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 "نــــام خـــالـــق لـــوح و قـــلـــم بــــه

 

 :مقدمه

 ...وه و سكوتبا منو تو شك خدا

 ...پر از حرف بارون زده يسكوت

 ...سرانجام و آغاز ما تمام

 ...بده گهيم يحس خوبه، ك نيهم

 ...ساخت يعشق از ما چ ي هيسا نيبب

 ...ميحالمون خوبه و عاشق نيبب

 ...اييايشهر در دنيد واسه

 ...با منو تو خدا

 ...ميقيقا كي تو

 ... ينيبا منه تا تو با من عج خدا

 ...ينيبده عشق پاك زم هگيم يك

 ... ينيبا منه تا تو با من عج خدا

 ...ينيبده عشق پاك زم گهيم يك

 ... ينيبا منه تا تو با من عج خدا

 ...ينيبده عشق پاك زم گهيم يك

 ... ينيبا منه تا تو با من عج خدا

 ...ينيبده عشق پاك زم گهيم يك

 

 "عشــقـم يحــــلقه "

 

 ...امشب يول... دمايد يموقع داشتم خواب هفت پادشاهو م نيه؟ حاال هر شب ابر يخدا چرا خوابم نم يوا

 .اما انگار مجبورم ستميقرص خوردنم ن اهل

 .اومدم و آروم در اتاق رو باز كردم نييتخت پا از

شد سردرد  يشه كه اگه مب داريآقاجون ب دميترس ينشد آخه م نطوريا شد،يبلند م ـــــژشيق يكه صدا شهيشكر كردم چون برخالف هم خدارو

 .تونست بخوابه ينم گهيگرفت و د يم يبد
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 خچاليخواستم برم سر . رو برداشتم كنهيمواقع استفاده م نيكه معموال آقاجون در ا يقرص نتيرفتم آشپزخونه و از تو كاب نيپاورچ نيپاورچ

 ...شه داريممكنه آقاجون طفلك ب. اشكال نداره يت ولگرم هس. فمهيكه صبح گرفته بودم هنوز تو ك ياومد آب معدن ادميآب بردارم كه 

 ادشيمامان خانوم  نيباز ا... بــــــله دمينگاهكردم د. آد يم يسوز سرد هيبذارم احساس كردم  رونيكه خواستم پامو از آشپزخونه ب نيهم

بهش  نوياش سرما خورده، آقاجونم هرشب قبل خواب ا يحواس يب نيخوبه تا حاال چند بار به خاطر ا... قربون حواس جمع. رفته پنجره رو ببنده

 ...دكتر ببرمش هي ديبا... مرهيآلزا يفكر كنم از نشونه ها... انگار نه انگار يول كنهيم زدگوش

كه به  يدر نيبرسم از هم ييزودتر به دستشو نكهيا. يبرم برا مييدستشو هياومدم  نجايحاال كه تا ا دميرو بستم و خواستم برگردم كه د پنجره

تره داخل هال شدم البته قبلشم مطمئن بودم كه مامان و آقاجون خوابن چون آقاجون از سر شب كسل شده بود و  كيآشپزخونه نزد يپنجره 

 ... ديساعت ده گرفت خواب نيبه خاطر هم. زهييتو فصل پا يزده بود كه از عوارض سرماخوردگ حدسمامان 

هم به  يكياون  امِ،ياتاقه من و ت يروبرو قايكه اتاق ما بچه ها هم اونجاست و دق هييراهرو يتو شيكيداره،  ما دو تا در يبگم كه آشپزخونه  نميا

 .هيدر ورود كيهم كه اون طرف هال و نزد سيهال راه داره، سرو

 يلحظه  هي. حبس شد نمينفس تو س. يزيچ هيكه چند قدم جلوتر رفتم احساس كردم پام رفت رو  نيوارد هال شدم و هم... گفتم يم داشتم

پامو نگاه كردم  نييپا. ومدين يينه صدا دميد يآخشون بره هوا، ول يكوتاه از ذهنم گذشت كه رفتم رو سر و بدن مامان و آقاجون و االنه كه صدا

امان و آقاجون گذشته كه م يبازم خدارو شكر كردم چون برخالف شبها. تشك رفته بود يپام رو. دادم رونيو نفس حبس شدمو با صدا ب

 ـــــــــژيامشب خوب شانس آوردم، اون از در كه ق ميبا خودم گفتم خودمون. بود يامشب سرشون به سمت بخار ذاشتن،يم ينوريسرشونو ا

م و آروم رفتن شد ييدستشو اليخيخاطر ب نيبه هم. ستيخبرا ن نياز ا گهيسوم د يبار جستم، دو بار جستم، دفعه  هي يلو. نياز ا نميصدا نداد ا

قبل از . ارميشانس ن گهيد يسر نيدرو هم كه قبل از رفتن به آشپزخونه باز گذاشته بودم، نبستم چون ممكن بود ا. برگشتم اتاقم اطيو با احت

ش به تا فردا بدم ميگوش ريو گذاشتمش ز "زحمت  يدر اتاقو روغن بزن ب "برداشتم و بزرگ نوشتم  زيم ياز رو كاغذ هيبرم رو تخت،  نكهيا

 . چونم باال بردم ريو پتو رو تا ز دميدراز كش... آرتان

*** 

 ... خواب زده بشن ناراحت بودم ييصدا نيو امكان داشت با كوچكتر دنيخواب يهال م يپدر و مادرم تو نكهياز ا شهيهم

 ستيب يباصفا اطيح هيبعد از . داشتم دوسش ــــــتينها يكه من ب كيكوچ يخونه  هي. كردم يخونه زندگ نيهم يتو اديم ادميكه  يوقت از

 . ميرس يم يكرده بود به در ورود ليقشنگ تبد يباغچه  هياونجا رو به  يكه عشق آقاجونه چون بعد از بازنشستگ يمتر

 . وصله روايكه به د هيقد نهيآ هيو  يكه سمت راست دره، روبروشم چوب لباس سميسرو. شه ياز هال جدا م يسه متر يراهرو هيبا  يورود در

در  يكيسمت راست، اون . راهرو، حمومه يانتها. گستيد يراهرو هيسمت چپ آشپزخونه هم . آشپزخونست يدر ورود يرو به رو قايدق

 . و آرتانه اميسمت چپم كه اتاق من و ت. آشپزخونست

و  يمامانم تو سن س دميه سالم كه بود فهمنوزد ريبخ ادشي... من كه چقدر دوسش داشتم يكوشولو يآبج. اميغلت زدم و چشمم افتاد به ت هي

خود جوش  يب يول. يسن؟ االن وقت ازدواج دخترته ، وقتشه نوه ات رو بغل كن نيچقدر بهش غر زدم كه آخه چرا تو ا... حاملس يپنج سالگ

 نيريش يخواهر پنج ساله  هيوض گذره نه من ازدواج كردم نه مامان نو ه اش رو بغل كرده در ع يكه شش سال از اون روز م االنچون  زدميم
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دلم ضعف رفت ... دهيپت و متشو كه آرتان واسش گرفته رو بغل كرده و معصومانه خواب ياالنم دوتا عروسكا... دارم كه واقعا دوسش دارم

 ... و برگشتم سر جام دميبوس لشوتپ يواسش پاشدم و لپا

 ...)دميكش ــــــازهيخــم هي(

شم؟  داريب گهيپنج ساعت د يچجور. كهيساعت كه !!!... اوووووووه...برداشتم كه ساعتو نگاه كنم مويگوش... شهيمكردم چشام داره گرم  احساس

 .خوابــم بــرد يكــ دميو نفهم) رفتم آشپزخونه؟ ياصال واسه چ...(فكر از ذهنم عبور كرد نيبرد ا يكه داشت خوابم م يلحظات نيدر آخر

زنه؟ غلت زدم و خواستم پتو رو بكشم رو  يداد م ياول صبح نقدريچرا ا...اَه . شدم داريآرتان از خواب ب يتناخانم معلم،خانم معلم گف يصدا با

 "... شداااااااااا رتيد گهيخانم معلم د پاشو د": سرم كه باز صداش بلند شد

آرتان صداشو انداخته تو  نياعت چنده كه باز اس نميبردارم بب مويخم شدم و دستمو دراز كردم گوش... شد يچشام وا نم. تخت ينشستم رو خيس

بدنم  ريو مچ پام ز نيبا مخ خوردم زم... تــــالــــاپ... امـــــا ... خم شدم شتريب. نكردم داشيپ دميدست كش زيم يرو يهرچ يول... گلوش

 . وندم

  …آخ -

 . آخم مامان و آرتان اومدن تو اتاق يبلند شدن صدا با

 هيد دختر ... هان؟. يبر يتون يزنگ بزن بگو كه نم يخوا يكنه م يكنه؟ اگه درد م ي؟ حواست كجاست؟ پات درد مشد تابان يچ ":مامان

 . "گهيبگو د يزيچ

  "بگه؟ يزيچ يد يآخه مامان مگه تو مهلت م ":با خنده گفت آرتان

 . دميتو از خواب پر ينكره  يبا صدا. توئه ريش تقصببند هم شتوين:دادم به آرتان اخم كردم و گفتم يكه داشتم مچ پامو ماساژ م نطوريهم

اونم از ذوقت . يديخواب ريد شبميد. تازه آمارتو دارم. نيزم يو افتاد يخودت از ذوق امروز هول شد... به من چه": و گفت ديبازم خند آرتان

 "بود خانم مـعـلـم؟

 جدهيه يتو كل زندگ. ستيره؟ البته دست خودت ن يحرف تو سرت نم .صد بار گفتم به من نگو خانم معلم ":چشم غره بهش رفتم و گفتم هي

 "!هياستاد چ يدون يچه م. يسالت فقط با خانم معلم و آقا معلم سروكار داشت

 "ه؟يخوردن": آرتان

 .خونم يتو گوش خر م نياسينذار فكر كنم دارم ... خانم معلما يبگ نمينب گهيد... لوس نشو -

 "ناراحت شد؟...!!! ا  ":رو به مامان كردمو با تعجب گفتم. فت تو اتاقشگفت و ر يجنبه ا يب آرتان

 يواريكه به كمد د يا نهيآ يو گره خوردم تو دهيژول يموها دنياما با د ارميخواستم برم از دل آرتان در ب. رفت رونيتكون داد و ب يسر مامان

در  دمياتاق آرتان كه رد شدم، د ياز جلو. برداشتم و راه افتادم سمت حمومحولمو . رميدوش بگ هيگرفتم اول  ميشدم و تصم مونيزده بودم پش

 يزيمن كه چ. (خوند يسرش بود و داشت درس م ريدستشم ز هي،  دهيتخت دراز كش يدرهم رو ي افهيكه با ق دمشيدر د ياز ال. بازه مهين

اورد  يدوسش داشتم فقط اگر كمتر حرصمو در م يليخ). شدم يصبانمنم ع...از خواب پروندم خب...خودش بود  رياصال تقص... اصال. نگفتم بهش

 . بودبهتر  يليخ
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و درست كردم  اميت يكنار رفته  يپتو. بود دهيهمه سرو صدا تخت خواب نيبا ا. انداختم اميهم به ت ينگاه دميكش يكه موهامو سشوار م نطوريهم

 "باهام؟ يقهر ":آروم زدم پس گردنشو گفتم يبه شوخ. ندخورد يمامان و آرتان داشتند صبحونه م. و رفتم آشپزخونه

 ".ميبچه مدرسه ا هينبود كه از نظر تو من  ادمي ديببخش... اُ. ستيكار من ن ايبچه باز نيا ":آرتان

 ؟! يپس قهر –

 :...آرتان

 . شدم يعصبان كرديمنم پام درد م يآخه حرصمو در اورد... نداشتم يبه خدا منظور... ديببخش... خوام يمعذرت م –

 .)دميصورتشو بوس عيخم شدمو سر يعادتا نداشتم ول نياز ا نكهيبا ا(

 ؟يديبخش –

 "؟يكن يماچم م يصورتتو شست ":آرتان

 )يخب آشت لهيخ يعنيكرد  يم يچون هر موقع شوخ ستياز دستم ناراحت ن گهيد دميفهم(

 ؟ي، اونوقت باز دلخور نش ايكن يم تياذ يباز دار نيبب -

 ".بهت بگم خانم معلم يبذار... شرط داره هيكنم  يكامل باهات آشت يخوا ياگه م ":با خنده آرتان

 !!!... آرتـــــــان –

 "د؟يپر يچتونه مثل سگ و گربه به هم م گهيبسه د: :مامان

 "پس آقاجون كجاست؟ ":دميو از مامان پرس نشستم

 ".زنامه بخرهداره؟ طبق معمول هر روز رفته رو دنيپرس گهيد نيا ":مامان

 . يمامان اول صب يچه بد اخالق!!!... وا –

 "!ربع به هفته ها هي. زود بخور ":گذاشت جلوم و گفت ياستكان چا هي مامان

 ".اونجا باشم ديساعت هشت با. شم يرم حاضر م يخورم م ياالن م. دونم يم –

 . ميتست بزن ميقراره با بچه ها بمون. اميم رتريساعت د هيمامان من امروز  ":آرتان

 ".خونه تست بزن ايخب ب ":مامان

تو  نجايتونم تو مدرسه با بچه ها بخونم ا يكه م يديساعت مف هي يتونم ول يم يعني... تونم درس بخونم ينم ييكه، من تنها يدون يم":آرتان

 ".شهيچهار ساعت جمع م

 ".يايتا ب ميخور ينهار نم... باشه بمون ":مامان

 

دوست داره برق بخونه . خرده سر به هواست هي يول. خوبه يليو درسشم خ يِاضيرشتش ر. يِدانشگاه شيسالست و االن پ جدهيپسر ه هي آرتان

دو ساعت  يكيخونه، اگرم بخونه  ينم يچيتو خونه ه. رهيگ يم اديكه درسو همون سر كالس  هيياز اون دسته از بچه ها. تونهيو من مطمئنم كه م

به  يحت. هيا دهيپسر فهم يليكه خ نهيدوست دارم ا يليآرتان خ يكه من تو يزيچ... درست مثل امروز. كنه يكارو م نيمدرسه رفتنش ا زقبل ا
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 .كرد يآقاجونو درك م يمال طيشرا... جور جاها نيهاش بفرستتش كالس كنكور و ا يآقاجون اشاره هم نكرد كه مثل هم كالس

 

 . ون اومدو بلند شد بره كه آقاج ديو سر كش شييچا آرتان

 ... ريصبح به خ... سالم آقاجون –

 هيخانم : بعد هم جواب آرتان و داد و رفت اون طرف سفره كنار مامان نشست و گفت. باشه بابا ريصبح تو ام بخ... سالم دختر گلم ":آقاجون

 :؟يد يهم به من م ييچا

مامان ... دونم يشده؟شونه هاشو انداخت باال كه نم يچ دميه ازش پرسبه آرتان نگاه كردم و با اشار...مامان تو همه ياخما دميكه كردم د دقت

 "از من سر زده؟ ييشده ماهور خانم؟ كار خطا يچ ":ديچشم غره هم واسش رفت كه آقاجون پرس هيداد به آقاجون و  ياستكان چا هي

 ".ستيواسه سن شما خوب ن ؟ياستفاده نكن از قرص خواب گهيد يمگه شما به من قول نداده بود ينشده ول يزيچ ":با ناز گفت مامان

 يداشتم پنجره رو م يوقت. بخوام بخورم نكهيچه برسه به ا ارميرفت قرصو با خودم ب ادمياصال  شبياومد كه د ادميمامان اسم قرصو اورد  تا

 ادي يم يان ناكس عجب عشوه امام يول. دميخودم خواب شهيطبق عادت هم...چه خوب هم كه نخوردم...جا گذاشته بودمش نتيبستم رو كاب

 ... يواسه آقاجون طفل

خواستم قرص بخورم  يبرد، م يخوابم نم شبيمن د. گناهه يآقاجون ب. همه واسه آقاجون چشم غره نرو نيمامان ا":صاف كردمو گفتم صدامو

 ".آخرشم نخوردم يول

 "؟يبا قرص بخواب يسم به تو هم باشه؟مگه چند سالته كه بخواحوا ديبا گهي؟ديكنيماست منو نگاه م نيع يگ يپس چرا نم ":با خجالت مامان

 يپس ك. قرصا بخوره؟ بابا كه نخوره، تابانم كه نخوره نيتونه از ا يم يروشن كن باالخره آدم تو چه سن فتويمامان تكل ":و گفت ديخند آرتان

 "نداره؟ يسن من كه مورد يها هيتونه استفاده كنه؟ تو ما يم

 "...شد ريمدرست د. برو بابا ؟يينجايو اهنوز ت ":آقاجون

  "!ها شهيم رتيد... گهيبرو د":نگاه كرد به آرتانو گفت يچپ چپ هي مامان

پنجره رو باز  شبيتونه االن شمارو دعوا كنه چون باز د يمامان آقاجون م يول":رو به مامان گفتم عيآرتان فرصت حرف زدن ندادمو سر به

 ".يگذاشته بود

 ".راحت ترِ المميخ ينجوريبندمش ا يخودم از امشب م. خواد ياصال نم ؟يكن يآخه چرا فراموش م. يخور ير آخر تو سرما مماهو ":آقاجون

اتاق  ديكن يواال من اونقدرام كه فكر م. تو اتاق نيتو هال ، شما بر امي يخب بابا من كه صد بار گفتم م": كه تا اون موقع ساكت بود گفت آرتان

 ". ستميالزم ن

به هر حال شب ... ندارم اونجا كه يكار. نفرم هيمن  يول نيشما دو نفر. نيهم بهتره كه شما تو اتاق بخواب يتياز لحاظ امن": با خنده اضافه كرد و

 ".كنه يرفت و آمد م نجايبچه ا

مامان به  نكهيقبل از ا. مامان شد ياكه باعث گل انداختن لپ ديو باز هم خند "شد ريپدر سوخته، برو مدرست د ":زد و گفت يقهقهه ا آقاجون

 رميكم كم داشت د...و پاشدم رفتم تو اتاق تا حاضر بشم دميمنم خند. كرد و رفت ي، خجالت بكش خودش خداحافظ يادب يب يليآرتان بگه خ
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 فمويك. و دخترونه ام كردم ميمال شيآرا هيو مقنعه ام رو برداشتم و  نيو شلوار ج يكمد و باز كردم و مانتو مشك... آرتان نياز دست ا... شد يم

بردارم چشمم خورد به  مويكه خواستم گوش نيهم. جا گذاشته بودم مويباز برگشتم داخل، چون گوش يول. اومدم رونيبرداشتم و از اتاق ب

 . زيبرداشتم و رفتم اتاقش و گذاشتمش رو م ادداشتوي. قرار بود بدمش به آرتان تا در اتاقو درست كنه كه يادداشتي

و  رفتميمامان م شيدوره پ هيفكر كنم اگه ... شدن طونيحتما بازم ش. (دميشن يمامانو م زير يخنده ها يشدم صدا يآشپزخونه كه رد م يجلو از

ــ...چه كنم كه استعدادشو ندارم... موفق تر بودم گرفتميم اديعشوه اومدنو  هم خوبم يليمگه االن چمه؟؟؟ خ... نه... نه.. .يهـ( 

 ... ديبرام دعا كن... خداحافظ... مامان، آقاجون من رفتم: بلند گفتم يداخل نرفتم و از همون جا با صدا هگيد

 ...رميبرات قرآن بگ اميتابان؟ بذار ب ير يم يدار: از تو آشپزخونه گفت مامان

 دميخند زير زيخداحافظ و ر... ديشما راحت باش... شميقرآن رد م ريخودم از ز –

 

بابتش به خودم  شهيكه من هم يمسئله ا. وجود داشت يمشكل هيفقط . خوب بودم. دميد يورود كينزد يقد نهيبار خودمو تو آ نيآخر يبرا

 ستيب يو پنج سالمِ ول ستيب نكهيبا ا. خوره يبه سنم نم افميداشتن ق دهيعق انمياطراف يخودم والبته همه . ومديبه كارم نم نجايا يول دميبال يم

 يمشك يچشم و ابرو و موها. نگاه كردم نهيخواستم برم كفشامو بپوشم كه كنجكاو شدم و باز خودمو تو آ. دونمينم لشميدل. دم ينشون م لهسا

 كيلب و دهن و دماغ كوچ. موهامون فر بود اونم از نوع درشتش اميمنتها من و ت. ميبود نطوريپنج نفرمون هممون هم يكال تو خونواده . داشتم

... كم هي گفتميخودم م يواسه دلخوش... كــم كه نـــه  هي... كمم تپل بودم هي. گفت صدو شصت شهيبه زور م. ستيقدم بلند ن... داشتم يمولو مع

 دل نهيآ از گهيد... چهارشونه و قدبلند ... آرتان سر مامان رفته يول. بود يآخه آقاجون هم تپل... ميبه آقاجون رفته بود اميمن و ت. واقعا تپل بودم

 ... تو ديبه ام ياله. رد شدم رشيقرآنو گرفتم باال سرم و از ز. كندم

كه سوار  نيهم. گرفتم يتاكس هيشه پس خساستو كنار گذاشتم و  رميخواستم با اتوبوس برم، اما بعد فكر كردم ممكنه د دميكوچه كه رس سر

 ...هفته قبل هيبه  ديناخودآگاه ذهنم پر كش. برخورد بچه ها نگران مياز طرف... خوشحال بودم ياز طرف. شدم استرس تمام وجودمو پر كرد

*** 

. كرد يكالفه م يداشت و مامانو حساب يخندم كل خونه رو بر م يهم صدا يگه گاه. بودم يكمد لميف هي يبودم تو هال و محو تماشا نشسته

كه سرسام  يكيواال من . كم كن نويا يتابان؟ خب صدا يوشن ينم تويگوش يتو واقعا صدا يعني ":گفت يكه خطاب به من م دميمامانو شن يصدا

 ".گرفتم

 ".ستيبزرگ بشو ن نيا": گفت يلب م ريكه داشت ز دمياز كنار مامان كه رد شدم شن. حالت دو رفتم سمت اتاق با

 ".و پنج سالمه هااا ستيب! نيبزرگتر از ا گهيد ":و گفتم دميخند بهش

 ".بود عيدكتر رب.... ا ":نگاه كردم و گفتم مويوشگ. بردارم كه قطع كرد ويگوش خواستم

 ".كار داشته يچ نيزنگ بزن بب هيخب . رهيكه خ شااليا":مامان

دم  يگوش نيزنگ زد ديببخش ن؟يخوب هست... سالم دكتر":گفتم يمهلت ندادم بهش و تند. بوق خورد كه برداشت هي. شماره رو گرفتم عيسر

  "با بنده؟ نيداشت يامر. دستم نبود
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. يگرفتم كه خودت زنگ زد يداشتم دوباره تماس م. كنم يخواهش م. سالم. اجازه بده منم حرف بزنم. تر واشيدختر جان ":با خنده دكتر

تو رو  يآزمونا جيدارن منم مدارك و نتا اجيمدرس زبان احت هيكنم به  يم سيترم تدر نيكه ا يياز دانشگاها يكيتو . خوش دارم يبرات خبرا

 ".يمشغول به كار بش يشيقبول كردن فعال آزما... نشون دادم نشگاهدا سيبه رئ

 "...نيواقعا لطف كرد. ازتون تشكر كنم يو با چه زبون يدونم چطور ينم... ممنون يليدكتر؟ خ يواقعا قبول كردن آقا ":ذوق گفتم با

 ".يكن دميخواد روسف يدلم م گهيد. كنم يست اس ام اس مآدرس دانشگاه و وا. يبر يتون يبعد م يهفته  يشنبه  كيآره دخترم، از :: دكتر

 ".نصف ترمم رفته... شنبه؟ االن كه آذره كياز  نيدكتر مطمئن يول... نيلطف كرد... چشم حتما بازم ممنون": گفتم عيسر

تونه سر هر  ياستاد اون كالسم نم ...دادن به دو تا كالس رشييتغ. بوده ادياز كالسا ز يكي تيظرف نكهيمثل ا. شنبه كياز  يآره صدر: "دكتر

 ديو از ترم جد يايكه از پسش بر م شااليا. مناسبه يداشت ازيتو كه به كار ن يبرا. كالسه در هفته هي. يفهم يم ير يحاال خودت م. دوتا كالس بره

 ".برم سر كالس، خداحافظ ديخب دخترم با. يريگ يم يشتريب يكالسا

 .قطع كرد و

... نايامشب شام مهمون من... چقدر خوشحال شدم يوا!... باالخره استاد شدم؟ يديد... آخ جون مامان": به مامان و گفتمرو كردم  يخوشحال با

 "...گفته باشم

 ".شه يخوشحال م يليزنگ به بابات بزن خ هيپاشو . كن يبعد ولخرج يريبذار حقوق بگ... الزم نكرده... بده رشيخدا خ... خدارو شكر": مامان

*** 

... ا ":اطرافم رو نگاه كردم و گفتم. به خودم اومدم " ن؟يش ادهيپ نيخوا ينم... آخر خطه. ميديخانم رس":گفت  يكه م يراننده تاكس يصدا با

 "...ممنون ،يمرس م؟يديرس

 "...كه نيو نداد تونيكرا...نبودا يخانم صلوات": كه داد زد ابونيرفتم اون سمت خ يداشتم م. شدم ادهيپ و

 ".فراموش كردم... شرمنده... ديببخش يوا يا ":و گفتم برگشتم

كنم  يخواهش م هيو شرمنده  ديهمه گفتم ببخش نيا... گهيرفت د ادميخب .( تكون داد و گازش و گرفت رفت يسر. رو حساب كردم هيكرا و

 .)نگفت

بگم؟ آهان اول  يرفتم چ يوقت... به خودم مسلط بشم ديبا.)باز استرسم برگشت. داشتم تا به دانشگاه برسم يرو ادهيپ يا قهيپنج دق بايتقر

اخمم كنم  هيبهتره ! بگم ياسمم رو واسه چ... داره ينه چه معن... ترم در خدمتتونم نيا. هستم يمن تابان صدر: گم يم... كنم يم يخودمو معرف

 ...)هيسخت تيخدا عجب موقع يا... اليواو گهيكالس خودمون باشن كه د ياگه پسراش مثل پسرا... اديحساب كار دستشون ب كه

 دميبود پرس اطيكه تو ح يدختر هياز !!!... يچه دانشگاه خلوت. رفتم داخل دمويكش قينفس عم هي. تو دهنم ومديقلبم داشت م. بودم دهيرس گهيد

 "...سوم يطبقه  ":آموزش كجاست؟ اونم گفت

... طبق معمولم كه شلوغه... اوووف... سوم يطبقه  دميرس نجاست،يش جاش ازدم كه آخه آموز يلب غر م ريزدم و ز يكه نفس نفس م يحال در

 ".هستم يصدر... ديخسته نباش... سالم": داشت سالم كردم و گفتم يسرش خلوت تر بود و البته ظاهر مهربون هيكه نسبت به بق يبه خانم

 ... دييبفرما. سالم –
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 د؟يهست انيشما در جر. به كار بشممشغول  نجايمن قراره از امروز ا... زهيچ... خـب –

  ".خوشحال شدم تونيياز آشنا ؟يحالتون چطوره خانم صدر. اوردميمن به جا ن ديببخش":ستاديشد و ا بلند

 

 "برم؟ دياالن كجا با ديببخش... اومممم... نطوريمنم هم. يمرس": كه از برخوردش خوشحال شده بودم لبخند زدم و گفتم يحال در

كه از دانشجوها  اديچون به چهرتون م... جسارته... فقط... يزبان عموم. و دو ستيكالس دو ":كرد و گفت زشيم يرو ينامه به بر ينگاه هي

 ".و پنج هستن ستيسر كالس دو شونميا. ديبذار ونياومد با استاد دانشور در م شيپ يمشكل اناياگه اح ديباش

  "ن؟بر يحساب م شونيچطور؟ بچه ها از ا": دميپرس باخنده

 ".گروه بچه ها هستن ريمد شونيا نكهيهم ا ل،يدل نيهم به ا ":لبخند جواب داد با

 ...!با اجازتون خانـــــــــم؟... حتما –

 .كالس ستيل نميا دييبفرما... هستم يبيحب –

دختر و  يادياز كالسا تعداد ز يكيدر  يجلو. كدوم كالس برم ديتونستم حدس بزنم با يدور هم م ياز فاصله . نييكردم و رفتم طبقه پا تشكر

 رد شم؟ ديد ياجازه م: گفتم دميبهشون كه رس. دنيخند يبودن و م ستادهيپسر ا

 يمخصوص استاد، آب دهنمو قورت دادم و با صدا گاهيراست رفتم جا هي. دييبــــله، بفــــرما": گفت ياز همون پسرا با لحن چندش آور يكي

 . سالم: گفتم يبلند

 ".عرض كردم سالم ":گفتم يبلند تر يبار با صدا نيا!) دنيحتما صدامو نشن... (انگار نه انگار هيدو ، سه نفر كه جوابمو دادن بقاز  ريغ به

 ".دينيلطفا بش ":اضافه كردم يبا لبخند و

 ؟يديجد يدانشجو. م جوابتو دادنسالم، بچه ها يبار گفت هي ؟يزن يداد م نقدريخب چرا ا يِليخ ":گفت ياز دخترا از وسط كالس با لحن بد يكي

" 

 نيا يمنم جا ديشا. شناسن يكه منو نم نامياالن جلسه اوله و خب ا دميد يخواستم جواب دختره رو بدم ول. نگرفتن يمنو جد نايكه ا دميفهم

 . گفتم يم نويبودم هم

 ".رو در خدمتتونم ين عمومترم زبا نيا. هستم يمن صدر. لطفا ساكت": اخم انداختم تو صورتم و گفتم هيدفه  نيا

بلند  يبا صدا ديخند يكه م يبود در حال ومدهيكه از لحنش خوشم ن يدر كالس بودن اومدن داخل و همون پسر يكه جلو ييكه گفتم كسا نارويا

 ". كنم يساكت م نارويمن ا دييخانم معلم شما بفرما ديببخش. گه يراست م ديخب شا... بچه ها ساكت ":گفت

 كيشل شتر،يب يتا اومدم شروع كنم به معرف) خانم معلم يبمونه مثل اون آرتان احمق بهم نگ ادتي گهيكه د رمياز تو بگ يحال هيزهر مار ( 

 . خندشون رفت هوا

 "...نيبرو بش. ميديخند يما هم به اندازه كاف. يابراز وجود كرد گهيبسه د ":همون دخترِ با حرص گفت بازم

 ".يعقده ا": من بشنوم گفت كه يجور شيرو به بغل دست و

 ريمد شياومد برم پ شيپ يگفت اگه مشكل يبياومد كه خانم حب ادمي يآخر ول ميزدم به س يداشتم م.شدم يعصبان يحرفش بد جور نيا با

 ...ـــجيبود؟ تابانِ گ ياسمش چ... اَه! ؟...يگروهشون آقا
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داشتم پامو از  ميتصم نكهيبه محض ا. و باز كنن ششونيبپرسم تا دوباره ن نايز امونده كه ا نميازشون بپرسم اما با خودم فكر كردم هم خواستم

. با تمسخر هيلبخند مهربون نه مثل بق هي. كرد ياول نشسته بود و داشت با لبخند بهم نگاه م فيكه رد دميرو د يبذارم دختر رونيكالس ب

  .كه ازش بپرسم دميبهتر د. ديرس يبه نظر م يدختر مهربون دشمخو

 ه؟يگروهتون چ رياسم مد –

 ".و پنج ستيكالس دو. استاد دانشور ":همون لبخندش جواب داد با

 يخودم لعنت م يكه به كم حواس يدر حال.) خوام بپرسم كدوم كالسه يچه جالب انگار ذهنمو خوند كه االن م. ( با لبخند ازش تشكر كردم منم

 . و پنج و زدم ستيفرستادم در كالس دو

بدون  عيسر يليدر كالسو باز كردم و سرمو بردم داخل و خ تيدر نها يذره مردد شدم ول هي. دييبفرما... بلند شد يحكم و مقتدرم يصدا هي

 "رون؟يب دياريب فيشه چند لحظه تشر يم: "نگاش كنم گفتم نكهيا

 . درو بستم و

 هيشدن  تيباز شدن در همانا و رو... زنم كه خودش در و باز كردخواستم دوباره در ب.) گفتم يچ دينشن ديشا ومد؟يچرا ن. ( گذشت يا قهيدق هي

رو صورتش  شميته ر هي. رهيت يقهوه ا يقدبلند و چهار شونه بود با موها. و دو ، سه سالش باشه يخورد س يبهش م. همانا پيمرد جوون و خوشت

فرستاد رو  نكويمن ع دنينم واسه مطالعه بود چون به محض دچشاش بود كه البته فكر ك يكه رو ينيذره ب نكيع يبه اضافه  كرديم ييخودنما

شلوار  هيآرنج باال بود با  يتا رو ناشيبود كه آست دهيپوش ينوك مداد راهنيپ هي. مردونه و قشنگ بود پشميت. بود يدر كل آدم جذاب. موهاش

 . "دارن  يگروه ريچه مد "لحظه از ذهنم گذشت  هي. يمشك يا هپارچ

 د؟ييبفرما –

 .جمع و جور كردم  ودموخ

ـِيحق. هستم يمن صدر. سالم... اممممم –  ... قتـ

 ... حرفمو بزنم هياجازه نداد بق اصال

 ياعتراض كن ول ياگه دوست دار. خودت بوده  ياون نمره ... ندارم يكه من با شما پدر كشتگ نيبفهم نيخوا يم يشده؟ شماها ك يچ": دانشور

 "؟يحاال چند شد. كمتر بشه نميابمونه كه ممكنه نمرت از  ادتي

 "!!... بله؟؟ ":يجيگ با

. يكرد يفكر االنم م ديبا يداد ينم تيو به تذكرات من اهم يزد يحرف م تيآخر كالس و با بغل دست ينشست ياون موقع كه م: "دانشور

 ".ريوقت منم نگ يبگ يزيچ يخوا ياگه نم نينمرت چند شده؟ بب ينگفت

چه آدم . شدم يعصبان يليخ.)امي يدونست من امروز م ينم يشكيه يعني... نجايا هيچه دانشگاه... شجوهاش اشتباه گرفتهكه منو با دان دميفهم( 

 ... بود يمغرور و از خود متشكر

 ".من صحبت كنم ديد ياصال شما اجازه نم يول ديببخش ":گفتم يجد يليخ

 .)حبت كنم باز استرس اومد سراغمخواستم ص يحاال كه م... ( بگو...كه خب  يعنيتكون داد  يسر
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 .من قراره از امروز به عنوان استاد مشغول به كار بشم... زهيچ –

خسته شدم ... كردم كه نخوام دوباره واسش تكرار كنم ديذره تاك هياستادش  يچون رو دمياستاد خجالت كش يلحظه از به كار بردن كلمه  هي

 ..دادم حيبس كه امروز توض

 "ـــتاد؟اس ؟يچ": دانشور

 .)بودن دهيبهم خند يليامروز خ. شده بود يبرام عاد گهيد. ( خنده ريزد ز هويتا پامو نگاه كرد و  سر

 "تونم داشته باشم؟ يم ياز دانشجوها چه توقع گهيد نيكن يرفتار م يجور نيكجاش خنده داشت؟ شما كه ا ديببخش": گفتم  يكالفگ با

 . ديآثار خنده رو رو لباش دشد  يهنوز م يجمع و جور كرد ول خودشو

 ".تا استاد ديبه دانشجو شباهت دار شتريكه ب ديحتما خودتونم دقت كرد. شدم ريخب غافلگ يخوام ول يمعذرت م: "دانشور

 .خنده رينتونست خودشو كنترل كنه و باز زد ز گهيد

 يآموزش بهم گفت اگه مشكل. كنن من استادشونم ينمبچه ها باور . مزاحم كالستون شدم نيهم يمنم برا ":چشم غره بهش رفتم و گفتم هي

 "د؟يكن يو منو بهشون معرف نيايهمراه من ب شهيم. اومد از شما كمك بخوام شيپ

 "د؟يكن يم سيتدر يچ ن،ينگفت...حتما... بله ":صاف كرد و گفت نشويلبخند با غرور زد، س هيبه مذاقش خوش اومد چون  يليحرفام خ نكهيا مثل

 .)نگفتم يول... هيكه گفتم كل نارمياصال ؟ هم يبهش بگم تو مهلت داد خواستم يم( 

 .يسيزبان انگل –

پاك  ستيمن ن يكار ي طهيو در ح شونهيچون درس عموم يول. ارنيب فيگروه سوم تشر ياستاد زبان برا هيقرار بود ... بله...آهان":دانشور

 . شتمشمارم ندا دنيانتظار د نكهيجدا از ا. فراموش كرده بودم

 .بله متوجه ام –

 ".ميخب بر لهيخ": دانشور

 . سمت كالس ميافتاد راه

 .بشم ينجوريكنم ا يسع ديمنم با!!!... داشت يتعجب كردم چه جذبه ا. بچه ها ساكت شدن و نشستن سر جاشون ميكه داخل كالس شد نيهم

خانم  شونيا. مشكل حل شد نيخدارو شكر امروز ا. داشت اجياحتگروه سوم به مدرس زبان  نيهمون طور كه اطالع داشت... ريصبح بخ": دانشور

 ".حواستون باشه گهيپس د. ادين شيپ يكه در طول ترم مشكل دوارميام. ترم شما نيا يمدرس زبان عموم. هستن يصدر

بابا جذبت منو . ( از خنده نبود ياثر گهيد. كردم، با تموم شدن حرفاش به سمت بچه ها برگشتم يكه تا اون موقع داشتم به دانشور نگاه م من

 .)نيالل نش ينجوريكه حاال ا نيكرد يخودم گوش م ياز اول به حرفا نيمرد يم... كشته 

 ".رم سر كالسم و از كالس خارج شد يم گهيمن د. خب  اريبس ":دانشور

هم  يتعداد كم. دميد يم يعصب يپوزخند نشترشويرو صورت ب.نميخواستم عكس العملشون رو بب يم. كه رفت باز به بچه ها نگاه كردم نيهم

. ازش خوشم اومده بود. بودم دهيبود كه اسم دانشور و ازش پرس يكرد همون دختر يكه با لبخند بهم نگاه م يتنها كس. تفاوت بودن يب

 ".سراغ درس ميخب بر":بهش زدم و رو به كالس گفتم يمنم متقابال لبخند.يِمهربون رمشخص بود كه دخت
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 يسخت بود ول. دنيو همه شروع كردن به خند ديكالس ترك هوي. از دستم افتاد كيو ماژ زيبرداشتم اما از شانس بدم خوردم به لبه مو  كيماژ

 يبودن خودم لعنت م يكه به دست و پا چلفت يدر حال. مطمئن بودم كه صورتم از خجالت سرخ شده يول ارميخودم ن يكردم به رو يسع

 نكهيا يبرا. از كجا شروع كنم به هر حال وسط ترمم بود دونستمينم سم؟يبنو يحاال چ... موندم يول سميبنو يزيه چتخت يفرستادم برگشتم رو

 ".ميبهتره اول با هم آشنا بش": گذاشتم سر جاشو گفتم كويماژ" "In the name of Godنشم فقط نوشتم  عيضا

 "...چـــشـــم... ميبا هم آشنا بش شتريب نيخوا يمپس  ":گفت يبا لحن لوس ديخند يكه م يهمون پسرِ در حال باز

ما هم  يعني... استادامون چارهيخودم بدن؟ ب ليروش بذارن تحو ميزيچ هيخوان  يبگم م يهرچ يعنيكار كنم؟  يچ نايمن از دست ا ايخدا

  م؟يكرد ياونارو كالفه م ينطوريا

 "...شدم يعصبان يبدجور گهيد. بار چندم كالس منفجر شد يبرا... يوااا... گهيخوشمزه بسه د ":و كالفه گفتم دهينسنج

  ن؟يخند يم گميم يهر چ هيچ... گهيچه خبرتونه؟ بسه د –

 ".خوشمزم دونستميمن خودمم تا به حال نم ديباور كن ه؟يما چ ريآخه استاد تقص ":داشت خندشو كنترل كنه گفت يكه سع يحال در

هنوز . كالسو باز كردم ستينشستم سر جام و ل... ارميباز به روم ن دميبهتر د. خجالت قرمز شدم دونستم كه از يم... دادم يچه سوت دميفهم

 "...دياريب فيچند لحظه تشر يخانم صدر": در گفت ياز همون ال. دانشور بود. اسم و نخونده بودم كه در كالس باز شد نياول

 .كالس و درو بستم رونيرفتم ب پاشدم

  ن؟يشتدا يبله؟ با بنده امر -

 ".خندتون كل دانشگاهو برداشته يصدا. نيشد يميچه زود با بچه ها صم ":يبا حالت عصب دانشور

 ".اعصاب خودمم خورد شده. خندن يم نايا گميم يمن هرچ. ستيمن ن ريتقص ديباور كن": تيمظلوم با

 د؟ياندازه جوون يكار ب نيا يكه برا ديقبول دار. ديكرد يم نجاشويفكر ا ديبا دياورديم فيشغل تشر نيواسه ا نيداشت يبه هرحال وقت: "دانشور

 يكالسا شينه مخل آسا زهيكه نه نظم كالس خودتون بهم بر ديبا دانشجو برخورد كن يچه جور ديبلد باش ديبا ديكارو انتخاب كرد نيحاال كه ا

 "...ديبش گهيد

 . كرد خوب بود يم يرفكه منو به بچه ها مع شيربع پ هيتا . بود يچقدر عصبان! كردم تعجب

 "...با اجازه. حواسم هست گهيد. خوام يمعذرت م. بله": جواب دادم ياز بغض و دلخور يرگه ا با

 .يبرداشتمو شروع كردم به خوندن اسام ستويل. رفتم سر جام نشستم تيآب دهنمو قورت دادم و با جد. داخل كالس شدمو درو بستم عيسر و

 ...بله: ره دستشو برد باال و گفتهمون پس... امجد نيمحمد حس –

 .)نبود ياش خبر هياز اون حالت اول گهيد( 

 ...يبهرنگ ديحم -

. 

 . 

 . 
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 . 

 ... ينوروز مايش

 . ومدين ييصدا

 ...ستن؟ين –

 ".بله من حاضرم ه،ينوروز ماياگه منظورتون خـــانـــم ش": گفت يبذارم كه همون دختر با لحن بد و لوس بتيغ خواستم

 ".ذارميم بتشوي؟ خب من غ!ستيپس ن. هينوروز ماينه منظورم همون ش":بودم رو بهش گفتم ياز دست دانشور و بچه ها عصبان يسابكه ح من

 ".ديكارو ندار نيشما حق ا يول ":ينوروز

پس . نداشتم يورمنظ نيمنم كه همچ ه،ياگه منظورم خانم نوروز دياالن گفت نيخودتون هم ":كه كمتر در خودم سراغ داشتم يخونسرد با

 ".رد كردم بتيكه براشون غ ديبهشون بگ

 ".ديكن يم نيبه من توه ديشما دار ":ينوروز

 .ديكن يم نيكه به خودتون توه دييشما نيا ":جواب دادم تيعصبان با

من . ميبرنامه ها ندار نيد از ابع ياز جلسه  يول ديگرفت يگفتم شما به شوخ يامروز هر چ. ديبهتره حواستونو جمع كن: رو به كالس ادامه دادم و

 ".داره يصبر و تحمل منم حد گهيد. ديداشته باشم اما هر بار خودتون مانع شد زيدوستانه و مسالمت آم يرابطه  هيخواستم با شما 

 ".ديبذار ونيبا دانشگاه در م ديتون يم ديدار يو اما شما، اگه مشكل ":برگشتم و گفتم يبه طرف نوروز دوباره

 . برداشت و از كالس خارج شد فشويشدن حرفم ك تموم با

 ".ادب يب يدختره . چه بهتر ":دلم گفتم تو

رو خوندم و  ياسام هيبق... منم جذبه داشتم  نكهيمثل ا... چند لحظه خوشحال شدم يبرا. امجدم ساكت نشسته بود يحت گهيكالس نگاه كردم د به

 .ومدياسم به صورت مهربونش م نيله است و چقدر ااول نشسته بود ال فيكه رد ياسم اون دختر دميفهم

دانشگاه قبول شم  نكهيالبته قبل از ا. گرفتم يسيانگل اتيزبان و ادب يمن سال قبل مدركمو تو رشته  دينيبب. از خودم بگم كميخب بهتره منم  –

به هر حال بعد از چندتا آزمون . كردم سيبان تدرتو آموزشگاه ز يتو دانشگاه ندارم اما دو سال سيتدر يسابقه . رفتم يآموزشگاه زبانم م

دوستانه  يكالس رابطه  نيتو ا دميم حيهمونطور كه گفتم من ترج. ازم گرفته شد االن در خدمتتونم سميكه تو دانشگاه محل تدر يو عمل يتئور

 . نيلياحاال هر جور م گهيد. ميبا هم داشته باش ياديز يكنم تفاوت سن يچون فكر نم.برقرار باشه يا

و بعد  فتادين ياتفاق خاص گهيخداروشكر د. براشون در نظر گرفته بود و از الله گرفتم و شروع كردم شونيكه استاد قبل يصحبتها كتاب نياز ا بعد

 .مكافات كالس تموم شد ياز كل

** 

 چطور بود؟. ديشخسته نبا: زد و گفت يلبخند پهن دنميبا د يبيخانم حب. كالسو برداشتمو رفتم سمت آموزش ستيل

 . در كل خوب بود يول. كوه و جابجا كردم هيكنم  ياحساس م -

 ".االن منتظرتون هستن. اتاقشون ديببر فيدانشگاه خواستن كالستون كه تموم شد تشر سيرئ ،يمرند يآقا د،يشما كه سر كالس بود: "يبيحب
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 . شدم يمرند يكردم و وارد اتاق آقا يمعرف يخودمو به منش. دانشگاه راه افتادم استيكردم و به سمت بخش ر تشكر

 . نميو ازم خواست كه بش ستاديبه احترامم ا. كردم سالم

 ".يخوشحال شدم خانم صدر دنتونياز د ":يمرند

 ...نيهمچن –

البته من خودم . كردن فياز شما تعر يليخ عيدكتر رب.ميهم داشته باش يصحبت هي ييتا عالوه بر آشنا دياريب فيازتون خواستم تشر: "يمرند

. نيداشت يخوب شرفتيسن پ نيتو ا. گميم كيبهتون تبر. ستونويتدر يو سابقه  يمدرك آموزشگاه نطوريهم. دميموقت ارشدتونو د يگواه

 انيجردونم جناب دكتر شما رو در  ينم. كنم يبه خاطر دانشجوها عرض م... سوء تفاهم نشه. دادند مردد بودم شنهاديع شما رو پيدكتر رب يوقت

 كيما هم تفك. به دو تا كالس ميبد رشييتغ ميگرفت مينرم افزار، تصم يبچه ها ياز كالسا يكي ياز اندازه  شيب تيبه خاطر ظرف. نه ايگذاشتن 

 يبرا گميكه م نيا. مختلف داره يسن يدانشگاها ،دانشجو با رده ها رياز سا شتريو ب يِكاربرد يدانشگاه علم هي نجايهر حال ا هب. ميكرد يسن

 يرو از كشو ييكه برگه ها نطوريهم. ديندار يبه هر حال شما هم سن و سال. جوون كالسِ يوجود دانشجوها ليداشتم به دل ديانتخاب شما ترد

 زيم يبرگه هارو رو. من قبول نكردم يشمارو تقبل كنن ول سيدكتر اصرار داشتن خودشون حق التدر يآقا: ادامه داد اورديم رونيب زشيم

 ".ميكن يهم امضا م گرويد يقراردادا ميكن يبا هم همكار ميانشااهللا اگر تونست ":با خنده. ترمه كي يقرارداد برا نيا: اشتگذ

 يمرند يآقا. بلند شدم . برگه هارو امضا كردم يانضباط ينامه ها نييآ يسر هيبعد از خوندن متن قرارداد و . زدم و خودكارو برداشتم يلبخند

 . ستاديز من اا تيهم به تبع

 .ديباش يكنم كه از كارم راض يم مويمن تمام سع –

 ".طور خواهد بود نيحتما هم ":يمرند

 .با اجازه. شم يمزاحمتون نم نياز ا شتريب –

 .كنم يخواهش م: يمرند

 .خدانگهدار –

 ".خداحافظ شما": يمرند

 .دميكش قينفس عم هيبستمو  درو

** 

راست رفتم آشپزخونه تا دستامو  هي... خونه هم ساكت ساكت. بود ميو ن ازدهي. ساعتو نگاه كردم. كرد يدرد م يليخونه سرم خ دميرس يوقت

 . مامان منو از جا پروند يزدم كه صدا يم عيداشتم ما. بشورم

 ".دختر ميترسوند ؟ياومد يتو ك!!!... ا ":مامان

 .رونيب يبرد واميخونه ساكت بود فكر كردم ت. مامان يترسوند شتريتو كه منو ب –

 ".گفتم انقدر از سر و كول بابات باال نرو گوش نكرد يه شبيد. سرما خورده يطفل. بودم اميت شيپ. نه ":يبا ناراحت مامان

 االن خوابه؟  –
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 ".و تب بر دادم نيريش موياالن بهش ل... نه ":مامان

 .ششيپ رميپس من م –

 . رفتم كنارش عيسر. نشست رو تخت ديمنو كه د. چشاش باز بود يود ولب دهيكه رو تخت دراز كش دميد اموياتاق شدم ت داخل

 ".يسالم آج": اميت

  ؟يخوب. سالم خوشگل من –

 "چه داغه؟ نيدستامو بب... نه ":كرد و گفت يا سرفه

 . دميتپل و كوچولوشو بوس يدستا. هنوزم تب داشت... گذاشت تو دستام دستاشو

 نيبب. يريگ ياونوقت توام از من م. من از بابا گرفتم گهيمامان م. يخور يتوام سرما م. نه، بغلم نكن": بغلش كنم كه نذاشت و گفت خواستم

 ".نييبچه هارم گذاشتم پا

 . سرشون بود ريبالشم ز هي ن،ييپت و متشو گذاشته بود پا. تخت انداختم نييبه پا يزدم نگاه يكه به لحن كودكانش لبخند م يحال در

 .رهيگينم يضياز فرشته ها مر يشكيه. نه قربونت برم –

 ".گم تا خوابت ببره يقصه م هيمنم االن برات . دراز بكش ":و گفتم دميصورت خشگلشو بوس. بغلش كردم و

 ".پس موهامم ناز كن ":اميت

 .دراز بكش. من يباشه گوگول –

 شيشونيپ يدستم رو. خوابش برد دهيبه نصف نرس داستان. نوازش موهاش شروع كردم به خوندن نيبرداشتم و ح زيم ياز رو يداستان كتاب

 . و از اتاق خارج شدم دميصورتشو بوس. خوشبختانه تبش قطع شده بود. گذاشتم

 "د؟يخواب اميت": مامان

 . تبشم قطع شده بود. آره -

 "؟يتو چرا زود اومد. خداروشكر ":مامان

 . گهيكالسو دارم د هي نيدر هفته هم -

  "حاال خوب بود؟ ":مامان

 يدرد م يلياالن سرم خ يول. از خودم نشون دادم كه خودم حظ كردم يجذبه ا هي. ريمنو دست كم نگ يكردن ول يم تياذ يليخ. بدك نبود -

 "آقاجون كجاست؟": دميرفتم پرس يطور كه به سمت اتاق م نيهم. بخوابم كميرم  يم. كنه

 ".بشن كيشر يكار هيبا هم تو  انياز دوستاش بهش گفته ب يكي. نهيه بشتونه تو خون ينم. كالفش كرده يبازنشستگ. رونهيب: "مامان

 ".استراحت كنه دياالن با. از وقت كار كردن آقاجون گذشته گهيد يدر ثان! ميما كه اونقدر پول واسه شراكت ندار": برگشتم

 ".حاال اومد تو ام باهاش صحبت كن. منم بهش گفتم. دونم واال يچه م": مامان

 ... واسه ناهار صدام كن. فعال برم بخوابم. باشه –

خواست  يم ومديبه نظر م. ( شد دهيكش يمرند يآقا يذهنم به سمت صحبتا. ميشونيدستمو گذاشتم رو پ هي. دميعوض كردم و دراز كش لباسامو
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روز در هفته  هي نكهيبودم هم ا يشيآزمافعال  نكهيهم بخاطر ا. روز در هفته دلمو خوش كنم هي نيتونستم فقط به ا ينم. گربه رو دم حجله بكشه

خب امكانش  يول. خوند يدرسشو م طنتاشيش يالبته طفلك جدا. كار كنم؟ بر فرض مثال آرتان روزانه قبول نشد يروزا رو چ هيپس بق... بود

شد كه  يم يسه، چهار ماه .برق بود يكارمند اداره  م؟آقاجونياش رو بد هيشهر ميتون يم يبا پول بازنشستگ ياونوقت چطور. گهيهست د

مامانم و  نكهيبا ا. خودشو سرگرم كنه اطيبه باغچه و ح يدگيكرد با رس يم يسع يموضوع كالفه بود ول نيخودش از ا. بازنشسته شده بود

جون مدام تو داشت حاال كه آقا دهيمامان عق. اومد كه با هم بگو مگو كنن يم شياوقاتم پ يبعض يرفت ول يآقاجون جونشون واسه هم در م

 گهيكار د هيدنبال  ديحتما با. دونم واال ينم... ده يم ريبهش گ ياديگفت مامانِ كه ز يآقاجونم م. كنه يدخالت م شيآشپز يخونست، تو كارا

 . دمينفهم يزياز زور خواب چشام بسته شد و چ گهيد.) كنم سيآموزشگاه زبان تدر هيبرم تو  ديشا. باشم

 

صورت  كيو جورابشو مثل آونگ نزد ستادهيسرم ا يباال يكه جوراب به دست، با لبخند پهن دميآرتانو د. و باز كردمچشام يبد ياحساس بو با

 .ده يمن تكون م

 ".ده يفاضالب م يبو. جوراب بو گندوتو ني؟ بكش كنار ا هيچ نيا... يعوض": زدم غيج

 "...يكرد داريو ب اميت...  ـــــسيه ":ديخند يكه م يدر حال آرتان

 . كرد يخوابالود و قشنگش مارو نگاه م يخورد كه با چشا اميبه ت چشمم

 . ضِيمر اميت. يكن يكار م يچ نيمسخره، بب –

  "من چت شده؟ يكلوچه  ":رفت و گفت اميبا تعجب به سمت ت آرتان

 ".شدم ضيمر يداداش ":ه كرد و گفتكوچولوشو دور گردن آرتان حلق يخودشو لوس كرد و دستا ديآرتانو نسبت به خودش د يكه نگران اميت

 "...قربونت بره يداداش": آرتان

 "؟يگفت يالك. يتب كه ندار ":گذاشت و گفت اميت يشونيپ يرو دستشو

 ".نگاه كن. نه ":تيبا مظلوم اميت

 .رهيدهنش بگ يرفت دستشو جلو ادشي يول. كرد يسرفه ا و

 "...بخواب... اببخو. يكرد ضيپاك منم مر... اُه اُه  ":با خنده آرتان

 ".رهيگ ينم يضيازمن مر يشكيتابان گفته ه... نه: خودشو به آرتان چسبوند و گفت شتريو ب ديخند امميت

حاال واسش قصه بگو تا . حقته": كه چشم آرتان بهم خورد چپ چپ نگاش كردمو گفتم نيهم يول. دميبلند خند يبا صدا اميحرف ت نيا با

 ".خوابش ببره

 ".يناز كن ديموهامم با. واسم بخون نويا ايب. ياشآره داد ":اميت

  …و رفتم صورتمو بشورم دميآرتان غش غش خند يدرمونده  ي افهيق به

 .كه سر سفره كنار آقاجون نشستن دميرو د امياومدم در كمال تعجب آرتان و ت رونيكه ب ييدستشو از

– ؟يقصه نگفت اميمگه واسه ت ؟يينجاي؟ تو چرا ا!ا  
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  "ام؟يمگه نه ت. كنه يخوب نم امويسوپ داغ حال ت هيمثل  يچيه. نـــــه ":شخندين با آرتان

 ".گشنمه يليخ. آره ":اميت

.) دلم خنك شد... شيآخ. (دميبود و كش دهيبهشون رس يكه حساب ييبا لذت، موها. دستمو بردم سمت موهاش. حرص به طرف ارتان رفتم با

 ":خنده گفتبا  دم،يانگار نه انگار كه موهاشو كش

 ".دنيانصراف م رنيدارن م يدانشجوهات بفهمن چه استاد وحش اگه

 .دونم و تو يمن م يمنو از خواب بپرون گهيبار د هي. نداره يبه تو ربط –

 ". بشكنه دستم كه نمك نداره. خواستم واسه ناهار صدات كنم. كن يكيو ن ايب ":تيبا مظلوم آرتان

 يما م يدرست مثل آقاجون كه االن داشت به حرفا. خونسرد بود يليرعكس من كه البته سر مامان رفته بودم، خآرتان ب. (افتاد به آقاجون نگام

 . افتاد به آقاجون سالم نكردم ادميتازه .) ديخند

 ".نه حواس ذارهيپسرتون نه اعصاب واسه آدم م نيا ديببخش. سالم آقاجون... يوا يا ":يشرمندگ با

 ".كنه يم يباهات شوخ. ريسخت نگ. اشكال نداره. بابا سالم ":با لبخند آقاجون

 ".نكنه يخوام شوخ يم –

 . پلو اومد تو هال ايلوب سيهمون لحظه مامان با د. چش غره بهش رفتم هي و

 "ش؟ياريب ير يم. خچالهيتابان، دوغ تو  ":مامان

 ".ارميمن م نيخواهر گلم تو چرا بش ":زودتر از من بلند شد آرتان

 !!!... چه عجب  –

مامان  يول. ظرفا رو جمع كردم بردم آشپزخونه تا بشورم. ميخورد ام،يدستمم قاشق ت يكيدستم قاشق خودم بود، اون  هيكه تو  يدرحال ناهارو

 ".تو برو با آقاجونت صحبت كن. شورم يخواد خودم م ينم ":گفت يآروم يليخ يبا صدا

داده بود و داشت  هيمخصوصش تك يبعد از غذاش، به پشت يشگيآقاجون طبق عادت هم. ومدما رونيخدا خواسته قبول كردم و از آشپزخونه ب از

 .كنارش نشستم. كرد يو عوض م ونيزيتلو يشبكه ها

  م؟يبا هم حرف بزن نيحوصله دار –

 "شده؟  يچ. آره بابا جان ":آقاجون

 "؟!يزن يمودب حرف مهمه  نيكه ا يحرفا صحبت كن نيدر مورد ازدواج و ا يخوا ينكنه م ": آرتان

 .دونن كه من قصد ازدواج ندارم يمزه، همه م يب -

قصد ازدواج ندارن در اصل  گنيكه م ييدخترا يهمه  يدون يآخه م. ينبود خواستگارم ندار ادمي. يگيراست م... آهان": با خنده آرتان

 ".خواستگار ندارن

  ؟يدرست كرد ،يصبح برات نوشته بودم در اتاق و درست كن. ستين ينجوريا چميه. اصال به تو چه. نكن يتو فضول... هه هه هه –

 ".رم يباشه االن م يول. يباشه بحثو عوض كرد ادتي": آرتان
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 .زنه يچقدر حرف م... پوووووووووف –

 "!چه پررو شده دينيبب. ديبه حرفاش نخند نقدريآقا جون ا ":ادامه دادم ديخند يبه آقاجون كه داشت م رو

 " ؟يبگ يخواست يم يچ. و بابابگ ":آقاجون

 ازيبه كار ن گهيد. آقاجون شما االن وقت استراحتتونه. نيكار كن نيخوا يم دميشن. خواستم راجع به كار باهاتون صحبت كنم يراستش م -

 گم؟  يدرست نم. ده يم مونويكفاف زندگ تونيخدارو شكر حقوق بازنشستگ. نيندار

 ".عادت ندارم. كارمياالن چهار ماهه كه ب. نبودم كاريروزم ب هي ،يمن از پونزده سالگ. ينجوريره ا يم من حوصلم سر يچرا بابا ول ":آقاجون

 نيتون يعالمه كار هست كه م هي. ديكن ديواسه مامان خر. نيپارك، به باغچه برس نيبر. دونم يچه م. ديسرگرم كن گهيجور د هيخب خودتونو  –

 . نيانجام بد

 "نه؟. يمامانت ازت خواسته باهام صحبت كن ":لبخند جواب داد با

 "؟يچ يعني!... ؟ هرمز!وا ":مامان اومد ياومدم بگم نه، صدا تا

 .آرتانم اومد يخنده  يپاشدم برم تو اتاق كه صدا. بعد من، در آخرم مامان. خنده رياول آقاجون زد ز) بود سادهيگوش وا. مامانِ تابلو يا( 

 ؟يبود سادهيفوضول، توام گوش وا –

. نوبت ماست گهيد. يخونه و دستور بد ينيبش ديتو با. گه بابا يتابان راست م ،يدور از شوخ يول. گهيخانوادم د نيباالخره منم جز ا": آرتان

 ".خودم مخلصتم دربست

 ".در نميا. تابان ايب ":از تموم شدن جمله اش خطاب به من گفت بعد

–  ؟ دستت درد نكنه!؟!ا. 

  "...جوابشو ندادم و رفتم تو اتاق گهيد. شه پنج تومن يم. قابل نداشت. كنم يخواهش م ":آرتان

 يگوش يبه صفحه . دميشن مويزنگ گوش يشدم برم دانشگاه كه صدا يداشتم حاضر م. مثل برق وباد گذشت ياتفاق خاص چيهفته بدون ه كي

 !!!... مگه دست بردار بود يول. واب ندمدادم ج حيچون هنوز خوابالود بودم ترج. شناختم يشماره رو نم. نگاه كردم

 "بــــله؟: "جواب دادم يبا بدخلق... لهيداره بدپ يوقت صب؟ چه حوصله ا نيا هيك... اَه –

 "؟يخانم صدر": گفت يمردونه ا يصدا هي

 ".دييبفرما": باتعجب

 .من دانشور هستم. بدموقع مزاحم شدم نكهيمثل ا –

ـُيدانشور؟ به جا ن –   د؟يخوب هست! دانشور يآقا... انآهـــ...  ــ

 "د؟ياريم فيامروز كه تشر نميزنگ زدم بب...موقع تماس گرفتم نيكه ا ديببخش ديبا. ممنون: "دانشور

ناخودآگاه اخمام . رفتار اون روزش افتادم اديكه ... چرا كه نه. خواستم بگم بله يبپرسه؟ م نويموقع صبح زنگ زده بود هم نيا يعني. خوردم جا

 "من خودم شمارمو بهتون دادم؟ ديببخش": تو هم و جواب دادم رفت

 "...خداحافظ . مزاحم شدم ديببخش. گرفتم عيشمارتونو از دكتر رب ":دانشور
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 .نگاه كردم يبا تعجب به گوش. كرد قطع

– ن بد حرف زدبا م يلياونم اون هفته خ. خب بخوره. فكر كنم بهش برخورد. كار داشت اصال؟ نذاشتم حرف بزنه ي؟ چ!ا... 

 ... موضوع شد نيتا برسم دانشگاه ذهنم مشغول هم و

. وقت دوست نداشتم دست كم گرفته بشم چيه. اگه بگم خوشحال نشدم دروغ گفتم. ديبچه ها خواب يهمهمه . كه گذاشتم سر كالس پامو

. باز شد خشيكم كم  ياخم گنده نشسته بود ول هيش با اول. هم سر كالس بود ينوروز مايش. افتاده بود شيكه هفته پ ييمخصوصا بعد از اتفاقا

وجود الله، سر كالس، آرامش و اعتماد به نفس !!!... تو خونم بود يبزرگوار. گهيكار كنم د يچ. و نگرفتم شيپ يهفته  اناتيرج يپ گهيمنم د

استاد و دانشجو  نيب ياز رابطه  شتريم رابطمون بدوست داشت يدونم ول ينم... رو صورتش بود يبه خاطر لبخند دائم ديشا. داد يبهم م يخاص

 ... باشه

گردوندم  يهر لحظه كه سرمو بر م. نبود طنتاشياز ش يخبر گهيد. امجد بود نيگاه محمد حس يگاه و ب يكرد نگاه ها يم تميكه اذ يزيچ تنها

قبل عكس العمل تمسخر  يبرخالف هفته  يول. د تا تپقم زدمكه چن ييتاجا. كرد يمنو معذب م نيشده و ا رهيكه بهم خ دميد يبردم، م يباال م اي

 . دمياز بچه ها ند يريآم

 

 .نگاه كردن به ساعتم متوجه شدم وقت كالس تموم شده با

بچه ها جواب  ياستاد، گفتنا ديبردم و به خسته نباش يسرمو باال م ميهر از گاه. شدم فميمشغول مرتب كردن ك. كالس تمومه. ديخسته نباش –

 . الله بود يشده ول يكردم كالس خال يفكر م. باعث شد رومو برگردونم يقشنگ دختر يكه صدا فميخودكارمم گذاشتم داخل ك. دادم يم

 .استاد ديخسته نباش –

 .نيهمچن. يمرس -

 .ه الله نگاه كردمدوباره ب. ره يور م دشيداره با سررس ياحساس كردم الك.دميو د نيمحمد حس. كالس يلحظه نگام افتاد به انتها هي

 ؟يداشت يجانم الله؟ با من كار –

 بود؟ ادتونياسم منو . چقدر حافظتون خوبه استاد: زد گفت يكه لبخند م يحال در

 .بره ادميلبخندتو  نيتو و ا شهيمگه م. اوهوم: بهش زدم و گفتم يلبخند منم

 .خوشحالم يليخدرسو با شما دارم  نيا نكهيفقط خواستم بگم از ا. استاد نيلطف دار –

 .حاال تا آخر ترم مونده. يديرس جهينت نيچقدر زود به ا يول. نطوريمنم هم –

 .نه اي يگيم نويهم نميبذار وقت نمره دادنا برسه بب: با خنده اضافه كردم و

 ".خوبه شيزبانم كم و ب. ندارم يمشكل ادياز اون نظر ز. بود يحس قلب هي نينه استاد ا ":الله

 .كردم يشوخ –

 . ومديكه داشت به طرف ما م نينگام رفت سمت محمد حس وباز

  د؟يدار يامجد با من كار يآقا –
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 ".ديبله اگه وقت داشته باش ":نيحس محمد

 . دييبفرما –

 ".الله تموم شه يكنم صحبتا يصبر م ":نيحس محمد

 ".با اجازه. دييشما بفرما. من حرفام تموم شد... نه... نه ":فشرد و با من من گفت نشيدستش و به س يكالسور تو. الله نگاه كردم به

 . از كالس خارج شد عيسر يلينداد منم جوابشو بدم چون خ فرصت

 .دييبفرما –

 ".قصد جسارت نداشتم. كنم يخواستم بابت رفتار اون هفته ازتون عذر خواه يراستش م": نيحس محمد

 ":بهش زدم و گفتم يلبخند. همه روم زوم كرده بود نيبود كه امروز ا نير اپس به خاط. بود زيكرد نگاهش به م يكه صحبت م يمدت تمام

 ".كنم يدرك م. گهيباالخره منم تا پارسال دانشجو بودم د. ديخودتون و ناراحت نكن. نه اونقدر يدلخور شدم ول. اشكال نداره

 "د؟يستيپس مطمئن باشم كه از دستم ناراحت ن ":كه امروز منو كالفه كرده بود، زل زد تو چشام يگرفت باال و با همون نگاه سرشو

با . برم ديبا گهيمن د. ديمطمئن باش. بله": با تعجب بهش گفتم. قابل تحمل تر بود انگار ششيپ ي؟ رفتار هفته !شده بود ينجوريچرا امروز ا نيا

 ".خداحافظ. اجازه

 . اومدم رونيبه سرعت از كالس ب و

 .گشنمه يليخ م؟يناهار دار يوا... مامان سالم-

. برو لباست رو عوض كن. كنم يكنه من اصال ناهار درست نم يندونه فكر م يهر ك ميناهار دار يگ يم نيهمچ. ييدختر تو چقدر شكمو":مامان

 .واسه خوردن ميدار يزيچ هيباالخره 

خوشمزه  يغذاها شهيوگنره تو كه هم. سر كالسفك زدم  يكل... دختر استاده هاااا يناسالمت. گشنمه يلياخه امروز خ":دميخند يكه م يحال در

 .زميعز يكن يدرست م

 ...اااايديبد ديكنن ند يفكر م. من استادم... انقدر هم نگو من استادم. برو خودت رو لوس نكن":گفت ينيريمامان با اخم ش. دميرو كش ولپش

 كجاست؟ يقلقل. رو ولش كن نايا. گهيخب هستم د... وااااااا-

 .كنه يم يباز وتريتو اتاق ارتان داره با كامپ... ايندار يقلقل نياز ا يدست كمخودتم ":مامان

-كمكت اميبعدش م. نميهم بب اميت. رم لباسم رو عوض كنم يمن م. يامروز چقدر ضد حال... مامااااان... ا. 

 .كامل بازش كردم. باز بود هيدر اتاقش نم. لباسم رفتم سمت اتاق ارتان ضياز تعو بعد

-ستيكه واسه سن تو ن نيا ؟يِا يچه باز ني؟ ا!د. 

داد هم  يزد هم خودش رو تكون م يكه م يريچون با هر ت. شده بود يجانيهم ه يليخ. كرد يم يدونم ادم كش يو چه م يجنگ يباز هي داشت

 .ادم كشتم يصبح تا حاال كلاز . چقدر جون دارم نيبب ايب... ايب. يسالم ابج":كه نگاهم كنه نيبدون ا. اورد ياز خودش صدا در م

 .ستياصال خوب ن يباز نيا.) رو استپ كردم يباز. (مگه دستم به ارتان نرسه-

 .كردم يم يداشتم باز. تابان يابج... ا":و گفت ديلباش رو بر چ اميت
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 "؟يس داشته باشهمه ش استر يبزرگ كه شد يدوست دار. ذاره يم ريتاث تيتو روح نايا... قربونت برم من ":دميرو بوس لپاش

 "؟يچ يعني":يجيبا گ اميت

 .)هيدونه استرس چ يبچه چه م... نچ(

 ؟يدوست دار. يبترس يزيچ هيهمه ش از  يعني... يعني-

 ".نه":اميت

 خب؟ . ينكن ايباز نياز ا گهيپس به من قول بده كه د. نيافر-

 .قول جلوش گرفتم يرو به نشونه  كميانگشت كوچ و

 ".قول":گفت يبلند يش رو دور انگشت من حلقه كردو با صداو انگشت ديهم خند اميت

تابان من كه همه  يابج ":ادامه داد نيهم يبرا. كنه هشيكرد توج يم يگرفت سع يقرار نم يكس تيكارش مورد رضا يعادت داشت وقت اميت

 ".دمياز صب همه ش كارتون د. كردم يم يتازه داشتم باز. نكردم يش باز

 "؟يديد يچ... كاليبار":با ذوق و شوق گفتم يكنه ول يم هيم داره توجدونست يكه م نيا با

 "...ايگرفتم ب اديهم  نيتازه ا. پت و مت ":اميت

 .)كرد يكاراشون و تكرار م نا،يچون ع. كارتون پت و مت رو نداشت دنيد ياصال جنبه  اميت... يوا يا. ( ديدستم رو گرفت و كش و

 ".ميرد ش ايب ":ساديچارچوب در كنار من وا تو

 .گرد شده نگاش كردك يچشا با

 .ميذره جا رد بش هي نياز ا ميتون يم ييبه نظرت ما دو تا-

 "...1،2،3... ايب... اره ":اميت

 .ميبا زور و ماكفات رد شد باالخره

 ". ميتونست يدياخ جون د ":اخ جون اميت

 ".ميرد شد يول ميپرس شد. اره":كه خنده م گرفته بود يحال در

 .:كن من هم برم كمك مامان يبرو با عروسكات باز ":دميرو كش شلپ

  ".هيبود، االن چ يما چ يبچگ ":لب زمزمه كردم ريز و

 ...رو برداشتم تابهيماه در

 .من كه دوست ندارم م؟يدار ينيزم بيمــامــان كوكو س –

 ".خچالهيتو . درست كردم يشكمو، واسه تو كوكو سبز": با خنده مامان

 .نگاش كردم ذوق  با

 . در رفت ميخستگ يحساب. دستت درد نكنه ؟يگيراست م –

 . تكون داد و دو تا كاسه داد دستم يسر
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 ".اريب يبرو از تو دبه ترش ا،يب ":مامان

 .باشه –

 . در دبه رو باز كردم. اطيهال و باز كردم و رفتم تو ح در

 .گذاشتم دهنمگل كلم  هيدستمو بردم تو دبه و . يخوب يچه بو... هومممم –

 .چه شود يبا ترش يجون كوكوسبز يجونم –

 .)مامان حرف نداره يايترش. (چشام جمع شد شياز ترش. برداشتم ارشوريخ هي ندفهيدستمو بردم تو و ا باز

شد چشمم  فيح... تمانداخ جهيبه هو ينگاه... دميترس... ييييه. نيدستم بود افتاد رو زم يكيكه تو اون  يجياسمم از زبون مامان هو دنيشن با

 .رو گرفته بود

 "؟ياريب اي يبنداز يترش يرفت. گهيد ايب ؟يديپس چرا جواب نم... تابان: "مامان

البته . ميشد و دور هم ناهارمون و خورد دايآقاجون و آرتانم پ يسرو كله  م،يديتا سفره رو چ. مامان شيكاسه ها رو پر كردم و برگشتم پ عيسر

 .خونمون انيد خانوم جان و هما امشب واسه شام مهم مامان خبر دا نشيب

هشت سال . زدم يمن هما صداش م نيواسه هم. مثل دو تا دوست ميبا هم داشت يخوب يليخ يرابطه . هفت سال ازم بزرگتر بود. هما عمم بود(

آخرم پارسال شوهر نامردش طالقش ...هم دوا درمون كردن يشد،كل يمتاسفانه بچه دار نم يازدواج كرد ول يو چهار سالگ ستيتو سن ب شيپ

 .)كنه يم يسال با خانوم جان زندگ هي نيهما هم تو ا. ماه بعد از طالق دوباره ازدواج كرد كيداد و 

از . از خانوم جان نداشتم يدل خوش نيهمچ يه يول. هما بود دنيبه خاطر د ميخوشحال. خبر مامان هم خوشحال شدم هم حالم گرفته شد نيا از

كه يمطمئن بودم امشبم چندتا ت. اما تا دلت بخواد عاشق آرتان بود. نداشت يخوب ي ونهيدختر م يكال با نوه . زديبهم غر م شهيهم اديم ادمي يوقت

 ... كنه يدرشت بارم م ي

با باز . ستادمينتظرشون ادر هال م يرو گذاشتم رو موهام وكنار مامان جلو ميمنم تل صورت. تا در رو باز كنه ديدو اميزنگ ت يصدا دنيشن با

 . رو بغل كرد اميكه دوالشد و ت دميشدن در اول هما رو د

 "من؟ يتپلو يچطور. سالم عشق عمه ":هما

 . تكون داد يمن دست ياز همون جا برا و

 ".استقبال ايد ب. ميقد يبرادرزاده ام، برادرزاده ها ":هما

 .براش دراوردم يهمون جا شكلك از

  مده؟يخانوم جان باهات ن نميبب. گهياومدم استقبال د. سادميوا نجايا يه چواس يپس فكر كرد –

 "...چرا ":هما

 . تازه متوجه خانوم جان شدم. كنار رفت و

 "؟يساديتو هنوز همون جا وا يبچه اومده دم در ول نيا ":جان خانوم

 .فكر كنم منظورش به مامانم بود. شروع كرد دهينرس... بـَـــه
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– دمتونيند ديا زهيم زهيماشااهللا بس كه ر د؟يخوب... م خانوم جانسال!!!... ا. 

 ".ريبگ اديخب توام ... سالم كيعل ":جان خانوم

 شيزبونش مثل ن. گهيخانوم جانِ د ميچه كن. پوفففففف... خواست تپل بودنم رو به رخم بكشه يم. بود كه بهش گفتم يا زهيپ زهير منظورش

 .داخل ميو تعارفشون كرد ميكرد يوسباهاشون روب... مونه يعقرب م

 "پس هرمز و آرتانم كجان؟ ":جان خانوم

 .)آرتانـــم... ــــشيا(

 ".االناس كه برسه حاج خانوم گهيد. رونيآرتانم رفته ب. پوشه يهرمز حموم بود االن داره لباس م": مامان

 ".نيصفا اورد. نيحالتون چطوره؟ خوش اومد. سالم خانوم جان": لحظه آقاجون اومد همون

 "؟يپرس ينم رتياز مادر پ يحال هي ؟ييكجا. سالم پسرم": جان خانوم

 ".ميخونتون بود شيپ يخانوم جان ما كه هفته ! ا؟ ":آقاجون

 "ن؟يخوب. سالم داداش. حرفارو نيا ديول كن ":وسط ديپر هما

 "خواهرم؟ اوضاع بر وفق مراد؟ يچطور. سالم هما جان": آقاجون

 "...كنه يسرم رو گرم م. خوبه يكرد دايكه واسم تو ادارتون پ يكار نيا. سيبد ن. اداشخوبه د ":هما

ماه بعدم بره ازدواج  هيمشترك طالقش بده و  يباالخره توقع نداشت شوهرش بعد از هفت سال زندگ. افسرده شده بود يهما بعد از طالقش كم(

 )…سخته خب. كنه

  "؟يديواسم خر يعمه جون چ ":بغلم و رو به هما گفت ديم پره اميت. نشستم جفت هما ييراياز پذ بعد

  "؟ياگه گفت": هما

  "؟يآخ جون شكالت واسم گرفت":  اميت

 ".آره، عمه قربونت بره ":زديكه لبخند م يدر حال هما

 . اورد رونيبسته شكالت ب هي فشويدستشو كرد تو ك و

 .اينم هستم يعمه  يناسالمت ؟يپس من چ. دهنم آب افتاد. بدجنس –

 ".يشيچاق م.دونه هيفقط  يول. واسه توام اوردم يتپل": هما

 "...گهيبهم م يدونه شكالت چ هيبه خاطر  نيبب. اصال نخواستم ":اخم رومو كردم اونور و گفتم با

 ".رشيبگ ا،يب. گهيناراحت نشو د... كردم يشوخ ":هما

 . دميكالتو از دستش قاپش عيسر. نداشت يناز كردن معن گهيد. برگردوندم طرفش رومو

 ...اينگ گهيد... باشه –

 . در باز شدو آرتان اومد داخل هيهمون ثان. دورشو باز كردم و درسته انداختم دهنم كاغذ

 "؟يخور يم يدار يچ ؟يديباز چش منو دور د": به من گفت خطاب
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 .)يموذ يا( "! دميمن نفهم دياومد يشما ك. سالم يوا يا ":روشو به سمت خانوم جان كرد يشيحالت نما هيو با . لپاشو باد كرد و

 ".نداره ييخونه بدون تو صفا نيا. دلم واست تنگ شده بود يكجا بود. سالم آرتانم ":جان خانوم

 . آغوششو باز كرد و

 .)نيريخودش(  ".پاتون بودم خانوم جان ريز ":با خنده آرتان

 ".پسرم يتاج سرم ":جان خانوم

 " ؟يخوب عمه؟ يتو چطور": آرتان

 ".يپاچه خوار يليخ مايخودمون. زميخوبم عز": هما

ــو  ":باز كرد ششوين آرتان هيچه حرف نيا... هـ." 

 . رهيبه هما زد كه باعث شد هما خندش بگ يچشمك هي و

 . برداشتم و مشغول شدم يويو ك بيپرتقال و س هيخودم  يبرا

 "نشده تابان؟  يهنوز خبر ":ديجان رو به من پرس خانوم

  "؟ياز چ ":گرفتم گفتم يبود و پرتقالمو پوست م نييكه سرم پا نطوريهم

 ".خواستگار گهيمعلومِ د ":جان خانوم

 .ستين يخبر چيه. هيتازه اگـــرم داشتم، االن خشكسال. من كه قصد ازدواج ندارم –

 "...ستيبه حالش گر ديبا ستيبه ب ديكه رسگفتن دختر  مياز قد. و پنج سالته ستيكه قصد ازدواج ندارم؟ ب يچ يعني": جان خانوم

. پوستم كلفت شده بود گهيد يول. م گرفت هياون موقع گر. بهم گفت نويا شياول چهار سال پ يدفعه . جملش عادت كرده بودم نيبه ا گهيد

 .گرفت يخنده م هم م چيگرفت ه يكه نم ميگر

 .ارو ميقد ديول كن. ميقد ديگ يخانوم جان خودتون م –

 ".ماهه عقد كرده هيتازه . همسن منه... زهره، دوستم نيهم. دهيهنوز موقعش نرس. من به قسمت اعتقاد دارم ":پرتقال گذاشتم دهنم پر هي

 ".به فكر خودت باش كميحداقل . شهيم ريبه هر حال داره د ":جان خانوم

 يتوجه يول گهيم يچ دميشن يم. به حرفاش گوش ندادم هگيد. بكشه شيرو پ يخواد بحث چاق و الغر يخواستگارو ول كرد حاال م... اوفففف

. با پوست چهار قاچش كردم نجوريو هم بيس. دم يدارم به حرفات گوش م يعنيبردم  يم نييبار سرمو باال پا هي هيفقط هر چند ثان. كردم ينم

 ".شماست حق با. درسته ":گفتم ينجوريدوباره رو به خانوم جان كردم و هم. اميبه ت دادمقاچشو  هي

 "جنبه؟ يدهنت م يدختر اصال حواست با منه؟ اگه حق با منه پس چرا از اون اول ه ":جان خانوم

 ".خورم يم وهيدارم م ":به خودم گرفتم و گفتم يحالت مظلومانه ا هي

 شهيم يك. شااهللا، شاخه شمشادهما. دينگاه به برادرتون بنداز هي. ديكن يشما دو تا دختر اصال مراعات نم. نميب يبله دارم م": جان خانوم

 ".نميبب شويدادماد

 .)داشت يبابا چه ربط يا(
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 ".شميممنونتون م د،يهم آخرش بگ شااليا هي ":آرتان

 ".كن حتيخواهراتو نص نيذره ا هيتو .  شااليا... پسر گلم شااليا ":جان خانوم

نگاه تروخدا چه جور . به امون خدا يكار؟ ولش كرد يچ يخواست يل بچه مسن و سا نيدونم تو ، تو ا يماهور من نم": رو به مامانم ادامه داد و

 ".خوره يداره شكالت م

 .كرد يشده بود و داشت به ما نگاه م يقربونش برم دستا و دور دهنش شكالت. اميحرفش هممون نگامون افتاد به ت نيا با

 "؟يخور يمچقدر . اون شكالتو نيد دختر بذار زم ":آخرو هم زد ريجان ت خانوم

دستاشو برد كنار گوشش و زبونشو رو به خانوم جان دراورد و با لحن . ستاديكه احساس كردم بغض كرده پاشد و رو به خانوم جان ا اميدفعه ت هي

 "؟يفوصول. دوس دارم": بچه گونش گفت

 . تو اتاق ديدو يتند و

 ".حاج خانوم بچس ديببخش يوا ":آروم زد رو لپش مامان

 يياوقات چا يبعض نكهيبا ا. دونستم ياخالقشو م. خواست بخنده ياونم انگار دلش م. به آرتان انداختم  ينگاه. ندمو كنترل كنمداشتم خ يسع

خانوم . حقم داشت. رفت يكه جونش واسش در م اميخصوصا ت. كنه نيبه خونواده ش توه يدوست نداشت كس يآورد ول يدر م يباز نيريش

درسته . به من و مامان شتريالبته ب. خورد يم يكيبه  رشيآخرم ت.ديپر يشاخه به اون شاخه م نياز ا يه. اشتن عادت رو ديهم شهيجان هم

 . پنج ساله يبچه  هياورد چه برسه به  يداشت كفر منم باال م گهيد ياحترامش واجبه ول

 ".ديشما ببخش. كارو كرد نيناراحت شده كه ا يليخ حتما. شناسم يمن دخترمو م. رفتارا نداره نياز ا اميت. خانوم جان ديببخش ":آقاجون

 ".ميشناس يم امويهمه مون ت گهيد. هيحرفا چ نيا. نه بابا داداش: "هما

 ".يسربه سرش گذاشت اديمادر شما هم ز": رو به خانوم جان كه هنوز تو شوك بود ادامه داد و

حق با عمه . خانوم جان. درسته ":دميشن يآرتان هم م يرفتم صدا يسمت اتاق مكه داشتم به  نجوريهم. اميبرم سراغ ت دميبهتر د. جام پاشدم از

 ".نداره يريدو تا شكالت كه تاث. االن تو سن رشده اميت. س

 .برداشتم فونويو آ دميزنگ دست از كار كش يبا صدا. صبحونه بودم يمنم مشغول شستن ظرفا. برده بود پارك امويت مامان،

  ه؟يكــ –

 ".منم باز كن .سالم ":زهره

  ؟يكن يم كاريچ نجايصبح ا يكله  –

 ".باز كن درو. صبح كجا بود يكله . ساعت دهه. زميعز ":زهره

 باز شد؟... تو  ايب –

 نكهينه ا. بلند بود يليزهره خ يصدا.( نــكــرش سالم كرد يكه در هال و باز كرد و با صدا دينكش هيبه چند ثان. اومده داخل دميفهم. نداد جواب

 .)انگار كه بلندگو قورت داده بود. بود ينجوريخودش صداشو بلند كنه، نه، ذاتا ا

ـــل بكش... ســـالم": زهره اديكه عروس خانوم داره م ديكـ." 
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 . دنيبلندش شروع كرد به كل كش يخودش با صدا و

 ".يش يعروس م يدار دنيهمه فهم گهيفكر كنم د!... يزن يچقدر داد م. كوفت زهره –

 . اورد رونيب يو كارت فشيكرد تو ك شودست

 ".كشتمت ياين. بعد از محرم و صفره. كارتش نميا دييبفرما. بـــله ":زهره

 ...يديبد ديحقا كه ند ؟يكن يكارت پخش م ياز االن واسه اون موقع دار... اوووووو –

 هيالبته . حرفا نيا نويگفت ريبگه د ارهيبهانه ن ومدنياسه نو يكه كس مياالن پخش كن ميگفت. خونواده هامونم هست ميگمشو مسخره، تصم: "زهره

 ".اعتقاد داره كارتا قبل از محرم و صفر پخش بشه بهتره نيمامان افش. ام داره گهيد ليدل

 ...كارتت رو نميبده بب... آهـــان –

  "كارن؟ يخره آقا داماد چباال ينگفت. يخوشبخت بش شااليا. مبارك باشه. ــــزميعز ":ازش گرفتم و بغلش كردم كارتو

 دميرس جهينت نيبعدش به ا يداشتم ول اديمن خواستگار دكتر و مهندس ز يدون يتو كه م": گفت يلحن حق به جانب و البته به شوخ هيبا  زهره

 ."ه بودمااااداره؟ گفت يوترينگفتم خدمات كامپ. جواب مثبت دادم نيبه افش نيواسه هم. كه كبوتر با كبوتر ، باز با باز بهترِ

 .يبخور ارميب يزيچ هيبرم ... يچ ينگفته بود يول. شغل آزاد داره يگفته بود. نه –

 ".بچه ها رو بدم هيبق يبرم كارتا ديبا. خواد ينم ":زهره

 .شهينم ريد. نيحاال بش –

 .يتوام رفت... يآخ ":بلند گفتم ياز همون اشپزخونه با صدا. براش درست كردم مويشربت آبل هي عيسر

  د؟يكن يحاال قراره كجا زندگ: دميتو هال و ازش پرس اومدم

 ".باز شه نيتا دست و بال افش ميهست نايا نيافش يخونه  يمدت طبقه باال هيفعال تا ... يچيه. قسمت تو شااليا: "زهره

 ".خنك شد گرميج. دستت درد نكنه: "دينفس سر كش هيشربت و ازم گرفت و  بعدم

 "...نچ نچ نچ نچ... مادر شوهر؟ دلم واست سوخت يخونه ... يوا": دم رو لپم و گفتمز يحالت بدجنس هي با

 . خنده ريزدم ز و

 ".نيخوب يآدما... لـــوس ":زهره

 از كجا معلوم؟. ينكرد يتو كه هنوز باهاشون زندگ وونهيد –

 . دميباز خند و

 ".رنيصدقم مهمش قربون . نيخوب يآدما گميم. نكن يته دلمو خال. مزه يب: "زهره

بـــذار حاال بعدا به حرفم . هينجورياولش ا... خنگول: "كنم دوباره ادامه دادم تشياذ شتريب نكهيا يبرا نهيدهن ب يليدونستم زهره خ يم چون

 ".يرسيم

 .رهيش بگ هيكم مونده بود گر. تو هم رفته بود يبدجور افشيق دميد

اخماتو . كردم يشوخ گميد م. ها دهيكار دستت م ينيدهن ب نيآخر ا.كردم يشوخ. دمشونيدمنگل من كه ن. ينيزهره تو چقدر دهن ب. خدا يا –
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 !عروس زشت. وا كن

بره آقا  شيپ ينجورياگه ا. نميدهن ب يليمن خ. يگيراست م يول... باورم شده بود مسخره. يديد يخودتو نم ي افهيتو كه ق. يبد يليتابان خ –

 .دهيطالقم م نيافش

 .الزم شدمپاكت ... عق –

 "...نيآقــــا افشـــ ":كلفت كردم و اداشو دراوردم صدامو

  "؟يندار يكار. شد رميد. گهيمن برم د... شعوريب... زهرمار ":زد رو دستم دونهي

 ...خداحافظ بلند از خونه خارج شد هيبا . ديچش غره واسم رفت و كفشاشو پوش هي. شَـــرت كم. نه -

 ...دهيكه شده طالقش م نميبه خاطر ا!!!... ت ولـــوم زهرهاز دس نيبكشه آقا افش يچ -

 "...خوشبخت شه شااليبگو ا... دوست بد ":زدم رو دستم و گفتم يكيبعدش  هيچند ثان يحرف خودم خندم گرفت ول از

 . واسه ناهار درست كنم يزيچ هيهمون حالم برگشتم آشپزخونه تا  در

اتفاق امروز عصر  ادي. گذاشتم  ميشونيو ساعدمو رو پ دميشد اصال؟؟؟ رو تخت دراز كش يچ...اشتمآخه اصال انتظارشو ند... تو شوكم هنوز

 ...افتادم

** 

 يخورده تا تو سيو خاك خ كاييموزا يبو. بود دهيبار يبارون تند شيساعت پ مين. نميبش اطيناهار هوس كردم برم تو ح ياز شستن ظرفا بعد

مخصوص  ي هيرو چارپا. اطيراه افتادم سمت ح. بهم زنگ زد دم دستم باشه يرمان بخونم هم اگه كس هيهم برداشتم كه  مويگوش. ومدياتاقم م

جواب  عيسر!!!...) دانشوره يكه شماره  نيا. (زنگ خورد ميحساس رمان بودم كه گوش يجا. نشستم و مشغول خوندن شدم آقاجون يباغبون

 : دادم

 ... دييبفرما... بــــله -

 ".دانشورم د؟يشناخت... يم خانوم صدرسال ":دانشور

 حال شما؟ . بله به جا اوردم –

 ".نمتونيبب ميقرار بذار ييجا هيراستش تماس گرفتم . ممنون ":دانشور

 . كردم تعجب

–  به چه منظور؟  يول ديببخش... ا 

  "امكانش هست؟. بگم يحتما حضور ديبا... بدم حيتونم توض يتلفن نم يپا... خب": دانشور

 و كجا؟  يك. باشه... اومممم -

 "... .شاپ ي، كاف 5ساعت  د،ينداشته باش ياگه امروز برنامه ا ":دانشور

 .باشه حتما. ندارم ينه كار خاص –

 .دنبالتون اميب دياجازه بد":دانشور



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩ 

 . خداحافظ. نمتونيب يم. اميخودم م. ممنون –

 ".خدانگهدار": دانشور

تاحاال . ساعت راهه مين. ستين ي؟ خب مشكل...شاپ  يگفت كاف. سه و ربع بود. نگاه كردم ويگوش يساعت رو )كار داره؟ يچ يعني... (كردم قطع

ساعتم طول بكشه حاضر  مين. ساعت راهش باشه ميحساب كردم اگه ن. همون دانشگاست يدونستم كه طرفا يم يول. شاپ نرفته بودم يكاف نيا

كه  يدر حال. ذهنم مشغول بود. كردم دست و دلم به خوندنش نرفت يهر كار يول. هتره رمانمو بخونمب. ارميم ياضاف قهيشم، بازم چهل و پنج دق

 .شدم و رفتم داخل الشيخيهنوز متعجب بودم ب

 يخب چ يكارا نبودم ول نيكال اهل ا... نه. برسم كه با خودش فكر كنه كالس گذاشتم ريدوست نداشتم د. دميبود كه رس قهيپنج و ده دق بايتقر

... دمشيد... شاپ گردوندم يسرمو دور تا دور كاف. گرم بود كه به سمتم هجوم اورد ياز هوا يدرو كه باز كردم هرم. گهيبود د كيكار كنم تراف

 يانگار اومده عزادار. (بود دهيهمرنگش پوش يبا شلوار پارچه ا يمشك رهنيپ هي. نميتونستم بب يرخش و م مين. دنج نشسته بود يگوشه  هي

 هيو  يو توس ديسف يبودم البته به همراه شال پشم دهيپوش يمشك نيشلوار ج هيزانوم و  يتا رو يمانتو مشك هيمنم . نگاه به لباسم كردم هي.) نم

. ديلحظه سرشو بر گردوند و منو د هي. من هم خوب بودم يول) از اون ندارم يخودم هم كه دست كم. (بود يكه توس شرتمميسوئ. ديسف يكتون

 .رفتم زيمنم متقابال لبخند زدم و به طرف م. بهم زد و بلند شد يخندلب

 د؟يينجايوقته ا يليخ... شد ريد ديحالتون خوبه؟ ببخش... سالم –

 ".دييبفرما. شه كه اومدم يم يربع هيمنم ... نه. كنم يخواهش م... سالم ":داد گفت يتكون م نميبش نكهيا يطور كه دستشو به نشونه  نيهم

  "د؟يدار ليم يخب چ ":دانشور

 .زحمت يب يشكالت يبستن -

 "!هوا؟ نيتو ا! ؟يبستن ":دانشور

  د؟يشما دوست ندار. هم كه گرمه نجايا. و زمستون زيياونم تو پا. ميمن عاشق بستن –

 ".دم يم حينه من قهوه رو ترج": دانشور

هنوز ساكت  يبود ول دهيبه نصف رس ميبستن. بود عوضش كنم عيضا گهيد يول. كرده بودم ميسنت يهوس بستن بيسفارشمونو اوردن عج يوقت

 ينم ":ظرف گذاشتم و گفتم يقاشق و تو. كرد يرو به من القا م يو سر در گم يحس كالفگ هيرفتارش . بود و به فنجون قهوش زل زده بود

 "د؟يبگ يحضور د،يمطرح كن يتلفن ديتونست يرو كه نم ياون موضوع ديخوا

 . چشماشو دوخت بهم بلند كرد و سرشو

 "...راستش... خب: "دانشور

 "..بگم؟ هوممم يچجور... يعني... يعني... خواستم يمن م قتشيحق": فنجونش ور رفت و ادامه داد يو با دسته  نييسرشو انداخت پا دوباره

 "د؟يكن يبا من ازدواج م": گفت عيچشماشو بست و سر.

 . اگه بگم چشام چهار تا نشد دروغ گفتم. جمله رو اونم امروز نداشتم ني؟ اصال انتظار ا!فتگ يم يچ. ماتم برد. با صدا فوت كرد ونفسشو

  ؟؟؟يچــــــ... ديببخش –
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و تو نگاه و  يتونستم كالفگ يمن هنوزم م يول. شد رهيراحت شده بود چون سرشو باال گرفت و بهم خ الشيحرف خ نيكه با گفتن ا انگار

 .كردم يصداش احساس م

 ".نيبرخوردمون ذهن منو به خودتون مشغول كرد نياز همون اول... خب... خب يگفتم ول ييهويدونم  يم": دانشور

زود  كمي شنهاديپ نيا يچطور ممكنه؟ به نظرتون برا. ميشناس ينم گرويما كه اصال همد يول ":دميصحبتاش بودم پرس جيكه هنوز گ يحال در

 "ست؟ين

ما . گهيوقتا گذاشتن د نيرو واسه هم ينامزد يبه زبون اوردم ول مويخب من االن احساس قلب. شماست حق با":لبش نشست و گفت يرو يلبخند

 "تــابــان؟ گميدرست م. ميبا هم آشنا بش شتريب مونيدر طول مدت نامزد ميتون يم

 )دونه؟ياصال اسممو از كجا م. خوبه هنوز بهش جواب ندادم... پسر خاله شد ميچه تند(

 …ـــيدانشور من نـم يآقا ديببخش –

 ".حامد ": دانشور

 بــله؟  –

 ".هييآشنا يقدم برا نياول نيا. ديشمام منو به اسم صدا بزن. اسممه... حامد ":دانشور

 .راستش شوكه شدم. تونم جوابتونو بدم يخواستم بگم من اآلن نم يم... بله... آهــان –

  "شنبه زنگ بزنم خوبه؟پنج ... امروز كه دوشنبه س... خب. فهمم يم ":حامد

 .جوابم هم بگم نمتونيب يكه تو دانشگاه م كشنبهيهمون  دياجازه بد -

 " ؟يچطور. سالم آرش جان ":گفت و جواب داد يديرو به من ببخش. زنگ خورد شيلحظه گوش همون

 "..اميمعلومه كه االن م. تمدونس يكجا؟ امشب؟ نه نم": بهش گفت كه اخماش تو هم رفت و گفت يآرشه ، پشت خط چ نيدونم ا ينم

 يقطع كرد بلند شد و پالتو نكهيبه محض ا.) اخماش تو هم بود يكاف يبه اندازه . ازش بپرسم يزيچ دميبهش گفت؟ صالح ند يچ يعني. ( 

 . ديكرده بود پوش زونيآو شيكه به پشت صندل شويمشك

 ".ونمتبرس يلياگه ما. برم دياومده با شيبرام پ يكار هي ديببخش ":حامد

 .من فعال هستم يمرس. ومدهين شيپ يكه مشكل شااليا -

  "؟يبا من ندار يكار. پس من منتظر جواب مثبتت هستم. يممنون كه امروز اومد. باشه ":تكون داد و گفت يسر

 .گميبهتون م كشنبهي ويمنف ايجواب مثبت . نه به سالمت -

 . شامونو حساب كردالبته قبلشم پول سفار. زد و به سرعت خارج شد يلبخند

. لبم اومد يرو يلبخند. اطرافش پخش بود اشميمداد رنگ. ديكش يم يصدا نقاش يداشت ب اميت. برداشتم و به پهلو شدم ميشونياز رو پ ساعدمو

 .پاشدم و كنارش نشستم

 ؟يكش يم يچ نميبب –

 . از رو دفترش برداشت و منتظر موند تا نظرمو بگم سرشو
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  ن؟يخانوم و آقا ك نيا.لهچه اوش... نيآفـــر –

 ".دهيداره بهت گل م. دوماده نميا ،ييتو نيا ":و به خانوم و آقائه اشاره كرد و گفت شيكوچولوشو گذاشت رو نقاش انگشت

 ".طونيش ينــاقال": دميخنده و لپشو كش ريز زدم

 .دميبراش كش يفانتز ستيب هياز مداداشو برداشتم و  يكي

 .اميمنم االن م. دفه عكس خودت رو نيا يول. بكش يبازم نقاش –

 ".كنم يخوام خاله باز يم. خسته شدم گهينه د ":اميت

 .دلم زيباشه عز –

 ...)بچه ها چه بال شدن. (رونيو از اتاق اومدم ب دميدست كوچولوشو بوس كف

 

واسه  نايا": اعتراض مامان بلند شد يبرداشتم كه صدا بيقاچ س هي. گرفت يپوست م وهيداشت واسه آقاجون م. تو آشپزخونه بود مامان

 ".بردار خچاليبرو از تو  يخوا ياگه م. آقاجونته

 ... ـــسيخس –

 " ؟يامروز عصر كجا رفت ":مامان

 . از همكارام باهام كار داشت منم رفتم يكي -

 "زن؟  ايهمكار مرد !... ا؟ ":ديپرس طنتيبا ش مامان

  "چطور مگه؟. مرد ":كه خودمم خندم گرفته بود گفتم يحال در

  "؟يگيبه من نم هيكار داشت؟ نكنه خبر يحاال چ. يچيه ":مامان

 .بگم يزيتونستم فعال چ ينم. ذهنم مشغول بود. شدم مونيپش يكنم ول فيعصرو واسه مامان تعر انيگرفتم جر ميلحظه تصم هي

 . گميحاال فردا واست م –

 ".ر كنمطاقت ندارم تا فردا صب. گهيخب االن بگو د": مامان

 كجاست؟ . اديآرتان نم يصدا يراست. گميفردا بهتون م. آخه االن تمركز ندارم –

 .بذار درسشو بخونه. ششايپ ينر. تو اتاقه: كه معلوم بود دلخوره گفت مامان

 باشه؟ . گميم يعني گميگفتم فردا بهت م. گهيازم دلخور نباش د. باشه –

 ".ـاشهبـــ ":با همون ناز مخصوص خودش گفت مامان

 . اميت شيپس من برم پ. ديفكر كنم آقاجونم صداتو شن. قربون ناز و عشوت يآ –

 ... اتاق يرفتم تو يفرصت اعتراضو به مامان ندادم و زود گهيد

  د؟يقبول ندار نميا ايكنم  يخب، اسم همه رو نوشتم؟ حاال خودم قرعه كش –

 .دربست ميقبولتون دار. نه استاد: از پسرا از آخر كالس گفت يكي
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 .يقرعه كش يبرا ميپس بر. چه عجب –

 .بردم سهيبرداشتن كاغذ داخل ك يدستمو برا و

 يبهشون نگفته بودم اما دو نمرشو به همشون م. پنج نمره هم براش در نظر گرفته بودم. پروژه بهشون بدم هيآخر ترمشون  يقصد داشتم برا) 

 نيرو ب يده صفحه ا بايخواستم ده تا داستان تقر يمنم م. نفر بود ستيكالس ب تيجمع. دنكر يتالش م ديبا گشيد يسه نمره  يبرا يول. دادم

 يم يكي. مواجه شدم تيخوندم كه با اعتراض اكثر ياول ساعت داشتم اسم گروه هاشون رو م. كنم تا ترجمشون كنن ميدو نفره تقس يگروه ها

شد  نيقرار بر ا. خالصه كالفه شده بودم از دستشون. خوام تو اون گروه باشم يمگفت من  يم گهيد يكيگروه باشم،  نيخوام تو ا يگفت من م

 .)هم حق اعتراض نداشته باشه يو كس ميكن يكش هآخر كالس قرع

 . كاغذ برداشتم  دوتا

 .يمهر پناه و جبار: گروه نيخب اول –

 . كيپالست يدستمو بردم تو دوباره

 ...زاده فيامجد و شر: گروه دوم –

 مشيهم تقس نيب":متنشونو دادم دستش و گفتم. تر بود به طرفش رفتم كيبه من نزد نيو برداشتم و چون الله نسبت به محمدحسر كاغذا

 ".ديكن

 ".نداره يزاده هم حرف فيمطمئنم شر م؟يگروه باش هيتو  نيمن و محمدحس شهينم ":بلند شد ماياعتراض ش ياول كالس صدا مثل

 يقرار شد اعتراض": خطاب به كل كالس گفتم. هيتونستم بفهمم چ يتو نگاش بود كه نم يحرف هي. اومد ينم يظر راضبه ن. به الله انداختم ينگاه

 "...گهينباشه د

 حيترج يكردم ول يو رو خودم حس م نينگاه محمدحس ينيهم سنگ نيب نيدر ا.) كال گنده دماغ بود. (دميرو شن مايگفتن ش ــشيا يصدا متقابال

 .رو تموم كنم يبهش، قرعه كشتوجه  يدادم ب

 ميكار خاص شييخدا. كه نمونه واسه آخر ترم دياز االن شروع كن. رميگ يآخر ازتون م يترجمه ها رو جلسه . گروه هام مشخص شد... خب –

به ... ديخسته نباش. كالسم تمومه. ديباش ريپذ تيمسئول. فتهينفر ن هيخواهشا ترجمه رو دوش . ديكن مشونيخودتون تقس نيدر ضمن ب. نداره

 ... سالمت

 "...چند لحظه... استاد": سرمو بلند كردم نيمحمدحس يكردم كه با صدا يمرتب م فمويك

 بله؟  –

  "شمارتون رو داشته باشم؟ شهيم": نيمحمدحس

 من رو؟  يشماره  -

 ".ممكنه تو ترجمه ها مشكل داشته باشم ديدون يم... آخه... بله ":من من جواب داد با

 يكه م يمنظور نيشماره رو به ا نيكردم محمدحس يدونم چرا احساس م ينم ينداشت كه شمارمو به بچه ها بدم ول يبه نظرم مورد نكهيا با

 .خواد يگفت نم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣ 

 بيز جنبود ا متميكه ارزون ق شويبالفاصله گوش. ديزنگ بزن ديتون يم ديتو ترجمشون داشت ياگه اشكال يول نيساده ا يمتنا نكهيبا ا. باشه –

 ".كنم يم) save( ويمن س دييبفرما": شلوارش دراورد و گفت

-09... 

 ".ميكن ادداشتيما هم . دياستاد لطفا بلندتر بگ ":گفتن يكه م دميبچه ها رو شن يشماره رو نگفته بودم تك و توك صدا هنوز

 .رو تخته سمينو يپس م –

از  يكي يكيبچه ها هم بعد از تشكر كردن . شد از رو تخته پاكش كنم يكالس خال يتا وقت سادميخودمم وا. برداشتم و شمارمو نوشتم كويماژ

 ".پاكش كنم يكرد ادداشتيالله اگه  ":رو به الله گفتم. فقط من مونده بودم و الله. رفتن رونيكالس ب

 ". اوردم نيمروز ماشمن ا. ميبا هم بر ديهاتو بردار لهيكه وس ستادميمنتظر ا. وقته نوشتم يليمن خ. بله استاد: "الله

 هيامروز  يول اميدوست دارم باهات ب يليخ. يدختر تو چقدر مهربون. زميعز يمرس ":لبم نشسته بود گفتم يرو يكه از محبتش لبخند يحال در

 ".كار دارم نجايذره ا

 ".تا كارتون تموم شه سميميخب من وا د؟يكن ياستاد تعارف م ":الله

 .ميبعد با هم بر يهفته  دميمن قول م. تو برو. شهيكارم تموم م يدونم ك ينم يول. اميوست دارم باهات بخودمم د. هينه بابا تعارف چ –

 ".ميدوست داشتم امروز با هم بر يليخ. شد فيح": الله

 .يلطف دار –

 ".خدافظ. پس با اجازه ":الله

 ...مواظب خودت باش. زميخدافظ عز –

 .)دلم نشسته به نقدريا ستين خوديب. هيچه دختر خوب( 

تا خودش  نميكالس بش يگرفتم تو ميتصم. همون حامد تموم شه ايربع مونده بود تا كالس دانشور  هيهنوز . انداختم مينگاه به ساعت مچ هي

 . زنگ بزنه

نه گفت قبول . فتنگ يزيآقاجون چ يول. استقبال كرد يليحامد دانشور صحبت كردم، مامان خ شنهاديپ يكه با مامان و آقاجون درباره  يروز

حاال هم هر جور . كنم تييتونم راهنما يمن فقط م. يكن كاريتونم بهت بگم چ يمن نم. يبزرگ شد گهيتو د ":فقط گفت. نه گفت ردش كن. كن

به  اي. ه بودساد ييآشنا هي نميا. ازدواج كنم خواستميباالخره كه م. گرفتم قبول كنم ميفكر كردم تصم يكل نكهيمنم بعد از ا ".يوند يخودت م

 .گهيد ميديرس ينم اي ميديرس يم جهينت

** 

 "... سالم ":جواب دادم عيسر. خودش بود. اومدم رونيب الياز فكر و خ ميزنگ گوش يصدا با

  "االن؟ دييكجا د؟يخوب... سالم": حامد

 . من تو كالسم -

 "هنوز كالستون تموم نشده؟ ":حامد
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 .بودممنتظر شما . ربعه كه تموم شده هيچرا  -

  "گه؟يقبــوله د يـعني نيا": حامد

 .شدم مونياز گفتن حرفم پش دميكه تو صداش شن يطنتيش با

 .من گفتم قبول كردم؟ من فقط گفتم منتظر شما بودم –

 ".سر كالس اميمن االن م. درسته ":حامد

 .)ياز خود راض... آخ جون حالشو گرفتم(

 ... مد و بالفاصله وارد كالس شدكه در كالس به صدا در او دينكش هيچند ثان به

 ".سالم ":بلند شدم يصندل يرو از

 ".مناسب باشه اديز نجايكنم ا يفكر نم. ميخلوت صحبت كن يجا هي ميبر نياگه موافق. سالم ":حامد

 ...فكر كردم شنهادتونيفقط خواستم بگم من رو پ. ستين يجا هم خلوت و كس نيا. زود تر برم ديمن با ديببخش-

 ".قبوله":ادامه دادم يكيث كوچمك با

 .نميتونستم تو چشاش بب يم يرو به راحت يخوش حال برق

 ".نيخوشحالم كرد يليخ ":حامد

هم  يا جهيوقت به نت هيدوست ندارم اگه ... مخصوصا تو دانشگاه. باخبر بشه هيقض نياز ا يخوام كس يالبته نم ":زدم و گفتم يلبخند منم

 ".بفهمه يزيچ يكس ميدينرس

  "با خانوادتون آشنا بشم؟ تونميم يحاال من ك. بله متوجهم ":گفت يدالوصفيبا شوق زا حامد

هر چند كه من با خونوادم .سادس ييآشنا هي نيا. بدونه يزيچ يخوام كس ياالن گفتم كه نم نيهم!!!... ا":كه تعجب كرده بودم گفتم يحال در

 "...دياريب فيتشر يخواستگار يداشته باشه كه شما برا يفكر نكنم لزوم يگذاشتم ول ونيمسئله رو در م نيا

 ديبا ايباشه ما  ديگ يكه شما م نطورياگه ا يدر ثان. االن باشه نيبا خونواده ات آشنا شم چه بهتر كه از هم ديمن كه با. به نظر من كه الزمِ-

هم آشنا  اتيبا اخالق و روح مياگه بخوا. كنه ياديبتونه به ما كمك زكار  نيكنم ا يفكر نم. رونيب ميقرار بذار اي مينيرو بعد از كالس بب گريهمد

  گم؟يدرست نم. ميبا هم رفت و آمد داشته باش ديبا ميبش

 ".لتونهيهرجور م. باشه ":گفتم نيهم يبرا. گهيبدم نم دميد

 - ؟يحرف بزن يرسم يخوا يم يتا ك... لتهيم

  -.سختمه كمي... آخه

  "خونتون خوبه؟ اميفردا ب... ينگفت. كناالن شروع  نياز هم": حامد

 ؟يدار يعني... ـــديفردا؟ چقدر عجله دار-

 .نييپا. سرمو انداختم دمويذره خجالت كش هيزدم  يحرف م يبار بود باهاش خودمون نياول چون

  -.گهيبعد محرمه د يهفته ... خب... خب
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... حرف زدم يخداروشكر توجه نكرد كه باهاش رسم. (دميخودم بهتون خبر م. مكن يمن با خونوادم صحبت م. فردام زوده يول... درسته... بله-

 .)كنه يصحبت م ياوقات رسم يتازه خودشم بعض... گهيخب سختمه د... توقع داره ها نميا

برم . كردن يك موگرنه بهمون ش. خلوت بود نجايا مياالن شانس اورد. دارم يتا عصر كالس جبران. برم ديببخش با. باشه پس منتظرم":حامد

 ".خدافظ. گهيد

 .رفتم رونياز كالس ب فميرو دادم و بعد از برداشتن ك شيلب جواب خدافظ ريز منم

 نيچشمش كه به من افتاد از ماش. كرد يبود روشن م ديسف يوير هيكه  نشويداشت ماش. دميگذاشتم الله رو د رونيكه پامو از دانشگاه ب نيهم

 .شد و به سمتم اومد ادهيپ

  "نه؟. شما كه كارتون تموم شد. ميبا هم بر ميتون يحاال م. دميد اطيتو ح مويميقد ياز دوستا يكيچه خوب شد استاد كه ... ا ":لهال

 - شمااااايمزاحمت نم يول. آره تموم شد.

 ".ديكنم سوارش يخواهش م. يچه مزاحمت. نه استاد":الله

 .و اتوبوس رو نداشتم از خداخواسته سوار شدم يتاكس يمنم كه حوصله  .مخالفت دوباره رو بهم نداد و خودش سوار شد فرصت

  -شم يم ادهيپ دونيمن سر م. رو دور نكن رتيفقط مس. 

 ".رسونمتون يم. هيچه حرف نيا. نه استاد ":الله

 بگو تابان . استاد يگيكه بهم م ستيكه سر كالس ن نجايالله، ا-.

 ".شه يروم نم اديز يدوست دارم ول يلياتفاقا خودمم خ:: الله

 تو چند سالته؟  يراست. منم راحت ترم يجور نيا. خواد كه يرو نم... نه بابا-

 ".سال ستيب ":زد و جواب داد يلبخند

 .. تورو داشته باشم يحاال هم شمارتو بده، تا منم شماره . و پنج سالمه ستيمنم ب. ميندار مياديز يتفاوت سن... ايب-

 ".اندازم يم سيم هي تونياالن رو گوش. شميحال مخوش ميليحتما خ ":الله

و بده، خودم  تيگوش.) اديخواد واسم خواستگار ب يتازه م ":تو دلم گفتم.( من هنوز آرزو دارم. يديبه كشتنمون م. يتو پشت فرمون خوادينم-

 ...زنم يزنگ م

با  نيكالم اگه دقت كرده باش يتو.ندارم ياديز يدوستاراستش من تو كالس  ":دميشن يصداشم م ميزدم تو گوش يطور كه شمارش و م نيهم

 ".با من دوست باشه ستين ليما يكنم كس ياحساس م يعني. ستميدوست ن يكس

 يفكر نياگه هم چ. دميو فهم نيمن همون روز اول ا. يهست يخوب يليتو دختر خ ؟يكن يكه تو م يِچه فكر نيا... ؟!ا":تو حرفش و گفتم دميپر

 ". با تو رو نداره يدوست اقتيل يدونم اشتباه، مطمئن باش كه كس يمن م يكن يم

 ".شم يم ادهيجا پ نيمن هم زميعز ":اطرافم نگاه كردمو ادامه دادم به

 ".گهيبرسونمتون د نيپس بذار... تابان جون ميبا هم دوست نيمگه نگفت ":الله

 ".ميبر يكن يحاال كه اصرار م. باشه ":بودم گفتم يخوش حال شدم و چون خودمم راض يليكه به اسم صدام زد خ نيا از
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 .ميبا هم حرف زد يدر طول راهم كل. و ادرس و بهش دادم گهيداره د ومديهر حال تعارف اومد ن به

 ... گهيوقت د هيبعد منصرف شدم و موكولش كردم به  يازش بپرسم ول نيخواست راجع به محمد حس يدلم م يليخ فقط

 هي شتريب. نه حساس نبودم ايموضوع كه بخوام حجاب م و داشته باشم  نيا يرو اديز. و رو سرم مرتب كردم ميروسر زنگ، يبلند شدن صدا با

 .افتاد ياتفاق نم نيا يو عروس يوقت تو مهمون چيه يول. سرم كنم يدادم روسر يم حيمثل االن كه ترج. بود برام يا قهيسل ي هيقض

 ".يخوشگل شد... نــــه ":و گفت زد ياومدم، هما سوت رونياتاق كه ب از

خانوم جانم كه . بودم ستادهيدر هال ا ياحترام جلو يمنم همراه مامان و هما برا. آقاجون رفته بود دم در تا خودش در و باز كنه. دميخند ينخود

و به وضوح تو  نيبرق تحس. ن افتادچشمم به ماما. مجلس رو كاناپه نشسته بود و چشم به در دوخته بود يشد اومده بود، باال يم يساعت مين

 .بود دهيحامد و پسند يفكر كنم حساب. دميد يچشماش م

 هي. بود دهيبه خودش رس ميحساب. بود ستادهيمن ا يدو متر يبه فاصله  بايحامد تقر. مامان و هما، سرمو برگردوندم يسالم و احوالپرس يصدا با

سالم كرد و . كرواتش درست همرنگ كت و شلوارش بود!) يچه رسم... اُه اُه كرواتم زده(. بود دهيپوش ديسف رهنيبا پ يكت شلوار نوك مداد

 .بزرگ بود و داد بهم ميليكه خ يگل دسب

 ".قابل شما رو نداره... دييبفرما": حامد

 .داخل دييبفرما. ممنون يليخ... سالم –

 يدلم م. ارميب ييهما كه مامان با چشم و ابرو اشاره كرد برم چاكنار  نميخواستم بش. زيم يبغل گرفتم و گذاشتمش رو يگل و به سخت سبد

چون . از حامد خوشش اومده يليمعلوم بود كه خ. نگفتم يول ".كه شهينم ريد. چه خبره نميبب نميبش قهيبابا بذار دو دق"خواست به مامان بگم 

 .خونهنشستن شدم و رفتم آشپز اليخ يمنم ب.كرد يتمام مدت داشت با لبخند نگاش م

آب  يجور مراسم درباره  نيكه معموال اول ا يينداشتم كه به حرفا يعالقه ا چيچون ه. بودم ميراض. دم بكشه يياونجا بودم تا چا يربع هي بايتقر

. الم تو هو برگشت ينيفنجونا رو پر كردم و گذاشتمشون تو س د،يكه دم كش ييچا. زنن گوش بدم يو هوا و اخبار روزنامه ها و فالن و بهمان م

فنجونم واسه خودم  هيهم تعارف كردم،  هيبه بق نكهيبعد از ا. برداشت شوييبا گفتن ممنونم چا. اول رفتم سمت حامد و بهش تعارف كردم

 !)خودمم نخورم؟ خوبه واال يخواستگار ييچا. (ندادم يتيمن اهم يول. خانوم جان چپ چپ نگام كرد. برداشتم و گذاشتم رو پام

  "پسرم؟ وردنين فيمحترمتون چرا تشر يخانواده  ":و به حامد گفتجان ر خانوم

اونام . كردم يعموم زندگ يمنم از همون موقع با خانواده . بودم تو تصادف فوت كردن كيكوچ يليكه من خ يپدر و مادرم وقت قتشيحق: "حامد

 ".كنن يم يكه اصفهان زندگ هياالن چند سال

  "نه؟. ديكن يم يپس االن تنها زندگ. ن وخدا رحمت كنه پدر مادرتو": مامان

 ".بله تنهام. مچكرم ":حامد

 ".نيبه هر حال خوش اومد ":گفت يبا لبخند آقاجون

 ".سر اصل مطلب ميبر نياگه موافق باش. ممنون ":حامد

 ".حتما پسرم": آقاجون
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 ميبه مراحل بعد شااليا ميايبا هم كنار ب مياگه تونستتا  ميرو به هم بد ييفرصت آشنا هي ميگرفت ميراستش من و تابان خانوم تصم: "حامد

 ".شدن يمن راض ياما خب با اصرارا. موافق قرار امروز نبودن شونيا قتيحق. ميبرس

 . به من نگاه كرد يحالت پرسش هيجان با  خانوم

 .دونهاز موضوع ب يزيچ يدوست ندارم كس. ميندار يخاص ميما كه فعال تصم. نداشت يخب به نظرم لزوم –

 "؟يبگ يزيچ يخواستيحتما به ما هم نم ":جان خانوم

 .)گفتم ينم... اگه آقاجون نگفته بود نه(

 .ديشما كه از خودمون ه؟يچه حرف نينه ا –

 ي غهيص هيبهتره  ديبر شيپ ييبه قصد آشنا ديخوا يحاال كه م: نهيمن نظرم ا يهرمز با من در مورد امروز صحبت كرده ول نكهيبا ا ":جان خانوم

 "...بهتر باشه ينجوريكنم ا يفكر م. خونده شه نتونيب تيمحرم

 ".نه اصال غه؟يص ؟يچ ":گرد شده نگاش كردم و گفتم يچشا با

 .گفت ينم يزيساكت بود و چ. به حامد انداختم ينگاه

 ".باشه غهيبه ص يازيكنم ن يمنم فكر نم ":ساكت نشسته بود گفت نجوريكه از اول هم هما

از  ريغ. با هم رفت و آمد داشته باشن ديو بشناسن با گرياگه بخوان به قول خودشون همد. دونم ياز شماها م شتريب يزيچ هيمن  ":جان خانوم

  "هرمز؟ نهيا

 .گهيد ميمهمون دعوت كن ميكل. مينامزد كن نيدفعه بگ هي –

 ".تون بخونهبرا تونهيهرمزم م. محضر كه دينگفتم بر. نزدم دختر يحرف نيمن همچ ":جان خانوم

  "د؟ي؟ مگه بلد!آقاجون ":دميتعجب به سمت آقاجون برگشتم و پرس با

 ".ديخود دان گهيحاال د. گم يم نويخوام كه ا يمنم صالحتو نو م. آره بلد ":جان جواب داد خانوم

 . روشو برگردوند و

در قبال هم  يكه تعهد شهيباعث نم غهيص نيا. بابا جان يخواد مته به خشخاش بذار ينم. گن يكنم خانوم جان درست م يمنم فكر م: "آقاجون

 ".ديداشته باش

اگه قرار باشه با هم  يول. كنم يرو قبول م يشنهاديپ نياز دخترمم مطمئنم كه همچ. ميستين يريسختگ يما خونواده ":به حامد ادامه داد رو

  ".م راحت ترهمن و مادر تابان اليخونده بشه خ تيمحرم ي غهيص نيا... ديايو ب ديبــر

االن  نيهم نيايب ":گفت يفكر كنم اگر جاش بود م. از همه موافق بود شتريانگار اون ب يانداختم تا حداقل اون مخالفت كنه ول يمامان نگاه به

 .حامد روم و از مامان گرفتم يصدا دنيبا شن.ميو تمومش كن ميريبگ ويعروس

 ياون دانشگاه شلوغ نم ياونم تو دنيد گرويهمد ايگذاشتن  رونيخانوم گفتم با چهار تا قرار بمنم به تابان . حق با شماست. بله درسته": حامد

 ".مياز هم برس يبه شناخت كامل ميتون

 .)غهيص گهيكه داره م نميا... مخالفه نيمن فكر كردم ا... بابا يا(
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  "صحبت كنم؟ يصدانشور خصو يبا آقا قهيچند دق تونميمن م ديببخش ":سرجام بلند شدم و گفتم از

 ".آره آقاجون حتما ":آقاجون

 .منتظرتونم اطيپس من تو ح –

 .اطيرفتم تو ح عيگفتم و سر نويا

 "؟يبا من داشت يكار ":حامد

 .)چه زود اومد. (چرخوندم سرمو

 . نبود نيقرارمون ا. خونده بشه غهيكه ص اديانگار شمام بدتون نم ديببخش –

دعوتم  يمهمون هيپس فردا شب من  نيمثال هم. ندارم يراحتن منم حرف يطور نيحاال كه خانواده تون ا يول. دمموافق نبو غهينه منم با ص: "حامد

 ".صد در صد بدم نانيبهت اطم تونميمن م ،يناراحت يا گهياگه هم از بابت د... يكه دوست دارم تو هم باش

  "؟يچه بابت ":دميپرس يجيگ با

  "خبردار نشه؟ يكس يخواستيمگه نم يراست. ولش كن يچيه ":حامد

 چطور؟ . خوام يهنوزم م -

 ".مادربزرگ و عمه تونم هستن تعجب كردم دميآخه د ":حامد

 كه؟  ديمتوجه ا. بفهمه يزيتو دانشگاه چ يخوام كس ينم شتريب. ستين يمشكل يول. اون كار آقاجونِ... آهان –

 ".راحت باشه التياز اون نظر خ ":حامد

 .بشه نايو ا ينامزد باز هيدوست ندارم قض! ؟يا غهيو نشناخته چه ص دهيآخه هنوز ند. مشكل دارم غهيص هيقض نيبا خود ا ترشيمن ب ديدون يم –

 ".دم يصد در صد بهت م نانيگفتم كه از اون بابت من اطم ":حامد

)بود؟ چقدر خنگم من نيصد در صد ا نانيمنظورش از اطم!!!... ا(... 

 ...كه گميم. تسين نيمنظورم ا... نه –

 ".داخل ميحاالم بهترِ بر. بفهمه يزيچ ستيهم قرار ن يكس. ادينم شيپ يمشكل ":حامد

 .ميبر. ستين يچاره ا نكهيمثل ا –

هر چند كه به . نبوده نطوريكه ا دميمن و حامد خوند فهم يبرا نكهيبعد از ا يبخونه ول تيمحرم ي غهيدونستم كه آقاجونم بلد ص ياون روز نم تا

 .نداشت ميول خانوم جان كارق

بعدشم خانوم جان و هما  قهيپنج دق يبه فاصله . كرد يادآوريپس فرداشب و بهم  يمهمون ميموقع خداحافظ. ساعت بعد حامد پاشد كه بره مين

 .رو برداشتم و بردم آشپزخونه ايدست شيو پ يچا يمنم فنجونا. هم رفتن

 ".شورم يبذارشون خودم م. يخواد بشور ينم ":م و گفتشستم كه مامان اومد كنار يظرفا رو م داشتم

 .گهيشورم د يدارم م –

 ".خوشم اومد ازش يليخ. بود يتابان چه پسر گل يول. باشه ":مامان
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 نه؟ . ميامشب عقد كن نيخواست هم يفكر كنم دلت م. معلوم بود –

 ".كنم دايپ يخوب نيتونم داماد به ا يكجا م. يپسر به اون خوب. چرا كه نه. آره ":مامان

 .انگار رو دستت موندم يگيم يجور هي؟ !وا –

 ".پولدارم هست يگيتازه م. خوبه يليشغلشم كه خ. افهيهم خوش ق. بود پيهم خوش ت": توجه به حرفم ادامه داد يب مامان

 . بعد مشيكم بشناس هيبذار . اصال ولش كن. ستين نايكه ا يهمه چ. چرا گهيمامان تو د –

 ".گفته باشم. ايرينگ يالك راديا يول. شهبا ":مامان

 .)چشم آقاجون روشن. ستيول كنم ن. دهيمامان همه رقمه پسند... رينخ(

 .كرد يداشت منو صدا م. برگشتم يبا خوشحال اطياز تو ح اميت يصدا دنيشن با

 "...تابان يآبج... يآبج ":اميت

 زم؟يجونم عز –

 .منم دستامو باز كردم و گرفتمش تو بغلم و فشارش دادم. سمتم ديدو دين و كه دم. و شستم و رفتم تو هال ميكف يدستا عيسر

 خوش گذشت بهت؟ . دراومد ميخستگ شيآخ –

 .هلم داد يكردم و داداش يعالمه تاب باز هي... يليخ -

 .)مراسم باشه نيبه قول خودش، خوش نداشت تو ا. گرفت و برد پارك امويقبل از اومدن حامد، آرتان دست ت(

 رفت؟  اروي ،يآج –

 !..؟!؟يچ -

 : رفت؟ اروياون  گميم. گوشم درد گرفت يآج:: اميت

 ام؟؟؟يت يگيم ويك -

 "...گهيآقا دوماد د:: بعد گفت. به آرتان انداخت ينگاه هي. ديبرچ لباشو

  "باشه؟. ماد نشدههنوزم دو. اون اسمش حامد... اينگ گهيزشت د ه؟يچ اروي... ؟!اميت ":به دندون گرفتم و گفتم لبامو

 ".يو بخند يگفت منم به تو بگم تا خوشال ش... گفت يبه خدا داداش ":بغض گفت با

 ".آرتان يتيترب يب يليخ ؟يد يبچه م اديكه  هيحرفا چ نيا ":كردم و به آرتان و گفتم ياخم

 ". ادينمخوشت  ميدونست يچه م. يشيتو خوشحال م ميما فكر كرد... به من چه ":خنده و گفت ريز زد

 .اميچشمم افتاد به دست ت. رفت تو اتاقش عيسر بعدم

  ه؟يچ نيا –

 ".يشيعلوس م يچون دار. تو گرفتم يبرا": كه هنوز بغض داشت جواب داد اميت

 . دمينرم و تپلشو بوس يبغلش كردم و لپا دوباره

  ؟يواسه من گل گرفت. قربونت برم –
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  "؟يدوس دار. آره ":اميت

 ".دارم ينگهش م شهيهم. چقدرو خوشگل و خوشبوئه. معلومه":فتم و گفتمگل و ازش گر شاخه

 ".تو راهرو گذاشتمش. خودمم بادكنك گرفتم يبرا": و گفت ديچون خند. حرفم خوشحال شد نيا از

 ".ميكن يبا هم باز ارشيبرو ب –

 . "چشم": اميت

 .رهينگو دلم ضعف م. قربون چشم گفتنت بشم –

 ". چشم": و دوباره گفت دينم حلقه كرد و لپمو بوسخنده دستاشو دور گرد با

 .نگو گميمگه نم –

 . ماچ آبدار كردم هيلپشو  و

 . "چشم ":اميت

 .بدو برو تا نخوردمت –

 . و سرو صدا فرار كرد غيو با ج دييبرداشتم سمتش كه اونم دو زيخ

خسته  يليآخر سرم آرتان كه خ. ميكن يشام باهاش بادكنك باز لباساش و عوض كرد هم من و آرتان و مجبور كرد كه تا قبل از نكهياز ا بعد

 ميحاال بر. رميگ يواست م گهيدونه د هياشكال نداره فردا . ديترك يوا يا ":جمع شده گفت يسوزن بادكنكش و تركوند و با لبا هيشده بود با 

 ... "بدو كلوچه... گشنمِ يليكه خ ميبخورشام 

 م؟يبشناس گرويقرارِ همد يپس چه جور. (شدم يم يداشتم عصبان گهيد. نبود يخبر چيه يول. بهم بزنِ يزنگ هيصبح منتظر بودم تا حامد  از

خودش . شستم يخوديگناه ش و ب چارهيب. (دميو شن ميزنگ گوش يبودم كه صدا االيفكر و خ نيتو هم.)ولش كن عمرا اگه خودم زنگ بزنم

 هي ديشا نكهيبا تصور ا.) ستياون ن يكه شماره  نيا. (و برداشتم يگوش. رفتم تا جواب بدم به سرعت نيهم ياتاق بود برا تو يگوش.) زنگ زد

 "بله؟  ":هم داشته باشه جواب دادم گهيخط د

 .سالم -

 .)حامد نبود يصداش آشنا بود ول(

 شما؟ ... سالم -

  د؟يشناخت. امجد هستم -

  ن؟يكرد دايمشكل پتو ترجمه ها . بله شناختم... امجد يآهان آقا... امجد؟ -

 ".راستش زنگ زدم بگم من سهم كاغذامو گم كردم ":نيمحمدحس

  ن؟يكرد يترجمه م ديكه با ييكاغذا –

 ."همونارو. بله ":نيمحمدحس

 .ارميبراتون م كشنبهي. دارم ازشون. باشه اشكال نداره –
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 ".چند روزِ نيترجمه شون ا يفرصت برا نيبهتر. رم خلوتهندارم و س يكار چيه كشنبهيمن از االن تا . زنگ زدم نيهم يبرا": نيحس محمد

 . تا بفرستم براتون نيآدرستون و بد نيخوا يم. ارهيب كيپ دميمن االن م. باشه -

 ديكن نييجا رو تع هي نيلياگه ما اي. رميازتون بگ اميب نيشما آدرس منزل و بد نيخوا يم. رونميمن االن ب ك؟يچرا پ... نه... نه": نيمحمدحس

 ".نمتونياونجا بب

. رميغروب برم كتاب بگ خواستميمن كه م. گهيبدم نم نيهمچ دميكم فكر كردم د هي.) يكه گمش كرد يِآخه چهار تا دونه ورق چ... شلخته يا(

 ...خرم يكتاب م رمياز اونورم م. دميبرگه هارو بهش م دونيسر م. چسبهيم. هوام خنك. چه بهتر كه االن برم

 . ساعت بعد باهاش قرار گذاشته بودم مين يچون برا رونيآماده شدمو از خونه زدم ب عيمونم سر يهش گفتم كجا منتظرش مب نكهياز ا بعد

متوجه نشدم كه اونم منو . بود دهيپوش يمشك نيسوخته با شلوار ج يكت اسپرت قهوه ا هي. داده بود هيتك نشيبه كاپوت ماش.دمشيدور د از

 .برداشت و اومد سمتم نياش رو از ماش هيانگار متوجه شده بود چون تك يول. به چشاش بود يآفتاب نكينه چون ع اي دهيد

 .سالم شرمنده مزاحمتون شدم ":نيمحمدحس

 .يِچه حرف نيسالم نه ا-

 .اوردم رونيو برگه ها رو ب فميدستمو بردم داخل ك و

  -.ازشون ندارم گهيد... دايمواظبشون باش. برگه ها نيا. دييبفرما

 ".محالِ گم شون كنم. دفعه حواسم هست نيا گهينه د. ممنون يليخ ":و گفت ديخند. هارو از دستم گرفت گهبر

  "د؟يواقعا اون برگه ها رو گم كرده بود ":دميپرس نيهم يبرا. ذره شك كردم هي

 ".گمشون كرده بودم. بله ":و گفت ديخند بازم

 .دميفهم يكار نم نيقصدش و از ا يگفت سر كار بودم ول يبهم م يحس هي

 "!خان نيباشه به موقعش محمدحس ":دلم گفتم تو

 ".برسونمتون منزل ديسوار ش دييبفرما ":نيمحمدحس

 كار دارم  ييجا. رميخونه نم. يمرس-.

 ".برسونمتون ديخب سوار ش ":نيمحمدحس

  -.شم يمزاحمتون نم. كار دارم ييگفتم كه جا ممنون

 ".ديبر ديخوا يكه م ييرسونمتون همون جا يخودم م. ديراه و اومد نيشما به خاطر من ا. ديكنم سوارش يخواهش م":نيحس محمد

 ...)گهيد يذار يحاال منو سر كار م. باشه دندت نرم. اس لهيآرتان پ نيع(

 ...ميبر... باشه-

ت كردن باهام دستش گرفته بود و و كه موقع صحب نكشيخندون سوارشد و ع ياونم با چهره . در و باز كردم و نشستم. نيرفتم سمت ماش و

 .دوباره به چشمش زد

 ".ديخوشحالم كرد يليخ ":رو به من گفت يلبخند گل و گشاد با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢ 

 .)يش يخوشحال ترم م يساعته بر ميرو ن يا قهيكردم راه پنج دق يكار هيحاال كه (

  -ديدار اريكنم اخت يخواهش م.

  "خب كجا برم؟ ":نيمحمدحس

  -.سمت راست ديچيلطفا بعد بپ ديبر ميمستق ابونويخ نيا

 "..حتما. بله ":نيمحمدحس

 .روشن كرد نويماش و

 . ميديبلوار برو، از اون كوچه برو، باالخره رس نيگفتم از ا يساعت كه ه مياز ن بعد

 - . نجاستيهم... يمرس

 .كوچولو رو لبم نشست يطانيلبخند ش هيناخودآگاه  و

  "د؟يبر ديخواست يانتشارات جنگل م ":ديموهاش و رو به من پرس يو زد رو نكشيع

 "د؟يچطور مگه؟ نكنه بلد بود... بله ":زدم به اون راه و گفتم خودمو

 .پنهون كرده بودم دوباره نشست رو لبم دشيكه از د يطانياون لبخند ش افشيق دنيد با

 ".ديايمونم تا ب يمنتظرتون م ":فقط گفت. ديخند

 كشه  يطول م يليخ. خوام رمان بخرم يم. يمرس-.

 "...كمكتون اميب نيخوا يم ":نيمحمدحس

 تر باهاش برخورد كنم يگرفتم جد ميتصم.) شِيريو س لهيچقدر بد پ. خود آرتانه نيا... رينخ(

 .خداحافظ. نيمنو رسوند نجايممنون كه تا ا... ديگفتم كه شما بر... يمرس-

. دنتونيخوشحال شدم از د. نيكه كاغذارو برام اورد يمرس... كنم يخواهش م ":فتشد و گ ادهياونم بالفاصله پ. شدم ادهيدرو باز كردم و پ و

 ".خداحافظ

كه سر كارش  ديفكر كنم فهم يول. يبه به چه جذبه ا. ( و روشن كرد و از جلو چشمام دور شد نشيماش هيسوار شد و بعد از چند ثان دوباره

خواست ثابت كنه  يدونم چرا روز اول م ينم. ها هيپسر خوب. دميذار بفهمه كه منم كلكشو فهمب. بهتر يول... دميخند يم دياَه نبا... گذاشته بودم

  نياون لحن صحبتش كجا و ا.)...... كجا نياون لحن صحبتش كجا و ا... ادبه يكه ب

 

** 

 .زنگ خورد ميكنم كه گوش دايرمان باحال پ هيگشتم تا  يقفسه ها م نيب داشتم

 !!!)چه عجب(

 . سالم –

 " ؟ييكجا. سالم ":امدح
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  د؟يشما خوب. من خوبم. ممنون -

 ...خواســ. رونيب يآخه زنگ زدم خونه تون مادرت گفت رفت...  ديببخش": گفت يبا ته خنده ا يا هيسكوت چند ثان هياز  بعد

  "خونه مون؟ نيزنگ زد ":تو حرفش دميپر

 ".يدر دسترس نبود يبه خودت ول اول زنگ زدم. شماره تون و بابات بهم داد روزيد. آره ":حامد

 ... آهان –

  "؟ييكجا ينگفت. ديخر ميفردا بر يواسه مهمون يخوا يزنگ زدم بگم اگه م ":حامد

  د؟يخر يگفت. باالتر از خونه مونه ابونيدو خ. اومدم كتاب بخرم -

 ".امياالن م سايهمون جا وا": جوابمو بده گفت نكهيا بدون

 ) چرا قطع كرد؟!!!... د. (نگاه كردم و يبا تعجب گوش. قطع كرد و

 .زنگ خورد ميكنم كه گوش دايرمان باحال پ هيگشتم تا  يقفسه ها م نيب داشتم

 !!!)چه عجب(

 . سالم –

 " ؟ييكجا. سالم ":حامد

  د؟يشما خوب. من خوبم. ممنون -

 ...خواســ. رونيب يتون مادرت گفت رفت آخه زنگ زدم خونه...  ديببخش": گفت يبا ته خنده ا يا هيسكوت چند ثان هياز  بعد

  "خونه مون؟ نيزنگ زد ":تو حرفش دميپر

 ".يدر دسترس نبود ياول زنگ زدم به خودت ول. شماره تون و بابات بهم داد روزيد. آره ":حامد

 ... آهان –

  "؟ييكجا ينگفت. ديخر ميفردا بر يواسه مهمون يخوا يزنگ زدم بگم اگه م ":حامد

  د؟يخر يگفت. باالتر از خونه مونه ابونيدو خ. ب بخرماومدم كتا -

 ".امياالن م سايهمون جا وا": جوابمو بده گفت نكهيا بدون

 )چرا قطع كرد؟!!!... د. (و نگاه كردم يبا تعجب گوش. قطع كرد و

** 

 

 ...آره خودشه...اون رمانِ س نيا...  يوا –

 .اختبهم اند يبود نگاه ستادهيكه كنار دستم ا يخانوم

 .كردم ينم داشيپ يول. رمان و بخونم نيخواستم ا يوقت بود م يليداد زدم؟ آخه خ... ديببخش –

 ".دميخند ينمك... مشكله هاااا يليخ شيمتن اصل. خوندم شويالبته من ترجمه فارس. هييجنا. قشنگه يليخ نيآره ا ":بهم زد و گفت يلبخند
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 .زبان خوندم. ندارم ياز اون نظر مشكل -

 .زميعز يموفق باش. نگاه بندازم هيمن برم اون قفسه هارم ... ستين يمشكل. ب پسخ –

 ... نيهمچن. ممنون –

 

 .دميسالم حامد از جام پر يصدا با

 .دميترس... يواااا –

 "هست؟ يچ نميبده بب. يكتابِ بود نيتو بحر ا يليخ نكهيمثل ا. ترسوندمت ديببخش ":حامد

 ... كتابو ازم گرفت و

به  يبخرمش ول خواستيدلم م. گرون بود ميليخ. مختلف ترجمه شده بود يتا شعر بود كه به زبونا ستيدو بايتقر. بود يجالب يليب خكتا هي(

 نيدر آخر. بودمش دهيخر شيپ قهيچند دق نيرو بخرم كه هم ييتونستم همون رمان جنا يكه داشتم م يبا پول. اون، پول همراهم نبود ياندازه 

 .)كتاب خورده بود نيبه اچشمم  ملحظه ه

  "شعره؟": حامد

  هيكتاب باحال يليخ. آره -

  "ش؟يخوا يم": حامد

 .دميخواستمو خر يكه م يكتاب... نه -

 و كتاب  ".ميپس بر. باشه": حامد

... ت نداشتم برام بخردشدوس چميه. اصال بهتر... سيخس. كنه يبار تعارف نم هياز  شتريب ؟يِمدل نيچرا ا... نامرد... اَه. (گذاشت سر جاش و

 .)رميگ يخودم سر ماه م

 ... ميبر... باشه –

من كه مثل ماست  دنيبا د يول. در سمت خودشو باز كرد و خواست سوارشه. يمشك يپرادو هيرفت سمت  م،ياومد رونيكه ب يكتابفروش از

 "رم؟يبگبرات قالب  يسادينكنه وا ؟يش يچرا سوار نم ":كردم گفت يبودم و نگاش م سادهيوا

 .كه هنوز خنده رو لباش بود يدر حال. اونم بعد از من سوار شد. سوار شدم عيسر) مردم از خنده... هه هه بامزه(

  د؟يدار نيماش شگاهيشما نما –

 . و روشن كرد و راه افتاد نيماش

  "؟يدينه چرا پرس ":حامد

 ديگفتم شا... خب ... نياالنم كه ا. خونه مون نياومده بود يباه نكنم با كمراگه اشت روزميد. نيسانتافه شد هيآخه اون روز دم دانشگاه سوار  -

 .نهيماش شگاهيشغل دومتون نما

در اصل . ندارم شگاهينه نما ":خنده ش بند اومد گفت نكهيبعد از ا!) حاال يخفه نش. چه خوششم اومد. (كه به سرفه افتاد يطور. خنده ريز زد
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 ".مال زن عموم بود روزميد يكمر. دوستم آرشِ نيماش يديكه د يه ااون سانتاف. نِيخودم هم نيماش

 عمو و زن عموت اصفهانن؟  يمگه نگفت –

 نويا. عموم رفتن نيرفتن اصفهان با همون ماش يكه داشتن م ميموقع. سوارش نشد گهيزن عموم چشماشو عمل كرد د ياز وقت يول... چرا": حامد

 ".كردم ياونا استفاده م نياز ماش. خودم خراب بود نيمدت ماش نيا... من يگذاشتن خونه 

. دارن نيماش هيخونواده شون  يهر كدوم از اعضا ناياونوقت ا. ميو اتوبوس بمون يمنتظر تاكس ميما تو سرما و گرما مجبور...چه جالب...( آهان –

 .(ييناياونم چه ماش

 "نه؟. نيندار نيشما ماش": حامد

. مينه ندار ":دميپرس يحالت تدافع هيبا  نيهم يبرا. ومديخوشم ن. دست خودم نبود ينداشت ول ميمنظور. ومديدونم چرا از حرفش خوشم ن ينم

  "چطور مگه؟

  "د؟يخر ميخب كجا بر. دميپرس ينطوريهم يچيه ":گفت يحالت مظلومانه ا با

 . يبگم زود قطع كرد يزيمن چ ينذاشت يول... ديخر ميبر يگفت يزنگ كه زد يآهان راست -

 "...چه عجب": حامد

 چه عجب؟  يچ –

  "؟يباالخره منو جمع نبست": حامد

 . االنم خودم دقت نكردم. اميخودم باهاش كنار ب نيگفتم كه بذار -

  "د؟يخر ميحاال بگو كجا بر. يهر جور راحت. كنم ينم ياصرار گهيبه بعد د نياز ا. باشه ":حامد

  ؟يواسه چ ديخر. ديذاريو بپرسم نم نيخوام هم يم يه -

 ".دوستام و خانوماشونن شترشونيب. يِدوستانه و معمول يمهمون هي. ميريبگ يلباس مجلس هي ميبر. گهيفردا د يواسه مهمون ":حامد

 ...لباس دارم يمرس... اوهوم –

  "؟يمطمئن ":حامد

 . آره -

 ".كار دارم ييبرم جا ديبا. برسونمت خونتون ميپس بر. باشه: "حامد

كنه از  يآدم فكر م گهيم يجور هي. چه مدل تعارف كردنِ نيتر شدم بهش بگم آخه ا يميكه باهاش صم كميباشه  ادمي. در اخالقش بدهاَه اَه چق(

 !) اجبارِ يرو

  "تو چندسالته؟ نميبب": حامد

 .دميجوابش فقط خند در

  "؟يخند يچرا م ":حامد

 .ميخوند تيمحرم ي غهيص ميدونم شما چند سالتونه اونوقت رفت يمنم هنوز نم... من چند سالمه نيدون يشما هنوز نم ست؟يآخه مسخره ن -
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اوال كه منم موافق  ؟يا غهيص انيجر ريبعدشم تو هنوز درگ. گهيد ميبشناس گرويكه همد ميفرصت و داد نيچرا مسخره؟ ما به هم ا: "حامد

اصال فكر . عوض نشده يزياز نظر من كه چ. نداره يهمه ناراحت نين كه ادو تا َقبلت گفت يدر ثان. پدر خودت بود شنهاديكه پ يدينبودم د غهيص

وقت ناخون من به  هيبوده كه اگه مـــثـــال  نيفقطم به خاطر ا. ستين يزيدو ماهه كه چ تيمحرم ي غهيص هي. خونده نشده نمونيب يا غهيكن ص

 ".نداشته باشه يناخون تو خورد مورد

چندسالمه نه؟ با  نيديپرس. اليخيب ديگ يراست م. ديولش كن... و  غهيدختر پسرا بدون ص هيشد ما هم مثل بق يم يول... نيگيم يفهمم چ يم –

 خوره؟  يبه نظرتون چند سال به من م. گميم يول اديسوال خوشم نم نيخودم اصال از ا نكهيا

 و چهار؟  ستيب... اوممم ":حامد

 . جمع شد لبام

 واقعا؟  –

 ". تمگف ادينگو كه ز": حامد

 . نيسالم كم گفت هياتفاقا . نه –

  "؟يپس چرا ناراحت شد ":حامد

 . سالمه كيو  ستيب ست،يكنه ب يفكر م نهيب يمنو م يهر ك. نيدرست گفت بايكه سنم و تقر نيهست ينفر نيآخه شما اول -

 . ديخند

 سيتدر يبرا يبعد كه گفت يول. فكرو كردم نياول هم منم روز يگفتم؟ خب اگه راستشو بخوا تويكه چرا سن واقع يآهان ناراحت شد: "حامد

 ندتيهر كس بار اول بب ديشا نايجدا از ا.  گهيد اديتو دانشگاه جور در نم سيساله واسه تدر ستيدختر ب هيآخه . ييناياز ا شتريب دميفهم ياومد

 ".تو سن منو حدس بزن خب حاال. يستياز ب شتريكه ب ديشه فهم ياز طرز برخوردت م يول. و كم حدس بزنه تسن

 اشتباه گفتم؟ . و سه سالتون باشه يس ايو دو  يس ديحدس زدم با دمتونيكه د ياول يمنم دفعه  –

آماده باش كه  گهيد. دنبالت اميم ميفردا ساعت هفت و ن. ميديرس دييخب بفرما... و سه يرفتم تو س بهشتيارد. يدرست گفت باينه تقر: "حامد

 ".ميبر

 .ميبخور ييچا هيداخل  دييمابفر... باشه –

 ."به خونواده ت سالم برسون. برم ديبا. ممنون ":حامد

 .خداحافظ. نيسالمت باش –

 .بوق رفت هياونم بعد از زدن . شدم ادهيپ و

 يستم كه وقتدون يم. بودمش دهياز صبح كم د. درو برام باز كنه اديب اميخواست ت يدلم م. شدم مونيپش يبندازم برم داخل، ول ديكل خواستم

به چند . زنگ و فشار دادم. كنه يدرو باز م اديخودش بدو بدو م ميآرتان پشت در ايبفهمه من  ميوقت. و برداره فونيآ يذاره كس يخونه باشه نم

 .دميقشنگشو شن يكه صدا دينكش هيثان

  "ه؟يبله ك ":اميت
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 ".منم. گفتنت بشم هيقربون بله ك -

درو باز كرد و به ... اومدم... زد كه اومدم يداد م اطمياز تو ح. دميو شن دنشيو دو ييدمپا دنيشدن در هال، پوشباز  يصدا. گذاشت فونويآ... تق

 .كوچولوشو دور كمرم حلقه كرد يدنبالش دستا

  "؟يديبرام خر يچ. دلم برات تنگ شده بود... تابان يسالم آبج ":اميت

. يدم فردا برات هم پفك بخرم هم بستن يقول م يول. بخرم يرفت برات خوراك ادميدلم  زيعز. دميسرشو بوس يو رو ؟يخوب... يسالم فندق -

 خوبه؟ 

 ".نه باهات قهرم ":اميت

 "... تو ميبر... اشكال نداره... باهام؟ باشه يقهر كرد ":صدامو بغض دار كردم و گفتم يالك

 ".يبغلم كن دياالنم با. هم شكالت يهم بستن يواسم هم پفك بخر ديفردا با يول. ميآشت... خب باشه": اميت

 .خستم يليآخه خ. شه االن بغلت نكنم ينم يول. خرم يباشه فردا برات همشو م –

 ". ياصال تو منو دوس ندار ":اميت

 . تورو قد تمام ستاره ها دوست دارم گميم شهيمن كه هم -

 ". پس زود باش بغلم كن ياگه دوسم دار ":اميت

 .بغلم ايباشه ب –

 . خم شدم و بغلش كردم) كردم يمن باور نم يبچه از االن قلدره ها ول نيا گهيم شهيمهما ه(

 .در بره ميماچت كنم خستگ هيجلو  اريحداقل لپتو ب... خشگل خانوم اااايتر شد يتپل –

 ... آورد جلو صورتشو

 ... در رفت ميخستگ... ـــشيآخـــ... مممماااااااچ –

 .كنم كوه كندم يكه احساس م برم بخوابم... از مسواك نميا -

آقاجون خودش قبل از خواب پنجره  گهيمامان و به آقاجون كرده بودم د يخوشبختانه بعد از اون شب كه چغل. و خاموش كردم ييدستشو چراغ

بشه نه  داريخواب ب از اميراحت، آروم در اتاقو باز كردم تا نه ت اليپس با خ. بست يشد رو م يباز م يآشپزخونه رو كه رو به كوچه پشت ي

 .شبم مونده بود. دوستش يرفته بود خونه . آرتانم كه خونه نبود. آقاجون و مامان

و  دميموهاشو بوس يرو. غلت خورد و پشتش و به من كرد. و كه طبق معمول كنار رفته بود، مرتب كردم اميت يبرم سرجام پتو نكهياز ا قبل

 يهنوز چشامو رو هم نذاشته بودم كه صدا. و پتو رو رو خودم انداختم دميسرجام دراز كش. پت و متش و گذاشتم كنار بالشش اطيمحض احت

 نيبا ا يول. نه كه خوشبختانه خواب بود ايشد  داريب اميت نميبازش كنم نگاه كردم بب نكهيقبل از ا. باعث شد از جام بپرم ميزنگ اس ام اس گوش

كرده باشه و اس ام اس شب  يزيدرصدم احتمال دادم حامد ناپره هيالبته . هما ايره باشه زه ديبا ايحدس زدم . لنتيحساب گذاشتمش رو سا

چون خوابم  يشمارش به نظرم آشنا بود ول. و احتماالتم درست نبود اتياز حدس چكدوميه دميبازش كردم د يوقت يول. باشهفرستاده  ريبخ

 . تونه باشه يم يچه كس يكرد كه شماره  ينم ياريذهنم  ومديم
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  "...ستيگاه پر از دلتنگ ش،ييبايز يبا همه  داريد يلحظه . ستين دنياز ند شهيهم يدلتنگ": بود نيا متنش

... نه ايدرست حدس زدم  نميكنجكاو شدم بب ديرس يآشنا به نظر م كميچون شمارش  يهست اشتباه فرستاده ول يفكر كردم هر ك اولش

 )؟يچ يعني... نهيمحمدحس يكه شماره  نيا. (تماسامو چك كردم

و  يگوش... اليخيب... خواسته واسه دوست دخترش بفرسته يم ديشا. من فرستاده باشه يچون مطمئن نبودم كه برا. دادم جوابش و ندم حيترج

 . دميو دراز كش زيگذاشتم رو م

 ... و خوابم برد دينكش قهيخسته بودم كه به دق اونقدر

 ياصرار كرد كه برا يبعدم كل. كنه و ازم بپرسه دايپ يكشنريكه نتونسته بود تو د يند تا از اصطالحاتچ يالله زنگ زده بود معن شيساعت پ مين

 ركردم و د يرفتم حموم، لباسم و جور م يم ديبا. كردم يشب حاضر م يمهمون يخودم و برا ديچون با. تونستم قبول كنم ينم. رونيب ميناهار بر

گفت برو برام  يم ايشده بود  دارياز صبح كه ب امميطرف، ت هي نايا يهمه . دميرس يبه كارام نم ونريرفتم ب ياگه م. شدم يآخرم آماده م

 ردمدعوتش ك رونيبخوام باهاش برم ب نكهيا يالله كم اورده بودم، به جا يمنم كه در برابر اصرارا. كن يباهام باز ايب نكهيا ايو بخر  اميخوراك

 ...و شكالت بخره يپفك و بستن اميخواهش كردم سر راه واسه ت ازشه هم. خونه مون ادياون ناهار ب

 .داخل اديتعارفش كردم ب يبعد از سالم و احوالپرس. همون طور كه انتظار داشتم الله بود. و برداشتم فونيخودم آ دميزنگ و كه شن يصدا

 ". توروخدا مزاحمتون شدم تابان جون ديببخش ":الله

 ... نيبش... ماينداشته باشبا هم تعارف  گهيقرار شد د –

 ". بخرم نيكه گفته بود ييايخوراك نميتابان جون ا ":الله

– كنم با  يتابان جون احساس م يگيدر ضمن بهم م. كشدم يبفهمه خودم واسش نگرفتم م امياگه ت. بده بذارم تو آشپزخونه. دستت درد نكنه... ا

 . چسبه يبهم م شتريب يبگ يهمون تابان خشك و خال. ميستيهم راحت ن

 ". هيكنم پر روئ يآخه احساس م": الله

 طيمثل شرا قايدق. گذاشتم هر جور خودش راحت صدام كنه. بهش اصرار نكردم گهيد يول. ازش گرفتم ارويچش غره واسش رفتم و خوراك هي

 . كرد يحل م و يگذشت زمان همه چ. كردم يباز كار خودم و م يگفت منو جمع نبند ول يحامد م يخودم كه هر چ

  "ن؟ياز خودتون دار كتريتابان جون مگه شما خواهر كوچ ":الله

 ادياالن م. قربونش برم مامان بردتش حموم. پنج سالشه. آره": نداشته باشن جوابشم دادم يكردم كه زدگ يم يها رو بررس وهيطور كه م نيهم

 " ؟يتو تك فرزند نميبب. ينيب ياونم م ادياگه ب. ستشهدو يخونه . سالشه جدهياونم ه. داداشم دارم هيالبته . شينيب يم

 "". ازدواج كردن هيبه جز من بق. دو تا پسر م،يدو تا دختر. ميمن آخر. ميمام چهار تا بچه ا. نه ":الله

  "آره؟. يپس فقط تو موند!... نطوريكه ا... ؟!ا: گفتم يطونياومدم و با لحن ش رونياز آشپزخونه ب وهيظرف م با

 . گرفت نييزد و سرشو با خجالت پا يدلبخن

  ""؟يد يو م اميت يتابان حوله  ":گفت يمامان كه از تو حموم م يصدا با

تو  ايب ياگه دوست داشت. سشوار بكشم امميت يموها ديبا. اومدم يريپرتقال واسه خودت پوست بگ هيتا ... ديببخش: شدم و رو به الله گفتم بلند
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 ". اتاق

 . گرفتم ليبا حوله تحو امويبعدم ت قهيدق هي. و حوله رو دادم به مامانرو برداشتم  حوله

  ؟يديخاله الله رو د اميت –

  "كو؟": ديبه من پرس رو

 ... سرتو بچرخون -

ختر چه د... زميسالم عز ":گفت يفكر كنم جواب الله رو هم كه داشت م. تو اتاق ديسالم آروم گفت و دو هي. ديازم گرفت و الله رو د روشو

 ... دينشن "يخوشگل و تپل

 . ياول موهات و سشوار بكشم تا سرما نخور نيبش اميت –

  "اجازه هست؟": الله رو كه گفت يبه دنبال اونم صدا. دميشن يمامان و الله رو م يسالم و احوالپرس يصدا. و به من كرد و نشست پشتش

  ؟يديخوشگل منو د اميت. خاله الله دييبفرما -

 "ماشاال چقدرم نازِ .بله ":الله

  "بغلت كنم؟ شهيم ":ديپرس اميرو به ت. 

 . تكون داد و گذاشت الله بغلش كنه يسر امميت

 ".از خودم داشته باشم كتريبرادر كوچ ايخواهر  هيانقدر دوست داشتم منم ... شيآخ ":الله

 . ديو محكم بوس اميصورت ت و

  ؟يبرادر زاده ندار ايخواهر زاده  –

 ". هر سه تاشون تازه ازدواج كردننه  ":الله

 . نگران نباش. هم عمه يهم خاله شد گهيسال د هيتا  شااليخب ا –

 ". لباس بوپوشم ياتاق داداش رميتابان من م يآبج ":بود گفت ستادهيكه هنوز با حوله ا اميت

 ... واست گرفتم يچ نيبعدشم برو تو آشپزخونه بب. زميباشه عز –

 ".؟آخ جون ":اميت

 . رفت رونيبغلش از اتاق ب يتو يدو بدو با لباساب و

  ؟يترجمه هاتو تموم كرد –

 ". فقط دو صفحه ش و": الله

 . گفت كاغذاشو گم كرده يم. امجد بهم زنگ زد روزيد –

 . كرد و با دقت گوش كرد زياسم امجد و اوردم چشماشو ر يشدم كه وقت متوجه

 "گم كرده بود؟ ":الله

 . چند روز وقت دارم ترجمشون كنم نيگفت فقط تو ا يدونم م يچه م. مجبور شدم براش ببرممنم . طور گفت نيا -
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 ".اون كه كال وقتش آزاد ":الله

 نه؟ . ايدونيدربارش م زايچ يليخ نكهيمثل ا –

 ". دميفهم نطوريبچه ها ا ياز حرفا. گهيد ميهست يخب همكالس ":الله

 خب؟ . ستين ياجبار چيه. جواب نده ي؟ البته اگه دوست نداشتسوال ازت بپرسم هي شهيالله م... اوممم –

 ". تابان جون نيبپرس ":الله

  ؟يتو امجد و دوست دار... ا... تو –

 "...":الله

 . ميسفره رو بنداز ميبر. كردم يم يفضول دينبا ديببخش –

 . بلند شدم و

 ".كنم اونم من و دوست داشته باشه يفكر نم يول. دوسش دارم... آره ":كه نشسته بود گفت نجوريهم الله

 .نشستم دوباره

  ؟يكنيم يفكر نيچرا همچ –

. گهيم نويكه ا مايش يعني. رو دوست داره مايكنم ش ياحساس م. باهام حرف زده كيفقط در حد سالم عل. ذارهيچون كه اصال به من محل نم ":الله

" 

 . زده مطمئنم از قول خودش حرف. نه فكر نكنم ؟يگيو م ينوروز -

 ". ميزن يبعدا راجع بهش حرف م... ناهار ميبر... پاشو": گفت ناهار حاضرِ بلند شدم و رو به الله گفتم يمامان كه م يصدا با

و ما رو خندوند كه  ختيشد و انقدر نمك ر دايآرتانم پ يمورد عالقه م، خورشت بادمجون بود سر و كله  ياز غذاها يكياز خوردن ناهار كه  بعد

 . ميصحبت كن نيرفت راجع به محمدحس ونادمي

 گهياومده خونمون د كهيمرت نيكه ا ياز وقت. به به تابان خانوم: "شدم برم حموم كه آرتان اومد تو اتاق و گفت ياز رفتن الله داشتم آماده م بعد

 ". يريگ ينم ليمارو تحو

كه توام خونه  دمشيند شتريبار ب هيمنم . اون موقع همه ش دو روز گذشته از... چرت و پرت نگو خواهشا ايثان... حامد ؟يچ يعني كهياوال مرت –

 "... نه اي رميبگ لتيكه اصال تحو يكجا بود. يدوستت بود

  "كه؟يبهتون بر خورد گفتم مرت... اُه اُه ":آرتان

 . مومخوام برم ح يحاال هم برو كه م. حرف و نزن نيتو ا گميمن فقط م... بهم بر بخوره ديبا يبرا چ -

  "؟يمهمون يبر يخوا يم يديچشم منو دور د... گهيبله د ":آرتان

همون دوستت درسم  يخونه  شبيد نمياصال بگو بب... رفته كه ازت بزرگترما ادتي نكهيمثل ا. نكن يمن بزرگ يانقدر برا... از دست تو... نچ -

 نه؟  اي ديخوند

 "چنده؟  لويدرس ك... درس؟ برو بابا": آرتان
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 ... نيبب... گمينه؟ صد بار گفتم االنم م يسال پشت كنكور بمون هي يدوست دار حتما -

 يينه از جا يجور كن يبده كه كار يكه بابا بخواد بهت پول ميما نه اونقدر پولدار ":صداشو نازك كرد و ادامو دراورد. جمله م و تموم كنم نذاشت

. قبولشونم دارم. همه حرفاتو از حفظم يديد... يبرس ييجا هيتا به  يو كار كن يدرس بخون. يخودت تالش كن ديپس با. رسه يبهمون ارث م

الله خانوم  نياومدم ازت بپرسم ا. ولش كن ناروياصال ا... سرزنشم كن يمن كنكور بدم اگه قبول نشدم اونوقت هر چقدر دوست داشت بذار

  "نه؟ گهيشاگردت بود د

 آره منظور؟  -

منظورم . ميشاگرداتم دعوت كن دور هم باش هيبق ميروز قرار بذار هي. يكه دعوتش كرد يكرد يم كار خوبخواستم بگ يم يچيه: "آرتان

 ". دختراستا

 ؟ "يتو چ. خوش گذشت يليامروز كه به من خ ":ادامه داد يلبخند گل و گشاد با

 . پررو... زود باش... رونياالن برو ب نيخودت هم -

 ". كن يوبو خ ايبده مهمون نوازم؟ ب": آرتان

 ... جون عمه ت –

 ".گميبهش م ؟يگيهما رو م ":آرتان

 . برو تا برسم و پرت نكردم. تو يچقدر روده دراز. ياز وقتم و گرفت يكل. رونيآرتان، برو ب –

 ". من رفتم... ايباز هاپو شد... هاپ... هاپ ":آرتان

 "... آرتـــــان": زدم غيج

 ) يعوض.(موند و خورد به در بسته جهينت يلحظه برس و پرت كردم كه ب نيآخر در

 ". رونهياس ب قهيبنده خدا ده دق ؟يد يچقدر لفتش م... زودباش ":مامان

 . و سر كردم ميروسر

 . تو اديمن كه گفتم ب. كنهيخب خودش تعارف م –

كه روز  ستين. ششيتان و فرستادم پحاال آر. يايتاب ستميميوا رونيگفت پس ب چارهيكه ب اميحاضرم االن م يگفت نيواال تو همچ: "مامان

كاپشنم  يخوا يحتما م ؟يپوش ي؟ چرا مانتو م!ا... اونم رفت. كه دمش به آرتان وصلِ امميت. ششيگفتم بره پ نيهم يبرا دش،يند ميخواستگار

 " ؟يبپوش

  ه؟يمگه چ... آره -

 ". برو اون پالتوت و بپوش. تر برو يذره رسم هيدختر ": مامان

 . رنگ و روش رفته گهينه اون د –

 ". يگرفت ديكه پارسال دم ع گميو م يهمون. كه گمياونو نم ":مامان

 . ذره فكر كردم هي
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 . رفته بودش ادميپاك . دستت درد نكنه. قربونت برم. مامان يواااا –

  "تو؟ ايداره من  مريآلزا يحاال ك": مامان

 ".جفتمون": باز گفتم شين با

پارسال پول نداشتم كه ... دمشيپوش يم ناينبود؟ وگرنه زودتر از ا ادميچرا خودم ... اَ). كردم داشياون پشت مشتا پرفتم سر كمد و از  عيسر و

 وليا... بودمش دهيمفت خر. شانس اوردم ميليخداوك. بخرم ذارنيمغازه ها حراج م شتريكه ب ديگذاشتم دم ع. گرون بودن يليخ. پالتو بخرم

 .دمشيوشپ).. انداخت ادميكه  امانم

 خوبه؟ اندازمه؟  –

 ".گهيبرو د. آره ":گفت يبا كالفگ مامان

 . خداحافظ. من رفتم. يانداخت ادمي يمرس –

 "... خدا به همراهت ":مامان

 با. كرد يم يزبون نيريداشت ش اميفكر كنم ت. دنيخند يو داشتن م نيهر سه تاشون نشسته بودن تو ماش. و رفتم دم در دميكفشام و پوش عيسر

 . شدن ادهيمن حامد و آرتان پ دنيد

 نكردم نه؟  ريكه د اديز... سالم –

 ". شهيم ريد مينر گهياگه د يول. نه ":خندون جواب داد يبا صورت حامد

 ... آرتان من رفتم –

 . عقبو باز كردم در

اگه  گهيتا دو ساعت د ":گرفت گفت يو ازم م اميه تك ينيآرتان اومد كنارم و در ح. دستاشو دور گردنم حلقه كرد. نييپا ارمتيبغلم ب ايب اميت -

 ". دونم و تو يمن م يخونه نباش

 "}. خداحافظ. هوا سرد. و ببر داخل اميت": چش غره واسش رفتم و گفتم هي

 . ميكه بستن منم سوار شدم و حركت كرد درو

  "؟يخوب": حامد

  ؟يتو خوب. يمرس -

 ". يعال": حامد

 اونوقت چرا؟ . چه خوب –

 ". يمن استفاده نكرد يباالخره از لفظ شما برا نكهيهم ا. مير يكه با هم م يِمهمون نياول نكهيخب هم به خاطر ا": حامد

 ... خودم دقت نكردم –

 !)چه شنگوله. (كه خنده رو لباشه دميد يم فتاديكه نگام بهش م يهر از گاه يراه به سكوت گذشت ول ي هيبق

  .نگه داشت كيمجتمع ش هي يجلو
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 ". ميديرس دييفرما"ب: حامد

 ... داااايدار هيهمه تون ما –

  "چطور مگه؟": حامد

 . ديفهم شهينم يا گهيد زيپاركه چ نجايكه ا يينايخونه و ماش نيخب از ا -

 يشد و از صندل ادهيو خودش زودتر پ. شو كه معلومِ همه اومدن ادهيپ. يِاجاره ا. ستيخودشون ن يبرا يول. دوستم. آرشِ يخونه  نجايا: "حامد

 ". اورد رونيرو ب يعقب سبد گل بزرگ

 .نهياصال متوجه نشدم گل تو ماش –

 ". داره تيحساس يعينامزد آرش به گل طب. يِمصنوع": حامد

 دوستت نامزد داره؟  –

  ". با همه يش يآشنا م ميحاال بر. آره ":حامد

نامزدش  دنيبا د. بودن ستادهيآرش و نامزدش باشن، دم در ا ديكه حدس زدم با يآقا و خانوم هي. ستاديهشتم ا يطبقه . ميآسانسور شد سوار

ساده و دوستانه كه فكر كردم چهار تا دوستن و دور  يگفته بود مهمون نيواال همچ. بودم دهيو نپوش اميتو دلم چند بار خدا رو شكر كردم كه كتون

 . شد حدس زد كه داخل چه خبره يلند منامزد آرش با اون كفش پاشنه ب دنيبا د يول. هم جمع شدن

 ".پس حامد؟ همه اومدنا نياومد ريحالتون خوبه خانوم؟ چرا انقدر د ن؟يديچرا زحمت كش. نيخوش اومد... به به ": آرش

 ن؟يشما خوب. من شد ريتقص كمي ديببخش... سالم  -

 ". خوشحال شدم تونيياز آشنا. من تابانم ":با نامزد آرش دست دادم و

 لوفرميمنم ن. نيچنهم –

 . دوست حامد خان. نامزدم آرشِ شونميا: و با اشاره به نامزدش ادامه داد. 

پنجاه،  بايسالن تقر هي يبعد از ورود. بود يقشنگ و بزرگ يخونه . داخل ميرفت لوفرين ييخوشوقتم تكون دادم و با راهنما يبه نشونه  يسر

ال  يسالنم دو دست راحت ي گهيدو طرف د. دوازده نفره گذاشته بودن يغذاخور زيا مطرفش دو ت هي. دميخودم د يرو روبرو يشصت متر

. شدن يم يفكر كنم چهل نفر. نبود يكاف تيجمع نيا يبرا يچون اون دو دست راحت. يسالنم پر بود از صندل يگوشه گوشه . دمانند كرم بو

و مطمئنا  دنيبه خودشون رس يمتوجه شدم كه خانوما بدون استثنا حساب يرنگاه سرس هيبا . كرده بودن يرقص خال يوسط سالنم به گمونم برا

ساده و دوستانه رو هم  يمهمون يو معن مينمرد. (خودم بودم نشونيدر واقع ساده تر. گذرونده بودن شگاهيتو آرا شونواز صبح چند ساعت از وقت

 يبودم و چون دوست نداشتم بازو ها دهيبود پوش ياسك قهيروشن كه  يآب يحلقه ا نيتاپ بافت آست هيبا  يسرمه ا نيشلوار ج هيمن !) ميديفهم

 . تاپم داشتم يهمرنگ شلوارم رو قايدق نيج اهكت كوت هيبشه  دهيلختم د

 . ايهمراهم ب يلباس عوض كن يخوا يتابان جون اگه م: دم گوشم گفت لوفرين

 . كه اونجا بود و باز كرد و خودش كنار رفت يپنج دراز  يكي. ميشد ييراهرو هيوارد . ميهم به سمت چپ سالن رفت با

 . يمرس –
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 گهيخوبه كه شما د گميم": گفتم لوفريلباسمو مرتب كردم و رو به ن. كردم زونيبود و دراوردم و آو ياز رنگ آب يا تهيو كه تنال ميو روسر پالتو

 ".كردميم يبياحساس غر تيجمع نيا نيوگرنه ب. نيدينپوش راهنيپ

به  يليخ. بود يو خشگل ديدختر سف. موهاشم كوتاه و مش بود. بود دهيپوش يمشك يكفش پاشنه ده سانت هيرنگ با  ياسيكت شلوار  هي لوفرين(

 .)مناسب هم بودن يليبه نظرم خ يكردم ول يفكرو م نيچون نامزدش بور بود ا ديشا. ومدينامزدش م

 شهيم. و بامزه يتپل. يهست يدختر ناز يليتو خ ،يدونيم. خوشحال شدم دنتياز د يليخ. ييما ي ژهيتو مهمون و ه؟يچ يبيغر زمينه عز: "لوفرين

  "بپرسم چند سالته؟

 .)دارم يمعمول ي افهيوگرنه به نظر خودم ق. بگه تپلم نكهيا يبود برا يكه گفت مقدمه ا ميمطمئنم اون دختر ناز! كه گفت تپل نميا... ايد ب(

 .و پنج ستيب... نظر لطفته –

  "درسته؟. يكه استاد دانشگاه دمياز آرش شن يراست. ميعقد كرد يعني. دو ساله كه با آرش نامزدم. سالمه يمنم س ":لوفرين

 ". كنم يم سيترمه كه دارم تدر هياگه بشه گفت استاد آخه تازه ": لبخند گفتم با

 ".ومدهيدر ن ونيآقا يتا صدا ميبر. يموفق باش": لوفرين

كردن  يانگار جر و بحث م. صحبت كه چه عرض كنم. كرد يسالن صحبت م يكه داشت با آرش گوشه  دميحامدو د ميمداو رونياتاق كه ب از

 . و به طرف ما اومدن دنيدست از صحبت كش لوفريمن و ن دنيبا د. توجه نكردم اديز يول

 ".ديلحظه به من گوش كن هي... خب بچه ها": رو به جمع گفت آرش

. ديفسفر نسوزون اديز... خب لهيخ... با حامد جان دارن يخانوم محترم چه نسبت نيا ديبدون ديمطمئنم كه همه تون كنجكاو": رو به من ادامه داد و

 ".تابان خانوم هستن شونيا

 ". نامزد حامد": ادامه داد يبا مكث و

اونوقت ما كه نسبت . ذارنيرو خودشون اسم نامزد م خودشون دو ساله عقد كردن و نايا. (ومديكرد خوشم ن يمنو نامزد حامد معرف نكهياز ا اديز

فكر  يدست و سوت مهمونا اجازه  يصدا يشدم ول يخوند شاك تيمحرم ي غهيص نمونيآقاجون ب نكهيبازم از ا!) نامزد ميشد مميندار يخاص

 . موضوع رو بهم نداد نيكردن به ا

 . كردم يدادم و تشكر م يون مسرتك يو زورك يمنم الك. گفتن كياومدن و بهمون تبر يتعداد هي

 ". مينيبچ زويم ميخوا يم. بچه ها گشنشونِ. اون طرف دينيبش دييبفرما": آرش

نظر گرفته بود و با پوزخند نگام  ريمنو ز يكه از اول مهمون يدختر ينگاه ها مياز طرف. غذا خورده بودم اديگشنه م نبود چون ظهر ز اديز اونشب

 . با ساالد اكتفا كردم ايبرش الزان هيفقط به  نيهم يبرا. كرديكرد معذبم م يم

نه از جاشون تكون خورده بودن  يچون از اول مهمون. نيكه اتفاقا همون دخترم جزوشون بود ك يپيبپرسم اون اك لوفريخواست از ن يدلم م يليخ

 يبه لبخند ياز دختراشون هر از گاه يكي ميگذرالبته از حق ن. سه تا دختر بودن و دو تا پسر. از خودشون حرف زده بودن ريغ ينه با كس

 ميكيكنار دختر مهربونِ نشسته بود اون  شونيكياون تا پسرم . انگار كه ارث شون و ازم طلب داشته باشن... اون دو تا يول. كرد يمهمونم م

 . به همون دخترِ دهيچسب قايدق
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 . كردن يهم داشتن به من نگاه مدونم كه اونا  يم نويدونم چقدر بهشون زل زده بودم فقط ا ينم

 . حامد كه از حد معمول بلندتر بود به خودم اومدم يصدا با

 ".برات دسر اوردم ايب زميعز ":حامد

 )ـــزم؟؟؟يعز(

 . ندارم لياالن م. يمرس –

  "؟ينخورد يزيتو كه چ زم؟يچرا عز ":حامد

 . كر شدم ؟يزن يچرا داد م -

 ". مجبور شدم بلند حرف بزنم ديرس يصدا به صدا نم. مداد نزد ":جواب داد يآروم يصدا با

 . مشغول تموم كردن ساالدم شدم. زدن يبود و داشتن با هم حرف م نييسرشون پا. چشمم خورد به همونا دوباره

 . آرش سرمو بلند كردم يصدا با

 ". اديدر ب يكسل نيچندتا آهنگ بذار فضا از ا هيجان  لوين ":آرش

 . آهنگ شاد گذاشت هيبلند شد و  لوفرين

اون دخترِ هم كه مدام واسم پشت چشم . اول از همه پاشدن لوفرميخودشو و ن... وسط نيايخودتون ب گهيخب بچه ها د": رو به جمع گفت آرش

 . رفتن برقصن شيبا كنار دست كردينازك م

افتخار : دستشو جلوم دراز كرد و گفت يشيت نماحرك هيو با  ستاديكرواتشو شل كرد و روبه من ا يآهنگ سوم بود كه حامد گره  يوسطا

 ؟يديم

 . ينيبهترِ بش. ستميمن رقص بلد ن نيبب -

 ".كنم يخواهش م": خم شد شتريب

 طيجلو دوستاش خ. كردم يبود اگه قبول نم عيضا يليخ. كننيهمه دارن به ما نگاه م دميد!)ستميبلد ن گميخوبه دارم م. ها يِچه زبون نفهم... نچ(

 . شد يم

 ". ستميباور كن بلد ن. يكنيچرا انقدر اصرار م ":آروم كنار گوشش گفتم. بلند شدمو دستمو گذاشتم تو دستش ناچارا

  "...فقط خودت و تكون بده ":حامد

 . آهنگ آروم گذاشتن هيمن آهنگ و عوض كردن و  ياز بدشانس اما

 ". باشه نوبت رقص تانگوئه مينوبت گهيخب د ":بالفاصله گفت آرشم

 ".دهيند يتا كس مينيبش ايب. دوسم ندارم االن برقصم. ستمياصال بلد ن گهيو د يكي نيا نيبب": به حامد گفتم عيسر

 يتا به حال نه تجربه . لحظه گر گرفتم هي. دستمو گرفت يكياون  گشميبا دست د. دستشو گذاشت پشت كمرم هيتوجه به من  ياون ب يول

كردم  يصورتم احساس م يكه رو ياز گرم نويا. دونستم لپام گل انداخته يم. شده بودم كينزد يمردبه  نقدريو داشتم نه ا يرقص نيهمچ

 . منو تو عمل انجام شده قرار داده بود يبدجور.دميفهم
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 ". يذره سرجات حركت كن هيفقط  يِكاف. تابلوئه يليخ ينجوريا. رو شونم يبهترِ اون دست آزادت و بذار": حامد

 "... يوااارد يليخ...  ليانــ گار خ": و انجام دادم و با تته پته گفتمكه گفته بود يكار

 . سكوت كردم يمعذب بودم ول يليخ نكهيمنم تا آخر آهنگ با ا. و نداد جوابم

 . زدم يمنم در جوابش لبخند. زد يبازم اون دختر مهربونِ داشت بهم لبخند م. رفتم سر جام نشستم عيكه تموم شد سر آهنگ

 . برداشتم مويمنم از فرصت استفاده كردم و رفتم تو اتاق و پالتو و روسر. بعد از رقص كم كم همه بلند شدن و قصد رفتن كردن هقيدق چند

. دوست داره ميليخ نكهيمثل ا. نيايبهم م. پس حامد نامزد كرد ":گفت يزيآم هيكه همون دختر گند دماغه با لحن كنا رونيب ومدميم داشتم

 ".ديخوشبخت باش

 !)اصال نذاشت جوابشو بدم... واااا.(اسم صداش كرد نيچون دوستش به ا. نهياسمش ژاسم دميلحظه هم فهم نيدر آخر. دور شد عيسر و

 . باز كرده بود رهنشويپ ي قهيكتشو گرفته بود رو ساعدش و . بود ستادهيا لوفريحامد كه كنار آرش و ن شيتو سالن و رفتم پ برگشتم

 . خانوم ممنون لوفرين. ميزحمت داد يليخب خ. ميبر: گفت ديكه د منو

 ". نيخوشحالمون كرد. كه مينكرد يكار": لوفرين

 . مياومد رونيمفصل از خونه ب يخداحافظ هيتشكر كردم و بعد از  لوفرياز آرش و ن منم

 . فكر كنم قبل از ما رفته بود. ردمنك داشيو اونور، پ نوريهر چقدر سرم و چرخوندم ا يكنم ول يداشتم با اون دخترِ هم خداحافظ دوست

از اون . خوشم اومد ازش. بود يدختر خوب يليخ لوفرينامزد دوستت ن. ازدهيبشه  ميفكر كنم تا برس. مهيساعت ده و ن ":و گفتم نيتو ماش نشستم

  "گم؟يو م يك يدون يم. دخترِ هم خوشم اومد

  "؟ميلباس بخر ميدنبالت كه بر ومدمين روزيمگه من د ":حامد

  "؟يچ ":برگشتم سمتش و گفتم ديكه پرس يگرد شده از سوال يچشا با

  "ومدم؟ين اياومدم ": بلند كرد و گفت صداشو

 چطور مگه؟ . ياومد ؟يزن يچرا داد م -

 يگفت يم يخب لباس نداشت ؟يديلباس مسخره رو پوش نيا يپس چرا برداشت ؟يدار يتوام گفت. ميبخر يلباس مجلس ميمگه نگفتم بر": حامد

 "!ندارم 

. و دوستانه س يمعمول يمهمون هي يثالثا تو گفت. بپوشم يكه چ دميم صيخودم تشخ. و پنج سالمه ستيمن ب ايثان. اوال مواظب حرف زدنت باش -

 . بود دهينپوش رهنيپ لوفرميكه ن يديدر ضمن د. يكه گفت ينيخورد جز ا يم يواال به همه چ

 ". يمعمول يايمهمون ميگ يم نايما به ا. ينرفت ايمهمون نيكه تو تا حاال از ا ستيمشكل من ن گهياون د ":پوزخند جواب داد هي با

اصال . يمعمول يمهمون نيگيم نايبه درك كه شما به ا: "جواب دادم نيهم يرفت برا يدهنم از دستم در م اريشدم اخت يم يعصبان يوقت شهيهم

 ".خودم بود ريتقص. اشتباه كردم كه باهات اومدم

 . چرخوندم شهيبغض سرم و به سمت ش با

 ".يچاق يليبه نظر من كه خ ؟يريبگ ميرژ ديكه با يدونست يم": حامد
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  "؟يگفت يچ ؟يچ ":دميپرس يمانند غيج يو برگردوندم و با صدا سرم

 ". يريبگ ميرژ ديبا گميم ":حامد

 يكورتو باز كن يچشا يخواست يم. بودم يشكل نيمن هم ميهم آشنا بش با ايكه ب يدر اورد يباز شيريس يكه ه يروز اول. نداره يبه تو ربط –

 . يبارب هيدنبال  يبر

 ". درست حرف بزن ":حامد

چه خوب كه خودت  ه؟يچ يدون ياصال م. خودت احترامت و نگه دار. كه من باهات درست حرف بزنم يزنيمگه خودت درست حرف م –

 . تموم شدس ياز نظر من همه چ. منو برسون خونه. ميدياهم نرسما به تف... ميكه با هم تناسب ندار يديفهم

خوب  ميتو مهمون. كه شنگول بود يتا قبل مهمون. نداره يتعادل روان. فكر كرده حاال من عاشق چشم و ابروشم. (شد ادهيو نگه داشت و پ نيماش

 .)از اولم اشتباه كردم. يعوض. گه چاق يبه من م. رهيگيپاچه م. بود

 ". تند رفتم. خوام يمعذرت م ":گفت قهيبعد چند دق. راه افتاد... منم اصال محلش ندادم. داد و دوباره سوار شد هيتك نيبه در ماش يا هقيدق پنج

-... 

 . "ديگفتم ببخش ؟يديجواب نم": حامد

 . ميخور يكه ما به درد هم نم يديفهم. بدم نشد نيهمچ. ستيمهم ن –

 ". قبول دارم منم تند رفتم يول. گهيد ميبشناس گرويهمد شهيبحثا و دعواها م نيبا هم. گهيد ديببخش. ولا يسر خونه  يباز كه رفت ":حامد

 . حواست باشه. و ندارم ياحترام يمن تحمل ب نيبب –

 ". چشم": حامد

 . آقاجون بود. زنگ خورد ميلحظه گوش همون

  ن؟يخوب. الو سالم –

 "بابا؟ ييكجا. نگرانت شدم. يكرد ريذره د هي ؟يتو خوب. سالم بابا ":آقاجون

 . نيشما بخواب. دميرس گهيد قهيتا ده دق. تو راهم. اميدارم م. نينگران نباش –

 ". خداحافظ. راحت شد الميخ. باشه بابا": آقاجون

 . خداحافظ –

  "بود؟ يك ":ديكه كردم پرس قطع

 . آقاجون -

 آقاجون؟  يگيجرا به بابات م: حامد

  "اشكال داره؟ ياز نظر جنابعال نميا ه؟يچ ":برگشتم سمتش و گفتم يحالت تدافع هي با

 ". يكن يفقط تو آقاجون صداش م. بابا گنيآخه خواهر برادرت م. خواستم بدونم يفقط م ؟يِچه حرف نيا. نه": جواب داد يآروم يصدا با

اون، به  ريمنم تحت تاث. گفت آقاجون يون به آقابزرگ ما. با هما بزرگ شدم يچون از بچگ ديشا. نداره يخاص ليدل": جواب دادم يدلخور با
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 ". نيهم. گفتم آقاجون يبابام م

 "گه؟يهما عمه ت بود د ":حامد

 !)بهم زد ييچه حرفا ستين ادشي... ارهيخواد از دلم در ب يمثال م... پرسه يچقدر سوال م(

 ". آره ":حوصله جواب دادم يب

 رونيبغلم به ب ي شهيمنم سرم و برگردوندمو از ش. راه و سكوت كرد هيو بق دينپرس يزيچ گهين دجوابش و دادم چو يمجبور ديكنم فهم فكر

 . نگاه كردم

 فمياز تو ك ابونيو كه از سرخ دميكل. شدم ادهيپ نيآروم گفتم و به سرعت از ماش يخداحافظ هي يحرف چيبدون ه. خونه نگه داشت يجلو

 يچند لحظه بعدم صدا. توجه بهش درو بستم يب يول. كردم ينگاهش و رو خودم حس م ينيسنگ. كردم دراورده بودمو انداختم به درو در و باز

 . دميشن نشويماش يكايالست

 يآقاجون ك. سالم ":دميبه زمزمه شباهت داشت پرس شتريكه ب ييچون آقاجون خواب بود با صدا. دميد داريخونه كه شدم فقط مامان و ب داخل

  "؟يداريتو چرا ب د؟يخواب

  "خوش گذشت؟. منتظر تو بودم ":مامان

 . شهيخود آدم نم يجا خونه  چيه يول. بد نبود -

 . خورد يكيتكون كوچ آقاجون

  دارن؟يبچه ها ب. گميحاال فردا واست م –

 ". خسته بودن. نه اونام خوابن ":مامان

 . بخواب... ريپس شب بخ. باشه –

 . دميانداختم روش و سر جام دراز كش امويت يطبق معمول پتو. كردملباسامو عوض  نكهيبعد از ا. تو اتاق رفتم

 نكهيبه جز ا. دمينرس يا جهينت چيدر آخرم به ه. كردم يم زيو رفتار امشب حامدو آنال يداشتم مهمون. اومد ياصال خوابم نم شبيد برخالف

 . از دستش ناراحت شدم يليخب منم خ يول مونِيكه زده ناراحت و پش ييچون مشخص بود به خاطر حرفا. نداره يتعادل روان

 ياون حرفا رو بزن يمجبور... منت كش. حتما حامد.(وردميدر ن فمياز تو ك موياومد كه گوش ادميزنگ اسمس از جام بلند شدم  فيخف يصدا با

 !)آخه

!) فرستاده يآخه؟ نگاه توروخدا چ هيكارا چ نيا منظورش از. اشتباه نفرستاده بود شبميپس د... نِيبابا بازم كه محمدحس يا. (و باز كردم اسمس

 : خوندمش

  "تو باشد ينفر تمام زندگ كياست  يكاف... ديرا در آغوش كش يزندگ يتوان همه  يم يگاه"

 ) بهتره نيآره ا... كنه ياگه االن بخوام جوابشو بدم تا صبح ول نم... زنميباهاش حرف م كشنبهي. (دادم جوابشو ندم حيترج بازم

 .ديشما بر. نه مامان گفتم كه حوصله ندارم -

 ".ميپاشو تا غروب برگشت... ادايخانوم جان بدش م ":مامان
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باز  اميچه ن اميچه ب. كنه ينم يخانوم جانم كه فرق. نگفت يزياونم چ. اميبه هما گفتم نم. راحت التميخ. خسته م يليخ. واقعا حوصله ندارم –

 .ديشما بر. زنه يحرف خودش و م

 "؟يايپس نم ":انمام

 .يكن يتو همش اصرار م يول. لتيگفت هر جور م اميبار بهش گفتم نم هي. ريبگ اديمامان چند بار بگم؟ از آقاجون ... پوفــــــــــ -

 ".يخوددان گهيد. من واسه خودت گفتم": گفت يبا دلخور مامان

 .به سالمت ديبر. يقربونت برم كه به فكرم –

 ".اديبفرستش ب. و تنش كن اميپس كاپشن ت. خدانكنه ":گفتو  ديخند ينخود مامان

 .اميت نجايا ايب. باشه –

  "آقاجون و آرتان كجان؟ ":دميكردم از مامان پرس يو تنش م شيكه كاپشن باد نطوريهم

. هست خچاليغذا تو . تمپس من رف... كه اومده قسيآژانس ده دق. آقاجونتم دم درِ. زنه يم ايآرتان داره موهاش و از اون كوفت: "مامان

 ".خداحافظ

 ... به سالمت –

 .دميكاپشنش و گذاشتم سرش و لپشو بوس كاله

 .يخودم بشم مثل ماه شد يقربون گوگول –

 ".شم يخفه م. خوام يميتابان كالهش و ن يآبج ":اميت

 . دور صورتت ختهينگاه كن موهات ر. كنه يم خيگوشات . رونيسرد ب زم؟يچرا عز –

 .مقابلش گرفتم م و نهييآ

 .يچه خوشگل مشگل شد نيبب –

 . ماچ صدادار كردم هيلپش و  دوباره

 . رميآرتان باعث شد سرم و باال بگ يصدا

 ". چه خشگل شدم نيبب ؟يكن يمن و ماچ نم": آرتان

 نيبه قول مامان كم از ا. يخوب ش تا يبه خودت برس يكل ديبا يتو چ يول. يِخودش ناناز نيو بب اميت. خوشگل ترِ اميت يول. يآره توام خوب –

 . بزن به سرت ايكوفت

 ".زنميژل م شيكنه مثل چند سال پ يمامان هنوز فكر م. بابا تافت زدم": آرتان

 .دميخند

 .بهت بگم يزيچ هيجلو  اريگوشت و ب اميت يراست –

 . و آورد جلو گوشش

 "ه؟باش. رياگه عمه هما بهت شكالت داد واسه منم ازش بگ ":گفتم آروم
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 .فرار كرد عيچشم گفت و سر هيو  ديو بوس لپم

 .نميبب سايوا. چشم  يباز كه گفت –

 . دمشيدم در گرفتمش و از ته دل بوس. كردم يماچش م يستيگفت چشم حتما با يم يوقت. دست خودم نبود. دنبالش دميدو

 .طونيش –

 .) بعدم ناهار. رميدوش بگ هيار كنم؟ آهان اول برم ك يخب حاال چ. (همراه آرتان رفتن يو بعد از خداحافظ ديخند زير زير

 . زنگ خونه باعث شد دست از كار بكشم يگرم كردن غذا بودم كه صدا مشغول

 آخه؟ هياگه گذاشتن غذا بخورم؟ ك –

 . بردارم فونويغذا رو خاموش كردم و رفتم كه آ ريز

 بله؟  –

  ؟يكن يمنم باز م. سالم -

 ؟ !نجايا ؟ييحامد تو -

 ".گميبهت م اميم... باز كن": حامد

شد برم  يفرصت نم گهيد. بود ديخرگوش سف هيبلوزمم عكس  يرو. بودم دهيپوش يبلوز شلوار نارنج. به لباسام انداختم ينگاه. رو زدم دكمه

 !)كه هست نِيهم... ولش كن. ( عوضش كنم

 "مزاحم كه نشدم؟. سالم: "حامد

 .يموند يرفته بودم االن پشت در م ناياگه منم با مامان ا ؟يا زنگ نزدچر. و نداشتم دنتيفقط انتظار د... نه –

 ياحتمال دادم به خاطر حرفا يو حت يهنوز ناراحت شبيفكر كردم به خاطر د. خاموش بود. تيزنگ زدم به گوش. يدونستم خونه ا يم: "حامد

 ".يو تموم كن يهمه چ يبخوا شبيد

واسه خودت  ،يدار يتو هرچ نيبب... تكرار نشه گهيد يول. بخشمت يهستم م يچون آدم بخشنده ا يول. از دستت ناراحت شدم يليخب من خ –

 .يدار

 دارم مال خودمِ؟ يهر چ هيمنظورت چ ":حامد

 . رهيگ يخودش و م ياديكردم ز يچون احساس م ديشا. حرف و بهش بزنم نيخواست ا يدلم م يول. جمله رو گفتم نيدونم چرا ا ينم

  ؟يخور يم يچ. نولش ك يچيه –

 ".ريقهوه با ش هي ":حامد

  ؟يخور يم. نسكافه آماده هست يول. رشيچه برسه با ش ميقهوه ندار. يشاپ اشتباه گرفت يرو با كاف نجايفكر كنم ا –

  "كسا؟يم يكاف نياز ا": حامد

 . آره -

 .دوس ندارم از اونا. ينه مرس: حامد
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 . من كه عاشقشم. قهيچه بد سل –

 ".كه بلهتو  ":حامد

  ه؟يمنظورت چ –

 ".شميممنون م يبهم بد ييچا هياگه . يارياز تو حرفام در ب يمعن هيكه  ينيهمش دنبال ا. گفتم ينجوريبابا هم يچيه": حامد

 )؟يزن يمنظور حرف م يب ميليكه خ ستين(

 /خوام يآب انبه مدونم  يچه م يبگ ياين. البته از االن بگم آب پرتقالِ. ميهم دار وهيآب م يراست. باشه –

 ". خوبه ييهمون چا. نه ممنون ":و گفت ديخند

 

  "من خونم؟ يدونست ياز كجا م ينگفت ":و گذاشتم جلوش و گفتم ييچا

 ". سر بزنم هي اميبهشون گفتم م. يگفت كه باهاشون نرفت. زنگ زدم به داداشت ":حامد

  "چرا خاموش بود؟ تيگوش ":گفت يقلوپ خورد و با حالت مشكوك هي. و برد سمت دهنش فنجونش

 . حتما شارژ نداشته خاموش شده -

  "حاال واقــعا شارژ نداشت؟. گنيو م نيهمه هم ":حامد

 نه؟ . ييتو از اون مشكوكا نكهيمثل ا. بله شارژ نداشت. كنه يآدم به خودش شك م ؟يپرس يم يجور نيچرا ا -

 ". دميپرس نيواسه هم. نگران شدم يزنگ زدم و تو جواب نداد يليچون خ. ديببخش. نه ":تكون داد و گفت نيبه طرف سرشو

 ... آهان –

 ". ينشد ريدلگ شبميد يو مطمئن شم از حرفا نمتيفقط اومده بودم بب. برم. گهيخب د ":سر جاش بلند شد و گفت از

 . كردم يداشتم واسه خودم غذا گرم م. ميبمون غذا بخور ياگه عجله ندار –

  "؟يداشت يحاال چ. ستيگشنه م ن يمرس ":گفت ديپوش يمكه كفشاشو  يحال در

 . خورشت خالل -

  "؟يچ ":حامد

 تا حاال؟  ينخورد. خالل -

  "؟يِمال شهر خاص. كنم دوست داشته باشم يفكرم نم. بودم دهياسمشم نشن. نه واال ":حامد

 .خوشمزس ميليخ. ندارم دوس يگيم يچرا الك ينخورد يخب وقت. مامانم اهل كرمانشاه س. آره كرمانشاه –

 ". فعال خداحافظ... خب. رميتازه س. نه مطمئنم كه دوست ندارم ":حامد

 . به سالمت... باشه–

 . و رفتم داخل...) خورم يناهار خوشمزه م و م رميخودم االن م...چه بدغذا( 

  ؟يخواب يچقدر م. گهيشو د داريب... آرتان...آرتان –
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 . دميرو از رو صورتش كش پتو

  ؟يمگه امتحان ندار. گهيشو د داريد ب... آرتان -

 ".بذار بخوابم گهيضد حال نزن د. كردم خي": آرتان

 . رو خودش ديپتو رو كش دوباره

 . شو داريب ياگه دوست داشت. يرس يخودت به امتحانت نم. اصال به من چه –

 ".خب بابا بلند شدم لهيخ ":چون بلند شد نشست رو تخت. م كارساز شد جمله

. تر برخورد كن فيذره لط هي يكن داريو از خواب نازش ب تيبا شخص يآقا هي يخوا يم يوقت. حتياز من به تو نص يول ":الود ادامه داد خواب

  "؟يرفت يذره قربون صدقم م هيشد  يم يچ

 .ريبرو زن بگ يخوا يم نيدرضمن بهتر از ا. كنميصدات م اميدارم م يساعته ه مين ن؟يمهربون تر از ا گهيد! نشه تياديز –

 ". پـــررو... قربون صدقه... تر فيلــط": اداش و دراوردم و

  "؟ييِدستشو يك": و گفت ديخند

 .خداحافظ. رميمنم دارم م. برو. يشكيه -

 ". من رفتم. مامان خداحافظ": گفتم يبلندتر ياومدمو با صدا رونياتاق ب از

زنگ  هي شهيم يچ. خوبه خودشم كالس داره. بود نيمن اگه شانس داشتم كه وضعم بهتر از ا... يهـِـ. (برم ادهيسر كوچه رو مجبور بودم پ تا

... چقدرم هوا سرده... بشم ادهيتر پ نييچهار راه پا هيتونستم كه  يم يول. بفهمه يخوام كس يدرسته گفتم نم. برسونمت ايبزنه بگه ب

 .)يــــــــيووو

 .نشگاهگرفتم و رفتم سمت دا يتاكس هي عيسر

 

** 

 

 ". دونم يشما رو نم. كه اعصابم خورد شد يكيمن . كننيچقدر شلوغ م ":دادمو گفتم رونيو با صدا ب فسم

 ". ومدهيآخه استاد دانشور ن ":كالس جواب داد ياز دخترا يكي

 "سر و صداها از كالس استاد دانشورِ؟ نياستاد دانشور؟ پس ا ":دميتعجب پرس با

 )گرفتم؟ يرابطه رو جد نيچرا من انقدر ا...اَه... بگه ديبا ينه واسه چ... اد؟يخبر بده كه نم هيتونست  ينم يعني!... ومدهيپس اصال ن(

 خب چرا نشستن سركالس؟  –

 ".ديبر ديتون يم ومدميساعت ن هياگه بعد . ديساعت و صبر كن هي ديحتما با گنيم. ديشناسيشما استاد دانشور و نم ":مايش

 )ساعت؟ هي ...منطقِ يچه ب(

  "نه؟ دياون كالس بود يبچه ها ياالن جا ديحتما دوست داشت ":لبخند گفتم با

 "...اصال. نه ":كه بازم از اول كالس ساكت بود جوابم و داد نيحس محمد
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خودم  يرو يخوب نگاهش و به ينيچون سنگ. پررو بود كه زل زده بود بهم نقدريهر چند كه ا. كرده بودم بهش نگاه نكنم ياول كالس سع از

 . صحبت كنم يگرفته بودم آخر كالس باهاش به طور جد ميتصم. كرده بود ريچند شبم با اس ام اساش من و غافلگ نيا. كردم يحس م

 "...سراغ درس ميخب بر ":توجه به حرفش گفتم يب

 ... دادن گرامر حيشروع كردم به توض و

 

 . كردم ليدتر تعطساعت زو ميكرد كالس و ن يذره گلوم درد م هي چون

 "... ديداشته باش فيامجد شما چند لحظه تشر يآقا ":گفتم نيرفتند خطاب به محمد حس رونيبچه ها از كالس ب شتريب يوقت

منم برگشتم و . همه رفتن دميكالس كه ساكت شد فهم. برن رونيبچه ها از كالس ب ي هيكردم منتظر موندم تا بق يطور كه تخته رو پاك م نيهم

  "خب؟ ":گفتم نيه محمدحسرو ب

  "خب؟ ":نيمحمدحس

 !)گه خب يم... پررو(

 بود؟  ياون اس ام اسا چ يمعن –

  "كدوم اس ام اسا؟ ":نيمحمدحس

خوشبختانه اس ام . ديجواب بد گهيسوال د هيسوال بپرسم شمام با  هيمن  يكه ه شهينم يجور نيا. ميحرف بزن يمنطق ديايب دينيبب... نچ -

 . براتون بخونم ديخوا يم ادينم ادتونياگه . ماساتون و دار

 ". ستيبه خوندن ن يازين. ادمهي": شد و گفت يجد

 امجد؟  يآقا هيكارا چ نيا يخب؟ معن –

 ". ديايبه نظر كه باهوش م ست؟يواضح ن شيمعن ":نيمحمدحس

 . فهممينه نم –

 ". گهيد ديخودتونو به اون راه نزن گهيد": نيمحمدحس

 .ارميسر در نم ؟يچ يعني. ..آخه... آخه –

 "به شما عالقه دارم؟ ديمتوجه نشد ديبگ ديخوا يم ":نيمحمدحس

. ديكار و كن نيكنم شمام بهترِ هم ياس ام اسا رو فراموش م انيمن جر. ميبهترِ بر ":كردم و گفتم يكه از صراحتش جا خورده بودم اخم يحال در

" 

 ... خارج شدم و انداختم رو شونه م و به سرعت از كالس فميك

 )...دلم بذارم يكجا گهيد نويا. (حدسم درست از آب در اومده بود. كردم يفكر م نيهمش به رفتار محمد حس يتاكس تو

 .كه بهش اضافه شده بود خودم و به خونه رسوندم ميگلو درد و سر دردرد با

 ". سالم ":اميت
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 . فكر كنم سرما خوردم اين كمينزد ؟يخوب. زميسالم عز –

 . بود افتاد زيم يكه رو يبه سبد گل بزرگ اهمنگ

  "ه؟يچ نيا ":دميتعجب پرس با

 . "گلِ ":گفت عيسر اميت

  "اورده؟ يك. دونم گلِ يم. طونيش يكوچولو ":و گفتم دميو كش لپش

 "...اوممم. و اون خاله بدجنسِ نوشيخاله ف": اميت

 ". اسمش سخت": چونه ش ريو زد ز دستش

 ".از مامان بپرسم ميبر ايب ن؟يك گهيد نايا": گفتم اميبه ت رو

 . هم زمان دستش و گرفتم و

  م؟يمهمون داشت. سالم... مامان –

  "؟يايم هوي. يمون يتو چرا مثل جن بو داده م. سالم ":مامان

  ن؟يو خاله بدجنسِ ك نوشيخاله ف نيا م؟يمهمون داشت. ينگفت. وگرنه زنگ زدم يسرگرم كار يليتو خ -

بود؟  يچ... منظورش خاله فرنوش و خاله . زبونش نيقربون دختر خوشگلم برم با ا ":اومد و بغلش كرد و گفت اميبه سمت ت. ديخند مامان

دوست  يمگه خودت نگفت. بگن كيو تبر تونيحاالم اومدن نامزد.دنيد يمهمون يگفتن تو رو تو يم. تو رفتن يپا شيپ نيهم... نيآهان ژاسم

  "ن؟ينامزد ديشد كه بهشون گفت يبشه پس چ ينامزد بازو  ينامزد ه،يقض يندار

 .گفته بود گهيد يول ومديخودمم خوشم ن. كرد يمعرف ينجوريدوست حامد ا يول. هنوزم دوست ندارم -

 )ه؟يك گهيد يكياون . كه احتماال همون دخترس نِيكردن؟ ژاسم يكار م يچ نجايا نايا(

 بيخدا نص... واه واه... يكياون  يول. خوب بود شونيكيبودن؟  يك ناياصال ا ":كرد گفت يرنده م زاروايكه پ نطوريو هم ستاديپشت به من ا مامان

 ". بودم دهيتا حاال نشن. بود بياسمشم چه عج. باد داشت يليدماغش خ. نكنه

  "آقاجون كجا رفته؟. تو اتاق رميمن م... حتما اسم دومشه ":حرفش خنده م گرفت و گفتم از

 ". نميسابقم و بب ياداره همكارا رميسر م هي گفت ":مامان

 . ايصدام كن يداشت يكار. پس من تو اتاقم. باشه –

 ". ندارم يكار. و در كن تيبرو خستگ": مامان

آره . بودن اومدن خونمون يك نايبپرسم ا زنمياصال زنگ م. (نه ايدودل بودم كه به حامد زنگ بزنم . و رفتم تو اتاق ختميواسه خودم ر ييچا هي

 . دفعه بعد از چند بوق برداشت نيا. دوباره گرفتم. اشغال بود. شروع كردم به شماره گرفتن!)خوبه نيا

  "بله؟": حامد

 سالم  -

 سالم : حامد
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  ؟يخوب –

 ". يمرس ":حامد

 ....)چه خشك... وااااا(

اومده  ميديد يكه اونروز تو مهمون يينبودم دو تا از خانوما امروز من كه ":خودمو از تك و تا نندازم گفتم نكهيواسه ا يذره بهم برخورد ول هي

 ". و فرنوش نيژاسم. بودن خونه مون

  "اومدن؟... ؟!ا": حامد

  ان؟يخوان ب يم يدونست يتو م ؟يزن يچرا داد م -

خوان  يگفتن م. دنيتون و ازم پرسزنگ زدن آدرس روزيپر. منيميقد ياز دوستا نايا. دونستم يآره م. ذره صدام بلند شد هي. داد نزدم: "حامد

 ". كيواسه تبر انيشخصا ب

سمتشون نه اونا اومدن سمتت كه  يپس چرا اون شب نه تو رفت. از دوستاتن يگيبعدم مگه نم. بگن كيبهمون تبر تونستنيم يخب شب مهمون –

 . ديكن كيباهم سالم عل

بودن  ييكه، همونا يديفهم. كه من اولش اصال متوجه اومدن اونا نشدم ميوندر مورد شب مهم. بگن كيشخصا تبر انيگفتم كه خواستن ب: "حامد

. نرفتم طرفشون گهيسرشون گرمِ د دميمنم د. دور و برشون شلوغ بود ياگه هم دقت كرده باش. كه از اول مجلس از جاشون تكون نخوردن

 ".نيهم

  ؟يره مهمون يساعت ده صبح م يآخه ك .يدار يخل و چل يچه دوستا مايخودمون. دمشونيبه هر حال من كه ند –

 ."يدونستن تو كالس داشت ياونا كه نم. ياز خودشون بپرس ديبا نويا گهيد": حامد

  ؟يندار يكار. مزاحمت شدم ديخب ببخش. يگ يراست م –

 "... يخوشحال شدم زنگ زد": حامد

  گم؟يدرست م. ديرس يكه به نظر نم نطوريا": حرفام كردم و گفتم يچاشن هيخرده كنا هي نيهم يبرا. نگم نويا نتونستم

 ". كه خوشحال شدم نميب يكنم م يمن االن كه به حالم نگاه م. نه ":حامد

 شده بود؟  يزيچ... بچه هام كالس و گذاشته بودن رو سرشون... ينبود ومدهيامروز ن يراست... اوهوممم –

 . "امينتونستم ب. كار داشتم ييجا هينه  ":حامد

 عيسر نيهم يبرا. گهيگفت د يخواست من بدونم خودش م ياگه م. يكار داشت يصالح ندونستم ازش سوال كنم كه كجا، چ نياز ا رشتيب گهيد

 . كردم يخداحافظ

اومده  شيسوال پ يمامانم گفتم چون احساس كرده بودم اونم براش جا يحامدو برا يو خوردم، برگشتم آشپزخونه و حرفا مييچا نكهياز ا بعد

  .بود

 يصورت يحوله  هيو گذاشته رو پاش و  يكاسه به چه بزرگ هيكه  دميو د اميت. دميو از خواب پر دميشدن صورتم، به خودم لرز سياحساس خ از

غرق كار بود چون متوجه  ميحساب. گرفت يو آبش و م وردياز تو كاسه در م يحموم عروسكاش بود و ه يكوچولو كه اگه اشتباه نكنم حوله 
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 .از كارش خندم گرفت. شدم دارينشد كه ب

  ؟يكن يكار م يچ يدار اميت –

 .كوچولوش شروع كرد به نوازش موهام يو با دستا دياز كار كش دست

 "... بخواب... يبخواب آج ":اميت

 . داد يم ليخودم و به خودم تحو يدلم داشت حرفا و كارا ـــزيعز. صورتم و پوشوند يحركتش لبخند نيا از

 . "كنه يذره گلوم درد م هيفقط . من كه تب ندارم. قربونت برم ياله ":و گفتم دميشده بود گرفتم و بوس خيآب  يخاطر سردكه به  دستشو

 ". دميخودم د. يبه خدا داشت ":اميت

دستت درد . بهترم گهياالن د. اميت يگ يآره راست م ":گفتم اميرو به ت يذره داغ بودم ول هي شهيمثل هم. تب نبود. ميشونيو گذاشتم رو پ دستم

 "... نكنه خانوم دكتر

 . ديخند ينمك

 ساعت چنده؟  يناناز -

 ". شيش ايپنجِ  اي ":فكر كردن گفت كميبعد . به باال سرم انداخت ينگاه

 ييصدا نميبب... نمباهات كار ك شتريب ديبازم با يول. يدرست گفت بايتقر. نيآفر ":بهش گفتم يبا مهربون. چهار عصر بود. انداختم ينگاه هي خودم

  "دن؟يهمه خواب. ادينم

 . "ستين ميداداش. آره ":داد جواب

 . يبخواب تا سرحال باش كميتوام برو . پارك ميزنم به خاله زهره با هم بر ياالن زنگ م. من يباشه گوگول –

 ". اديتوروخدا بگو ب اد؟يم نمياميبن. خ جون"آ: گفت يو كوبوند به هم و با خوشحال دستاش

بعد از چند بوق . يريو شروع كردم به شماره گ. بذار زنگ بزنم. ارهياونم ب گمياگه بودن م. نه ايدونم خواهرش خونه شون هست  يآخه نم –

 .برداشت

 ". ياز ما كرد يادي. معرفت يسالم ب ":زهره

 يدل م نتونيمگه از آقا افش. گهيد يه حق دارالبت. چه برسه به زنگ يديبه تو باشه كه اس ام اسم نم. االن بهت زنگ زد يپس ك. پررو يا –

 .ميتوام با هم بر ايب. برم پارك يو م اميزنگ زدم بهت بگم دارم ت!... يكن

  "؟يزد يزودتر زنگ م قهيشد ده دق يم يچ ":جواب داد يبا ناراحت زهره

  ؟ياينم ه؟يچ -

 ".شد فيح. رفت شيپ قهيده دق نيهم. ومديم نميكه افش يكاش زودتر زنگ زده بود گميم. امياومدنشو كه م": زهره

پس حاال . كنه يناله م ينجورينرفته ا رونيانگار تا حاال باهاش ب. ميبر ميخوا يخودمون م. يايب نينگفتم كه با افش. دهيشوهر ند. خبه توام... اُه –

 .شتيپ ميايم اميمن و ت گهيساعت د ميتا ن. آماده شو يآ يكه م

 "... نياميبن ":گهيو م كنهيصدا بهم اشاره م يداره ب دميزدم كه د لبخند اميهم زمان به ت و
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 . "ارشيخونه تونه؟ اگه هست با خودت ب نياميبن... يراست... آهان": كرد گفتم يم يبه زهره كه داشت خداحافظ عيسر

 "...پس فعال. ارميم رميگ يازش قرض م پسرشو. نجانيا شبياز د ناياتفاقا زهرا ا. ارمشيبهش بگو باشه م ؟يگ يم اميواسه خاطر ت: "زهره

 . قطع كرد و

 . ميبر. پس برو لباس بپوش. اديتوام كه معلومِ خوابت نم. خواب اليخ يب گهيد. اديم. نيامياز بن نميا: گفتم اميبه ت رو

 . ديكن يباز ايكينزد نيهم ديبچه ها شما بر –

 . "مواظبش باش. كترِياز تو كوچ اميخاله، ت نياميبن ":زهره

كم كلفت كرد و  هيصداشو . و محكم گرفت اميتكون داد و دست ت يحرف خاله ش به مذاقش خوش اومده بود با غرور سر نيكه انگار ا نياميبن

 ".اميت ميبر. مواظبشم ":گفت

 . يو رفتن سراغ باز دنيدو و

 "چه خبر؟ نميخب بگو بب. واسه خودش يِمرد... زميعز ":زهره

  "از كدوم واست بگم؟. اديه زخبر ك ":گفتم مرموزانه

 ". نميكن بب فيزود باش همه ش و تعر... ؟!ا ":زهره

 . براش گفتم نيآخر حرفامم از محمد حس. حامد ياز ماجرا  يخالصه ا فيشروع كردم به تعر منم

 . درز نكنه ها ييكه برات گفتم جا يينايزهره فقط ا –

 . "ميوبه سه ساله با هم دوستخ. بگم توام يحاال انگار خواستم به كس ":زهره

  ا؟يبگ نتيبه آقا افش نمينب گه؟يراحت باشه د الميپس خ. ميدونم سه ساله با هم دوست يبله م –

  "به اونم نگم؟ ":زهره

 . گهيد اريدر ن يدهن لق باز. زهره... پوفــــــــــــ -

 . "تخت التيخ. جنبه يب. كردم يشوخ ":زهره

  "كار كنم؟ يچ. نِيمحمدحس ":رو به زهره گفتم. زنگ خورد ميلحظه گوش همون

  "گه؟ يم يچ نيجواب بده بب": زهره

  "الو؟ ":تكون دادم و جواب دادم يسر

  "ن؟يخوب. سالم": نيمحمدحس

 . شدم كه شماره م و بهتون دادم مونيپش ديباور كن. ديزنگ نزن گهيامجد مگه قرار نشد د يآقا. يمرس -

  "نمتون؟يبب ييجا هي شهيم. گ بزنممجبور شدم زن": نيمحمدحس

 "د؟يبگ يشه تلفن ينم ":گفتم نيهم يلحن مظلومانه ش ناراحت شدم برا از

 ". كنم يخواهش م": نيمحمدحس

 ". امياالن ب نيتونم هم يم رونمياالن ب. ديآدرسو برام اس ام اس كن. باشه ":گفتم نيهم يبرا. قبول نكنم نتونستم
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 ". حافظپس منتظرم خدا ":نيمحمدحس

  "؟يذاريباهاش قرار م نورمياز ا ،يكار كن يچ يدون ينم يگيور م نياز ا. ايخل شد نكهيتو مثل ا ؟يچرا قبول كرد ":كه كردم زهره گفت قطع

 نه؟  اي هيحرف حسابش چ نميبرم باهاش صحبت كنم بب ديبعدم با. اون قرار گذاشت. من كه قرار نذاشتم -

  "؟يكنيكار م يچ دتونيحاال اگه اون حامد د": زهره

واسه ش  نايدونم اصال ا يم ديبع يدرثان. نمياز دانشجوهام و بب يكيخوام برم  يكار كنم؟ م يخوام چ يمگه م. مياوال ما نسبت به هم تعهد ندار -

 . جا برم نيمنم از هم. و ببر خونه مون اميتو ت. اس ام اسشم اومد ايب ؟يكن يكار هي يتون يم. اليخ يحاال ب. مهم باشه

 ". شمونيپ اديب نيپس بذار زنگ بزنم افش... باشه ":زهره

 چرا؟  گهيبه اون د –

 ". فكر كن دلم واسه ش تنگ شده ؟يكار دار يتو چ ":زهره

  "؟يخوب. جان نيسالم افش... الو ":به صحبت كرد شروع

 "...":نيافش

  "؟يخونه ا": زهره

 "...":نيافش

 "...خوادا ينم يالبته اگه كار دار. نجايا يايدلم واست تنگ شده بود گفتم بهت بگم ب. خونه كيا اومدم پارك نزدنه من با تابان و بچه ه: "زهره

 ". فعال. پس منتظرم. زميباشه عز ":رفت و گفت سهيبهش گفت كه زهره از خنده ر يچ نيدونم افش ينم

 ! واسه ش يايم ميچه عشوه ا ؟يكن ينكره ت فقط واسه ماست؟ صدات و نازك م يصدا. يمارموذ يليزهره خ –

 ". خانومانه ياستايس گنيم نايبه ا. گهيد مينيما ا ؟يفكر كرد يپس چ ":خنده و گفت ريز زد

 . حواست بهش باشه. و سپردم دستتا اميت. برم گهيمن د. استاتيس نيبا ا يريبم –

 ". خودم حواسم هست گهيبرو د ":زهره

 ... بار با حامد رفته بودم نيبود كه اول ميشاپ ياتفاقا همون كاف. كه گفته بود يشاپ يدم سمت كافراه افتا امياز ت ياز خداحافظ بعد

 ...زيكردم و نشستم پشت م سالم

 ". نيكه اومد يمرس": نيمحمدحس

 . كنم تكون دادم يخواهش م يبه نشونه  يسر

  "سفارش بدم؟ ديدار ليم يچ": نيمحمدحس

 . خورم ينم يزيچ يمرس -

 "... دميو قهوه سفارش م كيپس ك. شه يكه نم ينجوريا ":نيمحمدحس

 . كردم يتا صبح صبر م ديخواستم منتظر بمونم اون اول صحبت كنه با يچون اگه م. و كه اوردن خودم سرحرف و باز كردم سفارش

 . دميمن گوش م دييبفرما -
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 ". سمتون و جمع نبندمكه ا نهيباهاتون راحت باشم؟ منظورم ا تونميم": صاف كرد و گفت صداشو

 . ديراحت باش... حتما –

  "درسته؟. ياحساس كردم بابت اس ام اسا ناراحت شد": نيمحمدحس

 . قايدق -

  "چرا؟": نيمحمدحس

 نيا. احساس زودگذرِ هي نيا. ديو تموم كن يهمه چ نجايكه بهتون بگم هم نهيا يبرا نجاميكه االن ا نميا. ستيخب كارتون برام قابل درك ن -

 . ديدرست نكن يفكر يخودتون مشغله  يبرا. خورهيگذرمونم به هم نم گهيو د شهيترما تموم م يترمم مثل همه 

 ". دوست دارم گميكه م يكن يچرا باور نم. شروع شده يمن تازه همه چ يبرا ":گفت يخونسرد با

 شما چند سالتونِ؟ ... سوال هي –

  "؟يپرس يچرا م": نيمحمدحس

 چند سالت؟  يليخدا وك. يكتريه از من كوچچون مطمئنم ك -

 . و دو ستيب: نيمحمدحس

 . من سه سال ازت بزرگترم ايب –

 ". ستيبرام مهم ن ":نيمحمدحس

 . من مهمه يبرا يول –

  "ونه؟يدرم گهيد يكي ينكنه پا. همش بهانه س نايا ":نيمحمدحس

 ". ستين ونيدر م يكس يپا. نه ":شدم و گفتم مونيپش يلحظه خواستم بهش بگم آره ول هي

 ".كه اون حلِ يمن ياگه نگران خانواده  ه؟يپس حرف حسابت چ ":نيمحمدحس

 . من با خودت مشكل دارم. بدوش يگينرِ تو م گميمن م –

 ". ندارم يمشكل مياز لحاظ مال. خوام تو شركت بابام كار كنم يبعد از اونم م. شهيتموم م گهيمن درسم سال د ؟يچه مشكل": نيمحمدحس

 . جا تمومش كن نيو هم ايامجد ب يآقا نيبب... زنم اونو قت تو يحرف م يا گهيد زيمن دارم از چ. يشيكه حرف من و متوجه نم نهيمشكلت ا –

 ".خوام با خانواده م صحبت كنم يم... تونم ينم ":نيمحمدحس

  ؟يزن يتو باز حرف خودتو م گميم يچرا هر چ ن؟يمحمدحس يچ يعني ؟يچ –

 ". دميخوشحالم كه اسمم و از زبونت شن": لبش اومد و گفت يرو يلبخند

 نيواسه ا يليو دو سال سن، خ ستياز نظر من كه ب. مايتصم نيواسه ا يتو حاال حاالها جا دار. امجد يآقا يباش يكم منطق هيبهترِ ... خدا يا –

هيمن مثل  يتو برا. دوستانه برامون بمونه يرابطه  نيبذار هم. حرفا زود ... 

  "؟يشيخوام برادرت باشم چرا متوجه نم يمن نم": كه بلند تر از حد معمول بود گفت ييجمله م و كامل كنم و با صدا نذاشت

حرفم و  يذار ينم. ندارم شيبه دوم يازين. برادر دارم هيگفتم برادر؟ من خودم  يمن ك ؟يزن يچرا داد م ":به دور و برم انداختم و گفتم ينگاه
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 ".يچياگه نه كه ه يمسئله رو فراموش كن نيتازه اون اگه ا يمون يدوست م هيمن مثل  يخواستم بگم تو برا يمبزنم كه 

 . برداشتم و بلند شدم فمويك

 . برم ديهم با گهيد -

 ". رسونمت يم سايوا ":شد و گفت بلند

 . مسئله رو فراموش كن نيكنم ا يفقط خواهش م. برم ادهيخوام پ يم –

 ". دارم يمن دست بر نم": نيمحمدحس

 .خداحافظ. خودت ليم گهيد. جوابتم دادم دميحرفات و شن –

 ... شاپ خارج شدم يبه سرعت از كاف و

 ... در خونمون بودم يبه خودم كه اومدم جلو يكردم، ول يرو ادهيچقدر پ دميذهنم مشغول بود كه نفهم انقدر

سر صدا رفتم آشپزخونه  يب. خواب خواب بود. راحت شد المينه كه خ ايخوابِ  اميت نميببنگاه كردم . دميخودم از خواب پر يسرفه ها يصدا با

 تينتونستم بخوابم و در نها گهيد. صبح بود شيش. ساعت و نگاه كردم. قلوپ آب خوردم هيبداشتم و با  خچالياز تو  نيليس يقرص آموكس هي

شد كه بلند شدم و بعد از شستن دست و  يكم كم داشت گشنه م م گهيد. وندمو خ ميسيرمان پل ي هيبق دمويده سر جام دراز كش عتتا سا

 .صورتم رفتم تو آشپزخونه

  ن؟ينشد داريسرفه هام ب يكه از صدا شبيد... سالم –

 ."دكتر برو هي. ايشد ضيمر يول... دمينه اصال نشن ":مامان

 . فردا خوب خوبم. حلِ گهيامروزم قرص بخورم د. كنه يفقط گلوم درد م ؟يدكتر واسه چ –

 ".حاال صبحونه بخور حتما گشنه ت ايب. يستين ضيبد مر اميخداروشكر تو مثل آرتان و ت. آره ":مامان

 . گشنه مِ يحساب. آره دستت درد نكنه –

  "ام؟يپس كو آقاجون و ت ":دميخوردم از مامان پرس يلقمه هام و م يكه دولپ نطوريهم

 ".باهاش رفت امميت. شميپ ايب. زنگ زد گفت هرمز حال ندارم يصبح. رفته خونه خانوم جانت": نازك كرد و گفت يپشت چشم مامان

  ؟يحاال تو چرا انقدر ناراحت. گهيشده د ضيخب حتما مر –

ان و ساعت بعدش خودم زنگ زدم به هما احوال خانوم ج ميگم؟ تازه ن يدروغ م. بابات يتونست به تلفن خونه زنگ بزنه نه گوش يم: "مامان

راست و  ينيپسرت و تنها بب يخوا يخب اگه م نِ،ياصال حرف من ا... رفتم سر كار حال خانوم جان خوب بود يصبح كه داشتم م: بپرسم گفت

  "آخه؟ هيكارا چ نيا. گهيد نمشيخوام بب يبگو م ينيحس

 . حتما بعدش حالش بد شده. يچقدر مشكوك. ول كن مامان -

  "نه؟ اي نيديرس جهيبه نت. تو چه خبر؟ از حامد بگو. نارويحاال ول كن ا. بود كه من گفتم ينيهم شميپ يكه دفعه  يدون يخوبه خودت م ":مامان

 ". دونم واال ينم. رهينم شيخواد پ يكه دلم م ياونجور يچيه. نه هنوز": دادم و گفتم رونيبا صدا ب نفسمو

 . "يخوددان گهيحاال د. ادايسراغت نم نيبهتر از ا ؟يهست يتو دنبال چ. مومِت يهمه چ گهيد نيا. يتوام كه همش دنبال بهونه ا ":مامان
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. نشناختمش يمن هنوز درست و حساب. يمامان چقدر من و دست كم گرفت. تمومِ يگفت همه چ شهيداره كه نم يچون پولدارِ و شغل خوب -

 . شهيقدم نم شيخودشم پ

 ". ذره غرورت و بذار كنار هي. يقدم شه كه ول معطل شيپ يكه همه ش اون تو همه چ ياگه منتظر ":مامان

 . من كجا مغرورم مامان... واااا –

 ". اون زنگ بزنه ديكه نبا شهيداره؟ هم يچه اشكال. شام يامروز فردام دعوتش كن برا. زنگ بهش بزن هيبرو خودت  يستياگه مغرور ن ":مامان

باشه اكتفا  هينگفتم و به گفتن  يزيچ نيواسه هم. خانوم جان ناراحت ي هيبه خاطر قض ايچپ بلند شده  ياز دنده  ايكه مامان امروز  دميفهم

 . زنگ به حامد بزنم هيمامان  يبعدم ظرفا رو شستم و رفتم تا به گفته . كردم

 

  ؟يخوب. سالم... الو –

 " .زنم يشه خودم زنگ م يكالسم تموم م گهيد قهيمن ده دق ديببخش ؟يتو خوب. سالم ":حامد

 . باشه –

 . زنگ زد يربع ول هيشد  قهيدق ده

 . يدونستم سر كالس ينم... الو –

 "؟يداشت يكار. اشكال نداره ":حامد

 !)چقدر خشك و سرده(

  ؟يخوب. زنگ زدم ينجورينه هم –

  "صدات گرفته نه؟. يمرس ":حامد

 . كنه يذره گلوم درد م هي -

  "؟يدكتر رفت ":حامد

 . نه –

 "... ممكنه بدتر شه. پس برو ":حامد

 !)منو ببر دكتر ايحاال انگار بهش گفتم ب. (ومدياز حرفش خوشم ن اديز

 ". ستيدكتر الزم ن ":جواب دادم نيسنگ سر

 ". رونيب ميدنبالت بر اميعصر م ":حامد

 . نيهم. فقط خواستم حالت و بپرسم. زنگ نزده بودم نيا يبرا –

 ". منتظرم باش ميپس پنج و ن. ميچرخ يم كمي ميريفقط م. نمتيبب اميخواستم ب ينه خودم م ":حامد

 . خداحافظ شميمزاحمت نم. باشه –

 . قطع كردم عيمن فرصت جواب دادن و بهش ندادم و سر نباريا
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با  يرو ادهيشه گفت پ يم ييجورا هي. ميكرد نييرو باال و پا ابونايو خ مينشست نيماه محرم بود فقط تو ماش نكهيبه خاطر ا. اومد دنبالم غروب

 . ميحرف زد يدوست دار يدوست دارم، تو چ يو من چ ياز كار و زندگ نميتو ماش. نيماش

 ". داخل ميبر ايب ":كنه بهش گفتم ادميخونه كه خواست پ يجلو

 ".شميمزاحمتون نم يمرس ":حامد

 .)اومدم يكن گهيتعارف د هياگه  يعني شميمزاحمتون نم نيا(

 . گهيد ايخب ب ؟يكن يتعارف م –

 . "شو ادهيپس پ. باشه ":حامد

 . اومد درو باز كرد اميطبق معمول ت. و زدم زنگ

 ". تابان يسالم آبج ":اميت

 . دلم زيسالم عز –

  "؟يخوب. سالم خانوم خوشگله": حامد

 . دم اومدهخبر بده كه حام نايسالم بلند بدو بدو رفت تا به مامان ا هيكه تازه چشمش به حامد افتاده بود بعد از  اميت

 . منم رفتم آشپزخونه. حامد نشست تو هال كنار آقاجون و آرتان ياز سالم و احوالپرس بعد

 . ستميمن مغرور ن يديد. شام ياز دعوت برا نميا ايخوب شد مامان؟ ب –

. شيامشب اورد نيهم يبرداشتتو عهد . گفتم امروز فردا دعوتش كن. تابان يبچه ا يليخ ":گفت يآروم يبهم كرد و با صدا ينگاه تند مامان

  "هان؟ ؟يبه من خبر بد ديرسه قبلش با يدختر تو عقلت نم يول. قدمش سر چشم. اشكال نداره يحاال دعوتش كرد

  "شده؟ يحاال مگه چ": دميگرد شده پرس يچشا با

 ".و درست كردم نيمنم هم. بابات امشب هوس اشكنه كرده بود ":مامان

 خب؟  –

  "اشكنه بذارم جلوش؟ امياونوقت ب. ومدهيما واسه شام ن يتا حاال خونه  نيا. نِيهم يدون ينم يزيگم چ يم": مامان

 . كنه نخوره يخود م ياصال ب. گهياشكنه س د ه؟يمگه چ. نهياومده شما رو بب. كه ومدهيشده؟ به خاطر غذا ن يحاال فكر كردم چ -

 ". ببر تا من كتلت درست كنم زيبر ييچا هي. يزن يبگم تو حرف خودت و م يهر چ. نميبرو بب ":مامان

 . خواد يباور كن نم –

 ". و ببر ييچا": تكون داد و گفت يسر

 . كنم يدرست م اميو ببرم خودم االن م نيا سايپس وا –

 ". كنم يخودم درست م. الزم نكرده": مامان

. مامان و دست تنها بذارم اورديدلم طاقت ن يول. ششونيكم نشستم پ هي. فنجونا رو پر كردم و رفتم تو هال عيسر. نبود زيجا شتريموندن ب گهيد

 شماطراف. سيتو د دميمنم كتلتا رو چ. پهن كرد اميسفره رو ت. حاضر شد ميده و ن يبود شام طرفا يبيباالخره به هر ترت. رفتم كمكش نيبرا هم
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 . كردم و اوردم سر سفره نيخوردن تزئ يبا نارنج و سبز

  "ش؟ياريرفت ب ادتيشد؟  يما چ ياشكنه  نيماهور خانوم پس ا": آقاجون رو به مامان گفت ميكه نشست نيهم

 ". فردا يگذاشتمش برا": مامان

 ".تونم تا فردا صبر كنم ينم. نه من االن هوس كردم ":آقاجون

 ". ارمياالن م دينيآقاجون شما بش ":كه گفتم ارهيخواست كه بلند شه بره ب و

 ". نكنه بابادستت درد ": آقاجون

 . تو كاسه و اوردمش ختميبعد ر. تا گرم شه سادميوا قهيدق پنج

 ". دستتون درد نكنه. كه نخوردم شهيم يچند سال. چقدر هوس اشكنه كرده بودم... به به": بود كه عكس العمل نشون داد ينفر نياول حامد

 . زد و مشغول شد ياونم لبخند كمرنگ. دارهگفتم دوست  يديبفرما د يعنيواسه مامان انداختم كه  ييابرو يواشكي

 هيبا بق ياخموئه ول بايخشك و سرد و تقر رسهيحامد به من كه م نيمتعجب بودم كه چرا ا نيفقط من از ا. شبم با تمام دردسراش تموم شد اون

 راجازه رو بهم نداد و د نيو خواب ا يخستگ يكنم ول دايپ يسوالم جواب نيا يدوست داشتم برا. كنهياحترام رفتار م تيخونواده م در نها يحت اي

 ... خوابم برد تينها

 .يصندل يرو نميدادم دست از رژه رفتن بردارم و بش حيمنم ترج. امتحان بود يمراقب سر جلسه  يكاف ياندازه  به

 داشيحرفا بود كه بگردم پ نيتر از ا ريذهنم درگ. از كالسا باشه يكيدادم تو  ياحتمال م يول. دميد يو نم نيكردم محمدحس ينگاه م يچ هر

 . كنم

نه به گفته  اياورد  يبهانه م دونمينم. حامد عادت كرده بودم يبه رفتارا. بود فتادهين يكه گذشته بود اتفاق قابل توجه ا يسه، چهار هفته ا نيا تو

هم  گهيبار د هيالبته دروغ چرا . بودمش دهيه دپنج بار تو دانشگا ديمدت سر جمع شا نيخودش به خاطر آخر ترم سرش شلوغ بود كه تو ا ي

 اديمنم اول زنگ زدم خودش ب. داد دستم و گفت ببرم واسه حامد مهيقابلمه ق هيمامان  ميداشت يعاشورا كه ما مثل هر سال نذر... بودمش دهيد

من  دميشا. بودم دهيخواستم نرس يكه م يا جهيهنوزم به نت. خاموش بود مجبور شدم خودم براش ببرم به آپارتمانش شيچون گوش يببره ول

 .سالم طول بكشه هيممكنِ  يحت. يصبور باش ديبا شيخوب بشناس يخوا يگفت اگه م يعجول بودم چون هما م يليخ

 سيتدر ياز مرحله  يدانشگاه بهم گفت كه با سربلند سيرئ ،يمرند يبود كه آقا نيشده بود ا ميمدت باعث خوشحال نيكه تو ا ياتفاق تنها

 . كرد ديقراردادم و تمد نميبه خاطر هم. عبور كردم يشيآزما

. به ساعتم انداختم ياومدم و نگاه روني، از فكر حامد و قرار داد ب"ديوقت دار گهيربع د هيزبان فقط  يبچه ها": گفت يمراقب كه م يصدا با

 ...!)شد ميو ن كيچه زود ساعت (

 ".از بچه ها سوال داره يكي يخانم صدر": مسئول آموزش صدام كرد و گفت يبيحب خانوم

من  يبرا حشونيداده بودم كه هم جواب دادن بهشون راحت تر باشه و هم تصح يسواال رو تست. سر جام پاشدم و رفتم جواب سوالشو دادم از

خوبه تو  يول. زهره لباسم نگرفتم يهنوز واسه عروس... پوفففف... (گهيد يجا هيو ذهنم پرواز كرد  ميصندل يدوباره رفتم نشستم رو. ساده تر

 .)شِيبعدشم عروس يفرصت چون هفته  نيبهتر گهيآره د. تونم برم بخرم يم ديدو هفته كه مونده تا ترم جد نيا
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 .رفتن يوقت تموم شده بود و بچه ها داشتن م. بلند شدن چند تا از بچه ها از سر جلسه به خودم اومدم با

 ".دميم لتونيكنم و تحو يمن برگه ها رو مرتب م ديربع صبر كن هياگه  ":اومد سمتم و گفت يبيحبب خانوم

 . كردم و همراهش رفتم آموزش يتشكر

 . اومدم و رفتم خونه رونيبرگه ها از دانشگاه ب يباالخره با بسته  يول. ربع منتظر شدم هياز  شتريذره ب هي

 

هفت، هشتا رو كه تموم كردم كنجكاو  بايتقر. كردم حيبرگه شروع به تصح نيو از اولساعته بعد از ناهار، بسته رو باز كردم  ميچرت ن هياز  بعد

لحظه بود  هيفقط  يول. لحظه دلشوره گرفتم كه نكنه گمش كرده باشم هي. نكردم داشيگشتم پ يهر چ يول. نميو بب نيمحمدحس يشدم برگه 

بودم كه  دهيچون رو برد دانشگاه د. دونستم كه دانشگاه بازِ يم. بود ستيو بچهار . ساعتو نگاه كردم. اصال از جام تكون نخورده بودم منچون 

 . يبيدانشگاه و گرفتم و گفتم وصل كنن خانوم حبب يشماره  عيسر. تا ساعت پنج هم امتحانه

  "؟يجانم خانوم صدر": يبيحب

 ديشما مطمئن. كنم داياز برگه هارو پ يكيتونم  ينم نميب يبرگه هارو م يمن االن هر چ. اومده شيپ يمشكل هي ديببخش د؟يخوب هست. سالم -

  د؟يبرگه ها رو بهم داد يهمه 

 "... يگوش. چك كنم ابميحضور غ ستيل دياجازه بد. بله ":يبيحب

 . دميمنتظر موندم كه دوباره صداشو شن يا قهيدق چند

 ". داشت بتيامجد امروز غ نيمحمدحس. حق با شماست. درسته ؟يالو خانوم صدر": يبيحب

  "بت؟يغ ؟يچـــ": بلند گفتم يصدا با

داشت؟  بتيغ ديگفت. دميلحظه صداتونو درست نشن هي. ديببخش: درستش كنم گفتم نكهيا يبلندم شوكه شد برا يفكر كنم از صدا. نگفت يزيچ

 كرد؟  ديكار با يحاال چ

 . صفرِ يبه منزله  بتيغ... گهيد ديدون يحتما م. ومدهيپس ن. اسمش امضا نخورده يجلو... بله. كنم يخواهش م: يبيحب

 ". خداحافظ. مزاحمتون شدم ديببخش. يمرس. باشه. شد فيح... دونم يم... بله ":گفتم يجيگ با

 . و گرفتم نيمحمد حس يشماره  عيكه سر دونمينه فقط م ايو بده  ميدونم اصال گذاشتم جواب خداحافظ ينم

  "؟يخوب. سالم ":بوق كامل نخورده بود جواب داد هي هنوز

  ؟يامتحان بد يومديچرا امروز ن -

 ".جواب سالم واجبِ ها": كه رگ خنده توش داشت گفت ييصدا با

 . خب؟ حاال تو جواب من و بده. سالم كيفرض كن كه گفتم عل ؟يخند ياونوقت تو م يچرا نبود گميدارم م –

 ". نخونده بودم ":نيمحمدحس

ده تاشم جواب  يتونست ينم يعني. تا سوال بود يهمش س. يِمن كه سر كالس گفته بودم امتحان تست. يومديم. يكه نخونده بود ينخونده بود –

 . يشد يباالخره قبول م. زدم يترجمه ها جمع م يكردم با اون نمره  يمن خودم درستشون م. يزد يم مينجورياصال هم ؟يبد
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 ". بشم تيمهربون يفدا ":نيمحمدحس

  ؟يزن يحرفا رو م نيا يدرس ساده رو بخون نيا گهيترم د هي ديكه دوباره با يناراحت باش نكهيا يبه جا ؟يگيم يارد يچ... ؟!نيمحمد حس –

 "!يخصوصا اگه استادش تو باش. درس و بردارم نيخوام ا يناراحت چرا؟ اتفاقا خوشحالم هستم كه دوباره م": گفت يخونسرد با

 . اشتباه نيآقا محمدحس ياشتباه كرد. يكور خوند يول ؟يومديعمد ن پس از. عمرا اگه اون كالس و بردارم ؟يچ -

 . ديخند

  "بهت گفتم؟ يچ يديفهم ؟يديباز كه خند": حرص گفتم با

از دو سه هفته قبل از انتخاب واحد  نكهيا ه؟يچ يدون يم. و داره يخوب نيكه داشته باشه ا يدانشگاه ما هر كم و كسر يدون يم": نيمحمدحس

كه دوباره رفتم آموزش گفتن زبان  شيچند روز پ يول. ستيگفتن هنوز معلوم ن دميالبته من اولش پرس. كنن يمشخص م دويرم جدت ياستادا

 "شما يعني. هيبا استاد صدر ميترم بعد يعموم

 . ديدوباره خند. 

 "!... ؟يو كرد يپس تو فكر همه چ ":تعجب گفتم با

 . با اجازه ت: نيمحمدحس

 ". دارم يبر نم يترم عموم نيا گميم رمينداره كه م يكار": دادم جواب يخون سرد با

كه تازه  دونميبگم م ديمحض اطالعت با. يمشكل نداشته باش يالبته اگه با مرند. يبكن يتونيكارم م نيآره ا ":گفت ياريلحن حرص درب با

  "نه؟. يم اول رو حرفشون حرف بزنتر نيهم يداشته باشه كه بخوا يكنم صورت خوش يفكر نم. يكرد ديقراردادت و تمد

 ... از دست تو... اَه -

 . كردم قطع

 . گفتميحامد و بهش م انيجر ديبا... شدينم گهيد

 . مينيشاپ بب يتو همون كاف گرويهمد گهيساعت د هياس ام اس فرستادم كه  هي عيسر

 ". ادمآم شهيتو من هم دنيد يبرا... حتما": كه جواب داد دينكش هيبه چند ثان اونم

 . كردم حيبرگه هارو با اعصاب داغون تصح ي هيبق

 يليبرگه هارو خ حيآخه تصح. رميبودم كه خودم معلم بشم و ازشون امتحان بگ نيمن عاشق ا ميكرد يم يكه با دوستام معلم باز يبچگ از

 . شد كار مورد عالقه م كوفتم بشه باعث نيمحمدحس يكارو انجام بدم ول نيخوام ا يخوشحال بودم كه م يليامروزم خ. دوست داشتم

اون لبخند زد اما من . چشممون به هم خورد. شد ادهيپ نشياونم از ماش ،يشدن من از تاكس ادهيهمزمان با پ. و راه افتادم دميلباس ساده پوش هي

 . بهش اخم كردم

 . كردم و نشستم و انتخاب يخال يزاياز م يكي. و باز كرد و نگهش داشت تا اول من برم داخل يورود در

  "؟يخوب": نيمحمدحس

 ". ميكه با هم حرف بزن نجايا ايبهت گفتم ب ":چپ نگاش كردم و گفتم چپ
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 "خوبه؟  يبستن. بعد ميسفارش بد يزيچ هيبذار  يول... باشه ":نيمحمدحس

 . باشه تكون دادم يبه معن سرمو

 . "خب؟ حاال بگو": سفارشمونو اوردن گفت نكهياز ا بعد

 . و كه اون دفعه نگفتم بهت بگم يزيچ هي ديمن با ن،يحمدحسم نيبب –

  "مونده مگه؟ يبازم حرف. منم كه جوابت و دادم. ياما و اگر اورد يكاف ياون روز كه به اندازه  ":تو حرفم و گفت ديپر

 ...گم يم ياگه اجازه بد -

 

21 

 

 .كرد كه حرفم و بزنم قميحركت پلكاش تشو با

 ... اوم... ون روز بهت نگفتم كهمن ا نيمحمدحس نيبب –

 ". كنم يفكر م گهيد يكي شنهادينگفتم كه من دارم رو پ ":دهنمو قورت دادمو ادامه دادم آب

 . "منظورت و متوجه نشدم ؟يچ يعني ":به جلو خم شد و گفت يچونش برداشت و كم رياز ز دستاشو

 . كنم ين دارم روش فكر مداد و منم اال شتريب ييآشنا شنهاديبه من پ يكي... گفتم كه –

 "!!!... يديم لميتحو ييباز كردن من از سر خودت چه دروغا يبرا": كرد و گفت يعصب ي خنده

 . قتهيحق نيع ستيدروغ ن –

 ". كنم يمن باور نم يول ":نيمحمدحس

 . بهت بگم نويم بود ا فهيفقط وظ. ستيدست من ن گهياون د –

  "ه؟يو اون كبگ ،يگ يراست م ياگه دار": نيمحمدحس

 .شيشناس ينم -

 اديز نشيبه ا يدون يم. يكرد ارميهوش نكهياز ا يمرس يول. نقشه ت نگرفت. نداره يچون اصال وجود خارج. دونستم يم": و گفت ديخند دوباره

 ".كنم يتالش م شتريب گهيحاال د. افتهيب ياتفاق نيهمچ ندهيفكر نكرده بود كه ممكنه در آ

 . درز نكنه ييقول بده جا يول. گميبهت م... خب لهيخ... آخه؟ نچ يكن يم يرنجويچرا ا نيمحمدحس –

 . باشه تكون داد يبه نشونه  يدهنشو قورت داد و سر آب

  ؟يشناس يدانشورو كه م يآقا –

  "؟يِك گهيدانشور د ":نيمحمدحس

 . گروهتون ريمد. گهياستاد دانشور د -

  "خب؟ ":نيمحمدحس

 . گهيخب همونِ د -
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 ".شهيدانشور؟ اون؟ نه اصال باورم نم ":نيسمحمدح

 چرا؟  –

 ". ستين ياون كه اصال آدم نرمال. نكن يكنم با من شوخ يخواهش م ":نيمحمدحس

  "ش؟يشناس يچطور مگه؟ چقدر م": شدم و گفتم كنجكاو

كه به جز درس  يو عصب يشك و جدآدم خ هي. شدم مونيبار باهاش كالس برداشتم كه اونم پش هيفقط . شناسمشينم اديخب ز": نيمحمدحس

 ". زنه يحرف نم يا گهيد زيراجع به چ

 . شهينم ليكه دل نايخب ا –

  "؟يباهاش ازدواج كن يخوا يم ؟يگيم يجد يواقعا دار يول... ديشا": نيمحمدحس

 . مير يم شيپ ييبه قصد آشنا ميگفتم فعال دار. نزدم يحرف نيمن همچ -

 ".باشم دواريتونم ام يپس م ":نيمحمدحس

ازدواج  كترِيكه ازم كوچ يتونم با كس ينرسمم نم يياگه باهاش به جا يحت ؟يكن يچرا قبول نم. من و تو منگنه نذار نقدريكنم ا يخواهش م –

 . كنم

 ". اديبدم م. و تكرار نكن نيا نقدريباشه ا ":نيمحمدحس

خوام تو دانشگاه  ينم. خبر نداره يشكيباشه؟ ه. نگو يزيچ يكسبه  انيجر نيكنم از ا يفقط خواهش م. كه بگم يكن يم يكار هيخودت  –

 . بدونه يزيچ يكس

 ". باشه ":و گفت نييانداخت پا سرشو

 . ممنون –

 ييچه فكرا نجايا اميب يگفت يمنو باش كه وقت": دميزمزمه ش و پشت سرم شن يآروم از كنارش گذشتم ول يخداحافظ هيو برداشتم و با  فميك

  "...خودم نكردم شيپ

داده  حيبراش توض نكهيبا ا. تونستم كنم ينم يجز چشم غره رفتن كار يول. شدم يعصبان يليخ يسر كالس زبان عموم نيمحمدحس دنيد از

 نيبه كارش نداشته باشم چون كله خراب تر از ا يكار اديداشتم ز ميتصم. بازم دست بردار نبود يول ميخور يرقمِ به درد هم نم چيبودم كه ما ه

ترم نسبت  نيا يدانشجوها يسن نيانگيبه كالس متوجه شدم كه م ينگاه سطح هيبا . كردم يتوجه بهش رو به بچه ها خودم و معرف يب. درفا بوح

كالس آماده نبود بعد  ستيو چون هنوزم ل ومدنينم ايلياول بود و مسلما خ يچون جلسه . نظر دادن زود بود يهنوز برا يول. شترهيبه ترم قبل ب

 . كردم ليترم دادم كالس و تعط نيا يراجع به كارا يحيتوض هي نكهيا از

 

 . برگشتم و پشت سرمو نگاه كردم نيمحمدحس يراهرو بودم كه با صدا يتو

  "حرف من شد؟ يديد": نيمحمدحس

  ه؟يمنظورت چ -
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 . "يدار يكالس و تو بر م نيكه گفتم ا نيهم": نيمحمدحس

 اونم تو كه زبانتم خوبه؟  ؟يكالس و دوبار بخون هيارزه  يواقعا م. دبه ضرر خودت تموم ش ؟يخب كه چ –

 ". ارزه يم ميليخ. آره ":نيمحمدحس

 . كنم برات بصرف يفكر نم يول –

 . دم يم صيخودم تشخ گهياونش و د: گفت يكه حالش گرفته باشه با لحن ناراحت انگار

  "نمش؟يب يدانشور كجاست؟ نم نيپس ا": گفت يپوزخند با

 ... مگه قرار نشد ن؟يمحمدحس... سيه -

 . ديببخش: حرفم و تموم كنم و گفت نذاشت

  "دنبالت؟ اديمگه نم. ستشين. دميواقعا پرس ":گفت يآروم يبا صدا دوباره

 . ها كالس نداره كشنبهي نكهيمثل ا -

  "؟يدون ينم يعني نكه؟يمثل ا ":گفت شخندين با

  ؟يزنيحرف م هيو كنا شيبا نچرا همه ش  ؟يثابت كن يخوا يو م يچ -

اون بودم  يزدم االن من جا يذره زودتر باهات حرف م هيكنم اگه  يفكر م يوقت. دركم كن. خواستم ناراحتت كنم يباور كن نم": نيمحمدحس

 . شم يم يعصبان

 . بود كه بهت گفتم نيجوابم هم ياگه تو زودترم اقدام كرده بود ياون دفعه هم گفتم حت. ميدر موردش حرف نزن گهيكنم د يخواهش م –

 ".برسونمت ايب. خب لهيخ": نيمحمدحس

 . رم يخودم م. يمرس –

 ... "ايخودت گفت ؟يدوستم قبولم ندار هيبه عنوان . گهيد ايب": نيمحمدحس

 . كنه يم لهيپ يليندازه؟ اونم مثل تو خ يداداشم آرتان م اديبهت گفته بودم اصرارات من و  –

 ". دونم ينم": و گفت ديخند

  "؟ينرس جهياگـــه با دانشورم به نت يحت": مقدمه گفت يدفعه ب هي يول. به سكوت گذشت يا قهيپنج دق ميسوار كه شد. ميپس بر –

 ". كه قبال بهت گفتم لشميدل. فتهياگه اون اتفاق ب يحت. آره ":و گفتم دميمنظورش و فهم يبود ول ييهويسوالش  نكهيا با

  "به خاطر سن؟ انقدر مهمِ؟ فقط يعني ":نيمحمدحس

باور كن  ؟يانقدر اصرار نكن گهيد شهيم. يكتريتو سه سال از من كوچ نيمحمدحس. ازم بزرگتر باشه ندميمهمِ كه شوهر آ يليمن خ يبرا -

 . خواد دلتو بشكنم يخودمم دلم نم

 ".يكن يكارو م نيهم يدار يول": نيمحمدحس

 يم يهرچ يبعدشم دقت كرد. كه چرا قبول نكردم يكن يدعا به جونمم م يكه به حرفم برس گهيسال د سه. كارو كنم بهترِ نيخب اگه االن ا –

 . خراب بشه مونيدوست يرابطه  نينذار ا ؟يكن يكارو م نيا يگم راجع بهش صحبت نكن ول
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 ". ستيدست خودم ن يول. ديببخش. باشه ":نيمحمدحس

به  يايب يه نكهيا يبه جا": گفتم نيهم يبرا. اسم الله رو ببرم بهش بگم كه بهش عالقه داره كهنيالبته بدون ا ،يجور هيگرفتم  ميلحظه تصم هي

 ". دوست داشته باشن باهات ازدواج كنن ايليخ ديشا. ينيو اطراف ت و بب يذره چشات و وا كن هيبهتره  يمن اصرار كن

 ". گهيبذارم چند سال د ديبا. االن ازدواج واسه من زوده يگفت يشد؟ تو كه م يچ ":نيمحمدحس

 !)داد ليچه خوب حرف خودم و به خودم تحو(

 ". كه دوست داشته باشن ييگفتم هستن كسا. االن ازدواج كن نيهم ايمن كه نگفتم ب... من... خب... خب": من من گفتم با

  "گه؟يالله اس د ايلياونوقت منظورت از خ... آهان ":نيمحمدحس

)از الله نبردم يه اسممن ك د؟ياز كجا فهم... ؟!ا(! 

 ". دونستم يخودم م... رنگت نپره ":نيمحمدحس

 ... گفتم الله؟ من منظورم يالله؟ من ك –

 ".نه اونقدر كه نفهمم گهيد ياز نظر تو بچه باشم ول ديشا ":نيمحمدحس

 .چپ يعل يتونستم خودم و بزنم به كوچه  ينم گهيد

  ؟يدونست يم –

 ". س عيضا يليش خرفتار. آره": و گفت ديكش يآه

 . حرف بزنه ينجوريكه دوسش داره ا يآدم در مورد كس ستيخوب ن –

  "؟يكن يچقدرم كه خودت عمل م ":نيمحمدحس

 كردم؟  ياحترام يبه تو ب يمن ك -

چند بار عاشق  آدم مگه. بهش ندارم يعالقه ا نيمن كوچكتر يبودم كه الله دوسم دارم ول دهيخودم فهم ؟يدون يم... اليخ يب": نيمحمدحس

 ". ياز الله بهم نگ يزياز خودمون نگم توام بهم قول بده چ يزيچ گهيطور كه من بهت قول دادم د نيهم. بار واسه هفت پشتم بس بود هي شه؟يم

 ... قول... باشه –

. چقدر بدشانسِ نكهيا. كردم يفكر ممنم به الله . كرد و احتماال تو فكر بود يم ياون رانندگ. رد و بدل نشد نمونيب يحرف ريتا آخر مس گهيد

ر ييرو تغ يچون امكان داشت زمان همه چ. به الله نگم يزيگرفتم چ مينشدم و تصم ديالبته ناام. بهش عالقه نداره يرو دوس داره كه ذره ا يكس

 ... كنه ينيب شيرو پ ندهيتونست آ يكس نم چيباالخره ه. بده

 هست حاال؟ يك يعروس: حامد

 . اسمش زهره س. دوستمه يعروس گميدارم م ؟يد يحرفام گوش متو اصال به  -

  ؟يبر ديحتما با: حامد

 . ايزن يدوستم نرم؟ حرفا م يعروس ؟يچ يعني -

 . ميدعوت يمهمون هيآخه اون روز : حامد
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 كجا؟  م؟يدعوت يمهمون -

 . ميميقد ياز دوستا يكي: حامد

 ياز ك يدون يم. دوستم نرم نيبهتر يتونم عروس يچون من نم. يخودت بر ديبا. هگيد ستين يخب چاره ا د؟يريگ يم يشما چقدر مهمون –

 . بهم گفته؟ قبل محرم

 . چون منو تورو با هم دعوت كردن مينر شهياونم نم: گفت يحالت كالفه ا با

 . يگفت انويتوام كه به همه جر... اَه –

. آرش بود يدعوتمون كرده تو مهمون گميدوستمم كه م نيا. نگفتم يزيچ يمن به كس: گفت نيسر سنگ يليكنم بهش بر خورد چون خ فكر

 . حاالم دعوتمون كرده. دهياونجا مارو د

 . دوستت يمهمون مير يبعد از اونور م مينيدو ساعت بش. زهره يعروس مياول با هم بر ايب... خب باشه –

 . شناسم ينم ويمن كه كس ؟يعروس اميب يچ يمن برا گهيد: حامد

 . باهات اومدم يشناختم ول ينم ويمنم اون دفعه كس دايببخش –

تو  دنياصال پرس. شناسميرو هم كه نم يكس. نميبرم تو مردونه بش ديجداس؟ خب اونوقت من با شونيعروس يگيمگه نم. نبود نيمنظورم ا: حامد

 بگم؟  يچ يبا عروس دوماد دار يچه نسبت

 . يگيراست م. آره: گفتمكوتاه اومدم و  نيهم يبرا گهيداره درست م دميد

 . ميتاالر دنبالت كه از اون ور بر اميپس من پنج شنبه نه شب م: حامد

 . كنم يآدرس تاالرم اسمس م. باشه –

 . كالسم شروع شد. پس فعال خداحافظ: حامد

 ... خداحافظ –

 . تلفن بلند شد يبودم كه دوباره صدا نتايكاب يريمشغول گردگ. بود ديع يگذاشتم و رفتم كمك مامان كه مثل هر سال مشغول خونه تكون ويگوش

 . خاله زهره س... تابان يآبج: با شخص پشت خط از همون هال داد زد شيا قهيبرداشت و بعد از خوش و بش چند دق ويگوش اميت

 . رفتم تو هال عيدستمو گذاشتم سر جاشو سر يتو بشقاب

  گه؟يم يخاله زهره چ ام،يت: گفتم ديخند يم زير زيو ر زديكه هنوز داشت با زهره حرف م اميبه ت رو

 . يعلوس ش شااليخكشل خانوم ا گهيم: داد دستم و گفت ويگوش

 . بكش توينقاش هيبرو بق. پر از ظرف و ظروفه. تو آشپزخونه ها ينر. بشم تينخود يخنده ها يفدا: گفتم دموينازشو بوس صورت

فكر  ايكن  ادياز دهنت ز ويگوش يفاصله  اي نتيبگم آخه؟جان افش يزهره تو رو جانِ ك: تمگف يقبل از هر حرف يدهنم، ول يگرفتم جلو ويگوش

 . با اون صدا قشنگت كه آرومه حرف بزن. يكن يصحبت م نيبا افش يكن دار

 بلنده؟  يليصدام خ يبگ يخوا يم... مسخره: زد غيج

 بگم؟  نيواضح تر از ا گهيد: خندم گرفت و گفتم غشيج از
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 . اديخوشت م نميبب... چاقالو گميصدام بلنده منم به تو م يبگ گهيبار د هياگه ... انتاب: زهره

رفت  يمادرشوهرت م يآبروت جلو ياونوقت هم تو عروس. گرفتم كه جاش كبود شه ينشگون از بازوت م هي يبود نجايا يعني: حرص گفتم با

 . عروس زشت هي يشد يشده بازوت كبوده هم م يكه چ

 . ديخند

 خوشت اومد نه؟  نكهيمثل ا. ببند شتوين –

. ايبگ نيافش يپس فردا جلو نمينب. صدات بلنده يگ يبه من نم گهيچاقالو توام د گميبهت نم گهيباشه د. از حرفت خندم گرفت. منحرف: زهره

 . يبه شوخ يحت

 . فهمه يم گهيخودش دو روز د... حرص نخور –

 .اون موقع خرم از پل گذشته گهيد: زهره

  ؟يزنگ زد يداشت كاريحاال چ... ثيخب يا –

 . شگاهايآرا يايباهام ب ديخواستم بگم پس فردا با يم. دوباره استرس گرفتم ياورد ادمي يوا: زهره

 . گهيبا اون برو د اديمگه زهرا نم. دميخودم انجام م شميآرا. خوام موهامو درست كنم يمن كه نم –

  ؟يدوست نو عروستو تنها بذار اديدلت م... گهينكن د تياذ. يايدوست دارم توام ب يلو اديچرا زهرا م. يمعرفت يچقدر ب: زهره

ـُـــق -  . ستمين نيمن افش. زميعز ياشتباه گرفت! يكن يخودتو لوس م نقدريحاال چرا ا... ع

 . مهمون من يموهاتم درست كن ياصال اگه خواست. گهيد ايب. مزه يب: گفت يلحن دلخور با

 . ميقيخراب رف گهيد ميكار كن يچ. اميخب م لهيخ. شهيجون ورشكست م نيافش. يكن يخواد ولخرج يمن... اُه اُه –

 ) بوق...بوق...بوق... (يكنم تپل يجبران م: زهره

 ) ؟يتپل يگيبه من م. دارم واست زهره خانوم.(قطع كرد عيچون سر. اعتراض و بهم نداد فرصت

زهره . شگاهيو برداشتم و راه افتادم سمت آرا فميمختصر خوردم، ك يصبحونه  هي نكهيبعد از ا .شدم داريزنگ ساعت از خواب ب يبا صدا صبح

دوران عقدشون لذت  يلحظه ها نيخواستن از آخر يم ديشا. من قبول نكرده بودم يدنبالم ول انيب نيتا خودش و افش سميبهم گفته بود كه وا

 . مسلما مزاحمشون بودم منببرن و 

 

سراغ زهره رو  كيبعد از سالم عل. زد يداشت با تلفن حرف م. كه خورد، زهرا خواهر بزرگتر زهره بود يكس نيچشمم به اول شگاهيآرا يتو

 . زهره م تو اتاق مخصوص عروسِ. ميديماهم تازه رس. تابان جون يدستت درد نكنه اومد: ازش گرفتم كه گفت

  .ششيپس من برم پ. م بود فهيوظ... كنم بابا يخواهش م –

 ". موهامو درست كنن انيمنتظرم ب نجايمن ا... برو. باشه: "زهرا

 . سالم كردم و رفتم باال سر زهره شگريبه خانوم آرا. زدم و داخل شدم در

  ؟يچطور. به به سالم عروس خانوم –
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 ".ميينجايساعت كه ا ميما ن ؟ياومد ريچقدر د. سالم ":زهره

 . نيديگفت تازه رس دمياالن زهرا رو د نيببند هم يكم خال –

 ". ياومد يمرس. كردم يآره شوخ ":و گفت ديخند

 ". يبمون نجايهم يتونيم ياگه هم دوست دار ؟يديخب خانوم خانوما اجازه م ":زهره بود رو به من گفت يخانوم كه از آشناها اليفر

 ... مياز خدا خواسته نشستم و مشغول صحبت شد منم

 

خانوم  اليچشمك به فر هي. چشم زهره رو انجام بده، از سر جام بلند شدم و رفتم طرف زهره شيداشت تا آراو بر مليخانوم ر اليكه فر نيهم

 تيخوام زهره رو اذ يبهش فهموندم كه م يبا چشم و ابرو به زهره اشاره كردم و با لب خون يوقت ياول متوجه نشد و با تعجب نگام كرد ول. زدم

 . دتكون دا يبهم زد و سر يلبخند مكن

  "اد؟يحالت جا ب رميآره؟ نشگونت بگ يكن يتپل و تلفن و قطع م يگيبه من م گهيحاال د ":دو انگشت شست و سبابم بازوش و گرفتم و گفتم با

  "بهت گفتم تپل؟ يمن ك. شهيكبود م. تابان تو روخدا فشار نده ":گفت غوشيج غيج يصدا با

 ... باشه! ادينم ادتي گهيحاال د. تممن كه هنوز نشگون نگرف. نكن غيو و غيانقدر ج -

 ". دميقول م. گمينم گهيباور كن د. ديببخش... باشه. رهيآبروم م... توروخدا تابان ":زهره

 ... ايقول داد –

 ". جون من ول كن... باشه... باشه ":زهزه

 ".گمينم گهيگفت دجلو شما . نيشما شاهد": رو لبش بود گفتم يخانوم كه لبخند اليول كردم و رو به فر دستشو

 ... داد رفتم و سر جام نشستم يكه زهره بهم م ييتوجه به فحشا يب و

گفت  ديكه با نجاستيا. يزهره به خدا ماه شد... يوااااا": بغلش كرد و گفتم ارياخت يب دميو پوشش لباس عروس د شيزهره رو با آرا يوقت

 ". بشه نيكوفت آقا افش

 "حاال واقعا قشنگ شدم؟. رميگ ياسترس م. تابان نگو ":زد و در جوابم گفت يلبخند

 . اديبهت م يليشلوغ پلوغ خ ونينيش نيا. يخوشگل شد يليبه جون خودم، خ –

 . ميزهره جان شوهرت اومد به خودمون اومد: خانوم كه گفت اليفر يصدا با

 . نمتيب يتو تاالر م. اومد گهيبرو د -

 ". گهيد ميتوام بر ايب ":زهره

 . رميبرو من خودم م. يكشون يدنبال خودت م يمنو مثل نخود يه يگ يم يچ –

 ". شد يخوب م يليخ ومدنيشد اگه مامان بابات و بچه هام م فيح. باشه پس منتظرتم ":زهره

 مونِيم .گهيد رهيخب باهاشون م امم،يت. دعوتن ييمامان و آقاجونم كه امشب جا. كه رو مود درس خوندنه هيگفتم بهت كه آرتان چند روز –

 . ساعت منتظرِ تو راهرو ميبابا بنده خدا ن. گهيحاالم برو د. اميخودم كه م
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بعد از  دمويكه از رفتنشون مطمئن شدم مانتوم و پوش قهيخودمم بعد از چند دق. بغلش كردم و هلش دادم سمت راهرو و درو بستم گهيبار د هي

 ... اومدم و برگشتم خونه رونيب شگاهيقبول نكردم از آرا يو بكشه ولخانوم كه اصرار داشت موهامو اتو م اليبا فر يخداحافظ

 يكنار زهره نشسته بودم ول دم،يكه به زور با زهره رقص قشيمن تمام اون دوساعت و به جز چند دق نكهيبا ا. خوب بود يليزهره خ يعروس

 ... دوست داره يليبود و مشخص بود كه زهره رو خ يشوهرش مرد خوب. خوش گذشت

  "من دم تاالرم"نوشته بود . اس ام اس از حامد بود هي. انداختم ميبه گوش ياحساس لرزش دستم نگاه با

 ". برم ديمن با. زهره حامد دم در منتظرِ": به زهره كه تازه نشسته بود گفتم رو

  "شش؟يبگم بره پ نيبه افش يخوا يم. حامد؟ خب بگو بره قسمت مردونه": تعجب گفت با

 . دوستش يمهمون مياومده دنبالم بر. داخل كه اديخواد ب ينم. زمينه عز -

 ". مونده گهيهنوز دو سه ساعت د ؟يبر يخوا يكجا م. گهينكن د تياذ ":زهره

 . االنم منتظرِ. ميبعد بر يعروس اميبهم گفت منم شرط گذاشتم كه اول ب شبيپر. رفتم يداد نم يباور كن اگه از طرف من قول نم –

 ". باهات قهرم گهيد... يبد يليخ ":زهره

 "... و بلند شدم اميمن برم لباسم و عوض كنم االن م... لوس. يجونت اشتباه گرفت نيباز كه تو من و با افش ":گفتم ارمياز دلش درب نكهيا يبرا

 . زد يداشت با مامان و خواهرش حرف م. زهره شيسرم و مرتب كردم و دوباره رفتم پ يرو شال

  "آره؟. يدعوت دار يا گهيد يجا گهيتابان جون؟ زهره م يريم يچرا انقدر زود دار ":اومد جلو و گفت ديا منو دزهرا ت خواهرش،

 !)حاال باز خوبه نگفته كجا دعوتم... دهن لق يا(

 . خوش گذشت يليخ يول. مجبورم كه برم. بهم خبر دادن شبيپر. بله با اجازه تون –

 ". مثل تو افتخار كنه يبه داشتن دوست ديزهره با. ياومد نكهياز ا يمرس... زميفدات شم عز ":زهرا

 ". خواهرِ برام هيمثل . خوشحالم يليمنم به خاطر داشتن زهره خ. نيلطف دار يمرس": بود گفتم شيچاشن ميكه ذوق خاص يغرور با

 ". يبازم ممنون كه اومد. مهمونا شيمن برم پ. ذارم يبا زهره تنهات م. قربونت برم ":زهرا

 . گوشه بق كرده بود تنها شدم هيبا زهره كه  ،يمفصلم با خانوم صادق يو ماچ و بوسه  يخداحافظ هيبعد از . تر كيكردم و رفتم نزد تشكر

 حاال؟ يچرا ماتم گرفت –

 ". ير يم يو دار يمن يميمثال دوست صم. يذاريمنو تنها م يچون دار ":زهره

 نيا يبه جا": اضافه كردم يطونيبا لحن ش ؟يشد ينجوريامشب ا رياالن تحت تاث ايخبر نداشتم و من  يمن زهره تو انقدر لوس بود يخدا –

  "كنه؟ يداره نگات م يشادوماد چه جور نينگا بنداز اون سمت بب هيكارا 

 . نگاه كرد يفور

 .قشنگ معلومِ. دوست داره ها يليخ ؟يديد –

 ". گهيذره دگ يامشبم كه خوش م": آرنجم زدم به پهلوش و گفتم با

 ". تو دهنم اديكنم قلبم م يبهش كه فكر م. استرس دارم يكاف يبه اندازه ... ارين ادمي... لوس ":زهره
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– بهش فكر نكن. خب كرم از خودت . 

 . "لنگش كن يگيم يساديگود وا رونيب. يكن يكار م يچ يريقرار بگ تيموقع نيخودت تو ا نميبب. گهيناخوداگاهه د ":زهره

: دستم و گذاشتم رو دستش و گفتم يكياون . شد يم خيچون دستش كه تو دستم بود كم كم داشت . استرس داره يراس راس نكهيل امث دميد

 "... روت يهم فشار عصب يهم خسته ا. امشب باشه ديحتما كه نبا. كنه يبگو خودش درك م نيبه افش. يخواد بهش فكر كن ينم. وونهيد"

  .سمتمون ومديداشت م نيافش

 ... اديچه نگران داره م نيبب. يناراحت يزياز چ ديفهم نميفكر كنم افش ايب –

 "د؟يبر يم فيتشر ديچقدر زود دار ":نيافش

 . و گفتم لشيبه زهره دل. كنم يخواهش م -

  "زم؟يشده عز يزيچ ":دستش و دور كمر زهره حلقه كرد و گفت هيبه زهره انداخت و  ينگاه

 ". يچيه...نه...نه": گفت يونآروم و لرز يبا صدا زهره

دوستم و  نيآقا افش. نيدر كنار هم خوشبخت بش شااليا. گهيخب با اجازه تون من برم د. نيآقا افش ستين يزيچ. ذره خسته س هيفكر كنم  –

 "... داااايخوشبخت كن

 ". تخت التونيحتما خ": زد و گفت يلبخند

 . و زهره رو بغل كردم دميخند

 ". تخت التيپس خ. چه آقاست يديد": گوشش گفتم دم

 . اومدم رونيكردم و از تاالر ب يخداحافظ دم،يپاك نشه بوس ششيكه آرا يصورتش و طور نكهياز ا بعد

 . شدم نيرفتم و سوار ماش عيسر. و روشن كرد نيماش ديمنو د نكهيبه محض ا. نشسته بود نشيتو ماش ابونياون سمت خ حامد

 ... سالم –

 ". ساعت منتظرم مين. يطولش داد سالم چقدر ":حامد

 . ساعت ميكردم شد ن يتا حاضر شدم و خداحافظ. يداد يكم زودتر خبر م هي ديخب با –

 ". من كه گفتم نُه منتظرم باش": حامد

 .بود ميگفت نه و ن يراست م. به ساعتم كردم ينگاه

 ... مينرس ريحاالم تندتر برو كه د. اميب يطور نيتونستم هم ينم. گهيخب دوستم بود د يول. حق با توئه –

 .خلوت ابونايشب بود و خ نكهيروند همم ا يبا سرعت م نكهيهم به خاطر ا. ربع شد هيفكر كنم سر جمع . ميديزود رس يليخ

 . بود ستادهيقبل آرش دم در ا يمثل دفعه . باال ميو رفت ميشد ادهيپ. نگه داشت كيآپارتمان ش هي يبارم جلو نيا

 "... نايكرد ريتابان خانوم؟ بازم د نيخوب... سالم... سالم ":آرش

 جون خوبن؟  لوفرين... گهيد ديببخش. ممنون يليخ... سالم –

 . "دييبله بفرما ":آرش
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 . پشت سر من اومدن دمياز حرفاشون نفهم يچيكردن و من ه يكه پچ پچ م يخودش و حامدم در حال. رفت تا من بتونم برم داخل كنار

 . ومديكه به سمتمون م دميد لوفروين. ديرس يبه نظر م كتريكوچ يو مدرن بود ول كيو آرش ش لوفرين يونه مثل خ خونه،

 ". نمتيب يخوشحالم دوباره م ؟يخوب. سالم تابان جون ":گفت ديما كه رس به

 . طور نيمنم هم... يمرس... سالم ":كردم گفتم يم يكه باهاش روبوس نطوريهم

 . كنه يبا حامدم سالم احوالپرس رلوفيتا ن ستادميا كنار

 يمشك يموها. بود يدختر قشنگ. اومد طرفمون يداشت م. توجه م و جلب كرده بود يقبل يكه تو مهمون ينگام رفت سمت همون دختر خودمم

 . داد يود نشونش مكه ب يزيبود كه الغرتر از اون چ دهيپوش يمشك يماكس هي. پوستش بود يمهتاب ديدر تضاد با رنگ سف قايدق شيپر كالغ

 "... سالم ":كنم چون با لبخند مهربون و معروفش گفت لشيتحل هيتجز نياز ا شترينتونستم ب گهيد

 . زدم و سالم كردم يلبخند متقابال

 درسته؟  ديتابان جون باش ديشما با –

 . درسته. بله -

 . منم فرنوشم. نمتيب يخوشحالم م –

 "! ر اسمتون آشناسفرنوش؟ چقد ":دست دادم و گفتم باهاش

 ". كيعرض تبر يمنزلتون برا مياومد شيچند هفته پ نيمن و دوستم ژاسم. ديديحتما اسم من و از خونواده تون شن": زد و گفت يقشنگ لبخند

 . كه منم باشم دياورد يم فيبعدازظهر تشر يكاشك. اون روز من نبودم ديببخش. ديلطف كرد. اومد ادميبله ... هااااا –

خوش  يليحامد خ": رو به حامد ادامه داد ".گميم كيبه هر حال بازم تبر. شد يدفعه ا هي. ميكه ما سرزده اومد زميعز يببخش ديتو با: "فرنوش

 ". يا قهيسل

 يم يبه نظر عصب. ضرب گرفته بود نيپاش رو زم يو با پنجه  نييسرش و انداخته بود پا. به حامد كه تا اون لحظه ساكت بود انداختم ينگاه

 ". نظر لطفت... يمرس": گفت يعصب يچون سرشو گرفت باال و با خنده . اومد

 . رختكن پشت سرت يلباست و عوض كن يخوا يتابان جون اگه م": خطاب به من گفت فرنوش

 . تو اتاق بود نميبار ژاسم نيا يول. همراهم اومد لوفرين شيپ يمثل دفعه . كردم و رفتم داخل تشكر

  "حال شما؟... داريمشتاق د... نامزد حامد خان... تابان خانوم... به به سالم ":من گفت دنيد با

 . ممنون كوتاه اكتفا كردم...سالم هيبه  نيهم يبرا ومدياز لحن صحبتش خوشم ن اديز

كه  يون بابت زحمتممن يراست ":اومده خونمون گفتم كيتبر ياونم همراه فرنوش برا نكهيا يادآوريرفت كه با  يم رونياز اتاق ب داشت

 ". ديديكش

 "زحمت؟ كدوم زحمت؟": و گفت برگشت

 . دياورد فيتشر كيتبر يكه با دوستتون برا نيهم -

  "!ما بودن ــــزيعز ياز دوستا يزمان هيبه هر حال حامد ... خواهـــش ؟يگيآهان اون و م ":جواب داد يلحن لوس با
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  "ست؟ين نطورياالن ا ؟يزمان هي ":دميشدم و پرس كنجكاو

 ".نجاميوقت ا يخبل. منتظرمِ يسام. برم ديببخش من با. ميتر بود يميخب قبال صم يول. چرا االنم هست ":نيژاسم

 . از اتاق خارج شد و

بود  دهيشد پوش يكه دور گردن بسته م ييبا بندا يتاپ مشك هي. داشت يرو فرم كلياز صورت قشنگ ه شتريالبته ب. بود يدختر قشنگ نميژاسم

بود كه پسرونه و البته فشن  رهيت يرنگ موهاشم قهوه ا. ديرس يزانو م يتا باال شيكه بلند يمشك ييو چكمه ها يسرمه ا نيشلوار ج يه اضافه ب

 . كرده بود اهشونكوت

  "با من مشكل داره؟ اي يِنجوريكال ا ":دميپرس لوفريرفت از ن رونيكه از در ب نيهم

 ". ميلباست و عوض كن بر. اديازش خوشم نم اديمنم ز. لشِمد... ولش كن": زد و گفت يلبخند

 . اميباشه تو برو من االن م –

 ".بوست كنم هيبذار قبلش  يول. رمياالن م. باشه ؟يكرد يعوض نم نجاميآهان چون من ا": و گفت ديخند

 ". براش تنگ شده يليدلم خ. فتميم ادشي دنتيفقط من با د ايستيش ن هيشب. يندازيم كميخواهر كوچ اديتو منو  يدون يم "ديصورتمو بوس و

 مگه االن كجاست؟  -

 ". كنهيم يزندگ هيترك. دو ساله كه ازدواج كرده. ستين نجايا": بغض گفت با

 . "كردم يا گهيلحظه فكر د هيخدارو شكر ": تو دلم گفتم. دادم رونيو با صدا ب نفسم

 . شينيبب يبر يتون يم يهر موقع خواست. گوشمونِ خيب نيكه هم هيترك. فتم كجاستگ ستين نجايا يگفت نيبابا همچ": كردم و گفتم بغلش

 . "دلم واسش تنگ شده. ستيدست خودم ن يدونم ول يم": چشمش و گرفت و گفت يگوشه  اشك

– ميكنه دعوا كرد ياالن شوهرت فكر م ؟يكنيم هي؟ چرا گر!ا . 

 .راحت باش من رفتم. يشتم توام لباست و عوض كنبرم نذا. شدم ياحساسات ديببخش ":زد و گفت يلبخند

 . اومدم رونيبودم عوض كردم و از رختكن ب دهيزهره پوش يكه تو عروس يلباسم و با همون لباس عياز رفتنش سر بعد

 . اومدم رونيبودم عوض كردم و از رختكن ب دهيزهره پوش يكه تو عروس يلباسم و با همون لباس عياز رفتنش سر بعد

 شياز گوشه سالن رد شدم و خودم و به حامد كه پ يبه سخت. بود نشونيب نميژاسم. بودن دنياز مهمونا وسط سالن مشغول رقص ياديز تعداد

 . نشسته بود رسوندم لوفريآرش و ن

ت و منم بهش گف يبده م ليدوست داره ادامه تحص نكهياون از درس و دانشگاه و ا شتريب يعني. مينشستم و مشغول صحبت شد لوفرين كنار

اصال از كاراش سر در . انداختم ينگاه به حامد كه تو خودش بود م هي ميهر از گاه. تونه يو حتما م ستين ريوقت د چيدادم كه ه يم يدواريام

 . شدم كه صدام كرد يكم كم داشتم خسته م گهيد. ماورد ينم

 بله؟  -

  "خونه؟ يبر لوفريداره اگه تو با آرش و ن ياشكال": حامد

 چرا؟  -
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 ". كار دارم ييبرم جا ديبا": حامد

  "موقع شب؟ نيا ":دميتعجب پرس با

  "شه؟ يم. ديببخش. دارم يكار واجب":حامد

 ". رم يبا آژانس م. شميمزاحمشون نم": گفتم يدلخور با

  "د؟يدون يچرا با آژانس؟ مارو قابل نم ":اومد كنارمون و گفت يول ديآرومم و شن يصدا يدونم آرش چطور ينم

 . رميخودم با آژانس م ه؟يحرفا چ نيا. كنم يخواهش م... نه...نه -

 يلباس بپوش خودم م عياگه نه سر. يچيكه ه ير يم ناياگه با آرش ا. يموقع شب با آژانس بذارم بر نيتونم ا ينم ":گفت يبا كالفگ حامد

 ". رسونمت

دوستم  يعروس يذاشت يم. يكشوند يخوب بود من و دنبال خودت نم يه كار داشتتو ك يول. رميم نايا لوفريبا ن. ستيالزم ن ":گفتم نيسرسنگ

 ". مهمم بود اديز نجايكنم حضورم ا يفكر نم. بمونم

  "گه؟يد ير يم نايپس با آرش ا. شد ييهوي... ديببخش ":انداخت و گفت نييسرشو پا شرمزده

 . تكون دادم رميآره م يبه معن يسر

و سالم  حيدم صح يقول م. دشيشما ببخش. انميمن در جر. يِتابان خانوم كار فور ديباور كن ":كنه گفت يگر ينجويخواست م يكه مثال م آرش

 . "برسونمتون خونتون

 ". حاضر شم رميمن م ":زدم و گفتم يكم جون لبخند

 

 . نييپا ميو آرش رفت لوفريهمراه ن گهيد يبا فرنوش و چند تا از مهمونا ياز تشكر و خداحافظ بعد

 . نگاش كردم تا حرفش و بزنه. نييرو بدم پا شهيعقب وادارم كرد ش ي شهيحامد با زدن چند ضربه به ش ميكه شد نيماش سوار

 . "كه نتونستم خودم برسونمت ديببخش": دهنشو قورت داد و گفت آب

 نايا لوفريبا ن. برو به كارت برس. ندارهاشكال ": بهش زدم و گفتم يلبخند لميبرخالف م نيهم يبرا. عذاب وجدان داره يكردم كم احساس

 ". خداحافظ. رميم

 . ميتا ما حركت كن ستاديكنار ا لوفريبا آرش و ن يتكون داد و بعد از خداحافظ يسر

 . حركت كرد يخداحافظ يو روشن كرد و با زدن دو تا بوق به نشونه  نيماش آرشم

بابت حضورم منو شرمنده  شونياونا با ابراز خوشحال يول. كردم يم معذرت خواهمزاحمشون شد نكهيازشون به خاطر ا گهيبار د هيراه  يتو

 .كردن

نگفت همون دوستش كه آدرس  ميدعوت يك يمهمون دميكه چرا اون موقع كه پرس دميپرس يخواست حامد بودش و من ازش م يدلم م يليخ

لباس اون  يها هيتو ما يزيچ هيكه امشب اكثر خانوما لباسشون  يالداد در ح ريچرا اون شب به لباس من گ نكهيا اي. خونه مون و ازش گرفته

 . شب من بود
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 . سواالم نداشتم يبرا يجواب چيفكر كردن و به من نداد چون ه شتريب ياجازه  لوفريرو شكر ن خدا

من دانشگاه قبول شدم و و تو  ديشا يديخدارو چه د. ميبا هم در ارتباط باش شتريدوست دارم ب ؟يد يتابان جون شماره تو به من م: "لوفرين

 "... اااايبهم نمره بد دياون وقت با. استادم يشد

 ... "تو قبول بشو نمره دادن با من ":و گفتم دميخند

 ". داخل ديو بر ابونيخ نيشه ا يآقا آرش اگه م": به آرش گفتم خطاب

 ". حامد آدرس و بهم داد. بلدم رويمس. راحت التونيخ": آرش

 هي لوفريبود و چون منم دوست داشتم با ن يشوهرشم مرد خوب و شوخ. بود يدختر مهربون و خاك. مشغول صحبت شدم لوفريبا ن راه و هيبق

 . ميدوستانه داشته باشم شماره هامون و رد و بدل كرد يرابطه 

من و تنها  گهيفرصت د هي شااليوقته و ا رياالن د نكهياونا با گفتن ا يول. ميباهم بخور ييچا هي انيخونه هم كه نگه داشت ازشون خواستم ب يجلو

 ... انداختم و رفتم داخل ديمنم كل. گذاشتن و رفتن

 . سر كردن مقنعه م بودم كه آرتان با سر و صدا اومد تو اتاق مشغول

  ده؟يخواب اميت ينيبيمگه نم... واشتري... سيه –

 ". رسه يم گهيد قهيتا چند دق. اومدم بگم من آژانس گرفتم. حواسم نبود ":گفت يآروم يانداخت و با صدا اميبه ت ينگاه

 ".تو هال ميبر ايب ":نشه بهش گفتم دارياز خواب ب اميت نكهيا يبرا

 ... در پشت سرم بستم و

 ... كاليمدرسه؟ بار يريبا آژانس م يدار شد هيما ؟يآژانس گرفت يگفت –

 ". رميشده بود مجبور شدم آژانس بگ رمين دچو يدور از شوخ يول... گهيد ميچه كن ":لبخند گفت با

  ؟يكنيمبارك م بيشده حاال به خاطرش دست تو ج يچ. يزديساعت اولت و م ديق شديم رتيقبال كه د –

 ". رفتم ينداشتم عمرا اگه م ليفرانسياگه امتحان د": آرتان

 ... اَه اَه.. .ياضير ياونم چ ؟يچه امتحان گهيد. ترم اولتون تموم شده يتازه كه امتحاتا –

 ". ليفرانسينه، د ياضيسواد ر يدرضمن ب. ياز معلمِ بپرس ديبا گهياونشو د ":و گفت ديخند

 . گهيخانوادن د هيهمه شون از  ر،يغلط گ –

  "توام؟ يايشد پس؟ م يچ": آرتان

 . ميبر. نيبهتر از ا يچ... آره معلومِ -

 . ومديكه روزنامه به دست از سر كوچه م ميديدم در آقاجونو د... ميو رفت ميردك يمامان كه مشغول درست كردن ناهار بود خداحافظ از

 . ميسالم كرد ديما كه رس به

  "د؟يريم ديشده با هم دار يچ... سالم ":آقاجون

 . رميمنم از فرصت استفاده كردم دارم باهاش م. شده زنگ زدن آژانس رشونيآقا امروز د -
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  "شه؟يكالست تموم م يفقط بابا تابان امروز ك... به سالمت ديبر": و در جوابم گفت ديخند آقاجون

  "ن؟يچطور مگه آقاجون كارم دار": تعجب گفتم با

 ". خواستم باهات صحبت كنم يم. ندارم ينه آقاجون كار خاص ":آقاجون

 . ظهر واسه ناهار خونم... باشه –

 ". رسونه يان هر جا باشه واسه ناهار خودش و متاب... بابا گهيراست م نويا ":حرفمون و گفت نيب ديپر آرتان

 "... نمك": چپ نگاش كردمو گفتم چپ

 "...آژانسم اومد ديبر. كن تيكم خواهرت و اذ ":و رو به آرتان گفت ديبهمون خند آقاجون

 . خودش رفت داخل و

و باز  فميكه ك ميشد يم كينزد ميكم كم داشت. شدم يم ادهيپ ريمس نيب ستيبا يمن م نيهم يبرا. آرتان دور تر از دانشگاه بود ي مدرسه

 . دراوردم يو چند تا هزار فميكردم و ك

 ". هيكرا نميا ايآرتان، ب": آرتان كه جلو نشسته بود دراز كردم و دم گوشش گفتم يبرا دستمو

 . برگردوند عقب و چپ چپ نگام كرد سرشو

  ه؟يچ –

  "؟يكن بتيدست تو ج دينبا يمحترم هست يآقا هيبا  يوقت يدون يهنوز نم... خجالت بكش": آرتان

  ".خوره يچه بهشم بر م... باشه شتيگفتم پ! خبه توام -

 ". فتيبذار ك. الزم نكرده ":آرتان

 ... بهتر... نخواه –

 ... فميو دوباره گذاشتم تو ك پول

خب  يول. كنهيبهم لطف م نجوريآژانس داره ا ي هيكراخودم فكر كردم حتما واسه  شيلحظه پ هي اميكرد باهاش ب شنهاديبهم پ يچرا وقت دروغ

 ... شده يكردناش واسه خودش مرد تياذ يمطمئن شدم داداشم جدا گهيد. اشتباه كردم نكهيمثل ا

 .)شتاترم گذ هيچه زود  ريبخ ادشي... الله نشسته يجا يآخ. (به من نشسته بود هياز بق كتريكه نزد يدراوردم و دادم به دختر فمياز ك يكاغذ

 . ديسيآهان، رشتتونوم بنو. ميتا با هم آشنا بش ديسياسماتون و بنو ديپس لطف كن. ميندار ستيمام كه ل. لِيكالستون تكم داستيطور كه پ نيا –

 . سنيتا اسماشونو بنو ينشستم رو صندل خودمم

 )ه؟يك گهيد نيخدا ا اي. (داخل شد يبه در كالس خورد و متعاقب اون پسر يا ضربه

 . لشيتحل هيرفت شروع كردم به تجز يكه داشت م نطوريمنم هم. نهيبه من بندازه رفت بش ينگاه نكهيا نبدو

ساعدش باال  يتا رو ناشويكه آست يمشك شرتيسوئ هي. داشت يپهن يليخ يمشخص بود كه ورزشكاره چون شونه ها. بود و قد بلند چهارشونه

صورتش از دور . رفت آخر كالس نشست. سرش بود يكاله بافتن هيچون  نميبب تونستميو نمموهاش. بود دهيپوش يمشك نيزده بود با شلوار ج

سمت راستشه و دست چپشم تا  يگونه  يرو يكبود يهاله  هي... بله دميكه دقت كردم د شتريب. هيليكردم زخم و ز حساسا يمشخص نبود ول
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 ... مچ بانداژه

  "د؟يخب اسمارو نوشت": خودمو جمع و جور كردم و گفتم عيسر. شدم رهيبهش خكه  شهيم يا قهيچند دق دميخودم كه اومدم د به

 . زيكه برگه رو داده بودم دستش پاشد و گذاشتش رو م يدختر همون

اسم اون پسره  نميمنتظر موندم بب يهرچ ياسمش حرصم دراومد، خوندم ول دنيكه بماند چقدر با د نياسم محمدحس ياسما رو به اضافه  ي همه

  "د؟يشما اسمتون و ننوشت": دميخاطر ازش پرس نيبه هم. دمينرس يا جهيبه نت هيچ

 ". سميكه بخوام بنو دميند يكاغذ": بمش گفت يصدا با

 . ديديكاغذو ند دياومد ريد نكهيبه خاطر ا –

 ". زخم خوردم بتايغ نيباز از ا هيكه  فيح يول. ومدميم ديدفه بعد ع هينبود  بتشياگه به خاطر غ ":زد و گفت يلبخند

 "... شما يول. يزيچ هيافتادم  بتاميبه خاطر غ ديحاال اگه منو بگ. بده يليكه زبانتون خ ديقبول كن":از دخترا در جوابش گفت يكي

 يعمومشما همه تون بار دومتونِ كه زبان  يعني": دميوقت دعوا نشه پرس هي نكهيا يبرا. دميبه دخترِ انداخت كه من به جاش ترس يچپ چپ نگاه

 "د؟يو برداشت

 . بلند بود، جواب سوالم و گرفتم يبا صدا يعكس العملشون كه خنده ا با

 تيفعال هيپنج نمرشم . از پونزده نمرس تونيانيبگم كه امتحان پا نويفقط ا. ديانيخودتون در جر. دمينم حيمن سرفصال رو توض گهيپس د –

 "سم؟يبنو ديگياسمتون و م" :رو به همون پسره گفتم. گميكه بعدا بهتون م هيفرد

 ... وثوق ثاقيم...وثوق هستم -

  "د؟يگيرشتتونم م. تونيليداره هم فام "ث و ق"هم اسمتون ... چه جالب ":گفتم نوشتميكه م نطوريهم

 !)شنيميخوره اال ان يبهت م يهمه رشته ا. (شنيميان ":ثاقيم

 مين. خودمم قبل از اونا از كالس خارج شدم... كردم ليبهشون گفتم كالس و تعطكردن و  يم هيته ديترم با نيكه ا ياسم كتاب نكهياز ا بعد

 . خونه دميساعت بعدم رس

 . اطيو اومدم تو ح ختمير ييلباسم و عوض كردم، دو تا چا نكهيبعد از ا. خواست بهم بزنه افتادم يكه م يحرف اديآقاجون  دنيد با

 ... شده هاااا يقاجون عجب باغچه ادستتون درد نكنه آ. ييچا نميا... دييبفرما –

 . و برداشت شييچا وانيو ل ديخند

  د؟يبهم بگ ديخواست يم يچ. خب در خدمتم آقاجون –

  "د؟يديبا حامد به كجا رس نميخواستم بب يم": خورد و گفت شوييقلوپ از چا هي

 ". دميخوام نرس يكه م يا جهيراستش هنوز به اون نت": هام تو هم رفت و گفتم سگرمه

  "چرا؟": آقاجون

حاال زوده واسه  گهياون م يبه همام گفتما ول. توش نفوذ كرد شهيكه نم هياون آدم سخت ايجوشم  ريمن د اي. يِپات يقاط يفعال همه چ. دونم ينم -

 . يريگ جهينت
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تو هنوزم . خانوم جان قرار گرفتم ريثكنم تحت تا يفكر م. خوندم ناراحتم تيمحرم ي غهيبراتون ص نكهيكم بابت ا هي. گهيدرست م: "آقاجون

  "؟يا يناراض

 . عذاب وجدان داره يكردم آقاجون كم احساس

اصال انگار نه . بوده نطوريتا االنم هم. دهينم يرييو تغ يچيه غهيص نيبه قول حامد ا. نه آقاجون ":خوشحال نبودم گفتم غهيص ي هياز قض نكهيا با

 ". ديخوند تيمحرم ي غهيص نمونيانگار كه ب

 ". نبودم ياصال از كار خودم راض. يو راحت كرد الميخ": زد و گفت يلبخند

 . مامان آبگوشت درست كرده. ديايب ديشمام دستاتون و بشور. من برم سفره رو بندازم. ستين يمهم زياصال چ دينه بابا آقاجون بهش فكر نكن –

 ".برو كه اومدم... به به": آقاجون

 ...لزدم و رفتم داخ يلبخند

 ميدرست و حساب ؟يخواستم همراهش برم مهمون يم يواقعا تا ك. بود يتلنگر هيانگار كه برام . فكرم و مشغول كرده بود يليآقاجون خ يحرفا

 ميزد يبا هم حرف م يهر موقعم كه تلفن. كه اون كالس داشت من نداشتم مييكه من تو دانشگاه بودم اون نبود ساعتا ييساعتا. دمشيد يكه نم

رابطه  چيه نكهيبا ا. بيو غر بيو عج ضيرفتارشم كه بدتر از همه، ضد و نق ؟يآخه چه كار. كار دارم. من برم گهيخب د: گفتيم قهيدق ندبعد چ

افكار  نيتمام ا. حرفا نبود نيهرچند كه اصال مال ا. بهش وابسته بشم يريو يريه نياما نگران بودم كه نكنه تو ا ميبا هم نداشت ياحساس ي

 . رميو بردارم و شمارشو بگ ميكه گوش داعث شب

 .باشد يدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م –

 ... ستيدسترس ن ادريخاموشِ  اي... اَه –

 . واريو پرت كردم رو تخت كه خورد به د ميگوش

 . نه كه خداروشكر سالم بود ايشده  شيطور نميبرداشتمش بب عيسر

 ... كنميو باهاش روشن م فميخونه ش و تكل رميدفعه م نيبازم خاموش بود ا اگه. رمشيگ يتا شب م ":خودم گفتم با

خواستم  يبعد از اونم م. بودمش دهيتا حاال ند يزهره كه از شب عروس دنيسر برم د هيداشتم  ميتصم. شدم دارياز خواب ب ازدهيساعت  صبح

 . ان شده بودمهم نگر يكم هيالبته . خاموش بوده شيچرا گوش نميحامد بب يبرم خونه 

  "تابان؟ ييتو": من تعجب كرد و گفت دنيدرو كه باز كرد با د. رو زدم نايواحد زهره ا زنگ

 "پس سالمت كو؟ ا،يادب شد يب يعروس شد": كردم و گفتم بغلش

 ". تو ايب. يچقدر خوشحالم كرد. سالم ":زهره

  "دنم؟يد يحاال اومد ؟يكش يتو خجالت نم ":پشت سرم بست و گفت درو

 ". برو كم حرف بزن. بخورم اريب ييچا هيتو ظرف با  نيبچ ريبگ نويا ايب": و دادم دستش و گفتم ينيريش ي جعبه

  "نه؟. يفكر كنم واسه خودت اورد يول ؟يديچرا زحمت كش": زهره

 . گشنه مِ. صبحونه نخوردم. گهيبرو د. واسه دوتامون اوردم -
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 . "اومدم نيبش... يبترك ":زهره

 . مباركه. ايدار يقشنگ يخونه . اميمنم ب سايوا –

  "باال؟ يتو چطور اومد يراست. زميعز يمرس ":زهره

 . هيچه خانوم خوب. دميمادر شوهرتم د. و زدم نييحواسم نبود زنگ طبقه پا -

چند روز نذاشتن من  نيا تابان تو شهيباورت نم. يكرد يم يتو دل منو خال يتو داشت. خوبن يليمن كه گفتم خ ":برگشت و گفت يخوشحال با

 ". باال ارهيناهار و شامم واسمون م. بزنم ديسف اهيدست به س

 . تنبل. خب خودت كارات و انجام بده. ايلوس شد يليخ يشوهر كرد يتو از وقت ؟يكنيذوقم م يخجالت بكش نكهيا يبه جا –

  "كجا تنبل شدم؟... توام... ا ":زهره

 چه خبر؟ گهيد نميبگو بب. نارويول كن ا -

 ". پوستت رفته ريكه آب ز نميب يم ":اضافه كردم يطونيلحن ش با

 . گهينكن د تياذ: و گفت ديخند

 . يكرد يم سياز ترس گالب به روت خودت و خ ياون شب كه داشت ؟يخند يم –

 ". حلِ گهياون مال اون شب بود االن د":گفت لكسير

– يم. نميبب اريزود باش ب. لوست كردنا يليشوهرت خ يخانواده  ؟يد يچقدر لفتش م ؟ييچا نيشد ا يچ... خب لهيخ. كه مال اونشب بود... ؟!ا 

 . خوام برم

 ". ارمياالن م نيبرو بش ":و گفت ديخند

تو  كيآپارتمان ش هيحامد كه  يكردم و رفتم سمت خونه  يو خنده گذشت از زهره خداحافظ يساعت كه همش به شوخ هي باياز تقر بعد

 . نجاياورده بودم اومده بودم ا يكه براش نذر يبار وقت هيقبال . ودپاسداران ب

 . درو باز كرد ؟ييبود بعد از گفتن تو يريتصو فونشيو چون آ. و برداشت فونيو كه زدم خودش آ زنگ

هنوز متوجه . آشفته بود يليظاهرش خ. كرد يمبال پخش و پال بود و جمع م يكه رو ييداشت لباسا. رفتم داخل. واحدو برام باز گذاشته بود در

 . من نشده بود

 ". سالم ":بستم و گفتم درو

  "؟يايم يدار يچرا نگفت. سالم ":و گفت دياز كار كش دست

 چرا خاموشِ؟  تيگوش. اومدم نيهم يبرا -

 ". افتاده ييجا هيدونم حتما  ينم ":جواب داد يحوصله گ يب با

 شده؟  يطور! يحال يچقدر ب –

 ". سرمام خوردم. كرده چارميسر درد ب. آره يعني. نه ":حامد

 . خون بود يچشاش دو كاسه . كنه يمشخص بود كه سرش درد م يول دونميو نم شيخوردگ سرما
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 . يداديخبر م هيخب  –

 ". ارميب ييبرات چا نيبش. نشد ":حامد

 . زمير يخودم م سايوا. كنه يتو كه سرت درد م. خواد ينم –

 . ييرايتو فنجون و برگشتم تو پذ ختميپس فقط ر. آماده ييسازش به برق بود و چا يچا. ادم و رفتم آشپزخونهمخالفت و بهش ند ي اجازه

 . سوخت يناخودآگاه دل آدم به حالش م. ناجور بود يليخ تشيوضع

 واست سوپ درست كنم؟  يخوا يم –

 . هست خچاليتو . يمرس -

 . ش صحبت كنمباها گهيروز د هيدادم  حيترج. حوصله بود يب يليخ

 ". رميم گهيمن د": و برداشتم و گفتم فميك

  ؟يريم يدار: حامد

 . يداغون يليخ. دكتر برو هي يول... آره -

 ". كنم ييراينتونستم ازت پذ ديببخش. دونم يم ":حامد

 . بعد يباشه برا. يندار يخب حال مناسب يول. خواستم باهات حرف بزنم يم. بودم ومدهين يبه قصد مهمون –

 ". خواستم باهات حرف بزنم ياتفاقا منم م": حامد

  ؟يدر مورد چ –

 ". زنميبهت زنگ م. ستين يبه قول خودت االن وقت مناسب ":حامد

 .قدم رفتم عقب و به حامد نگاه كردم هيقفل  يتو ديچرخش كل يخودم درو باز كنم با صدا نكهيقبل از ا يول. شدم و رفتم سمت در بلند

  ه؟يك –

 ". عموئه ستين يكس ":حامد

 . كرد يگرد شده به من نگاه م يبود و با چشا ستادهيدر ا يتو آستانه  يجوگندم يبا موها پيمسن و خوشت يآقا هي. چرخوندم طرف در سرمو

 ". سالم": خودم اومدم و گفتم به

 . جواب سالمم و داد زديكه توش تعجب موج م ييصدا با

 ". ستنتابان خانوم ه شونيعمو جان ا": حامد

 . از اتاقا يكيو رفت سمت . رم بردارم يمداركمو جا گذاشتم م. دخترم نمتيب يخوشحالم م: به من زد و گفت يلبخند

 . به حامد انداخت يكه نگاه چپ چپ دميآخر د يلحظه  در

  "اومدن؟ يك نايعموت ا": دميتعجب از حامد پرس با

 ".اومد شبيد. داشت يكار ادار هي. تنها اومده ":حامد

 نگات كرد؟  ينطوريبود كه ا ياز تو عصبان اي ومدياز من خوشش ن –



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٤ 

 ".يكه اومد يمرس. حتما تو كارش به مشكل خورده. چكدوميه ":حامد

 برم؟  گهيكه د نهيمنظورت ا –

 ".ميناهار با هم باش اياصال ب... نه نه ":حامد

 . خداحافظ. برم ديبا گهينه د –

  "...افظخداح ":جواب داد يآروم يصدا با

 ".كن ديببر واسش خر ريو بگ اميدست ت يندار يتابان، امروز اگه كار": خوردم مامان اومد كنارم و گفت يشنبه صبح كه داشتم صبحونه م پنج

  ؟يبخر يزيچ هيتوام  ميبر ياينم يخودت چ. باشه –

  "ش؟يبر يم يك. امِيواسه ت شتريب ديع تيجذاب. رميگ يواسه خودم م يزيچ هيحاال من بعدا اگه خواستم ... دينه بر ":مامان

 . ميريشه م داريبذار ب -

 ". دارميسالم من ب": كه گفت دميو شن اميت يم كه تموم شد صدا جمله

 . بود سادهيصورت نشسته و عروسك به بغل دم در آشپزخونه وا. دمشيبه پشت سرم انداختم و د ينگاه

 . ديخر ميبر ميخوا يبعدشم م. صبحونه بخور ايبشور و ب بدو صورتت و... پس بدو. سالم خوشگل خانوم –

 . چشممون رد شد و رفت ياز جلو عيسر

 ". ميرياگه كار نداشت با اون م زنميزنگ به هما م هي ":به مامان گفتم رو

 ". ارميبذار برم پول واست ب... آره خوبه ":مامان

  ؟يپول واسه چ –

 ". گهيد اميواسه ت ":مامان

 . كنم؟ واقعا كه ديانقدر پول ندارم كه واسه خواهرم خر يعني... خوره ها يبهم بر م –

 ". يكن ديخر اميكه واسه ت يندار فهيتو وظ. واسه خودت يبذار دياونو با. اون حقوقت ":مامان

 . يكردن ميكنم؟ پاشم برم به هما زنگ بزنم تا با حرفات عصب ينم يخونه زندگ نيمگه تو ا. ندارم فهيكه وظ يچ يعني -

 . هما رو گرفتم يتلفن و برداشتم و شماره  ياومدم و گوش رونياز آشپزخونه ب عيسر

 ". سالم ماهور جون ":از دو بوق برداشت بعد

 . تابان جونِ ست،يماهور جون ن –

 .تابان؟ فكر كردم مامانت ييتو": هما

 . سالم. آره منم –

 "جانم؟ . سالم": هما

  رون؟يب ميدنبالت بر اميب يكاريهما ب -

  "كجا؟ يكه هستم ول كاريب": هما
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 . يايكنم گفتم بهت خبر بدم توام ب ديخر اميخوام واسه ت يم -

  "باشه؟. سر بلوار گهيساعت د ميقرارمون ن. يايب نجايتا ا گهيخواد د ينم. اميآره م. عمه قربونش بره ":هما

 . گهيساعت د ميپس تا ن. باشه -

 . مياومد رونيحاضر و آماده از خونه ب اميربع بعدم من و ت هي. بپوشم و گذاشتم و رفتم لباس يگوش

 . متعاقب اونم هما خم شد و بغلش كرد. سمت هما ديدستش و از دستم دراورد و دو اميت ميديبلوار كه رس سر

 ". سالم ":و رسوندم بهشون و گفتم خودم

 "؟يچطور. سالم ":هما

  "عشق عمه؟ يتو چطور ":گفت اميبه ت رو

 ... نشده ريتا د ميبر. ميخوب. يمرس -

 . ديدستم و كش اميت ميكرد يو مغازه ها رو نگاه م ميزد يو حرف م ميرفت يطور كه م نيهم

  زم؟يعز هيچ –

 "...ياون و نگاه كن آج ":اميت

 . دميخشگل و د يتاپ صورت هينگاهشو دنبال كردم و  ريمس

  ؟يگيرو م يِاون صورت ":بهش گفتم رو

 . رهآ: اميت

 . مشيريخوشگلِ بگ اميواسه ت ميپس بر –

 يتو فاصله ا. تا بره پروش كنه اميجنسش دادمش به ت يابيبعد از ارز. ارهياز فروشنده خواستم تاپ مورد نظرو برامون ب ميمغازه كه شد داخل

 . دوخته شده بود بهش يو مشك ديكمربند بافت سف هيكوچولو كه  ديشلوارك سف هيمشغول بود چشمم خورد به  اميكه ت

  "اون شلوارك چطوره؟ ":دميهما پرس از

 "... چه نازِ يآخــ ":هما

 . كرد يكه داشت صدام م اميشلوارك به دست رفتم سراغ ت... ارهيو برامون ب اميت زيزدم و از خانوم فروشنده خواهش كردم سا لبخند

  "اد؟يبهت م نميبپوش بب نميا ايب. يچقدر ناناز شد ":گفتم دنشيد با

 . دستم گرفتش و دوباره درو بست از

 . بغلش كردم و فشارش دادم عيسر. رونيبعدش اومد ب قهيدق چند

 ! يچقدر خوشگل شد –

  "مگه نه عمه هما؟ ":به هما گفتم رو

  "اد؟يخودت خوشت م. عمه ماه شده زيعز": اومد جلو و گفت هما

 ". يليخ": اميت
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 . ..مشيپس تو برو عوضش كن تا ما بخر –

 كنم؟  ميچقدر تقد: دراوردم و گفتم فميپولم و از ك فيك

 "... نيشما كه حساب كرد ":فروشنده

 ". خواستم خودم واسش بخرم يچرا؟ م ؟يتو حساب كرد ":به هما انداختم و گفتم ينگاه

 ". ريبگواسه ش  گهيد زيچ هيتو . رميو واسه ش بگ نيدلم خواست خودم ا يكار دار يچ ":زد و گفت يلبخند هما

 "مبارك باشه خانوم كوچولو ":گفت اميفروشنده كه خطاب به ت يبا بدرقه  اميو همراه هما و ت ميباشه بر –

 . ميمغازه خارج شد از

 

 . ميريشرت و شلوارم بگ يت هيبرات  ميبر –

 . ميساديفروخت وا يه گانه مكه لباس بچ يياز مغازه ها يكي يكردن طبقه ها جلو نييبعد از باال پا. داخل ميپاساژو رفت نياول

 ". خوب باشه نجايفكر كنم ا ":به هما گفتم رو

 . گهيد رهيگ يچشممون و م يزيچ هيباالخره ... داخل ميبر": هما

و با حساب  ميو انتخاب كرد ينارنج شرتيو ت يسرمه ا نيشلوار ج هيپرو كرد،  اميكه ت يو شلوار شرتيو بعد از دو سه تا ت ميمغازه شد وارد

 . مياومد رونيكردن پولش از مغازه ب

و با حساب  ميو انتخاب كرد ينارنج شرتيو ت يسرمه ا نيشلوار ج هيپرو كرد،  اميكه ت يو شلوار شرتيو بعد از دو سه تا ت ميمغازه شد وارد

 . مياومد رونيكردن پولش از مغازه ب

 يوقت برا چيمن خودم ه. ميكامل كرد ديآرتان خر يكه هما برا شرتيت هيو آقاجون  يبرا راهنيپ هيبلوز دامن واسه مامان و  هيو با  دمونيخر

 مقد دويع يحال و هوا نكهيبا ا. گذشته بخرم ديچند ماه از ع اي ديچند ماه قبل ع ايالزم دارم  يزيدادم اگر چ يم حيترج. كردم ينم ديخر ديع

 . دميپسند يموقع و نم نيا ديودم خرخ يبرام جذاب بود ول د،يخر يمردم برا ياهويو ه ابونايزدن تو خ

 . ستيتو دستم ن اميلحظه احساس كردم دست ت هيخونه كه  ميگشت يبر م ميداشت

  "كو؟ اميت... يوا ":گفتم ينگران با

 . دمشيند يو نگاه كردم ول اطراف

 "...اوناهاش ":گفتيهما كه م يصدا با

 . كرد يو نگاشون م بود سادهيوا ديمخصوص ع يقرمزا يكنار ماه. برگشتم عيسر

 "كردم؟  يكار م يچ يشد ياگه گم م ؟يچرا دستم و ول كرد اميت ":و گفتم ششيسرعت رفتم پ به

  "؟يخر يم ايماه نيتابان از ا يآبج ":گفت يبا خونسرد اميت

 . رميگ يخودم واست م گهيچند روز د. رنيميم ميرياگه االن بگ زميعز -

 . "گهيد رياالن بگ ":و گفت ديبرچ لباشو
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 . خرم يعمه جون خودم واست م: گفت عيسر هما

 ... رنايميم –

 ". رميگ ياگه مردن بازم واسش م": هما

 ". ريعمه جون اونو برام بگ. آخ جون ":و گفت ديدستشو به هم كوب امميت

دراوردمشو در كمال تعجب  مفياز ك. دميو شن ميزنگ گوش يكه صدا ميسر كوچه بود. به سمت خونه ميحركت كرد گهيد يماه دياز خر بعد

  Dكه حامده دميد

  "الو؟": دادم جواب

  "؟يخوب. الو سالم ":حامد

 شده؟  يزيچ... يمرس -

 ". ميبا هم حرف بزن ديبا. رونيب ميدنبالت بر اميب يندار يخواستم بگم اگه كار... نه ":حامد

 ". باشه واسه عصر. دمياالن خر ":تمگف نيسرسنگ نيهم يبارم من بگم كه االن كار دارم برا هيداشتم  دوست

  "خب؟. دنبالت اميپس عصر م... يهر جور تو بخوا... باشه": حامد

 . اميخودم م -

 ". يكه تو بگ ييهر جا ايشاپ  يهمون كاف... شيپس قرارمون ساعت ش... باشه ":حامد

 ". داحافظخ. شاپ خوبه يهمون كاف... باشه ":رفتارش متعجب بودم گفتم نيكه از ا يحال در

 . كه تو دستم بود دميو د يقطع شد فقط گوش ايخودم قطع كردم  دميلحن صحبتش تو بهت بودم كه نفهم نياز ا نقدريا

 "حامد بود؟": ديپرس يهما كه م يصدا با

 . خودم اومدم به

 بود؟  يجور نيچرا ا. آره -

  "؟يچه جور": هما

 ... مهربون شده بود. نبود شهيانگار مثل هم. بود يجور هيدونم  ينم -

  "مهربون شده بود؟ يگيبوده كه م يمگه قبال چطور ":هما

 . كمم خشك و اخمو هي. يِجد شهياون هم -

 "... گرممه. ميبر فتيراه ب. ايريگ يحاال مگه بده؟ سخت م": گفت ارهيدرب شتريمنو از فكر ب نكهيا يبرا

 . رميگب كيرفتار حامدو به فال ن رييكردم تغ يكردم و سع حركت

واسه  گهيچرا د نكهيا اي. كه همه ش و خرج كردم رميگ يمگه چقدر حقوق م نكهيا. شد يازم شاك دايبابت خر يمامان كل ميديخونه كه رس به

كنم خودمو از مهلكه نجات  ديتو دانشگاه خر سيخواست براتون با حقوق تدر يجمله كه دلم م نيمنم با گفتن ا. كردم ديمامان و آقاجون خر

 يـــليبابت خ نيو از ا نميمامان و آقاجون بب يو تو چشما تيتونستم برق رضا يم يبه خوب يلفظ يها يتينارضا نيا يدر پس همه  يول. ادمد
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 .... خوشحال بودم

 ... نميخواستم برم حامد و بب يمنم كه م. خواست بره خونه شون ياون م. با هما از خونه خارج شدم عصر

 . يرفتم جلو و نشستم رو صندل. پشت به من بود نباريا يول. بود دهياز من رس قبل زودتر يدفعه  مثل

 ... سالم –

  "؟يخوب... سالم ":زد و گفت ينيغمگ لبخند

  ؟يچرا ناراحت... يمرس -

 ". يممنون كه اومد ":جواب سوالم و بده گفت نكهيا بدون

 ... ديهست كه با ييزايچ هي. خواستم باهات صحبت كنم يخودمم م. ستيبه تشكر ن ازين –

  "؟ينيبب نوياول ا شهيم": تو حرفم و گفت ديپر

 . بود دوختم زيم يكه رو ييكادو يو به بسته  نگاهم

  "واسه منِ؟ ":تعجب گفتم با

 ". آره": حامد

 به چه مناسبت؟ !... يكرد يزيناپره –

  "؟يكن يبازش نم. اس هيهد": حامد

 ه؟يچ نميبذار بب... يمرس... چرا -

 ... شروع كردم به باز كردن كاغذ كادو و

همون  نيا ":سرمو باال گرفتم و گفتم ينتونسته بودم بخرمش با خوشحال يبودم ول دهيد يكه اونروز تو كتاب فروش يكتاب شعر دنيد با

 !.. "كتابس

 ".شيرفته باشه و نخوا ادتيخوشت اومد؟ نگران بودم كه  ":حامد

 . چشمم و گرفته بود يلياون روز خ. شدم ريدر واقع غافلگ. دخوشم اوم يليخ. دست درد نكنه –

 ". كنم قابل تورو نداره يخواهش م": حامد

 ... ايخوب و مهربون باش يتون يم ،يتوام اگه بخوا... گمايم –

 ". و شرمنده س اهيآدم روس هيكه روبروت نشسته  يآدم نيا. دونم يم ":جواب داد يلبش محو شد و با ناراحت يرو لبخند

 ... فقط ياالنم خوب هست. نبود كه نايمنظورم ا. يناراحت باش نقدريخواد حاال ا ينم... حد نيتا ا گهينه د –

 ". ازت دارم يخواهش هيفقط . ميبا هم صحبت كن نجايا يايازت خواستم ب ":تو حرفم و گفت ديپر دوباره

  ؟يچ: گفتم يجيگ با

 ". يو بعد قضاوت كن يتا آخر حرفام و خوب گوش كن نكهيا ":حامد

  ؟يچه قضاوت ؟يبگ يخوا يم يچ -
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 ... گميم ياگه اجازه بد -

 . منو بگو يكشت... خب لهيخ -

 ". بار ازدواج كردم هيمن قبال ... من... من ":حامد

  "؟يازدواج كرد ؟يچ ":گرد شده نگاش كردم و گفتم يچشا با

 ". ينگ يزيفم تموم نشده چازت خواهش كردم كه تا حر ":و گفت نييو انداخت پا سرش

  ؟يكن يم يشوخ يآخه؟ دار يچ يعني –

 ". بذار حرفم و بزنم. نگو يزيچ. نكن نياز ا شتريكنم عذاب من و ب يخواهش م... نه ":حامد

 . باشه تكون دادم يقدر كنجكاو بودم كه فقط سرم و به معن اون

تو دانشگاه با هم . من عاشقش بودم. كردم يفكر م نطوريمن ا يعني. ميداشت يخوب يمن و فرنوش زندگ ":كه تو خلسه رفته باشه ادامه داد انگار

 يزندگ هي. خوب بود يليزن و شوهرا خ يمثل همه  مونيزندگ لياوا. بهش اصرار كردم تا قبول كرد باهام ازدواج كنه يليخ. ميآشنا شده بود

 ... و خراب كردم يهمه چ... جاميب يبا حسادتا. موردم يب يبا شكا. خرابش كردم... من نذاشتم... اما. و عاشقانه دشا

من نگاه پسر . از كانادا اومده بودن نايعموش ا. مياون روز مهمون داشت. كه روش دست بلند كردم، دو ماه از ازدواجمون گذشته بود يبار نياول

تو سر و وضعش  يراديا چيكه ه يدر حال. انه گرفتنرفتن شروع كردم به يچقدر برام سخت بود؟ وقت يبفهم يتون يم. دميد يعموش و روش م

 يدونم چرا ول ينم. كنم ياون بهم گفت كه دارم اشتباه م يول. يچرا موهاتو باز گذاشته بود اي يبود دهينپوش گهيلباس د هيگفتم چرا  يولنبود 

شكستم  يدستا نيبا هم. اونجا بود كه زدمش. از من نگاش كنه رو نداشتم ريبه غ يكس نكهيتحمل ا. دمشيپرست يمن م. دست خودم نبود

ده ها بار تكرارش . نبود يبهش قول دادم كه بار آخرم باشه ول. ديمهربون بود كه منو بخش نقدرياونم ا. يرفتم منت كش دهينرسبه شب . زدمش

 . كنم يم كاريدارم چ دميفهم ينم يبود ول جايواقعا حسادتام ب ديشا. دست خودم نبود. كردم

 . من به قصد مرگ زدمش يول. مياز هم جدا ش يصبرش تموم شد و ازم خواست كه توافق يول. وسم داشتد اونم

 يبرگه  يگرفته بود آخرش قاض يقانون يكه اون از پزشك يبا مدارك يول... چند ماه سر دووندمش. تونستم قبول كنم ينم. طالق داد يتقاضا

 . طالقمون و امضا كرد

دانشگاه محل . از خونه گرفته تا محل كارم. بردم نيو از ب نداختياون م اديكه منو  يزيهر چ. تازه به خودم اومدم رفت رونيكه ب ميزندگ از

داره با  ميكه تصم دميشن ياز گوشه كنار م. سخت بود يليخ. بعد از كالس اومده بود دنبالم يچند بار نكهيو عوض كردم فقط به خاطر ا سميتدر

ور اونور  نيكه از ا ييحرفا يول. بار ازدواج كردم واسه هفت پشتم بس بود هيگفت كه  دميفتم از خودش پرسر. عموش ازدواج كنه پسر

از با من بودن احساس  ييخواستم بهش بفهمونم كه عوض شدم و هستن كسا يخواستم بهش التماس كنم برگرده م ينم. داد يعذابم م دميشنيم

 . كنن يخوشحال

 يم. ميچند بار خودمون و سر راه فرنوش قرار داد. قبول كرد. كنه ينقش نامزدمو باز اديكردم و بهش گفتم ب دايا پو از دوست و آشن يدختر هي

. رو آب ختيپته م و ر شيو مصنوع عيضا يكه اون دختر با رفتارا دميرس يداشتم به هدفم م. نگفت يزيچ يتونم قسم بخورم كه ناراحت شد ول

به . اورد ريمهسا رو گ يآدرس خونه  يدونم از كدوم قبرستون ينم يول. منم گفتم آره. واقعا اون دختر نامزدمِ بار كه شك كرد بهم گفت نياول
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 يهمه چ يوقت. نبود نطوريا يول. گهيبودن د يمطلع م دياون دختر با ينامزد كرده بودم خانواده  يهر حال اگه من قصد ازدواج داشتم و با دختر

 يبرگه  يكه پا يتو همون وقت ":من احمق بهش گفتم يول. گردم يبر نم شتيپ گهيمن د. كنم يهمه نقش باز نيا ستيرفت بهم گفت الزم ن لو

 ".يرفت رونيمن ب ياز زندگ يطالق و امضا كرد

 . پوزخند زد و رفت هيدونست چون در جوابم فقط  يخودشم م. نبود نطوريكه ا يحال در

كار  نيخواستم با ا يم. ستينقشه ن گهيبار د نيخواستم بهش ثابت كنم كه ا يم يول. خواستم ينم ونياز ته قلبم ا. خواستم بهش ثابت كنم يم

بار نقشه م  نيبودم مطمئن بودم كه ا دهيمهسا در كنارم، تو چشاش د دنيكه اون روز به خاطر د يبه خاطر حسرت. خودم شياون و برگردونم پ

به  يمدت فكر كردم ول هي. كه همش نقشه بوده گميدم و رفتارام مطمئن شد اون موقع بهش مكه خوب از خو يگفتم وقت يبا خودم م. رهيگ يم

 ... نكهيتا ا. دمينرس يا جهينت

بهم گفت كه  يحس هيبعدش  يول. نكردم ياولش اصال بهت توجه. سيتدر يبرا يكه تازه اومده بود يهمون روز. دمياون روز تورو د نكهيا تا

بارم به كل از  هي يحت. به عشقم استفاده كنم دنيرس يخوام از تو برا يبابت ناراحت بودم كه م نياز ا. تو امتحان كنم شانسم و با وجود تونميم

 مونيچشات از كارم پش تيمعصوم دنيمن با د. نه اي يدار يمعصوم يبهت گفته كه چشما يدونم تا حاال كس ينم. اومدم رونيكار ب نيا كرف

 . تر بود يقو ارميكرد دوباره فرنوش و به دست ب يو وادار مكه من  يحس يول. شده بودم

 نيا. اوردم ريشماره ت و از كجا گ يكه تعجب كرده بود يهمون روز ادت؟يدانشگاه و  يايروز صبح زود كه بهت زنگ زدم و گفتم امروز م اون

 نميخواستم بب يم نكهيا يپس به بهونه . عِيعرفت دكتر رببودم كه م دهيتو آموزش شن. گرفتم و راست گفتم عيكه گفتم شماره تو از دكتر رب

 . نه شماره ت و ازش گرفتم اي اديدومش و م ينرم افزار جلسه  يترم بچه ها  نيزبان ا تاداس

د بود به نظر تو زو ديشا. بهت بفهمونم كه ازت خوشم اومده يجور هيخواستم همون موقع كه زنگ زدم  يواسه كارم عجله داشتم كه م انقدر

 مونيپش دميتلفن شن يكه ازت پا يبا برخورد يداشتم بهت بگم ول ميخالصه تصم. تموم روش فكر كرده بودم يهفته  هيكه  يمن ينه برا يول

 . تا با هم صحبت كنم يايدوهفته ازت خواستم ب يكيو بعد از  وردميبازم طاقت ن يول. كه هنوز زوده دميرس جهينت نيشدم به ا

بعد اگه  ميبشناس گروياول همد ايگفتم كه ب. كم كم درستش كردم يول. يشك كن دميلحظه ترس هي. يتعجب كرد يليهت دادم خكه ب شنهادويپ

 ريداشتم رو ابرا س يكه قبول كرد يكه بهم خبر داد يروز. طورم شد نيكه هم. يكن يبگم قبول م نوياحساس كردم اگه ا. ميازدواج كن ميخواست

. خونه تون ومدميم ديبا. گدار به آب بزنم يخواستم ب يبار نم نيا يول. شدم يتر م كيتم قدم به قدم به فرنوش نزدتو نظرم داش. كردم يم

قبل بهش دروغ گفتم  يكه مثل دفعه  ديفهم ياونوقت اگه م. خونه تون اديممكن بود فرنوش باور نكنه و پاشه ب. دونستن يم ديخونواده تم با

 . برنگرده شميوقت پ چيه گهيامكان داشت د

. نكردم يمخالفت يبخونه ول تيمحرم ي غهيخواستم پدرت برامون ص يمنم اصال نم نكهيبا ا. تم مثل خودت خوب بودن و قبول كردن خونواده

مت زح شونييبرپا يروز برا نيكه چند ييايتورو ببرم به مهمون تونستميم يطور نيا. شد يمنم بهتر م يهر چند كه برا. ديممكن بود شك كن

و  يچيه غهيص نيبهت فهموندم كه ا ييجورا هيازت سؤاستفاده كنم  غهيص ي هينكرده با قض ييخوام خدا يدونستم كه نم يچون م. بودم دهيكش

 . كنه يعوض نم

كس تو چه ع دنيكردم كه با د يهمش داشتم تو ذهنم فرنوش و تصور م. شنگول بودم يتو راه رفتمون من حساب. يخودتم متوجه شد اونشب
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فرنوش همراهش  يآرش بهم گفت كه پسر عمو يكرد يلباس عوض م يكه تو داشت يتو فاصله ا ميديرس يوقت يول. ده ينشون م يالعمل

خورد؟  يحسرت م ديمگه نبا. زنه يبودم كه چرا فرنوش مدام به تو لبخند م يعصبان نياز ا مياز طرف. اوردم جوش گهياونجا بود كه د. اومده

تو . اون بدتر لبخند زد يول. گفتنا حرصش و دراوردن زميعز زم،يشروع كردم با عز ارميحضور پسر عموش در كنارش و درب يفتال نكهيا يبرا

 ... آهنگ و عوض كنه و تانگو بذاره تا با تو برقصم مبه آرش گفت يواشكيكه حواست نبود 

كه دستم و گذاشتم پشتت  يوقت. دنيخالصه شروع كردم با تو رقص... و با اصرار من گرفته بود ياون مهمون. آرشم از نقشه م خبر داشت درسته

وسط تو  نياگه ا. كردم يم يخودم برسم داشتم با تو باز يبه خواسته  نكهيا يمن برا. لحظه از خودم بدم اومد هي. لرزش بدنتو احساس كردم

 . دلسرد كنمگرفتم تورو از خودم  ميكردم؟ تصم يكار م يچ ديبا يشد يعالقه مند م نبه م

 ينم ميچرا رژ نكهيا اي. ومديبهت م ميليكه خ يدر حال يديچرا اون لباس و پوش نكهيا. دادن بهت ريشروع كردم گ ميگشت يبرم ميداشت يوقت

حاضر  يعصرش كه اومده بودم دنبالت؟ تو داشت ادتي. بودم دهيشن امياز خواهر كوچولوت ت نويا. اديجمله بدت م نيدونستم از ا يم. يريگ

تابان  يآبج ":جواب داد يندازيچاقاله بادوم م اديبه خواهرت كه گفتم تو منو . زدم يحرف م نيداشتم با خواهر برادرت تو ماش منم ،يشديم

 "...ميكم تپل هيبهت گفت چاق بگو من فقط  يهر ك گهيم شهيهم

اون حس مثل  يول ومدياز خودم بدم م. يريبگ ميرژ ديو با يچاقاز خودم دور كنم بهت گفت تو  شتريتورو ب نكهيمن به خاطر ا. گفت يم درستم

 نيهم يبرا. بازم ترس از دست دادن فرنوش اومد سراغم. تموم شد يهمه چ يو گفت يتو با اون حرفام ناراحت شد. خوره افتاده بود به جونم

 . از خونه تون نرفتم يديخونه تون و تا مطمئن نشدم كه منو بخش اومدمفرداش 

خوشحال شدم كه  يبه حد. اومدن خونه تون يو گفت يكه تو زنگ زد دهينشون نم يشدم كه پس چرا فرنوش عكس العمل يم ديداشتم ناام گهيد

 يمسلما موقع دونستميچون م يگيم يدادم چ يمن گوش نم يول ؟يچرا دوستات صبح كله سحراومدن مهمون يگفتيتو م. دميشنياصال صدات و نم

كنه كه  يم قشيكنه اونقدر تشو يريگياگه خود فرنوشم نخواد پ يحرفاس كه حت نيفضول تر از ا نيدونستم ژاسم يم. ياشنب هكه تو خون انيم

 . يخونه تون كه تو دانشگاه باش اديب يروز قايو دق ارهيرفتنات و در ب رونيآمار ب

 يو برا يكيگفتم نكنه فرنوش  يبا خودم م. كردم يتصور م يسيرو پل هيقض. دعوت شامت و قبول كردم. كردم يشدم و نقش باز دواريام دوباره

 ... من گذاشته باشه دنييپا

چونه زدم تا  يكل. روز افتاده بود هيدوستت، تو  يكه اتفاقا با عروس يمهمون ياون روز خود فرنوش بهم زنگ زد و دعوتمون كرد برا نكهيا تا

 .از دوستامِ يكي يمهمون گفتم. فرنوشِ يالبته نگفتم كه مهمون. يايب يقبول كرد

م بابت انتخاب تو كرده بود  قهيكه فرنوش از سل يفيقبلشم به خاطر تعر. تعجب كردم يليخ دميفرنوش و ند يصابر، پسر عمو نكهياز ا اونجا

 ...طرف هيفرنوش بوده  يپارت يدر اصل گودبا ياون مهمون دميفهم نكهيطرف، ا هي نايا يهمه . بودم يعصب

و  يخوشحالم كه اخالقت و عوض كرد ":بهم گفت. تا بتونم با فرنوش صحبت كنم يبر نايازت خواستم با آرش ا. ه م نگرفته بودبارم نقش نيا

 ".يكنيازدواج م يدار

 "؟يريم يواقعا دار ":گفتم بهش

 ".يوسامون گرفتسر نميبياالن خوشحالم كه م. ميرفته كه با عشق ازدواج كرد ادتي. نجايندارم ا يكار... گهيآره د": گفت
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 "؟يبا اون ازدواج كن يخواست يمگه نم ؟يپس پسر عموت چ": دميپرس

 ... "و بهش دادم ميجواب قطع شيچندروز پ نيهم. تونم ازدواج كنم ينم گهيمن د... نه ":گفت

نقشه  هي نايا يبهش گفتم كه همه . ميگند زدم به زندگ. و خراب كردم يبازم خودم همه چ. شكستم يواقع ياگه بگم اونجا به معنا شهينم باورت

شد كه  ياز دستم عصبان. تعجب كرد. ستمين ميحامد قد گهيقسم خوردم كه د. گفتم كه بازم واسه بدست اوردنش مجبور شدم دروغ بگم. بود

 . تونم يمن نم يول... يول. سمياشتباهم وا يپا ديبا. در آخرم بهم گفت بهتره فراموشش كنم. كردم يتو باز احساسچرا با 

هفته . حساب كردم هيبا دانشگاه تصف روزيد. رفتنم و درست كرده يكارا لميمدت وك نيتو ا. برم دنبالش ديبا. خواد بره يم. پرواز داره امشب

 . دركم كن يول. كردم يباهات باز. كردم تتيمدت اذ نيدونم ا يم. ميو ببخش يخوام حاللم كن يازت م. رميم گهيد ي

االنم . خاروندمش يو م ميشونيبردم سمت پ يبودم ناخوداگاه دستم و م يكه عصب يمواقع. حرفاش برام قابل هضم نبود .كردم ينگاش م فقط

 . كردم يداشتم همون كارو م

  "؟يقربان هيبودم؟  يوسط من چ نيا ":كه شك داشتم بشنوه گفتم يآروم و كم جون يصدا با

به  يحاال اومد يكارات و كرد يهمه  ؟يكرد نكارويچرا با من ا":بود گفتم ريچشمش سراز يمدت از گوشه  نيكه در تمام ا يتوجه به اشك يب

  "؟يديمن خبر م

 "بهم كه مثال ببخشمت؟ يداد نويا ه؟يچ نيا: ادامه دادم. كه دستم بود يخورد به كتاب چشمم

 "شم؟يكتاب خر م هيبچه م كه با  يفكر كرد ":اضافه كردم يبا لبخند عصب و

 . اومدم رونيشاپ ب يو از كاف نشيكردم تو س پرتش محكم

 ... شد؟ يچ ":كردم يلب زمزمه م ريكردم و ز يمدام چپ و راست و نگاه م. رو كارام نداشتم يكنترل

 ... كرد؟ يم يداشت باهام باز يعني

 ... چرا؟

 "... بود كه زن داره؟ يچ منظورش

 . مستاديسر جام ا ينيشدن دستم و ترمز ماش دهياحساس كش با

 ". يداد يخودت و به كشتن م يحواست كجاست؟ داشت": زد داد

 . واسم مهم نبود يچيه گهيد. به دستم انداختم ينگاه

 ".يبه من دست نزن عوض ":زدم غيج

 . رونيتقال كردم دستم و از دستش بكشم ب و

 . كرد و درو قفل كرد نشير ماشتوجه به تالشم محكم تر دستم و گرفت و سوا يب. كردن يبودن نگاه مون م سادهيوا مردم

و  وانيخودش ل. كرد پرتش كنم تو صورتش يچون فكر م ديشا. و نداد دستم وانيل. آب سوار شد وانيل هيمن و  فيبعد همراه ك قهيدق چند

 . قلوپ بخورم هيدهنم و مجبورم كرد  يگرفت جلو

 . بهتر شدم يكم يخوب خوب نشد ول حالم
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 يباور م شتريزنت بود ب نياون دختره ژاسم يگفت ياگه م. دميكارات و نفهم يچقدر احمق بودم كه معن!... نت بودپس فرنوش ز ":مقدمه گفتم يب

 . كردم

  "؟يكرد فتيكث يباز يكثافت آشغال چرا خونواده مو قاط. خوره يبه هم م ميحالم از خودم و سادگ يدون يم... يدون يم

 . دادميدهنم و از دست م اريداشتم اخت دوباره

 يچ نايحاال به مامانم ا ؟يكرد نكارويچرا با من ا. يگرگ در لباس آدم از اعتماد ما سؤ استفاده كرد يتو يول. ميما به تو اعتماد كرد": دادم ادامه

 ..."يپست يليخ... تو... بگم؟ تو

خوام  يازت م يول. تونم بهشون بگم يودم نمخ. تو رو خوردم يمن نون و نمك خونواده . حقمِ يبگ يهر چ": كرد گفت يم يكه رانندگ يحال در

 . :كردم يم يكار هي ديبا. من فرنوش و دوست داشتم. يبه من حق بد ميكم هي

اصال نگه  دم؟يرس يتو به خواستم م ي لهيبه وس ديبا ؟يبود چهيباز هيتو  يگيخودم م يكه جلو رو يحيانقدر پررو و وق: تو حرفش و گفتم دميپر

  "؟يكرد نتيمن و به زور سوار ماش يكنم؟ به چه حق يم كاريچ نجايمن ا... دار

 ". ستيحالت خوب ن. يتونم بذارم بر ينم... كنم ازت يخواهش م ":حامد

 . نگفتم يزيباره چ نيدر ا گهيخودمم مطمئن نبودم كه سالم به خونه برسم د چون

 ". و كردم كه تو رو به خودم وابسته نكنم ميمن تمام سع ":حامد

 سرم؟  يذاريكار منت م نيبه خاطر ا يدار –

 ".من اونقدرام بهت بد نكردم گميدارم م ؟يش ينه چرا منظورم و متوجه نم": حامد

  ؟يفهم يم. يكرد يتو روح من و زخم... يداد صيچه خوب تشخ... هه –

 دايتونم فرنوش و پ ينم ينباش يا تو ازم راضدونم كه ت يم نميا. دونم بهت بد كردم يم. يخوام منو حالل كن يحاالم ازت م. فهمم يم: "حامد

 ". كنم حاللم كن يپس خواهش م. كنم

  دونست؟يم لوفرمين –

اونم . ميكن كاريچ ميخوا يآرش بهش نگفته بود كه م يدونست كه فرنوش قبال زن من بوده ول يم. دونست ينم يزيچ هيقض نياز ا... نه: "حامد

 ". من بهت نگفته ياز ازدواج قبل يزيچ خواسته تورو ناراحت كنه يحتما چون نم

 . البته اگه واقعا عموت بوده باشه ؟يعموت چ –

قبل از اومدن تو با هم جرو . بود كه شبونه اومد دهيدونم از كجا فهم يخودمم نم. قرار نبود با خبر بشه. بهت دروغ نگفتم گهيو د نيا: "حامد

 ". بود نياون نگاه چپ چپم واسه هم. بحثمون شده بود

  ؟يكرد يم كاريچ دميد يوقت شناسنامه ت و م هياگه  –

هر چند كه تو . يكرد قينه تحق. يشو گرفت يبفهمه پس نه پ يكس يخواست يتوام كه نم. بود لميدست وك شيوقت پ يليشناسنامه م از خ: "حامد

 ". نفهمه هم به من كمك كرد يزياز تو دانشگاه چ يكس يكه تو اصرار داشت نيهم يدمخور نبودم ول يدانشگاهم من با كس

 ...)اشتباه كردم.(شدم رهيشب خ ياهيو چرخوندم و به س سرم
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راهش  نيا. اشتباه كردم يول. دردسر به فرنوش برسم يتونم ب يكردم م يمن فكر م. شمياز خودم متنفر م نميبيباور كن حال تورو كه م": حامد

 ". نبود

-... 

 ". كشم يذاب مبه خدا دارم ع ؟يگينم يزيچ ":حامد

  اديبدم م گرونيد يكردن جلو هيدونست من از گر ينم يكنم ول هيتوقع داشت گر حتما

 . گردو راه تنفسم و بسته بود يبغض به اندازه  هيحساب  نيبا ا يول

 . بهش گفتم نگه داره ديكوچه كه رس سر

  "م؟يبخش يباشم كه م دواريتونم ام يم ":حامد

 "...وقت چيه. نمتيخوام بب ينم گهيدونم كه د يو م نيفقط ا. دونم ينم": گفتم يآروم يصدا با

 . شدم ادهيپ يخداحافظ يو برداشتم و ب فميك

مشغول  يو ذهن نييرو به پا يتوجه بهش با سر يب... برام مهم نبود گهيد. فتادهيدونستم كه هنوز راه ن يم. دميشن يو نم نشيماش يچرخا يصدا

 ... داخل كوچه شدم

االن كه برم داخل توجه همه به من جلب  دونستميم. اومد يم اميآرتان و ت نطوريمامان و آقاجون، هم يخنده ها يصدا. داختم و وارد شدمان ديكل

 . كنم فيهم تعر هيبق يبرا يبودم كه بخوام به راحت ومدهيهنوز با خودم كنار ن. نداشتم يجواب چيواقعا ه يول شهيم

 . سالم كردم و خودم و رسوندم به اتاق و در و بستم هي عيسر. خلهال و باز كردم و رفتم دا در

  "چش بود؟ ":گفت يكه م دميشن يمامان و م يصدا

 . ومدين گهيد "...ماهور، بذار واسه بعد": محكم آقاجون كه گفت يسراغم از خودم بپرسه كه با صدا اديخواست ب يكنم م فكر

. دميلباسام و عوض كردم و دراز كش عيسر. زيم ياوردمو گذاشتمش رو رونيمانتوم ب بيج و از ميگوش. كرد يبغضم داشت سر باز م گهيد

 ميو كه در مواقع ناراحت يآهنگ. دميسرم باال كش يپتو رو تا رو دمويبه پهلو دراز كش. يو از تو كشو برداشتمو وصلش كردم به گوش ميهندزفر

 يو منم با سر انگشتام م ومديم نييچشمم پا يخوند اشك از گوشه  يكه م يمه ابا هر كل. انتخاب كردم و گذاشتم بخونه دمودا يگوش م

 . گرفتمش

 ... ايام از همه، خسته از دن خسته

 ... صدا نيبشنو از، قلب من ا آسمان

 ... عالم نياز ا زارياز توام، ب زاريب يزندگ يا

 ...تو يايدن ي وانهيتو، د يمايام با س گانهيب

** 

 ... مرا، بهتر كه شوم رسوا ريهم مشكن زنج در

 ...ايكه دگر با دست شما، پنهان شوم از چشم دن رفتم
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** 

 ... ايام از همه، خسته از دن خسته

 ... صدا نيبشنو از، قلب من ا آسمان

 ... عالم نياز ا زارياز توام، ب زاريب يزندگ يا

 ...تو يايدن ي وانهيتو، د يمايام با س گانهيب

** 

 ... مرا، بهتر كه شوم رسوا ريهم مشكن زنج در

 ... ايكه دگر با دست شما، پنهان شوم از چشم دن رفتم

و به خودم  دميپرس ياز خودم سوال م. چشمم اورد يمدت و جلو نيبود كه تمام ا يدونم اونقدر يفقط م. دونم چند بار آهنگ و گوش دادم ينم

 . دادم يجواب م

 حامد؟  اياشتباه از من بود  -

 ... اون سرم كاله گذاشت. من باهاش روراست بودم... مدمعلومِ حا -

 نكردم؟  قيو نشناخته قبول كردم؟ چرا تحق دهيچرا ند. خودم بود ريآره تقص. خودم بود ريتقص دميشا –

 ... بفهمه يخواستم كس يخب نم –

 رو دست خوردم؟  ينجوريحاال خوب شد ا –

 . دونهيخانوم جان كه م... يول... يول... خوبه دونهينم يزيچ يكه كس نيهم -

 شه مگه؟ يم يچ... همه بدونن... به درك –

 . چرا گولش و خوردم ايخدا ؟يخودم چ -

 . من كه دوسش نداشتم. اصال چرا ناراحتم –

 بهش داشته باشم؟  ياصال گذاشت من احساس... هه –

 . ش شدم چهيناراحتم كه چرا باز نيآره من از ا -

 نيبه هم ديمن نبا يبود ول يخوب گريدرسته كه اونم باز. كه اشتباه از خودم بود نياونم ا. دميرس يم جهينت هيه كردم آخر ب يفكر م يچ هر

 ليسرم مگه تحص ريكردم؟ خ يش شك م بهيغر بيعج يزودتر به رفتارا ستيبا ينداره، نم يحاال قبول كردم اشكال. كردم يقبول م يسادگ

  ؟كرده نبودم

 . خورم يخودم و م يداشت؟ من داشتم چوب سادگ التيتحص به يچه ربط... نه يول

. به ساعت انداختم ينگاه.و از گوشم دراوردم يتخت و هندزفر ينشستم رو. خودم برداشتمش يشدم كه از رو يپتو خفه م ريداشتم ز گهيد

 . بود ميدوازده و ن

 . بود دهيكه سرجاش خواب دميو د اميكه بلند شدم ت نيهم
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 رونيو از اتاق ب دميبه صورتم كش يدست. بود دهيسر و صدا اومده بود تو اتاق و خواب يب نطورياونم حالم و درك كرده بود كه افكر كنم  زميعز

 يم هيچشام در اثر گر. به صورتم بزنم يتا آب يينشه رفتم دستشو داريب يكه كس يطور. معلوم بود كه همه خوابن. بود كيخونه تار... اومدم

 . سوخت

چشمام شده . صورتم قرمز بود. دلم واسه خودم سوخت. ريش يباال ي نهييصورتم و بشورم نگام افتاد به آ نكهيقبل از ا يو باز كردم ولآب  ريش

به  شترويب يدلسوز ياجازه  يدوباره اشك تو چشمم جمع شد ول. شده بود دهيبراق و به هم چسب هيمژه هام به خاطر گر. خون يبود دو كاسه 

هم  گهيچند بار د!) اصال ارزشش و نداره... بره به درك... به جهنم. (اوردم رونيحالت ب نيآب سرد به صورتم خودم و از ا يو با مشتخودم ندادم 

 يداشته باشه ول ريروم تاث هيقض نيدونستم كه ممكنه تا مدتها ا يم. پوستم احساس كردم ريرو ز يبيآرامش عج جهيصورتم و شستم و در نت

 . ستم بهش فكر كنمخوا ينم گهيد

 . اطيسرو صدا رفتم تو ح يبرداشتم و ب يچوب لباس ياز رو شرتمويسوئ. اومد يخوابم نم. نداشتم دوباره برم تو اتاق دوست

برخالف  ركايرجيج يصدا. پر كردم ديدم ع فيلط يم و از هوا هينشستم روش و ر. گذاشته بود مكتين هي اطيكه آقاجون تو ح شديم يهفته ا هي

 . مامان بود. در هال سرم و چرخوندم ــــژيق يبا صدا. بهم داده بود يآرامش خاص هيبار  نيا كرديم ميشته كه عصبگذ

  "كردم؟ دارتيب": دميو جمع و جور كردم و پرس خودم

  "شده؟ يچ. نگرانتم. بودم دارينه ب ":نشست و جواب داد كنارم

 "... يچيه ":و گفتم دميكش يآه

 ؟ "يدون ينكنه منو محرم اسرارت نم... با حامد حرفت شده؟ هان؟... بگو بهم... شده تيزيچ هيتو  ":مامان

 . نگران نباش. نشده يزيچ... گفتم كه. ستين نطوريكه ا يدون يخودت م -

 ". شمياز دستت ناراحت م ياگه بهم نگ شناسمت؟ينم يبگ يخوا يم ":مامان

 "... حامد زن داشت ":مقدمه گفتم يب

زن  ":گفت يبلند يبا صدا بايباره به خودش اومد و تقر كيبه  ينگفت و فقط نگام كرد ول يزيشوكه شد كه تا چند لحظه چ يقدربه  مامان

  "داشت؟

 ... شنيم دارياالن همه ب... مامان آرومتر -

  "زن داشت؟ يچ يعني ":گفت يآروم تر يصدا با

  ست؟يسردت ن -

 .. ".نه بگو ":مامان

 . كردم فيماجرا رو واسه ش تعر يدمو همه دهنم و قورت دا آب

 "...نامرد يپسره ": گفت هيبا گر مامان

 باشه؟ . بفهمن يزيخوام آقاجون و بچه ها چ ينم... فقط به تو گفتما نارويا. خوام بهش فكر كنم ينم گهيد. ارزشش و نداره... ولش كن مامان –

 "... ارهيبذار به بابات بگم بره پدرشو در ب ؟يواسه چ ":مامان
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 يول. گفتم يچون اصرار كرد. بگم يزيخواستم چ يبه توام نم... نمشيب يهم نم گهيو د رهياونم كه داره م. خوام اسمش و بشنوم ينم گهينه د –

 . خودمون بمونه نيقول بده ب

 "؟يبگ يبه بابات چ يخوا يپس م ":مامان

 خوبه؟ . بهمش زدم ميخورد يخوام بگم چون به هم نم يم -

 "... ستاياگه بفهمه خوب ن يول... دونم واال ينم ":انمام

 . بشه قوز باال قوز نميخوام ا ينم. ميخودمون كم مشكل ندار. شهينم يچيه مينگ يزياگه من و تو چ... خواد بفهمه ياز كجا م –

 ". بخشم يمن خودم و نم يول... باشه مادر ":گفت يباناراحت مامان

  "چرا؟ گهيد تو ":تعجب نگاش كردمو گفتم با

باباتم  ريتقص. يِدونستم مار خوش خط و خال يچه م. كردم قتيتشو يپولدارِ و شغلش خوبه ه دميتا د. بهت اصرار كردم يليخ يليمنم خ: مامان

 "...مادر ياصال تو شانس ندار. خوند يم تيمحرم ي غهيواستون ص دينبا. بود

 . كرد هيشروع به گر و

دو ماهه بود كه خداروشكرم امروز فردا  غهياون ص. اشتباه از خودم بود. يخواد دنبال مقصر بگرد يمامان نم ":مبغلش كردم و گفت يناراحت با

 . "شد ريو اشكم سراز. تونم ينم ياريب ادمي ياگه ه. خوام فراموش كنم يمن م. ميدر موردش حرف نزن گهيكنم د يفقط خواهش م. شهيتموم م

 ". واست گرم كنم ميبرات شام نگه داشتم بر. داخل ميبر اياصال ب. نكن هيگر... باشه... باشه ":كرد گفت يكه اشكم و پاك م ينيدر ح مامان

 ". ستيگشنه م ن يول ميبر ":و گفتم پاشدم

  "چرا؟ ":مامان

 . خوام بخوابم يم. كنهيسرمم درد م. سوزهيچشام م... ينجوريهم -

  "؟يكن ينم هيگر هگيراحت باشه كه د الميپس خ. زميباشه عز ":مامان

 نميا ايب": و اشكامو پاك كردم و رو به مامان گفتم دميصورتم كش يكف دستم و رو. تخت التيآره خ: زدم و گفتم ياشكام لبخند كم جون ونيم

  "...كردم خيداخل كه  ميبر. به خاطر تو

حاال با  نيگرفتم هم ميتصم. شن ينم داريب ازدهيكه تا قبل از مطمئنم بودم . خواب بودن اميآرتان و ت. شدم دارياز خواب ب شهيزودتر از هم صبح

 . آقاجون صحبت كنم

 . خوام باهاتون حرف بزنم يآقاجون م: نشستم كنارش و گفتم رفتم

 "... بگو بابا": بهم انداخت و گفت ينگاه

 . تموم كردم ويهمه چ... خورديحامد به درد من نم... اوممم... زهيچ –

  "چرا؟... ؟!خورد يمن": ديتعجب پرس با

 ". ميخورد ياصال به هم نم. اخالقش بد بود نكهيهم شكاك بود، هم ا ":كه از شب قبل آماده كرده بودم و به زبون اوردم ييحرفا

  "؟يگ يس كه به من نم گهيد زيچ هي اي زايچ نيفقط به خاطر هم": گفت يبا حالت مشكوك آقاجون
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به نظرم اصال . دميازش د ميبدتر ياخالقا يليتازه خ. بده يليشكاك بودن خ نيمثال؟ هم يچ... آقاجون نه ":داشته باشم يكردم لحن قاطع يسع

 ". بود ميعصب. نرمال نبود

 ". كردم يچه حماقت. كرده بودم قيپس كاش قبلش تحق ":و گفت ديكش شيشونيبه پ يدست آقاجون

شه صد در صد از اخالق  يم يقيبا كدوم تحق ؟يِچه حرف نيا ":داشتم گفتمدر پنهون كردنش  يكه سع يلحن آقاجون دلم گرفت و با بغض از

  "مطمئن شد؟ يكس

  "؟ياون چ... گميو م تيمحرم ي غهيص ":گفت يناراحت با

 ... ديخواد نگرانش باش ينم... آقاجون شهياون كه فردا تموم م -

 ". حبت كنمخوام برم باهاش ص يآدرسش و بذار م ":بلند شم كه آقاجون گفت خواستم

  "؟يواسه چ": گرد شده نگاش كردمو گفتم يچشا با

 . "كارش دارم": آقاجون

 . و نكرده بودم نجاشيا فكر

خب . بودم، هم اون يهم من راض. خودم باهاش صحبت كردم. شم يم كيكارتون من كوچ نيآقاجون با ا ":منصرفش كنم گفتم نكهيا يبرا

 "... ندشيبب ديباشه بر كنم الزم يفكر نم. گهيد ميتفاهم نداشت

  "؟يمطمئن ":آقاجون

 "...آره... آره": راحت گفتم اليخ با

  "؟يناراحت بود نيبه خاطر ا شبيد": آقاجون

 . ميخور يبه هم نم دميزود فهم يليتازه خوشحالم هستم كه خ. اون و كه خودم خواستم... نــــه -

  "؟يردشامم نخو يحت. يناراحت بود يواسه چ شبيپس د":آقاجون

 . مجبور شدم دروغ بگم. شديكردم ذهن آقاجون و منحرف كنم نم يتالش م يچ هر

 . وقت بود بهش سر نزده بودم يليخ... راستش رفته بودم سر خاك آقابزرگ. دلم گرفته بود كمي شبيد –

 يگفت يكاش م. نرفتم شهيم يم چند وقتمن. امرزهيرفتگان و ب يخدا همه  ":و گفت ديبه چشماش كش يموفق شدم چون آقاجون دست نكهيا مثل

 ".ميرفت يبا هم م

 . نداره كه يناراحت. ميريبا هم م ديخب هر وقت دوست داشت –

 "باهاش حرف بزنم؟ ستيالزم ن يمطمئن. ستين يمشكل گهيپس خاطر جمع باشم كه د": زد و گفت يلبخند

 ...مطمئن. بله آقاجون -

 .يِمصنوع يليدونستم كه خ يم يخودم بهتر از هر كس يللبام بنشونم، و يرو يكردم لبخند يسع و

 . و بلند شدم. دنيخواب ياديز گهيامروز د... خب، برم سراغ بچه ها -

 ". گميخودم بهشون م. يبگ يزيخواد تو به خانوم جان و هما چ ينم ":آقاجون
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 "...يمرس ":زدم و گفتم يمهربون لبخند

 !)شناسهيآقاجونم، خانوم جانو م يحت(

خانوم جان  يچون چند بار. كنه فيو واسه اونم تعر انيجر نكهيازش بپرسه هم ا يخانوم جان تا هم حال يازظهر آقاجون زنگ زد خونه  دبع

  م؟يكار كن يچ ميخوا يشده بود كه باالخره م ريگيپ

 . صحبت كنه در آخرم خواست كه با خودم. رو واسش گفت، طبق معمول شروع كرد به غر زدن هيكه آقاجون قض نيهم

  "خانوم جان؟ هما خوبه؟ ديخوب... سالم... الو": و گرفتم و گفتم يگوش يتينارضا با

 ". خوام ينم يگ يروز م هيخوام،  يم يگ يروز م هي گه؟يم يدختر، بابات چ... سالم كيعل ":گفت ميجواب احوالپرس در

 ". باهاش آشنا شم شتريخوام ب يخوام، گفتم م ينگفتم م من اون موقعم. خورد يخب اخالقمون به هم نم": گفتم يحوصلگ يب با

 يبگ يخوا يم. همون خواستن يعنيآشنا شدنا  شتريب نيا. دن يما م ليكنن تحو يم شيدور زمونه حرفا رو پس و پ نيا يجوونا": جان خانوم

  "؟ياونوقت قبول كرد ش،يشناخت يخودتم نم

 . و سرزنش و نداشتم حتينص يحوصله  اصال

 ".ميدونم كه با هم تفاهم نداشت يو م نيا... دونم ينم ":گفتم فقط

 ". از من خداحافظ. ديبه هما سالم برسون. به آقاجون دميو م يگوش: "اضافه كردم عيسر

 . و دادم دست آقاجون كه كنارم نشسته بود و خودم رفتم تو اتاق يگوش

  "گفت مگه؟ يشد؟ چ يچ": اومد دنبالم و گفت مامان

 . خواست سرزنشم كنه كه حوصله نداشتم يم. ..يچيه -

 يمن صالحتونو م ":گفت يخانوم جان بود كه م نيهم يول. گم ينگو، نم يزيچ يبه كس يگفت نكهيفقط به خاطر ا. بوده نطوريهم شهيهم: "مامان

 ".ديبخون تيمحرم ي غهيص ديبا. خوام

. افتاده ميتو زندگ ياتفاق نيخوام كال فراموش كنم كه همچ يم. ميش حرف نزندر مورد گهيتوروخدا د. ستيمقصر ن يشكيگفتم كه ه... مامان –

 خب؟ 

 "... وجود داشته ياصال انگار نه انگار كه حامد. گم ينم يچيه گهيد يول... تو دلم مونده بود نيا... باشه... باشه": مامان

 "...نگارانگار نه ا... آره ":بود تكرار كردم هيبه زمزمه شب شتريكه ب ييصدا با

** 

 . اتاق آرتان كه رد شدم صدام كرد ياز جلو. كه برم لباسم و از تو حموم بردارم رونيو خوابوندم، از اتاق اومدم ب اميت تا

 "... ايلحظه ب هي. يتابان خوب شد خودت اومد": آرتان

 .هل دادم و رفتم داخل درو

  ه؟يچ –

 ". زنمخوام تستاشو ب يم. كن يواسم معن نويا ايب ":آرتان
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 . كتابت و بده... باشه –

 . گرفتمش و شروع كردم به خوندن... كرد سمتم پرتش

 " ؟يگرفت ادي ":كه شد گفتم تموم

 ؟ "داشت يكار نيآخه ا. واقعا بلد نبودم يفكر كرد. يربع سر كار بود هي ":و گفت ديخند

 ". ريشب بخ. من رفتم بخوابم. يريگ يم اديبهتر . اشكال نداره": كردم و گفتم نگاش

 ؟يشد يجور نيارزش داشت كه ا نقدريا ياون عوض ؟يگينم يچيذارم ه يسر به سرت م يتو چته؟ چرا هر چ":گفت يكرد و با ناراحت صدام

 "!!!... عصاقورت داده كهيمردت. كردم يچته؟ از اولم باهاش حال نم گهيپس د ش؟يخودت نخواست يگ يمگه نم

 "... نيهم. خسته م كميناراحتم؟ من فقط  يكن يمچرا فكر  ":بهش زدمو گفتم يلبخند

 ". شناسم يمنم كه تو رو نم... آره ":آرتان

 ... باور كن –

 ذاشتميدونم سركارش م يچه م اي كردم،يكه اگه من كتابم و واسش پرت م يهمون. يهمون تابان قلدر باش دياز فردا با. ستين ميمن حال: "آرتان

 ". سمتم كرديرت مبرسشو پ كرديكه م يكار نيكمتر

 ". خواد يپس دلت كتك م ":و گفتم دميخند

 ". برو مزاحمم نشو گهيحاال د... باشه واسه فردا شيبق. باشه قبول يخسته ا يگيحاال چون م. بهتر شد يه كم هيآهان  ":آرتان

 . پاكنشو برداشتم و محكم پرت كردم طرفش زشويدست بردم سمت م ناخودآگاه

 ... مزخرف يمسخره  –

 ". صبح كالس دارم. خوام بخوابم يم گهيبرو د... گفتم يشوخ يب يول... باش ينجوريهم... خودشه... آهان ":و گفت ديبلند خند يصدا با

 ... دميواسش رفتم و در اتاقو محكم به هم كوب يغره ا چش

 ...هشتم فصـــل

 نيا يبه حامد نداشتم ول ياحساس نكهيا يجدا. داشتم ازيه زمان نهنوز ب ديشا. برم دانشگاه كشنبهيتونم  ينم دميد يكردم، م يم يكار هر

 يم... كرد يم تمياذ گه،يدو نفر بهم د دنيرس يبرا يكردم، شده بودم پل يو م ميخبر كه داشتم واسه خودم زندگ يموضوع كه من از همه جا ب

 .كردم ينم داشيگشتم پ يم ميدنبال گوش يهر چ يول. برم كشنبهيتونم  يزنگ بزنم دانشگاه بگم نم تممخواس

 ... كجا گذاشتمش پس؟ نچ –

 ...رميتو هال تا با تلفن خونه، شماره م و بگ رفتم

 . ومديم فميصداش از تو ك. و خودم رفتم تو اتاق زيبه حالت اشغال گذاشتمش رو م. دميشن يصداش و نم يخورد ول يم بوق

 ؟ !فميگذاشتمش تو ك يك –

 . و بذارم سر جاش يرفتم تو هال تا گوش عيسر

  "؟يچرا منگ هيچ": گفت دنميبا د مامان
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 .. هااان؟ -

  "؟يگم چته چرا تو بهت يم ":مامان

 رفته اون تو؟  يچطور. سراغشم نرفتم. اتاق يو گذاشتم گوشه  فميمن از همون پنج شنبه ك يول. فمِيتو ك دميكردم االن د ينم دايو پ ميگوش -

 ". فتيكردم، برداشتم، گذاشتم تو ك يجمع و جور م زويداشتم رو م. فتيمن گذاشتم تو ك ":گفت و ديبلند خند يبا صدا مامان

 . ديدوباره خند و

 ...شدم يم ديداشتم از خودم ناام... يخوب شد گفت –

 .خواست خرم كنه يال مكه حامد برام گرفته بود و مث يچشمم خورد به همون كتاب يو بردارم ول ميتا گوش دميو كش فيك پيز... تو اتاق رفتم

 ... فميو جا گذاشته بودم، رفته گذاشته تو ك فميحتما اون موقع كه ك... هاااان كنه؟يم كاريمن چ فيتو ك نيا -

 : خوندمش. دميرو د يدر كمال تعجبم نوشته ا. اولشو باز كردم ي صفحه

 ... جنبش يب يايآرام چون در يشب"

 ... سرد شب نيساكت سنگ سكون

 ... رديگ يم انيپا يگرداب ب نير ادر قع مرا

 ... رديگ يچشم خسته ام را خواب م دو

 ... زارمياز هر خواب ب گرياما د من

 ... يباد خواب و راحت و شاد حرامم

 ... شيباد آسا حرامم

 "...دارميامشب باز ب من

 . زدمو كتابو محكم پرت كردم كه رفت پشت تخت يپوزخند

 . يبيگاه و گرفتم و طبق معمول گفتم وصل كنن خانوم حبدانش ينكردم و شماره  يا توجه

 . برم سر كالس و اونم قبول كرد كشنبهيتونم  يبهش خبر دادم كه نم ياز سالم و احوالپرس بعد

ست تون يم ياز مامان درد دل كنم و اون شخص ك ريبه غ گهيد يكيدوست داشتم با . شتيپ امي ياز اونم زنگ زدم زهره كه بگم دارم م بعد

مادرانش فقط طرف منو  يها يها و دلسوز يمثل مامان با مهربون نكهيدوستم بود و هم ا نيتر يميصم نكهيباشه بهتر از زهره؟ هم به خاطر ا

 .برگشتم يبهتر و شادتر ي هيو آخرش با روح. به قصد درددل رفته بودم. چقدر هم كه با رفتنم سبك شدم وگرفت  ينم

** 

 . بهم زنگ زد نيپنج بود كه محمدحس م،يچهار و ن يبعدازظهر طرفا كشنبهي

 ... الو –

  "؟يومديچرا امروز ن ؟يخوب... سالم ":نيمحمدحس

 . خبر دادم روزيام؟ د يآموزش بهتون نگفت كه امروز نم. امينتونستم ب. كار داشتم ييجا هي... سالم -
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  "نمت؟يبب شهيم. تازه تموم شد. من امروز كالس داشتم يچرا ول ":نيمحمدحس

 ". ميما حرفامون و زد نيمحمدحس ":گفتم يجد يليخ

 ". خوام باهات حرف بزنم يم گهيد زيچ هيدر مورد ": نيمحمدحس

  ؟يچ –

 ". باور كن مهمِ يول. تونم بگم ينم يتلفن: نيمحمدحس

 . دمتيكه اون دفعه د يدونيسر همون م اميم... خب لهيخ... از دست تو –

 ".دنبالت اميخب مچرا اونجا؟ ": نيمحمدحس

 . نمتيب يم...  ابونيسر خ گهيد قهيدق ستيب... باشه –

 ". پس فعال ":نيمحمدحس

 )خواد بهم بگه؟ يم يچ يعني.(اومدم رونيحاضر شدم و از خونه ب عيسر

 ...نينشسته بود تو ماش... دمشيد ابونيخ سر

 "... نيشب... نيبش": از همون جا گفتم يبشه ول ادهيخواست پ يم ديو كه د من

 . زد و نشست يلبخند اونم

  "؟يتلفن نگفت يخبر كه پا نيبود ا يخب؟ چ ":كه شدم سالم كردم و گفتم سوار

  "؟يحالمو بپرس يخوا ينم": نيمحمدحس

  ؟يكشوند نجايخبرت و كه منو تا ا نيا نميبگو بب... يمعلومِ كه خوب... گهيد نميب يدارم م: زدمو گفتم يلبخند

 "... گفته باشم ارمايجوش م ياگه باشه حساب ؟يِنكنه سر كار": نگاش كردم و اضافه كردم يحالت مشكوك با

  "ساعته رفتم؟ ميو ن يا قهيراه پنج دق ادتهي. ستميمن مثل تو ن. ستين يسر كار... نه ":و گفت ديخند

 . "گم شده يابرگه ه يبه بهونه ... گهيد ياول تو شروع كرد. خودت بود ريتقص ":و گفتم دميخند سرخوش

 ". بود يخوب يتالف... منم بد نشداااا يبرا يول... يديشد كه فهم فيح... آره ":و گفت ديخند

 ... "گهيخبر؟ بگو د نيشد ا يچ": و جمع كردم و گفتم لبخندم

 ". دميكرده؟ امروز شن هيدانشور با دانشگاه تصف يدونست يم ":نيمحمدحس

 "بود؟  نيا يكه گفت يخبر مهم": گفتم تيعصبان با

 "! يدونست يپس م: "نيمحمدحس

  ؟يكه چ... آره –

  "تموم شد؟ يهمه چ يعني": نيمحمدحس

  ؟يگرد يم يتو دنبال چ ؟يپرس يچرا م -

 يهر چند كه م ؟يبپرسم سر چ شهيم. خوشحالم يليخ... چه خوب... به در شد دونياز م بياز عكس العملت مشخصِ كه رق: "نيمحمدحس
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 ". حق با من بود يديد. ستين يقبال بهت گفته بودم كه دانشور اصال آدم نرمال. افته يم يفاقات نيدونستم همچ

دادم كه ممكنه قبول  يو قبول كردم پنجاه درصد احتمال م شنهادشياز اولم كه پ. ميديما با هم به تفاهم نرس ؟يحاال كه چ. آره حق با تو بود –

  ؟يخوشحال نقدريحاال تو چرا ا. نكنم

 يكه راه برا نهيكه هستم به خاطر ا ينيبياگه االنم م. باشه ادتي نويشم ا يتو خوشحال نم ياز ناراحت چوقتيمن ه": و جمع كرد و گفت دشلبخن

  "درسته؟. يندار يبهانه ا چيه گهياالن د. من باز شد

من جوابم به تو . نكرده رييتغ يچيه نيبب.. .يذار يخودت نم يول. منم گفتم باشه اديچون بدت م يكتريبهت نگم از من كوچ گهيد يگفت -

 . يكتريچرا؟ چون تو از من كوچ. ميخور يما به درد هم نم. كه قبال گفتم يِهمون

تا بگم كه درموردم  يديفرصت نم هيچرا مثل اون دانشور به منم  ؟يچرا به من اعتماد ندار ؟يكن يزود قضاوت م نقدريچرا ا: "نيمحمدحس

 ". يكنياشتباه م

ت خبر  گهيكه خودت هنوز از دو سال د يبهت اعتماد كنم وقت يخوا يتو چطور م. و دو ساله ت ستيتو ب. كنهيتو فرق م تيموقع... يدون يم –

 يم. يخند يم تيو چهار سالگ ستيكه دو سال بعدش به افكار ب نطوريهم. حق با تابان بود يگيو م يخند يبه امروزت م گهيدو سال د. يندار

 ... يدار رييتغ يجا برا يليتو هنوز خ گم؟يم يچ يفهم

خواد تازه  يتو اون موقع دلت م... و سه ساله يساله ت كه بشه من شدم س يتو س. بهشون فكر كن نيبش كمي يباشه ول يتكرار ديحرفا شا نيا

 ... قبول كن.. .رهيگ يو م يزنيكه االن ازش دم م يعشق زود گذر ياونوقت كه تنفر، جا. يايب ،يبر. يو كن تيجوون

خوام بهت  يتو رابطه با تو من ناخودآگاه م. كنم كه ازم بزرگتر باشه هيتك يباور كن من دوست دارم به مرد... اما من. همش از طرف تو بود نايا

ذره هم به  هي نيمحمدحس كنميخواهش م. دوست ندارم نويمن ا. كه ازت بزرگترم دونميچرا؟ چون م. يكار نكن يو چ يكار كن يبگم كه چ

  "نه؟ ايحرفام و  يحاال واقعا خودت بگو، قبول دار. يبهت بگم تا قبول كن يچطور گهيدونم د ينم. من احترام بذار ديعقا

 ". دونم ينم": گفت يآروم يصدا با

 . به خدا االن ازدواج واسه تو زود نيمحمدحس. دونم ينم يگيخودتم م... ايب –

 "؟يگ يفقط چون منم م اي يگ يسن و م نيا يبرا ":نيمحمدحس

و پنج سال ازدواج  ستيب ريبه خدا اگه آرتان دادشم بخواد ز. گم يم يمن دارم كل. االن زود گميمن با تو خصومت دارم كه م يكن يچرا فكر م -

 . كنه كشتمش

 حرف آخرت؟ نيا ":زد و گفت يكمرنگ لبخند

تموم  ميانقدر حرف زدم انرژ. حاالم زود باش منو برسون سر كوچه مون. ميرف نزنراجع بهش ح گهيخواهشا د. بله حرف آخرمِ... پوووفففف -

 .شد

 ... و روشن كرد نيزد و ماش يكم جون لبخند

 يرنج سن هياون كالس تو  يبود كه اكثر بچه ها نيا لشيدل هي. بهم خوش گذشت يليخ ش،يهمون هفته كه رفتم سر كالس زبان پ ي چهارشنبه

كه باعث شد اون روز  يا گهيد ليدل... كه به دعوا ختم شه يالبته نه كل كل. دميخند يكردن و منم از دستشون م يكل كل م بودن و مدام با هم
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 ... ديواسه بعد از ع رهيو م شهينم ليكالسا تشك گهيد يبهم خبر داد كه از هفته  يبيبود كه آخر كالس خانوم حب نيبگذره ا شبهم خو

و با  ميكردن، خوشحال يم ليو مدرسه و دانشگاه، كالسارو تعط شديشروع م ديع التينشجو بودم، هر موقع كه تعطدا ايكه خودم محصل  يزمان

 ... دلم اكتفا كردم يتفاوت كه تنها به گفتنش تو نيكارو كردم با ا نياون موقعا، هم ريبارم تحت تاث نيا. كردم يآخ جون بلند ابراز م هي

ها و  كشنبهينه فقط . هفته استفاده كنم يدرواقع دوست داشتم از تمام روزا. مونده بگردم دنبال كار ديا عكه ت يداشتم تو فاصله ا ميتصم

 .چهارشنبه ها اونم دو ساعت در روز

نكردم،  دايپ يخرداد كار تاينها اي بهشتيبا خودم قرار گذاشته بودم اگه تا ارد. زبان يتو موسسه ها سيخواستم برم سراغ تدر ينم راستش

 . هم امتحان كنم يا گهيد ياالن دوست داشتم شانسم و جاها يول. سيدنبال همون تدر رميم

تابان  يآبج ":و گفت شمياومد پ اميكردم كه ت يتو كشو رو تا م يداشتم لباسا. كردن اتاقا شدم زيشنبه صبح، طبق دستور مامان، مشغول تم پنج

  "منم كمكت كنم؟ شهيم

  ؟يش يخسته نم -

 ".نه ":گفت يخوشحال با

 . كارا رو انجام بدم ي هيلباسارو تا كن و بذار سر جاشون تا من بق نيا ايپس ب زميباشه عز –

 "...باشه ":اميت

 . زدم و رفتم سراغ تختا يلبخند. كه من گذاشته بودم كنارو باز كرد و دوباره خودش تا كرد ييكوچولوش لباسا يو با دستا نشست

. جابجاش كنم يتونستم كم يبه سخت... از تخت خودم شروع كردم... بكشم يوتر تا بتونم پشت تختارو جارو برقجل ارمشونيب يكردم كم يسع

اون پشت افتاده كه چشمم  يچ نميسرمو خم كردم بب. سد راهم شد يزيچ هي يكنم ول زيو روشن كردم و تالش كردم همه جارو تم يجارو برق

و  زيزدم و كتابو گذاشتم رو م يپوزخند... افتاد كه قرارِ امشب بره ادمي...) هست نميا رميهر جا م... هاَ. (برداشتمش. ييكذا كتابخورد به همون 

 . كارم و انجام دادم يادامه 

  "د؟يخوب. سالم آقاجون ":كه آقاجون اومد رفتم دم درو گفتم ظهر

  "استقبالم؟ يشده كه اومد يچ... سالم": زد و گفت يلبخند

 . گهيد دينكن يانصاف يب. اميخونه باشم ممن كه هر موقع  -

 . "بشنوه واريبه در گفتم د. كردم يشوخ": و گفت ديخند

  ه؟يمنظورتون چ –

 "... فكر كنم باهام قهره. استقبالم ومديمامانت امروز ن ":گفت يآروم يصدا با

 چرا؟  –

 " ...خچاليسر  يريو م يشور يدستتو نم يايكه م رونيچرا از ب گهيم ":آقاجون

 . گهيد ديكن تيخب رعا. حساسِ ديدون يبعدشم شما كه م. آقاجون گهيد گهيخب راست م –

 ". كنم دايپ يكار هيبرم  ديبا. من هر روز تو خونه م خسته شده نكهيمامانت از ا. فهممينه من م ":آقاجون
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 ... بابا از دست شما زن و شوهر يا –

 ". روزنامه هات نميا ايب ؟يكار به ما دار يپدرسوخته تو چ ":و گفت ديخند

 . دميهارو گرفتم و خند روزنامه

 .يمنت كش ديببر فيشمام تشر. نه اي كنميم دايپ يكار نميمن برم بب... ستيبا هم مشخص ن فتونيشما كه تكل –

 . و رفتم تو اتاق دميخند سرخوش

 . برداشتم و نشستم كف اتاق و روزنامه هارو پخش كردم جلوم يخودكار صورت هي

 . مشغول بودم كه متوجه آرتان نشدم انقدر

 "... تـــابـــان ":گفت يبلند يصدا با

  "؟يزن يهان؟ چرا داد م": و بلند كردمو گفتم سرم

  "؟يكنيكار م يچ يدار. كنم يبابا دو ساعت دارم صدات م ":آرتان

 ... گردم دنبال كار يدارم م... كه ينيب يم -

 "...نميبب ":گفترو از جلوم برداشت و  روزنامه

  "؟يبر يخوا يهمه شون و م. يعالمت زد نارويتو كه همه ا ":خنده ادامه داد با

 ... پاشو. هنگ كردم. ميناهار بخور ميبر ايب. كار كردم يدونم چ يخودم م... نمكدون -

  "؟يكرد دايپ يزيچ": ديسفره آقاجون ازم پرس سر

 . شهيم يچ نميحاال زنگ بزنم بب. عالمت زدم ييچندتا -

به مامان انداخت و ادامه  ينگاه يچشم ريز. كن دايدونه م واسه من پ هي نكهيا اي. ميبا هم بر ييكن كه دوتا دايپ يكار هي اي... تابان بابا: "آقاجون

 ". از دست من خسته شدن ايفكر كنم بعض ":داد

 ".ندارم يوگرنه من باهاشون مشكل شهيخوب م يليخ ارنياگه حرص منو درن ايبعض ":و گفت ديبا ناز خند مامان

 ". به بودنش تو خونه عادت كردم گهيمن د. يخواد به حرف بابات گوش بد ينم ":به من اضافه كرد رو

  "گه؟يد يآشت يعني نايا ":گفتم بلند

  "ماهور؟ يتو گفت م؟يگفته ما با هم قهر بود يك": گفت يبا لحن حق به جانب آقاجون

 ". گفتن زن و شوهر دعوا كنن ابلهان باور كنن مياز قد... گهيون كن بچه ن دولش... نه واال": مامان

 "...مونه يبه خدا آدم م... از دست شما":و گفتم دميخند

** 

 ...تماس گرفتم نيكه تو روزنامه زد يآگه يسالم خانوم برا –

 استخدام شده  –

 ش تو روزنامست؟  ياستخدام شده؟ پس چرا هنوز آگه –
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 ... بگم صبح استخدام شدن ديمحض اطالع با يكه بهتون جواب بدم ول ستميموظف نخانوم من  -

 ... تق

 !)مسخره ها... (بوق... بوق... بوق

 . و گرفتم يبعد ي شماره

 بله؟  –

 . تماس گرفتم نيكه تو روزنامه زد يآگه يسالم برا –

 متاهل؟  اي نيمجرد –

  متاهل؟ ايداره كه مجردم  يآقا به شما چه ربط -

 . نيشيمزاحم م نيكنيم خوديب فيخانوم شما كه اعصابتون ضع -

 ... تق

 . سومو گرفتم يشماره !)بود يك گهيد نيا... يعوض... (بوق... بوق... بوق

 بله؟  –

 . تون تماس گرفتم يآگه يسالم برا -

 ... ديكن ادداشتيآدرس و  –

 ".يلحظه گوش هي... بله ":شدم و گفتم خوشحال

 زيم يكه به چشمم خورد همون كتاب رو يزيچ نياول. نكردم داينوشتن پ يبرا ييجا يول سميخواستم تو خود روزنامه بنو. شتمبردا خودكارو

 !)سمينويم نيتو هم... به درك. (بود

 .زيكردمو كتاب حامدو گذاشتم رو م يو كه نوشتم خداحافظ آدرس

 ... جواب داد شونيكيحداقل ... چه عجب –

تو  يديكاغذ سف گهيكه د يتا حد. نوشتم يمنم هر دفعه شماره تلفنا و آدرسا رو تو همون كتاب م. ادامه داشت ديروز قبل عتماسا تا دو  نيا

 ... نداشت ياستفاده كرده بودم ناراحت نبودم چون برام ارزش ينطوريحامد ا يادگارياز  نكهياز ا. كتاب نمونده بود

 ايمشكل داشتن  ياز نظر اخالق اي ومديكارشون خوشم نم طياز مح اي رفتميبه آدرساشون م يوقت. كنم اديپ ياوصاف هنوز نتونسته بودم كار نيا با

 ... كدومشون به قول خودشون تماس نگرفته بودن چيتا اون روزم ه. ميريگيگفتن باهاتون تماس م يم نكهيا

 .مياز صبح مشغول رنگ كردن تخم مرغا بود امميمن و ت. آقاجون و مامان و آرتان خونه نبودن. ساعت نُه شب بود ليتحو سال

 "...كنميمن باز م ":گفتم اميو خطاب به ت دميزنگ دست از كار كش يصدا دنيشن با

 .و برداشتم فونيآ

 بله؟  –

 ... لوفريمنم ن... تابان جون -
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  "ـلـوفـر؟ينـ ":تعجب تكرار كردم با

  "؟يكنيدرو باز م. منم. آره تابان جون ":لوفرين -

 . "نميبب اميرو رنگ كن تا ب هيتو برو تو اتاق بق. دوستم اومده اميت": گفتم اميرو زدم و رو به ت مهدك

  "خاله زهره س؟ ":اميت

 . "تو اتاق مشونيبذار كمكت كنم ببر. س گهيد يكينه  -

 اطيبود، رفتم تو ح يشمي شرتيت و يمشك يشلوار ورزش هيخودمم بعد از مرتب كردن لباسم كه . جمعشون كردم و گذاشتم تو اتاق عيسر

 . لوفرياستقبال ن

 "...تو ايب... داخل؟ يايپس چرا نم... سالم ":خونه رو باز كردم و گفتم در

  ".شد يروم نم... سالم": پر اشك شد و گفت چشماش

 . من از دستش ناراحت نبودم يول دونهيكه افتاده خودش و مقصر م يكه به خاطر اتفاق دميفهم

  "؟ييتنها يراست... يخوش اومد. نميداخل بب ايشد؟ ب يروم نم يچ يعني": م و گفتمزد يلبخند

 ". نشسته نيسر كوچه تو ماش. با آرش اومدم... نه يعني... آره": لوفرين

  كنه؟يتعارف م. داخل اديچرا؟ خب برو بگو ب –

 ". شه ياون واقعا روش نم گهيد يول اديبهش اصرار كردم ب... نه": لوفرين

 ... داخل ميبر ايب... خب لهيخ –

  "مزاحمت نباشم؟": لوفرين

 ". ستين يكس ه؟يمزاحم چ... بابا ميبر ايب ":و گفتم دميو كش دستش

 .برگشتم و نشستم كنارش ختميو كه ر ييچا... ارميب ييو خودم رفتم چا نهيكردم بش شييراهنما

  ؟يمن كرد اديشد  يچ. تازه دمِ... ييچا نميا دييبفرما -

 يم. آرش و حامد خبر نداشتم يبه جون خواهرم من از كارا ؟يتابان از دست من ناراحت ":شد و گفت ريچشمش سراز ياز گوشه  يشكا

 يبه خدا وقت. خواستم با گفتنش ناراحتت كنم يمنم نم. يدونيموضوع و نم نيخبر نداشتم كه تو ا يدونستم فرنوش زن سابق حامد بود ول

 "مگه نه؟ يبخش يمنو م... زدم يآرش حرف نم اتا چند روز ب دميفهم

 ". دميجوابت و م يهر موقع اشكات و پاك كرد ؟يكنيم هيچرا گر ":و گرفتم و گفتم دستش

از دستم  گهيبگو د. روش و نداشتم يول شتيپ اميرفتم كه ب يچند روز همه ش با خودم كلنجار م نيا. كنميآخه احساس گناه م: گفت هيگر با

  ؟يناراحت

 "... اول اشكا": رو جلوش گرفتم و گفتم يدستمال كاغذ ي بهجع

 . و به سرعت اشكاش و پاك كرد ديكش رونياز جعبه ب يدستمال

از دست شوهرت  يوسط؟ البته اگه راستشو بخوا نيا يداشت يريتو چه تقص. ستميمن اصال از دستت ناراحت نبودم و ن": زدم و گفتم يلبخند
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فراموش  گهيبه هر حال من د. راهش نبود نيا... اما خب. كنه يدوستش كار يخواسته برا يباالخره م. نم حق دادشه به او يم يول. ناراحتم

 ". يخواد بهش فكر كن يتوام نم. خدارو شكر موفقم بودم. كردم فراموش كنم يتا االن كه سع يعني. كردم

خوام بدونم  يم. يكه ازت بخوام اون و ببخش ومدمين نجاميا. كنم ينم دييمنم كارش و تا. يكه از دست آرش دلخور باش دميبهت حق م: "لوفرين

  "نه؟ اي يبخش يمنو م

 نميبگو بب. ول كن نارويا... يمون يتو دوست خوب من م. ينداشت ينقش چيتو ه. ستميمن كه گفتم از دست تو ناراحت ن": كردم و گفتم بغلش

  "نه؟ اي يش يامسال قبول م

 "كجا؟  ":و گفت ديكش رونيو از بغلم ب خودش

  ؟يمگه قرار نشد بخون. گهيدانشگاه د -

ثبت نام  يدر ثان. فكر نكنم بتونم. سالِ كه از درس خوندنم گذشته تنبل شدم يليكه خ ستيتابان ن يدون يم.. هنوز؟ ادتي ":و گفت ديخند

 . سال بعد شااليا. دانشگاهم كه تموم شده

 يبر ديامسال با. ستين ميمن حال. يسراسر يبر ديمگه فقط با. همه دانشگاه نيا. اريدر ن يد تنبل بازخو يب ":زدم پشت دستشو گفتم يشوخ به

 ". دانشگاه

 "... دميقول م... حتما... چشم استاد ":و گفت ديخند

 ياونم بعد از كم. رمصبر كنه، آماده بشم تا سر كوچه باهاش ب يخواست بره ازش خواستم كم يوقت... و خنده گذشت يصحبتمون به شوخ هيبق

 .تعارف قبول كرد

بود جواب سالمم  نييكه همچنان پا ياونم با سر. اول من سالم كردم. شد ادهيپ نشياز ماش نييرو به پا يمن كنار همسرش، با سر دنيبا د آرش

 . كرد يو داد و اظهار شرمندگ

 ... ناراحت نباشن انيجر نيبابت ا گهيشونم خواستم كه داز. كه نخوام ببخشمش شهيباعث نم نيا يازش دلخورم ول يگفتم كه كم بهش

 گهيارزش بشكنم كه د ياتفاق ب نيخواستم با ا ياگر م. رو داشتم شيپ ياديهنوز اول راه بودم و مسلما راه ز... ادامه داشت يهر حال زندگ به

فقط شب و روز خدا رو شكر . ستميناراحت ن شيپ يهفته مثل  گهيد دميد يكردم م يفكر م شتريب ميهر چند كه وقت. موند ينم يازم باق يزيچ

 ... ديكه كارمون به ازدواج نكش كردم يم

و  نيهفت س يسفره  اميمنم برگشتم خونه و با كمك ت. اونا سوار شدن و رفتن ميكرد يسال خوب و خوش يآرزو گهيهمد يبرا نكهياز ا بعد

 . ميديچ

 . ميدر كنار هم باش يجان و هما اومدن تا مثل سال گذشته همگ ظهرم مامان و آقاجون به همراه خانوم بعداز

شد بازار ماچ و بوسه ام داغ  ليسال كه تحو... ميشد ديآرتان منتظر آغاز سال جد يطنتايدور سفره و با ش ميهمه مون نشست ليسال تحو موقع

از  كتريشخص كوچ يديهر كس ع نكهيبود و بعد از ا "يداشته باش يسال خوب"و  "مبارك دتيع" شديكه مدام تكرار م ييتنها جمله ها. شد

 .مينوش جون كرد دمونويع يپلو ماه يو سبز ميشامو انداخت يخودشو داد، سفره 

** 
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بود و  كيالبته بدم نشد چون كنكور آرتان نزد. مياكثر روزا خونه بود مينداشت مياديز ليچون ما فام. قبل گذشت يمثل تمام ساال دميع التيتعط

 . اكتفا كرد يتلفن ديع كيتبر هيهم طبق معمول به  يمهد. خوند يدرس م ديبا

 شهيو هما با هم ازدواج كنن تا هم يبچه كه بودم دوست داشتم مهد. دوسش داشتم تينها يسال از هما بزرگتر بود و من ب هي. بود مييدا يمهد(

 ... بود نيا ميقلب يخواسته  يبودم ول دهيهم ازشون ندنسبت به  يوقت توجه ا چيالبته من ه... گهيخب نشد د يباشن ول شميپ

 يبود ول يساناز، همسرش دختر خوب. كرديم يزندگ اريپزشك اطفال بود و تا قبل از ازدواجش، شهر. كه ازدواج كرده بود شديم يدو سال يمهد

خواست كه برن كرمانشاه  ياز ازدواج از مهد چون بعد اديهمسرش خوشش نم يكه از خونواده  ديرس يبه نظر م... ديجوش يبا آدم نم اديز

 گهيوقت بود كه د يليخ يدرسته كه مامان اهل كرمانشاه بود ول. تو كرمانشاه داشت نه ما يليبود كه نه خودش فام يدر حال نيا. كنن يزندگ

 .)مياونجا نداشت يليفام

افتاد  ادميآخر  يكفشام بودم كه لحظه  دنيمشغول پوش...نشگاهشدم كه برم دا ياوصاف گذشت و من داشتم حاضر م نيبا تموم ا دميع خالصه

كه تو كتاب  ييآدرسا نيخواستم بعد از كالس برم به دو سه تا از ا يچون م. برام داشت، بر نداشتم ادداشتويدفتر  هيحكم  گهيكتاب حامدو كه د

 ... نه ايكنم  دايپ يتونم كار يم نميكرده بودم سر بزنم بب ادداشتي

 . سالم كردم و نشستم. روبروم شوكه شدم تيجمع دنيكه پامو گذاشتم تو كالس، با د نيهم

... براتون باشه يامسال، سال خوب شااليا... مبارك دتونيع نكهيبعدم ا ام،يب دويآخر قبل از ع يكنم نتونستم هفته  يمعذرت خواه هيخب اول  –

  ن؟يساعت نيكالس و هم نيهمه تون مال هم نميبب

 ... "بله ":واب دادنج كصداي

 "... دياديپس چقدر ز ":زدم و گفتم يلبخند

 "... ماشاال دياستاد بگ ":از پسرا گفت يكي

 ..."همه تون يعني... ديدرس و خوند نيبار ا هيقبال  دياون دفعه گفت ادمِي ؟يزيچ هي يول... ماشاال... بله": و گفتم دميخند

 "... بــلــه ":جواب دادن دوباره

 "... گفت ماشاال ديپس واقعا با ":و گفتم دميخند

 "...مياستاد كالس داشت هياكثرمونم كه با . گهيد زِيشك برانگ كمي تيجمع نيا. ستيما ن رياستاد تقص ":از پسرا گفت يكي دوباره

 ". ستيمشخصِ كه مشكل از ما ن ":خنده ادامه داد با

 ".حق با شما باشه ديشا... بله ":جواب دادم. دوسط كالس نشسته بود افتا بايكه تقر نيبه محمدحس نگاهم

چند بار برام اس ام اس فرستاد كه هر بار من  التميدر طول تعط. گفت كيتبر دويبهم زنگ زد و ع نيشد محمدحس ليكه سال تحو يهمون شب(

 .)من مثل آرتان دوسش داشتم يدوست نداشت برادر من باشه ول نكهيبا ا. دادم يجوابش و م

 يم يبه راحت... تا بتونم مفهوم گرامر دو درس و برسونم ديطول كش يساعت هي بايتقر... رداشتم و شروع كردم به نوشتن گرامر درسو ب كيماژ

 . رو دارم شيو پ يكه كار سخت ديشد فهم

 . كردم ليكالس و تعط اب،يو برداشتم و بعد از حضور غ ستيمونده بود به آخر كالس، ل قهيپنج دق بايتقر
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 . اومدم رونيراحت از دانشگاه ب اليدانشگاه بمونه پس با خ ديكالس، با نيبعد از ا نيستم كه محمدحسدون يم

نم نم ... كنم دايكه به دانشگاه وجود داشت و پ يآدرس نيكتريچند بار ورق زدم تا تونستم نزد. دراوردم و بازش كردم فميحامدو از ك كتاب

 در. يشرت ييهمرام داشتم نه سو ينه چتر. بودم دهيكه تا به حال به چشم ند ييآسا ليشد به بارون س ليبدت كبارهيبه  ديباريكه تا االن م يبارون

 . شدم سيخ يحساب جهينت

 ... نشد يبازم خبر يجلوتر رفتم ول كمي. داشت ينگه نم يتاكس چيه ،يبارون يطبق معمولِ روزا يول رميبگ يتا بتونم تاكس ابونيسر خ سادميوا

 !)كنن يول نم ميتو روز بارون نايا... اَه. (جلو پام نگه داشت يمشك ديپرا هي قهيقپنج د بعد

كه  شدميم يداشتم عصبان گهيد. كارو كرد نياونم هم. دوباره راه رفته رو برگشتم. از من اومد جلوتر تياونم به تبع. جلوتر رفتم يكم دوباره

 . شد ادهيپ نيخودش از ماش

 . ود تعجب كردمكه روبروم ب يشخص دنيد با

  د؟ييشما -

 ".برسونمتون دياريب فيتشر. دينيمنو بب ديتون يحواسم نبود به خاطر بارون نم ديمزاحمم؟ ببخش ديفكر كرد": و گفت ديخند

 .اديب يتاكس سميميوا... ممنون –

دانشگاه تا  نيب ريبهتون بگم من مس ديبا ديراناگه هم نگ. رسونمتون يم. ديسوار ش دييبفرما. ادينم رتونيگ يبارون تاكس نيتو ا ديمطمئن باش –

 . بهم نداد شترويمخالفت ب يخودش زودتر سوار شدو اجازه . دييپس بفرما. برم يخونه رو مسافر م

 . سوار شدم ناچارا

 ... يمرس –

 "!... اديم يچه بارون ":و پاك كردم و گفتم ميشونيدستمال پ با

 ". اره و بارونشبه... گهيبله د ":پاكن و زد و گفت برف

  د؟يكرد يشوخ اي ديراست گفت ديبر يخونه تا دانشگاه و مسافر م ريمس نيكه گفت نيا -

 ". و گفتم قتيحق ؟يواسه چ ينه شوخ ":جواب داد يخونسرد با

  گه؟يد ديوثوق بود يپرسم شما آقا يم ديببخش يراست!... چه خوب –

 .ديصدام كن ثاقميم ديتونيم... بله -

  ...اوهوم –

  "گردن؟ يبرم يك. كه رفتن خارج از كشور دميالبته شن. نميبيتو دانشگاه نم گهينامزدتون و د": ثاقيم

  "ه؟ينامزدم؟ نامزدم ك ":دميپرس يبلند يصدا با

 "... گهيدانشور د يآقا ":تعجب برگشت سمتم و گفت با

 )د؟ياز كجا فهم گهيد نيا ايخدا(

 زده؟  يفحر نيهمچ يك. ستنينامزد من ن شونيا –
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 ". دمياز بچه ها شن ديقبل از ع ستن؟ين ":ثاقيم

 )بهش گفته؟ يزيچ نينكنه محمدحس(

  ن؟يديشن ياز ك ديببخش –

 . "دميحتما من اشتباه شن... ستيحاال مهم ن: "چون گفت رميشو بگ يخوام پ يكه م ديكنم فهم فكر

 ادهيپ ديهر جا لطف كن. ممنون يليخ... تموم شد يكه قبول نكردم و همه چدادن  يشنهاديپ هي. ستنينامزد من نبودن و ن شونيبه هر حال ا –

 . شميم

 . رسونمتون يم: ثاقيم

 . كنم يرو ادهيپ يكم خواميم. بارونم بند اومد. ممنون –

 ". اگه با سوالم ناراحتتون كردم ديببخش... نيهر طور راحت ":و نگه داشت و گفت نيزد و ماش راهنما

 ". خداحافظ... با اجازه. ناراحت نشدم. كنميخواهش م": مزدم و گفت يلبخند

 . شدم ادهيپ و

 . و گرفتم نيمحمدحس يدراوردمو شماره  فميو از تو ك ميگوش عيو كه گذاشتم تو كوچه مون سر پام

  "؟يشماره رو اشتباه گرفت اي يواقعا به من زنگ زد": بوق كه خورد برداشت چند

 . ارت داشتمك. درست گرفتم رينخ... سالم -

 "جانم؟ ": نيمحمدحس

 كه من نامزد دانشورم؟  يتو دانشگاه پخش كرد يتو رفت نيمحمدحس -

  "گفته؟ يك... نه... من؟ ":نيمحمدحس

 . دونستينم يزيچ ياز تو كه كس ريبه غ. گفت ياز بچه ها م يكيامروز -

  ؟يگ يو م ثاقينكنه م": نيمحمدحس

  ؟يبه همه گفت يرفت. بپرسم چرا؟ من به تو اعتماد كرده بودم هشيم !... يپس تو بهش گفت... آره -

  نمت؟يبب ييجا هي شهيم. مفصلِ شيقض. باور كن من از اعتمادت سواستفاده نكردم ":نيمحمدحس

 . كنمياالن بگو وگرنه قطع م نيهم... نه -

بهم گفت كه من و تو كالس . دميتو دانشگاه د ثاقويم يومديكه تو ن ديقبل از ع يهمون جلسه  قتشيحق. قطع نكن... خب لهيخ: "نيمحمدحس

. توجهش به تو جلب شده يليخ دميمنم د. سر كالس يفقط اون روز و اومد اي يكه واقعا استاد اون كالس نيا... دياز تو پرس... دهيد يزبان عموم

به جون خودت اون موقع  يول. نشورِ و االنم خارج از كشورِمنم از دهنم در رفت كه نامزدت دا ؟يدونيتو از كجا م ديپرس... يگفتم كه نامزد دار

 . خواستم بگم يباور كن نم. بودم كه رفته خارج از كشور دهيفقط شن. يكه باهاش بهم زد دونستمينم

  "مونه؟ يمن م ياز آبرو يچ گهياز دهنت در نره؟ حاال اگه بره همه جا بگه، د يزيچ گهيد شهيم ":گفتم تيعصبان با

هر ... دهنش قرصِ... شناسمش يم شيكم و ب. يخواد نگران باش يبعدم نم. از دهنم در رفت زِيبرام عز يليبه جون تو كه خ ":گفت يحتنارا با
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 "... نگه يچند كه اون موقعم گفتم به كس

 ... "و؟ الو؟ال... باشه؟... اريو واسه من در ن رتيباغ يداداشا يخواهشا ادا گهيد يول... خب لهيخ ":گفتم يحوصلگ يب با

- بهش بر خورد؟  اريداداشا رو در ن ي؟ چرا قطع كرد؟ نكنه گفتم ادا!د 

 "...نيمحمدحس نيا كنهيم وونميكم كم داره د... بر بخوره": م و باال انداختم و تو دلم گفتم شونه

 ... كردم يداغون ط يبا اعصاب رويمس يادامه  و

  م؟يدار يناهار چ... سالم مامان -

  "سراغ ناهار؟ يرفت دهيباز تو نرس... سالم ":بود گفت ينيزم بيكه پشتش به من بود و مشغول پوست گرفتن س طور نيهم

 . گهيخب گشنه مِ د -

 ... فقط نگام كرد يبگه ول يزيسمتم، خواست چ برگشت

  "؟يكنينگام م يجور نيچرا ا ه؟يچ ":تعجب گفتم با

 ". نميست و عوض كن بببرو لبا ؟يشد دهيتو چرا مث موش آبكش ":مامان

  "اومد؟ يم يچه بارون يـــديد": گفتم جانيه با

 شتريربع ب هيداره؟ خب  رينگ ريبارون بهار بگ يدون يمگه نم. خونه يا يبارون م نيكه تو ا يعقل يب نقدريدونستم تو ا ينم يول دميبله د: "مامان

 ". اديبارون بند ب يموند يم

 ... ؟!مامان كتابم يوا يا... برم به چند تا آدرسـ  خواستم يم... آخه عجله داشتم –

 ...و باز كردم فميعجله ك با

 ... ستيمامان ن... ستين -

  "؟يگيكدوم كتاب و م ست؟ين يچ": قدم اومد جلو و گفت هي مامان

 . زدمينه با خودمم حرف م ايگشتم تو هال بببنم اونجا افتاده  يطور كه بر م نيهم

 ... آره... حتما افتاده تو كوچه... دستم بود كه.. .كجا گذاشتمش! يوا –

 . نكردم داشيپ يدور طول كوچه رو رفتم و برگشتم ول هي. و رفتم دم در دميكفشام و پوش عيسر

 . دوباره برگشتم خونه يناراحت با

 . منتظرم بود اطيتو ح مامان

  "؟يكتابت و گم كرد... يشده؟ نصفه عمرم كرد يچ": گفت ديكه د منو

بشر  نيتروخدا چقدر بدشانسم؟ اصال ا ينيبيم. از دستم افتاده زدميفكر كنم داشتم با تلفن حرف م. دستم بودا. نبود ":گفتم دهيبرچ يلبا اب

 . "كتابشم نحس بود

 ". بگو منم بفهمم يجور هي ؟يگيو م يك ":مامان

خواستم برم چند جا سر  يامروز م. نوشتم يون و تو كتاب حامد مگرفتم واسه كار، همه ش يزدم و آدرس م يهر جا زنگ م ديبابا، از قبل ع –
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 . حاالم كه گم شد... شه يم يچ نميبزنم بب

 ". ميروزنامه هاشون و كه دار... خب دوباره زنگ بزن": مامان

 ". انداختمشون دور ":جواب دادم يناراحت با

. يزن يدوباره زنگ م. يريخواد ماتم بگ يحاال نم ":و نگه داشت و گفتخودش  ينثارم كنه ول يعرضه ا يب هيخواست  يكنم مامان دلش م فكر

 ". يگرد ينشدم دوباره م

 . تا آدرس و شماره تلفن بود يتو اون كتاب حداقل س. شه يم يكه گرفتم چ ييتماسا نيا فيپس تكل –

 ادداشتيو كه الزم داره تو كتاب  ييل شماره هاآدم عاق. يعرضه ا يبس كه ب. خودت ريتقص ":گفت. نتونست خودش و نگه داره گهيد مامان

  "كنه؟ يم

 . كه گم شد رفت نهيمهم ا... ادداشتيدفتر  ايمامان؟ حاال كتاب  كنهيم يچه فرق -

 شتريبه بعد حواست و ب نياز ا. به تنت دهيچندشم شد همه ش چسب... برو لباست و عوض كن... شه يدرست نم يزيچ يخب با ناراحت لهيخ –

 . نجمع ك

لباسامو . پشت سرم جمع كردم پسيموهامو كه در اثر بارون فر، تر شده بود شونه كردم و با كل. حوصله رفتم تو اتاق و لباسم و عوض كردم يب

 . برداشتم و رفتم تو آشپزخونه

  "؟!ميدار يناهار چ ينگفت": دمياز مامان پرس ن،يتو ماش نداختميطور كه لباسام و م نيهم

 ". يكن يفراموش م ويناهار همه چ هيبا  اديخوشم م": كرد و گفت يخنده ا مامان

 ". رميگ يفردا دوباره روزنامه م. آدم بدشانسم كه شاخ و دم نداره. گهيد ستشيكار كنم؟ ن يخب چ": زدم و گفتم يلبخند

 ". سرخ كرده ينيزم بيا سب يمرغ سوخار. درست كردم يبهت چ گميم يبود يحاال كه دختر خوب. نِيدرستشم هم. نيآفر ":مامان

 ... بزن قدش... وليا –

 .به نشونه تاسف تكون داد يزد و سر يلبخند مامان

** 

 . شناختم يبازم شماره رو نم. زنگ خورد ميبودم كه گوش اميزبان به ت يدادن الفبا ادياز ظهر مشغول  بعد

 ".و جواب بدم نيتا ا سيبنو نيخط از ا هي اميت ":گفتم اميبه ت رو

 . باشه تكون داد يبه نشونه  يسر

  "بله؟ ":و جواب دادم دميو كش لپش

  "؟يخانم صدر": گفت يبم و قشنگ يصدا

 ... دييبفرما. خودم هستم -

  د؟يبه جا اورد... وثوق... ثاقميم –

  "حالتون خوبه؟... بله... بله ":تعجب گفتم با
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كتاب زبان كه كف  هيشدم چشم خورد به  يم ادهيپ نياز ماش يراستش امروز وقت .شماره تون و از بچه ها گرفتم ن؟يشما خوب. ممنون: "ثاقيم

  "ن؟يگم نكرد يشما كتاب. مال شما باشه ديحدس زدم با. افتاده بود نيماش

  "رمش؟يبگازتون  اميب نييشما كجا. چقدر ناراحت بودم ديدون ينم. نيممنون كه زنگ زد يليخ... چرا... چرا ":گفتم يدالوصفيزا يخوشحال با

 ". برسونم دستتون گهيتا دو ساعت د تونميم ديالزمش دار يلياگه خ. من االن كرجم كنميخواهش م ":ثاقيم

اگه فردا . ازتون ممنونم دياورد رونيگمش كردم ب نكهيا اليمن و از فكر و خ نيكه زنگ زد نيهم. االن كه الزمش ندارم... نه... نه ":گفتم عيسر

 ". اميم نياگه ام نه هر جا بگ. رمشيگ يتون ماز ديكالس داشته باش

 . ارمشيب تونميم ديگم اگه االن الزم دار يبازم م. بله فردا كالس دارم. كنميخواهش م ":ثاقيم

  ن؟يهست يشما فردا چه ساعت ديفقط ببخش. رميگ يباشه همون فردا م. نه الزم ندارم. ديشما لطف دار... ممنون –

 ". شه يتموم مكالسم  ازدهيمن  ":ثاقيم

  ن؟يندار يامر. بازم ممنون. نمتونيب يم ازدهيپس  –

 "... خداحافظ. ستين يعرض... نيدار ارياخت ":ثاقيم

 ... خداحافظ –

 شبم قبل از خواب به مامان خبر دادم كه كتاب و گم نكردم و فردا. دادم ادي اميحروف و به ت يدو برابر ادامه  ي هيو كه قطع كردم با روح تماس

بدشانس  كنمياونقدرام كه فكر م نكهيمنم با احساس ا. خواب شد يآماده  "بده كه بهت خبر داد رشيخدا خ"اونم با گفتن . رمشيگ يرم م يم

 .فرو رفتم يقيبه خواب عم ستمين

** 

اتوبوس خودم و به  هيو با از خونه خارج شدم  يو كفش و شال مشك فيو در آخر ك يسرمه ا نيو شلوار ج يمانتو سرمه ا هي دنيبا پوش صبح

 . دانشگاه رسوندم

 . كار نشدم نيچون نور افتاده بود موفق به ا يول نميو بب نيكردم داخل ماش يسع. و شناختم ثاقيم ديكه دم دانشگاه پارك بود پرا يينايماش نيب

 . دميرفتم داخل دانشگاه كه صداشو از پشت سرم شن يم داشتم

  "؟يخانوم صدر": ثاقيم

 . دمشيو د مبرگشت

  د؟يوقته منتظر يليخ... سالم –

 ".نِيكتاب تو ماش دييبفرما. تازه كالسم تموم شد... نه... حال شما؟... سالم ":ثاقيم

 . شم يمزاحم نم گهيد... ممنون –

 ". گم خدمتتون يم دياگه سوار ش. باهاتون داشتم كميكار كوچ هيراستش  ؟يِچه حرف نيا. كنم يخواهش م ":ثاقيم

 . شدم و سوار شدم جكاوكن

 "... ميدور ش نجاياز ا كمي دياجازه بد ":و روشن كرد و گفت نيماش
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  "د؟يگرد يشما دنبال كار م": مقدمه گفت يب هوي يبه سكوت گذشت ول قهيسه، چهار دق بايتقر

  "د؟يدون يشما از كجا م يبله ول ":تعجب گفتم با

 يم نميخواستم بب يم ،يالبته نه به قصد فضول. من كتابتون و باز كردم يول دياراحت نشده باشن دوارميام": گفت كرديم ينطور كه رانندگ يهم

 لاز شماره هارو گرفتم و متوجه شدم شما دنبا يكي. پر از آدرس و شماره تلفنه دميبازش كردم د يوقت يول. نه ايكنم  دايپ يآدرس ايتونم اسم 

  "د؟يكن يم ادداشتيه هاتون و تو كتاب شمار شهيشما هم!... سوال هي. ديگرد يكار م

جا  هيبعدم گفتم بذار همه رو . بود كه كاغذ دم دستم نبود نيكه توش نوشتم به خاطر ا يشماره ا نياول... نه ":لحنش خنده م گرفت و گفتم از

 ". گم نشه سميبنو

  "نه؟. نيگرد يشما دنبال كار م... گهيپس درست حدس زدم د":ثاقيم

 ... نيسراغ دار ير؟ نكنه شما كارچطو... بله -

 . سراغ دارم. بله قتشيحق: ثاقيم

نشستم و  ليما كميزدمش به چشام  نكهيبعد از ا. اوردم رونيو ب ميآفتاب نكيع فمويدست بردم تو ك عيسر... لحظه آفتاب خورد تو چشمم هي

  "؟يچه كار": گفتم

زنگ زدم ازش  نانمياطم يبرا شبيد... كه به زبان مسلط باشه يِكيدنبال  ايزگتا... داره شنيميشركت ساخت ان هيشوهر خواهرم ": ثاقيم

 . "نينياونجارم بب ميبر نيلياگه ما. نكرده دايو پ يگفت هنوز كس. دميپرس

 . يكيتارتو  يِريباالخره ت. رم يخودم م ديآدرسشون و بد. شم يمزاحم شما نم نياز ا شتريب گهيد يول... نيممنون كه گفت... چقدر خوب –

 "واسه تون نداره؟ يمشكل... شركتش كرجه... يزيچ هيفقط . اونجاس رميخودم مس... ستين ياصال زحمت... ديكن يشما چقدر تعارف م ":ثاقيم

 . نخوردممن به درد كارشون  دياصال شا. گرفت ميتصم زايچ هيشه راجع به بق يبعد م. مينيبب ميخب فعال بر يول... نداره ياز اون نظر كه مشكل -

 . گذاشت شيبه نما فشويرد ديسف يزد كه دندونا يقشنگ لبخند

 ". ديكن يم ميبلكه شكسته نفس ديشما نه تنها اهل تعارف نكهيمثل ا ":ثاقيم

 .خوام مزاحمتون باشم يكه واقعا نم نهيشم واسه ا يگم مزاحم شما نم ياگه م. ستمين ياتفاقا من اصال تعارف –

 ". ديو نگ ديداشته باش يكار د،يوقت تعارف كن هيشما  نميمن نگران ا": اضافه كردم طنتيش با

. كنم يم يدر واقع من خودم كرج زندگ. همون ورِ رميمس. ندارم يمن كار... راحت التونيخ... از اون لحاظ... آهان ":زد و گفت يلبخند دوباره

  "درسته؟ ديكن يم يران زندگشمام كه همون ته. ام تهران يواسه دانشگاه م. كارو بارمم همون جاس

 ... بله -

  "د؟يشغل مرتبط باهاش هست هيبازم دنبال  ديكن يم سشيتدر نكهيداره كه شما با ا يزبان چ نيا ":ثاقيم

  "نه؟ ديمشخصِ كه شما دوست ندار. طور بودم نيهم ياز بچگ... خب من عاشق زبانم ":گفتم دمويخند سرخوش

 يمن حالم از زبان به هم م يول ديناراحت نش... خونم مشخص باشه يبار دوم م يو برا يدارم زبان عموم هنكيفكر كنم از ا ":و گفت ديخند

 ". خوره
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  "د؟يعالقه مند يشه بپرسم شما به چ يم... گهيعالقه داره د يزيچ هيبه  يباالخره هر ك... نه چرا ناراحت بشم ":و گفتم دميخند دوباره

 "... اونم به اجبار. تازه اومدم سراغ درس يو هشت سالمه ول ستياالن ب. بگم من اصال درسو دوس ندارمخب اگه بخوام راستشو ": ثاقيم

  "به اجبار؟ منظورتون اجبار خانواده س؟ ":دميتعجب پرس با

 ... ديكه شونه هاش لرز يتا حد... ديخند

 گميكه م نيا. و بهم اجبار كنن يزيه خانواده بخوان چاز سن و سال من گذشته ك گهيفكر كنم د ":چشمش و پاك كرد و گفت يگوشه  اشك

  "كه؟ نيش يخسته نم... از اولش بگم يِطوالن رمونيمس بايحاال كه تقر نياصال بذار... كه نِياجبار منظورم ا

  "...دميمن گوش م دييبفرما... شهياتفاقا بهترم م... كنميخواهش م... نه": كنجكاو بودم گفتم يليخ چون

كه عشق درس و مدرسه بود،  ثميبرعكس برادر بزرگم م. درس نخون بودم يمن كال از بچگ ديدون يم ":بغلش انداخت و گفت نهييآبه  ينگاه

كرد؟ درس تو مخم  شديخب چه م يبابت ناراحت بودم ول نيخودم از ا. مردود شدم رستانمميكه اول دب ييتا جا. من عاشق ورزش و كار بودم

شد كه در كنار  نيا. دوباره رو بذارم رو دست خونواده م ليسال تحص هيخودم خرج  ييو سر به هوا يه خاطر تنبلدوست نداشتم ب. رفت ينم

 . كارواش مشغول شدم هيدرس، رفتم سراغ كارو تو 

 . م كم شهبرم كه شرش از سر مميدفعه سرباز هيبدم، گفتم  ليخواستم ادامه تحص يو گرفتم و چون نم پلمميبود د يبيبه هر ترت خالصه

 هيكردم بعد از  يهر روز ورزش م ميچون تا قبل از سرباز. سالم شده بود، دوباره رفتم باشگاه و ورزش و ادامه دادم ستيب گهياومدم د يوقت

 . همون باشگاه بشم يبدنساز يسال تونستم مرب

مقدار گذاشتم رو  هيمنم . شم كشيور كنم، تا بتونم شرج كيكوچ ي هيسرما هياز رفقامم بود بهم گفت  يكيمسئول باشگاه كه اتفاقا  نكهيا تا

 . كشيساال جمع كرده بودم و شدم شر نيكه تموم ا يپول

من  ن،يعالوه بر ا. مياضافه كن يورزش لهيچند تا وس ميخب با پول منم تونست يول. گهيبه هرحال باشگاه از اون بود د. شترِياالن سهم اون ب البته

 ".اونجام هستم يمرب

به اجبار  نيگ يشد كه م يپس چ... چقدر خوب... نيمشخصه ورزشكار": خوشحال شده بودم گفتم يليحرفاش خ دنيكه از شن ير حالد –

  "دانشگاه؟ نياومد

... ؟يچ گهيگفتم د يمنم بهش م. داده كه برم تو شركتش كار كنم شنهاديبهم پ يچند بار شش،يپ ميريم ميشوهر خواهرم كه دار نيهم": ثاقيم

 ". نرم شدم كمي رميو بگ شنيميان يحداقل كاردان اميب نكهيا شنهاديبا پ يول... عمرا... واسه شوهر خواهر كار كنم؟ اميب

 . كه منت شوهر خواهر باال سرم باشه نهيبهتر از ا يليبا مدرك خودم كار كنم خ اميب نكهيهر حال ا به

 يچرا شما برادرا مقابل شوهر خواهراتون انقدر جبهه م نميبب... ديدرس بخون نيشد كه اومد ينطوريپس ا": و گفتم دميبلند خند يصدا با

  "ن؟يريگ

  "درسته؟ نيشما كه ازدواج نكرد": بهم انداخت و گفت ينگاه

 شهيممواقع  نيتو ا يول كترهياز من كوچ نكهيبا ا. هينطوريبرادر منم هم يول... نه": گفتم عيسر يول دميسوالش خجالت كش دنياز پرس كمي

واقعا چرا؟. داداش بزرگ"  
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 يول... بره؟ يم رهيگ ياد دست خواهرمون و م يم دهياز راه نرس يكيداره  يچه معن... گهياد د يدونم خوشمون نم ينم ":زد و گفت يلبخند

 ". دانشگاه اميشدم ب ياصرار كرد تا راض ميبنده خدا كل. باهاش ندارم يمشكل. يِپسر خوب نيفرز نايا يجدا

  د؟يما االن ترم چندش –

 . "مونده گهيسال د هي نيواسه هم. كشهيسه سال طول م شيشركت كردم كاردان يچون پودمان مياز بدشانس يول. ترم چهارم ":ثاقيم

 . رهيسه سال از تنتون در م نيا يخستگ ديدر عوض مدركش و كه گرفت... گذرهيسالم م هي نيا... ديريسخت نگ... اشكال نداره –

 يول ميراض تميكه من االنشم از وضع نيبا ا. برسونه ييتونه آدم و به جا يم يول اديكه از درس خوشم نم نيبا ا... حق با شماست... درسته": ثاقيم

 ". كردم سخت نبود ياونقدرام كه فكر م دم،يدو سال فهم نيتو ا

 يكالس زبان م رستانمياز دوره دب نكهيبه خاطر ا. رش قبول نشدمتو كنكو يخونده بودم ول يتجرب نكهيمنم با ا... ديگيكه شما م نِيهم قايدق –

دل و  نيواسه هم. درس بخونم ممكنه بازم قبول نشم نميبش گهيسال د هيدونستم كه اگه زبان و نرم و  يم. رفتم تونستم تو كنكور زبان قبول شم

 . ميخدارو شكر االنم راض. و اومدم زبان خوندم ايزدم به در

 "ن؟يهست گميكار د هياالن دنبال  يچ يراپس ب": ثاقيم

  گم؟يدروغ م. و دارم چرا استفاده نكنم شييتوانا يمنم وقت. گهيخرج داره د يخب به هر حال زندگ -

 . تكون داد سرشو

  "گم؟يكه دروغ م نهيمنظورتون ا": گفتم يشوخ به

 "...ديش يا چند سالتونه؟ البته اگه ناراحت نمشه بپرسم شم يم. بود "نه"منظورم همون ... نه... نه ":زد و گفت يلبخند

 . و پنج ساله مِ ستيمن ب. ستميحساس ن. كنميخواهش م... نه –

  "...اديبهتون نم ":ثاقيم

 ".گن يهمه م... بله: "ذوق گفتم با

 . شد يزد و داخل كوچه ا يلبخند

 ". ستين ينگران يپر رفت و آمدم هست و جا... س هيتو همون مجتمع تجار. داره يخوب طيمح... كوچه س نيشركتش تو ا ":ثاقيم

 . دميرو كش رهيدستگ. كه بهم داد خوشحال شدم ينانياطم از

 ". كتابتونم بهتون بدم... ديچند لحظه صبر كن يراست": شم كه گفت ادهيخواستم پ يم

برق بهم وصل كرده باشن  انيانگار كه جر. پاماورد دستش خورد به  رونيكه كتاب و ب نيهم... دراز كرد سمت داشبورد و بازش كرد دستشو

خودم و جمع و جور كردم و همراهش  عيمنم سر. شد ادهيپ نيآروم، كتاب و داد دستم و از ماش يمعذرت خواه هياونم با . دميپامو كش عيسر

 . شدموارد مجتمع 

 . سوم و زد يطبقه  ديخودشم پشت سرم اومد داخل و كل. آسانسورو برام نگه داشت تا اول من برم تو در

 . رفت يحواسم به اونم بود كه با ساعتش ور م يكردم ول يمن به نوك كفشم نگاه م. ميدو تامون ساكت بود هر

 ... سوم يطبقه  –
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 . رونيدرو برام باز كرد تا من اول برم ب دوباره

 "... دييبفرما ":ثاقيم

 ... يمرس –

 . در شركتم باز بود. شلوغ بود يليون طبقه كه خحداقل ا. بود يپر رفت و آمد يجا. گفت يم راست

 يمنش. دميروم د شيو پ يبزرگ يفضا يبه نسبت طوالن يراهرو هيبعد از گذشتن از . ديرس يبه نظر م يشركت بزرگ... داخل ميكنار هم رفت در

 . نشسته بود زيسمت راست، پشت م يمسن بود گوشه  بايخانوم تقر هيكه 

 . و اومد سمتمون ما از جاش پاشد دنيد با

  "ن؟يخوب... ييسالم خانوم فنا ":ثاقيم

  "؟يسر بزن يا ينم گهيد ؟ييدايكم پ ؟يچطور... جان ثاقيسالم م": ييفنا خانوم

 ". احوالتون هستم يايجو يول... ميگرفتار گهيد ميچه كن ":لبخند گفت با

 "؟يكنينم يخانوم خوشگلِ رو معرف نيا. پسرم يزنده باش ":به من انداخت و گفت ينگاه مين ييفنا خانوم

 "نه؟... نشِيرياز نوع ش يگيكه م ينكنه گرفتار ":ادامه داد يبا چشمك و

 ".هستم يمن صدر... سالم ":ببرم گفتم نيجو به وجود اومده رو از ب نكهيا يبرا يول دميبار سوم تو اون روز خجالت كش يبرا

 . دراز كردم ييآشنا يدستم و به نشونه  و

 "... زميخوشبختم عز... سالم ":فشرد و گفت يو به گرم دستم

 . ديخند يانگار خوششم اومده بود چون همچنان داشت م يكنه ول ميمعرف شتريانداختم تا اون ب ثاقيبه م ينگاه

استاد  اديو خوشش نم يِبودم كه آدم مغرور دهيمدت كوتاه فهم نيخواستم بگم من استادشم چون تو هم يم رميحالش و بگ نكهيا يلحظه برا هي

 يبگه م يزيحداقل چ نكهيا يبرا ياومد استاد صدام كنه ول يالبته منم خوشم نم. گفتناش كشف كرده بودم يو از خانوم صدر نيا. صدام كنه

. نيخانوم صدر شونيا... يينه خانوم فنا ":گفت ييخنده ش تموم شد رو به خانوم فنا نكهينگفتم چون خودش بعد از ا يول. و بگم نياخواستم 

  "من اومدم؟ نيد يخبر بهش م هي. انِيدر جر نيفرز. اوردن فيكار تو قسمت ترجمه تشر يبرا

 ".دخترم يخوش اومد يليخ... حتما... آره: "گفت ييبا خوشرو ييفنا خانوم

 . ميتلفن خبر داد كه ما اومد هيبا  زشويدوباره برگشت سمت م و

 . دميو از پشت سرم شن يمرد يكه صدا ميما قدم از قدم برنداشته بود هنوز

 تو پسر؟  ييكجا... ثاقيبه به سالم آقا م –

  "حالتون چطوره؟. سالم خانوم ":به من ادامه داد رو

 ... ممنون... سالم -

 .دمز ديكه اونجا بودن و د يياطراف و آدما كميفاصله  نيمنم تو ا. شدن يو مشغول سالم احوالپرس ثاقيروش و كرد سمت م دوباره

 يسن و سال ومديچون بهش نم هيمشخص بود كه ارث يول. بود ختهيوسط سرش ر يتپل بود و موها كمي. ديرس يبه نظر م يمرد محترم نيفرز
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 . تنش بود ميكت شلوار مشك هي. خورد يبهش م شيو ش يو پنج، س يحول و حوش س بايتقر. داشته باشه

 . از شركت خارج شدن نيبه فرز يو خداحافظ ديسته نباشكه بعد از خ دميموقع دو تا دختر جوون و د همون

 مينگاه سرسر هيبا . خورد يچهار تا راهرو به چشم م م،يبود ستادهيكه ا ييچون تو چهار طرف جا. نداختيعالمت بعالوه م اديمن و  شركتش

 . متوجه شدم تو هر راهرو حداقل سه تا اتاق وجود داره

 يپس اتاقا. بود يآشپزخونه ام كه فكر كنم تو قسمت ورود. تيرياومده بود پس حتما اونور مد رونيبسمت چپ  ياز اتاقا يكياز  نيفرز)

 )ن؟يقسمت رو به رو سمت راست چ

 . كشمياونورو سرك م نوريوقته دارم ا يليمتوجه شدم كه خ ثاقياسمم از زبون م دنيشن با

  "د؟يبله؟ با من بود ":و گفتم ومردميخودم ن يرو به

 ". ميتو اتاق من صحبت كن دييبفرما نيباش لياگه ما: "جواب داد نيثاق،فرزيم يجا به

 "... حتما ":موافقم تكون دادم و با گفتن يبه نشونه  يسر

 . از اونا وارد اتاق شدم جلوتر

 . در اتاقش خوندم يو از رو نيفرز يليلحظه ام فام نيآخر در

  "يميكر نيفرز"

 . نشست زيخودش پشت م يكه خب سرجا نميفرز. درست روبه روم نشست ثاقميم. شستمن دميكه د يمبل نيتر كينزد يرو

  "و؟ تونيليفام گميدرست م!... يخانوم صدر... خب ":نيفرز

 ... درسته...بله -

 ... عالقه داشتم يليكار خ نيبه ا يخوندم ول تيريالبته خودم مد. كردم سيكه تاس شهيم يشركت و چند سال نيراستش من ا ":نيفرز

كه به زبان مسلط  يدر واقع كس. ميكرد دايپ اجيمترجم احت هيكه به  يِاالنم مدت... ميديانجام م ميكيگراف يكارا شن،يميعالوه بر ساخت ان نجايا ما

 انيم الخرهبا. ميشد يخارج يكه ما موفق به بستن قرارداد با كشورا هيچند وقت نيو بخوا قتشيحق. ديفاكتورو دار نيشمام كه خدارو شكر ا. باشه

 هيواسه ترجمه مدارك و بروشورا هم به  نايا يجدا. كه تو جلسه ها از طرف ما بتونه باهاشون صحبت كنه ميدار ازين يما هم به كس... رنيو م

جان در مورد شما  قثايم. ستين يكار كاف نيا ينفر برا هيو مسلما  اديخب كار شركت ز يكنن ول يم يبا ما همكار ييآقا هي. ميدار ازيمترجم ن

  "گه؟يد ديتسلط كامل و دار يسيشما االن به انگل. ديكن يم سيگفتن كه تو دانشگاه تدر. با من صحبت كرده

 . دارم يسيخب تسلط كامل و تو انگل يفرانسه هم بلدم ول بايالبته به خاطر درسمون تقر... بله -

 "...باشه يتا نظر خودتون چ گهيد. نداره يانعم نجايپس از نظر من حضور شما ا... هم خوب يليخ ":نيفرز

 ريفكر كنم د نجايا اميتا از تهران ب. دانشگاه باشم ديمن دو روز در هفته رو با... نه اي ديانيدونم در جر يفقط نم. نميب ينم يمنم مشكل... ممنون –

 نداره؟  ياز نظر شما كه اشكال... بشه

  "د؟يشما خودتونم ساكن تهران... كنه يم تيهمون چهار روزم كفا. دياريب فيشراون دو روزو ت ستين يازين... نه ":نيفرز

 چطور مگه؟ ... بله -
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  "د؟يندار ينظر مشكل نياز ا... شيخونه بشه ش ديبرگرد ديفكر كنم تا بخوا... از هشت صبحه تا چهار بعد از ظهر نجايا يساعت كار": نيفرز

 ". رميبا مترو م. ستين يمشكل... نه ":فكر كردمو گفتم كمي

 . اورد رونيكاغذو ب يسر هيكه سمت راست اتاق بود و باز كرد و  يدوم كمد يكشو. اتاق يسرجاش بلند شد و رفت گوشه  از

 . ميكن يجان قراردادتون و آماده م ثاقيمن به همراه م ديبا شركت آشنا بش كميخب پس تا شما : نيفرز

 لنيبا هم فام نكهيا ياداوريبا  يول) كنن؟ ميخوان تنظ يقرار دادو دو نفره م. (اهيبفرسته دنبال نخود سخواد منو  يلحظه از ذهنم گذشت كه م هي

 . اومدم رونياز اتاق ب فميكردم و با برداشتن ك يصحبت كنن تشكر شونيخوان در مورد مسائل خانوادگ يو حتما م

 . ييرفتم سراغ خانوم فنا كراستي نيهم ي، براكنه ييخواست منو راهنما يم ييكه از خانوم فنا دميشنيو م صداش

 ".غذارو گذاشتم گرم شه. ميناهار بخور مياول بر ايب يبه من سپرد شركت و نشونت بدم ول سيرئ يآقا ":از سرجاش بلند شدو گفت اونم

 "... ناهارتون تموم شه كنميصبر م... دييممنون شما بفرما": زدمو گفتم يپررنگ لبخند

هم  ميكنه ما هم ناهارمونو خورد ميقراردادت و تنظ يميكر يتا آقا ؟ينيبش نجايمن برم ناهار بخورم تو ا يچ يعني "و گفتكرد ينيريش اخم

 ". دخترم ميبر ايب. ميديشركت و د

 . كرده بود كياشتهام و تحر ومديكه از تو آشپزخونه م ييپلو يباقال يبدتر از همه بو. گشنه م بود يليخ. نبود زيجا نياز ا شيب تعارف

 . ميتو آشپزخونه و مشغول خوردن شد ميهم رفت همراه

خونواده ش و خرج  حتاجيما نيتام يفوت كرده و برا شهيم يشوهرش چند سال نكهياز ا... سر غذا از خودش گفت. بود يزن مهربون ييفنا خانوم

 .. .شده نيبچه هاش كه دو تا دختر دانشجو بودن، مجبور به كار تو شركت فرز ليتحص

 . وارد آشپزخونه شد ثاقيكه دستم و خشك كردم م نيهم. از خوردن ناهار بشقابارو جمع كردم و شستم بعد

 ". رميرفتم غذا بگ يمن تازه داشتم م ن؟يشما ناهار خورد... ؟!ا ":ديتعجب پرس با

سهم شمارم . يريرو به خودت بگ افهيق نيخواد ا يخب نم لهيخ... و تموم شد ميما غذامون و خورد. پسرم گهيآره د ":جواب داد ييفنا خانوم

 . "منم اوردم شركت. غذا اضافه موند. مهمون داشتم شبيد. خچاليگذاشتم تو 

اورد و درشو باز  رونيغذا رو ب يقابلمه . خچاليرو لبش نشست و رفت سراغ  يلبخند ييخانوم فنا يبا تموم شدن حرفا. انداختم ثاقيبه م ينگاه

 . كرد

 ". هوس كرده بودم بيعج. ييدستت درد نكنه خانوم فنا. پلو يباقال... هوممم ":ثاقيم

 كرديرو م رويكه غذا رو ز ينيقاشق برداشت و ح هيگرسنه بود چون  يلياونم خ نكهيمثل ا. گازو روشن كردو گذاشت كه غذا گرم شه ريز عيسر

 . زديبهش م ميناخونك

  "گه؟يبرنجه د ريمرغاش ز ":ثاقيم

 . دميبلند خند يبتش با صدالحن صح از

 ".ميو اجرا كن سيرئ يدستور آقا ميما بر ،يشيتا تو مشغول تفت... شكمو يبله آقا": و گفت ديخند مييفنا خانوم

 "...دييبفرما... كنميخواهش م ":بهمون زد و گفت يلبخند
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 . كرد تيهدا رونيكمرم منو به ب يبا گذاشتن دستش رو مييفنا خانوم

  "بود؟ ياسمت چ يخب دخترم، راست ":ييفنا خانوم

 ... يتابان صدر... تابان -

  "خوبه؟. كنميخب من همون تابان صدات م ":ييفنا خانوم

 ... خوبه يليخ... بله -

 ".. .شه اتاق تو يم ميكياون  ،يحسابدار شيكياتاق كنفرانسِ،  شيكيسمت راست  ياتاقا نيا. منِ زيجا كه م نيخب تابان جان، ا": ييفنا خانوم

 .شنِيميو ان كيگراف يو كارگاها تيقسمت روبه روئم، سا ياتاقا

 "... سِيرئ ياتاق آقا ،يخودت متوجه شد گهيقسمت سمت چپم كه د اتاق

 يكه كار يديد ينه ول كيسختش م سيرئ يآقا... ياز معرف نميا ":ادامه داد يبا لبخند. دميكش يبه اون قسمت م ميهر اتاق سرك يمعرف با

 ". ..نداشت

 "...ديشما بنداز مينگاه هي دييبفرما... از قرارداد نميا... يخانوم صدر... خب ":نيفرز. ميبه خودمون اومد نيفرز يصدا با

 . گرفتم كاغذو

برام رقم و  نيباشه كه ا اديدونم قرار بود كارم اونجا ز ينم. رو لبم نشست يكه برام در نظر گرفته شده بود لبخند محو يمبلغ حقوق دنيد با

 ... تونست باشه يم يبه هر حال حقوق خوب يلطفو بهم كرده بود ول نيبود ا ثاقيچون معرفم م نكهيا اينوشته بود 

  "ست؟ين يمشكل": نيفرز

 ... خوبه يهمه چ... اصال... نه -

 "...ديامضا كن دييپس بفرما": نيفرز

 . كه دستش بودو داد بهم يخودكار و

 . وم كردمرو تم يامضا همه چ هيبا  منم

 "... دياريب فياز شنبه تشر ديتون يشما م... ميكار كن يو خوش يدر كنار هم به خوب ميبتون دوارميام... مبارك باشه ":نيفرز

  د؟يبا من ندار يامر. رسميپس از شنبه خدمتتون م... ديلطف كرد تينها يب... ممنونم يليخ –

 ". متونينيب يم شااليپس ا... ستين يعرض كنميخواهش م": نيفرز

 ... خداحافظ شما... حتما –

 ياونم با گفتن مبارك باشه دخترم نشست رو. باهاش دست دادم و بابت ناهار تشكر كردم. بود ستادهيا زشيكه پشت م ييسمت خانوم فنا رفتم

 ... و مشغول كارش شد شيصندل

 . برگشتم هوياز پشت سرم  صداش دنيبا شن يول. تشكر كنم ثاقميو به چپ و راست چرخوندم تا از م سرم

 ... نيكه كرد يممنون از لطف يليخ... گشتميداشتم دنبالتون م –

  "م؟يبر... نكردم يكار... كنميخواهش م": ثاقيم
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 كجا؟  م؟يبر: تعجب گفتم با

 "... گهيبرسونمتون د": ثاقيم

 . رم يخودم م... نيلطف كرد يليجام خ نيتا هم... ممنون يليخ.... نه... نه –

 "... دييبفرما. رسونمتونيحاالم خودم م. نكردم يمن كه گفتم كار ن؟يشما باز تعارف كرد ":ثاقيم

 . راحت ترم يطور نيا... رميبا مترو م د؟يو برگرد ديايهمه راه ب نيشما ا ؟يِآخه چه كار... كنم يتعارف نم ديباور كن –

  "نه؟. تونم برسونمتون يتا مترو كه م ":ثاقيم

 "... بله... تا مترو؟... خب ":و گفتم فكر كردم كمي

 "دييپس بفرما ":ثاقيم

 ... در شركت و برام نگه داشت تا من خارج بشم و

 .دميو پرس ايدلم و زدم به در. رو مخم بود يسوال، بدجور هي

 بپرسم؟  يسوال هي شهيم –

 "... ديبپرس... كنم يخواهش م": گفت كرديم يكه رانندگ نطوريهم

 ... نايجواب بد نيبپرسم چرا؟ البته اگه دوست دار شهيم. صورتتونم كبود بود يحت... نيبود يليزخم و ز ادمهي دميشمارو دكه  يروز اول –

اگه . خورده بود هيتا بخ شيسرمم ش... تصادف وحشتناك هي... تصادف كرده بودم... آره درسته گه؟يد نيگ يم دويقبل ع ":زدو گفت يلبخند

 ". ها موهامو زده بوده بودم هيبود كه به خاطر بخ نياونم به خاطر ا. بود باشه كالهم سرم ادتوني

 . نيفكر كردم دعوا كرد... نيپس تصادف كرده بود –

 . "به كارش ندارم يبه كارم نداشته باشه منم كار يكار يكس يعني. ستمياهل دعوا ن ادينه ز ":و گفت ديبلند خند يصدا با

 ... آهان –

 ... نداره كه بخوام برسونمتونا يمن كار يگم، برا يالبته بازم م... از مترو نميا دييبفرما ":ثاقيم

همم . گشتم يمن همچنان داشتم دنبالش م نيهم به خاطر كار كه فكر كنم اگه شما نبود. مزاحم شما شدم يكاف يامروز به اندازه ... ممنون –

 . مزاحمتون شدم نجايتا ا نكهيا

 گه،يد اميراهو ب نيخواستم ا يبعدشم باالخره م... نكردم كه يكار... گهيد ديحرفارو نزن نيا گهيد... كنميخواهش م ":زد و گفت يمهربون لبخند

  "كرد؟يم يچه فرق

 ... گهيد ديمسافر ببر رويمس نيا نيخواست يخب حتما به قول خودتون م -

 ".نداره يريتاث چيروزم ه هي. كنميم يسافركشم ارميو درب نميپول بنز نكهيا يمن معموال برا... ستين يمشكل ":ثاقيم

 . خداحافظ. با اجازه تون... ديبه هر حال محبت كرد –

 . شدم ادهيپ نياز ماش و

 . و داد سوار شدو رفت ميجواب خداحافظ نكهيشد و بعد از ا ادهياز من از سمت خودش پ تيبه تبع اونم
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 .گرفتم و رفتم خونه ينيريجعبه ش هيراهم سر ... شدم ادهيبود كه از مترو پ ميچهار و ن بايتقر

** 

 يامروز روز خوب. (كردم يسرم بود و فكر م ريدستمم ز هيبودم و  دهيبه پهلو خواب. ومدياون روز جلو چشمم م يموقع خواب مدام اتفاقا شب

آرتان كه ... نه يول. من بدم شوينم نصف شهرتو ياگه آرتان، دانشگاه آزادم قبول شه م يحت... حقوقشم چه خوبه... اومد رميكارم كه گ... بودا

 يو هشت سالگ ستيتازه تو سن ب نكهيبا ا... يِچه آدم خودساخته ا ثاقميم نيا... به هر حال حقوقش خوبه... دفترچه دانشگاه آزادو نگرفت صالا

چه ... دهيبا پول خودش خر نشميطمئنم ماشم... خوبه يليخ سادهيخودش وا يكه رو پا نيهم... يِبه نظرم آدم موفق يخونه ول يداره درس م

 ...)چه خوب... كنه يم ميگفت مسافر كش يجالب م

 .ارميب اديچهره ش و به  اتيفكر كردم تا جزئ يكم

 يبرجسته ا كمي يخوش فرم و مردونه با لبا ينيب. بود يپوستشم گندم. بود يآره انگار قهوه ا... بود ياگه اشتباه نكنم رنگ چشاش قهوه ا(

 ريكوچولو ز شير هي... اما نه... صورتشم كه اصالح كرده بود. مشخص بود كه تازه موهاش دراومده. كوتاه بود يليو خ يموهاشم مشك. شتدا

 يم يياز همه تو صورتش خودنما شتريكه ب يزيچ. در كل خوب بود... دميقبال هم بوده و من ند ايدونم تازه گذاشته بود  يحاال نم. شتلبش دا

 ...)ساعت سه شد... بخوابم...استغفرا!... كنم يفكر م ايبه چ ينصفه شب... نچ... نچ... زد يبود كه م يقشنگ ينداكرد لبخ

 .ربع بعد خوابم برد هي بايهم گذاشتم و تقر يزدم و چشمام و رو يغلت

** 

تو . و گذاشتم رو گاز يتو آشپزخونه و كترسر و صدا رفتم  يمنم ب. هنوز همه خواب بودن. شدم دارياز خواب ب شهيصبح زودتر از هم شنبه

پشت سرم  پسيموهامم با كل. دميپوش يمشك نيسوختم و برداشتم و با شلوار ج يمانتو قهوه ا. رفتم لباس بپوشم ييآماده شدن چا يفاصله 

برداشتم  مميشگيهم يمشك فيك. ادمد حيدر آخر مقنعه رو ترج يمقنعه ول ايالبته مردد بودم كه شال سرم كنم . سرم كرد مويجمع و مقنعه مشك

و  دميبه همون سرعتم كفشام و پوش. خوردم ريلقمه نون و پن هيو با  ختميواسه خودم ر يياستكان چا هي عيسر. آروم رفتم تو آشپزخونه يليو خ

 .شدماز خونه خارج 

** 

 .داختمبه ساعتم ان يبار صدم نگاه يبرا. زدم، سوار آسانسور شدم يكه نفس، نفس م يحال در

 ... شد ميهشت و ن يوا –

 كرده بودم  ريساعت د ميبازم ن يبودم ول دهياز سر كوچه تا شركتو دو نكهيا با

 !) بهم نگه يزيحاال خدا كنه چ... شم داريزودتر ب دياز پس فردا با... بگذرونه ريخدا بخ!!!... يو بدقول يروز اول كار(

  ؟يِعصبان يلياز دست من خ يميكر يآقا... ريصبح بخ... ييسالم خانوم فنا –

 "... ومدنيهنوز ن... يخواد انقدر نفس نفس بزن ينم... ريصبح توام خ... سالم تابان جان ":بهم زد و گفت يمهربون لبخند

 ". بودم... دنميرس رينگران د... واقعا؟ كل راه و ":دادم و گفتم رونيو پر صدا ب نفسم

از من به تو  يامروز كه گذشت ول... انيم ريساعت د هيتماس گرفتن گفتن امروز ... ريبگ كيال نو به ف تيخوش شانس نيا": ييفنا خانوم
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 "... يآب بخور هالك شد وانيل هيحاالم برو ... حساسِ يليمسئله خ نيرو ا يميكر يآقا. باش نجايرأس ساعت ا شهيهم حتينص

 . دميو با ولع نوش ريش ريز كردم و دستم و گرفتم زآب و با ريش. باشه تكون دادم و رفتم آشپزخونه يبه نشونه  يسر

 ... دايريگ ياالن دل درد م. كه آب بود خچاليتو  –

 . سرعت برگشتم به

 ... وثوق يآقا دييشما –

 ". ريصبح به خ. سالم": زد و گفت يلبخند

 ... سالم: پشت دستم صورتم و پاك كردمو گفتم با

 . آب و بست رياون دستش و دراز كرد و ش يول دميو خودم عقب كش دميم ترسك هي. شد كيقدم اومد جلو به من نزد چند

  "ترسوندمتون؟ ديببخش": ثاقيم

 . دمتونيد نجايفقط تعجب كردم ا. دمينترس كنميخواهش م... نه -

  "ن؟يدياتاقتون و د يراست. اومدم نيواسه هم... نيداشتم با فرز يكار هي ":ثاقيم

 . كدوم اتاق برم ديبهم گفتن كه با ييخانوم فنا شيپ يالبته دفعه . تازه اومدم... نه هنوز -

 ". كنم تونييراهنما ديپس اجازه بد ":ثاقيم

 "...حتما ":تكون دادم و گفتم يسر

 . مياومد رونيهمراه هم از آشپزخونه ب و

از  شنيپارت ي لهيگفتم قسمت شمارو بوس نيشما به فرز يراحت يالبته من برا... اتاق شما نميا... دييبفرما ":اتاق مورد نظرم و باز كرد و گفت در

 ". قسمت پژمان جدا كنه

 "... اتاق قشنگه نيچقدر ا. ممنون يليخ ":گفتم يسمتشو با خوشحال برگشتم

 . روم نگاه كردم شيبرگشتم و به اتاق پ دوباره

دو تا اتاقك جدا از هم  شنايدر واقع هر كدوم از پارت. شده بود ميبه دو قسمت تقس شنيضلع اتاق توسط پارت هي. بود يشكل ليبزرگ و مستط اتاق

 شنايپارت يروبرو قايدق. نگاهمو ازشون گرفتم و دور تا دور اتاق چرخوندم. افتادم يچوب يكلبه ها اديدارشون  بيبه خاطر سقف ش. بودن

 يدور تا دور اتاقم پر بود از گلدونا. شد يم دهيد يشنگق يست قرمز و مشك مياز دو ضلع كوچكتر اتاق ن يكيدر . دميو د يبزرگ ي بخونهكتا

 . رهيو به خودش بگ يخوش يكه باعث شده بود اتاق عطر و بو يعيطب

 يبه خاطر لطف. شد يم بمينص ياتاق قشنگ نيهمچ هي ايدن يجا چيكنم ه يفكر نم... قشنگه يليخ": گفتم ثاقيسرم و چرخوندم و به م يخوشحال با

 " .ممنونم نيكه كرد

. ديانتخاب كن نيو كه دوس دار يهر قسمت. اتاق نقش داشتم دمانيمن فقط تو چ... قابل شمارو نداره ":لبخند معروفش و به لب اورد و گفت بازم

" 

 . كنميرو انتخاب م هينداره من سمت راست ياگه اشكال: فكر كردمو گفتم كمي



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٥ 

 ". نيكه شما كدوم و انتخاب كرد گميو م زنميزنگ م... منفرد يمنظورم آقا ...پس من به پژمان. داره يچه اشكال. كنميخواهش م: ثاقيم

 "... با اجازه. ديباش يراض نجاياز كار كردن ا دوارميام. من برم گهيخب د ":انداخت و گفت شيبه ساعت مچ ينگاه

  "ن؟يكار نداشت يميكر يمگه با آقا ":گفتم عيسر

 ". خداحافظ. برم باشگاه ديمنم با. بشه داشيپ اميزود نيم به اكن يفكر نم. گهيد ومدين يچرا ول ":ثاقيم

 . به سالمت –

گردونم  يرو صندل نميدادم بش حيترج. دميو مقابلم د يبزرگ زيم. قشنگ تر بود رونشميداخل اتاقك از ب. كه رفت وارد قسمت خودم شدم نيهم

 يبا احساس برخورد جسم سخت. خورد يبه چشم م يا يخال يچپمم قفسه ها سمت. بود يسمت راستم دو تا صندل. بزنم ديو از اونجا اتاقك و د

 .با پام هلش دادم اونورتر. سطل آشغال بود. انداختم نييبه پا ينگاهبا پام، 

 ...باحاله يليخ نجايا ميخودمون –

  "كار كنم؟ يخب حاال چ ":لب زمزمه كردم ريچونمو ز ريزدم ز دستمو

 . كه سخت مشغول كار بود يير جام بلند شدم و رفتم سراغ خانوم فنااز س. زيو گذاشتم رو م فميك

 كار كنم؟  يچ ديكه من امروز با ديشما اطالع دار. ييخانوم فنا ديخسته نباش –

تو آهان ... اممم... كجا گذاشتمش نميبذار بب. بروشورارو ترجمه كن نيگفتن ا يميكر يآقا. زميآره عز ":از صورتش برداشت و گفت نكشويع

 ".كشوئه

 . باز كرد زشويم يهمزمان كشو و

اتاقت  يراست. ياتاقت استفاده كن ياز كتابخونه  يتون يم يهر جام كه مشكل داشت. كار اولت نيا. دخترم ايب": و دستم داد و ادامه داد يبروشور

  "؟يديو د

 ". قشنگ بود يليخ... بله ":گرفتم گفتم يكه بروشورارو از دستش م نطوريهم

 "... كشهياتاق زحمت م نيهفته س كه داره واسه ا هي... ها ثاقِيهمه ش كار م ":ييفنا ومخان

 ". خوشم اومد يليمن كه خ. دستشون درد نكنه": زدمو گفتم يلبخند

 ".بشه داشيپ ميميكر ياالناس كه آقا گهيد. برو به كارت برس. شم يدخترم مزاحمت نم گهيخب د. خوب شده يليآره خ": ييفنا خانوم

 .پس من رفتم. ممنون يليخ. بله –

 . به سرعت رفتم اتاقم و كارم و شروع كردم و

كه اونجا بود كمك  ييشدم برم سمت كتابخونه و از كتابا يمدام مجبور م نيهم يبرا. و سخت بود يكردم تخصص يترجمه م ديكه با يمتن

 ...رميبگ

 . دمشونيدستام و مشت كردم و به جلو كش. استراحت كنم يربع هيگرفتم  ميتصم .خسته شده بودم يليخ يمونده بود ول گهيچند صفحه د هنوز

 ... خسته شدمااا... شيآخ –

 . كه الله بهم زنگ زده دميدر كمال تعجبم د. دراوردم فميو از تو ك ميگوش
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 !!!)دميچطور صداشو نشن(

 ... بعد از چند بوق برداشت. ش و گرفتم شماره

  "ن؟يخوب ...سالم تابان جون ":الله

 . دميو نشن يگوش يصدا يزنگ زد ديببخش ؟يتو چطور... يمرس... سالم -

  "؟يِچه حرف نيا كنميخواهش م ":الله

 . سرم شلوغ بود يليچند وقته خ نيا ديببخش. يزنيهر دفعه تو زنگ م... گمينه كال م -

 ". من خودم دوست دارم بهتون زنگ بزنم. نه تابان جون": الله

  گه؟يد يبخش يو م ميمعرفت يپس ب... مقربونت بر –

 "... گهيد ديتابان جون نگ... ؟1!ا ":الله

 . دفعه ذهنم جرقه زد هي يول دميخند

خدا رو چه . دميو سر راه هم قرار م نيالله و محمد حس ميمستق ريبه طور غ نكهيهم ا نمشيب يسر كالسم؟ هم م اديچطوره ازش بخوام فردا ب(

 !)رهينقشم بگ ديشا يديد

 ". مينيبب گرويهمد يگفتم اگه توام هست. آخه من فردا هشت كالس دارم ؟يكه فردا كالس دار نهيمنظورم ا ؟يالله فردا چه كاره ا": گفتم يفور

 . "اتفاقا من فردا دوازده كالس دارم": الله

 ... ستااايالبته اگه سختت ن. سر كالس من يايكه به عنوان مهمان ب ايتو هشت ب. ميكن يكار هيپس  –

 ". اميحتما م... خوبه ميليخ... يچه سخت... نه ":الله

 باشه؟ . نمتيب يپس فردا م –

 ... چشم... باشه: الله

 ...خداحافظ. مواظب خودت باش –

 گ"... خداحافظ ":الله

 .زيگذاشتم رو م ويگوش

 . حاال برم سراغ ترجمه ها... نياز ا نميا... خب –

 ياومد شركت نه تونستم همكارم آقا يميكر يبود كه اونروز نه آقا يدر حال نيگذشت و ا يو خوش ريبه خ ميربود روز اول كا يبيهر ترت به

 ...گرفتم يم كيبه فال ن ديبا نويا ييبه قول خانوم فنا. نميمنفردو بب

** 

 .)آره حتما سر كالسِ... سر كالس باشه دميشا... تازه ساعت هشت... اد ينه م... اديالله؟ نكنه ن نيبابا پس كو ا يا(

 .براش تكون دادم و رفتم سمتش يدست. بود ستادهيكالس ا رونيب... دمشيد... هارو به سرعت رفتم باال پله

 ". تابان جون دميفكر كنم زود رس... ريصبح بخ... سالم ":الله
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... برو تو... دميرس... ريمن د... يخوب اومد... تو... نه ...ريبخ... توام... صبح... سالم": كردم و گفتم يباهاش روبوس زدميكه نفس نفس م يحال در

" 

  "كالسِ؟ نيتو ا... نميمحمدحس ":و با من من گفت ديمانتوم و كش نيآست

  "بهت نگفته بودم؟": گفتم يمتعجب و البته ساختگ يحالت با

 ". نه": الله

 ... داخل ميبر ايحاال ب. رفته بود ادميحتما  –

 ". بهتر باشه امين فكر كنم اگه": الله

  "چرا؟ ":تعجب گفتم با

 ... "آخه... آخه": الله

كار به  يتو چ... گهيخودت و لوس نكن د": هلش دادم سمت كالس و گفتم رِيقصدم خ نكهيا يادآوريبا  يشدم ول مونيلحظه از كارم پش هي

 "...نميبرو تو بب. ينيمن و بب يتو اومد ؟يدار نيمحمدحس

 . ميداخل كالس شد و

چشم چرخوندم و  تيجمع نيب. با بچه ها شدم يخودمم مشغول سالم و احوالپرس. نهيكالس بش يجلو پر بود به الله گفتم بره انتها يفايرد چون

در طول كالسم هر قدر . همراه بود درس و شروع كردم ثاقيكه با لبخند م يابيبعد از حضور غ. نميو كنار هم بب نيو محمدحس ثاقيتونستم م

 هيفكر كنم خود الله هم متوجه شد چون . نشد كه نشد رميدستگ يزيچ ه،يالله چ دنياز د نيعكس العمل محمدحس نميبب خوندمرچشم چ

 . گذاشتم هر جور كه خودش راحت رفتار كنه. اصرار نكردم اديمنم ز. خواد بره يو آروم بهم گفت كه م شميساعت بعد از شروع كالس اومد پ

  "نقشه ت نگرفت نه؟": و گفت شمياومد پ نيمحمدحس كه كالس تموم شد نيهم

  "نقشه؟ كدوم نقشه؟": تعجب گفتم با

  "نمش؟يمن بب شيمثال اورده بود. گمياومدن الله رو م ن،يهم ":زد و گفت يلبخند

چه خودشم . سر كالسم اديكه من بهش گفتم ب نهياون اومده بود من و بب ؟يزنيكه م هيحرفا چ نيا ":گفتم يآروم يبا صدا يشدم ول يعصبان

 "... گرفته ليتحو

 ". تو نگرفت ينقشه  گمياون بود كه، دارم م ينقشه  گمينم. و گفتم نيخب منم كه هم": گفت يلبخند حرص درار با

 ".نقشه نبود چميه ":خوردم گفتم يحرص م شيكه از باهوش يحال در

 "خداحافظ.شهيكالس توام االن شروع م. برم ديمن با": رو نشه اضافه كردم ششيدستم پ نكهيا يبرا و

 ... به سرعت از اونجا دور شدم و با اتوبوس خودم و به خونه رسوندم و

چاره ... خب يسخت بود ول يليبرام خ اميتهران تا كرج و برم و ب ريبخوام هر روز مس نكهيا. دارشميمجبور شدم زودتر از خواب ب ميدوم كار روز

 . نداشتم يا

 يبا همكارم آقا مميساعت كار نيب... مشغول كارم شدم يميكر يو آقا ييبا خانوم فنا يو بعد از سالم احوالپرس دمير ساعت رسس قايبار دق نيا
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 . اومد، آشنا شدم يبعد از ساعت دوازده م شهيهم ييخانوم فنا يمنفرد كه طبق گفته 

داشته  ثاقيو م نيكه با فرز يظاهرا به خاطر رفاقت يول كرديكار م در اصل تو دارالترجمه. ديرس يبه نظر م يمنفردم مرد خوب و محترم يآقا

 يالغر بود ول... شتريدو سال ب يكي دميشا. باشه نيخورد همسن فرز يبهش م... دادهيترجمه رو انجام م يشركت و كارا ومدهيدو بار م يهفته ا

تو همون . كرديم ييخودنما يمرتب ليو سب شيصورتشم ر يه بود و روموهاشو به سمت باال شونه كرد. داشت يدر واقع قد متوسط...بلند نبود دق

 ... همكار شدم يبرخورد اولم متوجه شدم كه با آدم كم حرف

 . دستم بلند كردم ريز يمنفرد سرمو از از رو كاغذا يآقا يصدا با

 . خداحافظ. با اجازه. ديخانوم خسته نباش: منفرد

 . ربع به چهار بود هي. داختمبه ساعتم ان يلب تشكر كردمو نگاه ريز

 زميعز: دراورد و گفت ديمنو از شك و ترد ييصبر كنم چهار بشه بعد برم كه خدارو شكر خانوم فنا ايدو دل بودم االن برم ... چه زود گذشت –

  ؟يبر يخوا يتو نم... من رفتم

 تا چهار بمونم؟  ديمن با. كردم يفكر م نياتفاقا داشتم به هم: بلند شدمو گفتم ميرو صندل از

. رنيو مش قاسم م سيرئ يراس ساعت چهارم آقا. يبر يتونيم يهر موقع كه دوست داشت. ساعت آخر آزاده مين... نه تابان جان: ييفنا خانوم

 . زميخداحافظ عز. دنبالم انياالناس كه دخترا از راه دانشگاه ب. برم گهيمن د. يخوددان گهيحاال د

 . به سالمت –

در و نگرفته بودم كه در باز شد و  رهيهنوز دستگ. راه افتادم يميكر يبرداشتمو به سمت اتاق آقا فمويبرم ك تونميمنم م نكهياز ا خوشحال

 . نميو بب ثاقيتونستم قامت تنومند م

 . گذاشته بود سالم كردم ريلحن صدامم تاث يكه رو يحالت متعجب با

 . ديحالمو پرسجواب سالممو داد و  شيشگياما با لبخند هم ثاقيم

  ن؟يممنون شما خوب –

 . شهيبهتر نم نياز ا: كه گفت دياز تو اتاق به گوش رس نيفرز يخفه  يصدا

  د؟يريم ديدار: درو گفت ياونم خودش اومد جلو متعاقب

 . با اجازتون: دادم جواب

 . تش بود و داد دستمكه دس ييو بروشورا. بروشورا خدمتتون باشه نيا. ديكن يلطف هيفقط  كنميخواهش م: نيفرز

 دياگه وقت كرد گميكه م نيا. ديشركت ترجمه كن ديارياگه نشد فردا ب... كه فبها ديو ترجمشون كرد دياگه وقت كرد. منزل ديببر: داد ادامه

 . خواميمتن ترجمه هاشو م يساعت كار انيكه فردا تا پا نهيبه خاطر ا ديترجمشون كن

  گه؟ياالن برم د تونميم. دميم لتونيرو تحو نايمن فردا ا... بله چشم حتما :به بروشورا انداختم و گفتم ينگاه

 . دييبفرما... كنميخواهش م: نيفرز

 . به بچه ها سالم برسون. نيفرز گهيد رميپس منم م: گفت عيسر ثاقيم
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 . بابت كارم دستت درد نكنه... حتما: گفت يو با لبخند ثاقيدر جوابش دستشو گذاشت پشت م نميفرز

 . سهيآسانسور منتظر موندم تا وا يجلو. از شركت خارج شدم عيبا اجازه گفتم و سر هي كننيم يدارن خداحافظ نايا دميكه د من

 . كه از كنار من رد شد و در آسانسورو باز كرد دميد ويحركت دست ستاد،يا نكهيمحض ا به

 . دميفهمكه تو دست چپش بود  يساعت لياز بند است نويا. بود ثاقيم شناختمش

 . نيمتوجه نشدم پشت سرم استاد: و گفتم برگشتم

 . دييبفرما. بله حواستون نبود: زد و گفت يلبخند

 . فشار داد نگويپارك دياونم پشت سرم اومد و خودش كل. داخل رفتم

 . كرد ياونم داشت به من نگاه م. لحظه نگام افتاد بهش هي. سكوت برقرار شد بازم

 . با قلنج دستم شدم يول بازنگامو گرفتمو مشغ عيسر

 . بود دهيپوش يخي يآب يبا ل ديشرت سف يت هي امروز

 ) سر و گردن از من بلندتره هيآرتان  نيهم. نه اكثر پسرا قدشون بلنده يول... بلنده؟ ياديقدش ز نيا ايقدم كوتاهه  اديمن ز ايخدا(

 . خدانگهدار. با اجازتون گهيخب د: و گفتم ثاقيكت برگشتم سمت مدر شر يجلو.دفعات قبل با توقف آسانسور من زودتر خارج شدم مثل

 . رسونمتونيم د؟يريكجا م... ؟!ا: ثاقيم

 . رميخودم م گهينه د -

 . رسونمتونيتا مترو م دييبفرما كنميخواهش م: ثاقيم

 كه هر دفعه مزاحم شما بشم؟  شهيآخه نم... آخه –

 . و خودش زودتر سوار شد. ..دييبفرما ه؟يحرفا چ نيا: كرد و گفت ياخم

 . ميبه ناچار سوار شدم و حركت كرد منم

 . ميديرس يم رتريشده بود مسلما د جاديكه اون ساعت از بعدازظهر ا يكيخاطر تراف به

 بپرسم؟  يسوال هي تونميم: سر حرفو باز كرد و گفت خودش

  د؟ييبفرما -

  ن؟يدوسش داشت: ثاقيم

  ه؟يدوسش داشتم؟ منظورتون ك... ؟!هبل: تعجب برگشتم سمتش و گفتم با

 . منظورم نامزد سابقتونه... خب: ثاقيم

 ...) ؟!گهيحامدو م(

 . من كه قبال بهتون گفتم اون نامزدم نبوده: گفتم تيعصبان با

 ... دياصال جواب ند دياگه دوست ندار. من فراموش كرده بودم. ديبله گفته بود. اگه ناراحتتون كردم ديببخش: ثاقيم

مكث چند  هيبعد از  نيواسه هم. چرا دوست داشتم جوابشو بدم دونمينم يول يبود هم متعجب شده بودم هم عصبان دهيكه پرس ياز سوال نكهيا با
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. در واقع زن داشت. اون با نقشه اومده بود جلو!... ديدونيم. واسه دوست داشتن نذاشته بود ييجا يعني. دوسش نداشتم... نه: گفتم يا قهيدق

 . گهيهم آدم نبودن د هيوسط بق نيا. ارهيخواسته حرص زنشو درب يكار م نيمثال با ا. دوست داشت يليخ منشز

  د؟يو نشناخته بهش اعتماد كرد دهيشما چطور ند... شناختمشيدورادور م: حرص گفت با

 . كه گول خوردم نمكياوقاتم قبول م يمونم؟ البته بعض يسوال م نياوقات خودمم تو جواب ا يبعض ديكن يباور م -

 . ديكن يواسه گول زدن دخترا استفاده م ونيكه شما آقا ييحرفا نيبا هم: اضافه كردم يشوخ با

 . شمارو تحمل كنم نيتوه نيتونم ا يشما خانوما؟ من اصال نم اي ونيبله؟ بله؟ ما آقا: و گفت ديخند

بحثمون  ديمطمئن باش يول د؟يكن ياز هم جنساتون دفاع م ديدار يطور نيكه ا ديچقدر حق وكالت گرفت: گفتم دموياز اون منم خند تيتبع به

. ميبحث مفصل با بچه ها داشت هي ديقبل ع نيتو دانشگاهم هم. مورد با داداشم آرتان چك و چونه زدم نيمن تا دلتون بخواد تو ا. نداره يا جهينت

 ... ميدينرس يخاص ي جهينت چيبه ه يول

 . من طرفدار حقوق متقابلم دينكناشتباه : گفت يژست خاص با

 . فكر كنم تو هر دوتاش باشه. زنهيگول م ويكيكدوم گروه اون  دونمينم يدور از شوخ يول. بله كامال مشخص بود: گفتم دمويخند دوباره

 . قبول دارم. درسته: ثاقيم

 ... ديكارمون به دعوا نكش. خدارو شكر –

 . شميم ادهيپ ديهر جا لطف كن ...يمرس: به اطرافم انداختم و گفتم ينگاه

 . نگه داشت نويزد و ماش راهنما

 نه؟ . ميديهر طور بود به تفاهم رس... بود يبحث خوب: به من نشست و گفت ليمتما كمي

 . آره: جواب دادم يول. متوجه اصل منظورش نشدم -

 . جواب نداد ينگام كرد ول. برم گهيمن د. بازم ممنون: زدمو ادامه دادم لبخند

 . معذب شدم يهمراه با لبخندش كم ي رهينگاه خ ريز

 . شدم ادهيپ عيخداحافظ و سر...خ: گفتم يدستپاچگ با

 . دميجواب بدم و به قدمهام سرعت بخش ستادمينا گهيد يول دميآرومش و شن "ديمواظب خودتون باش"لحظه هم  نيآخر در

 ... قبل يقيبه دقا ديمترو هم ذهنم پركش تو

 ) اليتو فكر و خ رفتميگفت م ينم يزياگر چ... و خنده بگذره يبحث حامد به شوخ يكرد ادامه  يكار هيكه چقدر خوب بود (

 نكهيچون به محض ا. برام نموند يفرصت نكهيخسته بودم هم ا نكهيهم به خاطر ا. فرصت نكردم بروشورارو ترجمه كنم گهيخونه د دميرس يوقت

دادم كه به  ريبه آرتان گ كميآخر شبم . بعدم كه نوبت خوردن شام و شستن ظرفا توسط من بود. كنم يزبا اميبا ت ويساعت هيمجبور شدم  دميرس

 ... چقدرم كه گوش كرد. بره درساش و بخونه وتريبا كامپ يباز يجا

 يشوخ شديبا كار نم يروزا رو دو در كنم و نرم ول يبعض مييخواست مثل زمان دانشجو يدلم م. شدم دارياز خواب ب يبا احساس خستگ صبح

 . گهيكرد د
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كه بود با  يبود از خونه خارج شدم و به هر سخت روزميد يلباسام كه همون لباسا دنيخوردم و بعد از پوش ريلقمه نون و پن هيقبل  يروزا مثل

 . خودمو به شركت رسوندم يمترو و سه كورس تاكس

 . ريح بخصب. سالم مش قاسم: رفتم تو آشپزخونه و گفتم دميكه رس نيهم

 . ريصبح شمام بخ... سالم بابا: قاسم مش

 . كار دارم ياالنم كل. بخورم ييامروز فرصت نكردم چا. ديبهم بد ييفنجون چا هي شهيمش قاسم م –

 ... نوش جان... بابا جان ايب: برداشت و بعد از پر كردنش داد دستم و گفت يو فنجون... شهيچرا نم... بله: جواب داد ييخوشرو با

 . رفتم اتاقم ييبا خانوم فنا ياومدمو بعد از سالم احوالپرس رونيو از آشپزخونه ب. با اجازه. مش قاسم يمرس: گفتم يخوشحال اب

 .رو دارم شيپ ويخوشحال بودم و مطمئن بودم كه امروز روز خوب يليمثبت مش قاسم شروع شده بود خ يكه روزم با انرژ نيا از

چون چهارشنبه . دمشيديدر واقع من فقط دوشنبه ها م. شركت اديمنفرد دوشنبه ها و چهارشنبه ها م يه بود كه آقاروز قبل بهم گفت ييفنا خانوم

 ... ومدميها خودم كالس داشتم و نم

 يفسه هاگذاشتم داخل ق فمويدراوردم و ك فميبروشورارو از تو ك. و نشستم زيگذاشتم رو م موييراحت چا الياتاقكو روشن كردم و با خ يايمهتاب

 . بروشورا شدم يو مشغول ترجمه  يخال

. داخل كتابخونه استفاده كنم يتخصص يبه دفعات مجبور شدم از كتابا. بود هم مشكل تر ادتريگذشته، هم ز يامروزم نسبت به ترجمه ها يكارا

 ليش به هم مرتبط بود و هر جمله تكمچون متن يبذارم و آخر سر ترجمه كنم ول يتر بود و خال يكه تخصص ييگرفتم جاها ميچند بارم تصم

 . كار صرف نظر كردم نيبود از ا يقبل ي ملهج يكننده 

آماده كردن ترجمه ها رأس ساعت داده بودم،  يبرا يميكر يكه به آقا يبه خاطر قول. گذشت يشانس بدمم اون روز زمان به سرعت م از

 . سر كنم ومديكه از آشپزخونه م يكنم و با عطر خوش قرمه سبز ناهارم رد يبرا ييدعوت خانوم فنا لميمجبور شدم بر خالف م

 . به ساعت انداختم ينگاه

 ... شد ميسه و ن ايخدا –

 . رو شمردم موندهيباق صفحات

 ... كي

 ... دو

 ... سه

 ... 

 ... 

 ... ُنه

 ... ده

  ازدهي
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 تمومش كنم؟ گهيساعت د ميتا ن يچجور. مونده گهيصفحه د ازدهي... نچ –

 ييخانوم فنا شياز جام بلند شدمو رفتم پ عياز اتالف وقت سر يريجلوگ يبرا. اطالع بدم كه هنوز تمومشون نكردم نيگرفتم برم به فرز ميتصم

 . بره خونه شديكه كم كم داشت آماده م

  ؟يميكر يسر برم اتاق آقا هي شهيم ييخانوم فنا –

 - ؟يشونيپر نقدريتابان جان؟ چرا ا هيچ: ييفنا خانوم

 . كنم كاريچ دونمينم... ها هنوز تموم نشده رجمهت

  ؟ينكرد پشونميپس هنوز تا: اورد و گفت نييشونشو پا يرو فيك

 . رهيبگ ميبود گر كينزد يياز زبون خانوم فنا پياسم تا دنيشن با

 . همه نياونم ا پيبكنم؟ من تو ترجمشون موندم چه برسه به تا پميتا ديبا: گفتم يناراحت با

 . كنميم پيتا مونميمن خودم م ريتو برو وقت بگ. زمياشكال نداره عز: ييناف خانوم

 . نيرفتم سمت اتاق فرز درمونده

 . متوقفم كرد ثاقيم يدر نزده بودم كه صدا هنوز

 منزل؟  ديريمگه نم ديكنيپهن م لتونويوسا نيچرا دار ؟ييشده خانوم فنا يچ... سالم: ثاقيم

 . ينه موندم كمك خانوم صدر. سالم پسرم: دميشنيو مر ييخانوم فنا يدلسوزانه  لحن

 شده مگه؟ خودش كجاست؟  يتابان؟ چ: ديبا تعجب پرس ثاقيم

 . نكردم ثاقياز زبون م كمياسم كوچ دنيبه شن يتوجه اديبود كه ز اديز يبه قدر استرسم

 . گنيم يچ نهيبب سيرئ يآقا شيرفت پ. پشونيطفلك هم ترجمه هاش مونده هم تا: ييفنا خانوم

وقت داشتم كه  يليخ. بودم پشت در سادهيدونم چرا مثل چوب خشك وا ينم. دميشنيم شد،يتر م كيكه هر لحظه نزد ثاقويم يقدما يصدا

 . دادميداشتم هدرشون م مينجوريا

 ... سالم: ثاقيم

 ... سالم: و گفتم برگشتم

درو باز كرد و طبق  يو خودش بعد از زدن تك ضربه ا. داخل ميفعال بر... رهاشكال ندا: گفت يكه با مهربون ديتو صورتم د مويكنم درموندگ فكر

 . معمول اجازه داد اول من داخل اتاق بشم

 . كرد ثاقيم يحواله  يو چشمك. نميبيچقدر خوبه كه تو رو هر روز شركت م... ثاقيآقا م... به: گفت ثاقيم دنيبا د نيفرز يآقا

 ... گهيد رميبگ ليبچه ها رو ازت تحو روزياومده بودم كار د. ..سالم: گفت ياما با لحن جد ثاقيم

  ؟يترجمه ها آماده شدن خانوم صدر: و رو به من ادامه داد. ياورد ادميخوب شد !!!... ا: افتاده منم تو اتاقم گفت ادشيكه انگار تازه  نيفرز

 ... راستش... راستش. دميسخدمت ر نيهم يبرا... اممم: انداختم و با تته پته گفتم ثاقيبه م ينگاه

  گه؟يد يخوا يرو واسه فردا صبح م نايتو ا. ترجمه ها هنوز تموم نشده نيفرز: حرفمو قطع كرد و گفت ثاقيم
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 تموم نشده؟ : كه انتظار ترجمه نشدن بروشورارو نداشت با تعجب گفت نيفرز

  گه؟يد يخوا يفردا صبح م نارويتو ا... ينگفت: حرفش و گفت نيب ديدوباره پر ثاقيم

 . آره فردا صبح اول وقت: گفت شويصندل يكالفه نشست رو نيفرز

  ؟ينه خانوم صدر: و رو به من ادامه داد. ميكن يخب ما دو ساعته جمعش م: ثاقيم

 ستيست و رداشت مثل پدرا كار منو را ثاقيبود كه رو دوش من افتاده بود و االن م يتيباالخره مسئول. بزنم يحرف ديكردم منم با احساس

 . كرديم

اگه لطف . بودن اديز يليخ يامروزم از صبح سر كارم بودم ول. انجام بدم يفرصت نكردم كار شبيمن واقعا د. ديمنو ببخش ديالبته با... بله: گفتم

 . خدمتتون ارميشده م پيتا ديبه من مهلت بد يدو ساعت ديكن

 . منزل نُه، ده شب شده ديتا بر شه؟ينم رتونيشما خودتون د يدرثان. بمونم تونمينم. برم ديآخه من االن با: نيفرز

 مونميم. اشكال نداره: گفتم نانيمونه و در واقع اتاق كنار آشپزخونه مال اونه، با اطم يمش قاسم تو خود شركت م يدونستم خونه  يم چون

 . رميبعد م دميكارمو انجام م

 يتونيم يدار يپس اگه كار. دميم لتيخونت تحو ارميشبم م. كنميتموم م پويتا مونميمن خودم م. ريتوام سخت نگ. نيفرز گهيحله د: ثاقيم

 . يبر

خواهرتو كه : اضافه كرد ثاقيمجبورم كه برم و رو به م يعني. رميمن م ديكنيحاال كه اصرار م... باشه: زد و گفت يلبخند نيتصورم فرز برخالف

 . يشناسيم

 ... ر چه زودتر بروپس ه: و گفت ديبلند خند يبا صدا ثاقيم

 . رفت رونياز ما از اتاق ب يو با برداشتن سامسونتش و خداحافظ ديخند ثاقيبه حرف م نميفرز

 . تا االن منو اخراج كرده بودن يميكر يفكر كنم آقا دياگه شما نبود... واقعا از لطفتون ممنونم: برگشتم و گفتم ثاقيبه سمت م نيرفتن فرز با

 . منزل ديكه شمام زودتر بر ميزودتر به كارمون برس ميبر ه؟يمگه الك: زد و گفت يقشنگ لبخند

 . كنم يم پيخودم تا. ستميبه زحمت شما ن يراض ديباور كن –

  د؟يبازم تعارف كرد: كرد و گفت ينيريش اخم

 . و به سرعت از اتاق خارج شدم. منتظرن ييخانوم فنا يوا: گفتم عيسر ييخانوم فنا يادآوري با

 بهت مهلت داد؟ !... كه رفت يميكر يآقا زم؟يشد عز يچ: گفت دنميبا د ييناف خانوم

ساعتمو نگاه كردمو ... شميمزاحم شما نم نياز ا شتريب. كشنيم پشويزحمت تا كننيوثوقم لطف م يآقا... بله خداروشكر: گفتم يخوشحال با

 . حتما دختراتونم منتظرتونن... چهار شد: اضافه كردم

  ؟يمن برم؟ مطمئن يعني ه؟يحرفا چ نيا. زميه عزن: ييفنا خانوم

 . دييبله بفرما. ديشرمندم نكن -

 . من هستم. ييبرو خانوم فنا: از پشت سرم گفت ثاقيم
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 ... ايجان صبر كن كار دخترم تموم كه شد بعد بر ثاقيم. پس من رفتم: ييفنا خانوم

 ... چشم يبه رو: ثاقيم

 . احافظخد. من رفتم. خب لهيخ: ييفنا خانوم

 ... خداحافظ: ميجواب داد همزمان

 . نبود يو مش قاسم كس ثاقيدر واقع به جز من و م. شركت خلوت شد ييرفتن خانوم فنا با

 ". كنميم پيتا ييخانوم فنا ستميمن با س د،يو بد نيكه ترجمه كرد ييكاغذا": گفت ثاقيم

 . رو اوردمموافقت تكون دادم و رفتم تو اتاق و برگه ها يبه نشونه  يسر

 . ديكن پيتا ديفقط تا هر جا كه تونست. دييبفرما –

 ".راحت التونيخ. كردم پيرو تا نايمنم ا ديترجمه ها رو انجام بد هيتا شما بق. من دستم تند ":هارو از دستم گرفت و گفت برگه

 . يمرس –

 . رفتم سراغ ترجمه هام خودمم

 . و كاغذام و برداشتم و از اتاق خارج شدم فيك. ساعت بعد تونستم تمومشون كنم هي حدودا

  "تموم شد؟": گفت دنميبا د ثاقيم

 . دميش و انجام م هيخودم بق نياگه خسته شد. بله تموم شد -

 ". مونده گهيچند خط د. يچيه گهيخسته بشم كه د پياگه بخوام با چند صفحه تا": ثاقيم

– ن؟يكرد پيهمه صفحه رو تا نيا. ماشاال چه دستتون تند  

 "...ميتر تمومش كن عيسر ينجوريفكر كنم ا. كنميم پيمن تا ديشما بخون دميجد يصفحه ها. نبود كه يزيچ": گفت يغرور ساختگ با

كتلتا از  نيا. يتو كه ظهر ناهارم نخورد. بابا جان ايب ":اومد كنارمون و خطاب به من گفت ينيس هيخوندن متن بودم كه مش قاسم با  مشغول

 ". يريلقمه بگ يوقت نكن ديگفتم شا. كردم چشيخودم واست ساندو. هموند شبيد

  "د؟يپس چرا زودتر نگفت د؟يشما ناهار نخورده بود": گفت عينذاشت من جواب بدم و سر ثاقيم

 ". نوش جونت. رهيگيته دلت و م. بابا جان ريبگ. كنهيبند كار م هياز صبح داره  گهيآره د ":قاسم مش

 "؟يديچرا زحمت كش. ممنونم مش قاسم ":رو گرفتم و گفتم ينياز اشك تو چشمم جمع شده بود س يهاله ا شيونكه از مهرب يحال در

 ". كتلتا خوردن داره نيا ":خنده اضافه كردم با

  "؟يپس من چ. مش قاسم گهيدمت گرم د": ثاقيم

 ". پسرم ارمياالن واسه توام م. چشم ":زد و گفت يقاسم لبخند مهربون مش

 ". شهينور م يكه نور عل يبهمون بد مييچا هيمش قاسم اگه  ":ادامه داد ثاقيم

 ".ارمياونم واستون م... به چشم يا": قاسم مش

 "... دييبفرما ":گفتم ثاقيكتلتم و برداشتم و رو به م چيساندو
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 ".داره ومديتعارف اومد ن ":نبود گفت يكه به قول خودش اصال آدم تعارف ثاقميم

با اشتها مشغول . نمينون سنگك بود و بب يكه ال ييحونايو من اون موقع بود كه تونستم ر. برداشت چياز سر ساندو كهيت هيد و دستشو دراز كر و

 . خوردن شدم

 ".كنم يم پيخودم تا. ديشما راحت باش": و راحت كرد و گفت الميخ ثاقميم

 . از خدا خواسته قبول كردم منم

 . مياز مش قاسم از شركت خارج شد يكارمون تموم شد و بعد از تشكر و خداحافظ مينو  شيساعت ش يبود طرفا يهر سخت به

 . دادم ياول صبح مش قاسم ربط م ييتموم شده بود و من همه ش و به شروعش و خوشرو يو خوش ريبه خ يداشتم ول يامروز روز سخت نكهيا با

 "!... اديبارون م ":و گفتم ثاقيجب برگشتم سمت مبا تع. گذاشتم شاهد بارش تند بارون شدم ابونيو كه داخل خ پام

 ... وقت يليخ: ثاقيم

 . اصال متوجه نشدم –

 ". دينشد سيخ نياز ا شتريتا ب ديسوار ش عتريسر... چتر ندارم... ديمشغول كار بود يامروز حساب. نداره يتعجب ":ثاقيم

 . شميمزاحمتون نم گهيد –

 ".دييبفرما. ديديكه نپوش ميچيبارون؟ ه نياتو  ":صورت اورد و گفت يبه پهنا ياخم

 . خودش پشت سرم قرار گرفت و با حركت دستش وادارم كرد كه سوار شم و

 . و دور زد و از سمت خودش سوار شد نيكه هنوز پشت سرم بود خودش درو بست و به سرعت ماش ثاقميم. و باز كردم و نشستم نيماش در

 كيكوچ ياز جعبه  يدستمال. آب از سر و صورتم بچكه يبود تا حساب يبارون موندن كاف ريز هيند ثانهمون چ. بود ييآسا ليبارون س واقعا

 .و صورتم و پاك كردم دميكش رونيداشبورد ب يرو يدستمال كاغذ

 نيحال اون بارون، ابه هر . ميرو به رو شد يميعظ كيكه با تراف مينشده بود ياصل ابونيهنوز وارد خ. و روشن كرد و راه افتاد نيماش ثاقيم

 عيسر. رم خونه يم ريافتاد كه به مامان خبر ندادم د ادمي. ميبمون كيتو تراف ديو با يساعت هيمطمئن بودم كه كم كمش . ديطلب يم كميتراف

 "... دييله؟ بفرماب ":نازش گفت يو برداشت و با صدا يگوش اميهمون طور كه انتظار داشتم ت. اوردم و زنگ زدم خونه رونيب فميو از ك ميوشگ

  ؟يخوب... دلم زيسالم عز –

 "؟ييتو يآج": اميت

 . آره قربونت برم -

 . كردم يو رو خودم احساس م ثاقينگاه م ينيسنگ

 . و بده خودم بهش بگم يگوش رهيم ادتيباشه؟ اگه . خونه اميم رتريد كميخوشگلم به مامان بگو من امشب  –

 "... يآج... گم يم. يباشه آج": اميت

  ؟يجون آج –

 ". گه مشق داره يم. كنه ينم يباهام باز يداداش... ايزود ب": اميت
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 . كنم يم يباهات باز اميخودم م. قربونت برم من –

 ". آخ جون": گفت يخوشحال با

 . از پشت تلفن برام فرستاد يبوسه ا و

خب . دميم ياومدم خونه جوابت و سفارش ":گفتم نيهم يبرا. روم نشد ثاقيم يجلو يماچ گنده بفرستم ول هيرفت كه منم براش  يضعف م دلم

 ". خداحافظ. زميعز گهيد

 ... "يآج يبا يبا ":اميت

 . و گذاشت يگوش... تق

 " د؟ياز خودتون دار كتريخواهر كوچ ":ديخودش باز كنه پرس يبرا نايماش نيب ييكرد جا يم يطور كه سع نيهم ثاقيم

ازم  يداداشمم هفت سال. شهيساله ش م شيخرداد ش. بود اميكه باهاش حرف زدم خواهرم ت نيا... برادرهم خواهر هم  ":زدم و گفتم يلبخند

 ". ماه كنكور داره ريت. كترِيكوچ

 "!!!... نيپس شما بچه بزرگه ا": ثاقيم

 ... بله –

دو تا خواهرامم از ما . ، اون از من بزرگترِخوب بود يليكه گفتم درسش خ ثميم. ميمن دوم. دو تا پسر، دو تا دختر. مييمام چهارتا: "ثاقيم

 . رستانِيام دوم دب گانهي. همسن شماس نيزن فرز كتاي. كترنيكوچ

 "! چه جالب... گانهيو  كتاي ثاق،يو م ثميم ":لب زمزمه كردم ريز

 . وجودم و فرا گرفت و دستام و دور بازوم حلقه كردم يلحظه لرز هي

 ... گذاشت اديو رو ز يبخار يمتوجه شد و درجه  ثاقميم

 . برف پاك كن همچنان در حركت بود. بند اومدن نداشت اليبارونم خ. شد يم كيهوا داشت تار گهيد. انداختم رونيبه ب ينگاه

 . و انتخاب كرد و گذاشت كه بخونه يكيكردن آهنگا، باالخره  نييپخش و روشن كرد و بعد از چند بار باال پا ثاقيم

 ... وونتمينم چرا ددو ينم هيچه حس نيا*

 ... نه كه من عاشقتم اي يدون يدونم م ينم

 ... يباش يخوب نيكردم تو به ا ياصال فكر نم من

 ... يتو كنار من باش شهيخوام هم يخدا م از

 ... چشمات تو چشمامه قلبم آروم نداره يوقت

 ... پاهامه ريز ايدستات تو دستامه انگار دن يوقت

 ... قرارم يب يستين يتنها ستارم وقت ييتو آخه

 ... خونم از تو و چشمات آخه تنها تورو دارم يم

 ... قرارم يب يستين يتنها ستارم وقت ييتو آخه
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 ... خونم از تو و چشمات آخه تنها تورو دارم يم

 ... دارم تورو

 ... رو نداره يارزش دور يدو روز زندگ نيرنگ بهاره، ا ميكنارم زندگ يتو باش اگه

 ... خوام عاشقت كنم يباورت كنم، نگذرم از تو و عشقت م گهيد يه بموناگ دميم قول

 ... چشمات تو چشمامه قلبم آروم نداره يوقت

 ... پاهامه ريز ايدستات تو دستامه انگار دن يوقت

 ... قرارم يب يستين يتنها ستارم وقت ييتو آخه

 ... خونم از تو و چشمات آخه تنها تورو دارم يم

 ... قرارم يب يستين يستارم وقتتنها  ييتو آخه

 ... خونم از تو و چشمات آخه تنها تورو دارم يم

 ...*دارم تورو

 ...دست به دست هم دادن تا چشامو رو هم بذارم يبخار يشد و گرما يكه پخش م يآهنگ ن،يهوا، حركت ماش يكيتار اد،يز يخستگ

** 

 "بود؟ يچ ":گفتم يجيو با گ صاف نشستم سر جام. شدم دارياز خواب ب يناهنجار يصدا با

 ". زنن يدارن بوق م يلج كردن و ه يدونم دو تا روان يچه م ن؟يشد داريب ":به من انداخت و گفت ينگاه ثاقيم

 . بود نيبوق ماش يگفت صدا يم درست

  "م؟ييما كجا ":به اطرافم انداختم و با تعجب گفتم ينگاه

 ". تهران ميديرس گهيد ":گفت كرديكه دنده رو عوض م يحال در

 "ساعت چنده؟  يوا دم؟يتهران؟ مگه چقدر خواب": بلند گفتم يصدا با

كنم  دارتونيخواستم ب يم گهيد قهيالبته تا چند دق. نكردم دارتونيب. ديخسته ام كه بود. ديديخواب دميد. مِيهشت و ن. دينگران نباش: "ثاقيم

 ". آدرس منزلتون و بپرسم

 . خودم شدم يرو يجسم ينيكه متوجه سنگزده خواستم تشكر كنم  خجالت

 ثاقيمن خواب بودم م يوقت نكهياز تصور ا. ثاقِيادكلنش متوجه شدم كه مال م يآشنا ياز بو. دميخودم د يو رو يشرت يكمال تعجب سوئ در

 . پوستم احساس كردم ريو ز ييشرتش و انداخته باشه روم گر گرفتم و گرما يسوئ

 . حالم و جا اورد ديوز يكه م يخنك مينس. نييدادم پا نيماش ي شهيو ششرت و گذاشتم رو پام  يسوئ

 "... دااايخور يسرما م": كه گفت دميو شن صداش

 "... هوا خوبه... خوبه...نه...ن ":كردم با من و من گفتم ينگاه م رونيطور كه به ب نيهم

  "د؟ينكرد دارميچرا ب":كه به خودم مسلط تر شدم گفتم كمي
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 ". ومديدلم ن ":ثاقيم

 . حرف و نداشتم نيسمتش، انتظار ا برگشتم

 . ديهمه راهو دوباره برگرد نيا دياالن با –

 ". ستيمهم ن ":گفت يآروم يصدا با

 . به شما زحمت دادم يليامروز خ –

 :...ثاقيم

 . رميم يو با تاكسش  هيبق. كنم يمن رفع زحمت م دينگه دار ابونيخ نيسر هم. ديشرمنده م نكن نياز ا شتريب گهيد –

 ". ساعت نُه شده ؟يوقت شب با تاكس نيا": كرد و گفت نگام

 . نگفتم يزيچ گهيد

 . منم گفتم ديبعد آدرس خونه رو ازم پرس قهيدق چند

 از ديتون يسخت م. شم يممنون م ديسر كوچه نگه دار نيهم ":كرد گفتم يتوش رفت و آمد م يبه سخت نيبود و ماش كيكوچه مون بار چون

 ". ديايب رونيكوچه ب

 ". ديباشه هر جور راحت ":ثاقيم

 . شهيم رتونيشمام د گهيد. شما گفتم يراحت يمن برا –

 . و نگه داشت نيماش

 . شد يطوالن رتونيكه مس ديببخش. ديلطف كرد يليامروز خ. ممنون يليخ –

 . نگفت يزيچ

 ". يمرس": شرتش و به سمتش گرفتم و گفتم يسوئ

 . گرفتش يمكث كرد ول كمي

 . شدم ادهيو باز كردم و پ نيماش در

 ". خداحافظ. ريشب بخ ":خم شدم و گفتم يكم

 ". ريشب شمام بخ ":ثاقيم

 ... خداحافظ گفتم و رفتم داخل كوچه هيدوباره  رهينم دميمنم كه د. رفتن نداشت اليانگار خ يول فتهيموندم تا راه ب منتظر

 . ميخورد ياومدم با هم شام م يمنم م ديكرد يم خب صبر. دي؟ چقدر نامرد!ا... سالم –

 ". خواستم با تو شام بخورم يمن م يآج ":بغلم و گفت ديدور دهنشو پاك كرد و پر اميت

  "من گشنه مِ؟ يگفت يم يتو نبود... دهيدم بر يا ":زد رو دستش و گفت مامان

 ". بود يداداش... نه ":و گفت ديخند اميت

  "؟ياريواسه منم بشقاب و قاشق، چنگال ب ير يتا من لباسم و عوض كنم م... كلك يا ":و گفتم دميو بوس شيليچرب و چ صورت
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 "... چشم ":اميت

 . آقاجون و آرتان نشستم نيلباسم و عوض كردم و اومدم سر سفره و ب عيسر... سمت آشپزخونه ديدو و

 آقاجون؟  نيخوب –

  "؟يكجا بود. ميدش ينگران م ميداشت گهيد... بابا يمرس": آقاجون

 بهتون نگفت؟  اميت. من كه زنگ زدم -

 ". گهيد ميخب نگران شد يول. چرا گفت": آقاجون

 . ديطول كش يليامروز كارم خ -

 "...نگاه نويا... اومدم شركتتون يشدم م يپا م ياومد ينم گهيساعت د مياگه تا ن گهيد": آرتان

 ... با دست به گردنش اشاره كرد و

 ". يكه اومد يخالصه شانس اورد. قلمبه شده يرگه حساب نيا ":داد ادامه

! يدرس داشت. ينكرد يگفت كه باهاش باز اميت يراست. نميشامت و بخور بب. يبش يرتيخواد واسه من غ ينم"": مشت زدم به بازوش و گفتم با

 ". يكن يم كاريكنكورو چ نميبب... كاليبار

 ". يپرش كرد يليخ. مامان بسه ":كرد گفتم ير دستش بشقابم و پر مكنا يبه مامان كه داشت از قابلمه  خطاب

 ". ينخورد يزيحتما ظهرم چ. پرش نكردم كه ":بشقاب و داد دستم و گفتم مامان

 ". اونم مش قاسم برام اورد. كتلت خوردم چيساندو هيفقط ": مش قاسم گفتم يكتلتا يادآوري با

 ". رشيبگ. كه ينخورد يزيخب پس چ ":مامان

 .ريبگ ميرژ يبعد نگ. ايكن يخودت اصرار م نيبب –

 . و گرفتم و مشغول خوردن شدم ياستامبول يبشقاب حاو و

 . خوابش برد نكهيكردم تا ا يباهاش باز يساعت هيداده بودم  اميكه به ت يمنم طبق قول. مامان نذاشت ظرفارو بشورم گهياز شامم د بعد

كه  يفاصله هم روز نيتو هم. هاش و جمع و جورشون كردم ياسباب باز يبعدشم نشستم پا. بلندش كردم و گذاشتمش سر جاش يسخت به

 . قرار دادم نيذره ب ريگذرونده بودم و ز

 . ديرس يبه نظر م نيريرفتارا ش نيكرده بودم، ا يباز تگروينقش حما شهيكه هم يمن يبرا. خوشم اومده بود ثاقيم يتاياز حما چقدر

 !)گفتيبهم م يچ نيدونم فرز ياگه نبود، نم. نجاتو داشت يشته واقعا امروز حكم فر(

 .دمياتاق و بعد از مسواك زدن خواب يو گذاشتم گوشه  اميت يايباز اسباب

** 

بار  هيهر دو روز  بايمدت تقر نيتو ا. ميشد يم كيترم نزد انيپا يهفته بعد مثل برق و باد گذشت و كم كم به اواخر خرداد و امتحانا چند

 يناخودآگاه هر دو به هم لبخند م ابيسر كالسم موقع حضور و غ. اومد كه من و تا مترو رسوند شيهم پ يچند بار. دميديو تو شركت م ثاقيم

 . دور نمونده بود نيمحمدحس دياز د ميچندبار كه ميزد
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 .به شركت بود نيدرواقع همسر فرز ثاق،يمدت افتاده بود اومدن خواهر م نيكه تو ا يياز اتفاقا گهيد يكي

** 

و من تمام مدت تو اتاق  ميبسته بود يقراد داد با شركت خارج هيصبح همون روز . ميداشت ياون روزم روز پر كار. شنبه بعد از ظهر بود پنج

 دايپ نيهمسر فرز كتا،ي يدادم كه سرو كله  يبه بدنم م يتازه داشتم كش و قوس. هم بودم يبرا نيطرف يصحبتا يكنفرانس مشغول ترجمه 

 . بود و اومده بود شركت دهيخر ينيريجعبه ش هيشوهرش  تيموفق اسبتبه من. شد

 بايتقر يچهره . الغر و قد بلند بود. خوب بود مياز لحاظ ظاهر.ديرس يبه نظر م يدر نگاه اول دختر خوب كتاي. نشسته بودم ييكنار خانوم فنا من

. ودب دهيكوتاه پوش ديمانتو سف هيپررنگ جذب با  يآب نيشلوار ج هي. بود دهيبه خودش رس يكرده بود و حساب شيآرا اديالبته ز. داشت ميقشنگ

 صيتونستم تشخ يرنگ موهاشو نم. داد كه مثل برادرش قد بلنده صيشد تشخ يبود هم م دهيكه پوش يبدون در نظر گرفتن كفش پاشنه بلند

 . اون روز طبق معمول تو شركت بود ثاقميم. سرش بود ميشال نازك مشك هيته الب. بود ختهيبدم چون موهاشو مش كرده بود و كج تو صورتش ر

 . اومدن رونياز اتاق كنفرانس ب ثاقيو م نيشده بود فرز جاديكه تو سالن ا ييبا سر و صدا. و باز كرد و بهمون تعارف كرد ينيريش ي جعبه

 . خوشحال شد و به سمتش اومد يليهمسرش خ دنيبا د نيفرز

 "...گم يم كيتبر... زميم عزسال ":كتاي

 . ديصورت همسرش و بوس و

 ". ستادهيا نجايآخه؟ انگارم نه انگار داداشش ا يِچه كار نيهمه آدم ا نيجلو ا... خجالت بكش كتاي ":گفت يبا لحن بامزه ا ثاقيم

 " .بگم كيو تبر تشيخواد موفق يدلم م. شوهرمِ يكار دار يچ ":و گفت ديبه لحن برادرش خند كتاي

امروز  شونياگه ا. آشنات كنم يبذار با خانوم صدر... حرفارو نياصال ول كن ا. اومد خونه يآخه؟ شب كه م نجايا": گفت يبار جد نيا ثاقيم

 ".رفت ينم شيپ يكار چينبودن ه

 . با دستش به من اشاره كرد و

 . ديو دنبال كرد و به من رس ثاقيدست م ريمس كتاي

  "ن؟ييشما يپس خانوم صدر": فتگ يلحن نه چندان جالب با

 ". ميمن صدر. بله ":با لحن خودش جواب دادم منم

 ". از شما برام گفته بود يچند بار نيفرز ":كتاي

 . نگاه كردم نيتعجب به فرز با

 ". كنه فيواسه خانومش تعر اليتو شركت و مثل سر ياتفاقا يعادت داره همه  نيفرز. ديتعجب نكن": ثاقيم

باهات  ييبه هر حال از آشنا ":كرد و خطاب به من گفت ثاقيم يحواله  يچش غره ا كتاي يول. دنيخند يدو سه نفر ثاقيحرف م نيا از

 ". زميخوشبختم عز

 ". نطوريمنم هم. ممنون ":دست دادمو گفتم باهاش

نازه؟ به  يم شيبه چ. ومديرفتارش خوشم ناصال از . خوبه داداشش گفت كه همسن منِ. انگار چند سال ازم بزرگتره زميعز گهيبه من م نيهمچ(
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 !)لوس يشركت شوهرش؟ دختره 

 ...من خوشحال نشده بود دنياز د گفتيبه وضوح مشخص بود كه اونطورام كه م ياز من بهش گفته بود ول يچ نيدونستم فرز ينم

** 

 . ان برگزار بشهزب يبهم داده بود قرار بود آخربن روز خرداد امتحانا يبيكه خانوم حب يبرنامه ا طبق

نبود  الشيخ نيخودش كه ع. يا گهيدوست داشتم تو خود تهران قبول شه كه مجبور نباشه بره شهر د. هم آرتان كنكور داشت گهيروز د چند

 .خب بازم سر به هوا بود يخوند ول يدرس م شترياواخر ب نيالبته ا

** 

هم از كنارش رد  يچند بار. افتاده بودم بتشيو غ شيترم پ ادي. بم نشسترو ل يلبخند نيمحمدحس دنيامتحان ناخودآگاه با د يجلسه  سر

 . كرد يكارو م نينه كه خداروشكر ا اي دهيخواستم مطمئن شم كه جواب سواالش و م يم. به برگش انداختم يشدم و نگاه

 . تا برگه هارو جمع كنن ستادميوقت تمومِ كنار ا كرديمراقب جلسه كه اعالم م يصدا با

 . بمونم يبيدادم تو سالن منتظر خانوم حب حيكه تو آموزش بود ترج ياديز تياطر جمعخ به

 . برگشتم ثاقيخوندم كه با سالم م يبرد و م يرو يها هياطالع داشتم

  "حال شما؟ امتحان خوب بود؟. سالم ":زدم و گفتم يلبخند

 "... من يخب برا يول. زدن يامتحان حرف م يسواال كه حتما خوب بوده چون بچه ها داشتن از راحت": و گفت ديخند

خواستم بگم . مزاحمتون نشدم نيا يبرا. رميو بگ يقبول ياالنم فكر كنم نمره . البته من بهتون گفته بودم كه زبانم افتضاحِ": گفت ياز مكث بعد

 ".رسونمتون يشركت م نير ياگه م

 .گرفتم يخصمر يميكر ياز آقا. رم يامروز شركت نم. ممنونم از لطفتون –

 ". خداحافظ. پس با اجازه تون. نبودم انيمن در جر... آهان": جمع شد و گفت لبخندش

 . خداحافظ. كنم يخواهش م –

 چيخدارو شكر امروز ه. چك كردم ابميحضور غ ستيل. دييبفرما": و گفت شميبرگه ها اومد پ يبا بسته  يبيرفت خانوم حب ثاقيم نكهيمحض ا به

 ". شيتام زبان پ يس ،يچهل تا زبان عموم. هفتاد تاست قايدق. رگه هارم دو بار شمردمب. نداشت بتيكس غ

 .از دانشگاه خارج شدم يكردم و بعد از خداحافظ تشكر

** 

برگه ش و كه  نيهم يبرا. كنم حيو تصح ثاقيم يداشتم كه اول برگه  يبيعج ليم. و باز كنم يزبان عموم يبرگه ها يگرفتم بسته  ميتصم

 . و مشغول شدم دميكش رونيها بود و ب نيجز آخر بايتقر

 . زدهيس يبه عبارت شديدادم م يكه به همه م يكالس يبا پنج نمره ... حساب كه كردم شد هشت. همه رو هم كه غلط عالمت زده... نچ نچ نچ –

 ... تنبل –

 . كامل و گرفت ينمره . ديشد فهم يز برگه شم ما نويا. دونستم زبانش خوبه يم. بود نيكردم مال محمدحس حيكه تصح يبعد ي برگه
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 ! ؟يرو بكن هيقال قض يومدين شيآخه تو كه زبانت خوبه چرا ترم پ... نگاه كن –

 .برگه ها شدم ي هيبق حيتكون دادم و مشغول تصح يسر

** 

 . من تموم شد يالبته برا يشروع شد و با ناراحت يكه با خوش يروز. دياز آرتان منتظرش بودم رس شتريكه من ب يروز باالخره

 . آروم صداش كردم. شدم و رفتم اتاق آرتان داريزودتر از همه ب صبح

 ... شو داريب... آرتان... آرتان –

 ". دارميب ":زد و گفت يغلت

  ؟يشد داريكه زود ب ياسترس داشت يآخ –

 استرسم كجا بود؟ . يد يچرا جو م ":آرتان

 .شه ها يم رتيد. گهيخب پاشو د -

 ". شدم داريب ايب ":رو تخت و گفت ستنش

 ".كنميمن برات صبحونه آماده م يشور يپس تا صورتت و م ":بهش زدم و گفتم يلبخند

 "... يار يصبحونه م... يمهربون شد. كاش هر روز كنكور بود": آرتان

 خوره؟  يم يدولپ كنميكه من آماده م يياون صبحونه ا هيك. رهيچشمت و بگ يا –

 ادتي رشيفقط قربون دستت آب پرتقال و ش. بخورم نجايبرام هم ياريمشت ب يصبحونه  هي يبر يخوا يتو االن م. كنه يفرق م نيا ":آرتان

 . "نره

 .آشپزخونه ايزود دست و صورتت و بشور ب. ستيخبرا ن نياز ا رينخ. يياُه اُه نچا –

 . خودم از اتاق خارج شدم و

 .)داره يو خنده برنم يامروزم دست از شوخ. قربونش برم ياله(

 . نبود خوشحال بودم يطور نيآرتان ا نكهياز بابت ا يول. دمينرس ميا جهيالبته به نت. داشتم يبيافتاد كه خودم روز كنكورم استرس عج ادمي

 . شدن داريآرتان موقع صبحونه خورن سرو صدا كرد كه مامان و آقاجونم ب انقدر

 . كفشاش شد دنيمشغول پوش گشيد ليو بعد از برداشتن كارت ورود به جلسه و وسا ديپوشصبحونه ش و خورد لباس  نكهياز ا بعد

 . "يداشته باش يشتريب يو بخور كه انرژ دنيكه بهت م ييايخوراك ":قرآن ردش كرد و گفت رياز ز مامان

 ". يگ يو م نيكه ا يزنيحرف م اميبا ت يمادر من مگه دار... به ":و گفت ديدست از كار كش آرتان

 ". يوقت ضعف نكن هيگم  يخب م": مامان

 "! نخور به من چه يگم مگه؟ اصال دوست ندار يبد م": ادامه داد دميخند يبه من كه داشتم م رو

 ؟يش يچرا ناراحت م. آرتان گه،يگه د يمامان راست م –

 . دميدوباره خند و
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  "خب؟. اول جواب بده يرو كه از جوابشون مطمئن يياونا. مع كنخوب حواست و ج يآرتان دور از شوخ يول": م كه تموم شد گفتم خنده

  "گه؟يكدوم از جوابا مطمئن نبودم جواب ندم د چياگه از ه يعني ":باز گفت شين با

 . بكن يدوست دار يهر غلط. آرتان يبترك يا -

 ". خداحافظ گهيخب د. كنم كاريدونم چ يخودم م. ديجوش نزن ":و گفت ديبلند خند يصدا با

 ". خدا به همراهت ":مامان

 . به سالمت –

 . از خونه خارج شد و

گرفتم ناهارو خودم  ميندارم تصم يكار چيه دميمنم كه د. بود ليتعط نيشركتم اون روز به دستور فرز. خوابم نبرد گهياز رفتن آرتان د بعد

 . درست كنم

  ؟يشيبود؟ قبول مكه چطور  ميديآرتان اومد خونه همه مون ازش پرس ياز ظهر وقت بعد

 ".دونه يخدا م گهيكجاش و د يول. شم ياز قبول شدنش كه قبول م. بدك نبود ":جواب داد يبا لحن شوخ اونم

 "؟يش يقبول نم فيشر يعني ":ديدر جواب مامان كه ازش پرس و

 "!يريگ يم ليچقدر منو تحو. خوش به حالم": گفت

فقط . شم يقبول م ييجا هينگران نباش باالخره  يول. چقدر سخت بود ينيبب ينبود. جا بودك فميشر. نه مادر من ":ادامه داد تيبا جد بعدم

 ".اديتا جواباش ب دينگ يزيدرموردش چ گهيخواهشا د

 . ميدر موردش نگ يزيچ جيتا زمان اعالم نتا ميهم قول داد ما

هم  يهنوز چشمام و رو. شانس داشتم كه بار دومم باشه يمن ك يول. و بخوابم يساعت هيگرفتم  ميشده بودم تصم داريزود ب يليصبح خ چون

 ... زنگ خورد مينذاشته بودم كه گوش

 . دميد ميگوش يصفحه  يو رو نيمحمدحس يكمال تعجبم شماره  در

 ... الو؟: دادم جواب

  ؟يخوب... سالم... الو: نيمحمدحس

  ؟يتو چطور ؟يمرس... سالم -

 . منم خوبم. يمرس: نيمحمدحس

 ده؟ ش يزيچ –

 . نمتيبب ديبا: نيمحمدحس

 ... نيمحمدحس –

 . دارم يواجب يليكار خ. نشو يعصبان: نيمحمدحس

 قبل؟  يمثل دفعه ها –
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  ؟يايم. كنهيفرق م يكي نيا: نيمحمدحس

  ام؟يكجا ب. باشه... از دست تو -

 . دنبالت اميم: نيمحمدحس

 خوبه؟  هگيساعت د هي. دونيسر م. يشگيهم يهمون جا اميم. خواد ينم –

 .پس منتظرم. خوبه يليآره خ: نيمحمدحس

 . و قطع كردم. نمتيب يباشه م –

بهتر كه ... شهيوزن م شيخوندم خواب بعدازظهر باعث افزا يكتاب هيتو  شيچند روز پ نيهم. البته بدم نشد. ومدهيبه من خواب بعدازظهر ن(

 ) دمينخواب

***** 

 .باز كردمو نشستم نويماش در

  ؟يورچط... سالم -

  ؟يتو خوب: به من نشست و گفت ليمتما يكم

 . بود نيغمگ يليخ صورتش

  كنم؟ياحساس م ينطوريمن ا اي يواقعا ناراحت نميبب... خوبم... شكر... يمنم ا. يمرس: زدمو گفتم يلبخند

 . نگفت يزيچ

نفس راحت  هيسه ماه  يتونيم. ترمتون تموم شد. يباش خوشحال ديبا گهيتو كه د: گفتم ارمشيب رونيكه داشت ب يياز حال و هوا كمي نكهيا يبرا

  ؟يچند شد ياگه گفت. ميكرد حيبرگتو تصح... بهت بگم يزيچ هيبذار  يراست. يبكش

 . كرد سكوت

 ... نيآفر. يشد ستيب: جواب دادم جانيبا ه خودم

 . دمشيديشدم تو اون حال م يواقعا ناراحت م. بهتر بود دزيبود كه فكر كنم اگه اون لبخندم نم نيلبخند غمگ هيكه نشون داد  يعكس العمل تنها

 بود اون كار واجبت؟  يچ نمينه؟ اصال بگو بب ؟يگينم يچيه: حرص گفتم با

 ... گميم... نجاياز ا ميدور ش كميبذار . بهت گميم: روشن كرد و گفت نويماش

 . رميمن دارم م: به صحبت كردرفت كه خودش شروع  يداشت حوصلم سر م گهيد. به سكوت گذشت يا قهيدق ده

 كجا؟  ؟يريم يدار: تعجب برگشتم سمتش و گفتم با

 . خونم يمونده رو اونجا م يترم باق هي. خواهرم شيپ رميم. گرفتم يانتقال. يشمال، سار: نيمحمدحس

  ؟يخون يجا نم نيخب چرا هم ؟يريم يدار يچ يبرا –

 . و كنار بزرگراه نگه داشت و خاموشش كرد نيماش

 . تونم ينم:تو چشام گفت رهيداد و خ هيدر تك به
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 . رو بخونم زايچ يليتونستم از نگاش خ يم

 منم؟  لشيدل... ليدل: من و من گفتم با

 . آره تكون داد يبه نشونه  يسر

 . يفراموش كرد ويآخه چرا؟ من فكر كردم تو همه چ: گفتم يناراحت با

 . يراحت باش نقدريا دميالبته با. يگيچه راحت م: زد و گفت يزهرخند

  ه؟يمنظورت چ –

 . نداشتم يمنظور: گفت كالفه

 بود؟  يبگو منظورت چ. يمنظورم نبود يب نينه همچ: صدامو باال بردمو گفتم كمي

 . شد رهيازم گرفت و به جلو خ نگاهشو

 . يشيعاشق م يدونم كه كم كم دار يم: كرد و گفت يمكث

 شدم كه خودم خبر ندارم؟  يعاشق ك. شاچرت و پرت نگو خواه: و گفتم دميخند

همون ... دميسر كالست فهم ياز لبخندا نويا... گميم ثاقويم... عاشق وثوق. يشيعاشق م يگفتم كم كم دار. ينگفتم عاشق شد: نيمحمدحس

 يبگ يخوا يم يعني... كرده دايكارم كه واست پ... پرسه يكه ازت سوال م ياز دستپاچه شدنت وقت... ديكن يكه با هم رد و بدل م ييلبخندا

  ؟يخودت متوجه نشد

 . نزن يكنم حرف الك يخواهش م نيمحمدحس -

 . زنه يچشاتون داد م. ستين يالك: نيمحمدحس

بهت زده  نيمحمد حس يكه از حرفا يدر حال. كنم يخواستم باهات خداحافظ يم. نمتينخواستم بب نيواسه ا. اليخ يب: و ادامه داد ديكش يآه

  ؟يبر يخوا يم يكه گفت ييحرفا نيبه خاطر ا: ، گفتمشده بودم

و  رميكردم تو رو هم در نظر بگ يهر بارم سع. كنم يمن هر شب به حرفات فكر م! يدون يم. برم ديدونم كه با يفقط م. دونم ينم: نيمحمدحس

 نويا يول. ستيمعلوم ن ندهيباشه چون هنوز آتونه درست  يم يمدت بهم گفت نيكه ا ييدونم چقدر از حرفا ينم. نظرت ارزش قائل بشم يبرا

كردم  يسع. يتو منو باور نكرد... خب يول. صد در صدو بهت بدم نانيتونستم اطم يمورد م نيتو ا. واقعا تو رو دوست داشتم منبدون كه 

خوام برم  يم... بعدم كه. خواهرم شيپ رميترمو م هي نيا. انجام دادم مويانتقال يكارا... تونم ينم... يسادگ نيبه هم يول. فراموشت كنم

 ... يسرباز

  ؟يكن يم يكار درست يكه دار يمطمئن: كه تو چشام جمع شده بود گفتم ياشك با

 . چند ماهه كه تو فكرشم. كاره نيبهتر: جواب داد نانياطم با

 . ادد ياجازه رو بهم نم نيكه تو گلوم بود ا يبگم چون بغض يزينتونستم چ يعنينگفتم  يزيچ گهيد

 . نگاه كردم رونيو به ب شهيچرخوندم سمت ش سرمو

 . پخش و روشن كرد و راه افتاد نيمحمدحس



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٦ 

 ... كس و تنهام يخداحافظ دل ب*

 ... ادتياز  رهيآروم آروم م داره

 ... و غمهات يمون يبره تو م اگه

 ... كارم گهيد شهيم هيگر فقط

 ... بمونم يذار يتنها نم بگو

 ... از جونم رشتيدارم تورو ب دوست

 ... رميم يبدون كه م يرفت اگه

 ... وونميدل د رهيم يم

 ... من تو برو گل

 ... غصه نخور واسه من گهيد

 ... كس من يدل ب نينكن، واسه ا هيگر گهيد

 ... رميم يمن جونم، واسه عشق تو م گل

 ... من جونم گل

 ... من تو برو گل

 ... غصه نخور واسه من گهيد

 ... كس من يدل ب نيواسه ا نكن، هيگر گهيد

 ... من جونم، واسه عشق تو داغونم گل

 ... من به تو بد نكرد قلب

 ... برنگرد گهيد يرفت

 ... تو سرد سرد يب خونه

 ... برنگرد يمن ول عشق

 ... رو دلم گهينذار د دست

 ... ندارم بهت بگم دوست

 ... پس بدم خاطراتتو

 ... عشقم برنگرد يرفت

  ...من تو برو گل

 ... غصه نخور واسه من گهيد

 ... كس من يدل ب نينكن، واسه ا هيگر گهيد
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 ... رميم يمن جونم، واسه عشق تو م گل

 ... من جونم گل

 ... من به تو بد نكرد قلب

 ... برنگرد گهيد يرفت

 ... تو سرد سرد يب خونه

 ...* برنگرد يمن ول عشق

 . خوند اشك منو دراورد ياون طور كه خوانندش م ينه ول ايآهنگ مناسب حال ما بود  نيدونم ا ينم

 . اشكامو پاك كردم يواشكيدراوردمو  بمياز ج يدستمال نيهم يبرا نهيخواستم اشكمو بب ينم

كنه  يكارو م نيبه خاطر من داره ا دميد يم نكهياز ا... واقعا مثل آرتان يمنم دوسش داشتم ول. مثل احساس عذاب وجدان داشتم يحس هي

 . بودمناراحت 

 . نگه داشت نويدوباره ماش. متوجه شد نيشد و محمدحس ليكم كم به هق هق تبد ميگر. شد ينم يكردم ول يداشتم خودمو كنترل م يليخ

  ؟يكن يم هيگر: نيمحمدحس

 . شدم ليمتما شهيبه سمت ش شتريب

... هيگر ريبلند زدم ز يدمو كنترل كنم و با صدانتونستم خو گهيد. لحن بغض دارش دلمو سوزوند ؟يكن يم هيگر يتابان، دار: نيمحمدحس

 ... شديداشت تكرار م نطوريآهنگم كه هم. بودم كه سرشو گذاشته بود رو فرمون نميمتوجه محمدحس

 اوردمو رونيب ببميج يكياز اون  يا گهيدستمال د. قابل استفاده نبود گهيشده بود و د شير شيدستم ر يتو يدستمال كاغذ. كم آروم شدم كم

 . صورتمو پاك كردم

 ريچشمم سراز يدوباره اشكام از گوشه ... كرده بود هيگر. خون بود يچشاش دو كاسه ! من يخدا. نگاش كردم. سرشو بلند كرد نيمحمدحس

 . صدا بودن يبار ب نيتفاوت كه ا نيبا ا. شد

 . شكسته شد نيتوسط محمدحس نيكوت ماشباالخره س. داديقرمزش عذابم م يچشا دنيواقعا د. مردم يخواست م يلحظه دلم م اون

 . نميدوست ندارم اشكتو بب. نكن هيكنم گر يخواهش م: نيمحمدحس

حتما  ؟يكارو كن نيا يخوا يهمه ارزش دارم كه م نيواقعا من ا ؟يخودتو آواره كن يخوا يچرا م ؟ياريپس چرا اشكمو در م: بغض گفتم با

 نه؟ . كنن يم نيخونوادت منو نفر

 . موضوع خبر نداشتن و ندارن و نخواهند داشت نيخونوادمم از ا. يارزش دار يليمن خ يتو برا. نكن نيلطفا به خودت توه: نيمحمدحس

كار كردم؟ االن  يهان؟ من چ ؟يكردم كه تو به من عالقمند شد كاريمن چ ؟يستيروز اول ن نيشد؟ چرا تو همون محمدحس ينجورياصال چرا ا –

 . يديراحت به هدفت رس التيخ... آره؟ ؟يمنو كباب كنكه دل  يآهنگو گذاشت نيا

با  ويديو س... من دلتو كباب كردم؟ آره؟ لعنت به من: گفت ادياورد و با فر رونيو ب يديخاموش كرد و س نويپخش ماش يفور نيمحمدحس

 . پرت كرد رونيقدرت به ب
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 . نييرو دادم پا شهيازش گرفتمو ش رومو

احساس و نسبت به من  نيا گهيده سال د گمياگه م ،يشيتو با من خوشبخت نم گمياگه م م،يخور يه درد هم نمما ب گمياگه م: بغض گفتم با

 . نذار من عذاب وجدان داشته باشم. نكن تميكارا اذ نيتو رو خدا با ا. گميبه خدا راست م يندار

. خوام برم ينم ييمن كه جا. گفتم ياصال بهت نم شهيم يطور نيدونستم ا ياگه م. خواست ناراحتت كنم يباور كن اصال دلم نم: نيمحمدحس

 .نميخوام برم خواهرمو بب ياصال تو فكر كن م. گوشمونه خيب نيشمال هم

  ؟يگيم نويحاال ا يخوب حرفاتو زد. يزنيبچه گول م –

كه تو راست  دميرس جهينت نيه اب. احساسو فراموش كنم نيخوام ا ياصال من م ؟يبگم كه ناراحت نباش يپس چ: زد و گفت يجون يب لبخند

 كنه؟  يم تيراض نيا. من زوده و حاال حاال ها جا دارم ياالن ازدواج برا. يگيم

 . باشه نطوريخدا كنه هم -

 . يگيتو راست م. فكر كردم يليمن خ. نطورهيباور كن هم: نيمحمدحس

  ؟يبنداز هيمنو گر يخواست يم ؟يگينم يزيپس چرا چ –

 .ميستاديوقته ا يليخ. ميفتيحاالم بخند كه راه ب. يريگ يآبغوره م يطور نيدونستم تو ا يمچ: زد و گفت يلبخند

 . خواست باور كنم يگفت اما دلم م يزد و از ته قلبش نم يكه م ييدونستم حرفا يم

 . فتيپس راه ب: گفتم ييزدمو با پررو يلبخند

 . كه سوار شده بودم نگه داشت ييجا همون

 . حاللم كن يدياز من د يبد يخوب گهيخب د: نيمحمدحس

  گه؟يد يارياشك منو درب يخوا ياالن دوباره م: بغض گفتم با

 . فتميفردا صبح راه م. نمتيبب گهيفكر نكنم د. گفتم ينه جد: نيمحمدحس

 . كردم اشكمو مهار كنم يسع

 . گوشمونه خيشمال ب يخوبه خودت گفت. ماه ي كره يبر يخوا يكنه م يندونه فكر م يكه هر ك فتميخوام صبح راه ب يم يگيم نيهمچ –

 . گهيبه هر حال د: نيمحمدحس

تو زنگ . بهت زنميزنگ م. از دست بدم تويكه نخوام دوست شهينم ليدل نيا ينه گفتم ول شنهادتيدرسته كه به پ. دميند يبد چينه من از تو ه –

 .يالبته اگه دوست داشته باش. نمتيب ينم گهيكه د يچ يعني. بزن

 . حتما: نيمحمدحس

 .زد يپوزخند. داشته باشه اقتتويكه ل يكن دايپ ويكي دوارميام –

كه واسه خودت آقا مهندس  گميترم د. يتو درست موفق باش دوارميام نكهيا گهيد. مهيقلب يخواسته  نيا گميراست م. گهيپوزخند نزن د –

 نه؟ . بهتر نياز ا يچ. يشيم

 . يخوشبخت بش دوارميفقط ام. خواد باشه يم يبا هر ك. يتو خوشبخت بش رمدوايمنم ام: و گفت ديخند يتلخ به
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 شدم؟  يعالقمند م ثاقيمن واقعا داشتم به م يعني. زده بود افتادم ثاقيكه در مورد من و م ياون حرف اديجملش  نيا با

 . اومدم رونياز هپروت ب نيمحمدحس يصدا با

  ؟يشد؟ كجا رفت يچ: نيمحمدحس

  ؟يچ: گفتم يجيگ با

 ... يچيه: و گفت ديخند

 . برم گهيمن د –

 ... فقط... باشه: نيمحمدحس

  ؟يفقط چ –

 . ولش كن يچيه... امم... شهيم... امم: نيمحمدحس

  ؟يبگ يخواست يم يچ. خب بگو –

 . البته به عنوان دو تا دوست م؟يبا هم دست بد شهيم: گفت عيسر يليخ

 . به عنوان دو تا دوست و دستمو به سمتش دراز كردم. باشه: گفتم يتم ولحرفو نداش نيانتظار ا. نگاش كردم كمي

 . به من نداد وياعتراض چيانقدر محكم كه فرصت ه. گرفت و محكم فشرد دستمو

 . يموفق باش –

 . نطوريتوام هم: نيمحمدحس

 . باز كردم نويدر ماش دمويكش رونياز دستش ب يبه آروم دستمو

 .ظخداحاف: خم شدمو گفتم يكم

 .لب گفت ريبود كه ز يخداحافظ آروم جوابم

 . كه داشتم برم خونه يحال نيخواستم با ا ينم. شدم يو سوار تاكس ابونيخودم رفتم اون سمت خ. منتظر نموندم كه بره گهيد

 . فكر كردم يو به همه چكردمو نشستم  دايخودم پ يبرا يخال مكتين هي. دادم رييتغ يدر همون حوال يبه پارك رمويشدمو مس ادهيراه پ نيب

... ثاقيبه م ن،يوجود داشت و تا االنم ادامه داشت، به محمدحس ميتو زندگ ميكه از همون دوران كودك ييها يخودم، خونوادم، شغلم، به سخت به

 . فقط برام حكم مرور خاطراتو داشت. دمينرس يا جهينت چيهم به ه شهيمثل هم. به كنكور آرتانم فكر كردم يحت

 . كردم تيو موفق يخوشبخت يآرزو نيمحمدحس يتو دلم برا دمويكش يآه

 . سرمو چرخوندم ييصدا دنيشن با

  ؟يكشيخشگله چرا آه م –

 . بود دهيو موهاش رس يبه اوضاع ظاهر ميكه حساب دميد وينو جوون پسر

  ؟يبا من بود: گرد شده نگاش كردمو گفتم يچشا با

 هست؟  ميا گهيخشگل د نجاياز تو ا ريمگه به غ -
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 . كارا برو به درس و مشقت برس نيا يبه جا: بلند شدمو گفتم يرو صندل از

 . خانوم معلم االن تابستونه –

 . گفت تابستون بود يبودم راست م جيگ چقدر

 . ندادمو از كنارش رد شدم جوابشو

 . يشماره بدم زنگ بزن: دنبالم اومد و گفت. حرفا بود نياز ا پرروتر

 . مات و مبهوت نگاش كردم وستادميا سرجام

 ... گرفتم و رفتم خونه وهيم كميسر راهم . توجه بهش حركت كردم يچش غره واسش رفتم و ب هي!!!... آخر و زمون شده بود ايخدا

 جانم هما؟  –

 عمه؟  زيعز يخوب. زميسالم عز: هما

 ؟ عمه زيشدم عز گهيحاال د ؟يمهربون شد نقدريكه ا يخوا يازم م يچ... سالم -

  ؟يدونست يمگه نم. يمن بود زيعز شهيتو هم: هما

 شده؟ خانوم جان خوبه؟  يچ نميبهم دست داد بگو بب اديز ياحساس لوس. خب لهيخ -

 ... غرض از مزاحمت. خانوم جانم خوبه: هما

 ... آهان حاال شد: قطع كردمو گفتم حرفشو

 هي يبر يكشيزحمت م. منم دعوت كرده. از همكارامه يكيشب سالگرد ازدواج ام نكهيگفتم غرض از مزاحمت ا يداشتم م: و ادامه داد ديخند

هر چند كه . سرم ختهيكار ر يكل. رميبگ يتونم مرخص ياول هفته هم هست نم. باور كن وقت ندارم. من به عنوان كادو ببرم يبخر يزيچ

  ؟يكش يتش و معشق عمه زحم. كه شهينم ميخب دست خال يول ستيبه كادو ن يازيهمكارم گفته ن

خودتم كه . منم االن شركتم. يعـــمــه جونم به كاهدون زد... يول. بغلم ريز ذارهيم مييچه هندونه ها... اُه اُه: و گفتم دميبلند خند يصدا با

 . برات كنم يتونم كار يپس نم. كرجم يدونيم

 . ديهما به حرف من خند نباريا

 مگه جك گفتم واسه ت؟  ؟يخند يچرا م –

 . رميگ يازت م اميم ريبگ يزيچ هيتو برو . زميدونم عز يم: كرد خندشو كنترل كنه گفت يم يكه سع يحال در

 . گهيد ريسر راه، خودت بگ. نجايتا ا يايب كنهيصرفت م ه؟يخب چه كار –

بعد  شميخونه حاضر م رميشد م كارم كه تموم. خونه همكارم كرجه. يخواد نگران باش يبعدم نم. كنميكه وقت نم گميم: و گفت ديخند دوباره

 خوبه؟ . يمهمون رميم رميگيتو كادو رو م شيپ اميم

 . چه فكر همه جارم كرده: حرص گفتم با

  ؟يزحمتشو بكش شهيحاال م. مينيما ا گهيبله د: هما

  رم؟يبگ يحاال چ. رميگ يم رميساعت ناهار م. ميندار شتريعمه كه ب هي. مجبورم گهيچه كنم د -
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 . به مناسبتشم ربط داشته باشه …خوب باشه. كنهيباشه فرق نم يهرچ. ت برمقربون: هما

  گه؟يامر د –

 .كنميجبران م: هما

 . كنم يآدرسم واست اسمس م. ايايتا قبل از چهار ب. لوس نشو گهيخب د لهيخ –

 ؟يندار يكار. اميباشه سه م. دستت درد نكنه: هما

 . نه قربونت -

 . تپلت ماچ از لپ هي. فدات شم: هما

 . خرماااايتپل؟ هما نم يباز گفت: حرص گفتم با

 . كه گفتم لپت تپله ينگفتم خودت تپل: و گفت ديخند

 . يوقتمو گرفت گهيقطع كن د. نمتيب يپس م. ستين يخب مشكل لهيخ: ژست گفتم با

 . و قطع كرد... خداحافظ پررو: هما

گرفتم ساعت ناهار برم  ميتصم. فروخت يم يقشنگ يايدست عيبودم كه صنا دهيد وييجا هياطراف  نيافتاد كه ا ادمي. زيگذاشتم رو م ويگوش

 ... كنم ديهمون مغازه و از اونجا خر

**** 

 . كنه دايپ تونهيآدرس سر راستو نم هيبابا  يا –

  ش؟يدياسم شركتم از دور تابلوئه؟ د. گهيداخل د ايكوچه رو ب نيهما هم... الو: دادم جواب

 . و قطع كرد. اومدم.. .آره آره: هما

 ... پووففف –

 . شد دايخانوم پ يآدرس سر و كله  دنيساعت كچل كردن من سر پرس كيبعد از  باالخره

 آره؟ . زنگ زدم نقدريكالفت كردم ا... سالم: هما

 !... يخشگل مشگل كرد يكه حساب مينيب يچه خبره؟ م... به به... سرت يفدا: گرد شده گفتم يچشا با

 خوب شدم؟ : زد و گفت يحيمل لبخند

 ... يعال: شست و سبابمو به هم چسبوندمو گفتم انگشت

  ؟يديخر يچ نميبب: جلو و گفت اومد

 چه خشگله؟  يدياتاقكمو د يراست. بعد كادوش كنم شينيگفتم اول بب. كادوش نكردم. تو اتاقكم ايب -

 . افتادمكلبه ها  ادي. چه نازه. آره: به اطراف انداخت و گفت ينگاه هما

 . كلبه ها افتادم ادي دميكه د يمنم روز اول. قايدق: زدمو گفتم يلبخند

 . و خودم زودتر نشستم نهيكردم بش تعارفش
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 قشنگه؟ : اوردم و گفتم رونيب زميم ريكه گرفته بودم و از كمد ز يقلب مانند يعكس چوب قاب

 چوب درخته؟ . چه قشنگه... يوااا: و گفت دشياز دستم قاپ هما

  ؟يتو چ. خوشم اومد يليخودم كه خ. آره: گفتم يخوشحال با

 . يمرس. قشنگش كردن يليكه دور و برشه خ ييشكوفه ها نيا. قشنگه دستت درد نكنه يليخ: هما

گرونم . عكس خودشونو توش بذارن توننيم. خوبه يليسالگرد ازدواج خ يپس خوشت اومد؟ به نظرم كه واسه كادو. كنميخواهش م –

 چه بزرگه؟  ينيبيم... ادمشيخر

 . دميپولشو بهت م... سيخس: بهم انداخت و گفت ينگاه هما

 حاال كادوش كنم؟ . دمشيگفتم گرون خر ينجوريهم...ينگفتم كه پولشو بهم بد –

 . زحمت يآره ب: هما

 . زدميم هم با هما حرف مانجام كار نيح. مشغول كادو كردن قاب عكس شدم دمويكش رونيبودمو از قفسه ب دهيكه خر ييكادو كاغذ

  ؟يبر يخوا يحاال كجا م –

 . دوستم يگفتم كه خونه  ؟يدار مريتابان آلزا: هما

 دوستت كجاست؟  يكه خونه  نهيمنظورم ا... نه –

 كجاست؟  يدون يم. سينوشته فرد: دراورد و گفت بشياز ج شويو گوش... سايلحظه وا هي: هما

  ؟يبر يخوا يم يچطور يستيتو كه بلد ن. بلدم رو هيميعظ نينه من فقط هم س؟يفرد -

 . گهيكنم د يم دايخب اونم پ. كردم دايپ يول. بلد نبودم نجارميا: هما

 تهران واسه كار؟  اديكوبه م يم نجايدوستت از ا نيا گميم –

. نجايا يايم يكوب يه تو از تهران نمبعدم مگ. گهيتو خرجن د يو حساب شونهيباالخره اول زندگ. شهيحرفا سرش نم نيكار كه ا. آره خب: هما

 . يدرك كن ديبا شتريخودت كه ب

 . خنده ريو زدم ز. كنميكارو م نيخودمم كه هم. حواسم نبود. يگيراست م: زدم گفتم يكه چسب و به كاغذ كادو م نطوريهم

 . ميخورد ساكت شد يكه به اتاقك م يضربه ا يصدا با

  ه؟يك: گفت يبه آروم هما

 .دييبفرما: و همزمان گفتمدونم  ينم -

 . نميمنفردو بب يباز شد و من تونستم آقا در

 ) كنه؟يم كاريچ نجايمنفرد ا... امروز كه شنبه اس(

 . مزاحمتون شدم ديببخش: به هر دوتامون سالم كرد و گفت منفرد

 . كنم يمعرف دياجازه بد. كنميخواهش م –

 . منفرد به هما هم انجام دادم يمعرف يكارو برا نيمتقابال هم. عمم هستن نشويا: رو به هما گرفتمو رو به منفرد گفتم دستمو
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 . خوشوقتم خانوم تونييار آشنا: منفرد

 . منفرد يآقا نطوريمنم هم: هما

 ازيزودتر از دوشنبه بهش ن ديحدس زدم شا. بهتون بدم نيخواست يكه م وياون كتاب اميسمت بود گفتم ب نيا رميمس: خطاب به من گفت منفرد

 ... دييبفرما. بود كه اوردمش نيا. ديكن دايپ

 م. نشيامروز برام اورد ديبازم ممنونم كه لطف كرد. اتفاقا واسه كار فردام الزمش داشتم. ديواقعا لطف كرد. ممنون يليخ: گرفتم و گفتم كتابو

 ست؟يبا بنده ن يامر. كنميخواهش م: نفرد

 . ديدار ارياخت -

  د؟يمنفرد شما ساكن كرج يآقا ديببخش: دوست هما افتادمو گفتم يآدرس خونه  اديلحظه  هي

 چطور مگه؟ . نه من تهرانم: منفرد

 س؟يرفت فرد شهيم يچطور نجاياز ا ديدون يشما م -

  د؟يبر ديخوا يخودتون م: منفرد

 . خواستن برن يعمم م: به هما انداختمو گفتم ينگاه... نه -

 سيفرد يپرسم كجا يم ديببخش. سيواسه فرد گهيد يتاكس هيبعدم . ديمترو كرج و سوارش يايتاكس ديبا نجايخب از ا: رو به هما گفت منفرد

  د؟يبر ديخوا يم

 . گرفت طرف منفرد شويو گوش. آدرسشه نيا: هما

 . رسونمتونيم ديباش لياگه ما. رو بلدم نجايمن ا: منفرد

 . رميم ياكسبا ت ديهمون طور كه گفت. شميمزاحم شما نم. نه ممنون: هما

 . برسونمتون شميخوشحال م دياگه قابل بدون د؟ييفرما يتعارف م: منفرد

 . شميمزاحمتون نم. كنم ينه تعارف نم: قرار گرفته بود گفت يتو رودرواس يكه حساب هما

 . منتظرتونم نييمن پا. يچه مزاحمت كنميخواهش م: منفرد

 . رج شدو از اتاق خا يخداحافظ خانوم صدر: به من گفت خطاب

 حاال من كجا برم باهاش؟  رم؟يپرسم خودم م يتو منگنه؟ مگه نگفتم آدرسو م يچرا منو گذاشت: ديرفت هما توپ رونيكه از اتاق ب نيهم

 ياز همه . يبر يخوا يكجا م قايكرد كه دق لهيپ يبعدم خودش ه. يوقت گم نش هيخواستم آدرسو بپرسم  يخب م: و گفتم نييگرفتم پا سرمو

 . كادوت نميا ايب. سادهيبنده خدا دم در وا. گهيحاالم برو د. گفت نارويمحبت ا ياز رو. هيگذشته مرد محترم نايا

 . نميبدش من بب: بسته رو ازم گرفت و گفت يدلخور با

 .دميكادو رو از دستش كش يو به شوخ. اصال كادومو بده... گهيد ديخب ببخش!!!... من كه واست كادو گرفتم. گهياخم نكن د –

 . مياون بنده خدارم معطل كرد. من برم. دميبخش. باشه. كادو رو نميبده من بب: لبخند زد و گفت باالخره

 . خداحافظ. بابت كادو يمرس: و گفت ديبوس صورتمو
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 . مواظب خودت باش. خداحافظ –

كه  يشد و بعد از حرف ادهيبود پ يسمند نقره ا هيكه  نشيهما از ماش دنيمنفرد با د. دمشونياز رفتنش رفتم تو سالن و از پشت پنجره د بعد

 ... دميكارم رس يمنم دوباره برگشتم اتاقم و به ادامه . شدن و رفتن نيسوار ماش دميشنيبهم زدن و مسلما من نم

. ارهيم يچه رتبه ا نهيه ببمشخص بود كه منتظر يداد، ول ياصال بروز نم نكهيبا ا. كنكور آرتان اعالم بشه ي هيجواب اول گهيبود چند روز د قرار

 يليخ نكهيا يكي. داشت ليمسافرتمون چند دل نيا. ميمسافرت چند روزه به كرمانشاه داشته باش هيآرتان  يبعد از انتخاب رشته  ميداشت ميتصم

 دهيشد كه ند يم ياديبه هر حال مدت ز. تنگ شده بود يبود كه مامان دلش واسه مهد نيا گشيد ليدل. ميوقت بود مسافرت نرفته بود

قبل از شروع  ميبود كه قصد داشت نيآخرم ا ليدل. ميمهمونشون كن يبه صورت كامال خودجوش خودمونو چند روز ميخواست يو االن م مشيبود

 يول انيكه با ما ب ميبا خانوم جان و هما هم صحبت كرده بود. ميعوض كرده باش ييآب و هوا هي اميت يدبستان شيپ يو كالسا ندانشگاه آرتا

البته خودمم . رهيبگ يتونست مرخص يرفت سر كار و نم يم ديهمام كه با. مسافرتو نداره يگفت حوصله  يخانوم جان كه م. قبول نكرده بودن

 . بهم بده يهفته ا هي يمرخص هيبودم كه  دواريام يول. حرف نزده بودم نيفرز امورد ب نيهنوز در ا

***** 

  ؟يشد آرتان قبول شد يچ: مامان

 ... گميچشم م... تيبرم تو سا... اديباال ب ندوزيبذار و. مامان تروخدا استرس پخش نكن: گفت يبا كالفگ آرتان

 . اديكَنه تا باال ب يجون م. ميعوضش كن ديبا نويا... اَه: داده بودم گفتم هيتك يصندل يبودم و دستامو به پشت سادهيكه پشت سر آرتان وا من

 . وصل شد نترنتيبه ا عيو خودش سر. اومد ايب... ادياالن مصبر داشته باش : آرتان

 . مشخصاتشو وارد كنه هيو بق يمنتظر موندم تا شماره داوطلب كمي

 . صفحه باز شد باالخره

 . مجاز شدم... هوووه: و گفت ديكش يقينفس عم آرتان

 رتبت چند شد؟ : گفتم عيسر

 ...هزار ازدهي: كرد و گفت نييكارنامشو باال پا كمي

 . يشيم يهزار؟ فكر كردم االن سه رقم ازدهي: گفتم دمويبرچ لبامو

 . خوبه نميبه نظر خودم كه هم ؟يمنو پروفسور فرض كرد. خوش به حالم: سمتم و گفت برگشت

 . بود يكه مجاز شده بود خودش كل نيهم. گفت يراست م. رو لبم بنشونم يكردم لبخند يسع

 . نيآفر. هيعال يو كه كالس كنكورم نرفتواسه ت. خوبه يليآره به نظرم خ –

 شد پس؟  يچ: از تو آشپزخونه داد زد مامان

 . هزاره ازدهيرتبشم . قبول شد: بلند گفتم يمنم با صدا متقابال

  ؟يقبول ش نجايهم يتون يم يعنيهزار؟  ازدهي: اومد تو اتاق و گفت مامان

 . شهيبذار انتخاب رشته كنم معلوم م. دونم ينم: آرتان
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 . حواستو واسه انتخاب رشته جمع كن گهيد. نياز ا نميا: گذاشتم پشت آرتان و گفتم دستمو

 . ديراحت خواب شهيحاال م. راحت شد الميخ... شيآخ: فرستاد و گفت رونينفسشو پر صدا ب آرتان

 . يداد يتو كه اصال بروز نم: كرمو گفتم نگاش

 ... گهيخب د: و گفت ديخند

 . ريشب بخ. ب پس برو راحت بخوابخ: زدمو گفتم يلبخند

 . ريشب بخ: آرتان

 ) خدا رو شكر كه قبول شد(

***** 

 تو اتاقشونن؟  يميكر يآقا. ييخانوم فنا ديخسته نباش –

  ؟يكارشون دار. زميآره عز: ييفنا خانوم

 . ديبهشون خبر بد شهياگه م. بله -

 ريمنم ز. هم گذاشت يبرم رو تونميم نكهيا يچشماشو به نشونه . صحبت كرد نيو از اون طرف خط با فرز. زميحتما عز: برداشتو گفت تلفنو

 . نيكردمو رفتم سمت اتاق فرز يلب تشكر

 . وارد اتاقش شدم نياز زبون فرز "دييبفرما" دنيبه در و متعاقب اون شن ياز زدن ضربه ا بعد

 . ديخسته نباش... سالم –

 ده؟ اوم شيپ يمشكل. نطوريشمام هم. سالم: نيفرز

 . ديبد يبه من مرخص ويخواستم خواهش كنم چند روز يراستش م. ستين يمشكل... نه -

  فتاده؟يكه ن ينكرده اتفاق ييخدا ؟يمرخص: نيفرز

 . مييدا دنيكرمانشاه د ميبا خانواده بر ويقراره چند روز... نه -

 . شلوغه يليهفته سرمون خ نيا ديانيتون كه بهتر در جرخود يبدم ول يخواد بهتون مرخص يدلم م يليخ نكهيفقط ا. يبه سالمت: نيفرز

 . ادينم شيپ يگفتن حواسشون هست و مشكل شونيا. منفرد صحبت كردم يبا آقا: گفتم عيسر

  گه؟يد هيهفته كاف هي. ييدم دست خانوم فنا يبرگه رو م. رميگ يمنم سخت نم ادينم شيپ يپس اگه گفتن مشكل: نيفرز

 برم؟  تونميم. ديكن يم لطف. ممنون يليبله خ -

 . دييبفرما كنميخواهش م: نيفرز

 ... رفتم اتاقم يياتاق و بستمو بعد از تشكر از خانوم فنا در

 يمهد ياز ساناز مطمئن نبودم ول. ششونيپ ميريو گفته بود كه م يمامان زنگ زده بود به مهد روزميد. قطار گرفته بود طيواسه فردا بل آقاجون

 ... خوشحال بشه دنمونيبودم كه سانازم از د دواريام. كرده بود يلابراز خوشحا يليخ

***** 
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 . ميديو ساناز و از دور د يراه آهن مهد تو

 . خم شد و بغلش كرد و همراه ساناز اومدن سمتمون ميمهد. يسمت مهد ديدست من و ول كرد و دو اميت

 يذغال راهنيپ هيبورشو رو به باال شونه كرده بود و  يموها. ظ آرتانم به اونا رفته بودلحا نيالبته از ا. مثل مامان قد بلند و چهار شونه بود ميمهد

 . بود دهيپوش يمشك يكوتاه با شلوار پارچه ا نيآست

 . ومدنيو ساناز به هم م يمهد انصافا

قهوه  يموها. بود دهيپوش يخي نيجبا شلوار  يمشك يمانتو هي. داشت يسبز و پوست روشن يچشما. متوسط بود يدختر الغر با قد هي سانازم

 . پوشونده بود يدياز اونا رو با شال سف يميبه سمت باال پوش داده بود و ن شميا

 . بودن دهيو گذاشتم كنار چون به ما رس ينقد و بررس گهيد

 .ميبا هم شد يو روبوس يسو مشغول احوالپر. نيصفا اورد. نيخوش اومد... بابا چه عجب... سالم... به به: و گفت نيو گذاشت زم اميت

 . حرفامون باشه واسه تو خونه هيبق نياگه موافق باش. نيخوش آمد يليبه هر حال خ: كه شد ساناز گفت تموم

 . ميو به سمت خونشون حركت كرد ميجا كرد يمهد يكه بود هفت نفرمونو تو پرادو يو به هر سخت ميهم موافقت كرد ما

 . سه خوابه و بزرگ يخونه  هي. ه طبقه بودآپارتمان س هياول  يطبقه  خونشون

و خودش اومد . ميكن يواسه ناهار صداتون م. ديتو اون اتاق استراحت كن ديبر: گفت ميكرد يغش م ميداشت بايكه تقر اميمن و ت دنيبا د ساناز

 ! ساناز جان: گفت عيسر يتا بغلش كنه كه مهد اميسمت ت

 . ميتعجب نگاش كرد با

 . سادياومده باشه سرجاش وا ادشي يزيكه انگار چ ساناز

 . به طرفش رفت يبود انداخت و با لبخند سادهيبه به ساناز كه خجالت زده سرجاش وا ينگاه مامان

 ...) پس حاملس(

  ؟يگينم يزيپس چرا چ: ادامه داد يرو به مهد. چقدر خوشحال شدم. مبارك باشه: و گفت ديصورت ساناز و بوس مامان

بابا  اديماهور بهم م: اضافه كرد يبعد به شوخ. ميدفعه هم بهتون بگ هي ديايم ديگفتم حاال كه دار. ميديفهم شبيودمونم پرباور كن خ: يمهد

 بشم؟ 

 . االن بشنوم تونستميبود كه م يخبر نيبهتر. مبارك باشه. اديمعلومه كه بهت م: و گفت ديكرد و صورتشو بوس يخنده ا مامان

 . ميگفت كيبهشون تبر مونميبق

و  ديگوشه بق كرده بود فهم هيكه  امويزود حال ت يليكنه، چون خ زيرفتار بچه ها رو آنال تونستيشغلش خوب م يبه واسطه  يكه مهد الحق

 ساناز بغلت نكرد؟  ييچرا زندا يدون يم. بغل خودم ايجون ب ييدا: گفت

 . جوابشو نداد اميت

 بغل من؟  يايحاال م. خواستم خودم بغلت كنم يم چون. گميهان؟ باشه خودم بهت م: دوباره گفت يمهد

 . بغلش كرد يبعد خودش اومد جلو و مهد. نگاش كرد يكم اميت
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 . چشات خوابه خوابه. كنميم تونييخودم راهنما. ميبر ايب: به منم با لبخند گفت رو

 . ميكن نييبرد مجبورم كرد تمام شبو قطارو باال پا ينمتو قطارم خوابش . شد يبود كه سوار قطار م يبار نياول اميت. رميميدارم م. يگفت يآ –

 . ميپس بر: و گفت ديكش لپمو

 ريبگ. واسه تابانمون نميا ايب: اورد و گفت رونيب يوارينازكم از كمد د يبالش و پتو هي. تخت و پتو رو روش مرتب كرد يگذاشت رو امويت

 .بخواب

  ؟ييدا: بود گفت دهيكه هنوز نخواب اميت

  ؟ييجون دا: گشت سمتشو گفتبر يمهد

  ؟يكن يموهامو ناز م: خودشو لوس كرد و گفت اميت

 . ميندار شتريكه ب اميت هي. بله: زد و نشست لب تخت و گفت يلبخند يمهد

 . يساعت مشغول شد ميرسما ن: گفتم دمويخند

 .كرد اميت يو شروع به نوازش موها. اميسر ت يفدا. اشكال نداره: يمهد

 ... يآخ. يشياز اون مهربونا و با حوصله ها م. يبابا بش اديچقدر بهت م –

 . به خاطر شغلم باشه ديشا: زد و گفت يلبخند

 ... ديشا –

  ن؟يدار ين يشما ن ييدا: و گفت يدرشتش زل زد به مهد يبا چشا اميت

 . خشگل مثل تو ين ين هي. زميآره عز: يمهد

 پس كوش؟ : اميت

 يليمام مثل تو خشگل و تپل شه من خ ين ياگه ن. شينيب يم. ادشيم گهيسال د. ومدهين ايهنوز به دن. زميزه عزسانا ييفعال تو دل زندا: يمهد

 . دوسش دارم

  ؟ياگه شكل من نباشه دوسش ندار: اميت

 . خب چرا اون موقعم دوسش دارم: سوالو نداشت گفت نيكه انتظار ا يمهد

 مگه نه؟  يدوس دار شتريمنو ب يول: اميت

 . خنده ريز ميزد يمهدو  من

 . ريبگ ليتحو: زدمو گفتم يبه مهد يچشمك

 . بخواب ريحاال بگ: و گفت ديو بوس شيشونيو پ. زميعز يتو عشق من. دوست دارم يليآره تورو خ: گفت اميو به ت ديخند ميمهد

 . ير شدبرو احضا: گفتم يكرد به مهد يو صدا م يپشت سرهم داشت مهد نطوريبلند ساناز كه هم يصدا با

 . رونيب ميبر ميخوا يسرحال باش كه عصر م. تا ناهار هنوز مونده. بخواب ريتوام بگ: و گفت ديمنم بوس يشونيپ

 ... ريباشه پس شب بخ: گفتم دمويپهلو خواب به
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 . و از اتاق خارج شد ريبگو صبح بخ... تنبل: يمهد

 . ميشديخوشحال م يليخ ومدنياگه م وردن؟ين فيهما خانوم تشرهرمز خان پس چرا حاج خانوم و : به آقاجون گفت يناهار مهد سر

 يرفت و نم يسر كار م ديهمام كه با. خانوم جان كه حوصله نداشت. اتفاقا بهشون گفتم. جان يمهد يلطف دار: در جوابش گفت آقاجون

 . اديتونست ب

 . ه به اونا خوش بگذرهك ميكرد يم مونويهم سع ميشديهم ما خوشحال م ومدنيبه هر حال اگه م: ساناز

هر چند . ياستراحت كن ديتو االن فقط با. ميشد يما هم االن مزاحمتون نم يكه تو حامله ا دياگه زودتر گفته بود زميعز: رو به ساناز گفت مامان

 . قربونش برم يآخ كه اله. شميباالخره بار اوله كه دارم عمه م. يبزن ديسف اهيذارم دست به س ينم نجاميكه ا يدو سه روز نيا

 . نيشما مراحم. ماهور جون هيچه حرف نيا: ساناز

مگه . مييما هم تنها. ميبه اون صورت ندار يليكه فام نجايا. ديكن يتهران زندگ دياي يچرا تو و ساناز نم ،يمهد: ساكتم گفتم ياديز دميكه د من

. يريخوب بگ يخونه  هياونجا  يايب يتون يم. كه وضعت خوبه ماشاال تو هم. گهياونجا د نيايخب ب م؟يدار ويك نايشما و خانوم جان ا ريبه غ

 . به ساناز انداختم يو نگاه گم؟يهان؟ بد م. ستيتنها ن نجاياومد ا ايبچتم كه دن نايگذشته از ا

 . خورد يتو هم بود و داشت غذاشو م اخماش

 گفتم؟ چرا ساناز ناراحت شد؟  يبد زيچ: لحظه با خودم گفتم هي

 . زميبخور عز: مرغ گذاشت تو بشقابشو با لبخند گفت كهيت هيناراحته چون  يدونست از چ يانگار م. به ساناز انداخت ياهنگ يمهد

 يفكر هيبعدا  اديب ايحاال بذار بچه به دن. تو فكر مطبم هستم. جا افتادم مارستانيمن فعال تو ب. جون ييدا يگيم يدونم چ يم: رو به من گفت بعدم

واسه . ياستخون تركوند نيهمچ. ايشد يآرتان توام واسه خودت مرد: ماهرانه حرف و عوض كرد و خطاب به آرتان گفت يليخو . ميكن يم

  ؟يرشته كجاهارو زد خابانت

 . شميقبول م ييجا هيباالخره . منم همه جا رو زدم. بابا صد تا انتخاب داشتم: و گفت ديخند آرتان

 ... ول شهخودمون قب يكايكاش نزد: گفت مامان

تا آخر غذا سكوت  نيهم يبرا. كردم يو ساناز فكر م يمن همچنان داشتم به رفتار مهد يول. ديبحث حول و حوش درس و دانشگاه چرخ گهيد

 ... نزدم يكردم و حرف

... اَه ":آخر سرم مامان بهم گفت. شدم يپهلو به اون پهلو م نيمدام از ا... باعث شد كه شب خوابم نبره نميهم.... چرت زدم هياز غذا دوباره  بعد

 ". بذار بخوابم. گهيوول نخور د نقدريتابان ا

 ". برهيخب خوابم نم": رو تشك و گفتم نشستم

 . برد يمنم بودم خوابم نم. هم بعدش يديهم قبل ناهار خواب. خودت ريخب تقص: زد و گفت يغلت مامان

. هم ظهر ديهم صبح خواب امميخب ت ":گفتم يآروم يبود انداختم و با صدا دهياتاق خواب يتنها تخت موجود تو يكه معصومانه رو اميبه ت ينگاه

  "؟يديمامان خواب... نه مامان؟... هان؟ ره؟يخوابم بگ دينبا يعني مياون همه ورجه وورجه كرد رونيب ميكه رفت يبعدم عصر

 . كردم نگاهش



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٩ 

)ديخواب!!!... ا (.... 

 . كه خوابم ببره ديآب بخورم، شا وانيل هيگرفتم برم  ميتصم. بود قهيدو و ده دق. انداختم ميبه ساعت گوش ينگاه

كه داخل آشپزخونه بود و  يزينشستم پشت م. پرش كردم خچاليبرداشتم و از پارچ آب داخل  وانيل هي. رفتم آشپزخونه اطيو با احت آروم

 . كردم يم يحال اطرافمم بررس نيدر ع. كردم كيبه لبم نزد وانويل

 .اپن با ترس برگشتم يروشن شدن سه چراغ هالوژن باال با

 . دميترس ؟ييتو!!!... يوااا –

 تابان؟  يديچرا نخواب: يمهد

 . آب بخورم وانيل هيبرد اومدم  يخوابم نم -

 . زيو نشست پشت م ختير ريتوش ش خچاليداخل  يبرداشت و از بطر وانيل هي

 . يداشته باش يكه خواب آروم شهيخوبه هم باعث م يخوابيهم واسه ب. ربخو نويا ايب: هل داد سمتم و گفت وانويل

  ؟ياريدر م يواسه ما هم دكتر باز گهيد: گرفتم و گفتم وانويل

 ... امتحان كن. گميم يجد: و گفت ديخند

  ده؟يساناز خواب ؟يداريتو چرا ب نميبب. خورم يباشه م. كردم يشوخ –

 . يداريتو ب نكهيچراغا خاموشه هم ا دميچراغارو خاموش كنم كه هم د منم اومدم. ديتازه خواب. آره: يمهد

 . خب پس برو بخواب. آره مامان طبق عادت چراغارو خاموش كرد: گفتم دمويكش وانيل يرو لبه  دستمو

 . بهت بگم يزيچ هيخواستم  يقبلش م يول رميم: تكون داد و گفت يسر

  ؟يچ: شدمو گفتم كنجكاو

 و منم سر باال جوابتو دادم؟  يبهم گفت يزيچ هيسر ناهار ظهر،  ادتهي: يمهد

 نه؟ . يپس درست حدس زدم كه حرفو عوض كرد: به جلو خم شدمو گفتم يكم

 . آره: يمهد

 . ساناز تو هم رفت ياخما دميگفتم؟ آخه د يبد زيخب چرا؟ چ –

 يليمنم خ يرو تشيحساس. حساسه يليخ... ؟!بگم يچه جور. داره يخاص يساناز اخالقا! يدون يم... خب... يول. ينگفت يبد زيتو چ. نه: يمهد

  ؟يشيمتوجه منظورم م. شترهيب

 . نه تكون دادم يبه نشونه  سرمو

. فقط منو داره ايدن نيباالخره تو ا. كنميمنم دركش م. به من وابستس يليكه ساناز خ نهيمنظورم ا: فرستاد و گفت رونيبلند ب يبا صدا نفسشو

 ممن يبرا. ميكن يكرمانشاه زندگ ميايجور واجور مجبورم كرد كه ب يحايبا بهونه ها و توج ميازدواج كه كرد. خواد يخودش م يبرااون منو فقط 

دوست داشتنم باعث  نيهم. دوس داشتم قبول كردم يليخب چون سانازو خ يندارم ول ويشكيكه ه ييجا اميسخت بود كه از شماها جدا بشم و ب

  ؟يحاال متوجه شد. اميتمام خواسته هاش كوتاه بكه در برابر  شهيم
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 ...اوهومم: گفتم يجيگ با

كه هر وقت ساناز نبود  نهيمنظورم ا م،يباشه؟ هر موقع خودمون دوتا بود. يصدا كن نه مهد ييساناز منو دا يلطفا جلو... گهيد زيچ هي: داد ادامه

  زم؟يباشه عز. صدا كن يمنو مهد

 . خواهر زادتم... حد؟ آخه من كه خواهر نيا تا: گرد شده گفتم يچشا با

 . االنم كه بارداره حساس تر شده... گفتم كه اون حساسه. دونم تابان جان يم: يمهد

 . جواب بود منتظر

 ... ستايراهش ن نيبه نظرم ا يول... باشه: گفتم

  گه؟يپس مطمئن باشم د. دونميم: يمهد

 . آره مطمئن باش -

 . بخواب ريبخور بگ رتويتوام ش. خب من برم بخوابم: و گفت ديكش يا ازهيخم

 . جون ييچشم دا: گفتم يبچه چونه ا يصدا با

 .اخم نگام كرد با

 . كنم يم نيخب دارم تمر هيچ –

 . ريشب بخ. بخواب ريبرو بگ: باشه گفت يخواست جد يكه مثال م ييو با صدا ديكش لپمو

 . ريشب بخ –

 . خوردم ريقلوپ از ش هي

منم اگه  يعني!... عجب... كرد يو صدا م يپشت سر هم مهد ميبگو چرا صبح كه تو اتاق بود... ؟!حساسه يمهد يحد رو نيواقعا تا ا يعني !!!...وا(

تش يحتما تو موقع ديدونم آدم با ينم. داشته باشم دميشا. ندارم يطرف كار يمسلما به خواهر زاده  گهينه د... شم؟يم يطور نيازدواج كنم ا

خواهر  ستيهرچند مامان طفلكم اصال بلد ن... كردم از دست خواهر شوهر اومدن كرمانشاه يمنو باش كه فكر م.... تا بتونه نظر بده رهيگقرار ب

 نيا ميخودمون يول. هنگ كردم... پاشم برم بخوابم... رهيگ يسخت م ياديگذشته به نظرم ساناز ز نايا ياز همه  يول... ارهيدر ب يشوهر باز

 ) رهيگيواقعا داره خوابم م. خوب بود يمهد زيتجو

 . فرو رفتم يقيكه به خواب عم ديهم نكش قهيرفتم تو اتاق و به چند دق وانشيبعد از شستن ل دمويسر كش رمويش ي هيبق

 ... ميداشت ازيسفر ن نيبه قول آقاجون به ا. بهمون خوش گذشت يليخ ميكه اونجا بود يروز چند

رو به اسم صدا  يساناز، مهد يكردم كه جلو يمنم تمام تالشمو م. بزنه ديو سف اهيذاشت ساناز دست به س يبود نمهمون طور كه گفته  مامان

 ... گذار بود چرا كه رفتار ساناز با من صد و هشتاد درجه فرق كرده بود ريو واقعا هم تاث. نزنم

 نياز اومدنمون به ا نكهيبا ا. تنگ شده ثاقيكه دلم واسه م دميد يرم مبود كه برخالف تصو نيچند روز متوجه شدم ا نيهم كه تو ا گهيد زيچ هي

 . نميو بب ثاقيتا برم شركت و م ميته دلمم دوست داشتم زودتر برگرد يسفر خوشحال بودم ول

در  يداره ول به من يدونستم اون چه حس ينم. شميم ثاقيافتادم كه گفت دارم عاشق م يم نيحرف محمدحس اديشدم  يبار كه دلتنگش م هر
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 يم يليو يليته دلم ق فتــادم،يم تاشيحما ادي يوقت. كنم يرابطه با خودم مطمئن بودم كه كم كم دارم جوونه زدن عشق و تو وجودم احساس م

 ... نمشيزده بودم كه هر چه زودتر بب جانيرفت و ه

 هي شيحاال باز شمام پ. فهيبه نظرم چشاش ضع. يم پزشك ببرچش هيحتما  امويباشه ت ادتيماهور : گفت يمهد م،يبرگرد ميخواست يكه م يروز

 . نشيچشم پزشكم ببر

 . مينگاه كرد اميبا تعجب به ت هممون

  ؟يديتو از كجا فهم: مامان

چشاش  يمتوجه شدم كم دميچند تا سوال ازش پرس هيطوره  نيا دميمنم كه د. نشست يم ونيزيتلو يچند روز همش جلو نيخب تو ا: يمهد

 . ستيبد ن نشيچشم پزشكم ببر هيدو روزه  يكي نيشما تو ا گم،يحاال م. فهيضع

  م؟يچطور خودمون تا حاال متوجه نشده بود: و تو دلم گفتم... باشه حتما: با تعجب گفتم من

ه سمت تهران حركت ب مويكردم، سوار قطار شد يصداش م ييچند روز كه دا نيبابت ا يو تشكر مهد ميكه با هم داشت يمفصل ياز خداحافظ بعد

 ... از نو يو دوباره روز از نو روز ميكرد

**** 

دم در . اجازه رو به من نداد نيا كيتراف يبرسم ول شهيخواستم زودتر از هم يم نكهيبا ا. دميبه شركت رس شهياز هم رتريروز شنبه د صبح

 . يسورمه ا نمميمقنعه و شلوار ج. بود يو كفشم مشك فيمانتو و ك .بود رهياز دو رنگ ت يبيترك پميت. ساده بودم. به خودم انداختم يشركت نگاه

البته مطمئن نبودم كه . ثاقيم دنيد ايبود  رميدونم به خاطر تاخ ينم. ضربان قلبم تندتر از حد معمول بود. شد يم رميكم كم داشت د گهيد

 ... نيريش يجور دلشوره  هي.... زديقلبم تند تند م ينه ول اي نميب يم ثاقويامروز م

 . وارد شركت شدم دمويكش يقيعم نفس

 يمن به خوب ياون متوجه من نشد ول. رفت يم نيكه از جلوم رد شد و احتماال به سمت اتاق فرز دميد ثاقويكه پامو تو شركت گذاشتم م نيهم

كردم واقعا دلم واسش  يبودمش احساس م دهيحاال كه د. به همون رنگ ينيو شلوار ج يشرت مشك يت. بود دهيپوش رهياونم ت. نمشيتونستم بب

 . بودتنگ شده 

 . داخل اتاقم شدم ييبا خانوم فنا يرفتم داخل و بعد از سالم و احوالپرس عيسر

هفته رو انجام دادم فقط با  هي نيا يمن اكثر كارا يخانوم صدر... سالم "مضمون كه  نيبه ا. منفرد داشتم ياز طرف آقا ادداشتي هي زميم رو

  ".زميموند كه گذاشتم رو م شونيمقدار كي يمندگعرض شر

 . هيانجام داده كل شويليكه خ نيهم. دستش درد نكنه: دلم گفتم تو

 . اومدم رونيشد برداشتم و از اتاقك ب يم يده صفحه ا بايبرگه هارو كه تقر. منفرد يسر جام پاشدم و رفتم قسمت آقا از

 . ديبار اونم منو د نيتفاوت كه ا نيبا ا. دميد ثاقويشدم برم سمت خودم كه دوباره م يرد م داشتم

 . رو لبش بود اومد سمتم شهيكه هم يلبخند با

 حالتون خوبه؟ ... سالم: نگام كرد و گفت كمي
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  ن؟يشما خوب. ممنون... سالم: دهنمو قورت دادمو گفتم آب

 خوش گذشت؟ : ديپرس يمهربون با

 ... يشما خال يجا... بله: ورتم، رو گذاشتم داخل مقنعمو گفتمص يفرم كه اومده بود رو يدسته از موها هي

  د؟يورديبرامون ن يسوغات: اضافه كرد طنتيش با

 ... اممم... ؟يسوغات -

 . هيخودش سوغات نيكه به سالمت برگشت نيهم. كردم يشوخ: و گفت ديخند

 . ارمشونيرفت با خودم ب ادميچرا اوردم فقط : مگفت يافتادمو فور ميكه با خودمون اورده بود يچند جعبه نون برنج ادي هوي

. دنتونيخوشحال شدم از د. نميو بب نياومده بودم فرز. با اجازتون من برم باشگاه گهيخب د. كردم يشوخ. ديرينگ يجد: زد و گفت يلبخند

 . اميالبته بعد از ظهر دوباره م د؟يبا من ندار يكار

 . خوشحال شدم دنتونيمنم از د. كنميخواهش م: لبم نشست و گفتم يرو يحرفش لبخند نيا از

 . پس فعال خداحافظ: ثاقيم

 . به سالمت –

 . تمام صورتمو پوشونده بود يحاال كه باهاش حرف زده بودم خوشحال بودمو ناخودآگاه لبخند پهن. نشستم مياز رفتنش رفتم رو صندل بعد

 ... ؟!يخند يودت مواسه خ يشد وونهيبود كه بهم بگه د يمامان واقعا خال يجا

 يحال و هوا هيكه بود، شركت  ييواقعا روزا... داده بود رييتغ ديشرتش و به رنگ سف يخودش بعد از ظهرم اومد كه البته ت يطبق گفته  ثاقيم

 . بود نطوريمن كه ا يحداقل برا. كرد يم دايپ يا گهيد

 . از خدا خواسته قبول كردم گهيمنم د. قبل به من اصرار كرد كه تا مترو برسونتم يروزا مثل

 .ميمواجه شد ينيسنگ كيبا تراف ميديكه رس دونيم نياول به

 ... كيبازم تراف... يوااا –

 .گه ينم يزيزل زده به روبرو و چ دميكه د هيچ ثاقينظر م نميو چرخوندم بب سرم

 . دمشونه هام و باال انداختم و منم به روبرو نگاه كر. دهيدادم كه صدام و نشن احتمال

  "د؟يعجله دار": ثاقيم

)؟!ديصدامو شن... ؟!ا( 

 ... يخواهرم و ببرم چشم پزشك ديبا... بايتقر... عجله كه بله –

  "ف؟يچشماش ضع ":كرد گفت يم يطور كه رانندگ نيهم

 . نه ايهست  نميخوام ببرمش بب يحاال م. باشه فياحتمال داد كه ضع مييدا ميكرمانشاه كه بود. ميدون يهنوز نم -

انتقدر كه . البته منظورم از دوست همون دكترشِ. پدر منِ ياز دوستا شونيكي. معروفم هستن. چند تا چشم پزشك خوب داره نجايا": ثاقيم

كه  يچشم پزشك نيهم شيپ مياز اونجا بر. شركت دياريفردا خواهرتون و ب ديباش لياگه ما. شدن قيبا هم رف گهيد ششيواسه چشاش رفته پ
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 " .گم يم

 . وقت گرفتم شيآخه واسه ساعت ش –

 ". خونه ديبرس شيكنم تا ش يفكر نم ":ثاقيم

و ببره چشم  اميخواست ت يچون در اصل آقاجون خودش م. بگم يدونستم به آقاجون چ يفقط نم. گه يبدم نم نيهمچ دميفكر كردم و د كمي

 . برمش منصرف شد يخودم م نكهيبر ا يمن مبن يبا اصرارا يول يپزشك

  "شركت؟ ارميو فردا ب امينداره ت ياشكال ميميكر ياز نظر آقا ":شد و گفتم روزيبر عقل و منطقم پ ميدرون ليم باالخره

  "رم؟يپس من امشب زنگ بزنم وقت بگ ؟ينه چه اشكال ":گفت يخونسرد با

 ... شهينم  ياگه زحمت -

 ".يكنم چه زحمت يخواهش م": زد و گفت يلبخند

 .عوض كرد و سرعت گرفت همزمان دنده رو و

 ** 

خوام  يشب قبل بهش گفته بودم م. شد دارينكرد و زود از خواب ب يبدقلق اميخوشبختانه ت. سمت شركت ميراه افتاد اميزود همراه ت صبح

چرا  نكهيا اي شيبر يجا نم نيشد كه چرا هم يشاك يموضوع فقط مامان كم نياز ا. خوشحال شد و استقبال كرد يليببرمش شركت، اونم خ

 . كردم بحث و تموم كردم دايدكتر خوب تو كرج پ هي نكهيمنم با گفتن ا. و ببره اميآقاجون ت يدادزودتر خبر ن شبيد

 . من شده بود يبچه مِ كه باعث خنده  اميكردن ت يچندتاشونم فكر م. شده بودن اميشركت همه عاشق ت تو

 . اديمزنگ زده بود و گفته بود ساعت سه  ميبه گوش ثاقيم

و  اميكه بود تا ساعت سه سر ت يبيمنم به هر ترت. چهار وقت گرفته ياما اون گفت كه برا ميكردم و گفتم آدرسش و بده خودمون بر تعارف

 ياز خودش كمك م ميهر از گاه. و برده بود تو آشپزخونه و براش ناهار درست كرد اميت. كمكم كرد يلياگرچه مش قاسمم خ. گرم كردم

 . گرفت

 . سرم و از رو كاغذا بلند كردم اميت يصدا اب

 ". ميمن و بابا بزرگ ناهار پخت. ميناهار بخور ايب. تابان يآج ":اميت

 ". بشم كه ناهار پخته امميقربون ت": بلند شدمو گفتم يرو صندل از

  "ز؟سرآشپ يدرست كرد يحاال چ": دميكل شركت و برداشته بود بازم ازش پرس يماكارون يكه بو نيا با

 ".يماكارون ":ذوق گفت با

 ". ميبدو كه بر. خوردن داره يماكارون نيا... آخ جون ":و گفتم دميبه هم كوب دستامو

 . مزه داد يليخ يياون ناهار خوشمزه در كنار مش قاسم و خانوم فنا خوردن

 ". بهم خوش گذشت يليامروز خ. شركت رايخانوم گل منو ب نيا شهيبابا، هم ":كرد كه يقاسمم بعد از خوردن هر لقمه تكرار م مش

 "... چشم... چشم مش قاسم ":گفتم يهر بار م منم
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 . اومد ثاقيرأس ساعت سه، م قايدق

 ". كه نكردم ريد ديسالم ببخش": ثاقيم

 ... دينه راس ساعت اومد... ديببخش ديكنم شما با يخواهش م –

 "يآج ":مد تو اتاق و گفتبهش داده بود او ييكه خانوم فنا يبا كاغذ و مداد اميت

 . حرفش و خورد هياتاق بق يتو ثاقيم دنيبا د يول... 

  "د؟يخانوم اميشما ت... سالم... به به ":برگشت و گفت اميت يصدا دنيبا شن ثاقيم

 ". بله ":با خجالت جواب داد اميت

 ".ثاقِياسم من م. يچه خانوم خوشگل و ملوس": خم شد و گفت اميت يجلو ثاقيم

 . دراز كرد اميت يجلو ييآشنا يتش و به نشونه دس و

 ". سالم عمو ":لبخند من دستش و دراز كرد و معصومانه گفت دنيبه من انداخت و بعد از د ينگاه اميت

 "...يتو چقدر ناز. عمو قربونت بره": و گفت ديخند ثاقيم

 . و بغل كرد اميت و

البته ناگفته نماند كه منم . و تا ساعد باال زده بود ناشيكه آست يو مشك ديسف يچهارخونه  راهنيپ هيبود با  دهيپوش شويروزيد نيشلوار ج ثاقيم

 . بودم دهيو پوش روزميد يلباسا

 . ديرس يبه نظر م شهيبود كه تپل تر از هم دهيپوش يديشرت سف يبا ت يشلوار كتون صورت هي امميت

 "... خودتونِ هيشب يليخواهرتون خ يخانوم صدر ":گفت ثاقيبودم كه م شونيهنوز مشغول بررس من

 . منظور بود يب ايحرفش منظور داشت  نياز ا ثاقيدونستم م يفقط نم. دونستم يم نويخودمم ا يحت. ميهم هيشب يليخ اميگفتن كه من و ت يم همه

 !(نداشت يمنظور دميالبته شا... منم نكهيا ايخواد بگه منم تپلم؟  يم)

. ميبا هم بخور يبستن هي مير يما م ديكن يتابان خانوم تا شما كاراتون و جمع و جور م": گرفت و رو به من گفتو  اميبلند شد و دست ت ثاقيم

  "كه نداره؟ ياشكال

 ...كنميخواهش م... نه -

 . با تموم شدن حرفم از اتاق خارج شدن و

 .گرفت ييه سراغم و از خانوم فناك ياز اون دفعه ا ريالبته به غ. زد يبود كه من و به اسم صدا م يبار نياول نيا

 . ميرفت رونيو برداشتم و با هم از شركت ب فميساعت بعد كه اومدن منم ك مين

 . كرد يشوخ اميبا ت يكل ثاقيراه م يتو

 ... گرفت يزود گرم نم نقدريا يبا كس اميچون معموال ت. ديخند يغش غش م اميت ياياز حرفا و شوخ اميتعجب داشت كه ت يجا برام

 . ميو همراه هم از پله ها باال رفت ميشد ادهيپ نياز ماش م،يديمطب دكتر كه رس هب

 . يمنش زيخبر بدم و خودش رفت سمت م يتا من به منش دينيشما بش: به من گفت ثاقيم
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مبلغ  نيهم يبرا. ممكن بود ناراحت بشه. كه برم جلو و خودم حساب كنم دميد يدرست نم. كرد يو حساب م تيزيكه داشت پول و دميد

 . و بهش بدم ثاقيپول م ميرفت رونيتا از مطب كه ب دميكه كنار دستم نشسته بود پرس يو از خانوم تيزيو

 . ميروشون نشسته بود اميبود كه من و ت يخال يمطب فقط دو تا صندل يتو

 ". نهيبش قمثايكه عمو م نيمن بش يرو پا ايب اميت: "گفتم اميبه ت ومديكه به سمتمون م ثاقيم دنيد با

 .من يقبول كرد و نشست رو پا امميت

  "ام؟يت يشد چرا پاشد يچ... ؟!ا ":صحنه گفت نيا دنيبا د ثاقيم

  ام؟يمگه نه ت. ميما راحت -

 . سرشو تكون داد اميت

 ". ميامروز وقت شماروهم گرفت ديببخش ديبا گهيد. دينيبش دييشما بفرما ":دادم ادامه

 . من سكوت كرد ير تعارفادر براب شهيمثل هم ثاقيم

 ". نيعمو هركول بش يرو پا ايب اميت ":عوض گفت در

 . پاش يبغلش كرد و نشوندش رو ثاقميكرد و م ليمتما ثاقيخودش و به سمت م يبا خوشحال امميت

 "!... عمو هركول؟": كه هنوز از لفظ عمو هركول متعجب بودم تكرار كردم من

كه منو عمو  ميديرس جهينت نيبعدم به ا. ندازمش يهركول م اديگفت من  اميت ميبخور يبستن ميرفته بود ...گهيمنم د": و گفت ديخند ثاقيم

 ". هركول صدا كنه

 . "شناسه يهركولم از اونجا م. يِوتريكامپ يايما خوراكش باز اميت نيا. گهيد ديببخش": و گفتم دميخند

 "مگه نه؟ ميشد قيبا هم رف اميو تمن. داره ينه چه اشكال ":و گفت ديو كش اميلپ ت ثاقيم

 . بخنده اميزد كه باعث شد ت اميبه ت يچشمك و

 . ميدكتر شد يو وارد اتاق آقا ميبلند شد يگفت نوبتمونِ از رو صندل يكه م يخانوم منش يصدا با

 . ديبهش داد شناختش و حال پدرشو ازش پرس ثاقيكه م ييبعد از آشنا. بود يمرد مهربون ريپ دكتر

 . فيضع اميت يدرست بوده و چشما يكه حدس مهد ميكه دكتر انجام داد متوجه شد يا نهيعام با

 يم ميبود و هر از گاه ستادهيكنارش ا ثاقيكرد م يم نهيو معا اميت يتمام مدت كه دكتر چشا. همراهمون خوشحال بودم ثاقياز بودن م واقعا

 . خندوندش

خانوم خشگل  نياالنم ا. نشيخوب شد كه زودتر اورد. نمره ميچشم راستشم ن ف،ينمره ضع هيچشم چپش  ":و دستم داد و گفت يكاغذ دكتر

 "... به سالمت. نشياريب ديدوباره با گميماه د شيش. و انتخاب كنه نكشيع نجايتونه از هم يما م

 . مياومد رونيو از اتاق ب ميكرد تشكر

 . و انتخاب كرد يصورت ميبا فر نكيع هي اميمختلف، آخر سر ت ينكايامتحان كردن ع ياز كل بعد

 .اشك تو چشام جمع شد اميرو صورت ت نكيع دنيد با
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 . سن و نداشتم نيصورتش اونم تو ا يرو نك،يع دنيد انتظار

 . چشام شد يمتوجه اشك تو ثاقيم

 "...نيبب نهييو تو آخودت  ايب. اد يچقدر بهت م... يماه شد ":نفهمه برش گردوند سمت خودشو گفت يزيچ اميت نكهيا يبرا

 . برسه نهييبغلش كرد تا قدش به آ و

 "؟يدوسش دار ":ادامه داد ثاقيم

 "... يليخ ":صورتش و كنار زد و گفت يرو يموها اميت

  "؟ييايدختر دن نيتو خشگل تر يدونست يم ":و گفت ديصورتش و بوس ثاقيم

 . آره تكون داد يسرش و به نشونه  اميت

 . چشمم و پاك كردم يفت و اشك گوشه حركتش خندم گر نيا از

  "ش؟يخوا يم. ادي يبهت م يليخ يكي نيا زميآره عز ":گفت اميكه مسئول اون قسمت بود رو به ت يخانوم

 ... "اوهومم": اميت

خوان واست  يم يخوشگل نكيچه ع. يدار يخوب يچه مامان بابا نيبب ":كرد ادامه داد يم ادداشتي يو رو برگه ا يزيكه داشت چ نطوريهم

 "...بخرن

كه مامان و بابام  نايا ":و گفت ديخند اميخود ت ارميكه خواستم دهنم و باز كنم و از اشتباه درش ب نيهم. دميخجالت كش يليكه زد خ يحرف از

 ". اونا خونمونن. ستنين

 ".عمو هركولمِ نيا": حلقه كرد و گفت ثاقيدور گردن م دستشو

 ".تابانمِ يآج نميا ":دبا اشاره به سمت من اضافه كر و

 . بهش زدمو موهاشو زدم پشت گوشش يلبخند

 . نشون بدم نكايع دنيو خودم و مشغول د رميبگ نييبه من زد كه باعث شد سرم و پا يو لبخند ديو بوس اميت يگونه  ثاقميم

 . البته قابلم نداره... هشتاد و دو تومن شهيم... خب –

شلوارش دراورد و  بيو از ج يكارت ثاقيباز نكرده بودم كه م فمويك پيهنوز ز يول. دميكش رونيپولمو ب فيو ك فميدستم و بردم داخل ك عيسر

 ... شخوونيگذاشت رو پ

 "... آخه ":كردم و گفتم نگاش

 . هم گذاشت يبهم زد و چشماشو رو يجوابم لبخند در

 . كردم يباهاش حساب م نيتو ماش. نگفتم يزيچ

 ".ديريبگ ليتحو ديايب ديتون يم. پس فردا آمادس... دييبفرما ":پس داد و گفت ثاقيبه م نكياكتور عو ف ديو به همراه رس كارت

هر . تو جعبه ش شيبذار يبخواب يباشه شبا كه خواست ادتيفقط . مبارك باشه خانوم كوچولو": بود گفت ثاقيكه همچنان بغل م اميخطاب به ت و

  "زم؟يباشه عز. ش كنشد با دستمالش پاك فيش كث شهيموقعم كه ش
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 "... چشم": اميت

 ...نيلطف كرد... ممنون يليخ –

 ... بابت اشتباهم ديببخش... كنم به سالمت يخواهش م –

 "... كنم خانوم يخواهش م": ثاقيم

 . مياومد رونيو از مطب ب ميكرد يخداحافظ

 . عقب يو گذاشت صندل اميخودش ت ثاقيم

  .در جلو رو باز كردمو سوار شدم منم

 . و روشن كرد و راه افتاد نيماش

 . واقعا ممنونم. نيلطف كرد يليامروزم خ –

 ...حلِ يهمه چ گهيكنار د نيتعارفاتون و بذار نيشما اگه ا ":ثاقيم

 . كنم يخب دارم تشكر م –

 "... به تشكر داشته باشه ازينكردم كه ن يآخه كار ":ثاقيم

: با دو دستم گرفتم سمتش و گفتم. از توش برداشتم يتراول صد تومن هيم و باز كردمو پول فيك يفور. افتادم تيزيو و نكيپول ع ادي

 "... ممنون يليبگم خ ديبا ديذار ياگه به حساب تعارف نم... دييبفرما"

 " ه؟يچ نيا ":سمتم و گفت برگشت

 ... دييبفرما... درست نباشه دياونجا حساب نكردم گفتم شا... گهيد تيزيو و نكيپول ع -

 ".شم يناراحت م يليكه خ فتونيتو ك نياالنم لطفا بذار. نيكه اونجا حساب نكرد نيكرد يكار خوب ":ثاقيم

 . شم يمن ناراحت م يجور نيا... ديريكنم بگ يخواهش م... كه ستيتومن دو تومن ن هي... ديشيكه ناراحت م يچ يعني –

 ". آماده بشه بعد اميت نكياول ع نيبذار. االن نه يول. رميگ يباشه م": ثاقيم

 ... نشايريبگ ديپس فردا با يول... باشه –

 ". رميگ يچشم م": ثاقيم

 . تا مترو مارو رسوند ثاقيمورد گفته نشد و م نيدر ا يزيچ گهيد

 . د ازم گرفتشكه با لبخند همراه بو ياونم بعد از تشكر. دادم ثاقيدراوردم و به م فمياز تو ك وينون برنج يلحظه ام جعبه  نيدر آخر البته

بهش خوش گذشته  يليامروز خ دميد يم نكهيمنم از ا. زد يكه تو مترو همه ش از اون حرف م يخوشش اومده بود، تا حد ثاقياز م يليخ اميت

 .خوبه يليبا بچه ها خ ثاقيمشخص بود كه رفتار م. خوشحال بودم

من  ي هيهد نيگفت ا يم. قبول نكرد كه نكرد رهيكردم پولش و بگهر قدرم اصرار . و گرفت و اورد شركت اميت نكيروز بعدم خودش ع سه

 ...شناسه يو م اميكرد كه انگار چند سالِ ت يرفتار م يواقعا جور. رهياون واسش بگ امويت نكيع نيو دوست داشته كه اول امِيت يبرا

در . رشته قبول بشه نينتونست تو ا يبرق بود، ول ي آرتان عاشق رشته نكهيبا ا... سال درس خوندن و تست زدن آرتان جواب داد كي باالخره
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 يطول نم اديز شيكه ناراحت شهيمثل هم يناراحت شد ول كميخودش . قبول شد نيقزو يانتفاع ريغ ياز دانشگاها يكي كيمكان يعوض مهندس

 . سرنوشتش و قبول كنه ريمس رييمجبور شد تغ د،يكش

 نهيمنظورم ا. بود نطوريو واقعا هم ا. قبول شده نميخدا رو هم شكر كنه كه هم ديبوده و با نيكردم كه قسمتش ا يم يادآوريهر بار بهش  منم

من متوجه فرقشون  دميالبته شا... البته... كرد يم يچه فرق... كيمكان ايبرق  يحاال مهندس. قبول شده بود يــكينزد يكه شانس اورده بود جا

 ...وااااال... گهيخواست مهندس بشه د يآخرش م ...كرد ينم ياز نظر من كه فرق يشدم ول ينم

** 

با  ينگران شدم ول يكم. ششيندارم شب برم پ يكه تازه از شركت اومده بودم خونه، هما بهم زنگ زد و گفت اگه كار يدو روز بعد، وقت يكي

 . راحت شد و قبول كردم برم الميكه بهم داد خ ينانياطم

 . و رفتم خونه شون فميو كه الزم داشتم گذاشتم تو ك ييبمونم لباسا ششيخواستم پ يشب م چون

  "؟يريگ ياز مادربزرگت نم يكه سراغ يهست يتو چه نوه ا. ما چشممون به جمال شما روشن شد... به به ":گفت دنميجان با د خانوم

  "كار كنم؟ يچ. خانوم جان گرفتارم يول... حق با شماست ":زدم و گفتم يلبخند

بعدم انقدر از االن به خودت نگو ... يبگ يخواست يم يچ گهيدونستم د ينبود نم يگرفتار يبهونه  نياگه ا": كرد و گفت يجان اخم خانوم

 "... ها رهيگ يخدا قهرش م... گرفتار

  "د؟يچطور گهيد... چشم ":بغلش كردم و گفتم يهر حرف يبه جا. نگفتم يزيخانوم جان تنگ شده بود چ يته دلم برا چون

  "؟يالغر بش يندار اليدختر تو خ... خوبم": انج خانوم

 ". هم اضافه نشدم لويك هي ديديكه من و د يبار نياز آخر. خانوم جان من كه همونم ":و گغتم دميكش رونيو از بغلش ب خودم

 ". وزنت و كم كن نيم هم گيم يگم كه اضافه شد ينم": جان خانوم

 تو اتاقِ؟ . اهم شيمن برم پ... باشه... باشه خانوم جان –

 "واسه ت درست كنم؟ يخور يم يشام چ... آره": جان خانوم

 . هما شيپس من رفتم پ. خورم يباشه م يهر چ -

 .اتاق هما رو باز كردم و رفتم داخل در

 ...سالم –

 ". دمياصال نفهم ؟ياومد يتو ك... سالم ":كه مشغول تا كردن لباساش بود گفت هما

 ". رميم يم يكارت؟ زود باش بگو كه دارم از فضول نيبود ا يچ ؟يخوب. ازه اومدمت ":تختش و گفتم يرو نشستم

  "؟يچرا ساكت... گهيبگو د ":و گفتم نيزم ياز اون نشستم رو تيمنم به تبع. تخت نييلباسش و گذاشت تو كشو و نشست پا نيآخر

  "باشه؟. بگوكنم راستش و بهم  يخوام ازت بپرسم خواهش م يم يزيچ هيتابان  نيبب ":هما

 "... يجونم و باال اورد گهيخب بگو د!... دهيبه من م يچه استرس نيبب": گفتم ينگران با

  "؟يديد يتو منفردو چه جور آدم نميخوام بب يم": هما
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  "منظورت منفرد خودمونِ؟... ؟!منفرد": تعجب گفتم با

 ... "آره ":هما

  "چه طور؟ ":نگاهش كردم و گفتم مشكوك

 "... تو بگو حاال ":هما

 كرده؟  ينكنه ازت خواستگار –

 "خودش بهت گفت؟  ؟يديتو از كجا فهم ":بار هما تعجب كرد و گفت نيا

 "... عجب... كرده يپس خواستگار": كردم زمزمه

 ؟ "خودش بهت گفته ينگفت": هما

از منفرد  يتونه داشته باشه كه تو بخوا يم يليه دلبعدشم آخه چ. يدون يم يتو از منفرد چ يگفت عيضا يليخ يول. ؟ نه خودش كه نگفته!هان -

 مگه منفرد مجرد بود؟ . من هنوز تو شوكم... هما هيچ يدون يم يول ؟يبدون يزيچ

اومدن  ايدو سال بعد از به دن يول... شن يپنج سال بعدم بچه دار م. سالش بوده ازدواج كرده ستيب يوقت ه؟يچ يدون يخب م... مجرد كه: "هما

 ". االن پسرش دوازده سالشه. شهيكنه و فوت م يانومش تصادف مبچشون خ

  ؟يديروز فهم هيتو همون  نارويا يهمه ... يزيچ هيفقط ... عجب... و هفت سالشه يپس االن خودش س... خدا رحمتش كنه... نچ –

 "...ميديرو د گهيدو سه بار بعدشم همد... نه": هما

  "واقعا؟ ":دميگرد شده پرس يچشا با

 "... آره خب ":اهم

  ؟يگ يحاال م... مارمولك –

 ". مطمئن شدم بگم يخب گذاشتم وقت": هما

  ؟يقبول كن يخوا يم ؟يكار كن يچ يخوا يخب حاال م... آهان –

  "؟يِبه نظرت چطور آدم. يتو باالخره باهاش همكار. گهيد نجايا يايگفتم ب نيخب واسه هم ":هما

حرف  هيبا احترام با بق شهيهم. يِمرد محترم. يِخوب يليبگم آدم خ ديبا... شناسمش يكه م ميهمون قدر يلو. ازش شناخت ندارم اديمن كه ز -

 . سرشم به كار خودش گرمِ. زنهيم

  "ه؟يخودت نظرت چ. ارميتونم آمارش و درب يم يحاال اگه بخوا ":افتادم و ادامه دادم ثاقيم ادي

 يفكر م يوقت. تنهام يليمن خ... يزندگ نيخسته شدم از ا گهيد ه؟يچ يدون يم": كرد گفت يم ياتاق باز يفرش تو يها شهيكه با ر نطوريهم

واسه خودم داشته  يزندگ هيخواد  يمنم دلم م. كنم يم يياحساس تنها شتريبچه داره ب هيرفت واسه خودش زن گرفت و حاالم  يكنم كه مرتض

 ". باشم

 "...يعني... دونه كه يم ":بغض گفتم با

 . حرفم و خوردم ي هادام
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 ". شهيدوتامون م يبچه  انيگفت اگه قبول كنم پو... گفت؟ يدر جوابم چ يدون يم. طالق گرفتم نيبهش گفتم كه واسه هم... دونه يآره م ":هما

 دوازده سالشه؟  انيپو يگفت –

 "آره چطور؟  ":هما

نباشه كه هم واسه تو سخت بشه هم  يجور هي ؟يباهاش ارتباط برقرار كن يتونيم اد؟يكنار ب هيقض نيبا ا تونهيبه نظرت م. يِآخه تو سن حساس -

 ... واسه اون بچه

 "... كه نهيمنظورت ا": هما

 . رياحتماالتشم در نظر بگ گميفقط م. يچقدر عاشق بچه ا دونميم. شناسميمن كه تورو م... نه به خدا –

 يخودم نگهدار يبچه  نيع انيمن از پو رهيوصلت سربگ نياالنم اگه ا. دميكش يساال چه زجر نيمن تو ا ،يدون يتو كه خودت خوب م: "هما

 .ستين يبدقلق يبچه  انيباباشم گفت كه پو. دميو نشونش م ميتمام عشق و محبت مادر. كنم يم

 بپرسم؟  گهيد زيچ هي –

 "... بپرس ":هما

  ؟يقبول كن يخوا يفقط به خاطر بچه كه نم –

 ". ستين ليدل نيهمش به ا يول. نداشته ريتاثاونم كم  قتشيخب حق": هما

 . زدم و بغلش كردم يلبخند

  گه؟يپس مباركه د –

 . زنميفردا با داداش حرف م: هما

 . نميبود كه دوباره تو رو شاداب و خوشبخت بب نياز آرزوهام ا يكي يدون يم... خب خدارو شكر –

 "... مادر بزرگ... يوااا ":هما

 . تموم شه يو خوش ريبه خ يكه همه چ شااليا. گم يم يجد... مسخره نكن –

 "... تو يعروس شااليا ":م و نوازش كرد و گفت گونه

 . بروز ندادم يزيچ يافتادم ول ثاقيم اديدروغ چرا . دادم لشيتحو يجوابش فقط لبخند در

 . كنم و م ام يمنم لباسام و عوض م يتا تو سفره رو پهن كن. ميشام بخور ميبر –

 "...ايپس اومد... باشه ":و گفت شد بلند

 ... اميم گهيد قهيتا دو دق –

مدت  نيا دميد يم": و گفت ديو گفتم خند انيبهش جر يوقت يتعجب كرد ول يكم دميدرمورد منفرد پرس ثاقياز م يهمون روز وقت يفردا

 ".بوده ليدل نينگو به ا. پژمان عوض شده يرفتارا

 ...تونه هما رو خوشبخت كنه يو حتما م يِآدم خوب يليپژمان خصد در صد داد كه  نانيبهم اطم بعدم

** 
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 . اتفاق افتاد ميكرد يتر از اونچه كه فكر م عيسر يچ همه

 ... با آقاجون صحبت كرد هما

 ... كرد قيو درموردش تحق ديمنفرد و د آقاجون

ده، دوازده روزه  بايمدت تقر نيا. انيمحضر به عقد هم دربشد كه هشتم مهر، تو  نيا جشيدر حضور دو خونواده انجام شد و نت ييآشنا مراسم

 ....با هم آشنا شن شتريبود، ب ينيريپسر فوق العاده ش هيكه  انيبود تا هما و پو يهم فرصت خوب

** 

 . و گذاشتم يكردمو گوش ياسمم از زبون مامان، از زهره خداحافظ دنيشن با

 . زدمايمامان داشتم با تلفن حرف م –

 ". صدات نزدم شتريبار ب هيكه  يديد. خب حواسم نبود": مامان

  ؟يكارم داشت يحاال چ –

  "من ببرمش؟ اي ديخر يبر يو م اميتو ت نميخواستم بب يم ":مامان

 مدرسه؟  ديخر -

 "... گهيآره د ":مامان

 ... برمش يآره خودم م. خواد بره مدرسه يقربونش برم كه م ياله –

 "ش؟يبر يم يك": مامان

 ...رداف -

 ... برمشا يخودم م ياگه كار دار: مامان

 . كنم ديخواد خودم واسه ش خر ينه دلم م –

  "؟يگ يمنو م... مامان ":اومد تو آشپزخونه و گفت اميت

  "خوبه؟. يكن ديكه واسه مدرسه ت خر رونيبرتت ب يتابانت م يفردا آبج. زميآره عز": مامان

  "م؟ير يعمو هركول مبا ": به من انداخت و گفت ينگاه اميت

 " ه؟يك گهيعمو هركول د ":ديبا تعجب پرس مامان

 ". گهياز همكارامو م يكي": نگاه كردم و گفتم اميت به

 اونم استاده؟ : مامان

 . جور كرد گه كه واسم كار يو م يهمون. بهت بگم يطور نياصال بذار ا... يعني... ستايالبته اونطورام همكارم ن. منظورم تو شركت بود... نه -

  "ده؟ياونو د يك اميت": مامان

 . دشياونجا د امميت. اونم باهامون اومد يچشم پزشك ميكه با هم رفت يخب اون روز -

 " د؟ينگفت يزيپس چرا به من چ": گفت يبا دلخور مامان
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 . نبود كه يمهم زيچ -

  "نه؟ ايهست  يحاال آدم خوب": گفت يطونيلحن ش با

 . دميو فهم منظورش

  ؟يباز شروع كرد... امانم –

 ". پرسم يخب دارم م": مامان

 ... بود يدونم منظورت چ يمن م... پووففف –

 ". ديبرم واسه خر يو م اميفردا ت ":جام بلند شدم و اضافه كردم از

 "... توروخدا... سركار؟ توروخدا يبر يمنو فردا م يآج ":دستم و گرفت و گفت يفور اميت

 . تمبه مامان انداخ ينگاه

شه  ينم يخسته ا گهيد يايعصر كه ب... كن ديسر راهم واسه ش خر. گهيخب ببرش د ":لبشو حفظ كرده بود گفت يكه هنوز لبخند رو مامان

 ". شيببر

 ... بذار بپرسم اگه شد باشه. نه ايشه  يدونم م يآخه نم –

 "... آخ جون": و گفت ديپر نييباال پا اميت

و با خودم  ايدلم و زدم به در) بپرسم؟ ثاقياز م يعني. (داشتم ثاقويم يفقط شماره . بپرسم يدونستم از ك ينم. اشتمو برد ميتو اتاق و گوش رفتم

 ". گهيباالخره اونم خبر داره د. پرسم ياز خودش م گهيآره د ":گفتم

 . اس بدم گرفتم بهش اس ام ميبراش اس ام اس بفرستم كه در آخر تصم ايبار دو دل بودم كه زنگ بزنم  نيا

 .و اونم فردا منتظرشِ ارمشيتونم ب يجواب داد كه چرا كه نه؟ م ثاقياومد م لشيتحو اميپ نكهيبعد از ا قهيدق دو

 ... خوشحال شد و قول داد كه امشب زود بخوابه يليدادم خ اميكه به ت خبرو

  "اد؟ يم يپس عمو هركول ك يآج ":اميت

 باشه؟ ... ثاقيدلم بهش بگو عمو م زيبعدم عز. اديم گهيد ساعت مين...  ازدهيتازه ساعت  زميعز -

 "... خودش گفت بگم عمو هركول": بق كرد و گفت اميت

  "؟ياميباشه ت... ثاقيتو بگو عمو م يول. كرده ياون باهات شوخ": و نوازش كردم و گفتم موهاش

 "... باشه": گفت يدلخور با

اگه  ":اوردم شركت، گفت يو واسه چ اميكه ت ديخوش و بش كرد و فهم اميبا ت يكل نكهيعد از اب. بود شركت دهيصبح، زودتر از ما رس ثاق،يم

 ". ميبا هم بر ميباش ليما

و حرف دل من رو هم  ديپر نييباال و پا يبود كه با خوشحال اميت. بروز ندادم يزيالبته طبق معمول من چ. مياز خداخواسته قبول كرد امميو ت من

 . زد

 .كنه ديكه واسه اونم خر ارهيپسر برادرش و ب رهيه مگفت ك بعدم
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** 

 . زدم ياومدم و لبخند رونيقبل ب يكه دست در دست هم بودن از فكر ساعات يو پسر قشنگ ثاقيم دنيد با

 يبا راه ها يمدادنوك  يراهنيبا پ يمشك يشلوار پارچه ا هي. دمشيد يم يبار بود كه با شلوار پارچه ا نياول. لباسش و عوض كرده بود ثاقيم

 . ومديچقدر بهش م. لبم نشست يرو يلبخند پشيت دنيبا د. ساعدش تا زده بود يكه طبق معمول تا رو ناشميآست. بود دهيپوش ينقره ا

 . كه همراهش بود نگاهم و ازش گرفتم و با لبخند جوابش و دادم يسالم بلند پسر بچه ا با

  "اسم شما تابانه؟. ام يمن مان": و به سمتم دراز كرد و گفت دستش

 . تعجب نگاش كردم و دست كوچولوش و فشردم با

 . بله من تابانم -

 "... خوشبختم": يمان

 ... نطوريمنم هم... يمرس –

 . بود دهيبه خودش رس ميليخ. زديلفظ قلم حرف م چه

 يحت. بود دهياز همه به موهاش رس شتريب. بود هديبود، پوش يكارتون يتاياز شخص يكيكه روش عكس  ديشرت سف يبا ت يخي يآب نيشلوار ج هي

 . كردن يدور زمونه با زمان ما فرق م نيا يكال بچه ها. درست كنه يمدل نيتونست موهاشو ا يآرتانم نم

كه به  يرتشرت صو يت هيبود با  دهيزانو پوش ريتا ز ديشلوارك سف هي. سادهيوا اطيحاضر و آماده تو ح دميتا صبح ازش غافل شدم د اميت نيهم

 يجلو. تپلش مشخص بود ياز ساق پا يميبود ن دهيكه پوش يديبا اون كفش ساق كوتاه و جوراب كوتاه سف. ست باشه نكشيقول خودش با ع

 هريو نگ دشيد يموهاش جلو نكهيا يبرا. مامان بود ياز سفارشا نيالبته ا. رهيچشمشو نگ يباال زده بود تا رو يعروسك ي رهيتا گ دوموهاشم با 

 . تر نكنه فيو چشماش و ضع

. كه اونم كج رو سرش گذاشته بود يكاله نقاب دار هي يبه اضافه  يضربدر يكوچولو فيك هي. طرف هيو كالشم  فيطرف اون ك هي نايا ي همه

 . گهيزمونه عوض شده بود د نكهيخالصه ا

ما رو با تبر  يخواست كله  يدلش م نيفكر كنم فرز. گرفت يو برام مرخص نيرفت اتاق فرز ثاقيمشغول بودم م يو مان اميكه من با ت نيهم

 . گفت يبهم نم يزيچ ثاقيمطمئنم به خاطر م. كار در برم ريخواستم از ز يمنم كه م. ميكرده بود ليرسما شركتش و به مهد كودك تبد. بزنه

  "؟يجان كالس چندم يمان ":دميپرس ياز مان ميكه شد نيماش سوار

 ". سوم رميامسال م ":يمان

 ... يدبستان شيخواد بره پ يآخه امسال تازه م. بگو اميواسه ت اشيذره از مدرسه و خوب هيپس ... چه خوب –

  "واقعا؟ ":يمان

 . آره -

 ". شه يآدم خسته م. گنيهمه ش به آدم مشق م. ستيبه نظر من كه مدرسه اصالنم خوب ن": و گفت ديچرخ اميسمت ت به

 !)كنهيخراب م ويهمه چ زنهياالن م يوا يا(
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  "مگه نه؟. ادينه اونقدر ز يول... مشقم هست... خب": تته پته گفتم با

 ". گفت يعالمه مشق م هيخانوم ما هر شب ... نه ":يمان

 . گذره ياون موقعا كه به بچه ها خوش م. بگو اشيذره هم از خوب هيخب حاال  –

 ". گذشت يبهمون خوش م ميكرد يم تيقت كه خانوممون و اذخب هر و": و گفت دياومده باشه خند ادشي يزيكه چ انگار

 . انداختم ديخند يكه داشت غش غش م ثاقيبه م ينگاه

 ". گم يمدرسه رو م... البته جسارت نباشه ها. داد يم يچه حال ديدون ينم... گه يراست م ":آروم به من گفت ديخند يكه داشت م نطوريهم

 . ش باعث شد منم بخندم خنده

 ".يخرابش كرد يزد... شو الشيخ يعمو جون ب ":گفت يبه مان نهيياز تو آ ثاقيم

 . پارك كرد ابونيخ يو گوشه  نيماش و

 يجالب. ديفقط مداد و دفتر خر. داشت يخودش همه چ يبه گفته  يكرد چون مان ديخر اميت شتريالبته ب. ميبود ديبعد از ظهر مشغول خر تا

رو  ايبعد يول ميكرد حيدو تا فروشنده رو توج يكي. بچه هامونن يو مان اميكردن ت يهمه فكر م ميرفت يم يابود كه تو هر مغازه  نيا دمونيخر

 . شده بود حمونميباعث تفر يحت. نه گهيد

 . رستوران و داد شنهاديپ ثاقيراهم بچه ها از بس گفتن گشنشونِ كه م نيب

اصرار كردم  نيهر قدرم كه تو ماش. كنم فمياصال نذاشت من دست تو ك. ب كردو خودش حسا اميت يدايخر. ولخرج بود يليخ ثاقيواقع م در

 . نگفتم يزيآخرشم من خسته شدم و چ. قبول نكرد رهيپول و بگ

كه ازقضا خونه شون  شيمادربزرگ مادر يو ببره خونه  يخودش قرار بود مان يخونه رسوند چون به گفته  يمارو تا جلو ثاقيآخر هم م در

 .تهران بود

** 

 . شروع شد يليمهر اومد و سال تحص دوباره

داد مجبور شد با پنج نفر از  يشد و دانشگاهم بهشون خوابگاه نم يچون رفت و آمدش سخت م. نيرفت قزو يم ديسه روز اول هفته رو با آرتان

 . خونه اديوز آخر هفته رو بتونست چهار ر يم ينجوريا. رنيبگ ييخونه دانشجو هيكه اونام ساكن تهران و كرج بودن  اشيهمكالس

 . كارو انجام داد نيرفتم دانشگاه مامان ا يم ديچون منم با يقرار بود بره مدرسه، خودم ببرمش ول اميكه ت يداشتم روز اول دوست

 يد كه دانشگاه ورودخاطر بو نيبه ا نميا. بار چهار تا كالس بودن نيتفاوت كه ا نيها و چهارشنبه ها كالس داشتم با ا كشنبهيترمم باز  نيا

 . گرفته بود ديجد

 . پر شده بود يكالس زبان عموم هيو  شيزبان پ هيهامم با  كشنبهي. داشتم كه هر دوتاشم چهارشنبه بود يترم دو تا زبان تخصص نيا

 ". ميدار ستيل ياول ترم نيدفعه هم نيچه خوب كه ا ":گرفتمو گفتم يبيكالس و از خانوم حب ستيل

شما  يطور نيخب ا يكنه ول يم رييتغ ستايهر چند كه بعد از حذف و اضافه معموال ل. بهتر باشه يطور نيا ميگفت گهيآره د ":فتزد و گ يلبخند

 ". نيراحت تر
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چه زود  يول. بهتر شد يليخ ينجوريا. كه اسم بچه هارو توش نوشته بودم گم كنم يبود اون كاغذ كينزد شيترم پ... يبيخانوم حب يگفت يآ –

ساله  كي نياتفاقات ا يادآوريو با ... سيبود كه اومدم واسه تدر روزيد نيواقعا انگار هم يباشه، ول يا شهيجمله كل نيا ديشا... سال شدا هي

 . لبم نشست يرو يتلخ بخندل

 .... ينيبود نه محمدحس ينه حامد گهيد. كرده بود رييتغ زايچ يليخ

 . خب با اجازه تون من برم -

 . نه ايزبانش و با من برداشته  ثاقميم نميكالس و نگاه كردم بب ستياومدن از پله ها، ل نييپا ريمس تو

 يبهم گفته بودن كه همون كتاب. آموزشم صحبت كرده بودم ريبا مد يحت. و به من دادن كيو گراف شنيميان يدونستم كه زبان تخصص يقبل م از

 . كنم سيكالس نوشتن تدر ستيل يو كه تو

 ... ثاقيوثوق م: و هشت نوشته بود يس يشماره  يجلو... انداختم ستيل نييبه پا ينگاه

 . كه سر كالس رو لبش بود گرفتم يطونيسؤالم و با لبخند ش نيالبته جواب ا) نگفت؟ يزيپس چرا چ!!!... پس با من برداشته(

 . نشد و رفتم خونه ليبعد از ظهرم تشك كالس

 . در خونه باز شداوردم كه  يكفشام و از پام در م داشتم

 . دميو به همراه آقاجون د اميكه ت هيك نميبب برگشتم

 . بغلش كرد و به خودم فشارش دادم. سمتم ديدو ديتا منو د اميت

 . نمتيبچرخ بب: ازش فاصله گرفتم و گفتم كمي... يچه ماه شد زميعز –

 . ديچرخ

معصومانه تر از  نكشيبا اون ع. بود رونياز موهاش ب يشده بود و قسمتصورتش كج  يرو يمقنعش كم. ومديبهش م يليخ شيشلوار صورت مانتو

 . كه دست آقاجون بود فشميك. ديرس يبه نظر م شهيهم

 ". ضعف كردم دميو د يفلفل نيا... ديببخش... سالم آقاجون": و رو به آقاجون گفتم دميمحكم بوس لپشو

 "... هگيدختر خودمِ د": و گفت ديكش امويو لپ ت ديخند آقاجون

 . داخل كه فكر كنم غذا حاضر باشه ميبر –

 "... بابا ميبر": آقاجون

 . ومديرفته بود دانشگاه و سه شنبه م. چون نبود ميآرتان خورد يطنتاياون روزو بدون ش ناهار

 مونيمن پش يآج ":ورد گفتخ يطور كه غذاش و م نيهم. ميدر رابطه با روز اول مدرسه لذت برد اميت يايزبون نيرياز ش ياون روز كل درعوض

 ". شدم

 ". يپشمون شد ياز چ ":با تعجب گفت مامان

 ". خوام خانوم معلم بشم يم. بشم سيخوام پل ينم گهيمن د": اميت

  "انقدر از خانوم معلمتون خوشت اومد؟ يعني": زدم و گفتم يلبخند
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 ". نيجلو بش ايب شهيهم يزن يم نكيم خوشگله تو كه عخانو: به من گفت. دوسش دارم يليمن خ. مهربونِ يليترانه جون خ ":اميت

 خب؟ . نيجلو بش شهيبه بعد هم نياز ا... ها گهيترانه جون راست م يول... به ترانه جون كاليبار –

 "... چشم ":اميت

 ...قربون چشم گفتنت بشم –

** 

 . و مراسم عقد هما هم انجام شد ديزود هشتم مهر از راه رس يليخ

 .تو محضر حضور داشتن ثاقميو م كتايو  نيما، مادر و پدر پژمان به همراه فرز ينواده از خو ريغ به

 "مامان"هما رو  انيبشه كه پو يروز ميبود دواريهمه مون ام. زد يصداش م "هما جون" يبه تازگ. اديكنار ب انيمدت هما تونسته بود با پو نيا تو

 . صدا بزنه

 . بود ثاقيخواهر م كتا،يدو ساله، در آغوش  بايتقر يد وجود بچه اباعث تعجبم ش يليكه اون روز خ يزيچ

 "... نيَنرم... خواهر زادمه ":چون دم گوشم گفت. متوجه شد ثاقميكه بهشون نگاه كردم م بس

 ... سمتش برگشتم

 . زل زدم نايبه خواهرش ا ديفهم نكهياز حدش هم به خاطر ا شيب يكيهم از نزد. بودم دهيكش خجالت

 ". كه بچه داشته باشه ادياصال به خواهرتون نم ":گفتم ارميب رونيخودم و از اون حال ب نكهيا يبرا

 . زد و به خواهرش نگاه كرد يلبخند

 "... رسه يبس كه به خودش م ":ثاقيم

 ".و دو سالش كه بود ازدواج كرد ستيب كتاي ":بار به من نگاه كرد و گفت نيو گرفت و ا نگاهش

 ... آهان –

 . كرديمامان كه داشت صدام م شيازش جدا شدم و رفتم پ يديتن ببخشگف با

 جانم مامان؟  –

 ". همارو بدم يخوام كادو يدرآر م فتياون گردنبندو از ك ":چادرش و مرتب كرد و گفت مامان

 . و گردنبندو دادم دستش فميبردم داخل ك دستمو

 .گردنبند نميا ايب –

 . به صورتش نگاه كردم و

 . صورتش و پوشونده يكه لبخند پهن و البته مرموز دميعجب دكمال ت در

  ؟يخند يشده چرا م يچ –

  "نِ؟يهم اميعمو هركول ت": و بهم نشون داد و گفت ثاقيچشم و ابرو م با

 ... شنوهيم... مامان آروم تر -
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  "خودشِ؟ نميبگو بب. شنوهيمنو نم يصدا يكس اهويه نيتو ا ":مامان

 ... آره -

 "... ادايبه نظر م يسر خوبپ ":مامان

 ... مامان –

 "... نظرم و گفتم... خبه توام ":مامان

 . انداختم ثاقيبه م ينگاه يركيز ريز

گفت كه دو تاشون  يم نيبه فرز يدونم چ ينم. شلم بسته بود يكروات صدف هي شينوك مداد راهنيو پ يمشك نيروز عالوه بر شلوار ج اون

 . دنيخند يغش غش م

 . كرد رميكه با نگاهش غافلگ دينكش هيبه چند ثان يلبم نشست ول يور يلبخند

 . نگاهم و ازش گرفتم و خودم و مشغول حرف زدن با هما نشون دادم عيمن سر يبهم زد ول يلبخند

 . دميعقدو بخونه دست از صحبت كش يتا بتونه خطبه  ميعاقد كه ازمون خواست ساكت باش يصدا با

 . بازار دست و سوت و ماچ و بوسه داغ شدبار سوم بله گفت و  هما

 . بود دهيخانوم جان خر يخونه  كيپژمان نزد يكه به تازگ يبه سمت خونه ا ميكرد شونيبراشون، راه يخوشبخت ياز آرزو بعد

 . نبود كه خانوم جانو تنها بذاره يته دلش راض. هما بود ياز خواسته ها يكي نيا

 . به خانوم جان انداختم ينگاه

 . كرد يم هيداشت گر. شد شير دلم

 ". ديبخند دياالن با د؟يكن يم هيخانوم جان چرا گر": سمتش و گفتم رفتم

 ". دميخوشحالم كه سرو سامون گرفتنشو بدون دخالت خودم د. شوقِ ي هيگر ":پاك كرد و گفت اشكشو

 . رده بود كه تو ازدواج اشتباه هما نقش داشتهقبول ك نكهيكرد هم ا يخانوم جان داشت با من درددل م نكهيكردم هم بابت ا تعجب

 ". هيپژمانم مرد خوب. به بعد خوشبخت باشه نيكه هما از ا شااليا. گذشته ها گذشته گهيد": و گفتم دميكش يقيعم نفس

 ". باشه نطوريهم دوارميام ":جان خانوم

داد  يداشت با آقاجون دست م... دمشيد. گردم يم ثاقيل مدنبا تيدونستم كه تو اون جمع يخودم م.سرم و به چپ و راست گردش دادم يكم

. كنه يزدم كه اونم داره ازش تشكر م يحدس م. گفت يبهش م يزيآقاجونم با دو دست دستش و گرفته بود داشت چ. گفت يم كيو بهش تبر

 ... من ياز پژمان داده بود هم بابت جور كردن كار برا هك ينانيهم بابت اطم

 يخودمون ثاقيرفتن به دانشگاه و شركت رابطم با م يبه واسطه . بعدم به سرعت گذشت يروزا... تموم شد يو خوش يم با خوباون روز باالخره

 يدرس م ديهم با! كاراش برسه يتونه به همه  يم يكردم چطور ياوقات با خودم فكر م يگاه. اومد شركت يهر روز م بايتقر. تر شده بود

 . اومد شركت يكه م ميباشگاه، از طرف دانشگاه، هم رفت يخوند و م

از  يكي نيبشه گفت ا ديشا. دست خودم نبود. زدم يصدا م "شما"البته من همچنان اون و . كرد يخطاب م "تو"منو  ثاقيم يهر از گاه گهيد
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مشكل و با من  نيآرتانم ا. كرد ينم يو آشنا هم برام فرق هيغرب. بودم فيمن اصوال تو بروز دادن احساساتم ضع. من بود يها يژگيو نيبدتر

 ... عادت كرده بود گهيد يداشت ول

 يترم مرخص انيپا يامتحانا يرو برا ندهيچون چند روز آ يخواستم برم شركت ول ينم. شدم دارياز خواب ب يديبادل درد و پهلو درد شد صبح

 . گرفته بودم مجبور بودم كه برم

 .زدم رونياز خونه ب دمويلباس پوش يحاليب با

 .شد يقابل تحمل م ريداشت غ گهيد يول. درد كنار اومدم نيبا ا يجور هيبعد از ظهر  تا

 چته؟ زم؟يشده عز يچ: تو هم رفته ام اومد جلو و گفت ي افهيق دنيبا د يناهار صدام كنه ول ياومد تو اتاق تا برا ييفنا خانوم

 ...نطوريپهلوهامم هم. كنه يدرد م يليدلم خ: گفتم يناراحت با

 ...نكنه به خاطر ؟يدلت؟ واسه چ: گفت يحالت متفكرانه ا با

 . شدم ينطوريدونم چرا ا ينم... ستينه اون ن: گفتم يحرفشو تموم كنه و فور نذاشتم

  ؟يخورد يچ شبيد. سر دلت مونده شبيد يحتما غذا ستين يزيچ: ييفنا خانوم

 .عدس پلو: گفتم شبيشام د يادآوري با

 . ارمينبات م ييصبر كن االن برات چا. ا به خاطر همون بودهحتم: زد و گفت يلبخند

چرت كوچولو  هيو  زيسرمو گذاشتم رو م ييخانوم فنا شنهادينباتمو تا آخر خوردم به پ ييچا نكهيبعد از ا. نباته معجزه كرد ييواقعا هم چا و

 . زدم

 .كردم بلند زيسرمو از رو م زديكه اسممو صدا م ثاقيم يبم و مردونه  يصدا با

 ... سالم –

  ست؟يشده؟ حالتون خوب ن يچ... سالم: به سمت من خم شده بود گفت يگذاشته بود و كم زيم يكه دو دستشو رو نطوريهم

 . چرا خوبم -

 . كرد يگفت دلتون درد م يم ييخانوم فنا... گهينم نويرنگ صورتتون كه ا: شد و گفت قيصورتم دق تو

 . خوب خوبم گهيكرد االن د ينه درد م: گفتم ودميخجالت كش يصراحتش كم نيا از

 . دكتر ميبر رميبگ يصحبت كنم براتون مرخص نيبا فرز رميمن م: ثاقيم

 . گفتم كه خوبم ؟يدكتر واسه چ... نه: گفتم عيرفت كه سر يم داشت

 . بهش خبر بدم رميم... ؟يديرنگ خودتو د: خشم برگشت و گفت با

كه خوردم  ينبات ييدل درد ساده بود كه با چا هي. ستيبه دكتر ن يازين گميوثوق، دارم م يآقا: حد معمول گفتمبلند تر از  ييشدمو با صدا بلند

 . خوب شد

 ... دينبود كه شما خودتون دكتر ادميآهان : پوزخند گفت با

 . زد يبا پوزخند باهام حرف م دميد يبار بود كه م نيكرد؟ اول يرفتار م يطور نيا چرا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٩ 

 . تونم حالمو بفهمم يم يا گهيخودم بهتر از هر كس د يول ستميدكتر ن: فت تو هم و گفتماخمام ر كمي

 . و رفت ديو بالفاصله راهشو كش. يفهم يكه م ييآره فقط تو: بلند گفت يصدا با

 . رفتم يدكتر نم ساده يايضيمر يبرا چوقتيخب من ه كرد؟يم يكار نيهمچ ديدكتر نرفتن با هيبه خاطر . وردميسر از كارش درن واقعا

من بد  ديشا. كرد يبا احترام باهام صحبت م شهيهم. با من حرف بزنه يطور نيوقت سابقه نداشته بود كه ا چيه. رفتارش ناراحت شده بودم از

 ... عادت شده بودم

بهم اصرار كنه كه برسونتم  ثاقيروز مدوست داشتم مثل هر . تا مترو برم يياون روز مجبور شدم تنها. نشد ثاقياز م يتا آخر اون روز خبر گهيد

 . تعارف باهاش برم هيو منم بعد از 

 . كردمو نشستم دايخودم پ يبرا ييفكر سوار مترو شدمو جا نيبا ا. نمشيامتحان بب يبودم كه فردا سر جلسه  دواريام

**** 

 يمن اخم دنيبا د يول نطور،ياونم هم. دمشيد. ا بوداز كالس يكي يانتها شيصندل. كنم دايپ ثاقويسالن و كالسا رو گشتم تا تونستم م كل

 . صورتشو پوشوند

 . دادم تو سالن باشم حياومدمو ترج رونيكالس ب از

 . از مراقبا برگشتم يكي يصدا با

 بله؟  -

 . اونجا بود ثاقينشون داد كه م ويچندتا از بچه ها سؤال دارن و با دستش همون كالس -

 ... باشه چشم –

 داره؟  يسؤال يبچه ها كس: گفتم يآروم يسو با صداتو كال رفتم

 . از دخترا دستشو برد باال يكي

 ...) نبود ثاقيپس م(

 نداره؟  يسؤال يكس: دمياز جواب دادن سؤال دو تا از دخترا دوباره پرس بعد

 . دمينشن يجواب

 . برگشتم ثاقيم يشدم كه با صدا ياز كالس خارج م داشتم

 ... ديببخش: ثاقيم

 . كرد يم يبرابر باياون با قد من تقر يحالت نشسته . نبود خم بشم يازين. ستادميكنارش ا. رفتم سمتش يآروم يدمهاق با

 . گفت ينم يزيچ يبرگش نگاه كردم تا سؤالشو بپرسه ول به

 . كردم نگاش

 ... روزيبابت د... ديفقط خواستم بگم ببخش: زد و گفت يكمرنگ لبخند

 . لبم اومد يرو يلبخند
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 . هر دوشونم غلط بود. فقط دو تا از تستا رو عالمت زده بود. به برگش انداختم يجوابش نگاه در

 . نيرو اشتباه عالمت زد نايا: گذاشتم رو برگش و با اشاره به سؤاال گفتم دستمو

 . رفتم رونياومده رو برگشتمو از كالس ب ريمس و

 . كردم سبك شدم ياحساس م...) شيآخ(

 . رگه ها از دانشگاه خارج شدماز گرفتن ب بعد

 دنيد يدر واقع رو. گرفتمو رفتم خونه يراحت تاكس اليبا خ نيهم يبرا. امروز دو تا امتحان دارن يبهم گفته بود كه برا شيچند روز پ ثاقيم

 ...نداشتم ثاقويم يدوباره 

***** 

 . برام نداشت يزيچ يجز خستگ ثاقيم يبرگه  حيتصح

پاشدم رفتم كمك . حساب كنم شويكل يبرگشو كنار گذاشتم تا سر فرصت نمره . ط پنج تاشو درست جواب داده بودفق يتا سؤال تست يس از

 . تونست آرومم كنه يم يحداقل آشپز. مامان

ه هما بهم زنگ زد روزيچون د شترهيتو شركت ب تميمسئول ميدونستم بعد از مرخص يم. استراحت كردم يبودم حساب يكه تو مرخص يروز چند

 . كنه تو كرج كار كنه يصرفش نم گهيو گفته بود پژمان از كارش تو شركت استعفا داده و د

 اديخوب شد حاال كار من ز ؟يديمنفردو دزد ؟يكار خودتو كرد: بهش گفتم ميبه شوخ يحت. ناراحت شدم  يكم دميحرفو ازش شن نيا يوقت

 شد تو شركت؟ 

 . تسر به سرم گذاش يو كل ديدر جوابم خند اونم

و  انيپو ستيبا يكرد به اجبار بود چون م يكرج كار م ومدياون موقع كه م. كرد يقطع كردم با خودم گفتم اتفاقا كار درست ويبعد كه گوش يول

 ... كرد يفرق م هيقض گهياالن د يذاشت ول يمادر بزرگش كه ساكن كرج بود م شيپ

 . شباهت داشت يو سرگرم حيبه تفر شتريدرس كه چه عرض كنم ب البته. تو درساش كمك كردم اميبه ت يچند روز كم نيا تو

 .مونده بود نيترمش قزو انيپا يكه به خاطر امتحانا آرتانم

پولو از طرف  نيهر چند كه به مامان گفته بودم ا. من بدم شويتونستم قسمت اعظم شهر يگرفتم م يكه از شركت م يبا حقوق خداروشكر

 . رهياز من بگ شويحرفا بود كه بخواد شهر نيمغرور تر از ا خودش به آرتان بده چون آرتان

 . رفتن يهم م يقربون صدقه  گهيروز د هيكردن  يروز با هم جر و بحث م هيبودن  شهيو مامانم كه مثل هم آقاجون

***** 

 . كرد يسبلند شد و باهام روبو دنميبه محض د ييچند روزم رفتم شركت، خانوم فنا يكه بعد از مرخص يروز نياول

  ؟ييشده خانوم فنا يچ: دميلبخند پرس با

 . نيبشه؟ دلم برات تنگ شده بود هم يزيچ ديمگه با: داد جواب

 اومدن؟  يميكر يآقا. منم دلم براتون تنگ شده بود... ديشما لطف دار –
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  ؟يمگه خبر ندار: ييفنا خانوم

  و؟يچ -

 ...شهربستن قرارداد رفته بو يبرا يميكر يآقا: ييفنا خانوم

 . دونستم ينم... نه –

 ... جانه ثاقيچند روز شركت با م نيا تيالبته مسئول: ييفنا خانوم

– ن؟يميكر ياالن تو اتاق آقا يعني... ؟!ا  

 . رسهيتا ظهر م يول. پسرم امروز امتحان داشته... نه: گفت زنهيپسر خودش حرف م يانگار كه داره درباره  يلبخند با محبت با

 . پس من برم به كارم برسم ...آهان –

 ... برو دخترم: ييفنا خانوم

 يبرم؟ چاره ا ايبمونم . كنم كاريدونستم چ ينم. نداشتم يكار گهيبعد از ظهر د يبرا. چند وقته رو انجام دادم نيتموم ا مهين يظهر كارا تا

 .نمشيهر چند كه ته دلمم دوست داشتم بب اديب ثاقيم موندميمنتظر م دينداشتم با

 . دميسالن د ياز پشت پنجره  شويمشك ديپرا.... اومد باالخره

 . سراغ منو گرفت ويياومد رفت سراغ خانوم فنا تا

 . سالم: رفتم تو سالن و گفتم خودم

  ن؟يخوب... سالم: گفت متيو با مال برگشت

 . يمرس: زدمو گفتم يمنم لبخند متقابال

 . زحمت ترجمشم با شماست. كنه برام ليمتنو قراره م يسر هي ن؟ياتاق فرز نياريم فيچند لحظه تشر: ثاقيم

 .و پشت سرش حركت كردم... باشه حتما –

 . تا من داخل بشم ستاديباز كرد و خودش كنار ا نويشلوارش دراورد و در اتاق فرز بياز ج يديكل

 . و روشنش كرد ستمياتاقو بست و به سرعت رفت سراغ س در

  ؟يستياز دست من كه ناراحت ن: شده بود گفت رهيخ توريمانبود و به  ستادهيكه ا نطوريهم

 ناراحت باشم؟  دينه چرا با -

 . شدم يعصب ديببخش. گميبه خاطر اون روز م: ثاقيم

 . نبود ادمياصال  كنميخواهش م –

 . خدارو شكر: زد و گفت يمحو لبخند

 يمنم براش م. خوبه يليخ دياگه تا عصر تمومش كن. از متن نميا: گرفته بود و داد دستمو گفت نتيكه خودش همون لحظه پر ويكاغذ چند

 . فرستم

 ... باشه چشم –
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 . گذاشتم پشيتا يبرا يترجمش كنم هم وقت دميهم رس. بود يمتن آسون. رفتم تو اتاقمو كارمو شروع كردم يفور

 . نيسه برگه هارو بردم اتاق فرز ساعت

 . ختمير يديترجمه ها رو رو س... دييبفرما –

 . يمرس: ازم گرفت و گفت ويديس

 . شهيكارشون تموم م گهيساعت د هيباشه؟  ميبعد بر رميبگ تميسا يمن كار بچه ها: ادامه داد مانهيصم يلحن با

 . كارمم كه تموم شده. رميمن خودم م يمرس –

 . شهياالن كارشون تموم م. ساعت مونده هيفقط : ثاقيم

 . شمينممزاحم شما ... گهيد رميم... ممنون –

 . و خودش زودتر از اتاق خارج شد. نيهر جور راحت: گفت حيصر يليخ

)ستيمهربون ن ثاقياز اون م يخبر گهيد... شده بيعج يليچند وقته خ نيا... شد باز؟ يچ... ؟!ا( 

 . اومدم رونيكردمو از شركت ب يخداحافظ ييخانوم فنا از

 . ردمفكر ك ثاقيم ريموقع خواب به رفتار چند وقت اخ شب

خوابم  دموينرس يا جهينت چيآخرم به ه. واقعا سر در گم شده بودم. شد ياز دست من ناراحت م ايحوصله بود  يدونستم خودش ناراحت و ب ينم

 ...برد

 .ثاقيم شيازم خواست كه برم پ ييكه داخل شركت شدم خانوم فنا نيروز بعد هم صبح

 كارم دارن؟  –

 . زميآره عز: ييفنا خانوم

 . و در زدم نيسمت اتاق فرز رفتم

 ... دييبفرما: ثاقيم

 . و باز كردمو داخل شدم در

 درسته؟ ... نيداشت يگفتن با من كار ييخانوم فنا... ريصبح بخ... سالم –

  ؟يخوب... ريصبح توام بخ... سالم: جاش بلند شد و گفت از

 ... يمرس -

 . نميدستش اشاره كرد بش با

 . نشستم

 . ترجمه شه يسيبه انگل ديمونده كه با نايتونسته قرار داد و ببنده فقط ا نيفرز: جلوم و گفت كاغذو گرفت يسر هي

 .دنيرس يكمتر از ده برگ به نظر م. رو گرفتم كاغذا

 كه نداره؟  ياشكال. ترجمه بشه فكر كنم تا ظهر طول بكشه يسيبه انگل ديچون با –
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 ... نه اصال: گفت يلبخند با

 . مبل بلند شدم يو از رو. شروع كنمپس من برم زودتر  –

 ... فقط: نذاشته بودم كه گفت رونيپامو از اتاق ب هنوز

  ؟يفقط چ: و گفتم برگشتم

 ...يچيه... اممم... فقط: كرد و گفت يمن و من ثاقيم

 ... ديحرفتونو بزن –

 . نبود يمهم زيچ... يچيه: ثاقيم

 . اومدمو درو بستم رونياز اتاق ببعدم . هامو باال انداختم و سرمو تكون دادم شونه

 . ديظهر طول كش كيكه گفته بودم كارم تا نزد همونطور

 . بدم ثاقيم ليتا كارمو تحو نيكه شد دوباره رفتم اتاق فرز تموم

 . نميبارم تعارف كرد بش نيا

زبان كنار  نيتونم با ا يرقمه نم چيمن ه ؟يدفاصله ترجمه كر نيهمه رو تو ا نيچطور ا: گفت كردينگاه م وتريكامپ يكه كارمو از تو نطوريهم

 . اميب

 . مشخص بود تونيامتحان ياز برگه ... دونميبله م: افتادمو گفتم شيامتحان يبرگه  ادي

 افتضاح بود؟ : خنده گفت با

 ... وثوق شما همش پنج تا سؤالو يآقا... اونورتر يزيچ هي: گفتم دمويخند

  وثوق؟؟؟ يآقا: و گفت ديحرفم پر نيب

 بله؟ : نگاش كردم و گفتم يجيگ با

 وثوقم؟  يمن هنوزم آقا: گفت يدلخور با

 . متوجه منظورتون نشدم ديببخش -

 وثوق باشم؟  يآقا ديهنوزم با يعني. ميشناسيم گرويساله همد هي بايتابان ما تقر: ثاقيم

 ... من... خب... خب -

 ... يشناسيكنم اصال منو نم يفكر م ايتازگ ؟يزنيحرف م يبا من رسم نقدريهان؟ آخه چرا ا ؟يتو چ: ثاقيم

 . تونم يمن نم: بود نيكه از دهنم خارج شد ا يجمله ا تنها

 . شميرفتار تو منم معذب م نيبا ا ؟يچرا همش در حال تعارف و تشكر كردن ؟يبتون ديچرا نبا ؟يتون يچرا نم: باال برد و گفت يكم صداشو

 . رفت يدهنم از دست م ارياخت تيهم موقع عصبان شهيمثل هم .شدم يم يداشتم از حرفاش عصب گهيد

به شمام . راحتم مينطوريهم. نميمن هم. ديمنو نقد كن يبهتون اجازه داده باشم رفتارا ادينم ادمي... گهيبسه د: گفتم يبلند يخودش با صدا مثل

 د؟يكن تيمياحساس صم ديشدم با نتونيچند بار سوار ماش چون دينكنه فكر كرد د؟يدفعه پسر خاله شد هياصال خود شما چرا . ستيمربوط ن
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 كدومش؟  ن؟يكرد دايچون واسم كار پ دميشا اي... هان؟

 . زدميزدمو پشت سر هم حرف م ينفس م نفس

 . كرد يهاج و واج داشت نگام م نطوريهم ثاقميم

 . و با تموم شدن حرفم از اتاق خارج شدم دينداره منو تابان صدا بزن يليدل... نيهم. ميمن خانوم صدر: آخرم زدمو گفتم ريت

 . مشغول كردم زيم يرو ليرفتم تو اتاقكمو خودمو با وسا تيعصبان با

 . زنم يم ييكنم و چه حرفا يم كاريدارم چ دميفهم يتو اون لحظه نم واقعا

 . بودم مونيپش ياز اون موقع گذشته بود كم يساعت ميكه ن االن

 بله؟ : اومدمو گفتم رونيب الياز فكر و خ كرديبود و صدام م ستادهيچارچوب در اكه تو  ييخانوم فنا يصدا با

 ... جان كارت داره ثاقيم شيسر برو پ هي زميعز: ييفنا خانوم

 كارم داره؟ : تعجب گفتم با

 ... زميآره عز: رفت گفت يخودش م زيكه به سمت م يحال در

 ...) داره؟ كارميچ يعني(

 . نمشيشد دوباره بب يروم نم قتشيحق. بلند شدم ميصندل ياز رو نهيطمان با

 ... آروم رفتم سمت اتاقش آروم

 . خودم درو باز كردم و رفتم تو. بگه يزيمنتظر نموندم چ يزدم ول در

 . گرفت يم نتيبرگه رو پر يسر هيبود و داشت  ستادهيا نيفرز زيم پشت

 . تو هم بود يحساب اخماش

 . هم رفت از اون منم اخمام تو تيتبع به

 . اون بود كه سكوتو شكست يول. همچنان ساكت بودم من

 . تا عصر ترجمه بشن ديبا نايا: گفت يمحكم يو با صدا زيم يها رو محكم گذاشت رو برگه

 . تونستم بگم كمتر از چهل برگ نبودن يبه جرأت م. كردم نشونيبرداشتم و سبك سنگ زيم يهارو از رو برگه

 ... شهيتا عصر تموم نم انيا يول: تعجب گفتم با

  گه؟يدرست گفتم د... يبشه خــانوم صــدر ديبا يول: بود گفت نييكه سرش پا همونطور

 . باال گرفت و زل زد تو چشام سرشو

 . سر كارتون دييحاالم بفرما. وجود نداره تيميصم يبرا يليدل... ديگفت يشما درست م: داد ادامه

 ) كنه يخواد تالف يآهان پس م(

 . رميگ يمن از شما دستور نم: و گفتم زياخم برگه هارو گذاشتم رو م با

 . ديخودتون بهش زنگ بزنم تا مطمئن ش يجلو تونميم. نهيفرز ياز سفارشا نايا. من به شما دستور ندادم: خشم نگام كرد و گفت با
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 . سماجت تو چشاش زل زدمو با تكون دادن سرم بهش فهموندم كه زنگ بزن با

 . اشت و شماره رو گرفتبرد ويگوش

 . جواب بده نيمنتظر موند تا فرز كمي

 .تا منم بشنوم فونيگذاشت رو آ ميكه گفت سالم، گوش نيهم

 شركت كه روبراهه؟  ؟يخوب. جان ثاقيسالم م: نيفرز

 . داديم نميكرد جواب فرز يحال كه به من نگاه م نيدر ع ثاقيم

 . بپرسم يسؤال هيزنگ زدم . اوضاعم رو براهه... خوبم: ثاقيم

 ... جانم بگو: نيفرز

 ترجمه كنه؟  يبدم خانوم صدر ويكرد ليكه برام م ييتمام اون صفحه ها: ثاقيم

 ... آره تمامشو: نيفرز

  گه؟يد يخوا يامروز عصر م يبرا: ثاقيم

چطور مگه؟ . خوام ياسه امروز عصر مآره و. صبح بهت گفتم نيكه هم نارويجان حالت خوبه؟ ا ثاقيم: انگار كه تعجب كرده باشه گفت نيفرز

  ومده؟ين يخانوم صدر

 هيبعدم با . بود كه گفتم دوباره بپرسم نيا. رفت ادميلحظه  هيفقط ... اومدن... نه: لبش نشسته بود گفت يكه رو يزيآم طنتيبا لبخند ش ثاقيم

 . تماسو قطع كرد يخداحافظ

 . زميبرگه هارو محكم گذاشتم رو م. اتاق خودمبرداشتم و رفتم  زيم يبرگه هارو از رو تيعصبان با

 يم يگارياز آدم ب ناينگو ا ادهيز ينطوريكردم حقوقم هم يمنو باش كه روز اول فكر م! خدا يهمه رو تا عصر تموم كنم؟ ا نيا يآخه من چطور(

 ) كنم كاريدونم چ يم... به درك... كنه يم يواسه من تالف... يلعنت ثاقيم... كشن

 . ناهارم نخوردم يگشنم بود ول يليخ نكهيبا ا يحت. ترجمه ها يكله نشستم پا هيباشم تا عصر  وردهيبه اصطالح كم ن هنكيا يبرا

كنم همزمان با ترجمه  ينم دايپ پيتا يبرا يدونستم وقت يچون م. باالخره تمومش كردم يرفت ول يم ياهيداشت چشام س يشدت خستگ از

 . كردم يم پميتا

 . كردم يمن شده بود و منم از همون استفاده م يبرا ستمشيان از شركت رفته بود رسما سكه پژم يوقت از

 . به چهار بود قهيپنج دق. و نگاه كردم ساعت

از  يو ضعف ناش جهيآخرم از شدت سرگ يلحظه . از اتاق خارج شدم يديتمومش كرده بودم بلند شدمو با برداشتن س نكهياز ا خوشحال

 . كار شدم نيكه با گرفتن چارچوب در مانع از ا نيخوردم زم ينخوردن غذا داشتم م

 ترجمه هارو اوردم؟  ديبگ ديد يوثوق خبر م يبه آقا ييخانوم فنا: گفتم يخستگ با

  ؟يبد ليقرار بود ترجمه تحو: به من انداخت و با تعجب گفت ينگاه ييفنا خانوم

 ... بله -
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 . دميخودم بهش م نجايخب بذارشون هم: ييفنا خانوم

... يول. كه من تونستم كارمو انجام بدم ديد يم ديبا. نميخواستم عكس العملشو بب يو واقعا هم م. براشون ببرم خوامينه نه خودم م: گفتم يفور

 . رفت نياز ب ميتمام دلخوش دميشن ييكه از خانوم فنا يبا حرف يول

 . بهش دميباشه فردا اول وقت م نجايكه، بذار هم گميم يول... جان كه رفت ثاقيم: ييفنا خانوم

 . كنه كه ليم يميكر يواسه آقا ديرو با نايرفت؟ كجا؟ گفت ا: گفتم يجيگ با

 . يدختر خوب حواست كجاست؟ اونا رو كه خودت ظهر بهش داد ؟يگيآهان واسه قراردادو م: و جواب داد ديخند

 ... پس... نايا... يعني: تته پته گفتم با

 . فتميب نيزم يتعادلمو از دست بدمو رو جهياومد سراغمو باعث شد از شدت سرگ كبارهيه اون روز ب يخستگ تموم

 . بلندم كرد نيزم يبغلمو گرفت و از رو ريشد دخترم؟ و ز يچ يوا يا: از سر جاش بلند شد و گفت عيسر ييفنا خانوم

 . رفت جيسرم گ هوي... يچيه: گفتم ويصندل ينشستم رو يحاليب با

 . آب قند درست كنم هيصبر كن برم واست . يكن يخب بس كه كار م :ييفنا خانوم

 . خونه كرد يآژانس منو راه هينشد و با زنگ زدن به  يراض ييخانوم فنا يحالم جا اومد ول كمياز خوردن آب قند  بعد

شده بودم  مونيكه زده بودم پش ييحرفا من از. سر كارم بذاره ثاقيكردم كه چه راحت گذاشتم م يفكر م نيبودم به ا نيماش يمدت كه تو تمام

 ... كنم يتونستم تالف يخوب م يليمنم خ.كنم كاريچ ديدونستم با يم. اون دعوارو ادامه داده بود يول

راحت  اليدادم و چون اون روز قرار نبود برم شركت با خ يبيخانوم حب ليكه گرفته بودم رفتم دانشگاه و نمره هارو تحو يمضاعف يانرژ با

 . شتم خونهبرگ

 . شدم و بعد از آماده شدنم رفتم شركت دارياز خواب ب يروز بعد با خوشحال صبح

 . نميخواستم عكس العملش و بب يم. موندم ثاقيبعد از ظهر منتظر م تا

 . شد دايسر و كله ش پ باالخره

 .نشون دادم كه حواسم فقط به كارمِ نطوريگرفت سرم ا نييو زدم به اون راه و با پا خودم

 ... زديقلبم تند تند م... اصال انتظارش و نداشتم... اومد تو اتاقم ميكمال ناباور در

 . با تعجب سرم و باال گرفتم زميم يرو يگذاشته شدن قابلمه ا با

 . ذهنم پر از عالمت سؤال شد يول هيچ نيبگم ا دينچرخ زبونم

 ".ريبحتون بخص... سالم ":گفت يآروم يخودش به حرف اومد و با صدا باالخره

 . برخورد محترمانه رو هم نداشتم نيا انتظار

 . بلند شدم يصندل ياز رو ناخودآگاه

 "...هينذر ميحل": بود ادامه داد زيم يرو يكه نگاهش به قابلمه  نطوريهم

 . من نگه داشت يمتعاقبا قابلمه رو تو دستش گرفت و به حالت تعارف جلو و
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 . بهش زل زده بودم نطوريفقط هم. رميگرفت تا ظرف و ازش ب ينم شيپ دستم

  ".دييبفرما ":تر كرد و گفت كيو به من نزد ظرف

 . تار شده بود دميچشمم د يخاطر اشك تو به

 ". ممنون ":گفتم يبغض دار يو دراز كردم و با صدا دستم

 . ماش نگاه كنمكارش باعث شد تا دوباره به چش نيا. اون محكم گرفته بودش يول رميكردم قابلمه رو بگ تالش

. سرتون اومد ييمن چه بال يبهم گفت كه به خاطر كار احمقانه  روزيد ييخانوم فنا. خوام يبابت اون روز معذرت م ":گفت يآروم تر يصدا با

 "... ديببخش. بودم يعصب نقدريدونم چرا ا ينم

  .شد ريچشمم سراز يكرد و از گوشه  دايچشمم راهش و پ ياشك جمع شده تو باالخره

 . و از اتاق خارج شد زيرو گذاشت رو م قابلمه

 . ميصندل يرو نشستم

 !... شد يكردم و چ يفكر م يچ

 . واقعا از رفتار خودم شرمنده بودم. و نشناخته بودم ثاقيمن هنوز م واقعا

برام  تيشم و رو شدم؟ اون با حسن نچ يب نقدريو فراموش كردم؟ چرا ا يچرا همه چ... اما من... كرد يقبلم اون بود كه معذرت خواه يدفعه (

 رفتار من درست بود؟  يعني... هم كه با احترام باهام صحبت كرده شهيهم. كرد دايكار پ

 ... داره هودهيب يخب اون از من انتظارا... خب

 ... كردم يدفعه قاط هيمن ...نگفت يزياون كه چ... يچه انتظار... نه

 ) بود؟ نيمحبتاش به من ا جواب

 . دوباره گذاشتمش سر جاش. مستم كرد ينذر ميعطر حل. لمه رو برداشتمقاب در

 . مسخره رو كشش بدم يكل كال نيگذشته بود كه بخوام ا مياز سن بچه باز گهيد

 . كرده بودم يتالف يكاف ياون كارم به اندازه  با

 . عذاب وجدان داشتم. رفتم رونيبلند شدم و از اتاق ب يصندل يسرعت از رو به

 . بارم بدون در زدن درو باز كردم و داخل شدم نيو ا نيخبر بدم رفتم پشت اتاق فرز يبه كس نكهيمنم بدون ا. نبود زشيپشت م ييفنا ومخان

 . بلند شد زياز پشت م دنميبا د ثاقيم

 . شوكه شده ييهويطور  نياونم ا دنم،يدونستم از د يم

 . حرف زدن بهش ندادم و خودم شروع كردم ي اجازه

 . تونم يمن نم... من... ستيباور كن دست خودم ن يزدم ول يحرف م ياون طور ديمن نبا... خوام يمن معذرت م... من... من –

 . بودم اون متوجه حرفام بشه كه خوشبختانه شد دواريام يگم ول يم يدارم چ دميفهم يلحظه خودم نم اون

 ". ستيمهم ن": گفت يآروم يجلو و با صدا اومد
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 شهيهم. ستيدست خودم ن. خودم سخته يگفتنش برا... شما ايتو  يكنه كه به من بگ ينم يمن فرق يبرا. چرا مهمِ": گفتم يغض دارب يصدا با

 ". شميم يبخواد بهم گوشزد كنه عصب يكي نكهياز ا. بودم نطوريهم

 ". ادامه نده گهيد. كنم ينم يصرارا گهيمن د. يهر جور راحت. ستيگفتم كه مهم ن. فهمم يم ":به لب اورد و گفت يقشنگ لبخند

 "... كار بچه گونه هي. كردم يكار هي... هيمن ... من ":و گفتم نييسرم و انداختم پا. همه تواضعش چشام پر آب شد نيا از

 . كارش حرف زدن و برام مشكل كرده بود نيسكوت كرده بود و با ا يبزنه ول يحداقل حرف اي يبودم بگه چه كار منتظر

 ". من انداختمت... من": كردم گفتم يكه به كفشاش نگاه م رنطويهم

 . نگفت يزيچ يعكس العملش بودم ول منتظر

 . سرم و باال بردم يچشمم و گرفتم و كم يگوشه  اشك

 . انگار كه متوجه حرفم نشده بود. كرد يتعجب داشت من و نگاه م با

 يول... يو بدم ول يقبول يتونستم بهت نمره  يخواستم نمره هارو رد كنم م يم يوقت. شدم يعصبان يلياون روز من خ": خودم ادامه دادم دوباره

  ".رد كردم ازدهيبرات 

 . خنده ريزد ز كبارهيبه  يفقط زل زد بهم ول يا هيثان چند

به  يزبان و برداره ول گهيدترم  هيبراش مهم نبود كه بخواد  نكهيا اي ديخند يم نطوريدونستم منظورم و درست متوجه نشده بود كه داشت ا ينم

 . راحت شد الميخ يهر صورت كم

 ". كنم ياونجا درستش م. البته چند روز فرصت اعتراض به نمره ها هست": حال گفتم نيا با

 ".يكرد يچه باحال تالف يول. شهيرفتارم م هيتنب نيا... خواد ينم": نه باال برد و گفت يسرشم به نشونه  ديخند يكه داشت م نطوريهم

 . خنده ريدوباره زد ز و

 ".نداشت يفيخودتم آنچنان تعر يالبته نمره ... كنما يدرستش م ياگه اعتراض بد ":گفتم يفور

 . خندش كل اتاق و برداشت يصدا دوباره

 . منتظر موندم تا خنده ش تموم شه يا قهيدق چند

 . رو به خودش گرفت يخنده ش قطع شد و چهرش حالت جد يكم صدا كم

 ... لوترج اومد

 .... و بهم نداد ياعتراض چيهر دو دستم و با دستاش گرفت كه فرصت ه عيسر انقدر

 .... اون محكم گرفته بودشون يبكشم ول رونيكردم دستام و از دستاش ب تالش

 .... ميتو چشم بود چشم

 .... بود كه سكوت و شكست ثاقيم

 نميا. دمتياز همون پارسال كه سركالس د. حس و دارم نيوقت كه ا يليخ. وست دارمد يديدونم كه فهم يم... تونم ينم ينجوريا گهيد": ثاقيم

 "... به اون راه؟ هان؟ ميپس چرا خودمون و بزن. يستيتوجه ن يبه من ب نيكه توام همچ دميفهم
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 . داشتم خودم و بزنم به اون راه يدر واقع منم سع. وقت بود كه دوسش داشتم يليگفت منم خ يم راست

 " نن؟يبب گرويهمد ميقرار بذار هيتا  يكن يمن با خونواده ت صحبت م يدرباره  ":قثايم

  "ك؟يرمانت نقدرياونم ا ؟يكن يم يازم خواستگار ياالن دار يعني": و گفتم ايزدم به در دلمو

. ازدواج ندارم يبرا يآنچنان تيموقعكه  ياونم من. نه ايكنم  يم يدونم اصال دارم كار درست ينم. ذارنيم يدونم اسمش و چ ينم": گفت كالفه

 ...تونم ينم ينجوريا گهيدونم كه د يفقط م

  "هان؟ ؟يبا خونوادت صحبت كن يكن يحساب قبول م نيا با

 . آره، باز و بسته كردم يو به نشونه  چشمام

 . و محكم دستامو فشار داد ديخند

 . دميو خوب فهم يزيچ هي: ثاقيم

  ؟يچ –

راحت  يليخــ يكه االن داشت يدر حال. ينباش يكردم تا با من رسم يمن همش به تو اصرار م. كرد يتو رو مجبور به كار دينبا نكهيا ":ثاقيم

 ". يزد يحرف م

–  ... 

  ".من و صدا كن يهر طور كه دوست دار. كنم يوادارت نم يبه بعد به كار نيمطمئن باش كه از ا ":ثاقيم

 . و به من زده بود يحرف نياونم قبال همچ. ادمحامد افت اديحرفش ناخودآگاه  نيا با

  "؟يكه ندار يحامد، منظورم دانشوره، مشكل ي هيتو با قض...امممم... تو": حامد گفتم يادآوري با

  "مگه نه؟. نبوده ميزيچ نكهيبا ا. ندارم يپس باهاش مشكل. شناختم نه تو منو ياون موقع نه من تو رو م... نه ":گفت ياخماش تو هم رفت ول يكم

 . كردم رشيدستام از حصار دستاش غافلگ دنيكش رونيبرم به كارم برسم و با ب ديبا گهيد: تكون دادم و گفتم "آره درسته" يبه نشونه  يسر

 . برام سخت بود يهنوز كم يصحبت كنم ول مانهيتونسته بودم باهاش صم نكهيبا ا. سميتونستم اونجا وا ينم نياز ا شتريواقع ب در

 . فرصت حرف زدنو بهش بدم از اتاق خارج شدم نكهيبه سمت در رفتم و بدون ا دمويدو پا چرخ يرو

 . قبول كردم منو تا خونه برسونه "يبر يخوا يآخه قابلمه به دست كجا م"كه  ثاقيدوباره با اصرار م يساعت كار انياز پا بعد

 . كنم دايبا خونوادش پ يجزئ ييآشنا هيالحساب  يمن عل خواست يبه قول خودش م. فقط از خونواده ش گفت ثاقيم نميماش تو

هر سال  نيخودش بوده و اربع ينذر م،يحل: ازش تشكر كردم كه در كمال تعجبم گفت مميكردم بابت حل يم يكه داشتم ازش خداحافظ يوقت

گفت كه  نميالبته ا. بده رشييتغ ميسته به حلداده و امسال تون يكاكائو م ريگفت تا پارسال ش. كنه ينذرشو ادا م شيمال طيبا توجه به شرا

 ... بوده تيمسئول نينكرده بود و مادرش عهده دار ا درستخودش شخصا 

***** 

آقاجون  يول... گفتم يديد يعنيداد كه  لميتحو يمامان لبخند مرموز. موضوع صحبت كردم نيبعد از شام با مامان و آقاجون در رابطه با ا شب

 ... بود يانجام شده راض قيتحق ي جهيگدار به آب نزنه و چقدرم كه از نت يكنه و ب قيد تحقخوا يبار م نيگفت ا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٠ 

 . به سر و وضعم انداختم ياتاق نصب كرده بودم گذشتم و نگاه يواريدر كمد د يرو يكه به تازگ يقد نهييآ يبار هزارم از جلو يبرا

 شيآرا هيبودم و  ختهيشونه هام ر يموهامم به صورت باز رو. بودم دهيپوش يكساپورت مش هيكوتاه با  نيآست يقرمز و مشك ونير كيتون هي

 . داشتم ميصورت ميمال

 تهيفرمال شتريجلسه ب نيالبته ا. انيدو خانواده امروز ب ييآشنا يزنگ زده بود خونه مون و اجازه خواسته بود كه برا ثاقيدو روز قبل مامان م يكي

 . ميبود يازدواج راض نيبه ا ثاق،يبود چون هم من، هم م

 . سمتش دميگرفتم و چرخ نهييهما و به دنبال اون، اومدنش داخل اتاق نگاه م و از آ يصدا دنيشن با

  ".اومدن ميبر ايب... يتابان به خدا خوب": هما

  ".ومديزنگ كه ن ياومدن؟ صدا": تعجب گفتم با

  ".زشت ايبدو ب. يديتو نشن": هما

 " ست؟يجوشِ معلوم ن نياهما ": گفتم يناراحت با

  "؟يهست ينگران چ گهيد. شيحاالم كه با كرم پوشوند. معلوم نبود ادياز اولم ز. ستيبه خدا معلوم ن": گفت يبا كالفگ هما

 آخه االن چه وقت جوش دراوردن بود؟ . بود يمن اگه شانس داشتم كه اسمم شانسعل... ميبر يچيه -

 . مياز اتاق خارج شد و

 . كرديم يباشه روبوس ثاقيدادم مادر م يكه به خاطر سن و سالش احتمال م يخانوم هيبا داشت  مامان

 "... سالم ":سرعت جلو رفتم و گفتم به

 ".زميسالم عز ":به من انداخت و جواب داد يا دارانهيخر نگاه

 . ديخودش اومد جلوتر و صورتم و بوس و

 . و قد كوتاه بود يتپل. ديرسيبه نظر م يخانوم خوب دارانشياون نگاه خر يسوا

با ژست مخصوص خودش دستش و دراز كرد و با سر انگشتاش . بود فيدختر تو ق نيكال ا. كرده بود شيآرا اديبارم ز نيا. بود كتاي يبعد نفر

 . باهام دست داد

 ". دمتيخوشحالم دوباره د... زميسالم عز ":گفت مغرورانه

 يدوباره ش اظهار خوشحال دنيمنم از د يبسنده كردم و بعد از سالم و احوالپرس يوابش به لبخنددر ج يخدا از دلت بشنوه ول: دلم گفتم تو

 . كردم

. اومده بودن ثاقيم يكل خونواده  دميد ياون طور كه من م.ميبا هم شد يپشت سر هم داخل شدن و مشغول احوالپرس نطوريهم ميبعد نفرات

و  كتاي ،يمان نشونيريو پسرش ش نيبه همراه همسرش نگ ثاقيبرادر بزرگتر م ثميبود، م ينكيمرد فوق العاده الغر و ع هيمادرش، پدرش كه 

 . كه اونم مثل پدرش فوق العاده الغر بود ثاقيم كتريخواهر كوچ گانهيهمراهشون نبود و  نينرم كشون،يكه البته دختر كوچ نيشوهرش فرز

 . بود دهيپوش ديسف راهنيپ هيتنش بود با  تيف يكه حساب يكت شلوار نوك مداد هي. نميو بب ثاقيآخرم تونستم م در

 . ومديبهش م يليخ. بودمش دهيبه حال با كت و شلوار ند تا
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 . سالم كرد شيشگيجلو و با لبخند هم اومد

 . زدم و سالم كردم يمنم لبخند متعاقبا

 "... به شما ميتقد دييبفرما": كه دستش بود و داد بهم و گفت يگل سبد

 . بردم و گرفتمش شيپو  دستم

ازش خوشم اومد و با عشق به خودم فشردمشو رو به  يليمن خ يبا سبد گل حامد، نبود ول سهيالبته در مقا يسبد گل بزرگ و آنچنان نكهيا با

 ".دييبفرما ":گفتم ثاقيم

 . ارميب ييمعمول هنوز نشسته بودم كه مامان با چشم و ابرو اشاره كرد برم چا طبق

 . به سمت آشپزخونه كج كردمراهم و  منم

 . همراه بود نشستم كنار آرتان ثاقيكه با لبخند م يياز تعارف چا بعد

 ". از اون حامد بهتره يليخ نيا. ت خوب شده قهيسل. خوشم اومد... نه": دم گوشم گفت آرتان

 ". ننيب يزشت م. حرف نزن يدر گوش... سيه ":زدم و آروم گفتم يكمرنگ لبخند

 . ثاقيم يبابا ل،يكائيآقاجون و آقا م نيدادم به صحبت ب حواسم و و

  "سر اصل مطلب؟ ميبر ديموافق يجناب صدر... خب": ليكائيم آقا

  "...دييبفرما... كنميخواهش م": آقاجون

دو  نيرو داره چون قبال ا ما خونواده ها يبرا ييآشنا يدونم امروز صرفا جنبه  ياون طور كه من م. ديانيخودتون در جر گهيخب د": ليكائيم آقا

 ". ميو به انتخابشون احترام بذار ميپس چه بهتر كه ما هم سد راهشون نش. دنيو احتماال به تفاهمم رس دنيو پسند دنيد گرويتا جوون همد

 

 ". حق با شماست. درسته": آقاجون

 " .آخرشونم بهم بزنن يدو تا جوون برن حرفا نيا ديپس اگه اجازه بد ":ليكائيم آقا

 "... سر اصل مطلب ميكه بر نهينظر ما ا...گهيد نجاميكه من االن ا ميقطعا ما صحبتامون و كرد يول ديببخش ":گفت يفور ثاقيم

  "تابان خانوم؟ گميدرست م": رو به من اضافه كرد ييبا پررو و

 "بگم؟ يواال چ ":تعجب كردم و گفتم شييبود، اما از پررو نيحرف دل خودمم هم نكهيا با

  "...بله ديشما فقط بگ": و گفت ديخند ثاقيم

 ... واال منم خنده م گرفته بود... جمع بلند شد يخنده  يو گفت، صدا نيكه ا نيهم

 "...هوله كميداداش ما  نيا ،يجناب صدر ديببخش ديبا گهيد ":گفت ديخند يكه م يدر حال ثميم

حاال ... كردم يكار م يچ نجايمن ا ميبود دهيو به تفاهم نرس مينبود يگه ما راضا... گهيگم د يخب درست م": با لبخند در جوابش گفت ثاقيم

 "... ديرس ييشه به جا يصحبتم نم قهيكه با چند دق ميبگذر

رو به طور صد در صد شناخت؟ حداقل  يحرف زدن كس قهيدق ستيربع،ب هيشه با  يآخه چطور م. رو داشتم دهيعق نيمنم هم. گفت يم درست
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 . تونستم يمن كه نم

  "...سر اصل مطلب بهتر باشه ميكنم هر چه زودتر بر يمنم فكر م يول ديببخش": كه تا اون لحظه ساكت نشسته بود گفت نيفرز

البته ... هم آشنا شده باشن يو اخالقا اتيبا روح يكاف يكنم به اندازه  يفكر م. شناسن يم گرويساله كه همد هي بايجان و تابان خانوم تقر ثاقيم

و با لبخند ... ختم شه نجايدر رابطه با كار تابان خانوم با من صحبت كرد حدس زده بودم كه قراره آخرش به ا ثاقيكه م ين از همون روز اولم

 "...كه خوشبخت بشن شااليا ":اضافه كرد

 ... سر اصل مطلب ميرفت ثاقياز زبون همه، به قول م "شااليا"از تكرار شدن لفظ  بعد

 يرادياگه ا... ديببخش ":بلند تر از حد معمول گفتم ييبا صدا نيهم يبرا. باره نظر بدم نيخودم در ا دميبهتر د ديرس هيهربحث به م يوقت

 ". بگم هيمهر ينداشته باشه نظرم و درباره 

 . دفعه جمع ساكت شد كي

 ... نداشتم يها اعتقاد هيمهر نيمن به ا... نه يم ولخوام به تعداد سال تولدم سكه بگ يكردن م يحتما فكر م. چشم به دهن من دوخته بودن همه

 "...نيهم... باشه ديرز سف ميدوست دارم مهر ":به جمع گفتم رو

 . آقاجون نشست يرو لبا يحرفم لبخند نيا از

هم سكه اضافش  يكمي اجازه بده يمنو گل گرفت ول يعروسا يسر تا پا دميبا. خود داره دختر گلم ياون كه جا ":گفت يبا مهربون ثاقيم يبابا

 "... ميكن

 ".يِهمون شاخه گل كاف يول.... نيممنون شما لطف دار": لبخند در جوابش گفتم با

شاخه ... به تعداد سال تولدم ديكن يحاال چون اصرار م... باشه": ادامه دادم طنتينچرخه با ش هيبحث حول و حوش مهر نياز ا شتريب نكهيا يبرا و

 ". ديرز سف

 ".يهر جور تو بخوا زميباشه عز": زد و گفت يلبخند قثايم مامان

 ... عقد خيرو عوض كرد و رفت سراغ تار هيبه سرعت بحث مهر و

كه  يمخصوصا وقت. كرد يم ييصورتش خودنما يرو يتمام مدت پوزخند. بود ثاقيخواهر م كتاياومد  يم يوسط به نظر ناراض نيكه ا يكس تنها

 . كردم نييم و تع هيخودم مهر

 ... خودم ارزش داشت يمن بود و برا يخواسته  نيا. مهم نبود برام

 باهاش داشتم؟  يسوال داشت كه من چه دشمن يبرام جا فقط

 ... هر حال به

 ... شد كه بازم طبق نظر خودم قرار شد عقدمون تو محضر انجام بشه نييروز عقدمون تع يزده شده، دوم اسفند برا يصحبتا با

**** 

 . كردم اتفاق افتاد يتر از اونچه كه فكرش و م عيسر يچ همه

 . ميديحلقه خر ميرفت ثاقيبا م يروز خواستگار يفردا
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وقتم  چيه يول ،يو آنچنان نيپر از نگ يرفتن سراغ حلقه ها يبودم كه م دهياز دوستام و د يليخ. ومديپر زرق و برق خوشم نم ياز حلقه ها  چيه

 ترمن  يول. كردن ياز حلقشون استفاده م ايفقط تو مراسما و مهمون... حرفا نيو از ا فتهيم نشيدونم نگ يگفتن چه م يم. حلقشون دستشون نبود

 شهيهم ثاقميبرام مهم بود كه م يليخ نميعالوه بر ا. دستم باشه شهيدر عوض هم ينداشته باشه ول ارويژگيو نيكدوم از ا چيدادم حلقم ه يم حيج

 . ميبا كمك هم انتخاب كرد ديطال سف يساده  نگيا ردو ت نيهم يبرا. حلقش دستش باشه

 . ميديلباس عقدم خر ش،يحلقه و انجام آزما ديروز عالوه برخر اون

شلوار  هي ثاقميم. طرح دار انتخاب كردم ديشال سف هي يبه همون رنگ به اضافه  ينيو شلوار ج ديمانتو سف هيعقدمون تو محضر بود، من  چون

 . ديخر يكروات صدف هيهمراه  ،يمشك راهنيو پ يپارچه ا

 . طور هم شد نيهم. داشتم مراسم عقدم ساده باشه دوست

 ... محضر يعقد ساده و مختصر، تو هي

خونواده و خانوم جان و هما و پژمان، زهره و شوهرش و الله رو هم دعوت كرده  ياز طرف ما به جز اعضا. بود اديبه نسبت ز تمونيجمع البته

 . انيتونستن ب يساناز نم يجسمان تيازم كه به خاطر وضعو سان يمهد. بودم

 . بودن ثاقيم يحاضر تو محضر از طرف خانواده  تيواقع اكثر جمع در

 . حضور داشتن ثاقميم ياز دوستا يسر هي ،ييمثل خاله و عمه و عمو و دا الشونيخودشون و چند تا از فام يجز خونواده  به

 . بود ثاقيم يخود بابا يز آشناهاا ميكه ازش وقت گرفته بود ميمحضر

  "بله مامان ":مامان صحبتم و با زهره قطع كردم و گفتم يصدا با

 "... تابان جان گهيد نيبش ":مامان

 .چشم مامان نشستم –

 . نشستم يصندل يعقب گرد كردم و رو و

 "ااايذار يمنو تنها م يدار يه": كرد و دم گوشم گفت كيخودشو بهم نزد ثاقيم

 . شدم يبلند م ياحوالپرس يمدام به بهونه . گفت يم راست

 . دميكش ياز حد بهش خجالت م شيب يكيهنوز از نزد قتشيحق

 ". كردم يداشتم ازش تشكر م. خب دوستم اومده بود ":و در جوابش گفتم نييو گرفتم پا سرم

 ". نيبش من شيپ ميكم هي گميفقط م. زمينگفتم عز يزيمن كه چ ":شد و گفت كيبهم نزد شتريب

 . باشه تكون دادم يزدم و سرمو به نشونه  يا نانهيشرمگ لبخند

 . نشست ثاقيلب م يرو يورود چند جوون همراه سبد گل، لبخند با

 ".زميگردم عز ياالن برم ششون،يبرم پ. دوم دوستامم اومدن يسر. رميگ يحرفم و پس م ":به من گفت رو

 . مت دوستاش رفتبلند شد و به س يصندل يلبخند من از رو با

 . كرد يبود و لبخند به لب من و نگاه م ستادهيگوشه ا هيچشمم خورد به الله كه ساكت و آروم  تيجمع نيب از
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 . شميپ اديبهش زدم و اشاره كردم ب يلبخند متعاقبا

 . شميپ يومديخب م ؟يبود سادهيچرا اونجا وا –

 ".گفتم مزاحمتون نشم ":الله

– گم يم يجد... اياومد يخوشحالم كرد يليله؟ خال يِچه حرف نيا... ا . 

 ". تابان جون نيكه دعوتم كرد يمرس ":محبت گفت با

  "چه خبر؟ كارت خوبه؟ نميبگو بب. مياصال بگذر... پاره كن كهيالله كم تعارف ت ":براش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 ". سرگرم شدم يحساب. خوبه تابان جون يليخ": الله

 ... چه خوب –

  "چه خبر؟ گهيد... خب": ادامه دادم يطونيلحن ش اب

  "تابان جون؟ هيمنظورتون چ": گل انداخت و با خجالت گفت لپاش

 ... يگ ينم يزيچ هيواقعا خبر ايكنم  ياحساس م ينجوريدونم من ا يحاال نم. گميچشمات و م... شده يجور هي ايتازگ... گهيپنهون نكن د -

  "ام؟ ير مبه نظ ينطوريواقعا ا": الله

  ؟يِكلك خبر... چه جورم -

  "...يعني... آره... راستش... خب... خب": الله

 .كنه فيو راحت برام تعر نهيبش ثاقيم يجا ادياشاره كردم ب كنه،يداره به اطراف نگاه م ياديز دميد

 م؟يدار. ميحرفا رو با هم ندار نيما كه ا... بگو راحت باش –

 .. ".نه": الله

  ...پس بگو –

  "ادتونه؟يبابام و كه  ينوه عمه ": الله

  ؟ياومد خواستگار ديهمون كه ع -

  "...آره همون": الله

 خب؟  –

  ".شميكنم كم كم دارم بهش عالقمند م ياحساس م. كنم يدارم بهش فكر م ":الله

  "...به محــ گهيد يعني ؟يگ يراست م": گفتم جانيه با

 . كه حرفم و خوردم يكن يكر نمف نيبه محمد حس گهيخواستم بگم د يم

از . خواست ياون من و نم. زور كه نبود. كنم يبهش فكر نم گهياومد خونمون د ديكه مج ياز همون وقت... نه ":و گفت ديالله منظورم و فهم يول

 مخونواده ش... هيپسر خوب ديمج. شدم نيبه نظر خودم االن واقع ب. خوش كرده بودم يخوديدونم چرا دلمو ب ينم يدونستم ول يم نوياولم خودم ا

 يدرست نم رم؟يفرصت و از خودم بگ نيچرا ا. شميمنم كه روز به روز دارم بهش عالقمند م. دوست داره يلياز همه مهم تر من و خ... خوبن
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  "گم؟

 ".... يكن يفكر م يديجد شنهاديرو پ يخوبه كه دار يليخ... يگ يچرا درست م":تكون دادمو گفتم سرمو

 " گه؟يد ميافتاد ينيريش هيپس ": نده اضافه كردمخ با

 ". بخواد يتا خدا چ ":و گفت ديخند

 ". صالحِ همون بشه يهر چ شااليا. يكن يفكر م يمنطق يخوشحالم كه دار": كردم و گفتم بغلش

 ... يمرس: و گفت ديو بوس صورتم

 . كنه يطرفو نگاه م نيا يچطور دينيبب. خواد كلمو بكنه يم وثوق يفكر كنم آقا... سميپاشم برم سر جام وا: با خنده ادامه داد و

 . كرد يصحبتش با دوستاش تموم شده بود و داشت به من نگاه م. انداختم ثاقيبه م ينگاه

 . لبخند زدم بهش

 .حوالم كرد يجوابم چشمك در

  ".سميميرم اون طرف وا يتابان جون من م ":بلند شد و گفت يصندل ياز رو الله

 ... زميعز باشه –

از دوستاش صداش كرد و اونم مجبور شد  يكيهنوز قدم دوم و بر نداشته بود كه  يقدم به سمت من برداشت ول هي ثاقيدور شدن الله، م با

 ... برگرده سمتش

 ... تمام صورتم و پوشوند يكه به خودش گرفته بود لبخند يحالت كالفه ا از

 ... رفتم تو فكر الله دوباره

 . در كل براش خوشحال بودم يول... نه ايدل ببنده  گهيد يكيبود كه تونست فراموشش كنه و به  نيالله واقعا عاشق محمد حس دونستم ينم

كه دوست  دميرس جهينت نيكم كم به ا يشده ول نيمحمدحس ديالله از د دنيكردم وجود من مانع د ياحساس م. عذاب وجدان داشتم يكم لياوا

 . شناخته يالله رو م ن،يطعا قبل از من، محمدحسو ق ستين يداشتن اجبار

 ... لبم اومد يرو يلبخند تلخ نيمحمدحس يآور ادي با

 ازدواج كردم؟  ثاقيدونست كه باالخره با م يكرد؟ م يكار م ياالن داشت چ يعني

 . زديحرف م ثميداشت با م. نگاه كردم ثاقيو چرخوندم و به م سرم

 شده؟  يچ ديكرد چون برگشت سمتم و با حركت دادن سرش به چپ و راست ازم پرسنگاه م و حس  ينيسنگ نكهيا مثل

 . نشد، چون نگران اومد سمتم اليخ يب يول "يچيه"با باال بردن سرم بهش فهموندم  منم

  "؟يشد مونيتابان من و ناراحت كرده؟ نكنه از ازدواج با من پش يچ زم؟يشده عز يچ ":كنارم و گفت نشست

  ؟يِچه حرف نيا... نهوويد... نچ -

  "شده؟ يپس چ ":ثاقيم

 ... افتادم يزيچ هي ادي يچيه -
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 ؟يگ يبه من نم ؟يچ –

و ازش پنهون  يزينبودم پس فردا بفهمه چ لياصال ما.االن بهش بگم نيو هم يهمه چ دميبهتر د. جواب بذارم يلحن مهربونش و ب نيا نتونستم

 .رو به اون رو بشه نيز اا ياعتماد يب نيدر اثر ا مونيكردم و زندگ

 . "..خب يول ستايمهمم ن نيالبته همچ. بهت نگفتم ويزيچ هيمن ": از لب باز كردم و گفتم لب

 "و؟  يچ": نگرانش نگام كرد و گفت يچشا با

 ... امجد نيمحمدحس... نِيراجع به محمدحس... راجع به... راجع به... يدون يخب م -

 . منيكردم تا عكس العملش و بب نگاش

  ".دونم يو م يخودم همه چ... نگو يزيچ": ادامه بدم كه اجازه نداد و گفت خواستم

  "؟يدون يم": تعجب گفتم با

كه  يروز اول. ديفهم يشدناش م يرتيمن بود از رفتاراش و غ يهم جا يهر كس. دونم يآره م: گرمش و گفت يراستمو گرفت تو دستا دست

 . داد لميتحو ارويتو و اون  يبعدم اون حرف مزخرف و درباره . شد كه نگو يرتيغ نيهمچ دميراجع به تو ازش پرس

 نه؟  ؟يندار يمشكل هيقض نيتو كه با ا... خب –

 ... يخواد راجع بهش صحبت كن يهم نم گهيد. منه يجواب برا نيبهتر يكه االن كنار من نيهم... نه: ثاقيم

 . شده يرتيبود كه غ معلوم

 . گميدر موردش نم يزيچ گهيد... هباش: زدمو گفتم يلبخند

 . گرفتم ثاقيزهره چشم از م يصدا با

 ... ياالنم كه مشغول پچ پچ يجا نشسته بود هيكه ساكت  شيپ قهيتا چند دق. چه خودشم واسه ما گرفته. بابا تابان كم كالس بذار: زهره

 . ..ديدوستمو به من قرض بد ميكم هي ثاقيخب آقا م: ادامه داد ثاقيبه م رو

 . ششياالن نشستم پ نيمن خودمم هم دياگه دقت كرده باش. شرمنده زهره خانوم: جواب داد يفور ثاقيم

 . حرف بزنم يخوام با تابان خصوص يخب من م: زهره

 . ديراحت باش. شما دارم يبه حرفا كاريمن چ. ديخب حرف بزن: گفت ييبا پررو ثاقيم

 . ديريتونو بگپس لطفا گوشا... باشه... از دست شما: زهره

 . دميمن گوش نم ديمطمئن باش. ستين يازين: ثاقيم

 ... من حاملم...يشيخاله م يدار... خبر خوب هيتابان : كرد و آهسته گفت كيو دهنشو به گوشم نزد. باشه: زهره

 . و محكم بغلش كردم ؟يگيراست م!... ها: زده گفتم جانيه

 ... مباركه. زهره چقدر خوشحال شدم يوا –

 ديشما راحت باش. بابات شيپ رميمن م: چون به سرعت بلند شد و گفت ديفهم ويمن همه چ يزده  جانيبلند و حالت ه ياز صدا ثاقيكنم م فكر

 ... و رفت ديو راهشو كش
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 . دميخجالت كش ؟يچرا انقدر بلند گفت ميخودمون... شوهرت از رو رفت: خنده و گفت ريبلند زد ز يبا صدا زهره

 ... يگفت يم ميخودمون تنها شد يوقت يذاشتيخب م. ييايح يچقدر ب. يديمعلومه چقدرخجالت كش افتياز ق: گفتم دمويخندش، خند از

 . خوبه يليخ يقبل از عقد اگر خبر خوب بشنو گنيهم م يخواستم قبل از عقدت بگم تا هم خوشحال ش يم اقتيل يب: زهره

بود كه  يخبر خوش نيدوم نيخوبه، چون ا يليپس خ يگيطور باشه كه م نياگه ا. دمخوشحال ش يليخ... وونهيد: بغلش كرمو گفتم دوباره

 .دميشن

 خبر مادر شدنشو بهت داده؟  يك گهيمگه د ش؟يدوم: و گفت ديكش رونياز بغلم ب خودشو

 ... نگفتم مادر شدن كه. گفتم خبر خوش... ويك يآ -

 خبر خوش؟  نيبوده ا يچ...خب حاال توام: زهره

  ؟يشناسيله رو كه مال يچيه -

 ... آره: زهره

 .... كنه ياونم كم كم داره ازدواج م –

  ؟يجد: زهره

 . آره -

 مگه نه؟ . گسيد زيچ هيتابان خبر مادر شدن  يول... مباركش باشه... يآخ: زهره

 . از دست تو... گسيد زيچ هيمادر شدن ... آره -

 . يدادم به صندل هيو خنده برداشتم و تك يداد دست از شوخ يقا مكه خبر از اومدن حاج آ ثاقيمامان م يصدا دنيشن با

 . جاشو گرفت ثاقيبلند شد و م يصندل يبه سرعت از رو زهره

  ؟يآماده ا. باالخره عاقد اومد... پووففف: ثاقيم

 ... استرس دارم كمي: تكون دادمو گفتم سرمو

 . دستمو گرفتاصال دستتو بده به من و بالفاصله  ؟ياسترس واسه چ: ثاقيم

 ... اومد جلو و قرآنو داد دستم مامان

 ... مشيگرفت ثاقيم همراه

 ... نور باز كرده بود يسوره  ياز قبل قرآنو رو مامان

 ... طرفشو گرفتم و گذاشتم رو زانوم دو

 ... قرآن گرفت ريدستمو از ز ثاقيم

. ميدو جوونو بخون نيعقد ا يخطبه  ديكن تياگر سكوتو رعا. ور شدم برم اومد مجب شيپ يكار هي. خوام يعذر م يليخ. كميسالم عل... خب: عاقد

 ... ان شااهللا يو مبارك منتيبه م

 ...بر فضا حكم فرما شد يسكوت
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 ... رو زمزمه كردم "تو ديبه ام ياله"لب  ريز

 ... عقد شد يمشغول خوندن خطبه  عاقد

 ... كردن يه مهمه داشتن با لبخند به ما نگا. به اطراف انداختم ينگاه

 ... بزرگترا بله هيآقاجون و مامانم و بق يبا اجازه : بلند گفتم يبا صدا دمويكش يقيبار اول خطبه رو خوند نفس عم يكه عاقد برا نيهم

 . بود گوشمو كر كنه كيجمع نزد يخنده  يصدا

 . مواجه بشم يعكس العمل نيزدم كه ممكنه با همچ يقبل حدس م از

 . دنيخند يداشتن م هيبق ا،كتيجز مامان و  به

 . كرد يداشت چپ چپ نگام م گهيكه د مامان

 . نتونست ساكت بمونه كتاي

 . يگفت يبار سوم بله رو م يذاشت يخب م. كرد يكه فرار نم ثاقيم زميعز: تمسخر گفت با

ناز  يخوديچرا ب گهيستم بله رو بگم دخوا يمن كه م زميخب عز: با لحن خودش گفتم وردمويخودم ن يبه رو يشدم ول ياز دستش عصبان يكم

 كنم؟ 

تا حاال نه تو خودمون نه تو . هم خوب شد يلياتفاقا خ: رو گرفت و گفت ونهيزدم، م يصداش م "پدر جون" يكه به تازگ ثاقيپدر م ليكائيم آقا

 . تابان جان مدش كرد. مينداشت شويمدل نيا ليفام

 . فكر كنم هول شد و بار اول بله رو گفت. با، فكر نكنم قصد تابان جون مد كردنش بوده باشهبا: با خنده گفت ثاقيخواهر كوچكتر م گانهي

 . دميترس گانهي يتموم شدم حرفش، باباش آنچنان چپ چپ نگاش كرد كه من به جا با

 دهيند شتريدو بار ب يكيالبته . دنبو ومدهيرقمه با من راه ن چيدو هفته ه نيتو ا. كردن يرفتار م يطور نيدو تا خواهر ا نيدونم چرا ا ينم

بشم و سر صحبتو باهاشون باز كنم  كيكردم بهشون نزد يم يسع يهر چ. دو بارم اصال با من حرف نزده بودن يكيتو همون  يبودمشون ول

 . كردن يمن يهمكار

. هول شدم نكهينه قصد داشتم مدش كنم نه ا... نه. ..نه: كرده باشم، گفتم انيب دمويعق نكهيهم بحث به وجود اومده رو تموم كنم هم ا نكهيا يبرا

البته ...حرفا نيا ارمويدونم گالب ب يچم گهيبار د هيو  نميبار برم گل بچ هيچرا لفتش بدم و  گهيخوام بگم بله، د يآخه من كه م. واقعا نظرم بود

 . من بود ي دهيعق نيا گميبازم م

ناز  ياومده كه عروس خانوم بار پنجم اونم با كل شيمنم پ ياوقات برا يگاه. يارو كردك نيدخترم بهتر: كرد و گفت دييحرفمو تا عاقد

 . ميشيواال ما هم خسته م. گهيدخترونه بله رو م

 . ديو دوباره خند ينمك يب نيشور نه به ا يخب نه به اون شور: كتاي

 ... چه اصال دلم خواست به تو... نظر خودشو داره يهر ك... برو بابا: دلم گفتم تو

  د؟يگينم كيعروس و دوماد تبر نيچرا به ا... بابا مثال خطبه تموم شدا: گفت يبا مهربون ثم،يهمسر م ن،ينگ

 يچقدر ب... ديبگ كيبه ما تبر نيايبابا ب. بگم نويخواستم هم يمنم م... يگل گفت... خانوم نينگ وليا: كه تا اون موقع ساكت نشسته بود گفت ثاقيم
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 ... ديبخار

 .... ميتنها شد... نكهيكادوهاشونو دادنو كم كم دورمونو خلوت كردن تا ا كاشونياومدن كنار ما و بعد از تبر يكي يكيو  دنيهم همه خند باز

 . دميكش يبازم ازش خجالت م يشرعا و قانونا شوهر بود ول ثاقيم گهيد نكهيدونم چرا با ا ينم

 . كردم يم ينج دستم بازبا قل ميشگيگرفته بودمو به عادت هم نييپا سرمو

 ... با دو دستش صورتمو قاب گرفت ثاقيم

 ... يكه همون بار اول بله گفت يمرس: گفت ياز مكث بعد

 . دوست داشتم نطوريخودم ا: زدمو گفتم يا نانهيشرمگ لبخند

 ... شستش گونمو نوازش كرد يو با انگشتا يخوشحال كرد يليمنو خ يول: گفت يآروم يصدا با

 . مطمئن بودم صورتم قرمز شده. كردم يپوستم احساس م ريو زخون هجوم

 از شوهرت؟  ؟يكشيهنوزم ازم خجالت م: زمزمه وار گفت ثاقيم

 . تا به مرور عادت كنم يايباهام راه ب ديبا: گفتم يآروم يبا صدا ينه ول ايدونم موفق شدم  ينم. كردم تو چشاش نگاه كنم يسع

 ... دور شونه هام حلقه كردچسبوند به گونمو دستاشو  گونشو

كوبش قلبم  يكه كم كم صدا ياون منو محكم گرفته بود، به طور يول ارهيب رونيكردم االنه كه منو از بغلش ب يفكر م. زد يمثل گنجشك م قلبم

 ... برگشت شيقطع شد و به حالت عاد

 ... به من داده بود يآغوشش احساس خوب واقعا

 ... جور خلسه هي

 ... تياحساس امن هي

 ... گردنش فرو بردم يو سرمو تو گود نشيكه آزادانه اطرافم بودنو باال اوردم و گذاشتم رو س دستامو

 ... ديلحظه گونمو بوس نيمنو به خودش فشرد و در آخر شتريب

 ... يطوالن يبوسه  هي

 ... شوهرم بود اون

 ... شوهر

 ...شد يكه كم كم داشت برام ملموس م يا واژه

 ... و مختصر ديمف. بود نيعقدمون هممراسم  تمام

 ... خوش گذشت يليبه من كه خ يدونم ول ياون و نم. ميبود رونيب ثاقيشب با م تا

 ... ياياز كوچه در ب يبخوا شهيسختت م... خوبِ يسر كوچه نگهدار نيهم –

 ... حرفم گوش نداد و رفت داخل كوچه به

  ...و خاموش كرد نيدر خونه نگه داشت و ماش يجلو
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 تو؟  اميب يتعارفم كن يخوا يمگه نم... گهيدستت درد نكنه د: گفت يبه من نشست و به شوخ ليما يكم

 .داخل ميبر ايحاال ب. خودت گفتم يراحت يبرا... نبود كه نيمنظورم ا: و گفتم دميخند

 . دميرو كش رهيدستگ و

 ... ديدست چپم و گرفت و كش بالفاصله

 ... سمتش برگشتم

 ... درو بست خم شد و خودش

 ... وقت بهتر هيباشه ... زميكردم عز يشوخ: كه دستم تو دستش بود گفت همچنان

  ؟يكن يبا من خداحافظ يخوا ينم نميبب

 ... نگفتم يزيچ

جلو و سخت بود كه مثال برم  يلياالن برام خ. و نداشتم، خودمم تو ابراز احساساتم مشكل داشتم يكار نيچن يتا به حال تجربه  نكهيا يسوا

 ... زميعز ريببوسمش و بگم شب بخ

 . ساكت موندم نيهم يبرا

 . نگفت يزيشكر چ خدارو

 ... ريشب بخ: دم گوشم گفت يآهسته ا يو با صدا ديگونه م و بوس يشد و به نرم خم

 ... ريشب توام بخ: از اون منم دم گوشش گفتم تيتبع به

 اميهفت م: گفت يلرزون يو با صدا ديكش رونيكه من و از بغلش ب دينكش هيبه ثان يلحظه حلقه شدن دستاشو دور خودم حس كردم ول هي تو

 ... برم واسه انتخاب واحد ديخودمم با... برمت شركت يدنبالت م

  شه؟ينم رتيد ينجوريا: دميبا لبخند پرس ليدل نيبه هم. شهيرم، ناراحت م يگفتم، خودم م يدونستم اگر بهش م يم

 ... نه: م و نوازش كرد و فقط گفت سر انگشت شستش چونه با

 ... كردم كالفه س ياحساس م. كنم تشيخواستم اذ ينم

 ...كن يآروم رانندگ... پس تا صبح... باشه: عقب برداشتم و گفتم يصندل يو از رو فميك

 ... شدم ادهيو باز كردمو پ نيدر ماش و

 . نشسته بود نيماش يتو همچنان

 . گشتم يم دميلش داشتم دنبال ك رهينگاه خ ريز

 . كردم داشيپ باالخره

 . خونه رو باز كردم در

 . انداختم ثاقيبه م ينگاه

 . كردم يبهش زدم و با تكون دادن دستم ازش خداحافظ يلبخند
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 . و در و بستم اطيتو ح رفتم

 . تا بره سادميپشت در وا يكم

 . دميو شن نشيروشن شدن ماش يتا صدا ديطول كش يا هيثان چند

 ... صبر كردم تا كامال دور شد اونقدر

 ... صورت رفتم داخل يبه پهنا يبا لبخند بعدم

***** 

 . به هفت بود قهيده دق. اتاق و نگاه كردم يساعت تو. شدم دارياز خواب ب ميزنگ گوش يبا صدا صبح

 ... شد رميد يوا يا –

 . بود ثاقيم. و برداشتم يگوش عيسر

 ... ب موندمخوا ديببخش يوا: جواب دادم خوابالود

 ... ريصبحتون بخ... سالم خانوم خانوما: در جوابم گفت يلحن شاد و خندون با

  ؟يرس يم يك قيدق. شدم يم داريب يكاش زودتر زنگ زده بود... ريصبح توام بخ... سالم... حواسم نبود... ديببخش... ا: زده گفتم شرم

 . االن دم خونه تونم: ثاقيم

 . درو باز كنم اميب سايس واپ ؟يدم در: تعجب گفتم با

 .شنيم دارياالن همه ب. زميخواد عز ينم: گفت يفور

 . نميمن تو ماش. راحت حاضر شو اليخب؟ با خ. يخواد عجله كن يتوام نم: ادامه داد يبا لحن مهربون و

 . اميم گهيد قهيتا ده دق. باشه پس من برم آماده شم –

 . زميمنتظرم عز: ثاقيم

 . بعد از زدن مسواك و شستن دست و صورتم رفتم تو اتاق و حاضر شدم. ييدم به سرعت رفتم دستشوو كه قطع كر يگوش

مثل . ختميصورتم ر يمحكم كردم و جلوش و كج تو پسيموهامم با كل. دميبودم و پوش دهيخر يكه به تازگ يخي نيو شلوار ج يسرمه ا يمانتو

 ...اطيرفتم تو ح ميمشك يو سر كردن مقنعه  فميدادم و بعد از برداشتن كصورتم انجام  يرو يصورت ميمال شيآرا هيهم  شهيهم

 . دمشونياوردم و نشستم دم در هال و پوش رونيب يو از جا كفش كفشام

 . نگاه كردم ميكندم و به ساعت مچ نهييدل از آ. نگاهو به خودم انداختم نيراهرو خم شدم و آخر يتو يقد نهييبه سمت آ يكم

 . شد قهيهفت و ده دق... نچ نچ نچ نچ –

 . دميو د ثاقيكردم و با باز كردن در م يخونه رو ط كيكوچ اطيح

 . در پارك كرده بود يبه رو رو

 . و باز كردمو سوار شدم نيدر ماش عيسر

 . يمعطل شد ديسالم ببخش -
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 . در آغوش گرفتنم به سمتم دراز كرد ياومد جلو و دست راستش و به نشونه  يمهربون با

گونش گذاشتم و به  يرو يعيسر يبوسه  نيهم يبرا. بردارم يتر شدن رابطمون قدم يميصم يگرفته بودم منم برا ميموقع خواب تصم بشيد

 . ارميخودم ن يكردم به رو يو سع دميكش رونيهمون سرعتم خودم و از آغوشش ب

 . عقدمون ازت نداشتم ينم فردارو او يا هيهد نياصال انتظار همچ: و گفت ديبلند خند يبا صدا ثاقيعوض م در

 چرا؟  ؟يانتظار نداشت: واسش نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 . شناختم يطور نيآخه تورو ا: لبش و حفظ كنه گفت يداشت لبخند رو يطور كه سع نيهم

 .يحاال مونده من و بشناس: جواب دادم طنتيش با

 . دميخودم به حرفم خند و

 . خندت بشم يفدا: ثاقيم

 . شد رمونيد... گهيد ميبر –

دو تا  ابونيكنار خ يو نگه داشت و از دكه  نيماش ميوارد بزرگراه بش نكهيقبل از ا. و روشن كرد و راه افتاد نيو ماش مير يم... چشم: ثاقيم

 . ديكاكائو خر ريو ش يشكالت كيك

 . گرسنم بود، با ولع سهم خودمو خوردم ميليچون صبحونه نخورده بودم و خ منم

***** 

 .ناراحت اومد شركت يبا چهره ا ثاقيم ظهر

  ؟يبرنداشت يترم زبان تخصص نيا يچرا نگفته بود: جواب داد نطوريشده، ا يكه چ دميازش پرس يوقت

 . بهم دادن يكالس زبان تخصص هيگفت  يكه م يبياسم من نبود؟ خانوم حب: با تعجب گفتم -

 . زارو بهت دادننرم اف شن،يمينه زبان ان يدرست گفته ول: ثاقيم

– واقعا؟ ... ؟!ا 

 . آره: ثاقيم

اونم تو كه از زبان بدت . يكردم كه دوباره زبانت و بخون يكار يبچه باز هيسر . من بود ريهمش تقص: و گفتم يصندل ينشستم رو يناراحت با

 .اديم

 يخودم بهتر از هر كس گهيد. خودم بود هياون تنب .من زيعز ستميمن كه از اون ناراحت ن. يخواد خودت و سرزنش كن ينم: گفت يفور ثاقيم

 . ترمم زبانم با تو باشه نيدادم ا يم حيمن ترج ؟يبه من ارفاق كن يتونست يمگه تو چقدر م. دادم يدونم كه امتحانم و چطور يم

 نه؟ ... خانومت، استادتم باشه هاااا يدوست دار يليخ نكهيمثل ا: و گفتم دميخند

 . يخودم باش شيو پ يكن سيكه قراره تدر يترم نيآخر نيدوست داشتم ا اد؟يچرا بدم ب... آره خب: تو گف ديخند انهيموذ

  ه؟يترم؟ منظورت چ نيآخر ؟يگفت يچ: افتاد گفتم ميبعد كه تازه دوزار يو سر تكون دادم ول دميخند اولش

 مگه بهت نگفته بودم؟ . ترم آخر... گهيآره د: ثاقيم
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 و؟  يچ -

  ؟يكن يم يچطور نگفته بودم؟ نكنه شوخ! كنم يتعجب م: و گفت زمينشست پشت مخونسرد  يليخ

  ؟يو نگفته بود يچ. نكن تياذ: گفتم كالفه

 ... گهيكنه د سيخواد زنم تدر يكه دلم نم نيا: زد تو چشمام و گفت زل

 . جا خوردم يليخ

  گه؟يد يكن يم يشوخ يدار: تعجب گفتم با

 . نگو كه نگفته بودم:ثاقيم

 . يكن يم يشوخ يتابلوئه كه دار. بعدشم كم چاخان كن. ينگفته بود رينخ: گفتم دمويندخ

كنم نگفته باشم،  ينگفته بودم كه تعجب م يگ ياگرم م. يتو دانشگاه كار كن گهيمن دوست ندارم د. گميم يتابان دارم جد: گفت يجد يليخ

 ... حاال گفتم... خب

  ؟يدونست ينم. يدونست يرو م هيقض نيتوام ا. ندارم استعفا بدم الياصال هم خ. ارم و دوست دارممن ك ؟يچ يعني... خود يب: گفتم يعصب

 ... نه: ثاقيم

 . و به سرعت از اتاق خارج شدم... حاال بدون: لحن خودش گفتم با

 ...) پررو... دهينشده به من دستور م يچيهنوز ه(

 . و قلوپ قلوپ آب خوردم ريش ريفتم زدستم و گر. آب و باز كردم ريتو آشپزخونه و ش رفتم

 . دميو كنار گوشم شن ثاقيم يكه صدا هيك نميگشتم بب يداشتم بر م... دميترس. رو دور خودم حس كردم ييدستا ي حلقه

  ؟يريگ يآب نخور دل درد م ر،يمگه نگفتم از ش: ثاقيم

 . موند جهينت يشم بتال يكردم دستاش و از دورم باز كنم ول يسع. بودم ياز دستش عصبان هنوز

 . منو گرفته بود محكم

 . ندارم يمن اصال با كار كردن تو مشكل... زميكردم عز يشوخ... ااايشيترسناك م يشيبداخالق م... نچ نچ نچ نچ: گوشم گفت كنار

 ...) كرد يم يپس شوخ(

 . پنهونش كردم ثاقيم دياز د يلبم نشست ول يرو يلبخند

 . تابلو بود... گفتم كه. يكن يم يشوخ يدار دميمن باور كردم؟ خودم فهم يدنكنه فكر كر: و گفتم برگشتم

 . قشنگ معلوم بود... اوهوم:و با خنده گفت ديو كش لپم

 . نداشت يا دهيانكار كردن فا گهيد

 . يگ يفكر كردم راست م. نكن ايشوخ نيبا من از ا گهيد. يبد يليخ: گفتم يناراحت با

  ؟يبه خاطر من دست از كارت بكش يحاضر بود ؟يكرد يكار م يگفتم چ يم ياگه جد: ثاقيم

اگر دوست . آره دوست دارم. كه گفتن نداره نينه؟ خب ا ايمن تورو دوست دارم  يبدون يخوا يهان؟ م ؟يذاريچرا منو تو منگنه م ثاقيم -
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 آره؟ ؟يو امتحان كنمن يخوا يحرفا م نيبا ا. ميستيبچه ن گهيما كه د. كردم ينداشتم كه باهات ازدواج نم

دوست داشتنت  زانيخواستم م يقبول دارم كه م. كنم يخواستم شوخ يباور كن فقط م: كرد گفت يطور كه پشتم و نوازش م نيهم... كرد بغلم

 باشه؟ . دلم زيعز ديببخش. منه يجواب برا نيحضور تو كنار من بهتر.كارو نكنم نيا گهيد دميقول م يو بسنجم ول

 . زدميمن داشتم لبخند م زديگوشم حرف م ريداشت ز ثاقيمدت كه م تمام

قرار نبود از كارم  نكهيبه خاطر ا... كرد نه يم ييازم دلجو ثاقيم نكهينه به خاطر ا.بگم كه خوشحال بودم ديبخوام با خودم رو راست باشم با اگر

 . دست بكشم

آرامش  ايحرفا و لج و لجباز نيدوست نداشتم به خاطر ا... خب يبكشم ول قميدست از عال ايزود نينبودم كه بخوام به ا يمنم آدم نكهيا با

 . و از دست بدم ميزندگ

 . اومدم رونيب ثاقيخجالت زده از آغوش م ييخانوم فنا يصدا با

 ... ناااايخوب واسه خودتون خلوت كرد: ييفنا خانوم

 . دعوامون بود نيكنون بعد از اول يمراسم آشت نيا يدور از شوخ يول. اديمكه از دستمون بر يِكار ؟ييخانوم فنا ميچه كن: گفت ييبا پررو ثاقيم

 روز از عقدتون نگذشته دعواتون شد؟  هيبابا هنوز  يا: ييفنا خانوم

 . ساده بود يدلخور هي. كنه يشلوغش م ثاقيم. يينه خانوم فنا -

 . دياز با هم بودنتون لذت ببر ديتون يتا م... گهيد اشِيدعواها و آشت نيدوران عقد به هم يمزه . زميدونم عز يم: اومد جلو و گفت ييفنا خانوم

 . من كه از خدامِ. ييچـــشـــم خانوم فنا: گفت يطونيمثل سواستفاده گرا با لحن ش ثاقيم

 ... ا: به ساعدشو گفتم زدم

 . و عوض كردم حرف

 . بود يجاتون خال يليخ روزيد ييخانوم فنا –

 ... نشد يول. اميدوست داشتم ب يليخودمم خ. دلم زيقربونت برم عز: گفت زد و يبا محبت لبخند

 . ميشد يخوشحال م يليخ نياومد يبه هر حال اگه م –

 . كه مباركتون باشه شااليا. زميفدات بشم عز: و گفت ديبوس صورتمو

 ...ممنون: ميگفت همزمان

 . خوشحال شدم يليهست خ امميبه فكر ت دميد يم نكهياز ا. مشيبگردون ميببر و ميو بردار اميخونه، ت ميداد بر شنهاديپ ثاقياز ظهر م بعد

اوقات  شتريدونم كه ب يم. احساس كنه من، تو رو ازش گرفتم دينبا اميت. ميكارو كن نيا ديبا يهر از گاه: ازش تشكر كردم در جوابم گفت يوقت

 . مير يم ييه تاس گهيبه بعد د نياز ا. يكرد يم يو باهاش باز رونيب شيبرد يم

خوب  يليخ. شميمطمئن بودم كه در كنارش خوشبخت م. خوشحال بودم ثاقيقلبم از انتخاب م مياز صم. بغض كردم شيدگيهمه فهم نيا از

 . فتادميحرف زهره م اديمدام  ايتازگ. ميكرد يدرك م گرويهمد

 ... ر با كبوتر باز با بازكبوت: گفت يجواب مثبت داد نيشد به افش يبودم چ دهيبار كه ازش پرس اون
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حامد ازدواج  يايژگيو و طيبا تمام شرا ،ياگر با كس ديشا. ميسطح بود هيدر  بايهر دو تقر. مياز جنس هم بود ثاقميمن و م. گفت يم درست

خونه  ثاقين مهم نبود كه ماز نظر م. كردم يم ياحساس خوشبخت يواقع ياالن به معنا. احساس االنم و نداشتم يكرده بودم در رفاه كامل بودم ول

خودش  يپا يبود كه رو نيمهم ا....كردم يم يبود كه دوسش داشتم و در كنارش احساس راحت نيمهم ا. نداره يآنچنان التيو تحص نيو ماش

 .... كرد يبود و تمام تالشش و م سادهيوا

 ميشد ايسوار اسباب باز ميكه تونست مييتا جا. ميو خوردپارك ارم و همونجا هم شاممون  ميهمراه هم رفت. بهمون خوش گذشت يليشب خ اون

 . ميو لذت برد

 يم ادميخواست و هر بار من  يست م يشال و كالها نياز ا اميوقت بود كه ت يليخ. ديخر اميت يبرا يدست شال و كاله فسفر هيراه  نيب ثاقيم

داد  يم تياهم پشيبه ت يليخ يكه به تازگ يياز اونجا. انتخاب كرد اميالبته رنگش و خود ت. بار موفق شدم نيرفت براش بخرم كه خوشبختانه ا

 .داشته باشه يو انتخاب كرد كه با كاپشن زردش هماهنگ ينگر

***** 

  ؟يديتو چرا مثل دخترا انقدر لفتش م... گهيآرتان زود باش د –

 .يالطلوع حاضر شد يكه از صبح عل يمادر شوهرت مشتاق دنيواسه د يليخواهر من تو خ: خنده گفت با

 . ت شهيكار هم. يكن يفس فس م يليتو خ يول. االن آماده شدم نيمنم هم. خود نزن يحرف ب –

 ... ميبر. بابا حاضر شدم ايب: كرد رو موهاش و گفت يو خال تافت

 . ميدعوت داشت نايا ثاقيم يشام خونه  يبرا

 ياون جا نم نيما كه تو ماش يدر ثان. ميايخودمون با آژانس م! يِه بودم كه چه كارمن بهش گفت يدنبالمون ول ادياصرار داشت كه خودش ب ثاقيم

 ... ميشد

 . مادر پژمان دعوت داشتن يچون اونا از قبل خونه  ومدنيكردن و ن يمعذرت خواه يدعوت بودن ول ناميخانوم جان و هما ا البته

 . آپارتمان هشت طبقه هيسوم از  يه طبق. كرج بود ي هيميخونه شون، عظ. ميديساعت هشت رس بايتقر

. بود ستادهيدم در منتظر ما ا. دمشياز دور د ميديرس يخاطر وقت نيبه هم. ميابونشونياس ام اس داده بودم كه سر خ ثاقيبه م نيماش تو

 . لبم نشست يرو يناخودآگاه لبخند

 . خورد يبه چشم م يديسف ينوارا ناشير آستبود كه دو دهيپوش يپررنگ يكوتاه آب نيآست راهنيبا پ يمشك نيشلوار ج هي

 . با مامان و آقاجون شد ياومد جلو و مشغول سالم و احوالپرس ثاقيو نگه داشت م نيكه راننده ماش نيهم

امان و م". كرد يزدم خطاب م يمنو همونطور كه من صدا م يمامان بابا ثاقيم يگفتم ول يم "مادر جون"و  "پدر جون" ثاقيم يبه مامان بابا من

  "آقاجون

 . باال ميبر نايبعد از مامان ا ثاقيشد من و م قرار

 . كرد، منو به خودش فشرد يبغلم م دنميكه به محض د شهيابراز احساساتش گل كرد و مثل هم ثاقيآسانسور م تو

  ؟يخوب –
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 . بهترم شدم دمياالن كه تورو د... خوبم: ثاقيم

 . دميخند ينخود

 . گردنش بود يكه تو يفيخورد به گردنبند ظر چشمم

 . انگشتم لمسش كردم و به ظاهر اخم گردم با

  ه؟يچ نيا! بله بله –

 ... كرد كيگرفت و به لباش نزد دستمو

 ... س گانهي ي هيهد: و گفت ديدستم و بوس كف

– دوست دارن يليمشخصه كه خواهرات خ. يچه خواهر خوب!... ا . 

 . دارن يگل نيداداش به ا يدفكر كر يچ: به غبغب انداخت و گفت يباد

  ؟ياُه اُه باز واسه خودت نوشابه باز كرد –

 نوشابه خورده باشه؟  اديم كليه نيبه ا... سالم فقط دوغ يدنينوش... نوشابه نه... نچ نچ: ثاقيم

 ... ياز خود راض: واسش نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 ... ديخند

 . عقب ديخودش و كش عيسر ثاقيد و مشد صورتم و ببوسه كه در آسانسور باز ش خم

 . كنف شد چون همه دم در آپارتمان منتظر ما بودن يحساب

 . داخل ميبا همه رفت ياز سالم و احوالپرس بعد

 . بار خونه شون اومده بودم هي قبال

و ما  رهيدر عرض راهرو قرار بگ ،يدر ورودما نبود كه  يخونه  يراهرو مثل راهرو نيالبته ا. يشد يراهرو روبرو م هيداخل با  يرفت يدر كه م از

سمت چپ  يانتها. همون طولش قرار داشت ايتو ضلع بزرگتر راهرو  ،يدر واقع در ورود. برعكس بود نجايا. ميدر طول راهرو قدم بزن ميبتون

 . اتاق پدر جون و مادر جون بود ميو سوم گانهياتاق  يكي ثاق،ياتاق م شيكيتا در بود كه  سه

 يدر كل خونه . و آشپزخونه بود ييرايسمت راست راهرو هم مخصوص هال و پذ. قرار داشت يياز اونام حموم و دستشو يچند متر يه فاصل به

 . شد يم ياگر اشتباه نكنم خونشون حول و حوش صد، صدو ده متر. بود يجمع و جور

 . نشستم نيكنار نگ نيهم يدادن برا يدو تا خواهر كه به من رو نم اون

 . ومديبهش م شتريب يسه سال از من بزرگتر بود ول. از همون برخورد اول مهرش به دلم نشسته بود. بود يخوب و خونگرم ردخت

 . كردم نيموقع شام خودم و سرگرم صحبت با نگ تا

مثل سابق خوش  نميفرز و ثميم. بود يميگرم و صم شهيپدر جون مثل هم يول. نگرفت لميتحو اديز ثاقميبار مامان م نيدفعات قبل ا برخالف

 . شدم ياز خانوما طرف صحبت م شتريجمع ب ونيگفت با آقا شهيم. رفتار بودن

لحظه  نيدر آخر. ميساعت بعد از اونم كم كم قصد رفتن كرد هي. ميشست نيخوشمزه بود، ظرفا رو همراه نگ ميلياز خورن شام كه انصافا خ بعد
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 . صرف شام دعوت كردبه  ندهيآ يجمعه  يام مامان همه شون و برا

***** 

 .مونده بود يباق ديدر واقع فقط چند روز تا آغاز سال جد. شد يم كيكم نوروز داشت نزد كم

 . ميهر دو خونواده گرفت يچند تا كادو برا ميديبه عنوان ع. ميكرد ديخر ديع يبرا ميرفت ثاقياصرار م با

بعد از سال  ميتون يم. خونواده ش و تنها بذاره ستين يازيبهش گفتم كه ن. ا شروع كنهو كنار م ديما تا سال جد ياومد خونه  ثاقيم ليتحو سال

 . ميقبول نكرد و اصرار داشت كنار هم باش يول مينيبب گرويهمد ليتحو

به ظاهر . دادم يكارو انجام م نيداشتم ا ثاقيم ي رهينگاه خ ريتفاوت كه امسال ز نيبا ا. ميديو چ نيهفت س يسفره  اميپارسال همراه ت مثل

 . سمت نيحواسش ا يمتوجه شده بودم كه همه  يزد ول يداشت با آقاجون حرف م

 . ميبعدش بخواب م،يبمون داريتا اون موقع ب ميگرفته بود ميتصم. شب بود مهين ليسال تحو امسال

 خوب شد؟ : و آقاجون گفتم ثاقيرو به م يبلند يو با صدا ثاقيرفتم نشستم كنار م. گذاشتم تو سفره و بلند شدم نميس نيآخر

 جان؟  ثاقيكار دو تا دختر گلم بد بشه؟ نه م شدياصال مگه م... يعال: آقاجون

 . اصال و ابدا: گفت يبه من انداخت و با مهربون ينگاه ثاقيم

با كمك هم سفره ... همراهم اومداز آقاجون بلند شد و  يمعذرت خواه هيبا  ثاقميم. از تو آشپزخونه صدام كرد و گفت سفره رو پهن كنم مامان

 . ميشد دمونيشب ع يخوشمزه  يپلو ماه يو دور هم مشغول خوردن سبز ميشام و پهن كرد ي

 . موقع افتادم نيپارسال، هم اديمرتبه  هيشام  سر

 . فرق كرده يچقدر همه چ. خودشِ يهما هم ازدواج كرده و سر خونه زندگ گهياالن د. پارسال خانوم جان و همام بودن... ريبخ ادشي... يه –

 .نداره يكه ناراحت نيا. يخب توام ازدواج كرد.يكشيحاال چرا مثل مادر بزرگا آه م: با خنده گفت آرتان

 خانوم جانن؟  شياالن هما و پژمان پ: كنم و رو به مامان ادامه دادم يم ادشونيدارم ... نمك –

خودش  يخواد خونه  يو م ششيخوان برن پ يحاج خانوم گفت امسال بچه ها م يول. آره دعوتشون كردم: لقمه ش و قورت داد و گفت مامان

 . باشه

 ...آهان –

 . غذا شدم يخوردن ادامه  مشغول

 . ميخودمون و سرگرم كرد يجور هي لياورد و خالصه تا موقع سال تحو ديجد لميدو تا ف نياز تو ماش رونيرفت ب ثاقياز شستن ظرفا م بعد

 . نگه داشت داريب ليكه بود خودش و تا موقع سال تحو يبيتبه هر تر امميت

 . ميبه آغاز سال مونده بود كه همه مون كنار هم نشست قهيدو، سه دق بايتقر

 . همه مون يسال پر از پول برا هيگرفته تا داشتن  انميخونواده و اطراف ياز سالمت... كردم يتند تند تو دلم دعا م من

 . ومديساعت خوشم م يكايت كيت ياز صدا شهيهم

 . كرد يداشت گوشم و پر م االنم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٨ 

 ... كيت

 ... كيت

 ... كيت

 ... كيت

 ... كيت

 ... بووووووم

 ... يو نود هجر صديهزارو س كيسال  آغاز

دونم  يمكه ن يزيچ هيشد و  يم خيشد، مو به تنم س يم ليكه سال تحو نيهم. عادت كرده بود گهيد. تو دلم تكون خورد يزيچ هي شهيهم مثل

 . خورد يبود تو دلم تكون م يچ

 . ميشد گهيسال نو به همد كيبهش مشغول بوسه و تبر تياهم يب

 . ارميو ب ميبود دهيخر نايمامان ا يبرا ثاقيكه من و م ييها هيرفتم تو اتاق تا هد ا،يدياز رد و بدل شدن ع بعد

 . شدم ريكه غافلگ رونيب ومدميهمراه ساك كادوها م داشتم

 . اومد داخل و درو بست ثاقيم

 . راحت الياونم با خ. بگم كيبه خانومم تبر دويتونم ع يحاال م: بهم زد و گفت يطونيش لبخند

 ... اوهوم –

 . جلو و در آغوشم گرفت اومد

 . ميداشته باش يدر كنار هم سال خوب شااليا... مبارك دتيع: بغلش كردم و گفتم محكم

 . ديبار صورتم و بوس چند

 . به گونش زدم يسه ابو منم

 . ازم فاصله گرفت و نگام كرد يكم

 .پررو پررو با لبخند زل زدم تو چشاش منم

 . كرد كيدو دستش صورتم و قاب گرفت و سرش و بهم نزد با

 . دشونيبوس يلبامو به نرم يكه لباشو گذاشت رو دينكش هيثان به

 . كرد يو م يكار نيبار كه همچ نيدوران عقدمون اول يط در

 . و بهم نداد يكار چيه يبغلم كرد و اجازه  يفور

  زم؟يباشه عز. يداشته باش نميا يآمادگ ديبه بعد با نياز ا: كنار گوشم زمزمه كرد يآروم يصدا با

 بود؟  يآخرش چ زميبود، اون باشه عز يچ دشيخواهش؟ با ايدستور بود  نياالن ا: اومدمو گفتم رونيخنده از بغلش ب با

 باشه؟ . خواهش بود هي نيا. من غلط بكنم به تو دستور بدم: لبخند گفت با
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 . باشه: لبخند گفتم با

 . قربونت برم: ثاقيم

 . و بدم تيديرفت ع ادميشد؟  يچ يديد: خنده اضافه كرد با

 . اورد رونيو ب يكيكوچ يجعبه  راهنشيپ بيول كرد و از ج دستمو

 . من به تو يديع نياول نميا... دييبفرما: ثاقيم

 . گرفتمش و بازش كردم جانيه با

 . و خشگل بود فيظر ديگردنبند طال سف هي

 . پر شده بود T&Mبود كه باحروف  يقلب تو خال هي پالكش

  ؟يديآخه چرا زحمت كش. بودم يزيچ نيهمچ هيعاشق  شهيمن هم... يمرس... قشنگ يليخ: گفتم يباال گرفتم و با خوشحال سرمو

 . كرد برگردمدستم گرفتش و مجبورم  از

 . گردنبندو انداخت گردنم خودش

 واقعا خوشت اومد؟ . دلم زيقابل تورو نداره عز: به گردنم زد و گفت يا بوسه

 ... يليخ: سمتش و گفتم برگشتم

 ... توپ يعروس هيپوالتو نگه دار واسه ... نكن يولخرج گهيد يول: اضافه كردم يشوخ به

 . رفت لبش جمع شد و اخماش تو هم يرو لبخند

  ؟يشد؟ ناراحت شد يچ: دميتعجب پرس با

 . ميوقته تو اتاق يليخ... گهيد رونيب ميكه ناراحت بشم؟ بر يگفت يمگه چ. زمينه عز: زد و گفت يتلخ لبخند

 . دميكه دستش و گرفتم و كش رونياز اتاق بره ب خواست

 ... ثاقيم –

 جونم؟ : سمتم و گفت برگشت

  ؟يدشد؟ از حرف من ناراحت ش يچ -

 ... زمينه عز: و با لبخند گفت ديكش لپمو

 م؟  بهينكنه من غر. خب به منم بگو.كنم ينشده كه باور نم يزيشد؟ نگو چ يپس چ: سماجت گفتم با

 كدومه؟  بهيغر. يتو عشق من: لب اورد و گفت يقشنگ و معروفش و رو لبخند

 . تخت يرو نهيو مجبورش كردم بش دميكش دستشو

 . ست به منم بگوكه ه يپس هر چ –

 . تخت يرو نشست

خودم . يقول بده كه ذهنت و مشغولش نكن يول گميبهت م: فرش وسط اتاق گفت يداد و با نگاه كردن به گال هيبه زانوهاش تك آرنجاشو
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 . كنم يدرستش م

 . گهيبگو د. نرو هيتو رو خدا حاش... ثاقيم: شدم و گفتم نگران

 .رميبگ يم واسه ت عروسفكر نكنم حاال حاال ها بتون: ثاقيم

 . دست و بالم تنگ كمي: خجالت ادامه داد با

 . گلوم و گرفت بغض

 زد؟  يو داشت باهام حرف م نييسرش و گرفته بود پا تياهم يموضوع ب نيبه خاطر ا يعني

 . ورد زبون آقاجون بود، افتادم شهيكه هم يحرف اديلحظه  هي

 . زن و بچه ش نكن يو شرمنده  يمرد چيه ايخدا: گفت يم شهيهم

 االن شرمنده بود؟  ثاقيم يعني

 خواستم؟  يمن از تو عروس ثاقيم: تخت و به عادت خودش با دو دست صورتش و قاب گرفتم و گفتم يزانو نشستم رو چهار

 . رميبگ يبرات عروس ديمن بــا: زد و گفت يكم جون لبخند

همه تو با  نيآره؟ ا ؟يگرفت يمن و جد يتو شوخ يعنيخواستم؟  يمن از تو عروس. جواب من و بده ثاقيم: حرفم و تكرار كردمو گفتم دوباره

  ش؟يريبگ يجد ديكردم تو با يبار كه من باهات شوخ هيگم اون وقت  ينم يچيمن ه يكن يم يمن شوخ

 . صورتش يصورتش برداشت و گرفت جلو يو از رو دستام

 . زميمنِ عز ي فهيوظ نيكمتر نيا: و گفت ديهر دو دستم و بوس كف

 . ميساده ام راض يمهمون هيبه خدا من به . يچرا؟ فكر كردم من و شناخت گهيتو د. ثاقيول كن تو رو خدا م: گفتم تيعصبان با

 . ستمين يمن راض: ثاقيم

اگه منم . پشتشِ حرف يآخرش كل ميدون يكه م ميكن يپول خرج عروس يداره؟ كل يچه معن. گم يچون من م. يباش يراض ديبا: گفتم يقلدر با

 . خوام يگم نم يتوام م يزندگ كياگه من شر كم،يشر يزندگ نيتو ا

اونا واسه ت آرزو  ؟يمامان و آقاجون چ... يچياصال مردم ه ره؟يواسه زنش بگ يعروس هيگن عرضه نداشت  يگن؟ نم يم يمردم چ: ثاقيم

 ندارن؟ 

 يخوديشن دامادشون ب ينم يوقتم راض چيه. ذارن يامان و آقاجون به نظر من احترام مم ؟يشناخت ينجوريتو مارو ا... واقعا كه: گفتم يدلخور با

 . فتهيتو خرج ب

 ... گن ينم يزيدونم كه مامان و آقاجون چ يم... از دست من ناراحت نشو: ثاقيم

 ... اصال

  ام؟يبا خودم كنار ب يچطور ؟يخودم چ اصال

مامان  يكادوها مياصال بذار بر. حرف گوش كن... گهيخوام د ينم يآنچنان يعروس گميم... ا... ست؟ين تيچرا حال ثاقيم: كالفه گفتم يحالت با

 خوبه؟ . ميكن يانتخاب م يواسه روز مهمون خيتار هي مينيش يبعد م ميبد نارويا
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 .نه باال گرفت يبه نشونه  سرشو

 افتاد؟ . رميگ يم ميمورد من تصم نيتو ا... نگو نه يخوديب –

 . ميكن يبعدا در موردش صحبت م ميكادوهارو بد ميبر ايحاال ب: فتو گ ديخند

 نه؟  ايافتاد  نمياالن بگو بب نيهم. ميبعدا ندار –

 . رميگ ينه ازت طالق م ياگه بگ: كنم گفتم شتريكالمم و ب ريتاث نكهيا يبرا

 طالق؟ : گرد شده نگام كرد و گفت يچشا با

 . ميجد يليباور كن خ... آره -

 . شه ياعصابم خورد م... حرفا نزن نياز ا ياول سال: د و گفتكر ياخم

 ... پس زود باش بگو باشه: زدم و گفتم يلبخند

 ... گهيد بگو

 ... ؟يگفت

 ... دمااااينشن

  ؟يش يفقط مطمئن باشم كه تو از دستم دلخور نم... باشه: داد و گفت تيباالخره رضا قهياز چند دق بعد

و خودم بلند شدم و همراه  ميموند نجايا يليخ گهيد... ميگفتم؟ پاشو بر يساعت داشتم واسه ت قصه م هيپس : چپ نگاش كردم و گفتم چپ

 . ساك كادوها از اتاق خارج شدم

 ... حواسش به من نبود چكسيه خوشبختانه

 . بودن ليمشغول خوردن آج امميمامان و ت... نطوريآقاجونم هم. زديتو اتاقش بود و داشت با تلفن حرف م آرتان

 ... و خودم نشستم كنارش نيو گذاشتم رو زم ساك

 ...به مامان انداختم ينگاه

 . خورد به گردنبندم چشمش

 . ثاقِيم يديع: زدمو گفتم يلبخند

 ... مباركت باشه... فيچه قشنگ و ظر: پررنگ تر شد و گفت لبخندش

  ه؟يچ نايا: اشاره به كادوها گفت با

 . شماست يبرا ثاقين و مم يكادو نايا: ذوق گفتم با

 . نه برعكس دنيم يديع كترايتو خرج؟ بزرگترا به كوچ ديبابا چرا خودتون و انداخت يا: مامان

 .ناقابلِ يليمامان؟ خ هيحرفا چ نيا: من گفت ياومد و به جا رونياز اتاق ب ثاقيم

 . خودش نشست كنارم و

 ... ثاقيم يپا و اومد نشست رو ديدست كش لياز آج ديو د ثاقيتا م اميت
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 . كارش برنداشته بود نيهنوز دست از ا يشد ول يهفت سالش م گهيبرم چند ماه د قربونش

 . انيصبر كردم تا آقاجون و آرتانم ب كمي

 . كادوهاشون شدم ميكه اومدن مشغول تقس نيهم

جواب  "شيدرو يتحفه  ستيبرگه سبز"و  "نداره اصال قابل شمارو"همه شون و با  ثاقيتشكر كردن كه م يخوشحال شدن و كل يليخ نايا مامان

 . داد

 ... به خودش شباهت داشت يلياز نظر ظاهر خ. از عروسكش خوشش اومد يليخ اميت

 ... يفرفر يعروسك تپل با موها هي

 ..."يموف"لحظه هم اسم عروسكشو گذاشت  همون

************* ************************************************************************ 

 ... مرسومِ يايدنيد ديع نيمنظورم هم. ميرو داشت شيرو در پ يفردا روز پر كار. ميخواب آماده شد يكم كم برا گهيد

 . ديتو اتاق بخواب ثاقميتو و م. ارم تو هال بخوابه يو م اميامشب ت: گفت يآروم يتو آشپزخونه و با صدا ديمن و كش مامان

 . خوابه يتو اتاق آرتان م رهيم ثاقيم. كنم ينم يكار نيمن همچ... مامان: ت كردم و گفتمخجالت مخالف با

 ... اون شوهرت ده؟يم يكارا چه معن نيا ؟يچ يعني: مامان

 . اصال فكرش و نكن. آقاجون يشه جلو يمن روم نم... خب باشه –

 ... شه ها يناراحت م ثاقيه؟ مبه كار شما دار كاريآقاجونت چ. اخالق تو نيامان از دست ا: مامان

 ... شناسه يخودش من و م... شهينه ناراحت نم  –

 تو هال؟  ارميو ب اميت يخوا يپس نم: مامان

 ... ندازم تو اتاق آرتان يجاشو م رمياالن م... نه بابا -

 .بكن  يخوا يم يهر كار: داد و گفت رونينفسش و پر صدا ب مامان

 . رفت رونياز آشپزخونه ب و

 ... دست لحاف، تشك برداشتم و پهن كردم كف اتاق هيسرعت رفتم تو اتاق آرتان و از تو كمد  هب

 . يياز دستشو ثاقياومدن م رونيشدن من از اتاق آرتان، همزمان شد با ب خارج

 ... جات و پهن كردم تو اتاق آرتان ثاقيم: كردم و گفتم نگاش

 . نگفت يزيچ ينگام كرد ول يدلخور با

 باشه؟ ... شه يآقاجون روم نم ينه؟ جلو گه؟يد يكن يخودت درك م: گرفتم و گفتمو  دستش

 .بمونم شتيپ رهيكه خوابت بگ يتا موقع نكهيبه شرط ا يول. زميكنم عز يدرك م: كه به دستم زد گفت يبوسه ا با

 . با تموم شدن حرفش هلم داد تو اتاق و

 ... دهيتازه خواب اميت... سيه: بهش گفتم آروم
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 . زد اومد طرفم و مجبورم كرد دراز بكشم شيشونيكه به پ يبعد از بوسه ا... و مرتب كرد اميت يخم شد و پتو... اميكنار ت فتر

 . دميراحت دراز كش اليپس با خ. و پهن كنم، مسواكم و زده بودم ثاقيم يجا نكهياز ا قبل

 ... ش مشغول نوازش موهام شددست يكيدستش، دست راستم و گرفت و با اون  هيلب تخت و با  نشست

 . خودم بلند نشدم گهيحالت خلسه بودم د هيچون تو . و ندادم ثاقيم يدياومد كه من ع ادميدفعه  هي

  ش؟ياريم... جعبه س هيتخت  ريز ثاق،يم: گفتم ثاقيبه م رو

 . كرد داشيتخت پ ريز دنيدست كش يو خم شد و بعد از كم... اوهوم: ثاقيم

  ه؟يچ نيا: دستش گفت يتو يروبان زده  يصورت ي اشاره به جعبه با

 ... اديخوشت م نيبازش كن بب... توئه يديع -

 .ابراز احساساتتم يكشته مرده : و گفت ديصدا خند يب

 . باالفاصله درشو باز كرد و

 . ديكش رونيو از توش ب يچييدو تا جاسو هر

 اتتيبا روح شتريكه ب گهيسال د شااليا. اديخوشت م شتريب يدونم از چ ينم اديخه زآ. بخرم يدونستم چ ينم... ديببخش گهيد: دادم حيتوض خودم

 . خرم يآشنا شدم بهترشو برات م

 . ديشد و لبام و بوس خم

واسم  حاال چرا دو تا. ميچيياتفاقا من عاشق جاسو. دستت درد نكنه. بود كه تا حاال گرفتم يا هيهد نيبهتر نيمن؟ ا يخانوم يِچه حرف نيا: ثاقيم

  ؟يگرفت

 يول رمياول خواستم ساعت بگ. رميواسه ت بگ يفكر كردم كه چ يليخ. مال من ثاقِيكه اسم تابان روشِ مال توئه، م ياون. واسه خودمِ شيكي -

 خوشت اومد؟ . رميبگ يفانتز يديع هيگفتم ... باشه يا شهيكل ديبعد فكر كردم شا

و به سرعت گذاشتش  يبا من شهيهم يجور نيا. شدم ياندازه خوشحال نم نيتا ا ياعت گرفته بوداگر واسه م س ديشا. بود يعال: لبخند گفت با

 . راهنشيپ بيتو ج

 . بود يخوب يليخ يديع. دلم زيعز يمرس. كنم يعوضش م نيصبح با ا. تو هالِ چمييسو: ثاقيم

 بهتر بود؟  يريگ يكه هر سال م ميياز اون تراوال يعني: زدم و گفتم يچشمك

 ... تراول نداده ،يديتا حاال به من ع يشكيه... تراول كجا بود بابا: انگشت شستش چونه م و نوازش كرد و گفت با

 ... من نيع: دهنم و گفتم يدستم و گرفتم جلو عيسر اميت يادآوريبا  يول دميبلند خند يلحظه با صدا هي

 . افتادم يعروس خيتار اديبار  نيا

 . مينكرد نييو تع يعروس خيتارشد؟  يچ يديد: بهش گفتم عيسر

 . لبش جمع شد يرو لبخند

 .ميفكر كن شتريبذار ب. شه ينم ريحاال د: كرد گفت يطور كه موهام و نوازش م نيهم
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 .يكنيهمه مخالفت م نيكه ا يو هوس طالق كرد ياز دستم خسته شد نكهيمثل ا: گفتم عيسر

 ... بده و مياون تقو: كنار تخت اضافه كردم ياشاره به عسل با

 ... و داد دستم ميو گوش كرد و تقو حرفم

 ...زدم يورق م مميبودم تقو دهيحال كه دراز كش نيع در

 ... شد يكم چشام داشت گرم م كم

 ... شعبانم هست ي مهيخوبه؟ ن ريت شيو ش ستيب: گفتم خوابالود

 ... و از دستم گرفت و نگاش كرد ميتقو

 ... نتونستم مقاومت كنم گهيد

لبام  يرو ييكوچولو يبار سوم در اون شب بوسه  يبرا ثاقيلحظه حس كردم م نيفقط در آخر... خوابم برد تيهم افتاد و در نها يور چشام

 . گذاشت

 

***** 

 يرو خونه  ييغذا يهر كدوم از وعده ها. گذشت ديع ديو بازد ديو د يگذشته به گشت و گذار و مهمون يامسال، برخالف ساال ديع التيتعط

 . به وزنم اضافه شده ييلويكردم كه چند ك يخودم احساس م. گهيد ميباالخره تازه عروس، دوماد بود. ميدعوت بود ثاقيم يالياز فام يكي

 . باغشون تو كرج بود... نايا نيباغ فرز ميبدر قرار بود بر زدهيس يبرا

 . ميايممن قبول نكردم و گفتم با آژانس  يدنبالمون ول ادياصرار كرد ب ثاقيم بازم

 . بهمون خوش گذشت ميليخ. بود يبزرگ و سرسبز باغ

 . اومد كنارم يبودم كه مان ليخوردن آج مشغول

 ... پسته از تو كاسه برداشتم و دادم دستش هيبهش زدم و  يلبخند

  ن؟يدار ين ين ثاقيتابان جون شما و عمو م: پسته رو خورد، دست كوچولوش و گذاشت رو شكمم و گفت يوقت

 يكس نيبه جز من و خودش و نگ. دينشن يخوشبختانه كس. به دور و برم انداختم ينگاه. نگفتم يزيتعجب كردم كه تا چند لحظه چ انقدر

 .نبود شمونيپ

 .كن يزود باش از تابان جون معذرت خواه ؟يبود كه زد يچه حرف نيمامان ا! يمان: گفت يفور نينگ

 . داره ين يخب فكر كردم تابان جون ن... نگفتم مامان يزيكه چمن : گفت ياخم كرد و با لحن بزرگونه ا يمان

 ... گفتنش ين ين نينه به اون لحن بزرگونش نه به ا. حرفش خندم گرفت از

 .نگفت كه يزيچ... جان نياشكال نداره نگ –

 ... كجا بود مين ين...زمينه عز: ادامه دادم يرو به مان و

 . تو ظرف و پا شدم ختميدستمو ر يتو ليآج
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  ؟يناراحت شد... گفت يزيچ هي يكجا تابان جان؟ مان: گفت يفور نينگ

 . من برم دستام و بشورم. اضافه كردم لويچند ك يديع نيا. كرد يادآورياتفاقا خوب شد كه بهم  ؟ينه بابا ناراحت واسه چ: و گفتم دميخند

 ... زميباشه عز: نينگ

 . دميد واريد يده رونصب ش يقد نهييخودم و تو آ ييرفتم دستشو يوقت

 . سادميرخ وا مين

 . شكم دراورده بودم... داشت بچه حق

 . به خودم نگاه كردم يناراحت با

 . دميد نهييو از تو آ ثاقيخندون م يشدم كه چهره  يداشتم واسه خودم چپ و راست م نطوريهم

  ؟يخند يم يحاال چرا دار... ؟ياومد يك... ا: تعجب گفتم با

  ؟يشد رهيخ ينطوريا يبه چ:تجلو و گف اومد

 يم يه... توام هستا ريتقص. خوردم چاق شدم ينيريو ش ليو من آج يدنيد ديع ميبس كه رفت... چاق شدم... ينيب يم: و جمع كردم و گفتم لبام

 . دميخجالت كش يبهم گفت؟ كل يچ ياالن مان يدون يم. يديبه خوردم م يبستن رونيب ميبر

 . ده و بغلم كردخن ريبلند زد ز يصدا با

  ؟يخند يچرا م: گفتم كالفه

 . بهت گفته يچ طونيش يدونم مان يم: گفت ديخند يكه داشت م نطوريهم

 . كه خنده نداره نيخب ا –

 . موفق نشد يكرد خنده ش و كنترل كنه ول يسع

 . ستيدست خودم ن يول ديببخش: ثاقيم

 . رميبگ مياز شنبه رژ ديشه با ينم ينطوريا –

 ...ين ين... زده ها يچه حرف قشنگ يول.... گذاشته هااا ريروت تاث يذره بچه چطور هيحرف  نيبب: و گفت ديخند دوباره

 ... خنده ريدوباره زد ز و

  ؟يخند يم نيبه ا يساعته دار هيتو  –

 ... يو به من نگفت ميدار ين ينكنه ن... حاال راستشو بگو: شكمم و گفت يو دستش و نوازش گونه گذاشت رو... گهيآره د: ثاقيم

 ... ادينكن كه خوشم نم ايشوخ نياز ا... ادب يب... كوفت: زدم زدم رو دستش و گفتم محكم

 ... فهيده، دوازده تا ضع: صداش و كلفت كرد و گفت... نه دو تا... يكياونم نه ... م ين يمن كه عاشق ن.... اديچرا خوشت نم: و گفت ديخند

 ...ايپررو شد يليخ... خجالت بكش... بسه –

  ؟يكن يار م كيچ نجايا نمياصال برو بب... ده دوازده تا: اداشو دراوردم و

  م؟يبر... گهياومدم دنبالت د: ثاقيم
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 ... ميبر: گفتم يبدخلق با

 . ميجمع كن نيخواست بره قزو يفردا كه م يو برا لشيخونه رفتم اتاق آرتان تا همراه هم وسا ميبرگشت يوقت شب

 نه؟ . ستيخوب ن ثاقيم يرابطه ت با خواهرا: داد گفت يو تو ساكش جا م لشيداشت وسا كه نطوريهم

 چطور مگه؟  -

 . احساس كردم ينطوريا... يچيه: آرتان

 . ادياز من خوششون نم اديفكر كنم ز. باهاشون هم صحبت نشدم اديتا حاال ز. دونم ينم –

 . تورو كنارش ندارن دنيدوست دارن تحمل د يليچون داداششون و خ ديشا: آرتان

  ؟يدون يرو از كجا م نايتو ا. دونم ينم –

 . ميهست ينجوريچون ما پسرا ا ديشا. حدس زدم: و گفت دياز كار كش دست

  ؟ينجوريتوام ا... ؟!ا: گفتم طنتيش با

 . دست رو دلم نذار كه خونه: به خودش گرفت و گفت يرتيبه ظاهر غ ي افهيق

 . ميديدومون خند هر

 . منِ شيراه حلت پ يول: ادامه داد يطونيلحن ش با

  ؟يچه راه حل –

 . كنم يفداكار هيتونم برات  يم: آرتان

 . نگاش كردم كنجكاو

به كارت  يكار گهيو د شهيسرش به من گرم م ينجوريا. گميرو م گانهي... رميرو بگ كيتونم خواهر كوچ يم: به غبغب انداخت و گفت يباد

 . شهيم التيخ يب گهيكه بچه ش بزرگتر شد د كمي. خودش ازدواج كرده و بچه دارهبزرگ هم كه . نداره

 ... تخت و محكم پرت كردم سمتش يرو بالش

 ... يبگ يخوا يم يگفتم چ... مسخره –

 . ومدهين يبه تو خوب: و گفت ديخند

 .من رفتم بخوابم. و جمع كن لتيخودت وسا... پررو –

 . از اتاق خارج شدم و

***** 

باالخره  ياولش همه مخالفت كردن ول. ميگذاشت ونيبا هر دو خونواده در م ،يعروس خيو در رابطه با تار ممونيتصم... هفته به سرعت گذشت دو

 . شدن يمن راض حاتيبا توض

***** 

 . رسونتميگفت كه خودش شب م. داد همراهش برم خونه شون شنهاديپ ثاقياز تموم شدن كارم م بعد
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 . تمكردم و رف قبول

 . آرتان باهام حرف زده بود، ذهنم مشغول شده بود يتا حاال كه مامان درباره  شبيد از

خاطر بهم اصرار كرده بود برم خونه  نياالنم به هم. بهش نگفته بودم يزيچ يول ستميشده و چرا سر حال ن يكه چ ديازم پرس يدو، سه بار ثاقيم

 . شون

 . انداخت و درو باز كرد ديكل

  ست؟يخونه تون ن يكس. اد ينم ييصدا –

 .نميبذار بب. دونم ينم: ثاقيم

 . آشپزخونه يرفت تو و

 . كتاي يرن خونه  ينوشتن م: كاغذ برگشت و گفت كهيت هي با

– ا ...! 

 . ارميشربت ب هيبرم برات  نيبش ايب... آره: ثاقيم

 . نيبش ايب. خواد ينم: رو مبل و گفتم نشستم

 . برام شربت اوردحرفم گوش نداد و رفت  به

 . ميشده؟ طفره رفتنم ندار يچ نميبگو بب... خب: جلوم و گفت گذاشتش

 . ستميخودمم هنوز مطمئن ن. ستين يزيآخه چ –

 كيهم شر يو غصه ها ايتو شاد ديبا نكهيمگه نه ا م؟يستيهم ن يزندگ كيما شر: و دستش و دور شونه هام حلقه كرد و گفت كترينزد اومد

 . كه هست بگو يچپس هر  م؟يباش

 يدرس نم گهياد خونه د يم يوقت... همش خسته س. گفت چند وقته اخالقش عوض شده يم شبيمامان د... در مورد آرتانِ: گفتم يناراحت با

 ... نكنه معتاد شده باشه گهيشده؟ مامان م يچ يعني... نگرانشم ثاقيم... همه ش خوابه. خونه

 بود؟  نيهم يكرد يكه ازم پنهون م يزيچ... مادرا دارن ي و همه ينگران نيا: زد و گفت يلبخند

آرتان . ستيبود انگار كه اصال مهم ن نيهم يگ يم نيبعدم همچ. بگم يزيمطمئن نبودم كه بخوام چ يزيآخه هنوز خودم از چ. پنهون نكردم -

 ... برادرمِ هاااا

 . وردميخودم ته و توش و در م يگفت يزودتر بهم م... نداشت يكه نگران نهيمنظورم ا. منم مهمِ يبرا زميعز: و گفت ديو كش لپم

  ؟يتون يم: زده گفتم جانيه

 . ستيواسه بچه مون خوب ن... يخواد نگران باش ينم. دميخبرشو بهت م شم،يم ريگيفردا پ... دلم زيآره عز: ثاقيم

  ؟يديم حاال مطمئن باشم كه فردا خبرش و بهم ؟يباز شروع كرد ثاقيم: كردمو گفتم اخم

 باشه؟ . گميتا آخر هفته بهت م. نه تا فردا يگم ول يبهت م رميگ يشو م يپ... مطمئن باش... من يآره خانوم: و گفت ديو محكم بوس لپم

 . يخوب يليخ...يمرس... باشه -
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  م؟يخوشمزه درست كن يعصرونه  هي ميبر يموافق... قربونت بشم: ثاقيم

  .هوس املت كردم يليآره اتفاقا خ -

 . سميو به سمتم دراز كرد و مجبورم كرد وا دستش

 ... ميپس بزن بر: ثاقيم

***** 

 . ميشد يم كينزد مونييبه سالگرد روز آشنا ميكم داشت كم

 ... شدم ثاقيم نيبودم و در آخرم سوار ماش يكه من تو بارون منتظر تاكس هيهمون روز منظورم

 ... گذاشتمجا  ثاقيم نيكه كتاب حامدو تو ماش يروز همون

اد ينم ادميچهره شم  يحت گهيد... حامد... يه ... 

 ... نهيب يكه واسه مون نم ييچه خوابا روزگار

 ... شكرت ايخدا

 . بهش گفتم قبول كرد يوقت. باشم نشيماش يو تو ثاقيداشتم اون ساعت از روزو درست مثل پارسال كنار م دوست

 .ميگشت ابونايتو خ يكل... مياز شركت خارج شد ثاقيهمراه م گرفتم و يمرخص نيآب خوردن از فرز يراحت به

 ... اومد؟ حاال امسال و نگاه يپارسال بارون م ادتهي: ثاقيم

 . شدم يتو نم نيكه من سوار ماش ومدياگه بارون نم... گهيهمه ش قسمت بود د –

 واقعا؟ : ثاقيم

 ... نداشت يليدل... گهيآره د -

 ... يدنگفته بو: و گفت ديو كش لپم

 ... يبود دهينپرس: گفتم طنتيش با

 . رفت بهت بگم ادميشد، منم  يچ قميتحق ي جهينت يدينپرس يراست: گفت هوياومده باشه  ادشي يزيكه انگار چ ثاقيم

  ق؟يكدوم تحق -

 ... گهيآرتان د: ثاقيم

  ؟يديفهم يزيشد؟ چ يچ. يگ يراست م: داد مو گفتم هيتك نيدر ماش به

 ...آره: ثاقيم

 خب؟  –

 . كنهيكار م نيآرتان تو قزو: ثاقيم

  ؟يكنه؟ چه كار يكار م: گفتم يبلند يصدا با

 . كنهيكار م يكيمكان هيتو : ثاقيم
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  ؟يكيمكان –

 . آره: ثاقيم

 آخه چرا؟  –

  ؟يكيچرا؟ چرا مكان يچ: ثاقيم

 كنه؟  يچرا كار م... نه -

 يكه م ميكار. شده يواسه خودش مرد گهيآرتان د يدر ثان. سهيخودش وا يكنه رو پا يم يداره سع. نميب يتوش نم ياشكال چيمن كه ه: ثاقيم

 . خوبه يلياز نظر من كه خ... كنه در ارتباط با رشته شِ

 . گم به درسش لطمه نخوره يم. گم كارش بده يمن كه نم –

به كارش  گهيد: باهاش صحبت كردم گفت ششيكه رفتم پ روزيد. دونه يم نوياون خودش بهتر از من و تو ا. يخواد نگران باش يتو نم: ثاقيم

 ... رسه هم به كارش ياالن هم به درسش م يول. دهيخواب يهمه ش خسته بوده و م نيواسه هم. براش سخت بوده يكم لياوا. عادت كرده

 . بشه يبتونه واسه خودش مرب گهيل دچند سا نكهيبرمش باشگاه تا هم كنار درس و كارش ورزش كنه، هم ا يبعد م. مدت بگذره هيبذار  حاال

 ... يبه خاطر همه چ... ثاقيم يمرس: زدم و گفتم يلبخند

 . بود فهيوظ: م و نوازش كردو گفت چونه

 ... كرد و رعد و برق شد يلحظه آسمون غرش همون

 . رهيگ يبود، االن بارون م اهيچقدر سقت س ثاقيم: خنده گفتم با

 . بود يهوا خودش ابر... گهينكن د يفانصا يب: كرد و گفت ينيريش اخم

 . يتو آسمون و چشم كرد... خواست بارون بباره ينم يول: گفتم يبدجنس با

 قبول؟ . ميسيبارون وا ريز قهيچند دق ميبر دياگه بارون اومد با. ميذار يم يقرار هي ،يِنطوريحاال كه ا... باشه: ثاقيم

 . مم هوس كردماتفاقا خود ؟يترسون يبچه م... مير يباشه م -

 . بودم دهيو كم د رشيتونم بگم نظ يگرفت كه به جرأت م ييآسا ليربع بعد بارون س هي بايتقر

 ... بارون ريز ميو رفت ميشد ادهيپ نياز ماش ثاقيم همراه

 ... ميبارون موند ريز يا قهيدق ده

 . ميو راه افتاد نيتو ماش ميبرگشت ميشد دهيموش آب كش يحساب يوقت

 ... بلند شد ثاقيبلند م يعطسه  يوندن مقنعه م بودم كه صداچل مشغول

 ... چه زود ؟يسرما خورد... سوسول: و گفتم دميخند

 ... يِفصل تيمال حساس نيا... به من انگ نچسبون خوديب: ثاقيم

 ... آره جون خودت –

 . يمطمئنم نو سرما خورد يول... خوره ينم سرما ايزود نيبه ا ثاقيآقا م... داداش اشتباه به عرضت رسوندن... باور كن: ثاقيم
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 عمرا مگه سوسولم؟  –

 . منم بلند شد يعطسه  يهنوز حرفم تموم نشده بود كه صدا يول

 تو؟  ايسوسولِ؟ من  يحاال ك... بفرما: و گفت ديبلند خند ثاقيم

 . جفتمون: و گفتم دميخند

 . كنم يعطسه نم گهيكه د ينيب يم. مدار يفصل تيمن حساس. من كه از خودم مطمئنم: گفت ييپررو با

 . شهينم ليدل. بار عطسه كردم هيخب منم همون  –

 دكتر؟  ميبر... شه يچرا م: و گفت ديخند

 ... من سرما نخوردم گميد م -

 ... ها

 ... ها

 ... ها

 ... اديحالت جا م يخور يدو تا آمپول م مير ياشكال نداره االن م... ايسرما خورد يجد يجد: بخنده و بگه شتريب ثاقيدوم باعث شد م يعطسه  و

 . ام يمن دكتر نم... عوض نكن رويمس خوديب –

 . يمعلومِ كه سرما خورد ؟يايدكتر نم يچ يعني: و كم كرد و گفت نيماش سرعت

 ... فردام خوب خوبم. خوابم يخورم م يقرص م هيرفتم خونه . يكن يچقدر بزرگش م... شده يخب حاال انگار چ –

 ؟يكن يتابان لج م: و نگه داشت و گفت نيماش

 دعوامون شد؟  ادتي. بهت گفتم نوياون دفعه ام ا. رم يساده دكتر نم يسرما خوردگ هيوقت واسه  چيبابا جون، من ه ه؟يلج چ -

 . يبه حرفم گوش بد ديبا. من شوهرتم گهياالن د. كرد ياون دفعه فرق م: ثاقيم

 . دكتر ميدم اگه حالم بد شد بر يقول م. خب منو برسون خونه لهيخ... ثاقيم يا لهيچقدر پ... نچ –

 باشه؟ ... ما يخونه  مير يپس م: فكر كرد و گفت يكم

 ... باشه -

 ... داد رييخودشون تغ يبه سمت خونه  رويدوباره مس و

 . پدر جون درو باز كرد ميو كه زد زنگ

  ن؟يخوب. سالم پدر جون –

 .مبه به سالم عروس گل: جون پدر

 . زد ميشونيبه پ يبوسه ا و

 مامان، بابا، آرتان جان، دختر كوچولوم همه خوبن؟  ؟يخوب: جون پدر

 . سالم دارن خدمتتون... ممنون -
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 . يخوش اومد... تو دخترم ايب... سالمت باشن: جون پدر

 . يكردم خونه باش يفكر نم... سالم بابا: از پشت سرم گفت ثاقيم

 . رميحاال عصر دوباره م. اومدم خونه گهيد. نداشتم ياز صبح مشترامروز ... آره: جون پدر

  "مادرشم مثل مامان من خونه دار بود... داشت يلوازم خونگ يمغازه  هي ثاقيپدر م"

 . ما، مادرجون اومد دم در يسر و صدا با

 . ارهيخودش ن يكرد به رو يسع يتعجب كرد ول يمن كم دنيد از

 . كردم سالم

 ... يخوشحالم كرد... يخوش اومد... چه عجب... زميسالم عز: فتجلو و گ اومد

 . كردم يحساب رفتم جلو و باهاش روبوس نيبا ا. دميتو چهره ش ند يزيچ يگفت با اومدنم خوشحالش كردم ول يچند كه م هر

 . كرد مونييراهنما يو گرفت و به سمت مبل دو نفره ا ثاقيجون دست من و م پدر

 . داخل ظرف پرش كرد و داد دستم يها وهيم ياز همه . برداشت زيم يواز ر يبشقاب ثاقيم

 بخورم؟  يهمه رو چطور نيچه خبره؟ من ا... اوووه –

 .رمياصال بذار خودم برات پوست بگ... يبخور ديبا: ثاقيم

 ... مشغول پوست گرفتن پرتقال شد و

 . كرد يو چپ چپ نگاه م ثاقيداشت م...لحظه نگاهم به مادر جون افتاد هي

 .برداشت و رفت درو باز كنه ثاقيزنگ دست از نگاه كردن به م يصدا دنيشن با

 ... وارد شد شيبا مانتو شلوار سرمه ا گانهي

 يگفت قراره تو مسابقات كشور يم ثاقيم. فرش بود يرشته ش طراح. اومد خونه يدو ساعت بعد از، ظهرم يكيرفت معموال  يهنرستان م چون

 يگذاشته باشه ول ريروش تاث كتايخواهرش،  يزدم رفتارا يحدس م. دونم چرا رفتارش با من سرد بود يبود فقط نم يخوبدختر . شركت كنه

 . صد در صدم مطمئن نبودم.. خب

  ؟يخوب... سالم داداش: شد و گفت زونياومد جلو و از گردنش آو عيسر ثاقيم دنيمحض د به

 . يته نباشخس. زميسالم عز: و گفت ديدماغش و كش ثاقيم

 ...يمرس: خنده جواب داد با

 . سالم: گفت يرو به من با لحن خشك بعدم

 ... يخسته نباش ؟يخوب... جان گانهيسالم : و گفتم دميصورتش و بوس. به روش زدم و رفتم جلو يلبخند

 . و تشكر كرد ديخالف انتظارم اونم صورت منو بوس بر

 . و اتاقش تا لباساش و عوض كنهبا پدر جون رفت ت ياز سالم و احوالپرس بعد

خودم و به آشپزخونه  وهيم يبلند شدم و با جمع كردن ظرفا نن،يچ ياز مدرسه بساط ناهارو م گانهيبعد از اومدن  شهيدونستم هم يم چون
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 . رسوندم

 . از پدرش بلند شد و پشت سرم اومد يمعذرت خواه هيبا  ثاقميم

 . دميمن انجام م نيهست بگ يكمكمادرجون : گفتم زويرو گذاشتم رو م ظرفا

 . هست گانهي. نيبرو بش زميعز: لبخند گفت با

 . منم مثل دخترتون... گهيد ديتعارف نكن –

 . مادر جون از پشت بغلم كرد يجلو ثاقيم

  ؟يكن يم كاريچ... ثاااقيم: خجالت گفتم با

 . ش و داشته باش تا من برگردمهوا. سرما خورده يمامان، تابان كم: توجه به حرفم رو به مادرش گفت يب

 باشگاه؟  ير يم: گفتم آروم

 ... يداغ كمي... نچ: بعدم رو گونه م و زمزمه وار گفت ميشونيكه از پشت بغلم كرده بود دستش و اول گذاشت رو پ نطوريهم

  ؟يهستمواظب خودت كه . اميپنج م م،يچهار و ن يطرفا رميم... زميآره عز.. باشگاه؟ ؟يگفت يچ: داد ادامه

 . دميكش يمادرجون خجالت م يجلو يبودم ول يراض... مادرجون ياونم جلو زديدونم چرا مثل بچه ها باهام حرف م ينم

 ... برو... مواظبم: گفتم يفور

 ... نگو برو يطور نيهم... حداقل بهش بگو بمونه ناهار بخوره زميعز: حرفمون و گفت نيب ديجون پر مادر

 ... ومدينم خوشم يمادرشوهر باز از

 . مونه ياگه گشنه ش باشه م...گهيخواد بره د يخب م: حوصله گفتم يب

طول  يليخ اديب گانهيتا ... تابان جان زحمت ساالدو بكش: گفت يبروز نده با لحن مهربون يزيچ ثاقيم يجلو نكهيا يبرا يچپ نگام كرد ول چپ

 ... كشه يم

 . مشغول شدم زوينشستم پشت م ثاقيم يكردم و با جدا كردن خودم از حصار دستا قبول

 . سفارششم كرد و رفت نيآخر ثاقيم

 ... بنده خدا اونطورام نبود گهيد... كنمياغراق م.. نه... كه به خونم تشنه بود يموندم و مادر شوهر من

 . كاهو شدمحال مشغول خرد كردن كردن  نيبا ا. كنم يخودم متوجه شده بودم كه كم كم دارم تب م. داشتم جهيسرگ كمي

 . دستم گرفتمشو قصد كردم با چاقو نصفش كنم هيبا . دياز كاهو نوبت به گوجه رس بعد

 . دميكه بهش وارد كردم كف دستمو بر ياز حد شيبودن چاقو و فشار ب زياثر ت در

 . آب ريو دستمو گرفتم ز نكيگوجه رو كنار گذاشتم و رفتم دم س يفور

  ؟يديدستت و بر ؟يكار كرد يشد؟ چ يچ يوا يا: بهم انداخت و گفت يجون نگاه مادر

 ... بود زيت يليچاقوتون خ... آره: ناله گفتم با

 ... كجِ نيزم گهيبرقصه م ستيگن عروس بلد ن يكه م گهياون ضرب المثلس د تيحكا: زد و گفت يپوزخند
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 . حرف و ازش نداشتم نيا دنيشن انتظار

اومده كه  شيپ يحت. كنميمن ساالدارو درست م شهيتو خونه مونم هم... نداره يد درست كردن كه كارساال... نه: دهن باز نگاهش كردمو گفتم با

 . هفته رو من غذا درست كردم ياكثر روزا

خواد من و  يكردم م يچون احساس م. ستمين يدست و پا چلفت ايعرضه  يبه زبون اوردم كه متوجهش كنم من ب نيا يآخرو برا يجمله  نيا

 . جلوه بده يچلفتدست و پا 

 . ومديخون دستم بند نم متاسفانه

 شده؟ يدستت چ: دستم با تعجب گفت دنيشانس خوبم پدر جون اومد تو آشپرخونه و با د از

 شد خانوم؟  يچ: خطاب به مادر جون ادامه داد و

 . ديكرد دستش و بر يداشت ساالد درست م: خونسرد گفت يليجون خ مادر

  ؟يتو رو دست ما سپرد چرا مواظب نبود ثاقيم. ميبر ايب. بزنم نيبرات بتاد ميبر ايب: گرفت و گفت جون به سرعت دستم و پدر

 . نگفتم يزيچ

 . ييرفتم دستشو همراهش

 . در اثر سوزش لبم و گاز گرفتم. كف دستم ختير نويبتاد

 .مياريم ميكش يغذا رو ماالن . يمعلومه ضعف دار... بابا نيتو برو بش: دستمو بانداژ كرد گفت نكهياز ا بعد

 .من اشتها ندارم يول. پدر جون يمرس: تشكر كردم و گفتم يحاليب با

نظرت عوض  ينيخوشمزه رو بب ياالن كه قرمه سبز. يكنيفكرو م نيچون خون ازت رفته ا. يكه اشتها ندار يچ يعني: تعجب برگشت و گفت با

 . اميمن االن م نيبش... شهيم

 . نشستم

 . دمحال بو يب يليخ

 . برداشتم زيم يشكالت از رو هي

 . و باز كردم و گذاشتمش تو دهنم كاغذش

 . بهتر شدم كمي

 . كنهياحساس كردم داره با مادر جون بحث م. دميشن يآروم پدرجون و از تو آشپزخونه م يصدا

 . كردم زيگوشام و ت كمي

خب  ؟يبزن نيبراش بتاد يخواست يبودم تو آشپزخونه نم ومدهيناگه من  ؟يكن ينگاش م ياونوقت تو دار دهيدختره دستش و بر: پدرجون

 ساالد درست كنه؟  يچرا گذاشت ست؟ياصال مگه مهمون ن... كرد كه يزخمش عفونت م

 . كه نخورد ريزخم شمش. ديذره دستش بر هي. نشد كه يزيچ. كنه يخودش و لوس م كمي يدر ثان. اوال خودش اصرار كرد... بابا يا: مادرجون

 . به حرفاشون گوش ندادم نياز ا شتريب هگيد
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 . بغض كرده بودم ناخواسته

 . بود يكنارم م ثاقيداشتم م دوست

 . بودن بهم دست داده بود بيدونم چرا احساس غر ينم يخوب و با محبت بود ول يليپدر جون خ نكهيا با

 )  بودم ومدهيكاش از اولش ن(

 . تا استراحت كنم ثاقيلقمه بخورم، با اصرار پدرجون رفتم اتاق م از خوردن ناهار كه من فقط تونستم دو،سه بعد

 . ساده بود اتاقش

 . اتاقم دو تا كمد لباساش بود گريگوشه د. و گذاشته بود وترشيكامپ زيتختشم م يروبرو. اتاق تختش قرار داشت ي گوشه

  .پهن شده در كف اتاق، گذشتم و خودم و به تختش رسوندم يفرش سه متر يرو از

 . دميو باال زدم و دراز كش شيقرمز و مشك يتخت رو

 .لبم نشست يرو ينا خودآگاه لبخند. داد يعطرشو م يبو بالشش

 . پهلو شدم به

 . صورتم و پوشوند يلبخند پهن يعسل يرو يقاب عكسا دنيد با

دستش و دورم  هي ثاقيالبته م. ميبود ستادهياهم  يچشم تو چشم، رو به رو. عكس و زهره ازمون گرفته بود نيا. عكس روز عقدمون بود شيكي

 . چونه م گذاشته بود ينوازش گونه رو شيشگيدستشم به عادت هم يكيحلقه كرده بود، اون 

 . كردم ينگاه م نيتخته سنگ نشسته بودمو با لبخند به لنز دورب هي يرو. بدر ازم گرفته بود زدهيس. عكس از خودم بود هيدومم،  عكس

 ... خب يدادم ول يتپل نشون م يخوشبختانه تو هر دو تا عكس خوب افتاده بودم البته تو عكس دوم كم ينبودم ول يوش عكسآدم خ اديز من

 . كم چشام گرم شد و خوابم برد كم

 . بخورم يديشد يبارون موندن كار دستم داده بود و باعث شده بود سرما ريز

 . شدم داريو از خواب ب دميبار كابوس د چند

 . آب پرتقال به همراه قرص تب بر اورد وانيل هيمادر جون برام  دمير كه از خواب پربا هي

 . دميو دوباره خواب خوردم

 . چشامو باز نكردم يول دمياز خواب پر ميشونيپ يرو يگذاشته شدن جسم سرد با

 . گرمم بود يليخ. حال اومده بود گرميج

 ... ديبه كل خواب از سرم پر ثاقيم يباز شدن در اتاق و به دنبال اون صدا با

 تابان تب داره آره؟  گهيمامان م گانه؟يشده  يچ: ثاقيم

 ) ميشونيو گذاشته بود رو پ سيبود كه دستمال خ گانهي نيپس ا( 

 ... كمتر شده گهياالن د يول. باال بود ميليخ... آره داداش: گانهي

 . داد يم ثاقيرفتن تخت خبر از نشستن م نييپا
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 . كردم ياحساس م يگونه م و به خوب يرو ثاقيم پشت دست حركت

 . برو به درسات برس. يبود ششيكه پ يمرس. زميدستت درد نكنه عز: گفت گانهيبه  خطاب

خوش به حالت  يداداش حساب يراست... خودت حواست باشه گهيپس د. بود فهيكنم داداش وظ يخواهش م: تخت بلند شد و گفت ياز رو گانهي

 ... شده ها

 چطور؟ : قثايم

 . شه يكوچولوترم م. شهيخوشگل م يليآخه تابان تو خواب خ: خنده جواب داد با

 . نميبرو بب... طونيبرو ش: و گفت ديخند ثاقيم

 . ام با خنده اتاق و ترك كرد گانهي

كردم قراره رابطه م باهاش  ياس مكه احس ليدل نيبه ا... كرده بود نه فيخاطر كه ازم تعر نيبود نه به ا نديبرام خوشا يليخ گانهيحرف  نيا

 . بهتر بشه

 . گونه م گذاشت چشام و باز كردم يرو ثاقيكه م ينرم يبوسه  با

 ... سالم: گفتم آروم

 . كه يرفتم خوب بود يداشتم م زم؟يچت شد عز... ماهت يسالم به رو: كه روم خم شده بود گفت نطوريهم

 ... خش دار يسرفه  هياونم . بخندم كه سرفه م گرفت خواستم

 . تو بغلش ديبلندم كرد و من و كش يآروم به

 . كه سرفه م قطع شد يبه طور... پشتم و نوازش كرد آروم

 . اميب رونيكردم از بغلش ب يش و سع نهيو گذاشتم رو س دستام

 ... ايريگ يازم م –

 ...دكتر ميثالثا آماده شو بر... سرت يداگرفتم ف اناياگرم اح ايثان... رميگ ياوال من از تو نم: تر بغلم كرد و گفت محكم

 رم؟  يدكتر نم يسرما خوردگ يچند بار بگم من برا ؟يباز اسم دكتر اورد –

لباس  نميبب امياگه ب. يتا حاضر بش رونيم ب ريم. ستيتوش ن ميحرف. دكتر مير يم يش ياالن حاضر م... بگو يبگ يخوا يهر چند بار كه م: ثاقيم

 . يخود دان گهيد. كنم يخودم تنت م يدينپوش

 زنه؟  يحرف م يمدل نيا ضيآدم با مر ؟يزنيحرف م ينجوريچرا ا... خب لهيخ: و گفتم دميو برچ لبام

حرف بزنم تا باهام  ينطوريحتما باهات ا ديبا يستين ميمستق يصراط چيآخه تو به ه ديببخش. قربونت برم: لبام زد و گفت يرو يكيكوچ ي بوسه

  ؟يخب خانوم. ميطفا حاضر شو كه برحاالم ل. يايراه ب

 . بردم ياز لحن صحبتش لذت م واقعا

 . تا حاضر شم رونيبرو ب... باشه: تكون دادم و گفتم يسر

 ... ايايب يزود. منتظرتم نيپس من تو ماش: زد و گفت يلبخند
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 ... باشه –

 . كه تنم بود و با تاپ و مانتو شلوارم عوض كردم يشرت و شلوار يت عيسر

خودم  ينطوريگفت ا يمامان م. ذاشتم يم فميو سبك تو ك يلباس راحت هي شهيدر اومده بودم به سفارش مامان هم ثاقيكه به عقد م يوقت از

 . راحت ترم

 . رفتم رونياز خونه ب گانهيبا پدرجون و مادر جون و البته  يو سرم كرد مو بعد از خداحافظ ميروسر

 . و باز كردم و سوار شدم نيماش در

  ؟يكن يپس چرا حركت نم –

 شده؟  يدستت چ: گفت يلحن متعجب با

 . دهيبر: به دستم انداختم و گفتم ينگاه

  ؟يبا چ: و گرفت تو دستشو گفت دستم

 . دميكردم، حواسم پرت شد دستم و بر يداشتم ساالد درست م... با چاقو -

 .ميبه دكتر نشون بد نميا ديبا ميبر .بال بود كه امروز سرت اومد يهر چ: به دستم انداخت و گفت ينگاه

 . ديكف دستم و بوس يبه آروم و

 . داخل ميو رفت ميتوقف كرد ميديكه رس يدرمانگاه نياول به

 يسع... تياحتماال به خاطر سرما خوردگ: گذاشتم در جوابم گفت ونيدرد پهلوهامم با دكتر درم يوقت. بود ديشد يدكتر سرما خوردگ صيتشخ

 . يگهشون داركن امشب گرم ن

 ... چشم –

 . ميداروخونه و داروهام و گرفت ميرفت ثاقيآمپوالم و زدم، همراه م نكهياز ا بعد

 . گرفت شيخودش ونو در پ يكه باز راه خونه  دميدر كمال تعجبم د يمنو برسونه خونه مون ول ثاقيداشتم م انتظار

 ... ماااايبرشه ب ياونوقت نم... يما؟ شب خسته ا يخونه  مير يمگه نم –

 . مير يخب نم: خونسرد گفت يليانداخت و خ نيبغل ماش نهييبه آ ينگاه

  ؟يچ يعني –

 . اونوقت همه ش نگرانم. حالت تنهات بذارم نيتونم با ا ينم. يخودم شيامشب پ نكهيا يعني: ثاقيم

 . ما يخونه  ميبر ايخب تو ب: ثاقيم

  ؟يستيما راحت ن ينكنه خونه  نميبب. كترهيكه نزد نوريكنه؟ ا يم يچه فرق: ثاقيم

 ...ميچرا راحت نباشم؟ بر ه؟يچه حرف نيا -

 . خونه رميخبر بدم كه نم نايبذار به مامان ا: دراوردم و گفتم فميو از تو ك ميگوش و

 .خودتم بگو يخوا يعصر خودم بهشون زنگ زدم حاال م: ثاقيم
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 . و گرفتم خونه مون يشماره  يآره بذار خودمم زنگ بزنم و فور –

***** 

 . كرد و بعد از دراوردن مانتوم كه خودش انجامش داد، مجبورم كرد دراز بكشم ييمن و به اتاق خودش راهنما ثاقيباال، م ميكه رفت نيهم

 ... اومدن تو اتاق گانهيجون و مادر جون و  پدر

 . تخت يشدم و نشستم رو بلند

 . مزاحمتون شدم يامروز حساب... ديببخش –

 . شم يحرفا نزن كه ناراحت م نيدخترم؟ از ا يِچه حرف نيا: جون پدر

  ؟يسوپ واسه تابان درست كن هي شهيمامان م: رو به مامانش گفت ثاقيم

 . اشتها ندارم اديمن ز... خواد ينه نم: گفتم يفور

 . كاسه سوپ جا داره هيواسه  شهيهم ضيشه؟ آدم مر يمگه م: جون مادر

 ! رش با ظهر فرق كرده بودچقدر رفتا... كردم تعجب

 .. ستميبه زحمت ن يراض يول. دستتون درد نكنه: زدم و گفتم يلبخند

 . پاره كن كهيكم تعارف ت. با ما راحت باش دخترم: و گفت ختيموهام و بهم ر پدرجون

 . دميخند ينمك

 . ثاقيخورد به م چشمم

 . كرد ينگام م يبود و داشت با مهربون سادهيوا نهيبه س دست

 . موندن، مارو تنها گذاشتن و اتاقو ترك كردن شميپ يكم نكهياز ا عدب

 . به شونه هام، وادارم كرد دوباره دراز بكشم يتخت و با فشار ينشست رو ثاقيم

 ... اديخوابم نم –

 ... دراز بكش: ثاقيم

 دارم؟  ياالن چه احساس يدونيم –

 . كرد تا ادامه بدم نگام

 . رونياومدم ب كنم از اتاق عمل ياحساس م –

 ... كارا نيگرفتم، چه برسه به ا ينم ليو تحو اميمن اصال سرماخوردگ. يكن يمن و لوس م يليتو خ: خنده اضافه كردم با

تو . كنه يفرق م گهيدرضمن االن د. يكرد يخب اشتباه م: كرد گفت يم يكه باهاش باز نجوريفرمو تو دستش گرفت و هم يحلقه از موها هي

 شتريدر واقع االن ب... يمواظب خودت باش يليخ ديبا. و همه جا نگرانت شهينفر هست كه هم هي يبدون ديبا... يستيقط مال خودت ناالن ف گهيد

 . تا خودت يمال من

  ؟يچ گهيد: و گفتم دميخند



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٨ 

 درسته؟ . بذارم ونيبا تو در م ديبا مريكه بخوام بگ ميميتصم نيكوچكتر. فقط به خودم فكر كنم دياالن نبا... نطوريمنم هم. گم يم يجد: ثاقيم

 . تيمنظورم زبان تخصص ؟يخون ياصال درس م نميبگو بب نطورهيحاال كه ا. درسته -

 . نخوندم ميچيه... رم يم ونيدرم يكيكالس و ... نـــه بـــابـــا... گميباشه م يول... ايحرفو عوض كرد: ثاقيم

  ثااااقيم –

 جــــانم؟ : ثاقيم

 ... اقثيم... نچ -

  ثاق؟يجون م: ثاقيم

 يعذاب وجدان م يريخوب نگ يبه خدا اگه نمره . كنم ياصال آخر هفته باهات كار م... شه ها ينم يطور نيهان؟ ا ؟ير يچرا سر كالس نم -

 . يقول بده كه درستم بخون. كه چرا انداختمت رميگ

 . درس اليخيب گهيد ؟يدار يآدم متاهل زن و بچه دار چه توقع هياز  گهيد: ثاقيم

حداقل مدرك . يخوند نجايتو تا ا. ستين ميمن حال: كنه گفتم رونيفكرشم از سرش ب يحت نكهيا يبرا يكنه ول يم يدونستم داره شوخ يم

 . يريبگ ديبا تويكاردان

 . رميگ يم: ثاقيم

  ؟ينطوريا –

 . باور كن. رميگ يبه جون تو م: ثاقيم

 واقعا؟  –

 . خورم يقسم نم يون تورو كه الكج. گفتم به جون تو: ثاقيم

 باشه؟ . ميكن يپس از پنج شنبه با هم زبان كار م... باشه –

 . يمن كه از خدامِ تو باهام كار كن... ميباشه خانوم: ثاقيم

 . نگاه به كتابت بنداز هيپس خودتم تا اون موقع  –

 ... چشم: ثاقيم

 ... بال يچشمت ب –

 . استراحت كن كميحاال : ثاقيم

 ... چشم: خنده گفتم با

 ... بال يچشمت ب: با خنده جواب داد اونم

 . ميكه به در خورد سكوت كرد يضربه ا با

 . دستش بود كميكوچ ينيس هي. بود گانهي

 . سوپِ دميكه اتاق و پر كرده بود فهم يخوب و مطبوع يبو از
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  ؟يديچرا زحمت كش... دستت درد نكنه: بهش زدم و گفتم يلبخند

 ... نبود يزحمت. كنم يخواهش م: گفت زويم ياشت روو گذ ينيس

 . تخت يرو گرفت و نشوندش رو گانهيدست  ثاقيم

 . گلم درد نكنه يدست آبج: ثاقيم

 . قاشق از سوپ خوردم هيرو گذاشتم رو پام و  ينيس

 . بود خوشمزه

 . دستت درد نكنه. چقدر خوشمزه س... هووووم:گفتم گانهيبه  رو

 . من از مامان خوشمزه ترِ يسوپا گهيداداش م. خودم درست كردم: تبا خجالت گف گانهي

 ... يمرس. خوشمزه شده يليخ ؟يخودت درست كرد: ازش خوردم و گفتم گهيقاشق د هي

 ... فعال... رم به درسام برسم يمن م... نوش جان... كنم يخواهش م: شد و گفت بلند

 . اتاق و ترك كرد و

 . ودش، ظرف سوپ و به دست گرفت و قاشق قاشق دهنم گذاشتخ ثاقيم گانه،ياز رفتن  بعد

 ! يچه خواب يول... زود خوابم برد يلياثر آمپوال و داروها خ در

 . شدم يم داريمدام از خواب ب دميد يكه م ييخاطر كابوسا به

 نيهم شهيهم يول... دونم چرا ينم. شميرد م ديدارم از سوراخ كل نكهياونم ا. دميد يكابوس خاص و م هيگرفت  يشدت م ميضيمر يوقت شهيهم

 . دميد يكابوس و م

 . تخت نشستم يرو يشدم، با كالفگ داريبار كه از خواب ب نيآخر

 . بود دهيو گردنم چسب يشونيشده بود و موهام به پ گرمم

 . اتاق دنبالش گشتم يكيو كنار زدم و تو تار ثاقيم يپتو

 ... نبود

 . اتاق باز شد كه در رونيبلند شم برم ب خواستم

 . بدم صيو تشخ ثاقيم يشده بود تونستم چهره  جاديكه ا ينور ي كهياثر بار در

 . لگن آب دستش بود هي

 . كنم دارتيخواستم ب ياتفاقا االن م زم؟يعز يشد داريب: گفت يبا مهربون ديو كه د من

 .يتب دار يليخ. كنم تيخوام پاشو يم. زميپاشو عز: جلو و گفت اومد

 . تخت نييو گذاشت پالگن  و

 ساعت چنده؟ –

 ... كي يطرفا: ثاقيم
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  ؟يبود دهينخواب –

 . كنم تيخواستم پاشو يداغ يليخ دميد. كنارت نشسته بودم زمينه عز: ثاقيم

 . توام از خواب و خوراك انداختم ديببخش –

 .حرفا پاتو بذار تو لگن نيا يتابان؟ به جا يچ يعني: كرد و گفت ياخم

 . كرد خودش كمكم و

 . گرفتم يم شيواقعا داشتم آت. خوب بود يليخ. كرد ميپاشو يا قهيپنج دق بايتقر

 . از شانس بد تو بود. شدم ينم ضيمر ينطوريوقت ا چيمن ه –

 ... من شوهرتما يناسالمت ؟يچ يعني. كشم يگوشت و م يحرفا بزن نياز ا گهيبار د هي... تابان: ثاقيم

 . بخواب نييپا نيباشه؟ توام هم. خوابم يمن امشب رو تخت تو م ثاقيگم م يم... ديببخش... باشه –

 . حواسم بهت باشه ديبا. ميخواب يم نييندازم پا يتشك م ميش يچون رو تخت جا نم: چپ نگام كرد و گفت چپ

 . يش يم ضيتوام مر ينطوريا... خواد ينم... نه بابا –

حواسم بهت  ديبا... اريبهانه ن خوديپس ب. سرت ياگرم گرفتم فدا. رميگ يم من ازت نمبهت گفتم؟ گفت يعصر چ: بغلم كرد و گفت يآهستگ به

 .باشه

 . رونيبه سرعت از جاش بلند شد و همراه لگن آب رفت ب و

 . تخت نييخودشم پهنشون كرد پا. كه با دو دست رختخواب برگشت دينكش قهيچند دق به

 . نييپا اميدستم و گرفت و وادارم كرد ب متيمال با

 ... ستايمن ن ريتقص ياگه سرما خورد –

 . نميبب ايب: ثاقيم

 . اورد رونيب يشرت خاكستر يسوئ هيتشك و خودشم رفت از تو كمدش  يو نشوند رو من

 . شرتش و تنم كرد يسوئ يكنارم و با لبخند قشنگ نشست

 ... ثاقيگرممِ م –

 . شهيم نصف شب سردت. يخودت و گرم نگه دار ديدكتر گفت با: ثاقيم

 . نگفتم يزيچ

 . كرد دراز بكشم مجبورم

 . بار با چند تا كوسن برگشت نيو ا رونياز اتاق رفت ب دوباره

  ه؟يچ نايا: كردم و گفتم يا سرفه

 . نباشه ياون سمتت كه خال نميچيم: ثاقيم

 . دتوجه به نگاه متعجب من كوسنارو مرتب كنار هم قرار دا ياون ب يتعجب بهش نگاه كردم ول با
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 . ميبخواب گهيد. نياز ا نميخب ا: ثاقيم

 . پهلو شدم به

 . تخت يشرتش و دراورد و پرتش كرد رو يت ثاقيم

  ؟يچرا كشف حجاب كرد يوا يا: گفتم يبه شوخ نيهم يبرا. حسم غلبه كنم نيكردم به ا يسع يول دميخجالت كش يكم

 . شه يشب گرمم م: و گفت ديخند

 . شرت بپوشم يكه سوئ يكن ياصرار م به من يول شهيخودت گرمت م –

 ... كوچولو يضيآخه تو مر: و گفت ديو كش دماغم

 . حس و دوست داشتم نيو چقدر هم كه ا. اميت نيدرست ع... دختر بچه م هيكردم  ياحساس م ثاقيم يكارا نيبا ا يو شش سالم بود ول ستيب

 . بالش جابجا كردم و چشام و بستم يو رو سرم

 . دور كمرم چشامو باز كردم ثاقيم يشدن دستا احساس حلقه با

 . فهمم يم ينكرده تب كرد ييوقت خدا هياگه . بهتر شد يطور نيا: و گفت نشيس يكرد و سرم و گذاشت رو بغلم

 . احساس و از خودم دور كنم نيحرف اوردن ا يكردم با حرف تو يسع يزد ول يتند تند م قلبم

 . يشيم ضيبابا مر. كنم يستاراز تو پر اميفردا نوبت منه كه ب –

 . يكن راحت بخواب يسع. يخواد نگران باش ينم: گفت يآروم يصدا با

 . دستشم مشغول نوازش موهام شد يكيمتعاقبا دستش و گذاشت رو دستم و با اون . نگفتم يزيچ گهيش و د نهيتب دارم و گذاشتم رو س دست

 ... داشتم يخوب يليخ احساس

 ... تيحس امن هي

 ... هم بودمم حس

 ... دوست داشته شدن حس

 ... نكشه و خوابم ببره قهيخوب باعث شد به چند دق يحسا نيا يهمه  و

 .... بود يخال.... انداختم ثاقيم يبه جا ينگاه.... شدم دارياز خواب ب يبا حال بهتر صبح

 ....ربع به ده بود هي.... و از رو تخت برداشتم ميگوش

 . سر كار نرفتم يوا يا –

 . رهيبا سرعت از جام بلند شدم كه باعث شد پهلوم درد بگ انقدر

 . به دردش به سمت در اتاق حركت كردم تياهم يب

 ... خودش اومد داخل ثاقيدرو باز نكرده بودم كه م هنوز

  ؟يشد داريدلم ب زيسالم عز: ثاقيم

 . شد سر كار نرفتم يچ يديد... سالم -
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برو ... شركت؟ برو يذاشتم بر يحالت م نيبا ا يبعدم نكنه فكر كرد. يخواد نگران باش ينم. گفتم نيزنگ زدم به فرز: زد و گفت يلبخند

 .ميصبحونه بخور ميدست و صورتت و بشور بر

 . كنم يسوء استفاده م مونيليفام ينگه دارم از رابطه  نيفرز –

 . كنه يغلط م نيفرز: ثاقيم

 ... ثااااقيم –

 جونم؟ : و گفت ديخند

  ؟يداريوقت ب يليخ: ون دادم و گفتمتك يسر

 . شهيم يساعت هي: ثاقيم

 سر كار؟  يپس چرا نرفت –

 . واسه صبحونه ميبرو صورتت و بشور بر. رميبعد از ظهر م. نرفتم: ثاقيم

  دارن؟يب نايمادر جون ا: خجالت گفتم با

 . مياگه سواالت تموم شد بر. ثميم يخونه مامانم رفته ... ام مدرسه گانهي... بابا كه مغازه س. ستين ينه كس: ثاقيم

 ... ميبر... تموم شد: زنون گفتم لبخند

*** 

 ... خامه و عسل و تخم مرغ آب پز... دهيچ زويم ثاقيم دمياومدم د رونيكه ب ييدستشو از

 ... تخم مرغ آب پز، نه يو عسل دوست داشتم ول خامه

 . با ولع مشغول خوردن شدم زويپشت م نشستم

*** 

 ... ديچسب يليخ... يمرس... ستت درد نكنهد –

  ؟يپس چرا تخم مرغت و نخورد... نوش جونت: ش و قورت داد و گفت لقمه

 نميهم... شدم ريس: گفتم نيهم يبرا. بود، تخم مرغا رو آب پز كرده بود، بگم دوست نداشتم و نخوردم دهينداشتم حاال كه زحمت كش دوست

 . بود اديز

 ... ينكنه دوست نداشت: زد تو چشام و گفت زل

 . خندم گرفت و با باال بردن ابروهام بهش فهموندم كه درست حدس زده شيباهوش از

 . درست كنم مرويبذار برات ن ؟يچرا زودتر نگفت: ثاقيم

 . بعد يبذار واسه دفعه . شدم ريبابا به جون تو س: محكم گرفتم و گفتم دستشو

 مطمئن؟ : ثاقيم

 ...مطمئن... آره بابا -
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 . خورم يقسم نم يمن كه جون تورو الك: با ناز اضافه كردم و

 ! يشد طونيش: و گفت ديو كش لپم

 . جوابش فقط لبخند زدم در

 . خواهش كردم من و برسونه خونمون ثاقيبالفاصله هم از م. كه تموم شد برگشتم تو اتاق و رختخوابارو جمع كردم صبحونه

***** 

 . زيو گذاشتم رو م كيماژ م،يزنگ گوش يبلند شدن صدا با

 . و به سرعت از كالس خارج شدم. اميمن االن م... ديبچه ها ببخش –

 ... الو سالم –

  ؟يسر كالس كه نبود ؟يخوب... يسالم خانوم: ثاقيم

 ... چرا اتفاقا... يمرس -

 ايكالست كه تموم شد ب. رسم يم گهيساعت د ميمن تا ن زميعر. يگم كه توام به كارت برس يپس زود م. اصال حواسم نبود... ديببخش... ؟!ا: ثاقيم

 باشه؟ . نييپا

 . اد يبچه ها در م ياالن صدا... من برم سر كالس... اميم... باشه -

 . اديكنن صداشون در ب يم خوديب: ثاقيم

 . كن يآروم رانندگ. من رفتم... نشو يرتيغ... خب لهيخ: و گفتم دميخند

 . فعال خداحافظ. نمتيب يپس م. ..چشم... قربونت بشم: ثاقيم

 . خداحافظ –

 . مانتوم و رفتم سر كالس بيو گذاشتم تو ج يگوش

 ... خوام يمعذرت م: به بچه ها گفتم رو

 رفت؟  ادتونيخودتون  لنتيرو سا ميو بذار مونيگوش ديگ يهمه به ما م نياستاد ا: گفت ياز پسرا به شوخ يكي

 يدر ضمن من كه معذرت خواه. شهيحواستون پرت نم ينطوريا. گميخودتون م يبرا لنتيرو سا ديو بذار تونيگم گوش ياگه م: لبخند گفتم با

 . دادم يجواب م ديتماس مهم بود كه حتما با هي نميا. كردم

باالخره ... گهيد ديفقط استاد شما هم مارو درك كن. ميكن يما درك م ؟يِچه حرف نيا. كنم ينه استاد خواهش م: ادامه داد يبا لحن شوخ دوباره

 . كه با مام كار داشته باشن ييهستن كسا

 . رونيب نيرفت نيهر وقت خواست. وقت مانع شما نشدم چيخب من كه ه –

 . گفتم ياستاد واسه محكم كار –

 .سر تلفظا ميبر... خب لهيخ: و گفتم دميخند

 . درس و ادامه دادم و
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*** 

 . و باز كردم و نشستم نيماش در

 ... سالم: فتمگ يشاداب با

 . ديشد و گونه م و بوس خم

 ... يخسته نباش... دلم زيسالم عز: ثاقيم

 چه خبر؟ ... نطوريتوام هم... يمرس –

 ... ستين يخبر خاص... يسالمت: ثاقيم

 ... خبره يخودش كل –

 باشه؟ . ما يخونه  مير يم... خب... خودش خبره... از اون نظر؟ آره: ثاقيم

  شما؟ چرا؟ يخونه  -

 ... ما يخونه  مير يبعد م ميخور يشام م مير ياول م م؟يمگه قرار نبود زبان بخون: ثاقيم

 ! يچقدرم كه تو زبان دوست دار –

 . يا يكه نم يطور نيهم. بهانه ببرم خونه نيبه ا ديخب تورو با: و گفت ديخند

 . من كه اون هفته خونه تون بودم –

 ... اون هفته يگ يخودت م... اوووه: ثاقيم

 . ميباشه بر: لبخند گفتم با

 كدوم رستوران برم؟ ... اول شام: ثاقيم

 ... ها شهينم ينطوريا م؟يمگه قرار نشد پوالمون و جمع كن ايثان... تازه ساعت ششِ... اوال كوووووو تا شام ؟يتو چرا انقدر ولخرج ثاقيآخه م -

 شام و ندارم؟  هيمن پول  يعنيداره؟  ريشام انقدر تاث هي: گفت يدلخور با

- ؟يكن يو گفتم؟ چرا بد برداشت م نيا يمن ك!!!... ا  

 . روم و برگردوندم و

  ؟يكن يتو قهر م. ناراحت بشم ديمن با: از خنده توش بود گفت يكه رگه ا يلحن با

 . و ندادم جوابش

  ؟يتابون؟ تابون: ثاقيم

 . گم يو اس ام اس بهت مهر شب ت... صد بار نيا... اسمم و درست بگو: و گفتم دميخند

 .زنم يصدات م ينطوريهم يبه بعد هر موقع قهر كرد نياز ا: ثاقيم

گم  يم... يسيدونم خس يچه م اي ينكرده تو ندار ييگم خدا يمن كه نم. يكن يكه از حرف من برداشت اشتباه م اديبدم م يول. قهر نكردم –

 . ميبخور نيدو تا اسنك بخر تو ماش بغل نيرستوران از هم ميبر نكهيا يبه جا. نكن يولخرج
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نگه دار برو دو  نجايمثال االن هم... نه هر روز يرستوران ول ميبر... نه. ميكارو كن نيهر دفعه هم يحاال بازم بد برداشت نكن: خنده اضافه كردم با

 . هوس كردم يليخ. ميتا اسنك بخر بخور

 . شد ادهيپ نيو از ماش ديخند

 . ا اسنك برگشتبا دو ت قهيپنج دق بعد

 ...يمرس: و گفتم دمشونيقاپ عيسر

 . با ولع شروع به خوردن كردن و

 ... ديچسب يليدستت درد نكنه خ: كه شد با دستمال دهنم و پاك كردم و گفتم تموم

 رم؟يواسه ت بگ... زمينوش جونت عز: ثاقيم

 ... يمرس. شدم رينه بابا س -

 ... اه افتاد سمت خونه شونر نيتكون داد و بعد از روشن كردن ماش يسر

 . ميتو اتاق و زبان بخون ميبر: بهم گفت ثاقيم،ميو با هم حرف زد ميپدر جون نشست شيپ يكم نكهياز ا بعد

 .رفتم ثاقيهمراه م "با اجازه"كردم و با گفتن  قبول

 ! يچقدر به زبان عالقه مند شد -

 ... گهيخب د: گفت طونيش

 . نيزم يتخت برداشتم و نشستم رو يرفتم كتاب زبانش و از رو عيسر

 . ميبخون ايخب ب –

 . بود اال درس يدر واقع حواسش به همه چ. اصال حواسش به درس نبود!...ياما چه مشغول شدن.... ميكنارم و مشغول شد نشست

 . شده بود طونيش يپسر بچه ها مثل

 ... اريدر ب يكشنرياز د نارويا يمعن: دو درسو براش نوشتم و گفتم يها كلمه

 . ستين نجايآقا اصال ا... رينخ دميرفتم سراغ درس سه كه د يم داشتم

 حواست هست؟  ثاقيم –

 ! چقدر دستت كوچولوئه! ايخدا: و گرفت و گفت دستم

 .به دستم انداختم يتعجب نگاه با

 . شم يدرس م اليخيب نجايا ياگه حواست و ندبه خدا  ؟ينيب يمگه بار اولت كه دست من و م ؟يكار دار يتو به دست من چ... ثاااقيم... نچ –

 . يكن يتو حواسم و پرت م... كار كنم يچ... خب: و گفت ديدستم و بوس يرو

 . يسراغ درس بعد ميتا بر اريدرب نارويا يمعن... پووووف –

 ... حرص نخور... باشه: ثاقيم

 ... اييسر به هوا يليخ: نوشت گفتم يم ارويطور كه داشت معن نيهم
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 .كن ياصال با درس حال نم... گفته بودم كه: اقثيم

 ... اومدااا يواقعا از درس بدش م يول ميخودمون. از دوران مدرسه ش يو شروع كرد به گفتن خاطره ا م

 . دميساالد كش كميو  زينشستم سر م هياحترام به بق يبرا ينتونستم شام بخورم ول گهيكه تو راه خورده بودم د يخاطر اسنك به

  ؟يميتابان جان رژ: نكرده بودم كه مادر جون گفت كيقاشق و به دهنم نزد نياول هنوز

 ... نه م؟يرژ: و باال گرفتم و گفتم سرم

 . يباش ميرژ ديگفتم شا يديفقط ساالد كش دميآخه د: جون مادر

 . دميبودم ساالد كش ريچون س... نه –

 . يريبگ ممياگه رژ ستايگم بد ن يم يول... آهان: جون مادر

 .) باز شروع شد ايخدا(

 . نگفتم يزيبود چ ومدهياز حرفش خوشم ن چون

 ... ياضافه وزن داشته باش ستيخوب ن تونِيعروس گهيچند وقت د: دوباره ادامه داد خودش

 .) كنه يگم، بدتر م ينم يچيه يهر چ(

 . دوست دارم يجور نيمن تابان و هم... نه مامان: گفت ثاقيبزنم كه م يحرف خواستم

 . كم شده بود تمياز عصبان يكم. بهش زدم يلبخند يقدردان يرو از

 . خوام يمن كه بدتون و نم. يريگ يم راديبعدا خودت بهش ا. يزن يحرف و م نياالن ا زميعز: دوباره گفت مادرجون

 . خوبِ يلياالن ختازه به نظرم . خوامش يم ميشكل نيو هم دميد يشكل نيمن تابان و هم يدونم مامان جان ول يم: ثاقيم

 . از من جواب مامانش و داد يبه طرفدار ثاقيكردم كه م خداروشكر

 .خوبِ ميليبه نظر منم عروسم خ: كه تا اون موقع ساكت نشسته بود گفت پدرجون

 ... ثاقِيخانوم، مهم م: رو به مادرجون ادامه داد و

 !) پدرجون يآخ گل گفت(

 . زده نشد يتا آخر شام حرف گهيد

 ... االن يبهتر بود ول يليبودمش به نظرم خ دهيكه د يروز اول. نداخت يبود كه مدام بهم متلك م ينستم مشكل مادرجون با من چدو ينم

 ... نــــه... كتايمادرجون و  يول. شدم ضيكه مر ياز همون شب قايدق. باهام خوب شده بود گانهيرفتار  درعوض

 ... ثااااقيم: از موهام بود گفتم يبا حلقه ا يبود و اونم مشغول باز ثاقيم ي نهيكه سرم رو س نطوريموقع خواب هم شب

 ... ثاقيجان م: ثاقيم

  ؟يتو زن الغر دوست دار –

 . من زن خودم و دوست دارم: ثاقيم

 ... ينه جد –
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 . ميجد يجد: ثاقيم

 اگه من چاق باشم؟  يحت –

 . يمن يتو تپل. يستيضمن از نظر من تو چاق ن در... يباش يا گهيد زيهر چ اياگه كور، كچل،  يحت: ثاقيم

 . بكنم يفكر هي ديبا يول.... كماااايالبته فقط . اضافه وزن دارم يدونم كم يخودم م يشوخ يب يول... لوس: و گفتم دميخند

 . كرد تو چشمام نگاه كنه يبالش برداشت و سع يو از رو سرش

  ؟ياز حرف مامان ناراحت شد نميبب: ثاقيم

 . ..نه -

 . ستيتو دلش ن يزيباور كن مامان چ: ثاقيم

 . گفتم كه ناراحت نشدم... ثاقيدونم م يم –

اگه  يول. دوست دارم يكه هست يجور نيسر شامم گفتم، من تورو هم... يخوب يليتابانم از نظر من تو خ: و گذاشت رو بالش و گفت سرش

 . ميكن يكار هي ميتون يم يخودت قبول ندار

 كار؟  يچ –

 خوبه؟ ... نجايكوه ا نيهم... كوه مير يكنم م يم دارتيصبح ب: ثاقيم

 كوه؟  -

 كنم؟  دارتيب... آره: ثاقيم

 . مير يم ادهيپ. هست كمينزد. خوبه ميليخ. كن دارميآره ب: گفتم يخوشحال با

 . ميش داريب ميباشه پس بخواب كه صبح بتون: به سرم زد و گفت يا بوسه

 . ريشب بخ... باشه: گفتم ش فشردم و نهيو به س سرم

 ... زميعز ريشب توام بخ: ثاقيم

 . كرد دارميداده بود صبح زود ب ثاقيكه م يقول طبق

 . يشو اول صبح اليخيب ثاقيم: اومد كه خوابالود گفتم ياما من انقدر خوابم م... اما

 ... پاشو تنبل: ثاقيم

 . بذار بخوابم. اديبرو بابا خوابم م: زدم و گفتم يغلت

 . ديو گرفت و كش ستمد

 . مردم آزار خب بذار بخوابم –

  ؟يالغر بش يخواست يكوه؟ مگه نم ميكنم بر دارتيب يمگه نگفت: ثاقيم

 مگه نه؟ . از نظر تو خوبم يخودت گفت. من غلط بكنم -

 ... حرفاااا نيمن چاقم و ا يبگ ياين گهيپس د. آره گفتم: ثاقيم
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 ...گم يباشه نم –

 . و سرمر دميپتو رو كش و

 ! برد يمگه خوابم م يول

 . ميخب بر لهيخ: و تكون دادمو گفتم ثاقيم

 ... نداد جواب

 ... ميپاشو بر ؟يخواب ثاقيم –

 ... و زده بود به خواب خودش

 ... گهيد ميپاشو بر. يداريدونم ب يم گهيپاشو د: صداش زدم و گفتم دوباره

 شد نظرت عوض شد؟  يچ: چشمش و باز كرد و گفت يال

 . رم صورتم و بشورم يمن م... گهيد يخب خواب زدم كرد -

 ... باشه: شد و گفت بلند

 . ميهمراه هم از خونه خارج شد ثاق،يم يتو كوله  مشونيو گذاشت ميبرداشت يخوراك يكم نكهياز ا بعد

به جون  ثاقميم يو اعتراضا دميره گرفتم، خوابخونه دوبا ميدو ساعت بعد كه برگشت ياونجا واقعا سرحال بودم ول... ديواقعا بهم چسب ينورد كوه

 . دميخر

 ... سه، چهار بار برم كوه يبه بعد حتما هفته ا نيگرفتم از ا ميتصم ميداريخواب و ب تو

 . مدت و انجام بدم نيا يتلمبار شده  يشركت و من تونستم كارا ميرفت ثاقياز ناهار همراه م بعد

اون از پژمان . باشم ديجد يرويبه فكر ن ديفكر كنم با... نااايد يتابان خانوم دل به كار نم: ره بهم گفتسر به سرم بذا يكم نكهيا يبرا نيفرز

 ... از شما نميا

 . برادر خانومتونِ ريتقص... كارم چيمن ه: و گفتم دميخند

 . كه دلم از دستش خونِ دينگ... اون كه بله: نيفرز

 . ديون مشكلتون و باهاش حل كنخودت گهيپس د: و گفتم دميبلند خند يصدا با

 . برادر زنِ گه؟يد ميچه كن. بهش بگم يزيتونم چ يكه نم ديدون يم گه؟يسخت واسه من د يكارا: نيفرز

 چه؟  يعني... گفتن يگفتن، برادر زن يدوماد. يبگ يزيچ ميتون ينم... بله: گفت نيشد كه در جواب فرز داشياز كجا پ ثاقيدونم م ينم

 . كترِيگردن من از مو هم بار... جان ثاقينگفتم م يزيمن كه چ: باال برد و گفت ميو به حالت تسلدو دستش  نيفرز

 . رونيب ميبر ميخوا يبعدم بذار خانوم من به كاراش برسه كه عصر م... آهان حاال شد: تكون داد و گفت يسر ثاقيم

 . دييبفرما. ال خودتونِشركت م. دييبفرما. كنم تابان خانوم يخواهش م: رو به من گفت نيفرز

 . تكون دادم و رفتم تو اتاقم يزنان سر لبخند

 . بده لشيو تحو دشيجد يتا كارا نيرفت اتاق فرز ثاقميم
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 . خوشمزه و رو هوا زدم يعصرونه  هيبر خوردن  يمبن ثاق،يم شنهاديپ

 . شركت كيشاپ نزد يكاف نيهم ميپس بر: ثاقيم

 . ميباشه بر –

 . پارك كرد يكيشاپ ش يكاف يو روبرو نيماش

 . داخل ميرفت ميشد ادهيپ نكهياز ا بعد

 . دنج و خلوت و انتخاب كردم و نشستم يگوشه  هي

  ؟يخور يم يخب چ: ثاقيم

 . باشه يشكالت كشميك. ييو چا كيك... من -

 . اتفاقا منم عاشق شكالتم. رميگ يواسه ت م شميشكالت... چشم: زد و گفت لبخند

 ...خوره يو چقدر مامان از دستمون حرص م ميشكالت دوست دار اميتو خونه مون فقط منو ت. ميتفاهم برسبه  ميتون يپس م –

 . دميخودم به حرفم خند و

 ما؟  يخونه  ميشب بر: و گرفت و گفت دستام

 . دستش يگذاشتم رو دمويكش رونيدستش ب ريو از ز دستم

 . خودمون يرم خونه  يامشب م: لبخند گفتم با

  ؟يستيما راحت ن يخونه : ثاقيم

 . كنم يباهاش باز كميخواد  يدلم م. اميمخصوصا واسه ت. تنگ شده نايدلم واسه مامان ا ؟يِچه حرف نيا -

 ... ميبر ميعصرونه مون و بخور. حق با توئه... زميباشه عز: ثاقيم

 ... يمرس –

 . قشنگ بود يليخ. دخور يا شهيبلند ش هيگلدون پا هيدفعه چشمم به  هيكه  ميبود نيماش تو

 . لحظه نگه دار هي ثاقيم: گفتم يفور

 شده؟  يچ: ثاقيم

 . ميردش كرد... اَه... لحظه نگه دار هي -

 . و نگه داشت نيماش

  ؟يريگ يدنده عقب م كمي –

  ؟يديد يزيشده؟ چ يآخه بگو چ: ثاقيم

 . تا بگم ريدنده عقب بگ... آره -

 . ب گرفتمن و دنده عق يو گذاشت پشت صندل دستش

 . جا نگه دار نيآهان هم –
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  نجا؟يآخه ا يديد يچ: ثاقيم

 . شدم ادهيپ نيسرعت از ماش به

 . كارو كرد نياز من هم تيبه تبع ثاقميم

 !!!... چقدر قشنگ: و گفتم سادميگلدون وا يجلو

  ؟يزده شد جانيه نيبه خاطر ا: بهش انداخت و گفت ينگاه

  ست؟يقشنگ ن... آره -

 ... ستيبد ن... چرا: ثاقيم

  مش؟يريواسه خونه مون بگ ميبر... قشنگه يليخ نيا قهيسل يب –

 خونه مون؟ : تعجب گفت با

  ؟يپس چ... گهيآره د: كردم و گفتم نگاش

 . يدرباره ش بگ يزيبودم چ دهيتا حاال ند: لبخند گفت با

 . هيزيجه ديخر. باشم ديكم كم به فكر خر ديبا. مونِيعروس گهيخب چند ماه د –

 خواست؟  هيزياز تو جه يك: كرد و گفت اخم

  م؟يكن يزندگ يپس چطور ؟يچ يعني -

 . يخواد به اونش فكر كن يتو نم: ثاقيم

 .كنم يم ديهفته كم كم خر نياز ا... گهيبه فكر باشم د ديفكر كنه؟ خب با يپس ك –

 . فكرا نكن نيااز ... ريم آماده ست؟ نخ هيزيجه ينكنه فكر كرد: با خنده ادامه دادم و

 . من يبذار به عهده  يفكر كن زايچ نيخواد تو به ا يگم نم يم: ثاقيم

 . هيزيمنم به فكر جه. باش مونيتو به فكر جشن عروس. الزم نكرده: گفتم يشوخ به

 . رميبگ يعروس تونم برات يشم كه بهت گفتم فعال دست و بالم بسته س و نم يم مونياوقات پش يگاه: بهم انداخت و گفت يعصب نگاه

  ه؟يمنظورت چ ؟يش يم مونيپش: بهت نگاش كردم و گفتم با

. خونه ليوسا ديگرفتن و ندارم چه برسه به خر يعروس هي يكه من عرضه  نهيتموم حرفت ا. شم يم مونيآره پش: و باال برد و گفت صداش

 آره؟ 

 . ونشن يمردم م... آروم تر... سيه: به دور و برم انداختم و گفتم ينگاه

 . شنون يبه درك كه م: ثاقيم

 . رسوندم نياز كنارش رد شدم و خودم و به ماش يناراحت با

 . باز كردم و سوار شدم درو

 . بغل حواسم بهش بود نهييآ از
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 . بود سادهيهمون جا وا هنوز

 . بود كالفه

 . پشت گردنش ميكيدستش به كمرش بود، اون  هي

 . بشه سوار اديتا ب ديطول كش يا قهيدق چند

 . و روشن كرد و راه افتاد نيمحض سوار شدن ماش به

 . گفتم ينم يزيساكت بودم و چ من

 . سكوت و شكست خودش

 ... شدم يعصب... ديببخش: ثاقيم

 . از دستش ناراحت بودم، جوابش و ندادم چون

 ... گهيد ديببخش ؟يگ ينم يزيچ: ثاقيم

 . بهم انداخت كه من روم و برگردوندم ينگاه

منم آهنگم و ... باشه حرف نزن... نچ... يتابون... تابونم... يتابان... تابان خانوم... كردم يباهام؟ آره تابان؟بابا من كه معذرت خواه يقهر: قثايم

 ... ايبه بعض ميتقد... آهنگم نيعاشق ا... دميگوش م

 ... كرد و آهنگ مورد نظرش و گذاشت نييچند تا آهنگو باال پا و

 ... يقلقل يقر بده آ... يقلقل يقر بده آ"

 ... يقلقل يقر بده آ... يقلقل يبده آ قر

 ... يبا دل من نكن باز يو تپل و ناز گرد

 ... يساز يچرا با من نم... يزبون دراز يليخ

 "...كــيترسم  يم

 ... آهنگ منظور داشته نيدونستم از گذاشتن ا يم. حرص پخش و خاموش كردم با

 و؟  نيا يبرا من گذاشت... آره... ايبه بعض ميكه تقد: تمزدم به بازوش و گف محكم

 ... گهيد ارميبه حرفت ب يجور نيا ديبا يزن يحرف نم يكار كنم؟ وقت يخب چ: و گفت ديغش خند غش

 ... مسخره –

 . نداشتم يمن و؟ باور كن منظور يديحاال بخش: ثاقيم

 . من ياونم رو يكنبلند  ابونياد صداتو تو خ يخوشم نم چيه: گفتم يدلخور با

 . و نگه داشت نيزد و ماش راهنما

 . ميشد و دستش و گذاشت پشت صندل ليبه سمت من متما يكم

 . كار كردم يچ دميلحظه نفهم هي... زميعز ديببخش: دست چپش گونه م و نوازش كرد و گفت با
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  ؟يشد يچرا عصب يشه بگ يم –

 . يانداخت كهياحساس كردم بهم ت: ثاقيم

 ... استغفراهللا... احساست غلط يول ديببخش: و گفتم شدم يعصب

  ؟يشناخت يطور نيتو منو ا ثاقيم

 . گرفتم يمن جد يول يگفت يتو به شوخ. كه اشتباه متوجه شدم دميخودم فهم... زمينه عز: ثاقيم

اصال . كنم يفقط خواستم شوخ يولخوام  ياگه منظورم و بد رسوندم معذرت م. يبار دومت بود كه از حرف من برداشت اشتباه كرد نيا –

 . يدينبود كه فهم يزيمنظورم اون چ

 درسته؟ . خونه ليتوام تو فكر وسا. باشم يمن به فكر تداركات عروس يبگ يخواست يتو م. دميگفتم كه من اشتباه فهم. زميدونم عز يم: ثاقيم

 . خوام ينم يگفتم اصال عروس يبودم نم يآدم نيم؟ من اگه همچنداز يم كهيمن دارم ت يتو واقعا فكر كرد. بود نيمنظورم هم... قايدق -

  ؟يبخش يم... گهيد ديببخش. دلم زيدونم عز يم: ثاقيم

 . يمنم، هر جور كه دلت خواست برداشت نكن ياز حرفا. يصدات و بلند نكن گهيقول بده د -

  ؟يچ گهيد... قول قول: و گفت ديدستم و بوس يرو

 ... ميبر... يچيه -

 . ميخر يكه تابانم ازش خوشش اومده رو م يگلدون مير يقبلش م يول ميبر: قثايم

 . خرم يخودم بعدا م... خواد ينم: زدم و گفتم يلبخند –

تو  يحت. ميبا هم باش ديتو لحظه به لحظه ش با... مشترك من و توئه يزندگ نيا. مشيخر يم مير ياالن م ؟يتا من هستم چرا خودت بر: ثاقيم

 . خونه مون ليوسا ديخر

 ... نهيواال حرف منم هم... اوهوم –

 ... تا بعد ميالحساب گلدونمون و بخر يعل ميبر... ديخر يبه سو شيپس پ: و روشن كرد و گفت نيماش

 ... دميدست از كار كش ميزنگ گوش يصدا دنيشن با

 .... بود ثاقيم

 . تماس نگرفتم گهيد نيهم يدادم خواب باشه برا ياحتمال م. ازش نگرفته بودم يهنوز جواب يبهش اس ام اس داده بودم ول صبح

 ... سالم... الو: زده جواب دادم جانيه

  ؟يخوب. زميسالم عز: گفت يحال يب با

 حالت خوبه؟  ه؟يشكل نيصدات چرا ا... اممم... يمرس -

 ... بد بد... بدم... نه: ثاقيم

 . مردم يچه ت؟ بگو از نگران ؟يچ يعني: گفتم نگران

 ! دميد يبگو چ نهييآ يصبح كه بلند شدم رفتم جلو. حال بودم يب شبياز د... خدا نكنه... قربونت برم: ثاقيم
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  ؟يديد يبگو چ ؟يكن يم فيتعر يينمايس لميف يمگه دار. من و يكشت ثاقيم... نچ –

 . آبله مرغون گرفتم يو نه سالگ ستيتو ب: ثاقيم

  ؟ينگرفت يمگه بچه بود! يكن يم يشوخآبله مرغون؟ : بلند تكرار كردم يصدا با

 . از شانس بدم نه: ثاقيم

  ؟يدكتر رفت! چه بد... بابا يا –

 . خواب بودم يكه اس ام اس داد مياون موقق. دميدوباره گرفتم خواب. نه حالم خوش نبود: ثاقيم

 . رميگ يم يمرخص نيرم از فرز ياالن م. خطرناك كميتو سن باال . دكتر ميام بر ياالن م سايوا –

 ... ايعصر ب ياگه تونست. به كارت برس. زميخواد عز ينم: ثاقيم

 .استراحت كن تا برسم. اميمن االن م ثاق؟يم يچ يعني: گفتم يدلخور با

 . و قطع كردم يگوش و

 . نيو برداشتم و رفتم اتاق فرز فميك يفور

 . ادتيع انيم كتايگفت كه بعد از ظهر همراه  يمدامم م .داد يخوش بهم مرخص يناراحت شد و با رو يليبهش خبر دادم خ يوقت

 . رسوندم نايا ثاقيم يگرفتم و خودم و به خونه  يتاكس هيعجله  با

 . درو برام باز كرد مادرجون

 . دميپرس ثاقويكرد مو حال م يروبوس باهاش

 ... ششيبرو پ... بعد اديكنم تابان ب يبر مگه ص يگم برو دكتر، م يم... يخوب شد اومد... گرفت يسراغت و م... خوبه: مادرجون

 . لبم اومد يرو يكمرنگ لبخند

 .ششيپس من برم پ –

 . گرفتم شيو در پ ثاقيراه اتاق م و

 . درو باز كردم آروم

 . ديرس يبه نظر م خواب

  .نميصورتش به وجود اومده رو بب يكه در اثر آبله مرغون رو يقرمز يتونستم دونه ها يجا هم م نيهم از

 . رفتم كترينزد

 . لب تخت نشستم

پتوش و روش مرتب  نيهم يكنم برا دارشياومد ب يدلم نم. موهاش فرو بردم و نوازششون كردم يدستم و ال. بود دهيبه من به پهلو خواب رو

 . كردم و همون جا نشستم و خودم و با نوازش موهاش سرگرم كردم

 . تو خواب معصوم بود چقدر

 . ديچشماش و باز كرد و من و د يلحظه ال هي يبرا... است غلت بزنهخو يم... خورد تكون



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٤ 

  ؟يبهتر... سالم: زدم و گفتم يلبخند

 . داغش و باال اورد و دستم و گرفت يدستا

 . دلم واست تنگ شده بود: ثاقيم

 آره؟ . يتو كه قبال آبله مرغون گرفت: و گفت دياومده باشه دستش و عقب كش ادشي يزيدفعه انگار كه چ هي

 . بار خودم دستش و گرفتم نيبه روش زدم و ا يلبخند

 . دكتر ميتوام حاضر شو بر... مادرجون شيرم پ يم... تخت التيخ... گرفتم اميآره من همون بچگ –

 ... شلوار پامِ... آمادم: ثاقيم

  ؟يبود دهيخواب نيبا شلوار ج: و كنار زدم و با تعجب گفتم پتوش

 . بلند شهكرد  يو گرفت و سع دستم

 دميد نهييآ يحالم رفتم جو يب يلياصال حس بلند شدن ندارم و خ دميبعدم د. دميشده، خوابالود شلوارم و پوش رميصبح فكر كردم د: ثاقيم

 . ارميحسش نبود درش ب گهيد. آبله مرغون گرفتم... بله

  ؟يار يو از تو كمد م شرتامياز ت يكي: اضافه كرد تيمظلوم با

 . اتمو كنترل كنماحساس نتونستم

 . گونه ش گذاشتم يرو يكيكوچ يدستم و دور شونه هاش حلقه كردم و بوسه  يآروم به

 ... يش يچه مظلوم م يضيمر يوقت... يآخ –

 . و منو به خودش فشرد ديگوشم خند دم

 . دكتر ميخواد بر ينم گهيد. فكر كنم خوب شدم: ثاقيم

 . شو رفتم سر كمد دميكش رونيو از بغلش ب خودم

 . البته هنوز كمِ! يدونه ها چقدر بامزه شد نيبا ا ياگه بدون: كرد گفتم يم ييلبم خودنما يرو يكه لبخند همچنان

 ! گرفتم ميچه وقت... ننداز ادمي: گفت يناراحت با

 . س گهيبهتر از چند سال د يول رِيهرچند االنم د... يگرفت يباالخره كه م... نداره ياشكال -

 ... يگرفت يم مونيفكر كن دو روز قبل از عروس: كردم خنده اضافه با

 اونوقت خوش شانس تر از منم وجود داشت به نظرت؟ ... يچيه گهيد... اُه اُه: و گفت ديخند

  ؟يگرفت يحاال از ك -

 . نم گرفتمآبله مرغون داشته و م شونيكيحتما . سر و كار دارم ياديز يباالخره در روز با آدما... دونم يخودمم نم: ثاقيم

 ... رو براش انتخاب كردم و رفتم نشستم لب تخت يشرت كرم قهوه ا يت

 ... بپوش نويا ايب –

 ... يازم دار ييچه توقعا... من كه جون ندارم لباس بپوشم: گفت يساختگ تيمظلوم با
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 .بذار كمكت كنم... خب لهيخ... كلك –

 . شرتش و دراوردم ينشه ت تيكه اذ يطور و

 . و كه واسش انتخاب كرده بودم و تنش كردم يشرتيت اطيبا احت. بدنشم دونه زده بود. ستبرش انداختم ي نهيبه س ينگاه

 ...فقط صبر كن... از لباس نميا ايب: به صورتش انداختم و گفتم ينگاه

 . با دست موهاشو مرتب كردم و

 . مرتب شد ميطور نيهم. خواد يموهات كوتاهه، شونه نم –

 ... دلم زيعز يمرس: ه م و نوازش كرد و گفتپشت دست گون با

  م؟يبر –

 ... ميبر: ثاقيم

 ... كردم بلند شه كمكش

 . مياز مادر جون همراه هم از خونه خارج شد ياز خداحافظ بعد

 . رونم يو بده تا اونجا رو من م چتييسو: گفتم ميديكه رس نگيپارك به

 ان شااهللا؟  ميرس يزنده كه م: گفت يشوخ به

  نم؟يو بب چتييبده سو. كردم يم تيوگرنه حال يضيكه مر فيح... مزه يب: واسش رفتم و گفتم يه اغر چش

 ... گهيعقلِ د يالزمه  اطيخب احت: و گرفت جلوم و با خنده گفت چييسو

 . از توام بهتره ميكه رانندگ ينيب يحاال م... نمك: و گفتم دمشيقاپ

 . مينيب يم: ثاقيم

 . حركت كردم ثاقيم يم و بعد از باز كردن در، براسمت راننده سوار شد از

*** 

 . بود تصادف كنم كينزد يدو سه بار د،يخند ميهولم كرد و به رانندگ ثاقيكه م بس

 بهتره؟ هان؟  ياز ك يك يحاال رانندگ: گفت ديخند يكه م يحال در

 ادتيو  يفتيتا راه ب يكن نيتمر ديو با يرانندگ. سالم بود ستيب يگرفتم؟ وقت نامهيگواه يك يدون يم. نكردم يوقت رانندگ يليخب من خ -

 .نره

 مگه نه؟ ... مثل زبان قايدق: اضافه كردم يبا بدجنس و

 ... بدجنس: و گفت ديخند

  ؟يآمپوال آماده ا يواسه  نميبب. ميشو بر ادهيحاال پ: درمانگاه نگه داشتم و گفتم يو جلو نيماش

 . ترسم يتخت منم مثل خودت از آمپول نم تاليخ: و گفت ديبلند خند يصدا با

 .كمكت اميب سايوا... نـــه... شو ادهيحاال پ. كنم تتيخواستم اذ يم... شد فيپس ح –
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 . شدم ادهيپ نيبه سرعت از ماش و

 . ميخونه شد يو گرفتن داروهاش راه ثاقيم تيزياز و بعد

 . من، آمپوالش و بزنم دهيم حيگفت ترج يم. داد كه آمپوالش و بزنهبهش اجازه ن ثاقيم يدكتر دو تا آمپولم براش نوشت ول البته

دونستم كه دلم  يم يآخرم مجبور شدم قبول كنم ول. رو بزنم گوشش بدهكار نبود كه نبود ايتونم آمپول خود يگفتم بابا جان من نم يم يچ هر

 ... ادينم

 ياستقبال كرد و حت مميمامانم از تصم. مونم يم ثاقيم شيطالع دادم كه شب پخونه مون و گرفتم و به مامان ا يشماره  م،يديرس نكهيمحض ا به

 يخدا م دميمامان خند استيس نيچقدر از ا. تنها بذاره ايشوهرشو تو ناخوش ديآدم نبا نكهياونم ا. بهم بده ميدرس زندگ هيوسط  نيكرد ا يسع

 . دونه

 . اومدن ثاقياز م ادتيع يبرا كتايخودش همراه  يطبق گفته  ن،يفرز غروب،

 . نشست ييرايبه احترامشون اومد تو پذ ثاقيم

 . كنه يم دايپ يداشت با بودن در جمع احساس بهتر دهيعق ثاقيم يگفت بره تو اتاق استراحت كنه ول يجون بهش م مادر

 . هده گرفتممهمونا رو به ع يبرا ييچا ختنير تيببرم، خودم مسئول مويل ييچا ثاقيم يخواستم برا ياز قبل م چون

 . شد دايهم پ نايا ثميم يفنجونو پر كنم سر و كله  نيكه خواستم اول نيهم

به . ارهيو ن نيهم حق داشت كه نرم كتايالبته . بهتره يليخ رهياالن آبله مرغون بگ يداشت اگر مان دهيعق. رو اورده بود يمان ن،ينگ كتا،يخالف  بر

 . بود مشيفقط دو سال و ن نيهر حال نرم

 . همه گرفتم يرو جلو ييچا ينيس

 ينيخواست س يحت. ازم تشكر كرد ياونم با مهربون. نطوريام هم گانهيالبته . ازم تشكر كردن ييبا خوشرو شهيمثل هم ن،يو فرز ثميجون و م پدر

 . و خودش تعارف كنه كه اجازه ندادم رهيو ازم بگ

 ... و مادرجون كتاي يول

 . كرد كه نگو يرفتار م يبا آنچنان غرور كتاي يمادر جون بهتر بود ول باز

 . گرفت شيجد اديز دياخالقشه و نبا. طور بوده نيهم شهيهم كتاي: گذاشتم، گفت ونيدرم ثاقيمسئله رو با م نيبار كه ا كي

 . دادم دستش موشويل يينشستمو چا ثاقيكنار م... هر حال به

 ... يمرس. زميدستت درد نكنه عز: بهم زد و گفت يلبخند

 ... نوش جون –

  ه؟يكنه؟ سفارش يبا ما فرق م ثاقيم ييكه چا هيچطور: گفت كتايخودمو بردارم كه  ييشدم تا چا خم

 ... گهيدوست داره د مويل ييچا ثاقيم... آره ييجورا هي: زدمو گفتم يلبخند

  ؟ينگفته بود ثاقيم: گفت ثاقيبه م خطاب

از دست  ييچا هيتا حاال  يليخدا وك نيفرز: اضافه كرد نيرو به فرز يا بهت بگم؟ و به شوخت يدست من داد ييبار چا هيجان تو  كتاي: ثاقيم
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  ؟يخواهر من خورد

 نده؟  ييخانوم به من چا كتاي شهيمگه م: گفتم يبودم م نيفرز يرفت منم جا نيفرز يبرا كتايكه  يچش غره ا با

 . بردن برام جالب بود يكه همه تو شركت ازش حساب م ينيرزاونم ف ت،يوضع نيتو ا نيفرز دنيد. لبم نشست يگوشه  يلبخند

  د؟يمون يشب كه م نميبب. خستم يليخ. استراحت كنم كميمن برم  ديبچه ها ببخش: تموم كرد، بلند شد و گفت شوييچا ثاقيم يوقت

 . دونم ينم نارويا ثميم. ميبر ديما كه با: گفت يفور كتاي

 . تو برو بخواب... حاال ميهست. مير ين مام بعد شام مجا ثاقيآره م: خودش جواب داد ثميم

 با من؟  يايم: و دستشو به سمتم دراز كرد و گفت. پس من رفتم... باشه: ثاقيم

 . مبل بلند شدم يو از رو اميآره م: و گفتم زيگذاشتم رو م موييچا يخال فنجون

به اتاقش رفتم چون  ثاقيبه خنده هاشون همراه م تياهم يب يبشنوم ولو  نيو فرز ثميپدرجون و م زير يخنده ها يتونستم صدا يم يخوب به

 . باشم ثاقيم شيدادم پ يم حيترج

 . كردم دراز بكشه كمكش

 . باالخره انجامش دادم يول ديدستم لرز يكم. از حدش آمپولشو زدم شياصرار ب با

 . لب تختشو مشغول نوازش موهاش شدم نشستم

 . اديد كه خستس و خوابش ممعلوم بو. خمار شده بود چشاش

  ؟يخواب يم شميپ: گرفت و گفت دستمو

 . دور و برت باز باشه ديبعدم تو با. ميش يرو تخت كه جا نم: ناز كردمو گفتم شويشونيپ

 . نييپا اميخب م: ثاقيم

 ... عسيضا كمي. ارميب رختخواب نايبرم از اتاق مامانت ا ديبا يدرثان. شهيراستش روم نم. تو اتاق اديم يكيوقت  هي ثاقيم -

 ... اااايبخواب شميپ ديشب با يول. كنم ياصرار نم. زميباشه عز: زد و گفت يلبخند

 . دميبوس شويشونيبخواب و ناخودآگاه خم شدمو پ... حاال تا شب... باشه –

 . باور كن خوب خوب شد: ثاقيم

 . به روش زدم يلبخند

 . كه خوابش برد دينكش قهيو به دق .مونم يم شتيبخواب من پ: گرفتم و گفتم دستشو

***** 

 ... يتوام خسته شد... شام ايب گهيمامان م. تابان شام حاضره: اومد تو اتاقو بهم گفت گانهيشام،  موقع

 . از مادر جون تشكر كنم و همراهش از اتاق خارج شدم اميبذار باهات ب يول. اشتهام ندارم. ستميخسته ن زمينه عز –

 ... نيبش نجايا ايب... بابا ايب: كنار خودش اشاره كرد و گفت يخال يجون به صندل پدر

 ... راستش من اصال اشتها ندارم... پدر جون يمرس: بهش زدمو گفتم يلبخند
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 ... تا صبح ديخواب گهياون د... بابا ايچسبه؟ ب يبهت نم ثاقيشام، بدون م: با خنده گفت ثميم

 . اومدم فقط تشكر كنم .نه واقعا اشتها ندارم: لبخند گفتم با

 ... هر موقع گرسنت شد بخور بابا. غذا هست. دخترم يهر جور راحت: جون پدر

 . و از اونجا دور شدم دميدو پا چرخ يو رو... ثاقيم شيبا اجازه من برم پ... يمرس –

 ... ثاقيبرگشتم اتاق م دوباره

 . خواب بود هنوز

 . كتابمو خوندم يلب تخت و ادامه  نشستم

 . ساعت ده بود كه چشاشو باز كرد بايتقر

  ؟يشد داريب –

  ؟يينجايتو از غروب ا: ثاقيم

  ارم؟يبرم واست ب. مادر جون برات سوپ درست كرده ست؟يگشنت ن. مونم يم شتيگفتم كه پ... گهيآره د -

 بچه ها هنوز هستن؟  يتراس... برم صورتمو بشورم بعد: و گفت دينوازش كف دستمو بوس يگرفت تو دستشو بعد از كم دستمو

 . تخت بلند شدم يو از رو ارميبرات سوپ ب رميپس من م. خوان برن يكم كم م نكهيمثل ا... آره -

 ... تا سوپ گرم شه ديطول كش يا قهيپنج دق بايتقر

 ... اقشرفتم سمت ات وينيآب گذاشتمش تو س وانيل هيبعدم با . كردم نييتز حونيتو بشقاب و روشم با چند پر ر دمشيكش

 . سادميدر وا پشت

 . دميرو از داخل اتاق شن كتايمادر جون و  يصدا رم،يدرو بگ ي رهيخواستم دستگ يكه م نيهم

 ...  سميكنجكاوم كرد كه همون جا وا كتاياسمم از زبون  دنيشن يبرگردم ول خواستم

 مونه؟  يم نجايتابان شب ا: كتاي

 چطور؟ ... معلومِ: ثاقيم

 ...يچيه: كتاي

 ... عقد بودم؟ چقدر دوره و زمونه عوض شده نيكه من با فرز يموقع ادتيمامان : با خنده اضافه كرد و

  ؟يِمنظورت چ: گفت يبا پرخاشگر ثاقيم

 . موندم يم نايا نيفرز يمن عمرا اگه خونه . كنم يم سهيدارم مقا. ندارم يمنظور: كتاي

 جلوت و گرفته بود؟  يك... يبمون يخواست يم: ثاقيم

 آره؟ ... ارهيب هيزيخواد جه يتابان نم دميشن... ولش كن نارويا. خواستم يخودم نم. زميعز چكسيه: كتاي

  ؟يديشن ياز ك: ثاقيم

 ... حاالاا: كتاي
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با هم  ميكه دار ينيبب يكورت و باز كن يبهترِ چشما اره؟ينم هيزيگفته تابان جه يك ؟يراه انداخت يِچ يخاله زنك يبحثا نيا. حاال و زهرمار: ثاقيم

 . ميكن يم ديخر

مخت و به كار  كمي. همه ازت سوءاستفاده كنن يذار يم ييبس كه هالو. گميو م نيخب منم دارم هم ا،يثان. اوال با من درست حرف بزن: كتاي

  نِ؟ياز ا ريغ. يكن يحساب م دارويپول خر يعلنا تو دار يعني ديخر دير يبا هم م يوقت. بنداز

 نيا. يكن يفكر م يچ ستيبگم برام مهم ن ديهان؟ محض اطالعت با. رفته من ازت بزرگترم ادتي نكهيمثل ا. كتايت و بفهم حرف دهن: ثاقيم

هر  ي نهيبه هز ميديو كه خر ييزايچ يهر چند كه االنم همه . ميشروعش كن ميخوا يكه چطور م ستيمربوط ن ميشكيبه ه. ما دو نفره يزندگ

 . دومون بوده

سالِ خواهرشم  شيو ش ستيشده با من كه ب دايپ مونيكه تازه چهار روزِ سر و كلش تو زندگ بهيدختر غر هيبه خاطر  شينيب يم مامان: كتاي

 زنه؟  يحرف م يچطور

 . و گرفت ميانرژ يهمه . تو رو خدا رونيمامان ببرش ب. حرفا رو نيبس كن ا ه؟يچ بهيغر. تابان زن منِ... حد خودت و بدون كتاي: ثاقيم

 ... شوهرت منتظره... برو ايب كتاي... رونيب رهياالن صداتون م... گهيد ديبس كن: مادرجون

 !...كرد؟ يفكر م يطور نيواقعا در مورد من ا. دادم يداشتم با بهت به حرفاشون گوش م نطوريهم من

 . كرد يگلوم داشت خفه م م يبغض تو. نتونستم به حرفاشون گوش بدم نياز ا شتريب

 ... نكيخودم رفتم سراغ س زويو گذاشتم رو م ينيس. دست برگشتم آشپزخونهبه  ينيس

 . دميآب و باز كردم و چند مشت آب به صورتم پاش ريش

 . كردم رونيفكرش و از سرم ب ثاقيم يصدا دميبا شن يگرفتم لباس بپوشم و برم ول ميلحظه تصم هي

  ؟ييدلم كجا زيعز: ثاقيم

 . اميخواستم ب ياالن م. شستم يداشتم دستم و م: گفتم يآروم يشتم بهش بود با صداكه پ نطوريآب و بستم و هم ريش

 . شه يدلم واسه ت تنگ م يش يكه ازم دور م كمي: از پشت بغلم كرد و گفت آروم

 . زشت نهيب يم يكياالن ... برو كنار ثاقيم –

 . ستيمهم ن. ننيبب: ثاقيم

 . و برگشتم دميكش يقيعم نفس

 . سوپتم بخور نيبش ياومد نجايا حاال كه تا –

 ...تو اتاق مينه بر: و گرفت و گفت دستم

 . دستشم، دستم و گرفت يكيو بلند كرد و با اون  ينيدستش س هيبا  و

 . ميشد يرد م ييراياز پذ ديرفتن به اتاقش با يبرا

 . كردن يم يداشتن خداحافظ همه

باهاش  يحت. و دادم شيسرد جواب خداحافظ يليخ دميكه رس كتايبه  يكردم ول يافظبا همه شون مفصل خداح يحالم خوش نبود ول نكهيا با
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 !) آدم دو رو. (باعث تعجبش شد نيدستم ندادم و ا

 . گفت و با گرفتن دستم من و به اتاقش برد يديببخش ثاقيم

 . دلم شكسته بود... خب يول. راض من نبودبه اعت يازين گهيد. داده بود كتارويجواب  يخودش به قدر كاف. اوردمين ثاقيم يبه رو يزيچ

 يم مونيرفتم بلكه از ازدواجمم باهاش پش يخواهرش ساكت مونده بود نه تنها شبونه از خونه شون م يدربرابر حرفا ثاقيبودم اگر م مطمئن

 . زشت خواهرش و داد يجواب حرفا ثاقيو م فتادياتفاق ن نيخداروشكر كه ا يول. شدم

 نقدريكه ا يآدم. همكالم شم كتايذاشتم با خودم قرار گذاشتم كه من بعد كمتر با  يو قاشق قاشق دهنش م ثاقيسوپ مكه داشتم  نطوريهم

 . رو نداشت يهمصحبت اقتيكرد ل يقضاوت م يزيراجع به چ عيسر

 ) ؟بگم يچ... يه... به كارش ندارم چرا آخه يمن كار يوقت يول يزيچ هيداشتم  يحاال اگر من باهاش مشكل(

 . داروهاش و بهش دادم و اونم در اثر داروها دوباره خوابش برد ثاق،ياز خوراندن سوپ به م بعد

 . مشغول خوندن كتاب شدم تاخوبم ببره نيهم يبار تا صبح بخوابه برا نيدادم كه ا يم احتمال

 . كه خوندم، چشمام خسته شد كمي

به رو انداز  يازيهوام كه گرم بود و ن. بخوابم ينطوريدادم هم يم حيترج. ارميخواب بخودم رخت يو برا ناينداشتم برم اتاق پدر جون ا دوست

 . نداشتم

 . دميبرداشتم و كف اتاق خواب ثاقويتخت م يرو ياز بالشا يكيو بعد از خاموش كردن چراغ  دميكش يا ازهيخم

***** 

 . شدم دارياز خواب ب مياالرم گوش يبا صدا صبح

 . خاموشش كردم  عيسر

 . غرق در خوابش زدم يبه چهره  يلبخند... بود دهيكنارم خواب.... بود ثاقيم يچهره  دميكه د يزيچ نياول

 . هر دو تامون بود يبود و پتوشم رو دهيكنارم خواب ثاقميتفاوت كه م نيبودم با ا شبميد يسر جا.... افتادم تمونيموقع اديدفعه  هي

 !)شده دارياز خواب ب شبيپس د... يآخ(

 . فرودگاه ميقرار بود همراه مامان بر. رفتم يشركت م ستيبا يامروز نه كالس داشتم نه م.... هشت صبح بود.... انداختم ميبه ساعت گوش يگاهن

 . ساناز بره كرمانشاه مانيزا يخواست برا يو مامان م ومديم ايو ساناز به دن يمهد يبچه  ندهيدو روز آ يكي تا

 . گذاشتم، بلند شدم شيشونيپ يكه رو يدم و با بوسه امرتب كر ثاقيم يرو رو پتو

 . دمياز شستن دست و صورتم لباس پوش بعد

 . نوشتم ثاقيم يمضمون برا نيبه ا ادداشتي هياتاق و ترك كنم  نكهياز ا قبل

... مامان قرارِ امروز بره كرمانشاه يانيخودت كه در جر... من رفتم خونه.... كنم دارتيب ومديدلم ن يخواب بود... ريصبحت بخ... زميسالم عز "

 ... حتما داروهاتم بخور يراست. استراحت كن و مواظب خودت باش

  "...تابان
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 . اومدم رونيو گذاشتم كنار بالشش و از اتاق ب ادداشتي

 . بود داريجون ب مادر

 . اصرار كرد كه حتما صبحونه بخورم يكنم كل يرفتم ازش خداحافظ يوقت

 . گفت يو بهم م نياحساسم ا يدونم ول ينم... دخترش بود شبيد يبه خاطر حرفا ديشا. رمنده سكردم ش يم احساس

 . از خونه خارج شدم يلقمه كره عسل خوردم و بعد از تشكر هي ادشياصرار ز با

*** 

 . بهم زنگ زد ثاقيمترو بودم كه م تو

 . رشيرفته بود ز ميپاره شده بود و گوش فميك آستر

 . كنم داشيزنگ خورد تا تونستم پ يسه بار حداقل

 . گذاشته بودم ياختصاص ثاقيم يو برا ميزنگ خور گوش. ثاقِيدونستم م يم

 . شمارش و گرفتم يفور

 . بوق كامل نخورده بود كه برداشت هي هنوز

 الو تابان؟ : دميزدش و شن جانيه يصدا

 . الو سالم -

 . نگرانت شدم ؟يداد يو جواب نم تيگوشتابان؟ چرا  ييكجا: داد و گفت رونيو پر صدا ب نفسش

  ؟يتو خوب. خونه رميدارم م. االن تو مترو ام. كردم ينم دايو پ ميگوش –

  ؟ينكرد دارميچرا ب: ثاقيم

دلم ... كه نوشتم ادداشتيتو : گفتم يآروم يمن بود با صدا يحواسشون به صحبتا شونميمترو كه از قضا تعداد يتو تيخاطر ازدحام جمع به

 . مدوين

 . شم خودم برسونمت داريب يكرد يحداقل صبر م. قربون دلت برم: ثاقيم

 . خواد بره فرودگاه خواستم موقع رفتنش تو خونه باشم يكه مامان م ستيبعدم، ن... گهيرم د ياالن دارم م ثاق؟يم كنهيم يچه فرق –

 خونه تون باشه؟  اميشب حتما م. زميباشه عز: ثاقيم

 ... كنخواد استراحت  ينم -

 ...پس شب منتظرم باش... من خوبم: ثاقيم

 ... شام خوشمزه درست كن هي: اضافه كرد طنتيبا ش و

  ؟يندار يكار... باشه حتما: و گفتم دميخند

 .مواظب خودت باش... زمينه عز: ثاقيم

 ... يخورم مامان يداروهامم م: اضافه كرد طنتيدوباره با ش و
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 ... لوس –

 . فعال خداحافظ. سالم برسون. نمتيب يپس م... برمقربونت : و گفت ديخند

 ... خداحافظ –

 . درست كنم ايشام الزان يگرفتم برا ميخونه و من تصم مياومد ميمامان و تا فرودگاه بدرقه كرد نكهيبعد از ا ظهر

 . منم خوب بلد بودم درستش كنم. غذارو همه دوست داشتن نيا

 . داشت به من كمك كنه يحس و داره چون تمام مدت تو آشپزخونه بود و سع نيهم امميص بود كه تمشخ. تنگ شده بود اميت يبرا يليخ دلم

 . اومدم رونياومده از آشپزخونه ب ثاقيگفت م يآرتان كه م يصدا با

آبله  امميبم گفته بود بهتره تدر جوا يهما ول يو ببرم خونه  اميبهش گفته بودم بذار ت. خونه مون اديب ثاقيقبل به مامان گفته بودم كه قراره م از

 . رهيمرغونش و بگ

 . ميرفت رونياز آشپزخونه ب اميت همراه

 . در حال خوش و بش با آقاجون و آرتان بود ثاقيم

 . بلند سالم كردم يصدا با

 . لبخند زد يو از آقاجون گرفت و با مهربون روش

  ؟يخوب. زميسالم عز: ثاقيم

 . يكرد يخونه استراحت م يموند يخب م. تو بپرسمو از  نيا ديمن با يول... يمرس -

 .ديكن يبزرگش م يخوديشما ب... خوبم بابا: ثاقيم

 خوشگل من چطوره؟ اميت: گفت اميخطاب به ت و

 . بود ثاقيطور ساكت، نظاره گر م نياما هم اميت

 شده؟  يعمو هركول صورتت چ: گفت باالخره

 ... چــ . نبود امياصال حواسم به ت. اومدم يم دينبا يوا يا: زد و گفت شيشونيبه پ يااومده باشه ضربه  ادشيانگار كه تازه  ثاقيم

 . رهيآبله مرغون بگ امميگفت كه اشكال نداره ت... صبح به مامان گفتم... يخواد نگران باش ينم: و قطع كردم و گفتم حرفش

 تونم بغلش كنم؟  يكار كنم؟ م يخب حاال چ: گفت يبا ناراحت ثاقيم

 ... راحت باش... آره بابا: هم گذاشتم و گفتم يو رو مامچش

 ... بغل عمو هركول ايپس بدو ب: گفت اميدستاش و از هم باز كرد و رو به ت ثاقيم

گفت كه  نميا يحت. گفت اميت يبچگونه علت دونه زدن صورتش و برا يدر همون حال با لحن ثاقميم. رفت ثاقيبه سمت م يبا خوشحال امميت

 . رهيونم بگممكنِ ا

 . ميكه درست كرده بودم و در كنار هم خورد يخوشمزه ا شام

 . بشم فوريك يكرد كه باعث شد حساب فياز دستپختم تعر يكل ثاقيم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٣ 

 . برگشتم تو هال وهيم سيد هيرو كه شستم با  ظرفا

 . رميها رو براشون پوست بگ وهيمجبور شدم خودم م. همه تنبل بودن ماشااهللا

 . دادم يگوش م ثاقميم يشغول قاچ كردن پرتقاال بودم به صحبتاطور كه م نيهم

 . كرد يبا آرتان در مورد كار صحبت م داشت

 . نداشت حتيبه نص يشباهت نيصحبتاشم كوچكتر. كنه يم ييبرادر بزرگتر آرتان و راهنما هيبردم كه مثل  يلذت م يليخ

تونست  يآرتان م ينطوريا. بزنه ثاقيسر به باشگاه م هيداد آخر هفته ها  شنهاديبعدم بهش پ. براش گفت اتشيواقع اول از خودش و تجرب در

 . بده تياهم شميعالوه بر كار كردن به سالمت

 بود، گذاشتم  ثاقيم يمشغول گوش دادن به صحبتا يكه با كنجكاو ام،يت يپرتقال و پر پر كردم و جلو هي

 . زميبخور عز -

 س؟  كارهيهركول چ عمو ،يآج: گفت يآروم يبا صدا اميت

 . سازه يكارتون م: گفتم نيهم يبرا ؟يچ يعني شنيميان ديپرس يدوباره م اميت شنِيميگفتم رشتش ان ياگر م قطعا

 . آخ جون: و گفت ديبا ذوق دستاش و به هم كوب اميت

 شد؟  يچ: با تعجب برگشت سمتمون و گفت ثاقيم

 . باال انداختم "دونم ينم" يهامو به معن شونه

 عمو؟ : گفت اميت دخو

 جون عمو؟ : ثاقيم

 شه من تو كارتونت باشم؟  يم: اميت

 . با تعجب نگاش كرد ثاقيم

 . دميبلند خند يشده بودم با صدا اميكه تازه متوجه منظور ت من

حاال . يساز يفتم كارتون ممنم گ ،يا كارهيتو چ دياز من پرس امياالن ت: گفتم دميخند يطور كه م نيهم. بدم حيبودن تا من براشون توض منتظر

 . خواد تو كارتونت باشه يم

 . خانوم طونيبه چشم ش يا: و با لبخند گفت ديو كش اميلپ ت ثاقيم

 . ام باشه يپس موف: گفت ديرس يبه نظر م يكه راض اميت

 . خانوم يخانوم توش باشه هم موف اميسازم كه هم ت يكارتون م هي... چــشــم: و گفت ديخند ثاقيم

 . و خنده گذشت يشبمون به شوخ يباق

 . بود كيربع به  هي. به ساعت انداختم ينگاه

 . گرفتم صبح بشورمشون ميتصم. جمع كردم و بردم آشپزخونه ظرفارو

 . شد رفتم سمت اتاق آرتان يكه به راهرو باز م يهمون در از



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٤ 

 . رختخواب آقاجون و برداشتم و با خودم اوردم تو هال يواريتو كمد د از

 . حركت انداختمشون وسط هال هيخودم اوردم و با ... نيبش... نيبش: كه گفتم رتشيبلند شد ازم بگ ثاقيم

 مگه نه بابا؟ . ميتو هال بخواب ميخوا يمن و دختر خوشگلم امشب م: ببرم تو اتاق كه آقاجون گفت رميو بگ اميجلو دست ت اومدم

 . ابمبخو ييبابا شيخوام پ يآره من م: با ذوق گفت اميت

 . نجايا امميمن و ت. ديجان تو اتاق بخواب ثاقيتو و م: رو به من ادامه داد آقاجون

 . برم تو اتاق يو م اميت... خواد ينم... نه آقاجون: خجالت گفتم با

 . تكون دادم "مگه نه" يبه نشونه  يكرد سر يكه داشت با لبخند نگام م ثاقيحرفام رو به م قيتصد يبرا

 . و خاموش كنم اطيح يمن برم چراغا... بابا ديبر: رفت گفت يم اطيكه به سمت ح يو در حال بلند شد آقاجون

 . رميمن م... آقاجون دينيشما بش: بلند شد و گفت يفور ثاقيم

 ... ستااايآقاجون الزم ن: رو به آقاجون گفتم رونيرفت ب ثاقيكه م نيهم

 . حرف نزنانقدرم رو حرف من ... برو: زد و گفت يمهربون لبخند

 . چشم –

 . و براش بردم برگشتم تو اتاق اميت يبالش و پتو نكهياز ا بعد

 ... به در وارد شد يبا زدن ضربه ا ثاقيزدم كه م يموهام و شونه م داشتم

 . بهش زدم يلبخند

 . تخت ينشست رو اومد

 . و ازم گرفت و خودش مشغول شونه زدن موهام شد برسم

 . ارميو اتاق آرتان رختخواب ببرم از ت: كه شد گفتم تموم

اشاره  نشيو با دست به س نجاسيجات ا... توام كه.... هيبالش و مالفه كاف نيهم. خوام يمن تشك نم... خواد ينم: به موهام زد و گفت يا بوسه

 . كرد

 .خوابم ياون م يدارم، رو يبالش قلب هي. يشيم تياذ ينطوريتو بدنت دونه زده ا... نه: لبخند گفتم با

 . رونيب دمشيتخت كش ريخم شدم و از ز و

 ... ناهاشيا –

 . ديدراز كش نيزم يتخت، رو يتكون داد و با برداشتن بالش و مالفم از رو "باشه" يبه نشونه  يسر

 . دميو خاموش كردم و به پهلو كنارش دراز كش چراغ

 . كنه يحلقم بازدستم به خصوص  يعادت داشت با انگشتا. نشيچپم و گرفت و گذاشت رو س دست

 ... يكنم الغر شد ياحساس م: وار گفت زمزمه

 ... واقعا؟: گفتم جانيه با
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 ... اوهوم:ثاقيم

 ... فكر كنم اثرات كوه باشه –

 ...اوهوم: ثاقيم

 . رفتم يم نايداره زودتر از ا ريدونستم انقدر تاث ياگه م –

 ... اوهوم: ثاقيم

 اوهوم؟  يگ يم يچرا ه... كوفت: كردم و گفتم نگاش

 . ديو باال اورد و روش و بوس دستم

 دوست داشتم؟  شتريو ب يكه بود ياگه بگم من همون يش يناراحت م: ثاقيم

 ... ايكوه و داد شنهاديخوبه خودت پ... دونه به كدوم ساز شما برقصه يآدم نم -

 ... يالغر شدن خودت و بكش يدوست ندارم برا يول .خوبه ميلياتفاقا خ. گم كوه بده ينم. اون و به خواست خودت گفتم... آره: ثاقيم

 . مير يدو بارو با هم م يهمون هفته ا يخودت كه شاهد. نكردم يمن واسه الغر شدن خودكش –

 ... يالغر شد يول: ثاقيم

 مياز فردا بگرد هينظرت چ.. .ايعروس يدنبال كارا ميفتيب ديكم كم با گهيگم د يم... اليخيحاال ب. دقت نكرده بودم اديدونم خودم كه ز ينم –

 دنبال خونه؟ 

 . هفته خوبه نياز ا يحاال نه از فردا ول. خواستم بهت بگم ياتفاقا م... آره: ثاقيم

 . حال توام بهتر شه ميصبر كن... ي گيآره راست م –

 ... اوهوم: ثاقيم

 ...ريشب بخ... بخواب رياصال بگ... باز گفت اوهوم... نچ –

 . چشمام و بستم و

 . ديشد و گونه مو بوس خم

 ... يخوب بخواب. تابانم ريشب توام بخ: گفت يخندون و البته آروم يبا صدا بعدم

***** 

 . شدم دارياز خواب ب ميزنگ گوش يبا صدا صبح

 . رفتم تو هال و جواب دادم عيسر

  ؟يخوب... الو سالم مامان –

 -همه خوبن؟  ام،يت آقاجونت، آرتان، ؟يتو خوب. زميسالم عز: گفت يخوشحال با

 اومد؟  ايچطورن؟ بچه به دن نايا يمهد. مامان همه خوبن آره

 ... يمهد. زنگ زدم نيهم يبرا. آره قربونش برم: ذوق گفت با
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 پسر؟  ايدختره : گفتم دمويحرفش پر نيزده ب جانيه

 ... سوگل ذارنيگفت اگه دختر باشه اسمشو م يم يمهد... عمش قربونش بره ياله... دختره: مامان

 بگم؟  كيبهشون تبر يديم ويگوش... يآخ –

 .بگو كيخودت بعدا زنگ بزن تبر. دنبالم اديحاال قراره ب. االن زنگ زد و گفت يمهد. من خونه بودم. اومده ايبچه دم صبح به دن: مامان

 . زنميزنگ م... باشه –

  ؟يندار يخب كار: مامان

 . بود يخبر خوب ياول صبح... يزنگ زد يمرس... نه -

 ... ناااينخور رونيب يغذا... باش اميمواظب ت... پس من برم حاضر شم: مامان

... يبوس... يماچ ؟يندار يآقاجون سفارش يبرا: اضافه كردم طنتيو با ش... حواسم هست... چشم... يسفارش كرد يكل روزيد... مامان –

 ... يزيچ

 . ..پس حواست باشه... پررو يبرو دختره : و گفت ديخند

 ... سالم برسون... چشم: خنده گفتم با

 ... خداحافظ... يسالمت باش: مامان

 ... خداحافظ –

 . ونيزيو گذاشتم رو تلو ميگوش

 ...) رسما بابا شد يمهد گهيد يآخ(

بچه  تياز جنس مانشيگفت دوست داره موقع زا يساناز م... پسر ايبچشون دختره  مينيبب ميساناز حامله شده بود همه مون تو كف بود يوقت از

 . نرفته بود يسونو گراف نيهم يخبردار بشه برا

 ... سوگل... يچه اسم قشنگ –

 ... سالم... دميترس... آقاجون يوا: برگشتم و گفتم ؟ياسم ك: آقاجون

 قشنگه؟  ياسم ك ؟يزنيچرا با خودت حرف م... سالم بابا: آقاجون

 ... اسمشم گذاشتن سوگل... دختره. اومده ايبه دن يمهد يگفت بچه . زد مامان زنگ: گفتم جانيفراموش كردم و با ه ترسمو

 . بهشون زنگ بزنم اريب ادمي... مباركشون باشه... يبه سالمت: با لبخند گفت آقاجون

 . بگم كيخوام بهشون تبر ياتفاقا خودمم م... چشم –

 چه شِ؟  اميت نيبب ايب... سوگل و ول كن: آقاجون

 ... آبله مرغون گرفت امميفكر كنم ت يوا يا: صورتم گفتم يرو يدن ضربه او با ز!... ام؟يت -

 ... ميخور ينم يزيچ... نيبش ايب –

كه  ييِايعاشق خوراك اميمطمئنم ت. بعدم تو از طرف خودت حرف بزن. اومدم... كنم كه ينم يكار: بلندش از تو آشپزخونه داد زد يبا صدا زهره
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 . ارميخوام براش ب ياالن م

 . پر از تنقالت ظاهر شد ينيس هيبه محض تموم شدن جمله ش با  و

 اووفـــــــــــــ چه خبرِ؟  –

 . اوردم اميواسه خودم و ت. ريبگ ليكم خودت و تحو: و گفت ديخند

 مگه نه؟  يخاله تو كه دوست دار: ادامه داد اميرو به ت و

 .بله خاله: با ذوق جواب داد اميت

 . ظرف برداشت ياز تو پسيمشت چ هيخم شد و  و

 . پر از عروسك. كن يبرو تو اون اتاق باز زميعز. خاله قربونت بره: زهره

  ؟يديخر يسمونيس... يآخ: و گفتم دميحرفش پر نيب

 . ارنيبا خودشون م يزيچ ،ياسباب باز ،يعروسك هي شميپ انيهر بار كه م نيمامان و مامان افش يول. من هنوز نگرفتم: و گفت ديخند

 .بذارم ميبرات خوراك سايوا... برو خاله: گفت اميرو به ت بارهدو

 . كرد شيبشقاب برداشت و پر از خوراك هي و

 .همون اتاقس. زميعز ايب: و گفت اميو داد دست ت بشقاب

 . سالن و نشون داد ييبا دست اتاق انتها و

 مرغون نگرفت؟ آبله  ثاقياز م اميت يراست: كرد گفت ينگاه م اميكه به رفتن ت نطوريهم

 يوقت يگرفته ول ميخودمون فكر كرد. شد ضيمر اميخونه مون بود ت ثاقيكه م يهمون روز يالبته فردا... متاسفانه نه، نگرفت ايخوشبختانه  -

 . رهيگ يبعدا تو مدرسه م. گه اشكال نداره يحاال مامان م. ساده بود يسرما خوردگ هي. دكتر گفت نگرفته مشيبرد

 .نيخواد نگران باش ينم. رهيگ يم... باآره با: زهره

 . برداشت و پرش كرد گهيبشقاب د هيحرفش  نيدنبال ا به

 . خورم ينم نقدريزهره من ا –

 . واسه خودمِ نيا! يگرفت ليباز كه خودت و تحو: خنده گفت با

 . فكر كردم واسه منِ... مسخره... شد عيضا ايداداش ض: و جمع كردم و گفتم لبام

 .خودت بردار. من كه با تو تعارف ندارم: و گفت ديغش خند غش

 ... پفك گذاشت دهنش هي و

 . يخوبه حامله ا. ناروينخور ا –

  ن؟يچه خبر؟ خونه گرفت... نميبگو بب نارويول كن ا. شه كرد يچه م... گهيد ارِيو: زهره

 ... يخونه  هي... اوهوم: ذوق گفتم با

  ؟يخوب... ثاقيسالم م: جواب دادمحرفم و قطع كردم و  ميزنگ گوش يصدا با
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  ؟يتو چطور. من خوبم. دلم زيسالم عز: ثاقيم

 . منم خوبم -

  ؟ييكجا: ثاقيم

 ... زهره م شيپ -

 . سالم برسون: ثاقيم

 . رسونهياونم سالم م: زهره نگاه كردم و گفتم به

 . براش برم يبا تعجب نگام كرد كه باعث شد چش غره ا زهره

 .. .تابان جان: ثاقيم

 جانم؟  –

 . بهمون قرض بده يعروس يو برا الشيقرار شد و. صحبت كردم قميزنگ زدم بگم با اون رف. قربون جان گفتنت: كرد و گفت يمكث

  ؟يگ يراست م: گفتم يخوشحال با

 . درست شد. زميآره عز: ثاقيم

  ؟ياالن شمال... چقدر خوب... ول يا –

 . فتميخوام راه ب يالبته م... آره: ثاقيم

 . شم ينگران م. بهم زنگ بزن يديرس ميوقت... ايايب اطيدر ضمن با احت. باشه پس از طرف منم از دوستت تشكر كن –

  ؟يندار يكار. نمتيب يعصر م. زنم يزنگم م. اميچشم اروم م. بشم من تيقربون نگران: و گفت ديخند سرخوش

 . قربونت... نه -

 . مواظب خودت باش: ثاقيم

 ... خداحافظ. ورنطيتوام هم –

 . زميخداحافظ عز: ثاقيم

 . و قطع كردم يلبخند گوش با

  ؟يگفت كه انقدر ذوق كرد يبهت م يشد؟ چ يچ: زهره

 . ثاقيدوست م ياليو... افتاد شمال مونيعروس: جواب دادم يخوشحال با

 آره؟ : زهره

 ... اوهوم -

 . ديريخواد تاالرم بگ ينم گهيد... چه خوب: زهره

 . باحال ترم هست. چه بهتر گهيحاال كه د. مياجاره كن زيتر و تم يخونه  هي ميخواست يم. ميريتاالر بگ ميخواست يم نماز اولش –

 . ميفتيسفر شمالم م هي. خوبه يليآره خ: زهره
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 ... مزه يب –

  ان؟يكه تا شمال ب ستيمهموناتون سخت ن يواسه  يراست... خب گهيگم د يراست م: زهره

 نيا. ميكن يساعت راه هيهمه رو تو  شتريب اطيگه واسه احت يم ثاقيحاال م. همه استقبال كردن. ميا تو خونواده هامونم مطرحش كرداتفاق... نه -

  د؟يندار يشما كه مشكل. رسن يهمه با همه ن، با همم م يطور

 . شنهادتونيپ نيبا ا ديريبم ميحاال خودمون يول. اومدم يمن م يگرفت يم يتو جنوبم عروس... نـــه: زهره

 چـــرا؟  –

 . باالس سكشير يكه تو شمال باشه خوبه ول نيا: زهره

– شه يم ينگو ته دلم خال ينجوريا!!!... ا . 

 . كن فيتعر. يگفت ياز خونه تون م يداشت... اليخيحاال ب. گردن يرن و بر م يكه همه به سالمت م شااليا. كنم يم ينه بابا شوخ: زهره

 . پنجاه مترِ بايتقر. ميگرفت ينقل ينقل يخونه  هي. گفتم يآره داشتم م: دم و گفتمو باز كر اخمام

 پنجاه متر؟ : زهره

 . ميكرد دايمكافات پ يبا كل نميهم... گهيد ميدو نفر. بسمونِ... آره بابا -

 هست؟  يچه شكل: زهره

 . كردم فيشروع به تعر جانيه با

 . آپارتمان چهار طبقه س هيدوم  يطبقه  -

. هيهال حول و حوش پونزده متر هيبعد راهرو . كه سمت چپش به آشپزخونه راه داره ينيب يكوچولو رو م يراهرو هيداخل  يريدر كه م از

 . يِخوابه و نقل هي... نيهم. و حمومِ سيطرفشم سرو هيطرفش اتاق خوابه  هيراهروئه كه  هيدوباره سمت راست هال 

 . باشه قشنگ ديبا يكه گفت نطوريا: زهره

 اي. ميكرد ينم دايپ يزيچ ميگشت يم ياول هر چ. داستان داره نميا يدون يم. خوبه يول اديز كمياجاره ش . دوسش دارم يليآره خودم كه خ –

 ... شد دايپ نيكه خداروشكر ا ميكرج دنبال خونه بگرد ميرفت يم ميداشت گهيد. اجاره شون ايبود  اديز ششونيپول پ

  ؟يو كرد داتيخر... رخب خداروشك: زهره

 خونه؟  ليوسا -

 ... زايچ نيهم اونا هم لباس عروس و ا: زهره

 . و بهمون كادو داد ييو لباسشو ونيزيو تلو زريفر خچالي ثاقميم يبابا. ميگرفت ميرفت ثاقيبا م. ميخونه رو مختصر گرفت ليوسا –

 . داره ياون كه لوازم خونگ... سيچه خس: زهره

 . دست و دلبازِ يلياتفاقا خ. ستين سيخس چارهيبعدم ب. ميزور قبول كردهم به  نارويهم –

  ؟يكرد كاريلباس عروس و چ... ليپدر شوهر ذل. خبه توام: زهره

 . اره يبه ما فشار نم اديز يعروس نيا يدون يم. ميكن شيفقط مونده كرا. ميدياونم د -
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 چطور؟ : زهره

 لميف ،يعكاس هيآتل شونيكيمثال . دارن يشغل هيهر كدومم  نكهيجالب ا. داره ياديز يدوستا ثاقيم. ميفتاديتو خرج ن اديز نكهيخب به خاطر ا -

خب . نداره يخرج آنچنان اديشم ز هيبق. كار كنن متيما نصف ق يدوستاش قراره برا نيهم. يِتو كار چاپ كارت عروس يكياون . داره يبردار

 . گهيكنه د يكمكمون م يلينا خيا

 ... ايشانس اورد يحساب... يليخآره : زهره

 ... گهيخب د: ناز گفتم با

 يقضاوت كن يتون ينم ادين شيخودت پ يگن تا برا يم. حاال سر خودت اومد د؟يبد ديند يگفت يچقدر بهم م ادتي. ديبد ديند... اُه اُه: زهره

 ... ها نِيهم

 . منم جواب دادم يديتو پرس... كوفت: و گفتم دميخند

  ؟يحاال چرا انقدر الغر شد. كردم يشوخ: زهره

 . يالغر شد گنيهمه م يه... بابا الغر نشدم -

 . فهمم يم دمتيمن كه چند هفته س ند. يفهم يخودت كه نم: زهره

 . گه يم ثاقميآخه م –

 . بفهمه دميبا يسره تو بغلش هيبس كه . جداست شيقض...اون كه آره:گفت طنتيش با

 ... لوس نشو... ا: خجالت گفتم با

 .برو خودت و رنگ كن. شه يم ديچه واسه من سرخ و سف: زهره

 . ديبلند خند يبا صدا و

 . كر شدم... آروم بخند... مرض –

  ؟يگرفت ميرژ يواسه عروس. يالغر شد يدور از شوخ يول: زهره

 . ومدهيشنبه ن نيهنوز ا. رميگ يم ميگم از شنبه رژ يم يچند ساله ه ه؟يچ ميرژ... نه بابا -

 .پس از استرسِ: هرهز

  ؟ياسترس چ –

 ... گهياسترس د: گفت طنتيش با

  ؟يكن سيبود خودت و خ كينزد تيروز عروس ادتيمگه مثل توام؟  –

 . رهيگ يم ادي. بچه حرف بد نزن يادب جلو يب: و گفت ديخند

 . شنوه يمارو نم يتو اتاقِ صدا اميت –

 . گم يمامان و م ين ين. گم كه يو نم اميت: زهره

 ... كنه چند سالشِ يندونه فكر م يهر ك رهيگ يم اديبچه  گهيم نيهمچ. خبه توام –
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 . مامان قربونش بره: به شكمش زد و گفت يدست

 . در كل دوست دارم به خودم بره يول. نظر به باباش رفته نياز ا. بخوره يتكون هيبشه  يچ... بچه م انقدر آرومِ: با ذوق ادامه داد و

 . شه يشكل تو بشه فقط صداش به تو نره كه فاجعه م... قربونت: مخنده گفت با

 ؟يداد ريمن گ يباز به صدا. كشمت يم: به سمتم پرتاب كرد و گفت بيس هي

 بدم؟  ريگ تيندم به چ ريبه صدات گ: و رو هوا گرفتم و گفتم بيس

 ...ميديبلند خند يهر دو با صدا و

  ؟يپسند يطوره؟ مچ: رو جلوم گرفت و گفت نهييخانوم آ شكوه

البته . بود ختهيبود و موج دار دورم ر دهيموهامو اتو كش. حداقل خودم كه خوشم اومده بود. خوب شده بودم. نگاه كردم نهييخودم تو آ ريتصو به

 . شونه هام بود يقسمت اعظمش رو ياز موهام و جمع كرده بود ول كمي

 يول شهيقبلش به شكوه خانوم گفته بودم كه اگه موهام دورم باشه گرمم م. ومديبهم م ميمدل نيا يدوست داشتم ول شتريفرمو ب يموها خودم

 . اديبهم م ونينياز ش شتريمدل ب نيمعتقد بود كه ا

 شيبهم معرف م،يازشون گرفته بود الشونويكه و يهمون ثاق،يهمسر دوست م اسمن،ي. ماهر، تو نوشهر بود شگرانياز آرا يكيشكوه خانوم "

  ".اديم نجايهم شهيگفت كارش حرف نداره و خودشم هم يم .كرده بود

 . دميبه موهام كش يدست

 . دميكرد به لباسم رس يم ييصورتم خودنما يكه رو يمحو شينگاه كردن به آرا با

دو  نيواقع به خاطر هم در. فتاديبازوهام م يهم بهش وصل بود و به صورت كج رو ريكوناه حر نيساده بود كه البته دو تا آست يدكلته  هي لباسمم

 . لباسو انتخاب كرده بودم نيا نيتا آست

 . ديخسته نباش. خوب شدم شكوه خانوم يليخ: گفتم يكندمو با خوشحال نهيياز آ دل

 . نكردم يكار. زميقربونت برم عز: خانوم شكوه

 . با ذوق به خودم نگاه كردم دوباره

 . گرفتم نهييزهره رو از آ يصدا با

 . بودمت دهيصاف ند يتا حاال با موها. يبه خدا ماه شدتابان : زهره

 . ترسم گرمم بشه ياتفاقا خودمم خوشم اومده فقط م... يمرس –

 . دنبالت ادياالن شوشوت م. ميبر ايب... نه بابا: زهره

 . اديه صورتت مب يليخ يفندق... ايخشگل شد يليزهره توام خ: كرده گفتم رييافتاده باشه زهره هم تغ ادميكه تازه  انگار

 . كنم يگفت حتما موهامو فندق. نهيسفارش افش: انداخت و گفت هييبه خودش تو آ يلذت نگاه با

 ... ؟!واااا –

 . يفهم يحاال خودت به مرور م... واال: زهره
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 . اديصداش م. اومد ثاقيانگار م... ميبر: مكث كرد و گفت كمي

 . استرس گرفته بودم نهيمنو بب ثاقيدونم چرا حاال كه قرار بود م ينم

 . رونيهلم داد ب بايدرو باز كرد و تقر زهره

 . فتميبود ب كينزد ؟يكن يم كاريزهره چ –

 . دلش آب شد گهيبرو د: زهره

 ... زدمو رفتم تو راهرو يلبخند

 . ومديبهش م يچقدر لباس داماد. بود سادهيوا رونيب شهيتر از هم پيخوش ت ثاقيم

. بود ديهمه و همه سف... گرفته تا كفش و كرواتش راهنشياز كت و شلوار و پ... بود ديكلهم سف. ميون انتخاب كرده بودجفتم ي قهيبا سل لباسشو

 . فقط رنگ موهامون در تضاد با رنگ لباسمون بود. ميبا هم ست كرده بود يبه قول خودش حساب

  د؟يديشما خانوم منو ند. فكر كنم اشتباه اومدم ديببخش: گفت يشوخ كرد، لب از لب باز كرد و به يكه تا اون لحظه ساكت منو نگاه م ثاقيم

 . دميبلند خند يصدا با

من قرار  يرو به رو قايكه برداشت دق يخنده ها كه همون خنده هاست و با قدم. انگار درست اومدم... نه: گفت ديخند يكه داشت م نطوريهم

 . گرفت

 . لبش محو شد و زل زد تو چشام يرو لبخند

 . نميو تو چشاش بب يقرار يتونستم ب يم يخوب هب

 . كه محكم بغلم كرد دينكش هيبه ثان يول نييانداختم پا سرمو

 . موندم يمنم دستامو دورش حلقه كردمو ساكت باق. شونم يخم كرد و گذاشت رو سرشو

 . ميحالت بود نيتو هم يا قهيدق چند

 . فتازم فاصله گر يگردنم گذاشت كم يكه رو يبوسه ا با

كرد، زمزمه وار  يشده بود و نوازش م ختهيصورتم ر يكه به صورت كج رو ييكرد و با انگشت شستش موها يكه تو چشام نگاه م نطوريهم

  نم؟يروزو بب نيتونم ا يوقت نم چيكردم ه يوقتا فكر م يگاه شهيباورت م: گفت

 . لبش گذاشتم يكردمو انگشت سبابمو رو اخم

 . ميرفا بزنح نيدوست ندارم از ا –

 . ديبار گونمو بوس نيانگشتم زد و دوباره بغلم كرد و ا يرو يكيكوچ ي بوسه

 . و سرمو چرخوندم دميكش رونيب ثاقيبا تعجب خودمو از بغل م "ديلطفا دسته گل تابان جونو بد ثاقيآقا م "گفت يكه م يخانوم يصدا با

 . بودناومده  يبردار لميف يبرا. بود ثاقيخواهر دوست م بنفشه،

 ؟يبهم نگفت يزيپس چرا چ: گفتم ثاقيو رو به م. من اصال متوجه شما نشدم ديببخش: خجالت بهش سالم كردمو گفتم با

 . ديببخش. رفته بود ادميخودمم : كه انگار به خودش مسلط تر شده بود، رو به بنفشه با لبخند گفت ثاقيم
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 . مير يم دياگه دسته گل عروس و بد. تر شد يعياتفاقا طب. كنم يخواهش م: با خنده جواب داد بنفشه

 . برداشت يكيدر همون نزد يكنسول يبه دور و برش انداخت و دسته گل و از رو ينگاه ثاقيم

 . رفته بود كجا گذاشتمش ادمي: گفت سرخوش

 . دسته گل و گرفتم دمويخند

 . مياومد رونيب شگاهيبازوش حلقه كنم همراه هم از آرا تا من بتونم دستمو دور رهيبگ يدستشو طور ثاقيبنفشه كه م ياييراهنما با

 . بود ثميم ديسف يعروسمون سوزوك نيماش

 ... گهيشبه د هي يعروس: قبول نكرد و گفت يخودشو گل بزنه ول ديكنه اگه پرا ينم يگفته بودم كه برام فرق ثاقيم به

چون . ميريو بگ ثميم نيدادم ماش حيمن ترج يول. خودم ييدا يگرفته تا مهد نيو فرز ثمياز م. كردن شنهاديو به ما پ ناشونيوسط همه ماش نيا

 . راحت تر بود يليو ساناز خ كتاينسبت به  نيبا نگ

 ميگرفت يبا لباس عروس م ديكه با ييعكسا يسر هيگرفتن  يبرا يبردارامون تا نوشهر همراهمون اومده بودن ول لميف الديبنفشه و م نكهيا با

 . ميكرد يهم هماهنگ م گهيد ي هيآتل هيبا  ستيبا يم

 . هيآتل ميرفت مويشد سوار

 . مياتاق خوابمون نصب كن يبزرگ كنن تا تو ميچند تاشونم داد. ميمختلف گرفت يخشگل با ژستا يعكسا يكل

به  ميبد يادگاريعنوان و به  يشاس يتا بزننش رو مياز عكسامونم كه به نظرم فوق العاده قشنگ بود و انتخاب كرد يكي ثاقيخواست م به

 . مهمونامون

دستاش گذاشته بودم و هر دو با لبخند  يدستاش دور كمرم بود و منم دستامو همراه دسته گل رو. از پشت بغلم كرده بود ثاقيعكس م نيا تو

 . ميكرد ينگاه م نيبه لنز دورب

 . شد يم ريكم كم داشت د گهيد

 ... ميحركت كرد اليشدم و به سمت و نيسوار ماش ثاقيكمك م با

 . با زدن چند بوق پشت سر هم اعالم وجود كرد و داخل شد ثاقيم ميكه شد اليو كيزد

 . منتظرمون بودن اطيهمه تو ح ميكيكه نزد ميقبلش خبر داده بود چون

 . شد ادهينگه داشت و خودش به سرعت پ نويماش

  د؟يزن يپس چرا دست نم... سالم: بلند گفت يبه همه با صدا رو

 . افتاده باشه شروع كردن به دست زدن ادشونيو انگار كه تازه  دنيحرفش همه خند نيا با

 . شم ادهيدر سمت منو باز كرد و با گرفتن دستم كمكم كرد پ ثاقيم

 . زده شده بودم جانيه يخودم كه حساب. ديبه گوش رس شتريو سوت ب غيج يشدن من صدا ادهيپ با

 . مينشست گاهمونيداخل و تو جا ميو رفت ميبردارا انجام داد لميس رو به خواست فسالم و احوالپر يفاتيتشر مراسم

 . ميشده بود پر كرده بود دهيسرخ كه به صورت قلب چ بيس فيكنار هم بود كه دورشو با دو رد يعروس و داماد دو تا صندل گاهيجا
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 . ميوگرنه ما كه قبال به عقد هم دراومده بود ميگرفت يم مونيعروس لميف يمراسمو برا نيا... عقد شروع شد ي تهيفرمال مراسم

 . از رد و بدل كردن حلقه ها نوبت به خوردن عسل شد بعد

 ... ريتابان دستشو گاز بگ: گفتن يحاضر در جمع خطاب به من م يدخترا ي همه

 . و فقط عسل و خوردم ومديلحظه دلم ن نيتو آخر يكارو بكنم ول نيداشتم ا ميتصم

 . اديبود اشكم درب كياز انگشتم گرفت كه نزد يآنچنان گاز ثاقيم... عوض در

 . دستش و نوازشش كرد يمتوجه شد چون انگشتمو گرفت تو خودشم

 دلم؟  زيدردت اومد عز: ثاقيم

و با لبخند  كنم خوب شه ياالن بوسش م: اضافه كرد طنتيو با ش. فكر كنم دردت اومد يول: ثاقيم... نشد يچينه ه: بهش زدمو گفتم يلبخند

 . انگشتم گذاشت يرو يكيكوچ يبوسه 

 . دميمراسم عقد كه تموم شد، انگار از قفس آزاد شده باشم رفتم سمت مامان و در آغوشش كش يبردار لميف

 . اصال راحت نبودم ياون طور... شيآخ –

 . راحت نبودم يمنم اونطور... زميعز: و گفت ديصورتمو بوس متيمال با

 ... يخشگل شد يليخ!... يچقدر عوض شد: رفت و گفتازم فاصله گ يكم

 زشت بودم؟  يعني: جمع كردمو گفتم لبامو

 . يعوض شد يليخ گميگفتم؟ م نويا يمن ك: دستمو گفت يزد رو يشوخ به

 . كردم يشوخ. زميدونم عز يم: گفتم دمويخند

 . خوش و بش كردم زمميعز اميآقاجون و آرتان و ت با

 يمنم برا. كنه يباز يخواد بره با مان يگفت م يمدام م. انقدر بوسش كردم كه صداش دراومد. ناز شده بود يليخ. بود هديلباس عروس پوش اميت

 . بار بوسش كردمو گذاشتم بره نيآخر

 . كرد يم يداشت با آقاجون احوالپرس. از پشت سرم برگشتم قايدق ثاقيم يصدا دنيشن با

 . گاهمونياز آقاجون دست منو گرفت و برد سمت جا ياهكه تموم شد با معذرت خو شونياحوالپرس

 خب؟ . مير يبگو با هم م يبر يهر جا خواست. يخور يامشب از كنار من جم نم: نشستم دم گوشم گفت يوقت

 . نكرده بودم كيآخه خوب باهاشون سالم عل. نايمامان ا شيرفتم پ: تكون دادمو گفتم يسر

 . پاشدستمو گرفت و گذاشت رو  يمهربون با

 باشه؟ . از حاال به بعد از كنار من جم نخور يول. زميدونم عز يم: ثاقيم

 ... چشم... باشه: اومدمو گفتم كوتاه

 ... بال يچشمت ب. چشم گفتنت بشم يفدا: و گفت ديبوس دستمو

 . ديرقص يم گانهيآرتان ناقالم داشت با . جوونا همه وسط بودن و مشغول رقص. رسما شروع شده بود يعروس گهيد
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 يشد كه باعث خجالت من و خنده  يم طونيجاهام ش يبعض. داد يعاشقانه سر م يگوشم زمزمه ها ريمدام ز ثاقيم. خوشحال بودم يليخ

 . شد يخودش م

 . ومديكه به سمتمون م دميد ثمويچشم م يبودم كه از گوشه  ثاقيصحبت با م مشغول

 ... اطيتو ح ميداداشمونو ببر نيا قهيازت چند دقتابان خانوم با اج: رو به من گفت ديما كه رس به

 ... بذار واسه بعد ستياگه مهم ن ثم؟يشده م يچ: گفت يفور ثاقيم

 . و بلندش كرد ديكش ثاقويدست م ثميم

 . ميكن يخودشو راض دياول با... ينيب يم: خنده رو به من گفت با

 . دميجوابش خند در

 . رفت ثميگردم و همراه م ين بر ممن اال زميعز: بهم زد و گفت يچشمك ثاقيم

 . چشمم افتاد به ساناز و سوگل تيجمع نياز ب نكهيشد كه تنها نشسته بودم تا ا يم يا قهيدق چند

 . و اومد سمتم يكه ساناز سوگلو داد دست مهد زدميبهش لبخند م داشتم

 اجازه هست؟ : ساناز

 . تنها بودم... نيبش ايب: اشاره كردمو گفتم ثاقيم يخال يدست به صندل با

 كجا رفت؟  ثاقيپس آقا م: و گفت نشست

 ... يخب با مهد د؟يچرا نشسته بود... اطيداداشش كارش داشت رفتن تو ح -

 ... دفعه حرفم و خوردم هي

 ... گهيوسط د ديبر... هيمهد ييمنظورم دا... امم –

 . ادينم شيپ تشيموقع يخوام ازت بپرسم ول يچند روزه كه م. تو ذهنمه يسوال هي... تابان؟... ستين يعجله ا... حاال ميريم: كرد و گفت يمكث

 ... خب بپرس ؟يچ: شدمو گفتم كنجكاو

  ؟يا يراض تيتو االن از زندگ... تو االن... تو: من من گفت با

  ه؟يمنظورت چ -

. يباهاش ازدواج كن يگرفت ميتصم ويشد ثاقياشق آقا متو ع... بذار بهتر بگم اي... اينه؟  يدوست دار يليخوام بدونم تو شوهرتو خ يم: ساناز

 درسته؟ 

 .شده بودم جيگ! هيسواال چ نيا دنيدونستم منظورش از پرس ينم

 آره چطور مگه؟ ... خب –

 . كه جوابمو گرفتم هينطورياگه ا: ساناز

 منم بفهمم؟  يزن يواضح تر حرف م كميساناز  –

و  تيكه موقع... كه يكن يازدواج م يكردم تو با كس يفكر م شهيهم. سوال داشت يآخه برام جا. مكرد جتيبا حرفام گ. زميعز ديببخش: ساناز
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 چطور بگم؟  ؟يدون يم. داشته باشه يشتريامكانات ب

 . زنه يمنظور م يوقت بود كه احساس كرده بودم حرفاشو ب يليخ. حرفاش ناراحت نشدم از

داد قبول  شنهاديتا بهم پ شهيباورت م. شدم ثاقيمن واقعا عاشق م. ستمينبودم و ن اديز من عاشق پول و امكانات: قطع كردمو گفتم حرفشو

و من و دوست داره  سادهيخودش وا يرو پا ثاقيدونستم م يكه م نيهم يمهم ول ناميالبته ا. نداره يداره و چ يچ ثاقيكردم؟ برام مهم نبود كه م

 . بود يكاف امبر

در حد معقول كار . ميما هم جوون. ستنين ينطوريخب همه كه ا يول يكن يفكرو م نيداشته ا يهمه چ تونيگاز اول زند يمهد ييچون دا ديشا

 . ميساز يم مونويو زندگ ميكن يم

 . من خودشو دوست دارم. شميم وونهيكنارم نباشه د ثاقيروز م هي نكهياز تصور ا... يدون يم

 !... وقت هي ينكن هيگر... تابان ديشتو رو خدا ببخ: دستش و گذاشت رو دستم و گفت ساناز

 . بودن بشم ختنير يكه آماده  ييشدن اشكا ريكردم مانع سراز يزدم و با نگاه كردن به سقف سع يلبخند

 . نداشتم يمنو؟ به خدا منظور يديبخش: ساناز

 . شدم يخودم احساسات... دونم بابا يم –

  گه؟يتخت باشه د ماليخ. بدم ريبهش ش ديبا... سوگل شيمن برم پ: ساناز

 ... تخت التيخ... آره بابا برو -

 ...  پس فعال: ساناز

 . نشست كنارم ثاقيساناز رفت م نكهيمحض ا به

– ؟يبود نجايا!... ا  

 چشات چرا قرمزه؟  نميبب... جلــ ومدمين گهيد شتهيساناز پ دميد. زميآره عز: ثاقيم

 چشام؟  -

  ؟يكرد هينكنه گر... آره: ثاقيم

 . فكر كنم به خاطر همون باشه. ناخونم خورد به چشمم يگوشه ... آهان... بابا نه -

 به هر دو تا چشت خورد؟ : با شك گفت ثاقيم

 . دونم ينم. فكر كنم -

  ؟يكن يكه از من پنهون نم ويزيچ: ثاقيم

 . يكن يم لهيچقدر پ... ثاقيم: واسش رفتمو گفتم يغره ا چش

 وسط؟  ميبر... باشه قبول: و گفت ديخند

 . ميباشه بر: و گفتم ايدلمو زدمو به در... وسط؟ اممم -

 . كرد بلند شم كمكم
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 . خواننده بلند شد يبلند شدن ما صدا با

 .دل كندن شونيباالخره از صندل... كف مرتب هيبه افتخار عروس و دوماد  –

 . و سوت و دست بلند شد غيج يصدا

 . اعالم كردن شام حاضره ميديهمراه خونواده ها رقصدو سه تا آهنگ شاد كه با هم و البته  با

 . ميرو انجام بد گهيكه م يبنفشه اومد سراغمونو ازمون خواست هر كار دوباره

 . بودم دهيغذا نفهم ياز مزه  يچيمتاسفانه ه يدر نوع خودش جالب بود ول. ميگذاشت گهيادا و اطوار قاشق قاشق غذا دهن همد يكل با

 . گرسنمون بود موينخورده بود يچيچون از صبح ه. ميازش خواست اجازه بده غذامونو بخور ثاقيآخراش م گهيد

 . گردم ياالن بر م: گذاشت گفت ميشونيپ يكه رو يبلند شد و بعد از بوسه ا ثاقيم ميكه خورد غذامونو

 . رفت سمت اركستر يم داشت

 . سفارش بده يبخواد آهنگ ديزدم شا حدس

 . مونا نگاه كردمبرگردوندمو به مه رومو

در واقع اكثر مهمونا از طرف . تعداد حدودا چهل، پنجاه نفر از طرف ما بودن نيشدن كه از ا يبه زور صد و پنجاه نفر م ديمهمونامون شا كل

 . بودن ثاقيم يخونواده 

 . گرد شده سرمو چرخوندم يبا تعجب و چشا كروفونياز پشت م ثاقيم يصدا دنيشن با

 ... ديچند لحظه به عرض من گوش بد هي... ونيآقاخانوما، : ثاقيم

 . ساكت شد كبارهيبه  تيجمع

 . هم من، هم تابان جان و به من نگاه كرد. ميكن يتشكر م يعني. كنم يتشكر م ياز همگ: ثاقيم

كه تو  شااليا. ديارو خوشحال كردو با حضورتون م ديو تو جشن ما شركت كرد دياومد نجايتا ا نكهيبه خاطر ا: كه بهش زدم ادامه داد يلبخند با

 . ميجبران كن اتونيشاد

 ... خب يول... گذاشت زيالبته اگه بشه اسمشو سورپرا. تابان دارم يبرا يزيسورپرا هيمن امشب ... امــا و

 . من نگاه كرد به

 . مشتاقانه منتظر شدم... هيچ زشيدونستم سورپرا ينم. زده شدم جانيه

 . كرد دييكه اون با تكون دادن سرش تاگفت  يزيگوش نوازنده چ دم

 . افتاد ميتازه دوزار "خواد واسه تابان بخونه يم"كردن  يكه زمزمه م تيجمع يصدا با

 !... خواست بخونه؟ يم ثاقيم. انتظارشو نداشتم اصال

 . بودن ناشونيو دورب ايبا گوش يبردار لميهمه عالوه بر زمزمه هاشون، مشغول ف. شلوغ شده بود سالن

 ... ثاقيزده بودم به م زل

 ... بخونه يخواد چ يم ثاقيشروع آهنگ متوجه شدم كه م با
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 ... همدم

 . آهنگ بودم نيعاشق ا من

 . بمش شروع به خوندن كرد يزد بهم و با صدا زل

 ... هر لحظه شهياما دلم تنگ م ويكنارم هست"

 ... فقط دوست داشتن محضه ستيعادت ن يدون يم خودت

 ... رميگ يبازم بهونه هامو م ويهست كنارم

 ... رميگ يدستاتو م امي يچقدر سرده م يگم وا يم

 ... رميم يم ييكه از تنها ييجا يوقت تنها نر هي

 ... رميگ يدلشوره م يتا دم در هم بر نجايا از

 ... عشقم نيتو فكر ا فقط

 ... فكر بودن با هم تو

 ... شم يبرم سرگرم كار يمن باش شيپ محاله

 ... از كارم رهيگ يدلت م ييوقتا هيم كه دون يم

 ... دوست دارم يليبگم خ ستيكه حواسم ن ييروزا

 ... يدار ايدلتنگ نيانگار از ا يهم مثل من تو

 ... يخودآزار ييجورا هي يخوا يهم از بس منو م تو

 ... يخودآزار ييجورا هي

 ... ايدر استيكينزد نيانگار هم ويهست كنارم

 ... نجايكه موجش اومده ا يموهاتو وا كرد مگه

 ... برف ريچتر ز يب ايعشق ب يرد پا قشنگه

 ... حرف نيا يچ يعني يفهم يم يحال منو دار اگه

 ... از كارم رهيگ يدلت م ييوقتا هيدونم كه  يم

 ... دوست دارم يليبگم خ ستيكه حواسم ن ييروزا

 ... يدار ايدلتنگ نيانگار از ا يهم مثل من تو

 ... يخودآزار ييجورا هي يخوا يمنو مهم از بس  تو

  "...يخودآزار ييجورا هي

 ... دست و سوت بلند شد يصدا

 بودم؟  دهيچرا تا به حال صداشو نشن... نشه ريتا اشكم سراز دميكش قيچند بار نفس عم. تو چشام جمع شده بود اشك
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 .برام بخونه تيجمع يجلو ميروسشب ع يشوهرم تو يكرد روز ياصال به ذهنمم خطور نم. داشتم يخوب يليخ حس

 . بلند شدمو به سمتش رفتم نهيبا طمان يول. شوكه بودم هنوز

 . ستادميبه روش ا رو

 چطور بود؟ : ديپرس يلبخند قشنگ با

 . داد يصحبتو بهم نم ياجازه  بغض

 انقدر صدام بد بود؟ هان؟ : گفت يمحبت بغلم كرد و به شوخ با

 . نشه ريشكم سرازكردم ا يم يفقط سع. نگفتم يزيچ

 . دست خودم نبود يكنم ول هيدوست نداشتم گر اصال

 ... ارمياشكتو در ب نكهينه ا... من خواستم خوشحالت كنم وونهيد... ااايكن هيتابان به خدا اگه گر: دم گوشم گفت ثاقيم

 هياالن به افتخارش . شده يتابانم احساسات: نا گفتدستش منو در آغوش گرفته بود رو به مهمو هيكه با  نطوريهم. بگم يزيتونم چ يكه نم ديفهم

 . خونم يآهنگ شاد م

محسن، باور : و با اشاره به نوازنده گفت... كه جو عوض شه ديكن يفقط همكار. ديمنو تحمل كن يبازم صدا ديمجبور گهيد: خنده اضافه كرد با

 ... كن

 . كردن كه آهنگ دومم بخونه قيتشو ثاقويسوتشون مباشن با دست و  يبه وجود اومده راض تيانگار كه از وضع همه

 . شروع به نواختن كرد آهنگ

 . خوب گوش كن و ازم فاصله گرفت: و گفت ديگونمو بوس ثاقيم

 . نگاش كردم ستادمويهمونجا ا منم

 ... تابم من يباور كن واسه توئه كه ب"

 ... خوابم من يكن واسه چشماته ب باور

 ... بالم من يكن كه به داشتنت م باور

 ... كن باور

 ... كن باور

 .. ينفس ،يقلبم ،يعمرم ،يجونم

 .. يكس يب نيو تنهام نذار تو ا بمون

 ... عاشق چشماتم ،يدون يدونم م يم

 ... غرق نگاتم يكن بدجور باور

 ... دونم يقدرتو م وونم،يعشقت د از

 ... خونم يمونم، حستو م يتو م شيپ
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 ... نماز خدا ممنو ،يشميپ نكهيا از

 ... مونم يكن عشق من با تو م باور

 ... كن تپش تند تند قلبمو باور

 ... خستمو يدستا يكن سرد باور

 ... كن تا آخرش من پات هستمو باور

 ... كن باور

 ... كن باور

 ... ينفس ،يقلبم ،يعمرم ،يجونم

 ... يكس يب نيو تنهام نذار تو ا بمون

 ... عاشق چشماتم ،يدون يدونم م يم

 ... غرق نگاتم يكن بدجور اورب

 ... دونم يقدرتو م وونم،يعشقت د از

 ... خونم يمونم، حستو م يتو م شيپ

 ... از خدا ممنونم ،يشميپ نكهيا از

 ... مونم يكن عشق من با تو م باور

 ... گهيد ديكن يهمكار: ثاقيم

 ... خوندن ثاقيهمراه م كصداياشن، انگار كه همه منتظر اجازه ب. رسما كنسرت شده بود. بغض خندم گرفت ونيم

 ... كن تپش تند تند قلبمو باور

 ... خستمو يدستا يكن سرد باور

 ... كن تا آخرش من پات هستمو باور

 ... كن باور

 ... كن باور

 ... ينفس ،يقلبم ،يعمرم ،يجونم

 ... يكس يب نيو تنهام نذار تو ا بمون

 ... عاشق چشماتم ،يدون يدونم م يم

 ... غرق نگاتم يبدجوركن  باور

 ... دونم يقدرتو م وونم،يعشقت د از

 ... خونم يمونم، حستو م يتو م شيپ
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 ... از خدا ممنونم ،يشميپ نكهيا از

 ... مونم يكن عشق من با تو م باور

  "...يجونم

 . اومد سمتمو محكم بغلم كرد يتموم شدن آهنگ فور با

 . آهنگو نيچقدر قشنگ خوند ا. كردم يداشتم غش م ايخدا

 . بهتر شده بود حالم

 . دمشيبا زل زدن تو چشاش لبامو گذاشتم رو لباش و بوس دمويكش رونيخودمو از بغلش ب. نتونستم احساساتمو كنترل كنم گهيد

 . كرد يو سوت دخترا داشت كرم م غيج يصدا

 . شده بودم يدست خودم نبود احساسات يول دميخجالت كش يكارم كم نيبعد از ا البته

 . يبهم بد يتونست يبوذ كه م يا هيهد نيبهتر نيا: دوباره محكم بغلم كرد و گفت ثاقيم

 ... يمرس.. واسم بود هيهد نيتوام بهتر زيسورپرا: دم گوشش گفتم آهسته

 خوشت اومد؟ : فشارم داد و گفت محكم

 ... يمرس... يليخ -

 . برات خوندم موياحساس قلب. ستيبه تشكر ن ازين: ثاقيم

 . اصال انتظارشو نداشتم يول –

 اليبعد با خ ديتانگوتونم برقص ديايب ديهست نجايتا ا ثاق،يم: محسن، همون نوازنده گفت ميشد يم كيجشن نزد يبه آخرا ميداشت گهيد چون

 . دينيراحت بش

 . وسط ميو رفت ميكرد قبول

 . ميديرقص Yuhki Kuramotoاز  A Scene Of La Seineبا آهنگ  تانگومونو

 يكرد كه نم يگوش نم ثاقيدستتو بذار رو كمر خانومت م ثاقيم ايآقا داماد  يگفت كه عروس خانوم دستتو بذار رو شونه  يبردار م لميف يچ هر

 . كرد

 .ريبگ لميف يطور نيهم. كه هست ينيهم: گفت يم ييپررو با

 . ردمخو يتكون م ثاقيم ييتو حس آهنگ بودم و با راهنما شتريب يگرفته بود ول خندم

 . با دو دستش منو بغل كرده بود و سرشو گذاشته بود رو شونم ثاقيم

 . خوردم يپنهون كرده بودم و ساكت و آروم با آهنگ دور م ثاقيم ي نهيمنم به خاطر قدم سرمو تو س متقابال

 . لبام گذاشت يرو ثاقيبود كه م يجوونا به همراه بوسه ا غيختام رقصمون بازم دست و سوت و ج حسن

 . مراسم تموم شد گه،يبعد از دو سه تا آهنگ شاد د بايتقر

 . اقامت مهمونا و البته خونواده هامون اجاره كرده بود يبرا ويكنار ياليسه تا و ثاقيم يحت. بود اكثر مهمونا بمونن و فردا حركت كنن قرار
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 . ميركت كبه سمت اصفهان ح ميتا صبح بتون ميبمون اليو نيشبو تو هم ميخواست يم خودمونم

 نيدر واقع نه من تا حاال رفته بودم اصفهان نه خودش و قطعا ا. خوشحال شدم يليماه عسل داد خ يرفتن به اصفهانو برا شنهاديپ ثاقيكه م يروز

 . گذشت يبهمون خوش م يليسفر خ

گاه تنها، گاه با هم مشغول تشكر و  اقمثيمن و م. روشون بود و به عهده گرفته بود ثاقيكه عكس من و م ييها يشاس ميتقس تيمسئول آرتان

 . مياز مهمونا بود يخداحافظ

 . دميو به همراه آرش د لوفريبودم كه ن ستادهياز سالن ا يا گهيد يبا چند تا از دوستاش بود و منم گوشه  يو خداحافظ يمشغول شوخ ثاقيم

 . ديكه در كنار هم خوشبخت بش شااليا.. .خوش گذشت يليخ. خوب بود يليخ زميعز: با لبخند اومد جلو و گفت لوفرين

 ... نجايكه چقدر شلوغ پلوغ بود ا يديخودت د. شتيپ ومدمين لوفرين ديتو رو خدا ببخش: كردمو گفتم تشكر

 يزايبا اون سورپرا: ادامه داد يكنم تابان جان و با چشمك يآخه از عروس انتظار داره؟ دركت م يك ه؟يچه حرف نيا زميعز: محبت گفت با

 ...صداش خوبه ها ميخودمون يول. كردم يتوجه نم يزيبه چ گهيشوهرت منم بودم د

  دم؟يشن يبار بود صداشو م نيخودمم اول شهيباورت م –

 . بوده زيپس حقا كه سورپرا: لوفرين

 . نيخوشحالمون كرد. نياورد فيتشر نيلطف كرد يليآقا آرش خ: بود گفتم ستادهيا ريبه آرش كه ساكت و سر به ز رو

 . شرمنده بود هيهنوزم به خاطر اون قض آرش

 . بود فمونيوظ. كنم تابان خانوم يخواهش م: خجالت گفت با

كه از  يتنها موقع ديشا. ادينتونست ب رشيمس نيخودم به خاطر هم ياز دوستا يكيراستش . دياومد نجايتا ا ديلطف كرد. ديدار ارينه اخت –

 . خب پدر و مادرش بهش اجازه ندادن يول اديخواست الله دوستم ب يدلم م يليآخه خ. ون موقع بودشدم هم مونيتو شمال پش يگرفتن عروس

 . ديكارت دارم و دستمو كش يايلحظه م هيتابان جان . حاال خودتو ناراحت نكن: لوفرين

 . ميعروس و داماد رفت گاهيجا كينزد يبه سمت سبد گال لوفريكردمو همراه ن يآرش خداحافظ از

  لوفر؟يشده ن يچ –

  ؟يش يبهت بگم ناراحت نم يزيچ هياگه : و گفت ستاديا ييبايسبد گل بزرگ و ز مقابل

 شده؟  يزيچ... بگو... نه: گفتم يكنجكاو با

 ... حامد فرستاده... سبد گلو نيا... راستش... راستش: تته پته گفت با

 حامد؟ : گرد شده نگاش كردمو تكرار كردم يچشا با

 ... ماوهو: لوفرين

 . به سبد گل انداختم ينگاه دوباره

 ... كارت روش بود هي

 ... خوندمش
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 ... سالم"

 ... منو ببخش زيبه خاطر همه چ... يدر كنار همسرت خوشبخت بش دوارميام

  "...حامد

 ... خوندمش دوباره

 ... حــــامد... حــامد... حامد: لب تكرار كردم ريچند بار ز دمياسمش كه رس به

 . از ذهنم عبور كرد يينمايس لميف هي نياز اون موقع ع يكوتاه يقسمتا

 ... كنه يمنو به عنوان استاد معرف اديو ازش خواستم ب دمشيتو دانشگاه د يوقت

 ... داد شنهاديشاپ و بهم پ يازم خواست برم كاف يوقت

 ... و نشناخته قبول كردم دهيمن ند يوقت

 ... خوند تيمحرم ي غهيآقاجون برامون ص يوقت

 ... يمهمون ميرفت يوقت

 ... بهم گفت چاق و چقدر من ناراحت شدم نيتو ماش يوقت

 ... فرنوشو شناختم يوقت

 ... بهم داد يادگاريبهم گفت و اون كتاب و به عنوان  قتويحق يوقت

 ... داد رييتغ مويزندگ ريكه مس يكتاب همون

 ... جا گذاشتم ثاقيم نيكه تو ماش يكتاب همون

 ... كرد ينم دايگردم و برام كار پ يفهمبد دنبال كار م ينم ثاقيكردم م ينم ادداشتيكه اگر شماره تلفانو رو توش  يكتاب همون

 ... شد ثاقيمن و م شتريهر چه ب ييكه باعث آشنا يكتاب همون

 ... دونم كجا گذاشتمش يكه اصال نم يكتاب همون

 !!!... من به وجود اورد يزندگ رو تو يراتيياون كتاب، همون كتاب زبان چه تغ واقعا

  د؟يشما بهش خبر داد: گفتم لوفريزدمو رو به ن يپوزخند

 تابان؟  يناراحت شد. كهيتو نزد يشد كه آرش بهش گفت عروس يدونم سر چ ينم. زنگ زد خونمون شيچند روز پ: لوفرين

 و ذهنمه؟ از چهرش ت يهاله ا هيكه فقط  شهيباورت م... اصال... نه: زدمو گفتم يلبخند

 ... افتادم ادشي يبار ك نيدونم آخر ياصال نم... خودشو چرا ينرفته ول ادميكه باهام كرد و  يكارا

 ... اتفاق زودگذر هي. بود مياتفاق تو زندگ هي اون

 . كنم يعوض نم يچيبا ه ثاقياالنمو كنار م ياحساس خوشبخت يدون يم

 نياز ا يچ... دوست داره ميليخ... هيمرد خوب يليشوهرت خ... يخوشبخت شد يواقع ياتو به معن... زميدونم عز يم: گرفت و گفت دستمو

 باالتر؟ 
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 . باالتر؟ من واقعا خوشبختم نياز ا يچ... واقعا -

 كنه؟  يم كاريحامد االن چ يبدون يخوا يم... يحسو دار نيخوشحالم كه ا: لوفرين

 ... گوب ياگه دوست دار. كنه يبرام نم يفرق: تفاوت گفتم يب

شهر به اون  نياز ا... كشور به اون كشور نياز ا. كرد يدوندگ يكل. ماهه كه دوباره عقد كردن هي... خودشو كشت تا فرنوش قبولش كرد: لوفرين

 ... شهر

 ! دنيپس باالخره به هم رس: گفتم يخونسرد با

 ... خواسته دوباره ازدواج كنه يكه فرنوش م يدرست موقع... آره: لوفرين

 ... بار با هم بمونن و خوشبخت بشن نيكه ا شااليا –

  ؟يواقعا از ته دلت گفت: لوفرين

 . دغدغه ياونم ب... بچشن ويكه اونام طعم خوشبخت شااليا. من خوشبختم... چرا كه نه... آره -

 . يخانوم يليتابان تو خ: لوفرين

 ... شوهرت منتظرته ميبر: گفتم دمويخند

 . مامان همراه بود همه مارو تنها گذاشتن يده هامون كه با اشكابا خونوا ياز خداحافظ بعد

 . نكنم و موفق هم شده بودم هيگر نايمامان ا يكرده بودم جلو يسع يليخ

 . داديبدجور عذابم م يبغض لعنت نيا فقط

 . شد ريچشمم سراز ياز گوشه  ياشك ميكه درو بست نيهم

 ...  صورت گرفته و اشك آلود من حرفشو خورد و اومد سمتم دنيمنم و تو، كه با د گهيد... خــب: گفت يم يطونيداشت با لحن ش ثاقيم

  ؟يشد؟ از حرف من ناراحت شد يچ: ثاقيم

 ... تنگ شد نايدلم واسه مامان ا كمي... نه -

  ؟يكوچولو شد: گفت يسر انگشتش اشكمو گرفت و با لحن بچه گونه ا با

كمتر با آقاجون و مامان  گهيد. كرد رييمن تغ يزندگ گهياز امروز د. يتا بفهم يدختر باش ديبا. نداره يكيو كوچ يبه بزرگ ينه ربط: بغض گفتم با

 ... شدت گرفت ميو گر. خوابم ياتاق نم هيتو  اميشبا با ت گهيد. امميو آرتان و ت

 . گهواره به چپ و راست تكونم داد هيبغلم كرد و مثل  ثاقيم

... يبا خونوادت نباش گهيكه د شهينم ليدل نيا يعوض شده ول تيلحظه زندگ نيدرسته از ا ؟يكن يفكر م زايچ نيا آخه چرا به... زميعز: ثاقيم

در  يشده ول شتريب تمونيدرسته كه مسئول. خوام ينم نويمنم ا يحت. يخونتونو به قول خودت تو اتاق سابقت نخواب يبر يكه نخوا شهينم ليدل

 گه نه؟ م. ميايهم از پسشون بر م اركن

 ... اوهوم -

  ؟يستيناراحت ن گهيد: ثاقيم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٥ 

 . كمتر نشد بازم دروغ گفتم مياگه هم بگم ناراحت. خب اگه بگم نه دروغ گفتم -

 ... گهيقربون تابونم بشم كه راستشو م: ثاقيم

چرا با من مثل بچه . يمن بزرگتر تو فقط سه سال از ثاقيم: به ظاهر اخم كردمو گفتم يبردم ول ينوع صحبت كردنش لذت م نياز ا نكهيا با

  ؟يزنيكوچولوها حرف م

 ... گهيد يخب تو دختر من: نوازش كرد و گفت گونمو

 . كنم يم ياحساس جوون شهيمن هم ينجوريا... خوبه يول... يخل شد: گفتم دمويخند

 . و باز بغلم كرد ياحساسو كن نيخوام هم يمنم م: ثاقيم

  م؟ينيگالرو بب ميبر: ثاقيم

 . دمشونيمن د: مخالفت كردم و گفتم نيهم يبرا نهيسبد گل حامدو بب ثاقينداشتم م دوست

 . ميحركت كرد گاهيو به سمت جا. مينيبا همم بب ايحاال ب: و گفت ديكش دستمو

 . سبد گل حامدو رد كرد و از گل دوستاش شروع كرد خوشبختانه

 ؟ آورده يگل و ك نيبه نظرت ا: گفت ميديسبد كه رس نيآخر به

 . گل و برداشتم يو كارت رو. نميبذار بب. دونم ينم -

 . بود نياز طرف محمدحس... من يخدا

 . بگم يچ ثاقيدونستم به م ينم

 ... نيمحمدحس... مال امجده!... ا: و گفت ديكارتو از دستم كش ثاقيم

 . دونسته يمشخص بود كه از قبل م. و اورد نياسم محمدحس عيضا يليخ

 . شده بود خدارو شكر كردم بمينص ثاقيمثل م يا دهيفهمشوهر  نكهيا از

 . نبود يآدم نياون همچ يكنه ول ستيكال گلو سر به ن اي. تونست اصال بهم نگه يم

بهش گفتم كه . دمشيتو راه د ياتفاق يليصحبت كنم خ اليكه اومده بودم با دوستم راجع به و ياون روز: شروع به صحبت كرد خودش

 ... گل فرستاده نيبه خاطر هم... كهينزد مونيعروس

 كنه؟  يم كاريچ –

 ... سربازه... يچيه: ثاقيم

 ... گذره يگفت به خاطر مدركش بهش سخت نم يالبته م... آره: ثاقيواقعا؟ م –

 ... اديب يكرد يدعوتش م يراست... كه موفق باشه شااليا... خب خدارو شكر –

 ... سر پست باشه دياگفت كه امشب ب يول. كارم كردم نيهم: ثاقيم

 ... آهان –

 . ميبر ميخوا يمام كه فردا م. كنه زيتم نجارويخواد ا يم يك... ختسيبهم ر يليخ نجايا... نچ: به اطرافم گفتم يگذاشتم سر جاشو با نگاه كارتو
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 ... ديجلو و در آغوشم كش اومد

 . كنن يجمع و جور م انيگفتن فردا خودشون م نايمامان ا... نگران اون نباش: گوشم گفت دم

 ... يفكر كن زايچ نيخواد به ا يتو نم: نوازش كرد و زمزمه وار ادامه داد موهامو

 . گردنم گذاشت يرو يو پشت سر هم كيكوچ يخم كرد و بوسه ها سرشو

 ... شده بود مورمورم

 . استرس گرفته بودمختم شه  يدونستم قراره به چ يبار چون م نيا يكارا كرده بود ول نياز ا ثاقيهم م قبال

 ... مطمئن بودم كه گونه هام رنگ گرفته. كردم يپوستم احساس م ريخونو ز هجوم

 .... رهيسراسر وجودمو فرا بگ يبيبا حرفش باعث شد آرامش عج ثاقيكه م زديداشت تند تند م قلبم

 . ميحركت كن ديصبح زودم با. ميهر دومون خسته ا... ميبخواب ميبر: ثاقيم

 ...سه صبح بود. ساعت انداختمبه  ينگاه

  م؟يساعت چند حركت كن... يگ يراست م... نچ نچ نچ نچ –

 ده خوبه؟ : ثاقيم

  ست؟ين ريد -

 ... نه خوبه: ثاقيم

 ... يكن يتا اصفهان رانندگ يخوا يم يپس تو برو بخواب كه فردا سر حال باش –

 . كنم يمن رانندگ ستيقرار ن: لبخند گفت با

 كنم؟  يمن رانندگ: تعجب گفتم با

 ... يكن يتو رانندگ ستيقرارم ن: با لبخند گفت دوباره

  ؟يپس چ –

 . مير يم نايبا ا: اورد و گفت رونيب مايهواپ طيشلوارشو دو تا بل بيكرد تو ج دست

 ... ااايكرد زميامروز تا دلت بخواد سورپرا: از دستش گرفتم و گفتم طارويبل

در  مونيو خستگ ميبرگشتمونو كه سر حال تر م،يبر مايبذار رفتمونو با هواپ... ميبا خودم گفتم خسته ا... گهيخب د: نوازش كرد و گفت چونمو

 چطوره؟ . ميايب نيرفته با ماش

 ... فقط...حرف نداره تيزيبرنامه ر... شهينم نيبهتر از ا... هيعال: شدمو دستامو دور گردنش حلقه كردمو گفتم ياحساسات باز

 ... دميكش رونيباز بغلش  خودمو

 ! ميبر ينم نيما كه ماش م؟يايب ينيبا چه ماش يفقط برگشتن –

 . و دوباره بغلم كرد... يبپرس يتونست يم نجاميهم نويا... نميبغلم بب ايب: ثاقيم

خواست بره با  ميقتو. اديمن ب نيبهش گفتم با ماش. اصفهان اديسفر ب هي نيچند روزه قراره فرز نيا... فكر اونجاشم كردم: گوشم گفت دم
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 ... بره مايهواپ

 ... سختش بشه بنده خدا ديخب شا –

 ... ستيبه ما مربوط ن گهياونش د: ثاقيم

 ... زورگو: گفتم دمويخند

 ... ميبخواب ميبر: ثاقيم

 ... تو برو... رميبرم دوش بگ ديمن با –

طور كه منو از پله ها باال  نيو هم... پره يخواب از سرت م يطور اون... چشات خواب خوابه... دوش باشه واسه فردا صبح: و گفت ديكش دستمو

 . حموم يريسرفرصت م ،يشيم داريفردا قشنگ ب: برد گفت يم

 . موهامو باز كنم يسنجاقا يكمكم كن ديباشه پس با: شدمو گفتم قانع

 . و همزمان در اتاقو باز كرد... چشم. من مخلصتم هستم: ثاقيم

 ! چه خبره... يرگچه اتاق بز... اوووه –

 ... اونجا نيبرو بش: ثاقيم

 ...يصندل ينشستم رو رفتم

 ... تخت يكتشو دراورد و انداختش رو خودشم

 ... دمشيد يم نهييتو آ از

  ومد؟يبهت م يليلباست خ يدونست يم –

 ... آره: ثاقيم

 ... از خود متشكر: گفتم دمويخند

 . ومدهيم بهم شهيهم ديسف... گهيگم د يخب راست م: ثاقيم

 ... سمتم اومد

 . از سرم آزاد كرد يكي يكيو سنجاقارو  ساديپشت سرم وا قايدق

 . گرفت يخوابم م داشت

 . دستت درد نكنه:كه به موهام زد خوابالود گفتم يبوسه ا با

 پيحركت ز هيو با . لباستو عوض كن توام. ميبر نييتا پا ميكه اگه نصفه شب تشنمون شد مجبور نباش ارميب نييپارچ آب از پا هيمن برم : ثاقيم

 . نييپا ديلباسمو كش

 ... پيز نميا ايب: ثاقيم

اوردن پارچ آب  يبه بهونه  نيهم يكشم جلوش لباسمو عوض كنم برا يدونست من خجالت م يخودش م. دميبال ياز داشتنش به خودم م چقدر

 ... تنهام گذاشته بود
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 . لباسم و دراوردمو رونيرفت ب نكهيمحض ا به

 . انجامش دادم يسخت بود ول كمي

 . دميو كه با خودم اورده بود م و پوش يهمون سرعتم لباس خواب به

 . داده بودم حيو ترج نيمن هم يبردارم ول گهيلباس د هياصرار داشت  مامان

 . ساده و گشاد و البته راحت بود. ديرس يزانوم م يتا رو شيكه بلند يصورت يحلقه ا نيآست راهنيپ هي

 . دميتو تخت و به پهلو خواب دميخز شمياز پاك كردن آرا بعد

 ...) اديچقدر خوابم م... شيآخ(

 . باز شدن در اتاق چشمام و باز كردم با

  ؟يديچه زود خواب: ثاقيم

 . سمينتونستم سر پا وا گهيد. خسته بودم يليخ -

 باشه؟  زيرو م ذارميپارچ و م... دلم زيعز: ثاقيم

 . ..يمرس... باشه -

 . و بستم تا لباسش و عوض كنه چشام

 . دميخندش و شن يصدا

 ... بسته ايكنه چشمات باز باشه  ينم يمن فرق يبرا: ثاقيم

 . بود نيواسه هم. ومديخوابم م. اون نبسته بودم يبرا: چشمام و باز كردمو گفتم يفور

 . عوض كرده بود و طبق معمولم موقع خواب باالتنش لخت بود يكو مش ديگرمكن سف هيلباسش و با . ديو اومد كنارم دراز كش ديخند دوباره

 . پشتم بهش بود من

 ...راحت باش... بخواب: جابجا بشم كه گفت خواستم

 . ميبالش بخواب هيكرد كه دو تامون رو  يدر واقع كار. سرم ريبالش گذاشت ز هيدستش و همراه  و

 . گردنم كيو كنار زد و سرشو گذاشت نزد موهام

 . راستش و از پشت انداخت دورم و بغلم كرد دست

 ... ريشب بخ: به گردنم زد و گفت يا بوسه

 ... ريشب توام بخ –

 .  فرو رفتم ينيريو ش قيخورد به خواب عم يكه به گوش و گردنم م يگرم ينفسا با

 ... انداختمو وارد شدم ديكل

 ... برداشتمو گذاشتم تو كمد كفشا يپادر ياز جلو كفشامو

 . تمام صورتمو پوشوند ينصب كرده بودم لبخند واريد يرو ،يدر ورود يروبرو قايكه دق ثاقيعكس خودمو م دنيد با
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مشتركمونم همونجا شروع  يرسما زندگ. بود و چقدر به ما خوش گذشته بود ياصفهان چه شهر قشنگ. ميروز قبل از ماه عسل برگشته بود تازه

 . ميكرد

 . ود رفتم تو اتاق خوابلبم ب يكه رو يهمون لبخند با

 . بود يو مشك ديسه رنگ قرمز و سف بياز ترك زيهمه چ. و دوست داشتم خونمون

 . جمع كردم رفتم تو آشپزخونه پسيكل هيموهامم با  نكهيقرمز عوض كردم و بعد از ا يو شلوار برمودا شرتيت هيبا  لباسمو

 ! اوووففف چقدر گرمه –

 . و كولرو روشن كردم يورود يهرورفتم تو را ياز شروع هر كار قبل

 . برگشتم آشپزخونه دوباره

 . در اوردم و مشغول حلقه كردنشون شدم زرياز تو فر سيخوب دستام و شستم چند تا سوس نكهياز ا بعد

 يبندر سيداشتم سوس ميتصم. كرده بود و خودش رفته بود نون بخره ادهيمنو دم در پ ثاقيم.ميناهار بخور ميخواست يچهار بود ما تازه م ساعت

 . نطوريخودمم هم. دوست داشت يليغذارو خ نيا ثاقيم. درست كنم

بعد از ظهرم حدودا ساعت دو اومد . منو رسوند شركت و خودش رفت باشگاه. كرج ميرفت ثاقيتابستون بود و منم كالس نداشتم صبح با م چون

 . داده بود ريياز چهار به دو تغ مونويساعت كار. گرفت يبهمون سخت نم نيخداروشكر فرز. خونه ميايدنبالم كه ب

 . شركت اديچند روز در هفته رو بره باشگاه و چند روزم ب ثاقميقرار بود فعال من برم شركت، م. ميكارامون نداشت يبرا يخاص يزيبرنامه ر فعال

و  ميكرد يكار م. ميبه هر حال جوون بود. نبود ادميخب ز يالبته كمم نبود ول. دستمون نذاشته بود يرو يپول آنچنان يمراسم عروس خوشبختانه

 . ميداد يقسطامون و م

تنه كار  هي ثاقيتونستم قبول كنم م ياصال نم نكهيهم به خاطر ا. وجه قبول نكردم چيمن به ه يكار كنم ول ستيبهم گفته بود الزم ن ثاقيم يحت

االن  نكهيبودمو ا سادهيخودم وا يتا به حال رو پا ميياز دوران دانشجو. نميبش اركيتونستم ب يكه نم ليدل نيو هم به ا ارهيكنه و خرجمون و درب

 . برام سخت بود نميبخوام تو خونه بش

 . دميزنگ واحد دست از كار كش يصدا دنيشن با

 . دوست داشت من درو براش باز كنم. داخل اديبندازه ب ديگفت دوست نداره كل يم ثاقيم

 . ..رفتم سمت در يخوشحال با

 ... نگاه كردم يچشم از

 ...بود خودش

 ... باز كردم درو

 ... لبخند داخل شد با

 ... ديشد و گونمو بوس خم

 ... يخسته نباش: ثاقيم
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  ؟يدينون خر. نكردم يكار: زدمو گفتم يلبخند

 ... نون نميا دييبفرما: نون باگتو باال اورد و گفت ي سهيك

 . دميغذارو كش ،يدستاتم بشور ،يض كنتا تو لباستو عو: ازش گرفتمو گفتم نونو

 ... چشم: و گفت ديبار لبامو بوس نيا

 . سرخ بشن سايو گذاشتم سوس ختميروغن ر كمي. روشن كردم رشويتابه گذاشتم رو گاز و ز يماه هيرفتم تو آشپزخونه و  يفور

 ... هاشو اضافه كردمو رفتم سراغ نونا هيشدن ادو ييكه طال كمي

 . دور كمرم احساس كردم ثاقويم يم كه حلقه شدن دستابرششون بود مشغول

 ... دستتو ينبر: ثاقيم

 كنم؟  يم ياولمه كه آشپز يمگه دفعه : گفتم دمويبوس گونشو

 ... دميمن كه ند: گفت يطونيلحن ش با

 كرد؟  فيتعر اميبود اون دفعه از الزان يك... نچ نچ –

 ... اديمن ادمي يزيمن كه چ: و گفت ديگوشم و بوس ي الله

 ... زيغذارو بكش تو ظرف بذار رو م: واسش رفتم و گفتم يغره ا چش

 . غذا شد دنيو مشغول كش... شما امر كن... بله: و گفت ديخند

 . وسط آشپزخونه و نشستم يچهار نفره  زينونا رو گذاشتم رو م خودمم

 . و باز كردم خچاليكه نشسته بودم خم شدم و در  نطوريشده بود هم كتريكوچ ميو صندل زيبود و با وجود م كيآشپزخونمون كوچ چون

 شد؟  يچ: و گفت ديخند ثاقيم

 . رفته بود ادميو  نيا: و برداشتمو گفتم سس

 ... تنبل: و گفت ديخند دوباره

بهمون  ياهار حسابلقمه اون واسه من و خالصه ن هيكردم  يلقمه من واسه اون درست م هي. ميو خنده نوش جون كرد يشوخ يو با كل ناهارمون

 . ديچسب

كردم  يم يادآوريمدامم بهش . كنم يدم م ييپس منم چا: منم از خدا خواسته قبول كردمو گفتم شورهيداد كه خودش ظرفارو م شنهاديپ ثاقيم

 . كمكم كنه و منو تو كار خونه تنها نذاره ينطوريهم مونيتا آخر زندگ ديكه با

 ... البته فقط واسه تو... كترهيو هم بارگردن من از م: گفت يدر جوابم م اونم

 . كه از قبل آماده كرده بودم ييتو فنجونا ختميآب كه جوش اومد ر. گذاشتم رو گاز ميكتر دميخند يكه م نطوريهم

دراوردمو  خچاليتو  ترش تازه هم از مويل هيخاطر  نيبه هم. خوردم يم مويبا ل مويياز اون چا تيازدواج كرده بودم منم به تبع ثاقيبا م يوقت از

 . ينيگذاشتم تو س

 . رو كاناپه و كنارش نشستم رفتم
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 . دست گلت درد نكنه: ثاقيم

 . از هم باز كرد و منو تو آغوشش جا داد دستشو

 . داد دستم مومويل ييشد و چا خم

 ... ثاقيم يخوردم سرمم گذاشتم رو شونه  يم موييكه جرعه جرعه چا نطوريهم

 ... خسته بودم يليخ

 ... هم بذارم ياجازه رو بهم داد تا چشامو رو نيو آغوش گرمش ا ثاقياودكلن م يبو

 . شدم ياز حرفاش متوجه نم يچيمن ه يول زديبرام حرف م داشت

  ؟يخواب... تابان: صدام زد و گفت ثاقيدونم چقدر گذشته بود كه م ينم

 هان؟ : بلند كردمو گفتم سرمو

  ؟يخواب بود... جااانم: دستمو گرفت و گفت يتو يخال فنجون

  ؟يزد يحرف م يتو داشت. خستم يليخ: و گفتم دميو مال چشمام

 ايب: و گفت ديكاناپه كنار كش يحرفش خودش و تا انتها نيبا تموم شدن ا. كردم يم فيداشتم از باشگاه واسه ت تعر. نبود يخاص زيچ: ثاقيم

 . رو پام بخواب ايب. زميعز

 ... پات خواب مبره –

 .به اون نداشته باش يتو كار: قثايم

 . و باعث شد سرمو بذارم رو پاش ديدستم و گرفت و كش و

  اد؟يتو خوابت نم: رو كاناپه دراز كردمو خوابالود گفتم پاهامو

 . يسرحال باش نايمامانت ا يخونه  ميبر ميخوا يخوب استراحت كن تا شب كه م... تو راحت باش. زمينه عز: به روم زد و گفت يلبخند

 ... ريباشه پس فعال شب بخ –

 . و همزمان مشغول نوازش موهام شد ريعصر بخ: و گفت ديو كش دماغم

 ... كه دوباره خوابم برد دينكش قهيدق به

 ... بود دهيزحمت كش يليخ.... دست مامانت درد نكنه:چراغ و روشن كرد و گفت ثاقيم

 ... گهيداماد داره د هيخب : گفتم طنتيش با

 ... عروسش بشه يكه داماد فدا ياله:كه كف دستم گذاشت گفت يفت و با بوسه اگر دستمو

 .... خدا نكنه: لبخند گفتم با

 ... خوابم يخرس م هيمثل  يولم كن... شميمن كه دارم هالك م م؟يبخواب ميبر: ثاقيم

 . اديبرعكس تو من اصال خوابم نم –

 . ديگرفت و دنبال خودش كش دستمو
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 ... كنم خوابت ببره يم يكار هيمن  ميبر: ثاقيم

 ... ادب يب: رو بازوشو گفتم زدم

 . خوابت برده عيكارو كردم سر نيهر بار كه ا. منظورم نوازش موهات بود... منحرف يا: و گفت ديغش خند غش

 . بودم ينطوريا مياز بچگ... رو موهام حساسم يليمن خ ؟يآره دقت كرده بود: گفتمم دمويخند

 . كه من كارمو خوب بلدم ميپس بر: ثاقيم

 . مياز خاموش كردن چراغ راهرو داخل اتاق خواب شد بعد

 باشه؟ . مسواك بزنم رميمن اول م: كه عوض كردم گفتم لباسمو

 . زميباشه عز: ثاقيم

 ... برو يخوا ياگه م. من اومدم ثاقيم: بلند گفتم ياومدم با صدا رونيكه ب ييدستشو از

 . رمياالن م. دلم زيباشه عز: از تو اتاق گفت يلندب يبا صدا ثاقميم متقابال

 ... كولرم روشن كردم برگشتم تو اتاق نكهيبعد از ا. گازو چك كردم ريرفتم تو آشپزخونه و ش خودمم

 . دونم چرا درد داشتم يماهانمم نبود اما نم كليس كينزد.همون سر شب بازم دل درد و پهلو درد به سراغم اومده بود از

 . دميتخت دراز كش يونه كردمو روش موهامو

 ... كرد اومد تو اتاق يكه دستشو با حوله خشك م يدر حال ثاقيم

 ... ومديتو كه خوابت نم: لبخند گفت با

 . رو لبام بنشونم يكردم لبخند يسع

 ... دارميب... گميهنوزم م –

 ... ديو كنارم دراز كش شيآرا زيم يرو گذاشت رو صندل حوله

  رون؟يب يباز حوله رو با خودت اورد ثاقيم: اخم گفتم با

 ... گهيد ريحاال سخت نگ... رهيم ادمي... ديببخش: زد گفت ميشونيكه رو پ يخم شد و با بوسه ا روم

 ... از دست تو –

  ده؟يچرا رنگت پر: شد و گفت قيتو صورتم دق كمي

 ... هيرنگم؟ حتما به خاطر خستگ: گفتم دمويبه صورتم كش يدست

  ؟يطمئنم: ثاقيم

 . خسته شدم يليامروز خ... آره -

 ... يخواد كار كن يتو نم گميمن كه م: گفت يناراحت با

 ... من خودم دوست دارم كار كنم –

 .... صحبت كنم كمتر بهت كار بده نيبا فرز ديبا: ثاقيم
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 يچون نم يول... به خاطر دردم باشه ميدگيدادم رنگ پر ياحتمال م. بود كه اصال خسته نبودم نيا قتشيحق... شد يخراب م يهمه چ داشت

 . گفتم يبهش نم يزينگران كنم چ ثاقويخواستم م

 ... گونش گذاشتمو وادارش كردم سرشو بذاره رو بالش يرو يطوالن يذهنش منحرف شه بوسه  نكهيا يبرا

 ... نشيو گذاشتم رو سو سرم ؟يمگه خسته نبود... بخواب... دونه به كدوم ساز منو تو برقصه ينم نيفرز چارهيب –

 ... با حلقم شد يگذاشت رو دستمو طبق معمول مشغول باز دستشو

 . در رفت ميخستگ. يذاريمن خواب م يتو مگه برا: گفت يآروم يصدا با

 . ريشب بخ. من خوابم گرفت يول: جابجا كردم و گفتم نشيرو س سرمو

 . زميعز ريشب بخ: به موهام زد و گفت يا بوسه

 . شده بود شتريبودم چون دردم ب داريمن همچنان ب يول. داد يخبر از خواب بودنش م ثاقيآروم و منظم م ينفسا يصدا

 . نشد يدستمو گذاشتم رو پهلوهام بلكه دردم كمتر بشه، ول. برداشتم و بلند شدم نشيسرمو از رو س آروم

 ... تخت بلند شدمو رفتم تو هال ياز رو كالفه

 . نگاه كردم نييال به پارو باز كردمو از با پنجره

 ... بود و سكوت سكوت

 ... گرفت دلم

 ... رو بستم و رفتم سمت كاناپه پنجره

 ... روش دميكش دراز

 ) ؟يِچه درد نيا ايخدا(

 ... مسكن خوردم هي خچاليشدم و رفتم از تو  بلند

 ... بخوابم كميكردم  يو سع دميبرگشتم سر جام و رو كاناپه دراز كش دوباره

 . گونم احساس كردم يو رو ثاقيم يهم گذاشتن چشام نگذشته بود كه بوسه  ياز رو قهيچند دق هنوز

 كردم؟  دارتيمن ب ؟يشد داريچرا ب: و باز كردم و گفتم چشام

 خوابت نبرد؟  ؟يديخواب نجايچرا ا: ديجوابم و بده پرس نكهيا بدون

 . شدمو نشستم بلند

 . شدم داريب دميخواب بد د هيچرا  –

  ؟يچه خواب: كه جلو پام زانو زده بود گفت نطوريهم

 . كرد فيتعر ديگن خواب بد و نبا يم. خواب بد بود هي -

  ؟ينكرد داريچرا من و ب: ثاقيم

  ؟يشد داريتو چرا ب ينگفت. شدم دارياالن ب نيتازه منم هم. يغرق خواب بود. ومديدلم ن -
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 . كرد بلند شم كمكم

برگشتنت  دميد يوقت ييدستشو ياول فكر كردم رفت... فهمم يعوض شه من م دنتيتو نفس كش: گفت ميرفت يطور كه به سمت اتاق م نيهم

 . شد اومدم تو هال يطوالن

 . يبر ديتو صبح زود با يرم شركت ول يحاال باز من فردا نم... يبد خواب شد يكه حساب ميبر –

 ... شم يم داريمن ب ستيمهم ن... سرت تابانم يفدا: موهام زد و گفت يرو يا بوسه

 ... ميبهش زدم و وارد اتاق شد يلبخند

 ... چسبه يصبحونه خوردن بهش نم ييدونستم تنها يم. قبول نكردم ياصرار داشت بخوابم ول. شدم دارياز خواب ب ثاقيهمراه م صبح

 ... و صدا كردم ثاقيو م زيرو م دميصبحونه رو چ ليوسا

 . ..صبحونه ايجان ب ثاقيم... ثاقيم –

 ... اومد رونيو آماده از اتاق ب حاضر

 ... ثاقيآقا م ايكرد پيخوشت: لذت نگاهش كردم و گفتم با

 ... اومد يبود كه از دستم بر م يكار: خنده گفت با

 . ساعد باال زده بود يو تا رو ناشيطبق معمولم آست. بود دهيپوش ديبلند سف نيآست شرتيبا ت يمشك نيشلوار ج هي

 ... صبحونه حاضره ايب: لبخند گفتم با

 ... يش دارينبودم ب يباور كن راض... دهيچ زويم نيبشم كه ا ييدستا يفدا: گونه م گفت دنيسمتم و و بعد از بوس اومد

 . ميشم، با هم صبحونه بخور داريخودم دوست داشتم ب. من كه با تو تعارف ندارم –

 ... بحونهص نيبشه ا يپس چه صبحونه ا: و گفت زينشست پشت م يفور

 . ميكنار دستش و اشغال كردم و مشغول خوردن شد يصندل

تو ماه عسلم  يحت. دردا كالفم كرده بود نيا. خواستم برم دكتر يم. و حاضر شدم دميرفت، لباس پوش رونياز خونه ب ثاقيم نكهيمحض ا به

 . نگرانم كرده بود يببودم و حسا دهيد يا گهيد يچند روزِ هم كه نشونه ها نيا. بهره نبودم يازشون ب

 ... ديبار يم شيانگار كه از آسمون آت... گرم بود يليهوا خ. زنگ زدم آژانس و خودم از خونه خارج شدم ثاقيساعت بعد از رفتن م مين بايتقر

 ... و اتوبوس و ندارم يتاكس يگرما اصال حوصله  نيتو ا. خوب شد آژانس گرفتما –

 . ميآژانس دادم و منتظر شدم برس يبودم به راننده  دهيو شن فشيو كه قبال تعر يمطب دكتر آدرس

 . شدم ادهيپ هيتشكر كردم و بعد از پرداخت كرا. مطب نگه داشت يساعت بعد راننده جلو كي

 ... داخل شدم... در مطب باز بود... هارو دونه دونه رفتم باال پله

 . نوبت بودن ينفر تو شيپنج، ش بايتقر. م انداختمبه دور و بر ينگاه. بود يدر ورود يرو برو قايدق يمنش زيم

  نم؟يتونم دكترو بب يم. ريصبحتون بخ. سالم خانوم: و گفتم يمنش زيم يجلو رفتم

  ن؟يداشت يوقت قبل: يمنش



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٥ 

 . نه متاسفانه -

 . تونم بفرستمتون داخل ينم يول. خوام يمعذرت م: يمنش

 . شميممنون م ميلطف و كن نياگه ا. برم ضايمر نيمونم ب يمن منتظر م. نداره يراديا: گفتم يفور

 . دينيبش دييبفرما... خب اريبس: گفت ييخوشرو با

 . برداشته بودم خود مو سرگرم كردم زيم يكه از رو ينشستم و با مجله ا دميكه د يصندل نياول يكردم و رو تشكر

 . داخل ديبر ديتون يخانوم شما م: خطاب به من گفت يساعت از اومدنم گذشته بود كه خانوم منش كي بايتقر

 . در اتاق دكترو زدم و داخل شدم يبلند شدم و بعد از تشكر از منش يخوشحال با

 . كردم سالم

 . جواب داد ييمسن بود سالمم و با خوشرو بايخانوم تقر هيكه  دكتر

  ه؟يمشكلت چ زميعز: دكتر

 . دردا كمتر شده يفاصله  اميتازگ. رهيگ يدرد م شتريالبته پهلوهام ب. دهيونم و بركه دل درد و پهلو درد ام هيراستش خانوم دكتر چند وقت -

 دردا شروع شده؟  نيا ياز ك: دكتر

زمستون  بايتقر: دعوا كرده بودم گفتم ثاقيبود كه تو شركت حالم بد شده بود و سر دكتر رفتن با م يهمون روز قايدردم كه دق نياول يادآوري با

 ... پارسال

  ؟يمدت دكتر نرفت نيتو ا: عجب گفتت با

 ايالبته تازگ. درد همون درد نياالن متوجه شدم كه ا يول. شب گذشته دل درد گرفتم يكردم به خاطر خوردن غذا يچون اون موقع فكر م... نه -

 . شده اديدردام ز

 . اميتا ب زميدراز بكش عز: تكون داد و گفت يسر

 . ق رفتماتا يشدم و به سمت تخت گوشه  بلند

 . دميمانتوم و باز كردمو دراز كش يها دكمه

 . شمياومد پ نشيمعا يبعد دكتر دستكش به دست، همراه گوش قهيدق چند

 يكه بهشون وارد م يبا فشار آروم... گفتم نه يم يكنه؟ وقت يدرد م ديپرس يهر بارم م. شكمو پهلوهام به حركت دراورد يبار دستشو رو چند

 ... آخ: گفتم يكردم و م يكرد چشامو جمع م

 ... زميبلند شو عز: دكتر

 ... يصندل يمانتوم و بستم و رفتم نشستم رو يها دكمه

  زم؟يعز هياسمت چ: دكتر

 ... يتابان صدر... تابان -

  ؟يتابان جان ازدواج كرد: زد و گفت يلبخند
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 . لبم اومد يرو يلبخند ناخودآگاه

 ... شهيم يهفته ا هي... بله –

. اريدو روزه برام ب يكي نيانجام بده جوابش و تو ا سمينو يواسه ت م شيمن چند تا آزما زميخب عز... مباركت باشه گلم: گفت يلخوشحا با

 نه؟ ... يدرد كه نداشت هيكل يسابقه  نميفقط بگو بب. بدم يقيتونم نظر دق ياالن نم

 ... نه... ه؟يكل: تعجب گفتم با

 . يو انجام بد شاتيا آزماباشه حتم ادتي. زميباشه عز: دكتر

 ... چشم –

 تونم برم؟  يم: شدم و گفتم بلند

 . وقت بهت بده هيبگو  يبه منش. مونم يپس منتظرت م... البته: و گفت ستادياحترامم ا به

 ... خداحافظ... با اجازتون... ممنون... حتما –

 . زميبه سالمت عز: دكتر

 . دكتر از اتاق خارج شدم ينسخه  همراه

 . اومدم رونيكردم و از مطب ب يخداحافظ ياز خانوم منش تيزياز پرداخت حق و بعد

 . بود شگاهميآزما هي يخوشبختانه همون حوال. انجام بدم، بعد برم خونه شامميآزما دميد بهتر

 . كردم و رفتم خونه ديخر كمي شامياز انجام آزما بعد

 . ثاقيشدم چه برسه به م يخودم متوجه م. شد يم دهيتو صورتم د يخوب به شاتياسترس جواب آزما ميدرد پهلو، از طرف يطرف از

 ... يگيشده به من نم تيزيچ هيدونم تو  يم: بار بهم گفت چند

 . كردم يو بحث و تموم م... ها شهيم ميزيچ هيتو واقعا  ينايتلق نيبا ا. ستين ميزيباور كن چ... بابا يا: دادم يهر بار با لبخند جواب م منم

***** 

 ... و زنده شدم تا اون دو روز گذشت مردم

 . رونيو رفتم ب دميلباس پوش ثاق،يبار هم بعد از رفتن م نيا

 . حال دست نخورده بردم مطب دكتر نيبا ا يول. وردميازش سر در نم ميزيهر چند كه چ. بازشم نكردم يحت. و گرفتم شميرفتم جواب آزما اول

 . وقت قبلبم داشتمدفعه  نيالبته ا. من و شناخت يمنش

 ... نميتونم دكترو بب يم: صدام زد و گفت يمنش نكهينشستم تا ا قهيپنج دق بايتقر

 ... با استرس داخل شدم منم

***** 

 ... تو شركت نشستم زميم پشت

 ... صفحه هم ترجمه كنم هيصبح تا حاال هنوز نتونستم  از
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 ... مشغولِ ذهنم

 ... نگفتم ثاقيدكترو به م ياز حرفا يزيهنوز چ يگذره ول يم شميسه روز از گرفتن جواب آزما نكهيا با

 ... بگم؟ ثاقيخودم تو شوكم چطور به م هنوز

 ... ششيبرم پ ثاقيدو روزِ همراه م يكي نيگفته بود تو ا دكتر

 .... داشتم امشب بهش بگم ميتصم

 .... گفتم يبهش م ديواقع با در

 ... شد يم شتريروز به روز داشت ب دردام

 ... گفتم يبهش م ديبا يشه ول يم يزودتر بهش نگفتم از دستم عصبان نكهيدونستم به خاطر ا يچند م هر

 ... ديكش ريبار چندم تو امروز پهلوهام ت يبرا

 ... خوردم يكرده بود و م زيكه دكتر تجو ييداروها ديبا

 ... دميو كش پشيو ز زيو گذاشتم رو م فميك

 ... يلعنت... اَه –

 . جا گذاشته بودم ميمشك فيكرم رنگم و برداشته بودم و داروهام و تو ك فيتاد كه امروز به خاطر ست كردن لباسام، كاف ادمي

 ... كشه يدرد منو م نيكار كنم؟ ا يحاال چ: زمزمه كردم درمونده

 . شد يشد؟ لحظه به لحظه داشت بدتر م يمگه م يكردم با كار كردن فراموشش كنم ول يسع

 . به صورتم بزنم يآب هيم گرفت ميتصم

 ... بلند شدمو رفتم سمت در زيپشت م از

 . نشستم نيزم يرو باينكرده بودم كه از شدت درد خم شدم و تقر يكل اتاقو ط هنوز

 . با عجله خودش و به من رسوند ييآخم خانوم فنا يبلند شدن صدا با

 شد تابان جان؟  يچ: گفت اديفر با

 . كنم نتونستم خودم و كنترل گهيد

 ... ييخانوم فـنـا: گفتم هيگر با

 . چت شد آخه؟ دستت و بده كمكت كنم... جانم: شد و گفت هول

 . بود نشونيب نميفرز. افراد شركت اومدن تو اتاقم ي هيبق بايما تقر يصدا با

 شده؟  يتابان خانوم چ: اومد جلو و گفت ن،يزم يمن رو دنيد با

 . كردم يم هيفقط گر. گفتم ينم يزيرده بودم و چپنهان ك ييتو آغوش خانوم فنا سرمو

 ... برگردن سر كارشون عيخواست سر ياز كارمندا م اديكه با فر دميشن يو م نيفرز يصدا

  ست؟يتابان خانوم چت شده آخه؟ حالت خوب ن: و گفت كمياومد نزد خودش
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 ... ثاقيبه م ديزنگ بزن يميكر يآقا: من گفت يبه جا ييفنا خانوم

 . داشتم اجيواقعا بهش احت. حرف دل منو زده بود ييلحظه خانوم فنا اون تو

 . و گرفت ثاقيم ياطاعت كرد و شماره  يفور نيفرز

 ... ثاقيالو سالم م: نيفرز

 :... ثاقيم

 ... خودت و برسون شركت يجان فور ثاقيم. آره خوبم: نيفرز

 :... ثاقيم

 ... يفهم يم ايتو ب... نشده يزينه چ: نيفرز

 :... اقثيم

 ... حالش خوبه... نگران نشو: نيفرز

 :... ثاقيم

 ... خداحافظ... منتظرتم... ايگم ب يآخه؟ م يچرا هول كرد ثاقيم: نيفرز

 . قطع كرد و

 . تكون بخورم دميترس يم. تازه دردم كم شده بود. تونستم يمن واقعا نم يبلند شم ول نيزم يكرد از رو ياصرار م ييفنا خانوم

 ... شد دايپ ثاقيم يهم نشد كه سر و كله  قهيدق ده

 . زد يصدا م نويفرز اديتو سالن با فر از

 . برگشت ثاقيو با م رونيرفت ب نيفرز

 . ستاديمن بهت زده دم در ا دنيبا د ثاقيم

 . بغلمو گرفت و بلندم كرد ريز اطيشده؟ و با احت يچ... تابان: اومد سمتمو گفت يخودش كه اومد، با ناراحت به

 آخه چت شده؟ : ديپرس يقرار يبود و زد باال و با ب دهيچسب ميشونيكه در اثر عرق كردن به پ ييوهام

 ... ثاقيم: بغض گفتم با

 چته؟ ... جون دلم: ثاقيم

 ... حالم بده -

 . ميكن تا بر هيبه من تك... دكتر ميرياالن م. تابانم ستين يزيچ: بغلم كرد و گفت متيمال با

 . و انجام دادم كه گفته بود يكار

 ... فعال. نيكه كنارش بود يمرس. مارستانيب برميمن تابانو م: گفت ييو خانوم فنا نيرو به فرز ثاقيم

 جان؟  ثاقيم اميمن باهات ب يخوا يم: نيفرز

 ... فعال خداحافظ. نه خودم هستم: ثاقيم
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 .شدم نيسوار ماش ثاقيبا كمك م مياومد رونيساختمون شركت كه ب از

تحمل كنم تا  يكم... شمهيكرد كه پ يادآوريمدام قربون صدقم رفت و بهم  مارستان،يبه ب دنيخوابوند و تا رس مميراحت باشم، صندل نكهيا يبرا

 . ميبرس

 . شم ادهيشد و با باز كردن در سمت من كمكم كرد پ ادهيپ ثاقيم م،يديرس مارستانيبه ب نكهيمحض ا به

 ...نسبغلم و گرفت و بردم سمت اورژا ريز

 . شدم ييهمون قسمت راهنما ياز تختا يكيمسئول اورژانس به  صيتشخ با

 . نشست كنارم و دستم و گرفت ثاقيم

 . سرم يتا دكتر اورژانس اومد باال ديطول كش يا قهيدق چند

 ... ديباش رونيب ديشما لطف كن: گفت ثاقيخانوم جوون بود رو به م هيكه  دكتر

 . هستم نجايممن ه: گفت يبا خونسرد ثاقيم

 . ديباش رونيگم ب يمحترم م يآقا: با تعجب برگشت و گفت دكتر

 . كنارش باشم ديمن با. همسرمِ شونيا. رم ينم ييجا گميخانوم محترم منم م: جواب داد ييبا پررو ثاقيم

انجام  يتونم كار يمن نم نيباش نجايما اتا ش. نِيجز قوان نيا. خب همسرتون باشن: و نداشت گفت يبرخورد نيكه به نظرم اصال انتظار چن دكتر

 . بدم

 . شما؟ هان؟ و نشست كنارم يمن درآورد نيقوان اي مارستانِيب نيقوان نيا: گفت تيبا عصبان ثاقيم

 . كنم ينم نهيامنم خانومتون و مع نطورِيحاال كه ا. مارستانِيب نيقوان نيا رينخ: گفت تيجا خورده بود با عصبان ثاقيم ييهمه پررو نيكه از ا دكتر

 .چه خبرِ؟ ساكت شد نجايا: گفت يكه م يدكتر مسن يبزنه، كه با صدا يخواست دهن باز كنه حرف ثاقيم

  ؟يباز چه خبرِ خانوم اسحاق: كرد گفت يبحث م ثاقياالن داشت با م نيكه تا هم يدكتر رو به خانوم يآقا

رن تا من  ينم رونيب نجايآقا از ا نيدكتر، ا: دكتر گفت يرو به آقا يساختگ تيومبا مظل ،يِاسحاق شيليبودم فام دهيدكتر كه حاال فهم خانوم

 . كنم نهيخانومشون و معا

  نِ؟يهم يهمه داد و قال برا نيا: دكتر يآقا

 . خانومم باخبر باشم تياز وضع ديمن با. باشم نجايحق منِ كه بخوام ا نيدكتر ا يآقا: ثاقيم

 ... ديدرك كن مارمياوقات حال همراهان ب يخوبه كه گاه. كنم يم نشونيخودم معا... دييشما بفرما: گفت يدكتر رو به خانوم اسحاق يآقا

 ... دكتر يول: ياسحاق خانوم

خانوم  نيحضور شوهر ا... تلف شده ضيمر ديبحثتون و به سرانجام برسون ديتا شما بخوا... من هستم... دييبفرما: و قطع كرد و گفت حرفش

 .نداره يردمو چيه نجايا

 دخترم؟  يِمشكلت چ: دياز من پرس يبا مهربون و

 ينطورياصال دوست نداشتم ا. رونيبشه و بره ب يراض ثاقيكردم كه م يكرد من داشتم دعا م يبا همون خانوم دكتر بحث م ثاقيمدت كه م تمام
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 ... باخبر شه هياز قض

 . كنه يمپهلوهام درد : كرد گفتم ينگام م يبه دكتر كه با كنجكاو رو

 .با اجازه پسرم: گفت ثاقيرو به م دكتر

 . ديپهلوهام كش يدستش و رو و

 ... آخ آخ: گرفت و گفتم دردم

 هات؟ درسته؟  هيكل: دكتر

 ... بله: لب گفتم ريانداختمو ز ثاقيبه م يخجالت نگاه با

 .... اي يكن يدارو مصرف م: دكتر

 . شدم ينطوريامروز داروهام و جا گذاشته بودم كه ا .كنم يبله دارو مصرف م: و قطع كرد مو گفتم حرفش

 . دادم يدكتر گوش م يبه حرفا يريبا سر بز. نگاه كنم ثاقيشد به م يروم نم گهيد

 باشه؟ . پزشك متخصص شيپ يبر ديحتما با يول. مسكن بهت بزنن كه دردت كمتر شه هيگم  يم... باشه دخترم: دكتر

 . چشم: لب جواب دادم ريز

 ... مواظب خانومت باش جوون. سر بزنم ضايمر ي هيمن برم به بق: زد و گفت ثاقيم يشونه  يرو يدست

 .ممنون از لطفتون... چشم دكتر: كه گفت دميو شن ثاقيم يصدا

حرف و  منتظر بودم خودش سر. و نداشتم ثاقينگاه كردن به م يرو. شالم شدم يها شهيبا ر يو مشغول باز نييرفتن دكتر سرم و گرفتم پا با

 . باز كنه

 . كنارم و دستم و گرفت نشست

 ... يكه داروهاتو جا گذاشت: ثاقيم

 ... خواستم امشب بهت بگم يم: گفتم يآروم يصدا با

 ... يچه لطف بزرگ: ثاقيم

 ... باهام حرف نزن ينطوريكنم ا يخواهش م –

 ... كردم يداشتم ازت تشكر م... حرف نزدم يمن كه جور خاص ؟يچطور: ثاقيم

 خواستم بهت بگم؟  يگم امشب م يم يكن يباور نم –

 ... نه: ثاقيم

 ... باور كن يول... يحق دار –

  ؟يو بهم نگفت يمهم نيم كه موضوع به ا بهيتابان من انقدر واست غر. نداره يا دهيفا گهيد: ثاقيم

خواستم  يبود كه نم نينگفتم به خاطر ا يزيا حاال چاگرم ت. خواستم امشب بهت بگم يم زِيبه جون خودت كه واسم عز ثاقيم: بغض گفتم با

 . ينگران بش
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 . يمسخره ا ليچه دل: زد و گفت يپوزخند

 . بذار برات بگم. يدون يماجرا رو نم تياالنم تو هنوز كل. ستياز نظر من مسخره ن يول... دياز نظر تو شا: اخم گفتم با

 . دونميو م يمن همه چ... ستيالزم ن: ثاقيم

  ؟يدون يم: تكرار كردم تعجب با

  ؟يانتظارشو نداشت... دميصبح فهم. اوهوم: ثاقيم

  ؟يدياز كجا فهم...از -

  ارم؟يباال م رميو جا گذاشتم م دميصبح گفتم كل ادتي: ثاقيم

  ؟يدروغ گفت -

باز بود و  فتيك پيز. فتيشمم خورد به كدفعه چ هي. نكردم دايو پ دميگشتم، كل يرفتم باال هر چ يوقت. دروغ نگفتم... نه: زد و گفت يپوزخند

 دونهيخدا م. يكرد يو ازم مخف يزيچ هيكه  دميفهم... دميد فتيپر از دارو تو ك سهيك هيو بردارم كه  دتيخواستم كل. مشخص بود دتميكل زيآو

اومدم شركت حسابتو برسم كه  ياشتم مد... دميفهم ييزايچ هيبسته از قرصاتو بردم داروخونه و اونجا  هي. شده بودم يچقدر از دستت عصبان

 . زنگ زد نيفرز

 ... يچ يعنياونم از من  يكار يفهموندم مخف يوگرنه بهت م اديكه دلم نم فيح: و نوازش كرد و گفت موهام

 . ديببخش: خجالت گفتم با

 ... دكتر مير يپرستار مسكنت و كه زد م: زد و گفت ميشونيبه پ يا بوسه

 . دردم تموم شد. داشته باشم اجيكنم به مسكن احت يمفكر ن: گفتم يحاليب با

  ؟يمطمئن: ثاقيم

 . اوهوم -

 . و كمكم كرد بلند شم. ميكه هر چه زودتر بر يپس بذار كمكت كنم بلند ش: ثاقيم

 . ميخارج شد مارستانياز ب ثاقياومدم و دست در دست م نييو رو سرم مرتب كردم و از تخت پا شالم

اون از . رسن ينم ضاياصال به مر نايا يول ينداشت يحاال تو خدارو شكر مشكل خاص: زد يلب غر م ريسره ز هي ثاقيم ميبرس نيكه به ماش يوقت تا

 ... نچ نچ...ارهيبرخورد دكترِ اونم از پرستاره كه دو ساعته رفته مسكن ب

 . ول كردممنم چون خسته بودم قب... بخوابم يبه مطب كم دنياصرار كرد تا رس ثاقيم نيماش تو

 . خوابالود بلند شدم ثاقياسمم از زبون م دنيشن با

 . به اطراف انداختم ينگاه

 . ميمطب دكتر بود يجلو

  زم؟يعز يديخوب خواب: ثاقيم

 ... ديچسب يليخ م؟ينيتو ماش دمياصال نفهم شهيباورت م: و گفتم دميكش يا ازهيخم
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 ... نشده ريشو تا د ادهيحاال پ... نوش جونت: زد و گفت يلبخند

 . تا نوبتمون شد ميمنتظر موند يساعت مين بايچون مطب خلوت بود تقر يبارم نوبت نداشتم ول نيا

 ... بلند شد يصندل يبه احترام ما از رو شناختيمنو م يبه خوب گهيدكتر كه د خانوم

 ... نيخسته نباش... سالم خانوم دكتر –

 . دييبفرما. سالم دخترم: دكتر

 ... شد سالم عرض: ثاقيم

 ...سالم پسرم: دكتر

 . اميبعد با شوهرم ب يدفعه  نيفرموده بود. شوهرم هستن شونيا: گفتم ويرو صندل نشستم

 ... ادمِي... زميآره عز: بهم زد و گفت يلبخند دكتر

  گه؟يد ديخانومتون هست يماريب انيپسرم شما در جر: ادامه داد ثاقيبه م رو

 ... بله: و در جواب دكتر گفت به من انداخت ينگاه چپ چپ ثاقيم

 . عضو بشن ونديپ عتريهر چه سر ديبا شونيهمونطورم كه به خانومتون گفتم ا... خب: دكتر

 عضو؟  ونديپ: با تعجب گفت ثاقيم

  ؟يدون يم يمگه نگفت: دكتر

 . كنه يكردم به خاطر دردش دارو مصرف م يفكر م... حد نه نيتا ا: گفت يبا ناراحت ثاقيم

 . به من انداخت يه نگاه چپ چپدوبار و

. نگرفته يدرداش و جد نياول گهيمتاسفانه خودشم م. دونم تا االن چطور دووم آورده يبه خانومتم گفتم پسرم، من خودمم نم... خب اريبس: دكتر

 انومتونخ يكه به گروه خون يا هيبال كلدن ديكه بگرد نهيا ديانجام بد ديكه االن با يكار. دهيدفعه خودش و نشون م هي. نِيهم هيكل ييالبته نارسا

 . سپارم بذارتش تو نوبت يكنم و بهش م يم يپزشك متخصص معرف هيمنم خانومتو به . بخوره

از گذشته به فكر  شتريب يليخ ديشما هم با. شهيم دايپ هيكل هيان شااهللا كه هر چه زودتر  يول. نادره يايجز گروه خون شميگروه خون متاسفانه

 خب؟ . ينومت باشسالمت خا

 ... حتما... چشم: گفت يآروم يبا صدا ثاقيم

كه  ديبه من اطالع بد ديكن دايمطابق پ يبا گروه خون يا هيكل دينكرده تا آخر هفته نتونست يياگر خدا. ديخب پس شما از االن به فكر باش: دكتر

 . بفرستم زيالينوبت د يبرا هيشدن كل داياسم خانومتون و تا پ

 ... ديشدن تنم لرز زياليتصور د از

 . نشسته بودم، متوجه شد ثاقيبه م دهيچسب چون

 . و انداخت دور شونمو منو به خودش فشرد دستش

 نيو بهش بدم ا مياگه قرار باشه دو تا كل يحت. كنم يم دايبراش پ هيكل هيمن هر طور شده . بكشه زياليكنم كار به د يفكر نم: به دكتر گفت رو
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 . ذارم كار به اونجاها بكشه يمكنم و ن يكارو م

 هيمن ازش خواهش كردم . خوره يشما به تابان جان نم يبگم گروه خون ديمتاسفانه با يكنه ول يم تيهم كفا هيكل هيپسرم : با لبخند گفت دكتر

 ... دينگران نباش يول. يبد هيبه خانومت كل يتون يمتاسفانه تو نم. ارهيخون ازدواجتون و برام ب شياز آزما يكپ

 . يافتخار كن يشوهر نيبه داشتن همچ ديبا زميعز: رو به من اضافه كرد يلبخند با

 . نگاه كردم ثاقيم يبغض تو چشا با

عالوه بر . كنارت شهيكه خدا هم يبدون ديبا يبش زيالينشه و د دايبرات پ يا هياگر هم فعال كل يحت. يو بباز تيروح ديدخترم از االن نبا: دكتر

 ... چقدر دوست داره نيبب... اون شوهرت

 . و نباختم ميروح. دونم يم: و باال گرفتم و گفتم سرم

 نه؟ . يكن يخودت و واسش لوس م يكشه دار يشوهرت نازت و م ينيب يچون م. دميآهان فهم: با لبخند گفت دكتر

 . جوابش فقط لبخند زدم در

 . ستين؟ اصال قابل شمارش ناالن چند نفر مشكل تورو دار يدون يم... بخند نيآفر: دكتر

 ... دادم ديبه خودم ام ينطوريو ا... از اونا يكيمنم . ادنيز يليواقعا چند نفر؟ حتما خ: دلم گفتم تو

 ...شب شده بود گهيد... سمت خونه مياز دكتر راه افتاد ياز خداحافظ بعد

 . رفت سراغ تلفن ثاقيتو خونه م ميكه پامون و گذاشت نيهم

  ؟يزنگ بزن ياخو يم يبه ك –

 . خوام واسه شام همه رو دعوت كنم يم... به همه: ثاقيم

 . ستميمن آماده ن يدعوت واسه شام؟ ول: تعجب گفتم با

 ...نگران شام نباش: گرفت گفت يكه شماره م همونطور

 ... الو سالم بابا... از امشب فقط استراحت: اضافه كرد يو با مهربون رميگ يم رونيب از

 . عوض كردم يو مشك ديتاپ و شلوارك سف هيبعد رفتم تو اتاق و لباسم و با ... و از آب پر كردم و گذاشتم رو گاز يونه و كترآشپزخ رفتم

 ... تو هال و نشستم رو كاناپه اومدم

 . و گذاشت و با لبخند نشست كنارم يكه تموم شد گوش صحبتش

 بگم؟  يزيچ هي ثاقيم –

 . زميدو تا بگو عز: ثاقيم

 ... يحرف بزن يموضوع با كس نيمن دوست ندارم راجع به ا اقثيم –

 چرا؟: تعجب گفت با

 ... بده هيبه من كل اديرو مجبور كنم ب يخب دوست ندارم كس -

 . ميرو مجبور كن يكس ستيقرار ن: گفت كالفه
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 ... نجايا انيبه همه كه ب يدونم االن زنگ زد يم... گهيچرا د –

 ... فشونِيوظ ه؟يبعدم مجبور چ. دنيم شيآزما رنيموضوع و بگم خودشون فردا اول وقت مكه  نيمطمئن باش هم: ثاقيم

 ... نداره فهيوظ يكس... نگو ينطوريا... ثاقيم –

 . نميب يتك تكشون و م شيخودم جواب آزما. ميديم شيآزما مير يفردا صبح همه م. فشونِيچرا وظ: گفت تيعصبان با

 ... شد يم يعصبان داشت

 ... ثاقيم: گفتم متيمال با

 ... حالمون نبود نيدكتر، االن ا ميرفت يم يكرد ينم ياگه اون روز لجباز... ثاقيم ثاقيم يه... و زهرمار ثاقيم: گفت اديفر با

ه من با توجه ب يبرداشت و ب زيو از رو م نيماش چييتا اومدم لب از لب باز كنم، سو. برخوردو ازش نداشتم نيانتظار ا... گلوم و گرفت بغض

 . زد رونيسرعت از خونه ب

 . منِ يبرا يرفتارش ناراحت ليدونستم دل يم. به دل نگرفتم يشدم ول دلخور

 ... و نداشتم ييخوردن چا يحوصله  گهيد... شدم و رفتم تو آشپزخونه بلند

 ... دميپتو رو كنار زدمو دراز كش... گازو خاموش كردم و رفتم تو اتاق ريز

 ... يهم جسم يم روحه. خسته بودم يليخ

 . هم افتاد و خوابم برد ينه كه چشام رو ايگرفتم بخورم  يم ميداشتم تصم. وقت خوردنشون بود. داروهام ي سهيخورد به ك چشمم

*** 

 . چشمام و باز كردم دميكه شن يياثر سر و صدا در

 . تخت ينشستم رو جيگ

 . بود كيتار اتاق

 . كردم زيگوشام و ت كمي

 . بدم صيمامان و پدرجون و تشخ يتم صداتونس يخوب به

 . ده بود كينزد. انداختم يزيبه ساعت روم ينگاه

 . بودم جيگ هنوز

 صدام نكرد؟  ثاقيمهمونا اومدن؟ چرا م يعنيده شبِ؟ : دلم گفتم تو

 . جواب خودم و دادم خودم

 ... اون كه با من قهره... آهان –

 . نييتخت اومدم پا از

 . دادم رشييتغ يمشك شرتيو ت يشمي بيج شيشلوار كتون ش هيبه  يفور. ه چشمم خورد به لباسامبرم تو هال ك خواستم

 . ختهيشونه هام ر يموهام به صورت باز رو دمينه كه د ايخوب شدم  نميتا بب نهييآ يجلو رفتم
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 . دميسرم خواب يرو پسيبا كل ينجوريبودم كه من موهام و باز نكرده بودم و هم مطمئن

 . دمشيد ثاقيسمت م يعسل ينه كه رو ايتخت افتاده  يرو پسميكل نميبب برگشتم

 .لبم نشست يرو يلبخند

 . ستيپس اونطورام قهر ن –

 . عجله برش داشتم و بعد از جمع كردن موهام از اتاق خارج شدم با

 ) اُه اُه همه رو هم دعوت كرده(

 ... سالم: بلند گفتم يصدا با

 . پام بلند شدن يجلو همه

 .برات رميبم. زميسالم عز: اومد سمتمو گفت هيبا گر مانما

 . محكم بغلم كرد و

 ... مامان... ؟يكن يم هيآخه چرا گر... خدا نكنه... مامان: و گذاشتم پشتش و گفتم دستم

 آخه چرا تو؟ : مامان

 ه؟يكارا چ نيماهور ا: جون رو به مامان گفت آقا

 . خودم شيپ نيبش ايب... اباسالم ب: رو به من اضافه كرد ييبا خوشرو و

 . نشست يخال يصندل نياول يازم فاصله گرفت و رو مامان

 . با لبخند رفتم كنار آقاجون منم

 . نكرد دارميب ثاقميم. من خواب بودم نيشما اومد... تو رو خدا ديببخش: به جمع گفتم رو

 . كنم دايو پ ثاقيحرفم سرم و چرخوندم تا م نيدنبال ا به

 ... دمشيد

 . عصرش يبا همون لباسا. نشسته بود يناهارخور زيم ياياز صندل يكي يمن رو يرو برو قايدق

 . شدم مونياتفاق عصر پش يادآوريخواستم بهش لبخند بزنم كه با ... زده بود به من زل

 .اباد برو بخو ياگه هنوزم خوابت م. ميستين بهيدخترم؟ ما كه غر يِچه حرف نيا: در جواب حرفم گفت پدرجون

 . ميو بلد يهمه چ يما خودمون جا: اضافه كرد يبه شوخ و

 شام؟ ... يراست. كه اصال متوجه اومدنتون نشدم يطور. دميخواب يليخ يخودتونِ ول يخونه  نجايا... پدرجون يمرس: و گفتم دميخند

 . ميخورد يزيچ هي... نگران شام نباش: جواب داد نيسر سنگ ثاقيم

 . دكنار دستم نشسته بو هما

 چشِ؟  ثاقيتابان، م: كرد و گفت كيو بهم نزد سرش

 ... مثال باهان قهره. دلخورِ ازم: و با لبخند گفتم آهسته
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 چرا؟ : هما

 ... نايرفتم دكتر و ا ريچرا د ايناراحت كه چرا ازش پنهون كردم  -

 بهش؟  ينگفته بود: هما

 . ديخواستم امشب بهش بگنم كه خودش فهم يهوم؟ چرا م -

 ...از دست تو دختر: هما

 كوشن؟  اميآقاجون پس آرتان و ت: برگشتم سمت آقاجون و گفتم دوباره

  ؟مگه خبر نداري …آرتانم. ميكه راحت حرف بزن رونيبچه هارو برد ب ديخان زحمت كش نيفرز: آقاجون

 و؟  يچ -

 ... رازيكه رفته ش: آقاجون

 ؟ !رازيش –

 ت نگفت؟ مگه به. ييدانشجو ياردو... آره: آقاجون

 ... معرفت شده ها يب!!!... خبر يچه ب... نه -

 . مينذاشت ما بگ... خواد بهت بگه يگفت خودش م يول: آقاجون

 چند روزِ رفته؟  –

 . كنه رتيغافلگ ديرس يحتما خواسته وقت. تازه ظهر حركت كرده: آقاجون

 رفتن؟  يبا چ –

 ... با قطار: آقاجون

 . دونستم يعجب نم -

 . پدرجون روم و از آقاجون گرفتم و به سمت مخالفم نگاه كردم يبا صدالحظه  همون

كه گروه خونمون بهت  شااليا ميديم شيآزما مي ريم ميشيم جيفردا صبح بس يما همگ. و بهمون گفت انيجر ثاقيم... تابان جان دخترم: پدرجون

 . سالم تو بدنته ي هيخوره و آخر هفته دو سه تا كل يم

 . از همتون دارم يخواهش هي يول. نيشما لطف دار: گفتم موديخند شيشوخ به

هر  ايمثال ترس از عمل  يليكنم اگر به هر دل يخواهش م يول... يول. دياز حرفم برداشت بد نكن دوارميام: كنجكاوشون باعث شد ادامه بدم نگاه

 . ستمين ياون وقت منم راض.ديانجامش ند نيستين يكار راض نيبه ا ،يزيچ

 م؟ينباش يراض يچ يبرا زم؟يعز يِچه حرف نيا: گفت يحرفم اومد و با مهربون نيب نمادرجو

دكتر قراره اسمم و . ديفتيدوست ندارم به زحمت ب. ازتون ندارم يكه من اصال توقع نهيمنظورم ا: مادرجون گفتم زيتعجب از رفتار محبت آم با

 ... اديمن شيپ يو مشكل شميم زياليتا اون موقعم د. بذاره تو نوبت

 . بلند شد يصندل ياز رو تيبا عصبان ثاقيحرفم تموم نشده بود كه م هنوز
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 . تو اتاق و درو محكم بست رفت

 . نگفتن يزيچ يبا تعجب به كارش نگاه كردن ول همه

 . داره اجياحت شتريب يياحساس كردم به تنها يول ششيخواست برم پ يدلم م يليخ

 . منظورمو درست رسونده باشم دوارميام... ديريت ندارم شما به خودتون سخت بگدوس... گفتم يداشتم م: دادم ادامه

  م؟يترس يما م گهيحاال د. تابان خانوم گهيدستت درد نكنه د: گفت يبا لحن خنده دار ثميم

 يفكر م يخودتون چ... ديشا... دونم ينم: گفتم ياز اون منم به شوخ تيبه تبع. كنه كه حال و هوامون عوض شه يم يدونستم داره شوخ يم

  د؟يكن

 . دنيخند همه

 ... من راحت تر اليجو عوض شد و خ كمي

 ام بگم؟  گهيد زيچ هي: گفتم دوباره

 . زكميبگو عز: جان خانوم

مختلف  ياحساسا يطور نيا... نه برعكسش... به مامان نگاه كردم... ديكن يزار هينه گر... يعاد يعاد. ديدوست دارم مثل قبل باش... اممم –

 . بازم منظورمو درست گفته باشم دوارميام. سراغ آدم اديم

 . ماهور خانوم دخترت با شما بود: و رو به مامان ادامه داد. ميآره بابا متوجه شد: آقاجون

 . كنم ينم هيگر گهيد. زميباشه عز يول.... آخه دست خودم نبود: اشكشو پاك كرد و گفت يفور مامان

 ... باهاش حرف زدم تا آروم شد كمي. نشستم ثاقيم يخال يصندل يكنارشو رو رفتم

 نگفت؟  وندويپ ليدكتر دل: مامان

 بهتون نگفت؟  ثاقيمگه م -

  ه؟يچ لشيحاال دل. گفته من حواسم نبوده ديشا. دونم ينم: مامان

 . فشار خون باالم -

  ؟يتو مگه فشار خون دار: مامان

 . بود ميكل يياونم به خاطر نارسا ؟يگفتن الغر شد يچقدر همه م ادتهيتازه ... گنيم نطوريكه ا شايآزما -

 . يگوش نداد. تنقالت رو هم رو هم نخور نياز ا وينيريهمه شكالت و ش نيچقدر بهت گفتم دختر ا... نچ: مامان

 . ريتو سخت نگ. كنم يم تيبه بعد رعا نياز ا. كه افتاده هيحاال اتفاق ينباشه ول نايا لشيدل ديشا –

 ... خدا كنه: انمام

 . كم همه قصد رفتن كردن كم

گفتن  يلبخند م هيكردن چون با  يالبته انگار همه حالشو درك م. ومديكه ن ومدين رون،يب ادياز اتاق ب يخداحافظ يبرا ثاقيمنتظر موندم م يچ هر

 . كنم يخداحافظ ثاقياز طرف اونا از م
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 . حالت خوب بشه دوارميام زميعز: با سر انگشتاش باهام دست داد و گفت شهيمثل هم. رفت رونينفرات بود كه از خونه ب نيجز اول كتاي

 . زدمو تشكر كردم يلبخند

 . كردم يخداحافظ بيترت نيهم به هم هيبق با

 نيخواد اول يدلم م. بشه دايبرات پ هيكل هيهر چه زودتر  دوارميتابان منم ام: صورتم گفت دنيبغلم كرد و بعد از بوس. بود گانهينفر  نيآخر

 . خودم باشم دهيم شيكه آزما ينفر

 . شميازت دلخور م يليخ يكارو كن نياگه ا... تو كه اصال: كردمو گفتم ياخم

 چرا؟ : تعجب گفت با

 . يبد شيآزما يبر نمينب. يچون تو هنوز نوجوون -

 . حوالم كرد يو چشمك... اريدربحرفا برو از دل داداشم  نيا يبه جا. خودم دوست دارم ؟يدار كارياصال تو چ: گانهي

 ... منتظرن نايبرو بابات ا: خنده گفتم با

 ... خواد منو دك كنه يچه م... عجله كه نينگفتم با ا يول اريگفتم برو از دل داداشم در ب: گانهي

 . نميبرو بب. يدرضمن منحرفم هست... گانهي ييتو چقدر پررو: گفتم دمويغش خند غش

 . و به سرعت سوار آسانسور شد... به داداشم سالم برسون... خداحافظ: و گفت ديصورتمو بوس دوباره

 . لبخند درو بستم با

سابقش  يدونستم كه رفتارا يم... طونيش ميليو البته خ. بود يدختر خونگرم يليبر خالف تصورم خ. خوب شده بود گانهيرابطم با  يليخ ايتازگ

 . مثل خواهرم دوسش داشتمبه هر حال . رفتار خواهرش بوده ريتحت تاث

 . و رفتم سمت آشپزخونه ينيرو گذاشتم تو س ييچا يفنجونا

 ... تو سطل ختميهمه رو جمع كردمو ر. بود يمصرف خال كباريوسط پر از ظرف  زيم رو

 . دستكشامو دستم كردمو مشغول شستن ظرفا شدم. آبو باز كردم ريو ش نكيگذاشتم داخل س وييچا ينيس

 . از پشت سرم دست نگه داشتم ثاقيم يصدا دنيكه با شنكار بودم  غرق

  ؟يكن يم كاريچ يدار: ثاقيم

 . شورم يدارم ظرف م: نگاش كنم گفتم نكهيا بدون

 ... دستمو ازم گرفت يسرعت اومد سمتمو فنجون تو با

 مگه نگفتم استراحت كن؟ : ثاقيم

 . اديخوابم نم: گفتم دمويكش رونياخم فنجونو از دستش ب با

 . نكيبار با قدرت پرتش كرد وسط س نيفنجونو ازم گرفت و ا وبارهد

 . شدم و فقط تونستم نگاش كنم شوكه

 ره؟  يحرف تو سرت نم. گم استراحت كن يمگه نم: گفت اديفر با
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 . برخورد و ازش نداشتم نيا انتظار

 ... ديلبام از شدت بغض لرز... كردم بغض

 . ديمو گرفت و كشكه دست رونياز آشپزخونه برم ب خواستم

 ... شدم تو بغلش پرت

 . شميكه احساس كردم دارم له م يطور. بغلم كرد محكم

 كنم؟ كاريمو از سرت كم شه من چ هيد آخه اگه . استراحت كن گميمگه نم: ناله دم گوشم گفت با

 . كرد سيخ ثاقويم يبرهنه  ي نهيشد و س ريچشمم سراز يكه تو چشمم جمع شده بود از گوشه  يياشكا

 . كنم يم هيشد كه دارم گر متوجه

 . ديكش رونيمنو از بغلش ب يفور

 . زد تو چشام زل

 . نميبه خون نشستشو بب يتونستم چشا تازه

 ... آره؟ لعنت به من ؟يكن يم هيگر: ثاقيم

 . ديچشامو بوس يپاك كرد و چند بار رو اشكامو

 . نميم اشكتو ببدوست ندار. نكن هيتو رو خدا گر. تابانم ديببخش: ثاقيم

 چرا چشات سرخه؟  ؟يخودت چ: لبخند زدمو گفتم هيگر ونيم

 . رميم يمن م اديسرت ب يياگه بال: كرد و گفت بغلم

  ه؟يحرفا چ نيا... خدا نكنه... ثاقيم -

 ... گميم يجد: ثاقيم

به خدا من ... يزار هيهمش آه و ناله و گر. نبود يخوب ما روز يامروز برا. ميفكر نكن هيقض نيبه ا گهيد ايب: گفتم دمويكش رونياز بغلش ب خودمو

 آره؟  ؟يبد هيبه من روح يخوا يم يطور نيا نميبب... شهينم مميچيه... خوبم

 ... دست خودم نبود: ثاقيم

  مون؟يعاد يبه زندگ ميبرگرد يديقول م –

  .تا منم قول بدم يذار يوقت منو تنها نم چيتو قول بده ه: بغلم كرد و گفت باز

 ... قول: گفتم دمويبوس گونشو

 ... منم قول: و گفت ديلبامو بوس متعاقبا

 ... مااايبچه شد: گفتم دمويخند

 ... ميبذار بچه ش... اشكال نداره: ثاقيم

 ... يخسته ا... برو بخواب –
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 ... اول شام بعد خواب: ثاقيم

  ؟يمگه شام نخورد –

  ده؟يبه نظرت بدون تو به من شام مزه م: ثاقيم

- ؟يچرا شام نخورد... ا  

 دوباره بهت بگم؟  لشويدل يخوا يم: ثاقيم

 ... رميآخه من س: لبخند گفتم با

مصرف  كباريو درشو باز كرد و دو تا ظرف  خچاليو به سرعت رفت سمت . يناهارم نخورد. مياالن شام بخور ديبا. ميندار ازيو پ ريس: ثاقيم

 . اورد رونيب

 . رميواقعا س. تونم بخورم ياز دو، سه قاشق نم شتريمن ب... گرم كن شويكي ثاقيم: ه كه گفتمتو قابلم زتشونيبر خواست

 ... زميباشه عز: ثاقيم

 . زيدست قاشق و چنگال اومد سر م هيتو بشقاب و با  ختيكه گرم شد خودش ر غذا

  ؟يپس خودت چ... ا: گفتم يبه شوخ يهر دومون اورده ول يقاشق برا هيدونستم كه  يم

 . دهنم يتكه جوجه رو زد سر چنگال و گرفت جلو كيو . طونيش: و گفت ديكش لپمو

 ... خوشمزه تر شد. بار با دست گذاشت دهنم نيبرداشت و ا گهيد كهيت هي... خوشمزه بود... باز كردمو خوردمش دهنمو

غذارو من  شتريفكر كنم ب يكه اونم به اصرار من بود ولخورد  يقاشق خودش م هي ميهرچند كه هر از گاه. ميغذا رو تموم كرد بيترت نيبه ا و

 ...  ديچقدرم كه چسب. خوردم

 ... كه اصال ازش انتظار نداشتم كتاي يحت... دادن شيآزما همه

 . عملو نداشت طيخورد اما طبق نظر دكتر شرا يآقاجون بهم م ي هيفقط كل تيجمع نيا نيب از

 . كه بود منصرفش كردم يبيبه هر ترت يعمل انجام شه ول نياصرار داشت كه حتما ا يناراحت بود حت يليبابت خ نياز ا آقاجون

 يم دايپ هيگفت من برات كل يم ثاقيم يبدن ول زياليبهم وقت د نطوريهم... گفته بودم كه زنگ بزنه دكتر و بگه اسممو بذارن تو نوبت ثاقيم به

 ... قرار بود يو ب يعصب يليچند روزه خ نيكال ا. بود يعصب يليانجام بده خ يتونست كار يخودشم نم نكهياز ا. كنم

 ينم گهيچون د. كنم يكارو م نينگبره خودم ا زياليد يبرا يوقت هياتمام حجت كرده بودم كه اگه تا فردا به دكتر زنگ نزنه و  ثاقيبا م صبح

 . دردام كمتر و كمتر شده بود يفاصله . تونستم تحمل كنم

 . شدم يكمتر خسته م ينطوريا. خودمم بهتر بود يالبته برا. ركتذاشت برم ش ينم ثاقيم

***** 

 . دميتو قفل درو شن ديچرخش كل يكردم كه صدا يمرتب م ويداشتم رو تخت... شده بودم دارياز خواب ب تازه

 . رفتم رونياز اتاق ب دمويكش ينفس راحت ثاقيم يزده  جانيه يصدا دنيبا شن يول دميترس كمي اول

  ثاق؟يده مش يچ –
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 . سرعت فاصلشو با من كم كرد و محكم بغلم كرد به

 ... ثاقيآخ م –

 شد؟  يچ: از خودش دور كرد و گفت منو

 . دردم گرفت كمي يچيه -

 . بود جانياز ه. دلم زيعز ديببخش: ثاقيم

 . تر بغلم كرد ميبار مال نيا

 شده؟  يخب بگو چ: لبخند گفتم با

  ه؟يچ حدس بزن... خبر خوش هي: ثاقيم

  ه؟يكل... اممم: شك گفتم با

 ... شد دايواست پ هيكل هي... آره قربونت بشم من: و گفت ديخند

 سرعت؟  نيبه ا: گفتم دمويكش رونياز بغلش ب خودمو

 ... سرعت نيبه هم... بله: و گفت ديبار صورتمو بوس چند

 هست؟  يك –

 ... شيشناس ينم: كرد و گفت يمكث

  بس؟يغر يعني –

 ... آره: ثاقيم

 دهنده زندس؟ : با شك گفتم دوباره

 ... اوهوم: ثاقيم

  ؟يدينكنه خر... بهم بده؟ نكنه شويكل هيچطور قبول كرده  –

 ... دمينه نخر... گميراحت كنم م التويخ نكهيا يبرا يول ؟يدار كاريتو به اونش چ: ثاقيم

 ... بشمتو  يكه من فدا ياله... تموم شد يهمه چ گهيد: افزود يخوشحال با

 ... خدا نكنه: لبخند گفتم با

 . ميخبرو به همه بد نيا ديبا: ثاقيم

***** 

 ... ديعمل به سرعت انجام شد و روز عملم فرا رس مقدمات

 هيبشم تا كل زياليچند جلسه د ديكرد بعد از عمل با ديفقط تاك... شده دايبرام پ هيشانس اوردم كه انقدر زود كل يليخ: گفت يمتخصصم م پزشك

 ... تو بدنم آماده بشه يونديپ ي

 . بود يشدم كل يدرد خالص م نيكه از ا نيهم. برام مهم نبود اديز
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 . دميتخت دراز كش يو رو دميكمك پرستار لباس مخصوص اتاق عملو پوش با

 . دميخند يو منم در جوابش م يبامزه شد يليلباس خ نيبا ا: گفت يبده مدام م هيبهم روح نكهيا يبرا ثاقيم

 . كو گوش شنوا؟ همه اومده بودن يول مارستانيب ادين يبودم كس گفته

 . بهش زدم يگرفتمو لبخند ثاقويدر اتاق عمل دست م پشت

 ... از لبام گرفت يشد و بوسه ا خم

 ... خوامااا يامروز تابان خودمو م. منتظرتم نجايمن هم... راحت برو اليبا خ... اصال نترس: ثاقيم

 ... خداحافظ: كردمو گفتم بغض

 ... ديچشامو بوس يبرو من منتظرتم و خم شد و رو... ماااينداشت: گفت يگرفته ا يصدا با

 ... تكون دادمو وارد قسمت ممنوعه شدم يدست يخداحافظ يبه نشونه  هيو بق ثاقيم يپرستار، برا يصدا با

  ؟يخب دخترم آماده ا: كرد و گفت ميصورتم تنظ يرو ژنويبود ماسك اكس يمرد مهربون و خوش برخورد ريكه پ دكتر

 ... بله -

 ... پس تا ده بشمر: دكتر

 مگه بچم دكتر؟  –

 ب... بشمر بگو چشم گميم: دكتر

 : شروع به شمردن كردم يجون يب يصدا ا

 ... كي

 ... دو

 ... سه

 ... چهار

 ... پــنــجــ

***** 

 . تو پهلوهم چشامو باز كردم يدياحساس سوزش شد با

 ... تخت بود كنار ثاقيم

  ؟يديخوب خواب... زميسالم عز: گفت يچشامو باز كردم دستمو گرفت و با خوشحال ديكه د نيهم

 . نزار نگاش كردم يحال با

  ؟يدرد دار زم؟يچته عز: ثاقيم

 ... ســوزه يم -

 . ..و به سرعت از اتاق خارج شد. زنميپرستارو صدا م رميتحمل كن االن م كمي. زميعز هيعيطب: ثاقيم
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 .هم افتاد يشد كه دوباره چشام رو يچ دمينفهم

***** 

 . بهتر بودم گهيبار د نيا. احساس نوازش موهام چشامو باز كردم با

 . و روشن بود كيتار اتاق

 . دميكنار تخت د ثاقويم

  ؟يخواب يچرا انقدر م... منو يتو كه كشت: وار گفت زمزمه

 ساعت چنده؟  -

 . يو خورده ا ازدهي: ثاقيم

  ؟يينجايچرا ا –

 پس كجا باشم؟ : ثاقيم

 ... يشيخسته م ينطوريا... خونه يرفت يم -

 ... در رفت ميخستگ دميباز تورو د يكه چشا نيهم... من نباش يكجا برم؟ تو نگران خستگ... نجاستيا ميزندگ: زد و گفت ميشونيبه پ يا بوسه

  اد؟يخوابت نم –

 ... نه: ثاقيم

 . من خوبم. خونه استراحت كنبرو ... چشات خستس يول –

 . ستين ياز محاالت حرف نزن كه شدن: كرد و گفت ياخم

 ... سرتو بذار رو تخت... بخواب نجايحداقل هم –

 . دلم زيعز اديخوابم نم: ثاقيم

 . گرفتم و مجبورش كردم سرش و بذاره رو تخت دستشو

 ... يكن يغش م يدار... گهيبخواب د –

 . تختلبخند سرشو گذاشت رو  با

 . كوتاهش و نوازششون كردم يموها يو بردم ال دستم

 ... يخسته شد يليچند وقته خ نيا –

 . كنم ينم ياصال احساس خستگ نميب ياالن كه حال خوب تورو م: ثاقيم

 ... ثاقيم –

 ... ثاقيجون دل م: ثاقيم

 داد؟  هيبهم كل يك يبگ يخوا ينم –

 كنه؟  يم يچه فرق: ثاقيم
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 ... جون من بگو ...تو رو خدا -

 ... قسم نده: ثاقيم

 مگه نه؟ . شناسمش ينم يگفت يالك –

 :... ثاقيم

  ؟يديخواب –

 .دارمينه ب: ثاقيم

  ؟يد يپس چرا جوابمو نم –

 ... نگم يزيچون قول دادم چ: ثاقيم

 بود؟  يبگو ك... پس حدسم درست بود –

 ... بذار واسه صبح زميعز: ثاقيم

 ... ايبهم بگ ديصبح حتما با يباشه ول –

 ... باشه: و گفت ديدستمو بوس كف

 ...  ريشب بخ... بخواب –

 . گونم چشامو باز كردم يرو يپشت سر هم ياحساس بوسه ها با

 . بود ثاقيم يچهره  دميكه د يريتصو نيبارم اول نيا

  ؟يخواب يچقدر م... دلم واست تنگ شد... گهيشو د داريب: زد تو چشامو گفت زل

 صبحه؟ : زدمو گفتم بهش يلبخند

 . زميآره عز: ثاقيم

 ... پس سالم –

 . ديخند

 . ديبوس مويشونيشد و پ خم

 . ماهت يسالم به رو: ثاقيم

  ؟يبخواب يتونست شبيد يراست –

 ... ااايديالبته خودت زودتر از من خواب. چه جورم: ثاقيم

  ؟يشد داريب يك –

 ... شهيم يدو ساعت يكي: ثاقيم

 نه؟ خو يهنوزم نرفت –

خونه بدون . مير يبا هم م يكردم؟ هر موقع مرخص شد يم ياحساس خفگ شهيباورت م. لباسامو عوض كنم رفتم خونه نكهيا يصبح برا: ثاقيم
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 .نداره يتو لطف

 ... ايحداقل برو استراحت كن و ب –

 . حرفشم نزن: نه باال برد و گفت يبه نشونه  سرشو

 . افتادم شبمونيبحث د اديدفعه  هي

 . داده هيبه من كل يك يبهم بگ يقول داد يراست: گفتم يرفو

 ... تابان: ثاقيم

 . خوام ازش تشكر كنم يم. حق منه كه بدونم نيا: اضافه كردم تيبا مظلوم... يقول داد ثاقيم –

 . چشاشو باز كنه منتظرن تا تابان خانوم رونياالن همه ب. بعد از وقت مالقات يول... گميباشه م: و گفت ديموهاش كش يتو يدست

 واقعا؟  –

 . اوهوم: ثاقيم

 ... انيبهشون بگو ب. ميزن يحرف م ميراحتم دار اليچه با خ –

 . ولشون كن -

 ... انيبرو بگو ب... ثاقيم: گفتم دمويتا لبامو ببوسه كه سرمو با خنده عقب كش شديخم م داشت

 ... شارژم كن تا برم... ندارم يمن انرژ: ثاقيم

 ... دمشيو خودم سرمو بلند كردمو بوساز دست تو  –

 ... حاال شد: خنده گفت با

 ... پر شد تيكه اتاق از جمع دينكش قهيچند دق به

 . بودن نشونيو چند تا از دانشجوهامم ب ديبه همراه نامزدش مج الله

 . برابر ابراز احساست همه فقط تشكر كردمو لبخند زدم در

 ... صدقم رفتقربون  يكل... بود ونيچشاش گر مامان

 ... كه ستين ميزيچ... من خوبم... نيبب... مامان تو رو خدا بس كن –

 ... يخدارو شكر كه خوب. زميدونم عز يم: مامان

  ه؟يواسه چ هيگر گهيپس د –

 ... كرد اشكشو پاك كنه يو سع... زميعز يچيه: زد و گفت يلبخند

 . بهش زدمو مشغول خوش و بش با الله شدم يلبخند

 ... خشكم زد بايتقر دميكه د يزيزدم كه از چ يبا نامزدش در مورد الله حرف م داشتم

 . و واج نگاش كردم هاج

 كرد؟  يم كاريچ نجايا نيحس محمد
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 ... تخت يو دسته گلشو گذاشت رو... سالم: لبخند اومد جلو و گفت با

 . كرد يداشت با لبخند نگام م. انداختم ثاقيبه م ينگاه

 ... نجايتو ا... تو... سالم: گفتم نيبه محمد حس رو

 داده؟؟؟  هيبهم كل نيمحمدحس: لحظه از ذهنم گذشت هي

 . نبودم نجاياگه من بودم كه االن سر و مر و گنده ا... نه: جمله رو به زبون اوردم با لبخند جواب داد نيا يوقت

  نجام؟يا من يپس چطور با خبر شد. يگ يآره راست م: خندم گرفت و گفتم ميكم حواس از

: كه گفت رميخبر بگ ثاقيزنگ زدم م. بهم گفت انويجر يبيكه خانوم حب رمياز مداركمو از دانشگاه بگ يسر هياومدم تهران  روزيد: نيمحمدحس

 . ياتاق عمل

 . نميانداختم تا عكس العملشو بب ثاقيبه م ينگاه

 . داد يلبخند به حرفامون گوش م با

  ؟يكن يم كارايچ. گميم يجد. دمتيخوشحال شدم د يليخ: گفتم نيمحمدحس بهش زدمو رو به يلبخند متقابال

 . فعال كه سربازم يچيه: نيمحمدحس

انگار كه تمام اون اتفاقاتو . كرد يراحت داشت باهام صحبت م يليخ. تر و عاقل تر شده ينسبت به قبل منطق نيكردم كه محمدحس يم احساس

 . ديرس ينظر م طور به نيحداقل كه ا. فراموش كرده بود

 . بابت خوشحال شدم نيا از

  ست؟ين يخبر نميبب: دميمطمئن بشم، پرس نكهيا يبرا

 ... گهيچند سال د شااليا... حاال زوده... اوووه... نه: و گفت ديخند

 ... اديكنار ب هيقض نيواقعا مطمئن شدم تونسته با ا گهيد

 !... بهتر نياز ا يعوض شده بود و چ واقعا

 . دوست هيبود مثل  يعاد... تش مثل سابق نبودحركا گهيد

 . از اون عشق تو چشاش نبود يبود و خبر دهيدست نامزدشو سفت چسب... بود نطوريهم هم الله

 يسنشون باعث م ياقتضا اياونقدر عاشق نبودن  نايا اي: كرد با خودم فكر كردم يم يداشت با الله و نامزدش احوالپرس نيكه محمدحس نطوريهم

 ... حل كرده بود زويتر شده بودنو گذر زمان همه چ يمنطق ايكه اون رفتارارو داشته باشن شد 

 . بود ثاقيمن م يمرد زندگ. خودم يبرا شترياز همه ب. همشون خوشحال بودم يهر حال برا به

 . خاطر بودنش خدارو شكر كردم و همزمان دستشو گرفتم به

  ...بهم زد و دستمو فشار داد يقشنگ لبخند

 .حرف زدم قصد رفتن كرد شيدر مورد درس و كار و سرباز نيكه با محمدحس گهيد كمي

 . كردم تيموفق يمدت براش آرزو نيبار چندم تو ا يباهاش كردمو برا يمفصل يخداحافظ
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 . كو ؟ دلم واسش تنگ شده اميمامان پس ت: كه اتاق خلوت تر شد رو به مامان گفتم كمي

 . شينيب يم يشيحاال خودت مرخص م. زميعز ادينذاشتن ب: مامان

 ... معرفت يب. آرتانم كه پاك منو فراموش كرده نيا... از طرف من سفت ماچش كن... باشه –

 . نگفت يزيچ مامان

  ومده؟يهنوز ن –

 ... ديچشم مامان چك يقطره اشك از گوشه  هي

 .بهت نگاش كردم با

 شده؟  يچ –

 . نداد جوابمو

 !!!... وا –

 . دوختم ثاقيمامان گرفتمو پرسش گرانه به ماز  نگاهمو

 . لبخند تلخ نگام كرد هي با

 مامان آرتان كوش؟ : گفتم زديكه قلبم تند تند م يشدمو در حال نگران

 ... و از اتاق خارج شد هيگر ريدفعه مامان زد ز هي

 . كنم يدارم سكته م... ديا به منم بگكرد؟ تو رو خد ينطوريمامان چرا ا... ثاقيم: نگاه كردمو گفتم ثاقيو واج به م هاج

 ... بخشه نيآرتانم تو هم زميعز: گفت يآروم يدستمو گرفت و با صدا ثاقيم

 . حرفشو بفهمم يتا معن ديطول كش كمي

 داده؟ آره؟  هيكل... آرتان به من... آرتان... ثاقيم: بغض گفتم با

 . بهش زد يباال برد و بوسه ا دستمو

 ... سالشه ستيآرتان فقط ب ثاق؟يم يچرا؟ چرا گذاشت: بلند گفتم يبا صدا دمويكش رونيتم دستمو از دستش بكه داش ياندك قدرت با

 . اتاقو ترك كردن ثاقيم يبود كه همه به اشاره  حواسم

 چيه. خواست نطوريخودش ا... آروم باش زميعز: دستمو گرفت و گفت رونيمطمئن شد همه رفتن ب يبه در اتاق انداخت و وقت ينگاه ثاقيم

 . يخواهرش. يستين بهيتوام غر. ستيبچه ن گهيآرتان كه د يدر ثان. كس محبورش نكرد

 بخشه؟  نياالن تو هم –

 .خورد يداشت كمپوت م دنشيصبح كه رفتم د... نگران نباش حالش خوبه... آره: و گفت ديبوس دستمو

 . تخت بلند كردم يقصد نشستن سرمو از رو به

  .نمشيخوام بب يم –

 . هامو گرفتو مجبورم كرد دراز بكشم شونه
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 ... االن نه: ثاقيم

 . نمشيخوام بب يمن االن م يول: سماجت بلند شدمو گفتم با

 . مشينيب يم ميريعصر م. تابان گفتم االن نه: منو خوابوند و گفت دوباره

  نمش؟يتونم بب يچرا عصر؟ مگه حالش بده كه االن نم: گفتم يناراحت با

 . آقاجون االن بهم گفت. االن خوابه يول. حالش از من و توام بهتره. زمينه عز: ازش كرد و گفتنو موهامو

 مطمئن باشم حالش خوبه؟ : بغض گفتم با

 . تخت التيخ. سر و مر و گنده... آره: گفت ميشونيپ دنيلب تختو با بوس نشست

 شد؟  يبده؟ پس چ هيلتونست بهم ك يكس نم چيه نكهيبهم خورد؟ مگه نه ا شيشد كه كل يچ –

 بود؟  رازيآرتان ش ادتهي م؟يكه با همه صحبت كرد وياون شب ادتهي: كرد گفت يكه موهامو نوازش م نطوريهم

 . اوهوم -

ازم . خوره يبه تو م شياز شانس خوب منم كل: با خنده ادامه داد. دهيم شيو آرتانم همونجا آزما دهياون شب مامانت بهش خبر م يفردا: ثاقيم

 ... نشد يول گرفته بود كه بهت نگم ولق

 . لحظه ناهارمو اوردن همون

 . ظرف سوپ و برداشت ثاقيم

 سوووپ؟ : جمع كردمو گفتم لبامو

 . باشه متيحواسم به رژ ديبه بعد با نياز ا. خوشمزس ميليخ... بله سوپ: و گفت ديخند

 . كنم يمگه بچم خودم حواسمو جمع م –

غر زدن  يحاالم به جا ؟يتو مگه چند سالته كه فشار خون داشته باش. فتهيب ياتفاق نيچيدوست ندارم هم گهيد. هحواسم باش ديمنم با: ثاقيم

 . دهنم گرفت ياز سوپو جلو يسوپتو بخور و قاشق

 . و خنده سوپو خوردم يشوخ يكل با

 . م بچسبهبه شتريشد سوپ ب يگفت و باعث م يبهم م "يدختر گلم نيآفر" هي ثاقياز هر قاشق، م بعد

 يبهش گفتم بره خونه كه هم استراحت نيهم يبرا. خسته شده بودم دنيمن واقعا از خواب ياصرار كرد كه بخوابم ول ثاقياز خوردن ناهار م بعد

 . ارهيكتاب واسم ب هيتا اون  زنهيزنگ م گانهيمخالفت كرد و گفت به  شهيمثل هم يول. ارهيكتاب برام ب هي نكهيكنه هم ا

 ...ه بود تا عصر خودمو سرگرم كردمطور ك هر

 . نميخوام آرتان و بب يم ميبر ثاقيم: بود كه گفتم ميپنج، پنج و ن يحدودا

 خب؟  لهيخ. نه اي دارِيب نميپس بذار بب: باشه تكون داد و گفت يبه نشونه  يسر ثاقيم

 . ناچار قبول كردم به

 . اتاق خارج شد از
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 . منتظر بودم يا قهيپنج دق بايتقر

 . اشك تو چشمم جمع شد... آرتـــان... ومــيپس چرا ن... نچ –

 . ومديبه سمتم م ثاقيم تينشسته بود و داشت با هدا ريلچيو يرو

 ...يجانانه ا يريآبغوره گ هي يآماده  نيهمچ... برام تنگ شده ها يمعلومِ دلت حساب... سالم: خنده گفت با

 ... بغل داداش ايب: گفتمسخره دستاش و از هم باز كرد و  يبا حالت و

  ؟يكن كاريچ يخوا يم هيكل هيهان؟ حاال با  ؟يكرد نكارويچرا ا: با بغض گفتم اشيتوجه به شوخ يب

 ... يكه تو قرارِ بكن يهمون كار: كامل گفت يخونسرد با

 ... بهش بگو يزيچ هيتو  ثاقيم... سالت ستيلوس نشو تو هنوز ب –

جواب خواهرت  ؟يكار كن يچ يخوا يم ياونم اول جوون هيكل هيتو واقعا با . گهيخب آرتان لوس نشو د: ن گفتمسخره تر از آرتا يبا حات ثاقيم

 . و بده

ماه نشده  هيهنوز . تو دادم ليمن خواهرم و سالم تحو. كشم از دست توئه يم ينگو كه هر چ يزيتو خواهشا چ: گفت ثاقيبا خنده رو به م آرتان

  .ديكش مارستانيكارش به ب

 . ديبلند خند يكنه فقط با صدا يم يدونست آرتان داره باهاش شوخ يچون م ثاقميم

 . داد ياون جواب م يزيچ هيگفت  يم نيا يزيچ هي يه

 . ديخند يم ديساعت دار هي... گهيبسه د: دستشون كالفه شدم و گفتم از

 . دنيبلند خند يتموم شدن حرفم دوباره با صدا با

 . رونيب ديبر. تم بدونماصال نخواس... كوفت –

 ... گهيد بگو د. تو دلت بمونه يچينذار ه. يبدون يخوا يم يخب بگو چ: با خنده گفت نطوريهم آرتان

  ؟يكارو كرد نيچرا ا: گفتم كالفه

 كدوم كار؟ : آرتان

  ؟يداد هيچرا به من كل گميم: واسه ش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 به تو چه؟ : و خونسرد گفت يجد

 به تو چه؟  يچ ينعي -

 ... قبال تابان باهوش تر بودااا. شم يم يدارم از دستت شاك گهيمن د ثاق،يم: و گفت ثاقيخنده برگشت سمت م با

 .گميو بهش م نيمنم از صبح دارم هم. يِچ لشيدونم دل يواال منم نم: با خنده گفت ثاقيم

 . نداشته باش يكار لشيو به دلت يعني... به تو چه گهيداره م زميعز: رو به من ادامه داد و

 . دميسرم باال كش يو بدونم و مالفه رو تا رو لشيخوام دل ينم. رونيب دياصال بر: شدم و گفتم يانداختن عصبان يداشتن من و دست م نكهيا از

 ... يآرتان خانومم و ناراحت كرد نيبب: ثاقيم
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 . رهايب نييصورتم پا يكرد مالفه رو از رو ينشست لب تخت و سع و

 . مياز دست توام عصبان... ثاقيولم كن م –

 .زميعز ميكرد يم يشوخ ميداشت: و با لبخند گفت ديمالفه رو از رو صورتم كش. بود شترياون ب قدرت

 . ديخم شد و صورتم و بوس و

 يشما نم ايثان... چرا نيل كرد نگگ رتميرگ غ... دياوال از من خجالت بكش... ديجمع كن... بسه بسه: گفت ديخند يكه داشت م نطوريهم آرتان

 خواد؟ هان؟  ينكرده دلش م ييخدا سادهيجوون مجرد وا هي نجايا ديگ

 ... جوون مجرد روش و بكنه اونطرف: ثاقيم

 ... رم يمن م... ديدلم و شكست... باشه: و برگردوند و گفت شيصندل يشيبا حالت نما آرتان

 . يمن و ندادتو هنوز جواب سوال  ؟ير يكجا م: گفتم يفور

  ؟يمگه بازم سوال دار: آرتان

  ؟يو داد ميمگه جواب سوال قبل -

 ... لهيپ گهيبعد به من م... تابان يا لهيچقدر پ. دوست داشتم... گفتم به تو چه. گهيآره د: گفت تيجد با

 . بدتر از من تو ابراز احساسات مشكل داشت. ستيكه ن ستيآرتان جواب بده ن نيا رينخ دميد

  ؟يا يلحظه م هيآرتان : رفت سمت در كه گفتم يم تداش

  ؟يواسه چ: و گفت برگشت

 ... ايتو ب -

 . سمتم اومد

 . تخت و دستشو گرفتم يرو نشستم

 . بغض گلوم و گرفت دوباره

 ...آرتان يمرس –

 . حركت بغلش كردم هيبا  و

 . بزرگ و مردونه ش و دورم حلقه كرد يو دستا ديخند

 . دادم يمم بهت م هياگه الزم بود دو تا كل يحت ؟يفكر كرد يت چخود شيتو پ: آرتان

 ... به خودم فشردمش شتريب

 . شده بود يخودش مرد يبرا واقعا

 ... گهيولم كن د. يبابا لهم كرد: خنده گفت با

 . يستيتو آدم بشو ن: فاصله گرفتمو با خنده گفتم ازش

 ... برم اتاقمخوام  يمال خودت من م گهيد ايب: گفت ثاقيبه م رو
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 . كرد انداختم يكه داشت با لبخند نگاهمون م ثاقيبه م ينگاه

 . اتاقت ميبذار كمكت كنم بر: ثاقيم

 . و از اتاق خارج شد... من رفتم. تونم يخودم م. خواد ينم: به حركت دراورد و گفت شويصندل آرتان

برات  يحاضرِ هر كار يبروز نده ول ويزيچ ديشا. اون برادرت ؟ياحت كنخواد خودت و نار يگفتم نم يديد: بغلم كرد و گفت ثاقيرفتنش م با

 . بكنه

 . دونم يم –

 . دراز بكش كمي يدون يحاال كه م: ثاقيم

 ... كمكم كرد دراز بكشم و

 . و رفتم تو هال نكيزنگ تلفن مالقه رو گذاشتم تو س يصدا دنيشن با

 . خونمون بود ي شماره

 . و برداشتم يذوق گوش با

 ... الو سالم مامان –

 خوبه؟  ثاقيم ؟يخوب زميسالم عز: مامان

 مدرسه اس؟  اميآقاجون چطوره؟ آرنان خوبه؟ ت. خوبه ثاقميم يمرس -

 . رونِيآقاجونتم ب. تنهام. نِيآرتانم كه قزو. مدرسه اس امميآره ت. همه خوبن: مامان

 آقاجون كجا رفته؟ ... يآخ -

 . رونيحرفمون شد رفت ب: مامان

 بابا بازم؟  يا –

 . ذارهيسر به سرم م: مامان

 ! ديانگار كه تازه عروس دوماد. يديم ريبهش گ يليتوام خ يول... كنه باهات يم يشوخ –

 تموم شد؟  زتياليجلسات د ؟يبهتر. نميبگو بب... به من و آقاجونت نداشته باش يتو كار: مامان

 . دكترم شيپ ميو چكاب بر نهيمعا يبرا ثاقيامروزم قرارِ با م. دمراحت ش گهيد. جلسه ش بود نيآخر روزيد. آره خوبم -

 . ندارم ادويسر شما ها ب ييبال نكهيتحمل ا گهيمن د. تو رو خدا مواظب خودت باش... خب خداروشكر: مامان

 . چشم مواظبم. قربونت برم: لبخند گفتم با

  ؟يكرد يم كاريچ يداشت... خدانكنه: مامان

 . مكرد يغذا درست م -

  ؟يپخت يچ: مامان

 ... كرفس -
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 ! هيليچرب و چ يليتو كه خ يدختر، خورشت كرفسا. بعد بگو حواسم هست: مامان

  ن؟يدار يشما چ. واسه خودم سوپ مرغ درست كردم... بابا نگران نباش: گفتم دمويخند

 . درست كردم يپلو ماه يسبز: مامان

 . مخوا يمنم م ن؟يدار يماه: جمع كردمو گفتم لبامو

 ... نجايا نيايب ثاقيخب با م. شكمو: و گفت ديخند

 . ديشما غذاتونو بخور. اديم ريد كمي ثاقيم... شهينم: گفتم دهيبرچ يبا لبا نطوريهم

 . ببر ايفردا ب. دارم يواست نگه م...باشه: خنده گفت با

 . شتيپ اميفردا م. دست گلت درد نكنه: ذوق گفتم با

 . شه دايآقاجونت پ ياالنه كه سر و كله . كنم يقطع م هگيمن د... برو شكمو: مامان

 . ببوس امميت. سالم برسون. يزنگ زد يمرس... باشه مامان –

  ؟يندار يكار. زميباشه عز: مامان

 . خداحافظ. نه قربونت -

 . خداحافظ: مامان

 . گازو خاموش كردمو رفتم سراغ ساالد ريز. قطع كردمو رفتم تو آشپزخونه ويگوش

 . گرفته بودم براش درست كنم ميخورش كرفس دوست داشت و من تصم يليخ قثايم

 يم تيرعا ديبا. بزنم يليچرب و چ يتونستم لب به غذاها يفعال من نم. غذارو درست كردم نيكه چرا ا زنهيسرم غر م اديدونستم االن كه ب يم

 . كرد يال ممنو دنب ميو رژ زديغذاها نم نياز من لب به ا تيبه تبع ثاقميم. كردم

 . رو لبم نشست يمحبتاش لبخند يآور ادي با

 . تموم شده بود روزيتازه د زمياليد جلسات

برام  ايخوند  يبرام كتاب م اي زديباهام حرف م اينشست و  يتمام مدت كنارم م. جلسات منو تنها نذاشت نيممنون بودم كه تو ا ثاقياز م چقدر

 . كردم يصال گذر زمانو احساس نمبود كه من ا يطور. گرفت يپوست م وهيم

 ... تو فقط خوب شو. استراحت هست يوقت برا: گفت يكردم بره خونه و استراحت كنه م يبار كه اعتراض م هر

 . ممنونش بودم چقدر

رفت  يم ديارسوند خونه ب يمنو م نكهيمخصوصا كه بالفاصله بعد از ا. دوست نداشتم خسته بشه يبمونه ول شميدوست داشتم پ يليخ خودمم

 . شركت

تونستم كار  يبابت شرمندش بودم چون فعال نم نيكار كنه و من از ا شتريمجبور بود ب ثاقيم. ميتو خرج افتاده بود يليمن خ يماريخاطر ب به

 . داد يكرد و جوابمو نم يكردم اخم م يمدت تشكر م نيا يبرا ثاقيهر بار كه از م.ذاشت يهر چند كه خودشم نم. كنم

ترم  نيشروع شده بود و ا يليچون سال تحص. تونستم برم يدانشگاهو كه نم. كرده بودم كه بذاره از آبان برم شركت شيفات راضمكا با
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 . گرفته بودم يمرخص

 . خچاليشدمو ظرف ساالدو گذاشتم تو  بلند

 . ومديم ثاقيم گهيد ي قهيتا چند دق. گازو روشن كردم ريبه ساعت، ز ينگاه با

***** 

 . زنگ بلند شد يكه صدا دميچ يم زويم داشتم

 . به لباسم انداختم و مرتبش كردم ينگاه

 . بودم دهيزانو پوش يتا رو يديبا شلوارك سف يمشك يتاپ دكلته  هي

 . قدم برداشتم و درو باز كردم آهسته

 . و پرتقال داخل شد نيريش مويل يحاو يها سهيبا ك ثاقيم

 ... يخسته نباش... سالم: گفتم ييخوشرو با

 . دستش بود بغلم كرد ديخر يها سهيكه ك نطوريبه لب اورد و هم يقشنگ لبخند

  ؟يبهتر ؟يچطور. دلم زيسالم عز: و گفت ديم و بوس گونه

 . تو برو لباست و عوض كن ناهار آماده س. هارو به من سهيك نيبده ا... خوبم: و گفتم دميگونه ش و بوس متقابال

 ! يكن ينم تميرعا ستميحتما من ن ؟يبلند كن نيسنگ يزايخواد چ يمگه نگفتم تو نم. ارم يخودم م: گردنم زد گفتكه به  يشد و با بوسه ا خم

 داره؟  يا ينيچه سنگ سهيآخه دو تا ك: سرش رفتم تو آشپزخونه و گفتم پشت

 . يخواد نگران باش يتو نم. خودم حواسم هست بعدشم

 نه؟ . يو خاموش كرد يمطمئنم باز بخار. يستيچون تو اصال به فكر خودت ن .نگرانم: هارو گذاشت رو كانتر و گفت سهيك

 كنه آخه؟  يروشن م يبخار يك. تازه مهرِ. به خدا هوا گرمِ: و جمع كردم و گفتم لبام

 .واسه تو گرم باشه ديخونه با. ميكن يما روشن م. ميكار دار يچ هيما به بق: و گفت ديو كش لپم

 . ره تو هم يكالهمون م يو خاموش كن يبارم بخار نيتابان اگه ا: اضافه كرد تيبا جد و

 ... چه بداخالق... باشه: لبام و جمع كردم و گفتم دوباره

 . يبر يحساب م اديخوشم م : و گفت ديخند سرخوش

 . باش اليخ نيبه هم: گرفتم و گفتم شيعضله ا ياز بازو يشگونين

 . تيواقع: و گفت ديخند دوباره

 ... پررو...نميت و عوض كن بببرو لباس –

 . فيضع نيبچ زويم اميپس تا م... چشم. كنم يلباسمم عوض م: و گفت ديو كش دماغم

 . چش غره واسش رفتم هيجوابش فقط  در

 . اومد ثاقيكه م زيذاشتم رو م يغذارو م داشتم
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  ه؟يچ نيا: گفت تيجد با

 . چه پررو شده. نميبب نيبش: نگاش كنم گفتم نكهيا بدون

 . جلو و دستم و گرفت اومد

  ه؟يچ نيا گميبهت م: گفت يعصب يصدا با

 . نكن يباز لميانقدر ف. خورم يو نم تتيگول جد گهيمن د... بسه بسه: خنده گفتم با

 مگه نگفتم دو تا غذا درست نكن؟ : م و با دست گرفت و گفت چونه

 !... بود يپس جد... گهيم يچ دميفهم تازه

 ... يتو كه كرفس دوست داشت: دستش و با لبخند گفتم يو گذاشتم رو دستم

 . دوست ندارم گهياالن د: ثاقيم

 . يو نخور يكه دوست دار يينداره تو غذاها يليدل –

 . زريكرد تو قابلمه و همراه برنج گذاشت تو فر يظرف خورشت و خال تيعصبان با

 . كنم يم نييو خودم تع لشيدل: ثاقيم

  زر؟يتو فر يرا غذارو گذاشتچ ثاق؟يم يكن يم كاريچ –

  ؟يخور يخورم كه تو م يو م ييبهت بگم كه دو تا غذا درست نكن؟ مگه نگفتم منم همون غذا ديتابان هر روز با: بلند گفت يصدا با

 . بلندشو نداشتم يصدا انتظار

 ... ثاقيم: بغض گفتم با

 نگفتم؟  ايگفتم : ثاقيم

 . م تو اتاقنگم و بر يزيچ دميبهتر د... بود يعصبان

 . بود چشم دوختم يعسل يكه رو مونيلب تخت و به قاب عكس عروس نشستم

 . سادياتاق و باز كرد و تو چارچوب وا در

 . اخم نگاهش كردم و سرم و برگردوندم با

 . پام زانو زد و دستش و گذاشت رو پام يجلو اومد

 . اخم كرده بودم همچنان

  ؟يكن يم يچطور منو عصبان نيبب. اخم كردنت بشم يفدا: گفت از خنده توش بود يكه رگه ها ييصدا با

 . يشيم يزود عصبان يليتو خ -

بار چندم بود كه من  نميبگو بب. ولش كن نويبار چندم بود؟ اصال ا نيخودت بگو ا... گهيد يكرد ميعصبان يول ديببخش: و گفت ديو بوس دستم

  ؟يكن وونهيمن و د يخوا يحالت بد شه؟ م يخوا يم ؟يخاموشش كرد نميبيخونه م اميكنم ظهر كه م يروشن م ويصبح بخار

گم  يمن دارم م. كنم يو خاموش نم يبخار گهيباشه من د. ستين نيبحثمون سر ا. و كه گفتم هوا هنوز گرمِ نيا: زدم تو چشماش و گفتم زل
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 . يآب پز بخور يو و غذاها جاتيدوست ندارم به خاطر من هر روز سوپ و سبز

 . بعدم هر روز كجا بود؟ همه ش دو سه هفته س. ره ينم نييغذا از گلوم پا. به خاطر خودمِ. ستيبه خاطر تو ن: رو تخت و گفت نشست

 . نداشتم كه بهش بدم يجواب

 . نگاش كردم فقط

 ... اورد جلو سرشو

 ... شد و لباش و گذاشت رو لبام خم

 ... تخت يكارش باعث شد دراز بكشم رو نيا با

 ... كردم شيهمراه

 حلِ؟ : كه روم خم شده بود گفت نطوريسرش و اورد باال و هم هياز چند ثان بعد

 ... حلِ: زدم و گفتم يلبخند

 . تخت بلندم كرد يو گرفت و از رو دستم

 ...كرد خيكه ناهارمون  ميپس بزن بر: ثاقيم

 ...  مياومد رونيهمراه هم از اتاق ب و

 ... دييوثوق بفرما يآقا: يمنش

 . زنه يدونم چرا تورو صدا م ينم... ضميانگار نه انگار من مر: گفتم ثاقيلب به م ريز

 . گهيمشكالتم داره د نيداشتن هم پيشوهر خوشگل و خوش ت... ريسخت نگ: و گفت ديخند زير زير

 . ييپررو يليخ –

 ...برو داخل: برام باز كرد و با خنده گفت درو

 . شد بلند يبه احتراممون از رو صندل دكتر

 . ميسالم كرد همزمان

 ...سالم. به به زوج جوانمون: دكتر

 ان شااهللا؟  يدخترم؟ بهتر يچطور: به من اضافه كرد رو

 . خوبم. دكتر يمرس -

 . دينيبش: گفت اياشاره به صندل با

 . ميهم نشست كنار

  گه؟يتموم شد د زتياليخب دخترم جلسات د: دكتر

 . تموم شد روزيد. بله دكتر -

 نه؟ . يندار يمشكل گهياالن كه د. خب خدارو شكر: دكتر
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 . ندارم خداروشكر يمشكل چينه دكتر ه -

 . بكنم يا نهيمعا هيمنم . تخت دراز بكش يرو: تكون داد و گفت يسر

 . چشم: شدم و گفتم بلند

 .پسرم برو كمك خانومت: گفت ثاقيخطاب به م دكتر

 . دونم يم ديمن كه بع ؟يكن يماصال تو خونه كمك زنت : ادامه داد يبه شوخ و

 . ده يجوابتون و م دياز خودش بپرس. تخت التونيخ يول... نه؟ گه؟يد ديمارو دعوا بنداز نيب ديدكتر قصد دار: با خنده جواب داد ثاقيم

 كنه؟  يدخترم كمكت م: كرد گفت يطور كه دستكشاش و دستش م نيهم دكتر

 ... ماه ثاقيم. بله دكتر: خنده جواب دادم با

 . ديعاشق باش نقدريهم شهيكه هم شااليا: گفت يبا مهربون دكتر

 . از لبام گرفت يبوسه ا نميدر همون ح. ارميكمكم كرد مانتوم و در ب ثاقيم

 . دكتر مارو به خودمون اورد يصدا

 . اون طرف امياگر كارتون تموم شده من ب: دكتر

  د؟يد: گفتم ثاقيو گاز گرفتم و رو به م لبم

 .نبود يحدس زدنش كار سخت يول. دميند يزيمن چ. راحت التونينه خ: و گفت شمونيبود خنده كنان اومد پ دهيكه انگار صدام و شن دكتر

 . ميديخند ثاقيو م من

 . دراز بكش دخترم: دكتر

 . يبلند ش يتون يم: و مطمئن شد كه درد ندارم گفت ديشكم و پهلوهام دست كش يچند بار رو نكهياز ا بعد

 . سر جامون ميو همراه هم برگشت دميمانتوم و پوش ثاقيكمك م با

كه گفتم  ميمسئله ا تيان شااهللا كه با رعا. كنه يبه بدن عادت كرده و داره كار م هيگه كل يم شاتميآزما. ستين يخب خداروشكر مشكل: دكتر

 . ادينم شيپ يمشكل

 دكتر؟  يچه مسئله ا: تعجب گفتم با

 . دخترم گهيد يهمون باردار: دكتر

 . نگاه كردم ثاقيتعجب اول به دكتر و بعد به م با

 . اد ينم شيپ يبله دكتر از اون نظر مشكل: گفت يبا خونسرد ثاقيم

 . شده بودم جيگ ؟يمشكل يچ ه؟يچ يباردار زدن؟يحرف م يدر مورد چ نايا

  ؟يچه مشكل ثاقيم: گفتم يآروم يصدا با

  ؟يپسرم به خانومت نگفت: ت گفتداش يزيت يليخ يكه فكر كنم گوشا دكتر

 .فراموش كرده بودم: ثاقيم
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 . گميبهت م رونيب. ستين يمهم زيچ: و گرفت و گفت دستم

 ... االن بهم بگو رون؟يچرا ب –

 . پسرم اجازه بده من بهش بگم: دكتر

 . و به سمت دكتر چرخوندم سرم

 شهيروشون انجام م هيكل ونديكه پ ييما به تمام خانوما. وجود داره هيپس زدن كلچون احتمال  يباردار بش ديدخترم تو تا دو سال نبا نيبب: دكتر

 .اطياحت يبرا نيا. البته قبل از عمل به شوهرتم گفتم. ميگ ينكته رو م نيا

 . حواستون باشه ديبا گهيد: لبخند اضافه كرد با

  ؟يدونست يم... تو: و گفتم ثاقيتعجب برگشتم سمت م با

 نبود؟  يمهم زيچ يديد. زميآره عز: فت و گفتدستم و گر ثاقيم

  ست؟ين يمهم زيگفت چ يمن م يدلدار يبرا اينبود  يمهم زيچ واقعا

  ؟يبعدش چ: سمت دكتر و گفتم برگشتم

  ؟يبعد چ: دكتر

 تونم؟  يبعد دو سال م -

  ؟يدار يچه عجله ا. حاال تا بعدش دخترم: زد و گفت يلبخند دكتر

 . خوام بدونم يم -

 شيپ يبر ديالبته با. قدن ميقد و ن يمن كه االن صاحب چند تا بچه  يضايبودن از مر. راحت التيخ. نداره يمشكل چيبعدش ه: ردكت

 . نداره يتونم بهت بگم كه مشكل يمن فقط م. متخصصش

 . نگفتم يزيچ گهيد. داد انداختم يدكتر گوش م يبه حرفا يكه با خونسرد ثاقيبه م ينگاه

 . مياومد رونيدكتر از مطب ب ياز سفارشا بعد

 . ومديم بارون

 . يخور ياالن سرما م. زميسوار شو عز: در سمت من و باز كرد و گفت يفور ثاقيم

 . حرف سوار شدم يب

 . و روشن كرد و راه افتاد نيماش يسوار شد، بخار نكهيمحض ا به

 . كردم ينگاه م نيماش ي شهيش يمنم داشتم به حركت برف پاك كن رو. بود يمشغول رانندگ ثاقيم

 ... بگو: زدمو گفتم يلبخند كمرنگ. و صدا كردم، اونم اسم من و به زبون اورد ثاقيكه م نيهم. نبودم يشده بود راض جاديكه ا يسكوت از

 ... تو بگو: ثاقيم

 ... گهيخب بگو د –

 ...ديچه زبانم خوبه و غش غش خند نيبب. فرست زيديل... عمرا: ثاقيم
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  ؟يتو بچه دوست دار: فتممقدمه گ يب

 . من تو رو دوست دارم: شد و گفت يجد

  ؟ينه جد –

 . ميجد يجد: ثاقيم

 . مشخصِ نينرم اي يمان ام،ياز عالقه ت به ت. يبچه دوست دار يليدونم كه خ يم –

 تابان؟  يبگ يخوا يم يچ: ثاقيم

 ... يچيه: چرخوندم و گفتم شهيبه سمت ش سرمو

 تو دل كوچولوت؟ هان؟  يچ... يبگ يخوا يم يزيچ هي... چرا: ثاقيم

  ؟يبابا بش يتون يكه تا دو سال نم ستيبرات مهم ن: برگشتم سمتشو گفتم دوباره

 . و نگه داشت نيزد و ماش راهنما

 . داد هيمنو به در تك يو گذاشت پشت صندل دستش

 ... نمتيبب: ثاقيم

 . بغض نگاش كردم با

 هان؟  ؟يكن يم تيآخه چرا انقدر من و اذ. رميخواد بم يدلم م يكن يبغض م يوقت: وشم گفتكالفه بغلم كرد و دم گ يحالت با

 ... دو سال: و گفتم دميكش رونيو از بغلش ب خودم

 ياصال اگرم م اد؟يانقدر ز... دو سال... تابانم... زميعز... كنم منظورت دو هزار ساله يدو سال فكر م يگ يم نيهمچ: و قطع كرد و گفت حرفم

 . يهمه عاشق بچه ا نيدونستم تو ا يواال من نم... گهيحداقل تا چند سال د. ميتونست ينم طمونيشرا نياالن تو ا م،يبچه دار بش ميخواست

 . يتو بچه دوست دار –

من تو رو  ؟يفهم يم. تو ينه به اندازه  يمن بچه ها رو دوست دارم ول. آخه؟ آره من بچه دوست دارم يزن يچرا انقدر قاطع حرف م: ثاقيم

 . ايدن نيتو ا يزياز هر چ شتريب. دوست دارم

 حس االن من و داشت؟  يبا مرتض ياونم تو زندگ يعني. هما افتاده بودم اديدونم چرا تو اون لحظه  ينم

  ؟يچ ميوقت بچه دار نش چياگه ه... اگه: گفتم ناخودآگاه

خب : شدنو پاك كرد و با بغض گفت يم ريداشتن از چشام سراز نطوريرده بودن و همدونم چه موقع راه خودشون و باز ك يكه نم يياشكا ثاقيم

 تو مهمِ؟  يبرا. قربونت برم مينش

 . نه باال بردم يبه نشونه  سرمو

 .يِبرام كاف نيهم. من تورو دارم. ستيمنم مهم ن يبرا: ثاقيم

 . محكم بغلم كرد و

 . كردن يكه با لبخند داشتن به ما نگاه م يتر و پسربودم چشمم خورد به دخ ثاقيكه تو آغوش م نطوريهم
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 . كنن يمردم دارن نگاهمون م ثاقيم: گفتم دمويكش رونيب ثاقيو از بغل م خودم

 . نگاه كنن: ثاقيم

 . ميابونيتو خ... ثاقيزشت م –

 . نگاه كرد رونويبرگشت و ب ثاقيم

 . نييرو داد پا شهيش

  د؟يارياشك هم و در ب يخوب نيبه ا يتو هوا اديدلتون م. گهيد ديكن يبابا آشت: بود گفت ستادهيا ونريكه ب يبگه، دختر يزيچ نكهياز ا قبل

 . كردن دعوامون شده يفكر م. از لحن صحبتش خنده مون گرفت ثاقيو م من

 . شروع كردن به سوت زدن دنيمارو د يكه خنده  نيهم

 . ميديغش خند غش

 . براشون تكون داد و راه افتاد يد بوق پشت سر هم دستو روشن كرد و با زدن چن نيماش ثاقيم

 ... باحال بودن: ثاقيم

 ... اوهوم –

 ... دارم واسه ت. يكرد تيمن و اذ يليامروز خ: گفت يطونيلحن ش با

 . دميخند يگل انداخته نگاش كردم و نخود يلپا با

 . گه داشتن يرستوران يجلو ثاقيم ميموند كيدو ساعت كه تو تراف باياز تقر بعد

 ... ميرو در كنار هم به صبح رسوند يو شب عاشقانه ا... سمت خونه ميراه افتاد ميمفصل و خوشمزه مون و كه خورد شام

 . پشت پلكم، چشمام و باز كردم قايدق يدياحساس نور شد با

 . بود ثاقيم ي نهيس يرو سرم

 . برداشتم ويزيدراز كردم و ساعت رو م دستمو

 . بود ازدهيربع به  هي

مو دوباره سرم و گذاشتم رو  ديكش يبره باشگاه، نفس راحت ديبعد از ظهر با ثاقيامروز سه شنبه ست و م نكهيا يادآوريبا  يول دميترس اول

 . نشيس

 . رو صورتم افتاده بود يآفتاب بدجور يكردم چشامو ببندم ول يسع

 . گونش گذاشتم يرو يلبخند زدمو بوسه ا. خواب خواب بود. انداختم ثاقيبه م ينگاه

 . بود دهيفا يب دنيدوباره خواب يبرا تالش

 . به بدنم دادم يشدمو كش و قوس بلند

 . رميگرفتم برم دوش بگ مياومدمو تصم نييتخت پا از

 . رنگمو برداشتمو رفتم تو حموم يصورت ي حوله



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٠ 

 . رونيدوش گرفتمو اومدم ب يفور

 . همچنان خواب بود ثاقيم

 . نم بود نشستم لب تختكه حولم ت نطوريهم

 ... گهيپاشو د... ؟يشينم داريب... ثاقيم... زميعز: موهاش فرو بردمو آروم صداش زدم يال دستمو

 ... بذار بخوابم تابان. اديخوابم م: زد و گفت يغلت

 ... ازدهيساعت ... گهيخواب بسه د –

 ... شد رميد ازده؟ي: شد و گفت زيخ مين

 . ذارمسر به سرش ب كميكردم  هوس

 ... ايب ريدوش بگ هي عيبرو سر. منم خواب موندم... بدو: كردم خندمو كنترل كنم گفتم يم يكه سع يحال در

 . تو حموم ديسرعت بلند شد و پر با

 . دميخند زير زيدهنمو ر يگرفتم جلو دستمو

 . كنم و املت گوشت و قارچ درست كنم يكيگرفتم صبحونه و ناهارمونو  ميتصم. ناهار بود كينزد گهيد. رفتم تو آشپزخونه عيسر

 . دياز پشت بغلم كرد و محكم گردنمو بوس ثاقيمشغول تفت دادن گوشت بودم كه م... الزمو آماده كردم مواد

 . چه كنم كه مهربونم يول. زدمت يدونه م هيماچت كنم  نكهيا يآره؟ حقش بود االن به جا ؟يذاريمنو سر كار م گهيحاال د: ثاقيم

  ؟يحال كرد. خوب سر كارت گذاشتم: گفتم دمويبلند خند يصدا با

 ... صبر كن. رسه يمنم م ينوبت تالف: و گفت ديمحكم گرنمو بوس دوباره

 . رميعمرا من سر كار نم –

 . مينيب يم: ثاقيم

 . مينيبب –

  ؟يبهم بد يخوا يم يغذا چ: ثاقيم

 ... املت گوشت و قارچ -

 ... عاشقشم... جان يا: ثاقيم

 . عاشق توام هستم. نكن يحسود: اعتراض كنم كه با خنده گفت ستمخوا

 ... مزهيب –

 . ديو لپمو كش ديخند

 . تو برو لباس بپوش. كنميمن درست م شويبامزه، بق: ثاقيم

 ... يخرابش نكن: و دادم دستش و گفتم ريكفگ

 ... شده واسه من طونيش. نميبرو بب: ثاقيم
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 . برگشتم تو آشپزخونه دمويبود پوش يمشك يو شلوار ورزش ييمويل شرتيت هيه لباسمو ك. خنده رفتم تو اتاق با

 ... زيتابه گذاشته رو م يغذارو آماده كرده و با ماه ثاقيم دميكمال تعجبم د در

 ... ثاقيسر آشپز م يغذا نميا دييبفرما: گفت يلبخند ژكوند با

 ... سرآشپز تابان –

 ... ثاقيسرآشپز م... پس... كار را كه كرد آنكه تمام كرد: ثاقيم

 ... تو ظرف يديكش يوسط؟ حداقل م يتابه گذاشت يبا ماه يبه خرج داد قهيحاال سرآشپز چرا انقدر سل... باشه قبول: گفتم زويپشت م نشستم

 . باش يبابا مثل من خاك: و گفت تابهينون برداشت و زد ته ماه كهيت هي ثاقيم

 .. .يشد يگل گهيتو د: لبخند گفتم با

 . و لقمه رو گرفت سمتم ديبلند خند يصدا با

 ! چه كردم نيبخور بب: ثاقيم

 . لبخند لقمه رو گرفتمو گذاشتم دهنم با

 ... يعــــال... اومممم –

 . زد و مشغول شد لبخند

***** 

 . زدم رونيرفت باشگاه از خونه ب ثاقيم نكهيبار هم به محض ا نيا

 ... زنگ يزنگ ايروم  يروم اي. خودمو بدونم فيدوست داشتم تكل. رفت يم شهيكه هما هم يمانيزا متخصص زنان و شيداشتم برم پ ميتصم

 . شلوغ نبود اديبازم شانس اوردم چون مطب ز يول... بازم وقت نگرفته بودم. خودمو به مطب رسوندم يسه كورس تاكس با

 . كه نشستم نوبتم شد قهيساعت، چهل و پنج دق مين بايتقر

 ! يهست يهما صدر يپس تو برادرزاده : كردم گفت يمعرف د،يرس يدو ساله به نظر م يكيخانوم چهل و  هيمو به دكتر كه خود يوقت

  نش؟يشناخت... بله –

. رنيو م انيم ياديز يمراجعه كننده ها نجايا يدون يخودت م گهيد. به خاطر ندارم اديچهرشو ز قتشيحق يول. از شناختن كه شناختم: دكتر

 . ومدهيوقته ن يليكنه؟ خ يم كارياالن چ نميبب. ومديم نجايا يليكه خ ادمهيفقط 

 . اكتفا كردم "كنه يم يزندگ... خوبه"به گفتن  نيهم يهما بهش بگم برا ياز زندگ يزيچ نخواستم

  ؟يباردار نميبب ه؟يمشكل خودت چ زميخب عز... خوبه: تكون داد و گفت يسر

 . دكتر كردم يو حرفا هيكل ونديپ ي هيقض فيو شروع به تعر نجاميا يا گهيد زيچ يراستش من برانه : و گفتم نييانداختم پا سرمو

 . به دكتر انداختم يكه تموم شد نگاه حرفام

بعد از دو  يتون يكه م يبدون يخوا ياالن تو م زميخب عز... نطوريكه ا: به من انداخت و گفت يكه خوب به حرفام گوش داده بود نگاه دكترم

 درسته؟ . نه اي يل مادر بشسا
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 . پرسم يم نايو ا يليفام ي هيخوام بدونم احتمالش هست كه منم مثل هما نتونم مادر بشم؟ به خاطر قض يم نكهيو ا... قايدق -

 . تلفنو برداشت يتكون داد و گوش يسر

 . گذاشت ويو گوش. مهيدق ياز مراجعه كننده ها. اريو برام ب يهما صدر يمهسا جان، پرونده : گفت يبه منش خطاب

 ييتمام خانوما يبعد از دو سال برا يبگم كه همونطور كه دكترت گفته امكان باردار ديدر رابطه با سوال اولت با زميعز نيبب: به من ادامه داد رو

 شيآزما يسر هي ديبا. بگم يزيع چتونم به طور قط يبگم كه االن نم نميالبته ا... شهيسخت م يتو كم يبرا يول. داشتن وجود داره هيكل ونديكه پ

 . بگم شاتيتا من بتونم نظرمو با توجه به آزما يبد

 درسته؟ . يكه تو تازه ازدواج كرد يبدون ديبا نميا شيآزما يسوا

 ... چهار ماهه... بله -

دو سال از ازدواج خانوم بگذره و  يكيكه  يوقت ويمعموال ما جواب قطع. يتازه چهار ماهه ازدواج كرد يگيكه خودت م نطوريهم... خب: دكتر

 ... و اما در مورد. داد ينظر چيه شهيحساب االن نم نيبا ا. ميبگ ميتون ينتونه باردار بشه م

 . سبز رنگ داخل شد يپوشه  هيهمراه  يبه در خورد و متعاقب اون منش يلحظه ضربه ا همون

 . يخانوم هما صدر يپرونده  نميا. خانوم دكتر دييبفرما: يمنش

 . كرد و پرونده رو ازش گرفت يتشكر دكتر

 ... مهسا جان يبر يتون يم: دكتر

كه  نطوريچون ا. شهيسخت م يكم هيگفتم در مورد تو قض يداشتم م: خوندش خطاب به من ادامه داد يكه پرونده رو باز كرده بود و م نطوريهم

 . فشار خون باالت بوده تيكل يينارسا ليدل يگيم

با . شه يم دهيچيپ كمي هيتو قض يحاال با وجود فشار خون باال. رهيفشار خون مادر باال م يمعموال تو دوران باردار ينه ول اي يدونيدونم م ينم

 ... بگم كه ديبا نميب يعمت م يكه من تو پرونده  مينيتوجه به ا

 ... كرد مكث

 يهما م يبا توجه به پرونده  يول... يول. كنم دتيخوام نا ام يم نه مبهت بد يواه ديخوام ام ينه م. دوست دارم باهات رو راست باشم: داد ادامه

 كينزد يبه خاطر رابطه  يبگم ول يتونم قطع ينم نمينب شاتويتا جواب آزما گميالبته م. يتونم بهت بگم كه ممكنه توام مشكله هما رو داشته باش

  ؟يمطمئن ش سميبنو شيبرات آزما يخوا يم. امكانش هست تونيليفام

 . ستينه الزم ن: گرفته گفتم يصدا با

كن فشار  يسع. باش تيتو فعال فقط به فكر سالمت. يباش گهيخواد از االن به فكر دو سال د ينم. ستياز نظر منم الزم ن: زد و گفت يلبخند دكتر

 ترو مهم  تيزندگ يمسلما رو يرياالن بگ يكه بخوا يهر جواب. اديم شيپ يدونه چ يم يك... هم خدا بزرگه گهيتا دو سال د. ياريب نييخونتو پا

برو . دربارشم زوده يريگ ميواسه تصم يحت. زوده واسه بچه دار شدن يليهنوز خ يتو تازه ازدواج كرد. ذاره يم ريخودت تاث ياز اون رو

 داره؟  يمشكل هيقض نيشوهرت با ا نميبب ؟يكن يچرا واسه خودت دغدغه درست م. بكن تويزندگ

 . ستيكه براش مهم ن گهيم... نه: زدمو گفتم يلبخند ثاقيم يادآوري با
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شوهرمون مهم نباشه  يبرا يا هيقض هياگه  نكهيا ه؟ياز ما خانوما چ يمشكل بعض يدون يم. يدار يخوب نيشوهر به ا... ايب: زد و گفت يلبخند

 . يخواد بهش فكر كن ينم. تا براش مهم شه ميكن يم لهيانقدر بهش پ

كه با وجود چند سال  يمثل مرتض ييبودن مردا يول... كننده بود دواريحرفاش ام... حرفاش قشنگ بود. كردم يدكتر گوش م يالبخند به حرف با

 . خودشون يزندگ يرفتن پ يو م دنيكش يمشترك دست از تمام خاطره ها و با هم بودناشون م يزندگ

االن كه خودم تو . كننده زدم دواريقشنگ و ام يگوشش حرفا ريتر زخانوم دك نيهما هم حس االن منو داشت؟ چقدر مثل هم يعني ايخدا

 . تونم حاال اون وقتاش و درك كنم يم ميتيموقع نيهمچ

 كرد؟  يمنو ول م ثاقميم يعني ايخدا

  ...يِكه من و داره براش كاف نيخودش گفت كه هم. ستيخودش گفت كه براش مهم ن. منو دوست داره ثاقينه م: زدم بيخودم نه به

 شد؟  يآخرش چ يول. گفت يو م نيهم هم يمرتض... خب: به خودم جواب دادم دوباره

 . عاشقش بودم. و دوست داشتم ثاقيمن م. من تحملشو نداشتم ايخدا

 ...) رك و راست. امشب باهاش حرف بزنم ديبا(

 ...  از دكتر راه افتادم سمت خونه ياز تشكر و خداحافظ بعد

 . تونستم بخورم يبه دو تا غذا نبود چون خودمم م ميازين. شك پلو با مرغ درست كنمشام زر يگرفتم برا ميتصم

*** 

اومدن  يبرا فتاديبازوم م ياز سر شونه هاش به صورت كج رو يكيكه  ياسي ونير كيتون هي دنيپشت سرم بستم و با پوش يدم اسب موهامو

 . حاضر و آماده شدم ثاقيم

 . رفتم سمت در عيزنگ سر يصدا با

 . و آرتانم همراهشه ستيتنها ن ثاقيكه م دميد يبا نگاه كردن به چشم يدرو باز كنم ول خواستم

 . دمياز تو كمد برداشتمو پوش يساپورت مشك هيسمت اتاق و به سرعت  دمييدو

 . دميتو قفل درو شن ديچرخش كل ياومدم صدا رونيكه از اتاق ب نيهم

 ... مسال: رفتم تو راهرو با لبخند گفتم يفور

 ... ينگران شدم درو باز نكرد. زميسالم عز: با لبخند گفت ثاقيم

 . تو اتاق بودم –

 . سمت آرتان و بغلش كردم برگشتم

 . دلم واست تنگ شده بود. يچه خوب شد اومد –

  ؟يمهربون شد يليخ يدقت كرد... سالم: با لبخند دستاشو دور شونه هام حلقه كرد و گفت آرتان

 . مهربون بودم شهيمن همچشم و رو  يب -

 . و محكم بغلم كرد. يمنو كساد كرد يامروز كار و كاسب. نميبرو كنار بب: دستمو گرفت و رو به آرتان گفت ثاقيم
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 . خچاليو رفت سر . نشدم يتا عصبان نيايفقط زود ب. تو آشپزخونه رميو م دمياجازه رو م نيبهت ا يميباشه چون مرب: و گفت ديخند آرتان

  ؟يخوب ؟يچطور: از لبام گرفت و گفت يو بوسه ا ديخند ثاقيم

 . آره تكون دادم يسرمو به نشونه  دمويبوس گونشو

 . تونستم يتونستم از دستش بدم؟ مسلمه كه نم يمگه م. چقدر دوسش داشتم ايخدا

 . ديشد و گردنمو بوس خم

 . ادينم اشتباه كردم به آرتان اصرار كردم بفكر ك... يديپوش يچه لباس خشگل... يديم يخوب يچه بو... اوممم: ثاقيم

 ... زشته گهيد ميبر... ثاقيم: واسش نازك كردمو گفتم يچشم پشت

 . و با گرفتن دستم منو برد تو آشپزخونه ديخند

 . تا من شامو بكشم ديلباستونو عوض كن ديبر –

 . خوام برم يشامو بكش م. من كه راحتم: آرتان

 . ييجانيشب ا ؟يبر يخوا يكجا م –

 . از آشپزخونه خارج شدن ثاقيو همراه م. شورم يدستامو م... باشه ييحاال چون تو يول. اومدم بهت سر بزنم. من كه باتو تعارف ندارم: آرتان

 . زيگذاشتم سر م دمويرو كش غذا

 . شد دايكه سر و كلشون پ دميچ يبشقابا رو م داشتم

 . و برداشت و بشقابشو پر كرد ريكفگ يو فور. چقدر هوس زرشك پلو كرده بودم... وليا: آرتان

 خوبن؟  ام،يچطورن؟ آقاجون، ت نايمامان ا. نوش جونت: لبخند گفتم با

 . همه سر و مر و گنده: آرتان

 . نيومديكاش همتون م. خدا رو شكر –

 . ومدمي يوگرنه نم امياصرار كرد ب ثاقيمنم م... ايتو ب. ميبود نجايما كه اون هفته ا: دهن پر گفت با

 هان؟  ؟يومديبعدم چرا نم. آرتان با دهن پر حرف نزن: نثار آرتان كردمو گفتم يگرفتم چش غره ا يم ثاقيكه بشقاب غذامو از م نطوريهم

 . بابا بذار راحت غذامو بخورم يا: خنده گفت با

 . اصرار كردم تا اومد يكل: حرفمون اومد و گفت نيب ثاقيم

 چرا؟ اونوقت : به آرتان گفتم رو

 . دستبوس يايتوئه ب ي فهيخب وظ: آرتان

  ؟يخوب يخودت چطور نميبگو بب... مسخره –

 . از امروز دوباره ورزشو شروع كردمو رفتم باشگاه گهيد... توووپ: آرتان

 . يكرد يخوب كار –

 . گرفت يبامزه ا گوريو دستاشو از هم باز كرد و ف. عضله اوردم يحساب گهيد: چنگالشو گذاشت تو بشقابو گفت قاشق
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 ... كاليبار. يشد ياالن ورزشكار يخوب بود ول كلتيالبته خودتم ه. يگ يراست م: گفتم دمويخند

 . خوردن غذام شدم مشغول

 . ساعت بعد آرتان قصد رفتن كرد هي بايتقر

 ... گهيخب بمون د –

 . خونه كار دارم. برم دينه با: آرتان

 . زريم سراغ فرو رفت... سايلحظه وا هيپس ... باشه –

 . پاكت برداشتمو پرش كردم هي

 . ببر خونه نارويا ايب: با آرتان گرفتمشو گفتم رو

  ه؟يچ نايا: پاكت و باز كرد و گفت يكنجكاو با

واسه اون آلوچه هام . روزه نخوره هيفقط حواست باشه همشو . نطوريشكالتارم هم. اميببر بده به ت. دوست داره اميكه ت اسياز همون بستن -

 . مامان و آقاجونه

  ؟يپس من چ: آرتان

 . يچون جفتشو دوست دار. يكيتوام تو هر دوتاش شر -

 . دم بهشون يموند م يازش باق يزيباشه اگه تا خونه چ: پاكت و بست و گفت در

 ... گهينكن د تياذ –

 . ودخوشمزه ب يليشامتم خ. دستت درد نكنه. دم بهشون يباشه م. كردم يشوخ: و گفت ديخند

 . زود به زود بهم سر بزن. نوش جونت: لبخند گفتم با

 ... خداحافظ ثاقيم... خب خداحافظ. اميم: و گفت ديبوس صورتمو

 برسونمت؟ : ثاقيم

  د؟يندار يكار. رميگ يم ينه بابا سر كوچه تاكس: آرتان

 . سالم برسون: ثاقيم

 . فعال خداحافظ و سوار آسانسور شد... حتما: آرتان

 . به سالمت و درو بستم: گفتملب  ريز

 . زدمو رفتم تو آشپزخونه ثاقيبه م يلبخند

  ؟يخور يم نويهم. فردا غذا درست نكنم گهيد: و گفتم خچاليگذاشتم تو  وياضاف يغذاها

 . ــميخور يم نويهم: پشت بغلم كرد و گفت از

 . قصد داشتم باهاش حرف بزنم. خواستم ينم نويشد و من ا يم طونيش داشت

 . اميبرو تا ب. هست ميبستن زريتو فر يراست. مينيبب اليروشن كن سر ونويزيتو برو تلو نيتو ماش ذارميتا من ظرفا رو م ثاقيم –
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 ... اياومد. باشه: و گفت ديگونمو بوس ينرم به

 . اميآره االن م –

 . برداشت و رفت سمت كاناپه يتا بستن دو

 . فتم نشستم كنارشخشك كردمو ر سمويخ يكه تموم شد دستا كارم

 . داد دستمو با باز كردن دستاش منو تو آغوشش جا داد مويبستن

 . زد ميبه بستن يسرشو خم كرد و گاز ثاقيبودم كه م اليسر يتماشا مشغول

 . تعجب نگاش كردم با

 . تموم كرده شويبستن دميد

 . گرفتم سمتش مويبهش زدمو بستن يلبخند

 . آب شد گهيدبخور : بهش زد و گفت گهيگاز د هي

 . خوردم مويبستن دمويخند

 ... بذارم واسه صبح ايدل بودم كه االن باهاش حرف بزنم  دو

 ... االن بهش بگم نيگرفتم هم ميو تصم ايدلمو زدم به در آخر

 ... ثاقيم: دهنمو قورت دادمو گفتم آب

 جانم؟ : كرد گفت يكه موهامو نوازش م نطوريهم

 . نشستم ليما دمويكش رونياز بغلش ب خودمو

 . باهات حرف بزنم ديبا –

 ... بگو: گفت ينداشت چون بعد از مكث مويلحن جد نيكنم انتظار ا فكر

 . دونستم از كجا شروع كنم ينم

 ... من امروز رفتم دكتر... من: فكر كردمو گفتم كمي

 . دميتو چشاش د وينگران

 ... حالت ؟يچ يدكتر؟ برا: ثاقيم

 . مانيمتخصص زنان و زا شيفتم پر: گفتم دمويحرفش پر نيب

  ؟يمتخصص واسه چ: كرد و گفت اخم

 ... نه ايتونم بعد از دو سال مادر شم  يخواستم مطمئن شم م يم... خب... اممم -

 متخصص؟  شيپ يبود بر يازيچه ن گهيد ؟يتون يمگه خود دكتر نگفت م: كه اخم كرده بود گفت همچنان

 . بهم گفت ميا گهيد يزايچون چ. بود ازين -

 مثال؟  يچ: گفت خونسرد
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 . ممكنه بعد از دو سالم نتونم مادر بشم نكهيا -

 خب؟ : ثاقيم

 . ام گفت گهيد زيچ هي. كنه جاديگفت كه ممكنه فشار خون باالم برام مشكل ا ينجوريا قايدق... خب -

 . نگفت و خونسرد نگام كرد يچيه يول ؟يبودم بگه چ منتظر

 . گفت امكانش هست يول. ندادم شيالبته من آزما. باشه يارث ديگفت شا. كانش هست منم مثل هما نتونم باردار بشمگفت كه ام: دادم ادامه

  ن؟يهم: و گفت ديلبش كش ريبه پنت ز يدست

  ن؟يهم يچ يعني -

 گفت؟  نارويهم گميم: ثاقيم

 ... آره -

 . و دستمو گرفت... خستم يليمن خ م؟يبخواب ميبر... باشه: ثاقيم

 گفتم؟  يچ يديتو اصال شن ثاقيم –

 . دميهمشو شن... آره: ثاقيم

  ؟يگينم يزيخب پس چرا چ –

 . گفتم شبيگفتمو د يم ديچون هر اونچه كه با: ثاقيم

 . دميبلند شه كه دستشو گرفتمو كش خواست

 . نشست رو كاناپه كالفه

 . يبابا بش يوقت نتون چيتو ه ديشا. شسيهم ين بحثمون برااال يول. بحثمون سر دو سال بود شبيتا د. كرد يفرق م شبيد ثاقيم –

 . بود شهيهم يمنم برا شبياتفاقا حرف د: گفت يصورتم اومده بود و برد پشت گوشمو با مهربون يكه رو ييمو

 . يريالن بگا نيهم يريبگ يخوا يكه م يميدوست دارم هر تصم يول يناراحتم كن يخوا ينم ويدونم كه تو منو دوست دار يم ثاقيم –

  ه؟يمنظورت چ: و گفت نييانداخت پا دستشو

 ... من. رميحقو ازت بگ نيخوام ا يمنم نم. يپدر بش يتو حق دار... ثاقيم نيبب -

بهت گفتم  روزيد... يپدر بش يحق دار... يپدر بش يحق دار ه؟يمزخرفات چ نيمنظورت از ا... گهيبسه د: گفت تيو با عصبان ديحرفم پر نيب

ماه از ازدواجمون نگذشته  شيهنوز ش ايخدا ؟يبفهم يخوا يچرا نم. ستيواقعا برام مهم ن... بگم نه نوياالن بخوام ا نكهينه ا. ستيم مهم نكه برا

 . ميكن يبحث م ميدار يتياهم يب يسر چه مسئله  نيبب

 . بذار حرفمو بزنم: گرفتم و گفتم دستشو

 . يستيبلد ن يكردن من كار يتو جز عصبان: ثاقيم

 ... ثاقيم –

 ... بگو: ثاقيم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٨ 

 ... ينش يقول بده عصبان –

 . ينكن ميقول بده عصبان: داد و گفت هيگرفت تو دستشو آرنجاشو به زانوهاش تك سرشو

 باشه؟ . منو گوش كن بعد حرف بزن يتو اول حرفا –

 ... خب لهيخ: ثاقيم

 ... يپدر ش يتو حق دار ثاقيم نيبب –

 . چپ نگام كرد چپ

 . بذار حرفمو بزنم. نگام نكن يراونجو -

 . تكون داد و منتظر موند سرشو

. تونم ينم... بكشمو بگم برو ازدواج كن نه رونيب تيكه بخوام پامو از زندگ ستمين ميآدم فداكار. رميحقو ازت بگ نيخوام ا يمن نم ثاقيم نيبب –

دونم كه بچه  يم. يرياالن بگ يكه دار يميخواد هر تصم يپس دلم م .حس نيمتنفرم از ا يعني. كنم ليدوست ندارم خودمو بهت تحم مياز طرف

 هيحرفاش  يمعلوم شه ول يبدم تا همه چ شيآزما ديبهم گفت با نكهيدكترم امروز با ا. تونم بچه دار بشم يمنم كه تا دو سال نم. يدوست دار

 ميحاال دوست دارم خودت تصم. يپدر ش يبا من بتون يم تو زندگراحتت كنم فكر نكن يعني... خواست بچه گول بزنه يانگار كه م... بود يجور

 . يريبگ

 . نتونستم محكم باشم گهيد

 ... خودت... يدنبال زندگ يخوام و بر يمن بچه م يبگ... شوهر هما... يمثل مرتض... گهيدوست ندارم چند سال د... دوست: بغض اضافه كردم با

 . كرد يمات و مبهوت داشت نگام م نطوريهم ثاقيم

  ؟يفهم يم. يبر دياالن با نيهم يبر يخوا ياگه م يول يچيكه ه يكن ياگه قبول م: گفتم يو با حالت عصب دميبه صورتم كش يدست

 . گرفتمو محكم تكون دادم دستشو

 ... برو يبابا ش يخوا ياگه م ؟يديفهم –

 . به خودش اومد و تن لرزون منو محكم در آغوش گرفت ثاقيم

 . كردم هيپهنش و از ته دل گر ي نهيرو سگذاشتم  سرمو

 چيه. بود دهيكش يبودم كه چه زجر دهيهما رو د. شكستم يرفتار كنه و منو تنها بذاره م يخواست مثل مرتض يم ثاقمياگه م. خودم نبود دست

 . تونستم فراموش كنم يسال بعد طالقشو نم كيوقت اون  چيه. رفت ينم ادميهاش  هيوقت گر

من تو ... خوام؟ يگفته كه من بچه م يك... من عاشقتم... من دوست دارم... آروم باش... زميعز: فشرد گفت يكه منو به خودش م رنطويهم ثاقيم

 ... كجا برم آخه؟ آروم باش تابانم... تو رو دارم... خوام يرو م

  ؟يرينم: گفتم دمويكش رونياز بغلش ب خودمو

... ثاقميمن م... تابان ستمين يمن مرتض ؟يكن يم تيچرا انقدر خودتو اذ... شميمن پ... زميعز نه: هر دو دستش اشكامو پاك كرد و گفت با

 ... كنم بفهم يخواهش م
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 . حرفاش آروم شدم با

 . كردم ينم هيگر گهيد

 ... گرفت و مجبورم كرد سرمو بذارم رو پاش دستمو

 مگه نه؟ . ذارم يكه من تنهات نم يودتم مطمئنوگرنه خ يشد يتو االن عصب: كرد گفت يكه موهامو نوازش م نطوريهم

 . تكون دادم سرمو

 مگه نه؟ . يكن يوقت به من شك نم چيتو ه: ثاقيم

 ... اوهوم -

 باشه؟ . ميمسئله حرف بزن نيدوست ندارم راجع به ا گهيد. انگار نتونستم منظورم بهت بگم يول. حرفامو بهت زدم روزيفكر كردم د: ثاقيم

 ... باشه -

 خب؟ . ميكن يوقت در موردش صحبت نم چيوقت ه چيه... نگو باشه يالك: قثايم

 ... خب -

 ... دختر خوب نيآفر: ثاقيم

 يم نيبه فرز. يكن يم اليفكر و خ يه ينيشيخونه هم م. چند وقت خارج از تحملت بوده نيا ياتفاقا: گفت يآروم ينوازش كرد و با صدا گونمو

 ؟ خوبه. شركت يريگم كه از شنبه م

 ... اوهوم -

 ... يكن بخواب يچشاتو ببند و سع: ثاقيم

 . اديتوام خوابت م... تو اتاق ميبر: گفتم خوابالود

 حالت خوبه؟  يمطمئن: ثاقيم

 . ميآره بر -

 . كرد بلند شم كمكم

 . اميشورم م يمنم صورتم و م. تو برو –

 . زميباشه عز: ثاقيم

 . لم بهتر شدچند مشت آب به صورتم زدم حا نكهياز ا بعد

 . دميتو اتاق و كنارش دراز كش برگشتم

 . برداشت و گرفت سمتم يعسل ياز رو يآب وانيشد و ل خم

 . گذاشت كف دستم يو همزمان قرص. يمسكنم بخور كه راحت تر بخواب نيا. زميعز ايب: ثاقيم

 . گرفتم و خوردم قرصو

 . يو ازم گرفت و دوباره گذاشتش رو عسل وانيل



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٠ 

 . بخواب ري راحت بگحاال: ثاقيم

 ... خوابم برد يك دميش و نفهم نهيگذاشتم رو س سرمو

 ... و سوم ستيچهار شنبه، ب... گهيدو روز د قايدق... تا تولدم نمونده بود يزيچ

م بهتر از كنه چون خود رميتونست منو روز تولدم غافلگ ينم يوقت كس چيه يعني. رفت ينم ادميوقت تولدمو  چيمن ه گهيد يايليخ برخالف

 . بود ادميروزو  نيا يهر كس

 . و هشتم بود ستيتفاوت كه تولد اون ب نيبا ا. ماه متولد شده بود نيتو هم ثاقميبود كه م نجايجالب ا. فتادميتولدم م اديشد من  يكه آذر م نيهم

 . معادت به تولد گرفتن نداشت نكهيچون هم محرم بود هم ا رهيبرام تولد بگ ثاقينداشتم م توقع

 يول. مياورد يبرام ارزش داشت هم م ايدن هيكه  يكاتيو تبر دميخر يكه خودم سر راه م ينيريپارسال كه سر و ته روز تولدمو با خوردن ش تا

 ... نه ايبود  ادشياصال ... بگه كيخواد تولدمو بهم تبر يم يچطور ثاقيزده بودم كه م جانيه كمياالن 

كنم خودم از  ياون شبم فكر م يها هيبه گر يوقت. در مورد بچه باهاش حرف نزده بودم گهيقول داده بودم د ثاقياون شب همون طور كه به م از

و هفت سالم  ستيب يتو تموم زندگ ومديم ادميكه  ييچون تا جا. شده بودم يمن اون شب واقعا عصب. گفت يدرست م ثاقيم. شميكارم متعجب م

 . اميكنار ب هيقض نيتونستم با ا يبود چون من اونقدرا هم عاشق بچه نبودم و م ثاقير از دست ندادن مهمش به خاط. نكرده بودم هيگر يرطو نيا

 . كردم يبود و خدارو شكر م يبودم كه دوسشون داشتم برام كاف ييكه كنار كسا نيهم. روزگار عادت كرده بودم يايباز نيبه ا گهيد

***** 

 . مش قاسم به خودم اومدم يصدا با

 ... آب پرتقالت نميا... بابا جان ايب: مقاس مش

 . خورم يم وييهمون چا. ستميبه زحمت ن يبه خدا راض ؟يديچرا زحمت كش... دستت درد نكنه مش قاسم –

 . تونم انجام ندم ينم. جانه ثاقيدر ضمن سفارش م... كه بابا ستيبرام ن يزحمت: زد و گفت يپدرانه ا لبخند

 . ممنون يليخ. به هر حال دستتون درد نكنه: گفتم برداشتم و ينياز تو س وانويل

 . بده وهيبهم آبم ييچا يبه مش قاسم بنده خدام سفارش كرده بود تو شركت به جا. بخورم ييچا اديذاشت ز ينم ثاقيم ميكل ونديبعد پ از

 . خونه ميساعت دو اومد دنبالمو رفت ثاقيمعمول هر روز م طبق

***** 

 . شدم داريلبام از خواب ب يرو يكوچولو و پشت سر هم ياس بوسه هاروز چهارشنبه با احس صبح

 ... تـولـدت مـبـارك: لبخند زد و گفت ديبازمو د يكه چشا نيهم ثاقيم

 . نداشتم كوينوع تبر نياصــال و ابــدا انتظار ا. نشدم دروغ گفتم ريبگم غافلگ اگه

 . لبخند بلند شدمو بغلش كردم با

 . يكرد رميغافلگ... ثاقيم –

 نبود؟  ادتي: لبخند گفت با
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 . يگيم كيكردم شب بهم تبر يهمش فكر م. خوابالو بودم. نبود ادمياالن  يول. بود كه امروز تولدمه ادميچرا  -

 . بگم كيدوست داشتم خودم اول از همه بهت تبر: و گفت ديبوس صورتمو

 ... يمرس: كردمو گفتم بغلش

 . راحت استراحت كن اليواسه خودت با خ. شركت يبر يخوا يتوام كه امروز نم.. .شده رميد. گهيخب من برم د: ثاقيم

: تونست با ارزش تر باشه لبخند زدمو گفتم يم ييقشنگش كه از هر كادو زيسورپرا يادآوريبا  يول "؟يپس كادو چ"لحظه از ذهنم گذشت  هي

 . شدم ريغافلگ يحساب... يبازم مرس... برو... باشه

 ... مواظب خودت باش. زميپس من رفتم عز: ند شد و گفتتخت بل يرو از

و با  ديبه صورتم كش يدست. يخور يسرما م يشيجات گرم بوده بلند م. رميخواد خودم م ينم: بلند شم برم بدرقش كنم كه گفت خواستم

 ... خداحافظ: اضافه كرد يمهربون

 . دميدوباره دراز كش... به سالمت –

 ... بود ادشيپس  –

 . بره يخوابم نم گهيمطمئن بودم د يدم تا بلكه دوباره بخوابم ولز غلت

 . گرفتم بلند شم ميتصم

 . دميحرف خودم خند نيبه ا... خوابه يآدم كه روز تولدش نم -

 . صاف كردم ويرو تخت نوييتخت اومدم پا از

 . مديد رشيرو ز يشده ا چيكادوپ يكردم كه در كمال تعجبم بسته  يبالشمو مرتب م داشتم

 . بسته رو باز كردم ينشستم رو تخت و فور. رو پا بند نبودم يخوش از

 ... ثاقيم... يواااا –

 . تاچ بود يگوش هي كادوم

 .شمارشو گرفتم يفور

 ... برداشت ويبوق نخورده بود كه گوش دو

 ... ثاااقيم: بگه گفتم يزياجازه بدم چ نكهيا بدون

 ... جااانم: ثاقيم

 . ترس برگشتم با

 . پشت سرم بود قايدق

  ؟يكن يم رميآخه چرا انقدر غافلگ... ثاقيم: بغلش كردمو گفتم محكم

 خوشت اومد ازش؟ : خنده دم گوشم گفت با

  ؟يچرا خودتو تو خرج انداخت... معلومه: گفتم دمشويبوس
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 ... تابان: كرد و گفت ينيريش اخم

 نيع: با خنده اضافه كردم. بالشم ريز يكردم كادومو بذار ياصال فكر نم... نه... مابگ نويا هيچون گوش نكهينه ا... بود هيهد نيبهتر... يمرس –

 ... بابانوئل

 ... دلم قابل تورو نداره زيعز: ثاقيم

  ؟يصبحونه خورد نميبب... يخوب شد نرفت –

 . خورم يباشگاه م رميم: ثاقيم

 . كنم يچرا باشگاه؟ خودم واست آماده م: گفتم دمويكش دستشو

 ... شهيم رميد... زميخواد عز ينم: ثاقيم

 خوبه؟  مروين. خوام واست درست كنم يخودم م... گهيبمون د: جمع كردمو گفتم لبامو

 . خوبه مرويآره ن. بندازم نيتونم زم يتورو كه نم يرو: زد و گفت يقشنگ لبخند

 . اميشورم م يرو گاز منم صورتمو م يبذار ويپس تا كتر –

  ...باشه قشنگم: ثاقيم

 ... اااينر... امياالن م: و گفتم ييسمت دستشو دميتند دو تند

 ... كنم يصبر م... عجله نكن: خنده گفت با

 . رونيمسواك زدمو اومدم ب يفور

 . كرد يدم م ييآشپزخونه بود و داشت چا تو

 . سادميتابه برداشتمو كنارش وا يماه هي

  .تابه رو گذاشت روش يگازو روشن كرد و ماه ريز خودش

 . خوام درست كنم يخودم م... نيتو بش –

 . زيباشه و نشست پشت م: و گفت ديبوس گونمو

 ... كردم بره شيو كادوش تشكر كردم و راه كيبازم به خاطر تبر ميكه كنار هم خورد صبحونمونو

 . كه قشنگ قلقش اومد دستم يطور. كردم دميجد يشب خودمو سرگرم گوش تا

 ... كارو كرده بود نيا يدونم ك ياصال نم... يگوش نيدراورده بود و گذاشته بودش تو ا خودمو يكارت گوش ميس ثاقيم

 . وسط هال و رفتم سمت در زيگذاشتم رو م ويزنگ در،گوش يصدا با

 . معلوم نبود يزيچ ينگاه كردم ول يچشم از

 . به تن داشتم يو شلوار فسفر شرتيت هي. بودم دهيپوش. به لباسام انداختم ينگاه

 ...  درو باز كردم رومآ

 . بود ثاقيبود كه دست م يبزرگ كيجعبه ك دميكه د يزيچ نياول
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 . ساديكه نذاشت و كنار وا رميبگ ثاقياز دست م كويبا لبخند ك خواستم

 ... سالم مامان: تعجب گفتم با

 . نميپشت سر مامانو بب تيتر كه نگاه كردم تونستم جمع قيدق

 ... همه بودن!!!... من يخدا

 ... نفر داخل شد نياول مامان

 كيهمه پشت سر هم وارد شدنو تولدمو تبر بيترت نيمادرجون بود و به هم ينفربعد... ديو صورتمو بوس... تولدت مبارك. زميسالم عز: مامان

 . گفتن

 . دميخند يآخراش نشسته بودم تو راهرو و غش غش م گهيد. بودم يدر شاد غرق

 . بود ثاقينفر م نيآخر

 ... يكش يم زاتيسورپرا نيتو آخر منو با ا: شدمو با خنده گفتم بلند

 ... خنده دستمو گرفت و برد تو هال با

  ن؟يچطور شد كه همه با هم اومد: گفتم دميخند يكه م نطوريهم

 . ميكرده كه همه راس ساعت هفت دم در باش يادآوريبهمون  روزياز د... گهيد ثاقهيم: جواب داد ثميم

 ... بگم يدونم چ ياصال نم: نگاه كردمو گفتم ثاقيم افتخار به با

 ... بهم زد يجوابم فقط لبخند مهربون در

 . شام افتادم اديدفعه  هي

  م؟يبخور يشام چ: گفتم ثاقيبه م رو

 ... روش نمياز تو آشپزخونه اورد و با گرفتن دستم وادارم كرد بش يصندل هي

 ... رسه يم گهيساعت د هيفارش دادم تا س... فكر شامم نباش... نيتو فقط بش: ثاقيم

 . شدم الشيخيب "گهيشبه د هي" نكهيا يآور اديبا  يشدم ول اشيلحظه نگران ولخرج هي

 ... بهت خوش بگذره يهمه رو هم دعوت كردم تا حساب. خوان بهت بدن يباش كه كه االن م ييتو فقط فكر كادوها: با خنده گفت ثاقيم

 . دنيحرفش همه خند نيا از

 ... كيرو ك ديو هفت تا شمع كوچولوئم به طور مرتب چ ستيب زويگذاشت رو م كويخودش ك ثاقيم

 ... اول آرزو بعد فوت بعد برش: لبخند چاقو رو داد دستمو گفت با

 . رو ازش گرفتمو لبخند زدم چاقو

 . بستم چشامو

  "رينگازم  ويخوشبخت نيا ايخدا "دادم بگم حيترج. كنم ييدونستم چه آرزو ينم

 . شدمو با شمارش همه، شمعارو فوت كردم خم
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 . شدم كيبرام دست زدنو من مشغول برش ك همه

 . به عهده گرفتن كويپخش ك تيمسئول اميو ت يمان

 . و زدم سر چنگال و گذاشتم دهنم كياز ك كهيت هي

 ... شهموقع بچتون تو بغلتون با نيا گهيسال د شااليا: بودم كه مادرجون گفت دنشيجو مشغول

 . تو گلومو به سرفه افتادم ديپر كيحرفش ك نيا با

 . اديكه كنارم نشسته بود چند ضربه زد پشتم كه باعث شد سرفم بند ب ثاقيم

 ... حاال زوده مامان جان: داد دستمو رو به مادرش گفت موييچا فنجون

 ... خوام مادر بزرگ بشم يمن م. اديم اين به دنموقعا بچتو نيهم گهيسال د ديچرا زوده؟ اگه از االن به فكر باش: جون مادر

 ... نينرم ،يمادر بزرگ مان. يشما كه مادربزرگ هست: با خنده گفت ثاقيم

 . خواد يواال منم دلم نوه م. ديبه فكر من باش كممي. ستميمن كه ن: اومدو گفت ثاقيحرف م نيب مامان

 چرا؟  گهيآخه مامان د. بگم يدونستم چ ينم واقعا

 . انداختم ثاقيبه م ينگاه

با عرض  يول دينيمارو بب يبچه  ديدونم كه دوست دار يم: حال قاطع رو به جمع گفت نيتو نگام خوند كه با احترام و در ع ويدرموندگ انگار

 . ستيبگم كه تا دو سال امكانش ن ديمعذرت با

 اونوقت چرا؟  ديببخش. چه زمانم مشخص كردن: گفت شخنديبا ن كتاي

حرفشم  گهيكنم تا اون موقع د يپس خواهش م. وجود داره هيدكتر گفت خطر پس زدن كل. تابان ي هيكل ونديبه خاطر پ: گفت كتايبه  رو ثاقيم

 ... دينزن

 نه؟  ميعمه شدنو بزن ديكه تا دو سال ق ديگ يم يعني... آهان: با پوزخند گفت كتاي

 ... شكشيمن پ يبچه  يباش، عمه  يخوب يعمه  يتو فعال واسه مان: گفت تاكيشده خطاب به  يكه معلوم بود از دست خواهرش كفر ثاقيم

 . شده بود نيجو سنگ يول يهر چ ايبود  يدلسوز ياز رو ايحاال . بابت ناراحت شدن نيكردم همه از ا احساس

 ... گهيل شد به دو سال دچه بهتر كه موكو. از نظر منم كه حاال زود بود... چه اشكال داره... خب: جون سكوتو شكست و گفت پدر

دو  ي هيبخوان قض ننيب ياصال دوست نداشتم هر بار كه منو م. دلشونو خوش نكنن يخوديدكترم بهشون بگم كه ب يحرفا ي هيگرفتم بق ميتصم

 ... ارنيب ادميسالو به 

 . بعدشم نتونم بچه دار بشم ديشا: صاف كردمو گفتم صدامو

 ... گفتمو خالص يبار م هي. از نظر خودم الزم بود يول. بگم نويالزم نبود ا نكهيا يعني نيا. با اخم نگام كرد ثاقيم

  ؟يچ يعني: با تعجب گفت مادرجون

 . دكترو براشون گفتم يحرفا يدهنمو قورت دادمو همه  آب

 ... الخصوص هما يخودم و عل يمخصوصا خونواده . ناراحت شدن همه
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 . رفتم تو آشپزخونه يخال يبا برداشتن ظرفا دمويكش يقيباشن نفس عم از رو دوشم برداشته ويكه بار بزرگ انگار

 . صدا مشغول شستن ظرفا شد ياومد دنبالمو ب هما

 . دونستم ناراحته يم

 چته هما؟ : آبو بستمو گفتم ريش

 :... هما

 چته؟  گميم. هما با توام –

 ... قت مناون و دن،يبه برادرزاده هاشون ارث م يمردم چ يعمه ها: بغض گفت با

 نيا يمگه تو خودت خواست ايثان. اوال كه من هنوز مطمئن نشدم ؟يبچه شد ؟يزن يكه م هيحرفا چ نيهما ا: واسش رفتمو گفتم يغره ا چش

  گم؟يبد م. دهيبه تو ارث رس ليتو فام گهيد يكيباشه باالخره از  ياگه هم ارث ؟يمشكلو داشته باش

 . ميكن دايسوخته رو پ ياون مهره  ديبا: خنده اضافه كردم با

 ... شده تيما انقدر كم جمع يخانواده  ستين خوديب: بغض گفت با

  شه؟ينسلمون داره منقرض م يعني: حال و هواشو عوض كنم با خنده گفتم نكهيا يبرا

 ... به آرتانه دمونيام... نه: و گفت ديبغض خند ونيم

 . خورم يمنم غصه م يرنطويا... ناراحت نباش گهيتو رو خدا د: گفتم دمويخند

 ... يكن دايكردم توام مشكل منو پ يوقت فكر نم چيه: هما

– نداره يمشكل هيقض نيبا ا ثاقيخدارو شكرم م... كه تنمون سالمه ميخدا رو شكر كن. مشكل كجا بود... نذار بيانقدر رو خودمون ع... ا . 

 يگفت عاشقتم ول يگفت دوست دارم، م يم يمرتض. ستين يبا مرتض اسي قابل قاصال... جمع باشه التينظر خ نياز ا... كه آقاست ثاقيم: هما

با  يول ارهياصال لفظ دوست دارمو به زبون ن ديشا. دميدوست داشتنو با پژمان فهم يمن معن. كرد يتو عمل كه بهم ثابت نم. بود يهمش لفظ

 . جوشه يدختره چشه؟ اصال با آدم نم نيا. داد كتارويواب االن، حظ كردم ج نيمثال هم. هينطوريهم ثاقميم... گهيم بهمرفتارش 

خواستم  يم هيكه حالم بد بود و كل يفقط اون موقع. بده شتريالبته ب. بار باهام بد هي. بار باهام خوبه هي. دونم يچم. دميمنم فهم يدياگه تو فهم –

 ... دكتر خودت رفتما شيپ يراست... اليخيب. خوب بود

 ... ا: هما

 . سراغتم گرفت... هآر –

 ... هيدكتر خوب: هما

 ... آره خوب بود –

 . ميينجايوقته ا يليخ هيبق شيپ ميبر: هما

 ... ميبر: گرفتمو گفتم دستشو

 هيزنه و  يدونستم كه مامان بعدا بهم زنگ م يالبته م... در مورد بچه گذشت يحرف خاص چيه يخواسته بود، ب ثاقيشبمون همونطور كه م يباق
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 . ارهيازم به عمل م يكل ييبازجو

 يدونم چ يمن هنوزم نم. يديزحمت كش يليتوام خ. خوب بود يليامروز خ ثاقيم: بود گفتم ثاقيم يكه سرم رو بازو نطوريموقع خواب هم شب

 . بهت بگم

 . بهترم بود يگفت يبچه رو نم هيفقط اگه قض. خوشحالم كه خوشت اومد: به موهام زد و گفت يا بوسه

 چرا؟  –

از  ريكنم به غ يفكر نم. ميبچه دار بش مياصال ما خودمون نخوا ديشا. ميبگ هيواسه بق مونويزندگ ينداره تمام مسائل خصوص يليدل: ثاقيم

 ... مربوط بشه يخودمون به كس

 ... دفعه بگم و خالص هيخواستم  يم –

  ؟يحاال خالص شد: گفت طنتيش با

 ... اوهوم -

 ام تولد منه؟  گهيكه چند روز د ادتهي نميبگو بب. ميش اليخيبحثو ب نيا: و گفت ديخند

 . كنم زتيسورپرا يفقط از االن موندم كه چه طور... بره ادمي شهيمگه م -

 . اديمن خوشم نم... ايريواسه من تولد نگ: كرد گفت يم يكه با حلقم باز نطوريهم

 چرا؟  -

 ... تولد واسه بچه هاست: ثاقيم

  ؟يمن بچه بودم كه واسم تولد گرفت يعني: كردمو گفتم نگاش

 ... يچند بار بهت بگم تو دختر من... گهيآره د: و گفت ديخند

 . دميبلند خند يصدا با

 . ميدوست دارم خودمون دو تا باش. خوام يمن تولد نم يدور از شوخ يول... خنده هات بشم يفدا: ثاقيم

 واقعا؟  –

 ... اوهوم: ثاقيم

 . كنم رتيتونم غافلگ يم يچطور نمينم ببفكر ك ديپس با... باشه –

 ... يعمرا اگه بتون: ثاقيم

 ... مينيب يحاال م: گفتم يكنم ول رشيمطمئن نبودم كه بتونم غافلگ اديخودمم ز نكهيا با

 . شهيم يچ مينيبب ميحاال بخواب گميمن كه م: ثاقيم

 . منم خستم... موافقم –

 ... دست بردمو چراغ خواب و خاموش كردم و

  ؟يتابان جان آماده شد: ثاقيم
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 . اومدم رونياز اتاق ب ميمشك فيگوشم زدم و با برداشتن ك ريعطر به گردن و ز كمي... آره اومدم -

 . بود ستادهيحاضر و آماده دم در ا ثاقيم

 . لذت سر تا پاش و نگاه كردم با

 . تنش بود تيف يبود كه حساب دهيپوش يا يو صورت ديسف يچهارخونه  راهنيبا پ يمشك يشلوار پارچه ا هي

 . بود ستادهيكه دستش بود دم در منتظرم ا شيو گوش چييكه روز تولدش بهش كادو داده بودم و دستش انداخته بود و همراه سو يساعت

 . لبم نشست يرو يروز تولدش لبخند يآور ادي با

***** 

 قايو برداشتم و دق ميگوش يكنارم نشسته بود ول نكهياون شب، با ا. كنم ريو مثل خودش غافلگ ثاقيتونم م يفكر كرده بودم كه چطور م يليخ

 . اس ام اس تولد براش فرستادم هي ميو هشتم آذر ماه شد ستيكه رسما وارد ب يساعت دوازده شب، موقع

 . كه اس ام اسش و خوند با لبخند برگشت طرفم نيهم

 . ام و رو لباش گذاشتمو بهش نداد م و محكم بغلش كردم و لب يكار چيه ي اجازه

 . گفت موفق شدم يخودش كه م ينه ول ايكنم  زشيدونم تونستم سورپرا ينم

 . و شام براش تولد گرفتم كيرستوران و با خوردن ك هيفرداشم دعوتش كردم  يبرا

 . براش بخرم يدونستم چ يواقعا نم. سخت كارم انتخاب كادوش بود قسمت

 . كنم يباهاش شوخ كميداشتم  دوست

 . بازش كرد جانيشام با لبخند كادوش و بهش دادم و اونم با ه زيم سر

 . ديبودم غش غش خند دهيكه براش خر يجفت جوراب هي دنيد با

 . دستش بودو آخر شب موقع خواب بهش دادم يساعت رو نيكه هم شياصل يكادو البته

***** 

 . انداختم ثاقيبه م ينگاه

 ... يبپوش رهيت يو رنگا يو سرمه ا يدوست ندارم همش مشك... حاال شد: بهم زد و گفت يلبخند

 . ميرفت رونيبهش زدم و همراه هم از خونه ب يلبخند

*** 

كرده  دايپ يضيمر يو از صدقه سر يالغر نيا. من نبود يبرا يالغر نيا... نه يول... داشت يچه عالم يالغر. برگشته بودم رو وزن سابقم ايتازگ

 ... الغر يخوا يم... چاق باش يخوا يم. بهتره زياز همه چ يبودم كه سالمت دهيرس جهينت نيبه ا گهيد. بودم

*** 

 . دميپوش يم رهيت يالغر نشون بدم مانتوها نكهيخاطر ا به

 . و بپوشم نياورد و گفت ا رونياز تو كمد ب ديسف يمانتو هيشد و خودش  يشاك ثاقيامروز م گهيد
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سوار  ثاقيو همراه م دميپوش دمميسف يايكتون. بود يو مشك ديساتن سف مميروسر... يمشك نيبا شلوار ج ديسف يمانتو هي. انداختم پميبه ت ينگاه

 . ميآسانسور شد

 ... ميپدر جون دعوت داشت يخونه  امروز

*** 

 . درو باز كرد يمان ميكه زنگ و زد نيهم

 همه دعوتن؟ : گفتم ثاقيتعجب رو به م با

 . فكر كنم. دونم ينم: ثاقيم

 ... سالم تابان جون: گفت يدستش و اورد جلو و با لحن بزرگونه ا شهيمثل هم يمان

 . خواست صورت قشنگش و ببوسم يكرد من دلم م يكارو م نيبار كه ا هر

  ؟يخوب... زميسالم عز: بارم خم شدمو گفتم نيا

 . يمرس: يمان

 ... سالم عمو: گفت ثاقيبه م رو

 عمو؟  يچطور... يسالم آقا مان: فتبلندش كرد و گ نياز رو زم ثاقيم

  ؟يديو كه بهت گفته بودم و واسه م خر يفكر يعمو اون باز. خوبم: يمان

 ... رفت ادميآخ آخ : و گفت نيگذاشتش زم ثاقيم

 . رهيم ادتيدونستم  يم... اَه: اخم كرد و گفت يمان

 نيرفت از تو ماش ادميگفتم ... رفت بخرم ادمينگفتم كه . كنه يچه واسه من اخم م... پدر سوخته: و گفت ديبا خنده دماغش و كش ثاقيم

 ... ارمشيب

 . ارميو بده برم ب چتييسو... يخودم يول عمو يا: لبخند رو لبش اومد و گفت يمان

 . و داد دستش چشييبا لبخند سو ثاقيم

 ... اَه. يورديو با خودت ن اميه تتابان جون بازم ك: لحظه ام رو به من گفت نيدر آخر. تو آسانسور ديبا دو، پر ميمان

 . آسانسور بسته شد و من نتونستم جوابش و بدم در

 ... يِنيريپسر ش يليخ: گفتم ثاقيبه م رو

 . سرم و چرخوندم نينگ يصدا با

 دم در كاشتتون؟  يمان نيباز ا... سالم. زمياز خودت عز ينيريش: نينگ

 ... ماه: كردم و گفتم يروبوس باهاش

 . ميشد هيبا بق يداخل و مشغول سالم و احوالپرس ميكرد رفت كيسالم عل ثاقميبا م نكهياز ا بعد

 . و لباسم و عوض كردم ثاقياشاره مادر جون رفتم تو اتاق سابق م با
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 . شلوارمم كه خوب بود. با خودم اورده بودم يكوتاه صورت نيآست كيتون هيست باشم  ثاقيبا م نكهيا يبرا

 . انداختم نهييبه خودم تو آ يعوض كردم و نگاه كميبا تونمانتوم و  ريز تاپ

 . رفتم رونياز اتاق ب نميسر آست يرنگ لباسم و مرتب كردم و با بستن دكمه ها ديپهن سف كمربند

 ... بابا نيخودم بش شيتوام پ ايب... به به عروس قشنگم: گفت ديتا من و د پدرجون

 . برام باز كرد ييكنار خودش جا و

 . نشسته بودن گانهيو  كتاي ن،ينگ بيپدرجون به ترت گريد طرف در

 ... شده بتونينص يگل يچه عروسا دينيبب ديخدا رو شكر كن ديبر ديبا: كه كنار هم نشسته بودن گفت نيو فرز ثاقيو م ثميجون رو به م پدر

 ... ثاقيخورد به م چشمم

 . از طرفش گرفتم يدر جوابش چشمكبهش زدم كه  يمتقابال لبخند. كرد ينگام م يلبخند قشنگ با

 . كردن يسرشار از عشق به همسراشون نگاه م ياونام با نگاه. نيو فرز ثمينگاهم افتاد به م نيح نيهم در

 ... يپز من و بهش بد يبخوا ستين يجمع كه كس نيتو ا نم؟يبش شتيپ اميب يبابا چرا به منم گفت: گل كرد و گفت طنتشيباز ش گانهي

 ... بهش ميتورو بد شهيم دايپ ميبخت برگشته ا هيباالخره ... عجله نكن: و گفت ديخند پدرجون

 ... دلش بخواد ميليخ...بخت اورده يبگ ديبا... بخت برگشته؟ چه حرفا: گفت طنتيدوباره با ش گانهي

 . ميديبه حرفش خند يهمگ

 ... د درس بخونهخوا يچند بار خودش بهم گفته بود حاال حاال ها م. كنهيم يدونستم شوخ يم

*** 

 . نبودم يقاعده مستثن نيمنم از ا. همه خوابشون گرفته بود ميكه سر ناهار خورده بود ياثر دوغ در

 . ميديخواب نيدوران عقدمون با بالش و پتو رو زم اديتو اتاقش و به  ميرفت ثاقيم همراه

 . شدم داريب مدويكه از تو هال م ييبا سر و صداها يبودم ول دهيدونم چقدر خواب ينم

 . دميخواب شهيم يمتوجه شدم كه سه ساعت ميبه ساعت مچ يبا نگاه. شده بود كيتار اتاق

 . كنارم نبود ثاقميم

 ...  دميشن كتاروي يشدم كه صدا يبلند م داشتم

  ؟يتا آخر عمرت بابا ش يخوا يتو نم يعني ثاقيم: كتاي

 . خوام ينه نم: گفت يجد ثاقيم

 ... يرس يبه حرف من م گهيدو سال د. يفهم يمن ياالن جوون: كتاي

 ... گهيبسه د كتاي: كالفه گفت ثاقيم

 ... يكالفه ا... يبچه بخوا گهيكه ممكنه دو سال د يدون يخودتم م... يديد: باشه با خنده گفت دهيكه انگار به هدفش رس كتاي

 . غاز توئه هيمن  صد يحرفا دنيمن واسه شن يحالت كالفه ... گهيگفتم بسه د كتاي: ثاقيم
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حق  نيا... يپدر ش يتون يتو م. ستين يو لوس باز يكه همه ش عشق و عاشق يزندگ... و تمومش كن يحاال همه چ نيهم يشنو ياز من م: كتاي

 ... ريو از خودت نگ

  ؟يگ يم يدار يچ يفهم يم چيه... خفه شو... كتاي: گفت يبلند و عصبان يبا صدا ثاقيم

 ... تو كه. يبه نفهم يكه خودت و زد ييتو .فهمم يمن م: كتاي

  ؟يزد يحرف و م نياومد هم يم شيخودتم پ ياگه برا. يكن يتو بدتر م ميگ ينم يچيه يهر چ... كتايبسه : و گفت ديحرفش پر نيجون ب مادر

 . داد يتزا نم نيواسه خودش كه از ا... گهينه د: ثميم

 . رونيب دميكش يم نيفرز يداشتم خودم پام و از زندگ يشكلم نيمن اگه همچ. ثميخود نزن م يحرف ب: كتاي

 . يبهترِ خودتو خسته نكن. واسم نداره يحرفات ارزش: ثاقيم

 . ييتو كال هالو: كتاي

 ... چرااا ياگه االن زدم تو گوشش نگ. برو ريدست زنت و بگ يدوست دار يتو رو جون هر ك نيفرز: ثاقيم

  ن؟يمگه نه فرز. پشتمِ ريمثل ش نيفرز. تو گوشم يبزن يكن يخود م يب يليتو خ: كتاي

 . ميپاشو بر. جان بسه كتاي: كه معلوم بود خودشم كالفه س گفت نيفرز

 . گميبدبخت من واسه خودت م. يخوددان گهيد. از من گفتن بود يول. ميباشه بر: كتاي

 . دوستش دارم يليمنم خ. يِر خوبدخت ميليتابان خ. يبا تابان دار يتو چه پدر كشتگ. گهيبسه د كتاي: گانهي

 . نميبچه؟ برو سر درس و مشقات بب يگ يم يچ گهيتو د: كتاي

بچه ... جوابش و نده... باهاش حرف نزن... به تابان رو نده يگفت يچطور اون موقع كه بهم م... انقدر به من نگو بچه: گفت تيبا عصبان گانهي

 حاال بچه شدم؟ . نبودم

 ... دلت و صاف كن كمي... گهيبس كن د. يخوند يورور جادو تو گوش منم م نيدختر، تو ع يببخشه ولخدا ما رو : مادرجون

 ... شه يم داريتابان االن ب. ديزن يسر هم داد م يتو گلوتون ه ديصداتون و انداخت... ديتو رو خدا تمومش كن: نينگ

 ... دونم و تو يباشه من م دهيه تابان صدات و شنبه خدا اگ: موضوع افتاده باشه گفت نيا اديكه انگار تازه  ثاقيم

 . بودم دهيمن تمام حرفاشون و شن... شده بود ريد گهيد يول

 . تونستم اونجا بمونم ينم گهيد

 . دميمزاحمم و پاك كردم و مانتوم و پوش ياشكا

 بود؟  يجور نيچرا ا كتاي

 شد بازم با من چشم تو چشم بشه؟  يم روش

 دش نبود؟ خو يسرش به زندگ چرا

 زد؟  يدرموردم حرف م ينطوريكارش كرده بودم كه ا يچ من

 . زن از جنس خودش هي. زن بودم هي منم
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 منظورش به من بود؟  اي ديكش يم رونيب نيفرز يداشت پاش و از زندگ يمشكل نياگر خودش همچ واقعا

 . رو گرفتم رهيو برداشتم و دستگ فميك

 ... ديكارو كرد و من و د نيخودش ا ثاقيدرو باز نكرده بودم كه م هنوز

 . از كنارش رد بشم كه دستم و گرفت و مانعم شد خواستم

 . دياز اشكم و د سيخ يو خم كرد و چشما سرش

 ... تابان: كرد زمزمه

 . ييرايرد بشم كه دستم و ول كرد و با سرعت رفت سمت پذ خواستم

  ؟ير يكجا م... ثاقيم –

 ... كتايكنه  خدا لعنتت: توجه به من گفت يب

 . دنبالش و دستش و گرفتم دميدو. دعواشون بشه دميترس

 ... ثاقيم... ثاقيم –

 . از سر جاشون بلند شدن ثاقيمن دركنار م دنيبا د همه

 ... كتايرفت سمت  ثاقيم

 . ديرس يزورم بهش نم ينكنه ول يدستش و گرفته بودم كه كار محكم

 ... باشآروم  ثاقيم: و گفت ثاقيرفت سمت م ثميم

 .خونه ميبر نيفرز: گفت نيبه من نگاه كنه رو به فرز نكهيخجالت زده بود بدون ا يبه وجود اومده كم تيكه از وضع كتاي

 ... من رد شد ياز جلو و

 .به خدا شرمنده م تابان خانوم: و بغل كرد رو به من گفت نيبا خجالت نرم نميفرز

 ... اونم از جلوم رد شد و

 ... خداحافـــ. مزاحم شدم ديببخش... خونه رميمن م: رو به همه گفتم ختمير يكه اشك م نطوريهم

 . تو قفل در سرم و چرخوندم ديكل دنيچرخ با

 . به دست داخل شدن يبربر يو مان پدرجون

 . ستيدقت نكرده بودم كه پدرجون تو جمع ن اصال

 ... ـعصرونـ ميخوا يچرا رفتن؟ مگه نگفتم م نيو فرز كتاي: تعجب گفت با

 شده؟  يچ: صورت من حرفش و خورد و گفت دنيد با

 ... نداشتم يجواب

 . نييو گرفتم پا سرم

  .خوام با تابان حرف بزنم يمن م. دنيم حيبچه ها برات توض: جون اومد سمتم و با گرفتن دستم رو به پدرجون گفت مادر
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 . كنه حيجخواست كار زشت دخترش و تو يحتما م. خواستم به حرفاش گوش بدم ينم

 ... خونه مير يما م... خواد مامان جان ينم: زد رو به مادرش گفت يم يحدس نيكه انگار همچ ثاقميم

 . خوام با عروسم حرف بزنم يمن م يكار دار يتو چ: گفت يجون با لحن قاطع مادر

 ... ثاقيو برد سمت اتاق م ديدستم و كش و

 شده؟  يچ ديبگ د به منم: گفت يكه م دميشن يپدرجون و م يصدا

 ... با بسته شدن در اتاق حواسم و دادم به مادر جون يول

 ... لب تخت مينشست

 يم... كنم يم ينشستم دارم ازت عذر خواه ييدونم با چه رو ياصال نم... زميتوام عز يمن شرمنده : كوتاه دستم و گرفت و گفت ياز مكث بعد

... يخوام من و ببخش يازت م. دميازت ند يزيكه جز احترام چ يدر حال. باهات نداشتم يمدت رفتار خوب نيمنم تو ا. يدونم از منم دلخور

 ... نطوريهم هم كتاروي

رفتن  يزدن م ياز درس و مدرسه م شهيهم. دوتا درس نخون بودن نيا گانهيو  ثميبرعكس م. وابسته بوده ثاقيبه م كتاي ياز بچگ... يدون يم

سر و  هيدوست داشت خودش . بود يآدم بلند پرواز ياز همون بچگ كتاي. خواستگارش جواب مثبت داد نيه اولب كتاي نكهيتا ا. و اونور نوريا

اهل درس خوندنم نبود كه بخواد حداقل . و قبول كرد شنهادشيپولدارِ و از خودش شركت داره پ نيفرز ديتا د. همه باالتر باشه زگردن ا

پاش و . گوشش بدهكار نبود كه نبود ينداره ول يهنوز سن. هاش حرف زد كه تو ازدواج عجله نكنهچقدر با... ثاقيم نيهم. درسش و ادامه بده

 . خوام يو م نيكه من هم كفش هيكرده بود تو 

 . دوست داشت كتاروي يليكه خ نيفرز زد؟يحرفا رو م نيچش بود كه ا نيمگه فرز. شده بودم شوكه

 . دوست داره تاروكي يليكه خ نيآقا فرز: و به زبون اوردم فكرم

 ... كه مشكل ساز شده شِيبلند پرواز نيفقط ا... يِراض شياالنم از زندگ. نطوريهم هم كتاي. دوسش داره يليخ. زميآره عز: مادرجون

 . ستين ياز وضع االنش راض يهست ول يراض شياز زندگ كتاي... بگم يچطور... زميعز نيبب

 . نداره يمشكل نيبا نگ... كه ينيب يم ثاق،يبه م شيخاطر وابستگ اول به. ستين يراض ثاقيبودن تو كنار م از

 . كنه يبه تو حسادت م نكهيا... كه ليدل نيبه ا دومم

 حسادت؟ به من؟ : تعجب گفتم با

 ... دونم چه شِ يم. آره من مادرشم: مادرجون

انقدر عاشقت  ينداره ول ييمال و دارا نيمثل فرز كه يشد يوجود زن مرد نياستاد دانشگاه، با ا يو شد يتو همسن خودش نهيب يم يوقت

 . كنه يحسادت م

 ... بگم يچ... خودشم كه زود بچه دارشد. كنم زود شوهرش دادم يوقتا احساس م يگاه

 . رنجونه ياخالقاش همه رو م نيبا ا يول... خوش قلبِ... نه... بگمااا نويدخترم باشه بخوام ا نكهينه ا. يِدختر خوب كتاي

 ... هم اونو هم من و... شيخوام كه ببخش يازت م االن
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مگه ... تونست عروس من بشه ياز تو بهتر م يك... خوشحالم يليدارم خ يعروس گل نيهمچ نكهيباور كن من از ا: و گفت ديبه موهام كش يدست

 . يگذشتم ببخش يخوام كه من و به خاطر رفتارا يخواد؟ ازت م يم يبچه هاش چ يمادر جز خوشبخت هي

 . بود كتاي يحرفا ريتحت تاث. به خواست خودم نبوده يجاها ناراحتت كردم ول يليدونم كه خ يم

 . ديتورو د يايچشماشو باز كرد و خوب يوابسته س ول ثاقياونم به م. نطوريام هم گانهي

 . كنه يازت معذرت خواه ديبا... ببخش كتارويخاطر امروز  به

 . راستش برام معما شده بود. نيبهم گفت ناروينون كه امم: و گذاشتم رو دستش و گفت دستم

  ؟يمارو ببخش يتون يم: مادرجون

اگه چند سالم  يحت. دوست دارم به مرور رابطمون خوب بشه. كنه يازم عذر خواه ديمجبور كن كتارويدوست ندارم : بهش زدم و گفتم يلبخند

  ن؟يندار يمشكلشما با بچه دار نشدن من  نكهيفقط ا... فقط... طول بكشه

 شيدرضمن تو هنوز آزما. دميمن طعم مادربزرگ شدن و چش... يِمن مادر كاف يبرا ديكه در كنار هم خوشبخت باش نيهم. زمينه عز: جون مادر

 . شم يبچه دار نم يگ يم نانيچرا انقدر با اطم ينداد

از اون به . ميكن تيرعا ديتا دو سال كه با. بدم شيدوست ندارم آزما. داد يو م يمعن نيدكتر هم يحرفا. مطمئنم ييجورا هي: زدمو گفتم يلبخند

  شِ؟يبه آزما يازيچه ن... يچياگه هم نخواست كه ه دهيبعدم اگه خدا خواست بهمون بچه م

 ... كرده كه خدا تو رو بهش داده شيتو زندگ يكيچه كار ن ثاقميدونم م ينم: كرد و گفت بغلم

 ... و بهم داده ثاقيكردم كه خدا م يرينم چه كار خدو يخودمم نم: و گفتم دميخند

  ؟يديپس مطمئن باشم كه مارو بخش: و گفت ديكش رونيو از بغلش ب من

 . ستميمن فقط ناراحت بودم كه االن ن -

 ...ستيمطمئنم االن دل تو دلش ن...شتيپ اديبگم ب ثاقيبرم به م. قربونت برم: مادرجون

 ... از اتاق خارج شد و

 ... اومد داخل ثاقيرفت م رونيمادرجون از اتاق ب كه نيهم

 . اومد سمتم و محكم بغلم كرد يفور

 نه؟  ؟يبه دل نگرفت كتاروي يتو كه حرفا: ثاقيم

 ... نه -

  ؟ينه چ: ثاقيم

 . به دل نگرفتم: كه سرم رو شونش بود با لبخند گفتم نطوريهم

 درسته؟ . ميرو حل كرد هيقض نيما ا: ثاقيم

  ...درسته -

  ؟يدون يم. يتو واسه م مهم. ستيكه بچه واسه من مهم ن يدون يخودت م: ثاقيم
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 . دونم يم -

 . ميلباس بپوش بر: و گفت ديم و بوس گونه

 . ميشام بمون –

 . ميخواد بپوش بر ينم: ثاقيم

 . ميبمون. كنن هنوز ناراحتم يفكر م مياگه بر... حل شد يهمه چ. من با مادرجون حرف زدم... ثاقيم –

 ...يتو بگ يهر چ: قدرت من و به خودش فشرد و گفت با

نه به . آخرش گفتم ينه ول اياولش دو دل بودم بگم . كردم فيتعر ثاقيم يمادرجون و برا يحرفا يخونه همه  ميگشت يبرم ميداشت يوقت شب

 . مينظر كن ديتجد كتايبا به بعد تو رابطمون  نيكه ما هم از ا ليدل نيبه ا... خراب كنم نه كتارويخاطر كه  نيا

 ... تو فكر بود يبدجور ثاقميرد و بدل نشد چون م نمونيب يتا خونه حرف گهيد

 ... نگم يزيچ دميبهتر د منم

 . رفت باشگاه يم ثاقميم. رفتم شركت يمن م. به خودش گرفت يروال عاد مونيزندگ دوباره

 . شده بود اديباشگاه ز تو تشيخودش مسئول ياومد شركت چون به گفته  يكمتر م گهيد

 . شروع كنم سويتونستم تدر ينمونده بود و من خوشحال بودم كه دوباره م ديتا شروع ترم جد يزيچ

 ... زهره و پسرش دنيخواستم برم د يم امروز

 . اومده بود ايشد كه بچش به دن يم يسه ماه دو

 ... اسمشو گذاشته بودن پاشا. يسبزه و نمك يپسر بچه  هي

 . دادم االنم بهش زنگ بزنم حيترج يول. زهره شيخوام برم پ يگفته بودم كه م ثاقيمبه  صبح

 . برداشتمو شمارشو گرفتم ويگوش

 ... جانم تابان: ثاقيم

 ... سالم... ثاقيالو م –

 . زميسالم عز: ثاقيم

 . رميمن دارم م. ركت دنبالمش يايوقت ن هي. كنم يادآوريگفتم زنگ بزنم دوباره ... زهره يخونه  رميمن دارم م ثاقيم –

 . برسونمت اميبذار ب. بود ادمي زمينه عز: ثاقيم

 . فقط زنگ زدم بهت بگم. رميخودم م. باشگاه يايب يخوا يتو كه دوباره م ه؟يچه كار. رم يصبح كه بهت گفتم م... ثاقيم –

 . اميم ريد كميمن امشب  يراست... مواظب خودت باش. زميباشه عز: ثاقيم

  ؟يچ واسه –

 . كار دارم كمي: ثاقيم

 ... خودتو خسته نكن يول... باشه –
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 . زميچشم عز: ثاقيم

  ؟يندار يكار –

 . سالم برسون. دلم زينه عز: ثاقيم

 ... حتما خداحافظ –

 ... خداحافظ: ثاقيم

 . و مش قاسم از شركت خارج شدم ييو خانوم فنا نياز فرز يبرداشتمو با خداحافظ فمويك

***** 

 . كه پاشا رو در آغوش داشت درو باز كرد نطوريهم زهره

 ... بغل خاله ايب... يچه پسر ناز يوا... سالم –

 پدرسوخته رو؟  نيا اي ينيمنو بب يتو اومد: زهره

 ... پدرسوخته رو نيمعلومه ا: ذوق پاشا رو بغل كردمو گفتم با

  ؟ينك يم كاريصداتو بشنوه چ نياگه افش... به خدا ييپررو يليخ: زهره

 . شناسم يمن توئه مارمولكو م. پدرسوخته يگفت يخونه بود خودت نم نياگه افش: داخل و گفتم رفتم

 خوبه؟  ثاقيم ؟يچطور: و گفت ديخند

 وروجك؟  نيبا ا يكن يچه م... خوبه ثاقميم. خوبم -

 ... بند اومده شيتازه گر... پدرمو دراورده... اووففف تابان: زهره

 خب چشه؟  –

 . يكه زنگ زد نيمامان افش شيخواستم ببرمش پ يم. دونم يمچ: زهره

 ... ببرش ايخب ب –

 ... ساكت شده دهيانگار خالشو د... برمش يم رهيبگ شيحاال اگه دوباره گر. قطع شد شيگر گهيد: زهره

 . درشتش زل زده بود بهم انداختم يبه پاشا كه تو آغوشم بود و با چشا ينگاه

 ... زهره... ش برهخاله قربون... زميعز –

 جانم؟ : زهره

  ه؟يمادر شدن حس خوب -

 ... دونم و تو يمن م يكن شيهند لميف يتابان به خدا اگه بخوا: زهره

 . خوام بدونم يم ينجوريهم... برو بابا توام –

 مطمئن؟ : زهره

 ... هيحس خوب... آره: واسش رفتم كه خودش گفت يغره ا چش
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 . گرفت شيلحظه پاشا گر همون

 ... خدااااا يا: هرهز

 . كنم كاريدونم چ ينم گهيواال د... نيمامان افش شيبدش من ببرمش پ: سمتمو گفت اومد

 ... گشنشه ديشا: دادم دستش گفتم يكه پاشارو م نطوريهم

 ... نك ييرايتو از خودت پذ. اميمن االن م. نكرده سينترس خودشم خ. بود نيهم ديكه به ذهنم رس يزيچ نينابغه اول: زهره

 ... يمامان شيپ مير ياالن م... آروم باش... جانم مامان: اضافه كرد يبا لحن بچه گونه ا و

***** 

 . خونه دميساعت هفت رس بايتقر

 !!!... گفت نابغه يبه من م. دمياز دست زهره خند چقدر

 . دادن به بچش بذاره آروغشو بزنه ريرفته بود بعد از ش ادشيپروفسورش  خود

 ... ديفهم نيخدارو شكر مامان افش. گرفته بود شيدرد گر از دل بچه

 ... بود حاال يچه عجله ا... دو تا كتاب بخون بعد بچه دار شو بابا

 . روشن كردمو رفتم تو اتاق چراغارو

 . اديم ريامشب د ثاقيافتاد كه م ادمي

 . لباسم رفتم تو آشپزخونه ضيجمع كردمو با تعو لبامو

 . كشك و بادمجون درست كنم شام يگرفتم برا ميتصم

 . شركت يكه آماده كردم رفتم سراغ كارا غذارو

 . به ساعت انداختم يبروشورو ترجمه كردم سرمو بلند كردمو نگاه هي نكهياز ا بعد

 ... بود ازدهي كينزد

 . شدم ثاقيم نگران

 . برداشتمو شمارشو گرفتم مويگوش

 . چهار تا بوق كه خورد، برداشت سه،

 نم؟ جا: ثاقيم

  ثاق؟يم ييكجا -

 ... بود كيتو راهم اتوبان تراف زميعز: ثاقيم

 ... مواظب باش... باشه –

 . رسم يم گهيساعت د ميتا ن. قربونت برم: ثاقيم

 ... خداحافظ –
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 ... خداحافظ: ثاقيم

 . رفتم سراغ بروشور دوم زويگذاشتم رو م ويگوش

 . ساعت بعد اومد خونه ميگفت ن ثاقيكه م همانطور

 . شد كه چرا شام نخوردم يشاك

  د؟يكه تا االن طول كش يداشت يچه كار نميبب. دهيمزه نم ييتنها: گفتم دميچ يم زويكه م نطوريهم

 . گاز شروع به خوردن كرد يخودش درست كرد و پا يلقمه برا هي

 ... گهيشركت د يكارا: كه قورت داد گفت لقمشو

  ؟يچه كار. يايشركت نم گهيتو كه د –

 . دميانجام م رونيكاراشو ب يول امينم: واسه خودش درست كرد و گفت گهيلقمه د هي

 ... آهان –

 ... زنهيناخونك م يه... گهيد ارمشياالن م. زيسر م نيبش... ا: كرد كه محكم زدم به بازوشو گفتم يسومو درست م يلقمه  داشت

 . زيو نشست سر م ديخند

 ... گشنمه يليخ. دمتا خودتو نخور ارشيپس زودتر ب: ثاقيم

 ... زيتو ظرف و گذاشتم سر م دميغذارو كش... ننر –

  م؟يبخواب ميبر: خسته بود كه تا شامو خورد گفت انقدر

  اد؟يخوابت م -

 ... يليخ: ثاقيم

 . اميصفحه رو هم ترجمه كنم م نيمن ا... تو برو... باشه –

 ... بذار واسه فردا نارميا... بره ينممن بدون تو خوابم : سمتمو كاغذارو دسته كرد و گفت اومد

 . گفتم كار تو خونه بهت نده نيبه فرز خوبه

 ... خودمه يتلمبار شده  يكارا نايبابا ا... نيفرز چارهيب –

  م؟يبر... بذارش واسه فردا... يحاال هر چ: ثاقيم

 . ميبر... از دست تو -

 ... تو اتاق ميبلند شدمو همراه هم رفت و

 ... دم شركت نگه داشت نويماش ثاقيم

 باال؟  ياينم –

 . سالم برسون نيبه فرز... باشگاه باشم ديبا مينه هشت و ن: ثاقيم

 ... حتما –
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 ... دستمو گرفت ثاقيشم كه م ادهيرو گرفتم و خواستم پ رهيدستگ

 امروزم كو؟  ي هيپس سهم: ثاقيم

 . دميو خم شدمو گونشو بوس. رفت ادمي: گفتم دمويخند

 ... نوريا: ثاقيم

 . دميصورتشم بوس ي گهيخنده طرف د با

  ؟يپس من چ... ا: بشم كه گفت ادهيپ خواستم

 ... شد رميد ثاقيم -

 ... حاال برو: كه رو گونم كاشت گفت يكرد و با بوسه ا بغلم

 ... خداحافظ –

 ... مواظب خودت باش... خداحافظ: ثاقيم

 ... نطوريتوام هم –

*** 

 . برم دانشگاه دميترم جد يكالسا ستيگرفتن ل يقول دادم امروز برا يبيافتاد به خانوم حب ادميدفعه  هيحدودا ده بود كه  ساعت

 . گرفتمو از شركت خارج شدم يمرخص نيخجالت از فرز با

 . برنداشت شويزنگ زدم بهش خبر بدم گوش ثاقيم يبه گوش يچ هر

 ... باشه نياحتمال دادم سر تمر ينگران شدم ول كمي

 ... و تا اسمسم فرستادم كه متاسفانه براش نرفتد يكي

 ... شدمو راه افتادم سمت مترو اليخيب

 . دميدوازده بود كه رس بايتقر

 . بوده يترم جام تو دانشگاه خال نيگفت ا يم. كردم ياحوالپرس يبيساعت با خانوم حب هي فقط

 ... كالسو گرفتمو رفتم خونه ستيمربوطه ل ياز امضاها بعد

 ... اوردمو رفتم تو هال رونيب فمياز ك مويگوش يكالسام به اضافه  ستيعوض كردم و ل لباسامو

 چرا زنگ نزد؟  ثاقيبابا م يا –

 ... خاموشه ميگوش دميكه در كمال تعجبم د رميكردم شمارشو بگ قصد

– خاموش شد؟  يك نيا!!!... ا 

 ... ه بودحتما نگران شد. بهم زنگ بزنه ازدهيعادت داشت سر ساعت  ثاقيم

 . به شارژ و روشنش كردم زدمش

 ... اسمسا هم همانا ليشدن س ريروشن شدنش همانا و سراز... بـــلـــه
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 . دارم ثاقيكال و ده تا اسمس از م سيچهارده تا م دميكردم د نگاه

 . خوندم اسمسارو

آخر،  يتو اسمسا يول. قربون صدقم رفته بود يول كلا يتو اسمسا. بدم صيتشخ ثاقويتونستم لحن تند م يشدم م يم كينزد ايبه آخر يچ هر

 ... نه

 . شمارشو گرفتم يفور

 . بوق نخورده بود كه برداشت هي

  ثاق؟يالو م –

  ؟يكن يخاموش م تويبه من بعد گوش يزنيهان؟ زنگ م ؟ييمعلوم هست تو كجا چيه: گفت اديفر با

 . بود يعصبان

 . هشيجواب ندم نگران م مويگوش يدونستم وقت يم

 ... خاموش شده بود ميشارژ نداشتم گوش زميعز: گفتم يآروم يصدا با

 . يزنگ زدم شركت نبود: آروتر شده باشه گفت كميكه  انگار

 . گرفتم يم دمويترم جد يكالسا ستيل ديبا. رفته بودم دانشگاه –

  ؟يگفت يبه من م دينبا: ثاقيم

 ... شد لديفـ ياسمسم دادم ول. يجواب نداد تويگوش يبهت زنگ زدم ول. افتاد ادميخودمم تازه تو شركت  -

چند  دميكه اومدم بهت زنگ بزنم د ازدهي. بودم نيمن سر تمر ياون موقع كه زنگ زد. نگران شده بودم... شدم يعصبان زميعز ديببخش: ثاقيم

دانشگاه من  يريم يگفت يحداقل بهش م. يگرفت يمرخص: گفت نيزنگ زدم شركت، فرز. يخاموش بود يشمارتو گرفتم ول. يبار بهم زنگ زد

  ؟يياالن كجا... ومدميدرم ياز نگران

 ... خونم -

 ... خبر نذار يمنو از خودت ب ينجوريا گهيد: ثاقيم

 ... ديببخش -

 . تو ببخش داد زدم: ثاقيم

 درست كنم؟  يناهار چ. كنم يدركت م... اشكال نداره –

 . اميم ريد كميشبم . اميناهار نم زميعز: ثاقيم

 امشبم؟  –

 . كار دارم كمي. زميآره عز: ثاقيم

 ... باشه –

 ... تو شامتو بخور: ثاقيم
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 ... يايكنم ب يصبر م –

 باشه؟ . تو شامتو بخور. اميم ريمن د... نه: ثاقيم

 ... باشه –

  ؟يندار يكار: ثاقيم

 ... نه –

 ... پس خداحافظ: ثاقيم

 ... خداحافظ –

 . گذاشتم ويگوش

 ... اديم ريامشبم د: مزمه كردملب ز ريز

 . استراحت كنم كميگرفتم  ميتصم. تا شامم كه هنوز مونده بود. ناهار اشتها نداشتم يبرا

 . دميخواب اليفكر و خ كميو بعد از  دميرو كاناپه دراز كش همونجا

***** 

 . بود ومدهين ثاقيدوازده شب بود و هنوز م ساعت

 . ازش دلخور بودم كميبابت  نياز ا. ادياز شب گذشته ب رتريقفل كنم چون ممكنه د نُه بهم زنگ زده بود كه درو ساعت

 . اومدم رونيبلند شدم و با ترس و لرز از آشپزخونه ب يصندل يتو قفل در از رو ديچرخش كل يصدا با

 ... خسته و كوفته... بود ثاقيم

  ؟ياومد ريچقدر د... سالم -

 . زميزسالم ع: خستش گفت يو با چشا برگشت

 ... ياز خستگ رميم يدارم م. رميبگ يانرژ كميبغلم  ايب: باز كرد و گفت دستاشو

 . رفتم سمتشو دستامو دور كمرش حلقه كردم يناراحت با

 ... شيآخ: به خودش فشرد و گفت منو

  ؟يخسته ا –

 ... يليخ: ثاقيم

  ؟يكن يم كاريساعت چ نياصال تا ا ؟يكن يساعت كار م نيچرا تا ا يول يخسته نباش –

 ... كار... زميكار عز: ثاقيم

 . لباستو عوض كن شامو بكشم: گفتم ينگرفته بودم، ول يجواب درست نكهيا با

  ؟يمگه شام نخورد: گذاشت رو صورتمو گفت دستشو

  ؟يتو شام خورد نميبب. تونم يگفتم كه نم -
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 ... كرد سكوت

 ... آره خوردم نكهيا يعني نيا

 . من شام درست كرده بودم. يخور يشام م يفتنگ: گفتم يناراحت با

 . جا دارم شهيدستپخت تو هم يبرا يخوردم ول يزيچ هيتو باشگاه با بچه ها : من و ناراحت نكنه گفت نكهيا يبرا

 . مشيخور ياشكال نداره فردا م... يريدونم س يم... خواد ينم –

 . يبخور ديتو با يول: ثاقيم

 ... رميس. خوردمكتلت  هيگاز  يمنم همون پا –

  ؟يمطمئن: ثاقيم

 ... يتوام خسته ا. ميبخواب ميبر... اوهوم -

 . زميعز ميبر: ثاقيم

 ...تنها گذاشت اليفكر و خ يخوابش برد و من و با كل دهيسرش به بالش نرس شبيد مثل

 . دياالن ترجمه كن نيبچه ها متن درس دو رو هم –

 ... سخته يليخ... تو رو خدااستاد : كالس گفت ياز دخترا از انتها يكي

. ديغرم نزن. ديمرتبط با رشتتونو ترجمه كن يمتن تخصص هي ديزشته كه نتون يليخ. ديمهندس بش ديخوا يپس فردا م... ديخود قسم ند يب... نچ –

 . رميگ يم ليبرگه ها رو تحو ديترجمه كن

 . كنه يم يسر ما خال شويق دلبا شوهرش دعوا كرده د... اَه: گفت شيرو به بغل دست يآروم يصدا با

شوهرش دعوا  ايطرف با زنش  ميگفت يگرفت، م يبهمون سخت م يما هم هر موقع استاد. خودم افتادم ييدوران دانشجو ادي... گرفت خندم

 . دوست پسرش دعواش شده ايبا دوست دخترش،  يكه مثال فالن مياورد يمجردمونم حرف در م ياستادا يبرا يحت. كرده

 . بودم ياز دستش عصبان يدعوام نشده بود ول ثاقيمبا  من

 . باهاشون مدارا كنم كميگرفتم  ميتصم ينكرده بودم ول يسرشون خال مويچند كه دق دل هر

متن مرتبط با درستونو ترجمه  ديكه نتون ستيبه نظرتون زشت ن. گميخودتون م يبرا ديمتنو ترجمه كن نيگم ا يبچه ها اگه م: لبخند گفتم با

. ديكه از وقت االنتون استفاده كن نهيبه خاطر ا. ستيحرفا ن نيبه خاطر نمره و ا رميگ يم ليبرگه ها رو تحو گمياگرم م... زشته ديباور كن د؟يكن

ف اولو فقط پاراگرا... به خاطر شما نميا... باشه يول. دنينباشه بچه ها دل به كار نم ونيگرفتن برگه ها در م ليتحو يتجربه ثابت كرده تا پا

 ... هيپس كار راحت. ديكلماتم كه دار يمعن... همش پنج خط. ديترجمه كن

 ... يمرس. ميريگ يما هم استرس نم يطور نيا. خوب شد يليخ. دستتون درد نكنه استاد: بار با لبخند گفت نيدختر ا همون

 . كنم يخواهش م: بهش زدمو گفتم يلبخند

 . االن واسم حرف دراورده بود نيانگار نه انگار كه هم. گرفته بود خندم

 ... ثاقيبچه ها مشغول ترجمه بودن منم رفتم تو فكر م تا
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 . عوض شده بود ايتازگ. بودم ياز دستش عصبان يليخ

 . داد يبهم نم يگفتم چته، جواب درست و حساب يم يهر چ. ناراحت بود يليخ يول. اون شب، زود اومد خونه يفردا

 . دبو يشكل نيدو روز ا قايدق

 . بهم نگفت يزيدونه چون چ يخدا م يحاال چه مشكل. اومده شيتو كارش پ يمشكل هيگفت كه . سوم نشستم باهاش حرف زدم روز

 . حل شده شيگفت مشكل كار يم. رونيب ميشامم رفت يبرا يحت. نسبت به شب گذشته اومد خونه ريياون شب با صد و هشتاد درجه تغ يفردا

 . وردميدر نم سر از كارش نكهيا خالصه

برگه هاتونم . ديبر ديتون يم... خب لهيخ: بلند كردمو گفتم زيم يسرمو از رو مه،يو ن ازدهياستاد ساعت : گفت ياز پسرا كه م يكي يصدا با

 باشه؟ . ديبار كل درسو ترجمه كن نيا يول دياريبعد واسم ب يخونه، هفته  ديببر

 ... چشم استاد: گفتن يخوشحال با

 . از كالس خارج شدم فميادمو با برداشتن كتكون د يسر

***** 

 . دوش آب بود يصدا. دميشن يدرست م... شد زيگوشام ت. آپارتمانو باز كردم در

 ) ؟!خونس ثاقيم يعني(

 . بستمو رفتم سمت حموم درو

  ؟ييتو ثاقيم: زدمو گفتم در

 حموم؟  يايم. زميآره عز: و گفت ديسرخوش خند ثاقيم

  ؟ياومد يك: كه زد توجه كنم گفتم يفبه حر نكهيا بدون

 . زميسالم عز: درو باز كرد و گفت يال

 خونه؟  يچطور شد االن اومد... سالم: زدم و گفتم شيبه صورت كف يلبخند

 . رمياومدم دوش بگ: ثاقيم

  ؟يبر يخوا يم يعني –

 . جا كار دارم هي... زميآره عز: ثاقيم

 چه خبره؟ ... يريدوباره م... يريگ يدوش م.. .خونه يايم! ثاقيآقا م يزن يمشكوك م –

 . ستين يخبر چيه... مشكوك نشو كوچولو: و گفت ديغش خند غش

 . لباسمو عوض كنم رميمنم م. برو سرتو بشور: گفتم دمويدماغمو بكشه كه سرمو عقب كش شيكف يبا دستا خواست

 ... دلم زيباشه عز: ثاقيم

 . زانوم عوض كردم يتا رو يديو دامن سف يارنجن شرتيت هيتو اتاق و لباسمو با  رفتم

 . دميد ثاقويم يتخت لباسا يرو
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 . يشلوار پارچه ا يبه اضافه  ينقره ا يبا راه ها يمشك راهنيپ هي

 ... داشته باشه يكار واجب ديبعد گفتم شا يول. باشم تياهم ياول خواستم نسبت بهش ب. زنگ زد ثاقيم يكه گوش رونيب ومدمياز اتاق م داشتم

 واست؟  ارميب زنهيزنگ م تيگوش ثاقيم: بلند گفتم يصدا با

 . زميجواب بده عز: ثاقيم

 . فقط شماره افتاده بود. نشده بود ويس ياسم چيه. برداشتم شويگوش

 . گذاشتم كنار گوشم ويگوش

 . دمياز اون ور خط شن ويخانوم هي ينزده بودم كه صدا يحرف هنوز

 ... يخوددان... شمايم مونيپس؟ باز پش ييكجا.. .جان ثاقيالو م... برداشت –

 . نتونستم بگم يچيشوكه شده بودم كه ه انقدر

 . قطع كرد دينشن يجواب يوقت يول... گفت الو گهيخانوم چند بار د اون

 . تحمل وزنمو نداشت پاهام

 . دستم نگاه كردم يتو يتخت و هاج و واج به گوش يرو نشستم

 ... ؟!زديجان، صدا م ثاقيم ،يميطور صم نيبود كه شوهر منو ا يك نيا

 بود؟  يچ شميم مونياز باز پش منظورش

 . فكر كردم كمي

 . صداش اصال آشنا نبود نه

 . بودم دهيبودم تا به حال صداشو نشن مطمئن

 بود؟؟؟  يك ايخدا

 ... نه امكان نداره... ثاقيم يعني... يعني

 . رونيب اديب خواد يم ثاقيكه م دميآب فهم يقطع شدن صدا با

 . كنم كاريدونستم چ ينم

 . ييسمت دستشو دميگذاشتم رو تخت و دو شويگوش يفور

 . تونستم درست فكر كنم ينم يحت. كنم كاريدونستم چ يشده بودم كه نم جيگ انقدر

 . دميآبو باز كردمو چند مشت آب به صورتم پاش ريش

 . نگاه كردم نهييخودم تو آ ريتصو به

 . ستين يآدم نيهمچ ثاقيآره م... ستين يآدم نيهمچ ثاقيم... امكان نداره نينه ا: دملب زمزمه كر ريز

 . اومدم رونيب ييبستم و با خشك كردن صورتم از دستشو رويش

 . زديبود و داشت موهاشو شونه م ستادهيا هييآ يجلو ثاقيم
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 . تو چارچوب در احساس كرد حضورمو

  هو؟ي يكجا رفت: سمتمو گفت اومد

 . جواب فقط نگاش كردم يجا به

 كرد؟  يم پيواسه اون دختره داشت خودشو خوشت يعني

 شدم؟  پيانقدر خوشت ؟ييكجا... تابان: ثاقيم

اوهوم : فكرمو بخونه لبخندمو پررنگ تر كردم و گفتم ي هيباشم بق دهيانگار كه ترس يلبم نشست ول يرو يفكرمو خوند لبخند كم جون نكهيا از

 . براش بستم راهنشويباز پ يهاو دست بردمو دكمه 

 ... ديدكمشم بستم دستامو باال برد و كف هر دو دستمو بوس نيكه آخر نيهم

 . لبخند زدم دوباره

 . بود دهيوقت بود كه كف دستامو نبوس يليخ

  زم؟يعز يخوب: باشه گفت دهيكه حالمو فهم انگار

 . كردم به احساساتم غلبه كنم يسع

 ... يدش پيخوشت: لبخند گفتم با

 ... زل زد تو چشام موشكافانه

 . بفهمه يزينكنه چ... دميترس

 . بغلش كردم يفور

 . هنوزم گرم بود آغوشش

 ... يستيكنم خوب ن ياحساس م: گوشم گفت ريكرد ز يكه پشتمو نوازش م نطوريهم

خواست  يم ثاقيم يعنيپس؟  ييجان كجا ثاقيمگفت؟ چرا گفت  يم يمن بود پس اون دختر چ ثاقياگر م. خودم بود ثاقيم نيا. در گم بودم سر

 اون؟  شيبره پ

 تابانم حالت خوبه؟ : ثاقيم

 . خودمه ثاقيمطمئن شدم كه م گهيد نه

 . از صبح كالس داشتم. خستم كمي... آره: گفتم دمويكش يقيعم نفس

 . يايپا درم از ينطوريا. يهمه كالس بردار نيذارم ا ياز ترم بعد نم: اورد و گفت رونياز بغلش ب منو

 . دوست دارم سويخودم تدر –

 ... يتا حد يدونم ول يم: ثاقيم

 ... باشه –

 . رونيب ميرفت يوگرنه م ييبرم جا ديكه االن با فيح: تخت و گفت ينشوند رو منو
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 . مير ياشكال نداره فردا م: بجاش گفتم يبگم آره اون مهم تره ول خواستم

 بود زنگ زد؟  يك يراست: ثاقيم

 ... ديالخره پرسبا پس

 ... دونم جواب نداد ينم –

 . و برداشت و تماساش و چك كرد شيگوش

 . شناسم يشماره ش و نم: ثاقيم

 . بازم نگفتم يول... شناخت ياون كه خوب تو رو م ؟يگ يچرا دروغ م: بگم خواستم

 . بار اودكلنشو برداشت نيو ا نهييبرگشت سمت آ دوباره

 . اميباش تا ب داريخب؟ ب... مواظب خودت باش. رم يم گهيمن د زميخب عز: كند و گفت نهييدل از آ باهاش دوش گرفت، يحساب يوقت

 ... باشه –

 ... خداحافظ: از لبام گرفت و گفت يا بوسه

 . دم در باهاش رفتم تا

 ...  و دادم شيو خواست سوار آسانسور بشه جواب خداحافظ ديكفشاش و پوش يوقت

 ياز رو عسل مونويدست راستمم دراز كردمو قاب عكس عروس. سرم ريدستمو گذاشتم ز هي. دميتخت دراز كش يو روبرگشتم تو اتاق  دوباره

 . برداشتم

 . جلو روم باشه مشغول حرف زدن با قاب عكس شدم ثاقيكه م انگار

  بود؟ ياون دختر ك... اون ؟يشد يجور هي ايچرا تازگ ؟يايم ريچرا شبا د ؟يكن يم كاريچ يتو دار –

 كنم؟  يمن م هيفكرا چ نيا... اَه

 ... تخت بلند شدمو قاب عكسو گذاشتم سر جاش ياز رو يفور

 ... برداشتمو رفتم تو هال ثاقويتاپ م لپ

 . دميرس ينم ييبه جا اليفكر و خ با

 . كالس ترجمه كنن مشخص كنم يرو كه قرار بود بچه ها يخواستم صفحات يم

 . صحبت كنم ثاقيم گرفتم شب با ميلحظه هم تصم همون

 . مورد عالقم مشغول شدم يباز كردمو با گذاشتن چند تا از آهنگا مويتر يام پ فولدر

*** 

 . زبانو به من داده بودن ياكثر كالسا. گرفته بود ديجد يترمم مثل سال گذشته دانشگاه ورود نيا. بود اديپوووففف چقدر ز –

 . كنه يام معرف گهيد يخواد منو به دانشگاها يام صحبت كرده بود كه مدانشگاه، باه سيرئ ،يمرند يآقا شميروز پ چند

 . دونه يموضوع خوشحال شدم خدا م نياز ا چقدر
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 . به نه بود قهيده دق. به ساعت انداختم ينگاه

 . روشن كردم ونويزيتلو اليسر دنيد يبرا

 . خودمو سرگرم كردم يجور هيساعت ده  تا

 ... نه ايزنم زنگ ب ثاقيدل بودم كه به م دو

 . زنم يپس زنگ م... اومدن نزد رياز د يحرف –

 . برداشتمو شمارشو گرفتم مويگوش

 ... برنداشت يتا بوق خورد ول چند

 . و قطع كرد. زنم يالو من االن بهت زنگ م: كردم كه جواب داد يقطع م داشتم

 ... بود اونور خط چقدر شلوغ پلوغ... دستم نگاه كردم يتو يو مبهوت به گوش مات

 . كنه يكار نيهمچ ثاقيزنم؟ سابقه نداشت م يگفت بهت زنگ م يچ يبرا

 . ديبودم كه تو دستم لرز رهيخ يبه گوش نطوريهم

 . جواب دادم يفور

 ... الو –

 . بچه ها آروم تر خانوممه... سسسسيه. صداتو ندارم. بلندتر حرف بزن كمي زميعز... الو: و خندون گفت سرخوش

 . ..نگفتم يزيچ

 . ومديم مييآقا هي يصدا. البته نه فقط اون. دميهمون دختره رو از پشت خط شن يبودم كه دوباره صدا مطمئن

 ... زميعز... الو: ثاقيم

  ؟ييكجا: گفتم يگرفته ا يصدا با

 . خونه اميم گهيمن تا دو ساعت د زميعز: ثاقيم

  ؟ييتنها: توجه به حرفش گفتم يب

 ... انمنه با مهر: كرد و گفت يمكث

 ... زد يداشت قهقهه م. دمياون دختره رو شن يمن خودم صدا. گفت يم دروغ

 . اميم ريمن د... تو برو بخواب. من صداتو ندارم زميعز: ثاقيم

 . قطع كرد وينشد كه بگم چون گوش يعني. بازم نگفتم يول يمنو بشنو يبگو خفه شن تا صدا شتنيكه پ ييخواستم بگم به اونا يم

 .... پرت كردم رو كاناپه ويگوش تيعصبان با

چقدر زود واست ... شناسمت ينم گهيد... شناسمت ينم گهيد...اميم ريمن د. برو بخواب يگ يپس چرا االن م ام؟يباش تا ب داريب يمگه نگفت –

 ... شدم بهيغر

 ... بلند شدمو رفتم تو اتاق يحالت عصب با
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 ... لب تخت نشستم

 . رداشتمب مونويقاب عكس عروس دوباره

مگه همون موقع بهت  يلعنت گه؟يد يكيدنبال  يرفت ميش يبچه دار نم يدينه؟ تا د. ندارم تيبرات جذاب گهيد: و گفتم ثاقيزدم به عكس م زل

. تونم ينم گهيبه هما گفت د ينيباز اون راست و حس ؟يدار يبا مرتض يتو چه فرق ؟يكارو كرد نيچرا با من ا... برو ،يبر يخوا ينگفتم اگه م

 يم جهينت نيخودت به ا گهيشناختت كه گفت دو سال د يهمون خواهرت م... يكن يم انتيبه من خ يتو علنا دار... تو يول. بابا بشم خوام يم

 . آره من احمق بودم... يرس

 چرا؟ هان  دم؟ياون دختره رو شن يخنده ها يكه من خودم صدا يدر حال ييتنها يگيچرا م ؟يگيآخه چرا دروغ م... آخه

 . با قدرت عكسو پرت كردم رو تخت و

 ... شناسمت ينم گهيد... يلعنت –

 كردم؟  كاريمگه من چ. ندارم ويكي نيمن طاقت ا... گهيبسه د... ــايخـدا: گرفتم باال و گفتم سرمو

 . و از ته دل ضجه زدم دميتخت خواب يرو دمر

 مگه من چقدر طاقت دارم؟  ...بســه... بســه: گفتم يرو بالش و م دميكوب يمشت م با

 ... كردم تا خوابم برد هيانقدر گر و

 . شد كه چشامو رو هم بذارم يبه خواب باعث م دميشد ليم يول دميشن يهق هقمو تو خواب م يصدا خودم

 . شدم داريتو قفل در از خواب ب ديچرخش كل يصدا دنيبا شن يبودم ول دهيدونم چقدر خواب ينم

 ... ثاقهيكه م دمياتفاقات ساعات قبل فهم يادآوريا ب يول دميلحظه ترس هي

 . داد ينشون م مويعدد دوازده و ن يزيرو م ساعت

 ... اديتر از شب قبل م ريهر شب د: زدمو گفتم يدلم پوزخند تو

 . دارمينداشتم بفهمه ب دوست

 ... رو سرمو چشامو رو هم فشردم دميرو كش پتو

 . تخت يسته رواومدن تخت متوجه شدم كه نش نييپا با

 . ديپتو رو از رو سرم كش آروم

 . دميكش ينفسم نم يحت دارمينفهمه ب نكهيا يبرا. زده بودم به خواب خودمو

 ... ديگونمو بوس يبعدم خم شد و به نرم. موهامو نوازش كرد كمي

 . داد ياودكلون خودشو م يبو

 ... نگران نباش... رسه يبه اونجاهام م: دلم گفتم تو

 . خواستم ينم نويچون ته دلم ا. نگفتم ينشو ول كيگم برو كنار، به من نزدب خواستم

 . تخت بلند شد و رفت لباسشو عوض كنه يرو از
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 . ديباال زد و كنارم دراز كش ويبعد رو تخت قهيپنج دق بايتقر

 ... و خوابش برد دينكش قهيگردنم و به دق كيپشت بغلم كرد و سرشو گذاشت نزد از

 ... بودم ارديب... اما من

 ... بودم و فكر كردم داريخود صبح ب تا

كنار من بخوابه و دوباره روز از نو  اديشبم ب اد،يب ريخواست د يحتما هرشب م... شهيم يوسط داره با احساسات من باز نيكردم ا يم احساس

 ... از نو يروز

 . خواستم ينم ويا شهيكل يزندگ نيمن ا... نه

 ... يا شهيكل يزندگ

 ... شد يا شهيكل مونيزود زندگ چقدر

 . شده داريكه ب دمياز دور كمرم فهم ثاقيبرداشته شدن دست م با

 . چشامو بستم يفور

 . ييتوجه به من بلند شد و رفت سمت دستشو يب

 ... برداشت و از خونه خارج شد شويو گوش چييكه به گونم زد، سو يو با بوسه ا ديكه اومد با عجله لباس پوش رونيب

 ... گرفت دلم

 ديبوس يصورتمو م طنتياگرم مثل امروز كالس نداشتم انقدر با ش يحت. رفت يكرد و م يم داريصبحا منو ب شهيهم يحساس شده بودم ول ديشا

 . بشم داريتا ب

 كرد؟  يدرو باز م ديبا كل ايپس چرا تازگ ؟يگفت دوست دارم تو درو برام باز كن يمگه نم. عوض شده بود يچ همه

 . حمل نداشتمت گهيد

 . رو كنار زدمو بلند شدم پتو

 . ييسمت دستشو رفتم

 . دلم واسه خودم سوخت نهييقرمزم تو آ يچشا دنيد با

 . دميمشت آب سرد به صورتم پاش چند

 . دميمسواكمو زدمو برگشتم تو اتاق و لباس پوش نكهياز ا بعد

 ... شيآرا زيم يرو صندل نشستم

 : اورده بودم نوشتم رونيب فميكه از ك يبا خودكاربرداشتمو  زيبرچسب از رو م هي

  "...يكاش زودتر بهم گفته بود... كنم ليخودمو بهت تحم نكهيمتنفرم از ا... بهت گفته بودم"

 ... زياوردمو همراه برگه گذاشتم رو م رونيحلقمو از انگشتم ب يآن ميتصم كي يشد كه ط يدونم چ ينم و

 . برداشتمو از خونه خارج شدم فمويته باشم به سرعت كنداش طويشرا نيكه تحمل ا انگار



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر بامزي  –حلقه ي عشقم                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٩ 

 يخونه . خواستم ينم نويو من ا ديفهم يم ويمامان از چهرم همه چ. خودمون يتونستم برم خونه  ينم... خانوم جان يخواستم برم خونه  يم

 . تونستم برم يهم كه اصال نم نايا ثاقيم

 . ودمكه فقط خودم باشم و خ ييجا هيداشتم برم  دوست

 . خواستم تنها باشم يم

 . هما از طرف ادارشون فرستاده بودش. شد كه رفته بود مشهد يم يجان چند روز خانوم

 ...خانوم جانو دادم يدربست گرفتمو آدرس خونه  هيراحت  اليبا خ پس

*** 

 . شدم ادهيپ ه،يتشكر كردمو بعد از پرداخت كرا نيتوقف ماش با

 . قفل، درو باز كردم يو با چرخشش تو دمويكش رونيب فمياز تو ك دمويدسته كل. ميون داشتخانوم جانو همم يخونه  ديكل

 . رسوندم يرد شدمو خودمو به در ورود اطيح از

 . برداشتم و درو باز كردم ويمخصوص ورود ديو كل يجاكفش يبردم تو دست

 ... دراوردمو رفتم داخل كفشامو

 ... بهتر شد كمي. دميو كشخونه ر ميضخ يپرده ها. بود كيتار خونه

 ب. يدراوردمو رفتم سراغ بخار كاپشنمو

 . روشنش كردم يسخت ه

 ... كنارش تا گرم بشم سادميوا

 . تنگ شده بود ثاقينشده دلم واسه م يچيه هنوز

 . كردم بهش فكر نكنم يبا تكون دادن سرم به چپ و راست سع يول. شدم مونيكه كرده بودم پش يلحظه از كار هي

 . خراب كرده بود ويهمه چ شخود

 . دميو دامن انتخاب كردمو پوش شرتيت هيتو اتاق سابق هما و با باز كردن كمدش  رفتم

 ... شدياونام كه اندازم نم... خانوم جان يرفتم سراغ لباسا يم ديگذاشته بود وگرنه با نجايشكر كه هما چند تا لباس ا خدارو

 ... الغر شو كميدختر : گفت يبود بهم م نجايحاال اگه ا. م نشستلب يرو يخانوم جان لبخند يآور ادي با

 . حسشم نداشتم. افتاد كه صبحونه ام نخوردم ادمي

 . خورم يصبحونه نم يگشنمه ول... به خاطر تو نميا... خانوم جان ايب: بلند گفتم يكه خانوم جان اونجا باشه با صدا انگار

 . چند وقتو مرور كردم نيارو تخت هما و تمام اتفاقات  دميكش دراز

 . حلقم نگاه كردم يخال ياوردم باال و به جا دستمو

 . كار ممكنو انجام داده بودم نيبه نظر خودم بچه گانه تر. بودم مونيحلقمو از دستم دراورده بودم پش نكهيا از

 . وردميحلقمو از دستم در م ديبودم نبا يم يعصبان ثاقيچقدر هم كه از دست م هر
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 . قهر كردن نبود من قصد

 . گرمه ييجا هيدونم سرت  يبهش بفهمونم كه م. دونم يم ويبود كه بهش بفهمونم من همه چ نيا قصدم

 . رفتنم نداشتم رونيب يحوصله . واقعا تحمل موندن تو خونه رو نداشتم. از خونمون ريغ ييجا هي. يياونم تو تنها. فكر كنم كميخواستم  يم

 . حرف بزنم ثاقيبرم خونه و با م دم،يكه رس جهيبه نت. خلوت كنمبا خودم  كميخواستم  يم

 . خراب كرده بودم ويبا اون كار بچگونه ام همه چ يول

 كنه؟  يم كاريچ نهيحلقمو بب ثاقيم يعني -

 . به دست زمان بسپرم ويكه همه چ دميد بهتر

 . هم زنگ بزنهنشده بود كه مثل هر روز ب ازدهيهنوز . بود دهياالن كه مسلما نفهم تا

 . شد ياعصابم خورد م اديز الياز فكر و خ شهيهم. خودمو سرگرم كنم يجور هيگرفتم  ميتصم

 . خودم ناهار درست كنم يگرفتم برا ميتو آشپزخونه و تصم رفتم

 . پلو كرده بودم ايلوب هوس

 . موادشو داشت يخانوم جانم همه  خوشبختانه

 . كار شدم مشغول

 . كردن يشونو با هم عوض مها به سرعت جا عقربه

 ... زنگ نزد كه نزد ثاقيم يو دو شد ول كيدوازده،  ازده،يبه  ليده، تبد ساعت

 . بودم يعصبان يليخ

 . برده بود اديكال منو از . شدم يم مونياز كارم پش دياونقدرام نبا پس

 . دميت حلقمو برسر انگش ياطياحت يكردم در اثر ب يساالد درست م تيكه داشتم با عصبان نطوريهم

 ... آخ –

 ... ريش ريو دستمو گرفتم ز ييسمت دستشو دميدو يفور

 . سوخت يم يليخ

 . زدم يدگيبر يجا يرو اطيچسب زخم برداشتمو با احت هيو  خچاليخونش بند اومد رفتم سر  نكهياز ا بعد

 . غذا خوردنو نداشتم يحوصله  گهيد

 ... گازو خاموش كردمو برگشتم تو اتاق ريز

 . خواستم خودمو سرگرم كنم يكار م نيبا ا. به غذا نداشتم يلياولشم م از

 گهيد. بهم زنگم نزد يكه حت يديد يول. خودمم ناراحتم ؟يناراحت ستيحلقه سوارت ن نكهيتوام از ا: به انگشتم انداختمو زمزمه وار گفتم ينگاه

 هي يزنگ بهم بزنه و ثابت كنه اشتباه كردم؟ حتما اشتباه نكردم كه حت هيواد خ يتعجب نكرده؟ نم ستمين نكهياز ا يعني. خونه باشه دياالن با

 ... ييزنگم بهم نزد بپرسه كجا
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 . زدمو چشامو بستم يغلت

  ؟يچرا بهم نگفت ثاقيم –

 . من دوست داشتم... نتونستم: ثاقيم

 ... يريزن بگ يرفت ينم ياگه دوسم داشت –

 ... سالمه يس گهيد. خواد بابا شم يم دلم ممن... دركم كن. بابا منم آدمم: ثاقيم

  ؟يچرا زودتر بهم نگفت: گفتم هيگر با

 ... نتونستم: ثاقيم

 ... حلقمو بده –

 . ستيمال تو ن گهياون حلقه د: گفت تيعصبان با

 ... بدش به من. اون حلقه مال خودمه -

 ... گهيد يكيمنم دادمش به  .شيزود از دستش دراورد يليخ... ياون حلقه رو نداشت اقتيتو ل: ثاقيم

 ... حلقمو بده ه ه ه ه گميبهت م... يشنو يچرا صدامو نم... ثاقيم... حلقمو بده گميبهت م: گفتم غيج با

 . شدم داريخودم از خواب ب غيج يصدا با

 . هما بودم كيتو اتاق تار. به اطرافم انداختم يتعجب نگاه با

 . اومد ادمي زيهمه چ مينگاه كردن به انگشت خال با

 ... دور پاهام حلقه كردمو سرمو گذاشتم رو پام دستامو

 ... شد ريچند روز اشكام از چشام سراز نيمعمول ا طبق

 !... گرفت يم ميچقدر زود گر ايتازگ

 . تخت بلند شدم و چراغو روشن كردم يكه سبك شدم از رو خوب

 . كرد يداشت خفم م يكيتار

 . تونستم اونجا بمونم ينم گهيد

 . خواستم يم حلقمو

 . گرفتم آرامش نداشتم يكه حلقمو پس نم يوقت تا

 ... ينه ول ايباهام داشته  يتماس ثاقيم نميباز كردم تا بب فمويك

 . كردم ينم داشيگشتم پ يم يهر چ يول

 كو؟  ميگوش –

 . نبود يبه دور و برم انداختم ول ينگاه

آره ... گهيزنگ زدم پرتش كردم رو كاناپه و د ثاقيكه به م شبيد... وردمشياصال با خودم ن... دمز ميشونيبه پ يضربه ا... يواااا... پس كجاســ –
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 كنم؟  كاريحاال چ... نچ... بهم زنگ زده ثاقيحتما م يواااا... اصال بهش دستم نزدم گهيد

 . و ترس و لرز تلفنو برداشتم يدو دل با

 . متا نصفه گرفتم و قطع كرد ثاقويم يبار شماره  چند

 . زنم يزنگ م –

 . برداشتم و شمارشو گرفتم ويگوش دوباره

 ...باشد يمشترك مورد نظر خاموش م –

 . بازم خاموش بود. گرفتم دوباره

 !... چرا خاموشه؟ –

 ... ه باشهنخوند ادداشتموياصال خونه نرفته باشه و  دميشا... نه ايخونده  ادداشتموي ثاقيدونستم م ياصال نم... كنم كاريدونستم چ ينم

 . گرفتم برگردم خونه ميآخر سر تصم. جورواجور به ذهنم هجوم اورد يفكرا يكل

 . فهمم يباشه بازم م ومدهياگرم از صبح تا حاال خونه ن. فهمم يخونده باشه م ادداشتموياگر  مسلما

 ... كاره نيبهتر نيآره ا. اميدارمو م يباشه كه حلقمو برم ينطوريا اگر

 . برام بفرستن نيماش هيگرفتم و گفتم  ويتلفن يتاكس يوم جانو برداشتمو شماره تلفن خان دفترچه

 ... زدم رونيهمون سرعتم آماده شدمو از خونه ب به

**************** 

 ... آقا دييبفرما –

 ... قابل نداره –

 ... يمرس –

 . درو باز كردم ديشدمو با كل ادهيپ

 . انداختم نگيبه پارك ينگاه

 ... نبود قثايم نيماش

 ... دارم يراحت حلقمو برم... بهتر... نيمن ساده رو بب... يستيپس خونه ن: كردم زمزمه

 ... آسانسور شدمو رفتم باال سوار

 . انداختمو درو باز كردم ديكل

 ... بود كيتار خونه

 ... دراوردمو رفتم داخل كفشامو

 ... آهنگه؟ ه؟يچ يصدا نيا... ومـــياصال ن. پس درست حدس زده بودم -

 ... تجعب درو بستمو رفتم تو هال با
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 . ومدياز تو اتاق م يقيموس يصدا

 . هال افتاده بود يباز اتاق تو مهيدر ن ياز ال ينور ي كهيچون بار... اتاق نه يهال خاموش بود ول چراغ

 . برخورد كرد يرفتم سمت اتاق كه پام با جسم سرد يم يبا كنجكاو داشتم

 ... افتاده نيزم يكه آش و الش رو ثاقهيخودم و م يگوش دميدقت كه كردم د يباشه ول يزيچ ،يجونور دميترس اول

 ... برداشتم ثاقويم يگوش يشدمو قاب شكسته  خم

 . تعجب نگاش كردم با

 افتاده بود؟  ياتفاق چه

 ... رفتم سمت اتاق اطيو با احت آروم

 . نميبب ثاقويدر هم تونستم م ياز همون ال يدرو باز كنم ول خواستم

 . بود دهيتخت دراز كش يرو رونيلباس ب با

 . گرفته بود و بهش زل زده بود مونويدستشم قاب عكس عروس يكيسرش بود و با اون  ريدستش ز هي

 ... برم داخل نتونستم

 ... نه ايدونستم اشتباه كرده بودم  ينم

 گفت؟  يم ياشتباه كرده بودم پس اون دختر چ اگه

 بود؟  يچ ثاقين ماحساس اال اصال

 بود؟  ياز چه نوع شيناراحت يبود كه ناراحته، ول مشخص

 . شد گوش كردم يكه پخش م يتو دستم بود نشستم رو كاناپه و به آهنگ شيكه گوش نطوريهم

 ... يمن رو فراموش كرد گهيتو د گنيهمه م"

 ... يكه من به دلت دادم رو فراموش كرد يدل

 ... باز يگرد يتو بر مروزاست كه  نيدونم هم يم يول

 ... مثل سابق كنارت باشم يخوا ينم چرا

 ... باشم بهيمن با چشمات غر يخوا يتو م چرا

 ... اگه تنها شم باز رميميمن م يدون يكه م تو

 ... شه يدلم واست تنگ م نميب يعكساتو م ويستين

 ... شهيدلم واست تنگ م نميش يكه م تنها

 ... شهينگ مذارم رو هم دلم واست ت يم چشم

 ... ؟يستيتو ن چرا

 ... ؟يستيتو ن چرا
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 ... شه يدلم واست تنگ م نميب يم عكساتو

 ... شهيدلم واست تنگ م نميش يكه م تنها

 ... شهيذارم رو هم دلم واست تنگ م يم چشم

 ... ؟يستيتو ن چرا

 ... ؟يستيتون چرا

 ... مثل سابق كنارت باشم يخوا ينم چرا

 ... باشم بهيچشمات غر من با يخوا يتو م چرا

 ... اگه تنها شم باز رميمن م يدون يكه م تو

 ... شه يدلم واست تنگ م نميب يعكساتو م ويستين

 ... شهيدلم واست تنگ م نميش يكه م تنها

 ... شهيذارم رو هم دلم واست تنگ م يم چشم

 ... ؟يستيتو ن چرا

 ... ؟يستيتو ن چرا

 ... شه يدلم واست تنگ م نميب يم عكساتو

 ... شهيدلم واست تنگ م نميش يكه م تنها

 ... شهيذارم رو هم دلم واست تنگ م يم چشم

 ... ؟يستيتو ن چرا

  "...؟يستيتو ن چرا

 . دوباره از اول شروع به خوندن كرد آهنگ

 . با دستام گرفتم سرمو

 . با ترس بلند شدم ثاقيم يبلند و عصب يصدا دنيشن با

 خونه؟ هان؟  نيتو ا ياومد يچ يبرا ؟يكن يم كاريچ نجايتو ا: ثاقيم

 ... زدم تو چشاش زل

 . نميبب ثاقويسرخ م يتونستم چشا ياتاق خواب باز بود و هال روشن شده بود و من م در

  نجا؟يا ياومد يواسه چ گميبهت م: زل زده بودم تو چشاش كه گفت نطوريهم

 . حلقمو بردارم... اومد حلــ... اومدم -

 حلقه؟ كدوم حلقه؟ : فتو گ ديخند يعصب

 شد؟  يم ريخوابم داشت تعب يعني
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 . و كف دستشو جلوم باز كرد... نهينكنه منظورت ا... كدوم حلقه؟ آهان گميبهت م: گفت يبا حالت عصب ثاقيم

 . كف دستش بود حلقم

 . بودم جيگ

 م. دست ببرم حلقمو بردارم كه محكم دستمو گرفت خواستم

 ... ياريدرش ب يدستت، هر وقت نخوا يبنداز يهر وقت بخوا ستين قرار... نشد گهينه د: ثاقي

 ... حلقمو بده: گفتم يآروم يصدا با

 گفتم؟ هان؟  يزودتر به تو م ديبا ويمن چ ؟يبود نوشته بود ياون مزخرفات چ: ثاقيم

 . دونم يم ويمن همه چ -

 . بگو منم بدونم ؟يلعنت يدون يم ويد چ: ثاقيم

 ... داد نزن -

 . زنم يداد م: قثايم

 بهت زنگ زد؟  روزيبود كه د ياون دختر ك: اخم نگاش كردم و گفتم با

 كدوم دختر؟ : تعجب گفت با

 ... كرد يجان صدات م ثاقيم يميصم يليهمون كه خ -

 ... يكه باهاش قرار داشت همون

 ... يديخونه و به خودت رس يكه به خاطرش اومده بود همون

 ... يباهاش بود شبيكه د يهمون

 ... شديم مونيپش ششيپ يرفت يكه اگه نم همون

 بگم؟  بازم

 . شميم يخواهشا انكار نكن كه عصبان فقط

 . دميخنده هاشو شن يصدا خودم

 خونه، نه؟  يايم ريبه خاطر اون شبا د پس

 ... حوصله يشب ب هي يشب شاد هيخاطر اونه كه  به

  ،يبا من خسته شد ياگه از زندگ تو

 شده،  يبرات تكرار مونيزندگ اگه

 شدم،  يمن برات تكرار اگه

 ... يبر نكهينه ا يبه خودم بگ ديبا

 . گلومو گرفته بود بغض
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 . تونستم حرف بزنم ينم گهيد

 ... نشستم رو كاناپه دمويكش رونيكه داشتم، دستمو از دستش ب يتمام قدرت با

 . كردم ينم هيگر يول ديلرز ياز بغض م چونم

 ... تابان: گفت يآروم يو صدا يرير بززانو زد و با س جلو

  ؟يچرا نگفت... االن بگو نيهم يتون ينم يدون يمگه بهت نگفتم اگه م ؟يدار يبا مرتض يتو چه فرق... يبگ يزيخوام چ ينم... بسه –

 ... تابان: چونمو دوباره گفت ريگذاشت ز دستشو

 . پس زدمو سرمو چرخوندم دستشو

 ... تابان: و گفتچونم ريدستشو گذاشت ز دوباره

 . بغض نگاش كردم با

 ... دمشيد ياز اشك تار شده بود و درست نم چشام

 . كرد كيبهم نزد صورتشو

 . لرزونم زد و محكم بغلم كرد يبه چونه  يا بوسه

 . داشتم اجيخودم از حصار دستاش نكردم چون واقعا به آغوش گرمش احت دنيكش رونيب يبرا يتالش

 ...  بشن ريفشردمو اجازه دادم اشكام سرازپهنش  ي نهيبه س سرمو

تا . دونستم يو خودم نم يچقدر بهم شك داشت... دستت درد نكنه ؟يشناخت ينطوريتو منو ا: كرد با بغض گفت يكه كمرمو نوازش م نطوريهم

  ؟يبسوزم تابان؟ هان؟ تا ك يمرتض شيبه آت ديبا يك

 بود؟  يشَكه پس بگو اون دختره ك يگياگه م: با بغض گفتم دمويكش رونياز بغلش ب خودمو

 . كنه يخراب م مونويلعنت به اون دختر كه داره زندگ: هر دو دستش اشكامو پاك كرد و گفت با

 ... يكن يپس وجودشو انكار نم –

 . بلند شد و كنارم نشست نيزم ياز رو ثاقيم

  ؟يگينم يزيچرا چ –

 . ر مجبورمانگا يول يخواستم االن بفهم يهر چند كه نم: ثاقيم

 ... فقط دروغ نگو: نگاش كردم و گفتم كنجكاو

 ... بحثم شد كتايكه با  يهمون روز ادته؟ي مويدعوت داشت نايمامان ا ياون روز كه خونه : نگام كرد و گفت دلخور

 . بره ادمي شديم مگه

 . آره تكون دادم يبه نشونه  سرمو

 درسته؟ . يديشن كتاروي يخودت كه حرفا: ثاقيم

 . دميشن... زدو آره يكه داشت در مورد پدر شدنت حرف م يياونجا از -
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 . يخب پس قبلشو خواب بود: ثاقيم

من اونجا  نيفرز يخواست بگه صدقه سر يم ييجورا هي. ديبه رخم كش نويشركت فرز كتاياون روز : كه گفتن براش سخت باشه ادامه داد انگار

 . آشنا شدمو باهات ازدواج كردم شتريمن با تو ب نيفرز يصدقه سر يحت. كنم يكار م

 گفت؟  كتاي: تعجب گفتم با

نتونستم  گهيد يكرد ول يازم معذرت خواه كتايصد بار از طرف  نيفرز نكهيبا ا... برام گرون تموم شد يليحرفاش خ... آره خودش گفت: ثاقيم

 ... ذاشتن نيفرز يخواستم به توام بگم ول. يخودت كه شاهد بود. پامو تو شركتش بذارم

  گه؟يد شيشناسيمهران، م قميرف نيهم با

 ... اوهوم -

شركت  هيگرده كه پول بذاره با هم  يم يبهم گفت كه در به در دنبال كس. گذاشتم ونيشركت و در م هيكار تو  ي هيمهران قض نيبا هم: ثاقيم

 . بزنن

 . خدا خواسته قبول كردم از

 . داد گهيد شنهاديپ هيران كه مه ميكرد يمقدمات كارو آماده م ميداشت

بود كه  يطرف كه همون دختر يكه بابا شهيم يسال هي. اسم و رسم دار داشته بايشركت تقر هيتو دانشگاه،  اشياز هم دوره ا يكي يبابا گفت

 نييپا يليه خوسط مونده شركت پدرش كه قصد دار نيا. خواد بره يم عتريدختره هم عشق اونور آب، هر چه سر. فوت كرده يديصداشو شن

 . به من داد شنهادشويپ هيفرصت خوب دهيمهرانم كه د. كه هست، واگذارش كنه يزيتر از اون چ

 . بود ميشركت اسم و رسم دار شييخدا. رو به راه بود زيهمه چ. ميديشركته رو د ميرفت ما

 . با مهران باهامون راه اومد ييبه حساب آشنا دختره

 . ميكرد يشركتو آماده م ميمراه مهران داشته ومدم،يم ريكه د يچند شب اون

 . گفته نييپا متويگفت ق يم. دختره دبه كرد نكهيخوب بود تا ا زيچ همه

 ... من، نــه يمهران داشت ول يعني. مينداشت شويمام كه مابق خب

 . چته؟ به خاطر اون دختره نبود و با سرزنش نگام كرد يديپرس يم يكه ناراحت بودم ه يشب اون

تو  ثميم شييخدا. درموردش حرف بزنم ثميگرفتم با م ميدفعه تصم هيكه  ميمعامله رو زده بود ديق گهيد. موضوع بود نيبه خاطر ا: داد امهاد

 نياز ا يزيچ نميگفت كه به نگ يول ستين ياونطور آدم نينگ نكهيبا ا يحت. كه كم داشتمو بهم قرض داد يپول. واسم كم نذاشته يچيه يبرادر

 . گهينمه يقض

 . بود نيبه خاطر هم. به خاطر اون دختره نبود ميبعد از ناراحت يخوشحال بازم

 ... روزياما د و

صبح  روزيد... نه به خاطر اون دختره بود نه قرار محضر دميبه خودم رس يدياگرم د. به خاطر اون بود ميخوشحال. ميقرار محضر داشت روزيد

 . اومدم خونه، دوش گرفتم. بود يتمام سر و صورتم روغن. خراب شد نيماش
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 . سر راه دنبال اون دختره ام رفته بود. دنبالم ادينداشتم قرار بود مهران ب نيماش چون

زنه  ياونم زنگ م. هيهان دهيتموم شده كه شمارمو م شياليشارژ ر نكهيمثل ا يول. زنگ بزنه بهم رهيگ يم ميكنم مهران تصم يم ريمن د چون

 . بهم

با همه  عيسر. ثاقيم گهياون به من م يكنم ول يصداش م "يخانوم محب"من . و به اسم صدام زده به خاطر اخالقشه يميصم يگ يهم م اگه

 . اونور رهيم گهيد يباالخره هفته . احساس كردم ينطوريمن ا. شدنشه ريبه خاطر جوگ كمميالبته . ستيمن ن ريتقص نميكه ا شهيم يخودمون

 يمن م. يگ يم يذاشتن بفهمم چ يكردن نم يدو تام شلوغ م نيا. مهران بودم نيتو ماش. دميشن ياقعا صداتو نممن و يكه تو زنگ زد شبميد

ام طبق همون اخالقش مهرانو  هيهان. يرو لو بده تو بفهم هيكنه قض يخواست باهام شوخ يمهران م. بمونه زيشركت سورپرا ي هيخواستم قض

. اتوبان غلغله بود ناميا يجدا. يو خسته ا ستيچون ظهر احساس كرده بودم حالت خوش ن ،يبخواب يرمنم فقط تونستم بگم ب. ردك يم يهمراه

 . رسم يمطمئن بودم زودتر از دوازده نم

ن مونه و كمكمو يام اصرار كرد كه م هيهان. ميكار كرد يو خالصه كل ميديچ ارويو صندل زيم. ميشركتو انجام داد يهمه كارا ميبا مهران رفت گهيد

 . بود كه كمكمون كرد نيا. دهيد يداخل ونيدكوراس يگفت دوره  يم. قبول نكرد كه نكرد م،يخواد خودمون هست يگفتم نم يهر چ. كنه يم

 ... نيهم. رو برسونه هيشبم اول مهران منو رسوند بعدم كه رفت هان آخر

 تو ذهنت هست؟  يسوال بازم

 . تو چشاش نگاه كنم دميكش يم خجالت

 . شده بودم رهيدستم خ يتو يو به گوش نييته بودم پاگرف سرمو

 . يگفت يبهم م ديبا: گفتم آروم

 . كنم رتيسالگرد عقدمون غافلگ يخواستم برا يسرم م ريخ: ثاقيم

 سالگرد عقدمون؟ : تعجب سرمو باال گرفتم و گفتم با

 ... امروز بود كه خراب شد... بله: لبخند گفت با

 . در اومده بودم ثاقيبه عقد م يروز نيپارسال همچ. امروز دوم اسفند بود رفته بود؟ ادميچرا  ايخدا

 ... يفكر كردم مثل مرتض. زود قضاوت كردم... ديببخش: بغض خودمو تو آغوشش پنهان كردمو گفتم با

 ه؟ تاوان اشتباه اونو پس بدم؟ آر ديمن با... رو تو سر من نكوب يانقدر مرتض... تابان: قطع كرد و گفت حرفمو

 ... نه -

 . تكرارش كنم ديدونم چرا هر بار با ينم. ميرو با هم حل كرده بود هيقض نيما ا... ارياسمشم جلوم ن گهيپس د: ثاقيم

 ... ديببخش: تونستم بگم فقط

 ... من از دستت دلخورم يول: ثاقيم

 ... حلقه رو بگه ي هيخواد قض يدونستم م يم

 تويگوش يرفت ييمثال جا اي يحموم ديگفتم شا. يزنگ زدم خونه، اونم جواب نداد. نگران شدم يليخ يدصبح كه بهت زنگ زدم جواب ندا: ثاقيم
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 چيآژانس گرفتم اومدم خونه ه يبا چه حال ياگه بدون... يبازم جواب نداد يول. زنگ بزنم گهيساعت د هيبود كه گذاشتم  نيا يبا خودت نبرد

 . يكرد يشك نم هموقت ب

 . نييانداختم پا سرمو

 . چونمو مجبورم كرد بهش نگاه كنم ريبرد ز دست

اصال نتونستم درك كنم چرا . دمينفهم ادداشتتويمنظور . شوكه شدم دم،يحلقتو د يوقت دم،يمسخره رو د ادداشتياومدم خونه اون  يوقت: ثاقيم

 ... اونم تو كه جونت بودو حلقه ت. يحلقتو از دستت دراورد

 . از تو هال اومد تيگوش يصدا يگرفتم ول شمارتو

  ؟يكجا رفته بود... دستم اشاره كرد يآش و الش تو يو به گوش ينيب يشد كه م ينيا جشمينت. شدم يعصبان يليخ

خودتو بذار . كرد يمن بود شك م يجا ميهر ك. يبهم نگفت يچيتو ه. توام منو درك كن يول. دونم كارم بچگونه بود يم... خانوم جان يخونه  –

بعدم كه  ؟يكرد يم يچه فكر يخب تو بود... شمايم مونيباز پش ؟ييجان كجا ثاقيم گهيشوهرم م يزنه به گوش يزنگ م يدختر هي... من يجا

 . دميپشت خط شن ويدختر هي يخنده ها يكه من خودم صدا يدر حال. اميم ريتنهام و د يگيم زنميبهت زنگ م

  .داره يحد زميسورپرا. درسته منم اشتباه كردم: ثاقيم

  ؟يندازيم ديكل ايچرا تازگ. درو به روت باز كنم ديحتما من با يگفت يمگه نم.. ؟ينكرد دارميچرا صبح ب –

در باز كردن از خواب  هيخواستم به خاطر  ينم يدادم تو خواب باش ياحتمال م. ومدميم ريمدت شبا د نيا: زد پشت گوشمو گفت موهامو

 . صدات نكردم ياحساس كردم خسته ا روزيد نكهيصبحم به خاطر ا. كنم دارتيب

 . كردم يداشتم فكر م. تمام شبو. بودم داريمن ب يول –

 ... هم من اشتباه كردم هم تو. خراب كنه مونويبود زندگ كيسؤ تفاهم نزد هي نيبب: چپ نگام كرد و گفت چپ

 . قبول دارم –

اگه . فتادياتفاقام نم نياالن ا يگفت يو م تيناراحت لياگر همون موقع دل. مونهتو دلمون ب يحرف ميبذار دينبا... ميستيبچه ن گهيمن و تو د: ثاقيم

 . ميهر دومون اشتباه كرد گميم نيبرا هم. كرد يتو رو ناراحت نم يزيكردم، چ ينم يپنهون كار زيسورپرا هيمنم فقط به خاطر 

 . خراب كردم زتويسورپرا –

 . ينيبرمت شركتو بب يهم م ميريگ يفردا هم جشنش و م. زميسرت عز يفدا: ثاقيم

 ... مباركه. يو برداشت مونيقدم مهم زندگ نيخوشحالم كه اول. نگفتم كيمن بهت تبر يراست –

 ... ديلبخند بغلم كرد و صورتمو بوس با

 . فتادمينم يكار نيمچمن حاال حاال ها به فكر ه ياگه تو نبود... گهيزن موفقه د هي يباالخره پشت هر مرد موفق... قربونت بشم من: ثاقيم

 . ميبد ثمميم يبده ديبا –

كه  يدون يم. همون كرجِ. شركت خودمون يايب يو جمع كن لتيوسا ديتوام كم كم با يراست... مطمئن باش. كنم يسر سال نشده صافش م: ثاقيم

 قبوله؟  ؟يكنيم كاريچ. يكه تاج سر من البته تو ميمترجمم دار هيبه  ازين يدرثان... از من نداره يمهرانم دست كم. زبان من افتضاحه
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 ... قربان ليبا كمال م: زدمو گفتم لبخند

 ... يچند؟ شما سرور ييلويقربان ك... من به قربانت يا: گفت يلحن شوخ با

 ... اشتباه كرده بودم خوشحال بودم نكهياز ا... خوشحال بودم. دميبلند خند يصدا با

 . رهيگ يدلم م يكن يبغض م يبخند وقت شهيهم. قربون خنده هات بشم: ثاقيم

 ... بشه يا شهيكل مونيدوست ندارم زندگ. ميبازم كه با هم همكار شد. ميخند ياز امروز فقط م گهيد –

 . منم دوست ندارم: ثاقيم

 باشه؟ . ميچند وقت و فراموش كن نياتفاقات ا –

 ... برامون درس عبرت شه يول ميفراموش كن: ثاقيم

 ... هبهتر نيآره ا –

 ... ثاقيم: مكث كردم و گفتم كمي

 جون دلم؟ : ثاقيم

  ؟يديحلقه مو م -

 ... نچ: گفت طنتيباال انداخت و با ش ييابرو

 ... ثاقيم –

 ... يارياز انگشتت درش ن گهيقول بده د: ثاقيم

 ... ييشوتو دست يحت: اضافه كردم طنتيبا ش. كنم يوقت از خودم دورش نم چيوقت ه چيه گهيد... قول قول –

 ... ديو لپم و كش ديبلند خند يصدا با

  ش؟يد يحاال م –

 . دست راستش حلقه م و كه هنوز كف دست چپش بود، برداشت و با گرفتن دست چپم، سرش داد تو انگشتم با

 شده؟  يچ: تعجب به انگشت چسب خوردم نگاه كرد و گفت با

 . انگشتمم دلش واسه حلقش تنگ شده بود. كوچولوئه يدگيبر هي. ستين يهمم زيچ: تو انگشتم نگاه كردمو گفتم يذوق به حلقه  با

 ... مواظب باش شتريب: و گفت ديو بوس انگشتم

 ... چشم –

 ... چشم گفتنت بشم يفدا: ثاقيم

 ... آهنگ تكرار شد نيدلم گرفت بس كه ا ثاقيم –

 . نمك يصبر كن االن عوضش م يول... گهيتو بود د ياز دور: شد و گفت بلند

 ... گذاشت گهيآهنگ د هيرفت تو اتاقو  يفور

 . خوب گوش بده: كنارمو گفت نشست
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 ... تو هستم ونيحس قشنگو مد نيا"

 ... و من از عشق تو مستم يبا من تا

 ... با تو رميگ يجون م نيوا كن بب چشماتو

 ... كوبه قلب من انقدر تند يم كه

 ... اتويتو دن يتونم بمونم تا ك يدونم م ينم كه

 ... با تو هستم من

 ... تو دستم دستاتو

 ... مونم يم رميگ يم

 ... كه بستم يعهد رو

 ... يمون يقلبم م تو

 ك... يدون يفقط م تو

 ... ييبا چه حرفا ه

 ... يبلرزون قلبمو

 ... لرزه يلحظه كه قلبم از عشق تو م هر

 ... ارزه يم ايدن هيلحظه به  اون

 ... خسته يآخر بشترسم از دستم  يوابستم م بهت

 ... با تو هستم من

 ... تو دستم دستاتو

 ... مونم يم رميگ يم

 ... كه بستم يعهد رو

 ... يمون يقلبم م تو

 ... يدون يفقط م تو

 ... ييبا چه حرفا كه

 ... يبلرزون قلبمو

 ... تو رو ندارم يب يايموندن تو دن ينا

 ... چشمات، چشمامو رو هم بذارم شيپ شهينم

 ... تو دستام دارم ارويانگار من دن يباش تو

 ... با تو هستم من
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 ... تو دستم دستاتو

 ... مونم يم رميگ يم

 ... كه بستم يعهد رو

 ... يمون يقلبم م تو

 ... يدون يفقط م تو

 ... ييبا چه حرفا كه

  "...يبلرزون قلبمو

 . ده بودمو فقط به حلقه م زل ز ثاقيم ي نهيطول آهنگ سرم و گذاشته بودم رو س در

 . شكستو تجربه كرده بودم هيداشتنش  يبرا. تو انگشتم نرفته بود ايسادگ نيحلقه به هم نيا

 ... بود ثاقيم يدوست داشتم چون حلقه  يليساده رو خ يحلقه  نيا

 ... عشقم ي حلقه

  ؟يمون يباهام م شهيكه هم يمطمئن ثاقيم: برداشتم و با لبخند گفتم نشيو از رو س سرم

 ... مطمئن باش... كنارتم شهيهم... من باهاتم وونهيد :ثاقيم

 ... شكرت زيبه خاطر همه چ ايخدا: لب زمزمه كردم ريدادم و با لبخند ز هيتك نشيسرمو به س دوباره

 ... ــانيپــا

 ... عشـقم ي حـلقه

 )... قاف.ميم( يبــامـز

 ... ــكينــود و  خـرداد

 انيپا
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