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دانستند چه كار به انتخاب رشته من داشتند؟ به اجبار پدر و  يدانستم آنان كه خودشان را روشن فكر م يهم با مادرم جر و بحثم شده بود، نم باز

 :را انتخاب كردم هر چه گفتم يمادر، تجرب

 !دارم يآخه من ذوق هنر! هنر اي ،يمامان جون، دوست دارم انسان -

 :صورتش كرد و با ادا و اطوار گفت ينگاه چاشن مين هي

 !برسونن؟ ييدونه دخترشونو به جا هي نيگن مامان و باباش هر دو دكترن، نتونستن ا يمردم نم زميعز ؟يآبرومونو ببر يخوا يم ،يهست يوا -

با مادر جر و  يبود كل رانيآن وقت ها خانه اش ا امرزديرا ب ييما داشتند؟ خدا پدر دامردم چه كار  ميكار نداشت يدانستم ما كه به كار كس ينم

 "در سنگ يآهن خينرود م"به قول آقا جون  يبحث كرد، ول

 كنكور بدهم، يپدرم قبول كرد كه در دو رشته هنر و تجرب گران،يو با وساطت د يهزار بدبخت با

قدر كالس و معلم سر خانه در مغزم كار كرده بودند كه  نيرا ا يكنكور تجرب يول. ند خر در گل ماندممان نيهم يكه اصال نخوانده بودم، برا هنر

 !را ساخت يكه تجرب يخدا بگم چه كار كند كس. قبول شدم

 

 

**** 

 

 يول. زدم يبه دل نم يهم رفته چنگ يرو! زاغ يدرشت، چشم آب يبا قد بلند و استخوان بند ينمك يو ب ديتك خانواده بودم، دختر سف فرزند

و دوا درمان افتاد، بتوانند از آن ها  بيطب شيكه كارشان پ يگاه گدار اورند،يجراحم را بدست ب يدل مامانِ پزشكم را و بابا نكهيا يبرا ليفام

 چيه نيهم يبرا ،ينيريش دانستم مگسانند گرد يمن كه م يكردند، ول يم ميبا به به و چه چه همراه دنديد يمن را م يوقت! استفاه كنند سوء

شب ها مثل دختر بچه ها كوله به . داشت يخودش دبدبه كبكبه ا يبود، برا يمادرم پزشك حاذق! كردم يخوش نم شانيوقت دلم را به تملق ها

جوان و ترگل  يلياش خ افهيق ،يآر پ يو بوتاكس و پ زرياز صدقه سر ل. زد ياسپرت م شتريآورد، ب يجوان ها را در م يآمد خانه، ادا يدوش م

بودم،  يوسط من اضاف نيا! كردن با هم كنار آمده بودن يجور زندگ نيبا ا ييكرد، دو تا يكار م مارستانيبابام جراح بود، دو تا ب. ورگل مانده بود

وقت ها  يخوش كرده بودند كه بعضقدر دلشان را به مال و منال  نيا! آورده بودند، واال ايبه دن ضهينبودن عر يخال يفكر كنم من را برا البته

 يپول خرج م ميبرا گيبود، مثل ر يعال ميبيپول تو ج مياز حق نگذر ييخدا يول! كند يم يزندگ نيزم يهم رو يخانم يرفت هست يم ادشاني

 دنيخر يپشت سرش، ول نامهيگرفتند و گواه ميبرا يرانندگ ميتعل يخواستم كنكور بدهم، مرب يدرسم تمام شد و باالخره م يوقت د،كردن

 .ماند تا جواب كنكور نيماش

 ".خرم يم نيبرات ماش يدانشگاه بر"گفت  بابام

و دوست آشنا زنگ  ليفام يمامان تا توانست برا! يتك رقم! آمد يكاش خبرش نم يكردم تا باالخره جواب آمد كه ا يم يخر خون يحساب منم

هفته برنامه  كيتا ! من نبود اديكس به  چيوسط ه نيا. خرج كرد يدربند برد و حسابمحترمش را  يهم همكارها زيپدرم ن. داد سيزد و ف

نشده خانم دكتر،  يچيگذاشتند و ه يبغلم م ريهندوانه ز يكردند زنگ زده و با تملق، حساب يم يكه در اطرافمان زندگ ييها سچاپلو. داشتند
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بوم  يرو يآوردم، عاشق طراح يدوست داشتم در هنر رتبه م. آمد يجو خوشم نم نيمن اصال از ا يول! كرد يخانم دكترشان گوش فلك را كر م

و ! شدم يبا رتبه درخشان من، صد در صد تهران قبول م. كرد يفكرش ناراحتم م يحت! يپزشك يآمد ول يهم خوشم م يگرياز باز ييبودم، خدا

كداممان از  چيكه البته ه زميعز يهمسر هم انتخاب كرده بودند، پسر عمو ميبرا نكهيجالب ا! خواندم يدرس م ديمامان و بابا با رقيب ريهنوز ز

گفت  يمحترمانه به من م يلياو خ. ميآمد يآبدار، از خجالت هم در م كهيبا چند ت ميگرفت يدر كنار هم قرار م موقعآمد و هر  يهم خوشمان نم

آن ها . موضوع اطالع نداشتند نياز ا مانيالبته پدر مادرها. كردم يب مخطا "نردبان دزدان"او را  ييبايمن با لبخند ز ".زيمترسك سر جال"

 يقاط ينرود و همانند فراعنه خون مقدس ما با خون ناپاك اجنب رونيخانواده ب طياز مح شانيها ييو منال و دارا البودند كه م نيفكر ا شتريب

 يعمو ايكه پدر محترم  يديسلطه اسات ريدر تهران و ز ديدانستم با يمن م! كردم ينم يدانشگاه، اصال لحظه شمار يقطع جهينت يبرا. نشود

 يصورت داشت رقم م نيبه ا زيخب سرنوشت من ن يول. نبود نديچنان خوش آ ميپس برا! را بگذرانم يپزشك رسبا آن ها آشنا بودند د يگرام

 !ديتوان جنگ يخورد و با سرنوشت نم

 

**** 

 ييجواب نها يوقت. گذاشتم نميوالد يكارها را برا نيا! غش كردم و نه ذوق زده شدم گريد يل بچه هاسد كنكور را شكستم، نه مث باالخره

نابغه  يكردند چه اعجوبه  يكرده بود كه همه فكر م فياز من تعر مارستانيشد، چنان با افتخار تو ب يمامان دكترم داشت ذوق مرگ م د،يرس

شب جمعه  يزنگ زد و همه را برا مانيها ليفام يمادرم با افتخار برا! باطل اليخ يمن را بدزدد كه زه كايحتما منتظر بودند آمر! هستم يا

 يم. كرده اند زيمن دندان ت يكردم همه برا ياحساس م ،يياز خاله و عمه گرفته تا عمو و دا. آمد يبدم م مانيها لياز فام يلياز خ. دعوت كرد

شود، نه  يكردند با بودن من شانس ازدواجشان كم م يمخصوصا دختران دم بخت كه احساس م د،يآ ين نماز من خوششا اديكدام ز چيدانستم ه

دكتر دو  ياگه آقا"گفتند  يخودشان م شياحتماال پ. بودم ليپسران فام يبرا يمانيداشته باشم، بلكه گوسفند پر چرب و پر و پ يجالب افهيق نكهيا

دختر لوس و  هيو  ميمون يبعد پدر زن سكته سوم و مادر زن خانه سالمندان، ما م م،يريگ يخره را م يهست مير يشه، م يم يعال نهتا سكته بز

ازدواج كنم  يخواستم با كس يم. خوش خط و خال جواب مثبت بدهم يمارها نينداشتم به ا ميمن تصم. همه شون كور خوانده بودند يول ".ننر

كه از  يناز و خوب و خوش قلب رزنيدوست داشتم، پ يليفقط مادر جونم را خ. بِ پول و ثروت بابامحسا يبخواهد نه برا دمخو يكه من را برا

مادر محترمه . را محترمانه تحمل كنند گريهمد ميبهتر بگو اي! خواست با هم خوب باشند يفقط از آن ها م. نداشت يانتظار چيه شيبچه ها

نكرده  ييو ببرند كه خدا اورنديشام آن شب به رستوران سفارش داده شده بود، خودشان تمام و كمال ب. را داد وهيو م ينيريو ش كيسفارش ك

 .مينزن ديو سف اهيدردانه نابغه دست به س زيمن عز ايمامان جان 

خودش  يشخص يبه كارهادهد و  يگرفته بود به خودش مرخص مينداشت و مامان تصم فتيروز چهارشنبه بعد از چند وقت كه بابام ش صبح

توانم دست  يبعد از كنكور اجازه صادر شده بود كه م. سر گرم كرده بودم يكند، در اتاقم نشسته بودم و خودم را با بوم رنگ نقاش يدگيرس

 .را به رنگ آغشته كنم امناز پرورده  يها

 :دميشن نييمادر را از پا يصدا

 جون؟ يهست -
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 بله؟ -

 ن؟ييپا يايم زميعز -

 يشدم، م يم يكه هر وقت از دست مامان و بابا كفر يبا استخر و جكوز يخانه ا! خانه دوبلكس به مساحت هشتصد متر در برج بود كيما  خانه

 .دادم يو زمان فحش م نيزدم و به زم يتمدد اعصاب و مرتب غر م ينشستم برا يرفتم داخل استخر م

 .رفتم نييپا

 بله؟ -

 .نره در رو براش باز كن ادتيكردن،  زيفرستن برا تم يامروز از شركت دوتا خانم دارن م زميعز -

 پس شما كجا؟ -

 !شگاهيرم آرا يدارم م -

 !خب باشه برو -

 :انداخت گفت يشانه م يرا رو فشيكه ك يدر حال مادرم

 !باال خوابت ببره خانما بمونن پشت در  ينر -

 :گفتم يحال يب با

 هنوز بچم؟ يرگ شدم، مگه فكر كردمامان من بز -

 ختهياخالق گند را دو ر ر نيا يياز دوران راهنما يول! بود اديگفتن خوش خواب، از بس عالقه ام به خواب ز يبچه كه بودم همه به من م آخه

گفت  يزد و م يم يم، لبخندگفتم بزرگ شد يهر موقع به او م. ديد يحال جالب بود مادرم هنوز من را همان طور خوش خواب م نيبا ا! بودم

 ".يكيخودم، هنوز كوچ يِكنم تو دخترِ ناز ناز يهنوز فكر م! بهم حق بده يببخش، ول زميعز"

تازه كار  نكهيبه اتاقم پناه بردم، با ا! سوخت يمن نم يشود، واال چنان دلش برا يخواهد قبول كند خودش دارد مسن م يدانستم او نم يم البته

! دميكش يكه پارسال گرفته بودم م يعكس يرا از رو عتيداشتم منظره طب! كرد يم قميبود و تشو يراض يآموزشگاهم حساب يمرب يبودم ول

 !رابيرا در نهر آب قرار داده بودند، تا هم خنكشان شود و هم س شانيپا يساق ها ندرختا

 !خانه به صدا در آمد زنگ

 .را برداشتم فونيآ

 ه؟يك -

 !ميآمد يظافتاز شركت ن د،يببخش -

 .در آپارتمان زده شد قهيبعد از چند دق. شوند ادهيكردم كه در كدام طبقه و واحد پ شانييرا باز كرده و راهنما در

 .بزرگ تر يدو سال ديشا يگريشان همسن من و د يكيرا باز كردم دو خانم جوان وارد شدند، جالب بود  در

 !سالم خانم -

 !واردند شانيكامال معلوم بود به كارها. ن را دادمرفتم جوابشا يكه باال م يحال در
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داشتند  دم،يرا سر كش ريش وانيل. به آشپزخانه رفتم. هنوز كارشان تمام نشده بود. آمدم نييظهر خسته پا. تابلو شدم دنيدوباره مشغول كش از

 !زند يدانستم اگر مادرم بفهمد غر م يم! را به نزدشان بردم يبخار شو. كردند يم زيرا تم نيكف زم

 ".كنند زيبا دست تم"گفت  يم

. سوخت، كامال معلوم بود خرج خانه بر گردن خودشان است يم شانيچقدر دلم برا. خودم گفتم كارشان زودتر تمام شود شيپ امد،يدلم ن يول

 .گذاشت زيم يرو وهيم

 :رفتم گفتم يكه باال م يدر حال من

 .ديكن ييراياز خودتون پذ -

 :از آن ها گفت يكي

 ...شده  زينسبتا تم نييپا ديببخش -

 .و اشاره به دوستش كرد نيمه

 .كنه زيباال رو تم اديم -

 :باال انداختم و گفتم يا شانه

 !كن، اتاق من بمونه برا غروب زياتاق مادر پدرم رو تم -

مادر . نبود يخب چاره ا يآمد ول يكردن خوشم نم دياز خر اديكال ز! برم لباس بخرم ديخودم گفتم، فردا با شياز دوباره پناهنده اتاقم شدم پ و

 .كرد يو آن نشان دهد حتما مجبورم م نيدردانه اش را به چشم ا نكهيا يبرا

است  اديرحمش ز شهيمخدا كه ه يبودم، ول ينسبتا آدم پرخور. دستانم را با دستمال پاك كردم. نبودم يرا نگاه كردم، چنان از كارم راض تابلو

بخورد، كال من  اديز يزيتوانست چ يسوخت، طفلك نم يمادرم م يدلم برا! داشتم يبود، اگر مثل مادرم ژن چاق دهيمرا مانند پدرم الغر آفر

 ميرژ شهيام هم ارهچيو مادرم ب "... ميو لذت ببر ميبخور ميخوردن، اگه نتوان يكشد برا يهمه كار و زحمت م نيگفتم آدم ا يم"بود  نيا ارمشع

 !برد ينم ياز زندگ يلذت چيبود و ه

 اتاق زده شد، در

 !خانم ديببخش -

 را باز كردم در

 بله؟ -

 .اتاق خانم و آقا تموم شد -

 !تكان داده و در آمدم يسر

 :من

 !يكن زيخواد تم ينم اديقربون دستت، ز -

 :تعجب نگاهم كرد و گفت با
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 !چشم -

غروب ! از زندان آزاد شده نكهيبرد مثل ا يپناه م عتيروز كه كار نداشت چنان به طب كيصبح زود با دوستانش به كوه رفته بود، طفلك  پدرم

 .و مرتب زيكارشان تمام شد هر دو رفتند، من ماندم و خانه تم نكهيبعد از ا

 !قبول شده يشته ااز دوستانم تلفن زدم، خبر نداشتم او چه ر يكي س،يمهد يحوصله برا يب

 !را برداشت يبوق گوش نيدوم با

 د؟ييبفرما -

 ؟يچطور سيسالم مهد -

 !يكنن، امسال تركوند يم فتويدختر همه جا تعر ؟ييتو يهست يوا -

 !شد يكاش تو هنر رتبم خوب م ،يبرو بابا حال ندار -

 !؟يكن يبرو گمشو، ناز م -

 ؟ينه به خدا، تو چه كار كرد -

 !اتاق عمل -

 !يخب، توام پس مثل من گند زد -

 ؟يكن يم يشوخ اي يگ يم يجد يدار يهست -

تونم آمپول زدن  يفقط موندم من كه نم! خودم كردم كه لعنت بر خودم باد! نداره دهيفا گهيولش كن بابا، حاال د... گم، اگه  يم ينه به خدا جد -

 حتمدو تا ابن ملجم مگه را نيا يول. كردم يم فيرفتم هنر، ك يدست خودم بود ماگه  سيرشته؟ به خدا مهد نيخوام برم ا يچه طور م نميرو بب

 .گرفتن يشن، فردا شب مهمون يدارن ذوق زده م يدون يذارن؟ نم يم

 !پس همه هستند ؟يگ يراست م -

 !اديبشه ن ضيخواد مر يگند دماغم هست، از حاال دلم م يآره، اون پان -

 هست؟ لميسه يبرو بابا توام، راست -

! فقط خوب بلد بود بپوشه و بخوره. انداخت يذره مغزش را به كار نم كيبود، اصال  ليپسر عمه ام بود، فكر كنم مغزش اندازه كروكود ليسه

شده بود البته  مونيمثل م! برداشته يابرو ريتنگ فاق كوتاه با بلوز چسبان و ز يشلوار ل كيبا . كرد يشاخ شاخ م يغيسرش را مثل جوجه ت

 !كرد آخر كالسه يم كرخودش ف

 جشن باشه خودشو نرسونه؟ يمغز نخود اد،يآره اونم م -

 !ميديخند يبهش م يكل اميتونستم ب يكاش م ،يهست يوا -

 نه؟ ياينم -

 !ده يمامانم اجازه نم ،يدون يخودت كه بهتر م -

 !داشت يريمادر سخت گ سيمهد
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 هست؟ ميمهد يراست -

دانم كجا قبول  يگرفتن دانشگاه آزاد نم يمعلم خصوص يبا پول و كل! مغزش كامال آك آك مانده بود ليپسر خالم بود، اون بدتر از سه يمهد

 .ام در شركت خودش استخدامش كرد چارهيشوهر خاله ب. نخواند و برگشت شتريترم ب هيشد، كه فقط 

 !فراشه يهر جا آشه مهد ،يدون يآره خودت كه بهتر م -

 امدهيدانستم چرا پدر مادرم هنوز ن يبودند، نم دهيده لم يساعت رو يعقربه ها! كردم يكردن، خداحافظ بتيغ يبعد از كل. ميديهر دو خند و

 !بوق خورد و متعاقب آن در باز شد يتلفن را گرفتم از پشت در گوش! اند

 !داخل آمد پدر

 !سالم -

 !سالم دخترم -

 .شتاش را كنار پله ها گذا كوله

 ؟يخوش گذروند يمعلومه امروز رو حساب! يخسته نباش -

 :و گفت ديخند يبلند يبا صدا پدر

 يتون يفردا شب با خانواده دعوتشون كردم، از حاال بهت بگم نم يبرا! فوق العادست شينيبب ديبا دم،يد مويميقد ياز دوستا يكيآره واال،  -

 !يبذار بيع يكي نيا يرو

 :خنده گفتم با

 مگه مجرده؟ -

 :با تعجب نگاهم كرد و گفت پدر

 ؟ينه، برا چ -

 !ميخواستگار اديخواد ب يآها فكر كردم م -

 :زد و گفت ميبرا يچشمك يشوخ با

 !زن داره! به هدف نخورد رتيت يناقال خوشت اومد؟ ول يا -

 "ه خجالت بكشخوب"گفت  يانداخت و م يبه من م ياگر مادرم بود نگاه يراحت بودم، ول يليپدر خ با

 نذار؟ بيع يگ يپس چرا م -

 ومده؟يمامانت ن ،يفهم يبعدا خودت م -

 !نه هنوز -

 هست؟ ياز شام خبر -

 !دم  ينه االن سفارش م -

 !خواد تخم مرغ بهتره ينم -
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 .به باال رفت و

خوابم برد، صبح با  يدانم ك يحوصله كتاب را باز كردم و نم يب. دادم غذا نخورم، به اتاقم رفتم حياصال ترج! حوصله نداشتم، تخم مرغ اصال

 .مادر بلند شدم يصدا

 د؟يخر يبر يخوا يزود باش دختر، مگه نم يهست -

 .رفتم نييبلند شدم به پا عيسر! بودم دهيچه قدر خواب! بود ازدهيمن  يخدا يوا! را كنار زدم، ساعت را نگاه كردم پتو

 !كرده بود رييتغ يكل ييخدا ،يلنز خاكستر ،ييطال شيموها! گرفته يآن روز را مرخص دميفهم! مادر خانه بود. مرفت نييبلند شده، به پا عيسر

 :اراده گفتم بدون

 !اديبهت م يليخ يوا -

 !زد ميبه رو يلبخند لوند برگشت،

 :گفت

 !كردم، پس خوبه؟ رييگفتن تغ يهمه م روزيآره د -

 .آره واال -

 ؟يچه كار كن يخوا يتو م -

 !ديخر ميبا هم بر ايدونم مامان، ب ينم -

 .ملتمسانه نگاهش كردم و

 !باشه؟ -

 :را باال انداخت و گفت شيبايز يابرو

 !دارم شگاهينوبت آرا م،يباشه، پس زود بجنب تا ساعت سه برگرد -

 :زده گفتم ذوق

 !چشمم شاهزاده يبه رو -

 !مادر هم آماده كنار در بود دم،يرس نييبه پا يوقت! به اتاقم رفتم و لباس عوض كرده عيسر. دميخند و

 ؟ياريم نيمامان ماش -

 !ميراحت تر زميآره عز -

 يبرا! مادر اصرار داشت ينبودم ول يهر چند راض. دميخر ديگشت زدن در آخر، كت و شلوار سف يبعد از كل! دلخواه من بود يجا الديم پاساژ

 .ديخر يلوش تا نوك پا داشت به رنگ گل بهكه تا كمر تنگ و دامن ك يبلند راهنيپ زيخودش ن

 !شد دانيم روزيدر آخر مادر پ يول! مادرم اصرار داشت كفش پاشنه بلند بخرم و من اصرار كه پاشنه كوتاه م،يگشت يكفش كل ديخر يبرا

 !شوم، آخر با قد دراز من فقط كفش پاشنه بلند كم داشتم يدانستم فردا شب مضحكه دست جوان ها م يم

 يشب شال و روسر"گفت  يمادر اصرار داشت شال نخرم، م. شروع شد قهيبعد از آن از دوباره اختالف سل! ديخودش هم كفش خر يبرا مادر
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 .خواهم يو من اصرار كه شال م "نپوش

گشتن به خانه  يد از كلبع. ديمثل ارواح سر گردان سر اندر پا سف ييخدا دم،يهم رنگ لباسم خر ديبا قهر من مواجه شد، قبول كرد شال سف يوقت

 .رساند و من به اتاقم شگاهيمادر خودش را به آرا! ميرفت

 .چاره چه بود؟ حرف مادر بود و بس يرا كم داشتم، ول دينمكم، فقط لباس سف يب ديرا عوض كردم، با پوست سف ميگرفته و لباسها يدوش

 بلند بورم را شانه كردم و با سشوار حالت دادم، يموها. جر و بحث با او را نداشتم حوصله

دخترانه  ميمال شيآرا! نزنم مليكردم ر يم يسع نيهم يبرا. شد يبورم اصال جالب نم يمژه ها يزدم رو يم ملير يمتنفر بودم، وقت ملير از

 يكمرنگ يشد كرد، رژ لب صورت يخوب، چه م يزدم ول يبه دل نم يهر چند چنگ. به خود كردم يدر آخر زده و نگاه يكردم، رژگونه صورت يا

خواست لباس ها را در  يدلم م. سرم انداختم، كامال مثل مرده از قبر در آمده شده بودم يشال را رو! لب و دهان گشادم جا خوش كرد يبر رو

از  نميخودم نجوا كردم ا شيپ دميشرا كه پو ديتخت نشستم، كفش سف يحال رو يب! دوست داشتم شتريرا ب يلباس زرشك زم،يو دور بر اورميب

 !دلقك امشب

 !شده بود بايچقدر ز ييخدا. رفتم، بله خودش بود نييداد، پا يباز شدن در، خبر از ورود مادر م يصدا

 .سالم  -

 !چقدر هوا گرمه ،يسالم هست يوا -

 .نگاهم كرد و

 !كرد يگرما آن سال غوغا م يبود، ول ورياواخر شهر نكهيا با

 ؟يايطور م نيهم يهست -

 آره، بده؟ -

 شده؟ دهيچقدر رنگ روت پر! خب ينه، ول -

 ؟يد يمضحكه، تو گوش نم يليخ د،يلباس سر اندر پا سف د،يگم با پوست سف يكنم، م يالتماستو م يه ابونيخواستم بگم من بدبخت تو خ يم

 !خب حوصله جر و بحث نداشتم يول

 !نگفت يزيچ گرينگاه كرد و د يعقب رفت و كم. ديكش ميگونه ها يآورد و آرام رورژگونه در  ششيشد، از داخل لوازم آرا كمينزد

. كمكش بودم زيرا آماده كرد، البته من ن رهيو غ ينيريها و ش وهيتند و فرز م! ديجور مواقع كمك حالمان بود سر رس نيدر ا شهيكه هم يخانم

 بهمثل زن خان ها  يباد بزن شهيرفت و هم يكرشمه راه م ياول خاله بود، با كل. شد دايسر و كله مهمانان پ ميديچ يرا م وهيم ينيس نيآخر يوقت

 .دست داشت

 :نازك كرد و گفت يوارد شد پشت چشم يوقت

 !هوا چقدر گرمه يوا -

 :رو به مادر گفت و

 كدام اتاق لباس عوض كنم؟ ترايم -
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 !دانستند يخودشان را نژاد برتر م تلريمثل ه! آمد يبدم م يليو افاده خ سيپر ف ليفام نياز ا ييخدا! كرد يياو را راهنما مادر

 .فروختند يفخر م گريكديبه  يآمدند و هر كدام به نوع يكم مهمانان م كم

كرد از همه  يفكر م شهيهم! يناز پرورده و از خود راض يليساحل دختر عمه ام بود، خ! نداشت يبا آنان هم خوان دميدانم چرا من عقا ينم

از پسرها درس خوان تر  ليفام يهم رفته دخترها يرو! (خواند يم يدارو ساز. و لوند بود بايز يليخ ميالبته از حق نگذر! دخترها برتر است

 افهيند، قكرد يعمو و پدرم در مورد من وشهرام صحبت م يوقت. زد يم ريمرا با ت هيسا نيهم يبرا. ميشهرام پسر عمو فتهيو عاشق و ش!) بودند

آوردم، هر چند اصال از  يمن هم كم نم يول. كرد، كامال معلوم بود دوست داشت سر به تن من نباشد يچنان من را نگاه م. شد يم يدنيساحل د

 !ساحل را بچزانم يخب دوست داشتم به نحو يآمد ول ينم شمشهرام خو

 ومدن؟يها ن نيا ييپس دا يهست يوا -

 :باال انداختم و گفتم يشانه ا! كردم، ساحل بود نگاهش

 !انيم -

 اد؟يم يشهرام ك -

 !دونم ينم -

ساحل  م،يمن و ساحل جلو رفت! بود، وارد شدند ميموقع عمو با خانواده اش، كه شامل شهرزاد دخترش و شهرام پسرش و زنش مر نيهم در

 .دستش را جلو برد با شهرام دست داد

 !فقط سالم هيبه بق و

 :گفت يبلند يمن با صدا دنيبه محض د عمو

 به به عروس خودم چطوره؟ -

 .من و زن عمو پنهان نماند ديبه شهرام اشاره كرد كه از د! حرفش چهره ساحل به هم رفت نيا با

 .خب مخالف صد درصد ساحل بود يول دم،يفهم يآمد، از رفتارش م ياز من خوشش نم اديزن عمو ز نكهيا با

 .با اكراه به او دست دادم! احترام به حرف عمو جلو آمد، دستش را جلو آورد يبرا شهرام

 :كه عمو بشنود گفت يطور

 ؟يجان خوب يهست -

 :زدم و گفتم شيبرا يبيپرفر لبخند

 د؟يممنون شهرام، شما چطور -

 :كه از لحن حرف زدن ما ذوق كرده بود گفت يدر حال عمو

 !خانم دكتر يجون بگ يبه بعد به هست نياز ا ديشهرام با -

عمو آرام من را به طرف شهرام هل داد و . سر گرم كرد يدر هم به عقب رفت و خودش را با مهد افهيبا ق! ساحل نفسش بند آمده بود طفلك

 :گفت
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 !دياز وقتتون لذت ببر -

 .با زن عمو از ما جدا شدند و

 ...قد درازتم آخه  ني، با الباس برات كم بود نيآخه مترسك، هم ؟يكرد تيچرا خودتو مثل م -

 .ديخند و

 :نگاهش كردم و گفتم يعصبان

 !آخه عمو با خودش دلقك آورده. كنه يكس نگاه من نم چيه ينردبون خودتو جمع و جور كن، تا تو، تو مجلس هست -

 :كردم گفتم يرا چروك م مينيكه ب يدر حال و

 ؟يدار يك ديبرنامه جد يراست -

 !مثل مرده از گور در رفتس افتيق يشتم برا تو، وجدانا هسترو گذا دينه برنامه جد -

 !آدم مرده از گور در رفته باشه بهتره، تا لباس نسل رضا شاه رو بپوشه -

 !دادم يجوابش را م يجور كي ديخب با يخوش لباس بود ول يليشهرام خ مياشاره به كت و شلوارش كردم، البته از حق نگذر و

 .شهرام يراست -

 :كرد، ادامه دادم نگاهم

 !شد يكامال كالست كامل م يديپوش يم يكت و شلوار، اگه كتون نيبا ا -

 :كه از حرف خودم خنده ام گرفته بود گفتم يدر حال و

 ؟ياز خواب بلند شد يك يراست -

 :قرمز شده بود گفت تياز عصبان دشيكه صورت سف يدر حال شهرام

 خواب؟ -

بابام  يمد لباس مال بابا نيا يخبر ندار ،يشد داريلباس ها مثل اصحاب كهف تازه از خواب ب نيبا ا نميب يكنم م يفكر م يآره، آخه هر چ -

 .بوده

 :پشت سرم آمد و گفت. از كنارش رد شدم و

 !خوره يحالم ازت به هم م ،ينيب يبد م ا،يامشب جلو چشمام ن خت،ير يب يآ -

 :به خود گرفته گفتم يمسخره ا افهيو ق برگشتم

 .دمينگو ترس يوا -

 .آمدند كمانيخواستم از او جدا شوم، كه پدر و عمو به نزد يم

 :گرفت گفت يكه دستش را به طرف شهرام م يدر حال پدر

 ؟يپسرم چطور -

 ! ميپدر زد يبه رو يلبخند ميكرد يم گريكديكه با نفرت نگاه  يو در حال ميآن هر دو حفظ ظاهر كرد كي



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣ 

 :رو به من گفت عمو

 !نيآفر د،يلذت ببر تونيدخترم، خوشم اومد از جون نيآفر -

 شيكه چشمان آب ينگاه شهرام كردم در حال يوقت. نيآن كنترلم را از دست دادم و محكم خوردم زم كياز ما دور شدند، خواستم رد شوم كه  و

 :قرمز شده بود با لب و دهان نازكش گفت دشيو پوست سف ديخند يم

 ست؟دختر عمو حواست كجا يوا -

 .دستش را دراز كرد كه مرا بلند كند و

 !بود ميمتوجه نشد و از آن بهتر كه شلوار پا يدستش را پس زدم نگاه اطرافم كردم، خدا را شكر كس. شدم يمنفجر م تيداشتم از عصبان واقعا

 :نگاهش كردم و آرام گفتم برخاستم

 !يشهرام خودت خواست -

 .از او جدا شدم و

 !كردم يم هيحسابم را با او تصف ديبا يول. مهم نبودند ميكدامشان برا چياصال ه. محض كنار رفتن من، ساحل خودش را به او رساند به

 .آمده بودند ييرايپذ ياز رستوران چند نفر برا. بود ينيريو ش وهيپر از م زيم

هر كدام دو . نبود ياز دوست تازه اش خبر ير با خانواده آمده بودند، ولچاپلوسمان، چند نفر هم از همكاران پدر و ماد يها ليبجز فام مهمانان

 يماريتوجهم به همكار مادر جلب شد، داشت در مورد ب يول. گذشت يحول و حوش مد م شتريخانم ها ب فيتعر. كردند يبه دو با هم صحبت م

 .كرد يم فيتعر شيها ضيمر از يكي

 !بعد، دوست پدر با خانواده وارد شدند قهيو چند دق ديزنگ به گوش رس يموقع صدا نيهم در

فقط فرقشان در نوع  افه،يق كيشكل و  كيپسر و دختر  كيگفت،  يشد، چقدر جالب پدر راست م ليورود آنان صحبت ها به نجوا تبد با

 .پوششان بود

 :داد رو به جمع گفت يكه با آنان دست م يجلو رفت و در حال پدر

 .كردم شيدايه بعد از چند سال پهم از دوستم ك نيا -

. دادند يكردند و با جمع دست م يچقدر جالب، پسر و دختر پشت سر پدر حركت م. كرد شانيبه جمع معرف يكي يكيدست او را گرفت و  و

 !يعقاب ينيب ،يقد بلند، لب و دهان قلوه ا ،يپوست گندم ره،يت يچشمان قهوه ا

 .اند ستادهيمن ا يجه نشدم جلوشده بودم كه متو شانيمحو تماشا چنان

 :رو به مرد گفت پدرم

 .يدخترم هست رجيا -

 :چهره ام را از نظر گذراند و گفت قيرا تكان داد و دق سرش

 .خوش بختم -

 :بردم گفتم يكه دستم را جلو م يرا تكان داده رو به دختر در حال سرم
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 .يهست -

 :زد وگفت ميبه رو ييبايلبخند جذاب و ز دختر

 !گن مانا يهمه بهم م يماندانا، ول -

 :كرد گفت يخم م يكه سرش را كم يپسر در حال و

 .هستم يمان -

 :گفتم رميخودم را بگ يجلو نتوانستم

 !ديهم هيچقدر شب -

 .دميخند و

 :نگاهم كرد و گفت مانا

 .گن يرو م نيشده، همه هم يبرامون عاد -

 :گرفتم، گفتم يرا م كه دستش يدر حال. از مانا خوشم آمده بود چقدر

 !لباساتو عوض كن ميبر ايب -

 !بودن نكردم بهياصال با او احساس غر يدانم چرا ول ينم. پشت سر خودم كشاندمش و

 ميعروسك ها. مطالعه كنار آن زيكشاند، و م يخود را به رخ انسان م وارينفره در كنار د كيكه تخت خواب  ياتاقم شدم، اتاق نسبتا بزرگ وارد

به  يتخت بود و دسترس ريز شهيلپ تاپ هم هم. زديچشمك م مياتاق برا يباال ،يرا در كمد، آن طرف اتاقم گذاشته بودم و كتابخانه نسبتا بزرگ

 .آن آسان

 كه حس خوش يميآهنگ مال. ميرفت نييبا هم پا. ديكش يرا به رخ آدم م شيبايز كليكه ه يرا عوض كرد، كت شلوار مشك شيلباس ها مانا

 ينگاه مرا رو يوقت. را به من دوخته بود شيكردم، چشمان قهوه ا يبه مان يناخوآگاه نگاه. داد در حال پخش بود يبه انسان دست م ينديآ

 .زد و من متعاقب آن سرم را تكان دادم يدلبخن ديخودش د

 :نگاهم كرد و گفت مانا

 ؟يقبول شد يپزشك دميشن يهست -

 :گفتمشانه باال انداختم و  اليخ يب

- يا. 

 !يمعلومه درسخون -

 قبول شدم يبه ضرب كالس و معلم خصوص ،يكن ينه اون قدرا كه فكر م -

 !يچقدر متواضع يوا -

 !رفتم هنر يگم، اگه دست خودم بودم حتما م ينه بابا راست م -

 :كه چشمانش از تعجب درشت شده بود گفت يحال در
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 !هنر؟ -

 !يگريرو بوم، باز يآره عاشق هنرم، مخصوصا طراح -

 خونه؟ يم يكارگردان يمان يدون يچقدر جالب، م يوا -

 ؟يگ ينه بابا، راست م -

 !موفقه يليتو دانشگاه خ ميآره البته از حق نگذر -

 ؟يخون يم يخوش به حالش، خودت چ -

 !عمران -

 برا زن خوبه؟ -

 "نيدوست دار يچ يه"گفت  يرشتمو دوست دارم، بابام تو انتخاب رشته كامال آزادمون گذاشت، م يليآره خ -

 مادرت كو؟ يخوش به حالت، راست -

 !كم حال نداشت هي اد،يمامان نتونست ب -

 چرا؟ -

 !نشد يول اديدوست داشت ب يليآنفوالنزا گرفته، طفلك خ -

 !گهينداره، بار د بيع -

 "ه؟يك"با دست گفت  دينگاه مرا د يوقت!خورد يافتاد، داشت با چشم مانا را م ليبه سه نگاهم

 !از قصد پشتم را به او كردم يول دمشيكه د نيبا ا! شد كيمزخرف دست بردار نبود، نزد يباال انداختم و صورتم را برگرداندم، پسره  يا شانه

 !سالم -

 !خود خر مگسش بود م،يبرگشت

 ؟يكن ينم يمعرف يهست -

 :موقع خود مانا گفت نيهم در

 !گن مانا يهمه بهم م يماندانا هستم، ول -

 !خوشبختم -

 !نيهمچن -

 !يپسر عمه هست لم،يمن هم سه -

 :محترمانه سرش را تكان داد و رو به من گفت يليخ مانا

 ه؟يجون اون خانمِ ك يهست -

 :مثل پشه وز وز كنان گفت ليكنم كه سه يخواستم معرف.گفت يرا م رهيدخترِ عمه ن يدستش را گرفتم، ساق رد

 د؟يخون يدرس م يشما چه رشته ا ديببخش ه،يدختر خاله من و دختر عمه هست -
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 :كه معلوم بود كامال كالفه شده گفت مانا

 .عمران -

 !ميدور شد ليو از سه ديدست مرا كش و

 !نچسبه يليخ لتونيفام نيا يول ديببخش ،يهست يوا -

 :خوشم آمده بود گفتم يليكه از حرفش خ يحال در

 !اديمنم ازش خوشم نم ،يليخ -

 كارس؟يچ -

 !كنه يگز م ابونيخ كار،يب -

 !به خودش برسه نقدريوقت داره ا يباشه، آخه كدوم پسر شاغل كاريب اديبهش م -

 !قربون دهنت -

 !بود مزه يب شيگفت، حتما جوك ها يبود و جوك م ستادهيبه شهرام افتاد، وسط چند دختر ا نگاهم

 افهيعمو رفتم، ق شيبه پ. كرد دايبه مغزم راه پ يآوردم، فكر بكر يحالش را جا م ديبا. رفتند يم سهيدانم چرا دخترها غش و ر ينم يول

لبش خشك شد،  يخنده از رو. آن چشمش به من افتاد كي د،يخند يكرد و م يصحبت م يعمو داشت با دكتر فرخ. به خود گرفتم ينيغمگ

 !برد ياز كنار دكتر رد شد، دست مرا گرفت و آرام به كنار ديببخش كينگران نگاهم كرد و با 

 شده؟ يعمو چ ،يهست -

 :نگاهش كردم و گفتم زانيو لوچه آو لب

 !از آقا مهندستون بپرس؟ يچيه -

 !شهرام؟ -

 !كنه يده مسخرم مخن يدخترا م شيكارت دارم، پ ييايم قهيچند دق هيگم  يآره، بهش م -

 يشهرام چنان جلو. ديفهم يشد بخندم، م يخوب نم يمردم از خنده، ول يداشتم م. به طرف شهرام رفت تيشد، با عصبان يدنيعمو د افهيق

 !پدر پزشكش شركت باز كرده بود هيبود و با سرما يو چنان هستم، آخر مهندس معمار نيآمد كه من چن يم يدخترا قپ

 !خشمش را فرو خورد عمو

 !ايب قهيدق هيشهرام  د،يببخش -

 !آرام از جمع دختران جدا شده به نزد ما آمد. رفت ادشيخنده  ديتا مرا د شهرام

 :پر از خشم گفت يول يآرام يبا صدا عمو

 بهت بفهمونم؟ ايفهم شد  ريش ،يكن يم تيآقا پسر، دفعه آخرت باشه دخترمو اذ نيبب -

 :بزند، دست عمو را در دست گرفتم و گفتم شهرام خواست حرف تا

 !بخشمش ينداره عمو ولش كن، من م يبيع -
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 :و گفت ديعمو آرام سرم را بوس. كرد يبا دهان باز نگاهم م شهرام

 !يخانم يليممنونم خ -

بشنود، تا او باشد مرا  حتينص ديبا يدانستم به محض ورود به خانه كل يشدم، م فيواقعا خر ك. را به شهرام دوخت نشياز دوباره نگاه خشمگ و

 .نكند تياذ

 :به من انداخت و گفت يجدا شدن عمو شهرام نگاه عصبان با

 ؟يگفت يچ مونيم -

 :باال انداختم و گفتم يا شانه

 !يخودت مونميحقته، م -

 !به جمع بر نگشت كامال مشخص بود حالش گرفته شده گريشهرام د. از او دور شدم و

سرش را  ديدرشتش را با دقت به من دوخته بود، تا نگاه من را د يچشمان قهوا. بود يخودم حس كردم، برگشتم مان يرا رو ينگاه ينيسنگ

 !باشد يآمد خجالت يبا آن كه به او نم. انداخت نييپا

 ؟ييكجا يهست -

 .مادرم بود برگشتم

 جانم مامان؟ -

 !خواد كادوتو بهت بده يدخترم بابات م -

 نيا سيف يمطمئن بودم برا. توانستند يهم م ميتنها شد يجمع؟ خوب وقت يِجلو ديدانم، چرا با ينم. آمد يها بدم م يازمسخره ب نياز ا واقعا

 .كنند يكار را م

 :رو به مادرم گفتم يدلخور با

 .جمع يخوام جلو يمامان آخر شب، نم -

 !ميذاريبدونن ما برا دخترمون كم نم ديوا دختر حالت خوبه؟ خوب با -

 .دونن، تو رو خدا يمامان جون همه م -

 !رفته ياخالق گندت به ك نيدونم ا ينم ،ياز دست تو هست يوا -

 !سالن برد يو به باال ديگوش دهد، دست مرا كش ميحرف ها هيبه بق نكهيبدون ا و

 نيداشتند كه ا ميبرا يشوم االتيود خمطمئن بودم هر كدام در ذهن خ. كردند يبودم و مهمانان نگاهم م ستادهيمثل برده كنارشان ا كامال

در جمع فقط او بود كه رو راست حرف دلش را به من . كرد ينگاهم م شخنديبه شهرام كردم با ن يبه خودشان برسد، نگاه مانيگوسفند پر و پ

 .قدر شناسانه نگاهش كردم نيهم يابر زد،يم

 :رو به جمع كرد و گفت يبلند يبا صدا پدر

 .دياومد ديديممنون كه زحمت كش -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨ 

 .آن سكوت برقرار شد كي

 ... زميدختر عز د،يدون يطور كه م نيهم -

 !من اشاره كرد وبه

 .ميديمن و مادرش كادوش رو زودتر خر نيهم يبرا!شه يتهران قبول م يكه آورده مطمئنا پزشك يبا رتبه عال -

فخر  گريكديقدر به  نيما ا ديچرا با! واقعا خجالت. دميت كشذوق زده شوم خجال نكهيا يقرار داد، به جا ميرو يرا جلو نيماش چيسوئ و

مثال اظهار . دست زدند تيرا از دست پدرم گرفتم و جمع ينكبت يآرام كادو! دادند؟ يشد كادو را بدون سر و صدا به من م ينم يعني م؟يبفروش

 .كردند يخوش حال

 :گفت يبلند يحال با صدا نيبا ا يكه مطمئن بودم خبر دارد، ول عمو

 ه؟يچ نشيداداش حاال ماش -

 :حرف است گفت نيهم كه معلوم بود منتظر ا پدر

 ...و قابل دخترم رو نداره  زهيهر چند ناچ -

 :گفت يمثال با فروتن و

 .يكمر -

 .بود كه بر سر من بدبخت فرود آمد كيو فوج تبر! ها مرا غالب كنند زيچ نيخواستند با ا يبر سر من كه م خاك

 .دانستم به خونم تشنه اند يكه م يبه جمع دختران رفتم، دختران يدانم از همه دلم گرفت، با لبخند تصنع يز پدرم، از مادرم، نمخودم، ا از

 :بود گفت دايكه حرص از كالمش پ يدختر دوست پدرم، در حال ايمه

 !يد يم راژيو ابوناياز فردا برا خودت تو خ! يكمر ،يخوش به حالت هست يوا -

 م؟يگفتم؟ چه داشتم بگو يكدام را بدهم، چه م چيتوانستم جواب ه ينم ضه،ينبودن عر يخال يزدند برا يم يكدام حرف هر

 ينگاه جمع كردم حس م. كرد ينشسته صرف م يو درگوشه ا ديكش يرا م شيغذا يسيهر كس سلف سرو دند،يچ زيم يرا آوردند و رو شام

او  يآمد، ول يكه از شهرام اصال خوشم نم نيبا ا. كنند كيكه خودشان را به من نزد نيدر ا يكنند و پسران، سع يم يكردم دختران از من دور

او هم تنها نشسته بود، كنار مبل بغل دستش جا خوش  نكهيكنارش رفتم، جالب ا. حداقل با من رو راست بود دم،يد يهمراه يه برايرا بهتر از بق

 .كردم

 :شهرام

 ؟يبد ليتحو فيبهم اراج ياومدهنوز  ه؟يچ -

 !دلخور است يزيبود از چ معلوم

 :من

 شده؟ يشهرام چ -

 !يچيه -
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 :من

 !يگ يدروغ م يشناسمت كه بدونم دار ياون قدر م گه،يبرو گمشو د -

 .آن برگشت كي

 ؟يهست -

 ه؟يچ -

 !كنه يخواد امشب تو رو رسما برام خواستگار يبابام م -

 !يزود نينه به ا يدارند، ول ياليخ نيدانستم چن ياز تعجب باز مانده بود، م دهانم

 ؟يگ يشهرام، جون مامانت راست م -

 !آره -

 م؟يچكار كن -

 !خودمم موندم تو گل ؟يگ ياحمق جون به من م -

 !خوام يشهرام من تو رو نم -

 !دم يجر م قهيدارم برات  نكهينه ا ،يكن يم يشوخ -

 .ميرو رفتدو در فكر ف هر

 !به مغزم خطور كرد يزيآن چ كي

 !فكر هيشهرام،  -

 هان؟ -

 :من

 ...گم بگو راستش  يم -

 !جون بكن حرفتو بزن -

 !يباش يذره شعورم خوبه داشت هينفهم،  -

 خب؟ -

 !مشكل دارم يبگو من با درس هست -

 !كرد يم نيخودش سبك سنگ شيكرد، داشت حرفم را پ نگاهم

 !كنه يم اهيبابام روزگارمو س -

 :من

 !دونم يم -

 !سرش را تكان داد جهينت يشهرام ب! ميهر دو باز فكر كرد و
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 .شهرام يوا -

 ه؟يهنوز چ -

 !ريجون كمك بگ ميمر از

 ؟يكه چ -

 :من

 !اونو بنداز وسط يجور هيبه مامانت بگو،  اد،يكه مامانت از من خوشش نم يدون يم ،يخودتو نزن به موش مردگ -

 گه؟ يم يبعد بابام چ يدون ينفهم م ،يهست -

 هان؟ -

 !بار كن يباقال ارياون موقع خر ب! ديخراب كن انمونميم د،يداداشم ببر شيآبرومو پ دييخوا يشما دو تا م گهيم -

 .ام گرفت خنده

 مرض حرفم خنده داره؟ -

 ... ينه، ول -

 .تا نزدم صورتتو عوض كنم ساكت شو -

 !غذا كوفتمون شده بود پاك

 !است يعصبان يليبود شهرام خ معلوم

تو هم از اون طرف با بابات . گم تازه اول راهم، دوست ندارم فعال با شهرام نامزد كنم يمن به بابام م نيشه كرد، بب يام م گهيكار د هيشهرام  -

 !حرف بزن

 !كنم يآخه چطور بگم؟ فكر نم ؟يهست هيچ يدون يم -

 !گهيد زيچ هيبهتره، اصال  فتهيعقب ب يتچند وق هيفعال  ،يگ يم يدونم خره چ يم -

 مبتكر؟ هيهنوز چ -

 !گهيدو سال د ميديبه تفاهم رس ميبا هم حرفامونو زد ميگيم -

 !شه يداستان از نو شروع م گهيحتما دوسال د -

 :من

 !شد يفرج ديشا گهيتا دو سال د ،ياحمقِ مغز نخود -

 .گوش داد يشتريحرفم با دقت ب به

 ...خون پاك  نيو ب فتهيخون فاسد نم نيكه حس كنن ثروتشون ب نيهم نيبب -

 !به خودم و شهرام كردم اشاره

 ريفعال خودمونو درگ ميخوا يخوب م يول م،يرو دوست دار گريهمد يليفكر كنن ما خ ميحرف بزن يجور هيدن، فقط  يم تيمونه رضا يم -
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 !مينكن يزندگ

 :و گفت ديآرام به سرم كوب كامال از حرفم خوشش آمد، انگشتش را شهرام

 .هم داخلش هست يا گهيد يزايچ هينه بابا، به جز كاه  -

شهرام . نكنه يمردم كتك كار يآن گفتم جلو كي دمياش ترس افهينگاهم به ساحل افتاد، واقعا از ق. ميدياز حرفش دل نگرفتم هر دو خند اصال

 !تا كار از كار نگذشته بود زدميحرفم را به او م ديرفتند من ماندم و پدرم، با يعمو را صدا كرد و به گوشه ا

 .دادند يسرگرم خوردن بودند، و كمتر به ما توجه نشان م همه

 .جون مادر شهرام و پدر، مادرم كه مثل عقاب حواسشان جمع بود ميجز مر به

 !ا عنوان كردمسر و تهم ر يب ليپدر را صدا كردم و آرام آرام دال نيهم يبرا

 :پدر

آب تو دلتون  ميذار يمن و عموت نم. شهيشهرام سر زندگ ،يراحته تهران المونيخ گهيامروز فردا نكن، االن د يدختر ه ؟يگ يم يچ يهست -

 .تكون بخوره

منم  هيشهرام پسر خوب. الن زودهواقعا ا ،يدون ياون جا آشنا بشم، خودت م طيكم با مح هيبذار برم دانشگاه . ديبهم حق بد يدونم بابا، ول يم -

 ...خب  يدوستش دارم ول

 !قدر حرف مفت زدم تا پدر قبول كرد نيا

 !از چهره عمو نمودار بود تيبه جز خانواده عمو، كامال عصبان! كرده رفتند يخداحافظ تياز شام آرام آرام جمع بعد

 گن؟ يم يچ ناياحمد ا -

 :انداخت گفت يكه شانه اش را باال م يدر حال پدرم

 !آشنا بشن شتريكنن، بذار با رفتار و كردار هم ب يكم خوش هيخوان، بذار  يم گرويهمد نايمحمد ولشون كن، ا -

 نكنن؟ يخوش ميگ يمگه ما م -

 :جون كه كامال از حرف پدرم خوشش آمده بود گفت ميمر

 نقدريچرا ا. يدستشو گرفت ريحاال خدا خواست و تو ز كارن،يشهرام ب ياندارن، االن هم سن ه يهنوز سن نايبابا ا!گه يمحمد، احمد آقا راست م -

 د؟يكن يم تيدوتا جون رو اذ نيا

كه  نيدانستم از ا يم. ستيمار خوش خط و خال منظورش چ نيدانستم ا يمن م يول. كرد يعنوان م ييو خوشرو يچند حرفش را با لوند هر

 !قبول كرد يبود، ول يناراض نكهيعمو با ا! خواهد سكته كند يعروسش شوم م

 :شد، آرام گفت كمينزد شهرزاد

 .ديحقه باز يليخ -

 :زدم و گفتم شيبرا يچشمك

 ؟يديكجاشو د -
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 .زد يلبخند

 !ديرو دوست دار گريدونم چقدر همد يم -

 !به خود گرفت يمسخره ا افهيق و

 ؟يكرد يما، چكار م يبرو گمشو تو به جا -

 !گفتم يراستش رو م يچيه -

اول،  يخوا يم ؟يشناس يرو نم نايا نكهيمثل ا و،يك يآخه آ. بود دهيموضوع نرس نياصال به مغز من و شهرام خنگ ا ،يگ ياتفاقا درست م -

 !ستيبهتر ن نيا م،يبعد بگ م،يخودمون با دست قبرمونو بكن

 :انداخت گفت يكه شانه باال م يدر حال شهرزاد

 !ديبار، خود دان هي ونيبار، ش هيمرگ  -

 .را عوض كند شيبه اتاق رفت تا لباس ها و

 !بود زيوحشت انگ ميفكر كردن به موضوع برا يحت

 .از من نداشت يبه شهرام كردم، او هم دست كم ينگاه

**** 

! ادامه دادم راه دلخواه آنان را عانهيذوق كردند و من مط يباز هم مادر و پدرم كل. قبول شده بودم يبهشت ديشه يكنكور آمد، رشته پزشك جواب

دوست داشتم ناشناس بمانم، . كردم، دوست نداشتم در دانشگاه به خاطر آنان مورد احترام باشم يرا با پدر مادرم باز م ميسنگ ها ديبا يول

 .ستادميا يخودم م يسر پا ديبا! من نه يخوردند ول يمن غبطه م تيها به موقع يليخ ديشا

تماشا  ونيزينشسته بودند و تلو يراحت يهر دو رو. رفتم نييبه پا. صحبت كردن يفرصت برا نيشب پدر و مادر هر دو خانه بودند و بهتر آن

 .كردند يم

 ...خب  يدانستم دوستم دارند ول يلبشان نشست، م يمن لبخند بر رو دنيد با

 :به من انداخت و گفت يمادرم نگاه نشستم،

 !وه؟قه اي يچا يهست -

 .كردم نگاهش

 !نيبش قهيدق هيكدوم،  چيمامان ه -

 .نشست عانهياو مط و

 !خواستم با هر دو تاتون حرف بزنم يم -

 !دانستم چگونه حرف بزنم كه به آن ها بر نخورد يكردند، نم يدو نگاهم م هر

 ...راستش  دينيبب -

 .انداخته بودم نييرا پا سرم
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 .مامان، بابا -

 .نگاهشان كردم و

 درسته؟ اوردم،يمن نه ن ديگفت يشما تا االن هر چ -

 :انداخت گفت يراستش م يپا يچپش را رو يكه پا يدر حال پدرم

 !آره -

 !چطور بگم، دوست ندارم تو دانشگاه بدونن پدر، مادرم پزشكن دينيخواهش دارم، بب هيپس ازتون  -

 !كنند يشد، مشخص بود خود را كنترل م يدنيد شانيها افهيدفعه ق كي

 :پدر

 چرا؟ -

خودم، به خاطر وجود  تيخوام به خاطر شخص يراستش م! يخوام بگن دختر دكتر صباح ينم. خوام به خاطر شما به من احترام بذارن يبابا نم -

 !ديدونم چطور بگم متوجه بش يخودم بشناسنم، نم

 :كامال از حرفش معلوم بود گفت تيكه عصبان يدر حال مادر

 !كشه يما از پدر، مادر پزشكش خجالت م يبچه . كنن يمردم به پدر مادر كارگرشون افتخار م. ميديه، فهمخودتو زحمت ند -

 !ستيطور ن نينه مامان، به خدا ا -

 پس چطوره؟ -

 !رم بخونمش يرشته رو دوست نداشتم، به خاطر شما دارم م نيمن ا ديدون يخودتون م نيبب -

 !به پدر كردم ينگاه و

پس منم  ديهمه پول خرجم كرد نيخوب گفتم ا يخوره، ول يحالم به هم م. دميبابا تا حاال چند بار اسم خون سر سفره اومده از غذا دست كش -

 !ديدرسمو بخونم تا بهم افتخار كن

 !داد يفقط گوش م پدر

 نيپس ا ؟يگ يرو م ي، بگن آها دختر دكتر صباحاسمم رو آورد يخوام، راستش دوست ندارم تو دانشگاه هر ك ينم ياديز زيمن چ دينيبب -

 ...نه  نده،يپزشك آ ،يصباح يگم دوست دارم بگن هست ينزدم، م يشه؟ بابا حرف بد يم يمن چ تيشم؟ شخص يم يوسط من چ

 :خاست رو به پدر گفت يكه بر م يدر حال مادر

 !دخترتو ندارم يرم بخوابم، حوصله چرت و پرت ها ياحمد من م -

 :رو به مادرم گفت! داد يفقط گوش م پدر يول

 !زنهينم يگه حرف بد يخب راست م ن،يبش قهيدق هيخانم  -

 :كه قرمز شده بود رو به پدر گفت يدر حال مادر

 ؟يگ يم يچ يدون يم -
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 !زميآره عز -

 :رو به من گفت و

 پدرت چكارس؟ يسيتو پروندت بنو يخوا يحرفت درست، م -

 :كردم و گفتم نگاهش

 !كارمند -

 !پدرم نه يرفت ول يم نييمادر مثل اسپند باال و پا يوا

 شه؟ يعروسك رو چطور سوار م يكمر نيگن ا يپدرش كارمنده، خب نم يصباح يگن هست يپس تو دانشگاه م -

 !برم ينم نيفكر اون جاشم كردم، ماش -

 :گفت يعصبان مادرم

 ؟ير يحتما با اتوبوس م -

 .مترو هم هست م،يدار سيبعدشم سرو ستين يمامان جون، اوال از خونمون تا دانشگاه راه -

 :و گفت اورديكرد، آخر طاقت ن يفقط نگاهم م پدرم

داشته  شيتو آسا ميخوا يم م؟يكن يكار م يشب و روز من و مامانت برا ك ميدار يفكر كرد رم؟يگ يمن هر عملم چقدر دست مزد م يدون يم -

كردم، دوست داشتم خودمو بشناسن، به  يكنم، خود منم مثل تو فكر م ياون جا مارو بشناسن دركت م يخوا يكه نم نيدخترم باشه، از ا! يباش

خرم خوبه؟  يم ديپرا هيبرات  ام،يتونم كوتاه ب ينم نيدر مورد ماش يول. گرانيخودم بهم احترام بذارن نه به خاطر د تيوجود شخص يخودم برا

 !يتو زجر بكش ميخوام حاال كه دار يبرو نم نيبا ماش

 :فقط در آخر گفت. بلند شد رفت يعصبان گر،يكلمه حرف د كيمادر بدون ! گفت يبه دلم نشست، راست م حرفش

 !قيال يهر چ قيخال -

 !اوردميخودم ن يرو يچند از حرفش ناراحت شدم ول هر

 ...بابا ممنونتم، فقط  -

 ه؟يچ گهيد -

 !باشه ازت ممنون ،يچيه -

 !خرم يم ينقل ديپرا هيرم برات  يخب پس فردا م -

 . واقعا خوشحال شدم. بلند شد و

 ؟يبخر ازدهيشه صد و  يبابا م -

 .كرد نگاهم

 باشه؟ يخب امر -

 !نه فدات شم -
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 .خوشحال بلند شدم و

از نامه  يگذاشت ول يم غاميآن جا پ شهيهم ميادت داشت برارا نگاه كردم، مادر ع خچاليدر  يرو. كس خانه نبود چيبرخاستم ه يصبح وقت فردا

 ميبه كار ها اليخ يب. كرد يشد تا چند روز قهر م يزده م لشيبرخالف م يحرف يعادتش بود وقت. با من قهر كرده دميفهم. نبود يهم خبر

 .گرفتم كيعملم را به فال ن نيكردم و ا يم دهيبار بود كه اظهار عق نياول نيخوشحال بودم ا. كردم يدگيرس

**** 

 !و آن ها چه قدر حرف شنو، گوش دادند نديايخواهم ب يحق داشتند گفته بودم نم. نكردند ميكدام همراه چيه. ديروز ثبت نام رس باالخره

 يگشت برا يم يكيكرد،  ياس مخوابگاه التم يبرا يكي! آمده بودند رانيگوشه ا كيافتاد كه هر كدام از  ييثبت نام نگاهم به دختر پسرها روز

 !بودم گريخواست در شهر د يچه قدر دلم م! كند دايپ اري يگرفتن خانه مجرد

 ... يآمدم ول يسلطه خانواده ام در م رياز ز ديشا

 .اند دهيكامال زحمت كش تيموقع نيبه ا دنيرس ياز طبقه متوسط جامعه بودند، كه مشخص بود برا اكثرا

نظرم را  يدختر يشدم صدا ياز در اتاق مسول خوابگاه كه رد م. درد گرفته بود مياتاق به اتاق كردم كه كف پا نياز ا يبه قدر ميدنبال كارها به

 !جلب كرد

 من چكار كنم؟ ديگ يآخه م -

 :گفت يبلند يخوابگاه كالفه با صدا مسول

 !به خدا خوابگاه پره -

 :دختر

 !م؟يتو تهران چكار كن ميبيپس ما كه غر -

 !ديرياتاق بگ ديبر يكيكن با  دايپ اريتو هم  زم،يعز -

خوام  يها سرسام آور و گرونه، بابا من از روستا اومدم، خانوادم ندارن، اگه بهشون بگم پول م هيكرا د،يكن ينم يشما تهران زندگ نكهيمثل ا -

 !چكار كنم؟ ديگ يم ام،يب ذارنينم

 .شده ليتكم تايمن چكار كنم؟ ظرف ديگ يدخترم م -

 ! ؟يانجام دهم اما چه كار يكار شيسوخت، دوست داشتم برا شيدلم برا چقدر

 :اتاق رفتم، سالم داده و گفتم به

 !جا نداشته باشه؟ نكهيمنظورم ا يعنيخوابگاه نداشته باشه؟  يبزرگ نيشه تهران به ا يمگه م د؟يكن شيكار هيشه  ينم ديببخش -

 :كنم و متعاقب آن گفت سيبود شلوارم را خ كيخوابگاه چنان نگاهم كرد نزد مسئول

 من چكار كنم؟ ديگ يم م،يبابا خوابگاه ندار م،يندار -

 :لجم گرفت نگاهش كردم و گفتم يليخ

 يجا برا چ نياصال شما ا! كه داد و هوار نداره نيا م،يخوابگاه ندار ديسيپشت در اتاق با كاغذ بنو! ديدر اتاقتون رو ببند د،ينكن يخب كار -
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 د؟ينشست

 :كرد گفت يطور كه نگاهم م نيهم

 ؟ياول يورود -

 !بله -

 .دانشگاه برسه با تو نيخدا به داد مسول ،يكن يم ياز اول انقدر زبون دراز -

 گم؟ يخب دروغ م -

 .آمدم رونياز در، ب و

كاره  انيداد كه در امور خوابگاه دانشجو ياز دوستانش را م يكي سيف شهيشهرام افتادم، هم اديرفت،  يدر سالن راه م يرمرديكنار پ دختر

 !را برداشت يبوق گوش نيشماره اش را گرفتم، با دوم يبدون معطل. ستيا

 د؟ييبفرما -

 !شهرام سالم -

 شده؟ يسالم، چ كيعل ؟ييتو يهست -

 ؟يبرام كن يكار هيشه  يشهرام م ،يچيه -

 !بنال -

 !دن ياز دوستام از شهرستان اومده بهش خوابگاه نم يكيشهرام  -

 م؟يما خبر دار نشد يكرد دايپ يتا حاال دوست شهرستان يخب به تو چه؟ از ك -

 !شهرام تو رو خدا شروع نكن -

 :مكث گفت ياز كم بعد

 ؟يهالل احمر باز كرد-

 !شهرام -

 ه؟ياسمش چ -

 .ستميآمد اسمش را بلد ن ادمي تازه

 :گفتم

 !لحظه هي -

 :دختر رفته گفتم كيبدون مقدمه نزد و

 !ه؟ياسمت چ ديببخش -

 "ونستيدختره د نكهيمثل ا": گفت يخودش م شيآورد، احتماال پ ياز تعجب داشت شاخ در م چارهيب رمرديهاج و واج نگاهم كرد، پ اول

 :خودش را جمع و جور كرد و گفت عيدختر سر يول
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 !فاطمه -

 تون؟يليفام -

 !ييروستا -

 :دست به او اشاره كردم و گفتم با

 !ييشهرام، فاطمه روستا -

 ه؟يچه رشته ا -

 :خواستم بپرسم گفت تا

 !يپزشك -

 !يشهرام، پزشك -

 امساله؟ يورود -

 !آره خب -

 :شهرام

 !جور تو رو من بكشم ديبا شهيخدا خفت كنه كه هم -

 .قطع كرد و

 :دختر كردم و گفتم نگاه

 !دعا كن درست بشه -

 :ب گفتتعج با

 ؟يچ -

 .كنه يپسر عموم آشنا داره، خدا كنه بتونه برات كار نيا دم،يراستش صحبتاتونو با مسئول خوابگاه شن -

 :گفت يموقع ها مامانم بهم م نيا شهياول هاج و واج نگاهم كرد و بعد شروع كرد دعا كردن، هم رمرديپ

 !كنه برا دردسر يانگار سرت درد مدختر  ؟يبه ارث برد ياز ك تويحس فضول نيدونم ا ينم يهست -

 !زنگ خورد، خود شهرام بود ميبعد گوش قهيدق چند

 !را زدم دكمه

 شد شهرام؟ يچ -

 فهم شد؟ ريدم، ش يانجام م يباره برات كار نيبهت بگم، آخر -

 !نه؟ ايآره حاال درست شد  -

 !شه؟ يكه به من واگذار بشه حتما انجام م يكار يدون يخنگول، تو هنوز نم -

 !پسر نياز خود متشكر بود ا چقدر
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 !يخب مرس -

 ؟يديفهم ،يبگو از طرف فروزش اومد يرفت زنم،يكم صبر كن دارم حرف م هيخوره،  يبهت بر م يگم خنگول يم -

 ؟يندار يكار دميآره فهم -

 !نه -

 :زدم گفتم يكرد، لبخند گل و گشاد يرو به فاطمه كه داشت نگاهم م. قطع كردم و

 !نم درست شدفكر ك -

 !به طرف اتاق حركت كردم و

 .سالم -

 :كرد گفت يرا قطع م يكه گوش يخوابگاه در حال مسول

 !شده؟ يچ ،ييبازم تو -

 !شما شيپ ميايفروزش گفت ب يآقا ديببخش -

 !مودبانه و آرام شد يليكامال فرق كرد، لحنش خ نگاهش

 ...راستش  د،ينيبنش دييبفرما -

 .را ورق زد شيرو يدفتر جلو و

 !نميبذار ب -

 :كرد گفت يبود و دفتر را نگاه م نييكه سرش پا يدر حال و

 .كنم دايبراتون پ ييجا هيتونم  يم نميخوابگاه ها پره، بذار بب ديباور كن -

 :گفت قهيبعد از چند دق و

 !داره يخال يجا هي يدندانپزشك يبچه ها ياز اتاق ها يكي -

 :نگاه من كرد و گفت و

 !اشكال نداره؟ ،يدندانپزشك يق بچه هااتا -

 :گفت يبه فاطمه كردم، با خوشحال ينگاه. سرش را باال آورد و

 .خوبه، ممنون ميليخ -

 .اطالع دهد رمرديرفت تا به پ رونيب و

 :بود گفتم ديكه از من بع يحالت مظلوم با

 .ديممنون واقعا زحمت افتاد -

 د؟يدار يشما با دكتر چه نسبت يراست ،يدكتر صباح يگفت برا يفروزش سرور ما هستند وقت يكنم، آقا يخواهش م -

 !ميدانستم چه بگو ينم. ناراحت شدم واقعا
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 ؟يكدوم دكتر صباح -

 !يدكتر احمد صباح -

 :فكر كردم و گفتم يكم

 !از آشناهامونن -

 .بده اتفاقا رشيخدا خ -

 .كرد زشيم يدست در كشو و

 :گفت

 يقبول نم مارستانيب م،يكن يهم اصرار م يهر چ. حالش بده يليخ يول گست،يقلب داره عملش نه ماه د ييراستش نارسا ضشونه،يمر خانومم -

 .ميش يراستش اگه خود دكتر قبول كنه خانومم رو زودتر عمل كنه، واقعا ممنون م. كنه عملش رو جلو بندازن

 :اختم و گفتمبه آن اند ينگاه سر سر. را از دستش گرفتم نامه

 .دم يچشم نشونش م -

 !زنميانجام بدم زنگ م ياگه تونستم براتون كار د،يبهم بد ديكن ادداشتي شمارتونو

 :شناسانه نگاهم كرد و گفت قدر

 !باهاتون دارن؟ يچه نسبت ديممنونم دخترم، ببخش -

 :فكر كردم و گفتم يكم. جاش رو نكرده بودم نيفكر ا گهيد

 !گم عمو يبهش م مونهيدوست خانوادگ -

 !ممنون دخترم -

 !تشكر كرده و از اتاق در آمدم برخاستم،

. قلب رفتم مارستانيراست ب كيتشكر از آنان جدا شده و  يمنتظر من بودند، بعد از كل رونيب رمرديفاطمه و پ! زنش سوخت يدلم برا چقدر

 .باشد مارستانيساعت دوازده ظهر بود، خدا خدا كردم پدرم ب

 !داشتند يكار ضرور يمختص خانواده، وقت يكيپدرم سه شماره داشت . پدرم را گرفتم ليموبا دن،يمحض رس به

 .ديچيپ يخسته اش در گوش يصدا

 شده؟ يچ يجانم هست -

 نمت؟يتونم بب يبابا م -

 ؟يياالن كجا -

 .مارستانيب -

 !اتاقم، تازه از اتاق عمل اومدم ايب -

 .چشم، خداحافظ -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠ 

 .را قطع كردم يگوش و

در را ! كرد تا مادرم يكنم؟ اصوال پدرم بهتر دركم م فيتعر شيكردم، چگونه برا يمرتب با خودم چك م. گرفتم شياتاق پدرم را در پ ميمستق

 .كرد يم اداشتيدر پرونده  يزينشسته بود و داشت چ زيزده داخل شدم، پدر پشت م

 .سالم بابا -

 .را بلند كرد سرش

 شده؟ يزيچ سالم دخترم، -

 !كنم فيتا برات تعر نميبذار بش -

 .با دقت به سخنانم گوش داد ياز چهره اش نمودار بود، ول يخستگ نكهيا با

 :گفتم مياز تمام شدن حرف ها بعد

 ؟يكن يخب بابا چكار م -

 !بود ياسمش چ ميبگم، بذار بب يواال چ -

 .وارد شد يبعد پرستار قهيدقرا فشرد، چند  زشيقرار دادم زنگ كنار م زيم يرا رو كاغذ

 دكتر؟ يبله آقا -

 !خوام يقلب باز رو م يالبته عمل ها د،ياريعمل ها رو برام ب ستياگه براتون امكان داره ل -

 .پدر قرار داد يوارد شد آن را روبرو يبعد با دفتر بزرگ قهياز اتاق در آمد، چند دق پرستار

 .ممنون -

 :دفتر را ورق زد، بعد از چند لحظه گفت و

 !گستيدرسته حدود شش ماه د -

 :سرش را بلند كرد و گفت بعد

 !نميمطب خانومش رو بب اديآقا بگو بعد از ظهر ب نيزنگ بزن به ا هيبابا جون،  يهست -

 ؟يندار يچشم، خب بابا كار -

 ؟يدانشگاه چكار كرد -

 !بشه يچ نميفعال ثبت نام كردم تا بب ،يچيه -

 .اميم ريامشب د يدختر خوبم، راست نيآفر -

 .آمد يبه خانه م ريكار و شغلش كرده بود كه اكثر شب ها د ريخودش را درگ يبه قدر. بود يحرف بابا عاد نيا

 ؟يرو برام گرفت نيماش يراست -

 .آره زنگ زدم فردا با مامانت برو دنبال سندش -

 !اديط هفته نموس يدون يمامان كه كار داره، خودت م -
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 :را تكان داد و گفت سرش

 !كنم يبرات م يفكر هيباشه  -

 .برخاستم

 !خب پس برم -

 .برو دخترم -

 لميموبا يرا عوض كرده بودم كه صدا ميدر خانه نبود، تازه لباس ها يطبق معمول كس. به خانه رفتم ميگرفتم و مستق نيآمدم، ماش رونيدر ب از

 !در آمد

 .را نداشتم شيها يپران كهيت يشهرام بود اصال حوصله . صفحه انداختم نگاه

 بله؟ -

 .نيگه فردا باهات برم برا سند ماش يبابات زنگ زده م يهست -

 !گذاشتم يعمرا نم ديگو يدانستم به شهرام م يمن، اگر م يخدا

 رو انداخته؟دونم آدم قحط بود كه به تو  يگه، آخه نم يبه تو م دميبه خدا شهرام نفهم -

 يو قطع م دهيعمو فكر كرده پادو در خونشم، فقط فرمان م. قرارداد هيخوام برم اصفهان برا  يواقعا خود بدبختم فردا هزار تا كار دارم، فردا م -

زنه  يده شما حرف مبرات باز كردم كه هر موقع خانوا هيريبنده فكر كرده من بنگاه خ يكنه؟ زنگ زدم به بابام، از همه بدتر چنان بهم توپ م

 .گوش بدم ديبا

 :گفتم يحوصلگ يب با

 !شاخه به اون شاخه نپر، بنال اصل حرفتو بزن نيقدر از ا نيا -

 ...صورت  نيا ريدر غ ام،يتونم ب يبه بابات بگو بعد از ظهر م -

 !خفه شو تا بهت بگم قهيدق هيشهرام  -

 ه؟يچ -

 .گم فعال خداحافظ يباشه به بابام م يبرم بهتر از توئه، ول لييبا عزا ،ييايتو باهام ب اديفكر نكن منم خوشم م -

 .قطع كردم و

 .دراز رو كم داشتم بهم غر بزنه نيا فقط

 ".خواد بره اصفهان يشهرام فردا م"گفتم،  يپدرم تماس گرفتم وقت با

 :فكر كرد و گفت يكم

 .ديرو انجام بد نيماش يكارها ديكنم بعداز ظهر بر يباشه، پس با بنگاه صحبت م -

ذره حرص  هيبذار منتظر بمونه . گم يبهش م گهيساعت د هيخودم گفتم ولش كن،  شيپ ياز قطع كردن خواستم به شهرام زنگ بزنم، ول بعد

 .چقدر چهره دختر بانمك و بامزه بود. دميزده و به اتاقم رفتم و سر تخت دراز كش يلبخند ،يطانيفكر ش نيبا ا! بخوره
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 .هم رفته بانمك بود يكم تپل رو هيقد متوسط،  ،يمشك يو چشم و ابرو يگندم پوست

 .و چشمانم گرم خواب شد ".دميهام رو د ياز همكالس يكيخوب پس "گذاشتم گفتم،  يسرم م ريكه دستم را ز يحال در

 .دكمه را زدم عيسربودم،  دهيمن شهرام بود، نگاه ساعت كردم سه ساعت خواب يخدا دم،ياز خواب پر ليزنگ موبا يصدا با

 بله؟ -

 شد؟ يچ -

 !رم يبه بابا گفتم، بعد از ظهر م -

 ام؟يپس من ن -

 !خواد با تو برم يمن اصال دلم نم يول يايدونم، بابا اصرار داره تو هم ب ينم -

 !چاره ندارم يول فتميبا تو راه ب گارديدل به دل راه داره، منم اصال دوست ندارم مثل باد -

 ...خوب  يرفتم كه دوسش داشته باشم، ول يم گهيد گارديباد هيمنم مثل تو دوست داشتم با  -

 !يشده، خجالت بكش، خوبه امروز تازه ثبت نام كرد اديروت ز يليخ -

 .من كه منظورم پسر نبود يشهرام، چقدر تو منحرف يوا -

 ه؟يغول تشن برم، چاره چ هيبا  ديخب با يول ادياز خداشه باهام ب ق،ياز دوستام بود مثال شقا يكي منظورم

 !سراغت اميآماده باش م گهيساعت د هي ،يدار فيپررو تشر يليخ -

 .باشه -

 .قطع كرد يبدون خداحافظ و

 .ميپراند يم كهيمرتب به هم ت م،يطور بود نيهم شهيهم

 .شد يردم كارم انجام نمك ياگر زود اقدام نم يحوصله بودم ول يرا عوض كردم، واقعا ب ميشدم لباس ها بلند

 .ساعت آمد سر

 !خودم گفتم، كتكم نزند شيلحظه پ كيبه هم رفته بود كه  شيچنان اخم ها البته

كوله  ،يآب ديبودم با شال سف دهيپوش ديسف نيو ج يمانتو آب زيمن ن نكهيجالب ا. بود كامال اسپرت دهيروشن پوش يآب نيبا شلوار ج ،يآب شرتيت

 !ميرا به شانه انداخته بدون حرف راه افتاد دميسف

 :اشاره كرد گفت نشيدست به ماش با

 .زود سوار شو -

 .حرف سوار شدم، به راه افتاد بدون

 :دكمه را فشار داد و خندان گفت. حك شده بود انايصفحه اسم و يسرم را كج كردم، رو يزنگ خورد، كم لشيموبا يگوش

 .چه عجب زميسالم عز -

 .دسكوت كر و
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 ؟ياومد يك! يغلط بكنم، تو تاج سرم. من -

 !كردم يقدر خوب حرف بزند، مات نگاهش م نيدختر ا كيكردم شهرام با  يفكر نم اصال

 !خواد بخره يمن نه، پسر عموم م م،يقولنامه كن نيماش مير يم ميبا پسر عموم دار. دارم يكار هيفدات بشم، االن  -

 .گفت پسر عمو؟ با تعجب دهانش را نگاه كردم يبه من م دم،يفكر كردم اشتباه شن اولش

 !خوام سر به تنش نباشه يم ه؟ينه فدات بشم، دختر عمو ك -

 .كرد يم نيخودم داشت به من توه يرو يداغ كردم، نفهم جلو واقعا

 :شهرام

 .خوام برم اصفهان يفردا م زم،يقربونت عز -

 :شهرام

 .ميبند يآره قرارداد م-

 .ديخند و

 .خواستم يم گهيد زيچ هيكاش از خدا ! يچقدر عال يوا ؟يايم -

 :شهرام

 ؟يآورد يچ يبرام سوغات يراست. سراغت، فدات بشم امينه اصال، منتظرم، فردا ساعت هشت م -

 :شهرام

 .يبا زميباشه عز. دنتيخند يدوست دارم، فدا يلينگو ممنون، اتفاقا خ يوا -

 .قطع كرد و

 :گفتم يكردم عصب نگاهش

 !نفهم اگه به عمو نگفتم! سر به تن من نباشه؟ يخوا ياالغ م -

 :را شادمانه تكان داد و گفت سرش

 !به تو حساسه انايچكار كنم و -

 :من

 شناسه؟ يمگه من رو م -

 :شهرام

 !كنه يمجبورم واال ولم نم نيحاال حساس شده برا هم دت،يمن د نيبار تو ماش هيآره  -

 .كردذهنم را مشغول خود  يسوال

 شهرام؟ -

 ه؟يچ -
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 ؟يدوسش دار -

- خوامش ينه، نم يبرا زندگ يول اد،يازش بدم نم يا. 

 .بدم آمد يليخ

 سركار؟ شيچرا گذاشت -

 :با تعجب نگاهم كرد و گفت -

 من؟ -

 !نه ننم -

 بذارمش سر كار؟ ديچرا با -

 .شيريبگ يخوا يفكر كردم م ،ير يجور كه تو قربون صدقش م نيخب، ا -

 :و گفت ديدفعه خند كي

 طوره؟ نيهم گهيبا چند نفر د ستيقدر با من راحته، معلوم ن نيا يوقت -

 :نگاهش كردم و گفتم مات

 !يجا موند ميبود، فكر كنم موقع تقس يخوب زيخجالت چ -

 :شهرام

 .تو رو كم داشتم حتيبرو بابا، فقط نص -

 :من

 !يحرفا بود نيبا فرهنگ تر از ا اد،يشهرام به تو نم -

 آورده؟ يبرام چ يفكر كرد يشده؟ راست زونيقربون صدقه آب از لب و لوچش آو هيبمال، دختره به  رهيسر خودتو ش -

 از كجا؟ -

 .ايتاليسرش رفته بود ا ريخ -

 !دونم ينم -

 :شهرام

نه  ميكن يكنه فقط استفاده م يمكه زود خودشو برامون ول  يجماعت ما پسرا از دختر م،يمن پسر بد يفكر نكن. كه خواسته بودم يادكلن -

 .شتريب

 :حرفش كرد و گفت يچاشن يچشمك بعد

زنه  يموهاشو مثل تپه م! جالب تر، دختره فقط صد و پنجاه سانت قدشه زيچ هيتازه . برم يگوش تا گوش سرتو م ياگه راز پسرا رو فاش كن -

تا سر ! اعتماد به نفس! شم يقد كوتاه دوست نم يگه من با پسرا يپوشه م يم يكفش ده سانت هي! قدر موهام بلنده نيسرش، كه مثال من ا يباال

گه  يم ؟يگم برا چ يخواستگار پزشك داشتم قبولش نكردم، م هي شيگه چند وقت پ يم! دونه يرسه، خودشو هم قد من م ينم شتريب مشون
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بره منو  دميخوب نگفتم، د يول ؟ينيب يپسر مردم رو كوتاه م خواستم بهش بگم اعتماد به نفس، مگه قد تو چقدره كه يقدش كوتاه بود نكبت، م

 !ده ياز دست م

 

 :من

 .بدترم شدم ياومد ول يازت كه بدم م ،ياله يريبم ؟يكن يفكر م يجور نيدر موردش ا يشهرام جد -

 :شهرام

 تو رو خدا، پس امشب از غم تو چكار كنم؟ -

 :من

 ؟يكن يمسخرم م -

 :شهرام

 !پ نه پ بچه -

 :آمدم و گفتم نييپا تيبا عصبان م،يديبنگاه رس در

برا  نيگرد يم دهيآخرش دنبال دختر آفتاب مهتاب ند د،يكن يم ديخوا يم يشناسم، خودتون هر غلط يخوب جنستونو م ستم،ياصال بچه ن -

 .تونيزندگ

 :شد، گفت يم ادهيپ زيكه او ن يحال در

 !ده يرو برات گفتم، چه زود به خودم پسش محرف  نيحاال خوبه خودم ا ،يبرو بابا حال ندار -

 پسر خوش كرده؟ نيا يدخترِ مردم، دلش رو به چ چارهيدر دلم گفتم ب م،يبحث كن نياز ا شترينداشت ب اقتيرا ندادم، به نظرم ل جوابش

كارها را بنگاه دار خودش  هيبنا شد بق. ميقولنامه را نوشت. سفارش داده بود جمع و جور و كوچك ميصفر برا ينوك مداد ازدهيصد و  ديپرا پدر

 !امضا بروم محضر يانجام دهد فقط برا

 :به شهرام گفتم رو

 .يممنون كه اومد -

 !بود كنار پدرش يآزارا شهرام مثل طفل معصوم نيمن كنار ماش ديپرا نيماش. شهرام پارك كردم نيرا از بنگاه در آورده كنار ماش نيماش و

 :شهرام

 .رفتممن  ديبد ديند -

به طرف خانه  نيبعد از زدن بنز. رفتم نيبه پمپ بنز ميخودم شدم و مستق نيسوار ماش. كردم يشهرام كردم دستم را بلند كرده خداحافظ نگاه

 .رهسپار شدم

 

**** 
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اصال دوست نداشتم ! يبا كوله سرمه ا يمقنعه مشك ،يمشك نيساده با ج يمانتو مشك. دميلباس پوش يحوصلگ يروز اول با ب ديكم مهر رس كم

به تابلو سر در  ينگاه. بود ستادهيا ميرو شيپ ييبايدانشكده پارك كردم، محوطه سرسبز و ز يروبرو ابانيرا خ نيماش. جلب توجه كنم

 .كردم، كه چشمم خورد به فاطمه يسر در گم تابلو اعالنات را نگاه م. داخل رفتم. يبهشت ديشه يدانشكده پزشك تم،دانشكده انداخ

 .شد كمينزد ديمرا د تا

 :با لبخند گفت و

 با زحمت من؟ يكن يسالم چكار م -

 :من

 ؟يچه زحمت -

 :فاطمه

 د؟يباش يفكر كنم شما هم سال اول -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .آره -

 .را جلو آورد دستش

 !هستم ييفاطمه روستا -

 !يصباح يهست -

 :فاطمه

 !خوشبختم -

 :من

 !ميكن دايكالسمونو پ ميخب بر -

 :خنده گفت با

 .كردم داشيمن پ -

 .ميبا هم به راه افتاد و

 :من

 خوابگاه چطوره؟ -

 :فاطمه

 .كنه يدعات م يليپدر بزرگم خ ست،يبد ن يا -

 .زد يلبخند محجوب و
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 :گفت

 كردم؟ يچكار م يدونم اگه اون روز تو نبود ينم. واقعا ممنون -

 :من

 .حرفا رو نيول كن ا ميبر ايب -

 .چند پسر كنار پنجره دوره گرفتته بودند. خورد ديجد يها افهيبه محض ورود چشمم به ق. جذاب بود ميجو تازه برا. ميبه سمت كالس رفت و

 !چه با هم جور شدند؟ خدا به بعدش رحم كنه يخودم گفتم، روز اول شيجالب بود پ ميبرا

 .كم دلهره آور هيص بود، هم جذاب هم طور بخصو كي ديجد طيمح. ساكت شدند يكي يكيورود استاد  با

دانشگاه وارد  نيكه در ا ديكشور هست يكردن كه شما مطمئنا از نخبه ها حتياستاد چنان با تحكم وارد شد و شروع كرد نص نياول مخصوصا

معلوم بود از آن خوش  م،يكرد يخمار از خواب، نگاهش م يو ما با چشم ها د،يباش يو فكر درس و زندگ ديقدر خود را بدان ديو با نيشد

 !را خواند يصحبت اسام ياز كل عدب. هاست فيتعر

داد، باالخره اسم مرا هم  يكرد، و بعد سرش را تكان م يدانشجو را نگاه م قهيكرد چند دق يدستش را بلند م يكيخواند،  يكه م يهر اسم با

 .با دقت نگاهم كرد هيخواند و مثل بق

 :در آخر گفت و

 !خوبه -

 !نفر را اشتباه صدا بزند كي يحت نكهيخواند، بدون ا يتا آخر كالس، هر كس را با نام م نكهيا جالب

 .شروع شود يتا كالس بعد م،يبود كاريب يساعت كي ميرفت رونياز كالس با فاطمه ب بعد

 !از ساعت اول نميخب ا -

 :زد و گفت يلبخند بانمك فاطمه

 !دميخدا رو شكر به آرزوم رس. از آرزوهام بود يكيتالش كردم،  اميجا ب نيا نكهيا يبرا -

 :من

 ؟يگ يراست م -

 ...آره مگه تو  -

 !منم قبول كردم نيخب، پدر مادرم آرزوشون بود برا هم يول اميدوست نداشتم ب ادينه من ز -

 ؟يجا قبول شد نيا يكه دوست نداشت نيجالبه با ا -

 پس اون آقا كه باهات بود پدر بزرگته؟. بابا، ول كن يا -

 .كنه ينم غيدر يكار چيبده برام از ه رشيتمام زحمتم با اون بوده، خدا خ. دوسش دارم يليآره خ -

 ؟ييبچه كجا يراست -

 .كرمان ياز روستاها يكي -
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 !جالبه معلومه پشتكارت حرف نداره -

 .يچه خنده صادقانه ا ديخند

 ...خودم كار كنم تا مثل  يدارم برم تو روستا ميخوندم، تصم يليآره خ -

 !كامال دور از ادب است دميد يول "؟يتا مثل چ"خواستم بپرسم  يم. حرفش را خورد هيبق و

 :من

 ؟يچطور ييدختر با چا -

 !را با غم عوض كرد شيجا لبخند

 .خوبه يليخ -

 ... ينگاهش كردم مردد بودم ول م،يدينوش ييو آرام چا ميكنار پنجره را انتخاب كرد زيم م،يشاپ رفت يكاف به

 د؟يفاطمه چند تا خواهر برادر -

 !فقط خودمم -

 .باال رفت ميابرو ناخودآگاه

 :من

 ؟يگ يراست م -

 ؟يآره، شما چ -

 !منم تك فرزندم -

 .چه جالب -

 :زدم و گفتم يزير چشمك

 ؟يدون يخودت كه م دونه،ي يكي -

 :فاطمه

 رو؟ يچ -

 !وونهيد ايشه  يچل م ايدونه،  هي يكيگن  يخب م -

 :جا به جا كرد و گفت يچادر كش دار سرش را كم. رفتارش به دلم نشست يليخ م،يديهر دو خند و

 قدر از هم خوشمون اومده؟ نيا نهيپس هم -

 .ميرفت يگريو به طرف كالس د ميساعت نشان دهنده كالس بود، بلند شد. ميديباز خند و

 ؟يهست -

 بله؟ -

 ؟ييكجا يتو بچه  -
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 .تهران -

 !يدردسر خوابگاه رو ندار گهيخوش به حالت، د -

 !رفتم يم گهيشهر د هيباور كن دوست داشتم منم  يآره، ول -

 !تعجب نگاهم كرد با

 چرا؟ -

 ه؟يخوام بدونم خوابگاه چطور يخب، م -

برا  ن،ياتاق، دو تا تخت دو طبقه، اون سه تا داندانپزشك هيداخل  مياالن ما چهار نفر. باشه يفكر نكنم آش دهن سوز يمن كه تازه رفتم ول -

 !خب يگرفتن ول لميتحو يليالبته طفلكا خ. كشم يكم خجالت م هيخب من تازه واردم،  يباهم راحتن، ول نيهم

 :من

 !ريبه خودت سخت نگ -

 :فاطمه

 يسرسام آور،تازه پدر بزرگم كل يها هيباور كن مونده بودم چكار كنم؟ كرا گه،يد يلك بچه هاطف. اومده شانس آوردم رميگ نشمينه تازه ا -

 يكه خوابگاه نيهم"گفت،  يم. حداقل االن راحت رفت "تهران، تنها طيتو مح يول م،يكن يجور درست م هيحاال پولش رو "گفت،  ينگران بود م

 "راحت تره الميخ

 !ودذهنم را مشغول خود كرده ب يسوال

 !فضولم يفكر نكن. ديببخش -

 !نه بپرس -

 :من

 بود؟ ومدهيپس پدرت چرا ن -

 .چشمان فاطمه را گرفت غم

 .من پدر ندارم -

 :گفتم يناراحت با

 !خدا مادرت رو حفظ كنه... شاايخدا رحمتش كنه، ا -

 !من مادرم ندارم ،يهست -

 .نگاهش كردم! نه پدر، نه مادر. به نظرم فاجعه بود يوا

 !تو رو خدا فاطمه ببخش -

 !گذشتن، خدا رو شكر شونيها به خاطر من از همه چ چارهيب. همه رو برام پر كردن يپدر بزرگ، مادر بزرگم، جا ست،ين يمشكل -

 ...كرد و او  يداشتم، چقدر قدر نشناسانه برخورد م زيكه همه چ نيمن با ا. در دلم حس حقارت كردم واقعا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠ 

 :فاطمه

 .كالس نميا يخب هست -

گفت،  يم شهيكنار پنجره را، به قول پدرم كه هم يصندل م،يگرفت شيآخر كالس را در پ ميبچه ها نشسته بودند، ما هم مستق. ميشد وارد

وارد كالس شد، هر كس با بغل  يموقع پسر جوان خوش پوش نيدر هم. و فاطمه كنارم نشست ".اومده ايفكر كنم كنار پنجره دن ،يهست"

 يما را نگاه م ستاده،يا بونيكه كنار پشت تر يدر حال ميديبا تعجب د يبه او توجه نشان دهند، ول نكهيبود بدون ا نحرف زد مشغول شيدست

 .زند يكند و لبخند م

 :از پسرها با خنده گفت يكي

 !ادياالن استاد م ن،يبش ايب ،يتازه وارد نكهيتو هم مثل ا -

 .لبش پررنگ تر شد يرو لبخند

 :استاد

 !فكر كنم من االن با كالس شما درس داشته باشم-

 .آن كالس در سكوت فرو رفت كي

 :همان حالت گفت با

 !شما با من باشه يپزشك كيزيپور هستم، فكر كنم درس ف يول ايمن عرش -

 !آمد يهم سن و سال ما به نظر م م،يكرد يتعجب نگاهش م با

 :خودش را ببازد گفت نكهيا بدون

 .كردم يخب من خودم رو معرف. شما سال اول درستون سمه،يمن سال اول تدر! نشستنمونه گاهيفقط فرقمون تو جا م،يل اولمنم مثل شما سا -

 :اول كرد و گفت زياشاره به م و

 .ديكن يجا، لطفا خودتون رو معرف نياز هم -

اضافه تر شروع كرد درس دادن و ما هم تند تند  يو بعد بدون حرف! شدند يگفتند تا كل كالس معرف يهر كدام نام خود را م بيها به ترت بچه

 .گذاشت و از كالس در آمد يرا گوشه ا كيجزوه نوشتن، در آخر ماژ

 :به من انداخت و گفت يفاطمه نگاه. كرد يم يزد و اظهار نظر يم ياز رفتنش هر كدام حرف بعد

 .معلومه طرف مخه -

 :من

 ؟يبرا چ -

 !نداره، استاد دانشگاه شده يو سال سن نكهيبا ا -

 !خوب مونده دميشا -

 :از پشت سرم گفت يدفعه كس كي
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 !داره كه جوون نگهش داشته يپس زن خوب -

اعتنا به او با  يمن ب يول. به او ندادم، كامال معلوم بود منتظر عكس العمل من است يجواب. شد گفت جوك كالس ياز پسرها بود، م يكي برگشتم،

 !ميآمد رونيز كالس بفاطمه ا

 !بانمكه يليپسره خ نيا يهست -

 !شه يداره شور م گهيد ه،يادينمكش ز -

 !نگو -

 :كردم و گفتم نگاهش

 اد؟ينگو از حرفاش خوشت م -

 !كنم يم فيك يپرونه كل يمزه م يباور كن وقت -

 :چشمان گشاد شده گفتم با

 ؟يكن يم يشوخ -

 نه، چرا؟ -

 :من

 !ستيدانشجو ن هيرفتارش مسخرس، در شان  يليبابا خ -

 و خشك باشه؟ يجد يليخ ديمگه دانشجو با ست؟يچرا ن -

 ؟يگ يم يفاطمه چ -

 خندونه؟ يكل كالس رو م يديبابا ند ،يكم خشك هيكنم  يفكر م يبذارم ول يكه به نظرت احترام م نيجون، با ا يهست -

 :ته گفتمباال انداخ يشانه ا م؟يدانستم چه بگو ينم واقعا

 !داره، نظرشم محترمه ينظر هيخب هر كس  -

 :فاطمه

 ؟ياز دستم ناراحت شد -

 :من

 !داد رشييشه تغ ينه، خب نظرته نم -

 :فاطمه

 نهار سلف؟ ميبر -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .ميبر -

 .كرد يراه فاطمه در مورد پدر بزرگش صحبت م در
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مادر بزرگم . اديحرف نامربوط از دهنش در نم هيذارن،  يهمه بهش احترام م. تو روستامون معروفه. هيجد يليپدر بزرگم خ ،يهست يدون يم -

 يول ستم،يبودن مخالف ن يمن با جد ه؟يچ يدون يم. اديخوشم م يدلشاد كل ريام ياز حرف ها نيبرا هم. كم حرفه يليزنه، خ يكه اصال حرف نم

 .دم يم حيترج يرو به مرد جد وخمرد ش

 :داشتم گفتم يطانيكه لحن ش يلحا در

 !پس مباركه -

 :فاطمه

 !يكن ياشتباه م ،ينه به خدا هست -

 :باال انداختم گفتم يا شانه

 !دنبالمونه مير يكه هر جا ما م ادياونم از تو خوشش م ديگفتن دل به دل راه داره، شا مياز قد ه؟يچرا؟ مگه چ -

 !به پشت سر فاطمه اشاره كردم و

 .دنديخند يشدند و م ياز دوستانش داخل سلف م يكيبا تعجب رد نگاه مرا گرفت، دلشاد با  فاطمه

 :فاطمه

 !من عيكامال تابلو بود مخصوصا با نگاه كردن ضا ؟يكن يجور اشاره م نيخدا بگم چكارت كنه؟ چرا ا ،يهست يوا -

 !را با لبخند عوض كرد شيجا خنده

 :من

 !گرسنمه يليكه خ ميريون رو بگنهارم ميبر اينداره، ب ياشكال -

 .نگاه صفحه كردم شماره شهرام بود. زنگ زد لميموقع موبا نيهم در

 :من

 بله؟ -

 !سالم -

 :من

 ه؟يسالم، چ كيعل -

 !جوابشو بدم يدونم چ يهندستون كرده، نم ادي لشيبابام هنوز ف يهست -

 من چكار كنم؟ يگ يجلو، م ينداز يهمش منو م ،يمثال تو مرد ،يشهرام مسخرشو در آورد -

 ه؟يهمه اصرارشون در مورد چ نيدونم ا يبه بابام زنگ بزن، به خدا خودمم كالفه شدم، نم نيبب -

 :من

 !نخوره گهيخوان پوالشونو كس د يخب معلومه م ؟يدون يواقعا نم -

 :شهرام
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 م؟يچكار كن يگ يخب حاال م -

 كت، خوبه؟شر اميخوام برم كالس، بعداز ظهر م يمن االن م -

 ؟يايساعت چند م ا،يباشه ب -

 :من

 .يفعال با! دونم، هر موقع كالسام تموم بشه ينم -

 .قطع كرد يبدون خداحافظ شهيمثل هم و

 :موشكافانه به من انداخت و گفت ينگاه فاطمه

 بود؟ يك -

 !پسر عمومه -

 :ديغذا خوردن فاطمه پرس نيدر ح. ميو نشست ميگوشه سالن را انتخاب كرد زيغذا را گرفته م. مقدار فرق كرد هيرفتارش  ينزد، ول يحرف گريد

 !تو از خودت بگو يهست يراست -

 :را قورت دادم و گفتم لقمه

 ؟يدر مورد چ -

 .خانوادت -

 .ما هم مثل شما يچيآها، ه -

 :فاطمه

 بابات چكارس؟ -

 :بدون فكر كردن گفتم -

 .كارمنده -

 .مادرتم كارمنده -

 !نه مامان خونه داره -

 !كرد يزنده زنده سرخم م ديفهم يمادرم م اگر

 ...آخه  -

 :من

 ؟يچ -

 !دميصحبت تو رو با پسر عموت شن يراستش بدون منظور ول -

 خب؟ -

 !ديثروتمند يليفكر كردم خ -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤ 

 :نگاهش كردم و گفتم خونسرد

 !يكن ينه اون قدر كه تو فكر م -

 نامزدته؟ -

 پسر عموم؟ -

 !آره -

 !نه بابا -

 .حرفام كردن يدروغ چاشن يشروع كردم كم و

چندر غاز پول، مثال  نيدخترتو بده پسر من كه ا ايگه تو ب ياز بابام بهتره، حاال م شيكنه، عموم وضع مال يپسر عموم تو شركت كار م يدون يم -

 !نرسه گهيبه دست كس د

 !دهيفهم يليداد، و مثال خ يسرش را تكان م فاطمه

 ؟يكن يخب چرا قبول نم -

 !آخه دوسش ندارم -

 ؟ياون چ -

 !اونم كه اصال -

 ...كه به فاطمه زده بودم و هم  ييهم به خاطر حرفا. فكرم مشغول شده بود يما رد و بدل نشد، ول نيما ب يحرف گريد

 :به من انداخت، و گفت ينگاه فاطمه

 م؟يبر -

 .شدم بلند

 .ميبر -

 !فاطمه زدم يموقع چشمم به دلشاد افتاد، با آرنج به پهلو نيهم در

 !فاطمه نگاش كن -

 رو؟ يك -

 !بابا، دلشاد رو -

 !يبر يم ششيآبرومو پ نيخدا بگم چكارت كنه دختر، بب -

 .مياز سلف در آمد و

 :من

 كالس؟ ميبر -

 :فاطمه
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 !ميكاريب گهيساعت د هيتا  يول ميبر -

 :من

 م؟يبخور يمحوطه گشت تو مينداره، بر بيخب ع -

 :فاطمه

 !باشه -

 .ميگرفت شيرا در پ اطيبا هم قدم زنان راه ح و

 :من

 ؟يدوست دار تيرو تو زندگ يفاطمه، تو كس يراست -

 :به من انداخت، گفت يتعجب نگاه با

 ؟ينه، برا چ-

 .يطور نيهم -

 ؟يتو چ -

 :من

 !كارا رو ندارم نينه بابا، حوصله ا -

 !يد يم يكه به پسر عموت جواب منف يخوا يرو م يفكر كردم كس -

 !ستميخطا ن نينه بابا من تو ا -

 ؟ياون چ -

 !تو خطه يادياون ز -

 .ميديبا هم خند و

احساس آرامش . با او داشتم ياحساس خوب يول م،يستيطبقه ن كياز  دميكه فهم نيبا ا. كردم يم يدانم چرا با فاطمه احساس آرامش خاص ينم

من  يكرد؟ ول يخرج م يمن دروغ گفتم، چه عكس العمل ديفهم ياگر او م. شد يم شميدر درونم باعث تشو ييندا يول. كه دنبالش بودم يزيچ

 .نگفتم، دوست نداشتم يزيرابطه مان بدون غل و غش باشد به او چ نكهيا يبرا

آوردم  يهر چه به مغزم فشار م يآمد ول يبه نظرم آشنا م با تعجب نگاهش كردم،. كرد يافتاد كه با دقت نگاهم م يآن چشمم به پسر كي

 .ديرس يبه ذهنم نم يزيچ

 .من جلو آمد دنيد با

 :پسر

 !سالم -

 بودم؟ دهياو را كجا د ايخدا. كردم نگاهش
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 .كرد يبا تعجب نگاهمان م فاطمه

 :پسر

 ؟يببخشبد خانم صباح -

 بله شما؟ -

 .را جلو آورد دستش

 !زميكامب -

. كردم دور از بهداشت است ياحساس م. دست بدهم يآمد با كس ينگاهش كردم، كال بدم م. قانه درون چشمانم مهمان كردرا عاش نگاهش

 :دستم را جلو ببرم گفتم نكهيبه دستش كردم و بدون ا ينگاه نيهم يبرا

 شناسمتون؟ يم -

 .كردم يمن خودم را ناقص معرف ديببخش -

 :خاراند گفت يكه پشت سرش را م يدر حال و

 .افشارم، پسر دوست پدرتان زيمن كامب -

 :به غبغب انداخت و گفت يباد و

 .منظورم دكتر افشاره -

 . جالب بود او چه واضح من را در خاطر داشت ميبرا يول. بودم دهيد مارستانيبار او را در ب كي دميفهم تازه

 :خودم را جمع و جور كردم، گفتم عيسر

 ه؟يك دكتر افشار ن،يببخش -

 :خودش را نباخت، گفت يآن قرمز شد ول كي رنگش

 !پدرتان مارستانيدر ب د؟يندار اديافشار، به  زِيپرو -

 :گفتم نيهم ينبود، برا يراه بازگشت يشدم چرا به او دروغ گفتم؟ ول مانيكرد، مثل سگ پش يچنان مشكوك نگاهم م فاطمه

 .دياشتباه گرفت يا گهيخوام، فكر كنم منو با كس د يواقعا معذرت م -

 د؟يستين يمگه شما دختر دكتر صباح -

 :گفتم يلبخند ژكوند با

 .من پدرم كارمنده رينخ -

 :داد، گفت يتفاوت يرا به ب شياش عوض شد، آن نگاه عاشقانه جا افهيآن ق كي

 .خوام يواقعا معذرت م د،ياز دوستانِ پدرم هست يكيدختر  هيشب يليشما خ د،يببخش -

 .بودم مانيزد و من از رفتارم پش ينم يحرف گريفاطمه د. شداز من جدا  و

 :فاطمه
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 .شه ياالن كالس شروع م م،يبر -

 :كردم، گفتم نگاهش

 .باشه -

 :رفتن به كالس گفت نيح در

 ش؟ينشناخت ،يهست يراست -

 .اشتباه گرفته بود يا گهيكه منو با كس د نينه، مثل ا -

 بگم؟ يزيچ هي -

 .بگو -

 كرد؟ يچه طور نگات م يديد -

 :را به ندانستن زدم، گفتم خودم

 ؟يچ ينه، برا -

 :فاطمه

خودم گفتم االنه كه دست بندازه  شِيباور كن پ. خوردت يداشت با چشم م ه،يهست ياز عاشقا يكي نيكرد كه گفتم ا ياولش چنان نگات م -

 .شد يدنيد افشياشتباه گرفته ق ديفهم يوقت يدور گردنت، ول

 نيا ديفهم يوقت يول "اقبال اومد نِيشاه"خودش گفت،  شِيپ ديمرا د يبود كه وقت ياز كسان يكيگفت، مطمئن بودم او هم  يراست م فاطمه

 دهيفهم ييزهايگفت فاطمه چ يبه من م يحس يول! تفاوت رفت يرا نشان داد و ب شيواقع يچهره  عيسر ست،يگريگوسفند چاق و چله كس د

كرد  يكه خود را معرف نيبود، به محض ا ييباينقش و ز زياستادش خانم ر م،يتنه داشت يِآن ساعت آناتوم! آورد ينم شخود يبه رو يول

كالس  يبچه ها بيبه ترت ،يبعد از معرف. كرد يو روان صحبت م بايچه قدر ز. او داشت يرو يادياز دوستانِ مادرم كه نفوذ ز يكيشناختمش، 

 .ميكرد يو ما هم نكته بردار درس،كردند و بعد  يخود را معرف

خودم به طرف شركت  نِيدانشگاه شد كه به خوابگاه برود و من سوارِ ماش سياو سوار سرو م،يرفت رونياز ظهر خسته و كوفته با فاطمه ب بعد

 .حركت كردم

 . را پارك كردم و به طرف شركت رفتم نيساعت بعد ماش مين

يشهرام نزد شركتبا آسانسور . كرده بود ريششم دا ياو شركتش را در طبقه . رفلكس يها شهيبا ش كيبود، ساختمانِ بزرگ و ش شيتجر ك

نقشِ  زيرا عوض كرده بود، دختر ر شيشهرام باز هم منش. بعد از چند لحظه در باز شد، داخل رفتم. شش رفتم و زنگ را فشردم يبه طبقه 

 .داد ياز سنش نشان م شتريرده بود بكه ك يتند شيكه با آرا يكچشم و ابرو مش

 بود؟ يامر ديببخش -

 .كردم نگاهش

 .كار داشتم يصباح يبله با آقا -
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 د؟يدار يوقت قبل -

 !ادا و اطوارها؟ نيشهرام و ا! غلط ها؟ چه

 .دختر عموشون اومدن ديبهشون بگ -

 :را قطع كرد و مودبانه گفت يگوش. ها را نداشتم يكالس باز نيا ياصال حوصله . نشستم و

 .دييبفرما -

 .چه قدر با اُبهت بود زشيشهرام پشت م. رفتم داخل

 :شهرام

باور . زنه يداره حالم رو به هم م يموش و گربه باز نيا ن،يبب. رم سرِ اصل مطلب يم ميمستق. شدم يم ديداشتم ازت ناام! دختر ياومد ريد -

 يداد و هوار جا بزنم و بگم باشه، منظورم رو كه م هيبا  ستميمن، تو ن نيكنن؟ بب يبه اصطالح روشن فكرا چرا ولمون نم نيكن خودمم موندم ا

 ؟يدون

 :من

 !ه؟يدونم منظورت چ ينه، نم -

 :شهرام

دلخواهم رو  يمن نه، رشته  يول. يو رفت نييپا يمثل گوسفند سرت رو انداخت ،يپزشك يبر ديمثال، خود ناقص العقلت، تا عمو بهت گفت، با -

 .انتخاب كردم

 :من

 !خجالت بكش ؟يكن يم يرو ادهيز يدار يكن يشهرام فكر نم -

 :شهرام

 ،يريحاال بماند اگه نم ،يش يكن خودت قبضِ روح م يگم؟ باور كن برات ناراحتم، مثال اگه مرده رو نشونت بدن بگن كالبد شكاف يدروغ م -

 !ادتيع اميب مارستانيتو ت ديشا

 .رفت يداشت از حد خودش فراتر م واقعا

 ؟يبارم نكن چاريقدرم ل نيا ،يرو بهم بزن تيشه حرف اصل يم -

 :شهرام

 !خوام يگرفتم برم بهشون بگم تو رو نم ميتصم نيخب حاال، بب -

 :من

حرفا مبارك خودت،  يهمه  يبگ ياگه نتونست ينوش جونت، ول يتا حاال بهم گفت يهر چ يبگ ياگه بر نيآفر. مرد با اقتدار هيخوبه مثل  يليخ -

 !گم پسر عمو گوسفند يبه بعدم بهت م نياز ا

 اد؟يبگم از تو خوشم نم يش يخب، پس تو ناراحت نم! گه؟ يخودش م يداره برا يخوبه چ -
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 ناراحت بشم؟ يچ ينه، برا -

 ؟يبذارم چ بيمثال اگه روت ع -

 ؟يبيچه ع -

 !دونم هنوز فكرش رو نكردم ينم -

 :گرفتم، گفتم شيرو يجلو ديشدم، انگشتم را به حالت تهد يعصبان واقعا

 . شهرام، حد خودت رو بدون نيبب -

 ؟يديگم، فهم يدونم رو به عمو و اون مامان جونت م يازت م يهر چ يو نقص بذار بيع يبه خدا اگه برام الك -

 .كردم يم يبابا داشتم باهات شوخ -

 :براش زدم و گفتم يكج لبخند

 .يخواستم توام بدون يخب م يدونم، ول يم -

 چه طوره؟ ميدخترِ منش نيا ،يهست يچه خبره؟ راست يباشه، حاال فكر كرد -

 ه؟يمنظورت چ -

 .كنه يدور و برم موس موس م يه! بارمه يليشركتم، خ سِيفكر كرده من رئ -

 .زيچ هيتو رو ندارم، فقط  فياراج يواقعا كه شهرام، حوصله  -

 بگو؟ -

 .بكن يفكر هيزودتر  -

 .طور نيباشه، تو هم هم -

 .شدم بلند

 ؟يندار يكار -

 كنم، باشه؟ يخواهش م. تو رو خدا با عمو حرف بزن ،يهست -

 .بدهم يدانستم چه جواب ينم واقعا

 !د شهرام آدم استفكر كرده بو چارهيسوخت، دخترِ ب يمنش يآن دلم برا كي. دفتر خارج شدم از

 .به خانه رفتم ميمستق

 

**** 

 

 .همچنان با فاطمه دوست بودم. هفته مانند برق گذشت كي

آن مرا  كيكردم،  يطور نگاهش م ني؟ واقعا؟ هم!در دانشگاه ليسه. با تعجب نگاهش كردم. افتاد ليروز در دانشگاه چشمم به سه كي يول

 .به طرفم آمد. ديد
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 :شدن گفت كيبه محض نزد. ودب ستادهيكنارم ا فاطمه

 باهات كار دارم؟ يهست -

 .كرد يبا تعجب نگاه م زياو ن. نگاهم به فاطمه افتاد. ستاديا يطلبكارانه گوشه ا و

 .گفتم و كنار رفتم يديببخش

 :من

 چه كار؟ چه طور راهت دادن؟ يجا اومد نيا ل،يسه -

 :ليسه

 ...دختره، بعد تو  هيهر روز با  رتيغ ياون ب ؟يبا شهرام ازدواج كن يخوا يتو چه طور م يهست -

 :من

 ؟يحرفا بزن نيكاره، از ا هيجا  نيا يتر، نگو اومد واشي -

 :ليسه

 .ازدواج برات شگون نداره نيبدون ا يول يدونم دوستش دار يكنم، م يم بشيدارم تعق ميچند روزه دا! اتفاقا چرا -

 :من

 !خونمون ياومد يبود م ميخب حرف ؟يگ يم يچ يدون ياصال م -

شد؟  يچه م دن،يفهم يم نياگر مسئول ايخدا. ديآن تمام بدنم لرز كي. مصرف كرده يزيمشخص بود چ. ستيمعلوم بود حالش خوب ن كامال

 .لحنم را آرام كردم

 !ميبا هم حرف بزن اميبرو خونمون منم تا ظهر م ست،يخوب ن اديتو حالت ز ليسه -

 .كردند يك نگاهمان مشدند مشكو يكه رد م يانيدانشجو

 :ليسه

 ؟يديمن، تو رو دوست دارم، نه با اون شهرامِ نامرد، فهم. يبا من ازدواج كن ديتو با ،يهست -

 .انگشت اشاره اش را به طرفم گرفت و

 .رمتيگ يشهرام رو بزن من خودم م ديتو ق ه،يبه مامانم گفتم، اونم راض ،يهست نيبب -

 .كرد يبه فاطمه نگاه كردم، طفلك با تعجب نگاهمان م. ديگو يم انيمعلوم بود هذ كامال

 :گفتم ليبه سه رو

 .ميخونه، با هم حرف بزن ميبر. اميبرو، منم م. يتو بگ يباشه هر چ -

 :آن دست مرا گرفت و گفت كي

 .ميخُب بر -

 :آرام گفتم. شدم ياز خجالت آب م داشتم
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 .اميباشه، االن م. نكن يزيآبرو ر ليسه -

 :گفتم ليرو به سه. دميكش يدانشگاه نفس راحت يها لهياز م رونيب. كنم يكه با فاطمه خداحافظ نيراه افتادم، بدون ا پشت سرش و

 .تو برو ام،يبعدا م. من كالس دارم ليسه -

 :را تكان داد، گفت سرش

 .باشه -

 .را برداشت يشهرام را گرفتم، گوش يد شماره از من دور ش يكم يفرستادم، وقت يبه بخت خودم لعنت م. از چشمانم راه گرفته بود اشك

 ه؟يچ -

 .ديآن بغضم ترك كي

 .مصرف كرده يزياومده بود دانشگاهم، معلومه چ ليشهرام، سه -

 غلط كرده، چه طور راهش دادن؟ ليسه -

 اگه دوباره برگرده؟. رميم يدونم، دارم از ترس م ينم -

 اومده؟ يچ ياالن كجاست؟ اصال برا -

 .من يِخواستگار اديخواد ب يگه، م يدونم همش چرت و پرت م ينم -

 ل؟يسه -

گرفتش  ياگه انتظامات م. اديترسم بازم ب يبه كنار، شهرام م نايا يحاال همه  ،يدار اديو دوست دختر ز يخور يگفت تو به درد نم يآره، م -

 .شد يم يزيآبرو ر ختم؟ير يبه سرم م يمن چه خاك

 است؟االن كج ،يهست نيبب -

 .بود ستادهيا دانيكردم دور م نگاه

 .دونهيدور م -

 شش؟يپ يبر يتون يم -

 ؟يگ يم يچ يدون يشهرام م -

 كم معطلش كن، خوبه؟ هي ام،يتا من ب ششيگوش كن تو برو پ -

 شهرام برام شر نشه؟ -

 .گم گوش بده يم يغصه نخور، فقط هر چ -

 .قطع كرد و

 .چشمانش قرمز شده بود. برگشت ليزدم، سه شيصدا. رفتم دانيبه طرف م آرام

 .شد كيمن نزد به

 زم؟يجونم عز -
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 .دادم يبه حرف شهرام گوش م ديبا يول. ديلرز يبدنم م تمام

 خوبه؟ م،يبا هم بر ارميب نيتا ماش سايوا قهيچند دق -

 !بهتر، عشقم ببردتم؟ نياز ا يچ يول ش،يبرم تجر رميبگ نيخواستم ماش يم ه،يعال -

 .انداخته بود ميشد، بغض پنجه در گلو چندشم

 :من

 .باشه، پس صبر كن -

 .شد كمانينزد. بال و پر در آوردم دميشهرام را از دور د نِيماش يوقت. معطلش كردم يساعت مين

 طرفا؟ نيا ليبه به سه -

به . كرد يم سيرا خ ميآرام آرام گونه ها اشك. فرار كردم عيشهرام با چشم اشاره كرد كه من بروم و من سر. در هم رفت ليسه يها اخم

ساعت  كي. تا كالس تمام شود نميبنش يدادم گوشه ا حيترج نيهم يبرا. ساعت را نگاه كردم، از ساعت كالسمان گذشته بود. دميدانشگاه رس

 مياز زندگ شيكردم برا يخشك مرا با دست  سميخ يكه گونه ها يبپرسد، در حال ينشسته بود و من بدون آن كه او سوال نارمبعد، فاطمه ك

 :آرام گفت يليداد و در آخر خ يفقط گوش م يعكس العمل نيكردم و او بدون كوچك تر فيتعر

 شيخُب پ يول. يكن يم يرو از من مخف يزيحدس زدم چ ،يهست ياز روز اول كه اون پسره بهت گفت، تو دختر دكتر صباح. زدم يحدس م -

 ... نيهم يبرا ،يرفتارت دار يبرا يليخودم گفتم، حتما دل

 !تو دانشگاه بفهمه يراستش دوست ندارم كس. يتو باهام راحت نباش دميترس ينه، فقط م -

 .نگاهم كرد قيآن برگشت دق كي

 :فاطمه

 .ديببخش يليدر مورد رابطمونم خ. فهمه ينم يچيكس، ه چيدختر مطمئن باش ه ؟يفكر كرد يتو در مورد من چ -

 :زد و گفت يآرام لبخند و

به خاطر . نه به خاطر پدر و مادرت، بلكه به خاطر رفتار و منشِ خودت. شم يم ليارزش قا شترياز االنم برات ب. من دوستت دارم ،يبچه ا يليخ -

 اريبس يكنم انسان ها يفكر م يول دم،يمن، پدر و مادرت رو ند. يكن يجور نم يو پارت يفروش يفخر نم تتيدخترا به موقع يكه مثل بعض نيا

 .ميجا نمون يحاال بلند شو كه از كالسِ بعد. دارن يخوب نيبه ا يكه دختر نيخوب

 .ميدستم را گرفت و به طرف كالس رهسپار شد و

 

**** 

به  يوقت. ن بزنمبه شهرام تلف دميترس يم يول. زد يرا با خودش برد دلم شور م ليكه شهرام، سه ياز زمان. با افكار خسته به خانه رفتم غروب

 .كه كردم با شهرام تماس گرفتم يكار نياول دم،يخانه رس

 .را برداشت يگوش عيسر
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 ؟ياومد -

 شد؟ يآره، چ -

 .عمه ست رِيكرده، تقص يباهاش حرف زدم، پاك پسره قاط يچيه -

 چرا؟ -

 :شهرام

گه  يكه به عمه م نيكنه، چون كامال توهم زده، مثل ا يقرص توهم زا مصرف م يانگار. زبونت رو تو حلقت خفه كن تا برات بگم قهيدق هي -

 .يخواستگار مير يگه باشه م يخوام، اونم م يرو م يهست

 :من

 خوره؟ يبه هم م مونيشده؟ ما چ وونهيمگه عمه د -

گفتم، به عمه زنگ زدم  يم آره، داشتم. شه كرد يخُب چه م يول اده،يهر چند به سرتم ز. زنم يلطفا خفه شو، دارم حرف م قهيچند دق هيدختر  -

 »!خواد شركت رو به نامش بزنه يباباش م«گه  يم ؟يخواد بره خواستگار ينگاه انداخته كه م شيبه چ لتيسه نيمثال ا يگم آخه زنِ حساب يم

 :شهرام

 يبرا ستيدونستم اون خونه برو ن يم. زد گذاشتمش در خونه يشه باهاشون حرف حساب ينم دميمنم كه د. توهم زدن يخانوادگ دميفهم -

از دوستام زنگ  يكيمنم به . طرف دانشگاه خانم خرسه اديدوباره داره م دميرفتم دنبالش، د. پارك كردم شونيپشت يرو كوچه  نيماش نيهم

ننه جونش دوا  شيپاالنم فكر كنم رفته . كم دلم خنك شد هيزدنش،  يسرش حساب ختنيدفعه چند نفر ر هيدانشگاه  كيدزدم، خالصه نز

 .درمونش كنه

 :من

 ؟يشهرام، تو كه به دوستات نگفت -

 :شهرام

 ياديخُب احساس كردم اونم داره ز يول يتحفه ا يليكه تو خ نيخودمون باشه، نه ا نيب يدفعه زدنش؟ ول هي يآخه خنگ خر، پس چه طور -

 .ستميعار ن يو ب كاريزنه، االنم سرِ كارم، مثل تو ب يحرف م

 .درست حدس زده بودم مادرم بود. رفتم نييبه پا. داد يباز شدن در، خبر از ورود مادر م يدانستم چه كار كنم؟ صدا ينم. قطع كرد و

 .سالم مامان -

 سالم دخترم، دانشگاه چه خبر؟ -

 .تا برات بگم نيبش ايدانشگاه رو ول كن، ب -

 .نشست يراحت يرو رونيمتعجب با لباسِ ب مادر،

 شده؟ يچ -

 .رفت يبلند شد و به طرف گوش يعصبان. خوش رنگش قرمز شده بود يگونه ها. كردم فيتعر شيبرا ازيتا پ ريمن از س و
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 ؟يچه كار كن يخوا يمامان م -

 .غلط كرده با اون پسرِ التش. رو با عمه جونت روشن كنم فميتكل ديبا يچيه -

 مامان؟ -

 .كنه يغلطا م نيبازم از ا رميو نگاگه االن جلوش ر. تو كارت نباشه ،يهست -

 .در همان حالت شماره گرفت و

بگو  لياحترامت واجبه، فقط به سه نيدونم، بب يم. نه، تو گوش بده. داشتم يگلگ هيازت . سالم اقدس جون، حالت چه طوره؟ ممنون، منم خوبم -

. واالنه . گفتم ينگفتم و اال به احمد م يزيجوونه چ دميمنم د ،يگ يم يدونم چ يبزرگتر داره، باشه؟ م يهست. يحق نداره بره دانشگاه هست گهيد

 يمگه م يدرسته، ول. دختر وصله نيجونِ احمد به ا ،يدون يخودتم م. نه من، نه تو گهيبره، د گهيبار د هيدونم، بهش بگو اگه  يم... به خدا اگه 

 خوشش اومد بدوئه بره دانشگاه؟ ياز هر ك يشه هر ك

از  ميكه نتون ميمصرف نكنه، مگه ما چند تا بچه دار يزيتو هم مواظبش باش چ. ره ياحمد م يآبرو يدونم ول يكار ندارم، م يه هستاصال ب من

 .باشه، فعال خداحافظ . ميايبر ب تشونيپس ترب

 .قطع كرد و

 مامان، عمه ناراحت شد؟ -

 .قدر مواظبته نيه ابد ريشه به درك، با اون پسرِ التش، خدا شهرام رو خ يناراحت م -

 .را برداشت يباز هم گوش و

 :مامان

 .يگفت چه قدر به فكرش يقربونت برم پسرم، هست ؟يخوب زميسالم عز -

 ... يمثل مترسك رفتم جلو با ادا و اطوار كه ساكتش كنم ول. من، مامان از حرفام بد برداشت كرده بود يخدا يوا

 :مامان

 .به مامان و بابا سالم برسون. به هر حال ممنون پسرم -

 .باز هم قطع كرد و

 :من

 .يداشت زود ازش تشكر كن يمامان، حاال لزوم -

 :مامان

 .ميدون يخواستم بدونه ما هم قدر زحمتاش رو م يشهرام دوستت داره، م ،يدون يتو هنوز نم زميعز -

 .بخت بدم باز هم لعنت فرستادم به

 ريخود كرده را تدب يكرده ام، ول فيمادر تعر يشده بودم كه چرا ماجرا را برا مانيمثلِ سگ پش. در آمد، داستان دوباره تكرار شدپ يوقت شب

 .ستين
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چه قدر آقا منش و . ميبه احترامش بلند شد. وارد شد يدفعه وقت ني، ا"!پهيبا استاد خوش ت"به قول بچه ها  م،يآن روز باز هم كالس داشت يفردا

به بچه ها  يكنار لبش جا خوش كرده بود، درس را بدون كم و كاست منتقل كرد و در آخر نگاه يكه لبخند محجوب يدر حال. بود ريسر به ز

 :و گفت اختاند

 د؟يندار ياشكال ايخُب دوستان، سوال  -

 :به كالس انداخت و گفت ياستاد نگاه نگران. هشتاد درصد دختران اشكال داشتند ديجالب بود، شا ميبرا

 خوب نبوده؟ حاتميفكر كنم توض -

 .به بچه ها كرد ياشاره ا و

دلشاد گفت رِيكالس، ام جوك: 

 ...خب دخترا  يول م،يديما پسران خوب فهم د،يزحمت ننداز ادياستاد، خودتون رو ز -

 :زد و گفت ياستاد لبخند. ميكامال منظورش را گرفت. ديخند و

 .تونن برن يكه سوال ندارند م يپس كسان -

 :رو به فاطمه گفتم م،يآمد رونياز كالس ب عيو فاطمه سر من

 !نشد؟ به خدا خجالت داره شونيواقعا حال يعني ارن؟ياز بچه ها از شور و مزه درش م يواقعا بعض -

 :فاطمه

 !واقعا متوجه نشده بودند ديسوء ظن داشت، شا دينبا. خودت رو ناراحت نكن -

 :من

 م؟يهمه خنگ تو كالس دار نيا يعني ؟يگ يم يچ يدون يم -

 :فاطمه

كه دارم  ميبخور يزيچ هي ميبر ايب! م؟يچه كارشون دار. ميسوء ظن نداشته باش يكه به كس نهيا نمونيد ياز سفارش ها يكيجون،  يهست نيبب -

 .رميم يم ياز گرسنگ

 .ميبه طرف سلف راه افتاد و

 د؟يببخش -

 .دلشاد بود. ميبرگشت

 :من

 د؟ييبفرما -

 :دلشاد

 .دينوشت يو م ديداد يبا دقت درس رو گوش م يليآخه شما خ د؟يشه جزوتون رو بهم بد يم ،ييخوام خانم روستا يمعذرت م -

 .دفعه فاطمه قرمز شد كي
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 .دييكنم، بفرما يخواهش م -

 .جزوه اش را به طرف دلشاد گرفت و

 :دلشاد

 .گردونم يممنون، فردا سالم برش م -

 :فاطمه

 .كنم يخواهش م -

 :رو به فاطمه گفتم. ميبه راه افتاد و

 .معلومه اونم از تو خوشش اومده. فكر كنم دل به دل راه داره -

 :فاطمه

 .االن گفتم سوء ظن نداشته باش نيهم ،يهست يوا -

 :من

 .استاد يتو بگ يباشه، هر چ -

 !به قول بچه ها ساچمه پلو ايآن روز عدس پلو بود، . ميرا گرفته و مشغول شد غذا

باالخره كالس . دنديرس يبه خودشان م يبچه ها كل. ميكالس داشت پ،يكه با استاد خوش ت يامان از روز يرفتم، ول يروز به دانشگاه م هر

 يمرده را لمس م ديحاال با نم،يتوانستم زخم بب ينم يمن كه حت. ديم بدنم لرزشدم، تما حيوارد اتاق تشر يوقت. ديچهارم رس يبه جلسه  يآناتوم

 ينم. به خوردم داد يفيو پدر سخاوتمندانه، قرص اعصاب ضع. و خودت را ناراحت نكن ستين يزيداد كه چ ميدلدار يشبِ قبلش مادر كل. كردم

 .كس مثلِ من مضطرب نبود چيدانم چرا دلشوره داشتم، ه

رفتارِ پسرها بود،  زيجالب تر از همه چ ميبرا. كردند يزد و بچه ها نگاه م يكنترل كردم، استاد با ظرافت حرف م يخودم را كل حياتاق تشر در

آن حالم به  كي يول. خودم را كنترل كردم يساعت ميمن، ن يول. دنديد يعمرشان را م زيچ نيكه جالب تر نيكردند مثل ا يچنان با ذوق نگاه م

بودم و سرُم به  دهيتخت دراز كش يچشمانم را با زحمت باز كردم رو يوقت دم،يشن ينم ييصدا نيكوچك تر يحت دم،يند يزيم خورد و چه

 :دمينال. آوردم يبه خاطر نم يزيچ. با تعجب به اطرافم نگاه كردم. دستم بود

 من كجام؟ -

 !كنه يم يزيسرت رو تكون نده، خونر -

 زد؟ يكه بود كه با من حرف م يكرد، ول يقدر سرم درد م چه

 !تشنمه -

 .ام جا خوش كرد دهيلبِ خشك يرو يشد و آرام قطره آب كمينزد يشبح

 !سردمه -

 .صبر كن -
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 .آمد ينم ادميبه  يزيآوردم چ يهر چه به ذهنم فشار م يبود، ول يمرد يآشنا يصدا

 من كجام؟ -

رو گفتم،  انيتماست رو گرفتم بهش جر نيآخر يشماره  م،يتلفنت رو چك كن ميجبور شدم ديتكون نخور، ببخش اديفقط ز. يكياتاق پرات -

 .اديداره م

 من چم شده؟ -

 كجا بود؟ يتعجب كردم، پس استاد آناتوم. پور بود ياستاد ول. صورت شبح واضح تر شد و

 :استاد

 .مارستانيب ميبر دميخب، من صالح د يول ميكن شيكار هيجا  نيا ميتونست يم! فكر كنم دستتون مو برداشته ن،يخانم صباح لطفا تكون نخور -

 .كردم يقفل شده بود، فقط نگاهش م زبانم

 :استاد

 يطفلك تا االن باال ،ياستاد آناتوم ،يخانم عباس. حواسش به شما نبوده ياز قرار كس ديضعف كرد يگفتن وقت يدانشجوها م م،ينگرانتون شد -

كم استراحت كنه، و با  هي، االن فرستادمش بره ».كردم يجمع م شتريحواسم رو ب ديبا«: گفت يدونست، م يسرتون بود، خودش رو مقصر م

 .به برادرتون تلفن زدم نيهم يترسن، برا يگفتم بندگان خدا م يمادرتون بگم، ول ايخواستم به پدر . رو چك كردم لتونيبااجازه مو

 !كه بتوانم جوابش را بدهم نيزد بدون ا يوقفه حرف م يب

 :من گفت دنيبه محض د. موقع شهرام وارد اتاق شد نيدر هم. واقعا توانِ جواب دادن نداشتم. كردم يمن، با تعجب نگاهش م و

 ...در خدمت خانم  ديندارم با يمن كه زندگ... الحمدا -

 .چشمش به استاد افتاده بود، مودبانه دستش را جلو برد. حرفش را خورد و

 !سالم -

 :ايعرش

 يشماره  نيشما آخر ينكرده هول كنن، شماره  يگفتم، نكنه خدا. مادرتون بشم ايخواستم مزاحم پدر  يمن تماس گرفتم، نم ديسالم، بخش -

 د؟يمزاحم شما شدم، برادرشون هست نيهم يبود، برا يخانم صباح

 :با لبخند گفت شهرام

 .مثل خواهر دوستش دارم ينه، ول -

 .گرد شد رتياز ح چشمانم

 :ايعرش

 ...تو رو خدا فكر كردم  ديببخش -

 :شهرام

 .ستينه، مهم ن -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٨ 

 .هم وارد شد يموقع استاد عباس نيهم در

 خُب دختر خوب حالت بهتره؟ -

 .ديممنون، ببخش -

 :يعباس

 يحالت بهتر م يدفعه فشارت افتاد، سرُم رو بزن كي. كردم يحواسم رو جمع م ديبارتونه و خب من با نيبه هر حال اول. اديم شيپ زمينه عز -

 .شه

 .به شهرام نگاه كرد و

 جا؟ نيشما؟ ا ،يصباح يبه به آقا -

 .شناسد ينبود كه مادر را م ياصال حواسم به خانم عباس. ديمن پر ياز رو رنگ

 :گفتم يشهرام خواست جواب دهد، به سخت تا

 .استاد مونهيدوست خانوادگ شونيا -

 .اشاره كردم ايبه عرش و

 .استاد بهشون زنگ زدن -

 :خودش را جمع و جور كرد و گفت عيشهرام سر. با التماس به شهرام نگاه كردم و

 .داره يچه اشكال -

 

 :خودم را جمع و جور كردم و گفتم عيسر

 ...راستش  -

 :يعباس

به خدا از روز اول كه ! خاله يگفت يبهم م! الس چهارمك يتازه رفته بود دمت؟يد يبار ك نيآخر يدون يم! دختر واقعا كه؟ ؟يخودت يهست -

 يهر چ يقبول شده ول يپزشك ،يبهم گفت هست. ترايزنگ زدم م نيهم يبرا! چهره آشناست؟ نيگفتم، چه قدر ا يخودم م شيمرتب پ دمت،يد

 !؟يدختر چه قدر بزرگ شد يوا! اجازه نداده بگم يگفت هست يم دم،يازش پرس

 :بر سرم كنن، چه قدرم ناشناس موندم، آرام گفتم خاك

 د؟ينگ يشه به كس يم -

 :يعباس

 چرا؟ -

 :من

 !كس بدونه چيخوام ه ينم -
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 :گفت يشتريتعجب ب با

 ؟يچ يآخه برا -

 :من گفت يبه جا شهرام

 .گه ناشناس بمونم بهتره يفرق داره، چه طور بگم، م هيكم با بق هي شيتز فكر يراستش، هست -

 :انداخت گفت يكه شانه اش را باال م يدر حال يعباس

 .نداره ياشكال چيه زم،يباشه عز -

 :گفتم آرام

 ...استاد  -

 :يعباس

 !حداقل مثل اون وقتا بهم بگو خاله گه،ينه د -

 :حال گفتم نيبودم و به او گفته بودم خاله؟ با ا دهياو را د ينبود ك ادميكه اصال  من

 .كس نگو چيخاله جون به ه. چشم -

 هم هست؟) يپزشك انيدانشجو يدكترها(منظورت اتندها  زميباشه عز -

 .خاله جون مخصوصا اتندها -

 :يعباس

 ... يد يم حيترج اي نهيخودش دستت رو ب اديبگم ب يبه دكتر حسن يخوا يم ،يراست. باشه گلم -

 :كرد گفت يپا و آن پا م نيكه ا يدر حال شهرام

 .تازه كنه ييدختر عمومون آب و هوا نيبهش بندازه، هم ا ينگاه هيهم زن عمو . خوره باشه، بهتره ببرمش خونهسرش كه فكر نكنم ضربه  -

 :يعباس

 .فقط مراقب پرنسسمون باش زم،يباشه عز -

 .حتما -

 :به من انداخت و گفت يرفتن استاد، شهرام نگاه رونيمحض ب به

 !گه پرنسس؟ يبه تو م دهيبدبختم از بس آدم خوشگل ند نيا. ميانداخت يخدا خفت كنه دختر، از كار و زندگ -

 :سرش را با تاسف تكان داد و گفت و

 !چارهيب -

 .دميآن دستم را عقب كش كي. رديبلند شدم، شهرام دستش را جلو آورد كه دستم را بگ آرام

 :شهرام

منم مجبور بشم  ره،يمنو بگ يخونت پا يفتيب يگم دوباره ولو نش يم ؟يكش يچاكتم كه با ناز دستت رو م نهيعاشقِ س يآخه نكبت، فكر كرد -
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 !بهت بگم پرنسس ارميكه دلِ تو رو به دست ب نيا يبرا

 :نگاهش كردم و گفتم يعصبان

 .يبارم كن چاريهمه ل نيكه ا ياومد يغلط كرد -

 :شهرام

 .بگو ويك يبرو به اون آ -

 :پور را در آورد ياستاد ول يادا و

برادرِ  بتيه نيفكر كرده من با ا نش،ييپا يِويك يآ نيمدرك گرفته، با ا يا لهيدونم از كدوم طو يمن نم» .به داداشت بگم بهترهفكر كردم « -

 مارستان؟يخوان بفرستنت ب يكه دارن م يهمه دكتر نيكدوم دستت ترك برداشته كه با ا نميحاال بب! توام

 :من

 !؟يزن يچه قدر حرف م! شهرام يوا -

 :شهرام

 .اديداره م يساكت، فكر كنم كس -

 .بود ايدر، بله عرش يآمد و بعد چرخش دسته  يم رونيپا از ب يحدس زده بود، صدا درست

 :ايعرش

 خودم ببرمتون؟ ديخانمِ صباح حالتون بهتره؟ اگه اجازه بد -

 :مودبانه جلو رفت و گفت شهرام

 .باشه يمهم زيكنم چ يفكر نم!. شم ينممزاحمتون  نياز ا شتريواقعا ب. استاد، ممنون از لطفتون -

 :رو به من گفت و

 ام؟يب يخوا يخانم اگر كمك م يهست -

 ...كه  نيزد مثل ا ياستاد حرف م شيچنان پ! متقلب يروِ دو

 .شم يممنون االن آماده م -

 :آورد گفت يدر م بشياز ج يكارت گرشيكه با دست د يرا جلو آورد، آرام دست مرا گرفت و رو به استاد در حال دستش

 .روز افتاده ني، خواهر كوچولوم به ا.)به من كرد يو اشاره ا(هر چند . دميقلب خوشحالم كه شما رو د ميواقعا از صم -

 .واقعا دهانم از تعجب باز مانده بود. با تاسف سرش را تكان داد و

 :گفت يهم با خوشحال استاد

 .افتخار منه ي هيما -

 :افتاده باشد، گفت ادشي يتازه ا زيكه چ نيمثل ا و

 دارن؟ يبا شما نسبت يدكتر صباح يراست -
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 ؟يكدوم صباح -

 .يو دكتر محمد صباح يدكتر احمد صباح -

 :خاراند گفت يكه پشت سرش را م يدر حال شهرام

 ؟يگ يعمو جانم رو م -

 .اورميخواستم جگر شهرام را در ب يم. به من انداخت ينگاه نافذ ايحرفش عرش نيا با

 

 :ايعرش

 ه؟يهر دو تاتون صباح يليفام! جالبه -

 :شهرام

 !شه يم دايكمتر پ ايكه لنگش تو دن يفيشه گفت كارمند شر يپدرمه، م يدوستا نياز بهتر يكيخانم  يپدر هست ،يشه گفت تشابه اسم يم -

 :به من انداخت و گفت يگريد قينگاه دق ايعرش. كرد يچه قدر شهرام خوب مرا درك م. شدم يذوق مرگ م داشتم

 .با اجازه. رو در كالسم داشته باشم شونيحضور ا شهيو من هم ارنديرو به دست ب شونيسالمت... انشاا -

 .بودم دهياز ترس به او چسب نيهم يرفت، برا يم جيهنوز سرم گ. ميشهرام آرام آرام خارج شد با

 :شهرام

 !تيكنه باز نينه به اون ناز كردنِ اولت، نه ا! ؟يريگ ينفهم چه قدر دستم رو محكم م! كنم يرو عوض م افتيزنم ق ياالن م يبه خدا هست -

 :من

 .فتميترسم بازم ب يشهرام، م -

 :شهرام

به بعدم شماره  نياز ا. يكرد يفكرِ االنشم م ديباشه با يعمو گفت، گفت يو هر چ نييپا ينه نترس، اون موقع كه مثل گوسفند سرت رو انداخت -

 !كنه يروز غش م هيمزاحمم رو ببر،  ايزنه كه ب يروز زنگ م هيخانم،  گارديكه شدم باد نيمثل ا. ميننداز يمنو پاك كن كه از زندگ ي

 :من

 ...نگهش دار و اال من كه  يخودت گفت ل،يسه يشهرام، اون روز برا -

 :شهرام

 يم. داشتن گهيد يبچه  هي نايدونم با تو چه كار كنم؟ كاش عمو ا ينم! گشت؟ يرفت و برنم يم يزد يلگد بهش م هيحداقل مثل االغ  ؟يتو چ -

 !ابوي يستيبچه كه ن! ترسم با تو، نسلشون منقرض بشه

 .با حرص دستم را از دستش در آوردم. ميرفت يشهرام م نِيبه طرف ماش ميو داشت ميدانشگاه خارج شده بود طيكفرم در آمد، از مح گهيد

 :شهرام

 ه؟چت يهو -
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 :من

 !؟يكن يخودته نثارِ من م اقتيل يهر چ ،ينفهم خستم كرد! يدياز چشم خودت د يديد يهر چ يكن نيدفعه بهم توه نيبه خدا شهرام، ا -

 :شهرام

 !پرنسس رو بسپارم دست مامان جونش ده،يآدم ند يِبه قولِ عباس. سوار شو ايحاال قهر نكن ب گه،يخب د -

از دست شهرام حرص خورده بودم كه درد  يحال به قدر نيهم ورم كرده بود، با ا يكرد، كم يدست چپم بد جور درد م. سرش را تكان داد و

 :كرد و گفت يبه محض نشستن خنده ا. سر به سرم نگذاشت گرياو هم د. دوباره به راه افتادم يرفته بود، با ناراحت ادميدست 

 ؟يندبگم بخ يزيچ هي يراست -

 .را برگرداندم سرم

 ه؟يچ -

 :شهرام

 ؟يديرو كه د ميمنش -

 !آره -

 ميخواستگار اديخواد ب يم يبرام داره، حاال ك ييااليفكر كنم خ »ن؟يمهندس شما مجرد يآقا«گفت،  يناز و ادا اومده بود دفترم م يبا كل روزيد -

 !دونم ينم

 :من

 ديكنم شا فيتعر تتيبراش از شخص اميخواد ب يكه دلش رو به تو خوش كرده؟ دلم م هياون چه بدبخت ؟يكش يشهرام تو واقعا خجالت نم -

 !نجاتش بدم

 شه؟ ينم دايبرو بابا، از من متشخص تر آدم پ -

 .به صدا در آمد لشيموقع زنگ موبا نيهم در

 

. رفت ادميخودم گفتم بهت زنگ بزنم،  شيبه خدا نتونستم، اتفاقا پ. داشتم مجبور شدم يقرارداد كار هيروت،  يشرمنده  زم،يجانم؟ سالم عز -

 يم كارچه  نميبب ؟يبه بابا گفت ،يباشه هر جا تو بگ. شام مهمون من م،يفردا بر. دونم يم. ييحرفا نيتو خانم تر از ا. كنم عشقم يفدات، جبران م

 .خدا نكنه، خداحافظ. تو اول قطع كن گهينه د. چشم خانمم تا فردا. توام به جاش يجور كنه، كادوقرارداد رو برام  نيآره فدات بشم، بگو ا. يكن

 .ميديرس مارستانيبه ب. دسيفا يب دميد يكنم، ول حتشيخواستم باز هم نص يم. كردم يتعجب نگاهش م با

 :من

 خونه بهتر نبود؟ ميرفت يشهرام، حاال م -

 ...خب  يول نه،يب يهر چند، بادمجون بم بال نم. بهتره يچك كن هينه،  -

 .تيترب يب يبادمجون بم خودت -
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 .بود سكته كند كينزد ديرا فهم انيجر يوقت يرا باال انداخت، ول شيابرو يتا كياول  ديكه ما را د نيمادر به محض ا. ميشد ادهيپ

 دم،يفهم شيو آزما يبعد از عكس بردار. گوشش بدهكار نبود» !ستادميالم او س حيآخه مادرِ من، االن جلو روت صح«گفتم،  يهر چه م حاال

 !مادر شروع شد يها حتيتازه بعد از آن نص. كرده ام دايپ يكوفتگ يشكسته، فقط كم مييترك برداشته، نه جا ايدستم نه مو 

كه  نهيفدات بشم، فكر كنم مال ا ؟يچه كار كن يخواست يشكست، م يم تيينكرده جا يياگه خدا ؟يستيآخه دخترم، چرا مراقب خودت ن -

كه تو  ميكش يزحمت م ميهر دو تامون دار م،يمن و بابات چخ قدر دوستت دار يدون يجونم، خودت م يهست ؟يصبحانت رو خوب نخورده بود

 ... زميآخه عز. يكن يراحت زندگ

 .زد يكردم، هنوز داشت با تلفن حرف مبه شهرام  ينگاه. طور بود نيهم شهيعادت داشتم، هم شيبه حرف ها گريد

 !برم خونه گهيمامان من د -

 .بذار شهرام برسونتت -

 .رم يخودم م ست،يآژانسِ من كه ن چارهيمامان جون، اون ب -

 .راحت تره الميخ يطور نيجاست، پس بذار برسونتت، منم ا نيدخترم اون كه ا -

 .ميبه طرف شهرام رفت ديناام

 :مادر

 .شه يمرتب مزاحمت م يببخش، هست. قربونت برم پسرم -

 .را خاموش كرد يگوش عيسر

 .كمك كنم يتازه از خدامه كه به هست. من زحمت نداره يبرا يباور كن هست ه؟يچه حرف نيزن عمو، ا يوا -

 !متقلب يدروغگو

 .به هر حال، ممنونم پسرم -

 :داره گفتم فيپر رو تشر يليخ دميكه د منم

 داره؟ يحاال فكر كنه دو تا خواهر داره، مگه چه اشكال. مونه يمن كه داداش ندارم، شهرام مثل برادرم م مامان -

 .ديپر شيآن رنگ از رو كيمادر  يزد، ول يا انهيحرف من شهرام لبخند موذ نيا با

 :مادر

 .بس كن يهست -

 :داد گفت يكه دستانش را در هوا تكان م يدر حال و

 .دارم اديز ضيمنم امروز مر د،يخُب حاال بر -

 .مياو جدا شد از

 .يضربه رو تو زد نيكردم، اول فيدختر ك -

 .يكن يتو چه كار م نميحاال بب گه،يد مينيما ا -
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 .كار دارم يليكه خ فتيراه ب ؟يپر رو شد دميباز به روت خند -

 :من

 يدامنت رو م نشونيروز نفر هيقدر سوء استفاده نكن  نيدخترا ا نياز ا! يديكش يكم خجالت م هيكاش  يكنم، ول حتتيخوام نص يباور كن نم -

 .رهيگ

 پوشم؟ يدامن كجاست آخه؟ من دامن م! ويك يآ! از خواهرِ عروس يحرف هي نمينه بابا، ا -

 .ديخند و

 :كرد، گفتم يم ينيحرف ته دلم سنگ كي ينداشت ول دهيجر و بحث با او فا واقعا

بند  يگن ب يدخترا م يبرا يول طونه؟يگن پسره ش يدوست دختر داشته باشه، م ياگه پسر كل م؟يما دار هيچه فرهنگ گند نيشهرام ا يراست -

 و باره؟

 !شه يباورت نم ميگم ما نژاد برتر يم يوقت ونه،يما آقا تياز مز نميخُب ا -

 !ره؟يگ يم ليبرو گمشو، چه خودش رو تحو -

 بگم؟ يزيچ هي يهست يراست -

 ه؟يچ -

 استادتون مجرده؟  نيا -

 :حال خودم را به ندانستن زدم و گفتم نيبا ا د،يگو يكه را م دميفهم

 كدومشون؟ -

 .همون كه باال سرت بود ا،يخنگه عرش -

 :باال انداختم، گفتم يا شانه

 ؟يچ يدونم، برا ينم -

 .اديفكر كنم از تو بدش نم ،يچيه -

 چه طور؟ -

 .سوزوند يكه برات دل م نيخُب هم -

 .خسته شده بود، اومده كمك اون يگفت استاد عباس ينه بابا، م -

 ؟يتو هم باور كرد -

 :من

 !خوشش اومده ياز عباس دميشا -

 .نه، امكان نداره يست ول وهيحكم مادرش رو داره، هر چند طفلك ب يخرفت، عباس -

 .جشن من دعوتش نكرد يبابا برا يد نداره؟ حترفت و آم گهيشهرام چرا با ما د يدوم، راست. ياول بگم خرفت خودت -
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 .شتريكه شوهرش فوت كرد با تمام دوستاش در حد تلفن رابطه داره نه ب يفكر كنم از زمان يدونم، ول ينم -

 ؟يچ يبرا -

 !دونم، بازم بپرس يگم نم يم -

 ؟يزن يقدر با من بد حرف م نيشهرام، تو چرا ا -

 !دونم ياونم نم -

 !مسخره -

 !بپر باال كه برسونمت، مادمازل منتظرمه ،يخودت -

 !تو هم؛ همون مادمازلِ گنده دماغه اقتيل -

 !سنگ باباشه رِيچه كار كنم؟ دستم ز يگ يم -

 !؟يكن يپول چه كارا كه نم يتو هم برا -

 !اديپول چه طور در م يدون ينم ،يكن يم يزندگ يناز و نعمت دار يتو ؟يدون يم يآخه بچه، تو از پول چ -

 !ستيحاال خوبه وضعتون از ما بهتر نباشه بدترم ن! يبزرگ شد يكه تو با كارگر نينه ا. شهرام، دلم برات پر پر شد يوا -

 ؟يبازم حاضر جواب شد -

 !فيح يگرفتم، ول يدختر م هيبرات  يبود ياگه پسرِ خوب -

 ف؟يح يچ -

 !اون دختر كه زنِ تو بشه فيح -

 .برام بذارش كنار هياگه مال -

 .ره يعمرش هدر م فهينه، ح. ادهياز سرت ز يمال كه چه عرض كنم، ول -

 .االن وقت ندارم فيح! كنم يم تيبه وقتش حال -

 :بست گفت يكه در را م يرا انداخته وارد شدم، در حال ديبه خانه، شهرام كل دنيمحضِ رس به

 !حرف شنو يبره  نيآفر. در رو باز كن يمامان بز يفقط برا. بخوردت ادينكنه گرگه ب! يباز نكن يكس يدر رو برا -

 .سوت و كور بود شهيخانه مثل هم. در را بست و رفت عيخواستم جوابش را بدهم كه سر يم

 

**** 

 يبه خانه مخواست مادرم خانه دار بود، ظهرها كه از مدرسه خسته  يدلم م شهيهم. خورند و من حسرت آن ها را يها حسرت مرا م يليخ

 يمادر رو. زد يتازه لك م يغذا يبو يدلم برا. خوردم ينهار م ييو تنها دميچ يرا م زيكردم، م يغذا را گرم م. بود ميتازه اول كارها دميرس

علتش را فقط  يول م،يكردند كه چرا ما كارگر ندار يشد، اكثرا تعجب م يما باز نم يبه خانه  ينوع زن چيه يپا نيهم يپدر حساس بود، برا

 !ميدانست يخودمان م
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فقط  ست؟يدانستم چ يكرده بودم، نم دايپ يحس تازه ا! ايعرش د،يكوب يوارد اتاقم شدم، حرف شهرام مثل پتك در سرم م. باال رفتم يطبقه  به

 ي افهيق ينداشت، ول يخاص ييبايز .لب و دهان كوچك ،يعقاب ينيبلند، ب يبا مژه ها يچشمانش افتادم، چشمانِ قهوه ا ادي. داد يقلقلكم م يحس

علتش استاد بودنش بود،  دينه، شا يول. شد يرفتارش، درونم آشوب م يِآور اديدانم چرا با  ينم. رفتارش افتادم اديداشت، باز هم  يدلچسب

آن روز  يماجرا ديا باز كردم، بادفترِ خاطراتم ر. حس را به او داشتم؟ خواب از چشمانم كوچ كرد نيداشت باز هم هم يگرياگر او شغل د يعني

رفتم،پدر  نييپا. شدم صبح شده بود داريب يوقت! خوابم برد؟ يك دمينفهم. باستيمن چه قدر اسمش ز يپور، خدا يول اينوشتم، استاد عرش يم ار

 .و مادر هر دو در آشپرخانه بودند

 .سالم -

 :به من انداخت، گفت ينگاه پر مهر پدر

 .زميعز نميبب نيبش ايبابا، ب. سالم خانوم -

 :و گفت ديفشرد سرم را بوس يكه مرا در آغوش خود م يدر حال. رفتم ششيپ به

 .مارستانيبعد برم ب نميدلم رو بب زِيامروز گفتم اول عز. قربونِ دخترِ خودم برم -

 :كردم، گفتم يكه خودم را از آغوشِ پدر جدا م يزدم و در حال يلبخند

 ؟يكن يلوسم م يابا دارب -

 !يش يدانشگاه سفارشت رو بكنم، گفتم ناراحت م اميخواستم ب يباور كن م. دلواپست شدم. ستيحرفا ن نينه فدات بشم، اصال ا -

 .منو شناخت، مطمئن باشد هوام رو داره يتازه، خانم عباس. شه يتكرار نم گهيد ديمطمئن باش ن،يبابا دوباره شروع كرد -

 :كرد گفت يم كيرا به لبش نزد ييكه فنجان چا يدر حال مادر

 .شناختت دهيپس، فر -

 :رو به پدر گفت و

 ...بهم زنگ زد و  شيچند روز پ -

را  يمشك يكوله  دم،يپوش يقهوه ا يو مقنعه  يقهوه ا نيساده با ج يقهوه ا يرا نداشتم، باال رفته مانتو شانيگوش دادن به حرف ها ي حوصله

 .رفتن بودند يمادر و پدر هر دو آماده . رفتم نييانداختم و به پاشانه  يرو

 :پدر

 ؟يبا شهرام اومد روزيد ،يهست يراست -

 .پدر نگاه كردم به

 ؟يچ يآره، برا -

 ؟يندار نيپس ماش -

 .رم يم ينه، با تاكس -

 .برسونمت -
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 .رم يخودم م ست،ين يكي رمونيممنون، مس -

 :زد رو به پدر گفت يلب غر م ريكه ز يبه هم انداختند و مادر در حال يدو نگاه هر

 به ارث برده؟ ياخالقِ گند رو از ك نيدونم ا ينم -

گوشه  بانهيغر نميماش. گرفته و به دانشگاه رفتم يتاكس. كرده به راه خودم ادامه دادم يآن كه جوابش را بدهم، با دست با آن ها خداحافظ بدون

 .ظاهر شد ميجلو مهيفاطمه سراس. قف شده بود، به داخلِ محوطه رفتممتو ابانيخ ي

 حالت چه طوره؟ ،يهست -

 .خوبم -

 .ميكن تيكدوممون اجازه نداد همراه چيبه ه يراستش، استاد عباس. اميتو رو خدا ببخش، نتونستم ب -

 .ذهنم را مشغول كرد يسوال

 برد؟ كيمنو به اتاق پرات يك -

 .با برانكارد بردنت -

 د؟يپور چه طور سر رس ياستاد ول -

 .بانمك شده بود يليخ افشيق ،يهست يوا. ديسر رس مهيزده بودن، سراس شيكه موش رو آت نيدونم، مثل ا ينم -

 !ميمن ساعت اول با خودش كالس داشت يخدا

 .وارد كالس شدم يدستپاچگ با

 شده؟ يزيچ يهست -

 .فاطمه نگاه كردم به

 !زنه؟ يدونم چرا دلم شور م ينه، نم -

 چرا؟ -

 .دونم ينم -

فقط  نيهم يبرا. گفت يدانم چه م ياصال نم. توجه به من، شروع كرد به درس دادن ياو ب يكردم ول يمشتاقانه نگاهش م. وارد كالس شد استاد

 :كرد و گفت به جمع ينگاه شهيدر آخر مثل هم. سمينو يكه بدانم چه م نيكردم بدون ا يم يبردار ادداشتي

 د؟يندار يخُب دوستان سوال -

 .نگاهش كردم. ديبروم كه فاطمه از پشت سر مرا كش رونيخواستم ب يم. معمول چند نفر از دختران، استاد استادشان شروع شد طبق

 ه؟يچ -

 !سايوا قهيچند دق هي -

 شده؟ يچ -

 .قسمت رو متوجه نشدم نيمن واقعا ا ،يهست -
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 .رم يمن م سايباشه، تو وا -

 ش؟يديمگه تو فهم -

 :كند، گفتم يسوال م يدانستم در چه مورد يكه اصال نم نيا با

 .دمشيآره، من فهم -

 .يد يم حشيتو برام توض ميبا هم بر ايخُب پس ب -

 .حرفم را بزنم ي هيفاطمه نگذاشت بق. و واج نگاهش كردم هاج

 .گهيد ميبر ايب -

 .فتميشدم پشت سرس راه ب مجبور

 !يخانم صباح ديببخش -

 .ضربان قلبم باال رفت دنشيبا د. بود ايعرش برگشتم،

 بله استاد؟ -

 .باهاتون كار دارم ديببخش -

 :فاطمه

 .ايتر ايكنم، هر موقع كارت تموم شد ب يمن برم كه دارم ضعف م ،يخُب هست -

 .ترسم يمن م سا،يفاطمه، تو هم وا -

 .ناراحت نباش اديخواد ازت سوال كنه، ز يم روزيفكر كنم در مورد د. خوردت ينترس نم -

 .رفت و

 نيچه قدر مت. زوم كردم شيو رو ستادميا واريكنار د. كردم يخودم را كنترل م يكردم، ول يداشتم پرواز م يناراحت نبودم، تازه از خوشحال اصال

بچه ها را داد و اطرافش خلوت شد  كيبه  كيجواب  يوقت. كرد به صورتشان نگاه كند ياصال سرش را بلند نم. كرد يبا هر كدام صحبت م

 .من آمد كينزد

 حالتون بهتره؟ -

 .بله ممنون -

 .ديداشته باش ينكرده مشكل ينكنه خدا د،يچكاپ بد هيكاش  ،يخانم صباح ديببخش -

 ؟يچ ياستاد برا -

 !روزهيمنظورم د... آخه، چه طور بگم احساس كردم  -

 .بودم دهيندارم فقط ترس يلراحت، مشك التونينه استاد خ! آها -

 د؟يعكس انداخت -

 .اشاره به دستم كرد و
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 .ستين يمشكلِ خاص چيه هيكوفتگ يبله، كم -

 .راحت شد الميخدا رو شكر، خ -

 راحت شده بود؟ الشيتوانستم حرفش را هضم كنم، چرا او خ ينگاهش كردم، نم ميمستق

 :حال گفتم نيبا ا يبروم ول ششيخواست از پ يكه دلم نم نيا با

 تونم برم؟ ياستاد، م ديببخش -

 !حرف من نشده بود يكه متوجه  نيا مثل

 .نگران شدم شتريب نيهم يامروز اصال حواستون به درس نبود، برا -

 .در آورد يكرد، دفترچه ا فشيدست در ك. بدهم، فقط نگاهش كردم يدانستم چه جواب ينم. نگاهم كرد و

 .دشيسِ امروز بود، بخوندر يفشرده  نيا يخانم صباح -

 .آن را از دستش گرفتم يعكس العمل بدون

 .ممنون -

 .با اجازه -

 .رفت و

 او هم؟ يعني. بردم يلذت م ايعرش يقدر خوشحال بودم، چه قدر از توجه  چه

 يم تيداد؟مطمئن باش فقط احساس مسئول يجواب بچه ها رو چه قدر با دقت م يديمگه ند! خنگه، چون اون استاده بهت توجه داره. يهست نه«

 »!شتريحده نه ب نيدر هم. كنه

 .رفتم اينهادم و به طرف تر فميدر ك ييگرانبها يرا مثل ش دفتر

 .به طرفش رفتم. كنار پنجره نشسته بود فاطمه

 !يكرد ريدختر د -

 !كردن فيشروع كردم تعر ناخودآگاه

 .معلومه از تو خوشش اومده ،يهست يوا -

 .خواست حرف فاطمه درست باشد يدلم م يليخ ينبودم، ول يپرداز ايكه آدم رو نيا با

 .ندادم يجواب

 د؟يببخش -

 .دلشاد بود. ميآن برگشت كيدو،  هر

 .حرف هاش نشدم يفكر كردم متوجه  يمن كه هر چ. نيديفهم يزياستاد چ يشما از حرف ها ييخانم روستا ديببخش -

 :به زور لقمه را قورت داد و گفت. خنده ام گرفته بود، طفلك شوكه شده بود. كرد يبا دهانِ پر فقط نگاه م فاطمه

 .بله متوجه شدم -
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 .انداخت نييسرش را پا و

ل لبو قرمز شده فاطمه مث. بود ستادهيا فيكرد بالتكل يغذا را در دستش جا به جا م ينيكه س يدلشاد در حال. شده بود يخنده دار يمنظره  واقعا

 .كرد يبود و اصال به دلشاد نگاه نم

رها كردم و  زيم يام را رو مهينصفه و ن يشدم غذا يكه بلند م يدر حال نيهم يكردم دلشاد با او كار دارد و من مزاحمشان هستم برا احساس

 :گفتم

 .برم دياومده با شيبرام پ يكار هيبا اجازه،  -

 .مرا اشغال كرد يجا عيدلشاد سر. را ترك كردم زيكه منتظرِ جوابِ آن ها شوم م نيبدون ا و

 ازيدانم چرا آن موقع ن ينم يبه نماز خواندن نبودم ول ديمق اديز. گرفتم نماز بخوانم ميتصم. ميسالن خارج شدم تا ساعت چهار كالس نداشت از

پر  ايتمامِ ذهنم را عرش. بعد از گرفتنِ وضو به طرف نمازخانه به راه افتادم. به طرف وضوخانه رفتم. كردم يبه نماز خواندن احساس م يديشد

 يم ديبا. شدم يموضوع عصب نيبا فكر به ا. نامزد داشته باشد ديشا يدانستم مجرد است ول يم. دنشيخند يرفتارش، حركاتش و حت. كرده بود

 تم؟گف يبه او چه م. شد ينه، نم...  يول دميپرس يم ياز خانمِ عباس ديبا. دانستند يدر موردش م عهيدر حد شااز كه؟ بچه ها همه  يول. دميفهم

 .خوشم آمده ايگفتم من از عرش يم

 .قرار بده ميرو شِيرا در پ يراه ايخدا

 د؟يكالس ندار يخانم صباح -

 !بود ايمن عرش يخدا. برگشتم

 .تاد... اس ... نه  -

 :زد و گفت يلبخد

 ؟يموند يباق روزيشوك د يفكر كنم هنوز تو -

 .نه، استاد -

 .برم، با اجازه ديمن با -

 !من يخدا. با چشم بدرقه اش كردم. رفت و

 .كه حالم بهتر شده بود خارج شدم يدر حال ازيراز و ن يبعد از نماز و كل. به نمازخانه وارد شدم عيسر

. زد و رفت ييبايلبخند ز. را باال انداخت شيابرو يتا ديمرا د يوقت. ديكش يمرا م كيكه كش نيمثل ا. دميا در ايآمدنِ من، باز هم عرش رونيب با

 !يخنده، وا افه،يمرتب ق. كنم ليو تحل هيدوست داشتم رفتارش را بدون مزاحم تجز

 .رنگش كامال قرمز شده بود. تكان دادم شيبرا يدست. به فاطمه افتاد چشمم

 »كنم؟ يم دايرو پ يتر ك كيآره، از فاطمه نزد. براش بگم ديبا حتما«

 .سالم -

 !رميم يدارم م ،يهست يوا -
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 شده؟ يچ -

 !كرده باشه؟ يشه دلشاد ازم خواستگار يباورت م -

 ؟يكن يم يشوخ -

 !نه به خدا -

 .خواستم خودم حرف بزنم يرفت م ادمي كامال

 ؟يگفت يتو چ -

 !گه منو نشونِ مادرشم داده يحرف زده، تازه م يكل ،يهست يوا! گه اشكال نداره يم. ميبهش گفتم تازه ترم اول ،يچيه -

 ؟يك -

از قرار، . بودم رونيراستش ب. دمشيمن ند يول. اومده بود خوابگاهمون، از ناظمه سراغِ منو گرفته بود يخانم هي شيچند روز پ! برات نگفتم؟ -

 ي چهدونم چه كار كنم؟ بهش گفتم من ب ينم ،يهست يوا... رفتم  يداشتم م يوقت. مونن ينتظرِ من مخوابگاه م رونِياونا هم ب! مادر دلشاد بوده

 .روستام

 .ديپر يشاخه به اون شاخه م نيكرده بود مرتب از ا يپاك قاط چارهيب

 !بگم يدونم چ ينم! م؟يخواستگار انيب يكنه ك يدر آخر گفت، با خانوادش صحبت م. رو بهش گفتم اونم فقط گوش داد زيهمه چ -

 .نگو، بذار اونا حرف بزنن يزيفاطمه تو فعال چ -

 ؟يكن يمسخرم م ،يهست -

پسر خوش  نيا يِدونم دلت رو به چ ينم! ينه شغل ينرفته، نه خونه ا يسرباز كار،يتازه ترم اول، سنِ كم، ب ؟ياصال فكرش رو كرد. خُب آره -

 د؟يكن يزندگ ديخوا يچه طور م ؟يكرد

ره كمك  يگه م يم. گه باباش مغازه داره يم. ميكن يم يزندگ نايبابام ا يخونه  يباال يطبقه  مير يگه م يرو كردم بهشم گفتم، م نايفكرِ ا -

 .شه يجور م مونيخُب خرج. باباش

 چند تا خواهر برادرن؟ يدينپرس -

 .چرا، مثل خودم تك فرزنده -

 !؟يرو گرفت متيپس تصم -

 

 !هم شده ريمن د يبه نظرشون االنم برا. كنن يما دخترا زود ازدواج م يراستش، تو روستا. نه هنوز -

 !گفت يكردم و او درست م يمن اشتباه م ديشا. ستيمن بدهكار ن ياصال گوشش به حرفا دميفهم

 يكه تكان م دميد ياستاد را م يرس، فقط لب هافكر كردم بجز د يبه همه چ. فكر هر دو نفرمان مشغول بود. ميداشت نشيچهار كالسِ ب ساعت

 .بعد از آن هم به خانه رفتم. خورد

. با فاطمه صحبت كرد يكل! دلشاد بود و چه قدر مهربان هيكه فوق العاده شب ييبايخانمِ قد بلند ز. آن روز مادرِ دلشاد به دانشگاه آمد يفردا
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 :كرد فيتعر ميفاطمه بعد از رفتنِ او برا. كامال معلوم بود از فاطمه خوشش آمده است

به  د،يفكرش رو نكن، اگه منظورت درستونه خُب با هم بخون«گفت، . ميبهش گفتم ما تازه اول راه. چه قدر مهربونه يدون ينم ،يهست يوا -

تو  يهر چ ،يهست» .ما رسمه پسر و دختر زود ازدواج كنن لِيتو فام. فكر كن من مادرتم«گفت،  يم» .ر بشهتا نمره هاتون بهت ديكمك كن گهيهمد

 ».كنم دو تا دارم يبه بعد فكر م نيبچه دارم از ا هيكردم  يتا حاال فكر م«در آخر گفت، . رو گفتم يبود هگفت

 ت؟يخواستگار انيخوان ب يم يحاال ك -

 .گهيد يهفته  -

 م؟يمگه كالس ندار وونهيد -

 .اميچرا، دو روز نم -

 ؟يومديچرا ن يگ يفاطمه، حالت خوبه؟ بعد م -

 !گهيد ارميم يبهانه ا هيجون  يهست -

 كنن؟ يخانوادت قبول م ياصال تو مطمئن -

 !شه يم يچ نميزنم بب يدونم، امشب با مادر بزرگم حرف م ينم -

 !دختر، خوب فكرات رو بكن -

. ديفهم ينم يزيگفتم چ يداشت كه اگر هم م جانيه يبه قدر. كنم فيتعر اياز عرش شيرفت برا ادمياصال . ندارد يا دهيدانستم فا يم يول

 .خانه در سكوت فرو رفته بود شهيمثل هم. غروب خسته به خانه رفتم

را باز كردم، چه  ايدفترچه عرش. آمدند يم ما يبه خانه  اي ميرفت يم يكس يبه خانه  ينيكم شب نش يليپدر و مادر سرگرم بودند كه خ يقدر به

 .تمام را بدون كم و كاست نوشتم. قدر خوش خط نوشته بود

 گريماه د كيخواست در  يرا م يچه خبرِ مهم. فكرم مشغول شد. بود گريماه د كي خِيحساب كردم تار. زده شده بود خيدفترچه تار ي گوشه

 !نرود؟ ادشيانجام دهد كه با دقت نوشته تا  ايبشنود 

وارد  يفردا وقت. رمشينظر بگ ريز خيتا در همان تار. را پر رنگ كردم شيشب تاب رو كيرا در دفترِ خودم به دقت نوشتم و با ماژ خيتار

 .آمد شميخوشحال به پ دميدانشگاه شدم فاطمه را د

 .نهيبب كيخودش دلشاد رو از نزد اديخواد ب يم. تهران اديپدر بزرگم امروز م. با مادر بزرگم صحبت كردم! يهست يوا -

 :من

 ؟يشده؟ فاطمه دوستش دار يپس موضوع جد -

 .انداخت نييآن سرش را پا كي

 !شياز شوخ طبع اديخوشم م يلياز اخالقش خ يدونم، ول ينم -

 ؟يكن يبا خونش فرق داره چه كار م رونياخالقِ ب يديو د يتو زندگ ياگه رفت -

 ...من  يول يدار زيتو همه چ يراستش هست» .شناسنش يبه جوك بودن م فهيطا يتو«گفت،  يخورد م يقسم م دم،ياز مادرش پرس -
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 .كه من ندارم يدار يزيفاطمه عقلت كجاست؟ تو چ -

 دختر؟ يگ يم يچ -

دونم از روز اول  ي، مدونم تمامِ حرفات بهانه ست يم. اصال ولش كن... من  يول يگم، تو محبت رو با تمام وجودت حس كرد يبه خدا راست م -

 .بگردم گهيدوست د هيدنبالِ  ديشانسِ منه كه با نميا. دختر يخوشبخت بش. چشمت رو گرفت

 !راحت التيخ ،يدوستم نيتو بهتر! مونم يم يدوستت باق شهيمطمئن باش هم! ه؟يچه حرف نيا يوا -

 .شوم يكردم باز هم تنها م يحس م. گرفته بود دلم

 

 !شه يكالس، االن شروع م. دختر بدو -

 يِكه انرژ نيمثل ا. شده بود شتريب شيها يدلشاد مزه پران. دمينفهم يزيسرِ كالس از درس چ. رفتم يپشت سرش راه م زانيآو يشانه ها با

 :كرد، دلشاد گفت يبت مصح امتياستاد در مورد ق يوقت. برد كه حد نداشت يلذت م شيفاطمه چنان از حرف ها. كرده باشد دايپ يمضاعف

 كنن؟ يبرامون انتخاب م اي ميفرشته انتخاب كن ميتون يسوال، اون جا خودمون م هياستاد من كه جام تو بهشته، فقط  -

 :باال انداخت و گفت ييابرو استاد

 !چه قدر اعتماد به نفست باالست پسر يول م،يبه بهشت بر يهمگ دوارميام -

 :گفت دهيمثال خجالت كش انداخت و نييسرش را پا دلشاد

 !محضه قتيحق نيا ست،ياعتماد به نفس ن نيكنم استاد، ا يخواهش م -

كه مسخش  نيمثل ا زيفاطمه ن. به فاطمه نگاه كرد ميخنده و بعد مستق ريكالس زدند ز يزد كه ناخوآگاه بچه ها يبا ادا و اطوار حرف م چنان

 .فاطمه زدم يآرام به پهلو. كرد يشده باشد، فقط او را نگاه م

 !شيدختر حواست كجاست؟ خورد -

صاف كرد و بحث را  يا نهياستاد س. كردند كه استاد هم متوجه شد يرا نگاه م گريكدي عيچنان ضا. نبودند ايدن نيدو در ا نياصال انگار ا يول

 .ميآمد رونيببعد از كالس با فاطمه ! از نگاه كردن به نامحرم داد سخن راند. عوض كرد

 ؟يچه كار كن يخوا ينكرد، اون وقت م دشييحاال زد و پدر بزرگت تا! شيخورد يبا چشم م يدختر، داشت! كم خجالت بكش هيفاطمه  -

 !نكن يتو دلم رو خال ،يهست! تو رو خدا -

 .نه واال -

 .ديببخش -

 .دلشاد بود. ميهر دو برگشت. حرفم را خوردم ي ادامه

 .سالم -

 .به فاطمه انداختم يبرو گمشو و بعد نگاه يعنيمعمول به من نگاه كرد،  طبق

 .دارم يكار هيمن برم  -
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 .دفعه فاطمه دستم را گرفت كي! بود اهيهمان نخود س منظورم

 ؟يستين بهيتو كه غر يهست يوا -

 :با من و من گفت. شده بود يدنيدلشاد د ي افهيق. پر از خشم به دلشاد انداخت ينگاه و

 !ديمون يكنم، كجا؟ شما مثل خواهرمون م يخواهش م -

 :رو به فاطمه گفت و

 اد؟يپدر بزرگ امروز م -

 !يپدر بزرگ، چه خودمان. جالب بود ميبرا

 ؟يبله، به مامانت گفت -

 رسه؟ يآره، ساعت چند م -

 .فكر كنم چهار تهران باشه -

 .خودمون يخونه  اديامشب ب .رم سراغش يخب، پس خودم م -

 .برمش يبا خودم م. خواد ينم د،يممنون لطف دار -

 .باال زد يدست يديدفعه د هي! خوابگاه دخترا اديكنم، دوست ندارم ب يخواهش م -

كردم فرد اضافه  ياحساس م. نداشت ييجا گرياز طرف د. توانست خوابگاه دخترانه برود يپدر بزرگ فاطمه كه نم. گفت يراست م. ديخند و

تكان دادم و  شيزد، فقط دستم را برا ميفاطمه صدا. از آنها جدا شدم "ديببخش" كيبا  نيهم يبرا. ام ستادهيهدف ا يهستم كه وسطشان ب يا

 .دميكش ينفس بلند. رفتم

 .يخانم صباح ديببخش -

 .برگشتم

 .كالسمان بود ياز بچه ها يكي ،يفعل ميمر

 بله؟ -

 ...كه  نهيمنظورم ا...  يدلشاد نسبت يبا آقا ييخانم روستاخوام،  يمعذرت م -

 .رديم يدارد م ياز فضول دميفهم

 .دارن با هم ازدواج كنن ميكه تصم نيبگم، مثل ا يواال چ -

 .ديپر شيرنگ از رو طفلك

 شناختن؟ يرو م گهيكه قبال همد نهيمنظورم ا ؟يزود نيبه ا يعني -

 :باال انداختم گفتم يا شانه

 .ستمين انيدر جر ادياالن راستش، منم ز يقبال كه فكر نكنم، ول -

 :شنوم گفت يكرد من نم يزد و فكر م يلب غر م ريكه ز يحال در
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 .پوشن، پسر خوبا رو تور كنن يچادر م هي گه،يآره د -

 .از من جدا شد و

مثل  شيمن كالس ها يخدا. ميكالس داشت يبا خانم عباس باز هم. را برداشتم فميك! نبود يبه نظرم دلشاد چنان آشِ دهن سوز. كردم تعجب

 .كرد يم تميكابوس اذ

 ؟يخانم صباح -

 »كنه؟ يصدام م هيباز ك يخانم صباح رهيبم يا«

 .بود يدفعه خانم عباس نيا برگشتم،

 .سالم استاد -

 ؟يچه طور زم،يسالم عز -

 .خوبم -

 ... ياگه ناراحت يهست -

 .عادت كنم ديخب با ام،ينه م -

 دختر خوب، مامان چه طوره؟ نيآفر -

 .خوبه -

در بدنم  يينا. ديكالس به اتمام رس يبا هزار بدبخت. بچه ها همه آمده بودند. ميبه طرف سالن رفت گريكديبا  ميزد يكه آرام حرف م يحال در

 .رام بودشه يشماره . كه تلفنم زنگ خورد ميايب رونيخواستم از كالس ب ينمانده بود، تازه م

 بله؟ -

 ؟ييكجا يهست -

 .خُب معلومه، دانشگاه -

 جا؟ نيا يايب يتون يم ،يخودم كيخوبه، پس نزد -

 چه خبر شده؟ -

 .فقط خواهشا زود باش. دم يم حيبرات توض ا،يتو ب -

 .اومدم -

 .كرده يباز هم شهرام خرابكار دميفهم

 .ايفكرِ فاطمه، دلشاد، عرش. در راه فكرم مشغول بود. شدم و به طرف شركت رفتم نيماش سوار

 .با هزار ادا و اطوار جلو آمد يمنش دن،يمحضِ رس به

 :من

 هستند؟ يصباح يآقا -
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 :يمنش

 .دييبله بفرما -

 .را برداشت يگوش. لگد لهش كنم ريخواستم محترمانه ز يم. نميبا دست اشاره كرد كه بنش و

 .چشم، حتما. آوردن فيندس، دختر عموتون تشرمه -

 :به من انداخت و گفت يپر از كرشمه ا نگاه

 .مهندس منتظرن -

 .ستيآباد خرابه شهر يكه عل نيگفت مهندس، مثل ا يشعور چنان م يشهرامِ ب به

 :شدم، به محض ورود گفتم داخل

 ؟يمن شد يكه دعا گو يبه آب داد يباز چه گند -

 .برام يشه دردسر يم نميا دميد ياز خداش بود، ول. بگم مميتونستم به منش يالبته م! كردم دايپ ازيبار بهت ن هيخُبه حاال  -

 .خوام برم يبنال م -

 ؟يچا اي يخور ينسكافه م ن،يحاال بش -

 ؟يدار ياليشهرام تو رو خدا بگو برام چه خ -

 .ريمنو بگ ايگه ب يكنه، م يدختر هست ولم نم هي ،يهست نيبب -

 .رشيخب بگ -

 .مدت گذاشته بودمش سرِ كار هيتونم،  ياحمق جان نم -

 سر كار؟ يذار يمردم رو م يچرا دخترا. شه ياخالقِ گندت چندشم م نيبه خدا از ا. شهرام، خاك به سرت كنن يوا -

 .كن تا بعد يفعال رل نامزدم رو باز ايب. يكن حتميتر، صدات نكردم نص واشيكم  هيكننده،  حتيخانمِ نص -

 .و واج نگاهش كردم هاج

 ؟يگ يكه نم يشهرام جد -

 .دم جبران كنم يدفعه نجاتم بده، قول م نيتو رو خدا حوصله ندارم، ا -

 .شم يم وونهيدارم از دست تو د يوا -

 .يگ يم يبهش چ نميزنه بب ياالن زنگ م. يبود وونهيد -

 ؟يشد وونهيد هيكه محتاجِ  رهيچه قدر كارت گ هگيفقط موندم تو د. وونميمن د يگ يخب تو راست م -

 .زنه يتو رو خدا االن زنگ م! وونهياصال من د. يتو بگ ياصال هر چ. ديبابا غلط كردم، ببخش -

دلم . را من بر دارم يكرد كه گوش يشهرام دستانش را به حالت التماس جلو گرفته بود و با دست اشاره م. زنگ خورد شيموقع گوش نيهم در

 .را برداشتم يگوش. سوخت شيابر

 د؟ييبفرما -
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 .امدين ييآن، صدا كي

 د؟ييبله بفرما -

 .فكر كنم اشتباه گرفتم ديببخش -

 .قطع كرد و

 .شهرام قطع كرد -

 .صبر كن رهيگ يبازم م -

 .زنگ خورد يموقع دوباره گوش نيهم در

 د؟ييبله بفرما -

 شما؟ ديببخش -

 هستم؟ يك ديپرس ياز من م ديشما زنگ زد! بله؟ -

 ست؟ين يشهرام صباح يآقا يمگه گوش ديببخش... من ... من  -

 .بله -

 .كار دارم يشهرام صباح يخوام، من با آقا يمعذرت م -

 شما؟ -

 .من دوستشونم... من  -

 ن؟يباهاش دوست ياز ك. شهرام نامزد داره، نامزدشم من هستم. ديكه دوستشون ديشما غلط كرد -

 .زن گرفته كه من با خبر نداشتم شونيا يدونم ك ينم يول. وقته يليمن؟ خ -

آخرت باشه كه با نامزد من  يبه شما هم گفته باشم دفعه . دم يرو م كاريب يخانمِ محترم خسته شدم از بس از صبح تا حاال جواب دخترا -

 ؟يديفهم. يدياز چشم خودت د يديد يو اال هر چ. يريگ يتماس م

 :دختر

 !يد يچاك م نهيكه براش س ستيهم ن يخوبه چنان تحفه ا. چه خبرته حاال -

 :ادامه داد و

 خواد؟ يم شيزندگ يگفت فقط با من دوسته و منو برا ياون كه م يول -

 :گفتم. كردم يبه شهرام نگاه م ميكه مستق يحال در

 .ارميچشماش رو از كاسه در م نمشيبب. خواد باهات ازدواج كنه يشعور، كه به تو گفته دوستت داره و م يغلط كرده نفهمِ ب يليشهرام خ -

 .قطع كردم و

 :شهرام

 شعور؟ يحاال من شدم نفهمِ ب -
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 .كنم يآخرمه كمكت م يدفعه  نيبهت بگم پسر؟ ا يآخه چ. ابلهم بهش اضافه كنم دينه، با -

 :به خود گرفتم و گفتم يلحنِ آرام بعد

 گم؟ يم يچ يفهم يم. كارا آخر عاقبت نداره نيشهرام، ا نيبب -

 .آره آره -

 .به شماره انداخت يزنگ خورد نگاه شيموقع گوش نيهم در

خودت  يهر چ. مونه يتو محفوظ م يباشم؟ مطمئن باش كادو دواريبابا برام چه كار كرد؟ ام اد؟يشد، فردا جوابش م يچ. سالم خانم خانما -

 .يبخوا

 ».در سنگ نيآهن خينرود م«: خودم گفتم شيآمدم پ يم ونريكه از اتاق ب يحال در

 .آمدم رونيبخت برگشته نگاه كنم از در ب يِآن كه به منش بدون

 .مادر در آشپرخانه بود. تعجب كردم، داخل شدم. چراغ ها روشن بود. شده به خانه رفتم نيماش سوار

 .سالم مامان -

 .ميمهمون دار بدو لباسات رو عوض كن امشب. سالم دختر خوبم -

 ه؟يك -

 .عموت با خانواده -

 

 ؟يچ يبرا -

 .دونم، زن عموت زنگ زده خودشون رو دعوت كرده ينم قيدق -

 دونه؟ يبابا م -

 .اديآره، اونم زود م -

 .ميشد نييرا از پا شيباال رفتم صدا! خواهد بروز دهد يافتاده اما نم يبودم اتفاق مطمئن

 .و لباسات رو عوض كن ريدوش بگ هي يهست -

 .خواندم يتا آمدن مهمان ها باال بودم و درس م. حوصله به حمام رفتم يب

 .به پشت سرشان نگاه كردم. عمو با خانمش و شهرزاد بودند. رفتم نييزنگ آنها پا با

 پس شهرام؟ -

 :گفت. ديبوس يكرد و م يكه مرا بغل م يدر حال عمو

 .كنه يك مرو پار نيدخترم، داره ماش اديم -

 .به محض ورودش جلو رفتم. ديايتا شهرام ب ستادميا اطيدر ح. ها داخل شدند آن

 ؟ينگفت يچيبودم، چرا ه شتيباز چه خبر شده؟ من كه بعد از ظهر پ -
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 .خسته شدم يموش و گربه باز نيمنم از ا. فتنيمن و تو م اديشن  يم كاريهر موقع ب نايا. دونم واال ينم. دميبه خدا منم تازه فهم -

 !دونم و تو يمن م ينگ يزيو بهم چ ياحد و واحد اگه خبر داشته باش يشهرام به خدا -

 .ارميلقمه نونم كه در ب هيمنِ بدبخت فكرِ  ؟ياريدونم، چرا مثل مغول ها بهم هجوم م يخدا شاهده نم يهست -

 !باز چشون شده؟ نايا گم يم. نگو كه دلم برات سوخت، حتما با دخترا؟ نذار دهنم باز شه! يوا -

 .دونم يگم نم ينفهم، م -

 .ينفهم خودت -

 .داخل سالن شدم و

 .كرد، شهرزاد را صدا زدم يعمو داشت با مادر صحبت م زن

 !ايب قهيدق هيشهرزاد  -

 ؟يشده هست يچ -

 باز جمع شدن؟ يچ يبرا نايا -

 ؟يگ يكس نم چيبگم به ه -

 .نه، بگو -

 .راستش برام خواستگار اومده -

 خب؟ -

 !خوام شوهر كنم يدختر م! خب و جون -

 ما اومدنِ شما داره؟ يبه خونه  يچه ربط نيا ؟يگ يم يشهرزاد چ -

 يهم در مورد احمد م ميخودمون بر ارن،يبهانه م انينم ميگفت، دعوتشون كن يبابام م. عمو بوده ياز دانشجوها يكيداماد  ه،يقصش طوالن -

 .ميكن يدختر و پسر رو روشن م نيا فيهم تكل ميپرس

 !معلومه فميمن تكل ؟يچ يعني -

 ؟يگ يبپرسم راستش رو م زيچ هي ،يهست -

 .بپرس -

 ن؟يرو دوست دار گهيتو و شهرام اصال همد -

 .نه -

 د؟يايو م دير يقدر با هم م نيپس چرا ا -

 ؟يما؟ ك -

 .با شهرام حرف نزدم، گفتم كه مزاحم نشم نيهم يبرا ييگفت، تو اون جا شيامروز زنگ زدم منش نيمثال هم -

 .حاال باشه تا بعد. كنم يم فيراستش بعدا برات تعر. ستين يكن ياون جور كه فكر م! شهرزاد يوا -
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 سوء تفاهم را رفع كنم؟  نيو چگونه ا ميدانستم چه بگو ينم واقعا

 .مبل ولو شدم يدادم و گوشه  يسالم. پدر هم آمده بود. ميوستيهم به جمع پ با

 :پدر

 .اصفهانه يبچه  ه،يشناسمش پسر خوب يرو م ياحمد نافع. خب شهرزاد خانم مباركه -

 .او را به خاطر داشت قيتعجب داشت پدر چه قدر دق ميبرا

 :رو به پدر گفت دينوش يرا م شيكه فنجان چا يدر حال شهرام

 !خوب تو ذهنت مونده يعني! شيشناس يعمو خوب م -

 .كالس بود ياز نُخبه ها يكي آره، آخه -

 :آورد گفت يبال و پر در م يكه داشت از خوشحال يعمو در حال زن

 د؟يكن يم دشييپس شما تا -

 :پدر

 .اومد ينم يبد يبه نظر بچه . به حال شاگردش يكنه، وا دييخودش رو تا يتونه بچه  يراستش االن آدم نم -

 :كرد گفت يكه اشاره به من م يدر حال عمو

ما  يروشون نشه ول ديطفلكا شا نيا م،يدو تا بچه رو مشخص كن نيا فيتكل ايب. ميكامل بكن قِيتحق هي ميبر دياز شهرزاد، با نيخب داداش ا -

 نه؟ياز ا ريغ. ميبه فكرشون باش ديبزرگترا با

 :زند رو به عمو كردم و گفتم ينم يشهرام حرف دميد يوقت. واقعا طاقتم تمام شده بود. شده بود يمثل من عصبان زياو ن. شهرام نگاه كردم به

 !ارهيكس حق نداره اسم ازدواج با منو ب چيبه بابا هم گفتم تا ترم ده ه يول. ميكش يراحت ما خجالت نم التيعمو جون خ -

 :آمده بود گفت نديعمو كه حرفم به مزاجش خوشا زن

 .ديد يدو تا رو تو معذورات قرار م نيا ديش يم كاريشما هم هر موقع ب. گه يخب راست م. هيدختر عاقل ،يهست -

 :كه معلوم بود از حرف زن عمو بدش آمده گفت مادرم

 هي نيو هم ميما هست. شوهر بدم يزود نيرو به ا ياگه دست منه دوست ندارم هست... وا. ارهياسم م يمحمد آقاست كه ه نيا ه،يچه حرف نيوا ا -

 .بچه

 :فتباال انداخت و گ ييعمو ابرو زن

 !ميدو تا بچه رو دار نيما هم فقط هم م؟يجون مگه ما چند تا بچه دار ترايم -

 :عمو

بهتر  نيا. كنن يعقد كنن هر موقع خواستن عروس نايا. ره يبار ازدواج در م رياز ز يهست نيدونم چرا ا يشده؟ من نم يخب حاال مگه چ -

 ست؟ين

 .رو به پدر كرد و
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 :گفت ديطور د نيشهرام كه جو را ا. به شهرام انداختم ينگاه يعصبان

 .تا من ديدوتامون زوده، شما اول شهرزاد رو شوهر بد يحاال برا. گفتم يخودم به هست -

 :عمو

 د؟يد يچرا طولش م ؟يچ يبرا -

 :شهرام

 .خوام خودم رو جمع و جور كنم يم -

 :عمو

 ؟يخوا يم يچ گهيد. يهر دوتاش رو كه دار ن،يماش خونه، ؟يخوا يم يمثال چ. دم يبهت م يبخوا يهر چ -

 :به من انداخت و گفت ينگاه شهرام

 م؟يريكس كمك نگ چياز ه ميمگه ما با هم قرار نذاشت. بزن يتو هم حرف ،يهست -

 .كردم يو واج فقط نگاهش م هاج

 .خب بگو -

 :رو به جمع كرد و گفت و

 ليرو تكم زمونيخودمون همه چ ديبا. ديريكه شما برامون بگ نيبگم، نه ا. باشه ليتكم زمونيكه همه چ ميكن يازدواج م يزمان يمن و هست -

 .ميسيخودمون وا يپا يرو يعني. ميكن

 نيهم يبرا. دانستم يچه قدر با عقل بود و من نم نيآفر. به نقشش بردم يپ عيسر يول. دميشن يرا م ييحرف ها نيبار بود چن نياول يبرا

 :گفتم. زدم يلبخند

 .ميسيخودمون وا يپا يرو ميخوا يگه، ما م يشهرام راست م -

 :گفت. هاج و واج نگاهمان كرد عمو

 م؟يچه كار كن دياون موقع با. ديحاال حاال شما نتون ديشا يخب درسته، ول -

 :شهرام

 .ميكن يتا اون موقع همه صبر م -

 :گفت. بلند شد و

 .برم ديدارم با يقرارِ كار هيمن  -

زن عمو  يول. در هم رفته بود شانيپدر و عمو اخم ها. زد يكس حرف نم چيه! ؟يشب قرار كار ازدهيساعت . ديگو يدروغ م دميفهم يم

سرگرمِ اس . ستين ايدن نيا يشهرزاد هم معلوم بود اصال تو. كرد ينگاه م ونيزيتلو اليخ يلبش جا خوش كرده بود و مادر ب يگوشه  يلبخند

 !سر خودش بود ريهمه ز... دكتر و  يپس آقا! بله زياو ن دميفهم. دام اس دادن بو

 :گفت. رفت يم اطيبه طرف ح يدر حال شهرام
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 .اميم ريشب د ديبابا، منتظر من نباش -

 :گفت. به او انداخت ينگاه تيبا عصبان عمو

 ؟يكه زودتر خودت رو جمع و جور كن يا صبح كار كنت يخوا يكشه؟ تو هم م يتا صبح طول م تيحتما قرارِ كار -

 .تو خونه، بغلِ دست زن و بچم نميش يشدم م ريپ يداشته باشم، وقت تيفعال ديخب آره، تا جوونم با -

 :به عمو انداخت و گفت يعمو نگاه زن

 .كنه يخواد جوون يم گه،يجوونه د. بابا ولش كن ؟يذار يچه قدر سر به سرِ بچه م -

 :عمو

 .همسنِ شازده پسرت كه بودم زن داشتم! جوونه، جوونه. يكن يخرابش م يكه دار ييهمون تو -

 :عمو زن

 .اياالن با اون موقع فرق داره، كوتاه ب -

 :رو به جمع گفت. كردند يانگار نه انگار در مورد او صحبت م شهرام

 .خداحافظ -

 :به من انداخت و گفت يعمو نگاه. رفت اطيبه طرف ح و

 ره؟ يدخترم، پشت سرش برو بپرس داره كجا م -

 :آرام گفتم. خواست در را ببند يشدم م اطيوارد ح يوقت. به خاطر احترام به عمو بلند شدم يول. دانستم يچون م. مهم نبود ميبرا اصال

 .شهرام -

 .ستديبا دست اشاره كردم با برگشت

 :شهرام

 ه؟يچ -

 :من

 .يداشته باش استيكم س هيخوبه ! خواد قرارداد ببنده؟شب ب ازدهي يديرو د يآخه هالو ك -

 ؟يكرد فيك ييچه طور جوابشون رو دادم، خدا يديد. خوبه يليخ استمياتفاقا س -

 .فكر نكنم ييخدا ؟يسيخودت وا يپا يكه رو يهست يوجدانا تو آدم يول. حرفت خوشم اومد نيآره، از ا -

 .حرف بزن رميبه تو چه؟ هر موقع اومدم ازت پول قرض بگ ؟يپر رو شد دميباز به روت خند! يهو -

 .بعد از ظهر تو رو از شرِ اون دختره نجات دادم نيهم. چشم و رو يب ،يگربه ا يليبه خدا شهرام خ -

 :تكان دادم و گفتم شيبرا ديدستم را به حالت تهد بعد

 .منتظر نمونه اديشازده پسر، حاال بدو برو دختره ز ميرس يبه هم م -

 .رم ينفرم كه شده، م هيچشمِ تو  يبه كور -
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 .توئه لنگ دراز خوش كرده يشهرام فقط موندم دلش رو به چ يهو. يچشمِ خودت، بابا قور يِكور -

 .كند يجانانه نثارم م يسمت خانه، چون مطمئن بودم شهرام فحش دميدو و

 .كردم يمواقع به عقلشان شك م يبعض. دندز يو عمو هنوز داشتند در مورد من و شهرام حرف م پدر

 .قدر اصرار داشتند ما را به هم برسانند نيكه ا دنديد يما دو نفر م نيماب يدانم چه وجه مشترك ينم

هستم كه  يدانست من دختر ياش شده اند و پدر م ياست كه انواع و اقسام دختران وارد زندگ يدانست شهرام پسر خوش گذران يكامال م عمو

 :گفت ديمرا د يعمو وقت. شده بودند يچگونه جراحان مشهور نشانييپا يِويك يآ نيدو با ا نيدانم ا يواقعا نم. كنم ياعتنا نم يپسر چيبه ه

 گفت؟ يچ ؟يديدخترم پرس -

 :باال انداختم، گفتم يا شانه

 .دمينپرس يچيمنم ه نيهم يكجا رفت؟ برا ديدون يخودتون كه م -

 .هرزاد رفتمش شيبه پ و

 ؟يكن يبا خبر م يطرف رو دار نميب يدختر، م -

 .ميترسوند! ؟يكارت كنه هست يخدا بگم چ! يوا -

 گفت؟ يحاال چ -

 تشيموقع دميراستش منم د. ول كنم نبود گهيمنو شناخت د يبار رفتم مطبش وقت هي. ستين يكن يكه تو فكر م يزياون چ. به خدا يچيه -

 ...خوبه، خب 

 .انداخت نييبا خنده سرش را پا و

من بود نه  ي دهيعق نيخب ا. نزدم يبه او حرف يول. بگذارد شيپا پ يبه خاطر اسم و رسم خانواده كس! آمد يكه بدم م يزيمن، از چ يخدا يوا

به مادر انداخت و  يشد نگاه نديخواب يآماده  يپدر وقت. كرد يمادر مشكوك نگاهم م. كردند و رفتند يآخرِ شب عمو با خانواده خداحافظ. او

 :تگف

 ؟يخواب ينم ترايم -

 .امينه، تو برو، بعدا م -

 :پدر باال رفت آرام گفت يوقت. به نشستن كرد قيبا چشم مرا تشو و

 .كنارم كارت دارم نيبش ايب ،يهست -

 .كنار او را انتخاب كردم مبلِ

 :مامان

 .جونِ مامان راستش رو بگو -

 رو؟ يچ -

 ن؟يدار يا دهيعق نيتو و شهرام واقعا با هم چن -
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 .انداختم نييرا پا سرم

همش بهانه  نايا. يكنم تو اصال شهرام رو دوست ندار يحس م. ديگ يكنم هر دوتون دروغ م يحس م زه،يمن مادرم و شامم ت ،يهست نيبب -

 ييابتدا اريبس يدونم فكر يم. دشون زحمت هاشون به هدر برهخوان به قول خو يچون نم يبابات و عموت خودشون رو زدن به نفهم نيبب. ست

و  ستين يوصلت راض نياصال به ا دهيفر نميب يم يمخصوصا وقت. به خدا تا آخرش پشتتم يخوا ياگه بدونم تو، شهرام رو نم يول. و احمقانه ست

تو از سرش كه چه عرض . داره ياديز بيخب، معا يول هيپسرِ خوب ادياز شهرام خوشم نم اديمن خودم شخصا ز. كنه يرو برام باز م ششين يه

 ؟يگ يم يخوام بدونم تو چ يحاال م ،ياديز مكنم، از سرِ خانوادش

 .كردم نگاهش

 نيدونم بابا و عمو چرا ا ينم. داره يحس نياونم چن. كنه يوقتا كمكم م يليخ يدون يمامان، من شهرام رو دوست دارم، مثل برادر نداشتم، م -

به بچه  يها از ما ثروتمندترن ول يليلرزه؟ باور كن خ يدست و پاشون داره م يدو تا ه نيكه ا ميمگه ما چه قدر پول دار. قدر اصرار دارن

 .گن يقدر زور نم نيا اشونه

 بمونه، خب؟ يمثل راز باق ديگم با يبهت م يزيچ هي يرو گفت نيحاال كه ا -

 .باشه -

رو به . باغشون ميروز رفته بود هي. نيبود كيكوچ يليشما اون موقع خ. گذاشته، شرطشم وصلت تو با شهرامه يباق يپدر بزرگتون ثروت كالن -

 .تو دست هم ديپسر و دختر رو بذار نيدم كه دست ا يبهتون م يپدر و عموت كرد و گفت، تمام ثروتم رو زمان

 چرا؟ -

 يوقت يول. نگرفتن يبابات و عموت حرفش رو جد. بمونه يثروت تو خاندان خودمون باق نيا ديگفت، با يم. بود ياز بس خرافات! دونم ينم -

 .ديكه، شما دو تا با هم ازدواج كن نينشده، مگه ا بشونينص يشاه هي يحت دنيخونده شد، د تنامشيپدر بزرگت مرد و وص

 شونه؟يچ يهمه پول دارن برا نيمامان، االن بابا و عمو ا -

 !شن يترم م صيشن حر يپولدارتر م يانگار هر چ يول! بگم؟ يدونم چ يدخترم نم -

 پس االن پول كجاست؟ -

البته پدر بزرگت از  لست،يهمه هم دست وك. خوابه يپول م يپول داره رو يه. دست نگه داشته لشيفعال وك. ملك شميپولِ نقده، بق شيمقدار -

 .خودش رو كنترل كنه لِيوك يرده كه كارااستخدام ك لميوك هي. اون زبال بود خدا رحمتش كنه

 م؟يما مجبور يعني -

 ...صورت  نيا ريدر غ. ينباش يالبته بگم اگه تو راض فته،ياتفاق ن نيكنم كه ا يخودم رو م ينه، من سع -

 .نداشتم كه بدهم يجواب واقعا

 شه؟ يم يثروت چ نيا ميمامان، اگه ما با هم ازدواج نكن -

 .شه يم ميتي يوقف بچه ها -

 .كه بهتره نيخب ا -
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 هيكنن، خودشون  دايپول دست پ نيكه به ا نهيدوتاشون ا ديام يدون يم. كنه يسكته م يحرف رو زد نياگه بابات بفهمه تو ا ،يهست يوا -

 .پول جمع كنن يبزنن و حساب يفوق تخصص مارستانيب

 :گفت يافتادم كه م ياز سعد يتيب ادي

 دوست را ايتنگ آدم دن چشمِ«

 »خاك گور ايقناعت پر كند  اي

همه مال و  نيبا ا دينبود به آن ها بگو يكي! ؟يمن در چه فكر يكردند و خانواه  يم يزندگ يمردم در چه فكر. خودمان متاسف شدم يبرا واقعا

 د؟يچه قدر مسافرت رفت د؟يچه قدر از پولتان استفاده كرد د؟يمنال تا حاال كجا رفت

 ...بدم آمد از خودم از  زيواقعا از همه چ. شب خوابم نبرد يها مهيتا ن. گفتم و باال رفتم »يريبخ شب«

هفت  ديمنِ بدبخت اگر شهرام را نخواهم با يول. ازدواج كردنش چه قدر راحت است يحت. كند يم يبه حالِ فاطمه، چه قدر راحت زندگ خوش

 .كنم يخوانِ رستم را ط

فاطمه . به دانشگاه رفتم دهيحوصله لباس پوش يب. از خواب بلند شدم شهيصبح خسته تر از هم.بود شانيواقعا فكرم پر. افكار در هم خوابم برد با

 .تماس گرفتم لشيبا موبا. شور افتاده بود شيدلم برا امد،يساعت اول ن. بود امدهين

 بله؟ -

 ؟ييسالم كجا -

 ؟يخودت ،يهست -

 ؟يومديآره، چرا ن -

 ؟يراستش پدر بزرگم تهرانه، خبر كه دار -

 .آره -

 .آرام شد شيصدا

 .خوشش اومده رياز ام ،يهست -

 ؟يومديگم تو چرا ن يم... خُب الحمدا -

 .روستامون ميبر ميخوا يغروبم م. ميكن ديخر يكم ابونيخ ميامروز با هم اومد. ديها خواب نيدلشاد ا يپدر بزرگ خونه  شبيد. بگم يچ -

 چرا؟ -

 .يخواستگار يخونمون برا انيم نايا ريآخرِ هفته ام -

 ؟يزود نينكن، به ا يشوخ -

 .دينيرو بب گهيهمد يجور نيگه خوش ندارم ا يخاص خودش رو داره م ديخُب آره، پدر بزرگم عقا -

 د؟يدون يم يآخه شما اصال در مورد هم چ -

 .ميرو بهتر بشناس گهيتا همد ميبنا شده نامزد كن -
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 ؟يگ يمجوك  -

 .رو بشناسن گهيپسر و دختر با هم دوست باشن تا همد ميدون يما بد م. كم با شماها فرق داره هيما  ديراستش عقا ،يهست -

 !اون موقع بدتره ؟يچ ديخور يبه درد هم نم ديآخه اگه حس كن -

 .اديپدر بزرگم داره م. شه ينم اديزنم االن ز يحاال بعدا برات حرف م. رو من ندارم يكه تو دار ييها يآزاد ،يهست -

 .بهم بگو برات انجام بدم يداشت يخُب باشه، كار -

 .قربونت چشم، خداحافظ -

را انتخاب  يگوشه ا. به سلف رفتم يحوصلگ يظهر با ب. حوصله ام كامال سر رفته بود. بود يچه قدر روز خسته كننده ا. را قطع كردم يگوش

 .چه قدر راحت و بدون دغدغه. كردند يم فيز دوستانش نشسته بودند و تعردلشاد با چند نفر ا. كردم و نشستم

 نم؟يجا بش نيتونم ا يم -

رفتارش با . دوستش داشتم شهيهم يول مينبود يميهر چند با هم دوست صم. خوب كالسمون ياز بچه ها يكي. بود سيمهد. را بلند كردم سرم

 .كرد يهمراه بود كه آدم را جذب م يمتانت خاص

 !يتو فكر يخانم صباح -

 .زدم شيبرا يرمق يب لبخند

 ست؟ين ييخانم روستا -

 .نه -

 !خواد با دلشاد ازدواج كنه يم دميشن -

 .شهيالبته فعال مراحل اول با،يآره تقر -

 .هيدلشاد هم پسر خوب ييخدا ه،يفاطمه دخترِ خوب. خوشبخت بشن... انشاا -

 .شم يمن دارم تنها م يول. آره -

 .تنهام يليمنم خ يدون يم م،يبه بعد با هم دوست باش نيدوست دارم از ا ،يهست. فكرش رو نكن -

 .نگاهش كردم يخوشحال با

 .خوبه -

 .ميهر دو لبخند زد و

و مح. ميكالس داشت ايساعت آخر با عرش.اكثر بچه ها اسم گذاشته بود يبرا.بود  يدختر شوخ سيمهد. ميگذاشت يكالس ها را پشت سر م -

 يكردم هر چه م ياحساس م. بايچه قدر برازنده و ز د،يسف راهنيكت و شلوار كرم رنگ با پ. دميفهم ينم يزياز درس چ اديز. بودم شيتماشا

 .ديآ يپوشد به او م

 !شيخور يبا چشم م يدختر دار -

آن نگاهم كرد  كي. متوجه شده بود سيكردم كه مهد ينگاه م عيچه قدر ضا دم،يخجالت كش يليخ. بود كه آرام در گوشم حرف زد سيمهد



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٧ 

 :زد و گفت يلبخند كم رنگ

 .ديبد حيبچه ها توض يدرس قبل رو برا يشه نكته ها يم يخانم صباح -

 .پس گردنم را گرفت يسرد عرق

كه نگاه نافذش  يدر حال. ود پاسخ دادمكه از دفترچه اش در ذهنم ب ييرا كه از درسِ قبل، از نكته ها ييزهايبلند شدم، به كنارش رفتم و چ آرام

 :سرش را تكان داد و گفت ميرا به صورتم دوخته بود بعد از اتمام حرف ها

 .دييبفرما ن،يآفر -

 .با صورت گل انداخته نشستم. كلمه مرا تا عرش برد كي نيهم

 !يدختر، چه قدرم خجالت يرينم -

 .شروع نكن سيتو رو خدا مهد -

 .نه بابا، چه كارتون دارم -

 .كرد يزير يخنده  و

 كشيآرام نزد. برود رونيتنها شد و خواست از درِ كالس ب يوقت. از كالس منتظر شدم اطرافش خلوت شود تا دفترچه اش را پس بدهم بعد

 :شدم و گفتم

 .استاد ممنون -

 .كرد نگاهم

 .دارم خوشحالم يعالو ف زهوشيت يدانشجو نميب يكه م نيكنم، از ا يخواهش م -

 .ممنون استاد -

 .يحرف نيبدون كوچك تر. آرام از دستم گرفت و به راه افتاد. دفترچه را به طرفش گرفتم و

 .بود ستادهيدر سالن منتظرم ا سيمهد. رفتم رونيب

 .دخترِ خوب ميبر -

 خونتون كجاست؟ سيمهد يراست -

 .مينيش يشهدا م ابونيخ -

 .را تكان دادم سرم

 ؟يدار نيماش -

 ؟يتو چ. كنم يكجا بود با خط واحد رفت و آمد م نمينه بابا، ماش -

 .اميم يوقت ها هم با تاكس يخودم، بعض نِيموقع ها با ماش يبعض يا -

 .دار خوش به حالت هيبابا ما -

 .حرفا نزن نيتو رو خدا از ا -
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كردند پدرم  يكالس فكر م يالبته بچه ها. دياز شغل پدر و مادرم نپرس يكلمه ا يحت سيجالب بود مهد. رفتن از او جدا شدم رونياز ب بعد

انتظار داشتم حاال كه  يبچه ها انداخته بودم ول نيكه خودم از اول در ب يا عهيشا. رميگ يپدرم را قرض م نِيكارمند است و من اكثر مواقع ماش

 يراه گوش نيگرفتم ب شيغروب راه خانه را در پ. ديايش خوشم باز رفتار شتريباعث شد ب دنشينپرس نيبپرسد و هم يزيچ ميشد يميمص

 .ناآشنا بود يبه صفحه اش نگاه كردم شماره . زنگ خورد لميموبا

 بله؟ -

 ؟يصباح يِهست -

 د؟ييبفرما -

 .يريكبيا يكه نامزد منو از دستم در آورد يپس تو هست -

 

 شما؟ -

 !باطل اليخ يزه يكرشمه شهرام رو صاحب بش هيبا  يتون يم ياگه فكر كرد ال،يخوش خ نيبب -

 .كنم يقطع م يبد لميچرت و پرت تحو يو ه ينكن يگم شما؟ اگه خودت رو معرف يم -

 فهم شد؟ ريش. بكش رونيمن و شهرام ب يِپات رو از زندگ. حواست رو جمع كن ؟يدار فيپر رو تشر نميب يم -

داره به خودش بگو، الزم نكرده  داريخر ششيحرفت پ يليحاال اگه خ! شهرام ولت كرده؟زورت اومده  يليمعلومه خ يول يهست يدونم ك ينم -

 !يكن ديمنو تهد

 .كثافت -

 !خدا بگم چه كارت كنه شهرام. ديلرز يتمام بدنم م. قطع كردم عيسر

 .شهرام را گرفتم يگوش عيسر

 بله؟ -

 ده؟ يچاك و دهن م يب يدخترا نيبه ا يمنو ك يبله و بال، شماره  -

 شده؟ يچ ،يهست -

 .هيگر ريخودم را كنترل كنم زدم ز نتوانستم

 ؟ييكجا يشده؟ هست يگم چ يتو رو خدا، م يهست -

 !شيتجر دانيدور م -

 باشه؟. امياالن م نيهم سايجا وا هيتو رو خدا جان بابات  سا،يوا -

 دادم؟ يضعف نشان م ديچرا با. از خودم بدم آمد. قطع كرد و

 .كه شهرام است بدون نگاه به صفحه دكمه را زدم نيا اليتلفنم زنگ خورد، به خ دوباره

 بله؟ -
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 !كنه فيو شهرام ك يتا خوشگل بش نتيپاشم تو صورت نازن يم دياس يبر ندار ميبهت بگم، اگه دست از سرِ زندگ ،يغربت يهو -

 ؟يخوا يم ياز جونِ من چ ؟يهست يتو ك -

 .من و عشقم يِوسط زندگ يطور پا برهنه نپر نيتا هم ،يخوام پاپت يجونت رو م -

 ...دم مخابرات  يشمارت رو م. يگ يخودت رو داره به من م اقتيو ل ادياز دهنت در م يهر چ يتو غلط كرد -

 .حرفم را ادامه دهم نگذاشت

 .يريكبيخفه شو ا -

نگه داشتم و سرم را  يرا گوشه ا نيماش. ك مهمان صورتم شده بوداش. كه بود گريد نيا ايخدا. كردم يم يواقعا احساس درماندگ. قطع كرد و

را  شهيش دم،ياشك، شهرام را د يپشت پرده . سرم را بلند كردم. زد نميماش ي شهيبه ش ينگذشته بود كه كس يساعت مين. فرمان گذاشته يرو

 .نگاه نگرانش را به صورتم دوخت. دميشك نييپا

 شده؟ يچ يهست -

 :كرد گفتم يم سيرا خ ميكه دوباره اشك گونه ها يحال در

 .پاشم تو صورتت يم دياس يگه اگه شهرام رو ول نكن يگه، م يم راهيزنه بد و ب يبهم زنگ م ه؟يدونم ك يشهرام نم -

 ه؟يغلط كرده، نگفت ك -

 .جوابم رو نداد ه،يك نميبهش گفتم بب ينه، هر چ -

 ؟ينامزدم ياون نبود كه اون روز بهش گفت -

 ها؟ انيجر نيتو ا ينداز يشهرام تو رو خدا چرا منو م. غهيج يليصداش خ نيخوره، ا ينه، صداشون به هم نم -

 !دونم باهاش چه كار كنم؟ يم ه،يك نميفقط بب -

 !ترسم يشهرام م -

 !تونه بكنه ينم يغلط چينترس ه -

 ...اگه  -

 .شونم يمادرش رو به عزاش م. كنم داشيزنه، باهاش مدارا كن تا پ ياون بازم بهت زنگ م ،يهست نيبب -

 !ده يفحش م ميمدارا كنم؟ اون دا يچه طور -

 :زد، در آخر گفت يلب با خودش حرف م ريبه فكر فرو رفت، ز شهرام

. كرده دايتو رو پ يكه شماره  دونم كدومشونه ينم. كنم ياز سر خودم بازشون م يكي يكيداشتم، راستش دارم  اديباور كن دوست دختر ز -

 .شونم يكنم مادرش رو به عزاش م داشيتا پ رينداره زبونش بگ يبيع يكدومشون اهل فحش باشن، ول چيه دميواقعا ند

 :من

 !گه من نامزد شهرامم يشهرام، م -

 رم؟يبگ ايابونيدختر خ نيمن از ا. نامزد من؟ توهم زده ؟يچ -
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 .خودش يباز رفت در جلد واقع و

 .خونه ميرخش رو بتازون بر نيا ر،يحاال آبغوره نگ -

 ؟يندار نيمگه تو ماش -

 از بچه ها رسوندم حالت كه بهتره؟ يكينه،  -

 .تا خواستم جواب دهم يول دميرا در چشمانش د يبار محبت نياول يبرا

 .ريدماغت رو بگ ،ياَه حالم رو به هم زد -

 .خشك بود يزدم ول مينيدستمال را به ب دستپاچه

 شعور، دماغم كو؟ يب -

 .حاال برو تا بهت بگم -

 .دادم تا زبانم بهتر شود يگوش م يسيانگل يد يس شتريمن، ب. را روشن كرد نيضبط ماش. ديخند و

 ؟يد يگوش م هيچ نيآخه ا. يدختر، حالم رو به هم زد -

 :دفعه گفت كي م،يهر دو ساكت شد. كه نظرِ مرا بپرسد ضبط را خاموش كرد نيا بدون

 بوده؟ يك نميبده بب ؟يشمارش رو كه دار يراست -

 .در آوردم و به طرفش گرفتم، نگاه كرد بميرا از ج يگوش

 رانسله؟يكه ا نميا -

 .خاموش بود يگوش. جواب نداد يكس. زنگ زد و

 .رو خاموش كرده شيگوش... پدر  -

 ؟يفحش ند يه يشه لطف كن يم -

 .خُب حاال توام معلمِ اخالق -

 :كرد و گفت يزيآم طنتيش يخنده  و

 چه خبرا؟ يراست -

 از كجا؟ -

 .ديبازم غش كرده اورژانس رو خبر كن يصباح يو منتظرم زنگ بزنن بگن هست بميذارم تو ج يرو م ميهر روز گوش. از غش و ضعف كردنت -

رم تو  يبا طنابِ تو م يچاك و دهنت؟ خاك بر سرم كنن كه ه يب يدوست دخترا نياز ا اياز خودت بكشم  ديبا ايشهرام اصال حوصله ندارم  -

 .چاه و عار و درد ندارم

 !دونم باهاش چه كار كنم يبه خدا دستم بهش برسه م! خُب حاال توام -

 يازشون كناز سرِ خودت ب يخوا يحاال كه م! ويك يكدومشونه؟ بعدم آ يدون يكه اصال نم يقدر دوست دختر دار نيتو ا! شهرام حالت خوبه -

 ...كه  نينه ا ،يكي يكي
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 .ادامه دهم نگذاشت

 .راستش دلم رو زدن. بار، بابا خستم كردن هي ونيبار ش هيمرگ  ،ينه هست -

 ؟يگرد يم ديآها دنبال جد -

 يدونم چ ينم. بهم دست داده ياحساسِ پوچ. دارم اجيدونم چرا به آرامش احت ينم يباور نكن، ول يباور كن، دوستم ندار ياگه دوست دار -

 !كنم؟ فيدونم چه طور توص يبگم؟ نم

 شبه بهت دست داده؟  هيهمه تحول چه طور  نيا يشه بگ يم -

 !شبه نبوده، راستش چند وقته فكرم مشغوله هي رمينخ. كنم يتو درد دل م يخاك بر سرِ من كنن كه دارم برا ؟يكن يمسخرم م -

 .يجلسه داشت ازدهيساعت  شبيكه پر يمگه تو نبود. رو بذار كنار تيشهرام مسخره باز -

 .نگاه پر از خشمش را به صورتم دوخت. زدم يلبخند مسخره ا و

 رو عوض كنم؟ افتيخواد بزنم ق يدلم م ،يزن يلبخند م يجور نيا يوقت يدون يم -

 .يزن يكم مشكوك م هي ؟يكرد دايتحول پ رييدفعه تغ هيآخه بهم حق بده،  -

 .حساب كن يخوا يهر جور م -

 .دخترا رو به جون من ننداز نيتو رو خدا ا يول يچه كار كن يخوا يمن به تو كار ندارم كه م نيبب -

 !شده؟ دايدختره از كجا پ نيدونم ا ينم. هيتو قض ميپات رو نكش گهيبه جز اون روز د ،يبه خدا هست -

 .يارينامزدم رو از دستم در ب يخوا يگفت تو م يچند بار م يدونم چرا ول يبهت گفتم نم -

 .انداخت نييسرش را پا متفكرانه

ترسه خانوادش  يچون م. كار رو نداره نيجرات ا يكه اون روز تو باهاش حرف زد يدونم، اون يرو م زيچ هي يول هيدونم ك يباور كن نم -

 !دهيرو به تنش مال زيهمه چ هيهست پ يهر ك نيا. بفهمن

 .ميبود خانه يجلو

 خونه؟ يايخُب م -

 .تونم بكنم يچه كار م نميمراقب خودت باش تا بب ز،يچ هينه، فقط  -

 .باشه -

 .را برداشتم يبه محض ورودم تلفن خانه زنگ خورد گوش. وارد خانه شدم شهيخسته تر از هم و

 د؟ييبفرما -

 .زيهمه چ يب يدختره  يبر يكردن با شهرام رو به گور م يمطمئن باش زندگ يول. مراقبت باشه اديب يگ يزود بهش م نميب يم -

 .را فشرد ميگلو بغض

 ... ياگه مزاحمم بش يول يهست يدونم تو ك ينم -

 .خواست بكنه يبچش رو روشن كنه بعدش هر غلط فيتكل اديبه اون شهرامم بگو من ازش حاملم، اول ب. بدبخت يبكن يتون ينم يكار چيتو ه -
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 .بود ختهيم راعصابم به ه واقعا

 .شه يبه من مربوط نم يچيه. نيكن يم اي نيكرد يدونم تو و شهرام چه غلط يمن نم -

 ؟يكن يباهاش زندگ يخوا يپس تو نم ،يگ يآره راست م -

 .قدر مزاحم من نشو نيبه خود شهرام بگو ا يدار ميحرف. نخوام به خودم مربوطه ايبخوام  -

 .دخترِ مردم رو گول بزنه ديشه كه نبا يم شيكشوندمش دادگاه حال ياونم دارم، وقت يبهشم بگو برا. ده يتلفن رو جواب نم ز،يهمه چ ياون ب -

 .قطع كرد و

 .بود ختهيواقعا اعصابم به هم ر. زد يزنگ م يشماره اش نگاه كردم، از تلفن عموم به

 ».رو گرفته بود چارهيمنِ ب بانِيبود كه گر يبتيچه مص گهيد نيا ايخدا«

 .شهرام را گرفتم تلفنِ

 ؟يشده هست يچ -

 ...گه  يم... گه  يده م يزنم جوابم رو نم يگه به شهرام زنگ م يم. بازم بهم زنگ زد -

 ؟يزن يگفته؟ چرا لنگ م يچ -

 .گه ازت بارداره يشهرام، م -

از من حاملست؟ به خدا دروغِ . گه يداره دروغ م ،يفهم يم. گه يبهم زنگ نزده كه جواب ندم، دروغ م يخدا شاهده كس يباردار؟ هست ؟يچ -

 .يبه خدا هست! نه يداشته باشم ول اديدوست دختر ز ديمن شا. محضه، باور كن

 .بود ختهيبه هم ر اعصابم

 .يگم؟ خستم كرد يم يچ يفهم يم يمرتب قسم نخور، خستم كرد يشهرام بس كن، ه -

 عيدر بلند شدم سر يبا صدا. آمد يخوابم نم ياصال گرسنه نبودم حت.بود  ختهيعصابم به هم رواقعا ا. دو دستم گرفتم نيسرم را ب. قطع كردم و

 يكس. خواهر داشتم كيكردم چه قدر خوب بود اگر  يواقعا احساس م نديدوست نداشتم چشمان قرمزم را بب. حدس زدم مادرم باشد. باال رفتم

 .آمد نييپدر از پا يصدا. ايكردم خدا يدرد و دل م شيتا برا اشتمرا د

 .رونيب ميرو صدا كن با هم بر يخانم، هست -

 .مادر يصدا و

 .رونيب ميبر ميخوا يجون، دخترم زود حاضر شو با بابا م يهست -

 .دلم بنشانم يرا كجا نيا ايخدا

 ام؟يشه من ن يمامان م -

 .جمع شود عيچشمانم سر يتا قرمز ختميا در چشمانم رر نيقطره نفازول عيسر. ديآ يبود كه باال م نيا يمادر نشان دهنده  يپا يصدا

 .دميتخت دراز كش يرو و

 ؟يديتو خواب يهست يوا -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٣ 

 .اميشه من ن ينه خستم، م -

 .رونيب ميشام بر ميخوا يشه، بلند شو م يدلم نم زِينه عز -

 :زد و ادامه داد ييخنده دلربا و

 .زميزود باش عز. ها بكنه يولخرج نيخونه، تازه از ا اديبابا زود ب اديم شيبلند شو دخترم، كم پ -

 .رفت رونيب و

من بلند شد و  دنِيبه محض د. نشسته بود يراحت يپدر رو. رفتم نييو پا دهيبه اجبار لباس پوش يكه اصال حوصله نداشتم ول نيبا ا. شدم بلند

 :گفت

 .خانم، زود باش دخترم اومد -

 .سالم -

 .اديتا مامان زودتر ب ميبر. سالم دخترِ خودم -

 .ميرفت نگيسوار آسانسور شده و به پارك. ميآمد رونياز در خانه ب ميرا گرفته بود گريكديكه دستان  يدر حال. دستش را جلو آورد و

 .ميبا هم سوار شد. جا خوش كرده بود نگيپارك يبابا گوشه  نيماش

 چه خبر از دانشگاه؟ -

 .خوبه زيهمه چ -

 ؟يكرد دايدوست پ ؟يكن يخوام بدونم چه كارا م يم. ره يانتظارم م نيهم زهوشميدونم، از دختر ت يم -

 !؟يزن يبا من حرف م يجور نيا كميكوچ يبابا مگه من بچه  -

 .ديخند يبلند يبا صدا پدر

 .داره اجيبه دوست احت يخُب آدم تو هر سن يول زم،يفدات بشم، نه عز -

شدم دكمه را فشار  يم ادهيپ نيكه از ماش يدر حال. ضربانِ قلبم تند شد. شماره ناآشنا بود. موقع تلفنم زنگ زد نيدر هم. زدم يلبخند زين من

 .دادم

 بله؟ -

 شد؟ يچ متيپر رو، تصم يدختره  -

 .به خود شهرام بگو يدار يتو هم هر حرف. رميبگ مينداشتم كه دوباره تصم يميتصم چيمن ه ن،يبب -

 .ده يزنم جواب نم يزنگ م يبه خود نامردش هر چ -

 .يزن يكه مرتب به من زنگ م ستيبغل من ن بِيقدر زنگ بزن تا جوابت رو بده، اون كه ج نيا -

 .تو بغلت كه هست يبغلت نباشه ول بيج دياَه شا -

 .بدهم يدانستم چه جواب ينم واقعا

 .تو رو خدا دست از سرِ من بردار -
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كوچولو بهت بگم كور  يول... كه  يدونم چه كارش كرد يتو با جادو و جنبل نم يول. مرد يمن م ياون برا. من بردار يِرِ زندگتو دست از س -

 !رونيكشمش ب ياز حلقومت م ست،يدهن تو ن يلقمه اندازه  نيا يخوند

 .گذاشتم و سوار شدم لنتيسا يرا رو يناچار گوش. دوباره زنگ زد. را قطع كردم يبود گوش ختهياعصابم به هم ر واقعا

 بود؟ يبابا ك ،يهست -

 .كس چيه -

 جور داغون كرده؟ نيكس تو رو ا چيه نيا -

 .اشتباه گرفته يدونم منو با ك ينه بابا، نم -

 .بود دهيبه خودش رس يكل. موقع مادر آمد نيهم در

 .كردم ريد ديببخش يوا -

 .با تاسف سرش را تكان داد و حركت كرد پدر

 

 !نه؟ يگ يبود به من م يزيبابا اگه چ ،يهست -

 .راحت التيمطمئن باش بابا خ -

 :با تعجب برگشت به من نگاه كرد و گفت مادر

 شده؟ يزيچ -

 :كردم و گفتم ياحمقانه ا ي خنده

 .راحت التيخ ستين يچيه -

كنند و من  يغوغا به پا م دن،يمطمئن بودم به محضِ فهم. ميبگو يزيمادر چ ايتوانستم به پدر  ينم يمردم، ول يم يخودم داشتم از ناراحت يول

 .خواستم يرا نم نيا

 .زنگ زد عيسر. اس ام اس دادم شيگفتم برا يبه شهرام م ديبا اورد،يطاقت ن دلم

 بازم بهت زنگ زد؟ ،يهست -

 .سالم، آره -

 گفت؟ يچ -

 .باشه بعد -

 شته؟يپ يك -

 .برات كه اس ام اس زدم رون،يب مير يم ميبا بابا و مامان دار -

 به خودم زنگ بزنه؟ يبهش گفت ،يبلغور كرده بود ييزايچ هي دميد -

 .ده يگه جواب نم يآره، م -
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 ندش خوبه؟ يخرم به كس يشماره م هيبرات  نيگه، بب يمثل سگ داره دروغ م... غلط كرده پدر  -

 .دارم -

 .برات بخرم، مطمئن باش طرف تمام شماره هات رو داره ديجد يخوام شماره  يم. يشماره دار ويك يدونم آ يم -

 ؟يندار يخُب باشه، كار -

 ؟ينگفت يزينه، به عمو و زن عمو كه چ -

 .نه، اصال -

 .ديكار رس هي نيعقلت به ا ،يخوبه مغز فندق -

 .را قطع كردم يگوش يعصبان. توانستم جوابش را بدهم ينم

 .كرد ينگاهم م نهياز آ پدر

 بود؟ يك -

 .شهرام -

 گفت؟ يم يچ -

 .ستين يخاص زيچ -

 ... يهست -

 .مادر با تعجب برگشت. ادامه نداد گريد و

 وقت شب چه كارت داشت؟ نيشهرام ا -

 ؟يكن يبابا اون ضبط رو روشن نم. نبود يزيچ -

 م؟ينپرس يزيكه ما چ نيا يعنيحرفت  نيا -

 !نه بابا يوا -

و  بايز طيمح دنيبا د يبه غذا نداشتم ول ليكه م نيبا ا. ميو برگشت ميخورد ييبايز طيشام را در مح. نگفت يزيچ گريزد و د ينيلبخند غمگ پدر

 يموتور. دميد يدر خواب مرتب كابوس م. دميخسته خواب يشب با بدن. آمدم رونياز خجالت دلم ب يبرگشت و كل ميرنگارنگ اشتها يغذاها

 توانستم بكنم؟ يچه كار م ايخدا. دميخودم از خواب پر دايو با فر ديپاش يصورتم م يرو ديكه اس

 .به دانشگاه رفتم دهيو لباس پوش دميسر كش ريش وانيل كي. نبود يكس نييبلند شدم، پا شهيخسته تر از هم صبح

 .دكمه را زدم. به شماره نگاه كردم، شهرام بود. زنگ خورد لميموبا يگوش

 ه؟يباز چ -

 ؟ييشماره گرفتم االن كجا هيبرات  ن،يبب -

 .شيتجر كينزد -

 .امياالن م سايخوبه وا -
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 .در دانشگاه ايتونم، ب ينم -

 .باشه -

 .بعد شهرام آمد قهيچند دق دميرا كم كردم، به دانشگاه رس سرعتم

 .كس ندارش چيبه جز من ه. فعالش كردم د،يجد يشماره  نميا ايب -

حاال بهش بگم . مشكوك شده بود يكل شبيبگم؟ تازه د يبه بابام چ. حرف بزنم يدرست حساب تونستم باهات ينم شبيد و،يك يآخه آ -

 .شه يشمارم رو عوض كردم خُب بدتر م

 .خواد ذره ذره آبت كنه يم ؟يفهم يكنه، م يم تتيداره اذ ،يهست -

 .شم يمنم راحت م يكن داشياگه تو پ. نيكن، فقط هم داشيشهرام تو پ -

 .ميكن يكار هي ايب. دونم چه كارش كنم يزنه، و اال م يخدا بهم زنگ نم يبه خداوند -

 ه؟يچ -

 .امروز نرو دانشگاه -

 خب؟ -

 ه؟يك نميزنه، حداقل صداش رو بشنوم بب يمطمئنم اون امروز بهت زنگ م ميبا هم باش ايب -

 ... يبود ول يجالب فكر

 م؟يكن گهيكار د هي ميتون يشهرام م -

 ؟يچ -

 .يشنو يدم به تو، اگه به من زنگ بزنه صداش رو م يو امروز مر ميگوش -

 ؟يو قطع كرد چ ديمنو شن يخُب اگه صدا -

 .گفت يدرست م كامال

 .بهتره نيا م،يجا پارك كن با هم بر هيرو  نتيخُب باشه پس ماش -

 .ميشركت، بعد با هم بر نگيرو بذارم پارك نيدر شركت، من ماش ميبر ايب -

 .باشه -

من  نِيرا پارك كرد و سوار ماش نيدر شركت، شهرام ماش. كابوس ها خالص شوم نيدادم از ا حيترج يدرس داشتم ول يراه افتادم آن روز كل به

 .شد

 .رو عوض كنم تيد يخُب اول س -

 .در آورد يديجد يد يكاپشنش كرد و س بيدست در ج و

 .حاال شد ن،ياز ا نميا -

كردم آهنگ تند  ياز شهرام سراغ داشتم فكر م شهيكه هم يجانيبا شور و ه. ميشروع به نواختن كرد به راه افتاد يميآهنگ مال. روشن كرد و
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 !يدهد ول يگوش م

 

 :شهرام

 خب؟ -

 :من

 خب؟ يچ -

 :شهرام

 ؟ينقل ،يحرف م؟يبدون حرف ساكت بگرد يخوا ينم -

 :من

رو  فتيتموم بشه تكل يبه خوش هيقض نيفقط بهت بگم ا. حرف زدن ندارم يكه اصال حوصله  يختيقدر تو، اعصابم رو به هم ر نيشهرام، ا نيبب -

 .كنم يروشن م

 ؟يفيمثال چه تكل -

 .برم يآبروت رو م يدختر حرف بزن هيبا  نميبب ،يچيه -

 .يشد طهينه بابا سل -

شاخه به  نياز ا! زوده يريزن بگ يخوا يتو م زميگم عز يمزنم،  ينم يمن كه حرف بد. تو خونته ايمسخره باز نيبخوام حساب كنم ا يهر چ -

 ه؟يچ گهيد دنتياون شاخه پر

 .كنم دايپ نيو رنگ نيزنِ سنگ هيخوام  يم. باور كن خودمم خسته شدم -

 !يبگرد يدختر نيدنبال چن دميبا يهست ينيو رنگ نيسنگ اريچون خودت پسرِ بس. يكن يكامال درست فكر م -

 ؟يكن يمسخرم م -

 !گم يم يپ نه پ، دارم جد -

 .شوفر جون برو طرف دربند. خوام دهن به دهنت بذارم ينم -

 !يشوفر خود خرت -

 .كردم اديسرعتم را ز و

 .يكن شيشه معرف يم ،يدخترِ خوب برام سراغ دار هي يگفت يسر هي ،يهست يراست -

 .رينخ -

 چرا؟ -

 .كنه يداره نامزد م -

 ؟يزود نيدروغ گو، به ا -
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 .ذارن بمونه يدخترِ خوب رو نم. گم يباور كن راست م -

 .يگ يم يكامال درست و منطق -

 .كرد يم دييبار بود كه بدون غل و غش حرفم را تا نياول يبرا. تعجب نگاهش كردم با

 !يش يمتحول م ينه شهرام، واقعا دار -

 ؟يچرا هنوز شوهر نكرد يديكنه، مثال تو خودت فهم يدخترِ خوب زود شوهر م. يفكر كرد يپس چ -

 .شهرام خجالت بكش -

 .باالست وتيك يخوشم اومد آ ن،ينه، آفر -

 !شهرام -

 ؟يكن يصدام م يدار زهيمگه سرِ جال! ها -

 .نداشت دهيجر و بحث با او فا واقعا

 ... شبيعمو د ،يهست يراست -

 .به شماره كردم شماره ناآشنا بود با دست به شهرام اشاره كردم كه حرف نزند و دكمه را زدم يزنگ خورد، نگاه لميموبا يموقع گوش نيهم در

 د؟ييبفرما -

 نه؟ اي يگوش كرد حتميبه نص نميزنگ زدم بب -

 .بلندگو زدم يرا رو يگوش عيسر

 .شناسه يخوره تو رو نم يقسم مبه شهرام گفتم، . زنم يباهات حرف نم ينكن يگم، تا خودت رو معرف يصد دفعه بهت گفتم بازم م -

 !اديم ادشيبهش بگو شمال، ! خوره ينه بابا، پس برام جربزه دار شده، قسمم م -

 ؟يگ يچرا خودت نم -

 ...از طرف من بگو . گفتم يزنه، و اال بهش م يخود نامردش حرف نم -

 :گفت يبلند يموقع شهرام با صدا نيهم در

 .م بهت برسهبگم؟ اگه دست يچ... به تو پدر  -

 !گذشت يكرد ياون موقع كه برام موس موس م ه؟يچ ،يبكن يتون ينم يغلط چيه -

 شناسم يمن اصال تو رو نم طهيآخه سل -

 .چاك و دهنته ياون خواهرِ ب طهيسل ،يهو -

 :گفت يآرام تر يدفعه شهرام ساكت شد و بعد با صدا كي

 .كُشمش يبهش بگو دستم بهش برسه م. بهش بگو اونم شناختم. يهست يك دميشناختمت، فهم -

 ... يبچت رو روشن كن، بعدش هر غلط فيتكل ايفقط بهت بگم ب ،ياشتباه گرفت يدونم منو با ك ينم -

 .ديكن يغلط رو تو و اون با هم م -
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 ه؟يدونم منظورت ك يگفتم نم -

 .يرو كور خوند يكي نيرم، بهش بگو اكس خبر نداره من خواهر دا چيدونم، ه يمن خوب م يول -

 ...آقا پسر گفتم  يهو -

 .و حرف نزن ريخفه خون بگ -

 .ريخودت خفه خون بگ -

 .كن تيبرو شكا ؟يستيمگه تو از من حامله ن -

 .و خوشگلش بعد از ازدواج با تو باشه ديبگو مواظبِ صورت سف تيكنم، فقط به اون سوگل يم تميشكا -

 .يجراتش رو ندار -

 .دم ينشونت م -

تمام  يول. دادم يگوش م شانيپارك كرده بودم و به چرت و پرت ها يرا گوشه ا نيمن هم با تعجب ماش. زدند يهر دو به هم حرف م مرتب

 .ديلرز يبدنم م

 .كُشمت يم يبزن يبيآس نيكوچك تر يبه خدا اگه به هست -

 يول. نداشته باشه بيع دتيجد يمعشوقه  يبرا ديشا. مختلف دارم يگوش كن آقا پسر، عكست رو تو جاها ؟ينه بابا، پس دوستش دار -

 .از خجالت قرمزِ قرمز بشه دشيمامان جونت بفرستم اون صورت سف يباباش مهمه، البته فكر كنم عكسا رو برا يبدون برا

 .سر داد يبلند يخنده  و

 ؟يخوا يم يتو از جونِ من چ -

 .جونِ ناقبلت رو همون -

 ...گم  يم... گمشو دختره  -

 .تا بهت نشون بدم مون،يشگيهم يجا ايفردا ب يخوا يگوش كن تا برات بگم، اگه عكسات رو م! يهو -

 مثال كجا بود؟ مونيشگيهم يجا -

 !ياريرو در ب ايبا حجب و ح يپسرا يملوست ادا يگربه  نيا يبرا يخوب بلد اد،يخوشم م -

 .خفه شو، گفتم مثل آدم آدرس بده -

 !اريچشم و گوش بسته رو در ب يپسرا يخب ادا يكجاست ول يدون يدونم خوب م يالبته م. كنم يباشه برات اس ام اس م -

 نه؟ اي يريگ يخفه خون م -

 ؟يبچه رو روشن كن نيا فيتكل يخوا يم ياوه اوه چه قدرم پر رو، حاال ك -

 .يهمون فردا، غربت -

 ...دكتر  هيداره اسمش چ يدرشت رو بر م يلقمه  هياون خواهر جونته، كه داره  يبتغر -

 .گهياگه حرفت حسابم باشه طرفت منم، نه كس د ؟يچه كار به خواهرِ من دار -
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 .را پر كرد نيماش يچندش آورش فضا يخنده  يصدا

 .ملوستم باش يبه شهرزاد خانم سالم برسون، مواظب گربه ! يشد يرتيغ نميب يخوبه م -

 .كردم يمنگ نگاه م. قطع كرد و

 ش؟يشهرام شناخت -

 .زنم، فقط خدا كنه اشتباه گرفته باشم يم ييحدسا هي -

 ه؟يك يكن يفكر م -

 ؟يندار يكار گهيتونم بگم، خُب د ينم يچيفعال ه -

 نداشتم؟ مينه، من باهات كار -

 .عجوزه كارام لنگ مونده نيكار دارم، به خاطرِ ا يخُب پس برو در شركت، كل -

 اديرا ز نيسرعت ماش. توانستم خودم را برسانم يم يدرس آناتوم يكه جوابش را بدهم به شركت رفتم، به ساعت نگاه كردم برا نيا بدون

زنگ  ميرفتم گوش يكه به طرف سالن م يدر حال. پارك كرده و خودم را به دانشگاه رساندم يرا گوشه ا نيماش. كردم و به طرف دانشگاه رفتم

 .خورد دكمه را فشردم

 بله؟ -

 .مواظب اطرافت باش ،يهست نيبب -

 ؟يچ يبرا -

 .فقط مراقب باش ست،ين يخاص زيچ -

 .ترسم يشهرام م يمن مراقب هستم، ول -

 زنجه موره كردن؟ يشده شروع كرد يباز چ -

 تو صورتم بپاشن؟ ديشهرام اگه اس يتو، وا يها يترسم، نكنه به خاطر گند كار يشعور از خودم م يب -

 .تونه بكنه ينم يغلط چيه -

 ...حال  نيبا ا يمعلوم بود نگران است ول كامال

 كن، اس ام اس نزده؟ داشيشهرام فقط تو رو خدا پ -

 .ادينم شيپ يمشكل... شاايهنوز كه نه، تو مراقب اطرافت باش ا -

 .خدا كنه -

 :استاد

 ؟اومده شيپ يمشكل يخانم صباح -

 !بود ايمن عرش يخدا يوا. برگشتم ينگران با

 .نه استاد -
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 :شهرام

 زنه؟ يداره باهات حرف م هياون ك ،يهست يهو -

 .پور يشهرام، استاد ول -

 .رو بهش بده كارش دارم يگوش -

 :گفتم يرا قطع كردم و الك يكه جوابش را بدهم گوش نيا بدون

 .چشم، خداحافظ -

 .باهاش كار دارم شه،يشعور، فكر كرده بود استاد همكالس يب

 براتون انجام بدم؟ ادياز دست من بر م يكار يخانم صباح -

 .ستين يخاص زينه ممنون استاد، چ -

 د؟يهست يميصم يليفكر كنم با آقا شهرام خ.... انشاا -

 :زدم و گفتم يمسخره ا لبخند

 .كنه يبرادر نداشتم رو برام داره پر م يبله استاد، شهرام جا -

 :داد گفت يكه سرش را تكان م يحال در

 پسر رو داره؟ هي نيدكتر هم -

 .دخترم داره كي رينخ -

 ره؟يخواد زن بگ يداداشتون نم نيبله، بله، ا -

 .تعجب نگاهش كردم با

 ه؟ياستاد منظورتون چ ديببخش -

 شما پدرتون چه كارس؟ ياستولش كن ر...  ديگفتم شا ست،ين يخاص زيچ -

 .دميخجالت كش يول يديقبال پرس ميبگو خواستم

 .كارمنده -

 مادرتونم كارمنده؟ -

 .خونه داره رينخ -

 .كردم يفضول ديببخش يدرسته، خانم صباح -

 .كنم استاد يخواهش م -

 .ميبود دهيدر سالن رس به

 .با اجازه يخانم صباح ديببخش -

 يتو هم مرتب توهم به هم م ينه، هست«. امكان داشت يعني. لذت بخش بود ميبرا ايچه قدر سواالت عرش. به فكر فرو رفتم. از من جدا شد و
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 .شدم كشيآخرِ كالس نشسته بود نزد يصندل يرو سيوارد كالس شدم، مهد» !يزن

 .سالم -

 .را بلند كرد سرش

 .نيبش ايخانم، ب يبه به هست -

 .تمنشس كنارش

 چه خبر؟ -

 تو چه خبر؟ ،يچيه -

 .يچيمنم ه -

 ؟ياز فاطمه خبر ندار -

 !هييدلشاد معلومه چه خبرا ومدنِيبا ن ينه، ول -

 .ميديخند و

 ؟يخانم صباح ديببخش -

 .درس خوانِ كالس ياز بچه ها يكيمحسن بود  برگشتم

 د؟ييبفرما -

 .گشت يدنبالتون م ياستاد عباس ديببخش -

 :زد و گفت يمن لبخند دنِيبا د. كرد يصحبت م انيبا دو نفر از دانشجو دياستاد كنار دفتر اسات. رفتم رونيب ديببخش كي با

 !يخانم صباح -

 .سالم استاد -

 .زميسالم عز -

 :رو به دو دانشجو گفت و

 .ديببخش -

 .دو رفتند هر

 جون، حالِ مامان چه طوره؟ يهست -

 .خوبه استاد -

 .خواستم يمامان رو م يخصوص يغرض از مزاحمت، شماره  -

 .تعجب نگاهش كردم با

 د؟ياستاد، شما كه شمارش رو دار -

 .زنم خاموشه يبه اون شماره زنگ م يهر چ زميعز -
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 .خواندم شيشماره را برا يبدون معطل. خواست يكه مامان مخصوص خانواده داشت را م يشماره ا دم،يمنظورش را فهم كامال

 .ممنون گلم، ببخش مزاحمت شدم -

 ست؟ين يكنم استاد، امر يخواهش م -

 .بفرما زمينه عز -

 .صحبت كند يخواهد با مادر در مورد مهمان يتعجب نداشت حتما م يجا ميبرا. طرف كالس رهسپار شدم به

بعد از  يهفته  يتا شنبه . بود دوستش داشتم ياخالق استاد خوش ييخدا. اجازه وارد كالس شدم كيبا . آمده بود شهياستاد اند. كالس رفتم سرِ

 .در دسترس نبود ايخاموش بود  ايگرفتم  يفاطمه را م يهر موقع شماره . بود امدهيدلشاد هم ن. زد يدلم شور م. نبود يفاطمه خبر

 ينيريش يكه جعبه ا ياد، خندان در حالفاطمه شاد و قبراق وارد كالس شد و پشت سرش دلش. ديباالخره شنبه رس. و سردرگم شده بودم كالفه

 .فاطمه آرام كنار من نشست. كرد يم ميبچه ها تقس نيرا ب ينيريزدند، دلشاد ش يسوت م شيپسرها برا. در دست داشت وارد شد

 :فاطمه

 .سالم -

 .دختر؟ فكرم هزار راه رفت يد يرو نم لتيچرا جواب موبا -

 .شارژ نداشت لميراستش موبا د،يببخش -

 :تا بناگوش باز شده بود، گفت ششيكه ن يدر حال سيمهد

 .يو ما هم گوش مخمل يدختر تو گفت. دست مردم داده يبهانه ا هيكه كرده  يمخابرات برم كه حداقل كار نيقربونِ ا -

 :زدم، گفتم يكه لبخند م يدر حال. انداخت، بعد صورتش را رو به من كرد سيبه مهد ينگاه متعجب فاطمه

 .دمونهيدوست جد س،يمهد -

 :باال انداخت و گفت ييابرو فاطمه

 .يكرد دايپ نيگزيزود جا -

 :باز گفت شِيبا همان ن سيمهد

 .مثلث هي ميخُب، حاال شد يراحت نبود، ول نمينه همچ -

 :زد و گفت يلبخند فاطمه

 .يبه گروهمون خوش اومد د،ينداشتم ببخش يمنظور -

 :داشت رو به دلشاد گفت يبر م ينيرياز جعبه، ش سيكه مهد يدر حال. سه نفرمان گرفت يرا جلو ينيريش يجعبه  دلشاد

 .يمفصل مهمونمون كن ديبا. ميكن يتمومش م ينيريش نيبا هم يفكر نكن -

 :دستش را نشانمان داد و گفت كيو  ديسف يدندان ها دلشاد

 .خانم بگن ياطاعت امر، هر چ -

 :كه تا بناگوش سرخ شده بود، گفت يطفلك فاطمه در حال. ه انداختبه فاطم طنتيهمراه با ش ينگاه و
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 .هيچه حرف نيا -

 

 .چه قدر زود سر و سامان گرفت. خوشحال بودم يليفاطمه خ يبرا. گفتم كيرا برداشتم و تبر ينيريش

 :به كالس انداخت و گفت ينگاه ايعرش. نشست عيدلشاد سر ايآمدنِ عرش با

 امروز چه خبره؟ -

 .جواب داد يبلند يبا صدا محسن

 .كنه يشده، داره ذوق م ياز بچه ها گوشاش مخمل يكياستاد،  يچيه -

 .رفت يضعف م دنشيخند يدلم برا د،يخند يبلند يبا صدا ايعرش

 ه؟يپسرِ خوش شانس ك نيحاال ا! به به -

 :كرد، گفت يكه تظاهر به خجالت م يدر حال دلشاد

 .منم ياستاد، گوش مخمل -

 :با همان لحن شوخش گفت ايعرش. دنديبلند خند يحرفش تمام بچه ها با صدا نيا با

 ه؟يعروسِ خوشبخت ك نيمباركه، حاال ا -

 :ما اشاره كرد و گفت زِيبه م دلشاد

 .شوننيا -

 .قرمز شد ايآن صورت عرش كي

 .وستيهم به متاهل ها پ يمباركه پس خانم صباح -

 :گفتم يبلند يحرف ناخودآگاه با صدا نيگفتن ا با

 .هييدلشاد خانم روستا ينه استاد، منظور آقا -

 :ايعرش

 .ديريما رو بپذ كيتبر ييخب خانم روستا... سوء تفاهم شده، فكر كردم  ديببخش -

 :دخترانه اش آرام گفت يايبا حجب و ح فاطمه

 .ممنون استاد -

 .ندهيپزشكانِ آ ديكه جا نمون ميخُب درس رو شروع كن -

 .و نقص بود بياز ع يخال ييخدا. كردم يمات نگاهش م. شروع به درس دادن كرد يبا انرژ و

 ش؟ينيب يم بيتو چه طور بدون ع به،يسراسر ع نميب يكه من م نيگمشو ا -

 .دهد يكوبنده جوابم را م سيبلند گفته ام و مهد يفكرم را با صدا دميفهم

 .بهيبدون ع مياز حق نگذر يدوستش دارم ول يكه فكر كن نيگم، نه ا يم يجد سيمهد -
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 .رياشتباه نگ ،يخانم خودت يهست! ؟يآره جونِ دلت، دوستش ندار -

 :زد، گفت يمن م يكه آرام به پهلو يدر حال فاطمه

 .درس رو گوش بدم ديجا موندم، بذار يبه قدر كاف. هفتس كالس نبودم كي. ديتو رو خدا به من رحم كن -

 :سيمهد

 ...ما  يشوهرش رو كرده برا گهيد! دهخُبه خُبه حاال درسخون ش -

 د؟يكنفرانس سه نفره گذاشت ،يخانم صباح ،يخانم اسكندر ،ييآخر كالس خانم روستا د،يببخش -

 :آرام گفت سيمهد. ميهر سه ساكت شد ايحرف عرش نيا با

 !شناسه يچه قدرم باهوشه معلومه كامال هممون رو م -

 .بازم نينگ يچيتو رو خدا ه -

 .ديمطلب رو شما بگ ي هيشه بق يم ياحخانم صب -

 .ميحرف زده كه من ادامه اش را بگو يدانستم در چه مورد يشدم اصال نم بلند

 .متوجه نبودم دياستاد، ببخش -

 :زد و گفت يشخندين

 د؟يد يپا افتادست كه گوش نم شيچرا؟ فكر كردم مطالب براتون پ -

 ».يخطرناك شد يهست يوا«. خواست با خنجر شكمش را باز كنم يم دلم

 .رو ندارم يكس يخواهش و تمنا يمن آخرِ ترم حوصله  د،يبا دقت گوش بد. لطفا دييبفرما -

 :به او انداختم و گفتم ينگاه تيعصبان با

 .ستيدر كار ن يخواهش ديمطمئن باش -

 ».خاك بر سر. خوام سر به تنت نباشه يم. ادياصال ازت خوشم نم ه؟يشعور فكر كرده ك ينفهمِ ب«: زدم يلب غر م ريكه ز يدر حال. نشستم

 د؟يبگ يزيچ ديخوا يم ،يخانم صباح ديببخش -

ر از خشمم را به صورتش دوختم نگاهپ. 

 .استاد رينخ -

 شهيكه مثل هم نيبعد از درس بدون ا. بكشم اديخواستم فر يم. پنجه انداخته بود ميبغض بد جور بر گلو. را با دفترم سرگرم كردم خودم

 .آمد رونيب ستين يبپرسد اشكال

 .انداختم سيبه فاطمه و مهد ينگاه. كالس ها را نداشتم يادامه  يحوصله . دميد ياز بچه ها مسخره كردن را م يبعض يچهره  در

 .رم خونه يمن م -

 :نگران گفت فاطمه

 چرا؟ -
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 .درس خوندن رو ندارم يدونم، حوصله  ينم -

 :آرام گفت سيمهد

 .ن بودمببخش، مقصر م -

 ه؟يچه حرف نيا -

را بر چشمم زدم كه چشمانِ قرمزم  يدود نكيع. شده بود سيخ ميگونه ها. رفتم رونيب يخداحافظ كيلوازمم را جمع كردم و با  عيسر

. نداشتم يدرد چيه. چه قدر راحت بودم. آن سبك شدم كيبود كه  نييسرم پا. رفتم نيزدم به طرف ماش يكه غُر م يدر حال. مشخص نشود

! من يخدا يوا ست؟يك نميخواستم بب. چه قدر دور و برش شلوغ بود. كردم ين افتاده بود و من سبكبال نگاهش ميخون ن،يكف زم يدختر

كردم جسمم  يم يهر كار. سرگردان بودم. لرز بدنم را گرفت. گشتم يبر م ديبا. جا؟ وحشت كردم نيا ايخودم بودم، پس من آن جا هستم 

 .ديآمبوالنس رس! چه قدر دانشجو يمن زنده ام؟ وا. كرد يقبولم نم

 .نبض نداره -

 !هستم؟ نه، من نمرده ام يكنن؟ من ك يم هيچرا گر. ديفاطمه سر رس. بلند شد. را گفت نيا يمرد

 

 انياطراف يصداها يشد ول يچشمانم باز نم.من چه قدر درد داشتم يخدا. نه درد، باز هم درد يكردم ول ياحساس نم زيچ چيه گريمن، د يخدا

 .كردند يشده بود و چشمانم از من اطاعت نم نيسرم سنگ. كرد يلبم حركت نم يدوست داشتم حرف بزنم، ول. دميشن يرا به وضوح م

 :پرستار

 .دكتر نبضش برگشت -

 ... يخواستم داد بزنم درد دارم ول يم. شد يم كيكه به من نزد ييپا يصدا و

 .زد يحرف م مادرم بود با بغض يصدا

 .دستم رو فشار بده يشنو ياگه صدام رو م يدخترم، هست يهست -

شد، اشك مادرم  سيصورتم خ. حركت دهم يرا جمع كردم فقط توانستم انگشتم را كم ميرويتمام ن يتوانستم ول يخواست م يقدر دلم م چه

 بود؟

 .پدرم آمد يصدا

 .لاتاق عم ديمنتقلش كن عيسر. خدا را شكر بهوش آمده -

 .مادر يصدا و

 .خدا ممنونتم -

 .دمينال. نه، باز درد شروع شد يبدون درد خوب است ول يكردم چه قدر زندگ يحس نم يزيچ. باز هم سبك شدم و

 .دكتر بهوش آمد -

 .پدرم بود يصدا. شد يم كيكه به من نزد ييقدم ها و
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 .چشمات رو باز كن ييبابا ،يهست -

 .چند ضربه، محكم به صورتم خورد. توانستم ينم يداشتم چشمانم را باز كنم ول دوست

 .تو رو خدا. دخترم؟ چشمات رو باز كن ،يهست ،يهست -

 يمادرم با خوشحال. آرام آرام چشمانم را گشودم. بود دهيدرد امانم را بر دم،يفقط نال يول. ديبزنم بس كن اديخواستم فر يسوخت م يم صورتم

 :گفت

 .ادياحمد داره بهوش م -

 .دميلب باز هم نال ريز

 .مامان، آب -

 .شه االن بهت آب بدم يفدات بشم، نم -

 .تشنمه -

 .دونم صبر كن يم -

 .شد دهيبه لبم مال يسيخ يپنبه  و

هنوز دست از  يزد ول يشهرام مرتب به من سر م. مغزم را عمو انجام داده بود يضربه به سرم خورده بود و جراح. هفته پر از درد گذشت كي

پدر و  دنديفهم يهمگ. خواستم بدانند لو رفت يكه نم يزيچ. آمدند ادتميبه ع يكالس همگ يروز بچه ها كي. داشت يبر نم شيها يلودگ

استاد . تنگ شده بود شيچه قدر دلم برا. به مالقاتم آمدند گريبا استادان د ايچند روز بعد هم عرش. هيقض نياز ا يو من عصبان ندمادرم كه هست

 .كنارم نشست يعباس

 ؟يدخترم بهتر -

 .ممنون استاد -

مرا  يك يدانشگاه به آن بزرگ. بود دهيمرا ند يو اال او حت. توانستم قسم بخورم به خاطرِ پدرم آمده يم. دانشگاه هم آمده بود سيرئ يفرح دكتر

 شناخت؟ يم

 .شد كمينزد

 ؟يدخترم، االن چه طور -

لبم نقش بست يرو ينگكم ر لبخند. 

 .ديممنون دكتر، به زحمت افتاد -

 !باطل الِيخ يزه يول ديايانتظار داشتم جلو ب. كرد يمغموم و گرفته نگاهم م. كردم ينگاه م ايعرش به

 ايعرش. كردند يبا پدرم صحبت م يبه نحو ديبا ورود آنان هر كدام از اسات. كرد يمرا ترك نم يجالب بود مادر لحظه ا. دنديو پدرم سر رس مادر

 .پدر شد كيآرام نزد

 .سالم استاد -
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 .دفعه او را در آغوشش گرفت كي. نگاهش كرد پدر

 ؟يچه قدر به فكرتم، دكترات رو گرفت يدون ينم ؟يياالن كجا ؟يسالم پسرم، چه طور -

 .ندارم تا تمومش كنم شتريترم ب كيخونم  ياستاد دارم م -

 ؟يكن ياالن چه كار م. يرس يم ييم به جامطمئن بود ن،يآفر -

 .ستمين يعلم ئتيالبته جزء ه. كنم يم سيدانشگاه تدر -

 ؟يهم هست يحتما استاد هست. حرفاست نيباالتر از ا اقتتيتو ل ن،يآفر -

 .كنم استاد يخواهش م -

 .من با پدر و مادر تنها شدم. آن جا بودند و بعد رفتند دياسات يساعت كي

 شم؟ يمرخص م يبابا ك -

 نيكنن از ب يم يبا دارو سع هيحساس يجا ارن،يلخته خون تو مغزته نتونستن درش ب هي. يبمون مارستانيفعال ب ديبا محمد حرف زدم، با -

 .ببرنش

 .خسته شدم -

 .بهت رحم كرده يليخدا خ. دونم يم -

 ؟يبابا با راننده چه كار كرد -

 .نافذش را به چشمانم دوخت نگاه

 ؟يكن يفكر م يتو چ -

 .دونم ينم -

  ؟يكرد يچه كار م يمن بود يتو اگه جا -

 

 .دونم ينم -

 ...تا خدا به من رحم كنه كه البته  دمياون رو بخش. با خدا معامله كردم. دادم تيرضا ،يتو كما بود يوقت -

 :برد، گفت يلبم م كيرا نزد وهيكه آبم يشد در حال كمينزد مادر

 .يگرفت لشيبود؟ چه قدر تحو ياحمد، اون پسره ك -

 ؟يگ يرو م ايعرش -

 .آره -

 .كردم ينگاهشان م مشتاقانه

 :پدر

 دم؟يند يباهوش نيبه ا يشه تا حاال پسر يباورت م. دانشجوم بود نيبهتر -
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 :يهست

 ه؟يبابا تهران -

 :پدر

 گهيد. فوق يرفت برا ميبدون كنكور مستق نيهم يبرا. گرفت سانسيل A ازِيبا امت. وارد دانشگاه شد يبا تك رقم. هينه بابا جون، شهرستان -

 .ازش خبر نداشتم تا امروز

 .كند فيتعر ميدوست داشتم تا شب برا. شد يكرد ته دلم قند آب م يم فيتعر ايپدر از عرش يوقت

 چندمه؟ يبچه  يعنيبابا چند نفرن،  -

 .با تعجب نگاهم كرد پدر

 .آخه مگه من با خانوادش ارتباط دارم ؟يپرس يم هيچه سوال نيا! بوده يبابا فكر كنم ضربه كار ،يهست -

 :داد، گفت يم يكه گل ها را درون گلدان جا يدر حال مادر

 .نكن تياحمد تو رو خدا بچم رو اذ -

 :ادامه داد و

دونم چرا  يراستش نم. ينزن يتو رو خدا حرف .برم دياومده با شيكارِ مهم برام پ هيمنم . جا نيا انيدارن م ليعمت با ساحل و سه. قربونت برم -

 .ريزد به دل نگ ياگه حرف. زنه يحرف م نيعمه اقدست باهام سرسنگ

 .آن پدر برآشفت كي

 .نميش يدخترِ گلم م شِيرم مطب پ يطوره امروز نم نيحاال كه ا. بچه رو دوباره به من داده نيخدا ا! كنه حرف بزنه يغلط م -

 .غال كردبغل دست مرا اش يصندل و

 .آمد رونياز اتاق ب يخداحافظ كيكرد با  يشانه اش جا به جا م يرا رو فشيكه ك يراحت شد در حال الشيكه خ مادر

 .كردن هيمن شروع كرد به گر دنِيعمه به محض د. و ساحل وارد شدند ليعمه با سه قهياز چند دق بعد

 .كنم يم هيدارم گر دميكه فهم ياز وقت. اومدم روزيجا نبودم د نيمن ا يتصادف كرد يفدات بشم عمه، قربونت برم، وقت -

 :انداخت، گفت يچپش م يپا يراستش را رو يكه پا يدر حال پدر

 .شه يداره خوب م... بچم الحمدا. اقدس، شلوغش نكن گهيخوبه د -

 :و گفت ديآرام گونه ام را بوس. شد كيبه من نزد يآرام يبا چهره  ساحل

 ؟ياالن چه طور -

 .خوبم -

 :به من انداخت و گفت يمودبانه نگاه ليسه

 .خدا رو شكر -

 .محل وارد شد يموقع شهرام، مثلِ خروس ب نيهم در
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 .طرفا نيبه به اقدس خانم، چه عجب از ا -

 :كرد گفت يشهرام باز م يكه آغوشش را برا يدر حال. برگشت عمه

 .چه قدر دلم برات تنگ شده بود زم،يفدات بشم عز -

 :به ساحل انداخت و گفت يشهرام نگاه. قرمز شده بود شيبه صورت ساحل افتاد، گونه ها نگاهم

 دختر؟ يتو چه طور -

 خوبم، چه خبرا؟ -

 .مارستانيپام ب هيپام شركته  هي م،يسرگرم ياالن ده روزه با هست ،يچيه -

 :ساحل

 !زه؟يقدر برات عز نيدونستم ا ينم -

 .شد درك كرد يم شيبغض و حسد را از حرف ها كامال

 .شه ياون روز برام حروم م نميرو نب يروز هست هيمن اگه  ؟يگ يبه، ساحل جوك م -

 !يپرس يتو كه ماه تا ماه احوالِ منو نم ،يخوش به حالِ هست -

 .يرفع زحمت كن ديبا گهيگفت د يم شبيبابام د ،يهست يراست. بابا، كار دارم يا -

 :گفت د،يخند يكه م يدر حال پدر

 !بمونه مارستانيخون ب يبه خاطر لخته  ديگفت فعال با يجدا؟ محمد كه م -

 .كنه يرو خال ضاشيكه دل مر نيا يباباست، برا ياز شمه  نينه عمو، ا -

 :به ما انداخت و گفت ينگاه اجمال عمه

 .موندم يم شتريب پارك نكردم و اال يخوب يرو جا نيجون ماش يراستش هست. نمتيب يخونه م اميپس م گه،يخُب د -

 .رفت رونياز آنان از اتاق ب عتيمشا يپدر برا. و ساحل رفتند ليبا سه يخداحافظ كيبا  و

 .لهيبه بعد كال تعط نياز ا يگفت، مغزِ هست يبابام م. عمو بگم يروم نشد جلو! يخوامت، ذوق مرگ نش يم يليخ يفكر نكن ،يهست يهو -

 ؟يشهرام شروع كرد -

 !خوشم اومد يچزوندم، آ يساحل رو چه طور يديد ،يهست ييخدا -

 ؟يدر مورد چ -

 .كرد يداشت دق م نم،يهر روز تو رو بب ديكه با نيا -

 .خجالت بكش شهرام -

 !يليبه بعد كال تعط نياز ا يبود نييپا ويك ياز تو كه آ ؟ياز ك -

 !شهرام -

 .ادتتياومده بودن ع دتياسات دميشن. خب، باشه -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١١ 

 .به خاطرِ بابام اومدن ومدن،ين به خاطرِ من كه -

 !گرا؟ يقدر منف نيبرو گمشو، زنم ا -

 زد؟ يبود به من زنگ م يك يديشهرام نفهم -

 .نه زنگ زد، نه قرار گذاشت. گفت يپدر سوخته دروغ م...! نه واا -

 .به منم زنگ نزده -

بعدش خدا اومد منو  ،يكرد يكه تو هپروت زندگ يچند روز هي ؟يچه قدر سالم بود هيمگه تو بعد از اون قض وونه،يآخه د! ؟يكن يم يشوخ -

 .شده ريخُرد و خم لتيموبا دميكه شن ييبعدشم تا جا! يبش شميكنه، برت گردوند كه مخلِ آسا هيتنب

 ؟يگ يراست م -

 .ريماست بگ اريكاست رو ب -

 !شهرام؟ -

 كرده؟ ريهنوز سوزنت رو شهرام گ ه،يچ -

 .رونيبرو گمشو ب يچه طور حرف بزن ضيبا مر يستيتو كه بلد ن رون،يبرو ب -

 .گم يخبر داغم رو برات نم يرم ول يباشه م -

 .حساسم ينقطه  يدست گذاشت رو كامال

 ؟يبگ يخواست يم يچ -

 .گم ينم ،يخانم يهست گهينه د -

 .تو رو خدا شهرام -

 ستش؟ين دهيچرا شهرزاد ور پر يخودت گفت شيپ چيه. گم يبه التماس، م يخُب حاال كه افتاد -

 .آمده بودند بجز شهرزاد ادتميكه بهوش آمده بودم همه به ع ياز زمان. گفت يم راست

 ومده؟يچرا ن -

 .سرش رِيجهاز بخره خ يرفته دب -

 .طرف نيا ارهيتونه با خودش ب يمگه م ؟يدب ؟يچ -

 .نامزد كرد عيسر. اونم به آرزوش نرسه .يريشهرزاد هول كرد نكنه بم يكه تو تصادف كرد ينه جونم، روز -

 !شهرام؟ -

 ... .استغفرا... شهرام و  -

 .نكن تميتو رو خدا اذ -

 .گم يبه خدا راست م. ينيب يم تيزنه تو اون رو اذ يم يكه هر حرف رهيشهرام بم يا -

 قدر پسته؟ نيشهرزاد ا يعني -
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از . شد به بابات بگه يطرف روش نم هيبابام از  چارهيب. زد يم يچه بال بال يدون يشوهر، نم يبرا چارهيب. پست تره يكن يكه فكر م ياوه از اون -

 .داد يداشت دخترش رو از دست م گهيطرف د هي

 :من شد و گفت كينزد انهيموذ يبا لبخند و

به  يچه خاك ادين گهياون بره و د كرد اگه يشهرزاد فكر م! ردشيخواد بگ يشهرزاد آدمه كه م ييآخه خدا. طفلك پسره بد آورد ،يهست -

 .زهيسرش بر

 .فقط به فكرِ خودش بود! عاطفه؟ يچه قدر ب. ميما مثلِ خواهر با هم بزرگ شده بود! چشم و رو؟ ياز شهرزاد بدم آمد، چه قدر ب واقعا

 .شد يمامان جونم رو بگو داشت ذوق مرگ م ياز كارش بدش اومده ول يليبابا خ. ولش كن ،يكن يفكر م يدونم چ يم -

 .عاطفس يب يليكه خ نيرفته، فقط ناراحتم از ا ستيبرام مهم ن -

 .هيكيبود و نبودش  يفكرش رو كرده، گفته هست ييالبته خدا... حاال چه به . گرده يكنه در به در دنبالش م يگم م يمرغ هيطرف ... آره واا -

 .به طرفش پرت كردم بغل دستم را با تمام قوا كمپوت

 ... اي يگمش رونيب ير يم -

 :گرفت، گفت يكه دستانش را باال م يحال در

 .خوردم، به من رحم كن تو رو خدا زياصال چ. غلط كردم -

 .رونيشهرام برو ب -

 .چشم -

 .هنگام پدر وارد اتاق شد نيهم در

 د؟يخوشحال يليشده خ يبچه ها چ -

 :شهرام

 .برس ادميآره عمو جون به فر -

 .رونيبابا تو رو خدا بهش بگو بره ب -

 .كنه يم يخوادت، االنم داره شوخ يجونم، شهرام م يهست -

 :به خود گرفت و گفت يمظلوم يچهره  شهرام

 .آورده ريمظلوم گ يديعمو د -

 .آمد رونيبا خنده از اتاق ب و

 ؟يديبابا، راننده رو د يراست -

 .آورده بوده رونيباباش رو بدون اجازه ب نِيكه ماش نيمثل ا. شد يدختره داشت زهره ترك م. چارهيدلم براش سوخت ب زم،يآره عز -

 ».يش يم مونيپش ،ياگه دست از سرِ شهرام بر ندار«. در ذهنم جرقه زد يزيآن چ كيحرف پدر  با

 ؟يازش دار يآدرس ،يبابا، اسم -
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 .گذروندش ريخدا به خ. دميترس يليخ يدون يم. رو بهم داد شييكارت شناسا شمه،يآره طفلك، مداركش پ -

 :را باال گرفت و گفت دستانش

 .ممنونتم ايخدا -

 .يد يبابا، كارتش رو به من م -

 .آره بابا جون -

 .در آورد يكتش كرد و كارت بِيدر ج دست

 .كارت نميدخترم ا ايب -

 .كارت را نگاه كردم يرو عكس

. و پشت كارت شماره تلفنش نوشته شده بود. تهران: محل تولد. 5643980: شماره شناسنامه. ميكر: نام پدر. ييايرو: ينام خانوادگ. فرشته: نام

 ...0912 

 ؟يد يرو بهم م تيبابا گوش -

 .بابا جون ايب -

 .آمد ياز پشت گوش يمرد يرا گرفتم بعد از چند لحظه صدا شماره

 د؟ييبفرما -

 .رمكار دا ييايبا خانم فرشته رو ديببخش -

 .دياشتباه گرفت -

 .را برداشت يتماس گرفتم، باز همان مرد گوش دوباره

 ...من نوشته كه  يشماره را برا نيا ييايآقا، فرشته رو ديببخش -

 :حرفم را بزنم، گفت يادامه  نگذاشت

 .حتما سرِ كار گذاشتت. هيدونم ك يشناسم، نه م يفرشته خانم رو م نيخانم، من نه ا نيبب -

 .قطع كرد و

 شده؟ يبابا چ ،يهست -

 .نيگه اشتباه گرفت يبابا، م -

 !كارت؟ نيپس ا! شه يمگه م -

 :كرد و گفت يفكر پدر

 .كه خدا بهم برت گردوند ييحاال مگه برات مهمه؟ اصل تو. باباش بفهمه دهيترس ديشا -

 .رفتنِ پدر، شهرام وارد شد رونيبا ب. نگفتم يزيچ

 جه؟يخُب نت -
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 در مورد؟ -

 !بوده؟ يدختره ك! ويك يآ -

 بوده؟ يالك شيشه همه چ يباورت م -

 ...نكنه  -

 كه بخواد منو بكشه؟ يقدر ارزش دار نيتو ا يعنيشهرام . دونم ينم -

 .شكنن يچه قدر برام سر و دست م يو اال اگه بدون. يريگ يگم شو تو منو دست كم م -

 .ز آب در اومدنكه قاتل ا نهيا يآره، فقط بدبخت -

 

*** 

 

كه از  يام آر آ كيعمو با  يول ديترس يمادرم هنوز م. رفتم يبه دانشگاه م ديكم كم با. هنوز فكرم مشغول بود يروز بعد مرخص شدم ول چند

لحظه  نيمادر تا آخر. پدر خودش شخصا مرا به دانشگاه رساند. كه به دانشگاه رفتم جالب بود يروزِ اول. همه را راحت كرد الِيسرم گرفت خ

 .راهم سد شد يبا ورودم فاطمه جلو. كرد يم شسفار

 .ذره شده بود هيدلم برات . ياومد يهست! من يخدا يوا -

 .كه سرت با دلشاد گرم نبوده نيآره جونِ دلت، نه ا -

 .تخودش را وسط انداخ سيمهد

 .فقط خودم به فكرتم و بس ،يگه هست يدروغ م -

 .زد مياز بچه ها صدا يكيدر همان موقع . رنديگ يم لميتحو ياديكالس ز يكردم بچه ها ياحساس م. هر دو به كالس رفتم يِشوخ با

 .دانشگاه كارت داره سِييبدو ر يهست -

 .با ذوق نگاهش كردم. آمد رونياز اتاق ب ايبا ورود من، عرش. رفتم سييبه طرف اتاقِ ر يحال يبا ب. خورد يبه هم م يالك يتوجه ها نياز ا حالم

 .سالم استاد -

به من انداخت ينيغمگ نگاه. 

 حالتون چه طوره؟ -

 .خوبم استاد -

 .ديها رو نگران كرد يليخ. ديمواظبِ خودتون باش شتريب ديبا يخانم صباح -

 .ذوق نگاه مشتاقم را به صورتش انداختم با

 .به بعد مواظبم نيچشم استاد، از ا -

 كنن؟ يپدر چه كار م -

 .خوبن -
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 .كوچولو يگلگ هي -

 .كردم نگاهش

 استاد؟ يچ يبرا -

 ؟يچرا بهم دروغ گفت. يدون يخودت م -

 ؟يدر مورد چ -

نافذش را در چشمانم انداخت نگاه. 

 !درتونشغل پ! ؟يدون يواقعا نم -

 :آرام گفتم. انداختم نييرا پا سرم

 ... يول ديببخش -

 .نگاهم كرد منتظر

 .ستياالن وقتش ن يبدم ول حياستاد دوست دارم براتون توض -

 .كردم سيياشاره به اتاقِ ر و

 .رو بشنوم تيدوست دارم واقع يبعد، ول يباشه برا -

 .چشمانش تنگ شده بود يدلم برا. كردم نگاهش

 .ديشنو ينم يگريد زيچ قتيبجز حق دياستاد، مطمئن باش -

 شه؟ يكالست تموم م يك -

 .كارميساعت دو ب -

 .نمتياگه برات امكان داره بب -

 كجا؟ -

 .دانشگاه به خاطر خودت طيدور از مح -

 :زده گفتم ذوق

 .ارميم نيباشه، ماش -

 .پررنگ تر شد لبخندش

 .مينيجا بش هيدم  يم حياحوالت ترج نيممنون، نه با ا -

 .كرد يصحبت م يميچه قدر صم. كردم تعجب

 ...تونم  ياستاد، حالم خوبه، عموم گفته م -

 .چهره اش قرمز شد رنگ

 .منتظرم نتونيماش كيطوره باشه ساعت دو نزد نيحاال كه ا. نبود نينه، منظورم ا -
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. ستين قتيبهتر از حق زيچ چيه. ميرا بگو قتيگرفتم حق ميتصم يول كنم حشيدانستم چگونه توج ينم. ميچه داشتم بگو. نگاهش كردم. رفت و

 .دانشگاه وارد شدم سِييفكر به دفتر ر نيبا ا

 :كرد، گفت ينگاهم م ينيذره ب نكيكه از پشت ع يمحض ورودم، دكتر در حال به

 ؟يچرا بهم نگفت! خبر يدانشگاه باشه و من ب نيا يدوستم، تو نيكوچولو دارم، دخترِ بهتر يگله  هيازت  يول. خوشحالم حالت بهتر شده -

دادم سكوت  حيترج يدوست داشتم ناشناس بمانم ول. امثال تو نباشم نِيذره ب ريخواستم ز يم ميبگو. ميانداختم، چه داشتم بگو نييرا پا سرم

 .كنم

 :دانشگاه سيير

 .به خودم مراجعه كن ميمستق يداشت ياگه كار ،يخُب خانم صباح -

بجز دوستانِ  يكس. دادم شماره اش را عوض كنم حيترج. بود دهيتازه خر يِگوش ميپدر برا. تلفنم زنگ خورد. رفتم رونيگفتم و ب »يچشم«

 .دكمه را فشردم. به شماره نگاه كردم، ناشناس بود. و اقوام از شماره ام خبر نداشتند كينزد

 د؟ييبفرما -

 ديكه با يديضد حال بود نه؟ حاال فهم دميخند يليخ ؟يكه به بابات دادم زنگ زد يه شماره اب دميشن. ندارم يشوخ يباش دهيفهم دوارميام -

 ...صورت  نيا ريدر غ يدست از سرِ شهرام بردار

 :من

ت االنم هر لحظه ممكنه برم از دست. تو تله؟ احمق، بابام بهت رحم كرد يشه چه طور افتاد يادعات م يليتو كه خ يول يهست يدونم ك ينم -

بوده حالت رو  يبه بابام بگم تصادف عمد هيفقط كاف. تازه پروندت هنوز بسته نشده. دنتيها د يليچون خ ،يش يم ييراحت شناسا. كنم تيشكا

 .دونم باهات چه كار كنم يدادم، م يشماره رو من به افراد خاص نيبعدشم ا. ارهيجا م

 .كنم يعوض م يناز يبهش م ميليرو كه خ تيياروپا ي افهيدفعه ق نيا ،يريكبيخفه شو ا ؟يترسون يمنو از زندون م -

 .قطع كرد و

حاال او . باشم يدوست داشتم چشم و ابرو مشك شهيهم. گذاشتم فميرا داخل ك نهييبود؟ آ ييمن اروپا ي افهيق يعنيرا در آوردم  نهييو واج آ هاج

 شد؟ ياش م يمن حسود ي افهيبه ق

 .شهرام را گرفتم ي شماره

 .سالم -

 .شهرام دختره زنگ زد -

 ؟يچ -

 .نداره گهيكسِ د چيه ،يمنو بجز تعداد معدود يشماره ! شه؟ يباورت م -

كار رو نداره  نيا يجربزه . راستش مطمئنم خودشه. شدم كينزد يليكنم بهش خ ياحساس م ينفر شك داشتم ول هيراستش به . دونم يم -

 .رو استخدام كرده باشه يكس ديبا يول
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 .نكن ييمسئله رو جنا گهيشهرام د -

 .يراحت نيخواستم كل كل كنم؟ اونم به ا يم يُكشت من با ك ياگه تو رو م ؟يفهم يم. بود بُكشتت كينزد. شده ييمنگل، جنا -

 :من

 ؟يتو فقط ناراحت كل كل يعنيمسخره  -

 .پ ن پ ناراحت توام -

 :دفعه گفت كيرا قطع كنم كه  يگوش خواستم

 .سراغت امينرو خونه م ييتنها ،يهست -

 .رم خونه يكار دارم بعدش م ييجا. اينه ن -

 ؟يبر يخوا يمثال كجا م -

 .كار دارم! به تو چه؟ -

 اد؟يداره گوشتت از خوراك در م -

 .به خدا كار دارم ار،يدر ن يشهرام مسخره باز -

 ؟ير يم نيپس مواظبِ خودت باش، با ماش -

 .آره -

 .نشو ادهيپ نيدخترِ خوب، از ماش نيبب -

 .نترس مواظب هستم -

 .يبهترم شد يتصادف كرد يمخصوصا از وقت. ندارم يشك -

 .يكن يبازم مسخرم م -

 .نشستم نيخودم را سرگرم كردم تا ساعت دو داخل ماش. كالس را نداشتم ياصال حوصله . قطع كردم و

 .آمد مجذوبِ راه رفتنش شدم ياز دور م ايعرش

 .جلو نشست يِصندل يرا باز كرد و رو نيدر ماش. لبش نشست يگوشه  يلبخند كمرنگ. شد نيماش كيدنز

 .رفت سالم كنم ادمي يحت. را روشن كردم نيحرف ماش بدونِ

 .يسالم خانم صباح -

 .استاد از بس هول شدم ديببخش -

 .پررنگ تر شد لبخندش

 .نداره ياشكال -

 .زنگ خورد يموقع گوش نيهم در

 د؟ييبفرما -
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 :شهرام

 .كردم داشيفكر كنم پ يهست -

 ؟يگ يراست م -

 .مرگ تو -

 ه؟يحاال ك ،يبازم شروع كرد -

 شركت؟ ياياالن ب يتون يم -

 .كار دارم يينه، گفتم جا -

 .خوام زنگ بزنم به طرف يجا، م نيا ايكار رو ول كن ب -

 گم كار دارم؟ يم يش يشهرام متوجه م -

 :آرام گفت ايهمان موقع عرش در

 .بعد يبمونه برا هياگه كارِتون ضرور يخانم صباح -

 .»نه«دست به او اشاره كردم، كه  با

 ؟يندار يخُب شهرام كار -

 تو؟ نِيتو ماش هياون مرده ك يكار كه نه، ول -

 ؟يگ يجوك م -

 ه؟يگفتم ك ،يخودت -

 !شهرام -

 .يبكن يخواست ينشدم كه هر غلط رتيغ يقدر ب نيهنوز ا يهست -

 .دم يم حيشهرام بعدا برات توض -

 .قطع كردم عيسر و

 .مزاحم نباشم يخانم صباح -

 .نه استاد -

كه  نيبه من احترام بگذارد، از ا يكه دوست ندارم به خاطرِ پدرم كس نيام گفتم، از ا دهياز عق. نبود زيرفتم سرِ اصلِ مطلب، تامل جا عيسر و

 :در آخر گفتم. خودم بشناسند نه به اسمِ پدرم همه مرا به اسمِ. دوست دارم خودم باشم

استاد دوست ندارم به خاطرِ خانوادم مورد توجه . من آرزومه پدرم رو به اسمِ من بشناسن، نه منو به اسم پدرم يبراتون خنده دار باشه، ول ديشا -

 ...رو گول بزنم فقط  ينبود كس نيقصدم ا ديش يدونم متوجه م ينم. باشم

 .مادامه نداد و

 .بعد از چند لحظه سرش را بلند كرد. به فكر فرو رفت ايعرش
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شما دخترِ  دميفهم يخوش به حالِ پدر و مادرتون، وقت. گم يرو از ته دل م نيا ديباور كن. شه يم دايمثل شما پ يكمتر دختر ،يخانم صباح -

 .ديتونم بگم حاللم كن يشما فقط م يحرف ها نيبا ا يول. جور واجور به سرم زد يفكرها ديهست يدكتر صباح

 .را نگاه كردم ايتعجب عرش با

 ...گرفت  ينم رمياگه اون دخترِ احمق از قصد ز! ه؟يچه حرف نياستاد ا -

 :آن با تعجب گفت كي

 ؟يچ ياز قصد؟ برا ؟يچ -

 .خودم دخالت بدم يشما رو تو دردسرها ستيمفصله، درست ن يليخ شيراستش، قض -

 :دفعه بدون مقدمه گفت كي

 !كنم يخواهش م يهست -

 .ميآن هر دو معذب شد كي

 .انداخت نييرا پا سرش

 .حواسم نبود ديببخش -

 !ه؟يچه حرف نينه، ا -

 ؟يكن فيشه برام تعر يم -

 نيبدون كوچك تر. داد يفقط گوش م. كردم فيتعر شيبرا يبدون معطل نيهم يبرا. خواست با او درد و دل كنم يدلم م يدانم چرا ول ينم

 .تمام شد سرش را بلند كرد ميحرف ها يوقت ،ياظهارِ نظر

 ؟يشهرام رو دوست دار -

 .ام گرفت خنده

 !شهرام؟ اصال ؟يك -

 .يگ يخُب چرا به دختره نم -

 ...باور نداره آخه پدر و عموم  اديگفتم حرفم رو ز -

 .كنم فيرا تعر زيادامه ندادم، صالح نبود همه چ گريد

 .دكمه را فشار دادم. موقع شهرام زنگ زد نيهم رد

 د؟ييبفرما -

 ...و اال  شتهيپ يك يگ يبه خدا بهم م -

 :تعجب گفتم با

 ه؟يمنظورت چ -

 .دونم چه كار كنم ينم. مرد بود يبود؟ مطمئنم صدا يك يشم، صدا يم وونهيدارم د نيبب -
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 .حس كردم شيآن حسِ حسادت را در صدا كي. دميخند

 .حل شده... سوء تفاهم شده بود الحمدا هيراستش . ستين يشهرام، كس -

 حل شده؟ يبا ك -

 .خورد خوشحال است يكه شهرام حرص م نيحس كردم از ا. لبش جا خوش كرده بود يگوشه  يلبخند. نگاه كردم ايعرش به

 .در شركتم گهيساعت د هيشهرام، تا  -

 ت؟باها هيگم ك يم. ندازم يلشت رو م يايب -

 .به من انداخت ينگاه ايعرش. را قطع كردم يكه جوابش را بدهم گوش نيا بدون

 .شم يم ادهيپ ديمواخذه نشد نياز ا شتريتا ب يخانم صباح -

 .باال انداختم يا شانه

 ...كنه بخوام گوش بدم  يهارت و پورت م يليشهرام خ. ستيبرام مهم ن -

 .ديحرفم پر انيم

 .دختر عموشه شِيپ يخواد بدونه ك يباشه پسر عموته، خُب م ينه، هر چ -

 !كنه؟ يم يطور نيدونم چرا امروز ا ينم. ستين اميجور نينه، ا -

 .وقت سوء تفاهم نشه هينداره، برو  بيع -

 .كردم نگاهش

 .ممنون استاد -

 يم. به دفترِ شهرام رفتم عيمن هم سر. داد رفت يم دست تكان ميكه برا يدر حال. چه اصرار كردم كه به دانشگاه برسانمش قبول نكرد هر

 عيسر. دميبه درِ شركت رس. را از حد خود فراتر گذاشته شيكردم پا ياحساس م. كردم يطرفه م كيحسابم را با او  ديبا. خواستم خفه اش كنم

 :من با لبخند گفت دنِيبه محضِ د يمنش. مزنگ زد

 .ن بگمبهشو نيمهندس داخلِ اتاقن، اجازه بد -

 .شروع كردم دعوا كردن نيهم يبرا. نبود زيصبر جا. من جلو آمد دنِيشهرام با د. در اتاق را باز كرده داخل شدم ياعتنا به منش بدون

 :من

 به تو چه مربوطه؟ سگ بستم در خونمون هر جا برم كنترلم كنه؟. يريگ يم قهيآمار منو دم به دق يكن يتو غلط م -

 .يسگ خودت! حرف دهنت رو بفهم -

 ...دفعه  نياحد و واحد ا يبه خدا! به تو چه؟ از؟يته پ اي يازياصال تو سرِ پ ،يريكبيمنم؟ ا -

 ...قدر نامرد نشدم با  نيهنوز ا ؟يكن يم يمثال چه غلط -

 .به بزرگترم مربوطه ستيخفه شو، به تو مربوط ن -

 .من بزرگترتم -
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 .تمسخر نگاهش كردم با

 .خوان منو بكشن يفعال دوست دخترات م. رتيكن تا غ نيرو تام ميجان تيبزرگترم لطف كن اول امن يآقا -

 .نرو رو اعصابم يهست -

بعد . كنن تيگرفته تا برن شكا ريگم دوست دخترِ تو بوده منو ز يم. گم يطور شد به بابام و عمو م نياصال حاال كه ا! ؟يمگه تو اعصابم دار -

 .هيبه چ يوسط چ نيه اش يمعلوم م

 ؟يكن يم ديتهد -

 .زدم غيج يبلند يصدا با

 ؟يديفهم. اديكنم تا جونت در ب يم دتيآره، دارم تهد -

 :نشست و آرام گفت. آوردم يدر م يباز يوحش نيبار بود چن نياول يبرا. كرد نگاهم

 .ختهيبه هم ر ياعصابت حساب نيبش قهيدق هي -

 .وونميمن د. گم؟ من اعصاب ندارم يم يچ يفهم يم. آره، اصال اعصاب برام نمونده -

 .خُب حاال -

 .را فشرد زشيم يزنگ جلو و

 .لطفا قهوه و آبِ خنك -

 .شد رياشكم سراز ناخودآگاه

 .كار كنم يدونم باهات چ يم يدفعه تو كارام دخالت كن نيبه خدا شهرام، ا -

 .زنه يباهات حرف م هيخواستم بدونم ك يفقط م -

 .نگاهش كردم نيخشمگ

 .بود ايعرش -

 .شد بلند

 چه كارت داشت؟ -

 .خواست بدونه چرا بهش دروغ گفتم كه بابام كارمنده يم -

 ؟يچ يبهش گفته بود -

 .بابام كارمنده -

 چرا؟ -

 !چرا؟ يدون يخودت بهتر م. بدم حيتو توض يخوام برا يشهرام، نم نيبب -

 !سخره؟م ياليهمون دل -

 .گهيد زيهر چ ايمسخره ! به تو چه؟ -
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 .بخرم يزيچ هيبرات  مهيجر رونيب ميطور شد با هم بر نيحاال كه ا. دلم هزار راه رفت ،يپشت تلفن بگ يتونست يرو م نيخب ا -

 .استادم رفت يپاك آبروم جلو! يخوام نخر يم -

 .ديشن يمگه اون غول تشن حرفام رو م -

 .به استادم حرف بزنه يكس اديبدم م. باششهرام، مودب  نيبب -

 .كه هزاران حرف ناگفته در آن نهفته بود ينگاه. كرد نگاهم

 .رونيب ميبر ايپس ب. زنم يحرف نم گهيخُب باشه، د -

 .با هزار كرشمه جلو آمد يمنش. ميهم از اتاق خارج شد با

 د؟يزنگ زد بگم كجا رفت يمهندس، كس -

 .نگاه خندانش را به صورت دختر دوخت شهرام

 .اگه كارش مهم بود بهم زنگ بزن رون،يرفتم ب يكار يبگو برا -

 .چشم -

 .خورد يشهرام به هم م يسبك سرانه  يرفتارا نياز ا حالم

 .يكوفتم نشه مهندس. حرف بزن نيكم سنگ هي -

 كار كردم؟ يمگه چ -

 .يازش كن يماچ هيجلو  يفقط مونده بود بر ،يچيه -

 .مهيمنش. گم شو، خجالت بكش -

 ش؟يخورد يبا چشمات م يداشت تهيچون منش. دميحاال فهم! آهان -

 ؟يزن يچرا بهتون م... استغفرا -

 .ميبه طرف مغازه ها به راه افتاد ادهيپارك كرد و پ يرا در كوچه ا نيماش. ميعصر رفت يشده و به ول نيسوار ماش. نزدم يحرف گريد

 بخرم؟ يخُب دختر عمو برات چ -

 .خوشم اومده يليخ دميد يفيظر سيسرو هي -

 !؟يمنو با نامزدت اشتباه نگرفت س؟يسرو ؟يچ -

 .نگاهش كردم تيعصبان با

 ؟يكنه ندار يندونه فكر م يهر ك ينقرست، چنان زرد كرد. ستيگدا، طال ن -

 .توئه مترسك يكنم نه برا يزنم خرج م يداشته باشم برا -

 .يخوام برام بخر ينم گهيخبرت، د -

 .رفتم ابانيبه طرف خ تيبا عصبان و

 .خرم يبرات م ايب ؟يكن يمامان، حاال چرا قهر م يكوچولو -
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 .شعور يب ديخبرت خر. يخوام نخر يم -

 .دختر مواظب حرف زدنت باش يهو -

 .موقع تلفنم زنگ زد نيهم در

 .دكمه را فشردم يحوصلگ يب با

 بله؟ -

 گذره؟ يخوش م -

 شما؟ -

 رون؟يبكش ب ميبهت نگفتم پات رو از زندگ -

 .با تعجب نگاهم كرد زياو ن. به شهرام نگاه كردم يناباور با

 .ديستينه تو، نه شهرام، برام مهم ن گهيكنار، د دميمن پام رو كش -

 .دختر يخر خودت د؟يگرد يول م ابونايبا هم تو خ نهيهم يبرا -

 .را قطع كرد يگوش عيسر

 .نگاهم كرد هرامش

 گفت؟ يم يچ -

 رفته؟ يشهرام تو شكت به ك -

 ؟يچ يبرا -

 .ميرونيخبر نداره ما االن ب گهيكسِ د چيه تيبجز منش ن،يبب -

 خب؟ -

 .دونست يدختره م -

 .حرفاست نيهالوتر از ا ميمنش! امكان نداره -

 ؟يشك دار يگم تو به ك يم -

 :رو به من گفت يبلند يبه راه افتاد و با صدا يعصبان شهرام

 ... يول ستين ميشركت، مطمئنم منش ميبدو بر -

 .ميخودمان را به شركت رساند عيسر. ميشده به طرف شركت رهسپار شد نيسوار ماش عيسر

 .گذاشت و با تعجب به ما نگاه كرد نيتلفن را زم يگوش يمنش

 شده مهندس؟ يزيچ -

 ون؟ريب ميبا هم رفت يمن و هست يگفت يتو به ك -

 .كس چيبه ه -
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 :نبود، گفت ناسوريدا يشباهت به صدا يكه ب يبلند يبا صدا شهرام

 .راستش رو بگو -

 .كند يم ياز ترس قالب ته چارهيمعلوم بود دخترِ ب كامال

 .رونيمهندس كجاست؟ بهش گفتم با دختر عموشون رفتن ب ديخانم زنگ زد پرس هيبه خدا فقط  -

 .ياسمِ دختر عموم رو آورد يتو غلط كرد -

 .دنيآخه خودشون پرس -

 ...زنگ بزنه تو بهش  يهر ك يعني ه؟يپرسم خوب دقت كن، نگفت ك يدارم ازت م نيبب -

 .نگذاشت شهرام ادامه دهد يمنش

 .اون دختر عمت بود. نبود يمهندس، اون هر كس -

 .نشست يا النهيرذ يلبِ شهرام خنده  يگوشه  يول. حرف، وا رفتم نيا با

 .كردم يفكرش رو م -

 :تعجب گفتم با

 ؟يدونست يم ؟يچ -

 .زدم يزبونم؟ گفتم حدس م يذار يدونستم؟ حرف م يمن گفتم م -

 .ستيساحل ن يمن مطمئنم صدا يول -

 .كرده ريرو اج يكنه، مطمئنم كس ينم ريمعلومه، مگه مثل تو هالوئه؟ اون خودش رو درگ -

 ؟يچه كار كن يخوا يدوما م ،ينردبون، اوال هالو خودت -

 .در بره رشيكه نتونه از ز ميجور ثابت كن هي ديانداخت تو تله، با دياون رو با نيبب -

 كه بخوان به خاطرت منو بكشن؟ يتو ارزش دار ييخدا يول -

 .ديبلند خند يبا صدا شهرام

 .يخانم، قدرِ زر، زرگر شناسد، قدرِ گوهر، گوهر يهست -

 .دبه خودش اشاره كر و

 !زر و اونم زرشناس، جالبه يحاال تو شد! آهان -

 ...نشده  دهييهنوز از مادر زا. بزنه با من طرفه بيگذشته، هر كس بخواد به تو آس ياز شوخ -

 .تعجب نگاهش كردم با

 ؟يدفعه مهربون شد هيشده  يچ -

 .سوء استفاده بشه ميدوست ندارم از مهربون يمهربون بودم، ول -

 ه؟يچ متيحاال تصم -
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 .دارم ييفكرا هيراستش  -

 خُب بهم بگو؟. يكن يم يسيرو پل انيجر يدار -

 .خوب برو خونه تا منم فكرام رو كنم يبچه  هيحاال مثل . خطر قرار بدم يخوام تو رو تو ينم گهينه د -

در همان . دميخوردم و دراز كش يمختصر يغذا. به خانه رفتم. باشد هيقض نيزدم ساحل پشت ا ياصال حدس نم. شدم نيسوارِ ماش عانهيمط

 .شهرام بود. زنگ خورد لميموبا يلحظه گوش

 ه؟يچ -

 .زنگ زدم به ساحل يهست -

 ؟يكار كرد يچ -

 .گم زنگ زدم به ساحل يم ؟يمگه كر -

 خب؟ دم،يشن -

 .يرو باهام اعالم كن تينامزد يخوا ياگه بهت زنگ زد، بگو م ن،يبب. گرفتم لشيتحو يكل -

 ...با تو نامزد كنم؟ اونم  وونميم، سنگ به سرت خورده؟ دشهرا -

بگو، نگفتم  يطور نيگفتم ا. امكان نداره باهات ازدواج كنم يباش نيزم يرو يفرد زنده  نيمنم اگه تو آخر. ريزبون به دندون بگ قهيدق هي -

 .ذوق مرگ شو

 ...شوهر بمونم امكان نداره  ياگه تا آخر عمرم ب يدون يخودت م. خجالت بكش -

 .ادامه دهم نگذاشت

 تو رو خدا نقشم رو به هم نزن، خب؟ يبكن، ول يخوا يم يباشه، حاال هر كار -

 .موقع تلفنِ خانه به صدا در آمد نيهم در

 !مطمئنم... رو بردار خود پدر  يبدو گوش -

 .را برداشتم يگوش يليم يبا ب. به طرف تلفنِ خانه رفتم. را قطع كردم يگوش

 د؟ييالو بفرما -

 ؟يجون، خوب يسالم هست -

 ممنون، شما؟ -

 ؟ينشناخت يعني -

 ... يدانستم ساحل است ول يم

 .نه، نشناختم د،يببخش -

 .جون، منم ساحل يهست -

 !يچه خبرا؟ چه عجب تلفن زد ،ييساحل جون تو يوا -
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 خواستم بدونم حالت چه طوره؟ يم. قربونت برم -

 .خوبم -

 !دميشن ييزايچ هي -

 زم؟يعز يچ -

 !د؟يشما نامزد كرد...  يول. شهرام اعتماد كرد يشه به حرفا ينم يدون يراستش خودت م -

 .موضوع خبر دارن نيهمه از ا ؟يدونست يتو نم يعنيخُب آره،  -

 د؟يكرد يرو علن تونيكه نامزد نهينه، منظورم ا -

 .ساحل جون حالت خوبه؟ خُب معلومه -

 .سكوت كرد قهيدق چند

 .ديبه هم ندار يعالقه ا چيكردم شما ه يراستش من فكر م. يديمنظورم رو خوب نفهم ديشا -

 .تونه خوشبختم كنه يكنم شهرام م يحاال احساس م ياولش عالقمون كم بود ول -

 :نمودار بود، گفت شيدر صدا تيكه موجِ عصبان يحال در

 جشنتونه؟ يحاال ك. ولش كن... كردم به من  يدختر داره؟ تازه من فكر مشهرام چند تا دوست  يدون يم! خوشبختت كنه؟ -

 .كم حالم بهتر بشه هي ديدونم، با يراستش نم -

 ؟يندار يخُب باشه، كار -

 .متعجب تلفن را قطع كردم. سالم برسون كه قطع كرد ميخواستم بگو يم تازه

 .را برداشت يزنگ گوش نيبا اول. شهرام را گرفتم ي شماره

 شد؟ يچ -

 :مكث گفت يبعد از كم. كردم فيتعر شيرا برا انيبه مو جر مو

 .تو تله فتهيب ميمنتظر باش ديپس حاال با -

 ه؟يمنظورت چ -

 شه؟ يم تيدادم، مگه حال حيحاال فكر كن برات توض يچيه -

 .نهييشعورت پا يليشهرام خ -

 !خب حاال معلمِ اخالق، مواظب باش نُكشنت با شعور -

 !يخودت رو دست باال گرفت -

 .سرم يرو ختهيكار ر يكل ؟يندار يكار ؟يديتازه فهم -

 .قطع كرد يبدون خداحافظ و

 يدرس م يكم ديبا يدرس خواندن نداشتم ول يكه حوصله  نيبا ا. را باز كردم ميكتاب ها. بود ختهياعصابم به هم ر. افكار خودم فرو رفتم در
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 .خواندم

 يصدا. شد ينه نم يكنم ول فيپدر تعر يشد موضوع را برا يكاش م. افكارم در حالِ پرواز به دور و اطراف بود يكردم درس خواندن ول شروع

 .بلند سالم كردم يبا صدا. ورود مادر بود يدر، نشان دهنده  يرو ديكل

 .خسته وارد خانه شد مادر

 دخترم؟ يچه طور -

 خوبم چه خبرا؟ -

 هيامروز . گن آنفوالنزا يم يبه سرما خوردگ. يگن سرما خوردگ يدونم چرا مردم به آنفوالنزا م ينم. كنه يم داديب يسرما خوردگ. ريخبرِ خ -

مادره . طور نيبه گلوش نگاه كردم، نه عفونت داشت نه التهاب، گوشاشم هم مارستان،يدختر بچش سرما خورده بود، آورده بودش ب يمادر

 .ده يگوش نم! براش مضره كيوتيب يآنت ستين يبچت عفون يِسرما خوردگ يمن وقت زِيگم آخه عز يبده، م نيليس يكه پن صراراصرار ا

 .زد يحرف م مارانشياو داشت در مورد ب. من اعصابم از دست ساحل و شهرام ُخرد بود. مادرم را نداشتم يحرف ها ي حوصله

 چه خبر؟ گهيخُب مامان، د -

 .يچيه گهيد -

 .پس من برم سرِ درسام -

 .زميبرو عز -

 .خوابم برد يك دمياصال نفهم. رفتم باال

را  نيتازه ماش. شده بود رميد. رساندم يخودم را به دانشگاه م ديبا. رفتم رونيو ب دميلباس پوش عيسر. خانه نبود يكس. خسته بلند شدم صبح

 .زنگ خورد يروشن كرده بودم كه گوش

 د؟ييبله بفرما -

 .ذارم يدلت م يشهرام رو، رو داغ -

 :بدونِ اراده گفتم. هم دختره بود باز

دوستش  يلينه؟ اگه بفهمم خ اي يگ ياصال راست م. يهست يدونم تو ك يمن چه م. شهرام رو بزنم خودت رو نشونم بده ديق يخوا ياگه م -

 .كنم يولش م يدار

 :لحظه فكر كردم قطع كرده، گفتم كي

 الو؟ -

 س؟يدست پل ميوجود داره كه ند ينيچه تضم. دم يدارم گوش م -

 :تعجب گفتم با

 ؟يچ يبرا -

 .به خاطرِ اون تصادف -
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 !؟يگ يواقعا راست م ؟يخوام بدونم واقعا دوستش دار يراستش م. تموم شده هياون قض -

 .ره يبار نم ريتونم ثابت كنم، ز ينم يازش بچه دارم ول. خوامش، عاشقشم يآره، م -

 .خودم را حفظ كردم يخونسرد

 ...كه به خاطرش  ستين يشهرام چنان آش دهن سوز. امكان نداره باهاش ازدواج كنم يخُب اگه ازش بچه داشته باش -

 .ديحرفم پر نيماب

 .كنم يبهت ثابت م -

 نمت؟يبب يك -

 .باختم يخودم را م دينبا. هم ساكت شد باز

 نمت؟يبب يگم ك يم -

 :از چند لحظه سكوت گفت بعد

 .امام زاده صالح منتظرتم كينزد ش،يتجر اياالن ب -

 بشناسمت؟ يچه طور -

 .اون جا اميخودم م. شناسم يمن، تو رو م -

 .قطع كرد و

 .كردم فيتعر شيرا برا انيبا شهرام تماس گرفتم و جر عيسر. ديلرز يبدنم م. پارك كردم يرا گوشه ا نيماش

 .يبود كه كرد يقانه اچه كارِ احم نيآخه ا ؟يواقعا مغز خر خورد -

 .خسته شدم ؟يديخسته شدم، فهم. داستان تموم بشه نيخوام ا يشهرام، م -

 .بكن يخواست يبرو اصال هر غلط! خسته شدم. خُب حاال زنجه موره نكن -

 ؟يايشهرام تو هم م -

 .فتميتونم هر روز پشت سرِ خانم راه ب ينم. دارم يزندگ ر،ينخ -

 :گفتم ملتمسانه

 .تو رو خدا شهرام، -

 .يذار يباهاش قرار م يترس يم يوقت يغلط كرد. اصال حرفشم نزن -

 .شهرام -

 .قطع كرده بود يول

امام زاده  كينزد. گرفتم شيرا در پ شيتجر رِيمس. دوانده بود شهيبد جور ترس در دلم ر يرفتم ول يسرِ قرار م ديبا. دانستم چه كار كنم ينم

كاش به . شده بودم مانيپش. زد يدلم شور م. كردم يمرتب اطرافم را نگاه م. ستادميكنارِ درِ امام زاده ا. پارك كردم يرا گوشه ا نيصالح ماش

 .دكمه را زدم. زنگ خورد لميموبا يگوش. كار از كار گذشته بود يگفتم ول يپدرم م
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 بله؟ -

 .داخلِ امام زاده ايب -

 چرا؟ -

 .ميكن ارتيز ايب -

 .شد كمينزد يخانم چادر. كردم يبه اطراف نگاه م. برداشتم و به داخلِ حرم رفتم يچادر. بود داخل محوطه شدم خودش

 .مينيور بش نيا ميبر ايب -

بدون حرف پشت سرش . را خاموش كرده است گارشيمعلوم بود تازه س. داد يم گاريس يتند، دهانش بو اريبس شِيبا آرا يدخترِ جوان برگشتم،

 .در دلم به شهرام فحش دادم. بود يعيطب ريكامال رفتارش غ. مينشست يگوشه ا. راه افتادم

 .يمحو تماشام شد نميب يم -

 :من

 يمشخص م يان ا يد شِيآزما هيبا  يدون يم ؟يكه از شهرام حامله ا يكن يچه طور ثابت م ؟يخوا يم ياز جونِ من چ! كلمه كيفقط  ن،يبب -

 دروغ؟ اي يگ يشه راست م

 :ادامه دادم. اورديكه بر زبان ب يكرد، بدون كلمه ا يم نگاهم

 .خُب منتظرم، حرف بزن -

 .ناخنِ بلند الك زده، كنار صورتش را خاراند با

 .ارميرو بدم تا اون رو بدست ب زميهمه چ ميراض. بگم؟ من شهرام رو دوست دارم يچ -

 .زدم يدست كي. ديبه نظرم رس يزيآن چ كي

 ؟يچه طور دوستش دار. يشناس يشهرام رو نم يمطمئنم تو حت يول -

 شناسمش؟ يگفته نم يك -

 ه؟يچه شكل -

 .نگاهم كرد فقط

 ... يايتو رو فرستاده اگه گفتم ب يدونم ك يم. شيديدونم ند يم -

 .قرار دادم شيرو يپول جلو يمقدار. كردم فميدست در ك و

 .خوام مطمئن بشم يدونم، م يتو رو فرستاده؟ البته م يخوام بدونم ك يول، فقط مپ نيا -

 !قدر قاطع عمل كنم نيا. نداشتم يانتظار نياز خودم چن. معلوم بود جا خورده كامال

 :من

 ؟يد يخب جواب نم -

 :دختر
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 ؟ياشتباه گرفت يمنو با ك -

رو  شيالبته بگم مشخصات ظاهر. يگ يدروغ م يفهمم دار يصورت م نيا ريدر غ چ،يكه ه ياگه تو مشخصات شهرام رو به طورِ كامل داد -

 .يكالمش رو بلد هيتك ياگه با اون دوست باش. گم يرو م شيمشخصات اخالق. خوام ينم

 .كرد يجلف ي خنده

 .شناسمش ينم. خب، خلعِ سالح شدم -

 .به پول نگاه كرد و

 .يكن شترشيمقدار ب هيمنو فرستاده، البته اگه  يتونم بگم ك يم -

 .كردم و هر چه پول داشتم را در دستش قرار دادم فميدست در ك. اشاره به پول كرد و

 تو رو فرستاده؟ يك -

 .ساحل -

 .حرف ناراحت شدم نيا دنياز شن يكرده باشد ول يكار نيزدم ساحل چن يكه حدس م نيا با

 .در آورد و در دهانش گذاشت يآدامس فشيداخل ك از

احمق  يذارم، دختره  يوسط براش آبرو نم فتهيدونه اگه پام ب ينم ره،يگ ينم ليتحو گهيراستش ساحل فكر كرده خرش از پل گذشته د -

كه  ياز كس ينه جونم، ول دم،يترس يكه فكر كن نينه ا نمت،ياومدم بب يم يخواست ياگه تو هم ازم نم. ده يزنگ زده بهمون فحش م شبيد

دوستم  چارهيب! براش راه انداخته؟ يچه هارت و پورت يدون ينم. اون روز دوستم پشت فرمون بود كه زدت. اديره بدم ميخودش رو برام بگ

اگه بخواد پا  يبفهمن ساحل گفته ول يزيماجرا چ نيبابا ننت از ا يخوا يدونم نم يم. كنم يسره م هيگفتم خودم كار رو  نيهم يبرا ده،يترس

 .كنم يم شيدمم بذاره حال يرو

 .كردم يو واج نگاهش م هاج

 ساحل چه قدر بهت پول داده؟ -

 يافتاده كه با پول رو رشيپولدار گ يبابا هيكه از ما بدتره، حاال  يدر صورت نهيب يخودش رو باالتر از ما م يليخ يده ول يپول خوب م! يا -

. ترسم يكس نم چيگفتم، من از ه يآره داشتم م. اَه لعنت به ذاتت ساحل...  ديقرون دوزار با هي ينه مثل ما بدبختا كه برا. پوشونه يكاراش رو م

من  يول س،يدست پل شيبد اديب ديترس يدوستم م. خنده يكنم، بهم م يم ديتهد يفكر كرد دارم الك. گم يبهت م نمتيب يم اميبهشم گفتم م

كنم خودت  ياحساس م ومديدونم چرا ازت بدم ن ينم. بتهيمعلومه دستت به ج ،ييحرفا نيتو خانم تر از ا يول. زنم يگفتم حرفام رو بهت م. نه

 .اصل ماجرا نميخُب ا...  نيهم يبرا يريگ يرو برام نم

 .داد يتند بود كه سنش را دو برابر نشان م ششيآرا يبه قدر. كردم نگاهش

 :گفتم

مطمئنم  ز،يچ هيفقط . سيدمش دست پل ينم يو در حقم بد كرد ولبه دوستت بگ م؟ينداخت يهمه تو دردسر نم نيا يگفت يشد زودتر م ينم -

 !باشه. خوام بهش ثابت كنم تا دست از سرم برداره يم. ترسم برام دردسر درست كنه يم. ره يبار نم ريساحل ز
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 .فكر كرد يكم

 .داره ينباشه، فقط برات خرج بر م تيكار. كنم يخودم درستش م -

 .يبخوا يخرجش هستم هر چ يپا -

 .نگاهم كرد متفكرانه

اشكال . نمشيدوست دارم بب يليخ. ميارياز چنگش درش ب ديترس يشهرام رو به ما نشون بده، م نيا ديترس يساحل م نيا ز،يچ هيباشه، فقط  -

 نداره؟

 .باال انداختم يا شانه

 .دم يبگو بهت نشونش م يهر موقع خواست. خواد داشته باشه يم ينه، چه اشكال -

 .يازش عكس ندار -

 .تعجب نگاهش كردم با

 !نه، عكسم كجا بود؟ -

 .زنم يخُب باشه، پس تا بعد، بهت زنگ م -

 .برگشت. رفتم رونيپشت سرش ب. بلند شد و

 .پس گوش بده. هست كه مواظبت باشه يالبته بگم كس. ايب رونيبعد از من ب قهيپنج دق هياگه امكان داره  -

به شهرام  ديبا. شدم نيداخلِ ماش. از دختر نبود يرفتم اثر رونيخواندم و ب يشهدا فاتحه ا يبرا. رفت رونيشستم او بگمنام ن يقبر شهدا كنارِ

را  نيماش ي شهيبا دست اشاره كرد كه ش. با تعجب نگاهش كردم. دميد نميكه شهرام را كنار ماش رميخواستم شماره بگ يزدم تازه م يزنگ م

 .بكشم نيياپ

 ؟يتو از كجا خودت رو رسوند -

 .زد يشخندين شهرام

 !؟يايولت كنم تنها ب يانتظار داشت -

 .دميدختره رو د -

 خُب؟ -

 .ساحل فرستادش يدرست حدس زد -

 .نشست نيماش داخل

 م؟يبهش ثابت كن يپست فطرت چه طور -

 .خواست يفقط پول م. كنه يدختره گفت ثابت م -

 .خواد يپولم مخواست بكُشتت،  يغلط كرده م -

 .شهرام را نداشتم يچرت و پرتا يو حوصله  حال
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 .از كالسام برسم يكيشده، حداقل به  رمياالنم د. كنم يخودم درستش م. شهرام لطفا خفه شو -

 .مراقب خودت باش. خُب باشه -

كردم دلم  ياحساس م. حضور داشته باشم ايعرشدوست داشتم سرِ كالسِ  يدانم چرا ول ينم. به طرف دانشكده به راه افتادم عيسر. شد ادهيپ و

 .زد ميبرا يلبخند سيمهد. بود امدهيهنوز ن ايعرش. وارد كالس شدم. پارك كردم يرا گوشه ا نيماش. تنگ شده شيبرا

 ؟يكن يم تيچرا خودت رو اذ. ياومد يدختر االنم نم -

 :گذاشت گفت يرا كنار م شيكه جزوه ها يدر حال فاطمه

 ؟يايدونم من شوهر كردم، تو چرا نم ينم -

گرفت و  يمن جا يِكالس تمام شد كنار صندل يوقت. درس را شروع كرد يحرف نيبدون كوچك تر. خواستم جواب دهم كه استاد وارد شد يم

 :آرام گفت

 .رميشه چند لحظه وقتتون رو بگ يم يخانم صباح ديببخش -

نگاهش كردم ميمستق. دلم قند آب شد ته .زد يدر چشمانش موج م يخاص محبت. 

و فاطمه به مشكل بر خورده  سيمهد. باالخره كالس تمام شد. خواست زودتر كالس تمام شود يدلم م. دمينفهم يزياز درس و كالس چ اصال

 .آرام به شانه ام زد سيمهد. بودند

 ؟يمطلب مشكل ندار نيتو در مورد ا يهست -

 .باال انداختم يشانه ا. هست يدانستم در چه مورد يمن اصال نم. به سوال كردم ينگاه

 ؟ينه، مگه تو مشكل دار -

 .ديكش يآه بلند سيمهد

 ؟يبد حيشه برام توض يم. ارميآره، اصال ازش سر در نم -

 .به سوال كردم ينگاه دوباره

 .بعد، فعال كار دارم يباشه برا -

به طرف  ديناام. نبود ياز او اثر يپرداختم ول ايعرش يبا چشم به جستجو. ساندمخود را به محوطه ر عيسر. بود ستادهيكنار نامزدش ا فاطمه

 .به راه افتادم نيماش

 .يخانم صباح ديببخش -

 .شد كمينزد. زدم يلبخند. بود ايعرش برگشتم

 د؟يكالس ندار -

 .نه استاد -

 .خواستم يشماره تلفنِ منزل رو م يخانم صباح ديببخش -

 .تعجب نگاهش كردم با
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 ؟يچ يبرا -

روم نشد برم . عمل داشت مارستانيدو بار رفتم ب. دارم يمنم باهاش كار مهم. ده يجواب نم رميگ يم ياستاد رو هر چ يراستش شماره  -

 .گفتم شب بهشون زنگ بزنم نيهم يمطبشون برا

فكر  كيرمانت ياديز ديشا. كردم با خودم كار دارد يدانم چرا حس م ينم. اصال انتظار نداشتم با پدرم كار داشته باشد. نگاهش كردم وسانهيما

 .نوشتم شيدست در كوله ام كردم، شماره تلفنِ خانه را برا. كردم يم

 .زنم يامشب زنگ م يخانم صباح ديببخش -

 .را تكان دادم سرم

 .ستين يباشه، مشكل -

 خونه؟ انياستاد ساعت چند م -

-  خونست ازدهيساعت. 

 .ديممنون، لطف كرد -

 توهم بود؟ يعني د؟يآ يكردم از من خوشش م يچرا حس م! دانم چرا دوست داشتم نگاهم كند؟ ينم. كردم اهشنگ

 .ديايشم شما هم ب يآوردن واقعا خوشحال م فياگه قابل دونستن تشر. ديسالم به استاد برسون يخُب خانم صباح -

 .تعجب نگاهش كردم با

-  كنم  شيمنو موظف كردن كه دعوتش كنم و هر جور شده راض. خواد استاد باشه يدلمون م يليخ شه،يميقد ياز دانشجوها يكيراستش تولد

 .ديخواستم كمكم كن يراستش م. اديكه ب

 .نگاهش كردم خوشحال

 ه؟يتولد ك. شم يخوشحال م ميليخ د،يگفت يخُب از اول م -

 د؟يارياستاد رو ب ديتون يم يعنيآخر هفته،  -

 .كاراش كرده رِيدرگ يليبابا خودش رو خ. كنم يو مخودم ر يسع. دونم ينم -

 .ديدار شميپ زهيجا هي ديكن شيراض دياگه بتون -

 .زدم شيبه رو يا دوارانهيام لبخند

 .كنم يخودم رو م يسع -

 .زنم يممنون، پس من شب زنگ م -

 .شناختم يبگذرانم سر از پا نم ايشب را با پدر و عرش كيخواستم  يكه م نياز ا. از من جدا شد و

معدود . با تعجب نگاهم كرد. باز كردم شيدر را برو. پدر، خسته وارد خانه شد ازدهيساعت  شهيمثل هم. شب هزار دفعه ساعت را نگاه كردم تا

 :نمودار بود گفت شيكه تعجب از صدا يدر حال. دادم يكارها انجام م نياز ا يوقت

 ؟يمهربون شد نميب يم -
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 .دست در گردنش انداختم. لوس كردم شيرا برا خودم

 اشكال داره؟. بابام تنگ شده يدلم برا -

 .عادتا نداره نيبابات از ا ينه، ول -

 .زميبر ييچا هيتو خونه برات  ايب -

 .پدر داخل شد. كرد يولو شده بود و با تعجب به ما نگاه م يراحت يرو مادر

 .استيدانستم عرش يم. در همان موقع تلفنِ خانه به صدا در آمد -

 .را برداشتم يگوش

 د؟ييبفرما -

 .پدر اومدن يخانم صباح -

 .يلطفا گوش. االن وارد خانه شدند نيسالم استاد هم -

 .به پدر اشاره كردم و

 .را برداشت يگوش »ه؟يك«: ديپرس يو اشاره م مايكه با ا يدر حال پدر

سرم  ستينه تعارف ن. بگم يراستش چ ؟يك ؟ي،مهمونيممنون، خُب چه خبرا؟ چ ؟يچه طور! ممنون، شما؟ به به پسرِ خوب د؟ييبله بفرما -

 .شلوغه

 ».قبول كن«: پدر رفتم آرام با چشم و ابرو گفتم كينزد

 :زد گفت يلبخند م ميكه به رو يدر حال پدر

 . كنم يخودم رو م يسع. شه يم يچ نميبب -

 .ديخند و

 .خداحافظ. باشه پسرم. ارميرو با خودم م يهست اميباشه اگه خواستم ب -

 :با خنده رو به مادر گفت. داد يرا نشانم م دشيسف يكه دندان ها يدر حال. را قطع كرد يگوش و

 .مونده داريب ستين خوديب يپدر صلوات نيا -

 :خسته گفت يبا صدا مادر

 شده؟ يچ -

 .بچه ها جشن گرفتن، دعوتم كردن آخر هفته منم برم -

 .خُب برو -

 ... يدوست دارم ول يليم، خدون ينم -

 .پدر نگاه كردم به

 .ميبر ايبابا، تو رو خدا ب -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٥ 

 .با تعجب به من نگاه كرد مادر

 ؟يمگه تو هم دعوت دار -

 .لبخند زنان مرا در آغوش گرفت پدر

 .دعوت شده ميآره، هست -

 .بلند شد مادر

 .خُب برو، بچم حوصلش سر رفته -

 ؟يكن يتو تنها چه كار م -

 .ميذارم دور هم جمع بش يمنم با دوستام قرار م. شكرِ خدا -

 .كار موافقتش را اعالم كرد نيبا ا. سرش را تكان داد پدر

شماره را . كردم و باال رفتم ادداشتيتلفن  يصفحه  يرا از رو ايعرش يكه پدر و مادرم متوجه شوند آرام شماره  نيبدون ا. ذوق كردم يكل

 .آمد ايعرش يصدا. گرفتم

 د؟ييبفرما -

 .سالم استاد -

 :گفت يبلند يدفعه با صدا كيساكت ماند و  يكم

 ؟يخودت يهست -

 .اشتباهش شد يدفعه خودش متوجه  كي. كردم تعجب

 .بود يمنظورم خانم صباح -

 :دفعه گفتم كي يدانم چرا ول ينم

 د؟يصدام كن يشه همون هست يم -

 :و من گفتبا من . نوبت او بود كه سكوت كند حاال

 دكتر چه طورن؟. كنم يخواهش م -

 .زنگ زده ام نيهم يآمد برا ادمي

 .بابا خوبه -

 .آوردم نييرا پا ميصدا و

 .اديبابا قبول كرد، م -

 .ديچيپ يدر گوش ايشاد عرش يصدا

 ...من  يول اديبگفتن امكان نداره استاد  ياونا م. ميراستش با بچه ها شرط بست. ديكرد شيمطمئنم شما راض! چه خوب؟ -

 .ديخند و
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 .يخانم، خوشحالم كرد يممنون، واقعا ممنون هست -

 .دميخند زين من

 .نداره يكنم استاد قابل يخواهش م -

 .ايبه بعد بهم بگو عرش نياز ا گهينه د -

 .دميخجالت كش يكم

 ن؟يندار يچشم، كار -

 .سراغتون اميخودم م يراست. ديكرد يكه دكتر رو راض نيبازم ممنون از ا -

 .امينه، خودمون م -

 ... اورانين. سيپس آدرس رو بنو -

 .ايبه خاطرِ عرش شتريب. روم يتولد م نيخوشحال بودم كه به ا. كردم ادداشتيرا  آدرس

 يخواستم راه يتازه م. در خانه نبود يكس شهيمثل هم. شدم داريصبح زود از خواب ب. دميرا قطع كردم و راحت خواب يكرده گوش يخداحافظ

 .ديچيپ يساحل در گوش يبا تعجب صدا. دكمه را فشردم. شماره ناآشنا بود. ام زنگ خورد يدانشگاه شوم كه گوش

 ؟يبود داريب. موقع زنگ زدم نيا ديجون، ببخش يسالم هست -

 :گفتم يحوصلگ يب با

 ؟يچ يآره، برا. كنم يخواهش م -

 رون؟يب ميبر يايب يتون يامروز م -

 ؟يچ يبرا -

مخصوصا كه به من گفت . اتفاقا خودمم تعجب كردم رون،يب ميگفت سه تامون با هم بر يم. شهرام بهم زنگ زد شبيراستش د ،يطور نيهم -

 .شكرآب شده انتونيكه م نيمثل ا. بهت زنگ بزنم

 .نزدم يحرف يشد ول شتريحرف تعجبم ب نيا از

 برنامتون كجاست؟. ميباشه بر -

 .دم يزنه، خودم بهت اطالع م يشهرام گفت بهم زنگ م -

 .باشه -

 ؟يندار يخُب، كار -

 .ينه، ممنون كه بهم اطالع داد -

 .خداحافظ زم،يكنم عز يخواهش م -

ا ر يبعد از خوردن چند بوق خواب آلود گوش. شهرام را گرفتم يشماره  عيسر. را قطع كردم يگوش. نمودار بود ينشاط و شاد شيصدا از

 .برداشت
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 ساعت هفت صبح من خوابم؟ يدون يتو هنوز نم -

 .گفت يساحل بهم زنگ زد چرت و پرت م. سالم كيعل -

 ؟يخراب كه نكرد نهيمنظورم ا ؟يكه نگفت يزيچ ديببخش. گرفتار بودم. بهت زنگ بزنم شبيرفت د ادمياَه خاك بر سرم،  -

 ؟يمن هماهنگ كن با ينقشه بكش يخوا يم يشه وقت يم يول. نزدم يحرف -

 ؟يباشه حاال خراب كه نكرد -

 ه؟ينقشت چ. گفتم نه ويك يآ -

 .خوام باهات بهم بزنم يبهش زنگ زدم، گفتم م شبيد -

 ؟يگ يگفت راست م! اونم هالو -

 .منم خبر نداشتم يبهش گفتم تو دوست پسر داشت. زنم يصبر كن، دارم حرف م -

 دوست پسر دارم؟ ينفهم من ك. يواقعا خر ،يشعور يب يليخ -

 .گفتم كه باور كنه يم يزيچ هي دياحمق جان، با -

 !بهت برخورده يليمن دوست پسر دارم خ يديكه د نياز ا ،يچشم پاك يليآخه نه خودت خ -

 انيجر بهش گفتم تو در. گفتم كه باور كنه يم يزيچ هي ديراستش با. دميپسر د هيبهش گفتم عكست رو با . ساكت شو تا بگم قهيدق هي -

با  ميتون يتا من بهت بگم نم رونيب ميبنا شد امروز هر سه با هم بر. تا باور كرد ختميزبون ر يخالصه كل. خوام بهت بگم يگفتم امروز م. يستين

 .ميكن ازدواجهم 

 :با تمسخر گفتم. به نقشش بردم يپ تازه

 ؟يبه دست و پات تا باهام ازدواج كن فتميكنم ب هيگر ديمونه من، با يفقط م ،يكرد يفكرِ خوب -

 .خوام ساحل رو سوسك كنم يامروز م. برو بچه، خودت رو مسخره كن -

 .دميخند

 خُب اون دختره؟ -

 .باهاش هماهنگ كردم. نگرانِ اون نباش! آهان -

 :تعجب گفتم با

 ش؟يشناس يمگه م -

 .كه من نشناسم ستيدختر تو تهرون ن هي ؟يما رو دست كم گرفت -

 .يدار فيپر رو تشر يليخ -

 .ره يساحل خانم م يآبرو يامروز حساب. خُب حاال، آره با اونم هماهنگ كردم -

 .ديخند و

 ؟يكجا قرار بذار يخوا يخب لوس نشو م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٨ 

 دربند، خوبه؟ -

 .آره، منم موافقم -

 .زنم يساحل زنگ م ياالن برا. خُب، پس تا بعد -

 .بعد ساحل زنگ زد قهيچند دق. زد يدلم شور م. دانشگاه را زدم ديآن روز ق. قطع كرد و

 .يسالم هست -

 .سالم -

 .دربند ميسراغت بر اميساعت نُه م ،يهست -

 .باشه -

ساعت ُنه، . نبود يچاره ا يزد ول يدلم شور م. سرگرم كردم ونيزيتا ساعت نُه خودم را با تلو. ميكرد يخداحافظ يگريد يحرف اضافه  بدون

 .دم در جا خوش كرده بود شييآلبالو 206. رفتم نييپا عيسر. ساحل بود. گ خانه به صدا در آمدزن

 .ميشد نيسوارِ ماش. ديبار ياز صورتش م يخوشحال. دادم سالم

 ؟يهست يچه طور -

 چه خبرا؟. خوبم -

 ؟يبه شهرام زنگ زد. ريخبرِ خ ،يچيه -

 شده؟ يزيآره، چ -

 ؟يچ ينه، برا -

 .زهيوقت روز؟ دربند؟ راستش شك برانگ نيآخه ا -

 .ديخند

 .ستين يخاص زِينه، چ -

هر سه به طرف . شهرام منتظرمان بود شيدر تجر. سوال نپرسم اديخواهد فكرم را منحرف كند تا ز يمعلوم بود م. را به دانشگاه كشاند حرف

 زد يبا شهرام حرف م. شناخت يساحل سر از پا نم. كرد يبه اطراف نگاه م اليخ يبه شهرام نگاه كردم، ب. فشارم افتاده بود. ميدربند به راه افتاد

رفتارِ جلف ساحل  يآمد ول يهر چند از شهرام خوشم نم. دست شهرام را در دست گرفت ميشد ادهيپ نياز ماش يوقت. ديخند يم يخوديو ب

 يم يتوجه به من با ساحل شوخ يكرد و ب يشهرام اطراف را نگاه م. ميكرده و نشست دايپ يمسطح يدربند جا يباال. بود ختهياعصابم را به هم ر

 :به من انداخت و گفت يشهرام نگاه. سرگرم كنم لميگرفتم خودم را با موبا ميتصم. كرد

 .يخسته شد نميب يم -

 .كردم نگاهش

 .گفتم مزاحمت نشم ،يبا ساحل سرگرم دمينه، د -

 :شد، گفت يكه داشت ذوق مرگ م ساحل
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 .يزن يتو خودت حرف نم! ه؟يچه حرف نيوا ا -

 :رو به شهرام گفت و

 مگه نه شهرام جون؟ -

 :به من زد و گفت يزيچشمك ر شهرام

 .ببر ضيجا ف نيا ايگه تو هم ب يراست م -

 :گفتم دمييسا يهم م يرا رو ميكه دندان ها يرا در آورده بود، در حال حرصم

 .خوام يممنون، نم -

 :را به من بزند گفت يساحل كه معلوم بود دوست دارد شهرام، حرف اصل. برگرداندم گريصورتم را به طرف د و

 ؟يكار داشت يكه با هست نيخب شهرام جون، مثلِ ا -

 .ديبه صورتش كش يدست شهرام

 .ادياالن م. از بچه هام يكيگم، راستش منتظرِ  يبهش م -

 :ساحل

 ه؟يك -

 .آها اومد. شيفكر نكنم بشناس -

 .آمد يمن دختره داشت باال م يخدا. ميدو رد نگاه شهرام را دنبال كرد هر

 .دختر خودش را به ما رساند. كرد يا النهيرذ يشهرام خنده . بود دهيپر شيرنگ از رو. آن به ساحل نگاه كردم كي

 .سالم -

 ...كرد و شهرام  يساحل مات نگاهش م. من با دلشوره سرم را تكان دادم. ميمختلف جوابِ سالمش را داد يها افهيسه با ق هر

 .به شهرام نگاه كرد ديجو يكه م يزننده و آدامس شِيبا آرا دختر

 شهرام؟ يچه طور -

 ؟يممنون، خوبم تو چه طور -

 .ستميبد ن يا -

 .رو به ساحل كرد و

 چه خبرا؟ ؟يساحل چه طور -

 .كنارمان نشست. كرد يط نگاهش مفق يحرف نيبدونِ كوچك تر ساحل

 چه خبرا؟ گهيخُب د. شه يهوا داره سرد م -

 .آن ساحل برافروخته نگاهش كرد كي

 ؟يكن يجا چه كار م نيتو ا يشه بگ يم ،يناز -
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 :است، آدامسش را تركاند و گفت ياسمش ناز دميكه فهم دختر

 ؟يكن يجا چه كار م نيتو ا. يخب اومدم هوا خور -

 :خورد گفت يرا م تشيكه عصبان يبرافروخته در حال ساحل

 .يهوا خور ميما هم اومد -

 :به خود گرفت و گفت يمتعجب ي افهيق شهرام

 د؟يشناس يرو م گهيپس شما همد! به به چه جالب -

 :كه كامال معلوم بود آماده است گفت يناز

 .هيميصم ياز دوستا يكيآره، ساحل  -

 :گفت يبا حالت پرخاشگر ساحل

 تو؟ يِميتا حاال من شدم دوست صم ياز ك -

 .ميكن ديرو تهد يهست يكه گفت ياز زمان -

 .سخت بود ميتصورش برا يحت. ساحل گذاشتم يلحظه خودم را به جا كي. ساحل عرق كردم يمن به جا! يوا

 :برافروخته گفت ساحل

 .من؟ چرت و پرت نگو ؟يچ -

كنه از خونه در  يجرات نم يزد به هست نيبدبخت از اون روز كه حرف تو رو گوش كرد و با ماش قِيتو؟ اون شقا ايگم  يمن چرت و پرت م -

 .نهيب يشبا همش كابوس م. اديب

 من گفتم؟ -

 .يگوش نكرد يول ينيب ي، بد م.ستمين قيساحل خانم، اون روزم بهت گفتم، من مثل شقا نيبب -

 :ساحل

 .يخفه شو غربت -

 .را به ساحل دوخت نشينگاه خشمگ. حرف ساحل، شهرام بلند شد نيا با

فكر . سيدمت دست پل يم يغلطا كن نيدفعه اگه از ا نيجا بهت بگم ا نياز كارت خبر ندارم؟ امروز آوردمت ا يفكر كرد ،يخودت يغربت -

 يول يكن يبه ننه و بابات بگم چه غلطا م رم،يخواستم حالت رو بگ يخدا م يِبه خداوند ؟يكن يتون يم يبخوا يجا تگزاسه هر غلط نيا يكرد

 .يخود دان نم،يب يكم بشه از چشمِ تو م يمو از سرِ هست هيبه بعد  نياالنم بهت بگم از ا. ننت رو كردم ضِيخُب هنوزم فكرِ قلبِ مر

با  يدانم چرا ول ينم. آن از او متنفر شدم كي يول ستميودم و ننب يا نهيهر چند ك. كامال خلعِ سالح شده بود. كرد يبا دهانِ باز نگاه م ساحل

 :گفتم يبلند يصدا

 .شم يتو دارم از خجالت آب م يرو داره؟ من به جا يزيهمه آبرو ر نيآخه شهرام ارزش ا. واقعا كه ساحل، خاك بر سرت كنن -

 :به من انداخت و گفت يزينگاه تمسخر آم. آن ساحل بلند شد كي
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 .كن اهيبرو خودت رو س ؟يكن يو پشت سرش موس موس م يد ينداره چرا تو براش دم تكون ماگه ارزش  -

 :نگاه پر از خشمش را به شهرام دوخت و گفت و

نذار با سه سوت . منم افراد خودم رو دارم. ميبترسون يتون يم ديبه بعدم نه من نه تو، فكر نكن با تهد نياز ا. زتهيهمه چ ياون خواهرِ ب يغربت -

 رو؟ ييدختره هر جا هيحرف  ؟يرو ثابت كن يجا چ نيا يحاال منو كشوند. ناكارت كنم

. كردند يها نگاهمان م يليخ. ميآن ها را از هم جدا كرد يمن و شهرام با هزار بدبخت. برد ورشيبه ساحل  نيمثل پلنگ خشمگ يآن ناز كي

 :بلند گفت يكه با دو تا دختر به كوه آمده بود با صدا يپسر... ها  يو بعض دنديخند يها م يبعض

 د؟يكن يبابا چرا دعوا م -

منظره  نيبار بود كه چن نياول ياصوال پدر و مادرم مرا در پر قو بزرگ كرده بودند و برا. شدم يداشتم از خجالت آب م. ديبلند خند يبا صدا و

 يحمن دخترِ دكتر صبا يخدا. نميرا بب يدوست نداشتم كس. رفتم نييبه پا يبدون معطل. ميآنان را از هم جدا كرد يبا هزار بدبخت. دميد يم يا

 ...با آنان 

 .زدم يخودم غر م شِيپ

ه آخ. تو چاه يبا طنابِ شهرام خودت رو انداخت. كردن يبزرگترا حلش م يگفت يخُب مثل آدم به بابات م. خاك عالم تو سرت كنن يهست -

 حرفا بود؟ نيتو ا اقتيآخه ل ؟يآدم بش يخوا يم يبدبخت ك

 يكوه دستم را برا نِييپا. فشرد يرا م ميبغض گلو يپنجه . دوست نداشتم جواب بدهم يزد ول يم ميشهرام صدا. رفتم يزدم و راه م يم حرف

 .نگاهم كرد نهييراننده از داخلِ آ. اعتنا بودم يب يول دميشن يشهرام را م يصدا. سوار شدم عينگه داشت سر. بلند كردم ينيماش

 .زنند يخانم فكر كنم شما را صدا م -

 .چشمم را پاك كردم يگوشه  آرام

 .نه، با من نبود -

 .باال انداخت يشانه ا راننده

 د؟ير يكجا م -

 .شيتجر -

 .از خودم بدم آمده بود. رفت يم رژه مچشمان يجلو يو شهرام مانند پرده ا يتمامِ حركات ساحل، ناز. حرف راه افتاد بدون

 .ميديخانم رس -

 .بدون اراده به سمت امامزاده به راه افتادم. گرفته بود ايدن يدلم به اندازه . شدم ادهيپول را داده پ. ميبود شيگفت تجر يراست م. كردم نگاه

به  يبسته ا يزن ريپ. كردند ينگاهم م نيريزا. ردم درد و دلشروع ك. سر خورد نييناخودآگاه به پا ميامامزاده صالح اشك ها يمحوطه  داخلِ

 :گفت يمهربان يدستم داد و با صدا

 .شه دخترم، خودت رو ناراحت نكن، به خدا توكل كن يدرست م -

 .مشكل گشا بود لِيآج. بسته را از دستش گرفتم. بود يو نوران بايچه قدر ز. كردم نگاهش
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ام  يگوش. گرفته به خانه رفتم يتاكس نيهم يدانشگاه را نداشتم برا يحوصله . دلم آرام گرفته بود، بلند شدم. داخلِ صحن نشستم يساعت مين

را روشن كردم و به طرف آشپزخانه  يگوش. شدند يزدند حتما نگران م يمادرم زنگ م اياگر پدر . آن دلم شور افتاد كي. را خاموش كرده بودم

زنگ به باال  يتوجه به صدا يشهرام بود اصال حوصله اش را نداشتم ب يشماره . رفتم يبه طرف گوش. آمد يتلفن از داخلِ هال م يصدا. تمرف

خودم را جمع و جور كردم دكمه  يكم. پدر بود يشماره . كردم لميموبا يبه صفحه  ينگاه. بود ختهياعصابم به هم ر. ام زنگ خورد يگوش. رفتم

 .مرا زد

 د؟ييبفرما -

 ؟ييبابا كجا ،يهست -

 ؟يچ يبرا. سالم بابا، خونه ام -

 .منم چند بار زنگ زدم نگرونت شدم. يد يگه باهات كار داره جوابش رو نم يشهرام زنگ زده م. دل نگرونت شدم ،يچيه -

 .كرد يكم سرم درد م هي ستين يزيچ -

 دانشگاه؟ ينرفت -

 .نتونستم -

 جا؟ نيا يايب يتون يم -

 ؟يچ يبرا -

 .گرفت يسرسر دينبا. تصادف باشه ريتاث ديشا. كنه نتيبدم عموت معا -

 .كم سرما خوردم هي ستين يخاص زِينه بابا، چ -

 .دلم آروم بشه ،يچك آپ كن هيجا،  نيا ايبه هر حال ب -

 :گفتم يحوصلگ يب با

 .اميباشه م -

به . به راه افتادم مارستانيرا روشن كرده به طرف ب نيماش. دارند يست از سرم بر نمدانستم اگر نروم د يم. دميرا پوش ميبا غرولند لباس ها -

 :رو به پدر گفت يام كرد و با خوشحال نهيعمو با دقت معا دن،يمحضِ رس

 .نداره يمشكلِ خاص -

 .به طرفم آمد. آمدم كه شهرام هراسان وارد شد يم رونيداشتم از اتاقِ عمو ب. امضا شد ميحكم آزاد نيهم يبرا

 .ينصف جونم كرد ؟ييكجا يشه بگ يم -

 :آرام گفتم. بزنم ياو حرف يصالح ندانستم جلو. زد يلبخند م. به عمو انداختم ينگاه

 .كارت دارم رونيب ايب -

 .آمد رونيشهرام پشت سرم ب .آمدم رونيزدم و از اتاق ب شيبرا يروح يلبخند ب. متظاهرانه به عمو نگاه كردم و

 ؟يد يچرا جوابِ تلفنم رو نم يشه بگ يم -
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 .دوست نداشتم -

 .ينصف جونم كرد ؟يدوست نداشت -

 ؟يچ يبرا -

منِ خاك بر . اونم از تلفن جواب دادنت. يزدم جوابم رو نداد يصدات م يو هر چ ياون از رفتنت كه مثلِ اسب رم كرد ؟يچ يبرا يگ يتازه م -

 .از تشكر كردنت نميا. رو ول كردم تا دست ساحل رو، رو كنم كه بهت كار نداشته باشه ميسر، كار و زندگ

 .تشكر كنم ديبا -

 :گفتم يبا حالت مسخره ا و

 ؟يحاال خوشحال شد. يخوبم، مرس يممنون پسر عمو -

 ؟يكن يمنو مسخره م -

 .آره -

 .را باال بردم ميصدا و

به  نيكه ا نياز ا. خسته شدم تياز ندونم كار. خسته شدم تيبند و بار ياز ب. به خدا از دستت خسته شدم. يشهرام؟ خستم كرد هيچ يدون يم -

پشت چشم برام  كه اون مامانت نياز ا. پدر بزرگ برسن خسته شدم يخوان منو به زور بدن به تو، كه به ثروت باد آورده  ياصطالح روشنفكرا م

 ؟يديفهم. و همه كس خسته شدم زياز همه چ. خسته شدم ارم،يخوام پسرش رو از دستش در ب يكنه من م يكنه و فكر م يم نازك

 دايپ ياحساسِ بهتر. رفتم رونيدوشم انداختم و ب يكوله ام را با شدت بر رو. معلوم بود از رفتارم جا خورده است. كرد يفقط نگاهم م شهرام

به محضِ . به طرف خانه به راه افتادم. كرد را بر زبان رانده ام يم ينيرا كه مدت ها بود بر دلم سنگ ييكردم حرف ها ياحساس م. كرده بودم

احساسِ . بودم دهيچه قدر خواب. چشمانم را باز كردم ساعت، هفت صبح بود يوقت. گرفتم و به رختخواب پناه بردم يدوشِ آب گرم دنيرس

. كردم دارشيآرام ب. تعجب كردم. تختم خوابش برده بود نِييپا. بروم كه چشمم به مادر افتاد نييخواستم از تخت پا. كرده بودم دايپ يبهتر

 .تعجب كردم. دفعه مرا در آغوش گرفت كيبه من انداخت و  ينگاه. باز كرد اچشمانش ر

 شده؟ يمامان چ -

 :كرد گفت يكه اشكش را پاك م يحال در

 بشم، حالت خوبه؟فدات  -

 ؟يچ يآره برا -

با خودت  يفدات بشم دار! يهست يوا. كنم دارتيب ومديدلم ن. يديخواب دميزودتر اومدم خونه، د نيهم يبرا. يبابات گفت حال نداشت روزيد -

 يبه سرت م ييبال هياگه . يگفت يزودتر خودت برامون م ديقربونت برم، با. كرد فيمن و بابات تعر يرو برا زيشهرام همه چ ؟يكن يچه كار م

 يمنم خوابم نم. سرت نشسته بود يتا صبح بابات باال م؟يرو دار يخواستم چه كار كنم؟ آخه فدات بشم، مگه من و بابات به جز تو ك يم ،اومد

 .برد فكر كنم تازه خوابم برده

وارد  يخواب يعلوم بود تازه دوش گرفته با چشمانِ قرمز از بشده بودم در همان موقع پدر كه م جيگ. زد يو مرتب حرف م ختير ياشك م مادر،
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 :گفت ديبوس يكه سرم را م يدر حال. مرا در آغوش گرفت زياو ن. اتاقم شد

 .كنم يبه اصطالح خواهر، روشن م نيرو با ا فميامروز تكل -

دوست داشتم همه در صلح و صفا . دميترس ياز دعوا م ياصوال از بچگ. به هم بخورد مانيليدوست نداشتم روابط فام. التماس نگاهش كردم با

 :گفتم نيهم يبرا. كنند يزندگ

 .بود كه تموم شد يموضوع هينداره،  يرياون تقص ار،يعمه ن ياصال به رو. كار رو نكن نينه بابا، ا -

 :برافروخته گفت مادر

 تموم شد؟ يراحت نيساحل با تو چه كار كرده؟ به ا يدون يتموم شد؟ م -

 .به ما كرد يزد نگاه يدر چشمانش موج م ديكه ترد پدر

 .كنه يبدونه دخترش داره چه كار م ديشه، با ينم. به اقدس بگم دينه دخترم، با -

 .به پدر انداحت يخواستم حرف بزنم كه مادر نگاه يم

تارِ مو از  هيولِ من بهش بگو، به خدا اگه از ق. گم يشه خودم بهش م ياگه روت نم رهيدخترش رو بگ يجلو دياقدس با. آره احمد، بهش بگو -

 .تا خودم اقدام كنم رهيدخترش رو بگ يتونه جلو يبهش بگو اگه نم. كشم يم شيكم بشه خونش رو به آت يسرِ هست

 .حرف مادر، پدر مصمم تر شد نيا با

رو  سيپل يبدونن اگه االنم پا ديبا. باهاشون روشن كنم رو فميتكل ديرم مطب، با يبعد از ظهر نم يتونم برم ول ينم. آره، امروز صبح عمل دارم -

 .گم يرو بهش م زيهمه چ. دونستم باهاشون چه كار كنم يو اال م ه،يليوسط به حرمت فام دمينكش

 .رفتند رونيكه نظرِ مرا بپرسند ب نيهر دو بدون ا و

قرار  انيگرفتم به شهرام زنگ بزنم و او را در جر مياول تصم. را عوض كرده به راه افتادم ميهدف لباس ها يب ست؟يچ فميدانستم تكل ينم

دلم شور . به سمت دانشگاه حركت كردم نيهم يبرا. دادم يقرار م انياز اول خودم مادر و پدرم را در جر ديبه نظرم با. شدم مانيپش يبدهم ول

 .دميد ميور يو فاطمه را جلو سيمهد دن،يبه محض رس د،ز يم

 :با خنده گفت سيمهد

 .يايكشه نم يدانشگاه، هر موقع عشقت نم يايخواد م يهر وقت دلت م ؟يكن يچه كار م يشه بگ يم -

اضطراب در . نگاهم كرد سيمهد ميبعد از تمام شدنِ حرفها. دادند يهر دو ساكت گوش م. كردم فيتعر شانيرا برا روزيد انِيمقدمه جر بدون

 .هر كالمِ حرفش نمودار بود

قدر  نيآخه چرا ا...  ايآوردن  يسرت م ييدختر اگه بال. يداد يقرار م انياز اول خانوادت رو در جر ديبا. ياشتباه كرد يليخ ،يهست نيبب -

 .كنن يونن دارن چه كار مد يگذروندش، از االنم بسپارش دست پدر و مادرت، خودشون م ريخدا بخ ؟يبچگانه عمل كرد

 :گفت يبا دلواپس فاطمه

باش كه دلشون رو  چارتيفكرِ پدر و مادرِ ب يستيفكرِ خودت ن ده،يبدون از تو بع يول. شه يم ريكالس كه داره د ميبر ايب. يخر يليدختر، خ -

 .به تو خوش كردن
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 .ميهر سه به سمت كالس به راه افتاد. گفتند، كارِ من كامال ابلهانه بود يراست م. حق داشتند. مينداشتم بگو يحرف

 

**** 

 

 .عمه نرفته اند شيگفتند، هنوز پ يم دميپرس يمن سوال م زيهر موقع ن. زدند يپدر و مادر حرف نم. امدين شيپ يآخرِ هفته موضوعِ خاص تا

 ديخوش دوخت با بلوزِ سف يِكت و شلوارِ طوس. ديرس يباالخره شب مهمان. كرد ينم ميرها ياضطرابِ مهمان. ميشد يم كينزد يشبِ مهمان به

 .دميآن شب در نظر گرفته بودم، پوش يرا كه برا يا يو كفش پاشنه بلند مشك بايز

كار  يبايز ديشالِ سف. ساده در جمع حاضر شوم يدخترانه و موها شِيآرا كيخودم دوست داشتم با  يبروم ول شگاهياصرار داشت به آرا مادر

پدر در فكر . مضطرب بودم يكم. ميپدر به راه افتاد نِيبا ماش. به تن كرده بود ييبايز يِپدر، كت و شلوار نوك مداد. را به سر انداختم يشده ا

به . به هم بزنمصالح ندانستم خلوتش را  يزد ول ينم يحرف. نداشت يدرست يبود حال و حوصله  دهيرا فهم هياز آن شب كه قض. فرو رفته بود

 .كرد يدر جمعِ آنان بود خوشحالم م ايكه عرش نيهم يرساندند ول يحضور به هم م يدر آن مهمان يدانستم چه كسان ينم. افتادم يفكرِ مهمان

 ؟يتو فكر -

 .زدم يپدر نگاه كردم و لبخند به

 .ديتو فكر يلياتفاقا شما خ. شما؟ نخواستم خلوتتون رو به هم بزنم ايمن  -

 .ودم را لوس كردمخ و

 .ديدوست دارم بدونم به عمه گفت يول ديكن يازم پنهون م ديدونم دار يبابا، تو رو خدا، م -

 .نه -

 جونِ من؟ -

 .باهاش حرفام رو زدم. آره گفتم ؟يد يچرا قسم م -

 گفت؟ يعمه چ -

 .ستيجو عقل تو مخش ن هيچرت و پرت، متاسفانه  -

 .ديكش يآه بلند و

 .خواهر ندارم گهيولش كن، بهش گفتم، من د -

 .كردم تعجب

 !؟يگ يم يچ! بابا؟ -

 .زودتر ازدواج كن. كم فكرِ من و مامانت باش هيبابا  ،يهست -

 .دميخند

 حاال كو شوهر؟ -

. ديكن يقبول نم اديزدواج ماسمِ ا يفقط وقت. دير يشما كه همه جا با هم م. تونيسرِ خونه و زندگ ديزنم، زودتر با شهرام بر يحرف م يجد -
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باور  د؟يكن يچرا از ازدواج فرار م ديرو دوست دار گهياگه همد. ديچرا صبح تا شب با هم ديرو دوست ندار گهياگه همد. به داداش گفتم روزيد

خالصه دخترم . ميديبخش يكدوم خودمون رو نم چيآورد ه يسرت م ييبال هي... اگه اون ساحل، استغفرا. ميموند رونيتو كارِ شما دو تا ح كن

 .ديسنگاتون رو با هم وا بكن دينيزودتر بش م،يبا شهرامم حرف زد. ريرو بگ تيينها ميزودتر تصم

 !كردند؟ يچه فكر م مانيخانواده ها م،يبود يچه فكر يما تو. ختير يسرد از پسِ گردنم فرو م عرقِ

در فكرِ خود غوطه ور بودم كه با . ميداشت يبر م يدست از موش و گربه باز دياگفت ب يپدر راست م. زدم يهر چه زودتر با شهرام حرف م ديبا

 .زد يتلفنش حرف م يپدر با گوش. پدر به خودم آمدم يصدا

 .سادميپالك چند؟ ممنون پسرم، باشه من سرِ كوچه وا يجان، گفت ايعرش -

من چه قدر كت  يخدا. زد يشد قلبم تندتر م يتر م كيهر چه نزد. از ته كوچه نمودار شد ايعرش ي هينگذشته بود كه سا هيچند ثان. قطع كرد و

 .آمد يو شلوار با كراوات به او م

 .سالم استاد -

 .نگاهش كرد پدر

 .ببخش پسرم -

 .كنم يخواهش م -

 .به من نگاه كرد و

 .را به صورتم دوخت قشينگاه دق. سالم دادم عيسر

 .ديخوش اومد -

 .دميآن خجالت كش كي يم چرا ولدان ينم

 .ممنون استاد -

 .شد نيماش سوارِ

 .ته كوچه مياستاد، بر -

باغ  يمحو تماشا. ميوارد باغ شد ياز درِ بزرگ. كرد يم ييته كوچه خودنما يبود كه باغِ بزرگ يبن بست يكوچه . را داخلِ كوچه برد نيماش پدر،

 .بودم عتيعاشق طب. شدم

 .شو ادهيدختر پ -

 .را گرفت و جلوتر از من به راه افتاد ايپدر، دست عرش. شدم ادهيبدون حرف پ. خودم آمدم هب

از چشمانِ  يبرقِ شاد. دورمان را گرفتند ياديبا ورود ما دختر و پسران ز. كه مملو از آدم بود يبزرگ يياليو يخانه . ميشد يسالنِ بزرگ وارد

 اصاحب خانه ر قهيبعد از چند دق. كردند يم ياحوال پرس زيهر كدام به رسمِ ادب با من ن. تمامشان شاگردانِ سابقش بودند. ديدرخش يپدر م

 .كردند يرفتار م بايهر دو پزشك بودند و چه قدر با وقار و ز يبا مرد خوش پوش ييبايزنِ جوان و ز. دميد

 يتمامِ حركات و رفتارش را موشكافانه نگاه م. رفت يراه م ايچشمانم پشت سر عرش يولدانم چرا  ينم. شروع شد ييراياز معارفه، پذ بعد
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حسِ . ديجوش يو سركه م ريدلم مثلِ س يكرد ول ينم يبه او توجه ايهر چند عرش. ديچرخ يدور و برش م ميدا يدخترِ سبزه رو و بانمك. كردم

 .پدر با شاگردانِ سابقش سرگرم بود. كرد ينم مياحسادت ره

 نم؟يجا بش نيتونم ا يم ديببخش -

 .جمع كردم يخودم را كم. كرد ينگاهم م يپسرِ خوش پوش و مودب. برگشتم

 .دييكنم بفرما يخواهش م -

 .نشست

 د؟يشما دخترِ دكتر هست -

 .بله -

 د؟يخون يم يپزشك دميشن -

 .بله -

 ».متاسفانه بله«: در دلم گفتم و

 .من از شاگردانِ دكتر هستم. خوشبختم -

 .داشت ينيريش يلهجه . زد يچه قدر بامزه حرف م. ام گرفت خنده

 :زدم و گفتم يلبخند

 د؟يهست يشما كرمانشاه -

 .تعجب نگاهم كرد با

 د؟يديبله، شما از كجا فهم -

 .لهجتون لوتون داد -

 .با تعجب نگاهش كردم. ديبلند خند يآن با صدا كي

 گفتم؟ يخنده دار زيچ -

 د؟يديمنو از كجا فهم يِليخودم گفتم شما فام شِيآن پ كي ه،يكرمانشاه ميليراستش فام دينه، ببخش -

 .جلو آمد. كند ينگاهم م قياحساس كردم دق يدانم چرا ول ينم. افتاد اينگاهم به صورت عرش. ميديحرف هر دو خند نيا با

 .لحظه كي يخانم صباح ديببخش -

 .به پسر نگاه كرد و

 .ديفرشاد جون ببخش -

 .شدم و پشت سرش به راه افتادم بلند

 بله استاد؟ -

 .استاد ديبه من نگ گهيتو رو خدا د يخانم صباح -
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 .زدم يلبخند. ملتمسانه نگاهم كرد و

 .چشم -

 .يبال، خانم صباح يب -

 .پررنگ تر شد لبخندم

 .يهست ديشما هم بهم بگ -

زد ميبه رو يگل و گشاد لبخند. 

 اط؟يتو ح ميشه بر يخانم م يهست. بازم چشم -

 .تعجب نگاهش كردم با

 !سرد يهوا نيتو ا ؟يچ يبرا -

 .خواد وسط حرفام مزاحم از راه برسه يدلم نم. باهاتون كار دارم. كنم يخواهش م -

 .باال انداختم يا شانه

 .ارميپالتوم رو ب ديپس صبر كن -

 .ارمشياالن خودم م -

 .كرد يمن در دستش عرضِ اندام م يكه خود، پالتو به تن كرده بود و پالتو يدر حال. چند لحظه بعد برگشت. از من جدا شد عيسر و

 .بفرما -

 يهوس ول ايدانستم عشق است  يمن نم يخدا. شد يزدم قند در دلم آب م يكه در كنارش قدم م نياز ا. ميبه باغ رفت گريكديكرده و با  تشكر

ادكلنِ تلخش را حس  يدوست نداشتم حرف بزند، دوست داشتم در سكوت فقط بو. شناختم يكه در كنارش بودم سر از پا نم نيهر چه بود از ا

 .كردم ياحساسِ سرما نم يچرا ول دانم ينم. كنم

 .دميكش يآه بلند ناخودآگاه

 سردتونه؟ -

 .نورِ مهتاب رنگ باخته بود رِياش ز يدوست داشتن يچهره . كردم نگاهش

 ؟يچ ينه، برا -

 .دميپرس يطور نيهم -

 .با دست كنار باغ را نشان داد. منتظر، نگاهش كردم. خواست زودتر حرف بزند يم دلم

هش رو تونست زنِ دلخوا نيهم يبرا ده،يبهش ارث رس ياديباغ با پولِ ز نيگم خوش به حالت، آخه ا يبه فرهاد م شهيهم قم،يعاشقِ آالچ -

 .رهيبگ

 :گفتم. ساكت شد يخواست ادامه دهد ول يدلم م. ساكت شد و

 .من عاشقِ باغم يول ادياز باغ خوشش نم اديمادرم ز ه،يقشنگ يخونه  -
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 .كرد نگاهم

 .دم از مالِ مردم استفاده كنم يم حيترج نيهم يبرا. رسه بخرم يبودجم نم يول عتم،يمنم عاشقِ طب -

 .ميديحرفش هر دو خند نيا با

 :من

 .خوب باشه ديكه با ديحقوقِ اسات -

 .شونهيبيها مثلِ شما پولِ تو ج يبعض يبرا ؟ينيبب يتا خوب بودن رو در چ ست،يبد ن يا -

 :گفتم نيهم يكرد؟ برا ياو در مورد من چه فكر م. بدم آمد يليخ

دوست دارم در حد . ديكن ينه اون قدرا كه شما فكر م يباشه ول تياهم يكه پول برام ب نينه ا ستم،يو بپاش ن زيمن اهل بر د،يباور نكن ديشا -

خوان با خرج كردن خودشون رو به  يم. كنن اعتماد به نفسشون كمه يپول خرج م اديكه ز ييكنم دخترا يفكر م شهيهم. اعتدال خرج كنم

 .من نه يثابت كنن ول گرانيد

 د؟يدون يحرفا م نيشما خودتون رو باالتر از ا يعني -

 .بايتقر -

 به خاطرِ پدرتون؟ -

 .شدم برافروخته

 ،ينه هست ،يصباح يِهست. دوست دارم خودم باشم. من بشه يترق يدوست ندارم پله  يفكر كنم قبال بهتون گفتم پدرم رو دوست دارم ول! اصال -

 !يدخترِ دكتر احمد صباح

 !چرا؟ -

 يچون فكر م. اديبدم م هيدكتر صباح يدونه  هي يكينو به هم نشون بدن بگن دخترِ م گرانيكه د نيگم، از ا يباشه بازم م د؟يدون يواقعا نم -

 .پول خرج كردن يبراش كل. قبول بشه يپزشك دميگن خُب با يخودشون م شِيكنم پ

 نه؟ياز ا ريغ يعني -

 .انداختم نييرا پا سرم

 شهيهم. رو نتوستن بهم بدن، اعتقاداتم رو يزيچ هي يول... ان و زب يكالسا. گرفتن يمعلمِ خصوص يكل. پول خرج كردن ادينه، درسته برام ز -

 ... يهنر ول يمن عاشقِ هنرم، دوست داشتم برم رشته . كه خودم دوست دارم يا يخوان، نه هست يباشم كه اونا م يدختر ديبا

. شده بودم ياز دست خودم عصبان. خندد يبه من م ايكردم عرش ياحساس م. ُخرد شده بودم. خواست حرف بزنم يدلم نم گريد. كردم سكوت

سردرگم شده . گفتم يم دينبا يهر چند دوستش داشتم ول! مگر او كه بود؟. كردم يباز م شيدلم را برا يقدر راحت سفره  نيا شهيچرا هم

 .بودم

نگاهم  نيبرخالف انتظارم غمگ. نگاهش كردم» .بود تيكار در زندگ نيبدتر«: گفت يو عقلم م» .يحرف دلت را زد يخوب كرد«: گفت يم دلم

 .آرام خواستم برگردم. نبود يدر چهره اش خبر شخندين اياصال از خنده . كرد يم
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 كجا؟ -

 .شه يداره هوا سرد م ميبر -

 .پشت سرش را خاراند كالفه

 .ميبر ايب رون،يآوردمت ب يچ يرفت برا ادميببخش، اصال  -

 :كنجكاوانه گفتم. ستادميا

 ؟يچ يبرا -

 .مجلس خاطرخواهت شده يتو يكه تو اومد يفرشاد خان از اول نيراستش ا -

 :تعجب گفتم با

 ه؟يفرشاد ك ؟يچ -

 .ديديخند يو م ديهمون كه با هم گرم گرفته بود -

 .شدند يتگارِ من مخواس دنديشن يكه تا اسمِ پدر را م يكسان. بود ميدر زندگ اديامثالِ فرشاد ز. زدم يپوزخند

 ؟يخند يچرا م -

 !عيسر ديتا منو د. فقط تجب كردم ستين يخاص زيچ -

 .باال برد ميدستش را به حالت تسل ديهم خند او

 ه؟يحاال جوابِ من چ رم،يتقص يبه خدا من ب -

 د؟يدون يخودتون نم يعني -

 بدونم؟ ديكرده كه با يمگه از من خواستگار -

 !معقوله ريكم غ هي ايجور خواستگار نيا ديدون يخودتون بهتر م ينه، ول -

 ؟يچ يعني -

 !نه يعني -

 ؟يمطمئن -

 .شك نكن -

 چرا؟ يشه بگ يم -

 يليخوندم، خ شيرمان كم و ب گهيد يايليمن مثل خ د،ينيبب. خواد نه به خاطرِ خودم يچه طور بگم، مطمئنم اون به خاطرِ اسم و رسم بابام، منو م -

 دهيآقا فرشاد، هنوز منو ند نيشه ا يمگه م! دروغه. دل نه صد دل عاشق هم شدند هي گه،يهمد دنِيپسره به محضِ د ايدختره  اديم ممسخر

 كرده؟ به نظرِ شما معقوله؟ يخواستگار عيكه سر ادهيقدر ز نيتازه عشقش ا. عاشق شده

 .يخواستگار انياز من كه مثال استادتونم خواست بهتون بگم ب نيهم يبرا. دونم، اون گفت از شما خوشش اومده ينم -

 ».نه يول. ديشما لطف دار«: گفت يهست ديبهش بگ ز،ياستاد عز. گم يخوبه، پس منم به شما م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥١ 

 تونم بگم چرا؟ يم -

 .نافذم را به صورتش دوختم نگاه

 ...چون، چون  -

تو  شيقلبم را پ دميگفتم چون از تو خوشم آمده؟ چون تو را دوست دارم؟ چون تازه فهم يگفتم، م يچه م. ميحرف دلم را به او بگو نتوانستم

 .فقط نگاهش كردم. ميدانستم چه بگو يگرو گذاشته ام؟ واقعا نم

 چرا؟ يشه بگ يخانم، م يخُب هست -

 .خوام يچون اون رو نم -

 چرا؟ نكنه به خاطرِ شهرامه؟ يشه بگ يم -

 ن؟يفقط هم. كم عقلش از سنش كوچكتره هيكه  هيدرشهرام، فقط برام برا! نه -

 .اديخوشش ب اديفكر نكنم ز يگفت ياگه بفهمه بهش چ. خوبه -

 .فهمه ينم. ديهست يمطمئنم شما راز دارِ خوب -

 .بهش گفتم ديدونم، شا ينم -

 .كنم يم بيمنم حرفتون رو تكذ ديالبته چون شاهد ندار. ديشاگرد خوب رو از خودتون رنجون هي دياگه بگ د،يگ ينم -

 !من دروغگوام؟ ديگ يبهش م يعني -

 .شه يكه كم كم داره سردم م ميبر ديايحاال ب! يحيصر نينه به ا -

 .به محضِ ورودمان پدر كنارم آمد. ميدو لبخند زنان وارد سالن شد هر

 د؟يكجا رفته بود -

 .بدهاز استاد خواهش كردم نشونم  نميخواستم باغ رو بب يم -

 .يدنبالت، خودت اومد اميخواستم ب يم. اطيتو ح ديگفت رفت دمياز فرهاد پرس. نيستين دميدفعه د هي. نگرانت شدم -

 .ميدانستم چه بگو ينم

 .خودش را به ما رساند فرشاد

 .ديدكتر واقعا خوشحالمون كرد -

 .پدر در هم رفت ياخم ها. آورد و آتش زد رونيب يگاريس. كتش كرد بِيدست در ج و

 .چه قدر ضرر داره گاريس يدون يفرشاد جون تو كه بهتر م -

 .را خاموش كرد گاريدستپاچه س فرشاد

 !تنوع يبرا شتريكم، ب يليبله استاد، اما خ -

فرشاد . سالن رفت يانتها باال انداخت و سقف خانه را نگاه كرد و از ما جدا شده به ييابرو. شده بود يدنيد ايعرش ي افهيق. ام گرفته بود خنده

 .از كنارمان گذشت يدستپاچه به بهانه ا
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 .دستش را گرفتم. را در هم كرده بود شياخم ها پدر

 .مينيبش ايخُب بابا، ب -

 .نشستند يم يا قهيچند دق يفرهاد و خانمش جداگانه كنارِ هر مهمان. را تكان داد سرش

 .كردند يم ييرايو پذ دنديچرخ يمستخدمِ زن و مرد در سالن م چند

دوست  يبود ول نييسرش پا ايكه عرش نيبا ا. حرصم گرفته بود. زد يبود و حرف م ستادهيآن دختر هنوز كنارش ا. افتاد ايبه عرش نگاهم

ش نگاهم به صورت پدر افتاد، نگاه. كرد يم شتريحرصم را ب نيبود و ا يمخصوصا كه دخترِ بانمك و جذاب. دور و برش بچرخد ينداشتم كس

 .شد، كنارِ پدر نشست كمانيفرهاد نزد. ديچرخ ياطراف خانه م

 .ديواقعا خوشحالمون كرد. شد يباورمون نم ديايگفت م ايعرش يوقت. دياستاد، سرافرازمون كرد -

 .اش انداخت يميبه صورت شاگرد قد يقينگاه دق پدر

 .تنگ شده بود ميميقد يشاگردا يدلم برا. ندارم سيتدر گهياالن چند ساله د. نميخواست شماها رو بب يدلم م يليخ. كنم يخواهش م -

 .استاد ديشما لطف دار -

 ؟يفرهاد، بچه ندار -

 .خواد ينه استاد، مهرنوش بچه نم -

 چرا؟ -

 !بچه رو نداره يحوصله  اديبگم؟ ز يچ -

 .هياشتباه نكن، بچه نمك زندگ -

اش  يهر كس با بغل دست. از حركات جلف فرشاد بدم آمد. ديخند يم ينمك يو ب ديفرشاد با دخترِ سف. سر رفته بود شانيام از حرف ها حوصله

در همان . كنم دايدوست داشتم او را پ يدانم چرا ول ينم. آرام بلند شدم. نبود ياز او خبر يگشتم ول يم ايبا چشم دنبالِ عرش. كرد يصحبت م

دختر، تنها،  كيبا . آن عرق از پس گردنم راه افتاد كي. دنديخند يهر دو م. آمد و دختر پشت سرش نييپا باال، يكه از طبقه  دمياو را د لحظه

! ؟به من گفته بود يزيمگر او از دوست داشتن، چ انت؟يخ. كرده انتيكردم به من خ ياحساس م. از او، از خودم، از همه بدم آمد. باال يطبقه 

 يم يمرا دخترِ ناز پروده ا دياو شا يچه طور آرام آرام او در دلم جا خوش كرد ول دميمن بودم كه نفهم نيا. من بودم كه او را دوست داشتم نيا

 ...كه  ديد

 يوا. از شهرام م،ياز زندگ. گفته بودم شيكه ابلهانه رازِ دلم را برا يبود؟ من دهيچه قدر به من خند د،يچرخ يدر سرم م يدرهم و برهم افكارِ

 گشتانمانداخته بودم و با ان نييسرم را پا. نداشتم ستادنينشستم، واقعا توانِ ا. پروراندم يدر سرم م ياالتيچه خ. من، چه قدر بچه بودم يخدا

 .كردم يم يشدم با انگشتانِ دستم باز يم يعصب يليداشتم، هر موقع خ اديبه  يعادتم بود از وقت. كردم يم يباز

 م؟ينيجا بش نيا ميتون يخانم م يهست ديببخش -

 يخواستند خوشبخت يحتما م. كردند يهر دو لبخند زنان مرا نگاه م. با همان دختر بود. سرم را باال گرفتم يدانم چرا ول ينم. بود ايعرش يصدا

 .باال انداختم يشانه ا. پدر هنوز با فرهاد سرگرمِ حرف زدن بود. خود را به رخم بكشند
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 .دييبفرما -

 ... يول ننديخواست كنارم بنش يكه دلم نم نيبا ا. دو نشستند هر

 .شد شتريدارم عالقه ام به او ب بياحساس كردم رق يدانم چرا وقت ينم. كردم ايبه عرش ينگاه

 ؟يجون، خوب يخُب هست -

 .زدم شيبرا يلبخند كج. دختر بدم آمد رِيز يقدر از صدا چه

 .ممنون -

 .نگاه كردم ايعرش به

 د؟يكن ينم ياستاد، معرف -

 .دميبه وضوح د ايآن تعجب را در چشمانِ عرش كيبا حرص حرف زدم كه  چنان

 !ره يدونم چرا طفره م ينم يكن ول يجون معرف يگم منو به هست يم ايبه عرش ديراستش از اون موقع كه اومد -

 :بود گفتم ايكه نگاهم به صورت عرش يحال در

 چرا؟ -

تا  نيهم يبرا. نبودم، من وكالت خوندم ايعرش يراستش من هم رشته . ننيبودم، چه قدر موقر و مت دهيدكتر رو تا حاال ند. دونم يباور كن نم -

 .بودم دهيامشب پدر رو ند

 .خواست رشته اش را به رخم بكشد يم! ديكش يگفت پدر، خجالتم نم يپر رو به بابام م پدر؟

 :گفتم ريتحق با

 د؟يخوند يشما انسان -

 :زد و گفت ينشد لبخند رميتحق يكه اصال متوجه  نيا مثل

بابام گفت اول حقوق رو  يبزنم ول اتيكنكور شركت كنم دوست داشتم ادب يخواستم برا يم يوقت ه،يخوب يواقعا رشته . اتميبله، عاشق ادب -

كم برام سخته برم دادگاه،  هيراستش . رفتم يم اتيكاش همون ادب مونم،ياالنم پش. كار رو كردم نيمنم هم ات،يبرو ادب يبزن اگه قبول نشد

 .يپزشك ديبه خاطرِ پدر و مادرتون رفت ديشما هم به هنر عالقه داشت دميشن. عادت كنم ديبا بُخ يول

احساسِ حقارت دست از  .اند دهيآن از هر دو متنفر شدم، چه قدر به من خند كيكرده بود،  فياو تعر يرا برا زيهمه چ ايعرش! من يخدا يوا

 .زد يكرد لبخند م ينگاهم م قيكه عم ينگاه كردم در حال ايبه عرش. داشت يسرم بر نم

 .زدم يالك يتك سرفه . خودم را كنترل كردم. كردم يم ياحساسِ خفگ. خواستم بلند شوم يم

 .اديخوشم م ميراستش از پزشك م،يخُب پزشك ،يمن هنر رو دوست دارم ول يعنينه، من،  -

 .آمد ياز خودم بدم م م،يچه قدر از صدا. خش دار شده بود ميزدم، صدا يدانم چرا مرتب تپق م ينم

 .خوش به حالتون. ديخوبه به هر دو رشته عالقه دار يليخ -

 :انداخت گفت يم ايعرش يشانه  يكه دستش را رو يدر حال و
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 !ره؟ يدونم چرا طفره م ينم. كن يخانم معرف يمنو به هست ايگم ب يم ايبه عرش دياز اول كه اومد. دميخوشحالم كه شما رو د يليخ -

 :گفت ايرو به عرش و

 !مگه نه؟ -

 :انداخت و گفت نييسرش را پا ايعرش

 .ستين اميجور نيا -

 :به من نگاه كرد و گفت و

 .گندم، برعكسِ من زود جوشه -

 :افتاده باشد گفت يتازه ا زِيچ اديكه  نيدفعه مثل ا كيبودم اسمش گندم است  دهيكه تازه فهم دختر

 .ايكنم، من گندمم، خواهر عرش يرفت خودم رو معرف ادميمن  ،يراست -

 يخود م بِيرا رق ايمن، خواهر عرش يعنيكردم؟  يحسادت م ايمن داشتم به خواهرِ عرش يعني! ا؟يخواهر عرش! هنگ كرده بود گندم؟ مغزم

 .لبش حك شده بود يبر رو ييبايبخند زل. نگاه كردم ايدانستم؟ با تعجب به عرش

جذاب  نيهم ديشا. به نظرم آمد بايچه قدر بانمك و ز. نگاه گرمم را نثارِ صورت گندم كردم. را با نفرت عوض كرد شيآن محبت جا كي

دست گندم  نيهم يبرا. كنم ينحو به او معرف نيخواست گندم را به بهتر يدلم م. پدر به طرفمان آمد. بودنش مرا نسبت به او حساس كرده بود

 :لب گفتم ريز ورا گرفتم 

 .بابام نميا -

همه خودم را به  نيكردم، با ا يصورتم حس م يرا رو اينگاه عرش ينيسنگ. پدر، بلند شد و سالم داد دنِيبا د. مرا گرفت يرد چشم ها گندم

 .ميبلند شد. شد كمانيپدر، نزد. زدم دنيند

 .پور يخانم گندم ول دمه،يدوست جد نيبابا، ا -

 .به صورت گندم انداخت يقيپدر نگاه دق. آورد و سالم كرد نيياحترام پا يسرش را به نشانه  گندم

 .ديباش ايخواهر عرش ديشما با -

 .بله استاد -

 .خوشبختم -

 .ديگندم پرس يپدر در مورد رشته . ميچهار نفر نشست هر

 

**** 

 

 دميپدر فهم يسوخت، از صحبت ها يخودم م يدلم برا. شده بود زيخاطره انگ ميبرا... راه رفتن و  ايكنار عرش. خوش گذشت يليشب خ آن

از همان شب  يدانم چرا ول ينم. است گريكديما به  دنِيرس نيماب يكردم سد بزرگ ياحساس م. كنند يم يدر روستا زندگ ايعرش يخانواده 

قدم  شيگرفتم خودم پ ميتصم. جرات گفتن ندارد يكردم او هم مرا دوست دارد ول ياز نگاه كردنش حس م. كه به او برسم دمعزمم را جزم كر
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 :با تعجب نگاهم كرد و گفت. مشورت كردم سيچگونه؟ با مهد يشوم ول

 ؟يگ ينم يجد -

 .چرا به خدا -

 .بابات امكان نداره قبول كنه ؟يگ يم يچ يدون يم وونهيد -

 .كن يخوندن، باهام همفكر اسي هيآ يخانم، به جا سيمهد -

 ؟يبه فاطمه گفت -

 .نه هنوز -

 .ميبر ايب -

 !كجا؟ -

 .ميبا فاطمه مشورت كن وونه،يد -

 .شد كمانيلبخند زنان نزد. ما از دلشاد جدا شد دنيبه محضِ د. بود ستادهيفاطمه طبق معمول كنار دلشاد ا. ميهم به طرف كالس به راه افتاد با

 ن؟يسالم دخترا تو الك -

 :سيمهد

 .كنن خوشحال باشن ينم دايهمه كه مثلِ تو زود شوهر پ -

 .ديخند و

 .برو بابا، پسره پاك خله -

 :زدم گفتم يم شخنديكه ن يحال در

 ؟يازش جدا ش يخوا يم -

 .ديهمان موقع فاطمه محكم به صورتش كوب در

 .خدا نكنه يوا -

 :من

 .يكن يباهاش زندگ يتون ينم وونسيآخه فكر كردم چون د -

 .به من انداخت ي، حق به جانب نگاه.زد يكه دست به كمرش م يدر حال فاطمه

 خُب چه خبرا؟. دميرس يو اال خودم حسابت رو م يكه دوستم فيح يهست -

 :سيمهد

 .عاشق شده يهست ،يچيه -

 ؟يكن يم يشوخ -

 .نه به خدا -
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 ه؟يطرف ك -

 .پور يول ايعرش -

 !استاد؟ -

 .آره -

 .جون كم اشتها هم هست، عاشقِ استاد شده يمعلومه طفلك هست -

 .زد يراجع به من حرف م سيداد و با مهد يتكان م يفاطمه مثل مادر بزرگ ها سر. كردم ينگاهشان م جيگ

 .ميكن يفكر هيتا در موردت  يكم برامون خرج كن هيشاپ  يكاف مونيببر ديبا ،يخُب هست -

كردنِ فاطمه شروع  نيج نيبه محض نشستن س. ميشاپ شد يكاف يدلشاد تكان داد و راه يبرا يكه منتظرِ جوابِ من باشد، دست نيبدون ا و

 .شد

 .يدفعه عاشقِ استاد شد هيهمه پسر كه دور و برتن  نيخُب از ا -

 .ستيبدبخت ن نيعاشق شدنِ ا ه،يقض. فاطمه شروع نكن -

 ه؟يچ هيقض -

 .بابا و مامانش -

 ؟يچ يبرا -

 .چرت و پرت ها نيو از ا يدونم، طبقات اجتماع ينم -

 گه؟ يم ياستاد چ -

 .انداختم نييرا پا سرم

 :من

 .نزده ياون كه هنوز حرف -

 :فاطمه

 دوستت داره؟ يمطمئن -

 .كنم دوستم داره يحس م ينزده ول يراستش حرف -

 .متفكرانه نگاهم كرد فاطمه

كه  يزياون چ يعني. ياشتباه كرده باش ديگم شا يالبته م ديشا ،يتو رو خدا از دستم ناراحت نش ن،يبب...  يول اديجون بدت ن يهست يدون يم -

 .ميكن يكار هينه، بعد اون وقت  ايدوستت داره  ياول بفهم ديچه طور بگم با يكنم ول دتيخوام ناام يراستش نم. نباشه يكن يفكر م

 ... يكردم حرفش درست است ول يكه حس م نيبا ا يدانم چرا ول ينم. انداختم حق با فاطمه بود نييرا پا سرم

 .را بلند كردم سرم

 م؟يچه كار كن يگ يم -
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 .بتونه كمكمون كنه ديبه دلشاد بگم؟ شا يخوا يم يراست. نميبذار بب. ستيدرست ن. يازش بپرس يشه خودت بر ينم يول. دونم ينم -

 .كرد يبامزه ا يخنده  سيمهد. ش كردمنگاه دانهيناام

 .شناسه يباشه دلشاد مرده، جنسِ خودشون رو بهتر م يهر چ. گه يفاطمه راست م -

 .مانده بودم يدو راه نيب

 .كنم يم شيكار هيخواد، خودم  يبچه ها نم -

 .دو با هم گفتند هر

 !چرا؟ -

گه به تو  يم اياونم  اد؟يخوشتون م يصباح يبگه؟ بره بگه استاد شما از هست يخواد بره چ يدلشاد م د؟يستيمن ن يبابا فكر آبرو! ديُخل شد -

 .خوبه ديخوام كمكم كن ينم...  ايچه 

 .ديرا كش نميدفعه فاطمه آست كيبه طرف در رفتم، . كردند يهر دو متفكرانه نگاهم م. بلند شدم و

 شده؟ يچ -

 .كن بعد برو رو حساب زيقربونت برم اول پولِ م يهست -

از  گريد يكيبا . افتاد ايآن چشمم به عرش كي. رفتم رونيرا پرداخت كرده ب ميكه سفارش داده بود ييپول چا. رفتم شخانيبه طرف پ يعصبان

هر دو با تعجب . رساندم زيخودم را به م عيسر. هنوز نشسته بودند سيفاطمه و مهد. ناخودآگاه برگشتم. شاپ بودند يكاف ياستادان روانه 

 :لب گفتم ريز كردندنگاهم 

 .انياز استادا دارن م يكيبا  ايعرش -

 .زد يكج يخنده  فاطمه

 .يازمون معذرت بخوا يشده؟ حتما اومد يگفتم چ -

محو . ا اشغال كردندما ر يكنار زيزد و م ييبايلبخند ز. ديبه محض ورود مرا د ايعرش. كه جوابشان را بدهم چشمم به در خشك شد نيا بدون

 .تنگ شده بود شيدلم برا يول دمشيد يكه هر روز م نيبا ا. بودم شيتماشا

 .شيخور يبا چشم م يخجالت بكش، دار -

 .ديخند يم سيمهد. به فاطمه نگاه كردم جيگ

 كردم؟ يمگه چه طور نگاش م -

 .پسرِ مردم از خجالت آب شدم يمن به جا. خودت رو ناراحت نكن -

 .زن ها را در آورد ريپ يادا و

 .ميقد يبابا، دخترم بود، دخترا! جور زل زده به پسرِ مردم نيهم د،يچشم سف يدختره  -

. برد نييسرش را پا. زدم شيبرا يلبخند. نگاهم كرد. من نشسته بود يكامال روبرو ايعرش. ديبلند خند يبا صدا سيحرف فاطمه، مهد نيا با

فاطمه و  ياز حرف ها گريد. شد يدخترانه مانعم م يايحجب و ح يول ميبگو شياشتم راز دلم را برادوست د. بروم زشيدوست داشتم سر م
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 .به خودم آمدم سيمهد يبا صدا. مرا در نظر دارد يچشم ريكردم او هم ز ياحساس م. تمام حواسم به او بود. دميفهمن يزيچ سيمهد

 .مياصال بلند شو بربابا زشته . كنم يرو عوض م افتيزنم ق يم يبه خدا هست -

 .باال انداختم يا شانه

 ...خوام  يبذار م سيمهد -

 .ادامه دهم آرام دستم را گرفت نگذاشت

 .گفتم بلند شو -

 :رو به فاطمه گفت و

 .كنه يم يزندگ رانيرفته تو ا ادشيكه  نيبلند شو مثل ا. دختره پاك از دست رفت -

. رفتم رونيب سيبا فشار دست فاطمه و مهد. زدم شيبرا يباز هم لبخند. نگاهم كرد ميسرش را بلند كرد و مستق ايمحضِ بلند شدن، عرش به

 سياز فاطمه و مهد عيفكر سر نيخواست با ا يخوشبختانه او مرا نم. كند يمطمئن بودم كمكم م. گفتم يبه او م ديبا. زدم يبا شهرام حرف م ديبا

 :گفت يكه م دميشن يفاطمه را م يصدا. تمرف نگيجدا شده به طرف پارك

 .ُخل شده چارهيگم ب يدارم م سيبه خدا مهد -

از  ريغ ييشهرام را جا ديبا. شدم مانيپش يگرفتم به شركت بروم ول ميرا روشن كرده به راه افتادم تصم نيماش. مهم نبود ميكدام برا چيه حرف

به  يتر يپدر و عمو رنگ جد يزمزمه ها. رساند يهم شده خبرها را به اطالعِ عمو م يچاپلوس ياش برا يمطمئن بودم منش. دميد يشركت م

را  يبوق گوش نيبا اول. شهرام را گرفتم يمصمم شماره . آن ها خاتمه دهم يواه يها اليخواستم به تمام فكر و خ يبود و من م رفتهخود گ

 .برداشت

 باز؟ هيچ -

 .شهرام باهات كار دارم -

 كجا؟ -

 ش؟يتجر يايم -

 .بهتر قرار بذار يجا هيبابا  ؟يچه كار كن يخواست يم يرو بلد نبود شيتو هم اگه تجر -

 .ستميبهتر بلد ن يشهرام خان جا -

 .ميبا هم بر ايبا حال دعوتم كردن ب يِپارت هيشب . يپارت ميبر ايخُب ب -

 كه بار دومم باشه؟ يتا حاال چند بار رفتم پارت. گم باهات كار دارم يم. چرت گفتن يباز شروع كرد -

 .بكشه ينفسِ راحت هيبمونه  يهست يب چارميب يبذار عمو. كُشمت يبه خدا اگه كارت مهم نباشه م يول اميم. سهيخُب حاال قد -

 .دارم اجيچه كار كنم كه بهت احت. شده اديروت ز يليشهرام خ -

 .يابونياالن كدوم طرف خاوه چه حرفا، خُب  -

 ؟يچ -
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 ؟يساديوا شيتجر يگم كجا يم يمگه كر -

 ؟ييمگه تو االن كجا -

 .شميتجر ويك يآ -

 .يزود نيبه ا -

 .بودم شيتجر يبابا اون موقع كه زنگ زد. برسه يزود نيبه ا يديرو د يآخه ك. خورم مغزت مثل جلبك آك مونده يقسم م ،يبه خدا هست -

 ؟يكن يمسخرم م -

 ؟ييحاال كجا. دفعه نه نيا يول ،يهر چند مسخره ا -

 .رسم يم گهيساعت د مين -

 ؟يديتو هنوز نرس -

 .يگرد يرو م شيتجر يدار ييحرفا نياز ا كارتريدونستم تو ب ينه، من تازه راه افتادم، نم -

 يمثل برادر. دانستم مهربان است يم يآمد ول يبدم م شيكه از حرف ها نيبا ا. شده بود يعاد ميشهرام برا يها نيتوه. قطع كردم عيسر و

 .آمد نميشد، كنار ماش ادهيمن پ دنِيبه محضِ د. نگه داشته بود شيشگيهم يبودم جا شيساعت بعد تجر مين. مواظبم بود

 .خوام كت و شلوار بخرم يم ميبر ايدختر، ب -

 .رو بكن دتيكنم، هم خر يم فيهم برات تعر. رداماديطرف م ميسوار شو بر ايب. شهرام وجدانا كارم مهمه -

 .باال انداخت يا شانه

 .اميرو قفل كنم االن م نيخُب باشه، پس صبر كن ماش -

 .شهرام به خودم آمدم يبا صدا. حرف بزنم شيبرا دميكش يخجالت م يدانم ول ينم. بود نيساعت بعد داخلِ ماش ربع

 .بنال -

 .شهرام مودب باش -

 .ديحرف بزن ديخُب لطف كن -

 يبا كم دميد ايرا كه از عرش ييفقط رفتارها نيهم يبرا. ديآ يخوشم م اياز عرش ميدانستم چه طور بگو ينم ف،يآرام شروع كردم تعر آرام

 :داد در آخر گفت يساكت گوش م. گفتم شياغراق برا

 خب؟ -

 اد؟ياز من خوشش ب يكن يفكر نم يچيه -

 خب؟ -

 خب؟ يچ -

 به تو چه؟ اديخب فكر كن از تو خوشش م -

 ...برادر  هيشهرام تو مثل  -
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 :حرفم تمام نشده بود كه برافروخته گفت هنوز

 ه؟يمنظورت چ -

 .خواستم باهات صالح مصلحت كنم يم يچيه -

 ؟يچ يبرا -

 ... يزيبر يد طرح دوستاستا نيشه با ا يگم م يم. حرفا تموم بشه نيا ديبا يدون يم. نزن يشهرام خودت رو به خنگ -

 .كر شد ميآن حس كردم گوش ها كي

 .گم نگه دار ينگه دار، م... شدم كه  رتيغ يقدر ب نيا. يتو غلط كرد -

 :التماس گفتم با

 .شهرام -

منِ بدبخت  اد،يبدتم نم يول اد،يكردم از من اگه خوشت نم يخاك تو سرم كنن كه فكر م يا ؟يخوا يم ياز من چ يدون يشهرام و مرگ، م -

 ...رو  گهيهمد يجور هيبه خاطر ارثم شده  ديبا. اميكوتاه ب ديپدرامونم شده با تيكردم به خاطر موقع يفكر م

 .برافروخته به شهرام نگاه كردم. نگه داشتم ابانيرا كنار خ نيماش. را باال بردم ميدفعه من بودم كه صدا نيا

 م؟يبه خاطر پول چه كار كن م؟يكن يچه غلط ؟يچ -

 !پوله يحسابِ كل وونهيد -

 م؟يكم دار يپول ارزش نداره، مگه ما چ يگفت يكه م يتو همون نبود ،يشهرام خودت -

 .ميكه ازش بگذر ستين يكم پول يهست. بابام چشمام رو باز كرد يكردم ول يخنگه منم اول مثل تو فكر م -

 .خوام يكه من تو رو نم يدون يم. شهرام دهنت رو ببند -

 ...گم  يخوام، اگه م يمنم تو رو نم -

 .يتو غلط كرد -

 ؟يهست -

 .تو رو خدا بس كن -

 ؟يبد شنهاديخودت بهش پ يخوا يتازه م. يازدواج كن يدهات يبا اون پسره  يخوا يتو م. كنم يبس نم -

 من بهش بگم؟! من؟ -

 ... يدهات يبزرگ، بره به پسره  يتو، دخترِ دكتر صباح. آره -

 .سرش گذاشت يرا رو دستش

 .رو زودتر روشن كنم فتيتكل ديبا. يش يم وونهيد يبه خدا دار -

رم  ياصال خودم م. دوستش دارم. اديخوشم م ايمن از عرش يگ يطور شده آره راست م نيحاال كه ا. خوام يمن، تو رو نم. يكرد خوديتو ب -

 .گم يبهش م
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 .برافروخته تر به شهرام نگاه كردم. آن صورتم داغ شد كي

 .يتو غلط كرد. يمنو زد يتو به چه حق -

كنار  ميپنجه ها يجا. كه خورده بودم دستم را بلند كردم و محكم فرود آوردم يليس يآن كنترلم را از دست دادم و به جا كي يدانم ول ينم

 :گفت يبلند يبا صدا. شد ادهيو پ را باز كرد نيدر ماش. شوكه شد. صورتش نقش بست

 .گم يامشب به بابام م. يزنِ خودم بش ديتو با... تو . ارميپدرت رو در م ديجا رس نيحاال كه به ا ق،يال يهر چ قيخال -

. رديرا بگ شيلوتواند ج ينم يدانستم اگر شهرام لج كند كس يم. بود ختهياعصابم به هم ر. رد شد نيخواستم جوابش را دهم كه از كنار ماش يم

. دوست نداشتم زنده بمانم گريد يدانم ول ينم. كردند يفرار م ميتند تند از چشم ها مياشك ها دميد يرا تار م ميرا روشن كردم جلو نيماش

 .را گرفتم ايعرش يخواستم خودم را به دانشگاه برسانم با دستان لرزانم شماره  يم. كرد يحركت م يبا سرعت سر سام آور نيشما

 بله؟ -

 .سالم -

 ؟ييتو يهست. سالم -

 نمت؟يشه بب يم -

 ؟يكن يم هيگر يدار يهست -

 :خش دارم دوباره گفتم يصدا با

 نمت؟يشه بب يم -

 .ديچيپ يلرزانش در گوش يصدا

 ؟ييآره، آره، تو االن كجا -

 ...من  -

 .دمينفهم يزيچ گريد نيسرسام آور ماش يبا صدا .خودم خارج شده بودم نِيدانم چه طور از ال ينم. افتاد ميروبر نِيبه ماش چشمم

 .زد يمن لبخند دنِيبه محضِ د. دميسرم د يچشمم را كه باز كردم پدر را باال. كرد يتمام بدنم درد م. بهوش آمدم يديسر درد شد با

 .يدختر، نصف جونمون كرد يخدا رو شكر بهوش اومد -

 .دمينال

 يبهم زنگ زدن گفتن تصادف كرد يوقت. يشد يم ينداشت ضربه مغز) هوا ي سهيك( ربكيا نتياگه ماش. كردنه يآخه اون چه وضع رانندگ -

 .مامانت نميآها ا. خودم رو چه طور رسوندم يدون ينم

ونه ام را خودش را به من رساند، آرام گ. دمياز آن ها خجالت كش. بود ادشيز ي هيگر يچشمانِ قرمزش نشان دهنده . وارد اتاق شد مادر

 .ديبوس

 حالت چه طوره؟ زميفدات بشم عز -

 :گفتم آرام



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتياش .ساغر –  عشق تاس                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٢ 

 .خوبم -

 .بهت رحم كرده يليخدا خ -

 .روبرو افتادم نِيماش ادي

 نشده؟ شيزيراننده چ -

 .ديمنظورم را فهم پدر

 .نه خدا رو شكر اونم سالمه -

 .دميكش يراحت نفس

 .گرفت يمادر سالم كند كنار تختم جا ايكه به پدر  نيبدون ا. هراسان داخلِ اتاق شد ايموقع در باز شد و عرش نيهم در

 ؟ياالن چه طور ؟يكرد يم هيبه خدا مردم و زنده شدم چرا گر ؟يچه طور يهست -

 كي. فشرد يا مر ميبغض گلو. كردم يم هيگر زياو من ن ي هيسوخت با گر سيدلم برا. از اشك شده بود سيصورتش خ. زد يوقفه حرف م يب

 .آرام دستم را فشرد. آن دستش را گرفتم

 .ييسر به هوا يليخ. كم فكرِ خودت باش هيتو رو خدا . گذشته ريخدا رو شكر به خ -

 .زد يلبخند كم رنگ و

 كنه؟ يدرد نم تيياالن جا -

 .كم هي -

 .دستم را ول كرد عيسر. هم در اتاق هست گريد يافتاد به جز خودمان كس ادمانيپدر تازه  يصدا با

 .متوجه نشدم ديسالم دكتر، ببخش -

 .را در هم كرد شياخم ها امدهيخوشش ن اديز دهيكه د يكه معلوم بود از صحنه ا پدر

 تصادف كرد؟ يبه شما گفت هست يك -

 .من جواب دادم ايعرش يجا به

 ...زدم كه  يداشتم با استاد حرف م -

 .را باال انداخت شيابرو پدر

 ؟يپشت فرمون با تلفن حرف بزن دينبا يدونست يمگه نم -

 ... يچرا ول -

به . داخل شد مهيموقع در باز شد و شهرام سراس نيدر هم. كند يم يرا حالج يزيمعلوم بود در ذهنش چ. كرد ينگاه م ايبه عرش قيدق مادر

 .رفت ايداد و به طرف عرش يآن به خودش آمد با اخم سالم كيمعلوم بود جا خورده است  ايعرش دنِيمحضِ د

 ؟يكن يجا چه كار م نيا -

 .هاج و واج به شهرام نگاه كرد ايعرش
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 .يصباح يسالم آقا -

 ؟يكن يجا چه كار م نيگم ا يم -

 .رو بپرسم ياومدم حال خانم صباح -

 .يخواد براش دم تكون بد يصاحب داره نم يهست ست،ين ياجياحت -

 :رو به شهرام گفتم تيبا عصبان. نشستم يكرد ول يكه تمامِ بدنم درد م نيا با

 .با استاد درست حرف بزن -

 جا چه كار؟ نياومده ا نيدونم با بودنِ ما، ا ينم يول. زنم يمن درست حرف م -

 .به تو چه، اومده حال منو بپرسه -

 .بفرما بره يخوب ديحاال كه فهم. يتو حرفاش رو دوبله كن ستين اجياحت. خودشم گفت -

 .انداخت نييسرش را پا ايعرش

 ؟يزن يحرف م يكه دار يتو چه كاره ا. نداره يبه تو ربط -

 .آن شهرام با چشمان به خون نشسته نگاهم كرد كي

 ؟يدون ينم يعنيمن نامزدتم، ... من  -

 .شود يم نيكه گفتم االن نقشِ زم ديچنان پر ايرنگ عرش. اتاق را در بر گرفت سكوت،

 .نگاه كردم ايبه عرش. زد يدر چشمانش موج م تيمادر، عصبان يكرد ول يگاه ملبخند زنان ن پدر

 .را فشرد ميبغض گلو دوباره

 :من

 .نياون فقط پسر عمومه هم. گه ياستاد، داره دروغ م -

 .برآشفت شهرام

 من فقط پسر عموتم؟ ؟يچ -

 .يستيكسِ من ن چيآره، تو ه -

 :بلند گفت يبا صدا پدر

 .يبس كن هست -

 .خوام يمن شهرام رو نم. گم يرو بس كنم؟ صد دفعه بهتون گفتم بازم م يچ -

 :آرام گفت پدر

 .ميزن يبعدا در موردش حرف م -

 :لب گفت ريآرام نگاهم كرد و ز ايعرش

 .خودت رو ناراحت نكن تو رو خدا -
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 .به شهرام نگاه كردم. ديبه اوج خود رس تميبا رفتنِ او عصبان. رفت رونياز در ب و

 شعور؟ يب يخواست يرو م نيهم -

 .كنه يم ريدرشته، تو گلوش گ يليلقمه خ نيبفهمه ا ديآره با -

 .خوام يگم من تو رو نم يبه تو چه مربوطه؟ بازم بهت م -

 :دست پدر را گرفت و گفت مادر

 .بذار بچه ها با هم تنها باشن م،يبر ايب -

 .به مادر كرد ينگاه پدر

 .ستيخوب ن يشه، حال هست ينم -

 .اون بهتر از من و توئه -

 .برد رونيآرام پدر را ب و

بعدا . دادم يام جوابش را م يبستر مارستانيرفته بود تازه تصادف كرده ام و در ب ادميزد و من كه اصال  يداد م ت،يبدون توجه به موقع شهرام

 .اند دهيرا پدر و عمو و مادر و زن و عمو پشت در شن مانيتمام حرف ها دميفهم

 .رفتنِ پدر، شهرام نگاهم كرد رونيمحض ب به

 .يشوهر كن يدهات يذارم به اون پسره  يم ياگه فكر كرد يكور خوند -

 .اون سگش شرف داره به تو ؟يدهات يگ يم ايبه عرش -

 .يكُشته مردش يليخ نميب يم -

 .دوستش دارم ؟يفهم يآره دوستش دارم م -

 ؟يد يجر م قهيبراش  يبه من سره كه دار شيمثال اون چ -

 .ديستين سهيبه تو سرتره اصال قابل مقا يلياون خ ؟يسنج يتو خودت رو با اون م! اون؟ -

 .زد يشخندين شهرام

 ؟يدون يكه م يمگه امتحانش كرد -

 همه مثل تو هرزه ان؟ يخفه شو فكر كرد -

 .هرزه جد و آبادته -

بودم كه با دخترا خوش  شتيچند بار پ ؟يارياسم منو م يكش يتو خجالت نم. نه آقا شهرام اون مثل تو صد تا دختر رو امتحان نكرده. يخودت -

 ؟يو بش كرد

 .كنم يدلم بخواد م يكرده باشم، من مردم هر كار -

 .يتو غلط كرد -

 .يسوخت يم يليزدم خ يحرف م يمعلومه وقت! آها -
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 .پوله يحرفا برا نيا يدونم چه مرگته، همه  يم. يخوا يدونم تو هم منو نم يم. ستين اميجور نيا رينخ -

 .يارياز دستمون در م يرو دار يچه ثروت كلون يدون يپوله احمق، م يآره برا -

 .ستيپول برام مهم ن -

 .دستت ريز ختنير يخواست يهر چ. مهم باشه دمينبا -

 شيهم فقط دنبال ع ياون شركت كوفت يتو. يپوش يمارك دار م يو لباسا يگرد يول م يقه سرِ عمو دارنه كه به تو پول ندادن؟ تو كه از صد -

 .يو نوشت

 .احمق از دستم در بره رمرديتو، پول اون پ يذارم با ندونم كار يمن نم. نداره يگم به تو ربط يبازم بهت م -

 احمق؟ يگ يبه بابا بزرگ م -

با هم عقد  ايب. خوامت، مثل شهرزاد دوستت دارم يم يدون يخودت م ،يهست نيبب. خواستم ينبود، نم شيكوفت ينامه  تيوص نيآره، اگه ا -

 .خودمون يِسرِ زندگ مير يو هر كدوم م ميكن ينصف م ميپول رو كه گرفت ميكن

 .گن تقلب يكار م نيبه ا -

 .تقلب بهتر از حماقته -

 .دم حماقت كنم يم حيمن ترج -

 .دارم اجيمن به اون پول احت. يبا من ازدواج كن ديتو با. ميد يما اجازه نم يعنيمن . ذارم يمن نم ،يخور يم... تو گ  -

 .يدار يگم تو چه نقشه ا يمن به بابا م -

 ... يچه نخوا يخودت رو خسته نكن چه بخوا. نقشه خبر دارن نيهمه از ا -

 .حرفش را ادامه دهد نگذاشتم

 .شرط دارم هيفقط . كنم يباشه، منم قبول م -

 .بر لبِ شهرام نقش بست يا روزمندانهيپ لبخند

 .باشه قبول يهر چ -

 .بذار اول بگم بعد قبول كن -

 .بفرما -

 .گفتم يم ديبا يشود ول يم يحرفم عصبان دنِيدانستم به محضِ شن يم. نه اي ميبودم بگو مردد

 ؟يشهرام، تو چند تا دوست دختر دار -

 .الت تعجب باال بردرا به ح شيابرو

 منظور؟ -

 .خوام به همون اندازه دوست پسر داشته باشم يمنم م -

 .جلو دارش نبود يكس گريد. زدم برآشفت يطور كه حدس م نيهم
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 ؟يگفت يتو چ... تو  -

مثل خودت  يزن ديتو با. برعكس تو قايدق. دوست باشم يپسر چينبودم كه با ه يمن دختر يدون يخودت م ادم،يمن به سر تو ز يچيه -

 .آشغال بشم هيدم كه مثلِ خودت  يبه تو جوابِ مثبت م يتونن بكنن؟ من زمان يخواستن م يكنن هر غلط يچرا پسرا فكر م ،يريبگ

 .از آن خارج شود يكه كلمه ا نيبدون ا. كرد يلبش فقط حركت م تياز عصبان. بود دهيشهرام پر ياز رو رنگ

كامال رنگ خون . به چشمانش نگاه كردم. كردم خودم را نبازم يسع يول. كردم يكرد چه كار م يمن حمله م اگر شهرام به. بودم دهيترس خودم

 .زدم يلبخند زورك. به خود گرفته بود

 :من

 .خوام بخوابم يم رونيبرو ب -

 .هر دو رنگ به رو نداشتند. پدر و عمو دوشادوشِ هم داخل شدند. رفت رونيحرف از اتاق ب بدون

به عمو نگاه كردم. بهتر از همسرانشان بود شانيوضع ظاهر. شان مادر و زن عمو داخل شدندسر پشت. 

 د؟ياومد يسالم عمو شما ك -

 :عمو، پدر گفت يجا به

 .وقته يليخ -

دانستم شهرام  ينم يآب از سرم گذشته بود ول. نشان دادم اليخ يخودم را ب. اند دهيمرا شن يحرف ها زيخواست به من بفهماند كه آن ها ن يم

 ...حاال  يبود ول دهيدفعه جانب مرا رها كرد، قبال با من هم عق كيچرا 

لبش جا خوش كرده  يگوشه  يميكه لبخند مال يمادر در حال. اما عمو فقط سرش را تكان داد ديشد و گونه ام را بوس كيعمو با اكراه نزد زن

 .كرد يبود نگاهمان م

 :عمو زن

 ؟ياالن كه بهتر -

 .به زن عمو كردم ينگاه

 .نشكسته مييآره، شكر خدا جا -

كه  نيمثل ا. دوست داشتم زودتر بروند. شده بود نيجو چه قدر سنگ. انداخته بود نيياز او سر زده باشد سرش را پا يكه كار خالف نيمثل ا پدر

 .با رفتنِ آن ها پدر شروع كرد به غر زدن. گذاشتند و رفتند زميم يدسته گلشان را رو قهيبعد از چند دق. ديرا شن ميخدا صدا

 د؟يكه شما دو تا راه انداخت هيمزه ا يب يِچه شوخ نيا. يداداشم آبروم رو برد شيمعلومه چت شده؟ پاك پ -

 .گفت يپدر نگاه كردم او چه م به

 .ميكرد ينم يبابا ما شوخ يول -

 بود؟ يكه حرفاتون جد يبگ يخوا ينم -

 .ندارم با اون ازدواج كنم ميمن تصم! الكام -
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 ش؟يخوا ينم يگ يطرف و اون طرف، تازه م نيا ديبا هم رفت يكه كل نيهمه سال، بعد از ا نيبعد از ا! ؟يگ يم يچ -

 .خوره ياون به درد من نم. ميمگه ما كجا رفت -

 چرا؟ -

 دوست دختر داره؟ نيدوج هيحداقل . شيشناس يبابا خودت كه بهتر م -

 .خب داشته باشه -

 .از دستش برود چشمانش را كور كرده ديترس يكه م نيمطمئن بودم برقِ ارث سنگ. تعجب پدر را نگاه كردم با

 ؟يگ يم يدار يبابا چ -

 .داره يدست از كاراش بر م ديبا هم ازدواج كن يجون، وقت يهست نيبب -

 .اون منو دوست نداره ديدون يخودتونم م -

 ...چه طور بگم ... كم  هيفقط  هيخوب يشهرام بچه . يكن ياشتباه م يدار -

 :گفت تيبا عصبان مادر

چه طرز برخورده؟ حتما تو  نيا ؟يمثال روشن فكر ؟يكن يرو م يفكر چ يدونم دار يمن نم. يديتمام حرفاشون رو شن ،يبگ يزيخواد چ ينم -

دختره، اونم با  هي نيدار و ندارمون هم م؟يمرد، مگه ما چند تا بچه دار. ديزن يبه هم م ديپول رو كه گرفت ديبا هم عقد كن يبگ يخوا يهم م

 دايمگه دخترم رو از سرِ راه پ. يبه بعد با من طرف نياز ا ينزدم ول يتا حاال حرف. شه يداره بدبخت م التيخ يتو و اون برادرِ ب يايكار مندون

 .ذارم يهم بخواد من نم يبدبختش كنم؟ اگه هست يدست يكردم؟ دست

 .به مادر كرد يبرافروخته نگاه پدر

 ؟يگ يم يچ يدار يدون يم -

 .كه بسش باشه ميگذاشت يهست ياالنشم اون قدر برا. ستيكه پول ن يمن همه چ زِيعز. يدون يدونم، تو نم يآره م -

 شه؟ يم ياون پول چ فيپس تكل -

اون از تصادف اون دفعه كه  د؟يكن يقدر بچگونه فكر م نيدونم شماها چرا ا ينم. ميرو زد دشيمن و دخترم ق ه،يريپول رو بذار بدن خ -

 ...بوده  ختهيدفعه كه از بس بچم اعصابش به هم ر نياز ا نميبود بچم رو بكشن، ا كينزد

 :را در هوا تكان داد و ادامه داد دستش

 .ره يم نيداره به خاطر پول از ب يهست يِول؟ االن كه زندگپ يبرا يزندگ اي هيزندگ يپول برا. كم عاقالنه فكر كن هيتو رو به خدا  -

رفت رونيحرف ب يپدر بدون كالم. به مادر كردم يزيتشكر آم نگاه. 

 .مامان قربونت برم -

 ... يول اديخوشم نم اديهر چند از اون به اصطالح استادم ز. خوام شهرام دامادم بشه يمنم نم. ذارم ينم گهيد. اصال خودت رو ناراحت نكن -

 :گفتم ناخودآگاه

 .هيپسر خوب ايمامان، عرش -
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 .به صورتم انداخت ينينگاه غمگ مادر،

 .حرفاست نياز ا شتريب اقتتيل. جون، عجله نكن يهست -

 .مادر نگاه كردم به

 ...مامان  يول -

 .شه يدرست م يهمه چ. فكر خودت رو مشغول نكن. اديب يهمه بهت فشارِ روح نيتصادف ا نيبعد از ا ستيدخترم، درست ن نيبب -

 ...مامان  يول -

 .رفت رونيساكت شوم و ب يعنيلبش قرار داد  يآرام انگشتش را رو. فقط نگاهم كرد مادر

 .شهيخسته تر از هم. چه قدر خسته بودم. كرد يچه قدر بدنم درد م. دميدراز كش شانيافكارِ پر با

 .داد يم يداشت كه هزاران معنبر لب  يداخل شد لبخند پرستار

 ؟يخُب خانم دكتر درد ندار -

 :گفتم آرام

 .بخوابم يدوست دارم چند ساعت د؟يشه برام آمپول آرامش بخش بزن يچرا، م -

 .چشم -

 يوقت. دميدانم چند ساعت خواب ينم. شد و خوابم برد نيچشمانم سنگ. كرد و رفت قيآمپول را تزر. برگشت قهيبعد از چند دق. رفت رونيب و

 .چند لحظه نگذشته بود كه پرستار داخل شد. آرام زنگ كنار تخت را فشردم. سرم نبود يباال يكس. بود كيشدم هوا تار داريب

خواست باهات حرف بزنه  يم ،يديگفتم خواب. ديچند باز زنگ زد حالتون رو پرس ييآقا هي ن،ييدكتر و خانم دكتر االن رفتن پا ؟يشد داريب -

 .بودنگرانت 

 ه؟ينگفت ك -

 .پور يول ايچرا گفت، عرش -

 :زد و گفت يلبخند. متوجه شد زيخوشحال شدم كه پرستار ن چنان

 .نيش ريهم پ يبه پا -

 .نگاهش كرد نيغمگ

 .خدا كنه -

 كه پسرعموت بود آره؟ نيمثل ا دميحرفاتون رو شن. اومد يم رونيامروز صداتون ب -

 :گفتم آرام

 .آره -

 قدر اصرار داره؟ نيچرا ا دهياز دكتر بع -

تمام  ميحرف ها يوقت. داد ياو فقط گوش م. كردن فيشروع كردم تعر نيهم يبرا. درد و دل كنم شيخواست برا يدلم م يدانم چرا ول ينم
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 .را به صورتم دوخت نشينگاه غمگ. شد

 يوقت م،يپدرم كارمنده، سه تا بچه ا. كنم تا بتونم جهازم رو آماده كنم يكار م فتيدو ش يمن روز. چه قدر مشكالت شما با ما فرق داره -

منم . خواستم ازدواج كنم جهازم رو خودم درست كنم يكه وقت يده، به شرط يقبول شدم، پدرم شرط كرد خرج دانشگاه آزادم رو م يپرستار

 .كنم تا جهازم رو آماده كنم يكار م فتهيساله دو ش هين اال. نامزد كردم) يپزشك يدانشجو(از انترنا  يكيبا  شيسال پ. مقبول كرد

 .كنارم نشست ياست ول يكه معلوم بود از دستم عصبان نيبا ا. كه پدر داخل شد ميگرم گفتگو بود گريكدي با

 .همه سالمن شاتياسكن و آزما يتيجوابِ عكس و س... الحمدا. يفردا مرخص -

 .پدر نگاه كردم به

 ؟يتبابا از دستم ناراح -

 .چشمانم را نگاه كرد ميمستق. را بلند كرد سرش

 ؟يزن يلگد به شانست م يچرا دار. اگه بگم نه، دروغ گفتم -

 .ستيپول برام مهم ن -

 .كه راحت بشه ازش گذشت ستين يچه طور بگم پول كم...  گهيد يكه پول برسه دست كس نياز ا يتو مهم نباشه ول يبرا ديشا -

 .ستيپولشم برام مهم ن -

 م؟يبساز مارستانيپول ب نيبا ا ميداشت ميبا عموت تصم يدون يم -

 .ميدار اديبابا ما االنشم ز -

 .كم عاقالنه فكر كن، شهرام از تو عاقل تره هي يدرسته ول -

 .ديتو رو خدا بابا شروع نكن -

 ؟يد يقول م ،يخواد جوابم رو درست بد يسوال ازت دارم، دلم م هي -

 .آره -

 اد؟يخوشت م ايعرش ه،يپسره، ك نيتو از ا -

 .پدر نگاه كردم به

 اونم تو رو دوست داره؟ -

 .هم نگاه باز

 دهاته؟ يبچه  يدون يم -

 :گفتم آرام

 .آره -

 .به حالِ خودت يوا ادهيفكر كردن به تو به سرش ز يحت يدون يم -

 .هم به پدر نگاه كردم باز
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 ؟يدونه دوستش دار يم -

 .نداشتم به پدر بدهم يجواب

 يرو م گهيقدر همد نيكردم تو و شهرام ا يفكر م. بهت اعتماد داشتم ياديراستش ز. آزادت گذاشتم اديكنم ز يفكر م يول! دونم چرا؟ ينم -

 ... نيخوا

 .را نگاه كرد رونيبلند شد كنار پنجره رفت و ب. ديكش يآه بلند و

 ايدن يوقت ،يهست. خواهش كردم به جام بره ياز دكتر فخار. نتونستم برم يعملِ قلبِ باز داشتم ول هيامروز . دونم چه كار كنم يباور كن نم -

دونم  يحاال باور كن نم مون،يتمام زندگ ياز اون روز شد. ماست يو زندگ يدختر تمامِ هست نيگفت، ا "يهست"مادرت اسمت رو گذاشت  ياومد

امروز . دونم چه كار كنم ينم. مياختالف طبقه دار يكل. ستيما ن يدر شان خانواده  يول هيپسرِ بد ايگم عرش ينم. موندم يسر دو راه. بگم يچ

امروز ده دفعه زنگ زد حالت . لنگه يكار م يجا هي دميفهم ديكرد يم هيو گر ديكرد يرو نگاه م گهيهر دو تاتون همد ياومد تو اتاق وقت يوقت

 .دونم چه كار كنم يدونم واقعا نم يبه مادرت گفتم، نم. رهندا يكه كار و زندگ نيمثل ا. ديپرس رو

 .نه ايخواد  يدونم اونم منو م يراستش نم... اون  ستميبابا، من مطمئن ن -

 .برگشت نگاهم كرد پدر

 .باشه كه تو رو نخواد وونهيمگه د -

 ...من بهش گفتم پول و  -

 .نگذاشت حرفم را ادامه دهم پدر

 .مارستانيبعد از ظهر گندم اومده بود ب. شكستم يخوادت كه قلمِ پاش رو م يپول و مقام م يكردم برا ياگه فكر م -

 .تعجب به پدر نگاه كردم با

 ا؟يگندم، خواهرِ عرش -

 يكرد، م يم فيتعر. ازش خوشش اومده دهيرو د يكه هست ياز روز اول ايگفت عرش يم ه،يدختر خوب. حرف زد يكل ،يآره، تو خواب بود -

 ياستخدام م يآبه؟ وقت يكارمند اداره  ايكه پدرِ عرش يدون يم. ميگفته هم طبقه ا يكارمنده، م يخوشحال بوده كه پدرِ هست يليخ ايشگفت عر

. دن يرو به من نم يگفته هست يناراحت شده، م يكل يتو دخترِ من دهيفهم يگفت وقت يكرد، م يم فيگندم تعر. شهر ارنيرو م نشه خونشو

 .بگم يدونم چ ينم

فقط لبِ پدر . من يايعرش ا،يعرش! من يخواست؟ خدا يمرا دوست داشت؟ او مرا به خاطرِ خودم م ايعرش. دميشن يپدر را نم يحرف ها گريد

زد و من در فكرِ  يخودش حرف م يپدر برا. دميشن يرا نم شيآوردم اصال حرف ها يسر در نم شياز حرف ها. خورد يكه تكان م دميد يرا م

 .تشياو را با لبخندش با جذاب دم،يد يرا م ايشخودم عر

 ه؟يخُب حاال نظرت چ -

 .پدر را نگاه كردم جيگ

 ؟يدر مورد چ -
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 .ديكش شيبه موها يكالفه دست پدر،

 ؟يزنم دختر، اصال گوش نداد يدارم برات حرف م! بابا يا -

 .چرا گوش دادم -

 ؟يگ يم يخُب چ -

 .بگم يدونم چ ينم -

ذره  هيدونم  يم ن،يبب. يش يكنم تو با شهرام خوشبخت م يراستش من شخصا فكر م يمن و مادرته ول يتو آرزو يِخوشبخت ،يهست نيبب -

 .تو رو دوست داره يول طونهيكمم ش هيشهرام اخالقش تنده، خب پسره 

 .چرخه يدختر م هيبابا، شهرام هر روز با  -

 .شه يخوب م رهيزن بگ -

 .خوام قبل از ازدواج همسرم خوب باشه يم. كه ازدواج كردم خوب بشه نيخوام بعد از ا يمن نم -

 .نكن دخترم يكدندگي -

 .به خدا من شهرام رو دوست ندارم. كنم يخوام لج باز ياصال نم. ستين يكدندگينه به خدا بابا، مساله  -

 .تا با پدر صحبت كنم امديمطمئن بودم مادر از قصد داخلِ اتاق ن. رفت رونيانداخت و از اتاق ب نييسرش را پا پدر

 

**** 

 

 .مرخص شدم مارستانيآن روز باالخره از ب يفردا

 ... يخواستم تنها باشم ول يم. دوست داشتم به سرِ كارش برود. گرفت و در خانه ماند يمرخص يچند روز مادر

 .كرد يزد و با مادر صحبت م يبار زنگ م كيساعت  ميهر ن پدر

شماره ناآشنا . زنگ خورد لميموبا يرا كرده بود در همان موقع گوش ايعرش يدلم هوا. مرموز شده بود زيمادر ن. آوردم يسر در نم شانيكارها از

 .دكمه را زدم. بود

 د؟ييبفرما -

 حالت چه طوره؟. جون، منم گندم يسالم هست -

 .زده شدم ذوق

 ؟يكن يچه كارا م ؟يخوب ؟يچه طور! ييتوگندم جون  يوا -

 حالت خوبه؟ ،يتو چه طور زم،يخوبم عز -

 .ميگذرون يم ستميبد ن ،يا -

 كنه؟ يكه درد نم تييجا -

 .نه -
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 .ياحوال پرس ميايبعد از ظهر با مادر ب ديخواستم بگم اگه خونه ا يم -

 !من يخدا يوا! ايبند آمده بود، مادرِ عرش نفسم

 .ديخوش اومد -

 .پس تا بعد از ظهر خداحافظ -

 .مادر وارد هال شد. را قطع كردم يگوش

 بود؟ يجون ك يهست -

 .جا نيا اديگندم، بعد از ظهر م -

 .ميستيخونه ن يگفت يكاش بهش م يوا -

 چرا؟ -

 .جا نيا انيدارن م نايبعد از ظهر عموت ا -

 .داره يخُب چه اشكال -

 .بزنن اونا رو ناراحت كنن يحرف هيعموت  ايگم نكنه شهرام  يم ،يچيه -

 ...كردن مگه  خوديب -

 .دخترم مودب باش -

 يدانم چرا دلم م ينم ينبودم ول شيكه اصوال اهل آرا نيبا ا. لباسم را بپوشم نيدوست داشتم بهتر. در فكر فرو رفتم. به طرف آشپزخانه رفت و

 يبرا. هستند يغل و غش يساده و ب يخانواده  ايعرش يپدر افتادم كه خانوداه حرف  ادي يبه نظر برسم ول باتريكنم تا ز شيآرا يخواست كم

 .منصرف شدم نيهم

قرمز  يگرفتم، بلوز مردانه  يبعد از نهار دوش. نهار سوپ درست كرده بود يمادر برا. نديايدوست داشتم زودتر ب. كرد يكند حركت م ساعت

 ديدختر سف. نگاه كردم نهييخودم را داخل آ. دميرا سشوار كش ميموها. كرم مرطوب كننده به صورتم زدم يفقط كم. دميپوش ديبا شلوارِ كتانِ سف

 :زد و گفت يبه من كرد، لبخند يبرگشت نگاه. شُستن بود وهيمادر مشغولِ م. رفتم نييپا. زد يبه من چشمك م ينمك يب

 .يشد پيخوشت -

 .باال انداختم يا شانه

 .كمنم يكنم ب يهر كار -

 .مادر برگشتم يخنده  يصدا با

 مگه جك گفتم؟ -

 .خندم گرفت يقدر اعتماد به نفس دار نيكه ا نياز ا زم،ينه عز -

 ؟يكن يمسخرم م -

 .انيگفت شب ب نايبه عموت ا. انياستادت دارن م يبه بابات زنگ زدم گفتم خانواده  يراست. انيرو بخور كه االن مهمونا م تييچا ايب با،يتقر يا -
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 .انيچه كارشون دارم هر موقع خواستن ب -

 .موقع زنگ به صدا در آمد نيهم در

 .به او كردم ينگاه. رفت فونيبه طرف آ. را عوض كند شيبه خودش زحمت نداده بود لباس ها يحت مادر

 .كنم برو لباسات رو عوض كن يمامان من در رو باز م -

 چرا؟ -

 .ميخُب مهمون دار -

 .اونا بهتره يما از لباسِ مهمون يلباسِ تو خونه . ستين ياجينه، احت -

مادر . چشمم را آرام پاك كردم ياشك گوشه . از حرف مادر بدم آمد. حرف را زد نيا ريچه قدر با تحق. ختياز پسِ گردنم فرو ر يسرد عرق

 .بعد داخل شدند قهيچند دق. در را باز كرد

و  زيچادرِ تم. مادر جا خورده بود. و لب و دهان كوچك يقلم ينيب د،يو پوست سف يبا چشمانِ طوس ،بايز يزن. ايبعد مادرِ عرش. گندم وارد شد اول

 نوزه. كرد يصحبت م بايچه قدر خوش برخورد و چه قدر ز. با تعارف مادر نشستند. داد يبه سر داشت كه وقارش را چند برابر نشان م ييبايز

. كرد و از مقامِ پدر يم فيمادر از كارش تعر. هر دو شروع كردند صحبت كردن. مادر آب شد خِياز آمدنشان نگذشته بود كه  يا قهيچند دق

به من  ينگاه ميبار ن كي قهيهر چند دق. داد يمادر گوش م يبه صحبت ها نيمت يليو او خ ميستيخواهد به او بفهماند هم طبقه ن يمعلوم بود م

 .نگاهم كرد ميمستق. اورديب وهيمادر بلند شد كه م قهيبعد از چند دق. ناراحت شود دميترس يزد، م يدلم شور م. زد يانداخت و لبخند م يم

 .گذشته ريخدا رو شكر بخ زميخُب عز -

 :گندم با خنده گفت. انداختم نييرا پا سرم

 .خواست ما رو بترسونه يفقط م -

 .گذاشت زيرا وسط م وهيمادر م. كند يصحبت م يكردم گندم از قصد خودمان حس

 .رحم كنه يبارِ دومشه خدا به سوم نيترسوندمون، ا يآره، حساب -

 :ايعرش مادرِ

 .مطمئنم چشمش زدن. ديكن يبراش قربون -

 .مواظبِ بچم باشم مارستانيهفته رو نرم ب نيگرفتم ا ميدختر، من كه تصم هي نيو هم مييما. زكيدكتر براش داده گوسفند كُشتن بردن كهر -

 د؟يكن يكار م مارستانيشما كدوم ب -

 .يفاراب -

 .مارستانهيچه جالب، پدرِ من پزشك همون ب -

 .وضعِ مادر از من بدتر بود دهانش باز مانده بود. شدم جيگ ا،يحرف مادرِ عرش با

 پدرِ شما؟ -

 .يبله، دكتر ستوح -
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 ن؟يهست يشما دخترِ دكتر ستوح -

 .جون يبله اتفاقا منم تك دخترم، مثل هست -

 .من و مادر از تعجب گرد شده بود چشمانِ

 .ديكرد يبودم شما روستا زندگ دهيشن يول د،يببخش -

 .شد يته دلم خال ا،يمادرِ عرش يخنده  يصدا با

من مصمم  يپدرم مخالف بود ول. عاشقش شدم يدور از ذهن باشه ول ديشا. من معلمِ روستا بودم كه با پدرِ گندم آشنا شدم د،يديدرست شن -

آدم  اريبس امرزهيخدا اونم ب. شه گفت ارباب بود يم. روستا بود نيپدر شوهرم از مالك. بود يخوب اريبودم، خدا رحمت كنه مادر شوهرم خانمِ بس

شوهرمم . استخدامِ دولت بشه ديشوهرم شرط گذاشت و گفت، با يالبته برا. تونه منو منصرف كنه، قبول كرد ينم ديپدرم د يوقت. بود يحترمم

 .ميكن يم يتهران زندگ ميبه برادر شوهرم و اومد ميروستا رو سپرد ينايخالصه زم. تالش تونست استخدام بشه يخواست با كل يم يليكه منو خ

 يساعت كي. داشت ادشيز ياز خوشحال تيحكا زيلبِ او ن يلبخند گوشه . كامال خلع سالح شده بود و من غرق در لذت به گندم نگاه كردم مادر

را  شانيكرد كه اصال حرف ها يچنان آهسته صحبت م. پدر را گرفت يبعد از رفتنِ آن ها مادر كنار تلفن نشست و شماره . نشستند و رفتند

 .كرد ميبعد از تلفن صدا. كنند يصحبت م ايمطمئن بودم در مورد مادرِ عرش يدم وليشن ينم

 .شميتو آشپزخونه پ ايجون ب يهست -

 .شدم بلند

 كمكت كنم؟ يدار يكار -

 .انيشام م نايعموت ا. ستين ينه، كار خاص -

 شام؟ -

 .كه بابات دعوتشون كرده نيآره، مثل ا -

 ؟يچه كار كن يخوا يحاال م -

 .نميچ يرو م زيسفارش دادم فقط م. ندارم يكار خاص -

 .پس بذار كمكت كنم -

 .نه، حاال زوده برو لباست رو عوض كن -

 .دمخودم نگاه كر به

 مگه لباسم بده؟ -

 ...گه  يفردا م ،يشناس يزن عموت رو كه م يول ستيبد كه ن -

 .خوبه ميليكنه، به نظرم لباسم خ يم خوديب -

 ؟يمگه شال همرنگش رو دار -

 .پوشم يرو م دهيشال سف -
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 .باال انداخت يشانه ا مادر

 .داره ياالتيفكر كنم عموت امشب خ يراست ،يهر طور راحت -

 .ختير يهر دلم

 .كن شيكار هيمامان تو رو خدا  -

. تا ارث بهتون برسه يبا شهرام ازدواج كن ديشه با يتو نوزده سالت م يوقت ت،يطبقِ وص. بابا بزرگت به هممون فشار آورده لِيچه كار كنم؟ وك -

 .شه ياالنم كه نوزده سالت داره تموم م

 .خوام يگم اون رو نم يمامان من م -

شه  يعموت مربوط م يكه به خانواده  يارث و پول و هر چ ديبه خدا من اصال ق. يكن يبابات رو راض يتون ينم يفردا حرف بزنتا  يهست نيبب -

 ؟يفهم يم. تونه يبابات نم يزدم ول

 .كن شيكار هيمامان تو رو خدا  -

 .تونم حرف بزنم يتونه حرف بزنه، منم مثل اون نم ينم ستين يكه زن عموت اصال راض نيبا ا. دم يبهت قول نم -

 م؟يانجام بد ميخوا يكه م هيچه كار نيآخه ا. ميستين يكدوم راض چيمامان، نه من، نه شهرام، نه شما، نه زن عمو، ه نيبب -

گفت، عموت با  ي؟ بابات مدونم چه كار كنم ينم... بزنن وا يتخصص مارستانيخوان ب يم. حساب كردن ياون پول كل يبابات و عموت رو -

 .كنه يگفتم مگه دخترم چشه كه شهرام ناز م. بهم برخورد يليمنم خ! شده يحرف زده تا راض يشهرام كل

 .كنم يمن مثلِ برادرِ نداشتم نگاش م. ميخوا يازدواج نم يرو برا گهيكدوممون همد چيمن و شهرام ه. ستيحرفا ن نياصال مساله ا -

 .چشمانم را نگاه كرد ميرگشت مستقب. كالفه شده بود مادر

 بگم؟ يزيچ هي يهست -

 .بگو -

 ش؟يخوا ينم -

 .نه -

 ؟يخوا يچه طور بگم، ارثت رو نم...  يعني! ؟يش ينم مونيپش! ؟يمطمئن -

 .خوام ينه، نم -

 ت؟يخواستگار اديب يبهش بگ يجور هي يتون يم. يخوا يرو م ايدونم عرش يدارم، م يفكر هيخُب  -

 .به مادر نگاه كردم جيگ

 م؟يخواستگار اديچه طور بگم ب. شه يمن روم نم م،يستيمامان، ما با هم دوست ن -

 ... يول. حرفا رو بزنم نيمن ا ديراستش نبا. دونم يراستش نم. تهيبه گندم بگو امشب خواستگار يخواد به خودش بگ ينم -

 ... يدارد ول يدانستم نقشه ا يم. تر از مادر شده بودم جيمن گ. رفت رونيسردرگم از آشپزخانه ب و

را  يبوق گوش نيبا اول. را گرفتم ايعرش يشماره . منصرف شدم يول رميگندم را بگ يخواستم شماره  يم. تلفن رفتم يكنارِ گوش ناخودآگاه
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 .برداشت

 د؟ييبله بفرما -

 .سالم -

 ؟ييتو يهست -

 .بله -

 حالت چه طوره؟ -

 .خوبم -

 ؟يكن يچه كارا م -

 .يچيه -

با  ديبا. آوردم يبه دستش م دينه، دوستش داشتم با ياست ول يكردم چه قدر كارم سبكسر ياحساس م. شده بودم مانيپش. سكوت كرد يكم

 .زدم ياو حرف م

 .استاد -

 .بهتره ايهمون عرش -

 .خونمون انيدارن م نايامشب عموم ا -

 .خب -

 .ميخواستگار. انيخوان ب يم -

 .قطع شده يكردم گوش احساس

 .الو -

 ؟يكن يم يباهام شوخ يدار يهست -

 .نه به خدا -

 چرا امشب؟ -

 .دونم به خاطرِ همون ارث ينم -

 !؟يخوا يم! ؟يخوا يتو كه ارثت رو نم -

 .ستيقبال گفتم پول برام مهم ن -

 ؟يتو منو دوست دار -

 .ميدانستم چه بگو ينم. كردم سكوت

كنم تو هم مثلِ من، راستش از روز  يكلمه، من احساس م هيتو رو خدا فقط  ؟يخوا يمنو م ؟يلمه بهم بگو منو دوست دارك هيفقط  ،يهست -

 ينم... كه  نياز ا ،يذاشت يمحل نم يپسر چيكه به ه نياز ا. خوشم اومد دنتياز خند يحت زتياز همه چ ت،ياز وقارت، از خانم دمت،يكه د ياول
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 يول. يخوا يمنو نم يبگ. نه ،يبگ اميب. جلو اميب دميترس يفقط م. يقلبم رو اشغال كرد يجا گوشه  هياز روز اول . بگم يدونم چ ينم ،دونم

 .يبهم گفت تو هم منو دوست دار دتيگندم، اون شب كه گندم د

 :تعجب گفتم با

 .نگفته بودم يزيمن كه به گندم چ -

 !نه! گندم راست گفته؟ ،يهست. اون شب چه قدر خوشحال بودم ياگه بدون. دهيفتارت فهماز ر ينزد يگفت تو حرف دم،يازش پرس. دونم يم -

 :گفتم آرام

 .آره -

 .اون جا ميايامشب م ،يهست. من ممنونتم يخدا يوا -

 .دميآن ترس كي

 .انيم ناينه، امشب عموم ا -

 .اشكال نداره -

 ...بزنن ناراحت  يترسم بهتون حرف يم -

 .ادامه دهم نگذاشت

 .ستيبرام مهم ن -

 .پدر و مادرت يول -

خدا . نه! يهست يوا. اميامشب م. نه حاال كه مطمئن شدم. يعموت تنها باش يذارم امشب با خانواده  ينه، نم... خوان كه  يقدر منو م نياونا ا -

 .مييساعت ده اون جا. منتظرم باش. جون ممنون

 يخدا يوا! ايعرش. كردم معجزه شده يحس م. خوشحال بودم. سبك شده بودم. غام شددر هم اد گريكدياو و من با  يخنده  يصدا. دميخند

 .دانم چه طور دلم را به او باخته بودم يمن نم

 .رفت يطرف و آن طرف م نيمادر سردرگم به ا. به آشپرخانه رفتم عيسر. ديايما ب يخواست به خانه  ياو، آن شب م حاال

 .مامان -

 .برگشت

 جانم؟ -

 زنگ زدم ايبه عرش -

 .آن وا رفت كي

 !؟يچ -

 .جا نيا انيامشب م -

 .كرد يا انهيموذ ي خنده
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 !چه طور روت شد؟ يستيباهاش دوست ن ،يتا حاال باهاش حرف نزد يتو كه گفت -

 .ديخواستم جواب دهم كه باز هم خند يم

 ...قرص آرام بخشم بخور كه  هيبرو دختر خودت رو آماده كن كه امشب سرمون شلوغه،  -

 .ديباز هم خند و

و  وهيم يكل. به خانه آمد شهيخبر از همه جا پدر زودتر از هم يشب ب. وضعِ مادر از من بدتر بود. ديجوش يو سركه م ريشب دلم مثل س تا

 ...كه  نيغافل از ا. كند يكامال معلوم بود عزمش را جزم كرده كه مرا راض. بود دهيخر ينيريش

زن عمو و عمو با . به من كرد و آرام سالم داد ينگاه يشهرام عصب. شهرزاد تنها بود. ساعت بعد عمو و شهرام و زن عمو و شهرزاد آمدند مين

 :زد و گفت يپدر لبخند. گذاشت زيم يرا شهرزاد رو ينيريدسته گلِ بزرگ و ش. دنمياكراه بوس

 .خب چه عجب -

 :عمو

 .شه يبه بعدم سرمون شلوغ تر م نياز ا. مينيب يرو م هگيما كه هر روز همد! بگم؟ يچ -

 .كرد يالك يخنده  پدر

 :پدر

 ؟يديرو د نيزم يآه راست -

 .ستين مارستانينگاه كردم اون طرفا ب. مشيزودتر بخر ميبذار بچه ها عقد كنن بر ه،يآره جاش عال -

 .پول دادم برام نگهش داره يكل يبه مراد -

 .دنبالِ جواز فتهيبه شهرامم گفتم از فردا در شركت رو ببنده ب. يكرد يخُب كار -

 چه خبر؟ گهيخب، د يليخ -

 .يچيه -

 .داد يرا تكان م شيپاها يعصب شهرام

 .رستوران شام را آوردند از

 :گفت يلب ريشهرام ز. ميريقرار بگ گريكدينشستند كه من و شهرام كنار  يو عمو طور پدر

 .نيمترسك برو بش يهو -

 :گفتم يبه همان آرام زين من

 .مترسك بودن بهتر از نردبون دزداست -

 .نمك يارزه به توئه ب يسگ نردبون دزدا بودن م -

 .يد يمترسك دم تكون م نيهم يبرا يفعال كه دار -

 .يگم بسوز يم يزيچ هي. مواظبِ حرف زدنت باش -
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 .دهييمادر نزا -

 .دهييمن زا يفعال ننه  -

 :بلند گفت يعمو با صدا. ادمجوابش را ند گريد

 .زنن يهر دوشون جا م اديتا اسمِ ازدواج م يكنن ول يچشونه، االن دارن با هم پچ پچ م نايدونم ا يمن نم -

 .كنن يدارن ناز م نايخودت رو ناراحت نكن، ا -

 .عشوه به مادر نگاه كردزن عمو با . حالِ او بهتر از من نبود. به شهرام نگاه كردم. حرف آن ها از اشتها افتادم با

 .يزحمت افتاد -

 :نگاهش كرد و گفت انهيهم موذ مادر

 .نكن تيخودت رو اذ ريبگ رونياحمد اجازه نداد شام درست كنم، گفت از ب ،يچه زحمت -

همسرش  يكرد و مرتب از همسرش و خانواده  يم فيشهرزاد از مسافرتش تعر. معلوم بود جنگ سرد زن عمو و مادر شروع شده است كامال

چند خدمتكار از رستوران آمده بودند ظرف ها را . ميبعد از خوردنِ شام به هال رفت. خودم سرگرم بودم االتيمن غرق در خ يگفت ول يم

 :را روشن كرد و گفت پشيانداخت و پ گرشيد يپا يرا رو شيراحت پا الِيبا خ عمو. شستند و رفتند

 .شما نميما و ا نيحمد جون اخُب ا -

 .زد يلبخند پدر

 .پسر و دختر مال خودتن د،يدون يخودتون صالح م يهر چ! ه؟يچه حرف نيا -

 .ميدر خدمت ديشما بگ يدم، حاال هر چ يم شنهاديهزار تا سكه پ يلواسان رو بعالوه  ياليمن و -

 :جا به جا شد و گفت يمادر كم. جا خورده است زيمعلوم بود او ن. مادر نگاه كردم به

 .ديحرف بزن هيبچه ها سنگاشون رو با هم وا بكنن بعد در مورد مهر دياول بذار -

 .به من كرد ينگاه عمو

 .از خداش باشه ديشهرامم كه با. نداره يكه حرف يهست -

 .عمو نگاه كردم به

 .مييخوا يرو نم گهيمن قبال به بابا گفتم، من و شهرام همد يول -

 .برافروخته شد عمو

 .كرده جايشهرام ب -

 .گذرا به من كرد يعمو نگاه زن

 .اديتو نم رياز شهرامم بهتر گ اديشهرام نم رِيهمش ناز كردنه، و اال از تو بهتر گ نايجون ا يهست -

 :گفت امدهيكه معلوم بود حرف زن عمو به مذاقش اصال خوش ن مادر

 ... يكنه ول دايپ يهست شهرام نتونه مثل ديشا ه،يچه حرف نيوا ا -
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 .بود دهيساعت ده لم يبه ساعت كردم عقربه رو ينگاه. موقع زنگ در به صدا در آمد نيهم در

 .به مادر كرد يپدر با تعجب نگاه. مادر با چشم دعوت به نشستنم كرد. شدم بلند

 ه؟يك -

 .باال انداخت يشانه ا مادر

 .نميدونم، بذار بب ينم -

 .اف اف را زد و

 .به من انداخت يشهرام نگاه معنا دار. گذاشت يدل آشوبه راحتم نم. زد يتند تند م قلبم

 ؟يهول كرد هيچ -

 .مادر در را باز كرد. درِ خانه به صدا در آمد قهيبعد از چند دق. را ندادم جوابش

 .طرف ها نيچه عجب از ا ديدكتر خوش اومد يوا -

بعد گندم و در آخر خودش  ا،يپشت سرش مادر و پدرِ عرش. وارد هال شد ينيموقر و مت رمرديپ. مادر همه سرمان به سمت در برگشت يصدا با

پدر لبخند زنان جلو . پدر و عمو با تعجب برخاستند. توانستم خودم را كنترل كنم بلند شدم ينم گريد. وارد شد ييبايبا دسته گل بزرگ و ز

 .رفت

 .طرف ها نياز ا يبه به دكتر ستوح -

 .شد انيزد كه چال گونه اش نما ييبايخند زلب رمرديپ

 .نمتونيبب اميگفتم خودم ب يبهمون سر بزن يايتو كه نم دميسالم پسرم، د كيعل -

 .خودش را به من رساند عيسر. به آشپزخانه رفتم يبعد از سالم و احوال پرس. ديجو يلبش را م يشهرام عصبان. شروع شد تعارفات

 نه؟يكارِ تو بود بوز -

 .برگشتم

 .يخودت هيبوزن ،يتيترب يب يليخ -

 د؟ينفهم يكه كس يدعوت كرد ينره خر رو ك نيگفتم ا -

 !يستيكه تو اصال كس ن يباشه، اگه منظورت خودت يتا منظورت از كس ك -

 .قيهر چه ال قيخال -

 ؟يد يفحش م يچرا الك. ازدواج سرانجام نداره نيا يدون يخودتم م -

 .كميگم سالم عل يكرد، م فيپول رو دولت گرفت و ك ياحمق، وقت -

 .دم يمنم جواب سالمت رو م -

 .ميدار قهيخواستم بعد از عقد بگم اختالف سل يمن م. خوب بود يداشت استميكم س هيآخه احمق  -

 .عاقالنه تره نيا ميخور يگم ما به درد هم نم يمن از اولش م يول -
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 .يكن يخراب م يدست يدست يكه نقشه ها رو دار يهست يريبم يا -

 .يديفهم يم يكرد يكم فكر م هياگه تو هم  -

 .نميبب ريلطف كن خفه خون بگ -

 .مادر بلند شد عيسر. وارد هال شدم. بود ختهياعصابم به هم ر. رفت رونياز آشپزخانه ب و

 :در گوشم گفت آرام

 .ستيحالت خوب ن نيبرو بش -

 :زد و گفت يلبخند موقرانه ا يدكتر ستوح. نشستم

 ده؟يكه دلِ پسرمون رو دزد هيدكتر صباح يدونه  هي يكيدخترِ  نيپس ا -

 :به همسرش انداخت و گفت ينگاه معنا دار ايحرفش مادرِ عرش نيا با

 .اس قهيپسرمون خوش سل... الحمدا -

 يدر حال. موقع مادر وارد هال شد نيدر هم. زدم يلبخند كمرنگ.انداخته بود  نييسرش را پا ايعرش. نگفت يزيدر هم رفت و چ شياخم ها عمو

 :كرد گفت يرا تعارف م ييچا ينيكه س

 .ديخوشحالمون كرد -

 .گرفت يگفت و كنارِ مبل من جا يديببخش شهرام

 .در هم رفت شيمادر اخم ها يزد ول يپدر لبخند. نگاهم كرد ميمستق ايعرش. حركتش معذب شدم نيا از

 :مادر را نگاه كرد و گفت يبا لبخند مسخره ا شهرام

 .شما رو اشغال كردم يزن عمو جا ديببخش -

 .نداره يبيع -

 .نشست ييبعد از تعارف چا مادر

 :رد كرد و گفت گريد يپا يرا از رو شيپا شهرام

 ؟ياريزن عمو نسكافه نم -

 .بلند شد مادر

 .زميباشه عز -

 :گفتم يلب ريرا به صورت شهرام دوختم و ز نميخشمگ نگاه

 .هيزيخجالت خوب چ -

 :شهرام گفت يهمان آهستگ به

 ه؟يدونن نسكافه چ ياقوامِ خواستگارت م يچرا بدت اومد؟ راست -

 .اصلشون رو گم نكردن يدونن ول يبهتر از تو م ميليخ -
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 .پس گوسفنداشون كو -

 .خجالت بكش -

 .ياريو دوغ م ريبه بعد برامون مرتب ش نيداره از ا يخوب هي يدهات؟ ول يهر كنشو يخوا ياز تو كه م ؟ياز ك -

 .لطفا خفه شو -

 !خوان بگن ما هم آره؟ يآوردن؟ مثال م يچ يرو برا يريدكتر پ نيحاال ا -

 .يخوا يمثل عقب مونده ها نسكافه م يكه خودت رو ثابت كن نيا يرو ثابت كنن فعال تو برا يزيندارن چ اجياونا احت -

 .ارزه يتو م يچشمش به سر اندر پا يگوشه  هيشناسم كه  يو اال دختر م ونهيپولِ كلون در م يچه كار كنم كه پا. ستيبرو بابا حالت خوب ن -

 .خوبه رو كن يليخ -

 رو؟ يچ -

 ...همون دختره رو كه  -

 .مسخره -

 .يخودت -

 .گه يداره م يبابا دكترمون چ نيا نميكمتر نشخوار كن بب -

 .كرد يصحبت م مارستانيبا دكتر در مورد ب. به عمو جلب شد حواسم

 .دميد نشميزم ميبزن يتخصص مارستانِيبا احمد ب ميخوا يآره دكتر جون م -

 .هم ثواب داره ادهيخوبه هم منفعتش ز يليخ -

 .شه يآره، پسرم شهرام، مهندسه كمك حالمون م -

 .هيعال -

 :گفت يبلند يبا صدا ايعرش پدرِ

 .هيسرِ اصلِ قض ميخُب بر -

 :ادامه داد و

 .ميكن يخواستگار ايآقا عرش نيا يدختر خانمتون رو برا نياگه اجازه بد ميما اومد -

شهرزاد گنگ . شده بود ديسف ديسف تيرنگش كامال مانند م. شده بود يدنيزن عمو د ي افهيق. حرف، سكوت مجلس را در بر گرفت نيا با

 .به من انداخت ينگاه يعمو عصبان. پدر سرخ شده بود. كرد ينگاهمان م

 جا چه خبره؟ نيا ،يهست -

 .به عمو كردم ينگاه

 ؟يچ يبرا -

 .به پدر كرد ينگاه عمو
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 احمد تو بگو امشب چه خبره؟ -

 .به جمع كرد ينگران نگاه پدر

 ... يدونستم دكتر ستوح ياطالعم، اصال نم يمنم ب... وا -

 .است انيدكتر معلوم بود كامال در جر. حرفش را خورد ي هيبق و

مهندس رو قبول  يآقا اي رهيگ يم ميخانم تصم يخود هست. خواستگار رهگذر بهيگفتن دختر س مياز قد ؟يكن يدكتر، چرا خودت رو ناراحت م -

 .نداره يكه ناراحت نيخانِ ما رو، ا ايعرش ايكنه 

 .پا و آن پا كرد نيا عمو

 .ميآخه ما حرفامون رو زد... نه، آخه راستش  -

 .در حد منفجر شدن بودم تياز عصبان. در چشمانِ من نگاه كرد ميسرش را بلند كرد و مستق ايحرف، عرش نيا با

 :زد و گفت يبزرگش لبخند تلخ پدر

 .مياومد ينيشب نش ياوصاف ما امشب برا نيخُب با ا -

 .كرد يم تمياذ اينگاه عرش ينيسنگ

 :لب گفتم ريز آرام

 .كن شيكار هيشهرام، تو رو خدا  -

 كار كنم؟ يچ -

 .تو رو خدا به خاطر پول هر دو تامون رو بدبخت نكن -

 :زد و گفت يلبخند كج ديمادر كه حالِ خرابِ مرا د. كرد ينگاه م ونيزيشهرام تلو. سرم را برگرداندم. دمينشن يجواب

حرف  نيخُب ا يول. برادرا بهتر بشه نيدو تا مال هم باشن تا ماب نياومد پدر بزرگشون گفت ا ايدن يهست يوقت. گن يالبته آقا محمد درست م -

 يجون م يمثال هست. دن يحرف بزرگتراشون رو گوش نم گهيد. شده كه بچه ها حرف حرف خودشونه يزمانه ا هياالن  شه،يمالِ نوزده سال پ

 .حده نيمبرام در ه. مونه يمثل برادرم م رامگه شه

 :به مادر كرد و گفت ينگاه تند. حرف مادر، پدر برافروخته بلند شد با

 .ايخانم چند لحظه ب -

 .شد يبه طرف اتاق خواب راه و

هر . داشت دنيد ايعرش يخانواده  ي افهيق يول. كرد يرا باال انداخته بود و فرش را نگاه م شيابرو يزن عمو تا. شود يم شانيبودم دعوا مطمئن

 .كردند يلبخندشان را پنهان م يام به نحوكد

 :من

 .مامانم خوب حالت رو گرفت -

 .شكنه يتو، تمام كاسه كوزه ها سرِ تو م يدم ول ياز دست نم يزيمن چ -
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 .ستيبرام مهم ن -

 .رهيگ يارث تنها به من تعلق م ياگه بفهم يحت -

 :زد و گفت يپوزخند. تعجب نگاهش كرد با

 .رسه يم يارث به طرف راض ،يناراض يكي ميباش يراض مونيكينامه تبصره داره، اگه  تيوص. يجاش رو كور خوند نيا -

 ... يپدرم سوخت ول يبرا دلم

 .ستيبرام مهم ن -

 .كه از خودش بدتر لشيوك. كردنش تيوص نيخرفت با ا رمرديفردا با هممون جلسه داره، پ لهي، اتفاقا وك...انشاا -

 .دميمالقه حرف از دهنش كش با

عمو، مثل مجسمه . پدر برافروخته وارد هال شد قهيبعد از چند دق. مجلس در سكوت فرو رفته بود ميزد يمن و شهرام كه نجواگونه حرف م بجز

لبخند . مادر با چشمانِ قرمز پشت سرِ پدر وارد شد. نكرده است عشيقدر ضا نيا ياحساس كردم در عمرش كس. كرد يرا نگاه م واريد

 :فتزد و گ يمصنوع

 .ديببخش -

 .گذاشت و بشقاب ها را به دست شهرام داد زيرا وسط م وهيآشپزخانه رفت، ظرف م به

 ؟يكش يبشقابا رو م نيپسرم زحمت ا -

 .را اشغال كرد شيجا عياجبارا از كنارِ من بلند شد و مادر سر شهرام

 :گفتم آرام

 .بابا دعوات كرد -

 .دم ينشونشون م دهيرس جا نيغلط كرده، حاال كه به ا -

 .ساكت شد و

 :بلند شد و گفت اياول پدر بزرگ عرش. متفرقه به سر آمد يبا حرف ها مجلس

 .ميش يما باز هم مزاحمتون م نيفكراتون رو بكن. خب دكتر جون با اجازت -

 :خواست پدر حرف بزند، مادر گفت يم تا

 .چشم يدكتر قدمتون به رو -

 .كردن با شهرام بود يمردن بهتر از زندگ. نداشتم يچاره ا يول دميد ياختالف م نيخودم را سبب ا. تبه مادر رف يچشم غره ا پدر

 :گفت تيعمو با عصبان ا،يعرش يرفتنِ خانواده  با

 !يكرد خمي يسنگ رو. زن داداش ازت انتظار نداشتم -

 .دن يحرفمون رو گوش نم گهيگفتم بچه ها د. نزدم يمن حرف -

 .يزد يحرف رو م نيا بهيغر يجلو دينبا يدرسته ول -
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 .يمگه اشكال داره؟ اونا هم مثل شما اومده بودن خواستگار! چرا؟ -

 :باال داد و گفت شهيرا مثل هم شيابرو يعمو تا زن

 .يخواستگار يبله برون نه برا يبرا ميحاال خوبه ما امشب اومده بود ؟يچ يعنيوا  -

 :مادر

 .ميكرد يدفعه امشب عقدشونم م هي نيگفت يخُب م! د؟يكرده بود يرسم يمگه شما خواستگار -

 :با حرص گفت عمو

 .نامه رو به طور كامل باز كنه بخونه تيتا وص. آقا جون باشه لِيفردا كه وك يموند برا ينه، عقدشون م -

 :مادر

 ...گه نه، شما  يداره م يهست ن،يعجله دار يليشما خ -

 :كرد و گفت يدندان قروچه ا پدر

 .حرفاست نيعاقل تر از ا يهست -

 .كنم ينتوانستم خوددار گريد

 گه من عاقلم؟ يم يك -

 .را فشرد ميآرام بازو شهرزاد

 .جون يخودت رو ناراحت نكن هست -

 يمنو م يفر غبطه چند ن يدون يم! پدر و مادرم هر دو روشنفكرن. مگه من پدر و مادرِ كوته فكر دارم! ناراحت بشم؟ يچ يبرا! ناراحت؟ -

 !؟يدون يخورن، م

 :گفتم يبلند يدست خودم نبود با صدا ميكنترل صدا. به پدر نگاه كردم. ديلرز يبدنم م تمام

بره هنرستان؟  يدخترِ دكتر صباح يگفتم برم هنرستان؟ گفت. كار رو بكن گفتم، چشم نيا يكه خودم رو شناختم بهم گفت يمگه نه بابا؟ از زمان -

كنكور گفتم دوست دارم  يبرا. شه، گفتم، باشه ياز زخم چندشم م اد،يكه از خون بدم م نيبا ا. يدكتر بش ديبا يم نزن، برو تجرباصال حرفش

 كتهيشماها د يهر چ. گفتم چشم نييمثل خر سرم رو انداختم پا. فقط دكتر بشه ديبا يدخترِ دكتر صباح! اصال! ؟يچ ،يبخونم، گفت يكارگردان

دختر  هي نيما هم ديگ يزنم م يتا حرف م. كشم يرم خودم رو م يبه خدا م. ستميمن ن گهيگم نه، د ياالن م يول ومدينوشتم صدامم در ن ديكرد

دفعه فرق  نيا يول. قدر نشناس نينكردم كه نكنه بهم بگ يخودم زندگ يدلم، برا يوقت برا چيه. شما بودم نِيذره ب ريهر جا رفتم ز. ميداررو 

 .كنم يكشم و راحت م يخودم رو م ديبه خدا اگه مجبورم كن. گم يبار م نيهزارم يگم برا يكنه بازم م يم

 :بلند گفتم يبا همان صدا دميد يرا نم يكس. آمد يم نييصورتم پا ياشك به پهنا. كردم يم هيزدم و گر يم حرف

 د؟يريگ يم ميمن تصم يچرا به جا -

 يدانم ك ينم. رميدوست داشتم بم. نميرا بب يخواست كس يدلم نم. بود دهيامانم را بر هيهق هق گر. اتاقم شدم يراه يگريبدون حرف د و

 .دكمه را فشردم ديد يرا نم ييچشمانم جا. بلند شدم لميزنگ موبا يبا صدا. خوابم برد
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 بله؟ -

 .سالم -

 !بود ايمن عرش يخدا يوا

 ؟يكن يم هيگر يدار ،يهست -

 .نه خواب بودم -

 يبا حرف عموت داشتم قبضِ روح م. از مادرت تشكر كن ،يهست. خوابم نبرد اليمن كه اصال از فكر و خ. خوش به حالت خوابت برده. ديببخش -

 .يفكر كردم دستم انداخت. يكرد يتو هم كه مرتب با پسر عموت پچ پچ م. شدم

 :حوصله گفتم يب

 .ميكرد يجر و بحث م ميداشت -

 ؟يسرِ حرفت كه هست ،يهست -

 .آره -

 .زنم يپدرت با خودش حرف م شِيرم پ يفردا م. ممنونتم -

 .كنه يم رونتيزنه ب يم -

 .او سبك شدم يبا خنده . ديخند

 .گم يم يجد -

 .كنه يپدر بزرگم گفت فردا با مادرت مفصل صحبت م. مارستانيدر ب نميش يبست م ده،يجا كش نيحاال كه تا ا ستيبرام مهم ن. ارزه يم -

 .ختهيبه هم ر ياوضاع خونمون حساب. مارستانيره ب يفردا مامان نم -

 دانشگاه؟ يايفردا م. تو رو خدا خودت رو ناراحت نكن -

 گم؟ يم يچ يدون يم. مونه يمامانم به خاطرِ من خونه م. با اون تصادف يول امينه، راستش دوست دارم ب -

 .كار دارم يشگاه، منم با پدر زنم حسابرم دان يفهمم، اشكال نداره فردا منم نم يآره م -

 .دميحرفش خند نيا با

 .ينيخوش بب يبخواب خوابا. شم يمزاحمت نم -

 .حرف بزنم دميخجالت كش يخواست قطع كند ول ينم دلم

 .يممنون زنگ زد -

 .خداحافظ. كنم يخواهش م -

 يكردم ول ياصال باور نم د،يآ يم تيبه خواستگار ايعرش گريد يهفته  كيگفت  يبه من م يقبل كس ياگر هفته . در فكر فرو رفتم. قطع كرد و

 ...حاال 

 .دميپدر و مادر را از داخل آشپزخانه شن يصدا. چراغ آشپرخانه روشن بود. رفتم نييام شده بود، آرام بلند شدم پا تشنه
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سرِ  ييبال هينكرده  يكنن؟ اگه فردا خدا ياحمقانه م يچه قدر جوونا كارا يديد يمارستانيخودت تو ب. بچه رحم كن، جوونه نياحمد، در حق ا -

 پول برامون ارزش داره؟ گهيد م؟يچه كار كن ميخوا يم ارهيخودش ب

 .دونم چه كار كنم ينم -

 .كار درست رو انجام بده -

 .ترسن ياز ازدواج م يخوان ول يرو م گهيكردم همد يفكر م. كنن يدارن ناز م نايكردم ا يمن تا االن فكر م -

دختر  يخوره؟ هست ياصال اخالق و رفتاراشون به هم م. كم عاقالنه فكر كن هيآخه . خواد يشهرام رو نم ،يهست دميمن از روزِ اول فهم يول -

كه خودت تو  يدر صورت. ابروهاش رو بر نداشته يكه دانشجوئه حت نيكنه، با ا يخودش م ي فتهيره همه رو ش يهر جا م ه،يشيآال يساده و ب

 يكه فكر كن نينه ا. كنن يم يكه ازدواج كردن همه كار نيشن دانشگاه مثل ا يقبول م يدخترا وقت يبعض. يدون يم يكرد سيتدر اهدانشگ

بخت پول رو بزن بذار بچمون خوش ديتو هم ق. دست شهرام رِيبره ز فهيح. هيدختر خوب ييخدا. حرفا رو بزنم، نه نيمحبت مادرانم باعث شده ا

 .بشه

 ...پسره؟ نه هم طبقه مونه، نه  نيچرا ا چ،يحاال شهرام ه -

اهل كارِ  ه،يپسر خوب دميكه پرس ييخوادش، تا جا يبچمون م. مينيخودمون رو از همه باالتر بب دياحمد نبا. ميهست يمگه ما ك ه؟يچه حرف نيا -

 .اصل، دخترمونه كه دوستش داره. پدرشم كارمنده ه،يمادرش فرهنگ. ستيخالف ن

 .يريگ يرو راحت م يزندگ يدار يليتو خ -

 .بزرگ شده ،يهست. رهيبگ ميبذار بچمون خودش تصم ميما روشنفكر. ميما سختش كرد ست،يسخت ن يزندگ -

صبح . خوابم برد. كند يم يدم مادر، پدرم را راضكردم، مطمئن بو يم ياحساسِ سبك. آرام باال رفتم. ننديمرا بب دميترس. امدين ييصدا گريد

 .كه در آشپزخانه نشسته است دميبا تعجب پدر را د. رفتم نييسرحال بلند شدم، پا

 .سالم -

 .خوام امروز خودم صبحانت رو بدم يم نيدختر خوبم، بش ريسالم، صبح بخ -

 .انداختم نييزده سرم را پا خجالت

 .ممنون -

 ؟يديخوب خواب شبيخب، د -

 .در چشمانِ پدر نگاه كردم ميمستق. را بلند كردم سرم

 :پدر

 خواد اشكال كه نداره؟ يخوام بهش بگم دخترِ من پول نم يم. جا نيا اديآقا جون م لِيامروز وك -

 .زدم لبخند

 .نداره ياشكال چينه، ه -

 .ينش مونيپش دوارميخوبه، ام -
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 .مطمئن باش -

 .با تعجب پدر را نگاه كرد. همان موقع مادر وارد آشپزخانه شد در

 مارستان؟يب ينرفت -

 .بچه ها رو روشن كنه فيتا تكل اديآقا جونم داره م لِيوك. جا نيا انيم نايمحمد ا. نه، امروز در خدمت خانوادم -

 .نگاه نگرانش را به صورت من دوخت مادر

 خُب؟ -

 :پدر

 .كنه يپول رو زده با شهرام ازدواج نم ديبگم دخترِ من قخوام بهش  يم ،يچيه -

 .لبِ مادر جا خوش كرد يرو ييبايز لبخند

 ان؟يپور بگم ب يول يخوبه، پس به خانواده  -

 .باال انداخت يشانه ا پدر

 .ندارم يمن حرف. هم كه دوستش داره يهست ه،يپسر خوب ايعرش. يدون يهر چور خودت م -

 .بلند شدم و صورت پدر را غرق در بوسه كردم ناخودآگاه

 .بوق جواب داد نيرا گرفتم با اول ايعرش يبدون حرف باال رفتم و شماره . كرد يم باتريرا ز شيبايكه صورت ز ييبايز يخنده . ديخند پدر

 .سالم -

 شده؟ يزيچ يهست -

 .آره، امروز بله برونمه -

 .كردم تماس قطع شده است احساس

 الو؟ -

 باشه؟. زنم ياون جا با بابات حرف م امياصال بذار االن م...  يمگه تو نگفت يعني. ذارم ينكن من نم تمياذ ،يهست -

 .دميخند

 ؟يذار يسر به سرم م يدار -

 .يگندم رو فراموش نكن يراست. پدر بزرگتم حتما باشه ان،يمامان و باباتم ب اينه، امروز خودت تنها ن -

 .خدا شكرت يكه؟ وا نهيمنظورت ا! ؟يچ -

 مانيتا به كارها ميتماس را قطع كن ميباالخره مجبور شد. را قطع كنم او بدتر از من بود يخواست گوش يدلم نم. ميبا هم حرف زد يساعت مين

 .كرد يم زيمادر خانه را تم. رفتم نييپا. ميبرس

 .كمكت اميبذار م -

اول صبحانت رو بخور بعد  ايب يراست. برو به خودت برس كه رنگ به روت نمونده. كمكم نايخواد، زنگ زدم از شركت دو تا خانم االن م ينم -
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 .كن زيفقط اتاقت رو تم. برو باال

و كفش  يبا شال قهوه ا يكت و شلوار قهوه ا. دوش گرفتم. اتاقم را مرتب كردم. خوردم و باال رفتم يمفصل يصبحانه . باز شده بود مياشتها

 .من انداخت يبه سر اندر پا يمادر نگاه. همه مشغولِ كار بودند. فتمر نييپا دهيپوش يمشك

 ؟يديپوش هيچ نيا ؟يجون، لباس بهتر ندار يهست -

 .مامان خوبه -

 .رو بپوش راهنتيپ -

 .دوست ندارم -

 .يحرفمون رو گوش ند يگرفت ميكه تصم نيمثل ا -

 رونيظهر ب. پدر داخلِ اتاق كارش بود. سرِ حرف خودم مصمم ماندم يول امدهيخوشش ن اديدانستم از لباسم ز يكه م نيبا ا. سرش را برگردان و

مهمان ها  يكي يكيساعت چهار، . زد ينم يحرف يول ستين يآمده راض شيمعلوم بود از وضع پ. نهارش را خورد و دوباره داخلِ اتاقش شد. آمد

 .به اتفاق خانواده اش ايگ و بعد عرشپدر بزر لِياول از همه، عمو با خانواده، بعد وك. مدندآ

 :پدر بزرگ گفت لِيحرف زدن پدر رو به وك ياز كل بعد

 .ميد يما انصراف م نيهم يبرا ست،يبه ازدواج با شهرام جان ن يراض يراستش هست. ديممنون كه اومد -

 .به من انداخت يلبخند زنان نگاه رمرديپ

 .يد يرو از دست م ياديپولِ ز يدخترم دار -

 :گفتم آرام

 .دونم يم -

 ؟يستين يحال بازم راض نيبا ا -

 .نه -

 .كرد يلبخند زنان نگاهم م. نگاه كردم ايعرش به

 ...خب پس  -

 .رو به شهرام كرد و

 ؟يشما چ -

 .منم بهتره بگم نه ستين يراض يهست يراستش وقت -

 .زد يداد و دفترش را ورق م يسرش را تكان م رمرديپ

 !نه؟ اي ديازدواج كن ديخوا يدخترم شما اصال م -

 .من جواب داد يبه جا ايعرش مادر

 .مينشونه بذار ميدكتر و خانم دكتر اجازه بدن امروز اومد ياگه آقا يعني. جون عروسِ ماست يحاج آقا، هست -
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 .در آورد ييبايز يكرد و حلقه  فشيدست در ك و

 .ميكن يهم داشته باشن قبول م يطيهر شرا -

 .در آورد فشياز داخلِ ك يپدر بزرگ پاكت بزرگ لِيوك. كردند يما را نگاه م يحرف نيو زن عمو مثل مجسمه نشسته بودند و بدون كوچكتر عمو

پاكت ...  يو اما دوم ديرو كه براتون خوندم و ازشم خبر دار شياول. نامه نوشت تيقبل از فوتش دو تا وص) پدر بزرگ من(خان  رجيمرحوم ا -

 .نيكنم تا از مفادش با خبر بش يابل چشم خودتون باز مرو مق

آمد تعجبمان  يدر م ليكه از دهانِ وك يبا هر كلمه ا. چند كاغذ را از درون آن در آورد و شروع به خواندن كرد. پاكت را پاره كرد يلبه  و

 .شد يم شتريب

 گريكدينگاه  جيهمه گ. ميكرد يكدام باور نم چيه ميديشن يكه م يزيچ. قرار داده بود شيبزرگ چه قدر ماهرانه همه مان را در طبق آزما پدر

از  دبع. نامه با خبر بوده است تيمعلوم بود او از تمام وص. خواند يآقا جون با لبخند فقط م ليدهان همه از تعجب باز مانده بود و وك. ميكرد يم

 .دوخت كماني كينامه، نگاه مهربانش را به صورت  تيتمام شدن وص

. رهيگ يكدومشون تعلق نم چيازدواج كنن، ارث به ه گريكدياگه نوه ها فقط به خاطر پول با  ،يصباح رجيا ينامه  تيخُب پس براساس وص -

طور كه خوندم منم  نيهم. رسه يبه هر دو م كسانيمقدم قرار بدن ارث به طور  شونيو عشق و عالقه رو تو زندگ رنيبگ مياگه عاقالنه تصم يول

 .بدم صيباره تشخ نيا رد ديبا

 .در چشمان من نگاه كرد ميمستق و

 ؟يارث چه كار كن نيبا ا يخوا يخب دخترِ خوبم م. ستيآدم ن زِيپول همه چ. يگرفت يبزرگ ميتو تصم. داره يخوب ينوه ها رجيخدا رو شكر ا -

 .كرد يمادر لبخند زنان مرا نگاه م. شناخت يسر از پا نم يپدر از خوشحال. به پدر نگاه كردم جيگ. ميدانستم چه بگو ينم. بند آمده بود زبانم

 .بسازن مارستانيدارن باهاش ب ميدونم، بابام و عموم تصم يراستش نم -

 .مباركتون باشه. انتظارم داشتم نياون مرحوم هم يخوبه از ورثه  يليخ -

 .با بلند شدنِ او همه برخاستند. برخاست و

 .ميسند رو انجام بد يتا كارها نيدفترم باش يفردا اولِ وقت برادران صباح. كار دارم يليخ. برم ديبا گهيمنم د. دينيبنش نييبفرما -

 .ميرفتنِ او همه در شوك فرو رفت با

 

**** 

 

ان خودش مارستانِيپدر و عمو در ب. اسمش را حنانه گذاشته ام. دارم ييبايدختر ز. ازدواج كردم ايبا عرش. گذرد يسال از آن زمان م هشت

شهرام با . حنانه عاشقِ شهرام است. دهد يهنوز دانشگاه درس م. را گرفته شيدكترا ايامسال تخصص قبول شدم، عرش. مشغولِ كار هستند

 يول ميكل كل دار گريكديهنوز هم با . حنانه عروس خودش است ديگو يم شهيهم. طاها دارد ريبه نام ام يپسر. كرده زدواجشركتش ا يمنش

. كه دوستم دارد و من با تمام وجود دوستش دارم يمرد خوب. ازدواج كرده ام ايكنم كه با عرش يخدا را شكر م. كند يم ميهمراه يمانند برادر

 .ديآ يشهرام از داخل هال م يصدا. تمدفترِ خاطراتم را بس
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 :شهرام

 ستش؟يكجا خودش رو چپونده، ن زيمترسك سر جال نيپس ا ايعرش -

 :من

 !شـــــــه يهوار نزن حنجرت پاره م اديز. اميدارم م نردبون دزدا، يهو -

 

 91دي  :پايان

  92 ارديبهشت : انتشار 
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