه یکردم، برا  یبا مامان هم احوالپرس  نکهیاز ا بعد
 وارد اتاق شد.  حانهیبودم که ر دهینکش

 ی در  هیاست، خاندانمون خونده یفاتحه یبد ادیبه بچت هم ادب   ینجور یفردا افردا پس  -
 .یز یچ

قراره تو ادب هم به تو بره نگران   ره،ی م شیتخت نشست و گفت: حاللزاده به دا یبه کمر رو دست
 نباش. 

 وقت ندزدنش دخترمون رو.  هیخودم براش اسکورت بشم  دیبا  یخنده گفتم: انشاهلل، اونجور  با

 . ادیسمتش نم  یشکینترس انقدر قراره زشت و گنداخالق بشه که ه  -

 حرف نزنا.  ییگرفتم و گفتم: انقدر پشت سر عشق دا شیاز بازو یشگونین

 نگران شدم. یوسط ماه آمد ینجور یشده، ا یز یرضا چ   -حانهیر
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 انشاهلل.  رهی، خسرم گذاشتم و گفتم: نگران نباش  ریرا ز میهاو دست  دم یتخت دراز کش یرو

 ه؟ یچطور؟ خبر -

 . ین خواستگار گفتم: آمدم ببرمتو یلودگ  با

 . استکارهیچ ه؟ی کجا ه؟یدختره ک  ؟ییگ یجابجا شد و گفت: راست م  یخوشحال با

  گهیکن د فیکرد و با حرص گفت: زود باش تعر میبازو یحواله یمشت

و گفتم: منتظر باش شب به همه   دمیخودم را باال کش  یام گرفته بود کمخنده اشی که از فضول من
 خب. گمیبه توام م یگفتن

 مگه؟ میک یداداش، من با همه  -

  ینورچشم  گاهیگفتم: جا طنتیبا ش  یزدلمینه تو تنها خواهر و عز زدیوجودم داد م یکه همه یدرحال 
 گرفته خانم. گهید یک یبودنت و 

 . رهیمنو بگ یجا ومدهیگفت: غلط کرده هنوز ن باحرص

کردن در مورد   فیشروع کردم به تعر  نیهم یکنم برا تش یاذ شتریبخاطر حامله بودنش ب  امدین دلم
 صحرا.

بخدا انقدر استرس   نینازن  یسر ماجرا ،یار یعروس م یباالخره توام دار  شهی باورم نم یوا  -حانهیر
 . مردمیداشتم م یداشتم که حرف مامان و قبول کن 

 . زمی خدانکنه عز -

 ؟ینشونم بد یندار  یز یچ یدل داداشم و برده عکس  خانم که  نیحاال از ا -

 یرا برداشتم و دنبال صفحه می گوش  نیهم یداشت برا نستایا جیافتاد صحرا پ ادم یاز گفتن نه،  بعد
 گرفتم. حانهی را به سمت ر  یلبم نشست و گوش ی لبخند رو شیهاعکس  دنیصحرا گشتم با د

 . نشی بب -
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چه  یخوشگله، وا  یلیگفت: خ  شدی و هرلحظه لبخندش بزرگتر م کردی که با ذوق نگاهش م یحال  در
 ...یداره رضا، وا ییموها

و هرلحظه دلتنگ و دلتنگتر   بستی نقش م میهاچشم یجلو یصحرا ریکردتصوی که م یفی هر تعر با
 . شدمیم

تا خودم به مامان بابا بگم،  نهموی خودمون م  نیماجرا ب  نیا حانهی را از دستش گرفتم و گفتم: ر یگوش
 توهم.  رهیکالهمون م ی کرد  یبشنوم دهن لق

 تهرانا.   یومدیوسط ماه ن لیدل یبرده که ب ییبوها هیگفته باشم اما مامان  گم،یحواسم هست نم  -

 .م یزن یاستراحت کنم شب حرف م  کمی نداره، حاال پاشو برو من  بیع -

 

 کردم.  امیبه ساعت مچ  یاز تخت بلند شدم و نگاه کردی م میشام صدا یکه برا حانهی ر یسروصدا با

 !دمیاوه چقدر خواب  -

مبل لم   یرو  اشی که با لباس فرم نظام نیام دنیبلند شدم و از اتاق خارج شدم با د یحالت منگ با
 داده بود به سمتش رفتم و برادرانه بغلش کردم. 

 یو برادر بزرگتر من بود برا یشود همباز  حانهیشوهر ر نکهیبود که قبل از ا مانهیپسر همسا نیام
 بود.  یم یصم یمان تا حد رابطه  نیهم

و فقط مامان بود که در جمع حاظر نبود، خجالت را   مینشسته بود ییرایاز خوردن شام همه در پز بعد
م کنجکاو  ه نیام آمدی م میبرا حانهیکه ر  ییبه حرف زدن داشتم با چشم و ابرو میکنار گذاشتم و تصم 

 نورا؟ی: چخبر رضا از اد یپرس

 حاال  گمیم -

احتمال دادم او هم به  کردیخبر بود به سمتم برگشت و نگاهم م   یجوابم بابا که سرگرم تماشا با
 .امامدهی ن لیدل ی به شکش زدم که ب  دی آمدنم مشکوک شده بود که با جوابم مهر تا

 بگم.  یز ی چی خوامی م شمونیپ  ییایب شهی را باال بردم و گفتم: مامان، م میتن صدا یکم
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 قهی. چنددقارمی ب ییمادر، چا امیگفت: االن م آمدیم  ینیس  یها رواستکان  دنیچ یصدا یحال  در
نشست. با حاکم شدن  میرومبل روبه یگذاشت و رو  زی م یرا رو  یچا ینینگذشته بود که مامان س
 نوبت من است. گریسکوت، متوجه شدم که د

ازدواج کنم، آمدم بهتون بگم   خوامی گفتم: من م دمیکشی را م  یقال یهادور گل میکه با پا یدرحال 
 .یبرام خواستگار  دیبر

چه   ؟یکرد کاری که در دست داشت به سمتم پرت کرد و گفت: مبارکه بابا، منم فکر کردم چ یقند نیام
 افتاده.  یاتفاق

 خب. گمیم  یمجال بد قهیدو دق -

 . مشیشناسیهست؟ م یگل دخترمون ک نیگفت: حاال ا داشتی بر م   ینیاز س ییکه چا یدر حال بابا

 با ذوق شروع کرد به حرف زدن. حانهی بدم ر ی من جواب  نکهیاز ا قبل

 چقدر خوشگله، انقدر نازه که نگو...  یدونیبابا، نم ی: واحانه یر

هم توانسته بود خودش را کنترل   نجا یدلش نگه دارد تا هم یرا تو یحرف  تواندینم حانهیر دانستمیم
اسمش را صدا زدم که ساکت شد و   دیحرف بزند با تاک ی ادیز نکهیبود. قبل از ا  یشکرش باق یکند جا

 نیما هخودش را ب  یکم شوندی م میپشت بزرگترشان قا کنندی م  یکه کار بد یها، زمان مثل بچه 
 کرد.  ترک ینزد

و   ان،ی. خواهر زن آردیشناس یساکت بود کردم و گفتم: نه بابا شما نم  بیبه مامان که عج ینگاه
 .زیتبر  یمن تو یهیهمسا

  شدیگفت: باالخره کار خودش رو کرد؟ چ یحرفم سکوتش را شکست و با لحن تند دنیبا شن مامان
 .شناسمشی نه من م یگفتی تو سرشه م یی فکرا  هیدختره  نیا گفتمیم

 حرفم رو بزنم؟  دیدی مامان، اجازه م -

رو گذاشتم از   یمن ساده رو باش با حرف تو دختر به اون خوب دم،یرو قبال شن   یکی تو  یمن حرفا -
 دستمون بره.
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 بلند شدم. میاز جا یحرص   نیهم یبرا  ن،یجز نازن  ستی ن یمنظورش کس  دانستمی م خوب

 !هیراض  -محمود

  ییبره دختر هرجا خوادیوجب بچه، االن م میدست ن میعقلمون رو داد گم؟یمرد دروغ م هیچ -
 خونه.  نیتو ا ارهیب

انقدر نسبت به   دانستمی اما نم رمی از سمت مامان بگ ستیقرار ن یواکنش مثبت دانستمی م خوب
بهت   یگفتم: گناه مردم رو نشور مامان، اون دختر چه بد  یصحرا بد فکر کند تحمل نکردم و با تند

چرا ندونسته  گهید یزن یم  غمبریتو که دم از خدا و پ ،یزن ی پشت سرش حرف م ینجور یکرده ا
 . یکنیم  تشقضاو

  یدر موردش حرف  ی، تا حاال کس دختر برادرته درست ؟یکنی م  تی حما یدار  یاز ک  هیخاله راض -نیام
رو با وجود  نینازن  شیهفته پ ن یشما تا آخرش رو بخون. هم  گمیم  یز یچینزده که بد نشه اما من 

از   دربا اقا محمود آزادش کردن، پس انق ییگرفته بودن به حرمت آشنا گهیمرد د هیمتاهل بودن با 
 .نی ظاهر قضاوت نکن

را قبول نکند اما با تکون دادن سر بابا   نیام یهاحرف   دیتا شا کردی که متعجب بابا را نگاه م مامان
 مواجه شد.

 ؟ یبه من نگفت  یز یبدونم؟ تو چرا چ دیمحمود من االن با -هیراض

 یمن ک کشه،ی آدماش م بیع یپرده جلو شی گفت و ادامه داد: خدا با اون همه بزرگ یاهلل و اکبر  بابا
 خانم. زمیرو بر  یکس  یباشم آبرو

دانستم و گفتم: صحرا رو   مت یهم شوکزده شده بود فرصت را غن دیکه حاال ساکت و شا مامان
 مامان.  یشی م مونیبخدا از تک تک حرفات پش  یبشناس

کارت درست بوده، حاال هم  دمیپشتت بودم بعدا هم فهم نینازن یه یپسرم من سر قض نی : ببمحمود
  یستیخانوادت وا یرو داره که به خاطرش جلو نیطرف ارزش ا نیپشتتم اما خودت خوب فکر کن بب 

 .ینش مونیو بعدا پش  یو حرف از خواستنش بزن
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 یبرا اده،یز مونیاما درسته فرهنگشون با ما فرق داره، فاصله طبقات  هیپاک یل یداره بابا، دختر خ -
 محاله بتونم بهش برسم.  نیتا شما پشتم نباش نیهم

 اما اون دختر نه.  شیخواستگار رم یاالن م نیهم یدست روش بزار  یاگهیهر دختر د -هیراض

 . خوادشیمهم داداشه که م ،یکن  یباهاش زندگ  ستی: خب مادر من توقرار ن حانه یر

 نبود.  نی: تو حرف نزن، داداشتم مثل خودته عقل داشت وضعمون اهیراض

 .یها لج کرد مثل بچه  ه،ی : بس کن راضمحمود

 از االن گفتم بهتون. زارم،ی اون دختره نم ی: من پام رو تو خونههیراض

با   ایکه گفتم: مامان، منم  رفتیبلند شد و به سمت اتاقشان م  شیاز تمام شدن حرفش از جا بعد
به   یپسر  گهید ینکن  یمادرا برام مادر  یمثل همه  ییای کس. االنم ن چیه ای کنمی اون دختر ازدواج م

 .یاسم من ندار 

که قدم به کوچه گذاشتم  نیبود هم  نیسنگ میزدم،جو خانه برا  رونیتمام شدن حرفم از خانه ب  بعد
 صحرا را گرفتم. یرا برداشتم و شماره  امی گوش

 بود که جواب داد. دهی به بوق دوم نرس هنوز

 شد؟یسالم چ -

  دهیلفن خوابت یو گفتم: رو دمی خند دادمی ام را با دست آزادم فشار مخسته یهاکه چشم یدرحال 
 خانم؟  یبود

 شد؟یچ گمی م  اریدر ن  یمسخره باز  -

گفتن    نیکه با اول  یانتظار ندار  ،ی چی نشستم و با آرامش گفتم: هنوز ه ابانیکنار خ مکتین یرو
 هاست. حرف  نیها، سرسختتر از اکرده یزندگ ینظام  هی شیبشه، چهل سال پ  یمامانم راض

 بودم. دواریچرا ته دلم ام دونمی اما نم ست،ین یعمل دونستمی گفت: م یرفته ا  لیتحل یصدا با

 .کنمیباش، من درستش م دواری ها روشنش کرده بودند کردم و گفتم: امبه ته کوچه که چراغ  ینگاه
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نکن به منم اعتماد کن، االن  خودی ب یگفتم: صحرا جان فکرها دیآیکه به سمتم م نیام دنید با
 .میکنی م  حرف بزنم بعدا صحبت تونمی نم

 . ری باشه جانم، شبت بخ  -

 .ری شب بخ -

گفت: چه گرد و   یام گذاشت و با حالت شوخشانه   یکنارم نشست و دستش را برادرانه رو نیام
 .هاده یرضا! معلومه دلت بد سر یکرد یخاک

نزارم از دستش    شیضرب گرفته بودم گفتم: اگه االن پا پ  میپا یکه رو یو درحال   دمیکش یق یعم  نفس
 هیهامون از طرف، فرهنگ  هیاز   یکه، اختالف طبقات یبرم خواستگار  تونمی هم نم ینجور یهم دم،یم

 ؟ی بوته در آمد  ریاز ز گنیطرف، خودمم برم م

رو کرده،  ام زد وگفت: نگران نباش پسر، حرف آخرت کار خودش شانه   یرو یبخش  نانیاطم یضربه 
 . زننی هم دارن باهاش حرف م حانهیناراحته بابا و ر یل یخ  خانمهیراض

 درست شه.  ی دعا کن همه چ نیام -

دعا   نمیبش ی الک رسه؟ی به من م یچ  یرسی هولم داد با خنده گفت: درست بشه تو به مراد دلت م یکم
 کنم.

 محفوظه، نگران نباش.  یک یتو   ینیری تکان دادم و گفتم: ش  ش یحسابگر یبرا یسر 

 

 صحرا

را   امیی فنجان چا الی خیمشکله منه. ب نیداشتم، انگار نه انگار که ا یچرا آرامش خاص دانمی نم
حرف بزنم   خواست ی دلم م دم،یدست از کار کش امی لبتاپم نشستم. با زنگ خورد گوش یبرداشتم وجلو

 بهتر از صبا.  یهم چه کس نکاریا یکرده، برا کاری چخبر شده و بابا چ نمیتا بب

 .دمیپرس دیترد یبا کم یمعمول  یهارا وصل کردم و بعد از حرف   تماس

 نه؟  ایبابا قراره آخر هفته رو کنسل کرد   یصبا، خبر دار  -
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 بود.  بیعج میبرا  نیجواب دادن تعلل کرد و ا یتو یکم

 .هی پسر خوب گهیصحرا؟ بابا که م هینه کنسل نشده، تو مشکلت چ  -صبا

 . امایگفتم اون پاشو اونجا بزاره من نم باریخوبه، من  یل یآره خ -

 . دینظرت عوض شد شا دینی همو بب ادیاونم ب  ای حاال ب  ار،یدرن  ی: بچه باز صبا

 .شهینظرمم عوض نم شناسمی من اون رو م  ،یدون ینم یچی صبا تو ه -

به بابا هم همون رو   ؟یکنی ازش که انقدر قاطع رد م یدون یم یتو چ  ش،یشناسی : خب از کجا مصبا
 .کنهی حرفت و قبول م  یبگ

 خوامش؟ یکه من نم نیمهمتر از ا یچ -

  خوادتیم  یل یخ  یلیاون خ گنی تره، تازه م نیریهم ش  یلیخ  ادی: عشق بعد ازدواج هم بوجود مصبا
 برا هردوتون. هیکاف نیا

غرور و   خوادیکار م نیاون با ا خواد،ی بلندتر گفتم: بابااا اون من و نم یکم  یشدم و با صدا یکفر 
 کنه، با زجر دادن من. میدار شدش رو ترم حهیجر تی شخص

 ه؟یچ هیقض ؟یاخورد شده  تی : چه غرور و شخصبابا 

 یرا از گوشم دور کردم که مطمئن بشم شماره   یبابا از تعجب هنگ کرده بودم گوش یصدا دنیشن  با
 ت. صبا اس

کردن من زنگ زده بوده و تماس   ی راض یدر ذهنم زده شد که صبا برا یاصبا جرقه  یشماره  دنید با
 بلندگو بوده. یهم رو

کل وجود را گرفته بود با حرص گفتم: دستتون درد نکنه، چه  تی ماجرا عصبان نیا دنیفهم  با
 دارم من. یاخانواده 

و    دیچیگوشم پ یتو انیآر یپشت خط قصد قطع کردن تماس را داشتم که صدا یسروصدا دنیشن  با
 نفس نفس زدنش که نشان از دور شدن از جمع بود.  یبعد صدا
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 صحرا صبر کن.  -ان یآر

 ؟ یمنو خر کن  یخوایزنت م   نیتوام ع ه؟یچ -

باهم،  م یحرف بزن  یکه دونفر  اط ی آمدم ح ستمی اونا  ن شی که پ ین یبی دختر، م هیچه حرف نیا -انیآر
 . یخواهربرادر 

واقعا هرجا که الزم بود برادرانه کمکم کرده بود   خت،یآتش دلم ر یرو یآخرش انگار آب خنک  یکلمه  با
 باعث شد آرام بشم و به حرفش اعتماد کنم. نیو ا

 ادیزجر دادنت داره م یبرا یکن ی چرا فکر م ه؟یپسره ک نیکن، ا فیحاال خودت برام تعر  -انیآر
 .یخواستگار 

هم هست حوصله گفتنش رو  گذشته  یبرا ه،یطوالن ی لیتکان دادم و گفتم: ماجراش خ  یسر  کالفه
 .برام روشنه  دشیپل  تی ندارم اما مثل روز ن

 کمکت کنم، بگو بهم.  تونمینم  یصحرا تا نگ   -انیآر

  اشار،یدوستام و از دست دادم همش بخاطر  رستانیمن زمان دب  اد،یب  ادتیهوف، فکر نکنم  -
  ری که دوباره گ باری گرفتمش، یم دیو ند دادی به من نخ م اشاری یبود اما چندبار  اشاریدرسا عاشق 

کردم و کم کم کل دوستانم رو ازم   انتیکرد من به دوستم خداده بود به من درسا متوجه شد و فکر 
 دور کرد.  

 .گهیدوست داره د اشاری  یعنی نیخب ا  -انیآر

  کنهیم  بمیتعق  یکس کردمیکه من حس م  شدیم ینه دوستم نداره، دنبال انتقامه، االن چندماه -
  ادتهی شما  یشب عروس  نکهی. تا اکردی فرار م رفتمیبه سمتش هم م شناختم،یاما نم  دمشیبعدها د
 مرد چشم سبز؟ خودش بود. هیگفتم 

بعد اون هم   ه،یک  دمی. ادامه دادم: اونشب فهممیهاسبک شدم از گفتن حرف  یکردم و کم سکوت
بدست   یکرد برا دیبار هم که تهد نیوپرت گفته، آخرچرت  یهابار سرراهم سبز شده و حرف  نیچند

 آوردنم. 
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با   شدی بلندش مانع تمرکزم م یهانفس  یکه کل زمان حرف زدنم ساکت بود و فقط گاها صدا انیآر
 با توام؟  گن؟؟؟یها رو االن محرف   نیگفت: ا یلحن عصب

بود؟ قرار بود    یمقصرش ک آوردیسرت م  ییبال  بیتو شهر غر ؟یگینم  یدنبالت به کس فتنی م  -انیآر
 م؟ یبگرد یما دنبال ک 

 .ترسونهی فقط داره من رو م  کردمی فکر م  هیدونستم انقدر جد ینم ان،ی من رو سرزنش نکن آر -

 . یکنی م یرو مخف  یز یدفعه آخرت باشه صحرا چ  -انیآر

 کنم؟ نکنه مجبورم کنن باهاش ازدواج کنم؟ کاریآالن چ -

بابات حرف زده    ،ییای ب دیآخر هفته رو با یول  فته،یب   یاتفاق نیهمچ  میزاری نگران نباش نم -انیآر
 .شهیبدقول م

 . زارمی توام که قصدت مثل زنته، من پام رو اونجا نم  شدیگفتم: چ یتند با

اگه  زارهیصحرا، اون تو خلوت تحت فشارت م  یینجا یباشه، آخر هفته ا ادت ی نویمنطرف توام ا -
 .کنهیازش و بدتر م  ی دیترس فهمهیم  ییاین

دلم نشسته  یجا یدر جا  یاما دو دل بودم و ترس ستین راهی فکر متوجه شدم حرفش ب کمیبا  -
 بود که به زبان آوردم. 

 و بابا هم...  امینکنه ب - -

 .کنهی انقدر بچگانه فکر نکن اون پدرته، مطمئن باش زورت نم -انیآر -

 ام ی باشه، م - -

 

 بود که صبر کن.  نیهم تنها حرفش ابود و هنوز رضا برنگشته بود، پشت تلفن  کیهفته نزد آخر

 رضا را گرفتم.  یبار آخر شماره یانداختم برا فمی را داخل ک امی ضرور  لیوسا کالفه

 زنگ بزنم بهت. خواستمیسالم حاللزاده! االن م -
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 بگم. نویتهران، زنگ زدم ا  امیگفتم: دارم م یحوصلگیتخت نشستم و ب  یرو

 خوبه که، دلم برات تنگ شده بود. -

 رضا.   ستین یاالن وقت مسخره باز  -

 فرار کنم؟  یخوایم ومدهین یها، خواستگار انقدر بداخالق نباش  -

دست و پا بزنم، توام نمک   مینمک خوابوندت. من تو باتالق زندگمامانت شب و تو آب  نمیبی خوبه م -
 برام. ز یبر

نباش،   رش ی گفت: انقدر درگ یو سپس با لحن جد  دی م رسبه گوش شیکه صدا دیکش یق یعم  نفس
 که مادر ندارم.  گمیمادرم، اونجا هم م ریغ انیهمه م ایخونتون،    ادیب شهیم یمادرم راض  ایآخر هفته 

 رضا هست را متوجه شدم.  یکه رو یآخرش ناراحت شدم و تازه عمق فشار  یجمله  از

 .ادینگو، انشاهلل م ینجور یا -

 ؟یفتی راه م یک  دوارم،یام -

 .گهیدو ساعت د -

 نال؟ یدنبالت ترم  امیب -

 .انی ب نایا ان یآر ادی نه، احتمال ز -

 باشه پس، مراقب خودت باش.  -

 ممنون، خداحافظ.  -

 ؟ ی خونه؟ با چه حال نیقراره برگردم تو ا یعنیو فکر کردم  دم یتخت دراز کش یرو

  یلیرا که خ فمی ک یکردم و به سخت دایخودم را پ یشدن زمان حرکت قطار باالخره کوپه  کی نزد با
 گذاشتم و نشستم. یبود کنار  نیسنگ
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  یصورتم در هم رفت. سع  چدیما بپ  یسقف خانه  ریفکر به فردا شب که قرار بود نفس نحسش ز با
 مطالعه کنم. که همراهم آورده بودم را  یکردم فکرش را از خودم دور کنم و کتاب

تکان دادم که از   شانیبرا یانتظار نشسته بودند دست  یهای صندل  یو صبا که رو  انیآر دنید با
با صبا   نی سرسنگ یلیخ  ان،یبرعکس برخورد گرمم با آر قایبلند شدند و به سمتم آمدند. دق شانیجا

  یو جا دیپر ششیپ قهیشوق و ذوق چنددق نیهم  یحرف زدم که خودش هم متوجه شد و برا
 داد. یناراحت بهخودش را 

 ؟یشده بود گفت: چمدون ندار  نمانیب نیکه متوجه جو سنگ انیآر

 . ارمیتکان دادم و گفتم: مگه قراره چقدر بمونم که چمدون ب  ش یبرا یسر  

 کرد. تمانیهدا نین داد و به سمت ماش حرفم سرش را تکا  دیتا یبرا

  یپرانها و مزه با سوال انیاما آر زدی نم  یذوقش خورده بود کال ساکت بود و حرف  یکه انگار بد تو صبا
 . شکستی را م نی سکوت ماش گاهشیگاه و ب یها

  دیوصبا به سمت خانه رفتم و با کل  انی شدم و قبل از آر ادهی پ ستادیدر خانه ا یجلو  نی که ماش نیهم
 در را باز کردم. 

جواب دادم و به سمت بابا برگشتم و گفتم: فقط آمدم که  یمقابل استقبال مامان و بابا به سرد در
 برتون نداره.  االتی اعتبار نشه وگرنه خ یحرفتون  ب 

 از تمام شدن حرفم به سمت اتاقم رفتم و در را هم از داخل قفلش کردم.  بعد

 نیگرفتم ا میتخت نشستم و تصم یرو رونیب یهارا نداشتم با همان لباس  یکار  چیه یوصله ح
 سرگرم شوم.  یمانده بود را با گوش اشاریکه به آمدن  یچندساعت

گرفته بود  دنمیرضا که خبر از رس  امیپ دنیبا د گشتم،ی م یمجاز  یهادر برنامه  جهتی و ب خودی ب
 شدم. یجوابش را دادم و دوباره مشغول نت گرد

 ه؟ یگفتم: چ ینسبتا بلند  یآمدم و با صدا رونیب  یکه به در خورد از گوش یاتقه  با

 ما؟  شی پ ییایب یخوای : صحراجان نم مامان
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و گفتم: هر وقت   دمیکش  یقینزنم که ناراحت شود نفس عم  یخودم را کنترل کنم و حرف  نکهیا یبرا
 . امیم نی نتون آمد خبر بدمهمو

 تو اتاقت.  ای بخور بعد ب یز یچی  ای: پاشو ب مامان

 هم نبودم. نخوردم اما گرسنه یز یچ شبیافتاده بود که از د ادمی تازه

 تو راه خوردم.  یز یچی -

تخت   یوصل کردم و رو  رڗرا به شار یگوش دادیرا نشان م میبه ساعت انداختم که هفت و ن  ینگاه
 گذاشتم. 

 چروک شده بودند در آوردم و داخل کمد گذاشتم.  یبلند شدم و مانتو شلوارم را که حاال اساس میجا از

  نیتا وسط رانم بود برداشتم وب  شیرا که بلند  یرنگ ی کرم راهنیانداختم و پ یها نگاهلباس  نیب
تنم بود را بپوشم. حوله را   که ینیدادم همان شلوار ج  حی انتخاب کنم و ترج یز ی شلوارها نتوانستم چ

 .شتمو به اتاقم برگ دمیها را پوشگرفتم و لباس  یبرداشتم و به سمت حمام رفتم. دوش سرسر 

 

نماز   یو برا  دمیچی چادر دورم پ یکه داشتم جا  یرا با حوله گرفتم و بستمشان.  شال بلند میموها آب
 مغرب قامت بستم.

 در را باز کرد. یگوشه دندینشن یجواب  یو وقتشد  دهینماز بودم که در اتاق کوب یآخرها

به سمت   عیبا تمام شدن نمازم سر دمیدی که وارد اتاق شده بود را نم یبه در اتاق بود و کس پشتم
 . ختیقلبم ر کردینگاهم م  یبابا که عصب دنیعقب برگشتم و با د

 مثل اّملها! یشد   یصحرا؟ از ک یکنی م یچه غلط یتو دار  -

داره نماز   یگفتم: چه مشکل  کردمی که سجاده را جمع م یو در حال  امدین به مزاجم خوش   رشی تفص
 خوندن؟ 

 ؟ یکه بود یانداره بگو، سوغات اون خراب شده یچه مشکل -
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. خونمی آرامش خودم م یبابا، من برا ستین  ییچجایتخت نشستم و گفتم: سوغات ه یبا حرص رو 
 نداره.  یداره چمشکل  ی چ دیفهمی م  نیدازبه دور و برتون بن ینگاه هیشما هم 

من  یبکن فقط حواست به آبرو  خوادی دلت م  یو گفت: هر کار   دیدر کوب ره یدستگ یحرص رو با
 .دن یها نرسباشه. حاال هم آماده شو تا مهمون 

که چهارستون خانه به لرزه در   د یدر را کوب  یرفت و جور   رونیجواب دادن را نداد،  از اتاق ب  یاجازه 
 آمد.

به سمتش رفتم تماس از   امی چراغ روشن گوش دنیزدم. با د ڗو ر  ملیر  یرا خشک کردم و کم میموها
  ی دلگرم یبه کم ازی آن آدمها ن نیحضور در ب یاما برا رمیحالش را بگ  خواستیطرف رضا بود، دلم نم 

 داشتم. یو انرژ 

 . یسالم خوب  -

 شده بودم. دیاز جواب دادنت ناامسالم، کم کم  -رضا

 دستم بند بود. د یببخش -

 ؟ یکردی م کاریچ  -رضا

 . شدمیآماده  م -

ازدواجم خوشحاله، چه   یفکر افتادم که چقدر برا نیاعصابم را بهم زد و به ا شتری رضا ب یخنده  یصدا
 اصال.  هیعاشق

برم،   دیباش، فعال بااش ندادم و گفتم: خوش خنده یبرا  یباز شدن در اتاق و وارد شدن صبا، جواب با
 خداحافظ 

 بالشتم پرت کردم. یرا قطع کردم و رو  یگوش و

 کنمیخدا سجده م یاّمل شدم برا یاز ک ینیبب  یآمد  نباریا ه؟یبه سمت صبا برگشتم و گفتم: چ  طلبکار
 کف دستشون؟ یبزار  یبر 
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کارش خونم   یادآور ی شدم اما با   مانیحرفم پشاز  دندی اش چکگونه  یصبا که رو یهااشک  دنیبا د 
 زار بزنه منم نه تو. دیکه االن با یگفتم: اون اشه یتوجه به گر یب آمد،ی به جوش م 

. من بهشون  هیمشکلت چ  نمینداشتم، فقط مامان گفت باهات حرف بزنم بب یر ی : بخدا من تقصصبا
 زنگ بزنم بهت. قبول نکردند مجبور شدم کنار خودشون   یگی نم  یز یگفتم تو چ

 نشست و بغلم کرد: من رو ببخش دورت بگردم.  کنارم

 توام روش.  باره،ی من که خداروشکر از همه طرف م  یرا از اطرافم باز کردم و گفتم: برا دستش

 کهی ت کهی رضا دلم ت یخنده  یادآور یانداختم با  میموها یرنگم را رو  یو شال آب ستادمیا نهیآ یجلو
تختم نشسته بود و درحال گرفتن دماغش بود گفتم: اما نگران نباش کار   یبه صبا که رو نهیشد، از آ

 .ادیبه چشم نم گرانیتو در مقابل د

 قبل از صبا از اتاق خارج شدم.   دادیها ممامان که خبر از آمدن مهمان  یصدا با

چند نفرهستند اما فقط   نمیکردم تا بب زیگوشم را ت  یاند. کمکه نشسته دادیصحبتشان نشان م یصدا
 دهیلباسم کش نیراهم را کج کردم که آست  ییرای. به سمت پزدیبود که به گوشم رس اشاری نحس  یصدا
 شد.

 صبا؟  هیچ -

 . یببر  ییصدات کردن چا  یآشپزخونه باش دیبا  ؟یر یکجا م  -

 . ایباز نیا ینه برا ه،یواقع یخواستگار  یو گفتم: اون برا دمیکش رونیرا از دستش ب  نمیآست

باال   ییمقابل بابا نشسته بود آبرو یی که به تنها اشاری دنی شدم و با د  ییرایتوجه به حرفش وارد پز یب
 ن؟ یانداختم و گفتم: مهمون مهمون فقط هم

پوست   دانستندی آمدند اما نم میبرا یاکه همه متوجه حضورم شده بودند مامان و بابا چشم غره حاال
که به احترامم بلند شده   اشاریاند. رو به خودشان باعثش شده  یعنیام، هها شدحرف  نیتر از اکلفت 

 نشستم.  یا مبل دونفره  یرو انیدادم و کنار آر یبود جواب سالمش را با پوزخند

 . اری ب  ییچا کنمی : دخترم تو برو صدات ممامان
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 باشم. می از اول تو مراسم خواستگار دمیم حی به حرص خوردنش کردم و گفتم: ترج یخونسرد نگاه

 زد.  میبه بازو یاو سقلمه  دیخند  زیر  زیر  انی گفتم که آر دیرا با تاک یخواستگار  یکلمه

 باشن.  د یبزار خانمن یمیداره س  یب ی: اتفاقا چه ع اشاری

 خورد. چیام پمعده  اتیمحتو اشی ن یری خودش از

 یمطرحش کنم. آقا دمیکشی: اتفاقا صحراجان به موضوع اشاره کردن من خودم خجالت م اشاری
اگر   امیو خارج رفتن، منم گفتم فعال خودم ب ستندین  نجایمن ا یکه خانواده دوننیخودشون م  گانیشا

 خدمتتون. انی شد بهشون اطالع بدم ب  یبه لطف خدا قطع

 . نیراه نکرد یاونارو هم آواره یالک نیکرد یاتفاقا کار خوب  -مامان 

باالخره   کردی مشارکت م یهم هرازگاه انیبود و آر اشاریکه مربوط به کار بابا و    ییهاحرف   یاز کم بعد
قصد بلند شدن نداشتم اما با  اورم،یب  ییشدند که مامان رو به من اشاره کرد که چا یوارد بحث اصل

 هم ببر  اشاریآقا  یهاگل  یبلند شدم که بابا گفت: دخترم ا  میاز جا انیآر شگونین

  شتریبود ب اشاریبود کردم خوشگل بود اما چون انتخاب  زی م یکه رو  یبه دسته گل رز سرخ ینگاه
 .دادیحس تنفرم را قلقلک م 

 شدم و برداشتمش. خم

 : قابل صحراجان رو نداره. اشاری

 .ی نخورد ییهنوز که چا -

 ؟ یگفت: چ یمنگ با

 ؟ یشینخورده پسرخاله م ییچا یعادت دار -

صبا که   دنیدر عوض کردن بحث داشت به سمت آشپزخانه رفتم و با د یکه بابا زد و سع یتشر  با
ها رو هم    نیگذاشتم و گفتم: زحمت ا نتیکاب  یها را روبود گل  ستادهیآماده به دست ا یچا ینیس

 بکش بنداز سطل آشغال ممنون.
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من نشسته بود  یبه صبا که جا  یرا گرفتم و بعد از تعارف نگاه ین یمتعجبش س یهامقابل چشم  در
 بود نشستم. شانی روکه روبه  یمبل تک یرو  یت یکردم و با نارضا

 .دی هاتون رو وابکنسنگ د یحرف بزن کمیباهم  دی بهتره شما دوتا بر -بابا 

  ییرو تا اتاقت راهنما اشاریبلند شد و بابا روبه من گفت: دخترم! اقا   شیاز جا یحرف چیه  یب اشاری
 کن.

 باهاشون ندارم.  یحرف چیانداختم و گفتم: اما من ه میپا  یرا رو میپا اشاریمنتظر  یهامقابل چشم  در

کارد    تی بودم بابا که از عصبان هاافه یمبل نشست و حاال نظاره گر ق یرو ی حرف چیه یب  بدبخت
خودشان   ایدن الی خی که ب انیو صبا وآر گرفتی مامان که فقط لبش را گاز م  آمدی خونش در نم یزدیم

  عیضا خاطرکه سرخ شده بود مطمئنا ب یداماد یرا به زور نگه داشته بودند که نخندند. و در آخر اقا
 موضوع داشت.  چاندنیدر پ یشدنش بود و سع

 . امی کنار م زشیدوستش دارم که با هرچ یندارم وابکنم. انقدر  یدرسته، منم سنگ : اشاری

 بحث مزخرفشان تمام شد و رفت.  میو ن  کساعتی بعد از  باالخره

 

 شدم.  یشام نداشتم و دلم بدجور گرفته بود به سمت اتاقم راه یبرا  ییاشتها

 .یکنی لقمه بخور ضعف م  هی ا ی: صحرا بمامان

 . ستمیگرسنه ن -

 !ینخورد یز یچ یاومد یتو که از وقت -صبا

لقمه  هی نمی گفت: بب یدر هم، با لحن تند شیهاکه انگار از برخوردم با مهمانش ناراحت بود و اخم  بابا
 .م یقراره ناز بچه بکش ایجلومون   زارنی کوفت م

 یز یچ هی خوامی م نیبش  اینشست و گفت: صحرا ب  زی پشت م زدی که تا آن لحظه با تلفن حرف م انیآر
 بگم.



 طبقه تا عشق کی

327 
 

 گفتم: بعدا رفتمیها باال مکه از پله  یدرحال 

 صحـرا!  -انیآر

  خوامیدادم و گفتم: زود باش، حوصله ندارم م هیرفته را برگشتم و به چهارچوب در آشپزخانه تک راه
 بخوابم. 

. که می حوصله نداشته باشه ما   دیکه با یاون ،یتو که خوب هرجور دلت خواست رفتار کرد -بابا 
 .یآبرومون رو به تاراج گذاشت

  یرو  تمیبودم انقدر بزنمش تا له شود، ناخواسته عصبان یرفتارم نداشتم و فقط دنبال کس   یرو  یکنترل
 گذاشته بود.  ری لحن صحبتم هم تاث

و حرفم نزنم   نمیگوسفند بش نیشما تو مراسمتون بودم، اگه قرار بود ع  یمن که به خواسته -
 .نیشدی راحت م  نیدوختی قبلش زبونمم م 

 . دمیاز جا پر شیکرد، با صدا جادیا یبد یقاشقش را داخل بشقاب پرت کرد که صدا بابا

 خفه شو بزار حرفم و بزنم.  قهیصحرا دو دق  -انیآر

 لب باز نکردم و ساکت نگاهش کردم که رو به بابا گفت.  گریترس د از

.  انی ب ری امر خ  یبرا خواستنیشما رو م  یاز دوستام زنگ زده بود شماره  یک یدر بابا، االن پ -انیآر
 . دمیاعصابتون خرابه ندادم گفتم خودم بهشون اطالع م دمید

 ر؟ ی امرخ یبرا  میما دختر دار -بابا 

کرده بودم،   ریگ انیاول آر یهنوز در جمله شانیهاتوجه به حرف   یکه ب یاشاره به من کرد. من انیآر
 دست به دست داده که حتما بدبختم کنه. یانگار همه چ ای! خداهیک گهید نیا

 صحرا امشب بود و تموم شد.  ری امرخ -بابا 

لب به اعتراض   خواستمی . ماشاریاز   ری ازدواج کنم غ ی، حاضر بودم با هر کس دمیحرف بابا از جا پر با
 اشاره به سکوتم کرد.  انیباز کنم که آر
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من  نی خوب یلیخ یخانواده   د،یری بگ میبعد تصم دی نیبب  ان،ی هم فردا شب ب نایا دیبابا بزار -انیآر
دست خودم بوده. اصال شما مگه تو مراسم  ریپسره چندسال ز ی. حتکنمیم نشونیو تضم شناسمیم

 ؟ید یآموزشگاه رضا رو ند

  شانیرو  یکه دست کردی داشته باشد گلوپ گلوپ م یمشکل میهااسم رضا انگار که گوش  دنیشن  با
 رضا؟  یعنیگذاشتم، 

 آمدن داشته باشد. رونی انگار که قصد ب دیکوبی م امنه یتاب درون س  یقلبم ب شد،ی نم  باورم

 .هیخوب  یلی صحرام هست، پسرخ یه یهمسا دمش،ی: آره من دمامان

 معلومه.  ممونیتصم ی وقت  میملت و سرکار بزار ان،یب  یچرا الک -بابا 

 معلومه بابا؟ یچ میتصم -

 . یو پشت پا به بختت بزن ی کن  یبچگ زارمی نم آلدهیا طشمیشرا یدوست داره، همه اشاری -بابا 

 خم شدم.  زیم ی و رو ستادمیا کنارش

اون من و دوست نداره داره از  یپرستی که م یمنه، بخدا به هرچ یاون بدبخت ؟یبابا چه بخت -
 . برهی من لذت م  خورد شدن و شکستن

 باشه. یآدم  نیهمچ خورهی م افشیصحرا، اون بدبخت اصال به ق یگی م یچ -مامان

  بهیکه حرف بچشون و باور ندارن غر دمیبه کجا رس  نیبب  ایو گفتم: خدا دمیحرص دور خودم چرخ از
  بمی دنبال من و تعق فتهی چندماه ب  خورهی م  افشیبه ق نی دیکه د ی. اون بدبختدن یم  حیرو به من ترج 

 کنه.  دمیو تهد رهی من و بگ یبار جلو نیچند خورهی م  افشیکنه؟ به ق

بابا نشستم و  یپا یرا باور نکردن جلو میهااز حرف  چکدامی مامان و بابا ه کردمی که حس م یدرحال 
 . دیشیشقش معا  اشاریاز  شتریخدا هزار برابر ب به ان،ی بزار خانواده رضا ب کنمیگفتم: خواهش م یبا زار 

بلند شد  و درحال رفتن گفت: من دختر بزرگ نکردم   شی و از جا  دیکش اشیشان یپ  یرو یدست  بابا
بهم    اشاریهم شراکتم با  انیبچه بشوره. اجازه بدم ب یخونه کهنه نهی بدم دست اّمل جماعت، بش

 . خورهیم
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  ه،یبگو پس بحثه چ ،یشدم و گفتم: دمت گرم آقا عل کشیبلند شدم و چندقدم نزد میحرص از جا با
 دادن. یباالتر  متیق دیهام بگو شااّمل نیبه ا ؟ی دخترت و چند فروخت 

شدم. از شوک کار بابا زبانم گرفته  ن ی گوشم  خورد تعادلم را از دست دادم و پخش زم یکه تو یل یس با
 .یل یه سبا غضب نگاهم نکرده بود چه برسد ب یکل عمرم حت  یبود، تو

بلند شدم. با حس   میآمدم و از جا رونی ب میکه مامان و صبا راه انداخته بودند از فکرها  ییسروصدا با
 بودم. دهیخون دلم شکست، به کجا رس دنیصورتم با پشت دست پاکش کردم که با د  یسیخ

 از دست دادن نداشتم. یبرا یز ی چ گریو صبا را کنار زدم و بلند شدم. د مامان

 دروغ گفتم بابا؟   -

 یبلند یو با صدا  دیکوب زی م یرو ی را که قصد آرام کردنش را داشت کنار زد و مشت انی دست آر یعصب
که توپ نتونه تکونش بده   یخارج، زندگ  یسفرها نم،یرو بب تشیگفت: دختر بزرگ کردم که فردا موفق

 خونه. نه یو بش چهیهم دورش بپ  اهیس یبره دو متر پارچه نکهی. نه انمیرو بب

دخترات   یگفتی شد بابا؟ تو که م ی کرده بودند ناالن گفتم: چ  سیصورتم را خ   میکه اشکها یدرحال 
و دوستش داره  انی صبا آمد گفت: آر  یشد وقت ی! چکنن ی رو انتخاب م یآزادن، خودشون همه چ

 .خوادشی دخترم م  یگفت ،یقبولش کرد

 ی با پشت دست از صورتم کنار زدم و ادامه دادم: چ ختندیری م امانی ب یبهار   را که مثل ابر میاشکها
 مگه من حق انتخاب ندارم.  ستم؟یمگه من دخترت ن د؟یآسمون تپ دیشد؟ به من که رس

 یخودت تو  یبا پا نکهینه ا ،یکنی راه درست و انتخاب م  نمیکه بب یحق انتخاب دار   یوقت -بابا 
 .یمنجالب بر 

که دلم شکست و تنها   ییکه عاشق شدم و تنها بودم، وقتا  ییوقتا ؟یدونی از من م یگفتم: چ غیج  با
من   یزندگ  یاز منجالب و خوشبخت ؟یش یمانع م نمی بب  خوامی رو م میخوش زندگ یبودم، حاال که رو

 . یدونی م یچ
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  د،یدونیبحث شدم و با گفتن) باشه، هرجور شما م الیخ یب  کردمی بدنم حس م یتو یدیشد ضعف
به   دیموقع شااون  دیامم دستتون نرساما رفتم و جنازه  اره،یعاقد ب دیبگ اشارتونیتو اتاقم، به  رمیم

 ها باال رفتم. آمدم و از پله  رونی ( از آشپزخانه بد یهام اعتماد کنحرف 

 

و رفته رفته   زدیدو دو م میهاچشم  ده،یچ یم پبدن یتو ید یآخر بودم که حس کردم لرز شد یپله  یرو
شفاف شود اما   دمیرا چندبار بازوبسته کردم تا د میها. دستم را به نرده گرفتم و چشمشدی تار م
ترس   ازدر حال سقوط بودم که  دندیکش میپا ری را از ز  نیلحظه حس کردم زم کینداشت.  یر یتاث

 شد.   کی و تار  رهیت میهاچشم یجلو ا ی و دن دمیکش یبلند غی ها جپرت شدن از پله 

سرم چشم  یسقف باال یدیسف  دنیرا باز کردم، با د می هادستم چشم یرو ید یحس سوزش شد با
 . مارستانمیچرخاندم که متوجه شدم ب

بابا، ناخودآگاه   یلیس یادآور یبودم با  مارستانیحضورم در ب  لیبود و در حال کنکاش دل  نیسنگ سرم
اشکم دوباره   یزنده شدند. و چشمه میهاچشم یگذاشتم و کل خاطرات جلوام گونه یدستم را رو

  حالخوش ست،یبه بدنم وصل ن  یگچ  نکهیا دنیکردم و با د میبه دست و پا ی.  با ترس نگاهدیجوش
و خودم را   دمیبه صورتم کش یها سقوط نکردم، با باز شدن در و وارد شدن پرستار، دستشدم که از پله 

 .دمیکش  تخت باالتر یرو

 خانم خوشخواب! یشد  داریباالخره ب -پرستار 

 دم؟ یبه سرم دستم انداختم و گفتم: مگه چقدر خواب  ینگاه

 منتظرن.  رونی ات خبر بدم ب. صبر کن به خانوادهشهیم  یدو ساعت هی -پرستار 

 برم؟  تونمیم یک -

 . یسرمت آخراشه تموم شه مرخص ،یاکرد و گفت: چه عجله  ینمک  یخنده

به ما   یتونی کرده، م تتیاذ یچند قدم دور نشده بود که به سمتم برگشت و با من من گفت: کس هنوز
 .میکنی کمکت م یاعتماد کن

 ؟ ی: چ دمیپرس  یبا گنگ دمیفهمی را نم  منظورش
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زده  یس ک ای یشده باش   یزندان  میو خون دماغت... ما فکر کرد یداشت  یدیضعف شد  یآوردن -
 باشدت. 

 .انی ب دیبه خانوادم بگ  ستی ن یز یرا چرخاندم و گفتم: چ سرم

و صبا وارد اتاق   انی نگذشته بود که مامان و آر قهیرفت و چنددق  رونی از اتاق ب یاز مکث طوالن  بعد
 شدن.

 آخه.  ی کنی م تیکنارم نشست و بغلم کرد و گفت: دورت بگردم من چرا انقدر اذ مامان

زد و گفت: آخه جوجه   امی شانیبه پ  یآرام یضربه  انیآر  زد،ی نم یهم دستم را گرفته بود و حرف صبا
 .یالک  یکنی چرا قهر م یاعتصاب غذا ندار  یجنبه   یدونیتو که م یمردن

 نتظر بودم و چشمم به در. نکردم من م یکدامشان توجه چیه به

صورتم گر گرفته را  یکه رو ی لیس  یو جا ادیآالن بابا وارد بشه و بگه من باورت دارم دخترم. ب  دیشا
 . فتدیببوسد بلکه از سوزش ب 

باز انداخت و گفت: تا االن منتظر  مه یبه در ن  یمتوجه نگاهم شد و برگشت و نگاه  هیزودتر از بق انیآر
 بهوش آمدنت بود، االن رفت. 

کرده بودم که انقدر مستحق شکسته شدن دلم بودم. نگاهم را از در اتاق گرفتم و با   یچه گناه دانمینم
 . دیصورتم چک  یکه پشت چشمم بود رو یپلک زدنم اشک

 تو. ینده ینداره فقط به فکر آ  یمادر، بابات قصد بد ی ناراحتش کرد -مامان

در جوابش نگاهش کردم که خودش هم ادامه   نیهم  یرا نداشتم و برا یبحث تکرار  نیا یحوصله 
 نداد.

رو هم بعدا  شی خبر خوب بدم مژدگون هینشست و گفت:  میبردن جو، کنار پا  نی از ب یبرا انیآر
 . رمیگیم

ت و جمع کن اصال شوهر  نیتکان دادم و رو به صبا گفتم: پاشو ا شیتاسف برا یاز رو یسر 
 اش رو ندارم. حوصله 
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خانواده   گم یمنم نم ،یکه من بشنوم گفت: هرجور راحت یلب جور  ری تخت بلند شد و ز یاز رو انیآر
 . شدنیرضا چ

 چخبره؟  ان؟یشده آر ی و گفتم: چ دمیاسم رضا از جا پر دنیشن  با

 .  زنمی منم حرف نم یتو حوصله ندار  -انیآر

 تو رو خدا بگو، جون به لب شدم.  -

چشمش بود را با سر انگشتش  یکه گوشه یدستم را فشار داد که به سمتش نگاه کردم اشک  صبا
 صحرا هم عاشق شده باشه.  شهیگرفت و گفت: باورم نم 

 . ستیصحرا که آدم ن -

 شده صحراخانم؟  شداریو ن  زیزبونت چقدر ت یتوجه کرد -انیآر

 ؟پاشم ای  یگیم انیآر -

 . ارنیب فیاجازه داد خانواده رضاجانتون تشر یبابا عل -انیآر

ازدواج و  یبر موافقتش برا  لی کرد آمدنشون دل دیتخت بلند شد و گفت: البته تاک  یاز رو مامان
 . ستیجواب مثبت ن

به پرستار   رمیرفت نگاهم کرد و ادامه داد: م  یو تلخ یزبانم به گس  یرو  نیریکه طعم خبر ش یحال  در
 .اره یسرم و درب ادیبگم ب

نباشه، من  التی ازش خ میریگی زد و گفت: جواب مثبتم م یچشمک انیخارج شدنش از اتاق آر با
 پشتتم. 

 !ن؟یو گفتم: مثل امشب پشتم هست دمیکش یاه

 دارم بود که گفتم. شین یهااز آن حرف  یکی قایدق دانستمی دو ساکت شدند و خوب م هر
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 یهاداده بودم و چراغ  هیتک  شهیسرم را به ش م،یو به سمت خانه حرکت کرد میشد   انیآر  نیماش سوار
 یجلو نی. با توقف ماشکردمیرا نگاه م گذشتندیم میهاچشم یاز جلو یگر یپس از د یک یشهر را که 
 .رگرداندمرا ب  میبود انداختم و رو ابانیبابا که کنار خ  نی به ماش یشدم و نگاه ادهیدر خانه پ 

 .یکنی بخور، دوباره ضعف م  یز یچ ی ای کرد: صحرا ب میکه مامان صدا رفتم ی سمت اتاقم م به

  ،یفتیفردا جلو خواستگارا م نمی بب ای ندارم که صبا دستم را گرفت و گفت: ب یل یم میباز کردم بگو لب
 دخترتون مشکل داره. گنیم

  یگوش انی گذاشت. چند لقمه نخورده بودم که آر مینشستم و مامان غذا را داغ کرد و جلو زی م پشت
 به دست وارد آشپزخانه شد.

 و بدم بهش.  یقرمزه داداش، صبر کن گوش تی وضع نجایا -انیآر

 را به سمتم گرفت، عالوه بر من مامان و   یکه گوش یدرحال 

 یبه مامان انداخت و آرام گفت: رضاست، جوابش رو نداد  یکه نگاه میهم متعجب نگاهش کرد صبا
 نگرانت شده.

را به سمت   یبه جواب دادن نداشتم با پشت دست گوش  یل یتما  یهروکرش پشت گوش یادآور ی با
 خودم.   زنمیهل دادم و گفتم:  رفتم باال زنگ م  انیآر

 . زننیحرف نم کنن،ی را کنار گوشش گذاشت و گفت: خانم ناز م ینگاهم کرد و گوش  یچپ چپ انیآر

 مشغول خوردن شدم  الیخی ب

بودنش نگاه نکن   ینازناز  نیبه ا یشناس ی و نم نینترس بابا، بادمجون بم آفت نداره، تو ا -انیآر
 که تا عمق وجودت بسوزه. زنهی م شتین  یجور ی

 .کردی م  ییو انقدر بدگو زدی گرد شده نگاهش کردم درمورد من حرف م یهاچشم با

بشنود گفتم: قطع کن االن زنگ  یبلند که از پشت گوش   یکم یرا پس زدم و با صدا میغذا بشقاب
 . زنمیم

 . کردی م یخداحافظ  انیبود و با آر  دهیکه شن انگار
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 ار نداشتم.رضا! ازت انتظ  یشد  لی نشده انقدر زن ذل یز یهنوز چ -انیآر

 از آشپزخانه خارج شدم.  یر یبخ  و با شب  دمیرا که برداشته بودم سر کش  یآب وانیل

 

از رضا، بدونه خواندن  امی پ یو کل پاسخی تماس ب  وپنجست ی ب دنیرا از شارژ در آوردم و با د امی گوش
 .دمیتخت دراز کش یاش را گرفتم و روشماره  هاام یپ

 سالم -

 اد: سالم، حالت خوبه؟مکث جوابم را د یکم  با

 چخبر؟  ستم،یبد ن -

 شدن مامان و بهت بدم.  یراض خواستمی؟میجواب نداد گهید یقطع کرد  هویچرا  -رضا

 کوک بود.  فتی ک یادیچون حالم خوب نبود و توام ز -

 . یناراحت بش   کردمی و گفت: فکر نم د یکش  قینفس عم چند

 .ستیمهم ن -

 االن؟ یخوب  ،یبود مارستانیحالت بهم خورده ب گفتی م انیآر -رضا

 ن؟ یایشد؟ حاال فردا م یخوب! چطور شد مامانت راض  -

 . میایشد، بله خانم فردا م یخدا خواست و راض گهید -رضا

 . ستیموافقتم ن یاما به معن انی ب  دمیبابا گفته اجازه م -

 نگران نباش.  کنه،ی اونم موافقت م -رضا

 ؟ یندار  یبخوابم کار  خوامی انشاهلل، م -

 صحرا، حاال برو بخواب. یزار ی آخرت باش انقدر منو نگران م یدفعه  -رضا



 طبقه تا عشق کی

335 
 

 . یانداز ی من هروکر راه م یآخرت باشه وقت ناراحت یتوام دفعه -

 جانم.   ری چشم شبت بخ -رضا

 . ریشب بخ  -

 

  یبرا خواستمی خوش دوش گرفتم، ناهار خوردم و م   یبودم بابا خانه نبود. با حالشده  داریکه ب یوقت از
را نگاه  میهابودم ولباس  ستادهیکمد ا یآماده شوم. جلو ندیایها که عصر قرار بود ب آمدن مهمان 

 . کردمیم

 . آوردمی م ز یهام رو از تبرچنتا از لباس خوب  کاشیخاک برسرم، ا -

باهم  ییهاچه رنگ  نمیبب   کردمیرا باهم ست م میهافکرم لباس یشستم و توتخت ن  یرو فیبالتکل 
  یکه تا وسط رانم بود ب راهنیقد پ  دنیبرداشتم و تنم کردم با د  یرنگ  یآب راهنی . پشوندی خوب م

  ستیهستند آن لباس مناسب ن یرضا که مذهب یخانواده یجلو  نکهیدرش آوردم، با فکر به ا لیم
 کنارش گذاشتم.

 یبرداشتم. مدلش ساده بود فقط رو یبود به رنگ کالباس  میزانو  یرا که تا رو راهنمی پ نی بلندتر
 یاکه پارچه یرنگ  دیهم داشت. شلوار قد نود سف یداشت و کمربند نازک یز ی ر یگلها شیهانیآست

  دمیپسندرا   پمیبه خودم کردم ت  ینگاه  نهی. در آدمیتنگ نبود هم پوش میهان یهم بود و مثل شلوار ج 
 کم داشت.  دیشال سف  کیاما 

 داشتم نه شال. ی نه روسر  دیکمد را گشتم اما رنگ سف  یکشو

مامان   یاما وقت  اوردی ب دیشال سف میبرا یکه آمدن میبه صبا بگو خواستمیتلفن را برداشتم م یگوش
نشسته بودم  زانیآو یافهی . با قدیوقته راه افتادن و االنهاست که برسند بادم خواب  یل یگفت که آنها خ

احتمال داره  صدبود کردم و گفتم: مامان بنظرت چنددر ین یری ش دنیبه مامان که در حال چ ینگاه
 تو؟ اد یباشه و االن از در ب  دهیپوش دیصبا شال سف

 باشه؟  دیسف دیبپوش مگه با گهید زیچ هیدرصد.  کیکرد و گفت: کمتر از  یاخنده  مامان

 .خوامی م  دینه فقط سف -
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  دیشا ؟یگردی ظرف گذاشت و گفت: چرا اتاق صبا رو نم ی را هم از جعبه برداشت و رو  ینیری ش  نیآخر
 . یز یچ یکن  دایاونجا پ 

 را تک به تک باز کردم.  شیبه سمت اتاق صبا رفتم و کشوها   یدوار یام با

کردم   نیرا باال و پا شیهاکرده بود کشوها را بستم و انبوه شال زانی که داخل کمد آو زشالی آو دید با
بود از   یرنگ   دیسف ری. شال حردمیکش رونیاز شالها، گرفتمش و ب  یکی  ریاز ز د یسف یگوشه دنیبا د

 بکشم.   غیمانده بود ج کم  یخوشحال

بودن سر و وضعم مطمئن   لی از تکم یوقت ند،ی این رونیشال ب ری سرم جمع کردم تا از ز یرا باال میموها
حرکت کردم. مامان آماده نشسته بود سراغ بابا را ازش    نیپا یعطر زدم و به سمت طبقه   یشدم کم
 گرفتم.

 فرستادم سر و وضعش را درست کند.  دیاالن رس -مامان

 گرفت.   یحس گرم  یو صبا سکوت خانه شکسته شد و کم انی آمدن آر با

  یجلو زدیکه صبا قبل از من رفت و در را باز کرد. مامان که بابا را صدا م دمیاز جا پر فونی آ یصدا با
 در آمد.

 ! یاستقبال آمد یشد صحراخانم برا ی: چ انیآر

 . انیحرف نزنا آر -

و از استرس    ستادمیا انیو مامان هم کنارش. من هم بعد از صبا و آر ستادیدر ا  یآمدن بابا جلو با
 . دمیکشیبودم و م  دهیچیانگشتم پ شال را دور یگوشه

و  خانمهیبامزه بود، پشت سرش راض   یلیداشت وارد شد بنظرم خ  یکه قد کوتاه یمرد مسن اول
 یبود و چادر  دهیپوش یخفاش ی وارد شد. در کمال تعجب مانتو یپشت آن هم دختر جوان و باردار 

متوجه  من  دادمی بود و احتمال م ن یوارد شد سرش پا ینبود. در آخر هم رضا با دسته گل بزرگ
ام کرد که در دلم حواله  یدست دادم که با تمام تظاهرش نگاه غضبناک خانمهی با راض ینشده. به گرم

 امشب را به خدا سپردم.
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ها به داخل  بابا در حال تعارف مهمان که مامان و   یبغلم کرد. در حال مانهیصم  یلیخواهر رضا خ  اما
براندازش کنم.    شتریب  نمش،ی بب شتر یبودند رضا دسته گل را به سمتم گرفت و حاال فرصت شده بود ب

چقدر به    یبودم رنگ توس دهیبه تن کرده بود، تازه فهم  دیسف راهنیهمراه پ  یرنگ  یشلوار توسکت 
 .آمدی چهره و اندامش م 

 صحرا؟   ییای صبا گفت: چرا نم  نباریکه ا ستادمیآشپزخانه ا ین جلورفتند و م ییرای سمت پذ به

 .هاه یواقع یخواستگار  نیا -

 کشاندش.   ییرای که صبا به سمت پز دیبگو  یز یچ خواستی و م دیخند انیآر

 کیام سر رفته بود و نزد کم حوصلهنخواسته بود، کم ییگذشته بود و هنوز کسب چا یساعتمین
 .کنندی صحبت م یاز چ  نمیالقل بب ستادمیا ییرایپز

اعتماد کنه   یبه ک  فهمهی ها. آدم نمتا فرهنگ  ری عوض شده از آدمها بگ یزمونه همه چ  نیواال تو ا -بابا 
 دختر بده،  

 چطور مگه؟  -محمود

. شونیدندون طمع داره به زندگ ا ی ادیخوده دختره م یبرا  یگار خواست ادیکه م  یاون  دونهیآدم نم  -بابا 
 . نیحرف من رو متوجه نش دیشا نیحاال شما دخترتون و داد

از راه نرسه  یک ی  یات رو سفت بچسببچه  دیزمونه عوض شده، االن با گانیشا  یدرسته آقا -هیراض
 .میقاپش و بدزده، که ما بلد نبود

واال   ،یو بدبختش مسئول یخوشبخت  یاوالد داشتن سخته برا یآقاعل  دیگی !! درست مهیراض  -محمود
به خدا، که اونم قربونش برم دستمون رو   میتوکل کرد یداشتم ول ییفکرا ن یمنم سر دخترم همچ 

 نزاشت.   یخال

بچشون رو به   نندی هوش و حواس و جمع کرد تا بب دیکرد، با یزندگ  شهیکه نم  یبا توکل خال  -نیمیس
 . دنیم یک

 .دنیجوی دادم و پوست لبم را م واریبه د هیتک پراندنیکه به هم م ییهاکهی همه ت نیاز ا یعصب
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رو بکوبم فرق   هاشونکهی ت نیوسطشون ا نمیببرم برم بش ییچا ینجور یهم گهیم طانیش -
دخترش به رحم   یکه خوردشون کنه وگرنه دلش برا انیبابت اجازه داده ب دمیفهمی م دیها، باسرشون 

 .ومدهین

 کردم.  زیگوشم را ت انیآر یبا صدا -

 . دینفوس بد نزن ی اول کار  ه،یکنار مثال مجلس خواستگار دیها رو بزاربحث  نیا -انیآر -

دوتا   نیسر اصل مطلب خودمون. وگرنه مهم ا میبهتره بر نه،یواال منم نظرم هم -محمود -
 کنن که. یباهم زندگ  ستیها قرار نجوونن، خانواده 

 هی و کنا شینشده عاشق پدرشوهرم شده بودم برعکس زنش که با هر حرفش ن  یز یهنوز چ -
 وسط دعوا هم اهل مصالحه بود.  یانگار اون حت زدیم

 .گهیتو جمع د ادیب  ارهی ب ییبابا صحرا چا یبا اجازه  -انیآر -

 . اریب  ییدست شماست. دخترم چا ی چی و ق شی فعال ر -بابا  -

و  ختمیها ررا در فنجان   یچا عیام گرفته بود و سرخنده  انیآر یشده ع یضا یافهی با فکر به ق -
 شدم.  یی رایبعد از مرتب کردن سر و وضعم وارد پز

 . نیسالم، خوشامد - -

 ست گلت درد نکنه دخترم. د -محمود -

 کنار مامان نشستم.  ییبعد از تعارف کردن چا -

 

نشسته، شنونده بودند. چشم به دهان  یاها هم ساکت گوشهباهم مشغول حرف بودند و خانم  مردها
 .زنندی را م  یاصل یهاحرف   یبابا و پدر رضا  دوخته بودم  که ک

 سون مامان. ماشاهلل، چشمم کف پات چقدر خوشگله عرو -حانهیر
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به خودش   کمی دیمن زبان به تشکر باز کنم مامان گفت: دختر هرجورش خوشگله، فقط با نکهیاز ا قبل
 و مرتب باشه.   زیتم دیهاست بابرسه که تو فرهنگ ما جزء اصل 

مرتب باشه   دیانداخت و در جواب مامان گفت: واال فقط ظاهر نبا حانهیبه ر  یخانم نگاه چپ هیراض
 باشه.  زی باطنشم مرتب و تم دیآدم با

زنانه   یها یپرانکه ی ت نیکه انگار ا دادیدامنش را داخل چنگش فشرد دلم گواه بد م یگوشه مامان
دادن به مامان را  جواب  یقرار است آتش به مجلس بکشد. صبا که انگار متوجه ماجرا شده بود اجازه 

 مامان را همراه خودش به آشپزخانه برد.  یدینداد و با ببخش

هم شدم. چند  حانهیر  یزبان ریز یهاکردم که متوجه سرزنش  خانمه یو راض  حانهی به ر یزورک   لبخند
تشکر   ی و آرام بود برا لکسیر  یلیبه مامان انداختم که خ  یبعد مامان و صبا برگشتن، نگاه قهیدق

 ام کرد. حواله  یه صبا زدم که چشمکب یلبخند

نزد و ساکت نشسته    یحرف چیو اما بابا ه دیکش  شیرا پ ی رضا بحث را بحث خواستگار  یبابا باالخره
  ننیباهم حرف بزنن بب  کمیدوتا جوون  نیا دیجمع کردن ماجرا گفت: اگر اجازه بد یبرا انیبود که آر

 راهشون جداست.   ای خورنی بهم م

 برسه. نایها حل نشده که نوبت به تفاهم اخانواده یگفت: هنوز ماجرا یابا تک سرفه   بابا

 . دیبفرما می کرد و گفت: ما سرا پاگوش یارضا خنده   یبابا

 . دیازدواج نیبه ا  یانگارکه شما راض  -بابا 

 .میشدی که مزاحمتون نم   مینبود یراض میخب معلومه که راض -محمود

 گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز.  می از قد یدرسته، ول  -بابا 

سنگ   ریامرخ یکه جلو میباش یما ک نیخودشون راض یاما من پشت پسرمم وقت  م،یدونی م -محمود
 .میبنداز

بعدش اگر مناسب بود  میبکن  یقیتحق هیما هم  دی به من کرد و گفت: پس اجازه بد ینگاه  بابا
 .یمجلس رسم  یبرا  دیاریب  فیتشر میخبرتون کن 
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 . میو گفت: پس منتظر خبر از شما دیرضا خند  یبابا

 به ساعتش کرد و ادامه داد.  ینگاه

 .متونین یبی دوباره م یانشاهلل به زود میمزاحمتون نش نیاز ا شتریما ب گهید -

که شام   میها  به سمت آشپزخانه رفت مهمان یجا بلند شدند و عزم رفتن کردند. بعد از بدرقه از
 . میبخور

حرف اقا   د یبر یاصال تو آگاه ن،ی خوب یخانواده  یلیواقعا خ شناسمی ابا من خانواده مجد و مب  -انیآر
 . میرویاونجا هم م نیرضا روهم بلدم خواست مارستانی. آدرس ب فتهیمحمود از زبان نم 

 . ستیدر کار ن  یقیتحق  ست،ی: الزم ن گفت  رفتیها مکه به سمت پله  یدرحال بابا

 بابا؟  یچ یعنی -صبا 

 .چوندمی فقط پ یعنی -بابا 

 بابا!  یچ یعن ی چوندمی بلند شدم و گفتم: پ یحرص از پشت صندل  با

 م؟یبگ دی با یزنگ زدن جواب خواستن چ نایتو فکرته! فردا ا یچ ی عل -مامان

که از عقل دخترم   ی. تا وقت کنمیگفت: هر دوشون رو رد م یبه سمتمان برگشت و با لحن محکم   بابا
 است.مطمئن بشم هنوز بچه 

 شه؟یم ی ! شراکتتون چاشاری -

اون خونه و دانشگاهت و مشخص   فیتا من تکل یبر ینم  فیتشر  چجایگفتم هر دو. شما هم ه -بابا 
 کنم.

 ؟ یفی : چرا؟ چه تکلدم یتعجب پرس  با

 ( رفت. خورمی توجه به حرفم با گفتن )شام نم یب
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 خدا؟بشم به لطف   یقراره زندان ؟یچ ی عن یکردم و گفتم: پرت  یصندل یرا رو خودم

صحرا سر تو، بابا منو از   نمیگفت: بب  یو نشست و با لحن ناراحت  دیکش رونیرا ب  میکنار یصندل انیآر
 !ندازهی م رونی خونه ب

 که خارچشم شده منم.  یفعال اون نیبابا  یزدم و گفتم: نترس، شما سوگل   یپوزخند

غذات رو بخور   نیبش  ایو گفت: ب  دیبه سمت اتاقم بروم که صبا دستم را کش خواستمی حرص م با
 .شهیدوباره حالت بد م 

 . ستیام نگرسنه -

  یها، به اندازه کافسرجات  نیگفت: صحرا بش داشتیشعله برم   یکه قابلمه را از رو یدر حال مامان
 اعصابم خرابه.

 بمونه. جوابی کدوم از حرفاشون ب  چیه یاب مامان، شما که نزاشتچرا خر -صبا

پدرش   ه،ی هم پسر خوب  یل یندارم، خ یگذاشت و گفت: من با پسره مشکل  اشی را جلو انی آر بشقاب
خواهرشم که اصال مشکل ندارم، درد من اون مادرشه که من نبودم دخترم و   ه،یهم انگار آدم با شعور

 .  رو بند  انداختی م شستیم

خودش دختر انتخاب   خوادیاون چون م د،یاون نکن یهابه حرف  یشما توجه  ن،ی میمامان س -انیآر
 گذاشته.   یکنه حاال که رضا انتخاب کرده سر ناسازگار 

 به اتاقم رفتم. یر یبخو با گفتن شب  دمیکه غذا خوردم کنار کش چندقاشق

 رضا را گرفتم و منتظر شدم تا جواب دهد. یشماره  ستادم،یپنجره ا یرا برداشتم و جلو یگوش

 . زمی لحظه عز هی -رضا

 مگه؟  یکنی م کاری چ ؟یسالم خوب  -

 خودش.  یو بالفاصله صدا دیاز پشت تلفن به گوشم رس یبسته شدن در  یصدا

 سالم خوبم تو حالت چطوره؟  -رضا
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 .خواهمی با معذرت ممن از طرف با   دیرضا واقعا ببخش  یو گفتم: وا  دمیام کشگونه یآزادم را رو دست

 نشده که. یز یچ زم؟ی چرا معذرت عز -رضا

 نا یخانوادت گفتن )ا ینشده، حتما برگشتن  یچ ی که انگار ه یرفتار کن   ینکن جور  یرضا سع -
 ( یخاستگار  یمارو برد نیچجور آدما 

  ادیحرفم گفت. اما ز نیناراحت بود و مثل ا یلیکرد و گفت: دروغ نگم مامان خ یصدا دار  یخنده
 مامانم ازت معذرت بخوام.  یهابابت حرف  دیباشه منم با ینجور یا ست،یمهم ن

 آخه! یشد خواستگار  نمیبد شد، ا یل یاصال خ -

 .یباش  یکه تو راض شهیم یجور ی گهید یدفعه زم، ی نداره عز بیع  -رضا

  ستیدر کار ن یاگهید یدفعهتعلل گفتم:   یو با کم دمیکشی م  یاشکال نامفهوم شهیش یانگشتم رو با
 رضا. 

 .شمیصحرا؟ اصال متوجه حرفت نم یگی م یچ  -رضا

 . ستیفعال دخترم سن شوهرش ن  کنم،ی بابا برگشت گفت هردو خواستگار و رد م -

 . تیاز زندگ شهیم دهیکمش شر اون پسره برکم نهیمن و تو، خوبم ا یهم خوبه هم بد، بد برا -رضا

من و تو رو   نیب خوادی انگار م ز،یکنه تبر دایپ دیخونه جد هیبرم تا  جاچی تازه گفته حق ندارم ه -
 فاصله بندازه.

 ؟یکه! فکرش و کرد یمون یاز درس و دانشگاهت م ینجور یآخه؟ ا یچ یعن ی -رضا

 . دونمیبکنم، نم یاصال قراره چه غلط دونمینم -

 . خب شهیم  یچ مینیبه حرفش گوش کن بب   -رضا

 

 کل یدانا
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لب   ری. و زکندی را م  شیهانظر دارد و از حرص ناخون  ریبالکن پسرش را ز یاز پشت پنجره  هیراض
 .دهدی فوش م

 !یکنی نگاه م یخانم، به چ هیچ -محمود

کردن بس   خمونی ی! خونشون سنگ رونی: ببدیگویو م دهدی طلبکار پسرش را نشان م هیراض
 .خونهی من م یپسر ساده نیتو گوش ا یچ دونمی حاال هم زنگ زده نم  ستین

  یدخترت و همون جلسه اول خواستگار  یشدی تو خودت حاظر م  ه؟یراض یچ خ ی یسنگ رو -محمود
 کردن.  یواال بنظر من که کار کامال عاقالنه و خوب  ؟یبد یو نشناخته به کس دهیند

را داشته باشد    یسر کس تشیکردن عصبان یو انگار که قصد خال ندینشی مبل م یبا حرص رو هیراض
سرشون تو الک خودشونه، نه دختر اونا که مالحظه  بن،یما هستش که نج  یدخترا ی: اون برادیگویم
 اومده زنگ زده بهش.  ششیساعت نشده از پ کیکه  یکنیم

: از نظر من  دیگوی همسرش م و رو به گذاردی م زی م یو رو  آوردی را در م  لشیاست یساعت مچ  محمود
. ماشاهلل بر و رو دار، با ادب و متانت، اصال عاقل و  ادهی نداره از سر رضا هم ز ی رادیا چیدخترشون ه

 بود.   نیتر و سرسنگ دهیهاشم پوش نسبت به مادرش و خواهرش لباس یدی! ندمیفه

بابا کم مونده  ،یکردن از اونا ندار   فیجز تعر  یکردن، کار  زخورتیکه، انگار تو روهم چ دونمینم  -هیراض
 کنن. رونمونی بود پاشن ب

خودت نشده االن اونا خوبم باشن تو بد   یمشکل تو کجاست؟ چون خواسته ه یراض  یدونیم -محمود
 . ینی االن و بب تی واقع یز یری گذشته رو دور نم  ستین یچون قلبت خال ین یبیم

ندارم فردا که اختالف   یکار  گهی. اصال به جهنم دفهمهینم  چکسی خونه حرف من و ه  نیتو ا -هیراض
 .دیرسی اومد، خوردمون کردن اونموقع به حرف من م شیپ

  ییبودم، نه اجازه داشتم جا یو من همچنان در خانه زندان گذشتی م یاز شب خواستگار  یروز  سه
 زدمی به مامان م یهم حرف  یم سر رفته بود و وقتاداشتم که انجام دهم. حوصله یبروم و نه کار خاص 

اد شده بود یز میهابت یدوباره عقب افتاده بودند و غ میهاجوابم دعوت کردن صبا به خانه بود. درس 
 امی به حال زندگ یتا فکر  رفتمی بود. در اتاق با خودم کلنجار م   دهیو ترس حذف شدن هم امانم را بر

 زنگ خورد.  امی کنم که گوش
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 که راه انداخته بودند. یببند  روی بگ  نیرا از من نگرفتن با ا یکه گوش کردمی خدا را شکر م تازه

 تخت نشستم و جواب دادم. یناشناس رو یشماره  دنید با

 بله؟ -

  تیراحت به زندگ الیو توام با خ  شهیتموم م  یهمه چ یکه داد یبا جواب رد یفکر کرد -اشاری
 ؟ یرسیم

 ؟ یکرد دایمن رو از کجا پ  یه تو شمار -

که  ییاونا یحت  دونمیم زهاتمیچ نیتری خصوص  یگفت: من حت یکرد و با لحن چندش یح یکر یخنده
 ؟ یزن یاونوقت تو از شماره حرف م  دونهی مامانت نم

 .یدادم و گفتم: زر زرات تموم شد؟ وقتم رو گرفت   رونی را با صدا ب نفسم

فکر من ماجرا همون شب  یزو نکرده بودم! تو  نجاشیبزار رو راست باشم باهات. فکر ا -اشاری
 . میسر خونه و زندگ بردمتیم دهیو سر هفته نکش  گرفتمی جواب مثبت م شد،ی تمام م یخواستگار 

 . نارویا ین یبخواب بلکه تو خواب بب -

  ادیکردن  یباز  فمی حر  نمیبیکه م نی انتظارش رو نداشتم اما هم گفتم،ی وسط حرفم نپر! خب م -اشاری
 کنم.  یگرفته دوست دارم که باهات باز 

 ؟یار یهمه اعتماد بنفس کاذب و از کجا م نیا رم ی هنوزم که هنوزه درگ -

 . ینیبی م  میتو زندگ  ییایخودت م   ست،یدور ن  ادیاونروز ز -اشاری

 تخت.  التیخ  زارن،ی جناب جنازه منم رو دوش تو نم نی بب -

 ... کال پر ای ،یشیمال من م ایخانومم، تو   نیبب -اشاری

 را قطع کردم.   یگوش یبا برو بابا  نیهم یبود برا ختهی کم اعصابم را بهم ر کم
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 دنی. با درفتم و خودم را به اتاق مامان و بابا رسوندم بعد از چند تقه در را باز کردم رونیاتاق ب  از
  شیبرم پ خوامی رفتم و گفتم: خسته شدم م کشینزد دیکشی را سوهان م ش یهامامان که ناخون 

 . یمشک

 .یکنی چرا اعصاب من و خودتو خورد م  یالک گه،ید گفتهی که بابات چ یدونی صحرا م  -مامان

گند بزنم به کل زحماتم.  ی نجور یا دیهمه سال درس نخوندم که آخرش که رس نیمامان من ا -
 جور کنم تا بتونم درسم و نگه دارم. نایا یبرم گواه د یدرسام حذف شدم با  شتریاالنشم از ب نیهم

 ای خوادیم کنه،ی سوهان را داخل کشو گذاشت و گفت: قبل تو باهاش حرف زدم، قبول نم  مامان
 . یآزاد بخون  نجایا  یانصراف بد اهمیات تهران، بر رهیبگ  یانتقال

خونه رو عوض کنه، نگو قصدش کال عوض   خوادیم  کردمی من فکر م ،یتعجبم بلند گفتم: چـ... از
 منه.  یکردن زندگ 

 . ستین یاچاره  ومد،یکردم کوتاه ن یهر کار  -مامان

 رون ی برم ب خوامیم -

 نکن.  تیانقدر هم منو اذ اد،ی بعد صبا م کمی برو اتاقت  -مامان

 .نی کن یکه شما زندانبان  ستمین ی مامان من زندان -

توجه به حرفش از آنجا خارج شدم و خودم را در اتاقم چپاندم، در را هم پشت سرم قفل کردم.   یب
  یخال  یدو ساعت بعد بود که جا یبرا یکی. گشتمیم ز ی قطار به سمت تبر نیدنبال اول  هات ی سا نیب

 نشروع کردم به جمع کرد ع ی گرفتم و سر ط یبل ینترنتیفردا صبح بود، ا یهم برا  یک ی نداشت و 
 .میهال یوسا

گفتم. مخالف بود و اصرار داشت با   شیرا برا ممیبا رضا صحبت کردم و تصم میتمام شدن کارها بعد
مامان   یوقت کند،ی هم خورد نم حرف من تره یروزها بابا برا نیا دانستمیبابا صحبت کنم، اما خوب م

 من عمرا  بتوانم.  یعنی نتوانسته قانعش کند 

 دنبالت؟  امی فردا ب -رضا
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  گهید یداد یهم بابا باهات مشکل داره، فردا بفهمه منو از خونه فرار  ینجور ینه رضا! هم -
 رو درست کرد.  انتونیم شهی نم

 . نمتیبب نالیترم امی ب خوامی اما م ،یگ یباشه درست م  -رضا

 باشه پس، در تماسم باهات.  -

 

. پشت در منتظر شدم تا مامان، بابا را  دمیرا پوش  میهاشدم و لباس  داریساعت هفت از خواب ب صبح
دوشم  یرا رو  فمیدر اتاقم گذشت ک  یکه از جلو نیبدرقه کند و دوباره به اتاقشان برود و بخوابد. هم

چون مامان  دیرس دادمبه  دنیخواب ادیبار در عمرم ز نی اول ی. براآرام در را باز کردم یل یانداختم و خ
 به اتاقم سر نزده بود. خوابمی دوازده ظهر م ازده،یتا  دانستیم

 .یهمه چ ریمونده از درسم بزنند ز کسالی اجازه بدهم  توانستمی نبود، نم یاداشتم اما چاره دلشوره

و به رضا   دمی کش رونی مانتوام ب بی را از ج   ی. گوشدمیآرام در خانه را بستم و تا سر کوچه دو   یلیخ
به   نکهیا  دنیخوابآلود نبود و مطمئن شدم از قبل به حرفم اعتماد داشته با فهم  اشیزنگ زدم، صدا

 شدم. یتاکس  نیتماس را قطع کردم و سوار اول رودی م نالیسمت ترم

 لطفا.  نالیترم -

  یه شدی کم نبود اما دلشوره باعث م یز یداخلش انداختم چ یرا باز کردم و نگاه سرسر  فمی ک پیز
بود و قطار ساعت نه حرکت   می به ساعت کردم هفت و ن یرا جا گذاشتم. نگاه  یمهم زیفکر کنم چ
 داشت. 

 دوباره به رضا زنگ زدم تا بفهمم کجاست.  یشدن از تاکس ادهیاز پ بعد

 .های بهداشت سیپشت سرو نالمیترم یبوفه یجلو  نیسالم صحرا، هم -

که گفته بود قدم تند کردم، با   یبه سمت محل شناختمیام بود خوب مو آمد سه سالهرفت  ریمس چون
،)دلم تنگش شده لبم نشست یرو یداده بود لبخند هیها تک که پشت به من به نرده یفرد دنید

 ازنشان  ستادنشیا لیاستا یحت  دن،یلباس پوش  لیبودم اما استا  دهیاش را ندها(. هنوز چهره بود
 خوده رضا بود.
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 سالم -

 ؟ یخوب زم یانداخت و گفت: سالم عز میبه سرتاپا یسمتم برگشت و نگاه به

 خوبم   -

 .هیجوری یل ینبودت رو بفهمن، دلم خ نکهیخونه قبل ا یصحرا، کاش برگرد  -رضا

 نداشتم.  یااما چاره  جوشه،یم روسرکه یول کن از استرسه، دل خودمم مثل س -

 دنبالت.  انی! مییکجا  دوننیمگه نم  زیتبر یرفت  نجایخب از ا  ستیراهش ن  نیآخه ا -رضا

 هم اسمم رو خط بزنه.  یکال از فرزند دیشا ادیدنبالم نم  گهیبابام غده، د ادینم -

 یتو توانمیاما نم دهیگواه بد م یلیو گفت: دلم خ ستادیا میدادم که او جلو  هینرده تک یرو کنارش
 . یصبحانه که نخورد  رمی بگ یز ی چی دخالت کنم. بزار  متیتصم

 .ستمینه گرسنه ن -

افتاد که آشنا بود و پشت بندش بابا را  ین یچشمم به ماش رفتی کنار رفتن رضا که به سمت بوفه م با
 .دمیها دومسافر  ی . با گفتن )رضا من رفتم (به سمت وروددیدویکه به سمتم م دمید

 صبر کن، صحرا نرو  -رضا

 ن یاجازه بدهم زحمت چند توانستمی نکردم، نم  کردیم  میصدا یبه رضا که پشت سرم ه یتوجه
بابا   یکردنم برا دایپ نگونهیا  شدمی سوار قطار م دین هوا، با دود کنند و بفرست کبارهیام را به ساله

 .شدی محال م

شده.  کمی نزد  یلیکه خ دمیاضافه شده بود و با برگرداندن سرم د نباریبابا هم ا یسرم صدا پشت
  یهوا معلق شدم. حس ب  یخورد و مثل پر رو میبه پهلو  یمحکم یحواسم به پشت سرم بود که ضربه 

  مانز دیآی م  نیبرسد کند پا  نیهواست تا به زم  یکه رو  یرا گرفته بود و مثل پر وجودم را ف  یوزن
 دور آهسته بود. یرو میبرا
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گنگ  یل یاطرافم را خ یکل وجودم را گرفت و صدا  کبارهی یدرد نیزم یبرخورد جسمم رو با
  گریشدن خون از دهانم چشمانم بسته شد و د یآم و جار از معده یگرم عیبا باال آمدن ما دم،یشنیم
 متوجه نشدم.  یز یچ

 

 کل یدانا

  توانستیقفل شده و نم  شیافتاده بود پاها ابانیخ یدخترش که غرق خون در گوشه دنیبا د یعل
 کشدی طول نم ادی. زگرداندی و جسمش را بر م رسدیقدم جلو بگذارد. رضا جلوتر از اون کنار صحرا م

 .  شودی دورشان جمع م یادیکه افراد ز

  یو سرش را رو کشدی م رونی و دخترش را از بغل رضا ب نشند ی دخترش م جانی سر جسم ب یباال یعل
 است.  یواقع زیکه همه چ شودی رضا و مطمئن م یهاهیگر دنیبا د گذاردی م شیپا

 .کشدیاز داد م هیو با گر شودیاز کنار صحرا بلند م رضا

 . دیتورو خدا آمبوالنس خبر کن د،یآمبوالنس خبر کن  -

  دیبود داغ دلش تازه شد و به سمتش دو ستادهیکه چندمتر آن طرف تر  ا ین یماش  دنیکه با د انگار
  اشقهیکه پشت فرمان خشک شده بود و به صحرا که غرق خون بود چشم دوخته بود  اشاری دنیبا د

 صورتش کرد.  یحواله یرا گرفت و مشت

  شتیزنده زنده آت کشمت،یمو از سرش کم بشه م هی ،یکثافت آخرش کار خودت رو کرد  کهی مرت -رضا
 . زنمیم

.  اوردیب  رونیرضا هم نتوانسته بود او را از شوک ب  یهاشوک بود و مشت  یکه انگار هنوز تو  اشاری
  نباریو آمبوالنس شوک جو شکسته بود و ا سیو با آمدن پل  دندیکش رونی را از چنگ رضا ب  اشاریمردم 

 . ختیری دخترش زار زار اشک م یبود که برا یعل

 

 هیتک  وارینشسته بود و به د نیزم  یبود، رضا رو یدر اتاق عمل نشسته بودند، لباس هردو خون  یجلو
 . کردیم هی نشسته بود و گر  مکتین یرو یکرده بود و عل   یمخف شیهادست ن یداده بود وسرش را ب



 طبقه تا عشق کی

349 
 

  هیکه خون گر یمادر  یکرد ماجرا را برا یبلند شد و سع  اشی از جا انیو صبا همراه آر نیم یآمدن س با
 .دیبگو  یز یو نتوانست چ گرفتی اما زبانش م دیبگو کردیم

 اش گذاشت. شانه  یکنار رضا نشست و دستش را رو انیآر

 داداش؟  یرضا خوب -

 . انی: افتضاح آردیگوی م اشهیگر یماندهو با ته کندی سرش را بلند م  رضا

کردنش دارد که در اتاق   یدر دلدار  یو سع کشدی رضا او را در آغوش م  سیصورت خ دنیبا د انیآر
به سمتش هجوم بردند و هرکدام  ی. همگدیآی م رونی و دکتر با لباس مخصوص ب شودی عمل باز م

: دیگوی و م دهدی تکان م دیستش را به عالمت آرام باش شدن حال صحرا بودند. دکتر د  ای در جو یسع
 خطر رفع شده اما...  مارتونی! بمارستانهیب  نجایا کنمی خواهش م

 . دیشده توروخدا بگ ی: دخترم چن یمیس

 کما رفته. یقطع شده فعال اما تو اشی داخل  یز ی: دست و پاش شکسته، و عالوه بر اون خونردکتر 

و   گذاردیم یعل یشانه  یرو یو دکتر دست  ندیبنش  مکتین یکمکش کرد رو انی آر ن،یمیافتادن س با
 . دیفقط براش دعا کن  اد،یاز دست ما برنم  یرو پشت سر گذاشتن، کار   یسخت یل ی: تصادف خ دیگویم

 را گرفته بود.  شی گلو ینیبود و بغض سنگ  ستادهیا یکنار  رضا

و خودش را لعن و    انداختیصورتش چنگ م  یحالش با آبقند بهتر شده بود رو یکه کم  نیمیس
 .کردی م نی نفر

 خواستم؟ی ازت م  ینجور یام رو ابهت مرد، من بچه زدمی و زنگ نم  شکست ی دستم م یاله -

 سالن حرکت کرد. یاز کنارش بلند شد و به سمت انتها دهیخم یبا کمر  یعل 

 در بخش نشسته بودند.  انی محزون و گر یبردند، همگ  وی یس یصحرا را به ا  نکهیاز ا بعد

  نجایرفت و گفت: داداش پاشو برو خونه، ا کش یبود نزد یرضا که خون  دیسف  راهنیپ دنیبا د انیآر
 .ادی ازت برنم یکه کار 
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 کردن؟  کارشیچ  یهام مثل گوشت قربانچشم یجلو یدی بدبخت شدم؟د یدید  انیآر تونم،ی نم -رضا

 حرف ازش جدا شد.   یبغضش را با آب دهانش قورت داد و ب ی به سخت انیآر

از   پاسخیچهل تماس ب  دنی. با ددیکش رونی را ب  لشیکرد و موبا بشی با حس لرزش، دست در ج رضا
پدرش بود را لمس کرد. و کنار گوشش  یشماره که برا  نیدل نگران شد و آخر یاش کمخانواده 
 گذاشت. 

 . دینگران پدرش به گوشش رس  یمنتظر نماند که صدا ادیز

 یی کجا ،یرضا! پسرم خوب -محمود

 شده؟ ی گفت: سالم، چ یالرزان و دورگه  یصدا با

 .یدیچرا تلفنت رو جواب نم ،ییساعت چنده؟ از صبح کجا  یدونیم -محمود

  یزمان چطور  دانستی شب تعجب کرد، اصال نم  میو ن ازدهی دنیبه ساعتش انداخت و با د ینگاه
 گذاشته. 

 بابا خداحافظ.  امیم  -رضا

 صحرا رفت.  یانداخت و به سمت خانواده بشی را در ج یگوش

. دیبهم خبر بد کنمی الزم بود خواهش م یز یاز خونه نگرانم شدن. اگر چ رم،یتون ممن با اجازه  -رضا
 فردا.  گردمی برم

 برو بسالمت پسرم.   -نیمیس

دورتر با عذاب وجدانش دست و   یکه در فاصله  یاز کنارشان جدا شد و به سمت عل انیهمراه آر 
 رفتند.  کردی پنجه نرم م

 سر به خونه بزنم برگردم.  هی گانیشا یاقا دیندار یاگر با من کار  -رضا

 ؟ یدخترم و ازم گرفت یداشته باشم وقت توانمی م کاری کار؟ چ -یعل
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  شانیها که حال روححرف  نیبود را کنار زد وخودش را با ا دهیچسب اشیگلو خ یکه ب ییهاحرف  رضا
 آرام کرد.  ستیخوب ن

 داره  یبه صحرا زده  به رضا چه ربط  اشاریاون پسره   ؟یگ یم یبابا چ -انیآر

: دختر  دیگویاش مشده  دیکل یهادندان نی و از ب ردیگیرضا را م یقهیو  شودی بلند م  شیاز جا یعل
 ؟ یکردیم  کاریخودت اونجا چ  کرد؟ی م  کاریا چ من اونج

و   کندی باز م اشقه یرا از  یعل یهارا از دست داده بود و دست  شیکم کم طاقت و خوددار رضا
 نه من؟ دیبپرس اشارتونیاز اقا  نارویا ستی: بهتر ن دیگویم

 کندی را راست م اشده یقد خم یو وقت افتدی و رضا چند قدم عقب م زندی چشم رضا م ری ز یمشت یعل
  ابونیمن دنبال صحرا کرده بودم من اونو ترسوندم که طرف خ گان،یشا یگفت: آره اقا یبا لحن تند

که  رمبزا  میپا ری سالش رو ز نی کردم، من خواستم کل زحمات چند یبدوه، من اونو تو خونه زندان
 .دیکنترلش کن  ینجور یکه ا  ستیواقعا! اون بچه ده ساله ن  دیفکر کرد یباعث بشه فرار کنه، چ 

 .کنمی باهات رفتار م گهید جوری نمیام بب اطراف خانواده گهید کباری ،ییایب  نجایا یحق ندار   -یعل

 . شودیو دور م زندی م  یپوزخند  ینکند و رضا در جواب عل  دایپ  خیتا بحث ب کندی م یانیپادر م انیآر

 

لباس   دنیبا د  حانهیبه اتاقش برود که ر سروصدایب  کندی م یو سع  کندیباز م  دیخانه را با کل  در
 .شوندی و هزار تکه م افتدی از دستش م یچا ینیو س کشدی م یغیج  اشی خون

 .ستین  یجی بخدا ه ستین یز یچ حانه، ی آروم باش ر -رضا

ها هم با و آن  رسانندی خودشان را م مهی و پدرومادرش  با وحشت و سراس نیام حانهیر  غیج  یصدا با
 .روندی رضا نگران به سمتش م ی لباس خون دنید

 . ستیخون من ن  ست،ین یز یچ  -رضا

 .یکجا بود ؟یرضا؟ تصادف کرد هیخونه چ -محمود

 گفت: خون صحراست. یادورگه یکند با صدا اشیاز آن بود که بتواند مخف  تری بغضش قو  نباریا
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 .دهدی شدن م یجار  یاجازه  شیهاشکو به ا ندینشی م نیزم یدر رو  یهمانجا جلو و

 . میشده رضا، توروخدا درست حرف بزن بفهم ی چ -نیام

 بمی که بدن غرق خونش نص یبه وصلتم نبود یمامان! راض یدیبه مادرش کرد و گفت: د ینگاه  رضا
 شد.

 در آرام کردنش دارد. یو سع کشدی پسرش را در آغوش م محمود

 . دیبار چندم ماجرا را پرس یبرا  یگرفته بود با زار  اشه یکه حاال گر حانهیر

 گوشت پرتش کرد. کهی ت کی مثل  نیهام ماشچشم یصحرا، جلو یصبح رفته بودم بدرقه  -رضا

 براش بکنم.  توانمی نم   یکار  چی اش کرد و ادامه داد: رفته کما، جز  دعا ه خانواده یافه یبه ق ینگاه

 . بردی م ییرای ود و به سمت پذبلند ش  نیتا از زم کندی کمکش م نیام

خار به   شهینم ینکردم، دلم راض  نشی رضا مادر، من هرچقدر هم مخالف ازدواجتون باشم نفر -هیراض
 پاش بره. 

خدا   ستی ن  ییصحرا گهید ست،ی ن یازدواج گهید ن،یدی مامان، آخرش به خواستتون رس یهرچ -رضا
 ازم گرفتش. 

رو تموم   یداداش! رفته کما، امکان برگشتش هست چرا از االن همه چ یگیم  ینجور یچرا ا -حانهیر
 ! یدونیشده م

که  شیدیگقت: ند نیغمگ یشکسته و لحن  یاش گذاشت و با دل خسته یهاچشم یدستش را رو رضا
 یی لی پرت شد، حالش بده خ یچطور 

 کرد.  ندیشروع به لرز شیهاآخر را که به زبان آورد دوباره بغضش شکست و شانه  یکلمه

 

وقت مالقات   ه،ی: زودباش راضدیگوی و رو به همسرش م  داردی برم   یصندل گاهه یکتش را از تک  محمود
 . شهیتموم م
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 .کنمی خواهش م  ام؟یبابا منم ب   -حانهیر

 نداره. پاشو برو داداشت و صدا کن.  یاز تو انتظار  یات باش، کسفکر بچه یستی فکر خودت ن  -محمود

 د؟یری سالم، کجا م -رضا

 .می. توام آماده شو باهم برمارستانیب  ادت،یع میری م -هیراض

 .دیگوی و م کشدیسر م  یر ی ش وانیو ل ندینشی م ز یپشت م رضا

 خودتون. دیشما بر -

 ؟ ییایتو نم ؟یچ ی عنی -محمود

 راحتترم.  ینجور ینباشه، ا یکه کس  رمیم  یبابا، وقت  رمیم -

 .کندی هرچند متوجه منظور پسرش نشده اما با حرفش موافقت م کندینگاهش م  جیگ محمود

را که بدونه  لشیشلوغ  دوخته بود موبا ابانیرا به خ  رمقشی نگاه ب شب،ید ی خوابی خسته از ب رضا
دلش گواه   انیآر یماره ش دنیکنارش برداشت، با د یخم شد و از صندل خوردیمکث زنگ م  یالحظه 
 لرزان تماس را وصل کرد و جواب داد. یبا دستان دادی بد م

 ؟ ییکجا -انیآر

 افتاده؟ یاتفاق  مارستان،یب  امیدارم م -

 بودند.  یکه انگار در حال خداحافظ  شنودی پدرش را م  یصدا یپشت گوش  از

هاش رو  دختر ما هم چشمرو شفا بده، گل هاض یمر یکه همه میخوای م  زیماه عز نی)از صاحب هم
 باز کنه( 

 بهت، باشه؟  زنمیآران فعال نرو زنگ م -انیآر

 !هیمحمد ک  ان؟ی آر یگیم ی : چ دیمتوجه نشده بود دوباره پرس  یز یچ انیآر یهاکه از حرف  رضا
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  یکه بابا عل  گهید کمی  ا،یفعال ن گمیکه انگار از جمع فاصله گرفته بود پچ پچ گونه گفت: بابا م انیآر
 .یی ای ب زنمی رفت زنگ م

 ه؟ یهنوز از دستم عصبان -رضا

 بوده هنوزم منتظره شکارت کنه.  نیاما حرفات براش سنگ مونهیکه زده پش یل یآره، از س -

 منتظر تماستم. ،یباشه ممنون که گفت  -رضا

هم  یرو یتو  شانیرو ینجور یا آورد،ی ها را به زبان نمآن حرف  کاشیکه ا کردی با خودش فکر م رضا
 بود.  یباق  نشانیاحترام و عزت ب یو پرده شدی باز نم

  نرویب  الیفکر و خ انیو او را که از م  دیبه گوشش رس یبوق کشدار  یلحظه صدا نیدر هم  درست
از   ین یبود که ماش  امدهیکرد هنوز نفسش باال ن تیهدا یرا به کنار   نیماش مهیبود سراس دهیکش

گفت: جوون حواست کجاست، تو ماه   یبلند یآورده و با صدا نی را پا شهیکنارش رد شد و راننده ش
 . یکردی خودت و بدبخت م یداشت  رامح

 ماه حرام! د،یچیپی گوشش م یمرد تو یصدا

 زد.  اشی شانیپ ی رو  یرمضان دست کی  دنیکرد و با د اشی گوش یبه صفحه  ینگاه

 چطور ماه رمضان و فراموش کرده بودم. -

را به   نی فرمان زد و دوباره ماش یرو  ینکرده بود مشت دارشیب  یسحر  یبرا  یکس  نکهیا یادآور ی با
 بود و به فکر رفته بود.نشسته  یاگوشه مارستانیب یحرکت در آورد. داخل محوطه

 تا حس و حالش را درک کند.  گرفتیحتما روزه هم م افتادی نم شیاتفاق برا  نیصحرا ا اگر

کند تا به خانه بروند و   یرا راض  یو عل  نیمیباالخره موفق شده بود س یختنیکه با هزار زبان ر  انیآر
ها رضا فرستاد و رفت که آن یبرا یامک ی که خارج شدند پ مارستانیاستراحت کنند. از در ب  یچندساعت

 را به خانه برساند. 
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در گچ   یمی که ن  زشی عز جانی جسم ب دنیاتاق صحرا رساند و با د یشه یخودش را به پشت ش رضا
  شیدل صدااش کرد و از تهبسته یهابه چشم یدلش به درد آمد، نگاه یهم کبود زخم یم یبود و ن
 کرد. 

 وقت مالقات تموم شده.  دیکنی م کاریچ  نجایقا شما اآ -پرستار 

 من همراهشم. -رضا

 . دیکش اشی شانیپ ی رو یکه داده دست یسوت یادآور یسپس با  و

 . رونی ب  دی. بفرمازارنی همراه نم وییسیا یها ض یمر یبرا -پرستار 

 با دکترش حرف بزنم.  شهیم  -رضا

 باالست.  یدکتر شمس اتاقشون طبقه  د،یفعال بفرما -پرستار 

بود و در فکرش درحال   ستادهیباال راه افتاد. پشت در اتاق دکتر ا یبه سمت طبقه نیسنگ یهاقدم  با
 سواالتش بود که در باز شد. دنیچ

 د؟ ی! با من کار داشتدیبفرما -

 بزنم. حرف یاچند کلمه خواستمی م هاتونض یاز مر یکی در مورد  -رضا

 در کنار رفت و او را به داخل دعوت کرد.  یجلو  از دکتر

 تصادف کرده؟  روزیکه د یرضا نشست و گفت: در مورد همون دختر جوان یکنار  یصندل یرو دکتر

حرف بزند، حرف   شی دکتر برا یسوال چیبدونه ه خواستی تکان داد، دلش م دی تا یسرش را برا رضا
 که در انتطاره.  یخوب   یاز خوب شدنش، حرف از روزا

  ی. تو چه نسبتیبمون  ادمیباعث شده  یکردی م  روزیکه د  یتاب یالبته ب ادمه،یخوب  اتافه یق  -دکتر
 ؟یباهاش دار 

 . میقرار بود ازدواج کن -

 اد؟ی از من برم یخب چه کمک  انه؟ ی در م یعشق وعاشق  یپس مسئله -دکتر
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 لب زد  یو به سخت دیمبل کش یچرم دسته یاش را روسر شده یهادست  رضا

 حالش چطوره؟  -

 بگم... نانهیخوشب  -دکتر

  یدوار یام دینکن  یپس سع دمیمن هم پزشکم هم اون تصادف رو د  د،یلطفا رو راست باش -
 .دیبد

 صاف کرد. یارا با تک سرفه   شیداد و صدا یرا به صندل اشه یتک دکتر

اما... اما در  ست،ین  ینرماله و مشکل زیرو پشت سر گذاشته، فعال هم همه چ یتصادف سخت -دکتر
ماه  کی. اگر تا  نهیبی م بیو آس  زهیری بهم م  شونیداخل یهاارگان  انی که به هوش نم یهر روز  یازا

 یهابیآس هیو صددرصد  ستنی بعد از آن به هوش هم آمده باشند بازم بدون مشکل ن انی بهوش ن
 خواهند داشت.  یاخلد

 چشم به دهان دکتر دوخته بود و لب زد: چقدر احتمال بههوش آمدنش هست؟  دیناام

 . دیفقط دعا کن ه،یکی احتماالت  رنیکما م  یکه تو ییمارهایب یهمه  یبرا  -دکتر

 

خبر   انی شد و منتظر بود تا آر مارستانی ب اطی چند هفته وارد ح نیهرروزش در ا  یمثل روال زندگ رضا
اعتکاف   ی که برا ییهاقبل از رفتن به خانه، شمع  کردیرفتن خانواده صحرا را بدهد. با خودش فکر م 

اش نشست با  شانه یرو ی ها بود که دستفکر  نی و به مسجد برود. در هم  ردیالزم داشتند را بگ 
 .دیپر شیاز جا یدستپاچگ

 . یست یبهت، کال تو باغ ن  دمیاونور محوطه عالمت مپسر، سه ساعت از  ییکجا -انیآر

 فکر بودم.  یتو ی سالم، متوجه آمدنتون نشدم اصال، کم  -رضا

 . دیخندی عشقش م یباز بود و به مسخره  ستادهیا انی کنار آر صبا

 . از قصدم خبرتون نکرد که بترسونه.میآقا رضا، تازه آمد گهیدروغ م -صبا
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 یهم جلو ینجور یهم  ست،ین هایجنگولک باز  نیبه ا یاز یگفت: ن  زد و انیران آر  یدستش را رو رضا
 .شهیروح مقبض  ییایدرب  یکس

 نگاهش کرد و جواب داد: دست شما درد نکنه.  یچپچپ  انیآر

 پدرو مادر صحرا رفتن؟ -رضا

 ساعت آمدن و رفتن.  کیصبح   -انیآر

 با بغض لب زد  صبا

 .شهیم یانگار نبودش کم کم داره عاد -

 .ششیپ رمیم گهی: من ددیگویو رو به دوستش م شودی بلند م  شی بد از جا  یبا حال رضا

  چیاو حلقه کرد و گفت: ه یآرام کردن همسرش دستش را دور شانه  یبلند شد و برا اشی از جا انیآر
 دنید میریروز. داداش ماهم م  ستیچه برسه ب  کنه،ی سال هم فراموش نم ستی رو بعد ب  زشی کس عز
 .گهیجان دخواهرزن 

ها از اتاق  یکی  یکه جلو یسیپل  دنیرضا با د داشتندی که به سمت بخش صحرا قدم برم  یدرحال 
 : از اون پسره چخبر؟ دیپرس انیبود رو به آر ستادهیا

هنوز   ی ند ول با ضمانت آزادش کن زنندیدست وپا م  ی لیخ  هاشل یواال فعال که بازداشته، وک -انیآر
نشه  دار یبودن تصادف هم هست، اما تا صحرا ب  یهاش احتمال عمد نتونستن. بخاطر مزاحمت 

 .شهیثابت نم  یز یچ

 دنیبه نفس کش شهیبودند و از پشت ش دهیبود که به اتاق صحرا رس دهینکش قهیچنددق هنوز
  رندیبگ شهی و رضا نگاه از ش انیلب گفت و باعث شد آر ر یز  ییاخدای . که صبا کردندی نگاه م زشانیعز

 چشم دوختند. آمدیسالن به سمتشان م یکه از انتها یآقا عل دنیو با د

نکرد و در مقابل تالش   یحرکت چی زد و از او خواست تا برود اما رضا ه یارضا ضربه  یبه بازو انیآر
 نگران نباش. فتهی نم یاتفاق  چیه  م؟یکن  یموش و گربه باز  دیبا یگفت: تا ک انیآر یدوباره 

 به به جمعتون هم که جمعه.  -یعل
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 سالم بابا  -صبا

 کرد و گفت: انتظار نداشتم ازتون.  انیبه صبا وآر ینگاه غضبناک یعل

 .گانیشا یسالم آقا -رضا

 یتو می چسباند. مستق  واریرضا را گرفت و به د یقهی جواب سالمش، دست دراز کرد و   یبجا یعل
چشمانش زل زد و گفت: مگه من بهت نگفته بودم دور خاانوادهمن رو خط بکش؟ زبون خوش  

 ست؟ ین  تی حال

  راهنشیپ یقه یدر آزاد کردن  ی وسع دیکش ی قیآرامشش را حفظ کند نفس عم نکهیا یبرا رضا
 داشت. 

 حق با شماست.  -

  دیکوب واریتر به دد آتشش تند تر شد و رضا را محکماش را باد زده باشنکه انگار خاکستر گر رفته  یعل
 .یخواهی م  یحاال چ  شیانداخت مارستانیتخت ب  یو رو یسر دخترم نشست ری: زدیو غر

به  یو پشت سرش پرستار  دیچی اتاق صحرا پ  یتو یبوق بلند یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز
 . دیسمت اتاق دو

دستگاه افتاده  یکه  رو ی خط دنی. با ددیدو شهیبه سمت ش  جدا کرد و اشقهیرا از   یدست عل رضا
  ای گذاشت و  شهیش یدو دستش را رو شدیکه اطرافش روشن و خاموش م  ی قرمز  یهابود و چراغ 

 گفت.  یابوالفضل بلند

که به سمت اتاق   ییشوک زده به دکتر و پرستارها یو عل   دیباری که از ترس مثل ابر بهار م صبا
  ندیبب شهی برود القل از پشت ش ک یرا نداشت که نزد نیتوان ا یحت  کرد،ینگاه م دندیدوی دخترش م 
 آمده. اشیتغار سر ته  ییکه چه بال

آمد   رونیاز اتاق ب تی قطع شد و دکترشمس بعد از چک کردن وضع گنالیس یصدا  قهیاز چند دق بعد
که فکرش   یشروع شده، زودتر از اون  یدفاع  ستمیگفت: نزول سبود  ستادهیو رو به رضا که مقابلش ا

 .میکردی و م

 شده؟یرو به دکتر گفت: چ فتادهی ن یاتفاق  نکهیبا قرص شدن دلش از ا یعل
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 بی مختلف بدنش آس  یهاستمیرفته رفته س مونهی کما م یتو یمدت طوالن یکس  یوقت  -دکتر
 . ادیوارد بشه به هوش ب شی اصل یهابه ارگان یجد  بیآس نکهیقبل از ا  دیفقط دعا کن  نه،یبیم

 

  ونیزیبه تلو یااشاره  گرفتی را م  شیهاکه با حوله آب دست  یرا شست و در حال شیهادست  یعل
 بود،کرد و گفت: امشب چخبره؟  یکه مداح

 جا اعتکاف دارن. همه اس،یگفت: شب اح دادی که ظرف ساالد را کنار پلو جا م یدر حال  خانمن یمیس

 .رمی پس بعد شام منم م -

 ؟ یر ی : کجا مد یگشاد شده که به گوشش شک کرده بود پرس یبا چشمان  نیمیس

مسجد برم. بلکه خدا به  خواهمی ساالدش را در ظرف هم زد و در جواب همسرش گفت: م یآقاعل
 نگاه کنه و دختر جوانم و بهم برگردونه. اهمیس یرو

سرگرم   اشیدلش نشسته بود در سکوت خودش را با غذا  یرو یادی مسرش غم زکه از حال ه نیمیس
 کرد.

از همسرش   کردی را تا م  اهشیس راهنیپ یقهیکه  ی دستش انداخت و در حال  یکتش را رو یعل
 کرد. و از خانه خارج شد.  یخداحافظ 

 همسرش متوقفش کرد.  ینزده بود که صدا رون ی ب  اطیاز در ح هنوز

 .م یبر  دیزنگ زدن با مارستانیب  صبر کن از یعل -

 . ایتنت کن ب  یز یچ هیزود   -رضا

که به روحشان چنگ  الی راه افتادند. و هزاران جور فکر و خ مارستانیبه سمت ب  یادیز  یدلشوره  با
 سر دخترشان درحال چکاب بود. یدکتر که باال دنیخودشان را به اتاق صحرا رساندند. با د  زد،یم

  حیمانده بود چگونه توض ضشیمر نیآمد و در مقابل نگاه منتظر و نگران والد رونیاز اتاق ب  دکتر
 دهد.
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 دکتر؟حال دخترم چطوره؟ ی شده آقا یچ  -نیمیس

بگم اما حالش روز به روز درحال خرابتر   یچطور   دونمی رو رد کرد، نم گهیشوک د هیدخترتون  -
 شدنه.

 داغون تنها گذاشت.  ی را با حال   یو عل  نیمیاز گفتن حرفش س  بعد

 نشستند. دهیخم  یکنار سالن با کمر  یصندل   یرو هردو

 خدا.  یکن یم امهیتنب  یام دار کردم که با بچه  یچه کار  ر،یام و ازم نگبچه  ایخدا  -نیمیس

  امیمنه، من چجور پدر  رهیشده بود گفت: همش تقص  دنشیکه بغض مانع نفس کش یدر حال  یعل
 ام رو به کشتن دادم.که با دست خودم بچه

 .دند یاش لرزمردانه یهاشانه  نباریزد و ا واریبه د یهمسرش مشت انیگر یهامقابل چشم  در

 لعنت به من.  -

 زد.  شیصدا  ن یمیکه س شدی خوران از آنجا دور م تلوتلو

 ؟ یر ی ! کجا میعل -

زنگ   انیبه آر ره،ی خدا رو التماس کنم بخاطر کفر من دخترم و ازم نگ  رمیبار گناهام رو کم کنم، م  رمیم -
 . شتیپ انیب  زنمیم

 

وارد شدن به  یقدم به سمتش کج کرد، رو یمسجد دنیدور نشده بود که با د مارستانیاز ب  ادیز
 خدا را نداشت.   یخانه 

  ادشی یکه حت  یخدا ببرد وجود یوجود نحسش را به خانه  آمدی صحن مسجد شد، دلش نم وارد
خدا  ادی  کباری انه،یروزه گرفته   کباری انه،یپنجاه سال عمرش سه بار سر بر مهر گذاشته  یتو آمدی نم

 .انهیبوده 

 کرد. شی صدا ینشست که فرد یورود یپله  یرو
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 .ننیچی مع م ش نجایداخل، ا دیآقا بفرما د یببخش -

 ؟ یر یسر راهم قرار بگ دیگفت: من هر جا برم تو با شی آشنا یافهیق دنیسمتش برگشت و با د به

 ماست.  یمسجد محله  نجایا د،یشما سرراه من قرار گرفت  نباریزد و گفت: ا یلبخند  یبا شرمندگ  رضا

 جا کرد و ادامه داد. ها را در دستش جابه شمع  یبسته

  فرستادمی ها را مبچه دیشما دانستمی شدم اگر م تونیکه باعث ناراحت خوامی معذرت م -
 .شتونیپ

رفتارش با رضا از او هم شرمنده   ی ادآور ی خدا کمش نبود با   شیپ  یبلند شد و شرمندگ  شیاز جا یعل
بود و آرام کردن عذاب وجدانش او را مقصر کرده بود و او با  خودش   یبود، چه جاها که دنبال تبرعه

بود.  ستادهینا شیهایتند یهم جلو کباری کرده بود و   یوجود سن و سال کمش در مقابلش بزرگ 
به دل دخترم هم    ینکردم. من حت  تتیرضا گذاشت و گفت: حاللم کن، کم اذ  یشانه  یدستش را رو

 رحم نکردم و شکستمش.

 کرد.  تیو او را به سمت مسجد هدا  زد یلبخند رضا

 همه بازه. یخدا برا یتو، در خانه  دیبفرما  -رضا

 هم سن فرزندش شرمزده بود.  یمرد یبود که بازهم از بزرگ  یعل نیا

گذشته بود  یکرد. دو ساعت  لیکم  ینشست و شروع به خواندن دعا گریمسجد شد و کنار افراد د وارد
  هیو خودشان را با گر کردندی مسجد شمع روشن م یکه مانده بودند داخل محوطه یهاو معدود آدم 

 . کردندی م  یخال

 اشه ینشان از گر شیهاپله نشسته بود و لرزش شانه  یها روجوان یرضا که جلوتر از همه دنید با
او که نور شمع    رخم یبه ن ینگاه مردم گذشت و کنار رضا نشست.  نیبرداشت و از ب یداشت، شمع 

 روشنش کرده بود انداخت. 
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که رضا در دست داشت روشن کرد و دوباره دلش   یصورتش بود شمعش را با شمع  یاشک رو برق
  برهی شروع به و  لشیدخترش  شفا خواست. موبا یمهمان چشمانش شد. از ته دل برا هیشکست و گر

رضا گذاشت.   یشانه  یقبل از جواب دادن دستش را رو  نیمیس یشماره  دنیرفتن کرده بود و با د
اش گذاشته بود سربلند  شانه یکه دست رو یدست صورتش را پاک کرد و به سمت فرد شترضا با پ
 کرد. 

 ام رو بهم برگردونه.تر از منه، از خدات بخواه بچه پاک  یل یدخترم دعا کن، دل تو خ یبرا  -یعل

 منتظر پاسخش باشد از کنارش گذشت.  نکهیآخرش را با بغض گفت و بدونه ا یهاحرف 

 .  بخشدی خودش را نم  چوقتیه فتدی صحرا ب یبرا یکه اگر اتفاق دانستی م خوب

 گشت و تماس گرفت.  نیمیس یدنبال شماره  نشیمخاطب  نیب

خودت و   یعل نداد و با گفتن)  یبه عل  یحرف  چیه یرا جواب داد اجازه یکه گوش  نی هم نیمیس
 برسون، صحرا دوباره شوک گرفته(

 شدیم  یوجودش خال یاز طرف دخترش را نداشت، با هر حرف  یخبر  چیطاقت ه گرید یعل قلب
 شهیش یکه جلو انی صبا و آر دنی رساند و با د  مارستانی بخاطر ترس از دست دادنش. خودش را به ب

قلبش   دادی نم صی گذاشته بودند، حالتشان را تشخ شهی ش  یبودند و دستشان را رو ستادهیا هیبا گر
 افتاده.  یچند قدم جلوتر چه اتفاق دانستی بود، نم دهیترس

شب خودت رحم کن( هنوز حرفش تمام نشده بود که  ن یصاحب ا ایبار گفت)  نیآخر یدلش برا در
که دخترت   ای و با ذوق گفت: ب د یتش دوهمسرش به سم دنیآمد و با د رونی از پشت صبا ب نیمیس

 که نور چشمت برگشته. ایچشم باز کرده، ب 

همسرش   یشانه یاز رو ینداشت را محکم بغل کرد. عل ستادنیا یبرا شیدر پاها  یکه جان  یعل و
 یهم رو یلبخند  شانیبودند و عالوه بر اشک چشمها ستادهیا شیروکه حاال روبه  انیصبا و آر یافهیق

  یمهربانو   یآورد به بزرگ  مانیو ا دیو مطمئن شد از برگشتن دخترش، د دی. ددید یلبشان بود را م
 خالقش.
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کرده   هیگر یهم بقدر  انی. صبا و آردیکشی بود و ناز دخترش را م ستادهیسر دخترش ا یباال نیمیس
 بودند. ستادهیا یاکاسه شده بود و گوشه یاندازه شان یبودند که چشمها

فروغ دخترش نگاه   یب  ی. به چشمهادیدخترش را گرفت و بوس جانی و ب فیجلو آمد و دست ظر یعل
 سخت گرفتم، حاللم کن. یلیبهت بد کردم، خ  یل یخ زدلم،ی کرد و گفت: من رو ببخش عز

  یاجواب درخواستش را گرفت و انگار که جان تازه  ژنیلبخند کم رنگ صحرا از پشت ماسک اکس با
 . ستادیگرفته باشد ا

 .دیگویو م خنددی م  سدیبنو یامک یدارد نامحسوس پ ی که سع انیآر دنید با

 بهش زنگ بزن و خوشحالش کن.  انیآر -

 بابا.  یجانم! به ک  -انیآر

 رضا  -

 . دمیتازه فهم ه،یبه صحرا کرد و گفت: پسر خوب ینگاه

  دنینره و قبل از شن ادتیمن  یگونکه جواب داد تند گفت: مژده نیرضا را گرفت و هم یه شمار انیآر
 را کنار گوش صحرا گذاشت.   یجوابش گوش 

 . انیآر ییبگو، کجا رفت  یجون به لبم کرد  انیآر ان؟ی آر یچ یگونمژده  -رضا

افتاده بود ماسک را از صورتش  انی به جر  شیعشقش خون در رگها یصدا دنیکه با شن صحرا
 لب زد. یبرداشت و به سخت 

 ر... -

 ؟ یگفت: صحرا خودت  دیزبانش بند آمده بود و با ترد کردی که حس م یز یاز شوک چ  رضا

 ر...ضا  -

 جان به قربان رضا گفتنت...! و
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