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 : مقدمه

 

 .  .  . کبوتر با کبوتر، باز با باز 

 .  .  . کبوتر با کبوتر، باز تنهاست 

 با باز پرواز کند خواستیدلش م شهیکبوتر کوچک هم

 گذشتیقدرتمند هر روز از مقابل النه کوچک کبوتر م باز

 ! خسته شد کبوتر

 .  .  . النه کوچ کرد و رفت  از

 ! به دنبالش باز

 . از رفتن خسته شد  کبوتر

 .  دیبه او رس باز

 .  .  . ! و باز  کبوتر

 : اول فصل

 

رو  زیکه پشت م يپسر.  شاپ ضرب گرفته و منتظر مهنوش بودم  یکاف يا شهیش زیم يبلندم رو يناخن ها با

تا  یمون بود ول یشگیپاتوق هم نجایا.  نظرم رو جلب کرده بود که  شدیم يا قهینشسته بود،  چنددق ییبه رو

سورمه  نیو شلوارج يسورمه ا -یآب ونهمردونه چهارخ راهنیمتوسط،  پ یکلیقد بلند با ه.  بودمش  دهیحاال ند

تنهانشسته بود؛ انگار اونم منتظر .  پسره جمعش کرد  زهیاز سر م شدیبود؛ نم نجایا نویاآلن اگه م.   رهیت يا

و دو بهش  یس  ،یحدود س.   نمیرخش رو بب میتونستم ن یکه نشسته بودم فقط م ییاز اونجا.  بود  یکس

که مهنوش  فیح.   کردیبه سن و سال توجه نم چوقتیه نویم یسن من،  ول رارحدود دو ب يزیچ هی.   خوردیم

 .  ادیب نویم زدمیوگرنه زنگ م داشت یباهام کار مهم

.   رکنهیحد د نیتا ا کردمیفکر نم یول  کنه،یم ریالبته گفته بود د.  کرده بود  ریربع د کیساعتم نگاه کردم؛  به

 : گفتم عیتماس رو وصل کردم و سر.   دادیاز تماس مهنوش خبر م دنیبا لرز میگوش

 

 تو؟   ییکجا -
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 .  امیب تونمینم یول يمعطل شد یلیشرمنده؛ خ-

 ! از اآلن نمیا نمتیبب دیبا یوگفت يزنگ زد هیچه مرگته مهنوش؟   اون از صبح که با گر -

 .  امیتونمب یبه خدا نم -

 ! يکرد نجامعطلیسه ساعته منو ا يغلط کرد يایب یتونستیتو که نم -

 فعال.   دمیم حیتوض  زنگم،یشب م -

بلند شدم برم .  کرده باشه  دایبازم با پدرش مشکل پ زدمیحدس م.  پرت کردم  زیمیرا با حرص رو یگوش

فکر کنم اونم .  کرد که بره  یپسره هم داشت حساب م.  خورده ام رو حساب کنم  میصورت حساب قهوه ن

 . شده بود  دیطرفش نا ام ومدنیمثل من از ن

 : بود گفت شخوانیکه پشت پ یجوان پسر

 . قابلتون رو نداره .  تومن  15- 

 : کردو گفت يجوان سرفه ا مرد

   ؟يدرست حساب کرد -

 : جوان فاکتور رانشان داد و گفت پسر

 .  یشکالت کیو ک نویکاپوچ هیاسپرسو،   هی.   گهیبله د -

 .  .  .  نویمن فقط کاپوچ یول-

   ؟يبا هم حساب کرد.  من بود  يبرا کیقهوه و ک:  کردم وگفتم یدست شیپ

 . فاکتور نوشتم  هی.   دیآخ ببخش:  گفت يبا ناباور شخوانیپشت پ پسر

 .  ستین یمشکل:  جوان مرد

 . با هم حساب کن :  خوان گذاشت و ادامه داد شیپ يرو یهزار تومان10اسکناس  دو

 …اما من خودم-

 ! مهمون من:  زد و گفت يلبخند

 . ونتون باشم که بخوام مهم شناسمیمن شما رو نم یول:  شانه جا به جاکردم و گفتم يرا رو فمیک

 .  دیو قالم گذاشت هست ادیکه قراربود امروز ب یاون کس يجا دیفکر کن -

 ! چونمیپیرو نم یوقت کس چیمن ه -

 .  ومدیو ن دیبود یکامال مشخص بود منتظر کس.  کار روباهاتون کرد  نیا یکیامروز  یول -
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جوون  يپسرا:  آهسته گفت یلیگذاشته بود را برداشت و خ شخوانیپ يکه پسرك رو یهزار تومن5 اسکناس

 .  ستنیقابل اعتمادن

با .  هوا فوق العاده گرم بود .  شاپ خارج شدم  یبه دنبالش از کاف.  رفت  یزد و به سمت در خروج يلبخند

 : بلندکه بشنوه گفتم بایتقر ییصدا

   د؟یهست نیببد  نقدریا شهیبودم،  نه پسرجوون؛ هم میمنتظر هم کالس -

 : زد و گفت يلبخند برگشت

 . هشدار دوستانه بود  هیفقط !  نگفتم يبد زیچ -

 .  نیبه هر حال ممنون که حساب کرد -

 . کارت منه  نیا یراست.   شهیخواهش م -

 : که به سمتم گرفته بود و بعد به چهره اش نگاه کردم و گفتم یبه کارت اول

 کارتتون رو داشته باشم؟   دیچرا با-

   گه؟ید یمحصل.   یخصوص سیتدر -

 : رو گرفتم و گفتم کارت

 . فکر نکنم به دردم بخوره  یممنون ول -

 : باال انداخت وگفت يا شانه

 . خداحافظ  -

 . خارج شد  ابانیبلندش شد و به سرعت از خ یشاس نیسوار ماش ابانیخ يسو آن

 .  .  . )شماره تماس .   يمهندس بابک بهنود.  و کنکور  هیپا.   اتیاضیر سیدرت:  ( به کارتش انداختم ینگاه

خودم  دیدر رو با کل.  به سمت خونه راه افتادم  ادهیخرت و پرت ها فرستادم و پ هیبق شیپ فمیرا داخل ک کارت

 . باز کردم و با آسانسور باالرفتم 

 

از مامان  يخبر.  کننده بود  وونهید انایک کیموز يصدا.  خودم باز کردم و وارد شدم  دیآپارتمان رو هم با کل در

 .   ومدیبابا هم که شب م.  نبود 

 شیرو باالتر بردم و رو به رو يدرجه کولر گاز.  عوض کردم  یاتاقم رفتم و مانتو شلوارم رو با لباس راحت به

 . اومد  رونیاز اتاقش ب انایقطع شد و ک کیموز يصدا.   ستادمیا
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   ؟ياومد یک-

 .  دمیتازه رس:  باالتر بستم و گفتم پسیرا با کل میموها

 .  يزود اومد-

 .  ومدیمهنوش ن -

حس  هیشبیزیچ هی.  کنجکاو شدم .  با عجله به اتاقش رفت و در رابست .   ومدیاز اتاقش م شیگوش يصدا

 . و گوشمرو به در چسبوندم  مستادیپشت در ا.   خوردیتو جونم وول م یفضول

 .  .  . فعال .  .  .   زنمیباشه شب بهت زنگ م.  .  .  آره تازه اومده .  .  .  حرف بزنم  تونمیمن نم نیبب -

 رفتیامسال م.  بزرگ شده بود  انایک.   دمینشن يزیکولر رسوندم و وانمود کردم چ يسرعت خودم رو جلو با

 .  رمیجا حالشو بگ هیباشه  ادمی دیبا.  غلطا بکنه  نیهنوز زود بود که بخواد از ا یول رستانیدوم دب

و نه  ینه اخالق.   میهم نبود هیاصال شب.  دوسال از من کوچکتر بود .  اومد وبه آشپزخونه رفت  رونیاتاق ب از

 : گفت ومدیم رونیو از آشپزخونه ب خوردیلواشک م کهیدر حال!  يظاهر

 ! میزد خیبا کمش کن با -

ازش گرفت و به  انایک.  دستش بود  دیخر لونیچند تا نا.  مامان هم زنگ زد و وارد شد  نیح نیهم در

 : کوتاه گفتم.  آشپزخونه برد 

 . سالم  -

 : گفت زدینفس نفس م کهیدرحال

 .  دمیسارا رو سر کوچه د.  سالم  -

   رفت؟یکجا م -

 آره؟   شه؛یاز شنبه کالساتون شروع م گفتیم.  از کجا  دونمینم یخونه شون ول رفتیم -

 : مبل انداختم و گفتم يرا رو خودم

 ! میباش شیمدرسه که ما دوم رهیتابستون م یدونم آخه ک یمن نم!  متاسفانه-

 : اش را تا کرد و گفت يروسر مامان

 . زودتر شروع کرد  دیبا.   گهیکنکوره د -

.  به اتاقم رفتم و در رو بستم !  خورد یحالم داشت به هم م گهیبودم د دهیشن روزها اسم کنکور رو نیبس ا از

 .  دمیتخت دراز کش يمانتوم برداشتم ورو بیرو از ج میگوش
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بود و  یاصل ابونیمدرسه سر خ.  سر کالس  میرفتیم دیو با دیرسیم انیبه پا يتابستون دو هفته ا  گه،یروز د دو

.  و سارا ست  نویمنظورم از هرکدوم،  خودم و مهنوش و م.   ابونیخ نیاز اکوچه  کیخونه هر کدوممون تو 

 .  دونستن  یم سشییکه همه منو ر یگروه.  تو مدرسه خاص بود  شهیکه هم یگروه

 

 : دوم فصل

گفتم و  یکوله ام رو برداشتم و به مامان و بابا که هنوز مشغول صبحونه خوردن بودن خداحافظ یحوصلگ یب با

 کلیبا قد بلند و ه.   دشید شدیهم م شهیاز پشت ش.  در کوچه منتظرم بود  يسارا جلو.  از خونه خارج شدم 

 یراتییتغ هیبود و ابروهاش هم معلوم بود  تهبس شهیموهاش رو باالتر از هم.  داده بود  هیمثل مدادش به در تک

رفت عمل  پیبه بهونه پل.  و هم پارسال عمل کرد ش ر ینیب.   ومدیاش م دهیکش يبه چشم ها یکرده،  ول

 . انجام داد  ییبایز

 : سرش رو باال گرفت و گفت.  جلوش  دمیپر هویرو باز کردم  در

 ! وونهید دمیترس -

 : و گفتم دمیخند

   ؟يبده خواستم از خواب بپر -

 : و گفت دیرا کش دستم

 .  یشیوقت آدم نم چیتو ه.   میبر ایب -

.  پس حدسم درست بود .  سبزش قرمز و پف کرده بود  يچشم ها.  منتظرمون بود  يسر کوچه بعد مهنوش

 : و گفت دیهر دومون رو در آغوش کش.  شده بود  ریبازم با باباش درگ

 . کالس ها زودتر شروع بشه  کردمیچه قدر دعا م دیدونینم -

 : زدم و گفتم يلبخند

 .  میبر ایب.   يدیبه آرزوت رس -

مادرش !  گفت شهیالبته خانواده که نم.   میبا خبر بود شیاز مشکالت خانوادگ نویمن و هم سارا و هم م هم

.  و پدرش  يمهنوش بود و نامادر.   شیفوت کرده بود و برادرش هم سه سال بود که رفته بود اتر شیسال پ5

 .  رفتینم يجو هیخب آبشون با هم تو  ینبودن ول يبد يآدم ها
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و  دیسارا خند.  بست  یرو م شیکتون يپله نشسته بود و بندها يرو.  تا کوچه بعد بود 2ونشون نبش خ نویم

 : گفت

   ده؟یجد -

 : با لبخند جواب داد نویم.  بود  نویم يها یکتون منظورش

 ! دهیکسرا برام خر -

 : میسه با هم گفت هر

 .  .  . اَه  -

کالس  تیچون جمع!  طور بود نیهم شهیهم.  اول من رفتم داخل و بعد اون سه نفر  میدیمدرسه که رس يجلو

رو نداده بودم که  یقدر جواب سالم کس نیا.   شدیبود،  کالس تو سالن اجتماعات برگزار م شتریب شهیاز هم

من .  ت لحظه دلم گرف هی.   نکرد یاون سه نفر با همه خوش و بش م یول.   کردیبهم سالم نم یکس گهید

 چون من .  دوباره با خودم گفتم  یمغرورم؟   ول نقدریچرا ا

 ! نمیبهتر

 يبچه ها.  از صاحبانشون نبود  يخبر یول.  بود  فیچندتا ک.  کالس رفتم  فیرد نیراست سراغ اول کی

بود که قرار بود با هم ادغام  یکالس ياحتماال مال بچه ها.  مال ماست  شهیاول هم فیرد دونستنیخودمون م

.  رو هم کنارم گذاشتم  رنگ يکوله سدر.  انداختم و خودم نشستم  نیزم يرنگ را رو یمشک فیک.   میبش

 . کار رو کردند  نیهم به تبع از من هم هیبق

 : به مهنوش گفتم رو

 ! يچوندیچرا اون روز منو پ یمهنوش هنوز نگفت -

 : فتمقنعه اش را مرتب کرد و گ لبه

 . حوصله نداشتم .  دعوام شد  کهیبا اون زن -

 صاحب جاهان؟   نایبچه ها به نظرتون ا:  سارا

 : گفت شونیکی.  بودن  ستادهیتا بچه مثبت جلومون ا 4

   ن؟یزم دیها رو انداخت فیک نیشما ا -

 : جواب دادم يخونسرد با

 .  ادیجمع کن برو اآلن معلم م.  اول رزرو ماست  فیرد دوننیهمه م   ؟یکنیفکر م یخودت چ -
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 . که با ورود معلم که مرد بود همه ساکت شدن و اونا هم رفتن ته کالس  ارهیدر ب يپررو باز خواستیم

چون نشسته  س؛یواسه تدر ارهیمرد ب هیخانم جودت  کردمیفکر نم.  من نه  یها از جاشون بلند شدن ول بچه

 : که گفت دمیاز بچه رو شن یکی يصدا.   نمیبب تونستمیبودن صورتشو نم ستادهیا هیبودم و بق

 . سالم استاد  -

 یهمون مرد جوان داخل کاف.   نمشیبب تونستمیبچه ها نشستن و حاال م.  آقاصداش بزنم  دمیم حیترج   استاد؟

 . تعجب کردم اما خوشحال نشدم .  شاپ بود که کارتشو بهم داده بود 

 ومدیبهش م شتریب يسورمه ا _ یآب پیاون ت.  بود  دهیپوش یمشک نیبا شلوار ج یرنگ یه شکالتمردان راهنیپ

 : و گفت ستادیبرد ا تیتخته وا يجلو.  

 .  دیفکر کنم همه بدون.   اتتونیاضیر ریدب.  هستم  يمن بهنود.  سالم بچه ها  -

 

.  آهان    دونستم؟یپس چرا من نم.  خودم  يسه نفر کنار یها سرشون رو به عالمت مثبت تکون دادن حت بچه

سارا بهم گفته بود ساعت !  امیکه بچه ها اومدن مدرسه و برنامه رو گرفتن من حوصله نداشتم ب يچون اون روز

 .  دمیباشه رو پرس امروزکالس که  نیمن فقط ساعت اول یکالس ها و اسم معلم ها رو نوشته ول

 : جوان ادامه داد معلم

زمان  دوارمیام.  شنبه و دوشنبه  م؛یدر هفته دو روز کالس دار.   میبا هم داشته باش یخوب يهمکار دوارمیام -

مدرسه دادم و تا دوشنبه به  لیجزوه ها رو امروز تحو.  شروع کنم  هیاز پا دمیم حیمن شخصا ترج.   میاریکم ن

 .  میدرس رو شروع کن ستین یاگر سوال.   رسهیدستتون م

رو  یسوال.   نداختیبه خنده م شتریشروع کرد که منوب یاز مباحث.  سراغ درس  مینبود و رفت یسوال خوشبختانه

 : تخت نوشت و گفت يرو

 .  دیفرصت دار قهیدق2 -

 : که گقتم دیطول کش هیثان 30کمتر از  دیشا

 3نهیگز -

 اسمتون؟  .  .  .   یعال.  .  .   نیآفر -

 .  هانیک ونیکتا -

 .  .  .  يسوال بعد:  کرد وگفت اشتاددیرو  اسمم
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 يصدا رو یآروم و ب.  و کارتش رو برداشتم  فمیدست کردم داخل ک.   بردیداشت حوصله ام رو سر م گهید

 یمهنوش هم نگاه.  دفتر مهنوش گذاشت  يبه کارت انداخت و رو یسارا نگاه.  سارا گذاشتم  يجزوه 

ته کالس باشن؟   چهار تا نمونه  دیبا شهیهم گوشیباز يبچه ها گهیم یک.  انداخت  نویم زیم يانداخت و رو

 . کرد و کارت دست به دست برگشت  ادداشتیشماره رو  نویم.   میاش ما چهار نفر بود

که شمارش  نویم نیهم شیکی.   رنیمیدارن براش م ایلیمعلوم بود خ.  به پشت سرم انداختم  یو نگاه دمیچرخ

بعد از دوساعت که واقعا خسته کننده .  بدونن من شمارش رو دارم فکر کنم خونم حالل بشه  هیبق.  رو نوشت 

 ! لطفا دیسر کالس باش گهیربع د کی.   میکن یاستراحت کوتاه هی:  بود گفت

 : زانو نشست و گفت 4 زشیم يرو نویمحض خروجش از کالس،  م به

   ؟ياز کجا آورد یراستشو بگو کت -

 : وگفتم اوردمیخودم ن يبه رو یش شماره است ولمنظور دونستمیم

 رو از کجا آوردم؟   یچ-

 ! گهیشماره رو د:  سارا

 .  .  .  گهید گهید-

 ! یلوس یلیخ:  نویم

 : زدم و گفتم يبار طنتیش لبخند

   ؟یکن یبگم خودش داده باور م -

 کجا؟   یآره،  ول: مهنوش

 .  .  . بماند  -

 : آورد وگفت نییپا زیم ياش را از رو زهیم زهیر کلیه نویم

 ! اروی نیارزه به صدتا مثل ا یکسرا م دهیگند يمو هیتازه !  یگیباالخره که خودت م -

 شده بود؟   زوونیآب از لب و لوچه ات آو نیبه خاطر هم:  سارا

 من؟     ؟یک:  نویم

 . نگاه عاشق شدن  کیدرصد بچه ها با 90  یشیمتوجه م ينگاه به کالس بنداز هیالبته اگر :  مهنوش

از آقاتون چه .  کنه  یکارها م نیباره از ا نیاول.  سرکالس  ارهیب یمعلم جوون نیهمچ هیبود  دیاز جودت بع -

   نو؟یخبر م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ١١ 

 .  .  .  یسالمت:  نویم

 ! یحواست باشه بهش بگ.  تولدته  گهیماه د کیتا بناگوش باز شد؟    شتیحاال چرا ن:  سارا

 داره؟   یچه ربط:  مهنوش

 .  دیخر یتومن 70ادکلن  هیتولد پسره  يبرا نویم شیخب دو ماه پ:  سارا

 : و گفتم دمیخند

 ! قتصاد گنایم نیبه ا -

وقت نتونستم با  چیه.   یساعت آخر هم درس چندش آور عرب.  خسته کننده گذشت  یدوم هم مثل اول زنگ

 ! و خشک تر از درسش يزن جد هیهم معلمش !  ارتباط برقرار کنم یعرب

 .  .  .   گهیمعلم د يسر کیهفته هم با  هیبق

 

.   میبود و با بچه ها مشغول گپ زدن بود امدهیهنوز ن يبهنود.   دیاز راه رس گهید يمثل تمام روزها دوشنبه

 ! مغزم يبدجور رفته بود تو یپشت فیرد يصدا

 ! باال به بچه ها نگاه کنه رهیگیسرش رو نم یحت   است؟یچه قدر باح يدید...  عاشقشم :  یاول

 . . . هم مسلطه به درس  یلیخ!  ییآره خدا:  یدوم

 ! هیعال.   کنهیادکلنش آدم رو خفه م يبو:  یسوم

 ! پرادو داره گنیم:  یاول

خانم  ایطالب پور  يمثل آقا!  گهید هیمثل بق هیکیاونم .  داد  یحالت تهوع بهم دست م فشونیاراج نیا با

 ! عمارزاده

بهتر از دفعه قبل بود !  یوشلوار مشک یمشک راهنیو پ دیکت اسپرت سف.  بلند نشدم  میاز جا.  کالس شد  وارد

درس .   میسیبنو یلیالزم نباشه خ شدیشده اش حداقل باعث م پیجزوه تا.  رفت سر درس دادن  میمستق.  

 ! داشت یالخوشح يجا یتر شده بود و بس يجد شیاز جلسه پ یکم

 . جمع شد  اطیمجنون گوشه ح دیب ریز یو عرب یاضیر نیاستراحت ب میتا ينفرمون برا 4 جمع

 ! زنهیمشکوك م یلیتو خونمون خ دایجد ییزایچ هی:  مهنوش

 مثال؟  :  سارا

 : را پاره کرد و وسط گذاشت و گفت پسیبسته چ مهنوش
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 ! ضهیمر میفکرکنم مر -

سال از پدر مهنوش 12.  سال هنوز نتوانسته بود با مهنوش ارتباط برقرار کند 2بود که بعد از  يا ينامادر میمر

 . ها از جمله خود مهنوش معتقد بودند به خاطر پول حاضر به ازدواج با پدر مهنوش شده  یلیجوانتر بود و خ

 ! یضیتا مر میدار یضیخب مر:  نویم

 : باال انداخت وگفت يشانه ا مهنوش

 ! دکتر رهیچون هر روز م.   هیبه نظرم جد یول دونمینم -

   ضه؟یکه مر یخوشحال -

 .  .  .  ینه ول:  مهنوش

 . وادار به سکوتش کرد  ومدیم کروفونیکه پشت م يخانم ذاکر يصدا

 . . . تر به دفتر مراجعه کنه  عیسر هانیدانش آموز ک. . .  تر به دفتر مراجعه کنه  عیسر هانیدانش آموز ک -

 .  کنهیم جیپ!  مارستانهیانگار ب:  بلند شدم و گفتم میجا از

   ؟یعنیدارن  کارتیچ:  نویم

 .  دونمینم -

که من برم  شهیم یک یعنی ایخدا.  پشت در دفتر جمع شده بودن  زونیمشت آو هی.  شدم  یساختمان اصل وارد

 ! نمیرونب نایا افهیو ق ختیدانشگاه تا ر

 . د شدم به در زدم و وار يا ضربه

   د؟یداشت يبا من کار يخانم ذاکر -

جلو  نیکه ا ییزونایآو دونمیآخه من نم.  کن  تیحجابت رو رعا یعنیمقتعه کج و کوله اش اشاره کرد که  به

تنها معلم حاضر در .  انداختم  يبه بهنود ینگاه   نه؟یبیمنو م يچهارتا دونه مو نیا یول نهیبیرو نم ستادنیوا

 : مقنعه ام را مرتب کردم و گفتم.   خوردیاش را م ینیریو ش يچا ایتوجه به تمام دن یدفتر بود و ب

 بله خانم؟   -

 4در3فردا حتما دو قطعه عکس .  تا عکس کم داره پرونده ات 2 دمیکه د کردمیامروز پرونده ها رو مرتب م -

 اونجا چه خبره؟  .   اریبرام ب

داشتم گرفته  کهیرفت و در حال رونیزودتر از من از دفتر ب.  بود  داخل راهرو يآخرش خطاب به بچه ها جمله

 .  هانیک... خانمِ:  گفت يبرم که بهنود رونیاز دفتر ب خواستمیم دمیدیشدن حالشون رو م
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 !  بله -

   اد؟ینم ادتونیشما .   دمتونیکجا د ادینم ادمی یچهرتون برام آشناست ول کنمیمن احساس م هانیخانم ک-

و پشت  گهیبرو د!  یینجایتو که هنوز ا:  گفت دنمیبا د.  دوباره وارد دفتر شد  يزدم و ذاکر یکج يلبخند

نشنوه  يکه ذاکر يآروم طور یلیخ.   کردیهنوز منتظر نگاهمم يبهنود.  نشست و تلفن را برداشت  زشیم

 : گفتم

 ! يبهنود يبود آقا یخوبی هیتوص "! ستنیجوون قابل اعتماد ن يپسرا- "

 : زد و گفت يبخندل

 ! شاپ یکاف -

 ! گهیبرو د.   ریوقت استاد رو نگ   ؟يگردیچرا برنم هانیک:  يذاکر

 . بچه ها برگشتم  شیآمدم و پ رونیحرف ب یب

 کارت داشت؟   یچ:  نویم

   کار؟یچ خوانیهمه عکس رو م نیا نایا دونمیمن نم.   خواستیعکس م -

 . قاب کنه ببره خونشون  خوادیم  شه،یدلش واسمون تنگ م:  سارا

 .  .  . ! در چهار  3تا عکس 400فکرشو بکن :  و گفت دیخند مهنوش

.  گرفت  شیاومد و ادامه مبحث معرفه و نکره رو پ یمعلم تفلون عرب.  زنگ سر کالس برمون گردوند  يصدا

دادم به  حید و ترجهفته بع يگذاشتم برا!  ومدین شیپ تشیموقع یول ریحالشو بگ گفتیبهم م بیعج یحس هی

 . درس گوشبدم 

پسر با اون چشم  نیا.   وستیازمون جدا شد و به کسرا که سر کوچه منتظرش بود پ نویبرگشت اول م موقع

 خواستیو م میکرد یخداحافظ.   شدیمهرنوش جدا م دیسر کوچه بعد با.  برام مرموز بود  شهیهم شیمشک يها

 : داخل کوچه بره که گفت

 بچه ها اون خونه ماست؟   -

.   میهر سه به سمت خانه رفت.   کردیبود و چراغ قرمز رنگش جلب توجه م ستادهیخانه شان ا يجلو آمبوالنس

 . بود و نه از پدر مهنوش  يخبر مینه از مر.   میرفت اطیداخل ح.  بودند  ستادهیها هم ا هیچندتا از همسا

 : مهنوش خودش را به او رساند و گفت . شد  اطیاز ساختمان وارد ح يپرستار

 . خونه ام  نیشده؟   من مال ا یخانم چ -
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 : گفت رفتیم یبه سمت در خروج کهیدر حال پرستار

به خاطر خودشم  یول یچیمن دفعه قبل هم گفتم؛ حاال بچه ه.   نییفشارشون اومده بوده پا.   ستین يزیچ -

 ! استراحت کنه یحساب دیکه شده با

 کدوم بچه؟  .  .  .   دیببخش.  .  .  ـ ب:  مهنوش

 ! گهید یلطف میچند نفر باردارن؟   خانم مر نجایمگه ا:  پرستار

مهنوش همچنان  یول.  چه بود را برداشت و برگشت  دانمیکه نم يرفت از داخل آمبوالنس بسته ا پرستار

 . شده بود  رهیخ نیو به زم ستادهیا شیسرجا

 .  امیسارا،  مهنوش رو ببر سر کوچه االن م -

   ؟يریکجا م:  سارا

 .  امیزود م.  ببرش  -

ساختمان  يا شهیخودم رو پشت در ش.   رونیبردش ب اطیگفت وکم کم از ح ییزهایآرام دم گوشش چ سارا

 . آمد  رونیب يگریتا پرستار د دیطول کش هیتونستم برم داخل؛ چند ثان ینم.  رساندم 

 خانم چند ماهه بارداره؟   میمر نمیبب خواستمیم.  هستم  بیخط يمن دختر آقا.  .  . من .  .  .  الم خانم س -

   ؟یدونیچطور نم   ؟یستیمگه دخترش ن -

 چندماهه بارداره؟  .  .  .  همسر پدرمه  ست؛ینه مادرم ن -

 . نه؟   بروکنار  ایبه کارم برسم  يذاریم.  .  .  ماه  5-

 پسر؟   ایدختره !  گهیسوال د هیفقط  -

   ؟يریبگم م -

 : گفت. را به عالمت مثبت تکاندادم  سرم

 . پسر  -

 .  ممنون -

کرد و  یم هیمهنوش لبه جدول نشسته و گر.  زدم و خودم رو به سر کوچه رسوندم  رونیسرعت از خانه ب با

 : گفتم زدمینفس نفس م کهیدرحال.  درآرام کردنش داشت  یسارا هم سع

 .  .  . پاشو مهنوش .  خونه ما  میریم-

 : و گفت دیرا باال کش دماغش
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   شه؟یم یحاال چ.  .  .  حاال -

 .  میکن یم يفکر هی نایا یخونه کت میریم.   دهیکه به آخر نرس ایدن!  حاال میکن یم شیکار هی میپاشو بر:  سارا

 . چه خبره  نیزنگ بزن به بابات بب هیاز خونه ما  میبر ایمهنوش؟   ب -

 : کرد گفت یاشک هاش رو پاك م يبا دستمال کاغذ کهیو در حال دیاش رو محکمتر در آغوش کش کوله

.  اگه مهبد ازدواج کرده بود اآلن نوه داشت !  سالشه50من  يبابا یبگم؟   بگم مبارکه؟   کت یزنگ بزنم چ -

هم از  گهیروز د4که  ینیبب ییمهبد کجا!  خونتو مهدکودك کردن ینیبب ییمامانم کجا   گم؟یم یچ یفهمیم

بچه دار  یسالگ50تو  ننیکه بب رمیم.   شیترا رمیم.  مهبد  شیپ رمیم!  رمیمن م.  .  .   رونیب ندازنمیخونه م

 ! یچ یعنیشدن 

 نیبا ا   ؟یفرار کن يخوایم یاز خودت دفاع کن یسیوا نکهیا يبه جا!  خجالت بکش!  بس کن مهنوش -

 یزنیضعف نشون دادنات حالمو به هم م

 : و ادامه دادم دمیاش را به سمت خودم کش کوله

 .  .  .  ایما  يخونه  يایاآلن با من م نیهم ای -

 : انداخته بود،  گفت نییسرش رو پا کهیدرحال.  جمله ام رو تموم کنم  نگذاشت

 .  میبر -

سارا مهنوش .   میباز کردمو هر سه باال رفت دیدر رو با کل.   ستیکس خونه ن چیساعت از روز ه نیا دونستمیم

 . مهنوش بردم  يآب خنک برا وانیل کیرو به اتاق من برد و من هم 

و  ستمیوا دیبا!  برم دینبا.   یکت یگیراست م:  و گفت دیتختم دراز کش ياش آرام تر شد رو هیکه گر یکم

 ! خونه رو براشون جهنم کنم

 : به من کردو بعد رو مهنوش گفت ینگاه یبا نگران سارا

 مثال؟   -

 . دونه دختر خونه بودم  هی شهیمن هم.   گهیکنم د یم یغلط هی یول دونمیهنوز نم:  مهنوش

 .  یمونیدونه دختر م هیبازم  -

   ؟یدونیاز کجا م:  مهنوش

 . ماهه 5.   دمیاز پرستار پرس -

   ؟يدیشکمش روند!  ماهشه 5 يدیتو نفهم یعنی:  سارا
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به مهبد خبر  دیبا!  چاق شده دهیمن خورده خواب يکه اومده خونه بابا زدمیهم غر م یمن احمق کل:  مهنوش

 . بدم 

   ؟یدونیتو از کجام.  خبر داشته باشه  دیشا -

 : بلند شد و گفت سارا

 .  ارهیسر خودش م ییبال هی ییتنها.  خانم جون  شیبرم پ دیبا.  خونه  رمیمن م -

 یتیکه شکا دمیوقت ند چیه.  بود  يسارا آدم فوق العاده صبور.  دم در بدرقه اش کردم و به اتاقم برگشتم  تا

مادر و پدر سارا هر دو شاغل بودند و .  داشت  مریو آلزا کردیم یمادربزرگش طبقه دوم خانه شون زندگ.  بکنه 

ازش  يبود و نگه دار ریبه هرحال پ یبود ول یمهربون رزنیپ .  کردیم ياکثرا سارا بود که از خانم جون نگه دار

 .  دیخوابیم هیبق شیپ نییشب هاهم خانم جون پا یبعض د؛یخوابیو م رفتیشب ها سارا باال م یبعض.  مشکل 

 : مانتو و مقنعه اش رو درآورد و گفت مهنوش

 . با مهبد حرف بزنم  دیبا   ؟يدیتلفنتون رو م -

زنگ خبر  يصدا.  راحت تر بود  يطور نیا دیشا.  گذاشتم و خودم اتاق رو ترك کردم  ارشیرو در اخت یگوش

 . کردم  فیرو براش تعر زیهمه چ نهیمهنوش رو بب نکهیدر رو براش باز کردم و قبل از ا.   دادیاز اومدن مامان م

 : تکان داد وگفت يتاسف سر يرو از

 .  فتهیاتفاق م نیخره احدس زد که باال شدیم!  جوونه یلیخب اون زن خ -

   د؟یاریبه روش ن يزیچ شهیبه هرحال م -

مبارك  دیداداش جد" گهیم ششیپ نهیشیم رهیم هوینگو؛  انایبه ک يشنویاز من م یول گمینم يزیباشه من چ -

 ." 

 : زدم و گفتم يلبخند انایک یسادگ از

 حاال کجا هست؟  .  گمینم -

 ! گهیاستخر د   ره؟یکجا م یبچه رو بزن نیسر و ته ا -

 ! ادیبرم یبگ یپاره هر چ شیاز کجا معلوم استخره؟   از اون آت.  مهنوش برگشتم  شینگفتم و پ يزیچ

 : انداختم و گفتم وتریکامپ یصندل يخودم را رو.   کردیم هیباز داشت گر مهنوش

 ! نکن هیگر نقدریگفت؟   ترو خدا ا یچ -

 . خبر بودم  یفقط من ب نکهیمثل ا!  دونهیمماهه که  هیگفت .  .  .   دونستیم -
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 : گفتم.  صفحه نقش بسته بود  ياسم و عکس مهنوش رو.  مانع جواب دادنم شد  میزنگ گوش يصدا

 .  فکر کنم باباته .  توئه  هیاز گوش -

 : رو پاك کرد و گفت شیها اشک

 ! بگو مرده.   ستین نجایبگو ا -

 : توجه به مهنوش جواب دادم یب

 بله؟   -

 : دیچیپ یو نگران پدرش در گوش یعصب يصدا

 توئه؟   شیمهنوش پ.  سالم  -

 . بله  -

 . خونه  ادیبگو پاشه ب.  خدا رو شکر  -

 .  ادینم -

 : گفت يبلند بایتقر يشد،  چون با صدا یکنم عصبان فکر

 مگه دست خودشه؟     اد؟ینم یچ یعنی -

 .  ستیرو به راه ن ادیز.  . .  من بمونه؟   آخه  شیامشب پ شهیم -

 براش افتاده؟   یاتفاق   ؟یچ یعنی -

 . با پرستار هم صحبت کرد  د؛یآمبوالنس رو دم خونتون د.  .  .   زهیچ.  .  .  نه  -

 : رو نداشت گفت يزیچ نیچن دنیمهنوش که انگار اصال انتظار شن پدر

 ! شدیم ينطوریا دینبا.  .  .   يوا -

 بمونه؟   -

 . ولش کن خداحافظ .  .  .  فقط بهش بگو .  .  .  فقط .  .  .  باشه -

 : را قطع کردم و گفتم تماس

 .  یمونیم نجایامشب ا -

سالم و  انایو مهنوش با مامان و ک میرفت رونیهر دو از اتاق ب ومدیکه از داخل حال م انایک يسر و صدا با

 . کرد  یاحوالپرس

   ؟یراه انداخت غیج غیج نقدریچه مرگته ا انایک -
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 یمرس.  رمیگیم یبان دهیکارت د گهیهفته د:  انداخت و گفت یمبل راحت يخودش رو رو یبا خوشحال انایک

 ! خداجون

 ! ينجاتش بد دیکه تو با یبدبخت چارهیب   ؟یفسقل يتو -

 : نازك کرد و گفت یپشت چشم انایک

 ! هم دلش بخواد یلیخ -

 ! جون انایک گمیم کیتبر:  مهنوش

 ! ریبگ ادیدوستات شعور  نیذره از ا هی یکت.  زمیعز یمرس:  انایک

 : از آشپزخونه صدام زد مامان

 . نهار  يبرا نیرو بچ زیم یکت -

.  راحت بود  المیاز جانب بابا خ.  و خنده گذشت تا بابا هم به جمعمون اضافه شد  یدو ساعت با شوخ  ،یکی

 یفقط م.   دیپرسینموندنش نم ایدر مورد موندن  يزیمهنوش چ يلما جلودانشگاه تهران مس یعلم ئتیعضو ه

 .  دینپرس يزیکه خدا رو شکر اونم چ انایموند ک

و همه برق ها به جز آباژور کنار تخت خاموش  دهیدراز کش نیزم يتختم و مهنوش کنارم رو يشب من رو آخر

 . بود 

   ؟یکت:  مهنوش

 . هوم  -

 بگم؟   یکنم؟   چ کاریفردا بعد از مدرسه برم خونه چ -

 .  میکنیدر مورد فردا،  فردا فکر م -

اتاق ها کنار  یول زدیصداش بلند باشه،  اتفاقا آروم هم حرف م نکهینه ا.  اومد  یم ياز اتاق کنار انایک يصدا

 : بلند شدم و گفتم.  آوردم  یم سر از کارش در دیبا!  مشترك واریبه د دهیچسب مانیهم بود و تخت هر دو

 .  ییدستشو رمیم -

نا مفهموم بود  شیحرف ها شتریب.  خودم را پشت در اتاقش رساندم .  در سکوت و آرامش فرو رفته بود  خونه

   گه؟یو چرت و پرت خنده دار م زنهیزنگ م یوقت شب ک نیآخه ا.   دیشن شدیرو م شیخنده ها يصدا یول

 ییو به سمت دستشو دیخوشبختانه من رو ند.   دمیخودم رو عقب کش.   شهیم کیزدکردم به در ن احساس

 . بود رو برداشتم  زیم يکه کنار مجسمه رو شیداخل اتاقش رفتم و گوش.  رفت 
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 "! ادیخدا کنه زود ن"

دنبال کاغذ و  دینبا یکیتار يمسلما تو.  شده بود  ویس "یهوم"شماره به اسم  نیآخر.  ها رو باز کردم  تماس

 . به اتاق خودم برگشتم  عیشماره رو حفظ کردم و سر.   گشتمیخودکار م

   ؟یگیم یچ   ؟يشد یچ:  مهنوش

 09.  .  .  8523:  کردم یلب شماره رو تکرار م ریبدم چون مرتب ز تونستمیرو نم جوابش

 دمیکش ینفس راحت.  د،  نوشتم بو زیم يکه رو یاسکناس يشماره رو رو عیبرداشتم و سر زیم ياز رو يخودکار

 ! کنمیآدمت م: و گفتم

 

در اعتماد به نفس دادن به  یسع نویسارا و م  م،یکه تو مدرسه بود یتمام مدت.   دیشنبه صبح هم رس سه

کلنجار  یباالخره بعد از کل.  برداشته بودم  انایک یاز گوش شبیکه د يمهنوش داشتن و من به فکر شماره ا

 . گرفتم بهش زنگ بزنم  میرفتن با خودم تصم

بعد من هم از سارا جداشدم و سارا تنها  یکم.  ازمون جدا شد و بعد مهنوش  نویبرگشت مثل همشه اول م موقع

بابا دانشگاه و مامان کالس .  ساعت معموال من تنها بودم  نیالبته تو ا.  کس خونه نبود  چیخوشبختانه ه.  شد 

 ! هم مثال استخر بود اانیو ک

اصال به من "لحظه فکر کردم  هی.   دمیتخت دراز کش يو شماره رو برداشتم رو یگوش.  رو عوض کردم  لباسم

من  اقتیل يپسر چیه"!  ذهنم ياومد تو یشگیدوباره همون شعار هم یول "چه که تو کارش دخالت کنم؟  

 ! هداشتنش رو ندار اقتیل يپسر چیکه ه دیفهم یم نویا دیهم با انایک "رونداره

 : جوابداد.  .  .  سه بوق .  .  .  دو بوق .  .  .  بوق  هی

 بله؟   -

   ؟یخوب.  سالم  -

 شما؟  .  ممنون  -

 شما؟  :  آشنا بود،  تکرار کرد میکه فوق العاده برا ییصدا

   م؟یآشنا بش شتریبا هم ب شهیم!  یشناسینم.  .  .   هیمن .  .  .  من  -

   ؟یشناسیشما منو نم -

 . گرفتم  یشماره رو شانس.  نه شما منو  شناسمینه من شمارو م.  .  .  نه  -
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 باور کنم؟   دیبا -

شماره  هیحوصله ام سر رفته بود،  !  گهید شناسمیم گفتمیم شناختمیدروغ بگم؟   خب اگه م دیچرا با -

 اسمت؟  .  گرفتم  ينجوریهم

 تو؟  .  هومنم !  یمثل صدات باش دیالبد خودت هم با.  جذابه  یلیصدات که خ -

 چند سالته؟  .  هستم  يپر -

 نوزده،  تو؟   -

   م؟ینیهمو بب شهیهفده،  م -

 : اسمش هومن گفت دونستمیکه حاال م يپسر

 فردا؟  .  امروز وقت ندارم  -

 ياز اعضا یکیگول زدن  فهموندمیهمون موقع بهش م دیبا.   دادمیفرصت از دست دادنش رو از دست م دینبا

 : گفتم عیسر!  داره ییچه سزا هانیخاندان ک

 کجا؟  .  باشه  -

 .  یهرجا تو بگ -

 . ساعت و آدرس رو  کنمیم SMSبرات . شاپ خوب سراغ دارم  یکاف هی -

-Ok   .  .  .نمتیبیم  . 

!  وفادار نموند انایتماس هم به ک هیاندازه  یسروپا حت یپسره ب.   دمیکش یرو قطع کردم و نفس راحت تماس

به مهنوش .   ومدین ادمی يزیخودم فشار آوردم چ یهرچقدر به ذهن جلبک.  آشنا بود  یلیصداش برام خ یول

SMS زدم : 

 چه خبر؟   -

 : جواب داد عیسر

 . اومدم تو اتاقم در رو بستم .  کدوم سالم نکردم  چیبه ه -

 نکهیآقا هومن تازه وارد بود و ا نیا شیتمام فکرم پ.   مین و بعد نهار خوردهم اومد انایکردم تا مامان و ک صبر

 .  کنهیم دایخرخره ام پ دنیبه جو يدیشد لیبفهمه حتما م انایاگر ک
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ساعت قرار .  .  .  مدرسه هم گذشت و  میکردم،  شب شد و دوباره صبح شدو تا یکه فکر م يزیاون چ زودتر

نداشت  یچندان تیظاهرم برام اهم.   دمیپوش میوشلوار سورمه ا یاسیرنگم رو با شال  یبادمجان يمانتو.   دیرس

 . که قرار بود بزنم برام مهم بود  ییحرف ها شتریب.  

 . زبانش رو بده  نالیفا ینیریقراره سارا ش.  شاپ  یکاف رمیمامان من م:  اومدم و گفتم رونیاتاقم ب از

 : انداخت و گفت زیم يوکه دستش بود رو ر يمجله ا مامان

 .  انیقراره ب نایخالت ا.  خونه باش  6فقط تا ساعت .  باشه  -

 . باشه  -

از تابستون  شهیکه باعث م یلیدل نیمهمتر. شاپ راه افتادم  یو به سمت کاف دمیپاشنه بلندم رو پوش يها کفش

بود  یهمون. سفارشم را گفتم  شخوانیشاپ شدم و به پسر جوان پشت پ یوارد کاف! گرماشه نیمتنفر باشم هم

زود  قهیدق5. را انتخاب کردم و نشستم  ربه د زیم نیدورتر. که دفعه قبل تو نوشتن فاکتور اشتباه کرده بود 

 بایصورت تقر. خودم نگاه کردم  ریخم شدم و به تصو یکم زیم يرو. اصال برام مهم نبود  یول. بودم  دهیرس

 ینییبود و نه درشت قسمت پا کیکه نه بار ییسرباال و لب ها ینیب.  ومدیم بلندم به هم یشانیو پ دهیکش

شان کرده بودم و  يخودم دست کار یرو به باال بود که کم شیکه انتها ییوهاو ابر دادیم لیصورتم رو تشک

هستند هم قسمت  يقهوه ا دانستمیخودم خوب م یرنگشان مشخص نبود ول شهیکه داخل ش ییچشم ها

 .  دادنیم لیصورتم رو تشک ییباال

. باز شد  يدر ورود. بود  میون4درست ساعت . رنگم نگاه کردم  ينقره ا یرو باال آوردم و به ساعت مچ سرم

حاال . تشکر کردم و پسرك رفت . سفارشم رو آورد  شخوانیهمان پسر جوان پشت پ نمش،یبب نکهیقبل از ا

 .  پوشهیم يخاکستر راهنیگفته بود پ.  ندیرا بببلند شدم تا م میاز جا. نوبت آقا هومن بود 

که اسمش از دهن  ییهمون کسرا. بود، کسرا بود  دهیرنگ پوش يخاکستر راهنیپ نکهیا! شدیباورم نم.  .  .  نه

از سر  نویبا م روزیکه پر ییهمون کسرا! حاضر بود جونشو واسش بده نویکه م ییهمون کسرا! افتاد ینم نویم

 .  .  .  ینیکه بب ییکجا نویم. کوچه شان رفت 

   د؟یخوب. خانم  یسالم کت: جلو اومد و گفت یفندق مغز

   ؟يقرار دار نویبا م. ممنون . سالم : کنم گفتم یکردم تعجبم رو مخف یم یسع کهیحال در

 . خداحافظ . سر کوچشون  رمیم. کرده  ریکم د هیراستش ! آره.  .  .  زهیچ-
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نفر داشت به دو نفر از  هی شدیباورم نم. که آماده کرده بودم بهش بزنم رو فراموش کردم  ییحرف ها تمام

 آقا کسرا؟  : بلند گفتم يبا صدا. کرد  یم انتیخ میزندگ يها نیبهتر

 بله؟  : سمتم برگشت و گفت به

 ! رو فراموش کن انایهم ک نو،یهم م-

 ! شناسمینم  انا؟یک: خبر نشان بدهد و گفت یکرد خودش را ب یسع

 ! خواهرمه، آقا هومن انایک: رفتم و گفتم جلوتر

   دونه؟یهم م نویم: انداخت و گفت نییرا پا سرش

 ! نه-

   د؟یبهش نگ يزیچ شهیم-

 ! بشه انتیدوستام خ نیاز بهتر یکیبه  خوامیچون نم! نه-

 انایک دونستمینم. کنم  یخودم امروز تمومش م. نگو  يزیشما بهش چ: نشست و گفت یصندل نیکترینزد يرو

 . خواهر داره 

با هر دوشون تمومش  دیبا یول.  ياز اون دوست دار شتریب یلیرو خ نویم دونمیمن م. داره  ینیبیحاال که م-

 .  .  . وگرنه  یکن

-Ok  .یول  .  .  . 

 . به سالمت . امشب لطفا  نیهم.  فتهیاتفاق ب نیزودتر ا شمیخوش حال م-

رو  زیکه پشت م ییکه نگاهم به آشنا کردمیبا نگاهم رفتنش رو دنبال م. رفت  رونیب یحرف چیه یشد و ب بلند

مجبور شدم با  دمشیکه د دیدلم بذارم؟  چون د يکجا گهیپروفسور رو د نیا ایخدا. نشسته بود افتاد  ییبه رو

 . تکان داد  کیعل یسر سالم کنم و او هم با لبخند سرش را به معن

 یکوتاه خاک نیآست راهنیپ. که صورتحساب من رو هم پرداخت کرد  يمثل همون روز. سته بود هم تنها نش باز

ته . کوتاه و رو به باال مرتب شده بود  شهیمثل هم شیموها. اش ست کرده بود  یرنگش رو با شلوار شکالت

رو  افشونیو ق پیت لیاستا ونهمه معلم ها در تمام طول عمرش نکهیمثل ا. اش رو هم داشت  یشگیهم شیر

 هی دنشیمدل موها و لباس پوش شهیهم یاستاد دانشگاه بود ول نکهیبا ا. پدر خودم  شیکی.  کردنیحفظ م

 ! داشت یخاص يالگو
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 یب یمن به اندازه کاف  نه؟ینش نجایا شهیم یعنی ایخدا. رو برداشت و به سمتم اومد  نوشیکوچک کاپوچ فنجان

 . اعصاب هستم 

 

 ! يام عمل نکرد هیبه توص: نشست و گفت متاسفانه

 نیدیهم که د ینیا! تون رو به اون هم بگم هیتوص خوامیم! خواهرم عمل نکرد: از قهوه ام خوردم و گفتم یکم

 .  .  .  دونهیرو نم هیکه توص نهیبه خاطر ا رونیرفت ب

 کوچکتره؟  -

 . دوسال -

 ! یکنیم یپس براش احساس بزرگ-

 .  .  . من فقط . نه -

احساس ! کنهیم یخواهر و برادر کوچکترش احساس فرمانده يسن و سال برا نیتو ا یهر کس! قبول کن-

 یلیخدمت خ هیکار  نیبا ا کننیفکر م.  بشونیتو ج ذارنیرو م نیشتیخودشون ان یاونا اصال مغز ندارن ول نکهیا

 مگه نه؟  ! یحت نهیریتصورش هم ش.  کننیبه خانواده م یبزرگ

که تو مخالفت هست،  یکه لذت ییاز اونجا یول. حداقل در مورد من که صادق بود . جمالتش درست بود  تمام

 ! دیوقت نوجوون نبود چیکه انگار ه دیکنیصحبت م يجور هی: گفتم ستیتو موافقت ن

 . نذاشتن . ازم گرفتن فرصتش رو  دیشا. وقت  چینکردم ه ینوجوون ینوجوون بودم ول: زد و گفت یتلخ لبخند

بهتون  هیتوص هی خوامیحاال من م ن،یبه من کرد حتینص هینگاهش کردم و گفتم اون دفعه شما  روزمندانهیپ

 ! بکنم

 ! شنومیم: گفت مشتاقانه

 ! رنیقلم سرنوشتتون رو دست بگ گرانید دیوقت نذار چیه: جلو خم شدم و گفتم به

 به موضوع داشت؟   یچه ربط: و گفت دیخد

 .  نیداد یتون رو از دست نم یدوره نوجوون ياونجور دیشا-

لپش سوراخ  دیبا خندهیم یمرد وقت: گفتیافتادم که م انایحرف ک ادی.  رفتیگوشه لپش فرو م د،یخندیم یوقت

 . بشه 

 .  کنمیحتما بهش عمل م: خورد و گفت شیرو به رو ينویاز فنجان کاپوچ یکم
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وقت دوست نداشتم با  چیه. که اونجا رو ترك کنم  گشتمیم يدنبال بهانه ا دایشد. رار شد سکوت برق یکم

 . شاپ و قهوه بخورم  یتو کاف نمیمعلمم بش

 ندارن؟   یمشکل  ن؟یراض سمیاز تدر  گن؟یم یمدرسه در موردم چ يبچه ها: گفت

 یهمه چ. نه : گفتم یول! ! ! تو ذهنشون باهات ازدواج هم کردن ایلیخ ینیبب يکار يبگم کجا شدیم کاش

هفته اس  کیو به عالوه فقط . نکرده که بخوان به مشکل بخورن  شرفتیپ نقدریدر ضمن درس ها ا. خوبه 

 .  میکه ما باهاتون کالس دار

 . حق با توئه . آره -

 ! فرار کنم شدیکاش م.  .  . سکوت  دوباره

   نجا؟یا يایم شهیهم: گفت

بار بود که شما  نیاول دیاون روز که کارتتون رو بهم داد یول.  شهیپاتوق من و بچه ها محسوب م بایتقر نجایا-

 .  دمیدیم نجایرو ا

هاش  یتهران رو با همه آلودگ. خب راحت نبودم  یول. قبال کرج بودم .  نجایمن تازه اومدم ا.  .  . من . آره -

 . دوست دارم  شتریب

. راه فرار ازش استفاده کرد  هیبه عنوان  شدیم. نقش بسته بود  یمامان رو گوش ریتصو. زنگ خورد  میگوش

 .  دیببخش. جواب بدم  دیبا: گفتم

 .  کنمیخواهش م-

 بله؟  : را وصل کردم تماس

 .  ایبهت بگم زودتر ب گنیاومدن م نایخاله ا یکت-

 . فعال .  امیباشه اآلن م-

 .  نمتونیب یشنبه تو مدرسه م. برم  دیمن با: از خدا خواسته گفتم رو قطع کردم و تماس

 . خداحافظ . حتما : زد و گفت يلبخند

 . سفارش من و آقا رو با هم حساب کن : رفتم و گفتم شخوانیسمت پ به

ر د نویو از م زدمیزنگ م دیشب با. آمدم و به سمت خونه راه افتادم  رونیب عیاز پرداخت صورتحساب سر بعد

 گنیم یبه ک کردمیم شیجا تموم کنه وگرنه حال نیرو هم هیخودش قض ارهیشانس ب.  دمیپرسیمورد کسرا م

 ! یکت
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به  کهیکردن و خاله در حال یاحوالپرس شهیگرمتر از هم رضایپسرش و مارال همسر عل رضایو شوهرش و عل خاله

 . برات تنگ شده بود  یلیکه دلمون خ يایبه مامانت گفتم زودتر زنگ بزنه ب: گفت کردیمامان اشاره م

.  میمزاحم شد دیببخش: مارال هم گفت! تنگ بشه یکس يبود دلش برا دیبع شیخاله با اون اخالق نظام از

   ؟يدوستات رو تنها بذار يمجبور شد

بحث شاخه به شاخه نجاتم  هیاز  دونهیخوبه نم. منتظر جوابم بود . و درشتش انداختم  دهیبه چشمان کش ینگاه

 یاشکال: زدم و گفتم يلبخند! رمیمن معموال کجا م نکهیبه ا دیپریبه مدرسه از اونم م دیپریاز بحث پسرا م! داده

 . خونه  رفتنینداره اونا هم داشتن م

از اون  انایکسرا هنوز تمومش نکرده بود وگرنه ک نکهیمثل ا.  شهیمثل هم. بود  يعاد یلیخ. نگاه کردم  انایک به

ساعته گند بزنه به تمام  میخب منم توقع نشدم کسرا ن! زننیدسته آدماست که احساساتشون رو همه جا جار م

 . خودش ساخته بود  يبرا انایکه ک ییایرو

 . خانم برو سر اصل مطلب : خورد و گفت یکوچک ینیریمهران ش آقا

تو . گرفتم  یمهمون گهیپنجشنبه د: گفت دیده دزدن حرفش آما يرو برا دانیحرف م نیکه انگار با ا خاله

 . اومدم که دعوتتون کنم . لواسون  يالیو

 به چه مناسبت؟  : مامان

رفتن و  یمن عاشق مهمون دوننیهمه م! جون یلیخواد که ل یمناسبت نم: نازك کرد و گفت یپشت چشم خاله

 . دادن هستم  یمهمون

 شلوغ؟   شهیمثل هم: بابا

 .  نهیبه مناسبت ا شتریب دیشا. از فرانسه برگشتن  نایخواهرم ا! هم شلوغ تر شهیاز هم دیشا: مهران آقا

 بپوشم؟   یحاال من چ.  ولیا! آخ جون: انایک

 یمن چ گفتیبره م خواستیتا سر کوچه هم که م. بود  انایک یشگیمشکل هم نیا. خنده  ریزدند ز همه

 بپوشم؟  

.  نیو ام ریام يبودم دو تا پسر داره به اسم ها دهیشن. انواده اش رو نه خ یبودم ول دهیآقا مهران رو د خواهر

فکر  نیبا ا. خاله بود  دیپروژه جد تریت نیا! دو نفر نیاز ا یکیافسون و ! هیکامال مشخص بود نقشه خاله چ

 پس افسون جون کجاست خاله؟  : گفتم

 . خب کالس زبان فرانسه داشت  یول ادیدوست داشت ب یلیافسون خ: خاله



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ٢٦ 

 انایبرنامه که خاله و مارال و ک یبعد از کل. فرانسه کنه  یافسون رو راه خواستیخاله م. حدسم درست بود  پس

سراغ هر . به اتاقم و درس هام بزنم  يرفتن و من هم تونستم سر نایخاله ا ختن،یر یمهمون يو مامان برا

 چیو بود و عمال ه هیپا يدرس ها برا مهه. که بخونمشون  گرفتیخندم م یاز آسون رفتم،یکه م يکتاب و دفتر

 . وجود نداشت البته فعال  يا يدرس جد

کم  هیچت روم  يایچه خبرا؟  امشب م. سالم : زدم SMS نویرو برداشتم و به م میگوش. بود  30: 8 ساعت

 سر کار؟   میبچه سوسول ها رو بذار نیا

 .  یکت ستیحالم خوب ن. نه : داد بود که جواب 9 يطرفا ساعت

 .  .  .  ای ضهیمر  ست؟یحالش خوب ن یچ یعنی

 گرما؟   نیتو ا يسرما خورد: نوشتم

 . کم فکر کنم  هیتنها باشم  خوادیدلم م! ینه کت: جواب داد عیبار سر نیا

رو نداشت  اقتشیکسرا ل.  .  .  یناراحت شده و دلش شکسته ول یلیخ دونمیم. کسرا باهاش حرف زده بود  پس

! شده بود کسرا شیشد، تمام دل خوش دیدوستش داشت نا ام یاز پسر عمه اش که از بچگ نکهیبعد از ا نویم. 

 . هومن بود  دیاصال از کجا معلوم اسمش کسرا بود؟  شا

 

. شنا به استخر رفت  يرو برداشت و برا لشیوسا انایک. رو شروع کردم  يصبح پنج شنبه به ظاهر ساده ا فردا

 . رفتن  يرو ادهیمامان و بابا هم واسه پ

 .  دمیتخت دراز کش يمهنوش رو گرفتم و رو شماره

 .  یسالم کت-

 چه خبرا؟    ؟یخوب. سالم -

   ؟یتو خوب.  یمرس-

 از خونتون چه خبر؟  . خوبم -

بگم  خواستمیم. کنم  یکه مثال باهاش آشت دهیدستبند طال خر هیبابام رفته واسم .  .  . ! داغون : و گفت دیخند

 ! بیخط يباش آقا الیخ نیبه هم

 .  یسیمحکم جلوشون وا دیبا! وقت هی یخر نش! بخرنت خوانیم-
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برام  زنمیدکتر، زنگ م رنیبعد از ظهر که م. بخورم  رمینم یتموم خونه رو گرفته ول يقرمه سبز ياآلن بو-

 چه خبر؟   انایاز ک.  ارنیب چیساندو

 یچ نمینگه تا بب يزیچ یازش خواستم به کس.  دیبرداشتم مهنوش فهم شیکه شماره رو از گوش یشب همون

شدم  الیخیب  شناستش؟یاونم م گفتمیم دیبا  دم؟یرفتم طرف رو د گفتمیم  دادم؟یجواب م یچ دیحاال با.  شهیم

 .  کنهیگفت تمومش م. زنگ زدم به پسره حالشو گرفتم : و گفتم

 نگفت؟   يزیبه تو چ. حرف بزنه  تونهیداد که نمSMS. زنگ زدم برنداشت  نویبه م شبید-

 . ازش خبر ندارم . نه -

   گه؟ید يندار يکار-

 . خداحافظ . قربونت . نه -

 !   ؟يزود اومد: در رو براش باز کردم و گفتم. برگشت  انایساعت بعد ک کی

 برگردم؟  ؟  ؟   یتناراح: را کنار در پرت کرد و گفت فشیحرص ک با

 ! به من چه اصال: باال انداختم و گفتم يا شانه

 ؟  ؟    ؟یپرسیم یپس چرا الک-

 .  شیخل و چل روان پر: مبل نشستم و گفتم يرو

 هیفقط .  فشیرفتم سراغ ک عیسر.  دیاتاقش که درست کنار اتاق من بود، رفت و در را محکم به هم کوب به

 یقبل يرو بستم و سرجا پشیز. شنا نبود  لیو وسا نکیو ع ویاز ما يخبر. خرت و پرت داشت  يسر

 . با کسرا قرار داشته . حدسم درست بود . گذاشتمش 

. راحت شد  المیخ. کردم  Playبلند  يرو با صدا یآهنگ. هم به اتاقم رفتم و لپ تاپم رو روشن کردم  من

هفته حالشون گرفته بود و دوباره  هیفوقش  اانیو ک نویم! شدیداشت خوش به حالش م يادیزرنگ ز يپسره 

 . در حقشون کردم  يچه کار دنیفهمیوقت هم نم چیه.  .  . !  گهید شدیدرست م

 ! خفه اش کن اون آهنگتو: در اتاق رو باز کرد و گف یعصب يبا چهره ا انایک

. رو نکنم  نکاریدادم ا حیترج نباریا یول یچ یعنی دنیسر من داد کش دادمیبود بهش نشون م يمواقع عاد اگر

 .  رونیب: آهنگ رو کم کردم و گفتم يصدا

 . نجاتش داده بودم تازه طلبکار هم شده بود ! پرورو يدختره . و رفت  دیرو کش راهش

*** 
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انجام بدم برام  خواستمیکه م يشنبه ها هر کار.  ومدیکه اول دبستان بودم هم از شنبه ها بدم م یموقع از

 . خداحافظ .  رمیمن دارم م: شونه انداختم و گفتم يرو رو فمیک.  دومیسخت به نظر م

 .  رسونمتیم. صبر کن : گفت داشتیبرم زیرو از کنار م فشیک کهیدر حال بابا

 .  .  . درضمن . سارا اومده دنبالم . دو قدم راه که رسوندن نداره -

 . بگو : بابا

 . بپا دانشجوهات چشمت نزنن  :رنگش اشاره کردم و گفتم يبه کت نو و نوك مداد-

اول سارا و بعد مهنوش و در آخر  شهیمثل هم. و من هم با خنده از خونه خارج شدم  دنیو مامان هر دو خند بابا

 ! نویهم م

 نویو سارا رو به م مینفر نشست4هر .  نهیبش دیهرکس کجا با دنیهمه فهم ادیخوشم م. بود  یاول خال فیرد

 ! يدیخوشگال رو هم که نپوش یچرا؟  کتون يگرفته ا: گفت

 .  ستین يزیچ.  الیخیب: چانه گذاشت و گفت ریدستش را ز نویم

 . شاپ بعد از مدرسه  یکاف میدنبالت، بر ادیبه کسرا بگو امروز ن نویم: مهنوش

 .  ادینم: نویم

 ! که ومدیچرا؟  هر روز م: کردم و گفتم يسرفه ا تک

 .  ادینم گهید: تو گف دیکش یقینفس عم نویم

 شیدرشت و مشک يچشما. داشت  یتر بود و صورت بانمک زنقشیاز همه ر. صورت معصومش نگاه کردم  به

 . بود  شهیتر از هم نیغمگ

 .  .  .  یعنی: با تعجب گفت سارا

 . تموم کردم باهاش . آره : نویم

 .  .  . آخه کسرا که : مهنوش

 ! مسخره تمام دو ماه با هم بودنمون رفت رو هوا زیچ هیسر   د؟یاریاسمش رو ن گهید شهیم: نویم

 .  ادهیواسه تو که ز.  الیخیب-

 ! ياستاد بهنود نیهم شیکی: سارا

 . سالشه 100 اروی نیسارا ا: چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 ! هیلیخ 100 یچند سالشه ول دونمی؟  ؟  ؟  من نم100: با خنده گفت مهنوش
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 . بهش  خورهینم شتریب.  32-30فوقش : سارا

 . به نظر من  ادهیهم ز 30: نویم

 ! گهیهم سن خودمونه د دیبگ هوی-

   بنده؟یشرط م یک: مهنوش

 . اومد : از جا بلند شد و گفت سارا

ساعت  مین. سراغ درس رفت  میمستق. که به خودم زحمت بدم و بلند بشم  دمیند یلیباز هم دل. بلند شدند  همه

 دیرو حل کن 47سوال: که گفت دمیصداش رو شن.  کردمیبه تخته نگاه م یحوصلگ یاز کالس گذشته بود و با ب

 . وقت  قهیدق2. 

 معادله و صد مجهول؟  ؟  ؟   هی  ه؟یچ گهید نیا. به سوال انداختم  ینگاه

 .  ستین یاطالعاتش کاف: گفتم

 ! هم هست يادیز: و گفت ستادیسرم ا يباال

 . نداره  شتریمعادله ب هی نیا.  شهینم: سوال رو خوندم و گفتم ارهدوب

معدله رو نوشت و .  دیکش رونیبگه خودکار رو از دستم ب يزیچ نکهیرا به سمت خوش چرخوند و بدون ا جزوره

 .  دیفهم شهیاما تعداد رو م دهینشون نم قیجواب رو دق. هر وقت فقط تعداد جواب رو خواست، رسم کن : گفت

خط . جزوه گذاشت و رفت  يرو هم عالمت زد و خودکار رو رو حیصح نهیگز. نمودار شکل رو رسم کرد  يرو

ها به خوب بودن  یراحت نیالبته من به ا.  دیفهم شدیتخته هم م يرو يرو از نوشته ها نیا. داشت  یقشنگ

 .  کنمیاعتراف نم يزیچ

 ؟  3 نهیگز: آخر کالس گفت فیاز رد یکس

 .درسته . ه بل: يبهنود

 

 ! چند سالشه میدیآخرسر نفم: مهنوش گفت.  میمجنون نشست دیب ریز شهیمثل هم حیزنگ تفر يبرا

 ازش بپرسم؟   يخوایم: نویم

 واقعا؟  ؟  ؟  : سارا

 . پرسم  یزنگ ازش م نیا. که  ستین يزیچ. آره : نویم

 ! یخفه نش: انداختم و گفتم کردیدهنش فرو م يبه مهنوش که داشت پفک ها رو پشت سر هم تو ینگاه
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 . که  رمیبم شهینم.  ستین يامروز هم که از نهار خبر. شام نخوردم  شبید: مهنوش

بودن که به  ییآدم ها هی شهیاز اول عمرم هم. کنارمون نشست  هویکالس به اسم فرانک،  ياز بچه ها یکی

 هی"همون  يفرانک هم از اعضا! آورد چه برسه به کاراشون یحرص آدمو در م شونیاستخون بند ینظرم حت

 . بود  "ییآدما

 چه خبرا فرانک؟  : سارا

   ؟یگیسوال بپرسم راستشو م هی یکت.  یسالمت: فرانک

 . بپرس .  نمیبیواسه راستشو نگفتن نم یلیدل-

   گفت؟یم یسر کالس بهت چ يبهنود: را تر کرد و گفت شیبا زبان لب ها فرانک

 چطور مگه؟  . گفت از نمودار استفاده کن   ؟یگیامروز رو م  ؟یک-

 .  .  . فعال بچه ها .  يجور نیهم.  یچیه: را باال داد و گفت کشیبار يها ابرو

ترو خدا نگاه : انداخت و گفت نیزم يپفک را رو یمهنوش بسته خال. خودشون رفت  پیشد و به سمت اک بلند

 ! رو؟   یچ غم نایا خورمیرو م یکن ما غم چ

هم  دیمهبد؟   شا  م؟یباباش؟  مر.  دونستمینم یاز دست ک یول. دلش پر بود . به مهنوش انداختم  ینگاه

 ! فرانک

تا درس رو شروع نکرده : زدم و گفتم نویبه م يسقلمه ا. هم بعد از بچه ها اومد  يو بهنود میکالس برگشت سر

 . بپرس 

 بپرسم؟   ویچ: گفت یجیگ با

 ! ! ! گهیجون سنشو د تیونولی: سارا

 . صبر کن . آهان : نویم

کنکور  یشما چه سال. استاد  دیببخش: گفت میبشنو يکه فقط خودمون و بهنود ينسبتا آروم، طور يصدا با

   د؟یداد

 . اش گوشه لبم نشست  رکانهیاز سوال ز یناش يلبخند

 ور؟  چط: گفت کردیرا مرتب م زشیم يرو يبرگه ها کهیدر حال يبهنود

 ! نه ای دیهست يطالب پور هم دوره ا يبدونم با آقا خواستمیم.  يطور نیهم: نویم
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سال از 20طالب پور حداقل  يآقا  گه؟یداره م یچ نیا یعنیگرد شده ام به سارا اشاره کردم که  يچشم ها با

 ! بزرگتر بود يبهنود

سال زودتر از من کنکور 20طالب پور  يفکر کنم آقا.  میستین يهم دوره ا رینخ:  زد و گفت يلبخند يبهنود

 . دادن 

 یکیامروز  یول کردمیفکر رو م نیبله من هم هم:  خودش رو از تک و تا نندازه گفت خواستیم کهیدر حال نویم

 .  دیبزرگ تر شونیاز بچه ها گفت شما از ا

 واقعا؟  :  و گفت دیخند يبهنود

 ! سالتونه 100تازه معتقد بود شما . له ب: زد و جواب داد يهم لبخند نویم

 ! نکن یشوخ: يبهنود

کشش  گهید يخدا رو شکر بهنود. فقط  ارهیاز من ن یخدا کنه اسم. دندان مشغول کندن پوست لبم شدم  با

 . سراغ درس، دخترا  میبر گه،یخب د: نداد و گفت

 .  دیخند زینگاه کردم و او ر نویچپ به م چپ

 

 شیپ تشیباز هم موقع. معلمه رو بشونم سرجاش  نیگرفتم ا میتصم نباریشروع شد و من ا یزنگ عرب متاسفانه

 ! یلعنت.  ومدین

 شاپ؟   یکاف میبچه ها بر: مهنوش.  میکالس، از مدرسه خارج شد انیاز پا بعد

 .  دیشما بر. شرمنده . خانم جون  شیبرم پ دیبا فتهیمامانم امروز ش: سارا

 .  گهیباشه هفته د.  لهیپس فردا هم که تعط شهیتموم م رید کیزیفردا که کالس ف. نه بابا : مهنوش

   له؟یدوشنبه تعط: تعجب گفتم با

 ! نیبیرو نم ينصف بچه ها عزا گرفته بودن که بهنود يدیمگه ند.  گهیآره د: مهنوش

 .  .  .  نیا دنیند دونمیآخه من نم-

 داره؟   يآدم چه غصه ا نیا: نکردم و ادامه دادم دایپ يزیصفت براش گشتم، چ هیتو ذهنم دنبال  یچ هر

 ! مهمه ایلیواسه خ. واسه تو نداره : نویم

 مثال؟  : سارا

 ! فرانک: نویم
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لم داده بود، دستم  یمبل راحت يکه رو انایک دنیباز کردم و با د دیدر رو با کل.  ستیخونه ن یکس کردمیم فکر

 ! وونهید دمیترس: شتم و گفتمقلبم گذا يرو رو

 ! که خونه ام دیببخش: گفت یبدخلق با

خوبه زود ! شده الیخیداد کسرا واقعا ب یمزخرفش نشون م ياخالق ها نیبا ا. زدم و به اتاقم رفتم  يپوزخند

 . حوصله سر و کله زدن نداشتم . کوتاه اومد 

خوب شد که  یلیخ.  دادیرو بهم نم يکار چیاجازه ه اتیو ادب کیزیفردا که کالس ف. هام رو چک کردم  برنامه

کم رو مخ بابا  هی دیالبته قبل از اون با! خاله یمهمون يدنبال لباس برا رفتمیم دیچون با. شد  لیدوشنبه تعط

 . بخرم  تونستمیشرت هم نم یت هی میخال فیچون با توجه به ک.  کردمیکار م

رو براش  يچا.  خوندیرو مبل نشسته و روزنامه م. و براش بردم  ختمیر ياستکان چا هیاز اومدن بابا، براش  بعد

 ! خسته خودم يبابا يبرا نمیا: گذاشتم و گفتم زیم يرو

 آفتاب از کدوم طرف در اومده؟  : مشکوك نگاهم کرد و گفت مامان

 بده دخترم به فکر باباشه؟  : گذاشت و گفت زیم يروزنامه رو تا کرد و رو بابا

   ؟يخوا یم یچ: زد و گفت یمن چشمک رو به بعد

 .  .  .  یچیمن؟  ه-

 ! گهیهست د یچ هی یعنی یگیم ينجوریا یوقت: بابا

 . خاله لباس ندارم  یواسه مهمون: و گفتم دمیخند

   شه؟یپس اون کمد منه که داره منفجر م: مامان

 .  خوامیم دیلباس جد هی.  دمیاونا رو قبال پوش.  .  . ! مامان -

   ؟یپس من چ: اومد و گفت رونیاز اتاقش ب انایک

 .  میلباس بر دیخر يبا مامان برا انایو قرار شد دوشنبه من و ک میدینفر خند4 هر

من کال با  قهیچون سل. خاله  يها یمهمون يمخصوصا برا!  انتخاب لباسه ایکار دن نینظر من سخت تر به

 .  .  .  میو زود هم برگرد میبرس ریکنم د يکار هی کنمیم یسع شهیهم.  ادیجور در نم ایمهمون نجوریا

خواست  یخاله م نباریا. کم فرق داشت  هی نباریا یول. تو برنامه اش داشت  یمهمون هی یحداقل ماه خاله

 .  .  . افسون  چارهیب!  خواهرشوهرش ياز پسرا یکی شیافسون رو به زور ببنده به ر

 ! تار مو هم از خاله ارث نبرده بود هیفکر کنم . د مظلوم و ساکت بو یلیخاله، خ برعکس
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که به  دیخر ییزایچ هیخودش  يهم برا انایک. دادم  تیلباس رضا هی دیبه خر ،يپاساژ گرد یبعد از کل باالخره

 ! نظر من اصال در حد خواهر من نبود

تا کمر تنگ و از اون به بعد .  دیرسیآرنج م ریکه تا ز ییها نیبا آست. رنگ بود  یبلند ارغوان راهنیپ هی لباسم

 . گفت پف دار  شدیهم م يآزادتر و تا حدود یکم

 انایها از جمله ک یلیکارم به نظر خ دونمیم. کردم  لیمیسارا ا يعصر عکس لباس و صندل هام رو برا دوشنبه

مهنوش که .  دینظرش رو پرس شدیبود که م یبه هرحال سارا تنها کس. نظر سارا برام مهم بود  یمسخره بود، ول

 . آمد  خوششخوشبختانه او هم ! هم که دپرس نویبود و م ریفعال با باباش درگ

با  یبه خدا سالم و احوالپرس.  دیخاله رس یزود گذشت و متاسفانه روز مهمون یلیشنبه و چهارشنبه خ سه

 . سخت بود  یلیخ قهیدق10نفر اونم تو 200

 .  ختمیر میشانه ها يرا رو هیسرم جمع کردم و بق يرو باال میمشک ياز موها یو کم دمیرو پوش لباسم

 شیهم آرا یباشم، کم نیبهتر دیبا شهیکه من هم ییاز اونجا یول ومدیبدم م یشیمواد آرا يو بو شیآرا از

 . کردم 

   ؟یکت یستیهنوز آماده ن: به در زد و وارد شد يضربه ا مامان

 حاضره؟   انایک.  امیو م شمپویچرا اآلن مانتوم رو م-

 .  ایبدو ب. آره : مامان

 ! چه عجب: مبل لم داده بود و گفت يرو انایک. رفتم  رونیشدم و از اتاق ب آماده

 من خوبم؟  : اش به سمت مامان رفتم و گفتم هیاعتنا به کنا یب

 . منتظرمونه  نگیبابات تو پارک.  نییپا میبر! یعال: مامان

! ! جلف! رفتمیمانتو تا سر کوچه هم نم نی؟  ؟  من با ا  گه؟ینم نیبه ا یچیچرا مامان ه. کردم  انایبه ک ینگاه

 ! 

 ایشلوغ بود  اشونیمثل همه مهمون.  میشد ادهیمجلل خاله پ يالیو يساعت بعد جلو میو ن میشد نیماش سوار

 ! به قول عمو مهران شلوغ تر

 ! و مهران شلوغ تربه قول عم ایشلوغ بود  اشونیهمه مهمون مثل
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 يصدا يدر ورود يجلو.  دیبود، فهم اطیو چه داخل ح ابونیکه چه داخل خ يادیز يها نیاز ماش شدیم نویا

پر شده بود و  بایسالن تقر.  انایبعد مامان، من و ک. بابا جلوتر از ما وارد شد .  دیشن شدیرو م یمیمال کیموز

 . که به استقبال اومد خاله بود  ينفر نیاول

 میریما هم م: مامان.  .   دیاگر دوست دار. و ماهرخ اونجا نشستن  یمحمدعل: گفت یاز سالم و احوالپرس بعد

 .  ششونیپ

دلم . که خاله اشاره کرده بود رفتم  یبه سمت کرد،یم زیکه داشت مردم رو آنال انایتوجه به اطراف و برخالف ک یب

بود که بعد از خانواده و دوستام برام مهم  یبشه گفت تنها کس دیشا. تنگ شده بود  یلیخ یحمدعلم ییدا يبرا

 ! بود گهید زیچ هی ییخب دا یالبته ماهرخ جون رو هم دوست داشتم ول. بود 

با  شهیمثل هم. نگاه کردم  ییبه چهره دا.  میو نشست میبا هم دست داد. از دور، بلند شدن  دنمونیدو با د هر

 . داد  یبابا گوش م يچهره آروم و مهربونش با دقت به حرف ها

 کردیم یشوخ انایو همزمان با ک خوردیداشت شربت م. بود  یخوب ییزندا. نگاهم رو به سمت ماهرخ بردم  جهت

 . 

به ! بود میبه خاطر ظاهر جد دیشا. بهتر بود  انایکال همه ارتباطشون با ک. بهتر از من بود  انایاش با ک ونهیم

 یلیخ یلیبودم خ دهیچیکه دور خودم پ ییتنها لهیانگار پ. با مردم سر و کله بزنم  ومدیهرحال منم خوشم نم

 ! دیرسیبه نظر م یدوست داشتن

 : صحبتش با بابا رو تموم کرد رو به من گفت نکهیبعد از ا ییدا

 مهندس؟   يچه طور-

 مهندس؟  : لبخند گفتم با

 ! گهیبه درس خوندن د يپس دکتر؟  شروع کرد: ییدا

 . دو هفته است کالسامون شروع شده . آره -

 .  .  .  گهیسخت بچسب به درست که حضرت حافظ م یکت: ییدا

 ! تیآخر ب دیپریم هویو  رفتیم ادشیو وسطش رو  خوندیاولش رو م یمخصوصا وقت. شعر خوندنش بودم  عاشق

 افسونه؟  ؟  ؟   نیا: امان و ماهرخ همزمان با هم گفتننشد بخونه چون م نباریا یول

 يخاله چه جور.  ومدیبه سمتمون م نداختیم کایکلمب بعد از کشف آمر ستفیکر ادیکه منو  يبا لبخند افسون

 .  .  .  شدیداشت منفجر م. دلم براش سوخت ! ! ! دونمیکرده، من نم نیلباس رو تن ا نیا
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خوشحال  یلیخ ییدا يوا.  .  . سالم ماهرخ جون .  .  .  نیخوب هست دیا حمآق  ؟یخوب. سالم خاله جون -

   ؟يتو چطور یکت.  .  .  ایبزرگ شد انایک.  .  .  دمتیشدم د

با خانوادشون از  شیعمه شهره دو هفته پ: ادامه داد. کدوم نشد  چیو منتظر جواب ه دیتا سوال رو با هم پرس60

 ! ننتونیدوست دارن بب یلیکرده که عمه جون خ فیاز همتون تعر نقدریمامان ا. فرانسه برگشتن 

 ! رفتیانتظار نم نمیو کمتر از ا شتریاز خاله آذر ب.  .  .  بله

 .  میهست دارشونیمشتاق د یلیما هم خ: مامان

 .  .  . عمه خانم .  .  . عمه جون : افسون

 جانم؟  : به سمت افسون اومد و گفت يساله ا يه او خورد50زن حدودا . بغل خودمون بود  نیکه هم نیبابا ا يا

تر  دهیبود، کش دهیکه پوش يکت و شلوار یقدش نسبتا کوتاه بود ول.  دیرسیرنگ شده اش تا شانه م يموها

 .  دادینشونش م

 دیخاله آزاده و همسرشون آقا حم. و همسرشون ماهرخ جون  یمحمدعل ییدا کنم،یم یعمه جون معرف: افسون

 .  .  . و دختراشون 

عمه  يهم پسرا نیا: به پشت سر عمه اش کرد و باز ادامه داد يافسون اشاره ا میبگ يزیما چ نکهیاز ا قبل

 .  .  . آقا که هر دو مهندس هستن  ریآقا و ام نیام. خانم 

دن به سواالت پشتش به من و مشغول جواب دا ریام یول دیرسیساله به نظر م20حدودا . بد نبود  افشیق نیام

 .  .  . خان  ریام: افسون صداش زد و گفت. شمار خاله بود  یب

 ؟  .  .  . جانم : برگشت و گفت هیسمت بق به

مدرسه  یاضیر ریدب!  رآقایممکنه؟  بابک بهنود،  شده بود ام يزیاتفاق داغون تر هم چ نیاز ا یعنی.  .  . !  نه

مگه .  .  . نه ! گشتیحاال از فرانسه برم کردهیم سیکه خودش گفت چندسال کرج تدر یکس! شده بود مهندس

 ؟    شه؟یم

بود که  ییبهتر از لباس ها یلیخ یکت و شلوار مشک. خود خودش بود . هام رو چند بار باز و بسته کردم  چشم

 یبا اون جذابتر به نظر م یبا رنگ کت و شلوارش نداشت ول یتیسنخ چیکراوات قرمزش ه.  دیپوشیتو مدرسه م

 .  دیرس

 گهیم طونهیش! میو ماهرخ جون هم آدم انایانگار نه انگار که من و ک. آشنا شد  نایافسون فقط با مامان ا ي عمه

 .  .  . بزنم 
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نفر  نیبا همه دست داد و من به عنوان آخر! که جلو اومد مانع شد بتونم به افکارم دامنه بدم پسرکوچکترش

 . ا شدم باهاش آشن

 . خوشحال شدم  یلیخ دنتونیاز د-

 . کرده بودن  فیازتون تعر یلیآذر خ ییزندا نطوریمن هم هم: نیام

 .  میبود دهیشن ادیما هم از محسنات شما ز. خاله آذر لطف دارن -

انگار اصال از . خودمون بود که درست بعد از برادرش روبروم قرار گرفت  يهمون بهنود ایآقا  رینوبت ام حاال

 .  .  . ! خانم  ونیکتا.  دیدختر بزرگ آزاده خانم باش دیشما با: زد و گفت يلبخند. من تعجب نکرده بود  دنید

 .  دیکه اسمم رو کامل گفت دیهست ينفر نیاول: و من هم در جوابش گفتم اوردیرو جلو ن دستش

 جادیسمت راست صورتش ا یچال کوچک دنیموقع خند دمش،یشاپ د یمثل همون روز که تو کاف.  دیدخن

 .  شدیم

 .  نمتونیبیم-

ماهرخ پشت .  میدوباره سر جامون نشست. افسون هم به دنبالش . سالن رفت  گریرا گفت و به سمت د نیا

 .  .  .  يچه افاده ا! الملل نیسازمان ب سییعمه خانمه انگار ر: نازك کرد و گفت یچشم

 ! نیخوب يمعلوم بود پسراش آدم ها یول: از شربتش رو خورد و گفت یکم بابا

 وونهیکه مثل خوره به جون مغزم افتاده بود، داشت د يفکر. شدم  میزدم و مشغول چک کردن گوش يپوزخند

   ؟يباهاشون دست داد: کردم و آروم گفتم کیکه سمت راستم نشسته بود، نزد انایبه ک یخودم رو کم.  کردیام م

 . به پسراش آره -

 جفتشون؟  -

 ! گهیآره د-

 دهیکس منو ناد چیوقت، ه چیهم کمترم؟  ه انایمن از ک یعنی  ؟یچ یعنیکار  نیا. اولم برگشتم  يسرجا

 يبهنود يافسون بازو. نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم ! هم از خودش نیا.  .  . اون از مادرش ! نگرفته بود

 .  کردیو سالم م رفتیباهاش م زیرو گرفته بود و سر هر م

بره طبقه  خواستیم یجلو اومد و بعد از سالم و احوالپرس. بود، چون هنوز مانتو تنش بود  دهیانگار تازه رس مارال

قدم جلوتر بهش چند . فاصله گرفت، بلند شدم و دنبالش رفتم  زیکه از م یکم. لباسش  ضیتعو يباال برا

 مارال جون؟  : و گفتم دمیرس
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 جونم؟  : مارال

   ه؟یعمه خانم چ یلیفام-

 . واالمنش ! گهید رضایمثل افسون و عل: خنده گفت با

 . بچه هاشه  ایهمسرش . منظورم .  .  . نه -

 .  .  .  رضایعل.  .  .  یعل. لحظه صبر کن  هی.  دونمینم: مارال

 جانم خانمم؟  : بود گفت ستادهیآنسوتر ا یکه کم رضایعل

   ه؟یچ نیو ام ریام یلیفام: مارال

 چطور؟  .  يبهنود: رضایعل

 . ممنون . چهرشون براش آشناست  گفتیم ییدا.  یچیه: از جواب مارال گفتم قبل

 دایپ یکی یعنی! درست بود شیلیپس حداقل فام. دادم  هیتک یو به صندل دمیکش یقینفس عم. برگشتم  زیم سر

هم تو  يبلندتر شده بود و چند نفر کیموز يساعت بعد، صدا میشده که بتونه سر خاله کاله بذاره؟  حدود ن

که با  کنهیاصرار م يو بهنود افسونداره به  يکه چه جور دمید یخاله رو م.  دنیرقص یسالن م ییقسمت باال

بود و  ستادهیا بایتقر يبهنود یول . دیرقص یم رینظ یافسون ب. باالخره هم فرستادشون وسط . هم برقصن 

 ! شدیم یبودن چ نجایا هیکه اگه اآلن فرانک و بق يوا.  زدیدست م شیبرا

  ؟یتو چرا نشست یخاله؟  کت یشیچرا پا نم انایک: ما اومد و گفت زیبه سمت م  زد،یلبخند م کهیدر حال خاله

 ! نیجوون یناسالمت

افسون : زدم و گفتم يلبخند.  میبرقص انایک ایمن  ییجا نینه مامان و نه بابا دوست ندارن تو همچ دونستمیم

 . همه محوش شدن   رقصه،یقشنگ م نقدریا

 ! با تو برقصه خوادیم نیام. رو داره  ریاون ام یول: زد و آروم دم گوشم گفت یبخش تیلبخند رضا خاله

 . متاسفم .  تونمینم.  ستیخوب ن ادیمن حالم ز: گفتم یومآر یلیخ يو با صدا دمیرو عقب کش سرم

 نه؟   یگیم يدار یعنیوا؟  ؟  ؟  : گفت ظیبا غ خاله

. نداره من نگاهش کنم  اقتیپسره ل نیا. رفت  يا گهیحرف د یرو به عالمت مثبت تکون دادم و خاله ب سرم

چه برسه به حاال که خاله رو فرستاده .  کردمیافتاد قبول نم یاون وقت پاشم باهاش برقصم؟  به پام هم که م

 ؟  ؟    ه؟یفکر کرده ک! دنبالم

 گفت؟   یم یآذر چ ،یکت: صدام زد و گفت مامان
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 . رفت  یقربون صدقه افسون م.  یچیه-

 . دوست داره  شتریآذرم که انگار افسون رو از خودش ب نیا.  .  . بابا  يا: یمحمد عل ییدا

دوست داشته  شتریب يزیبچه اش رو از هرچ دیآدم با.  گهیباالخره دخترشه د: گفت زد و یلبخند تلخ ماهرخ

 . از خودش  یحت. باشه 

 دونمینم. بچه دار بشن  توننیو ماهرخ نم ییدا میدونستیهمه م. نگفت  يزیو چ دیکش ينفس حسرت بار مامان

 ! دونست؟   یپدر و مادر شدن نم قیدونفر رو ال نیهمه آدم چرا خدا ا نیا نیب

 یباقال یخودم کم يبرا. سرو شام به طبقه باال دعوت کرد  يهم گذشت و خاله همه رو برا گهیساعت د کی

که کنار  دیو افسون رو د يبهنود شدیاز اونجا م. نوشابه کنار بابا نشستم  وانیل کیو با  ختمیپلو داخل بشقاب ر

 .  دیکشیساالد م گرشیدست د ابود و ب دهیبرا چس شیدست بازو کیافسون با . بودند  ستادهیهم ا

بلند و  ییبا ابروها. بود  دهیکش بایصورتش تقر.  .  .  کردیو افسون حظ م کردیم شیبا خنده همراه يبهنود

انگار همه . متوسط  يو لب ها یمعمول ینیگفت خوش حالت بود و ب شهیکه م يساده ا يو چشم ها یمشک

 .  .  . !  یاعترافچه . آورد  یرو به وجود م تیدر کنار هم جذاب یول. صورتش ساده بود  ياجزا

. سرم رو به غذا خوردن گرم کردم  عیسر.  دمیخودم د يکردن چهره اش بودم که نگاهش رو رو زیآنال مشغول

 .  کنمیدوست نداشتم بدونه دارم نگاهش م

بحث معلم و  نجایا. نباشم  دشید يجلو ادیکردم ز یم یتموم شد، همه اش سع یشب که مهمون مهین تا

! رو به عنوان داماد خاله ام تصور کنم میاضیر ریدب تونمیمن نم نمیبیم کنمیفکر م یوقت یمطرح نبود ول يشاگرد

 ! آورد یرو در م مداشت حرص یکی نیا یول. معلم هام قائل نبودم  يبرا یعموما احترام خاص

نوبت . رفتند  رونیکرده و ب یزودتر از من خداحافظ نایمامان ا. بود  ستادهیبا افسون کنار در ا یخداحافظ موقع

 ! آقا ریام دنتونیخوشحال شدم از د. بود  یشب خوب: رفتم و گفتم دجلویمن رس

و افسون  ییتو فرانسه که بودم، زندا دیدونیم! خانم ونیکتا نطوریمن هم هم: گفت یشگیهمان لبخند هم با

 . ه بودن درموردتون گفت يجان چندبار

 .  .  . منتظرت بود  نیام یطفل! رقص يبرا يومدیشد ن فیح. جون  یکت دمتیخوشحال شدم د: افسون

 . گفتم مزاحم نشم  ،یرو دست گرفت دونیشما م دمید: زدم و گفتم يزحمت لبخند به

 . خداحافظ .  بهیغر بیکردنت هم عج فیتو تعر یکت.  یمرس يوا: و گفت دیبلند خند يبا صدا افسون

 . خداحافظ : به هردو گفتم رو
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 . به سالمت : گفت.  دهیرا در هم کش شیهم ابروها یلبخندش که محو شده بود، احساس کردم کم يبهنود

 یقیآوردم و نفس عم نییرو تا آخر پا شهیش.  دمیبابا شدم و در رو محکم به هم کوب نیکوچه سوار ماش داخل

 .  .  . ! خوش ها تموم شد  یباالخره مجلس الک.  دمیکش

 

 : سوم فصل

 گهید.  .  . لوس : اش انداخت و گفت ینیکنار ب ینیسارا چ.  دمیسارا پر يجلو شهیرو باز کردم و مثل هم در

 ! شده يتکرار.  ترسمینم

قبل از   دم؟ید یرو تو مهمون يبهنود گفتمیبه سارا م دیبا.  میرفت نایو با هم به سمت کوچه مهنوش ا دمیخند

 زیمهنوش همه چ  گفتم؟یبه مهنوش هم م دیبا. نه، مهنوش هم بهمون اضافه شد  ایبگم  رمیبگ میتصم نکهیا

اگر قرار بود بگم . هم همراهمون شد  نویم ات رمیبگ میباز هم نتونستم تصم.  .  . آخه  یول.  گفتیرو به من م

 ای دمشیشاپ د یکه تو کاف ییاز اونجا  گفتم؟یم دیکجا بااز  یول! ! ! کس چیه ایهمه  ای.  گفتمیبه همه م دیبا

 ! دیکه منو با کسرا د ییهم از اونجا دیشا.  زمونیکه افسون اومد سرم ییاز اونجا

 .  دیخر رهیهر روز م.  کشهیزنه خجالت نم: بگم مهنوش گفت يزیچ نکهیاز ا قبل

 کردن اشکال داره؟   دیمگه خر  م؟یمر: نویم

 . آره  خرهیکه اون م ییزایچ: مهنوش

 مثال؟  : سارا

 . اشکال داره  کنم،یم یکه من زندگ يتو خونه ا دنیو اتاق بچه چ دنیلباس بچه خر: مهنوش

 ! يریگیسخت م يادیز يدار گهیتو هم د.  .  .  الیخیب: سارا

  !مهنوش ایکوتاه ن! ادیاتفاقا داره راه م: شونه ام جا به جا کردم و گفتم يام رو رو کوله

 یکوچک نهیآ! مردن یعالم دختر که براش م هیو  يدوباره شنبه و کالس بهنود.  مینشست یشگیهم يجا سر

 يموها یکم. خودم گرفتم  يو جلو دمیاز دستش کش کرد،یرو که سارا داشت مقنعه اش رو توش درست م

پنج شنبه  ي افهیبا ق. بودم رو مرتب کردم و به چهره ام نگاه کردم  ختهیصورتم ر يرنگم که کج رو ییخرما

 يبه کفش ها. رنگم که با کوله ام ست بود رفت  یصورت يها ینگاهم به سمت کتون! فرق داشتم یلیشب، خ

 ! ! ! کجا یمدرسه کجا و لباس ارغوان يسورمه ا يمانتو. نداشت  یشباهت چیه یسانت10پاشنه 
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با  افهیو ق پیت نیتفاوت ا دیبرام مهم باشه؟  چرا با دیاصال چرا با. شدم  رهیدادم و به رو به رو خرو به سارا  نهیآ

. از جام بلند نشدم  هیاومد و من طبق معمول و برخالف بق يپنج شنبه شب فکرم رو مشغول کنه؟  بهنود

 .  .  . چرا دو تا اسم داره؟  چرا   پوشه؟یم یمشک نقدریچرا ا.  یو شلوار مشک یمشک-دیسف راهنیپ

   د؟یسیبا قرمز ننو شهیاستاد م: که فرانک گفت کردیتخته حل م يرو رو ینیتمر! به من چه اصال

   ؟يرو بد یمشک کیاون ماژ شهیم. بله : يبهنود

. م برداشتم و به مهنوش داد زشیم يرو از رو یمشک کیمن بود؟  به هرحال دستم رو دراز کردم و ماژ با

 .  يبه بهنود نویو م نویمهنوش به م

 .  .  . دامنه پس  نییسراغ تع میبر دیاول با گفتمیخب داشتم م. ممنون : يبهنود

 . سراغ رسم  میبر دیاول با: حرفش رفتم و گفتم نیب رمیاجازه بگ نکهیا بدون

 .  ستیبه رسم ن يازین نجایا. نه : يبهنود

 ! میها رو امتحان کن نهیهمه گز ستیالزم ن میخب اگر رسم کن یول-

 یرسم زمان م یروشه ول هیهم  نیا.  دییفرما یم حیصح. بله : گفت کردیبه تخته نگاه م کهیدر حال يبهنود

 .  یممنون که نظرتو گفت.  کنمیحاال من از هر دو راه براتون حل م.  شهیم یکیراه  نیبا هم مشیتا بایبره و تقر

.  .  . با من حرف بزنه؟  اه  خوادیم يهر جور تونهیم لهینکنه فکر کرده چون فامشناسه هاش دوم شخصه؟   چرا

 .  حیزنگ تفر میسوال رو از هر دو روش حل کرد و رفت! نشده که حاال يزیچ! کنمیشلوغش م يادیدارم ز گهید

 

 

داشتم .  شدیبگم نم يزیچ هی خواستمیم. خوب شد استراحت داد : و مهنوش گفت میمجنون نشست دیب ریز

 ! شدم یمنفجر م

 واجب بوده؟   نقدریا یعنی  ؟یچ: نویم

 . رفت  ادمیزنه اعصابم خورد بود  نیاز دست ا نقدریا یبگم ول خواستمیآره بابا صبح م: مهنوش

 .  گهیخب حاال بگو د-

 .  ادیداره که ب تیکه گفت واسه آخر هفته بل کردمیبا مهبد چت م شبید: مهنوش

 .  نیدیم لیتشک میت هی ادیاگه ب.  ولیا: نویم

 بشه؟   یکه چ نجایا يکشوند ایرو از اون سر دن چارهیب! دیکن یم يرو ادهیز دیبه نظر من دار یول: سارا
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 ! یچ یعنی يریو معرکه گ يریکه ثابت کنم سر پ: مهنوش

 . جوونه  یلیخ میمر یول: سارا

 . آدم جوونتر بشه  هیبره زن  خواستیم-

 ! يدار میمر نیبا ا یخورده حساب شخص هیکنم تو  یوقتا فکر م یبه خدا بعض یکت: و گفت دیخند سارا

 . خورده حساب دارم به جز چند نفر  هیمن با همه : سارا زدم و گفتم يبه بازو يا ضربه

 مثال؟  : نویم

 .  یبگ دیتو نبا! منه ي کهیت نیا.  .  . ا : سارا

 پاتوق؟   میسه شنبه بر هینظرتون چ! بابا الیخیب: مهنوش

 . ام  هیمن پا-

. خونه بود  انایبرگشتم خونه، ک یوقت.  فتادین یتا ظهر اتفاق خاص.  میهم موافقت کردن و سر کالس برگشت هیبق

.  میبا هم نهار بخور يایصبر کردم ب: گفت ییبا خوشرو م،یبر خالف انتظارم که منتظر بودم باز به هم بپر

   اد؟ین هم بماما میستیوا يخوایم

 . و به اتاقم رفتم . باشه : باال انداختم و گفتم يا شانه

 ! پسره خرش کنه نیو دوباره ا رونیبود که بره ب نیبهتر از ا یزد ول یکم مشکوك م هی

بود  ییاز معدود کالس ها یکی. بودم  اتیکه چه قدر عاشق ادب يوا.  شدیشروع م اتیها با کالس ادب کشنبهی

هم مثل  کشنبهیاون . بشنوم تا بخوام حرف بزنم  شتریب خواستیدلم م.  نشستمیکه از اول تا آخرش ساکت م

ساله با 50حدودا  يمرد ،يصدر يآقا. اومد و کالس شروع شد  اتیادب یها معلم دوست داشتن کشنبهیهمه 

موقع  شهیبودم که هم دهیه هفته فهمس-دو نیتو ا. ها بود  نیاز بهتر یکیو لبخند مهربونش  یجوگندم يموها

 : رو برداشت و نوشت کیماژ.  کنهیو بعد درس رو شروع م سهینو یتخته م يرو تیورودش چند ب

 اگر کور افتاد ستیدر چاله عجب ن.  .  .  .  .  .  .  که در تور افتاد  يخسته ا یماه  دل،

 مغرور افتاد يبود که فواره  نیا.  .  .  .  .  .  . اصل خودش دور شد و باال رفت  از

رو صفحه  تیتونه خوب باشه؟  چه قدر بد؟  ب یغرور باعث سقوط فواره شد؟  غرور چه قدر م یعنی  ؟یچ یعنی

 . بعد  يکردم و فکر کردن رو گذاشتم برا ادداشتیاول جزوه ام 
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 یباق يا يانرژ چیهندسه ه يبرا گهیو بعد از اون د.  کردیآدم رو خسته م یحساب کیزیکالس ف ات،یاز ادب بعد

چرا رشته خودشو دنبال  اتمیعاشق ادب نقدریمن که ا کنمیوقت ها فکر م یبعض. اول بود  اتیخوبه ادب.  مونینم

 نکردم؟  

 

 بایمامان با تلفن مشغول بود و از حرفاش تقر. نبود  انایاز ک يخبر یبرگشتم خونه، مامان خونه بود ول یوقت

 . خاله پشت خطه  دیفهم شدیم

.  .  . بزرگتر نبود؟    یلیپسره از افسون خ نیبه نظرت ا.  .  .  ومدیبه نظر م یزن خوب.  .  .  گهیآره د: مامان

 .  .  . داستان ها نکن  نیرو وارد ا یکت.  .  . نه آذر .  .  . خب اگه خودش .  .  . سال؟   32

رو روشن کردم که مثال من  ونیزیتلو. کاناپه نشستم  يرو و ختمیخودم ر يآب خنک از پارچ برا وانیل هی

 ! درصد هیفکر کن .  .  .  الیخیب! فکر کن من بشم زن داداش معلمم.  ستیشما ن يحواسم به حرفا

تا خود پسره نخواد .  .  . کرد  لیرو تحم يزیبچه ها چ نیبه ا شهیآذر نم: زد یهمچنان با خاله حرف م مامان

   ؟یافسون هم بفرست يخوایم یعنی.  .  . و افسون  یمونیگردن و تو م یبرم گهیچندوقت د نایا. .  .   شهیکه نم

از فکرم ! نبرتش کرج يالبته اگه بهنود. کجا بره  خوادیاز کالس فرانسه رفتنش معلوم بود م! گهیآره د خب

آذر .  .  .    ؟یچ: شدیم دهیمامان همچنان شن يصدا. رو به آشپزخونه بردم  وانیزدم و پاشدم ل يلبخند

 !  .  .  . بندهیافسون رو نم لکس با چینترس ه!  .  .  . دختر اونه يجا یکت  ؟یگیم يدار یچ یفهمیم

که تا حاال فالگوش  یاصال من. کنم  زتریگوش هام رو ت یمجبور شدم کم. صداش رو آرومتر کرد  مامان

 . هست  ییخبرا هیکه  دادیبدجور بهم هشدار م یحس هی  کردم؟یرو م نکاریبودم چرا داشتم ا نستادهیوا

کرده، مشکل از داماد  یاون پسره نگاش م یگیآذر دختر من از گل پاکتره اگر م: آروم ادامه داد يبا صدا مامان

 ! یمورد نظر توئه نه کت

 گفتیم یعنی.  زدیحرف رو م نیکرده بود که ا يخاله چه فکر. افتاد و خورد شد  کیسرام ياز دستم رو وانیل

 .  .  .  يمن با بهنود

 که؟   يدیرو نبر تییشد؟  جا یچ: خودش رو به آشپزخونه رسوند و گفت یبا نگران مامان

 .  کنمیها رو جمع م شهیخودم ش رونیبرو ب: گفت. تکون دادم  یرو به عالمت منف سرم

که  یکرد؟  در مورد من یفکر م ينجوریشد که خاله در مورد من ا یچ.  دمیتخت دراز کش ياتاقم رفتم و رو به

سال از من بزرگتر بود، هم 14که هم  يچه برسه به بهنود! کردم یپسرها رو هم آدم حساب نم نیآل تر دهیا
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شد  یچ دمیفهمیم دیبا.  .  .  شهیمنفجر م همغزم دار ایخدا! از نظر خاله نامزد افسون ییجورا هیمعلمم بود، هم 

 ! شد ينجوریکه ا

مدرسه  یبا بچه ها راه شهیتر از هم ياز صبح جد.  دیاز راه رس کردمشیم ینیب شیکه مزخرف پ يا دوشنبه

 . نشستم  یصندل يانداختم و رو نیزم يرو رو فمیبا حرص ک. شدم 

 ! یستیخوب ن يادیانگار ز ؟یچته کت: مهنوش

 .  ستین يزیچ-

 ! هست يزیچ هی گهیاخمات م: سارا

. کرد  یام م وونهیداشت د بایاومد، تقر یبچه ها که از پشت سر م دنیندهمهمه و حرف زدن و خ يصدا

. از جام بلند نشم  شدینم. انضباتم دستش بود  یکی نیا. وارد شد و همه ناخودآگاه وادار به سکوت شدن  يذاکر

مشاوره تماس گرفتن و گفتن  رکزبچه ها امروز از م: مانندش گفت غیج يو با همون صدا ستادیکالس ا يجلو

 . کال جلسه مشاوره به دوشنبه ها افتاد .  انیمشاوره م يامروز برا یحشمت يآقا

   شه؟یم یچ يبهنود يخانم پس کالس آقا: گفت عیسر فرانک

که اسمشون رو  ییبچه ها.  شهیم شتریکالس شنبه ها ب میتا یعنی. به شنبه ها  شهیاحتماال منتقل م: يذاکر

 . باهاشون کار دارم  رونیب انیب خونمیم

. بد شد : مخصوص معلم نشست و گفت زیم يرو نویم. خوشبختانه جزوشون نبودم . اسم خوند و رفت  يسر هی

 .  ومدیکاش امروز م

   ؟يبهنود  ؟یک: مهنوش

چرا کالس طالب پور رو جا به جا نکردن؟ زورشون فقط به .  روز  هی يبه بعد شد هفته ا نیاز ا.  گهیآره د: نویم

 .  دهیرس چارهیب نیا

که کال از حسابان  نویچند روزه؟  م يچه که اصال کالس هفته ا نویبه م. و چپ چپ نگاهش کردم  یچشم ریز

 . اومد  یخوشش نم لیفرانسیو د

 .  میچونیبپ نویگفتن بذار ا.  هم تازه وارده هم جوون چارهیب نیا دنید! آره واال: سارا

 ! يزیچ هیبود  يباز بهنود. رو ندارم  یمن که اصال حوصله حشمت: مهنوش

! که گهینم يزیچ.  میچونیمشاوره رو بپ دیایب: و گفتم دمیکش یقیکردن حرصم با دهان نفس عم یخال يبرا

   د؟یهست! گهید دیو اونقدر بخواب دیدرس بخون نقدریا يبگه هفته ا خوادیم
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 ! چرا که نه. آره : سه گفتند هر

.  دیرو د یحشمت شدیباز بود و از اونجا هم م ییدر ساختمون روبرو.  میرفت اطیو به ح میرو برداشت لمونیوسا

همون  ،یبعد از رفتن حشمت.  میرفت يپشت آبخور نتمون،ینب يا گهیهر کس د ایجودت  ای يذاکر نکهیا يبرا

 .  مینشست نیزم يجا رو

 ! یکت يچرا گرفته ا ینگفت: نویم

 .  ستمیگفتم ن-

 ! یمنم گفتم هست: سارا

 خنکن؟   يآب باز هی ي هیپا ایک. چه قدر گرمه : آب خورد و گفت یبلند شد با دست کم مهنوش

 . من : سارا

 .  دیسارا پاش يآب رو ی، مهنوش مشت"من"محض گفتن  به

 ! یکثافت یلیخ: خنده گفت سارابا

 سیخ نویداد و م یکن که مهنوش جا خال سیمهنوش را خ خواستیرو باز کرد و م ریش نیکتریشد و نزد بلند

 . شد 

 .  نمیبب سایوا! يکرد سمیسارا چرا خ: نویم

 .  گهیپاشو د: و گفت ختیمقنعه ام ر يآب رو یکم یآب معدن يهم بلند شد و مهنوش با بطر او

رو به زور از مهنوش گرفتم و سارا هم  یآب معدن يبطر. شرکت کردم  يباز يشدم و با خنده من هم تو بلند

 نویپر از آب دنبال م يبا بطر.  میشده بود سیخ یربع بعد همه حساب کی. برداشت  اطیاز کنار ح یلونینا

 هیکه دفتر و بق یفرار کردن از دستم در ساختمون يبرا نویو آخر سر م میدیرو دو اطیدور تا دور ح.  کردمیم

 دمیرو به سمتش پاش يبا خنده دنبالش رفتم و آب داخل بطر. کالس ها توش بودن رو باز کرد و داخل رفت 

   ؟يکرد کاریچ: گفت نویکه م

 سیاز اون خ يو برگه ها سیرنگ خ یبه لباس آب يبهنود. نشد؟  به پشت سرش نگاه کردم  سیخ نویم چرا

. انداخت  نییو سرش رو پا ستادیکنارم ا عیسر نویشد؟  م داشیاز کجا پ نیا. کرد  یدستش نگاه م يتر تو

خنده شان را خوردند و هر دو کنار من و  سشیو لباس خ يبهنود دنیبا د یمهنوش و سارا با خنده وارد شدند ول

نگاه  سمانیالبد داشت به مانتو و مقنعه خ. نگفت  يزیشد و چ رهیبه ما چهار نفر خ يبهنود.  ستادندیا نویم

 ! وسط نینشه ا داشیپ يفقط خدا کنه ذاکر.  کردیم
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 یحشمت يبه جاتون آقا.  دیآ یگفت شما امروز نم يخانم ذاکر: کردم و گفتم ياعتماد به نفس تک سرفه ا با

 .  .  .  دونستمینم. رفتن سر کالس 

 . کالس دارم  یتجرب يبا بچه ها.  ستین یبه عذرخواه يازین: حرفم اومد و گفت نیب

آب دهانم رو به ! جلوم ظاهر نشه هوی خواستیبه من چه؟  م! درصد هیفکر کن   ؟ی؟  ؟  عذرخواه  ؟یچــــــ

 .  .  .  خواستمیاما من نم: قورت دادم و گفتم یسخت

 دونمیم: هم نذاشت جمله ام رو کامل کنم و گفت نباریا یول"کنم یعذر خواه خواستمینم"بگم که  خواستمیم

 . از قصد نبود 

: ادامه داد.  دیبار یم یخاص طنتیاز چشماش ش. کنج لبش نشسته بود  یلبخند کج. اش نگاه کردم  افهیق به

 ! نفر4هر. براتون دارم  مهیجر هیکادر مدرسه از هنرتون باخبر نشن،  دیخوایاگر م یول

 .  .  . باشه قبوله فقط  یهر چ: مهنوش

   ؟یچ: گفتم. به پهلوش زدم و ساکت شد  يا سقلمه

: گفت يشتریب طنتیلبخندش پر رنگتر شد و با ش.  دیبرداشت و پوش یصندل يرو از رو شیرت مشکاسپ کت

 .  دیکن پیو همش رو تا دیبرگه ها رو برام خشک کن نیا

 يواقعا چه فکر.  شدیم ییهزارتا.  .  .  ایخدا. که با دست راستش نگه داشته بود انداختم  ییبه برگه ها ینگاه

چشماشون داشت از حدقه . نگاه کردم  هیبه بق یچشم ریز.  گهیکنه د پیکرده؟  خب ببره بده افسون براش تا

 ! زد یم رونیب

 حاضر بشه؟   دیبا یتا ک: گفتم یشگیهمون اعتماد به نفس هم با

 .  میشنبه که با هم کالس دار: يبهنود

 . بچه ها  میبر. فظ خداحا. باشه : و گفتم دمیکش رونیها رو از دستش ب برگه

سر  ومدین یحشمت يمگه آقا  د؟یکن یم کاریچ نجایشماها ا: اومد و گفت رونیاز رفتن، ذاکر از دفتر ب قبل

 کالس؟  

 دیبا. من صداشون کردم خانم ذاکر : گفت يبهنود م،یگشت یما که تو ذهنمون دنبال بهونه م ياز همه  زودتر

 .  دادمیجزوه ها رو بهشون م نیا

 . طبقه باال  دییبفرما. کالس شما هم آماده است . زودتر برن سر کالسشون  دیاگه کارتون تموم شده با: يذاکر

 بچه ها؟  : از پشت سرمون گفت يرفت و ذاکر يبهنود
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 بله خانم؟  : مهنوش

   سه؟یچرا لباساتون خ: يذاکر

 . رومون  دیکه پاش میآب بخور میاومد. خراب بود  يآبخور ریخانم ش: سارا

 .  میدرستش کن دیبا  ر؟یکدوم ش: يذاکر

 .  میشل شده بود که خودمون سفتش کرد چشیپ.  ستیالزم ن: سارا

 . سر کالستون  دیبر.  گهیخب د: يذاکر

 به ما؟   يهم ناظم بود که داد يذاکر نیآخه ا یکنم ول ینم يخداجون ناشکر: گفت نویکه م میشد اطیح وارد

به نظرتون : و برگه ها رو وسط گذاشتم و گفتم میسر جامون نشست.  میبرگشت يو پشت آبخور میدیخند

 چندتاست؟  

 . تا 700-800: به برگه ها انداخت و گفت ينگاه متفکرانه ا سارا

 ! 1000 يباال: نویم

 1000 دمیشا. تا 900: مهنوش

   شه؟یبه نظرتون تا شنبه تموم م-

 . تو آفتاب که خشک بشه  مینیبچ دیایفعال ب.  دیشا: نویم

 ينفر یعنی! تا برگه بود928 قایدق.  دنیبه چ مینقطه ممکن شروع کرد نیکردم و از گوشه تر میدسته تقس4 به

 ! برگ 232

: سهم خودش رو برداشت و گفت نویم.  میخشک شدند و همه رو جمع کرد بایآفتاب گرم تقر ریبعد ز قهیده دق 

 ! نت یبدمشون کاف دیبعد از مدرسه با

 .  کنمیم پیمن خودم تا یول: سارا

. اومدن  رونیزنگ خورد و بچه ها از کالس ب.  میرو خودمون به عهده گرفت ریخط فهیوظ نیو مهنوش هم ا من

! دهیکاذب بهم دست م يحس آزاد هی خورهیکه زنگ م یوقت.  نیمدل نیهمه ا ایام  ينجوریفقط من ا دونمینم

 ! ! 

نت داد و  یسهم خودش رو به کاف يبرگه ها نویم.  میشد لیبعد از زبان، تعط.  چوندیپ شدیزبان رو نم کالس

 .  میبه سمت خونه راه افتاد

   گه؟یشاپ فردا هم که کنسله د یبچه ها قرار کاف: مهنوش
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 ؟  ؟    م؟یرسیشاپ هم م یبهمون داده به کاف يهمه کار که بهنود نیبا ا يواقعا فکر کرد: سارا

 .  گهیهفته د يمونه برا یم: باال انداخت و گفت يشانه ا مهنوش

. کنار کاناپه سه نفره ولو شده بود  انایک فیک. زنگ زدم و مامان برام در رو باز کرد . مامان خونه اس  دونستمیم

 خونه اس؟   انایک: رو به مامان گفتم

 . تازه از استخر برگشته . آره : مامان

و بند و بساط  ویما. به داخلش انداختم  یرو برداشتم و نگاه فشیک! کردیچرا اسم استخر نگرانم م دونمینم

و داد  غیج فهمهیم ادیم. دست نزن : مامان از داخل آشپزخونه گفت.  دمیکش ينفس آسوده ا. بود  سیشناش خ

 .  ندازهیراه م

 . رو سرجاش رها کردم و به اتاقم رفتم  فیک

 يرو. درد گرفته بود  یکمرم هم حساب. گردنم رو به چپ و راست خم کردم . لپ تاپ رو کامل بستم  صفحه

. به ساعت نگاه کردم و دوباره چشمم رو بستم . چشم راستم رو باز کردم . و چشمام رو بستم  دمیتخت دراز کش

 .  .  . ساعت تا آغاز روز شنبه 8. عصر جمعه بود 4ساعت 

صفحه 90.  به دوسته برگه سمتچپ و راستم انداختم  ینگاه. برداشتم  نیزم يرو از رو شدم و لپ تاپ خم

 یکه همون اول خودش رو راحت کرد و مهنوش هم وقت نویم! نویخوش به حال مهنوش و م. مونده بود  یباق

 ! نت یتمام برگه ها رو برداشت برد کاف اد،یمهبد امروز م دیفهم

به  دیچرا ما با: پنجره چت رو باز کردم و نوشتم. بود  ONسارا . شدم  اهویوارد  مونده یباق يبرگه ها الیخیب

   م؟یباج بد اروی نیا

   ارو؟یکدوم : نوشت عیسر سارا

کنه  دمونیسر انضباط تهد خواستیفوقش م. بگه  يهمون موقع به ذاکر میذاشتیم دیاصال با! گهید يبهنود-

 ! گهید

 . تمومش کردم  شیمن دو ساعت پ  ؟يمگه تموم نکرد! بگه میحاال که نذاشت: سارا

   ؟يدیاز موضوعش فهم يزیچ! تا مونده90هنوز . نه -

داره  یجالب يزایچ. احتماال مقاله اس . باشه  یانسان یزندگ يو ارزش ها اتیاضیر وندیفکر کنم در مورد پ: سارا

 . 
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با سارا ! فلسفه ای یاضیر دمیمن اصال نفهم.  هم کرده لینشسته موضوع رو تحل! نگاه کن نویخدا ا ترو

ام  شهیمثل عادت هم. و به سقف زل زدم  دمیتخت دراز کش يرو. کردم و باز لپ تاپ رو بستم  یخداحفظ

 . فکر کردن  يبرا

 یرسول يپارسال که خانم حکمت و آقا ادمهی! رفتمیبار حرف زور نم ریرقمه ز چیقبول کردم آخه؟  من که ه چرا

 دیبر ای دیسیبنو مهیجر ایجعفرپور گفت  يآقا یمثال وقت ای! کردن، همه نوشتن به جز من مهیالس رو جرتمام ک

چون و چرا قبول کردم؟  اصال  یحاال چرا ب یول. رو انتخاب کردم  قیمن تحق د،یاریب يصفحه ا100 قیتحق هی

مثل تو  یآدم هیوقت از  چیچرا نگفتم من ه  دم؟یسرش داد نکش ست،ین یبه عذرخواه يازیگفت ن یچرا وقت

 .  .  .  يکه تو دار ییبا اون داداش پررو  کنم؟ینم یعذرخواه

 هیکار کرده که بگم  یسر مردم داد بکشم؟  مگه چ دیام آخه؟  چرا با وونهیمگه من د. لبم رو گاز گرفتم  گوشه

 یمهربون داشت از پشت افکار مغرورم سرك م ونیداره؟  باز اون کتا یمثل تو؟  برادرش به اون چه ربط یآدم

 .  دیکش

جوره  چیه.  .  . درصد  هی! محقق باشه هیفکر کن داماد خاله آذر   ؟یچ یعنیو ارزش ها  اتیاضیر وندیپ یبررس

 ! ومدیبه افسون نم

 یوقت یول! صداش کنم يبهنود دمیم حیترج  ه؟یکرج؟  اصال اسمش چ ایواقعا فرانسه بوده  دمیفهمیم کاش

 کی دیشا ای هیثان کی يو فقط برا دمیکش یقینفس عم! يبهنود يبهش بگم آقا تونمیداماد خاله شد که نم

 .  .  .  يبهنود فیح: فکر کردم هیهزارم ثان کی يفقط برا.  .  . نه  ایصدم 

 ییزهایچ يناخودآگاه دقتم رو. کردن شدم  پیفرار از دست افکارم دوباره لپ تاپ رو برداشتم و مشغول تا يبرا

خواست تمام احساسات و حاالت  یم. بود  شیحال يادیز ایبود  وونهید ایآدم  نیا. شد  شتریب کردمیم پیکه تا

 سهیخواست کسر آرزو ها رو بنو یم. نمودار  ورو ببره ر یحس درون هیخواست  یم.  اتیاضیانسان رو ببره تو ر

 ! افکار آدم ها رو بکشه یشکل هندس خواستیم. 

 خوادیکجاست؟  م يمقاله برا نیا یعنی. داد  یبه آدم م یحس خوب هیخوندنش  یول دیرس یبه نظر م مسخره

. که دستم بود رو خوندم  ییتمام برگه ها  ؟یاداره و سازمان خاص ایخودش نوشته  يکار کنه؟  برا یباهاش چ

به .  رنینت اصل برگه ها رو بگ یبرن کاف خواستنیم یو مهنوش زنگ زدم و گفتم وقت نویبه م  شه؟یمگه م

صبرانه منتظر صبح شدم  یکردنم تموم شد و ب پیتا 9تا ساعت .  ارهیخودش رو برام ب يسارا هم گفتم برگه ها

 . که تو دستم بود رو بخونم  يکه قبل و بعد مقاله ا
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   ؟ينوشته رو آورداصل : گفتم عیسارا، سر دنیبا د صبح

 . که سهمم  نمیا. اصله  نیا. آره : سارا

سوالم از  نیاول. گرفته بود  نتیکه خودم پر ییرو کنار برگه ها هیگذاشتم و بق فمیک يبرگه ها رو تو اصل

.  دیفهم شدیاز چشماش م نویا. مهنوش از برگشت مهبد واقعا خوش حال بود . بود  نیهم هم نویمهنوش و م

 . کرده بود  دایهمراه پ هیانگار تازه 

رو  انایک دیبا.  ومدیمهبد هم م. بود  يجد هیدفعه قرارمون جد نیا. شاپ  یکاف میشد بعد از ظهر دوشنبه بر قرار

بود و محمد هم برادر بزرگترش  انایخواهرش بود که همسن ک نایم.  مودیو محمد م نایهم با م نویم.  بردمیهم م

 .  میریبه مناسبت برگشت مهبد قرار بود جشن بگ کال. فقط سارا تنها بود . ز ما بزرگتر بود سال ا کیکه 

 

 ! بچه ها برم برگه ها رو بهش بدم که فکر کنن چه خبره هیبق يدوست نداشتم جلو.  میدیبه مدرسه رس باالخره

 دمید یکه تو چت ازش م يریبا تصو.  .  .  يوا: زد یاز مهبد حرف م جانیمهنوش با ه.  میجامون نشست سر

 ! فرق داره یلیرفت خ شیکه سه سال پ يکال با مهبد! فرق داشت یلیخ

 طاق زدنش؟   ینیچ هینکنه با : با خنده گفت نویم

 ! مسخره: مهنوش

 آورده برات؟   یچ یسوغات. حرفا رو ولش کن  نیبابا ا-

 نیبا ا.  اوردهین یچیو بابا ه میمر يبرا یول.  گهید زایچ نیو کفش و از ا فیمثال لباس، ک. عالمه  هی: مهنوش

 . حال کردم  یلیحرکتش خ

 .  یعمه هم شده باش دیشا! نگرفته باشه یزن خارج نیپرس و جو کن بب هی: سارا

 .  شهیم نیریباشه چه قدر ش ومدهین ایکه هنوز عموش به دن يفکر کن بچه ا! يوا: مهنوش

طلبکار  يآقا يبرگه ها میبر دیپاش ییچرت و پرت گو يبه جا: ها رو از داخل کالسورم برداشتم و گفتم برگه

 .  میرو بد

 میبد ادیچلمن  نیبه ا مینیبش نجایا دیپشت خودت؟  ما با يندازیلشکر راه م یواسه چ.  گهیخودت برو د: سارا

 ! نه ایبفهمه مهبد جونش زن داره  يچه جور

به در  یآروم يضربه . حتما اآلن تو دفتر نشسته . رفتم  ییانداختم و به سمت ساختمون رو برو باال يا شانه

 بله؟  : نشسته بود گفت زیم نیکه پشت اول یباز بود زدم و خانم عفت شهیدفتر که هم
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 . دستم اشاره کردم  يتو يو به برگه ها. کار داشتم  يبهنود يبا آقا-

 . اونجا هستن . تو  ایب: یعفت

تجربه نشسته و مشغول گفت و  يبچه ها ستیز ریدب ،یربان يکنار آقا يبهنود. اشاره اش نگاه کردم  ریمس به

 . برگه هاتون رو آوردم . سالم : کردم و گفتم يتک سرفه ا. جلو رفتم . گو بود 

 تموم شد؟  : نگاهم کرد و گفت متعجب

 . بله -

.  دیتمومش کن کردمیفکر نم! هیعال: زد و گفت يلبخند. انداخت  يا ینگاه کل. گذاشتم  زشیم يرو رو همه

 اصلش؟  . ممنون  یلیخ

 . چروك شده بود  یلیخ  د؟یخوایاصلش رو هم م-

 دور؟   دیانداخت یعنی: يبهنود

 .  .  .  یول.  .  . نه -

 یعن.  .  .بخونمشون .  .  .  خواستمیم.  .  .  دیاگر اجازه بد: ادامه دادم! بار هی نیفقط هم! دیببخش زیعز غرور

 .  .  . اش هم  هیبق. چهارمش رو خوندم  کی

 

 

 برات جالب بود؟   یعنیواقعا؟  : تر شده بود گفت قیکه عم يلبخند با

 . بود  دیبرام جد! آره ییجورا هی.  .  . خب -

 احمقانه نبود؟   یعنی: گفت مشتاقانه

 . ااصال . نه -

 ! اس وونهید هی يها ادداشتی نایگفت ا لتونیآخه فام: زد و گفت يپوزخند

   لمون؟یفام: رو باال بردم و گفتم ابروهام

 . افسون خانم رو عرض کردم : گفت ینسبتا آروم يصدا با

 ! حرفا؟   نیآخه افسون رو چه به ا. افسون رو فرستاد دانشگاه  يزیم ریبا رشوه و ز خاله

 . احترام گذاشت  گرانیبه افکار د دیبا. داره  يطرز فکر هیخب هر کس -
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درموردش  شتریدوست داشتم ب: گفت. رو برداشت و بلند شد  فشیک. اعصاب بود  يرو يزنگ بدجور يصدا

 شاپ؟   یکاف يریم یک. باهات صحبت کنم 

 دوشنبه: زدم و گفتم ایمحقق؟  دلم رو به در هیبا  ایاسمش قرار بود؟  اونم با معلمم؟  با داماد خاله آذر؟   نیا

 چطوره؟   7ساعت ! خوبه.  .  . دوشنبه : گفت کردیروز دوشنبه رو چک م يذهنش داشت برنامه ها يتو انگار

فقط .  گشتنیبر م هیبق 7تا  م،یرفتیم 4اگر با بچه ها ساعت . نوبت من بود که برنامه هامو چک کنم  حاال

سر کالس .  خونمیاش رو هم م هیتا دوشنبه بق. خوبه : گفتم. کردم  یبراش م يفکر هی دیبا! انایک موندیم

 .  نمتونیبیم

 . از او از دفتر خارج شدم و به سمت کالس رفتم  زودتر

 گفت؟   یچ  ؟يداد لیتحو: نویم

 .  گهید رهیکارا انتظار م نیاز تو ا.  يتو صورتش و اومد يدیالبد کوب: مهنوش

 . نشد جواب بدم چون خودش پشت سرم وارد کالس شد  فرصت

تمومش  هیثان10داد، فرانک در عرض  یحل م يکه برا ینیهر تمر ای دیپرسیکه م یطول کالس هر سوال در

 دید شدیتو نگاه همه م بایحس تعجب رو تقر نیا! شد دیرو تجد یاضیسال دوم، ر ادمهیکه  یاونم فرانک! کردیم

   ه؟یشما اسمتون چ: دیپرس يهنودآخر ساعت بود که ب. 

 . فرانک : زد و گفت یلبخند چندشناک فرانک

 . آورد  یبود، چشماشو از جا در م نجایاگه خاله آذر ا اآلن

 . بود  تونیلیمنظورم فام: زد و زد و گفت يهم لبخند يبهنود

 . مقصود پور : لبخندش رو جمع کرد و گفت فرانک

با  یخانم امکان ،یمعلم تفلون عرب. شروع شد  یتر هم شده بود، کالس عرب یاز اتمام کالس که حاال طوالن بعد

 ! لطفا دیآماده بش.  میامروز امتحان دار: دسته برگه اومد تو و با لبخن گفت هی

چه .  کردمیم پیتا قیمگه اآلن وقت امتحان گرفتنه؟  من تمام هفته گذشته رو داشتم تحق.  يآب بخند رو

 . امتحان بده، پاشه بره دفتر  خوادیهر کس نم: اعتراض بچه ها که بلند شد، داد زد يآخه؟  صدا یامتحان

بلند . به بچه ها نسبت بدم  تونستمیبود که تو اون لحظه م یتنها صفت "ترسو يمسخره ها". ساکت شدند  همه

 . شدم و به سمت در کالس رفتم 

 کجا؟  : یامکان
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 ادتونیچه زود ! دفتر خانم جودت: به او و تمام بچه ها که به من زل زده بودند انداختم و گفتم یاهنگ برگشتم

 .  .  . اآلن خودتون  نیهم. رفت 

 ! گفتم یدونم چ یخودم م: یامکان

 . همه بلند شدند  بایو بعد از اون تقر نویبعد مهنوش و م. که بلند شد، سارا بود  يبعد نفر

 . مونه واسه هفته بعد  یامتحان م! سر جات نیبش ایتو هم ب! نمیبب دینیبش: یامکان

 . گرفتم  نویجا حال ا هیباالخره . زدم و سرجام برگشتم  يا روزمندانهیپ لبخند

 يریبگ نویحال اومد؟  عقده شده بود حال ا گرتیراحت شد؟  ج التیخوب شد؟  خ: گوشم گفت ریآروم ز سارا

 نه؟  

 بود؟   عیضا نقدریا-

 ! يخبر ندار.  .  . اوووه : سارا

. ازم تشکر کردن  یمحض خوردن زنگ، بچه ها دور و برم جمع شدند و به خاطر کنسل کردن امتحان کل به

 دیایو الزم نبود ب نیکردیخودتون کنسلش م ن،یدادیکم جرات به خرج م هیبگه اگه شماها هم  ستین یکی

 !دیتشکر کن

 ،یشال آب ،یآب نیج ،يسورمه ا-یآب يمانتو. شاپ برم  یآماده شدم که به کاف ادیز و با استرس دیرس دوشنبه

 . خودش از اومدن انصراف داد  انایخوشبختانه ک.  شدنیانتخاب منو شامل م يو کفش سورمه ا فیک

که  ییداشت برگه ها! دارن فیمحترم منزل تشر يکنم، بابا رید خوامیامروز که من م هی. رفتم  ییرایپذ به

 .  .  . دانشجوهاش  چارهیب! یاونم با چه دقت. کرد  یم حیفکر کنم داشت تصح.  کردیم یجلوش بود رو بررس

   ؟يندار يکار.  نایمهنوش ا شیپ رمیمن دارم م ییبابا: لبخند گفتم با

   ؟يگردیبرم یک: انداخت و گفت یچشمش نگاه يرو یطب نکیاز پشت ع. رو باال آورد  سرش

 ! دونمینم قیخب دق.  .  . مممـ -

   ؟يایم7تا : مامان

 . تموم بشه 7فکر نکنم تا  یول دونمینم. هم باشن  نایو ا نایآخه قراره مهبد و محمد و م. فکر نکنم .  .  .  7تا-

.  .   فعال. حتما . باشه - رونیب میدنبالت از اون طرف شام بر میایکه ب ریتماس بگ هی يایب یهر وقت خواست: بابا

 . 
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مهنوش و مهبد و  دمیرس یوقت! وانمود کنم نیاز ا شتریب تونستمینم گهید. انداختم  رونیخودم رو از در ب فورا

چون خبر داده .  ومدین انایبه خاطر ک نایفکر کنم م. و محمد اومدن  نویپشت سر من هم م. بودن  دهیسارا رس

 ! بود انایگرما و گلستان ک قیهم که رف نایو م ادیبودم که نم

 يسبزش مثل چشما يچشما. انگار تازه مرد شده بود . عوض شده بود  یلیمهبد خ. با مهنوش بود  حق

 . مهنوش و مادرشون بود 

جمع  نجایخب حاال امروز به مناسبت برگشت من ا: لبخند مهنوش بود، گفت هیکه شب ینیریبا لبخند ش مهبد

   د؟یشد

 ! یتالف میامروز اومد  ن؟یکردیم تمونیقبال چقدر اذ ادتونهی . گهیآره د: نویم

بار  هی.  کردیم تمونیاذ ،یبه عنوان شوخ ومدیمهبد م م،یشدیجا جمع م هی ییتا4هر وقت  ادمهی.  میدیخند همه

. رو پر از آب کرده بود  نویم يخونشون، کفش ها میرفت یدفعه وقت هی. مهنوش  يقورباغه گذاشت تو کشو هی

و آزار سارا  تیدرمورد اذ يزیچ.  .  . ! سارا . منو با حشره کش عوض کرد  فیک يتو ياسپر يبار هم جا هی

 .  میداشت ادینوع خاطره ها با مهبد ز نیکال از ا.  ادینم ادمی

و جاش  يکرد یرو خال وهیاون بسته آبم اتیمحتو يچه جور! ساله ذهن منو مشغول کرده3سوال  هی ییخدا-

   ؟ير کردآب و کف پ

با . فکرت رو مشغول نکنه  نیاز ا شتریکه ب گمیبار رو م هی نیا یپرده بر دارم ول امیاز راز شعبده باز دینبا: مهبد

 . سرنگ 

 ! دیکه مهمون من دیفقط گرون سفارش ند  د؟یخوریم یحاال چ.  الیخیب: مهنوش

 .  .  . پارچ قهوه اسپرسو و  هی ک،یک کهیت5  ،یتاظرف بستن3من  يبرا: منو را برداشت و گفت محمد

 چه خبرته؟  ؟  ؟  : مهنوش

 ! بگو داداش جون.  گهید دهیداداشم داره سفارش م.  .  . ! وا : نویم

ظرف بشوره و  نجا،یا سهیتا صبح وا دیمهنوش فلک زده با نیا ،يدیسفارش م يکه تو دار ينجوریمحمد ا-

 . پاك کنه  زیم

 . حد  نینه تا ا یکم حرف بود ول. که ساکت بود سارا بود  یستنها ک.  دندیباره همه خند دو

 ! یساکت  ؟یگینم يزیسارا خانم شما چرا چ: مهبد

 بگم آخه؟   یچ: با لبخند گفت سارا
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   د؟یدار لیم یمثال چ: مهبد

 "  د؟یدار لیم یچ"بود و واسه سارا  "  ؟يخوریم یچ"واسه ما .  میچپ چپ نگاهش کرد نویو م من

 .  دیکن لیشما م یهر چ: انداخت و گفت نییسرش رو پا سارا

مهنوش که با خودمون  ياونم جلو. نبود  یهمه خجالت نیسارا که ا. کامال گرد شده بود  نویمن و م يها چشم

 . برامون آورد  گهید قهیدق 10خالصه گارسون سفارش ها رو گرفت و حدود . بزرگ شده بود 

 رمید.  میپاشو بر نویم: به ساعتش انداخت و گفت یمحمد نگاه.  میگذروند و خنده یبا شوخ میون6ساعت  تا

 .  شهیم

 .  شدیکجا؟  تازه بحث داشت گرم م: مهنوش

 .  میبر دیبا. گرمه مهنوش خانم  یهوا به اندازه کاف: محمد

 . مهنوش  گهید میخب ما هم بر: از رفتن اونا سارا هم عزم رفتن کرد که مهبد گفت بعد

 . پاشو  یکت. باشه : مهنوش

 . خداحافظ .  دیشما بر.  رونیب میدنبالم که شام بر انیقراره ب نایمن بابام.  .  .  زهیچ.  .  . نه -

 شتیپ انیم یتا وقت يخوایم  ان؟یکه ب يبهشون زنگ زد.  یهرطور راحت: برام دست تکون داد و گفت سارا

 بمونم؟  

خوب شد که به موقع رفتن . رو به دستش دادم و رفتن  فشیک. خداحافظ .  انیم گهیاآلن د.  دیشما بر! نه نه-

 . رفتم  رونیرو برداشتم و از اونجا ب فمیک. بود  يبهنود. من نبودم  شد،یمنتظر م دیکه با یاون کس یول. 

شاپ رو  یکاف يچشمم هم در ورود کیاطراف خودم رو سرگرم کرده بودم و  يمغازه ها نیترینگاه کردن و با

 .نه  ای ادیم نمیکه بب زدیم دید

 خانم؟   یکت-

نگاهم  رهیبا نگاه منتظرش خ نیام! وسط نیدونه کم بود ا هی نیهم ایخدا. به سمت جهت صدا برگشتم  عیسر

 : زدم و گفتم يا یلبخند مصنوع. کرد  یم

 .  دیکنیم کاریچ نجایا. آقا  نیسالم ام-

 ! برسونمتون؟   دیریم ییجا.  دمتونیکه د شدمیداشتم رد م. سالم : نیام

 .  کهیخونه ما نزد. ممنون -

 . چه جالب : نیام
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 ! به سالمت.  دمتونیخوش حال شدم د-

 . خداحافظ : انداخت و گفت نییسرش رو پا. کم خورد تو ذوقش  هی يانگار

و به  دمیکش ینفس راحت. تکون داد و رفت  یبرام دست نیرنگش شد و از داخل ماش ينقره ا يایزانت سوار

 . شد  قهیو پنج دق 7. ساعتم نگاه کردم 

   هان؟یخانم ک-

سالم : با خنده گفتم. بود  ستادهیدرست پشت سرم ا. به سمتش برگشتم . کنن  ریمنو غافلگ دیانگار همه با امروز

 . 

 .  دییبفرما.  دیببخش.  دیکم طول کش هیمن کالسم : يبهنود

رو انتخاب کردم و  زیم نیگوشه تر. تا من وارد بشم  ستادیعقب ا. شاپ اشاره کرد  یست به سمت کافد با

جمع پر از خنده و  هیمن بعد از  دیدیخب هرکس م. نگفت  يزیمرد گارسون چپ چپ نگاهم کرد و چ. نشستم 

 ! کنهیفکر م یخودش چ شیپاآلن  چارهیب.  کردیمرد برگشتم تعجب م هیرفتم و با  رونیاز اونجا ب یشوخ

همشو : گفتم. گذاشتم  زیم يدر آوردم و رو فمیبرگه ها رو از داخل ک. هم رو به روم نشست  يو بهنود نشستم

 . خوندم 

 ! ام وونهیکه من د يدیرس جهینت نیحتما به ا. خوشحالم : يبهنود

 . بود  زیجاهاش واقعا تعجب برانگ یلیفقط خ. اصال . نه -

 مثال؟  : يبهنود

مثال تو : زدم و گفتم يسارا و خجالتش از مهبد، لبخند يادآوریاز . کالم سارا بود  کهیت نیا. سارا افتادم  ادی

 . بود  بیعج یلیبرد رو نمودار خ شهیرو م یافکار و اخالق هر انسان دیگفتیکه م ییاونجا 5فصل 

   شه؟ینم یگیم یعنی: يبهنود

 . فکر نکنم : را باال بردم و گفتم میابروها

: و گفت دیکش یو افق ياز برگه ها دو تا محور عمود یکیدر آورد و پشت  راهنشیپ بیرو از ج یسینو روان

 ببرمت رو نمودار؟   يخوایم

 خب؟  : گفتم. رسم کرد  بیچندتا قله و دره و خط صاف و ار يرو باال انداختم و بهنود میها شانه

جا  نیا: زد و گفت يلبخند. بود  نیتر نییپا ينقطه بعد! غرورته نیا: نمودار رو نشون داد و گفت نقطه نیباالتر

 ! توئه یاحساس فروتن
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 ! قسمت هم که صافه دلته نیا.  هیدرکت از زندگ نیا: اشاره کرد يانگشت به قسمت صعود با

   د؟یمطمئن: نگاهش کردم و گفتم یچشم ریز

 . فکر کنم آره : گفت شیشگیلبخند هم با

 نیا: گفتم. قله داشت  هیکه فقط  دمیکش يا گهینمودار د گهید يبرگه  هیپشت . رو ازش گرفتم  خودکار

 . شماست  یتینمودار شخص

   ه؟یخب قله چ! یگرفت ادی: يبهنود

 ! اعتماد به نفس شما-

 ! نه ای هیبه نظرت شدن هنکیسر بحث ا میحاال بر! خوشم اومد. جالب بود : و گفت دیته دل خند از

   د؟یرو نوشت نایا یچ ياصال برا.  .  .  یبدم ول ینظر قطع تونمینم: فکر کردم و گفتم یکم

 هی دیدانشگاه فرانسه با نیبهتر يتو رشیپذ يبرا. محض  یاضیفلسفه دارم و فوق ر سانسیخب من ل: يبهنود

 ! قبول بشم دیبا. بدم  وندیدو تا رو به هم پ نیخواستم ا. پروژه ارائه بدم 

 ! شروع کنم هیکنا هیدادم با  حیترج. ذهنم بود  يتو يتمام سوال ها دنیموقع پرس اآلن

 ! يشما که اقامت فرانسه دار-

   ؟یهست ایدختر دن نیبهت گفتم که به نظر من تو صبورتر یراست.  .  . اقامت؟  آهان : يبهنود

 من؟  -

 دهیبود، تا اآلن صدبار درموردش ازم پرس دهیض رو تو حرف ها و کارهام دتناق نیچون هرکس ا. آره : يبهنود

 . بود 

 ! دیمورد رو تو نمودار نشون نداد هی نیا: و گفتم دمیخند

 میمهاجرت کرد نیبا مامان و ام شیسال پ10! يبابک بهنود ریاسمم ام: داد و گفت هیاش تک یصندل یپشت به

گفت  یمامان م یول رانیبرگشتم ا. نتونستم بمونم  شتریسال ب4من  یبودن ول یاون دو نفر راض. به فرانسه 

رو  سیاز دوستام ندر یکیکار بودم تا یمدت ب هی. رفتم کرج  نیبه خاطر هم. بدونن برگشتم  هیدوست نداره بق

 نایا امسال که مامان. شروع کردم و بعد چندجا استخدام شدم  یاول با شاگرد خصوص. داد  شنهادیبهم پ

آذر از  ییزندا! چرا مامان دوست داره همه فکر کنن من با اونا بودم دونمینم. برگشتن من هم اومدم تهران 

 . کرد  فیاز افسون تعر یو کل رهیبگ یمهمون هیخواد  یم تاومد فرودگاه دنبالمون، گف یوقت

   د؟یبرگرد دیخوایحاال چرا م.  دیریسخت نگ ادیز! هیطور نیهم شهیخاله هم-
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مثل  يزیچ هیاومدنم  نجایا يبرا.  رفتمیدانشگاه م سیمن تو پار.  .  . خب : و گفت دیکش یقینفس عم يبهنود

مدرکم رو  خوامیبرگردم اما م خوامینم. بدم  لیکار رو تحو نیا دیگرفتنم با رشیدوباره پذ يبرا. گرفتم  یانتقال

 .  رمیبا مهر اون دانشگاه بگ

 ! کنهیم یپس خاله آذر داره تالش الک-

 .  بایتقر: خنده گفت با

خب  یول.  خورهیقهوه اس به هم م یحالم از هرچ گهید. گذاشت و رفت  زیم يخدمت سفارش ها رو رو شیپ

تونم  یم یحاال من چه کمک: از قهوه ام خوردم و گفتم یکم.  دادمیم حیترج گهید يزهایباز هم قهوه رو به چ

 بکنم؟  

 یول. کم دلسرد شدم  هی! آدم احمق بوده هیحتما  سندهیافسون بعد از خوندن فقط چند صفحه گفت نو: يبهنود

 . بهم داده شد  دیام هیجالبه انگار  یگفت یوقت

 . داره  کینظر کوچ دیتجد هیبه  ازیجاها هم ن یو بعض شیرایبه و ازیکم ن هی یول! که جالبه شیجالب-

 . ترجمه بشه  نا،یبعد از ا دیتازه با. فعال که وقت ندارم  یول دونمیم: گفت و دیکش شیبه موها یدست

کنه؟   یباشم، حس انسان دوستانه ام گل م نیزم يموجود رو نیسنگدل تر دیموقع ها که با یچرا بعض ایخدا

 : نشستم و گفتم نهیدست به س

 ششیرایتو و تونمیم دیاگر دوست داشته باش.  ادهیوقت آزادم ز باینشده و من هم تقر نیفعال که درس ها سنگ-

 .  .  . 

   ؟یدونیم زایجور چ نیو ا شیرایاز و يزیمگه چ: يبهنود

انجام  تونمینم ییکس حق نداره به من بگه من چه کارها چیه  تونم؟یکه نم گفتیاآلن داشت به من م یعنی

 : تر از قبل گفتم يجد! بدم

دوره  يحرفه ا راستاریو هی شیکار رو انجام بدم؟  شده باشه برم پ نیتونم ا یمن نم دیشد که فکر کرد یچ-

 ! کنمیکار رو م نیهم ا نمیبب

 ! شرط داره هی یباشه ول! حاال؟   یشیم یچرا عصبان: و گفت دیخند

 شونیواال از ا! که براش ترجمه هم کنم نهیالبد شرطش ا.  ذارهیکمکش کنم تازه شرط هم م خوامیم! پررو چه

 شرط؟  : گفتم.  ستین دیبع
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درجه اول . هم اصال اشکال نداره  يدینرس نیبه ا. پروژه  نیبعد به ا یکه اول به درست برس نهیآره شرطش ا-

 قبول؟  ! درس

احساس  هی شتر،یکم ب هیهم  دیشا هیصدم ثان يبه اندازه . لب هام اومد  يرو یبخش تیخودآگاه لبخند رضا نا

 . خوب تو وجودم نشست 

  !قبول-

 . حتما بهم بگو  یکن جادیتوش ا یخاص رییتغ یخواست ای يبه مشکل برخورد ییاگر جا: يبهنود

 . حتما -

 ! نشه رتید: به ساعتش انداخت و گفت یکالفه نگاه يبهنود

: با آرامش گفتم. گفتم  یبهش م دینبا یول. شده بود  رمید. ربع به هشت بود  کی. ساعت خودم نگته کردم  به

 .  ستین ینه مشکل

   ؟يندار یهوا هم مشکل یکیبا تار: يبهنود

 يبگم صدا يزیچ نکهیقبل از ا. رفت  یم یکیرو به تار بایهوا تقر. به قاب کوچک پنجره انداختم  ینگاه

 . جواب بدم  دیبا دیببخش: گفتم. صفحه بود  ياسم مامان رو. بلند شد  میگوش

 بله؟  : رو وصل کردم تماس

 رفت؟   ادتی.  يبود خبر بدقرار  یکت:  مامان

 .  .  . آخه هنوز . نه -

فقط داشت  ای دادیواقعا گوش نم دونمیسرگرم کرده بود و نم شیانداختم خودش رو با گوش يبه بهنود ینگاه

 دنبالم؟   دیایب 8 دیتونیم: دادم و ادامه دادم رونینفسم رو ب. کرد  یوانمود م

 . مراقب خودت باش .  میایم 8باشه پس ما ساعت : مامان

 .  دیببخش: کردم و گفتم قطع

 دنبالت؟   انیم. کنم  یخواهش م: يبهنود

 . بله -

 برسونمتون؟   دیخواینم.  گهیپس من برم د: يبهنود

 . ممنون . نه -

 ! چه جالب. رو برادرش هم بهم داد  شنهادیپ نیا امروز
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 .  .  . در مورد درس و . نره  ادتیلطفا صحبتام .  رمیپس من م: يبهنود

 خداحافظ! گهیقول دادم د-

 .  .  . فعال : و کت اسپرتش رو برداشت و گفت فیک

 . رفتم  رونیبرگه ها رو جمع کردم و ب عیسر. از رفتنش  بعد

 نیرو هم به ا يا گهیدفعه د دیچرا من با  گه؟یدفعه د. نوبت منه  گهیحساب کرد، گفتم دفعه د دمید چون

.  نمیبابا رو بب نیتا ماش ستادمیا ابونیکنار خ. به هشت بود  قهیدق5. ارتباط اضافه کنم؟  به ساعتم نگاه کردم 

رو  شهیکه جلو، کنار راننده نشسته بود، ش یکس. که سه تا پسر سوارش بودند  ستادیا میجلو ،یرنگ يتقره ا206

  خانم؟   دیبریم فیتشر ییجا: و گفت دیکش نییپا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

بخواد بدونه من کجا  نکهیمزاحم من شدن رو هم نداشت، چه برسه به ا اقتیل یحت افشیق نیره با اپس نیا

اون طرف  یجوابش رو ندادم و کم ست،یباهاش حرف بزنم هم ن نکهیا قیکه مطمئن بودم ال ییاز اونجا.  رمیم

 ! یچه خانم بد اخالق: اون هم جلوتر اومد و گفت. تر رفتم 

 دیمگه همه با! به اون داره یچه ربط! يمثل بهنود. داشت  یمشک شیمو و ته ر. نگاهش کردم  یرچشمیز

 يتازه قدش از بهنود. شد  ادهیرو باز کرد و پ نیدر ماش نباریاون باشن؟  باز جواب پسرك رو ندادم و ا هیشب

 کنم؟   سهیقااون م اپسره رو ب نیهمش ا دیچرا با. از دست خودم حرصم گرفت . کوتاه تر بود 

   ؟یکن یپس چرا ناز م. بال  يایآخرش که م! میریگ ینم هیخانم کرا: جلوتر اومد و گفت پسر

 . حوصله ندارم . گمشو : صورتم رو برگردوندم و گفتم! پررو يپسره . اخم نگاهش کردم  با

 .  .  . خانم خوشگله  ارمتیسر حوصله م: که تنگار قصد رفتن نداشت، گفت پسره

پارك رو  نهیهز ابونیدرست اون سمت خ يبهنود دمیدادم، د یطور که سرم رو به چپ و راست تکون م نیهم

که داره با اون پارکبان صحبت  ینیبیاونو م: گفتم. کردم  یم يکار دیبا رفتیم نکهیاز ا دهقبلیبه پارکبان م

 ! نامزدمه  کنه؟یم

   ؟یاز کجا معلوم راست بگ: پسر مزاحم با خنده گفت یکه زدم جا خوردم ول یهم بابت حرف خودم

 ! ینیزنگ بهش بزنم تا بب هیصبر کن : خودم رو نباختم و گفتم  ش؟یدنبال زندگ رهیچرا نم ایخدا
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 یغلط هیدردسر  یب میبخواه ومدهیبه ما ن.  الیخیب: گفت رم،یشماره بگ نکهیرو برداشتم و قبل از ا میگوش

 .  میبکن

انداختم و به سمت  فمیک يرو تو یگوش.  دمیکش ینفس راحت. و راننده به سرعت حرکت کرد  شد نیماش سوار

در عقب رو باز . اومدن  نایکه مامان ا دیطول نکش ادیز. شد و رفت  نیاو هم سوار ماش. نگاه کردم  ابونیخ گهید

   د؟یکرد رید نقدریچرا ا: نشستم و گفتم انایکردم، کنار ک

 ! گهید يمنتظر شد قهیدق4-3همش : مامان

 . بام  میبر میقرار گذاشت.  انیهم م نایا ییدا یکت: انایک

 ! ولیا: زدم و گفتم يلبخند

 هیبا بق دیاصال چرا من با  ه؟یفرقم باهاشون چ گهیحرف بزنم، د هیمن گفتم؟  اگر من هم مثل بق نویا  ول؟یا

 فرق داشته باشم؟  

 یقینفس عم ییدا م،یدینقطه که رس نیبه باالتر. و ماهرخ هم اومده بودن  ییدا.  میدیساعت رس میاز ن بعد

 . بده  يتونه به آدم انرژ ینم زیتم يمثل هوا زیچ چیه: و گفت دیکش

 ! ده یم يانرژ شتریب بریب نیجاست يبه نظر من آهنگ ها: انایک

   ه؟یاون ور آب زوونیآو يسوسک ها نینکنه از هم ؟یک: ییدا

 .  ستین ززونیاصال هم آو.  .  . !  ییدا: گفت ظیبا غ انایک

 ! فقط سوسکه.  ستین زوونیآو چارهیب ییآره دا: خنده گفتم با

 .  یلوس یلیخ! یکت: انایک

 . هنوز؟  من که از نفس افتادم  دیشماها جون جروبحث کردن دار: گفت زدینفس نفس م کهیدر حال ماهرخ

 ! نفس ندارم گهید.  میبرگرد دیایب: اش گذاشت و گفت نهیقفسه س يهم دستش رو رو مامان

 ! شده ریپ دیحم دیفردا نگ.  دیخودتون جا زد د،ینیبب: بابا

 .  ومدنیمهران و آذر و افسون هم م میزدیکاش زنگ م! يشد ریتو پ گهیمهران م: و گفت دیخند ییدا

 ! به قول خودش خونه دامادش. اونا امشب شام خونه خواهر مهران دعوت داشتن : مامان

 خوادیافسون بهش گفته بود نوشته هاش احمقانه اس بازم م نکهیبا ا ،يبهنود یعنی. جز من  دندیخند همه

باهاش ازدواج کنه؟  اصال از اولش به فکر ازدواج بوده؟  فکر کن خاله بفهمه من با داماد مورد نظرش رفتم 

 . لبم نشست  يرو يشاپ؟  از تصور چهره خاله آذر لبخند یکاف
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به نظر ! اما حسشون هنوز جوونه ستنیجوون ن یلیخ نکهیبا ا. و ماهرخ بودن خوبه  ییکال با دا. بود  یخوب شب

خانم جون تا لحظه قبل از مرگش  ادمهی یکار؟  ول یچ خوانیبچه م گهیشاد و خوشبختن د نقدریکه ا ناین ام

 . بود  ییبچه دا دنیهم منتظر د

به . کردم به امروز فکر کنم  یبه سقف زل زدم و سع.  دمیتخت دراز کش يبرق رو خاموش کردم و رو شب

از اولش بگم و اون  دیگفتم؟  آخه اگه بگم با یبه بچه ها م دیبا.  هام اضافه شده بود تیکه به مسئول یتیمسئول

 یلینسبت فام هینگفتم که  چرا ای! دمشیکه چرا همون دفعه اول نگفتم که د شنیم یوقت همه شون شاک

 ! دختر خاله ام يباهاش داشتم؟  پسرعمه  یچه نسبت یراست! میدور دار بایتقر

من بهش فکر کنم رو  نکهیا اقتیکس ل چیه! کنم آخه یچرا دارم بهش فکر م. هم فشار دادم  يرو رو چشمام

 .تا باالخره خوابم برد دمیبا افکارم جنگ نقدریا! نداره

 نویبه دنبال مهنوش رفتم و بعد هم با هم به دنبال م ییتنها.  ادیداده بود که نم SmSشدم سارا  داریکه ب صبح

 . 

   اد؟یچرا نمسارا نگفت : نویم

 . فقط گفت منتظرش نباشم . نه -

فکر کردن تا آخر زنگ  نیا. کنه  یمهنوش ساکت بود و معلوم بود داره فکر م م،یدیکه به مدرسه رس یوقت تا

 اس داد؟   ایسارا زنگ زد  ،یکت: گفت تیتا در نها.  دیطول کش ینیو قبل از زنگ د یمیش

 چطور مگه؟  . اس داد . گفتم که -

 .  ومدهیفکر کنم بدونم چرا ن: وشمهن

 چرا؟  : میهمزمان گفت نویو م من

 ! ساکت و خرخون يسارا! درصد هیفکر کن . زد رو گفت  یکه حدس م يزیدر گوش هر دو نفرمان چ مهنوش

 .  میمطمئن بش دیبا یقبل از هر حرف یول: مهنوش

   ؟يچه جور: نویم

 ! دنبالش میبر دیبا: مهنوش

 بعد از مدرسه؟  -

 ! کردینم بتیخواست بره که غ یاگه بعد از مدرسه م! دهیاز تو بع یکت: مهنوش

 کارآگاه پوآرو؟   م،یکن کاریحاال چ.  یگیراست م-
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تموم  حیزنگ تفر گهید قهیدق10: به ساعتش انداخت و ادامه دا ینگاه.  رونیب میاز مدرسه بر دیبا: مهنوش

   د؟یهست.  رونیب میهمون موقع از مدرسه بزن دیما با یگردن سر کالس ول یو همه بر م شهیم

 .  میهامون رو بردار فیک میپس بر: و گفتم میدو سرمون رو به عالمت مثبت تکون داد هر

 .  میوسط ساعت رفت فهمهیجودت م م،یبخور بتیاگه غ. صبر کن : دستم رو گرفت و گفت نویم

 حله؟  . نزنه  بتیبرامون غ گمیم نیبه آذ. اونش با من : مهنوش

که معلم نفهمه  ننیما بش يجا انیگفت که ب گهیدو نفر د یکیو  نیو مهنوش به آذ میهامون رو برداشت فیک

به محض رفتنش، . تا بره تو دفترکه زنگ رو بزنه  میتو راهرو بود اما صبر کرد يخانم ذاکر.  میدار یخال يجا

هم انجام  نیکه به لطف سارا ا میکم داشت وکار ر هی نیهم.  میزد رونیو از مدرسه ب میخودمون رو به در رسوند

 .  میداد

   م؟یبر دیخب حاال کجا با-

 .  .  . که  ابونهیسر اون خ! یمیکر یفروش یفکر کنم بستن: مهنوش

 .  میکه زودتر برس میبر نیبا ماش. کجاست  دونمیم-

 گهیتفاوت که ما سمت د نیبا ا.  میشد ادهیپ یفروش یبستن يبعد درست رو به رو یو کم میشد یتاکس سوار

 .  میبود ابونیخ

   ست؟یاون سارا ن: نویم

   ؟یگیکدوم رو م: مهنوش

 .  دیاون مانتو رو خر میحاال خوبه با هم رفت! گهیهمون مانتو سبزه د: نویم

.  .  . پس . نشسته بود  شهیکنار ش زیپشت م ییتنها. خود سارا بود . اشاره داشت، نگاه کردم  نویکه م ییجا به

 مهبد کجاست؟  

 ! گهیاونم مهبد د: نویم

 دیشن شدیوجه نم چیاز اونجا به ه. سارا نشست  يبه دست داشت، رو به رو یکه دو تا ظرف بستن یدر حال مهبد

رو از شانه اش  فشیمهنوش ک! سارا معلوم بود چه خبره يا و عشوه هااما از طرز لبخنده گنیم یکه دارن چ

 : با حرص گفت. آورد و به دست گرفت  نییپا

   ؟یزن یحاال داداش من رو قاپ م! زرنگ يسارا يا-

 ! که کهیرمانت یلیخ: نویم
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   رم؟یگیچرا به من نگفتن؟  هان؟  فکر کردن من گازشون م  ک؟یرمانت: مهنوش

 ! شهیمهنوش خواهر شوهر سارا م! فکر کن: و گفتم دمیخند

 ! ادینشونش بدم که هفت تا خواهر شوهرش از بغلش در ب يخواهرشوهر هی: مهنوش

   ؟يجوش آورد نقدریحاال چرا ا-

گفتم  یمثال من م  رون؟یب انیکنن ب یگفتن دارن گورشون رو گم م یکلمه به من م کیمردن  یم: مهنوش

 ! راه انداختن ياه کن چه هرهر و کرکرتو روخدا نگ  د؟ینر

   م؟یکار کن یچ دیاآلن با. حرص نخور  نقدریحاال ا: نویم

 .  دیایدنبالم ب! گاینقشه دارم در حد الل هی-

سارا  یپشت زیم میهر کس ظرف خودش رو برداشت و رفت. جلو رفتم و سفارش دادم .  میشد یفروش یبستن وارد

بلکه  م،یهر سه سکوت کرده بود. سرگرم گفت و گو بودن که اصال متوجه ما نشدن  نقدریا.  میو مهبد نشست

سر و صدا نشه اما  دیکه تول میدرو هم نخور شدیهامون که داشت آب م یبستن یحت میصداشون رو بشنو میبتون

ند شدند که گذشت و هر دو بل یساعت مین.  زننیانگار دو نفر کر و الل دارن با هم حرف م! کلمه کیاز  غیدر

 . برن 

 .  .  . با  یخوشحال شدم از هم صحبت. ممنون  یلیخ: سارا

مهبد دستپاچه ! میکن رشیغافلگ ينجوریا دیدیتو خواب هم نم. ما سه نفر زبونش بند اومد  دنیبا د ببچاره

   ؟يخوریشد؟  آب م یسار؟  چ: گفت

 ! نجاستیا یک دینیبچه ها بب: با لبخند گفتم. ورد جا خ یما حساب دنیهم رد نگاه سارا رو دنبال کرد و باد مهبد

 ! يزیچه سورپرا يوا: مهنوش

 ساعت؟   نیا دیشما مگه مدرسه ندار.  .  . شما : مهبد

ما  چونن،یپ یاز بچه ها کالس رو م يسر هی یچرا وقت میخب گفت یول! بله: با اشاره به سارا گفت نویم

   م؟یچونینپ

 برسونمتون؟   دیخواهیم. کار دارم  ییجا. برم  دیمن با: رو به سارا گفت نویم ي کهیتوجه به ت یب مهبد

 .  ادیسارا با ما م! رینخ: از سارا گفتم قبل

 . خداحافظ .  دیهرجور راحت. باشه : مهبد
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تنها : و گفت دیدستش رو کش. بود  ستادهیرفت سراغ سارا که همچنان سرجاش ا نویم. رفت  رونیکه ب مهبد

 سارا خانم؟   میبود بهیتنها؟  ما غر

 ! من خواهر مهبد هم هستم یناسالمت! یچیه مونیحاال دوست! دوستاتم نیاز بهتر یکیسرم  ریخ: مهنوش

 مثال؟   شدیم یچ میدیفهمیما م-

! بشه يطور نیا خواستمیبه خدا نم! که من بتونم جواب بدم حداقل دیکن هیگال یکی یکیبابا : کالفه گفت سارا

 .  رمیتماس بگ هیمهنوش رفت تو خونه، مهبد شمارش رو داد و گفت باهاش  نکهیبعد از ا روزید

 ! پس اول شماره داده: مهنوش

 .  گهیم یچ مینیساکت شو بب قهیدق هی: نویم

کم در مورد  هیو اون هم  میهامون حرف زد یو بچگ مایکم در مورد قد هی. شب بهش زنگ زدم : ادامه دا سارا

امروز هم در مورد کارش .  میصحبت کن شتریکم ب هی نجایا میایآخرش هم گفت که ب. گفت  شیتو اتر شیزندگ

 ! هیکه نکنه خبر دمید خودم هم ترسیکه شلوغش کرد نقدریبه خدا ا! حرف زد زایجور چ نیو ا ندشیآ تیو وضع

 ! شمازت دلخور نبا شهیحرف ها باعث نم نیبه هر حال ا: مهنوش

   ؟یبش یکنم که راض کاریخب چ: سارا

 ! یبهم بگ دیکه مهبد کرد رو با يبه بعد هر کار نیخب از ا.  .  . مممـ : مهنوش

 خوبه؟  . قبول : سارا

 . هامون آب شد  یبچه ها بستن. آره : و گفت دیخند مهنوش

اش و قد بلند و  دهیکش يو چشم و ابرو دیپوست سف. به چهره سارا دقت کردم .  میخوردن شد یبستن مشغول

 يآل ها دهیمهبد هم از هر نظر با ا! یهم بود، چه برسه به کاف يادیدل بردن از مهبد ز يقشنگش برا کلیه

به موضوع داره؟  چرا  یاون چه ربط خهآ  ؟يبهنود! نبود يبه اندازه بهنود التشیتحص یول.  ومدیسارا جور در م

 بشه؟ سهیقابا اون م دیاصال مهبد با

 يبعد از ناهار به اتاقم رفتم و برگه ها. هر دو خونه بودن  انایمامان و ک. خونه  میو رفت میمدرسه برنگشت گهید

 رونیب فمیرو از ک میدستم رو دراز کردم و جامداد.  دمیدراز کش نهیس يو رو ختمیتخت ر يرو رو قیتحق

! هاش واقعا داغون بود ياز جمله بند یبعض. نوشته ها شدم  حیمشغول تصح میرنگ يو با خودکارها دمیکش

فصل اولش که تموم . نشد  اتیخوبه معلم ادب. چند شده؟  فکر کنم تک ماده زده  یبوده، فارس ییابتدا یوقت
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کار رو کردم  نیهفته هم هم هیبق! که دادم عمل کردم یبرعکس قول قایدق.  کیزیف يشد، رفتم سراغ تست ها

 . بعد درس  شیاریاول و. 

 یشگیسر ساعت هم. سه تا از ده تا . فقط تونستم سه فصل رو تموم کنم  م،یکالس داشت يشنبه که با بهنود تا

تا گفت . بشم  زیخ میکم براش ن هیشدم  یکلنجار رفتن با غرورم راض یبار بعد از کل هی نیسر کالس اومد و ا

 . از فرصت استفاده کردم و نشستم  دییبفرما

 ییاز اونجا. رو تخته خشک بشه  کیجوهر ماژ ذاشتینم ش،یرو شروع کرد و فرانک باز هم مثل هفته پ درس

کس سرعت سارا رو  چیتو کالس ه. به مقابله به مثل گرفتم  میبهتر از من باشه، تصم دینبا یکه معتقدم کس

گفتم،  یسارا هرچ: زدم و گفتم یچشمک.  ومدیتو چشم معلم باشه خوشش نم یلیخ نکهیسارا از ا یول. نداشت 

 ! ایپشتم ب

 هی.  شهیم4فکر کنم : سارا آروم گفتم. تخته نوشت  يکه رو یسوال نیاول. رو به عالمت مثبت تکون داد  سرش

 . چک بکن 

 4نهیگز: زودتر از فرانک گفتم. بود  درست

 . جزوه اس 98سوال بعد، سوال . درسته . بله : يبهنود

 2نهیگز: مبا فرانک گفت همزمان

 هست حل کنم؟   يازین.  دیهر دو درست گفت.  نیآفر: يبهنود

 . اگر ممکنه : آخر کالس گفت ياز بچه ها یکی

 یساعت آخر عرب.  دیفهمیم دیفرانک هم با نویبودم و ا نیمن بهتر. آخر زنگ، نذاشتم فرانک ازم جلو بزنه  تا

دوشنبه امتحان هندسه، سه . درصد زدم 40فکر کنم ! یلعنت. هفته باالخره امتحانش رو گرفت  نیو ا میداشت

مگه چه قدر درس دادن که حاال . امتحان گذاشته بود  يهم بهنود گهیچهارشنبه گسسته، شنبه د ،یمیشنبه ش

 میعصر خونه ما جمع بش کشنبهیمن از همه بهتر بود، قرار شد  يچون هندسه   رن؟یامتحان بگ خوانیهمه م

 .  میکه درس بخون

اومد و بعد  نوینفر م نیاول.  میماهرخ که ما تو خونه راحت باش شیرو فرستادم استخر و مامان هم رفت پ ناایک

 میها شروع کرد نیاول از تمر.  میو مشغول شد مینشست نیزم يرو ییرایداخل پذ. سارا و در آخر هم مهنوش 

 . 

   ؟يپخش کردن رو دار شیکه هفته پ ییاون نمونه سوال ها یکت: مهنوش
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 ! ارمشیاصال حال ندارم برم ب یتو اتاقه ول. آره -

 ! قشنگ بود ییجورا هی. نه سخت بود، نه آسون . خوب بود  یلیسوال هاش خ یول: سارا

 .  گهیپاشو د! يچه قدر تنبل شد یکت: نویم

 .  ارمیکجاست؟  بگو من م: سارا

 . همون جلو . دوم  يکشو. دختر زرنگ  نیآفر-

   ست؟ین يبهنود يبرگه ها نایا ،یکت: بعد با دو تا برگه برگشت و با تعجب گفت یبلند شد و کم سارا

جا رو هم با  هیجاها رو با سبز و  یجاها رو با قرمز و بعض یبعض. داد نگاه کردم  یکه نشونم م يبرگه ا به

 چطور مگه؟  . آره : گفتم. بودم  دهیخط کش یصورت

   ؟يکرد شیچرا رنگ  ؟يچرا بهش پس نداد: سارا

 .  خوادشونینم. خب گفت الزمشون نداره : باال انداختم و گفتم يا شانه

   ؟یکن شیخط خط یبا خودکار رنگ ینیبش دیچون نخواستشون تو با: نویم

 ! غلط هاش رو درست کردم! که ستین یخط خط-

کار رو  نیا دیچرا با ،يرو هم با صدجور غرغر انجام داد پشیکه تا ییاون وقت تو: مشکوك گفت مهنوش

   ؟یبکن

بده  دمینوشته هاش جالب بود، د.  يطور نیهم. کشدم و گفتم  یقینفس عم. کرده بودم  ریگ یتیبد موقع يتو

 . بمونه  ينجوریهم

 ! یتک يدیانجام نم لیدل یرو ب يکار چیتو ه! مگه مال ماست که خوب و بدش مهم باشه؟  : نویم

 ! میدینرس یچه قدر از هندسه مونده؟  هنوز به مقاطع مخروط دیدونیم  د؟یبش الشیخ یب شهیبچه ها م يوا-

دو ساعت بعد،  یکی.  میکوتاه اومدن و سر درس برگشت یاصال قانع نشدن، ول دیفهم شدیچهره هاشون م از

رو به سارا . و بردم  ختمیبراشون شربت ر.  میو دفتر کتاب ها رو جمع کرد میانداخت ینگاه هیهمه مباحث رو 

 از مهبد چه خبر سارا خانم؟  : گفتم

 ! من از کجا بدونم؟  از خواهرش بپرس خب: باال انداخت و گفت يشانه ا سارا

 ای زنهیزنگ م ایبه دست که  یآدم گوش هیهفته مهبد تو ذهنمه،  نیکه از ا يریتنها تصو: با خنده گفت مهنوش

 .  هکنیم ياس باز

 ! مسخره نکن.  .  . مهنـــــوش : و سارا گفت میدیخند همه
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   ؟یرفتن ای هیآقا مهبدتون موندن نیحاال ا: نویم

 ! ! ! یموندن هیموندن نم،یبیکه من م یاوضاع نیبا ا: مهنوش

کنارم . نفر من بودم  نیاول. امتحان تو سالن امتحانات برگزار شد . امتحان هندسه فوق العاده سخت بود  فرداش

 رونینفر برگه رو دادم و ب نیاول لمیمثل همه دوران تحص. نشسته بود  نویسارا، پشتم مهنوش و پشت سارا هم م

 . هم بعد از من سالن رو ترك کردند  هیبق! اومدم

بود و متنفر  یمیاز ش نویم. هر کس خودش  یعنی.  میجدا جدا درس بخون میگرفت میتصم ،یمیامتحان ش يبرا

سارا که .  مینشست بیسه شنبه هم به همون ترت. داد که سر امتحان حواسمون بهش باشه  ماتومیقبلش اولت

 هیبتونه  نویشد تا م یخم م استمدام به چپ و ر. برگه اش رو باز گذاشته بود  ينشسته بود، رو نویم يجلو

سرت رو برگه خودت : تذکر داد نویدر آوردن که مراقب به م يباز عیهر دو نفر ضا نقدریا یول.  نهیبب ییزایچ

 .  نیجلو بش ایاصال پاشو ب! باشه

 . من؟  راحتم : نویم

 . جلو گفتم  ایپاشو ب: مراقب

راستم رو  يپا. شد  یمن رد م ياز جلو دیکه مراقب گفته بود، با ییرفتن به جا يبرا. با حرص بلند شد  نویم

گرفت و فقط باعث شد برگه من و خودش  یدستش رو به صندل. بخوره  نیبود زم کیو نزد دیند. جلو آوردم 

اش  هیو در جواب نگاه پر گال شتمخم شدم، برگه ها رو بردا.  خواستمیکه م يزیهمون چ.  فتهیب نیزم يرو

 ! ییشرمنده خانم رضا: گفتم

 . اش رو گرفت و رفت طلبکارانه برگه  نویم.  گهیجلو د ایب. اونجا چه خبره؟  ساکت : مراقب

 نویبرگه رو خط نزدم و گذاشتم همون م ياسم رو! نزده بود یچیشنقل ه. روم انداختم  شیپ يبه برگه  ینگاه

 نینه؟  تند تند براش جواب دادم و باز هم اول ایبرگه اش رو عوض کردم  دیاصال فهم دونمینم. بمونه  ییرضا

صورتم و شروع کرد به ماچ  يرو دیپر بگم يزیچ نکهیقبل از ا. اومد  رونیپشت سرم ب نویم. نفر برگه دادم 

 ! يکرد میتف مال! وونهید: به عقب هلش دادم و گفتم. کردنم 

ذوق مرگ  یداشتم از خوشحال دمیاسمت رو که رو برگه د.  کردمیاصال فکرش هم نم! یعاشقتم کت: نویم

 ! شدمیم

 ! نکردم واست یکه غن ومیراناو! دنیشلوغش نکن همه ملت فهم. خب حاال -

 . هم بهتر بود  ومیاز اوران: با خنده گفت نویم
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 .  گهیهفته اس د نیهم. تولدت  يکادو يبذار پا-

با  نویسارا و مهنوش هم اومدن و م! تر نییکم پا هی یتر بود و از نظر درس گوشیاز همه باز نویجمعمون م تو

 یستیبه نظر من تو که آدم درس و دانشگاه ن نویم: سارا با خنده گفت.  زدیکه افتاده بود حرف م یذوق از اتفاق

 ! برو شوهر کن

 آخه؟   رهیبگ نویا ادیم یشوهر؟  ک: مهنوش

 روزیسه نفر د  ن؟ییدو نفر خودشون رو از طبقه دهم ننداختن پا شیهفته پ:  و گفت ستادیدست به کمر ا نویم

   ؟يدیخونمونه رو ند يکه جلو یچپ نکرد؟   صف نیماشنفر جلو پام با  هیرگشونو نزدن؟  امروز 

   کنن؟یخونتون کار م يکه رو به رو یگیکاره رو م مهیساختمون ن یافغان يهمون کارگرها. آهان : مهنوش

 ! اسمش جمعه اس. رو گرفته  شونیکیمگه چشونه؟  تازه چشمم : در آورد و گفت یبراش شکلک نویم

 .  دیایخوبه به هم م! لهیتعط لهیپس تعط-

هم  ایدن هینفرمون رو با  4من جمع . به طرف پرت کرد، بهم نخوره  نویکه م یتییسکویآوردم تا ب نییرو پا سرم

 .  .  . فکر نکنم  یچیتو گروهم به ه یوقت شدیباعث م. کردم  یعوض نم

مامان که  دنیبا د. باز کردم  دیکل در رو با. کردم مامان خونه باشه  یفکر نم. خونه  میبود که برگشت 3 ساعت

 . لباس عوض کردم و برگشتم . کاناپه سه نفره نشسته بود، سالم کردم و به اتاقم رفتم  يرو

   م؟یدار ینهار چ یمامان-

 ! میدار یکوفته برنج: اومد و گفت رونیاز اتاقش ب انایک

   ؟يخواینهارم م  ه؟یچ: طلبکارانه گفت. اخم نگاهش کردم  با

 بخوام؟   دیچرا نبا-

 . برو تو اتاقت  انایک.  دیبچه ها بس کن: مامان

 شده مامان؟   يزیچ: گفتم. زدن  یکم مشکوك م هیدوتاشون  هر

 . آذر زنگ زده بود امروز . نه .  مامان

 خب؟  : گفتم! پشتم ساخته واسه خودش یچ گهیدفعه د نیخاله آذر ا ایخدا

 ! تشو بگوپرسم راس یسوال م هی یکت: مامان

 ! گفته یمگه تاحاال دروغ گفتم بهتون؟  بگو چ-

   ؟يدیرو د نیام شیتو هفته پ: مضطرب نگاهم کرد و گفت مامان
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 . آره خب : گفتم يعاد یلیخ

 يزیکه چ میکن تیترب يدختر هی میکرد یسع يدیجا رس نیسال که تو به ا 18 نیمن و پدرت تو ا یکت: مامان

 یگفتیاگر قبلش به من م.  نیما به عنوان دوست حساب کنه نه والد يکه رو يدختر هی. نکنه  یرو از ما مخف

. که انتخاب رو به عهده خودت بذارم  مهم بهت اعتماد داشت نقدریا.  گهید لهیبه هر حال فام.  شدمیمانعت نم

 .  .  . بشنوم  گهید یکیکه از زبون  نیاما ا

که خاله به گوشت رسونده  ينه اونجور یول دمیآره د  دم؟یرو د نیخاله گفته من ام. لحظه صبر کن مامان  هی-

کردم  یکردم؟  رومو م یم کاریچ دیبا. کرد  کیرفت که اومد جلو و سالم و عل یم ابونیخ يداشت تو یاتفاق. 

 . کارش  یزد که برسونمت من هم تشکر کردم و رفت پ یتعارف خشک و خال هی  رفتم؟یو م واریبه د

 زیچ! بود مامان قشنگم نیبه خدا هم: رو به روش نشستم و گفتم.  کردیسکوت کرده و فقط نگاهم م مامان

 کنم؟   یرو از شما مخف يزینبوده که نگفتم وگرنه تا حاال شده من چ یمهم

 .  .  . و  يمالقات با بهنود. اواخر گفتم افتادم  نیکه ا ییدروغ ها ادیجمله ناخودآگاه  نیاز گفتن ا بعد

آورد  یمن بود جوش م يهم جا یکرد که هرکس فیتعر يجور هیبه خدا آذر : و گفت دیکش ینفس راحت مامان

 یوقت: و ادامه داد دیخند.  گهیبه جون من بندازه د یحرص هی خواستهیم. ولش کن .  .  .  نیگفت تو و ام. 

 یاز کاه، کوه م شهیهم! کارسهمه  کردیچون خواهر بزرگه بود فکر م. طور بود  نیهم هم میرفتیمدرسه م

 ! امرزیذاشت کف دست آقا جون خداب یرفت م یساخت و م

 .  یمردم از گرسنگ  م؟یما بخور يدیم یچ هی ،يشد یمامان خانم حاال که راض-

 . گرم کن بعد بخور .  خچالهیتو : مامان

گفته  نیخود ام گهیمعلومه د  دم؟یرو د نیبود که من ام دهیاصال خاله از کجا فهم. از نهار به اتاقم رفتم  بعد

خاله  ایبه خاله دروغ گفته  نیام ای.  ادیم شیاآلن دو حالت پ.  ستیگو که ن بیغ گهیباشه د یخاله هر چ. بوده 

خونمون هم  يپسره رو به خدمت کار نیمن اصال ا.  شترهیب یکه احتمال دوم! به قول مامان از کاه، کوه ساخته

 ! پوشه یکه م یمزخرف ياون لباس ها مخصوصا با! قبول نداشتم

شنبه هماهنگ کردم  يباهاش حرف زدم و کارها رو برا یساعت مین. رو برداشتم و شماره سارا رو گرفتم  میگوش

در عوض .  مینگ کیکدوم بهش تبر چیجمعه بود و قرار شد، جمعه ه نویتولد م. بعد هم با مهنوش حرف زدم . 

 .  میکن رشیشنبه تو مدرسه غافلگ
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 شتریبا ب یکادو و هماهنگ دیگرفته تا خر کیاز سفارش ک.  میشنبه دور از چشم خودش همه کارها رو کرد تا

 . کالس  يبچه ها

جزو  بایتقر.  نویبره دنبال م ییو قرار شد مهنوش تنها میصبح با سارا زودتر خودمون رو به مدرسه رسوند شنبه

معلم  زیم يگرفته بود، رو رو يرو که شب قبل سارا از قناد کیک  . میکه وارد مدرسه شد میبود ینفرات نیاول

با اشاره من همه بچه . وارد کالس شدن  نویو م شربع بعد از ما، مهنو کی.  میو بچه ها رو آماده کرد میگذاشت

 .  .  . تولدت مبارك : ها باهم گفتن

 .  .  . بگم .  .  یچ دونمینم:  .  .  . که از تعجب گرد شده بود، گفت ییبا چشم ها نویم

 . شروع کن  هیهان! یبگ خوادینم يزیچ: سارا

.  زدنیهم دست م هیبق. آوردن  یدر م دنیرقص يدوتا از بچه ها هم ادا یکیضرب گرفته بود و  زیم يرو هیهان

 چیهاشون ه يباز وونهید. کردم  ینشسته بودم و با خنده نگاهشون م میصندل يرو. رو هم بردن وسط  نویم

آوردن و کالس از خنده و سر و صدا در  یعروس و دامادها رو در م يادا الیو ل نویم! شدینم يوقت تکرار

 . آستانه انفجار قرار داشت 

 .  .  .  يبچه ها ذاکر: گفت يمانند ادیفر ياز بچه ها باصدا یکی

 میستادیمعلم ا زیم يمن و سارا و مهنوش هم جلو. تموم شد و همه ساکت شدن  یهمه چ هیعرض چند ثان در

 گهید. مدرسه حرمت داره ! جا مدرسه اس نیچه خبرتونه؟  ا: با اخم وارد شد و گفت يذاکر.  نهیرو نب کیکه ک

 گهیانگار سال دانگار نه .  مینسل م همسن شما بود هر کدوم دو تا بچه داشت! کارها نیوقت شوهر کردنتونه نه ا

   د؟یدیفهم  شه؟یسه نمره از انضباتتون کم م يتکرار بشه، نفر! برن دانشگاه خوانیم

 .  ناسورهایبه دوره دا گردهیخب نسل تو بر م: لب گفت ریآروم ز یلیخ سارا

 . بچه ها رفت تو دفتر : که خبر اومدنش رو داده بود گفت یهمون. رفت  رونیجواب نشد و ب منتظر

و  ستادیا زیپشت م نویم. کرده بود  ریهم د يشانس خوب ما بهنود. هوا رفت  يجمله دوباره کالس رو نیا با

شمارش معکوس بچه ها . گرفت  یم لمیف نیبا دورب یواشکیمهنوش هم . رو ببره  کیبا چاقو ک خواستیم

 .  .  . دو .  .  . ســـه : شروع شد

 .  .  .  کــــی: گفت يمردانه ا يصدا ،ياز گفتن عدد بعد قبل
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رو داشته باشه کجا رفت؟   رونیب يکه قرار بود هوا یپس اون مراقب. بود  يبهنود.  میبه سمت صدا برگشت همه

جشن تولد؟   ایکالسه : انداخت و گفت تیبه جمع ینگاه يبهنود. کس جرات حرف زدن نداشت  چیه

 .  دیون باشبه فکر درس و مشقت دیبا.  دیامسال کنکور دار یناسالمت

 ! گهیببر د: گفت نویزد و رو به م يلبخند. باز هم سکوت بود  جوابش

که  يدست زدن بهنود يصدا. کس جرات تکون خوردن نداشت  چیه. فرو کرد  کیک يچاقو رو تو عیسر نویم

 . هم دست زدند  هیبلند شد، بق

 . سراغ درس  میبر دیجمعش کن گهیخب د: يبهنود

درس  يو بهنود میسرجامون نشست. فکر کنم بردنش تو آبدار خونه . بردن  رونیرو ب کیک عیو سارا سر مهنوش

 .  میوقت داد که سوال ها رو خودمون حل کن شهیمثل هم. رو شروع کرد 

 .  دیکنیکار م یچ نمیبب دیرو حل کن 73خب بچه صفحه-

 ؟  تولد شما بود: گفت نویرو به م ینسبتا آروم ينشست و با صدا شیصندل يرو

 . بله : نویم

 .  دنیدوستام زحمتش رو کش: دست با ما اشاره کرد و ادامه داد با

 ! یخوب يچه دوستا: با لبخند گفت. چونه اش گذاشت  ریداد و دستش رو ز هیتک زیآرنجش رو به م يبهنود

   د؟یندار یخوب يشما دوستا. خوب داشته باشه  يخودش خوب باشه که دوستا دیآدم با-

 یبه نظر خودشون ما حت یول.  نیخوب يبه نظر من دوستا: گفت یخاص طنتیرا باال داد و با ش شیابروها

 .  میستیدوست هم ن

 هی شهیمگه م: سارا گفت. انداختم و خودم رو مشغول حل کردن نشون دادم  نییسرم رو پا. حرفش شدم  متوجه

 و دوست حساب نکنه؟  طرف اصال اون یکیاون  یطرف رو دوست خوب بدونه ول یکیطرف اون 

 ! حاال که شده: يبهنود

 ! کنن یخوب به هم کمک م يدوستا: سارا گفت. چپ نگاهش کردم  چپ

 ! هیاونم اآلن در حال کمک رسان: يبهنود

 .  دیهست یپس شما هم دوست خوب: گفتم يا یفکر قبل چیه بدون

من داشتم بهش . کردم افتادم  یم ششونیرایکه داشتم و ییبرگه ها ادی. نگفت  يزیزد و چ ینیریش لبخند

 . لبخند محو به من زل زده بود  هیهنوز با . گفتم؟  نگاهش کردم  یکردم؟  من اآلن چ یکمک م
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   رون؟یلحظه برم ب هی شهیم-

 . اجازه ما هم دست شماست : يبهنود

! ورش خودم هستم؟  منظ دمینفهم يچه طور یزرنگ يهمه ادعا نیمن با ا. رسوندم  اطیخودم رو به ح عیسر

و  ستادمیا اطیکم تو ح هی. آب خوردم  یو کم دمیکش یقیخنگ شدم؟  چندتا نفس عم نقدریا هویچرا من  ایخدا

سرجام . کرد  یرو حل م اداشت سوال ه. اونقدر خودم رو فحش دادم که خسته شدم و سر کالس برگشتم 

 مگه نه؟  .  رونیب یکه رفت يدیهمبود؟  تو ف یمنظورش چ: گوشم گفت ریآروم ز نویم. نشستم 

 ! بدونم؟   دیاز کجا با: بهش انداختم و گفتم یکوتاه نگاه

 . تونستم  یوجه نم چیبه ه یکردم فکرم رو ببرم سمت درس ول یسع

 .  .  .  میعبارت رو ساده کن نیخب اگه ما ا: يبهنود

 .  دهیشارژ نداره جواب نم دیخب شا: بعد گفت هیکرد و چند ثان سکوت

 بله استاد؟  من؟  : فرانک کامال دست پاچه گفت.  دیرس یکه به فرانک م میامتداد نگاهش رو دنبال کرد همه

 ! شارژ نداره دیشا دهیو جواب نم یزنیمsMsبهش يدار نقدریا گمیم. آره : يبهنود

 من استاد؟  : فرانک

دارن از از برخورد خوب صبح من همه  کنمیاحساس م! ستیکارها ن نیا يخانم محترم، کالس جا: يبهنود

 باشم؟   يباهاتون جد دیبا. کنن  یسواستفاده م

 میاگه عبارت رو ساده کن: نوشت، گفت یتخته م يسر درسش برگشت و همون طور که رو د،ینشن یجواب چون

 ! يتساو نیبه ا میرسیم

 ! حتما به خاطر صبح که اومد تو ناراحت شده: گفت نویاستراحت داد، م یوقت. بود  يجد بایآخر ساعت تقر تا

 .  ومدیخوبه موقع بزن برقص ن: مهنوش

 . کرد  شیسارا هم همراه.  دیخند زیر خودش

 .  یکن کت یتو برو عذر خواه.  میکن یازش عذر خواه دیبا: نویم

چه برسه به . نکردم  یاهعذرخو ياحد چیمن تا حاال از ه! ! ! من؟  حتما  ؟یک: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ! اروی نیا

کار دارم  يبهنود يبا آقا: به در زدم و گفتم يضربه ا. دفتر بودم  يبعد جلو یقینداشت و دقا يا جهینت مقاومتم

 . 
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 . تو  ایب: يذاکر

.  .   يا یاحترام یبگم اگر صبح موقع ورودتون ب خواستمیم: جلو رفتم و گفتم.  ششیپ رمیکه دارم م دیدور د از

 . 

 ! اصال. نه : يبهنود

 .  گهید رمیپس من م-

 . بگم ممنون  دیدر ضمن با: يبهنود

 بابت؟  -

 . سخته  یلیبرات خ یدونم عذرخواه یم! گهید نجایا يکه اومد نیهم: زد و گفت يلبخند: يبهنود

 از کجا؟  -

 رفت؟   شیا تا کجا پکار اون برگه ه یراست. که برات رسم کردم  يهمون نمودار ياز رو: يبهنود

  د؟یالزمش دار یک.  شهیداره تموم م بایتقر-

 ! یهر وقت تمومش کن: يبهنود

 . کنم  یپس خبرتون م-

 .  گهیبه بچه ها بگو امتحان رو به مناسبت تولد انداختم هفته د یراست: يبهنود

 .  .  . ممنون  یلیخ-

 شد؟   یچ: گفت یبا نگران نویم. بچه ها برگشتم  شیاومدم و پ رونیدفتر ب از

 ! میپس؟  ما هنوز کادو نداد ییکجا هیهان. حل شد . بابا  یچیه-

 : خوند یم حانهیو ر زدیم زیم يرو هیهان. در و پنجره ها رو بست و دوباره وضع کالس مثل صبح شد  مهنوش

 قشنگ آوردم يدر کالستون دوباره گل ها/ خاطر تو امروز، مدرسه رو بند آوردم واسه

 .  .  .  گردمیبر م يزود ارمیرو ب کیک رمیدارم م/کردم یخاطر تو امروز کالس رو پارت واسه

و بچه ها  میکادو هامون رو داد! کنه یم یسر شعرش آورده مطمئنا خودکش ییچه بال حانهیتتلو بفهمه ر اگخ

 وونهید نیهم داشته باشه، به ا يا يدوران مدرسه هر بد یعنی! يدوباره برگشتن سر رقص و مسخره باز

 ! عربستانه نجایا کردیکه فکر م یو معلم یباز هم زنگ عرب. ارزه  یم اشیباز

 بچه ها، اومد: نیآذ

 .  دیادامه بد الیخیب: سارا
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 .  نمیسرجاتون بب دینیچه خبره؟  بش نجایا: رو به چشم زد و گفت شیته استکان نکیع. کالس شد  وارد

 .  برهیم یآدم ها و برخوردهاشون پ نیتفاوت ب که آدم به نجاستیا

 .  گهیبخون د حانهیر! وسط دییبفرما. خانم تولده : گفت تیجمع نیاز بچه ها از ب یکی

 .  دییبفرما. نداره  یخانم مجلس بدون شما اصال لطف: نیآذ

 .  دیجمعش کن! فکر کنم رفت دنبال جودت: گفت عیسارا سر. رفت  رونیب تیعصبان با

وسر  میکرد میرو قا زهایچ هیو بق نیدورب. برگشت  يبه حالت عاد زیهمه چ قهیدق کیکمتر از  یعرض زمان در

تخته  يوارد شد و اومد درست جلو یشگیهم يجودت با همون جذبه . حدس سارا درست بود .  میجامون نشست

 يرو نکیهم رنگش و ع ي عهبلند و گشاد کرم رنگ و مقن يبا اون مانتو.  ستادیبچه ها ا يو رو به رو

شما جواب چندتا سوال رو اصال  نکهیمثل ا: محکمش گفت يبا صدا. کم هولناك شده بود  هیچشمش، 

اون از صبح که خانم .  یناسالمت دیکنکور بد دیکجاست؟  شماها امسال با نجایشما چند سالتونه؟  ا.  دیدونینم

 مثال؟   دیچه وضعشه؟  شماها دانش آموز هست نیا! یهم از خانم امکان نیکرد ا یرو م تتونیشکا يذاکر

 مگه؟   میکار کرد یما؟  ما چ: به خودم جرات دادم و گفتم یکم

 ! ناراحت شدن شونیبود ا ختهیکم کالس به هم ر هیاومدن تو،  شونیا. بله خانم : نیآذ

 . اشتباه گرفتن  گهیکالس د هیخانم حتما ما رو با : هیهان

 .  میکرد ینم يما کار نیدیخودتون که د: نایت

من صورت  يتو مدرسه  یاعمال نیهمچ دمیوجه اجازه نم چیمن به ه: تر کرد و گفت قیاخمش رو عم جودت

 .  .  .  گهیشما بچه محصل ها بشم که د فیهمه سال سابقه نتونم حر تیاگر با ا.  رهیبگ

کنم که  یکالس ها رو کنسل م نم،یبب يزیچ نیباره چن کیبه هر حال اگر فقط : مکث کرد و ادامه دا یکم

 ! دیمنزل درس بخون دیمبارکتون رو ببر فیتشر

 چیتا آخر ساعت هم ه. کس براش بلند نشد  چیه. اومد داخل  یرفت و امکان رونیب. بود  نیآخرش ا حرف

تراض بره اع خواستیم یبه ک.  اومد  یاز دستش بر نم يخب کار یول هیمعلوم بود عصبان. نگفت  یچیکس ه

 ! میباالتر از خانم جودت که نداشت گهیکنه؟   د

کالس رو با  شهیمثل هم يصدر يآقا.  میداشت اتیو فقط ادب شدینم لیو هندسه تشک کیزیکالس ف کشنبه،ی

 . شعر شروع کرد 

 ،  بس جالب است یکس شیباشد مگو پ نمانیب/ راز را  نیقبول از اهل دل ا يمرا دار گر
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 ! عاشق مجنون شد و در راه صحرا مانده است/ اول هم نشست  زیآمد در کالسم م یلیل

 .  .  .  یلیل چارهیب: لبخند گفتم با

 .  ستیکه ن يزور! گهیخودش خواست د یلیحتما ل: يصدر

 .  خواستیاز اولش نم رسهیوقت بهش نم چیه دونستیاگه م-

به خودت  هوی! یزنینه پسش م شیخوایکه نه م هیجور هیعشق : برداشت و گفت زیم يکتاب رو از رو يصدر

 . نداره  یبه خواستن و نخواستن آدم ها بستگ! وجود داره ینیبیم يایم

 .  شیداشته باش شهینم يرو نخوا يزیتا چ: گفتم.  شدیولو م زیم يبه سارا بود که کم کم داشت رو نگاهم

 ستیتو ن ریحادثه هرشبه تصو نیاگر ا: يصدر

   ست؟یکی نقدریا نهیچرا رنگ تو و آ پس

 پوش نهیآن شبح آ ییدارم که تو حتم

 .  .  . به انکار مکوش .  ستیجرم قشنگ یعاشق

 سر درس خانم؟   میهست بر اجازه

 ! اجازه ما هم دست شماست: زدم و گفتم يلبخند

 دیفکر کنم سارا فهم یول! بهش فکر نکنم ادیدادم ز حیترج   دمش؟یشن یاز ک یتازگ.  .  .  ییجمله آشنا چه

 . کرد  یلبخند مرموز نگاهم م هیچون چپ چپ، با .  هیک يجمله 

شنبه ها 5فقط مختص  م،یهم باش شیکه موقع نهار همه پ نیا! بابا یحت. داشتن  فیرفتم خونه همه تشر یوقت

ناهار رو کنار هم . کم مشکوکه  هی ییزایچ هی گفتیبهم م یحس هی. است  کشنبهیامروز که  یو جمعه ها بود ول

 .  میاستراحت پراکنده شد يو بعد از اون برا میردخو

تخت  يبرداشتم و رو زیم يرو از داخل کشو يبهنود يبه اتاق کوچک خودم رفتم و برگه ها شهیهم مثل

 ییبه جا دمیربع از شروع کارم گذشته بود که رس کی. مونده بود  یفقط چند صفحه از فصل آخر باق. نشستم 

 رشییتغ شدیجوره هم نم چیه.  ومدیجور در نم اریمع یبا فارس ادینوشته اش ز! کنم کاریچ دیبا دونستمیکه نم

از نظر خودش بخش  دیآخه شا! حذف. راه داشت  هیفقط . شد  یهم عوض م شیچون اون وقت معن. داد 

 . مدرسه و ازش بپرسم  ادیصبر کنم که ب تونستمیهم نم گهیتا هفته د! باشه یمهم

کارتش  یعنی. انداختم  یپخش شده بود، نگاه نیزم يگوشه اتاق رو يواریکنار کمد د که فمیبه ک یچشم ریز

 یمغرور و کت یکت يریتوجه به درگ یب.  شهینم يزیبهش بندازم که چ ینگاه هیبود؟  حاال اگر  فمیهنوز تو ک
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و نوشته  یکارت مشک نهیزم. کردم  دایجزوه ها و کتاب هام پ نیکارت رو از ب. رفتم  فمیآروم،  به سمت ک

 . کم هم تا شده بود  هیالبته . بود  یهاش رنگ

 .  .  . شماره تماس /و کنکور هیپا/اتیاضیر یخصوص سیتدر/يبهنود بابک

به صفحه نگاه  یکم هی. تماس  نهیبدون فشردن گز. رو آروم از کنار تخت برداشتم و شماره رو گرفتم  میگوش

چرا ازش ! ؟یچـــ! شهیهم م یعصبان چارهیآخه مگه اون ب  ؟یبشه چ یبانزدم؟  اگه عص یزنگ م دیبا. کردم 

 دفاع کردم؟  

 هی: تماس گرفتم.  ایو دل مغرورم رو زدم به در دمیکش یقینفس عم. نشستم  شمیآرا زیم یصندل يرو

 .  .  . سه بــــــوق .  .  . دو بــــــوق .  .  . بـــــــوق 

 بله؟  -

 .  هانیک ونیکتا. هستم  هانیک.  .  . سالم -

 .  رمیگیباهاتون تماس م گهید قهیمن چند دق.  هانیسالم خانم ک-

قطع کرد؟  به . نگاه کردم  یکامال ناباورانه به گوش.  دیچیپ یگوش يبوق ممتد تو ياز جمله اش، صدا بعد

رو  یکس تا به حال گوش چیه. ناخن هام شدم  دنیانداختم و مشغول جو زیم يرو رو یگوش  ؟یراحت نیهم

برداشتم و . بعد تماس گرفت  قهیقد5 بایتقر.  رمیحالش رو بگ دیبا  ه؟یفکر کرده ک. قطع نکرده بود  ينجوریا

 بله؟  : گفتم

 . تماس از دانشگاه داشتم  هی. شرمنده بابت قطع کردن  هانیخانم ک. سالم دوباره -

 . تماس گرفتم  شمهیکه پ يدر رابطه پروژه ا: گفتم يجد یلیخ.  امیکوتاه ب شهیباعث نم نیا  ؟یکه چ خب

   ؟يتمومش کرد. رابطه بود  نیاتفاقا تماس دانشگاه هم در هم-

داشتم در مورد  یسوال هیمونده راستش  یصفحه باق10حدود : گفتم  زنه؟یداره با کزت حرف م کنهیفکر م چرا

 .  .  . ، پاراگراف 919، صفحه 10بخش 

 ! ستیصفحه جلوم ن1000من که اآلن تمام : گفت. ه ام رو تموم کنم نداد جمل اجازه

 ! صفحه928-

.  ندازمیبهش م ینگاه هیببرم واسه ترجمه، خودم  نکهیقبل از ا.  ستین یمشکل. صفحه  928بله : خنده گفت با

 . ممنون  یلیخ

   گه؟ید ارمیشنبه براتون ب. کنم  یخواهش م-
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.  مینیرو بب گهیدارالترجمه همد يجلو  ؟يایآدرس ب نیبه ا شهیم. ارم برات د یزحمت هی: مکث کرد و گفت یکم

 . که از دانشگاه داشتم، قرار شد تا آخر هفته براشون بفرستم  یتماس یچون ط

 آدرسش کجاست؟  : گفتم. قرار گرفته بودم  یسخت یلیخ هیدوراه سر

 .  .  . لطفـــا . ساعتش با خودت ! يایب یتونیخواهشا بگو م. بانک  يروبه رو.  .  .  ابونیخ-

معلوم بود واقعا به ! کس خواهش نکردم چیمن تا حاال تو عمرم از ه.  ستیخواهش کردن براش سخت ن چرا

 يخاله بفهمه اومده جلو.  گهید لهیباالخره فام.  ادیب تونستیدر خونمون هم که نم يجلو. داره  ازیکمکم ن

 .  6ساعت: و گفتم ایبازم دلم رو زدم به در.  کنهیت مدرمون، زنده زنده باهام خورش درس

 تیکه تو موفق یاز اشخاص یکیبگم  دیدر ضمن با. ممنون  یلیخ یلیخ! شهیباورم نم  ؟يقبول کرد یعنی-

 .  نتونیبیم.  ییشما مهیمن سه هیاحتمال

چرا . کرد  یم ییگوشه لبم خودنما یلبخند کمرنگ. شدم  رهیخ نهیخودم در آ ریرو قطع کردم و به تصو تماس

کارم تموم شد، برگه ها رو  یوقت. هام  شیرایو نیخوشحال باشم؟  لبخندم رو جمع کردم و رفتم سراغ آخر دیبا

اصال هروقت من ! هم که خونه اس ابابرم؟  ب يحاال به چه بهونه ا. مرتب کردم و داخل کالسورم گذاشتم 

از بچه ها  یکیبا  شدیکاش م! کنه یسخت م یلیکار رو خ نیخونه اس و ا بکنم، بابا يکار هی یواشکیبخوام 

 .  شهیخب نم یبرم ول

 . رفتم  رونیو از اتاق ب دمیلباس پوش شهیچه قدر دروغ؟  موقرتر از هم! گرفتم راستش رو بگم میتصم

 ! ییجا يبر يخوایم ،ينگفته بود: که تو آشپزخونه بود، گفت مامان

 . براش ببرم  عیسر دیجزوه ها رو با نیاز معلم هامون زنگ زد گفت ا یکیراستش -

 مگه نه دختر بابا؟  .  شمیمعلم حساب م ییجورا هیمعلمتون خودش زنگ زد؟  من خودم : دیمشکوکانه پرس بابا

 کردم و سیبرگه هاش رو خ یتو مدرسه اشتباه! کنهیبرگه ها فرق م نیا انیآخه جر: مبل نشستم و گفتم يرو

 ! کنم سیمجبور شدم براش پاکنو

 .  .  . خب  یشد ول یعنی! نشد قتیکه حق بازم

 برگه ها رو؟   يبهش بد دیتو مدرسه با: بابا

   دم؟یشما برسون شهیم. کم دوره  هی. نه -

. ن آره باباجو: به بابا فهموند که بابا با لبخند گفت یمامان با اشاره چشم و ابرو از داخل آشپزخونه چ دونمینم

 . فقط صبر کن آماده بشم 
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اگه قراره بفهمه . پنهان کردن ندارم  يبرا يزیمن چ. و آدرس رو به بابا دادم  میشد نیسوار ماش نگیپارک تو

 ! فهمهیباالخره که م. خودمونه بذار بفهمه  يآقا ریمعلم همون ام نیا

. موند تا برگردم  نیماش يبابا تو یول. در منتظرش نباشم  يدادم جلو حیترج. دارالترجمه بودم  يجلو 6 راس

. خلوت بود  بایتقر. نشستم و منتظرش شدم  یصندل ياونجا رفتم و رو. ترجمه زبان فرانسه طبقه دوم بود 

 امرتون؟  : که به نظرم مسئول اون بخش بود، جلو اومد و گفت یخانم

  . میشیمزاحمتون م.  ادیهستم اآلن م یمنتظر کس-

 . کردم  ریشرمنده من بازم د: نقس زنان وارد شد و گفت ریتاخ قهیدق 5بعد از  يبهنود

 یمشکل: زدم و گفتم يلبخند. هم که دستش بود  شیمشک فیو ک يخاکستر نیبود، با ج دهیپوش دیسف راهنیپ

 .  ستین

 برگه ها همراهتونه؟  : يبهنود

 .  دییبفرما. بله -

همانطور که چشمش به برگه ها . کرد  یتند تند صفحه ها رو رد م. رو از دستم گرفت و کنارم نشست  کالسور

 هستن؟   یهمه دخترا عاشق خودکار رنگ: بود، گفت

 . فکر کنم : نگاهش کردم و گفتم یرچشمیز

 . ممنون .  هیعال: رو بست و گفت کالسور

 .  .  . که  یاون قسمت یول-

و درست هست که به اون قسمتش  يقدر قو نیکار ا نیا.  شهیتو ترجمه درست م.  فراموشش کن: يبهنود

 ! فقط دعا کن قبولش کنن! نشه یتوجه

 .  دیشیحتما موفق م: لبخند گفتم با

اگر شما . واقعا ممنون : تموم که شد، گفت. بود تا کارش تموم بشه  ستادهیکنار در ا. داد  لیها رو تحو برگه

 .  دیرسینم یینوشته ها به جا نیا حاال حاال دینبود

 . نکردم که  يکار-

 . ارزش داشت  ایدن هی يکه بهم داد يا زهیو انگ دیهمون ام: يبهنود
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: سکوت گفت هیبعد از چند ثان.  موندیزدن نم يبرا یحرف. نگفت  يزیاو هم چ. نگفتم  يزیزدم و چ يلبخند

 یدوست نداشته باش دیگفتم شا. منتظرمه  نیکه افسون تو ماش نهیکنم که برسونمت به خاطر ا یاگه تعارف نم

 .  .  . بدونه من با تو 

اومدم  نییزودتر از او از پله ها پا. خداحافظ . منتظرمه  نییپدرم پا.  ستین یمشکل.  شناسمیافسون رو خوب م-

 .  دینپرس در موردش نگفت و يزیچون چ. بود  دهیرو ند يفکر کنم، بهنود. و سراغ بابا رفتم 

 بود؟   یک: قطع کرد، گفت یوقت. کرد  یخونه مامان داشت با تلفن صحبت م میدیرس یوقت

 . واسه چهارشنبه شب، شام دعوتمون کرد . آذر : مامان

 ! صد نفره گرفته يها ینگو که دوباره از مهمون: بابا

 . و ماهرخ و خودشون  یو محمد عل مییفقط ما. نه : مامان

 . خانم مارپل هم هستش  گمیمن که م: کنار بابا نشست و گفت. اومد  رونیبه دست از اتاقش ب یگوش انا،یک

   ه؟یخانم مارپل ک: مامان

 . البته عمه خانم و پسران ! عمه خانم: نایک

کاش عمعه . و به سقف زل زدم  دمیتخت دراز کش يلباسم رو عوض کردم و رو. زدم و به اتاقم رفتم  يپوزخند

خودم بود  هیکم شب هی تشیچون شخص دیشا! خشکه یلیخ.  ادیاما خود عمه ن. هم دعوت باشن  نایخانم ا

 .  .  . مثل خودم مغرور . دوستش نداشتم 

   اد؟یب یپس ک! رفتیبا پاشنه بلند رو اعصابم راه م یمرد بود ول! ادیهم ن نیام یدعوت باشن ول کاش

فکر کنم داستان مهبد و : مهنوش نوشته بود. برش دارم  فمیوادارم کرد بلند بشم و از ک میگوش SmSيصدا

 .  شهیم يسارا داره جد

   م؟یبپوش یحاال چ! یبه سالمت: دادم جواب

 ! مسخره: نوشت

 دیحاال دو نفر هم که قراره مثل آدم با هم باشن که نبا. رو کنار تخت گذاشتم  یرو ندادم و گوش جوابش

 . جلوشونو گرفت 

خاله آذر کنسلش  یشاپ که من به خاطر مهمون یکاف میقرار بود با بچه ها بر.  میدیرشنبه رسزود به چها یلیخ

 يجلو 8ساعت .  دمیپوش میو سارافون مشک دیسف رسارافونیبودم رو با ز دهیکه تازه خر يدیشلوار سف. کردم 
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بعد از سالم و . همه بودن به جز افسون .  ودنزودتر از ما اومده ب نایا یمحمد عل ییدا.  میخونه خاله آذر بود

 پرنسس کجاست پس؟  : لباس کنار ماهرخ نشستم و گفتم ضیو تعو کیعل

. آقا هم رفته دنبالش  ریام. کالس فرانسه اس  گهیخاله محترمه تون م: زد و گفت يلبخند.  دیرو فهم منظورم

 .  ادیم

.  زدیحرف م زهایچ نیبا مارال در مورد مدرسه و ا انایمگه آژانسه؟  ک. نگفتم  يزینشستم و چ نهیبه س دست

تو مدرسه هم  دیوگرنه با.  شدیبس بزرگ محسوب م یخودش موهبت نیامسال بره هنرستان و ا خواستیم

 ! که تحملش کردم بسه یسال هیهمون ! دمیجنگ یباهاش م

خودش .  انینتونستن ب یرو هم دعوت کرده بودم ول نایخانم ا وشیپر: مامان و بابا نشست و گفت يروبرو خاله

! پارچه آقاست به خدا هیگفته بودم مهندسه؟  . شرکتشه  يوقت دکتر داشت، پسر کوچکش هم دنبال کارها

.  .   یرونیدختر ا هیواسش دنبال  ومدنشا.  گهیبود د نیبعد از ده سال برگشتن، ام نایکه ا یلیاز دال یکیاصال 

 . 

   اد؟یخاله م ریگ یافسون بشم، چ يخان و جار نیام نیمن زن ا اگه دونمینم

   ؟یپس پسر بزرگش چ: مامان

. استاد دانشگاه شده . سر کالس  رهیاز مهر ماه م! معلومه فشیاون که تکل: نازك کرد و گفت یپشت چشم خاله

 .  خوادیم یخدا چ مینیتا بب میزد ییحرفا هیواسه ازدواجش هم که حاال 

 !   د؟یشما چرا به تکاپو افتاد.  گهیکنه د دایپ ویکیبه برادرش بگه واسش  دیآقا هم بگ نیبه ام.  یبه سالمت: بابا

: خاله جواب داد. مانع شد  فونیآ يبگه که صدا يزیچ خواستیو م دیرا نامحسوس در هم کش شیاخم ها خاله

همه منتظر شمان .  .  .  دییبفرما.  .  . آقا؟    ریام هیچنه بابا مزاحم .  .  . داخل  انیآقا بگو ب ریافسون جان به ام

 .  .  . 

   ؟یشما منتظرش.  میستیما که ن: جمع انداخت و آروم در گوش بابا گفت هینگاه متعجبش رو به بق ییدا

 .  .  . نه واال : با خنده گفت بابا

قبل منو جا انداخت و  يهم مثل سر يکردم و بهنود یبا افسون روبوس. وارد شدند  يبعد افسون و بهنود یکم

 . کوتاه اکتفا کردم  یمن هم به سالم. دست نداد 

و شال  یگلبه يافسون هم انتو. بود  دهیپوش یمشک نیبا ج يروشن و کت اسپرت سورمه ا یشرت آب یت

 ! و باطن تیچه شخص افه،یچه ق پ،یچه ت! انیکنم اصال به هم نم یحساب م يهرجور.  یصورت
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بعد از شام خانم ها سمت چپ سالن نشسته و صحبت . نشست و بعد مادرش رو بهانه کرد و رفت  یساعت مین

که بحث قسمت زنونه حوصله ام رو  ییاز اونجا. نشسته بودن  ونیزیتلو يست جلو يهم رو ونیآقا. کردن  یم

 . نشستم  ییرفتم و کنار دا نایبابا ا شیبرد، پ یسر م

 ! هیفوتبال دایشد.  شهیاآلن فوتبال شروع م.  میداشتیم رو نگه ریکاش ام: مهران عمو

 .  ادیبه نظر م یپسر خوب: ییدا

 .  هیو با سواد تیمشخصه آدم با شخص. بله : بابا

 .  .  . و  یاضیر. داره  سانسیدو تا ل. بله : رضا یعل

 . فکر کنم فلسفه باشه : گفت رضایبگم فلسفه که خود عل خواستمیم هوی

 . داره  یروشن ي ندهیآ! هیقیجوون ال: مهران عموم

 . روش حساب کنه  تونهیکه آدم م هیپسر: بابا

 . شدن  رهیخ ونیزیشروع شد و همه در سکوت به صفحه تلو فوتبال

  ه؟یدست و پا چ یآدم ب هیمعلم ساده و  هیداره که همه ازش خوششون اومده؟  مگه به جز  یآدم چ نیا مگه

 ست،یاصال مغرور ن په،یخوش ت خنده،یثبت تو وجودش داره؟  خب مهربونه، آرومه، قشنگ ممگه چه قدر نکته م

شاپ  یروش، صورت حساب کاف تمیخیرآب  گهینم يبه خانم ذاکر زنه،یتولد رو به هم نم کنه،یراحت اعتماد م

 ! گهیبسه د.  .  . و  دهیکنه، خوب درس م یرو پرداخت م

حفظ  ینبود ول ویس میگوش يکه تو ياز شماره ا. بود، رفتم  فمیک يکه تو میشدم و سراغ گوش بلند

دعا کن قبولش . دانشگاه  يامروز مقاله رو از دارالترجمه گرفتم و فرستادم برا: نوشته بود. داشتم SmSبودمش

 .  .  . کنن 

ررو بهم خب چرا رود. نگاه کردم، درست بعد از ترك کردن خونه خاله فرستاده شده بود  افتیساعت در به

. خاله و افسون با من در مورد مقاله حرف بزنه  يجلو ادیمونده ب نیهم. زدم  يخودم لبخند یجینگفت؟  به گ

. جوابش رو ندادم ! کتابالبته صفحه که چه عرض کنم .  نهیچیهم خاله پشت سرم صفحه م يجور نیهم

 جواب بدم؟   دیاصال چرا با

.  رهیچرا شنبه؟  خب تو خونه حوصله ام سر م! کاش زودتر شنبه بشه. خونه  میبود که برگشت کیحدود  ساعت

! متنفرم یمن از عرب  ؟یالبد عرب! اونروزه يبه خاطر درس ها دیخب شا! ادیمن که از مدرسه خوشم نم یول

 ! گهید یاضیکال ر.  .  . هم  دیشا.  .  . حسابان  دیشا.  .  .  لیفرانسید دیشا
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. ام رو به در دادم  هیدر نشستم و تک يپله جلو يرو. بود  ومدهیدر رفتم، سارا هنوز ن يوجل یصبح وقت شنبه

ها رو  زهیو سنگ ر زدمیم نیزم يرو میصورت یبا نوك کتون. زود اومده بودم  قهیدق5. به ساعتم انداختم  ینگاه

 . به سمتش برگشتم  دم،یسارا رو که شن يصدا.  کردمیجا به جا م

   ؟یودتخ  ؟یکت: سارا

   ؟يشد ینکیع! ام یکت ينه خواهر دوقلو-

 زیسحرخ! یتو منتظر من باش نکهیمنتظرت باشم، نه ا نجایا يا قهیدق5 هیخب من عادت داشتم  یول! نه: سارا

 ! يشد

 میبر ایب الیخیب: و گفتم دمیرو کش نشیآست

 . هم اضافه شدن  نویمهنوش و بعد م شهیهم مثل

جودت  دیدیبچه ها شن: مون بود، جلو اومد و گفت هیتر از بق یمیکه با مهنوش صم نیآذ م،یمدرسه که شد وارد

 کنه؟   لمونیتعط خوادیم

   ؟یچ: مینفر با هم گفت4هر

 ! گهیفردا اول ماه رمضونه د.  میلیتا آخر ماه رمضون تعط گهیاز اول هفته د. هفته، هفته آخره  نیا: نیآذ

 ! خداجون عاشقتم: با شوق گفت نویم

   ؟یمطمئن: گفتم نیرو به آذ يناباور با

 . برد نوشته  ياونجا رو.  دینیبب دیایاصال خودتون ب: باتال انداخت و گفت يشانه ا نیآذ

 . گفت  یراست م. برد رفتم  يجلو عیسر

 .  .  . چه مسخره : لب گفتم ریرو فوت کردم و ز نفسم

 ! يبود ينرژصبح که با ا  ؟يناراحت شد نقدریحاال تو چرا ا: سارا

 .  یخوش حال باش دیبا! نداره یسه هفته استراحت و عشق و حال که ناراحت: مهنوش

 ! حرکت جودت حال کردم نیبا ا یلیخ: گفت نویو مهنوش کف دستشون رو به هم زدن و م نویم

 ! میکن يزیواسش برنامه ر دیبا: سارا

رو  یکی نینه نه ا.  .  . صبح با مهبد، ظهر با مهبد، عصر با مهبد، شب ! يخواینم يزیتو که برنامه ر: مهنوش

 .  ستمیمطمئن ن

   ؟یگیم يدار یچ تهیحال وونهید: با دست سر مهنوش رو به عقب هل داد و گفت سارا
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   نو؟یم گمیمگه دروغ م.  گهید گمیخب راست م: با خنده گفت مهنوش

 ! داره یاصال به شماها چه ربط: تر از قبل گفت یتکون داد و سارا شاک یسرش رو به عالمت منف نویم

 ! خواهرشوهرته یناسالمت: نویم

تازه اونم از . بود  یهفته کاف هی  ؟یلیسه هفته تعط یآخه واسه چ. کردم  یاخم به کل کل کردنشون نگاه م با

 يریخوددرگ نیا تونمیچرا من نم! یلعنت.  .  . نباشه؟  چون شنبه ها  لیچرا شنبه تعط! تا جمعه بسه کشنبهی

و  کنمیخودم رو قانع م یگاه.  دمیپرسم و خودم جواب م یم يزیچ هیخودم از خودم ! مزخرف رو حل کنم

 ! هم نه یگاه

مورد رو در  يدوست داشتم،  نظر اون دانشگاه فرانسو یلیخ.  مینشست مونیشگیهم يو جا میکالس رفت سر

بار بعد از  نیا. سر کالس اومد  يهم اومدن و در آخر بهنود هیکم کم بق. بدونم  یاضیفلسفه و ر وندیپ يمقاله 

رنگش  يو شلوار خاکستر يسدر راهنیپ. به خودم زحمت دادم و به طور کامل از جام بلند شدم  يماه و اند کی

 . قشنگ داشت  یهارمون

 .  دییابفرم: کرد و گفت يدست اشاره ا با

استاد  دیببخش: درس رو شروع کنه، فرانک گفت يبهنود نکهیقبل از ا.  میو جزوه هامون رو باز کرد مینشست

   د؟یریگیم یامتحان رو ک

بدون   گشت،یشده م سیمطلب تدر نیداشت به دنبال آخر کهیجزوه ام رو از جلوم برداشت و در حال يبهنود

شدن ازتون  لیکنن و قبل از تعط یم ریمدرسه برگه ها رو تکث میتا آخر تا يخانم ذاکر: نگاهش کنه گفت نکهیا

 .  رنیگیامتحان م

 قسمت ها رو هم درس دادم؟   نیا: رو به من ادامه داد يآهسته ا يبا صدا بعد

 . بله : رو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم سرم

ت تر شدن معادله کسرها رو با هم ساده خلو يداشت برا کهیساعت بعد در حال میرفت و ن سشیتدر سراغ

کار رو  نیبار سرکالس داشتم هم هی. افتم  یخاطره م هی ادی کنمیهروقت کسر ساده م: با لبخند گفت کرد،یم

از دانش آموزها گفت استاد  یکینداشت، که  حیبه توض يازین گهیساده بود که د نقدریکه به نظرم ا کردمیم

من هم . حد بود  نیتا ا یعنی.  گهید شهیگفت نم  ؟یچ یعنیگفتم ! یبا مخرج اون بزن نویصورت ا شهینم

 .  .  . با دورگردش 9/9مستمرش رو

 واقعا؟  : هم گفتن يسر هیو  دندیکش يبلند نیاز بچه ها ه يسر هی
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 ! ادیبهتون نم یهمه سنگدل نیا: مهنوش

 . الزمه  ییوقتا هی: يبهنود

کسر رو ساده  دیبا يچه جور دونهینم یکه حت یاون. الزمه  شهیهم! نه ییوقتا هی: رو باال گرفتم و گفتم سرم

 ! مسخره اس.  خوننیدرس م يدیبه چه ام ایواقعا بعض! هییمال اول راهنما گهید نیا.  رهیبره بم دیکرد با

   ؟یباهام موافق نهیزم نیتو ا یعنی: يبهنود

 ! صد در صد-

 هیدر صورت نیا.  میصفر قرار بد يدلتا رو مساو دیساده شد، با یوقت. سر درس  میگردیبر م: و گفت زد يلبخند

 .  .  . نباشه و  یمنف بیکه ضر

ماه  کی دیاصال چرا با.  .  .  و  یکم شوخ هیبا . مسلط و محکم .  نهیآروم و با طمان! دهیدرس م نیریقدر ش چه

 رییتغ شهیو ر بیحرکت ذهنم رو به سمت دلتا و ضر ریکردم مس یو سع دمیکش یقینفس عم  م؟یباش لیتعط

 ! کنم دایمثبت نجات پ يها شهیاند نیاز دست ا دیتا شا. بدم 

ماه حتما درس  کی نیا يتو یول. استراحت  دیبریم فیماه هم که تشر کی گه،یخب د: ساعت گفت آخر

موقع افطار هم ! است هیجلو افتادن از بق يموقع برا نیبهتر! دیوجه فراموش نکن چیتست زدن رو به ه.  دیبخون

 .  .  . به سالمت .  دیمحروم نکن رتونیخ يمن رو از دعا

 میکه بتون ییجا هی میو به جاش بر مینر یقرار شد سر کالس عرب م،یکه گرفته بود يا يسر میتصم طبق

 .  میها رو مرور کن نیامتحان ساعت آخر تمر يبرا

 نیاز ا یچیبچه ها من ه: کالفه گفت نویم.  میزدیپرسه م اطید و ما همچنان داخل حشروع ش یعرب کالس

   م؟ینیبش میکجا بر.  شهیسرم نم رهیامتحان بگ خوادیکه م یفیاراج

 . باالست  سکشیکم ر هی یول! ساکته یلیرو تو مدرسه بلدم که خ ییجاها هیمن : زدم و گفتم يمرموز لبخند

 مثال؟  : سارا

 وندیآسمون پ یکه سقف ساختمون دوم مدرسه به آب ییجا. رو باال گرفتم و به نقطه مدنظرم اشاره کردم  سرم

جا  نیهم دیایاصال ب.  سین میحال یچ چیمن ه گمیم  ؟یکنیطرح م یسوال20: گفت یجیبا گ نویم.  خوردیم

 .  مینیبش

 ع کنه برمون گردونه سر کالس؟  جول و پالسمون رو جم ادیب يکه ذاکر مینیبش نجایا! حتما: مهنوش

 .  .  .  یول. به بازوم زد و گفت گرفتم منظورتو  يضربه ا سارا
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 .  دیایدنبالم ب-

اصال به  یعنی. طبقه دوم و سوم  رفتیم میدر مستق نیا. بازه  شهیهم اطیدر کوچک کنار ح يال دونستمیم

 یبود که بچه ها نشسته بودن و داشتن لهجه خوش فرم امکان ییهمونجا قایطبقه اول دق. طبقه اول راه نداشت 

تمام درها رو رد . شد  یم ابخونهها و طبقه سوم هم شامل کت شگاهیطبقه دوم شامل آزما.  دادنیرو گوش م

 یلیخ یعنی نیا. غبار نشسته بود  یپله ها و نرده ها حساب يرو. از پله ها رو باال رفتم  يدیجد فیکردم و رد

   م؟یریم میکجا دار: که گفت دمیآروم مهنوش رو شن يصدا. سر نزده  نجایبه ا یسوقته ک

 زهایپشت م.  میدیدرب و داغون رس یو صندل زیو م کتین يسر کیپله ها هم تموم شد، به  يبعد فیرد یوقت

باعث شد، بچه  دیپاش کیتار يکه به راهرو ينور. رنگ و رو رفته را باز کردم  یرفتم و چفت در کوچک طوس

 . ها چشماشون رو جمع کنن 

 پشت بوم مدرسه؟  : با تعجب گفت نویم

 .  گهید دیایب: دست اشاره کردم و گفتم با

و  میکوتاه نشست ي وارهیپشت د.  میزانوهامون قرار گرفته بود، وارد شد کیکه سرمون نزد دهیخم يکمر با

 .  نیزم يرو میرو ولو کرد لمونیوسا

   ؟يرو از کجا بلد بود نجایا: مهنوش

 .  میاز جزوه خودش شروع کن دیایب.  گهید گهید-

که  يو فقط در حد میکتاب و جزوه ها رو باز کرد جانیبا ه! ارتفاع از مدرسه قرار نگرفته بودم نیا يحاال تو تا

 .  میاومد نییزنگ بخوره هم پا نکهیقبل از ا قهیدق5.  میداد حیبهش توض ییزایچ هینزنه  یمنف نویم

مسئول بوفه با تعجب .  دیهمه سرها به سمت چپ چرخ ییکه با صدا میتکوند یرو م میخاک يمانتوها میداشت

   د؟یکردیم کاریشماها اون باال چ: گفت

 .  میبرگشت ستیمسئولش ن میدید یکتابخونه ول میرفته بود.  .  .  زهیچ.  .  . خب : کردم و گفتم يا سرفه

 . فرد بازه  يکتابخونه فقط روزها دوننیهمه م: بود، مشکوك گفت یانسالیبوفه که زن م مسئول

 . هستن  شگاهیکار داشتم، گفتن تو آزما یآخه من با خانم شهران: مهنوش

رو هم همه  نیا.  ادیکه از اول مهر م یخانم شهران: گفت نباریکالفه ام کرده بود ا یکه حساب انسالیم زن

 ! دوننیم

 .  میدونستیها رو نم نیکدوم از ا چیخب ما ه: گفت شدیدور م کهیو در حال دیکشدست مهنوش رو  سارا
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شدم  سیاز خ يریجلوگ يرا برا شیمانتو يها نیآست کهیسارا در حال.  میرفت يدنبال سارا به طرف آبخور به

اطالعاتش در مورد مدرسه و رفت و آمد معلم ها از جودت هم ! انگار نه انگار مسئول بوفه اس: گفت زدیباال م

 ! تره قیدق

پرسشنامه ها و پاسخ برگ ها رو پخش  يذاکر. بچه ها هم اومدن  هیبق.  میخورد و به سالن امتحانات رفت زنگ

. اومدم  رونیدادم و از سالن ب لیبرگم رو تحوپاسخ  قهیدق 20راس . تا مراقب گذاشت 3نفر آدم 30 يکرد و برا

: من گفت دنیچون به محض د.  گشتیم کیپ هیبود و انگار منتظر  ستادهیدر نماز خونه ا يجلو یخانم عفت

   هان؟یک

 بله؟  -

 . فکر کنم لوله شکسته باشه . اومده  شیپ يکار فور هی.  نجایا ادیبگو ب يدخترم برو دفتر به خانم ذاکر: یعفت

 .  گمیاآلن م. باشه -

 .  .  . و  زمیدخترم و عز میشدیکه با آدم کار داشتن م یموقع

منتظر بود امتحان تموم بشه و برگه  يفکر کنم بهنود. نشسته بودند  ياز معلم ها و بهنود گهید یکیو  يذاکر

. نماز خونه کارتون دارن  يجلو یخانم عفت ،يخانم ذاکر: به در دفتر زدم و گفتم يضربه ا. ببره  رهیها رو بگ

 .  دونمینم.  .  . هم شکسته  دیشا.  .  .  دهیلوله ترک نکهیمثل ا

   ؟یگیراست م: با تعجب گفت يذاکر

 خواستمیم. رفت  رونیاز معلم ها هم که داخل دفتر نشسته بود، به دنبالش ب گهید یکی. رفت  اطیبه سمت ح و

و عطامهر  يپس خانم ذاکر: بدست وارد شد و گفت ییئول بوفه چامس انسالیاز دفتر خارج بشم که همان زن م

 کجا رفتن؟  

 ! فکر کنم.  .  . آب شکسته  يلوله .  اطیح يفکر کنم رفتن تو: باال انداختم و گفتم يا شانه

 .  ریبگ نویا قهیدق هی: و قند رو به طرفم گرفت و گفت يچا يحاو ینیس

 . شده  یچ مینیتا من برم بب يبهنود يآقا يببر برا نویا: با هول گفت. گرفتم  ناچار

حرف  لشیداشت با موبا. نگاه کردم  يبه بهنود. رفت  رونیرو بهش برگردونم که باعجله ب ینیس خواستمیم

 يمن به چز پدرم برا.  زهیببرم؟  اصال چشمش کور خودش پاشه بر ییمگه من مستخدمم که واسش چا.  زدیم

هم  یحس هیخب  یول. و برو  ررو بذا ینیس گفت،یبدجور بهم م یحس درون هی! تا حاالنبردم  ییچا يمرد چیه

   شه؟یم یچ يبهش بد ییچا هیحاال  گفتیاز اون سمت ذهنم بهم م
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 منه؟   يبرا ییچا: که تماسش رو قطع کرد و گفت کردم،یبودم و فکر م ستادهیبه دست ا ینیس هنوز

 . بله : گفتم ناچار

   ؟يستادیا يجور نیپس چرا هم: گفت ینیریبا لبخند ش يبهنود

تشکر کرد و درجوابش . گذاشتم  زشیم يرو رو ینیخودم رو جلوش رسوندم و س نیچند قدم بلند اما سنگ با

 . لحظه صبر کن  هی: برم که گفت رونیب خواستمیم. نگفتم  يزیچ

بهم انعام هم بده؟  با  خوادینکنه م. بود  اوردهیکتش رو سر کالس ن. کت اسپرتش برد  بیرو درون ج دستش

 . من کار دارم ! لطفا عتریسر: فرستادم و گفتم رونیفکر نفسم رو با حرص ب نیا

 .  .  .  گهید يهفته . ظاهرا جا گذاشتمش .  دیببخش: گفت یشرمندگ با

 .  لهیتعط: و گفتم دمیحرفش پر نیب

خبر بهم بده  هیهر وقت که وقتت آزاد بود، .  میبکن دیبا يکار هیپس !  .  .  . یگیراست م.  .  . آخ : يبهنود

 ! هیضرور.  نمتیشاپ بب یکه تو کاف

 .  تونمیبعد از افطار هم نم.  لهیاز فردا که ماه رمضونه اونجا تعط: بهش انداختم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

 ! واجبه یلیچون کارم خ.  گهید يجا هیپس : يبهنود

 . تون به دمیخبر م-

 . ممنون : صورتش نشست و گفت يرو يمردانه ا لبخند

نشستم  شیرو به رو. نشسته بود  نیزم يرو اطیسارا داخل ح. رفتم  رونیاز دفتر ب کنمیگفتن خواهش م بدون

 هنوز موندن؟   نویمهنوش و م: و گفتم

 .  يتو؟  دنبالت گشتم نبود يکجا بود. آره : سارا

 . تو دفتر بودم -

 دفتر؟   یواسه چ: تعجب گفت با سارا

 ! معلم ها کیشدم پ.  دونمیچه م-

بعدازظهر برنامه داشتند  يفکر کنم سارا با مهبد برا.  میو مهنوش از مدرسه به سمت خونه رفت نویاز اومدن م بعد

 . رسوند  یمفهوم رو م نیا ییجورا هیعجله داشت و حرفاش هم  یلیچون خ

وقت با ارزشم  يبرا یکنه؟  من که عمرا بذارم کس میتقس يا گهیروزهاش رو با کس د تونهیسارا م يطور چه

 ! نهیچیبرنامه بپ
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*** 

 ...کاریکال ب یعنی! انجام دادن ندارم يبرا يگذشته و من کار التیهفته از شروع تعط کی

 چیوقت ه چیم که هه نیا. رو بدست گرفتم  ونیزیکاناپه انداختم و کنترل تلو يخودم رو رو یحوصلگ یب با

من  دنیبا د انایک.  امیدر م ییداد که دارم از تنها یداخل قفل خبر م دیکل دنیچرخ يصدا! نداره یبرنامه جالب

 . سارا  شیپ يریفکر کردم م  ؟يخونه ا: جا خورد و گفت

 . حوصله نداشتم : تکان دادم و گفتم يسر

کامل وار  نکهیقبل از ا. خودم افتاد  دیسف يکه نگاهم به جوراب ها کردمیبه اتاقش رو با چشم دنبال م رفتنش

! رنگم هم روشن شد یشکالت یونیپاپ پسیجمال کل دنیچشمم به د نباریاتاقش بشه شالش رو درآورد و ا

 شهیهم شهینم.  گهیباالخره خواهرمه د! فتهیبه غلط کردن ب کردمیم يحوصله کل کل هم نداشتم وگرنه کار

 ! مغرور ینه از ذهن کت شدیم دهیذهنم شن يجمله آخر از فراسو نیالبته ا.  .  . ا کنم که باهاش دعو

 مامان کجاست؟  : اومد و گفت رونیاز اتاق ب بستیداشت دکمه شلوارك قرمزش رو م کهیحال در

 .  دیبا ماهرخ رفته خر-

   ؟يخورد يزیچ: رو باز کرد و گفت خچالیدر . آشپزخانه رفت  به

سرهم کن  يزیچ هی. گشنمه  یلیخ: مهم شده گفتم انایک يبودنم برا ریس ایگرسنه  نکهیلحظه از فکر ا هی

 .  میبخور

   انگومم؟یبه من چه؟  مگه من : خشم نگاهم کرد و گفت با

 میزنگ بزن ایب يفکر هی: نشست و گفت میبعد رو به رو یکم. شدم  رهیخ ونیزیرو ندادم و به تلو جوابش

 .  ارنیذا بواسمون غ

   م؟یبخور یچ. باشه -

 بابک؟   تزایپ میزنگ بزن! مخصوص: انایک

   ؟يکارتشو دار-

 .  کنمیم داشیپ: انایک

مغازه ها؟   يرو ذارنیچرا اسم آدم ها رو م. شدم  رهیخ ونیزیمن دوباره به صفحه تلو. به دنبال کارت رفت  و

بابک  ریام تزایمثال پ ای.  .  . بابک  ریام تزایپ! بابک ریام.  .  . ؟   .  .  . بابک هم شد اسم؟  بابک  تزایآخه پ
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قرار بود بهش خبر بدم . داشتم  يبودمش و نه ازش خبر دهینه د گهیشدن مدرسه د لیبعد از تعط.  .  .  يبهنود

 .  .  .  یول مینیرو بب گهیجا هم د هیکه 

و  ستادیا میکارت به دست رو به رو انایک. زدم  يبود، لبخند ادیز يکاریاز ب یخودم که ناش هدیچیافکار پ به

   ؟يخندیم یبه چ: گفت

 . بده به من شماره رو .  یچیه-

تخت دراز  يرو برداشتم و رو میگوش. به اتاق خودش رفت و من هم به اتاق خودم  انایاز خوردن نهار، ک بعد

اگر زنگ نزنم بدقول  یول هیخبر کنهیو فکر م شهیاگه زنگ بزنم، پررو م  زدم؟یبهش زنگ م دیبا.  دمیکش

 ! از قصد زنگ نزدم که فهمهینم. دارم  مریآلزا کنهیو فکر م شمیم

 .  .  . سه بــــــــــــــوق .  .  . دو بــــــوق .  .  . بـــوق  هی. رو گرفتم  شمارش

 بله؟  -

 .  .  . سالم : گفتم یبالحن آروم. ا بوق خوردن جواب بده کنم عادت داشت بعد از سه ت فکر

 احوال شما؟  خانواده خوب هستن؟  .  هانیک ونیسالم خانم کتا کیعل: کنم گفت یخودم رو معرف نکهیاز ا قبل

   ن؟یشما خوب هست. خدمتتون  رسوننیسالم م. ممنون . جواب دادم . رو نداشتم  یاستقبال گرم نیچن توقع

چه .  ستمیبد ن: گفت یخانواده اصال هستن که بخوان سالم برسونن؟  چرا دروغ گفتم؟  با لحن مهربون آخه

 خبرا؟  

چه خبر از   ؟یسالمت: کردم خودم رو آروم کنم و گفتم یسع یقینفس عم دنی؟  با کش"چه خبر"اون چه که  به

 پروژتون؟  

 .  در موردش باهاتون صحبت کنم خواستمیاتفاقا م: يبهنود

 .  شنومیم-

 .  مینیجا بب هیهمو  یاگر شما بتون! شهیکه نم یتلفن.  .  . نه : يبهنود

   ؟يدو نفر: من و اون؟  گفتم یعنیبود؟  "هم رو"منظورش  همو؟

 ! البد با افسون  ؟يپس سه نفر: خنده گفت با

 حرفتون با تمسخر بود؟   نیاآلن ا: دست انداخته بود؟  گفتم منو

   ؟يوقت دار ،ینگفت.  .  . داشت  یجنبه شوخ! اصال. نه : شد و گفت يجد
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 یکنه ول یمانعش بشم و مجبورش کنم عذرخواه تونستمیم.  دمیخوب فهم نویا. بحث رو عوض کنه  خواستیم

شما . من وقتم آزاده : و گفتم دمیکش یقیآرومتر شدن نفس عم يباز برا! نگفته بود يبد زیخب حاال که چ.  .  . 

   د؟یوقت دار یک

 خوبه؟  .  .  .   ابونیخ ینقاش يگالر يجلو. من فردا عصر کالس ندارم : يبهنود

 ساعتش؟  -

 خوبه؟   6: يبهنود

 .  .  . تا فردا .  نمتونیبیم. بله -

 .  .  . فعال : يبهنود

رشته  نکهیاقبل از .کردم و تماس قطع شد  یرو ط گهیصفحه تا سمت د يانگشتم حدفاصل عالمت قرمز رو با

 یک. سالم : رفتم و گفتم رونیب. صدام زد  ییرایو تا ناکجا آباد برم، مامان از داخل پذ رمیافکارم رو به دست بگ

 مامان؟   ياومد

 ماه رمضون هم بازه؟   شیفروش تزایپ.  دمیتازه رس: انداخت و گفت تزاهایپ یخال يبه جا ینگاه مامان

   د؟یدیخر ایخب، چ: نشستم و گفتم يمبل تک نفره ا يچهارزانو رو. هم که لو رفت  يخور روزه

 .  یچیه: مامان

   د؟یپس از صبح تا حاال کجا رفت  ؟یچیه-

از . مطب به اون مطب  نیاز ا: زد گفت یخودش رو باد م شیبا روسر کهینفسش رو فوت کرد و در حال مامان

 .  شگاهیبه اون آزما شگاهیآزما نیا

 ماهرخ؟   يبرا-

 . هم به جمعمون اضافه شد و کنار مامان نشست  انایک

 خب؟  : با شوق گفتم. رو به عالمت مثبت تکون داد  سرش

 . بود  نیحرف آخرشون هم! شهینم: کرد گفت یمانتوش رو باز م يدکمه ها کهیدر حال مامان

ماهرخ . برده  یچه قدر به عمق فاجعه پ دیفهم شدیهم م انایک افهیاز ق. آفتاب، وا رفتم  يجلو خیتکه  مثل

 .  .  . پدر شدن رو داشت  اقتیهم ل یمحمد عل ییدا. مادر شدن رو داشت  اقتیل

 کنه؟   یم کاریحاال ماهرخ چ: گفت زدیصداش موج م يکه تو یبا غم انایک

 .  .  . خب  یول. خونه شون ازش جدا شدم  يجلو. گفت حالم خوبه .  دونمینم: مامان
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   شش؟یبرم پ شهیم: گفتم عیسر

 . ببرتت  اد،یصبر کن بابات ب: تکون داد و گفت يسر مامان

 .  رمیخودم م-

 . که برسونتت  نییتو برو پا.  ادیباال ن گهیزنگ زد د یحاضر شو وقت.  ادیم دیاآلن حم: مامان

 . رفتم  ییرایو به پذ ختمیبزرگم ر فیاخل کرو د ازمیمورد ن لیتمام وسا. آماده شدم  عیاتاقم رفتم و سر به

 کوه؟   يبر يخوایمگه م: انداخت و گفت فیبه ک ینگاه انایک

 ییمنو تا خونه دا شهیم ییبابا: رو برداشتم و گفتم فونیزنگ زد، آ یوقت. رو ندادم و منتظر بابا شدم  جوابش

 .  یبرسون یمحمدعل

شب  دیدادم که شا حیبابا توض يراه برا يتو. در رسوندم  يخودم رو جلو عیسر دم،یرو شن"نییپا ایب"جمله یوقت

پشت دره، در رو باز  یبپرسه ک نکهیماهرخ بدون ا. زنگ زدم . شدم  ادهیکردم و پ یخداحافظ. برگردم  روقتید

نجم با آسانسور، خودم رو به طبقه پ. گه ید دیرو د رمیخب تصو. انداختم  يریتصو فونیبه آ ینگاه. کرد 

 . کفش هام رو در آوردم و داخل رفتم . آپارتمان هم باز بود  يدر ورود. رسوندم 

 .  .  . چشماش هم سرخ سرخ . کرد  یخورد م ازیبلند پشت اپن نشسته و پ هیپا یصندل يرو ماهرخ

که شکل سفره شده بود و  پسیچ یکاناپه لم داده بود و جلوش هم بسته خال يرو ونیزیتلو يرو به رو ییدا

سراغ  رفتیم شد،یم یهر وقت عصب. کرد  یم ییغذا، خودنما یبار مصرف خال کینوشابه و ظرف  یخال یقوط

 .  دهپس حتما ماهرخ باهاش حرف ز.  گهید شدیهم شامل م ياحتماال روزه خور! هیتغذ

م که اصال انگار نه انگار من وارد ماهرخ ه. هم جواب گرفتم  یگفتم و سالم کوتاه ییرو به دا یکوتاه سالم

   د؟یبکن یاحوالپرس هیحداقل  هینظرتون چ! مهمون اومده یناسالمت: اپن انداختم و گفتم يرو رو فمیک. شدم 

 کنمیم زونشیشم آو یمبل اآلن پا م يمانتوت رو بذار رو.  يخوش اومد: و گفت دیاش رو باال کش ینیب ماهرخ

 . 

 چته؟  : نشنوه گفتم ییکه دا يطور. و نشستم  دمیرو عقب کش شیکنار یصندل

 . نگو که مامانت بهت نگفته: گفت کرد،یبار دوم خورد م يها رو برا ازیپ کهیدر حال ماهرخ

 .  .  .  یول! گفته-

گذشتم،  یم ییرایاز پذ یوقت. دنبالش رفتم . رفت  رونیچاقو رو داخل ظرف انداخت و از آشپزخونه ب ماهرخ،

فقط خود ماهرخ مهم  ییدا يبرا.  ستیبراش اصال مهم ن هیقض نیا دونستمیم.  دمیرو د ییدانگاه مضطرب 
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تخت  يلبه . در رو پشت سرم بستم  ودنبال ماهرخ به اتاق رفتم .  کردیرو نگران م ییرفتارهاش دا نیبود و ا

 .شمیم دهیکردنش شن نیف نیف يبود اما صدا نییدونفره شان نشسته بود و سرش پا

 یک! شهیم وونهیهات د يخل باز نیداره از دست ا  ؟يدیرو د ییدا: نشستم و گفتم نیزم يبه روش، رو رو

   ؟یتمومش کن يخوایم

 دینبا. . . پدر بشه  تونهیاون م. . . بهش گفتم طالقم بده . . . .  میباهم دعوا کرد: رو باال گرفت و گفت سرش

 .  .  . حقش رو ازش گرفت 

 ! دوباره یحرف ها بزن نیاز ا منیماهرخ جونم نب-

 هیریحرف کمک به خ یوقت فهممیمن م! نمیبیم کنهیبچه نگاه م هیبه  یمن برق چشماش رو وقت یکت: ماهرخ

 .  .  .  گمیم یچ یفهمیتو نم یکت.  میبه پرورشگاه کمک کن میبر گهیریال چرا م شهیم

 یچیاتاق نشسته،  براش خواستن بچه در برابر خواستن تو ه نیا رونیکه ب یاون فهممیمن م! فهممیچرا م-

 یگله بچه دورشون رو گرفته ول هیکه  یشناسیچندتا زن رو م.  .  . ماهرخ جون من رو نگاه کن ! ستین

وسط؟   نیا گهیم یبچه چ الف هی نیا یگی؟  اآلن تو دلت م"زمیعز"آرزوشونه شوهرشون از ته دل بهشون بگه 

 ! بچه عوض کنه هیتو رو با  ستیلحظه هم حاضر ن هی ییدا.  گمیخدا راستشو م ماهرخ به یول! 

 .  .  .  یول گهیرو م نیخودش هم هم: ماهرخ

 ! گهیو اما و اگر نداره د یول-

اگر دختر .  ادیکه به اسم باباش ب نیاگه بچمون پسر شد، اسمش رو بذارم محمد حس خواستمیم شهیهم: ماهرخ

 .  .  . شد هم ماهک که به اسم خودم 

نکنه ! من مهمون هستما ؟یدرست کن يخوایم یشام چ یراست: گفتم قهیمکث کرد و بعد از چند دق یکم

   م؟یبخور يشده رو بد یاشک يازهایپ يخوایم

 . خوام خورش کرفس درست کنم  یم. نه : شد و گفت بلند

 . ت کن ساده تر درس زیچ هیچرا کرفس؟  -

 .  .  . دوست داره  یمحمدعل: زد و گفت يلبخند. هاش رو پاك کرد  اشک

حاضر بود از حق پدر  ییدا.  .  . رو دوست دارن  گهیچه قدر همد. رفت و من داخل اتاق تنها موندم  رونیب

. کنه  رو درست ییمورد عالقه دا يغذا خواستیحالش م نیتو دعوا و قهر، با ا یشدنش بگذره و ماهرخ حت
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خودم بزنم و واسه طرف شام  تاز وق ستمیحاضر ن یمن حت! از خود گذشته باشم نقدریتونم ا یوقت نم چیه

 ! درست کنم

انگار .  شدینم دهید زیم يرو یخال ياز ظرف ها يمشغول خوندن روزنامه بود و اثر ییدا. رفتم  ییرایپذ به

 .ماهرخ جمعشون کرده بود 

پشت  یالک يماهرخ رو به بهانه ها. خلوت رفت  اطیبه ح ییبعد از شام دا. بودن  نیتا آخر شب با هم سرسنگ 

 . خلوت رفتم  اطیبرداشتم و به ح ییحافظ رو از کتابخونه دا وانیسرش روانه کردم و خودم هم د

   ؟ینیلحظه بش هی شهیماهرخ جون م: که گفتم شدیداشت از اونجا خارج م ماهرخ

خودم هم نشستم و کتاب . نشسته بود  زیم گهیهم که سمت د ییدا. گرد نشست  زینگاهم کرد و پشت م مردد

 . گذاشتم  ییدا يرو جلو

 خب؟  : ییدا

 .  دارهیبرم تیب هیفال ها که هرکس  نیاز ا! دیتفال برام بزن هی شهیم-

.  .  . تو  یول يزیچ هیداد  یم یدرخواست نیهمچ هی ومدیم انایحاال ک! دهیاز تو بع: چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 ! لنگه یکار م يجا هی

باالخره  یول.  دیرسیبه نظر م یخودمون يادیکم ز هیحرکات  نیام و ا يجد يادیز شهیمن هم.  گفتیم راست

 ! نمیبب تیوضع نیو ماهرخ رو تو ا ییاجازه بده دا تونستیمهربون اعماق وجودم نم یاون کت

 !   ه؟یمن چ ریینظر حافظ در مورد تغ مینیبب دیتفال بزن هیحاال : انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 .  دیکن تین: چشماش رو بست و گفت ییدا

 . اول  تیمن ب. کردم  تیخب ن: گفتم. بهونه بود  هیفقط  نینداشتم؟  ا تیمن که ن  ت؟ین

 . دوم  تیب: هم سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت ماهرخ

 : زد و شروع به خواندن کرد يلبخند. گفت و صفحه رو باز کرد  ییزهایلب چ ریز . گهیسوم د تیمن هم ب: ییدا

 شود هردم یم ادتیز لمیو م نمیب یتو را م/ دردم  یکن یم ادتیو هردم ز ینیب یمرا م:  اول تیب

 مگر دردم یدان ینم یگوش یبه درمانم نم/  يدانم چه سر دار ینم یپرس یبه سامانم نم:  دوم تیب

 آر و بازم پرس تا خاك رهت گردم يگذار/  يزیمرا بر خاك و بگر يکه بگذار نینه راه است ا:  سوم تیب

 .  .  .  ییماهرخ و دا تیب یول اوردمیسر در ن يادیز زیخودم چ تیب از

 . ظرف ها رو بشورم  رمیمن م: با عجله گفت ماهرخ
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 . که  یشست-

 ! خشک کنم رمیخب م: اخم نگاهم کرد و گفت با

 شدینم خواستنیتا خودشون نم. فکر بود نگاه کردم  يکه تو ییو به دا دمیکش یقینفس عم. رفت  رونیب و

 خونه؟   یرسونیمنو م ییدا: گفتم. کرد  يکار

. تلفن زنگ خورد . مانتوم به اتاق رفتم  دنیپوش يو برا ومدمیموندن کوتاه ن يبرا ییدا يمقابل اصرارها در

ام  یمن به فکر چ: ماهرخ کالفه گفت. داد قطع کنه  تیساعت حرف زدن باالخره رضا میبعد از ن. خاله آذر بود 

 ! هیبه فکر چ نیا. 

   گفت؟یم یچ-

 ! ! ! که واسه گفتن نداره يا گهید زیچ نیو ام ریاز ام فیآذر به جز تعر: ماهرخ

. بودن و شام هم خورده بودن  يا یآبک الیسر يمشغول تماشا انایمامان و بابا و ک. خونه رفتم  به ییدا با

 ! که منتظرم نشدن یمرس

در رو . آروم در رو باز کرد و وارد شد  انایک. تو  ایب: گفتم. به در خورد  يکه ضربه ا کردمیهام رو عوض م لباس

 چه خبر بود؟   نایا ییخونه دا یکت: پشت سرش بست و گفت

 .  یچیه: گفتم دمیکشیم رونیجوراب هام رو از پام ب کهیتخت نشستم و در حال يرو

هم ظرف ها و  ییحتما دا. البد ماهرخ خودشو تو خونه حبس کرده بود   کردن؟یم هیگر! شهیکه نم یچیه: انایک

 .  .  .  گهیها رو شکسته بود د یها و کال شکستن يدکور

 . کم ناراحت بودن  هیفقط . نبود  يخبر! اعصاب که ندارن یناراحت: و گفتمنگاهش کردم  متعجب

   کردن؟یهم نم يو زار هیگر یحت یعنی  ن؟یهم: انایک

 خوامیحاال برو م. نه : آروم قلنج انگشتانم رو شکوندم و گفتم يهم قفل کردم و با فشار يهام رو تو دست

 . بخوابم 

کرده بودم  زونشیمانتوم که آو بیرو از ج میگوش. رفت  رونیگفت و از اتاق ب "ش"بر  دیبا تاک ،يبلند شیا

پاکش کردم . مزه فرستاده بود  یجک ب هیبرام  نویم.  دمیتخت دراز کش يبرق رو خاموش کردم و رو. برداشتم 

 . دادم  یجمله فلسف هیو جوابش رو با 

روزها  نیا يهوا: نوشته بود. بازش کردم  دهیرس نویاز طرف م هنکیا الیبه خ.  دیرس يدیجد امیبعد پ هیثان چند

 ! تو  هیشب يزیچ.  .  . کم دارد  يزیچ.  .  .  خواهمیرا نم
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نبود نقش بسته  ویکه س يشماره ا نو،یاسم و عکس م يبه جا. صفحه نگاه کردم  يحرفا؟  به باال نیو ا نویم

 يبرا یامیپ نیچن ،یساعت نیچن يتو یمعلم چیه. بود  کیبه  قهیدق20.  به ساعت انداختم  ینگاه. بود 

 دیببخش: دیرس يدیجد SmSبهش بدم که  یکردم چه جواب دندان شکن یداشتم فکر م.  فرستهیشاگردش نم

 .  کردیم ییخودنما امیپ يصورتک خجالت زده هم در انتها کی. اشتباه شد 

   ؟يدیبخش. :  دیرس يا گهید SmSجوابش رو ندم که  خواستمیم! مگه من مسخره توام! یلعنت

 یبود، با طرف طرح دوست نویاگر م  دادم؟یجواب م دیبا یچ. رو فوت کردم  نمینفسم سنگ. مکث کردم  یکم

چه کار  دیحاال من با.  دادیاگر سارا بود، کال جواب نم.  کردیم یعذرخواه عیاگر مهنوش بود، سر.  ختیریم

   کردم؟یم

 .  گهیاشتباه د.  ادیم شیپ: فکر کردم و بعد نوشتم یکم

 نیهرشب هم. رو خاموش کردم  مینگفت و من هم گوش يزیچ گهید. ! بود  دیهمه تواضع واقعا از من بع نیا

امواجش رو مغزم  ترسمیچون م کنمیکار رو م نیاز بس جون دوست هستم ا گفتیبهم م نویم.  کردمیکار رو م

 . نصفه شب رو نداشتم  يحوصله ها و زنگ هامن  یول. اثر بذاره 

 یباهام چ یعنی. قرار فردا سرجاش بود . رنگم رو در آغوش گرفتم  یصورت يو پتو دمیچپم خواب يپهلو يرو

مدرسه گفت جا  يچون تو. رو نشونم بده  يزیچ هی خواستیهم م دیبگه؟  شا خواستیم یکار داشت؟  چ

ها  کشنبهیمثال .  کردنینم لیشد؟  کاش حداقل چندروز در هفته رو تعط لیاصال چرا مدرسه تعط.  گذاشتمش 

به من . کنن  لیاصال همه اش رو تعط! دونمینم.  .  . چرا شنبه ها؟  خب ! مثال شنبه ها ای.  میداشت اتیکه ادب

 ! چه؟  

SmS  گهید یکی يبرا دیشا. افسون  يبرا دیمن اومد؟  شا يبرا یبفرسته که اشتباه خواستیم یک يرو برا 

حس مزاحم از درون .  شدینم الیخیب دم،یجنگیاز درون هر چه قدر هم که باهاش م یحس هی.  شناسمشیکه نم

 یفرستاد ول یکاش م یعنی. بود  تادهبرام نفرس یرو اشتباه SmSکه کاش .  .  . و داد راه انداخته بود که  غیج

 .  .  .  ینه اشتباه

 .  .  . که  نیا اقتیکس ل چیه! شمیم وونهیکنم دارم د فکر

 يبرا! کس رو آدم حساب نکنم؟   چیه خوامیم یتا ک! نداره؟   اقتیکس ل چیفکر کنم ه خوامیم یتا ک.  .  .  اه

 ! اما باز برگشتم سر خط. بردم  یخودم پ يبه مزخرف بودن رفتارها هیصدم ثان کیهم  دیلحظه، شا کی

 .  .  .  ادیخواب به چشمام بهم فشار دادم بلکه  يهام رو رو پلک
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 .  .  .پاشو : خاله آذر با اخو جلو اومد و گفت. لم داده بودم  یمبل راحت يرو

 هیو گر زدمیم غیمن ج. رو تنم کرد  يدیبه زور لباس عروس سف. به سمت اتاق  دیو بعد دستم رو گرفت و کش 

با مشت .  کشوندیمشتش گرفته بود و منو دنبال خودش م يموهام رو تو.  .  .  امیمن نم گفتمیمدام م.  کردمیم

اتاق بود  يهم تو نیهامون به اسم ام لیاز فام یکی. و لگد به جونش افتادم، بلکه ولم کنه اما منو برد تو اتاقم 

 ! نشوند و گفت مبارکه ششیخاله به زور منو پ. مهندسه . تازه از فرانسه برگشته . 

مهنوش  يبه بازو يضربه ا.  کردیلبخند کمرنگ نگاهم م هیسارا با  یول. خنده  ریزدند ز یو مهنوش پق نویم

 .  ستیکه دست خود آدم ن دنیخب خواب د! اصال هم خنده نداشت: زدم و گفتم

   ه؟یچ رشیحاال به نظرتون تعب: نویم

 .  میافتاد یشام عروس هی! گهیمعلومه د: مهنوش

 ! دمیجواب نم یهم به اون بچه سوسول مامان رمیبم: حرص گفتم با

.  .  رفت  دیپسر مردم رو داماد کرد.  دیکم واسه خودتون قصه بباف: بلند شد و گفت وترشیکامپ زیاز پشت م سارا

 . 

 . هم داره  گهید ریتعب هی یعروس یول: را باال داد و گفت شیابروها نویم

 . .  .  مرگ : گفت يکلفت و لحن مرموز يصدا با

 ! رهیبم دیبا نیام.  ستمیمن ن رهیقراره بم یبه من چه؟  اگر کس: کردم و گفتم کیرو به هم نزد ابروهام

 ! دلت ریزده ز یتو خوش نکهیمثل ا. خودم  شیاصال بفرستش پ  ؟يبه جوون مردم دار کاریوا؟  چ: مهنوش

 ! گمایبه مهبد م: برگشت و گفت وهیبا ظرف م سارا

 کاسه داغ تر از آش؟   ينه بابا؟  حاال واسه ما شد: مهنوش

 ! گهیبه مهبد بگم د دیبا دونمیهم از تو م یبه تو بگم، خب هرچ دیبا دونمیاز مهبد م یچطور هرچ: سارا

 .  .  .  يخب جاسوس دو جانبه هم که شد: و گفت دیخند مهنوش

رنگم رو  یخاک فیک.  دادیرو نشون م5ت ساع شینقره ا يعقربه ها. خودم انداختم  یبه ساعت مچ ینگاه

خب؟  بگو دستش بنده . جاست  نیسارا اگر مامانم زنگ زد بگو هم یول.  گهیبچه ها من برم د: برداشتم و گفتم

 .  گهیبگو د يزیچ هی دونمینم.  .  .  ای

 هی يدار ياومد یکه از وقت يبر يخوایکجا م! یزنیمشکوك م يبدجور: کرد و گفت زیچشمهاش رو ر نویم

 . گل کنه  مونیکارآگاه باز نکهیقبل از ا. راستشو بگو   ؟یکنیسره سفارش م
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.  رونیبرم ب مییبا ماهرخ، زندا دیبا. جا  چیه: گفتم. دوشم انداختم  يرو رو فمیتخت سارا بلند شدم و ک يلبه  از

 هیسارا . رو بدن  یواب قبلباز هم بهش همون ج ترسهیم. مامانم بفهمه  خوادینم یدکتر ول شیبره پ خوادیم

   ؟یزنیزنگ به آژانس م

   خوام؟یم نیکجا ماش يبگم برا. باشه : رو برداشت و گفت میس یتلفن ب سارا

 . اول برم دنبال ماهرخ  دیشا. حاال  ادیزنگ بزن ب.  دونمینم.  .  .  يبرا-

 يکردم که واقعا بهنود یفکر م نیکرد، من به ا یکه با تلفن صحبت م ینیبا آژانس تماس گرفت و ح سارا

بود که گفتم؟   یدروغ نیچندم نیدوستام دروغ بگم؟  ا نیارزشش رو داره که من به خاطرش به خانواده و بهتر

 چیوگرنه ه. اونقدر به خودم و کارهام مطمئن بودم که گفتم حتما ارزشش رو داره ! حسابش از دستم در رفته

هم که  پشیت. خب اخالقش هم خوب بود . بود  يکرده ا لیال آدم تحصبه هرح! کردمیکارها رو نم نیوقت ا

 .  .  . چهره اش هم که .  هیخب متوسط رو به عال

 . در منتظرش باش  يجلو يخوایم.  ادیم نیاآلن ماش: سارا

 .  .  . فعال .  نمتونیب یم. باشه -

از  یچیآخه من که ه. رو دادم  يمون گالره ای شگاهیسوار شدم و آدرس نما. بود  یمشک دیپرا هیآژانس  نیماش

از  يخبر. شدم  ادهیپ نیاز ماش يگالر يجلو 6راس ساعت .  نمشیچرا قبول کردم اونجا بب ارمیسر درنم ینقاش

 . منتظر باشم، برم داخل  ابونیتو خ نکهیا يدادم به جا حیترج. نبود  نشیماش

ام، که از فرق باز کرده و دو  دهیاتو کش يموها. انداختم  ینگاه یسالن اصل يورود شهیش يخودم رو ریتصو به

 اهیچشمم رو هم آروم با سر انگشت اشاره ام پاك کردم که س ریز. بودم رو مرتب کردم  ختهیطرف صورتم ر

 . نباشه 

 بلند یمشک يهم با موها یمرد جوان. بود  یکوچک و بزرگ نقاش يدور تا دورش پر از تابلوها. سالن شدم  وارد

 يمشغول تماشا شدم و سرسر.  دادیدر مورد تابلوها م یحاتیتوض دکنندگانیکه پشت سرش بسته بود، به بازد

 .  مششم بود که جلوش متوقف شد ایپنجم  يتابلو. چند تابلو رو رد کردم 

و  دهیکه کودکش رو در آغوش کش يمادر ریتصو. شاهکار بود  ارم،یسر درنم یاز نقاش يزینظر من که چ به

. بود  يرینظ یرنگ روغن ب. حس کرد  شدیچشم هاشون رو هم م يغم تو یحت. بود  يگر يمشغول تکد

   ن؟یچرا ا. همه تابلو  نیا: گفت ییمحو تابلو بودم که صدا

 . زده بود  یقشنگ یمشک-دیسف پیت. برگشتم  يسمت بهنود به
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 . سالم : زدم و گفتم يدلبخن. زده بود  یقشنگ یمشک-دیسف پیت. برگشتم  يسمت بهنود به

   ؟یخوب. سالم : جواب داد یلبخند متقابل با

 ! دیکرد رید. ممنون -

. جلو  امینشد ب کردم،یصحبت م یمیقد ياز دوستا یکیداشتم با .  دمتیداخل د ياومد یوقت. نه : يبهنود

 ! يستادیتابلو ا نیا يچرا جلو ینگفت

 .رسهینقاش متفاوت به نظر م يکارها هیبا بق ییجورا هی.  دونمینم.  .  . خب .  . امممـ -

 . پسندم  یم شتریمن اون رو ب: سالن بود، اشاره کرد و گفت گهیکه سمت د يگرید يتابلو به

 يزیچ نکهیقبل از ا.  دیرسیاون کار هم فوق العاده به نظر م يزیرنگ آم. بود  زییانتها از پا یب عتیطب هی ریتصو

 ! هرکس محترمه قهیالبته سل: باال انداخت و گفت يبگم، خودش شانه ا

و  بایز ریرفتم و به تصاو یمن هم آروم به دنبالش م.  دیکش گهید يآرومش رو به سمت تابلوها يها قدم

 زدیهمون طور که قدم م. بود  دهیچیفضا پ يهم تو یکالم یب کیموز يصدا.  کردمیمحسور کننده نگاه م

 . عالقه داشتم  يهنر يهابه کار شهیهم یول. وقت نتونستم از چشم چشم، دو ابرو فراتر برم  چیمن ه: گفت

 . از هنر هم بهتره  یحت اتیاضیمن معتقدم ر یول-

 ! موافقم: زد و گفت یچشمک

! من و خجالت؟  عمرا.  دمیچیرنگم رو دور انگشتم پ یشال خردل يها شهیاز ر یکیانداختم و  نییرو پا سرم

سالن رو نگاه  ينصب شده تو يدور تمام کارها کی یوقت. ره سرم رو باال گرفتم و مشغول تماشا شدم دوبا

   ؟يرفتن عجله دار يبرا: با لبخند گفت م،یکرد

 .  یلینه خ: رو کج کردم و گفتم سرم

   م؟یداخل محوطه با هم صحبت کن میتونیپس م: يبهنود

مکث .  دیرس یوقت. رفت  شدیباز م شگاهیکه به محوطه نما يبال انداختم و جلوتر از من به سمت در يا شانه

 .  دییبفرما: و رو به من گفت ستادیا. کرد  یکوتاه

بلند  يباغچه ها با لبه ها. داشت  يکوچک اما سرسبز بایمحوطه تقر.  میمن و بعد خودش وارد محوطه شد اول

 وارهید نیاز ا یکی يرو يبهنود. عبور کرد  نشونیاز ب شدیم یقرار داشتند و به راحتاز هم  یکم يبا فاصله 

   ؟ینیشینم: لبه باغچه نشست و گفت یسنگ يها
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دوشش  يکه بند بلندش رو رو يا یمشک فیک ییجلو بیاز داخل ج. رو باال زدم و با فاصله نشستم  مانتوم

 يجعبه هم طور ياندازه . جعبه  يرو يتور ونیبا پاپ یصورت يجعبه ا.  دیکش رونیب یانداخته بود، جعبه کوچک

 . قابل نداره : دستش رو به سمتم گرفت و گفت.  شدیمشت جا م يبود که تو

 به چه مناسبت؟  : و گفتم دمیرو در هم کش ابروهام

 . تا بگم  ریبگ: يبهنود

   د؟یدیم هیشما به همه دانش آموزهاتون، هد! تونمینم-

 یقیکار تحق شیرایکه تو و ییمثال اون ها. خاص  يفقط به دانش آموزها! نه: ع کرد و گفترو جم لبخندش

 ! رهیگیبرام م یلیتحص هیدییو اون کار تا.  کننیبهم کمک م

 واقعا قبول شد؟  -

 .  رشیبگ! دستم درد گرفت.  گهیبله د: يبهنود

 .  .  . آخه -

 .  .  . لطفا . کنم  یکوچک تالف یلیخ يجور هیمن هم خواستم  يخب تو کمکم کرد.  .  . بابا  يا: يبهنود

 هیمنتظر نگاهم کرد و بعد از چند ثان يبهنود. انداختم  فمیرو دراز کردم و جعبه رو ازش گرفتم و داخل ک دستم

   ؟یکن یبازش نم: گفت

   خواستن؟یوژه رو ازتون مپر یچه مقطع يحاال برا. ممنون .  نمشیبعدا بب دمیم حیترج. نه : گفتم حیصر یلیخ

 . دکترا : گفت د،یکشیاش رو م یمشک فیک پیز کهیدرحال

 نمونده؟   يا گهیحاال کار د! خوبه یلیواقعا؟  خ-

 .  ادیموقتش برام م یفعال گواه. انجام دادم و گفتم  ینترنتیهمه کارها و حرف هاش رو ا. نه : يبهنود

 . مبارکه -

 .  یمرس: يبهنود

 فرانسه؟   دیبرگرد دیدوست ندار: سکوت، گفتم قهیدق کیبعد از حدود . نگفتم  يزیجواب تشکرش چ در

دوست دارم  شتریرو ب نجایا. کال دوست ندارم برگردم به اون دارم . ازش ندارم  یجالب ادیخاطرات ز. نه : يبهنود

 . برسم  خوامیکه م ییزهایبه چ تونمیهم م نجایا یفراهمه ول شتریفرانسه ب يتو شرفتیامکان پ. 

   شه؟یم ییزهایاون وقت برنامتون شامل چه چ: دمیپرس! که تو برنامشه افسون نباشه ییزهایاز چ یکیکنه  خدا

   ه؟یچ ندهیآ يبرنامه تو برا.  .  .  آروم و   یزندگ هیدرس، کار، : يبهنود
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 ،یقیموس دیاز زنان، شا تیانجمن حما هیعضو شدن تو  دیشغل خوب، شا هیرفتن به دانشگاه، داشتن -

 . نکردم  کسیبرنامه هام رو ف ادیهنوز ز! دونمینم.  .  . به دوستام  دکمکیشا

 . جالبه : يبهنود

 . گهیمن برم د د،یندار ياگه امر: شدم و گفتم بلند

 .  رسونمتیم: هم بلند شد و گفت او

 .  رمیخودم م. ممنون -

 . فقط تا سر کوچه ! که امینم درتون يتا جلو. نترس : يبهنود

 .  .  . آخه -

 . رسونمت  یم  ؟يریگیسخت م نقدریرو ا زیچرا همه چ: يبهنود

 .  دییبفرما: از من به سمت در رفت و باز قبل از گذشتن از چارچوب گفت جلوتر

دوست نداشتم . منصرف بشه  يجور هیشد  یکاش م  اد؟یدر خونه باهام ب يدوست ندارم تا جلو دیکجا فهم از

 .  .  . شد اما  یمنصرف م دیشا کردم،یم ينه گفتن پافشار يرو یلیاگر خ دیشا. بگم نه 

دوباره با . لحظه فکر کردم که در رو ببندم و عقب سوار بشم  هی. جلو رو برام باز کرد و خودش هم سوار شد  در

پدال  يپاش رو رو يدر رو بستم و بهنود. و نشستم جل یصندل يشدم و رو مونیخودم گفتم مگه آژانسه؟  پش

 . گاز فشار داد 

 . کمربند : نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 نیرو داخل دستگاه پخش ماشCDو با دست راست،   کردیم یبا دست چپ رانندگ. رو بستم  یمنیا کمربند

 یسیانگل یقیموس. کرد  میتنظ ادیز یلیکم بود و نه خ یلیکه نه خ يرو به اندازه ا کیموز يصدا.  . فرستاد 

 .  اشتمآهنگ رو دوست د تمیآوردم اما ر یسر در نم یسیاز انگل ادیز. بود  یآروم

   ؟یهست.  یباش یسیانگل یقیاهل موس ادیبهت نم: گفت کرد،یبه رو به رو نگاه م کهیحال در

 . دوست دارم  شتریرو ب یفارس.  یلینه خ-

   ؟یکن داشیپ یتونیم. باشه  تیکنار صندلCD هیفکر کنم : يبهنود

   نه؟یهم: گفتم. کردم  داشیبعد پ هیبردم و چند ثان یرو کنار صندل دستم

 . بذارش تو دستگاه . آره : انداخت و گفت ینگاه مین
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CDدادم و  هیتک یبه صندل. که عالمت داشت رو لمس کردم  يرو داخل دستگاه فرستادم و با دست نقطه ا

 . شدم  کیمنتظر پخش موز

 یکنیچون تو صدام نم رهیم ادمیداره  اسمم

 یکنیکه عاشقت شدم، تو اعتنا نم حاال

 منو يریگیم دهینشن یول شمیم دلتنگتر

 .  .  . پرسن و  یهمه حال تو رو از من فقط م هنوز

 . جا بلدم  نیهممن تا : و گفت ستادیکه عموما پاتوق من و بچه ها بود،  ا یشاپ یکاف يجلو

 . سمت راست : دست به راست اشاره کردم و گفتم با

 . ممنون .  شمیم ادهیجا پ نیمن هم: گفتم یاصل ابونیخ سر

حتما نظرت رو بهم  ،ياون جعبه رو باز کرد نکهیفقط بعد از ا.  کنمیخواهش م: رو متوقف کرد و گفت نیماش

 . بگو 

 . حتما : زدم و گفتم يلبخند

برد و به نشانه بدرود  شیشانیاش رو کنار پ یانیاو هم انگشت اشاره و م. براش تکون دادم  یشدم و دست ادهیپ

 . رو روشن کردم وشماره سارا رو گرفتم  میبه خونه برسم، گوش نکهیقبل از ا. به سمت جلو برد 

 بله؟  : سارا

 مامان من که بهت زنگ نزد؟   ییسارا-

 . خاموشه  يشارژ یهم از ب تیگوش.  یهست ییگفتم دستشو. اتفاقا زنگ زد : سارا

 .  یمرس. عاشقتم -

 دکتر؟   دیچه خبر؟  رفت تییاز زندا: گفت یبا نگران سارا

 .  میچت روم بحرف ایب يشب اگه وقت کرد! ياون هم چه دکتر. آره : زدم و گفتم يزیآم طنتیش لبخند

 . فعال . باشه : سارا

باز کردن جعبه  يبرا يدلم بدجور يتو يزیچ هی. دکمه زنگ فشردم  يرو قطع کردم و دستم رو رو تماس

 .  دیپر یم نییکوچک باال و پا

بود، سالم  ینیزم بیوارد شدم و رو به مامان که داخل آشپزخونه مشغول سرخ کردن س. آپارتمان باز بود  در

 . بود  ونیزیتلو يکاناپه لم داده و مشغول تماشا يهم رو انایک. کردم 
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 خوش گذشت؟  : به اتاقم برم که مامان گفت خواستمیرو از دور گردنم باز کردم و م شالم

 . دلم تنگ شده بود . بودم  دهیکدوم رو ند چیدو هفته بود ه دمشون،ید یمن که هرروز م. بد نبود -

 . ول شد زد و به کارش مشغ يدر جوابم لبخند مامان

 فمیتخت نشستم و جعبه کوچک رو از ک سیرو داخل اتاقم پرت کردم و قبل از عوض کردن لباسم، رو خودم

. انداختم  یرو گاز گرفتم و به دور تا دور جعبه نگاه نمییباشه؟  گوشه لب پا تونهیم یچ یعنی.  دمیکش رونیب

در  یکوچک یکیسرام يمجسمه . ازش کردم و ب دمیزبانه کوچک درش رو کنار کش.  دیازش فهم شدینم یچیه

با . رنگ به تن داشت  یکه لباس بلند ارغوان یدختر جوان. کرد  یم ییابعاد دو بند انگشت وسط جعبه خودنما

بود  یرنگ لباسش درست رنگ لباس. رو لب هاش  یو چشمان درشت و لبخند پررنگ یباز مشک مهین يموها

 .  .  . بودم و موهاش هم  دهیخاله پوش هیکه تو مهمون

لب هام نشسته بود رو جمع  يکه ناخودآگاه رو يلبخند! کنه و بخره؟   دایپ يزیچ نیتونسته بود، چن يطور چه

 . نگاه کردنش بشم  الیخیهم ب هیچند ثان یحت تونستمینم. گذاشتم  شمیآرا زیم يکردم و مجسمه کوچک رو رو

داد؟  به افسون هم  یم هیکردن هد یکه بهش کمک م ییه همه اوناداد؟  ب یم هیهمه دانش آموزهاش هد به

اصال ! که بخواد به من کادو بده؟   هیمگه ک! کردم یقبول م دیداد؟  اصال چرا قبول کردم؟  نبا یم هیهد

 .  .  .  یول ستکم کج و کوله ه هیمنم؟  خب  نیا یعنی! خدا؟   هیمجسمه چ نیمنظورش از ا

جعبه رو باز  شهیم: نوشته رو باز کردم.  شدم  رهیخ یو به صفحه گوش دمیپر فمیبه طرف کSmS يصدا با

 . خوام نظرت رو بدونم  یم  ؟یکن

 . ممنون . بود  بایز یلیخ. بازش کردم : صبر کردم و بعد نوشتم قهیدق کی حدود

 . قابل شما رو نداشت .  شهیخواهش م: جواب داد عیسر

نفر که تو کار پروژه اش  هیمنه؟  داماد خاله ام؟   یاضیر داره؟  معلم رمن قرا يقصه  يکجا  ه؟یک يبهنود

 .  .  .  ایکمکش کردم؟  

چرا رنگ لباس خودم؟    ؟یچرا ارغوان. شکست  یم يفشار نیبا کوچکتر. مشتم گرفتم  يکوچک رو تو مجسمه

 چرا موهاش هم مثل منه؟  

لباسم رو عوض کردم . مجسمه رو سرجاش گذاشتم . برگشته  دمیفهم ومدیم ییرایبابا که از داخل پذ يصدا با

 . رفتم  رونیو از اتاق ب

 . سالم بابا -
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   ؟یخوب. خانم  یسالم به کت: نشست گفت یم یمبل راحت يرو کهیدر حال بابا

 چه خبر از دانشگاه و دانشجوها؟  .  یمرس-

 .  یفهمیم يریم گهیخودت سال د شاالیا.  گهیدانشجوان د: تکان داد و گفت يسر

مامان هم مقابل . که بابا روش نشسته بود، نشستم  یمبل يدسته  يزدم و رو یبخش تیحرف بابا لبخند رضا از

معلوم بود خاله  شدیکه زده م ییاز نوع صحبت کردن مامان و حرف ها.  کردیبابا نشسته بود و با تلفن صحبت م

 . ع کرد کرد و قط یبعد خداحافظ قهیچند دق. آذر پشت خطه 

 خاله آذر بود؟  : انایک

 . تو خونه مونده حوصله اش سر رفته  چارهیب. آره : مامان

 . حوصله سر رفتن نداره که  گهید. شلوغه  شهیخونه شون که ماشاال هم-

 .  گهیمهران هم سرکاره د. و مارال که رفتن شمال  رضایعل: مامان

 افسون هم نبود؟  : انایک

 .  گهیاحتماال افطار رفتن د. هنوز برنگشته  رونیآقا رفته ب ریگفت افسون هم از صبح با ام. نه بابا : مامان

 یکیآقا؟   من خودم  ریافسون و ام. کنم  میدرجه باز شده بود رو قا نیکردم چشم هام که از تعجب تا آخر یسع

 يکار بدجور يجا هی.  .  .  منو رسوند خودش . هم نبود  نیتو ماش یافسون حت.  دمشیتنها د شیدو ساعت پ

.  .   ارمیسر در ب دیبا یول.  ارمیدر نم سرکنن که ازش  یم ییکارها هیوسط  نیافراد دارن ا يسر هی! لنگه یم

 . 

 .  میسفره افطار رو آماده کن ایب یکت: گفت رفتیبه آشپزخونه م کهیاز جا بلند شد و در حال مامان

 یداره م یبفهمم چه اتفاق دیمن با. شدم  زیم دنیو گنگ به دنبال مامان رفتم و مشغول چ جیهمون حالت گ با

.  خاله . نداره  شتریچند تا مضنون ب هیقض نیا! و افسون هست يبهنود يکاسه  مین ریز يکاسه ا هیحتما . افته 

 .  .  .  يبهنود.  .  . افسون .  . 

به .  رهیبابا هم رفت تا دوش بگ. شدند  الینشستند و منتظر شروع سر ونیزیتلو يو مامان جلو انایاز افطار ک بعد

سارا هم بود . شدم  نیآنال رفتمیم شهیکه هم یبا اسم خودم تو چت روم. اتاقم رفتم و لپ تاپ رو روشن کردم 

 . 

 یگفتچه خبر؟  ن تییاز زندا. سالم : رو باز کرد و نوشت یخصوص يمحض ورودم سارا پنجره گفت و گو به

 . گفت  یدکتر چ
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 هیسارا . ها رو زد  یحرف همون قبل: نوشتم! نهیبیکه گوشه لبم نشسته رو نم يا یطانیسارا لبخند ش خوبه

 سوال بپرسم؟  

 . بپرس : سارا

اون وقت تو .  ستنیو ن رونینفر بگه که دو نفر با هم رفتن ب هیاگر : کردم پیدهانم رو قورت دادم و تا آب

   گه؟یداره دروغ م یبه نظرت ک ،یباش دهیرو تنها د شونیکیهمون موقع 

نفر  هیاون دونفر به اون  ای گهیاون نفر اول داره بهت دروغ م ایبه نظر من  یول دونمینم  ؟يکارآگاه شد: سارا

 . اول دروغ گفتن 

 اتیوارد جزئ شتریدادم ب حیترج! دونستم یرو که خودم هم م نیخب ا! يافسون و بهنود ایخاله آذر  ای یعنی

 .  یمرس: نوشتم. نشم 

   گه؟ید يخونه ا. بهت بزنم  يسر هی امیصبح ب دیشا.  نایخونه عمه ام ا رهیفردا خانم جون م: سارا

 .  .  . فعال . منتظرتم . آره خونه ام -

 هی. اومدم  رونیاز چت روم ب نیبه خاطر هم. کردنشون رو نداشتم  تیسر کار گذاشتن پسرها و اذ ي حوصله

لپ تاپ رو . نظرم رو جلب نکرد، کال از نت خارج شدم  یخاص زیمختلف زدم و چون چ يها تیتو سا یچرخ

فوت کردم و چشم از  رونفسم . شدم  رهیپشت لپ تاپ قرار داشت، خ قایکوچک که دق يبستم و به مجسمه 

 . کنه  ریذهنم رو درگ نقدریا ادمدیاجازه م دینبا. فکرم رو مشغول کرده بود  يادیز. مجسمه برداشتم 

متفرقه سرگرم کنم تا مانع فکر کردنم به اون سه تا  يکردم خودم رو با کارها یم یبخوابم، سع نکهیقبل از ا تا

 . مضنون بشه 

 رونیاز ب فونیآ يصدا.  شدیم دهیشدم باز هم ذهنم ناخودآگاه به اون سمت کش داریصبح از خواب ب یوقت یول

 . سارا اومده  ،یکت: گفت یمامان که م يشد و بعد صدا دهیاتاق شن

و مهنوش از آسانسور خارج شد و با  نویبعد، با م هیچند ثان. منتظرش شدم  يرفتم و کنار در ورود رونیاتاق ب از

دست مهنوش رو به سمت اتاق . کردن  یوارد شدنو با مامان هم سالم و احوالپرس. گفتن سالم جلو اومدن 

 . منتظر سارا بودم  طمن فق دیاومد یتیچرا جمع. تو اتاقم  میبر دیایب: گفتمکشوندم و 

 . اصال هندسه نخوندم  میشد لیتعط یاز وقت.  میچندتا تست هندسه بزن میاومد.  میبرگرد ،یاگه ناراحت: نویم

 شبید: تخت نشست و گفت يخودش هم رو. اش رو باز کرد  يتخت انداخت و گره روسر يرو رو فشیک سارا

   ؟یچرا زود از رفت
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 . حوصله اش رو نداشتم : کنارش نشستم و گفتم چهارزانو

 ! چه خوشگله.  .  .  یآخ: سارا

   ؟یچ: نگاهش کردم و گفتم متعجب

 .  .  . اون : اشاره کرد و گفت زیدست به سمت م با

بودمجسمه رو  ستادهیا زیکه کنار م نویبگم، م يزیمن چ نکهیقبل از ا. بود  یمجسمه بند انگشت منظورش

 ! چه کوچولو.  .  .  یاله: برداشت و گفت

 ؟  ABBتهش نوشته؟   هیچ نیا  ش؟یدیاز کجا خر.  .  .  نمیبب: و گفت دیمجسمه رو از دستش کش مهنوش

 الملل؟   نیب سیپل: گرد شده گفت يبا چشم ها نویم

   ؟شیدیاز کجا خر یکت.  نمیبده بب! ABBنه   MBIجلبک اون : سارا

 .  .  . از .  .  .  گهید زیاز چ-

.  هیخال یلیام خ نهیآ يجلو.  گهید میما هم بخر يدیبگو از کجا خر: مجسمه رو به سارا سپرد و گفت مهنوش

   نو؟ینه م. ها بس باشه  نیتا از ا 5فکر کنم 

 ! تا بسه5. آره بابا : نویم

 .  .  . نشکنه -

 ! يدیاز کجا خر ینگفت. نه حواسم هست : سارا

 رو کجا نوشته؟   یکه گفت یمهنوش اون: و گفتم دمیکش رونیدست سارا ب از

 . تهش : مهنوش

 .  .  .  يبهنود ربابکیام یعنی: نوشته بود یبا خط قشنگ.  گفتیم راست

 خوبه؟  .  میهرکدوم چند تا بخر میتست ها که تموم شد بر گمیمن م: نویم

 .  .  .  شهینم-

   چرا؟: سارا

 . اس  هیچون هد: زدم و گفتم ایرو به در دلم

   ؟یاون وقت از طرف ک.  .  .  اوللـّــ  : نشست و گفت شمیآرا زیم یصندل يرو مهنوش
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 ریزدم ز. منتظر هر سه نفر نگاه کردم  يبه چشم ها! شدم مونیپش"اس هیهد"از گفتن دایسوال شد نیا با

 يبشه چون شهردار داشیهم پ گهیفکر نکنم د.  دمیدست فروش خر هیاز ! کردم بابا یشوخ: خنده و گفتم

 . بساطش رو جمع کرد 

 .  .  . و مهنوش قانع شدن اما سارا  نویم انگار

 .  میشروع کن دیایخب ب: کتابم رو برداشتم و گفتم. رفتم  زیکنار م يکشوها سراغ

سارا مشکوك شده و اظهاراتم در مورد  مشخص بود.  میتست شروع کرد نیو از اول مینفر دور هم نشست4 هر

دوست نداشتم .  دمیثابت کنم مجسمه رو از کجا خر تونستمیجوره هم نم چیاما ه. دست فروش رو باور نکرده 

 .  .  .  هستهم  دیشا  ست؟یکه ن يزیچ. بهم مشکوك بشه  ستیکه ن يزیکس به خاطر چ چیه

 یکال وقت. مدرسه  يدر مورد بچه ها بتیتو بحث غ میو رفت میدو ساعت بعد دفتر و کتاب ها رو جمع کرد یکی

 ! به دو ساعت دیرس یدرس خوندنمون م تینها میهم بود شیپ

.  رفتیتا مچ فرو م يزدیفکر کنم اگه به صورتش دست م.  دمیرو د هیهان ومدم،یم نایاز خونه سارا ا روزید: نویم

 . کرده بود  شیبس که آرا

 جلو مدرسه دوست شده؟   ومدیفرانک با اون پسر درازه که م يدیشن: و گفت دیخند مهنوش

 ! کنه یجودت بفهمه جلو مدرسه با هم آشنا شدن پوستشو م.  .  .  . دروغ : نویم

 شد؟   يبهنود الیخیپس باالخره ب: سارا

 ! گهید دیالبد ترس د،یپر چارهیبه ب ياز بس بهنود! فکر کنم: باا انداخت و گفت يشانه ا مهنوش

 شده؟   یعصبان یتا حاال ک چارهیب يبهنود.  گهیخودش بود د ریتقص  د؟یبهش پر يبهنود: زدم و گفتم يپوزخند

 يکه ازش طرفدار نمیبیم: گفت کردینشسته و دنباله خط چشمش رو صاف م نهیآ يرو به رو کهیدر حال نویم

 ! یکن یم

 . گفتم  زیچ هی يطور نیهم. من؟  نه بابا   ؟یک-

 . اومد  یقانع کردنش از دستم بر نم يبرا يکار.  کردیمشکوك نگاهم مسارا  باز

   ؟يدیهم رس يا جهیبه نت يدیازم پرس شبیکه د یدر مورد اون سوال: سارا

 .  .  . نه -

 . نه  ای گمیدرست م نیچک بکن بب هی! حاضرم شرط ببندم.  گنیبه نظر من اون دو نفر دارن دروغ م: سارا

 .  دمیبعدا ازشون پرس دیشا یول! بکنم تونمیچک که نم-
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اومد و رو به مامان که مشغول شستن ظرف ها بود،  رونیاز اتاقش ب یعصبان انایبعد از رفتن بچه ها، ک یکم

 .  نایبرم خونه ندا ا خوامیمامان من فردا م: گفت

 .  شناسمینم  ه؟یندا ک: مامان

  .تو استخر باهاش آشنا شدم .  دمهیدوست جد: انایک

 .  يبر شهینم مشیشناسیچون من و پدرت نم: مامان

 و برن؟   انیب توننیم نیا يپس چرا دوست ها: به من انداخت و با اخم گفت ینگاه انایک

 .  شناسمیساله م 5بچه ها رو  نیچون من ا: آب رو بست و گفت ریش مامان

 ! میشیخب با ندا هم آشنا م: انایک

 ! نکن يحسود: سمت اتاقم رفتم و گفتم به

 ! ندا؟   شیبرم پ تونمیمن نم یول نایخونه سارا ا يبر یتونیبدونم چرا تو م خوامیفقط م.  ستمیمن حسود ن: انایک

. داره  یمشک ينکنه منظورت از ندا همون قد بلنده اس که چشم و ابرو: بگه گفتم يزیمامان چ نهیاز ا قبل

 .  .  . و  دهیم راژیو و شهیموتور قرمز سوار م

پشت سرم وارد شد و در رو  انایک. به اتاقم رفتم  عیسر. نگم  يا گهید زیدادم چ حیخاطر حضور مامان ترج به

 ! بود؟  رك حرفت رو بزن یمنظورت چ: با اخم گفت. بست 

 ! دمیمن پسره رو د  ؟یبا هالو طرف يفکر کرد  انا؟یبگم ک-

.  .  پس : صداش رو باال برد و گفت.  ستادیرو به رو ا نهیدست به س.  دیفهم شدیخوردن رو از نگاهش هم م جا

 .  .  . که جوابمو نداد  يکرد يکار هیپس تو . 

 .  .  .  نویچون با م! شناختمیچون طرفتو م! چون نگرانتم! آره: هم صدام رو باال بردم و گفتم من

   ؟یچ نویبا م: انایک

 . بده  بتیفر نیا از شتریفقط برو خدا رو شکر کن که نذاشتم ب! یچیه-

سرت  یچیه.  یمونیم خیکوه  هی نیع! یازت متنفرم کت: با حرص دست هاش رو مشت کرد و گفت انایک

 .  شهینم

. اسمش هم بهت درست نگفته بود  یاون حت! من دوستت دارم یول: گفتم رونیاز اتاق بره ب نکهیاز ا قبل

 .  .  .  نویدوست پسر م. اسمش کسرا بود 
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به سمت . کرده  ریگ یبد حال يمعلوم بود تو. گفتن نداشت  يبرا يزیچ.  کردیفقط نگاهم م. سمتم برگشت  به

. نشستم  شمیآرا زیو پشت م دمیکش یقینفس عم. کرد  دایبه اتاق راه پ يادینور ز.  دمشیپرده رفتم و کنار کش

 . بود  ستادهیهمچنان وسط اتاق ا انایک

   ؟یاز کجا مطمئن . یگیدروغ م: گفت یسخت به

 !انایساده نباش ک نقدریتروخدا ا.  رفتیم رونیکه باهاش ب دمیرو د نویچون ده دفعه م-

من هم به . شد  دهیشدن در اتاقش شن دهیبه هم کوب يرفت و صدا رونیاز اتاق ب يا گهیحرف د چیه بدون

 . . .  ایب یکت: من گفت دنیبا د. مبل نشسته بود  ياومده و رو رونیمامان از آشپزخونه ب. رفتم  ییرایپذ

 جونم؟  : به روش نشستم و گفتم رو

منظورت همون ندا بود؟  مگه دخترا هم موتور سوار .  .  .  شهیموتورسوار م یکه گفت ینیا: گفت یبا نگران مامان

   شن؟یم

 نیا.  .  . خب  یهمه نه ول: گفتم زدم و يلبخند. جمع کنم  دیبا يچه جور دونستمیکه زده بودم رو نم يگند

 .  شهیبودم که سوار موتور داداشش م دهیدختره رو د

 .  شدنیهم به زور سوار م نیزمان ما دخترها ماش.  .  .  دهیو نشن دهیند يزهایواقعا؟  به حق چ: مامان

 ییاز خاله چه خبر؟  از تنها! يدوره قاجار ينگو که انگار از بازمانده ها يجور هی گهیمامان د: و گفتم دمیخند

 در اومد؟  

 ! سابقه نداشته  ؟یپرس یشده حال آذر رو م یچ: را باال برد و گفت شیابروها مامان

 .  يجور نیهم: باال انداختم و گفتم يا شانه

 حرف بزنم؟   انایبرم با ک يخوایم.  زنمیزنگ م هیشب بهش . ازش ندارم  ياز صبح که خبر: مامان

 .  ادیبذار خودش سر عقل م! نه مادر من-

 .  .  . کنم واال  کاریچ دونمینم: مامان

کنه  یداخلش رو خال يمامان رو به آشپزخونه کشوند تا لباس ها ییلباسشو نیمنظم و کوتاه ماش يبوقها يصدا

 . 

واقعا اون دو نفر داشتن . حرف سارا بود  شیرو روشن کردم و ظاهرا مشغول تماشا شدم اما فکرم پ ونیزیتلو

و  ياز دروغ گفتن بهنود شتریخاله بخواد پز بده ب نکهیاحتمال ا گمیمن م یآخه چرا؟  ول  چوندن؟یپیخاله رو م

 .  ادیافسون به نظر م
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درست از مونده بود و  التمیتعط انیهفته تا پا کی. برگشتم مدرسه  نکهیبعد از ا دیشا! فهممیم يروز هی باالخره

از کالس .  .  .  گهید شهیکالس هم که خب از شنبه شروع م نیاول.  میرفتیسرکالس م دیروز مهر با نیاول

 .  .  . زودتر برگردم مدرسه  خوادیکه چه قدر دلم م يوا! ! ! یاضیر

*** 

سر خاك خانم  نایو ماهرخ و خاله ا ییها، با دا دیهمه ع.  دیفطر رس دیماه رمضان هم تموم شد و ع باالخره

کم  هی انایک. صبح پنج شنبه هرکس از خونه خودش راه افتاد .  میرفتیم نایجون و آقاجون، مادر و پدر مامان ا

. اونجا بودن  نایخاله ا میدیرس یوقت.  دیهمشد ف یهاش م یها و پرحرف یشوخ یخال ياز جا نویا. گرفته بود 

جعبه  رضایعل.  ستادمیا انایبا همه دست دادم و کنار ک! افسون يو مارال به اضافه  رضایخاله و عمو مهران و عل

مارال هم . پخش کردن برداشت و بعد از تعارف کردن به ما، از قبرها دور شد  يکوچک رو برا يها ینیریش ي

 . به دنبالش رفت 

 یم دیانداشتم، ش یدسترس يحاال که به بهنود! دمیکش یدر حد مرگ سخت يهفته از کنجکاو کی نیا يتو

 .  .  . بود اما  دیبع.  دیشد از افسون حرف کش

که اون سمت بلواره؟  مال  يدیرو د هیمیافسون اون قبر قد: مانتوم بردم و گفتم يها بیهام رو درون ج دست

 .  .  .  شهیصد سال پ

 .  دمیند: گفت یحوصلگ یبا ب افسون

 . نگاه بهش بنداز  هی میبر ایب-

 .  .  .  الیخ یب: افسون

بخوام  انایاز ک تونستمیاون موقع م دیشا. دعوا نکرده بودم  انایکاش با ک. از جاش تکون بخوره  خواستینم انگار

 ! شد یمن نم يخواهر کوچولو نیزبون ا فیکس حر چیه. کنه  شیراض

. قبل نبود تپلش هم مثل  يالغر شده و لپ ها یصورت ماهرخ کم. و ماهرخ هم اومدن  ییبعد دا قهیدق چند

 . برگشتن  یخال يو مارال با جعبه  رضایعل. کرد  یلب فاتحه زمزمه م ریبود و آروم ز ستادهیکنار بابا ا ییدا

 .  دیایتا شما ب سمیحواسم نبود وا.  .  .  يوا: رضایعل

 .  گهیفرستن د یمردم خوردن، فاتحه اش رو م.  ییاشکال نداره دا: ییدا
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 یوقت! و ماهرخ ییهم از دا نیاون از افسون، ا انا،یاون از ک.  .  .  دهیانگار نه انگار ع. سابق نبود  ییهم دا ییدا

همه سوار  یوقت.  گنیبه هم م ییزهایچ هی یواشکیکه مامان و خاله دارن  دمید م،یبش نیسوار ماش میخواستیم

 گفت؟   یم یمامان، خاله چ: گفتم م،یشد

 .  .  .  یچیه: و گفت دیکش یآه مامان

 . گفت  یم يزیچ هیداشت  دمیمن هم د! شهیکه نم یچیه: انایک

 .  .  . مارال حامله اس : و گفت دیسمت خودش رو باال کش شهیش مامان

 هی خواستیم. مهنوش مونده بود  يفقط دو ماه تا کودتا. افتادم  دشیمهنوش و برادر جد ادیخبر  نیا دنیشن با

 ! فتهیبه غلط کردن ب میمر کنه که به قول خودش يکار

 .  .  .  ین ین! آخ جون: انایک

   ؟يخوش حال شد: انداخت و گفت انایبه ک ینگاه نهیاز داخل آ بابا

 بشم؟   دینبا: انایک

 . خودمون بمونه  نیب.  دینگ یبه کس یول! چرا: بابا

 یکردن که به کس يوا؟  مگه دزد: شده بود، گفت یشگیهم يانایک هیکم شب هیخبر  نیا دنیکه با شن انایک

 !   م؟ینگ

 ! گهید شنیخب بشنون ناراحت م! بود یمحمدعل ییمنظور بابات ماهرخ و دا: مامان

 ! فهمنیباالخره که م: بحث شدم و گفتم وارد

 .  ادیماهرخ تازه داره باهاش کنار م! اآلن نفهمن بهتره.  .  .  یآره ول: مامان

 : خواست رفت و بابا با لبخند گفت یکه م یهر سمت ینیهر ماش. شدم  رهیخ رونینگفتم و از پنجره به ب يزیچ

 .  .  .  ای تزایپ-

 .  .  .  گهید تزایپ! نداره "ای" گهیکه د نیا: اجازه نداد جمله تموم بشه، گفت انایک

به اتاق  یهرکس.  میبعد از نهار هم به خونه برگشت.  میکه بابا قبولش داشت، رفت يسمت تنها فت فود به

دو روز .  دمیتخت دراز کش يرو برداشتم و رو میمن هم به اتاقم رفتم و گوش. خودش و دنبال کار خودش رفت 

 ! از دو روز هم چند ساعت کمتر.  .  . تا اول مهر 

 . رو کنار گوشم گذاشتم  یسارا رو گرفتم و گوش شماره

  بله؟ : سارا
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   ؟یسالم مهندس خوب-

   ؟يشما چه طور. مهندش  یمرس: و گفت دیخند سارا

 چه خبرا؟  . خوبم -

 ! برم سراغ درس يکنم که از شنبه به طور کامال جد یدارم استراحت م.  .  .  یچیه: سارا

 .  .  . آره باالخره شنبه ها اول مهر -

 .  .  .  گهین رو درس گرفت بسه ددو ماه از تابستونمو! رمیگ یاسترس م! ینگو کت: سارا

 ! مدرسه میآره من هم دوست ندارم بر-

 ! شنبه اس گفتنیاآلن م نیمن که از خدام بود هم. که گفته بودم، گوشه لبم رو گاز گرفتم  یخاطر دروغ به

 .  .  . فعال .  زنمیبرگشتم بهت زنگ م.  زنهیخانم جون صدام م یکت: سارا

 يرو برداشتم و برا نهیآ يکوچک جلو يدوست دارم برم مدرسه؟  مجسمه  نقدریبرخالف همه من ا چرا

.  دمیبا انگشتم روش کش! ABB. کامال پررنگ بود  شیسه حرف ينوشته . بار به تهش نگاه کردم  نیصدم

 .  .  . شدم  رهیگذاشتمش و با لبخند بهش خ نهیآ يدوباره جلو. شد  اهیانگشتم س

 ! ام رو هم ندادSmSجواب  یحت. ازش نشد  يمعه هم خبرج. تا شب زنگ نزد  سارا

*** 

رنگم  يسدر يکوله .  ختمیصورتم ر يکج رو شهیو مثل هم دمیموهام رو اتو کش. شدم  داریب 6ساعت  شنبه

مانتو و مقنعه ام رو مثل . آل استار هم رنگش رو بپوشم  يها یدر هم کتون يگرفتم جلو میرو برداشتم و تصم

 . کردم هر روز اتو 

 داریهنوز ب: بود، گفتم ستادهیدر ا يرفتم و رو به مامان که جلو رونیب. اومد  یاز اتاقش م انایغرغر ک يصدا

 نشده؟  

 .  ییاآلن هم رفته دستشو.  رونیب دمشیچرا به زور از تخت کش: کالفه گفت مامان

رو برسونه  انایقرار بود بابا ک.  دمیگذاشته بود رو سر کش زیم يکه مامان برام رو يریش وانیو ل دمیرو پوش مانتوم

اتاق به اون اتاق دنبال  نیکه از ا ییانایهم به ک یبود انداختم و نگاه ستادهیدر ا يبه بابا که منتظر جلو ینگاه. 

 . گفتم و در رو بستم  یوتاهخداحافظ ک. گشت  یرنگش م دیجوراب سف يلنگه 

 یمواقع دست هیو نه مثل بق ینه ترس.  دمیدر رو باز کردم و با لبخند داخل کوچه پر. در منتظرم بود  يجلو سارا

   ؟یرو به راه: لبخندم رو خوردم و گفت. کرد  یفقط نگاهم م! دمینترس: به کمرش زد و گفت
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 . نه : لب گفت ریز

جمعه هم جوابم رو  !ایزنگ نرد گهیپنج شنبه د: دنبالش راه افتادم و گفتم. سمت سر کوچه حرکت کرد  به

 .  ينداد

 چته؟    ؟يعجله دار یلیخ نکهیمثل ا: و گفتم دمیرو کش نشیآست. رو نداد و به راه رفتنش ادامه داد  جوابم

 ! هماهنگه نویم! نگو يزیفقط به مهنوش چ.  .  .  یچیه: رو به چشمام دوخت و گفت نشیغمگ نگاه

 . هست  تیزیچ هیزنه  یات داد م افهیق.  ستیکور که ن! نگم ویچ-

 خوبه؟  : زد و گفت يا یلبخند مصنوع.  دیکش یقیعم نفس

 . بود  ستادهیا يمهنوش سر کوچه بعد.  میرو ندادم و با هم حرکت کرد جوابش

   ؟یخوب! یسالم مهنوش-

 ! بدجور غرق شده اشونیکشت ایانگار بعض یمن خوبم ول: مهنوش

 . منتظره  نویم میکجا بود؟  بر میکشت: سارا

قدم هام رو کند کردم تا از  یکم. رفت  یسارا جلوتر از همه م. هم به کاروان روز اول مهر اضافه شد  نویم

 یعنیتکون دادم که  يزدم و با اشاره به سارا، دستم رو جور نویم يبه بازو يضربه ا. مهنوش هم عقب بمونم 

 چشه؟  

 !   ؟ینگم چرا ناراحت یمهنوش ه يفقط گفت جلو.  دونمینم: باال انداخت و گفت يشانه ا نویم

 با مهنوش مشکل داره؟   یعنی-

 ! با مهبد مشکل داره دیشا.  .  . فکر نکنم : نویم

 .  .  . که  رنیهم م يسره دارن قربون صدقه  هیکه  نایآخه ا-

 ره،یداره م نییپا اون از سارا که سرشو انداخته! شهیم تونیزیچ هیامروز : به سمتمون برگشت و گفت مهنوش

 .  .  .  دیمون یهم از شما که عقب م نیا

اعالم  یعموم يعزا دیاصال اول مهر با! غم مبهم دارن هیهمه ! گهید نهیاول مهر هم: و گفتم دمیخند یمصنوع

 ! بشه

   ؟يزد پیت یعموم ياون وقت تو به خاطر عزا: مهنوش

به جز من که . کردن  کیطبق معمول بچه ها شروع به سالم و عل.  میوارد مدرسه شد. نگفتم  يزیو چ دمیخند

 ! دادیرو نم هیبار سارا هم مثل من جواب بق نیالبته ا.  .  گرفتمینم لیرو تحو یعموما کس
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   ؟يبا مهبد دعوا کرد: آروم به سارا گفتم.  مینشست

   ه؟یدعوا چ! مرده ر،یبگم بم! بابا الیخیب: زد و گفت يپوزخند

 .  .  . ا مهنوش پس ب-

   رسه؟یآخه مهنوش آزارش به مورچه م: سارا

 . اومد  يبهنود: کالس گفت ياز انتها ییرو بپرسم، صدا میبعد یخواستم سوال کارآگاه یم نکهیمحض ا به

 .  .  . خب  یول دهیکم ازم بع هیخودم هم حس کردم . به محض ورودش از جام بلند شدم ! زود چه

 .  دییبفرما: با دست اشاره کرد و گفت شهیهم مثل

.  میدوباره نشست!   اد؟یم یبه چ یبه من چه که چ! مودیبه هم م يادیرنگش ز يآجر راهنیو پ يقهوه ا کت

 دوارمیام! به دست اومد سیو تدر دنتونید يبرا يا گهیخوش حالم که فرصت د: و گفت ستادیپشت به تخته ا

 .  .  . مبارك  ریهم با تاخ دتونیع. به همه خوش گذشته باشه  التیتعط

 .  .  .  نیهمچن-

زد و  يلبخند يبهنود. کرد  شیکار شدینم یول! زدم يچه گند دمیکه به پهلوم خورد، فهم نویم يضربه  با

 .  هانیممنون خانم ک: گفت

چه تو  ،یچه تو مهمون. بود  يبهنود شهیاون هم یول.  هانیخانم ک نجایخانم بودم و ا ونیکتا رونیب! بود جالب

 .  .  . کالس و مدرسه  يو چه تو  ،يگالر اطیدارالترجمه چه تو ح يشاپ،  چه جلو یکاف

 .  دیدرس هم خونده باش الت،یماه تعط کی بایتقر نیا يتو دوارمیالبته ام: داد ادامه

 .  .  .  لیفرانسیمخصوصا د! میبله خوند: فرانک

 ! مخصوصا تو.  .  .  یـــلیخ: لب گفت ریز نویم دمیشن

   م؟یبکن يدوره ا هی میبر: اکتفا کرد و گفت"خوبه"به گفتن يبهنود

   د؟یگیرو نم دیکه گرفت یامتحان ياستاد درصدها دیببخش: مهنوش

اعالم کردم که براتون  يبه خانم ذاکر. چرا : گفت زدیم شیرو به انتها یمشک کیدر ماژ کهیدر حال يبهنود

تنها  یو خانم همت هانیخانم ک ادمهیحضور ذهن ندارم که هرکس چه کار کرده بود، فقط . برد بزنن  يرو

 . کامل گرفتن  يبودن که نمره  یکسان

نشون  م،یبزن100 میکه فقط من و اون تونسته بود نینسبت به ا یعکس العمل چیه. لبخند به سارا نگاه کردم  با

 . رو شروع کرد  دشیحث جدفلش بک به عقب، مب کیبعد از  يبهنود. نداد 
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 . زدم  يچه گند مینیجلو بب میبر ایب: و گفت دیدست مهنوش رو کش نویم. برد شلوغ بود  يجلو حیتفر زنگ

از صبح چه  یکلمه بگ کی شهیم: و گفتم ستادمیرو به روش ا. داده بود  هیتک واریبه د نهیدست به س سارا

 ! مرگته؟  

 . مهنوش بفهمه  خوامینم: هاش رو دو طرف بدنش رها کرد و گفت دست

 چرا؟  -

 ! فهمهیچون اگه اون بفهمه، مهبد هم م: سارا

هم  میمهنوش و مر ي هیقض یحت. موندگار شد  نجایبفهمه؟  مهبد به خاطر تو ا دیکه مهبد نبا هیچ نیا-

 .  .  . به خاطر تو  ینتونسته بود نگهش داره ول

 من گفتم بمونه؟  مگه من خواستم نره؟   مگه: سارا

 يوقت دار هیثان10.  ادیمهنوش داره م: اومدن نگاه کردم و گفتم یکه داشتن به سمت ما م نویمهنوش و م به

 .  .  . چرا  یکه بگ

 .  يخواستگار انیهفته م نیهم يشنبه 5. از کانادا برگشتن  نایعموم ا: گفت آروم

 یلیخ: و گفت ستادیکنارم ا نویم. بودم  ستادهیسرجام ا يمن با ناباور یول. رو گفت و به سمت کالس رفت  نیا

 ! البته مهنوش بهتر شده بود! هم گند نزده بودم

 ! بود يعاد یلیسارا چشه؟  با مهبد دعوا کرده؟  مهبد که خ: مهنوش

 .  دونمینم: باال انداختم و گفتم يا شانه

که زده  یفقط فکرم اطراف سارا و حرف.  دمیفهم یاز درس نم یچیه. اومد  یو معلم عرب میتکالس برگش سر

بود که  یرسم نیا.  .  . مثل مادرها و پدرهاشون . مادر و پدرش، دخترعمو و پسرعمو بودن .  دیچرخ یبود، م

 يازدواج تو! حق سارا نبود نیا یلو. شد  یوقت هم فراموش نم چیه. تو خانواده شون بوده و هست  شسهیهم

حق مهبد .  .  . حق سارا مهبد بود ! رفته بود، حقش نبود نجایبچه بودند از ا یکه وقت ییبا پسرعمو یسالگ17

 ! هواش رو داشت شهیهم یکه از بچگ ییسارا.  .  . سارا بود 

 چیه. ه من با سارا تنها شدم مهنوش هم ازمون جدا شد و دوبار نو،یاز م یبرگشتن به خونه بعد از خداحافظ موقع

: کردم گفتم یهمون طور که به رو به رو نگاه م. کرد  یم یرو را ط ادهیسکوت پ يفقط تو.  زدینم یحرف

   ؟یحرف بزن يخواینم

 . نه : سارا
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   ؟یبگ يخوایبه مهبد هم نم-

 . کنم حاال  یم شیکار هی. نه : سارا

از مدرسه  انایک. طور  نیآپارتمان رو هم هم یدر چوب. باز کردم  دیکردم و در خونه رو با کل یخداحافظ باهاش

شده  شتریبابا هم که کارش از تابستون ب. ماهرخ  شیگذاشته بود که رفته پ ادداشتیمامان هم برام . بود  ومدهین

 انایک. گذاشتم تا گرم بشه  ویکروویو داخل ما وردمآ رونیب خچالیلباس هام رو عوض کردم و غذا رو از . بود 

کنار تخت برداشتم و روشن  يکشوها يرو از رو میو گوش دمیتخت دراز کش يرو.  دیرس یم گهیساعت د مین

 . کردم 

 يتو دیمهبد با. شدم  مونیسارا رو بهش بگم اما پش تیگرفتم که به مهبد زنگ بزنم و وضع میلحظه تصم کی

 ! گفت که تا تهش کنارشه یبهش م دیبا. داد  یم يبهش دلدار تیموقع نیا

با . شناختم  یشماره اش رو نم. تماس داد  افتیزنگ آرومش خبر از در يبا صدا میفکر سارا بودم که گوش تو

 بله؟  : حال جواب دادم نیا

 خانواده خوب هستن؟    ن؟یخوب هست. خانم  ونیسالم کتا-

 شما؟  . ممنون -

 .  رضایافسون و عل يپسر عمه . هستم  نیام-

 امرتون؟  : گفتم يا يبا لحن جد.  ستیآدم ها معلوم ن يگرفته و اخمو يکه از پشت تلفن چهره  هیقدر عال چه

 ! شرمنده. شمارتون رو از افسون گرفتم : نیام

 . کنم  یخواهش م-

درسته؟  رشتتون .  دیبودم که امسال کنکور دار دهیاز افسون شن. خواستم حالتون رو بپرسم  یراستش م: نیام

   ه؟یچ

 .  یاضیر. بله -

. من در خدمتتون هستم  دیخواست يا نهیدر هر زم یاگر کمک.  دیموفق باش دوارمیام.  یبه سالمت: نیام

 .  اتیاضیمخصوصا ر

 . کارش رو خوب بلده  میاضیر ریدب. ممنون -

 . درخدمتتون باشم  شمیخوش حال م د،یخواست یبه هرحال اگر کمک! هیعال: نیام

   د؟یندار يامر. متشکرم . باز هم ممنون -
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 یعرض.  شتریب يگپ و گفت ها دیبه ام.  دمیخوش حال شدم صداتون رو شن: مکث کرد و گفت یکم نیام

 . خدانگهدار .  ستین

 يگپ و گفت ها: ام رو کج کردم و گفتم افهیق. رو کم داشتم  یکی نیهم. پرت کردم  زیم يرو رو یگوش

 ! ! ! شتریب

در مورد  يپسره چه فکر! ! ! شتریب يگپ و گفت ها. رو کم داشتم  یکی نیهم. پرت کردم  زیم يرو رو یگوش

رفتم  رونیو مامان از اتاقم ب انایک يبا صدا! معادله رو واسه من حل کن نیا ایمونده برم بگم ب نیمن کرده؟  هم

 . گذاشتم  ویکروویما يتو روظرف غذا : سالم کردم و به مامان گفتم. بودند  دهیبا هم رس. 

 !   اد؟یقدر از روز اول مهر بدم م نیچرا من ا ایخدا: مبل انداخت و گفت يخودش رو رو انایک

 ! برعکس من قایدق: و گفتم دمیخند

   اد؟یروز مزخرف خوشت م نیتو از ا یعنیواقعا؟  : شد و گفت يجد

 ! داره ينظر هیهرکس : باال انداختم و گفتم يا شانه

 يهمون شماره ا.  دمیتخت دراز کش يرو برداشتم و رو میگوش.  ومدیخوابم م دایشد. از نهار، به اتاقم رفتم  بعد

 زتییپا.  .  . بهانه شد  زییپا. برگ از درخت خسته شده بود : داده بودSmSتماس گرفته بود،   شیپ یکه ساعت

 .  .  . مبارك 

و فکر  دمیکش یقینفس عم  ؟یبگ کیرو بهم تبر زییپا يدونم که بخوا یم يآخه من تو رو در حد! ! ! غلطا چه

تا  یکم پ،یداره مگه؟  مهندس، خوشت یبیچه ع چارهیبگه؟  ب کیرو تبر زییکه پا ستین يکردم چرا در حد

خانواده .  ستین يآدم بد کهخودش . کنه  یکم در موردش صدق م سیلیقسمت آخر خ نیاما ا. جذاب  یقسمت

 .  .  . اش هم که 

 يبهنود یکیدرسته با اون ! "يبهنود"گفت شهیهم م نیبه ا! يبهنود نیام. زدم  يقسمت افکارم لبخند نیا به

 يشباهت ها هیالبته .  میبا هم فرق دار یلیو خ میهست"هانیک"هم هر دو  انایفرق داره اما خب من و ک یلیخ

 یول.  ادیخوشمون نم گرهیاز اون باز دوهر  ای.  میدوست دار تزایپ دایمثال هر دومون شد میهم دار يمحدود

 .  .  . خب 

از خواب  میآهنگ گوش يبا صدا. مسخره فکر کردم تا خوابم برد  يشباهت ها و تفاوت ها نیقدر به ا نیا

 . بودم  دهینخواب رشتیساعت ب کی. به ساعت انداختم  یچشم نگاه ياز گوشه .  دمیپر

 هان؟  : گفتم جیتماس رو وصل کردم و خواب آلود و گ ،یگوش يصفحه  يسارا رو ریتصو دنید با
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 سالم کردنته؟   يوا؟  جا: سارا

 .  .  . بگو . سارا خواب بودم -

 بره؟   یخوابت م يچطور  ؟يدیخواب یگرفت تیموقع نیا يتو تو: سارا

 . بخوام  دیاصال چرا نبا  ت؟یکدوم موقع قایبپرسم دق تونمیم-

 ! یشناسیکه نم ادیب يخواستگار هیآخر هفته برات  ستیتو که قرار ن.  .  .  یگیراست م: سارا

   ؟یشناسینم ویک  ست؟یاز اون موضوع چه خبر؟  مگه پسرعموت ن یراست: شدم و گفتم اریهوش

از  شتریشنبه که با خانم جون حرف زدم ب5از ! حوصله ندارم دوباره دوره اش کنم.  .  .  یکت الیخیب: سارا

 !   ؟ینگفت يزیبه مهنوش که چ! شهیخودم جا بندازمش اما باور کن نم يکردم برا یدفعه سع100

   ؟یکن مشیاز مهبد و مهنوش قا يخوا یحاال چرا م. نه -

 یردشون م يجور هی انیم! بفهمه یچیه دینبا.  .  . فردا با مهبد قرار دارم اما .  .  .  تونمینم: درمادنه گفت سارا

 ! بفهمه هیقض نیاز ا يزیچ دیوجه نبا چیکنم که مهبد به ه یم دیبازم تاک! گهید رنیکنم م

 ! فهمه یباالخره که م-

 باشه؟  ! فتهیاتفاق ب نیا خوامیفهمه اما اآلن نم یآره م: سارا

 . باشه -

 .  .  . فعال .  يخوابت رو ادامه بد يبر یتون یم. راحت شد  المیخ گهیخب د: سارا

 بره؟   یدوباره خوابش م یتیپاراز نیمگه آدم با چن-

. گرفتم و خوردم  یاز مامان قرص مسکن. شدنم سرم درد گرفته بود  داریبه خاطر مدل ب. رو قطع کردم  تماس

من اسمش ! شدیرو مرتکب م شیاشتباه زندگ نیکردن خواستگارش از مهبد،  بزرگتر یبه نظر من سارا با مخف

 ! حماقت محض ذارمیرو م

اسمش رو هم  یکه حت ییاما نه با اون پسرعمو.  .  .  شهیم یعروس خوشگل! کن سارا عروس بشه فکر

   م؟یباش یمیصم  م؟یبا هم دوست باش شهیاون وقت بازم مثل حاال م. فکر کن سارا عروس بشه .  دونمینم

 نفره مون برقراره؟   4گروه  نیباز هم ا یسارا اگه عروس بش: دمیپرس دنشیبا د کشنبهیبود که صبح  یسوال نیا

درسته پدربزرگم قبل از ! رمیبار حرف زور نم ریهم ز رمیمن بم  ؟یکت يا وونهید: دست به سرم زد و گفت با

و بابا  هنیما دوتا رو بب یدوست داشته من زن حامد بشم و خانم جون هم گفته دوست داره عروس یلیفوتش خ

 ! کنم ینم همنداره و مامان هم جرات مخالفت نداره، اما من به حامد نگاه  یهم حرف
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 ! دهیتحکم در عق نیبه ا نیآفر: و گفتم دمیبه هم کوب یهام رو سه بار متوال دست

 ! اما من سر حرفم هستم یچ یعنی دونمینم یکه گفت ینیا: سارا

 يمخصوص آقا يو شعرها اتیباز کالس ادب. هم همراهمون شد  نویبعد مهنوش و بعد از او م يکوچه  سر

 .  .  .  يصدر

 زیرا دور ر یخستگ يپسند یرا گر م اری

 طوفان و گل است ریچتر ماندن ز یهمان ب نیا

 یاو ول يرو ادیام من سال ها با  بوده

 خود است يالیو کم در فکر ل شیب دمیشن یم

فقط : گفتم. داد  یکالس بهم مزه نم کردم،یکل کل نم يصدر يکال اگر سر شعر با آقا. بود  ییبایز تیب دو

   ه؟یکاف دنیپسند

 .  شمیمنظورت رو متوجه نم: با آرامش گفت يصدر يآقا

   شه؟یم یخودش چ يالیاون ل فیاون وقت تکل  ؟يزیرو دور بر یو خستگ يبپسند دیکه فقط با نهیمنظورم ا-

باشه  نیریباشه، ش الینداره ل یکه فرق یعزمت رو جزم کن یوقت! معلومه فشیتکل گهیاون د: گفتزد و  يلبخند

 .  .  .  يدار یاز سر راه برش م! يا گهیهر کس د ای

   ؟یباشه چ الیل نیاگه مادر فوالد زره پشت ا-

. سرراه نباشه  گهید الیکه خود ل نهیمهم ا: و گفت دیهم خند يصدر يآقا. خنده کل کالس رو پر کرد  يصدا

 ! بچه اش برسه يبره به زره فوالد دیمادر فوالد زره با

 .  تونییممنون از راهنما: زدم و گفتم يلبخند

هم  دیبرابر شا10وگرنه اون حس شکش . حال خودش بود  يخدا رو شکر که تو. به سارا انداختم  یکوتاه نگاه

 ! شد یبرابر م100

*** 

 یپس چرا زنگ نم. شکستم  یشده بودم و مرتب قولنج انگشت هام رو م هریخ یخاموش گوش يصفحه  به

 . زد  یزنگ م شیساعت پ مین دیبا. با دندون به جون پوست لبم افتادم   ده؟یطول کش نقدریا یعنیزنه؟  

 شد؟  زنگ نزده هنوز؟   یچ: اومد و گفت رونیاز اتاق خواب ب مامان

 ! نه-
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 . باالخره  زنهیزنگ م. نگران نباش : مامان

 ! ستمیمن نگران ن-

 ! باره دختر یم ینگران افتیاز ق! معلومه: با لبخند نگاهم کرد و گفت مامان

روز اعتصاب غذا هنوز سرحرفشون  5بعد از . حق داشتم نگران باشم . انداختم  نیینگفتم و سرم رو پا يزیچ

 .  .  . خب سارا گناه داره . رو بزنن  یاصل يبودن و اومده بودن که حرف ها

 الو؟  : زنگش به گوش برسه، تماس رو وصل کردم يصدا نکهیقبل از ا ،یگوش يروشن شدن صفحه  با

 . سالم -

 .  .  . هفته  کی نیگرفته تر از تمام ا. سارا گرفته بود  يصدا

 شد؟   یچ-

 .  .  . نشد : و گفت دیکش یقینفس عم سارا

 ! که نشه یبکن يکار هی یتون یم دونستمیم! ولیا: شوق گفتم با

 .که نشد به هم بزنمش  نهیا"نشد"منظورم از : مکث کرد و بعد با بغض گفت یکم سارا

 .  .  . خب حاال مهبد : گفتم. امکان نداشت . دستم فشار دادم  يرو محکم تو یگوش

 ! مهبد یحت! فهمهینم يزیکس چ چیکه ه يقسم بخور دیبا یکت.  .  . مهبد؟   : سارا

 .  .  .  یول-

 .  .  . تروخدا  یکت: به اشک شده، گفت لیکه معلوم بود تبد یبا بغض سارا

   ؟ییباشه سارا.  .  . خب؟   .  ستایتا آخرش سر حرفت وا! ایفقط خواهشا کوتاه ن. باشه -

 . خداحافظ . باشه : سارا

 . گاه کردم مامان که با نگاه منتظرش رو به روم نشسته بود ن به

 خب؟  : مامان

 . نتونسته منصرفشون کنه ! نشد-

 ! بگم یچ دونمیواقعا نم: گفت رفت،یم ونیزیبه سمت تلو کهیاز جا بلند شد و در حال مامان

حرف  نویبهتر بود با م دیشا! اما نه کمک من. به کمک داشت  ازیسارا ن.  .  . !  دیبا! شدیم دایپ یراه حل هی دیبا

رفت  میدستم به سمت گوش. مشاوره بود  يبه هرحال محمد دانشجو. ون هم با محمد حرف بزنه که ا. بزنم 

   نو؟یم شیساعت برم پ هی شهیمامان، م: شدم و رو به مامان گفت مونیکه پش
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سره  کیخونه هم  يکه تو د،ینیبیرو م گهیمدرسه همد ينفر کم تو4شما : چپ چپ نگاهم کرد و گفت مامان

   د؟یا گهیخونه هم د ایدستتونه  یگوش ای

 ! هیضرور! لطفا.  .  . مامان -

 . برگرد  ومدهیتا بابات ن: مردد گفت مامان

 يزنگ رو با انگشت اشاره فشردم و صدا يساعت بعد دکمه  مین. آماده شدم  عیو سر دمیلبخند از جا پر با

 بله؟  : گفت ناینازك م

 . ام  یکت-

: با تعجب گفت. رو به روم بود  نویدر آسانسور که باز شد م. وارد آسانسور شدم  نگیباز شد و داخل پارک در

 شده؟   يزیچ

 . سر بهت بزنم  هیاومدم ! نه-

 7و فردا  شیدید روزیکه پر یکس یول دایببخش: پشت سرم اومد و گفت. در کنار رفت که وارد بشم  يجلو از

 ! خوادیکه سر زدن نم مینیرو تو مدرسه بب گهیصبح قرار هم د

 . مزاحم شدم  دیخاله ببخش: کردم و گفتم یاومد، سالم یم رونیکه از اتاق خواب ب نویبه مادر م رو

 . اتاقشه  يمحمد تو. راحت باش .  اریمانتوت رو درب. کنم دخترم  یخواهش م-

 . راحتم . ممنون -

 يآهسته ا يرا تنگ تر کرد و با صدا شیچشم ها يحلقه . هم رو به روم نشست  نویمبل نشستم و م يرو

 .  .  . راستشو بگو ! يریهم نم انایدعوت تو اتاق ک یتو ب! یبه کفشت هست کت یگیر هیتو : گفت

 سارا بهت زنگ نزد؟  : هم آروم گفتم من

 .  .  . گفت موفق نشده که . داد  SmSبهم  یول. نه : نویم

 . دونم  یم-

   شه؟یم یحاال چ: گفت یبا نگران نویم

   ؟یدر موردش با محمد حرف بزن شهینم. دونم  ینم: باال انداختم و گفتم شانه

 بشه؟   یکه چ: نویم

 ! گهیمشاوره اس د يبه هرحال اون دانشجو-

 . خودت باهاش حرفق بزن ! شهیباهاش حرف بزنم، دعوامون م نکهیمن به محض ا: نویم
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 من؟  -

   ه؟یمگه چ! آره: نویم

 ه؟  اتاقش ياالن تو-

 .  کنهیم کاریداره چ نمیبب سایوا: سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت نویم

 ! ستین داشیپ  ؟یکت کنهیکار م یچ انایک: که تازه وارد حال شده بود گفت نایرفت و م نویم

 .  .  .  ادیم.  .  .  رهیم. سرگرمه  دشیبا مدرسه جد-

 .  شیآورد یکاش م: نایم

 .  گهیدفعه د شاالیا: زدم و گفتم يلبخند

 .  ستین نجایجزوه ام ا. اتاقم  يتو میبر ایب یکت: گفت نا،یبه م یبرگشت و با نگاه شمونیپ نویم

 مگه قرار نشد با محمد حرف بزنم؟  : صدا دنبالش راه افتادم و آروم گفتم یاتاق؟  ب  جزوه؟

 . اومد  یمحمد، کت: و گفت که تا به حال واردش نشده بودم رو باز کرد یاتاق در

 .  دییبفرما: بلند شد و گفت زشیاز پشت م محمد

 . که زودتر از من نشسته بود، جا گرفتم  نویم کنار

 یهاتون نم ياما مهنوش رو وارد باز  د؟یزنیمشکوك م نقدریکه شما دخترها چند روزه ا هیچ هیقض نمیبب: محمد

 دیکن

   ؟یدون یتو از کجا م  ؟یچ: نویم

 ! مغزه! جلبک که تو سرم رشد نکرده: محمد

رو بده عکس  تیگوش: گفت ره،یکه معلوم بود داره حوصله اش سر م نویم. کردن ماجرا شدم  فیبه تعر شروع

 . گرفتم  شیصحبتم رو پ يرو بهش دادم و ادامه  میگوش.  نمیهات رو بب

 هیتا خودش نخواد بق! طرف سارا! لنگه یطرف کار م هیبگم،  یواال هر چ: هام که تموم شد، محمد گفت حرف

 ! به مهبد بگن توننینم

 ! خانوادشه! پسرعموشه! ستیاآلن مشکل ما مهبد ن-

من ! ستمیبعدش هم من روانشناس که ن! کرد شهینم يکار چیدونم اما تا خودش نخواد به نظر من ه یم: محمد

 ! فقط چند واحد ناقابل پاس کردم

   ه؟یچ: نگاهش کردم و گفتم. بود  شده رهیمتعجب به من خ نویم
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 .  .  .  یچیه: نویم

فقط ! نویهم از م نیاون از سارا و خانواده اش ا م،یاون از مهنوش و مر. نگفت  يزیانداخت و چ نییرو پا سرش

 . کم بود که به جمعمون اضافه شد  وونهید هی

   ؟یکار کن یچ يخوایحاال م: محمد

 . نگو  يزیتو هم چ شهیاگه م. به سارا قول دادم مهبد نفهمه .  .  .  دونمینم-

 . دخالت کرد  شهیتو کار شما چند نفر نم.  دیشما بخوا يهر جور. باشه : محمد

 . اتاق من  میپاشو بر.  گهیخب د: و گفت ستادیرو برداشت و ا فمیک نویم

  . بگو که بهم بگه  نویبه م د،یبه نظرت رس یخاص زیاگر چ. محمد به هرحال فکرهاتو بکن : شدم و گفتم بلند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

رفت که  یبه سمت اتاقش م نویم. از اتاق خارج شدم  نویسرش رو به عالمت مثبت تکون داد و با م محمد

   ؟يندار يکار. برسم خونه  دیقبل از بابام با.  نویم رمیم گهیمن د: گفتم

 . به سالمت .  .  . نه : مکث گفت یمات نگاهم کرد و با کم نویم

 . خداحافظ -

چرا اصرار نکرد که بمونم؟  . و کوچک آسانسور شدم  يکردم و وارد اتاقک فلز یو مادرشون هم خداحافظ نایم با

 ! شده بود وونهیانگار د.  .  . از خونشون بره اما امروز  یکه کس شدینم یحرف ها راض نیبه ا نویم

خودم رو  عیسر يبا قدم ها.  دیشد د یبرد، م یم نگیرو داخل پارک نیرو که داشت ماشسر کوچه هم بابا  از

 .  .  .  ییسالم بابا: بهش رسوندم و گفتم

 بابا؟   يکجا بود. خانم  یسالم به کت: بابا

 .  دادمیبهش پس م دیبود، با شمیپ نویم يجزوه -

 ! دسخانم مهن دییبفرما: ت5اشاره کرد و گف يبه در ورود بابا

زودتر بخوابم که صبح  خواستمیم. به اتاقم رفتم  عیسر یلیبعد از شام خ. زدم و جلوتر از بابا وارد شدم  يلبخند

   ؟یکت: زد ادیفر ییرایاز پذ انایک. شنبه خواب آلود نباشم 

 بله؟  -
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 .  دارنیمرغ ها هم اآلن ب  ؟یبخواب يخوایم-

 ! دونه خوردنه تشونیمرغ ها کل فعال: در رو باز کردم و گفتم يال

ساعت  خواستمیاومد چرا م یخواب به چشمام نم 1که زودتر از ساعت  یمن.  دمیرو بستم و سر جام دراز کش در

مدرسه داره؟  اصال  ي گهید يبا روزها یقدر برام مهم شده؟  مگه چه فرق نیبخوابم؟  چرا صبح شنبه ا10

 .  .  .  نیهم! بخوابم دیمن فقط با! ارم بهش فکر کنمدوست ند

 دیجد فصل

 یخنده هامون همه جا رو م يبرخالف هر روز که صدا. و سارا وارد مدرسه شدند  نویمن و بعد مهنوش و م اول

 رهیداره م.  دییبچه ها بدو: گفتم.  رهیکه داره به سمت کالس م دمیرو د ياز دور بهنود.  میگرفت، ساکت بود

 . سر کالس 

   م؟یریم رید میما دار ای رهیاون داره زود م: نویم

 .  رهیفکر کنم اون داره زود م: مهنوش

 .  رهیاون داره زود م: به ساعتش گفت یو با نگاه دیکش رونیمانتوش ب بیقرمزش رو از ج یگوش يگوشه  نویم

   ؟يآورد یگوش-

 چطور مگه؟  . آره : فرستاد و گفت بشیرو داخل ج یگوش نویم

 .  میآورد یما هم م یگفت یخب م-

گفتم .  یرو گوش ختمیر نیدورب يتولد رو از رو يعکس ها روز،ید. برش داشتم  هوی ينجوریصبح هم: نویم

 .  مینیعکس ها رو با هم بب ارمیب

 .  میدیرس يدر کالس به بهنود يجلو

 . سالم استاد : مهنوش

 . سالم : نویم

 . سالم : سارا

 .  .  .  يبهنود يآقا ریصبحتون به خ. سالم : زدم و گفتم يلبخند

 ! دمیرو راه نم یتو چون بعد از خودم کس دیزود بر. سالم بچه ها : لبخند جواب داد با
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 هیتک يروبا بچه ها، کتش رو در آورد و  کیبعد از سالم و عل يبهنود.  میو سرجامون نشست میخنده وارد شد با

: برداشت و گفت فشیدو برگه از داخل ک. گذاشت  فشیکنار ک ز،یم يرو هم رو شیگوش. گذاشت  یگاه صندل

   د؟یدیدرصدهاتون رو د

 . جواب مثبت دادن "آره"و  "بله"هم با گفتن يسر کیبا تکان دادن سر و  يسر کی

اما مثل  يدادم به خانم ذاکر لیمن تحو یعنی. پاسخ ها رو بهتون ندادن  دیکل نکهیمثل ا یول: ادامه داد يبهنود

که  دیسوال ها رو حل کن دیایب شهیاگر م یو خانم همت هانیخانم ک. شده  یبرگه ها قاط هیبرگه اش با بق نکهیا

 .  میهم کرده باش يمرور هی

با .  میو بلند شد میگه ها رو گرفتهر دو بر. رو به سمت سارا گرفت  گهید يبرگه به سمت من و برگه  کی

 يتو هم صفحه .  سمینویاول رو م يمن صفحه : کردم و گفتم میتخته رو به دو قسمت تقس یمشک کیماژ

 . دوم 

 یخانم همت: گفت يکردم که بهنود ینمودار سوال سوم و آخر خودم رو رسم م. توجه به سارا مشغول شدم  یب

   د؟یسیبنو يزیچ دیشما قصد ندار

 .  سمینو یاآلن م.  .  . چرا : آورده بودند، گفت ادشیرا  يزیچ ییکه گو سارا

پشت  دیشما با. صفحه اوله  ياون برا یخانم همت: گفت يسوال رو هم کامل ننوشته بود که بهنود کی هنوز

 .  دیبرگه رو حل کن

 .  .  .  دیببخش: را پاك کرد و گفت شینوشته ها عیسر سارا

 . ممنون .  دینیبش دیتونیشما م هانیخانم ک: يبهنود

حواسش اصال به کالس . گذاشتم و نشستم  زشیم يشده بودم، برگه رو رو رهیبه سارا خ یبا نگران کهیحال در

سارا نشست .  دمیم حیخودم توض.  دییشما هم بفرما: گفت يبعد کار سارا هم تموم شد و بهنود قهیچند دق. نبود 

چانه ام گذاشتم و به  ریرو ز استمدست ر. دادن کرد  حیو شروع به توض ستادیمقابل تخته ا يو بهنود

 . شدم  قیدق حاتشیتوض

پهن  ينگاهم رو به صفحه . حواسم رو پرت کرد  شد،یروشن و خاموش م يبهنود زیم يکه از رو ينور

کرده بود،  فرض انتخاب شیبه عنوان پ ینداشت و گوش يمشخصه ا چیکه ه یانسان ریتصو. دوختم  شیگوش

به جلو  یکم.  دندجا گرفته بو ریتصو ریشماره، ز يسبز و قرمز هم به عالوه  ي رهیصفحه بود و دو دا يرو

 .  .  . افسون بود  يشماره  دیشا.  نمیشدم که بتونم شماره رو بب لیمتما
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کردم تا بتونم شماره  زیچشم هام رو ر. نداشت  شیبه گوش يدادنش بود و کار حیرو شکر حواسش به توض خدا

انداخت و  زشیبه سمت م ینگاه يبهنود  شه؟یمگه م! صفحه بود يرو نویم يشماره .  .  . نه .  نمیرو بهتر بب

 .  .  . لحظه  هی.  دیببخش: رو به کالس گفت

 یگوش يمانتوش فرستاد و صفحه  بیرو داخل ج شیگوش عیسر. نگاه کردم  نویهم جلوتر رفتم و به م باز

بهش زنگ زد؟  چرا سر کالس  نویچرا م. دادم  هیتک میصندل یبه پشت! امکان نداشت. هم خاموش شد  يودبهن

 بهش زنگ زد؟  اصال چرا قطع کرد؟  

. گذاشت و به سمت تخته رفت  زیم يرو دوباره رو یناشناس انداخت و گوش يبه شماره  ینگاه کوتاه يبهنود

کلمه هم از  کی یرفت و تا دو ساعت بعد که زنگ خورد، حت دیدپاسخ ها که تمام شد، سراغ درس ج حیتشر

 ! دمیدرس نفهم

: زودتر از من از جا بلند شد و گفت نویقرار بدم که م ییرو مورد بازجو نویداشتم م میمحض خوردن زنگ تصم به

 . باال  میبر

حرف به دنبالش  یب. به اونجاست  دنیرس یدونستم منظورش پشت بام و راه مخف یم. به سقف اشاره کرد  و

نشدنمون گرفته  دهید يکه برا دهیخم ییبا حالت کمرها. خودش چفت در رو باز کرد  نویم نباریا.  میراه افتاد

کردند و من هم مثل  یم اهمشکوك به من نگ یلیهر سه نفر خ.  میمدرسه نشست اطیپشت به ح م،یبود

 . کردم  ینگاه م نویخودشون مشکوك به م

رو به سمتم  شیکرد و گوش یدست شیپ نویرو بازخواست کنم، خود م نویخواستم م نکهیهم به محض ا ازب

   ؟یشناسیشماره رو م: گرفت و گفت

دور  هیسا جادیا يرو از دستش گرفتم و انگشتانم رو برا یگوش.  شدیصفحه م دنیمانع د دیخورش میمستق نور

 ياآلن شمارت رو رو یول! نه: رو به دستش دادم و گفتم یگوش. بود  يبهنود يشماره . صفحه خم کردم 

 ! اون باشه دیشا! دمید يبهنود هیگوش

 .  شیحفظ باش دیبا! تو که حافظه ات خوبه  د؟یشا: بان چشمانش کرد و گفت هیدستش را سا مهنوش

 حفظ کنم؟   دیرو با شناسمیکه نم يچرا شماره ا-

که از تمام  يبود ينفر نیاول شهیتو هم یکت: گفت يزیآم هیسکوت شد و بعد سارا با لحن گال هیثان چند

ما همه ! من ي هیآخر هم که قض نیو ا نویمهنوش تا دوست پسر م ينامادر ي هیاز قض! يما باخبر شد يرازها
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. سراغ تو  میاومد میم، مستقیکه به خودمون اعتماد نداشت یوقت یحت.  میحرف هامون رو فقط به تو زد ي

 .  .  . اما .  .  . حرف هامون .  .  . غرغرهامون .  .  . هامون  هیگال.  .  . درددالمون 

 ؟یخب؟  اما چ: گرفتم و گفتم یحق به جانب ي افهیق

 يسر هیرو گرفتم،  تیخونمون و گوش يکه اومد روزید: سارا رو به عهده گرفت و گفت يادامه صحبت ها نویم

 یحت. شمارش برام آشنا بود .  يدارsMsچندتا  يهم نکرد وشیشماره که س نیاز ا دمیات زدم و ده امیبه پ

درست بود اما . چکش کردم  ودمدفترم نوشته ب يکارتش تو يروز مدرسه، از رو نیکه اول يبا اون شماره ا

 یکه نصف کالس براش غش م یبا کس اد،یکس خوشش نم چیو ه زیچ چیکه عموما از ه يا یباورم نشد، کت

 .  .  .   مون،یاضیکنن، با معلم خودمون، با استاد ر

 یحت  ؟يخودشون کردن؟  من و بهنود شیپ يسه نفر چه فکر نیا. مات نگاهش کردم . رو ادامه نداد  حرفش

 چیه یگفت یباور کن اگر از اولش به ما م یکت: بگم، مهنوش گفت يزیچ نکهیقبل از ا! فکرش هم خنده داره

 میشد یمانعت هم نم م،یکمکت کن میتونستیما اگر نم! ينه با بهنود م،یما نه با تو مشکل دار! افتاد ینم یاتفاق

اما تو  میشناس یرو م يماهه که هممون بهنود4 بایاآلن تقر! هممون سخته يقبول کن باورش برا یکت. 

 ! یچیه! یبه ما نگفت یچیه

 ! شدیم يجور نیا دینبا. نگفتم  يزیباز مونده بود رو بستم و چ مهیکه از تعجب ن دهانم

رو با هم  ییهر جا م،یرو با هم انجام داد يهر کار م،یبوده با هم زد یچند سال هر حرف نیا ينفر تو 4ما : نویم

رو مثل اما تو  میدرسته هم سن هست! مثل سابق نشه، گله نکن گهینفره د4جمع  نیاگر ا.  .  . اما تو  م،یرفت

به بعد  نیاما از ا میگفت یکه ازمون خواست یچ هر م،یبرات کرد یخواست يهر کار! میخواهر بزرگتر قبول داشت

 ! روال سابق باشه يرو زیتونم قول بدم همه چ ینم

اثباتش به من  يبراشون مهم بود؟  که برا نقدریا یکوچک نیموضوع به ا یعنیگفتن؟   یداشتن م یواقعا چ نایا

اآلن  میبر دیبلند ش: اش بلند شد و گفت دهیفرصت دفاع کردن هم ندادن؟  اول از همه سارا با قد خم یحت

 . خوره  یزنگ م

از در  بیپله ها هم به همون ترت نییپا.  میو در آخر هم من به سمت راه پله ها رفت نویسرش مهنوش و م پشت

 بازه؟   بچه ها کتابخونه: جلو اومد و گفت هیهان.  میرفت رونیب

 شیمهنوش پ. بگم  يزیشک بودم که نتونستم چ يصحبتش با من بود اما اونقدر تو يرو. نگاه کردم  بهش

 . نه : کرد و گفت یدست
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   د؟یکردیم کاریپس اون باال چ: هیهان

بابا ! میبه همه جواب پس بد دیباال با میریما هر بار م نکهیمثل ا: که مشخص بود اعصابش خورده، گفت نویم

 ! میبرگشت ست،یمسئولش ن میدیباال د میرفت

تونستم برم سر  ینم. کردم  یبودم و فقط نگاه م ستادهیا میاما من سرجا. سه نفر به سمت کالس رفتند  هر

   ؟ياینم: سارا به سمتم برگشت و گفت. کالس 

 .  .  .  فمیفقط ک! نه: گرفته ام گفتم يصدا با

مهنوش با . برگشت  فمیبعد با ک یداخل کالس رفت و اندک نویم.  میگفتن نداشت يبرا یکدام حرف چیه

 .  .  . فعال . بزنه  بتیبرات غ ذارمیاگه شد، نم: گفت يدلسوز

تور  نیچه قدر پشت ا. انداختم  بالیبه تور وال ینگاه. شده بود  یخال اطیح.  مینماز خونه نشست يپله ها يرو

سرم رو به سمت .  دیخر میفرستاد یرو م نویم شهیهم. شدم  رهیخ بوفه يا شهیش يبه پنجره ! میخاطره داشت

 .  .  . بام  تقبل از کشف راه پش.  .  .  مونیپاتوق قبل. مجنون چرخوندم  دیب

.  .   میهمه جاش نشسته بود.  میآسفالت خاطره داشت نیما با هر متر ا. جا موند  اطیآسفالت کف ح يرو نگاهم

 .  .  .  مینشست یم م،یشد یباال و هرجا خسته م میزدیمانتوهامون رو م. 

چرا   ؟يبه بهنود  ؟يکار یمخف هیاتفاق ساده فروختن؟  به  هیهمه خاطره رو به  نیشده بود که ا یچ حاال

 بگن؟   خوانیم یاز خودم نکردم؟  چرا گذاشتم هر چ یدفاع چیه

 .  .  . گفتن اما  یدرست م! راست بودگفتن که بخوام انکارش کنم؟   یمگه دروغ م.  دمیکش یقیعم نفس

 يذاکر. رفتم  یرو برداشتم و به سمت در خروج فمیک. رفتم و صورتم رو با آب سرد شستم  يسمت آبخور به

   ؟يریکجا م: داخل راهرو مچم رو گرفت

 ! جا چیه-

از کالس انداختنت   ؟يبریرو کجا م فتیپس ک: و گفت دیکج و کوله اش کش يبه مقنعه  یدست يذاکر

 . وساطت کنم برت گردونه  میبر ایب  رون؟یب

 . خوام برگردم سر کالس  ینم. نه : فرستادم و گفتم رونینفسم رو کالفه ب! رو اصال نداشتم یکی نیا ي حوصله

 . رو انجام بده  گمیکه م يکار نیتو دفتر ا ایپس ب: بعد گفت یشد و کم رهیبا اخم بهم خ يذاکر

 یستیل. داخل دفتر نبود  يکس به جز من و ذاکر چیه. پشت سرش وارد دفتر شدم . نداشتم  يا گهید ي چاره

 .  ینیاونجا بش یتونیم! فتهیجا ن یاسم چیه. برگه کن  نیرو وارد ا ستیل نیا نیع: جلوم گذاشت و گفت
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شلوغ نداختم و  زیم يحوصله رو یرو ب فمینشستم و ک یصندل يرو. که اشاره کرده ود، رفتم  يزیسمت م به

 یاسام ستیل. تحمل بود  رقابلیغ يادیمدرسه برام ز يتنها بودن تو. شد برم خونه  یکاش م. مشغول شدم 

 زیم يو با خودکار رو برداشتمبرگه  يدستم رو از رو دم،یام که رس12به اسم . کالس خودمون بود  يبچه ها

 میچطور متوجه نشدم شماره رو از گوش.  سمشیبنو نستمتویرو به روم بود و من نم نویاسم م. زدم  یضربه م

 برداشت؟  

 نشده؟   يزیچ: يذاکر

 ! نه-

به  شتریکه پشتش نشسته بودم، اعصابم رو ب یشلوغ و درهم و برهم زیم.  هیرو نوشتم و رفتم سراغ بق اسمش

همهمه و  يو بعد هم صدا دیچیسرم پ يزنگ تو يصدا.  نمیبش نیزم يشد رو یکاش م.  ختیر یهم م

 یم ستیدفتر دارم ل لمن داخ فهمنیو مهنوش و سارا نم نویمسلما م.  شدیم دهیبچه ها از راهرو شن یشلوغ

کنارشون راه  تونمیمن نم. خدا کنه منتظرمون نمونن . طول بکشه  شتریسرعتم رو کم کردم تا کارم ب.  سمینو

انداخته  نییسرم رو پا. اومدن  یهم کم کم به دفتر م معلم ها. اونا از خودشون برام حرف بزنن  نکهیبرم بدون ا

   م؟یهمکار شد: سرم گفت ياز باال ییکه صدا کردمیم ستیل اردبا حرص اسم مهنوش رو و نباریبودم و ا

 يکار تکرار نیاز ا. زد  یلبخند م شهیهم. نگاه کردم  يبهنود یشگیرو بلند کردم و به چهره و لبخند هم سرم

.   یساله من و دوستام هست4کدورت گروه  نیاول لیبلند شدم و بهش بگم تو دل تونستمیکاش م  شد؟یخسته نم

 .  . 

 . کنم  یرو کامل م ستیدارم ل. نه : انداختم و گفتم نییپا رو

 ! چه بد: يبهنود

 ؟  "چه بد" یچ: کردم و گفتم نگاهش

 خونه؟   يرینم. زنگ خورده ! گهید میکه همکار نشد نیا: يبهنود

 . کارم تموم بشه  دیبا-

   ؟يدیاون پوشه رو به من م! نهیقابل تحس تتیاحساس مسئول: يبهنود

 شماست؟   يبرا: رنگ رو به سمتش گرفتم و گفتم یآب ي پوشه

 .  زیم نیمثل ا. بله : يبهنود

 ! شلوغه يادیشماست؟  ز زیم-
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 بده؟   یلیخ. فقط شنبه ها : گذاشت و گفت فمیکنار ک ز،یم يرو رو فشیک

 .  شهیاآلن کارم تموم م. حرف هاست  نیمرتب تر از ا ونیآقا زیم یول.  .  . نه -

 فیرو که برداشتم، ک فمیک. رو هم با حرص نوشتم و از جا بلند شدم  ینفر اسم سارا همت نیعنوان آخر به

 .با اجازه.  دیببخش: زدم و گفتم يلبخند. افتاد  زیم يرو يبهنود

 تموم شد؟  : تم اومد و گفتبه سم يذاکر خانم

 . بله -

 .  يبر یتون یم. دستت درد نکنه : يذاکر

دفتر جمع  يبه جز چند نفر که جلو. همه رفته بودند  بایتقر. اومدم  رونیاز دفتر ب ،ياز بهنود یخداحافظ بدون

با دست راست بند کوله ام . شده بود  یانداختم خال اطیبه ح یدر نگاه يجلو. بودند  يشده بودند و منتظر ذاکر

مشغول سوار  يو چند نفر دندیخند یچند نفر م. در شلوغ بود  يجلو. رو محکم گرفتم و از مدرسه خارج شدم 

نفر  کی. شد  ينفر سوار موتور پسر کیکردند و  یم یچند نفر با هم خداحافظ. هاشون بودن  سیشدن سرو

 .  .  .  و ختیر یم رونیموهاش رو از مقنعه ب

که من  نیا. لبم رو گاز گرفتم  يبند کوله ام رو چنگ زدم و گوشه  نباریا. و مهنوش نبود  نویاز سارا و م يخبر

 ! هیکه اون سه نفر از دستم ناراحتن فقط به خاطر بهنود نیبرم خونه، ا ينفر هی دیکه با نیاآلن تنهام، ا

بگذره تا بتونم دوباره  دیچه قدر با. رو بردم  ادهیرو داخل پ با حرص و محکمم يانداختم و قدم ها نییرو پا سرم

بوق  يصدا! کشه یسال طول م4امروز شروع کنم،  نیسال؟  اگر از هم4بشم؟   یمیصم نقدریبا چند نفر ا

بوق به  يشدن صدا دهیبار شن3از  دبع.  ختیر یشد، اعصابم رو به هم م یم دهیکه از سمت چپ شن ینیماش

. آورد  نییسمت من رو پا شهیش. جلوتر اومد . بود  يبهنود یمشک نیبوق ماش يصدا. برگشتم  ابونیسمت خ

 تو دفتر؟   یجا نذاشت يزیچ: سرش رو خم کرد و گفت یکم ن،یبلند بودن ماش یبه خاطر شاس

 .  يجا گذاشته بود نویا: گنگ نگاهش کردم، خودش گفت یلیخ چون

. رو از پنجره به سمتم گرفت  یو سبز روش نوشته بود کت یکار صورتبا خود نویقرمزم که م یمشک يجامداد

 . جا گذاشتمش  دمیاصال نفهم. ممنون : رو گرفتم و گفتم يجامداد. دستم رو جلو بردم 

 تونم تا سر کوچه برسونمتون؟   یم. شه  یخواهش م: لبخند گفت با
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با فاصله  نکهیا دونستمیخلوت شده بود اما نم بایتقر. به در مدرسه که ازش فاصله گرفته بودم، انداختم  ینگاه

. و مردد نگاهش کردم  دمیکش یقینفس عم! نه ای هیمعلمم بشم، کار درست نیاز مدرسه، سوار ماش یکم ي

 .  .  . اما  ستین یکار درست یفکر کن دیدونم شا یم: گفت

در رو باز کردم . جمله اش را ادامه بدهد  نگذاشتم. هم بفهمن  هیبذار بق ه،یکه بچه ها فکر کرده بودن خبر حاال

 فمیرو با حرص داخل ک يجامداد. زد و حرکت کرد  یبخش تیلبخند رضا يبهنود. حرکت سوار شدم  کیو با 

 يفقط به خاطر لجباز دیشا.  .  . برم اما  تمتونس یرو خودم هم م ابونیدو تا خ نیا. رو بستم  پشیانداختم و ز

: يبهنود.  اما بودم . نداشت که معذب باشم  یشده بودم پس لزوم نیماش نیسوار ا من قبال هم. سوار شدم 

   ستن؟ین ریخونه؟  دوستات هم مس يریتنها م شهیهم

 يدود يها شهیاز پشت ش! وقت تنها نرفته بودم خونه چیسال ه4 نیا يمن تو. هم گوشه لبم رو گاز گرفتم  باز

 . لبم برداشتم  يدندونم رو از رو. بودن  نایا نویسر کوچه م. هر سه نفرشون . شده بودم  رهیخ ابونیبه خ

 . بارمه  نیاول. نه -

 . دوستاش رو تنها بذاره  دیاونا؟  آدم نبا ای یخب امروز تو عجله داشت: يبهنود

جوابش رو ندادم ! نفر نفرم و اون ها سه کیکه من  دید یم کردیکم دقت م هیمن تنها گذاشتمشون؟  اگر  مگه

 . ممنون .  شمیم ادهیجا پ نیمن هم: و درعوض گفتم

 ! شه یخواهش م: اش گفت یشگیبا لبخند هم يبهنود

کتاب هام پرت  يرو کنار قفسه  فمیک. باز کردم  دیدر رو با کل.  دنیرسیبعد از من م انایها مامان و ک شنبه

 شیمانتوم رو هم پ. تخت پرت کردم  يو رو دمیکش رونیسرم ب يمقنعه ام رو با دست راست از باال. کردم 

لباس هام بود،  يکه جونم به خط اتو یمن. عوض کردم  داسمیآد یمقنعه فرستادم و شلوارم رو شلوار مشک

 .  .  .  یلعنت.  دمیتخت دراز کش يمچاله شان کردم و رو

 ای نیاگه من نبودم اآلن مثل آذ! شون کردممن خودم آدم  رن؟یگ یم افهیمن ق يهستن که برا یکردن ک فکر

.  شونیشخص یاز درس گرفته تا زندگ. هر جا کم آوردن کمکشون کردم ! بودن يا گهیهر کس د ای هیهان

داره که من به  یبه اونا چه ربط صالا.  .  .  کنه تا  انتیخ نویهمون پسره کسرا اونقدر به م ذاشتمیم دیاصال با

 ! نه ای دمیمSmS يبهنود

 یکت! من نبودم زد،یحرف م ينطوریدوستاش ا نیکه داشت در مورد بهتر ینیا.  دمیراستم خواب يپهلو يرو

 ! نبود
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کس  چیه! دادم یپشت بوم جوابشون رو م يهمون رو دیبا. کردن  یزود در موردم قضاوت م نقدریا دینبا اونا

 ! که نکردم يه به کارچه برس! کنم بازخواست کنه یکه م يمن رو واسه کار تونهینم

دادم، باهاش حرف زدم،  SmS يمن به بهنود! کار رو کرده بودم نیمن ا یول.  دمیچپم چرخ يپهلو يرو

خود مهنوش گفت اگر .  گفتمیبهشون م دیبا. بود  نویحق با م دیشا.  .  . رفتم  يشاپ رفتم، گالر یباهاش کاف

 ! محرف ها بودم و هست نیاما من مغرورتر از ا.  شدینم یچیه یگفت یبه ما م

مغرورتر از ! حرف زدن با من رو داره اقتیشده که باالخره به نظرم ل داینفر پ هیبخوام بگم  نکهیاز ا مغرورتر

 يا يبهنود! هیکم به حرفش گوش بدم، بهنود هیتونم  یکه به نظرم م یهمه آدم تنها کس نیا نیبگم ب نکهیا

 مین ریز يچه کاسه ا دمیهنوز نفهم! زنه یمهم ن دیو شا زنهیم کیبا دخترخاله ام ت یمشکوک یلیجور خ هیکه 

 ! کاسه شونه

 . رفتم  ییرایغرورم رو محاکمه کنم و به پذ نیاز ا شترینذاشت ب انایمامان و ک يصدا

آشفته ام نگاه  يبه چشم ها نهیآ يتو.  دمیمچاله شده ام رو اتو زدم و پوش يلباس ها يبا استرس بد صبح

   ؟يدیمنو ند پسیکل یکت: در اتاق رو باز کرد و گفت انایدنبالم؟  ک ادیسارا م یعنی. کردم 

 .  .  . نه -

 . رفتم  رونیکنار موهام رو با انگشت شصت صاف کردم و من هم از اتاق ب. رو باز گذاشت و رفت  در

 ! گهیبدو د! بابات منتظره انایک: مامان

 ! ستین پسمیکل! برم تونمیکه نم یشکل نیخب امامان : انایک

 رید انایک نیا یکت: کمکش کنه، گفت پسشیکردنکل دایپ يتا تو رفتیم انایبه سمت اتاق ک کهیدر حال مامان

 ! منتظرته نییوقته که پا یلیسارا خ  ؟يکرد ریتو چرا د! کردن کار هرروزشه

 واقعا؟  -

: زدم و گفتم يبود، لبخند ستادهیدر ا يبه بابا که جلو. رفت  انایجوابم رو بده به سمت اتاق ک نکهیبدون ا مامان

 ! میهمه راحت تر بود دیگرفت یبراش م سیسرو هیاگر 

 ! اتفاقا تو فکرشم: بابا

 .  .  . فعال -

 . سالم : مدر رو باز کردم و گفت.  دیسارا رو د شدیم يا شهیاز پشت در ش. رفتم  نییپله ها پا از

 . سالم : برد و گفت بشیرا درون ج شیدست ها سارا
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رد  يدست داد و همان تک واژه  مانیجلوتر مهنوش با هردو یکم.  میبه سمت سر کوچه رفت یحرف چیه بدون

 . سالم : من و سارا رو تکرار کرد نیو بدل شده ب

   ؟يکجا بود.  مینکرد داتیپ میدنبالت گشت یهرچ روزید: که مهنوش گفت میبود دهینرس نویم شیپ

 .  دیکارم طول کش. کردم  یکمک م يبه ذاکر: فرستادم و گفتم رونیحبس شده ام رو ب نفس

 کردم؟   رید یلیخ: اومد و گفت رونیبعد از خونه ب قهیچند دق.  میستادیمنتظر ا نویم يخونه  دیدر سف يجلو

 .  میما هم تازه اومد. نه : سارا

عقب رفتم و  يا گهیقدم د. برو  یعنیسارا با دست اشاره زد که .  ستادمیورود عقب تر امدرسه، موقع  يجلو

 . تو برو : گفتم

 ينفرم؟  بهنود نیمن آخر نهیغرور مزخرفم کجاست که بب.  .  . مهنوش و در آخر هم من  نو،یسارا، بعد م اول

 ! دوستام داشتم من رو به کجا کشونده نیکه ب یگاهیتا اس از جا4به خاطر  فهمهیوقت نم چیه

 داخل؟   میایاجازه هست ب: در زد و گفت نویم. سر کالس بود  يصدر يآقا م،یبود دهیرس رید چون

 .  دییبفرما: يصدر

که  یتیدو ب. کرد  یم ییتخته خودنما يرو يصدر يدست خط آقا.  میمونده بود، نشست یجامون که خال سر

سارا بلند شد و . خورد  حیکردم زنگ تفر یکه فکر م يزیزودتر از اون چ. اشتم اصال حوصله خوندنش رو ند

 . بخرم بخورم  يزیچ هی رمیمن م: گفت

 .  امیصبر کن من هم ب: نویم

 يدستاش که رو يمهنوش سرش رو رو.  میو سارا رفتند اما من و مهنوش همچنان سرجامون نشست بود نویم

   ؟یکت: حلقه کرده بود گذاشت و گفت زیم

 بله؟  -

 .  .  .  یچیه: مهنوش

 ! بگو-

 .  .  . بگم  خواستمیم.  یچیه: و گفت دیکش یقینفس عم مهنوش

سرکالس، به  ادیب یتجرب يبچه ها يبرا تونهیگفته فردا نم يبگم بهنود خواستمیم: گفت یاز مکث کوتاه بعد

 . امروز اومده  نیخاطر هم

 خب؟  -
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 . برات مهم باشه  دیفکر کردم شا: بلند کرد و گفت زیم يسرش رو از رو مهنوش

 ! ستین-

نگاهم به فرمول ها و . رو باز کردم و خودم رو سرگرم نشون دادم  کمیزیف يتوجه به مهنوش جزوه  بدون

 ...برابر با جرم ضربدر شتاب روین.  .  .  کینامید. مسئله ها بود 

 هیمن و بچه ها ضربدر  نیبا لبخند ضربدر افسون ضربدر مشکل ب يمسا يبهنود. بود  يبهنود شیفکرم پ اما

 .  .  . مجسمه کوچک ضربدر 

 .  اطیح میپاشو بر: بلند شدم و گفتم. دادم و چشم هام روبستم و باز کردم  یام رو به صندل هیتک

 .  امیاآلن م: گفت نویم دنیشلوغ با د اطیداخل ح. حرف بلند شد و کنارم به راه افتاد  یب مهنوش

. دست هام رو در هم قالب کردم . کنار بوفه نشستم  يسکو يلبه  يمن تنها رو. وسارا رفت  نویسمت م به

 ! شدیقدر تنها م نیا دیداشت، نبا ییایخودش بروب يمغرور که برا یاون کت

رنگ پنجره  دیسف يپرده .  دیدفتر رس يتا به پنجره  دیو چرخ دینگاهم چرخ. بچه ها شدم  يتماشا مشغول

 ياش را رو یشگینگاهم لبخند هم دنیبا د. نگاهش به سمت من بود  شهیاز پشت ش یکنار زده شده بود و کس

 . لب نشاند 

افسون  يکاش پسر عمه .  کردیمدرسه کار نم نیا يکاش تو! دمشید یشاپ نم یکاف ياز روز اول تو کاش

 یم یهمون کت شهیهم يبرا دیاون وقت شا.  .  . اصرار نداشت که اون و افسون  نقدریکاش خاله ا. نبود 

 ! موندم

 يبرخورد با چهره  يبعد که دوباره به پنجره نگاه کردم، نگاهم به جا قهیانداختم و چند دق نییرو پا سرم

مت در کالس رفتم و به س دمیپر نییسکو پا ياز رو! بن بست یعنی نیرنگ خورد و ا دیسف يبه پرده  يبهنود

 . به کالس کشوند  منبچه ها رو بعد از  يزنگ همه  يصدا. حوصله نداشتم منتظرشون بمونم . 

 .  دمتیند یول رونیب يمهنوش گفت اومد: کنارم نشست و گفت نویم. و مهنوش و سارا هم اومدن  نویم

به بعد  نیداشتم از ا میتصم. همون به قول بچه ها استاد اومد و درس رو شروع کرد  ایمعلم . رو ندادم  جوابش

 ! جواب پس بدم هینکرده بودم که بخوام به خاطرش به بق يمن کار.  رمیبگ افهیمن واسشون ق

و در از جا بلند شد  نویم. رفت  رونیاز کالس ب هیزودتر از بق رکاکائو،یش دنیخر يبعد، مهنوش برا حیتفر زنگ

چه  نایسارا از عموت ا یراست: در شکستن قولنجش داشت، گفت یبا چپ و راست کردن گردنش سع کهیحال

 خبر؟  
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 .  .  . بعدا  گمیم: نازك کرد و گفت یپشت چشم سارا

 يانرژ يخواد از مسائل محرمانه  یهستم نگفت؟  مگه م نجایمن ا نکهیبود؟  به خاطر ا یمنظورش چ اآلن

مشکلت منم؟  سارا : بلند شدم و گفتم! حد نبود نیتا ا گهیکنه؟  تحمل غرور من د يبردارپرده  يهسته ا

 آره؟    ؟یموضوع رو بهم گفت نیبودم که ا ينفر نیام که اول یمشکلت من

 .  .  . من فقط .  .  . نه : را باال داد و گفت شیابروها سارا

.  دمیسال هم ازت دروغ شن4 نیفکر کنم تمام ا خوامیخب؟  نم! فقط دروغ نگو یکن یم يسارا هر کار-

 .  .  . اگر  هیلعنت يهاsMsمشکل تو اگر منم اگر اون 

 ! بود گهید زیچ هیمنظورم  یکت: سارا

 ! و برداشت خودم رو داشتم دمیمن هم شن یکه بود، گفت يزیهر چ-

 . مهنوش اومد ! دیبچه ها بس کن: وارد بحث شد و گفت نویم

 شده؟   یچ: که در داست داشت، جلو اومد و گفت ییرکاکائویکوچک ش يبا بطر مهنوش

 ! یچیه: سارا

رفتارم  ینادرست ای یدرست. شدم  زیم يرو یمعن یب يها یمشغول خط خط مینشستم و با خودکار صورت سرجام

 ! شهیم نیدونستم داره به من و غرورم توه یفقط م.  دونستمیرو نم

دوشم انداختم و  يطرفه رو کیبه محض خوردن زنگ، کوله ام رو . تموم شد  شهیاز هم رترید یلیآخر خ زنگ

 . دفتر  ایب.  .  .  هانیک ونیکتا: در گفت ياز جلو یبه سمت در برم، خانم عفت نکهیقبل از ا. جزوه ام رو برداشتم 

شانه  يکوله ام رو رو. گرد شده شان را به من دوخته بودند  يچشم ها نو،یاما مهنوش و م.  کردینگاهم نم سارا

 .  .  . فعال .  دیمنتظرم نمون: جا به جا کردم و گفتم

درش مثل  يجلو. کردم و خودم رو به دفتر رسوندم  یط عیبلند و سر يبزرگ رو با قدم ها اطیح آسفالت

رو به  زدم و یبه در چوب يضربه ا. معلم ها و استاد ها هم مرتب در حال رفت و آمد بودند . شلوغ بود  شهیهم

 د؟یداشت يبا من کار. هستم  هانیک: گفتم یخانم عفت

 . کارت داشتن  شونیا: دفتر اشاره کرد و گفت يبه انتها گرفتیبا تلفن شماره م کهیحال در

   د؟یکارم داشت. سالم : با اخم جلو رفتم و گفتم. سر خورد  يبه سمت بهنود نگاهم

چه : گفت. ضرب گرفته بود  زیم يلبه  يبا انگشتان دست راستش رو! آورد یکنج لبش، حرصم رو در م لبخند

 ! یعصبان
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 امرتون؟  .  ستمین یمن اصال عصبان-

 .  .  .  یهست: به جلو خم شد، به چشمام نگاه کرد و گفت یکم

 . روشن  يقهوه ا. روشنه  یلیبودم رنگ چشماش خ دهیتا حاال نفهم چرا

 ! ستمیگفتم ن-

 . حالت بهتر شد، بهم زنگ بزن : شد و گفت لیده تبدبه خن لبخندش

 . خداحافظ . رسوندمت  یوگرنه م اوردمین نیماش: رو برداشت و ادامه داد فشیک

دوشم انداختم و به  يکوله ام را هم رو گریبند د. هم فشار دادم و رفتنش را تماشا کردم  يرا رو میها دندان

 . رفتم  یسمت در خروج

*** 

 یمطمئن: و گفت ستادیمامان روبه روم ا. برن  نایدست گرفته بودم و منتظر بودم مامان ا يرو تو دمیسف یگوش

   ؟ياینم

 . درس بخونم  خوامیکار کنم؟  تو خونه م یچ امیب. آره -

 ياگر کار.  میگردیبر م گهیسه ساعت د-به هرحال ما تا دو.  یهرجور راحت: باال انداخت و گفت يشانه ا مامان

 . بهم زنگ بزن  یداشت

 .  دیبهشون سالم برسون. باشه -

 .  میبر. من آماده ام : دل کند و گفت يقد ي نهیباالخره از آ انایک

کردن که با  دیتاک یپشت تلفن کل. بهتر بود  يومدیاگر م یول: قرار گرفت و گفت نهیآ يجلو انایک يبه جا بابا

 .  دیایخانواده ب

 ! گذره بهتون یخوش م! گهیهستن د انایمامان و ک-

انداخت و هر  نهیدر آ یبار نگاه کوتاه نیآخر يهم برا انایسفارش ها رو گوشزد کردن و ک نیو بابا آخر مامان

 نقدریحج رفتن دوست بابا چرا ا ي مهیول فهممیاصال نم. سه نفر از خونه خارج شدند و من در رو پشتشون بستم 

 ! جذاب باشه؟   انایک يتونه برا یم

زنگ  دیبا. چپم انداختم  يپا يراستم رو رو يگذاشتم و پا زیم يپاهام رو رو. برداشتم  زیم يرو از رو یگوش

 .  .  . سه بــــــوق .  .  . دو بــــــوق .  .  . بـــــــوق  هی.  شماره اش رو گرفتم و منتظر موندم .  زدمیم

 بله؟  : هم بعد از سه بوق گف نباریچون ا. ب بده عادت داشت بعدا از خوردن سه بار بوق بد صدا جوا کال
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 . هستم  هانیک. سالم -

 . کردم  ویشمارت رو س! یکن یخودت رو معرف یزنیهربار که زنگ م ستیالزم ن: و گفت دیخند يبهنود

   ؟یبه چه اسم: گفتم.  .  . نکرده بودم اما اون  وشیمن هنوز س. لبم نشست  يرو يلبخند ناخودآگاه

   ؟یخوب  ؟يچطور! هانیخانم ک.  گهیخب اسم خودت د: يبهنود

 .  .  . بدترم . دروغ گفتم .  .  . نه . بهترم -

 ! یحیچه اعتراف صر: يبهنود

 .  رمیتماس بگ دیگفته بود-

 .  یتو بعد از دو روز تماس گرفت. منظورم همون روز بود  یآره ول: يبهنود

 . بودم  یدو روز کال عصبان من هم! نبودم یهروقت عصبان دیخب شما گفت-

 !   ؟يو ناراحت بود یعصبان نقدریهفته ا نیخواستم بپرسم چرا ا یم. بود  نیخب کار من هم هم: يبهنود

هم  يبا بچه ها به پروپا يادیکم ز هیاز اول هفته تا خود امروز که سه شنبه بود، . چپم رو مشت کردم  دست

 .  میبود دهیچیپ

 . بود  یشخص يمسئله  هی-

 . خبر دارم  یشخص يمسئله  نیخوشبختانه من از ا ایمتاسفانه : با خنده گفت يبهنود

 .  زدیم یدست هی دیشا. خوردم  جا

 اون وقت از کجا؟  -

 . بهم گفت  يشد ریباهاش درگ یشخص يمسئله  نیهم يکه تو ییاز همون ها یکی: يبهنود

 يزیچون چ! بپرسم خواستمینم نیبه خاطر هم. بدونم  مخواستیکار رو کرده بود؟  نم نیکدومشون ا یعنی

 يکه به خاطرش تو يزیبه من مربوطه اما مطمئنم چ هیقض نیچند درصد ا دونمینم: خودش ادامه داد. نگفتم 

 . ارزشش رو داره  يدردسر افتاد

 منظورتون؟  : آوردم و گفتم نییپا زیم يپاهام رو از رو.  دمیرو نفهم منظورش

   نمت؟یبب شهیم. بگم  تونمیمنظورم رو از پشت تلفن نم: يبهنود

 .  گهید دیبگ يجور نیخب هم.  دونمینم: چانه ام گذاشتم و گفتم ریرو ز دستم

 . ندارم  ياآلن کار یول. شده  کسیمن تا آخر هفته برنامم ف: يبهنود
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بهتون خبر .  .  . آخه من : گفتم.  سو استفاده کنم نایاز اعتماد مامان ا تونستمیوقت داشت اما من نم يبهنود

 .  دمیم

 . منتظرم : يبهنود

 .فعال. باشه -

.  زدیحرف م دیبا. از همه مقصر بود  شتریماجرا اون ب نیا يبه نظر تو.  دمشید یم دیبا. رو قطع کردم  تماس

 . مامان رو گرفتم  يخونه، شماره  میس یبا تلفن ب

 جان؟   یبله کت-

 .  .  . سارا زنگ زد و گفت در مورد همون مشکلش، پسرعموش و .  .  . مامان -

 خب؟  : مامان

 . گردم  یتا قبل از اومدن شما برم  نمش؟یبرم بب شهیم. اومده  شیبراش پ یمشکل هیگفتش -

 . در رو حتما قفل کن . باشه برو : بابا تکرار کرد و بعد گفت يسوالم رو برا مامان

 . چشم -

 يرو رو میس یب  گم؟یآب خوردن دروغ م یاواخر به راحت نیشده که ا یکارم نبود، چ يکه اصال دروغ تو یمن

 . به سمت اتاقم رفتم  گرفتمیرو م يبهنود يشماره  کهیدر حال. رو برداشتم  میرها کردم و گوش زیم

 جانم؟  : يبهنود

 هنوز وقتتون آزاده؟  : گفتم! شهیم یداره خودمون يادیبهم گفت ز یحس هی

 شاپ؟   یکاف میبر. بله خانم : يبهنود

   ؟یچه ساعت. باشه -

 چطوره؟   گهیساعت د کی: يبهنود

 .  نمتونیب یم-

چرا . انداختم  یبه خودم نگاه نهیقبل از خروج از خونه داخل آ. آماده شدم  عیتخت انداختم و سر يرو رو یگوش

چون و چرا و کل کل قبول  یاون بگه ب یبهم دستور بده؟  چرا هر چ دمیچرا اجازه م  نمش؟یقبول کردم برم بب

 کنم؟   یم

که واقعا  دادینشون م ،يابر يهوا. مامان قفل کردم  يو در رو طبق گفته  دمیپاشنه بلندم رو پوش يها کفش

 . کردم  یپر و خال يزییخنک پا يهام رو از هوا هیر.  میهست زییفصل پا يتو
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جلو . نشسته بود  د،یکه برام نمودار اخالقم رو کش يزیپشت همون م. شاپ شدم  یساعت مقرر وارد کاف سرا

 .  دییبفرما. سالم : از جاش بلند شد و گفت. رفتم 

 . ممنون . سالم -

که باهاتون  یاون طرف نکهیا. سر اصل مطلب  میبر عتریسر شهیم. ندارم  يادیز میمن تا: و گفتم نشستم

 گفته؟   یصحبت کرده، چ

اگر سرد . برات قهوه سفارش داده بودم : توجه به سوالم، فنجان کوچک قهوه رو جلوم گذاشت و گفت بدون

 . شده، بگم عوضش کنه 

 . خوبه . ممنون -

با اآلن  نیکنن من درست هم یاآلن همه به جز من و تو و افسون، فکر م  ؟یدونستیرو م يزیچ هی: يبهنود

 . افسونم 

   د؟یستیپس چرا ن: گفتم. دو نفر بود  نیمشکوك ا يماجرا دنیفهم يبرا تیموقع نیبهتر

 .  .  . توام، افسون هم  شیچون من اآلن پ: خنده گفت با

که بشه  دینه اونقدر بچه ا. سالشونه 18نه؟  اون سه نفرهم . سالته 18.  .  .  میبگذر: مکث ادامه داد یاز کم بعد

 ي هیقض نیاسم ا! بگم زیچ هی خوامیفقط م. حرف زد  یکرد، نه اونقدر بزرگ که بشه باهاتون منطق تونحتینص

 ! يلجباز! يبچه باز.  زهیچ هیفقط  شاسم! ستین يا گهید زیهرچ ایقهر  ایبه وجود اومده کدورت 

 ! رو گذاشتن کنار یسال دوست4 نیا يهمه  هویمسخره،  زیچ هیاون ها سر . حرفتون رو قبول ندارم -

 یبحثتون شده اما اون یسر چ دونمینم  ؟يماجرا به نظرت خودت چه قدر مقصر نیا ياما تو. درسته : يبهنود

 .  .  .  يکار یمخف نیو به نظر اون ها ا يکرد یرو از اون ها مخف يزیچ هیکه با من حرف زد، گفت تو 

 .  .  .  یبه شما نگفته ما سر چ یعنی: و گفتم دمیحرفش پر وسط

 ! به من داشت که اومد با من صحبت کرد یچه ربط دونمیفقط نم. نه نگفته : يبهنود

خوبه : لب گفتم ریاز قهوه ام خوردم و ز یکم.  کنهیماجرا وارد نم نیا ياصال خودش رو تو نیبه خاطر هم پس

 ! دهیمورد رس هی نیعقلش به ا

   ؟یچ: يبهنود

 ! یچیه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ١٣٩ 

مدرسه  يبعد تو يدفعه .  یاومد دانش آموز باش یاصال بهت نم دمتیشاپ د یکاف يروز اول که تو: يبهنود

نه از نظر رفتار و اخالق نه از .  یاومد محصل باش یباز هم بهت نم.  دمتیکجا د یخودت بهم گفت.  دمتید

که پشت  یبا اون یمهمون يتو ختراون د.  دمتید ییمهران و زندا ییدا یمهمون يبعد تو يدفعه . نظر چهره 

خود .  .  . اخالقش .  .  . غرورش .  .  . اما رفتارش ! منظورم ظاهره. نداشت  ینشست شباهت یمدرسه م زیم

ها رو داره  يبچه باز نیکه ا يدختر نیا ونیکتا. کرد  یساله رفتار م 22-3آدم هیکه مثل  یهمون! بود یکت

.  .  حرف هاست  نیاز ا شتریب یلیتو ارزشت خ.  یفهمیم زهایچ نیاز ا شتریب وت! ستین ونیاون کتا ده،یانجام م

کنه و راحت  یو ندونسته، دوستاش رو محکوم نم دهیند دهیعاقل و فهم ونیکتا! باش ونیپس مثل همون کتا. 

 ! کشه یخودش رو کنار نم

نتونه چشم  شده بود تا رهیانداخته بودم و به فنجان کوچک قهوه ام خ نییسرم رو پا زد،یکه حرف م یمدت تمام

چشم هام فشار دادم تا اشک ها  يپلک هام رو رو.  نهیکه چند قطره اشک درونش جمع شده بود رو بب ییها

 .  .  . بگم  يزیچ هی خوامیم: سرم رو باال گرفتم و گفتم. فرو برن 

 ! بگو: گفت یبا مهربان يبهنود

 يمن هستم که واسه  نیکردم ا یفکر م شهیهم. تنهام  یلیبدون دوستام خ دمیهفته فهم کی نیا يمن تو-

 یحت. خودم نگه نداشتم  يکس رو برا چیمن به جز اون سه نفر ه.  .  . اما اونا  شمیآپشن محسوب م هیاونا 

 . خوب بودن  يادیاونا ز نمیبیکنم م یحاال که فکر م! خواهرم

 .  .  . ات رو  هیگر نمینب! به من نگاه کن ونیکتا: يبهنود

 ! نکردم هیمن که گر: زدم و گفتم يلبخند. سوخت  یکم چشمام م هیفقط . کردم  ینم هیکه گر من

 .  وونهید زنهیچشمات برق م: يبهنود

چون  دیشا. اما من نتونستم جوابش رو بدم "وونهید"به من گفت. چشم هام رو پاك کردم  ریانگش شصت ز با

 . کردم  یخودم رو قبول م یگ وونهیداشتم د

 .  .  .  ونیکتا: يبهنود

 . بله -

باز هم من طرف .  یروم حساب کن یتونیبرن، م شتیهمه هم که از پ: نشست و گفت نهیدست به س يبهنود

   ؟يدیفهم! توام
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 يرو د،ینگاه گنگم رو که د. هم برام قابل هضم نبود  لونیاپس کی يمنظورش به اندازه . نگاهش کردم  جیگ

. من باز طرفتم  یهم باش ایآدم دن نیاگر تو مقصرتر! من حساب کن يرو.  .  .  ونیکتا: خم شد و گفت زیم

 قبول؟  

 .  .  . قبول : بغلم گرفتم و گفتم يرو محکم تو فمیک

اونا دوستاتن اگر غرورت رو براشون کنار ! شهینم يزیباور کن چ. غرورت رو بزن  دیذره ق هیپس : يبهنود

تو با خودت هم روراست ! يخودت هم مغرور يتو برا  ه؟یمشکل تو چ یدونیم! کنن ینم يکار چیه يبذار

قلعه  يکه تو تو هیزیاون چ ازقشنگ تر  یلیخ یزندگ! یکن یسخت نگاه م دگاهید هیرو با  زیتو همه چ.  یستین

 .  .  . بشکنش ! ینیب یم يغرورت دار ي

 یحرفش رو قبول م دیا باکردم؟  چر یروش حساب م دیچرا با. قهوه ام نگاه کردم  يخورده  میفنجان ن به

 .  .  . شه  ینم: را باال بردم و گفتم میکردم؟  ابروها

 .  ادیداره بارون م: پنجره اشاره کرد و گفت به

 . شده بود  یباران يبه هوا لیتبد يابر يهوا. خورد  زیبه سمت پنجره ل نگاهم

از  یکی! باشم نجایبرنامه هام رو عقب انداختم که ا يهمه  نجامیبارون قسم، من اآلن که ا نیبه هم: يبهنود

از دانشگاه ها رو  یکی يخودم برادرم رو فرستادم دنبال مادرم و مصاحبه  يکالس هام رو کنسل کردم، به جا

 ! نجایکه اومدم ا يباور کن برام مهم بود ونیکتا! هم فعال رد کردم

 دمیماه فهم4 نیاما تو هم شناسمتیماهه که م4: امه دادگفت؟  اد یداشت م یچ نیا. لبم رو گاز گرفتم  گوشه

مطمئنم هنوز که   ؟یکن یقضاوت م ياما تو چه جور! نجایا امیکه به خاطرت از اون سر شهر ب يرو دار اقتشیل

! ینیبینم تیکانتکت گوش يو شدن تویس قیچرا؟  چون هنوز منو ال یدون یم! ينکرد ویهنوزه شمارم رو س

 ! وضعه نیدر مورد همه هم دمیکه من شن يطور نیا. موردشه  هیفقط  نیالبته ا

 یول: کردم و گفتم سیلبم رو با زبان خ  د؟یاز کجا فهم. بود گذاشتم  بمیج يکه تو میگوش يرو رو دستم

 ...ایبشم  یمیصم یاگر قرار باشه با هرکس! غرورم رو دوست دارم

 ! من حساب کن يرو مگیدارم به تو م! نبود یمن هم منظورم هرکس: يبهنود

پس .  .  . به بارون قسم خورد ! گفت یراست م دیشا. شاپ نگاه کردم  یکاف يباران خورده  ي شهیش به

 .  گهیراست م

 ! روش فکر کنم دمیتا چه حد بتونم انجامش بدم اما قول م دونمینم: زدم و گفتم يلبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ١٤١ 

 برسونمت؟   يخوایم! خوبه یلیهم خ نیهم: جواب داد و گفت یبخش تیرو با لبخند رضا لبخندم

 . کم قدم بزنم  هی دیبا. ممنون . نه -

 مینباشه به کالس بعد کیاگر تراف: اش انداخت و گفت یکوتاه به ساعت مچ ینگاه. رو برداشت  فشیک

 . بود  یبعد از ظهر خوب.  رسمیم

 . خداحافظ .  دیبه کالستون برس دوارمیام-

رو برداشتم و به سمت در  فمیک. شاپ خارج شد  یحساب کرد و از کاف. رفت  شخوانیاز من به سمت پ زودتر

 يزیاز هرچ زییبلند پا يشب ها.  رفتیم یکیتمام شده بود و هوا کم کم رو به تار بایباران تقر. رفتم  یخروج

 . تر بود  یدوست داشتن

من هم که قول دادم . به خودش مطمئن بود  يادیز. بردم و به سمت خونه راه افتادم  بمیرو درون ج دستانم

براش مهم بودم که به خاطر من به قول  نقدریچرا ا. قول دادم به حرف هاش فکر کنم . روش حساب کنم 

دوست هام هم هوام رو ندارن،  نیخواهرم و بهتر یکه حت یخودش از اون سر شهر اومده بود؟  درست موقع

. خودش رو در صورتم نشون داد يبا لبخند د،یچیپ یوجودم م يکه تو یحس خوب! گفت تا آخرش طرف منه

ارزه اگر به  یم یحت. هفته رو با بچه ها سخت بگذرونم  کی نیکه ا دیارز یم نمیبیم کنمیحاال که فکر م

 .  .  .خاطرش بجنگم 

ها رو دعوت شدم بچه  یخودم، باالخره راض يکتاتورینظام د هیانقالب دو روزه عل کیپنج شنبه، بعد از  صبح

قهر و  نیحالت ب هی يچهارشنبه رو تو! کم حل بشه هیکه به وجود اومده بود،  یبلکه مشکالت! به بحث کنم

 .  .  . هفته  نیا يمثل تمام روزها.  میگذروند یآشت

خاموش . سارا رو گرفتم  ياول شماره .  میزدیبا هم حرف م دینشده، با ریتا د. تونستم منتظر شنبه بمونم  ینم

 . مهنوش بود  ينفر بعد.  رمیدوباره باهاش تماس بگ نویبا خودم قرار گذاشتم که بعد از مهنوش و م! بود

 بله؟  : مهنوش

 .  .  . سالم -

   ؟یخوب یسالم کت: مهنوش

   ؟يگسسته رو حل کرد يها نیتمر  ؟یتو خوب. ممنون -

 . نوشتم  روزیآره د: مهنوش
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مکث  یکم. بگم  دیبا یچ دونستمینم میزندگ يبار تو نیاول يبرا. دوستانه نبود اما تند هم نبود  ادیز لحنش

 . از سارا چه خبر؟  زنگ زدم، خاموش بود : کردم و بعد گفتم

ذره مشکوك  هی نویبه نظرم با م. خاموش کرده  روزیآره از د: در اومد و گفت هیاول یاز اون حالت خشک لحنش

 ! زنهیم

 ! چرا دونمینم: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 سوال بپرسم؟   هی شهیم.  یکن ینم لیدل یرو ب يکار چیمن مطمئنم تو ه یکت: مکث گفت یبعد از کم مهنوش

 .  .  . بپرس -

   ؟يچرا بهنود: گفت عیسر مهنوش

   شه؟یهم م لمونیفام ییجورا هی يبهنود! ستین د،یکن یهم که فکر م يعمق فاجعه اونقدر: خنده گفتم با

 واقعا؟ ؟ ؟  : مهنوش

اما . آره : گفتم. سبز و درشتش رو تصور کرد  يمتعجبش با اون چشم ها يچهره  شدیپشت تلفن هم م از

 نه؟  ! میتند رفت يادیکم ز هیفکر کنم هممون . دور  لیفام

 ! یگفت یکوچولوش رو به ما م هیحداقل  دیاما با.  .  . خب آره : مهنوش

 بگم؟   ویچ. کوچولو بوده  هیاما باور کن کل ماجرا . کردم  يکار یمخف يادیکم ز هی دونمیآره م-

 ! يتور کرد یشاه ماه ییخدا یول: و گفت دیخند مهنوش

 . کردم فقط  شیرایپروژه اش رو براش و!   وونه؟یتور کجا بود د-

بهت داده  يسمه رو هم بهنودگفت اون مج یاما سارا م دونمیهم بپرسم؟  من نم گهیسوال د هی یکت: مهنوش

 . نوشته بود  ییزایچ هیآره؟  چون تهش . 

 .  .  . آره -

 ! تا کر نشم رمیرو کم عقب تر بگ یباعث شد، گوش یگوش يمهنوش تو غیج يصدا

   ؟یزنیم غیچرا ج وونهید-

   انا؟یتون، داداش نداره اح يبهنود يآقا نیا یکت: مهنوش

 ! کنم یواست جورش م ياگه بخوا! ششیریدونه از نوع س هیچرا اتفاقا -

رو  شیسارا به خاطر اون گوش دیشا گهیهمش م! مهبد من رو کچل کرده نیا یکت يوا: کالفه گفت مهنوش

 ! ایرو برام بگ اتیجزئ يهمه  دیبا زنمیگردم زنگ م یبرم. زنگ بزن خونشون  ایب گهیم. خاموش کرده 
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 . .  .  خداحافظ . باشه برو : خنده گفتم با

 بله؟  : رفتم و گفتم ییرایبه پذ. که مامان صدام زد  رمیرو بگ نویم يشماره  خواستمیم

نظرت  گمیم یکت: خوردش کرده بود رو به سمتم گرفت و گفت یدست شیکه داخل پ یبیاز س يتکه ا مامان

 فرداشب دعوت کنم؟   يو ماهرخ رو برا یو محمد عل نایآذرا ه،یچ

مارال  ي هیاگر ماهرخ قض  ؟یدرست کن يخوایم یشام چ. خوبه : و گفتم دمیکش رونیرو از نوك چاقو ب بیس

   ؟یرو بشنوه چ

باز هم  م،یاما اگر بهش نگ شهیاگر بفهمه ناراحت م.  گهیبفهمه د دیباالخره ماهرخ با.  دونمیهنوز نم: مامان

 ! شهیناراحت م

 . بفهمه بهتره . آره -

لحظه شک  هی. صفحه بود  يرو نویم ریتصو. شدم  دهیکش فونیوچک آک توریزنگ در به سمت مان يصدا با

رو  یگوش. سرش بود  يبودم، رو دهیتولدش خر يکه خودم برا یرنگ یشال سرخاب! کردم اما خودش بود

 بله؟  : برداشتم و گفتم

 .  یباز کن کت: عجوالنه گفت نویم

 . آپارتمان رو هم باز کردم  یجا خوش کرده بود رو فشردم و در چوب دیکه کنارش عکس کل يا دکمه

 بود؟   یک: مامان

 نویم-

 . سالم : بعد از آسانسور خارج شد و گفت هیچند ثان نویم

 شده؟   یچ. سالم : اش دوختم و گفتم دهیرنگ پر يرو به چهره  نگاهم

 تو؟   میبر: نویم

: گفتم رفتمیبه سمت آشپزخونه م کهیدر حال. کرد  یامان سالم و احوالپرسبا م. در کنار رفتم و وارد شد  يجلو از

 .  نیبش

 داخل اتاقت؟   میبر شهیم.  خورمینم يزیچ: نویم

 .  .  .  ایب. آره -

 . خاله  دیببخش: رو به مامان گفت نویم

 .  زمیراحت باش عز: برداشت و گفت زیم ياش را از رو یدست شیپ مامان
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 يپا يراستم رو رو يتخت نشستم و پا يلبه  يرو. پشت سرم وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست  نویم

 خانم؟   نویطرفا م نیاز ا: چپم انداختم و گفتم

 خب؟  .  یکت ستیحرف ها ن نیاآلن اصال وقت ا: نویم

 شده؟   یچ-

خودش  یدست یدست! بته دست خودشال! سارا خانم کار دستمون داده: و گفت ستادیرو به روم ا نهیبه س دست

 ! چاه انداخت يرو تو

 شده؟   یچ یبگ شهیم-

 یزنگ زد بهم و کل شبید. اومدن  یو م رفتنیمرتب م نایهفته عموش ا کی نیا يتو: نشست و گفت کنارم

 ! زدیمشکوك م يحرف ها.  يدیکنه تو جوابش رو نم یبا تو حرف بزنه اما فکر م خوادیگفت دلش م. کرد  هیگر

 خب؟  -

 .  .  .  دمیامروز پاشدم رفتم دم در خونشون د! نگفت یچیبهش گفتم چه مرگته ه یهرچ: نویم

وسط حرفات چرا شارژ : انگشتانم رو دور بازوش گرد کردم و گفتم.  .  .  به مهبد گفته و اون  دیشا. کرد  سکوت

 ! گهیبگو د  ؟یکنیتموم م

زنگ زدم .  .  . اومد  یآهنگ و بزن و برقص م ياز خونشون صدا: هم فشار داد و گفت يلب هاش رو رو نویم

 .  .  .  شهیگفت امروز نامزد.  .  . جواب داد و گفت  یکی.  .  . 

 یدست یدختره دست.  دیرسیخون به مغزم نم. انگشت هام از دور بازوش شل شد . دادم  هیپشت سرم تک وارید به

 يعالقه ا چیبشه که ه یراحت قبول کنه نامزد کس نقدریا شهیخه مگه مآ.  .  . ! خودش رو به باد داد  یزندگ

و فقط اطاعت  نییچرا سرشو انداخته پا  نگرفت؟مادر و پدر قرار  يبهش نداره؟  چرا راحت کوتاه اومد؟  چرا جلو

 ؟  .  .  . کنه  یم

 . واسه جشنش دعوتمون هم نکرد  یحت. خره  یلیخ: نویم

هر کدوممون که عروس بشه، اون سه  کردمیفکر م شهیهم. حالش بهتر از من نبود . نگاهش کردم  یرچشمیز

 ياز بس تو.  .  . عروس بشه  نویاول م کردمیفکر م. ساقدوش باشن و همه کارها رو انجام بدن  دیبا گهید يتا

 .  .  . هول بود و عجله داشت  يهر کار

 .  .  .  عیمط.  .  . ساکت .  .  . آروم  يبچه  هی! بود سارا هنوز بچه.  .  . بود  فیح سارا
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 دیکار با یچ  شه؟یم یحاال چ: شکمش جمع کرد و گفت کیداد و زانوهاش رو نزد هیتک واریهم به د نویم

 دونه؟   یبه نظرت مهبد م  م؟یبکن

 ! فکر نکنم مهبد هم بدونه.  دونستینم يزیمهنوش که چ.  .  .  دونمینم-

همون . نبود  شیپ يهفته  ینیاز اون همه سرسنگ يخبر. سمت چپم گذاشت  يشانه  يو روسرش ر نویم

 .  .  .  یمن هم همون کت. بود  یشگیهم ينویم

دختر به نامزدش  هی نکهیاز ا! ترسم یم ندهیاز آ.  .  .  ترسمیمن م یکت: گفت. دادم  هیرو به سرش تک سرم

 .  .  . ترسم  یشوهرم رو دوست نداشته باشم م نکهیاز ا! ترسمیمثل اون بشم م نکهیکنه، از ا انتیخ

 زیم يرو از رو میگوش. بفهمه  دیمهبد با: سرم رو از سرش جدا کردم و گفتم. در سکوت گذشت  يا قهیدق چند

 . بده 

   ؟یکن ینگاهم م ينجوریچرا ا  ه؟یچ: و گفتم دمیرا در هم کش میابروها. نگاهم کرد  مردد

 .  .  . آخه سارا : نویم

با مادر و پدر  دیبعد از مهبد با  ه؟یمگه شوهر کردن الک! نوبت منه گهیخواسته کرده، د یسارا تا حاال هر غلط-

 . رو  میبده به من گوش. سارا حرف بزنم 

 . گرفتم و سراغ شماره مهنوش رفتم  نویرو از دست م یگوش

   ؟یبله کت: مهنوش

 مهبد هست؟  -

 .  رونیاون هم گذاشت رفت ب. سارا باز هم خاموش بود ! شده وونهیپسره د. نه بابا : د گفتخونسر مهنوش

 . خداحافظ . باشه -

گفت سارا باز هم ! ستین: نگاه کردم و گفتم نویبه م. نشدم و تماس رو قطع کردم  يا گهیحرف د منتظر

 .  رونیرفته ب. خاموش بوده 

 ونشون ؟  نره دم خ: با چشمان متعجبش گفت نویم

 ! میشیاگر بره که بدبخت م.  .  .  دونمینم: جام بلند شدم و گفتم از

 . اونجا  میبر دیبا: نویم

   ؟یچ-

 . حاضر شو . اونجا  میبر دیبا: تکرار کرد نویم
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 . صبر کن -

 .  .  . مامان : بود، گفتم دشیخر ستیل لیرفتم و رو به مامان که مشغول تکم رونیاز اتاق ب عیسر

 ! يخوایم يزیچ هی یعنی یزنیکه صدام م ينجوریا: بدون نگاه کردن به من، گفت مامان

 .  .  . آره -

! یکمکم کن یستیوا دیبا! يبر شهینم رونیب یباشه قبول ول یهر چ: گذاشت و گفت زیم يرو رو ستیل مامان

 . هم خواستم برم  دیخر دیشا

 ! لطفا.  .  . مامان -

 . حرفش هم نزن : رفت و گفتبه سمت آشپزخونه  مامان

 . افتاد بهم خبر بده  یهر اتفاق.  امیب تونمیمن نم: برگشتم و گفتم نویم شیپ

 . تموم بشه  یو خوش ریبه خ زیفقط دعا کن همه چ. باشه : شالش رو از نو دور گردنش بست و گفت نویم

 انایکال با ک.  کردیکه تازه از حمام اومده بود بحث م انایمامان با ک. رو تا دم در بدرقه کردم و برگشتم  نویم

 . صدام کن  دیخر يبر یخواست: رو به مامان گفتم! باهاش دعوا کرد نکهیحرف زد مگر ا شدینم

کردم اما فکرم  یرو چک م لمیمیظاهرا ا. و لپ تاپ رو روشن کردم  دمیتخت دراز کش يرو. اتاقم رفتم  به

سارا رو  يآهنگ مورد عالقه . بود  ختهیهممون به هم ر ي ندهیقت سارا، تصورم از آحما نیبا ا. سارا بود  شیپ

.   شدیم ییبایعروس ز.  ارمیذهنم ب يتوسارا رو  يکردم چهره  یسع. دست هام گذاشتم  يکردم و سرم رو یپل

 ! .  . 

شدم و گوشم رو به آهنگ در حال  رهیبه صفحه اش خ نویمنتظر تماس م. رو از کنار تخت برداشتم  میگوش

که تازه  یاسم. رو لبم نشست  ياسم مخاطب لبخند دنیبا د. اومد  SmSتماس،  يبه جا. پخش سپردم 

 .  .  . کرده بودم  وشیس روزید

 Mr . Behnoodiپس تا ! چاپ دوم ندارد یآدم ها کتاب زندگ يا زند،یم ادیفر دیهر صبح خورش: نوشته بود

 .  .  .  دیلذت ببر یدگاز زن دیتوانیم

   ؟یچ میدیرو ند دیاومد و خورش یبود و بارون م ياگر هوا ابر: نوشتم

 ! ابر را هوس بوسه زدن بر خاك است.  .  . باران بهانه است : داد جواب

و  لیفرانسیتا استاد د ادیم اتیبه استاد ادب شتریب! ادیمدل حرف زدن نم نیخوندن ا یاضیکه ر ییبه آدم ها-

 ! اتیاضیر
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رو دوست داشته  تیو انسان عتیطب دیکه باشه، با یگاهیهر جا يآدم تو: نوشت.  دیطول کش یدادنش کم جواب

 . باشه 

 . صورتک خندان دادم  هیرو با  جوابش

 . نشد، خودم باهاش تماس گرفتم  نویاز م يخبر چون

 چه خبر؟   نویم-

از مهبد هم  يخبر. از مهمون هاشون هم رفتن  يچند نفر هی. آهنگشون که قطع شده  يصدا! بابا یچیه: نویم

 ! فعال ستین

 . شد، زنگ بزن  يخبر تازه ا. باشه -

 . حتما : نویم

.  میزد رونیو از خونه ب دمیلباس پوش. وادارم کرد از جام بلند بشم "حاضر شو یکت"گفت یمامان که م يصدا

 ! دنبالمون و برمون گردونه خونه ادیکه بابا مجبور شد ب میکرده بود دیفردا شب، خر یمهمون يتا شب اونقدر برا

دوست نداشتم به تلفن خونه . خاموش بود  شیهمچنان گوش. از سارا نشد  يجمعه هم شروع شد و خبر روز

که صحبت کردن  ییحرف زدن با آدم ها. پدرش حرف بزنم  ایمجبور بودم با مادر  ياونجور. شون زنگ بزنم 

 ! نداشت رو دوست نداشتم يا دهیباهاشون فا

 خوبه؟  : ظرف ساالد گذاشتم و گفتم يحلقه شده رو هم رو اریخ نیآخر

 ! از گوجه اس شتریب یلیخ ارشیخ: ساالد انداخت و گفت نییبه تز ینگاه کج انایک

دنبال  کهیرو باز کرد و درحال خچالیمامان در . انتخاب کردم و مشغول خورد کردنش شدم  یکوچک ي گوجه

   اره؟یآقا رو هم م ریبه نظرت آذر امشب ام: گفت گشت،یم هیچ دونستمیکه نم يزیچ

 .  .  . آخ -

 شد؟   یچ: مامان

 .  دمیدستم رو بر: فشار دادم و گفتم گرمیمشت دست د ياشاره ام رو تو انگشت

   ؟یشوهر هم بکن يخوایهات م یدست و پاچلفت نیالبد با ا: انایک

   اره؟یم رآقایبه نظرتون آذر، افسون رو با ام: مامان دوباره گفت. چپ نگاهش کردم و ساکت شد  چپ

 ! ستین دیاز خاله بع: انایک

 خوبه؟  : و گفتم دمیساالد چ يقرمز رو هم رو يها گوجه
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 .  ستیبدك ن: باال انداخت و گفت يشانه ا انایک

خدا کنه خاله داماد . الد گذاشتم و دست هام رو شستم سا گریکنار دو ظرف د خچالیآخر رو هم داخل  ظرف

و  وهیم. خونه مون  يتو ادیب يقلم رو کم داشتم که بهنود هی نیهم! ارهیرو دنبال خودش راه نندازه و ب شیالک

 ! یاما ترسناک نیریچه تصور ش! بخوره، بعدش هم شام ینیریش

کمک  يماهرخ برا. زودتر اومدند ییماهرخ و دا. صورتم نشوندم  يرو یمیمال شیرو عوض کردم و آرا لباسم

 . بود، نشست و مشغول صحبت شدن  دهیبابا که او هم تازه رس شیپ ییبه مامان به آشپزخونه رفت و دا

من ! یکن هیگر دیبخند که فردا با یامشب حساب ییدا: مقابلشان نشست و گفت يمبل تک نفره  يرو انایک

 ! میبریم 0 -4 گمیم

 آخه؟   گهیم یچ ییتا6: رو نشون داد و گفت 6با انگشتان دستش عدد  ییدا

 مگه نه بابا؟  ! ایآس میریم میبه جاش ما هرسال دار: نازك کرد و گفت یپشت چشم انایک

   ؟یکه از صدتا پسر فوتبال دوست تر هست یهست يتو چه دختر دونمیمن نم: زد و گفت يلبخند بابا

 ! یقرمز و آب يو باز هم کل کل کالفه کننده  دنیدو نفر به هم رس نیا باز

مامان . و نشستم  دمیرو عقب کش یصندل نیاول. داغ داغ بود  لیپشت سر فام بتیبحث غ. آشپزخونه رفتم  به

 یلیخ. دماغشو عمل کرده   ؟يدیرو ند بایفر دایجد: گفت کرد،یخارج م نتیها رو از کاب یدست شیپ کهیدر حال

 ! عوض شده

 .  گهیبود د عیدماغش ضا ییخدا: ماهرخ

 آخه؟   دیبه دماغ مردم دار کاریشما چ! بابا يا-

 بود؟   یدماغت اون شکل یدوست داشت! ياخالق درس بد خوادیحاال نم: ماهرخ

 ! نه.  .  .  يوا-

 ! پس ساکت شو: ماهرخ

: دادم SmS نویوردم و به مآ رونیب بمیرو از ج میکه ماهرخ رسما من رو از بحث خارج کرد، گوش ییاون جا از

   ؟يکرد دایمهبد رو پ

 یول. کنم  یسارا خانم رو هم ماست مال يکردم گندکار یدر ضمن سع. باهاش حرف زدم . آره : داد جواب

 . برخورد کرد  يعاد يادیز
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مشخص  توریمان يصورت خاله و مارال تو. رفتم  فونیبه سمت آ. رو بدم  نویزنگ، نتونستم جواب م يصدا با

 . بودن  نایخاله ا: پشت در بوده، گفتم یک نهیدر رو بازکردم و رو به مامان که منتظر بود بب. بود 

و مارال وارد  رضایاول خاله و افسون، بعد عمو مهران، بعد عل. رو هم باز کردم و منتظرشون شدم  یچوب در

 نیها ا وونهیچرا مثل د: گفت انایکه ک دمیکاو یمن با چشم داخل راهرو را م یدر آسانسور بسته شد ول. شدند 

 ! گهیهمشون اومدن د  ؟یزنیم دیطرف و اونطرف رو د

جان، آروم  یکت: بلندش، همه به سمتم برگشتن و بابا گفت يبه خاطر صدا.  دمیهم کوب يدر رو رو یعصبان

 ! بابا

 . از دستم در رفت -

. شکمش تخت بود . کنار مارال نشستم  ينفره امبل دو  يو چاقو و چنگال رو پخش کردم و رو یدست شیپ

 یجون، با درس ها چه م یکت: و گفت دیشده بود که فکر کنم فهم رهیپس بچه اش کجاست؟  به شکمش خ

   ؟یکن

 ! خودش رو داره يها یسال آخره و سخت.  گهیبخونم د دیبا: چهره اش نگاه کردم و گفتم به

 ! شنیهمه قبول م. اصال استرس نداشته باش : مارال

 ! و کجا هم مهمه یخب چ یآره ول-

انگار نه انگار دو ! رهیگیافتم، خندم م یم یدانشگاه شیاسترسم تو سال پ ادی یوقت: و گفت وستیبه ما پ افسون

 . سال گذشته 

 .  .  .  رهیت يقهوه ا. مون مادرها يرنگ چشما. خودم بود  يچشم هاش رنگ چشم ها. لبخند نگاهش کردم  با

که  یحالت هی. بود  رضایحالت لب و دهنش هم مثل عل. عمه اش بود  هیبلندش شب یشانیو پ دهیصورت کش یول

 ! گهید شهیبه هر حال پسر عمه شون م! ستیها ن نیا هیشب يخوبه بهنود. من دوست نداشتم 

 يقبول شد یخواستیکه م يزیآخرش هم که همون چ! يخوردیحرص م يادیز ادمهی: و گفت دیخند مارال

 ! گهید

 .  یقبول.  يریسخت بگ یالک خوادیتو هم نم یکت. آره : افسون

با حرف ! کتاب يپا نمیشیسه ساعت هم به زور م-دو يروز! رمیگیهم به خودم سخت م یلیکه من خ نه

 ! مثل عذاب وجدان یحس هی. که تا به حال نداشتم رو به جونم انداختن  یهاشون استرس

 ! یکت يشد دایکم پ: صحبتش با ماهرخ رو تموم کرد و رو به من گفت خاله
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چرا اومد سراغ من؟  . بود  دهیرو هم ند انایبود، ک دهیبه همون اندازه که من رو ند. تعجب نگاهش کردم  با

 ! بکشه شیرو پ نینخواد حرف ام گهید دوارمیام

 .  .  . شده و   ادیحجم درس ها ز گهید: و گفتم زدم

 ! ستایبد ن یذره هم به فکر خودت باش هی: فرستاد و گفت رشیحر يروسر ریبلوندش رو ز ياز موها یکم خاله

 .  .  . منتظر اشاره هستن  ایبعض: ادامه داد یآرام يزد و با صدا یچشمک

که  چارهیاون ب. گاز گرفتم  لبم رو يگوشه ! برن به جهنم ایاصال بعض. ندادم  یزدم و جواب يا ياجبار لبخند

 . کرد  یشلوغش م يادیخاله ز! نداشت يکار

 . شام رو آماده کنم  يکم کم ظرف ها ایپاشو ب یکت: بلند شد و گفت مامان

 . کمک  امیمن هم م: هم هم زمان با من بلند شد و گفت افسون

   ؟یکار کن دیکجا مارال خانم؟  مگه دکتر به شما نگفت نبا: با اخم گفت رضایشد که عل زیخ میهم ن مارال

 شده؟   يزیچ! خدا بد نده: متعجب نگاهش کرد و گفت ماهرخ

همه  گهیماهرخ جون؟  د یدونیشما چه طور نم.  .  .  وا : اومد و گفت يدرشتش عشوه ا يبا چشم ها مارال

 .  .  .  شهیمامان آذر داره نوه دار م دوننیم

 .  .  . مبارکه : گفت ریتاخ هیهم فشار داد و با چند ثان يلب هاش رو رو ماهرخ

 يانداخته بود و با دست با لبه  نییماهرخ سرش رو پا. شده بودند  رهیگرد شده به ماهرخ خ یبا چشمان همه

  .آشپزخونه  ایب یکت: حاکم رو شکست و گفت نیمامان سکوت سنگ.  رفتیدامنش ور م نیچ يتور

 چیه. اومد  یم ونیصحبت آقا يفقط صدا.  میشد زیم دنیهم دنبالمون اومدن و مشغول چ انایو ک افسون

رو هم صدا زد و  هیکه تموم شد مامان بق زیم دنیچ.  دیرس یاز جانب خاله و ماهرخ و مارال به گوش نم ییصدا

 . خوردن شام به آشپزخونه اومدن  يبرا

 ییآماده شد و رو به دا عیبعد از شام ماهرخ سر. بود  نیسنگ يادیسکوت ز نیا. هم همه ساکت بودن  زیم سر

   م؟یبر. مامان  شیبرم پ دیمن صبح زود با یمحمدعل: گفت

دوباره جمع بع  ،ییبعد از رفتن ماهرخ و دا.  ومدیمامان کوتاه ن ينزد و ماهرخ هم در برابر اصرارها یحرف ییدا

   ه؟یرشته ات چ  ؟يریهنرستان م انایک: گفت انایه کافسون رو ب. حالت قبل شام برگشت 

 ! من عاشق رشته ام هستم.  يمعمار: انایک

 ! البته ارشدش عمرانه. خونده  يهم معمار نیام! چه جالب: افسون تا بنا گوش باز شد و گفت شین
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 شهیهم نیام. جون  یآره کت: و گفت دیخاله هم خند! و عمران رو نزنم يانتخاب رشته ام معمار يباشه برا ادمی

 ! شاگرد اول بوده

. پهن و بلندش هم در هم رفت  يابروها چ،یحرف خاله لبخند افسون جمع که شد ه نیبا ا! به من چه خب

 ! هیعال: اجبار زدم و گفتم ياز رو يلبخند

  . رسمیمن صبح زودتر به کارهام م م،یآذر خانم اگر بر: مهران رو به خاله گفت عمو

 .  میباشه بر: خاله

 ! تازه سرشبه  ؟يزود نیکجا به ا: بابا

 ریمن نه خودش نه ام یبدشانس. شرکتش  يبرم دنبال کارها نیصبح قراره با ام. بهتره  میزودتر بر: مهران عمو

 .  .  . نبودن و  یسال یلیخ.  ستنیجا رو بلد ن چیه

 .  نیهر جور راحت: بابا

از  میدیکه ما د يبهنود يآقا نیواال ا! اول حرف همه تریخان شده ت نیام نکهیمثل ا. نشستم  نهیبه س دست

 . داداشش رو بکنه  یبره حمال تونهینم. آقا فردا کالس داره  ریدر ضمن ام! همه بهتر همه کار و همه جا رو بلده

 زیم يرو رو یگوش الیخ یب. داشتم  missed callاز مهنوش. رفتم  میسراغ گوش نا،یاز رفتن خاله ا بعد

من بعد از اون بحث چند روزه، . بهش بگم  دیبا یچ دونستمینم. انداختم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم 

 . در زد و وارد شد  شهیبرخالف هم نایک. گردوندم  یتازه داشتم رابطه ام رو باهاش به حالت قبل برم

   ه؟یچ-

 ناراحت شد؟   یلیخبه نظرت ماهرخ : نشست و گفت شمیآرا زیم یصندل يرو

 . فکر کنم : کردم، گفتم یم زانیلباس هام رو داخل کمد آو کهیحال در

 .  .  . گناه داره  یلیخ: انایک

با  میحاال که دار: داخل چشمش نشست و گفت یطنتیبرق ش. تخت نشستم  يلبه  يباال انداختم و رو يا شانه

 .ینیبب شتریرو ب نیفکر کنم ام م،یشیم لیفام نایعمه خانم ا

   ل؟یفام-

 ! ریافسون و ام! گهیآره د: انایک

 بعدش هم از کجا معلوم؟  ! آقا رینه و ام ریاوال ام: اخم گفتم با

 ! گهیمعلومه د! حاال؟   یشیم یچرا عصبان: انایک
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 .  گهیپاشو برو بخواب د  ؟يمگه تو فردا مدرسه ندار: چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

و  دمیتخت دراز کش يرو. رفت و خوشبختانه برق رو هم خاموش کرد  رونیاز اتاق ب"ریشب به خ"گفتن با

شدنمون با  لیماهرخ، چه به فام هیفکر کنم چه به ناراحت انایک يدوست نداشتم به حرف ها. چشمام رو بستم 

 .عمه خانم 

 .  دمیمامان از خواب پر يبا صدا نباریا شدم،یم داریب میآالرم گوش يبا صدا شهیکه هم من

 ! ادیاآلن سارا م.  .  .  گهیپاشو د.  .  .  یکت-

 مگه ساعت چنده؟  : هام رو به زحمت باز کردم و گفتم چشم

 7: مامان

به  ینگاه. شدم  دنیدست و صورتم رو آب بزنم، مشغول لباس پوش نکهیبدون ا.  دیاز سرم پر نمیریش خواب

بابا  يرو به مامان که داشت برا. برم  رونیمقنعه از خونه ب نین نداشت من با اامکا. چروکم انداختم  يمقنعه 

   ؟یزنیبرام اتو م نویمامان ا: گفتم خت،یریم يچا

 .  امیبذارش همون جا، اآلن م: مامان

 دنیاما به مانتو پوش دمیپوش عیشلوارم رو سر. لباس هام رفتم  ي هیمبل انداختم و سراغ بق يرو رو مقنعه

    ن؟یخوب هست.  .  .  یهمت يبله؟ سالم آقا: رو بابا جواب داد فونیآ. زنگ در بلند شد  يچون صدا.  دمینرس

 . پدر سارا مشغول حرف زدن با بابا بود . اومدم  رونیاز اتاق ب ،یاسم همت دنیشن با

 .  .  . به سالمت .  .  .  دیسالم بربسون.  .  .  گمیحتما بهش م.  .  . بله : بابا

 گفت؟   یچ: به سمت بابا رفتم و گفتم ،یمحض گذاشتن گوش به

که  شدمیرد م نجایگفت داشتم از ا. مدرسه  ادیسارا امروز نم:  و گفت دیاش کش یجوگندم يبه موها یدست بابا

 . خانم بگم منتظرش نمونه  یگفتم به کت

مدرسه تا ازش  ادیبودم که ب نیرو به انتظار ا روزیو پر روزیمگه دست خودشه؟  من تمام د  اد؟یکه نم یچ یعنی

حاضر : اتو شده رو به سمتم گرفت و گفت يمامان مقنعه ! کنهیاش م ندهیبا خودش و آ یبپرسم داره چه غلط

   ؟یشینم

حرارت جا مونده از اتو، اطراف صورتم رو . و مقنعه رو سرم کردم  دمیمانتو پوش. رو گرفتم و به اتاقم رفتم  مقنعه

 یسارا هم حواس ومدنین. شده بودم  داریب رید یکاف يمن به اندازه ! افتاد موهام رو نبستم ادمی. کرد  یغ مدا
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بدون در زدن وارد .  گرفتمیم انایاز ک دیبا.  کردمینم دایرو پ یلعنت یمشک پسیکل.  . نذاشته بود  یباق امیبر

 .  خوامیم پسیکل: و گفتم ستادمیدست به کمر ا. جوراب هاش بود  دنیمشغول پوش. اتاقش شدم 

 مغازه اس؟   نجایمگه ا: با اخم جواب داد انایک

 .  کنمیجبران م. شده  رمید: اش برداشتم و گفتم نهیآ يرو از جلو شیصورت پسیکل

اومدم  رونیبود که از اتاق ب قهیدق ستیو ب 7ساعت .  ختمیر فمیرو بستم و کتاب هام رو نامرتب داخل ک موهام

 . سرده  رونیب. بپوش : رو به سمتم گرفت و گفت میو مشک دیشرت سف یمامان سوئ. 

 . هوا که خوبه -

   ؟یرو بپوش نیا شهیم یحاال چ! هم سرده یلیخ: مامان

با . بند کفشم رو هم نتونستم ببندم . زدم  رونیشرت رو گرفتم و از در ب ییسو. نداشتم  يکل کل و لجباز وقت

 ییبا قدم ها. وقت منتظر آسانسور شدن رو نداشتم . رفتم  نییفرستادمشون و از پله ها پا یکتوندست داخل 

 . خودم رو به مهنوش رسوندم  عیبلند و سر

 ! يکرد رید: برد و گفت درنگشیدست هاش رو داخل ژاکت بافت سف مهنوش،

 . بدو . خواب موندم -

   ومده؟یسارا ن: مهنوش مشکوك نگاهم کرد و گفت.  میافتاد راه

 .  ادیسرکار، زنگمون رو زد و گفت نم رفتیداشت م یباباش وقت. نه : قورت دادم و گفتم یدهانم رو به سخت آب

 اما مهبد ؟ .  .  . نداره  يریسارا تقص دونمیمن م: را شوت کرد و گفت شیپا يجلو ي زهیسنگر مهنوش

 یوقت. قرار داده  انیمهبد رو تا چه حد در جر دمیپرسیم نویاول از م دیبا.  دمینپرس يزیچ نگفت و من هم يزیچ

   ومده؟یسارا ن: هم بهمون اضافه شد، سوال مهنوش رو تکرار کرد نویم

 يصدا.  میستادیکالس ا یپشت در چوب.  میوارد مدرسه شد قهیدق40و  7ساعت . هم جوابم رو تکرار کردم  من

 . اومد  یاخل کالس ماز د يبهنود

 . در بزن  نویم: مهنوش

 . به من چه؟  خودت در بزن : نویم

   شه؟یم یچ یدر بزن هیحاال : مهنوش

 ! داخل؟   میایتو بگو اجازه هست ب زنم،یمن در م.  يکار هیاصال : نویم

 .  .  . بعد تو  زنمیمن در م.  میجامون رو عوض کن ایب: مهنوش
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 دیببخش: باز کردم و گفتم مهیبه در زدم و در رو تا ن يدو نفر نداشتم، ضربه ا نیبحث ا ي جهیبه نت يدیام چون

 اجازه هست؟  . 

 . اجازه ما هم دست شماست : اش گفت یشگیبا لبخند هم يبهنود

 . ممنون -

 .جامون نشسته بودن  گهینفر د4.  میو وارد کالس شد دمیمتعجب رو هم به دنبال خودم کش ينویو م مهنوش

 ! رمینفر رو بگ4 نیباشه بعدا حال ا ادمی دیبا.  مینیآخر بش فیرد میمجبور شد

 !دوره يفاصله بهنود نیقدر از ا چه

 یکوتاه ي ازهیخم. کنار تخت جا گذاشتمش  زیم يافتاد رو ادمی. از جزوه ام نبود  يخبر. رو گشتم  فمیک داخل

درس رو بفهمم، چرا خودم رو  ذاشتیفکر سارا نم یوقت. گذاشتم و چشمام رو بستم  زیم يو سرم رو رو دمیکش

 يصدا گهیشد، د نیچشم هام که سنگ. امروز هر طور شده باهاش حرف بزنم  دیبا! خسته کنم و گوش بدم؟  

 چسبه؟   یم یلیخواب صبح خ: که گفت دمیچه قدر گذشت اما شن دونمینم.  دمیشنیرو هم نم يبهنود

چشم هام رو باز و بسته . منتظر جوابم بود  يبهنود. به دستم زد، سرم رو بلند کردم  نویکه م یآروم يضربه  با

   د؟یبا من هست: کردم و گفتم

 .  ستین دنیخواب يبرا یآروم يکالس جا. با خود خودتم : يبهنود

 برم صورتم رو بشورم؟   شهیم-

شد مگه؟   یچ ز،یم يسرم رو گذاشتم رو قهیحاال دو دق. رفتم  اطیبلند شدم و به ح. دست به در اشاره کرد  با

نبود؟  اصال  شیشگیاز لبخند هم يکارم بد بود که خبر نقدریا یعنی.  دمیصورتم پاش يمشت پر از آبم رو رو

 ! زدمیرو به خاطرش به هم م نمیریچرت ش دینبا

 .  نیجلو بش ایب: که گفت نمیسر جام بش خواستمیکالس برگشتم و م سر

 . راحتم .  ستیجا ن-

 . جلو تا دوباره خوابت نبرده  ایب. هست : که دستش بود، گذاشت و گفت یکتاب يرو ال کشیماژ

 ! که دمینخواب! گهید زیسرم رو گذاشتم رو م قهیدق هیحاال : اخم نگاهش کردم و گفتم با

 .  نیجلو بش ایب  ؟یزنیحاال چرا آدم رو م: به لبخند شد و گفت لیکم کم تبد اخمش

رو  فمیکه اشاره کرده بود، نشستم و ک یصندل يرو. کالس رفتم  يدوشم انداختم و به جلو يام رو رو کوله

 ياز صعود یچیه. شد  سشیتدر يمشغول ادامه  يبهنود. بود  هیهان یدرست کنار صندل میصندل. بغل کردم 
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 دیسیبنو: رو که پر کرد، گفت تخته. دونستم  ینم زد،یکه داشت در موردشون حرف م ییبودن دنباله ها ینزول ای

 . رو تا تخته رو پاك کنم  نایا

   ؟یسینو ینم: من بود، نشست و گفت یصندل يکه درست رو به رو زشیم پشت

 . جزوه ندارم -

بعدا برو وارد کن  س،یتوش بنو ایب: درآورد و به سمتم گرفت و گفت یینو يرنگش، جزوه  یمشک فیداخل ک از

 . 

 .  سمینویم رمیگیبعدا از بچه ها م. حوصله ندارم : گرفتن جزوه، گفتم بدون

 رهیچانه ام گذاشتم و به تخته خ ریدست راستم رو ز. خودش گذاشت و مشغول ورق زدن شد  يرو جلو جزوه

 اون مسئله حل شد؟   یراست: گفت یآروم يجزوه بلند کرد و با صدا يسرش رو از رو. شدم 

 . ممنون : با لبخند گفتم. مثبت بستم و باز کردم  ينشانه هام رو به  چشم

 .  دینوشت نکهیمثل ا: گفت يبلند يبه بچه ها با صدا رو

 ! هنوز نصف هم نشده.  .  . استاد : گفتن اتیها با لحن گله و شکا بچه

  ؟ياریب يچا هیاز آبدارخونه برام  شهیم یسینویشما که نم: گفت یآروم يزد و رو به من با صدا يلبخند

 . کالس استراحت بدم  نیب خوامینم

دو  شد،یبار م نیبرده بودم که با ا يبهنود يبار هم برا کیالبته . برده بودم  يبابام چا يتو عمرم فقط برا من

به آبدارخونه که داخل ساختمان رو به . رفتم  رونیخودم گذاشتم و از کالس ب يرو جا فمیک. بلند شدم ! بار

 .  خواستمیم ییچا ياستاد بهنود يبرا: و گفتم دمبه در ز يضربه ا. مسئولش داخل دفتر بود . رفتم بود،  ییرو

تا اومدن خانم  دیمن با: گفت یتفاوت یمسئول آبدارخونه با ب! استاد گفتمیبود که بهش م يبار نیاول  استاد؟

 .  زیبر ییسماور براش چا از. استکان بردار  یسمت راست نتیاز کاب. تلفن ها رو جواب بدم  يذاکر

 من؟  -

 دستم بنده؟   ینیبیمگه نم-

استکان رو از همون . به آبدارخونه رفتم . من رو فراموش کرد  "الو"لحظه تلفن زنگ خورد و با گفتن همان

ام رو کج  افهیاستکان، ق يگرد و غبار رو دنیاز د. به داخلش انداختم  یکه گفته بود، برداشتم و نگاه ییجا

 دم،یچون ظرف قند رو ند.  ختمیر ياستکان رو شستم و بعد داخلش چا. رفتم  ییکردم و به سمت ظرف شو

 کهیدر حال. مدرسه گذاشتم  لیاست ینیآبدارخونه برداشتم و همراه استکان، داخل س زیم يچند شکالت از رو
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پنجره گذاشتم و چند  يلبه  يرو رواستکان .  دمیپشت در کالس رس زد،ینر ینیداخل س يمراقب بودم چا

. کردم و دوباره استکان رو داخلش گذاشتم و وارد کالس شدم  یبود رو خال ختهیر ینیکه داخل س يقطره چا

.  دمیو مهنوش رو د نویم زیآم طنتیلبخند ش. بود  یو نزول يحل کردن از همون بحث صعود نیمشغول تمر

 نیتمر. گذاشتم و نشستم  زشیم يرو رو ینیس.  دمیمنظورش رو نفهم. از دور اشاره کرد که کار تمومه  نویم

 . سراغ اون سه تا  میکه بر دیسیرو بنو نایا. مونده  گهید نیتا تمر3فقط : حل کردنش که تموم شد، گفت

 ! چه خوش رنگ: نشست و آروم گفت زشیم پشت

 .  ختمیخودم ر-

 نیاما از ا خورمیرو تلخ م ییمن چا: به شکالت ها انداخت و گفت ینگاه.  دیرو نوش ياز چا یزد و کم يلبخند

 ! يچون تو آورد! گذشت شهیشکالت ها نم

   د؟یدینم حیاستاد زنگ تفر: گفت يبلند يبا صدا فرانک

 ! هم کمه يجور نیوقتمون هم! نه: را باال داد و گفت شیابروها يبهنود

 .  دیخسته نباش: دم و گفتمبلند ش. بعد، کال کالس تموم شد  میساعت و ن کی

 .  ونیممنون کتا: يبهنود

که از تعجب داشت  ییبا چشم ها. که کنارم نشسته بود، افتاد  هیرو بردارم، نگاهم به هان فمیک خواستمیم یوقت

 شده؟   يزیچ: زدم و گفتم يلبخند. کرد  ینگاهم م د،یپریم رونیاز صورتش ب

 . نخ بده  ينجوریبودم ا دهیاما تا حاال ند جنبهیکم سر و گوشش م هیبودم  دهیشن: اش رو بست و گفت جزوه

   جنبه؟یم یسر و گوش ک: دوشم انداختم و گفتم يام رو رو کوله

 !استاد محترم: بست، گفت یرو م شیجامداد پیز کهیدر حال هیهان

 .  زنهیاون که با همه با اخم حرف م  ؟يبهنود-

 يکالس رو با بهنود ياز بچه ها یکینفر،  هی گنیم! یستیبچه ها ن يحرف ها انیتو جر نکهیمثل ا: هیهان

 .  دهید رونیب

 ! بودم دهینشن: باال انداختم و گفتم يشانه ا  دنش؟ید یبا ک یعنی. رو محکم گرفتم  فمیک بند

درسته سارا داره : با خنده گفت نویم.  میرفت اطیرو گذاشتم و با هم به ح فمیک. و مهنوش برگشتم  نویم شیپ

 .  .  . اما تو  کشهیخودشو به گند م ي ندهیآ

   ؟یاما من چ-
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 ! دهیداره پا م يبدجور. خوشم اومد ! نه: مهنوش

   ؟یک-

 نه؟  ! بابک یگیحتما بهش م  ؟يبهنود یگیتو که بهش نم یراست! گهید يبهنود: نویم

 ! صحبت کردم یمن فقط چندبار باهاش تلفن  د؟یو دوخت دیدیواسه خودتون بر  د؟یگیم دیدار یچ: تعجب گفتم با

 ! تو اس ها خوندم! یشاپ هم رفت یباهاش کاف: نویم

 ! بار هی-

 . دوبار : با خنده گفت نویم

 میشروع شد و ما همون جا ته کالس نشست یزنگ عرب! بذار فکر کنن دوبار بوده. نگفتم  يزیزدم و چ يلبخند

به مهنوش   ؟یبه مهبد گفت ویهمه چ: نوشتم یدر آوردم و روش با خودکار مشک فمیاز ک یکوچک يبرگه . 

   ؟یچ

ناراحت شد اما مهبد  یلیمهنوش خ. آره : نوشت رشیز یبا خودکار صورت نویم. گذاشتم  نویم زیم يرو رو برگه

 . برخورد کرد  یبیجور عج هی

   ؟يمثال چه جور: نوشتم

نه؟  من هم گفتم فکر  ایعقد کردن  دیپرس يعاد یلیخ. نگفت  یچیه: برگه رو از دستم گرفت و نوشت نویم

 .  دینپرس يزیچ گهید. کنم 

 نکرد؟   يکار چیمهبد واسه سارا ه یعنی: برگه نوشتم يرو

اومد  روقتید شبید.  دونمینم: مهنوش با خودکار سبزش نوشت. مهنوش گذاشتم  زیم يبار برگه رو رو نیا

 .  دمشیامروز هم ند. خونه 

 .  نایسارا ا يخونه  میریبعد از مدرسه م: نوشتم

   شه؟یم یبه نظرتون حاال چ: مهنوش آروم گفت. دو سرشون رو به عالمت مثبت تکون دادن  هر

 ! سر سارا رو از گردنش جدا کنم خوادیدلم م: نویم

 . خانوادشه  ریتقص! ستیاون ن ریتقص-

 . حرف بزنه  تونهیم. آدمه ! که ستین تیونولیخودش  یول: نویم

 . سارا کم مقاومت نکرد -

   شه؟یمال چند وقته پ هیقض نیمگه ا.  نمیبب سایوا: مهنوش
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 .  .  .   يفکر کنم دو، سه هفته ا.  دونمینم: نویم

 ! کالسه یاون جا چه خبره؟  ناسالمت: رو قطع کرد و گفت نویم يصدا یمانند خانم امکان غیج يصدا

 . بود  یسوال درس: کنه که مانع شدم و گفتم یعذرخواه خواستیم مهنوش

از دفترم جدا کردم و ادامه  يا گهید يبرگه . رفت و دوباره رفت سر مبحث افعال معتل  يچشم غره ا یامکان

کالس رو ترك  عیسر ک،یو به در نزد میکالس بود يزنگ، چون انتها يبا صدا.  میحرف هامون رو نوشت ي

 بله؟  : جواب داد راخود سا. زنگ زد  نویم.  میسارا بود يدر خونه  يساعت بعد جلو مین. کردم 

 .  .  .  ياز اداره   ن؟ییپا دیاریب فیچند لحظه تشر شهیم: صداش رو عوض کرد و گفت مهنوش

 ! ثبت احوال ياداره : گفتم یآروم یلیخ يصدا با

 . اومدم  ثبت احوال: ادامه داد مهنوش

 .  امیاآلن م: گفت یحوصلگ یبا ب سارا

مات نگاهمان کرد و .  یبا شال آب. به تن داشت  یرنگ يژاکت سورمه ا. بعد سارا در رو باز کرد  قهیدق چند

 .  .  . اما  میداشت یعنی.  میگفتن نداشت يبرا یما هم حرف. نگفت  يزیچ

 يشونه  يسارا سرش رو رو. سارا رو در آغوش گرفت . را از هم گشود و به سمتش رفت  شیدست ها مهنوش

 . تو  دیایب: سارا گفت ،يحرف اضافه ا چیبدون ه. مهنوش گذاشت 

: گفت نویبه آشپزخونه بره که م خواستیو سارا م میرنگ نشست ییمویچرم ل يمبل ها يرو. خونه تنها بود  يتو

 .  نیبش ایب.  ياریب يزیچ خوادینم

پا، اون پا  نیا یمهنوش با کم. انداخت  گرشید يپا يراستش را رو ينشست و پا يمبل تک نفره ا يرو

 مدرسه؟   يومدیچرا امروز ن: گفت تیکردن در نها

 . نتونستم : آورد، گفت یژاکتش رو در م کهیدر حال سارا

 چرا؟  : مهنوش

 . ناهار خانم جون رو براش ببرم  دیبا: بلند شد و گفت سارا

 .  میدونیرو م زیما همه چ! نیبش قهیسارا لطفا چند دق-

 تیو مهنوش رو اذ نویمن و م شهینفر بود که هم هی م،یبچه بود یوقت ادتهی: نگاهش کردم و گفتم.  نشست

کفش  ایمن  فیحشره کش ک ي هیقض  ادته؟ی.  میکرد که دوست نداشت یم ییها یباهامون شوخ  کرد؟یم

 .  کردیها نم یشوخ نیوقت با تو از ا چیاما ه  ادته؟ی.  .  .  ای نویپر از آب م يها
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ات  وونهید يگفت دوستا یم زدیهم هروقت زنگ م شیمادر فوت کرد و رفت اتر یوقت یحت: ادامه داد مهنوش

 خوبن؟  سارا خوبه؟  

 .  .  . سارا  یراحت باخت: انداخته بود، نگاه کرد و گفت نییبه سارا که سرش رو پا نویم

هاست حاال  نیباتریکه من معتقد بودم از ز ییچشم ها. چشم هاش پر از اشک بود . سرش رو باال گرفت  سارا

مدت  نیا يتو دیفکر کرد  دونم؟یخودم نم دیفکر کرد: گفت د،یلرز یصداش م کهیدر حال. از اشک پرشده بود 

مهنوش باور کن من خودم نخواستم . با من خوب بود  شهینفر هم هیاون  ادمهی.  یر کردم؟  آره کتکم بهش فک

.  نگاه کن . نبود  نیکه اگه راحت باخته بودم، اآلن وضعم ا! من راحت نباختم.  .  .  نوینه م. برسن  نجایکه به ا

 .  . 

 هیبا گر نباریا. برگردوندم  يا گهیبه سمت دروم رو . بود  يکمرش پر از کبود يرو. شرتش رو باال زد  یت

به  يچه جور م،یشد یها رد م یلباس عروس ياز جلو یوقت ادتونهیشما هم ! ادمهیرو  زیمن همه چ: زدیحرف م

! هام معلوم نشه يبپوشم تا کبود هبست قهیمجبور شدم لباس  روزیمن د  کردم؟یاون لباس دکلته ها نگاه م

مسخره  يهفته فقط با دعواها کی نیا يتو شه،یرفاقتت م يهمه ادعا نیتو که ا یکت  ؟یچ یعنی دیفهمیم

 ي هیقض ریخودت رو درگ يادیز نویم! تو رو دوست داشتم يمهنوش من خواهرشوهر.  یات، ازم فاصله گرفت

بار ازم  هی دیزنیکه ازش حرف م يمهبد نیهم.  .  .  دیشد غافلاونقدر که همتون ازم .  يکرد يو بهنود یکت

 .  .  . من فقط خسته ام ! چه مرگته؟  من نباختم دینپرس

 م،یکردیکه ما فکر م یسارا اون. بود  مودهیسارا کوتاه ن. سارا ساده نبود . شدم، کنارش رفتم و بغلش کردم  بلند

 يبرا همه درد نیا. کرد  یم تمیاذ يهق هقش بدجور يصدا. خسته بود  يساله 17دختر  هیسارا فقط . نبود 

 .  .  . زود  یلیخ. سارا زود بود 

 عروس خانم؟   ییکجا.  .  . سارا : اومد یباال م يمادربزرگش از طبقه  يصدا

سارا . مهنوش برو بهش بگو . غذاش تو آشپزخونه اس : اشک هاش رو با پشت دست پاك کرد و گفت سارا

 .  رونیرفته ب

   ؟یکنیکار م یچ نییتو تنها پا گهیاون وقت نم: مهنوش

 ! داره مریآلزا: کالفه نگاهش کرد و گفت سارا

 هیتا بق رمینگ مریآلزا رشدم،یکه من پ یخدا کنه وقت. باال رفت  يظرف غذا رو برداشت و به طبقه  مهنوش

 . غذاش رو بهش دادم : بعد برگشت و گفت قهیچند دق. نتونن راحت بهم دروغ بگن 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ١٦٠ 

   شه؟یم یحاال چ: نویم

من تو مراسم خودم .  رهیدستم رو بگ یاما نذاشتم حت میعقد کرد روزید: اش تموم شده بود، گفت هیکه گر سارا

به . که من فکر نکنم پشتمه  دهیاما بروز نم ستین یازدواج راض نیمامانم هم از ا. حاضر نشدم برقصم  یحت

تا آخرش صبر .  .  . اما .  میکن یعروس دیگفتن بعد از کنکور با. دوست داره  شویهرحال اون هم رسم خانوادگ

 .  .  . اگر نشد، خودکشـ  .  کنمیم

 گمیمن نم.  .  . پسرعموته .  ستیکه ن والیاون هم ه! بفرستنت خوانیجهنم که نم! سارا لطفا خفه شو: نویم

 ! کم عاقل باش هیتروخدا فقط ! احمقانه اس يادیکار ز نیاما ا ایکوتاه ب

 نیاونا هم هم يمادر و پدرها.  نطوریمادر و پدرهاشون هم هم. پسرعمو هستن  مامان و بابام دخترعمو،: سارا

 . من با خود حامد هم حرف زدم ! ستین يچاره ا چیه. حامدم  يمن تنها دخترعمو!  طور

   ه؟یخب نظر اون چ-

 . بود  یراض: و گفت دیکش یآه سارا

مطمئن باش تا ته  یول.  نجایا میایکه م میکس خبر نداد چیبه ه.  میبر دیما با: رفتم و گفتم فمیسمت ک به

 خب؟  .  میتهش کنارت

 .  میمنتظر! شد، به ما خبر بده يهر خبر: هم بلند شد و گفت نویم

 .  میکنیبا هم درستش م. نباش  یچینگران ه: و گفت دیسارا رو بوس مهنوش

 .  میکرد یخونه هامون رو در سکوت طسارا تا  يبا لبخند تلخش بدرقه مون کرد و مسافت خونه  سارا

بود، در حال باز کردن  دهیمامان هم که انگار تازه رس. در رفتم  يبا آسانسور جلو. در رو برام باز کرد  مامان

 .  يخونه بود انایزودتر از من و ک شهیهم! يدیاز من رس رترید: مانتوش گفت يدکمه ها

 مگه؟   يکجا بود.  دمیدیسارا رو م رفتمیم دیبا. آره -

   ؟ینیرو بچ زیم یتون یم رم،یدوش بگ هیتا من .  گهید انایرفته بودم دنبال ک: مامان

 . آره -

 دایپ یراه حل هی دیبا. کرده بود  ریذهنم رو درگ شیاز پ شیفکر سارا ب. رو عوض کردم و سراغ نهار رفتم  لباسم

مهنوش رو برداشتم و  يجزوه . خوردن نهار به اتاقم رفتم بعد از . ادامه داد  يجور نیهم شدینم.  میکرد یم

درسته مال مهنوش کاملتره اما به .  گرفتمیرو م نویم يکاش جزوه . خودم کردم  يها رو وارد جزوه  نیتمر

و جزوه  نمیبش نیبا ذره ب ينجوریمجبور نبودم ا دیاون وقت شا. خوش خط تر از مهنوش بود  نویهرحال م
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رو  يبهنود يکاش جزوه . جزوه انداختم  يو خودکارم رو رو دمیوسط نوشتن، دست از کار کش! سمیبنو

 .  .  .  گرفتمیم

 دهید یبا ک یعنی! زدیحرف م يبا همه خشک و جد شهیآوردن؟  اون که هم یبچه ها براش حرف در م چرا

 ! رفته بوده؟  فرانک؟  عمرا رونیب يبود که با بهنود یک یعنیبودنش؟  

بودم که باهاش  یخودم اون کس! نبود، من بودم يباهاش جد يکه بهنود یتنها کس! خود من دیشا.  .  .   دیشا

با حضور  شدینم گهید نم،یریبا وجود افکار ش.  .  .  زدم و جزوه رو بستم  يفکر لبخند نیبا ا.  رونیرفته بودم ب

 .  .  . ! ذهن درس خوند 

 

کالس بودم و با نوك خودکارم  انیمنتظر پا دایبار شد نیبودم، ا يصدر يو آقا اتیکه عاشق کالس ادب یمن

 .دیخسته نباش: گفت نکشیبعد از برداشتن ع يصدر يبالخره آقا. ضرب گرفته بودم  زیم يرو

 ! کار مهم دارم هی.  رونیب میبر نیپاش: و رو به بچه ها گفتم دمیجا پر از

 يزیچ هیبرم  خوامیم. بگو  عیسرل: گفت نویم.  میمجنون نشست دیب ریز. حرف به دنبالم اومدن  یها ب بچه

 . بخرم بخورم 

 . کردم  دایراه حل پ هیمن : نگاهشون کردم و گفتم م،یجانیلبخند ه با

 خب؟  : گفت یتفاوت یبا ب سارا

 ! شیآزما-

   ؟یچ یعنی: سارا

 ! ادهیز یلیبه هم نخوره، خ کتونیژنت شیجواب آزما نکهیاحتمال ا  ؟یستیمگه دخترعموش ن-

 .  .  .  یگیراست م: به خود گرفت و گفت یسارا کم کم حالت منحن يها لب

 ! هم بخوره دیاما شا: رو جمع کرد و ادامه لبخندش

 ! که جوابشون خوب نباشه میبکن يکار هی دیخب با: نویم

 ! خون خودم رو عوض کنم که تونمینم گهید دیببخش: سارا

 ! یعوض کن یتونیاب رو که ماما جو: مهنوش

اگر ! به نسل خودشون معتقدن یلیکه معلومه بابات و عموت خ ينجوریا. به حرف هات فکر کردم  یلیمن خ-

 .  .  .  ستین ییدختر عمو و پسرعمو چیه گهیسالم داشته باشه، د يبچه  هیتوئه و نتونه  يحامد تنها پسرعمو
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خوب  یلیخ م،یجعل کن شیآزما ي جهینت هیاگر بشه : ادامه دادم. متفکر نگاهش رو به رو دوخته بود  سارا

 ! شهیم

 . رو نخواست  شیآزما يمحضردار آشنا بود، برگه ! میما عقد کرد یول: سارا

 ! کرد شیکار هیبشه  دیاما با: دادم و گفتم هیتک واریبه د دیام نا

 . ف بزن اصال با خود حامد حر: مهنوش

 ! بود یراض. باهاش حرف زدم  گمیم: کالفه گفت سارا

 .  .  .  شیبگو ممکنه جواب آزما! بهش بگو شیدر مورد آزما. نبود  نیمنظورش ا: نویم

 .  شهیم یچ نمیبب: بلند شد و گفت سارا

اواسط کالس بود که به . شد  سیمشغول تدر یفرقان يآقا.  میشروع شد و سرکالس برگشت کیزیف کالس

انتگرال رو .  دیاز انتگرال استفاده کن دیفرمول با نیاثبات ا يبرا: تخته اشاره کرد و گفت يفرمول قرمز رنگ رو

   د؟یخوند

 . نه هنوز : مهنوش

   ه؟یتون ک لیفرانسیو د اتیاضیاستاد ر: یفرقان

 .  ياستاد بهنود يآقا: گفتم عیسر

اما  دمیشن ادیاسمش رو ز: کرد و گفت ينگاه متفکر یفرقان. زوم، لبخندم رو خوردم به با نویم يضربه  با

واقعا از .  دیاستفاده رو ببر تینها شونیکه از وجود ا کنمیبهتون م یحتینص هی.  دهیهم درس م نجایا دونستمینم

 .  .  . حرف ندارن  یو اخالق ینظر علم

 . مشخصه . بله -

: آروم گفت یلیرفت و خ يچشم غره ا. از پهلوم گرفت با اخم به سمتش برگشتم  نویکه م یشگونیبا ن نباریا

 .  .  .  ییتابلو یلیخ

 ! يدادیبد جور وا م د،یپرسیم گهیدو تا سوال د یاگر فرقان یکت: از خوردن زنگ، مهنوش گفت بعد

 .  گهیراست بود د.  گفتمیمگه داشتم دروغ م: و گفتم ستادمیا نهیبه س دست

 .  .  . و  ییچا.  دیکه ناجور تابلو شده بود روزید: با خنده گفت نویم

 ! بوده یخال يجام بدجور نکهیمثل ا: سارا

 .  کردنیتکه پاره م ییچه تعارف ها ینیبب ينبود! چه جورم.  .  . اوووووووووووو : نویم
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 .دیباشخسته ن: آورد، گفت یمن رو در م يصداش رو نازك کرده بود و ادا کهیدر حال بعد

   "ونیممنون کتا"هم برگشت گفت يبهنود! گهیگفت د دیخسته نباش هی! نبود يزیکه چ نیا: مهنوش

 .  نهیهم اصرار کرد که بانو بره جلو بش یتازه کل: نویم

 ! زدمیخب من داشتم چرت م.  دیشلوغش نکن گهیبچه ها د: اخم گفتم با

   د؟یدیبچه ها شما هم شن: شد و گفت کمونیاز پشت سر نزد نیآذ

   و؟یچ: مهنوش

اما ! هم کرده نشیطرف رو سوار ماش گنیم! زنهیم کیاز بچه ها بدجور ت یکیبا  يبهنود گنیبچه ها م: نیآذ

 . بوده  یک ستیهنوز معلوم ن

 .  رونیب ندازتشیبوده از مدرسه م یجودت بفهمه ک! یواقعا؟  چه دل و جرات: مهنوش

 !  ؟یمگه نه کت: بخند رو به من گفتبا ل بعد

 .استاد جوون ندارن  يواقعا که بچه ها جنبه : رو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم سرم

 .  دمیبوده، بهتون خبر م یک دمیحاال من هروقت فهم! آره بابا: نیآذ

 .  .  .  میمنتظر! موینذار يتو خمار: نویم

 .خنده  ریز میزدنفر  4دور شد و ما "باشه"با گفتن نیآذ

: به سمت پله ها بره که گفتم خواستیبرده بود و م نگیرو داخل پارک نیماش.  دمیزمان با بابا به خونه رس هم

 .  دیزود اومد! هانیک يسالم آقا

 . نشد  لیکالسم تشک.  هانیسالم خانم ک کیعل: سمتم برگشت و گفت به

بعد از . بود  ومدهیهنوز ن انایمامان خونه بود اما ک.  میدر از آن خارج شد يو جلو میهم داخل آسانسور رفت با

 يحرف ها شیاما حواسم در اصل پ. نشستم و مشغول رد کردن شبکه ها شدم  ونیزیتلو يلباس، جلو ضیتعو

 وانیخل لخودش آب دا ياپن، برا يپارچ رو زرو به بابا که داشت ا د،یچیرو م زیم کهیمامان در حال. مامان بود 

 نیماهرخ هم گفته ناراحت نشدم و از ا. گفت با ماهرخ حرف زده . زنگ زدم به آذر  هیامروز : گفت ختیریم

 ! گناه داره به خدا.  .  .  سوزهیدلم براش م.  زهایچ

 از داماد نصفه کاره اش چه خبر؟  : بابا

 نصفه کاره؟  : مامان

 ! ستین ایدامادشون هست  ستیچون معلوم ن.  گهیآره د: با خنده گفت بابا
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 .  میبود دهیند یمدل نینامزدن اما ما که نامزد ا گهیخودش که م.  دونمینم: مامان

   ؟یچه مدل: به سمت مامان برگشتم و گفتم عیسر

 ! که فقط آذر و عمه خانم معتقدن نامزد افسونه یمدل نیهم: مامان

 .  دیآقا پرس ریاز خود ام دیبا: زدم و گفتم يلبخند

شروع شده و  یاخبار ورزش نهیبب رسهیم انایاآلن ک. به جاش بزن شبکه سه   د؟یزنیچه قدر حرف مردم رو م: بابا

 . کنه  یشر به پا م ده،یند

اما ! اگر پسر بود، به نفع هممون بود کنمیاوقات فکر م یگاه. بود  بالیو فوتبال و وال یعاشق اخبار ورزش انایک

مثال  ای رمیبگ پسیازش کل تونستمینم گهیچون اگر پسر بود، د. داشتن خواهر بهتره  گمیوقت ها دوباره م یبض

باالخره نهار  ،یو اتمام اخبار ورزش انایبعد از اومدن ک! يمحکمه پسند لیواقعا چه دال.  گهید يزهایچ یلیخ

 .  میخورد

:  نوشته بود. داشتم SmSرو برداشتم از مهنوش  میگوش.  دمیتخت دراز کش ياتاقم رفتم و رو به

 ! دروغگو کرد"ییتنها"چوپان را .  .  . تمام دردهاست  ي شهیر"ییتنها"

 . فرستادمش  يبهنود يچرا اما برا دونمینم

 .  یشیخوش به حال تو که تنها نم: داد جواب

   د؟یاز کجا مطمئن: نوشتم

 . بگم  تونمیکه نم گهید لیدل هیو  يدار یکه دوستان خوب ییاز اون جا: يبهنود

 . شنبه خداحافظ 5تا : نوشت عیبراش فرستادم و سر ینداشتم، صورتک خندان یجواب چون

 ! دونهیحتما مامان م!   دونم؟یشنبه چه خبره که من نم5شنبه؟  مگه 5

فکر . برم  رونیاتاق باومد، وادارم کرد از  یم ییرایتلفن که از داخل پذ يسراغ مامان برم، صدا نکهیاز ا قبل

خاله آذر  يشماره .  .  دادیانجام نم یاقدام چیجواب دادن تلفن ه يکس برا چیبودن که ه دهیکنم همه خواب

 . نقش بسته بود  يتوریمان يصفحه  يرو

 بله؟  -

 خوبن؟   نایخاله؟  مامان ا یخوب. جان  یسالم کت: خاله

 ه؟  افسون خوبه؟  عمو چطور  د؟یشما خوب. ممنون -

 . هستن  نجایعمه خانم و بچه ها هم ا. همه خوبن : خاله
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 .  دیسالم برسون-

 مامانت هست؟  . جان  یکت یسالمت باش: خاله

 .  انایرفته دنبال ک.  ستشین. نه : از درون وادارم کرد که دروغ بگم یحس هی

 .  رهیپس هروقت که اومد بگو با من تماس بگ: خاله

   د؟یداشت یکار مهم. باشه -

 . شنبه شب دعوتتون کنم 5 يبرا نیاز طرف ام خواستمیم: خاله

 به چه مناسبت؟  . ممنون : رو فوت کردم و گفتم نفسم

دادم تو  شنهادیمن پ هیچون منزلشون آپارتمان. البته تولد برادرش هم هست .  گهیشرکتش د سیتاس: خاله

 .  میلواسون جمع بش يالیو

 .  رهیباهاتون تماس بگ گمیحتما به مامان م. خوبه -

 . خداحافظ . منتظرم .  ینره کت ادتی: خاله

 . خداحافظ . چشم -

مدرك  هیو  رسهیاآلن هرکس از راه م! شرکت که جشن گرفتن نداره سیآخه تاس. رو قطع کردم  تماس

به اتاقم برگشتم، با  یوقت! يزیچ هیحاال تولد باشه، .  ندازهیواسه خودش راه م یدم و دستگاه هی عیسر ره،یگیم

   ؟یکیفقط  ایدوتا؟  .  میه هم ببریهد دیخب با. افتادم  هیهد ادیرنگ،  یارغوان یبند انگشت يمجسمه  دنید

   ؟يتو تلفن رو جواب داد: با لبخند گفت. به در زد و وارد شد  یکتاه يضربه  مامان

 . خاله آذر بود . آره -

 . اهاش حرف زده بودم داشت؟  آخه صبح ب کارینگفت چ: مامان

چون هم شرکتش رو افتتاح کرده، . آخر هفته از طرف پسر عمه خانم دعوتمون کنه  يبرا خواستیفکر کنم م-

 .  دیریگیگفتم باهاش تماس م. هم تولد برادرشه 

 . بهش  ندازهیافسون رو م یشرکت هم که بزنه آذر دودست گهیآقا د ریام! قیچه دق: گفت یبا خوشحال مامان

 . کوچکه شرکت زده . نه -

 . پس برم بهش زنگ بزنم : گفت رفتیبه سمت در م کهیدر حال مامان

 .  .  . نه -

 چرا؟  : متعجب گفت مامان
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 ! زنگ زده یچ يبه خودم بگه که برا خواستمیخب م.  .  .  دیستیمن گفتم شما خونه ن.  .  .  زهیچ.  .  . آخه -

 . عصر  يباشه برا.  زنمیباشه زنگ نم: با لبخند گفت مامان

 . ممنون -

*** 

 .  .  . باشه و تعداد رئوسش هم فرد باشه،   یاگر گراف درخت: به جزوه اش گفت قیعم یبعد از نگاه سارا

نظرت در مورد  پرسمیدارم ازت م! حواست به ما باشه؟   قهیدق هی شهیسارا م: جزوه اش رو بست و گفت نویم

   ه؟یچ یکت شنهادیاون پ

 ! ستین یشدن: کالفه به هرسه نفرمون نگاه کرد و گفت سارا

 ! يبخوا هیفقط کاف! هست: مهنوش

 شیآزما میبر ایبرم بگم ب میمستق شهینم.  دیبهم وقت بد دیکم با هی! کنم شیراض تونمیروزه که نم هی: سارا

 ! دیتروخدا بهم رحم کن.  خوامیکم فرصت م هیمن .  .  . چون مطمئنم  کیژنت

 . باشه : با خنده گفت مهنوش

 ! دیهم به حال من بکن يفکر هیهم  هیبق ،یپس تا تو فکرهات رو بکن: سارا نشستم و گفتم کنار

 ! یهم هست لیچرا؟  تو که با طرف فام گهیتو د: نویم

 . بپوشم  یچ دونمینم.  میشنبه دعوت شد5به اون داره؟   یچه ربط-

 .  .  . هم  ایبعض.   .  .نکنه : مشکوك نگاهم کرد و گفت مهنوش

 . هم هستن  ایبعض. آره -

که چشم همه رو  يزیچ هی! یبپوش یعال زیچ هی دیبا: گفت نویو م دندیکش ییبد صدا غیسه نفر با هم ج هر

 بود؟   یاسم دخترخاله ات چ.  ارهیدرب

 . افسون -

   گه؟یاون هم هست د! يریحال افسون هم بگ دیبا.  .  . آهان : نویم

 نمیبیکه م یقتیکه با حق شنومیدر موردش م ییزهایچ هی.  زنهیمشکوك م يناجور یلیخ یلیجور خ هیآره اما -

 .  .  . نفر بگه که دو نفر  هی شهیآخه مگه م. تناقض داره 

 ! منظورتو فهممیحاال م: سارا

 کدوم منظور؟  -
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اون وقت تو .  ستنیو ن رونیفر با هم رفتن بنفر بگه که دو ن هیاگر ": خودم رو تکرار کرد يجمله ها نیع سارا

 "  گه؟یداره دروغ م یبه نظرت ک ،یباش دهیرو تنها د شونیکیهمون موقع 

 ! گهیداره دروغ م یک دمیآخرش هم نفهم: چونه ام گذاشتم و گفتم ریرو ز دستم

 مگه نه بچه ها؟  ! یشنبه بفهم5 دیشا: مهنوش

 . هم سرشون رو به عالمت مثبت تکون دادن  نویو م سارا

رفتم و رو به مامان  ییرایلباس، به پذ ضیبعد از تعو. بودن  دهیزودتر از من رس انایخونه، مامان و ک دمیرس یوقت

   انا؟یدنبال ک يرفته بود: گفتم

دخترش .  دمیسوپرمارکت د يرو تو يکم خرت و پرت بخرم که خانم غفار هیقبلش هم رفته بودم . آره : مامان

   گفت؟یم یچ یدونیم.  خونهیم یاما تجرب. هم هست  یدانشگاه شیاتفاقا پ. شما  يامسال اومده مدرسه 

   گفت؟یم یچ: به ظرف ساالد زدم و گفتم یناخنک

حاال . پسر جوونه  هی شونیاضیمعلم ر گفتیم: انداخت، گفت یم يا شهیرو داخل پارچ ش خی کهیدر حال مامان

! شده یخودمون يادیاز بچه ها ز یکیبا  نکهیمثل ا گفتیم. مجرد هم هست  نکهیچند ساله اما مثل ا دونمینم

 .  .  . گردش و  رنیو با هم م رسونهیهر روز دختره رو م

و به ر"کالغ، چهل کالغ کی"یمعن. که نصفش داخل دهانم بود رو هم نداشتم  ياریگاز زدن تکه خ ییتوانا

و  یمعلم! به خدا شنیم دایپ ییچه معلم ها: گذاشت و گفت زیم يمامان پارچ رو رو.  کردمیحس م یخوب

سال 20مگه . خودت  ياباب نیهم. شکسته باشه  دینبا یصورت چیوقت در ه چیداره که ه یحرمت هی يشاگرد

 . میقد ينکرده؟  از گل نازکتر به دانشجوهاش گفته؟  معلم هم معلم ها سیتدر

 ! مردم فقط منتظرن از کاه، کوه بسازن: مبل نشستم و گفتم يدسته  يرو آروم

   ؟یشناسیتو معلمشون رو م: مامان

 . هم هست  یمتشخص و خوب يآقا یلیاتفاقا خ. بله : تکان دادم و گفتم يسر

 .  گفتیم يجور نیاون که ا! واال دونمینم: مامان

 ! ادیبدم م ارن،یردم حرف دربکه فقط بلدن پشت م ییها نیاز ا نقدریا-

 . نگفتم  يا گهید زیاخم مامان ساکت شدم و چ با

   ؟یپوشیم یشنبه چ5تو  یکت یراست: بلند شد و به سمت ما اومد و گفت ونیزیتلو ياز جلو انایک

 . بلوز و شلوار بپوشم  دیشا.  .  .  دونمیهنوز نم-
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 . رو بپوشم میدیکه از بازار خر میاون شلواره قرمزه با اون بلوز مشک خوامیمن هم م: انایک

 . خوبه -

به "دنیپوش یچ"عمرم يوقت تو چی؟  ه.  .  . بپوشم  یپس من چ. اتاقم رفتم و در کمدم رو باز کردم  به

 ریه و تصوشمار. برش داشتم  زیم ياز رو م،یزنگ گوش يبا صدا! اآلن برام مهم و مشکل ساز نبوده ياندازه 

 بله؟  : تخت نشستم و جواب دادم يرو. مهنوش بود 

 چه خبرا؟    ؟یخوب  ؟يچطور.  یسالم کت: مهنوش

 يزنگ زد.  میکه از هم جدا شد مهیساعت و ن2مهنوش ما فقط : اتاقم گفتم يواریبه ساعت د ینگاه کوتاه با

   ؟یحالم رو بپرس

 خب؟   هیمگه چ. آره : مهنوش

 . برو سر اصل مطلب -

   ؟یخوب.  گهید نهیاصل مطلب هم: مهنوش

   ؟يچرا زنگ زد یبگ هیبدون حاش شهیم! هیمن حالم عال-

   ؟یبه سارا نگ يدیقول م.  .  .  زهیچ.  .  . آخه : مهنوش

 .  دمیقول م-

همش  شیگوش.  .  .  زنهیحرف نم ادیکس ز چیبا ه! گنگه يادیز ییجورا هیمهبد : گفت یبا نگران مهنوش

 ! هم شده گهید زیچ هی.  .  . خاموشه 

   ؟یچ-

 .  .  .  یعنی.  .  . داره .  .  .  زهیچ میمر.  .  .  میمر: گفت یبه سخت زد،یصداش موج م يکه تو یبا غم مهنوش

 .  گهیبگو د-

 .  .  .  مانیزا.  .  .  يبرا مارستانیب رهیفکر کنم فردا صبح م: مهنوش

 .  اریکتابتم ب. رو هنوز نزدم  یمیش يتست ها. من  شیپ ایب يخوایاگر م: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .  گردهیبابام مثل پروانه دورش م: مهنوش

   م؟یبکن يدوره ا هیزبان رو هم  يواژه ها يخوایم گمیم-

 ! یشیاما مطمئن باش موفق نم یموضوع منحرف کن نیذهنم رو از ا يخوایم دونمیم یکت: کالفه گفت مهنوش

 .  .  . اتاق کنار بالکن رو براش آماده کردن : خودش ادامه داد. زدن نداشتم  يبرا یحرف
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 . اتاق تو بزرگتره . اشکال نداره : خنده گفتم با

 فردا بعد از مدرسه با دیبه هرحال شا. روزش هم نشده 1سالمه و اون هنوز 17چون من .  دونمیم. آره : مهنوش

 . خونتون  امیتو ب

 .  ستیبابام هم ن.  ایباشه ب-

   ؟يندار يکار. ممنون : مهنوش

 .  .  . فعال . نه قربونت -

اون از دوست .  میمشکالت بش ریهممون درگ دیبا میکه کنکور دار یسال يچرا تو کنمیبا خودم فکر م یگاه

 .  .  . از مهنوش، من هم که  نیاون از سارا، ا نو،یم

 ! من از هم بهتر باشه تیدر حال حاضر وضع کنم فکر

 !بپوشم ؟ دیبا یچ دونمیشنبه اس و من هنوز نم5پس فردا . سراغ کمدم رفتم  دوباره

 يهام رو رو يچتر شه،یبرخالف هم. به خودم انداختم  ینگاه نهیرو بستم و داخل آ دمیبلوز سف کیبار کمربند

دست چپم رو داخل . چهره ام از حالت بچه گونه در اومده  کردمیکار احساس م نیبودم و با ا ختهیصورتم نر

مهنوش اومد دنبالش و  يبابا: بود شتهنو. شدم  نویم sMsمانتوم بردم و با دست راستم مشغول خوندن  نیآست

 . بردش 

و  دمیمانتوم رو هم پوش گرید نیآست. کوچکم گذاشتم  یدست فیرو داخل ک یو گوش دمیکش يآسوده ا نفس

 کیمن موند و  شیشب پ کیمهنوش . دکمه دوخته شده بود، شدم  يکه به جا یکیول گره زدن بند بارمشغ

اتاقش،  يرو از پنجره  چهب هوی دوارمیام. کنه  ریخدا به خ. امروز هم که برگشته بود خونه .  نویم شیشب پ

 ! اطیپرت نکنه داخل ح

کنار در  يقد ي نهیآ يجلو یک نکهیسر ا انایباز بابا و ک. رفتم  رونیسرم انداختم و از اتاقم ب يرو هم رو شالم

 .  کردنیبحث م سته،یبا يورود

 . فقط کراواتم رو ببندم  خوامیم! که کار ندارم شتریب قهیدختر من دو ق: بابا

 ای ادیبه هم م فمیمانتو و شلوار و شال و ک نمیبب خوامیمن هم فقط م  ؟ییمگه من چه قدر کار دارم بابا: انایک

 ! نه؟  

در ضمن ! که نشده رمونید.  گهیکنار د ادیب نهیبذار خودشو بب قهیدق هی دیحم: وارد بحثشون شد و گفت مامان

 ! یشیالف بچه نم هی نیزبون ا فیحر
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 الف بچه ام؟   هیمامان خانم، من : انایک

   ؟یکت  ؟یپس ک: مامان

کراوات بابا رو براش  يگره . و مشغول برانداز کردن سرتاپاش شد  ستادیا نهیآ يرو به رو "شیا"با گفتن انایک

 . ازم تشکر کرد "ماهه! که ستیدختر ن"زدم و بابا با گفتن

 م،یبود نجایآخر که ا يمثل دفعه .  میشد ادهیخاله پ يالیو يجلو گه،ید ي قهیدق45و حدود  میشد نیماش سوار

بار بود که  نیاول. استقبال جلو اومدن  يورود عمه خانم و خاله براموقع . نبود .  .  .  و  کیموز ياز صدا يخبر

 یراحت يمبل ها يرو. مهربون بود  وفناکش،و نسبتا خ يجد يبرخالف چهره .  شدمیبا عمه خانم آشنا م

خلوت بود و همه هم جوون  بایتقر. با نگاهم مشغول کندوکاو مهمون ها شدم .  میگرفت يسمت راست سالن جا

مراسم . تولد رو خاله به مامان و ماهرخ نگفته بود  ي هیقض. بود  نیشرکت ام سیتاس يجشن فقط برا. بودن 

 ! به تولد نداشت یهم شباهت

دوباره سر جام  خواستمیکه با شلوار همرنگش ست بود رو مرتب کردم و م دمیرو در آوردم و بلوز سف مانتوم

 جان؟   یکت: ه گفتکه خال نمیبنش

 جانم؟  -

 .  .  . لحظه  هی.  یبخش: بود و مشغول صحبت بودن، گفت ستادهیکه رو به روش ا یرو به زن خاله

 .  دهیلفتش م نقدریزشته ا  ن؟ییپا ادیب یاتاق افسون، صداش کن يبر شهیم یکت: سمتم اومد و گفت به

: با لبخند گفتم. هم که شده، برم  یفضول يگرفتم برا میو افسون نبود، تصم ياز برادران افسانه ا يخبر چون

 ! البته

 يضربه . اتاق افسونه  يدر سوم برا دونستمیم. کردم  یرو ط شدیباال ختم م يکه به طبقه  يگرد يها پله

دستم به . اومد  یاز داخل اتاق نم ییصدا چیه. زدم  يا گهید يضربه  دمینینش یچون جواب. به در زدم  یآروم

اما . و آماده بود  دهیلباس پوش افسون. رنگ رفت که قبل از اقدام من، در باز شد  ينقره ا ي رهیسمت دستگ

   ؟یکت یخوب. سالم : اش رو جمع و جور کنه، گفت قهیداشت  یسع کهیدر حال. پابرهنه بود 

 .  .  . بگم  خواستمیم. ممنون -

 .  خورهیزنگ م تیگوش: گفتم.  شدیم دهیاز داخل اتاق شن یلیزنگ خوردن موبا يصدا

   ؟یبگ یخواستیم یچ.  دمیبعدا جواب م. آره : زد و گفت يا یلبخند مصنوع افسون

 . همه اومدن  بایتقر.  نییپا ایبگم مامانت گفت زودتر ب خواستمیم-
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 .  امیتو برو من هم زود م. ممنون . باشه : افسون

 . باشه : باال اخنداختم و گفتم يا شانه

جفت کفش پاشنه  کیچروك و نامرتب تختش و  يدر رو ببنده، نگاهم به ملحفه  خواسشتیکه م يا لحظه

.  ستادمیپشت در ا یدر که بسته شد، کم. مردانه که کنار تخت افتاده بود، افتاد  يجفت کفش قهوه ا کیبلند و 

 .  .  .  دیشا.  .  . هم بود که  یمطمئنا نفر دوم

افسون و . فکرش هم وحشتناك بود  یحت. برگشتم  نییپا يقورت دادم و به طبقه  یدهانم رو به سخت آب

 .  .  . اش "نصفه"نامزد به قول بابا

با دست راستم به جون . نشستم  انایگفتم و کنار ک یسالم کوتاه. هم اومده بودن  یمحمدعل ییو دا ماهرخ

   ده؟یرنگت پر  ؟یکت: مامان با تعجب گفت. ادم و مشغول کندنش شدم شست دست چپم افت يالك رو

 . کم فشارم افتاده فکر کنم  هی! نه-

بعد افسون در  یکم. نباشه  کنم،یکه من فکر م یهام رو بستم و از ته دل آرزو کردم که اون نفر دوم، اون چشم

.  پس نفر دومش . تنها بود . اومد  نییکرده بود، از پله ها پا دیرو تجد ششیو آرا دهیکفش هاش رو پوش کهیحال

 .  . 

نگاهم رو . شد  یاومد و مشغول سالم و احوالپرس م،یاز سالن که ما نشسته بود یاول از همه سراغ قسمت افسون

 يبهنود تا کردمیجمع م شتریکاش حواسم رو ب. بودن  ستادهیکنار مادرشون ا نیو ام ریکه از افسون گرفتم، ام

 .  دمیدیاومد رو م یم نییکه از پله ها پا

با همه . به سمت ما اومد  نیبودن شد و ام دهیاز مهمان ها که تازه رس یمشغول خوش و بش با گروه يبهنود

 لیکه از موبا یهمون آهنگ. زنگ خورد  لشیبود که موبا ستادهیبابا ا يدرست جلو. کرد  یدست داد و احوالپرس

 کیکنار تخت افسون رو  يها شمن کف. نگاهم به سمت کفش هاش رفت . بودم  دهیون شنداخل اتاق افس

. براق بود  یمشک. بردم  يبهنود ينگاهم رو به سمت کفش ها. بود  نیبودم اما فکر کنم هم دهیند شترینظر ب

 . لبم رو گاز گرفتم  يزدم و گوشه  یقیناخودآگاه لبخند عم

مچ نگاهم  عش،یبا نگاه سر. مات و کراوات قرمز ست کرده بود  یمشک راهنیبراقش رو با پ یو شلوار مشک کت

داخل  بیبه خودم لعنت فرستادم و مشغول پوست گرفتن س يریمچگ نیبه خاطر ا. زد  يرو گرفت و لبخند

 . ام شدم  یدست شیپ
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. صورت گرفته بود  يرو ادهیکم ز هیفکر کنم . افسون با پسرعمه اش رابطه داره برام سخت بود  نکهیا هضم

 !   ذاشت؟یرو در کنار هم م يهمه جا افسون و بهنود يبود، خاله چطور نطوریاگر ا

دست  انایک یحواسم بود که باز هم با همه حت. شد  ییهم جلو اومد و مشغول خوش آمدگو يبعد بهنود یکم

 . داد، به جز من 

   ن؟یخوب هست. خانم  ونیسالم کتا: يبهنود

   ن؟یشما خوب هست. ممنون -

 . خوشحال شدم  دنتونیاز د.  نیخوش اومد! یعال: زد و گفت ینیریش لبخند

 .  نیهمچن-

 . خواهشا  دییبفرما: يبهنود

 . افسون منتظر شماست .  .  . جان  ریام: که گفت دمیخاله رو شن يصدا

 .  ییزندا امیاآلن م: رفت و مردد جواب داد نیبه سمت ام نگاهش

افسون نگاه ملتمسش رو به خاله دوخته . شلوارش برد و به افسون نگاه کرد  بیرا داخل ج شیدست ها نیام

کرده  ریگ يدو برادر نیب.  کردمیدرك م يحس افسون رو تا حدود. شکل گرفته بود  یبیعج ي رهیچه دا. بود 

 ! روشن بود اما افسون ؟  فشانیبود که هردو تکل

بار با اخم به  نیافسون ا. شد  شیکنارش نشست و مشغول کار کردن با گوش يبهنود ریهمون ام ایبزرگتر  برادر

 . شده بود  رهیخ نیام

عمو مهران هم که با . و تکون نخوره  نهیجا بنش کیاصرار داشت  رضایو عل رفتیبا شکم تختش راه م مارال

هم که سرش با  انایو ک دادنیمامان و ماهرخ در مورد لباس مهمون ها نظر م. مشغول صحبت بود  ییبابا و دا

در  فمیرو از ک میگذاشتم و گوش ممقابل زیم يرو رو یدست شیپ. باز هم من تنها موندم . گرم بود  شیگوش

: نوشته بود. ن نشسته سالن کنار افسو گریکه اآلن سمت د یهمون کس.  .  . از طرف . داشتم  SmS. آوردم 

 ! هیواقع کتاتورید هیخاله ات 

: براش نوشتم. برده بود  یموضوع پ نیاو هم به ا.  دمیخند. شکلک خندان جمله اش رو تموم کرده بود  کی با

 . مثل مادرشه  ییها نهیزم هیتو .  دیپس مراقب دخترش باش

 . تو فاز خودشه .  ستین نجایواسش به ااون که اصال ح: زد و جواب داد ياز خوندن اس ام لبخند بعد

 . فازش تو خانواده خودتونه  نکهیمثل ا: نوشتم. زل زده بود  نیهنوز به ام. افسون نگاه کردم  به
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سالن نشسته  نییکه پا یگذاشت و به سمت گروه بشیرو داخل ج شیبرام فرستاد و گوش یچشمک شکلک

با افسونه، پس چرا به من زنگ زد؟  چرا بهم  نیاگر ام. برگردوندم  فمیرو داخل ک میمن هم گوش. بودند، رفت 

 اس داد؟  

 گهید زیهرچ ای يکنجکاو ياز رو. دعوتمون کرد  يشام به سالن کنار يبرا"زیسرم دییبفرما"خانم با گفتن عمه

و رو به  ستادیا نیافسون و ام نیخاله ب. گرفته بودم  رنظریرو ز يو افسون و بهنود نیرفتار و حرکات ام ،يا

 . جان، افسون زرشک دوست نداره  ریام: گفت يبهنود

. چشم : با لبخند گفت. زرشک پلو داخلش بود  یکم. که دستش بود انداخت  یبه بشقاب ینگاه يبهنود

 .  کنمیعوضش م

چرا  یکت: با لحن غر مانندش گفت انایک. مهمان ها رفت  ي هیزد و به سمت بق یبخش تیلبخند رضا خاله

 . آبرومون رفت   ؟يزل زد نایبه ا نقدریا

رو  میمشک ينوشابه  وانیل! بده ادیبچه به من ادب  نیفقط کم مونده بود که ا. چپ نگاهش کردم  چپ

 . برگشتم  نایمامان ا شیبرداشتم و پ

   نجا؟یا يپس چرا اومد: آروم گفت یلیخ ،یبا لحن شوخ ماهرخ

 پس کجا برم؟  : گفتم متعجب

 .  .  . اونجا : ماهرخ

نشسته بودن و با  رضایعمه خانم، کنار افسون و مارال و عل يپسرها. که اشاره کرده بود، نگاه کردم  یسمت به

 چرا؟  : گفتم.  خوردنیخنده غذاشون رو م

 ! نگو که آذر با اون زبون چرب و نرمش هنوز نتونسته تو رو شوهر بده: ماهرخ

 ! زنهیمشکوك م يپسر کوچکه که فعال بدجور: گفتم رو سرگرم غذام نشون دادم و خودم

 . گشنمه  یلیفعال خ.  ارمیبعدا ته و توش رو درم! به نظر من هم مشکوکه  ؟يدیتو هم فهم: گفت عیسر ماهرخ

به  يزیچ نیکار رو بکن و اون کار رو نکن اما هنوز در مورد ام نیکه ا دادیم ریبه افسون گ یلیخاله خ درسته

آخه . نگاهش کردم  یرچشمیز! مشغول صحبت راجع به کار شد ییبا بابا و دا نیبعد از شام، ام. من نگفته بود 

 !  تونست؟یم يافسون چه جور
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از  یبعد از خداحافظ.  میکه ما هم جزو آن ها بود. از مهمان ها عزم رفتن کردند  یلیخ بایساعت بعد، تقر دو

از  دید یعمه خانم وقت. نوبت افسون و خاله بود که داخل سالن حضور نداشتن  و عمو مهران، رضایمارال و عل

 .  میباز هم درخدمتتون بود میشدیخوشحال م  ؟زود نقدریچرا ا: جلو اومد و گفت م،یریم میو دار میجا بلند شد

 .  .  . شب خوش . ممنون  یلیخ.  میزحمت داد يادیجا هم ز نیتا هم: بابا

 ! آقا تو کارشون موفق باشن نیان شااهللا ام. خوش گذشت  یلیخ. د نکنه دستتون در: مامان

 ؟ نیام.  .  . جان  نیام. ممنون  یلیخ: خانم عمه

 ! آقا دیتازه سرشبه حم: به سمتمون اومد و با تعجب گفت نیام

 ! 1ساعت ! ستایهم سرشب ن یلیخ: به ساعتش اشاره کرد و گفت بابا

 .  میبود درخدمتتون باش یبه هرحال سعادت: با خنده گفت نیام

 . ممنون  یلیخ: مامان

 ! قوز نکن: گوشم گفت ریمامان آروم ز. شد  لیمتما نییجاشون، شونه هام به سمت پا یب ياز تعارف ها خسته

نشد، مامان ازشون  يچون خبر  م؟یو بر میخداحافظ بگ هیخاله کجاست که ما  نیپس ا.  ستادمیصاف ا دوباره

 . کن  یاز طرف ما ازش خداحافظ! زده بشیآذر غ نکهیمثل ا: رو به عمو مهران گفت

 . باشه حتما . جاها بود  نیهم: مهران عمو

 دنیشن. انداخت من بودم  رونیکه خودش رو از در ب ينفر نیو اول میانجام داد یکوتاه یخداحافظ انایو ک من

برافروخته  یخاله با صورت. بچرخونم  اطیحرف زدن خاله و افسون باعث شد، سرم رو به سمت راست ح يصدا

حرف هامون رو زده  يما همه : زدیداد م بایدوخته بود، تقر يگریرو به افسون که نگاه خونسردش را به سمت د

 ! افسون میبود

 .  .  .   دونـیم: افسون

 ! زیهمه چ ریز دیزنیم دیتو شماها دار یول: خاله

 .  برنیم فیآقا دارن تشر دیحم! دیتروخدا تمومش کن ییزندا: اومد و گفت رونیب یکیاز تار يبهنود

 دنیدیرو م ییهم داشتن همون جا انایاشاره اش به سمت خودم، به پشت سرم نگاه کردم و مامان و بابا و ک با

بودنش  يکه اجبار يبا لبخند. حالت داد و جلو اومد  شیبه موها عیخاله با دست سر.  کردمیکه من هم نگاه م

 . بهتر بشه  دیبخوره شا ییهوا هیرون یب میکم حالش خوب نبود، اومد هیافسون  دیببخش: گفت زد،یم ادیفر

 .  .  . خداحافظ . دستت درد نکنه .  میکن یخداحافظ میخواستیما فقط م. نداره آذرجان  یاشکال: مامان
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با دست راست به . شلوارش برده بوده  بیکتش را بسته بود و دست چپش را داخل ج یانیم يدکمه  يبهنود

   د؟یریم دیبهتون بد گذشته که دار نقدریا: داخل اشاره کرد و گفت

 . دستتون درد نکنه . بود  یخوب یهم مهمون یلیآقا؟  خ ریام هیچه حرف نیا: بابا

 . خداحافظ : لبخند رو به خاله گفتم با

 .  ریشبتون بخ: ادامه دادم يرو به بهنود و

 مگه نه؟  .  کردیخاله داشت با افسون دعوا م: گفت انایک نیماش داخل

 . به تذکر خاله داشته  ازیاومده بوده که ن شیپ يمسئله ا دیبه هرحال شا: مامان

 ! شتکار دا یاونجا چ رآقایام دونمیفقط نم.  کننیتذکر؟  معلوم بود دارن دعوا م: انایک

 ! داره؟  یدعوا؟  چه فرق ایتذکر . شدم  رهیخ رونیو به ب دمیکش یقیعم نفس

اسمش را .  .  .  دیشا سک،یر دیشا ،یسادگ دیشا. شدم  رهیآوردم و به صفحه اش خ رونیب فمیرو از ک میگوش

  تولدتون مبارک! است زییقلب پا.  .  . آبان : نوشتم. گذاشت  شدیم يزیهرچ

 ! ترسوندیهم بدجور من رو م یحس هیکاش زودتر جواب بده و  گفتیبهم م یحس هی. رو مشت کردم  دستم

 میکه گوش میخونه بود کینزد. شدم  رهیخ ابانیداخل خ يآب دهانم رو قورت دادم و به چراغ ها یسخت به

 زییپا گمیاما من م هیزیفصل غم انگ زییپا گنیهمه م: جواب داده بود. برش داشتم  عیسر.  دیلرز بمیج يتو

 . ممنون . مخصوصا آبان ماه ! فصل احساسه

 .  امیو م کنمیباال، در رو قفل م دیتا شما بر: رو پارك کرد و گفت نیماش بابا

تخت نشستم  يلباسم رو ضیبدون تعو. باز کرد، خودم رو به اتاقم رسوندم  دیمامان در رو با کل نکهیمحض ا به

 !م؟یندار شتریکه ب لیفرانسیاستاد د هی! شهیخواهش م: و براش نوشتم

 . بگم  کیباشه تولدت رو تبر ادمیحتما  دیندارم، با شتریشاگرد فوق العاده ب هیپس چون من هم : داد جواب

لباست : با تعجب ادامه داد. مسواك من  یکت: بدون در زدن، در رو باز کرد و گفت انایجواب بدم که ک خواستمیم

   داره؟یهم ب یوقت شب مگه کس نیا  ؟يدیم SmS يدار  ؟يرو عوض نکرد

 ! کارتو بگو: رو جلوم گذاشتم و گفتم یگوش

 .  .  .  ریشب به خ! الیخیب یچیه: انایک

 فوق العاده از چه نظر؟  : رو برداشتم و نوشتم یگوش. رو بست و رفت  در
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 دمیشرت سف یت نیآست. لباسم رو عوض کردم  عیسر یلیافتاد، بلند شدم و خ ریبه تاخ یجواب دادنش کم چون

خودمون  نیبگم ب يزیچ هی: نوشته بود. رسوندم  یکه با روشن شدن صفحه، خودم رو به گوش زدمیرو باال م

 . از همه نظر   مونه؟یم

 ! اغراقه: زدم و جواب دادم يکه داشتم، لبخند يندیاحساس خوشا از

 ! شب خوش.  .  . شبت پرستاره ! وجه چیبه ه: نوشت

لب هام رو با زبان . شده بود  يرعادیغ یکم دیضربان قلبم شا.  دمیتختم دراز کش يرو خاموش کردم و رو برق

از  دیو تمج فیکالس با دو تا تعر يبچه ها دمیشنیم یوقت شهیهم.  دمیچپم چرخ يپهلو يکردم و رو سیخ

 نکهیمثل ا.  .  . باشم اما  هیبق هیشب خواستمینم.  گرفتیخنده ام م کنن،یسمت جنس مخالف خودشون رو گم م

 . قبل تر از امشب  یلیخ. وقت بود، خودم رو گم کرده بودم  یلیهم خ دیشا! شده بودم

 .  .  .  .  دمیرسیم یبه سن قانون گهیو من تازه دو ماه د شدیسالش تموم م 32امشب  يبهنود ربابکیام

 .  .  .  .  دونستنیسون ماف يبرا ییجورا هیرو همه  يبهنود ربابکیام

 .  .  . که مادرم مخالف صددرصدش بود  يزیچ. معلم من بود  يبهنود ربابکیام

 .  .  . هوادار داشت  يادیکالس ز يتو يبهنود ربابکیام

 .  .  .  دیفهم شدیرو به وضوح م نیا! با همه فرق داشت يبهنود ربابکیام اما

*** 

کم آرومتر بگو  هیسارا تروخدا : گفتم.  گهیداره م یبفهمم چ ذاشتیسارا وسط حرف زدنش، نم ي هیگر يصدا

 ! شده یچ نمیبب

 . باهاش حرف زدم .  .  . ـبد .  .  . مهـ : مقطعش گفت دنیبعد از نفس کش سارا

 خب؟  -

.  .   یکت.  .  .  نیتون بش یکآب ينقشه  الیخیمهبد گفت ب.  .  . مهبد  یول.  .  .  شهیم یحامد داره راض: سارا

 . 

 بشه؟   یکه چ میبش الیخیب!   ؟ینکن هیگر قهیدق هیخواهش کنم فقط  شهیسارا م-

 .  کنمیگفت خودم حلش م.  .  .  دیشما دخترها دخالت کن ستیگفت الزم ن.  .  .  دونمینم: سارا

 آخه؟   یکنیم هیگر یواسه چ! گهیکنه د کاریچ دیبا دونهیخب البد خودش م. هم خوبه  یلیخ نکهیا-

 ! وقت بود که باهاش حرف نزده بودم یلیخ یکت.  .  .  یاز خوشحال دیشا! دونمینم: سارا
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! مایامسال کنکور دار یناسالمت! کردن، پاشو برو سر درس و مشقت هیهمه گر نیا يبه جا! به خدا يا وونهید-

   ؟يندار يکار.  زنمیبعدا دوباره بهت زنگ م. برم  دیمن هم با

 . خداحافظ . نه : سارا

 گهید شب،ید يباز SmSو یبعد از مهمون. خودم انداختم  يبه چهره  ینگاه نهیرو قطع کردم و داخل آ تماس

 .  .  . نداشتم اما اآلن  ياز بهنود يخبر

 يمبل تک نفره نشسته بود، لبخند يکه رو رضایرو به عل. رفتم  رونیلباسم رو مرتب کردم و از اتاقم ب ي قهی

 .  .  .  دیببخش: زدم و گفتم

 يمبل تک نفره نشسته بود، لبخند يکه رو رضایرو به عل. رفتم  رونیلباسم رو مرتب کردم و از اتاقم ب ي قهی

 .  .  .  دیببخش: زدم و گفتم

انداخت و  گرشید يپا يرورا  شیبابا پا. از قهوه اش رو خورد  یکم "کنمیخواهش م"بعد از گفتن رضایعل

 طرفا؟   نیجان، از ا رضایخب عل: گفت

فکر کنم .  یبزن يسر هی ویکرویداخل ما يبه غذا شهیجان م یکت: مامان گفت رضا،یاز جواب دادن عل قبل

 . تموم شده  مشیتا

 . باشه -

 نکهیچه برسه به ا. بود  بیعج ییاومدن علرضا، به تنها! باشه ویکرویداخل ما اهیغذا، نخودس يکنم به جا فکر

 ينشستم و گوشم رو برا زیداخل آشپزخانه پشت م.  مشیبود دهید یمهمون يتو شبیچون د! امروز اومده بود

دست به  رضایعل. انداختم  یبهشون م یهاپن نگا يهم از رو یالبته هر از گاه. کردم  زیحرف هاشون، ت دنیشن

 .  رمیاومدم ازتون کمک بگ: به مادر انداخت و گفت ینشست و نگاه نهیس

 خاله جون؟   یچه کمک: مامان

! ارهیداره شورشو در م گهیمن عاشق مامانم هستم اما د. در مورد مامانم : انداخت و گفت نییسرش رو پا رضایعل

 . رو به اون رو شده  نیما از ا یبرگشتن زندگ نایکه عمه ام ا ياز روز

 ! آقا دامادش بشه ریدوست داره ام یلیآذر خ.  دونمیآره م: مامان

 خوادیمامان فقط م. رابطه اصرار داره  نیبه ا گهید زیچ هیمامان به خاطر .  .  . نه : زد و گفت يپوزخند رضایعل

موافق  ادیز.  .  . اما افسون .  هیعمه هم راض!  اونجا اآلن چه خبره؟   کنهیفکر م.  افسون رو بفرسته فرانسه 

. هم به خاطر احترام مامان و بابا سکوت کرده  ریو ام هافسون که حرفش برش ندار.  نطوریهم هم ریام.  ستین
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رو نسبت  دید نیهم هم نیفکر کنم ام! بهتره نیکه افسون نظرش در مورد ام دمیمدت خوب فهم نیا يمن تو

 ! ریام. کالمه  کیاما مامان حرفش فقط  هیپسر خوب یلیخ نیام. به افسون داشته باشه 

 . بکنه  تونهینم يکه آذر کار ستنین یکدوم راض چیه یوقت.  شهیکه نم ينجوریآخه ا: بابا

 .  دیبا مامان حرف بزن خوامیخاله من از شما م. ما رو کشونده  نجایفعال که تا ا: رضایعل

 بگم؟   یآخه من چ: مامان

 .  ارتشیب نییپا طونیاز خر ش یکی دیبا دونمیفقط م! دونمینم: رضایعل

اون  یخودخواه. بود  يازدواجش با مهران هم از سر لجباز. و لجباز بود  یرمنطقیهم غ گشیآذر از بچ: مامان

 ندارهو یتموم

از  شتریرو ب نیبود که چرا افسون ام نینه؟  سر ا.  دیهم قرار گرفت شبشونید يدعوا انیفکر کنم در جر: رضایعل

 ایعمه  ایمامانم  ستیبراش مهم ن یعنی! ستیفازها ن نیا ياصال تو ریکه ام نهیا شیخوب! رهیگیم لیتحو ریام

 يبه بزرگترها سکوت کرده و خودش رو تو مفقط به خاطر احترا.  کنهیم يراجع بهش چه فکر يا گهیهرکس د

 ! خاله آزاده کنمیخواهش م. کار غرق کرده 

 .  .  . وگرنه ! منه يمدرسه  يتو سیتدر زنه،یازش حرف م رضایکه عل يکار نیا دونهیمامان نم خوبه

 . مطمئن نباش که بتونم نظرش رو عوض کنم  ادیاما ز کنمیبعدا حتما با آذر صحبت م: مامان

 .  ادیکوتاه ب دوارمیام. واقعا ممنون : رضایعل

 .  نطوریمن هم هم: زد و گفت يلبخند مامان

   گفت؟یم یچ: زدم و گفتم دنیخودم رو به نشن. رفتم  ییرایبه پذ رضا،یاز رفتن عل بعد

 . با آذر حرف بزنم  شبید يازم خواست در مورد دعوا.  یچیه: مامان

   ؟یکت یکنیدر رو باز م. هم اومد  انایک: رو بپرسم که با صدا زنگ بابا گفت میبعد يسوال ها خواستمیم

. فقط به درس هام فکر کنم  کردمیم یتا آخر شب سع. وقت نشد که سواالتم رو بپرسم  گهیرو باز کردم و د در

 . هم موفق بودم  يتا حدود. نه به سارا و مهبد، نه به افسون و خاله و ماجراهاشون 

 .  .  .  یاضیر نیریشنبه است و باز هم درس ش فردا

سارا  يپف کرده  يدر رو باز کردم چشم ها یوقت. شدم و آماده شدم  داریشنبه ها زودتر ب ي هیمثل بق صبح

   ه؟یچه سرووضع نیا: با خنده گفتم. رو بود  شیپ

 تابلوئه؟   یلیخ: و گفت دیچشمانش کش ریز یدست سارا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ١٧٩ 

 ! بدتر از تابلو يزیچ هی: باال انداختم و گفتم يا شانه

اش،  شهیمثل عادت هم نویم.  میو سرجامون نشست میوارد کالس شد! نظر رو داشتن نیهم هم نویو م مهنوش

نه؟   ای یاومده بود؟  حال افسون رو گرفت  ؟یچه خبر؟  رفت شبیاز پر یراست: و گفتمعلم نشست  زیم يرو

   ؟يدبهش دا یکادو چ! ینگفت کیچندش هم اومده بود؟  نگو که تولدش رو تبر نیام

 ! ده تا کار رو همزمان انجام بده تونهینم وترمیکامپ! بپرس یکی یکی نویم.  .  . بابا  يا: مهنوش

! حال افسون رو من نگرفتم اما خاله ام گرفت. هم اومده بودن  شونیا. آره رفتم : نشستم و گفتم نهیبه س دست

چون اصال فکر ! کادو ندادم یول. گفتم  کیتبر.  .  . تولد هم . مال اون بود  یکال مهمون.  گهیهم بود د نیام

 ! همه رو جواب بدم تونمیم يدیدخانم  مهنوش! کنم خاله از دهنش در رفته بود و بهم گفته بود که تولده

 ! معلومه از دستت ناراحته ادیاآلن که ب! گهیاصلش همونه د: نویم

 ! ادهیهم از سرش ز کیبوده؟  همون تبر فمیمگه وظ: نازك کردم و گفتم یچشم پشت

 .  .  .  "یکت"همون  یشیم يدار گهید: سارا

 حاال چند سالش شد؟  ! یگرفتیبراش م يزیچ هی دیبا! گهیراست م: مهنوش

 . تموم شد 32: دادم و گفتم هیصندله تک به

 .  .  .  27فوق فوقش ! ادیاصال بهش نم یول: نویم

باعث کم شدن  نیوارد شده بود و هم يبهنود. نگاه کردم  يکالس، به در ورود يهمهمه  يکم شدن صدا با

 . بچه ها اومد : گفتم. سروصدا بود 

 يسورمه ا نیروشن و شلوار ج یآب وریپول.  میگذاشت زیم ياومد و جزوه هامون رو رو نییپا زیم ياز رو نویم

 اون شبه؟   هیخود من کجاش شب پیمثال ت. متفاوت بود  یلیخ شبشیپر یرسم پیبود که با ت دهیپوش

 ! ریبخ زتونییسالم صبح پا: گذاشت و گفت زیم يرو رو فشیک

 ! نیهمچن-

 . ها رو تا کجا حل کردم  نیتمر نمیبب خوامیم  نم؟یجزوه ات رو بب شهیم: زد و گفت يلبخند

 .  دییبفرما: رو به سمتش گرفتم و گفتم جزوه

هرچند : آروم گفت یلیگذاشت و خ زیم يجزوه رو رو. رو هم نگاه کرد  یقبل يآخر، صفحه ها يجز صفحه  به

 ! ت کنمدعوا ،ياگر جزوه رو کامل نکرد نمیبب خواستمیم یول ادیدلم نم

 ! اآلن که کامله! ادیم شیواسه همه پ: باال انداختم و گفتم يا شانه
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هم Loveچه : روم نوشت شیپ يصفحه  ریمهنوش با مداد کم رنگ ز. زد و مشغول درس دادن شد  يلبخند

 ! شنینم الیخیبچه ها ب گهید نیتو کالس سوژه بش! ترکونهیم

 .  ستیبرام مهم ن: آروم گفتم یلیاش رو پاك کردم و خ نوشته

 پاك کنم؟  : کرد و گفت يبه تخته اشاره ا يبهنود

 .  دیسیبنو عیپس سر. باشه : گفت يمانع پاك کردن تخته شدن و بهنود ادیو فر غیها با ج بچه

 براتون؟   ارمیب يچا: کردم و گفتم يتک سرفه ا. آورد  رونیب فشیرو از ک شینشست و گوش زشیم پشت

ساعت  میبه مسئولش گفتم ن! یسیبنو دیبا ياآلن که دار.  یجزه نداشت ياون سر. نه ممنون : خنده گفت با

 .  ارهیبرام م گهید

 ! دیهرجور راحت: رو به تخته دوختم و گفتم نگاهم

 پاك کنم تخته رو؟  : زد و گفت یکوتاه لبخند

 . بله -

   م؟یبعد برگرد میکن یاستراحت هی میبر دیخوایم: گفت. پرش کرد  دیجد حاتیرو پاك کرد و از نو با توض تخته

 ! ياریب ينذاشت چا! ناراحت بود يدید: نویم. شروع شد  حیاعالم موافقت از سمت بچه ها زنگ تفر با

 کنم؟   کاریچ یگیخب حاال م-

 ! ياریاز دلش درب دیبا! دونمینم: باال انداخت و گفت يشانه ا سارا

   به من چه؟ ؟ ؟-

نباشه اما  یخاص ادیحرکت ز دیشا! دارم ينقشه ا هیمن . کم مهربون باش  هیخدا  يمحض رضا یکت: مهنوش

 . جلو بهتون بگم  دیایب! کاره نیبهتر اد،یاز دستمون برنم يا گهیاآلن که کار د يبرا

برگشت و  يبعد بهنود یکم. و سارا هم بود، مجبور شدم قبولش کنم  نویمهنوش مورد قبول م ينقشه  چون

رو برداشت و به  يبهنود زیم يحرکت کتاب رو کیمهنوش به جلو خم شد و با . درس رو شروع کرد  يادامه 

به تخته اشاره کرد و  يبهنود. برخورد کنم  يعاد یلیکردم خ یکتاب رو داخل کوله ام گذاشتم و سع. من داد 

 .  میکنیهاش رو حل م نیبعد تمر.  دیسیبنو: گفت

: بود گفت زینفر به م نیتر کیرو به مهنوش که نزد فش،یو داخل ک زیم يبه رو ینشست و با نگاه سرجاش

   ؟يدیکتاب من رو ند

 . نه : تکون داد و گفت یسرش رو به عالمت منف مهنوش
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 . جا بود  نیهم: انداخت و گفت زیبه اطراف م ینگاه يبهنود

 . تو کتاب دستتون نبود  دیاومد یوقت: مهنوش

 . تو دفتر جا گذاشتمش  دیجدا؟  شا: يبهنود

روم بود، مشغول خوندن صورت سوال  شیکتابم که پ ياز رو.  ستادیا نهیسرم دست به س يشد و اومد باال بلند

   ؟یبرامون حلش کن شهیم: شد و بعد گفت

   ک؟یماژ. بله : شدم و گفتم بلند

حل  هیرو هم بق يبعد يسوال ها. مشغول حل شدم  کیمن بعد از برداشتن ماژ اشاره کرد و زیبه م يبهنود

مطمئنم کتاب رو آوردم  یول: به داخلش گفت یرا برداشت و با نگاه فشیکالس که تموم شد، ک میکردن و تا

 ! سر کالس

 دیخسته نباش.  دمیدستتون ند يزیمن که چ: مهنوش

 . ممنون : يبهنود

 ! گهید سیبنو: گفت عیسارا سر. اولش رو باز کردم  يدر آوردم و صفحه  فمیاز کاز رفتنش، کتاب رو  بعد

 نشکن تیرا در زندگ زیچهار چ:  سبزم رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم سینو روان

 اعتماد

 قول

 رابطه

 .  .  . قلب  و

 ! درد دارد یصدا ندارد ول شکنندیکه م نهایا

 کــ.   کـ

 .  .  . بدو ! يبر دیتا نرفته با: گفت نویرو بستم و م کتاب

 ! ترسمیم.  .  . من .  .  . اما : نگاهشان کردم و گفتم مردد

 ! برو.  ترسهینم يزیچ چیاز ه "یکت"! یهست "یکت"تو : سارا

 . کار داشتم  يبهنود يبا آقا: گفتم يبه در زدم و رو به ذاکر يضربه ا. به سمت دفتر رفتم  عمیسر يقدم ها با

 .  رونیاآلن رفتن ب نیهم! ياومد رید: يرذاک

 . ممنون -
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از .  رفتمیم دیباال بود اما با سکشیر. در حال رفت و آمد داخل راهرو بودن  يچندنفر. سمت در مدرسه رفتم  به

 .  .  . استاد : کتاب رو با دست فشردم و گفتم.  رفتیم نشیبلندش به سمت ماش يقدم ها. زدم  رونیدر ب

 ؟  .  .  .  يبهنود يآقا: گفتم يبلندتر يبا صدا! استاد گفتمیم دیمن نبا  استاد؟

 جانم؟  : به سمتم برگشت و گفت يبهنود

. نگفتم  يزیجلو رفتم و کتاب رو به سمتش گرفتم و چ. بود که دوست داشتم بشنوم  يهمون واژه ا "جانم"

 کجا بود؟  .  یمرس: خودش گفت

 . افتاده بود  نیزم يرو-

 . واقعا امروز الزمش داشتم . ممنون  یلیخ یلیخ: رو گرفت و گفت بکتا

 .  کنمیخواهش م-

اولش  يکتاب را ورق زد و بعد از بسته شدن کتاب، صفحه  عیگذاشتن انگشت شصتش کنار صفحه ها، سر با

 .  هیقشنگ يجمله : دوخت و با لبخند گفت ادداشتمینگاهش رو به  يا هیچند ثان. رو باز کرد 

 يها بیدستانم رو داخل ج. دادم حرف خودم رو بزنم  حیاما ترج زدمیکه مهنوش گفته بود رو م ییحرف ها دیبا

 . از دوستام گفتش  یکی.  ستیمال من ن: رنگم بردم و گفتم يسورمه ا يمانتو

مال هرکس باشه، مهم . تولدم هم ممنون  کیبابت تبر یراست:  گذاشت و گفت فشیکتاب رو داخل ک يبهنود

 ! شیکه تو نوشت نهیا

 ! نبود شتریب یخشک و خال کیتبر هی: کردم و گفتم سیزبان لب هام رو خ با

   ون؟یکتا.  شیبود که هم مال خودت بود، هم خودت نوشته بود نیمهم ا نباریا: زد و گت يلبخند

 بله؟  -

 . يا گهید زیچ چینه ه! یمهم خودت: رد و گفتب نشیشلوار ج يها بیهاش رو داخل ج دست

 نشه؟   رتونید: گفتم. بود  یعطرش عال يبو.  دمیکش یقیعم نفس

انداختم تا  نییسرم رو پا! و به حرف هات گوش بدم، وقت دارم ستمیوا نجایدختر، من تا ابد هم که ا: يبهنود

زدن  يبرا يگریحرف د. نگفت  يزیشانه جا به جا کرد و چ يرو رو فشیاو هم ک.  نهیلبخند محوم رو نب

 یقینفس عم يبهنود. برگشتن بود  يبرا يهشدار شد،یم دهیزنگ که از داخل مدرسه شن يصدا.  مینداشت

 نشه؟   رتید: و گفت دیکش

 . بخورم  بتیغ ذارنینم. دارم  یخوب يدوستا: رو باال گرفتم و گفتم سرم
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 .  .  . کاش : زد و گفت نیزم يرو يرنگش ضربه ا يا با سر کالج سورمه يبهنود

   ؟یکاش چ: گفتم. اش رو ادامه نداد  جمله

 ! که اآلن هستن، نبودن یشکل نیا زهایچ یلیکاش خ: شد و گفت رهیبه چشم هام خ میمستق

 مثال؟  : و گفتم میکالم سارا رو دزد تکه

 .  .  .  دادمیدرس نم نجایمثال کاش ا: مدرسه انداخت و گفت يبه ساختمان سه طبقه  ینگاه

 واریبود؟  به د مونیمعلمم هستش، پش نکهیاز ا یعنی. نگم  يبد زیهم فشار دادم که چ يهام رو محکم رو لب

   د؟یمونیپش: دادم و گفتم هیمدرسه تک یمانیس

 . خدمتم بد اما فعال که در ایخوبه  دونمینم.  .  . اما ! نه: گفت عیسر

: گرفتم و گفتم واریام رو از د هیتک. حس مزخرف داد  هیجاش رو به  یکه داشتم به راحت یحس خوب تمام

  ..  .  .  رتونید

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ! بار گفتم تا ابد هی: ببرم، گفت انیجمله ام رو به پا نگذاشت

 ! فعال.  .  . دارم  یعرب: داده بود، نگاه کردم و گفتم يزیکه جاش رو به اخم ر يلبخند به

قبال هم . اش را کنار سرش برد و به عالمت بدرود تکان داد  یانیانگشت اشاره و م. سرجاش برگشت  لبخندش

 یقبل از وارد شدنم برگشتم و نگاه کوتاه. به سمت در مدرسه رفتم . بود  ینیریحرکت ش. کار رو کرده بود  نیا

 . مطمئن بشه  رفتنماز  خواستید و انگار مبو ستادهیا شیسرجا. به پشت سرم انداختم 

وسط ساعت مدرسه که   ؟يکجا بود: رو به رو شدم يطلبکار ذاکر يقدمم به داخل مدرسه با چهره  نیاول با

 .  .  .   ـیب شهینم

 . جا مونده بود  يبهنود يکتاب آقا: گفتم یحوصلگ یب با

 شهیم: دادن نداشتم گفتم حیتوض يا چون حوصله ام! دیکشیداد م "باور نکردم" ينگاه غضبناکش جمله  ته

 برم سرکالس؟  

 .  .  . با هم حـ   دیبرو اما بعدا با: يذاکر

 .  شمیبعدا مزاحمتون م. بله -
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 . سر کالس  امیب خوامیم: به در زدم و بدون اجازه گرفتن گفتم يا ضربه

 .  نیبش ایب: بهم انداخت و گفت يمشابه نگاه ذاکر ینگاه یامکان

   ؟يچرا پنچر: گفت رگوشمیآروم ز نویم. سمت راستم و مهنوش و سارا سمت چپم بودن  نویم. جام نشستم  سر

 .  .  .  مونهیپش-

   ؟یاز چ: نویم

 ! که معلممه نیاز ا-

   شه؟یمگه م: حرفش کرد و گفت یچاشن يپوزخند نویم

 ! حاال که شده-

   ؟یزنیحرف هم م ،يمداو ریدخترجون د: و گفت ستادیسرم ا يباال یامکان

 ! بوده یالبد کار مهم-

 .  ستیمهمتر از درس ن يزیچ چیشما دخترها فعال ه يبرا: یامکان

ما  ياز درس هم برا يزیچ هیچرا . گاه چانه ام کردم  هیدرس دادنش برگشت و من مچ دست راستم رو تک سر

 .  .  .  یزندگ! دخترها مهم تره

من  يبرا! بود اما نه اول تیاولو. اول باشه  تیدرس اولو ومدیبه نظر نم. انداختم  انمیبه اطراف یاجمال ینگاه

 تیسارا احتماال اولو يمهنوش احتماال سوم و برا يبرا.  .  . سوم و چهارم  دیشا نویم يبرا.  .  . دوم  تیاولو

-17انگار ! ت هم سن ما نبودهوق چینبود اما انگار ه ادیسنش ز. دوختم  ینگاهم رو به امکان! ششم بود ایپنجم 

. کم مهربون تر بود  هی دیکرده بود، شا یکرده بود، اگر نوجوون یمطمئنم اگر بچگ. رو دور زده بود  شیسالگ 18

 .  .  . دوستش داشتن  شتریاونوقت بچه ها ب دیشا

خوب شد؟  : رو برداشتم و گفتم فمیک! شد دهیزنگ شن يفکر کردم تا باالخره صدا یامکان يبه گذشته  اونقدر

 راحت شد؟   التونیاآلن خ

 شده مگه؟   یحاال چ: مهنوش

 .  .  .  دهیدرس م نجایکه ا مونهیخودش گفت پش: درمانده گفتم رفتم،یم یبه سمت در خروج کهیحال در

 ؟  ؟  ؟یچ: نفر هم زمان با هم گفتند هرسه

 یآدم بگو چ نیع: و گفت دیمهنوش بازوم رو به سمت خودش کش. شدم و اون سه نفر هم به دنبالم  اطیح وارد

 ! گفت
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 .  کنمیم فیتعر میبر: دوشم انداختم و گفتم يکوله ام رو رو یخستگ با

 ییزایچ هی شدیگفت کاش م: نگاه کردم و گفتم م،یکه با هم صحبت کرده بود ییبه جا.  میمدرسه خارج شد از

 . مدرسه  نیا يمثال درس دادن تو. که هستن، نبودن  يطور نیا

 یخب هرکس.  گهیکرده د دایالبد با جودت مشکل پ! صورت گرفته یمن گفتم اآلن چه کوالک  ن؟یهم: نویم

 . اونو تحمل کنه  ياخم ها تونهینم

 ! اریدرن يمسخره باز نویم-

 ! گمیم يجد: نویم

 . دلت  ریزده ز یخوش! یکت يا وونهید: سارا

ادامه داشته  يجور نیاگر وضع هم. نگاه خسته اش رو نداشتم  دنیطاقت د. رو از چهره اش گرفتم  نگاهم

 دادیبابا به زور شوهرم م دیبا دیشا.  .  . دلم  ریزده ز یخوش. حق با سارا بود  دیشا.  رهیم نیباشه، سارا واقعا از ب

 .  .  . اآلنم چه قدر رو به راهه  یتا بفهمم زندگ

 دیهم رس انایبعد ک یکم. بازش کردم و باال رفتم  دیدر رو باز نکرد، با کل یزنگ زدم اما چون کس دم،یرس یوقت

 دنبالت؟   ومدیمامان ن: گفتم دم،یاومد و مامان رو ند رونیچون تنها از آسانسور ب. 

   ست؟یخونه ن. خودم اومدم .  نه: خسته اش وارد شد و گفت يبا چهره  انایک

 .  زنمیبعد از نهار بهش زنگ م دحاالیرفته خر دیشا. نه -

 يرو برداشتم و رو میس یتلفن ب. رها کردم  ییخوردم و ظرف ها رو بدون شستن داخل ظرفشو انایرو با ک نهار

 . جواب داد  عیمان رو که گرفتم، سر يشماره . سه نفره ولو شدم  يکاناپه 

 بله؟   :مامان

   ؟ییکجا  ؟یخوب. سالم -

 اومده؟   انایک.  ستمیبد ن. سالم : مامان

 خبر؟   یب یکجا رفت.  مینهار هم خورد. آره -

 .  مارستانیکم حالش خوب نبود، آوردمش ب هی. آذرم  شیپ: مامان

 واقعا؟  چرا؟  -

 .  .  .  یلحظه گوش هی: مامان
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با .  .  . الو : مکان داد، گفت رییکه فکر کنم تغ هیبعد از چند ثان. صحبت کنه  تونستیخاله بود و نم شیپ انگار

 . افسون بحث کرده، فشارش رفته باال 

 بوده؟   يبحثشون جد نقدریا یعنی  ؟یسر چ-

   ؟يندار يکار.  کنمیم فیخونه تعر امیتا بعدازظهر م: مامان

 .  .  . فعال . نه -

انداختم و سرم رو،  زیم يرو رو یگوش. حذف کرد  شدیم نشسته بود رو نملب يکه گوشه  يا یطانیش لبخند

که  "کاسه میرنیز يکاسه " نیانگار ا! شدیبحث؟  موضوع داشت جالب م. نرم مبل گذاشتم  يدسته  يرو

 کجا بود؟  : اومد و گفت رونیاز اتاقش ب انایک.  شدیکشفش عجله داشتم، خود به خود داشت رو م يبرا نقدریا

 .  مارستانیبردنش ب. خاله آذر  شیپ: منظورش مامانه، گفتم دونستمیم چون

 چش شده مگه؟  : گفت یتفاوت یبا ب. رو برداشت و روشنش کرد  ونیزیکنترل تلو انایک

 .  کنمیم فیتعر امیمامان گفت م.  دونمینم-

  ؟یبه خاطر من باشه چ شیمونیپشاگر . بره  خوادیکه دلش م ییشدم و اجازه دادم فکرم هرجا رهیخ ونیزیتلو به

 .  .  . جودت  دیشا! باشه نویهم حق با م دیشا.  .  .  شمیهم م لشیفام ییجورا هیمن  نکهیبه خاطر ا

 ؟   يبهنود ربابکیام ای  ن؟یبا خاله بحث کرده بود؟  به خاطر ام یچ يافسون برا یعنی

 یحت. راحتتر بودم "يبهنود"با لفظ ! صدا بزنمش "بابک" ای "ریام"ذهنم  يتو تونستمیلحظه هم نم کی یحت

 .  .  . ! خودم و خودم  شیپ الم،یخ يفکرم، تو يتو

به ! به کتاب هام بزنم يسر هی شدن،یو از اول شروع م شدنیکه مرتبا دور زده م يافکار يدادم به جا حیترج

 ! شدنیتلنبار شده از نکته و تست م ییابه کوه ه لیتبد رفتم،یبه سراغشون م رترید یکه اگر کم ییدرس ها

در رو باز کرد  انایبکنم ک یمن اقدام نکهیقبل از ا. عصر بود که مامان با زدن زنگ، خبر از اومدنش داد  کینزد

 خاله بهتر شد؟  : دمیگفتم و پرس یسالم کوتاه. و مامان با آسانسور باال اومد 

 . بردمش خونه، سپردمش به مارال و اومدم . آره : آورد گفت یکفش هاش رو در م کهیدر حال مامان

 چش شده بود مگه؟  : انایک

 . فشارش رفته بود باال : رفت و گفت انایبه خاطر لحن ک يچشم غره ا مامان

 .  .  . من فکر کردم سکتـ    ن؟یهم: انایک
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چرا فشارش رفته بود : کرد و گفت رو شروع يا گهیخاطر اخم مامان، جمله اش رو ناتمام گذاشت و جمله د به

 باال؟  

 . با افسون بحث کرده بوده  نکهیمثل ا: مامان

 ! خاله بداخالقه نیاز بس ا: انایک

 . آذر نبود  ریتقص نباریاتفاقا ا: مامان

 .  و آخرش هم  خورهیهمه حرص م نیا! خاله چارهیب: باال انداخت و گفت يشانه ا انایک

   ؟يمگه تو درس ندار! انایک یزنیچه قدر حرف م: مامان

 ! تو ذوق من دیبزن شهیهم: نازك کرد و گفت یپشت چشم انایک

 .  نیبش: کرد و گفت يبه اتاقم برگردم که مامان اشاره ا خواستمیبه اتاقش رفت و من هم م انایک

 شده؟   يزیچ: گفتم. نشست  میمبل رو به رو يو او هم رو نشستم

 ! سوزهیآذر م يدلم برا: انداخت و گفت انایاتاق ک يبه در بسته  ینگاه کوتاه مامان

 چرا؟  مگه حالش بهتر نشده؟  -

 .  .  . خب  یآره ول: مامان

 بحث کردن؟   یحاال سرچ-

 . عمه خانم  يسر پسرها: مامان

 شهیه همشد که خاله حالش بد شد؟  خاله آذر ک یخب چ: گفتم. بود  ستادهیخاله ا يباالخره افسون جلو پس

 .  مونهیمحکم سرحرفش م

   مونه؟یخودمون م نیب.  .  . آره اما : و گفت دیکش یآه کوتاه مامان

   ؟یچ-

امشب  دیبه جاش با. باشه  یمیصم نیبا ام نقدریا دیامروز صبح با افسون جر و بحث کرده و گفته نبا: مامان

 راتیوسط دعوا هم که حلوا خ. افسون هم قبول نکرده و بحثشون باال گرفته . بره رستوران  ریشام رو با ام

رو گذاشته کنار و جوابش رو  یکیوچافسون هم بزرگ و ک. از دهنش اومده به افسون گفته  یهرچ.  کننینم

 .  .  . داده و گفته 

 گفته؟   یچ-

 .  .  . گفته زنشه : گفت یآروم ينداخت و با صداکه بسته بود ا انایبه در اتاق ک يگرینگاه د مامان
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 یآب دهانم رو به سخت! دهیرس100رگ هام به  يخون تو ياحساس کردم دما  ؟يبهنود ربابکیزن ام  زنشه؟

   ؟یزنش؟  زن ک: قورت دادم و گفتم

من رو مجبور نکن که به شوهرم  نقدریگفته ا. آذر  ينامه اش رو آورده گذاشته جلو غهیص! گهید نیام: مامان

 ! خوردش کرده يافسون بدجور. آذر هم تا مرز سکته رفته و برگشته ! کنم انتیخ

 حاال افسون کجاست؟  -

 يدلم برا. ماجرا خبر نداشته  نیو گفت روحش از ا مارستانیعمه خانم هم اومد ب. مونده  نیام شیرفته پ: مامان

 .  سوزهیآذر م

کار افسون  دیفهمیکاش خاله م. نگران خواهرشه  یلیمعلوم بود خ. مامان نگاه کردم  دیصورت گرد و سف به

بابا، مامان  دنیدر رو باز کردم و قبل از رس.  دادیزنگ، اومدن بابا رو اطالع م يصدا. اجبار خودشه  ي جهینت

 ! بفهمه يزیچ دیکس نبا چیه یکت: گفت

 . باشه -

 . نزل سالم به اهل م: وارد شد و گفت بابا

 ! زحمتکش يسالم به بابا کیعل: خنده گفتم با

   انا؟یک.  شهیشروع م گهید قهیدق5کجاست؟  فوتبال  انایپس ک: مبل نشست و گفت يلباس رو ضیبعد از تعو بابا

 دنیکه چشم د یمادر و خواهر گرام نیا.  يریسراغ منو بگ يایبابا بلکه تو ب: و گفت دیپر رونیاز اتاقش ب انایک

 . و ندارن من ر

 .  میتو رو نداشت دنیچشم د یما ک  انا؟یک یگیم يدار یچ: مامان

 م،یو از فوتبال لذت ببر میبخور ياریتخمه ب یدست شیپ هیاگر : مبل نشست و گفت يزانو رو4 انایک

 .  بخشمتونیم

 ! بانو انایک دییبفرما: گذاشت و گفت زیم يرو رو اهیس يپر از تخمه  يبا خنده کاسه  مامان

 .  .  . !  يدونه ا هیمامان خانم : کاسه رو برداشت و گفت انایک

*** 

و  دیکش یقیکه مهنوش نفس عم مینشسته بود شد،یاز پاتقمون حساب م یکه جزئ يزیشاپ، دور م یکاف داخل

 .  کنهیداره رامش م.  .  . مهبد با حامد حرف زده : گفت

   ؟يدیرفتار حامد ند يتو يرییسارا تغ! گهیحله د.  .  .  ولیا: نویم
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 ! بفهمم راتشوییکه بخوام تغ نمیبیمن اصال حامد رو نم: سارا

 هیحامد، با افسون  يقبل از خواستگار دیبا دیشا: رو مرتب کردم و گفتم میفانتز یو مشک دیگردن سف شال

 .  میذاشتیجلسه م

 چطور مگه؟  : سارا

 .  .  . شده  نیزن ام! نامه رو کرده غهیص روزیپر: و گفتم دمیگرمم نوش ياز قهوه  یکم

   شه؟یمگه م.  .  . نبند  یخال: گفت جانیبا ه نویم

 ! حاال که شده-

 .  .  .  یهم بش شیجار دوارمیام ،يدخترخاله اش بود: مهنوش

 ! یلوس یلیخ: اما من گفتم دند،یخند نویو م سارا

 شیپ ریتصو. کشوند  ینفرمون رو به سمت گوش 4سر هر  لرزوند،یرو م يا شهیش زیکه م میگوش ي برهیو

کردم و تماس رو  يتک سرفه ا. صفحه بود  يشده بود، رو ویس "ياستاد بهنود"که به اسم يفرض و شماره ا

 بله؟  : وصل کردم و گفتم

   ؟یخوب.  ونیسالم کتا-

   ن؟یشما خوب هست. ممنون : گفتم.  دیرسینگران به نظر م صداش

 ! فتضاحما: يبهنود

 الو؟  .  .  . آقا؟ ممنون  شهیچه قدر م: تلفن بود، گفت يآن سو ییکه گو یرو به شخص بعد

 الو؟  : کردم تکرار

 ! يدیحتما خبر رو شن: بود، اومد و گفت نشیکه فکر کنم در ماش يبسته شدن در يصدا

 کدوم خبر؟  : اطالع نشون بدم و گفتم یب یدادم خودم رو کم حیمنظورش کدوم خبره اما ترج دونستمیم

 . و افسون  نیام! گهیرو د میشد لیفام گهیبار د هیکه  نیهم: يبهنود

 .  .  . اما  دمیشن ییزایچ هی: چسبونده بود، کنار زدم و گفتم یکه خودش رو به گوش نویدست، م با

 ! ستیکس ن چیه تر وونهیدو نفر د نیواقعا از ا. درسته  يدیو نشن يدیشن یهرچ: يبهنود

 . شوکه شد  یلیخاله خ-

که دلش  یشوکه شدن بود که امروز بنده رو احضار کرد و هرچ نیبه خاطر هم کنمیفکر م. بله : يبهنود

 ! بار بنده کرد خواستیم
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 واقعا؟  : گفت نویبگم، م يزیمن چ نکهیاز ا قبل

   شته؟یپ یکس: يبهنود

 .  .  . حاال واقعا خاله . با شما نبود . نه : کردم و گفتم نویبه م یاخم

 .  .  . داغون داغون شد  زیهمه چ! اومده بود یبله امروز انگار سونام: يبهنود

   اد؟یاز دست من برم يچه کار: چانه ام گذاشتم و گفتم ریرا ز دستم

 زنگ زدم؟   بهت یاصال واسه چ! یچیفکر کنم ه! دونمینم: و گفت دیکش یقیعم نفس

 .  دونمیمن هم نم-

 . خودمون بمونه  نیب.  الیخ یب! افتاده یبگم چه اتفاق یکیبه  خواستمیم دیشا: يبهنود

 . حتما -

 .  .  . فعال .  ونیمراقب خودت باش کتا: يبهنود

 گفتمیخودم بهت م يکردیصبر م قهیاگر چند دق زمیفوضول عز: گفتم نویگذاشتم و رو به م زیم يرو رو یگوش

 ! شدینم يزیو آبرور گهیداره م یچ

 .  گهیرفت د يکرد یشد مگه؟  ماست مال یحاال چ: نویم

   گفت؟یم یچ: سارا

 ! اومده یسونام: و گفتم دمیروم رو با چاقو بر شیپ یشکالت کیک

   گفت؟یم یچ: سارا

 ! اومده یسونام: و گفتم دمیروم رو با چاقو بر شیپ یشکالت کیک

   ؟یآدم بگ نیع شهیم: گفت یعصب سارا

 . صبر کن  قهیدق هی! گهیبگه د خواستیم: مهنوش گفت. تعجب نگاهش کردم  با

 .  چونهیفقط بلده آدم رو بپ: سارا

 من؟  -

و  یحرف چیه يحوصله  گهید.  .  .  دیببخش: و گفت دیکش ينفس بلند.  دیبه موهاش کش یکالفه دست سارا

 . رو ندارم  يکار

.  .  . نداره بابا  یاشکال: شانه اش گذاشتم و گفتم يدستم رو رو. شده  فیبود اعصابش چه قدر ضع مشخص

 ! يتکرار يهمون حرف ها! هم نگفت یمهم زیاصال چ
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 حاال چرا به تو زنگ زده بود؟  : نویم

 ! دونمینم-

 .  دونستیخودش هم نم: ادامه دادم يپوزخند با

 زنش شده؟   یک يپس با اجازه  دونستن،یافسون نم ياگر خانواده : نویم

 الیخیطرف هم ب.  .  .  دادن و  یپول هی نکهیا شیدوم. که طرف آشنا بوده  نیا شیاول! دو حالت داره: مهنوش

 . خانواده شده  ياجازه 

 بهتون گفتم؟   یراست: قطرات نسکافه اش رو هم خورد و گفت نیآخر نویم

   و؟یچ-

 .  مونهیهمسا. اسمش عرفان . آشنا شدم  یکیبا : نویم

   ؟یواقعا؟  اون وقت اگر محمد بفهمه چ: مهنوش

 .  .  . آقاست  یلیخ.  دمیبهتون نشونش م میایبفهمه؟  فردا که از مدرسه م خوادیاز کجا م: نویم

 .   يبراش غش کرد دهیند! شتویببند ن.  .  . اه اه : اش رو کج کرد و گفت افهیق مهنوش

 ! چه قدر خوبه که دیدونیآخه نم: نویم

 ! يکردیم فیتعر يادیجان، تو از کسرا هم ز نویم: سارا

 . باهاش فرق داره  یلیعرفان خ! کرد یاش فرق م هیاون قض: و گفت دیرو در هم کش شیابروها نویم

 .  گهید میبر دیپاش! میکن فیو تعر مینیبب: بلند شدم و گفتم میجا از

رو به سمت جلو  يا زهیرنگش، سنگر يخاکستر نیه بود و با نوك پوتبرد بشیدست هاش رو داخل ج سارا

 هیبا همسا يباز sMsهم مشغول  نویو م گذاشتیرو داخل گوشش م دشیسف يمهنوش هندزفر.  کردیشوت م

 يرینم نویم: مو گفت میدیقرار داشت رس شیدر ابتدا نویم يکه خونه  يدر سکوت به کوچه ا. بود  دشیجد

 خونه؟  

 .  نایبرم دنبال م دیبا. نه : نویم

همسر پدر  م،یمر. که نگاهم به در خونشون افتاد  میشد یمشغول خداحافظ ناینفر سر کوچه مهنوش ا 4 هر

رنگ با  ینازك آب يپتو ينگاهم رو.  دیرس میمهنوش رد نگاهم رو دنبال کرد و به مر. در بود  يمهنوش جلو

اما . خوشگل و بانمک بود  تماح شدیمهنوش و مهبد م هیاگر شب. داخل آغوشش ثابت موند  یکارتون يعکس ها

 . ذهنم نبود  يتو يتصور چیبودم، ه دهیو هنوز چهره اش رو ند دمشیدیبود که م يبار نیاول نیچون ا
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 کیهر سه نفر نگاهمون به . نفر با مهنوش دست داد و مهنوش به سمت خونه رفت  نیبه عنوان آخر سارا

 . جواب گذاشت و داخل خونه رفت  یرو ب میسالم مر یتفاوت یمهنوش با ب. نقطه بود 

   نش؟یدید. داداش مهبد بود : سارا

 . مهبد و مهنوش باشه  هیخدا کنه شب. زشته  یلیمادرش شده باشه که خ هیاگر شب! چندش: نویم

 .  . .   میبر: زدم و گفتم يبچه ها با افکارم لبخند يتشابه حرف ها از

زنگ بزنم،  نکهیکردم و قبل از ا یو سارا خداحافظ نویدر با م يجلو. بود  يبود و هوا هم ابر يسرد يشنبه  سه

 . خونه مون بود  يشماره . زنگ خورد  میگوش

 . در رو باز کن . درم  يمامان جلو-

 . باال  ایب: مامان

نگران  ،يرکردید: اومد و گفت رونیمامان از آشپزخونه ب. در درآوردم و داخل رفتم  يرو جلو دمیسف يها یکتون

 . شدم 

 .  دیکم بحثمون گرم شد، طول کش هی. نداره که  ینگران-

 وهیمامان با ظرف م. شبکه ها شدم  عینشستم و مشغول رد کردن سر ونیزیتلو يلباس، جلو ضیاز تعو بعد

 . زنگ زده بود  رضایروز علام: آن طرف تر نشست و گفت یکم

 خب؟  -

 . هنوز نرفته خونه . نه  ایما اومده  شیافسون پ نهیبب خواستیم: مامان

   ن؟یام شیمگه نرفته بود پ-

 . همه نگرانشن ! سر به هوا کجاست يدختره  نیا دونهیهم نم نیام: مامان

 ! گردهیهروقت بخواد بر م. گم که نشده : از داخل ظرف برداشتم و گفتم یبیشدم و س خم

و با بابا در مورد افسون  اهیرو فرستاد دنبال نخود س انایراحت من و ک یلیبرگشتن، مامان خ انایبابا و ک یوقت

داره در حقش ظلم  کنمیوقت ها فکر م یاما بعض سمین یمیبا وجد خواهر بودن، صم انایبا ک نکهیبا ا. حرف زد 

 .  شهیم

 ییتنها نیالبته ام. افسون کجاست  دونستیم نیاحتماال ام. شدم  رهیو به سقف خ دمیتختم دراز کش يرو

 ! باشه ينفر بهنود هیاون  دیافسون کجاست و شا دونهیهم هست که م گهینفر د هیحتما . کنه  شیمخف تونهینم
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و زبان، به  یمیش يبعد از کالس خسته کننده . شروع شد  یبارون يسرد تموم شد و چهارشنبه  يشنبه  سه

 هست؟   يزیقشنگ تر، چ یبارون ياز هوا: و گفت دیکش یقیسارا نفس عم.  میسمت خونه راه افتاد

 .  .  . عرفان  شیاول! معلومه که هست: نویم

 ! ادیازش خوشم نم یول دمشیند نکهیبا ا.  .  . اه : مهنوش

 ! ادینه تروخدا خوشت هم ب: و گفت ستادیدست به کمر ا نویم

 نه؟   ای مشینیبیحاال امروز م-

 . منتظره  يبعد يسر کوچه . آره : نویم

و  فیظر کلیبه ه یاز من بلندتر بود ول یفقط کم. شد  ادهیپ یرنگ یمشک206از  يساله ا22-3حدودا  پسر

 . اومد  یم نویکوچک م

   ؟یبخو.  یعرفان. سالم : جلو رفت و گفت نویم

   ؟یتو خوب.  یخانم یمرس: عرفان

 .  .  . عرفان، بچه ها .  بچه ها، عرفان  کنمیم یمعرف! یعال: نویم

 . خوشوقتم  تونییاز آشنا: لبخند گفتم با

 .  نیهمچن: عرفان

 ! دونه اس هی! خانم ما باشه نویآقا عرفان حواست به م نیبب: مهنوش

و  نویمن، پشت م يدرست رو به رو. بچه ها شدم  يو مشغول گوش دادن حرف ها ستادمیا نهیبه س دست

برف . پالکش که همون بود .  شدیم دهید يرنگ بهنود یبلند مشک یشاس نیفاصله ماش یبا کم ه،یعرفان و بق

نداختم شانه ام ا يکوله ام رو دو بنده رو. کرد  یپاك م شهیش يبارون رو از رو يپاك کنش هم مرتبا قطره ها

 .  گردمیاآلن برم: و گفتم

 . سالم : جلو رفتم و گفتم.  دیکش نییرو پا شهیش يبهنود ن،یشدنم به ماش کینزد با

   ؟يچطور. سالم : و گفت دیآشفته اش کش يبه موها یدست يبهنود

 .  ستمیبد ن-

 آشناست؟  : به عرفان کرد و گفت يا اشاره

 طرفا؟   نیاز ا.  شهیداره آشنا م: به عرفان انداختم و گفتم یکوتاه نگاه

 .  گمیسوار شو بهت م: يبهنود
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 . برم خونه  دیبا-

 .  قهیدق 5فقط : يبهنود

 .  دییبفرما: سوار شدم و گفتم. برسونم در رو از داخل برام باز کرد  نیماش ي گهیخودم رو به سمت د تا

 .  .  . در مورد افسون : يبهنود

 ! دونمینم يزیچ چیمن در مورد افسون و برادر شما ه-

 . افسون کجاست  دونمیبگم من م خواستمیم  ؟یدونیمگه من گفتم م: يبهنود

 .  .  . به من چه؟  به مادر و پدرش : گفتم يجد یلیرنگ چشمانش نگاه کردم و خ یمردمک عسل به

 ! اتفاقا فقط به تو ربط داره: يبهنود

 چطور؟  -

تصادف .  مارستانهیافسون ب: بعد گفت هیچند ثان. شد  رهیبرف پاك کن رو روشن کرد و به رو به رو خ دوباره

 .  میدونیم نیاما فقط من و ام. کرده 

 چش شده؟  : گفتم یتفاوت یب با

 . تو کماست : سمتم برگشت و گفت به

از ماجرا باخبر  یبذاره کس خوادینم نیام: ادامه داد. بگم  تونستمینم يزیچ. قورت دادم  یدهانم رو به سخت آب

من  فهمهیم ریباخبر بشه ام یاگر کس م،یدونیم نیچون فقط من و ام. بدونن  دیاما خانواده اش با.  .  . بشه اما 

 .  .  . اگر تو  یول. گفتم 

 بده؟   یلیحالش خ-

.  .  . افسون . رف گذشت بدون ح هیچند ثان. و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد  دیکش ششیبه ته ر یدست

افسون با اون  نکهیفکر ا یحت.  .  . ها بود اما  بهیمثل غر. وقت مثل دخترخاله ها نبود  چیکه ه يدخترخاله ا

 . هوشه هم آزار دهنده بود  یقشنگش اآلن ب يچشم ها

 کار کنم؟   یچ دیحاال من با: آروم گفتم.  دادیادکلنش رو م يبو نشیماش.  دمیکش یقیعم نفس

 .  یدروغ بگ دیبا: و گفت دیفرمان کوب يکف دستش رو رو ییانتها قسمت

از  یکی یبگ دیبا: ادامه داد. نگفتم  يزیرنگم شدم و چ يسورمه ا يمانتو يساده  يبا دکمه  يباز مشغول

 .  مارستانیبرن ب یمجبورشون کن دیبا. و بهت گفته  دهیافسون رو د مارستانیب يدوستات تو

 .  .  . اگر من .  شدیبارون هر لحظه تندتر م. شده بود نگاه کردم  سیکنارم که خ ي شهیش به
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 خانم کوچولو ؟   یکنیفکر م یبه چ: يبهنود

 .  .  .   مــیب يافسون، اآلن تو ياگر من به جا نکهیبه ا: گفتم عیسر

 دیکه نبا يزیبه هرچ! نشنوما گهید.  .  . !  سیه: گفت يبلند بایتقر يو صدا دمیازش ترس یکه کم یاخم با

 ! ياریبه زبون ب دیرو که نبا يزیهرچ! یفکر کن

 خواستیعمرم دلم م يبار تو نیدوم يبرا. کرده  خشیکه معلمش توب يمثل شاگرد. انداختم  نییرو پا سرم

سرش رو به .  میزدیکه در مورد بچه ها حرف م يهمون روز. شاپ بود  یکاف يبارش تو نیاول. کنم  هیگر

لحظه به من  هی.  .  . ون خانم یکتا.  .  . به من نگاه کن  ونیکتا.  .  .  نیمنو بب: سمت چپ خم کرد و گفت

 .  .  . نگاه کن 

 یکه عصبان دیببخش: زد و گفت ینیریلبخند ش. سرم رو باال گرفتم  نیغمگ ییو چشم ها زونیآ ییلب ها با

 . شدم 

   ؟يدیبخش: گفت. زدم  یکمرنگ لبخند

بودند و  ستادهیاما مهنوش و سارا ا. و عرفان رفته بودند  نویم. رو به رو به بچه ها نگاه کردم  ي شهیش از

 . شده بودند  سیهم خ یحساب

 نیباالتر از ا یلیباشه؟  ارزش تو خ. مخصوصا افسون . نکن  سهیکس مقا چیوقت خودت رو با ه چیه: يبهنود

 ! حرفاست

 .  شهیم رمیداره د-

 .  يبر ذارمینم يتا جواب ند  ؟يدیبخش: و گفت دیشم که بند کوله ام رو کش ادهیپ خواستمیرو باز کردم و م در

فرستمشون  یاما حتما م. ندارم  دنیبخش يبرا يزیچ: گفتم. بند کوله ام رو رها کرد . در رو بستم  دوباره

 .  دیبفرست یعنی .  .  .رو برام بفرست  مارستانیاسم و آدرس ب.  مارستانیب

اشتباه کردم بهت گفتم   ؟یدونستیرو م يزیچ هی: که گفت کردمیفکر م شد،یکه داشت فراموشم م يشناسه ا به

 .  .  .  کردمیکه فکر م یهست يزیبزرگتر از اون چ یلیخ! خانم کوچولو

 ؟   ونیکتا: ادامه داد. شده بود  رهیبه چشمام خ. به چشماش نگاه کردم . کردم  نگاهش

 بله؟  -

 .  .  . دوستات منتظرن .  .  .  دوست -
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بگه؟  دستم رو به سمت در بردم و با  يا گهید زیچ هی دیفکر کردم با"دوست"چرا با گفتن. رو فوت کردم  نفسم

. نگاه کردم  خوردنیکه قطره ها آروم از روش سر م نیماش یرونیب ي نهیبه آ. شدم  ادهیپ "روز خوش"گفتن

 . به سمت مهنوش و سارا رفتم .  کردیداشت نگاهم م. بود  ادیرخش پ مین

 ! موهام خراب شد  ؟يطولش داد نقدریچرا ا: و گفت دیکش شیها يبه چتر یدست مهنوش

 کارت داشت؟   یچ: سارا

 .  میبر.  یچیه-

ع نهار منتظرم شرو ينشسه بودن و برا زیدور م. و مامان، بابا هم خونه بود  انایخونه، عالوه بر ک دمیرس یوقت

از طرف  شیدوم. بود  یغاتیتبل شیاول. داشتم  SmSسه تا . رو چک کردم  میبه اتاقم رفتم و گوش. بودن 

 يلباسم رو عوض کردم و رو به رو.  بودافسون  مارستانیاسم و آدرس ب شیشعر بود و سوم هی يماهرخ که حاو

 . بکش : برنج رو به سمتم گرفت و گفت سیبابا د. کنار بابا نشستم  انا،یک

دروغ محض؟    ؟ياجبار  ؟یمصلحت.  گفتمیم دیبود که با یدروغ شیفکرم پ یبودم ول دنیبرنج کش مشغول

   نا؟یچه خبر از خاله ا: و گفتم ختمیبرنجم ر يخورشت رو یگذاشت؟  کم دیبا یاسمش رو چ

 . واقعا که شورشو در آورده . دارن سر ن رهیخ يدختره  نیاز ا يهنوز خبر.  یچیه: مامان

: قاشق، گفتم نیبعد از قورت دادن اول.  زدیحرف رو نم نیا دیشا هیچه وضع يافسون تو دونستیاگر م مامان

 .  دنیتولد افسون رو برده بودم مدرسه، بچه ها د يپارسال عکس ها

 خب؟  : انایک

 .  .  . مادربزرگش  ادتیرفته بوده ع روزیمهنوش د-

 . فوت کرد  شیمادربزرگ مهنوش که دو سال پ: مامان

 ! سارا. مهنوش؟  من گفتم مهنوش؟  اشتباه گفتم -

 خب؟  : انایک

 دهیرفته مشخاتصش رو چک کرده، د.  .  . افسون بوده  هیشب یلیخ.  .  .  اونجا بوده که  یکیگفت  یم-

 . بوده  ياسمش افسون غفور

   ؟یمطمئن: گفت دیبابا با ترد. کم بلند بود  هیبشقاب افتاد،  که از دست مامان داخل یقاشق يصدا

   مارستان؟یکدوم ب: گفت رفت،یبه سمت تلفن م کهیمامان در حال.  .  .  بایتقر-

 . صبر کن  قهیدق هی. لحظه دست نگه دار  هیآزاده   مارستان؟یکدوم ب یکت: گفت يبابا جد. کردم  سکوت
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بابا شماره . مونده بود  یدست نخورده باق باینهار تقر زیم. رو گفتم و بابا تلفن رو از مامان گرفت  مارستانیب اسم

بپرسم  خواستمیم دیببخش.  .  .  دیسالم خسته نباش: زنگ زد مارستانیگرفت و بعد به ب 118رو از  مارستانیب ي

 . ممنون .  .  . بله .  .  .  ریاخ يته هف نیهم.  .  . شده؟    ياونجا بستر يبه اسم افسون غفور يماریب

   گه؟یم یچ: و رو به بابا گفتم میرفت رونیاز آشپزخونه ب انایک با

 .  کنهیداره چک م: گذاشت و گفت یگوش يدهانه  يدستش رو رو بابا

 .  .  .  ياگر من به جا شدینگران م نقدریخاله هم ا یعنی. دلش نبود  يدل تو. مامان نگاه کردم  به

 ! مورد فکر نکنم هی نیمن قول داده بودم به ا. فکر کنم  يا گهید زیکردم به چ یافکارم سع ختنیدور ر يراب

 . ریروز به خ.  .  . ممنون .  .  . بله .  .  .    د؟یمطمئن.  .  . ساله  21-2حدودا .  .  . بله بله : بابا

 شد؟   یچ: گفت عیسر انایک

 ! خودشه: و گفت دیکش یقینفس عم بابا

 .  .  . آذر  چارهیب.  .  .  يوا.  .  .  يوا: مامان

 .  کما : گفت یآروم يبا صدا. دستانش گرفت  انیمبل نشست و سرش رو م يرو بابا

 ! دروغه.  .  . نه : نشست و گفت نیزم يرو: مامان

 . به مهران  زنمیزنگ م: تلفن رو به دست گرفت و گفت یدوباره گوش بابا

 . زجر آور بود  يادیحکم فرما بود، ز ییرایکه داخل پذ ینیسنگ يفضا

بد .  .  . شکر .  .  . چه خبرا؟     ؟يچطور  ؟یخوب.  .  . سالم مهران : مشغول صحبت با عمو مهران شد بابا

 .  .  . هنوز .  .  . از افسون چه خبر؟    یراست.  .  .  میستین

که برداشته بود، مشغول پاك  یمامان گرفت و مامان با دستمال يرو جلو يدستمال کاغذ ییمقوا يجعبه  انایک

 . عمو مهران رو بشنوم  يصثدا شدیکاش م. دوباره حواسم رو به سمت بابا بردم . شد  شیکردن اشک ها

کار  مارستانیب ياز آشناهام که تو یکی.  .  .  نکهیراستش مثل ا.  .  . بگم آخه؟    يچطور.  .  . راستش : بابا

. باشه .  .  .  هیبستر وی یس يآ يتو يبه اسم افسون غفور يماریب هیگفتش .  .  . امروز زنگ زده بود  کنهیم

 .  .  . فعال .  .  . دنبالت  امیصبر کن خودم م

   ؟ياریجان کت من رو م یکت: رو سرجاش گذاشت و گفت یگوش بابا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

از پنجره داخل کوچه رو نگاه . خاله آذر رفتن  يشدند و به سمت خونه  نیبعد مامان و بابا سوار ماش قهیدق چند

 رهیبود وبا چشمان ت ستادهیدرست پشت سرم ا انایک.  دمیاز رفتنشون مطمئن شدم، پرده رو کش یوقت.  کردمیم

   شه؟یم یبه نظرت حاال چ یکت: گفت. کرد  یاش نگاهم م

 ! دونمینم: گفتم رفتمیبه سمت آشپزخونه م کهیحال در

 .  .  . افسون  چارهیب: بود، گفت دیکه ازش بع یبا لحن آروم انایک

 يکار نیخانواده اش همچ يکه بدون اجازه  یبه آدم: گفتم کردمیجمع م زیم يظرف ها رو از رو کهیحال در

 ! "چارهیب"گفت  دینبا کنه،یم

 ! ریبندازتش به ام خواستیبه زور م.  یشناسیتو که خاله آذر رو م! مجبور شده دیشا: انایک

 ! "آقا ریام"نه و  ریقبال هم گفته بودم ام-

 ! باشه؟   یاسمش چ کنهیم یواسه تو چه فرق.  .  . !  یحاال هرچ: انایک

   ؟يخوریغذاتو نم ي هیبق-

 . ندارم  لیم: باال انداخت و گفت يا شانه

اما  دمیچ ییظرفشو نیف ها رو داخل ماشظر. شدم  زیراحت مشغول جمع کردن م الیاتاقش رفت و من با خ به

 میدار: داده بود SmS يبهنود ربابکیام. رو از کنار تخت برداشتم  میبه اتاقم رفتم و گوش. روشنش نکردم 

 .  .  . ممنون بانو .  مارستانیب میریم

ساعت  دو یکیبانو؟  تا . رو کنارم گذاشتم  یو گوش دمیدراز کش. هم از طرفش داشتم  MissedCall هی

 ! که خانم کوچولو بودم شیپ

 يو حرف ها یعرب شیبود اال پ ییفکرم هرجا. رو جلوم باز کردم و مدادم رو به دست گرفتم  یتست عرب کتاب

 ! یامکان

. نشستم  زمیرو از داخل قفسه برداشتم و پشت م لیفرانسیو د اتیاضیرو بستم و کتاب تست قطور ر کتاب

کتاب رو بستم و . رو حل کردم  زدمیم دیکه با ییتمام تست ها.  ادداشتمیرو مو به مو به  يبهنود يحرف ها

. کتاب نقش بسته بود  یجلد آب يرو یبا فونت بزرگ "و انتگرال لیفرانسیحساب د". به جلد کتاب خبره شدم 

: مولف"ت چپ نوشته بودجلد، سم نییکرده بودند و پا يادآوریکتاب رو  یو اضاف دینوشته، موارد مف نیهم ریز

 "يمهندس بابک بهنود
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کتاب  ي هیبق يبودم؟  کتاب رو رو دهیند نجایاسم رو ا نیچرا تا به حال ا.  دمیاسمش دست کش يلبخند رو با

 . بابا رو گرفتم  يبرداشتم و شماره  ییرایتلفن را از داخل پذ. داخل قفسه گذاشتم  يها

 جانم؟  : بابا

 . اومد  یخط م گریخاله از طرف د ي هیو گر غیج يصدا

   د؟ییکجا. سالم بابا -

 .  گهید یکه گفت یمارستانیهمون ب: بابا

   د؟ینیافسون رو بب دیتونست-

 . اما آذر چند لحظه رفت و برگشت  وی یس يبره داخل آ یکس ذارنینم: بابا

 .  .  . حالش -

 .  یفقط دعا کن کت: بابا

   د؟یگردیبرم یک-

 .  میاما فکر کنم تا عصر برگرد میفعال که هست: بابا

 . خداحافظ . مراقب مامان باش . باشه -

 نیچرا تصادف کرده بود؟  چرا ام.  سوختیافسون م يبرا شهیاز هم شتریدلم ب. رو قطع کردم  تماس

 يبهنود ياسم و شماره . دوباره من رو به اتاقم کشوند  میزنگ گوش يبفهمن؟  صدا نایبذاره خاله ا خواستینم

 . تماس رو وصل کردم . صفحه بود  يرو

 بله؟  -

   ؟یخوب. سالم : يبهنود

   د؟یمارستانیب. بله  بایتقر-

 . تشکر کنم  خواستمیم. بله : و گفت دیکش ينفس آه مانند يبهنود

   ؟ییدروغ گو يبرا  د؟یش کردکه من رو مسئول اطالع دادن يخبر بد يبرا  ؟یچ يبرا-

 .  يکه بهم کرد یکمک يبرا! نه: يبهنود

. هستم  "یکت"من . حرف هام رو خام قورت داده بودم  یکاف يهفته به اندازه  نیا.  زدمیحرفم رو بهش م دیبا

 یقابل: آب دهانم رو قورت دادم و گفتم.  ستیکس به جز خودش براش مهم ن چیحرف زدنش ه يکه تو یکس

 بزرگه؟   يادیمن ز يلقمه ها برا نیا! گهینفر د هیسراغ  دیکارهاتون بر یالپوشون يبار برا نینداشت اما لطفا ا
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 از چه نظر؟  : يبهنود

 ! شترینه ب. ساله ازم انتظار داشت 18آدم  هی يبه اندازه  دیپس با. سالمه  18من فقط -

 .  .  . من قبلـ  نیبب: يبهنود

 .کارت دارم ایب  ر؟یتو ام یکجا رفت: که گفت دمیعمو رو شن ياش صدااز اتمام واژه  قبل

 . جان  ییدا امیاآلن م: يبهنود

 ! میزنیبرم اما بعدا حتما درموردش حرف م دیاآلن با: به من ادامه داد رو

 . خداحافظ -

. من گشنمه  یکت: بدون در زدن وارد شد و گفت شهیمثل هم انایک! بگه خوادیم یچ دمیفهمیکاش م! یلعنت

   ؟يخوریتو هم م. غذا گرم کنم  خوامیم

بود  یخواهر گرسنه ام چ ریتقص. شدم  مانیکنم اما باز پش یخال انایلحظه به سرم زد تمام حرصم رو سر ک هی

 ! من هم گرم کن يآره برا: گفتم  شد؟یم خیتوب گرانیبه خاطر د دیکه با

کاله .  کردمیگم شده بود، نگاه م مارستانیخت نرم بت يافسون که رو يبه جثه  یشفاف ي شهیپشت ش از

صورتش ساده و  شهیبرخالف هم. اش  ینیدهان و ب يهم رو یسرش بود و ماسک سبزرنگ يرو يدیسف يتور

 . بود  شیآرا یب

بود و  ستادهیکنارم ا.  سوختیخاله م ياز اون دلم برا شتریاما ب سوختیرنجور م يافسون با اون چهره  يبرا دلم

 یپوش دیبعد پرستار سف قهیچند دق.  کردیداخل مشتش پاك م يمچاله  يمرتب اشک هاش رو با دستمال کاغذ

 انایبه ک ینگاه. راه رفتن کمکش کنه  يمامان دست خاله رو گرفته بود که تو. مون کرد  ییراهنما رونیبه ب

 نیا گرفت،یاش م هیگر رفتیدشمنش م يبه پا ماهرخ هم که اگر خار. معلوم بود واقعا ناراحت شده . انداختم 

 . دختر خواهرشوهرش بود  گهیکه د

 نیا يتو دیشا. عمو انداختم  یجوگندم يبه موها ینگاه.  میبرگشت ییو دا رضایبابا و عمو مهران و عل شیپ

 میو بابا به خونه برگشت انایخاله موند و من و ک شیمامان پ. تر بود  کینزد دیبه سف یجوگندم ییچند روز به جا

 . 

بعد از . شام گرفت  رونیبابا برامون از ب. خونه  ادیموند و نتونست ب ششیحال خاله بد شده بود و مامان پ شب

با . فوتبال شدند  يآخر هفته ها مشغول تماشا ينشستند و مثل همه  ونیزیتلو يجلو انایخوردن شام بابا و ک

 نیظرف ها داخل ماش دنیرفتم ومشغول چ زخونهاما به آشپ شورهیظرف ها رو مبابا گفته بود بعدا خودش  نکهیا
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آوردن و با  یکه اصال به روشون نم يکه همون دو نفر يزیبعد هم جمع و جور کردن م. شدم  ییظرفشو

 . بودنش  ختهیسرم گرم بودند، به هم ر ونیزیسبز داخل تلو لیمستط

 ییهوش افسون، جا یمالقات با بدن ب. داشته باشم  يجالب تر يدوست داشتم جمعه . صبح شنبه بود  فردا

 .  .  . تصادفش هم  يفکر کردن به لحظه  یحت. گذاشت  یجالب بودن نم يبرا

 يو گفته داشته تو مارستانیشخص ناشناس بردتش ب هیعصر بوده که 6ساعت حدود : بخش گفته بود پرستار

که  نیهم به ام مارستانیب.  .  . ! وسط جاده و  ادیخانم م نیا هویکه  کردهیم یرانندگ میکامال مستق ابونیخ هی

 .  دهیبوده خبر م شیگوش يرو يشماره  نیآخر

صبر کنم تا خود افسون به  دادمیم حیاما من ترج ذاشتنیم یهمون پرستار اسمش رو خودکش لیها از قب یلیخ

 . و علت کارش رو بگه  ادیهوش ب

 . مگه نگفته بودم به ظرف ها دست نزن : با لبخند گفت. بود  ستادهیا میرو به رو خودم که اومدم، بابا درست به

 . و روشنش کردم  نیداخل ماش دمشونیفقط چ. دست نزدم -

تو هم برو استراحت کن که فردا صبح . خوابش برد  انایک: انداخت و گفت انایبه ک یاز داخل آشپزخانه نگاه بابا

 ! شب خوش: به سمت در رفتم و گفتم.  یبش داریب دیزود با

ساز رو  ییبه آشپزخونه رفتم و چا. شدم  داریب یآالرم گوش يمامان، با صدا يشدن با صدا داریب يبه جا صبح

 ! هاست نیاز سخت تر یکینقش مامان واقعا  نمیبیم کنمیحاال که فکر م. روشن کردم 

 ! به مامان اسکار بدن دیکه به خاطرش با هیپروژه ا انایکردن ک داریب. کردم  داریرو ب انایبابا و ک اد،یآب جوش ب تا

تا اونا بخوان صبحانه . گذاشتم  زیم يو کره و مربا رو هم رو ریو ظرف پن ختمیرو داخل فنجان ها ر يچا

در مورد حرف ناتمومش صحبت  يبا بهنود دیامروز با. شدم  دنیبخورن، به اتاقم برگشتم و مشغول لباس پوش

   م؟یندار ننو گهید یکت: گفت انایهنوز مقنعه ام رو سرم نکرده بودم که ک.  ردمکیم

 ! ستمیکه ن دنیمن مسئول نون خر: بردم و گفتم رونیرو از اتاق ب سرم

 .  میآخه نون تست هم ندار: انایک

 پرنسس؟   يریمیم يحاال نون تست نخور-

مشغول گشتن  یجیبابا با گ. اومدم  رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیسرم مرتب کردم و ک يام رو رو مقنعه

   د؟یالزم دار يزیچ: گفتم. بود  ییرایپذ

 .  .  . جوراب ها : بابا
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 .  دیاز کمد بردار.  ییلباس شو نیماش يانداختمشون تو-

   ؟يگم کرد يزیچ: گفتم دمیمبل ها د ریرو مشغول گشتن ز انایک یوقت

 ! رو کجا گذاشتم اتمیکتاب ادب دونمیفقط نم! نه یعنی. ره آ: کالفه گفت انایک

من دارم . نشه  رتونید.  ستیمبل ن ریکجاست اما مسلما ز اتتیکتاب ادب دونمینم: سمت در رفتم و گفتم به

 .  .  . فعال .  رمیم

 کردم؟   رید یلیخ  ؟یخوب. سالم : گفتم. منتظرم بود  شهیمثل هم سارا

بگم اما اگر نگم منفجر  خوامیهست نم يزیچ هی. من زود اومدم  دیشا. نه : باال انداخت و گفت يشانه ا سارا

 ! شمیم

 ! بگو خب: گفتم.  میهم به سمت سرکوچه حرکت کرد با

 زد و خورد؟  . حامد با مهبد دعوا کرده  روزیفکر کنم د: سارا

   ؟يدیواقعا؟  از کجا فهم-

 .  مونمیگفته زنمه، دوسش دارم، باهاش م.  زیهمه چ ریحامد زده ز! گهید دمیفهم: سارا

   ؟یمطمئن-

 . خود مهبد بهم گفت . آره : سارا

 .  .  . چه بد : که سرراهم بود رو به سمت جلو شوت کردم و گفتم يا زهیسنگر

 ! اینکن هیسارا تروخدا گر: دستش رو گرفتم و گفتم.  زدیبرق م. چشم هاش نگاه کردم  به

 نفهمن؟   يزیچ نویمهنوش و م شهیم. کردنم نمونده  هیگر يبرا یاشک گهید: پلک زد و گفت عیچندبار سر ساا

 . گمینم يزیاصال بهشون چ. آره -

عوض  يبرا. بعد از اون، منتظر بودند  يسر کوچه  نویبعد و م يمهنوش سر کوچه  ر،یسال اخ4تمام  مثل

 یراست: به بازوش زدم و گفتم يضربه ا. بکشم  نویبه سمت م گرفتم بحث رو میسارا تصم يکردن حال و هوا

   ؟يچوندیشنبه کجا پ4

 شنبه؟  آهان با عرفان؟  4: با دست بازوش رو گرفت و گفت نویم

 من؟   يپس با عمه -
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از  يخبر میدید میواال ما هر چه قدر منتظر شد: داد گفت یهوا تکون م يدست هاش رو تو کهیدر حال نویم

 یاستاد محترم چ یراست! میبر ایکه آقا عرفان گفت، ب میشدیم دهیموش آب کش میداشت گهید! نشد یجناب عال

 کارت داشت؟  

 جواب بدم؟   دیبا-

زود، تند،   ذارم؟یدو تا تو رو به حال خودت م نیمن مثل ا يفکر کرد!   ؟يجواب بد دیکه با یپس چ: نویم

 ! گفت یم یبگو چ عیسر

خانم .  میشنبه افتاده بود رو گفتم و وارد مدرسه شد4که از  یو اتفاقات يبهنود يرف هاکوتاه از ح يخالصه  هی

. کردم  یطول راهرو رو ط عیسر. هم دور و برش رو شلوغ کرده بودن  يداخل راهرو بود و چند نفر يذاکر

 عجله؟   نیکجا با ا: مهنوش متعجب گفت

 یول ششیگفت برم پ شیپ يهفته : و گفتم دمیکش یقیراحت شده بود، نفس عم المیخ ياز جانب ذاکر چون

 . من نرفتم 

با حرص کوله اش  نویم. پشت سرمون وارد شد  يکه بهنود میو هنوز سر جامون ننشسته بود میکالس شد وارد

 ! مدرسه ادیاز جودت هم زودتر م نیا: گفت رلبیانداخت و ز شیصندل يرو رو

 مگه بده؟  : رجام نشستم و گفتمرنگم رو صاف کردم و س یمشک يپالتو ي قهی

 ! که نه یواسه جناب عال: چپ نگاهم کرد و گفت چپ

باز هم کال .  دادینشون م شهیتر از هم دهیو قدش رو کش.  دیرسیزانوانش م يبلندش تا باال یفتر مشک يپالتو

 . طور بود  نیبار هم کیچند هفته . بود  دهیپوش یمشک

 ای دیو اومد دیاستاد سر راه کله پاچه رو زد: کالس گفت ياز بچه ها از انتها یکی ،یاز سالم و احوالپرس قبل

   د؟یآورد فیواسه صبحانه تشر

 ! ومدنیاستاد هنوز نصف بچه ها هم ن: گفت يگرید يصدا

   د؟یرفتیساعت م نیپادگان هم هم: کرد، گفت یکه اظهار نظر م ينفر نیفرانک به عنوان آخر و

به بچه  يا يجد يچشم غره  يبهنود. ربع زود اومده بود  کیفقط  چارهیانداختم ب ام یبه ساعت مچ ینگاه

بچه ها من امروز عجله : گفت گشت،یم يزیبه دنبال چ فشیداخل ک کهیدر حال. ها رفت و همه ساکت شدند 

 . اومدم  یم دیکالس رو با نیام رو کنسل کردم اما ا گهید يکالس ها. زودتر برم  دیدارم با

 جزوه ات؟   ونیکتا: نکرد، به سمتم اومد و گفت دایجزوه اش رو پ چون
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هر کس هم : گفت گشت،ینوشته شده م يصفحه  نیدنبال آخر کهیدر حال. جزوه ام رو به دستش دادم  عیسر

.  دیسیدر ضمن هم زمان با من بنو.  .  . ، مشتق توابع معکوس 187 يخب صفحه .  دمیبعد از خودم اومد راه م

 . وقت بدم  نمتوینم

 يبرا يزیچون جزوه ام دست خودش بود، چ. کس جرات اعتراض نداشت  چیو ه دادیوار درس م مسلسل

   ست؟ین یسوال: بعد که کارش تموم شد، گفت میساعت ون کی. نوشتن نداشتم 

. راتون ب ذارمیحتما کالس اضافه م: عالمت سوال بود مواجه شد گفت هیشب شتریبچه ها که ب يبا چهره  یوقت

 . بدم کالس تمومه  حیبخش آخر رو هم توض نیا

بود که جزوه ام رو  نویحواسم به حرف زدن با م. خودش گذاشت و نشست  زیم يساعت بعد جزوه ام رو رو مین

 . بخونش : جلوم گذاشت و گفت

 .  .  . بچه ها فعال : شانه انداخت و گفت يرو رو فشیبلند ک بند

 . منتظرتم  اطیداخل ح: نوشته بود. اول جزوه ام انداختم  يبه صفحه  ینگاه

 .  رونیب انینذار بچه ها ب: نشون دادم و گفتم نویاش رو به م جمله

که داشت با بچه ها حرف  نویمانند م غیج يصدا. رفتم  رونیپالتوم بردم و از کالس ب بیهام رو داخل ج دست

جمعمون کنه اون زن  نکهیا يبرا يذاکر رونیب میاگر بر.  مینتو کالس بمو دیایبچه ها ب: دمیشنیرو م زدیم

 . سر کالسمون  فرستهیبداخالقه رو م

 بله ؟  : داده بود، رفتم و گفتم هیتک واریکه به د يسمت بهنود به

 بوده؟  ! سرد نبوده نقدریوقت ا چیماه آذر ه: و گفت ستادیا نهیبه س دست

   د؟یبگ دیخواستیرو م نیهم! دونمینم: باال انداختم و گفتم يا شانه

ساله ازم انتظار 18آدم  هی يبه اندازه  دیپس با. سالمه  18من فقط  "یشنبه بهم گفت4 ادتهی! نه: يبهنود

 ؟  "داشت

 .  ادمهیبله -

.  .  . مهم منم .  .  .  ییمهم تو! کاغذه کهیت هیشناسنامه ! رو روراست بهت بگم يزیچ هیبذار : يبهنود

   ؟يدیفهم

سرم رو به عالمت مثبت  نباریا"ستیموافقت ن يکه تو مخالفت هست، تو یلذت"که معتقد بودم شهیهم رخالفب

 .  بله : تکون دادم و گفتم
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ام  نهیس ينفسم تو. رو مرتب کرد  میمشک يمقنعه  يراستش رو آروم به سمت صورتم آورد و گوشه  دست

 يها لمیمثل ف. از راه برسه و هر دومون رو با اسلحه بکشه  يهر لحظه منتظر بودم ذاکر. حبس شده بود 

 .  .  . اکشن 

 .  .  . درام بود  دیشا! اکشن نبود لمیف هی نیا اما

به لبخند آرامش بخشش نگاه .  دیسرم رو هم نداشتم تا خودش دستش رو عقب کش دنیعقب کش ییتوانا یحت

شانه جا به جا کرد و  يرو رو فشیک! خوب بود يادیکم ز هیمن  يبود، برا ستادهیکه رو به روم ا یکس. کردم 

 .  .  .  يسرما نخور: گفت

 .  .  . نه -

.  .  . اون پسره که : پا و اون پا کردن، گفت نیا یبعد از کم. داره  دیترد یگفتن و نگفتن حرف نیبود ب مشخص

 .  .  . اون روز 

 . کار داشت  نویبا م. با من نبود -

 برم؟   شهیم: گفتم.  دیکش یراحت نفس

 یهر حرف کنم،یکه م يهر کار يمن برا! ستمیخام ن يساله  20پسر  هیمن  ونیکتا نیبب! نه: گفت تیقاطع با

 طیاگر دارم تو مح زنم،یاگر دارم با تو حرف م کنم،یم حتیاگر دارم نص نجام،یمن اگر ا! دارم لیدل زنمیکه م

! دارم لیحتما دل ،یکمکم کن خوامیازت م گردروغ بگو، ا گمیاگر به تو م. دارم  لیحتما دل کنم،یم سکیکارم ر

   ؟يدار. داشته باش  مانیبه من ا! زود قضاوت نکن یچ یپس در مورد ه

 .  .  . از خودم  شتریب-

 .  .  . فعال . برم  دیبا! شهیمشخص م: يبهنود

برام گنگ بود که  يمنظورش به اندازه ا. بود چسباندم داده  هیکه به آن تک يواریاز رفتنش کمرم رو به د بعد

 ! وونهید دمیترس: گفتم نویم دنیبا د. شونه ام نشست به عقب برگشتم  يکه رو یبا دست! دمیازش نفهم یچیه

   گفت؟یم یچ! ستایحواست ن.  میزنیصدات م میسه ساعته دار: نویم

 در مورد افسون بود؟  : مهنوش

 .  .  .  دونمینم-

 در مورد کالس بود؟  : سارا

 .  .  .  دونمینم-
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 مثال خودت؟   ایدر مورد خودش بود؟  : نویم

 ! دونمیواقعا نم-

   گفت؟یم یچ يدیاصال شن! برو بابا: نویم

 ! گفتن نداشتم يبرا يزیکال چ. نگفتم  يزیرو به عالمت مثبت تکون دادم و چ سرم

*** 

به  هیچند ثان. مبل انداختم  نیتر کینزد يکوله ام رو با حرص رو. کردم باز  دیدر رو با کل روزیو پر روزید مثل

رو  فشیک شهیرو حس کرده بود که هم نیهم ا انایانگار ک! بهم داد یچه حس خب. ماندم  رهیدستم و کوله خ

 انایلباس هام رو هم به سبک ک! دیچسب یاما انگار واقعا م زدمیدرسته بعدش من سرش غر م.  کردیپرت م

 ویکرووینهار رو داخل ما! زیم ریو جوراب ز یگاه صندل هیتک يتخت، مانتو و شلوار رو يمقنعه رو. عوض کردم 

که برخالف  گذشتهیخوش م انایفهمم چه قدر به ک یحاال م.  دمیسه نفره دراز کش يکاناپه  يگذاشتم و رو

 ! رهیم رونیز از تن آدم برو یانگار تمام خستگ.  دهیادامه م رومن باز هم روش خودش  يغرغرها

رو از  يامروز دوشنبه بود و من هنوز منظور بهنود. مبل گذاشتم  يدسته  يرو باز کردم و سرم رو رو پسمیکل

 کار کنم؟   یچ دیپس با! بپرسم تونستمیاز خودش هم که نم. بودم  دهیمدرسه زده بود، نفهم يکه تو ییحرف ها

 انایک. شدم  سیغذا داخل د دنیدر رو باز کردم و مشغول کش. داد  یم انایزنگ خبر از اومدن مامان و ک يصدا

 آفتاب از کدوم طرف در اومده؟  : مبل بود، گفت يرنگم که رو يفسفر يبه کوله  یبا نگاه

 ! بهتره ادیآفتاب کال در ن-

 چه خبر؟  : گفتم. به آشپزخونه زد  يلباس، سر ضیاتاقش رفت و مامان هم قبل از تعو به

 . خانم  ونیشما چه خبر کتا.  یسالمت: امانم

 .  یمن هم سالمت-

 .  میبمون روقتیممکنه تا د. خونه خاله آذر  میبر دیساعت بخواب که بعدش با کی هیامروز بعد از نهار : مامان

   ؟یچ يواقعا؟  برا-

 ! عمه خانم همه رو دعوت کرده.  دونمینم: مامان

خونه  ندازهیهاش رو م یخونه نداره که مهمون انایعمه خانم اح نیا: و نشستم و گفتم دمیرو عقب کش یصندل

 برادرش؟  

 ! کنون داره یآشت يجنبه  شتریاما امشب ب! هم بزرگه یلیخونه اش خ گفتیاتفاقا آذر م! چرا: مامان
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 بدن؟   یآشت خوانیم یو با ک یک.  هوشهیافسون که ب-

 ! واال دونمینم: باال انداخت و گفت يشانه ا مامان

خاله هم که حالش بهتر از افسون .  .  . هوشه  یخاله و افسون؟  افسون که ب  ؟یآشت. از نهار به اتاقم رفتم  بعد

مقابل من قرار  قایشکلش، دق حتیسر و ته و نص یب يبا حرف ها! مشکوك شده بود يادیز يبهنود! ستین

که حرف هاش رو تو صدتا  یکس قایقو اون د زنمیحرف هام رو رك و راحت م يکه همه  یمن کس! گرفته بود

 ! گهیو م چونهیپ یجمله م

   م؟یبر یک: بود که رو به مامان گفت7ساعت  ،یبعد بابا هم اومد و بعد از استراحت کوتاه یساعت

 حاضر بشم؟  : مامان جواب بده، گفتم نکهیاز ا قبل

 تو کجا؟  : با تعجب گفت بابا

   د؟یبر دیخواهیمگه بدون من م-

 ! گهیبمونم خونه د دیالبد من هم با ادین یکت یوقت: انایک

 ! کلمه حرف بزنن4 خوانیتا بزرگتر جمع شدن م4.  ستیکه ن يبچه باز: بابا

 مگه؟   شهیم ینفر، چ6بشن  ینفر با من و کت4 نیحاال اگر ا: انایک

 ! تنها بمونن که شهینم.  میبمون روقتیتا د میخواست دیشا.  گهید انیبذار ب دیحم: مامان

بعد به  یساعت.  میتا آماده بش میبه سمت اتاق هامون رفت انایتکون داد و من و ک يناچار ياز رو يسر بابا

دوستش بود و  يماهرخ خونه .  میهم رفت یمحمدعل ییدنبال دا.  میشد نیخاله سوار ماش يمقصد خونه 

 ! واقعارو از دست داد  یچه سعادت! کنون عمه خانم باشه یمراسم آشت يتو تونستینم

برگشته بود و مامان به کمکش رفت تا  مارستانیخاله آذر تازه از ب.  میدیزودتر رس یکم شهیبار برخالف هم نیا

که همه از سروزبونش و حرف هاش  يخاله ا. چند روز داغون شده بود  نیا يواقعا تو. لباسش رو عوض کنه 

 شدیحس م شتریب شهیخودشون از هم ي نهخو يافسون تو یخال يجا. شده بود  ریحاال انگار ده سال پ گفتن،یم

بودن خودش رو نشون بده اما مشخص بود چه قدر شکسته و خسته  يداشت قو یسع نکهیعمو مهران هم با ا. 

 .  .  . اس 

 ! وجب باشه هیفکر کنم بچه اش کال . کم حجم گرفته بود  هیسه ماه باالخره -مارال هم بعد از دو شکم
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عمه خانم .  دیچرخیخودمون مرتب دوروبر مادرش م يهمون بهنود ایبزرگ  ينبود اما بهنود نیاز ام يخبر

 بایحرف ها تقر يچون همه ! میاومد یم دیفکر کنم نبا. خوش آمد گفت و با بابا مشغول پچ پچ کردن شد 

 . مشخص بود حوصله اش سررفته . نگاه کردم  انایبه ک. و پچ پچ مانند بود  یدر گوشآروم و  يجور نیهم

 ربابکیداماد خاله ام و ام نیام. افسون دخترخاله ام بود . آوردم  یسر در م ایقضا نیاز ا دیبه هرحال با اما

اوال من ! نه  ارن؟ین در بمعلم هاشو يسر از کار همه  دیشاگردها با يهمه ! استادم بود.  .  . هم که  يبهنود

ام بود رو  یدست شیکه داخل پ یبیزدم و س يلبخند رفک نیاز ا! نبود ینبودم و دوما او هم هر معلم يهرشاگرد

   ؟يخوریم بیس: گفتم اناینصف کردم و رو به ک

 ! خونه موندمیکاش م! حوصله ام سررفت: برداشت و گفت بیس يتکه ا انایک

 ! میدیرس دیجالبش هم شا يصبر کن به قسمت ها: زدم و گفتم یچشمک

 باشه؟   تونهیم یمثال قسمت جالبش چ.  میدیخندیو م میگفتیکم م هیکاش ماهرخ بود : انایک

.  .  .   ایکنم  رتونیغافلگ خواستمیبگه م ادیافسون در رو باز کنه ب هویمثال ! خرج کن لیکم تخ هی! دونمیچه م-

 ! گهید کارها نیاز هم

 خواستمیاومده م ایمن چند ماهه به دن يو بگه بچه  رونیب ارهیلباسش ب ریبچه از ز هیمارال  هویمثال  ای: انایک

 ! کنم رتونیغافلگ

خجالت : گهیحتما م میگیم یچ میاگر اآلن مامان بفهمه ما دار. خودم نگاه کردم  یلیخنده به خواهر تخ با

 ! میقد يدختر هم دخترها! دیبکش

 دخترا؟   دیخندیم یبه چ: مامان، بابا گفت يجا به

 ! ییحوصلمون سررفت بابا.  یچیه: زودتر از من گفت انایک

 ! ستیبچه ها ن يمن که گفتم جا: بابا

 ییرایمسلما واسه پذ.  میدیجالبش هم رس يبه قسمت ها دیشا: چونه اش گذاشت و گفت ریدستش رو ز انایک

 ! گنیم يزیچ هیحتما .  میشدن که دعوت نشد

الغرتر از .  دمیجواب مادر و برادرش رو نشن یحت. کوتاه و خشک داد  یلیوارد شد و جواب سالم همه رو خ نیام

به سمت پله ها بره که عمه  خواستیم.  شدیبرادرش م هیشب شتریصورتش، ب يرو شیبا ته ر. قبل شده بود 

   ؟يایلحظه م هیجان  نیام: خانم دستش رو گرفت و گفت
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عمه خانم مثل . که فاصله اش به ما و فاصله اش با پسر بزرگترش برابر بود  ییجا.  ستادندیسالن ا يباال بایتقر

شما چند وقت  يهه .  .  .  ونیآقا.  .  . خانم ها : و محکم شروع کرد يجد یلیخ کردیکه صحبت م شهیهم

واقعا  يو حادثه  بتیغ انیکه در جر بعد از اون هم.  دیدیرو شن زمیو افسون عز نیخبر ازدواج ام شیپ

چه خواسته و  دیحضور دار نجایکه ا یزانیشما عز يهمه .  .  .  دیافسون جان رخ داد هست يکه برا یدلخراش

   ست؟ین نطوریا! دیدونیاتفاقات م نیمن رو مقصر تمام ا نیمشخصه که ام دیو چه نگ دیچه ناخواسته، چه بگ

 يافسون پاره ! افسون دوسش داشتم ين دختر ندارم اما اگر داشتم حتما به اندازه م: تازه کرد و ادامه داد ینفس

 ! تن منه

که لحظه به لحظه از  ییعمه خانم با صدا. که اشک هاش رو آروم پاك کرد  دمیجمله خاله آذر رو د نیاز ا بعد

 یو افسون هر دو بچگ نیام .  .  .مهران جان .  .  . آذر جان : گفت شد،یتحکمش کاسته و به لرزشش اضافه م

 . بچه اس .  .  . ساده اس  نیام. کردن 

   ؟یتمومش کن شهیمامان م: آروم گفت يخفه ا بایگرفته و تقر يبا صدا نیام

   و؟یچ: خانم عمه

 ! گهیبسه د! مسخره رو شینما نیهم-

 .  ینداشت يریبدونن تو تقص دیهمه با نیام: خانم عمه

و دستگاه بند  میتا کپسول و س4مهمه که اآلن نفسش به  یمن اون يبرا! ستیکس برام مهم ن چینظر ه: نیام

 ! شده

! نکن هیگر نقدریا.  .  .  ییزندا: به سمت خاله رفت و گفت نیام.  میبود دهیکنم به قسمت جذاب ماجرا رس فکر

 .  .  .  گهیبسه د يو زار هیگر.  دیبا هم دعوا کرد یکاف يبه اندازه ! يبه زور شوهرش بد یتونینم گهید

 .  .  . در مورد افسون  نیام: مهران آروم گفت عمو

 .  زنمیدلم بخواد حرف م يهرجور! زنمه: گفت يمانند ادیفر يبا صدا نیام

 ! صدات رو نبر باال نیام: خانم عمه

 . جرات داره حرف بزنه  یک نمیداد بزنم بب خوادیداد نزنم؟  اصال دلم م یواسه چ: نیام

 ! احترام مامان واجبه ،یکنیم یهر غلط نیام: از جا بلند شد و گفت يبهنود

 .  .  . حرف نزن که  یکیتو : نیام

 .  یزنیحرف م ایبا ک يتروخدا بفهم دار نیام: بود گفت دیکه از او بع يخانم با لحن التماس مانند عمه
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 .  یمن بمون يدم تو خونه اجازه ب تونمینم گهید نیام: مهران عمو

   ه؟یچه حرف نیداداش ا: خانم عمه

. افسون بشم  الیخیب! زهیچ هیکنار؟  شما فقط هدفتون  میبذار میمسخره رو ببند شینما نیا شهیمامان م: نیام

 .  .  . بگم عمرا  دیاما با

 زدم؟   یحرف نیچن یمن ک: خانم عمه

 نقدریاون هم ا ي هیسر قض! یآهان، نائوم.  .  . بود؟    یاسمش چ.  .  . و اون دختره  ریام ي هیسر قض: نیام

 .  .  . تا  دیحرف ها رو زد نیا

 . بود  دهیکارهاش به همه رس ياون آوازه ! کنهیموضوع فرق م نیاون با ا: خانم عمه

 ! يآخر هم که با پول ردش کرد: شکمش گذاشت و گفت يدستش رو رو نیام

   لشونه؟یفام ریام: گفتم اناینشستم و در گوش ک نهیبه س دست

  ؟يدیبا اون قد و باال رو تا حاال ند ریاون ام: که از تعجب گرد شده بود نگاهم کرد و گفت ییچشم ها با

 .  گهیداداشش رو م

. داشتم  ازیتازه ن يبه هوا. بحثشون رو بشنوم  يادامه  خواستمینم گهید. قورت دادم  یدهانم رو به سخت آب

شلوارش برده  يها بیافتاده بود و دست هاش رو داخل ج نشییبا دندون به جون لب پا. نگاه کردم  يبه بهنود

 .  مشل کرد یبلوزم رو باز کردم و شالم رو هم کم يباال يدکمه . بود 

. نکرده  ی هم فرقبه هرحال قرار بوده عروس بشه، حاال! زهیبرام عز ریتو و ام يافسون به اندازه : خانم عمه

   ؟یترسیم یاز چ. افسون مال توئه 

 . نداره  دهیبحث با شماها فا: و گفت دیبه موهاش کش یکالفه دست نیام

سکوت همچنان . نرفت  رونیو ب ستادیمردد ا نیام. عمو مهران زنگ خورد  لیاز در خارج بشه موبا نکهیاز ا قبل

.  .   دیمطمئن.  .  . واقعا؟   .  .  .    ؟یچ.  .  . بله خودم هستم .  .  . بله؟   : حاکم بود که عمو مهران جواب داد

 .  .  . بله .  .  .  ي؟   اسمش افسون غفور. 

 یلرزان يبا صدا نیام .افتاد  نیزم يتلفن از دست عمو رو. شده بودند  رهیمنتظر به عمو خ ییبا چشم ها همه

 .  .  .  ییدا.  .  . بود؟    یک ییدا.  .  .  ییدا: گفت

 .  .  . به هوش اومد : مهران عمو

 : دتریجد فصل
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چک  هیو بعد عمه خانم با  یو نائوم ریام! برداشت داشت هی شدیفقط م نیام ياز جمله ها.  .  . محاله   ؟ینائوم

.  .  . بچه اون ته ته  هی دیقصه ام؟  شا نیا يپس من کجا!  ستین دیبع نایاز ا!  ياردیلیهم م دیشا یونیلیم

 .  کردمیفکر م هبود ک زیهضمش سخت تر از اون چ.  دمیرو اصال نخواب شبید

انداختم و نفس  نیزم يبودم رو رو یمعن یب يطرح ها دنیمشغول کش نیزم يکه باهاش رو یچوب تکه

   ؟یکت یخوب: رد و گفتمهنوش نگران نگاهم ک.  دمیکش یقیعم

 .  .  . نه -

 چرا؟  : سارا

 مهنوش؟   یبگ یخواستیم یخب چ.  شمیکم بگذره خوب م هی.  ستین يزیچ-

هم رفته بود دوش  میمر. بابام و مهبد خونه نبودن .  .  . کردم  يکار هی شبیبگم من د خواستمیم: مهنوش

اولش .  .  . راستش .  .  .  گمیفربد رو م.  .  . اون بچهه اومد  يکه صدا خوندمیداشتم هندسه م.  .  .  .  رهیبگ

همش .  .  .  گهیاتاقش بغل اتاق منه د. بود  خوندنمصداش مزاحم درس .  .  . کار رو بکنم اما  نیا خواستمینم

 .  .  . پاشدم رفتم تو اتاقش ! کردیم هیگر

  ؟يبهش سم داد  ش؟یزد  ن؟ییپا شیز تخت انداختا! گهیبگو د  ؟یکلمه حرف بزن4تا  يدیچرا جون م: نویم

زبونش رو از حلقش   ؟يچشماش رو از جا در آورد  رون؟یب شیتو قلبش؟  از پنجره انداخت يچاقو رو فرو کرد

 تو دستت؟   یقلبش رو گرفت  رون؟یب يدیکش

 ! یزنیحالم رو به هم م يدار نویم.  .  . اه : مهنوش

 ! بغلش کردم.  .  . من .  .  . نه : مهنوش

 .  .  .  یالهـــ: گفت نویکه بعد م مینگاهش کرد رهیلحظه هر سه نفر خ چند

 .  .  . نکرد  هیگر گهید. تا بغلش کردم ساکت شد : مهنوش

   ؟یکت يندار يتو نظر: مهنوش ادامه داد. نگفتم  يزیزدم و چ يلبخند

 .  يایکن باهاش کنار ب یسع. حال شدم برات  خوش: باال انداختم و گفتم يا شانه

   م؟یزیآش رو بر دیایدخترها؟  نم: شد که گفت دهیشن نویمامان م يصدا

 زمیریمن م: کرد و گفت میظرف ها رو تقس نویمامان م. هم بودند  انایو ک نایم.  مینفر به آشپزخونه رفت4 هر

 ! ینیتو س نهیچیهم م نویم ر،یسارا س ازداغ،یمهنوش پ زه،یریکشک م یکت. کاسه  يتو

 ! زمیکشک بر خواستمیمامان من م: نویم
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بود  دیکاسه ها روشون کامل سف يسر هیقبل  يدفعه .  ایدفعه رو کوتاه ب نیحاال ا: با خنده گفت نویم مامان

 . اصال کشک نداشت  ایبعض

من : برداشت و گفت نویپرشد، ماول که  ینیس. بود  نویمامان م ينذر هرساله .  میو مشغول کار شد میدیخند

 .  نیبچ گهید ینیس هیتا برگردم  نایم. پخش کنم  نویا رمیم

 .  برهیخودش م.  ادیصبر کن محمد ب: گفت مادرش

 .  برمیخودم م.  شهیسرد م ادیتا محمد ب: رنگش رو سرش انداخت و گفت یشال صورت نویم

 میدار دیجد ي هیهمسا هی: به محض رفتنش مامانش گفت. به سمت در رفت  ینیزد و با س یبه ما چشمک رو

اسم پسره .  دونهیهنوز نم نویگفته اما خود م ییزایچ هی نویم يمامانش چندبار برا. پسر خوب دارن  هیکه 

 . هنوز بچه اس  نویاما من گفتم م ادیبه نظر نم يپسر بد! عرفان

 . بره  دیردش کن دیشنویاز من م! فهیهمه فن حر نویم نیبچه اس خاله؟  ا یک: مهنوش

 ! مگه رو دستم مونده که رد کنم بره؟  حاال کنکورش رو بده تا بعد: با خنده گفت نویم مادر

 .  .  . واال .  رهیگیرو م گهید یکی رهیپسره هم م! ها شهیم رید: مهنوش

 . به من  دیاتاقش رو بد. بره  مشیآره مامان بفرست: نایم

 میستیوا ایببره  نایاش رو م هیبق! دستم درد گرفت يوا: وارد شد و گفت نویم. به لبخند تلخ سارا بود  حواسم

   اد؟یمحمد ب

   د؟یخندیم یبه چ: که مادرش گفت میدیبلند خند يبا صدا همه

 .  .  . سارا کاسه رو بده به من . از بس درس خوندن خل شدن .  یچیه: رفت و گفت يچشم غره ا نویم

لحظه هم چشم هام  کی یشب قبل حت. بخوابم  خواستیدلم م. برگشتم خونه  انایبا ک ياز پخش آش نذر بعد

به اتاقم  خواستمیگفتم و م یسالم کوتاه. بودن  ونیزیتلو يمشغول تماشا ییرایپذ يمامان و بابا تو. رو نبستم 

 . اآلن دو روزه که به هوش اومده . افسون  ادتیع میفردا بر میگرفت میما تصم یکت: رم که مامان گفتب

 . ببرم  دیکل دیبنداز ادمیپس -

 .  میریبعد ازظهر همه با هم م! که میریصبح نم: مامان

. دوست داشتم اتاقم رو .  دمیتخت دراز کش يبدون عوض کردن لباس، رو. تکون دادم و به اتاقم رفتم  يسر

 یرو بغل کرده بودند، بهم احساس خوب مونیکه قاب عکس خانوادگ یرنگ یاسی يها وارید.  دادیبهم آرامش م
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از تختم تا قفسه کتاب ها و  اشتمرو دوست د لمیوسا يمن همه . نگاهم رو دورتادور اتاق چرخوندم .  دادیم

 .  .  . و  شیآرا زیکمد و م

شده بود،  رهیبه من خ شیرنگ که با لبخند مصنوع یکوچک ارغوان يمجسمه  ينگاهم رو دمیکه رس زیم به

 . خواستیبودن رو م عیمن هنوز دلم حس آروم مط.  خواستیم نیریمن هنوز دلم لبخند ش. موند 

و فالن و  حتیبه نص کنهیاآلن اگر خودش بفهمه شروع م! ببازم دیمن نبا. بالش فرو کردم  يرو تو صورتم

! انایمثل ک. لجباز باشم  خوادیدلم م.  گهیحرف ها د نیو از ا یدرك کن! یاز سنت باش شتریب دیبا بهمان که تو

 ! من با خودم لج کردم.  .  . آدم ها  يمثل همه 

 ! یرو جا گذاشت تیگل سر نارنج: گفت یرو برداشت و بدون سالم و احوالپرس یگوش. رو گرفتم  نویم ي شماره

 .  خوامیبوکت رو م سیو پسورد ف لیمیا نویم.  ستیمهم ن-

 ایدفعه نگفتم ب100.  .  . ! مثل حوله و مسواك .  هیشخص زیچ هیخدمتتون عرض کنم که پسورد  دیبا: نویم

 بسازم؟   جیبرات پ

 .  نجایا ایپس خودت پاشو ب-

 ! وونهیسرم د ختهیکار ر یاآلن؟  کل: نویم

 .  يدیم SmSبهم  ای ،يایم گهید قهیدق 10تا  ای شهینم میحال زایچ نیمن ا-

 ! دمیفهمیم دیمن با. انداختم  نیزم يرو رو یگوش

تو هنوز لباست رو عوض : برق رو روشن کرد و گفت. چه قدر گذشت تا مامان در اتاقم رو باز کرد  دونمینم

 آره؟  .  يفردا هم امتحان دار یگفت کتابت رو خونشون جا گذاشت. اومده  نویم  ؟ينکرد

 . آره : چشمام گرفتم و گفتم يخاطر نور دستم رو جلو به

 . اتاقشه  يجان تو نویم: که فکر کنم تازه وارد شده بود، گفت نویرو به م مامان

ها تنته؟  ما تمام ظرف ها رو  نیتو هنوز هم: با تعجب گفت. از مامان تشکر کرد و وارد شد و در رو بست  نویم

 ! میهم شست

 لپ تاپ؟  : انداخت و گفت زیم يو روکه دستش بود ر یکتاب

: باز شده رو جلوم گذاشت و گفت يصفحه  نویم.  میتخت گذاشتم و هر دو کنار تخت نشست يتاپ رو رو لپ

 خب؟  

 . رو سرچ کن  یاسم نائوم-
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   ه؟یچ شیلیفام  ؟یچ: نویم

 .  دونمیچه م-

 ! کنهیم دایپ یتا نائوم400اآلن   ؟ياسگل کرد: نویم

 .  میچک کن دیهمشونو با-

 ! وونهید یکت ذارمیاسمتم م.  سازمیبرات م جیپ هیدر اسرع وقت : انداخت و گفت یهینگاه عاقل اندر سف نویم

نفر بودن 40حدود  يزیچ هیگفته بود،  نویکه م ییتا400. رو ندادم و به جاش اسم رو خودم سرچ کردم  جوابش

 .  .  .  شونیکیبود،  رزنیپ شونیکی. نفرشون از فرانسه بودن 10.  گشتمیفرانسه دنبالش م يتو دیکه مسلما با

پوست . به عکسش نگاه کردم . دانشگاه سوربون درس خونده بود  يکه مثل بهنود یکس. نفر  هی موندیم فقط

کف دست . بود  ختهیرنگش رو دو طرف صورتش ر یلخت شکالت يموها. درشت و سبز رنگ  یبرنز و چشمان

اصال   ش؟یشناسیم ااز کج.  .  . ! چه نازه : با لبخند گفت نویم دمیشلوارم کش يعرق کرده ام رو رو

   ش؟یشناسیم

 . عکس هاش رو برام باز کن -

پسورد رو ! دمیپوک یم یداشتم از فضول. اگر اومدم هم به خاطر پسورد نبود . برم  دیخانم کارآگاه من با: نویم

 . بکن  يخوایم يهرکار. کردم  ویس

   ؟یمونینم-

 . شد  یبعدا بهم بگو چ. مامان تنهاست . رفته کالس زبان  نایم: نویم

 .  .  .  یراست. باشه -

 هان؟  : نویم

   ؟يخواستگار دار یدونستیم: زدم و گفتم يا یطانیش لبخند

   ؟یدونیتو از کجا م. نه : دوباره نشست و گفت نویم

 . هاست  هیطرف از همسا. مامانت گفت -

 .  کنهیخواستگار رو قتل عام م يعرفان بفهمه کل خانواده ! خدا مرگم بده: صورتش زد و گفت يدست رو با

 . نشه  رتید: و گفتم دمیخند

 . خداحافظ . گفت حتما بهم بگو  يزیاگر باز چ. به خودم نگفته ! دارما یچه مامان: شد و گفت بلند
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شدم و لب هام  رهیصفحه خ يبه عکس رو.  میفکر خورنده تنها موند هیمشت عکس و  کیت و من و رف نویم

 . هم فشار دادم  يرو رو

 ! ام "یکت"من ! باشه، باشه خوادیکه م يهر خر ینائوم. بعد خاموشش کردم و لباسم رو عوض کردم  یکم

داده بود رو داخل  نویکه مادر م یان ظرف آشمام. رفتم  ییرایسرم جمع کردم و به پذ يرو از نو باال موهام

 . خوش مزه شده  یلیخ. کاسه بردار بخور  هی ایب یکت: من گفت دنیبا د. بود  ختهیکوچکتر ر يکاسه ها

 .  میهمون جا خورد انایمن و ک-

 . دوستت چه زود رفت : بابا

 . نداشت  يکار.  گهیبده د خواستیکتابم رو م-

   ست؟یشنبه ن5مگه فردا : بابا

 . امتحان دارم -

   م؟یسر به افسون بزن هی میخونه که بر يایساعت چند م: بابا

البد عمه خانم و بچه هاش  ادتیع میما بر یوقت. مورد اصال فکر نکرده بودم  هی نیبه ا. رو فوت کردم  نفسم

. هاش گوش بدم  به حرف دیبا گفتیرو به رو بشم اما ته ته دلم م يبا بهنود خواستمینم! گهیهم هستن د

 !   زلم؟متزل نقدریپس حاال چرا ا! از خودم بهش اعتماد دارم شتریخودم گفتم ب

 .  امیقبل از ناهار م: زدم و گفتم يلبخند

 .  میباشه گل هم براش بخر ادمونی. خوبه : مامان

   ام؟یمن ن شهینم: انایک

 یکنیرو اصرار م يایب دیکه نبا ییجا: فرصت بود اما بابا گفت نیبهتر نیا.  رفتمیرفت من هم نم ینم انایک اگر

   ؟یگیم نویا میبر دیحاال که با.  يایکه ب

 .  امیم.  الیخیب: انایک

 ! کار کنم؟   یچ دیشدم و فکر کردم فردا با رهیآش خ يبه کاسه ها! بود بیعج انایشدن از ک میتسل یراحت به

برگه ها به مراقب با  لیبعد از تحو. فکر کنم خود امتحان بود  تونستمیکه نم يزیامتحان به تنها چ يجلسه  سر

 ! خسته شدم: مهنوش گردنش رو به چپ و راست خم کرد و گفت.  میاومد رونیبچه ها از مدرسه ب

 .  چسبهیم یلیخ. هوا هم که سرده .  میتوپ بزن يتا قهوه 4شاپ،  یکاف میبر هینظرتون چ: نویم

 ! مالقات افسون میبر میخوایم. برم  دیمن با. نه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ٢١٦ 

 .  گهیداره د فیحتما استاد بزرگ هم تشر! ولیا: سارا

 . احتماال : زدم و گفتم يزحمت لبخند به

 ! یجنابعال يخاله  يخونه  ایسره تو مدرسه اس  هی ایاستاد هم که  يآقا نیا. خدا شانس بده : نویم

 ! دیآماده باش دیبا 2ساعت : دادو مامان دستور  میناهار خورد دنمیمحض رس به

هم رنگش و شلوار و  يها نیو پوت ينوك مداد يپالتو.  میدر بود يجلو 2مامان راس ساعت  يگفته  طبق

مامان .  دیخر ینیریبابا سر راه گل و کمپوت و ش. انتخاب کرده بودم  دنیپوش يرو برا یمشک فیشال و ک

 ! اریگل رو تو ب: بغلم گذاشت و گفت يرو تو ومیلیگل ل يدسته 

   ؟يخواستگار میریم میمن؟  مگه دار-

 ! دخترخالته یافسون ناسالمت: رو مرتب کرد و گفت شیروسر مامان

بود دادم و خودم رو از شرش  ستادهیدر ا يکه جلو رضایدسته گل رو به عل مارستانیب يحض ورود به راهرو به

مامان و بابا و ماهرخ جون و . اتاق خودشه  يافسون تو: اال اشاره کرد و گفتب يبه طبقه  رضایعل. راحت کردم 

 .  ششنیو مارال هم پ ییدا

 دهیتخت دراز کش يحال رو یو ب دهیافسون فوق العاده رنگ پر.  میدر اتاق باز بود، بدون در زدن وارد شد چون

 نیعمه خانم نبود و ا ياز خوانواده  يخبر. نشستن انتخاب کردم و نشستم  يکنار ماهرخ رو برا ییجا. بود 

 . نعمت بود  هی دیلحظه شا نیا يخودش تو

   ؟يومدیشنبه رو ن2 یچرا مهمون: دم گوش ماهرخ گفتم آروم

 چه خبر بود؟  . خبر دادن  رید.  گهیدوستم بودم د يخونه : ماهرخ

 بهت نگفته؟   ییدا یعنی-

 . رو نگفت  اتییاما جزچرا : ماهرخ

 .  کنمیم فیبعدا برات تعر.  يرو از دست داد یسعادت بزرگ-

 نه؟  . خاله  يبهتر نکهیخب مثل ا: رو به افسون گفت مامان

 . بله : تکون داد و گفت يسر افسون

 .  میمراقبش باش یحساب دیبا. شده  فیضع یلیبچه ام خ یطفل: خاله

 افسون خانم؟   یشیمرخص م یک یبه سالمت: بابا

 . فعال که هستم .  دونمینم: افسون
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 . خونه  میبر میبتون گهید يفکر کنم تا آخر هفته : بود گفت دایاز چشم هاش پ یمهران که خوشحال عمو

 .  .  . ان شااهللا : ییدا

 یک یبه سالمت: از داخل ظرف برداشت و گفت يا ینیریماهرخ ش. رو به همه تعارف کرد  ینیریظرف ش مارال

 مارال جان؟   یشیفارغ م

 . ماهه 5اآلن .  دیبعد از ع بایتقر: مارال

 پسر؟   ایحاال دختره . چه خوب : ماهرخ

 . پسر : مارال

 بایتقر.  میبچه داد يتقاضا رخوارگاهیهم به ش یراستش من و محمدعل: انداخت و گفت نییسرش رو پا ماهرخ

 .  شهیم دیهمون بعد از ع لشیزمان تحو

 ! چه قدر خوب! ينگفته بود-

 .  گمیم کیتبر. ماهرخ  هیعال یلیخ: مامان

اگر اون  یحت. بچه دار شدن هستند  قیها ال یلیاز خ شتریب ییمن هنوز معتقدم ماهرخ و دا. گفتن  کیتبر همه

 . بچه از پوست و گوشت خودشون نباشه 

 یساعت کی بایتقر  شه؟یم یبا افسون چ فشیتکل باالخره نکهیاز ا.  زدینم نیاز ام یکس حرف چیچرا ه دونمینم

 . و بعد پرستار اومد و اعالم کرد که وقت مالقات تموم شده  میبود

از  یرنگ یمشک يپرادو م،یرفتیم رونیب مارستانیاز در ب یو وقت میشد نیسوار ماش مارستانیب نگیپارک داخل

خدا . انگشتانم رو داخل هم قفل کردم . بود  يبهنود نیاما پالکش پالك ماش دمیراننده رو ند. مقابلمان رد شد 

 ! نهیکنه ما رو نب

 نبود؟  پسر عمه خانم؟   ریام: از رد شدنش، بابا گفت بعد

رو راه  یکس گهیوقت مالقات که تموم بشه د. برگرده  شهیو مجبور م رهیاآلن م! دمشیند.  دونمینم: مامان

 .  دنینم

 کاریشنبه رو چ دمش،یامروز ند. دادم  هیتک شهیسرم رو به ش. مالقات  ادیبافتاده  ادشیتازه  4ساعت ! حقشه

افسون که . انداخت  یرو راه نم ییوقت اون بحث کذا چیه نیکاش ام! کنم؟  شنبه که مجبورم کالسم رو برم

 دیکشینم ییکاش کار به جا.  کردینم ونداد راه انداخت؟  کاش عمه خانم دعوتم یپس چرا داد و ب. مال اونه 

 .  .  .  ریاز ام.  .  .  یاز نائوم.  .  . بخواد از گذشتشون حرف بزنه  نیکه ام
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حاال که ! موندیم "يبهنود"همون  دیبا! خطابش نکرده بودم "يبهنود"جز  يزیذهنم هم چ يتا حاال تو  ر؟یام

 ! موندمیم "نهایک" دیمن هم با دیشا! بمونه "يبهنود"قصه باز شده، بهتره  نیبه ا "ینائوم" يپا

آب سرد  لیاست يبدنه  يخودم رو سیخ ریو به تصو دمیآب سرد از آب سرد کن مدرسه به صورتم پاش یمشت

   شه؟یمگه م. شدم  رهیکن خ

   رون؟یب میاز مدرسه بر شهیآخه چرا نم: مهنوش

 چیه اوردن،ین فیاستاد تشر يمهندس آقا تون،یاضیاستاد ر نکهیگفت؟  گفت با ا یجودت چ يدیمگه نشن: سارا

 ! میرو دار شیرو پ یو دلچسب عرب نیریدرس ش میون12چون ساعت .  رونیاز مدرسه بره ب تونهیکس نم

 .  .  .  میچوندیپ یراهرو شلوغه وگرنه م: رو داخل سطل انداخت و گفت رکاکائوشیش یپاکت خال نویم

 . برو خونه استراحت کن اگر حالت بده   ؟یکت یخوب: شونه ام گذاشت و گفت يدستش رو رو سارا

 . خوبم . نه : و گفتم دمیکش میشونیپ يدستم رو رو کف

   ومده؟ین يچرا بهنود یدونیتو نم یکت: نویم

نه : باال انداختم و گفتم يشانه ا! "يبهنود يآقا"نه و  "يبهنود" گفتمیحوصله نداشتم وگرنه بهش م فیح

 .  دونمینم

 ! رفته مالقات افسون خانم دیشا: زد و گفت يلبخند مرموز مهنوش

داستان اون دختره رو بهم  یکت یباشه؟  راست شیدوم نیمالقات که ا رهیصبح م7ساعت  یآخه جلبک، ک: نویم

 ! اینگفت

 کدوم دختره؟  : مهنوش

 ! کنهیسرم درد م  د؟یسوال نپرس نقدریا شهیبچه ها م! کس چیه-

  !یکنیبرو خونه خودت قبول نم ایب گمیمن که م: سارا

   ؟ياریرو برام م فمیک: به سارا گفتم رو

چون . گفت بذاره برم خونه  يزنگ زدم خونه و مامان به ذاکر.  میرو آورد و با هم به سمت دفتر رفت فمیک سارا

با بچه ها . اکراه اجازه داد برم  یبا هزارتا سوال و کم يذاکر. دنبالم  ادیب تونهیو خودش هم نم ستیحالم خوب ن

 . رفتم  رونیکردم و از مدرسه ب یخداحافظ

 ! کردیفرق م نیشنبه دوست نداشتم باهاش رو به رو بشم اما ا5خب من هم   ؟یراحت نیبه هم  ومد؟ین
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من دارم زود  دیشا.  .  . حساسم  يادیمن ز دیشا! سن تنها نبوده نیسالشه و مسلما تا ا32هرحال اون  به

 .  .  . اما  کنمیقضاوت م

دوست دارم به حرف ! گمیمن م یهرچ گهیباش و قلبم م یمنطق گهیمغزم م. باشم  یمنطق ریغ خوادیدلم م اما

 يساله باشم اما منطقم قو 14 يبچه  هیمثل .  .  . ساله که نه 18 يبچه  هیدوست دارم مثل ! قلبم گوش کنم

 ! حرف هاست نیتر از ا

 شده؟   یچ  ؟یکت یخوب: گفت عیسر دنمیبا د. در منتظرم بود  يجلو یبا نگران مامان

 .  شمیبخوابم خوب م.  کنهیکم سرم درد م هی یچیه-

   نتت؟یدکتر بب هی میبر يخوایم: مامان

 . نگران نباش خوبم ! نه مامان-

 میپاشو بر.  .  .  یکت: سرم اومد و گفت يمامان باال.  دمیبه زحمت لباسم رو عوض کردم دراز کش نکهیاز ا بعد

 . دکتر 

 ! به خدا خوبم-

 .  يبخور ارمیقرص ب هیپس بذار برات : مامان

 . بخور  نویا ایب: آب برگشت و گفت وانیل هیبعد با قرص و  قهیدق چند

   د؟یبرق رو هم خاموش کن شهیم: رو خوردم و گفتم قرص

مسلما . شدم  رهیرو به رو خ واریو به د دمیچپم خواب يپهلو يرو. برق رو خاموش کرد و تنهام گذاشت  مامان

 .  .  . چه داخل چه خارج کشور . هم بودن  گهید يها یلیخ. گذشته اش نبوده  يفقط اون دختره تو

کار کرده بوده که مجبور شده بهش  یواقعا عمه خانم پا پول ردش کرد؟  مگه چ.  دمیراستم چرخ يپهلو يرو

 پول بده؟  

نزد؟  چرا از خودش دفاع نکرد؟   یا اون لحظه حرفچر. و به سقف چشم دوختم  دمیپشت خواب يبه رو صاف

 مدرسه؟   ومدیچرا امروز ن

 چیه. بهتر شده بود  یسردردم کم. شدم  داریظهر بود که ب کینزد. فکر کردم تا باالخره خوابم برد  اونقدر

   ؟يبهتر شد: با لبخند گفت. بود  يمامان مشغول آشپز. رفتم  رونیاز اتاق ب. اومد  ینم ییثدا

 . آره بهترم -
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گفت . زنگ زدم به آذر  هیامروز : هم بود، گفت تابهیداخل ماه يها ینیزم بیحواسش به س کهیدر حال مامان

 .  شهیشنبه مرخص م4افسون 

 . چه خوب -

 فونیبه سمت آ. زنگ در بلند شد  يبود که صدا.  .  .  و امکاناتش و  مارستانیکردن از ب فیمشغول تعر مامان

 . ساراست : رفتم و گفتم

 . حتما اومده حالتو بپرسه : مامان

 . نگرانت بودم   ؟يچطور: گفت یبا نگران. در بود  يبعد سارا جلو هیثان چند

 . تو  ایب. چرت زدم بهتر شدم  هی-

 . فقط اومدم حالتو بپرسم . نه ممنون : سارا

 .  گهیتو د ایب: رو گرفتم و گفتم دستش

کرد و  یسارا با مامان سالم و احوالپرس.  شنیکردنش نم رینگران د دونستمیشاغل بودن ممادر و پدرش  چون

 اومد؟   یامکان: گفتم. مبل تک نفره نشست  نیاول يرو

 ياون برنامه  يخوایمن فلش همراهمه اگر م یراست. درس نداد . فقط چند تا تست حل کرد . آره : سارا

 .  زمیآموزش زبان رو برات بر

 . تو اتاقم  میبر ایب! یوب شد گفتآره خ-

 . فلشت رو بده : گذاشتم و گفتم زیم يتاپ رو رو لپ

 یمطمئن: رو به سارا گفتم. بود  ویهنوز س نویپسورد م. مرورگرم رو باز کردم  يکنه صفحه  دایسارا فلش رو پ تا

   ش؟یآورد

 .  کنمیم داشیاآلن پ. آره : سارا

. بود  زیوسوسه برانگ يبدجور کرد،یم ییخودنما یلیکه به صورت چندتا ستاره داخل کادر مستط يپسورد

 يصفحه  نکهیقبل از ا. دوباره اسم رو سرچ کردم . رو باز کردم  نویم جیو پ رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو

 . که اسمش آموزش زبانه  لیفا يتو.  ایب: باز بشه، سارا گفت يدیجد

 .  یمرس: م و گفتمرو گرفت فلش

   ؟یکنیکار م یچ: کنارم نشست و گفت سارا

 چطوره؟   افشیق: صفحه باز شده بود، گفتم يکه رو یاشاره به عکس نائوم به
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   گفت؟یم نویکه م هیهمون! جذاب هم هست. قشنگه : سارا

 . چراغ چتش روشنه : جوابش رو ندادم، خودش ادامه داد چون

   ؟یچ یعنی: گفتم. صفحه رفت  يبه گوشه  نگاهم

 . باهاش چت کنه  تونهیهرکس بخواد م یعنی: سارا

باهاش  يخوایم: سارا گفت. چت رو باز کردم  يبود که پنجره  يلحظه ا میتصم کی ياز رو دیشا دونمینم

   ؟یحرف بزن

 . هم فال هم تماشا : لبخند گفتم با

 . انگشت هام سرد بود . جواب داد . دم سالم کر. شروع به نوشتن کردم  یسیزبان انگل به

: انگار خوشحال شد چون نوشت.  "هستم رانیمن از ا"کردم پیتا  ،یمختصر و فرض یوگرافیب هیاز دادن  بعد

 !  نیجالب يها آدم ها یرانیا

   د؟یشناسیها رو م یرانیشما ا: نوشتم

   ؟يتا حاال فرانسه اومد. هستم  ياچ د یپ يسالمه و دانشجو28من . با چندتاشون آشنا بودم : داد جواب

 .  امیدوست دارم ب یول. نه : نوشتم

 . ساله دارم 6پسر  هیرفت بگم که من  ادمی یراست: جمله ام رو بفرستم، نوشت نکهیاز ا قبل

 ! ادیمتاهله؟  بهش نم: با تعجب گفت سارا

   شه؟یم یچ یسیمتاهل به انگل-

 کالس زبان؟   میبر ایچند دفعه بهت گفتم ب: سارا

 ! داره يکشنرید میصبر کن گوش-

   ؟یمتاهل: کردم پیتا

 .  فرستمیرو م لریاآلن عکس تا! وقته که ما رو ترك کرده یلیخ لریپدر تا: داد جواب

.  .   یالهــ: گفت يسارا با لحن بچه گونه ا. رو صفحه جا گرفت  یو تپل دیسف يبعد عکس پسر بچه  هیثان چند

 ! شکل تربچه اس.  

 هیشب یول.  دیدار يپسر ناز: نوشتم. که داشتم، دهنم خشک شده بود  ياز فکر. کردم  سیزبان لب هام رو خ با

 .  ستیخودتون ن

   ؟یچ یعنی: رو به سارا گفتم.  دونستمینم شوینوشت که معن يزیلحظه بعد چ چند
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 .  يکشنریبزن تو د.  دونمینم: سارا

رو گرفت و  یسارا گوش. کوچک رو نداشتم  يانتخاب اون دکمه ها ییکه توانا دیلرزیم ينقدرهام او دست

 .  .  . دورگه  یعنی: گفت

.  شناختمیروشن رو م يچشم ها نیمن ا. صفحه بود، ثابت موند  يکه هنوز رو يعکس پسربچه ا يرو نگاهم

.  .  .  یمهمون يبعد تو.  .  . مدرسه  يبعد تو.  .  . شاپ  یکاف يبار تو نیاول. بودم  دهیچشم ها رو د نیمن ا

 .  .  . مدرسه  يباز تو

بار؟   10.  .  . بار؟   1گرفته بودم؟   لیلبخند رو چندبار تحو نیا. لبخند رو از ته دلم دوست داشتم  نیا من

 بار؟  100

 یصفحه م يپشت سر هم رو یسیگلان ينوشته ها.  گهیداره م یچ دمیفهمیاما نم دمیشنیسارا رو م يصدا

باال و باالتر  یعکس ه د،یجد يبه خاطر نوشته ها.  دمیدینم يزیچ چیتار بود که ه ریاومدن اما اونقدر تصو

 . خارج شد  دمیو کم کم از د رفتیم

 خواستمیمن اون لبخند رو م.  کردمیاما حسش نم دادیشونه هام گذاشته بود و تکونم م يدست هاش رو رو سارا

 .  .  .  خواستمیمن اون نگاه رو م. 

مات  ریتصو هی. داشت وادارم کنه بخورمش  یآب برگشت و سع وانیل هیکه با  دمیرفت اما د یسارا ک دمینفهم

 . آب خوردم و بعد از چندبار پلک زدن همه جا مثل اول شد  یبه زور کم.  دمیدیهم از مامان م

 دکتر؟   میبر یلباس بپوش یتون یجان م یکت: مامان

 .  کنمیمن کمکش م: سارا

   هو؟یچه مرگت شد : بعد از رفتن مامان، سارا به سمت کمدم رفت و گفت. آماده بشم  رمیپس من م: مامان

 .  .  . سارا : گفتم یسخت به

 .  .  . جانم؟  بگو : برگشت و گفت شمیپ سارا

چشمم به دنبال لپ تاپ رفت و چون با .  شدیکه راه گلوم رو گرفته بود، مانع حرف زدنم م يمسخره ا بغض

 لپ تاپ کجاس؟  : رو به رو شدم، دست سارا رو گرفتم و گفتم شیخال يجا

 .  .  .  یبا من حرف بزن کت! یبه اون عکس زل بزن ینیبش یخواستیوگرنه تا ابد م! جمعش کردم: سارا

کس  چیسارا تو رو خدا به ه: اومد رو پاك کردم و گفتم یم نییچشمم پا يکه داشت از گوشه  یمزاحم اشک

 خب؟  ! نگو یچیه
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 ! نه بچه اش رو شناختمیبگم؟  من نه دختره رو م دیبا یچ: سارا

 ! که یستیهنوز آماده ن: وارد اتاق شد و گفت مامان

 .  .  . من خوبم مامان -

 . پاشو ! یرو گفت نیصبح هم هم: گفت داشتیبر م یمانتو و شالم رو از جالباس کهیدر حال مامان

سارا به خونه رفت و من و مامان هم مطب . کردم  یدر ازش خداحافظ يو جلو دمیکمک سارا لباس پوش با

پله نشسته  يپشت در رو انایک. خونه  میتا قرص و کپسول برگشت4مسخره و گرفتن  ي نهیمعا هیبعد از . دکتر 

 ! زنمیساعته دارم زنگ م هی؟  تا حاال دیکجا بود: گفت دنمونیبا د. بود 

 . دکتر  میحالش بد بود، رفت یکت. بذارم  دیرفت برات کل ادمی.  دیببخش.  .  . آخ : مامان

لباسم رو . در رو بستم . و داخل رفتم  دمیکش ياتاقم نفس آسوده ا دنیبا د.  میدر رو باز کرد و وارد شد مامان

 .  .  . شکستن دادم  يو به بغضم اجازه  دمیسرم کش يپتو رو رو.  دمیعوض کردم و دراز کش

که تازه  یسالم بود، وقت12که من  یوقت! کنم هیگر خواستیهم نداشت اما من دلم م ختنیارزش اشک ر دیشا

 هیکه دارم به خاطرش گر یآدم گرفتم،یم ادیتازه داشتم خوب و بد رو  یشده بودم، وقت ییراهنما يوارد دوره 

   کجا بود؟ کنمیم

 نیخود ام.  .  . !  يدور يچه واژه .  .  . پدر .  .  . که من تازه وارد جامعه شده بودم، اون پدر شده بود؟    یوقت

 .  .  . کار رو نکرده بود، هنوز باهاش بود  نیاگر مادرش ا یعنی.  .  . گفت مادرشون با پول ردش کرده 

کنم؟   هیو گر نمیبش دیراه اشتباه کردم که حاال با نیا يکجا قایمغرور بودن داشتم، دق يهمه ادعا نیکه ا یمن

صفحه روشن و خاموش  يرو Mr Behnoodiاسم .  امیب رونیپتو ب ریوادارم کرد از ز ،یزنگ گوش يصدا

 .  .  .  شدیم

.  .  . الو؟   : خودش اول گفت. سکوت کردم  یکف دست اشک هام رو پاك کردم و تماس رو وصل کردم ول با

 .  .  . و؟   ال

 بله؟  : و گفتم دمیکش ياما تکه تکه ا قیعم نفس

 چه خبرا؟    ؟یخوب.  ونیسالم کتا: گفت یخوشحال با

 . ممنون : کوتاه گفتم. بود  یمیصم یبه نظرم الک لحنش

 کار کردن؟   یبچه ها چ ام،یبپرسم امروز که نتونستم ب خواستمیم: يبهنود

 .  دونمینم-
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   ؟ینرفتمگه مدرسه : يبهنود

 . خوب نبود برگشتم خونه  ادیاما حالم ز. چرا -

   ؟یدکتر رفت  ؟يواقعا؟  چرا؟  اآلن بهتر: گفت عیسر

 . بله : گفتم. بره  نییدهنم رو قورت دادم بلکه بغضم هم باهاش پا آب

 . گفته بودم هوا سرده، مواظب خودت باش : مانند، گفت سرزنش

   ؟يمطمئن باشم بهتر: آروم ادامه داد. مطمئنم نگفته بود ! بود نگفته

 . بله -

 .  .  . شده؟  باز با دوستات  یبگو چ! یستیخوب ن.  .  .  ونیکتا یستیبهتر ن.  .  .  یستین: يبهنود

 .  ستین يزیچ.  .  . نه -

   ؟یبهتر بش يجوك بگم، بخند هی: يبهنود

 .  .  .  هیروز  هی: جواب ندادم ادامه داد چون

 . خوبم .  خوادینم-

 .  نمتیبیپس بعدا تو مدرسه م. باشه : چون گفت. شده بود  میتسل انگار

 . خداحافظ -

حاضر شده بود، به  یعنی.  .  . ! هاش مثل پسربچه ها بود، نه پدرها  طنتیش.  دمیسرم کش يپتو رو رو دوباره

   ؟یمتیآخه به چه ق  ؟یچخاطر مادرش از پسرش هم بگذره؟  از اون دختره 

مدرسه نرفتن،  يمامان برا يبرخالف اصرارها.  دمیخواب شهیزور مامان چند لقمه شام خوردم و زودتر از هم به

کرد  یبهم نم یو اما و اگر و آخه، کمک دیو با دیخونه موندن و فکر کردن به هزار جور شا يطاقت تو! من رفتم

 . و بچه دور کنم  مادرفکرم رو از اون  یکم شدیمدرسه رفتن و سرکالس نشستن باعث م. 

حرف م  ش،یرنگ يها لیپاست يداشت از داخل بسته  یو مهنوش سع میمجنون نشسته بود دیب ریز حیتفر زنگ

: گفتم. آهنگ  هیمشغول زمزمه کردن  شهیهم مثل هم نویجزوه اش بود و م لیسارا مشغول تکم. رو جدا کنه 

 .  میبلندتر بخون بشنو

 کنم یهرکار که تو بگ متیعاشقتم به ق: نویم

 کنم یلحظه زندگ هی دتمیامون نم فکرت

 ها تب منو هیگر نیهنوز ا اوردهین نییپا
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 .  .  . به سمت قلبت رفتنو  کنمیانتخاب نم من

 ! جا داستان اومد دستم نیتا هم! یبخون خوادینم گهید.  الیخیب-

آدم شوهر  هیگفت من هم اآلن .  ادیکوتاه نم گهیم! با حامد حرف زدم روزید: جزوه اش رو بست و گفت سارا

 ! دنبال پسر مردم بهتره حواسم به شوهرم باشه يجنگولک باز يبه جا. دارم 

 .  .  . وا : مهنوش

 ! دهیجوابم رو نم گهیمهبد د: سارا

 يمن اگر جا کردمیفکر م شهیهم. شد  يدیسف يصفحه  کردن یانداخت و مشغول خط خط نییرو پا سرش

 ! کار کنم یبه من بگه چ ادیب یکی دیحاال با.  دمینرس جهیوقت هم به نت چیه  کردم؟یکار م یسارا بودم چ

 فیزنگ آخر که خورد، کوله ها و ک.  میزنگ سرکالس برگشت يبا صدا! میگفتن نداشت يبرا یکدوم حرف چیه

من خودم .  دیبچه ها شما بر: به محض خروجمون، سارا گفت.  میرفت رونیو از مدرسه ب میهامون رو برداشت

 .  امیم

 .  میکنیصبر م يدار يخب اگر کار: نویم

 . حامد اومده : تر از مدرسه پارك شده بود اشاره کرد و گفت نییپا یکه کم يدیسف يایچشم و ابرو به پرش با

از کوچه  نیکه ماش يتا لحظه ا. سوار شد  گهیت کردن، از سمت دصحب یسمت راننده رفت و بعد از کم به

 يبرادر يجا. پسره بد نبود : گفت نویبعد از رفتنش م.  میکردیو نگاه م میبود ستادهیخارج شد، هر سه نفر ا

 . سوزه  یسارا م يخوب هم بود اما من باز هم دلم برا

من به خودم و  يوا! خواستگاره نینکنه مامان و بابام منو به زور بدن به ا گمیم: فکر کرد و بعد گفت یکم

 .  مینیکه اون روز رو نب میبخور دمیعرفان سم م

 چرا سم؟  .  گهیکرده د يخواستگار هی چارهیب  ؟یخونیرمان م ادیز: با خنده گفت مهنوش

 .  .  . خودم و عرفان ! دمیمن که به خواستگار سم نم: نویم

مامانت رو  یداره؟  منو بگو کل یعرفان با خواستگارت چه فرق  ؟یگیزده به سرت؟  چرا چرت و پرت م: مهنوش

 ! يکردم شوهرت بده بر حتینص

 .  .  . نکنه   ه؟یخواستگارم ک ینگفت.  .  .  یکت: گنگ به من نگاه کرد و گفت هیچند ثان نویم

 ! گفته ییزایچ هیبه مامانت  يآقا عرفان چند بار نیمادر هم. بله : خنده گفتم با

 .  .  .  یمرس ایخدا: گفت يبلند غیبعد از ج نویم
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 ! ستیبد ن يدختر بد نیعقل هم به ا هی ایخدا: برد و گفت بشیدست هاش رو داخل ج مهنوش

 ! ستیبد ن يدختر بد نیعقل هم به ا هی ایخدا: برد و گفت بشیدست هاش رو داخل ج مهنوش

   د؟یدستم ننداخت  ؟دیکنیکه نم یشوخ: نویم

 ! و دست انداختن یزدن هم ندارم چه برسه به شوخ يحرف عاد يمن اآلن حوصله -

 .  . با مامانم .  .  . مامان عرفان  یعنی! شهیآخه اصال باورم نم: نویم

 .  .  . هم  يخوایباور کن، نم يخوایم-

 .  .  . باور کنم  خوامیم! نه نه: کار کنه گفت یچ دونستینم یاز خوش حال کهیدر حال نویم

دست پخت  يبعد از خوردن نهار خوشمزه . رو ابراز کرد  شیگوش خراشش خوش حال غیج يباز با صدا و

 .  .  .  نیکم تمر هیکم تست،  هی ،یسیکم خالصه نو هی. سر درسم  نمیگرفتم بش میمامان، تصم

 یداشتم تا آخر هفته سر خودم رو با حساب میتصم. رس بخونم کلمه هم نتونسته بودم د کی شیپ ي هفته

منظورم از . هم موفق شدم  يتا حدود. فکر کنم  کرد،یم تمیکه اذ ییزهایدرس خوندن گرم کنم تا کمتر به چ

امروز افسون مرخص : گفت نشنبه صبح ماما5چون . شنبه ادامه داشت 4وضع فقط تا  نیکه ا نهیا يتا حدود

ماهرخ و ! پاش يکنن جلو یگوسفند قربون خوانیم. البته آذر خودش دعوت کرده . استقبالش  میبر دیبا.  شهیم

 .  میبر دیما حتما با.  ستنیهم که رفتن شمال و ن یمحمد عل

چه قدر . آرومتر کردن خودم بود  يبرا قینفس عم دنیکه تونستم بکنم، کش يخبر تنها کار نیا دنیشن با

 دونستمیم. گفتم  یبه مامان م دیذهنم بود رو با يکه تو يزیچ! دو خانواده رو به رو بشممجبورم با اون  دایجد

مامان من که : رو برداشتم و گفتم کمیزیکتاب قطور تست ف! یکیبود در تار يریکنه اما به هرحال ت یقبول نم

 . دارم  لیفرانسیمثال شنبه امتحان د. امتحان دارم  یهفته کل نیا.  امیب تونمینم

: به کتابم کرد و گفت ياشاره ا انایک! درس بده چه برسه به امتحان گرفتن ادیاستادش نم  ل؟یفرانسید امتحان

   ؟یخونیم کیزیپس چرا ف

 . دارم  کیزیشنبه ف1چون : رو به پشت برگردوندم و گفتم کتاب

بعد از ناهار ! که میا شب بخواباونج میرینم: گفت رفتیبه سمت اتاق م دنیلباس پوش يبرا کهیدر حال مامان

 ! میگرد یبرم عیسر

   ؟یچ: مامان برگشت و گفت میدیخند انایچون من و ک! "ادیکوتاه نم"فهموند يپشت سر مامان با اشاره ا بابا

 ! یچیه: انایک
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   ؟یگفت يزیچ: رو به بابا گفت مامان

 ! نه: باال انداخت و گفت يشانه ا بابا

 ! یگفت يزیچ هیفکر کنم  یول: مامان

 . نشه  رید: با اشاره به ساعت گفت بابا

 ! دیدر باش يجلو گهیساعت د میدخترها ن: مامان

اون  ي هیبفهمه من از قض يبذارم بهنود دیکه نبا کردمیفکر م نیو آماده شدن به ا دنیزمان لباس پوش تمام

 ! چه ناهماهنگ.   .  .  يبهنود لریتا! لریبود؟  تا یاسمش چ.  دونمیم يزیدختره و پسرش چ

: دیبابا نگران پرس. نفر بهشون اضافه شدم  نیبه عنوان آخر. در بودند  يجلو انایساعت بعد مامان و بابا و ک مین

 .  دهیپر یلیرنگت خ  ؟یکت یخوب

 . خوبم .  نهییفشارم پا دیشا: و گفتم دمیبه صورتم کش یدست  خورن؟یم يبه چه درد کیکرم و پنک نیا پس

و  رضایو عل صشیترخ ياتمام کارها يخاله و عمو مهران رفته بودن برا. بود  ومدهیهنوز افسون ن میدیرس یوقت

 اطیداخل ح. نظارت  يکار کردن و مارال برا يبرا رضایالبته عل. خونه  يانجام کارها يمارال مونده بودن برا

وارد . زودتر از ما اومده بود . د روشن ش مکه چشممون به جمال عمه خانم ه میبود یمشغول سالم و احوالپرس

 .  دیصفا آورد.  دیخوش اومد یلیخ: گفت ییشد و با خوشرو اطیح

 یب. باهاش حرف بزنم  شدیکاش م. خودشه و ما هم مهمون اون  يانگار اونجا خونه  کردیرفتار م يجور هی

که بخوام رو  دمید یخودم نم يجسارت رو تو نیوقت ا چیاما ه.  دمیپرس یازش م دیسوال داشتم که با تینها

 . بپرسم  يزیدر رو ازش چ

   ارن؟ینم فیآقا کجا هستن؟  تشر نیام: بود، گفت دایجمله اش پ يکه تو يبا طعنه ا مامان

 . رفته دنبال افسون جون  شییاتفاقا با دا. چرا : خانم عمه

 .  .  . آقا هم  ریحتما ام: مامان

 . داخل  دییبفرما.  رسهینهار حتما خدمتتون م يبرا یول ادهیکم ز هیاون مشغله اش . نه : خانم عمه

. حس کامال مبهم، دوست نداشتم باهاش رو به رو بشم  هیبه خاطر . کف دستم فشار دادم  يهام رو تو ناخن

مرتب دور و برش بود و  نیام.  دیرسیافسون بهتر از روز مالقات به نظر م.  دمیبا افسون رس نایبعد خاله ا یکم

 يپا يجلو یگناه یبه گناه ب یرنگ يقهوه ا يگوسفند پشمالو.  ارهیبه خودش ن يفشار يمراقب بود کوچکتر

به شهامتش غبطه  کنمیهروقت بهش نگاه م. افسون جون داد و افسون با سالم و صلوات به اتاقش رفت 
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ناهار رو سرظهر از رستوران . خوردم  یرو م يزیچ يه بود که غبط يبار نیعمرم اول يتو دیشا.  .  .  خورمیم

 . شد  دهیچ زیم يمارال رو ي قهیآوردن و با سل

داماد  بتیغ یحت. کرد  یهست که تنها شدن نم یساعت کیو افسون  نیام نکهیبه ا یاصال توجه خاله

جز من که از بس به در  به. و خنده فقط به فکر خودشون بودن  یهمه با شوخ. مهم نبود  شیهم برا شیآرزوها

 .  میریبعد از ناهار م. نگران درست نباش  نقدریا یکت: نگاه کردم تا مامان گفت يورود

افسون داشت به  يپا شیکه مثل گوسفند پ ینگران احساس. من نگران خودم بودم . من نگران درسم نبودم  اما

 .  .  .  رفتیاز دست م یگناه یگناه ب

 .  .  .  زیسر م دییبفرما: با لبخند گفت مارال

 . زنگ در هم بلند شد  يهمه از جاشون بلند شدن، صدا یوقت

   ؟یکشیجان زحمت باز کردن در رو م یکت. باشه  ریفکر کنم ام: خاله

 . حتما : تکون دادم و گفتم يسر يناچار يخونه حضور نداره؟  از رو نیا يبه جز من تو یکس گهید  من؟

 يدکمه ا. انداخته و منتظر باز شدن در بود  نییمتفکر سرش رو پا. رفتم  وارید يرو يریتصو فونیآ سمت به

. رو بردارم  یکه اشاره کرد گوش دمید رمیفاصله بگ فونیاز آ نکهیقبل از ا. داشت رو زدم  دیکل یکه کنارش عک

 .  .  . نکنم و  یلحظه به سرم زد توجه هی

 .  دییبفرما: رو برداشتم و گفتم یگوش اما

 مارال، افسون اومده؟  : گفت عیسر

 . وقته  یلیخ. بله : نداد؟  گفتم صیمن رو از مارال تشخ يصدا

 . ..من فکر کردم .  خانم .  .  .  ونیشرمنده کتا: چون گفت. متوجه اشتباهش شد  انگار

 .  دییبفرما-

کنار بابا  یصندل يرو. مکث گفت  یرو با کم "خانم" يواژه  .رفتم  زیرو سرجاش گذاشتم و به سمت م یگوش

 دارن؟  ساالد بکشم؟   لیم یخانم چ ونیکتا: نشستم و بابا با لبخند گفت

بزرگتر،  يبا ورود بهنود. شد  یدست شیداخل پ دنیرو به عالمت مثبت تکون دادم و بابا مشغول ساالد کش سرم

اش  "نیس"که فکر کنم فقط  یبه گفتن سالم کوتاه. شروع شد  یسهمه از جا بلند شدند و سالم و احوالپر

 افسون کجاست؟  : نشست و گفت انکنار عمو مهر. شد، اکتفا کردم و خودم رو با ساالد مشغول کردم  دهیشن

 . استراحت کنه  دیفعال با. اتاقشه  يتو: خاله
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   نمش؟یبب تونمیبعد از ناهار نم یعنی: يبهنود

 . حاال فعال غذاتو بخور تا بعد . چرا : خاله

نگاهم به اون  دمیترسیم ییجورا هی. متمرکز کرده بودم  زیم گرینگاه نکردن به سمت د يتالشم رو رو تمام

باز هم بهم شک  يدار مانیبهم ا یگفت یچرا وقت گفتیم دیشا. کرد  یم خمیاون وقت توب دیشا. سمت بره 

 .  .  . چرا   ؟يدیچرا عکس پسرم رو د  ؟يحرف زد یچرا با نائوم.  يکرد

مشغول صحبت بودند و من هنوز  منیداخل نش هیبق. به مارال و مامان کمک کردم  ز،یجمع کردن م يتو

نشستم  يطور. برگردم  هیبق شیشد، مجبور شدم با مامان پ یکامال خال زیم یاما وقت! وارد جمع بشم دمیترسیم

 ! نتمینه بب نمشیکه نه بب

   م؟یکن یکم کم خداحافظ گهید هیجان نظرت چ دیحم: ساعت گذشت تا مامان رو به بابا گفت کیحدود  دیشا

 .  دمیشام هم تدارك د يمن برا! يزود نیکجا به ا: خاله

 . شنبه امتحان داره  یکت.  میزحمت داد یتا اآلن هم کل. شرمنده آذر جون : مامان

 . شنبه اس 5امروز ! شنبهحاال کو تا .  .  . بابا  يا: مهران عمو

 . داره  لیفرانسید. سخته  یلیآخه امتحانش خ: مامان

: با تعجب گفت. دوختم  ينگاهم رو به بهنود یرچشمیدارم؟  ز یمادر من الزمه همه بدونن من چه امتحان آخه

   ل؟یفرانسید

 هست؟   یمشکل. بله : بابا

 ! خانم ونیکتا دیحتما خوب بخون.  هیدرس مشکل! نه: با لبخند گفت يبهنود

 ومد،ین شیپ ياما معلممون هفته . درس ندارم  يتو ا یخوشبختانه مشکل خاص: رو باال گرفتم و گفتم سرم

 .  .  . هم  ششیپ يهفته 

 .  ومدهیداشته که ن یحتما کار مهم: گفت شدیتر م قیکه هر لحظه عم يلبخند با

   د؟یشناسیرو م یمگه شما معلم کت: مامان

کم باهاش  هی دیخانم با ونیفقط کتا.  ستین يآدم بد!  يتا حدود: رو به چپ و راست تکون داد و گفت سرش

 .  ادیراه ب

   ؟يکرد يباز تو لجباز ونیکتا: مامان
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نفسم رو کالفه فوت کردم و . صحبت کنه متنفر بودم  یبچه دبستان هیهمه با من مثل  يکه مامان جلو نیا از

 .  ستیاز لطف ن یشناختشون خال.  دیمدرسه باهاش آشنا بش دیایروز ب هی: گفتم

 هی.  زنمیمن خودم باهاش حرف م.  دیشما زحمت بکش ستیاصال الزم ن. نه آزاده خانم : گفت عیسر يبهنود

 .  .  . عاشق شاگرداشه ! مهربون و خوش قلبه رمردیپ

آدم خوش قلب چندوقته پسرش رو  نیش قلب؟  هممهربون و خو رمردیپ. انداختم  گرمید يپا يرو رو پام

به درد آموزش و  گهید يریپ يمعلم ها نیهمچ هی: سوالم رو بلند بپرسم اما به جاش گفتم شدیکاش م  ده؟یند

 . خورن  یپرورش نم

 ! کنه سیتدر دیرو داشته باشه، با شییکه توانا ییمعلم تا جا هیبه نظر من : بابا

 چطور؟   تیصالح: گفتم عیسر

 ! باشه یچ تیداره منظور از صالح یبستگ: بابا

   د؟یکنیم نییرو شما تع تشیصالح: يبهنود

 . هم مهمه  تیداشتن صالح یول! نه-

 یشما هم خودتون رو قاط د،یشماها؟  آقا حم دیکار به کار آموزش و پرورش دار یچ: وارد بحث شد و گفت خاله

   ومدن؟یچرا ن یماهرخ و محمدعل دیها ، بگحرف  نیا يبه جا  ن؟یبچه ها کرد نیا

 .  .  .  "پدر" يآقا نیاما ا ،يزیچ هی "بچه" یمن رو بگ حاال

و  میکرد یبار واقعا خداحافظ نیساعت بعد مامان باز عزم رفتن کرد و ا کی. حرف بحث کال عوض شد  نیا با

نبود اما خوش قلب و مهربون  رمردیخوش قلب و مهربون خودش بود؟  پ رمردیمنظورش از پ.  میبه خونه برگشت

باعث گنگ تر شدن  نیمن ثابت شده بود و هم يهر دوش برا.  .  . ! هم بود  دیشا! نبود دیشا.  .  .  هم 

 .   شد  یم ندهیگذشته و حال و آ

 .  .  . داشتم و بعد درس و تست و  یاستراحت کوتاه هیخونه  میرفت یوقت

باز داشت وسوسه  نویم يپسورد ستاره ا. بود و من باز پشت لپ تاپ نشسته بودم  کیخودم که اومدم هوا تار به

 . وارد شدم  نویو با پسورد م رمیخودم رو بگ يقبل نتونستم جلو يمثل دفعه .  کردیام م

که برام  يربچه اعکس همون پس. شده بود  رهینبود اما عکسش همچنان با لبخند به من خ Online ینائوم

.  نطوریپوستش هم هم يدیسف. مادرش بود  يموهاش رنگ موها. فرستاده بود، حاال کاور صفحه اش شده بود 

 .  .  . روشن بود مثل پدرش  يچشم هاش قهوه ا یول
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 .  .  . طور  نیهم هم يبهنود يبرا! نهیکلمه برام سنگ نیچه قدر ا  پدرش؟

 ایباور نکرده بودم . بود، پشت گوشم فرستادم  ختهیشونه هام ر يو موهام رو که رو دمیکش یقیعم نفس

.  .  . بود  يساده ا يقصه . در موردش حرف بزنم  یکیحداقل با  شدیکه باور کنم؟ ؟ ؟  کاش م خواستمینم

ساده بود اما نه  يادیز دیشا.  .  .   نیهم! بره دیکرده و با ریگ يا گهید يگلوش جا دمیحاال فهم یاومد ول یکی

.  .  سخته  یلیگرفته شدن خ دهیکس رو آدم حساب نکرده بودم، ناد چیه بایسال تقر18که  یمن يبرا! من يبرا

 . 

 دیفکر کردم که من با نیو به ا دمیتخت دراز کش يرو.  نطوریبرق اتاق رو هم هم. تاپ رو خاموش کردم  لپ

 .  .  . حرف بزنم  یکیبا 

*** 

 .  .  .  دیآذر ماه هم رس يشنبه  نیآخر

 گهیماه د 6ماه گذشت؟  فقط 6 شهیباورتون م: معلم بود نشست و گفت زیهمون م شیشگیهم يسرجا نویم

 ! مونده تا کنکور

ترم اول  یامتحان يبرنامه  يبچه ها خانم ذاکر: و بلند گفت ستادیتخته ا يجلو. پرشتاب وارد کالس شد  نیآذ

 . شدن برنامه درستش کنن  یکه تا قبل از رسم دیبگ دیدار یاگر اعتراض سمیه بنوتخت يرو داده که رو

امتحان ها و  بیاز ترت.  دمیگفتن بچه ها رو شن "اه باز هم امتحان" يمشغول نوشتن شد و من صدا نیآذ

. اعتراض بچه ها خاموش شد و جاش رو به سکوت داد  يسر و صدا يبا ورود بهنود. بودم  یزمانشون راض

 .  دیخوب بخون! سخته بچه ها یلیامتحانتون خ: به تخته گفت یبا نگاه يبهنود

براتون  یمیشنبه بعد از کالس ش3در ضمن : گشت، گفت یها م کیدنبال ماژ زشیم يداخل کشوها کهیحال در

 . کالس اضافه گذاشتم 

 .  .  .  ایساعتش رو  ای دیاعتراض بچه ها بلند شد که روزش رو عوض کن يصدا باز

 . داشت  يخبر يجنبه ! نبود ینظرسنج: و گفت ستادیتخته ا يجلو تیجد با

 دیشا.  دیچرخیدورتر از کالس م ییکه فکرم جا یدادن رو شروع کرد و همه محو درس شدن به جز من درس

حس  هی يبرا دهیکه جون م ییجا.  .  .  یو بارون يابر يبزرگ و هوا يها ابونیبا خ.  .  .  سیفرانسه، پار

 ! خوب

 .  دیسرکالس باش گهیربع د کی م،یآنتراك داشته باش هی: نشست و گفت زشیبود که پشت م میون9 ساعت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

و مهنوش هم بلند شدند و من هم به  نویسارا و م. تراض به دفتر برن 7اع يها از جا بلند شدند که برا بچه

   هان؟یخانم ک میصحبت کن قهیچند دق شهیم: که گفت دمیبلند بشم، صداش رو شن خواستمیم نکهیمحض ا

بدون حرف از  دنیبچه ها که جمله اش رو شن. بود  یشدنم کاف خکوبیم يبرا "هانیخانم ک"لفظ  دنیشن

 .  .  . کس نبود  چیه. به دوروبرم انداختم  یشد، نگاه یبعد که کالس خال هیچند ثان. رفتن  رونیکالس ب

 .  دییبفرما: چونه ام گذاشتم و گفتم ریدستم رو ز! بوده نویکار م حتما

 ! شیپ يآزمون هفته  يکارنامه : گذاشت و گفت زمیم يرو رو يبرگه ا.  ستادیسرم ا يباال

% 15 یاضیر. زبان بود  يبرا 50 يتنها درصد باال. آرم و مهر مدرسه کنارش بود، انداختم  يبه کارنامه ا ینگاه

 خب؟  : کارنامه رو برداشتم و گفتم! 

 ! ونیداشتم کتا 100من توقع : گفت شد،یم دهید یکه به سخت یفیاخم ظر با

کنه زن و بچه داره،  ختهینگکه تونسته احساست رو برا یتنها کس یاگر روز قبل از آزمون بفهم دیفهمیم کاش

 .  گهید ادیم شیپ. نتونستم درس بخونم : کارنامه رو تا زدم و گفتم! یچ یعنی

 ! یباش نیبهتر دیبا شهیتو هم! ادیب شیپ دیتو نبا يبرا: و گفت دیرو از دستم کش کارنامه

رو  یسالگ18که داشت  يساله ا17غرور . خودم بود  يساله 18جمله حاصل غرور  نیا.  دمیکش یقیعم نفس

: کرد ادامه داد یو نگاهم نم زدیدر عرض کالس قدم م کهینگفتم، خودش در حال يزیچون چ.  کردیتجربه م

 ! ونیکتا خوامیم 20من ازت ! شهیامتحان ها شروع م گهیهفته د2

 ونیکتا: داد من ازش خواسته بودم زن و بچه داشته باشه؟  ادامه. نگفتم  يزینشستم و بازهم چ نهیبه س دست

 ! و درس بدم، هستم ستمیجا وا نیمن تا آخر عمرم هم که شده ا ياگر بخوا

 .  .  .  سیپار.  .  . تهران ! ادهیشما مشغله تون ز: شدم و گفتم بلند

   س؟یپار: تعجب گفت با

 .  دیفراموش کن: باال انداختم و گفت يا شانه

   کنم؟ین فکر مبود که م یمنظورت همون: سمت در رفتم که گفت به

 ! دیکنیفکر م یشما چ دونمینم: و گفتم ستادمیا

تو  يتا از هم سن ها100خانم کوچولو من : لبش بود، مشکوك نگاهم کرد و گفت يکه گوشه  یلبخند کج با

 ! نداره يخوندن ذهنت برام کار.  شناسمیرو م

 ! ینائوم: لبخند کجش کم کم محو شد و گفت. نگفتم  يزینگاهش کردم و چ منتظر
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نفس حبس شده ام رو فوت ! شمیطلبکار بودن دارم بدهکار هم م يمحاکمه؟  من به جا  ه؟یبحث چ نیا اسم

. و چندتا از بچه ها در کالس رو باز کردن و وارد شدن  هیزده بشه، هان يا گهیکه حرف د نیکردم و قبل از ا

 ! داستا دیببخش: بود، گفت ستادهیا نهیکه دست به س ينودبه دنیبا د هیهان

 . بگو بچه ها برگردن سرکالس : رفت گفت یم زشیبه سمت م کهیدر حال يبهنود

سارا .  دمینجاتم رو د يانگار فرشته ها شدن،یکه وارد کالس م ییبچه ها نیو سارا ب نویمهنوش و م دنید با

 .  .  . من فکر کردم ! استاد چه قدر اخمو شده: کنار گوشم گفت

 ! فکرها نکن نیاز ا گهیلطفا د: ام رو باز کردم و گفتم جزوه

. کرد  یحل م نیداد، ساعت بعد تست و تمر یساعت اول درس م شهیهم. شد  نیمشغول حل تمر يبهنود

 .  .  . خمو نبود ا شهیهم یول.  کردیها رو حل م نیخودش تمر شهیهم

اون قدر محکم .  کردمیدادم و نوشته هاش رو به جزوه ام وارد م یجزوه فشار م يحرص خودکارم رو رو با

پوست  نقدریتو فقط ا.  سمینویمن برات م: مهنوش جزوه رو از جلوم برداشت و گفت. نوشتم تا برگه پاره شد 

 .  .  .  ادیداره خون م! لبت رو نکن

: شده بود رو باال گرفتم و گفتم یدست راستم که حاال انگشت اشاره اش خون. دست لبم رو لمس کردم  با

 .  رونیبرم ب خوامیم

 .  دییبفرما: نگاهم کنه، گفت نکهیا بدون

در  رفتمیکاش اونقدر جسارت داشتم که م. لبم فشار دادم  يرو رو دمیسف يرو شستم و دستمال کاغذ دهنم

.  .   یشناسیخوب م یلیتو منو خ.  .  .   یخونیآره تو ذهنم رو م گفتم،یبلند م يو با صدا کردمیکالس رو باز م

. باغچه نشستم  يلبه  يانداختم و رو طلدستمال رو داخل س!  کنمیفکر م یو به چ هیمنظورم چ یدونیتو م.  

 ! هیگر ریکه بعدش نزنم ز دمینم یقول چیکار رو کنم ه نیاگر ا یول

که  یسر کالس! کردم یبرگزار شدنش دعا م يکه هرهفته برا یسرکالس. اشتم سرکالس برگردم ند دوست

اومد  یم ياما مطمئنا ذاکر نمیباز هم بش خواستمیم. همون جا نشستم  يا قهیچند دق. برام بازده داشت % 15

 ! کالس يکرد تو یپرتم م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ٢٣٤ 

سرجام نشستم و مهنوش جزوه رو جلوم . د شدم به در زدم و وار يضربه ا. سالنه به سمت کالس رفتم  سالنه

شده بود  رهیخ زشیاز م ینامعلوم يبه نقطه . رفت  ينگاهم به سمت بهنود. کاش زودتر زنگ بخوره . گذاشت 

 .  يجواب بد گهید قهیدق 5رو تا  50تا 45 يتست ها دیبا: سارا آروم گفت. 

: و گفت ستادیتخته ا يرو به رو يبهنود دم،یکه رس یبه پنجم یتاش رو حل کردم ول4. به سوال ها نگاه کردم 

 تاش رو درست جواب داده؟   5هر  یک. که رو تخته نوشتمه  ییها نیدرست هم يها نهیگز

تاشو 2برامون  شهیم هانیخانم ک: به من انداخت و گفت ینگاه نگران. دستشون رو باال بردن  ينفر 7-8 دیشا

   ؟یحل کن

. گذاشتم و سرجام نشستم  زشیم يرو رو کیکارم که تموم شد، ماژ. نوشتن شدم رو گرفتم و مشغول  کیماژ

   ست؟ین حیبه توض يازین. درسته : به تخته انداخت و گفت يا ینگاه کل

زنگ بلند  يرو شروع کنه، صدا يا گهید نیتمر نکهیقبل از ا. رو هم سارا  يحل کرد و آخر نیبعد رو آذ يتا 2

 . در حال ترك کالس بودن  "دیخسته نباش"بچه ها با گفتن. شد 

بچه ها  يجلو نکهیا يبرا: گفت زم،یم يرو برداشت و قبل از رد شدن از جلو فشیک.  دیبلندش رو پوش يپالتو

 . سر کوچه منتظرتم  اد،ین شیبرات پ يمسئله ا

 .  .  . دارم  یمن کالس عرب. رفت  رونیس ببلندش از کال يجوابش رو بدم با قدم ها نکهیاز ا قبل

 ! خوردش شدیمن عسل هم نم هیچش شده بود؟  با  نیا: نویم

 ! یبپرس هانیاز خانم ک دیبا! دونمینم: سارا

 ایبشم  وونهیدرهم و برهم د يبه خاطر فکرها نکهیقبل از ا. سه نفرشون دوختم  يآشفته ام رو به چهره  نگاه

 رفت باال؟   شهیبه نظرتون م: رو برداشتم و گفتم فمیک. باهاشون حرف بزنم  دیبا رم،یبم هیاز گر

 .  میبر دیایب. فکر کنم در راه پله باز باشه : مهنوش. پشت بوم بود  منظورم

خراب و  يها مکتیو ن زیتنگ و م يو راه پله  یباز هم ورود مخف. خلوت شد  یحساب اطیتا ح میکرد صبر

 .  .  .  دهین با کمر خمچفت محکم در و راه رفت

قبل  يدفعه ! شهیاگر بعدا بفهمن بد م. گفتم  یم دیاما با. گفتن و نگفتن مردد بودم  نیمن هنوز ب.  مینشست

آروم .  شدیکم سبک تر م هی نیبار سنگ نیا دیبا حرف زدن شا. محکوم شدم  يجا بود که به پنهان کار نیهم

تا اشاره  نیاز بحث ام. کردم  فیبه تعر روعش نایخاله ا يخونه  میرفتکه با دعوت عمه خانم  يو شمرده از روز
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با تعجب  نویم.  .  امروزش  يو تلفنش و حرف ها نیریش يبوك و عکس اون بچه  سیو بعد ف یاش به نائوم

 سرکوچه؟   يهنوز منتظره که تو بر یعنی: گفت

 . رفته باشه  دیشا.  دونمینم-

   ؟يخودت نگه داشته بود شیحرف ها رو پ نیا ياون وقت تو همه : گفت نیغمگ مهنوش

 .  .  . برات  رمیبم: سارا کوتاه بغلم کرد و گفت. رو به عالمت مثبت تکون دادم  سرم

 ! خدا نکنه-

 .  يکه با اون دختره حرف زد یبهش بگ دیبه نظر من با یول: سارا

 ! یدونیهم مپسرش رو  ي هیبدونه تو قض دیآره با: مهنوش

 یبه ک دیبا گهید دونهیواقعا آدم نم! استاد بود نیکارها باشه، هم نیاومد اهل ا یکه نم یبه تنها کس: نویم

 .  .  . اعتماد کنه 

 . سوتفاهم باشه  هیفقط  دیشا! یمن دلم روشنه کت.  نمیمن هنوز خوش ب یول: مهنوش

به هر دو سر کوچه .  میرفت رونیبعد هم زنگ خورد و از مدرسه ب قهیچند دق.  میرفت نییاز خوردن زنگ پا قبل

 .  .  . نبود  يخبر. نگاه کردم 

 ! که ستهیساعت عالف وا2 یتوقع نداشت: نویم

 .  ستیمهم ن. نه : و گفتم میسمت خونه حرکت کرد به

 .  يدیکش یسر کوچه سرك نم دنیاومدن از مدرسه واسه د رونیوگرنه به محض ب! مهمه: مهنوش

که کردم  يکار نیخونه اول دمیرس یوقت.  ارمیخودم ب يبچه ها به رو يجلو خواستمینم یول.  .  .  مهمه ! آره

 .  .  .  شیداشتم اما سوم یغاتیتبل امیتا پ2طبق معمول . بود  میچک کردن گوش

 ! باهات حرف بزنم دیشده با یمتیاما من به هرق يومدیچرا ن دونمینم: نوشته بود يبهنود

 . رفتم  رونیاز اتاقم ب "  ؟يخوریناهار نم"گفت یمامان که م يصدا با

 هات غرق شده؟   یکشت: گفت انایک زیم سر

 مهیغرق شده ام رو از ب يها یبودم که خسارت کشت نیمسلما دنبال ا! نبودم نجایداشتم اآلن ا یمن اگر کشت-

 ! رمیبگ

 ! نگر ندهیچه آ: انایک

 .  يخودت نبود يتو نقدریوقت ا چیوگرنه تو ه. هات غرق شده  یکشت. موافقم  انایبا ک: مامان
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.  .  .  شدمیم ریدرگ يادیمن داشتم ز دیشا. حق با مامان بود . نگفتم  يزیکردن با غذام شدم و چ يباز مشغول

 ! 

با پدرش فاصله  لومتریاز هزاران ک شتریکه ب يبچه ا يدلم برا. شدم  رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش يرو

 هیچند ماهه فکر  گهیکشور د يتو گهید يقاره  هی يتو گهید تیمل هیکه با  يبا پدر.  .  . سوخت  یداشت م

 ! ساله رو مشغول کرده18دختر 

 .  .  . اگر  یول. معلم بود  ییجورا هیمن هم  پدر

 ي جهیاون نت. نشستم  زیکتابم رو از داخل قفسه برداشتم و پشت م. موضوع فکر کنم  نینداشتم به ا دوست

 . تکرار بشه  دینبا گهید% 15

*** 

. کم تمرکز کنم  هی تونستمیم دیشا دمشید یاگر تا شنبه نم.  دیکردم سه شنبه رس یکه فکر م يزیاز چ زودتر

تخته  ينکته رو هم رو نیآخر يناصر يآقا.  شدیبود و استرس من داشت شروع م یمیکالس ش یانیلحظات پا

 .  .  .  دیشخسته نبا.  دیبخش رو بزن نیا يحتما تست ها: قرمز نوشت و گفت کیبا ماژ

 سرده؟   نقدریدستات چرا ا: دستش گرفت و گفت يدستم رو تو سارا

 .  شهیم یعصبان  ؟یاگر فکر کنه از قصد نرفتم چ. استرس دارم : و گفتم دمیرو کش دستم

 ! ازش یبکنه؟  نترس خوادیکار م یمگه؟  چ شهیم یچ! بشه یخب عصبان: نویم

 ! میما مثل کوه پشتت: مهنوش

. نکردم  داشیگذاشتم اما هر چه قدر دنبال جزوه ام گشتم پ زیم يکتابم رو رو! مدرسه رفتمیاصال نم کاش

 دیامروز بع یول. بودم چه قدرمهربون بود  هدیهم رس ریکه جزوه ام رو جا گذاشته بودم، د يبار نیو آخر نیاول

 ! همون اندازه مهربون باشه دونمیم

 ! رونیب کنهیمن مطمئنم از کالس پرتم م! جزوه ام رو جا گذاشتم: گفتم ینگران با

 . جزوه ندارم  گمیمن م.  سیبنو نیا يتو: خودش رو جلوم گذاشت و گفت يجزوه  نویم

 . . .  نویم: کالس گفت ي گهیاز سمت د نیآذ. تشکر کردم  نویو نگاهم از م یلبخند استرس با

   ه؟یچ: نویم

 . بگه نذاشتم  يبه ذاکر خواستیدارن؟  م بتیغ نقدرینفر چرا ا4 نیشنبه گفت ا یامکان: نیآذ

 .  کنمیجبران م. دمت گرم : نویم
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 یلیخ. نبود  زد،یم کیکه موقع سالم و عل ياز لبخند يخبر. وارد شد و بچه ها سرجاشون نشستن  يبهنود

ترم  يجلسه  نیبعد آخر يجلسه . نکرد  یجزوه نداره توجه نویم نکهیسراغ درس دادن رفت و اصال به ا یرسم

 .  شدیبعدش امتحان ها شروع م يچون از شنبه .  شدیاول محسوب م

 .  .  .  دینفهم شدیکدوم رو نم چیبود؟  نبود؟  ناراحت بود؟  نبود؟  ه یعصبان. چهره اش نگاه کردم  به

 لشیاست یبه ساعت مچ یبا نگاه يباالخره بهنود.  گذشتیساعت م کیتر از  یکالس طوالن يلحظه  هر

 .  دیخسته نباش. فراموش نشه  يدوره ا يفقط حل تست ها.  دیبر دیتونیم: گفت

سوال  کتاب به دست دورش رو گرفتن و مشغول ياز بچه ها یبه سمت در رفت که بعض یحرف چیه بدون

 .  میبر: رو برداشت و گفت فشیمهنوش ک. شدن  دنیپرس

 قهره؟  : بلند شد و گفت سارا

 .  رفتندیم رونیبچه ها قدم زنان کنارش از کالس ب. هم فشار دادم و به در نگاه کردم  يهام رو رو لب

   ؟یطلبکار هم هست ،یمعذرت خواه يبگم تو جا رمیاش رو بگ قهیبرم  گهیم طونهیش! فکر کنم: نویم

 .  .  .  .زده  یداده، نه حرف یکنه؟  نه به من قول یمعذرت خواه یاز ک دیبا یبه خاطر چ  ؟یخواه معذرت

 ! یکن هیگر نمینب  ون؟یکتا: چونه ام رو با دست گرفت و گفت سارا

 يجد یلیمهنوش خ. بره  نیچشمم جمع شده بود از ب يکه تو ییپشت سر هم پلک زدم تا اشک ها چندبار

 ! رمیگیحالشو م یاشاره کن یکت: گفت

 .  .  .  میبر: زدم و گفتم يا ياجبار لبخند

 رونیبعد از ب.  میصدا از کنارش گذشت یب. داد  یبچه ها جواب م يبود و به سوال ها ستادهیهنوز ا اطیح داخل

 ! کنهیبچه پررو بروبر نگاه م: گفت نویاومدن از مدرسه، م

   ؟یک-

 ! گهید يبهنود! عرفان يعمه  ي هیهمسا يخاله  ییپسردا: نویم

 .  یباهاش حرف بزن دیبا! یمن هنوزم سر حرفم هستم کت: دستم رو گرفت و گفت سارا

   ؟یزنیبهش زنگ م: مهنوش

 .  .  .  دونمینم: تفاوت گفتم یب.  میبهتر باشه رودررو حرف بزن دیشا  زنگ؟
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 يحوصله  ییتنها. انجمن  يجلسه  انایک يگذاشته بود که رفته مدرسه  ادداشتیبرام  خچالیدر  يرو مامان

 دمیکاناپه دراز کش يرو ییرایرو برداشتم و داخل پذ میآب خوردم و گوش وانیل هی. ناهار خوردن رو هم نداشتم 

 ! رو هم نداشتم شیتکرار يو برنامه ها ونیزیتلو يحوصله . 

 .  .  . دفتر باشه  يهنوز تو دیباشه، شا نشیماش يتو دیشا. هم رفته  دیمدرسه اس؟  شا يهنوز تو یعنی

 يبد دیزنگ بزنم؟  ترد دیبا. صفحه نوشتم  يباز شماره اش رو عدد به عدد رو یبود ول ویشماره اش س نکهیا با

 . گذاشتم  زیم يرو رو یشماره رو پاك کردم و گوش. به جونم افتاده بود 

.  شجاع رو درآوردم  يآدم ها يفقط ادا شهیهم. وقت شجاع نبودم  چیمن ه نمیبیم نمکیکه با خودم فکر م حاال

با دوست برادرش دوست  یوقت. طور  نیهم هم نویم. شجاع تره  یلیاز من خ رشیاخ زیافسون با سورپرا.  . ! 

رو دوست داشته  گهیزن د هیپدرش و  يبچه  تونهیم یوقت. تره  يمهنوش هم از من قو یحت.  .  .   شهیم

و مهنوش  نویم ایافسون  يبتونم به اندازه  يروز هی دیشا! سارا از همه شجاع تره دیشا.  .  .  و سارا . باشه 

 .  .  . وقت  چیه! سارا نه يشجاع بشم اما به اندازه 

 يشماره  يرو عیسر. بشم  مونینکردم که نکنه وسطش پش پیبار شماره رو تا نیا. رو دوباره برداشتم  میگوش

 .  .  . سه بوق .  .  . دو بوق .  .  . بوق  هی. تماس ضربه زدم  ي نهیگز يشده رفتم و رو ویس

 .  .  . پنج .  .  . چهار بوق .  .  .  اما .  دهیبعد از سه بار جواب م شهیهم. جواب بده  دیبا اآلن

 بله؟  : دیچیگوشم پ يتو شیبودم که قطع کنم اما لحن جد یششم منتظر

 . سالم -

 . سالم : کوتاه گفت یلیخ

.   میحرف بزن دیبا دیگفته بود: قورت دادم و گفتم یآب دهنم رو به سخت  ؟یمثال خوب! گهیبگو د يزیچ هی خب

 .  . 

 . هنوز سر حرفم هستم . بله : يبهنود

 .  .  .  شنومیم.  .  . خب -

 .  نمتیبیشاپ م یکاف يشنبه تو5. دارم  یمن اآلن کار مهم: يبهنود

 4ساعت -

 .  .  . فعال . خوبه : يبهنود
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 کهیام رو کج کردم و در حال افهیق  ه؟یفکر کرده ک! یلعنت. پرت کردم  ییمبل رو به رو يرو با حرص رو یگوش

نبود که  یهمون يبهنود ربابکیام نیمهم تر از من؟  ا "دارم یمن اآلن کار مهم"آوردم گفتم یاداش رو در م

 ! کنهیمدرسه بهم گفت تا ابد هم به خاطر من صبر م در يجلو

دلم . رو خاموش کردم  میو مهنوش و سارا اس کردم و گوش نویم يکه باهاش داشتم رو برا يمسخره ا قرار

 ! یچه مثبت و چه منف. بذاره  يرینظر بچه ها روم تاث خواستینم

 

   ؟يچطور. سالم : گفت کرد،یرو از قفل خرج م دشیکل کهیدر حال بابا

 . خوبم -

   ست؟یمامانت ن: بابا

 ! انایک يمدرسه  ایانجمن اول يجلسه : اشاره کردم و گفتم خچالیدر  يرو ادداشتی به

فکر کنم در مورد ! گفت یچ دمینفهم قایدق یول. گفت  يزایچ هیزنگ زد : رو کنار در گذاشت و گفت فشیک بابا

 .  بود زهایچ نیو ا نیافسون و ام

  ؟ییبابا يخوریناهار م: گفتم رفتمیبه سمت آشپزخونه م کهیگفتم و در حال يا "بگذرونه ریخدا به خ"دلم  يتو

 ! یپلو با ماه يسبز

گرم کن اآلن .  شهیدست پخت آزاده خانم نم یچ چیمن ه يبه مامانت نگو که برا یخوردم ول يزیچ هی: بابا

 .  امیم

 نیمامان ح. غذا خوردن  ییدوتا م،یهم اومدن و چون من و بابا غذا خورده بود انایساعت بعد مامان و ک مین

   گفتم؟یداشتم م یچ يدیامروز اصال فهم دیحم: جمع کردن ظرف ها گفت

 . سر کالس بودم . نه : بابا

 . تصادف سرش به سنگ خورده و متحول شده  ي هیآذر بعد از قض. گفتم  یداشتم م: مامان

 ر؟  از چه نظ: انایک

 .  رهیبگ يو افسون جشن نامزد نیام يبرا خوادیم: با لبخند گفت مامان

 ! نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟  : با پوزخند گفتم! زنشه گفتنیم روزیاون که تا د  ؟ينامزد

   م؟یشام هم بخور م،یبزن يدور هی میشب بر گمیم دیحم یراست.  گهید نهیآذر هم: مامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ٢٤٠ 

 يدنبال لباس برا میبر دیاز فردا هم با! ولیا: گفت یبا خوشحال انایک. تکون داد  يموافقت سر يبه نشانه  بابا

 . جشن 

مزه و آخرش هم  یشعر فوق العاده ب هیبعد  نیافسون و ام سنیبنو دیکارتشون با يرو: با خنده گفت بعد

 سنیبنو دیته تهش هم با.  میریگیم يکه بعد از ازدواج جشن نامزد میهست يزن و شوهر نیما اول سنیبنو

   ه؟یچ نیام یلیفام یراست.  .  .  و  يغفور

 .  يبهنود-

 ! قشنگتره یلیخ هانیک! کالس یچه ب: دهنش رو کج کرد و گفت انایک

 . خودم بود  هیکم شب هیها  نهیزم یتو بعض. داشتم  یخودخواه يکوچولو خواهر

   ؟یدونیرو از کجا م شونیلیتو فام یکت یراست! باشه که هانیهمه ک یلیفام شهینم: بابا

 ! ستین ادمی قایدق.  دمیشن رضایفکر کنم از عل-

 . سر درسم  رمیمن م: و گفتم دمیکه گفتم از خودم خجالت کش یدروغ از

 .  "  انا؟یاح يتو درس ندار انایک"گفتیکه م دمیمامان رو شن يکه صدا رفتمیسمت اتاقم م به

 دیچرا نبا  ؟یچ ادیاگر ن! شنبه رو گرفتم5استرس  نمتیبیشاپ م یکاف يکه گفت فردا تو يهمون لحظه ا از

پس حتما ! کرد و گفت هنوز سرحرفش هست دییامروز هم که تا. باهات حرف بزنم  دیخودش گفت با  اد؟یب

 .  ادیم

تا 100از  یکیکه من  ياستاد دنید يبرا ایساله؟  6 يبچه  هیپدر  دنید يبرا  رفتم؟یم دیبا یچ يبرا من

 . بهش فکر کنم  ای ارمیبه روم ب خوامیو نم دونمیهم م دیشا.  .  . !  دونمیشگرداش بودم؟  نم

 .  .  . اونقدر به رفتن و نرفتن فکر کردم تا خوابم برد ! رفتمیم دیمن با یول

 .  شمیم ادهیجا پ نیمن هم: رو مرتب کردم و رو به بابا گفتم میگردن صورت شال

 ! به بچه ها سالم برسون: رو متوقف کرد و گفت نیماش بابا

 ! حتما: زدم و گفتم يلبخند

. شاپ شدم  یو وارد کاف دمیکش یقینفس عم. تکون دادم  یبابا دست يشدم و برا ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 ! شنیم دهید نهیفقط به عنوان آ رونیکه از ب ییها شهیشش. و رفلکس هستند  يها دود شهیخدا رو شکر که ش

بلند شد و  دنمیبا د. نشسته بود  دمشیبار د نیکه اول يزیو پشت م دهیلباس پوش کیساده اما ش شهیهم مثل

 . سالم : و گفت دیرو برام عقب کش ییرو به رو یصندل
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 . سالم : نشستم و گفتم یصندل يرو

 برات سفارش بدم؟   یچ: هم نشست و با لبخند گفت او

 . قهوه لطفا : گفتم. خودش سفارش داده  يقبال برا دادینسکافه نشون م يروبه روش و بو فنجان

   ؟یخوب: خدمت منتقل کرد و گفت شیرو به پ سفارشم

 . ممنون : نبودم اما گفتم خوب

   ؟ياومد دیبا آقاحم: اشاره کرد و گفت رونیب به

 . بله -

  .گذاشت و رفت  زیم يخدمت سفارشم رو رو شیپ

   ؟يقهر: با لبخند، مشکوك نگاهم کرد و گفت يبهنود

تمام جواب داد؟  واقعا جالب  یلیم یبار هم نگاهم نکرد و تلفنم رو با ب کیکه سرکالس  یاون ایقهر بودم  من

 .  .  . شما  یول. نه : آروم گفتم! بود

 چیعاقل و بالغ ه يآدم ها! میتا آدم عاقل و بالغ حرف بزن2که مثل  نجایا میامروز اومد: و گفت دیحرفم پر وسط

 ! کننیوقت قهر نم

 .  .  . سر اصل مطلب  يبر خوامیم: ادامه داد یاز مکث کوتاه بعد

بپرس تا جواب : چونه اش گذاشت و گفت ریدست راستش رو ز  لر؟یآقا تا ای  ؟یخانم نائوم یعنیمطلب  اصل

 . بدم 

 .  دیخودتون شروع کن.  دیخونیشما فکرم رو م: به چشمان منتظرش انداختم و گفتم ینگاه کوتاه مین

سالم بود که 23من ! خودم نده دختر لیمن رو تحو يحرف ها: نشست و گفت نهیحفظ لبخندش دست به س با

 یول.  .  .  و  ییکجا ،يدر حد سالم، چطور! نبودن يها بودن اما جد یلیقبل از اون خ. آشنا شدم  یبا نائوم

 ! نه ینائوم

 ! خوبه حداقل صداقت داره.  کردیکه دور فنجان قهوه حلقه شده بود، هرلحظه حلقه اش رو تنگ تر م دستم

اولش  یچیه.  کردیخوب نبود، بهم کمک م ادیچون فرانسه ام ز. دانشگاه آشنا شدم  يتو یبا نائوم: داد ادامه

 ایعادت  ایکردن  دایحس نجات پ.  کردمیحس تازه رو تجربه م هیباهاش ! شد ينبود اما کم کم جد يجد

سال بعد ازش خواستم مسلمون  کی. رابطه ام باهاش بود  انیدر جر شیمامان کم و ب.  .  . !  يا گهید زیهرچ

 . رو دوست داشت  نشیبود و د یحیمس.  .  . !  قبول نکرد .  میبشه تا با هم ازدواج کن
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: گفت.  کردیبهم نگاه نم گهیانداخته بود و د نییسرش رو پا.  دیکش یقیو نفس عم از نسکافه اش خورد یکم

 يسکوهاید يسالم بود که همه  24من فقط ! من خودم رو زود گم کردم. باشم  یمثل نائوم خواستیدلم م

 .  .  . کردم  شتریب کردنیم رکه همه فک يزیاز اون چ یمن رابطه ام رو با نائوم. رو امتحان کردم  سیپار

که دوست نداشتم  گمیم يبا شجاعت از گذشته ا نقدریدارم ا شهیباورم نم: و ادامه داد دیبه صورتش کش یدست

 !  .  .  . لحظه بهش فکر کنم کی یحت

دارم  دیور و اون ور شن نیاز ا یمامان وقت. کجاست، گم شده بودم  دونستمیکه نم ییمن جا: گفت یسخت به

 يبه حالت عاد زیرفت، انگار همه چ ینائوم یوقت.  رهیکرد جلوم رو بگ یسع کنم،ینابود م یستد یخودم رو دست

از  دیتنفر شد هیبا !  قبل یممتاز و همون زندگ يو همون دانشجو شهیهم ربابکیمن شدم همون ام. برگشت 

که مامان بهش داده حاضر شده من  یبه خاطر پول دمیفهم یاما وقت.  .  .  کنم و  داشیگرفتم پ میتصم ینائوم

- 5. اون جا رو تحمل کنم  يفضا تونستمینم گهیچون د رانیمن برگشتم ا.  .  .  رو فراموش کنه، داغون شدم 

من . تهران  امیمجبور شدم ب نایاما با برگشت مامان ا.  دانشگاه  يتو.  کردمیم سیاونجا تدر. سال کرج بودم 6

نکبت بار  يوجه به گذشته  چیبه ه! من رو با پول عوض کرده ازش بدم اومد ینائوم دمیکه فهم یهمون وقت

 .  کنمیخودم افتخار نم

از قهوه ام رو  یکم! شهیفکم داره خورد م کردمیهم فشار داده بودم، احساس م يبس دندون هام رو رو از

خوب  يخانواده  هی. سالته 18تو  ونیکتا: به سکوت گذشت تا گفت يا قهیچند دق. نگفتم  يزیخوردم و چ

 دونمیم.  .  . !   شنرو ي ندهیآ هی ،یراه طوالن هیصاف،  يگذشته  هیچندتا دوست با معرفت،  ،يدار

 ! خودخواه باشم خوامیاما من م.  .  .  زوده اما من  یلیواسه تو خ دونمیمحضه، م هیخودخواه

اعتماد  يدختر چیبه ه یمن بعد از نائوم: زد و گفت يا شهیش زیم يآروم رو يمشت راستش چند ضربه  با

 یک یدونیتو م. که اآلن هستم  ییبه جا دمیتا رس.  میدیفرصت طلب م يهمه رو به چشم آدم ها. نکردم 

! يبشم رو تو دار روزیپکم داشتم تا  میشکست زندگ نیاول يکه تو يزیهرچ! یمقابل نائوم ينقطه   ؟یهست

 ! توقع ندارم نوع افکارت در مورد من مثبت باشه

جمله  يجور هیبذار ! نگو يزیچ يدوست دار یجون هر ک: بزنم گفت ینگاهش کردم و تا خواستم حرف جیگ

 . رو مرتب کنم  میبند

 .  .  . مشوش بود و نگران . چهره اش نگاه کردم  به
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اما  هیادیز يخواسته ! یمن رو ببخش خوامیمن م: تشد و گف رهیبه چشم هام خ میبعد، مستق قهیدق کی حدود

 ! خواه بودم ادهیز شهیمن هم

 ! ستمیببخشه من ن دیکه با یاون-

!  .  .  .  شدیرو بهت بگم اما نم يزیچ هی دیوقته که با یلیخ! ونیکتا یببخشه خودت دیکه با یاتفاقا تنها کس-

 .  .  . حس رو تجربه کنم  نیوقت نتونسته بودم ا چیه هیسالمه اما به خاطر اون قض32من  ونیکتا

 .  .  . وقته دوست دا  یلیخ: بهم گفت رهیگذاشت و خ زیم يو مطمئن صاف نشست و دست هاش رو رو محکم

مقدساتت قسم جمله  يتو رو به همه ! ارشیتو رو خدا به زبون ن! سیه: اشاره ام رو باال بردم و گفتم انگشت

 ! ات رو کامل نکن

با  یاگر نائوم: گفتم یبه سخت. ماتش رو نداشتم  يجرات نگاه کردن به چهره . قورت دادم  یرو به سخت ضمبغ

   ؟یچ کردیپول عوضت نم

 ! حاال که عوض کرده-

   ؟يواقعا ازش متنفر: انداختم و گفتم نییرو پا سرم

سال؟  درست همسن 6.  که توش اشتباه کرده باشم ستین یزمان کم! موضوع فکر کردم نیسال به ا6من -

 ياونقدر ازش متنفر: سرم رو باال گرفتم و گفتم! شجاع تر باشم دیمن با  گه؟ینم یچ چیچرا از اون ه! پسرش

   ؟يهم صرف نظر کرد لریکه به خاطر نفرتت از تا

   لر؟یتا-

بغض  نیمونده بود تا باهاش ا یاز محتواش باق يزیکاش چ. شده بود  یخال. به فنجان قهوه ام انداختم  ینگاه

اسم پسرش رو  یاون حت. گفتن نداشتم  يبرا يزیچ.  دادمیتکون م زیراستم رو ر يپا. رو قورت بدم  یلعنت

 .  دونستینم

   ه؟یک گهیاون د  لر؟یتا: کرد تکرار

 .ساله6پسر  هی.  يو فرانسو یرانیا يدورگه  هی: نگرانش نگاه کردم و گفتم يچشم ها به

بود رو با دست پاك  دهیکه با سماجت خودش رو به گوشه چشمم رس یاشک. پلک هم نزد  یحت قهیدق چند

 . حرف زدم  یمن با نائوم: کردم و گفتم

   ؟یخوب: آروم گفتم.  دمیترسیداشتم م ییجورا هیشده بود و  رهیبه من خ.  زدیپلک نم هنوز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

رو به سمتش  وانیل. دستم قرار گرفت  يبعد تو هیکردم که چند ثان یآب وانیل يخدمت تقاضا شیاشاره به پ با

 . بخور : گرفتم و گفتم

از برخورد دستش با دستم . رو کم کم به سمت دهنش بردم که با دست راست، دستم رو به عقب هل داد  وانیل

.  دیتا ته سر کشنفس  کیرو از دستم گرفت و  وانیل. حس خاص بهم دست داد  هیمانتو  نیآست ياز رو یحت

 .  .  . دروغه ! امکان نداره: گذاشت و گفت زیم يرو رو وانیل

 ! دمیمن عکسش رو د-

بگم  دیبا یچ دونمینم: گفت زدیکه درونش بود، برق م ییبه خاطر اشک ها یهاش که حاال به نظرم کم چشم

 .  .  . دروغه .  .  . اما 

 . درصد فکر کن راست باشه  کی-

 ! ساله باشم6 يبچه  هیر پد تونمیمن نم-

قبال هم بودم اما  دیشا! خواستم نامرد باشم! خواستم بد باشم! عمرم خواستم سنگدل باشم يبار تو نیاول يبرا

 .  .  . بار  نیاما ا! خودم نخواسته بودم که باشم

بعد با خودتون کنار  د،یکن یاول صحت ماجرا رو بررس: دوشم انداختم و گفتم يرو رو میصورت-یطوس فیک

 .  .  . روز خوش ! دیباش "خودخواه" دیکن یبعد سع د،یایب

زدم  رونیشاپ ب یبابک رو حساب کردم و از کاف ریام يآقا يو نسکافه  کیخودم و ک يقهوه  شخوانیپ يجلو

لم حا نیمن با ا. جلوتر پارك شده بود نگاه کردم و به سمت خونه رفتم  یکه کم نشیبا حرص به ماش. 

سارا .  گرفتینم يرو جد زیچ چیهم که ه نویشلوغ بود و خود م شهیهم ناینوایم يخونه ! برم خونه تونستمینم

 . مهنوش بود  نهیگز نیبهتر. خودش غم و غصه داشت  يهم به اندازه 

به تنها کفش  یبا نگاه. و بعد هم خود خونه شون شدم  اطیبعد زنگ خونه شون رو زدم و وارد ح قهیدق چند

   ؟ییتنها: در که مال مهنوش بود، گفتم يجلو

 . تو  ایب. آره : مهنوش

 . کنم  یدانلود م لمیدارم ف نجایا ایب: رفت گفت یبه سمت اتاقش م کهیحال در

 چه خبرا؟    ؟یخوب: نشست و گفت وترشیکامپ زیم پشت

 .  یسالمت-
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 هیدارم : گفت وترشیبه کامپ يبا اشاره ا. قرار دارم  يدنبود بهش گفته بودم امروز با بهنو ادشی نکهیا مثل

 .  دمیشن ادیز فشویتعر.  کنمیتوپ ترسناك دانلود م لمیف

 ! آهنگه شدم نیمن عاشق ا: پخش انتخاب کرد و گفت يرو برا یآهنگ

 .  شیفکر کردن به اتفاق چند لحظه پ يآروم آهنگ بدم به جا تمیخواننده و ر يکردم حواسم رو به صدا یسع

 از من یبش دیخواستم که ناام/ناراحتت کردم دم رفتن-

   تونم؟یازم نپرس چه طور م/دونمیم ستیعادالنه ن نیا

 یفهمیحاال نم لشویدل/یرحمیکم واست الزمه ب هی

 بعد يها باشه برا هیگر نیا/بغض وادارم نکن انقدر به

 چون که مجبوره شهیم میتسل/امپراطوره هیقلب من  تو

 .  .  . دستوره  هی نیخواهش نکردم ا/یمال من باش دینبا برو

   ؟یکت یکنیم هیگر يدار: ام به سمت برگشت و گفت هیگر يصدا دنیبا شن مهنوش

.  نهیام رو بب هیبار گر نیاول يشونه اش گذاشتم و اجازه دادم برا يسرم رو رو. نشست و محکم بغلم کرد  کنارم

 .  .  . داشتم  ازیها ن هیگر نیکه وجودم رو گرفته بود، به ا يشدن از حس بد یخال يمن برا

 سیبه چرك نو یبه کمرم دادم و نگاه یصاف نشستم و کش و قوس. که قوز کرده بودم  شدیم یساعت مین

. زده بودم  یاضیتا تست ر120حدود  يزیچ هیاز صبح تا حاال . هم به ساعت  یروم انداختم و نگاه شیپ يها

رو به سمتم گرفت و  يچا وانیل. نشست  شمیآرا زیم یصندل يبا لبخند رو. وارد شد  ییچا وانیل کیمامان با 

 ! چسبهیهوا م نیتو ا. بخور : گفت

 . ممنون : رو گرفتم و گفتم وانیل

خسته : کرد و گفت يکه جلوم بود اشاره ا ییبه دفتر و کتاب و برگه ها.  کردیهمچنان با لبخند نگاهم م مامان

   ؟ينشد

 . نه : گفتم کردم،یکه برگه ها رو مرتب م ینیح

صبح  گمیم يمدرسه به خانم ذاکر میاگر حالت بهتره با هم بر. نشده  ریهنوز د: به ساعت گفت یبا نگاه مامان

 . حالت خوب نبود 
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! نه: تمگف عیسر. باهاش رو به رو بشم  تونستمیمن نم.  .  .  مونده بود  یباق يساعت از کالس بهنود کی هنوز

هم که درس  یعرب کنه،یکه فقط رفع اشکال م لیفرانسید. ندارم امروز  یدرس مهم! کنهیهنوز سرم درد م

 . کنکوره  يفقط برا.  میامتحانشو ندار یعنی! ستیامسال ن

آخر . بعد از ظهرت نذار  يبرا يبرنامه ا.  .  .  یراست! يهرجور خودت راحت تر: تکون داد و گفت يسر مامان

 .  مینیچند جا لباس بب م،یبزن یچرخ هی میبر. و افسونه  نیهفته مراسم ام

 . باشه -

 .  ادیداره بارون م.  انایدنبال ک رمیمن م: از جا بلند شد و گفت مامان

خودم رو  تونمیم یتا ک! چوندیپ شهیآخر هفته رو که نم. دست هام گرفتم  نیخروج مامان از اتاق، سرم رو ب با

 .  شدیامتحان ها شروع م گهید يآخر بود چون از هفته  يهفته، هفته  نیبزنم؟  ا یضیبه مر

مهنوش جواب . طاقتم تموم شده بود  گهید. مهنوش رو گرفتم  يشدن مدرسه، شماره  لیربع بعد از تعط کی

 بله؟  : داد

 چه خبرا؟    ؟یخوب. سالم مهنوش -

 .  .  .  یسالمت: مهنوش

 چه خبر؟  . منظورم مدرسه بود -

 ! بود يجور هیفقط استاد .  یچیه: مهنوش

   ؟يچه جور-

سراغ  هویاولش که اومد چند صفحه رو جا انداخت رفت !  جهیکم گ هیکه انگار  یمدل هی.  دونمینم: مهنوش

به . و درستش کرد  دیکه خودش فهم کردیسوال رو داشت اشتباه حل م هی. کاربرد مشتق، بعد دوباره برگشت 

واسه دوست  يکار: نو هم گفتیم!  ناقصه پتونیاک: بعدش هم به ما گفت! انگار زدیم 6کم  هی نویقول م

. هم اصال اسمتو نخوند  ابیموقع حضوروغ.  میذاریرو تنها نم گهیوقت همد چیاومد وگرنه ما ه شیخوبمون پ

 . زد  بتیفکر کنم خودش غ

 .  .  . جهنم : لب گفتم ریز

   ؟یگفت يزیچ: مهنوش

 . مدرسه  اریفردا جزوه ات رو ب. نه -

 .  .  .  يزیچ هیفقط . باشه : مهنوش
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 . بگو -

 ! شیطرفه به مقصد اتر هی تیبل هی.  .  .   دمید تیبل هی.  .  .  مهبد  زیم يرو شبیمن د: مهنوش

 .  کنمیبراش م يفکر هی! ینگ يزیبه سارا چ-

 .  .  . فعال خداحافظ . باشه : مهنوش

.  دیطول کش يادیکم ز هی انایکرد به خاطر سخت پسند بودن ک مونیبعد از ظهر که بابا هم همراه دیخر

 حیچون مراسم مختلط بود ترج. بپوشم  یمشک يداشتم با جوراب شلوار میرو تصم میکوتاه قرمز مشک راهنیپ

رو به رو بشم اما  یخاص شخاصجشن برم و با ا نیبه ا خواستینم دلم نکهیبا ا. باشه  دهیلباسم پوش دادمیم

 ! نداشتم يا گهید يچاره 

آغاز کالس  ياومد و برا یشگیبا همون آرامش هم يصدر يو آقا دیترم اول هم رس ي کشنبهی نیآخر

 : تخته نوشت يرو ییبایز يشعرگونه 

 میکه هست داشتیپاس نم یو کس میبود

 .  .  .  میو بدانند که بود میکه نباش باشد

 بود؟   نیهم يومدیکه ن روزیمنظورت از د: به تخته گفت يچپ چپ نگاهم کرد و با اشاره ا سارا

. حرف بزنه  خواستیاون که م. که با من صادق بود  چارهیاون ب! هیچ ومدنیمنظورم از ن دونستمیهم نم خودم

تموش  مهین يبرفرض که جمله . دروغ گفته باشه  یائومپسرش نباشه و ن لریبرفرض که تا! من خودم نذاشتم

 یسال ازم بزرگتره نم14که  یبه آدم ووقت من ر چیاما بابا و مامان ه. رو که نذاشتم کامل کنه رو کامل کنه 

 .  .  .  دونمینم: باال انداختم و گفتم يشانه ا! سپرن

گرفتن از فردا تا آخر هفته  میبچه ها خانم جودت تصم: وارد کالس شد و گفت يمحض خوردن زنگ، ذاکر به

 .  دیدرس بخون شتریب دیکنن که بتون لتونیتعط

 شتریتوقع همه ازتون ب یلیتعط نیبه خاطر ا یول! ساکت: خوشحال بچه ها که بلند شد، با اخم گفت غیج يصدا

 . سر درس و مشقتون  دینیپس قشنگ بش! شهیم

 دیبا يچه جور دونستمینم! پس فردا تولد عرفان! ولیا: گفت يبود، بعد از رفتن ذاکر التیه عاشق تعطک نویم

 ! چونمیمدرسه رو بپ

 ! سر درست نیبش ریبرنامه بگ هیمشاور  نیها برو از ا يعالف باز نیا يبه جا: مهنوش

 ! درس هم به وقتش: نویم
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بود که باهاش حرف  يبار نیاول دیشا.  میمشاور رفت شینفر پ4هر. اومد  یمهنوش به نظر خوب م شنهادیپ

در  يزیبار برنامه ر ریاز ز يجور هیبچه ها برنامه داده بود به جز ما که هردفعه  يبه همه  بایتقر.  میزدیم

درس خوندن باعث . درس خوندم  برنامهبرام نوشت و تمام هفته رو طبق همون  یحساب يبرنامه  هی.  میرفتیم

برامون کارت دعوت  نیشنبه افسون و ام 2.کمتر فکر کنم  شهیبه کجا ختم م دوستمیکه نم یهبه را شدیم

و  "نیافسون و ام"به جز اول و آخرش. برامون گفته بود، نبود  انایکه ک يریتصو هیکارتشون شب. آوردن 

 .  .  .  "يو بهنود يغفور"

شنبه شد و 5باالخره ! قبل از امتحان اونقدر درس خوندم که در تمام طول ترم نخونده بودم يهفته  نیآخر يتو

  . کردنش داشتم، باز اومد سراغم  یتالش در مخف شیپ يشنبه 5که از  یاسترس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نشون بدم  يخودم رو عاد کردمیم یسع کهیو در حال دمیصاف کردم و لباسم رو پوش انایرو با کمک ک موهام

.  میدیو ماهرخ رو د ییقبل از ورود دا.  میکارت بود، رفت يکه آدرسش تو يو به سمت تاالر میشد نیسوار ماش

 نیاز ا.  .  . ! هم که زن گرفت، رفت  نیام: نگاهم کرد و گفت طنتیماهرخ با ش.  میبود دهیهمزمان با هم رس

 ! بندازه؟   یتو رو به ک خوادیبه بعد آذر م

اون رو به من قالب کنه که  خواستیم! بندازه یمن رو به کس خواستیخاله نم: تمبه بازوش زدم و گف يا ضربه

 ! قالب دختر خودش شد

 يگرد زیدور م. کنم  کیسالم و عل دمشونیدیو ختم م یعروس يفقط تو دیکه شا یلیشدم با تمام فام مجبور

و  وهیرو از م زیبودند، م دهیپوش يخدمت ها که همه لباس سورمه ا شیو پ میو بابا نشست ییبه انتخاب دا

   ستن؟ین هیچرا آذر و بق: به اطراف انداخت و گفت یمامان نگاه. پر کردند .  .  .  و  ینیریش

 ! میما زود اومد دیشا: ماهرخ

عمه خانم کت . کردن  ییاول شروع به خوش آمدگو زیبعد عمه خانم همراه پسر بزرگش وارد شدند و از م یکم

. بود  دهیپوش یقبل کت و شلوار مشک يها یبود و پسرش هم مثل مهمون دهیپوش یکیرنگ ش يو دامن سدر

 خواستیدلم م! به جز من ادباز هم با همه دست د ربابکیآقا ام دن،یما که رس زیبه م. نفسم حبس شده بود 
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بعد از . هم با عمه خانم داشتم  یکوتاه یسالم و احوالپرس! صداش نزنم يبهنود گهیذهنم د يحداقل تو

   د؟یاومد یک  د؟یخوب. سالم : شد و گفت کیسالن نزد گریخاله هم از سمت د. رفتنشون دوباره سرجام نشستم 

 .  میدیتازه رس: مامان

 .  دیببخش. سر به مارال بزنم  هی دیمن با.  ارنیبراتون ب دیکم و کسر بود، بگ يزیچ: خاله

 پس عروس و داماد کجان؟  : گفت ناایدور شدن خاله، ک با

دست و سوت و  يصدا. وارد شدند  يبا کت و شلوار سورمه ا نیروشن و ام یآب يبایبعد افسون با لباس ز یکم

و قربون  دیچرخیخاله هم مرتب دوروبر افسون م. بود  دایهردوشون پ ياز چهره  یخوشحال. بلند شد .  .  .  

 يو بهنود رضایعل. دوخته بود  شکننده اش رو به پسر کوچک نیعمه خانم هم نگاه تحس.  رفتیصدقه اش م

به مهمان ها  ییبعد از خوش آمدگو نیافسون و ام. بودند و مشغول صحبت بودند  ستادهیبزرگ هم کنار هم ا

 کردیلم رو بدتر مهاش حا يمراسم و تمام ظاهر ساز نیا. که براشون در نظر گرفته شده بود، نشستند  ییسر جا

 . 

راحت با پول  نقدریا تونستیچطور م. افتادم  یم یرشوه دادنش به نائوم ادی کردمیبه عمه خانم نگاه م هروقت

 .  .  . اومد مادربزرگ باشه  یعوض کنه؟  بهش نم خوادیکه خودش م يپسرش رو جور ي ندهیآ

که اآلن هستم  ییگفت و من رو به جا یراحت از نائوم یلیافتم که خ یم يروز ادی نینگاه کردن به ام با

 .  .  . که هنوز بچه اس  يپدر ادی يبهنود ربابکیو با نگاه کردن به ام. کشوند 

 نیام يافسون رو به رو یوقت! حاضر نشدم برقصم ادشونیبا وجود اصرار ز یول دندیو ماهرخ با هم رقص انایک

خانم رو  يتو مهر ،یکت: مامان صدام زد و گفت! کنهیم یحس کرد چه قدر احساس خوشبخت شدیم دیرقصیم

   ؟يدید

. اونجا نشسته : تکون دادم که مامان گفت یسرم رو به عالمت منف. مامان بود  يخانم عروس عمه  يمهر

 .  ششیپ میپاشو بر

با .  پوشمیم یچون من اکثرا کتون کردیم تمیاذکم  هیپاشنه بلندم  يکفش ها. اجبار دنبال مامان راه افتادم  به

و  میکرد یسالن نشسته بود، سالم و احوالپرس يانتها بایبود و تقر یخانم که زن خونگرم و مهربون يمهر

 .  امیبعد م مونمیخانم م يش مهریپ قهیمن چند دق: خودمون برگردم که مامان گفت زیسر م خواستمیم

: از پشت سرم گفت ییبودم که صدا دهینرس زیهنوز به م. خودمون رفتم  زیگفتم و به سمت م يا "باشه"

 . خانم  ونیکتا دیببخش
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وقتتون رو  قهیچند دق شهیم: کرد و گفت يتک سرفه ا.  ستادیتنها برادر داماد رو به روم ا. سمتش برگشتم  به

   رم؟یبگ

 .  گهیفرصت د هیان شااهللا . متاسفم -

. شام بود  يبرا زهایم دنیموقع چ. کنار بابا نشستم  زیبود، نکردم و سر م ستادهیوسط سالن ا نکهیبه ا یتوجه

به قول  کردمیکاش قبول م. رفت  یدرآورد و به سمت در خروج بشیرو از ج شیحواسم بود که گوش یرچشمیز

نبود که  دیزنگ بزنه؟  ازش بع یرفت به ک یعنی. فکر کنم ناراحت شد ! رهیوقتم رو بگ"قهیچند دق"خودش

کوچکم رو برداشتم  یدست فیک.  کردیم يباهام اس باز یمثل اون دفعه که تو مهمون.  رهیمن رو بگ يشماره 

   د؟یدیمن رو ند یبابا گوش: رو به بابا گفتم. ازش نبود  ياثر. گشتم  میو دنبال گوش

 . نه : بابا

برگشته بود  زیرو به مامان که تازه سرم. کرد  سوالم رو تکرار کردم که او هم جواب بابا رو تکرار انایبه ک رو

 .  .  .  میمامان گوش: گفتم

   ؟یکنار مبل برش نداشت زیم يمگه از رو: مامان

 . فکر کنم همونجا جا گذاشتمش ! نه: و گفتم دمیکش يکالفه ا نفس

 .  .  .  یکت الیخیب! خورهیکه حرص نم یآدم واسه گوش: ییدا

و  میکرد یخداحافظ م،یکرده بود کیکه سالم و عل یاشخاص يبا همه . فتن شدن ر ياز شام همه آماده  بعد

دستتون .  دیخوش آمد یلیخ: گفت ییرو به بابا و دا. بود  ستادهیکه ا دمیرو د ربابکیدر موقع خروج آقا ام يجلو

 ! درد نکنه

 . بود  یسعادت بزرگ ارتتونیز: گفت انایرو به مامان و ماهرخ و ک و

!  حقمه یبگ یشما هم هرچ: که آروم گفت دمیشن.  کردمیحرکت م ناینفر به دنبال مامان ا نیبه عنوان آخر من

 .  .  . بدرود 

 . به سمت اتاقم رفتم  کردمیچکش م کهیرو برداشتم و درحال میگوش. بود 1خونه ساعت حدود  میبرگشت یوقت

 : گذاشته بود غامیبرام پتماس  نیآخر يداشتم که تو ياز بهنود Missed Callتا 3

! يالبته حق دار.  میحرف بزن يهم که حاضر نشد يحضور ،يچندبار تماس گرفتم جواب نداد.  .  .  سالم -

 یفکر م یاما وقت کنمینم يمن ازش طرفدار. اون هنوز سرحرفشه . حرف زدم  یبگم من با نائوم خواستمیم

 یکل نیام يدن برق چشم هایامشب با د.  .  .   شمیم وونهیدرصد ممکنه راست گفته باشه، د کی یکنم حت
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 ،یعشق معمول هی. آدم هاست  يمثل همه  نیمثل اون خوشحال باشم؟  ام تونمیافسوس خوردم که چرا من نم

شش  يبچه  هیپدر  خوامیمن نم.  .  .   ونیکتا! هم داشته باشه یمعمول يبعدا بچه ها دیشا ،یازدواج معمول هی

.  .  .  باشم  یمعمول خوادیدلم م.  .  .  عاشق بشم  خوادیدلم م.  .  . بچه باشم  خوادیهنوز دلم م من! ساله باشم

 یعنی ینیمن رو بب یاگر قبل از رفتنم حاضر بش.  .  .  ظهر پرواز دارم 12من شنبه ساعت .  .  .   نیمثل ام

 .  .  . شبت پرستاره بانو .  .  .   دونمینم نمت،یهست اما اگر نب يدیام هیهنوز 

. خوب باشم  خواستیکاش ازم نم. عاقالنه رفتار کنم  خواستیکاش ازم نم. هام رو با دست پاك کردم  اشک

 .  .  . زوده  یلیخ.  .  .   اتیبعد از امتحان ادب یعنی.  .  .  پس فردا  یعنیشنبه 

 هیاسمش چ دونمیحس خاص که نم هیبرم چون ته ته دلم  دیبا! کنم يرفتن و نرفتن رو دسته بند لیدال دیبا

پسر  هیرابطه داشته، چون اون  یسال از من بزرگتره، چون اون قبال با نائوم14برم چون اون  دینبا. بهش دارم 

 .  .  . داره، چون اون معلم منه، چون 

 نمیبیرفتن نم يبرا یلیدل! دمیرس هجینت کی هی تیو در نها.  نطوریجمعه هم هم. و فکر کردم  دمیصبح نخواب تا

 .  .  . 

*** 

و سارا هم پشت  نویمهنوش و م. مدرسه شدم  اطیدادم و وارد ح لیپاسخنامه رو به مراقب امتحان تحو ي برگه

رو بستم و شال  میطوس يپالتو يدکمه ها. هوا فوق العاده سرد بود .  میرفت رونیاز در مدرسه ب. سرم اومدن 

 يکلنجار رفتن با خودم فکر یبعد از کل. وربع بود 9ساعت تازه . به دور گردنم انداختم  فمیگردنم رو از داخل ک

   شه؟یم یخونه چ دیبر ریکم د هیبچه ها اگر امروز : که مثل خوره به جون مغزم افتاده بود رو به زبون آوردم

 .  امیم ریزنگ بزنم خونه بگم که د دیبا: نویم

 .  هیبه مهبد بگم کاف: مهنوش

 . ندارم  یمن مشکل: سارا

 ریاطالع دادن که د یاز تلفن عموم نویو مهنوش و م دمیمدرسه خر ياز سوپرمارکت سرکوچه  یتلفن کارت

 شاپ؟   یکاف میبر يخوایم: مهنوش با تعجب گفت.  نطوریخودم هم هم. خونه  رنیم

 ! نه-

 .  میبر نیبا ماش دیبا: و گفتم ستادمیآژانس ا يا شهیدر ش يجلو
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 خوامیم نیماش هی: نشسته بود گفتم زیبود و پشت م یانسالیرو باز کردم و رو به مسئول آژانس که مرد م در

 .  .  . فرودگاه  يبرا

 . نوبت شماست  يآقا ناصر: جوان بود، گفت بایکه تقر يگریرو به مرد د انسالیم مرد

 .  دیسوار ش: رنگش گفت ينقره ا دیاومد و با اشاره به پرا رونیود از در بخطاب شده ب يکه ناصر يمرد

هم عقب  نویسارا و مهنوش و م. شدن نداشتم در جلو رو باز کردم و سوار شدم  چیسوال پ يحوصله  چون

وقت  دنشونیبلند شدن و سوهان کش يوقت بود برا یلیناخن هام که خ دنیمشغول جو یعصب. نشستند 

 بشنوم؟   یبگم؟  که چ یکه چ رمیم  رم؟یدارم م یچ يمن برا. دم، شدم گذاشته بو

حساب .  میفرودگاه بود يبه خودم که اومدم جلو.  کردیترم م یعصب نیو ا دمیشنیپچ پچ بچه ها رو م يصدا

استقبال اون دختر  ينکنه اومد  م؟یکار کن یچ دیاآلن با یبگ شهیم: کالفه گفت نویم.  میشد ادهیکردم و پ

   ه؟یفرانسو

 . بدرقه  میاومد: و گفتم دمیکش يورود يرو به سمت پله ها دستش

   ؟یک يبدرقه : مهنوش

 .  دیشاگرداش هست یناسالمت  د؟یکن یازش خداحافظ دینبا! فرانسه برهیم فیداره تشر یاضیاستاد محترم ر-

 ! یکت ستین ياآلن وقت مسخره باز: سارا

 نه؟   ای دیایحاال م! عرض کردم خدمتتون يجد يمن هم جد-

چند  میمجبور شد! شده بودم جیگ یحساب یفرودگاه با اون همه شلوغ طیمح يتو. حرف دنبالم راه افتادن  بدون

به  یسارا با نگاه. پرواز مورد نظر داخلش بودند  يکه مسافرها یبه سالن میدیتا رس میبار از خدمه سوال بپرس

 . جا باشه  نیمه دیبا: اطراف گفت

 .  میون10ساعت : صورتش گرفت و گفت يرو جلو شیصورت یساعت مچ نویم

 ! نکنه رفته باشه: مهنوش

 از اآلن چه خبره؟  ! نه بابا: سارا

بلند  يهمون پالتو.  دمشیباالخره د.  چرخوندمیسالن م يبچه ها نگاهم رو تو يتوجه به حرف ها بدون

چهره اش رو . صف چک کردن پاسپورت بود  يتو. بود  دهیپوش یمشک نیو پوت یرو با شلوار مشک شیمشک

 .  .  . اما خودش بود  نمیبب تونستمینم

 . اوناهاش : و گفت دشیبعد از من د هیهم چند ثان سارا
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   م؟یکار کن یحاال چ: مهنوش

   ؟یخوب  ؟یکت نمتیبب: و گفت ستادیرو به روم ا سارا

   م؟یبرگرد شهیم.  .  . نه -

 .  .  . استاد ! دهیپوش یچ مینیکه بب میومدیهمه راه ن نیما ا! عمرا: ونیم

 کاریچ نویم: گفت یمهنوش عصبان. رو اونقدر بلند گفت که چند نفر برگشتن نگاهمون کردن  "استاد" ي واژه

 ! شهیم یچ مینیبب ستایوا قهیدق هی  ؟یکنیم

: سارا گفت. نوبت خودش بود  گهیو چند نفر د رفتیصف هرلحظه جلوتر م.  دمیشنینفس هام رو م يصدا

 برم صداش کنم؟   يخوایم

 . برم جلو  دیخودم با! نه-

شونه  يکوله ام رو رو. بگم  دیبا یچ دونستمینم. به سمتش رفتم .  کردیکمکم م یلیسارا خ يدهنده  دیام نگاه

 .  .  .  يبهنود يآقا: ام جا به جا کردم و گفتم

که مرتب و  شهیو موهاش هم برخالف هم شهیاز هم شتریب ششیته ر. هش خسته بود نگا. سمتم برگشت  به

 نییسرم رو پا ستاد،یرو به روم که ا. از صف خارج شد و به سمتم اومد . بود  ختهیبه سمت باال بود، به هم ر

   ؟يومداز مدرسه ا: آروم گفت. جرات نگاه کردن به چشماش رو نداشتم . انداختم 

 .  .  . نه -

 . لباس مدرسه تنته -

 . امتحان خوب بود : نگفتم تا خودش گفت يزیچ.  دمیکه گفته بودم خجالت کش یدروغ از

   ؟يبا دوستات اومد: دوباره گفت. رو به عالمت مثبت تکون دادم  سرم

 ! نه دوتا قول  ؟يدیم یقول هی ونیکتا: گفت. هم به تکون دادن سرم اکتفا کردم  باز

که امتحاناش رو خراب کنه و کنکور  یونیکس کتا چیه. درس بخون  یحساب: نگفتم، ادامه داد يزیچ چون

 . بابک هستم  ریمن ام! صدا نزن يهم من رو بهنود گهید.  .  .  قبول نشه رو دوست نداره 

سالن  هیبه تا  خواستیم 1886که از مسافران پرواز شماره  ینازك زن يصدا. سکوت گذشت  يتو يا هیثان چند

 . اعصابم بود  يبرن رو گهید

   ؟یحرف بزن يخواینم: پالتوش که دکمه هاش باز بود برد و گفت بیهاش رو داخل ج دست

 بگم؟   یچ: رو باال گرفتم و گفتم سرم
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 ! نه ای يدیقول م ینگفت-

   ؟يگردیبرم یک.  .  .  دمیقول م-

 هی شهیم. تهرانم  گهیترم د يبرا: با لبخند گفت! دوم شخص جمله ام فکر کنم ينداشتم به شناسه  دوست

 ! خوب نباش نقدریکنم؟  ا یخواهش

   ؟یچ یعنی-

چرا ادعات  اههیبگو تو که گذشته ات انقدر س.  .  .  بهم فحش بده .  .  .   يبر دیبگو نبا! باهام دعوا کن-

.  .  .     ؟يدار یبزرگ تر از دهنت بر م يچرا لقمه  یستیمئن نبهم بگو تو که به خودت مط.  .  .     شه؟یم

بذار فکر کنم تو هم . راحت برم  الیبذار با خ. بذار شب ها خوابم ببره . کم بد باش  هی.  .  . !  سرم داد بزن 

 ! ونیابشم کت وونهینذار د! فراموش کنم تونمیرو م "بود هیکه مثل بق یکی"بذار فکر کنم ! يمثل همه ا یکی

ناخودآگاه دستم به .  .  . ! خوب باشم اما حاال  خوادیازم م ربابکیام کردمیفکر م شهیهم. رو فوت کردم  نفسم

مثل "که  یکی کنمیمطمئن باش فکر نم: رو مرتب کردم و گفتم شیمشک يپالتو ي قهی. اش رفت  قهیسمت 

 ! کنهیداره فراموشم م "نبود هیبق

 يآها: دستم رو رها کرد و گفت. آورد  نییمدرسه ام گرفت و پا يمانتو نیآست يدست راست، دستم رو از رو با

 .  .  . مواظب خودت باش ! قولت رو فراموش نکن ،ينبود هیکه مثل بق ییتو.  .  . 

خسته بود  هنوز نگاهش. روشنش نگاه کردم  يبه چشم ها. گرفتم  یسرم رو باال م دیچشمهاش با دنید يبرا

 . ربابکیمواظب خودت باش ام: زدم و گفتم یلبخند تلخ.  .  .  

 ! دیصف بود يتو دمید  د؟یریآقا شما نم: از پشت سرش گفت یکس. زد  یقیو عم نیریش لبخند

 .  امیاآلن م-

 .  .  .  گردمیبرم: پر از اطمنانش رو بهم دوخت و گفت نگاه

 گهیتا از سمت د ستادمیهمون جا ا. گذاشت  زیم يکنترل رفت و پاسپورت و مدارکش رو رو يسمت باجه  به

 ادی: با خنده گفت نویم. بچه ها برگشتم  شیاز رفتنش مطمئن شدم، پ یوقت. ها برام دست تکون داد  شهیش ي

 . افتادم  کیتانیتائ لمیف

 ! ینه کشت ستمایهواپ نیا: به بازوش زدم و من هم با خنده گفتم يا ضربه

 ! اشکاتو با سطل از فرودگاه خارج کنن دیبا يایب یوقت کردمیفکر م: چپ چپ نگاهم کرد و گفت مهنوش

 .  ستمیباورتون نشه اما اصال ناراحت ن دیشا: لبخندم گفتم شنیحفظ پوز با
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 .  يدار نانیچون بهش اطم: سارا

 ! میپس فردا امتحان هندسه دار. سر درسمون  مینیخونه بش میزودتر بر.  ستمیبه هرحال ناراحت ن یول دونمینم-

   ؟یبه فکر درست هست تیموقع نیا يواقعا اآلن تو یعنی: مهنوش

قولم هم  یکیبه اون  دیپس با ربابک،یو گفتم ام يقول دادم بهش نگم بهنود یوقت. تر شد  قیعم لبخندم

 يفکر هی! ستاین ياز بودجه خبر: گفتم فمیره به کبا اشا میرفتیم یبه سمت درخروج کهیدرحال.  کردمیعمل م

 .  دیبکن نتونیماش هیکرا يبرا

   ؟یبه امان خدا ولمون کن نجایا يتو ما رو آورد یعنی: نویم

 ! هرکس چه قدر داره نمیبب دیحرف ها رو کن نیا يبه جا: سارا

مامان در .  میداد میکه از فرودگاه گرفته بود يا یبه تاکس هیو به عنوان کرا میهم گذاشت يهامون رو رو پول

 . محترم  يسالم به مامان بانو: گفتم دنشیبا د. رو برام باز کرد 

 امتحان چه طور بود؟    ه؟یخبر.  خونهیکبکت خروس م: مامان

 . شد  رید نیبه خاطر هم. شاپ  یبعد از امتحان هم بچه ها رو مهمون کردم کاف! بود یعال-

 . باشه  یامتحان هات عال يهمه  شاالیا.  یبه سالمت: اومد گفت یم رونیاز اتاق ب کهیدر حال بابا

 ! من امتحانم رو گند زدم یول: انایک

 . امتحان بعد  شاالیا: مامان

مامان ناهار رو بکش : خوشرنگ مامان گفتم ي مهیق دنیبا د. آشپزخونه شدم و در قابلمه رو برداشتم  وارد

 ! برم سر درسم دیکه با میبخور

 .  یرسیبکن به درست هم م یاستراحت هیحاال : با تعجب گفت مامان

.  ستمیمن اصال ناراحت ن نمیبیم کنمیهرچه قدر فکر م. خنده به سمت اتاقم رفتم تا لباسم رو عوض کنم  با

 . .  .  حق من  یو حت یو حق نائوم لریحق اون و حق تا. حقش بود  نیا.  رفتیم دیبا ربابکیام

صورتم  يکه رو يبا نور.  ربابکیام و به ام ندهیبه خودم، به درسم، به آ. کم فکر کنم  هی نمیمن بود که بش حق

پتو رو کنار زدم و از جام بلند . به ساعت متوجه شدم ساعت ده  یبا نگاه کوتاه. افتاده بود، چشمام رو باز کردم 

من و بابات  یکت: در اتاقم رو به رو شدم يمامان رو اشتاددیدست و صورتم رو بشورم که با  خواستمیم. شدم 

 ! باشه انایحواست به ک.  دیخر میریم
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کردم و صداش  playلپ تاپ  يتند از سلنا رو تو تمیبا ر یآهنگ. و صورتم رو شستم و به اتاقم برگشتم  دست

رو  دمیو شلوار سف یتاپ صورت. سرم جمع کردم  يموهام رو شونه زدم و باال. کردم  ادیز شدیکه م ییرو تا جا

 وانیل هیخودم  يبرا. بهم خوش بگذره  دیابعد از امتحان ها ب يجمعه  نیاول. کردم  شیهم آرا یکم.  دمیپوش

! جمعه اس یناسالمت: در اتاقش رو باز کرد و گفت انایک.  دمیبه عنوان صبحانه تدارك د یپرتقال کیک هیو  ریش

   م؟یواببخ يبذار شهیم

 دیبود که با يروز نیسه شنبه اول. کردم و در اتاق رو هم باز گذاشتم  playيا گهیآهنگ د انایتوجه به ک یب

 يخونه  يرو برداشتم و شماره  میس یب یگوش! رمیمن دوست داشتم امروز رو جشن بگ یول. مدرسه  میرفتیم

 .  یسالم کت: خود مهنوش جواب داد. رو گرفتم  نایمهنوش ا

   ؟یخوب.  یسالم مهنوش-

 ! یسرحال یلیانگار خ یمرس: مهنوش

   ؟یستیتو خوشحال ن! میاز شر امتحان ها خالص شد یناسالمت-

 ! چرا: مهنوش

 خوبه؟  .  نایو م انایو سارا و ک نویمن و تو و م  رون؟یب میبعد ازظهر بر مینیبرنامه بچ هی-

 ما چطوره؟   يخونه ! بعدازظهر دخترونه هی. آره : مهنوش

 . خبر بده من هم به سارا  نویپس تو به م. باشه خوبه -

 .  نمتیبیبعد ازظهر م.  یاوک: مهنوش

 يخوایلنگ ظهره نم: بالش رو برداشتم و گفتم. سرش گذاشته بود  يبالشش رو رو. رو باز کردم  انایاتاق ک در

   ؟یپاش

 ! تروخدا ولم کن  ؟يشد وونهید یکت: انایک

 بله؟  : سارا. سارا رو گرفتم  يودم برگشتم و شماره اتاق خ به

 .  نایمهنوش ا يخونه .  يبعدازظهر دخترونه دعوت شد هیشما امروز به . سالم -

 .  .  . اما : سارا

 .  يایب دیبا! میسارا اما و اگر و آخه ندار-

 .  .  . فقط . باشه : سارا

 . .  .  فعال .  نمتیبیم.  گهید اریگفتم بهونه ن-
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 یسر راه کل.  میمهنوش شد يخونه  یبعد از ناهار راه انایساعت بعد برگشتن و من و ک کیحدود  نایا مامان

به جز . و در آخر هم سارا اومد  نایو م نویبعد م یکم. باال بود  يمهنوش طبقه .  دمیو خرت و پرت خر یخوراک

 ادیآهنگش رو تا آخر ز يمهنوش صدا.  شتبه کارمون ندا يکه اون هم کار. خونه نبود  یو بچه اش کس میمر

 يباز وونهید نیا يمطمئنم سال ها بعد دلم برا.  میدیخندیآورد و م یخواننده ها رو در م يادا نویکرده بود و م

 ! مایبود دهیوقت بود از ته دل نخند یلیخ: پرت کرد و گفت یمبل راحت يخودش رو رو نویم.  شهیها تنگ م

 .  .  . ره واال آ: سارا

   د؟یخوش نقدریشماها تو مدرسه هم هم: انایک

.  .  فقط و فقط درس ! مایهست يما کنکور یناسالمت! نه بابا: مشت پفک از داخل ظرف برداشت و گفت کینویم

 . 

 ! آره جون عمه ات: مهنوش

 ! به جون خودش  د؟یدار کاریبه عمم چ: نایم

 توئه؟   هیگوش يصدا یکت: گفت انایکه ک رخندهیز میزد همه

 رو کجا گذاشتم؟   فمیک. آره -

 . مامان بود . آهنگ رو کم کنه  يآوردم و از مهنوش خواستم صدا رونیب فمیرو از داخل ک میگوش

 . سالم مامان -

   گذره؟یخوش م. سالم -

   ؟یداشت يکار.  یلیخ-

 . باباتون رو بفرستم دنبالتون  دیبود بگ کیاگر هوا تار دیایب دیکه خواست یبگم وقت خواستمیآره م-

 . حتما . باشه -

چون . بلند شد  میگوش يدوباره صدا.  میسروته مون رو از سر گرفت یب يگذاشتم و بحث ها زیم يرو رو یگوش

 . مامانه . جواب بده : تر بود گفتم کینزد انایبه ک یگوش

 .یلحظه گوش هی.  .  . بله .  .  . سالم .  .  . بله؟   : تماس رو برقرار کرد و گفت انایک

 . نشناختم  یصداش آشناست ول. بود  ییآقا هی: رو به سمتم گرفت و گفت یگوش

 بله؟  : رو کنار گوشم گذاشتم و گفتم یگوش

 .  .  . بانو  ریبخ تونیزمستون يعصر جمعه -
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 . هنوش که کنارم نشسته بود گذاشتم و بلند شدم و به سمت پله ها رفتم بغل م يپفک رو تو ي بسته

صداش  دنیقشنگم با شن یزمستون يعصر جمعه .  دمیشن یبود که صداش رو م يبار نیاز سه هفته اول بعد

 . سالم : گفتم. قشنگتر شد 

   ؟یخوب-

 .  ستمیبد ن-

 امتحانات تموم شد؟  : مکث گفت یکم با

   ؟یتو خوب. آره -

 آره؟  .  شهیاونا هم گفتن کال کالساتون از سه شنبه شروع م.  امیزنگ زدم به مدرسه گفتم شنبه نم.  بایتقر-

 سوال بپرسم؟   هی. آره -

 ! بپرس يخوایشما هرچندتا م-

   ؟يگردیبرم یک: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 امروز خوبه؟  .  ییهروقت شما امر بفرما-

 امروز؟  : خنده گفتم با

 .  رسمیالبته شب م. گردم  یآره امروز بر م-

 . خبر بده  هی يدیرس-

 .  دمیم SmS. باشه -

 .  .  .  ریعصربخ.  دمیخوشحال شدم صداتو شن.  .  .   ونیکتا: سکوتم گفت دنید با

 . خداحافظ .  نطوریهم-

تماس  نجایا: بلند گفت يبا صدا نویم. شدم  رهیخاموشش خ يدستم گرفتم و به صفحه  يرو تو میگوش

 بود؟   یبگو ک عیزود، تند، سر.  میندار یخصوص

 .  لیفرانسیاستاد د: کنارش نشستم و گفتم.  گفتمینبودن م انایو ک نایم اگر

 ! جوون بود یلیصداش خ  رمرده؟یهمون پ: انایک

   رمرد؟یپ: گفتن کصدایو سارا  نویو م مهنوش

 ! نمیبده من اونو بب.  يها رو خورد پسیچ يهمه  نویم.  شهیبگه کالس برگزار نم خواستیم! بله-

 .  .  .  میقد يرمردهایهم پ رمردیپ: رو بهم داد و گفت پسیچ يبسته  نویم
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 ! واال: انایک

 . کردند  یهم گنگ به ما نگاه م نایو م انایو ک میدیبلند خند يبا صدا نویو سارا و مهنوش و م من

 هیو منتظر  کردمینگاه م میتا آخر شب به صفحه گوش.  میلمون و به خونه برگشتساعت بعد بابا اومد دنبا چند

SmS  که منتظرش  يزیبود که چ 11د . ساعت حد .  رمیامروز جشن بگ خواستیخود نبود که دلم م یب. بودم

 .  .  .  "میدیما رس": جمله نیا يحاو یغامیپ.  دیبودم رس

 . بالش گذاشتم  ينوشته شده، برق اتاق رو خاموش کردم و سرم رو رو يناآشنا ریتوجه به ضم بدون

 .  دییبفرما: و به سمت راننده گرفتم و گفتم دمیهم چ يهام رو رو اسکناس

اگر بخوام با خودم روراست .  دمشیدیامروز بعد از سه هفته و پنج روز م. شدم  ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 ! زدیکه اسمم رو کامل صدا م یتنها کس يبرا. گفتن هاش تنگ شده بود  "ونیکتا" يبگم دلم برا دیباشم با

 نیکرد و من به ا رید قهیدق 10. در سالن تئاتر منتظرش موندم  يپالتوم بردم و جلو بیهام رو داخل ج دست

! انگار عاشق درس دادنه ییجورا هی.  دهیهم به درس دادنش ادامه م شهیم کیهوا تار یوقت یحت کردمیفکر م

گم  ینم. هستم  نجایدروغ گفتن به پدر و مادرم ا متیمن به ق. سرم انداختم  يباال ي رهیبه آسمون ت سینگاه

 .  .  . اما  دیارز یم

زدم و  يکه منتظرش بودم لبخند یکس يشماره  دنیو با د دمشیکش رونیب بمیاز ج میاحساس لرزش گوش با

 ؟  بله: تماس رو وصل کردم

   ؟ییکجا.  ونیسالم کتا-

   ؟ییتو کجا. که قرار بود باشم  ییهمون جا: گفتم  م؟یوارد سالن تئاتر بش دیاآلن با دونهینم یعنی

 اشکال داره؟   میبد رییکم تغ هیاگر برنامه مون رو -

   ؟يرییمثال چه تغ-

 ! گهید يجا هی میبر یمن بش نیمثال تو سوار ماش: و گفت ستادیپام ا يرنگش جلو یمشک يپرادو

   ؟یخوب: رو حرکت داد و گفت نیماش عیسر. رو قطع کردم و با لبخند سوار شدم  تماس

. خوبم : گفتم! شیبدون ته ر. بود  دیصورتش سف شهیموهاش رو کوتاه کرده بود و برخالف هم. کردم  نگاهش

   ؟یتو خوب

   ؟یکنیسالم نم.  .  .  ممنون -
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 دنیبه عقب برگشتم و با د. عقب بود  یبه صندل نهینگاهش از داخل آ. انسه گفت رو به فر يبعد جمله ا و

شوك  يهنوز تو. زدم  يا يکرد لبخند اجبار ینشسته بود و با اخم به من نگاه م یصندل يکه رو يپسربچه ا

 .  ستیبلد ن یفارس دیببخش: گفت ربابکیبچه بودم که ام دنید

من . نگاهش کنم  يجور نیهم دیهم با دیبزنم؟  شا غیج ایکنم  هیگر دیاآلن با. به سمت بچه برگشتم  دوباره

و شلوارش لنگه  وریو پول کنهیفاصله ازم نشسته و داره با اخم بهم نگاه م يمتر و خورده ا کیکه با  يبا بچه ا

.  .  .  سال ازش بزرگترم 12من فقط   دارم؟ یهست که پشت فرمون نشسته ، چه نسبت يو شلوار مرد وریپول ي

از : به زبان فرانسه شد و بعد رو به من گفت یحاتیمشغول توض ربابکیام! مثل خواهر بزرگش باشم دیشا

   اد؟یکه بدت نم يشهرباز

 . خوبه ! نه-

دست پسرش رو  ربابکیو ام میشد ادهیپ نیاز ماش يشهرباز نگیداخل پارک. رد و بدل نشد  یمقصد حرف تا

.  .  برگردم  دیپدر و پسر نبودم و حاال با نیا يرابطه  يکجا چیمن ه! برگردم دیلحظه فکر کردم با هی. گرفت 

 . 

 کیچون هوا تازه تار. کنارشون راه افتادم "  دن؟ینم یبانو افتخار همراه"گفتیکه م ربابکیلبخند ام دنید با

و  کردیهم زبونش نگاه م ریغ يهمچنان با حفظ اخمش به بچه ها لریتا. شلوغ نشده بود  یلیشده بود، هنوز خ

 ربابکیام. رو به عالمت مثبت تکون داد  رشس لریبه فرانسه گفت و تا يزیچ ربابکیام.  رفتیکنار پدرش راه م

کم  هی  رم؟یبگ تیترن بل یکیاون  يبرا: رو سوار ترن مخصوص بچه ها کرد و بعد گفت لریو تا دیخر تیبل

 . خوبه  جانیه

 .  ریاخ جیاتفاق مه نیمخصوصا با ا. دارم  جانیتمام عمرم ه يمن آالن به اندازه -

   ؟يخوریم یبستن:  و گفت دیکش يکالفه ا نفس

 هوا؟   نیا يتو-

 ! چسبه یم: زد و گفت یچشمک

خمش به لبخند کم کم ا لریتا. دستش نگه داشت  يتو لریتا يرو به من داد و برا شیکیو  دیخر یتا بستن سه

 یبستن. چه قدر دوستش داره  دیفهم شدیکرد م ینگاه م لریبه تا یوقت. نگاه کردم  ربابکیبه ام. شده بود  لیتبد

 ! سرده: خورده ام رو داخل سطل کنارم انداختم و گفتم مین

   ؟یبگ يخوایم يزیچ: گفتم. نگاهم کرد  يجد ربابکیام
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 ! بگم دیبا یچ دونمینم یآره ول-

 .  شهیشده اآلن گم م ادهیکه از ترن پ ریفکر کردن برو دست بچه رو بگ يبه جا: زدم و گفتم يلبخند

که توش متولد شده بود  يکشور يتو دیکه شا ییها يباز. رو تجربه کرد  یمختلف يها يباز لریتا 8ساعت  تا

 .  میردبرگ شهیم. شده  رمید یلیمن خ: گفتم8ساعت . بهتر از اون ها رو تجربه کرده بود 

 .  میریاآلن م  ؟یچرا زودتر نگفت: ربابکیام

سرکوچه .  شدمیم خیگشتم حتما توب یبر نم گهیساعت د میرو خراب کنم اما اگر تا ن لریخواست شب تا ینم دلم

 .  .  .  ونیکتا:  بشم،  گفت ادهیپ نیاز ماش نکهیقبل از ا

 بله ؟ -

.  .  .  انگشت هام رو چر کرد  نیب يبود ،  گذاشت و انگشت هاش فاصله  فمیک يدستم که رو يرو رو دستش

که از نوك انگششت هام شروع شده بود ،  تا همه  یدستم نکردم؟   احساس دنیعقب کش يبرا یتالش چیچرا ه

 .  .  .  دادمیوقت باهاش دست نم چیخوبه ه.   دیوجودم رس ي

 .  .  .  زیبابت همه چ.   دیببخش:  گفت

 ! ندارم دنیواسه بخش يزیقبال هم گفته بودم چ-

.  .  تو ببخش :  گفتم کردمیم یکه دستش رو خال یتیح.   رفتمیم دیدستم رو عقب بکشم اما با خواستینم دلم

 . 

 يگفتم بچه . نگفتم  يزیچ یبه کس لریمن در مورد تا: و گفت دیکش نییرو پا شهیش. شدم  ادهیپ نیماش از

 .  .  . بگم  خواستمیم. دوستمه 

   شه؟یم یچ يبه فرانسو ریشب به خ یراست.  مونهیخودمون م نیب-

 .  کنهیتشکر م: گفت ربابکیداد که ام یهم جواب لریتا. تکرارش کردم  لریرو به تا نایگفت و من ع يزیچ

 . خداحافظ . خوش گذشت . بود  یشب خوب-

ممنون که  ،یممنون که هست: نوشته بود ربابکیام.  اومد sMsبودم که برام  دهیاز سرکوچه به خونه نرس هنوز

 ! ممنون.  .  .  يدیممنون که هنوز جوابم رو م ،یخوب نقدریا

 يسر هیخونه  نیا يما تو یکت: در جواب سالم کوتاهم، گفت.  دمیدیم يجد نقدریبود که بابا رو ا يبار نیاول

 ! دینمون رونیساعت ب نیتا ا انایکه تو و ک نهیا شیکی.  میدار نیقوان

 .  .  . اومده بود که  شیپ یمشکل هیسارا  يبرا یول. بله -
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 ! ادین شیپ گهید دوارمیام: بابا

 .  شهیتکرار نم-

و بابا فوق العاده  یبابک عال ریام. خوب بود  لریتا. نشستم  شمیآرا زیم یصندل يانداختم و رو يرو گوشه ا فمیک

 ! گذاشت یکیکنار اون  شدیکدوم رو نم چیه.  .  .  اما 

انتظار  ربابکیاز ام شدینم. باشم  ابونیخ يتو خوادیاز بابا انتظار داشت که بذاره من تا هروقت که دلم م شدینم

از من انتظار داشت  شدینم. انتظار داشت با من مهربون باشه  لریاز تا شدینم. بچه اش رو بزنه  دیداشت که ق

 ! ها رو تحمل کنم نیا يبتونم همه 

و پسرش  ربابکیام نیحس متقابل ب نیمسلما ا.  .  .  بابا هم من رو دوست داشت . بابام رو دوست داشتم  من

که سرم درد  نیا يبه بهونه . شام خوردن نداشتم  يحوصله . اش گرفت  دهیناد شهیکه نم یحس!  هم بود

 .  دمیبرق اتاقم رو خاموش کردم و خواب 10ساعت  کنهیم

 شد؟   یچ: بود نیشنبه سوال مشترك بچه ها ا صبح

 شد؟   یچ ،یچ-

 ! گهیقرار تئاترت با استاد د: سارا

 .  میو اومد میرفت.  یچیه.  .  . آهان -

 شد؟   یچ دیو اومد دیخب رفت: نویم

 .  يشهرباز میاومدن دنبالم رفت.  میتئاتر نرفت-

   ا؟یاومدن؟  ک": مهنوش

 .  .  . و پسرش  ربابکیام: گفتم یسخت به

   ؟یچ: با هم گفتند کصدای

 ! دیدیکه شن نیهم-

به نظر  یعصب یبار کم نیکه خونسرد بود، ا شهیبرخالف هم. به کالس همه ساکت شدند  ربابکیورود ام با

 ! کردم بچه ها ریکم د هیامروز  دیببخش: آورد گفت یپالتوش رو در م کهیدر حال.  دیرسیم

 تیامتحاناتتون رو با موفق دوارمیام: بود گفت ستادهیانداخت و همونطور که ا شیگاه صندل هیتک يرو رو پالتوش

از  یکیخاطر از  نیکنم به هم حیچون سفر بودم نتونستم برگه هاتون رو تصح.  دیپشت سر گذاشته باش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا _$mitra   –کبوتر و باز 

wWw.98iA.Com ٢٦٣ 

ا موفق بودن ه یلیخوشحالم که خ.  دمینمره ها رو د ستیمن امروز ل. زحمت رو بکشن  نیهمکاران خواستم ا

 . هستم  یاز همه راض بایو تقر

کس نمره اش  چیه دونمیم: آورد و ادامه داد رونیب فشیرنگ بود از ک یصورت يپوشه  کیرو که داخل  ستیل

.  .   ییخانم نورا.  .  .   یخانم صالح: خونمیکه نمره کامل گرفتن رو م یکسان یاسام نیبه خاطر هم دهیرو ند

 .  .  . خانم پور احمد .  .  .  خانم فالح .  .  .   یخانم همت.  

 .  میکنیمبحث کاربرد مشتق شروع م يخدا ترم دو رو با ادمه  ادیبا نام و : گذاشت و گفت زشیم يرو رو پوشه

   نم؟یبرگه ام رو بب تونمیم: دستم رو باال بردم و گفتم! شمیم 20من مطمئن بودم   ؟یچ یعنی

زنگ خورد  یوقت. شده  یگانیبا یخانم رجب شیبرگه ها پ: گفت رفتیبا کتاب به سمت تخته م کهیحال در

 . برگه ات رو نشونت بدن  خوامیازشون م

 . ممنون -

 برگه رو بدن؟   یاآلن بهشون بگ شهیم: کالس گفتم نیبعد، وقت استراحت ب میساعت و ن کی

 .  ایدنبالم ب: شد و گفت بلند

   ؟يکار کرد یچ نمیبب: و گفت ستادیکنارم ا. دستم بود  يه توبعد برگ قهیدق چند

 75.  19: رو به سمتش گرفتم و گفتم برگه

 واقعا؟  : خنده گفت با

 ! شدمیم 20 دیمن با! مسخره اس-

   ؟يشدیم 20 دیبا ینیچرا فکر م! ستیصدم که مهم ن25. نشده که  يزیحاال چ-

 . ممنون : گفتم یو رو به خانم رجب دمیبرگه رو از دستش کش! یخواست 20بگم چون خودت ازم  شدیم کاش

 . لحظه صبر کن  هی ونیکتا: اومد و گفت دنبالم

 . کنم  یرد م 20من برات : خودش گفت. نگفتم  يزیسمتش برگشتم و چ به

 ! ندارم تیبه ترحم و دلسوز يازیباور کن ن-

داد راه بندازم که با  یداد و ب خواستمیقدم عقب رفتم و م کی. برخورد کردم  یبرگشتم به کس نکهیمحض ا به

کم دقتتون  هیبهتره  هانیخانم ک: گفت يجودت جد. انداختم  نییخانم جودت سرم رو پا ياخمو يچهره  دنید

 . زودتر برو سر کالست .  دیرو باالتر ببر

 . اتاق من  دیاریب فیتشر.  .  .   يبهنود يآقا: ادامه داد ربابکیرو به ام و
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 .  کنمیدرستش م. نگران نباش : لب گفت ریز. شدم  رهیخ ربابکیبه ام ینگران با

   ؟يبهنود يآقا دیگفت يزیچ: جودت

 .  دییشما امر بفرما یگفتم هر چ: ربابکیام

   ؟يشد؟  چند شد یچ: و مهنوش و سارا دورم رو گرفتن و سارا گفت نویم. رفتم  اطیح داخل

 . جودت بردش اتاق خودش : گفتم ینگران با

   ؟يبرگه رو؟  مگه چند شده بود: مهنوش

 ! دیفکر کنم جودت شن.  کنمیرد م 20برات  گفتیداشت م! رو ربابکیام  ؟یگیم یچ-

 .  ادیکوتاه نم ارهیجودت تا ته و توش رو در ن! دیبدبخت شد: سارا

 .  .  . اخراجش نکنه : اتاق جودت نگاه کردم و گفتم يفلز يپنجره  به

 . کنه  هشیتنب دیشا یاخراج که نه ول: نویم

 ! استاد دانشگاه بوده یبشه؟  ناسالمت هیمگه دانش آموزه که تنب: مهنوش

 شد؟  اخراجت کرد؟   یچ: به سمتش رفتم و گفتم. شد  اطیهم وارد ح ربابکیبعد ام قهیدق چند

 ومدهیاآلن هم تا ن! کنم تیتذکر کوچک بود که حد و حدودم رو با دانش آموزها رعا هی! ه بابان: خنده گفت با

 . دوستات  شیپ يبهتره بر رونیاز مدرسه پرتمون کنه ب رهیجفتمون رو بگ ي قهی

 دمید یجودت بودم و م يمن اگر جا: مشکوك گفت نویم. بچه ها برگشتم  شیلبخند ازش فاصله گرفتم و پ با

 ! کردمیجفتشون رو اخراج م کنن،یم يتو مدرسه نمره ها رو دست کار ينجوریفر ادو ن

 ! یستیحاال که ن-

و  شیگوش ي برهیو يساعت بعد با صدا مین. شد  سیتدر يمشغول ادامه  ربابکیو ام میکالس برگشت سر

فقط !  .  .  . نه.  .  .  رسونمیخودم رو م 1تا ساعت.  .  . باشه .  .  . بله؟   : تماس رو جواب داد "دیببخش"گفتن

 .  .  . فعال .  .  .   گهید امیگفتم م.  .  .   دیباهاش لج نکن

کردم  یسع نبارینشستم و ا یبعد از مدت ها سر کالس عرب. کرد و رفت  یکالس خداحافظ میتا انیاز پا بعد

 ! ستادمیدرست وسط قصه شون واکه من  يفکر کردن به رابطه پدر و پسر يواقعا حواسم رو به درس بدم به جا

 خاله آذر بود؟  . سالم : تماسش گفتم انیبعد از پا.  زدیبا خاله حرف م یخونه مامان تلفن دمیرس یوقت

 نه؟  .  یلیتو که فرداش تعط. شنبه شب دعوت کنم 4 يرو برا نیافسون و ام خواستمیم. آره : مامان

   ؟يتنها دعوتشون کرد. آره -
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 . و ماهرخ  یو محمد عل نایو عمه خانم ا نایآذرا. پاگشاست  یناسالمت: نازك کرد و گفت یپشت چشم مامان

 ! هم هستن رضایالبد مارال و عل: انایک

 ! ستنین شتریدو نفر که ب! گهیآره د: مامان

عمه  یعنی "نایعمه خانم ا"لفظ .  شهیچون اون با افسون حساب م.  شهینم نیشامل ام "نایعمه خانم ا" لفظ

 ! نشیریش يخانم و پسر بزرگ و نوه 

 لریاز تا تونستمیمن نم. فکرهامو کردم  یشنبه حساب4تا . نوپاش نشد  يو خانواده  ربابکیاز ام يشنبه خبر4 تا

اما اونقدر خوب نبودم که بتونم هردوشون رو .  .  .  رو هم  ربابکیام. رو دوست داشتم  لریمن تا. متنفر باشم 

من هم  دیشا. که چشم هاش درست مثل اون بود  يدربا پ. حق داشت که با پدرش باشه  لریتا! کنار هم بخوام

 .  .  . کمتر از اون  یلیخ دیشا! نبود لریحق تا يحق به اندازه  نیباشم اما ا ربابکیکه با ام دادمیبه خودم حق م

بود و به  لیز صبح تعطهم که کال ا انایک. از مدرسه مشغول کمک به مامان شدم  دنمیشنبه به محض رس4

هم  یمیمال یلیخ شیروشنم ست کردم و آرا یلیخ یرو با شال صورت دمیبلوز شلوار سف.  کردیمامان کمک م

 ! اومدن خونمون یم"نایعمه خانم ا"بود که  يبار نیاول. صورتم انجام دادم  يرو

و افسون و  نیام قهیدق45و7اعت و مارال، س رضایخاله و عمو مهران و عل میون7ساعت  ،ییماهرخ و دا 7 ساعت

از  ربابکیافتاد ام ادمیهمون لحظه بود که . اومدن  دشیجد يهم عمه خانم و پسر بزرگش بدون نوه  8ساعت 

 .به خانواده اش نگفته  يزیپسرش چ

 یم شیگرم بود و کم پ شیمرتب سرش به گوش ربابکیام. شدم  ییرایرو برداشتم و مشغول پذ ینیریش ظرف

کرده  ریسوال ذهنم رو درگ هیتا آخر شب فقط . شرکت کنه  نیو ام رضایبابا و عمو و عل يبحث ها ياومد تو

 موقع شب بچه رو کجا گذاشته؟   نیتا ا نکهیا. بود 

 شهیجون م یکت: وارد آشپزخونه شد و گفت دهیرنگ پر ینشده بود که مارال با صورت دهیشام کامل چ زیم هنوز

   ؟يآب بهم بد وانیل هی

   ؟یخوب: آب رو به دستش دادم و گفتم ونیل

 . فکر نکنم : گذاشت و گفت شیشونیپ يرو رو دستش

 .  نیبش: و گفتم دمیرو براش عقب کش يغذاخور زیم یصندل

   ؟یرو صدا کن رضایعل شهیم: و گفت نشست

 شده؟   يزیچ: اومد و گفت رضایبعد عل هیچندثان
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 . خوب باشه  ادیفکر نکنم مارال حالش ز-

 .  مارستانیب میپاشو بر: به مارال گفت یبا نگاه رضایعل

شامشون رو  یدر سکوت و نگران هیبق. شدن  مارستانیب یو مارال و خاله و عمو قبل از شام خوردن راه رضایعل

   ؟یشیبگم ناراحت نم يزیچ هی یکت: گفت کردیافسون که کمکم م زیخوردن و موقع جمع کردن م

 . بگو -

 .  .  . بهت زنگ هم زده بود . به تو اس داده بود .  .  .  قبال  نیام: فسونا

 خب؟  -

   ؟یکه نگرفت يجد. بگم مامان ازش خواسته بود  خواستمیم: افسون

 ! ستیول کن ن گهیبده د ریگ یخاله وقت دونستمیم! نه: و گفتم دمیخند

به محض . انتخاب کردم  ییرایپذ يرو برا وهیبعد از شام ظرف م. نگفت  يا گهید زیو چ دیهم خند افسون

 تلفنم رو جواب بدم؟   تونمیآزاده خانم من کجا م دیببخش: گفت ربابکینشستم، ام ییکنار دا نکهیا

 . کن به اتاقت  ییآقا رو راهنما ریجان، ام یکت: رو به من گفت مامان

 .  دییبفرما: گفتم لمید شدم و برخالف مبلن! حرف بزنه تونهیبالکن هم م يمن؟  مگه جا قحطه؟  خب تو اتاق

 .  .  .  ونیکتا: کردم که وارد شد و گفت يدر اشاره ا يجلو. اتاقم باز بود  در

 بله؟  -

 باهات حرف بزنم؟   شهیم-

 بله؟  : وارد اتاق شدم و گفتم. کس حواسش به من نبود  چیانداختم ه ییرایبه پذ ینگاه

 ! اآلن برم نیهم دیمن با-

 . که  میچرا؟  تازه شام خورد-

 . تنهاست  لریتا. برم  دیبا یول دونمیم: گفت کالفه

 .  .  . به سالمت : شلوارم بردم و گفتم بیهام رو داخل ج دست

 .  .  . خداحافظ ! دمیم حیاما بعدا توض یاآلن از دستم ناراحت دونمیم.  .  .   ونیکتا-

اآلن تماس گرفتن و  نیهم. برم  دیمن با دیببخش: رو به همه گفت .رفت و من هم به دنبالش  رونیاتاق ب از

 . اومده  شیپ یگفتن کار واجب

 ! جان ریهنوز سر شبه ام: و گفت دیرو در هم کش کشیبار يخانم ابروها عمه
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 .  .  .  هیاون قض یول دونمیبله م: به مادرش گفت رو

 .  یبگ خوادینم! دونمیم: و گفت دیدر هم کش شتریخانم ابرهاش رو ب عمه

 . بود  يبا شما افتخار یهم صحبت. آقا  ریام میخوشحال شد: بلند شد و گفت بابا

آقا زود  ریام: ماهرخ رو به عمه خانم گفت. نشستم و مشغول پرتقال خوردن شدم  ییاز رفتنش کنار دا بعد

 . بردن  فیتشر

فرانسه با هم دوست بودن، چند  يکه تو مشیاز دوستان قد یکیواال : خانم که انگار دلش پر بود، گفت عمه

. سپرده  ریکه به ام شهیم ياومده، پسرش رو چند روز شیپ یبراش مشکل نکهیاما مثل ا رانیاومده ا هیوقت

 ! وقاحت داره یلیخ گهید نیدرسته با هم دوستن اما ا

 ! شنیم دایپ ییچه آدم ها: ماهرخ

 ! آقا رو گرفتار کردن ریام یالبد حساب: مامان

و  وتریکامپ يهمش نشسته پا! کنه يکس باز چیبا ه تونهینم شهینم شیهم حال یبچه فارس. آره : خانم عمه

باباش هم که ! رهیبچه رو لوس نکن به خرجش نم نیا نقدریا گمیم ریبه ام یهرچ.  زهایچ نیو ا شنیاست یپل

 ...دنبالش  ادیب خوادیم یک ستیمعلوم ن

 .  . .  آخ -

 .  ادیداره خون م.  .  .  دستتو  نمیبب  ؟یشد کت یچ: ییدا

 .  ستین يزیچ: انگشتم فشار دادم و گفتم يراستم رو محکم رو دست

.  .  کنم  هیگر خواستیداده بود؟  دلم م هیبق لیهمه دروغ رو تحو نیا يچه جور. رو با چسب زخم بستم  دستم

 . 

سکوت  يو پاش ها، هرکس به اتاق خودش رفت و خونه تو ختیاز رفتن مهمون ها و جمع و جور کردن ر بعد

که هنوز  ربابکیام ياسم و شماره . بردارم  زیم يرو از رو میوادارم کرد گوش یگوش ي برهیو يصدا. فرو رفت 

 بله؟  : جواب دادم. صفحه افتاده بود  يبود، رو ویس يبه اسم بهنود

 . سالم -

 . سالم  کیعل: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

   م؟یحرف بزن يوقت دار-

 .  .  . بگو : و گفتم دمیتخت دراز کش يرو
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مثال   ؟يرو به زور انجام بد يکار هیتا حاال شده : گفت. که حسش کردم  قیاونقدر عم.  دیکش یقیعم نفس

 .  .  .  يکه انجامش بد ينخوان و تو بخوا هیبق

 ! دیشا.  دونمینم-

   ؟یرو از دست خودت ناراحت کن يدوسش دار یلیکه خ یکیتا حاال شده -

   ؟یپرس یسوال ها رو م نیچرا ا.  دونمینم-

   ؟یتا حاال دلت خواسته پسر باش ونیکتا: مکث جواب داد یکم با

 .  .  . آره  شیوقت پ یلیخ-

 ! سخته-

 که من هم بفهمم؟   یبزن حرف يجور هی شیم: گفتم.  زدیسروته حرف م یگنگ و ب یلیخ

 .  .  . پدر بودن سخته ! مرد بودن سخته-

 مگه مادر بودن راحته؟  -

که دوسش دارم به خاطر  یکیاز دست دادن  دونمیم! سخته یلیپدر بودن خ دونمیفقط م! دونمینم: گفت کالفه

 ! که اون رو هم دوست دارم سخته گهید یکی

 ! مهندس يزود جا زد: و گفتم دمیچپم چرخ يپهلو يرو

 ! پدر منفورم هیمن فقط ! من جا نزدم-

 منفور؟  : پوزخند گفتم با

 .  .  . رو به زور با خودم آوردم  لریمن تا-

   ؟یچ-

 یلیخ.  رمشیکردم از اون بگ یمطمئن شدم، سع یاز حرف نائوم نکهیبعد از ا. دادم  DNA شیمن آزما-

 .  .  . هم  لریالبته خود تا. رو به زور ازش گرفتم  لریمن تا.  .  .  اس اما  دهیچیپ

   ؟يتو اونو به زور از مادرش جدا کرد  ؟يکرد کاریتو چ! ادیباهات ب خواستهینگو که اون هم نم-

من ! سال6! مادرم پول داده بود به اون که بره و اون بچه ام رو ازم گرفته بود! بهم حق بده ونیکتا: گفت عیسر

 .  .  . داشتم؟  تو بهم بگو  یوسط چه نقش نیا

 ! پدر بودن مهمه يدونم مادر بودن هم به اندازه  یبگم اما م دیبا یچ دونمینم-

   ؟یپس من چ.  ینائوم شیبرگرده پ خوادیم لریتا-
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 .  گمیبه خاطر خودم م یکن یکه بزنم فکر م یاآلن من هر حرف-

   ؟يندار يکار! گذرمیمن از حقم نم فتهیکه ب یهر اتفاق-

 .  .  . نه -

 ! ریشب به خ: گفت عیسر

به من زنگ  یچ ياصال برا. بود؟  تا صبح خوابم نبرد  یمنظورش چ. نگاه کردم  میگوش يبه صفحه  هیثان چند

 ! نخواسته بودم یحیزد؟  من که ازش توض

*** 

 پس سارا کو؟  : گفت عیسر دنمیمهنوش با د. مدرسه  ادیصبح سارا خبر داد که نم شنبه

 .  ادینم: تفاوت گفتم یب

 .  .  .  میبدبخت شد: مهنوش

 چرا؟  -

 .  شیبرگشت اتر شبیمهبد د: پالتوش رو بست و گفت ي هیقی يدکمه  مهنوش

حاال ! فکر کنم با سارا هم حرف زده: گفت یمهنوش عصب. امکان نداشت ! شدم رهیباز به مهنوش خ یدهان با

   م؟یکن کاریچ

. سالم : به جمعمون اضافه شد و گفت يشاد و سرحال سرکوچه بعد شهیمثل هم نویم. نداشتم که بدم  یجواب

 .  .  . سارا 

 .  .  . و اون هم احتماال  شیمهبد برگشته اتر شبید.  ادینم: گفت عیسر مهنوش

   شه؟یمگه م.  نمیصبر کن بب: نویم

 ! حاال که شده-

 دیبا یمن ک. سارا رو سپرد به حامد و جا زد  یمهبد دستس دست. ه در سکوت گذشت راه تا مدرس ي هیبق

 .  .  . احساس بگذرم  نیمثل مهبد راحت از ا تونمیرو بسپرم به خانواده اش؟  من نم ربابکیام

 یتبغضم رو به سخ. مهبد و سارا افتادم  ادی دنشیبا د. سرکالس اومد  ربابکیبعد ام یو کم مینشست سرجامون

چال گونه اش مشخص بشه رو بسپرم  شدیکه باعث م گاهیگاه و ب يلبخندها نیا تونستمیمن نم. قورت دادم 

 .  .  . پسرش  ایباشه،  یدختر خارج هی خوادینفر م هیحاال اون ! گهید یکیدست 

 حواست به درس هست؟    ؟ییکجا: صورتم تکون داد و گفت يرو جلو دستش
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 . بله -

 رفتمیم دمیفهمیاگر زودتر م. سارا کنار مهنوش نگاه کردم  هیخال يبه جا. رفت  سشیمبحث تدر يادامه  سراغ

 .  .  .  رهید یلیخ گهیاما حاال د! سراغ مهبد

 که نره؟   ينکرد يکار چیتو ه یعنیمهنوش : طلبکارانه گفت نویم.  مینشست دمجنونیب ریاز کالس ز بعد

کردم که  میرو برداشتم قا تشیبل! ببندم تونستمیکار کنم؟  دست و پاش رو که نم یچ یتوقع داشت: مهنوش

 ! رهیگیم گهید تیبل هی رهیآخرش هم گفت اگر پس ندم م میبا هم دعوا کرد یکل دیفهم

 ! مهبد ترسو بود.  .  .  سارا  چارهیب: شد و گفت رهیخ ینامعلوم يبه نقطه  نویم

سارا رو بذاره و بره  نکهیاما ا دیترس یبگ دیمهبد هم شا! شجاعه یلیارا خس: رو بغل کردم و گفتم زانوهام

 ! خوادیشهامت م

بذاره بره .  یزنیحرف ها رو م نیور دلته که ا يتو هم بهنود! ادیاصال خوشم نم یفلسف يحرف ها نیاز ا: نویم

 ! سوختن و ساختنه! ستیاسم کار سارا شجاعت ن یفهمیاون وقت م

 .  ادیجون م یسرکالس اآلن امکان میبر دیپاش: بلند شدم و گفتم! بود نویحق با م دیشا

 ! کنهیجودت پوستمونو م م،یکن بتیهم غ يسر نیا: هم بلند شد و گفت مهنوش

. که کردم، زنگ زدن به سارا بود  يکار نیرفتم خونه اول یوقت. دنبالمون سر کالس اومد  لشیرغم م یعل نویم

 بله؟  : جواب داد

   ؟يچطور .سالم -

 مدرسه چه خبر بود؟  .  .  .  بد : سارا

 چرا بد؟  ! شهیمثل هم-

 ! نگو که مهنوش بهتون نگفته: سارا

 ! خب فکر کن گفته-

 ! دهد تا بگذرد یدق م یول.  .  . ! بگذرد  زین نیا يصدر يبه قول آقا: سارا

 بهت زنگ زد؟  -

داد و  لمیتحو گهیکه حامد م ییشده از همون ها یفونضدع حتیمشت نص هی.  .  .  آره : تفاوت گفت یب سارا

 .  .  . و  یبه شوهرت فکر کن دیحرف ها که حاال تو با نیاز هم! رفت

   ؟یکار کن یچ دیحاال با-
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 .  میزنیمسخره م يو لبخندها میخوریم ییبا هم چا! بافمیم یکنار شوهرم براش بافتن نمیشیم: سارا

 ! گفتم سارا يجد-

 .  رفتیاگر دوستم داشت نم! به سالمت! بکنم؟  رفت که رفت تونمیکار م یچ: سارا

   ؟یراحت نیبه هم-

.  ونیکتا کنمیمن دارم تظاهر م! دمیرس جهینت نیماهه جون دادم تا به ا 3-4! هم که نه یراحت نیبه هم: سارا

رو  زیکه همه چ یکم کمکم کن هی یکن یسع ،یرو به رو کن تیمن رو با واقع یکن یسع نکهیا يبهتره به جا

 خب؟  ! فراموش کنم

 .  ارمیرو برات م ربابکیام يفردا جزوه ! باشه: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ! يآهان استاد بهنود.  .  .    ربابک؟یام: تعجب گفت با

 ! "يبهنود"تو بهش بگو : خنده گفتم با

 . جمع و جورش کرد  شهینم گهیکه د ینگ گهیکس د يجلو: سارا

   ؟يندار يکار. باشه -

 .  .  . فعال . نه : سارا

 .  .  .  یکمک چیه! کنهیبهش نم یسارا بسوزه، کمک يقدر هم که دلم برا هرچه

*** 

 استاده؟   نیماش: سارا با اشاره به سرکوچه گفت م،یبچه ها از مدرسه خارج شد تیجمع نیب

 . آره : نفسم رو فوت کردم و گفتم. که سارا گفته بود، رفت  یبه سمت نگاهم

   شش؟یپ يرینم: نویم

 مگه با من کار داره؟  -

 ! داخل مدرسه رفتیمسلما اگر با جودت کار داشت م: سارا

 .  زنهیاگر کار داشته باشه زنگ م-

 که بهت زنگ بزنه؟   میدار یما تو مدرسه گوش: نگاهم کرد و گفت يجد مهنوش

 دیکش نییرو پا شهیش دمیکنار پنجره اش که رس. راهنما زد  دنمیبا د. بعد با اصرار بچه ها به سمتش رفتم  یکم

 ! سالم بانو: و گفت

   ؟یداشت يکار. سالم -
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   ؟یشیسوار نم-

 . برم خونه  دیبا-

 ! ستین یخونه تون کس-

   ؟یدونیاز کجا م-

 . سوار شو ! گهید دونمیم: لبخند گفت با

 نینشستم و ماش یصندل يرو. سوار بشم  کردیته دلم اصرار م يزیچ هیکنم و سوار نشم اما  يپافشار ستمتونیم

 يفقط برا خواستیدلم م.  .  .  اما  دنیدلشون بهم فحش م يبچه ها دارن تو دونستمیم. رو به حرکت درآورد 

 ! کنارمه علومشنام ي ندهیفارغ از بچه و گذشته و آ ربابکیفکر کنم ام قهیچند دق

   م؟یریم میکجا دار: بعد گفتم یکم. پخش انتخاب کرد که باعث شکستن سکوت شد  يرو برا یآهنگ

 ! بدزدمت خوامیم: گفت طنتیش با

   ؟يخوایم یاونوقت درقبال من از خانواده ام چ-

 ! دمت یپس نم گهیبدزدمت د یوقت.  .  . !  یچیه: خنده گفت با

 "! دیکه شاگردش را دزد ياستاد"هشیروزنامه ها م تریاونوقت ت-

بزرگ  انتیخ نیبعد خانم جودت از ترس ا! صفحه يباال زننیم کننیم یعکس من و تو رو هم شطرنج-

 ! کنه یسکته م

 ! دنینجاتم م انیدوستام م: و گفتم دمیخند

 ! دستشون بهت برسه ذارمینم-

   م؟یریم میجدا کجا دار: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 . ما  يخونه : گفت يجد. داده بود  هیتک شهیش يفرمان بود و دست چپش رو به لبه  يراستش رو دست

 شما؟   يخونه : جمع و جور کردم و گفت یرو کم خودم

 ! بدزدمت که خوامیگفتم م: گفت شیهمون لحن جد با

با .  دنیبلند شروع کرد به خند يبعد با صدا یکم. رو محکم بغل کردم  فمیشدم و ک رهیخ رونیبه ب شهیش از

 خنده داره؟   یچ: تعجب نگاهش کردم و گفتم

 .  .  . تو -

 من؟  -
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   ؟يدیترس: سرش رو تکون داد و گفت نیریش يهمون خنده  با

 ! اصال-

 . شو  ادهیپ: پارك کرد و گفت یرنگ یدر بزرگ مشک يجلو

   ؟ياینم: باز کرد و گفت دیشد و در کوچکتر کنار در بزرگ رو با کل ادهیزودتر از من پ خودش

! افتادم گفتیخورده م بیفر ياز دخترا شیوقت پ یلیخ نویکه م یداستان ادی. دوشم انداختم  يرو رو فمیک

 خونتونه؟  : به سمت در رفتم و گفتم! دهینم بیکه بکنه آدم رو فر يهرکار ربابکیام.  دمیکش یقینفس عم

 .  دییبفرما: دست به داخل اشاره کرد و گفت با

.  از برگ بودند  یفصل خال يکه به اقتضا ییپر از درخت ها یبزرگ اطیح. گفتم و وارد شدم  "بسم اهللا"لب  ریز

.  شدیدرخت ها که به ساختمون ختم م نیسنگ فرش شده ب یو راه. پارك بود  هیشب شتریب. روم بود  شیپ

واقعا داشت من رو  دیشا. ره شده بود یبهم خ یبا لبخند کج. به سمتش برگشتم . پشت سرم اومد و در رو بست 

 .  دیدزد یم

 به زور ببرمت؟   ای يدیافتخار م: راه سنگفرش شده اشاره کرد و گفت به

سرم و بعد کنارم اول پشت . پالتوم فرستادم و به سمت ساختمون حرکت کردم  بیسردم رو داخل ج يها دست

! شدم نشیگفته باشن سوار ماش نایخدا کنه بچه ها به مامانم ا! شدمینم نشیکاش سوار ماش.  کردیحرکت م

در رو باز . کس خونه نبود  چیه نکهیا یعنی نیا. نبود  یکفش چیپشت در ه.  رفتیضربان قلبم هرلحظه باالتر م

 . داخل رفتم  ارمیهام رو در ب یکتون نکهیبدون ا! گرفتیام م هیداشت گر گهید. نگفت  يزیکرد و چ

 ! ماست يخونه  نجایا.  يخوش اومد: سرم باز هم در رو بست و گفت پشت

 . باال ببره  یسردم رو کم يدست ها يدما تونستیبزرگ کنج سالن هم نم ي نهیاون شوم یحت

   ؟يدیاآلن من رو دزد: به دورتادور سالن انداختم و گفتم يا یکل نگاه

 ! بایتقر: تکون داد و گفت يسر

 . قورت دادم  یدهانم رو به سخت آب

 یکه اگر نم یو لباس ظیغل شیبا آرا یزن. اومد باعث شد به سمتش برگردم  یکه از پشت سرم م یزن يصدا

 ! هیکه بچه مدرسه ا نیا  رخان؟یام شیآورد: گفت یبا لبخند چندش ناک. تر بود  نیسنگ دیپوش

دلم روشن  يتو يدیسالن نور ام ي گهیاز سمت د ییآشنا يبا صدا. دندون به جون پوست نازك لبم افتادم  با

   د؟یکرد رید نقدریچرا ا ریام: افسون بود که گفت! شکرت ایخدا. شد 
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 . سالم افسون : سمتش رفتم و گفتم به

 .  یخونه باش دیبا 7مامانت گفت قبل از   ؟يچطور. سالم : افسون

 مانم؟  ما-

نترس اجازتو از .  میکن رشیغافلگ میخوایم.  نیامروز تولد ام یکت  ؟یبهش نگفت ریام: کالفه گفت افسون

 . مامانت گرفتم 

 نه؟   ایالزم دارن  يزیچ نیرها مگه بهت نگفتم برو اشپزخونه بب: به دختر اول ادامه داد رو

دست لباس آماده کردم باالست  هیبرات   ؟یزنیم جیتو چرا هنوز گ: به سمت آشپزخونه رفت و افسون گفت رها

 . آماده شو  يبرو زود. اتاق سوم . 

بود،  ستادهیدر ا يکه هنوز جلو ربابکیبه ام. به سمت آشپزخونه رفت  کردیغرغر م رلبیز کهیدر حال خودش

 ! رخانیطلبت ام یکی: با اخم جلو رفتم و گفتم. نگاه کردم 

 بدزدمت؟  آره؟   ادیبدزدمت؟  اصال من دلم م ادیآخه اصال به من م: ربابکیام

 .  دمیترسیبگم؟  کم کم داشتم م يزیچ هی: رفتم و گفتم شدیباال ختم م يکه به طبقه  ییسمت پله ها به

 من ترسناکم؟  : شلوارش برد و گفت بیهاش رو داخل ج دست

 .  .  . نه : آروم گفتم! ترسناك باشه تونستینم نیریلبخند ش نیروشن و ا يچشم ها نیلبخند نگاهش کردم ا با

که هنوز دست از سرش برنداشته  يوجه ترسناك نبود اما من از گذشته ا چیبه ه ربابکیام. پله ها باال رفتم  از

 .  .  .  دمیترسیکه دوستش داشتم م يمن از بچه ا.  دمیترس یبود، م

. اتاق خودش بود  هیاتاق افسون شب. که افسون برام آماده کرده بود، عوض کردم  یمدرسه ام رو با لباس لباس

گرفتم  میسرم جمع کردم و تصم يرو پسیموهام رو با کل! باشه ربابکیاتاق ام دیسه تا در با نیاز ا یکیحتما 

 ! جاهاست نیهم هم لریحتما تا. بکشم  یاطراف سرک يبه اتاق ها

 یکه نظرم رو جلب کرد ست قرمز و مشک يزیچ نیاول. زدم و آروم در رو باز کردم اتاق  نیبه در اول يا ضربه

چه  ربابکیام. پشت لپ تاپ نشسته و به صفحه اش زل زده بود  یکه با لباس راحت لریاتاق بود و بعد از اون، تا

 .  .  .  مسال: زدم و گفتم يلبخند دنشیبا د! ذاشتیراحت پسرش رو تنها م

از اتاق  خواستمیم. شد  رهیروش خ شیپ يزد و باز به صفحه  یگفتم چون لبخند کوتاه یچ دینفهم مسلما

. تکون داد  دنیباال انداختم و سرم رو به عالمت نفهم يشانه ا. به فرانسه گفت  یکوتاه يبرم که جمله  رونیب

 هیاما  کردمیحرفش رو قبول م دیانب.  نمیبود که بش نیفکر کنم منظورش ا. کنارش اشاره کرد  یبه صندل
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صفحه بود اشاره کرد و  يبه عکس مادرش که رو. کنارش نشستم . سوخت  ییهمه تنها نیا يلحظه دلم برا

 نیفکر کنم هم.  دادمیفقط با لبخند گوش م! دمیکلمه اش رو هم نفهم کی یحت. دادن کرد  حیمشروع به توض

 .  دادیم حیبراش خوب بود که باز هم توض

بک گراند لپ . خاموشش کنه که با گرفتن دستش مانع شدم  خواستیم. عکس رو بست  لیبعد فا قهیدق پند

وقت فکر  چیه. بود  ستادهیا نیکنار ام ربابکیبود که من کنار افسون و ام نیتاپ عکس جشن عقد افسون و ام

 ! انداخته باشم یعکس نیهمچ کردمینم

کرده بود که به  دایرو پ یانگار بعد از مدت ها کس. لپ تاپ رو خاموش کرد و باز شروع کرد به حرف زدن  لریتا

 .  .  . بود  یبود، بانمک بود ، مهربون بود اما پسر نائوم نیریش. حرف هاش گوش بده 

   ؟یکنیم کاریچ انجیا: زد و گفت يلبخند دنمیبا د. وارد شد  ربابکیبعد در اتاق باز شد و ام قهیدق چند

 ! يدیتو من رو دزد: نازك کردم و گفتم یچشم پشت

 .  .  . آهان : خنده گفت با

 ! ازت خوشش اومده لریتا: رو به من گفت. جواب داد  لریگفت و تا لریبه فرانسه رو تا يا جمله

بود که  ربابکیما شیاما حواسم پ دادمیظاهرا به حرف هاش گوش م. حرف هاش رو از سر گرفت  يادمه  لریتا

لباس هاش .  دیناخودآگاه نگاهم داخل کمد خز. به سمت کمد سمت راست اتاق رفت و درش رو باز کرد 

 دیکش رونیرو از داخل کمد ب يو شلوار سورمه ا یکاربن یآب راهنیپ. نامرتب و شلخته داخل کمد تلنبار شده بود 

خرت و پرت  یداخل کشو کم. رو باز کرد  زشیم يتختش انداخت و کشو يلباس ها رو رو. و درش رو بست 

اتاق که فکر کنم به  يبلند شد و به سمت در گوشه  لریگفت که تا يزیچ لریهاش رو جا به جا کرد و رو به تا

 . رفت  شدیحمام باز م

 ! يدار یاتاق قشنگ: گفتم

 یاتاق صورت يبه پا: گذاشت و دست چپش رو به کمرش زد و گفت زیم يدست راستش رو لبه . رو بست  کشو

 ! رسهیشما نم

 ! نه ایافسون کمک الزم داره  نمیبب رمیم: گفتم. انداختم  نییخنده سرم رو پا با

. بودن  دهیهم انگار تازه رس رضایمارال و عل. افسون داخل آشپزخونه بود . نگاهش تا دم در بدرقه ام کرد  با

   ن؟ییپا ياومد یشکل نیچرا ا: گفت دنمیمارال با د

   ؟یچه شکل: تعجب گفتم با
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 .  یکن دایپ شیلوازم آرا یتونیم زمیدوم م يتو کشو! يشد داریانگار از خواب ب: افسون

 يطبقه  یوقت.  دمیبه صورتم رنگ بخش یمشترك بود رفتم و کم نیبه اتاق افسون که احتماال با ام دوباره

. بود  دهیکه از داخل کمد برداشته بود رو پوش ییهمون لباس ها.  نییهم اومده بود پا ربابکیبرگشتم، ام نییپا

بعد از . رفت  نیجمع کرد و به استقبال ام زخونهساعت بعد افسون همه رو داخل آشپ مین. نبود  لریاز تا ياما خبر

و دست و سوت اوج  غیج ياومدن و صدا رونیاز آشپزخونه ب شدنیم ينفر30مهمون ها که حدود  نیورود ام

 ! ادیخوشم نم رنیگ یرو م گهینفر د30نفر، وقت  هیکه به خاطر خوشحال کردن  ییارهاک نیاز ا. گرفت 

رو از افسون گرفتم و تشکر  کیک يحاو یدست شیپ. شد  یسالگ24رو فوت کرد و وارد  یسالگ23شمع  نیام

   گذره؟یخوش م: به دست کنارم نشست و گفت یدست شیهم پ ربابکیام. کردم  یکوتاه

بعد از خوردن  کردمیفکر م.  نطوریهم هم دندیرقصیکه م ییو تعداد جوان ها شدیم شتریآهنگ هرلحظه ب يصدا

 لریتا: در دسترسم بود، گفتم يکه تنها آشنا ربابکیرو به ام. کم کم برن اما انگار تازه شروع شده بود  کیک

 .  ادینم نییپا

 . اتاقمون راحت تره  يتو-

 آشنا بشه؟   سیشتریب يواقعا دوست نداره با آدم ها  ره؟یحوصله اش سر نم: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ! باهام قهره: گذاشت و کالفه گفت زیم يرو رو کشیاز ک یخال یدست شیپ ربابکیام

آهنگ رو قطع کرد و همه  يصدا رضایاومد، عل یپله ها م کیسالن و نزد ي گهیکه از سمت د یغیج يصدا با

   ه؟یک يبچه  نیا: بود گفت دهیترس یلیکه انگار خ يدختر. نگاه ها به سمت پله ها رفت 

پله ها افتاده بود و رنگ  نییپا لریتا. داشته باشم  دید کردیکه دختر اشاره م ییجام بلند شدم تا بتونم به جا از

به سمت پله ها  ربابکیام.  خوردیته بود و تکون نمچشمهاش بس.  شدیم دهیروشنش د يموها نیقرمز خون ب

 .  .  .  لریتا.  .  .     ؟یبخو لریتا.  .  .   لریتا: نشست و گفت لریکنار تا عیسر. رفت 

 ! در يجلو ارمیرو ب نیصبر کن برم ماش: نگران گفت نیام. همه دورشون جمع شده بودن  بایتقر

گذاشت و بلندش  لریتا يزانوها ریگردن و دست چپش رو ز ریدست راستش رو ز. نشد  نیمنتظر ام ربابکیام

 .  .  . ! ساکت : داد بزنم شدیکاش م. از قبل شده بود  شتریپچ پچ ها ب يصدا. کرد و به سمت در رفت 

مقنعه ام رو برداشتم  مدرسه و يمانتو عیسر. باز بود  ربابکیدر اتاق ام. باال رفتم تا مانتوم رو بردارم  يطبقه  به

 کجاست؟  : رو به افسون گفتم. اومدم  نییمانتوم از پله ها پا يو در حال بستن دکمه ها

 . رفتن : متعجب به مانتوم، گفت یبا نگاه افسون
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 .  .  .  یلعنت: مبل انداختم و گفتم يام رو رو مقنعه

   ؟يبر یخواستیم: افسون

 .  مارستانیب میریو مارال هم م رضایصبر کن بچه ها برن، من و عل: نگفتم خودش گفت يزیچ چون

 .  امیم. باشه -

 ! دوست برادرشوهرش نگران باشم يبچه  ينداشت من برا یلزوم. افسون تعجب کرده  دونستمیم

حساسش  تیضعمارال به خاطر و.  میحرکت کرد مارستانیبود که به سمت ب میون6ساعت . کم همه رفتن  کم

رفتن تا  يپرستار ستگاهیکه کردن سراغ ا يکار نیاول رضایافسون و عل مارستان،یداخل ب. نشد  ادهیپ نیاز ماش

داخل محوطه  یصندل يکه رو ودب ياما من نگاهم به مرد خسته ا. به کدوم طبقه و بخش برن  دیبپرسن با

سرش . نگاه کردم  مرخشیبه ن. نشستم  يفلز کتمین يبه دنبال افسون رفتن رو رها کردم و رو. نشسته بود 

 .  .  . خسته  یلیخ.  .  .  خسته اس  دونستمیم. داده بود و چشم هاش بسته بود  هیپشت سرش تک واریرو به د

   ؟یخوب: گفتم آروم

 .  .  . نه : جدا کرد و گفت واریسرش رو از د. هاش رو باز کرد  چشم

 چطوره؟  : به آسمان انداختم و گفتم ینگاه.  رفتیم یکیرو به تار هوا

 . خونه  میمنتظرم پانسمان سرش تموم بشه بر! ستیبد ن-

 پدر بودن چطوره؟  ! نبود نیمنظورم ا-

 ! ساله بشم6پسر  هی يبابا هوی تونمیگفته بودم نم: مکث گفت یاز کم بعد

   ؟ياوردین.  .  . !  شیخودت آورد! دنبالش یخودت رفت! یخودت خواست: مقنعه ام رو مرتب کردم و گفتم ي لبه

بزرگ شدنش رو  نمیشیو م کنمیثبت نامش م یرانیا يمدرسه  هی کردمیفکر م. بهتره  ينجوریا کردمیفکر م-

 .  .  . اما  نمیبیم

 نگفته بودم؟  ! گفته بودم خودخواهم: و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 .  .  . که  یگفت يهمون روز.  .  .   يگفته بود! چرا: پوزخند گفتم با

 میساعته دار کی: افسون با اخم گفت. اومدن  یکه از دور م دمیرو د رضایافسون و عل. ام رو ادامه ندادم  جمله

 .  میگردیدنبالت م

   رون؟یب میساعت هست که ما از خونه اومد هیاصال : جام بلند شدم و گفتم از

 پسره چطوره؟   نیا ریام یسترا.  .  .  به هر حال : افسون
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 . خوبه : گفت ربابکیام يهم کنار افسون قرار گرفت و به جا نیام

 دنبالش؟   ادیب خوادیبچه نم نیا يبابا: افسون

 ! نهیسنگ تشیمسئول! دفعه بهت گفتم بفرستش بره100 ریام: رضایعل

   ؟يبد يخوایم یفردا، پس فردا جواب باباش رو چ: افسون

 یمشخص بود حرف. بهم انداخت  ینگاه کوتاه.  دادیکدام را نم چیو جواب ه دادیبه سکوتش ادامه م ربابکیام

خونه  یرو برسون یکت دیاول با نیام: شونه اش جا به جا کرد و گفت يرو رو فشیافسون ک. گفتن نداره  يبرا

 . بعد هم من رو 

 .  میسوار ش میپس بر. باشه : نیام

از  یافسون کل. شدم  ادهیپشت فرمانش نشسته بود، پ نیکه ام ربابکیام نیز ماشدر خونه ا يجلو 8 ساعت

نشسته بود و فوتبال  ونیزیتلو يکتاب به دست جلو انایک. رفت  نیکرد و با ام یعذرخواه رمیمامان به خاطر تاخ

 ! برو سر درست پاشواحتماال کتاب رو دستش گرفته بود که مامان بهش نگه .  کردیتماشا م

 چه خبر؟  خوش گذشت؟  . سالم : گفت دنمید با

 .  گرفتمیکادو م هی گفتنیفقط اگر قبلش م. بد نبود -

 مارال هم اومده بود؟  ! حاال که تموم شد: انایک

 . آره -

 .  میکن حیبرگه ها رو صح نیا یکمکم کن دیبا یول يخسته ا دونمیم یکت: بابا

 .  امیلباسم رو عوض کنم م. باشه -

پسر خودش بود دلش ! چه هیاصال به بق. کردن  خشیامروز همه توب.  .  .   سوختیم ربابکیام يبرا دلم

 . بود  ربابکیام شیاما فکرم پ کردمیم حیظاهرا برگه تصح! بکشدش خواستیم

 داشت؟   کارتیچ ربابکیام روزید: بود نیا دنیکه بچه ها پرس یسوال نیصبح داخل مدرسه، اول فردا

 ! بدزدتم خواستیم: باال انداختم و گفت يا شانه

   ؟ییجان؟  آدم ربا: نویم

 ! بایتقر-

 ! البد بعدش هم بردت خونشون: با خنده گفت سارا

 . رو به عالمت مثبت تکون دادم  سرم
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 ! ها، در هم پشت سرت قفل کرد لمیف نیحتما مثل ا: ابروهاش رو باال برد و گفت مهنوش

 ! بستش یقفل نکرد ول-

 .  .  . هم خونشون نبوده  یکس% 99:  سارا

 . نبود  یکس. بله -

 ! دیالبد تو اتاقش هم رفت: گفت گوششیبا لبخند باز مهنوش

 .  .  .  گهیاتاقش بود د میکه رفت ییجا نیاول-

   ؟یگیم يجد! کنهینم یشوخ یکت کنمیبچه ها فکر م: چپ چپ نگاهم کرد و گفت نویم

   کنن؟یم یارن شوخکه د هییشکل آدم ها افمیمن ق-

   ؟يکرد یچه غلط نمیآدم حرف بزن بب نیع یکت: مهنوش

اول . درها رو هم پشت سرم بست  يهمه . بعد منو برد خونشون . بدزدمت  خوامیاولش گفت م! بابا یچیه-

رفتم تو اتاق افسون لباسم رو . تو آشپزخونه ان  گهیافسون و چند نفر د دمیبعد د ستیخونه ن یفکر کردم کس

 .  .  .  نیهم! اتاقش آب دادم يتو یسروگوش هیعوض کردم بعد رفتم 

   ن؟یهم: سارا

   د؟یکرد يشماها در مورد چه فکر نمیصبر کن بب-

 ! استغفراهللا.  .  .  من فکر کردم  یکه تو اولش گفت يواال اونجور: نویم

 ! با تعجب نگاهمون کردن شدن،یکه از کنارمون رد م يون چندنفربلندم يخنده  يصدا با

 تیچه قدر مسئول دیفهم شدیسرکالس م ربابکیام ياما از چهره . بعد در آرامش و سکوت گذشت  يهفته  چند

 يکار خواستیکه جودت بهش داه بود نم يبه خاطر تذکر. بود  یرفتارش معمول. کالفه اش کرده  دشیجد

درس  یحساب مونیزیر هبود و با بچه ها طبق برنام انیبهمن هم رو به پا.  رنیکنه بچه ها ازش آتو بگ

 ! دوست نداره یکه نتونه بره دانشگاه رو کس یونیکتا ربابک،یبه قول ام.  میخوندیم

 ادیفر يبا صدا. اتاق بلند شد  رونیتلفن از ب يکه صدا شدیهم داشت تموم م کیزیسوال فصل صوت ف نیآخر

   ه؟یک نیبب انایک: گفتم يمانند

 ! دستم بنده.  تونمینم: جواب داد يبه همون بلند ییهم با صدا انایک

تماس رو وصل . صفحه بود  يرو یمحمدعل ییدا يخونه  يشماره . کتاب گذاشتم و بستمش  يرو ال اتودم

 بله؟  : کردم و گفتم
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   ؟یخوب.  یسالم کت: پشت خط بود ماهرخ

 چه خبرا؟    ؟یتو خوب.  یمرس-

   ست؟یمامانت ن.  یسالمت: ماهرخ

 . رفته خونه دوستش . نه -

 . گفت عمه خانم و بچه هاش اونجان  نا،یآذر يزنگ زدم خونه  هی: ماهرخ

 ! نانیخاله ا ياون ها هم که کال خونه .  .  .  بابا  يا-

 . گرفته آورده، دنبال خودش راه انداخته  یاز کبچه  هیرفته  ستیهم که معلوم ن رشونیام. آره بابا : ماهرخ

 .  .  . با نمکه .  دمشیمن د: کاناپه نشستم و گفتم يرو

 . زنگ بهم بزنه  هیحاال مامانت اومد بگو .  دمشیمن که ند: ماهرخ

 . فعال خداحافظ . باشه -

 ! از افسون تا مامان خودم و ماهرخ! بچه مثل خار رفته بود تو چشم همه نیا

از اتاقم بلند شد  میگوش يکه صدا میکردیبابا نشسته بودم و باهم جدول حل م شیهفته بعد بود که پ کی بایرتق

   ؟يدیجواب نم: بابا گفت. 

 .  زنمیبعدا بهش زنگ م! حتما ساراست. نه -

 .  .  . همون که ! استادتون باشه دیشا: انایک

 ! ساراست: گفتم رفتمیبه سمت اتاقم م کهیشدم و در حال بلند

 بله؟  : رو کنار گوشم گذاشتم و گفتم یگوش.  شدیصفحه روشن و خاموش م يرو ربابکیام ي شماره

 ! سالم مهندس-

 ! سالم مهندس کیعل: لبم نشست و گفتم يرو یقیمهندس لبخند عم يکلمه  دنیشن با

   ؟يخوندیدرس م  ؟یخوب: خنده گفت با

 . استراحتمه  میتا. نه -

 ! گرفتم یمیتصم هیبگم من  خواستمیم. پس به موقع زنگ زدم : ربابکیام

 خب؟  : گفتم! بگذرونه ریبه خ خدا

 ! هم در اومده هیمامان و بق يصدا! کرده تیهم ازم شکا ینائوم! بمونه شمیپ خوادینم لریتا: ربابکیام

 خب؟  : گفتم دوباره
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 ! بفرستمش فرانسه دیع يبرا دیشا-

 .  .  . خوبه : فرستادم و گفتم رونیام رو ب نهیس يحبس شده تو نفس

   ن؟یهم-

 بگم؟   دیبا يا گهید زیچ-

 .  .  . فعال ! وقتتو گرفتم مهندس دیببخش.  .  .  نه -

از رفتنش خوشحال نبودم اما ناراحت . رفت و برگشت گرفته  تیبل لریتا ياسفندماه بود که خبر داد برا اواسط

 ندهیآ يرو يریچه تاث لرینرفتن تا اینبودن، رفتن  ایبودن  نکهیفکر کردن به ا يبه جا دادمیم حیترج! هم نبودم

 ! درسم تمرکز کنم يمن داره، رو ي

مهنوش با برادر کوچکش مهربونتر شده .  ادیداشت مهبد رو فراموش کنه و با حامد کنار ب یهمچنان سع سارا

 ذارهیبود چون باباش شرط گذاشته بود که اگر دانشگاه قبول نشه نم دهیبه درسش چسب یهم حساب نویبود و م

 ! مشخص نبود فمیفقط من بودم که تکل.  يخواستگار ادیعرفان ب

! تاب بود یمادرش ب دنید يبرا. به فرودگاه رفتم  لریتا يبدرقه  يبرا ربابکیبود که با ام دیهفته به ع کی

مرد به عنوان پدرش براش راحت  کی رشیفقط مادر داشته و حاال پذسال  6 لرینبود اما تا يپدر بد ربابکیام

آغوش گرفتش و سفارشات الزم رو بهش  درمحکم  ربابکیام. فرودگاه فرانسه منتظرش بود  يتو ینائوم. نبود 

به  رفت،یسالن م یبه سمت در خروج لریکه تا يلحظه ا. پرواز هم سفارش کرد  نیاز مسئول یکیبه . گفت 

 . بود  ربابکیکردن به او نگاهم به ام نگاه يجا

 . اس  گهیروز د 20برگشتش مال  تیبل: و گفت دیکش شیبه موها یدست یعصب

 .  .  .  گذرهیم-

 خونه؟   يریم: که گفت میرفتیم نشیسمت ماش به

 . از دوستام  یکی شیپ رمیم. نه -

   ؟يدیم یقول هی: شدم و گفتم ادهیپ نیاز ماش نایمهنوش ا يکوچه  سر

 .  .  .  گردهیبرم! نگرانش نباش نقدریا: گفتم. نگفت  يزیکرد و چ نگاهم

 .  کنمیم یسع: زد و گفت یتلخ لبخند

 که نکردم؟   رید: شالم رو از دور سرم باز کردم و گفتم. و سارا و مهنوش داخل اتاق مهنوش بودند  نویم

 رفتش؟  . نه : سارا
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 . روز  20. آره -

 ! شهیراحت م المونیخ گردهیبرنم هگید رهیگفتم م: نویم

 .  .  . پسرشه ! نوینگو م-

 ! رونیب ایکم ب هینقش مثبتت  نیاز ا یمگه من گفتم دخترشه؟  کت: نویم

 ای دیبلد يزیچ دینیبب دیآزمونه بنداز نیبه ا ینگاه هی دیایب! گهیروز د20کو تا . حاال که رفته ! الیخیب: مهنوش

 ! نتونستم حل کنم یچیمن که ه. نه 

 یتالش م دیدانشگاه رفتن با يهممون برا.  میداشت ازیبهش ن ییجورا هیچون همه مون .  میدرس رفت سراغ

 .  میکرد

روز .  میدرس بخون میکتابخونه تا بتون میهرروز بر میقرار گذاشته بود.  دیهم از راه رس دیزود سال جد یلیخ

البته خودم هم ! حرف زد شدیرو حرف مامان که نم! عمه خانم دنید میبر دیبود که مامان دستور داد با دیسوم ع

و افسون نبودن  نیام.  نمشیمدرسه و بب میبر هصبر کنم تا دوبار دیتا آخر ع تونستمیدوست داشتم برم چون نم

: رو جلوم گرفت و گفت ینیریظرف ش. بود  دهیپوش دیشرت سف یو ت یشلوار ورزش. خونه بود  ربابکیاما ام

 .  دییبفرما

 .  خورمیممنون من نم: گفتم

 ياما امروز گفت برا. هرروز کتابخونه اس ! نهیسنگ یلیامسال درسش خ یکت: رو به عمه خانم گفت مامان

 .  امیعمه خانم حتما م دنید

 ! جان لطف دارن یکت: خانم عمه

 رونیباشم که از در ب ينفر نیصبر کردم تا آخر یموقع خداحاظ. نگفتم  يزیانداختم و چ نییرو با لبخند پا سرم

   لر؟یچه خبر از تا: گفتم ربابکیآروم رو به ام.  رهیم

 . خوبه ! ستمیخبر ن یب: تکون داد و گفت يسر

 . خداحافظ . خوبه -

 .  .  .  ونیکتا: برم گفت رونیب نکهیاز ا قبل

 جانم؟  -

 . درس بخون  یلیخ: صورتش نشست و گفت يرو يلبخند

 ! چشم استاد-
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 .  وستمیدرس خوندن به بچه ها پ يشدم و برا ادهیکتابخونه پ يجلو سرراه

 حیزنگ تفر. بود  شهیسرحال تر از هم یلیخ. برگزار شد  ربابکیکالس با ام نیبود که اول دیروز بعد از ع 3-2 

 ! مهندس؟   یخوشحال: بردم و گفتم ییبراش چا

 ! گردهیپس فردا برم: رو خورد و گفت شیاز چا یکم

 .  یبه سالمت: قورت دادم و گفتم یدهانم رو به سخت آب

 .  .  .  يببر ییبشه رسما چا یک: گفت نویبرگشتم، م اطیبه ح یوقت

 ! خجالت بکش: به بازوش زدم و گفتم يا ضربه

بار تماس 3. بگم  کیرو تبر لریتا برگشتن خواستمیچرا اما م دونمینم. اون روز باهاش تماس گرفتم  يفردا پس

 .  .  . حتما سرش با پسرش گرم بود . گذاشتم  زیم يرو رو یگوش. بارش هم خاموش بود 3گرفتم که هر

به : گفتم رفت،یداشت م یآخر کالس وقت. بود  یگرفته و عصب شیپ يبرخالف هفته  دمش،یبعد که د ي شنبه

 برگشت؟   لریتا یسالمت

خونه بهم زنگ بزن  یرفت: شلوارش برد و گفت بیرو برداشت و دست چپش رو داخل ج فشیدست راستش ک با

   ؟یزنیم. 

 ! حتما-

 خواستمیقبل از عوض کردن لباسم م. بود  دهیو بابا هم هنوز نرس انایخونه، مامان رفته بود دنبال ک دمیرس یوقت

.  .  .  بـوق  هی. لباسم رو عوض کردم و شماره اش رو گرفتم ! چه قدر هول بود گهیزنگ بزنم که گفتم اآلن م

 .  .  . سه بــوق .  .  .  دو بـوق 

 . سالم : داد جواب

   ؟یخوب. سالم -

 . ممنون -

 ! شده یچ گفتیکاش خودش م. کرد  سکوت

   ؟یبگ یخواستیم يزیچ. نگران شدم : گفتم

 . از فرانسه خارج شده  ینائوم.  .  .  برنگشته  لریتا-

   شه؟یمگه م: و گفتم دمیدست عرق کرده ام رو به شلوارم کش کف
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وقت سال  نیما ا گنیم. اجازه ندادن  دم،یکه توش درس م يتا مدرسه ا3برم اما  خواستمیم! حاال که شده-

   ون؟یکنم کتا کاریچ یگیتو م  م؟یاریمعلم از کجا ب

 ! کنه يکار نیهمچ کردمیفکر نم-

 .  .  .  ونمیکتا شمیم وونهیدارم د: مکث گفت یاز کم بعد

 ! دنبالش يبر دیبا: گفتم. حس خوب جا گرفت  هیکه به آخر اسمم اضافه شد، ته دلم  "م"توجه به  به

دنبال  لمیوک. ! برم  تونمیم بهشتیام ارد22مدرسه  امیهفته دو روز ب ياگر کالس هام رو فشرده کنم و تو-

 . کاراشونه 

 ! ماه مونده کیفقط ! ام هم خوبه22 نیمه-

   ؟يندار يکار! شهیم یچ نمیبب: و گفت دیکش ينفس کالفه ا ربابکیام

 . نه خداحافظ -

   شه؟یکه برنگشته؟   مگه م یچ یعنی.  بود  دهیچیسرم پ يتو یبیعج درد

!  کردمیتعجب م دیرفت با یمهربون از تنها پسرش بگذره؟   اگر نم ربابکیام شهیمگه م   ه؟یکار درست رفتنش

 .  .  . کردم  یباور م دیخواست باور کنم اما با یدلم نم

تنها سفارشش هم درس . عجله داشت  یلیرفتن خ يبرا. کالس ها رو فشرده اومد و درس داد  يام همه 22 تا

 .  .  .  کردینگاهش بود که من رو هم نگران م يتو بیعج یغم و نگران!  خوندن بود

 یحساب يکودتا هی يبعد از کنکور هم خودم رو برا خواستمیو م کردمیکنکور آماده م يبرا یرو حساب خودم

 ! باشم ربابکیمن با ام دادنیاجازه نم یراحت نیچون مسلما مامان و بابا به ا! آماده کنم

 گهیکار د چیبودم که به ه دهیاونقدر به درسم چسب! گذشت یم کردمیکه فکر م يزیاز اون چ عتریسر زیچ همه

 .  .  .  گهید زیچ چینه ه ،یشاپ، نه مهمون ینه کاف.  دمیرسینم يا

 لیفرانسیجلسه د نیآخر.  شدیم شتریاسترسم ب میشدیم کیام نزد22که  يبه کار افتاده بود و هر روز روزشمارم

 .  .  .  دیهم از راه رس

   د؟یرو حل کن جزوه 176سوال  شهیم: رو باال گرفتم و گفتم دستم

 چرا نشه؟   ،یشما بگ یوقت: رو عوض کرد و گفت کشیماژ

: کرد تیموفق يهمه آرزو يکنکور گفت و برا يسرجلسه  يبرا ییشنهادهایپ ربابکیکالس ام انیاز پا بعد

با  يداریبعد پرسشنامه رو برم.  .  .   قینفس عم هی! رو سوال ها دینزن رجهیاعالم کردن آزمون شروع شد، ش
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باشه، به  میحواستون به تا! یاز آخر شروع کن يوقت نر هی. سوال ها رو جا به جا نکن ! یکنیآرامش باز م

 کالستون چندنفره؟  ! وقت تمومه ینیبب يایخودت ن

 . نفر 30: گفت نویم

اگر .  یو هم اخالق یهم درس.  دیبود یخوب يبچه ها. تا مهندس خوب وارد دانشگاه بشه 30 شاالیا: ربابکیام

ها  نیبهتر! کنمیم یجا ازش عذرخواه نیازم ناراحت شده هم یکردم که کس يکار ایزدم  یدر طول سال حرف

 ! رو براتون آرزو دارم

    م؟یبنداز يادگاریعکس  شهیاستاد م: کالس گفت انیم ییاز جا فرانک

 ! حتما: اش رو زد و گفت یشگیهم لبخند

 خوبه؟   اطیح يتو: در آورد و گفت یکوچک نیدورب فشیاز بچه ها از ک یکی

 .  گهید میبر ایب: و گفت دیدستم رو کش نویم.  ستادیهم وسط ا ربابکیو ام ستادندیمجنون ا دیب يجلو همه

 .  امیمن نم-

 .  نمیبب میبر ایتو؟  ب یگیم یچ: مهنوش

 .  ستایوا نجایهم: باز کرد و گفت يسمت چپ بهنود ییجا نویم

که لبخند صورتشون رو پر کرده بود ،   هیبرخالف بق.   ستادندیکنارم ا بیهم به ترت و مهنوش و سارا خودش

 .  .  . بدم  هیبه لب هام زاو تونستمینم

 . انداختم . تموم شد : گفت هیزدم و هان یلبخند کج! تموم بشه نمونیریکالس ش خواستینم دلم

 . ممنون استاد : فرانک

 .  .  .  نمتیبب: به سمتم برگشت و گفت ربابکیام

 ! اخماتو مهندس نمینب: گفت.  .  .  خلوت شد  بایدورمون تقر. کردم  نگاهش

 .  .  . خانم کوچولو، من فکرامو کردم : سرش رو کنار گوشم آورد و گفت. انداختم  نییرو پا سرم

   ؟يچه فکر: کردم و گفتم میکه بهم داده بود رو پشت لبخندم قا یاسترس

 .  .  .  ونیحاللم کن کتا. فردا پرواز دارم .  .  .   یفهمیم: زد و گفت يلبخند

فردا کالس هندسه دارم : گفتم.  .  .   "ونمیکتا" گفتیکاش م. انداختم  نییزدم و باز سرم رو پا یتلخ لبخند

 ! فرودگاه ومدمیوگرنه م
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خداحافظ !  سالم برسون هیبه خانواده و بق.  .  .   هیکاف يبود شهیکه هم نیخانم شما هم ونیکتا! ستیالزم ن-

 .  .  . 

*** 

 .  .  . دستگاه مشترك مرد نظر : دمیام شن100بار  يبرا

 ! خفه شو: و گفتم دمیکوب نیزم يرو رو یگوش

 بازم خاموشه؟  : نویم

 ! کنمیلهت م زنمیم یکن هیبه خدا گر یکت: مهنوش

مهنوش . افتاده بود رو جا زد  رونیکه از داخلش ب مکارتیو س يبرداشت و باطر نیزم يرو از رو میگوش سارا

 ! زنهیباالخره خودش زنگ م! میدرس بخون ایها ب يباز وونهید نیا يبه جا یکت: کنارم نشست و گفت

 ! میکنکور دار گهید يهفته ! ! ! همه روز گذشته ها نیزنگ بزنه؟   ا خوادیم یک گهید  ؟یک-

 .  .  .  یبش ییقبل از کنکور هوا خوادینم. بعد از کنکور زنگ بزنه  خوادیم دیشا: نویم

 ! بشم وونهیکه د نهیبشم بهتر از ا ییهوا-

 .  .  . حاال  زنهیزنگ م!  افتاده یاتفاق هی دیشا:  سارا

 ؟  ؟    ؟یآخه چه اتفاق-

شب قبل از امتحان، مسواك .  . !  . که نبود  يروز 43مثل تمام . گذشت  يقبل از کنکور هم به کند ي هفته

 انایبود و ک رهیخ ینامعلوم يو بابا که متفکرانه به نقطه  خوندیزدم و رو به مامان که داشت برام نماز حاجت م

 ریبرق رو خاموش کردم و ز. به اتاقم رفتم  وگفتم  ریشب به خ کرد،یم يزیتابستونش برنامه ر يکه داشت برا

ساعت استفاده  4 يتو دیسال زحتم رو با کیتمام .  به جونم افتاده بود  يکننده ا نهوویاسترس د.  پتوم رفتم 

 رهیروم خ شیپ یاهیغلبه به استرسم شروع به صلوات فرستادن کردم و به س يدلم برا يتو.  .  .   کردمیم

 . بود  یو ناشناس بیعج يشماره . بود سقف اتاق رو روشن کرد  لنتیسا يکه رو مینور گوش. شدم 

 الو؟ .  .  . الو؟   .  .  . بله؟   .  .  . بله؟   : دادم جواب

 ! نوبره گهیآدم شب کنکورش هم مزاحم داشته باشه د نکهیا

ناشناس  يشماره  هیاز .  .  .  گرفته بودم  یبیآرامش عج. رو خاموش کردم و چشم هام رو بستم  میگوش

 .  .  . ستم ب یچشم هام رو به سخت.  آرامش گرفته بودم 
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نزنم، حواسم بود سوال ها  رجهیحواسم بود ش. خوندم و آزمون رو شروع کردم  یالکرس تیاز شروع آزمون آ قبل

 .  .  . رو جا به جا جواب ندم، حواسم بود، از آخر شروع نکنم، حواسم مرتب به ساعت بود 

 .  .  . استاد گدشته بود  يبه تمام سفارش ها حواسم

 .  .  . ! ز کنکور بازهم زنگ زدم، باز هم خاموش بود بعد ا دوهفته

 .  .  . تونست درك کنه حس مزخرفم رو  یکس نم چیبد بود و ه حالم

 .  .  . باز هم زنگ زدم و باز هم  یشب قبل از عروس.   میشد یم کیسارا نزد یعروس به

کم نور  یبودم و نگاهم به مهتاب دهیتخت سفت دراز کش يرو.  مارستانیبه ب دیحالم بد بود که کارم کش اونقدر

مالقات بود و اتاقم  میمگه نگفته بود تا ابد هم برام وقت داره؟  تا. اومد مالقاتم  یکاش م. سرم بود  يباال

 تو چته؟   میدیآخرش هم ما نفهم: تخت نشست و گفت يلبه  انایک. شلوغ شده بود  بایتقر

 شهیسارا داره عروس م!  خودشو لوس کرده: گفت خورد،یمن باز کرده بود رو م يبراکه  یکمپوت کهیدرحال نویم

 .  .  . کمک کردن در بره  ریکه از ز نجایخوش حال باشه،  اومده خودشو انداخته ا نکهیا يبه جا

 ! بود 6 يبچه ام فشارش رو! جان نوینگو م: مامان

 .  يبود یمن مطمئنم تو عال. ختر نگران نباش د! کنکورش نگرانه يبرا یلیخ یکت: بابا

   ه؟یمن مشکلم چ فهمهیکس نم چیچرا ه. لبم رو گاز گرفتم  گوشه

 نیا ربابکیام نیهم! نداره که ینگران: داخل گلدان پارچ آب مشغول بود، گفت يبا گل ها کهیدر حال افسون

.  .  بچه دار بشه و تموم  ره،یزن بگ دیبا  ؟یآخرش که چ! خونهیهنوز هم داره م  د؟یهمه درس خوند به کجا رس

 . 

 یب ایکار دن نیسخت تر دنیفهمیمونه؟   چرا نم یاسمش هم برام مثل سم م یحت دیفهمیکس نم چیه چرا

 اسمه؟   نیبه ا ییاعتنا

 ! خودش رو اونور عالف کرده؟   یواسه چ ستیمعلوم ن.  رهیحرف تو کله اش نم! اس وونهید ریام: نیام

چنان با افتخار .  .  .   دهیم لیبودم، پسرش رفته فرانسه و داره ادامه تحص دهیهم از عمه خانم شن يچندبار قبال

 ! جمهور فرانسه شده سیکه انگار رئ زدیازش حرف م

فراموشش کرده بودن به جز  ییجورا هی لیفام يانگار همه .  نشد  ربابکیاز ام يکنکور هم اومد و خبر جواب

 .  .  . من 
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ها خوشحال شدن  یلیخ. دانشگاه علم و صنعت  يمعمار. ماه بود که جواب انتخاب رشته ام هم اومد  وریشهر

 .  .  . اما خودم 

 نقدریانگار از اولش هم هم!  شد یکمرنگ تر م هیبق يحرف ها ياسمش هم تو یگدشت حت یم یهرچ

 .  .  . کمرنگ بوده 

اصال چرا اومد؟  چرا رفت؟  اومده بود که   ؟یمن چ ي ندهیپس آ. اش برسه  ندهیرفته بود که به آ ربابکیام

ساله بود؟   32 ربابکیام ي ندهیآ يکجا ،یدانشگاه شیساله، دانش آموز پ18 ونیفقط من رو وابسته کنه؟  کتا

 رقابلیغ يگذشته  هیاز سوربن داشت،  یلیکه چندتا مدرك تحص یربابکیکه استاد دانشگاه بود، ام یربابکیام

 .  .  . پسر داشت  هیکه  یربابکیانکار داشت، ام

بود  یدادن فراموش شنهادیکه بچه ها بهم پ یتنها راه حل.  .  .  از عمه خانم و خانواده اش فاصله گرفتم  حایترج

 .  تونستمیمن نم.  .  .   خواستمیاما من نم. 

 : آخر فصل

مقنعه ام رو !  6ربع به کی. نگاهم به ساعت افتاد . رو مرتب کردم  زمیم يبرگه رو هم جمع کردم و رو نیآخر

رو به همکارم خانم حکمت . دوشم انداختم  يرو رو فمیرنگم عوض کردم و بلند شدم و ک يبا شال آجر

که تازه دماغش رو عمل  کتشر یمنش ،يگفتم و در اتاق رو پشت سرم بستم و رو به خانم طاهر ي"خداحفظ"

 هستن؟   ایبردن  فیتشر یادهم يآقا: اش بود، گفتم ینیب دیشکل جد یبررس مشغول نهیکرده بود و داخل آ

   دشون؟ینیبب دیخوایم. داخل اتاقشون هستن : و بمش گفت یتو دماغ يصدا با

 .  .  . فعال . ممنون ! نه-

   د؟یبریم فیتشر: و اومد و گفت رونیاز اتاقش ب یادهم الیبرم، دان یبه سمت در خروج نکهیاز ا قبل

آرنجش تا زده بود  کیرنگش رو تا نزد یشکالت راهنیپ يها نیآست. پررو و تخسش نگاه کردم  يچشم ها به

 ! با اجازه تون: گفتم.  شدیدور هم حس م يعطرش تا از فاصله  يبو. بود  دهیپوش یو شلوار مشک

 ! رسونمتیم: و گفت ستادیرو به روم ا نهیبه س دست

 . کار دارم  ییجا.  رمیخودم م!  ممنون!  من ینه راننده شخص د،یینجایا سینره شما رئ ادتونی -

 .  .  . فعال .  نمتیبیفردا م: نشست و با اخم گفت يخانم طاهر زیم ي لبه
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 نقدریا دادمیچرا بهش اجازه م. خودم انداختم  يبه سر تا پا ینگاه يقد ي نهیآسانسور شدم و داخل آ وارد

رو  چمیسوئ. شال مرتب کردم و از آسانسور خارج شدم  ریرنگم رو ز ينسکافه ا يموها! راحت باهام حرف بزنه

 . بلند شد  میزنگ گوش يدابه محض سوار شدن، ص. خودم شدم  دیآوردم و سوار پرا رونیب فمیاز ک

   انا؟یبله ک-

 . همه اومدن ! تو؟  آبرومون رفت ییکجا: انایک

 ! گهیغر نزن د نقدریا.  امیدارم م-

پارك کردم و  نگیرو داخل پارک نیگرفتم و ماش يکه سفارش داده بودم رو از قناد يا ینیریش يجعبه  سرراه

 هیشب شتریرنگش، ب یاسیو کت و دامن  دیبا شال سف. در منتظرم بود  ياناجلویک. باز هم با آسانسور باال رفتم 

خواهر کوچولوم  يبرا شدیباورم نم.  دمیرو بهش دادم و صورتش رو بوس ینیریش يجعبه . عروس ها شده بود 

 . خواستگار اومده بود 

با آرنجش  نویم. نشستم  نویلباسم رو عوض کنم، کنار م نکهیکردم و بدون ا يا یکل یبه جمع عذرخواه رو

  ؟ياریدرم يخواهرزن باز يتو دار ارم،یدر ب يمن خواهر شوهر باز نکهیا يبه جا: به پهلوم زد و گفت يضربه ا

 قت اومدنه؟  اآلن و

و سرش رو  کردیبزرگترها گوش م يبه حرف ها يجد یلینگاهم به محمد بود که خ. نگفتم  يزیو چ دمیخند

 یمحمد بشه شوهرخواهر من؟  ک يروز هی کردیفکرش رو م یک: گفتم نویآروم کنار گوش م. انداخته بود  نییپا

 کوچولو هم ازدواج کنه؟   انایک کردیفکرشو م

خواستگارهاشون  دهیچشه که ازدواج نکنه؟  مگه همه مثل تو ند انایمگه ک! همه: چپ نگاهم کرد و گفت چپ

   کنن؟یرو رد م

 ! ستیحرف ها ن نیاآلن اصال وقت ا نویم-

 .  شهیبچه ام چپ م ياآلن چشم ها! نمیرو بده به من بب ینیریاون ش: اشاره کرد و گفت ینیریبه ظرف ش نویم

 ! قربونش بره شییزندا: جلوش گرفتم و با اشاره به شکم برآمده اش گفتم رو ینیریش ظرف

   رم؟یبگ ینیریخونه برات ش میریم میدار يخوایجان م نویم: نشسته بود، گفت نویم گریکه سمت د عرفان

 ! هیبق گنیدارن م یچ نمیساکت بذار بب قهیدق هی.  .  .  ـشیا: نویم

با توافق سر ! بود نویحرف، حرف م شهیکه ازدواج کرده بودن و هم شدیم یسال3-4.  سوختیعرفان م يبرا دلم

 . و مهمون ها رفتن  افتیعقد کنن، مجلس خاتمه  گهید يهفته  انایمحمد و ک نکهیا
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 ! گهید ياومد یاآلن م یذاشتیم: طلبکارانه گفت انایک

رو هم که  کیتراف تیوضع! انایبود، ک ادیز یلیبه خدا کارم خ: گفتم کردم،یها رو جمع م یدست شیپ کهیحال در

 .  یدونیخودت م

 

 

. عوض کردم  یشرت و شلوار راحت یداده بودم، رفتم و لباسم رو با ت رییتغ یرو حساب ونشیاتاقم که دکوراس به

 . سارا بود . درآوردم  فمیرو از داخل ک میزنگ، باز گوش يباصدا

 . سالم سارا -

 چه خبر؟  مهمون هاتون رفتن؟    ؟يچطور  ؟یسالم؟  خوب: سارا

 .  ارنیبرات کارت م. عقدشونه  گهید يهفته . آره -

 تو؟   یکن یکار م یچ!  .  .  .  هیعال: گفت یبا خوشحال سارا

   ؟یبا من-

 .  زنمیبعدا بهت زنگ م.  نیزم زهیریداره غذاش رو م! با سروشم! نه بابا: سارا

 . فعال !  ریرو گاز بگتپلش  ياز طرف من اون لپ ها. باشه -

 .  .  . سروش سه ساله  هی. پسر سه ساله داشته باشه  هیاومد  یبه سارا نم اصال

جشن عقد  يبرا دیبا. موهام معلوم شده بود  یمشک ي شهیر.  دمیداخل موهام کش یرو باز کردم و دست پسمیکل

 نیا.  دمیکشیهم به کل سروصورتم م یدست هی دیا! خواهر عروسم یناسالمت.  کردمیدوباره رنگ م انایک

 . عقب افتاده بودم  زیچندوقته اونقدر تو شرکت بودم که از همه چ

 فیکه پشت خط بود، تعر یکس يبرا اتیرو با ذکر جزئ يخواستگار انیمامان داشت جر. رفتم  رونیاتاقم ب از

   ه؟یک: رو به بابا گفتم. کرد  یم

 ! ذرهبعدش هم نوبت خاله آ. ماهرخ : بابا

 .  نمایس برمیغزل رو م امیم. مامان بهش بگو من آخر هفته وقتم آزاده : مامان اشاره کرده و گفتم به

 يبرا. اومده  رخوارگاهیو از ش ستیو ماهرخ ن ییهمه فراموش کرده بودن دختر دا بایکه تقر يدختر.  .  .   غزل

.  زدیاحتماال داشت با محمد حرف م. نبود  انایاز ک يخبر. نشستم  ونیزیتلو يو جلو ختمیر ییچا وانیل هیخودم 

 ! باز لپ تاپم هنگ کرده یکت: اومد و غرولند کنان گفت رونیبعد از اتاقش ب قهیچنددق
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 . بهش بندازه  ینگاه هی ادیفردا ب گمیبذار به مهنوش م-

 . اآلن زنگ بزن : رو به سمتم گرفت و گفت میگوش

 . مهنوش رو گرفتم  شماره

 جانم؟   :مهنوش

 .  .  .  لیسه يسالم ستاره -

 .  .  .  ناینوایم لیسالم فام کیعل: مهنوش

 ! از امشب به بعد من خواهرزن برادر دوستتم: خنده گفتم با

 ! من هم دوست خواهرشوهر خواهرتم: مهنوش

   ؟ينگاه به لپ تاپ زن داداش دوستت بنداز هی يایب یتونیخب خانم دوست خواهرشوهر خواهرم، فردا م-

   انا؟یلپ تاپ ک! شد یچه قدر نسبت ها قاط.  .  . اه : مهنوش

   ؟يایم. آره -

 .  دمیاگر نرفتم بهت خبر م.  رونیب میبر ریقراره با ام. بهت  دمیخبر م: مهنوش

 . خداحافظ . پس منتظرم . باشه -

 .  ادیم رون،یاگر با نامزدش نره ب :گفتم انایرو قطع کردم و رو به ک تماس

 . به آذر بزنم  دیزنگم با هی: حرفش که با ماهرخ تموم شد، گفت مامان

 .  .  .  یاز گرسنگ میمرد  د؟یاطالعات رو فردا ردوبدل کن نیا شهیخانم نم: بابا

 .  میخوریبه آذر که زنگ بزنم بعدش م!  شام آماده اس: مامان

   کنه؟یم خیبمونه  نیخبر رو زم: بابا

 ! گهید میشیمثل آذر م يروز هیما هم . تنها شده  چارهیحاال ب ایبعد از اون همه بروب! تنهاست چارهیآذر ب: مامان

رفته بودن، آلمان و حاال  لیکار و تحص يو افسون که برا نیام. تنها بود  یلیبا مامان بود، خاله آذر خ حق

 .  .  . خاله و عمو مهران تنها مونده بودن .  ششونیرفته بودن پ حیتفر يو مارال و پسرشون هم برا رضایعل

 .  .  .  ریشب بخ. بخوابم  رمیم خورمیمن شام نم: گذاشتم و گفتم زیم يرو رو میچا یخال وانیل

. سروصدا آماده شدم  یسرکار؟   ب رفتمیشنبه ها هم م5 دیچرا من با. شدم  داریب میآالرم گوش يبا صدا صبح

 يبردارم دستم خورد به مجسمه  زیم يبود رو از رو دهیبرام خر انایکه ک یادکلن ي شهیش واستمخیم یوقت

 کیسرام يرو رمشیبتونم بگ نکهیا زقبل ا. بود  زمیم يرو میسال و ن4که هنوز بعد از  یرنگ یکوچک ارغوان
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حس . از خونه خارج شدم  یو عصب ختمیخورده هاش رو داخل کشو ر. شد  میقسمت تقس3به .  .  .  افتاد و 

 ! رمیهستم که نتونستم اون مجسمه رو بگ ایآدم دن نیتر یدست و پاچلفت کردمیم

پارك کنم  دشیسف يرو کنار پاجرو دمیسف دیمجبور شدم پرا. رو به رو شدم  یشرکت با ادهم يدر ورود يجلو

 ! ریصبحت به خ: با لبخند گفت. 

 . ممنون -

 یسالم کرد،ینگاه م نهیبود و باز داشت خودش رو داخل آ ومدهیدماغش کنار ن که هنوز با مدل يبه طاهر رو

 .  کنمینم لیتعط2امروز زودتر از : از پشت سرم گفت یادهم. گفتم و به سمت اتاقم رفتم 

 خب؟  -

 ! نیخب هم: یادهم

 .  رمیم 12من ! شهیکالسم شروع م 2من ساعت دیدونیشما م یول-

 .  .  . مهندس  يآقا: اومد و گفت رونیاز آبدارخونه ب رشرکتیپ یصالح آبدارچ آقا

 ! خانم مشخص کنم بعد نیرو با ا فمیصبر کن من تکل: یادهم

 ! کالس دارم 2شنبه ها ساعت 5کردم که  دیروز کارم ق نیمن از اول یادهم يآقا-

 . اومدن  رونیهمکارها هم از اتاقشون ب ي هیبلندمون بق يخاطر صدا به

 .  دیکنیم لیکاررو تعط 12ساعت  شهیشروع م 2که  یبه خاطر کالس دینکرد دیق یلبله و: یادهم

من که : و گفتم ستادمیجلوش ا. بود  یکرده بودم، عصبان عشیضا يطاهر يجلو روزید نکهیبه خاطر ا حتما

 ! شما دلتون از کجا پره دونمیم

 از کجا؟  : یادهم

 يخانم طاهر! داشته باشم بتیکه کامال غ رمیاآلن م نیبمونم، از هم2اگر قراره تا ! دهنم بسته بمونه دیبذار-

 . رد کن  یمن مرخص يامروز رو برا

داخل اتاقتون منتظرتون  يآقا هیاما   ؟یمرخص: رو اعصابم بود، گفت یکه حساب شیتو دماغ يبا صدا يطاهر

 . مهندس بابک !  هستن

   ه؟یک گهیبابک د: گفتم عیسر. بهش فکر کنم  تونستمیاون لحظه اصال نم يم آشنا بود اما توبرا يادیز اسمش

 .  دیداخل اتاقش رفت و در رو محکم به هم کوب یادهم ،ياز جواب طاهر قبل

 .  .  .  دشونیشناسیگفتن خودتون م! دونمینم: يطاهر
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 ! ادیبگو بره بعدا ب-

 زنمیمن باهاش حرف م.  یکم آروم بش هیرو بخور  نیا هانیخانم ک: به سمتم اومد و گفت یآب وانیبا ل آقاصالح

 .  يبر12

 ! ذارنیآخه اعصاب واسه آدم نم: نشستم و گفتم يکنار طاهر یصندل يآب رو گرفتم و رو وانیل

   د؟یاآلن آروم شد: گفت يکه گذشت، طاهر یکم

 چطور؟  -

   ست؟ین لیکم به سمت راست متما هیمن  ینیبپرسم به نظر شما ب خواستمیم: يطاهر

 بود؟   یمهندسه چ نیاسم ا یگفت: گفتم. رو برداشتم و بلند شدم  فمیک

 . اتاقتون هستن  يمهندس بابک تو يآقا: يطاهر

: تخانم حکمت با لبخند جواب سالمم رو داد و گف. به در زدم و وارد شدم  يدر بسته بود، ضربه ا چون

   ؟يگردوخاك کرد

 ! حرف زد ينجوریهم دیبا یادهم نیبا ا-

 خوامیعذر م رمیبابت تاخ: نشستم و گفتم زمیپشت م. خانم حکمت بود  زیبابک پشتش به سمت م مهندس

 .  .  .  يآقا

 راهنیو پ یکت و شلوار مشک. بزنم  تونستمیپلک هم نم کی یحت. هوا و دهانم باز موند  يراستم تو دست

شده بود اما لبخندش،  دیسف یاش کم قهیکنار شق يموها.  نیساده اما سنگ.  .  .   یو کراوات مشک دیسف

 .  .  . همون لبخند بود 

چند لحظه ما  شهیم دیببخش: خودش رو به خانم حکمت گفت. نگفتم  يزیجا به جا شدم و چ یکم میصندل يرو

   د؟یرو تنها بذار

 امرتون؟  : مقنعه ام رو مرتب کردم و گفتم. رفت  رونیب "البته"حکمت با گفتن  خانم

 ! يهنوز عوض نشد.  .  .   يهنوز هم مستعد و جد: شد و گفت قتریعم لبخندش

 . عوض شدم  یلیاتفاقا خ!  چرا-

 خوبن؟   نایمامان ا-

 .  ستنیبد ن-

 .  .  .  یکنیکار م یخوب يجا:  پاش انداخت و گفت يرو رو پاش
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مثل .  .  .  مدرسه  يمثل اون روز جلو.  .  .  مثل قبال .  ام رو داشت  نهیس يقصد سوراخ کردن قفسه  قلبم

 ! کردیکه به چشم هام نگاه م ییمثل تمام وقت ها.  .  .  شدم  نشیکه سوار ماش یوقت

 سر اصل مطلب؟   امرتون؟   میبر شهیم:  دمیجمله اش پر وسط

 .  ستین یعرض: گفت گذاشت و زمیم يهاش رو رو دست

 ! بود نیهمه مدت تمام حرفش هم نیمسخره بود که بعد از ا واقعا

 .  .  . به سالمت -

رو به سمت خودش  یخم شد و صندل.  بلند شد . چرخوندم  يا گهیچرخدار و متحرکم رو به سمت د یصندل

   ؟يه فراموش نکردخب؟  اخالق من رو ک. به من نگاه کن  زنمیباهات حرف م یوقت: چرخوند و گفت

.  .  .  هنوز هم بزرگتر از من بود .  .  .  هنوز هم خودخواه بود ! عوض نشده بود. صورتم بود  کینزد صورتش

 .  کردیم میروشنش، من رو تسل يهنوز هم چشم ها

! باشم یعادت کردم که مثل آدم آهن. عادت کردم  یول.  .  .  فراموش نه : دادم و گفتم هیتک میصندل یپشت به

تو هم . روز بهت فکر نکنم 18ماه و  5سال و 4عادت کردم  ،يو خبر ند يعادت کردم بر.  یعادت کردم نباش

 .  .  .  یکنیعادت م

گفتن کبوتر با  میاز قد!  من عادت نکردم یول: کرد و گفت سیلب هاش رو با زبونش خ.  داد  هیهم تک او

!  ونیکتا يبچه بود هیتو . ات رو خراب کنم  ندهیبرگردم و آ یقع نداشتبهم بگو که تو.  .  .  کبوتر، باز با باز 

 .  يریبگ میدرست تصم یتونستینم

بگو  يزیچ هیحداقل    ن؟یمسخره تر از ا لیواقعا دل.  کنم  یعادت شکن خوامیمن نم! رو گرفتم ممیحاال تصم-

چه !  یمسخره گول بزن يحرف ها نیبا ا یتونست یساله رو هم نم 18 ونیشما کتا.  که قابل باور کردن باشه 

 ! برسه به اآلن

 .  .  .  دیبه موهاش کش یدست

 .  .  . شد  یکاش عوض نم.  تر بود  یشناختم منطق یکه من م یاما اون!  يخوبه که بزرگ شد ونیکتا-

.  رو داشتم  بازگشت باشکوه تر هیتوقع .   دادمیهم قفل شده بود رو محکم به هم فشار م يهام که تو انگشت

 به من بدهکار نبود؟   یعذرخواه هی.  .  .  بزرگ  يریغافلگ هی

.  .   یطلبکار بش نقدریسال ا 4 نیکردم تو ا یفکر نم:  کردم ،  گفتم یرو توش حس م يکه ته لرزه ا ییصدا با

 ! نبود یمنطق ریغ نقدریهم ا شناختمیکه من م یربابکیام.  
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 هیاما واسه زندگ.  .  .  دونم اما  یخودم م.  .  .  روزها بهت بدهکارم  نیتمام ا يمن به اندازه : نگاهم کرد مات

 .  گهیبهم م نویمنطق من ا.   يریبگ میتصم دیخودت،  خودت با

 هی تونستمیمن نم. رو به سمتم هل داد و از جاش بلند شد که به سمت در بره  زیم يسبد گل رو. نگفتم  يزیچ

که رفت،  رهیدستگ يدستش رو. صبر کنم  گهیروز د 18ماه و 5سال و 4 تونستمیمن نم! از دستش بدم گهیبار د

 .  .  . مهندس :  گفتم

 .  .  .  يشد ریپ:  و گفتم ستادمیرو به روش ا. سمتم برگشت  به

من .  .  .  اما  بگم دیبا یچ دونمینم.  یمون یم يبهنود ربابکیهمون ام شهیاما هم:  گرفتم و ادامه دادم ینفس

 .  .  . االن  نیمثال هم.  .  . مثال .  .  .  دونمیرو نم لشونیکه دل کنمیم ییکارها هی ییوقت ها هی

سرم رو  دیبا نمشیبتونم بب نکهیا يهنوز هم برا. متر بود  یچند سانت دیفاصله ام باهاش شا. قدم جلوتر رفتم  هی

 .  گرفتمیباال م

 .  .  . اما  هیاون مرد خوشبخت بعد از من ک نمیکه بب امیدارم دنبالت م هیبه سا هیهفته اس سا هی:  گفت آروم

 ! نبود جاتو بهش بدم قیکس ال چیه:  دمیحرفش پر وسط

 .  .  . فاصله رو  نیتمومش کنم ا خوامیم! دیبه آقاحم زنمیامشب زنگ م-

 .  .  .  ونمیکتا :دست راستش موهام رو پشت گوشم فرستاد و ادامه داد با

.  .  .   نمتیبب ونیکتا! دمیبهت قول م.  .  .  تموم شد : و گفت دیرو بوس میشونیآروم پ. نگاهش کردم  فقط

 .  .  . اشکاتو بانو  نمینب

  

 انیپا

92/10/23 

 س.  ـــترآیم

 

 

 

  92 دي  : یینها انیپا

  93 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member197043.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member18890.html    :ناظر 
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