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  مهر پنجم شنبه

 زدم نهخو از که صبح.باشن کرده دفنش برگردم من تا شاید. مرد کمالی آقاي که صبح امروز مثل. میرن می روز هر مردم

  .میاد بدم. میاد بدم. میاد بدم تلخ عطر این از. لعنتی. دیدم کابوس صبح تا دیشب. فهمیدم بیرون
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 اولین. شده رد حاال تا اتوبوس تا شیش. خیابونه ور اون درست ورودي در. شم بلند نیمکت این روي از دیگه باید: ن.پ

  .میرم می اضطراب از دارم من و بشه دیر احتماال کالسم. دانشگاه رم می دارم که روزیه

***  

 و نسیم. بود ترم هر اوایل تکراري صحنه دست به واحد انتخاب هاي برگه با اولی ترم دانشجوهاي و ها راهرو شلوغی

 وستد همیشه اول ترم دانشجوهاي نانوشتنی اصل طبق بر و بودند شده آشنا هم با واحد انتخاب لحظه همان از ستاره

 قابلشم بلوك به نگاهی نسیم. برسد اقل حد به ها شدن گم تعداد تا بروند طرف ان و طرف این دیگر نفر یک با دارند

  :گفت و کرد

  !بلوکه کدوم این که بفهمیم باید کجا از بدبدختا ما. شده کنده بلوك اسم تابلو وقتی داره فایده چه -

  :گفت و انداخت اطراف به نگاهی بود خیسانده دهانش توي را واحدش انتخاب برگه گوشه که ستاره

  .بپرسیم کسی از بریم و هستیم بوقی ترم که کنیم اعتراف باید نداریم اي چاره -

 خفتش دید هک را نفري اولین و برگشت بود گرفته را او تائید که هم ستاره. داد تکان سر و انداخت او به مرددي نگاه نسیم

  :کرد

  !ببخشید -

  :ایستاد فوري ستاره ببخشید صداي با شود رد کنارشان از تا کرده تند قدم که پسري

  بودین؟ من با -

  :گفت فوري هم ستاره. بپرسد که کرد اشاره چشم با و انداخت ستاره به نگاهی نسیم

  .گردیم می سی بلوك دنبال ما -

  :گفت وري یک لبخندي با و شد پا به پا پسر

  هستین؟ یکی ترم -

  :گفت انگار و انداخت ستاره به نگاهی نسیم

  !بوقیه ترم همون منظورش -

  :گفت و زد کنار سر حرکت با بود ریخته اش پیشانی روي که را موهایش دسته ستاره

  ...کالس بریم باید ما. بله -

  :داد ادامه و کرد نگاه بود شده آویزان عقب به و بود برداشته نم اش گوشه که واحدش انتخاب برگه دوباره و
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  .سی بلوك 105... -

  :گفت و داد تکان سري بعد و انداخت او برگه روي نگاهی و شد خم پسر

 یداپ اینجوري. سوم سیصد و دوم دویست اول طبقه صد کالساي کال...اوله طبقه هم کالستون. همینه سی بلوك -

  .شه می تر راحت کردنش

  . بود شده تر واقعی حاال ستاره و نسیم آمده کش لبخند

  ...آقاي نکنه درد دستتون -

  :گفت و داد تکان سري

  . حمیدي راستین...حمیدي -

  .حمیدي آقاي ممنون -

 دوتا آن هب نگاهی نیم و برگشت شد بلوك وارد وقتی. داد ادامه راهش به و گفت کنی می خواهش و شد پا به پا راستین

 يصدا. داد ادامه راهش به و داد تکان سري. انداخت بودند کرده واحداشان انتخاب هاي برگه توي را شان کله دوباره که

  .  رفت سمتشان به خندان او. شد بلند بودند ایستاده 106 کالس روي به رو درست سالن ته از دوستانش فریاد و داد

  .ام خسته خیلی که کنار برید -

  :گفت و اش شانه به زد پویان

  صبحی؟ اول -

 و شد خم دیگر نفر دو و پویان سمت به. امدند می سمت همان به ستاره و نسیم. انداخت سرش پشت به نگاهی راستین

  :گفت

  ...ترم دوتا با داشتیم توجیهی جلسه -

  :کردند تکرار همه

  ..بوقی -

  :گفت و کرد اشاره بودند شده نزیک آنها به که ستاره و نسیم به سر با و گفت بلندي هیس راستین

  .ندیدن سوتی -

 وارد ندداشت وقتی نسیم. شد زدن حرف مشغول دوستانش با خیال بی و داد تکیه کالس دو بین دیوار به وري یک و

  :گفت و زد ستاره پهلوي به آرنج با شدند می کالس
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  بود؟ خودش -

  رفت؟ یادت. نگذشته دقیقه دو! آره -

  .دارد نگه را اش چهره روي را لبخند کرد سعی نسیم

  !بود انکاري استفهام -

  هان؟ -

  :گفت راستین به دخترها رفتن از بعد محمد. داد هول کالس داخل را او نسیم

  .بخندیم شه دیر کالسشون بچرخن برن دادي می اشتباه آدرس باید خلی خیلی -

  :گفت و انداخت باال ابرویی راستین

  نرسید؟ خودم فکر به چرا -

  شه؟ نمی داداشت به کسی هر مخ چون -

  :گفت و کشید اش بینی به دستی پویان. کرد اشاره خودش به و

  . نشده دیر هنوزم -

  :گفت و کرد نگاه ساعتش به بعد

  .اد نمی دیگه. نیاد دقیقه پنج تا اگه رستمی -

 نتخابا برگه روي نگاهش که دید را دختري و برگشت پویان. اش شانه به زد راستین که بود نشده تمام حرفش هنوز

  :گفت و کرد صاف اي سینه. گرفت دهانش جلوي را دستش. زد نیشخندي. چرخید می ها کالس شماره و واحد

  .شد شناسایی هدف -

  :گفت فرهاد. خندیدند آرام بقیه

  .کن نگاش ها حیفه ولی -

  :اش شانه به زد راستین

  .نکن خرابش خیال بی -

 دختر .شدند زدن گپ مشغول و برگشت نبود اي چاره ولی. فرهاد گفت نمی بد. کرد نگاه را دختر پاي سرتا هم پویان

  :زد صدا را او آرام و انداخت بقیه و پویان به نگاهی بعد و کرد نگاه کالس شماره به مردد
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  !ببخشید -

  :زد صدا تر بلند کمی صدا را او دوباره و شد پا به پا دختر. نیاورد خودش روي به ولی شنید پویان

  ببخشید؟ -

  :گفت و چرخید دختر سمت به جدیت با بعد و زد دوستانش به چشمکی پویان

  بودید؟ من با -

  :گفت بعد و کرد اشاره کالس در به  و انداخت او به اي زده خجالت نگاه دختر

  جاست؟ همین سی 105...105 کالس! بله -

  :گفت و نگاهش توي ریخت را تعجب پویان

  !نیست سی ولی هست 105 -

  باشه؟ جا همین داشت شک اونم البته پرسیدم یکی از االن من کجاست؟ سی پس -

  :پرسید اي مسخره لبخند با را برد می لذت پرسیدنش از همیشه که سوالی پویان

  هستین؟ یکی ترم -

  :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی دختر

  کجاست؟ سی بلوك گین می بهم. بله -

  :گفت دلش توي پویان

  !کوچولو بشی ناز واي -

  :داد ادامه دختر به رو و

  . است محوطه طرف اون دقیقا سی بلوك. برو مستقیم بیرون رفتی که در از. بله. ببخشید آخ -

  :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی دختر

  .ممنون خیلی. رسم می دیر پس واي -

  . شد بلند دوستانش جمع خنده او کار این با. رفت خروجی سمت به دوان دوان دیگري حرف بدون و

  .جوره امون سوژه ماهی یه. بذاریم کار سر جوري همین رو همه بیان. میده فاز خیلی واي -

  :تگف خودش با و کرد نگاه شد می دور از دوان دوان و بود پیدا شیشه پشت از که دختر شبح به و برگشت پویان
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  !بره یادش من قیافه عمرا. پروندمش. بود حیف -

 ***  

  :ادامه مهر پنجم شنبه

 چهار ردن؟ک انتخاب منو چرا وگرنه! کنه نمی توجه جلب پوشیدم که لباسایی کردم می فکر چرا. رسیدم دیر کالس به

  !خوبه حالم. زدم لبخند ها مدت از بعد. خندیدن من بخاطر. خندیدن بهم نفري

  ...استاد...اوخ! خوبه بوهاي از پر. میاد خوشم دانشگاه از: ن.پ

***  

 آمدنش اب. بودند ایستاده راهرو طرف آن نفر چهار هر.  بود برگشته ریزان عرق وقتی. بود دختر لبخند درگیر هنوز پویان

 کرده نگاهشان و بود برگشته و بود کرده مکث کالس در جلوي دختر. زدند خنده زیر قبلی هماهنگی بدون نفر چهار هر

 نگیر کم لبخند و انداخته نفر چهار آن هاي چهره روي نگاهی دختر. بود انداخته باال اي شانه و زده لبخندي پویان.. بود

 کم دلبخن فقط دختر ولی. داشتند خاصی حرف یا اخم توقع. بودند کرده تعجب نفر چهار هر. بود شده کالس وارد و زده

  .بود رفته و بود زده رنگی

  کجایی؟ هوي -

  .کرد نگاه راستین به و برگشت پویان

  هان؟ -

  فکري؟ تو چته گم می -

  .نیامد که استادم برداشتیم؟ کالس شنبه صبح هشت ساعت چرا اصال! هیچی -

  !يپرسید بار صد االن تا واحد انتخاب روز از سوالو این یادته. ترم این میشد ارائه ساعت همین فقط واحد این چون -

  .کنم حذفش برم خوام می -

 را او بحص که دختري همان سرشان پشت و ستاره و نسیم و شد باز سی بلوك در بدهد را جوابش راستین اینکه از قبل

  :گفت و راستین شانه به زد پویان. آمدند بیرون بودند گذاشته سرکار

  !دوستات -

 اش خنده ويت پویان اخ. پویان پهلوي به کوبید محکم آرنج با بعد و کرد نگاه سمت آن به و برگشت تعجب با راستین

 نشسته وتاد آن که نیمکتی سمت به نامحسوس و گرفت را نسیم مانتوي و زد لبخندي راستین دیدن با ستاره. شد گم

  :زد نق آرام نسیم. کشاند بودند
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  ریم؟ می کجا -

  !بپرسم رو بعدي کالس خوام می خوب -

  نیست؟ ضایع همین؟ از دوباره -

  .میاد خوشم تیپش از. شدیم آشنا بیشتر شد قسمت شاید...بابا نه -

 مقابلشان یمنس. گذشت نمی پسر این با اش آشنایی از ساعت دو هنوز. انداخت ستاره به متعجبی نگاه و برگشت نسیم

  :کرد سالم لبخند با و ایستاد

  حمیدي؟ آقاي سالم -

  . شدند بنلد جا از دو هر پویان و راستین

  !خانما سالم -

  :گفت و کشید بیرون را واحدش انتخاب برگه لبخند با ستاره

  .نشیم سردرگم باز که بپرسم ازتون رو بعدي کالس آدرس بیام گفتم -

  ؟!ببینم. کنم می خواهش -

 دو کیی فاصله با. بود دختر به دوتا آن شانه روي از ولی پویان نگاه. کرد دراز او واحد انتخاب برگه سمت به را دستش و

 برگرداند ستاره هب را برگه راستین. کرد نگاهش جیب به دست پویان. بود دوستانش منتظر که انگار. بود ایستاده آنها از قدم

  :گفت و

  .کال شه می برگذار اونجا عمومی کالساي A بلوك برین باید -

 .بود او به حواسش تمام پویان. کرد می نگاهش داشت و بود کشیده بیرون را واحدش انتخاب برگه هم دختر حاال

 تصمیم انگار هستار. اي سرمه مقنعه. کوتاه مشکی مانتوي. مشکی لی شلوار. اي سرمه کالج. کرد نگاه دوباره را سرتاپایش

 و تارهس هاي وراجی از حوصله بی پویان. پرسید می را ها کالس تک تک آدرس داشت بیاید کنار راحتی این به نداشت

 گرفت را رنف یک جلوي او به توجه بدون دختر. رفت او سمت به ناگهانی حرکت یک در و کرد نگاه دختر به مردد راستین

  :پرسید و

  کجاست؟ A بلوك ببخشید -

  !روه روبه همون درست! محوطه طرف اون برین باید -

  .بود شده نزدیک او به پویان. رفت هم او و داد سرتکان دختر

  ندارین؟ اعتماد ما حرف به زیاد اینکه مثل -
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  :گفت پویان به کردن نگاه بدون دختر

  !کنه نمی عیب کاري محکم از کار -

  :گفت و انداخت باال ابرویی پویان

  !پشته همین بوفه -

  . بود نسیم و ستاره به نگاهش. نکرد نگاهش هم باز دختر

  ...صبح جبران به تونیم می -

 تعجبم پویان. انداخت اطراف به نگاهی و گرفت دهانش مقابل را دستش. شد هراسان دختر نگاه. ماند نصفه پویان حرف

  . دید نمی را پویان اصال انگار. فشرد دهانش روي تر محکم را دستش دختر. شد ساکت دختر حرکت این از

  ...خانم -

 می اهنگ او به متعجب هایی چشم با پویان. زد عق و دوید محوطه کنار زباله سطل سمت به او به توجه بدون دختر ولی

 پویان. درفتن او سمت به و کردند رها راستین با را حرفشان. بود شده جلب او سمت به هم ستاره و نسیم توجه حاال. کرد

  :شنید را نسیم صداي

  آیه؟ شد چت -

  :کرد تکرار لب زیر پویان

  !آیه -

  :پرسید تعجب با و ایستاد پویان کنار راستین

  شد؟ چش -

  .نگرفت آیه از را نگاهش پویان

  توام؟ با هوي -

  گی؟ می چی اه -

  شد؟ چش گم می -

  !دونم می چه من -

  . چرخید می اطراف به آیه نگاه. گرفت را آیه بازوي نسیم

  !برم باید من -
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  .گرفت دهانش جلوي را دستش دوباره

  !برم باید -

  :پرسید سماجت با نسیم

  خوبه؟ حالت بري؟ کجا -

  !برم خوام می -

 ستینرا و پویان البته و نسیم و ستاره. دوید خروجی در سمت به وقفه بدون و کرد خالص آنها دستان شر از را خودش و

 متس به نفر چهار هر. شد شنیده هم همانجا از ماشینی ترمز صداي. شد خارج که اصلی در از. کردند نگاهش تعجب با

 مانده یونکام زیر چرخش که اي دوچرخه دیدن با ولی. شد کشیده خیابان سمت به مضطرب پویان نگاه. دویدند اصلی در

  .دوید صحنه سمت به جمعیت همراه و کرد فراموش را آیه بود

****  

  :شب مهر پنجم شنبه

  میشه؟ تموم کی...زنم می عق مدام صبح از. خونه برم تونم نمی. خونه برم باید. خونه برم باید

 ***  

  مهر ششم یکشنبه

 روي. اشتد فرق همیشه با بار این. بود گوشم توي صبح تا سفالگریش چرخ صداي. دیدم رو بابابزرگ خواب باز دیشب

 و بود ستمد روي هم بابابزرگ گل از پر دستاي. چرخید می که بود گلی توده روي کوچیکم دستاي. بودم نشسته پاهاش

  . کنم می حس دستم زیر رو گل خوردن سر هنوز. کرد می هدایت رو دستم

***  

  مهر هشتم شنبه سه

. کردم گاهن کمالی آقاي خونه جلو سیاه هاي پارچه به پرده پشت از فقط. نرفتم بیرون هم خونه از. دانشگاه نرفتم امروزم

. آد مین بویی آب زیر عجیبه. بودم حمام تو روزم نصف. دادم آب گلدونا به روز نصف. شدم خسته دیگه. برم فردا شاید

  .ره می داره تلخ بوي. کنم عوض امو خونه دوباره شم مجبور خوام نمی. باشم مواظب باید

***  

  :گفت و چرخاند کالس دور را نگاهش نسیم

  !نیامده امروزم -
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  :گفت کند نگاه نسیم به اینکه بدون. بود اش گوشی توي سرش و داد می پیام داشت تند تند ستاره

  نه؟ بود جوري یه -

  :گفت و کرد نگاه بود اشکال و حروف از پر هنوز قبل کالس از که اي تخته به چانه زیر دست نسیم

  !اومد خجالتی نظرم به بیشتر. دونم نمی -

  :گفت و کرد نگاهش نسیم. داد ادامه کارش به و انداخت باال اي شانه ستاره

  رسید؟ کجا به راستین با کارت -

  :گفت خنده با و برگشت ستاره

  !ره می پیش داره -

  .شد خیره تخته به دوباره و کرد پوفی نسیم

  .زد هوا تو اونم داد و نخ این. رن می پیش دارن سریع چه -

 یرونب آینه فکر از شد مجبور شد کالس وارد که استاد. است چطور حالش و کجاست آیه بداند خواست می دلش خیلی

  :گفت گوشش کنار ستاره که بود کالس آخر نزدیک. بیاید

  .منتظرمه اونجا راستین. بوفه بریم کالس بعد -

 که استاد .بود کرده شروع بود نگذشته ترم اول از هفته یک هنوز. داشت حوصله هم ستاره این. داد تکان سر فقط نسیم

  .رفتند خروجی سمت به و شدند خارج کالس از ستاره همراه. کرد اعالم شده تمام را کالس

 ستاره و نسیم دیدن با و شد خارج سالن طرف آن کالسی از دوستانش از یکی با داشت کالس ساعت آن که هم پویان

 چهره زا البته و بود کرده کنجکاوش آیه منتظره غیر رفتار. گردد می آیه دنبال چرا دانست نمی هم خودش. چرخاند چشم

 از چقدر .بوفه بیاید کالس از بعد بود گفته راستین. بودش ندیده دیگر روز آن از بعد. شک بی بود آمده خوشش هم او

 خودش براي راستین ولی. داشت افت واقعا این. پرید می اولی ترمی یک با داشت اینکه از. بود گرفته لجش او دست

 به و دش جدا فرهاد از و کرد پوفی. بودند شده تکراري دیگر بقیه. بودند تازه هاي چهره ها اولی ترم. داشت خاصی تئوري

 به را خودش و کرد تند را هایش قدم. روند می سمت همان به که دید می هم را نسیم و ستاره جلوتر. رفت بوفه سمت

  :رساند آنها

  !خانما بخیر تون صبح -

  :گفت و انداخت آنها بر و دور به نگاهی پویان. دادند جواب و کردند نگاهش دو هر ستاره و نسیم

  داشتین؟ هم دیگه دوست یه -
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 شفراموش نتواند که بود خاص اینقدر اسمش. بود یادش تردید بدون که دختر اسم خوب. کرد خودداري اسمش بردن از

 گرفتن لتحوی بخاطر راستین به کلی خودش که مخصوصا. کند بزرگ هم خیلی را کنجکاوي یک نبود الزم ولی. کند

  :داد را جوابش که بود نسیم. بود زده غر ستاره

  !نیامده دیگه شد بد حالش که روز اون از -

 سرش. دختر نای بود داده گیر چرا. نپرسد سوالی دیگر داد ترجیح. شد خیره مقابلش به جیب به دست. جوید را لبش پویان

 وا اشاره منتظر فقط شان نفري چند تازه. بود برش و دور دختر همه این. کرد نگاه را محوطه توي به و گرفت باال را

  . کرد می شلوغش زیادي داشت. آمد بیرون آیه فکر از و داد تکان سري. بودند

 بازي شچای لیوان با حوصله بی کرد می همراهیشان نسیم گاهی و کردند می کرد و هر ستاره و راستین که مدتی تمام

  :تگف و کرد نگاهش راستین. شد بنلد میز پشت از همه از زودتر. شد می شروع بعدي کالس دیگر دقیقه ده. کرد

  کجا؟ -

  :گفت و در سمت افتاد راه پویان

  !بیرون -

  .ریم می هم با وایسا -

  !بیا بعدا تو رم می من -

. ردک ساعتش به نگاهی حوصله بی. نبود هم آنها از خبري. گشت فرهاد و محمد دنبال. شد محوطه وارد او به توجه بی و

 سرش و دچپان جیبش توي را دستش. نداشت هم را ماندن تنها حوصله ولی. شد نمی چیزي رفت نمی را بعدي کالس اگر

 بغل را شبنفش کو پاپ و بود انداخته مخالف شانه روي ضربدري را کیفش. بود خودش. زد لبخند بود؟ آیه. گرفت باال را

 سمت به و کشید موهایش به دستی پویان. رفت می حوالی همان در نیمکتی سمت به اطرافش به توجه بدون و بود کرده

 و. شیدک بیرون را واحدش انتخاب برگه که دید پویان. کرد جستجو را کیفش توي و نشست نیمکت روي آیه. رفت او

  :ایستاد مقابلش و کرد تند قدم پویان. ها ساختمان به هم نگاهی و انداخت آن به نگاهی

  !سالم -

 را شنگاه دوباره پویان دیدن با و گرفت باال را سرش. خورد جا پویان صداي با بود اش برگه به حواسش تمام که آیه

  :گفت و انداخت اش برگه روي

  !شما بازم -

 و کرد نگاه وا کودکانه رخ نیم به پویان. شد ساکت و کشید عمیقی نفس آیه. نشست نیمکت روي تعارف بدون پویان

  :گفت
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  خوبه؟ حالتون -

  .داد تکان سر فقط و انداخت او به نگاهی نیم و گرفت باال را سرش آیه

  !خوبم -

  .کرد نمی خالی را میدان ها راحتی این به هم پویان ولی داد نمی راه آیه

  دارین؟ کالس کجا -

  :گفت و شد بلند بالفاصله هم پویان. شد بلند و زد تا را ان آیه که. کرد نگاه را او برگه روي و شد خم و

  شد؟ چی...اِ -

  :گفت و افتاد راه C بلوك سمت به و کرد جا به جا کمی را کیفش بند آیه

  .دارم کالس ببخشید -

 لب هب لبخند دختر همان دختر این. کرد اخم پویان. شد دور او از تند هایی قدم با و گذاشت جا سرش پشت را پویان و

  :کرد نگاه را شدنش دور و جوید را لبش. نبود شنبه روز

  !نچسب چه -

 نسیم. آمدند بیرون بوفه از ستاره و راستین. گرفت لجش بود کرده اعتنایی بی او به آیه اینکه از. پراند هوا توي لگدي و

  :گفت خودش به حرص با پویان. بود سرشان پشت هم

  .میان راه باهاش فوري دخترا همه کنه می چکار راستین این -

 او از ستاره .راستین سمت افتاد راه و کرد پوفی. کرد نگاه شد بسته سرش پشت در و شد بلوك وارد که آیه به دوباره و

  :گفت و کرد باز را نیشش دیدنش با راستین. رفتند کالسشان سمت به نسیم با و شد جدا

  خبرا؟ چه -

 تمام یبدجنس با افتاد می راه کنارش که حالی در راستین و کرد نگاه فقط پویان. بود دیده آیه کنار نیمکت روي را او

  :گفت

  نه؟ نداد خرتم محل -

  :گفت و انداخت باال اي شانه هم راستین. کرد نگاه راستین به و ایستاد پویان

  . رفت و کرد ولت دیدم. میگم راست خب -

  .نداشتم بهش کاري اصال من. نشو مسخره -
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  :گفت پوزخند با راستین

  راستی؟ بود چند ترم -

  :داد جواب مسخره لحن همان با خودش بعد

  دومی؟ ترم. خورد نمی بهش بابا نه سومه؟ ترم -

  :گفت لب زیر پویان

  !مسخره -

  :گفت و اش شانه به زد راستین ولی

  .رفت یادت خودت حرفاي. بود یکی ترم یادآوري محض -

  !خاصی منظور هیچ بی اونجا رفتم جوري همین که گفتم. ریزه می نمک هی. دیگه کن ول اه -

  :گفت و کشید اش چانه به دستی راستین

  .بود اومده خوشش اش قیافه از اول روز همون از. نخش تو بره بگم محمد به پس! باشه واقعا؟ -

  :گفت حرص با و کرد پوفی پویان

  !چه من به -

  :گفت و کرد تند پا هم بعد

  .رفت استاد. باش زود -

  .رفت کالس طرف به کنان خنده سرش پشت راستین و

***  

  مهر نهم چهارشنبه

 تمام کالس. زد حرف اش تازه دوست درباره ستاره. پرسید رو حالم نسیم. نیامدم روز چند این کردم اشتباه. بهترم امروز

 طرف اون تدرس دوستاشون با راستین و پویان. ان قدیمی خیلی اینجا درختاي. میاد کاج بوي. نشستم اینجا تنها. شده

 پویان .نیست خودم دست ولی. کنم نگاهشون حسرت با خوام نمی. خندن می شون همه. نشستن نیمکت یه روي باغچه

  .نیاد من طرف دیگه کاش چرا؟ دونم نمی. کرده نگاه منو بار چند

***  

  مهر یازدهم جمعه
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 وير سیاه هاي پارچه به و ایستاد پنجره کنار خورده یه. ننشست اصال. داد آورد ماهو این کرایه. اینجا اومد بابا امشب

 فکر داره یچ به دونستم می ولی. بود پائین سرم من. کرد نگاه من به و کشید آه بعدم. کرد نگاه کمالی آقاي خونه دیوار

 رشنن پسر اون هم خودش هم. بمیره کنم می دعا. گرفت ازم اون بابامو. میاد بدم میترا از. نکشتم مامانو من. کنه می

  .برداشته منو اتاق که

***  

. بود دهش خیره میز روي به و زده اش چانه زیر را دستش آیه. بودند نشسته یا ایستاده هم کنار دسته دسته ها دانشجو

 به ستاره .بشود نفر دو آن ي مکالمه وارد خواست نمی دلش. کرد می گوش بیشتر آیه. زد می حرف نسیم با داشت ستاره

  :گفت نسیم گوش کنار آرام و کرد نگاه تراشید می را میزش ناخن با که آیه رخ نیم

  !گیره می خودشو. نچسبه خیلی -

  :گفت و گزید را لبش نسیم

  !فهمه می یواش -

  :گفت آرام جور همان و انداخت باال اي شانه ستاره

  !قهره خودشم با انگار. بزنه حرف کلمه دو میاد زورش -

  .رفت غره چشم او به بار این نسیم

  !بسه -

 وقعم همان. نیاورد خودش روي به و بود یا. نبود حواسش آیه. شد ساکت واقعا بار این و فشرد هم به را هایش لب ستاره

 و ساندر تریبون به را خودش قدم چند با. کرد می توجه جلب حسابی سفیدش موهاي. شد کالس وارد استاد و شد باز در

  .گذاشت ان روي را کیفش

  ...پسرا...دخترا سالم -

  :گفت و انداخت آنها به نگاهی استاد. زدند لبخند همه ناخوداگاه. بود شوخ لحنش

 لطفا. یمباش داشته هم با خوبی ترم امیدوارم. هستم صبوحی من. تره شلوغ خورده یه کالس ترم این اینکه مثل خوب -

  .نفرید چند دقیق ببینم بنویسید رو اسامی

 بازوي هب زد ستاره. کرد می نگاه را استاد رنگی کم لبخند با آیه. کرد دست به دست را کاغذي گوشه یک از نفر یک

  :گفت و نسیم

  !عجب چه -
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 انداخت آن به ینگاه. رسید استاد دست به باالخره تا چرخید اسامی برگه. کرد پوفی فقط نسیم. کرد اشاره آیه به چشم با و

  :گفت و انداخت کالس توي را نگاهش و کرد اي خنده و

  !کنه زیاد خدا -

 سیدر که آیه اسم به. کرد اسامی خواندن به شروع لبخند با و انداخت آنها به نگاهی صبوحی. کرد آرامی خنده کالس

  :خواند را اسمش بعد و کرد مکثی

  !رحمانی آیه -

  :گفت و زد لبخندي صبوحی. کرد بلند را دستش آیه. گشت اسم صاحب دنبال و گرفت باال را سرش و

  !دخترم داري جالبی اسم چه -

 لبخند با یصبوح و انداخت پائین را سرش زده خجالت آیه. کردند نگاهش و برگشتند نفر چند. شد تر پررنگ آیه لبخند

  :گفت آیه به رو نسیم. شد تمام که کالس. رفت درس سراغ هم بعد و شد مشغول اسامی ادامه خواندن به دیگري

  میاي؟ ما با. سلف ریم می داریم ما -

  :کرد کیفش مشغول را خودش آیه

  !میام بعد درام کار من. برین شما نه -

  .نکند اصرار شد باعث آیه رغبت بی لحن. بود نسیم منتظر سینه به دست ستاره

  !خداحافظ پس باشه -

  :تگف خودش به بعدش ولی. رفت ستاره همراه و شد ناراحت کمی نسیم. داد را جوابشان آنها به کردن نگاه بدون آیه

  زوره؟ بیاد ما با خواد نمی خوب. بشم دوست حتما دختره این با دارم اصراري چه -

 هارن وقت. رفتند می داشتند همه. انداخت شده خلوت هاي راهرو به نگاهی. شد خارج کالس از نفر آخرین تقریبا آیه

 ندچ آنها از یکی جلوي. انداخت بردها از دوتا یکی به نگاهی و رفت در سمت به زنان قدم آیه. بود خلوت جا همه معموال

  .کرد توقف اي لحظه

 فقط. بود رفتهن سراغش دیگر بود کرده اعتنایی بی او به آیه که روز آن از بعد. آمدند می پائین ها پله از دوستانش و پویان

 می راه اآنه از فاصله قدم دو یکی با معموال ولی. نسیم و ستاره با هم گاه گه. بود تنها اغلب. دید می را او دور از گاه گه

 پویان .ببیند را ستاره و برود زودتر خواست می هم راستین و کرد می رانی سخن جدیدش موتور درباره داشت فرهاد. رفت

 ریدهخ قیمت زیر را موتور و بود خورده تورش به یکی معمول طبق که داد می گوش فرهاد هاي بلوف به جیب به دست

 ویانپ. دادند می گوش هایش وراجی به همین براي. رفته کاله سرش هم بار این که دانستند می هم شان همه ولی بود

 که یدیالق عینکی پسرك به گرفت برد از را نگاهش که دید را آیه. گرفت باال را سرش و آمد پائین را آخر پله چند
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. فتر در سمت به همراهش هم آیه و کرد اشاره در سمت به دست با پسر. گفت چیزي و کرد نگاه بود ایستاده کنارش

  :گفت خودش به و داد چین را دماغش پویان

  !این سراغ رفتی کردي رد منو بپري؟ باهاش نبود تر تاپ این از. رو سلیقه -

  :زد داد فرهاد. کرد جدا بقیه از را راهش ناخودآگاه

  کجا؟ -

  :گفت برگردد اینکه بدون

  !بینمتون می سلف تو -

 گم C بلوك دیوار پشت و  زدند دور را ساختمان که دیدشان. گشت آنها دنبال محوطه توي و کرد باز را در سرعت با و

 و ردک جیبش توي دست حرصی. نبود پسر و آیه از خبري زد دور که را دیوار. رفت سمت همان به و کرد تند قدم. شدند

 سلف راهی دردناکش پاي به توجه بدون و زد فرهنگی ساختمان مقابل پله به لگدي. نبود واقعا نه. زد خودش دور چرخی

  :نشست سلف مقابل نیمکت روي. نبود فرهاد و محمد از خبري. شد

  !میاد نهار براي باشه جا هر -

  :توپید خودش به و کشید سرش به دستی فکر این از بعد

  ...شو خیالش بی بابا...دختر این به دادم گیر چرا اه -

 راموشف را چیز همه و شد باز نیشش آید می سلف سمت به که آیه دیدن با ولی. انداخت اطراف به نگاهی و شد بلند

  . کرد

  .شم می خیال بی دیگه نداد راه! کنم می امتحان شانسمو بار یه همین -

 بعد. ردک نگاهش همانجور رسیدنش تا و شد پا به پا پویان. آمد می سمت همان به آهسته آیه. ماند منتظر جیب به دست

  :گفت و گذاشت جلوتر قدم یک

  !خانم آیه سالم -

 خشک طوس همان پویان. شد سلف وارد و کرد تند پا و داد تکان سر و انداخت او به نگاهی نیم بایستد اینکه بدون آیه

  :زد داد تقریبا و کرد اخم شده

  !درك به -

  .سلف سمت افتاد راه و

  .بگیرم تحویلت اصال من آدمی تو! خاصیت بی نچسب..خودخواه احمق دختره! کیه کرده فکر -
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   .باشد نداشته آیه کار به کاري دیگر داد قول خودش به جا همان و شد سلف وارد هم توي هاي اخم با فکر این با و

 آرام و تنشس خالی میز یک کنار و گرفت را غذایش آنها به اعتنا بدون آیه ولی. شد وارد که دیدند را آیه ستاره و نسیم

  :گفت و جوید را لبش ستاره. شد غذایش خوردن مشغول

  !کیه کرده فکر دختره این -

  :گفت و داد تکان سري بود کرده اذیت را او آیه حرکت این حسابی حاال که هم نسیم

  .بیاد خواست اگه خودش سراغش رم نمی دیگه منم -

  :گفت و گرفت آیه از را نگاهش ستاره

  !منتظرمه راستین. بریم بخور -

  . شد غذایش مشغول و کند آیه از را نگاهش و کرد پوفی نسیم

***  

  مهر چهاردهم دوشنبه

 سفارش دیگه تا ده. آمد خوشش تازه هاي جعبه از. محمودي آقا به دادم بردم و بودم کرده درست که هایی جعبه دیروز

 فردا. گرفتم ینم هم کرایه بابا از نبودم مجبور اگه. گرفتم هم رو دانشگاه انتشاراتی توي کار. بذارم وقت بیشتر باید. داد

  .داریم کالس صبوحی با بازم

 نسیم و ستاره. زدند می حرف هم با و بودند شده گروه گروه دانشجوها. بود شلوغ استاد آمدن از قبل همیشه مثل کالس

 انتهایی اه صندلی پسرها. کردند می صحبت جلویی ردیف نفر چهار سه با و بودند نشسته هایشان صندلی دسته روي

 آخر دیفر صندلی آخرین در که بود آیه فقط. بود برداشته را کالس کل صدایشان سر و بودند کرده اشغال را چپ سمت

 از را نگاهش هم آیه. برگردند سرجایشان یکی یکی همه که شد باعث استاد امدن. بود شده خیره بیرون به و بود نشسته

 و کرد رجخا ان از اي برگه دسته و گذاشت میز روي را کیفش استاد. زد صبوحی به لبخندي نامحسوس و گرفت بیرون

  :گفت کالس به رو

  !آقایون بین از خوام می داوطلب یه من خوب -

  :پراند مزه یکی. کرد نگاه کالس پسرهاي سمت به و

  شده؟ چیزي دعوایی استاد -

  :وگفت کرد آرامی خنده استاد

  !بیارین. کنین تکثیر کالس تعداد به انتشارات ببرین باید که هست جزوه یه نخیر -
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  :شد بلند جایش از یکی باالخره هم بعد و آمد کالس آخر از هایی زمزمه صداي

  !برم می من استاد -

  :گفت و داد تکان سري استاد

  ...آقاي. خب خیلی -

  !رضا پور -

  !من به دي می آري می سالم و صحیح اصلشو. دم می بهت ساعت آخر اینو پس  رضا پور آقاي -

  !استاد چشم -

 استاد هاي حرف از هم اي عده. شد دادن درس مشغول خودش جزوه روي از استاد و شد شروع کالس حرف این با

 که سکال. بودند نشسته خیال بی. بود شده راحت خیالشان جزوه بودن از که هم اي عده ولی. داشتند می بر یادداشت

 بین از کیی دوستانش بقیه پیش برگشت وقتی. کرد او به را الزم هاي توصیه و داد رضا پور به را جزوه صبوحی. شد تمام

  :گفت جمع

  ! یاشار -

  هوم؟ -

  !انتشاراته تو دختره این  -

  دختره؟ کدوم -

  :داد جواب حامد. شدند کنجکاو هم بقیه

  !کالس سر میشینه تنها همش که رحمانی دختره همین -

  :افتاد کرد می جمع را وسایلش داشت که آیه سمت به همه نگاه

  مطمئنی؟ -

  !صف تو بري چی واسه خودي بی. بگیره کپی بگو بهش بده برو. بابا آره -

  .کردند تائید را او حرف بقیه و کرد نگاه بقیه به تردید با یاشار

  !میگه راست...بابا آره -

  !گفته من به استاد ولی -

  !دیگه گیریم می ازش ریم می. بگیره کپی بده بره بابا خوب -
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  :دوید او سمت به و برداشت را کیفش. رفت می کالس در سمت به داشت آیه وقتی باالخره و شد پا به پا یاشار

  !رحمانی خانم -

  :گفت و کرد دست به دست را کیفش. کرد توقف مقابلش یاشار. برگشت و ایستاد آیه

  هستین؟ انتشارات تو شما -

  !بله -

  :گفت و کشید بیرون کیفش از را جزوه

  .گیرم می آم می خود من...برین می شما...بگیریم کپی تعدا به اینو خواستم می -

  :گفت و انداخت او دست به نگاهی آیه

  !میشه چی اش هزینه فقط...برم می..باشه -

  خوبه؟...یارنب فردا واسه گم می ها بچه به عصر کالس سر. بدین خبر من به. میاد در چقدر جزوه یه ببینین. ببرین شما -

  :گفت و داد تکان سري آیه

  !نیست مشکلی باشه -

  :رساندند او به را خودشان دوستانش. رفت بیرون کالس از هم آیه و داد او به را جزوه یاشار

  کرد؟ قبول -

  !آره -

  !چه من به گه می گوشت در زنه می یکی االن گفتم من -

  !کنه ناز بار یه الاقل داشتم توقع منم راستش -

 باید اشتند کالس که عصر تا. رفت انتشارات سمت به مستقیم آیه. شدند خارج کالس از و خندیدند همه حرفش این با

 کپی جزوه حال در و بودند آنجا مدام اولی ترم هاي بچه مخصوصا. بود شلوغ سرشان و بود ترم اول. ماند می جا همان

  :رفت معتمدي آقاي سمت یه و انداخت رختی چوب به را کیفش. گرفتن

  !سالم -

  .بده تحویل رو شده اماده که هایی جزوه پیشخون جلو برو رحمانی خانم -

  !باشه -
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  . چرخید نفر اولین سمت به و انداخت جزوه از پر هاي قفسه به نگاهی آیه. بودند منتظر نفري ده

  :گفت و کرد جا جابه را دستش توي هاي جزوه پویان. آمدند بیرون اساتید از یکی اتاق از اش دسته و دار و پویان

  !تون همه نامردین خیلی -

  :گفت و انداخت اش شانه روي دستی محمد

  ! بکشه جورشم باید چسبونه می استادا به خودشو کی هر -

  :گفت و کرد تائید را او حرفت سر حرکت با هم راستین

  !اومدي خوش بدون -

  :گفت و انداخت اش شانه روي از را محمد دست حرص با پویان

  !شه می منم نوبت بتازونین باشه -

  :گفت و کرد نگاهش و برگشت راسین

  !نکنی.. چـ...استاد برا خودتو باس می! چه ما به -

 کم مک جور همان و رفت تر عقب کمی راستین. گرفت پشت از را دستش خنده با فرهاد که برد هجوم سمتش به پویان

  :گفت شد دور

  !برسم کارم به برم من -

  :گفت تمسخر با پویان

  !بگرد یکیا ترم همون با برو آره -

 وقتی و انداخت دستش توي هاي جزوه به نگاهی پویان. شد دور و انداخت باال اي شانه راستین و خندیدند محمد و فرهاد

. کندن الکی تعارف دیگر باشد او تا. گرفت اش خنده هم خودش. شدند منفجر خنده از فرهاد و محمد گرفت باال را سرش

  :گفت محمد و فرهاد به و افتاد راه و کرد پوفی. انتشارات ببرد را استاد هاي جزوه که چه او به

  !بیام بدم رو اینا برم من -

  :گفت و کرد پوفی انشتارات جلوي جمعیت دیدن با. رفت فرهنگی ساختمان سمت به سالنه سالنه

  . شود باز موقع بی که دهانی بر لعنت -

  :زد غر لب زیر و انداخت جمعیت به نگاهی بدبختی با

  .زنن می هول جوري این که رسه نمی بهشون بندیه سهمیه جزوه کنن می فکر اولیا ترم این -
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  .کشید داخل را خودش جمعیت بین از بعد

  !خانما ببخشید -

  دین؟ می اجازه ببخشید -

  :زدند غر لب زیر هم نفري چند کردن باز برایش را راه اي عده

  !شه نمی سرشون نوبت پسرا اسن -

  !نمونی جا...بفرما -

 این اتانتشار توي که نفري سه دو روي را نگاهش. رساند پیشخوان به را خودش بقیه هاي زدن نق یه اعتنا بی پویان

  . چرخاند رفتند می طرف ان و طرف

  !خبره چه. آوردن تازه دستگاهاي. دادن توسعه بابا نه -

  :زد صدایش نفر یک که کرد می ورانداز را جدید محیط داشت هنوز

  چیه؟ شما کار -

  :زدند می داد تقریبا داشتند کنارش از نفر دو یکی. دوخت صدا سمت به را نگاهش

  !حیدري استاد جزوه دوتا -

 او به عجبت با! بود آیه. کرد نگاه بود زده صدایش که کسی به و کشید کنار دختر جیغی جیغ صداي از را خودش پویان

 آیه وقتی. کرد می حساب را پول و بودند کنارش درست که دونفري دست داد می را جزوه دوتا داشت حاال آیه. کرد نگاه

  :گفت ناخودآگاه پویان گرفت باال را سرش

  کنی؟ می کار اینجا تو -

  :گفت و گرفت او دست از را جزوه و گرفت نفسی آیه

  چندتا؟ -

  :گفت بلند سرش پشت از نفر یک که کرد نگاه او دست توي جزوه به پویان

  .نکنین بازي پارتی. بود ما نوبت خانم -

  :کرد نگاه پویان به و برگشت و نگفت چیزي و کرد نگاه را دختر فقط آیه

  چندتا؟ -

  :گفت تند و امد خودش به پویان
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  فعال بزن تا بیست -

  :گفت و کرد یادداشت کاغذ برگه یک روي آیه

  استاد؟ اسم -

  !نجاتی استاد -

  .انداخت کنارش قفسه توي و کرد منگنه آن به را کوچک کاغذ و چپاند کاغذي پاکت یک توي را جزوه آیه

  میشه؟ حاضر کی -

  :گفت آیه به و کشید جلو را خودش بود ایستاده پویان سرش پشت که دختري

  !بنداز راه ملتو کار خانم -

  :داد جواب پویان به دختر به کردن نگاه بدون آیه

  !بیاین کالس دو بین فردا! شلوغه خیلی که بینین می -

  :گفت دختر به رو و

  !جزوه و استاد اسم -

 يکنار دختر. نخورد تکان جایش از اصال پویان ولی. داد را آیه جواب و انداخت پویان و آیه به اي خصمانه نگاه دختر

  :گفت بود شده خرد دختر هاي زدن نق دست از اعصابش که پویان. کرد می غرغر لب زیر هنوز

  چیه؟ کارا این. دیگه میده رو اتون جزوه داره خانم -

  :گفت و کرد نگاهش و برگشت هم دختر

  هستی؟ کارم طلب بزنی گپ دوستت با جزوه بهونه به اومدي -

  :گفت تر بلند کمی و کوبید پیشخوان روي دختر جلوي را ها جزوه آیه. شد گرد دختر پروئی از پویان هاي چشم

  !تومن هشت -

 و ادد تکان سري پویان. رفت و برداشت را ها جزوه و کرد پرت پیشخوان روي را پول و کشید بیرون را کیفش دختر

 که انداخت آیه به دیگري نگاه. نداشت آنجا دیگري کار. داد می را دیگر نفر یک حواب داشت که آیه سمت برگشت

  :گفت و بود کارش مشغول

  اس؟ اماده فردا حتما پس -

  :گفت و گذاشت دستگاه توي را ها کاغذ و کرد پاره را جلدش و کشید بیرون میز زیر از را تازه کاغذ بسته آیه
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  !کالس دو بین -

 را آیه و برگشت لحظه آخرین. شد خارج انتشارات از و گرفت نفسی. ندارد دادن جواب به میلی دیگر آیه دید که پویان

  .بود گرفته و سرد عجیبی خیلی جور یک دختر این. کرد نگاه

***  

  سحر مهر سوم و بیست چهارشنبه

 می یچ من از. بخوابم بذار! دونی می چیزو همه که تو! کنه می اذیتم چرخت صداي. بخوابم بذار. بخوابم بذار بزرگ بابا

  .بخوابم بذار کنی؟ نمی ولم ساله یک که خواي می چی خواي؟

  :کرد پیشخوان جلوي جمعیت به نگاهی کالفه پویان

  !که خبره همین روز هر اه! بابا خبره چه -

 پرو او لیو کردند نگاهش اخم با نفر چند. کند باز راه خودش براي بودند چسبیده هم به که نفري چهار بین از کرد سعی

 هاي ستگاهد. گرفت می کپی تند تند و بود ایستاده ها دستگاه از یکی کنار خسته اي چهره با آیه. داد ادامه راهش به پرو

 رعتس داشتند هم را زمان هم رو دو گرفتن کپی توانایی که آنجایی از و داشتند هم باالیی سرعت و باال ظرفیت جدید

 باالخره. ودب رسیده تا شش به ها دستگاه تعداد امسال ولی بود دستگاه سه فقط گذشته سال. بود رفته باال خیلی کار

 را شمستقیم نگاه. نکرد داد می دانشجوها دست را ها جزوه داشت که دختري به اعتنایی و رساند پیشخوان به را خودش

  :گفت و اورد باال را نگاهش دختر. دوخت آیه به

  خواستین؟ می اي جزوه چه شما -

  :گفت خودمانی لحنی با پویان

  !دارم کار آیه با -

 او مدآ می یادش که جایی تا.بود آمده کش اش پیشانی روي عرقی قطره که کرد نگاه را آیه و برگشت متعجب دختر

 حمانیر بود گفته سردي با هست چی کوچکت اسم بود پرسیده او وقتی و بود کرده معرفی فامیل به فقط را خودش

  :زد اش شانه به و رفت سمتش به. هستم

  تویی؟ آیه -

  :گفت و کرد نگاه دختر به تعحب با و گرفت باال را سرش آیه

  !بله -

 و کرد اشاره بود ایستاده تر دور کمی لب به لبخند که پویان به و کرد نگاهش سردي با آیه دیروز سرد رفتار بخاطر دختر

  :گفت
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  !داره کار تو با -

 نگاهی و رفتگ نفسی آیه. داد تکان دست او براي پهنی لبخند با پویان. رسید پویان به و گرفت را دختر دست مسیر آیه

  . پویان سمت افتاد راه و انداخت دستگاه به

  !سالم -

  .خانم آیه سالم -

 لبخندش شد باعث آیه دوستانه غیر نگاه. فشرد هم به را هایش لب پویان. کرد نگاهش تمام حسی بی با لحظه چند آیه

  :بگوید و کند جمع را

  !دیروز هاي جزوه دنبال اومدم -

  :باشد زده حرفی خواست می پویان. گذاشت جلویش را ها جزوه و رفت قفسه سمت مستقیم. بود یادش آیه

  شد؟ آماده زود اینقدر کردي بازي پارتی! بگو راستشو -

  :گفت و گرفت نفسی آیه. زد او به چشمکی و

  .باالست دستگاها سرعت -

  :گفت و کرد نگاه دختر به و

  ...کنید حساب ایشون با -

  :گفت پویان به رو جدي خیلی و کرد مکث ولی برود برگشت

  !بچسبید من به همه این نکنید سعی لطفا -

 این اشک. ادا و ناز هم این یکی ترم. کشید شعله برقی نگاهش توي. سوخت وجودش ته تا که کرد احساس واقعا پویان

 هک بود مالی هم آنقدرها ولی داشت خوبی قیافه که درست. گرفت می را دخترك این حال تا نبود وبرش دور آدم همه

 هب را استاد دفتر تا راه تمام. زد بیرون انتشارت از و برداشت را ها جزوه خشم با. بکند زیادي هاي غلط این از بخواهد

  . بودش سوزانده بدجور آیه حرف. زد غر خودش

 هشب بار یه حاال کرده فکر. کردم حساب آدم رو یکی ترم توي که بگو منو. آورده نوبرشو کرده فکر...آشغال دختره -

  ...درك به برو...چاکشیم سینه یعنی کردیم سالم

  :گرفتند را جلویش راهرو توي محمد و راستین. استاد دفتر سمت رفت می داشت کنان نق نق جور همان پویان

  !شده سریع کارشون چه -

  :گفت خودش به. گذشت ذهنش از فکري و انداخت دوتا ان به نگاهی پویان
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  !باش داشته خانم آیه -

  :گفت و انداخت باال ابرویی

  !داشت پارتی داداشت...نشده سریع کارشون! نچ -

  :گفت پوزخندي با راستین

  آره؟ -

  :گفت و داد ادامه راهش به جانب به حق قیافه همان با پویان

  کی؟ اونم...بله -

 را خالفش که بود کسی چه گفت می دروغ اگر. خندید می دلش توي پویان. بودند افتاده راه همراهش محمد و راستین

. دش می خنک خودش دل االقل. خورد نمی بر جایی به کوچک دروغ یک. بود کرده ضایع را او همه این آیه. کند ثابت

  :گفت و اش شانه به زد که بود محمد

  !بزن حرف آدم مثل دي؟ می جو چرا -

  :گفت و انداخت باال ابرویی پویان

  !ذاشت می باال تاقچه من برا یادتونه که خانم آیه -

  :داد ادامه دلش توي و

  ...دختره...ذاره می شدت به هنوزم -

  :گفت تعجب با راستین

  ...خورد نمی بهش...برو -

  :گفت و داد تکان سري پویان

  .داختان راه نوبت بی کارمو ولی. کنه معطل اي هفته یه کردم می فکر پیشش رفتم که دیروز. کنه نمی رو االنم -

  :گفت شده ریز هاي چشم با محمد

  خوب؟ -

  :گفت خیال بی خیلی پویان

  !بندازه راه زودتر منو کار آدم همه این بین داره دلیلی چه...مرض و خوب -
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  ؟...یعنی -

 سگ دبای که مدالست این از دختره این...خبریه کنن می فکر دنبالشون بري وقتی اینجوریه دخترا این مدل. بله -

  !کنه می التماسم میاد خودش روز یه بین حاال...کنی محلشون

 اتفاقی هچ بعدا که نبود مهم. شد استاد اتاق وارد بود گفته که دروغی از سرخوش و زد دوتا آن به رنگی پر لبخند هم بعد

. ودندب منتظرش هنوز محمد و راستین. آمد بیرون که استاد اتاق از. داد می نشان خودي باید که بود االن مهم افتاد می

  :گفت و محمد شانه روي زد. امد دوان دوان فرهاد که رفت می سمتشان به داشت

  !گرفتم تحویل موتورو آقا -

  ...ول اي -

  :گفت و ایستاد کنارش پویان

  افتادیم؟ شیرینی پس -

  :گفت باز نیش با فرهاد و افتادند راه بعدي کالس سمت یه نفر چهار هر

  !بزنی باهاش کالس بعد دروي یه دم می یا شیرنی یا. دم می انتخاب حق بهت -

  :زد پهنی لبخند پویان

  !کنی می خرجی ول داري -

  .رفیقیم خراب...کنیم چه -

 که بودن دلش توي دل که پویان. کردند وراجی فرهاد تازه موتور درباره بس از. نفهمیدند چیزي کدام هیچ هم کالس سر

 می پدرش نه داشت را پولش نه. سنگین موتور از هم آن. بخرد موتور توانست نمی عمرا که خودش. بشود او موتور سوار

 دیدن با پویان. رفتند دانشگاه پارکینگ سمت به نفري چهار زده هیجان کالس از بعد. نفهمید چیزي کالس از. گذاشت

  :گفت و زد سوتی مشکی موتور

  !عروسکیه عجب -

  :گفت و کرد بررسی را موتور باال و زیر هم راستین. کشید ان زین به دستی و

  دادي؟ باالش تومن پنج خدایی -

  :گفت و نشست موتور روي حرکت یک با و گرفت را دسته فرهاد

  !پویان جون آره -



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٧ 

 

 ورد جیب به دست هم محمد. داد گاز و زد استاره فرهاد. نشنید را آنها هاي حرف اصال بود موتور تماشاي محو که پویان

 رهادف. افتاد راه دنبالش هم نفر سه آن. شد خیابان وارد و کند جا از را موتور جهش یک با فرهاد. چرخید می موتورش و او

 و انداخت تا سه آن به نگاهی برگشت وقتی. بود آورده هیجان به را سه هر اگزوزش ناله صداي. داد گاز خیابان توي

  :گفت

  کیه؟ اول نفر خب؟ -

  :گفت تردید با راستین

  ...غوله خیلی این بابا -

  ...ترسی می یعنی ها -

  :گفت و گرفت را موتور دسته محمد که. کرد اخم راستین

  .ببینم پایئن برو -

  :گفت نشنیده هم را فرهاد صداي شد دور و داد گاز زد می برق که چشمانی با و گرفت را فرهاد جاي خودش و

  !نري دور خیلی هوي -

 امتحان ار موتور هم او و برگردد بود منتظر. کرد می نگاه بود رفته محمد که مسیري به هیجان با و جیب به دست پویان

 دیگري نفر چند هم آنها از غیر. بود داده آنها دست را اش تومنی پنج موتور که بود گذاشته مرام خیلی فرهاد خدایی. کند

. ودندب ایستاده دانشگاه نزدیک رو پیاده توي آنها نزدیک نمایش این با شناختند می را فرهاد که  کالس هاي بچه از

 تظرمن زده وق چشمانی با پویان ولی پراندند می نظري گاهی هم بقیه و زدند می حرف فرهاد با قیمت درباره بعضی

 اگر. ختاندا فرهاد به نگاهی نیم. کرد اي خنده و جوید را لبش پویان. شد پیدایش خیابان ته از که بود محمد برگشت

  .کند پنهان فکر این از را اش خوشی کرد سعی و جوید را لبش شد؟ می چه کرد می در دو را موتور ساعتی یک

 با یهآ. افتادند راه خروجی سمت به همه. زدند بیرون کالس از هایشان همکالسی از دیگر تا یکی همراه نسیم و ستاره

  :گفت و انداخت آیه به نگاهی نیم و برگشت نغمه. امد می آنها از فاصله

  !زنه می روانی نظرم به رحمانی این -

  :فتگ و رفت می راه فکر توي که انداخت آیه به نگاهی تردید با نسیم. کردند نگاه را او و برگشتند نفر سه آن

  حرفیه؟ چه این -

  :گفت و انداخت باال اي شانه نغمه

  !دیگه مشکل یه یا داره روانی مشکل یا این -
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  :گفت میلی بی با ستاره

  مثال؟ -

  !میشه منجمد میشه رد کنارش از آدم...داره مرضی یه یا...خورده عشقی شکست یا..اس افسرده یا...دونم می چه -

  :گفت آمد نمی خوشش بحث این از هیچ که نسیم

  ...جوریه این اخالقش چه ما به خیال بی -

  :داد ادامه و انداخت آیه به نگاهی نیم و برگشت بعد

  ...ـه...طبیعـ کامال که من نظر به -

 اطرافش به زده وحشت آیه. کرد متوقف جا همان را او جمله رفت دهانش سمت به که دستی و آیه شده مات چهره ولی

 هتب با مریم و ستاره و نسیم. گرفت خودش به چندشی ظاهر نغمه. زد عق و گرفت دهانش جلوي را دستش. کرد نگاه

  . دوید خروجی در سمت به و نایستاد آیه. کردند نگاه او به

  :گفت و انها شانه به زد ستاره

  !بیاین. شد اینجوري بازم -

 شدست. چرخاند خیابان توي را اش زده وحشت نگاه. زد بیرون خروجی در از آیه. کردند تند قدم دنبالش نفر چهار هر و

 می نگاهش تعجب با. بودند سرش پشت نفر دو ان و نسیم و ستاره. زد عق باره سه و دوباره. گرفت دهانش روي را

 آیه. دید را شدوستان و راستین. کرد نگاه سمت ان به و برگشت ستاره. بود شده خیره جایی به پریده رنگی با آیه. کردند

  :گفت و نسیم شانه به زد ستاره. رفت می سمت همان به

  !اونجاست راستین -

  . افتاد راه آیه دنبال به هم او و

  . ایستاد فرهاد مقابل نهایت در و زد دوري محمد

  ...سنگین موتور کار تو رفتم...چیزیه عجب پسر -

  :گفت غرور با فرهاد

  !گفتم بهت که من -

  :گفت و داد هول را او پویان

  !منه نوبت پائین بپر -
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 سوار تحرک یک با محمد شدن پیاده محض به و گرفت را موتور دسته درخشید می هیجان و شیطنت از که چشمانی با و

  :گفت و برگشت حرص با پویان. شد کشیده آستینش. بکند حرکت به اقدام اینکه از قبل ولی. شد

  ...ممد اَه -

 موقع ان تا که جمعی. شد شوکه کشید می خودش سمت به را او آستین اي زده وحشت چشمان با که آیه دیدن با ولی

. ودندب کرده تعجب واقعا همه. بدهد نشان العملی عکس چه دانست نمی. شد ساکت ناگهان هم بود کاري شلوغ مشغول

  :گفت بریده بریده و کشید را آستینش آیه

  !!!یان....پو.....و....نر -

 این با مهه دوستانشان نفري شش پنج جمع...دوستانش و نسیم و ستاره محمد، فرهاد، ، راستین. پرید باال پویان ابروهاي

  :کشید را آستینش دوباره آیه. شدند زده بهت آیه جمله

  ....بري...نباید -

 شدست آیه.آورد می در جمع جلوي که بود چه ها بازي دیوانه این داشت؟ مشکل دختر این. زد پوزخند ناخودآگاه پویان

  :پراند و آمد خودش به زودتر جمع بین از یکی باالخره. زد عق و گرفت دهانش جلوي را دیگرش

  !کنه می التماسی چه ببین...نرو خوب -

 .کردنش التماس این از نه ادایش و ناز همه ان از نه. آورد نمی در سر آیه رفتار این از اصال چند هر پویان. خندید جمع

  :کرد فکر بود گفته که دروغی به لحظه یک

  .ده می جواب این روي روش این واقعا نکنه -

  :گفت گزنده نگاهی با کرده پیدا او رفتار تالفی براي فرصتی که این از سرخوش و

  !بچسبید من به اینقدر نکنید سعی خانم -

 و گرفت را او بازوي بار این پروا بی بگیرد او از را نگاهش اینکه بدون به مصرانه آیه ولی. شد آیه العمل عکس منتظر و

  :کشید تر محکم

  ...بري نباید...فهمی می...بري ذارم نمی -

  :گفت نسیم گوش کنار ستاره

  شدن؟ صمیمی اینقدر یهو شد چش داد نمی محل پویان به اصال که این -

  :گفت و کرد نگاه آیه به گیج هم نسیم

  ...نداره تعادل این گفت راست نغمه...کنم فکر -
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  :گفت متفکر ستاره و

  .داشتن هم با صنمی یه قبل از شایدم -

 قتو. فشرد هم به را هایش لب. کرد نگاه بود کرده ترشان اشک از اي الیه حاال که آیه چشمان به گیج واقعا پویان

  :گفت و کرد ریز را چشمانش. بود تالفی

  !شرط یک به باشه -

  :گفت درنگ بدون آیه

  !باشه چی هر -

  :گفت مندانه پیروز لبخندي با پویان

  ...دارم خواسته یه -

  . شود تمام پویان جمله نگذاشت آیه

  !شو پیاده قبوله -

 لیک برایش این. بود شده جلب همه توجه حسابی. بود آمده خوشش بازي این از پویان. شد بلند جمع کرد هو صداي

 جک.  دکر می را او التماس جمه جلوي جوري این. بود نکرده اعتنا کس هیچ به حاال تا که آیه مثل دختري. داشت اعتبار

 پویان. کردند می نگاهش موزي هایی خنده با همه. کند رها را او بازوي نبود حاضر آیه. کرد خاموش را موتور و زد را

 نمی عق دیگر. کرد رها را دستش کم کم. شد رو پیاده وارد و کشید را بازویش آیه. شد پیاده و داد تکان غرور با سري

 فاصله ویانپ از. باشد دویده را طوالنی مسافت که انگار. بود لبش روي اي خسته لبخند. بود برگشته اش پریده رنگ. زد

  . بودند پویان شرط منتظر بقیه. کرد می  نگاهش تفریح با و سینه به دست پویان. گرفت

  ...خب -

  :کرد قطع را او حرف هم باز آیه

  !بگی؟ بعدا میشه -

 واستخ نمی دلش هم اصال و. بود پرانده جوري همین را شرط یک واقعا خوب. دید را آیه نگاه شدن سرد وضوح به پویان

  :گفت و داد تکان سر غرور همان با پس. بدهد دست از را موقعیت این راحتی این به

  !باش منتظر پس -

 بهت با ستاره. شد دور دوان دوان و چرخید. کرد می نگاهش هم جمع. کرد نگاه را او اي لحظه چند. رفت عقب عقب آیه

  :گفت
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  ...بذاره ناجور شرط اگه...خریه عجب -

  :گفت سینه به دست نغمه

  !شه می چیزیش یه این میگم من -

  .کرد اهنگ بود رفته آیه که مسیري به و کرد فراموش را موتور بود آورده دست به که موقعیتی از خوش سر پویان ولی

***  

  شب مهر سوم و بیست شنبه چهار

. نیست مهم الاص. کنن می فکر چی بقیه نیست مهم. نبود اشتباه کارم. بودم مجبور من! باید. کردم می کارو این باید من

  ....باید...باید...باید

 طرفی زا و بود کرده گیج را او آیه حرکت طرفی از. برد نمی خوابش و بود کشیده دراز تختش روي که بود مدتی پویان

 وقذ کرد می فکر صبح ماجراي به که هم هنوز. شود نزدیک دختر این به جور یک توانسته باالخره که داشت ذوق هم

 و زد چرخی. بکند را التماسش جور این و بیاید جلو پروا بی همه این دختري کرد نمی هم فکر عمرش توي. شد می زده

  :کرد مرور ذهنش توي را بگوید آیه به توانست می که هایی شرط

 نه...باشه دخترم دوست باید گم می بهش...بابا اي! قبول گه می فوري دونستم می چه شرط؟ یه گفتم بهش چرا -

  .بگم بهش چی اه...داره دوسم بگه بهم جمع جلوي...ده نمی حال اینجوري

  :گفت خودش به دوباره و نشست و زد چرخی

  ...گذاشت شه می هم دیگه شرطاي البته -

  .کرد فکر آیه داشتنی دوست چهره به و جوید بار چند را لبش و

  ...نامردیه این نه -

 یرونب اتاق از. کرد جلب را توجهش بیرون از صدایی موقع همان که رفت می هایی سمت به داشت فکرش ناخودآگاه ولی

  :آمد می پریا اتاق از صدا. زد

  ...بیداره شب وقت این چرا این -

 ردهک اخم. زد می حرف نفر یک با داشت که انگار. داد گوش کمی. شنید را آرامش خنده صداي و رفت اتاق در سمت به

  :بگوید توانست تنها. افتاد دستش از گوشی و پرید جا از پریا. کرد باز حرص با را اتاق در

  ...داداش -
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 رفح بدون پویان. شد خفه واقعا پریا. بست را در و گذاشت اش بینی روي را دستش هم توي هاي اخم همان با پویان

  .آمذ می تلفن پشت از گفتن الو الو صداي. کرد دراز را دستش و رفت جلو

  ...شده مزاحم خدا به -

 سرش پریا .گذاشت گوشش کنار و کشید پریا دست از را گوشی حرف بی هم باز پویان. برداشت را گوشی و شد خم پریا

 می عیس که حالی در و رفت اتاق انتهاي به پویان. دانست می خوب را اش بقیه. بست را هایش چشم و انداخت پائین را

  :گفت حرص با نرود باالتر حدي از صدایش کرد

  ..من خواهر به زنی می زنگ شب وقت این خوري می.. گ تو ناموس بی ز..پف مرتیکه -

-...  

 جر خشتکتو و نمک می پیدات شده سنگم زیر از بزنی زنگ دیگه بار یه فقط دیگه بار یه...باشی کی خر تو...دهنتو ببند -

  .دم می

 همان با و برگشت پویان. رفت باد به آبرویش میکرد فکر داشت لرزان و پائین سر همان با پریا. کرد قطع را تماس و

  :گفت و رفت سمتش به. شد می منفجر حرص از داشت که شد خیره پریا به برزخی قیافه

  بود؟ کی مرتیکه این...بگم تو به چی من - 

  . زد زنگ دوبار فقط داداش خدا به -

  :رفت باال ناخودآگاه پویان صداي

  ؟...پریا بود کی -

  ..!دونم نمی -

 تو...نیز می حرف شناسی نمی که کسی با کنی می غلط تو اصال...آورده گوري کدوم از رو تو شماره پس ؟..دونی نمی -

  !دي می رو الشیا این تلفن جواب کنی می غلط

  :گفت و داد خودش به جسارتی کرده اخم پریا

  کردم؟ چکار مگه...زدم حرف تلفنی فقط من -

  :کشید اي خفه جیغ پریا که برداشت خیز سمتش به شده گرد هایی چشم با پویان

 بابا...کردي رو اینا مامان فکر.. سالته چند مگه تو بچه آخه...هم دیگه غلط خواستی می نه زدي؟ حرف تلفنی فقط -

  ...کنه می دق کنه می غلطا این از دخترش بفهمه...کنه می سکته بفهمه

  :گفت و شد پا به پا پریا
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  ...خوبه بکنی تو..بده بکنم کاري هر من -

  :گفت شده ریز هاي چشم با پویان

  ...نکردم کاري هیچ من -

  :گفت و شد شجاع کمی دید را پویان صداي شدن نرم که پریا

  ...دونم می که من ولی ندونن اینا مامان شاید -

  :گفت و رفت ستمش به حرصی پویان

  ...نیا سوسه من واسه...جوجه ببین -

  :گفت و کرد پرت تخت روي را موبایلش بعد

  ...بابا دست کف ذارم می صاف بکنی غلطا این از دیگه بار یه -

  :گفت و نشست تخت روي پریا. رفت اتاق در سمت به و

  ...گم می بابا به منم -

  :گفت و برگشت خونسردي با پویان

  ...میگی چی -

  :گفت و کرد نگاهش اخم با پریا

  ...داري دختر دوست گم می -

  :گفت و برداشت را گوشی کنارش از و شد خم و رفت او سمت به و انداخت باال ابرویی پویان

  ....کن ثابت تونستی اگه -

  :گفت و رفت اتاقش سمت به و چرخید و

  ...باشه من دست روزي چند اینم -

  :گفت و زد بدجنسی لبخند و

  !شده خراب گوشیم -

 را رویشآب اینکه از. داد می حرصش بیشتر این و رسید نمی قلدرش برادر به زورش. کشید دراز تخت روي حرصی پریا

 یم چشم توي چشم سامان با چطور مدرسه رفت می داشت که فردا حاال. کشید می خجالت بود برده دوستش جلوي
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 کافی ويت مدرسه خیابان توي درست سامان ولی. بود دیده بار یک فقط را پسرك قبل دفعه. بود شده ریزي آبرو چه. شد

 خودش به و گرفت را اشکش. آورد می یاد به را خفت این و شد می رد او جلوي از باید بار هر یعنی. کرد می کار نت

  :گفت

 ردهک فکر مسجد رفته بابا همراه بار چهار...خرم من کرد فکر...داره دختر دوست دونم می که من...گم می بابا به منم -

  ...پویان آقا کنی خر تونی نمی که منو...شده خیالش بی بابا

**  

 راستین. دبودن منتظر نفر چهار هر و پائید می را اصلی در محمد. بودند ایستاده بلوك ورودي جلوي اش دسته و دار و پویان

  :گفت زده هول آیه دیدن با

  ...اومد...اومد -

 جومه پویان سمت به ناگهان فرهاد. شد نزدیکشان درست آیه وقتی. شدند زدن حرف مشغول و ایستادند عادي خیلی

  :گفت اي ناله صداي با و زد چنگ را پایش و برد

  ...نرو...بگردم دورت الهی...نرو پویان -

 سعی هم پویان. کرد نگاه آیه به و افتاد خنده به هم راستین.کرد مکث تعجب با آنها دیدن با آیه. زد خنده زیر پخی محمد

 وا به و انداخت آیه به نگاهی حال همان در و. بیاورد بیرون فرهاد دست از را پایش و کند کنترل را اش خنده کرد می

  :گفت و شد بلند و داد ادامه کارش به لحن همان با فرهاد. زد چشمکی

  ...کنم ماچت خواي می گفتی تو چی هر بیا اصال...بري نباید تو -

  :گفت و داد هولش پویان که پرید پویان سمت به و

  ..بابا ور اون برو -

  :داد ادامه هم فرهاد

  .......ونرووو...پویان...نکن من با کارو این نه -

 نفري چند. کرد نگاه آنها حرکات به زده بهت آیه. خندیدند می نفر چهار هر حاال و شد رها هم خودش خنده بار این و

 یهآ. چرخید آیه سمت به خندان پویان. خندیدند می و بود شده جلب توجهشان آنها کار این با طرف آن و طرف این هم

 بشل پویان. داد ادامه راهش به و کند پویان از را نگاهش حرفی هیچ بدون و زد تلخی لبخند و کرد نگاهش لحظه چند

 توي خنده همان با فرهاد. شد پنهان دید از در پشت و شد بلوك وارد مستقیم آیه ولی بزند حرفی آیه داشت توقع. گزید را

  :گفت صدایش

  ..داشتیم برنامه کلی هنوز..رفت که این بابا اي -
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  :گفت و کرد نگاه بود رفته آیه که مسیري به پویان

  ...اندازه می راه چیزي اي گریه فحشی یه الاقل االن کردن فکر منم -

  :گفت و داد هول بلوك سمت به را همه راستین

  .آد می استاد االن بابا بریم -

 هم گوشی توي از و بودند ریخته هم کله و سر روي ها بچه. شد کالس وارد همیشه مثل آرام هاي قدم همان با آیه

 آیه. دندکر می نگاهش همه تقریبا. شدند ساکت لحظه چند براي کالس شلوغ جمع ورودش با. کردند می تماشا را چیزي

 صداي کم کم .نشست اش همیشگی جاي سر و رفت کالس ته خالی صندلی سمت به مستقیم کسی به کردن نگاه بدون

   جمع به توجه بدون آیه. شد شروع ها بچه پچ پچ

  :گفت آرام نسیم به رو ستاره. شد خواندن مشغول و کشید بیرون را اش جزوه

  !نداره خبر کنم فکر -

  !نشده پخش اونقدر هنوز آره -

  نگیم؟ بهش -

  . بدونه باید چرا -

 نمی را زدنشان حرف صداي آیه. کردند می نگاه را آیه مستقیم کالس پسرهاي از تا چند. شد بلند جا از و جوید را لبش و

  :نشست کنارش نسیم که بود کرده خواندن مشغول سخت را خودش. شنید

  آیه؟ -

 او به دبای خودش نظر به ولی. ندید سرد نگاه همان جر چیزي نسیم. کرد نگاه را او تعجب با و گرفت باال را سرش آیه

  :گفت و کرد جمع را اش جزوه آیه. گفت می

  شده؟ چی...سالم -

  :گفت و شد خیره دوتا آن به آیه. کرد نگاهشان و نشست کنارشان هم ستاره

  ها؟ بچه چیه جریان -

  :گفت و نسیم شانه به زد ستاره

  !دیگه بگو -

 سخت عاواق ها موضوع اینجور درباره کردن صحبت. گرفت آیه سمت به را آن و برداشت را اش گوشی و کرد پوفی نسیم

  . بود
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  !کن نگاه اینو -

 گاهشن توي را بهت و تعجب لحظه یک براي دو هر ستاره و نسیم. شد خیره آن به و گرفت را نسیم موبایل گیج آیه

 از. کشید می را پویان آستین داشت آیه که بود شده شروع آنجایی از فیلم. بود گرفته فیلم دیروز اتفاق از نفر یک. دیدند

 و آورد االب را سرش آیه. بود مشخص وضوح به پویان و آیه چهره ولی بود دور کمی گرچه بود شده گرفته فیلم که جایی

  :کرد نگاه آنها به

  گرفته؟ اینو کی -

  :گفت هیجان با داد می را ماجرا آیه بود شده مطمئن حاال که ستاره

  .داد نشون ما به خوابگاه هاي بچه از یکی. دونم نمی -

  داره؟ فیلمو این دیگه کی -

  .انداخت فیلم به دوباره و نسیم به نگاهی آیه. شد ساکت ستاره

  دیده؟ فیلمو این دیگه کسی خودمون کالس از غیر -

  :گفت آیه به کردن نگاه بدون نسیم. کرد نگاهش منتظر و گرفت نسیم سمت به را گوشی و

  ...شه می بلوتوث راحتی به چیزا جور این -

 تردید با مرد یم فضولی از داشت که ستاره. گرفته را جوابش او که فهمید هم نسیم. ماند ساکت و کشید عمیقی نفس آیه

  :پرسید

  کردي؟ کارو این چرا...دادي نمی کس هیچ به محل که تو -

  :گفت سردي همان با و کرد باز را اش جزوه آیه

  .بود الزم -

 کرده اخم هم تادو آن. نزد حرفی دیگر آیه ولی بودند بیشتري توضیح منتظر لحظه چند نسیم و ستاره. نزد حرفی دیگر و

 خصوصا بقیه. داشت می بر جزوه همیشه مثل که بود آیه فقط انگار. شود تمام کالس تا. سرجایشان برگشتند و شدند بلند

 متس به و کرد جمع را وسایلش همیشه مثل شد تمام کالس وقتی. کردند می نگاهش گاه گه پسرش هاي همکالسی

  :زد صدایش یکی خروج از قبل ولی. رفت کالس در

  !رحمانی خانم -

  :کرد نگاهش منتظر. بگیرد کپی ببرد بود داده را ها جزوه که همان. شناخت می را پسر. کرد نگاهش منتظر و چرخید آیه

  داشتین؟ کاري من با -
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  :گفت و شد پا به پا کمی. آمد جلو یاشار

  !منه شماره این -

 یرونب کالس از و برگشت هم بعد و شد خیره ستمش به شده دراز کاغذ به لحظه چند آیه.کرد دراز سمتش به را کاغذي و

 به و رگشتب آیه حرکت این از شده کنف یاشار. شد بلند بودند نتیجه منتظر که یاشار هاي همکالسی خنده صداي. رفت

  :پراند شان یکی. کرد نگاه آنها

  !بود خوبی حرکت -

  .کرد جمع را وسایلش و برگشت بود شده ضایع حسابی که یاشار

  .گیره نمی رو اي دیگه کس شماره معلومه شده یارو آویزون اینجوري وقتی -

 تبرداش همه که جور این. کند امتحان را شانسش خواست می خوب. شد خارج کالس از تند و کرد نگاهش فقط یاشار

  . نداشت هم ابایی هیچ آنها به شدن نزدیک از بلکه نبود میل بی مخالف جنس به نتها نه آیه بودند کرده

 و فرهاد. ردک می نگاه بود کرده بلوتوث برایش هایش همکالسی از یکی پیش لحظه چند که فیلمی به زده بهت پویان

  :گفت که بود فرهاد. بودند زده زل صفحه به هم محمد و راستین

  ..عمل سرعت ول اي -

  :گفت و گرفت باال را سرش پویان

  ...االفن خیلی ملت بابا -

  :گفت و پویان شانه روي کوبید محمد

  ...رفت شدي معروف آقا -

  :گفت و گرفت را او بازوي و

  ...نکن ول رو ما شدي معروف پویان -

 که بود راستین. کرد می احساس خودش روي را بقیه نگاه وضوح به پویان. آمدند بیرون کالس از خندان نفر چهار هر

  :گفت

  !نشه دردسر -

  :کرد نگاهش و برگشت

  چی؟ واسه -
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  ...برسه حراست به ماجرا -

  .جوید را لبش پویان

  ..شده من آویزون اومده دختره...نکردم کاري که من -

  :گفت فکري هم محمد

  .اومده در فیلمش باالخره باشه -

  :گفت و چرخاند محوطه توي را نگاهش و کرد پوفی پویان

  ما؟ چاك سینه عاشق این کجاست حاال -

  :گفت فرهاد. گشتند می آیه دنبال داشتند نفر چهار هر. زد بدجنسی لبخند و

  دیده؟ فیلمو خودشم کنی می فکر -

  :گفت و داد تکان سري پویان

  .بمونه دانشگاه تو عمرا نکنم فکر باشه دیده اگه -

  :گفت و اش شانه به زد راستین

  نیست؟ اون...آخرشه دختر این بابا -

  :گفت و داد هولش کمی و پویان شانه به زد محمد. کردند نگاه بود کرده اشاره راستین که سمتی به نفر چهار هر

  !جون بابا کنی می چه ببینم برو -

  :گفت و کرد باز را هایش دست شد می دور آنها از عقب عقب که حالی در و کرد اي خنده پویان

  .ام همه به متعلق من -

 اش یل شلوار جیب توي را انگشتش چهارتا هم پویان. خندیدند آرام و کردند نگاهش. شدند رد کنارش از که دختري دو

 پسري که رفت می او سمت به لبخند با. بود نشسته محوطه توي نیمکت دورترین روي که رفت آیه سمت به و چپیاند

 خیره سرپ به اخم با پویان. بود پائین سرش آیه. کرد تند را هایش قدم پویان. گفت چیزي و رفت او سمت به که دید را

 رخ نیم به و شد نزدیک نیمکت به. شد دور قدم چند با و گذاشت نیمکت روي را چیزي دید را پویان که هم او. بود شده

. ادد می حق او به کرد می که را فکرش خوب. است ناراحت و گرفته آیه کرد احساس. جوید را هایش لب. کرد نگاه آیه

 و رگشتب. آمد خودش به پویان نشستن با نبود حواسش اصال لحظه آن تا که انگار آیه. نشست نیمکت روي کنارش

  :گفت آیه که بگوید چیزي تا کرد تر را هایش لب. داد تکان را پویان آیه زده غم و سرد نگاه. کرد نگاهش

  .دادن شماره حاال تا نفر ده -
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 حرص با دید می خودش مال را آیه حاال که پویان. کرد اشاره بود شده ردیف نیمکت روي کنارش که کاغذهایی به و

  :گفت

  !کردن غلط -

  . زد پوزخند آیه

  !میشه سخت برام آدما فهمیدن گاهی -

 مچاله و برداشت جا یک را کاغذها آیه. بود نکرده برخورد آیه مثل دختري با عمرش توي. بگوید چه دانست نمی پویان

  :گفت و کرد فکري پویان. کرد

  کردي؟ کارو اون چرا -

  .کرد نگاهش و برگشت آیه

  !بود الزم -

  :پرید باال پویان ابروهاي

  بود؟ الزم -

  :گفت و نشست سینه به دست بعد

  دیدي؟ شده اکران فیلمتم شی؟ معروف انداختی راه رو بازي این نکنه -

  :گفت و کشید آهی آیه

  !دیدم -

  :گفت حرصی پویان

  !بزن حرف درست چیه دردت خب -

  .شد بلند آیه

  ري؟ می کجا -

  :گفت و افتاد راه آیه

  !بمونی دور من از نفعته به -

 متس به را او و گرفت را کیفش دسته. بود آورده در را شورش دیگر دختر این.  رفت سرش پشت و پرید جا از پویان

  .ایستاد مقابلش و خورد چرخی آیه حرکتش این با. کشید خودش
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 سمتت آم می من تا دوباره...شی می من آویزون میاي خود یهو بعد...دي نمی محل طرفت آم می چی؟ یعنی ادها این -

  چی؟ یعنی کارا این....شی می یخمک به تبدیل

  .کشید پویان دست از را کیفش بند آیه

  .برم باید من -

  :کرد سد را راهش پویان

  !بري دم نمی اجازه ندیدي توضیح تا -

  :دزدید او از را نگاهش مستاصل آیه

  .ندارم توضیحی -

  :شد سینه به دست پویان

  ..اینه من شرط..گذاشتیم قرار هم با..باشه -

  :کرد نگاهش آیه

  شرط؟ کدوم -

  . کرد نگاهش تعجب و بهت با پویان

  ...دادي قول خودت...رفته یادت چهارشنبه -

  :داد جواب یکنواخت لحن همان با آیه

  ...نري تو که گفتم اونو من -

  :گفت حرص با پویان

  کنی؟ مضحکه منو خواي می...زیرش بزنی خواي می چی -

  :شد رد کنارش از و انداخت پائین را سرش آیه

  ...کنه مجبورم تونه نمی هم کسی...دم نمی انجام رو شرطی هیچ من...کن فکر داري دوست جور هر -

  :داشت خواهش از رنگی همیشه برخالف هایش چشم بار این کرد نگاهش مستقیم دوباره و برگشت هم بعد

  !کن دوري من از -
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 هیچ چرا. کرد نمی را فکرش هم درصد یک حتی. بود شده خشک وسط همان پویان. رفت و کرد تند را هایش قدم و

  نشد؟ کرد می فکر او که جوري آن چیز

  :گرفت را جلویش نغمه که رفت می کالسش سمت به تند هایی قدم با آیه

  !آیه -

  . کرد نگاه را او حوصله بی و ایستاد آیه

  داري؟ چکارم -

  . بود شده خیره او به کنجکاوش هاي چشم با نغمه

  داشتم؟ سوالی یه -

  . کرد نگاهش منتظر آیه

  کردي؟ ازدواج تو -

  :گفت زده بهت آیه

  ! نه -

  :داد ادامه پیگیر نغمه

  چی؟ نامزد -

  :افتاد راه و کرد اخم آیه

  !نه اونم -

 متس به سردرگم آیه. کرد می نگاه را او کنجکاوش چشمان همان با نعمه. شود بلوك وارد تا. شد دور تند هاي قدم با و

 او مه استاد. شد خیره او به و شد باز اخمش ناخودآگاه آیه. آمد پائین پله از صبوحی استاد موقع همان. رفت می کالس

  :کرد سالم فورا آیه. دید را

  !استاد سالم -

  :زد لبخند صبوحی

  !رحمانی خانم سالم -

 ولی. ردک نگاهش شود دور او تا عمیق نفسی با آیه. شد رد کنارش از زنان لبخند هم صبوحی. شد تر پررنگ آیه لبخند

  .رفت کالس سمت به تند و کرد اخم و داد تکان سري. آمد خودش به لحظه یک
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***  

  مهر هفتم و بیست شنبه 

 می قول. دونم می. دونم می. توه شبیه خیلی صبوحی استاد بابابزرگ. نبود خودم دست ولی. کردم اشتباه. کردم اشتباه* 

  .کنم می درستش من. دونه نمی چیزي که اون. کنم می درستش من. نکنم نگاهشم دیگه دم

 نم ولی. میشه برعکس داره چیز همه انگار ولی. بمونم دور خواستم می. بره یادشون فیلم اون همه زودتر کنه خدا* 

 دوست منو بابا هک نیست بدتر این از. کنم می زندگی تنها دارم که نیست بدتر این از. شه نمی چیزي. کنم می درست اینم

  .نیست بدتر این از هیچی...نداره

 تلخ هی. نیست تلخا اون از.کنه نمی اذیت. خوبه تلیخش. فهمم می تلخشو بوي شم می نزدیک پویان به وقت هر* 

  .بخرم تلخ عطر یک باید. خوبه

  !پسر خیال بی -

  :گفت و زد اش شانه به مشتی دوباره راستین. انداخت باال اي شانه فقط پکر و جیب به دست پویان

  !نیا اصال بیاي جوري این قراره اگه -

  :گفت و کرد پوفی پویان

  .ندارم حال. خدا رو تو کن ول راستین -

  :گفت و داد تکان سري راستین

  .شد پیدا جهنمی کدوم از دیگه دختره این -

  :زد غر کالفه پویان

  !شی؟ من خیال بی میشه راستین -

 راه اه مرده مادر این عین تو اونوقت عالی جناب دیدن بیاد داده شستشو رو دختره مخ کلی ستاره بابا. شه نمی نه -

  دیگه؟ نیستی گفتی می اول همون چی؟ که اومدي افتادي

 باستاره هک شد شاپی کافی وارد مستقیم و کشید را راهش راستین هاي کردن غرغر به اعتنا بدون و کرد تند قدم پویان

 پویان. دباشن آمده که بود بعید گرچه. چرخاند میزها روي را نگاهش و آمد سرش پشت هم راستین. داشتند قرار دوستش و

 گره هاي دست با پویان. گرفت جا کنارش حرفی هیچ بدون هم راستین. نشست و کرد انتخاب را میزها از یکی اعتنا بی

  :گفت راستین که بود شده خیره میز به کرده

  !اومدن -
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 العمل عکس از راستین. پرید باال ابروهایش ناخودآگاه دختر دیدن با. چرخاند ورودي سمت به را سرش حوصله بی پویان

  :گفت و شد باز نیشش پویان

  !کنی نمی ضرر بیاي گفت می ستاره بود چیزي یه -

 اش شانه به دز راستین. بود حسابی هم تیپش و داشت زیبایی قیافه. کرد بررسی را دختر سرتاپاي چانه زیر دست پویان

  :گفت و

  !نکن ضایع بابا -

 توجه لبج براي وقت هیچ. کرد می فراموش را آیه بود بهتر شاید. کرد بررسی را دختر خوب راستین به اعتنا بی پویان

 و تارهس رسیدن با. رسد نمی جایی به آیه با که قبوالند می خودش به باید. بود نکرده صرف وقت همه این دختر یک

 سمت به را او ندک رها را دستش اینکه بدون راستین. داد دست راستین با لبخند با ستاره. شدند بلند دو هر آنها به دوستش

  :گفت ستاره به رو راستین. کرد سالم هم دوستش. کشید خودش کنار صندلی

  کنی؟ نمی معرفی جان ستاره -

  :گفت و کرد اشاره دوستش به ستاره

  !دوستم آیدا -

  :گفت و کرد پویان به رو و

  .بودم گفته بهت که راستینم و پویان -

 زور هب که کرد شکر را خدا پویان و کرد می بررسی را پویان داشت هم او انگار. داد دست پویان با و زد آرامی لبخند آیدا

 به و زد نارک را هایش ناراحتی آیدا دیدن با ولی بود پکر آیه دیروز برخورد از هنوز گرچه. بود رسیده اش قیافه به راستین

  .داد دست آیدا

 او به ندلبخ با هم ستاره. فهماند ستاره به نگاه با را این و بود آمده خوشش پویان از آیدا. بود رفته پیش خوب چیز همه

  . شد باز هم راستین نیش. زد چشمکی راستین به و کرد نگاه

**  

  :کرد سالم خوشی با تلویزیون جلوي پدرش دیدن با. شد خانه وارد که بود گذشته یازده از ساعت

  !جون حاجی سالم -

  :گفت و انداخت ساعت به نگاهی نیم و برگشت منصور حاج

  !نباشی خسته بابا سالم -
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  :گفت و گذاشت اش سینه روي دستی پویان

  .منصور حاج نباشی مونده -

 دیر از پدرش که. فهمید می خودش پویان. شد خیره پویان به دوباره و انداخت ساعت به نگاهی دوباره منصور حاج

  :گفت و شد ولو مبل روي همین براي نیست راضی هیچ کردنش

  .کردیم ریست و راست رو پروژه این تا اومد در پدرمون -

  :گفت و دش بلند جا از مادرش دیدن با پویان. کرد می نگاه پویان به تمسخر با پریا. شدند خارج آشپزخانه از پریا و مادرش

  !خانم حاج کوچیک -

  :گفت و نشست مبل روي خانم نسبیه

  .نکن خسته همه این خودتو جان مامان -

  :گفت مادرش جواب در و کرد نگاهش تیز پویان. بود بلندتر بار این پریا پوزخند صداي

  . سرم ریخته کار کلی آخرم ترم. مامان شه نمی -

  :گفت لب زیر و گذاشت او جلوي میز روي را چاي سینی پریا

  !شدن زیاد دختراش دوست هاي پروژ آخره ترم بله -

  :درآمد پریا آخ که زد او پاي به لگدي پویان

  چته؟ -

  :گفت و برداشت را چایش و شد خم پویان

  .نبود حواسم -

  .شد بلند و کشید سر را چایش. کرد نگاهش نیشخند با و

  .بخیر همگی شب -

  :گفت تعجب با مادرش

  چی؟ شام -

  :گفت و رفت اتاقش سمت به پویان

  !خوردم چیزي یه ها بچه با -
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 قبل. دش اتاقش وارد زنان سوت. رستوران بودند رفته آیدا و ستاره و راستین با. بود نگفته دروغ هم با این واقع در خوب

  :گفت و انداخت او اتاق توي حرص با را خودش پریا. ببندد را در اینکه از

  !بده موبایلمو -

  :گفت کشید می بیرون را هایش جوراب و بود نشسته تخت روي که حالی در پویان

  چیتو؟ -

  :گفت و ایستاد سینه به دست و زد کنار اش پیشانی روي از را موهایش دسته پریا

  !موبایلمو -

  :گفت خونسرد و کرد پرت میز زیر و کرد گلوله را هایش جوراب پویان

  مگه؟ منه دست تو موبایل -

  :کرد نگاهش حرصی پریا

  بگم؟ بابا به خواي می -

  :گفت خیالی بی با و کرد باز را پیراهنش هاي دکمه پویان

  رو؟ چی دقیقا -

  :گفت و شد نزدیک او به قدم یک پریا

  !بودي بیرون دوستت با دونم می کنم؟ می باور من گی می که رو چیزایی این کردي فکر تو -

  :گفت خیال بی و کشید سرش به را تیشرتش و آورد در را پیراهنش پویان

  .بیرون رم می راستین با همیشه من معلومه...دونی می که کردي هنر خیلی -

  :گفت داشت بدجنسی برق حاال که چشمانی با پریا

  !دخترت دوست...خان پویا جناب دوستت اون نه -

  :گفت و کرد نگاهش پویان

  !بخوابم خوام می بیرون برو هم حاال! فهمیدي که آفرین بگم؟ چی االن -

  :گفت و کوبید زمین را پایش پریا

  !بده موبایلمو -
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  :گفت و کرد پرتش بیرون اتا از و گرفت را بازویش کرده اخم. رفت او سمت به پویان

  !بخیر شب -

  :گفت و کشید بیرون او دست از را بازویش پریا

  !کنی می هم سر دروغی چه ببینم باید اونوقت. فهمه می بابا که باالخره کن صبر -

  :گفت و زد پوزخندي پویان

  !بچه برو -

  .بود رسیده انفجار مرز به پویان خونسردي همه این از پریا. بست را در و

  .عوضی خودراضی از -

 حرفش نستتوا نمی. بود بسته دستش. بزند حرفی مادرش و پدر به توانست نمی حتی. رفت اتاقش سمت به کرده بق و

 به گفت می که چه هر اوضاع این با. کند نمی خطا اصال و است فرشته پویان کرد می فکر مادرش اینکه و. کند ثابت را

  .شد اتاقش وارد و گفت لب زیر اهی. شد می تمام خودش ضرر

**  

. بود آمده خوشش آیدا از. بود کرده بدل و رد اس ام اس چندتایی آیدا با قبل شب. دانشگاه رفت حال سر پویان بعد روز

 یکی. ددی را آیه که رفت می بلوك سمت به زنان قدم. است خوب حالش کرد می احساس. شد دانشگاه وارد لب به لبخند

 هگرفت حالش صحنه این دیدن از لحظه یک براي پویان. زد می حرف او با و بود بسته را راهش دانشکده هاي بچه از

 رگشتب شدن وارد موقع. شد دور آنها به کردن نگاه بدون و انداخت باال اي شانه آیه سرد رفتار یادآوري با بعد ولی. شد

 صداي با ولی. ماند همانجا لحظه یک. نبود کن ول پسر و زد می حرف داشت کرده اخم آیه. کرد نگاه سمت آن به و

  :گرفت آیه از نگاه راستین

  کردي؟ گیر در توي چرا -

 می را یزچ همه بود معلوم شان قیافه از. کردند می نگاهش باز نیش با هم فرهاد و محمد. کرد نگاه راستین به و برگشت

 ريخب. کرد نگاه را بود ایستاده آیه که جایی همان دوباره و برگشت لحظه آخرین ولی. شد وارد و کرد اي خنده. دانند

  . رفت دوستانش سمت به و جوید را لبش. نبود

 نگاه تارهس کالس در به پویان. استاد سراغ بودند رفته هم فرهاد و محمد. بود ستاره منتظر راستین. بود شده تمام کالس

 با. گشت می او دنبال چشمش ناخودآگاه هم باز باشد نداشته آیه کار به کاري دیگر بود داده قول خودش به اینکه با. کرد

 آیه از و بود دهش خالی تقریبا کالس. بود خیره کالس در به پویان ولی رفت ستاره سمت به راستین نسیم، و ستاره آمدن

  بود؟ نیامده کالس یعنی. بودش دیده صبح. فشرد بهم را هایش لب. نبود خبري
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  کجاست؟ حواست پویان -

  :تگف تعجب با و رفت سمتش به پویان. کرد می نگاهش کنجکاو راستین. گرفت کالس در از را نگاهش پویان

  کو؟ ستاره پس -

  :گفت و کرد نگاه او به سینه به دست راستین

 بابا نیست! کالس اون در به شدي میخ عالی جناب ولی. میکنم صدات هی دارم منم. رفتن ساعتی یه. هپروتی تو -

  !اصال کالس نیامده نیست

  :کرد اخم پویان

  !کردم می فکر داشتم من. کنی می بلغور خودت واسه داره چی -

  !خودت جون آره -

  گی؟ می کیو تو اصال -

  .بیابریم. کس هیچ -

 مکتنی یک روي. افتاد آیه به نگاهش هم باز شد خارج بلوك از وقتی. افتاد راه سرش پشت و داد تکان سري پویان

 افتاد راه ردهک اخم او به توجه بدون پویان که کرد می وراجی داشت راستین. بودند ایستاده مقابلش نفر دو و بود نشسته

 به مستقیم و کرد تند را هایش قدم. ببیند را او استیصال توانست می هم فاصله همان از. بود نشسته آیه که سمتی همان

 میک او به مانده قدم یک. بودند آیه با زدن حرف مشغول باز نیش با که بود نفري دو چهره روي نگاهش. رفت او سمت

  :گفت معمول حد از بلندتر

  آیه؟ خبره چه اینجا -

 آن تا که نفري دو. انداخت پائین را سرش و شد بلند جا از او دیدن با آیه. کردند نگاه پویان به و برگشتند نفر سه هر

 دو آن مچش تو چشم و ایستاد آیه کنار و برداشت هم را آخر قدم پویان. آمدند خودشان به بودند نشده پویان متوجه لحظه

  :گفت و شد نفر

  . حراست به بکشم رو ماجرا یا کارتون رد رین می -

  .کردند پا آن و پا این کمی دونفر آن

  !بریم -
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 او به زده بهت که دونفر آن از و کشیدش کند نگاه او به اینکه بدون و گرفت را آیه بازوي دونفر آن به توجه بی پویان

 ارجخ او دست از را بازویش خواست. بود شده خیره او رخ نیم به رفتند می که جور همان آیه. کرد دورش کردند می نگاه

  :گفت پویان که کند

  !کن صبر لحظه چند -

  :کرد زمزمه و کرد تر را لبش آیه. کرد رها را او بازوي شدند خارج نفر دو آن دید از وقتی

  ...من -

 به و یدکش صورتش به دستی. است کرده چکار فهمید می داشت تازه انگار. کرد نگاهش مستقیم پویان. کرد مکث و

  :گفت خودش

  کنم؟ می غلطی چه دارم من -

  :رسید زده بهت راستین

  پویان؟ -

  :زد لب کرده اخم راستین. انداخت او به نگاهی و برگشت پویان

  !االغی خیلی -

  :داد ادامه و انداخت آیه مستاصل چهره به نگاهی نیم و

  .ببینید همو گذاشته قرار آیدا با دوباره عصر براي گفت ستاره -

  :داد ادامه او به اعتنا بی راستین ولی. رفت غره چشم راستین به پویان و انداخت پایین را سرش آیه

  !ري می تنها خودت بار این -

  :گفت آرام و انداخت پویان به نگاهی و گرفت باال را سرش آیه

  !کردین کمک که ممنون خیلی -

  :زد صدایش پویان که برود و بکشد را راهش خواست و

  گفتن؟ می چی -

  :گفت لرزانی صداي با و انداخت راستین خصمانه قیافه و او به نگاهی نیم آیه

  .نیست مهم -

  :گفت و انداخت باال اي شانه هم او که چرخید راستین سمت به خم با پویان. شد دور تند و
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  . نیست معلوم خودت با تکلیفت! حقته -

  :گفت و کرد نگاه شد می دور که آیه به حواس بی پویان

  !کنه نمی ول...مخمه رو اینقدر چرا فهمم نمی -

 او به را خودش و کرد تند پا هم راستین. افتاد راه به بود رفته آیه که مخالفی سمت به و چرخید و پراند هوا توي لگدي و

  :گفت و رساند

  !کنه نمی حسابت چیزشم به چون...ده نمی پا بهت چون معلومه خوب -

  :داد ادامه جانب به حق راستین که کرد نگاهش دلخور پویان

 اسمش االن بود داده پا بهت اول روز اگه خودت مرگ به نباشه خودم جون به...شی می دلخور چرا...دیگه همینه خوب -

  .بود رفته یادت

  :کشید را بازویش راستین که رفت می جور همان کرده اخم پویان

  آي؟ نمی کالس مگه ري؟ می کجا -

  .ندارم حالشو نه -

  :زد داد شد می دور پویان که جور همان راستین که رفت و کشید را راهش و

  که؟ آي می....زنم می زنگ بهت عصري برا -

  :گفت و رفت عقب عقب و زد چرخی پویان

  .آم می -

  .زد بیرون دانشگاه از و چرخید دوباره و

***  

  مهر ام سی شنبه سه

 که روز هر. شه می بد داره هم دانشگاه. اومد گیرم شماره عالمه یه امروزم. کنم چکار دونم نمی. شه می بد داره اوضاع

. بود خودم یرتقص. نبود پویان تقصیر. بشم خسته نباید. بشنوم رو ها کردن مسخره و ها طعنه باید شم می دانشگاه وارد

 امروز. یهخوب پسر پویان. کردم می اي دیگه فکر یه باید. بودم مجبور ولی. شدم می آویزونش رفتم می اونجوري نباید

  !هست آیدا...نداره کاري من به دیگه خوبه ولی...کرد می کارو این نباید کردم فکر اول...کرد کمک بهم
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  آبان اول چهارشنبه

 زد زنگ وقتی. بودمش ندیده بیشتر بار دو شدم برادرش مستاجر وقتی از. آمد خانم راحله که دادم می آب گلدونارو داشتم

 بدون. شدم اگلدون به دادن آب مشغول دوباره و شدم بلند همین براي. کنم چکار باید دونستم نمی دقیقه چند تا باال آمد و

 مهم خوب. مساخت نمی بابام زن با گفتم و پنجره لب گذاشتم و کوچیکم آبپاش. کنم می زندگی تنها چرا پرسید مقدمه

 از. کرد داج منو بابا و نساختیم که بود این مهم. خواست نمی منو کس هیچ که نبود مهم. ساخت نمی من با اون که نبود

 کرد اهنگ پنجره به. بود منتظرش پسرش. کردم نگاه رو کوچه پنجره از رفت که خانم راحله. ننرش پسر و زن از خودش،

  .بود مهربون اش قیافه. بودمش دیده بار یک فقط. انداختم رو پرده من. زد لبخند و

 و بود انپیشخو پشت مازیار. رفت اش خاله پسر مغازه سمت به مستقیم و رفت باال پاساژ پله از جیب به دست پویان

 وشیفر فانتزي یک که مهران، رویش، به رو مغازه فروشنده. داد می توضیح اش مشتري به گوشی یک مورد در داشت

 هب دست جور همان پویان. خواند می ورزشی روزنامه داشت و بود نشسته پیشخوان طرف این پایه چهار یک روي بود

  :گفت و گذاشت کناري را روزنامه و شد بلند جا از او دیدن با مهران. شد مغازه وارد جیب

  !پویان داش چاکر -

 با و داد تکان بود کرده نگاه او به اش مشتري با صحبتش بین در که مازیار براي هم دستی و فشرد را دستش پویان

 گاهین مهران. انداخت آن تیترهاي به نگاهی و برداشت را آن محبوبش تیم درباره درشتش تیتر و مهران روزنامه دیدن

  :زد تعارف پویان به را چهارپایه و برداشت را روزنامه بقیه و انداخت اش مغازه به

  !بشین -

  :گفت بیاورد بیرون روزنامه از را سرش اینکه بدون پویان

  .برم خوام می راحتم -

  :گفت مازیار و رفت مازیار مشتري

  .نشد درست پویان -

  :گفت ناراحتی با و رفت پیشخوان سمت به و بست را روزنامه پویان

  !شه می درست گفتی که تو...بابا اي -

  !شه نمی گفتن. فرستادم هم دیگه جا چند خودت جون! دیگه نشد -

  :گفت مازیار. انداخت ان به نگاهی و برداشت را گوشی جنازه و کرد نچی پویان
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  !بردار دیگه یکی بیا خوب -

  :گفت و بود روزنامه توي همچنان سرش که انداخت مهران به چشمی زیر نگاهی پویان

  !ببینم حاال باشه -

  :شنید آشنایی صداي که شد اش گوشی مانده باقی وارسی مشغول و

  !سهیلی آقاي -

  .رفت می در سمت به داشت مهران. چرخید تعجب با پویان

  آوردي؟ سفارشارو رحمانی خانم سالم -

  :گفت پویان و مازیار به رو و برگشت. بگیرد جوابی اینکه از قبل و

  !ها بچه فعال -

. کرد نمی نگاه مغازه داخل به اصال که بود شده قفل آیه صورت روي نگاهش پویان ولی. داد تکان برایش سري مازیار

 دسته. بود سرش هم گلداري آبی روسري. سفید کتانی جفت یک با بود تنش لی شلوار یک همراه اي ساده مشکی مانتو

 روي ضربدري هم را کوچش کیف و بود دستش توي بزرگی خرید ساك. بود ریخته پیشانی روي کوتاهش موهاي از اي

 مغازه ويت کردن نگاه بدون جور همان. بود شده تر نمک با. داشت فرق خیلی اش قیافه روسري با. بود انداخته اش شانه

  :شنید را صدایش پویان. رفت اش مغازه سمت به مهران همراه و چرخید

  !دارم خونه تو. خواین نمی دیگه کوچیکا اون از. آوردم رو همه آره -

  . خوبن خیلی جدیدا مدل همین. دارم زیاد اونا از نه -

 راودهم اوست خاله پسر همسایه که مهران با باید آیه. آدم همه این با بزرگی این به شهر. بود کرده حیرت واقعا پویان

  :گفت تمسخر با و پویان شانه روي زد مازیار باشد؟ داشه

  عمو؟ کجایی -

  :گفت و کرد نگاه مازیار به و برگشت گیج پویان

  شناسی؟ می رو دختره این -

  :گفت قیافه همان با مازیار

  چطور؟ آره -

  :گفت و فشرد هم به را هایش لب. کرد نگاه مهران مغازه به کرده اخم پویان
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  داره؟ صنمی چه مهران با -

  گرفته؟ چشمتو -

  !اولیه ترم ماست دانشگاه تو! نزن زر -

  !گرفته چشمتو پس آها -

  داره؟ نسبتی مهران با...نشو مسخره -

  :گفت و انداخت باال اي شانه مازیار

  !کنه می درست کادو جعبه براش دختره. بابا نه -

 یدد هم را آیه رخ نیم. شمرد می پول داشت که دید را مهران. کرد نگاه را مهران مغازه دوباره و برگشت حیرت با پویان

  :گفت بگیرد او رخ نیم از را نگاهش اینکه بدون. بود مهران دست به مستقیم نگاهش که

  وقته؟ چند -

  !هست سالی یه -

  ندیدي؟ همراهش رو کسی سال؟ یه -

  !اومده تنها که حاال تا -

  :گفت و مهران مغازه به دوخت را نگاهش هم او و پیشخوان به داد تکیه مازیار

  !ده نمی راه...شو خیال بی نخشی تو اگه -

  :گفت کننده انکار لحنی با و برگشت پویان

  !االن هستم یکی با خودم من تازه! دیدمش اینجا کردم تعجب فقط...دختره این به چه منو...بابا نه -

  :پرسید شده ریز چشمانی با و برگشت افتاد جا ذهنش توي خوب مازیار جمله که بعد

  دونی؟ می کجا از تو -

  :گفت و داد ادامه زدنش دید به همچنان و زد چانه زیر دست مازیار

  .کردم امتحان چون -

 اب پویان. زد بیرون مغازه از و کرد خداحافظی مهران با که دید را آیه. مهران مغازه سمت برگشت و جوید را لبش پویان

  :گفت و ریخت بود میز روي که پاکتی توي را گوشی هاي خرده عجله
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  !برسون خاله به سالم...برم من دیگه خوب -

  !بردار گوشی یه بیا خوب -

  .بزند را حرفش توانست می تر راحت نبود مهران که حاال

  !خداحافظ....ندارم پول فعال -

  !ببر اینارو بیا خوب -

  ! کن آبشون میخوره درد به قطعاتش اگه -

  :دید را پویان که مازیار پیش گشت می بر دوباره داشت مهران. شد خارج در از و

   کجا؟ -

  :گفت و انداخت بود رفته آیه که مسیري به نگاهی پویان

  .دارم کار -

. نبود یدنشد توي. گشت می آبی روسري با دختري دنبال. رفت پاساژ در سمت به بلند قدمهایی با و داد دست او با تند و

 شخود به آیدا با آشنایی از بعد. رود می او دنبال دارد چرا بداند هم خودش اینکه بدون کرد تند را هایش قدم زده حرص

. کشید می آیه سمت به را او نامرئی جاذبه یک مثل چیزي هم باز ولی باشد نداشته دختر این به کاري دیگر بود داده قول

 دیدش از و خارج پاساژ از که دید را آبی روسري دختر یک لحظه اخرین در و چرخاند جمعیت توي را اش کالفه نگاه

 به قیممست که دیدش می. کرد نگاه رو پیاده توي و پرید پائین را آخر پله چهار سه و دوید خروجی سمت به. شد پنهان

 سر. بود ریخته هم به را اعصابش مداوم هاي بوق صداي و بود خیابان توي سنگینی ترافیک. رفت می راه چهار سمت

 ركس جمعیت روي از پویان. کشید می آژیر مدام و بود کرده گیر ترافیک توي آمبوالنسی قرمز چراغ پشت راه چهار

 را آیه. بگوید يچیز اینکه از قبل ولی. رفت سمتش به بلندي هاي قدم با. دید خیابان کنار ایستاده را آیه باالخره و کشید

  :زد زانو کنارش اراده بی پویان. زد عق آب جوي توي و شد خم که دید

  !آیه -

 هایش چشم. گرفت باال را سرش آیه. شد گم کنند باز را راه خواست می که اش راننده و آژیر بلند صداي توي صدایش

 شخصیتی هآی انگار که بود پریده صورتی به اش چهره رنگ. بود عجیب. کرد می نگاه پویان به بهت جوري با و بود خیس

 سفید صورتش و رنگ بی هایش لب. بود پریده بیرون سفید و سیاه تصاویر توي از که است گذشته کالسیک هاي فیلم از

 چهره رسرتاس پویان. تصویر این آمدن وجود به براي بود شده دلیلی خودش هم هایش چشم طوسی رنگ حتی. بود شده

. گوید یم چه که بفهمد پویان نگذاشت لعنتی آژیر ولی خورد تکان آیه هاي لب. کند چکار دانست نمی. کرد نگاه را او

  :گفت و کرد خم را سرش

  !نفهمیدم من گفتی؟ چیزي خوبه؟ حالت -
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 هدوبار. بود کرده گیج را پویان آیه زده وحشت نگاه. شد دور آنجا از کشان آژیر باالخره آمبوالنس و بود شده باز راه

  :تر آرام بار این زد صدایش

  !آیه -

  :گفت و دوخت پویان چشمان به از را اش شده مسخ نگاه آیه

  !تلخ خیلی! خوام می تلخ عطر یه -

  . گفت می هذیان که انگار. نیست راه به رو آیه حال کرد می احساس. بود شده گیج پویان

  !کنن می نگاهت دارن مردم. پاشو اینجا از -

  :گرفت تعجب رنگ نگاهش. باشد دیده را او تازه انگار. کرد نگاه پویان به دوباره گیج آیه

  !سالم -

  .گرفت اش خنده پویان

  خوبه؟ حالت...سالم علیک -

  .کشید اش روسري به دستی و شد بلند جا از. آمد خودش به آیه

  !خوبم -

  :گفت و کرد نگاه پویان به گیج دوباره بعد

  اینجا؟...شما -

 بود هآمد که مسیري به دست با بعد. کرد می احساس را صدایش آرام لرزش هنوز. انداخت او سرتاپاي به نگاهی پویان

  :گفت و کرد اشاره

  هاست؟ نزدیکی همین ام پسرخاله مغازه -

 به و گرفت او از شناخت می پویان که میشد اي آیه همان به تبدیل دوباره کم کم که را نگاهش و گفت آرامی اهان آیه

  .کرد نگاه اطرافش

  .خوام می عطر...برم باید من -

. کرد یم همراهی جایی تا را او داشت اشکالی. کشید سرش به دستی. خواست می تلخ عطر یک. افتاد او جمله یاد پویان

 تردید اب و انداخت آیه به نگاهی. امد می و رفت می دوستش فروشی عطر مغازه تا فقط بکند خواست نمی که خاصی کار

  :گفت
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  !بدم نشون بهت خواي می. شناسم می رو جایی یه نزدیکی همین من -

  :پرسید تردید با بعد و شد پا به پا آیه. باشد نداشته همراهی از نشانی هیچ اش جمله کرد سعی

  دوره؟ خیلی -

 دانشت نمی هم خودش. گرفت آیه از را نگاهش و جوید بار چند را لبش و کرد مشت جیب توي را هایش دست پویان

  :گفت و کرد اشاره رو پیاده با چانه با. شد خنک دلش ته انگار آیه جواب این از که بود شده مرگش چه

  !نزدیکاست همین نه -

  :گفت و داد تکان سري باالخره و کرد مکث کمی آیه

  !بریم باشه -

  :گفت و افتاد راه پویان

  !طرف این از -

 قبع او از قدم یک کرد می سعی و آمد می آرام. کرد نگاهش چشمی زیر پویان. رفت دنبالش کوتاهی مکث از بعد آیه

 پائین بقهط پله جلو. شد پاساژ وارد آیه هاي گرفتن فاصله این از گیج و داد بیرون حرص با را نفسش پویان. باشد تر

 مغازه جلوي کالفه پویان. آمد می سرش پشت فاصله با همچنان آیه. شد سرازیر آن از حرف بدون بعد و ماند آیه منتظر

  :گفت میلی بی با رسید او به آیه وقتی و کرد توقف

  !اینجاست -

  :گفت و داد تکان سري آیه

  !ممنون -

  :گفت خودش به حرص با و کرد نگاه او رفتن به پویان. شد مغازه وارد دیگري حرف بدون و

  !ممنون فقط همین؟ -

  :شنید را  میالد صداي که برود و برگردد خواست

  در؟ دم چرا پویان آقا به -

 آیه هب اعتنا بی. تو رفت می باید نداشت اي چاره. بود دیده را او میالد که حاال ولی. دهد نشان را خودش نداشت تصمیم

  .کرد نگاه آیه به چشمی زیر و داد دست میالد با. شد وارد بود ایستاده اي شیشه پیشخوان روي به رو که

  خبر؟ چه -
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  :گفت و کرد اشاره آیه به سر با پویان

  !برس مشتریت به -

  . نیاورد خودش روي به و دید پویان. انداخت پویان به کوتاهی نگاه نیم و برگشت آیه

  !خانم خدمتم در -

  :گفت و کرد مرتب اش شانه روي را کیفش آیه

  ...خوام می مردونه تلخ عطر یه -

 باز را یکی در بعد. ماست پرفروش کاراي اینا. برداشت سرش پشت هاي قفسه توي از را شیشه دوتا یکی و چرخید میالد

  .کرد نگاه آیه به و داد تکیه کنار دیوار به وري یک پویان. داد آیه دست و کرد

  ! کنه نمی حساب خر رو کسی که همینه واسه احمق خوب مردونه؟ عطر -

 خواست می که مردي ان خواست می دلش. کرد اش احمقانه حس این و خودش نثار لعنتی و گرفت او از را رویش بعد

  .کند خفه را شود عطر این صاحب

 را کدام هر. آمد می و رفت می که بود او دست روي پویان نگاه. بست می دوباره و میکرد بو یکی یکی را ها عطر آیه

 متس که را شیشه آخرین. نیامده خوشش آنها از که بود معلوم. گذاشت می کناري و بست می دوباره کرد می بود که

 عطر هب پویان. شد ناپدید زود ولی. آمد هایش لب روي رنگی کم لبخند. کرد امتحان دوباره و کرد مکث. برد اش بینی

  :زد لبخند هم او ناخودآگاه. کرد نگاه پیشخوان روي

  !بود خودش عطر -

  :گفت او به رو دید را آیه تردید که میالد

  !عالیه انتخابتون. خنک و تلخ. دوومه یا اول همیشه فروش لیست تو. بوده هامون بهترین جز آکوا -

  :گفت و کرد بود را آن دوباره آیه. شد منتظر سینه به دست پویان

  چنده؟ قیمتش -

  :گفت خودش به زده حرص پویان

  !حاضر و حی من. میاد خوشت بو این از خوب. کرده غلط. خره می دیگه عوضی یه واسه منو عطر داره -

  :گفت و برگرداند اش جعبه توي را عطر میالد

  !تومن 170. نداره قابل -
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  :گفت آرام و شد زده شرم نگاهش. میز روي جعبه سمت برگشت دوباره و. آمد باال آیه متعجب نگاه

  .باالست خورده یه قیمتش این...میشه یعنی...نه -

  :گفت شده حوصله بی بود معلوم که میالد

  باشه؟ قیمتی رنج چه خواین می. گفتین می اول همون خوب -

  :گفت تردید با باالخره و شد پا به پا آیه. سرجایش برگرداند را عطرها تند تند و

  !تومن پنجاه نهایت -

  :گفت و چید میز روي را عطر چندتا و داد تکان سري میالد

  .تلخ عطر با... پنجاهن زیر همشون ریو سري -

  :گفت و جوید حرص با را لبش پویان. نبود مهم برایش آیه نکردن یا کردن خرید دیگر انگار. پویان سمت برگشت و

  .کنن خرج واسمون خورده یه بشه نسیبمون دخترا این از نداریم شانسم. بخر تر ارزون چیز یه نداري پول واقعا -

  .آورد بیرون فکر از را او میالد صداي

  !پیدایی کم. خبر چه خوب -

  !هستیم -

  !ورا اي -

  . گوشیم سراغ بودم اومده -

  بودي؟ بردار کاله اون پیش -

 شیشه از یکی. یدکش می بیرون را پولش کیف داشت که کرد نگاه آیه به و زد اي نیمه و نصفه لبخند پویان. خندید بلند و

 پویان. گذاشت پیشخوان روي را پول و آمد آنها سمت به. کند نمی اعتنایی او به فروشنده دید وقتی. بود کرده جدا را ها

 یک حتی. ردک تعجب. بود کرده خرج اینجا را بود گرفته مهران از که پولی بیشتر نصف که ببیند توانست می هم چشمی

  :گرفت لجش. گذاشت پیشخوان روي را تومن پنجاه دقیق. نزد چانه هم ذره

  !ده می باد به رو همه اومده آورده در پول قرون دو. کیه دیگه این -

  :گفت پویان بردارد را ها پول تا شد دراز که میالد دست

  اینا؟ ندارن تخفیف -

  :گفت آرام و انداخت آیه هم بعد و پویان به نگاهی مردد میالد



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٨ 

 

  آشناست؟ -

  :گفت و انداخت آیه به نگاهی میالد. داد تکان سر پویان

  !شماست با خانم نگفتی چرا پویان -

  :گفت و آیه به برگرداند را تومن پنج میالد و کرد نگاه پویان به متعجب آیه

  !پویان آقا روي گل واسه اینم -

 انتزيف پاکت توي را جعبه هم میالد. کرد نگاه پویان به دوباره و برداشت را پول و کرد تشکري و برداشت را پول آیه

 انگار انپوی. کرد نگاه پویان به و کرد تشکري هم بعد و کرد وارسی را پاکت اول آیه. داد او دست به و گذاشت کوچکی

. آمد سمتش به هم آیه افتاد راه به در سمت به وقتی. کرد خداحافظی و داد دست میالد با. اوست منتظر آیه که فهمید

 آیه دشدن دور آنجا از قدم چند وقتی. شد خارج مغازه از اش شانه به شانه که انداخت او به نگاهی نیم و برگشت پویان

  :گفت آرام

  !گرفتین که تخفیفی بابت...ممنون -

  :تگف و کرد نگاه بود ایستاده مقابلش زیر به سر که آیه به پویان. شد متوقف کنارش هم آیه و ایستاد پویان

  !نکردم کاري -

  :گفت و گرفت باال را سرش آیه

  !بود خیلی تومن پنج چرا -

  :گفت رنگی کم خجالت با و زد کنار چشمش روي از را موهایش دسته آیه. زد کمرنگی لبخند پویان

  ...برم دیگه من -

 پویان رايب بود کرده باز کمی را اش بسته گارد اینکه. بود شده عوض رفتارش کامال. بود متعجب آیه رفتار این از پویان

  .درآورد فکر از را او آیه بعدي جمله. داشت تعجب جاي

  شه؟ نمی دردسر که کارتون این -

  :پرسید تعجب با پویان

  چی؟ واسه دردسر -

  . بود شده زیبا واقعا لبخند آن با آیه کودکانه چهره. شد پویان بهت باعث که لبخندي. زد لبخند آیه

  ...برسه دوستتون گوش به خوب -
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  :پرسید بگیرد او چهره از را نگاهش اینکه بدون پویان

  دوستم؟ -

 وجیخر هاي پله به و گرفت پویان از داشت لبخند همان از برقی حاال که را نگاهش. شد تر پررنگ هم باز آیه لبخند

  :گفت و دوخت

  !آیدا -

 خودش هب کمی آیه حرف این با. بود کرده فراموش را آیدا کال. آمد خودش به ناگهان باشد پریده خواب از که انگار پویان

  :گفت کالفه و گرفت آیه از را نگاهش. آمد

  ...نشده چیزي...نه...اون...آهان -

 هم ودشخ لحظه یک. کرد می نگاه را او لبخند همان با و بود گزیده را لبش آیه. انداخت نگاهی نیم آیه به و برگشت و

  :گفت و انداخت پائین را سرش آیه. گرفت اش خنده

  ...برم بهتره پس...بشم دردسرتون باعث خوام نمی حال هر به -

  :گفت و گرفت نفسی هم آیه. داد تکان سري و کرد نگاه بود شده خاموش دوباره که آیه هاي چشم به پویان

  !خداحافظ -

  .کرد نگاهش پویان شود خارج پاساژ از که زمانی تا. کرد تند قدم و چرخید و

***  

  آبان دوم شنبه پنج

 دیگه راحته خیالم هست آیدا که حاال. گرفت تخفیف برام پویان. خوبه ولی. دادم پول بابتش هم کلی. خریدم تلخ عطر یه

  .دارم خوبی حس کنه می کمکم که این از! خوبیه پسر. بگیرم سخت بهش خیلی نیست الزم

***  

  آبان سوم جمعه

 هم راستین و ستاره. کنارش وایساده خوابالو پویان. قشنگه. دیدم رو آیدا. اس آماده اتوبوس دوتا. کوه ریم می داریم

 سوار ریمب باید. کنم درست دردسر پویان براي خوام نمی. جلو برم نیست قرار گرچه. شناسم می رو اونا که خوبه. هستن

  !شیم

***  
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 می بر دانشگاه جلوي از را دانشجوها اتوبوس دوتا. بود افتاده راه دانشگاه جمعه کوهنوردي برنامه قبل هاي سال مثل

 گاهدانش جلوي دانشجو نفري چهل سی که بود هفت ساعت. گرداند می بر هم عصر و کوهنوردي براي برد می و داشت

 از را پویان هم راستین و بود آورده خودش با هم را آیدا ستاره. ها پسر و دخترها براي جداگانه هاي اتوبوس. بودند منتظر

 خواب زا خواست نمی دلش هم آیدا آمدن وجود با حتی. بود رفته تا بود زده غر کلی پویان. بود کشیده بیرون رختخواب

  .بود ادهایست راستین کنار کشان خمیازه. رفت باالخره تا زد غر جانش به و زد زنگ اینقدر راستین ولی. بزند اش جمعه

  !بذاریم امونو کپه نذاشتی ام جمعه یه -

  !من با مردي اگه بیا بار یه. زنی می نق چقدر اه -

  گرفتی؟ رو کجا کوه ري می همه این که تو حاال -

 چککو کوله یک دوشان هر. رفتند آنها سمت به هم شانه به شانه آیدا و ستاره. کرد نگاهش چپ چپ فقط راستین

 دهش فرما تشریف خودش و بود کشیده زحمت فقط پویان ولی. بود آورده همراهش چیزهایی هم راستین. بود همراهشان

  :گفت و خورد را اش خمیازه آیدا دیدن با. بود

  نداره؟ خواب این -

  :گفت و خندید راستین

  !اومده تو بخاطر شعور بی -

  :گفت و زد لبخندي او دیدن با آیدا. رفتند دخترها سمت به راستین همراه و کرد پوفی و کشید موهایش توي دستی پویان

  .بخیر صبح...سالم -

  .باشد تر سرحال کمی کرد سعی و داد دست آیدا با و داد قورت را آمد می داشت که اي خمیازه پویان

  !ممنون سالم -

  :گفت و انداخت پویان به نگاهی آیدا

  کو؟ ات کوله -

  :گفت و کشید موهایش به دستی پویان

  !بیام و پاشم تونستم فقط داد خبر من به صبح امروز همین راستین -

  :گفت و زد نمکی با لبخند آیدا

  . آوردم چیزایی یه هم تو براي من. نداره عیب -

  :که آمد در گروه مسئول صداي موقع همان. کرد صاف را اش سینه و اش شانه به زد راستین. زد لبخند هم پویان
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  !شین سوار آقایون و خانما -

 حوصله یب راستین. رفت خواب نرسیده ثانیه به ماشین افتادن راه با پویان. کردند حرکت ها اتوبوس گروه شدن سوار با

  :زد غر

  !قطبی خرس به رحت صد -

 به ارب این و کرد باز را هایش چشم لحظه یک براي پویان. داد هول طرفی به بود داده تکیه او شانه به که را پویان و

  :کرد باز چشم راستین هاي زدن صدا با. رفت خواب دوباره و داد تکیه پنجره

  !دیگه پاشو. آوردي در گندشو -

  :کرد نگاه راه بیرون و داد بدنش به کششی پویان

  رسیدیم؟ -

  !کن جمع خودتو پاشو! بخوابی تخت بندازن جا برات گفتم نه -

 دو هک درحالی و کرد مرتب را لباسش و شد بلند هم پویان. رفت در سمت به بقیه سر پشت و برداشت را اش کوله و

 یادهپ و کرد چک جلو آینه توي را خودش لحظه آخرین و رفت در سمت به کشید می موهایش توي هم پشت را دستش

  .شد

  .زدم هم به اي قیافه چه خدا رو تو کن نگاه -

. رساند اآنه به را خودش. بودند منتظرش راستین و آیدا و ستاره. رفت پائین حرکت یک با را پله دو و داد تکان سري و

  :گفت پویان دیدن با راستین. ایستاد پویان کنار و شد جدا دوتا آن از آیدا

  !بریم. اومد پویانم خوب -

  :گفت و کرد آیدا به نگاهی پویان. افتاد راه ستاره همراه خودش و

  !بیارم اتو کوله بده -

  :کرد تعارف آیدا

  !راحتم -

  :گرفت را اش کوله بند و کرد دراز دست پویان

  !من با بعد به اینجا از آوردیش اینجا تا تو -

 داشت آیدا. افتادند راه ستاره و راستین سر پشت و گرفت را او دست لبخند با هم آیدا. انداخت اش شانه روي را کوله و

 ستاره. دز می لبخند گاهی و داد می گوش هم پویان. کرد می تعریف بود افتاده اتفاق کالسشان سر که ماجرایی درباره
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 همان یداآ. دادند ادامه راهشان به راستین با شد راحت خیالش آیدا جانب از وقتی و کرد نگاه را آنها و برگشت دوبار یکی

 به رو و گذاشت تمام نیمه را اش جمله. کرد باز را درش و برداشت اش کوله از را معدنی آب بطري زد می حرف که جور

  :گفت پویان

  آب؟ -

  !ممنون نه -

 براي که بودند هم دیگري هاي گروه آنها از غیر به. گرداند اطراف به را نگاهش پویان شد خوردن آب مشغول که آیدا

  :کرد فکر خودش با و گرفت نفسی. بودند آمده نوردي کوه

  !هست که هم آیدا! خوبیه هواي. نشد بدم نه -

  : کرد نگاه را سرش پشت و برگشت تعجب با. ندید خودش کنار را او که چرخید آیدا سمت به و برگشت بعد

  دختر؟ این رفت کجا -

 هاآن سمت به تعجب با پویان. زد می حرف او با و بود شده خم دختري کنار. دید را آیدا باالخره تا زد خودش دور چرخی

  :رفت

  شده؟ چی! آیدا؟ -

  :گفت و کرد نگاه او به و برگشت آیدا

  !شده بد حالش کنم فکر دیدمش یهو. دونم نمی -

  :گفت و گرفت او سمت به را آب بطري آیدا. کرد نگاه تعجب با زد می عق و بود زده زانو زمین روي که دختري به پویان

  !بخور آب بیا -

  :پیچید اش بینی توي تلخی ادکلن تند بوي. ایستاد آیدا کنار و زد دور را دختر تردید با پویان

  !ادکلن با گرفته دوش صبحی سر -

 به دستی و پراند هوا توي لگدي. کرد آیه و آیدا به را پشتش و گفت لب زیر لعنتی پویان. گرفت باال را سرش که دختر

  :گفت خودش با و کشید صورتش

  !کنه می چکار اینجا این -

  :گفت می داشت آیدا. شد خیره کرد می نگاه اطراف به و بود شده بلند حاال که آیه به و برگشت حرص با و

  خوبه؟ حالت خواي؟ نمی آب -
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  :گفت و گذاشت سرش روي را دستش بعد و چرخاند دور را مضطربش نگاه شنید نمی را او صداي انگار ولی آیه

  !خدا واي -

. دهز یخ و رنگ بی همانجور. بود شده خیابان توي دیروز مثل درست اش چهره. کردند می نگاه را او گیج آیدا و پویان

  :رساند او به را خودش قدم چند با. کرد می نگاه او به مستاصل که دید را پویان تازه انگار و زد خودش دور چرخی آیه

  !کنی کمک باید -

 خودش خوب. دهد می معنی چه رفتار این بود مانده حیران پویان. کرد نگاه جلوتر جایی به اضطراب با و برگشت دوباره

  :فتگ و کرد نگاه آیدا به و برگشت آیه. پائید را آیدا چشمی زیر. کند درست دردسري برایش خواهد نمی بود گفته

  !باشین زود پویان! بیا آیدا -

 و ردک آزاد او دست از را خودش زده هول پویان که کرد نگاه پویان به کرده اخم آیدا. کشید و گرفت را پویان کوله بند

  :گفت

  تو؟ گی می چی -

  . کرد نگاه را سرش پشت و زد چرخی دوباره. کرد نگاه پویان به و برگشت آیه

  ...اونجا برن نباید اونا -

 پویان  .کند بیشتر را سرعتش تا انداخت هم را اش کوله راه وسط. کرد دویدن به شروع و کرد رها را پویان حرف این با و

  :گفت اخم با آیدا. کرد می نگاه او به گیج

  شناخت؟ می کجا از رو ما -

 از را آیدا ولهک تردید با و شد پا به پا. انداخت آیدا به نگاهی نیم و کرد تعقیب نگاهش با دوید می که را آیه نگران پویان

 انهم به باشد آمده کنار خودش با باالخره که انگار کوتاهی مکث از بعد و داد آیدا دست به و برداشت اش شانه روي

 و بودند دهایستا راه کنار فلزي هاي داربست کنار که جمعیتی به را خودش زنان نفس آیه. دوید بود دویده آیه که سمتی

  :گفت و کرد نگاه داربست به ترس با و رساند زدند، می حرف

  .برین اینجا از -

  .کشید و گرفت را دختر دوتا دست و 

  !برین اینجا از باید -

  .کشید بیرون را دستش حرص با شان یکی

  !کن ولم دیوونه -
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  .نیامد کوتاه آیه

  !برین خدا رو تو -

  :زد داد. بود پوشانده اشک از اي الیه را چشمانش. گرفت دهانش جلوي را دستش. زد عق ناگهان و

  !برین گم می -

  :گفت و برداشت را بزرگی سنگ و چرخید خودش دور عصبی کنند می نگاهش مسخره حالتی با آنها دید وقتی و

  ...برین ها لعنتی...برین...برین اینجا از -

 را سنگ آیه. کرد نگاه او به بهت با و رسید زنان نفس پویان. رفتند عقب قدم چند و کردند نگاه آیه به تعجب با جمعیت

  :گفت بهت با شان یکی. برداشت دیگري سنگ بالفاصله. افتاد پسرها از یکی جلوي درست که کرد پرت

  .است دیوانه این بابا -

  :زد صدایش گیج و کرده اخم. رفت او سمت به پویان

  شده؟ چی آیه -

  .گرفت می اش گریه داشت آیه

  ...برن بگو خدا رو تو...پویان -

  .برد باال را سنگ و کرد جمعیت به نگاهی. لرزید می حاال صدایش

  !برین -

  :گفت پویان به و کرد رها را سنگ. گرفت نفسی آیه. کرد تند قدم و داد تکانی خودش به جمعیت بار این

  !بدو -

. شد نیدهش چیزي ریختن فرو مهیب صداي که بود نگذشته ثانیه چند شاید. دوید مخالف سمت به و گرفت را او دست و

 کوه هاي سنگ از صخره یک. کرد نگاه سرش پشت به وحشت با و برگشت. ایستاد هم آیه دنبالش به و ایستاد پویان

 آن لزيف هاي میله از تعداي و بود خورده بود شده الم مصنعوعی آبشار ساختن براي که فلزي داربست به و بود شده رها

 تپش صحنه به زده بهت پویان. آمد می داد و جیغ صداي و بود شده بلند خاك و گرد. بود ریخته فرو و کنده جا از را

  :گرفت را پویان دست و رسید سراسیمه آیدا. کرد می نگاه سرش

  خوبه؟ حالت -

 اضطراب با اآید. بود آیه هاي لب روي رنگی کم لبخند. کرد نگاه آیه به و برگشت هم بعد و کرد نگاه آیدا به منگ پویان

  :گفت و کرد نگاه مقابلش صحنه به
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  !باشه نمرده کسی -

  :کرد زمزمه آرام آیه

  !نمرده کسی...نه -

 رخاندچ را نگاهش تعجب با. ندید را آیه آمد خودش به که پویان. رفت اش کوله سمت به آیدا و پویان به توجه بدون و

  :بود کرده مشغول را ذهنش سوال یک. بود گیج بود افتاده اتفاق که چیزي از هنوز

  فهمید؟ کجا از -

  :بدهد گوش او به باعث آیدا نگران صداي

  !باشه شده طوریش کسی نکنه کجان؟ اینا ستاره -

  :کرد تکرار را آیه جمله چرا نفهمید هم خودش و چرخاند را نگاهش پویان

  !نمرده کسی نه -

  :گفت و نشد او حرف متوجه که بود ستاره نگران اینقدر آیدا

   شده چی ببینیم بریم بیا -

 سمت همان به جمعیت همراه به هم آیدا و پویان. دویدند حادثه محل سمت به حاضر جمعیت! کشید را پویان دست و

  .چرخاند جمعیت توي را نگاهش همزمان و گرفت را ستاره شماره و کشید بیرون را اش گوشی آیدا. رفتند

  آیدا؟ -

  .شد راحت آیدا خیال ستاره صداي شنیدن با

  خوبین؟ شما ستاره -

  .بودیم شده رد درابست اون از من...آره -

  شده؟ چیزیش کسی -

  . نکنم فکر -

 جواب و رودب آیه دنیال به گذاشت نمی آیدا حضور. گشت می آیه دنبال چشم با. بود شده درگیر کامال ذهنش ولی پویان

 باالخره و پویان سمت برگشت شد مطمئن که ستاره سالمتی از آیدا. کند پیدا را بود آورده هجوم ذهنش به که سواالتی

  :پرسید را سوالش

  بود؟ کی دختره اون -
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  :پرسید بعد و کرد نگاهش جواب بدون لحظه چند پویان

  دختره؟ -

  رفتی؟ دنبالش که همون -

  ...است ستاره همکالسی دانشکده هاي بچه از..اون...آهان -

  شناسه؟ می کجا از منو -

  :گفت و کرد فکري پویان

  ...دونست می اسمتو ولی بودت ندیده -

  :رساند آنها به را خودش راستین. بماند تمام نیمه شان مکالمه که شد باعث ستاره و راستین رسیدن

  ...نشد چیزیش کسی..گذشت خیر به -

 سر الییب ترسید می بود افتاده که اتفاقی این با. کرد می جمع را ها بچه داشت گروه مسئول. داد تکان سر فقط پویان

. شد می لیهتخ داشت منطقه همین براي. بریزد فرو هم اش بقیه بود ممکن و بود خورده ضربه فلزي رابست. بیاید کسی

. شد نمی داده کسی به رفتن باال اجازه چون. شدند روانه پائین سمت به شان جمعه برنامه خوردن هم به از پکر ها بچه

 حوالی همان اي عده. بودند شده جمع ها اتوبوس کنار دوباره جمعیت. بود نگذشته رسیدنشان از هم ساعت یک هنوز

 ونبیر هایشان کوله از را بودند آورده که چیزهایی هم ستاره و آیدا. بودند شان سرپائی هاي صبحانه خوردن مشغول

  . کشیدند

  . ندید را آیه دیگر شوند سوار بخواهند که زمانی تا

***  

  آبان سوم جمعه

  کرده؟ شک پویان. کردم کاري یه فکري بی با دوباره

 هم هب کوهشان برنامه که حاال بود خواسته او از راستین. بود شده خیره سقف به و بود کشیده دراز تخت روي پویان

 خانه هب و کرد خداحافظی آنها از گیج که بود ریخته هم به اینقدر پویان ولی. باشند هم با نفري چهار را نهار است خورده

 بار ارهز را صبح اتفاقات و بود کشیده دراز تخت روي هم حاال. بماند که نشد باعث هم آیدا دلخور نگاه حتی. برگشت

 به لیو رسید می نتایجی به داشت ذهنش ته ته. شد می گیج بیشتر کرد می فکر چه هر. بود کرده مرور ذهنش توي

  .کرد می فکر دیگري احتماالت به و کرد می ردشان فورا که بود مسخره اینقدر نظرش

 حضورش ولی نکرد اعتنایی او به پویان. شد اتاق وارد و کرد باز را اتاقش در پریا که بود فکر توي منگ و گیج جور همان

  .بود ریخته هم به را ذهنش هم
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  چیه؟ -

  :گفت مظلوم لحنی با بعد و کرد دست دست کمی پریا

  دي؟ نمی موبایلمو -

  :گفت و کرد نگاهش پویان

  !ندارم گوشی! نه -

  :گفت و گرفت نفسی پریا

  کردم؟ خراب گوشیتو من مگه ؟!چه من به خوب -

  !باشی داشته گوشی زوده هنوز دادي نشون ولی نکردي خراب تو نه -

  :شد وارد دیگري راه از پریا

  .نکنم کارا این از دیگه دم می قول! دیگه بدش خدا رو تو داداش -

 پا. بکوبد مه به محکم را در و برود بیرون اتاق از پریا شد باعث که گفت بلندي نچ بیاندازد او به نگاهی که بدون پویان

  :گفت کنان غرغر و رفت آشپزخانه سمت به کوبان

  !ده نمی گرفته موبایلمو...بگو پویان به چیزي یه مامان -

  :گفت زد می هم تند تند را ها زمینی سیب داشت که خانم نسیبه

  کردي؟ چکارش -

  !کار هیچ من -

  !دیگه افتاده لج سر باهات که کردي کاري یه -

  :گفت و کرد نگاهش دقت با و برگشت بعد

  پریا؟ -

  :داد جواب تند تند دید را مادرش مشکوك نگاه که پریا

  !نکنه خرابش باست می چه من به! برداشته منو موبل شده خراب موبایلش -

 همان و زد رخیچ کند پیدا بیخ خودش کار است ممکن بماند بیشتر اگر فهمید که پریا. کرد نگاهش دقت با خانم نسیبه

  :رفت اتاقش سمت به کرد می غرغر که جور
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  !شدم حساب آدم کی من خونه این توي -

  :نشست تخت روي حرصی. انداخت اتاق توي را خودش بزند حرفی بتواند مادرش اینکه از قبل و

  . نیستم پریا که نگیرم رو تو حال اگه من -

 نماز بود رفته که هم منصور حاج. ماندند اتاقشان توي پریا و پویان بزند صدا نهار براي را ها بچه خانم نسیبه وقتی تا

 پویان شقابب به نگاهی خانم نسیبه. نشد پریا خصمانه هاي نگاه متوجه و بود ویج و گیج هم میز سر پویان. نبود و جمعه

  :گفت و انداخت

  !داشتی دوست قیمه که تو خوري؟ نمی چرا -

  .بود خودش فکر توي همچنان پویان

  !پویان -

  :کرد نگاه مادرش به سوالی و گرفت باال را سرش اسمش شنیدن با

  هان؟ -

  خوري؟ نمی چرا گم می -

  :گفت و بشقابش توي شد خیره بعد و کرد نگاه را مادرش گیجی همان با لحظه چند و برگشت پویان

  !خورم می -

  :گفت داري نیش لحن با و کرد نگاه را پویان شده ریز هایی چشم با پریا. برد دهان به را قاشقش و

  !زدن؟ دورت کدوماشون -

  :گفت و انداخت پریا به نگاهی خانم نسیبه

  کی؟ -

  :انداخت پریا به تندي نگاه پویان

  !پریا -

  :گفت و انداخت دوتا آن به متعجبی نگاه خانم نسیبه

  چیه؟ جریان -

 شده خیره وا به که همانجور هم پویان. نگفت چیزي و انداخت پائین را سرش پریا که بود تهدید از پر اینقدر پویان نگاه

  :گفت بود
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  !بود جایی بی شوخی هیچی -

  :گفت و گذاشت بشقابش توي را قاشقش هم بعد

  !نکنه درد دستتون -

  :گفت و انداخت او خورده نیم ظرف به نگاهی خانم نسیبه. کرد ترك را میز و شد بلند و

  !نخوردي چیزي که تو -

  !شدم سیر -

 ایجینت به. است انفجار حال در مغزش کرد می احساس که بود کرده فکر اینقدر صبح تا دیشب. آمد می باران شنبه

 ستداللا خودش براي و بود چیده هم کنار را حوادث.کرد می شک عقلش به بگوید کسی هر به بود مطمئن که بود رسیده

 فهمدب شده جور هر و کند خفت را آیه و برود خواست می دلش بود ریخته هم به مغزش اوضاع که اینقدر ولی. بود کرده

  .چرخد می دختر این کله توي چی

 نق و دآم و رفت مادرش که اینقدر ولی. خوابید و شد خیال بی را هشتش ساعت کالس که آمد می خوابش صبح اینقدر

 ولی گاهدانش برود باران این توي نداشت حال و بود کسل. شد آماده اجبار به پس بپیچاند هم را بعدي کالس نتواست زد

  :گفت و داد او دست را ماشینش سوئیچ مادرش. رفت می بیرون خانه از داشت وقتی. افتاد راه باالخره

  !برو ماشین با. میاد بارون -

 هاش دپرای یک ماشینش گرچه. کرد می کارها این از تر کم مادرش. زد بیرون خانه از و گرفت را سوئیچ سرخوش پویان

 ها خیابان.بود تغنیم هم همین دانشگاه رفت می اتوبوس و تاکسی با باید همیشه که او براي ولی نبود بیشتر سفید بک

 کند کار تبایس می سرعت نهایت با کن پاك برف که بارید می شدتی چنان با هم باران. بود شلوغ حسابی باران بخاطر

  :گفت خودش به کشان خمیازه. ببیند را جلویش بتواند پویان تا

  . داد نجات شدن کشیده آب موش از رو ما الاقل گرم مامانم دم -

 که ندک پیدا پارك جاي دانشگاه هاي نزدیکی کرد سعی. رسید می دیر هم دوم کالس به احتماال. بود شده دیرش کمی

 روي را کالسورش. دوید دانشگاه در سمت به و زد را در قفل. کرد باز را در و برداشت را کالسورش. نماند باران زیر زیاد

 زانو زمین وير رو پیاده کنار. افتاد آیه به چشمش دانشگاه به شدن وارد از قبل ولی. شود خیس کمتر تا بود گرفته سرش

 سابیح حاال هایش شانه سر. آمد چشمش جلوي دیشب تفکرات و دیروز اتفاقات تمام. ایستاد ناخودآگاه پویان. بود زده

  . رساند او به را خودش و کرد تند پا تردید بی. بود شده خیس

  ؟!آیه -
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. دخور جا اش چهره دیدن از پویان. بود چسبیده سرش به و بود شده خیس کامال اش مقنعه. گرفت باال را سرش آیه

 انوز کنارش متاثر پویان. کرد هق هق بود پویان به نگاهش که جور همان. بود خیس باران و اشک مخلوط از صورتش

  :زد

  بهت؟ گفته چیزي کسی شده؟ چی -

  :زد لب هق هق همان با. شد خالی چشمش از اشک از دیگري موج و رفت درهم دوباره آیه چهره پویان حرف این با

  ...خدا به...نبود من تقصر...من -

  :کرد هق هق دوباره و

  ...من...گفتم دلم تو فقط من -

  .انداخت اطرافش به نگاهی مستاصل پویان

  اس؟ فیلمه اون به مربوط -

  :کرد نگاهش باز آیه

  ...بشه طوریش خواستم نمی من -

  :کرد بلند جایش از را و گرفت را آیه بازوي و گذاشت کنار را تردید پویان

  !شدي خیس پاشو -

 حرف خودش به جور همان آیه. برد ماشینش سمت به را او پویان. کرد می هق هق هنوز. شد بلند حرف بی و رام آیه

  :زد می

  ...شدم خسته...خدا شدم خسته...بدبختم من...بدبختم من چقدر -

 ايه رگه آن با اش طوسی هاي چشم و بود شده هایش گونه شدن سرخ باعث هوا سردي. کرد نگاه رخش نیم به پویان

  . بود شده زیباتر سرخ

  ...نداره فایده تلخم عطر این -

 رسوا و زد دور را ماشین سرعت با هم خودش و کرد هدایت داخل بود دیگري دنیاي توي انگار که را آیه و زد را دزدگیر

 ار رسید می مشام به آیه طرف از که تندي عطر بوي تازه. آورد می در سر دختر این کار از باید شده جور هر امروز. شد

  :زد غر لب زیر و داد چین را اش بینی. شنید

  !زده عطر چقدر -
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 ردک روشن را ماشین و کرد پرت عقب صندلی روي را اش خورده خیس کالسور پویان. بودند شده خیس حسابی دو هر

 با نوزه نبود دنیا این توي که انگار ولی آیه. کشید عمیقی نفس و کرد نگاه او به دوباره و انداخت راه را اش بخاري و

  :زد می حرف خودش

  ...نکردم نگاهشم دیگه که من...نزدم حرفی بهش که من -

  :داد دستش به و کشید بیرون دستمال چندتا درمانده پویان. شد جاري صورتش روي اشک از موجی دوباره بعد

  !کن خشک و صورتت -

 دبع و کرد نگاه ها دستمال به خیره آیه. کرد خشک را بارانش از خیس صورت و برداشت دستمال چندتا هم خودش و

  :شد خیره پویان به و برگشت

  ...بمیرم من اگه...شه درست چیز همه تا بمیرم باید من -

  :پرید حرفش وسط کند تحمل نتوانست دیگر پویان

  شده؟ چت تو چیه؟ جریان بگو درست -

  :کرد رمن را لحنش. نداشت را شلوغش ذهن تحمل دیگر واقعا ولی. کند استفاده سو آیه بد موقعیت از خواست نمی دلش

  گفته؟ بهت چیزي کسی! آیه؟ -

  :گفت و کشید صورتش روي حرص با را ها دستمال آیه

  ...من...کشتم بزرگو بابا من...کشتم مامانو من گه می راست بابا -

  :شکست بغض توي صدایش

  ...بابابزرگه شبیه خیلی اون...بمیره باید صبوحی استاد چرا -

  :کرد نگاه بود شده پنهان دستمال توي که او رخ نیم به زده بهت پویان

  شده؟ چیزیش صبوحی استاد -

  :کرد نگاهش لرزان اي چانه با و برگشت آیه

  !نه...هنوز -

  :بود شده تر گیج بود گیج پویان

  نه؟ هنوز چی یعنی -

  :پرسید گیج و مضطرب پویان و داد تکان سر آیه
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 با لیو...مغزم تو میاد چیزایی یه...شم می دیوونه دارم...کردم فکر دیروزو تمام من...شده چی بگو درست خدا رو تو آیه -

  .آد نمی در جور منطقی هیچ

  :داد ادامه مستاصل چهره همان با پویان. کرد نگاه پویان به بدبختی با و آمد بند لحظه یک براي آیه اشک

  هستی؟ کی تو -

  :لرزید دوباره آیه چانه

  ...نیستم کس هیچ من...من -

  :نیامد کوتاه پویان ولی

  چی؟ یعنی رفتار اون حالتات اون پس نیستی؟ کس هیچ -

  :کرد نگاه او به زده وحشت آیه

  رفتار؟ وم.....کد....وم...کد ـه؟...چیـ ـظورت...منـ -

  :آورد زبان به را دیروزش تفکرات تمام و شد خیره رو به رو به و کشید خیسش موهاي به دستی پویان

  ...جایی یه از...دونی می چیزایی یه تو..رفتار اون...حالتا اون...عجیبی تو -

  :داد ادامه و کرد نگاه بود شده خیره او به زده وحشت و تر نیمه چشمانی با حاال که آیه به و برگشت بعد

  ...هستی تو...بیافته خواد می اتفاقی یه جا هر -

  :حرفش وسط پرید آیه

  ...من...نه -

  :داد ادامه متفکر و کرده اخم پویان

  ...ماشین...یرز بود رفته سوار دوچرخه یه...شد تصادف دانشگاه جلوي رفتی که تو...شد بد حالت دانشگاه توي...بار اولین -

  :داد ادامه دوباره پویان. ریخت می اشک دوباره و بود گرفته دهنش مقابل را دستش آیه

 کنه لوتاب اینجور خودشو نیست حاضر کس هیچ...کردي که کاري اون...نرو موتور با گفتی من به و اومدي که روز اون -

  ...باشه مهم خیلی موضوع اینکه مگر

  :گفت و آیه چشمان به دوخت را نگاهش

  ...کجا از ولی....فهمیدي تو...بیاد من سر بالیی یه بود قرار -
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  :داد ادامه پویان و پوشاند را صورتش. کرد می هق هق آیه

 یزيچ یه بود قرار...دیروز ماجراي و...بود قرمز چراغ پشت آمبوالنس یه...خریدیم عطر رفتیم که...خیابون توي روز اون -

  ...فهمیدي تو ولی...بشه

  :کرد نگاه لرزید می هایش شانه حاال که آیه به و شد ساکت پویان

  ...دونی می تو...بیاد صبوحی سر بالیی چه قراره -

  :پرسید جدي و گرداند برش و گرفت را بازویش پویان که برد در سمت به را دستش و چرخید تند آیه

  ...دونی می کجا از رو اینا هستی؟ کی تو -

  :شد جاري هایش گونه روي موج موج اشک و زد هق آیه

  ...نیست من تقصیر خدا به -

 ناراحتش آیه بد حال واقعا. بارید می ناامیدي و غم آیه چهره اجزاي تمام از. چرخاند آیه صورت توي را نگاهش پویان

  :فشرد را بازویش.کرد نمی پیدا بهتري موقعیت دیگر...فهمید می باید ولی. کرد

  ؟...فهمی می کجا از -

  ...تونم نمی من -

  ...بگو. شدم دیوونه کردم فکر که بس...نخوابیدم اصال دیشب من..بگو خدا به...آیه -

  :بیاورد بیرون پویان دست از را بازویش کرد سعی آیه

  گی؟ نمی کسی به...بگم اگه -

  :داد جواب مکث بدون پویان که گفت مظلومانه را جمله این اینقدر

  .باش مطمئن گم نمی -

 تقصیر...خدا به ولی...ترسن می همه...بابام حتی باشه من نزدیک خواد نمی...کس هیچ...شدم خسته دیگه من...بده قول -

  ...باشم اینجوري خواد نمی دلم من....نیست من

  :داد تکانش پویان

 غریب عجیب فکراي این از منو فقط...گم نمی خواهرم دونه یه جان به..خودم جان به...گم نمی کسی به گم نمی -

  .بده نجات

  .شد خیره او هاي چشم به پیگیر و جدیت همان با پویان. فشرد هم را هایش لب آیه
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  ...آیه -

  ...کنم می حسش من -

  :کرد زمزمه. شد رها بازویش دور از پویان دست

  جوري؟ چه کنی؟ می حس -

  :داد ادامه آیه. کرد نگاهش شده گرد چشمانی با و

  ...کنه می بد حالمو...دهنده آزار تلخ یه...تلخه عطرش -

  :چرخید سرش توي آیه صداي

  ...نداره فایده دیگه تلخم عطر...بخرم تلخ عطر یه باید -

  :پرسید منگ. کرد تر را هایش لب

  تلخه؟ حادثه عطر -

  :داد تکان سر آیه

  ...نه -

  :کرد نگاهش سوالی پویان

  تلخه؟ چی عطر پس -

 میبر و دهانش توي آمد می دلش ته از چیزي. پیچید می هم به پویان معده. فشرد هم به را هایش لب. لرزید آیه چانه

  :داد فرو را دهانش آب. کند فرار بسته فضاي آن از و کند باز را در خواست دلش هم باري یک. گشت

  آیه؟ چی عطر...عطر -

  :کرد زمزمه آرام دزید می او از را نگاهش که زمان هم و لرزید آیه صداي

  !مرگ -

 ولی. ردک بسته و باز را هایش لب بار چند شده خشک.شده گرد نهایت تا هایش چشم.گرفت لحظه چند براي پویان نفس

 شیشه به تند تند که باران صداي جز. انداخت پایین را سرش ساکت آیه. بود کرده گم را کلمات انگار بزند حرفی نتوانست

 کلی از بعد و کرد تر را هایش لب و داد فرو را دهانش آب بار چند پویان. آمد نمی ماشین توي صدایی هیچ خورد می

  :کرد تکرار کندن جان

  مرگ؟ -
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  :گفت بهت همان با آیه مرطوب رخ نیم به خیره پویان. داد تکان سر و کشید لرزانی نفس آیه

  !نداره امکان این...اس مسخره -

  . شد خیره بیرون به و

  .ممکنه غیر چیزي هیچین...آد نمی در جور منطقی هیچ با -

  :گفت زده غم آیه

  ...فهمم می...کنم می حسش من ولی -

  :کرد هم را تالشش آخرین. آورد می هجوم دهانش سمت به داشت چیزي. فشرد را اش معده پویان

  ...چرته...چرته -

  :آمد حرف به پویان شود پیاده اینکه از قبل ولی کرد هم باز را در. شود پیاده تا چرخید آیه

   جوریه؟ چه -

  :داد جواب آرام و انداخت پایین را سرش و بست را در دوباره. کرد نگاهش و برگشت آیه

  ...بعد...نزدیکه مرگ که فهمم می...فهمم می تلخشو عطر اول -

  :زد زل او دهان به همانجور و فشرد را اش معده دوباره پویان. داد فرو را دهانش آب

  بعد؟ -

  ...قراره...رارهق که کسی اطراف شه می دود حاله یه عین...عین...ببینمش تونم می که میشه متراکم انقدر تلخ عطر...بعد -

 فکر هک حاال بمیرد؟ بود قرار شود فرهاد موتور سوار خواست می که روزي آن یعنی. بکشد نفس. کرد نمی جرات پویان

 مامت وحشت ماجرا این به کردن فکر از. برود گاز تخت اتوبان توي برود و بردارد را موتور داشت تصمیم روز آن کرد می

  . لرزاند را وجودش

  بگیري؟ جلوشو...تونی می پس...پس -

  :گفت و گرفت باال را سرش آیه

  ...همه براي نه -

  ...من که...فهمیدي کجا از روز اون -

  :کرد نگاهش آیه
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  ...نکردم کارو این وقت هیچ حاال تا...اش درباره زدن حرف...سخته برام -

 گیر یلیتخ فیلم یک وسط کرد می فکر گاهی. بود نشده کم بهتش از چیزي. فرمان روي گذاشت را هایش دست پویان

 کند کرف خواست می اگر. بود سخت برایشه هم بود گرفته دیشب که نتایجی تمام وجود با ماجرا این قبول. است کرده

  :کرد نمی فکر فعال و زد می حرفی باید. شد می دیوانه

  دونن؟ می اتم خانواده -

  .داد سرتکان آیه

  ...بابامم...شم می اینجوري چرا بفهمم اینکه از قبل...کرد فوت مامانم -

 کرد نگاه آیه هب. بدهد نشان العملی عکس چه باید دانست نمی شوکه پویان. کرد نگاهش پویان.کشید عمیقی نفس آیه

  . بود شده خیره بیرون به که

 شن می نزدیک مرگ روز به چی هر. دن می تلخ عطر بوي قبل روز چند از... رسیده شون حتمی مرگ که اونایی -

  ...آد نمی بر من دست از کاري مواقع جور این...شه می بیشتر عطرش

  ...من... روز اون...دیروز پس -

 اه کردن دوري این علت حاال. بود تنها دختر این چقدر. شد آیه هاي چشم خیره هم پویان. کرد نگاهش و برگشت آیه

  ..را هایش چشم ته غم این..فهمید می را

  ...رمبگی جلوشو تونم می..چیه مرگ علت بفهمم اگه...مواقع اینجور...اد می ناگهانی هم تلخ عطر...ناگهانی هاي مرگ -

 رشپذی و درك هنوز. رو به رو به دوخت را نگاهش پویان. انداخت پایین را سرش دوباره و پیچاند هم توي را هایش دست

  :زد صدایش آیه. بود سخت برایش موضوع این

  ...پویان -

  :گفت زده خجالت آیه. کرد نگاهش پویان

  ...نگی کسی به دادي قول -

  .هنوز بود ذهنش توي سوال کلی. داد تکان سر فقط پویان. کرد نگاه او به تائید منتظر و

  !گم نمی -

  :زد صدایش پویان که در سمت به چرخید آرام و داد تکان سر آیه

  ري؟ می کجا -

  !خونه -
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  ؟...بارون این تو -

  !نداره عیب -

  :گرفت نفسی پویان

  !برمت می بشین -

  !رم می خودم نه -

  :گفت و انداخت راه را ماشین آیه تعارف به اعتنا بی پویان

  کرده؟ فوت باباتم -

  . شد خیره رویش به رو به دوباره و انداخت او به کوتاهی نگاه و

  !نه -

  برم؟ کجا -

  !مستقیم -

  !کنی اذیت خودتو نیستی مقصر که چیزي براي نباید تو -

  . کرد نگاهش آیه. بود سوخته او براي دلش واقعا ولی. زد را حرف این چرا نفهمید هم خودش

  چپ؟ به بپیچ -

  :ودب شنیده که بود هایی حرف از پر سرش و پیچید می هم به هنوز اش معده.بزند حرفی تا آورد فشار مغزش به پویان

  کردي؟ اونجوري من با همین براي -

  :دوخت بیرون به را نگاهش بعد و گفت را مسیر دوباره آیه

  !نه -

  :کرد نگاهش تعجب با پویان

  چیه؟ من با مشکلت پس نه؟ -

  :کرد نگاه پویان به و کشید نفس لرزان دوباره آیه

  ...ندارم تو با مشکلی من -

  :کرد اخم پویان
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  داد؟ می معنی چه رفتارت اون پس -

  :پیچاند را کیفش دسته آیه

  !بگم بهت باید هم دیگه چیز یه -

 تا ودب افتاده راه اش معده توي که موجی.باشد مانده که بود هم تري عجیب چیز هنوز یعنی. شد مضطرب دوباره پویان

  :گفت و داد نشان را اش خانه دست با آیه. آمد گلویش

  !دار نگه جا همین -

  .کرد نگاه بود شده جدا زمین سطح از پله یک با که رنگی سفید کوچک در به پویان

  اینجاست؟ اتون خونه -

  :کرد نگاه کوچکش پنجره به آیه

  !اینجاست ام خونه -

  :کرد نگاهش و برگشت پویان

  کنی؟ می زندگی...تنها -

  .داد تکان سر آیه

  !برم من -

  :گفت تند پویان

  نگفتی؟ -

  . کرد نگاه بیرون به آیه

  !آیه؟ -

  .گرفت نفس آیه

  ...نباید من یعنی...من -

  :کرد عقب جلو را خیسش مقنعه و کشید اش پیشانی به دستی

  ...گرفت جدا خونه برام بابا همین براي -

  :لرزید می وضوح به صدایش
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  ...بقیه با من احساسی درگیري...یعنی....کسی به من اگه چون -

 دارد درچق حرف این گفتن که فهیمد می. انداخت او به نگاهی نیم پویان. بود کرده بغض دوباره. داد قورت را دهانش آب

  :گفت لرزانی صداي با صورتش روي خورد سر که اشک قطره یک. کند می اذیتش

 بابابزرگ یاد منو که صبوحی استاد مثل...بودم عاشقشون که بابابزرگ مثل...مامانم مثل...اندازه می خطر به رو اونا جون -

  ...دخترم گفت می من به که کمالی آقاي مثل....انداخت

  :زد تلخی لبخند آیه. کرد وحشت واقعا بار این پویان

  ...تو به...مخصوصا....برسونم آسیب کسی به خوام نمی. باشم دور همه از باید من -

 نهانپ در پشت ثانیه یک عرض در و رفت اش خانه سمت به دوان دوان و شد پیاده ماشین از دیگري حرف هیچ بدون و

  .شد

***  

  آبان چهارم شنبه

 تشاذی...ازش بمونم دور دم می قول خدایا. زدم می حرف یکی با باید. مردم می داشتم دیگه. گفتم پویان به چیزو همه

  !نکن

***  

  آبان پنجم یکشنبه

 بگه؟ کسی به اگه. گفتم می پویان به نباید. کردم اشتباه کنم می احساس کنم می فکر که حاال. دانشگاه برم ترسم می

  .خورم می سرما دارم کنم فکر کنم؟ چکار...خدایا بشه؟ فیلم ماجراي مثل نکنه بفهمه؟ کسی اگه

***  

  آبان ششم دوشنبه

 ترسم یم دونه می پویان که االن ولی. بود راز یه حاال تا موضوع این. کنم می ناامنی احساس زدم حرف پویان با وقتی از

  .دارم تب. سوزه می گلوم. نیست خوب حالم میاد؟ من سر به چی...بفهمن اگه. بفهمن بقیه لحظه هر

***  

  آبان هفتم شنبه سه

  .شده تنگ برات دلم مامان

 ***  
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 شک مه بقیه که بود ریخته هم به اینقدر. بگیرد باال را نگاهش کرد نمی جرات شد می که دانشگاه وارد که بود روز دو

 هک انگار. کرد می تجربه را عجیبی هاي حس. بود پرت کال حواسش و زد می گیج دوستانش جمع توي. بودند کرده

 پس دباش مردن با مساوي آیه به شدن نزدیک اگر کرد می فکر مدام. باشد ایستاده سرش پشت بلندش داس با مرگ

 واقعا. بود هافتاد دلش به عجیبی ترس بود کرده پیاده اش خانه جلوي را آیه که وقتی از. نیست بعید اتفاق این هم هنوز

  . بود جوان هنوز مردن براي

 توي ادهپی را روز کل.بود نرفته دانشگاه را بعد روز آیه با شدن رو به رو وحشت از و بود دیده کابوس هم صبحش تا شب

 او زا خواسته او که همانجور باید فقط هست چیز همه به حواسش خودش آیه کند قانع را خودش تا بود زده قدم خیابان

. شد اهدانشگ راهی و داد جرات خودش به باالخره که بود سوم روز. افتد نمی اتفاقی هیچ بکند را کار این اگر و بماند دور

 هوا ويت لگدي حرصی. بود شاکی خودش ازدست. کرد می پا به پا و بود ایستاده دانشگاه ورودي جلوي که بود مدتی

  :زد غر خودش به و پراند

  .بود اومده تاحاال بیاد سرت بالیی خواست می اگه. نداره کاریت گفت آیه خود..االغ ترسوي -

  !بشی اینجوري حاال که بپیچی پاش و پر به بودي مجبور. بزنن گندت - 

  :افتاد راه در سمت به و کشید صورتش به دستی

  .دارم آرزو تا هزار جوونم هنور من! کشم می قرمز وکلفت کت خط یه آیه دور و کالس سر رم می راست -

 خارج رلازکنت چشمانش گاهی. رفت سی بلوك سمت به مستقیم و کرد تند قدم و داد تکان خودش حرف تائید در سري

 دنبو ترسو این از اینقدر. بشود حمله او به پشت از است قرار لحظه هر کرد می احساس. پائید می را اطراف شدو می

 را الب این که کرد مهمان را آیه هم فحش تایی چند. بکوبد دیوار توي را سرش خواست می که بود گرفته لجش خودش

  . افتاد نمی اتفاقی هیچ دید نمی را آیه تا. کرد امنیت احساس لحظه یک شد که کالس وارد. بود آورده سرش

 باعث و برد ذهنش از را آیه کم کم همیشگی مسخره هاي شوخی و کالس. کرد بهتر را حالش دوستانش و راستین دیدن

 پیدایشان هم یمنس و ستاره که بود ایستاده ها بچه بقیه و راستین کنار. بشود محوطه وارد بهتري حال با کالس دو بین شد

 تحرک این از که راستین. کرد نگاه اطراف به مضطرب. شد تازه ذهنش توي چیز همه دوباره انگار  آنها دیدن با. شد

  :گفت ستاره به رو پوزخند با و کرد دیگري برداشت پویان

  کجاست؟ دوستتون اون -

  :پرسید تعجب با ستاره

  کدوم؟ -

  :داد امهاد خیال بی راستین ولی. بکوبد راستین دهان توي را مشتش خواست می دلش. کرد نگاهش وحشت با پویان

  !آیه -
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  :گفت یمنس که بود گردش در آیه و نسیم بین پویان مضطرب نگاه. کرد نگاه نسیم به و انداخت باال اي شانه ستاره

  !نیامده دیگه بیرون زد صبوحی کالس از ها دیوونه عین یهو که شنبه از -

  :گفت و داد تکان سري راستین

  !باشه داشته چیزي شیزوفرنی کنم فکر. گن می اش درباره چیزایی یه ها بچه -

  :کرد باز لب باالخره و انداخت آنها به نگاهی پویان

  نیامده؟ -

  :گفت و انداخت باال اي شانه ستاره

  !نه -

  :گفت ذهنش بدجنس قسمت لحظه یک. کشید راحتی نفس ناخودآگاه پویان

  !نیاد کال کنه خدا -

  :گفت تمام بدجنسی با بود پویان نگران چهره به نگاهش که راستین

  نگرانشی؟ -

  :گفت راستین به و کرد اخم پویان

  !مگه گفتم چی من! نشو مسخره -

  :گفت و انداخت پویان به مشکوکی نگاه هم ستاره

  !است دیوونه دختره او دنبال چشمت که نگو -

  :گفت و کرد پوفی پویان

  .ندارم آیه با کاري هیچ من میاره در بازي مسخره داره راستین -

  :ردک می اذیتش ذهنش توي موذي سوال یک ولی. رفت کالسش سمت به و افتاد راه بحث کردن تمام براي هم بعد

  کجاست؟ آیه -

 ندرفت هم با. گذشت خوش او به هم واقعا. دهند گسترش او با را اش رابطه کرد سعی و گذاشت قرار آیدا با عصر براي

 خانه رفت بش وقتی. خندیدند کلی و گفت دبیرستانش دوران هاي شیطنت از آیدا و خوردند بستنی سرما آن توي. سینما

. بود ترسیده يزیاد. بماند ناکام و بشود مرگ جوان نبود قرار. بیافتد او براي اتفاقی نبود قرار. بود شده خوب کلی به حالش



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٢ 

 

 بود آمده را هایش کالس هفته تمام شاداب سرحال که هم صبوحی استاد. کرد خوب را حالش که بود فکرها همین و

  !وته سر بی هایش حرف این تمام و باشد روانی بیمار یک آیه راستین قول به اصال شاید پس

 هایی حرف چه آیه از پیش هفته که انگار نه انگار. کرد دانشگاه رفت سرحال صبح شنبه و گذراند و آیدا با هم را جمعه

  . است شنیده

 خواست می و بود کرده رد را موتورش فرهاد. شد می سرد کم کم داشت هوا. بودند ایستاده محوطه توي بقیه و راستین با

 ايه زدن غر به جیب به دست پویان. اند ایستاده محوطه وسط سرما چرا که زد می غر جیب به دست محمد.بخرد ماشین

  :گفت و کرد نگاه محمد

  !نداشتیم مردونه خلوت یه وقته چند ها بچه -

  . شد باز فرهاد نیش

  ..بیاري در بازي جنبه بی خواي می باز...بابا نه -

  :گفت و کرد نگاهش اخم با پویان

  این؟ یا ام جنبه بی من -

  :گفت کنان خنده بود رفته فرو کاپشنش یقه توي چانه تا که محمد. داد نشان را راستین دست با و

  !ره می آدم سر که زنه می حرف اینقدر شه می گرم اش کله وقتی...اس سوژه خداي که راستین -

  :کرد نگاه راستین به اي خفه خنده با و فشرد هم به را هایش لب پویان

  !شی می تابلو خدایی -

  :گفت پویان تمسخر جبران براي راستین

  !کنم قایم خودمو نباید بابام ترس از من شکر رو خدا -

 ستینرا.کرد نگاه راستین به خیره خیره فرهاد و شد تمام محمد خنده. رفت هم توي پویان اخم و خورد هدف به اش کنایه

  :گفت و انداخت باال اي شانه بود شده پشیمان بود زده که حرفی از هم خودش که

  !!گفتم چرتی یه خیال بی -

 و پریده گرن آیه. افتاد سرفه به و کرد گیر هایش شش توي هوا لحظه یک آیه دیدن با که گرداند رو و کرد پوفی پویان

 کرده ضمنقب را عضالتش مدت تمام فهمید پویان تازه گذشت آنها کنار از وقتی. رفت می سی بلوك سمت به حال بی

  :گفت و کرد دنبال نگاهش با را آیه و کشید سرك فرهاد شانه روي از که بود محمد. است

  نبود؟ آیه -
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  :گفت و کرد نگاه را او و زد چرخی نیم هم راستین

  !بود خودش -

  :گفت و زد راه آن به را خودش کال پویان. کرد نگاه پویان به و برگشت و

  !اینجا زدیم یخ بریم -

  :پرسید که بود محمد. افتادند راه دنبالش و انداختند هم به نگاهی بقیه. افتاد راه بقیه از زودتر و

  نیستی؟ نخش تو دیگه -

  :زد راه آن به را خودش هم باز پویان

  کی؟ نخ تو -

  :گفت و کرد نگاه راستین و فرهاد به رفته باال ابروهاي با محمد

  !آیه -

  :گفت و دوخت رو به رو به را نگاهش پویان

  !هستم آیدا با االن دونی می که خودت. ندارم کارش به کاري دیگه وقته خیلی نه -

  :گفت و داد خودش به جراتی کوتاه مکث یک از بعد. شد ساکت و گفت آهانی محمد

  !اومد خوشم ازش اول همون از من -

  :داد ادامه حرفش به محمد. بود رو به رو به نگاهش هم باز پویان

  !کنم امتحان شانسمو خوام می -

  :گفت شد می وارد که حالی در و کرد باز را بلوك در پویان

  گی؟ می من به رو اینا چرا! چه من به -

  :گفت و کرد نگاه پویان به دقت با محمد

  !جوري همین هیچی -

 طول در آمد نمی یادش. برداشت جزوه و استاد به داد را حواسش کالس مدت تمام. شدند کالس وارد نفري چهار و

 قتیو. کرد جمع را وسایل و داد کش را بدنش کارش از راضی کالس آخر. باشد نوشته جزوه دقت با همه این تحصیلش

  :گفت و انداخت نگاهی خودش بر و دور به دوستانش متعجب چهره دیدن با شد بلند جا از
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  چتونه؟ -

  : گفت و انداخت باال اي شانه راستین

  شدي؟ متحول -

  هوم؟ -

  :داد ادامه متفکر هم فرهاد

  آخري؟ ترم اونم نویسی؟ می جزوه -

  :گفت و کرد آنها به تفاوتی بی نگاه پویان

  . بندازم واحد آخري ترم خوام نمی. آخر ترم گی می خودتم خوبه -

  :گفت و بودند شده میخ جا همان هنوز که آنها به و برگشت و در سمت افتاد راه هم بعد

  این؟ نمی چرا -

  :گفت رفت می او سمت به که حالی در و انداخت بقیه و او به نگاهی راستین. کرد نگاهشان متعجب و

  !بگی راست کنه خدا -

 به یبج به دست پویان. شدند خارج کالس از راستین  پویان سر پشت و دادند تکانی خودشان به باالخره هم دوتا آن

  :گفت محمد که رفت می بوفه سمت

  !آم می من برین شما -

. کرد دنبال را مسیرش پویان. شد می دور آنها از و بود کرده کج را راهش. انداخت او به نگاهی و کرد بلند را سرش پویان

 مواجه فرهاد و راستین کنجکاو نگاه با که چرخاند را نگاهش پویان. کرد می سرفه و بود نشسته دورتر نیمکتی روي آیه

  . شد

  وایسادین؟ چرا...دیگه بریم -

  :گفت راستین به و کرد صاف را گردنش شال فرهاد. شد بوفه وارد صاف و گرفت را راهش و

  !شده مرگش یه این -

  :داد ادامه فرهاد که داد تکان سر راستین

  !اس دختره اون به مربوط هست هم چی هر -

  . بود نشسته نیمکت روي آیه کنار حاال که کردند نگاه محمد به و برگشتند دو هر
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 چهره هب نگاهی محمد. کرد نگاه بود نشسته کنارش که محمد به سوالی و کرد پنهان دستماش توي را اش سرفه آیه

  :گفت و انداخت آیه بیمار

  نه؟ خوردي بدي سرماي -

  :گفت بود گرفته حسابی که صدایی با و داد تکان سري آیه

  ..بله -

  :گفت آرام است ساکت هنوز محمد دید وقتی و

  داشتین؟ کاري من با -

  :گفت و انداخت بوفه سمت نگاهی و خورد تکانی محمد

  رفتی؟ پیش کجا تا پویان با -

  :گفت شد آرام اینکه از بعد و افتاد سرفه به دوباره آیه

  چی؟ یعنی -

 درست بیماري از ناشی سرخ هاي خط و طوسی رنگ آن با آیه متعجب هاي چشم حاال و شد خم او سمت به محمد

  :گفت بگیرد هاي چشم از را نگاهش اینکه بدون. دارد گیرایی هاي چشم آیه کرد اعتراف خودش به. بود مقابلش

  ...دوستیتون توي...رفتین جلو کجا تا اینه منظورم -

  :کرد اخم و کشید عقب را خودش آیه

  نداشتیم؟ هم با اي رابطه ما -

  :کرد نگاه آیه به دوباره بعد و شد خیره زمین به متفکر. کشید عقب و کرد کوچکی اخم هم محمد

  پلکید؟ می تو بر و دور الکی پویان مدت تمام بگی خواي می یعنی -

  :شد بلند جا از حرف این با آیه

  .نداشتیم هم با اي رابطه هیچ وقت هیچ ایشون و من...آقا ببینید -

  :گفت آرامی لحن با و شد بلند جا از محمد

  ...اومده خوشم ازت جورایی یه...نیست مهم برام ببین...نشو ناراحت...باشه...باشه -

  :داد ادامه دوستانه و جو صلح لحن همان با و رفت سمتش به محمد. رفت عقب قدم یک آیه
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  هوم؟...اومدیم کنار هم با شاید...بده بهم فرصت یه -

  :گفت محمد که کرد می نگاهش متعجب هنوز آیه

  ...گفت همینو تقریبا پرسیدم که پویان از البته...نداشتی پویان با ماجرایی گفتی که خودت -

  :پرسید آرام و کرد تغییر کمی آیه نگاه

  گفت؟ چی -

  :گفت و کرد نگاه آیه به دقت با و شد جیب به دست محمد

  ...نداره مشکلی گفت اون بدم پیشنهاد تو به خوام می پرسیدم ازش -

 و وختد چشم کرد می نگاه او به منتظر که محمد به و گرفت باال را سرش بعد. شد خیره زمین به و داد تکان سري آیه

  :گفت

  من؟ چرا -

  :گفت و انداخت باال اي شانه محمد

 ازت ننداختی راه بازي لج و لج شوخی یه بخاطر دخترا بقیه مثل و داشتی جنبه اینکه از دیدمت که اول بار همون از -

  ...اومد خوشم

 سرش بعد و دش پا به پا کمی. ایستاد محمد مقابل و کرد پر را بود کرده اینجاد که اي فاصله بار این و داد تکان سر باز آیه

  : گفت و کرد نگاه او به و کرد بلند را

  کنم؟ فکر میشه -

  :گفت و کشید بیرون را موبایلش و داد تکان سري. آمد هایش لب روي رنگی کم لبخند و خندید محمد هاي چشم

  !بده اتو شماره پس -

  :گفت و کشید بیرون جیبش از را موبایلش آیه

  !دم می خبر بهت...کنم می فکر گفتم من! بده تو شماره شما -

  :گفت و برگرداند جیبش توي را موبایلش. داد رضایت باالخره ولی شد پکر کمی محمد

  !بزن.....باشه -

***  

  آبان یازدهم شنبه
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 سیح هیچ گرچه میشه؟ چی آخرش دونم می که من. شم نزدیک کسی به نباید که من. کردم کارو این چرا دونم نمی

! بگه؟ مهه به رازمو و کنه لج شایدم گفتم؟ دروغ بهش کنه نمی فکر گه؟ می چی پویان کنم قبول اگه. ندارم محمد به

  کردم؟ کارو این چرا کنه؟ می کارو این یعنی

 ***  

 میز به قتد با فرهاد. چرخند می میز روي را موبایلش حوصله بی محمد. بودند نشسته بوفه توي میزي پشت نفري سه

 تند و دبو مسغول موبایلش با هم پویان. بود زده زل بود شده اشغال گرافیک هاي بچه از تا سه توسط که رویش به رو

 اشغال را فرهاد مقابل صندلی و رسید راه از بود زده غیبش کجا اي دقیقه چند نبود معلوم که راستین. داد می پیام تند

  :گفت و شد متمایل کمی فرهاد. کرد کور را دیدنش و کرد

  نشتستی؟ اونجا چرا -

  :گفت نیشخند با و انداخت نگاهی را سرش پشت و برگشت راستین

  شد؟ ماسکه تصویر ببخشید -

 دمحم به نگاهی راستین و انداخت دیگري طرف به را نگاهش کشان خمیازه فرهاد. کرد پر را میز عرض تمام دوباره و

  :گفت و انداخت

  چته؟ تو -

  :گفت و انداخت پویان به نگاهی نیم و آورد باال را سرش محند

  هیچی؟ -

  :گفت و کرد نگاهش دقت با و داد تیکه صندلی به سینه به دست راستین

  آیه؟ دختره این بازم -

  :گفت محمد به رو دوباره. بود هایش لب روي هم کجی لبخند و بود مشغول همچنان که انداخت پویان به نگاهی و

  !گفت بهت چی نگفتی آخرشم -

  :گفت و شد خیره محمد به کنجکاو و شد خم میز روي فرهاد

  !نه گفته که تابلوه -

 به يلگد راستین. چرخید می خودش دور داشت حاال که کرد رهایش و چرخاند تند را بوایلش بار این و کرد پوفی محمد

  :گفت و زد پایش

  !دیگه بنال -
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  :گفت حوصله بی محمد

 جو همان محمد. شد متوقف لحظه چند براي پویان دست. رفت باال زمان هم محمد و راستین ابروهاي...نگفت نه -

  :داد ادامه کسل

  زنه می زنگ کنه می فکراشو گفت گرفت امو شماره -

 و تگرف او از را نگاهش. کرد می نگاه را او و بود نشسته رویش به رو درست که رسید محمد به و آمد باال پویان نگاه

  :گفت و کرد صدایی بی خنده راستین. دوخت موبایلش به دوباره

  خماري؟ تو گذاشتت حاال خوب -

  :گفت و داد نشان را او پاي سرتا دست با و خندید هم فرهاد

  !برمیاد جور این که امر شواهد از -

  :گفت و کرد نگاه را فرهاد خیره محمد

  !دیگه بگیره تماس کنم صبر باید -

  :گفت و زد خنده زیر پخی راستین

  !چیه نظرش ببین بزن زنگ یه ابله خوب...هستی خواستگاریش جواب منتظر مگه -

 یهبق به را این نداشت لزومی ولی. زد می زنگ او به خودش داشت را آیه شماره اگر خوب. فشرد بهم را هایش لب محمد

  :گفت رفته باال ابروهایی با فرهاد. بگوید هم

  !بزن زنگ خوب -

  :کرد جلب را شان توجه نفر چند همه هم صداي موقع همان. برداشت را اش گوشی و کرد اخم محمد

   شده؟ چی -

  !محوطه تو اومده آمبوالنس -

 هدیوار و ورودي در سمت به همه ها نگاه حاال. ریخت هم به را بوفه آرام سالن صندلی چند زمان هم شدن کشیده صداي

  :گفت و شد بلند جا از. بود محوطه به رو دقیقا محمد. بود اش شیشه هاي

  !شده چیزي یه اینکه مثل -

 از حاال هک کشیدند آمبوالنس سمت به را خودشان. خروجی در سمت رفتند می داشتند همه تقریبا. شدند بلند هم بقیه

 یتجمع بین از مختلفی هاي صدا. شد خارج سی بلوك از برانکادر روي نفر یک. نبود مشخص خوب ها دانشجو ازدحام

  :شد می شنیده
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  شده؟ چی -

  کیه؟ -

  ...استاداس از یکی -

  شده؟ چی -

  ...صبوحیه استاد ها بچه واي -

 چهره. درسان آمبوالنس عقبی در نزدیک زور به و کرد رد جمعیت بین از را خودش. پرید پویان رنگ حرف این شنیدن با

 تشصور. خورد سرش توي پتک مثل آیه هاي حرف. خورد سر آمبوالنس توي که دید را صبوحی حال بی و پریده رنگ

 محوطه از نکشا آژیر آمبوالنس. بیند می را صبوحی استاد که باشد باري آخرین این شد نمی باورش. شد جمع ناراحتی از

  .شد خارج

  :گفت و اش شانه به زد راستین. بود ایستاده وسط همان هنوز پویان ولی شد می متفرق کم کم جمعیت

  تو؟ چته -

  . کرد نگاه را او گیج و برگشت پویان

  ...صبوحی استاد -

  ..بابا نیست چیزیش... نیست عجیب هم خیلی چیزا این سن این تو خوب...بابا خیال بی -

 مبوالنسآ خالی جاي طرف آن درست را آیه پویان. شد کمتر که جمعیت. است تر جدي این از قضیه دانست می پویان ولی

 و فتادآ پویان به آیه زده غم نگاه. شد منقبض  عضالتش ناخودآگاه. اشک از خیس صورتی و سرخ هایی چشم با. دید

 را حمدم بدهد خودش به تکانی اینکه از قبل ولی. کرد نگاه آیه به مردد و کرد مشت را دستش پویان. دزدید را نگاهش

  .رفت آیه سمت به و شد رد کنارش از که دید

  :ایستاد آیه مقابل درست محمد

  خوبه؟ حالت آیه سالم -

. دید خودش به خیره دوتر کمی را پویان برسد محمد چهره به اینکه از قبل ولی. آورد باال را نگاهش و داد تکان سر آیه

  :دوخت محمد به و گرفت او از را نگاهش زود

  !نیستم خوب -

  :گفت و گرفت نفسی محمد

  شده؟ چی چرا -
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  :گفت کلمه یک و گرفت را اشکش آیه

  ...استاد -

  !شد جاري صورتش روي اشک از دیگري موج و لرزید اش چانه دوباره ولی

  :گفت و کرد نگاه او به تعجب با محمد

  کنی؟ می گریه صبوحی استاد برا -

  :کرد قطع را شان مکالمه بود زده صدا را محمد که پویان صداي بدهد جواب آیه اینکه از قبل

  !بیا لحظه یه محمد -

 بدون و دکر طی را مانده باقی قدم چند پویان. انداخت پایین را سرش آیه. کرد نگاه را پویان خیره خیره و برگشت محمد

  :گفت و کشید بیرون پویان دست از را بازویش گیجی با محمد. کرد دور آیه از و گرفت را محمد بازوي آیه به کردن نگاه

  کنی؟ می داري چکار چته؟ -

  :گفت و ایستاد مقابلش کرده اخم پویان

  !بمونی دور دختر این از نفعته به محمد -

  :گفت و کرد اخم هم محمد

  ...گفتی که تو...چی یعنی -

  :پرید حرفش وسط پویان

  ...خوره نمی تو درد به دختر این...بده گوش حرف به محمد -

 چرخید تگرف می را اشکش که حالی در و کرد نگاه دو آن به که انداخت آیه به نگاهی نیم و برگشت و شد پا به پا محمد

 کرد ندت قدم عصبی پویان که برود آیه سمت به ت که چرخید پویان به توجه بدون صحنه این دیدن با محمد. برود که

 با پویان. بود اشک خیس و زده غم هنوز آیه چهره. کرد سد را او راه و رساند آیه به را خودش و شد رد محمد کنار از و

 پویان فتارر این اصال. رسید زده بهت هم محمد. کرد نگاه او به متعجب و سوالی آیه. ایستاد مقابلش عصبی حالتی و اخم

  :گفت آیه به رو محمد حضور به توجه بدون پویان. کرد نمی درك را

  ...مطمئنم دیگه االن...کردم باور حرفاتو -

  :آمد جلو محمد

  چیه؟ جریان پویان -
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  :گفت تندي و جدي لحن با. بود شده خیره زیر به سر آیه به کرده اخم پویان ولی

  ...باشی کسی با تونی نمی وضعیت این با دونی می خودتم شد؟ می من شامل فقط مگه زدي که حرفایی -

  :داد تکان را پویان بازوي بار این محمد

  گی؟ می چی داري تو پویان وضعیت؟ کدوم -

  :داد ادامه پویان که بود ایستاده زیر به سر و ساکت هنوز آیه

  فهمیدي؟...بیافته دوستم بهترین براي اتفاقی ذارم نمی...بگیر فاصله محمد از -

  :گفت و کرد آیه به رو بار این درگم سر و گیج محمد

  چیه؟ جریان آیه -

 از نگیر دوباره ولی. شد شرمنده لحظه یک براي پویان نگاه. انداخت پویان به اي زده غم نگاه و گرفت باال را سرش آیه

 یاوردب درش گیجی این از کسی بود منتظر هنوز که محمد به و کند پویان چشمان از را نگاهش آیه. گرفت جدیت همان

  :گفت و داد

  !بدم پیام بهتون امروز خواستم می -

  :داشت خش خوردگی سرما اثرات از هنوز صدایش. شد خیره آیه هاي لب به و شد انتظار از پر محمد چهره

  ...تونم نمی که...دارم مشکالتی یه من -

. فتر خروجی سمت به و گذشت دو آن کنار از و شد کنده جا از لحظه یک و گفت لب زیر ببخشیدي و گزید را لبش

  :گفت و برگشت عصبی محمد. گرفت را بازویش پویان که برود سرش پشت خواست محمد

  !کن ولم -

  :بود داشته نگه را او بازوي جدیت با پویان ولی

  ...داره بزرگی خیلی مشکل دختر این...زنم نمی تو ضرر به حرفی من...رفیقیم ساله چهار ما...نکن خریت محمد -

 کردند یم نگاه بودند رفته آیه که مسیري به دو هر. کرد رها را بازویش آرامی به. شد سست محمد که کرد احساس پویان

  :پرسید محمد که

  چیه؟ مشکلش -

  :گفت و چرخید پویان

  !میشه بدبخت بشه نزدیک بهش که آدمی هر که هست بزرگ اینقدر ولی...بگم تونم نمی -



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩٢ 

 

  .بلوك سمت به. افتاد راه و داد تکان سري پویان. گرفت شک رنگ محمد نگاه

  .شد دیر کالس بریم -

 پشت یقعم نفسی گرفتن از بعد و کرد نگاه بود رفته آیه که راهی به دوباره. بود ایستاد محوطه وسط گیج هنوز محمد

  .افتاد راه به پویان سر

***  

  آبان چهاردهم شنبه سه

  .رفت هم صبوحی استاد. افتاد نمی اتفاقی محمد براي مطمئنم من ولی کرد؟ مقایسه محمد با خودشو پویان

  

  

3  

  آبان هفدهم جمعه

 پیشش رمب خواست می دلم. کرد می نگاه من به و بود نگران. بود نشسته چرخش پشت. دیدم بزرگو بابا خواب باز دیشب

. کرد یم نگاهم نگران فقط و گشت برمی بار یک لحظه چند هر. بود بینمون نامرئی دیوار یک که انگار. شد نمی ولی

 جاي ولی چرخ سمت برگشتم دوباره. بود نگران اونم. دیدم مامانو کردم نگاه و برگشتم وقتی کشید پشت از دستمو یکی

  . بود نشسته پویان بزرگ بابا

. ودب گذرانده خوش کلی آیدا با و بود خندیده کلی راستین دست از. بود لبش روي لبخند هنوز. شد خانه وارد وقتی

 شاد مهه این نباید اش پروژه کارهاي دنبال بود رفته مثال. کرد جمع را لبخندش و کرد جا به جا دست توي را کالسورش

. شد خانه وارد و کرد طی را حیاط طول و ریخت هم به کمی را ها آن و کرد موهایش توي دستی. بود می شنگول و

  :کرد سالم بلند و داد هل اي گوشه را هایش کفش

  !خونه اهل بر سالم -

  . داد را جوابش لبخند با و آمد بیرون آشپزخانه از مادرش

  !نباشی خسته پسرم سالم -

 حسابی که گرفت جوري را کالسور. کرد سالم هم او به و چرخید پدرش سمت به و زد مادرش جواب در لبخندي پویان

  . باشد دید توي

  !بابا سالم -
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  ...پسرم سالم -

 اتاقش به ات برگشت خوش سر پویان. برگرداند تلویزیون به را نگاهش دوباره و انداخت او دست توي کالسور به نگاهی و

  :گفت او به غره چشم با شد می رد کنارش از وقتی. شد رو به رو پریا تمسخر از پر نگاه با که برود

  چیه؟ -

  :گفت آرام و کرد نگاه را پایش سرتا پریا

  بزنی؟ تیپ اینقدر الزمه پروژه براي -

  :گفت گوشش کنار و زد پوزخندي پویان

  !که دیدي! شه نمی جزئیات وارد زیاد تو مثل بابا -

  :گفت و فشرد هم به حرص با را هایش لب پریا

  !بده موبایلمو -

  :کرد کرف خودش با و کوبید زمین را پایش پریا. رفت اتاقش سمت به خندان و کرد نچی و انداخت باال ابرویی پویان

  !شه یم باز نیشش بازم ببینم اونوقت. بدم نشون بابا به اساشو ام اس تونم می برم کش گوشیمو بتونم اگه -

 می ینماش با همیشه راستین. بود ماشین خرید مشغول ذهنش ظهر از بعد کل. زد بیرون اتاق از و کرد عوض را لباسش

 می بر او هب کلی. کرد می اذیتش کلی این و بروند طرف آن و طرف این تاکسی با همیشه بودند مجبور آیدا و او ولی آمد

 و داد خودش به جراتی پویان که بودند نشسته شام میز دور. بشود راستین شین ما سوار همیشه بود مجبور که خورد

  :گفت و کرد پدرش به نگاهی

  ..بابا -

 نگاه را درشپ بار چند و کشید سر را آبش لیوان پویان. ماند منتظر و انداخت او به نگاهی و کرد بلند را سرش منصور حاج

  :گفت نهایت در و کرد

  نشده؟ وقتش...دادي ماشین قول فروختم که موتورمو -

  :پراند و کرد نگاه پدرش و پویان به شده ریز هاي چشم با و گرفت باال را سرش پریا

  ...موبایـ برو ماشین جاي -

  :گفت و شد غذایش مشغول دوباره و انداخت دوتا آن به نگاهی منصور حاج. کرد اش خفه پویان غره چشم که

  .بود لیسانس مدرك از بعد قرارمون -
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  :گفت و چرخاند دست توي را لیوانش پویان

  !سختمه. برم جا چند دانشگاه از غیر مجبورم ام پروژه واسه. سختمه آمد و رفت االن من -

  :گفت بگیرد بشقابش از را نگاهش اینکه بدون منصور حاج. شد خیره پدرش به دوباره و

  !خرم می شد تموم درست. کن صبر هم رو آخري سال این -

  :شد بلند و گذاشت میز روي را لیوان و کرد اخم پویان

  !مامان نکنه درد دستتون -

 کشید شانن و خط برایش هایش چشم با پویان. کرد نگاه بود شده کنف که او به خوشی با و گرفت باال را نگاهش پریا

 رس. گرفت می هم جایزه انگار سر آخر و کرد می خواست می دلش کار هر پویان که داشت زور پریا براي واقعا. رفت و

 صد هشت. بود کرده کچل را پدرش بیاورد در هم را صدایش خواست نمی و بود کرده خرابش االن که گوشی همان

  .بود گرفته را او ساده گوشی همین و بود آمده هم حاال و بود داده گوشی پول تومن

 ردک پوفی پریا. شد وارد و داد هل را در پویان که بست می را در داشت. رفت اتاقش به و کرد جمع مادرش کمک را میز

  :گفت و کرد نگاه او اخم به. بکشد نشان و خط آمده باز دانست می. رفت عقب و

  شده؟ چی باز...بفرما -

  :گفت آمیز تهدید و آمد او سمت به پویان

  !تو و دونم می من بگی من گوشی شدن خراب درباره کلمه یک اگه -

  :گفت حوصله بی پریا

  .دارن قبول خیلی منو حرف اینکه نه -

  :گفت کرده اخم همانجور پویان

  !کنی می خراب منو کار میاي سوسه وقتایی یه ولی دارن حق کنی می زر زر خیلی چون -

  :گفت و نشست تختش روي و کرد پوفی پریا

  آوردي؟ گوشیت سر بالیی چه حاال -

  :گفت رفت می بیرون اتاق از که همانجور و چرخید و انداخت پریا تفاوت بی قیافه به نگاهی پویان

  .شد رد روشن از ماشینم یه افتاد دستم از شدم می رد خیابون از داشت -

  . ماند باز انتها تا پریا دهن
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  شد؟ خورد -

  .بود شده سرخ حرص از پریا. رفت و داد تکان سري و چرخید چهارچوب توي پویان

  ...داده باد به رو گرونی اون به گوشی نیست مهم براش هم ذره یه. شد له گه می راحت چه...شعور بی -

 هگفت پدرش که اول. بود زده گوشی داشتن براي که هایی نق از آمد یادش. انداخت تخت روي را خودش و گفت اهی و

 خبر یب او از مادرش و بازدید بودندشان برده مدرسه طرف از بار یک اینکه تا. باشد داشته گوشی که است زود هنوز بود

 رایشب ساده گوشی یک با اعتباري خط یک کرد راضیشان باالخره و بود کرده اهرم را مسئله این هم پریا. بود مانده

 ستانتاب پویان گرچه. کرد فکر اش دائمی خط و پویان مدل آخرین لمسی گوشی به حرص با دوباره و زد چرخی. بخرند

 بدست را چیز همه راحت همه این که شد نمی دلیل ها این تمام ولی بود مانده مغازه توي پدرش دست کمک گذشته

  .برد خوابش االخره تا خورد حرص پویان دست از اینقدر. بیاورد

**  

 با و انداخت خیابان عرض به سري سر نگاهی. بود شده دیرش کمی. انداخت ساعتش به نگاهی و شد پیاده تاکسی از

  :زد چنگ را اش یقه عقب از یکی برسد در به اینکه از قبل ولی. رفت ورودي در سمت به سرعت

  کجا؟ -

  . ودب ایستاده مقابلش که افتاد خشمگینی مرد به نگاهش. کرد خالص را خودش حرکت یک با و برگشت حیرت با

  کارا؟ این چی یعنی آقا -

 دست زا را اش یقه کرد سعی و کرد اخم بار این پویان. چسباند دیوار به و گرفت را پویان یقه و آمد جلو حرف بدون مرد

  :گفت حرص با و کرد تقالیی. کند خارج مرد

  هستی؟ کی تو اصال...گیري می یقیه چته...چی یعنی...کن ول -

  :زد داد پویان. کند رها را او یقه نبود حاضر که بود عصبانی اینقدر ولی مرد

  !گم می کن ول -

  :آمد حرف به باالخره مرد

  بخندي؟ باباش ننه ریش به و بري راه راست راست بعدم ببري مردمو دختر آبرو...هرته شهر کردي فک کنم؟ ول -

  :کرد نگاه مرد به گیج و ایستاد تقال از زده بهت پویان

  ...فهمم نمی من...گرفتین اشتباه آقا -

  هان؟...گرفتم اشتباه که...فهمی نمی که -
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  :کرد گرد عقب و کرد رها را او یقه و

  ...ببري دخترمو آبرو ذارم نمی من...کنی می درست چیزو همه میاي آدم بچه مثل خودت -

 ندچ. کرد می فکري چه شنید می را مرد این هاي حرف دانشگاه هاي بچه از یکی اگر. انداخت اطراف به نگاهی پویان

  :گفت مرد به رو و شد دور ورودي در از قدم

  ...مطمئنم دیگه که خودم از...نکردم خطالیی کار من...آرم نمی در سر شما حرفاي از اصالنم...دارم آبرو اینجا من آقا -

  :گفت و کرد سد را او راه و آمد جلو مردم

  نکردي؟ خطایی کار که -

  :گرفت پویان مقابل را آن کرده اخم چهره همان با و کشید بیرون جیبش از را اش گوشی بعد

  نیستی؟ تو این یعنی -

 را لبش. بود شده آویزان او بازوي به که آیه البته و بود خودش. دوخت گوشی بزرگ صفحه به را کنجکاوش نگاه پویان

  :گفت و کشید کنار را گوشی مرد. گفت لب زیر لعنتی و جوید

  کنی؟ می انکار چی؟ حاال -

  :گفت جدیت با و گرفت نفسی و کشید صورتش به دستی پویان

  هستین؟ آیه چکاره شما -

  :زد داد و برداشت خیز او سمت به مرد

  !نیار منو دختر اسم -

  :گفت جدیت همان با و رفت عقب قدم یک کرده اخم پویان

  ...من آویزون خودشو که بود شما دختر...نکردم کاري هیچ من رحمانی آقاي -

  :کرد قطع را پویان حرف رحمانی آقاي سیلی ولی

 پخش فیلمو این بعدم...بردي منو دختر آبروي و کردي غلطی یه تو...فهمیدي...بزن حرف درست من دختر درباره -

  ...کردي

 بود تهرف نشانه او سمت به حرص با که آیه پدر اشاره انگشت به و گذاشت سیلی جاي روي را دستش زده بهت پویان

  :داد ادامه جدیت با رحمانی آقاي. شد خیره

  ....خواستگاري میاري داري می بر اتو خانواده آدم بچه عین خودت ري می -
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  .بیافتد اتفاقی همچین نداشت امکان اصال. بود مسخره. بزند حرف توانست نمی که بود شوکه اینقدر پویان

 پاي باید...بچه فهمیدي...برم می آبروتو و اتون خونه در رم می خودم وگرنه هیچ که اومدي آدم بچه عین خودت اگه -

  ...وایسی کردي که غلطی

  :گرفت را بازویش و برداشت خیز او سمت به و داد تکانی خودش به پویان باالخره که برود تا چرخید و

  ...ننک ازدواج برن باید گرفتن همو دست که دختري و پسر هر یعنی چی؟ یعنی..گین می دارین چی...رحمانی آقاي -

  :گفت بود آورده پایین را صدایش که حالی در و چرخید خشم با آیه پدر

  ...احمقم من کردي فکر گرفتی؟ دستشو -

  :گفت تمام جدیت با و کرد جور و جمع را خودش و کرد استفاده فرصت از پویان. نه یا بزند حرفی که شد مردد انگار بعد

  ...من نه گرفته او بینین می که خودتون دستشم همون تازه -

  :کرد تمام آرام صدایی و اخم با را اش جمله و گرفت را تصمیمش آیه پدر که

  ....اومده کجا از شکمش تو بچه پس -

 در... آیه یعنی...نداشت امکان...آیه گفت؟ می چه مرد این. رفت عقب قدم یک وحشت با. شد گرد پویان هاي چشم

 ارتباط دشنوی می که چیزهایی بین توانست نمی. کرد نمی کار مغزش زدگی بهت شدت از. بود شده خیره او به سکوت

  :گفت کند نگاه پویان به اینکه بدون بار این و آمد جلو آیه پدر.  کند برقرار

  ...!منصور حاج سراغ رم می راست یک وگرنه  خواستگاري برا میاي ات خانواده با...گفتم چی...نره یادت -

 مغزش ات کشید طول دقیقه چند. بود ایستاده همانجا حرف بی و زده بهت هنوز پویان. شد دور بلند هاي گام با و چرخید و

. بوده او کار کرد می فکر پدرش و بود حامله آیه. کند برقرار ارتباط بود شنیده که جمالتی بین توانست باالخره تا. افتاد راه

  .ردک می خاکشیرش و خرد و بود دستش دم چیزي خواست می ذلش. گرفت را وجودش تمام خشم ماجرا این فهمیدن با

  ...بزنی عق میشه باعث تلخش بوي که کنی؟ می حس و مرگ که -

  . رفت رو قدم رو پیاده توي جا همان. کوبید پایش روي و برد باال را اش شده مشت دست

  ...شی نزدیک کسی به تونی نمی که -

  :زد ضربه هایش لب به بار چند و گرفت دهانش مقابل را مشتش بار این

  ....گردنش بندازي گشتی می خري یه دنبال زدي گند...اینطوریه پس -

  :چرخید خودش دور
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  ....بود فیلم همش...ها مظلومیت اون...ادا همه اون...خوردي دستی رو چه که پسر آخ...پویان آخ -

 رنگ چشمانش مقابل آیه زده غم چهره. نشست زمین روي حال بی و سست. زد تکیه دیوار به تمام بیچارگی احساس با

 و رفت به و داد تکیه دیوار به را سرش. بود دختري چنین داشتنی دوست چهره آن با آیه یعنی بود؟ ممکن یعنی. گرفت

 مطمئن هک اینقدر. افتاد آیه پدر هاي حرف یاد بود؟ افتاده او براي اتفاق این چطور بود؟ ممکن چطور. شد خیره عابرین آمد

 ار پدرش. بست را هایش چشم و گذاشت سرش روي دستی پدرش اسم آرودن یاد با بود؟ شک جاي مگر بود زده حرف

  . کرد می سکته حتما که مادرش فهمید؟ می پدرش اگر واي شناخت؟ می کجا از

. داد دشخو به تکانی. بود شده خشک سرما از بدنش که آمد خودش به وقتی ولی است نشسته آنجا چقدر دانست نمی

 ردندک نمی باور را حرفش هم آنها اگر خواست؟ می کمک آنها از و گفت می دوستانش به باید کرد؟ می چکار باید حاال

  :رفت خیابان سمت به و کشید صورتش به دستی. بود زده آیه مشکل درباره محمد به که هایی حرف با چه؟

  شد؟ اینجوري چرا خدایا -

 زندگی نداشت حق. بود او تقصیر چیز همه. دید می را آیه باید اول. داد را آیه خانه آدرس و گرفت تاکسی مقابل را دستش

 پایش روي را اش شده مشت دست کرده اخم. نداشت حق. بیاندازد او گردن را دیگري کار نداشت حق. کند خراب را او

 از ار عصر هاي کالس. انداخت ساعتش به نگاهی. بود راستین. آورد بیرون فکر از را او اش گوشی زنگ صداي. فشرد

 بغض و حرص با و شد پیاده کوچه مقابل. برگرداند جیبش توي و کرد صدا بی را گوشی و نداد را جوابش. بود داده دست

  . کرد نگاه آیه خانه به

  کنه؟ می زندگی تنها چرا واقعا -

 روي دست. نبود مهم برایش آیه آبروي واقعا بود خطر در او آبروي که حاال. رساند او خانه به را خودش و کرد تند قدم

  :شنید آیفون از را آیه آرام صداي. فشرد لحظه چند و گذاشت زنگ

  کیه؟ -

  !کن باز -

  :آیه تردید از پر صداي بعد و شد مکث

  شما؟ -

  !نکردم قال و داد کوچه وسط تا کن باز درو -

 رفت می باال مستقیم که باریکی پله راه به نگاهی. بست سرش پشت حرص با و داد هول راه در پویان. شد باز فوري در

 دو و دش می دیده جوري و جمع آشپزخانه انتهایش در که بود مقابلش در باریکی راهروي. رفت باال پله از دو با و انداخت

 موهایش وير شالی که حالی در خانه، لباس با حیران آیه و شد باز راست سمت در. بکند کاري اینکه از قبل. طرفین در در،

 شال. بود نشت رنگی خاکستري اسپرت شلوار و بلند هاي آستین با رنگی آبی ساده بلوز. شد ظاهر در مقابل بود انداخته
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 شمچ پویان دیدن با. بودند رها هنوز هایش دنباله چون بود انداخته سرش روي هولکی هول بود معلوم هم را اش مشکی

  :گرفت بهت و تعجب رنگ هایش

  شما؟ -

  :گفت نگران بار این و آمد دنبالش گیج آیه. شد اتاقش وارد کفش با و زد کناري را او زده حرص پویان

   کنین؟ می چکار اینجا -

 بار این و چرخید پویان سمت به دوباره و کرد نگاه را کوچه و زد کنار کمی را پرده و رفت پنجره سمت به قدم چند با بعد

  :گفت خشم با

  کردي؟ خودت با فکري چه اینجا؟ اومدي چرا -

 زچی. چرخاند اتاق دور را نگاهش و نشست اتاق گوشه نفره یک تخت روي و رفت تعارف بدون و زد پوزخندي پویان

 که یوارنگ و رنگ هاي گلدان و باریکی دیواري کمد و کتاب قفسه و میز یک. تخت همان جز به. نبود اتاق توي زیادي

 ردهک اخم و سینه به دست دید را پویان سکوت که آیه. داد می تشکیل را اتاق لوازم بود شده چیده اتاق اطراف و دور

  :ایستاد مقابلش

  چی؟ یعنی کارا این گفتم؟ چی شنیدي -

 تادهایس او مقابل جانب به حق که آیه به و کرد رها هایش دست روي را وزنش و گذاشت تخت روي را هایش دست پویان

  :کرد باز دهان باالخره و کرد نگاه بود

  !خوبه خیلی بازیت...شه نمی باورم -

  :کرد اخم آیه

  بازي؟ -

  :گفت و زد پوزخندي پویان

  نمرده؟ کسی ها تازگی -

 نگاهش قتد با پویان. نشست آن روي و رفت میزش صندلی سمت به کالفه و شد شل هایش دست. شد گیج بار این آیه

 لندب جا از. چرخاند پنجره سمت به را نگاهش و زد پوزخند هم باز پویان. هایش چشم توي بود برگشته غم دوباره. کرد

  .بود معلوم آنجا از کوچه از قسمتی. انداخت بیرون به نگاهی و رفت پنجره سمت به و شد

  !بینه می کی یه..کنار بیا اونجا از -

  :کرد نگاه را او پوزخند با و کرد رها را پرده پویان
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  ؟!مهمه برات -

  :پرید جا از آیه

  ...بفهمه ام صاحبخونه کافیه...مهمه که معلومه -

  :پرید حرفش وسط خشم با پویان

  !بکن کارو همین هم بار این دادي فراریش جوري چه بار اون -

 را یهآ زده بهت حالت این که پویان.است نفهمیده هم را پویان هاي حرف از کلمه یک بود معلوم. کرد نگاهش فقط آیه

  :گرفت را بازوهایش و رفت او سمت به خشمگین دید

  !دونم می چیزو همه من کن جمش رو قیافه این! کن بس -

 ***  

  :گفت و داد تکان را او دوباره آیه سرگردان نگاه به توجه بدون ولی پویان. شد تر گیج پویان هاي تکان با آیه

  خواي؟ می من جون از چی...رو اداها این کن تمومش -

 او ستاصلم نگاه. کرد می نگاه پویان به گیج و متحیر فقط. زد نمی حرفی هیچ باشد آمده بند زبانش که انگار آیه ولی

 شصورت و سر به دست مدام و رفت رو قدم اتاق توي. بکشد عقب قرار بی و کند رها را او بازوهاي پویان که شد باعث

  :گفت باشد آمده بیرون گیجی از که انگار باالخره و کرد می دنبال نگاهش با را او ناآرام هاي قدم آیه. کشید می

  !گی می چی تو فهمم نمی اصال من -

 بعد و انداخت وا سرتاپاي به نگاهی. بود گرفته شکل هایش لب روي پررنگی پوزخند. برگشت او سمت به و ایستاد پویان

  :آیه چهره توي برگشت و آمد باال و گرفت انزجار رنگ نگاهش.شد متوقف شکمش روي

  آره؟ نکردي هماهنگ بابات با شاید...ها فهمی؟ نمی -

  :کرد زمزمه قبل از تر کالفه آیه

  بابام؟ -

 رویش فیدس ریز هاي گل با کوچکی گلدان که زد آیه تخت کنار چوبی میز به محکمی لگد آیه هاي انکار از عصبی پویان

 آن از گلش بوته و ها خاك ولی نشکست گلدان خود. آمد فرود زمین روي صدا با گلدان و شد واژگون میز. بود گذاشته

 ناالن و صبیع که پویان به و گرفت باال را سرش. بود کرده بغض. زد زانو کنارش و دوید گلدان سمت به آیه. پرید بیرون

  :کرد نگاه. بود ایستاده سرش باالي

  داري؟ گلدونام به چکار -
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 به یرهخ پویان. برگرداند گلدان توي و کشید بیرون ها خاك میان از آرامی به را آن و برد گل سمت به را لرزانش دست و

  :داد ادامه ناامید لحنی با شد وارد دیگري در از بار این و کرد نگاه را او لحظه چند و رفت عقب آیه حرکات

 یچیه پسرش، من، ولی.... بازار تو داره دهنه دو فروشی نقره یک درسته... خوبه بابام وضع درسته...آیه زدي کاهدون به -

  ...ندارم

  :گفت و گرفت او جلوي را آن و زد زانو کنارش. کشید بیرون را پریا پائین مدل گوشی و جیبش توي کرد دست

  .گرفتم ازش قلدري با...خواهرمه مال..بینی می -

  :داد ادامه پویان. کرد نگاه پویان به تر چشمانی با و کرد بلند را سرش آیه

. بخرم یگهد یکی بتونم که گیرم نمی جیبی تو پول هم اونقدري...بگم بابام به ندارم جرات حتی. شده خراب خودم مال -

  ...بابامه کنترل تخت چیزم همه

  .بود برگشته اش جدي و عصبی قیافه همان دوباره. شد بلند جا از

 بهش خودتو خوايب که نیستم کیسی اون من... کنی می فکر تو که نیستم کسی من...بوده اشتباه انتخابت...بینی می -

  ...بندازي

  :فتگ آرام و کرد نگاه بود ریخته فرشش روي خاکی حجم به و گذاشت تخت کنار را گلدان لرزان دستان همان با آیه

  میگی؟ چی داري فهمیدم می کاش -

  :گفت و چرخید خودش دور کالفه پویان

  ببره؟ منو آبروي بود نزدیک و دانشگاه دم اومد امروز بابات نداري خبر بگی خواي می یعنی -

  :کرد نگاه او به زده وحشت و کرد بلند را سرش سرعت با آیه

  کرد؟ چکار -

  :زد پوزخند پویان

  ...دستش بود افتاده دانشگاه جلو فیلم اون...خواستگاري بیام باید کرد تهدیدم اومد...شنیدي -

  :داد ادامه سختی با و داد فرو رو دهانش آب و کرد نگاه آیه شکم به دوباره

  ...بچه اون...کنه می فکر -

  :کرد زمزمه لب زیر. شد نمی گردتر این از آیه هاي چشم. کرد مکث

  بچه؟ -
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. کرد اهنگ پویان به زده بهت و گرفت دهانش مقابل را دستش. باشد فهمیده را پویان هاي حرف مفهموم تازه که انگار و

 شتپ و زد چرخی پویان. بود شده کبود شرم و خجالت از آیه چهره. شد خیره آیه زده وحشت و تر نیمه چشمان به پویان

 جدي طور هب بود نکرده وقت هنوز. بود شده سالش دو و بیست تازه. بود سالش چند خودش مگر. ایستاد پنجره کنار او به

 با و برود آبی زیر بود توانسته بود شده خارج پدرش بین ذره زیر از و بود رفته دانشگاه وقتی از تازه. شود ماجراها این وارد

  . بشود بعدي مرحله وارد بخواهد که بود نکرده پیدا جرات اینقدرها هنوز. کند برقرار رابطه دخترها

  :بود ایستاده دست به گوشی پویان به پشت. کند نگاه او به و برگردد شد باعث آیه لرزان صداي

  کردین؟ چکار شما...بابا -

 ختت روي را موبایل و گذاشت صدا پخش روي و کشید دستش از را گوشی و رساند او به را خودش قدم چند با پویان

. شد می هشنید وضوح به حاال رحمانی آقاي صداي. کند صحبت که کرد اشاره دست با و ایستاد کمر به دست و کرد پرت

  .کرد نگاه پویان به خیره آیه

  ...آیه...آیه -

  :کرد تکرار دوباره و کرد نگاه گوشی به و چرخید آیه

  رفتین؟ کجا امروز شما بابا -

  :آمد رحمانی آقاي صداي پر پوزخند صداي

  آره؟ داد؟ خبر بهت فورا پس -

  :گفت کالفه آیه

  کشیدین؟ پیش رو مسخره ماجراي اون باز که نگین بابا -

  :شنید را پدرش عصبی و جدي صداي بعد و شد سکوت خط پشت لحظه چند

  است؟ رهمسخ برات بگیرم باال سرمو فامیل تو تونم نمی اینکه است؟ مسخره بحث یه برات من آبروي مسخره؟ بحث -

 جمله این با. داد می گوش رحمانی آقاي هاي حرف به کرده اخم و زمین به خیره پویان. بود گرفته اوج پدرش صداي

  :گفت کشد می زجر که انگار و فشرد هم به را هایش لب آیه. کرد نگاه آیه رنگ بی چهره به و برگشت

  ....دونین می علتشو که شما...بابا -

  :پرسید گریان و سوالی حالتی با بعد

  ...تونستی چطور....دخترتم من....بابا....بچه؟ -
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 که انگار. بود هشد خیره تلفن گوشی به ناباور و بود خیس اشک از آیه صورت حاال. رسید ثانیه چند به گوشی پشت مکث

  :رسید گوش به آمیز تهدید و خشک خیلی رحمانی آقاي صداي بار این. باشد شده خیره پدرش چهره به

 دیگه شوبلب یه طاقت دیگه من...بشه تمام باید همیشه براي بار یک ماجرا این...بکنم کارو این خوام می دخترمی چون -

   اگه...ندارم

 خونه برات رديک مجبورم...نساختی کس هیچ با... نساختی میترا با...کنی آبرو بی خودتو رفتی نمی بود مهم برات خیلی  

  ...بکنی کارارو این که بگیرم جدا

  :داد ادامه رحمانه بی رحمانی آقاي ولی بزند، حرفی تا کرد باز را لرزانش هاي لب.شد گرد آیه هاي چشم

 می داده نشون فیلمو مهمونی تو اومده افتخار با.میترا خواهر دختر...داد نشون من به کی دونی می رو لعنتی فیلم اون -

 آویزون ريجو این رفته...رحمانی فتاح دختر من، دختر. شدم یخ رو سنگ میترا فامیل کل جلوي...نیست شما آیه این گه

  ...مقصرم من حاال...کرد نمی نگاتم اون...کردي می التماسشو که خواستی می ازش چی..شده پسر یه

. داد ینم اجازه پدرش آمیز توبیخ و پی در پی جمالت ولی بزند حرفی تا کرد می باز دهان گاهی. لرزید می آیه هاي لب

  :کرد زمزمه و کرد پیدا را صدایش باالخره آیه. شد خیره آیه به و گرفت فرش از را نگاهش پویان

  ...کنین بازي این وارد پویانو...ذارم نمی من ولی -

 هک خواستگاري اومد آدم بچه مثل اگه...ندارم شوخی باهاش من بگو بهش هم تو...گفتم خودش به...کنی می غلط تو -

  ...باباش پیش رم می راست یک نه اگر اومد

. ندک تر خراب را اوضاع که نزد حرفی تا گرفت دهانش جلوي و کرد مشت را دستش. شد سرخ خشم از پویان هاي چشم

  . داد می او دست به دیگري بهانه حتما است آیه پیش االن او که فهمید می پدرش اگر

  !داره وقت روز سه فقط بگو بهش -

 به. دکن چکار دانست نمی بیچارگی از آیه. بودند ایستاده اتاق وسط شده خشک دو هر آیه و پویان. شد قطع تماس و

 فقط. ودب ایستاده هنوز زمین به خیره پویان. شد آوار تخت روي باشد کشیده ته اش انرژي که انگار و رفت تخت سمت

 با مه باز کرد؟ می اعتماد او به هم باز. داد می نشان العملی عکس چه فهمید می پدرش اگر. کرد می فکر چیز یک به

 باال ار سرش شد باعث آیه صداي داد؟ می پز دانشجویش پسر با هم باز زد؟ می حرف او رشته از دوستانش براي افتخار

  :بگیرد

  ...نباش نگران -

 امیلف بین آیه بود فهمیده پدرش هاي حرف از که اینجور. شود خراب نبود قرار که او زندگی بله. زد پوزخند ناخودآگاه

  .آیه نه بود او خورد می ضربه که کسی پس. نداشت خوبی جایگاه

  م؟نباش نگران میگی و نشستی تو اونوقت...کشین می لجن به منو زندگی دارین پدرت و تو نباشم؟ نگران -



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠۴ 

 

  :گفت کند نگاهش اینکه بدون آیه

  ...بزنی ات خانواده به حرفی نیست الم...کنم می درست چیزو همه خودم من -

  :زد پوزخند دوباره پویان

 بچه درپ میشه معلوم آزمایش یه با...کنیم نمی زندگی هجر عصر توي که االن...کنی درست رو چیزي تو نیست الزم -

  توو...نیست جبران قابل هیجی دیگه...فهمی می...رفته من آبروي شه ثابت چیزا این بیاد تا ولی...کیه ات

  :پرید حرفش وسط و کرد نگاه پویان به و پیچاند هم توي را هایش دست آیه

  ...نیست کار در اي بچه -

  :کرد زمزمه و بست سختی به را بازش دهان. خورد جا جمله این شنیدن از بیشتر آیه چشمان سردي از پویان 

  ...یعنی -

  :داد ادامه زده یخ نگاه همان با آیه

  ...ها زدن عق اون...من هاي حالت بخاطر...شده تکرار هم دیگه بار یک ماجراها این -

 یک با اروزه این دانستند نمی یا بودند دیوانه اش خانواده. گفت می چه داشت دختر این. کرد نگاه آیه به ناباور پویان

  :گفت و زد کمر به دست. فهمید را چیز همه شود می ساده آزمایش

  ...است حامله یعنی زد عق کی هر...است مسخره -

  :گفت و انداخت پایین را سرش. بود کرده خاکستري غم را آیه چهره

  ...بندازه بیشتر بابام چشم از منو که گشت می دلیلی دنبال و بود متنفر من از که میترا براي نه -

  :گفت و نشست آیه کنار باشد گرفته تازه جان که انگار نیست کار در اي بچه اینکه فهمیدن از که پویان

  ...االن تو...پس -

 زمین هب را چشمش و گرفت نفسی پویان. شد جمع خودش توي پویان نگاه از آیه. کرد نگاه او شکم به ناخودآگاه به و

  :داد تکان سر آمده پیش موقعیت از خسته و گرفت نفسی آیه. دوخت

 آزمایش کلی اونام و دکتر رفتم وقتی تا...شد پخش فامیل کل تو. برد منو آبروي بهونه همین با میترا بارم اون...نه -

  ...ولی...شد فراموش چیز همه کم کم و... اضطرابه مال گفتن بعدم و گرفتن

  :کرد نگاه پویان به و زد رنگی کم لبخند و گرفت نفسی آیه

  ...گفتم هم قبال اینو...بیافته برات اتفاقی ذارم نمی من -
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  .دختر این داشت زیبایی چشمان واقعا. شد خیره آیه زده غم و طوسی چشمان به خیره لحظه چند پویان

  ؟...بابات پس -

  .کنم می درست چیزو همه خودم...من با اون -

 کسی. بودن آیه سن به دختري مال جمالت این. کرد پیدا بدي احساس پویان. کرد می نگاهش غمگین لبخند همان با آیه

 می درست را چیز همه او اینکه به. نباشد نگران اینکه به. زد می او به را ها حرف این و نشست می کنارش االن باید

  .شد بلند جا از و گرفت پویان از را نگاهش آیه. کند

  خوري؟ می چایی -

  :شد بلند جا از و داد تکان سري پویان

  .برم بهتره نه -

 سمت به. دبپرس خواست می دلش که بود ذهنش توي سوالی. کرد نگاه بود شده خیره زمین به متفکر که آیه به دوباره و

 رهباالخ و کرد تر را هایش لب. کرد نگاه بود ایستاده سرش پشت حاال که آیه به و زد چرخی. کرد باز را در و رفت در

  :پرسید

  کنه؟ می کارو این چرا دونه می رو اینا بابات اگه -

  :انداخت پایین را سرش آیه

  !ندم جواب میشه -

 هاتن و چرخید پویان. بود هم شرمگین زده غم بر عالوه حاال. گرفت باال را سرش آیه. کرد نگاهش لحظه چند پویان

  :گفت

  !خداحافظ -

***  

  آبان هجدهم شنبه

 خودم آبروي دهش اگه. ذارم نمی من. بره آبروش بذارم نباید. کنه بازي این وارد پویانو بابا بذارم نباید. بکنم کاري یک باید

 نقشه وسط تهبیاف پویان که شدم باعث من چون. منه تقصیر چیزا این همه چون. بیافته اتفاقی پویان براي ذارم نمی  بره

 ذارم نمی ولی...متنفرم ازش...خونه می گوشش تو اون دونم می. کنه می کار بابا مخ روي میترا که دونم می...بابا هاي

  .ذارم نمی بشه اذیت پویان

 ***  
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 می شانن هایش مشتري به را دست کار نقره کاسه و جام تا چند داشت شاگردش. بود نشسته میزش پشت منصور حاج

  :داد جواب را گوشی و انداخت صفحه روي طویل شماره به نگاهی.  خورد زنگ اش گوشی که داد

  الو؟ -

  !منصور حاج به به -

  :پرسید تردید با و تلفن پشت تمسخر از پر لحن به کرد اخم منصور حاج

  شما؟ -

  !خدا بنده یه -

  کارتون؟ -

  !باش پسرت مواظب بیشتر خورده یه...نداري خبر برت و دور از و برف زیر کردي سرتو بگم خواستم می -

  .واندخ را شماره و کرد نگاه اش گوشی به تعجب و تردید با. شد قطع بدهد جوابی بتواند منصور حاج اینکه از قبل و

  !زده زنگ عمومی تلفن از -

  :کرد می نگاه داشت و بود ایستاده میزش مقابل شاگردش

  .کنید حساب بفرما...آقا حاج -

 ادد سر میز روي را کارت مرد. کرد نگاه بودند ایستاده مقابلش که جوانی مرد و زن به و کرد جمع را اخمش منصور حاج

  :گفت و کرد اشاره شاگردش به چشم با منصور حاج و

  !نداشت قابل -

 رهباالخ منصور حاج رفتند بیرون مغازه از ها مشتري وقتی. رفت خوان کارت سمت به و برداشت را کارت شاگردش و

  . بود شده مشغول حسابی ذهنش. کند فکر بود شده او به که تلفنی درباره تا کرد پیدا فرصت

  کنه؟ می چکار داره پسره این -

 او آرام ايصد خوردن زنگ بار دو یکی از بعد. گرفت را پویان شماره و برداشت را اش گوشی و کشید صورتش به دستی

  :شنید را

  !زنم می زنگ بیرون اومدم...حاجی کالسم سر -

 پرت یزم روي را گوشی. بود مانده ساعتی یک ظهر تا. کرد نگاه ساعت به و گرفت نفسی منصور حاج. شد قطع تماس و

 کار کرد ینم فکر ولی. رود می آبی زیر پویان که فهمید می گاهی. بود شده نگران. داد تیکه صندلی به متفکر و کرد

  . داشت اطمینان او به زیادي یعنی. بکند خاصی
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 اسم و ردخو زنگ اش گوشی وقتی. بود سپرده شاگردش به را مغازه کال و بود مشغول فکرش بزند زنگ او به پویان تا

  :داد جواب رنگی کم اخم با افتاد صفحه روي پویان

  الو؟ -

  داشتین؟ کاري شده؟ چی...بابا سالم -

  :گفت و گرفت نفسی منصور حاج

  نیامده؟ پیش چیزي مشکلی مرتبه؟ اوضاع ببینم خواستم می. نداشتم خاصی کار نه -

  :بود متعجب پویان صداي

  شده؟ چیزي مگه؟ چطور! مرتبه چی همه -

  :گفت و کرد مکثی منصور حاج

  نداري؟ کاري...نشده چیزي...نه -

  :شد تردید از پر پویان صداي

  نشده؟ که طوري خوبن؟ پري و مامان -

  داري؟ کالس کی تا...بگیرم ازت سراغی یه خواستم می که گفتم بابا نه -

  ...دانشگاهم عصر تا -

  !خداحافظ...برس کارت به برو باشه -

  !خداحافظ -

 وا با خاص مواقع از غیر پدرش آمد نمی یادش. کرد می نگاه اش گوشی به متعجب هنوز پویان. شد قطع که تماس

 را سراغش و دز می زنگی ماند می بیرون بیشتر که هایی وقت شاید. بود دانشگاه که زمانی نه الاقل. باشد گرفته تماس

  :گفت و اش شانه به زد که بود راستین. گرفت می

  داشت؟ چکار -

  :گفت او سمت برگشت فکر توي پویان

  هان؟ -

  داشت؟ چکار گفتم -

  :گفت و انداخت باال اي شانه پویان
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  !مرتبه اوضاع ببینه خواست می گفت هیچی -

  :گفت و انداخت باال اي شانه هم راستین

  شدي؟ ریختی این چرا تو حاال -

  :گفت و برگرداند جیبش توي را اش گوشی متفکر پویان

  !کنه نمی کارا این از زیاد حاجی -

 امتم بود داده مهلت آیه پدر که روزي سه امروز. گشت می آیه دنبال چشمش. چرخاند محوطه توي را نگاهش متفکر و

  :فشرد هم روي را هایش لب. بود شده

  !مشکوك لحن اون با اونم زده زنگ من به موقع بی حاجی که افتاده اتفاقی یه! شده چیزي یه -

  :گفت و کرد نگاه راستین به و برگشت و گفت لب زیر لعنتی

  کجاست؟ آیه بپرس ازش ستاره به بزن زنگ -

  :گفت شده گرد هاي چشم با راستین

  باز؟ داري چکار آیه با -

  ...بزن زنگ راستین -

 استینر وقتی. بود شده خیره او دهان به منتظر پویان. گرفت را ستاره شماره باالخره و کرد نگاهش لحظه چند راستین

  :پرسید سرعت با پویان کرد قطع را تماس

  خوب؟ -

  !انتشاراته -

  :زد صدایش راستین. فرهنگی ساختمان سمت افتاد راه مکث بدون پویان

  کجا؟ -

 پشت که تیجمعی بین از. رساند انتشارات به را خودش بلند هایی قدم با و شد سالن وارد. رفت او به توجه بدون پویان ولی

 چهره. گرفت می کپی و بود ایستاده ها دستگاه از یکی کنار که دیدش. گشت آیه دنبال بودند شده جمع چوبی پیشخوان

 روي ار ها کپی تا برگشت آیه. رساند پیشخوان به را خودش و شد رد جمعیت بین از پویان. بود زده عرق و خسته اش

 آنجا که ريدیگ دختر به و چرخید بعد. گرفت را ها کپی پول و انداخت او به نگاهی نیم. دید را پویان که بگذارد پیشخوان

  :گفت و کرد نگاهش پویان. آمد پویان سمت به و برداشت را کیفش و گفت چیزي بود

  !کرد صحبت بشه که جایی بریم بیا -
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 آیه. تگرف قرار کنارش آیه تا شد منتظرش پویان شدند خارج انتشارات از وقتی. افتاد راه سرش دنبال حرف بدون آیه

  . بود نگرانی نگاهش ته ولی. داد نمی نشان چیزي اش چهره. کرد نگاهش

  شده؟ چی -

  :کرد نگاهش و برگشت جیب به دست پویان

  !بیرون بریم -

 ايج به خودش دنبال را آیه و نزد حرفی پویان هم آمدند بیرون فرهنگی ساختمان از وقتی. رفت دنبالش نگران آیه

 و انداخت برش و دور به نگاهی آیه. کرد نگاه آیه به کرده اخم و سینه به دست و ایستاد و شد راضی باالخره. برد خلوتی

  :گفت

  شده؟ چی -

  :گفت و کرد نگاه آیه نگران هاي چشم به مستقیم پویان

  !شده تمام بود داده مهلت بابات که روزي سه امروز که دونی می! شده چی بگی باید تو -

  :گفت و پویان هاي چشم توي دوخت را نگرانش نگاه آیه

  ...ولی...دونم می -

  !زد زنگ بابام امروز آیه -

  :شد گرد لحظه یک براي آیه هاي چشم

   زد؟ حرفی -

  :گفت و داد تکان سري پویان

 زد زنگ امروزم...گیره نمی تماس من با باشه نداشته کاري تا بابام. کرد نگران منو موقعش بی زدن زنگ این ولی نه -

  ...پرسید احوالمو فقط و

  :بود خیره پویان دهان به هنوز آیه

  !دیگه...خوب -

  !بود جوري یه تلفنش این شناسم می بابامو که من ولی نباشه مهم زیاد این تو براي شاید ببین...همین -

  :گفت و انداخت پایین را سرش آیه. کرد می نگاه آیه به منتظر او حاال و

  .بابا دیدن رم می حتما امروز نباش نگران -
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  :گفت و شد خم آیه سمت به و کشید صورتش به دستی پویان

  نزدي؟ حرف باهاش روز چند این یعنی -

  :گفت و زمین به دوخت را نگاهش دوباره و انداخت پویان به نگاهی نیم آیه

  !نشد خواستم می -

  :زد داد تقریبا عصبی پویان

  شه؟ می چی بفهمه بابام اگه دونی می کنی؟ درست چیزو همه خواستی می اینجوري نشد؟ -

  :گفت و کشید آهی و زد چرخی نیم آیه

 می قول...زنم می حرف باهاش شده جور هر...اشون خونه در رم می امروز...اومده میترا خواهر....خواهر. داشتن مهمون -

  !کنم درستش دم

. دکر می خالی بیچاره این سر را حرصش تمام داشت چرا. شد شرمنده خودش رفتار از لحظه یک پویان. شد ساکت و

  :گفت اوضاع کردن ریست و راست براي و کرد تر را لبش. انداخت آیه زده غم چهره به نگاهی

  ...نداشته خاصی دلیل هیچ...بابام تلفن شایدم...شدم حساس زیادي من شایدم حاال -

  :گفت و داد تکان سر آیه

  نداري؟ من با کاري دیگه -

 ولی بیاورد در او دل از و بگوید چیزي خواست می دلش. بود شده خاکستري غصه از اش چهره. کرد نگاهش پویان

  :گفت کلمه یک فقط نتوانست

  !نه -

  :گفت شد می دور که جور همان و چرخید آیه

  !خداحافظ -

  .شد پنهان دیدنش از ساختمان پشت آیه تا ایستاد اینقدر پویان. رفت و

**  

  :کرد جا به جا دستش توي را گوشی لرزان دستانی با منصور حاج

  گین؟ می دارین چی فهمین می شما آقا -

  !بله -
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  ...شناسم می تو از بهتر امو بچه من بگم باید...بگیري باج خواي می اگه ببین -

  :پرید حرفش بین تمسخر با مرد

  چطوره؟ فیلم...بفرستم برات توپ مدرك یه باش منتظر باشه واقعا؟ -

 با! ودب هم فیلمش تازه و بود کرده آبرو بی را دختري او پسر پویان. گفت می چه مرد این. شد خشک منصور حاج دهان

  :گفت لرزان صدایی

  ...خورده حالل نون من بچه...نکن بازي مردم آبروي با برو...آقا برو -

  !کیه آیه بپرس ازش امروز پس...باشه -

. دباش درست ها حرف این نداشت امکان. نداشت امکان. کرد قطع را گوشی لرزان دستانی با. شد قطع تماس دوباره و

 قبول هنشناخت و ندیده را یکی حرف زودي این به نباید. برداشت را اش گوشی دوباره و کشید هایش چشم روي دستی

 باج وا از و کند تهدیدش کسی داد می اجازه راحتی این به نباید. بود میان در اش خانواده و پسرش آبروي پاي. کرد می

 انداخت یزم روي را گوشی. کرد می فکر اول باید نه االن نه زد؟ می زنگ پویان به باید. شد خیره اش گوشی به. بگیرد

  :زد صدا را شاگرش و انداخت ساعت به نگاهی کالفه و

  حمید؟ -

  آقا؟ حاج بله -

  :گفت و کرد تنش و برداشت صندلی پشت از را کتش

  !نیامدم عصرم شاید...باشه حواست. خونه رم می دارم من -

  :گفت و داد تکان سري حمید

  !آقا حاج چشم -

 گیج جگی. زد بیرون مغازه از و برداشت را موبایلش و سوئیچ سردرگم و گیج و انداخت میزش روي نگاهی منصور حاج و

 اگر به انپوی شود باعث کارش این و شود بینشان ها پرده شدن دریده باعث پویان با زدن حرف ترسید می طرفی از. بود

  چه؟ باشد کرده کاري واقعا اگر و. کند خطا نگرانی بدون حاال باشد نکرده خطایی هم حاال تا

  .گرفت پیش در را خانه راه سرگردم کالفه

 ***  
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 تاقشا سمت به دست به کالسور پویان. پایید را او چشمی زیر منصور حاج. کرد سالم حال بی شد که خانه وارد پویان

 ارجخ دیدش از اتاق در پشت پویان هم باالخره. نتوانست ولی کند صدایش تا کرد باز دهان بار چند منصور حاج. رفت

  :کرد صدا سرش توي دوباره مرد جمله. کشید صورتش به دستی و گرفت نفسی منصور حاج. شد

  !کیه؟ آیه بپرس ازش -

  .نداشت امکان. داد تکان سري...پویان که بود اسم این به دختري واقعا. کرد تکرار را آیه نام لب زیر

 تقیممس پدرش ترس از. نبود آیه از خبري هنوز بود زده حرف آنجور آیه با که صبح از. بود شده ولو تختش روي پویان

 مین ولی شده خبري دهد نشان که بود نداده انجام حرکتی که حاال تا. برود بیرون نداشت جرات و اتاق توي بود آمده

  . کند ترك را اتاق باالخره شد باعث برود شام براي گفت می که مادرش صداي. بکند هم ریسک توانست

 اعصابش روي پریا هاي نگاه پدرش از جدا. داد نمی نشان را چیزي اش چهره. پایید را پدرش چشمی زیر هم میز سر

 باعث همین. شد می دیده بدجنسی برق هایش چشم توي. انداخت می او به نگاه یک و خورد می غذا قاشق یک. بود

. باشد نیدهش هم فضول پریاي این و باشد زده حرفی مادرش به پدرش بود ممکن. باشد خیال بی خیال بی نتواند شد می

 تمام را شامش. کند می خباثت از پر هاي نگاه او به امشب همه این چرا که کشید می بیرون زبانش زیر از بود بهتر پس

  :پرسید منصور حاج میز سر از شدن بلند موقع. شد بلند و کرد

  مرتبه؟ چیز همه گفتی -

  :گفت و داد تکان سري و داد فرو را دهانش آب

  نباشه؟ چرا -

 پر آب از خونسردي با را لیوانش منصور حاج ولی. ماند پدرش جواب منتظر اضطراب با پویان. نکرد نگاهش منصور حاج

  :گفت و کرد نگاه پویان به مستقیم بار این شد بلند و گذاشت میز روي را خالی لیوان. خورد و برداشت و کرد

  !بگو خودم به داشتی مشکلی -

 و ادنایست دیگر و داد تکان سري. داند می چیزي پدرش بخورد قسم بود حاضر پویان که کرد تاکید خودم روي چنان

 ورتریند در و گرفت را آیه شماره حرص با. داشت برش و رفت شیرجه موبایلش طرف به. رفت اتاقش سمت به مستقیم

  :پیچید گوشش توي آیه گرفته صداي باالخره خورد زنگ که بار پنج...بار چهار...بار سه. ایستاد اتاق در از نقطه

  !سالم -

 چکار...زده بهش حرفی یه یکی...مطمئنم دیگه حاال...فهمیده چیزي یه بابام کنی؟ می چکار داري هست معلوم...آیه -

  برداره؟ کاراش این از دست گفتی بهش...کنی؟ صحبت بابات با رفتی کردي

  ...پویان -
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  :بگوید چیزي آیه بود نداده اجازه که بود زده حرف هم پشت اینقدر. شد ساکت پویان

  ...پویان خدا به...شده دیوونه انگار...چرا دونم نمی کرده لج بابام...ولی...رفتم من -

  . ریخت می هم به را اعصابش بیشتر هم آیه دار بغض لحن. بود عصبی پویان. داشت بغض صدایش

  .کردم اعتماد حرفت من به...کنی می درست رو همه خودت گفتی تو...کنی درستش دادي قول تو آیه -

  ...کنم می درستش...هستم حرفم سر هنوز من -

  :نشست دیوار کنار و خورد سر جا همان. کرد نمی کاري ذهنش واقعا. داد تکیه دیوار به مستاصل پویان

  آیه؟ شد اینجوري چرا -

  :شود می درست چیز همه باشد مطمئن که انگار. بود آرام آیه صداي

  ...پویان...بشه چیزي ذارم نمی من کن باور -

 اشتنید دوست واقعا اش چهره. بود مقابلش االن که انگار. کرد فکر آیه زده غم چره به و داد تکیه دیوار به را سرش پویان

  :گفت و کرد تر را هایش لب. بودند شده آشنا هم با دیگري جور کاش. بود

  ...دیگران با تو احساسی درگیري...تونی نمی گفتی خودت تو -

  :پرید حرفش وسط آیه

  ...کنه نمی فکر راهش به...بده شوهر منو خواد می فقط بابا -

  :داد گوش فقط پویان. زند می پویان به را ها حرف این نیست مهم برایش که انگار بود آرام هنوز آیه صداي

 یترام مامان گفتم فقط. چی یعنی حاالتم این فهمیدم نمی هنوز اون من...مرد بابام با ازدواج از بعد ماه دو میترا مامان -

 ینا گفت همه به. شد متنفر من از میترا و کرد فوت مامانش. داد می مردنش از قبل روز مامان که ده می رو بویی همون

  .خودش مادر عین کشته و مامانم گفت شگونه بد دختره

  :شکست آیه صداي

  ...باشم اینجوري که نکردم انتخاب خودم...باشم اینجوري خواد نمی دلم من -

  :پرسید بود شده آرام آیه آرامش از که پویان

  داشتی؟ دوست هم رو میترا مامان -

  نه؟ میرن می روزي یه همه باالخره...نه -

  :گرفت عمیقی نفس پویان
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  پدریه؟ جور چه این ؟!بده شوهرش ولی ببره دخترشو آبروي حاضره بابات -

  :بود زده شرم حاال آیه لحن

 چکار که شهشوهر با دیگه. شده برداشته تو گردن از مسئولیتش دیگه شوهرش خونه بره اگه گفت می بابام به میترا -

 استفاده سو من شرایط از همین براي...نشدم راضی من ولی...کنه ازدواج به راضی منو کرد سعی بار چند همین براي...کنه

  ...نیستم بدي دختر...خدا به من... نه وگر. شد بدي ریزي آبرو واقعا...انداخت راه و داستان اون و کرد

 از. ردک می زندگی هم هنوز مشکل همه این با که داشت باالیی تحمل واقعا دختر این. بگوید چه دانست نمی پویان

  .کشید خجالت بود آورده فشار او به همه این اینکه

  آیه؟ -

  :آمد مکث با آیه جواب

  بله؟ -

  !نیستی بدي دختر تو مطمئنم منم -

  :سوزاند را دلش واقعا آیه لحن

  کنی؟ می فکر جوري این واقعا -

  :زد لبخند ناخودآگاه

  ...دیگرانی فکر به همه این اینکه...مهربونی و خوب هم خیلی اتفاقا..آره -

 خودش عاواق کرد می باید چکار. کند می گریه دارد که فهمید می. شنید می تلفن پشت از را آیه تند هاي نفس صداي

  :زد صدایش آرام. بود مانده هم

  آیه؟ -

 این اقعاو. کرد نگاه اش گوشی به ناراحت پویان. شد قطع تماس بعد و پیچید گوشی توي هقی هق صداي جواب جاي به

  :بود آیه طرف از. آمد پیامش زنگ صداي. بدهد آزار را دخترش اینجور بود شده حاضر چطور. بود آیه واقعی پدر مرد

  !بخیر شب! میشه درست چیز همه -

  :گفت لب زیر و خواند را پیام پویان

  !بخیر شب -
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 اورب انگار. بود شده منتقل هم او به آیه آرام لحن. بود کرده عوض را حالش واقعا آیه با زدن حرف. زد لبخند ناخودآگاه و

. بود داآی بار این. خورد زنگ اش گوشی دوباره که نشست تخت روي و شد بلند جا از. شود می درست چیز همه بود کرده

  :شد مجبور ولی بزند حرف آیدا با خواست نمی دلش لحظه آن در واقعا

  چطوري؟ دختر گل سالم -

  :بود گرفته آیدا صداي

  پویان؟ -

  :کرد اخم پویان

  شده؟ چی -

  گشتی؟ می اش شماره دنبال داشتی چکار دیوونهه دختره این با تو -

  :گفت لب زیر حرص با پویان

  !لق دهن ستاره -

  :گفت و کشید صورتش به دستی

  !بده گوش عزیزم آیدا -

 نمی تمگف خواستم همینو هم تو از باشم زمان هم نفر چند با که نیستم آدمی من...گفتم بهت اول روز...دم نمی گوش -

  ...اینکه مثل ولی...نمون تونی

  :گفت دوباره تري جدي لحن با و بلندتر کمی پویان

  ...بده گوش لحظه یه آیدا -

  :گفت عمیقی نفس از بعد پویان و شد ساکت آیدا

  ...نیست کنی می فکر تو که چیزي اون جریان -

  ...دنبالشه چشمت همش اي دختره این بر و دور همش تو گفت ستاره چیه؟ پس -

  :گفت اي کننده انکار لحن با ولی است درست واقعا ها حرف این تمام دانست می دلش ته گرچه پویان

  ...من...شناختی اینجوري منو تو واقعا آیدا -

 تنها. دز خشکش واقعا پویان لحظه یک. شد اتاق وارد منصور حاج و شد باز اتاق در شود تمام اش جمله اینکه از قبل ولی

  :گفت و داد تکان را هایش لب که بود این بکند توانست که کاري
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  گیرم می تماس باهات بعدا من راستین -

 کنارش و رفت پویان سمت به مستقیم و بست را در منصور حاج. گذاشت جا خط پشت را آیدا تعجب از پر صداي و

 به و داد فرو را دهانش آب. کند می چکار او اتاق توي پدرش که نداشت تصوري هیچ. بود زده خشکش پویان. نشست

 رفیح و کند باز لب خواست بار چند. بودند شده خیره زمین به دو هر به و کرده سکوت. کرد نگاه پدرش جدي رخ نیم

  :آمد حرف به پدرش شد مستاصل حسابی سکوت از وقتی. نرسید ذهنش به چیزي که بزند

  رفتین؟ پیش کجا تا دختره این با خوب -

  :گرفت را خودش جلوي ولی بیافتد سرفه به بود نزدیک پویان

  ره؟...دختـ -

  :کرد نگاه پویان به مستقیم منصور حاج

  ...آیدا دختره همین -

 کجا زا اصال. شد اضافه هم یکی این بود کم آیه ماجراي. شد آراسته نیز سبزه به بود گل. داد فرو را دهانش آب پویان

  :گفت سختی به و کرد تر را هایش لب بود؟ فهمیده را آیدا ماجراي

  کیه؟ دیگه...آیدا -

  :گفت و کرد اشاره بود دستش توي که پریا گوشی به و گرفت عمیقی نفس منصور حاج

  !اومد می درم پشت تا صدات...زدي می حرف باهاش داشتی االن که اي دختره همین -

 احتر همه این آیدا با و بود کرده را احتیاطی بی این چرا. بود گرفته را مچش منصور حاج واقعا. داشت بدي حس پویان

  .بود آیه با زدن حرف تاثیر از خیالی بی این دانست می خودش. بود زده حرف

  نگفتی؟ خوب؟ -

 همه آن بزند حرف او با دخترش دوست  از و پدرش مقابل بنشیند که بود نکرده را فکرش روزي هیچ. بود سخت چقدر

  .خوردند می قسم اسمش روي محل یک که منصوري حاج که

  بگم؟ چی -

  رفتی؟ پیش کجا تا گفتم -

  ...شناسمش می نیست وقت خیلی هنوز...هیچی -

 می و آید می عاقل و زیر به سر پسرش بود کرده فکر عمري. بود سخت هم منصور حاج خود براي ها حرف این زدن

 ويت چشم و نشست می باید همه از بدتر حاال و. نیست کرد می فکر که هم آنجوري پسرش بود فهمیده حاال ولی رود
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 هب دستی. دانست نمی هم خودش بود کرده اشتباه را کار کجاي. زد می حرف نامحرم دختر با اش رابطه از پسرش چشم

 اسم به ختريد با را پویان مکالمه صداي وقتی ولی بزند حرف راست سر همه این پویان با که بود نیامده. کشید صورتش

 شنیده تباهاش برده را آبرویش پویان بود گفته مدعی شخص که دختري اسم صبح امروز کرد فکر. شد زده بهت شنید آیدا

 کند کرف شد باعث کرد می صحبت دختر این با پویان اینکه ولی. آیدا یا بود آیه دختر اسم بود کرده شک حاال. است

  .بود شده پویان اتاق وارد فکر بدون همین براي. آیداست همین نظر مورد دختر

  چقدر؟ یعنی وقت خیلی -

  :سخت و داد می جواب زیر به سر پویان

  ...میشه...اي هفته...چند -

  :گفت و گرفت نفسی منصور حاج

  ...خواي می رو دختره -

  :گرفت باال تند را سرش پویان

  بابا؟ چی...یعنی -

  :کرد اخم منصور حاج

  ...یا خوایش می...تر رك این از -

  :گفت زده بهت و داد فرو را دهانش آب پویان

  ...ندارم هیچی...خونه...ندارم کار...نشده تمام درسم هنوز من...دوسالمه و بیست...همش من بابا -

  :کرد کنترل را خودش هم باز منصور حاج

  ...خودم با کارتم و خونه... آخره ترم که درست -

  ...این من...بابا ولی -

  :رفت در کوره از بار این منصور حاج

  کردي؟ وآبر بی رو دختره گن می زنن می زنگ من به که کردي چکار بردي آبروشو کردي غلط خواستیش نمی که تو -

 خیره پدرش خسته رخ نیم به زده شرم و گیج پویان. گرفت پویان از را نگاهش و شکست صدایش لحظه یک براي و

  :شد

  ...گفته شما به کی...فهمم نمی من -



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١٨ 

 

  :کرد نگاه او به و برگشت تند منصور حاج

  ردي؟ک کاري تو بابا آره پویان؟ آره...بردي دخترو یه آبروي من، پسر تو، گه می...کنه می تهدید زنه می زنگ یکی -

 این با و بود نشسته جلویش منصور حاج. بود ندیده اینجور را پدرش هرگز پویان. بود مستاصل واقعا لحنش بار این

 پویان. دش نمی باور و بود بهت نوعی توي هم خودش هنوز انگار! نه با داشته رابطه دختري با پرسید می او از استیصال

  :داد جواب شده خشک گلویی با. کند قرار بر اي رابطه ها حرف این و آیدا بین توانست نمی بود شده گیج

 و راستین شهم اونم...رستوران رفتیم هم با فقط بار چند...شناسم می رو آیدا نیست بیشتر هفته سه دو من خدا به بابا -

  ...نکردم کاري من خدا به...من...بودن همراهمون دوستش

 هم هاي هبچ بقیه. بزند حرفی بود نخواسته ولی فهمید می را ها این. کند می شیطنت پسرش دانست می منصور حاج

 کرد یم سکوت و بود راضی هم پویان کوچک هاي شیطنت همین به و کنند می زندگی چطور که دید می را پویان سن

 او که تنیس کسی پسرش کرد می ادعا و بود شده پیدا یکی ناگهان حاال ولی. فهمد نمی چیزي او کند خیال پویان تا

  . زد می حرف مطمئن خیلی مرد ان. کرد نگاه پویان به ناباورانه منصور حاج. کرد می فکر مدت همه این

  ...داره فیلم ازت گفت می. زد می حرف مطمئن همه این چرا یارو این پس...پویان -

 نگرانش نگاه. گفت می باید چه. شد می بدتر لحظه هر اوضاع. زد می حرف آیه از پدرش. زد جرقه پویان ذهن ناگهان

  . کرد پویان حال این از دیگري تعبیر و ترساند را منصور حاج

  ...کردي چکاري تو...کردي چکار تو...پویان...واي...پسر...واي -

  :گفت تند دید را پدرش ملتهب حال که پویان

  ...گین می شما که دختري اون...نکردم کاري من خدا به بابا -

  :کرد نگاهش امیدوار منصور حاج

  ...دروغه اش همه...آیدا دختره این پس -

  :فشرد هم به را هایش چشم. گرفت جان مقابلش آیه زده غم چهره.کرد تر را هایش لب پویان

  !است آیه اسمش -

***  

  آبان دوم و بیست چهارشنبه
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 بدي خترد تو گه می بهت که کسی با. کنه نگاهت تحقیر با نیست قرار که کسی با مخصوصا. خوبه چقدر زدن حرف

 و داد وشگ من دل و درد به مامان مرگ از بعد که هستی نفري اولین تو. بیافته برات اتفاقی ذارم نمی پویان! نیستی

  !پویان کنم می کار همه برات من. نیستی بدي دختر تو گفتی بهم تازه. نخندید بهم بعدش

 ولی.اشتند او از خبري دیگر بود زده حرف او با که شب چهارشنبه از. بود آیه منتظر و شد می پا به پا محوطه توي پویان

 شا شانه روي از بار کلی خودش این و بود شده فاش رازش باالخره. بود کرده بهتر را حالش انگار پدرش با زدن حرف

 از. است دروغ ها حرف این تمام و ندارد اي رابطه آیه با که بود خورده قسم. بود پیچانده را آیه ماجراي. بود برداشته

 جوري ار ماجرا. بگوید منصور حاج به را جزئیات همه نداشت لزومی! هم فیلم از. بود نگفته چیزي دانشگاه جلوي ماجراي

 هم درشپ و زده حرف او با دانشگاه جلوي بار یک فقط او و هستند متعصب خیلی آیه خانواده انگار که بود کرده تعریف

 را منصور حاج باالخره توانست داشت سراغ او از که تعصبی با ولی بود سخت کمی کند قانع را منصور حاج اینکه. دیده

 این بابت هم درچق و مدتشان کوتاه دوستی و داد مانور آیدا روي بیشتر. ندارد صنمی هیچ آیه با که کند قانع نیمه و نصفه

. بگیرد اصلهف هم آیه از و کند سر به دست را آیدا سریعا که بود داده اولتیماتم منصور حاج. شد توبیخ و شنید تهدید ماجرا

 اندم می که چیزي تنها. خوابید می صداها و سر این اگر فقط. بزند دور را منصور حاج توانست می هم مورد دو هر در که

  :بود گفته درمیان یک چون. کرد می بیرون منصور حاج سر از خواهد می را آیدا یا آیه او که را فکر این باید

  . داره راهی یه کاري هر. ریم می راهش از بگو بخواي کدومو هر بازم  -

 آدمی رجو چه آیه بگوید توانست نمی که منصور حاج به دیگر! آیه مثل دختري با تازه نبود بازي بچه که ازدواج ولی

  :داختان ساعتش به نگاهی. نبود آیه از خبري هنوز. انداخت اطراف به نگاهی کالفه کرد؟ می باور را حرفش اصال. هست

  نداره؟ کالس مگه کرده؟ دیر چرا -

 و داشت می بر قدم آرام آرام. دیدش باالخره. شد خیره اصلی در به و رفت رو قدم بار چند و شد جیب به دست دوباره

 یبیعج حس بود دیده را آیه که اول همان از. خورد می تکان دلش ته چیزي. کرد نگاهش دور از پویان. بود پایین سرش

 اب. بود دلش ته عجیب حس آن هم باز اتفاقات آن تمام با. بود نشده عوض حسش بود گذشته هم چه هر. داشت او به

 و بود ینپای سرش آیه. بیاید هایش لب روي رنگی کم لبخند شد باعث و شد تر رنگ پر  حس آن آیه شدن تر نزدیک

  :کرد سالم کند خودش متوجه را او اینکه براي پویان. بود ندیده را او هنوز

  ...منتظرتم ساعته نیم...کردي دیر چقدر...سالم -

  :بود نگران نگاهش. برگشت او سمت به و شد متوقف آیه

  افتاده؟ اتفاقی شده؟ چیزي سالم -

  :بود مانده آیه صورت به خیره حیرت با ولی پویان

  شده؟ چی صورتت -
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  :گفت و زد رنگی کم لبخند بعد و کرد نگاه او به لحظه چند آیه

  ...خوردم سر پله روي. نیست چیزي -

  . باشد پله روي خوردن سر کار توانست نمی لب گوشه پارگی این. کرد نگاهش دقت با پویان

  گفته؟ چیزي بابات افتاده؟ اتفاقی پویان -

  :گفت و شد او صورت به خیره کرده اخم بار این پویان

  شده؟ چی صورتت -

  :زد لبخند هم باز آیه

  ...خورده که گفتم -

  ...ام بچه من کردي فکر -

  :گفت و داد نشان را لبش گوشه انگشت با و

  پله؟ به خورده اینجا -

  :کرد سرریز و شد پر غم از چشمانش ولی. نرفت آیه لبخند

  !آره -

  :کرد باز دوباره و بست را هایش چشم بزند خواست می که حرفی روي تمرکز براي و کشید عمیقی نفس پویان

  !فهمیده رو ماجرا بابام -

  :داد تکان سر آیه

  !دونم می -

  :گفت تعجب با پویان

  دونی؟ می -

  :گفت و داد تکان سر آیه

  !بابام پیش رفتم  -

  :کرد نگاهش موشکافی با پویان

  خوب؟ -
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  !میتراست برادر گرفته تماس بابات با که اونی -

  :گفت و کشید اش پیشانی به دستی پویان

  چرا؟ دیگه اون -

  . انداخت پایین را سرش آیه

  ..متنفره چقدر من از که گفتم..میتراست کارا این همه پشت -

  .زد پوزخند پویان

  اونوقت؟ چیه بابات نقش -

  :گزید لب آیه

  !بگیرن تماس بابات با دیگه نکنم فکر...نباش نگران -

  :کرد نگاهش تعجب با پویان

  چرا؟ -

  . کردیم صحبت هم با هیچی -

  شد؟ راضی اونم کردین؟ صحبت -

  !نکنه کاري فعال کنم فکر ولی...نه که راضی راضی -

  :گفت احتیاط با بعد و کرد نگاه آیه لب گوشه زخم به دقت با پویان

  صحبته؟ همون اثرات از اینم -

  :گفت و زد لبخند باز آیه که

  !پله به خورده نه -

  . کرد نگاهش جیب به دست پویان! سی بلوك سمت به افتاد راه و

  نیست خوردن سر مال هست چی هر زخم این ولی.. نه بگو هی تو -

  . بود تنها خیلی آیه. سوخت می دختر این براي دلش عجیب

***  

  آبان پنجم و بیست شنبه
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 بعد و داد لمهو میترا گرچه. پله به خورده واقعا ولی. نکرد باور هم بابا. پله به خورده نکرد باور پویان. کنه می درد لبم زخم

 نمدو نمی ولی. کرده آویزون بابا به خودشو واقعا چون. آویزون اي عقده گفتم بهش بود حقش. خوردم زمین پله روي

 تهدید ردموم بره جلو ندازه می الدنگشو داداش که داره ربطی چه اون به. دستش زیر افتاده اینجوري بابا که کنه می چکار

 رفموح باالخره که من ولی. کنن می چکارا سرش پشت دارن زنش برادر و زنش ندازه خبر که است ساده چقدر بابا. کنه

  !همینه دارم که راهی آخرین. زدم

 مجبورم نشه چیزیش پویان اینکه براي. کنم می کارو این هم بمیرم اگه مامان، خاك به گم می وقتی که دونه می بابا

  !راهه آخرین این. بکنم کارو این

 لیو. است کرده درست را اوضاع واقعا آیه که شد می راحت خیالش داشت پویان که آرام اینقدر. بود آرام اوضاع روز چند

 حرف مدمح و راستین با داشت و بود شده خارج دانشگاه از تازه پویان. رسید راه از اصلی تندباد آرامش آن از بعد باالخره

 نگاه درشپ به شده خشک لحظه یک پویان. بود ایستاده ماشین کنار که را منصور حاج و دید را پدرش ماشین که زد می

  :کرد

  !کنه خیر به خدا -

  :گفت تعجب با دید را پویان شدن خشک که راستین

  !شده چت -

  :گفت و کرد اشاره سمتی به اش چانه با پویان

  !بابام -

 فرمان تپش خودش و کرد اشاره ماشینش به سر با منصور حاج. کردند نگاه بود گفته پویان که سمتی به نفر سه هر

  . نشست

  شده؟ چی -

  :گفت و فشرد را دوستانش دست پویان

  !کنید حالل ندیدمتون اگه ولی....دونم نمی -

  :گفت و خندید محمد

  !بود برزخ بدجوري -

 در اهیکوت مکث با و افتاد راه به پدرش ماشین سمت به. بگیرد شوخی را چیز همه خواست می. خندید زور به هم پویان

  :نشست پدرش کنار و کرد باز را

  !سالم -
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  :بود لبی زیر پدرش جواب

  !سالم علیک -

 وير عرق درشت هاي دانه. بود سرخ صورتش. کرد نگاه پدرش رخ نیم به احتیاط با پویان. انداخت راه را ماشین بعد و

  :گذاشت پایش روي و کرد مشت را دستش پویان. شد می دیده هایش شقیقه

  !خرابه خیلی هست چی هر اوضاع -

  .کند می نگاه او به نگرانی با ورودي در کنار از که دید را آیه لحظه آخرین در و

 ***  

 بود مدتی رمنصو حاج. کرد می نگاه خیره او به بود شده دهنده آزار خیلی دیگر که سکوتی در و بود نشسته پدرش مقابل

 تا کرکره و ودب بسته مغازه در. بود شد خیره رویش روبه به کرده گره هایی اخم با و بود نشسته پسرش مقابل قرار بی که

 بودار شدت به و عادي غیر کامال اوضاع. توانست نمی باشد بین خوش خواست می که هم چقدر هر پویان. پایین نیمه

  . بود

 توي کمی. کرد نگاه کرد می رد را تسبیحش هاي دانه تند تند فقط که پدرش به دوباره و داد فرو را دهانش آب پویان

  :گفت آرام و شد طاقت بی باالخره و خورد تکان جایش

  شده؟ چیزي -

 این از بزند را حرفش ادامه که بود کرده باز را دهانش که پویان. بارید می آتش چشمانش از آمد باال که منصور حاج نگاه

 شد خم لوج به کمی. کشید صورتش به دستی و کرد پرت میز روي را تسبیحش منصور حاج. شد خفه کامال پدرش نگاه

  :گفت و شد خیره پویان به مستقیم. کرد قالب هم توي میز روي را هایش دست و

  ...کنی می گوش خوب گم می بار یک -

  :داد ادامه منصور حاج. شد خیره کرد می فوران انها از جدیت و خشم که پدرش چشمان به حرف بی پویان

  ...اینجا به کشوندي کارو خودت ولی. کردم حجت اتمام زدم حرف باهات -

  :کرد باز دهان جا همه از خبر بی پویان

  ...بابا -

  :رفت باال منصور حاج صداي

  ...کنی می گم گورتو و چشم گی می آخرشم...گیري می خون خفه کلمه آخرین تا...پري نمی حرفم وسط -
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 ورمنص حاج. شد ساکت و انداخت پایین را سرش بار این و شد مشت زانوهایش روي دستش. رفت هم در پویان هاي اخم

  :گفت و رفت نشانه او سمت به را اش اشاره انگشت و کرد نگاه پویان هم در هاي اخم به

  ...خواستگاري بیایم خوایم می بگه اش خانواده به گی می زنی می زنگ دختره این به ري می -

. بودند ردهک گیر گلویش توي حروف ولی بگوید چیزي خواست می. پرید باال برود در جا از فنري که انگار پویان سرش

  :داد ادامه منصور حاج

  ...بشه جمع زودتر چه هر گند این باید -

 به زده بهت هنوز پویان. کرد پنهان هایش دست بین را صورتش و کشید آه. باشد کشیده ته اش انرژي که انگار بعد

 اشتبرد را هایش دست حرکت یک با منصور حاج. بود کرده قفل انگار هم مغزش جا همه از خبر بی. کرد می نگاه پدرش

  :گفت و برداشت خیز او سمت به ناگهان و

  ...گی نمی مادرت به کاریت گند این از کلمه یک -

  :زد داد تر بلند و

   فهمیدي؟ -

  . بپرد جا از هم منصور حاج شد باعث حرکتش همین. شد بلند جا از سرعت با بار این پویان

  چی؟ یعنی کارا این...خواستگاري بریم باید چرا کردم؟ چکار من دختره؟ کدوم گین؟ می دارین چی شما -

  :رفت در کوره از بار این منصور حاج

 مهه نخواستم از و نیومدم من نزدیم؟ حرف هم با ما بگو؟ تو هان کیه؟ آیه دختره این پس دونی؟ نمی نداري؟ خبر -

   همین؟ زدي؟ حرف دانشگاه جلو آیه با فقط بار یه گفتی گفتی؟ چی تو...بگی چیزو

  :نیامد کوتاه موضعش از ولی رفت عقب قدم یک زده بهت پویان

  ...که گفتم...آره -

  !کن بس! پویان کن بس -

  :گفت و گرفت پویان سمت به و آورد را چیزي و برداشت را موبایلش و

  نداشتی؟ اي رابطه باهاش زدي؟ حرف باهاش دانشگاه جلو فقط بار یه -

. خندید یم و زد می سوت که جمعیتی و بود شده بازویش آویزان که بود آیه. بود شده الل پدرش موبایل به خیره پویان

 به تپش و انداخت میز روي را موبایل. لرزید منصور حاج دست. بود شده خیره آیه به که مغرورانه لبخند آن با خودش و

  . شد مسلط خودش به که نکشید طول بیشتر ثانیه چند. ایستاد پویان
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  ...بگو...بهش بزن زنگ -

  :پرید حرفش وسط پویان

  ...نبوده اي رابطه خدا به بابا -

  :برگشت منصور حاج

   بردي؟ محل و فامیل کل توي دخترشو آبروي گه می چی زنه؟ می زنگ مدام که گه می چی یارو این پس نبوده؟ -

  ...من بابا -

  :گفت زده حرص پویان تالش به اعنتا به منصور حاج

 نیدم؟ش چی دونی می! بیاره در رو دختره ماجراي توي ته فرستادم یکیو گم؟ می چیزي یه جوري همین من کردي فکر -

  پویان؟ دونی می

  :کرد نگاهش فقط پدرش هاي حرف از شده میخکوب و شده گرد هایی چشم با پویان

 ومدها دختره یهو گفتن همه...بوده خودش کار توي سرش دختره گفتن همه...بودي دختره بر و دور مدام تو گفتن همه -

 مدمح دوستت حتی...شدي فراري ازش یهو گفتن همه...کردي قطع باهاش اتو رابطه یهو گفتن همه....شده تو آویزون

  ...هوعشت حالتاي این دختر این...پویان...باشه نداشته رابطه باهاش داره مشکل یه دختره این گفتی بهش تو گفته

  :شکست و شد آرام صدایش و

  کردي؟ چکار تو -

  :شد پا به پا قراري بی با پویان

  ...خدا به...نبوده هیچی -

  :زد داد منصور حاج

  !نخور قسم -

  ...گفتم بارم اون من...فشرد هم به را هایش لب پویان -

 دوموک هر گفتم کردم حجت اتمام باهات اومدم من...نداري دختر این به کاري گفتی...گفتی دروغ بارم اون پویان نه -

 فیلم که شدم بدبخت اینقدر کن نگاه حاال...دروغ..بچه گفتی دروغ...رفتی آبی زیر تو ولی...بریم راهش از بگو خواي می

  ...دستم به رسه می پسرم کاراي

  ...بابا -
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  ...خواستگاري ریم می...گفتم که همین -

  ...بابا ولی -

 و لحال بود حواسم همه این. بود زندگیم به حواسم اینقدر. رفت ام ساله چندین آبروي...نزن حرف...پویان نزن حرف -

  ...همه این...نشه حروم

  :شد آوار اش صندلی روي و

  ...که باشه دختري...عروسم باید حاال -

  :گفت جدي لحنی با و پرید حرفش بین تند. کند توهین آیه به پدرش خواست نمی. ترسید پویان

  ...حرفاست این از تر پاك دختر این...نگی ناحق دختر این مورد در کلمه یک باشه حواست بابا -

  :گفت و کشید هم توي را اخمش بیشتر پویان. کرد نگاه را پویان تردید با کمی و متعجب کمی منصور حاج

  ..خاصه دختر یه آیه...بینید می فیلم این توي شما که نیست دختري اون آیه...تفاهمه سو یه فیلم این -

   کرد؟ می باور آیه درباره را هایش حرف پدرش اصال. بگوید چه دانست نمی

  ...آیه بابا -

  :داد مهادا تر آرام و رفت عقب قدمی. کرد می هم تر خراب را اوضاع نداشت که فایده گفتنش...بزند حرفی توانست نمی

  ...اون...نکرده کاري آیه -

 روي تاصلمس و کشید صورتش به دستی. کند محافظت او از بود کرده سعی مدت تمام که کرد فکر آیه به. شد ساکت و

  :گفت و دوخت پدرش به را ناامیدش نگاه. شد آوار صندلی

  !بابا خوبیه دختر...اون -

  :گفت و داد تکان سري بعد و کرد نگاه پویان به تردید با منصور حاج

 پسرم شاهکاراي از برام و بزنه زنگ دیگه یکی باشم منتظر تونم نمی دیگه من! ده نمی تغییر رو چیزي حرفا این -

 باید...شه مامت چیز همه باید بوده چی هر جریان...کنن می متهم کار تا هزار به پسرمو دارن ببینم و بشینم تونم نمی...بگه

  ...بیافته اتفاق این

  :کرد نگاه پدرش به بیچارگی با پویان

  ...منه زندگی این...نکن کارو این بابا -

  :گفت و کوبید میز روي را دستش منصور حاج
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  ...همه و خودت زندگی به زدي گند کارت این با تو...نفهم پسریه وصله هم دیگه آدم تا ده زندگی به تو زندگی -

  :زد داد عصبی بار این پویان

  ...نکردم کاري من ولی -

  :داد بلندتر هم منصور حاج

  !تمام...خواستگاري بیایم قراره بگو...بزن زنگ بهش...گفتم که همین -

 رکرهک زیر از و کرد باز را در. شد دور پدرش از بلند هایی قدم با و زد صندلی به لگدي. فشرد بهم را هایش لب پویان

  .شد می دور مغازه از که دید را او تند هاي قدم فقط منصور حاج و شد رد آمده پایین

 ***  

 یم پایین و باال را رو پیاده عرض که همانجور و گرفت را آیه شماره بدبختی با. لرزید می هایش دست خشم شدت از

  :داد می گوش ریخت می هم به بیشتر را اعصابش که پیی در پی هاي زنگ به زده حرص کرد

  !!!اه دیگه بردار -

 باال ار صدایش که آنقدر نه ولی. کرد پیدا کاهش درجه سه دو خشمش ناخودآگاه پیچید گوشش توي که آیه آرام صداي

  :نزند داد و نبرد

  بله؟ -

  !کرد خودشو کار عوضیت نامادري اون باالخره -

  پویان؟ شده چی -

  :گفت و زد حرصی پر خنده

  !نیست هم بیا کوتاه. خواستگاري بریم علی یا چسبیده منو خر اومده حاجی شده؟ چی -

  :بود لکنت از پر و زده بهت آیه صداي

  کی؟....تگاري....خواسـ -

  .گرفت اشون نقشه. دارن آفرین واقعا بودن؟ کیشیده نقشه چی ات خانواده! من بزرگ ننه خواستگاري -

  :باشد شده ناامید نتیجه گرفتن از که بود اي خسته آدم مثل آیه صداي

  !افته نمی هم اتفاقی...نیاي وقتی...پویان نیا -
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 توي یزيچ دوباره پیچید گوشش توي که آیه آه. شد پویان خشم آتش بر سردي آب انگار آیه ناامید لحن و خسته صداي

  :داد می آزارش آیه سکوت. نشست جدول روي و کرد طی را رو پیاده عرض. شد جا به جا دلش

  !بشه باید...بشه باید کاري یه گه می حاجی وقتی...آیه نمیشه -

  :بود زده غم و خسته همانجور آیه لحن

  ...!میشه خراب زندگیم...ندارم دوست دخترو این من بگو بهش خوب -

  :کرد فکر و داد سر موهایش توي دستی. آمد پویان هاي لب روي ناخودآگاهی لبخند

  ...!اس ساده دختر این چقدر -

  :داد ادامه آیه

  !دیگه نیا هم تو...خواستگاري رن نمی آدم همه این...دیگه نیا پیچون خوب...آي نمی کردن اصرار اگه تو  ببین -

 واستخ می که بود شده اي بچه دختر مثل. دید می داشت تازه را آیه روي این. گرفت می اش خنده داشت کم کم پویان

  .کند می استفاده ممکن شکل ترین بچگانه از و بزند گول را مادرش و پدر

  !میان صد در صد خودشون اینا بابا نیام منم اگه...خوب دختر خوب -

  :گفت آیه بعد و شد سکوت لحظه یک

 تونن نمی که زور به...نه گم می کالم یک من اومدن هم ات خونواده اگه فرض به بعد...خوب...نیا تو...ببین...آهان -

  ...بگم بله کنن مجبورم

 قرار رمنصو حاج که بود رفته یادش کال. داد می گوش آیه ریزي برنامه به چانه زیر دست. بود آمده کش پویان لبخند

  :ببرد خواستگاري به را او زور به است

  هستی؟ پویان -

  گفتی؟ چیزي...آره...آره -

  :گفت زد می حرف خودش با انگار آیه ولی

  ...هست ام دیگه راه یه -

  :پرسید تردید پر و سوالی پویان

  راهی؟ چه -

  :داد جواب آرام بعد و کرد سکوت آیه
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  !کنه می چکار بابات ببینم بذار حاال -

  :زد صدا را او کوتاهی مکث از بعد پویان

  !آیه -

  بله؟ -

  ...شاید...نکن اذیت خودتو زیادم -

  :گفت آیه که کرد سکوت و

  .نیست مهم بیاد پیش برام مشکلی منم اگه پس...بیافتی مخمصه این توي تو شدم باعث من...نیست مهم -

  :بود شده مهربان ناخودآگاه پویان لحن

  ...نیست انصاف این...دادي نجات منو جون تو ولی -

  :لرزید می حاال آیه صداي

  ...بود مهم خیلی تو جون چون -

  .شد قطع تماس بزند حرفی بتواند پویان اینکه از قبل و

 به ستقیمم و باشد سنگین سر داشت تصمیم شود خانه راهی شد مجبور باالخره که هم وقتی. نرفت خانه شب تا پویان

 رابطه مه دختري با او فوقش. کرد می اعتراض پدرش منطقی غیر کردن لج این به جوري یک باید باالخره. برود اتاقش

 می زدواجا هم با  باید ممکلت این هاي دختر و پسر نصف بود جور این اگر. کند ازدواج او با که شود نمی دلیل داشته اي

  . کردند

 المس لبی زیر و زد کناري به را هایش کفش کرده اخم. شد خانه وارد و انداخت پایین را سرش و انداخت در توي را کلید

  :کرد متوقف را او مادرش جدي صداي که اتاقش سمت افتاد راه. کرد می احساس سالن توي را اش خانواده حضور. کرد

  پویان؟ آقا دیدن نمی افتخار -

 را سرش. بود نشنیده اینطور را مادرش لحن هم اش زندگی لحظات ترین جدي در. کرد اش شوکه واقعا مادرش لحن

 سري با که پریا البته و بود هم منصور حاج. بود پوشانده را چشمش دو هر سرخی رد. کرد نگاه مادرش به و گرفت باال

 تاکید لیو فهمیده را آیه ماجراي مادرش گفت می دلش ته چیزي. انداخت پدرش به مرددي نگاه پویان. بود نشسته پایین

 نگرانی با مادرش به رو و برگشت. نکند اعتنایی حسش این به شد می باعث بفهمد چیزي نباید مادرش اینکه بر پدرش

  :گفت

  شده؟ چیزیش کسی...مامان -
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  :کرد نگاه پدرش هم بعد و او به واج و حاج پویان. شود جاري مادرش اشکش دوباره تا بود کافی حرف همین

  اینجا؟ خبره چه بابا -

  :گفت گریه بین مادرش

  ...بره باد به اینجوري هم آخرش کن جمع آبرو عمر یه...کن بزرگ بچه عمر یه -

 یدکش صورتش به دستی. بود فهمیده را چیز همه مادرش. شد آوار مادرش مقابل مبل روي پویان. شد بلند هقش هق و

  :گفت طلبکار و کرد نگاه پدرش به و

  ؟!نفهمه چیزي مامان نبود قرار مگه -

 پدرش نگاه پویان. انداخت پایین را سرش شد می که جایی تا پریا. ماند پریا به خیره بعد و کرد نگاه را او تیر منصور حاج

 شنیده و اه دیده بین توانست نمی. کرد می هق هق هنوز مادرش. بود نشسته زیر به سر که رسید پریا به و کرد دنبال را

  :توپید عصبی. کند برقرار ارتباط هایش

  ؟!خبره چه بگین منم به -

 ریهگ زیر بود ممکن لحظه هر و بود بد حالش. انداخت پدرش هم بعد و پویان به ترسانی نگاه و کرد جمع را خودش پریا

 مخش شدت از حاال که هایی چشم با پویان. نبوده کار بی همه این از قبل تا بود معلوم هم سرخش هاي چشم از. بزند

  :گفت زده حرص و کرد نگاه پریا به بود زده بیرون

  بود؟ تو کار -

  :زد داد و شد بلند جا از او حالت دیدن با پویان. لرزید پریا چانه

  بود؟ تو کار -

  :پرید جا از و کرد رها را اش گریه مادرش

  ! نزن داد سرش -

 به جدي خیلی منصور حاج. بود افتاده گریه به هم پریا حاال و بود خیس مادرش هاي چشم. کرد نگاه مادرش به پویان

  :داد خاتمه افتاد می راه داشت که بحثی

  !کنیم سرمون به خاکی چه باید ببینیم بشین! پویان جات سر بشین -

 و ودب گیج هنوز. نشست مبل روي پریا به خیره و خشم از شده سرخ هاي چشم همان با و گرفت مادرش از نگاه پویان

. ماند میز به خیره و گذاشت زانویش روي را اش شده مشت دست. است شده ماجرا این وارد کجا از پریا فهمید نمی
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 ار مسئله دارد زیادي پدرش و نبوده مهم هم آنقدرها مسئله کرد می احساس ولی. بود شده خارج کنترل از واقعا اوضاع

  :گفت پدرش به رو و گرفت باال را سرش. کند می بزرگ

  ...نبوده هیچی پیغمبر به پیر به خدا به بابا -

  :گفت لرزان صداي همان با مادرش

  پسرم؟ ها! شده چیزي بفهمی تا شد می چطور باید چیه؟ اتفاق تو نظر از پویان -

 هر اهل دوستانش چه فامیل چه خودش هاي سال و سن هم تمام. بود بدبخت چقدر. فشرد هم به را هایش لب پویان

 و بود گرفته نظر در را چیز همه خودش خیال به که او ولی. فهمید نمی کسی و کردند می کاري هر. بودند اي فرقه

 رشماد به رو! سوخته دهن و نخورده آش. بود شده بدتر اوضاعش همه از شود ریزي آبرو باعث که نکند کاري بود مواظب

  :گفت

 چندتا بشمارم برات ري می اش صدقه قربون همه این که میالد همین کنن؟ می چکار بقیه کنین می فکر شما مامان -

  داره؟ دختر دوست

  :داد ادامه خیال بی او که کرد می نگاهش شده گرد هایی چشم با مادرش

 سال و سن هم دختر و پسر تا چهار سه با گردونده؟ برش شمال جاده توي از باباش پارسال دونی می داداشتون دختر یا -

  !شمال رفتن می داشتن خودش

 خیلی پدرش طربخا همه اینکه از کاري، پنهان همه این از شده خسته دیگر پویان ولی. بود کرده سکته تقریبا خانم نسبیه

  :گفت و پدرش به کرد رو بعد.نرود آبرویشان خودشان حساب به که کرد می پنهان آنها از را چیزها

   آورده؟ باال گندي چه داداشت پسر دونی نمی نگو دیگه تو منصور حاج -

  :داد ادامه آن به انداختن چنگ براي بود کرده پیدا اي بهانه که انگار پویان. کرد اخم منصور حاج

   ریزي؟ آبرو باعث شدم من حاال -

  .شد بلند جا از حرفش این با

  !بره شما آبروي که نکردم کاري وقت هیچ ولی. داشتم زیادم. داشتم دختر دوست من آره -

  :گفت و کرد نگاه بود زده بهت انگار هنوز که مادرش به و برگشت در جلو. اتاقش سمت افتاد راه و

  !من هم مخالفه آیه هم چون....ام نمی هم خواستگاري -

 وير را دستش و نشست تخت روي رمق بی و خسته. بود زده را زورش. داد تکیه در به و بست را در و شد اتاقش وارد و

 در به اهینگ نیم پویان. شد باز آرام اتاق در که بود نگذشته لحظه چند. شد خیره مقابلش فرش به و کشید صورتش
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 همانجا و بست را آن و خزید تو در الي از آرام پریا. شد خیره فرش به دوباره و گرفت نفسی دید، را پریا وقتی و انداخت

 سمت به را لموبای و آورد در را کارتش سیم و کشید بیرون را پریا موبایل و کرد جیبش توي دست پویان. داد تکیه در به

  :گفت و گرفت او

  !پرداختی مزدشم! بگیر گوشیتو بیا -

  :گفت لرزان صدایی با پریا

  ...دونستم نمی من خدا به داداش -

  :گفت حوصله بی و کرد پرت تخت روي را موبایل پویان

  !نیست مهم دیگه -

  :گفت و نشست پویان کنار احتیاط با و آمد او سمت به آرام پریا

  . دیدم دوستام از یکی گوشی توي مدرسه تو -

  :ادد ادامه زند نمی حرفی پویان دید وقتی. بود شده خیره رو به رو به ساکت هنوز که کرد نگاه پویان رخ نیم به و

  ...کنم کاري خواستم می...بودي گرفته گوشیمو تو چون...یعنی...خواستم می فقط...چیه جریان دونستم نمی -

  :انداخت پایین را سرش و گزید را لبش پریا. کرد نگاه را پریا و برگشت پویان

  ...دختره اون...شده چی دونستم نمی خدا به -

  :پرید حرفش وسط پویان

  !بیرون برو پاشو -

  :گرفت سمتش به و برداشت را موبایل پویان. کرد بغض دوباره پریا

  ...نکردي کارو این همین برا مگه...بگیر -

  ...داداش -

  ...بگیرش -

  :گفت و انداخت باال سري پریا

  ...خوامش نمی دیگه -

  :گفت و زد تلخی لبخند پویان
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  ..بگیرش نیست مهم -

  :افتاد راه اشکش دوباره پریا

  ...من...من...ببخشید خدا به داداش -

  :زد بازویش به دستی و کرد نگاهش پویان

  .فهمید می مامان که باالخره...نیست مهم!...پریا خیال بی -

 و گرفت ار اشکش دست با پریا. زد جانی بی لبخند و انداخت باال اي شانه پویان. کرد نگاهش خیس هایی چشم با پریا

  :پرسید تردید با

  ...دختره این -

  :گفت آرام پویان

  ...آیه -

  :کرد تکرار لب زیر پریا

  !آیه -

  :گفت بعد و

  !قشنگه اسمش -

  . کرد نگاه خیره پویان به و

  پویان؟ -

  هوم؟ -

  نداري؟ دوسش -

  :فتگ و پیچاند انگشتش دور را موهایش از اي دسته زده خجالت پریا. کرد نگاه پریا به تعجب با و برگشت پویان

  !بود خوشکل نظرم به -

  :گفت و زد اي زده خجالت لبخند هم پریا. زد لبخند دوباره پویان

  دختریه؟ جور چه -
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 ايبر که کاري به. نادرش هاي لبخند به و اش زده غم زیباي چهره به. کرد فکر آیه به و رو روبه به شد خیره پویان

  :داد جواب آرام! مخمصه این از او کردن خالص براي هایش تالش به و کرد او نجات

  !خاصه...هم خیلی...عجیبیه...دختر -

  :پرسید کرد سکوت پویان وقتی. داد می گوش دقت با پریا

  خوایش؟ نمی گی می چرا پس -

  :گفت تنها و کرد نگاه را پریا پویان

  !بخوابم خوام می -

  :زد صدایش پویان که رفت در سمت به آرام و شد بلند جا از بعد و کرد نگاه را برادرش لحظه چند پریا

  !نبردي اینو -

  :کرد نگاه پویان دست توي گوشی به و برگشت در جلوي پریا

  !بگیري تماس آیه با خواستی...شاید باشه...ندارم الزمش -

 يتو هنوز پریا آخر سوال. برگرداند جایش سر را کارت سیم دوباره و زد خواهرش حرف به کجی لبخند پویان. رفت و

  !بود پررنگ ذهنش

  خواست؟ نمی را آیه چرا -

***  

  آذر چهارم شنبه سه

 واستخ دلش کاري هر اون تا شینم می من کرده فکر. ام می کوتاه راحتی این به من کرده فکر. خیاله خوش میترا چقدر

  .کنم می چکار ببین وایسا. نیست مهم برام هیچی منم. بردي منو آبروي که حاال. خانم میترا بتازون. بکنه

 ***  

. بود تهگذش همسرش و او بین جدل و بحث به مدام گذشته روز دو. بود نشسته میزش پشت عصبی و خسته منصور حاج

 االح میشد گرفته او با که هایی تماس طرفی از ولی. نبودند راضی کار این به اصال پویان همه از تر مهم و همسرش

 آیه ادرم کرد می ادعا که و بود کرده صحبت زنی با هم بار یک حتی. داشت ناراحتی و عجز حالت تهدید جاي به بیشتر

 خطر در هآی آبروي گفت می. کرد می چکار بود آیه جاي خودش دختر اگر که بود ریخته اشک تلفن پشت هم کلی. است

 توانست نمی ولی است تقصیر بی پویان که بود شده قانع هم خودش قلبا اگرچه. بود شده مستاصل واقعا منصور حاج. است
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 را خانه انیتعصب با پویان که بود خواستگاري قرار گذاشتن هم پویان با حرفش آخرین. بگذرد ماجرا این کنار از خیال بی

  . بود گذرانده اش خاله خانه هم را شب و بود کرده ترك

 قفسه داشت هک شاگردش به و کشید صورتش به دستی. بود سرسنگین او با همسرش بود کرده ترك را خانه که هم صبح

 حساسا همه این وقت هیچ زندگی سال پنجاه این توي. بود ریخته هم به ذهنش واقعا. کرد نگاه کرد می گیري گرد را ها

  . شد خیره آن به متفکر و دوخت میز به را نگاهش. کرد نمی استیصال

  !چیز همه زیر بزنیم بعد و خواستگاري بریم بار یه -

  :کشید صورتش به دستی

  !عقله بی پسره این قضیه طرف یه باالخره میاد؟ خوش رو خدا -

  ...بگیره سر وصلت این و کنم زورشون اگه. بذارم پام پیش راهی یه خودت خدایا -

  !سالم -

 روي اییج به زیر به سر و ایستاده مقابلش درست جوانی دختر. بگیرد باال را سرش تا شد باعث آرامی و دخترانه صداي

  :داد تکانش کامال او بعدي جمله که بود دخترك چهره درگیر ذهنش. بود شده خیره میز

  !ام آیه من -

 دختري این. شد بلند جا از ناخودآگاه منصور حاج. کرد نگاه منصور حاج به مستقیم و گرفت باال را سرش حرف این با و

 براي اي جمله وزهن. بارید می معصومیت دنیایی دخترك این نگاه از. داد فرق تصوراتش با دنیایی بود ایستاده مقابلش که

  :شکست را سکوت دوباره که بود آیه. بود شده خیره او به کمرنگی اخم با فقط. بود نکرده پیدا دادن جواب

  ...نکنین مجبور پویانو کنم می خواهش -

  :داشت شرم زد می که حرفی از هم خودش انگار. انداخت پایین را سرش دوباره و

  ...همش اینا...نکرده کاري اون -

 و کرد شارها میزش کنار صندلی به دید را او خراب حال که منصور حاج. لرزید می شد کشیده اش پیشانی به که دستش

  :گفت

  !بشین -

 هم ورمنص حاج. نشست و داد رضایت باالخره و شد خیره صندلی به اي ثانیه چند بعد و کرد نگاهش داغان و خسته آیه

  :زد صدا را شاگردش و کشید عمیقی نفس

  !تو نیاد هم مشتري باش بیرون -
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 نگاهی یمن تنها جو و پرس بدون بود خودش کار به سرش و بود گفته چشم فقط مدت این توي که همیشه مثل شاگردش

 به و شستن صندلی روي کالفه منصور حاج. شد خارج در از و انداخت بود نشسته منصور حاج مقابل زیر به سر که آیه به

  .نبود بزرگتر خودش پریاي از خیلی. شد خیره آیه

  !جون دختر اینجا اومدي چرا -

  :گفت و گرفت باال را سرش آیه

  !کنه ازدواج نداره دوست که دختري با مجبوره حاال که مخمصه این توي انداختم پویانو من چون -

  :گفت و کرد سکوت اي ثانیه چند آیه حرف این از متعجب منصور حاج

  !اینجا اومدي همین براي فقط تو یعنی -

  :گفت و نشست راست بار این آیه

  ...نیست مهم براتون پسرتون آینده کمه؟ نظرتون به -

  :داد ادامه و کرد افت درجه دو یکی صدایش ناگهان بعد

  !بشم زندگیش شدن خراب باعث خوام نمی من...خوبیه خیلی پسر پویان -

  .بود آمده سرزمین کدام از دیگر دختر این. بود زده بهت هنوز منصور حاج

  کردن؟ گناهی چه ات چاره بی مادر و پدر اون نیست؟ مهم برات آبروت گی؟ می داري چی فهمی می جون دختر -

  :کرد قطع را منصور حاج حرف پوزخند با آیه

  فهمن؟ می رو چیزا این هم ها مرده مگه مادر؟ -

  :گفت و کرد اخم. بگوید چه ماند منصور حاج

  ...که اونی پس -

  ...نداره مادرانه حس من به هم اصال و...بابامه زن -

  . بود شده توزانه کینه ناخودآگاه لحنش

  ...نکرده مادري برام هم درصد یک حتی -

  :گفت و کشید آهی. کرد رها ناتمام را حرفش است نشسته کجا آمد یادش که انگار بعد

  ...داده ترتیب خودش هم رو ها بازي مسخره و ها برنامه این -
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  :داد ادامه و زد دردناکی پوزخند بعد

  !شه خالص شرم از تا یکی ریش به ببنده منو شده جور هر خواد می -

  :گفت و انداخت باال ابرویی منصور حاج

  گرفته؟ بابات زن فیلمم اون -

  :انداخت پایین را سرش و گزید لب آیه

  ...نداشت نقشی هیچ حتی پویان...بودم من صد در صد مقصر...بودم من کار اون نه -

  :گفت دار زهر کمی منصور حاج

  !نیست گناهکار زیادم بابات زن پس -

  :فتگ و داد تکان سري آیه. شد پشیمان حرفش از دخترك نگاه دیدن با منصور حاج. افتاد آیه نگاه روي غم از اي پرده

  !بود سوتفاهم یه اون -

  :نیامد کوتاه منصور حاج

  ...دارن حق هم ات خانواده و افتاده اتفاق اون! دیگه چیز هر یا تفاهم سوء -

  :پرید منصور حاج حرف وسط آیه

  ...ریخته رو ها نقشه این تمام که بابام زن خصوصا...آقا حاج...ندارن حقی هیچ من خانواده -

  :داد ادامه و شد مسلط خودش به زود ولی لرزید لحظه یک براي صدایش

 ازدواج وقتی ولی...زندگیشم وبال نکردم ازدواج من که وقتی تا...کنه دك منو تا کرد استفاده سوء ماجرا این از میترا -

  ...بگیره ازم رو بابا راحت خیال با تونه می... کنم

  :گفت و شد خیره او به لحظه چند منصور حاج. نشست جایش سر مغموم و شد ساکت و

 دارن راصرا ات خونواده و چیه دونم نمی من که افتاده پسرم و تو بین اتفاقی یه...کنه نمی عوض رو چیزي بازم این -

  ...بگن که

 حاج. دبو کرده دفاع او از جدیت آن با پویان که دختري. نبود دختر این با و اینجا ها حرف این گفتن جاي. شد ساکت و

  :شکست آیه را سکوت. بود کرده خطا آیه او نظر از چند هر بزند نامربوطی حرف داد نمی حق خودش به منصور

 اتفاق این قدراین بدونید اینو ولی...کنید نمی باور هم درصد یک دونم می ولی بگم بهتون تونم می رو فیلم اون ماجراي -

  !کنم می کارو همین برگردم عقب به دوباره اگه که بود حیاتی من براي
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  .نیست پشیمان کارش از حتی اینکه از. خورد جا واقعا آیه گویی رك این از منصور حاج

  !کنید نمی باور هم شما...کرد باور سختی به هم پویان...سخته باورش که دونم می -

  :گفت صالبت با شود ثابت وضوح به پویان گناهی بی داشت آرزو دلش ته که منصور حاج

  !کنم نمی کار این به اصراري و گردم می بر حرفم از بگی راست اگه کن امتحان -

  :گفت و گرفت باال را سرش تند آیه

  گید؟ می جدي -

  :گفت جدیت با و شد خم میز روي داد تکان سر اطمینان با منصور حاج

  .گردم می بر حرفم از منم تقصیره بی کامال ماجرا این توي پویان کن ثابت من به تو -

  :گفت ناگهان و کرد می نگاه او به جدیت با که منصور حاج به شد خیره ثانیه چند آیه

  !گس و تلخ عطر یه! کنم می حس و مرگ بوي من -

  :پرسید تردید با و کشید عقب لحظه یک منصور حاج

  چی؟ -

  :داد جواب بیشتري جدیت با بار این آیه

 نم و بود نزدیک پویان به مرگ روز اون. فهمم می من...باشه نزدیک نفر یک به وقتی. کنم می حسش من! مرگ -

  ...کنم دورش مرگ از کردم سعی! بره نذارم تا رفتم و. داره ربط موتور او به هست چی هر که فهمیدم

 خورده گره مه توي بیشتر هایی اخم با بار این و کشید عقب و کرد نگاه آیه جدي پا سرتا قیافه به لحظه چند منصور حاج

  :گفت

   کردي؟ فرض چی منو -

  :گفت و شد بلند جا از و زدي تلخندي آیه

  !نکردین باور درصدم یک حتی. گفتم دیدین -

  :گفت عصبانیت بار این کمی و اخم همان با منصور حاج

  کردي؟ می باور بودي من جاي تو -

  :گفت تمسخر با و شد ولو صندلی روي و کشید عقب دوباره بعد
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  !کنه می حس و مرگ -

  :گفت و کرد نگاهش آویزان هایی لب با آیه

  چی؟ کردم ثابت اگه -

  :کرد نگاه را او متحیر و گیج منصور حاج

 نمی ات خنده احمقانه دلیل این از خودت کنی؟ می حس رو مرگ تلخ عطر که دختر؟ کنی ثابت خواي می رو چی -

  گیره؟

  :گفت و شد خم میز روي آیه بار این

 موحال این و فهمم می عطرشو من...نزدیکه کی به مرگ فهمم می من...تردید بدون و واضح. کنم می حسش من ولی -

  ...کنه می بد

  :پرید جا از زده بهت بار این منصور حاج

  کنم؟ می باور اراجیفو این من کردي فکر واقعا رفتاریه؟ چه این پدرتم جاي من جون دختر -

  :نیامد کوتاه آیه ولی

  کنین؟ نمی کار این به مجبور و پویان شین؟ می منصرف مونین؟ می حرفتون سر...کردم ثابت اگر -

  :گفت تردید با دید را آیه جدیت که منصور حاج

  ...بردار دست جون دختر...شه نمی باورم -

  :کرد تکرار را سوالش ترید بدون بار این ولی آیه

  شین؟ می منصرف کردم ثابت اگر -

  :داد جواب سردرگم بار این منصور حاج

  !هستم حرفم سر من...کردي ثابت اگه آره...آره -

  :گرفت فاصله آن از قدم یک و کشید عقب میز روي از.آمد آیه هاي لب روي اي پریده رنگ لبخند

  !خوبیه سرپ واقعا...رفتاره نوع این از بیشتر لیاقتش واقعا اون...نذارید فشار تخت هم رو پویان! لطفا بدین مهلت بهم -

 خلع خترد این برابر در واقعا منصور حاج. بپوشاند را حرفش ي غصه و تلخی که آنقدر نه ولی. زد تري پررنگی لبخند و

 بی ویانپ که کند ثابت تا بود آمده. بود آمده اینجا به که نبود خودش گناهی بی اثبات براي دختر این. بود شده سالح

  . است گناه
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  !دم می مهلت بهت هفته یک! هفته یک -

  :گفت و داد تکان سري و کرد نگاه را منصور حاج فقط. نگفت چیزي آیه

  !شدم مزاحم ببخشید -

 صدا را او شاگردش که وقتی تا و بود زده بهت آیه هاي حرف از هنوز منصور حاج. رفت خروجی در سمت به و چرخید و

  .نیامد بیرون آیه هاي حرف فکر از نزد

 ***  

. گرفت ار پویان شماره کند دور خودش از را منصور حاج با زدن حرف استرس تا کشید می نفس تند تند که حالی در آیه

  :داد جواب کرد می فکر آیه اینکه از زودتر خیلی پویان

  کجایی؟ آیه -

  !گردم می بر دارم -

  کجایی؟ دقیقا االن -

  :گفت و انداخت برش و دور به نگاهی آیه

  ...بیرون نیامدم بازار از هنوز -

  :شنید کنارش از درست را پویان صداي و

  !نکن کاري دیگه تو گفتم که من کردي؟ خودتو کار آخرش -

  :کرد زمزمه تقریبا و آورد پایین گوشش کنار از را موبایل آرام آیه

  اومدي؟ چرا -

 او رخ منی به آیه مدت تمام در.  کرد هدایت بازار بیرون سمت به جمعیت بین از را او و گرفت را آیه کیف دسته پویان

  :گفت و ایستاد آیه مقابل پویان شدند دور جمعیت ازدحام از وقتی. بود شده خیره

  . اومدم و ردمک ول کالسو اینجا میاي داري گفتی زدي زنگ تا حاجی؟ پیش نرو نگفتم مگه...دختر کالمی یک چقدر تو -

  :کاوید را آیه چهره تمام نگاه یک با و

  خوبی؟ -

  :گفت و  زد لبخند کشید بیرون او دست از را کیفش دسته آرام آیه

  !گرفتم مهلت هفته یک -
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  :بود شده خیره زمین به که ببیند را آیه صورت بهتر تا شد خم کمی شده گرد هایی چشم با پویان

  گرفتی؟ مهلت -

  :داد تکان سر زیر به سر جور همان آیه

  چی؟ براي مهلت -

  :گفت و جوید را لبش آیه

  !گفتم راستشو بابات به -

  :پرسید آیه خیره پویان

  چیو؟ راست -

  :گفت زمزمه و مکث با و کرد نگاهش آیه

  !رو مرگ تلخ بوي -

  :پرسید احتیاط با بعد و ماند ساکت لحظه چند پویان

  کرد؟ باور -

  :گفت و داد بیرون را نفسش پویان. نه که داد تکان سر آیه

  !تخلیه داستاناي شبیه کنه؟بیشتر باور رو چیزي همیچین تونه می کی آخه! کنه نمی باور بود معلوم -

  :گفت دلخور آیه

  ...هم...تو یعنی -

  :کرد قطع سریع را حرفش پویان

 کنم می احساس بعد کنم می فکر خودم با شینم می وقتایی یه ولی. کردم باور من...نیست این مسئله اصال آیه نه -

  !مشکله برام هضمش هنوز. بودن واقعی غیر شون همه. رو چیزا این همه دیدم خواب

  :دوخت رو پیاده انتهاي به و گرفت پویان از را نگاهش آیه

  !شه منصرف تصمیمش از...باشم گفته راست اگه داد قول بابات...حال هر به حاال -

  :گفت زده هیجان پویان

  گی؟ می راست -
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  :گفت و زد رنگی کم لبخند آیه

  ...نیستی مجبور دیگه اونوقت...آره -

  :گفت و کرد آرامی خنده ولی پویان. نداشت خوبی حس گفتنش. شد ساکت و گزید را لبش و

  خواستگاریت؟ بیام نیستم مجبور ها -

  :گفت و انداخت اطراف به نگاهی پویان. خندید شرمزده آیه

  خوردي؟ صبحانه -

  :داد تکان سر آیه

  !نباشه شلوغ بابات سر اینجا برسم وقت اول که بیرون زدم زود صبح نه، -

  :گفت و کرد اشاره خیابان سمت یک به سر با جیب به دست پویان

  بخوریم؟ صبحانه یه بریم چیه نظرت...هست تمیز و تر جیگرکی یه اینجا -

  :گفت چرا نفهمید هم خودش. کرد می نگاهش منتظر و زد می لبخند پویان. کرد نگاه را پویان آیه

  !بریم -

 نیم ویانپ رفتند هم با سکوت در که قدمی چند. افتاد راه اش شانه به شانه هم آیه و داد نشان او به را راه دست با پویان

  :گفت و انداخت آیه به نگاهی

  کنی؟ می چکار باباتو -

  :گفت و انداخت باال اي شانه آیه

  تونن؟ می. دخترشون خواستگاري بیاد کنن وادار مردمو پسر تونن نمی که زور به -

  :گفت و کرد نگاه او به پویان

  !دونم نمی -

 دیگه. یشهم حل چیز همه خوب نداري نقشی ماجرا این توي تو که بشه باورش بابات وقتی. نیاین شما وقتی دیگه نه -

  !گردو پوست تو مونه می هم بابا و میترا دست وقت اون و نداره وصلت این به اصراري

  :کرد باز آیه براي را در و زد لبخند ناخودآگاه هم پویان. زد لبخند پویان به و

  !نیست بد جاش اینجا اومدم باري چند یه -
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  :کرد هدایت سالن گوشه میزي سمت به را آیه و

  داري؟ دوست که جگر -

  :گفت و کرد نگاه را اطراف و نشست میز پشت آیه

  !آد نمی بدم -

  :گفت و نشست مقابلش هم پویان

  چیه؟ ات عالقه مورد غذاي اصال -

  :گفت و شد خیره میز به و زد چانه زیر دست آیه

  !نخندي بهم -

  :گفت و زد پهنی لبخند سینه به دست پویان

  .نخندم میدم قول نه -

  :گفت و داد نشان را پویان دهان دست با. بود گرفته اش خنده خودش آیه

  !که خندي می داري نگفتم هنوز -

  :گفت و کرد جمع کمی را اش خنده پویان

  !نداره خندیدن دیگه که غذا آخه -

  :گفت و انداخت پایین را سرش آیه

  !خندیده یا کرده تعجب یا گفتم کی هر به من اخه -

  :گفت و شد خم میز روي پویان

  !دیگه بگو بدونم شدم کنجکاو -

  :گفت و کرد کج را گردنش آیه

  باشه؟ نخندي -

  :بود شده تبدیل گرمی لبخند به حاال پویان هاي لب روي خنده

  !خندم نمی باشه -

  :گفت و گذاشت اش شده سرخ هاي گونه روي را دستش آیه
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  .دارم دوست همه از بیشتر همونو االنم...داد می پلو و ماست بهم مامانم خوردم نمی غذا وقتی بودم که بچه -

  :کرد می نگاهش لبخند با هنوز پویان. انداخت پایین را سرش و

  !داري دوستش اندازه می مامانت یاد رو تو اینکه بخاطر بیشتر...کنم می فکر من -

  . گرفت او زا را نگاهش و زد غمگینی لبخند هم آیه. زد می لبخند هنوز پویان. کرد نگاه پویان وبه گرفت باال را سرش آیه

  !بگیرم سیخ تا چند خوري؟ می چی خوب -

  :گفت و کرد نگاه او به چانه زیر دست آیه

  !بگیر من برا هم قلوه دوتا جیگر سیخ دوتا فعال بخورم چقدر دونم نمی -

 و کرد می الکی تعارف کلی اول همیشه آیدا. بدهد را سفارششان تا رفت و شد بلند آمد خوشش آیه تعارفی بی از پویان

 شموبایل با را آیه. برگشت وقتی.  خورد نمی را نصفش هم آخرش و داد می سفارش را ممکن چیز گرانترین هم بعد

 عجیب ادگیس عین در ولی. بود ساده دختر این چیز همه اصال. پریا گوشی شبیه چیزي. بود ساده اش گوشی. دید مشغول

 عجیب دختر این. کرد می ترواش ان از عمیقی معصومیت و بود آرام اش چهره. کرد نگاهش خوب. کرد می جلب توجه

 یوقت. نبود درك قابل علتش هم پویان خود براي که کرد می ایجاد او در خاصی کشش. داد می قرار تاثیر تحت را او

 چشم هب خیره و گذاشت میز روي را هایش دست پویان. زد لبخند او به و کرد بلند سر آیه گرفت، جا صندلی روي دوباره

  :گفت شد، می دیده آن در آسودگی از رنگی کم برق حاال که آیه طوسی هاي

  چیه؟ جالب نکته دونی می -

 هک گشت می خاصی چیزي دنبال. کاوید را او صورت کل بار این و و شد خم میز روي پویان. کرد نگاهش سوالی آیه

  :گفت و کند می عمل آهنربا مثل او براي که دارد چه دختر این بفهمد

  .دونیم نمی هم از زیادي چیز ولی کنیم می صحبت هم با داریم که مدتیه االن تو و من -

. بداند آیه زا بیشتر خواست می دلش واقعا. گرفت نظر زیر دقت با را آیه.داد تکیه اش صندلی به و کشید عقب دوباره و

 برگشت که کرد دنبال را او دست نگاهش با پویان. گذاشت میز روي را موبایلش آیه. بود بهانه بهترین مکالمه این شاید

 یدهد پوست روي از نازکی آبی هاي رنگ که حدي به. بود سفید و کوچک هایش دست. گرفت جا دیگرش دست کنار و

  :بگیرد او هاي دست از را نگاهش شد باعث آیه نرم صداي. شد می

  !دونی می منو چیز همه که تو ولی -

  :گفت و کرد فکر کمی و انداخت اش صندلی پشتی روي قید بی را دستش یک پویان

  !چیزاست جور این و سالیق و اخالقی خصوصیات منظورم -

  :گفت بعد و کرد حلقه هم توي میز روي را هایش دست و داد تکان سري متفکر آیه



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۴۵ 

 

  بدونی؟ خواي می چی مثال -

 هانشد از بدترینش ولی آورد هجوم ذهنش به همزمان مختلف سوال چند انداخت، آیه به نگاهی نیم و کرد فکري پویان

  :پرید بیرون

  بودي؟ پسري با حاال تا مثال -

  :انداخت باال اي شانه سوالش رجوع و رفع براي پویان. زد چانه زیر دست هم باز آیه

  !نگو داري دوست اگه -

  :گفت و زد لبخند  و داد تکان سر آیه

  داشتم؟ کارا این براي وقت کنی می فکر واقعا -

  :پرسید احتیاط با بار این و شد جا جابه صندلی روي پویان

  نیامده؟ خوشت کسی از بارم یک یعنی -

  :بود بریده را امانش کنجکاوي. کرد نگاهش دقت با پویان.زد لبخند و انداخت پایین را سرش آیه

  بوده؟ پس -

  .خندید آیه

  ...خوب ولی بوده آره -

  .شد تمام اش خنده و

  ...که...اونم -

  :پرسید آرام بار این و مکث با پویان

  افتاده؟ براش اتفاقی -

  :داد سرتکان آیه

  !نه هنوز -

  :گفت نباشد معلوم صدایش توي فضولش لحن کرد می سعی که حالی در آیه به خیره و گرفت نفسی پویان

  !بینیش می هنوزم -

  :داد تکان سر آیه
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  !گاهی -

  ...تو که...دونه می اونم -

  :کرد نگاهش آیه

  ...دونی می منو شرایط که خودت! نه -

  :فشرد هم به را هایش لب. کند عوض را بحث که دید بهتر پویان

  !راستی -

  .کرد نگاهش آیه

  ...صبوحی استاد -

  :شد گشاد نهایت تا استاد نام شنیدن با آیه هاي چشم

  مرد؟....مـ -

  :داد جواب تند و خورد جا آیه العمل عکس از پویان

  !بهتره حالش. شده مرخص یو سی سی از. شد صحبتش دانشگاه توي امروز... بابا نه..نه -

  :فتگ و زد دریا به را دل و فشرد هم به را هایش لب هم باز پویان. بود آمده بند زبانش. پوشاند را دهانش دست دو با آیه

  ...یعنی...نباشه کنی می فکر تو که چیزي اون شاید -

  :پرید او حرف وسط لرزان صدایی با آیه

  نمرده؟ یعنی -

  :زد لبخند پویان

  !میشه خوب داره حالش و اس زنده نه -

  :کرد خودش نثار لعنتی دلش توي شدو خم جلو به کالفه پویان. پوشاند اشک اي الیه را آیه هاي چشم

  باشی؟ خوشحال نباید االن تو -

 داد رس میز روي را هایش دست احتیاط با و کرد پوفی پویان. خورد سر صورتش روي اشک قطره یک و داد تکان سر آیه

 به و آورد باال را سرش بعد و پویان هاي دست به دوخت را نگاهش آیه. شد متوقف رسید که آیه هاي دست نزدیک ولی

 اش نهسی به خود بی قلبش دید که را آیه زده غم نگاه. کرد می نگاهش نگرانی و جدیت کمی با پویان. کرد نگاه او

  :گفت آرام و کرد مشت را هایش دست. کوبید
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 حقیقت لیو توه حس این...آیه...نیست درست...گفتی می بقیه داشتن دوست درباره تو که چیزي اون...کنم می فکر من -

  ...نداره

. باشد نندهک قانع لحنش کرد سعی پویان. شد روشن امیدي سوي کم نور چشمانش ته انگار. کرد نگاه را پویان هم باز آیه

  :کرد مزمهز خودش با که انگار آیه. نباشد لحنش در تردیدي کوچکترین کرد سعی زد می موج تردید دلش ته اینکه با

  ...یعنی -

  :داد تکان سر تردید بدون و جدیدت با پویان. کرد نگاه پویان به امیدوار و 

  ...شی نمی باعثش ولی کنی حس و مرگ شاید تو...توه حرفاي نقض خودش...صبوحی استاد ماجراي -

  .خورد سر صورتش روي دیگري اشک. جوید را لبش آیه

  ...بمیره اگه...نیست معلوم چیزي هنوز ولی -

  :کرد اخم بار این پویان

  ...نداري ماجرا این توي تقصیري هیچ تو که مطمئنم من ولی...بمیره استاد هست هم ممکن...بده گوش آیه -

  :گفت ملتمسانه و گرفت را اشکش آیه

  کنی؟ می فکر اینجوري تو -

 حرف سر اب. بکوبد اش سینه روي و کند مشت را دستش خواست می دلش. کوبید می گلویش نزدیک حاال پویان قلب

  :کرد تائید را او

  !میارن رو غذا دارن کن پاك اشکتم! باش مطئمن -

 سیخ و نان حاوي سینی پویان. رفت و گذاشت میز روي را داغ جگر هاي سیخ جوانی پسر. کرد پاك را اشکش تند آیه

  :گفت شوخی لحن با پس کند متمرکز را فکرش کرد سعی و داد هول آیه سمت به کمی را جگر هاي

  !بیاد در اشکت زود اینقدر کردم نمی فکر -

  :گرفت زد می لبخند شرمزده که آیه سمت به و کرد درست کوچکی اي لقمه و انداخت باال ابرویی و

  ! کن شروع -

  :گفت کننده تشویق و گرفت او سمت به بیشتر را لقمه پویان. انداخت پویان دست به نگاهی آیه

  !افتاد دهن از کرد یخ! دیگه بگیرش -
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. کرد زدن هب شروع عادي ریتم با بعد و ایستاد تپش از انگار ناگهان پویان قلب. گرفت را لقمه و کرد دراز را دستش آیه

 گرفت يبزرگتر لقمه خودش براي و داد تکان سري و زد عمیقی لبخند کشید اش سینه قفسه روي را دستش ناخودآگاه

  :گفت و

  !بودم نیامده جیگرکی دخترم دوست با حاال تا -

 لقمه مآرا آرام داشت که آیه. گذاشت دهانش توي را لقمه و بود لبش روي لبخند هنوز که کرد نگاه آیه به چشمی زیر و

  :گفت تردید و ترس با و داد فرو باره یک را اش لقمه حرف این شنیدن با جوید می را

  !میشه دلخور کلی ازت حتما...بفهمه اگه....آیدا واي -

  :گفت و کرد اخمی. کرد خود نثار اساسی فحش بار این پویان. گذاشت سینی توي را اش لقمه بقیه و

  . ببینم بخور بردار -

  :گفت و کرد پوفی پویان. کرد نگاهش آیه

  !تو نه بدم جوابشو باید من داري کارا این به چکار تو دختر بخور بردار -

  :گفت و کرد نگاهش و برداشت را اش لقمه نیمه و برد جلو را دستش تردید با آیه

  ...شما بین اومدم...کنه فکر خوام نمی -

  :بگوید خواست می دلش خیلی. داشت نگه لحظه یک را بود کرده آماده که اي لقمه پویان

  !تو نه...دوتا ما بین اومد اون -

  :گفت و شد خم آیه سمت به بجایش ولی

  ...زنی می حرف اینجوري داري که نیستی من دختر دوست که تو اوال... آیه کن بس -

  :کرد اضافه دلش توي و

  !کالم یک غد دختره بودي کاش که -

  :داد ادامه و

  ....مثال راستین مثل...هم با بیرون اومدم دوست دوتا مثل ما -

  :زد نهیب خودش به و

  .حلقت تو اومده قلبت اینجوري بیرون رفتی راستین با کی تو. زنی می زر چرا -

  :داد ادامه باز و
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 درباره یرونب رفتی وقتی...ببر لذت خوردنت از االن...بگردي بودن ناراحت براي دلیلی دنبال خواي می همیشه چرا بعدم -

  !خوب؟! کن فکر موضوع این

 متس به را اش لقمه. کرد تشویق را خودش بار این آیه چهره در آسودگی دیدن از پویان. داد تکان سر و کشید آهی آیه

  :گفت حرص با و گرفت او

  ...کنه می دهنت غذا کی کنی می زندگی تنها که تو...بگیر -

  :گفت و داد تکان سر خنده با او هاي لب به خیره هم پویان. گرفت او دست از را لقمه و خندید آیه

  !دختر داري می وا کارایی چه به رو ما ببین -

  :گفت و دیدخن هم پویان که کرد نگاه پویان دست توي لقمه به و برد دهانش به را اش لقمه تکیه آخرین و خندید نرم آیه

  !ره نمی پایین گلوم از دنبالشه چشتت بیا -

  :گفت و کرد گرد را هایش چشم پویان. گرفت را لقمه معطلی بدون آیه

  !الاقل بزن تعارف یه -

  :گفت و انداخت باال ابرویی آیه

  !نیستم تعارف اهل کال من -

  :گفت تمام بدجنسی با و داد تکان سر حال همان در. پیچید می را بعدي لقمه سینی توي خیره پویان

  !میاد خوشم تعارف بی آدماي از من خوبه -

 ویانپ. زد دستش توي نان از کوچی گاز و زد لبخند کرد نگاهش آیه. چپاند دهانش توي را لقمه و زد آیه به چشمکی و

 می مزه دهانش به همه این که پخته خاصی جور را سفارششان امروز بپرسد گارسون از حتما کرد فکر و کرد نگاه را او

  .دهد

 ***  

  آذر ششم پنجشنبه

 چاره دز حرف باهام خرابش حال اون با و زد زنگ پویان دیشب وقتی. رفتم ولی بود سخت. منصور حاج پیش رفتم امروز

 ات زمین پدرش چون! خوبه همه این پویان چرا فهمیدم امروز. منصور حاج پیش برم خودم اینکه جز ندیدم اي دیگه ي

 پدراي مهه مثل. نبود ولی باشه خشن و کالم یک باید کردم می فکر من. داره فرق کردم می فکر من که آدمی با آسمون

 چقدر .خوردیم صبحانه هم با. شد خوب پویان حضور با بدم روز. پسرش نجات براي راهی دنبال و مستاصل. بود دیگه

  !خوبه پویان چقدر! خوبه نبودن تنها
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 ***  

  . دید تنها نیمکت یک روي را آیه دور از که رفت می سی بلوك سمت به راستین با پویان

  !بود کرده شکایت ستاره پیش دستت از کلی آیدا خالصه -

  . بود نشسته آیه که بود نیمکتی به نگاهش هنوز پویان

  دي؟ نمی تلفنشو جواب که مرگته چه خوب! بدي جواب خودت باید بار این دیگه. رو قضیه پیچوندم من -

  :کوبید او شانه روي محکم دهد نمی جوابی پویان دید وقتی راستین

  کجاست؟ حواست -

  :گفت تعجب با و برگشت بود خورده جا حسابی راستین حرکت این از که پویان

  چته؟ -

  زنم؟ می حرف کی با دارم ساعته یه -

  !دونم می چه من -

  :گفت و کرد نگاهش طلبکار راستین

  گفتم؟ چی فهمیدي اصال -

  !دیگه گفتی می ستاره و خودت درباره داشتی...فهمیدم که آره -

  دي؟ نمی تلفنشو جواب چرا...شده شاکی آیدا گفتم می داشتم! نباشی خسته -

  :گفت و کشید سرش پشت دستی پویان

  ...کنم می فکري یه باشه...آهان -

  :زد می ذوق توي بدجور اش تنهایی که کرد نگاه آیه به و برگشت دوباره و

  ...میام االن من...کالس برو تو راستین ببین -

  .رفت خروجی در سمت به و چرخید و

  ! کردیا قاطی روزا این! پویان -

  :گفت و برگشت پویان

  !ام می -
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 سمت به باالخره که انداخت راستین سمت به نگاهی نیم و برگشت بعد. شود دور راستین از تا برداشت تند قدم چند و

 ماجراي از کس هیچ هنوز آیه و خودش از غیر به. داد تغییر را مسیرش کم کم و کرد کم را سرعتش. بود افتاده راه بلوك

 با اش زندگی از همه این از بیشتر نداشت دوست. شود تمام سکوت در چیز همه داد می ترجیح. نداشت خبر اخیر هاي

 او از یگرد پنجشنبه از. شد نزدیک آیه به احتیاط با. داشت دردسر کافی اندازه به برایش فیلم ماجراي همین. شوند خبر

 نیکمت روي او از فاصله با پویان وقتی تازه. نشد پویان شدن نزدیک متوجه که بود فکر توي اینقدر. نداشت خبري

  :دپرسی آرام دید گرفته هم باز را او وقتی و کرد نگاهش کمی پویان. دید را پویان و گرفت باال را سرش. نشست

  خوبی؟ -

  :گفت و کشید آه آیه

  ...کردن می بد و حالم و مردن می که آدمایی از بود پر برم و دور روز هر...مردن می همیشه مردم -

 و اه حرف به که است اي شنونده گوش تنها او که دانست می دیگر. داد می گوش آیه هاي حرف به سکوت در پویان

  :داد ادامه آیه. بود راضی نقش این داشتن از دلش ته. دهد می گوش آیه هاي دل و درد

 نمی...ورهد خیلی هست اگرم...بابات اطراف کسی نه...میره نمی کس هیچ...گفتم چیزو همه بابات به که وقتی از ولی -

  ...بدم نشون بابات به تونم

  :پرسید تعجب کمی با پویان

  بودي؟ کجا و روز دو این دقیقا تو -

  :گفت و کشید آه آیه

  ...ره می بابات دیدم می که جاهایی اطراف بازار اطراف. چرخیدم می بازار توي -

  دختر؟ کنی می کارو این چی براي -

  :کرد نگاه غمگین را پویان و برگشت آیه

 مرگش بگم...بدم نشون بابات به که گردم می یکی دنبال...کنم می حس و مرگ بوي که کنم ثابت بابات به باید چون -

  !نزدیکه

  :گفت و کشید صورتش به دستی حرف این شنیدن با پویان

  ...آیه -

  :گفت و شد تر نزدیک آیه به و کرد نگاه را اطراف پویان. بارید می آیه چهره از خستگی. بگوید چه ماند و

  اي؟ خسته همه این چرا دختر؟ کنی می چکار خودت با داري -
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  :گفت و خاراند را چشمش دست یک کف با آیه

  !خوام می چرخمو گه می خوابم تو اد می بزرگ بابا...نخوابیدم شبه دو -

  چرخش؟ -

  !سفالگریش چرخ آره -

  :کرد زمزمه و انداخت پایین را سرش بعد

  !میشقدی وسالیل از چیزي یه...خواد می چیزي یه هم بار هر...نگرانه کنم می احساس. بینم می خوابشو زیاد روزا این -

 کرد تر را ایشه لب. کرد نگاه پویان به و برگشت آیه. بود نشسته او شانه به شانه حاال. شد تر نزدیک او به هم باز پویان

  :زد صدا را او و

  ...!پویان -

. رفتگ نمی چشم او از آیه نگاه مسخ پویان. بارید می التماس او طوسی هاي چشم از.شد اش خیره منتظر و چرخید پویان

  :گفت اي مظلومانه لحن با و خاراند را چشمش دست کف با دوباره آیه

  !شدم خسته کنم؟ چکار باید من -

 حرکت یک با. بود خسته و نگران نگاهش و سرخ خوابی بی از هایش چشم. کاوید را صورتش مستاصل و نگران پویان

  :گفت و برداشت را او کیف و کرد دراز را دستش

  !پاشو -

  :گفت حال بی همانجور آیه

  کجا؟ -

  :گفت و کرد کمرنگی اخم پویان

  !گم می پاشو -

  :گفت پویان که بگیرد را کیفش تا کرد دراز را دستش. شد بلند جا از باالخره و کرد نگاه را او لحظه چند آیه

  !باشه من دست -

  :گفت تلخی خنده با و انداخت اش شانه روي و کشید او دست از را اش کوله او به توجه بی آیه و

  !ندارم جدید شایعه حوصله...میارم خودم ممنون -

  :کرد زمزمه آرام کرد می نگاه را او دلخوري با که پویان به رو و
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  !نشو دلخور من از -

  :گفت آرامی همان به درست و زد کمرنگی لبخند پویان

  !شم نمی -

  :گفت و زد اي خسته لبخند آیه

  بریم؟ باید کجا بگو حاال خوب -

  :گفت و داد نشان را دانشگاه خروجی راه دست با پویان

  !گم می بریم -

 خارج اهدانشگ از وقتی. شد همراهش او از فاصله کمی با هم پویان و افتاد راه. نکند مخالفتی که بود خسته اینقدر آیه

 باز را عقب رد پویان. کرد می نگاه او به حرف بدون آیه. گرفت تاکسی معطلی بدون و رفت خیابان سمت به پویان شدند

  :گفت و کرد

  !دیگه بیا -

  !دارم کالس من ریم؟ می داریم کجا بگی خواي نمی هنوز -

  :گفت و داد هول ماشین سمت به و گرفت را اش کوله پویان

  !فهمی نمی درس االن تو..ري می حال از داري...کالس بري خواد نمی -

 تیپش به را سرش آیه. داد را آیه خانه آدرس راننده به و نشست کنارش هم خودش و داد هول ماشین توي تقریبا را او و

  :گفت و داد تیکه صندلی

  آي؟ می راه همه این چی واسه تو...رفتم می خودم خونه برم خواستی می خوب -

  !ببره خوابت خیابون گوشه ممکنه آن هر داري تو که اوضاعی این با. خونه برسونمت سالم و صحیح خوام می -

 برگشت ددی را او خیره نگاه که پویان. کرد نگاه را پویان بود داد تکیه صندلی به را سرش که جور همان و زد لبخند آیه

  :گفت و

  چیه؟ -

  :گفت لبخند همان با آیه

  پویان؟ کنی می رو کارا این چی براي -

  :گفت و انداخت باال اي شانه پویان
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  !میاد خوشم تعارف بی آدماي از چون کن فرض -

  :کرد زمزمه و چرخاند پنجره سمت به را سرش و خندید آرام آیه. زد نمایی دندان لبخند و

  !آیدا حال به حوش -

 آیدا با و زد نمی زنگ چرا. میکرد چکار اینجا واقعا اینکه فهمیدن بود سخت. گرفت لحظه یک براي قلبش و شنید پویان

 داد یهتک در به. بود آیه نگران مدت تمام و داد نمی جواب را هایش تلفن چرا بماند آیدا با خواست می اگر. کرد نمی کات

 می ارک پشت همه این با چه براي آیه اینکه. خورد می چرخ سوال دنیایی سرش توي. کرد نگاه آیه خسته رخ نیم به و

 بود؟ هک بود تنها همه این وجود این با ولی و داشت دوستش آیه که احمقی پسر آن. کند منصرف را منصور حاج خواست

  :گذشت ذهنش از لحظه یک. کاوید باره چند را اش چهره

  !بودم پسر اون جاي من کاش -

  :داد را خودش جواب خودش و

 حیون یه عین کردي چکار تو...گفت تو به چیزو همه آیه وقتی...کردي خرابش خودت ولی...پسر داشتی موقعیتشو تو -

  ...کنه محافظت تو از کرد می سعی داشت مدت تمام آیه که درحالی...کردي فرار جونت ترس از کرده رم

  :زد تشر خودش به ناامیدانه و

  !کنه می کارو این داره هنوزم -

  :کشید بیرون فکرش از را او راننده صداي

  !آقا رسیدیم -

  :گفت و زد اي خسته لبخند آیه. کرد نگاه آیه به و انداخت اطراف به نگاهی پویان

  !رسی نمی کالست به دیگه! اومدي اینجا تا که ممنون -

  :پرید دهانش از

  !سرت فداي -

  :گفت راننده به پویان شد خانه وارد وقتی. شد پیاده ماشین از و زد تلخی لبخند. گرفت را نگاهش مکث با آیه

  !دانشگاه گردم برمی من -

***  

  آذر نهم یکشنبه
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 چرا...روزا این دمش بد چقدر خدایا. بازار رفتم بازم ولی نداشتم نا خستگی از. بمونم نتونستم خونه رسوند منو پویان وقتی

 مرگ باعث من...ندارم رو کسی مرگ آروزي من...ندارم اي چاره ولی! شدم بد همه این چرا هستم؟ مردم مرگ منتظر

 بهش منم چرخم می او بر و دور روز دو این چرا پرسید ازم. دید منو امروزم منصور حاج...فهمم می فقط...شم نمی کسی

. وابمبخ خوام می ام خسته خیلی. رفت هم بعد و کرد نگاهم فقط. فهمم می رو مرگ بوي کنم ثابت بهش قراره گفتم

  باشه؟ ساعت یک فقط بزرگ بابا

 ***  

  :گفت و شد بلند شاگردش. کرد می نگاه زند می را قفل داشت که شاگردش به و بود ایستاده عقب کمی منصور حاج

  ...کاري دیگه حاجی -

 میک که آیه دیدن با. کرد نگاه را سرش پشت کرده اخم منصور حاج. ماند خیره منصور حاج سر پشت جایی نگاهش و

  :گفت شاگردش به رو و برگشت و گفت لب زیر الهی اال الاله بود ایستاده تاریکی توي دورتر

  بري؟ تونی می -

 رگشتب دوباره شد دورتر قدم چند وقتی حتی و رفت و گرفت را راهش آیه به نگاهی نیم با و داد  تکان سري شاگردش

 آیه سمت به متفکر و چرخید بعد شود دور شاگردش تا کرد صبر منصور حاج. رفت باالخره هم آخر در و کرد نگاه را او و

. رفتگ دیوار از را اش تکیه رفت می او سمت به که منصور حاج دیدن با. بود داد تکیه دیوار به خراب و خسته آیه. رفت

  :کرد سالم آرام. شد می دیده روشنایی در بیشتر اش چهره حاال

  !سالم -

  :گفت او ریختگی هم به و خستگی از متعجب و کاوید را او چهره منصور حاج

 می چکار ااینج شب وقت این اصال! وایسی سرپا تونی نمی بنداز خودت به نگاه یه کنی؟ می چیه کارا این جون دختر -

  کنی؟

  :گفت و کشید اش مشکی شال به دستی آیه

  !دادین قول شما -

  :غرید عصبی منصور حاج

 خودت آبروي با داري جون دختر! اینجایی همش روزه شیش االن بچرخی؟ من بر و دور همش تو که چی؟ دادم قول -

  !کارات این از بردار دست کنی؟ می بازي من و

  :گفت و انداخت منصور حاج به نگاهی. شد حل تاریکی توي دوباره و داد تکیه دیوار به رمق بی و خسته آیه

  ...بدم نشون شما به که نمیشه پیدا یکی چرا پس...مردن همیشه...میرن می همیشه مردم نه وگر...بشه نباید انگار -
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 این. شد منر ناخودآگاه لحنش. بود نهایت بی اش چهره خستگی.ببیند بهتر را آیه چهره تا رفت جلوتر کمی منصور حاج

  :بود خودش پریاي مثل دختر

 راتب همش...کار این از بري نمی نفعی که تو! تقصیره؟ بی پویان کنی ثابت که داري اصرار همه این چرا...دخترم -

  کنی؟ می بد خودت به داري فهمی؟ می اینو اصال...ضرره

  :گفت بگیرد باال را سرش اینکه بدون و زد تلخی لبخند بعد و داد گوش منصور حاج هاي حرف به اول آیه

 خیلی اون...نه پویان ولی...نداشتم کسی براي نفعی وقت هیچ من...بوده ضرر همش من زندگی آقا حاج ضرر؟ -

  ...خوب زندگی....خوب دوستاي...کنن می کار همه بخاطرش که داره خانواده یه... کنین فکر شما که چیزي از خوبتر...خوبه

  :گفت شد می شنیده درش افسوس هزار هزارها لحنی با و کرد اشاره منصور حاج به و آورد باال را دستش بعد

  ...خوب پدر یک و -

  : داد ادامه و کرد نگاه منصور حاج به بار این و زد لبخند دوباره

  ...کردن کارگردانیش و نوشتن دیگران و نداشته توش نقشی هیچ که بشه بازي وارد که نیست حقش -

 خیلی گاران. بود داده قرار تاثیر تحت را او واقعا دختر این. بود مانده بود ایستاده مقابلش که دختري به خیره منصور حاج

 دیگران که ستنی کسی دختر این. است کرده اشتباه او درباره کامال که فهمید می حاال و. فهمید می سنش از بیشتر خیلی

 دستش توي تسبیح به و گرفت آیه از را نگاهش. کرد خواهد فدا دیگران بخاطر را خودش حتما ولی. بیاندازد دردسر به را

  :گفت و کرد کوتاهی مکث و کرد صاف را اش سینه. دوخت

  کردي؟ می براش کارارو همین بود پویان جاي هم اي دیگه کس هر -

  :گفت امآر و کشید شالش به دستی و انداخت پایین را سرش هم آخر در. گزید لب بعد. کرد نگاه منصور حاج به اول آیه

  !برم باید دیگه من -

 حاج. دش گم تاریکی توي هم بعد و افتاد راه بازار انتهاي سمت به تند بزند دیگري حرف منصور حاج اینکه از قبل و

  .افتاد راه به ماشینش سمت به و کرد نگاه را آیه رفتن لب به لبخندي با و ایستاد منصور

 و بود ردهک باریدن به شروع ناگهانی باران.کشید اش شانه خیسی روي دستی و کفشی جا توي گذاشت را هایش کفش

  :زد صدا را همسرش. بود شده سرد حسابی حاال آذر هواي

  !خانم نسیبه! خانم -

  :گفت و زد لبخندي منصور حاج. آمد بیرون آشپزخانه از رنگی کم اخم با روز چند این معمول طبق خانم نسبیه

  !خوره نمی داماد مادر به ات قیافه -
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  :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از تند حرف این شنیدن با خانم نسیبه

  کردي؟ خودتو کارو آخرش منصور -

 برود جلوتر نکرد جرات و ماند اتاقش در نزدیک همان پریا. آمدند بیرون اتاق از هم پریا و پویان خانم نسیبه بلند صداي با

  :شد نزدیک مادرش به کرده اخم پویان ولی

  شده؟ چی -

  :گفت و شد ولو مبل روي کرده بق خانم نسیبه

  !شی می داماد داري سالمتی به هیچی -

  :گفت پویان به رو همسرش العمل عکس به اعتنا بی منصور حاج. کرد بغض و انداخت پایین را سرش و

  !بذاره رو خواستگاري قرار بزنه زنگ مادرت گیري می رو اشون خونه شماره...آیه به زنی می زنگ -

  :شد نزدیک پدرش به زده بهت پویان

 خوش ور خدا...کشیده سختی خیلی دختر این...بشه برخورد باهاش اینجوري نیست حقش آیه...کنم می خواهش بابا -

  ...آیه بخاطر...بابا کنم می خواهش...آد نمی

  :گفت کند نگاه او به اینکه بدون منصور حاج

  گفتم؟ چی نفهمیدي اینکه مثل پویان -

  ...بابا ولی -

  :گفت و برگشت بود ندیده او از حاال تا کسی که تندي به منصور حاج

  برگشتم؟ حرفم از بار چند...گیري می اشو شماره زنی می زنگ...نداره ولی -

  :گفت و گرفت او سمت به را انگشتش بعد

  ...خواستگاري ریم می شب فردا...نشد ثابت من به چیزي...شد تمام هفته یک...دونی می خودتم -

  :گفت و کرد نگاه همسرش به لحظه چند منصور حاج. شد بلند خانم نسیبه آرام گریه صداي

  وضعشه؟ چه این...بیاري عروس خواي می -

  :گفت خانم نسیبه

  ...عروسی همچین سال صد خوام می  -
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  :کردند اعتراض هم با دو هر منصور حاج و پویان

  !مامان -

  !خانم -

  :گفت تمام جدیت با منصور حاج. کرد نگاه پدرش به پویان

 دختر به ومنشن...کرده انتخاب شده کار به دست خودش بفهمیم ما اینکه قبل پسرت فقط. نداره مشکلی هیچ عروست -

  ...بزنی حرفی مردم

 پویان. ستب سرش پشت را در و رفت اتاق توي و شد بلند تندي به هم بعد و کرد نگاه را همسرش بغض با خانم نسیبه

 توي و ودب پایین سرش. باشد توانست می چی آیه العمل عکس. کند کار چه االن دانست نمی و بود ایستاده سالن وسط

 او انهش روي آرامی ضربه منصور حاج. کرد نگاه او به و گرفت باال را سرش. نشست اش شانه روي پدرش دست که فکر

  :گفت و زد

  !بگیر اشو شماره زودتر -

 یوارد به هنوز که پریا به و برگشت بعد و ماند جا همان گیج لحظه چند پویان. همسرش اتاق سمت به افتاد راه هم او و

  :گفت پویان به رو بعد ببندد را در و شود اتاق وارد پدرش تا ماند منتظر پریا. کرد نگاه بود چسبیده اتاقش

  کنی؟ چکار خواي می حاال -

  :داد جواب آرام و افتاد راه اتاقش سمت به بعد و کرد نگاه را او فقط پویان

  !دونم نمی دیگه -

 را دستش .رفت رو قدم اتاق توي. کشید صورتش به قرار بی را دستش. کرد رها را نفسش شد بسته سرش پشت که در

 بود ینا کرد که هم کاري آخرین. شد خیره سقف به و کرد چفت گردنش پشت را دستش دوتا بعد و داد سر گردنش روي

 را اش يانرژ تمام که انگار بعد ایستاد وسط همان مدتی. کند برخورد پایش کنار به محکم تا کرد رها را هایش دست که

 دچن. آورد را آیه شماره و برداشت را اش گوشی. کشید دراز آن روي حال بی و رفت تخش سمت به باشد کرده مصرف

 دیگر ارب یک راحت خیال با. کرد لمس را اسمش آرام و لغزید آیه اسم روي شصتش انگشت. شد خیره آیه اسم به لحظه

 را ایشه چشم. کرد برقرار را تماس و گرفت را تصمیمش باالخره و. نبود لمسی پریا گوشی چون کرد تکرار را کار این

 ختت روي قرار بی. داد نمی جواب آیه. شد باز کم کم هایش چشم....پنج....سه...دو...کرد ها بوق شمردن به شروع بست

 قدم اقات توي دوباره و کشید موهایش بین دستی. شد قطع تا خورد زنگ بار این. گرفت را اش شماره دوباره و نشست

 ديب حس پویان نداد جواب هم پنجم بار براي وقتی. گرفت شماره دوباره و شد خیره اش گوشی به لحظه چند. رفت رو

. گذشته شب از ها ساعت یعنی وقت این زمستان براي و بود یازده نزدیک ساعت. کرد اتاقش ساعت به نگاهی. کرد پیدا

. گیردب دلشوره باید چرا بود عجیب هم خودش براي و زد می شور دلش. بگیرد تماس او با که نداشت آیه از دیگري شماره
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 ار تصمیمش باالخره ولی گرفت را آیه شماره هم باز. نشست تخت روي و شد کالفه. کرد فکر و چرخید خودش دور

 استر یک و زد بیرون اتاق از  و زد چنگ اش صندلی روي از را کاپشنش. شد بلند تخت روي از حرکت یک با و گرفت

 بدون و برگشت. آمد می مادرش و پدر زدن حرف زمزمه صداي. کرد مکث کمی در پشت. رفت مادرش و پدر اتاق سراغ

 و دپوشی را هایش کفش. برداشت کلیدي جا روي از را پدرش سوئیچ. رفت خروجی در سمت به بگوید چیزي اینکه

 پا ماشین تا و کشید باال را کاپشنش یقه. باربد می نم نم باران. زد بیرون خانه از. کرد می تنش را کاپشنش که همانجور

 بود چیدهنپی اصلی خیابان توي. انداخت راه را ماشین مکث لحظه یک حتی بدون و انداخت شان خانه به نگاهی. کرد تند

  . شد بد حالش دوباره پدرش شماره دیدن با ولی. برداشت را اش گوشی خوشحالی با خورد زنگ موبایلش که

  !بابا سالم -

  ؟!شب وقت این ري می کجا -

  !شم...نگرانـ...بابا ده نمی جواب آیه -

  :شنید را پدرش عمیق نفس صداي

  ...بود حال بی و خسته خیلی...دیدمش مغازه جلو...خونه اومدم می داشتم وقتی -

  :فشرد دستش توي را فرمان پویان

  رفت؟ کجا -

  ...!نبود راه به رو زیاد حالش ولی...دونم نمی -

  :گفت آرام و جوید بار چند را لبش پویان

  !بودین داده خبر من به کاش -

  !نذار خبر بی مارم...کن جمع حواستو...نشده چیزي که شااهللا ان -

 برخورد موضوع این با راحت همه این که کسی شد نمی باورش. کرد نگاه اش گوشی به متعجب پویان. شد قطع تماس و

 مه بار هر. بودش ندیده حسابی و درست روز چند این. شد بیشتر هم اش دلشوره پدرش هاي حرف با. بود پدرش کرد

 هایی کرف از رسید آیه خانه جلوي وقتی. بود وقتی هر از تر خلوت و خیس ها خیابان. بود متفکر و خسته بودش دیده که

. است ردنک سکته حال در کرد می احساس که کوبید می اش سینه قفسه به چنان قلبش بود کرده خطور ذهنش به که

 نم ابیحس موهایش و بود گرفته شدت کمی باران. رفت آیه خانه در سمت به و پرید پایین ماشین از وقت اتالف بدون

 نگاه آیه اتاق پنجره به و کرد چشمانش هائل را دستش رفت تر عقب بعد و فشرد هم پشت را زنگ بار چند. بود برداشته

  :زد زنگ دوباره و رفت در سمت به قرار بی. بود خاموش. کرد

  ...باشه مونده تونه نمی که بیرون آره! حتما خوابه -
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  . زد زنگ دوباره

  ...متنفره باباش زن از اونجا ره نمی آیه نه...اینا باباش خونه رفته شایدم -

  :کوبید در به را پایش و زد زنگ

  ...دختر کن باز درو -

 به رانبا هاي دانه حاال. کرد نگاه آیه اتاق پنجره به و گرفت باال را سرش. نشست عقب ناامیدانه نیامد جوابی وقتی

  :کرد زمزمه خودش با و رفت عقب دیگر قدم یک. خورد می صورتش

  !آیه؟ کجایی -

 توي آیه آلود خواب و مضطرب صداي. زد زنگ دوباره و رفت در سمت به هول با پویان. شد روشن چراغ موقع همان

  :پیچید گوشش

  کیه؟ -

  :گفت و زد آیفون کنار مشتی پویان

  !کن باز -

  ؟!پویان -

  !کن باز گفتم -

 را نازکی شال. شد نمایان مقابلش آیه نگران چهره. رسید باال وقتی. دوید باال پله از عصبی و خیس پویان و شد باز در

 انهش روي بلندش و مشکی موهاي. بود شده ظاهر پویان جلوي خانه لباس همان با و بود انداخته موهایش روي سرسري

 در صورتی گلی طرح و رنگ همان با بلوزي و طوسی شلوار. شدند می دیده شال اطراف از و بودند شده رها هایش

  :دوید او سمت به زده وحشت هایش چشم با پویان دیدن با. بود تنش جلویش

  شده؟ چی پویان -

  :گفت تند بود کرده کش فرو خشمش تمام آیه دیدن با که پویان. کرد نگاه را او پاي سرتا و

  !باش آروم...نشده چیزي -

  :گفت و کرد نگاه را پویان دوباره. لرزید می اضطراب از آیه هاي لب ولی

  ؟...شده ؟چی...اینجا اومدي چرا پس -

  :شد تر هایش چشم کوبید، دهانش روي محکم را دستش بعد
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  افتاده؟ اتفاقی.... بابات... براي -

  :پرید جا از آیه حرکت این از پویان

  .شدم نگران ندادي جواب زدم زنگ...شدم نگرانت من فهمی؟ می...نشده هیچی آیه -

 پویان. دش آرام کم کم که ندید ناراحتی از ردي انگار. کرد جستجو یکی یکی را پویان هاي چشم خیس نگاه همان با آیه

  :شد تر نزدیک او به

  آرومی؟ خوبی؟ االن -

  :داد تکان سر و گرفت نفسی انگار آیه

  !شدي خیس -

  :کرد رها را اش شده حبس نفس هم پویان

  ندادي؟ جواب تلفنتو چرا -

  :گفت و چرخید آیه

  !خوري می سرما االن...تو بیا -

 و سر را ظاهرش آیه. شد وارد وقتی. رفت اتاق سمت به آرام بعد و کرد کوتاهی مکث پویان. شد اتاقش وارد خودش و

 دنش وارد با. بود ایستاده اتاق وسط دستش توي حوله یک با و بود کرده پنهان شال زیر را موهایش. بود داده سامان

  :رفت سمتش به پویان

  !کن خشک موهاتو بیا -

  :گفت و کرد اشاره کاپشنش به آیه. کشید موهایش روي آرام و گرفت دستش از را حوله آیه به خیره پویان

  .بشه خشک بخاري جلو بذارمش بده -

 کمکش به هآی بیاورد در هم را یکی آن  اینکه از قبل و آورد در را آستینش یک بگیرد آیه از را نگاهش اینکه بدون پویان

 پویان شنکاپ و گذاشت بخاري مقابل را صندلی. رفت بخاري سمت به او به پشت و کرد خارج تنش از را کاپشنش و رفت

  :ایستاد پویان مقابل زیر به سر و برگشت هم بعد. کرد آویزان صندلی دسته روي آن از کمی فاصله در را

  اومدي؟ چی برا بارون توي راه همه این -

  :گفت و کرد جا به جا دستش توي را حوله پویان

  ...ندادي جواب تلفنتو -
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  :گفت و کرد چفت هم توي را هایش دست آیه. داشت نگه دهانش توي را شدم نگرانت و

  ...بخوابم که سایلت رو گذاشتم موبایلمو...خوابیدم خونه اومدم...بودم خسته همش روزا این...ام خسته خیلی -

  :پرسید آرام و گرفت باال را سرش و

  اومدي؟ من برا راهو همه این -

  :انداخت پایین را سرش که بود پویان حاال

  !تمومه وقتمون گفت بابام -

  :شنید را آیه صداي

  ...یعنی پس -

  ...بذاره رو خواستگاري قرار خواد می -

  :کرد زمزمه هایش دست بین از و پوشاند را صورتش دست دو هر با. شد ولو صندلی روي رمق بی آیه

  !کردم تالشمو همه من...متاسفم -

 متس به و کرد پرت تخت روي حرکت یک با و چالند دستش توي را حوله پویان. کرد لرزیدن به شروع هایش شانه و

  :کرد جدا صورتش از و گرفت را او هاي دست چیز همه خیال بی و زد زانو مقابلش. رفت آیه

  کنی؟ می گریه چرا آیه -

  :گفت لرزانی صداي با و کرد کنترل را اشک موج آیه

  ...شی مجبور...شدم باعث من...کردم خراب زندگیتو من -

  :پرید حرفش وسط پویان

  ...بودم خوابیده خاك خروار یه زیر من االن که نبودي اگه تو خوب دختر کردي؟ خراب منو زندگی تو -

 و کرد نگاه او خیس طوسی هاي چشم به. کرد رها را او هاي دست آرام پویان. کرد نگاهش اشکی هاي چشم با آیه

  :گفت

  ...مدیونم تو به االن نفسامو تک تک من...دختر دادي نجات منو زندگی تو -

  :گفت و گزید لب بعد. کرد نگاه را پویان لحظه چند آیه

 یکی اب زندگی به اجبار دونم می من...باشی داشته رو خودت زندگی خواست می دلت...دیگه هاي خیلی مثل توام ولی -

  ...نیست درستی کار نداري دوستش که
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  :پرید حرفش بین دوباره پویان

 خیلی گی می تو هک اونجایی تا هنوز...بذاریم رو خواستگاري قرار گفته فقط بابام...نیافتاده اتفاقی که هنوز...ببینم وایسا -

  ...راهه

  :گفت و گزید را لبش آیه

  ...حاال ولی...رسیم نمی هم مرحله همین به وقت هیچ کردم می فکر من -

  :گفت و گرفت باال را سرش و

  ...اینا بابا خونه رم نمی من...نیام فردا من خواي می -

  ...سراغت میاد بابات بمونی که هم خونه...بري کجا خواي می شب وقت اون تا دختر -

  :شد اشک از پر دوباره آیه هاي چشم

  ...نیست انصاف این...کنن مجبورت نذار پویان...نیا تو پس -

  :شد بلند و گرفت آیه اشکی هاي چشم از را نگاهش پویان

  !بگیره تماس خواد می مامانم...بده رو اتون خونه شماره -

  :شد بلند جا از هم آیه

  !متنفره من از حتما مامانت -

  :داد را خودش جواب هم خودش بعد و

  ...باشه داشته دوست رو عروسی همچین تونه می کی...متنفره که معلومه -

  :برد باال را صدایش کمی آیه هاي حرف این از عصبی پویان

  فهمیدي؟...بهتري شه می ادعاشون هم کلی که دخترایی خیلی از...نیست هیچیت تو...آیه کن بس -

  :داد جواب لرزان هایی لب با آیه

  پویان؟ کنیم چکار باید حاال -

  :گفت و کشید صورتش به دستی پویان

  ...کنیم می فکري یه هم بعدش...شه راحت خیالشون خورده یه تا...بیایم راه اونا دل به خورده یه بهتره شاید...دونم نمی -

  ...شب فردا یعنی -
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  :در سمت به افتاد راه پویان

  !باش منتظر آره -

  :دودب شان خانه تا هیجان و اضطراب شدت از خواست می دلش و زد می گلویش توي قلبش. پوشید را هایش کفش و

  !پویان -

  :کوبید اش سینه روي آیه چشم از دور پویان

  !لعنتی باش آروم -

  :بود هایش چشم توي هنوز اشک که حالی در زد می لبخند آیه.چرخید او سمت به و

  !کاپشنت -

  :گفت و گرفت او دست از هم را کاپشنش و کند آیه از را نگاهش پویان

  !ممنون -

 کنده و ستادای پنجره کنار آیه. زد بیرون خانه از و دوید پایین پله از تند و پوشید را کاپشنش و افتاد راه پله سمت به و

 وشیگ صفحه. رفت تختش سمت به و انداخت را پرده شد پنهان دیدش از ماشین وقتی. دید را خیابان از ماشین شدن

  :داشت پیام پویان از. برداشت را گوشی. بود روشن اش

  !باش دسترس در همیشه لطفا -

 ***  

 تسم آن به نگاهی نیم. بودند خاموش تلویزیون نزدیک کوچک آباژور یک جز به ها چراغ تمام. شد خانه وارد وقتی

 و فتگر باال را سرش در شدن بسته با. خواند می چیزي و بود نشسته آباژور نور روشن و تاریک توي پدرش. انداخت

  .کرد سالم آرام پویان. دید را پویان

  !سالم -

  :کرد اشاره خودش کنار به و کرد نگاه را پسرش منصور حاج

  !اینجا بیا -

 و داد نشان را خودش کنار مبل منصور حاج. رفت پدرش سمت به و انداخت دستش روي و درآورد را کاپشنش پویان

  :گفت

  !بشین -
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 نگاه سرشپ رخ نیم به منصور حاج. نشست و انداخت کنارش میز روي را کاپشنش و انداخت پدرش به نگاهی نیم پویان

  :گفت و کرد

  بود؟ چطور -

  :گفت و گذاشت زانوهایش روي را آرنجهایش و کرد چفت هم توي را هایش دست پویان

  !نبود بد -

  :شد کارش مشغول ودوباره کرد هومی منصور حاج

  گرفتی؟ رو شماره -

 نمی گاهن پویان به و بود مشغول بود دستش که کاغذهایی با منصور حاج. شد خیره پدرش چهره به و چرخید پویان گردن

  :گفت و کرد نگاه پویان به سوالی و گرفت باال را سرش دید را پویان سکوت وقتی. کرد

  گرفتی؟ رو شماره پرسیدم -

 را بود ستادهفر براییش آیه که پیامی و کشید بیرون را موبایلش کاپشنش جیب توي از و شد خم و کشید آهی پویان

 اش طالعهم عینک و داد تکان رضایت از سري منصور حاج. بود ثابت تلفن شماره یک تنها پیام. گرفت منصور حاج جلوي

  :گفت و گذاشت کنارش میز روي و برداشت را

 این زا بیشتر دیگه. شب فردا واسه بذاره رو خواستگاري قرار. کردم صحبت باهاش من. مادرت به بده رو شماره صبح -

  !بهتره ندیم کش رو ماجرا

  :زد صدا را پدرش لحظه آخرین در و کرد نگاه را پدرش پویان. شد بلند و کرد جمع را دستکش دفتر و

  !بابا -

 جیب هب دست و شد بلند جا از هم پویان. کرد نگاه او به سوالی و چرخید رفت می اتاقش سمت به داشت که منصور حاج

  :شد خیره پدرش به

  چی؟ نیام شب فردا من اگه -

  :گفت و داد تکان سري منصور حاج

 حبتص هم با هم کافی اندازه به. دیدین همو که آیه و تو. بذاریم رو مدارا قرار تونیم می هم تو بدون...نیست مهم زیاد -

  !کردین

  :گفت لجوجانه پویان

  چی؟ نیام هاتون برنامه از کدوم هیچ تو اگه -
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  :داد جواب لبخند با منصور حاج

  ! آي می -

  :گفت حرص با پویان. برود که چرخید و

  !نیست راضی اصال مامان -

  :گفت و کرد آرامی خنده منصور حاج

  !اومده که بیاد شیرین بزي دهن به باید علف -

  :گفت و داد ادامه اتاقش سمت به را راهش و داد تکان سري هم بعد و شد خیره پویان به بدجنسی با اي لحظه چند و

  !بکن هم رو مجردیت خواب آخرین برو -

 ور پدرش که دیگر بود چه بزي و علف این ماجراي. زد چنگ را موهایش دستی دو پویان! شد پنهان اتاق در پشت و

 خنده لحظه یک سوال این به کردن فکر از علف؟ یا بود بزي او اصال. زد می را ها حرف این کجا از پدرش. بود کرده

 را شخود زود و کرد تند پا اتاقش سمت به کند کنترل را اش خنده تواند نمی دید وقتی و خندید آرام اول. گرفت اش

 شد ساکت هم بعد و شد آرام اش خنده کم کم بعد و خندید اي لحظه چند براي و شد ولو اتاقش وسط. انداخت اتاق توي

 اقعاو یعنی. داشت عجیبی حس. شد خیره سقف به و شد ولو اتاق وسط همانجا آخر در و شد خیره زمین به لحظه چند و

   بود؟ اش مجردي شب آخرین امشب

***  

  ظهر آذر سیزدهم پنجشنبه

 باعث وت منی زجر این باعث تو. کنم می دعا...شه می مادر بی پسرت نیست مهم برام...بمیري کنم می دعا همیشه میترا

  !بمیري امیدوارم. بکنم کارو این شدم مجبور دوباره تو خاطر به. منی خفت و غذاب همه این

 ویانپ پیام. بود گرفته دستش توي را اش گوشی. کرد می سکته داشت اضطراب از و بود کرده خوش جا اتاق توي آیه

  .بود صفحه روي هنوز

  !آیم می داریم -

 نمی یرونب اتاق از ببرند هم را سرش اگر بود گفته پدرش و میترا به. بود داد تکیه دیوار به و بود کرده بغل را خودش آیه

 صداي اب. نشود بیدار دیگر و بخوابد خواست می دلش. داد می تکان را خودش و بود گذاشته زانوهایش روي را سرش. آید

 گوش و داد تکیه دیوار به در کنار همانجا و شد متوقف در جلو ولی. دوید در سمت به ناخودآگاه و پرید جا از ناگهان زنگ

  :گفت و جوید را انگشتش آیه. کرد می تعارف تند تند که شنید را میترا چاپلوسانه صداي. کرد تیز

  !عوضی...نرماله کامال خواستگاري و عادیه چیز همه که انگار...داره رو چقدر -
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 دوباره و خورد سر دیوار کنار. شود می جدي دارد دیگر چیز همه فهمید واقعا شنید که را منصور حاج سالم صداي

 نمی حرفی انگار کسی میترا و منصور حاج جز. شد می بدتر حالش لحظه هر و شنید می را صداها. کرد بغل را زانوهایش

 اضافه ربا پدرش براي باید چرا. کند گریه خواست می دلش و بود بد حالش. فشرد زانوهایش روي را اش پیشانی آیه.زد

 خودش را خرجش تمام که او. بود کرده جدا آنها از را اش زندگی که او. بدهد شوهر را او وضع این با بخواهد که باشد

 و کرد غلب را خودش بیشتر دوباره. نبود دختر او براي هم اینقدر یعنی. بود پدرش عهده به خانه کرایه یک فقط. داد می

  . شد جاري هایش اشک واقعا بار این

 چیزي سالم یک جز مجلس اول از هم مادرش. بود شده خیره زمین به تمام جدیت با کرده گره هم در هاي اخم با پویان

 اینکه مثل. ودنب آیه از خبري. پائید می را اطراف حوصله بی پویان و بود معنی بی و سرد شدت به جو. بود نگفته دیگري

. انداخت دشخو به نگاهی. بکشد بیرون معنی بی بازي دلقک این از را خودش بود توانسته و بود او از تر موفق آیه هم باز

 می دارد دوست چی هر بیاید است قرار اگر بود گفته. بپوشد شلوار و کت بود نشده حاضر هم پدرش تشر و اخم با حتی

 و ودب آورده در ورود موقع همان هم را کاپشنش. بود نشسته آنجا گرد یقه شرت تی و لی شلوار یک با هم حاال. پوشد

  :کرد پر را اتاق کرد می تعارف تند تند که میترا صداي. بود انداخته مبلش دسته روي

  ...کشیدین زحمت...کردین منور. آمدین خوش خیلی -

  :گفت زهرخندي با که بود خانم نسبیه

  آرن؟ نمی تشریف خانم عروس -

 حاج راغس میترا. کرد نگاه را میترا پوزخند با هم پویان. کرد رد دست با بود گرفته جلویش میترا که را چاي سینی و 

  :داد جواب تند برود رو از راحتی این به که نیست آدمی بود معلوم که آنجایی از و رفت منصور

  !دخترمون خجالتیه خورده یه. خدمتتون میاد -

  :گفت ادامه در مادرش و زد پوزخند بلند پویان که

  شده؟ پخش شهر کل تو فیلمش و بوده خجالتی -

 تیح. فشرد هم به را هایش لب پویان و شد خشک سینی توي منصور حاج دست. رفت فرو سکوت در جمع لحظه یک

 و گرفت خشم رد لحظه یک براي میترا صورت. گرفت باال تند را سرش بود نشسته زیر به سر و ساکت که هم آیه پدر

  :نشاند لبش روي زور به لبخندي دوباره

  ! کرد درست رو موبایال این که اونی کنه لعنت خدا -

 حاج. بود اماجر این شخص ترین مظلوم آیه.شود آیه به توهینی خواست نمی دلش. کرد نگاه نگرانی با مادرش به پویان

  :پرید آنها حرف وسط که بود منصور

  !نیست اي مسئله ما نظر از! اینجا اومدیم که دونیم می چیزو همه ما -
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 اي خنده میترا. داشت اطمینان مادرش از بیشتر پدرش به. انداخت پایین را سرش باز پویان. گذاشت میز روي را چایش و

  :گفت و کرد

 هیچ با حاال تا که نگین...شما پسر آقا همین...باشه نداشته که کیه...دارن شیطنتایی یه جوونا همه دیگه االن...آقا حاج -

  ...نیست مهم روزا این دیگه چیزا این...نداشته رابطه دختري

  :گفت و پرید کرد می اداره را مجلس داشت خودش نظر به که میترا حرف وسط جدیت با منصور حاج

  ...کنیم تمام رو حرفا این بهتره...خانم مهمه همیشه چیزا این -

  . نگرفت باال را سرش باز و شد سینه به دست پویان

  !چایی بفرما داماد آقا -

  :گفت و گرفت باال را سرش خشم با پویان

  !خورم نمی -

. نشست تداش را مجسمه نقش بیشتر که آیه پدر کنار و نشاند لب روي لبخندي دوباره و کرد نازك چشمی پشت میترا

  :پرسید خودش از و انداخت اطراف به نگاهی کالفه پویان

  ! چطوره حالش کجاست؟ االن آیه یعنی -

  :کند متمرکز پدرش سمت به را فکرش شد باعث منصور حاج صداي. بود نداده پیامش به جوابی

 قبال ور تحقیقاتون کنم فکر که شمام! شناسن می همو طرف دو هر. نیست جایز این از بیشتر مجلس این دادن طول -

  !بودین کرده

 قرار یب حاال پویان. انداخت پایین را سرش دوباره و کرد نگاه را منصور حاج لحظه یک آیه پدر. کرد نگاه آیه پدر به و

  :داد ادامه منصور حاج. کوبید می زمین به را پایش

  رحمانی؟ آقاي چیه مهریه درباره شما نظر -

  :گفت و پرید منصور حاج حرف وسط باز میترا

  !بگیریم سنگین مهریه نداریم رسم کال ما -

  :گفت و کرد میترا به نگاهی تمسخر با خانم نسیبه

  !بگیریم مهریه باید ما نظرم به...ما پسر خواستگاري اومدین شما رسما. بگیرین بیاین خدا رو تو نه -

 حاج هک برداشت را کاپشنش. نداشت را مسخره جمع این تحمل دیگر. شد بلند جا از پویان خانم، نسیبه حرف این با

  :گفت جدیت با منصور
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  کجا؟ -

  :گفت پدرش به رو و فشرد دستش توي را کاپشنش پویان

  !نیست راضی کس هیچ بینید نمی ؟!کنید تمام رو بازي مسخره این میشه بابا -

  :گفت پسرش از حمایت در و شد بلند جا از هم خانم نسیبه

  !نداره سرانجامی وصلت این منصور حاج میگه راست -

  :زد غر و زد سقلمه همسرش به میترا

  !بگو چیزي یه -

  :گفت و کرد و خانم نسبیه به رو و شد بلند جا از بعد و انداخت همسرش به اي زده خشم نگاه آیه پدر

  کنی؟ دبلن صداتو که خانم بودي کجا برد می منو دختر آبروي داشت پسرتون که موقعی نداره؟ سرانجام وصلت این -

  :گفت و پویان به کرد رو آیه پدر. بود شده شوکه واقعا خانم نسیبه

 زيپشی برام داشتم مراوده دختر تا ده با بودم منم.... اس مسخره تو براي معصوم دختر یه آبروي بله بازي؟ مسخره -

  ...نداشتن ارزش

  :گفت جدیت همان با آیه پدر. بودند شده بلند هم میترا و منصور حاج حاال

  ...مراسم این نبوده جدي برات هم درصد یه که معلومه ریختت و سر این از -

 بیرون اتاق از اشک از پر و سرخ هایی چشم با آیه. بچرخد سمت آن به ها نگاه همه شد باعث اتاق در شدن باز صداي

 چشم با انمخ نسیبه. فشرد می و زد می چنگ را قلبش دستی انگار. فشرد دستش توي را کاپشنش او دیدن با پویان. آمد

. دوخت یهآ به را نگاهش پیروزمندانه میترا و شد خیره او به متاثر منصور حاج. کرد برانداز را آیه سرتاپاي شده ریز هایی

  :گفت و آمد جلو قدم چند آیه

  ! زدم هم به رو مراسمتون که ببخشید -

  :گفت و کشید صورتش به دستی بعد

  ...غلطه کامال دونین می شما الاقل که اس مسخره نمایش یه مراسم این...موافقم پویان با منم... بابا -

  :گفت و منصور حاج به کرد رو بعد

  ...درسته چیز همه نظرتون به االن -

  :گفت و کرد اشاره خانم نسیبه به دست با بعد
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 یراض درصد یه هم پویان خود حتی...نیست راضی ماجرا بخش ترین مهم پویان مادر که نیست مهم براتون اصال -

  ...نیست

  :زد داد رحمانی آقاي

  !آیه کن بس -

  :کرد نگاه پدرش به آیه

 گاهن سرمم پشت و رم می مامان روح به! رم می خدا به ام زیادي زندگیت تو اینقدر اگه کنم؟ بس رو چی کنم؟ بس -

  .کنم نمی

  :افتاد راه اشکش دوباره

 مه شما...کنم می گور و گم خودمو آقاجون خاك به خدا به کنی می رو کارار این داري کنی دك منو اینکه براي اگه -

  ...مرد دخترم بگو بگیر مراسم یه

 رفتگ می را خودش جلوي داشت. شود پاره لحظه هر بود ممکن که بود چالنده را کاپشنش اینقدر خشم شدت از پویان

 سکوت الکام آیه برخورد از متعجب خانم نسیبه و کرد می نگاه آیه به ناراحت و متاثر منصور حاج. نگیرد را آیه پدر یقه

  . بود کرده

  دي؟ب شوهرم ریزي آبرو این با حاضري که ام زیادي اینقدر یعنی کنی؟ می اینجوري من با که کردم چکارت من مگه -

 آیه فعن به دارد اوضاع دید که میترا. بدهد جوابی چه ندانست و انداخت پایین را سرش. بود نمانده آیه پدر چهره به رنگ

  :زد تشر آیه به رو تند شود می

 خونه این رد نفر یه حاال تا سرته پشت که حرفایی اون با...کنی شوهر آبرو با که داري هم آبرو تو سفید چشم ي دختره -

  زده؟ رو

  :گفت میترا به آرام بار این و داد تکان سري اشک از پر هایی چشم با آیه

  تو؟ یا من شد؟ من آبروي رفتن باعث کی بپرس خودت از بار یک فهمی می اینقدر که تو -

  . فتر منصور حاج سمت به و برداشت را گل و شیرینی جعبه و رفت میز سمت به آیه. بود شده کبود خشم از میترا

  ...پسرتون بخاطر...برید کنم می خواهش آقا حاج -

  :گفت و کرد نگاه پویان به و برگشت بعد

  ...نداره روشنی نکته هیچ...بینید می که منو زندگی! شه نمی خوشبخت من با پسرتون -
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 خانم نسیبه به و چرخید آیه. گرفت را شیرینی و گل دسته استیصال با منصور حاج. گرفت او سمت به را شیرینی و گل و

  :گفت و کرد نگاه

  !بزنم حرف شما با لحظه چند تونم می -

  :فتگ و کرد نگاه خانم نسیبه به ملتمسانه دوباره آیه. کرد نگاه منصور حاج به آیه رفتار از گیج خانم نسیبه

  !کنم می خواهش! لحظه چند فقط -

. شود قیرتح این از بیشتر آیه خواست نمی دلش. ریخت التماس نگاهش توي. کرد نگاه مادرش به و شد پا به پا پویان

  :گفت همسرش به رو که بود منصور حاج

  !داره چکارت دخترمون ببین برو خانم -

 تا پویان. داد نشان او به را راه و زد غمگینی لبخند آیه. رفت آیه سمت به تردید با خانم نسیبه. زد رنگی کم لبخند و

 ریخته مه به چیز همه. زد سیلی صورتش به یکی انگار شد بسته در وقتی. کرد نگاهشان شدند اتاق وارد آیه و مادرش

  :گفت همسرش به رو و نشست مبل روي ناراضی میترا. ندارد کار این به اصراري دیگر که داد می نشان پدرش چهره. بود

  بگی؟ خواي نمی هیچی شما -

  :غرید آیه پدر که

  ؟!مونده حرفم جاي دیگه -

  :گفت و رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جا از زده خشم میترا

  !نکن حساب من رو بري شهر این از شدي مجبور و ریخت آبروت وقتی -

 میز وير را شیرینی و گل منصور حاج. کرد پدرش به نگاه یک و اتاق در به نگاه یک پویان. شد گم آشپزخانه توي و

  :گفت آیه پدر به و گذاشت

  !نیست این دخترت حق -

  :گفت و کرد باز را لرزانش هاي لب. انداخت پایین را سرش زده شرم رحمانی آقا

 گن می همه مدت یه...همه سرزبون افته می دختر این بار یه وقت چند هر! نباشه من جاي کس هیچ کنه خدا -

 می یکی رفت می جا هر چون نحسه گفتن بعد...داره تلخی بوي مردن گفت می...زد می عیجبی حرفاي چون...خله

 حالش...داره حالتارو اون هنوزم...گه می گاهی هنوزم...زنه می رو حرفا این چرا دونم نمی من... ماجرا اون که بعدم...مرد

 بوشو چون...مرگه بوي بخاطر گه می خودش ولی...اضطرابه از گفتن همش دکتر بردمش بار ده گیره می تهوع...میشه بد

  ! فهمه می
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 ناباور. بود زده هم خودش به را ها حرف همین. آمد ذهنش توي آیه هاي حرف. کرد نگاه آیه پدر به متحیر منصور حاج

  :داد مهادا آیه پدر. رفت می راه قدم دو یکی گاهی و بود پا سر هنوز پویان ولی. شد خیره اتاق در به و نشست مبل روي

  !دختر این خیال و فکر از ندارم آسایش روز یک. شدم خسته دیگه -

  :داد جواب آرام منصور حاج

 ترتدخ دونی می خودتم کردي؟ درست براش که اوضاعی این با میشه؟ راحت خیالت و فکر اینجوري کنی می فکر -

  ...نکرده خطایی

  :گفت و کرد نگاه بود شده نزدیک اتاق در به کمی حاال که پویان به و

  !ببینه یبآس من پسر بخاطر معصومی دختر خواستم نمی که بود این براي فقط اینجا اومدم اگه...مطمئنم پسرم از منم -

  :داد ادامه و نبود آنها به حواسش اصال که کرد نگاه پویان به ودوباره

  ...و...کاملیه دختر آیه اینکه بخاطر...جریانات این بخاطر نه...راضیم کامال وصلت این به من -

. رفت رشماد سمت به پویان. آمد بیرون اتاق از متفکر خانم نسیبه. بماند تمام نیمه حرفش شد باعث اتاق در شدن باز

 خانم هنسیب دهان به همه. شد پیدایش آشپزخانه چهارچوب توي میترا. آمد بیرون شده سرخ اي چهره با آیه سرش پشت

  :گفت و کرد منصور حاج به رو خانم نسیبه. بودند دوخته چشم

  !بریم -

  :گفت پویان به رو و انداخت بود ایستاده زیر به سر در جلوي که کرد آیه به نگاهی منصور خاج

  !بریم -

  :زد لب و زد او به رنگی کم لبخند آیه. انداخت آیه هم بعد و پدرش به نگاهی پویان

  !نباش نگران -

 يچیز جاي انگار ولی خواست می که بود شده همانجور چیز همه ظاهر در. نبود درست چیز یک. بود نگران ولی پویان

  :گفت و گذاشت پویان کمر پشت را دستش خانم نسیبه.بود شده خالی دلش ته

  !دیگه بریم -

 درشما. اند چسبیده زمین به همانجا پاهایش کرد می احساس. نگرفت آیه از را نگاهش ولی رفت جلو قدم یک پویان

 و دش پنهان آشپزخانه توي دوباره کنان غرغر میترا. بود ایستاده در کنار حاال منصور حاج. آورد فشار کمرش به دوباره

 یجبیع سکوت. رفت آنها سر پشت آرام هایی قدم با آیه. شد بلند جا از هم آیه پدر. داد نشان را خودش واقعی شخصیت

  :گفت آیه پدر به رو و پوشید را هایش کفش منصور حاج. نداشت گفتن براي حرفی کسی بود فضا توي
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  !اجازه با -

 پویان .داد هول بیرون سمت به را او خانم نسیبه و کرد نگاه را آیه فقط حرف بدون ولی پویان. افتاد راه در سمت به و 

  :گفت و کرد مکث لحظه یک

  !آیه خداحافظ -

  :گفت و زد لبخند آیه

  !سالمت به -

 به رو و برداشت در دم رختی چوب سر از را کاپشنش هم بعد.رفت خروج در سمت به مادرش همراه که کرد نگاهش و

  :گفت پدرش

  !خداخافظ -

  !جون بابا بمون -

  :گفت و کرد نگاه آشپزخانه در به آیه

  !ترم راحت خودم خونه ممنون -

  :گرفت را اش شانه پدرش

  !بابا خودته خونه اینجام -

  :کرد نگاه را پدرش غصه با و برگشت آیه

  !نیست دیگه که هاست مدت االن...بود قبال -

  :پوشید را هایش کفش

  !برسونمت بذار...نرو تنها -

  !باشم تنها خوام می نه -

  .زد بیرون خانه از و کشید تنش به را کاپشنش و

  بامداد آذر چهاردهم جمعه

 رد ویانپ کنار از خیال بی اول روزاي مثل میشه؟ یعنی...میشه سابق مثل چیز همه دوباره. شد تموم چیز همه کنم فکر

  بزنه؟ تند اینجوري قلبم اینکه بدون بشم؟

  !بود مهربونی زن. گفتم هم پویان مامان به اینو! نبود این وضعم داشتم پویان مادر مثل مادري منم اگر
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 ***  

. کرد یم سردرگمی و گیجی جور یک احساس. بود ایستاده محوطه توي فرهاد و محمد و راستین کنار پویان صبح شنبه

 نمی و ودب شده خیره زمین به جیب به دست. نبود راستین هاي حرف به حواسش اصال. باشد کرده گم را چیزي که انگار

  . شده مرگش چه دانست

  !باز؟ تو کجایی هوي -

  :کرد نگاه راستین به و گرفت باال را سرش سوالی پویان

  چیه؟ -

  !هپروت تو رفت باز این بابا اي -

  :گفت و گرفت راستین از را نگاهش حوصله بی و کرد پوفی پویان

  !کالس تو رم می من -

  :شنید را محمد صداي. افتاد راه بلوك سمت به جیب به دست همانجور و

  شده؟ چش -

  !آویزونه اومده صبح از. دونم می چه -

 بودند برگشته آیه پدر خانه از که شبی از. نداشت هم زدن حرف حوصله حتی. داد ادامه راهش به و نشنید و شنید پویان

 جلوي. بود نشده بدل و رد اش خانواده اعضا بین حرفی کوتاه کلمه چند جز به. بود گرفته فرا عجیبی سکوت را شان خانه

 االب را نگاهش. شد دراز آن سمت به دیگري دست همزمان که کند باز را در تا کرد دراز را دستش. بود رسیده بلوك در

 جریان زا هجومی با قلبش باشد، شده باز ناگهان قلبش هاي دریچه انگار آیه دیدن از. کرد نگاه دست صاحب به و گرفت

 پویان رنظ به که هایش لب روي رنگی کم لبخند با. بود مقابلش درست آیه. گرفت ضربان تند بعد و شد مواجه خون

 غم نوزه نگاهش ته ته ولی داشت برق انگار شان خاکستري. شد خیره هایش چشم به. بود کرده زیبا را هایش لب واقعا

  :داشت فرق همیشه با پویان براي آیه وار زمزمه صداي. دید شد می را

  !سالم -

  :داد فرو را دهانش آب پویان

  خوبی؟...سالم -

  :داد تکان سر آیه

  !ممنون -
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  :گفت و کرد اشاره در به بعد

  شم؟ رد ذاري می -

  :بود بسته را راه و بود گرفته را در که کرد خودش به نگاهی پویان

  ....ببخشید...چیزه...آره...اِ -

  :گفت و کرد او به نگاهی آیه. داشت نگه و کرد باز را در و کشید کنار را خودش و

  !ممنون -

 و وردخ سر در روي از دستش. کرد نگاه را رفتنش شده خشک در کنار پویان. شد سالن وارد و انداخت پایین را سرش و

. بینی یشپ قابل غیر لعنتی اتفاق یک. بود افتاده اتفاقاتی یک. رفت هم در ناخودآگاه هایش اخم. شد مشت پایش کنار

 به. بود مرضی چه دیگر سرما این توي کردن عرق و ناگهانی هاي تپش این. بود خورده هم به وسط این چیزهایی یک

  :ریدغ و گرفت دهانش جلوي را اش شده مشت دست باشد کرده بزرگی کشف که انگار و کرد نگاه رفته آیه که راهی

  !لعنت -

 رفتند یم بلوك سمت به داشتند که فرهاد و محمد و راستین. زد بیرون دانشگاه از تند هایی قدم با و کشید را راهش و

  . نگرفت جوابی ولی زد صدا را پویان راستین کردند نگاه هم به تعجب با او دیدن با

 کنار که نسیم و ستاره سمت به و انداخت کالسشان هاي بچه به نگاهی. شد کالس وارد رنگ کم لبخند همان با آیه

  :کرد سالم آرام و نشست نسیم کنار صندلی روي. رفت زدند، می حرف و بودند نشسته هم

  !سالم -

  :گفت و انداخت دوتا آن به نگاهی آیه. شد خیره او به و شد خم هم ستاره. گرفت باال را سرش تعجب با نسیم

  خوبین؟ -

  :گفت و داد تکان سري نسیم

  خوبه؟ حالت...تو...مرسی -

  :گفت و داد تکان سر آرام آیه

  صبوحی؟ استاد از خبر چه راستی!...خوبم -

 راحت آنها با که است خودش شود مطمئن خواست می که انگار. کرد نگاه آیه به دقت با دیگر بار یک و شد خم ستاره

  :گفت و انداخت نسیم به نگاهی باشد نامطئن هنوز که انگار و زند می حرف

  !بخش تو آوردنش گفتن می ها بچه -
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  :ردک زمزمه آرام و انداخت پایین را سرش و شد ظاهر هایش لب روي پررنگتري لبخند بعد. فشرد هم به را هایش لب آیه

  ...باشه پویان با حق شاید -

  گفتی؟ چیزي -

  :گفت زنان لبخند و گرفت باال را سرش آیه. کرد می نگاه او به سوالی که بود نسیم

  مالقاتش؟ بریم چیه نظرتون -

  :شنید را حرفش بود نشسته آنها سر پشت که پسرها از یکی

  !رفتیم دیروز ما -

 را ایشه همکالسی انگار که بود پرت حواسش مدت این اینقدر. آورد نمی یاد به را اسمش. کرد نگاه او به و برگشت آیه

  :گفت و فشرد هم به را هایش لب. دید می تازه

  بود؟ خوب حالش -

  :کردند می نگاه او به سوالی و بودند چرخیده او سمت به هم ونسیم ستاره حاال. شد خم جلو به پسر

  !باهاش زدیم حرف. بود بهتر خیلی آره -

  :گفت نسیم و ستاره به رو و کشید راحتی نفس آیه

  آین؟ می کنین می چکار شما -

  :گفت و جوید را انگشتش ستاره

  ...شناختیمش نمی خیلی که ما...بریم نداره دلیلی... بیام من نکنم فکر -

  :گفت و داد تکان سري هم نسیم. کرد نگاه نسیم به بار این آیه

  !میگه چی ببینم بگم مامانم به باید دونم نمی -

  :کرد تشکر سرش پشت پسر از و چرخید دوباره و گفت اي باشه آیه

  ...آقاي ممنون -

  :تگف بود متعجب تقریبا آیه رفتار نوع این از ستاره و نسیم مثل که هم پسر. کرد نگاه او به شرمندگی با و

  !رشیدي..کامران...کنم می خواهش -

  :کرد تکرار و زد لبخند آیه
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  !رشیدي آقاي -

 تخته به الخی بی آیه ولی کردند می نگاه آیه به تعجب با همه تقریبا کالس آخر تا. نشست اش صندلی روي و چرخید و

  . داشت می بر نت و بود شده خیره

 و چرخید هلوپ به و گفت لب زیر اهی. شد بلند موبایلش زنگ صداي دوباره که بود کشیده دراز تختش روي کالفه پویان

  :گفت

  ...بدم جواب خوام نمی یعنی دم نمی جواب وقتی خوب...راستین این خریه چه -

 نمی انشچشم جلوي از زده غم نگاه و نایاب لبخند آن با آیه چهره. شد خیره مقابلش دیوار به و شد پلهو به پهلو دوباره و

  :گفت و زد موهایش توي چنگی دستی دو. نشست سرجایش حرکت یک با و کرد پوفی. رفت

  ...نفهمیدم زودتر چرا...بفهمم االن باید چرا خوب -

 حاال کرد می مرور آیه با را هایش حرف و برخوردها و خودش هاي حالت داشت باره ده و دوباره. شد بلند جا از قرار بی و

 دوست اول روز همان از را آیه که دید می وضوح به کرد می نگاه آیه و خودش به مسائل بقیه از جدا و بیرون از که

. استشخو می وجودش تمام با حاال و داشت دوست را آیه. نداشت ابایی بگوید صادقانه خودش به را این اینکه از. داشته

 که وزير همان از شاید بود شده نزدیک آیه به کم کم که زمانی از شاید ها تر قبل خیلی حس این که فهمید می حاال و

 بود آمده شپی که هایی حرف و اتفاقات این با انگار ولی. بود کرده ریشه وجودش در بود، رفته آیه سراغ قرار بی و عصبی

  . نشست تخت روي حال بی دوباره. بود کرده لج خودش با جورهایی یک

  ...چی بگم برم االن...ازدواج این به کرد می مجبورم بابا بودم گذاشته کاش -

  !بیاد شیرین بزي دهن به باید علف: افتاد پدرش حرف یاد بعد

  :فشرد هم به را هایش لب

  ...کنم می لج دارم دونست می و...بود فهمیده! بود فهمیده بابا -

  .زد هم به را افکارش پیامش زنگ صداي بار این. شد بلند جا از دوباره

  !کن ولم...راستین بزنن گندت -

  :پیام یک و داشت پاسخ بی تماس چهار. زد چنگ را اش گوشی و

  ....را....راستین...راستین!...راستین -

  :یدکوب اش پیشانی به دستی عصبی. بود آیه چهارم نفر. بود خودش واقعا نه کرد جلو و عقب را گوشی تعجب با

  ...راستین تو به لعنت...احمق -



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧٨ 

 

  :بود آیه از هم پیام. درخشید خوشی از هایش چشم. کرد باز حرص با را پیام

  آي؟ می تو...صبوحی استاد مالقات برم خوام می من...ندادي جواب زدم زنگ. سالم -

  :شد باز نیشش پویان

  ...میام من بري جهنمم خود االن...میام که معلومه -

 صداي یوقت هم باز ولی. کشید عمیق نفس چند و کرد صاف را اش سینه. گرفت را آیه شماره تند و نشست تخت روي و

  :افتاد سرفه به ناگهان پیچید گوشش توي آیه

  ...سالم -

  :داد جواب سرفه بین از

  !سالم -

  .بکوبد دیوار به را سرش خواست می دلش

  پویان؟ خوبه حالت -

  :کرد تمام را اش سرفه باالخره پویان

  خوبم؟ -

  یهو؟ شد چت -

  بود؟ لطیف قدر همین آیه صداي هم قبال. کوبید پایش روي بار چند و کرد مشت را دستش پویان

  ! هیچی -

  گرفتی؟ پیاممو -

  ....آره...آره -

  آي؟ می..خوب -

  !دیدنش برم خواستم می خودمم اتفاقا آره -

  :کرد اضافه دلش توي

  .نیست حناق که دروغ -

  :داد جواب آیه
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  ...بیمارستان جلو چهار...پنجه تا چهار مالقات ساعت...باشه -

  :پرید حرفش وسط هول پویان

  ....نه -

  :پرسید سوالی آیه

  نه؟ -

  ...دنبالت بیام خواي می...چیزه...یعنی -

  :پرسید آرام بعد و کرد مکث آیه

  دنبالم؟ بیاي -

  :گفت و کشید سرش به دستی پویان

  ...بخواي اگه یعنی...داري دوست اگه خوب -

  :کرد پر را گوشش هم باز آیه صداي

  شن؟ نمی ناراحت اینا بابات -

  :کرد زمزمه و فشرد هم به را هایش لب. کشید اش پیشانی به دستی پویان

  !باش آماده نیم و سه -

 میک باید. گفت نمی که چیزهایی چه دانست می خدا بود داده ادامه را تماس این از بیشتر اگر. کرد قطع را تماس و

  :کرد اعتراف خودش به بعد. بود نکرده فرقی بود پیش روز دو آیه همان این. کرد می کنترل را خودش

  !کردم فرق که منم این نکرده فرق اون -

. رفت بیرون اتاق از و شد بلند جا از. بود گذشته نیم و دو از. کرد نگاه را ساعت و فشرد اش پیشانی به را اش گوشی

  :رفت مادرش سراغ راست یک. نبود پدرش از خبري و بود آشپزخانه توي مادرش

  !مامان -

  .کرد نگاهش و برگشت مادرش

  !خوام می ماشینتو -

  :گفت و برگرداند رو مادرش
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  سالمتی؟ به کجا -

  :گفت و داد تکیه دیوار به سینه به دست پویان

  !بیرون برم دخترم دوست با خوام می -

  :گفت و انداخت باال اي شانه پویان. کرد نگاهش تند و برگشت خانم نسیبه

  برم؟ -

  :گفت و کرد نگاهش خانم نسیبه

  !داشتی حیا بیشتر قبال! شدي پرو -

  :گفت و زد نیشخندي پویان

  ببرمش؟ حاال -

  :گفت و کرد او به سوالی نگاهی خانم نسیبه

  کیو؟ -

  :گفت و انداخت باال ابرویی پویان

  !ماشینتو! چیو نه کیو -

  :گفت و برگشت تند خانم نسیبه

  ....کردي شوخی دونم می البته...ببر خب خیلی...آهان -

  :گفت و کرد وري یک اي خنده پویان

  !نکنه درد دستت -

  :گفت مادرش که برود تا چرخید و

  نه؟ کردي شوخی -

  :گفت و داد تکان سري پویان

  !نه -

 و رفت فتر می اتاق سمت به که پویان دنبال. شد خارج آشپزخانه از سرش پشت خانم نسیبه. رفت بیرون آشپزخانه از و

 ننگرا خانم نسیبه. شد هایش لباس کردن رو و زیر مشغول و رفت کمدش سمت به پویان. شد اتاقش وارد همراهش
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 کرد تر ار هایش لب بار چند. کرد می رو و زیر را هایش پیراهن یکی یکی داشت که کرد نگاه او به و نشست تخت روي

  :گرفت را تصمیش باالخره و

  ؟!پویان -

  :داد جواب بود کمد توي سرش که جور همان پویان

  !هوم؟ -

  :گفت و شد جا جابه جایش توي کمی خانم نسیبه

  !نکن درست دیگه دردسر یه...نگذشته ماجرا اون از روز دور هنوز -

  :گفت و کشید عمیقی نفس بعد. ماند کمد توي لحظه یک براي پویان دست

  ...کردن درست دردسر...نکردم کاري من بارم اون -

  :پرسید تردید با باز خانم نسیبه.کرد تنش و کشید بیرون را اش سورمه پیراهن و

  هست؟...یا...بوده...هم اي دیگه کس...آیه از غیر -

 رداشتب را اش مشکی کتان شلوار  و کرد تمام آرام را هایش دکمه بستن پویان. فشرد هم توي شدت به را هایش دست و

 انهخ توي چیز همه اینقدر هفته دو یکی عرض در اینکه. بود عجیب خیلی مکالمه این خوب. چرخید مادرش سمت به و

 یک ودب مطمئن که کرد می صحبت مادرش با هایش دختر دوست از و اینجا بود نشسته حاال که بود ریخته هم به شان

 ردک عوض را شلوارش کمد در پشت. کرد می سکته حتما مادرش زد می باره این در حرفی هم شوخی به اگر پیش ماه

  . کرد می نگاه را پویان نگرانی با خانم نسیبه. نشست مادرش کنار  و رفت تخش سمت به آرام و

  ...مامان -

  :گفت و کرد تر را هایش لب پویان. ماند منتظر و فشرد هم توي را هایش دست باز خانم نسیبه

  ...االن ولی...بودن چندتایی -

  :گفت و کرد مادرش به رو و کشید صورتش به دستی و

  !شب اون...گفت بهت چی آیه...مامان -

  :کرد نگاه مادرش رخ نیم به پویان. کرد النگوهایش مشغول را خودش و انداخت پایین را سرش زود خانم نسیبه

  !؟..مامان -

  :گفت و داد تکان سري خانم نسیبه
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  ...!بگم تونم نمی من -

  :پرسید احتیاط با و گرفت نفسی پویان

  چیه؟ آیه درباره نظرت...مامان -

  .دزدید را نگاهش بار این پویان. کرد نگاه پویان به دقت با و گرفت باال را سرش سوال این با خانم نسیبه

  پویان؟ بیرون ري می داري کی با -

  . شد بلند جا از و کرد پوفی و برگرداند را رویش پویان

  !توام با...پویان -

  :گفت و کرد پرت تخت روي را دستش توي شلوار حرص با و برگشت بعد و شد دور تخت از قدم دو پویان

  !شد راحت خیالت...استادمون عیادت رم می دارم...آیه با -

  :کرد رنگی کم اخم خانم نسیبه

  !آیه؟ چرا کشی؟ نمی دختر این از دست چرا ري؟ نمی خودت دوستاي با چرا -

. کشید رتشصو به دستی. کرد نگاه را مادرش مستاصل و برداشت را مشکی کتان کت. رفت ریختی چوب سمت به پویان

  :گفت بعد و شد غم از نگاهشپر

  !دارم دوستش من چون...چون -

 را خانه در تدس به سوئیچ پویان شود بلند خانم نسیبه تا. زد بیرون آن از و برداشت خیز اتاق در سمت به حرف این با و

  .بود کوبیده هم به هم

 ***  

 به هینگا. شد پیاده ماشین از و انداخت خودش به نگاهی آینه توي. بود آیه خانه در جلوي نیم و سه ساعت راس درست

 به خودآگاهینا لبخند آیه صداي. کرد پائین و باال دستش توي بار چند را سوئیچ. فشرد را زنگ و انداخت آیه اتاق پنجره

  :آورد هایش لب

  کیه؟ -

  اي؟ آماده...پویانم -

  !اومدم آره -
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 در که دش کوچه انتهاي کردن نگاه مشغول و ایستاد خانه در به پشت  و زد چرخی جیب به دست پویان. شد قطع صدا و

  :آمد بیرون در از رنگی کم لبخند با آیه. کرد نگاه آیه به اشتیاق با و برگشت در صداي با. شد باز

  !اومدي من بخاطر راه همه این...ببخشید -

 باالي تا شکیم مانتوي. بود کرده زیبا را هایش چشم رنگ حسابی بود پوشیده که آبی شال. کرد نگاه را او سرتاپاي پویان

  :نگرفت آیه هاي چشم از را نگاهش. مشکی هاي بوت نیم و اي سورمه لی. زانو

  !اومدم ماشین با...نیامدم که پیاده -

  :کرد نگاهش وري یک لبخند یک با پویان. کرد نگاه او به تعجب با آیه. کرد باز را در و رفت ماشین سمت به و

  چیه؟ - 

  :گفت و دزید را نگاهش آیه

  !هیچی...هیـ -

  :گفت و کرد اشاره جلو صندلی به دست با پویان

  !بریم بشین پس -

 وري یک لبخند همان با هم پویان. شد خیره او به سوالی نگاهی با و گرفت جا صندلی روي آرام و داد تکان سري آیه

 روي را هایش دست و بود چسبانده هم به را زانوهایش آیه. گرفت جا فرمان پشت و زد دور را ماشین و بست را در

 راه را ماشین و ردک نگاه بود آیه راست دست سوم انگشت توي که درشتی نگین انگشتر به پویان. بود گذاشته زانوهایش

  :گفت و انداخت

  !استاد؟ دیدن بري گرفتی تصمیم شد چی -

  :گفت و خورد تکان جایش توي آیه. کرد نگاه را جلو دوباره و انداخت او به نگاهی نیم و

  ...ببینم برم خواستم...بخش اومده گفتن...پرسیدم ها بچه از -

  :گفت و زد دور را بریدگی و انداخت آینه توي نگاهی پویان

  نداشتی؟ ماجرا این تو نقشی تو شی مطمئن که چی؟ واسه -

 کرد گاهن رخش نیم به. بود شده خیره هایش دست کف به و بود پائین سرش حاال که انداخت او به نگاهی نیم دوباره و

  :زد لبخند دوباره و

  هوم؟ -

  :گفت و انداخت پویان به نگاهی تردید با و گرفت باال را سرش آیه
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  خوبه؟ حالت امروز تو -

  :گفت و خندید آرام و داد تکان سري پویان

  مگه؟ چطور! خیلی -

  :گفت و شد او رخ نیم خیره و نشست صاف آیه

  !شدي جوري یه دونم نمی -

  :گفت و انداخت باال ابرویی پویان

  خوب؟ جور یه یا بد جور یه -

  :کرد زمزمه آرام و دوخت رو به رو به و گرفت را نگاهش آیه. کرد گیر غافل را آیه نگاه و برگشت و

  !خوب -

  :پرسید دوباره و داد تکان سري فقط و نخندد تا فشرد هم به را هایش لب پویان

  نگفتی؟ -

  :گفت و شد خیره بیرون به و زد اش چانه زیر را دستش آیه

  !همین فقط...ببینمش خوام می -

  :گفت و کرد نگاه آیه غمگین رخ نیم به و برگشت پویان

  خوبه؟ که حالش ناراحتی؟ چی واسه االن -

  :گفت و کرد نگاهش پویان به و برگشت آیه

  میشه؟ خوب گی می یعنی -

  :گفت و انداخت باال اي شانه پویان

  !میشه خوب که معلومه -

  :گفت و کرد آیه به نگاهی رنگی کم اخم با و

  !باشی بد اتفاقات همه مقصر داري دوست که بردار دست هم اخالقت این از لطفا -

  :گفت و گزید را لبش آیه

  ...ارمد دوست که اونایی مرگ مسئول...بودم بابابزرگم و مامان مرگ مسئول من که کردم زندگی فکر این با عمر یه -
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  :پرید حرفش وسط پویان

  !مزخرفه اش همه گم می من -

  :کرد نگاه را پویان و برگشت تردید با آیه

  ...ترسم می من ولی -

  !دارم برات خوب پیشنهاد یه من -

  :پرسید تردید با و کرد نگاه را او هم آیه. شد خیره آیه به و چرخید و

  چی؟ -

  :گفت و زد عریضی لبخدي پویان

  ...نترسی دیگه که -

  :داد باال را ابروهایش و

  دیگه؟ تونی می -

  :گفت و کرد نگاه او رخ نیم به آیه

  ...سخته -

  :گفت و کرد عوض را بحث پویان

  !اومد می بدت من از کنم فکر...زدي زنگ من به چرا آدم همه این بین از حاال -

  :گفت و گزید لب آیه. شد خیره رو به رو به جدي خیلی و

  میاد؟ بدم ازت گفتم کی من -

  :گفت تمام بدجنسی با و انداخت آیه به نگاهی پویان

  اومد؟ می خوشت پس -

  :گفت و کرد مشت پاهایش روي را هایش دست و گزید لب هم بار این آیه

  ..منی دوست تنها تو...برم باهاش که تو غیر نداشتم رو اي دیگه کس..راستش خوب -

  . داشت خوبی حس بود آیه اعتماد قابل آشناي و دوست تنها او اینکه از. آمد پویان هاي لب روي لبخندي

  شدم؟ مزاحمت -
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  :گفت دید را پویان سکوت وقتی و. کرد نگاهش منتظر آیه

  نه؟ شن می دلخور کلی و فهمن می اینا بابات حتما -

 ويت را فرمان. کند پنهان او از را چیزي خواست نمی دلش. بود راست رو او با همیشه آیه کرد باز زبان باالخره پویان

  :گفت و فشرد هایش دست

  !شد دلخور کلی و فهمید مامانم االنم همین راستش خوب -

  :گفت و چرخید او سمت به آیه

  گفتی؟ بهش چرا خوب گی؟ می راست واي -

  :گفت و انداخت باال اي شانه پویان

  ؟!بگم دروغ...پرسید خوب -

  :گفت و شد خیره هایش دست به و نشست اش صندلی روي و چرخید دوباره آیه

  ؟...!ري می...من با گفتی -

  ...آیه با گفتم کی با گفت...استادم عیادت گفتم کجا پرسید...آره -

  :گفت و داد تکان سري و انداخت نگاهی و رخ نیم به پویان. کرد نگاه راه بیرون و شد ساکت آیه

  !کردي پیدا شدن ناراحت واسه دیگه چیز یه باز بینم می -

  :گفت و گرفت دهانش جلوي را دستش آیه

  ...بکنه بدي فکر ام درباره کسی ندارم دوست -

  ...کنه نمی بدي فکر نترس -

  :پرسید و چرخید تند آیه

  دونی؟ می کجا از -

  :گفت و کرد مکثی پویان

  !رسیدیم شو پیاده حاالم...دونم می -

 کرد قفل ار در پویان. شد پیاده و کرد باز را در عمیق نفس یک با و گرفت شد می پیاده داشت که پویان از را نگاهش آیه

  :گفت آیه به رو و
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  بگیري؟ چیزي خواي نمی -

  :گفت و داد سرتکان آیه

  !خوبه بگیریم گل بشه اگه -

  :گفت و داد نشان را بیمارستان جلوي فروشی گل دکه دست با پویان

  !بریم بیا خوب -

. رفتگ دستش توي و برداشت سفید و زرد داوودي شاخه چند آیه. شدند متوقف دکه جلوي بعد و افتاد راه کنارش هم آیه

 را دلخواهش مدل و داد او دست به را ها گل و رفت فروشنده سمت به آیه. بود مانده سرخ هاي گل روي پویان نگاه

  :کرد صدایش و خاراند را اش چانه پویان. کرد انتخاب

  !آیه؟ -

  :پرسید و کرد نگاه او به و برگشت آیه

  چیه؟ -

  :گفت و برداشت رز شاخه یک پویان

  برداري؟ خواي نمی اینا از -

 پویان تسم به بود گرفته اش خنده که حالی در و انداخت کرد می دسته را ها گل داشت که فروشنده به نگاهی نیم آیه

  :گفت آرام و رفت

  !مریض؟ برا بره می رز کی آخه -

  :گفت و انداخت کرد می کنترل را اش خنده داشت همچنان که آیه به رو و انداخت گل به متعجی نگاه پویان

  !قشنگن خوب -

. ردک نگاه آیه خندان چهره به لحظه یک براي پویان. گرفت دهانش جلوي را دستش و زد خنده زیر پخی بار این آیه

 دستش پشت را اش خنده آیه. بود شده خیره آیه چهره به و بود مانده دستش توي رز گل شاخه شده خشک همانجور

  :گفت و کرد پنهان

  استاد؟ خواستگاري بري خواي می مگه -

  :گفت آرام و شد خم سمتش به کمی. برنداشت او از را نگاهش پویان

  .شناسمت می که مدت همه این از بعد...خندي می دیدم که باره اولین دونی می -
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 و انداخت ستشد توي گل به نگاهی پویان. رفت فروشنده سمت به و برگشت و شد تبدیل شرمگینی لبخند به آیه خنده

 ینیب مقصر خود این با. دهد فراري را او کار اول همین خواست نمی. کرد مقابله شدت به آیه براي آن خریدن وسوسه با

 ادند فراري با مساوي او به شدن نزدیک دانست می همه بدبختی باعث را خودش که تفکري طرز این و داشت آیه که

 بود ممعلو. آمد می بر کاري هر بود دیده او که دختري این از. کرد می جمع را حواسش اینها از بیشتر خیلی باید. بود او

  .ندک محافظت آیه از که بود این زمان دیگر. آورد می خودش سر بالیی هر نرساند آسیب دیگران به اینکه براي که

  :گفت و زد کنار را او پویان که کشید بیرون را پولش کیف و گرفت تحویل را گل دسته آیه

  !ببینم ور اون برو -

  :گفت تعجب با آیه

  ...آخه -

  ...بچه ور اون برو گفتم -

  :گفت فروشنده به رو و

  !آقا شد چقدر -

 از پر اهنگ دیدن با و کرد حساب را پول پویان. کرد نگاه پویان به تعجب همان با و کرد دست به دست را گل دسته آیه

  :گفت آیه تعجب

  چیه؟ -

  :گفت و کرد تر را هایش لب آیه

  خوبه؟ حالت مطئمی...یعنی -

  :گفت و داد نشان او به را راه بود گرفته اش خنده که پویان

  ...ببینم بیافت راه...آره -

 آنها به نگاهی پویان شدند می رد رز گل از پر هاي گلدان کنار از داشتند وقتی. افتاد راه و گرفت پویان از را نگاهش آیه

  :گفت و انداخت

  ...خواست نمی اینا از مطمئنی -

  :گفت و خندید آرام آیه

  !مطمئنم...آره -

  .شدند بیمارستان محوطه وارد دو هر و کرد نگاه او رخ نیم به لبخند با پویان
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 ***  

  :گفت و کشید اتاق توي سرکی پویان. شد پا به پا صبوحی استاد اتاق در پشت آیه

  !هستن هم اش خانواده -

  :گفت و شد خم اتاق در سمت به کمی هم آیه

  نباشیم؟ مزاحمشون -

  :کرد اعتراض و کرد پوفی پویان

  !آیه -

  :گفت و کشید شالش به دستی آیه

  !تو رم می...خوب خیلی -

  :زد غر لب زیر و

  !زنه می داد -

  :گفت و کرد نگاه او به شده ریز هاي چشم با پویان

  !باشی کسی مزاحم نکنه اینجا وایسی شب تا خواي می که نزنم داد  -

 یزر هاي چشم همان با هم پویان. افتاد راه اتاق سمت به و کرد نگاه پویان به حرص با و فشرد هم به را هایش لب آیه

  :برد داخل را سرش و زد ضربه در به آرام آیه. افتاد راه دنبالش شده

  هست؟ اجازه -

  :گفت گوشش کنار آرام و زد اش پیشانی توي سر پشت از پویان

  گیري؟ می چی واسه اجازه...بیمارستانه بابا -

  :کرد سالم تند و ایستاد و شد هول آیه. بودند چرخیده او سمت به نفري چند. شد اتاق وارد او به اعتنا بدون آیه

  .شدیم مزاحم که ببخشید سالم -

  :را او بلند سالم هم بعد و شنید سرش پشت از را پویان پوف صداي و داد جواب جمع

  !استاد سالم -

  :داد جواب و زد جانی بی لبخند و کرد نگاهشان حال بی و پریده رنگ صبوحی استاد
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  !پسرم سالم -

  :زد غر آیه گوش کنار پویان

  !دیگه بخور تکون -

 شد نزدیک آیه هب هم پویان. کوبید می اش پیشانی توي یکی دوباره توانست می پویان اگر که برداشت بلند قدم یک آیه

  . ایستادند استاد تخت کنار دو هر و

  !استاد سالم -

  :گفت و زد تري پررنگ لبخند بار این صبوحی استاد

  !دخترم خوبی...رحمانی آیه -

  :گفت و شد خوشحال داشت یاد به خوبی به را او فامیل و نام استاد اینکه از و زد لبخندي آیه

  بهترین؟ شما! استاد ممنون -

  :گفت و کرد اشاره همراهان از یکی به صبوحی

  !شد خسته دستش بگیر ازشون رو گل -

 و زد ديلبخن پسر. کرد دراز او سمت به را گل و کرد او به نگاهی آیه. چرخید او سمت به بود آیه نزدیک که جوانی پسر

  :گفت

  ...کشیدین زحمت -

  :پرسید معمول حد از بلندتر استاد به رو پویان کند باز لب آیه اینکه از قبل

  بینیمتون؟ می دانشگاه تو دوباره شااهللا ان کی استاد -

  :گفت و کرد جانی کم خنده صبحوي استاد

  !بخواد چی خدا تا...رفتیم در عزرائیل دست از که فعال -

  :گفت کنان اعتراض و گذاشت او تخت کنار میز روي را گل دست جوان پسر. کرد نگاه او به نگران آیه

  !لطفا...بابا -

 بود ستادا همسر زیاد احتمال به که میانسالی زن به نگاهش با و بود هم توي پسر هاي اخم. کرد نگاه را او و برگشت آیه

  :گفت و انداخت او به شوخی نگاه و برگشت صبوحی. کرد اشاره

  !رم نمی جایی نبینم رو تو دامادي تا من....نترس -
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  :گفت آیه و پویان به رو و چرخید دوباره و

  !اومدید که کشیدید زحمت خیلی -

  :داد جواب آرام آیه

  !بود وظیفه -

  :زد لبخند هم باز استاد

  !بود خودتون محبت از دخترم نه -

  :کرد قطع را شان مکالمه دوباره پویان صداي

  !نشیم شما استراحت مزاحم دیگه بدین اجازه اگه استاد خوب -

 او با و فتر استاد سمت به پویان. بودند آمده که نبود هم دقیقه پنج هنوز. انداخت پویان به نگاهی نیم و برگشت آیه

 رمجبو آیه و داشت برمی قدم تند پویان. شدند خارج در از پویان همراه و کرد خداحافظی جمع با ناچار هم آیه. داد دست

  :گفت زنان نفس آیه گرفتند فاصله در از کمی وقتی. بدود دنبالش تقریبا بود

  بري؟ باید جایی -

  :گفت و زد چرخی نیم پویان

  !نه -

  :گفت کند همراه پویان با را هایش قدم کرد می سعی که حالی در آیه

  ...دوي می داري چرا پس -

 بود گذاشته شکمش روي را دستش آیه. ایستاد زده بهت پویان. شد ساکت دهانش به معده محتویات هجوم از ناگهان و

  :شد خم کنار و رفت او سمت به نگرانی با پویان. زد می عق شدت به و

  خوبه؟ حالت آیه -

 کرد ترلکن را خودش خیلی پویان. بود اش پیشانی روي عرق درشت دانه چند و بود پریده رنگش آمد باال که آیه صورت

  :نزند داد تا

  خوبه؟ حالت گم می آیه -

 به شوك دستگاه با همراه پرستار چند. آمد همهمه صداي سالن ته از. زد عق و گذاشت دهانش مقابل را دستش ولی آیه

  :گفت و برگشت اخم با بعد و گرفت را نگاهش رد پویان. بود شده قفل سالن ته آیه نگاه. دویدند اتاقی طرف
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  !ام تو با آیه!...کن نگاه منو آیه -

  :زد غر همزمان و  کشید خروجی سمت به و گرفت را او دست هوا بی. ندید او از العملی عکس وقتی و

  !جایی همچین بیاي خواي می کنی می خود بی وضعت این با -

 چند هگری صداي که بود مانده اتاقی به هنوز آیه نگاه ولی. شد می کشیده در سمت به پویان هاي دست  توي آیه مچ

 یامدهن آیه چهره به رنگ هنوز. کرد نگاهش دوباره و برگشت. کشاند محوطه خود تا را او پویان. آمد می درش کنار از نفر

  .بود

  بهتري؟ آیه -

  :زد صدایش دوباره مستاصل پویان. کرد نگاه او به مبهوت آیه

  !کن نگاه...شد تمام آیه -

 پریده خواب از که انگار آیه. کوبید آیه صورت توي و برد باال را دستش حرصی پویان. نخورد تکان آیه هاي مردمک ولی

  :گفت و شد خیره صورتش به کرده اخم و گرفت را او دست مچ دو هر بار این پویان. کرد نگاه او به باشد

  ....!منو ببین...شد تمام آیه -

  :شد باز آیه هاي لب باالخره

  ...میاد تلخش بوي هنوز -

  :گفت نرمی لحن با و کرد نگاه او آشفته چهره به لحظه چند و گرفت نفسی پویان

  ؟...آي می چرا خبره چه جاها اینجور دونی می که تو -

  :گفت و گذاشت صورتش روي و کشید بیرون پویان دست از را دستش آیه

  صورتم؟ تو زدي تو -

  :گفت آرام و کرد رها را او دیگر دست پویان

  ...باشی اونجوري خواست نمی دلم...خوام می معذرت -

  :گفت بود صورتش روي دستش که همانجور آیه

  ...خوام نمی منم -

 راه زمین هب خیره سکوت در آیه. دوید آیه دنبال و کشید صورتش به دستی کالفه پویان. افتاد راه خروجی در سمت به و

  :گفت آخر در و فشرد هم به را هایش لب. کرد نگاه او رخ نیم به پویان. رفت می
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  ...بودي شده شوکه که انگار....خواستم می فقط...نبود کار در قصدي -

  .بماسد پویان دهان توي حرف شد باعث زد که رنگی کم لبخند. کرد نگاه را او و برگشت آیه

  !نیست مهم...دونم می -

  :داد ادامه و کشید آهی بعد

  ...نیست خودم دست بشم اینجوري ندارم دوست -

  :گفت و داد فرو را دهانش آب پویان

  !نیست مهم منم براي -

  :گفت تند و کرد اشاره ماشین سمت به پویان که کرد نگاهش سوالی و برگشت آیه

  !شو سوار -

 از را او پویان صداي که بود ماند خیره ماشین به سوالی همانجور آیه. نشست فرمان پشت و زد دور را ماشین خودش و

  :پراند جا

  !شو سوار...کنی فکر خواد نمی -

 آیه یرهخ نگاه از که پویان. شد خیره پویان به سوالی همانجور و گرفت جا پویان کنار آیه. کرد باز او براي داخل از را در و

  :گفت و برگشت بود شده کالفه

  کنی؟ می نگاهم اینجوري چرا -

  :گفت و داد تکان سري آیه

  !فهمم نمی که گی می چیزایی یه...دونم نمی -

  :گفت جدیت با بعد و نخندد تا و فشرد هم به را هایش لب پویان

  !فهمی می زودي به -

***  

  آذر پانزدهم شنبه

  !دارم دوستش. شدم مطئمن امروز

***  
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  صبح آذر شانزدهم یکشنبه

. داشته گهن رو بابابزرگ و مامان وسایل هنوز بابا دونم می. بگه بهم چیزي خواد می بزرگ بابا شاید. بابا خونه رم می امروز

. بابزرگبا و مامان. بود هم مامان دیشب. بود عجیب دیشب خواب. وسایلش سراغ برم باید. رو سفالگریش چرخ مخصوصا

  ! بیار برام رو آبیم چمدون: گفت بهم بزرگ بابا و. خندید می مامان. نبود نگران بزرگ بابا همیشه برخالف

  سحر آذر هفدهم دوشنبه

 اون ويت عجیبی چیزي چون ارزید می میترا تخم اخم به. بود انباري توي قدیمی کمد توي هنوز بابابزرگ آبی چمدون

. خوندمش می داشتم االن تا. مامان روزانه هاي یادداشت دفتر. کرد پنهان ازم چرا. نگفت خودم به مامان چرا. کردم پیدا

  :جمله این جر نبود توش خاصی زیاد چیز

  ...دن می مریم عطر بوي خوب اتفاقات...ماهی بوي مثل...دهنده آزار زخم بوي یک...دارند بو بد هاي حادثه -

 ***  

 گرفته ستما او با بار یک دیشب. نبود خبري آیه از و بود دوشنبه امروز. رفت می پایین و باال حیاط توي رو قدم پویان

 در نرود و نیافتد راه دوباره که بود کرده مقاومت خیلی ببیند را او بود نتوانسته هم دیروز چون. بود نداده جواب که بود

 نگینس سر او با حسابی هم مادرش. بودند شده مشکوك او به همه که بود شده تابلو روز دو یکی همین اینقدر! آیه خانه

. کرد می بحسا خودش روي فقط باید بعد به این از. بود ریخته برنامه ذهنش توي کلی. نبود مهم برایش دیگر ولی. بود

  :زد غر لب زیر و کرد پوفی. نبود خبري آیه از. انداخت ساعتش به نگاهی دوباره

  !شه غیب جوري یه باید بار هر -

 زده زنگ هآی به بار چند صبح از. بود پیچانده را راستین سختی به. انداخت ساعتش به نگاهی و چرخید خودش دور دوباره

 تدرس اصال اینجوري. کند سره یک هم آیدا با را کارش و برود خواست می امروز. بود خاموش موبایلش کال ولی بود

 ساعت یوقت. نبود درست این و بود نکرده کات او با هم جدي طور به ولی نداشت آمدي و رفت آیدا با که بود مدتی. نبود

 هنوز گرفت را اش شماره حال همان در و افتاد راه ورودي در سمت به نشد او از خبري و گذشت هم نیم و هشت از

  :گفت خودش به حرص با. بود خاموش

  !کنم می سکته دستش آخرش من داره آیه که اخالقی این با -

 هم پشت و دش پیاده ماشین از مکث بدون.  بود آیه خانه جلوي بعد ساعت نیم. گرفت تاکسی خیابان کنار و کرد تند پا و

  :زد را زنگ بار چند

  !کنم می پوستتو که نباشی خواب بهتره -

 از زنی صداي. کرد نگاه خلوت کوچه به و داد تکیه آیه خانه دیوار به کالفه نگرفت جوابی و زد زنگ هم باز وقتی ولی

  :کرد جلب را توجهش جایی
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  چکارشی؟ -

 بود شده رو یک پنجره لبه روي زن. دید روبرویی خانه دوم طبقه پنجره پشت را زنی و گشت صدا صاحب دنبال به پویان

 هب نگران و کند دیوار از را خودش پویان. بود انداخته موهایش روي سرسري را رنگی اي قهوه شال. کرد می نگاه را او و

  :گفت زن

  کجاست؟ دونین می -

  :گفت و کرد نگاه را پویان پاي سرتا زن

  !دیدمت زیاد پسرشی؟ دوست -

  :گفت کرده اخم و کرد مشت را دستش پویان

  ...نامزدشم....نیستم پسرش دوست نخیر -

  :گفت و زد اش چانه زیر را دستش یک زن. شد خیره او به منتظر و. گرفت نادیده را زن پوزخند

  نداري؟ خبر ازش که هستی نامزدش چطور -

  :داد را زن جواب آیه از گرفتن خبر براي اجبار به ولی. کرد می اش خفه رسید می زن به دستش اگر پویان

  . شدم نگران همین براي. بود خاموش گوشیش گرفتم تماس -

  :گفت و شد خیره زن به جدیت با بار این و

  کجاست؟ دونین می حاال -

  :گفت و انداخت باال اي شانه زن

  !نه -

  :دشنی را زن حوصله بی صداي که کرد تند پا کوچه انتهاي سمت به و چرخید. آمد نمی در پویان خون زدي می کارد

  ...چیزي یه فقط -

 االب اي شانه دوباره زن. دهد می اش بازي زن چرا دانست نمی. کرد نگاه نگرانی با را زن و برگشت و ایستاد پویان

  :گفت و انداخت

  !بیرون رفت خونه از وقتی کرد می گریه داشت دیدمش صبح -

 قدم با و تبرگش زن به جوابی بدون. شد تند و شد تند و شد تند و گرفت ریتم که کرد احساس را قلبش ضربان پویان

 به قلبش که جور همان! آیه پدري خانه سراغ رفت راست چرا نفهمید هم خودش. رفت کوچه انتهاي سمت به بلند هایی
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 توي میترا دايص وقتی. گردد می آیه دنبال چه براي بگوید که بود نکرده فکر این به اصال. فشرد را زنگ کوبید می سینه

  :آمد خودش به پیچید آیفون

  فرمایش؟ -

  :گفت تصویري آیفون به رو اخم با و نیامد خوشش هیچ میترا لحن از

  اینجاست؟ آیه -

  :شنید را میترا متعجب صداي

  چه؟ تو به باشه گیرم -

  اینجاست؟ آیه پرسم می دارم...محترم خانم -

  :میترا جواب و آمد دور از دیگري کس صداي

  !خانم شازده دنبال اومده اس پسره همون -

 دوباره  و شیدک صورتش به دستی. ماند زنگ به خیره لحظه چند پویان. رسید گوش به دنبالش به آیفون گذاشتن صداي و

 ويت هاي اخم با رحمانی آقاي  و شد باز در آیفون از جوابی جاي به ولی. رفت نمی گرفت نمی جواب تا. فشرد را زنگ

  :شد ظاهر در جلوي رفته هم

  داري؟ چکار آیه با -

  :گفت و کرد اخم هم او. رفت عقب قدم یک پویان

  !شدم نگرانش -

  :زد پوزخند رحمانی آقاي

  چی؟ که اومدي حاال...کردي حراج که آبروشو. نداشت ارزشی هیچ برات آد می یادم بار آخرین چکارشی؟ تو نگران؟ -

  :گفت و کرد مکث لحظه چند آیه پدر به خیره پویان

  ...بودم نکرده کاري من -

  :گفت تر آرام و گرفت نفسی بعد

  رم؟ می بعد...خوبه حالش بگین بهم فقط -

  :کرد نگاه پویان به دقت با رحمانی آقاي

  پرسی؟ می چرا -
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  :انداخت پایین را سرش پویان

  خوبه؟ -

  ...خوبه -

  :گفت آرام لحن همان با بگیرد باال را سرش اینکه بدون پویان

  !ممنون -

  :شنید را آیه پدر صداي که برود تا چرخید و

  !خوبه؟ بدونی خواستی می چرا پرسیدي؟ چرا -

  :گفت و انداخت پایین را سرش دوباره بعد انداخت آیه پدر به نگاهی نیم و برگشت پویان

  !مهمه برام....آیه چون -

 روي را دستش. زد می ضربان گلویش توي قلبش و بود گرفته را پشتش تیره تمام عرق. خیابان سمت به افتاد راه و

 اي لحظه چند و ایستاد خیابان کنار. بود خیس عرق از هم اش پیشانی. کشید اش پیشانی به دستی بعد و کشید گلویش

. باشد دهز آیه پدر به را حرف این شد نمی باورش. بود شوکه بود زده که حرفی از هنوز. کرد نگاه ها ماشین عبور به گیج

  . کرد می فکر بود گفته آیه پدر به که اي جمله به مدام و بود ایستاده مبهوت خیابان کنار

  !پویان -

 از هآی هاي چشم. کرد نگاه را او و برگشت تند. داد می تشخیص راحتی به صدا هزران بین از را آن. بود آیه نرم صداي

  :ردک نگاه را او پاي سرتا نگران پویان. بود نکرده کم او هاي چشم زیبایی از چیزي ولی بود شده سرخ گریه شدت

  خوبی؟ آیه -

 دست و تانداخ اطراف به نگاهی پویان. کند سرریز دوباره که بود آماده اشکش انگار. داد تکان سر و زد لرزانی لبخند آیه

  :گفت و کشید اي گوشه به را او و گرفت را آیه

   شده؟ چیزي کسی شده؟ چت ببینم دختر بزن حرف -

  :داد تکان سر آیه

  ...خوبن همه...نه -

  :بیند بهتر را آیه چهره تا شد خم کمی پویان

  ایه؟ قیافه چه این شی؟ نمی حساب همه جز خودت خوبن؟ همه -
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  :گفت لرزان هایی لب با و گرفت باال را سرش آیه

  ...من...نگفتن من به کدوم هیچ -

  :شد خم او سمت به بیشتر قرار بی پویان. افتاد راه اشکش و

  ...باش آروم -

  ...پویان بده حالم من -

  هان؟ خوب؟ دختر نزدي زنگ من به چرا خوب -

  :پرسید و کشید چشمش به را دستش توي خورده خیس دستمال آیه

  تو؟ به -

  :گفت و زد رنگی کم لبخند پویان

  ...زنهب زنگ دوسش بهترین به باید آدم مواقع جور این کنی نمی فکر...داشتی تو که نبودم دوستی تنها من مگه -

  :کرد اضافه دلخور  و

  کنه؟ خاموش موبایلشو اینکه نه -

  :گفت و گرفت را اشکش مانده باقی آیه

  زدي؟ زنگ من به تو...تو -

  :گفت و ایستاد سینه به دست پویان

  ....منم خوب....دانشگاه نیامدي که امروزم...ندادي جوابمو که دیشب...بله -

  :گفت و گزید را لبش آیه

  ....اومدي اینجا تا من بخاطر تو بعد -

  :زد لبخند پویان

  !تون اجازه با -

 آیه داشت دوست پویان ولی. بود رفته یادش اش غصه انگار. کرد نگاهش پویان. کرد ریز ریز را دستش توي دستمال آیه

  :گفت آیه به رو همین براي. بزند حرف او با کند وادار را

  بزنیم؟ حرف هم با جایی بریم االن خواي می -
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  چی؟ کالست پس -

  :گفت و کرد آرامی خنده پویان

  .بریم بیا...بزنم گند کاري آخر این کنم فکر -

  . افتاد راه دنبالش و زد غمگینی لبخند هم آیه. داد نشان را خیابان دست با و

 صبر. ودب شده خیره او به پویان و کرد می بازي اش قهوه فنجان با آیه. بودند نشسته شاپ کافی یک توي هم روي روبه

  :گفت و نوشید را فنجانش از اي جرعه آیه. کند شروع آیه خود بود کرده

  ...خوب هم بد هم کرده می احساس و حوادث...داشته من مثل حسی یه مامانم -

 و داد تکیه یزم به سینه به دست آیه. کرد نگاه او به کنجکاوي با و شد متوقف کیکش سمت بود رفته که پویان دست

  :داد ادامه آرام

  .کردم پیدا اشو روزانه هاي یادداشت دفتر دیروز -

  :گفت و کشید چشمش به دستی بعد

  ! داشته خبر هم بابا -

  :کرد نگاه او چهره به و فشرد هم به را هایش لب پویان. گرفت را اش چهره غم دوباره

  ...آیه -

  :گفت و زد رنگی کم لبخند پویان. گرفت باال را سرش آیه

  دونستی؟ نمی که مهمه کنی می فکر -

  :داد تکان سر آیه

  .کشیدم نمی زجر همه این الاقل -

  !داري مامانت با مشترك نقطه یه که باشی خوشحال باید االن -

  :گفت و گرفت باال را سرش آیه

 دفتر تو تمگف بهش. شد شوکه...دونم می منم فهمید وقتی...نه یا داشته خبر اونم بدونم خواستم می...بابا دیدن رفتم -

  ...شد ناراحت بابا...خوندم مامان

  :گفت و کرد بازي فنجانش با آیه

  ...کرد می اینجوري من با و دونست می مدت تمام -
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  .بزند حرف خواهد می دلش فقط آیه که بود معلوم. نزند حرفی کرد سعی پویان

  پویان؟ گفت چی دونی می...چرا پرسیدم ازش -

  چی؟ -

 من نبود...بودم شوم...من ولی...بقیه کردن شاد براي داشته خوش خبر همیشه...بوده قدم خوش مامانم چون گفت بهم -

  ...شدم مرگش باعث من کنه می فکر همیشه و بوده مامان عاشق...گفت بهم اون...مرگ اومدن با بودن مساوي

  :کرد نرم را لحنش توانست می تا. بود شده غمگین ها حرف این شنیدن از هم پویان.افتاد راه آیه اشک دوباره

  ...!خانم آیه -

  :زد لبخند پویان. کرد نگاه او به آلود اشک چشمان با آیه

  ...فهمه می بدم حوادث مامانت که دونسته نمی بابات کنم فکر -

  :داد تکان سر آیه

 افتاد می دورش که اتفاقاتی از بود پر دفترش توي ولی...زده نمی حرفی بد حوادث از مامان...کنم می فکرو همین منم -

  ...بده انجام براشون تونست نمی کاري اون و

  ناراحتی؟ چی واسه تو پس خوب -

  :گفت و کرد پیدا راه صورتش روي دوباره اشک هاي قطره

  !بوده متنفر ازم اون ولی داشتم دوست بابامو مدت تمام اینکه -

 اخم. کندن کار و بنشید همانطور که نداشت طاقت دیگر. بود آورده کم واقعا پویان. پوشاند هایش دست با را صورتش و

  :زد صدا را آیه و کرد

  !آیه -

  .بود پوشانده را صورتش هنوز آیه

  ...خانم آیه -

  ...جان آیه -

  :گفت او به جدیت با پویان. کرد نگاه پویان به خیس صورتی با و برداشت را هایش دست باالخره آیه

  ...بزنم زنگ نفر دو یکی به قبلش ولی...بگم بهت چیزي خوام می -

  بگی؟ خواي می چی -
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  ...نکن گریه دیگه کنم می خواهش و...کن تمام اتو قهوه...بیام تا بشین جا همین کن صبر -

 گرفت ار اشکش آیه. زد قدم رو پیاده توي و شد خارج شاپ کافش از که دید را او آیه. شد بلند جا از تند و زد لبخندي و 

 بودن که تخواس دلش ته از. داشت دوست را پویان کنار بودن. کرد می نگاه رفت می پائین و باال مقابلش که پویان به و

  . نباشد موقت ها

. سرد و ادد جواي دیر خیلی آیدا. کند کات خواست می. نبود توضیح به نیاز. گرفت را آیدا شماره تردید بدون اول پویان

 تصور یکه جاي هب ولی. بیبند را آیه نتواند شد می باعث صبح نور. انداخت داخل به شیشه باز نگاهی او به اعتنا بی پویان

  :گفت ودشخ به و کرد پوفی پویان. کرد قطع را تماس حرفش وسط آیدا. کرد کات آیدا با و کرد نگاه نشسته آیه کرد می

  !نیست وقت دیگه ولی....کردم می کارو این حضوري بود بهتر -

  :فشرد هم روي را هایش چشم پویان پیچید گوشی توي که منصور حاج صداي. گرفت را پدرش شماره بعد و

  !بابا سالم -

  شده؟ چیزي بابا پویان...سالم -

  چطور؟ بابا نه -

  زدي؟ نمی زنگ من به وقت هیچ روز وقت این تو آخه -

 که حالی در و ماند ثابت نفر یک روي لحظه چند نگاهش راه چهار کنار. کرد نگاه خیابان به و چرخید خودش دور پویان

  :گفت پدرش به رفت می سمت همان به

  ...بکنم کاري یک خوام می...بزنم حرف باهاتون خواستم می -

  !خیره -

  :گفت و گرفت نفسی پویان

  !خیره -

  !شنوم می -

  ...بابا -

  .کشید رو پیاده کنار را خودش و ایستاد

  !؟...پویان -

  :گفت و فشرد هم به را هایش لب پویان
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  !خوام می رو آیه من...من...بابا -

 رمنصو حاج صداي. دید می خوردند می سر گردنش روي که را عرق هاي دانه پویان. شد مکث تلفن پشت لحظه چند

  :شد جدي کمی

  !شد عوض نظرت شد چی -

  :داد جواب آرام پویان

  !نشد عوض -

  ؟!نه یا خواي می رو دختره باالخره چی یعنی -

  ...زور باز نه...اونجوري نه ولی....خواستم می هم موقع همون....خوام می -

  . شد مکث تلفن پشت دوباره

  چی؟ حاال -

 شبا منم اینجوري...باشه تنها دیگه...خوام نمی...کنه می اذیتش تنهایی این...تنهاست خیلی آیه...بگم بهش خوام می -

  ...ندارم خواب

  :دید نمی پویان ولی. زد می لبخند تلفن پشت منصور حاج

  چی؟ مادرت -

  :کرد نگاه راه چهار به دوباره و گرفت باال را سرش پویان

  !کن راضیش شما -

 اگر. بود فتهر که بود بیشتر ساعتی ربع پویان. کرد می نگاه رو پیاده به نگرانی با حاال و بود کرده تمام را اش قهوه آیه

 ضرب زمین به و داد می تکان را پایش. بود شده قراري بی جوري دچار. رفت می و شد می بلند حتما بماند بود نگفته

 روي اعتس به و چرخاند را سرش. بیافتد اتفاقی پویان براي نبود قرار. بود خوب اوضاع پس آمد نمی تلخی بوي. زد می

 میزش نارک را پویان که چرخید در سمت به دوباره و کشید عمیقی نفس. شد می دقیقه بیست داشت. کرد نگاه دیوار

 آورد نبیرو را سرخی گل دسته آرام میز زیر از نشست او مقابل صندلی ري و زد لبخندي پویان. جاخورد لحظه یک.دید

  :کرد نگاه گل دسته به تعجب با آیه. گذاشت میز روي و

  ....این -

  :گفت و شد خیره او به چانه زیر دست پویان

  !گرفتم راه چهار سر از...توه براي -
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  :کرد بو و برداشت را ها گل و گزید را لبش آیه

  !نکنه درد دستت -

  :زد صدایش و کرد نگاه تفریح با پویان. گرفت رنگ کمی صورتش و

  ...!آیه گم می -

  :گفت چانه زیر دست همانجور و زد لبخندي پویان. کرد نگاه پویان به گل دسته پشت از آیه

  بشی؟ من زن...چیه نظرت -

 هک بود اي جمله چه دیگر این. کرد تعجب بود زده که حرفی از خودش پویان. شد گرد لحظه یک براي آیه هاي چشم

 که را اي جمله تا هزار داشت. بیاورد زبان به را جمله این نبود قرار اصال ولی کرد می فکر جمله این به داشت. بود گفته

  .بود آورده زبان به را بدترینش ولی کرد می مرور خودش با را برد کار به مواقع جور این در شد می

  ...زدم گند اه...که اینه منظورم -

  :گفت و برد باال را هایش دست پویان. کرد می نگاه پویان به بهت با هنوز آیه

  ...کردم خراب خب خیلی -

  :گفت و کرد صاف را اش سینه پویان. بود شوکه هنوز آیه

  ...باشه خواستگاري یه بود قرار این...نکن نگام اینجوري بابا -

  :گفت و کشید صورتش به دستی بعد

  .زد حرف من با همه این...کشه می منو منصور حاج -

 توي را لگ دسته. کند چکار دانست نمی و بود شده هول. شنیده چی فهمید می داشت تازه. آمد بیرون بهت از کم کم آیه

  :گفت و انداخت آیه به نگاهی پویان. کرد فرو گل دسته توي را صورتش تقریبا و بینی و فشرد دستش

  ...آیه -

  :زد غر خودش به. شد می خفه داشت هم خودش حاال پویان. نگرفت باال را سرش ولی آیه

  .نیامده اپ و دست بی توي به اداها این...خونشون رفتی می رسما شدي می بلند...رفت نمی که در...هولی که بس خوب -

 دنز گند با بود مساوي کردن سکوت. رفت می تهش تا باید بود کرده شروع که حاال. کرد صاف را اش سینه دوباره

  .بیشتر

  ...اومد خوشم ازت...اول روز همون از راستش من...آیه -
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 حرف تراح همه این توانست نمی چشم توي چشم. بود بهتر اینجوري. بود پایین سرش هنوز که انداخت آیه به نگاهی

  :بزند

  ...آیدا ماجراي مثل...کردم مجبور خودمو وقتایی یه...کنم فراموشت نتونستم کردم کار هر -

  :گزید را لبش

  ...آوردي می رو آیدا اسم نباید...احمق -

  :گفت زده خجالت با و کرد پوفی پویان. کرد می نگاه را او حاال آیه

  !نبود جاش...بگیري ندید آخرشو تیکه اون میشه -

  :داد ادامه و کشید راحتی نفس پویان. شد باز رنگی کم لبخند به آیه لب

 عمر آخر تا اونجوري...شه تموم اونجوري چیز همه خواستم نمی فقط من...حرفا اون تمام...افتاد که اتفاقاتی این تمام -

  !بره پیش خوب چیز همه خواستم می...خواستم می من...شدیم تحمیل هم به کردیم می احساس

  :گفت و شد خم میز روز پویان. کرد می نگاه پویان به بیشتري مکث با آیه حاال

 مه معمولی ماشین یه حتی...ندارم کار....ندارم خونه...دانشجوام هنوز...نیستم مناسبی کیس هم خیلی دونم می -

  ..!کن نگام لحظه یه لطفا...آیه ولی...ندارم

  :دکر زمزمه او هاي چشم به خیره و زد لبخند پویان. کرد نگاه پویان به مستقیم و آورد باال را نگاهش بار این آیه

  !دارم دوستت ولی -

 ***  

 گرمش انپوی جمله از چنان و فشرد می دستش توي را گل دسته فقط آیه. بود شده برقرار که بود اي ثانیه چند سکوت

 پویان کرد نمی هم را فکرش اصال.است کرده پیدا افزایش اي درجه ده ناگهان هوا دماي کرد می احساس که بود شده

 شد یم باعث آیه سکوت این. بود خیره آیه به کرده سکوت پویان. مطلب اصل سر برود مقدمه بی و ناگهانی اینقدر

 جایش ويت قرار بی ندید آیه از العملی عکس وقتی. خواست می رك و صریح جواب یک دلش. بزند نامنظم قلبش ضربان

  :زد صدا آرام را او و خورد وول

  !بیرون بیاي گل دسته اون پشت از میشه...آیه -

  :گفت و داد تکیه میز به سینه به دست پویان. آورد پایین را گل دسته آرام آیه

  !بدي منو جواب خواي نمی -

  :گفت میز به خیره و کشید شالش به دستی و گذاشت میز روي را گل دسته آرام آیه



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٠۵ 

 

  بگم؟ باید چی -

  :گفت شوخی لحن با و ببیند را آیه چهره بهتر تا شد خم میز روي بیشتر پویان

  !نیستم وارد زیاد من چیه خواستگاري جواب -

. بیندب را او خاکستري هاي چشم توانست می حاال پویان. گرفت باال را سرش و زد لبخندي آیه. انداخت باال ابرویی و

  :گفت و شد رنگ پر لبخندش ناخودآگاه. زد می برق حاال که هایی چشم

  کنن؟ اقدام بگم اینا بابا به خوب؟ -

  :فشرد هم توي میز روي و کرد چفت هم توي را هایش دست. کرد نگاه پویان به نگران و گرفت نفسی آیه

  !پویان -

 او جدي و کرد چفت میز روي را هایش دست هم او. شناخت می خوب دیگر حاال را آیه لحن این. کرد اخم کمی پویان

  :زد صدا را

  ...نباش بهانه دنبال کنم می خواهش...آیه -

 وابج لرزانی صداي با. بود پوشانده را هایش چشم هم اشک از نازکی الیه حاال. داد تکان سر نگران نگاه همان با آیه

  :داد

  ...فقط...توام نگران من -

  :داد ادامه نگران لحن همان با آیه. شد باز پویان اخم

  ...مامانت شب اون...بابات اگه...من...سخته خیلی من با زندگی -

  :زد صدایش و کرد نگاه بود ریخته هم به حسابی که آیه به پویان

  !کن نگاه منو...آیه...آیه -

 آیه دست دو هر و برد پیش دست رنگی کم اخم با پویان. کرد نگاه پویان به خیس هایی چشم با و آورد باال را سرش آیه

  :گرفت دست در را

 همهم برام که چیزي تنها...نیست مهم برام کدوم هیچ و...دونم می چیزو همه من...گم می چی ببین کن گوش خوب -

  ...تویی

  :گفت و فشرد بیشتر را آیه هاي دست  پویان. بود نگران هنوز آیه

  ...فهمی می...موافقه هم االن...بود موافق هم اول همون از...جریانه در بابام -
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  :گرفت تردید رنگ کم کم آیه نگاه

  ؟...دونه می بابات -

  . داد تکان سر پویان

  .دادم خبر بهش االن همین -

  :خورد تکان هاي لب

  راضیه؟ منصور حاج -

  :خندید پویان

  !کنه می بند منو دست داره که خداشه از -

  :گفت و انداخت پایین را سرش آیه. خندید هم پویان.خندید و گزید لب آیه

  ...خوبه تلخش...تلخه بوش! دارم دوست ادکلنتو من -

  .کرد می بازي آیه هاي انگشت با داشت حاال. انداخت باال ابرویی پویان

  ..خانما خانم دونم می -

  :گفت و انداخت باال اي شانه پویان. کرد نگاهش تعجب با آیه

  ...کردي جدا منو عطر...بخري عطر خواستی می که بار اون -

  :گفت و زد لبخند بدجنسی با پویان. گزید لب آیه

  چی؟ دیگه عطرم غیر خوب -

  :گفت و کرد نگاه پویان هاي چشم توي لحظه چند و گرفت باال را سرش بار این آیه

  !دارم دوست خودتم...راستش خب -

. دخندی آرام و انداخت باال اي شانه آیه. شد خشک آیه هاي دست روي لحظه یک براي پویان دست. خندید زده خجالت و

  .بوسید آرام و کرد بلند را او دست دنیا همه خیال بی پویان

  

  شب آذر هفدم دوشنبه
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 دادم ننشو بهش این براي رو قانونی پزشکی برگه شب اون ولی. نبود راضی راضی صداش. زد زنگ بهم پویان مامان

 وستشد دونه می و داشته دوستش منصور حاج گفت می. نکرده کاري هم پویان و. نیستم بدي دختر من کنه باور که

 تا کنم برص باید. ببینه دلخواهش عروس چشم به منو تونه نمی کار اول همین ولی. میشه خوشبختی باعث چقدر داشتن

  !میشه خوب باالخره زندگی. پویان بخاطر. کنم می صبر. بره یادش

 ***  

  آذر هجدهم شنبه سه

 می دلم! آیه جانم: گفت همیشه بله جاي به. پویان به زدم زنگ دیشب. بزنی حرف باهاش باشه کسی که خوبه خیلی

 اونم. دارمن عادت حرفا این به. خندیدم. برم قربونت ترسی می چی از: گفت. ترسم می گفتم بهش. بود پیشم خواست

 مطئنم حاال ولی باشه خواب اتفاقا این تمام کردم می فکر. ترسم نمی دیگه هیچی گفتم خندي می چرا گفت خندید

  !مونه می پیشم همیشه پویان. نیست

***  

  آذر ام سی یکشنبه

 نه و دگیپیچی همه اون نه. بود مون آشنایی از تر ساده خیلی شروعمون. سال شب ترین بلند توي. کردم شروع پویان با

 و زندگی اول. شده دار خنده آشنایمون برخالف زندگیمون. مهمون تا پنجاه و کوچیک جشن یه با. دردسر همه اون

. دیمش پهن کتابامون روي دوتایی صبح تا شب.. جوون زوجاي بقیه مثل گذرونی خوش جاي به. ترم پایان امتحانات

 یه برم...کنه می صدام پویان....بزنم گند قراره کنم فکر اولی ترم که منم. افتاده عقب کاراش کلی و آخره سال پویان

  !نگیره خوابمون دوتایی صبح تا کنم درست نسکافه

  ...آیسان -

  . هوا روي شد پرت دستم از دفتر که شدم هول اینقدر

  ...آیسان -

  :خورد در به ضربه چند. چپاندمم متکا زیر را دفتر شیرجه یک با بعد و چرخیدم خودم دور تند و شدم بلند

  !بابا آیسان -

  :در سمت رفتم مودب دختر یه مثل و کردم درست را موهایم

  !بابایی جونم -

  :گفتم و کردم کج را گردنم.  کرد می نگاهم و بود ایستاده در پشت بابا. کردم باز تند را در و

  داشتین؟ کاري من با -
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  :گفت و انداخت اتاق  توي نگاهی بابا

  .کردم صدات همه این کجایی؟ معلومه -

  :آمد بند زبانم و و شدم هول لحظه یک

  ...جا همین...همین -

  :کرد ریز را هاش چشم بابا

  سوزونی؟ می آتیشی چه داري باز -

  ...هیچی -

  :گفت و شد سینه به دست بابا. بستم کمی را در ناخودآگاه چرا دانم نمی و

  !بگو راستشو -

  . بدهد هول ار در بیشتر دوباره و شود کنجکاو بیشتر بابا شد باعث این و نگذارم کردم سعی. شود بازتر تا داد هول را در و

  ...آیسان کنار برو -

  :گفتم و خیالی بی به زدم را خودم و کردم ول را در شود می خرابتر داره اوضاع دیدم که هم من

  .کردم نمی کاري من. ببین بیا بفرما -

  :گفت و کشید اش چانه به را دستش و شد اتاق وارد بابا

  !میاد بوایی یه اینجا ولی -

  :کردم نگاهش رفته باال ابروي یک با و شدم سینه به دست من بار این

  هان؟ بو؟ -

  :گفت و برگشت بابا

  رو؟ دختر یه فضولی بوي مثال کرد؟ حس رو چیزي بوي بشه که شه نمی باورت -

  :گفت و انداخت باال ابرویی هم بابا. گرفت می ام خنده گرفت می را مچم همیشه بابا اینکه از. گرفت ام خنده

  !ببینم کن اعتراف سریع تند زود خوب -

  :گفتم و دادم تاب را خوردم کمی و کردم چفت هم توي را هام دستم

  ...بابایی -



 بھاره.ش تند باد

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٠٩ 

 

  :پرید حرفم وسط بابا

  ...بده جواب جور این نکنم فکر -

  :گفت و جلو آورد را دستش و

  ...ببینم بگو...باش زود -

  :گفتم و کردم پوفی

  نه؟ نداره راهی -

  :گفت و کرد نچی بدجنسی با بار این بابا

  ...شه نمی...نخیر -

 کرد دراز را ستشد. زد رنگی کم لبخند دفتر دیدن با بابا. کشیدم بیرون متکا زیر از را دفتر و رفتم تختم سمت به آویزان

  :گفت و گرفت من از را دفتر و

  بود؟ کجا این -

 جاها بعضی. هستم اتاق توي هم من که رفت یادش کم کم. زدن ورق را دفتر کرد شروع و نشست تختم روي آرام و

 ستمنش کنارش. کرده فراموش را من دیدم وقتی. زد می تلخی لبخند گاهی و. خواند می را جاها بعضی و کرد می مکث

  . گذاشتم بازویش روي را دستم و

  ...بابا -

  . بود غم کمی نگاهش توي. کرد نگاهم و برگشت بابا

  ؟...بابا شده چی -

  :گفت و بست را دفتر بابا

  کردم؟ اذیتش خیلی من کنی می فکر تو -

  :گفتم و انداختم دفتر به نگاهی

  بابا؟ گی می اینو چرا...اصال...نه -

  :گفت و باال آورد دفترو بابا

  . بود تنها همیشه مامانت -

  :گفتم و انداختم بابا بازوي دور را دستم
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  ...اومدي تو وقتی نه از ولی -

  :گفتم و گرفتم دستش از را دفتر بعد

  ...داشته دوست رو تو...بوده راضی تو با بودن از...بخون بیا -

  :کرد نگاهم لبخند با و برگشت بابا

  ...همیشه...بود خوب همیشه مامانت...گذاشتم کم براش همیشه من کنم می فکر ولی...دونم می -

  :گرفتم گاز را لبم بار چند گذاشتم بابا شانه روي را سرم

  ...بابا -

  :گفتم و کردم مزه مزه را حرفم. کرد نگاهم بابا

  ...تلخ بوي اون -

  :گفت و کشید صورتش به دستی بابا

  ...نیاره خودش روي به کرد می سعی ولی...شد می اذیت مامانت...بود سخت -

  ...نگفت من به چرا -

  :زد لبخند بابا

  !شی اذیت توام خواست نمی چون شاید -

  ...حالتا اون تمام یعنی پس -

  :داد تکون سر بابا

  !بود همین مال -

  :گفت و کشید من دست از را دفتر و برگشت بابا. گرفت ام خنده. پرید جا از بابا شد بلند که خانه در صداي

  جوجه؟ خندي می من به -

  ...اومده دیو انگار پریدي جا از جوري یه اخه -

  :گفت و رفت در سمت به بابا

  .بدتره دیوم از وقتایی یه مامانت این -

  :آمد راهرو از مامان صداي
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  ...آیسان....پویان -

  :کرد باز را من اتاق در بابا

  !جان آیه اینجایم ما -

  :گفتم تسمخر با و افتادم راه بابا سر پشت

  ها؟ جان آیه -

  :گفت و کوبید سرم توي و کرد لوله را دفتر بابا

  !بچه برو -

  :گفت و زد پهنی لبخند من و بابا دیدن با. دید را ما که کرد می باز را مانتواش هاي کمه داشت مامان

  !کردین خلوت دختر و پدر -

  :گفت شده ریز چشمانی با و انداخت من به نگاهی بابا

  .بود دخترونه و پدرونه بحث یه -

  :گفت و بوسید را بابا گونه شد رد که بابا کنار از مامان. کرد پنهان سرش پشت را دفتر و زد من به چشمکی و

  ...موندم جا اولی اتوبوس از. اومدم دیر ببخشید -

  :گفت و چرخید رفت می اتاقش سمت به مستقیم که مامان سمت به و زد پنهی لبخند بابا

  .نیست مهم عزیزم -

  :گفتم و کردم صاف را ام سینه و چرخیدم انها سمت به سینه به دست.رفت اتاق سمت به مامان دنبال به هم او و

  !لحظه یک ببخشید -

  :گفت نگرانی کمی با مامان. کردند نگاه را من و برگشتند اتاق در جلوي دو هر بابا و مامان

  !جان مامان شده چی -

  :گفتم و فشردم هم به را هایم لب

  !بگم بهتون چیزي یه باید -

  . آمدند من سمت به دو هر و گرفت را بابا بازوي آرام مامان. کردند هم به نگاهی. بود شده نگران هم بابا حاال

  بشینیم؟ خواي می -
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 زويبا داشت حاال مامان. کردند نگاه من به و نشستند من روي به روي مبل روي هم کنار مامان و بابا و دادم تکان سر

  :فشرد می را بابا

  بگی؟ خواستی می چی...جان مامان خوب -

  :گفتم و انداخت پایین را سرم

  ...که بود مدت یه -

  :پرید حرفم وسط بابا

  ...شده مزاحمت کسی...کرده اذیتت کسی...بگو ما به شده چی هر...باش راحت...بابا آیسان -

  :گرفتم باال را سرم تند

  ...نیست این نه...بابا نه -

  :شده نگران حسابی بود معلوم ولی کند حفظ را خودش خونسردي کرد می سعی داشت مامان

  خوب؟ -

  :گفتم و فشردم هم به را هایم دست

  ...شدم جوري یه مدته یه من -

  :بدهم ادامه را حرفم تندتر شد باعث این و شنیدم را مامان آرام واي

  ...کنم می حس بوایی یه من -

 ستد روي را دیگرش دست و کرد رنگی کم اخم بابا. کرد نگاه من به وحشت با و گرفت دهانش جلوي را دستش مامان

  :گفت او به آرام و گذاشت مامان

  ...نزده حرفی آیسان که هنوز...جان آیه باش آروم -

 کرد می نگاه من به هنوز مامان. انداخت مامان دور و کرد آزاد را دستش بابا. بود شده اشک از پر مامان هاي چشم حاال

  :زدم لبخند. بود داده تکیه بابا به ولی

  !کنم می حسش واضح خیلی االن -

 و تمگرف دو آن سمت به را دیگرم دست و فشردم زانوهایم بین را دستم یک. کردند نگاهم تعجب با دو هر بابا و مامان

  :گفتم



 بھاره.ش تند باد
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 ثلم...مالیم عطر یک مثل...کنم می حسش من...زنین می لبخند هم به وقتی...نزدیکن هم به همه این شما وقتی -

  ...بودم نکرده حسش جا هیچ و وقت هیچ که خاص گل جور یک بوي

  :گفتم و انداختم باال اي شانه و زدم لبخند هم باز من. کردند می نگاهم تعجب با حاال مامان و بابا

 امانم عطر کردم می فکر. کجاست از بو این منشا بفهمم که کردم بود رو بود گل و عطر چی هر مدت یه کنین باور -

 هم يپر عمه دیدن اومد می طاها آقا وقتی کردم حس رو بو این هم نسیبه مامان و باباحاجی خونه وقتی ولی شماست یا

  ...شدم گیج اومد می بو این

  :گفتم و کردم کج را گردنم. زد می لبخند بابا و بود افتاده راه مامان اشک

  ...خوندم مامانو دفتر که امروز تا -

  .زد لبخند مامان. کردم نگاه مامان به و گرفتم گاز را لبم

  !چیه علتش فهمیدم کنم فکر -

  :کرد اخم ولی بابا. خندید آرام مامان

  !گیره می مچمونو جوجه این بریم جا هر حاال...داره ام خنده -

  :زد غر خجالت با مامان

  !پویان -

 رپ را خانه فضاي تمام اي ناشناخته عطر بوي. گرفت آغوش در را مامان خنده با بابا. شدم پهن مبل روي خنده از من و

  .بود کرده

 ***  

  اردیبهشت هفتم شنبه

  !!!ذلیل نز. آورده در شورشو دیگه بابا....بو این بازم اووف. کنم پر خودم اشو بقیه خوام می حاال. من دست افتاد مامان دفتر

  

  !پایان

  

  

 


