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 "فصل اول "

 

 

 

 "ها.... شهیم رتیسر کالست،د يبر دیشو دختر...پاشو با داری....بای...پرایپر " _

 گرفته گفت: يچشمش را باز کند با صدا یحت نکهیبدون ا ایپر

 "بخوابم . گهیگم د هیبذار " _

 "شو .  داریب یکنم...من رفتم....تو هروقت دوست داشت یساعته که دارم صدات م می...نگهیپاشو دختر خسته شدم د _"

 رفته را برگشت و گفت: ياتاق برداشت و بعد قدم ها رونیقدم به طرف ب چند

 "مگه بالشه؟ حداقل برو تو رخت خوابت بخواب . چارهیب دیاون صفحه کل ؟يدیخواب وترتیکامپ زیم يحاال چرا رو" _

  "کنم؟  دارشیعمه جون..من ب": گفت یکه م دیرا شن یطونیپسرك ش يصدا

 ".  یکن یم کاریچ نمیشه. حاال برو بب یکه نم شهینم داریدختر اگه بمب هم کنارش بترکه ب نیا یمن که آرزومه. ول _"

را از  يو ترقه ا تیبر لب داشت ؛ آرام آرام کبر یطنتیکه لبخند سرشار از ش یکه عمه اش دور شد ، پسرك در حال یوقت

و گوشش  ستادیپرت کرد و خودش دور تر ا وتریکامپ زیو بعد ترقه را آتش زد و کنار م ستادیدور ا ی. کمدیکش رونیرا ب بشیج

 را گرفت. 

 : دیکش يبلند غیرا نداشت، از ترس ج يصحنه ا نیاو که اصال انتظار چن دیاز خواب پر ایمنفجر شدن ترقه پر يصدا با

 "قلبم...انفارکتوس کردم... يوا"

 به او اجازه فرار دهد،پرت کرد. نکهیاش را در آورد و قبل از ا ییکرد. دمپا یاو را نگاه م طنتیکه با ش دیمه اش را دپسر ع و

 "آخ خ خ خ کمرم...  " _

 شروع شود با سرعت فرار کرد. ییدوباره حمله هوا نکهیدرد را مالش داد و قبل از ا يجا یکم

 "... ی...زده به سرش ؛ سر صبحوونهیپسره د" _

ها نشست. دستش  یاز صندل یکی يو به طرف آشپزخانه رفت.رو دیرا پوش شیکرد،لباس ها یهنوز احساس خواب م نکهیا با

 چانه اش زد و چشمش را بست . ریرا ز

 . ختیر ایآب را برداشت و جند قطره ته مانده آب را بر صورت پر وانیل پدر

 ...ایپر يها غیباز هم ج و

امروز همه کمر به قتل ما بستن ها ؟ ... اون از اون پسره نفهم که تو خواب  نکهیابا...؟ سکته کردم.مثل اب یکن یم کاریچ " _

 "از پدر گران قدرم ...  نمی..اندازهیپام ترقه م ریز

 گفت:  ایپر يتوجه به حرفها یب پدر
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 "؟!  یحال یچرا انقد ب یسر صبح نی... ارنیها که شل و ول اند و همش دارن وا م يامروز نی.... امیقد يجوونم جوونا" _

 به خودش گرفت و :  یلحن حق به جانب ایپر

 ".  دیرفتیامروز ؛ االن وا م يمثل جوونا د،یبود پیصبح در حال تا 5:30بله، اگه شما هم تا ساعت  _"

 گذاشت و گفت:  ایپر يرا جلو ریش وانیل مادر

 "؟  يکرد یم قیصبح تحق 5حاال چرا تا ساعت  " _

 قیبه من انجام بدم... خودش از کاراش وامونده داده به من تا به عنوان تحق دهیآخ بخاطر استاد تنبل زبان که کاراشو م " _

 "جونم شد .  يبال نیتافل گرفتم هم هی چارهیانجامشون بدم.... من ب

 . دیرا الجرعه سر کش ریش وانیل

حال بلند بلند شروع کرد  نیگذشت. در هم یم ابانیخ هیزد. آرام آرام از حاش رونیو از خانه ب دیجا بلند شد و کفشش را پوش از

 به حرف زدن با خودش: 

 ".رهیهست ازم بهونه بگ یهم عوض یلی؛ که خ یوضیع يبذارم آقا دیمتن کنم. نبا يرو یبررس هی دیبا" _

 ؛ آهسته با خودش زمزمه کرد :  کنندیکه همه چپ چپ به او نگاه م دید اما

 "رفت بلند بلند با خودم حرف نزنم... ادمیمن ... باز  يآخ...خدا " _

به ساعتش  یبود ، نگاه یگرفت و مشغول بررس یسیترجمه انگل يحرف نزند و سرش را رو گریکرد د یآن به بعد سع از

 انداخت :

  "بدوم . دیشد با رمیمن... د يخدا يوااا " _

 افتاد . نیزم يفر برخورد کرد و رون کیبه  چیکرد که سر پ دنیشروع به دو و

 "... نیزم یمنو انداخت نی... بب یچه خبرته آقا... چرا انقد هول " _

 "منو داغون کرده حاال طلبکارم هست... نینازن يخوبه واهللا خانوم زده همه کتاب ها " _

 "که بخوام با شما بحث کنم . نهیاز ا زتریعز یلیشما ... به هرحال وقت من خ دیدار ییواقعا که عجب رو " _

 برداشت و با سرعت به طرف دانشگاه رفت . نیزم يرا از رو لشیوسا و

 بود ؛ در زد و بعد داخل شد ؛  دهیرس رید شهیهم مثل

 " دیدیرس رید شهیپناه... مثل هم زدانیبه به خانوم  " _

 "استاد... دیببخش " _

 که ستاره بود رفت ، ستاره پچ پچ کنان گفت : ییراست به سمت جا کیانداخت و  نییسرش را پا و

 "؟؟ شلخته تنبل... ياومد ریچرا باز د " _

 ".... حاال سر ما رو نبر... دیببخش " _

 "؟!  يرو با خودت آورد یوضیحاال ترجمه دکتر ع " _
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 "قلم رو فراوش نکردم .... هی نیآره هم " _

 ،ناباورانه را طرافش را نگاه کرد دیند يزیچ یدر دستش کرد ؛ول يبه کتاب ها و جزوه ها ینگاه و

 "....ستیکنم ن کاری.... ستاره چستیمن ن يخدا يوا " _

 "بگرد ... شتریخرده ب هی _"

 "... من ازخونه آوردمش ...ستین یچیگشتم... ه _"

  "... شیتو راه انداخت دیشا " _

 "...دونمینم " _

 آن ترجمه ها را کجا انداخته ست...که  کردیفکر م نیبه ا ایتمام طول کالس پر در

 "شده چرا رنگت زرد شده ؟!  یچ ایپر " _

 "...کنهیدلم درد م " _

 "؟!  رمیدانشکده بگ ینبات از آبدارچ يچا هیبرم برات  يخوایم " _

 "...هی... دل درد من عصبکاریچ خوامینبات م يچا " _

 یکه شما ارادت خاص يرازیخواجه حافظ ش یحت دونن،ینبات رو م يچا تی...همه خاصرینبات رو دست کم نگ يچا نیبب " _

 ینیب یم "نباتم دادند  يدوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب چا": گهی. جناب حافظ ميبهشون دار

 "نبات رو شناخته ؟  يچقدر خوب حافظ چا

 ".  شمینکنم، آروم نم داشیتا پ نکن. گفتم که دل دردم به خاطر استرسه. تیبرو دختر اذ ایب " _

 "ها...  میشد ی...اه...گرفتار عجب آدم خرفتندازیات رو به کار ب یکم فکر کن، اون مغز جلبک هیخوب  " _

 "برو خونتون .  ایب ؟یمگه من مجبورت کردم گرفتار من باش ایتو هست. ثان یمن بهتر از مغز کلوخ یاوال مغز جلبک " _

 "کمکت کنم... نگرانتم... خوامیم... من ایببخش پر " _

 " زم؟یبه سرم بر یحاال چه خاک "و گفت:  دیکش يآه بلند ایپر

 "... شیتو راه ننداخت مینیبب میحاال بر ایخاك قرمز...ب " _

 

 

 

******** 

 

 "بمونه ؟  ینذاشت وتریرو تو کامپ قتیاز تحق یکپ هیآخه بابا جان...چرا حداقل  " _

 "... گهیمنو سرزنش نکن د یبابا حاال شما هم ه شه؟یم يجور نیمن که دونستم ا " _
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 "؟  یرو داشت قتیتا کجا تحق نیکم فکر کن بب هینگرانتم.  ه؟یسرزنش چ " _

نداشته باشه.  یکردم، تا مشکل قمیتحق یاومدم، شروع به بررس رونیچشم.... از در که ب یاز بس فکر کردم. ول دیمغزم ترک " _

 "کجاست... آها..  دمیکه داشتمش. بعد از اون... آها... آها... فهم ادمهی نجایتا ا دمیشده دو رید دمیراه د يوسط ها

 "بگو منم بدونم .  ؟یچ یعنیآها  " _

جزوه داشت، فکر کنم  یهم از دستمون افتاد. اون کل لمونیوسا م،یخورد نیخوردم. هردوتامون زم ییآقا هیوسط راه به  " _

 "طرف دانشگاه .  دمینکردم و دو یشده بود، بررس رمیاون شده. منم د يجزوه ها یقاط

 " ؟يقبول شد يولوژیکروبیم يدونم چطور یمغزت من نم نیشده بود؟ با ا رمید یچ یعنی ؟يخوب چرا نگاه نکرد " _

کت شلوار  هیکه  دمهایبود. فقط  یتونم بگم چه شکل ینم یشناسمش ها... ول یم نمشی؟! خب اگه بب هیچه حرف نیبابا ا " _

 "سامسونت دستش بود .  فیک هیو  کیش

 " م؟؟؟؟؟یکن داشیپ ي. حاال چطورختهیر رازیمشخصات تو ش نیآدم با ا یکل " _

 

 

 

******* 

 

 

 شد، ثابت ماند:  یکه از در کالس وارد م ایخسته و درمانده پر افهیستاره به ق نگاه

 "نشد ؟  دایشد ؛ پ یچ" _

 ".  ردتیگ ینچ...دست رو دلم نذار که برق سه فاز م _"

 " ؟یکنیم کاریحاال چ " _

 "ما سفارش بده .  يچند تن برا ،يکرد دایگردم. اگه گل مرغوب پ ی. فقط دنبال گل میچیه " _

 :دیبا تعجب پرس ستاره

 "؟  یچ يبرا گهیگل د " _

 ؟یساکت باش شهیبه سرم. حاال م زمیبر نکهیا يبرا _

 ؟ي..نفهم..االغ...چرا حواستو جمع نکردوونهیخه دختره دآ _

از  يدار کهیتو شکمت. بعد درحال رمیشم ؛ اون وقت اول جفت پا م وونهی... چون اگه دزیستاره، اعصاب منو بهم نر نیبب _"

. و اگه یمرحله مرده باش نیکنم. فکر کنم تا ا یم نتیتو کمرتو نقش بر زم زنمیبا آرنج م ،يو خم شد یچیپ یدرد به خوئت م

 ".  کنم یبرات م یفکر اساس هی ،ینمرده باش

 گفت:  زیتمسخر آم یبا حالت دیخندیکه م یدر حال ستاره



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیاسپیده شبان   –برنده کیه                                 

wWw.98iA.Com ٧ 

 "نه بابا.؟؟!!!!  " _

 "....دهیحد و مرزت باش که داره کار دستت م یب تی.... مواظب خرتهینداره خر يکه حد يزیتنها چ گنیستاره م نیبب " _

 ".  هیبسه.... کالس رسم گهیدعوا دخانوما  " _

در تمام طول  یپچ پچ يباال نرود. و شروع به درس دادن کرد.اما صدا ایستاره و پر يصدا نیاز ا شیرا استاد گفت تا ب نیا

 کالس وجود داشت.

 "؟  شهیم یچ ياریرو ن قیتحق نیحاال اگه ا" _

ترم بعد  دیرو با یسیدرس زبان انگل ارمشیمن داره. و اگه ن يحکم امتحان ترم برا قیتحق نیگفت که ا یعوض يآقا " _

 "کنم ؟!  کاری...من چمیفردا که باهاش کالس دار يپاس کنم ...وا

 "...  يپز تافلتو داد یو ه یگذاشت شیخودتو به نما يها ییحقته... از بس سر کالسش توانا " _

 "باال ست .  یلیمن خ یسیسطح زبان انگل دیمن که پز ندادم ، خودش فهم " _

 "؟  میکن کارینگرانتم. حاال چ یلیخ ایپر " _

 :ستادیو ستاره ا ایرو به پر نهیکالفه از پچ پچ، دست به س استاد

 "درس رو بدم .  يتا ادامه  نیشما تموم شد، بگ يهر وقت حرف ها" _

 ".  شهیتکرار نم گهیاستاد د دیببخش " _

از  يمانده به گوشه ا رهیچانه قرار گرفته شده بود و آن نگاه خ ریگفت و بعد در فکر فرو رفت. با ان دست که ز ایرا پر نیا

 شنود. یاستاد را نم يدر فکر فرو رفته است و حرف ها قایکالس کامال واضح بود که عم

ناسوت و  -4ملکوت،  -3جبروت،  -2، الهوت -1: میبگم که پنج عالم دار دی؛ در ادامه درس،با زیعز يخوب دانشجو ها " _

 کنه .  یم ریپناه در اون س زدانیکه از همه مهمتره عالم هپروت که مال دانشجوهاست. که فعال خانم  یپنجم

 و گفت: ایکرد به پر رو

 "مگه نه خانوم ؟ " _

 که هل شده بود، رو کرد به استاد . گفت: ایپر

 "؟  دیگقت يزیشما چ ؟یچ " _

تو هپروتت  یکه راحت بتون ییجا یرفتیرشته ، کاش م نیدانشگاه ، اونم ا دییایب نکهیا يشما به جا گمی. فقط میچیه " _

 ".  یکن ریس

 بچه ها، کالس رو پر کرد. ي قهقهه

 داد.  یاجازه را نم نیستاره بود که به او ا نیا یکرد با تمام وجود به درس گوش دهد، ول یسع ایادامه درس پر در

خودتو  يدار يجور نی.... اکباریهم  ونی... شکباری. به هر حال مرگ ي... به نظر من فردا بهش بگو که گم کردایپر نیبب " _

 ". ... گهیاندازه د ینم ایاندازه  یتو ور م ای. ... باالخره یکش یم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیاسپیده شبان   –برنده کیه                                 

wWw.98iA.Com ٨ 

 "... يتافلم وسطه ... وا يآبرو ي؟ پا هیسادگ نیبه هم ؟یچ " _

  ".... شهیکه نم يزی. چيافتادیدختر . از اصل که ن ي؟ از اسب افتاد شهیم یحاال مگه چ " _

رو گمش  قتیکه تحق یبگ یوضیبه ع دی؟ اگه من بردم تو با میکن یچیسنگ کاغذ ق یموافق ایپر "کرد و ادامه داد:  یمکث

 "؟  ی. موافقيکرد

 "زشته بابا....  ؟يآورد ریستاره وقت گ " _

بار  هی...یچی.... اه ...هر دوتاش ق یچی... سنگ کاغذ قمیکنیفهمه.شروع م ینم يزیچ ی.... کساریب نیینه بابا... دستتو پا " _

  "... گهیبار د هی....اه ..بازم مثل هم شد...یچی..سنگ کاغذ قگهید

 و بلند شد: يگفت، ناگهان انفجار یاستاد که کلمات را آرام و شمرده م يصدا

دونم شما رو  ی.... من نم دیشی، بدتر م دمینم تیاهم ی. خسته شدم . هرچ نیشور اش رو درآورد گهیبسه خانوم..بسه.... د " _

 رو کردن کودکستان ...  نجایا ایاز کودکستان آوردن 

  " ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یاومد یشما اشتباه ای،  نجایاومدم ا یمن اشتباه دونمینم

..... 

 گفت:  نشست و رونیمحوطه ب يها یاز صندل یکی يرو ستاره

 ".  دادیفحش و داد و ب ی.... اونم با کلرونی؟ انداختمون ب ي.. راحت شدایب " _

 "تو؟  ایداد ؟ ها ؟ من  یچیسنگ کاغذ ق شنهادیبود پ یها ... ک يرو دار یلیستاره تو خ " _

 یترجمه اش کن گهیبار د هیدو روز دانشگاه تا  یکی یتون ینم ایپر ی. ولمیباشه بابا...من تسل "دستش را باال آورد و:  ستاره

  "؟؟؟؟ 

 نیبکنم. بب يتونم کار یعنوانش هم نم يدو روز که برا یکی. دیکردم ، دو هفته طول کش یبابا...من فشرده کار م يا " _

سر کن...فقط بهش  رو دست به یوضیع يجور هیشه... تو هم  دایپ دیپخش کنم شا هیخوام با بابا اعالم ی. م امی یمن فردا نم

 "ها...  یدروغ نگ

 "... یداشت بتیغ یتر اش نکن. تا حاال کل اهیس گهی. داههیتو پرونده ات س ایپر " _

  "وجب چه ده متر ...  هیما که آب از سرمون گذشته... حاال چه  " _

 

 

 

********* 
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کرد.اما اتاق خواب را به آشپزخانه  یم یاحساس گرسنگ یلی. خدیکش یم نیزم يخسته اش را رو يدر را باز کرد . پاها ایپر

تخت انداخت. چشمانش را محکم بست تا بخوابد.  يخود را رو ش،یداد. در اتاق را باز کرد و بدون درآوردن لباسها حیترج

کرد اما  یم تشیتلفن اذ يصدا نکهی. با ازدیزنگ م زیکری. دست بردار نبود. دیشن منیرا از اتاق نش لشیزنگ موبا يصدا

 دینکش یهم خوشحال .... طول ایامدن از تخت را نداشت. گوشش را گرفت تا صدا را نشنود. صدا قطع شد و پر رونیحوصله ب

سرش گذاشت تا صدا را  ي. بالش را روستیاز خانه ن رونیب ایدانست پر یتلفن خانه بلند شد. هرکس که بود، م يکه صدا

 نداشت.  يا دهینشنود. اما فا

 ".  میکن یسرخر زندگ یشب نشد که ب کی؟  میکن یگذاشت که ما بندگ یک سیاه...ابل " _

 همان حالت خسته به طرف تلفن رفت. آن را برداشت و : به

  "ستاره ؟  یزن یزنگ م نقدریچرا ا ؟یگیم یچ " _

 "به دادم برس. آبروم در خطره گند زدم .  ایپر " _

دارم که اگه  یبدبخت نقدریکن.... من خودم ا یخودت ماست مال يرو که زد يگند نیداره ؟! حاال ا یبه من چه ربط " _

 ".  رهیگ یاش م هی، گر نهیکوزت منو بب

 "تو....  ؟یفهم یم ایاتفاقا راجع به توئه .... پر " _

 "؟  يکرد کاریباز چ " _

 ییغذا تیشد منم مجبور شدم گفتم مسموم یچ؟! ترجمه  ومدهی.... اونم گفت چرا ن يایب یتون یامروز به استاد گفتم نم " _

 "کار ترجمه باشه .  ریگیهم مالقاتت هم پ ادی.... اونم گفت که عصر میمارستانیو االن ب يدار يدیشد

 "؟  رمیبگ ییغذا تیمسموم ي؟! حاال چه جور یراحت تر بگ زیچ هیشد  ی؟ نم هیچه مرض نیآخه ا " _

 گفت:  يبا لحن مسخره ا ستاره

  ". ینشست تونییدم در دستشو مارستان،یب يو به جا يدار یبرو خدا رو شکر کن که نگفتم اسهال خون " _

 "مسموم بشم ؟  يچطور دییبفرما شهی.... حاال مدیممنون از لطفتون .... منو شرمنده کرد یلیخ " _

 ...گهیکن د يکار هیدونم.  یمن چه م " _

 مکث کرد و : یکم

 يبه جا یکنه . ول ی.... مطمئن باش اثر مریبگ هیساالد الو ایسمبوسه  هیبغل خونه ما،  یچیاکبر آقا ، سانو . ازدمیآها فهم " _

 "قبرستون ...  نهیبرنت س یراست م هی مارستانیب

 گفت: تیبا عصبان ایپر

 يمونه .... وا ینم یازم باق يزیچ گهیکه د رمیهم بگ تیمسموم هیهستم .... حاال  ینیالغر ویمن آنتون یدونیتو که م " _

 "خواد خرخره ات رو بجوم .  یستاره دلم م

 "ها ...  ینکن عمونینشه. ضا عیضل یکه آدم سوسک بشه ول یگفت یم شهیجفتمون وسطه. خودت هم يآبرو يپا ایپر " _
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  "...  هیچ یدوست دارم بکشمت آبرو چ يوا " _

 خود گذاشت. به طرف آشپزخانه رفت.  يتلفن را سر جا یگوش یخداحافظ بدون

 "...  کنمینم يکار چی... من هستیاصال مهم ن "خودش گفت :  با

؛ دو دل بود اما به طرف آشپزخانه  شدیآنجا نبود واقعا بد م ایآمد و پر یم مارستانیبه ب یوضی... اگر عکردیم يکار دیبا یول

 بایشد.تقر یم ختهیر وانی. گچ به صورت نرم شده داخل لدیخانه کش وارید يرا به گچ ها وانیبرداشت ؛ لبه ل وانیل کیرفت و 

 را پر از آب کرد و با قاشق هم زد و :  وانیشد ، دوباره به آشپزخانه برگشت . داخل ل ربه اندازه دو سه قاشق پ یوقت

 "نفهم رو عذاب بده .  يمن، ستاره  يمنو ببخش .... به جا ایخدا" _

 را خورد:  وانیل اتیاز محتو یکم

  "اه .. چه بد مزه ست .  " _

 از آن خورد. یو هم زد ؛ کم ختیر وانیپودر شربت و شکر ، در ل يادیز مقدار

 داشت. همه را الجرعه خورد . يداد و طعم بهتر یگچ نم يمزه  گرید

 رفت: حالت ماند و بعد تلفن خانه را برداشت و شماره گ نیبه هم قهی. چند دقدیدراز کش نیزم يرو

 "کنم مسموم شدم .  ی. فکر مستیخونه، حالم خوب ن ایالو...بابا...ب " _

 ... دیدو ییو حالت تهوع شد و به طرف دستشو چهیحرفش تمام نشده بود که دچار دل پ هنوز

 

 

************* 

 

 

 بود، اشاره کرد . گفت:  دهیتخت خواب ينزار رو یکه با حالت ایبلند کرد و به پر شیبرگه آزما يسرش را از رو مارستانیب پزشک

 ".  دیبده. معده اش رو شست و شو بد یلیحالش خ " _

 گفت :  ایسپس رو به پدرو مادر پر و

فاسد  يغذا ایکه هست، فست فود  يزیبد بوده. هر ج یلیکه خورده خ يزیاثر چ نکهیمثل ا یخورده .... ول یدونم چ ینم " _

 "هست....  H2c03 ای H2so3 بیترک هیشب يزیچ هی. ستین یخانگ

 "هست ؟  یچ د،یکه گفت یینایحاال ا"گفت:  يفور ایپر مادر

  ".  یگچ و آهک صنعت " _

 "بمونه ؟  نجایا دیبا یگچ؟؟؟...حاال تا ک ؟یچ " _

 "روز .  کیحداقل  " _

 آمد . ایدادند که ستاره دوان دوان به طرف تخت پر یاز اتاق هل م رونیرا به ب ایتخت پر پرستار
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  "؟  يبه روز خودت آورد ی....چقدر حالت خرابه ... چ ای.... پريوا " _

 "راه حل هات...  نیکشمت. تو هم با ا یم خی.... اگه خوب شدم، حتما به چهار مادی یستاره....داره جونم باال م يریبم " _

با  نیرا درست کند. بنابرا زیکرد همه چ یسع د،یرا خطرناك د تینگاه کردند . ستاره که موقع ایبا تعجب به ستاره و پر همه

 است. انیها هذ نیندارد و همه ا یحال درست و حساب ایفهماند که پر ایچشم و ابرو به پدر و مادر پر

 گفت:  ایپر مادر

  "کارش کنن .  یبرن چ یدارن م ستیی...بچه مو معلوم نیآخ " _

 "بسازن .  یو ازش مصالح ساختمون ارنیخل شکمش رو دربدا يها مانیبرنش تا اون گچ و س یفقط م یچیه " _

؟ تو شکمش گچ و  یچ". و گفت: ردیخنده اش را بگ يکرد جلو یخنده اش گرفته بود، سع ایحرف پدر پر نیکه از ا ستاره

 "شده ؟  دایپ مانیس

 "شده ؟  ينجوریخورده که ا یچ نیدون یآره . شما نم " _

 نبرد و گفت:  ییاز ماجرا بو یخنده اش را کنترل کرد تا کس ستاره

 چیتو ساندو زهیر یگچ م يوقت ها خرده ها یکنه و گاه یم زشیبغل دانشگاه سقفش داره ر یچیساندو یدونم. ول ینم " _

 "و ... دهینفهم اینوشابه. حتما پر وانیل ای

 گفت: يفور ایپر پدر

 "مردم ...  يتو غذا زهیریکه گچ م یچ یعنیاش رو هم ببندن . در مغازه ارنیپدرشو درب دمیم " _

. خدا رو خوش دهیقدش رو م میقد و ن يو هفت تا بچه  لشی. اون بدبخت خرج پدر و مادر علدیکارو نکن نینه.... ا يوا " _

 ".  دیباش ایباال سر پر دی. شما بادی. شما زحمت نکشدمی.. نه من خودم بهش تذکر ممیندازیاونا رو از نون خوردن ب ادینم

 بود اما سرش رو به عالمت موافقت تکان داد. یعصبان نکهیبا ا ایپر پدر

 زد: ادیگذشت که ستاره فر یساعت مین

 "اومد... ایرو آوردن. پر ایهورا... پر" _

 گفت:  ظیغرغرو با غ یرزنیپ

که گوبس گوبس ضبط  ابونیخ يجوونا.... تو نیما ا ينذاشتن برا شی....آسایخوش حال نقدریبرنگشته که ا یباق اریاز د " _

 "لرزونه .  یتن و بدنمون رو م بشونیبدترک يهم صدا نجایلرزونه.ا یبرج رو م هی نشونیماش

 کرد و با خنده گفت: ینگاه م رزنیبا تعجب به پ ستاره

 "..دیببخش" _

 و با لحن مهندس ها گفت:  دیدو ایبعد به طرف پر و

 ینه؟ کل ایرسه  یم يگچ شما باالخره به بهره بردار نینه ؟! ا ایشد؟ باالخره تونستن گچ از معده شما استخراج کنن  یچ " _

 "آدم منتظر ساخته شدن خونه هاشون هستن .
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 "کنم .  یدهنتو با کاه گل پر م ،یکلمه حرف بزن هیستاره اگه  " _

من به استاد گفتم حالت اونقدر خرابه  ؟يکم گچ خورد نقدریمن چرا ا. در ضگهید يکم گچ خورد هیشده ؟  یحاال مگه چ " _

 ".... یمونیکه دو سه هفته م

رو  يلوله ا هیساعت  هیهم که خوردم، به غلط کردن افتادم.....  یخرده گچ هی نیبه خاطر هم;ستاره  يرو دار یلیواقعا خ " _

 "کنم که گلوم زخم شده .  یهم بزرگتر بود. االن احساس م ياز حلق و گلوم وارد معده ام کردن. از شلنگ باغبان ها

آقا  هیامروز  ی.... راست يکرد يآبرودار یوضیع يکه جلو میباشه حاال ببخش..... از پر و پاچه تون کمال تشکر رو دار " _

گفت. اصرار کرد  یآدرس داد، نه يداره. نه شماره ا کارتیاصرار کردم بهم نگفت که چ یاومده بود دانشگاه کارت داشت. هر چ

 ".... گردهیهم بر نم گهی... و تا دو سه هفته د یبره دوب خوادیعصر م فردا. چون یحتما فردا صبح دانشگاه باش

 "کار کنم ؟  یبمونم. حاال چ مارستانیب يتو دیسنگه. آخه من تا فردا عصر با يکه سنگه مال پا یآخ ...هرچ " _

 

 

 

*************** 

 

 

 

 "خانوم ؟  يچطور " _

 ".... رهیم جیبخورم. سرم گ نیبود، زم کینزد يحالم بده که حد نداره. تو راه که بودم چند بار نقدریستاره ا " _

 "؟  ياوردیبا خودت ن يکتاب و جزوه ا چیچرا ه " _

 ". اوردمیباخودم ن یچیراست اومدم دانشگاه....ه هی مارستانیاز راه ب " _

 اش بلند شد و گفت: یاز صندل ستاره

  ".  رمیگ یم يزیچ هیبرات  رمی...بذار میآخ يحتما غذا هم نخورد " _

 گذشت و ستاره با عجله وارد کالس شد. يا هیثان چند

 "کردم .  یرو م فشیتعر روزیکه د ی...اون آقاهه اومده .... همونای..پرایپر " _

 خود بلند شد اما: ياز جا ایپر

 ".  ادی یچرخه. انگار داره زلزله م یکالس داره مکنم  یستاره حس م " _

 "بذار کمکت کنم .  " _

 زد و بعد گفت:  واریدستش را به د هیچند ثان ایپر

 "....  امیتونم خودم ب ینه حالم بهتر شد.... م " _
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 "....  نهی.... آها... همسادهی. کنار در ساختمون واستیدور ن یلیخ " _

 "کنه ها ... یخودش م شیپ يفکرا هیبهش نگاه نکن....  رهیخ رهیخ ينجوریستاره... ا " _

 نازك کرد و گفت:  یپشت چشم ستاره

 ".ستین يکه اصال عدد نیمن که خواستگارام پاشنه در خونمون رو در آوردن. ا " _

  ".... نه ؟!  گهیدر خونتون به خاطر خواستگارها هست د یپس خراب " _

 با خنده گفت: ستاره

 "فهم ...  زیآدم چ قربون" _

بود.  دهیفا یسرحال باشد .... اما ب مارش،یبر خالف صورت ب شیکرد حداقل صدا یسع ایپر ستادندیآن مرد ا يکه روبرو یوقت

 حالش گفت: یب يبا همان صدا

 ".دیبا من کار داشت نکهیسالم. مثل ا " _

 نگاه کرد و گفت:  ایحال پر یب ي افهیمرد با تعجب به ق آن

 "سالم...." _

 مکث کرد و سپس ادامه داد: هیثان چند

 "؟  دیآر یمنو به جا م " _

 شد و: رهیمرد جوان خ افهیبه ق ایپر

 "برام آشناس . افتونیفکر کنم ق ی.... ولدونمینم " _

  ".  دیراه انداخت دادیداد و ب یبعدشم حساب دیاون روز صبح که به من خورد ست؟؟ین ادتونی " _

 گفت: یکردبه شوخ ياخنده  ایپر

 "زدم .  یداد م ي. وگرنه بازم همون جورضمی. مرستیاالن حالم اصال خوب ن " _

 و گفت :  دیخند ایحرف پر نیمرد از ا آن

 "؟  ستیخب...حاال چرا حالتون خوب ن" _

به خاطر قرار مالقات شما، از  یکردم ول یاستراحت م مارستانیب يتا امروز عصر تو دیداشتم و با ییغذا دیشد تیمسموم " _

 "فرار کردم ...  مارستانیب

 یاول خودمو معرف دیگفتم. خب... بذار یرو م زیبه دوستتون همه چ روزیحال و وضعتونه، همون د نیدونستم ا یاگه م " _

و  میهم برخورد کرد دارالترجمه دارم. ... اون روز که به هیو  یسیزبان انگل یمترجم يهستم. دکترا یمیکنم. من مهرداد کر

 یکیبود فکر کردم  یعال یلیرو که خوندم،خ قتونیق شما رو هم با خودم بردم.... تحقیافتاد، چون عجله داشتم، تحق لمونیوسا

بودم که  دهیرو شن یوضی،در مورد دکتر ع دیکرده بود پیرو داخلش تا یوضی.اسم استادتون عدیارشد زبان هست ياز دانشجوها

 "و...  دینجایشما ا دمیو فهم دمیپرس شونباهاشون تماس گرفتم و درمورد شما از کننیم سیتدر یوم پزشکدانشگاه عل يتو
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 "لطف شما رو جبران کنم ...  يچطور دونمی؛ نم دیدیواقعا زحمت کش " _

. گمیم کیپرمغز بود. بهتون تبر یلیدانشگاه باشه. چون خ نیا ياز دانشجوها یکیترجمه متعلق به  نیشد که ا یباورم نم " _

  ".دیدار یسیاز زبان انگل ییدرك باال

 "اون ترجمه رو به من سپردند...  یوضیع دی... نه ببخشیعوض يآقا نمیمن تافل دارم...بخاطر هم _"

 سرش را تکان دادو: نیبا تحس رضایعل

 "راحت باشه .  التونی. شما خدمیرو هم بهشون م قیتحق نیخب من ا " _

 ". به هر حال ممنون . دیخوشحال کرد یلیمنو خ " _

 گفت:  ایچند قدم دور شد، پر رضایکه عل نیهم

 "شدم ؟  عیچطور ضا يدیگرفتم.... د ادیمنم  ،یعوض يآقا یگیاز بس م "

 با خنده گفت:  ستاره

 يآقا« گهیو خودش هم بهش م هیفهمه اون چه جونور یهم م یمیکر يآقا گهید ي قهینداره بابا .... تا چند دق یاشکال " _

 ".  »یعوض

 گرفت : واریشده بود، دستش را به د جهیانگار که دوباره دچار سرگ ایپر

 "رفت .  ادمیچند لحظه از بس خوشحال شدم، حال خرابم  " _

 "خونه استراحت کنم. رمیم"مکث کرد و سپس ادامه داد:  يا هیثان چند

و دست و پات از هفت  يتصادف کرد گمیم دند،یپرس يزیبرو. اگه استادها هم چ باشه"گفت:  ایرو به پر طنتیبا ش ستاره

 "رفتنه ... خودتو براتش آماده کن .... نیماش ریات ز يبعد اتیشکسته ، عمل هیهشت ناح

 ستاره گرفت و گفت: ياز بازو یشگونیبا خنده ن ایپر

 "رو بگو .  ییحرفا نیبرو همچ ،يشد ریاگه از جونت س " _

 زد و زمزمه کرد: يستاره را به طرف در کالس هل داد. ستاره که رفت سرش را باال گرفت. لبخند و

 "ممنون خدا جون..." _
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 "فصل دوم "

 

 

 ".  یخواب یپاشو دختر چقدر م " _

 کاناپه جابه جا کرد و : يخودش را رو یکم ایپر

 ". ضمیبابا ولم کن. بذار بخوابم. من مر" _

 ".... یتون یمن که نم يبرا ،ياریدرب يباز بمیننه من غر یهرک يپاشو ..برا " _

 بود.  شیرا نگاه کرد. هوا گرگ و م رونیچشمش را باز کرد . از پنجره ب یکم

 "شب ؟  ایبابا االن صبحه  " _

 "دانشگاه .  يبر دیاالن صبحه.... و تو با " _

 شد و : خیس

 "؟  دمیروز کامل رو خواب هی یعنیتا االن خواب بودم.  روزیمن از د یعنی " _

 ". ياستاد دنیخواب يتو ،یکه استعداد نداشته باش یچیه يتو تو " _

 هل شده بود بلند شد تا آماده شود که پدر گفت: یلیکه خ ایپر

 "بخور ....  يزیچ هی ایکردم بابا جون االن شبه.... برو دستتو بشور ب یشوخ " _

 رفت، گفت :  یبه طرف آشپزخانه م کهید در حالآرام ش یکم

 "شده ... دایبابا ترجمه زبانم پ یراست " _

 "کرده ؟!  داشیپ ی؟! چه خوب... حاال ک یگیم ياه جد " _

 "...یمیبه اسم مهرداد کر ییآقا هی " _

 "؟  یمی؟! مهرداد کر یمیکر یگیم يجد " _

 "... دشیشناسیمگه شما اونو م یآره ول " _

که  يبچه بود یلیبود... اسم پسرشون مهرداد بود... تو خ یمیکر شونیلیداشتم که فام هیهمسا هی... قبال کنمیآره فکر م " _

 "سالش باشه...  یس ایو نه  ستیحدودا ب دیرفتن...مهرداد االن با

 "حدود باشه....  نیهم کنمیآره فکر م " _

 "؟!  یازش نگرفت يزیچ یآدرس " _

 "دانشگاه ما باشه... کیارالترجمه داره ... فکر کنم نزدد هیگفت  " _

 "دلم براشون تنگ شده ... یلی... خ زنمیحتما بهش سر م رمیفردا م " _
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************************** 

 

 

 زده به طرفش آمد و :  جانیشد و به طرف دانشگاه رفت ستاره ه داریاز خواب ب شهیزود تر از هم ایروز صبح پر آن

 ".... دو تاخبر دست اول برات دارم .  ایپر "

  "بذار اول من خبرمو بگم ... " _

 "...یبگ يخوایم یخب بگو چ " _

 "و مامان وباباش اومدن خونه ما... یمیکر يآقا شبید " _

 "؟! چرا ؟!  یگیم يجد " _

خونمون ... حاال تو خبراتو بده ...  ادیاسمشو به بابام گفتم شناختشون.... دعوتشون کرد ب یما بودن... وقت هیآخه قبال همسا " _

" 

دانشگاه و همه  ادیتونه ب یماه مونده به امتحانات ترم، نم کی نیاومده و ا شیپ یبراش مشکل یعوض يآقا نکهیا شیاول " _

بعد منصرف شدند.  یاستادا کنند ول هیبق يدانشجوها یاتخواستند تمام دانشجوهاشو ق یگذاشته. اولش م نیکالس هاشو زم ي

 ".  مشیشناس یمن و تو م ه؟یدا کرده حاال حدس بزن اون کیپ نیخودش جانش يبرا یعوض يچون که آقا

 "هست .  یدونم ک ینم " _

 ".  یمیکر يآقا " _

 "طرفمون .  ادی.... داره م یمیکر يآه ... آقا " _

 "خانوما سالم .  " _

 ".دیقراره استادمون بش نکهیسالم. مثل ا "کرد:  یدست شیپ ایپر

  "مثل شما دارم .  يمستعد يبله. خوشحالم که دانشجو " _

 شد، مهرداد ناگهان گفت:  یاز آنها دور م کهیدرحال

 "اونهمه ترجمه مقام اول رو گرفته؟ نیکه ترجمه شما ب دی..خبر داریراست" _

 "کنم... یاصال باور نم ن؟یگ یراست م"گفت:  یزد و با خوشحال یابرقیپر چشمان

 "هورا...هورا.. "زد گفت:  یو بشکن م دیپر یم نییو باال پا دیکش یم غیهمچنان که ج ایدور شد، پر یکه کم مهرداد

 سیانگل يتو یتونیراحت م یلیخ یرو قبول بش یلیاگه اون بورس تحص يزبان دار يکه تو ياستعداد نیتو با ا ایپر " _

 "...یدرس بخون
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 "...دونمیآره م " _

 "...  یشیچه جالب فکرشو بکن. با روشنا هم کالس م س؟یانگل يریم ياریاگه رتبه ب یعنی ؟یواقعا مصمم " _

 هیو مطمئنا با  هیولوژیکروبیواسه درس خوندن. در ضمن من رشته ام م یبرم لندن. حت کنمیرو ول نم نجایمن سرم بره ا " _

 ".  شمینم داروساز همکالس

 کرد گفت:  یکه در ذهنش خاطره ها را زنده م ایپر

 "گفتن سه تفنگدار ؟  یبهمون م ادتهی م؟یبا هم بود شهیهم رستانیچند سال آخر دب نیا ادتهی "

. 

 کنه؟  یتشکر خشک و خال هی یزنگ نزد حت یوضیاول شده، ع قتیتو که تحق یراست _

 مونه.  ینم ادشیآدما  ی...خوبگهیگربه کوره ست د _

 "تموم بشه. یاول با ناراحت يسر کالس. دوست ندارم جلسه  نیایخانوما...زود ب"

 آهسته گفت :  ایکه دور شد پر یکم

 "؟! هیخب خبر دوم چ " _

 زهی. جايدانشجو يادهایدر حد المپ يزیچ هیآزمون برگزار کنند  هی کیترم  يدانشجو ها يقراره برا نکهیخبر دوم هم ا " _

. فکرشو رنیگ یرو م سیانگل ياز دانشگاه ها یکی یلیاز هر رشته بورس تحص دهیفرق داره. نفرات برگز شهیبا هم امسال

 "کنن.  یخودشون حساب م س،یتورم انگل نیا يها رو تو نهیبکن. تمام هز

 : دیپرس یمسابقه عالقه مند شده.با خوشحال زهیکه به جا دیشد فهم یبه وضوح م ایبرق چشمان پر از

 "آزمون؟ نیهست ا یحاال ک"

تو بخون حتما  یتنمه. ول يکنکور تو ی. هنوز خستگزهیدارم و نه انگ دی.من نه اممیماه وقت دار کی بایتقر یعنیاواخر آذز.  " _

 ". یشیم يزیچ هی

 ".  میرس یم ریهم د شهی. همدنی. کار هر روزمون شده دومییبدو ایحرف ها ب نیا يفعال به جا " _

 

 

***************** 

 

 

 و دیبه طرفش دو یآمد ستاره با نگران رونیب ادیکه از سر جلسه المپ یوقت

 "؟!  یشیشد ؟! قبول م یچ " _

  "قبول شم .  دوارمیسخت بود ام یلیخ ی... ول دونمینم " _
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 "خوبه... یلی... تو هوشت خیشیمن مطمئنم از همه باالتر م " _

خودش را  خواستیرفتن نداشت... فقط م سیبه انگل يعالقه ا چیه ایپر یبود ول سیدانشگاه انگل هیبورس ادیالمپ زهیجا نکهیا با

 بسنجد ...

 "خستم... یلیخ يوااا "کاناپه انداخت و :  يخودش را رو دیکه به خانه رس یوقت

 "؟!  زمیچطور بود عز ادیالمپ "به طرفش آمد و :  مادر

 "قبول شم.... دی... شادونمینم " _

مهرداد  يمادر مهرداد بهم زنگ زد و تو رو برا شیخبر بهت بدم... چند وقت پ هی خوامیرو ول کن ... م ادیجان المپ ایپر " _

 یلیهم زنگ زد.. گفت مهرداد خ گهیو جواب رد دادم... چند بار د یدرس بخون يخوایکرد ...من گفتم که فعال م يخواستگار

 "گذاشتم.... رارآخر هفته ق ياصرار داره... منم برا

 "سالشه....دوازده سال از من بزرگتره.... 30مهرداد یبگم مامان... ول یچ دونمینم " _

.... 

سخت نبود... جلسه  کردیآنقدر ها هم که فکر م یکه چطور با استادش رو به رو شود ول کردیفکر م نیبه ا ایآخر هفته پر تا

 جلسه  نیرفت ؛بعد از چند شیخوب پ يخواستگار

 . دندیبا هم به توافق رس الخرهبا

 

 

 

********************************** 

 

 

 

طور که با عجله به  نیرا برداشت. هم فشیک ایداد، همراه شد. پر یساعت که عدد چهار را نشان م يزنگ در با صدا يصدا

 رفت، بلند گفت:  یسمت در م

  " ؟يندار ي. شما کاررمیمامان، مهرداد اومد. من دارم م" _

 گفت:  یمادر از آشپزخانه بلند شد که م يصدا

 "ها... نیاریدرن يباز سی. خسنیریلباس عروس خوب بگ هینه. فقط  " _

 بود، گفت: دنیکه در حال کفش پوش ایپر

 "باشه مامان جون. خداحافظ." _
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. در را دیگذشت و به در رس ینبلند و طوال يرفت. از کنار باغچه  نییپا اطیح يدر را پشت سرش بست. با عجله از پله ها و

 سالم کند، گفت:  نکهیشد و قبل از ا نیدر پارك شده بود. با عجله سوار ماش يکه جلو دیرنگ مهرداد را د اهیس نیباز کرد. ماش

  "وقته منتظرتم.  یلی...خيکرد رید_"

 حواله کرد. شیاز احساس برا ینگاه خال کینداد. فقط  یجواب چیمهرداد ه یول

 ".  شهیکه نم يجور نی. ایبراش بکن يفکر هی دی. اگه همه ش به خاطر سردردته باستیمهرداد ! چند وقته حالت خوش ن" _

کرد و سکوت  یم یشهر را ط يها ابانیخ اد،یبا سرعت نه چندان ز نینگفت. ماش چیمهرداد باز هم سکوت کرد و ه یول

 ینیسنگ یرف مهرداد چرخاند و او را نگاه کرد. آنقدر غرق در فکر بود که حتصورتش را به ط ایفضا را پر کرده بود. پر ینیسنگ

 نیبه هم قهیکرد. چند دق یم يباز فشیخسته شده بود، با بند ک يا قهیچند دق کوتس نیکه از ا ایرا حس نکرد. پر اینگاه پر

 . متعجب شد: ندیحوصله سرش را بلند کرد تا جاده را بب یمنوال گذشت. ب

 "؟  میریلباس عروس بگ هی ستیمگه قرار ن ؟يچرا از شهر خارج شد م؟یریکجا م میمهرداد، دار " _

 گفت: ایرا پارك کرد و رو به پر نیاز جاده خارج شد و در کنار جاده، ماش ا،یباز هم سکوت کرد و در کمال تعجب پر مهرداد

 "شو .  ادهیپ" _

از شهر دور شده بودند. به طرف مهرداد رفت و پرسشگرانه او را نگاه کرد. و  یلیخشد. جاده را نگاه کرد.  ادهیپ عیسر ایپر و

 سپس گفت:

 ". میکن دای؟! من و تو قرار بود لباس پ میاومد نجایچرا ا " _

 کرد اما جرات گفتنش را نداشت. من من کنان گفت:  یم ینیبر دلش سنگ یانداخنه بود. انگار حرف نییسرش را پا مهرداد

 "...ستی... الزم ننه " _

 بر خودش مسلط شده باشد. گفت:  دیرس یچرخاند. به نظر م ایرا نگاه کرد و بعد نگاهش را به طرف پر ينقطه دور هیثان چند

 ".  میریاصال الزم نباشه که لباس عروس بگ دیشا " _

 گفت:  یزد و با نگران یمصنوع يلبخند ایپر

 "؟  میرو برگزار کن یمراسم عروس ستیچرا ؟ مگه قرار ن " _

 اضطراب نداشت گفت:  گریکه انگار د یبا لحن مهرداد

 يزیخواستم راجع به چ ی. ممیمراسم باش يدنبال کارها نکهی. نه به خاطر ارونیب می. من امروز بهت گفتم برایپر نینه...بب " _

 ".... میبه هم بزنرو  مونیخواستم بهت بگم که از نظر من بهتره نامزد یباهات حرف بزنم. راستش م

 که شوکه شده بود : ایپر

 "...یگیم یفهمم چ ینه...نم" _

 را قانع کند گفت:  ایخواست پر یکه م مهرداد

 "....  میخور ی... ما دوتا به درد هم نمنیبب " _
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 تر کرد و ادامه داد: يجد یلحنش را کم سپس

 "...ی؟ من تورو نم گمیم یچ یفهم یخواد... م یدل من تو رو نم " _

 گفت: ياندوه بار يکه چشمانش پر از اشک شده بود، با صدا ایپر

 "هااان؟... شه؟؟یم یدل من چ فیپس تکل" _

 را باال انداخت و گفت: شیشانه ها مهرداد

 ".  دمیرس جهینت نیوقته که به ا یلیخ یعنیموضوع فکر کردم .  نیوقته که به ا یلیمن خ" _

 هرچه تمام تر گفت: یکه صورتش پر از اشک شده بود، با ناراحت ایپر

 "اومده ؟...  ادتی؟ چرا چند روز مونده به جشن  یگیم ي، دار دنیکه همه فهم یپس چرا االن ؟! چرا وقت " _

 دوباره شانه باال انداخت و گفت:  ایپر يتوجه به اشک ها یب مهرداد

و  یکن یم دایرو پ گهید یکیکه تو هم مثل من  نهی... مهم امیرو بهم زد مونیکه نامزد میگی. به همه مستیمهم ن " _

 ".  یشیباهاش خوشبخت م

 :دیپرس رتیبا ح ایپر

 "؟...  هی؟! دل تو دنبال ک گهید یکی؟!  یچ "

زحمت  سخت تر بود. سرش را خاراند و با یقبل يکلمه از تمام صحبت ها کی نیصبر کرد. انگار گفتن ا هیچند ثان مهرداد

 گفت:

 "س..ستاره...  " _

 گفت:  یفضا را پر کرده بود. مهرداد با گستاخ شیها هیشد. اصال انتظارش را نداشت. هق هق گر جیگ ایپر

 "خوشبخت.... میتون یمن و ستاره م "

 : دیاجازه نداد حرفش را تمام کند و غر ایپر

 "... خفه شو...یخفه شو عوض" _

 ".  یبش یاحساسات دی.... تو نبا میباش یمنطق دیبا نیبب " _

 زد : ادیشود و فر یکلمه مهرداد قلبش شکسته تر م هیحس کرد با هر  ایپر

 ".... فی...برو گمشو آشغال کثنمتیخوام بب ینم گهید " _

 آرام تر گفت:  و

 "آشغال ... "

 ي. سرش را بلند کرد. قطره قطره دیفهم یآسمان بود که دردش را م نیرعد و برق از آسمان بلند شد. انگار فقط ا يصدا

 راحت گفت:  یلیباشد، خ فتادهیخورد. مهرداد انگار که اتفاق ن یباران بر صورتش م

 ".  ادیسوار شو برسونمت...داره بارون م " _
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 زد:  ادیبا خشم فر ایپر

 "...نمتیخوام بب ینم ؟يذاریبهت مبگم برو گمشو...چرا راحتم نم" _

از  ینیزد. ماش یمکث کرد و بعد به راه افتاد و آرام آرام قدم م هیچند ثان ایشد و با سرعت باال رفت. پر نیسوار بر ماش مهرداد

 را ادامه داد... رشیتوجه به او مس یبوق زد. ب شیجلو برا

 

 باران... باز

 خورد بر بام خانه. یترانه م با

 ام کو؟  خانه

 ات کو؟  خانه

 ات کو؟  وانهیدل د آن

 کو؟  یکودک يروزها

 کو؟ یخوب سادگ فصل

  نیریروز د کیروز باران گردش  دیا ادتی

 گر؟یچه شد د پس

 بن بست؟؟ يدر پس آن کو نیرفت خاطرات خوب و رنگ کجا

 دل تو آرزو هست؟ در

 ، روزیخوش حال د کودك

 امروز يدر غم ها غرق

 ... آرزوها رفته بر باد ... ادیباران رفته از  ادی

 بام خانه ....خورد بر  یباران م باز

 هم گم کرده خانه..... دیبهانه .... شا یترانه .... ب یب
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 "فصل سوم  "

 

را گرفت.  ایجهش به طرف تلفن رفت و شماره پر کی. با دیبه ذهنش رس يکرد. فکر یم یطول سالن را ط یبا دلواپس مادر

 پرت کرد. يرا گوشه ا سی. پدر چتر خدیبگذارد. به طرف در دو نیتلفن را بر زم یباز شدن در او را قانع کرد که گوش يصدا

 ....ایشد منصور؟ پر یچ _

داد و  هیوارتکیکرد. مادر خسته و ناراحت به گوشه د یم دایرا هو زیشکست خورده پدر همه چ ي افهیبه حرف زدن نبود. ق الزم

: 

 "...کنه؟یکار م یچ رونیوقت شب ب نیبارون، تا ا نیا يتو ایپر" _

کرد و  يبود. پدر دندان قروچه ا ي. ساعت ده شب واقعا زمان نگران کننده ادیچرخ يواریپدر ناخودآگاه به سمت ساعت د نگاه

با داد  یبود که بدون سالم و احوال پرس یو با حرص شماره مهرداد را گرفت. آنقدر عصبان عیسر یلیبه سمت تلفن رفت و خ

 زدن مکالمه را شروع کرد: 

؟! شش ساعت  شی. آخه چرا خونه نرسونديرو به هم زد زیهمه چ يندارم که اون طور نیبه ا ينامرد.. کار کهیمرت " _

 "گذشته و دختر من هنوز برنگشته .... 

_ ...... 

 "؟يریبراش بگ نیماش هی یتونست ینم یحت یعنی "را باالتر برد و گفت:  شیصدا پدر

_ ....... 

 نفرت ادامه داد:  پدربا

با  يبه هم و بر یبزن يعاد یلیبعد خ ،یصاحبه که تا هر وقت دلت خواست باهاش باش یب ينگو. فکرد یچیحرف نزن.. ه "

 "رسم. کثافت...  یهم م قی؟ به وقتش به حساب تو و اون دختره نارف گهید یکی

را نگاه کرد.  رونیکرده بود، خشک کرد. از پنجره ب سیخ یپرت کرد. صورتش را که باران حساب يتلفن را به گوشه ا یگوش

 زمزمه کرد: یخورد. با دلواپس یم نیباران با شدت به زم

 "؟  يموقع کجا موند نیتا ا ایپر " _

 : دیمحبوبه را از پشت سرش شن يبود که صدا ایفکر پر در

  "دنبالش ...  می. با هم برارمیخونه طاقت ب يتونم تو ینم گهیمن د " _

 برداشت و گفت:  نیزم يچترش را از رو صورمن

 "..یکه اگه برگشت منو خبر کن یخونه بمون دینه.. تو با "
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 شد: دتریمادر شد هیگر

 ".رمیم یتونم. از دلشوره دارم م ی...نم؟یفهم یتونم... م ینم" _

 را باال برد و گفت:  شیصدا منصور

 "بمون خونه .  گمیبهت م " _

بود،  دهیکه بر در بار ی.باراندیرفت و با عجله به طرف در کوچه دو نییپا یکیآمد. پله ها را دوتا  رونیرا باز کرد و ب اطیح در

 یآرام جلو م یلیو خ یکه به سخت دیرا د یدور کس اریباز شود. وارد کوچه که شد، از فاصله بس یباعث شد که در به سخت

دستش را  نکهیآمد. با ا یحال ، تلوتلوخوران جلو م یخسته و ب ایپرشد.خودش بود.  رهیخ بروبه رو يشتری.منصور با دقت بدیآ

  دیخورد .منصور با عجله به طرفش دو نیو زم استدیپا ب ينتوانست رو گرید نکهیمثل ا یگرفته بود، ول واریبه د

 نبود ؛ يخبر ایاز آن پر گریحاال د یبود ول گوشیو باز طونیش ایبود همان پر خودش

 گفت:  یمهربان با

 "خونه.. میبابا جون...بلند شو بر" _

 ياز گرما ی.منصور دستش ر ا گرفت تا بلندش کند. ول ستیکه در حال بسته شدن بود، فقط پدر را نگر ییبا چشم ها ایپر یول

 گفت:  یکرد، با مهربان یرا نوازش م ایکه داشت متعجب شد. همان طور که پر يدیشد

 " . يبابا جون، چقدر تب دار " _

 شد گفت:  یم دهیشن یکه به سخت ییبا صدا ایپر

 "بابا ... " _

 "جونم بابا جون.... بگو ...  " _

 آرام تر از قبل گفت:  ایپر

 "تونم .  ینم " _

 "... زمیعز کنمیخودم کمکت م " _

 را گرفت و او را به سمت خانه برد ... شیبازو ریز و

 

 

 

************ 

 

 

 

 .دیآمد و به سمت پنجره چرخ نییکرد. حس کرد هنوز تب دارد ؛ از تخت پا داریاو را ب اطیپدرش از ح ادیداد و فر يصدا
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کج  یبود. مهرداد از کم یکه بر صورت مهرداد نشست. ضزبه محکم دیبود. مشت پدرش را د ستادهیپشت به پنجره ا پدرش

 شد 

. دیکش شیگونه ها یکیشده بود پاك کرد ، با پشت دستش خون را تا نزد ياش جار ینیرا که از ب یبا پشت دست خون مهرداد

 دستش را که از صورتش برداشت. 

، بازهم  يهم زده بود شیماه پ کیحرف رو  نیاگه ا یاگه دخترم اومده بود سراغت ، حرف امروزت رو قبول داشتم. حت " _

 "قبول داشتم . 

... آخه نامرد مگه دختر من سراغت اومده بود نیکارت پخش کرد ی... حاال که حت حاال نه یول"گفت:  ادیحرفش را با فر ادامه

 "؟!  يدیپا پس کش ينطوریا هویکه 

 چرخاند و با نفرت گفت: گریرا به طرف د شیمکث کرد و سپس رو يا هیثان چند

 "گمشو !... "

 زد: ادیبلند فر د،یتعلل مهرداد را د یوقت

 "کن .  ؟؟ گفتم گورتو گم ؟يمگه کر " _

که صورتش از  دیرا پشت پنجره د ایکه پر دیایخارج شد. منصور برگشت تا از پله ها باال ب اطیبه طرف در رفت و از ح مهرداد

تخت انداخت و پتو  يبا نگاه پدر گره خورد، از پشت پنجره کنار رفت و خودش را رو ایکه نگاه پر نیشده بود. هم سیاشک خ

 کند.... هیگر  داص یکرد ب ی. سعدیرا تا سرش باال کش

 

 

 

*************************** 

 

 

 

 و گفت: دیکش ایپر يموها ينشست و دستش را رو ایکنار پر محبوبه

 یکنه چه حس انتیکه اگه دوستت بهت خ فهممیپس بزننش ... م ينطوریدوست نداره ا یزن چیکه ه دونمیزنم. م هیمن " _

  "؟!  یکن یزندگ ينطوریا يخوایم ی. تا کماتم گرفتن بسه... گهید یداره. ول

 گفت:  هیبا گر ایپر

 یجشن عروس يآرومه، من چقدر خوشبختم؟ بعدش هم تو یو جار بزنم که همه چ ابونیخ يکنم؟ برم تو کاریچ یگیم " _

 "برقصم ؟  یشرکت کنم و براشون عرب یاون دو تا عوض

 "... یکن فراموششون کن یخودتو خوشحال نشون بده. سع " _



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیاسپیده شبان   –برنده کیه                                 

wWw.98iA.Com ٢٥ 

 گفت: یبا ناراحت ایپر

که اون  ییجا تونمینم گهیبرم.... د نجایخوام از ا یشده ... م کهیت کهی.دلم شکسته. قلبم تتونمی...نم؟یفهم ی... متونمینم " _

 "کنم....  یدوتا هستن زندگ

 " ؟يبر يخوایکجا م " _

 نجایخوام ا ینم گهید طیشرا نیبا ا یراف بدم ولخواستم انص ی.... م سیانگل يشدم برا هیمن از طرف دانشگاه بورس " _

 "بمونم . 

خوشبخت شو که حسرت  ينبوده . طور يازدواج موفق بهشون نشون بده که مهرداد تحفه ا هیبمون و با  نجای... ااینه پر " _

 "به دلشون بمونه . 

 گفت :  يبا لحن غم بار ایپر

  شیشهر بخت خو نیدر ا میما آزموده ا " _

  شیورطه رخت خو نیاز ا رونیب دیکش دیبا

..... 

 "برم .  دیبا گهیبابا صحبت کن. تا چند روز د با

 

 

 

********************* 

 

 

 

در داخل  يبه در خورد. پدر سرش را از ال يلحظه تقه ا نیلباسش را در چمدان گذاشت و در چمدان ر ا بست. هم نیآخر ایپر

 "اجازه هست؟"کرد و گفت: 

زد. و در مقابل چشمان پر از  یلبش طعنه م يرو یبه لبخند مصنوع نشیغمگ افهیبدنش را وارد اتاق کرد. ق یبقبعد ما و

 "پرواز به منچستره نه لندن . طیبل نیگرفتمش ... فقط ا " _انداخت و:  وتریکامپ زیم يرا رو مایهواپ طیبل ایپرسش پر

 : دیتعجب پرس با

 "چرامنچستر ؟  " _

 هی. فقط کافشهیبه منچستر منتقل م یخارج يندارن. تمام پروازها يپرواز چیکه اجازه ه هیخوب فعال آسمون لندن طور " _

 "لندن .  يو بر یقطار رزرو کن طیبل هی

 نشست گفت:  یم ایکنار پر کهیاز پدر تشکر کرد. منصور در حال یلبخند پر غم با
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 "؟  يکرد فیهمه کارها رو رد "

 گفت:  اننیاطم با

 "آره... " _

 "، برگرد ... باشه دخترم ؟!  یاونجا بمون یتونینم گهید يرو بهت بگم... هر وقت حس کرد يزیچ هی خوامیم ایپر " _

 "باشه بابا ... "زد و :  يلبخند ایپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "فصل چهارم"

 

 

ساعت نشستن  نیبعد از چند ;ست  دهیرس ستگاهیلندن به ا_که قطار منچستر دادینشان م نیو ا کردیسرعتش را کم م قطار

 و بعد از آن قطار واقعا خسته شده بود .  مایهواپ يها یصندل يرو

را کنار زد تا جزو  تیبودند.و راهرو پر شده بود. جمع رونیب زیاکثر مسافران ن بایرا جمع کرد. در کوپه را باز کرد . تقر لشیوسا

 . دیکنند.جلوتر امد و به پله ها رس یباشد که قطار را ترك م ینفرات نیاول

 نیکرد و به ا یکه سرش را باال گرفته بود و آسمان را نگاه م ایمانده بود. پر گریسه چهار پله د بایآمد. تقر نییپله را پا نیاول

پله جا  يکه رو دیاز مسافران را د یکی یکوک نیرا نگاه کرد و ماش نییپا يتابد ؛ لحظه ا یم یکه آفتاب دلچسب کردیفکر م

 ماند .

است.  یخورنش حتم نیبگذارد زم نیرا بر ماش شیرا بگذارد. مطمئن بود که اگر پا شیقرار بود پا ایکه پر يهم در نقطه ا آن

 .دینگذارد پر یکوک نیماش يرا که در هوا نگه داشته بود تا رو ییپله اول مانده بود و پا يلنگه پا که رو کیپس با همان 
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فرود آمد. پاشنه کفشش شکست . محکم به  نیزم يچهارم هم گذشت و رو يپله سوم از پله  يداشت که به جا يبلند پرش

 خورد. نیزم

با او فاصله نداشت و  شتریب یاز مسافران که چند قدم یکیبه شدت درد داشت.  شیخراش برداشته بود. و کف پا شیو پا دست

 و به طرفش رفت. پر صدا زد  يبود، قهقهه ا دهیتمام ماجرا را د

 کودکانه گفت: یطنتیداد با ش یسرش را با تمسخر تکان م کهیحال در

 "؟يپر یم نییباال پا ينطوریهات تنگ شده که ا یبچگ يدلت برا" _

 گرفت و گفت: ایبرداشت و به طرف پر نیپاشنه کنده شده کفش را از زم دیخند یهنوز م کهیدر حال و

 "؟  یپوش یم یچرا کفش پاشنه ده سانت ؟يراه بر یستیخانم کوچولو تو که بلد ن" _

 .ستادیا ینکند، به سخت یمسافران توجه گریکرد به خنده د یکه تالش م ایپر

 گفت:  طنتیکرد و با همان ش یدست شیپ بهیمرد غر د،یبگو يزیکه خواست چ نیهم

 "کوچولو؟ یافتیمراقب باش ن_"

 گفت: تیخسته شده بود، با عصبان بهیاز حرکات و رفتار مرد غر گریکه د ایپر

 "؟  يبا مزه ا یلیخ یکنیفکر م نکهیمثل ا" _

 "طوره.  نیهم " _

 ".  یهست یهم از خودراض یلیکه معلومه خ نطوریا " _

 انداخت و : یشانیبه پ یاخم

 "با اعتماد به نفس ؟  یبهتره بگ " _

 گفت:  یشدف با نفرت خاص یدور م لنگ لنگان از مرد کهیرا به دستش گرفت و در حال لشیوسا ایپر

 ".  یقابل تحمل ریمزخرف و غ شتریاز همه ب " _

سخت و البته  اریکه کامال تخت است، بس یمتر پاشنه دارد و کفش یبه ده سانت کیکه نزد یکه راه رفتن با کفش یراست به

 مضحک است . چند قدم از آنجا دور شد تا خنده مسافران را نشنود . 

 يبا موها يسخت. اما دختر یلیخ "روشنا "کردن  دایشلوغ بود و پ یلی. اطراف خندیآشنا بب يکرد تا چهره ا زیرا ت چشمش

 یکه با خنده او را نگاه م دیبود د دهیرا پوش يروشن که تاپ دامن کوتاه سبز يبه رنگ قهوه ا یکوتاه بلوند رنگ و چشمان

 انا بود. به طرفش آمد: یکرد. نگاهش را بر دختر متمرکز کرد. ک

 ".... نمتیبب افهیق نیکردم با ا ی. اصال فکر نم يعوض شد یلیسالم روشنا... خ" _

 گفت:  دیخند یبود و م ایکه هنوز نگاهش به کفش پر روشنا

 "کنه .  یروزگار ادم ها رو عوض م " _

 کرد خنده اش را کنترل کند، گفت: یم یسع کهیدر حال بعد
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 "؟  ياریبا خودت مد ب يخوا یم ومدهینکنه ن ؟يدیکه پوش هیچه کفش نیا" _

 : دیخند یکم دوباره

کفشا اصال  نیبا ا دمیبدم. حاال که تو رو د هینکنم و بهت روح تتیاذ دمتید یکرده بودم که وقت نیاز چند روز قبل تمر " _

 "نتونستم خودمو کنترل کنم ؛ در هرحال ببخش.

 از خود نشان ندهد  یکرد ضعف یسع ایپر

 زد و گفت:  يلبخند

شروع کنم هرچند  دویجد یزندگ هی خامیاز امروز م ویکردم فراموش کنم همه چ یمن سع ستیدادن ن هینه الزم به روح " _

 "سخته .  یلیخ دونمیم

 تکان داد و بعد با تاسف گفت: دییبه نشانه تا يسر روشنا

 نیکردم همچ یوقت فکر نم چیاره اون کارو باهات کرد، از تعجب شاخ درآوردم. هکه ست دمیفهم یوقت شهیاصال باورم نم " _

 ".قیباشه . نارف يدختر

 داد گفت: یهل م یبه طرف در خروج ایپر کهیرا در حال ایپر بعد

.... یببرمت مهمون خوامیچک و چونه زدن.... م یخودم برات گرفتم. البته با کل کیاتاق نزد هی. اونجا ونیپانس میبر ایب " _

.... منم یگرم شه که وقت فکر کردن به اون پسره نامرد رو نداشته باش یسیانگل ياون قدر سرت با پسرها دمیبهت قول م

 "فراموش کردم .  زویزود همه چ یلیخ یخوردم. و ل یب بودم و غصه میغر یلیخ نجا،یکه اومده بودم ا لیاوا

 با تعجب والبته با اخم گفت :  ایپر

 "و بار پر کنم .  سکویکه وقتم و با د نجایا ومدمیمن ن ؟؟؟؟؟؟؟یچ "

 باال آورد و گفت: میرا به عالمت تسل دستش

 ". یفتیباشه.... باشه.... حاال تو سرت رو با کتاب و درس و استادها گرم کن تا به فکر نامزد سابقت ن "

هر دو  ریگفت و سوار شدند . در طول مس یآدرس یسیها برد و به انگل یاز تاکس یکیو به طرف  دیرا کش ایسپس دست پر و

 ساکت بودند . 

 .زیتم اریبس يروها ادهینسبتا شلوغ و پ يها ابانیبلند، خ يکرد. ساختمان ها یرا نگاه م رونیب نیماش شهیاز ش ایپر

داد. سرش  یسرد خبر م اریبس يوا از زمستان هاه نیخنک کرده بود. و ا یلیهوا را خ یمیمال يتابستان بود اما بادها نکهیا با

 : دیبا تعجب پرس انایرا نگاه کرد. ک ششیچرخاند و صورت پر از آرا انایرا به طرف ک

 "؟  يبه من زل زد ينطوریچرا با ه؟یچ " _

 "؟يگرد یم ينطوریچرا ا ؟يعوض شد نقدریچرا ا"گفت:  یبا ناراحت ایپر

 شد:  رهیخ يبه نقطه ا انایک
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سخته.... دولت  یلیخ نجایسخت بود. واقعا مسلمون موندن ا یلیرفتم. خ یم رونیب يبا روسر نجا،یکه اومده بودم ا لیاوا " _

مسلمونها رو بزنن. خب من  ابونیخ يتونن تو یراحت م یلیمسلمونا رو داده که خ هیازمان عل هی لیبه مردم اجازه تشک

 "....  ارمینتونستم طاقت ب

 ران؟یا یتچرا برنگش _

که من و زن  ستین ادتیمن هم شروع شد. مگه  يها یمامان مرد و بابا زن گرفت، بدبخت نکهیدلت خوشه ها...بعد از ا " _

درس بخونم. اونم از خدا خواسته بابامو  سیانگل امیکه ب دمیکش شیموضوع پ نیروز من ا هی. میبابام هر روز با هم دعوا داشت

 ".  نجایکرد. منم اومدم ا یراض

ها هم به  یسیخود انگل یحت ؟يکرد شیو ان همه آرا يدیپوش یکوتاه نیدامن به ا هیچرا  یحرف ها قبول. ول نیهمه ا " _

 "کنن .  ینم شیاندازه تو آرا

 گفتن نداشت. يبرا یرا باال انداخت. حرف شیشانه ها انایک

 به دنبالش ... روشنا گفت: ایرفت و پر يبلند اریشدند.روشنا به طرف ساختمان بس ادهیو هردو پ ستادیکه ا یتاکس

رودخونه کم  هیدر  يدنج و راحته. روبه رو يجا هی.  ستین ادیاش هم ز نهیامنه و مطمئنه، هز ونیپانس هی،  ونیپانس نیا " _

 "ثبت نامتو انجام دادم .  يکوچولو روش زدن ؛ من قبال همه کارها یلیپل خ هیآبه که 

 رفت، گفت:  یکه به طرف آسانسور م ایپر

  "طبقه چندمه ؟  " _

 او را به طرف پله ها هل داد و گفت:  روشنا

 ".  هیراحت يطبقه سوم ازپنجره کال جا " _

 باال آمد: یکیذوق داشت، پله ها را دوتا  یلیکه خ ایپر

 "شماره چنده ؟  " _

 ".راهرو  يست ؛ انتها 315.اتاق منم شماره  307شماره  _"

کنار  واری. تخت خواب به ددیخود د يروبرو ی. در را که باز کرد پنجره بزرگدیرس 307شماره ها را دنبال کرد تا به اتاق  ایپر

 . یکنار در خروج یبهداشت سیبود. و گاز کوچک و سرو واریتخت کنار د يروبرو یو صندل زیم کیبود و  دهیپنجره چسب

 گفت:  د،یرا د ایپر یتخت انداخت . روشنا که خستگ يرا رو خودش

 ".  شهیهامون شروع م یچارگیراحت بخواب که از فردا ب " _

 

 

 

******************* 
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 "از دست تو ....  کشهیم یمامانت چ چارهی.... خسته شدم از بس صدات کردم .... ب گهیپاشو د " _

 بود، تا سر باال آورد و :  دهیکش نییزد و پتو را که روشنا پا یغلت ایپر

 "خوام بخوابم .  یولم کن .... م " _

 ".  يدیعصر تا امروز صبح خواب روزیداره به خدا .... از د يخواب هم حد " _

 نشست: خیبا سرعت بلند شد و س ایپر

 "نشده ؟  ریصبح شده؟ دانشگاه که د ؟یچ " _

 ".  میخور یم میریگ یم يزیچ هی. سرراه میاساتو بپوش بر. زود لب شهیم رید ،یاگه دست دست کن ینه. ول " _

را سوار  یتاکس نیکه روشنا هم آمد. اول دینکش ی. طولستادیا ونیپانس یزود آماده شد، با عجله کنار در خروج شهیهم برخالف

رنگ دانشگاه بود ؛ البته اگر  یشکالت يامد نرده  یبود که به چشم م يزیچ نیبعد مقابل دانشگاه بودند اول قهیشدند و چند دق

 . کردندیمپرشور صرف نظر  ياز دانشجو ها

 کاربلد را به خود گرفت:  يژست آدمها روشنا

 ".  رهیپذ یها دانشجو م تی... که از همه مل سهیانگل يدانشگاه ها نیدانشگاه از معتبرتر نیا " _

  "هم هستند ؟  یرانیا يدانشجوها نجایا " _

و  هیرانیپسر هست که دورگه ست.... پدرش ا هی ی. ولمیکه فقط من و تو هست لیاص یرانیفکر کنم ا ی... ول مدونینم قایدق " _

  ". ادی یبه حساب م یرانیا بای.... تقر یسیمادرش انگل

 ه؟یاسمش چ _

 ".  نیامیبن شهیم یرانی. به انیبنجام " _

 "رو .  نیامیبن نیا نمشیدوست دارم بب يوا " _

 گفت:  یم یکه به فارس دیرا از پشت سرش شن يمردانه ا یمخمل يصدا

 "؟  نهیخواد منو بب یم یک " _

شناخت .  یم ای.... آن پسر را پر دهیورز یو اندام رهیت يو موها یشیم يبلند قد با چشم ها يبه طرف صدا برگشت. پسر ایپر

 قطار مسخره کرده بود.  ستگاهیرا در ا ایبود که پر یهمان

 با تعجب گفت:  ایپر

 "؟  ییتو نیبنجام " _

 کرد و با خنده گفت:  ایپاشنه بلند پر يبه کفش ها ینگاه نیامیبن
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 "!  میبخند یامروز هم قراره حساب نکهیمثل ا " _

 با نفرت گفت: ایپر

 "کن ... وگرنه... یزود عذرخواه " _

 نداد که حرفش را کامل کند و با خنده گفت: اجازه

 "؟  هیگر ریز یزن ی؟ م یوگرنه چ" _

 ".  يکه تا اخر عمر روغن بخور پزمیبرات م یآش هینه...  " _

 و :  دیخند نیامیبن

  ".  ادیاز دستت بر نم ي.... تو تالشتو بکن.... اشکال نداره که کاریبه از خفتگ هودهی: کوشش بيبه قول مولو " _

 رفت. دیخند یم کهیرا گفت و در حال نیا

 کرد و گفت:  یرا نگاه م نیامیبا تعجب فقط رفتن بن روشنا

 "شد ؟  یاالن چ " _

در سر دارد،  یینقشه ها ییکه گو یداد با لحن یتکان م یسرش را به آرام کهیجواب دادن به روشنا ، در حال ياما به جا ایپر

 گفت: 

 ".  دمینشونت م " _

 بود، گفت :  جیکه هنوز گ روشنا

 "؟  نیدیرو د گهیهمد ی؟ ک یناسش یمگه تو اونو م " _

 ی. حاال مدیمنو مسخره کرد و ازم خند یکل -نیامیبن-پسره  نیکفشم شکسته بود ؟! ا ياز پاشنه ها یکی روزید ادتهی " _

 "الزم شه .  دیبهم بده. شا ،ياطالعات ازش دار یکنم. هرچ یخوام تالف

شهر،  يها مارستانیاز ب یکی يداروخونه ها يمن بود ؛ تو ییترم باال یعنیبود . يداروساز يخب...اون تا پارسال دانشجو " _

درسش تموم شده .  یسالش باشه ول شیش ایو پنج  ستیکنم االن ب یداره. فکر م یاستعداد خوب یلیکرد. خ یپاره وقت کار م

 هیتا حاال من اونو با  یعنی....  ستی. اصال دختر باز نهی... در کل پسر خوب خونهیگه یرشته د هیخواد  یامسال هم حتما م "

و غراضه هم  یمیقد ی. ولستین دیهم داره که مدلش جد نیماش هیمحکم و بااعتماد به نفسه.  یلی. خدمیند یمیدختر، صم

 "دونم .  یکه من ازش م هیزیهمه چ نای. استین

 : دیکش یبا حسرت آه ایپر

 "کرد . يکار شهیکه نم نایبا ا " _

 کرد، گفت:  یچند مشت به هوا پرتاب م کهیدر حال انهیوحش وبعد

 "... انتقام . رمیازش انتقام بگ دیمن با " _

 را در آورد: ایپر ياز تعجب و تمسخر بود، ادا یکه مخلوط یبا حالت روشنا
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حرفا  نیا گهیات کرده . دبار مسخره  هی. رهیخواد انتقام بگ ی.... انگار طرف قاتل بابا شه که م رمیانتقام بگبرم... انتقام بگ " _

 "؟  هیچ

 ".  میثبت نام منو انجام بد يکارا میحاال بر کنمیم يکار هیمن باالخره  " _
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به طرف  میگذاراندند و شب مستق یلندن م يها ابانیخ نیچند روز مانده به شروع دانشگاه ها را با گشت و گذار ب انا،یو ک ایپر

 یدلتنگ توانستیخوش حال بود و راحت تر م کردندیپدر و مادرش هرشب به او تلفن م نکهیاز ا ایرفتند ، پر یتخت خواب م

 شان را تحمل کند .

خواست با  یخارج شد. م ونیو از پانس دیلباسش را پوش نیشد. بهتر داریزود از خواب ب ایروز شروع دانشگاه، پر نیاول صبح

 زد: بیشود. به خودش نهسوار  یتاکس

 "دزدها ....  ایخودم رو شکل گداها درآرم  ای دیکنم ، وگرنه وسط ماه نشده با یولخرج دینبا " _

باعث شده بود که  يواقعا سخت بود. رکود اقتصاد سیدر انگل یرفت و منتظر اتوبوس ماند. زندگ ادهیاتوبوس پ ستگاهیتا ا و

و  ي. ؛ از رکود اقتصاددیبه ذهنش رس يادیراه افکار ز نیدر ب ای. پررساندیممکن  زانیم نیها را به باالتر اتیدولت نرخ مال

 ....نیامیو انتقام از بن انشگاهگرفته تا د سیانگل يگداها تیوضع

کاش  يفکر کرد که ا نیبه کالس به ا دنیشد تا رس یم ادهی. از اتوبوس که پدینرس یخاص جهیکدام هم به نت چیدر ه و

 .ندیرا نب نیامیبن

،  یرانیا کی دنیبعد از د بیکشور غر کیدر  دیبه او منتقل شد. شا یاحساس کرد که آرامش خاص د،یدر کالس که رس به

لذت بخش تر  يزیاختصاص بدهند ، از هر چ یرانیا اتیاز وقت را راجع به ادب یجهان که قسمت اتینشستن سر کالس ادب

 ست. 

 که سر کالس نشسته بود.  دیرا که باز کرد، استاد را د در

چهره توجه او  کیبه دانشجوها انداخت. اما فقط  یکل یراه افتاد. نگاه یخال یصندل نیگفت و به طرف اول يدیببخش مودبانه

 را به خود جلب کرد.

 بود. امنیاو بن و

الس و استاد، با تنفر و به زبان را به نقطه جوش برساند. بدون توجه به ک ایتنفر پر هیثان کیتوانست در  یکه م يچهره ا تنها

 "؟  یکن یم کاریچ نجایتو.. تو ا "گفت:  یفارس

 کنان گفت:  یهم تالف نیامیبن

 يبرا یتهران اشتباه گرفت دونیرو با چاله م نجایتو ا نکهیمثل ا یوطنم، لذت ببرم. ول ران،یا اتیاز ادب نجایمن اومدم ا " _

 "... يدعوا اومد

 ". نیمستر بنجام یهست یاجنب هیوطن؟ تو  "با تمسخر گفت:  ایپر

 ندارد. رانیبه ا یدخل چی.... تا به او بغهماند که ه ریرا به عمد گفت... آن هم با تحق "نیمستر بنجام"

 "داره؟ ها؟؟؟  یباشم. به تو چه ربط یاجنب هیبه فرض که من  " _

 "بشن .  نیمثل ما همنش ییرهایمثل تو با ش ییذارم شغال ها ینگهبان هستم .... نم هیمحض اطالعت من مثل  " _

 بود، گفت : دهیاش به اوج رس ییکه حس انتقام جو نیامیبن
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 ".  رهیکه فقط بلده پاچه بگ یمون یم یسگ وحش هیمثل  شتریتو ب " _

که منم  ییهر جا يعالقه دار یلیخ نکهی. مثل ایخودتو به من بچسبون يکه فقط بلد یمون یم شیریتو هم مثل س " _

 ".  یحاضر بش

 زد و : يپوزخند نیامیبن

که از تو خوشم  ي. من هم روز مرگمه اون روزادیشه که از تو خوشش ب دایپ یعالقه ؟؟؟؟!!! اونم به تو ؟!!!! فکر نکنم کس" _

 "عالقه دارم .  اتشیو ادب رانی.... من فقط و فقط به اادیب

مثل تو بهشون عالقه  یکی دنیفهم یکه م یکردن وقت یوگرنه دق م ستنین يو حافظ و سعد امیو خ یخوبه که فردوس " _

 "داره . 

همه سابقه و تمدن  نیبا ا رانیکردن. من موندم که ا یمثل تو هموطنشون باشه، دق م یکی نکهینه.... اگه زنده بودن از ا " _

 "مثل تو رو تحمل کنه .  یکیتونه  یم يو فرهنگ چطور

 زد:  ادیفر یدهان باز کرد تا جوابش را بدهد که استاد به زبان فارس ایپر

 ".دیش یاما گستاخ تر م دیکنم تا تمومش کن یمونم و صبر م یساکت م ی...هرچگهیبسه د " _

 شده دیاش مثل گچ سف افهیکه ق ایشد. پر یتر م جیدانستند، لحظه به لحظه گ ینم يزیچ یدانشجوها که از فارس جیگ افهیق

 گفت : نیامیبه بن یبود، به آرام

 "بلده ؟  یفارس یچرا نگفت " _

  "بلد باشه....  یکه ممکنه فارس یفهم یم ،یذره فکر داشته باش هیجهانه.... اگه  اتیاستاد ادب " _

 "تا آبروت حفظ شه .  یگفت یرو نم زایاون چ یدونست یبره ؟! اگه خودتم م یچرا خوابت نم يبلد ییتو که الال " _

 زد:  ادیگرفت که استاد فر یدوباره داشت باال م دعوا

 ".  دیذره ادب داشته باش هیذره... فقط  هی؟!  دیبه جون هم افتاد ی. دوباره مثل خروس جنگدیبس کن " _

 تا به آرامش برسد و ادامه داد: دیتا نفس عمق کش چند

 "رسم .  ینگاه چپ هم کنن، حساب جفتتون رو م هیه فقط اگ یکنم. ول یدفعه رو گذشت م نیا " _

 ينشسته بودند تا اگر حواس استاد پرت شد ، فحش ها نیانگار هر دو در کم یکالس را هر دو در سکوت گذراندند. ول هیبق

 اجازه را به آنها نداد. نیهرگز ا شاب،یاستاد ب نیزبیآبدار نثارهم کنند که چشمان ت

شد. استاد  شگاهیبا او گپ زد و بعد وارد آزما یو کم دیراه روشنا را د نیبه سمت آزماشگاه رفت. در ب ایکه تمام شد ، پر کالس

 و به طرفش رفت :  دیرا د نیامینشده بود. بن یکالس هنوز رسم یهم آنجا بود . ول شگاهیآزما

 کاریچ نجایا يرو انجام بدم باز که تو که خودتو به من چسبوند میقتل زندگ نیاول دیبا کنمیحس م نمیب یهر وقت تو رو م" _

 "؟  یبکنیم

 "...  ادیازت بر نم میکار چی، ه یستین یزبونتو ببرم ... چون بدون اون هچ دیکنم با یمنم حس م " _
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  "؟!  یکنیم کاریچ نجایهستم ؛ تو ا يولوژیب کرویم يرشته  يمن دانشجو "ادامه داد:  و

 تر شده بود با نفرت گفت:  ینکه عصبا ایپر

 "مثل تو همکالس شم ...  یکی.... که تو رو بکشم و مجبور نشم با  خورهیمواقع م نیآخ...آخ.... که قاتل شدن به درد ا " _

 مسخره کنان گفت:  نیامیبن

 "دختر کوچولو ... يندار گرشویج " _

 گفت:  یشد که م دهیکالس شن ياز جلو ییموقع صدا نیهم

 "اومده ؟  شیپ یمشکل " _

و  ایبلند ، مخاطبانش پر شیو ر دیسف ییو موها یسبز آب يبلند قد و الغر ، با چشم ها يبه استاد انداخت. مرد ینگاه ایپر

 بودند. هر دو با هم گفتند: نیامیبن

 ".  ستین يزینه.. چ " _

 گفت :  نیامیو رو به بن دیکش ینفس راحت ایپر

 ".دنمونیکش یم خی. وگرنه به چهار مستیبلد ن یفارس گهید یکی نیخوبه ا" _

 ی. جلسه بعد ازتون امتحان مشهیامروز درس ما شروع م"کرد و بعد گفت:  یمعرف "پروفسور لنگدان "ابتدا خودش را  استاد

 ". شهینمره به نمره امتحان ترمش اضافه م کی. نفر برتر هم نیش یم ي. و بعد گروه بند رمیگ

 ".  شمیمطمئن باش من نفر اول م"گفت :  نیامیرو به بن ایپر

 ".  میکن فیو تعر مینیبب " _

 که استاد لنگدان گفت:  دندیکش یهم خط و نشان م يخفه برا ییلنگدان با صدا يصحبت ها نیدر ب نیامیو بن ایپر

 يمطمئنم که آقا یول دیکن یم کاریدونم که آزمون جلسه بعد رو چ یو نم نمیب یباره که م نیمن اکثر شما رو اول " _

 ".  رهیگ ینمره رو م نی....بهترنیبنجام

 کرد: نیامیکامال در آمد و وا رفت رو به بن ایحرف حرص پر نیا با

 ".  نهیبهتر یکه ک دمینشونش م " _

 کرد.  یآماده م یمبارزه حساب کی يخودش را برا و

هم که شده از بگو مگو  یساعت يسور جلب کند و براپرف يکرد به طور کامل حواسش را به صحبت ها یکالس سع نیب در

 . دیدست کش

 ونیکرد وبعد به پانس هیالزم را ته ياطراف دانشگاه رفت و کتاب ها يها یکه تمام شد با سرعت به طرف کتاب فروش کالس

 رفت . شیراست به طرف کتاب و جزوه ها کیاستراحت  یبرگشت. و بعد از کم

 :دیشد و او را سخت مشغول درس خواندن د ایوارد اتاق پر روشنا

  "؟  یزن یخر م يدار ومدهیشده ؟ هنوز ن یچ" _
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 گفت: اورد،یسرش را از کتاب باال ب نکهیبدون ا ایپر

 ".  رمینمره رو بگ نیخوام بهتر ی. ممیسطح دار نییامتحان تع هی گهیدو روز د" _

 گفت:  یالیخ یبا ب روشنا

 "کم درس بخون .  هیون صبح روز امتحان زود پاشو هم ه؟یچ گهیکارها د نیا " _

 با تجب گفت:  ایپر

 "باالتر باشم. نیامیخوام از اون پسره بن یرسم. در ضمن م ینم ییساعت که به جا میبا ن " _

خوب تا از شر  زهیانگ هی نمی؟؟؟ خوبه درس بخون ا یروشو کم کن يخایو م نیخب پس کل انداخت تهیهمکالس دونستمینم_"

  ".  یافکار مزاحم خالص ش

 یکیداشته باشد.  يادیاطالعات ز دیکرد با یدوباره سرش را به کتاب ها گرم کرد. جون احساش م ایرفت پر رونیاز اتاق ب و

 و رو کرد . ریرا هم ز گریدو کتاب د

 

 

 

******************* 

 

 

رفت تا  زیکرد اما پتو را کنار زد و به طرف م یم یهنوز احساس کم خواب نکهیشد. با ا داریزنگ ساعت از خواب ب يصدا با

اتوبوس کتاب را از خودش جدا نکرد. به  یصندل يو غذا خوردن و البته رو دنی. وقت لباس پوشندازدیب شیبه جزوه ها ینگاه

 ينشست و سخت مشغول درس خواندن شد. با صدا یخال مکتین نیاول يرو د،یدانشگاه که رس

 

 به خودش آمد: نیامیبن

به در  دهینرس ،يکه تو دار یزدم. هرچند با کفش یم یضیکردم، خودمو به مر یاالن فرار م نیتو بودم. هم يمن به جا " _

 "کالس کارت تمومه .... 

نشه ....  عیضا یآدم سوسک بشه ول گنیم ؟یدون ی. مدیکه جواب امتحان رس ی. اونم وقتییکه کارش تمومه، تو یاون " _

 ".  یجمله رو بگ نیا یتو مجبور ش گهیفکر کنم هفته د

 "اعتماد به سقفت رو برم .  " _

 شابیاز نگاه اخم آلود ب چکدامیداد، از کنار آنها رد شد. ه یسرش را با تاسف تکان م کهیدر حال شابیلحظه استاد ب نیهم

 طرف مقابل بود .  يریمهم بود حال گ شانیکه برا يزیناراحت نشدند در واقع تنها چ
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 دنیرا جمع کرد و به طرف در کالس رفت. با شن لشیبه شروع کالس نمانده بود. وسا یبه ساعتش انداخت . زمان ینگاه ایپر

 که استاد لنگدان سر کالس زده بود، استرس داشت. یو حرف نیامیامروز بن يحرفها

گرفت.  یاسترس لحظه به لحظه شدت م نیکرد. و ا یم تیاو را اذ اوردیب يرتبه بهتر نیامیممکن است بن نکهیاز ا ترس

 ;کرد  یاو را مضطرب تر م ،یحرکت چیه یساکت و ب ،یصندل ينشستن رو

 از استرسش کم شود يداشته باشد تا ذره ا یحرکت تونستیکاش م يکرد ا آرزو

 "شده .  دی..رنگ صورتت مثل گچ سفيدیترس یلیخ نکهیمثل ا " _

به او زد  يکننده ا ریخودش را جمع کرد و لبخند تحق ایاستفاده را ببرد. پر تینها تیموقع نیخواست از ا ی. انگار مبود نیامیبن

: 

 "....  شمارنیم زییجوجه رو آخر پا " _

و با آرامش شروع به نوشتن  يآمد. پرانرژ یبه تمام سوالها انداخت. به نظر سخت نم یاول نگاه د،یرس ایامتحان که به پر برگه

و پنج شش نفره  ستیب تیدادن برگه، متوجه شد که از کل جمع لیلحظات مشغول نوشتن بود. هنگام تحو نیکرد و تا اخر

 اند .  ماندهیدو نفر باق یکیکالس، فقط 

از  یکیکه کنار  دید را نیامیمطمئن شود. بن شیآمد، کتاب را باز کرد تا از درست بودن جواب ها یم رونیکه ب نطوریهم

 بود. با خودش گفت: دنیدرخت ها با دوستانش در حال خند

 "خنده .... ی. اونوقت اون داره م رمیم یدارم از استرس امتحان م نجای. من انیداره ا یچه دل خوش" _

کرد. به طرف  بیبا چشمانش او را تعق ایرفت. پر رونیو بعد از دانشگاه ب دیحرف زد و خند یدوباره با دوستانش کم نیامیبن

 زد و گفت: ی. بشکندیرس ایبه ذهن پر يپارك کرده بود. فکر یدر خروج کیرا نزد دشیرفت. ماشن سف یماشنش م

 ".  رونیور و اون ورش بزنه ب نیاز ا نیامیبسازم که شش تا بن نیامیبن هی " _

زمان داشت. به سرعت از دانشگاه خارج شد و به طرف  يدتا شروع کالس بع يا قهیبه ساعتش انداخت. چند دق ینگاه

برداشت و پولش  عیروغن ما کیتر بود رفت.وارد مغازه شد و اطرافش را نگاه کرد.  نییکه چند متر از دانشگاه پا یسوپرمارکت

. با دیرا د نیامیراه بنجا داد. به طرف دانشگاه برگشت. در  فشیآن را در ک زورداشت. به  یبزرگ بایا تقر يرا حساب کرد. بطر

را به  یمانیبه سمتش رفت و ژست پش ای. پردیپاش ایهم فقط نگاه پر از تعجبش را به صورت پر نیامیلبخند به او نگاه کرد . بن

 خودش گرفت و :

 "منو ببخش اگه باهات بد رفتار کردم .  " _

 با تعجب گفت: نیامیبن

 "حالت خوبه ؟؟؟  ؟؟؟یچ " _

  ".  شمیخوب م ینه .... فقط اگه منو ببخش " _

  "به سرت نخورده ؟!  يزیچ ی؟! مطمئن یخودت یتو مطمئن " _
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ها با هم خوب  یرانی. به خودم گفتم اگه ما ایهست یرانیا هیکردم. تو  یکه اشتباه م دمیبه خودم اومدم فهم هویآره..  " _

  "؟  میدار هیاز بق یچه توقع گهید م،ینباش

  "ام ؟  یرانیمنم ا يدیفهم هویشد  ی. چیاجنب یگفت یتو که به من م " _

اکه  ی.... حت میکه دوستش دار میهست یی. ما متعلق به اونجاستین رانیا يکردن تو یبودن که فقط به زندگ یرانیخب ا " _

 ".  مشیباش دهیبار هم ند هی

 :دیپرس دیبا ترد نیامیبن

 "؟  ستیذهنت ن يتو ينقشه ا چیه یعنیحرف ها رو باور کنم ؟  نیمن ا یگیاالن م یعنی " _

 :  نیامیانداخته بود، باال آورد و زل زد به چشمان بن نییسرش را که پا ایپر

 "....  یمنو ببخش دوارمیام یعنی....  یتا ازت بخوام منو ببخش شتیمن اومدم پ " _

 او را صدا کرد:  نیامیخواست وارد کالس شود که بن یزد و م يبعد لبخند و

 "...ایپر" _

 . با لبخند گفت:برگشت

 "... میدو تا دوست خوب ش میتون یمن و تو م" _

 ها نشست و با خود زمزمه کرد: یاز صندل یکی يبا لبخند سرش را تکان داد و وارد کالس شد. رو ایپر

 "... یش مونیکردن پش ینشونت بدم که از زندگ یدوست هی" _

کرد. منتظر بود کالس هرچه زودتر تمام شود. آه  یبه ساعتش نگاه م کباری قهی. هر چند دقدیشن یستاد را نمانگار حرف ا ایپر

ربع به اتمام کالس مانده بود، از استاد اجازه گرفت و  کی یوقت یانتظار طوالن کیگذشت. بعد از  یکه چقدر زمان کند م

آمد. به  رونیکرد و از دانشگاه ب یرا ط اطیبلند طول ح يذشت و با قدم هان آمد. از سالن گییآمد. با سرعت از پله ها پا رونیب

که جلوتر پارك شده بود، حدودا  ینیو ماش نیامیبن نیماش نیب يآب پارك شده بود. فضا ينگاه کرد. کنار جو نیامیبن نیماش

 متر بود. میو ن کی

به  یبود . نگاه یکرد. به نظر کاف ی. همه روغن را خالختیر نیزم يرا باز کرد و رو عیدر روغن ما ایبود. پر یخوب فاصله

کرده بود  يکه روغن کار ییاز کنار قسمت ها اطیکالس گذشته بود. با احت یلیاز تعط يا قهیدو دق یکیساعتش انداخت. 

 نیامیقع بنمو نیآورد. هم رونیرا ب یگشت. کتاب کوچک يزیدنبال چ فشیهم رد شد و منتظر ماند. در ک يجو يگدشت. از رو

 : اگفتیشود که پر نیخواست سوار ماش یامد . م

 "...نیامیبن " _

 :دیبگو ایرا به طرف او چرخاند تا پر سرش

 ".  شیبخون یدوست داشته باش دیاز داستان هاشه فکر کردم که شا يا دهیکتاب شاهنامه دارم. گز هیمن " _
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خواست ، اتفاق  یهمان طور که م قایرا نگاه نکند. و دق شیپا يبه کتاب جلب شود و جلو نیامیکتاب را باال گرفت تا توجه بن و

خورد.  نیگذاشت و محکم به زم یروغن نیزم يرا رو شیکرد، جلو آمد و پا یطور که کتاب را نگاه م نیهم نیامیافتاد. بن

که آن اطراف بودند، با خنده او را به هم  ینهمه را به خودش جلب کرد. تمام کسا جهبود که تو يخوردنش به حد نیزم يصدا

 با خنده جلو آمد ایدادند. پر ینشان م

 گفت: و

 درس اول: هرگز به دشمنت اعتماد نکن. "

دارم و به موقعش از  ی، ما ها هوش خوب ریو مارو دست کم نگ اریبه حساب ن فیدوم: هرگز ما خانم ها رو جنس ضع درس

 .  میتا مچ شما رو بخوابون میکن یهوشمون استفاده م

 باشه .  رانیاگه اون عشق به ا ینشون نده. حت یسوم: هرگز نقطه ضعفت رو به کس درس

 "ور و اون ور برو. نیو باهاش ا ریبگ لچریو هیراحت  یلیخ ؟يریچرا راه م یستیتو که بلد ن نکهیچهارم هم ا درس

مراقبش  یلیخ ی... ول يروز افتاد نیاز شاهنامه که به خاطرش به ا نمی. اایب "گذاشت و گفت:  نیامیشکم بن يکتاب را رو بعد

 "باش . 

 شد که برود. سرش را چرخاند و با تمسخر گفت: بلند

 ".  میشد يحاال با هم مساو "

که تازه داشت  نیامیافتاد. بن نیزم يو رو دیکش يبلند غیخورد. ج زیل یروغن نیزم يرو شیحرفش تمام نشده بود که پا هنوز

 امد، با خنده گفت:  یدر م یجیاز گ

 . استیخانم با س فتین ،يدرست کرد هیبق يکه برا یدرس اول: حداقل تو دام" _

 ".  ریخودتم بگ يبرا يکرد زیمن تجو يکه برا يلچریدوم : از اون و درس

 رفت گفت:  یم نشیبه طرف ماش کهیکتاب را برداشت در حال و

 ".  میشد يحاال واقعا با هم مساو نکهیمثل ا " _

 

 

 

********************** 

 

 

 

کرد کاش  یکرد، حاال حس م یم یتاب یکه تا قبل از آن روز ب ای. پردیامتحان استاد لنگدان رس جیسرانجام روز اعالم نتا و

 به روشنا گفت:  یخوانده نشود. با نگران جیوقت نتا چیه
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 "هم برام عذاب آوره .  رهیبگ يموضوع ممکنه اون پسره رتبه بهتر نیفکر کردن به ا یمن استرس دارم. حت " _

 يا هیبورس ينره که تو دانشجو ادتیدارم ،  مانی. من بهت ایشیخوب م یلیاصال نگران نباش. مطمئن باش که تو خ " _

 ".  یرانیا

 نگران بود: یهنوز کم یدلگرم شد ول یکم

 هیکه االن  یگیخوب بوده ... خودتم م يدانشجو هیکرد...گفت اون  یم فیچقدر ازش تعر استاد یدون یآخه تو که نم "

 "خوبه .  یلیداروساز خ

چقدر باهوش و با استعدادن. من  ایرانیدونن که ا یم نویهمه ا گهی.... د یرانیا يدانشجوها نینر که تو هم جزو بهتر ادتی _

اما  میماها باهوش یبشکه اعتماد به نفس هستن.... ول یاستعداد ندارن ول یچیها ه ییشناسم. اروپا یرو خوب م نجایمردم ا

 . میاصال اعتماد به نفس ندار

 زد و :  يلبنخد ایپر

 "؟  گهیباشم د دواریام یگیم یعنی " _

 "داشته باش به خودت. مانیآره..ا"مطمئن جواب داد:  یلیخ

را  نیامیکرد و وارد شد. اصال حوصله کل انداختن با بن یخداحافظاز روشنا  دند،یو دلگرم شد. به در کالس که رس دیخند

 فیاش تعر افهیوارد کالس شد. برگه ها را در دست داشت. ق ی. استاد زودتر از زمان اصلامدیهم سراغش ن نیامینداشت. بن

 گفت:  يمقدمه ا چیبود. بدون ه جینشان از بد بودن نتا نینداشت و ا یچندان

، از دانشگاه  نیادامه بد نیبخوا وهیش نی... اگه به هم نیبد کار کرد یلیشدم. خ دیناام یلیکردم ... خ حیبرگه ها رو نصح " _

 ".  نیش یاخراج م

 برگه نگاه کرد:  نیاول به

 "نمره گذاشتم . بیبرگه ها رو هم به ترت " _

 .... اینه پر بود و نیامینمره دوازده بود. اما برگه نه به نام بن نیاول

مال خودش است اما نمره  يداد که حتما برگه بعد يبه خودش دلدار ای. پر دندیشن یقلب خودشان را به وضوح م يصدا هردو

 .دیرس 25/0تا به  دیرس یتر م نییپا يطورنمره ها نیو هم 7،8،9،10،11ها به 

 احتمال داد که هردو صفر شدند ایدر دست استاد بود ؛ پر گریبرگه د دو

 "بگم .  یدو برگه چ نیدر مورد ا دیدونم با یآخر ... من واقعا نم يبه دو برگه  میدیو باالخره رس " _

 خشک شده و پروفسور ادامه داد : یاز شدت نگران ایمکث کرد دهان پر یاندک

 "هست . 20.... . نمره شما نیبنجامکردم، دهنم از تعچب باز موند. اول از همه برگه  یم حیتصح یوقت " _

 انگشتانش استاد را نگاه کرد .  ي. صورتش را با دست پوشانده بود و از الختیر ایرا که گفت ، دل پر نیا

 "و پنج صدم .  ستیب يبه اضافه  ستیب "پناه:  زدانیو خانم " _
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 و گفت: دیپر نییباال پا ایرا که گفت، پر نیا

  "...هورا... شهیاصال باورم نم يهورا...هورا...وا " _

 انداخت و : ایسزرنش گرانه به پر یلنگدان نگاه استاد

 "؟  دیفروتن باش یکم ستیبهتر ن " _

 دانشجو ها ادامه داد :  هیرو به بق استاد

 یدانش نیکه همچ ستیتعجب ن يجا نیبودند، البته از بنجام ییباال اریبودند، در سطح بس یدو تا برگه واقعا عال نیا " _

 يقو هیپا شونیداروساز موفق هست. ا هیخوب من بودن. و االن هم  اریبس ياز دانشجوها یکی شونیداشته باشه. به هر حال ا

که  يزیفراتر از چ یلیاطالعاتشون خ یهستند ول یخانم سال اول نیکردم . چون ا جبپناه تع زدانیاز برگه خانم  یدارن. ول

... و درس خوندن  ستیشون ن يبه هر حال زبان مادر یدونن ول یخوب م یلیرو خ یسید انگلخواستم بود ... هر چن یمن م

 "سخته... گانهیزبان ب هیبه 

 کرد و گفت:  ایرو به پر و

 ". درسته ؟ دیهست یرانیکه شما ا دمیمن پرونده شما رو که مطالعه کردم ، فهم " _

 کرد فروتن باشد، گفت:  یم یکه حاال سع ایپر

 "هستم .  رانیا هیبورس يبله استاد ... من دانشجو " _

 ". دیهست رانیا يدانشجوها نیشما جزو بهتر نکهیخواستم بگم ... مثل ا یرو م نیهم " _

 که بهت زده بودند گفت: هیرو به بق و

هوش سه تا ملت  ینه ول ای دیدونیم دونمیباهوش و با استعدادند. نم یلیها خ یرانیداشتم ... ا ادیز یرانیا يمن دانشجو " _

از  یکیاکثرا  تیمل ا،یموفق دن ياکثر شرکت ها تیریمد دیها... اگه توجه کن ستیونیها و صه یرانیها، ا یزبان زد هست. ژاپن

 ".نیخون یدرس م سیکه شما در دانشگاه انگل میشحالسه کشور رو دارن. و ما خو نیا

 مکث کرد و گفت:  هیثان چند

 "گروه هستن . هی يتو نیپناه و بنجام زدانی. اول از همه خانم يبه گروه بند میرس یحاال م" _

 با هم گفتند: هردو

 " ؟؟؟یچ " _

 "دانشگاه باال بره .  یکه سطح علم شمیم دواریمن ام نیبا هم باش ی. وقتنیبا استعداد یلیشما دو تا خ _

 "دست شه .  هیتا کالس  میتر کمک کن فیضع يکنم. هرکدوم از ما با دانشجوها یاستاد خواهش م " _

 انداخت و گفت: ایبه پر یچپ چپ نگاه

 "همه متوسط باشن . نکهیتاپ داشته باشم تا ا يجماعت تنبل، دو تا دانشجو هی نیب دمیم حیخانوم... من ترج زهیدوش" _

 هم به حرف آمد و :  نیامیبن
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 ".  میشیبهتر شکوفا م يجور نی. امیره از هم دور باشو بهت میساز یخانوم با هم نم نیاستاد راستش من و ا " _

 "گوشت تلخه . نیدنی.... م دمیکه من د هیآدم نیبشر غبر قابل تحمل تر نیتحمل کنم ا نویا تونمیبله منم نم_"

 دوباره شدت گرفت : دعوا

 ".  دمیکه من تو عمرم د یهست یآدم نیو مزخرف تر نیگندتر یخوب هست یلیانگار خودت خ یزنیجور حرف م هی"

 را بدهد که استاد گفت:  نیامیدهان باز کرد تا جواب بن ایپر

  گهیزبون د هیخسته شدم از بس شاهد دعواهاتون بودم اونم به  دیبس کن " _

 "بشنوم . یمسئله حرف نیخوام راجع به ا یهم نم گهیکه گفتم. د نیهم

 گفت:  نیامیکرد رو به بن یرا نگاه م نیامیزد و چپ چپ بن هیتک واریبه د ایدانشجوها برسد که پر هیدور شد تا به بق استاد

 "بره .  نجایمون از ا یکی دیتونه تحمل کنه ... با یجا نم هیجفت ما رو  ایدن نیشه. ا ینم يجور نیا " _

  "خوبه ؟  میدوئل کن م؟یکن کاریچ یگیم " _

دانشگاه رو به لقاش  نیمون خسته شه و عطا ا یکیتا باالخره  میکن ی. اونقدر دوئل مکنمیقبول م هیخوب شنهادیآره پ " _

 "ببخشه . 

 مکث کرد و :  یکم

 ".  ستمیمن ن زنمیکه دارم راجع بهش حرف م ینیمطمئن باش ا " _

.... کوچولو  يریم نجایااز  هیبا گر گهی. مثل روز برام روشنه که دو روز دزنهیهه...چه مطمئنم حرف م"باتمسخر گفت:  نیبنام

 "تو کودکستانه نه دانشگاه . ي. جایکن يبا عروسکات باز دیتو با

 ".  یگور و کفنت باش الیدن دی... تو باادیکلنگ گورت م ي.صدا رمردیپ ستیتو هم ن ياتفاقا دانشگاه جا " _

 ".  یدست من تموم کن رینگرانم ز ياریکنم دوام ب ی... فکر نم یدنبال گور و کفن باش دیکه با ییاون تو " _

 لنگدان بلند داد زد: استاد

 گهیوارم د دینگفتم .... ام یچیاما من ه نیسرتون ... جلس قبل هم دعوا کرد يرو نیچه خبره ؟!! کالس رو گذاشت " _

 "...  شهیجفتتون بد م يتکرارنشه وگرنه برا

.... استاد لنگدان به هر گروه  دندیکش یهم خط و نشان م يو ابرو برا با هم دعوا نکردند . اما در واقع با چشم گهیظاهر د به

 یرا برداشت و کم لیتمام وسا ایداد و از آنها خواست که طبق دستور محلول بسازند. پر گرید لیو وسا شگاهیبشر و لوله آزما

 گفت:  نیامیدورتر از بن

 "؟  سمیکه بعد از اون حرفات کنار تو وا يکن. انتظار ندار يکار هیخودت  يمال منه .... تو برا نایا _"

 "اتفاقا منم حوصله تو و اخالق گندت رو ندارم .  " _

 "خب با رفتنت منو خوشحال کن .  " _
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مشغول ساخت محلول شد. اواسط کالس بود که استاد  ایکه الزم داشت را از کمد برداشت و دورتر از پر یلیتمام وسا نیامیبن

 .ندیکارشان را بب شرفتین به سراغشان آمد تا پلنگدا

 "؟  دیکن ی؟! پس چرا جدا از هم کار م دیمگه شما دوتا هم گروه نست " _

 گفت:  نیامیشانه باال انداخت و بن ایپر

 ".  میبا هم کار کن میتون یکه نم دیهم گروهمون نکن میما که گفت " _

 گفت:  یالیخ یبا ب استاد

 ".  دمینمره ست رو به شما نم 8که  یکار گروه يمنم نمره باشه...باشه... " _

 با هم گفتند:  هردو

 ".ستین یمشکل "

 یبرنم رانیکه شما رو به ا دیکنه؟ مطمئن یم تیشما رو حما رانینمره باز هم ا نیکه با ا دیپناه مطمئن زدانیخانم  " _

 "گردونند؟ 

 ".ادیبه چشم نم یکی نیدرسام، ا هیبا نمره بق دیمطمئن باش"گفت:  نانیبا اطم ایپر

 سرش را تکان داد:  یبا درماندگ استاد

 ".  شمیم وونهیبا شما حرف بزنم، د گهیکلمه د هیفکر کنم اگه  " _

 یلی. خدیارسیبه ذهن پر يمحول ها بودند، فکر لیبود و در حال تحو دهیکار تمام گروه ها به اتمام رس یبعد، وقت قهیدق چند

 فت:آرام با خودش گ

 ". االن نشونش مدم . گهیبه من م ادیاز دهنش درم یمن .... پسره گستاخ. هرچ رمیپسره رو بگ نیحال ا دیبا " _

بود بود. آن را برداشت و  کیسولفور دیاس يبطر د،یکه د يزیچ نیمتوجه نشود به طرف کمد رفت. اول یکه کس يبعد طور و

 يآمد که بطر ادشیرفت. اواسط راه  رونیو با سرعت ب ختیر شیرفت. و سه چهار قطره در لوله آزما نیامیبه طرف محلول بن

برگرداند. قصد  شی. کالس هنوز شلوغ بود و در کمد باز ... جعبه را سر جا ترا داخل کمد نگذاشته ؛ برگش کیسولفور دیاس

نکرده بود. آرام با  زیرا ل نیزم یروغن چیرا نگاه کرد. ه نیکند. زم یاو را نگاه م انهیموذ يکه بالبخند دیرا د نیامیرفتن کرد بن

 خودش گفت:

 ".  هییات تماشا افهیق گهیهفته د " _

 ششم فصل
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 ریو مخصوصا استعدادشان در کل انداختن و تحق نیامنیو بن ایمدت اکثر استادها با پر نیهفته مثل برق و باد گذشت. در ا کی

جز تحمل نبود. صبح  يداشتند. اما چاره ا تیآشنا شده بودند. همه از جر و بحثشان در کالس و راهرو شکا گریکدیبه  نیو توه

 نشست و آرام گفت:  نیامیکنار بن اشتند،که با استاد لنگدان کالس د يروز

 ".... ياز من شدکه کمتر  نمیبب گهیبار د هیرو بگه.... دوست دارم  جیکنم هرچه زودتر استاد نتا یم يلحظه شمار " _

 ".  شترشهیاز من ب شگاهیکه نمره آزما یکس دهییباطل. مادر نا الیخ یهه...زه " _

  "فعال که اون کنار دستت نشسته .  " _

را به هم فشرد  شینزد. فقط لبها یحرف یکنند. ول یبود که دوباره جر و بحث م دهیلنگدان انگار از حالت صورتشان فهم استاد

 و گفت:

 ".کنمینمره ها اسم هاتون رو اعالم م بیم به ترتباز " _

مطمئن بود که  ای. پرنیامیمانده بود و بن ایرا خواند و تنها اسم پر یطور اسام نیباال نبود. هم یلینمره خ نیمثل بار قبل بهتر و

 اما استاد گفت:  دیبگو ششیخواند تا مثل بار قبل از محاسن آزما یاست و حدس زد که اسم او را آخر م نیامینمره بن نیبدتر

 "رو کسب نکردند و براشون صفر لحاظ کردم . ينمره ا چیپناه ؛ ه زدانی زهیو دوش نیبنجام یعنیدو نفر آخر ؛  " _

 دو گفتند:  هر

 "صفر؟ آخه چرا ؟  ؟یچ " _

بود که  شیمتعلق به شرح آزما . دو نمره همدینگرفت يازیامت چیکه ه ینمره کار گروه 8. از دیاز خودتون بپرس دیچرا رو با " _

. محلول دینگرفت يازیامت چیمحلول بود که از اون هم ه تیفیهم مربوط به ک ماندهی. و ده نمره باقدیشما شرح رو ننوشت

 "اونو کامال عوض کرده بود .  تیمحلول شده بود. که ماه یقاط یاضاف ي. ماده انبودخواستم  یکه من م يزیجفتتون اون چ

 با بهت گفت:  ایکلک استفاده کرده بودند. پر کیمعلوم شد. هر دو از  زیچ همه

 "حقه نامردهاست. نی؟! ا یکارو با من کن نیا ی. چطور تونستيتو به من رودست زد " _

 گفت: یهم عصبان نیامیبن

 کنند  یجلوه بر محراب و منبر م نیزاهدان کا " _

و  یکنیم ییمظلوم نما نجوری. حاال چرا ايحقه رو زد نیتو که خودتم هم کنند .... یم گریروند آن کار د یبه خلوت م چون

 "! ؟؟؟يدیخودتو خوب جلوه م

 آورد گفت:  یرا به خاطر م يزیکه چ ایپر

 "... ینبود . پس نقشه داشت لیدل یمرموزت ب يپس اون خنده ها " _

 گفت: شهیتر از هم یعصبان استاد

....  دیجد زیج هی.... خسته شدم. سه هفته ست که کار هرروزتون شده دعوا. ..هر روز سر  نیبسه خانوم... بسه بنجام " _

 "دانشگاه !  تیریمد شیپ دیاالن بر نی. همدمیتونم ..... بر ینم گهیداره .... د يهم حد رمردیتحمل من پ
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 با التماس افتاده بود:  ایپر

 "کنم .... ی... خواهش مدیاستاد ببخش _"

سرزنش گرانه رو به  یبا لحن نیامیپا بگذارد، به طرف در رفت. بن ریخواهد غرورش را ز ینم دیرس یکه به نظر م نیامیبن اما

 گفت:  ایپر

 " ه؟؟؟؟یالتماس چ نیذره غرور داشته باش... ا هی...  نمیبب ایب " _

نداشت. کم کم داشت به غلط کردم و  یخواهش و التماس او تمام یو با هم بروند. ول دیایهم ب ایتا پر ستادیجا کنار در ا همان

 "؟  یکن ی.... چقد التماس مگهید میابریب"آمرانه گفت:  نیامیکه بن دیرس یبه خاك افتادن م

 گفت:  یراه افتاد. با ناراحت نیامیآمد و پشت سر بن رونیاز در ب یلیم یبا ب ایپر و

 "؟  یانضباط تهیفرستن کم یم و دنیم لیبرامون پرونده تشک یعنی " _

 را درآورد . ایباال انداخت که حرص پر ییاعتنا یرا با ب شیشانه ها نیامیبن

 "خرده نگران باش. هیمثل من  ؟یآروم نقدریچرا ا " _

رسم.  یم يپرونده و اخراج برسه. با تمرکز به داروساز لیکار به تشک تایدارم. نها ینگران باشم ؟! من سابقه خوب یواسه چ " _

 "... رانیا يبا سابقه بد برگرد دیکه با یینگران باشه تو دیکه با یاون

 در زد و داخل رفت و با لبخند گفت: نیامیکه بن دندیرس تیرینگران شد. به در اتاق مد شتریب ایپر

 "پروفسور مک الرن . ریروز بخ " _

 بلند شدو با او دست داد:  شیکه مک الرن از جا پروفسور مک الرن مهم بود يگفت. او آنقدر برا یراست م نیامیبن

 ".  نیخوش حالم بنجام دنتیاز د " _

 "؟  میینجایکه چرا ا دیخبر دار " _

را  زیدو سه هفته همه استادهاتون دو تا چ نیچرا؟ ظرف ا دیبه من خبر دادند...خب به من بگ یبله ، پروفسور لنگدان تلفن " _

سه بار با هم به شدت  -دو يدست کم روز نکهیدوم هم ا دیشما دو نفر از لحاظ درس فوق العاده ا نکهیبه من گفتند. اول ا

 . همه گله داشتند .هم استادها و هم دانشجوها .... یآن هم به زبان فارس دیکن یلفظ م ي. و دعوادیمشاجره دار

 ي. تا برا دیش یکیو با هم  دیعوا را کنار بگذارکه د نهیخواهم ا یکه از شما م يزی. تنها چهیکه دعوا بر سر چ ستین مهم

 . رمیگ یهر دو شما در نظر م يبرا نیسنگ مهیجر هیصورت من  نیا ری. در غدیکن ینیدانشگاه افتخارآفر

 ". لهیبه بعد جر و بحث تعط نیحاال به من قول بدبد که از ا خب

 که تا آن لحظه ساکت بودگفت:  ایپر

 ".  میکن یتالشمون رو م"

 را تاببد کرد و پروفسور گفت: ایهم با سر حرف پر نیامیبن
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 دیواقعا به من نشون بد نکهیا يقبل از رفتن برا یتکرار نشه ول گهید دوارمیو ام کنمیحرف شما رو قبول م نیخب من ا" _

 ".دیو با هم دست بده دیبغل کن گرویکه دعوا ها تموم شده همد

 از کوره در رفت و گفت:  ایپر

 "کنم. یبغل نم نویا رمی!!!!!!! من بم؟؟؟؟؟؟؟؟؟یگفت یچ " _

 با تعجب گفت:  پروفسور

 "؟!  دیشروع کن دیخاهی؟؟؟؟ بازم م دیدار یاز دعوا دست برنم یعنی " _

 که در حال خنده بود گفت:  نیامیبن

 ".  میدعوا کن ستیقرار ن گهیندارند ..د يمنظور شونینه استاد ا " _

 "که من مطمئن شم . دیپس حداقل با هم دست بده " _

 گفت: دیخند یکه هنوز م نیامیبن

 ".  هیکاف میکه داد ی. همون قولستیالزم ن " _

 کرد ییکه تا دم در آنها را راهنما یتکان داد و درحال يشده بود با تعجب سر چیکه گ لنگدان

 گفت:  نیامیرو به بن ایکالس پر يدند. در چند مترآمدند . هر دو ساکت بو رونیاز اتاق ب نیامیو بن ایپر

 "؟  یختیر یمحلول من چ يتو یراست " _

 "الکل! "با خنده گفت:  نیامیبن

 و گفت:  دیخند ایپر

 ". دیاس کی.. سولفورختمیر یمن چ یاگه بدون _"

 "دستت و سوراخ شه؟  يرو زهیبر يدینترس": دندیدو بلند خند هر

 "بود. نیکه فکر نکردم هم يزیکه به تنها چ يزیهل بودم که به تنها چ نقدریاون موقع ا " _

 گفت: یبا خوشحال دی. استاد لنگدان تا آنها را ددندیخند یرا که باز کردند، هنوز م در

 ". ستین ياز دعوا خبر گهیکه د دهیخنده نشون م نیخب.... ا "

 کرد و باخنده گفت: نیامیبه بن ینگاه ایپر

 "کنم .... ینم من که فکر " _

 .دندیهر دو با هم خند و

 

 

 

************ 
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 شیآرام از سرجا یلیبحثشان گذشته بود ؛ کالس تمام شده بود. همه کالس را ترك کرده بودند که او خ نیاز آخر يروز چند

که  ایو بداخالق بود. به پر یعصب یلی. خدیآ یکه بدو بدو به سمتش م دیرا د نیامیبرخاست و آهسته آهسته حرکت کرد. بن

 :دیغر د،یرس

 "کار تو بود ؟ " _

 :دیپرس يشده است. با کنجکاو یعصب نیامیبن يزیدانست به خاطر چه چ یکرد. نم تعجب

 "؟  یچ" _

 ". يکه تو با چاقو چرخمو پنچر کرد دونمیکار توئه. انکار نکن من م نمیخودتو به اون راه نزن. پنچر کردن ماش " _

 اش را ثابت کند، گفت:  یگناه یخواست ب یم که ایپر

 ".  گمیگفتم. دارم راست م یباور کن من پنچرش نکردم. اگه کار من بود بهت م " _

 "باور کنم؟  يتو هم انتظار دار " _

 را باالتر برد: شیصدا

 "داره ؟  یاز تو با من دشمن ریدانشگاه غ نیا يتو ی. کيدیرو فقط تو انجام م بیغر بیعج يکارها نیا " _

 را باال برد: شیهم صدا ایپر

 "رو نداشتم .  يکار نیهمچ هی. من چاقو ندارم. اگر هم داشتم قدرت ستیبهت گفتم کار من ن" _

 "...يریکه گردن نگ يدار يآخ ... آخ... خانوم کم زور... خوب بهونه ا " _

 "بهت بگم ؟! کار من نبوده... ی؟! به چه زبون یفهمیچرا نم " _

 "...کنمیم یمطمئن باش تالف " _

 "رفت؟  ادتونی يزود نینگذشته ... به ا نیکه به من داد یاز قول شتریب يبه به...چشمم روشن. دو سه روز _

 اش زد و گفت: یشانیبا کف دست بر پ نیامیدو برگشتند. پروفسور مک الرن بود. بن هر

 ".یاه... عجب شانس"

 "در انتظارتونه .  یسخت مهیگفته بودم اگه رفتارتون تکرار شه، جر " _

.  دیبکش یط دیبا شهیکه طبقه اول رو که شامل راهرو و پله ها و کالس ها م نهیشما ا مهیخب...جر "فکر کرد:  يا هیثان چند

" 

 هست ؟؟ يا مهیچه مدل جر نی؟ ا میبکش یط ؟یچ"گفتند:  نیامیو بن ایپر

 ".دیبد فیتخف توروخدا

 "طبقه .  2 شهیباشه . م ن؟یخوا یم فیتخف " _
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 مظلومانه گفت:  ایپر

 "پروفسور..." _

 ".دیکن زیسه طبقه رو تم "تمام گفت:  یپروفسور با بدجنس و

ها رو  ییکنم دستشو یمجبورتون م دیاگه اعتراض کن"دو دهان باز کردند که اعتراض کنند، که پروفسور مک الرن گفت:  هر

 "....دهایکن زیهم تم

کردن راهروها، پله ها و  زیمشغول تم نیامیو بن ایآماده شد و پر یجارو و ط کیسطل پر از آب و  کی ه،یعرض چند ثان در

 .دیکش یم یط نیامیکرد و بن یم سیرا خ نیزد و زم یجارو را در سطل آب م ایکالس ها شدند. پر

 : دیمنظره بودن. استاد لنگدان پرس نیا يلنگدان و پروفسور مک الرن از دور مشغول تماشا اسناد

 دیدستشون بد ریسخت و وقت گ قیتحق هی دیتونست ی! شما مد؟؟یکرد نییشون تع مهیکار رو به عنوان جر نیآه ... چرا ا " _

 "کشن. یم گرویهمد نایکار هردوتاشون زنده بمونن ... اتا آخر  ستی. تازه معلوم نمیبرد یازشون خوب استفاده م ينطوری... ا

 الرن متفکرانه گفت :  مک

. مکمل شهی. کم کم رابطه شون با هم خوب مکنهینفرت شون رو از هم کم م يهمکار یاولش با هم دعوا کنن ول دیشا" _

 "رسونه . یم ییدانشگاه و خودشون رو به سطح باال نیو ا شنیهم م

 نگاه کردند و بعد رفتند  دیجد يها ینظافت چ يبا لبخند بگوبگو و

 زد، با خشم گفت: یطور که جارو را در سطل اب م نیهم ایپر

 "!!!! ادیکه چقدر از تو بدم م يخودم خفه ات کنم واااااااااااااااا يدستا نیآخ که دوست دارم با هم " _

 "هم من...بار  هی ،يهمه تو دعواها رو شروع کرد نیشده؟ ا یحاال مگه چ " _

  ".... یکی نیا ینداشت. ول يدردسر چیکه من شروع کردم، ه ییکه اون همه دعواها نجاستیمشکل ا " _

 انداخت: نیزم يجارو را رو بعد

 گهیکنم. من روزه ام.د یکار م زیر هیهمه کار نکردم. سه ساعته که دارم  نیخسته شدم. خونه مامانم هم ا گهیمن د " _

 ".  تونمینم

 جارو را به طرفش انداخت:  نیامیبن

 "؟  يهوا کرد لیخب منم روزه ام. مگه ف " _

 با تعجب گفت: ایپر

 "؟  یمگه تو مسلمون" _

 "مال شماهاست.... غمبرینه فقط خدا پ " _

 بر لبش بود: يانداخت که لبخند ایبه پر ینگاه بعد

 "؟  يخند یچرا م " _
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 "ازش کم شده..  زهیسنگ ر هیکوه باشه، االن به اندازه  هیاگه نفرتم به تو انداره  " _

 :دیپرس ایو پر دیپر صدا خند نیامیبار بن نیا و

 "؟  يخند یم یبه چ" _

 ".  میشیم نجایا داریکوه تموم شه ، من و تو رسما سرا نیتا ذره ذره بخواد ا نکهیتا از ا نکهیبه ا _"

 بود  دنیهمچنان در حال خد ایگذشت پر هی؛ چند ثان دیهم خند ایپر

 "...گهیها رو بشور د نیبسه ... زود زم گهیخنده د " _

 . ختیر ایاز آب بر لباس پر یشده بود، با پا به طرفش هل داد. کم فیکث یلیسطل آب را که حاال خ و

 "... دمی؟! بذار نشونت م يکرد کاریمن با لباسم چ يخدا يوااا " _

 . ختیر نیامیاشت و تا نصفه بر سر و صورت و لباس بنسطل را برد انهیانتقام جو و

 سطل آب را برداشت عیحرکت سر کیبود و بعد در  جیگ يا هیچند ثان نیامیبن

 "کنم. نه..غلط کردم .... تو رو خدا ...  ی... خواهش منیامینه بن " _

گند  يشده بود و لباسش بو سیخ شیکرد. مانتو یخال ایلباس پر يسطل را رو گرید مهین نیامیبود. بن دهیفا یالتماس ب یول

 :دیشن ییکرد که صدا یداد. با تعجب سر و وضع خودش را نگاه م یم

 زیساختمون رو هم تم هیبق دیوضع با نیبا ا ی. ولدیکار کن ستیالزم ن گهیخواستم بهتون بگم د یدلم براتون سوخت. م" _

 ".  دیکن

 :دیکوب نیجارو را به زم ایرا گفت و رفت. پر نیا

 "شانسه که من دارم ؟!  نمیاه.... ا " _

تکاند تا خشک شود که ناگهان  یبا آب شست و انرا م یرا در آورد و کم شیرفت. در رابست. مانتو ییبعد به سمت دستشو و

 داخل آمد . نیامیدر باز شد و بن

 :دیچیرا دور خودش پ شیمانتو يفور ایپر

  "داخل ؟  يای یم نییپا ينداز یاووووو....چرا سرتو م " _

 "مردونه، در نزدم .  ییدستشو يتو امیب نکهیا يکه برا دیببخش یلیخ " _

 آمد.  رونیب ییاز دستشو عیو سر ندیصحنه را نب نیسرش را برگرداند تا ا ایرا درآورد. پر راهنشیرا باز کرد تا پ شیدکمه ها و

 نیامیبعد بن قهینداشت. چند دق يچاره ا یخسته بود. ول یلیکرد. خ نیزم دنیکش یآب را پر کرد و شروع به شستن و ط سطل

با  نیامیشد.بن یم دهیبه وضوح د شیبازو دهیچیبود. عضالت در هم پ دهیو چروکش به تنش چسب سیآمد. لباس خ رونیب

 عجله به طرفش آمد: 

 ".  میکار کن ستیالزم ن گهی. دندازیجارو رو ب " _

 :دیبا تعجب پرس ایپر
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 "مونده .  گهید يچرا؟ دو طبقه  " _

 "کشه .  یتا سحر طول م ی. ولستین یحرف ،یاونا رو هم جارو کن ي. اگه بخوامیکن یفرار م " _

 : دیبه ذهنش رس يزیراه افتاد. چ نیامیگفت. پس سرش را به عالمت مثبت تکان داد و پشت سر بن یفکر کرد. راست م یکم

 "؟  ندازهینگاه ب هی داریکار که تموم شد سرا ستیمگه قرار ن یول " _

 ".  نهیمارو نب یکس میمواظب باش دی. فقط باستیمهم ن " _

کرد. به سرعت  يمتوقف شد و فکر يا هیچند ثان نیامی. بندندیدانشکده که رس داریبه اتاق سرا نکهیرفتند تا ا رونیعجله ب با

. به اتاق دیدو یم نیامیهم که به ناچار پشت سر بن ایبا سرعت برگشت. پر بزرگ را برداشت و دیدسته کل کیوارد اتاق شد و 

 جیکه گ ایآورد. پر رونیرا ب يگشت.برگه ا يزیکمدها دنبال چ نیدر را باز کرد و ب دهایاز کل یکیبا  نیامیبن دند،یکه رس ریمد

 : دیشده بود، پرس

 "؟  یکن یم کاریچ يدار " _

 مرموزانه گفت:  نیامیبن

 ".  رمیگ ی. بعدا ازت مفتیبذاز داخل ک نوی. فقط ایبدون ستیالزم ت " _

 گذاشت. فشیباالخره آنرا در ک یکرد ول دیترد یکم ابتدا

 : دندیخود د يرا روبرو داریآمدند که سرا نییرا برداشت و از در خارج شدند. از راهرو گذشتند و از پله پا فشیعجله ک با

 "مگه کارتون تموم شده ؟  ؟دیریعجله کجا م نیبا ا " _

 لحن بازجو ها را به خودش گرفت :  داریبه لکنت افتاده بودند، مرد سرا هردو

 "؟!  دیدر اتاق پرفسور مک الرن باز بود ؛ شما اونجا بود " _

 "...میدادیکارامون رو انجام م میما داشت " _

 کرده بود ؛ساکت ماند  خیکه از ترس  ایگفت و پر نیامیرا بن نیا

 انداخت : ینگاه نیامیسامسونت بن فیک به

 "؟  یبرنداشت يزیتا مطمئن شم تو چ نمیرو باز کن بب فتیدر ک" _

 گفت: اینکرد. رو به پر دایپ یخاص زیرا گشت. چ فشیر اباز کرد و مرد کل ک فشیدر ک نیامیبن و

 "حاال شما ؟ " _

 دیبگو داریکرده بود را به مرد سرا نیامیکه بن يبه پروفسور دهد و کار یبازرس يرا برا فشیکه ک دیرس ایلحظه به ذهن پر کی

 را محکم به خود چسباند.: فیکار را به او نداد. ک نیاجازه ا یبی. اما حس عجاندازدیبه دردسر ب یرا حساب نیامیو بن

 ".  دمیبه شما نم فمویتونم من ک ینه...نم " _

 مصرتر گفت:  داریسرا مرد

  ".  دیرو به من بد فتونیلطفا ک " _
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 "رو به شما بدم. فمیتونم ک یزنونه س.... نم لی... وسافمی... داخل کنکهیا یعنی...زهیچ " _

به  داریاما حقه اش گرفت و مرد سرا د،یکش یخجالت م یلیقرمز شده بود. هرچند خ شیگفت، گونه ها یجمله را که م نیا

 شد، و : یراض یسخت

 ".دیبر دیتون یباشه... م" _

 گفت:  یبا قدرشتاس نیامیکه از پروفسور دور شدند، بن یکم

 "کنم. یممنون. جبران م" _

 "طور .  نیمنم هم " _

 "نکردم .  يمن که برات کار ؟یکن یرو جبران م یچ"تعجب گفت:  با

 یرو م فمیزد. اگه ک یتا م 180کم کردم. قلبم لویکارت از ترس سه ک نی. با ادیینفرما ی... شکسته نفسکنمینه خواهش م " _

. به هرحال منتظر باش ، رانیگشتم ا یزدم و برم یدرس و دانشگاه رو م دیق دیشدم و با یجرمت حساب م کیگشت، منم شر

 "کنم .  یمن تالف

 هم از آن حالت مهربان درامد و متقابال گفت: نیامیبن

 "گرفته.. باشه... پس بچرخ تا بچرخبم!!!!!!  تیزبا یعنی سیآها... " _

 گفت:  یمحل یشدبا ب یدور م نیامیاز بن کهیحال در

 "برو بابا...." _

 

 

****************** 

 

 

 

 رفت و :  نیامیعجله به سمت بن با

 "استادا افتاده... تنیکه انقد همهمه ب هیچ یکه از دفتر مک الرن برداشت يزیاون چ " _

 "نبوده... یخاص زیچ یچیه " _

 "استادا همهمه افتاده ؟!  نیب یچیآه... پس بخاطر ه " _

 "دختر بچه ها بهتره دخالت نکن... " _

 "کن ؛ وگرنه ... یزود ازم عذر خواه " _

 حرفش تمام شود :  نگذاشت

 "؟!  یشی؟! ناراحت م یوگرنه چ " _
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 "...شهیکه چقد برات بد م یدونی.... مکنمیم فیرن تعرمک ال يبرا دموید شبیکه د يزیو هرچ رمینه... فقط م " _

 "ازت ؟!  ترسمیمن م يدختر کوچولو....فکر کرد ادیبرو بذار باد ب " _

 "...رمیباشه ...م " _

 به سمت دفتر مک الرن برود که : خواستیدور شد و م نیامیاز بن و

 "لحظه صبر کن... هی... ایپر " _

 "مک الرن ...  شیبرم پ خوامیخب زود بگو که م "و :  ستادیا ایپر

 "کارو نکن... نیا " _

 "بهش بگم ؟!  دیداره که نبا یلیچرا ؟ چه دل " _

 ". خامیچون من ازت م" " _

 "؟!  یهست ی؟! مگه تو ک يخوایتو ازم م " _

 "....کنمیمن ازت خواهش م ایپر " _

 زد مغرورانه گفت: يلبخند لبخند ایپر

 "نبود. یخوب بود. اما کاف" _

 ".  یکارو نکن نیا کنمیکه از ته دل خواهش م نهیمنظورم ا " _

 انداخت و:  یشانیبه پ یاخم ایپر

 "نبود . یبازم کاف " _

  "کار رو نکن . نیکنم ا ی... التماست م ایپر _"

 زد و : يبا قهقه ا ایپر

  "کنم. یمنم قبول م یکنیباشه... حاال که التماس م" _

مشت به هوا حواله کرد و زمزمه  ایرساند. پر یرا به نقطه جوش م نیامیکه بن يرا نگاه کرد. همان لبخند نیامیبا لبخند بن و

 کرد:

 "کارت رو جبران کنم .  نیمطمئن باش ا " _

 زدو :  روزمندانهیپ يقهقه ا نیامیبن

  ".  ادیب يروز نیفکر نکنم همچ " _

  ".  دمیرسیکاش خون آشام بودم اون وقت .... آخ که حسابتو م کنمیوقتا آرزو م یگاه" _

 با تمسخر گفت: ایپر

 "که بهش شاخ نداد !!  شناختیخدا هم خرو م " _

 بدون شما گلستان  ایواقعا دن د؟؟؟یخدا شما زن ها رو چرا آفر دونمیاصال من نم " _
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 "!  میبود یماها کاف نیهم شد،یم

رو  دیداشت یکم و کاست یبعد هرچ دیاول شماها رو آفر د،یبود یشیآزما نهیبه اطالعتون برسونم که شما ها فقط گز دیبا" _

 "وجود ما کامل کرد  يتو

 ". گردهیداره رو دست ماها م ایخانوم! فعال که دن یبه خودت مطمئن یلیخ" _

 "!!!مینباش کیها شما شر يارکه تو کثافت ک میدینه اشتباه نکن، ماها خودمون رو کنار کش " _

 تکان داد و : يحال روشنا از کنارشان رد شد و با تاسف سر نیدرهم

تا کالس دومتون رو از  دیحداقل زودتر بر دیدیواقعا که... به کالس اولتون که نرس د؟؟یکنیکل کل م نیشما دوتا هنوز دار" _

 ".دیدست ند

نمانده بود با سرعت به طرف کالس  يزیچ يتا شروع کالس بعد گفتیم به ساعتشان انداختند و روشنا درست ینگاه هردو

نشسته بودند و با ورود همزمان آن دو احتمال دادند تا حاال درحال کل انداختن  شانیمورد نظر رفتند دانشجوها با نظم سرجا

که  یدر حال ند،یرا نب نیامیهم که شده بن یساعت يرا در نظر گرفت تا برا نیامیاز بن یصندل نیکرد دورتر یسع ایبودند، پر

 ایرو به پر یسیبه انگل زدیحرف م یکه فارس شهیکه برخالف هم دیرا شن نیامیبن يصدا دیکشیم رونیب فشیاز ک شیکتاب ها

 کرد و: 

 "! کنهیبار به قهوه دعوت م هیمن مطمئنم اون باالخره منو  یول "

 بودند. نیامیمشغول حرف زدن با بن مزیجانداخت ، آنجال و  نیامیبه بن ینگاه ایپر

 را بشنوند ایچرخاندند تا عکس العمل پر ایکردند و مشتاقانه رو به پر قیرا تشو نیامیها بن یاز همکالس يچندنفر

 با نفرت هرچه تمام تر جواب داد:  ایپر

 "که تو رو به قهوه دعوت کنم. يروز مرگمه اون روز"

 سر داد و : يقهقه ا نیامیبن

 "!!!  مونمیصبرانه منتظر روز مرگ شما م یروز مرگ شما قهوه خوردن ما آزاده؟؟؟!!! پس ب یعنیاوه...  " _

 تر کرد :  یرا عصبان ایپر نیو ا دندیبار همه خند نیا

 "بانمک!  يآقا یمونیو آرزو به دل م ینیبیمطمئن باش اون روز رو نم _"

 همهمه قطع شد يوارد شد و صدا " حیتشر "استاد درس  "نیپرفسور بورگ" نیح نیدر هم و

 ردیشکل ممکن انتقام بگ نیمسئله بود تا به بهتر نیا يرو ایکالس تمام تمرکز پر نیدرب

 با خودش زمزمه کرد :  ؟؟يچطور اما

 "؟؟يچطور یکنم ،آخ...ول یفکر اساس هی دیمن با " _
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کالس نمانده بود،از کالس خارج شد،به سرعت  انیتا پا يزیدچیرس جهیفکر کرد و فکر کرد و فکر کرد تا باالخره به نت آنقدر

 د،روشنایرس اطیآمد و به ح رونیکرد از ساختمان ب یپله ها را به سرعت ط دیگذشت و به پله ها رس یخارج شد از راهرو طوالن

 دیرا د

 ".یکمک کن دیانجام بدم و تو هم با دیکار مهم با هیروشنا !  دمتیچه خوب شد د " _

 "گرده؟یم گرده،یتون که برنم یخرک يبه اون دعواها انایکار مهم که اح نیا " _

 هیمنو داشته باش که  يفقط از دور هوا يانجام بد یکار چندان سخت ستیتو الزم ن یاتفاقا مربوط به همون هاس، ول" _

 "وقت اون پسره از راه نرسه.

 جواب داد:  یحوصلگ یب با

 "؟يبه آب بد يخایم یباز چه دسته گل "

 :دیدست دوستش را گرفت و دنبال خودش کش ایپر

 ". یفهمیبه موقعه اش م ایب" _

 رفت اطرافش را به دقت نگاه کرد و: نیامیبن نیطرف ماش به

 ".  نیامیمخصوصا بن نهیمارو نب یاطراف خلوته،مواظب باش کس نیفعال که ا " _

 را با خاك پوشاند . نیت پالك عقب ماشرا برداش سیخ ياز خاك ها یطرف باغچه رفت و کم به

 کرد و : ایرو به پر دیدیصحنه را م نیکه از دور با بهت ا روشنا

 ". یزنیهم از پشت خنجر م یت رو از رو بست ریشمش ؟؟همیهست يچه جور جونور گهیتو د " _

 "داره!  تیفقط بردنه که اهم ست،یجوانمردانه ن يما که باز مونه،هدفیم یپلوماسیمثل د قایدق نیا انایک نیبب " _

در آورد و  فیرا از ک لشیاطراف بود شست،موبا نیکه هم یجلو را هم که خاك مال کرد دستش را با شلنگ باغبان پالك

 را گرفت يشماره ا

 "کرده . یکردم که پالکشو با خاك مخف دایپ نیماش هی نجایمن ا س؟یالو پل_"

_ .............. 

 ". هیجرم بزرگ يکار نیهمچ دیدونیکه بهتر م کنه،شمایم يکار نیهمچ یفکار باشه چون وگرنه کخال دمیمن احتمال م_"

_.................. 

  "دانشگاه..... دییبفرما اداشتیبله  نجا؟یآدرس ا_"

_.................. 

 "مونمیمنتظر شما م نجایچشم من ا_"

 نیح نیپالك خاك مال شده را به افسر نشان داد،درهم ایاز راه برسد، پر سیپل نیتا ماش دیکوتاه طول کش قهیچند دق فقط

 آمد یم نشیخنداخند به طرف ماش نیامیبن
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 "!  نیتو بخندم، مستر بنجام شیکه من به ر دهیآخ که حاال هم وقتش رس _"

 مکث کرد رو به افسر کرد و: یاندک

 "هستن . نیصاحب ماش شونیا " _

 :  کردو نیامیرو به بن افسر

 "؟؟  دیهست نیشما صاحب ماش " _

 "بله ._"

 "د؟؟؟یدار هیقض نیهم راجع به ا یصحبت_"

 ". کنهیبه نفع من ثابت م ویمدرك که همه چ هیصحبت که نه، اما " _

 گرفت و : ایبه طرف افسر و پر دیکش رونیب بیرا از ج لشیموبا و

 "نظرتون عوض بشه . دینیرو بب لمیف نیاگه ا دیشا " _

 کرد و : ایبار رو به پر نیکردن پالك ها، افسر ا یخودش بود از گل مال لمیف دیرنگ از رخسارش پر لمیآن ف دنیبا د ایپر

 ". دییایبا ماب حاتیارائه توض يبرا دیشما با " _

 کرد و :  نیامیرو به بن و

 ". دییایبا ما ب تیارائه شکا يو شما هم برا " _

 با لکنت زبان گفت:  ایپر

 "م....من... نه... اش...اشتباه ....شده .م.. " _

 کرد: حتیراه فقط اورا نص نیهمراه شدو در ب ایکردند روشنا هم با خواهش با پر نیرا سوار بر ماش ایپر

 "!  یجناب عال یپلوماسیاز د نمیاش نوش جان کن، ا جهینت نمیکارو نکن؟؟؟ حاال ا نیگفتم ا يدید " _

اورا  روزمندانهیپ يکه با لبخند دیرا د نیامیبن ن،یشدن از ماش ادهیبزند، موقع پ یحرف توانستیبود که نم دهیآنقدر ترس ایپر اما

 کندینگاه م

 گفت:  نیامیرو به بن افسر

 "خانوم بازداشت هستند . نیتا اون موقع ا م،یکن یدگیتا به موقعه اش ما بهش رس دیکن میرو تنظ تتونیشکا دیتونیشما م " _

 : کردیزمزمه م ایام در گوش پرمد روشنا

 "کن، ازش خواهش کن تو رو ببخشه . یبرو ازش عذر خواه " _

 گفت:  یساختگ یبا لحن اوردیکرد خم به ابرو ن یکه سع ایپر

 ".  ستمین یچیمن نگران ه شهیم یچ ستیاصال برام مهم ن " _

 ". ستیبرام مهم ن گهیآره ارواح عمت، خانوم رنگ به چهره اش نمونده، االن هاست که غش کنه م _"

 گفت :  یهمان لحن ساختگ با
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 "غرورم رو به خاطر اون از دست بدم . خامیمن عزت نفس دارم نم هیچ یدونیاصال م " _

 کرد:  دیتقل یرا به صورت مزحک شیحرف ها یبا دهان کج روشنا

تو رو  رانیا ،سفارتيدانشگاهت رو از دست بد دیعزت نفس دارم،عزت نفس دارم ، فعال که بخاطر حفظ غرورت با" _

 "خونه. گردونهیبرم

 گفت:  یدرماندگ با

 "کنم؟؟؟برم بهش بگم غلط کردم منو ببخش؟؟ کاریچ یگیخب م" _

 لیو تحو کنهینامه اش رو، االن امضاء م تیشکا کنهیداره تموم م نیخام،ببیبرو بگو ازت معذرت م شه؟یم یآره مگه چ" _

 گهیبرو بهش بگو د ی.... چرا معطلکننیزندان و از دانشگاه هم اخراجت م يریو تو م دنیم لیوقت برات پرونده تشک ده،اونیم

." 

 گفت: یدرماندگ با

 "کن . یمن برو عذر خواه يتو بجا ادیکار از من بر نم نینه روشنا ...نه ا" _

 کرد و :  نیامیبه بن د،رویرا د ایکه تعلل پر روشنا

 "کار کوچولو باهات داره . هی ای...پرنجایا ایلحظه ب هی " _

 "؟؟یداشت يخب؟ کار"مغرورانه جلو آمد و: نیامیبن

 به او زد و :  يفقط گستاخانه او را تماشا کرد، روشنا سقلمه ا ایپر یول

 ".  گهیبگو د " _

 پروا گفت:  یب ایپر

 "بکن . خوادیدلت م يندارم، هرکار یمن حرف " _

 باال انداخت و:  ییابرو نیامیبن

 ".  کنمیکارو م نیهم" _

 نامه را نوشت و امضاء کرد تیرفت ادامه شکا زیدوباره به طرف م و

 "؟يرو از دست داد یتیچه موقع يدید ا،یواقعا که پر_"

 بزند: یکرد حرف یواقعا کالفه شده بود،سع ایپر

 "!  نیامیبن" _

 د،یچرخ ایبه طرف پر نیامیبن و

 : شدیخارج م ایاز دهان پر یبه سخت کلمات

 "....نکن! می...تنظتیکه شکا نهیکارو... نکن...منظورم... ا نیا " _

 :دیطلبکارانه و البته با غرور پرس نیامیبن
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 "رو انجام بدم ؟؟؟  دیگیکه شما م یحرف دیچرا با " _

 آهسته گفت:  ییبا صدا شودیهر باهرکلمه غرورش خدشه دار م کردیکه حس م ایپر

 ".  خامیچون من ازت م" _

 "؟!  یهست ی؟! مگه تو ک يخوایتو م " _

 "... کنمی.. خواهش م نیامیبن " _

 زد مغرورانه گفت :  يلبخند نیامیبن

 "نبود .  یخوب بود ... اما کاف " _

 گفت : ایدهد که پر لیبرگشت تا به کاغذ را تحو و

 "کارو نکن . نیا کنمیکه التماست م نهیمنظورم ا " _

 انداخت و: یشانیبه پ یاخم نیامیبن

 "نبود . یبازم کاف " _

 شد و :  یعصبان ایپر

  "؟! . یش یکه راض افتمیبه پات ب يخوایمگه ؟! م يخوایم یچ گهید _"

 و :  دیخند امنیبن

  "کنم . یباشه... قبول م " _

 برگه را پاره کرد و به افسر گفت:  و

 "ندارم .  یتیشکا " _

 مشت به هوا حواله کرد و زمزمه کرد: ایرساند. پر یرا به نقطه جوش م ایکه پر يرا نگاه کرد. همان لبخند ایبا لبخند پر و

  "کارت رو جبران کنم .  نیا خورمیقسم م " _

 زدو: روزمندانهیپ يقهقهه ا نیامیبن

 ". ادیب يروز نیهمچ فکر نکنم " _

 "فصل هفتم  "

 

 

 

 

 

نم خسته  مویم نجایذره ا هیمن  رون،یب میذره بر هی ایب ؟؟یکنیبسه.... چقد خودتو تو خوابگاه حبس م گهی... واقعا دایبسه پر_"

 " ؟یکنیتحمل م يموندم تو چطور شمیم
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 "ذره فکر کنم. هی خامینه حوصله ندارم م_"

 ستیاون پ ریمد ،ياسب سوار ستیبرم پ خامیکارا رو من م نیبچگونتون، بابا ول کن ا ي؟ حتما به همون دعوا یبه چ _"

 ". رمیبگ یدرست و حساب فیتخف هیبرات  تونمیم يایاگه ب مه،یمیدوست صم

 زد و :  یبرق ایپر چشمان

 ".  امیمنم م" _

ماهرند که سرمه را از چشم  يدر دزد يکه بقدر یاول داشتن دزدان;مشهور بودن زیها به داشتن دو چ یسیطول زمان انگل در

 ندارند. یهراس شانیو از خرد شدن استخوان ها کنندیشنا م نهیبر س ییکه گو ییاسب ها ;چاالك يو دوم اسب ها دزدندیم

 اسب ها پرواز کند. نیبا ا ایبود پر دهیرس نیحاال وقت ا و

آن را از  ایکه پر یلذت ;اسب هاست نیگرفتن از ا يتر سوار جانیدارد اما جذاب تر و پر ه یخاص تیاسب ها جذاب نیا يتماشا

 نکرد غیخود در

که  نی، شما تو خونتون اسب داشت نجایا اوردمتیها م نیوگرنه زودتر از ا ،يبلد ياسب سوار يناقال تو که به ما نگفته بود_"

  "؟؟يانقد ماهر

 "داد ادی يشوهر خاله ام آره، اون بهم اسب سوار یخودمون که نه ول_"

 گفت:  يمردانه ا یمخمل يصدا

 "با من مسابقه بده . يبلد یلیخب اگه خ " _

 توجه به صاحب صدا گفت: يبدون ذره ا ایپر

 "که بخام باهات مسابقه بدم . کنمیمن اصال تو رو آدم حساب نم" _

 کند: کیکرد حسادتش را تحر یسع نیامیبن

 ". يکردیوگرنه قبول م ،يدیتما ترسح " _

 را کالفه کرد:  نیامیبن ییاعتنا یب نیچرخاند، و هم نیامیاعتنا به او سر اسبش را به جهت مخالف بن یب ایپر

 "ترسو... _"

 ...ایپر يها یمحل یباز هم ب و

 ". کنمیقبول م يکه بذار یهر شرط ،يچطوره با من شرط ببند " _

 گفت: صانهیکرد و حر نیامیبود، رو به بن ياغوا کننده ا شنهادیپ

 "رو ندارم. ختتیر دنیتحمل د گهی،ديکه از دانشگاه بر يقول بد دیاگه من برنده شدم با کنم،یباشه قبول م" _

 ".یقهوه دعوت کن هیمنو به  نکهیفقط ا خام،ینم يادیز زیو اگه من بردم چ کنمیباشه، قبول م _"

 ".یرسیمبه آرزوت ن جوقتیمطمئن باش ه_"
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و باالخره رامت  ادیازت خوشم م یرام کردنت فوق العاده سخته و زمان بر، ول ،یمونیم لیاص یاسب وحش هیتو برام مثل _"

  "!  کنمیم

  "پنبه دانه... ندیشتر در خواب ب"روبه رو شد: ایپر باتمسخر

 زد و : يلبخند نیامیبن

 .خوبه ؟! : میکه واستاد ییجا نیهم میگردیو برم میزنیدور م هی نیدور زم میریم " _

 کرد  دییبا حرکت سر حرفش را تا ایپر

 "...دو...سه... کیبا شمارش من.... "

 ایکردند،پریاز هم حرکت م یبه پهلو اسبش زد و اسب با سرعت شروع به حرکت کرد هردو اسب با فاصله کم یلگد محکم ایپر

 شیپا توانستیکه م کیبودند و انقد نزد دهیبه هم چسب بایسب تقرچرخاند هردو ا نیامیسرش را به طرف اسب بن هیچند ثان

 يشدن هم چاره ا روزیپ يبرا یبود ول يسرش زد،هرچند حقه ناجوانمردانه ا هب یطانیرا لمس کند،فکر ش نیپهلو اسب بنجام

هم موفق بود  یزد تا او را از تعادل خارج کند که البته کم بیبه اسب رق یپا از رکاب در آورد و لگد محکم اینبود،پر نیجز ا

داد و تعادل  جهیبار به عکس نت نیا مابه او زد،ا يبرابر محکم تر نیکرد تعادل اسب بهم بزندپس ضربه چند یدوباره سع

 یب گریسبش لگد زد اما دبا تمام قدرتش به ا ایجلو افتاد پر نیامیبن افتد،یخودش بهم خورد،سرعت اسش را کم کرد تا از اسب ن

 و... دیرس انیزودتر از او به نقطه پا نیامیبود و بن دهیفا

  ".... ادیرو قبول نداااااااااااااارم ، من از تو بدم م یکه تو داخلش باشِِِِِِ یمسابقه رو. قبول ندارم، اصال هرچ نینه.... من ا_"

 گفت:  يمشمئز کننده ا يخونسردبا  نیامیبن زدیم ادیبود و فر یکه عصبان ایپر برخالف

 " ؟؟؟؟يناجوانمردانه ات تو دردسر افتاد يکارا نیکه چقد بخاطر ا يتا حاال دقت کرد " _

گفت  یبا لبخند خاص نیامی. بن شدیم روزیحتما پ گذاشتیرفتن م شیپ يتمام تمرکزش را بر رو ایاگر پر گفتیدرست م نیامیبن

 : 

 "؟!  یخونیم يخب... بازم با من کر_"

 نگاه کرد و ادامه داد: ایپر یعصب يدوباره به چشم ها و

 ". نجاستیکه ا یشاپ یکاف نیهم يتو گهیساعت د کیخب  " _

 : دیغر ایپر

 ". ستین ي... از کوفت هم خبر خودیب " _

 "... دنیهمه نفر حرف مارو شن نینره ا ادتیقرارمون  " _

 زدو بانفرت گفت:  نیامیبن نهیبا خشم فراوان آن را به قفسه س دویکش رونیرا از سرش ب يکاله اسب سوار ایپر

 "... يباشه تو برد " _

 فضا را پر کرد و :  يمردانه ا ي قهقه
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 ". نمیبیم نجایتو رو ا گهیساعت د هیاومده تا  شیمهم برام پ یلیکار خ هیمن  " _

که از تعجب در جا خشک  دیرا د يباز کرد، صحنه اشاپ رفت در را  یآرام به سمت کاف ییبا قدم ها ایساعت گذشت و پر کی

 شد

 و : ستادیا ایپر دنیبا د نیامیبن

 ".  زدانپناهیاز خانوم  نمیا زیها عز یخب همکالس" _

 کرد و :  ایبعد رو به پر و

شد که رفتم تک تکشون رو از  نیا هیهامون خال یهمکالس يکه چقد جا دمید يکه تو منو به قهوه دعوت کرد یوقت" _

 "عصرانه دعوت کردم...  هیو همشون رو به  دمیکش رونیپاتوق هاشون ب

 ادامه داد:  و

 "اگه دوستامون نبودن... شدیم فی، ح يو منو به قهوه دعوت کرد يقسم ات زد ریباالخره شما ز " _

 : دیکش ادیبا نفرت فر ایپر

 "متنفر... ؟؟؟یفهمیازت متنفرم ،م " _

 آمد... رونیشاپ ب یبه سرعت از کاف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "فصل هشتم  "

 

 

 

 

 یعذاب آور بود ، تصور همکالس شیبرا نیامیدوباره بن دنیبود، د دهیترم تمام شده بود زمان انتخاب واحد و استاد رس امتحانات

بود  یفقط کاف نیامیبن دنیدوباره ند يبرا دیبه ذهنش رس يکالفه کننده بود وفکر شیشدن دوباره با او و کل انداختن با او برا
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که مطمئنا  يسه باشند، کار ایرا انتخاب کند که دست کم درجه دو  يبود که استاد ها نیراه ا نیبا او همکالس نشود،بهتر

 کردینم نیامیبن

 خوشحال بود اریبود بس دهیکه به ذهنش رس يفکر از

او بود ،با  یبرنامه درس نیاول " یعموم یمیش "استاد درس  "نگیبیت"به دانشگاه رفت،  یروز شروع ترم با خوشحال نیاول

 و : دیکش یبه آسودگ یاول نشست نفس فیرد یصندل يرو یخوشحال

 ". ستین یبه اون مزخرف یبهتر از نداشتن همکالس يزیچ چیه " _

 رشته افکار او را پاره کرد: "نگیبیت"بود که  الیخ نیا در

 "؟  دیهست يولوژیکروبیرتبه اول ترم اول م نیشما و بنجام کنمی؟ فکر م دیستیپناه ن زدانی زهیشما دوش" _

 "اومده؟؟؟ شیپ یطوره پرفسور، مشکل نیبله هم" _

 ".ستیمن ن ستیآه ...بله، اسم شما جزء ل" _

 "مده .او شیپ یاشتباه دیچطور ممکنه؟؟؟؟!!!! من به شخصه شما رو انتخاب کردم ، شا_"

 "صورت گرفته . ییجابجا دیاومده، شا شیپ یالبته که اشتباه _"

 منگ جواب داد :  یبا حالت ایپر

 "!  شمیمنظور شما رو متوجه نم " _

 کرد و :  ییاو را به سمت در راهنما نگیبیت

 ". کنندیم ییگروه شما رو راهنما ریمد " _

مک "رفت، به طرف دفنر پرفسور  رونیرا جمع کرد ب لشیداشت اما وسا يحس بد نکهینشان داد با ا ایرا به پر یدر خروج و

 ،مودبانه در زد و وارد شد "الرن

 "سالم پرفسور!  _"

  ". دییسالم دخترم... بفرما " _

به  شونیا یرو انتخاب کردم ول " نگیبیپرفسور ت" " یقارچ شناس"درس  ياومده، من برا شیپ یمشکل کنمیمن حس م " _

 ".ستین ستشونیه اسم من تو لمن گفتند ک

 زد و : يلبخند یشگیالرن با آرامش هم مک

 "موضوع مطلع هستم. نیبله من از ا" _

 شد و :  شتریب ایپر رتیح

 "اومده؟  شیپ یچه مشکل افته؟یب یاتفاق نیچطور ممکنه همچ" _

درس هاتون استفاده  يبرا نییسطح پا يشما انجام دادم، متوجه شدم که از استاد ها يها رو من برا ییجابجا نیدرواقع ا " _

 "دادم . رییدرس که من همه استاد هاتون رو تغ نیرو انجام دادم،نه فقط ا ییجابجا نی،من هم ا دیکرد
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 "پروفسور...  یول_"

 حرف زدن به او نداد و :  اجازه

 "دانشگاه باشه. نیبه نفع شما و ا تونهیم نیبنجام تونیشما و همکالس یدر ضمن همراه " _

 اعتراض گفت : با

 "...کنمینه پرفسور... خواهش م " _

 ". دیرو دار یمیدرس ش" نیپرفسور بورگ"، االن هم با  دمیرو به شما نم یاعتراض چیاجازه ه " _

 "! دیموفق باش"داد و : را باز کرد تا دوباره اعتراض کند که مک الرن در خروج را به اونشان  دهاننش

 آمد و :  رونیاتاق ب از

پسره همکالس شم ، آخ... اگه تا  نیبا ا دی... آخه چرا؟؟؟ من باز بايکه من دارم ،وا هیچه شانس نیمن آخه ا يخدا يوا " _

 "نشم واقعا هنر کردم.  وونهیپسره د نیا يبا کارا التمیآخر تحص

 صحبتش راقطع کرد و : نیوارد شد بورگ یدر زد و به آرام دیکه رس نیکالس بورگ به

 "دیکرد ریپناه، د زدانی زهیدوش " _

 "بله متاسفم پرفسور. _"

 زد و آهسته گفت :  ياو لبخند دنیبا د نیامینشسته بود، بن نیامیکه بن ییجا قایبودند، دق یته کالس خال يها یصندل

 " ؟یاز من فرار کن یخواستیم ،يکرد رید یبخاطر چ دونمیم " _

تحملت  دیباز با نکهیکه بدبختانه نشد... مثل ا نمیتو رو دور و بر خودم نب چوقتیه گهید خواستمیفرار که نه ، فقط م _"

 "کنم.

 ". یکه همش دنبال دعواکردن ییباتو ندارم ،تو یمن که مشکل" _

 "اصال حوصله بحث کردن با تو رو ندارم ." _

 .ندیا نبسرش را چرخاند تا اور و

حوصله تر گام برداشت، از محوطه دانشگاه  یرا برداشت و ب فشیحوصله ک یجلسه از کالس بورگن زود تمام شد، ب نیاول

 بود که روشنا او را صدا زد، پشت سرش رانگاه کرد :  ابانیرد شود اواسط خ ابانیآمد قصد کرد از عرض خ رونیب

 "من تنها....  م،ی... صبر کن با هم برگرد ایپر _"

 و : دیکش يبلند غیحرفش را خورد ج هیبق

 "مواظب باش...." _

که اجازه عکس العمل را از او گرفت درجا خشکش زده بود و ناباورانه به  عیآمد آنقدر سر یبا سرعت به طرفش م ینیماش

را که در حال وا  ایو پر دیطرفش دواز او متوقف شد، روشنا به  یرنگ در فاصله چند سانت دیسف نیشده بود، ماش رهیخ نیماش

 کنار جدول برد و :  ابانیرفتن بود را گرفت و او را به گوشه خ
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 "رنگت مثل گچ شده....  ي... حالت خوبه؟؟؟ وا زمیآخ عز " _

 دیپر رونیب نیتعلل نکرد و از ماش يکه مشخص بوداو هم شوکه شده لحضه ا راننده

 گفت :  یحادثه و شرمندگ نیاز ا یبا ترس ناش نیامیبن

  "بزنم!  یبیبهت آس خواستمینم ،يواستاده بود ابونینداشتم، کار تو اشتباه بود که وسط خ يباور کن منظور ایپر" _

 دیکشینفس م یکه هنوز از شک خارج نشده بود به سخت ایپر

 "...مارستانیبرسونمت ب تونمیاگه حالت بده م " _

نشد ، روشنا گوشش را کنار  دهیگفت اما اصال شن يزیدهانش را بازکرد وچ دیشنیرا نم شیاز حرف ها چکدامیکه انگار ه ایپر

 برد و : ایدهان پر

 "... زمیبگو عز گهیبار د هی" _

 "آآآآآب  " _

االن دوست من  یعنیواقعا که ...  _"گرفت  ایآورد و به طرف پر رونیب یآب يرساند و بطر نیخود را به ماش یبا جست نیامیبن

 "آب بخوره؟؟  يحالش با بطر نیبا ا

 آورد و کمک کرد تا آب را بخورد  رونیب فشیاز ک یوانیبعد ل و

 گفت : یبا نفرت خاص خواستیکه به زحمت از جا برم یو در حال دیکه حالش بهتر شد چند نفس بلند و صدا دار کش یکم

 ".کنمیم یباش کارتو تالف نیمطم" _

 "بود ... ادی... منم سرعتم زيواستاد ابونیوسط خ هویبشه...  ينجوریا خواستمی.... من نمیکنیه اشتبا ایپر " _

 رد شد نیامینداد و از کنار بن یاهمت ایپر یول

 

 

 *************************************** . 

 

 

 

کارمند ثابت مانده بود سوار شد و  يکه چشمش را رو یرفت و در حال نیرا گرفت و به سمت ماش مهیرا و برگ ب چیسو ایپر

دستش را جلو  کردیرا تماشا م رونیکه از پنجره ب اورد،همانطوریخودش ن يتعجب کرد اما به رو خندد،یکه کارمند به او م دید

 زده شد رتینبود،ح يخبراما از فرمان  ردیبرد تا فرمان را بگ

 یبه صندل دیخندیکه م یدرحال دییبگو يزیچ نکهیبدون ا وردخیم شهیبند انگشت کارمند بود که به ش يتق تق.... صدا تق

 اشاره کرد  ایپر يکنار

 کردو :  يخنده ا ایپر
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 "برعکسه.  یسیانگل نایچرا فرمون ماش دمیوقت نفهم چیمن ه " _

 ونیتاخت ، دم در پانس ونیبه سمت پانس ياریرا به پرواز در آورد ، با سرعت بس نیماش هیرا روشن کرد و ظرف چند ثان نیماش

 شد و : ادهیپ یمشک نیازماش دیروشنا را د

 "بلندم چطوره ؟  یشاس نیماش " _

 "؟؟  شینکنه دزد شیاز کجا آورد یکنیم یشوخ يواااا " _

 کرد و : یتصنع یفقط اخم شدیآنقدر خوشحال بود که اصال ناراحت نم ایپر

 "کامل...  مهیبا بامروز،  ياش کردم برا هی؟؟ کرا هیحرفا چ نیا " _

 "؟  يهمه پول رو از کجا آورد نیا ؟؟یگرون باشه چطور تونست یلیخ دیبا نیا یکنیم یشوخ يواا " _

 نازك کرد :  یپشت چشم ایپر

 "؟  میبزن یگشت هیباهم  میبر يای،حاال م ستین يزیمن چ يپوال برا نیا " _

 "برم دانشگاه، تا اونجا منو برسون . خامیم یآره ، ول " _

 شده بود :  رهیخ يرا تنگ کرده بود و به نقطه دور شیو چشم ها دیکش ينفس صدا دار ایپر

 "... کردمیم يامروز لحظه شمار ياتفاقا کار منم همونجاست. آخ که برا " _

  "؟! یخرک يها ی؟ بازم از اون شوخ یبکن يخایم کاریبازچ" _

 "... افتهیبه غلط کردن ب خامی،م نیخودت بب ای، ب ستین ینه اصال مثل قبل شوخ" _

 سرعت به طرف دانشگاه را افتادند، نیروشنا باز کرد با آخر يرا برا در

 "جا پارك کنم. هی نویشو تا ماش ادهیخب روشنا توپ" _

باال  هیاش پارك شده بود، سرعتش را ظرف چد ثان یشگیهم يکرد که سرجا نیامیبن نیبه ماش یشد نگاه ادهیکه پ روشنا

 کیبود  دهیخسارت د یانداخت حساب یآورد و نگاه رونیزد،سرش را ازپنجره ب نیباال و محکم به عقب ماش یلیبرد،خ

 ایرشد دوان دوان به طرف پ دایپ نیامیآرام گذشت سرو کله بن نیامیبن نیکه از کنار ماش نی،هم دیطلب یرا م یحساب يصافکار

 تعجب کرد : دیرا که د نیآمد داخل ماش

 "تو؟؟؟؟؟؟ " _

 جواب داد: باتمسخر

 "؟؟؟ يتعجب کرد هیچ"

 گفت : تیباعصبان دیکشیبود م دهیکه خسارت د نیبه عقب ماش یکه دست نیامیبن

 ".یکنیاحمقانه م يکارا نیکه از ا یی، فقط تو کردمیتعجب م دینبا یگیآره تو درست م " _

 گفت: یبا لحن ساختگ ایپر

 ".شهینم دهیکه اصال د کهیانقد کوچ یعنی دمش،ی؟؟؟؟ ببخش ند یگیآه... لگنت رو م " _
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 "اش نباش، حاالم برو کنار که عجله دارم . نهینگران هز دم،یکه نشده، پولشو م يزیحاال چ"باغرور گفت:  وبعد

 "بکشه. یکروک ادیتا افسر ب یمونیجا م نی، هم يریجا نم چیتو ه " _

 گفت :  يبا لحن گستاخانه ا ایپر

 "!  يریجلومو بگ يندار یحق چی،تو هم ه رمیمن م " _

 گفت:  انهیزورگو نیامیبن

  "!  یاز رو نعش من ردش نکهی، مگه ا يبر ذارمینم" _

 ". شمیکنار از رو نعشت هم که شده باشه رد م يباش اگه نر نیمطم " _

،آن لحظه آن دو مثل  امدندیکدام کوتاه ن چیاما ه د،یایکوتاه ب یکم يگریمنتظر بودند که که دصبر کردند انگار هیچند ثان هردو

 .دادندیرا بهم نشان م شانیو شاخ ها دندیکشیم نیزم يبودند که سم رو يرام نشده ا یوحش يگاو ها

 سکوت را شکست و :  ایپر نکهیگذشت تا ا بیترت نیبه هم هیثان چند

 "...یخودت خواست"

دختر  کیاز  يکار نیراحت بود که همچ الشیاما انگار خ نیامیآمد بن نیامیبه سمت بن يادیعقب رفت و بعد باسرعت ز یکم

را  نیسرعتش را کم نکرد و ماش ایچرا که پر;کردیاما کامال اشتباه م ستدیا یاواسط راه م ایپر کردیفکر م دیست شا رممکنیغ

 دیبکوب نیرا به زم نیامیبود که بن ينبود ، اما انقدر ادیز تشرعو بعد توقف کرد ، س دیکوب نیامیبه بن

 کنار رفت و با نفرت گفت:  نیلنگان لنگان از جلو ماش نیامیبن

 "..یلعنت " _

 گفت : یباهمان لحن ساختگ ایپر

 "واقعا متاسفم من که بهت گفته بودم... " _

 انداخت مغرورانه گفت : یم نیامیبن يپا يرا رو يکه برگه  یدرحال وبعد

 "کنن!  رشینامه ، لگنتو ببر تعم مهیاز ب نمیا ریبگ " _

 شد . لینقطه تبد کیبه  هیسرعتش را باال برد و درعرض چند ثان انایرهگذران مخصوصا ک زیتعجب آم يدر مقابل نگاه ها و

 نیامیبداند بن خواستیه طرف کالس رفت مرا پارك کرد و باعجله ب نیدور زد بعد دوباره به طرف دانشگاه برگشت ماش یکم

 گشت نیامیباچشم دنبال بن دی، سرکالس که رس دهدینشان م یچه عکس العمل

 نبود  اما

 دیبماند، شا نیبد بود که حاال حاال خانه نش يآنقدر شیپا تیهم وضع دیباشد ،شا مارستانیاالن درحال مرخص شدن از ب دیشا

خارج  ایکه باز شد، از ذهن پر يبود با در ایکه در سر پر گرید دیبود، هزاران شا اینامه از پر تیشکا میهم که االن درحال تنظ

 شد

 نشست .  یخال یصندل نیاول يلنگ لنگان جلو آمد و رو نیامیبن
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از  دیدیرا م دنشیو هر وقت لنگ کردیم بیو مدام با چشم او را تعق شدینم ریس نیامیبن دنیبود که از د يروز نیاول دیروز شا آن

 زیتمسخرآم يبا لبخند ها نیامیازاحساس بن ی، نگاه خال کردیم دایپ یاوقات هم نگاهشان با هم تالق ی، گاه دیخندیته دل م

 . شدیباهم همراه م ایپر

 

********************************* 

 ********************************* 

 

 

 داخت و : ان انایتخت ک يبدن خسته اش را رو ایپر

 "مردم هم شغل شد ؟؟ ي، آخه نظافت خونه  دمیکه د هیکار نیبدتر خام،یکار و نم نیا گهیمن د " _

پول از کار  یاصرار کردم تا هرچ یکارو برات جور کردم ، به دوسم کل نی، من باهزار زحمت ا یواقعا که قدرنشناس ایپر " _

 ".رهیبه خودت بده، درصد خودشو نگ ادیم رتیگ

 شتریذره ب هیپولشم  شمیخسته م یلیخ فهیکث يادی، تمام خونه ها ز گمیم شویمن دارم سخت یدست درد نکنه روشنا ، ول " _

 ". ستین

 "بهت بدن ؟ استیر زیکه م ي،انتظار ندار یرانی، اونم ا ییدانشجو هیخانوم شما فقط  ایپر " _

 ". یزنیحرفا رو م نیکارا چقد سخته که ا نیا یدونیآخه تو که نم " _

پز شو  يدیخریبه اون گرون م نیماش ی،وقت شدمیمن اصال برات ناراحت نم شدیم نمیحقه ،بدتر از ا افتهیبرات ب یهر اتفاق" _

 ". يکردیفکر م نجاهاشمیبه ا دیبا يدادیم

 یچیتا آخرماه ه رفتمیرفت اگه نم نیکه برام فرستاده بودن بخاطر ماش ییپوال شتریشد ؛ نصف ب ادیز یلیخ نیآخ پول ماش" _

 ".  کردمیم ییگدا دینداشتم با

  ".  دمیمن بهت پول قرض م یاگه دوست داشته باش "گفت:  يناراحت شده بود با دلسوز یکه انگار کم انایک

دارم اگه که  یپول نیمردم واسه نظافت؛ فکرکنم با ا يخونه ها رمیکالس تموم شد ؛ م نکهیدو هفته ست که بعد از ا " _

 "برم. شیتا آخر ماه پ تونمیکنم م ییصرفه جو یلیخ

اصرار که  یصاحب خونه کل نکهیمثل ا ؟يریرو م یکی نیبهش بگم ا یفرستاده چ گهیآدرس د هیبرات  -دوستم - دیوید " _

خونه  گردهیبرم 8،فرداشب ساعت رهیو وقت گ فهیکث یلیخونش خ نکهیرو براش بفرستن ... مثل ا یکیکرده که حتما فردا 

 "بهتره.  يهرچه زودتر بر

 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیاسپیده شبان   –برنده کیه                                 

wWw.98iA.Com ٦٧ 

 یلیداخلش بود مست کرده بود آخ خ يآقا هیاز خونه  یکی يصاحب خونه ست اونجا باشم ، وا یوقت ادیآخ که منم بدم م " _

 ". دمیترسیازش م یلیبد بود، خ

 

 

 "... ایبرات سفارش کار بفرسته  يخایباز م" _

 

 

 ". خامینم گهید شه،یآخر نیا گهینه د " _

 

 

سفارشو هم  نیشه،آخریخستم ؛ فردا ساعت ده کالسم تموم م یلیبخوابم خ رمیمن م "گفت :  شدیکه از جا بلند م یدرحال و

 ".  دمیانجام م

 

 

سرکالس هم  دیحوصله لباس پوش یخفته کار سخت رو داشت ب کی یآمد هنوز خستگ نییصبح با غرولند از تخت پا فردا

  ". نیامیکل کل با بن يرا داشت و نه برا یشگیهم یدرس آمادگ يو نه برا دیکش ازهیمدام خم

 

 

کنم،  ییصرفه جو یلیخ یلیخ دینبود با ادمیآخ  "که :  ردیبگ یتاکس خواستیآمد، م رونیکه تمام شد و از دانشگاه ب کالس

 "بهتره با اتوبوس برم.

 

 

شدن هوا کارش  کیقبل از تار دیدور بود پس با یلیخودش خ ونیبود که از پانس یط به آپارتمانکه در دستش بود مربو یآدرس

 . کردیرا تمام م

 

 

از حدش بود  شیب یفیآن کث یژگیو نیبود که مهم تر یآپارتمان نقل کیساختمان گرفت و در را باز کرد  داریرا از سرا دیکل

بود،و  ختهیدر آشپزخونه،سمت راست اتاق خواب که درش چهارطاق باز مونده بود و به شدت بهم ر يسالن کوچک روبرو کی

 .یبهداشت سیسمت چپ سرو
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 فیپر از کاغذ و ظرف کث زیشده بود م ختهیمبل لباس ر يدست به کمر مانده بود که اول از کجا شروع کند در هال رو ایپر

 يد یس يافتاده بود، حلقه ها نیزم يرو يادیز يو تخت پر بود،کتاب ها نیزم يرو فیکث يبه اتاق زد لباس ها يبود ؛ سر

 ریمربا و ش یخال يها شهیبود، ش فیکف آشپز خانه کث کیاز همه بدتر بود سرام نهرا فرش کرده بود، وضع آشپز خا نیانگاز زم

کج  یصندل شد،یدانمیپ يزیبود و ظرف تم فیهمه ظرف ها کث بایتقر کرد،یم ییخودنما زیم يو ته مانه غذا ها داخل ظرف رو

 . دادیسخت را م اریروز بس کیها خبر از  نیشده بود و همه ا

 

 

به سراغ اتاق خواب  خت،بعدیر ییرا از هال و اتاق خواب جمع کرد و داخل سبد کنار لباس شو فیکث يازهمه لباس ها اول

آن را  یوقت دیرا د رونیب شهیرا ازپشت ش رونیب شدیزحمت م شده بود و به رهیرفت و تخت خواب را مرتب کردپنجره اتاق ت

آشپزخانه  نکیس يرا رو فیکث يها را درکمد گذاشت و ظرف ها د،کتابید توانیرا بهتر م رونیپاك کرد ، منظره ب

را جمع کرد،به هال برگشت کتاب ها را  يد یس يو حلقه ها ختیرادور ر نیزم يرو يها لونیگذاشت،تمام کاغذ پاره ها و نا

کرد، اما  دایپ باالخرهگشت و  یرا با دستمال برق انداخت ، کل خانه را بدنبال جارو برق شهیش زیبه اتاق برگرداندو م

را آورد و همه خانه  یدست يو رو کرد وجارو ریچون خراب بود، دوباره تمام خانه را ز اوردیدوام ن شتریب هیچندثان شیخوشحال

ها را  وانیاز ل یکیو  ختیر نکینشسته را داخل س يانداخت لذت برد واقعا عوض شده بود، ظرف ها یکل یزکرد،نگاهیتم

 وانیخسته شده بود، ل کرد،واقعایکارم زیر کیبه ساعتش انداخت ،چهار ساعت تمام بود که  ینگاه ودخسته ب یلیشست،خ

 اوپن آشپزخانه گذاشت، ساعت سه بود،تا برگشتن صاحب خانه پنج ساعت وقت داشت،  يرا رو يا شهیش

 

 

 "که به کارام برسم.  رمیبعد دوباره م کنمیاستراحت م قهیچند دق " _

 

 

و کوسن  دیکاناپه درازکش يرو کردیم دیشد یکه باخودش آورده بود را خورد ؛ احساس خستگ یچیکاناپه نشست و ساندو يرو

 سرش گذاشت، ریرا ز

 

 

 "بره. نیتا درد کمرم از ب کشمیذره دراز م هی _"

 

 

چشم هام از  یخستگ بندمیذره چشامو م هیبخوابم فقط  ستینه من قرار ن "کرد با خودش گفت :  ینیپلکش سنگ يرو خواب

  "بره . نیب
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 خواهد شد داریب گریچندساعت د قهیچند دق يکه بجا دانستی.هرگز نم

 

 

........ 

 

 

 یلینگاه کرد که خ ایبا تعجب به پر هیثان نینشد ؛ صاحب خانه چند داریباز و بسته شدن در هم ب يبعد اما با صدا وساعتد

آورد و  رونیپارچ آب راب خچالیمبل انداخت از  يرا رو فشیک کردینگاه م ایبود؛ همچنان که به پر دهیخواب الیخیراحت و ب

 وانیکه همان اطراف بود به ل یفیاز آب را خورد و بعد با باقاشق کث ی؛کم ختیاوپن را برداشت آب ر يرو وانیهمان ل

 زد تا حضور خودش را اعالم کند . رستالیک

 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 

ساعت را نگاه  دیمالینشست و همان طور که چشمش را م خید،سیمرد راد يشد سرش را پشت سر چرخاند، فقط پاها داریب ایپر

 کرد 

 

 

 گفت : یسیخواب آلودش به انگل يباصدا

 

 

  "؛االن ساعت پنجه . دیگردیبه من گفته بودند شما ساعت هشت برم یخوابم برد؛ ول یاز خستگ دیببخش " _

 

 

 نجایتو ا یسرکار بمونم ،اومدم خونه ،ول نیاز ا شتریامروز حوصله نداشتم ب یدرسته... ول"گفت :  یمرد صاحب خانه به فارس اما

 "؟!  یکنیم کاریچ
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 :  دیگربه از جا بلند شد واورا د کیمثل  ایپر

 

 

 . زدیحرف را م نیبود که از ا نیـــــــام ــــــــــــــــــــــیبن

 

 

 "تـــــــــــــــــو ؟؟؟!!!!  " _¬

 

 

 انداخت و : یکه متعجب بود نگاه ایتفاوت به پر یب نیامیبن

 

 

 "؟ ؟ یکنیکه کار م يباال آورد یبده نیشده ؟ بخاطر اون ماش یچ " _

 

 

زد و خودش را زودتر از  یاما جست نیامیرا برداشت و به سمت در رفت، بن فشیک یمعطل یجواب دادن به سوال او ب يبجا ایپر

 در رساند ياو جلو

 

 

 با خشم گفت : ایپر

 

 

 "! کشمیم غیمن ج ،يریمنو بگ يجلو يبرو کنار تو حق ندار " _

 

 

 آمرانه گفت :  نیامیبن

 

 

  "!یکاراتو تموم کن هیبق دیقبلش با یول رمیگیباشه برو ،من جلوتو نم " _

 

 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیاسپیده شبان   –برنده کیه                                 

wWw.98iA.Com ٧١ 

 "بمونم ... دستمزد کارمم مال خودت....  نجایا خوامیمن نم " _

 

 

 "...یکه بمون ي...مجبوریبمون نجایا دیکارت با انیبه دست مزد نداره .... تو تا پا یربط چیه " _

 

 

شدن متنفر باشد، دوست  یکه از اهل ماندیرا م يسرکش ، اسب رام نشده ا یرا نگاه کرد، نگاه نیامیفقط بن هیچند ثان ایپر

 که مجبور ست بماند. دانستیبرود اما م رونیرا کنار بزند و از در ب نیامیداشت بن

 

 

پرت کرد و به طرف  يرا گوشه ا فشیشد؛ برگشت و به اجبار ک میتسل ایرا نگاه کردند ،باالخره پر گریکدیفقط  یطوالن زمان

 آشپزخانه رفت ، به بخت بدش لعنت فرستاد ؛ با خودش نجوا کرد :

 

 

 ". امیب نجایا دیهمه خونه با نیا نیآخ چرا ب " _

 

 

 دیرسیم شیزانو يکه به زحمت تا رو يشرت و شلوار یت کیهم به طرف اتاقش رفت و و لباسش را عوض کرد و با  نیامیبن

 برگشت.

 

 

 : کردیه چشم اورا نگاه مکه از گوش ایپر

 

 

 "اش ...  مهیطرز لباس ها نصفه و ن نیبا ا کنه،یذره مراعات منو نم هیمالحظه س، حداقل  یاَه چقد ب " _

 

 

 يکه خودخور ایدراز کرد ؛ پر يا شهیش زیم يرا رو شیکاناپه و پا يکه چند صفحه روزنامه دستش بود لم داد رو نیامیبن

 آهسته گفت:  کردیم
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 "کردم ، آخ تو رو خدا پاتو جمع کن.... زیمن، من تازه اونو تم يخدا يوا " _

 

 

و بعد با  ختیر ییکه اصال اورا نگاه نکند تا حرص نخورد ، مشغول به کار شد اول همه لباس ها را داخل لباس شو دیبهتر د و

 را باز کرد  خچالیکرد و بعد در  زیرا تم یعسل زیم يرو د،یکش "یط"ها را  کیسرام یوسواس خاص

 

 

 اش را گرفت و :  ینیب

 

 

 "که همه کپک زدن .  نایاَه... اَه ... ا " _

 

 

 هم جلب شد، و به او لبخند زد . نیامیگفت که توجه بن آنقدربلند

 

 

 نماند .  خچالیدر  يادیز زیشد و چ یخال بایتقر خچالی ختیکه ر رونیمانده و کپک زده را ب يغذاها همه

 

 

 "؟؟  خورهیکپک زده رو م يغذاها نیا یعنیاه... اه ...  " _

 

 

 مشغول به کار شد  ادیبند را بست و وبا دقت ز شیبودند. پ ادیز یلیبه سراغ ظرف ها رفت خ وباالخره

 

 

درست کرد و  يخودش آب قند يحال شده بود برا یندارد، خسته و ب ستادنیسر پا ا ییتوانا گریساعت بعد حس کرد د کی

 یاز آن را خورد ،حس کرد نگاه یخسته اش باال آورد و کم يرا با دستها وانیداد ، ل هینشست و سرش را تک یصندل يرو

بود ، مهربانانه  ياز سر دلسوز دیکه شا یداشت ، نگاه ید که نگاه خاصیرا د نیامیسرش را چرخاند بن کند،یم ینیسنگ شیرو

 خسته بود و از جا بلند شد. نکهیچشمش را از او برگردانند و با ا عیسر ایر،پ زدیچشمش را به او دوخته بود و لبخند م
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و اصال قابل  زدیبود،خانه برق م یبه خانه کرد ، کارش واقعا عال یساعت گذشت.، کارش تمام شده بود نگاه دوباره نگاه مین

 گفت. نیزد و به خودش آفر يبا قبل نبود؛ لبخند سهیمقا

 

 

 رفت:  نیامیرا برداشت وبه طرف بن فشیک

 

 

 "من کارم تموم شد." _

 

 

شده....  زیتم یلیخ ،یخسته نباش " _ "به آشپزخانه کرد و لبخند زد و :  یآورد و نگاه رونیروزنامه ب يسرش را ار ال نیامیبن

 "!  يبر یتونیم

 

 

 "برم. خامیکه پولمو بده ،م یعنی، رمیکه ازت اجازه بگ ومدمین" _

 

 

 کرد :  يخنده ا نیامیبن

 

 

 ". ارمشیچندلحظه صبر کن االن م " _

 

 

 آمد.به طرفش گرفت. یم ادی،بنظر ز دیکش رونیپولش را آورد و چند اسکناس درشت ب فیطرف اتاق خواب رفت و ک به

 

 

 "قبولش کنم. تونمینم اده،منیز یلیخ نینه ا" _
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و تو  رهیوقت گ یلیخ نجایا دنیم یکه در خواست نظافت چ هییخونه ها هیتر بق فیکث یلیخونه من خ دونمیخب من م _"

 چکدومیه یفرستادن ول یرو م ییشرکت کسا نی؛ قبال هم برام از ا يخسته شد یلیو امروز خ يخوب انجام داد یلیکارتو خ

 "مثل تو ،خوب کار نکردن .

 

 

 به پول کرد و : ياشاره ا بعد

 

 

 "....  رشیبگ " _

 

 

 تا برود که صداش کرد:  دیرا گرفت وتشکر کرد،به طرف در چرخ پول

 

 

  "! ایپر" _

 

 

 برگشت ایپر و

 

 

نداره  تیو اسه کار، اصال امن يبر یکه خونه کس نهیمنظورم ا ،یکارو نکن نیا گهید نکهیخواهش دارم اونم ا هیازت  _"

 "بگم؟  خامیم یچ یفهمیدختر مثل تو ، منظورمو م هی ي،مخصوصا برا

 

 

 انداخته بود تکان داد، نییسرخ شده بود .و سرش را که پا یحساب ایپر

 

 

 با لبخند نگاهش کرد و :  هیکه از سرخ شدن او خوشش آمده بود چند ثان نیامیبن

 

 

 "!  ریاز خودم بگ ایب یاگه پول الزم داشت " _
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 مانند گفت: غیج ییتعجب وصدا با

 

 

 "تــــــــــــــــــو ؟؟؟؟؟!!! ؟یچـــــــــــــــــــــ" _

 

 

 "که قراره بهم بخوره از طرف تو ، پول خرج کنم. ینیداره ؟ حاضرم بخاطر ماش یآره من، چه اشکال " _

 

 

 دندیرا نگاه کردند و بعد هردو باهم خند گریکدی هیثان چند

 

 

 با خنده گفت :  ایپر

 

 

از جات بلند  یبهت که نتون زنمیجور م هیو بعدشم  رمیگیازت پول م امیم رمیبگ نیماش خواستمیباشه پس دفعه بعد که م " _

 ". یش

 

 

 "کنم. یهم به خودت مطمئن نباش منم بلدم بدجور تالف یلیخ " _

 

 

لب  ریبه او پول قرض بدهد ز نیامیبود که بن يرعادیآمد از نظرش واقعا غ رونیکرد و ب یو بعد خداحافظ دیدوباره خند ایپر

 گفت : 

 

 

 "کرده . یحتما شوخ " _

 

 "فصل نهم  "
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در بدنش حس کرد کم کم درد  یبیشد کامال سرحال بود اما اواسط روز کم کم درد عج داریان روز صبح که از خواب ب ایپر

 به خودش انداخت کامال زرد شده بود مثل مرده ها شده بود... ینگاه نهیحال شد از آ یب جیشد و به تدر دیشد

 توانست آن روز با لنگدان درس  یکند، اما نم بتیعصر را غ يداشت کالس ها دوست

 و به راه افتاد دیرمق لباسش را پوش یهفته بود ، ب يکالس ها نیاز مهم تر یکیرا داشتند که  شگاهیآزما

 شدیرمق تر از قبل م یب گذشتیطور که م نیانداخت ،هم یشگیهم یصندل يخودش را رو دیکه رس سرکالس

حرف زد  یآمد اول با پرفسور لنگدان دست داد و کم نیامیکه از شروع کالس گذشت بن قهیبود چند دق یخال نیامیبن یصندل

که  نطوریگذشت هم هیرا گذاشت و مشغول به کار شد چند ثان فشیاورا نگاه کند ک نکهیآمد و. بدون ا ایبعد درست به طرف پر

 بود گفت : کروسکوپیچشم رو به م

 ".میکنیم یکار گروه می؟ مثال دار ینشست کاریچرا ب هیچ " _

 نداد  یجواب چیتر از قبل شده بود ه حالیب یلیکه حاال خ ایپر

 يبا دلسوز ایپر افهیق دنیرا ورانداز کرد و با د ایباال آورد و از گوشه چشم پر کروسکوپیاز م یبار سرش را کم نیا نیامیبن

 گفت :

 ".  ستیاصال حالت خوب ن نکهیمثل ا " _

 گفت :  یزد و با مهربان ایبه پر يلبخند

 ".ياالن مهربون شد یول يبود یبداخالق و وحش یلی، قبال خ یستیمعصوم شده ، اصال مثل گذشته ن افتیق یلیخ" _

 زد یهم به زور لبخند کمرنگ ایلخند زد پر ایدوباره به پر بعد

 "؟  ختهیشده که انقد حالت بهم ر یحاال چ" _

 به زحمت لب باز کرد و :  ایپر

 ". شمیاستراحت کنم خوب م ستین میزیچ" _

 زد و : يدوباره لبخند نیامیبن

  "نداره... یاشکال ی.... ول میریگیرو نم یراه نمره کار گروه نیدفعه هم از ا نیباشه پس ا " _

، تا  زدیو لبخند م کردیاورا نگاه م یچشم ریز نیامیبن دیکشیاز درد آهسته آه م ایدوباره مشغول به کارش شد هروقت که پر و

 اواخر ساعت کالس لنگدان به طرفشان آمد و :  نکهیا

که آهسته واسه هم خط و نشون  دمیدیقبل م ي، روز ها دینظر گرفتم ،اصال دعوا نداشت ریشما دو تا ز یلیامروز خ _"

 "...یچیامروز ه ی... ولدیخوندیم يو کر دیدیکشیم

خوب  ادیحالش ز ایرو اجرا کنم متها پر یهجوم اتیقبل عمل يپرفسور من که حاضرم مثل روزا "با خنده گفت :  نیامیبن

 ".ستین

 "؟ ستیشما حالتون خوب ن "کرد و :  ایرو به پر لنگدان
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 ".شمیخوب م ستین يزینه پرفسور چ " _

 يکالس رو سرتون باشه و کارا دمیم حیمن ترج یتو آرامش کاراشون رو کردند ول هیساکت بود و بق یلیامروز کالس خ" _

 "رو نداشته باشه. یشگیهم ییباشه و کارا ضیمر تونیکی نکهیتا ا دیبد هیارا یخوب

 انداخت و : ایبه پر ینگاه بعد

  ".رونیب دیبر دیتونیتا تموم شدن کالس نمونده شما م يزیچ" _

 کرد و :  نیرو به بنجام و

 ".دینداشت یگروه تیامروز هم فعال " _

 ".رسهیبه ما نم یپرفسور امروزم نمره کار گروه دونمیبله م " _

 ". دمینمره رو به شما م نیاستثنا امروز ا نینه بنجام " _

 گفت : دیخندیکه م یدرحال

 ". خرهیمن که چشمم آب نم د،یریرو بگ یفکر نکنم بازم نمره کار گروه یول " _

خودش را  نهیازآب به صورتش زد و از آ یرفت کم ییفت آرام آرام به طرف دستشور رونیرا برداشت و از در ب فشیک ایپر

پشت به پله  دیراهرو که رس يبه پله ها داشتیرنگ و رو رفته خودش تعجب کرد و آرام آرام قدم برم ي افهیبرانداز کرد، از ق

کرد  یاز جا کنده شد سع یهم مثل پر کاه ایبه او تنه زد، پر یکه کس گشتیم يزیرا باز کرد دنبال چ فشیو در ک ستادیا

 افتاد که  یکه نتوانست و داشت م ردیدستش را به نرده ها بگ

 از پشت اورا گرفت. یکس

 : گفتیکه م دیشن ییآشنا يصدا

 "پله ها پرت شده بود.  يذره مراقب باش، اگه من نبودم که از رو هیخانم "

 امبنیبن يدست ها نیخودش را از ب ایکرد وبا سرعت به راهش ادامه داد؛ پر یتنه زده بود عذر خواه ایکه به پر یخانم آن

 گفت: نانهیقرمز شده بود شرمگ شی، گونه ها دیکش رونیب

 "ممنون . " _

 دلسوزانه گفت :  نیامیبن

 "استراحت کن. ونیراست برو پانس هیمراقب خودت باش، حاالم  شتریذره ب هی " _

 ".میبکن یحساب يدعوا هیتا دوباره  يریجون بگ دیباالخره با "و ادامه داد:  دیخند و

از  یکی يکرد رو دایاتوبوس رفت و خط مورد نظرش را پ ستگاهیکرد و او به طرف ا یزد و خداحافظ يبه زور لبخند ایپر

به  دنی،ساعت پنج بود تا رس ردکیم ینیسنگ شیپلک ها يکه خواب رو کردیرا نگاه م رونیها انداخت ، از پنجره ب یصندل

تالش کرد تا  یلی، خ خوابمیاون وقت م ونیپانس دمیکه رس یکه وقت دز بیوقت داشت و به خودش نه یساعت مین ونیپانس

 چشمانش را باز نگهدارد 
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 ...اما

...... 

 "شو... داریب گمی... بهت مستیخواب ن يکه جا نجایشو ، ا داریخانم... خانم... ب" _

 "کجاست ؟؟  نجایا"را نگاه کرد و :  رونیاز پنجره ب دنیمال یبه زحمت چشمش را باز کرد و و بعد کم ایپر

 جواب سوالش را بدهد گفت :  نکهیبدون ا مرد

 ".يتو خواب موند دمیبرم خونه د خاستمیشدن ، م ادهی؟؟ همه مسافرها پ يدیچرا خواب " _

 نگران شده بود گفت : یکه کم ایپر

 "برگردم ؟  يمن چطورحاال  " _

 "؟ یش ادهیپ یخواستیمگه کجا م" _

 "....ونیغرب لندن پانس " _

 "زود باش عجله کن .  ،يدور شد یلیاوه... خ" _

 شده بود و :  کیاورا به سمت در برد هوا کامال تار و

 ".  يریبگ یتاکس یتونی، اونجا م یرسیم ابونیخ هیبه  يبگذر ییکوچه و کوچه باال نیاگه از ا " _

 تشکر کرد و خواست برود که دوباره گفت :  ایپر

 "مواظب خودت باش .  یلی، خ ستین یمحله امن نجایا " _

همه  يبود ، خانه ها فرسوده بودند و پرده  یکیبود کوچه بار یمی، محله قد داشتیبرنگشت و با سرعت قدم برم گرید ایپر

بود ؛  کیفضا را پر کرده بود هوا کامال تار يو سکوت عذاب آور شدینم دهیشن ییصدا چیشده بودند و ه دهیپنجره ها کش

 . یکن قتاحساس حما شدیکه باعث م يا لهیپر ح یکیتار

 گرفت بدود:  میتصم رفتیکه تا آن موقع قدم زنان جلو م ایپر

 "نمونده... فقط دوتا کوچه...بهتره بدوم تا زودتر برسم .  یاصل ابانیتا خ يادیز زیچ " _

 افتاد . نیزم يخورد و رو ی، اما محکم به کس دیکوچه نمانده بود تند تر دو چیتا پ يادیز زیچ دیدو و

 کرد از جا بلند شود گفت :  یگذاشت و سع نیزم يرا رو دستش

 ". دمیآه ...متاسفم من شما رو ند " _

 خم شد و :  ایپر يرو مرد

  "خوشکل خانوم . ستیمهم ن " _

جوان بود،  ندیاورا بب توانستیمتعجب شد و ناراحت، حاال که خم شده بود بهتر م یخطاب کرده بود کم نطوریاورا ا نکهیاز ا ایپر

 يچند ماه ست شسته نشده ، مرد با نگاه ها دادینشان م شییدندان ها ينسبتا کهنه و زرد يقرمز رنگ و لباس ها يموها
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کرد از  یسع دیو خودش را عقب کش دیترس یکم ای؛ پر دادیالکل م يبو شیرا برانداز کرد ، نفس ها ایمسموم وتلخش پر

 جابلند شود مرد جلو تر آمد 

 :  و

 "خانوم کوچولو....  یترسیچرا از من م " _

 زد و : يا رکانهیز لبخند

  " ؟یداشت کاریچ نحایا "

 که نفسش بند آمده بود با ترس و لرز گفت :  ایپر

 "برم . دیمنتظرمه ، با نجایام ااز دوست یکینداشته باش ،  يبه من کار " _

 از جابلند شد و خواست برود که مرد مست اورا گرفت و : و

 "برات انجام بدم.  تونمیرو منم م يکه با دوستت دار ي؟ اون کار يریواستا... کجا م " _

خودش را از او جدا کند  کردیم یسع هودهیسرحال نبود ب شهیکه آن روز مثل هم ایو اورا محکم تر گرفت پر دیخندیمستانه م و

 .دیکشیم ایبدن پر يو دستش را رو چسباندیخودش را به او م بهیغر یول دیکشیکر کننده م يها غیو ج

 از خدا کمک خواست  دانهیبود، نا ام هودهیب کردیمرد حالت تهوع گرفته، هرچه تقال م یالک يکرد بخطار نفس ها حس

 "کمکم کن ایخدا _"

مرد زد ،مرد  يد از دور کمرش شل شد، تمام قدرتش را در دستش جمع کرد و با آرنج به پهلولحظه حس کرد دست مر کی

هم از فرصت استفاده کرد و دستش را مشت کرد و  ایضربه گذاشت ، پر يجا يو دستش را رو دیدستش را عقب کش بهیغر

 فرار کرد. بزنداز مرد سر  یحرکت نیچشمش زد و قبل از انکه کوچکتر ریز

 دنیداشت دو ایکه پر یبلند تر بودند واقعا سخت بود با آن حال نیبه ده سانت از زم کیکه نزد زینوك ت يبا کفش ها دنیدو

 نمانده ست. يادیز زیداد که چ دیواقعا سخت بود اما به خودش ام

، قلبش تند تند زد، در عرض چند  زدیبوق م شیبرا نیبا او نداشت او را ترساند، ماش يادیکه فاصله ز ینیبوق ماش يصدا اما

 ایبود پر واریو د نیماش نیب یکیبود و راه بار کیترمز کرد کوچه بار ایپر يجلو قایتر کرد و دق ادیسرعتش را ز نیماش هیثان

از  خواستیم ایبسته شود ، پر کیتا راه بار ستادیشد و مقابلش ا ادهیکه راننده زودتر از او پ دگوشه بگذر نیاز ا عیکرد سر یسع

 افتاد، نیزم يکرد و از پشت رو ریگ یبه سنگ شیکه عقب عقب رفت پا نطوریبگذرد هم نیماش گریگوشه د

 "آخ خ خ خ خ خ.....  " _

بود و  دهید يضربه بد شی، اما قوزك پا استدیسر پا ب خواستی، م کردیداشت ناله م يدیکه درد شد ایآمد و پر یمرد جلو م آن

 ایپر يکه در دستش بود را رو ي،آن مرد نور چراغ قوه ا دیکشیعقب م نیزم يو خودش را رو دیکشیم غیو فقط ج توانستینم

 شد دستش را باال برد و جلو چشمش گرفت  تیآن نور اذ ز، چشمش ا ندیانداخت تا او را بهتر بب
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 ی، مرد جلو تر امد و کم کردیداده بود ناله م هیتک نیو همان طور که به ماش کشدینم غیج گریشده بود و د حالیخسته و ب واقعا

 خم شد و آهسته گفت:

  "...نمیامیباهات ندارم... من بن ي... من کار اینترس پر " _

عقب  یکم نیامی، بن کردیو ناله م دیترسیهنوز م ای.اما پر ندیاورا بهتر بب ایصورت خودش انداخت تا پر ينور چراغ قوه را رو و

 رفت و : 

 ".  یعقب تا تو راحت باش رمیم يخاینباش... م نگران " _

آورد و دوباره  رونیب يزیرفت در را باز کرد و سر وکمرش را داخل برد و چ نیو سپس به طرف ماش ستادیا یعقب رفت ،کم و

 آب را پر کرد و : وانیل ينشست و و از بطر نیزم يرو ایدور تر از پر یبرگشت کم

 ".  ارهی...بخور حالتو سر جا م ریبگ" _

 دیلرزیرا گرفت دستش م وانیکرد هنوز مردد بود؛ بعد دستش را جلو برد و ل ینگاه نیامیو بعد به بن وانیمکث کرد و به ل یکم

داد و  هیتک نی؛سرش را به ماش دیرا به طرف لبش برد و آب را الجرعه سرکش وانی؛ ل ختیلباس خودش ر يو آب را رو

 گفت : حالیکرد و ب نیامیکه گذشت و حالش بهتر شد رو به بن ی؛ کم کشدیکش دار م بلند و يچشمانش را بست و نفس ها

 "ممنون.  " _

،  رفتیو قدم رو م کردیبود و دندان قروچه م یعصبان نیامیدارد بن یکه او چه حال دیکه افتاد تازه فهم نیامیبه بن نگاهش

 : دیپرس

 "؟  یداشت کاریچ نجایمحله... ا نی؟ اونم تو ا يکردیچکار م رونیموقع ب نیتا ا"

 "... نجایا امیب خاستمیمن ... من... نم "دستپاچه شد و :  ایپر

 "...یینجایفعال که ا هی... ؟؟ منظورت چ يایب یخاستینم "کرد و :  یعصب يخنده  نیامیبن

 تر از قبل گفت :  یعصبان نیامینگفت بن يزیسکوت کرد و چ ایپر

 "؟؟  ياومد نجایاز تو ... راستشو بگو چرا ا ریغ نمیبب نجایرو ا يا گهیدوست داشتم هر کس د " _

 آهسته گفت : ایپر

 "اومدم ... نیاز دوستام کار داشتم ؛ بخاطر هم یکیبا  نجایمن ا " _

 زد : ادیفر نیامیبن

 "؟؟  يدوست دار نجایدوست ... ؟؟ تو ا" _

 را باال برد :  شیهم صدا ایپر

 "دوست داشته باشم؟  نجایاز نظر شما اشکال داره من ا هیچ " _

 را باال برد :  شیصدا شدیتر م یهر لحظه عصبان نیامیبن

 "کجاست ؟؟  نجایا یدونینداره ؟؟ اصال تو م یمشکل یگیمشکل ؟؟ م " _
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 "باشم ؟  نجایداره من ا يرادیچه ا دییبفرما شهیم" _

هست  ییآدما يجا نجایبدون که ا زویچ هیبمون ؛ فقط  نجایا یر وقت دوست داشتنداره شما تا ه يرادیا چیاز نظر من ه " _

 ". گردنیم یکه دنبال هرزگ

 شد  یسکوت طوالن نیانداخت و دوباره سکوت کردو ا نیینداشت فقط از شدت خجالت سرش را پا یجواب چیسرخ شد ه ایپر

 "کنه . تتیبخواد اذ یکس نکهیفبل از ا ونتون،یحاال پاشو برسونمت پانس " _

بلند شد و رو به  نیبزند بنابرا یحرف نیاز ا شیب نیامیبن خواستیداشت دوست داشت حرف را عوض کند نم يحس بد ایپر

 "؟ یداشت کاریچ یفیکث يمحله  نی؟ تو همچ یکنیم کاریچ نجایاصال معلومه خودت ا "و گفت :  ستادیاو ا يرو

 نیرفت و آمد من از محل کارم به خونه ام از ا ریآره معلومه ، چون مس "بود که از خودش دفاع کند :  نیامیبار نوبت بن نیا

 ".رسمیتر م عیراه برم سر نیاگه از ا یعنیطرفه ، 

 باور کنم ؟؟ دیاالن من با یعنیآها  "بدجنسانه گفت :  ایر

 شد و :  جیگ نیامیبن

  "؟  یباور کن يداره که نخوا یلیمگه چه دل یبا ور کن دیمعلومه که با "

 "؟  يگذریم ریمس نینداره که هر روز از ا یخاص لیاصال از کجا معلوم که دل _"

 "؟  یلیمثال چه دل ":  دیکرد و مشکوکانه پرس زیرا ر شیشد و چشم ها زیت نیامیبن

 نجایکه هر روز از ا يدار یمحله کار خاص نیا يتو نکهی، مثال ا یبدون که خودت خواست یول گمی؟ باشه م يخایم لیدل " _

 "گوشه و ... هی يو ببر یکن نتیمنو سوار ماش يخایو االنم م نجایا يایم یچ يو تو برا يریم

 به صورتش زد و چند  یمحکم یلیحرفش تمام شود و دستش را باال برد و س نگذاشت

 اس کرد در مقابل آن دو احس ایو خشم آلود، پر زیتنفر آم يبه او نگاه کرد نگاه ها هیثان

هم بگذارد  يرا رو شیپلک ها هیچند ثان ينافذ در حال ذوب شدن ست ،آن نگاه ها نابود کننده بودند ، آرزو کرد فقط برا چشم

 .ندیو آن دو چشم را نب

******************************** 

حبس کرده بود آن چند روز  ونیرا نداشت ،خودش را در پانس نیامیجرئت روبرو شدن با بن یروز از آن ماجرا گذشته بود ول چند

 یرا نداشت ، از حرف نیامیروبرو شدن با بن ییعقب مانده بود اما توانا شیاز درس ها نکهیمانده بود ، با ا بیغ شیاز کالس ها

 اعتراف کند . نیامیبن شیآن را پ دیترسیم یبود ول مانیکه زده بود پش

هم خودش را به  ایپر کرد،یم میج نیرا س ایمختلف مدام پر يها تیتعجب کرده بود و در موقع موضوع نیهم از ا روشنا

 آورد. یم یواه يبهانه ها ای زدیم یضیمر

 که تلفنش زنگ زد، جواب داد:  کردیرا نگاه م رونیاتاقش ب يقبل سرکالس نرفت و از پنجره  يروز صبح هم مثل روز ها آن

 "...دییبله بفرما " _
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 "پناه.... من دکتر مک الرن هستم... زدانیسالم خانوم  " _

 گروه به او تلفن زده :  ریشوکه شد که مد یکم

  "؟؟؟ دیداشت ي، امر اوردمیبه جا ن دیاوه سالم پروفسور... ببخش "

 "تلفن زدم از حالتون باخبر شم..." _

 "ممنون پروفسور من خوبم... " _

هفته اش حاضر  کی ياومده که سرکالس ها شیرتبه اول من پ يدانشجو يبرا یبدونم که چه مشکل خواستمیم " _

 "نشده....

 "دارم که ... یمشکل یپرفسور من حالم خوبه ول" _

 ادامه صحبت نداد : اجازه

 ".دیسرکالس ش دیخب اگه حالتون خوبه با " _

 ".... تونمیپروفسور من نم دینیبب" _

 "من منتظر شما هستم . " _

 ".....کنمیوفسور ... نه ....خواهش منه پر " _

 نکرد و :  یالرن توجه مک

 "...گهیساعت د مینره من منتظر شما هستم.... ن ادتونی "

تخت  يتخت انداخت و ناله کنان خودش را رو يو خودش را رو دیبالشتش کوب يو با مشت رو دیکش غیج یابتدا کم ایپر

به دانشگاه و  دنیتمام طول راه تا رس دیآمد و لباس پوش نییو بعد ناچارا از تخت پا دیکش غیانداخت و غلت زدو و دوباره ج

چه  دیبا دانستینشان بدهد ، نم یچه عکس العمل دیکرد که با یفکر م نیمثل کابوس بود و تمام مدت به ا شیسرکالس برا

 يعد به طرف کالس خودش رفت و تقه اکار کند ، اول به دفتر مک الرن رفت و تا مطمئن شود که سرکالس حاضر شده. ب

 باز شدن در مثل ناقوس مرگ بود يبود و به شدت نگران بود ، صدا ییبه در زد و وارد شد درونش غوغا

 دانشجو ها سرکالس بودند ي هیهافمن و بق پرفسور

 "کردم !  ریسالم پروفسور ،متاسفم د " _

را کامال فراموش  نیامیجلو کالس کامال پر شده بودند ،فکر بن يها یبه لب به او خوش آمد گفت، صندل يبا لبخند هافمن

 به او انداخت. یپسر گذاشت و نگاه ياز دانشجو ها یکیآخر کالس کنار  یخال يها یاز صندل یکی يرا رو فشیکرده بودک

 بود نیــــــام ــــــــــــــــــــــیبن

آدم  نیبا پست تر نکهیمثل ا ختیر ایپر ينگاه سرشار از تنفرش را به رو هیبه چهره انداخت و با چند ثان ینگاه اخم نیامیبن

 خواستیم دیاز جا بلند شد شا نیامیکرد بغضش را قورت دهد ؛ بن یپر از اشک شد اما سع ایروبرو شده باشد ، چشم پر ایدن نیا

کنجکاو  ایبا او حرف زد پر يچند جمله ا به سمت هافمن رفت و کراستیدور باشد اما نه  ایتا از پر ندیبنش يگرید یصندل يرو
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زد و  نیامیشانه بن يزد و با دست رو يبه او گفت و بعد لبخند يزی،هافمن هم چ زندیبود بداند راجع به چه با او حرف م

 شد ناراحت یلیخ نیامیکار بن نیاز ا ایبه طرف در رفت و خارج شد. پر نیامیبن

  "؟؟؟  ادیجا باشه؟ انقد از من بدش م هیبا من  خوادیهفته هنوز هم نم کیانقد از من متنفره که بعد از  یعنی " _

 تیوضع نیاز ا تواندیچطور م نکهیفکر کرد و ا نیامیذره هم به درس گوش نداد و تمام مدت به بن هی ایآخر کالس پر تا

 .دینرس یدرست جهیخالص شود اما به نت

هم که با هم سرکالس بودند رفتار  ییروز ها نندیرا نب گریتا همد کردندیم بتیبعد هردو به شدت از کالس ها غ يروز ها در

 یلیخ نیامیبن شدندی، اگر مجبور به حرف زدن باهم م کردیرا ناراحت م ایکه پر ییعوض نشد و همان نگاه ها يذره ا نیامیبن

 شدیبود حاضر نم ایکه پر ییها تیدر موقع توانستیکه م یی؛ رفتارش اصال دوستانه نبود و تا جا زدیحرف م یسیسرد و به انگ

 . دادیم ریمس ریتغ دیدیاو را م یو وقت

که در راه روشنا را  رفتیو به طرف سلف م ختیر فشیرا در ک شیکتاب ها ایخسته کننده وقت ناهار پر ياز روزها یکیاز  بعد

که آن اطراف بود و  يزیرا گرفتند و به طرف تنها م شانیرا با هم رفتند ، سالن کامال پر شده بود هردو غذا ریمس هیبق دیهم د

بود و مشغول غذا  نییخورد که سرش پا نیامیو روشنا به بن ایکه نشستند چشم پر نیهم اداشت رفتند و ام یخال یدو صندل

 . ختیرا بهم ر زیکرد چشمانش را بدزدد و به او نگاه نکند که اما روشنا همه چ یسع ایخوردن بود پر

 دیبچگونه برداشت يافتاده که دست از اون کارا یاتفاق کردمی، کم کم داشتم فکر م نجاستیهم که ا تیهمکالس ایاه پر " _

." 

تلخ به او انداخت و از جا بلند شد و رفت ، دوباره  يافتاد باز از همان نگاه ها ایسرش را بلند کرد و تا چشمش به پر نیامیبن

انداخت و خودش را با کارد و  نییموضوع نشود سرش را پا نیرد که روشنا متوجه اک یحلقه زد ، اما سع ایاشک در چشم پر

 گفت :  يشده بود با ناباور تعجبچنگال مشغول کرد روشنا که بشدت م

 "بلند شد و رفت ؟  هویکارو کرد ؟؟ چرا  نیاون چرا ا " _

 موشکافانه گفت :  اناینداشت پس ساکت شد، ک یجواب چیه ایپر

 "کرد ؟  يرفتار نیهمچ نیامیشده که بن یراستشو بگو چ " _

 نشان دهد گفت : الیخ یکرد خودش را ب یسع ایپر

  "؟ برو از خودش بپرس . یپرسیاز من م " _

 از مجرم اعتراف بکشد گفت:  خواهدیکه م یمثل بازپرس روشنا

... از هم فرار هم  چیه نیزنیشده حرف که بهم نم یدوتا کوجه رو پر کرده حاال چ شهیکل کل شما دو تا هم يصدا " _

 ". نیکنیم

 "که باورت نشه . میسروصدا کن نیبعدش همچ میآرامش قبل از طوفانه ، فعال آروم نی، ا میکشینقشه م میدار دیخب شا " _

 "؟  يدکریحرفا رو باور م نیا يمن بود ياصال اگه خودت جا یگیچرت و پرت م يکه دار یدونیخودتم م ایپر" _
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 زد و : يکه دستش رو شده بود لبخند ایپر

 "هنوز راجع بهش فکر نکردم . " _

  "؟؟  کنهیباهات رفتار م ينجوریا نیامیشده که انقد بن یراستشو بگو چ " _

 ". ستیکه ن ي،اتفاق تازه ا ومدهیاز هم بدمون م شهی، ما هم یما رو بشناس دیبا هیتو که بهتر از بق " _

 کرد و : حیرا تصح ایحرف پر روشنا

 فیکردن با تو ک يو انگار از باز ومدیبه نظر من از تو خوشش م ی، اون حت ومدیتو از اون بدت م شهینه اشتباه نکن هم "

  "؟  ادتهیبرسه.  بیکه بخواد بهت آس کردینم يکار چوقتیه يکردی؛ و برخالف تو که قصد جونشو م کردیم

به سرش  يکه ممکن بود ضربه بد یبخورد در حال نیتا زم ختیروغن ر نیامیبن يپا ریبود ز ایپر نیا گفتیراست م روشنا

با او نرم تر  نیامیبن شهیزد ؛ اما هم نیامیرا به عمد به بن نشیماش ایکرد  یرا خاك مال نشیکه پالك ماش يآن روز ایبخورد ، 

 .کردیرفتار م

 شانه باال انداخت و : ایپر

 " ؟؟؟یرو ثابت کن یکه چ یگفت ناروی؟ ا یخب حاال که چ " _

 "شده ؟  یکه چ کنمیفکر م نی؛ فقط دارم به ا کنهیرو ثابت نم یچیثابت که نه ... ه " _

 بعد شانه باال انداخت و :  و

 "...فهممینگو... من که باالخره م یلیهرطور که ما " _

 ادامه خواهد داشت . یتا ک شانیهردو  تیوضع نیفکر کرد که ا نیهم به ا ایخودش را با غذا سرگرم کرد و پر و

 ********************************** 

 به طرفش آمد دیرا د ایکه پر نی، هم دیمک الرن را د گذشتیکه از راهرو م یروز وقت کیروز بعد  نیچند

 ".... گشتمیپناه... دنبال شما م زدانی زهیدوش ریروز بخ" _

 سوال کرد :  باتعجب

 "دنبال مــــــــــــــــــن؟؟؟  ؟؟یچــــــــــ" _

 "بله شما .  " _

 به ساعتش انداخت و : ینگاه و

  "؟  امیبه اتاق من تا منم ب دیبر شهیم د،یربع وقت دار کیفکر کنم  يتا کالس بعد " _

 "چشم پروفسور ...  " _

 نیدر بزند در را باز کرد هم نکهیمک الرن خارج از اتاق ست بدون ا دانستیکه م ییبه طرف اتاق مک الرن رفت و از آنجا و

 را نداشت و او را شوکه کرد دنشیکه انتظار د دیرا د يزیکه در اتاق را باز کرد چ

  "نیـــــــــــــــــــــــامیبن"
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 يگریبه و انداخت و بالفاصله سرش را به طرف د ينگاه سرد نیامیبهتر است چکار کند بن دانستیلحظه خشکش زد نم کی

 دیمک الرن را پشت سرش شن يصدا نکهیبماند تا ا ایهمچنان مردد بود که برود  ای،پر ندیرا نب ایچرخاند تا پر

  "...نیکه معطل گذاشتمت بنجام دیداخل... ببخش دییبفرما " _

 نکند. یکرد به او نگاه ینشست اما سع نیمایها مقابل بن یاز صندل یکی يبه اجبار داخل شد و رو ایپر

 "هستم. یکه از رفتار شما شاک نهیا نجایکه باعث شد شما رو دعوت کنم ا يزیخب چ " _

 با هم گفتند : هردو

 "رفتــــــــــــــــار مــــــــــــــــــا ؟؟؟؟؟؟؟  " _

، من  یمن آشنا هست يکار وهیتو بهتر با ش نی... بنجامستیمثل قبل ن زیهمه چ کنمیبله رفتار شما... چند روزه که حس م " _

 "که بعد از هر جلسه به من گزارش کار بدن ، مخصوصا نسبت به رفتاردانشجو ها .  خامیگروه م نیا ياز استادها شهیهم

 داد :که دوباره ادامه  کردندیمک الرن توجه م يرا مکث کرد، هردو ساکت بودند و به حرف ها يالرن چند لحظه ا مک

 "؟؟؟  نی. مگه نه بنجامدمیبه خرج م تیحساس شتریبرتر ب يکه من نسبت به دانشجو ها یدونیم " _

 "پروفسور...  نطورهیبله هم " _

و  دیکنیانگار از هم فرار م دیکنیم بتیهست که هردو شما به شدت از کالس هاتون غ يم چند هفته ا يطبق گزارش ها " _

کمه ،  تونیکالس تیو فعال دیشما تو کالس هست يهم که هردو ییو روز ها دیشیحاضر مسرکالس هاتون  ونیدر م یکی

 ".. شهیم یچ دیوضع ادامه بد نیبه ا دیاگه بخواه دونمینم

 نگاه کرد و : ایبه پر و

شما رو  یدرس تیوضع رانیو سفارت ا دیهست رانیا هیبورس يشما بد خواهد شد ، شما که دانشجو يبرا شتریاز همه ب " _

 ". کنهیدنبال م

 نگران شد  یموضوع فکر نکرده بود کم نیکه انگار تا حاال به ا ایپر

 الرن ادامه داد : مک

 ".  دیبر دیتونیخب صحبت ها من تموم شد ، م " _

 هم پشت سرش . نیامیبن رفتیاز جا بلند شد و به طرف در م ایپر

 مک الرن گفت : که

 "؟  یچند لحظه بمون شهیم نیبنجام " _

 را بشنود :  شانیاز صحبت ها یآهسته آهسته به طرف در رفت تا حداقل کم ایپر یبرگشت ول نیامیبن

 "اند.  یاز کارت راض یلیو خ یگل کاشت یکنیکه کار م ياون داروخونه ا يتو دمیشن نیبنجام " _

 "راجع بهشون با شما مشورت کنم . خواستمیخوب هم دارم. اتفاقا م يکار شنهادی... چندتا پ نطورهیهم " _

 گفت : يالرن با خوشنود مک
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که از همون دوره  نهیاز درس خوندن بخاطر ا شتریب شرفتتیپ نی، به نظرم ا يکرد شرفتیسرعت پ نیخوبه که به ا یلیخ " _

 ".  يکرد يکار آموز ادیز ییدانشجو

 کرد تا مک الرن ادامه دهد دیبا سر حرف اورا تائ نیامیبن

و  يدادیرو ادامه م يهمون رشته خودت داروساز یبخون يولوژیکروبیامسال م نکهیا يهنوزم من معتقدم اگه تو بجا یول " _

 ".یهست ی؛ هرچند که االن بدون تخصص هم عال شدیم یعال یگرفتیتخصص م

 تونمیمختلف هم م يبا کتاب ها يدارو ساز يدوست دارم ، تو یلیرشته رو خ نیمن ا یپروفسور ول دیشما لطف دار " _

 "سطح خودمو باال ببرم .

 باخود گفت :  شدیطور که دور م نیبود هم ستادهیدر گوش ا يها یکیاتاق مانده بود و نزد رونیکه تا آن لحظه ب ایپر

 ".  کنندیتکه پاره م يچه تعارف ا" _

********************************* 

 ایرا نثار پر زشیسرد و تنفرآم يو نگاه ها دیدیرا م ایبدتر هم شد؛ هرجا که پر چید هبهتر که نش نیامیبعد اما رفتار بن يها روز

اش در هم  افهیآن نگاه ها ق دنیاگر در حال خنده بود با د یکه بود حت یدرهر حال شدیناراحت م دایهم شد ایو پر کردیم

 . شدیو دمغ م رفتیم

بود که همه جا را برف پوشانده بود ، مدت ها بود که از خانواده اش به او تلفن نزده  یسرد زمستان ياز روزها یکیروز صبح  آن

 نگفته بود. کینفرهم به او تبر کیهنوز  یقبل فرق داشت آن روز روز تولدش بود ؛ول يآن روز با همه روز ها یبودند؛ ول

 لب زمزمه کرد : ریز کردیرا نگاه م رونیکه از پنجره ب نطوریهم

 "که تا حاال داشتم...  يتولد نیهمه منو فراموش کردند... سوت و کور تر نکهیامثل  " _

 يآنجا سرد تر بود. آرزو کرد ا ياز هوا یوجودشان حت ياحساسش که سرما یروز از انگلستان متنفر شد از مردم سرد و ب آن

 بود. امدهیوقت به آنجا ن چیکاش ه

شب ها هم به  یاوقات حت یگاه دیدیحرف زدن تنگ شده بود روشنا را که به ندرت م یفارس يبود که دلش برا مدتها

 یسیبه انگل دادیم حیترج شدی. اگر هم مجبور به حرف زدن م کردینم ایبه پر یهم که اصال توجه نیامی، بن گشتیبرنم ونیپانس

پدر و  ادیقبل تر ؛ ب يو سال ها کردیلش فکر مبه تولد سال قب یچانه اش زده بود وبا ناراحت ریدستش را ز ایحرف بزند. پر

 ونیاز پانس خواستیکردن خسته شده بود دلش م یمدل زندگ نیاشک جلو چشمش را گرفت. از اا اریاخت یمادرش که افتاد ب

 تلفنش را برداشت و شماره روشنا راگرفت :  نیبرود بنابر ا رونیب

 "الو روشنا..... " _

 آمد : یم غیخنده و ج يروشنا شلوغ بود و صدا اطراف

 "؟؟  ی... خوبایسالم پر " _

 ".شتیپ امیب خامیم ییکجا " _
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 :  شدیم دهیبه زحمت شن شیصدا

 "...ایب ياگه دوس دار کنمیم یاسک اچهیدر خی يمن االن دارم رو نیبب " _

 "آدرسو بگو... امیب خامیآره م _"

 "کن ...... اداشتیباشه پس  " _

 یکه با شور حال خاص دیکه روشنا بود رفت و روشنا را از دور د ییبجا یتاکس نیو با اول دیرا قطع کرد و لباس گرم پوش تلفن

 آمد و :  ایازد دوستش فاصله گرفت و به طرف پر دیرا د ایکه پر نیهم کندیم يباز

 "!  يچه خوب شد که اومد " _

 :  دیدستش را گرفت و او را به دنبال خودش کش و

  "خرده حال و هوات عوض شه !  هی؛  میکن يخرده باز هی میبر ایب "

 دوباره گفت : و

 يطور که جلو تر بر نیکلفته هم یلیهاش خ خیست که قطر  اچهیقسمت کم عمق در میکه ما هست یقسمت نیا نیبب " _

 ". يجلو نر ادیپس مواظب باش ز شهیهم کم م خیقطر  شهیم شتریب اچهیعمق در

 "اونجا واستادن ؟؟؟  یهستن ؟ واسه چ یاونا ک "بودند :  دهیپوش فرمیرا دپد که اون يچند نفر ایپر

هستن  يبنظر من اونا دکور یغرق شد نجاتش بدن ول یو اگه کس نهینب بیآس یاونا مواظبن که کس یگیآها اونا رو م " _

 "ممکنه نجاتش بدن اصال ممکنه خودشونم غرق شن .  ریتوآب افتاد غ یاگه کس

 "باال ؟  انیب توننیچرا غرق شن ؟ مگه نم " _

 یباشه ، وقت ادیز اچهیکه عمق در ییمخصوصا جاها وفتهیداخل آب م یو کس شکنهیم خیاز  کهیت هیکه  یوقت نیخب بب " _

 خی يقسمت ها هیباال و بق ادیکنه و ب دایشکسته رو پها ممکنه نتونه اون قسمت  خی ریز ادیو م شهیکه به خودش مسلط م

 "رو شکست .  نانازك نباشن که بشه او يممکنه اونقدر اچهیدر

 گفت : یظیغل یسیکه به انگل دیرا شن يمرد يلحظه صدا نیهم

 " ؟؟؟يچرا واستاد گهید ایروشنا ب " _

 هم با عجله به طرف آن مرد رفت و : روشنا

 "برم . دیبا گهی، من د کنهیصدام م "هکتور " ایببخش پر " _

 .انداختین ایهم به پر ینگاه مین یآنقدر سرگرم دوستش شد که حت و

را  هیبود و بق ستادهیگوشه ا کی ایاما پر دندیخندیسر ذوق آمده بود دوباره دمغ شد ، همه خوشحال بودند و م یکه کم ایپر

 دیرسیشنا به نظر مکه آ دیرا د یکس تیجمع نیدر ب کردیتماشا م

 "نیـــــــــــــــــــــــــــامیبن"
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ها بودند خوشحال بودندو  خی يرو یدر حال اسک هیدور تر از بق یو چند نفر از دوستانش کم نیامیطرفش رفت و بن به

 خطرناك باشد یکم دیرسیکه بنظر م ییو جا دندیخندیم

 محو شد و اخم کرد  شیلب ها يخنده از رو دیهم اورا که د نیامیناخواسته به طرفش رفت ، بن ایپر

 "سالم.  " _

 : دیجواب ممکن را شن نیگفت اما سرد تر ایرا پر نیا

 "؟  يدار کاریچ " _

 گفت : اطیبا احت ایپر

  "؟  یحرف بزن یفارس شهیتنگ شده ، م یحرف زدن با کس یفارس يدلم برا یلیخ نیامیبن " _

 جواب داد : یبه تلخ نیامیبن

 "نه . " _

 کرد خودش را کنترل کند : یناراحت شد آما سع یلیخ ایپر

 "که بهت زدم ...عذر...  یراجع به اون ماجرا ... اون حرف خواستمینداره ، م یباشه اشکال " _

 گفت : یبه فارس نیامیبار بن نیا

 ".. . یبگ يخایم یچ ستیمن اصال حوصله ندارم حرفاتو گوش کنم ... برام اصال مهم ن " _

 : دیکش ادیدور چشمش حلقه زد نتوانست خودش را کنترل کند و فر اشک

 "...ادیازت بدم م یفهمی، م یو نچسب یآدم از خود راض هیتو  " _

هاج و واج آن دو را نگاه  دانستندینم ایحرف زدن پر یکلمه از فارس کی یکه حت نیامیدوان دوان از آنجا دور شد دوستان بن و

 . کردندیرا نگاه م گریجب همدو با تع کردندیم

 یبود اما هرچه که بود سع تیاهم یب شیبرا ایپر یهم ناراحت دیشده بود شا مانیاز حرف خودش پش نیامیآن لحظه بن دیشا

 کرد خودش را خون سرد نشان بدهد و به طرف دوستانش برگشت .

 گریرا د نیامیاز آنجا دور شود و بن خواستیرود، فقط دلش م یم اچهیکه به طرف قسمت خطرناك در دانستینم دیاما شا ایپر

چکار کند  دانستیکجا آمده ، ترس تمام وجودش را گرفت شوکه شده بود و نم دیترك خورد تازه فهم یکم خیکه  نیهم ندینب

 و فرو رفت . شکست خیچشم بهم زدن  کیخواست برگردد اما در 

،  زدیدست و پا م اریاخت یچکار کند و ب دانستیآب فرو برد ، نم يادیکردند و مقدار ز سرما اورا شوکه نیواقعا سرد بود و ا آب

شنا  نیشده بود و هم نیدراثر نفوذ آب سنگ شیشنا کند ، لباس ها اچهیدر يکرد به خودش مسلط شود و به سمت باال یسع

حس شده  یمشت زد دستش ب خیهرچه توان داشت را در دستش جمع کرد و به  دیها که رس خی ری؛ ز کردیکردن را مشکل م

داشت  نیآرود ، حس ا یبه او فشار م دنینفس کش يبود ؛ نبود هوا برا جهینت ینداشت دوباره امتحان کرد اما ب یبود و قدرت

،  شودیاش کم و کمتر م يرایهوشلحظه به لحظه  کردیدور بدنش چمبره زده باشد و نتواند نفس بکشد ، حس م يکه مار
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هم  نیاما ا زدیها مشت م خیوار به  وانهیبود د دهیفا یب یکند ول دایتا قسمت شکسته را پ دیکشیها م خیسطح  يدستش را رو

را از دست داده بود و خودش را به دست آب  ارشینمانده بود ؛ اخت یباق شیبرا يانرژ گریبود کم کم حس کرد که د جهینت یب

را باز  شیچشم ها خواستیم دیشنیحرکت امواج آب را م يبسته شد اما صدا شیببرد چشم ها نییتا تا او را آرام آرام پا سپرد

 که در حال شدیرا بست واجازه داد آب نفس گرمش را سرد کند کم کم داشت باورش م شی، چشم ها توانستینگه دارد اما نم

 ست . مردن

 در ذهنش بود  یفقط فکر پوچ نیهم ا دیدور بدنش حلقه زد ، شا ی... اما... ناگهان حس کرد دستاما

 ...دیرا نفهم يزیچ گرید و

 دهم فصل

که  یراه رفتن کس يکه که گوشش را پر کرده بود ؛ مثل صدا یتق تق يصدا شتری،از همه ب دیشنیاطرافش م يادیز يصداها

چشمش را باز کرد ، نور اتاق  یانگار پلکش را بهم چسبانده باشند، به زحمت کم یکرد پلکش را بازکند ول یکنار او بود ، سع

کرد  یبود سع دیکرد چشمش را باز کند نور شد یناله کرد دوباره سع یو کم بستناخودآگاه چشمش را  کردیم تیچشمش را اذ

به بغل چرخاند تا کمتر در معرض شده بود و سرش را  نیسنگ یلیاما دستش خ ردیچشمش بگ يو جلو اوردیدستش را باال ب

 :  دیبود به زحمت نال دیسف زیکرد اطرافش را نگاه کند همه چ ینور باشد با چشم تارش سع

  "کجاست ؟؟  نجایمن کجام ؟؟ ا " _

آمده بود که  نییگرفت آنقدر پا ایخم شد و صورتش را جلو صورت پر یآمد کم یکه که به طرفش م دیرا شن یکس يپا يصدا

 کردیصورتش حس م يفسش را رون یحت

 گفت : آهسته

 "؟؟؟  ایحالت خوبه پر " _

 بود.  نیامیبن شناختیآن صدا را م ایپر

 دوباره گفت : نیامیفقط ناله کرد ، بن اما

، االن که  یینجای، االن شب شده تو از صبح تا حاال ا مارستانهیب نجامیمن نجاتت دادم ، ا يافتاد اچهی؟ تو در ستین ادتی " _

 "کم کم مرخصت کنند.  گهیفکر کنم د يبهوش اومد

 متنفر نبود و مهربان شده بود  ایمثل صبح از پر گرید نیامیبن

 " يبه هوش اومد زمیآخ عز " _

  دیسف یکاله پشم کیبود با  دیپوش یخی دیپالتو سف کیروشنا بود  يصدا

 گفت :  دوباره

 "بزنم . نگرانت بودم اومدم که بهت سر یلیخ " _

 را گرفت و :  ای؛ دست پر دیخم شدو گونه اش را بوس دیتختش که رس کنار
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 "؟؟  اچهیاون قسمت از در یمن که بهت گفته بودم ؛ چرا رفت يتو همه رو نگران کرد " _

 رو به آن دو کرد :  نیامیبن

 "مرخص شدنت رو انجام بدم .  يکارا رمیو من م" _

 به زحمت دهانش را بازکرد و :  ایرفت ؛ پر رونیاز اتاق ب و

 "مونده ؟  نجای؟؟ چرا تا حاال ا کنهیم کاریچ نجایاون ا " _

کار بودن جرئت نکردن  نیکه مسئول ا ییاونا یبودحت ی؟ اون بود که جونتو نجات داد؛ واقعا کار خطرناک یگیم نویامیآه بن " _

 "برات بکنن.  يکار

 زد و : يلبخند بعد

،  خی یطرف شکستگ دیاون دو ویکار کنه ، که ه هی یکی گفتمیو م دمیکشیم غیمن داشتم ج کردینم يکار چیه یشکیه " _

راه رو گم نکنه بعد  گردهیبرم یداخل و وقت ادیاطرافاونجا رو شکوند تا راحت بتونه ب يها خیکه کرد فوق العاده بود اول  يکار 

 "که با تو اومد باال....  میدید هوی یبرنگرده ول گهید گهیکه د کردندیآب بود همه فکر م يتو يادیتو آب ، مدت ز دیپر

 کرد. ادداشتیرا  ییزهایاو شد و چ نهیآمد و مشغول معا ایبه سراغ پر يموقع پرستار نیهم

 لحنش را عوض کرد و سرزنشگرانه گفت :  روشنا

 ". یبازم دعوا رو شروع کن ياگه بخا یواقعا االغ " _

 ".  ونیمنم که دوستتم نموندم و رفتم پانس یسرت و حت ي، تازه از صبح واستاده باال یمچقدر براش مه نیبب " _

  ". يدوستت نموند شینظرلطف شماست که پ گهیاون د " _

 باال آورد و : دیرا بدهد انگشتش را به نشانه تهد ایجواب پر نکهیا يبجا روشنا

 ".  یبا من طرف ياریدر ب يباز وونهیبازم د يفقط اگه بخا ایپر " _

 دوباره مهربان شد و : بعد

  "دعوتم . یمهمون هیکار دارم ؛  یلیبرم ؛ خ دیبا گهیخب من د " _

 و : دیرا بوس ایپر و

 "خداحافظ .  " _

 وارد اتاق شد  نیامیلحظه بن نیرفت ؛ هم رونیتند از اتاق ب يبا قدم ها و

 "هم برات گرفتم فقط ...  صیبرگه ترخ یمرخص ش یتونیبا دکترت صحبت کردم م " _

 تا آسمان با صبح آن روز فرق کرده بود.  نیمهربان شده بود زم یلیمثل خ نیامیبن لحن

 گفت : داندیم ونیخودش را به او مد دادیکه نشان م یبا لحن ایپر

 "لطفتو جبران کنم ؟  نیا تونمیچطور م " _

 کرد و : يبا خنده ا یفکر کرد وبعد از مکث طوالن یکم نیامیبن
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  "؟  يبلد يآشپز " _

 تعجب کرده بود : ایپر

 "؟؟  یواسه چ يآشپز " _

 "جبران کن . ينجوری، ا دمیشن ادیمرغ شما رو ز نیته چ فیتعر " _

 خنده اش را کنترل کند ، گفت :  توانستیکه نم ایپر

  ". یی؟؟؟ واقعا که شکمو ـــــــــــــــنیته چ " _

  "گفتم .  ی؟ مگه چ يخندیچرا م " _

 خنده اش را متوقف کرد و : ایپر

  "و کجا ؟؟؟؟ ی؛ فقط بگو ک امیاز خجالتت در م نیباشه پس با ته چ " _

 "؛ جاشو تو بگو . گمیساعتشو من م " _

 "جاشو هم خودت بگو ....  شناسمیرو نم نجایا ادیمن ز " _

 "پارك .....  ایشب ب کشنهیپش  " _

 آمد :  یم نییکه از تخت پا یزد و در حال يلبخند ایپر

 ".  نمتیبیباشه پس م " _

######################## 

تمام  گرینبود ؛ د يخسته کننده خبر ياز آن کل کل ها گریکامال عوض شده بود د نیامیو بن ایبه بعد رفتار پر کشنهیآن  از

به خود  توانستیبود که کالس م یحالت نیبهتر نیو ابا هم داشتند  يو رفتار محترمانه ا گذاشتندیکردن نم یوقتشان را با تالف

 قابل باور بود . ریغ شانیرفتار آنها تعجب کرده بودند و برا نیاز ا شانیها ادها و است یهم کالس يهمه  ندیبب

شد و  داریزود از خواب ب ایروز هفته پر نیدوشنبه اول دید شانیدر جهره ها کشنبهیجلسه بعد از آن  نیاز همان اول شدیرا م نیا

محاسبه "اول نشست و کتاب  فیرد يها یاز صندل یکی يخودش را به دانشگاه رساند ، کالس خلوت بود رو شهیزودتر از هم

مسئله  ریآنقدر درگ شدیسخت تر م رفتیو مشغول حل کردن شد هرچه جلوتر م آورد رونیب فشیرا از ک " يعدد یعلم يها

و با ته  دیکش يرا کالفه کرده بود ؛ نفس بلند و صدا دار ایاز مسئله ها پر یکیکنار او نشسته ،  امنینب دیها شده بود که نفهم

 گفت :  یمخمل يبا آن صدا نیامیکه بن زدیخودکارش به کتاب م

 "؟  میبا هم حلش کن يخایم " _

 زد و :  يلبخند نیامیبن دنیسرش را چرخاند و با د ایپر

  "سخته .  یلیحلش کنم خ تونمیاصال نم " _

هم مشغول حل کردن آن شدند ؛ تمام  يبه آن انداخت و بعد با هم فکر یو نگاه دیبه طرف خودش کش یکتاب را کم نیامیبن

 برخورد را نداشتند  نیتعجب کردند اصال انتظار ا دندیصحنه را د نیکه ا یکسان
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 .  کردندیاز کدام راه حل استفاده کنند بحث م نکهیابا هم در مورد  ینه جندان آرام يبا صدا نیامیو بن ایپر

نوك  يشکل رو یمربع نکیبود که ع يادیز يو لک ها دهیبا سر تاس و و پوست پروک يکوتاه قد يرمردیکه پ نیمان پرفسور

 ییرا تا جا شیگرد شده بود ، ابرو ها شیآنها را برانداز کرد چشم ها نکیع يآن دو اول از باال دنیاو باد گذاشتیاش م ینیب

 دوستانه با هم حرف بزنند . نیامیو بن ایکرد که پریباال برد حتما او هم باور نم شدیکه م

با هم مسئله ها را به سرعت  نکهیمتمرکز کرده بود و از ا نیامیو بن ایپر يرا رو شیتمام طول کالس نگاه ها نیمان پرفسور

 .دیگاه به گاهش فهم ياز لبخند ها شدیرا م نیخوشحال بود ، ا کردندیحل م

که  یراه هرکس نیلنگدان رفتند در ب شگاهیرا جمع کردند و به طرف آزما شانیبا لنگدان بود هردو با هم کتاب ها يبعد کالس

 .دادینشان م نیمثل مان يهم عکس العمل ها شناختیآنها را م

که با هم وارد کالس  دیرا د نیامیو بن ایکه پر یزودتر از همه دانشجو ها سر کالسش حاضر شده بود وقت شهیمثل هم لنگدان

 نیا دیشا کردینگرفته بود و فکر م يتا اواسط کالس آنها را جد یکنار هم قرار گرفتند، حت یاشتباه دیشدند حدس زد که شا

 باشد ؛ اواخر کالس به سراغشان آمد : شانیاز نقشه ها یکیهم 

  ". دیریرو بگ یروهبار فکر کنم نمره کار گ نیاول يامروز برا " _

 نظر گرفت و :  ریآن دو را ز رکانهیز بعد

 "؟  دیافتاده که امروز جروبحث نداشن یاتفاق " _

 کرد و : یدست شیپ ایپر

 "؟؟  میروز رو بدون سرو صدا تموم کن هیکه  بهیشما عج يانقد برا یعنیاستاد  " _

 ".  دیکه خودتون باش کنمیکه االن دارم شک م يآره ... انقدر " _

 بعد لنگدان ادامه داد :  دندیسه با هم خند هر

بهتون  دیینگرف یکه بخاطر کار گروه ییتمام هشت نمره ها دمیمن بهتون قول م دیروش ادامه بد نیبه هم نیاگه بخوا " _

 ". دیمطمئن باش نوی؛ ا گردونمیبرم

 رفت. هیبعد به طرف بق و

که آنجال و  زدندیو محلول ها حرف م شیراه درمورد آزما نیرف سلف رفتند ببا هم به ط نیامیو بن ایکه تمام شد پر کالس

  دندیرا د مزیج

 مقدمه گفت :  یب آتجال

 "؛ حاالم من برنده شدم. میسر شما دوتا شرط بست مزیمن و ج " _

 با هم گفتند : هردو

 ""سر ما ؟؟؟  یچــــــــــــــــــــــــ " _

  "حاال من شرطو بردم . دیکرد یخوشحالم که با هم آشت یلی، خ شدیبودم که شما دوتا باالخره با هم دوست م نیمطم من
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 کرد و : مزیرو به ج بعد

  "نرفته ؟  ادتیقولتو که  مزیج " _

 فت :شد و با اشاره چشم و ابرو به آن دو فهماند که دوباره با هم دعوا کنند که آنجال گ یپشت سر آنجال مخف مزیج

 ".  یتو شرط رو باخت یکن يباز میپانتوم ستیالزم ن " _

 ينا خودآگاه لبخند ایپر دهدیدست تکان م شیکه با خنده برا دیرا د انایبه اطرافش انداخت ک ینگاه ایپر دندیبا هم خند همه

 به کمک دوستش آمد و : نیامیکند که بن یزد و خواست خداحافظ

 ". میکه باز شروع نکن ستیمعلوم ن اصال دیهم مطمئن نباش یلیخ " _

 کرد و : ایرو به پر و

 "؟؟؟ !! ایمگه نه پر " _

آن نشسته بود رفت ؛ روشنا  يکه روشنا رو يزیرا گرفت به طرف م شیغذا نکهیزد و سرش را تکان داد و بعد از ا يلبخند ایپر

 : ربردیکه چنگال را به طرف دهانش م

 "به به باالخره بعد مدت ها چشم ما به شما روشن شد .." _

 و دیخند ایپر

 ".  یقابل دسترس ریاز من غ شتریتو که ب انایچرند نگو ک " _

 ". يشدیم میچند روز همش ج نیتو هم ا یخب آره ؛ ول " _

  ". هیحرفا چ نینگو بابا ا " _

 لب گفت :  ریرا آهسته کرد و ز شیصدا وبعد

 ". میرفت رونیبار با هم ب هیفقط  " _

 "؟  نیحاال کجا رفت نیرفت رونی؟ با هم ب یچ"کرد و :  يخنده بلند روشنا

 دهان روشنا گرفت و :  يو دستش را محکم رو دیاز جا پر ایپر

 ". فهمهی؛ االن م يبنر شد یستیتابلو ن گهیساکت باش تو د " _

 و : دیکش يدهانش برداشت نفس بلند يرا از رو ایبه زحمت دست پر روشنا

 "خفه شدم ؛  يوااااااااا " _

 ".  میبه کار هم نداشت يمن و اون کار گهیدفعه بود ، د هی! فقط همون  انایک " _

 حالت بازپرس ها را به خودش گرفت و : انایک

 ". نیکه مث گل و بلبل شد دمیکالستون شن ياز بچه ها یکیمن از  ی؟! ول یمطمئن " _

 گارد گرفت و : ایرپ

 "بهت گفته چرند گفته ، دروغ محضه ، مهمله . یهرک " _
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  ".يدیخندیو م یگفتیباهاش م یاالن داشت نیهم یگیخجالت بکش چرا انقد دروغ م ایپر " _

 ".  کنمیتنوع هم که شده دوباره دعواها رو شروع م يبرا يدید هوی،  میچطور یشناسیتو که بهتر منو م ایپر " _

 "قرن . تیکه اسمتونو بذارن روماو و ژول دیشیم کیفابر قیبا هم رف نیهمچ گهیآره ارواح عمت... تا چند روز د " _

روشنا در امان باشد تا  يها هیشود تا از کنا کینزد نیامیکرد کمتر به بن یسع ایاما هرچه که بود پر گفتیروشنا راست م دیشا

 .نیامیجلو تر وارد شد و پشت سرش بن ایدر زد پر نیامیو را به دفترش خواست اول بنبعد مک الرن آن د ياز روزها یکی نکهیا

 که مقابل هم بود اشاره کرد و هردو نشستند یالرن به دوصندل مک

مهربان شده  يکه زده بود مثل پدربزرگ ها يمخصوصا لبخند دیدست سف کی يشکل موها یبادام نکیالرن با آن ع مک

 را به آنها تعارف کرد و : یشکوالت تیسکویبود، جعبه ب

 ".  دمیوقته وقته که شما رو ند یلیخ " _

 ". نطوریبله ما هم هم "آهسته گفت :  نیامیبن

 ". کنمیحرفامو خالصه م نیبخاطر هم دیرو ندار رمردیپ هی يها یکه حوصله پر حرف دونمیم "مکث کرد و :  یالرن کم مک

آرام  یجلب شد سوسک يزیاما توجهش به چ دادیمک الرن را گوش م يه دقت حرف هاانداخت که ب نیامیبه بن ینگاه ایپر

کرد به مک الرن نگاه  یسوسک که افتاد چندشش شد.سع ي، چشمش به شاخک ها رفتیباال م نیامیبن یصندل هیآرام از پا

 کند تا فکر سوسک از ذهنش خارج شود

 "ها و استاد هاتون بود ... یهم کالس تیبخاطر شکا شمیپ دیایب خواستمیقبل که از شما م يروزا " _

باال برود ؛ حس  نیامیاز شلوار بن خواستیبود و م دهیرس یصندل هیپا يانداخت و سوسک به باال یصندل هیبه پا ینگاه دوباره

مک الرن انداخت به  یتمام حواسش به مک الرن بود ، نگاه نیامیبفهماند اما بن نیامیبه بن خواستیکرد م دایحالت تهوع پ

 د،یدیاوهم انگار اصال سوسک را نم

 تینداشت منو اذ یکه تموم ییبحث ها نیوا دیومدیدانشکده ما و البته رشته خودتون به حساب م يها نیشما جزو بهتر " _

 "...کردیم

 کردن سوسک بود که سکوت مک الرن و نگاهش را متوجه نشد... دایپ یانداخت انقدر حواسش پ ینگاه نیامیدوباره به بن ایپر

 "افتاده ؟؟؟  یاتفاق " _

 "نه ..نه...اصال... "فورا به مک الرن نگاه کرد و  ایپر

 "....ستیاصال حواستون به من ن یول " _

 "...دیپروفسور ، منو ببخش خوامیعذر م " _

 نکند.کرد فقط به مک الرن توجه کند و به سوسک فکر  یوسع

 توانستینم اما
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حالت  ایو پر خوردیسوسک تکان م يبود ؛ شاخک ها نیامیبن يزانو يکه رو دیمقابلش را نگاه کرد ، سوسک را د دوباره

سوسک  ندیبیرا نم ایاما انگار که پر نیامیرا جلب کند بن نیامیو اشاره توجه بن مایکرد با ا یکرده بود سع دایپ يمشمئز کننده ا

 آهسته با خودش گفت : ؛ رفتیباال م نیامیبن يزانو ياز رو

  "؟ کنهیپاهاشو حس نم يحرکت سوسک رو یعنی " _

 انداخت. یم نییپا شیزانو يوگرنه سوسک را از رو کردیحس نم حتما

 را متوجه کند که نیامیآهسته دستش را تکان داد تا بن ایپر

 "؟ زهیدوش دیهست ياالن در حال انجام دادن چه کار دییبفرما حیتوض شهیم " _

مک الرن انداخت و بعد به دست خودش که در هوا مانده بود  یبه چهره عصبان یاول نگاه ایدر هوا خشک شد ، پر ایپر دست

 . 

 گفت :  یشرمندگ با

 "کار. چیه دیکار ؛ باور کن چیه " _

لحظه  کیدهانش گرفته بود تا مک الرن متوجه خنده اش نشود  يانداخته بود و پشت دستش را جلو نییسرش را پا نیامیبن

راحت و  یلیسوسک خ دمیبا د نیامیاشاره کرد ؛ بن نیامیبن يلحظه استفاده کرد و به زانو کیاز همان  اینگاه کرد و پر ایبه پر

 يمک الرن نفهمد رو که يطور یچشم ریراحت شد ز ایپر الیانداخت .حاال خ نیمز يبا آرامش با پشت دستش سوسک را رو

 از سوسک نبود. ياثر چیانگار ه یکند ول دایرا نگاهکرد تا سوسک را پ نیزم

 "من نباشه .  يرو به رو گهیکه د نهیداره سوسک کجاست ؛ مهم ا یتیچه اهم"خودش گفت :  با

 مک الرن گوش بدهد  يکرد با دقت به صحبت ها یسع و

 "قبل صرف نظر کنند .  ییها مهیاز تمام جر دیروند رو ادامه بد نیامن از استاداتون خواهش کردم که اگه  " _

راحت سر  الینبود دوباره با خ يچرخاند اما از سوسک خبر نیزم يوضع گذشت ، چشمش را رو نیبه هم يا قهیدق چند

با  هیپشت دستش حس کرد دستش را که نگاه کرد خشکش زد چندثان يپرز دار زیچرخاند تا مک الرن را نگاه کند اما چ

 دیکش ـــــــــــــــغیوحشت به سوسک نگاه کرد و بعد ج

  "سوســــــــــــــــــــــ ك "

و از  دیو مک الرن به طرف در دو نیامیتعجب زده بن يو در مقابل نگاه ها افتدیرا تکان داد و تا سوسک را از دستش ب دستش

 رفت. رونیبدر 

 ---------------------------------------------------- 

 ". يدادیذره کمتر عکس العمل نشون م هیخب حداقلش  " _

 یلیحالم بد شد ، خ ره؛یسوسک داره از دستم باال م دمید یشدم وقت یچه حال ینیبب يمن نبود يتو که جا نیامیبن يوا " _

 "بودم. دهیترس
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 "؟  ينکرد گامیت اشاره کردم نهمه به نیچرا ا" _

  "نگفت ؟ يزیمتوجه نشدم ، پروفسور چ دمیمن اصال نفهم " "_

 "بگه . یچ دونستیپروفسور که دهنش بازمونده بود نم " _

 "چطور با پروفسور رو برو شم . دونمی؛ فقط نم ستیمهم ن گهیحاال د " _

  "بهش فکر نکن ... گهید ستیمهم ن " _

 "؛ خداحافظ ! يباشه ممنون که بهم خبر داد" _

 "خداحافظ . " _

 اورا از جا پراند يمانند غیج يکه صدا رفتیروز پر دردسر به طرف اتاقش م کیبعد از پشت سر گذاشتن  ایپر

 "...ایپر " _

 قلبش گذاشت و :  يدستش را رو ایپر

 "؟؟!  یمنو بکش يخایانفراکتوس کردم ،م يواااا " _

 گفت :  کشاندیرا گرفت و او را بطرف اتاقش م ایست پرد روشنا

 "خبر خوب بهت بدم . هی خامیم ایباهام ب " _

 "کنه!!!  ری؟؟؟ !! خدا به خ یچه خبر خوب " _

 گفت :  یخاص جانیدر را بست و با ه دندیبه اتاق رس یوقت

  "....گهیازدواج کنم... تا چند روز د خامیم " _

 گرد شد و :  ایچشم پر هردو

 "؟؟؟ ازدواج ؟؟!! تو ؟؟!!  یچ " _

 گفت :  دیخندیصورتش م يکه به پهنا روشنا

 "آره ازدواج ... اونم فردا شب... " _

 گفت : یبا خوشحال ایپر

 "!! ؟؟؟یعروس بش يخایم یعنی...  شهیباورم نم يوااا یگیم يجد " _

 کرد  دیبا سر حرفش را تائ روشنا

 "؟؟!  هیکجاست و ک شاهزاده نیحاال ا " _

 يبرا گمیساقدوش د هی ؛یکه تو فردا شب ساقدوشم باش خوامی... فقط مستین نجایاالن که ا ش،ینیبیخودت فردا م " _

 "... یبرام جور کن دی....با خامیم کالسین

 "ساقدوش جور کنم ؟؟!  دیهم من با کالسین يچرا برا یساقدوشت شم ول امیباشه من م " _

 "آخه اون خانواده نداره... " _
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 "خانواده داره... هیبه بعد با تو  نیاز ا ستیچرا نداره .... مهم ن یآخ "با تاسف گفت :  ایپر

 "نداره ؟  يزی، چ ي، همکار یی، آشنا یدوست یعنیروشنا !  "فکر کرد و :  یکم

 "که برام مهمه... ... فقط خودشهستیمن مهم ن يبرا زایچ نیا ینداره ...ول ویشکینه ه " _

 با خنده گفت :  ایپر

 ".نمشیچه عاشقانه.... دوست دارم زود زود بب يوا يوا " _

  "ذره صبر کن... هی....فقط  شینیبیحتما م " _

 "... یو ازدواج کن يگذشته ات بردار يدست از کارا يخایچقد خوشحالم که م یدونیروشنا نم يوا " _

 گفت : تیبا قاطع روشنا

  "کنم.. ایترك دن خامیازدواج کنم.. نگفتم که م خامیمث گذشته نباشم ؟! من فقط م خامیگفته م یک " _

 با تعجب گفت :  ایپر

 "؟؟! یمختلف باش يو با پسرا يها بر یبه اون مهمون يخایبعد از ازدواجم م یعنی؟  یگیم یچ " _

 "نداره ... یتیکه اهم کین يداره ؟ برا یآره چه اشکال " _

  "؟؟!  ستیبراش مهم ن زایچ نیا يجد يجد یعنی " _

 حوصله گفت  یب روشنا

 "؟!  يکارا دار نیبه ا کاریاصال تو چ ای،پر ستیآره براش مهم ن " _

 "؟! نمشیفردا صبح بب شهینم نمشیزودتر بب خامیروشنا م " _

 ".... رمیبرم و براش لباس بگ دینه آخه فردا با " _

 "کنه...  دیبرات خر دی؟ چرا تو ؟ اون با يری!!!! تو براش لباس بگ؟؟؟؟؟یچ " _

 گفت :  یالیخ یبا ب روشنا

 "کنم ؟؟!!  دیداره من براش خر یمگه چه اشکال " _

 با بهت گفت : ایپر

 "... ینداره، هرجور که خودت راحت ینه... نه... اصال اشکال " _

 "نتظر شما هستم.م سایداخل کل 8خوبه...پس ، فردا شب ساعت  " _

 ".ارمیرو ب یک دونمی.... نم گهیپس ساقدوش د امیباشه م " _

 ". ادی؟! به اون بگو ب هیچ نیامیخنگ الدوله پس بن " _

 و : دیاز جا پر ایپر

 "...گمی... من به اون نم تونمینه من نم " _

 "...نیشد کیفابر قیشده ... با هم رف یاالنم که رابطتون گل و بلبل یتونیچرا نم " _



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیاسپیده شبان   –برنده کیه                                 

wWw.98iA.Com ٩٨ 

 اکراه گفت :  با

 "... ارمشیکه بتونم ب دمیقول نم یو ل زنمیباشه من اگه تونستم باهاش حرف م " _

 "... شکنمیکه جفت قلم پاتو م شیاریاگه ن " _

 ".ادیاز اونا بگو ب یکیبه  يدوست دار ی؟! تو که کل ادیاون ب ياصال چرا انقدر اصرار دار " _

 "اونا بفهمن .  خامینم نکهیا یعنی...  زهیآخه چ " _

 نپرسد :  يزیداد چ حیشده بود اما ترج چیگ یکه حساب ایپر

 "؟!  یراجع به ازدواجت به بابات گفت یراست " _

 گفت :  یالیخ یو با ب بردیرا به طرف دهانش م یآب وانیل انایک _

 "نه نگفتم ... فکرنکنم براش مهم باشه ... _"

 "؟؟! یازدواج کن يخایبا خبر باشه م نکهیبدون ا یعنی یکه بهش نگفت یچ یعنی " _

 "از کارام با خبر شه ... خامیبه کارم نداره منم نم ياون کار یاون بدونه... وقت نکهی؛ بدون ا ایآره پر " _

 گفت : یبا لحن تلخ وبعد

 "... یراجع به اون حرف بزن خامینم گهید " _

 باال انداخت و : ییابرو ایپر

 "اتاقم بخوابم !  رمیمنم مباشه...  " _

 

 " ازدهمیفصل  "

 

 نیامیداشت تا با بن يادیوقت ز یعنی نیعصر کالس داشتند و ا 6صبح تا ساعت  8بود ؛ از ساعت  يروز ، روز پر کار آن

 صحبت کند.

و حرف را  توانستینم دیبگو يزیچ خواستیکه م نیاما هم رفتیبه طرفش م دیدیرا م نیامیهمان اول صبح هروقت بن از

از پشت سرش  ییآمد صدا یم رونیکه از صف صلف ب یظهر وقت ناهار وقت نکهیتا ا کرد؛یراهش را کج م ای ای کردیعوض م

  دیشن

 "؟!  ینیبش نجایا يایخواهش کنم ب شهیم ایپر " _

 و نشست. دیرا عقب کش نیامیمقابل بن یجلو رفت و صندل ایبود و و پر یکامال خال زیم

 باالخره سکوت را شکست و : کردیم يکه دستش بود باز یرا نگاه کند با کارد و چنگال ایپر نکهیلحظه بدون ا چند نیامیبن

 "خب ... " _

 با بهت گفت : ایپر
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 "رو خب ؟!  یچ " _

 ". یبهم بگ یتونینم یول یزنیرو که از صبح تا حاال بخاطرش بال بال م يزیخب بهم بگو اون چ " _

 "شه .... زیقراره چ یعنی.... زهیخب چ " _

 گفت : دیخندیکه م یدر حال نیامیبن

 "شه ؟؟!  یقراره چ " _

 "خب .... گفتنش سخته ... " _

 "...ینیمن چشماتو ببند منو نب يخایسخته م یلیاگه گفتنش خ " _

 بار هی ونمیبار ش هیلحظه با خودش گفت مرگ  کی ایپر

 تندتند گفت :  و

 ".یازدواج کنه ازمن خواسته که تو به عنوان ساقدوش داماد حاضرش خادیم -روشنا  -دوستم  " _

 . دیکش یگفتنش سخت نبود و نفس راحت کردیآنقدر ها هم که فکر م دیتمام شد د شیکه حرف ها یوقت

 "؟؟؟! مگه داماد خانواده نداره ؟  امیمن به عنوان ساقدوش ب " _

 "... دونمینم " _

 "مگه همکار نداره ؟ یهمکار چ " _

 "...دونمینم " _

 ". یدونینه هم نم ایدوست داره  نکهیحتما ا " _

 با خنده گفت :  ایپر

 "... دونمینه اونم نم " _

 به اون انداخت و :  هینگاه عاقل اند صف نیامیبن

 "؟؟!!  میصحبت کن دیدونیکه م ییزایراجع به چ دیخایم " _

 ". دونمیازش نم یچینه... آخه ه یعنیآره ....  " _

 فکر کردن گفت : یکرد و بعد از کم ییخنده پر صدا نیامیبن

و  رمیگیم یباشه امروز رو مرخص ی.... وليداروساز شگاهیبرم آزما دیبعدش با یول میکالس دار 6ما که امروز تا ساعت " _

 ".امیم

.......... 

 يبرگشت خسته بود خودش را رو ونیبا سرعت به پانس ایعصر مثل برق و باد گذشت پر 6مانده تا ساعت  یزمان باق هیبق

بخوابد اما ناخودآگاه خوابش  خواستیکه نم يبار نیتخت انداخت و چشمانش را بست اما مواظب بود تا خواب نرود هنوز آخر

بنفش  يباس هااز ل یکیانداخت.  شیبه کمد لباس ها یاز جا بلند شد و نگاه یبرده بود را فراموش نکرده بود ، بعد از مدت
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آمد به خودش لبخند زد و از  یخودش را برانداز کرد بنظر خوب م يقد نهیآورد و به تن کرد از آ رونیرنگش را ازکمد ب

 خارج شد . ونیپانس

برود راه رفتن با آن کفش ها با  ادهیداد پ حینبود پس ترج يادیکه مد نظر روشنا بود فاصله چندان ز ییسایتا آن کل ونیپانس از

را  شیها نشست و پاها یاز صندل یکی يرو دیرس سایکه به کل یوقت کردیم تیرا اذ شیواقعا سخت بود و پاها زیاشنه نوك تپ

 :  دیرا شن نیامیبن يبود که صدا شیبود و قرمز ، مشغول ماساژ دادن پاها شدهملتهب  شیاز کفش درآورد ، پاها

  "کفش ها برات دردسر درست کردن؟  نیبازم ا " _

 آمده بود . دیسف راهنیپ کیبراق و  یآب-یکت و شلوار توس کیانداخت با  نیامیبه بن ینگاه

 برداشت و:  نیزم ينشست و کفش را از رو ایجلوتر آمد و کنارپر نیامیبن

 "؟!  یشینم تیاذ زیبلند و نوك ت يپاشنه ها نیواقعا با ا " _

 به خودش جواب داد : خودش

 "وضع پاهات نبود . نیوگرنه االن ا یشیم تیخب معلومه که اذ " _

 کرد و : یاش مخف یصندل ریرا ز شیکرد پاها یسع ایپر " _

 " ستین شونیزیپاهام که چ " _

 گفت :  دیرا د نیامیچپ چپ بن يکه نگاه ها یوقت

 "کفشا راحتم... نیمن با هم یول یگیباشه تو درست م " _

 با طعنه گفت : نیامیبن

 " یآره کامال مشخصه چقد راحت " _

 اشاره کرد و : سایبه در کل ایپر ناگهان

 ".  دنیرس نکهیمثل ا " _

بلوند شده اش را  ياز موها يآمده بود دسته ا يبه همان رنگ و صندل نقره ا یروشن و لنز چشم یلباس شب آب کیبا روشا

 يبا موها يرا شوکه کرد مرد ایبود که پر ستادهیا يشده بود. اما کنارش مرد بایز حیمل شیسر جمع کرده بود و با آن آرا يرو

 رنگ. يقهوه ا يتازه اصالح شده باشد و کت شلوار دیرسیرنگ که بنظر م یبلوط

 دهیرنگ پر افهیدور چشم آن مرد و ق يو گود دهیمربوط به قد خم بیآمد، اما نکته عج یم يبنظر عاد زیکار همه چ ينجایا تا

 نیزم يسست رو يرا گرفته باشد تا با آن قدم ها شیبازو ریآمد که ز یبنظر م شتریرا گرفته بود ب شیبود روشنا دور بازواو 

 ....کالسیشده بود اما ن بایدهانش از تعجب باز مانده بود روشنا آن لحظه واقعا ز کردیم سهیآن دو را با هم مقا ی. وقتافتدین

 صورتش  ينگاه نکند، روشا به پهنا کالسیکرد به ن یجلو رفت سع ایپر

 :  دیخندیم

 "... نمتیخوب بب خامیبچرخ روشنا م " _
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 زد و : یهم چرخ روشا

 "؟! ایخوب شدم پر " _

 ". يآره .... پرنسس شد يوا " _

نبود به نظر  شیاپاه يکه انگار رو کیبود ؛ ن ستادهیبود که کنار روشنا ا يهم چند قدم جلو آمد ، تمام حواسش به مرد نیامیبن

 روشنا افتاده بود و در حال چرت زدن بود  يشانه  يخوردنش باشد، سرش رو نیهر لحظه احتمال زم دیرسیم

 گفت : یبا ذوق خاص روشا

 "کنم . تونیبه هم معرف نیبذار " _

 "دوستمه ... نی! اکالسیخب ن " _

 گفت :  يبا حالت مشمئز کننده ا ایپر

 "، آقا در حال چرت زدن هستن . یکن یمعرف ستیالزم ن " _

از  کیبه او زد ن يانداخت و با آرنج ضربه آهسته ا کالسیبه ن ینگاه کردیم يرا باز کالسیگاه ن هیکه کامال نقش تک روشنا

 ، دوباره روشنا گفت :  دیجا پر

 "....  شهیهمسرم م گهید قهیتا چند دق کالسهین نیکنم......... خب ا تونیبه هم معرف خامیم گفتمیداشتم م " _

 کرد و : ایبه پر ياشاره ا و

 "....ایدوست منه ، پر نیتر یمیصم نمی، ا کین " _

 اشاره کرد و : نیامیبه بن و

 "..نهیست ، اسمش بنجام ایدوست پر نمیا " _

 اصالح کرد : دیرا د ایپر يچشم غره ها یوقت

 "..... شتریاند .... نه کمتر نه ب یدوتا فقط هم کالس نی، ا هیمنظورم همکالس دیببخش " _

 هردو با هم گفتند : دندیرا د ایپر ياخم ها یکردند ... وقت يصدادار يخنده  نیامیخودش و بن و

 "شده.... رید شیکش شیپ میبهتره بر " _

 :  دییبه روشنا بگو يزیچ خواستیم نکهیکرد که دهانش را باز کرده بود مثل ا کیبه ن ینگاه ایپر

 "نا...روشا " _

 گفت : یاما روشنا با مهربان د،یتلفظ کند خند حیهنوز بلد نبود اسم روشنا را صح کین نکهیاز ا ایپر

 ".زمیبگو عز " _

 کلمه از دهانش خارج شد :  کیدهانش را باز کرد اما فقط  کین

 "رام... " _

 ست. اریتمام ع یالک کی کالسیمعلوم شد که ن پس
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........ 

بزرگ  شهیش کیهمان اول  کیکه عجله داشت رفت .ن نیامیاز اتمام مراسم روشنا همه را به صرف شام دعوت کرد اما بن بعد

از گوشه  یدنیاز نوش یکه نفس داشت از آن خورد ؛ کم ییلبش گذاشت و تا جا يرا رو يرام سفارش داد و با حرص دهنه بطر

لباسش پاك  نیکار ممکن را کرد و دور دهنش را با آست نیمالحظه تر یب کیرفت ن شیپ شیگلو ریشد و تا ز ریلبش سراز

 . خوردیرا م شیغذا لیصحنه با م نیتوجه به ا ی؛ اما برخالف او روشنا ب کردیصحنه را تماشا م نیبا انزجار ا ایکرد ؛ پر

 دیکشیکه دستمال را آهسته دور لبش م یپاك نشود ، در حال ششیو مواظب بود آرا خوردیغذا م اطیبا احت کیبرخالف ن قایدق

 گفت :  ایرو به پر

 "؟  يخوریچرا غذاتو نم "

 اشاره کرد و : کیبه ن ایپر

 ".  دهیداره خودشو به کشتن م نیا " _

 اعتنا گفت : یب روشنا

 "نگران اون نباش اون عادت داره . " _

 گفت :  یبا دلواپس ایپر

 "!  هیقو یلی، خ ستیها ن یدنینوش هیرام مثل بق یول " _

 "دائم الخمره .  هیگفتم که نگران اون نباش اون  " _

 گرد شد : ایپر چشمان

 "؟ ستیبرات مهم ن نی؟ دائم الخمر؟ ا یگفت یچ " _

 "نچ.  " _

 "دائم الخمر؟  هیبا  یکن یمرد زندگ نیبا ا يخایتو م یعنی _"

 زدو : يدوباره لبخند روشنا

 "نچ . " _

رفت  ییو بعد از جا بلند شد و به طرف دستشو زدیمفهوم م یب يو حرف ها زدیانداخت که نفس نفس م کیبه ن ینگاه دوباره

برنگشت حاال  کیگذشت و ن يا قهیچقدر گرسنه بوده؛ چند دق دیلقمه را که فرو برد تازه فهم نیشروع به خوردن کرد اول ای، پر

 روشنا تمام شده بود . يغذا

خدمت  شیگذاشت و رو به پ زیم يکرد و پول را رو یخدمت آورده بود نگاه شیکه پ یحساب قاشق ژله خورد و به صورت چند

 کرد و :

 ی؛ پول به اندازه کاف نیخواست بهش بد یدنیبرگشت هرچندتا نوش یهست وقت يما االن دستشو ياز دوستا یکی " _

 "گذاشتم .
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 از جا بلند شد ؛ و

 "؟!  یمونیمنتظرش نم " _

 گفت و روشنا در جواب گفت : ایرا پر نیا

 "استراحت کنم.  ونیبرم پانس خامیخسته شدم م یلینه... امروز خ " _

 گفت :  یبا نگران ایپر

 "؟!  یکمکش کن يری، نم ییحتما االن آش و الش افتاده تو دستشو " _

 "نه... " _

 "شوهرته... نی؟! مثال االن ا يرینم يجد " _

 گفت : يبا لحن جد انایک

 ".ادیخستم ، خوابم م میزود بر ایچنده ، ب لویشوهر ک " _

  دیدست اورا گرفت و به سمت در کش و

 شهیهم يبود رانیکه ا ینه االن نه وقت يوقت اهل ازدواج نبود جی، تو که ه بهیعج یلیمن خ يکارات برا نیروشنا ا " _

 ي، برا شگاهیلباس و آرا يخرج کرد ی، براش کل یالکل هیاونم با  ياالن ازدواج کرد یشوهر فقط آقا باال سره. ول یگفتیم

 "؟!  هیکارا واسه چ نیفرم. ا يرو شیاریب نکهیا

 ".یفهمیانقد حرص نخور دختر ، بعدا خودت م " _

 برد یمتیگران ق نیرا به سمت ماش ایپر و

 "؟!  کالسینکنه ن هیمال ک نیروشنا ... ا يوا " _

 "کجا باشه . نه اون گورش کجا بود که کفنش " _

 "؟!  يکرد هیکرا دمیشا " _

 ". نیماش هیکه اون همه پول رو بدم واسه کرا ونمینه مگه من مثل تو د " _

 "؟!  شیدزد يپس از کجا آورد " _

 "نه فقط از دوست پسرم کش رفتم .  " _

 "دوست پــــســــــــــــــــــر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  " _

 ".  دمیتله نم يدم ال یول زنمشونیم غیت یره ، حسابدا یآره مگه چه اشکال " _

 باال انداخت و : يشانه ا ایپر

 "خستم . یلیخونه که منم خ میخانوم زرنگ ، روشن کن بر یلیهرطور که ما " _

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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تمام مدت طول راه در اتوبوس در حال چرت  د،یخسته بود با آه و ناله لباس پوش یلیخ دارشدیاز خواب ب یروز بعد وقت صبح

رفت و مشغول  نیامیو بطرف بن دیرا پوش دشی، روپوش سف دیزدن بود و با صورت خواب آلود سر کالس پرفسور لنگدان رس

 :  دوین کشییماسکش را پا نیامیکار شد ؛ اواسط کالس بن

 "خوش گذشت ؟!  شبیخب شام د " _

 ". شدیسرم درازتر م يلحظه شاخ رو، لحظه به  ینه بابا چه خوش " _

 "چرا ؟ حتما بخاطر شوهر دوستتون . " _

 ". گهیداشت که با اون ازدواج کنه به منم نم یلیچه دل دونمی...من واقعا نمقایآره دق " _

 "معتاده . هیکامال مشخص بود  یبود ول دهیاون همه به سرو وضعش رس نکهیبا ا " _

 "چرا اونو انتخاب کرده . دونمی، من واقعا نم هیالک هیآره  " _

 "کنه ؟!  یبا اون زندگ خوادی، حاال م بهیعج یلیخ " _

 ". ارمیمن که سر از کاراش در نم دونمینم _"

در  یبه اتاقش برود به اتاق روشنا رفت و در زد ول نکهیبه پانسون رفت قبل از ا کراستیآن روز  ياز تمام شدن کالس ها بعد

 را فشرد رهیباز نشد دستگ

 بود. قفل

 زد و :  يلبخند

 "هم باهاشه.  کیحتما هر جاست ن " _

؛ نه در دانشگاه و نه در  دیدیبعد هم روشنا را نم يسرگرم کرد روز ها شیبه اتاق خودش برگشت و خودش را با کتاب ها و

 .گشتیوقت برم ریو شب د رفتیم رونیخوابگاه ؛ هر روز صبح زود ب

 .رفتیکه خسته به طرف اتاقش م دیشب آنقدر منتظر روشنا ماند تا باالخره او را د کی

 ". ستیازت ن ياثر چی، ه يهمه وقت کجا بود نیروشنا ا " _

 ". دادمیانجامشون م دیکار داشتم که با يسر هی " _

 "! ؟ییچه کارا " _

 "فردا صبح ، امشب همه کارام تموم شدن. يخستم، بذار برا یلیامشب خ زمیعز _"

 در ذهنش بود اما : يدیز يعالمت سوالها نکهیبا ا ایپر

 "کنم .  متیج نیس خوامیم یباشه امشبو راحت استراحت کن که فردا حساب " _

 زد و باشه : يلبخند روشنا

 "...ایب ریخرده د هیرو سرم ها...  ياین لییفردا صبح زود مثل عزرا " _

 نبود. يبود تا فردا صبح صبر کند چاره ا مجبور
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سرگرم  شیداد خودش را با کتاب ها حی، ترج رفتیم شیپ ریزمان د یول کردیم يشد و و لحظه شمار داریزود از خواب ب صبح

منتظر ماند، روشنا که  هیصبحانه را برداشت و به طرف اتاق روشنا رفت و در زد چند ثان لیصبح بود که وسا ازدهیکند. ساعت 

 .ختهیبهم ر يو موها دهیژول ي افهیدر را براش گشود ، با ق دیکشیم ازهیدهانش باز بود و خم

 "؟؟؟ ياومد ی، چرا سر صبح ایب ریمگه من بهت نگفتم د ایپر يواااااااا " _

 ساعتش را به او نشان داد و :  ایپر

 ".ازدههیاالن ساعت  هیسر صبح چ" _

 دیکش هازیخم دوباره

 "؟!  يمارو پشت در نگه دار يخایم ایکنار  يریخب حاال م " _

 گذاشت و : زیم يهم غذا ها را رو ایرفت و آب به صورتش زد پر ییدر را باز تر کرد و به طرف دستشو روشنا

 "رو آوردم واسه باج تا ازت اعتراف بکشم ... نای، ا میها بخور نیزود از ا ایب " _

 گفت : زدیرا شانه م شیکه موها روشنا

 "؟!  یبدون يخایم یخب بگو چ " _

 "، نه دانشگاه نه خوابگاه . دمتیدیاصال نم يچند روزه کجا بود نیا " _

 "سرکالس . امیب تونستمیسرم شلوغ بود ، نم یلیشده بودن ، خ ادیروزا واقعا کارام ز نیآره ا " _

 "؟! ستین کین یزنیکه ازش حرف م يمشغله ا نیا " _

  "نه.  " _

 ".ادی، تو که از اون خوشت نم یمعتاد الکل هیاونم با  ي، چرا ازدواج کرد يراستشو بگو روشنا ، تو که اهل ازدواج نبود " _

 "بهش ندارم.  يکار گهیچند روز الزم داشتم ،االنم که کارم باهاش تموم شده د يمن اونو فقط برا يراستشو بخا " _

 "؟!  يچه کار " _

 " میقرداد بست هیچند روز شوهر من شه ، من و اون  يچند روز الزم داشتم ، قرار شد اون برا يقط اونو برا.من ف" _

 "؟  يچه قرارداد _

مختلف شهروند شدن رو خوندم  يلندن شم ، راه ها يکه جزو شهروند ها خواستمیخب راستش من از مدتها پش م " _

بود که پناهنده شم ،  نیهم ا نشیپول بدم و سختتر لونیبود که چند ده م نیا نشی، راحتتر شدیشامل حال من نم جکدومیه

 هیازدواج با  دیبه ذهنم رس يزیچ هی هوی؛ که  ومدمیبر نم چکدومشونیبود که پناهنده شم ؛ از پس ه نیدر هر حال من از ا

کنن و  بندیدختر پا هیخودشون رو به  نخواینم یسیانگل يکه پسرا یطیکار سخت بود ؛ تو شرا هی نمی؛ البته ا یسیشهروند انگل

 "... نکهیتا ا کردمیم دایپ ویکی دیباشن من با گهید یکیتا با  زننیرو بهم م شونیمدام نامزد

 حرفش را ادامه داد :  ایپر
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به  یاونو راض یسکیو يخرده پول و چندتا بطر هیو  کیدست لباس ش هیبا  یگرفت میو تصم يدیرو د کالسین نکهیتا ا " _

 "....یازدواج کن

 "...ومدیازش خوشم نم یطوره ... ول نیهم قایدق " _

 "... يبازوشو گرفته بود ریز زمیعز یگفتیبهش م میکه بود سایتو که داخل کل شهیباورم نم " _

 "... کردیم گامونیبه ما شک کرده بود و چپ چپ ن شیکش شینطوریحفظ ظاهر بود آخه هم يخب اون کارا برا " _

 کرد و : يخنده ا ایپر

 "افتضاح بود . کالسیوضع ن یول يشده بود کیخوشکل و ش یلیتو اون شب خ " _

که  خواستیم کیشهروند شدنم ؛ ن يبخاطر انجام کارا رفتمیم کین شیپ یجند بار بعد از شب بعد از مراسم ازدواج ؛ وقت " _

؛ مجنون شده  اوردیعاشقا رو در م ي، ادا میکن یبا هم زندگ نباشه و واقعا يازدواج صور نیکه ا خواستی. م میبا هم راحت باش

 "بود....

 . دندیو روشنا هردو باهم خند ایپر

 "خب حاال چه خبر از جناب مجنون ؟!  " _

 البداهه گفت :  یهم ف روشنا

  "گرفتند. یلیبا سه تا ل سایپل شبیخبرآمد که مجنون را پر "

 و :  دیخند ایپر

 "باش روشنا... االن کجاست ؟  يجد " _

 ". گهیگرفتنش ، با سه دختر د شبی، پر ایپر گمیدارم راستشو م " _

 بود  يکامال جد لحنش

 "کرده ؟!  کاریآخه چرا مگه چ " _

ن ، اال نیماش هیبه  زنهیم یپشت فرمان بوده ، تو عالم مست کی، ن دزدندیرو م نیماش هیبا سه تا دختر داغون تراز خودش  " _

 "گرفتنش. یهنگام مست یهم رانندگ يهم به جرم دزد

 ". دهیدزد نیرو پاهاش واسته چطور ماش تونستیاصال نم نکهی، ا شهیباورم نم يوااا " _

 "چقد بدبخت بوده. گهید دنیدزد نویکه ازش ماش ی، اون دونمیخودمم نم " _

 "؟!  کنهیم کاریحاال چ " _

 "داره . مهیجر یکل يدزد نیاونم با ماش یمست نیدرح ی، رانندگ نهیکه جرمش سنگ دونمیخبرندارم فقط م دونمینم " _

 "؟!  یکمکش کن يخایخب نم " _

 "حساب کنم. مشویبراش پول ببرم و جر خواستیاتفاقا بهم زنگ زد م " _

 حق به جانب به خودش گرفت :  افهیق بعد
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 "کنم ؟؟! یرو که زده رو ماست مال يکرده بعد من برم گند تیکمکت کنم ، آقا خر امیب ینیمنم گفتم مگه تو خواب بب " _

 "؟! یشیمحسوب م سیاالن جدا شهروند انگل یعنی... خب يآره حق دار " _

 "...رانیبرگردم ا ستیدرسم تموم شد الزم ن یوقت یعنیآره  " _

 "؟!  شهیتنگ نم رانیا يدلت برا یعنی " _

 را در هم کرد و : شیاخم ها روشنا

 "...شهیاونجا تنگ نم يندارم که اونجا منتظرم باشه ، منم دلم برا ویکس یتوق " _

 .....گفتیروشنا درست م دیبه فکر فرو رفت شا ایپر

  "فصل دوازدهم  "

هرچند که هردو آنها  شدیم شتریب نیامیو بن ایپر يو تالش ها شدندیم کیترم نزد انیبه زمان امتحانات پا گذشتیکه م هرچه

معنا نبودکه دست از رقابت هم بکشندو امتحانات  نیبودند ؛اما به ا دهیحذف هم کش يبرا دنیدست از جر و بحث و نقشه کش

رتبه اول را از آن خودش کند  ایبود که پر دهیاول شده بودند ، اما حاال زمانش رس رتبه؛ ترم قبل هردو مشترکا  رندینگ يرا جد

رفته بود و  شیبه سراغ کتاب ها شد؛یرا قبول م شیدرس ها یبند درس نبودو هر ترم ناپلون دویهم که در ق اانیک ی؛ حت

 گرفته بود. يامتحانات را جد

 شد دیتمام سوال ها را پر کرده ناام دیکه د یانداخت و وقت ینگاه نیامیبه برگه بن شهیمثل هم ایجلسه امتحان آخر ، پر سر

  "؟!  یمن رتبه اول شه چ يحاال اگه اون بجا " _

 رفت : نیامیآمد به سراغ بن رونیکه ب یگذراند و وقت یآخر امتحان با ناراحت تا

 "؟! يخوب داد يکرد کاریچ " _

 با لبخند گفت : نیامیبن

 "خوب بود.... شهیمثل هم " _

 در هم رفت و .  ایپر يها اخم

 یاز اون ..... همش مواظبم رونیهم سر جلسه هم ب یکنیمنو کنترل م یلیند وقته که خ! چ؟يچرا ناراحت شد ایپر هیچ _"

..." 

 "... یتحمل کنم که تو از من باالتر باش تونمیآخه نم " _

 و : دیخند نیامیبن

 "....يکه حسود يکه خودتم قبول دار ادیخوشم م " _

 نگاه کرد و : ایبه پر رکانهیز

 "! شه؟یرتبه اول م ی؟! ک هیبه نظرت برنده ک " _

 "از تو... ریباشه غ یکیکه  دمیم حیاگه خودم رتبه اول نباشم ترج " _
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 "! اد؟یانقد از من بدت م یعنی " _

 "....ینه ... فقط دوست ندارم تو از من باالتر باش " _

.... 

 يعقب انداخت تا کارها يبرگشتن را چند روز ایازتمام شدن امتحانات پر بعد

اشاره  ییروشنا به جا زدیکه به همراه روشنا در محوطه دانشگاه قدم م ییاز همان روز ها یکیکاره اش را انجام بدهد ؛  مهین

 کرد و : 

 "اونجا رو نگاه کن چقد شلوغه .  " _

 "چه خبره... نمیبب میبر ایب دونمینم " _

 رفتند تیبه طرف جمع عیسر يقدم ها با

 "من ... رتبه هارو زدن... يخدا يوااااا " _

کرد  دایرا پ يولوژیکروبیکرد و جلو رفت و م دایپ یخودش راه يمانندش گفت و به زحمت برا غیج يبا همان صدا ایرا پر نیا

 کرد و :  دایو اسم خودش را جزء نفر اول پ

 "... يشکرت ....وا ایبهتر شدم خدا نیامیمن از بن یعنی يبار خودم رتبه اول شدم وااا نیا شهیمن باورم نم يخدا يوا " _

 "... ياشتباه کرد یفهمیم یکن گاهیذره بهتر ن هیاکه  " _

 بود و : ستادهیکرد که کنار او ا نیامیمتعجبانه به بن ایپر

 "؟! هیمنظورت چ " _

 "...میمشترکا رتبه اول شد یکه من و جناب عال نهیمنظورم ا " _

  گفتیدرست م نیامیخودش کرد و بن يروبه رو يبا دقت به تابلو ایپر

 "ترم هم .... نیتو ا یعنی " _

 "کردم... خب منم مثل تو درس خوندم... یانگار حق کش یزنیجور راجع بمن حرف م هی " _

 اش دوباره شعله ور شده باشد.... یمیقد نهیک نکهینگاه کرد مثل ا نیامیبه بن یرام نشدن یاسب هیشب ادرستیپر

 را آرام کرد  ایپر نینبود و هم یهجوم نیامینگاه بن ایشده بودند برخالف پر رهیهم خ يبه چشم ها هردو

 "... یگیباشه که تو م يطور نیهم دیشا " _

 او صدا را کرد : نیامیبرود که بن خواستیو م دیپاشنه پا چرخ يرو

 "خونه يریم ی.... کایپر _"

 "فردا صبح ... چطور مگه ؟!  " _

 من من کنان گفت :  نیامیبن

 "شماره تلفن.... خونتون رو داشته باشم ؟!  تونمیم " _
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 اورا نگاه کرد مردد بود : دیترد ایب ایپر

 "کن... ادداشتیباشه...  " _

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 کرد : داریپدرش او را از خواب ب يصدا

 ".... پاشو ... وقته ناهاره...ای... پرایپر " _

 :  گفتیکه م دیرا شنمادرش  يصدا و

 "دخترمو... بذار بخوابه ... هنوز خسته ست. يدار کارشیچ " _

 بخوابد شتریب خواستیزد و چشمانش را محکم تر بست م یاز چشمانش را بازکرد غلت یکی ایپر

 ".کنمیست که پشت سر هم دارم صدات م قهی.... خسته شدم ...ده دقگهیپاشو د " _

 قارو قور شکمش اورا مجبور کرد از جا بلند شود . يبود صدا دهیفا یبه چشمش فشار آورد ب هرچه

 ییبه طرف دستشو دیمالیطور که چشمانش را م نیرفت ؛ هم رونیو صورت پف کرده از اتاق ب ختهیبهم ر يهمان مو ها با

 مقابل پدر و مادرش نشست .  یصندل يبه صورت زد و بعد به طرف آشپزخانه رفت و رو یرفت و آب

 و با لبخند گفت :  دیخودش غذا کش ياز ظرف برا شپدر

 "شده که باالخره خانوم افتخار دادن اومدن ؟!  یچ " _

 خرناس کنان گفت : ایپر

 "...دمیخوابیبهم فشار آورد مجبور شدم وگرنه بازم م یخب گشنگ " _

 "..برات افتاده باشه.... یاتفاق هیخواب  يکم کم داشتم نگرانت مشدم که نکنه تو " _

 "وا.... منصور خدا نکنه....  " _

 برلب گفت : يبا لبخند و

  "رفت ؟!؟! رونیسفر از تنت ب یخستگ زمیعز " _

 گفت : بردیکه قاشق را به طرف دهانش م یدر حال ایپر

 "نه هنوز خسته ام....  " _

 جواب داد : ایپر يبه جا منصور

 یاستراحت کنه که خستگ خوادیچند ساعت م ستی؛ معلوم ن ادیب رونیسفر از تنش ب یکه خستگ دهیساعت خواب 14_13 " _

 ". ادیب رونیخواب از تنش ب

 گفت : یبا خوشحال ایپر

 "من پنجاه روز و وقت دارم که فقط استراحت کنم... استراحت...  " _

 گفت :  ختیریخودش آب م يکه برا یدر حال پدرش
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 "استراحت... یاستراحت ب " _

 "؟! یچ یعنی " _

 "!  یخونه کمک کن يبه مامانت تو کارا گهیچند روز د دیبا نکهیا یعنی " _

 با ناله گفت :  ایپر

  "! ؟ییفقط استراحت کنم....حاال چه کارا خامیاستفاده کنم ... م التمیاز تعط خامیمن م هیانصاف یب نیا _"

 "!  یخونه تکون " _

 "! ده؟ی؟! مگه االن ع یچ يبرا گهید یخونه تکون " _

 بار مادرش گفت :  نیا

 ".... يتو اومد یوقت يرو گذاشتم برا دیع ینبود کمکم کنه خونه تون یآره من چون کس " _

 "! د؟یبکش يگاریازم ب دیخواهیکردم که م یخورد تو برجکم.... آخه مگه من چه گناه یحساب "گفت : یبا ناراحت ایپر

 "....میکمک تو حساب کرد يما رو ایغر نزن پر " _

 مثل زهر شد... شیبرا التیابتدا ؛ تعط نیاز هم و

 کرد شهیروز را صرف پاك کردن ش نیسخت شروع شد ، چند يآن روز کارها يفردا از

مصالح خونمون از  کنمیوقتا حس م یگاه میدار يا شهی. از بس درو پنجره شهیا شهیقصر ش هیانگار  نجایمامان... ا يوا " _

 "ست . شهیش

قسمت کار مربوط به شستن فرش ها بودو شستن  نیگذراند ، سخت تر یبعد را با شستن پتو و مالفه و روبالبشت يروزها

 خانه. يجاها هیکف آشپز خانه و بق يها کیسرام

 "گذشته باشه... التمیتعط شترینصف ب يزود نیبه ا شهیمامان باورم نم يواااا " _

 کرد و : يخنده ا مادرش

 "...ي... تو هنوز وقت داريفکر کن که به مامانت کمک کرد نیتو به ا زمیعز یول دونمیآره م " _

 "کنم ؟  کاریمونده چ یدو هفته باق نیبا ا دییبفرما شهیم " _

 "...رونیب يباهاشون بر ویسر بزن تیمیقد يبه دوستا یتونیخب تو م " _

 مکث کرد و : یکم

 "! ؟ي.... تو..... از ....ستاره خبر دار ایپر " _

 "نه... "در هم رفت و :  ایپر يها اخم

 "درموردش بهت بگم ؟!  يزیچ يخواینم " _

 گفت : تیبا قاطع ایپر

 "بشنوم... يزیدرموردش چ خوامیوقت نم چینه ... ه " _
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 دوان دوان به طرف اتاقش رفت. و

 جمع شده بود نفرت بود...فقط نفرت... ایکه آن لحظه در وجود پر يزیچ تمام

تحمل  شهیراحتتر م ينجوری...آره ا ی، متنفر باش یاحساس ضعف کن نکهیا يوقتا بهتره به جا یفکر کرد که گاهخودش  با

 کرد...

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 ریرا نداشت دستش را ز يکار چیلذت ببرد حوصله ه التشیهنوز نتوانسته بود از تعط اینمانده بود وپر التیتعط انیتا پا يزیچ

 زنگ تلفن اتاقش بلند شد يکه صدا کردیرا نگاه م رونیحوصله از پنجره ب یچانه اش زده بود و ب

 "الو سالم... " _

 "بود... دهیبود که تا آن موقع نشن يمرد يصدا " _

  "... دییسالم بفرما " _

 "؟ یخودت ایپر " _

 "؟ دیهست یشما ک یآره ... ول " _

 را هنوز نشناخته بود : صدا

 ". نمیامیمن بن " _

 : دیشنیصدا را واضح تر م حاال

 "؟!  گذرهیخوش م التی؟ تعط ي،چطور نیامیسالم بن " _

 "؟!  يتو انتخاب واحد کرد نمی... بب ایوقت ندارم پر " _

 "آره کردم ، چطور مگه ؟! " _

دانشگاه  يمسئواال ،ییاومد ، تو هم جزو اونا شیاز دانشجوها مشکل پ یانتخاب واحد بعض يبرا یشده ول یچ دونمینم " _

شماره تلفن خونتون  ادیمن ب نکهیخاموش بوده ، تا ا تیگوش یول یخودتو برسون يبهت خبر بدن تا حضور خواستنیم

 "افتادم...

 هول شد :  دویترس یکم ایپر

 "؟! یگفت یچ " _

  _” " يندار يادیتر به لندن برسون .... وقت ز عی... فقط خودتو هرچه سریچیه” _

  "وقت ندارم ؟! ؟؟؟؟؟؟.... یگفت یچ "زد :  غیج ایپر

 شیپا ریز چهیتا خودش را به مادرش برساند از قال دیدویکه م نطوریرفت و هم رونیرا انداخت و به سرعت از اتاق ب یگوش و

 سالن افتاد و .... يپله ها يخورد و از رو زیل

 انداخت  یصندل يخودش را رو ردیکه از درد ناله م یبغل برگشت در حال ریز يعصاگچ گرفته و دو  يپا کیبعد با  دوساعت
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 "درد دارم... یلییییآخ خ " _

 گفت :  کردیلباسش را باز م يکه دکمه ها یدرحال پدرش

 "؟؟؟!  يروز افتاد نیشده بود که بخاطرش به ا یحاال چ " _

 گفت :  یباشد با دست پاچگ دهیکه انگار تازه خون به مغزش رس ایپر

 "...يبرم لندن .... انتخاب واحد...وا دیبرم ...با دیمن با ي...وا يوا _"

 گفت :  مادر

 "شده ... یچ میدرست حرف بزن ماهم بفهم _"

 زده بود  جانیهنوز هم ه یکرد آرام و شمرده حرف بزند ول یسع ایپر

 ".هرچه زودتر...برگردم .. دیکرده با دایانتخاب واحدم مشکل پ " _

 گفت :  یالیخ یبا ب پدر

 "... یحال و روز انداخت نینداره که خودتو بخاطرش به ا يکه اصال کار نیا " _

 را برداشت و :  وتلفن

  "به مقصد لندن... خامیم طیبل کی! ؟ییمایالو...آژانس هواپ " _

 کرد و : ایرا که قطع کرد رو به پر تلفن

 "...يپرواز دار گهیجمع کن... دوساعت د لتوینداشت ؟! حاال برو وسا يکار يدید " _

الزم دارد را برداشت ،  کردیکه فکر م یلیبه زحمت از جا بلند شد و به اتاقش رفت و لباس ها وکتاب ها و تمام وسا ایپر

 نگاه کرد و  شیدرمانده به پا

 "کنم ؟!  کاریچ لیعل يپا نیحاال با ا " _

 

 " زدهمیفصل س "

 

 به او تلفن زد :  نیامیشد بن ادهیپ مایاز هواپ یوقت

 "...يوقت ندار شتریب گهی! چند ساعت د ایپر ییپس تو کجا " _

 "....ترویمن االن فرود گاهم ؛ فرودگاه ه نیبب " _

 "من همونجا منتظرتم... رونیب ایب کیشماره  یاز سالن خروج " _

 "...امیب عیسر تونمیهست که من نم یمشکل هیباشه ... فقط  " _

 "...ای... زود بهیچ گهیمشکل د " _
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مانده بود .  یباق ایرا برداشته بودند و فقط چمدان پر لشانیهمه مسافر ها وسا دیکه به قسمت بار رس یتلفن را قطع کرد ؛ وقت و

 ....دینفر به دادش رس کیچطور با آن دو عصا چمدان را برداد ؛ که  دانستینم

 "تون کنم خانوم...کمک دیبذار " _

 هم دنبالش... ایو پر رفتیم شیبود ؛ چمدان را بداشت . آن مرد به سرعت پ ستادهیکنارش ا یبا چرخ دست يمرد

 ی، هن هن کنان با همان لهجه فارس شدیطور از دور تر ودورتر م نیآن مرد هم زدوینفس نفس م دیرسینم یبه چرخ دست اما

 اش گفت : 

 "منو بکن.... لیعل يذره مراعات پا هی يسته شدم ...واآقا نرو ...خ يآها " _

 کرد و : ایهاج و واج رو به پر دیفهمینم ایپر ياز حرف ها يزیکه چ مرد

 "؟! نیگفت يزیشما چ " _

 داده بود گفت :  هیتک شیبه عصا افتدیب نیزم يکه کم مانده بود رو ایپر _

 "؟! دیمنو هم سوار کن شهیم گمیم " _

 "...دیشیجا نم نجای؟! شما که ا نیگفت یچ "مرد گرد شد و :  يها چشم

 ” .... خسته شدم.... دیذره آروم تر بر هیخب حداقل  " _

 "..میرسینمونده ... االن م گهید يزیچ " _

که اطرافش را نگاه  دیرا د نیامیاز دور بن دیاورا گم نکند به سالن انتظار که رس ایتا پر رفتیم شیاز آن به بعد آهسته تر پ و

 به عقب برگشت و آهسته با خودش زمزمه کرد :  نیامینشد ،بن ایاما متوجه پر کندیم

 "دست کتک نثارت کردم... هیدستم بهت نرسه ...وگرنه  نکهیدختره پررو...مگه ا يا " _

 گفت :  يمانند غیج يبا صدا ایپر

 "؟؟  یمنو بزن يخوای؟! تو م یگفت یچ " _

 و : دیاز جا پر ایپر يدابا ص نیامیبن

 که داره زمان انتخاب واحد یفهمیهمه وقت... نم نیا ي؟ کجا بود يباالخره اومد " _

  نجایچند وقته منظرتم ؟! من ا یدونی؟ ها ؟! م يکرد ری؟؟ چرا انقد د شهیم تموم

 "؟! یکاشت

 "... امیراه ب عیسر تونستمیچون نم " _

 گفت :  تیبا عصبان نیامیبن

 "؟! يمگه چالغ بود یتونستیچرا نم " _

 را باال برد و : شیهم صدا ایپر

 "چالغ شدم ، دلت خنک شد؟! نکهیا يآره برا " _
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 که در دستش بود اشاره کرد  ییو عصا شیکنار رفت و به پا یاز جلو چرخ دست و

 گفت : ینگاه کرد و بعد با شرمندگ شیو گچ پا ایپر يبه عصا هیچند ثان نیامیبن

 "...دونستمیآخ...متاسفم من نم " _

 گفت :  يبا لحن سرد ایپر

 "...برو و به کارات برس... یوقت خودتو به خاطر من تلف کن نیاز ا شتریب خوادیاالنم نم " _

 گفت : ییبا دلجو نیامیبن

 "ها... میندار يادی... وقت زمیزودتر بر ایکردم ..ب یمن که عذر خواه ایآخ پر " _

 "برو کارات برس...  یمن واست يبه پا خوادیگفتم.... گفتم نم یکه چ يدیشن " _

 "ها.... شهیوقت انتخاب واحدت تموم م میزود بر ای... بستنی...اصال مهم نگهیلوس نشو د " _

 گفت : ظیبا غ ایپر

 "برو... نجای... زودتر از انمیتورو بب خوامینمون ... من اصال نم نجایگفتم ا " _

 را باال برد و : شی صداهم متقابال نیامیبن

 "...يمشتاقم.....حوصلمو سر برد نتیدیواسه د یلیمن خ ي... فکر کرد ینیمنو بب يخوایبه جهنم که نم " _

 کرد و : يدندان قروچه ا ایپر

 "...يمنت سرم بذار نیاز ا شتریب ستی....الزم نيپس زودتر برو ....چرا واستاد " _

 "...ی....پس چرمیبله که م " _

هم پول آن مرد را حساب کرد و دسته چمدان را گرفت و  ایدور شد ؛ پر ایبلند از پر يو با قدم ها دیچرخ یبه طرف در خروج و

بود با صورت محکم  دهیفا یب ستادنیا يکرد و تالش برا ریگ شیچمدان به عصا یاو را به دنبال خود بکشاند ؛ ول خواستیم

 و : دیبه طرفش دو نیامی؛ بن دشناله اش بلند  يافتاد ؛ صدا نیبه زم

 "؟!  يکرد کاریبا خودت چ ایآخ پر " _

 فقط ناله کرد ؛  ایپر

 "؟!  یکمکت کنم از جا بلند ش يخوای... مبرمی... من چمدون رو برات ممیپاشو بر " _

 "...امینه... خودم م " _

را پارك  نشیماش يدور یلیدر فاصله خ نیامیفرودگاه بن رونیهم به زحمت از جا بلند شد... ب ایبا چمدان رفت و پر نیامیبن

 کرده بود ؛ 

 "همه راه برم ؟!  نیا دیبا یعنی يوااا " _

 نیو به ا کردیرا نگاه م رونیاز پنجره ب اینزدند پر یکدام در طول راه حرف چیو سوار شد ه دیرس نیکه بود ماش یهر زحمت به

 یشد و کم ادهیپ یحرف چیه یب نیامیبن دندیکه رس یندن را تحمل کند ؛ وقتسرد ل يکه باز هم مجبور ست هوا کردیفکرم
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.اول از رفتیاز پله ها باال م ستیبایبار م کی نکهیا یعنی نیطبقه اول دانشکده بود و ا ام، محل ثبت ن رفتیراه م ایجلو تر از پر

 شد ، دیبه آسانسور انداخت و ناام ینگاه یهمه به فکر آسانسور افتاد ول

 بود ریآن روز درحال تعم آسانسور

 "شانسه که من دارم ؟؟! نمیمن ا يآخ خدا " _

 : گفتیکه م دیرا از پشت سرش شن نیامیبن يصدا

 بخت چون وارو شود ..... از قضا پالوده دندان بشکند  " _

 "....شهیخشک م يهم بر ای... لب دريدار یشانس عجب

 تر کرد یاو را عصبان نیامیخنده بن نیوهم دیخند و

 ستدیبا یپله برق يرو تواندینم یو بدون کمک کس ییانداخت... مطمئن بود تنها یبه پله برق ینگاه نیامیاعتنا به بن یب

 .دیپریهمه پله م نیا يآمد اگر از رو یبه پله ثابت انداخت به نظر احمقانه م ی،نگاه

که از او  دیند ییکمکش کنند دورو برش را نگاه کرد اما آشنا که کردیم دایرا پ یکس دیانداخت با یها نگاه یبه پله برق دوباره

 بخواهد

 "، من بهت کمک کنم... یکنیفکر م یبه چ يدار دونمیم " _

 گرد شد : ایپر يها چشم

 "کنم... کاریچ دونمیخودم م خوامینم " _

 "لحظه ست... هی.... بذار کمکت کنم ...فقط یتونیتنها نم " _

 قاطعانه گفت : ایپر

 "نه... " _

 صدا کرد و : شدیرا که از کنارش رد م يبه اطرافش انداخت خانم مو قرمز ینگاه

 ".... تونمیبخاطر پاهام نم یپله ها باال برم ول نیاز ا خوامی؟؟! من م یکمکم کن شهیخانم م _"

 گفت : يبتواند جمله اش را کامل کند به سرد ایپر نکهیزن قبل از ا آن

 "ه من خدمتکار شما هستم... ..مگه من مگرینه خ "

 مظلومانه گفت : ایرد شد پر ایانداخت واز کنار پر ایبه پر يبعد نگاه سرد تر و

 "بهش گفتم انقد بهش برخورد؟!  یمگه من چ " _

 "بهت کمک کنم . تونمیحرفم هستم.... م يمن هنوزم رو " _

از پله ها باال برود  خواستیکه م دیرا د يکرد و خانم قد بلندکرد و دوباره اطرافش را نگاه  یمحل یب نیامیباز هم به بن ایپر

 فورا گفت :

 "... خانوم ... باشما هستم.... دیخانوم ببخش " _
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 از کنارش رد شد اندازدیبه ب ینگاه مین یحت نکهیا بدون

 گفت : نیامیرو به بن یواه دیبا ام ایپر

 ". کنهیحتما کمکم م گهید یسوم " _

 گفت :  یبا دهن کج نیامیبن

 یکه اصال بهت محل نذاشت...سوم ی، اونم از دوم یکرد که از رو رفت گاتیسرد ن نیکه همچ یآره حتما... اون از اول " _

 "...زنهیتو رو م يزیچ هیحتما با 

  "....ستین ينطوریا چمیه رینه خ " _

 : کردیآهسته با خودش زمزمه م ایپر

  "راحت بود... یلیکاش حداقل آسانسور خراب نبود وگرنه کارم خ " _

 که گفت :  دیرا از پشت سرش شن نیامیبن يموقع صدا همان

 "ندارم . نیجز ا يچاره ا یمنو ببخش ول " _

اورا  یحلقه زد وکم ایدستش را دور کمر پر یحرکت ناگهان کیدر  نیامیرا نگاه کند که که بن نیامیسرش را چرخاند تا بن ایپر

هوا فرو برد و نفسش بند آمد.... با  يشوکه شد که قدر يبه قدر ایپله گذاشت و بعد خودش باال آمد ،پر ياز جا بلند کرد و رو

 شیباشد ،روبه رو افتادهین یکه انگار اتفاق کردیرفتار م ياما طور نیامیانداخت ؛ بن ینگاه نیامیگرد شده اش به بن يچشم ها

 ...ندیبینم ایکه انگار پر يانداخت؛ طور ینم ایهم به پر ینگاه مین یو حت کردیم را نگاه

 ... شدیپله ها نم يشدن به انتها کیو متوجه نزد کردینگاه م نیامیهمچنان به بن ایگذشت... پر بیترت نیبه هم هیثان چند

 پله ها گذاشت. يرا گرفت و او را باال ایدور کمر پر یباز هم به طور ناگهان نیامیبن که

 یکم ایاعتنا به طرف محل ثبت نام رفت ؛ پر یب یول نیامیکوب شده بود بن خیم شیمتعجب تر از قبل شد و سر جا ایپر و

 یحرکت کرده بود ، محل انتخاب واحد شلوغ بود ، صف شلوغ نیامیرفت که بن یکه به خودش مسلط شد به طرف یوقت ستادیا

 برگه به طرفش گرفت و :  کی نیامیشده که بن لیچه تشک اطرصف بخ نیکه ا ردکیفکر م نیبه ا خوردیبه چشم م

 "... یتو صف واست يتوهم گرفتم که نخوا ي...براسیواحد ها رو داخلش بنو ریبرگه روبگ نیا " _

رفتار کند  نیامیبا بن يبه سرد نکهیو تشکر کند و دوم ا ردیبرگه را بگ نکهیاول ا دیرس ایهمان لحظه دو فکر به ذهن پر در

 برگه را پاره کند و

 چیکه انگار ه کردیرفتار م يهنوز هم طور نیامینشان دهد، بن یکه چه عکس العمل کردیفکر م نیمانده بود و به ا متاصل

 ...کردیم یرا عصبان ایپر نیست و هم افتادهین یاتفاق

 "؟! یکنیم گاهی... چرا منو ن گهید رشیبگ " _

برگه را برانداز کرد و با خودش گفت  یکم ایرفت تا برگه را پرکند...پر زیبعد برگه را در دستش گذاشت و وخودش به سمت م و

 : 
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 "مثل قبل حسابشو برسم... دیکور خونده.... با کنمیکارا من فراموش م نیاگه فکر کرده با ا " _

مقابل آن  نیامیبود که بن يزیم یخال يکند تنها جا دایپ یخال يجااطرافش را نگاه کرد تا  دیکش رونیب فیاش را از ک خودکار

 خواستیرا که م ییبود رفت و اسم و شماره تمام واحدها ستادهیکنارش ا نیامیکه بن يزیبود... به اجبار به طرف م ستادهیا

 لیبرگه اش راتحو خواستیم تمام شده بود و نیامیانداخت... کار بن نیامیبه برگه بن یمقابلش نوشت...از گوشه چشم نگاه

 بدهد . 

 نیبود ا ی..کاف دیبه ذهنش رس ياز درس ها افتاد ، شماره را اشتباه وارد کرده بود ، فکر یکیبه شماره  ایچشم پر ناگهان

 دودل بود ...اما باالخره گفت : یکرده باشد... ول یتالف نیامیتا با بن دینگو نیامیموضوع را به بن

 "!  نیامیبن " _

 جواب داد :  یبا خوشحال نیامیبن

 "بله؟!  " _

 با او حرف بزند. يزود نیبه ا ایبود که اصال انتظار نداشت پر نیاش به خاطر ا یخوشحال دیشا

 "... یمیوشی... ب ياز درسس هارو اشتباه واردکرد یکیبهت بگم که ...شماره  خواستمیم " _

 زد و : ي، لبخند گفتیدرست م ایبرگه انداخت و پر يرو ینگاه نیامیبن

 "... یممنون که بهم گفت " _

 لبخند زد و شماره را اصالح کرد و:  ایدوباره به پر و

 "...برمشیبرگتو بده به من...من برات م " _

 ...ستیناراحت ن نیامیاز بن گریکرد ، حس کرد که د بیبا نگاهش اورا تعق ایدهد پر لیتا برگه را تحو رفتیکه م نیامیبن

 نیامیکه اگرخودش دست به کار نشود بن کردندیفکر م نیبه ا ایپر زدندیدوشادوش هم در راهرو قدم م یبعد وقت قهیدق چند

 دیشن تیجمع نیاز ب ییآشنا يچکار کند ، که صدا دیکه با کردیفکر م نیبه ا کندیقبل را تکرار م قهیدوباره همان کار چند دق

 ".... ایپر يواااااا " _

را باز  شیبود، مو ها دهیپوش یخی نیرنگ وشلوار ج یشرت صورت یبود ، ت بایز شهی، روشنا مثل هم دیبه سمتش دو روشنا

 را بغل کرد ؛ فورا گفت : ایگذاشته بود و پر

 "؟! یسرت اومده؟! چرا پاتو گچ گرفت ییچه بال زمیعز يوا " _

 اش خوشحال شده بوددستش را گرفت و محکم فشرد  یمیدوست قد دنیکه از د ایپر

 "خونمون افتادم... ينشده از پله ها یخاص زی...چ یچیه " _

 با تعجب گفت : روشنا

 "خونتون؟! خونه شما که پله نداشت  ي! پله ها؟یچ " _

 "گمیداخل سالن رو م ي؟! همون پله ها ستین ادتیمگه  " _
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  _ "؟! بخاطر اون پات شکست؟!  یگیپله رو مهمون پنج تا  "با تعجب گفت :  روشنا

 ".  گهیآره د " _

 ". گنیآخ نم وفتنیمردم از ساختمون چند طبقه م ه؛یواقعا که بدنت تف بند " _

 حاضر جوابانه گفت : ایپر

 ".گنیافتن آخ نم یم یراه سکته کردن که وقت نیدرب نکهیا ایبدل کارن ،  ای يبریازش اسم م يکه شما دار یاون مردم " _

 او را برانداز کرد و : یو بعد با نگاه دیخند روشنا

؟! تا زمان شروع کالس ها  یکنیم کاریچ نجای.... خب حاال اادیبهت م یلیخ یلباس شکالت نیا ایپر يشد پیخوش ت " _

 "مونده... یلیخ

 "بخاطر انتخاب... " _

 يکرده...فکر کنم برا دایمشکل پ ایبودم که انتخاب واحد بعض دهین؟! منم راجع بهش ش يآها بخاطر انتخاب واحد اومد " _

 "...افتادهیاتفاق ن يزیچ نیآفته....تاحاال همچ یاتفاق م نیباره که ا نیاول

 زد و : يبه زور لبخند ایپر

 "...ادیو آسمون برام م نیروزا من رو شانسم ..از زم نی...ادونمیآره م " _

 نشنود گفت :  نیامیکه بن يآهسته طور ایپر

 "االن کجاست ؟! یدونیچه خبر؟؟! م کیاز ن " _

 "ازش ندارم...... يخبر چیمنم مثل تو ...ه " _

 "؟؟! یچیه یچیه یعنی " _

 "ازش خبر ندارم... گهیکردن د رشیکه باخبر شدم دستگ ی...از همون موقعیچیه گمیکه باهات ندارم م یشوخ " _

 مکث کرد و :  یکم

 "؟ آسانسورم که خرابه...  يایب یپله برق يرو يبخوا ستیپا سختت ن نیتو با ا زمیعز یراست " _

 گفت :  یهم با ناراحت ایپر

 "... تونمیاصال نم یعنیسخته برام...  یلیآره اتفاقا خ "

 "من کمکت کنم؟! يخوایم " _

 هم از خدا خواسته گفت :  ایپر

 "... یاگه کمکم کن شهیخوب م یلیخوشحال شدم... خ یلیخ يآره وااا " _

 رو به هردو آنها کرد و : نیامیآمدندبن رونیاز دانشگاه ب یوقت

 "...رسونمتونیمن م " _

 فورا گفت :  ایپر
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 "اتوبوس... ستگاهیا میرینه ما با م " _

 گفت :  يمانند غیج يبا صدا روشنا

 "؟! ستگاهیا میریکه م یچ یعنی " _

 "کجا؟!  میبر يخوایپس م " _

 "مارو برسونه ... خوادیلطف کرده م نیامی... بن يبر ییجا ستیالزم ن " _

 کرد وبا لبخند گفت : نیامیرو به بن و

  "...میکنیباشه، ما قبول م" _

 "برو... خوادیکه دلت م یبا اتوبوس برم ؛ تو با هرچ خوامیروشنا....من م یگیم یچ یچ " _

 باال گرفته بود بحث

 "!؟ياتوبوس باال بر ياز پله ها يخوایچالغت چطور م يپا نیشما باا دییفرماب شهیخانوم م ایپر " _

 "...یکنیخب معلومه روشنا ! .... تو کمکم م "فکر کرد و :  یکم ایپر

 جبهه گرفت و :  روشنا

 "...امیکمک من حساب نکن...من باهات نم ياصال رو " _

 مظلومانه گفت :  ایپر

 "تنها برم ؟! یگیپس م " _

 "..يای... تو با ما ميگفته تنها بر ینه ..ک " _

 کند  یرا راض ایمنتظر بود روشنا پر کردیبه روشنا نگاه م دوارانهیام نیامیبن

 گفت :  یلیم یکرد و با ب نیامیرو به بن ایپر

 ".  میباشه... باهم بر " _

 سوار شوند...  یاشاره کرد تا همگ نیماش را پنهان کند وبه شیکرد خوشحال یاما سع زدیاز خوشحال برق م نیامیبن چشم

 گفت :  ایاز حرکت گذشته بود که روشنا رو به پر يا قهیدق چند

 "؟!  یکنیگچ پاتو باز م ی! ک ایپر یراست " _

 "...چطور مگه ؟! گهید میماه و ن کی کنمیفکر م دونمینم " _

 متفکرانه گفت : روشنا

 "؟! یاتوبوس واست ستگاهیا يبر يخایدانشگاه نکنه هر روز م يریم یمدت با چ نی...تو ا ادهیز یلیاوهوم...خ " _

 ". رمیبگ یمجبور شم هر روز تاکس دیشا دونمینم " _

 گفت : یبا ناراحت وبا

 "کنم... ییگدا دی... باشهیتا وسط ماه پولم تموم م ينجوریا یول " _
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 فورا گفت : نیامیبن

 "...رسونمتیدنبالت م امیمن هر روز م یاگه دوست داشته باش " _

 گفت :  یبا همان ناراحت ایپر

 "...یشیم تیدوره ...اذ یلی...آخه خونه تو تا پانسون خستیالزم ن خوادینه نم " _

 گرفت و آهسته گفت :  ایاز پر یشگونین روشنا

 "... ایپر يخر یلی...خیکنیحاال که خودش اصرار داره تو چرا قبول نم ایپر يا وونهیتو واقعا د " _

 نشنود گفت : نیامیکه بن يهم پچ پچ کنان طور ایپر

 "خر ها ...تورو سنن. یالملل نیبه خودم مربوطه و مجتمع ب " _

 گفت : دیشنیآنها را نم يگفتگو نیکه ا نیامیبن

 "دنبالت... امیب یکنیشد پس ... قبول م یچ " _

 را گرفت و:  ایروشنا با دست دهان پر دیبگو يزیدهان باز کرد تا چ ایکه پر نیهم

 یاالنم داره از خوشحال الش،یدن يای...از خداشه که بدیداره ...شما توجه نکن يذره عشوه شتر هی...فقط کنهیقبول م ایآره پر " _

 "...ارهیبال در م

 نجت بدهد. انایش را از دست کخود کردیکبود شده بودوتقال م ایخنده اش گرفت ، صورت پر دیرا که د ایپر نهییاز آ نیامیبن

 "! چارهیخودشو از دست شما آزاد کنه، ب زنهیبال در آوردن داره بال بال م يکه فکر کنم بجا نیا " _

 برداشت  ایدهان پر يدستش را از رو روشنا

ذره نفس بکشم...  هی ریرو نگ مینیحداقل بذار ب يریبگ ی....دفعه بعد اگه خواستشدمیمن داشتم خفه م ي... خدايوااااااااااااااا " _

" 

  دیو صدادار کش قیچند نفس عم و

 آهسته گفت :  روشنا

 "...کنمیدهنتو با کاه گل پر م يدر آر يباز وونهید نیاز ا یدفعه بعد خواست " _

 "شد پس... ی...چ يمهربون بود شهی، هم يروشنا تو که بدجنس نبود يوا " _

  "فصل چهاردهم  "

بود وبعد از آن او را به  ایمنتظر پر ونیدر پانس يجلو نیامیگذشت هر روز صبح زود بن بیترت نیبه هم قایبعد دق يها روز

 . رساندیم ونیپانس

 کرد و : ایرو به پر نیامیبن کردندیم یرا ط اتیقدم زنان طول ح نیامیو بن ایروز که پر کی

 "؟!  یباز کن دیگچ پاتو با گهیچند وقت د " _

 "...گهیماه د کی کنمیفکر م دونمینم " _
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 گفت :  یناراحت یبا کم نیامیبن

 "جدا؟؟!  " _

 "با گچ پا باشم؟!  شهیهم ي! نکنه دوست دار؟يناراحت شد هیچ " _

 "نه ...نه اصال... " _

 ایرا با پر يوقت کمتر گریبرساند ناراحت بود ، د ونیرا تا پانس اینبود پر گرالزمیماه بعد ،د کی نکهیاز ا نیامیبن دیشا یول

 .گذراندیم

 "! مینیبش مکتین نیا يرو نجایا ای... ب نیامیخسته شدم بن يواااا " _

 يپالتو نکهیگرم شود ، آن روز با ا یکرد تا کم بشیدستش را در ج ایآفتاب در آسمان بود اما باز هم هوا سرد بود ، پر نکهیا با

 ؛  کردیبه سرش گذاشته بود باز هم احساس سرما م یبود و کاله پشم دهیپوش یگرم

 "؟!  رمیبرم دوتا فنجون قهوه بگ يخایسردته... م یلیخ نکهیمثل ا " _

 بشنود از جا بلند شد و فورا با دو فنجان قهوه برگشت  ایاز پر یپاسخ نکهیقبل از ا و

رشته افکارش را از جدا  ییو در فکر بود که صدا ردکیداخل قهوه نگاه م يفنجان را با دو دستش گرفته بود و به کف ها ایپر

 کرد

 "سالم ! " _

 دیبود را مقابل خودش د ختهیشانه اش ر يرنگ و که تا رو یتونیز يو موها یخیبا پوست  يرا باال کرد ، پسر قد بلند سرش

 آمد  ی؛ به نظر آشنا م

 به خودش نداد و همان طور که نشسته بود جوابش را داد یزحمت نیکمتر ایپر یبلند شد ول یصندل ياز رو نیامیبن

 "، درسته ؟؟!  دیشما دو نفر ؛ رتبه اول ترم قبل شد دمیشن " _

 "؟!  دیهست یشما ک یطوره.ول نیهم " _

 تا آن پسر جواب بدهد  دیپرس نیامیرا بن نیا

 یشناس ستیترم درس ز نیشما... ا يرشته االرنس هستم... هم  مونیکنم... من د یرفت خودمو معرف ادمی دیآه ببخش " _

 "...گذرونمیرو با شما م یملکول

 ست. دهیآمد آن پسر را کجا د ادشی ایپر تازه

 "؟!  شهیم یدرس ها چ هی! پس بق؟یملکول یشناس ستیچرا فقط ز " _

 "هستن ...  ختهیذره واحد هام بهم ر هیچون من ترم پنج هستم..فقط  " _

 ماند و  رهیخ ایپر يبه رو هینافذش چند ثان یآب يبا آن چشم ها و

 "...نیخودتون رو پوشوند نهمهیخوب ا يهوا نیا يکه تو دیهست ییسرما یلیشما خ نکهیمثل ا " _

 ستادیکرد و به زحمت ا کهیحس کرد بهتر ست از جا بلند شود ، به عصا ت ایپر
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 "...نیدرست حدس زد " _

  مانده بود رهیخ ایپر يهمچنان رو نگاهش

 "...نیباش یشرق يبایدختر ز هی ادیبه نظر م اهیس يچشم و ابرو نیشما با ا " _

 "...میرانیمن ا " _

 باال انداخت و : ییابرو مونید

 "برسن...  ییجاها نیها هم بتونن به همچ یرانیا کردمیفکر نم " _

 شد و : یعصبان یکم ایپر

 "...زدنیهمه علوم حرف اول رو م يتو شهیها هم یرانیمحض اطالعتون ا " _

 باال انداخت و :  ییابرو مونید

 "بدم ... یدست دوست ی، به هر حال من دوست دارم با شما دختر شرق دیگیطور باشه که شما م نیهم دیشا دونمینم " _

 دستش را جلو آورد تا با هم دست بدهند و

 و :  دیاما ناخود آگاه خودش را عقب کش ایپر

 "...خوامینه... معذرت م " _

 نگاه کرد ...  ایبه پر رهیخ رهیدر هم رفت و خ یکم مونید افهیق

 ". میبرس يبه کالس بعد ری، ممکنه د میبر گهیبهتره د ایپر " _

به ساعتش انداخت ؛ تا شروع کالس  ینگاه ای؛ پر دیرا مقابل خودش د امنیکرد و صورت برافروخته بن نیامیبه بن ینگاه ایپر

 . رندیفاصله بگ ونیکه از د خواستیم نیامیمانده بود... حتما بن يادیزمان ز

******************************* 

 گفت :  دیخندیکه م یدر حال روشنا

 کرد ؟ کاریاون چ يکه باهاش دست نداد نکهیخب..بعد از ا _"

 "شد . یذره هم عصبان هیذره تعجب کرد  هیفقط  یچیه " _

 "! يکه باهاش دست نداد ومدهیآره خوب حق داشته، فکر کرده تو ازش خوشت نم _"

 ". کردیم نیتوه رانی، پسره پرو داشت به ا ومدیآره ازش خوشمم ن " _

 هیاونم دوره بادهست در حد عربستان ،  ییجا هی رانیا کننی، همه فکر م یعادت کن زایچ نیبه ا دیبا گهیجان...تو د ایپر " _

 "ور و اون ور رفتن شتره .  نیا يبرا لهیوس نیکه با کالس تر ینینش

 "بگن ...  رانیمشت چرت پرت راچع به ا هیتحمل کنم که  تونمیخب من نم " _

اصال  گهید یعنینداره دست برداشتم ،  دهیفا دمید یمثل تو بودم ، ول نجایتنده... منم که تازه اومده بودم ا شتیتو هنوز آت " _

 "...میرانیبفهمه ا یکس ذاشتمینم
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 "کن همون پسر ه ست... گاهیاه....روشنا... اونجا رو ن " _

 "کدوم پسره ؟! _"

 "کردم برات... فشویکه االن تعر یهمون زالدولهیبابا ، ت يا" _

  "الرنسه ؟!  مونیآها..منظورت د " _

قبل اونو تو دانشگاه  يتو ترم ها نیاون دوتا واستاده...بب نی، ب دهیپوش یشرت مشک یت هیکن همون که  گاشیآره ن " _

 "؟ يدید

 "اومده باشه..  گهیدانشگاه د هیترم از  نیا دیبودمش.. شا دهیند نینه... قبل از ا " _

 به ساعتش انداخت و : ینگاه روشنا

 "سر کالس . میزود تر بر ایب شهیم ریداره د يوا " _

کمک  یاز کس یپله برق يرو ستادنیا يبرا ایالزم نبود پر نکهیا یعنی نیشده بود و ا ریتعم بود که آسانسور يروز چند

و  رفتیم یملکول یشناس ستیآمد آهسته آهسته به سمت کالس ز رونیاز آسانسور ب دیکه به طبقه مورد نظر رس ی.وقتردیبگ

شانه اش نشست ، حدس زد روشنا  يرو ی؛که احساس کرد دست دیچیپیم وکف در راهر کیتق تق برخورد عصا با سرام يصدا

  دیخودش د يرا روبه رو مونیروشنا د يباشد ؛ برگشت و پشت سرش را نگاه کرد ؛اما بجا

 را از شانه اش انداخت  مونیو دست د دیخودش را عقب کش ایپر

 "به من دست بزنه... یکس ادی..من خوشم نم دیببخش " _

 گستاخانه گفت :  مونید

  "من بهت دست بزنم ؟! ادیچرا خوشت نم " _

 شد و : یعصبان یکم ایپر

 "به خودم مربوطه آقا.. گهیاونش د " _

 "که بعد از کالس با هم... خوامیدارم ، م یشناس ستیامروز من وشما کالس ز " _

 را قطع کرد و : حرفش

 "؟! هیاسم شما چ " _

 کالفه شده بود گفت : یکه کم ایپر

 ". دیپناه صدا کن زدانیمنو خانم  " _

 "...خوامی؛ اسمتون رو م دونمیرو م لتونیفام " _

 خرناس کنان گفت :  ایپر

 ". ایپر " _

 آ ؟  ي؟! پر یچ " "_
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 حوصله گفت : یب ایمشکل بود ؛ پر شیبرا ایتلفظ اسم پر نکهیا مثل

 "....ایبله ،پر " _

 "قهوه دعوت کنم... هیتو رو به  خوامیآ... من م يپر " _

 "دعوت شما رو قبول کنم ؟!  دیچرا من با دییبفرما شهیاون وقت م " _

 "...خوامیچون که من م " _

 گفت :  يجا خورده بود با لحن مشمئز کننده ا مونیهمه غرور د نیکه از ا ایپر

 "؟!  یهست ی؟! مگه تو ک يخوایجالبه چون تو م یلیخ " _

از دختراست ...  یلیخ يمثل من آرزو یکیدانشگاه رو با پول هام بخرم ، بودن با  نینصف ا تونمیهستم ؟! من م یمن ک " _

" 

 نفرت گفت : یبا کم ایپر

 "...گهیوقت د چی، نه االن نه ه امیجا نم چیدخترا رو برآورده کن ... چون من با تو ه يپس برو آرزو " _

در  يخشکش زد او جلو نیامیبن دنیبا د یف زدن بدهد برگشت تا به سمت کالس برود ، ولاجازه حر مونیبه د نکهیقبل از ا و

داد که  يست ، به خودش دلدار یعصبان یبود که کم دایاز حالت نگاهش پ کردیبود و آن ها را از دور نگاه م ستادهیکالس ا

 ست . دهینشن اآن دو ر يفاصله حرف ها نیاز ا نیامیبن

 کرده بود و :  زیچشمانش را ر نیامیبن دیبه در کالس رس یوقت

 ". يکرد رید یلیخ يتا حاال کجا بود " _

 ست. یبود عصبان دهید مونیرا با د ایپر نکهیاز ا نیامیمشخص بود بن کامال

  ".  امیب عیسر تونمیبه خاطر پاهام نم یعنی...زهیآره خب چ " _

 "؟!  يزدیچرا با اون پسره حرف م " _

 کند : یئله را مخفکرد مس یسع ایپر

 "نبود . یخاص زیچ یچیه " _

 "؟!  گمیم یچ یفهمی...م یپسره نچرخ نیکه دور وبر ا خوامیمن ازت م ایپر نیبب " _

 "نگفت.  یمهم زینبود ؛ چ یگفتم که اصال موضوع خاص " _

 نیامینه بن خواستیآخر کالس نشست ،نم يها یاز صندل یکی يو رو نیامیشد و از کنار بن شتریب نیامیبن تیکرد عصبان حس

 ایکالس آمد و کنار پر يبه طرف انتها میوارد کالس شد مستق نکهیبعد از ا مونیبرخالف انتظارش د ی،ول ندیرا بب مونیو نه د

 فورا گفت :  مونید خوردتکان  یصندل ياز رو یکم اینشست ؛ پر

 "؟!  ینیمن بش شیپ یترسینکنه م هیچ " _

 خودش را جمع کرد و : ایپر
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 "بردارم... نیزم يعصامو از رو خواستمی....من فقط میاز خودت مطمئن یلیترس ؟! اونم از تو ؟ خ " _

 گفت :  مونیکالس تمام شد د ینشست ، وقت یصندل يبردارد و دوباره رو نیزم يعصا را از رو خواستهیوانمود کرد که م و

 "حرفم هستم... يمن هنوزم رو " _

 هم متقابال گفت :  ایپر

 "حرفم هستم... ياتفاقا منم هنوز رو " _

 "داره... يادیبرات سود ز ینردبام باشم ...مطمئن باش اگه با من باش هیمثل  تونمیتو م يمن برا " _

 ". دمیم حیمن ضرر با تو نبودن رو ترج یول " _

 "...یشیم مونیپش " _

 "...ستیاصال مهم ن " _

 .کندینظر دارد و با اخم هردو آنها را نگاه م ریآن دو را ز نیامیکه بن دیاز جا بلند شد و د و

 "....دید تیموقع نیاه... بازم منو تو ا " _

******************************** 

که وقت  ای. آن روز صبح روشنا و پرشدیم نیسرسنگ ایبا پر دیدیرا کنار هم م مونیو د ای، پر نیامیآن روز به بعد هر بار که بن از

به طرفشان آمد و رو به _ نیج يمر _مشغول صحبت کردن شده بودند که دوست روشنا  شهیآورده بودند مثل هم ریآزاد گ

 روشنا گفت : 

 "؟!  يدیرو د مونیپسره تازه وارد ؛ د نیا نیروشنا ، ماش " _

  "؟! هینه مگه چطور " _

 گفت :  یخاص جانیبا ه يمر

 "... دهیسف ینیالمبورگ هی " _

 با طعنه گفت :  ایپر

 ". دوننیدانشگاه درموردش م نیا يبچه ها يهمه  نکهیمثل ا " _

 را در هم قالب کرده بود و : شیدست ها يمر

 "بشم... نیماش نیمن دوست دارم سوار ا يخدا يوا " _

 "؟  دیزدیمن حرف م نیدرمورد ماش " _

 هول کرده بود.  یکم نیج يمر،  ندیرا نب مونیکرد سرش را بچرخاند تا د یسع ایپر

 "... میدور بزن هیحاضرم با هم  دیاگه دوست داشته باش " _

 زده گفت :  جانیه نیج يمر

 "آره من حاضرم... يوااااا " _
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 "هنوز جا داره...البته اگه از من خواهش کنند . رنیگیها هم که خودشونو م یبعض يمن برا نیماش " _

 بفهمد گفت : مونیکه د يرو به روشنا طور یبا لحن مصنوع ایپر

  "؟!  گهید يجا هی میبر يایبرام خفه ست... م نجایا يهوا " _

 ". میآره بر " _

 متر که از آنجا دور شدند روشنا گفت : نیچند

 "؟! کردیتمام مدت داشت تو رو نگاه م يدقت کرد ایپر " _

 "افتاده...پسره مغرور... لی...انگار از دماغ فادیاصال ازش خوشم نم یهم نکردم ،ول گاهینه اصال ن " _

....... 

با عجله به  نیامیکه بن کردندیهردو به طرف ساختمان دانشکده حرکت م نیتا شروع کالس نمانده بود بنابرا يادیز زیچ

 سراغشان آمد و : 

 "؟!  دیکجا بود گشتمیدنبالتون م " _

 ناخواسته گفت : روشنا

 "...مونید شیپ " _

را  نیامیبن تیحساس ایمشکوکانه هردو آنها را نگاه کرد ، پر نیامی، بن ایحرکت پر نیروشنا زد ؛ و با هم يبا آرنج به پهلو ایپر

 کرد موضوع بحث را عوض کند یسع نیبنابرا دانستیم

 "ما ؟!  شیپ نجایا يافتاده که اومد یاتفاق " _

 :گفت  کردیکه هنوز مشکوکانه به آن دو نگاه م نیامیبن

 ". لهیساعت هشت تعط يامروز تمام کالس ها یشده ول یچ دونمینم " _

 :  دندیکش غیو روشنا هردو با هم ج ایپر

 "چه خوب... يآخ جووووون وا " _

 "...مهمون من .میشاپ قهوه بخور یکاف هی می، چطوره بر میخب حاال که تا ساعت ده کالس ندار " _

 خوشحال تر شد و : روشنا

 ". دادیبود اصال نم پس نم سیخس یلیخ شهیکه هم ایچه خوب ...پر يوا " _

 "مهمونت کردم . یبستن هیبود که  شیهفته پ نی؛ هم یگیروشنا چرا دروغ م يوااا " _

 ". ادینم ادمی يزیمن که چ " _

 کرد و : نیامیروبه بن ایپر

 "...گهید میخب بر " _

 زد و :  ایبه پر يرد و سقلمه ااز فرصت استفاده ک ایکه راه افتاد پر نیامیبن
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 "دروغگو... يا " _

 کردندینشنود با هم بحث م نیامیکه بن يپچ پچ کنان طور شهیمثل هم و

کرد  یبه گوش یزنگ اس ام اس روشنا بلند شد ؛ نگاه يقهوه سفارش داد ؛ صدا نیامینشسته بودند و بن يسه نفره ا زیم يرو

 و بعد : 

 "شما رو تنها بذارم . دیخب بچه ها من با " _

 "؟  يریچرا روشنا ؟! کجا م " _

 "برم ... دیدعوت کردن با یمهمون هیمنو به  " _

 رفت  یبه سرعت از جا بلند شد و به طرف در خروج و

 گفت :  نیامیبه بن ایپر

 ".کنهینم لیهاشو تعط یاگه از آسمون سنگ هم بباره ؛ مهمون یعنی " _

 "جالبه... " _

 "؟!  نیو ا "آنها گذاشت و به فنجان سوم اشاره کرد :  يها را جلو قهوه گارسون

 با خنده گفت : نیامیبن

 ".. مشیخوریجا بذار ... م نیهم " _

 گذاشت. نیامیمقابل بن زیم يباال انداخت و فنجان سوم را رو ییاز تعجب ابرو گارسون

 صدا زد :  ی؛ناگهان کس دیاز آن را نوش یقهوه خودش را تا دهان برد و کم نیامیبن

 "...نیبنجام " _

تمام وزن  دیکه شا يالغر اریبود پسر قد بلند بس دهید نیامیبا بن ادیقبال او را ز ایسرش را بلند کرد ؛دوستش بود ، پر نیامیبن

 داده بودند. لیتشک شیبدنش را استخوان ها

 "مونده ؟!  ادتی کیاز ژنت يزیچ نیبنجام " _

  "...چطور ؟! کنمیآره فکر م " _

 گرفت و : نیامیبن يرا جلو یپسر کتاب آن

 ".يبد ادمیراه حلشو  خوامیمسئله رو م نیا " _

 ریغ یبه سرش زد و با مهربان يافتاد ؛ فکر زیم يبه نمک پاش رو ایکتاب را گرفت مشغول محاسبه بود که چشم پر نیامیبن

 گفت :  نیامیبه بن یقابل وصف

  "کنم ؟!  نیریقهوتو برات ش يخوایم نیامیبن " _

 جا خورد و سرش را از کتاب باال آورد و : نیامیبن

 "؟! ي؟! با من بود یچ " _
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 خوردیقهوه تلخ م شهیهم نیامیبن نکهیداشت با ا یتازگ شیلحن گرم برا نیبود که ا دهید یو بداخالق یمحل یب ایاز پر آنقدر

 گفت : يمهربان تر ، با لحن ایپر یمهربان ریبار تحت تاث نیاما ا

 "آره ...حتما... " _

ظرف نمک پاش را جلو آورد و چندقاشق پر نمک  ایکتاب چرخاند ، پر يدوباره سرش را رو نیامیهم به او لبخند زد و بن ایپر

 کرد و : يزیآم طنتیخنده ش ای؛ فنجان که نصفه بود حاال پر پر شده بود ؛پر ختیداخل فنجان ر

 "سرت رفته... یچه کاله یفهمیم يکه خورد ی...حاال وقت يچقدر ساده ا " _

 که او را صدا کرد : کندیم دایپ یآن قهوه را بخورد چه حال نیامیفکر بود که اگر بن نی؛ در ا دیدوباره خند و

 "مسئله رو درست حل کردم ؟!  نیا نیبب ایپر " _

 "... نمشیباشه بده بب ی...ول دونمینم ادیز کیمن که از ژنت " _

 فکر کرد و :  ینوشته بود ؛ کم نیامیکه بن يزهایبه مسئله کتاب کرد و چ ینگاه

 "آره ..فکر کنم درست باشه... " _

 داد ؛ او هم تشکر کرد و رفت  دهیکتاب را به دست آن پسر رنگ پر و

 بود ؛ قهوه خودش را باال برد و :  نیامیصبرانه منتظر قهوه خوردن بن یب ایپر

 "؟!  نیامیبن يخوریچرا قهوتو نم " _

در هم  یاش به طرز مضحک افهیکه مزه قهوه را در دهانش حس کرد ق نی؛ اما هم دیخودش فنجان قهوه را الجرعه سر کش و

 اندازه شور بود به زحمت قهوه را فرو برد . یرفت و کل بدنش به رعشه افتاد، قهوه ب

 حالت تهوع داشت و صورتش کبود شده بود  اید ، پرقهوه ها را عوض کرده بو يجا نیامیبن پس

 قهقه زنان گفت :  نیامیبن

 "؟!  یختیقهوم ر ينمک تو دمینفهم ي؛ فکر کرد یمن نقشه نکش يبرا گهید یتا تو باش " _

 تمام آب را خورد اما هنوز حالت تهوع داشت ای؛ پر اوردیآب ب وانیل کی ایپر يبه گارسون اشاره کرد برا و

 خنداخند گفت :  نیامیبن

 ". دهیم لیو باز سازنده رو تشک دیشکمت اس ينمک و آب تو بیحالت بد باشه چون االن ترک عهیطب " _

 و :  دیدوباره خند و

  "...یشینگران نباش خوب م " _

 به زحمت گفت : ایپر

 "؟ !  يفنجون هارو عوض کرد یک " _

 "بهت اعتماد کرد. شهیخاله خرسه ست ، نم یتو ، دوست یستعوضش کردم ، دو يکردیم گایکتابو ن یداشت یوقت " _

 "... ییدستشو رمیمن م " _
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 و :  دیدوباره خند نیامیبن

 "حالت بهتر شد. دیآب به صورتت بزن شا هیآره حتما برو  " _

 به سمتش آمد . مونیاو حال خرابش را فراموش کرد ؛ د دنی؛ با د کندیکه او را نگاه م دیرا د مونید دیکه رس ییدر دستشو به

 گفت : يبا لحن سرد ایپر

 "؟!  شیفرما "

 کرد و : نیامیبه بن ياشاره ا مونید

 آره ؟!  ،يدیکه به ما محل نم یسرگرم گهینفر د هیپس با  " _ "

 "داره ؟!  ی؛ به تو چه ربط یگیکه تو م هیطور نیفرض کن هم " _

 "؟!  یکنیداره که به خاطرش منو رد م یپسره مگه چ نیا " _

 "که بخوام بخاطر تو هدر بدمش . نهیاز ا زتریوقت من عز دیببخش " _

 را محکم به هم زد  ییدر دستشو و

 باالخره دهان باز کرد و : کردیرا نگاه م ایساکت بود و فقط پر نیامیبن زنشستیآمد و سر م رونیب ییاز دستشو یوقت

 "؟!  يزدیحرف م مونیتو با د " _

 باشد دهیآن دو را با هم د نیامیبن کردیشوکه شد فکر نم ایپر

 "نبود ، بهش فکر نکن... یمهم زیچ نیامیآه بن " _

 که حسادت داشت گفت :  یبا لحن نیامیبن

 "نداره... یو تموم دیزنیکه شما دو تا انقد راجع بهش حرف م هیچ تیاهم یب زیچ نیا دونمیمن نم " _

 "...ستین یچیه گمیباور کن دارم راست م " _

 را برداشت و : لشیگرفت و از جا بلند شد و وسا اینگاهش را از پر تیبا عصبان نیامینب

 "...دیراحت حرفاتونو با هم بزن الیتا شما دوتا با خ رمیکمتر بهتر ... من م یمزاحم هرچ " _

 از جا بلند شد و :  ایپر

 "...یکنیاشتباه م نیامیبن " _

 .کردندیتوجه م نیامیو بن ایشاپ بودند به پر یکه در کاف یتمام کسان حاال

برداشت  يو دو مانند عیسر يهم با آنکه عصا به دست بود اما به دنبال قدم ها ایآمد پر رونیشاپ ب یبا سرعت از کاف نیامیبن

کرد بدود که  یممکن بود اما سع ریغ شیبرا نکهیبا ا ایرا تندتر کرد پر شیآمد قدم ها رونیشاپ که ب یاز در کاف نیامی؛ بن

آه و ناله اش بلند شده بود همزمان که  يدردناك شده بود ؛ صدا شیافتاد ، مچ پا نیزم يکرد و رو ریگ يزیبه چ شیپا

 نشست . نیزم يآمد و مقابلش رو ایسر پر يباال مونی، د ندیرا بب ایکه سرش را چرخاند تا پر نیامیبن

 سرش را با تاسف تکان داد و :  دیرا با هم د مونیو د ایپر نیامیکه بن نیهم
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 "واقعا برات متاسفم... " _

 دانشگاه رفت. یبه طرف در خروج و

 و :  دیکش ادیفر مونیرو به د ایپر

 "!  یراحت شد ؟! عوض التی؟! خ یخواستیم نویبرو گمشو... هم " _

*************************** 

حرف بزند  نیامیآمد تا با بن یهم جلو م ای...اگر پر ندیبیرا نم ایار اصال پرکه انگ کردیرفتار م يطور نیامیآن روز به بعد بن از

 رفتار آن دو تعجب کرده بودند. نیهم از ا شانیها یمتنفر شده و همکالس ای؛ کامال مشخص بود که از پر کردیراهش را کج م

 دیرا مقابل خودش د مونی، د زدیدانشگاه قدم م تیاز جمع یکه تنها در محوطه خلوت و خال ییاز روزها یکی

 "سالم خانوم کوچولو... " _

 آهسته گفت :  ایپر

 "... یعوض " _

 کرد راهش را کج کند... یسع و

 "... ییروزا تنها نیکه دوست پسرت ولت کرده و ا نمیبی؟ م يریکجا م " _

 "نداره . یربط چیبه تو ه " _

 "...میراحت و آزاد با هم باش میتونینداره... حاال که اون مزاحم رفته من و تو م یبه من ربط یگیچطور م " _

 "برو گمشو ... " _

 راهش را سد کرد و : مونید

 "؟!  يریکجا م " _

 را گرفت شیدوباره سد راهش شد و بازو مونیدور شود که د مونیاز د خواستیو م دیبه عقب چرخ ایپر

 "...يریمنو بگ ي... تو حق نداریولم کن عوض " _

تو هم  خوامیبهت بگم که امشب جشن تولد منه... م خواستمی...فقط مرمشیگی؛ نم خوادیباشه... باشه اگه پرنسس من م " _

 "... یباش

 "...دست از سرم بردار.. ادیمن خفه کننده ست ؛ من از تو بدم م يبرا یکه تو باش ییجا " _

 ایبه طرف خودش چرخاند ، پر عیحرکت سر کیرا گرفت و او را با  ایدست پر مونیرا چرخاند و خواست برود که د شیرو و

 زد و اورا به عقب راند مونید نهیشد و با دست به قفسه س یعصبان

 "...یبه من دست بزن ي... تو حق ندار یبرو گمشو آشغال عوض گمیبهت م " _

 .دیکوب ایبه جلو برداشت و دستش را باال برد و محکم به صورت پر يزیخ یزخم ریش کیمثل  تیهم از شدت عصبان مونید

 دیآشنا به گوش رس ییبزند که صدا ایدوباره دستش را باال برد تا به صورت پر مونی؛ د دیکش يبلند غیج ایپر
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 "آشغال...  کهیولش کن مرت " _

، بعد  دیرا گرفت و او را به طرف خودش کش مونید ي قهیشد  کیبه آن دو نزد ی، و و وقت دیدویبود که به طرفشان م نیامیبن

 گفت : یزد و بعد با نفرت خاص مونیدستش را مشت کرد و به صورت د

 "...کنمیپام لهت م ری... زگذرمیساده ازت نم گهینشه ،وگرنه د داتیخانوم پ نیدور و بر ا گهیکن د یسع نیبب " _

 گفت :  ایرا رها کرد و روبه پر مونید و

 "...میبر ایب " _

 گفت : کردیم يزیجنون آم يکه خنده  یاش آمده بود را با پشت دستش کنار زد و درحال ینیکه از ب یخون مونید

 "...رسمی...اون وقت حسابتو مارمیم ریجا تو رو تنها گ هیآ...باالخره  يپر " _

 "....یبش کیدختر نزد نیبه ا يحق ندار گهی... د یخفه شو عوض " __

 اشاره کرد که بروند ایپر دوباره به و

 و : دیاز دور به طرفشان دو انایک

 " زم؟ی... االن حالت چطوره عزدمید ویشده من از دور همه چ یچ ایپر زمیعز يوا " _

 زد .  يبه زور لبخند ایپر

 گفت :  یبا نگران روشنا

 "کرده ؟!  دیاون تو رو تهد یآخه چرا بهمون نگفت " _

 نگفت . يزیباز هم چ ایپر

 تیازش شکا میکه بر امیتورو بزنه ؟!... فرداصبح خودم باهات م دهیکه به خودش اجازه م هیپررو فکر کرده ک يپسره  " _

 "...میکن

به او نگاه  نهیاز آ نیامیداده بود و چشمش را بسته بود و بن هیسرش را تک ایدرحال حرکت بودند پر نیکه در ماش یمدت تمام

که به  ی؛ وقت کردینگاه م ایبه پر یفرستاد که چرا عجوالنه قضاوت کرده ست و با مهربان یت مو در دل به خودش لعن کردیم

 شد و آن دو را با هم تنها گذاشت. ادهیپ نیاز ماش عیسر يروشنا به بهانه ا دندیرس ونیپانس

 او را صدا کرد و : یبا مهربان نیامیشود بن ادهیپ نیاز ماش خواستیم ایکه پر یوقت

 "لحظه واستا...کارت دارم... هی ایپر " _

 و  ستادیمقابلش ا نیامی، بن ستادیسرجا ا ایپر و

که تو و اون.... ولش کن مهم  کردمی. قبال فکر م دمیبه طرفت اومد ؛د مونیکه د يلحظه ا نیمن امروز از همون اول " _

 ". یکه منو ببخش خوامی...فقط مستین

 زد و :  يلبخند ایپر

 "نداره... یباشه ...اشکال " _
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 بلند گفت :  يبا صدا نیامیکه بن رفتیم ونیبه طرف پانس و

 "...يدیکه منو بخش یخوب یلیتو خ " _

%%%%%%%%%%%%%%% 

و  ایاز آن دو جدا شد و به طرف دانشکده به راه افتاد ؛ پر نیامیشدند ، بن ادهیپ نیامیبن نیهرسه از ماش نکهیروز صبح بعد از ا آن

 با به طرفشان آمد  نیامیروشنا هم طبق معمول مشغول حرف زدن بودند که بن

 "...لهیکالسامون تعط " _

 "آخه چرا ؟!  " _

 "کرده . یبرق طبقه پنجم دانشکده اتصال " _

 "کردن؟!  لیدانشکده رو تعط يکالسها هیاون طبقه که بالاستفاده ست ؛ چرا بق " _

 کرد و : ایرو به پر نیامیبن

 ". میدو ساعت رو خوش باش نیا میتونیکه م نهی... مهم ادونمینم "

 گفت : یبا خوشحال ایپر

 "....کنمیخوبه..من شما رو به قهوه دعوت م یلیخ " _

 فورا گفت : روشنا

 "...امیمن با شما نم " _

 گفت :  یبا ناراحت ایپر

 "؟!  يایآخه چرا نم " _

 "... ارمی دنیبرم به د خوامیچون م " _

 "روشنا... يدار اری؟؟؟ مگه تو  ارمی " _

 "؟!  ارمی یب يفکر کرد یپس چ " _

 و : دیخند ایپر

 "...یستین اری یباشه تو ب اری یب ی، انصافا هر ک یگیآره راست م " _

 رفت و :  ایبه پر يچشم غره ا روشنا

 ". زمیشوهر عز دنیبرم به د خوامیم " _

 کرد و از آنها جداشد. یچهارتا شد ؛ روشنا خداحافظ نیامیو بن ایجمله چشم پر کی نیهم با

 :  دیبا تعجب پرس کردیهمان طور که رفتن روشنا را نگاه م ایپر

 ؟!  میدونستیتا حاال شوهر دوست شده که ما نم یاز ک نیا " _

 "خورده تو سرش... يزیچ هی... حتما دونمینم " _
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 "؟!  هیچ يکالس بعد نیامیبن " _

 "..میدار گهیدانشکده د هی يلستان ، توانگ خچهیتار " _

 "سر کالس ... امیب خوامی.... من نمادیاه به شدت ازش بدم م " _

 "؟!  يِدار ي؟کار يایب يخوایچرا نم " _

  _ "...امیب خوامینم ادیدرس بدم م نینه چون از ا " _

 "...يدلشو ندار " _

 "...یفهمی...خودت مومدمین یچرا نداشته باشم ...حاال وقت " _

 "...ياین رممکنهیهمش چرنده...غ " _

جروتش رو  یسر کالس تا بفهم امیمصمم هستم نم ممینشون بدم تو تصم نکهیا يحذفش کنم...االنم برا خوامیاصال م " _

  "دارم... 

 . شناسدیمرا بهتر از خودش  ایپر نیامیاول کالس نشست مشخص شد که بن فیرد یصندل يرو ایکه پر یدوساعت بعد وقت اما

 . دادیچانه اش زده بود و به زور گوش م ریدستش را ز یمضحک افهیبا ق ایبود و پر خیدادن تار حیاستوارت درحال توض پروفسور

 ... دیپوشیم ییقرون وسطا يلباس ها هیبلند ردا مانند، شب يلباس ها شهیمرد سالخورده بود که هم کیاستورات  پرفسور

 "بود . اریبس یروم و شروع قرن وسطا دچار آشفتگ يمن ! اروپا بعد از سقوط امپراتور يخب دانشجوها " _

خودش ادامه  اتی) به ح زانسی( ب یبالکان حکومت قدرتمند و منظم روم شرق زهیدر شبه جز یعنیاروپا  یدر جنوب شرق البته

بده ؛ به نظر  شیرو افزا زانسی، تونست قلمرو ببود  زانسیاز امپراتوران ب یکیکه  انین ی؛ ژوست يالدیداد در قرن ششم م

کرد.وتا آخر قرون  فیو وبعدشم با مسلمان ها قدرتش رو ضع انیجنگ با ساسان ی...ولکنه ایروم باستان رو اح خوادیکه م ومدیم

 رو به انحطاط رو ادامه داد... یزندگ هیوسطا 

 : گفتیلب م ریآهسته ز ایپر

 "...گهیرو به من م نایکرده.... چرا ا یغلط چه انین یبه من چه که ژوست " _

 "اومده ؟!  شیپ یپناه مشکل زدانی...خانم  دیببخش " _

 ، انتظارش را نداشت :  دیترس یکم ایپر

 "...برمیبهره م دیکنیم فیکه شما تعر ییبایز خی...دارم از تار ستین يزینه ..نه...استاد چ " _

 "....هیعال "زد و :  يلبخند استوارت

 دوباره به درس دادن ادامه داد... و

روم را نابود کردندمشغول تاخ وتاز بودند و مدتها بعد ساکن  يکه امپراتور یخاك اروپا اقوام هیدر بق زانسیاز قلمرو ب ریبغ" _

 شدند.

 شدنشون... یحیها برابربود با زمان مس نیشدند ا ساکن
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از پادشاهان اونا  یکیکردند ، دایدست پ ییها تیآوردن ، به موفق نیاز د، بعد  دنیم لیفرانک ها که االن فرانسه رو تشک مثال

کرد و به همراه پاپ  یحی) رو به اجبار مسی( آلمان کنون یرو به وجود آورد و اقوام ژرمن يبود ، که حکومت قدرتمند یشارلمان

مقدس  يکه اون داشت به نام امپراتور ییرابطه برقرار کرد ، قلمرو انیبا عباس یداد ، حت رشرو در کل اروپا گست تیحیمس

 روم نام داشت...

 "کردند..  يگذار هیحمله کرد و انگلستان را پا ایتانیشرق اروپا اقوام انگل و ساکسون به بر در

 با خود آهسته گفت : ایپر

 "....ارهیهم در م یننه بزرگ شارلمان خچهیتار نمیتو کالس بش گهیذره د هیاگه  " _

 آمد  رونیاز استاد اجازه گرفت و ب و

 که ناگهان به سرش زد که به طبقه پنجم دانشکده خودشان سر بزند... زدیمحوطه دانشکده قدم م در

 با عصا داشت... يرو ادهیبغلش بخاطر آن همه پ ریدست ها و ز دیکه به دانشکده رس یوقت

 در دانشکده نبود؛ به طرف آسانسور رفت و دکمه طبقه پنجم را زد. یچکسیدانشکده شد برخالف انتظارش ه وارد

شده بود ؛  اهیس یراهرو بخاطر سوختگ يها وارید زدیآمد و در سطح راهرو قدم م رونیب دیبه طبقه مورد نظرش رس یوقت

خودش  يند متررا چ ییپا يبود که صدا دهیبه اواسط راهرو رس بایچندان شدت نداشته ست، تقر یمشخص بود که سوختگ

 ...برگشتدیشن

 دچار وحشت شد .ناخود آگاه گفت : مونید دنیبود با د مونید

 "برم. دیمنتظر من هستن ، من با نییمن پا يدوستا " _

 گفت :  مونیبگذرد که د مونیاز کنار د خواستیچند قدم به جلو آمد م و

 "گپ دوستانه بزنم... هیباهات  خوامی؟! م یکنیمن باهات حرف دارم... چرا از من فرار م یول " _

 ؛ ستادیمقابلش ا قایدق و

 "ندارم... یحرف چیمن با تو ه " _

من  يفقط برا اتیبداخالق ای یقدر بداخالق هست نیهم نمی؟! با بنجام یهست یمن با تو حرف دارم... چرا انقد عصبان یول " _

 "هست ؟! 

 "...کنمیچطور رفتار م ینداره که با ک یربط چیبرو گمشو ...به تو ه " _

 "... یباش که با خلق جهان نی: با ما به از ا گهیضرب المثل دارن که م هی ایرانیا " _

 دیبگو ایکرد تا پر انیب يشعر را با لحن خنده دار نیا مونید

 "...یضرب المثل ما رو بگ يخفه شو احمق ...تو حق ندار " _

 زد :  ادیفر مونیبگذرد که د مونیاز کنار د خواستیم و

 "سر جات واستا.... " _
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 "... يبه من دستور بد يخفه شو کودن... تو حق ندار " _

را محکم گرفت  ایپر يبا هردو دست ، جفت بازو یحرکت ناگهان کیبا  مونیبگذرد که بگذرد که د مونیاز کنار د خواستیم و

 و او را سر جا متوقف کرد 

  دادیرا فشار م شیمحکم تر بازو مونید یبکشد ول رونیب مونیرا از دست د شیکرد بازو یسع ایپر

 "....ينداد تیتو اهم ی... ولینیبیبد م افتیگفته بودم با من در ن _"

 زده بود؛ رونیگردنش ب يبود و رگ ها یعوض شده بود و کامال عصبان مونید لحن

 گفت :  یبا لحن خشن مونی؛ د دیکش غیج ایپر

 "بزن... غیبلند تر ج رسهیصدات نم ينجوری؛ اومد کمکت ...نه ا دیصداتو شن نیبنجام دیبزن...شا غیآره ج " _

 فرو رفته.... شیدر بازو مونیانگشت د کردیحس م ایکه پر يآنقدر دادیرا محکم تر فشار م شیبازوها و

را بلند  گرید ياز عصا ها انداخت و عصا یکی يتمام وزن بدنش را رو ایرا رها کرد و پر شیبازو مونی، د کشدیجبغ م دوباره

در  ایپر يبازو ریداده بود لگد زد و عصا از ز هیبه آن تک ایکه پر ییبا پا به عصا مونیبکوبد که د مونیبه د خواستیکرد و م

 رفت و 

 افتاد ... نیزم يرو ایپر و

 شکسته شده اش به شدت درد داشت. يخورده بود ؛ آرنج و مچ پا نیزم يرو کیگونه اش به سرام استخوان

 زد و : يقهقه ا مونید

 ".  يمن افتاد يپا يجلو نهیبه دادت برسه ، ها ؟! کجاست که بب ادیدوستت کجاست که ب نیپس ا " _

 خم شد و او را از جا بلند کرد و : مونی؛ د کردینم نیزم يرو یحرکت نیو کوچکتر کردیاز درد ناله م ایپر

باهات دست  خوامی....االنم میگرفتیمن گارد م شیکه پ يتو بود نیندارم.... از اولم نداشتم... ا یتو دشمن من که با نیبب " _

 "رو بهت نشون بدم ... تمیبدم تا حسن ن

 کرد  ياز دست دادن با او خوددار ایپر یدستش را جلو آورد و ول و

 "...دست بده ...گهیزود باش د " _

 ندیرا نب مونیتا دچرخاند  یسرش را به طرف ایپر

 "...یادب باش یداده که ب ادتی نیمن منتظرم... باهام دست بده... نکنه بنجام " _

حس کرد استخوان دستش در حال  ایبود ، به زحمت جدا کرد و فشار داد ، انقدر محکم که پر شیرا که به عصا ایدست پر و

 خرد شدن ست... 

 ...زدیقهقه م کردیکه ناله م ایپر دنیبا د مونید

 "... تو هم دست منو فشار بده... گهیزود باش د " _

 ...زدیدوباره قهقه م و
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 را رها کرد و :  ایباالخره دست پر هیاز چند ثان بعد

 "کمکت کنه؟؟؟؟  ادیکه ب یزنینم غینگرانت شده...تو چرا بلند تر ج یلیخ نیحتما تا حاال بنجام " _

 باره ادامه داد : دو

 یکه مجبور شدم تالف يدر آورد يخودت انقد پرو باز یباهات دوست شم .. ول خواستمیتو خوشم اومد ؛ممن از اولش از  " _

 "؟!  یکنیباهات دوست باشم...تو قبول م خوامیکنم....من هنوزم م

 نزد یحرف چیه ایپر

 "، نه ؟!  ي... پس هنوز ادب نشدیهست ياه... تو چه دختر لجباز " _

را بلند کرد و  شیموقع بود ؛ عصا نیبهتر نیکرده بود ؛ ا فشیسرش را در ک مونیزنگ خورد ؛ د مونید لیلحظه موبا نیوهم

که  دیشنیرا م مونید ي؛ صدا دیشکسته به سمت آسانسور دو يو باهمان پا دیکوب مونید يکه توان داشت به ساق پا ییتا جا

 .  زدیم یسیبه انگل ینامفهوم يو حرف ها کردیاز درد به ناله م

 دیبه طبقه همکف رس یداد و چشمش را بست ؛وقت هیتک واریدر آسانسور بسته شد ، کف آسانسور نشست و سرش را به د یتوق

 .دیکه در باز شد روشنا را مقابل در آسانسور د نیهم

 و : دیبه طرفش دو روشنا

 "...میما نگرانت شد يکجا بود ایپر " _

 هم به طرف آسانسور آمد ، روشنا وحشت زده گفت :  نیامیبن

 "شده ؟!  یسرت اومده ؟ چرا لباست خاک ییچه بال زم؛یعز ایپر " _

 را گرفت و کمکش کرد از جا بلند شود و : شیبازو ریز و

 "...دهیچرا رنگت پر " _

 که دهانش خشک شده بود به زحمت باز کرد و : ایپر

 "...ستین میزی... چیچیه " _

 "مثل مرده ها شده... افتی... ق ستین میزیکه چ یچ یعنی " _

 بود با خشم گفت : یعصبان یکه انگار کم نیامیبن

 "کار اون پسره احمقه مگه نه؟! فقط بگو آره تا برم حسابشو بذارم کف دستش... " _

 سکوت گفت : هینزد ؛ بعد از چند ثان یحرف چیه ایپر

 "؟!  ونیپانس دیمنو ببر شهیم " _

 "زدهمیفصل س"
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  "واقعا اون تو رو زد ؟  ایپر " _

 

 "آره... " _

 

 يکار نی... واقعا چرا همچ یاز پاهات شکسته و و با دوتا دستت عصاتو گرفت یکیکه تو  ینامرده وقت یلیاون واقعا خ " _

 "کرد...

 

 "...يریمن نگ شیخودتو پ گهیادبت کنم که د خوامیم گفتی...مدونمینم " _

 

 ".  یکن تیازش شکا یتونیتو هنوز م ی! درسته که دو روز از اون ماجرا گذشته ؛ ول ایعوضه... پر یلیخ " _

 

 "کنم... تیشکا خوامینه نم _"

 

 "که چه بشه ؟!  ینکن تیشکا " _

 

 "نبوده...  یمهم زیکه اصال چ کنمیرفتار م يجور هی...دمیفکر کنه که ازش ترس مونید خوامینم " _

 

... نفست بند اومده بود ؛ دهنت خشک  يمردیم یاز ترس داشت دمیآسانسور د يآره ارواح عمت...اون روز که تو رو تو " _

 "... دمیرفتار کنم که فکر کنه ترس يطور خوامینم گهیشده بود... بعد اون وقت خانوم م

 

 "...نیامیماجرا رو بدونه مخصوصا بن نیا یکس خوامیبهر حال نم " _

 

باز برات  شهیشاخ م مونیرو نترسونه ، د مونی.... اگه اون دنهیامیماجرا رو بدونه اون بن نیا دینفر باشه که با هیاتفاقا اگه  " _

 "...کنهیم یآورد تالف رتیجا تنها گ هیو اگه باز  کشهیخط و نشون م

 

 مکث کرد و :  یکم روشنا
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 "خلوت نرو... يبهت نگفته بود جاها نیامینباشه... مگه بن یشکیکه ه ییجا هی یاصال تو چرا رفت " _

 

 "اومد... شیپ گهید " _

 

 را باال انداخت و : شیابرو ها روشنا

 

 ".يا وونهیتو واقعا د " _

 

 به طرف کمد اتاقش رفت و در کمد را کامال باز کرد و : ایپر

 

 "بپوشم بهتره ؟ یبه نظرت چ " _

 

 "؟!  يبر ییجا يخوایچرا ؟! مگه م " _

 

 "...شمیاز شرش راحت م گهیبرم گچ پامو باز کنم.... د خوامیآره م " _

 

 از جا بلند شد و : روشنا

 

 "...کنهیجلوه م اهتیس يرو بپوش ... با چشم و ابرو یمشک نیخب...ا " _

 

 رو به روشنا گفت : دیپوشیکه لباس را م یدر حال و

 

 "؟!  کالسین شیپ یواقعا رفت ياون روز که از ما جدا شد یراست " _

 

 "نچ.. " _

 

 "؟!  يپس چرا از ما جدا شد یاون ؟! اگه نرفت شیپ يریم ی؟ مگه خودت نگفت یچ یچ یعنی _"

 

 "...دیخرده باهم حرف بزن هیشما دو تا رو با هم تنها بذارم ... که  خواستمیچون م _"
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 "...میبا هم حرف بزن میتونستیما م ي؟! خب اگه تو هم بود میحرف بزن " _

 

 "...دیبزن یخرده با هم حرف خصوص هی دیکه تنها باش خواستمیخنگ الدوله ...م " _

 

 "...میندار ی؟! ما که حرف خصوص یحرف خصوص " _

 

 که کالفه شده بود گفت :  روشنا

 

 "؟!  دیزدینم یحرف خصوص دیقبل که تنها بود يشما دوتا اون دو ساعت و روزا یعنی " _

 

  "نه... "گفت :  يمانند چیبا حالت گ ایپر

 

 "؟؟!  دیزدیحرف م یاون دو ساعت راجع به چ یبگ یلطف کن شهیم " _

 

 "...میانگلستان حرف زد خیخب ما درمورد تار " _

 

 به حالت جنون درآمده بود :  روشنا

 

حرف  خیراجع به تار نهی... آدم دوساعت وقت داشته باشه بعد بشدینادر ي، جزو گونه ها دیواقعا که شما دوتا نوبر هست " _

 "...دیهست زهیپاستور یلیبزنه... خ

 

 شانه باال انداخت و :  ایپر

 

 "مارو خوش حال کن... تیروشنا.. با خداحافظ گهی... خب دفهممیمن که نم " _

 

 "؟! یکنیم رونیمنو از اتاقت ب ي... دار ایپر یبدجنس یلیخ " _

 

 "...قایدق " _

 

 "راه برم... تونمیکمکم کن نم ایروشنا ...ب یبگ ياین گهیپس د " _
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 "و خالص... ي...بعدشم آتل بندکنمی... چون گچ پامو باز م گمینم گهینه د " _

 

 دیکش غیراهرو افتاد ج يکه به انتها ایبا هم از اتاق خارج شدند ، چشم پر هردو

 

از پله ها  تونمی! نم؟يکمکم بد يایدلم... گلم... خوشگلم .... نانا... م زیمن آسانسور خرابه...روشنا جوووون ؛ عز يخدا يوا " _

 "برم. نییپا

 

 نازك کرد و : یپشت چشم روشنا

 

 "شد پس... ی؛ چ يندار یاجیبه کمکم احت یگفتیتو که م " _

 

 "خواهش... " _

 

 "...يخوایم یالحم يمنو برا شهی...تو همگهید نیهم " _

 

 "طوره... نیهم قایدق " _

 

 "...میآدم خوب یلی، فقط چون خ کنمیکمکت م امی....؛ باشه من مایپر يرو دار یلیییییخ " _

 

 لب گفت :  ریآهسته ز ایپر

 

 ".. ذارهیبغل خودش م ریز يچه هندونه ا " _

 

 گرشیدستش را را دور گردن روشنا انداخته بود و با دست د ایرفتن از آن همه پله ها واقعا سخت بود تمام سه طبقه را پر نییپا

 آمدند. نییروش تمام پله ها را پا نیداده بود و با هم هیبه عصا تک

 

 .زدندیپله نشسته بودند و نفس نفس م نیآخر يبود ، رو دهیبر شانی،نفس هردو دندیبه طبقه همکف رس یوقت

 

 "...شمیم منقرض مدار ي... وا اریروشنا برو برام آب ب يوا " _
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 "از طاقت ندارم... شتریب گهیدهنم خشکه... د ي...واارهیمن آب ب يبره برا یکی " _

 

 "؟!  نینشست نجایشما دوتا چرا ا " _

 

 گفت :  ایپر

 

 "...میشیتلف م میدار اری... برو برامون آب ب يچه خوب اومد نیامیبن يوااا " _

 

 "...گردمیباشه ..االن برم " _

 

 برگشت. وانیل کیآب و  يبطر کیفورا با  و

 

 گفت :  شدیم نیسوار ماش نیامیکه با بن یدرحال ایرا که خوردند حال هر دو آنها بهتر شد ؛ پر آب

 

 ".  نییپا میآسانسور خراب بود ما خودمون چهار طبقه رو اومد " _

 

..... 

 

 و : کردینگاه م مارستانیبا لبخند به ساختمان ب نیامیشدند ،بن ادهیپ مارستانیب کی يبعد آنها روبرو قهیدق چند

 

 "محل کار منه... نجایا " _

 

، غرغر  ندیاو را بب توانستینم ایانقد دور شده بود که پر نیامیبعد بن هیهم پشت سرش ؛ چند ثان ایبه راه افتاد و پر نیامیبن و

 کنان گفت : 

 

 "...امیخودم ب دیمنم با رهیچه وضعشه...مثال اومده که من تنها نباشم ...بعد خودش م نیا " _

 

  دیاورا د نکهیکند ؛ تا ا دایرا پ نیامیتا بن چرخاندیرا م سرش
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 "...زنهیم بتیغ هوی.... چرا  ایپر يکجا " _

 

 "؟!  یکنیفرار م هویشما  ای زنهیم بمیمن غ " _

 

 "وقت گرفتم ...دوستم منتظرمونه... یکه از منش ای زود بباشه بابا ببخش... حاال " _

 

 وارد شود. ایدر زد و بعد در را چهار طاق باز کرد و منتظر ماند تا پر نیامیبن

 

 رفت و : يدیبه طرف مرد روپوش سف بعد

 

 "سالم کارل.. " _

 

 "...دمتیوقته ند یلی؛ خ نیسالم بنجام " _

 

 انداخت و :  ایبه پر ینگاه کارل

 

 "من. شیپ يایبخاطر دوست دختر ب نکهیمگه ا " _

 

 و : دیخند نیامیبن

 

 "...مهی... اون فقط هم کالسیکنینه... اشتباه م " _

 

که باهاش  زهیعز یلیحتما خ یهمکالس نی؛ ا يکردینم يکار چیدخترتت ه يها یهمکالس يتو که قبال برا طونیش " _

 "...ياومد

 

 "....یکنیاشتباه م نینه بب " _

 

 "...یکنیم شیمخف ي؛ االنم که عاقل شد يکرد ایترك دن گفتنیهمه م يدیپر یدخترا نم چیکلک توکه قبال با ه " _

 

 "پرم... یمن االنم با دخترا نم نیبب " _
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 با خنده گفت :  کارل

 

 "تخت... يرو نهیبه دوست دخترتت بگو بش " _

 

 ...ندیتخت بنش ياشاره کرد که رو ایبه پر نیامیبن و

 

 گفت :  نیامی، آهسته به بن اوردیب رونیرا که الزم دارد ب یلیطرف کمدش رفت تا وسا کارلبه

 

 "کرده.... ریچشماش تورو تسخ نیداره ..حتما با هم یخوشکل يدوست دخترتت چشما " _

 

 "...ستین یکنیکه تو فکر م ينجوریکارل ا نینه بب " _

 

 گفت :  نیامیبه بن رفتیم رونیکه از اتاق ب ی. درحالستین نیامیدوست دختر بن ایپر که کردینداشت کارل قبول نم دهیفا یول

 

 ."...گردمیزود برم رونی...من مرم بگهید نهیبه خانوم بگو بش " _

 

 و : دیکوب نیامیبن يبه ساق پا ربغلشیز يبه عصا ایشد پر کینزد ایبه پر نیامیکه بن نیهم

 

 "من دوست دخترتم ؟!  یچرا بهش گفت " _

 

 "آخ خ خ ... من که نگفتم ... " _

 

 "مونده که دوست دختر تو بشم . نمیبهش گفته ها ؟! هم یپس ک " _

 

 "؟!  یزنیدرموردم حرف م نجوریدارم که ا یبیمگه من چه ع دییبفرما شهیخانوم م دیببخش " _

 

 به ساق او زد و : يدوباره ضربه ا ایپر

 

 "...ریزود برو حرفتو پس بگ " _
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 "من نگفتم....  گمیآخ...م " _

 

 زد و : نیامیدوباره با عصا به بن ایپر

 

 "کن که فکر نکنه دوست دخترتم... يکار هیبرو  " _

 

 شده بود گفت :  یعصبان زدیبه او م ایکه پر ییضربه ها نیکه از ا یامیبن

 

 "کن وگرنه... ی... زود ازم عذر خواهیفهمیمن نکفتم...چرا نم گمیم " _

 

 "؟!  شهیم ینکنم چ ی؟! عذر خواه یوگرنه چ " _

 

 "کن... ی... زود باش عذر خواهشهیبد م یلی...فقط برات خ یچیه " _

 

 "...کنمینم " _

 

 "...یمطمئن شه دوست دخترم کنمیم يکار ینکن یاگه ازم عذر خواه " _

 

 "...کنمینم ی... من از تو عذر خواه ینیوابشو ببخ نکهی... مگه ایکنیم جایتو ب " _

 

 "؟!  یکنینم یحرف آخرته ؟! عذر خواه " _

 

 "...یبکن یتونینم يکار چینع... تو هم ه " _

 

 "...دمینشونت م " _

 

 جمله اش را تمام کرد در اتاق باز شد و کارل برگشت  نیامیکه بن نیهم

 

 گفت : ایکه کارل بشنود به پر يطور یسیبه انگل نیامیبن
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 "کمکت کنم ؛ خوشکلم... رمی. بذار دستاتو بگیتو که هنوز ننشست زمیعز " _

 

 : دیکش غیج ایپر

 

 "...نمیشینه...خودم م يواااا " _

 

 و آهسته در گوشش گفت :  زدیولبخند م کردینگاه م نیامیبه بن کارل

 

 "...يدوسش دار یلیخ نکهیمثل ا " _

 

 بلند گفت :  نیامیبن

 

 "نداشتم.... یحس نیهمچ يدختر چیدوسش دارم ، تاحاال نسبت به ه یلیآره..خ " _

 

 کبود شده بود. تیاز شدت عبان ایپر

 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 و :  دیکوب نیامیبه بن فشیبا ک ایکارل پشتش را به آنها کرد پر یوقت

 

  "؟!  یبود که گفت یچ یچ نایا _"

 

 "....مثل قبل مهربون باش عسلم...اتمی.. من عاشق مهربون يچرا امروز انقده بد اخالق شد زمیعز " _

 

 اش در هم رفت و :  افهیق ایپر

 

 "... یگرفت يماجرا رو جد یلیخ نکهیخخخخخخ.... حالم بهم خورد ...تو مثل ا " _

 

 گفت :  طنتیبا ش نیامیبن
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 "عشقم ....  يدیاولشه... تازه کجاشو د نیا _"

 

 "...يکور خوند کنمیم یکارا ازت عذر خواه نیبا ا ياگه فکر کرد " _

 

 "..ی...چقد بد قلقيمنو دوست دار یلیییتو هم خ دونمی... من که مشهیمشخص م " _

 

 گفت :  يبا لحن عاشقانه تر و

 

 "...یتنها نباش مونمیم شتیجونم... من تا آخرش پ ایپر " _

 

 گفت :  يبا حالت رقت آور ایپر" "

 

 "...یباش شمیپ خوامیاه اه اه ...نم " _

 

 : دیکش غیج ایرا باال بزند که پر ایشلوار پر واستیآن نشسته بود آمد و م يرو ایکه پر یبه طرف تخت یاره برق کیبا  کارل

 

 "نه ..... " _

 

 با خنده گفت :  دیکه موضوع را فهم نیامی؛ بن دیمحکم شلوارش را چسب و

 

 "...رونیب رمیمن از اتاق م " _

 

 ایافتاد و گچ را باز کرد ؛پر شیپر صدا به جان گچ پا یو کارل با آن اره برق دیشلوارش را باال کش ایرفت پر رونیب یوقت

 نخورد .  شیکه اره کارل به پاها کردیفکر م نیرا گرفته بود و فقط به ا شیچشمش را بسته بود و گوش ها

 

 به خودش گرفته بود. یبیهوا نخورده بود و حالت عج شدیانداخت که دو ماه م شیبه پاها ینگاه ای، کارل که تمام شد پر کار

 

 را تکان داد شیمچ پا يادیرا تکان بدهد ؛ مثل چوب خشک شده بود... به زحمت و با درد ز شیکرد مچ پا یسع
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 "آخ خ خ خ ...  " _

 

 نبود... ایو کارل مشغول حرف زدن بودند و حواسشان به پر نیامی. بن دیکش نییشلوارش را پا عیسر ایکه وارد شد پر نیامیبن

 

کند ، دستش را  هیکه تازه گچش باز شده بود تک ییبه پا دیترسیگذاشت ، م نیزم يسالمش را رو يآمد و پا نییاز تخت پا ایپر

مکث کرد سپس  هیبه آن وارد نکرد ؛ چند ثان يفشار یگذاشت ول نیزم يرا رو گرشید يکه به تخت گرفته بود رها کرد و پا

سالمش تحمل وزن  مهین يشکسته انداخت ؛ اما حس کرد پا يپا يبلند کرد و تمام وزن بدنش را رو نیسالم را از زم يپا

 را گرفت .  ایو پرزد  یجست دیصحنه را د نیکه ا نیامیخوردن بود که بن نیو در حال زم دیکش یفیخف غیبدنش را ندارد ، ج

 

 گفت :  يبا دلسوز و

 

 "مواظب خودت باش . شتری... بيمثل قبل راه بر یتونی...تو هنوز نمزمیعز "

 

 جدا کرد و دستش را به لب تخت گرفت و : نیامیخودش را از بن ایکامال مهربان و دوستانه بود ؛ پر نیامیبن لحن

 

 "! ؟يعصامو بد شهیم "

 

 عصا را به طرفش گرفت و : نیامیبن

 

 "...يراه بر یتونی... بعد از اون کم کم مي، بعدشم آتل بند رمیاز پات عکس بگ میبر دیبا " _

 

 "...ارمیآب ب وانیل هیبرات  رمیمن م " _

 

 گفت :  ای، کارل به پر نیامیرفتن بن رونیاز ب بعد

 

 یمیدانشگاه مشهور بود به نچسب بودن... البته فقط درمورد ارتباط صم يمشترکمون تو ییدوره دانشجو نیخانوم... بنجام " _

 "شما شده... ریکه اس يکرد کاریشما چ دونمیبا دخترا... نم

 

 مکث کرد و :  یکم
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 "... نیشما رو دوست داره..قدرشو بدون یلیخ نکهی... مثل اهیپسر خوب یلی... خشناسمیرو م نیمن بنجام " _

 

 را زده ست . ایحرف دن نیکه کارل خنده دار تر کردیفکر م نی، در آن لحظه به ا دینگفت و فقط خند يزیچ ایپر

 

 گفت :  ایشده بودند ، پر نیهردو با هم سوار ماش یوقت

 

 "...رمیکه ازش بگ سهیرو بنو یملکول ستیآپارتمان آنجال ؟ آخه بهش گفتم جزوه درس ز میبر شهیم نیبنجام " _

 

 "منم الزمش دارم..باشه... " _

 

و زنگ در را  ستادیشد و مقابل در آپارتمان ا ادهیپ اینشست و پر نیداخل ماش نیامینداشت ؛ بن يادیآنجال فاصله ز آپارتمان

 زدند ؛ آنجال در را باز کرد و 

 

 "... ي..خوشحالم که گچ پاتو باز کردایسالم پر " _

 

 "؟!  ياریجزوه رو ب شهیسالم ممنون ؛ آنجال م " _

 

  ". گردمیلحظه صبر کن؛ االن برم هیجاست  نیآره هم " _

 

 داد و :  ایبعد با جزوه برگشت ؛ جزوه را دست پر هیچند ثان و

 

بعد هم  يسخت بود ، تازه هفته  یلیفصل کامل رو درس داد؛ خ هی...آخه استاد نیبد شد امروز سر کالس نبود یلیخ " _

 "امتحان ترمه...

 

 گفت : یبا ناراحت ایپر

 

 "آسون باشه... دوارمیکنم ؛فقط ام کاریچه بد ...حاال چ يوا " _

 

............. 
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کتاب موفق بود به جز فصل  يدر همه قسمت ها ایقبل سختتر بود ؛ پر يمبحث از تمام فصل ها نیباطل ... ا الیخ یزه

 آخر...

 

 تلفن زد و :  نیامیکه از درس خواندن خسته شده به بن یروز عصر وقت کی

 

  "...نیامیسالم بن " _

 

 جواب داد : ییبا خوش رو نیامیبن

 

 "؟!  یستی؟! نکنه خودت ن يشده که به ما تلفن زد یسالم... چه عجب ..چ" _

 

 ". فهممیرو نم یملکول ستیفصل آخر ز نی! من ا نیامیبن " _

 

 "کنم...  تونمکمکتیم ی... اگه دوست داشته باشومدیبه اون انداختم ، بنظر راحت م گاهین هی؟ من  یگیآه اونو م " _

 

 خوشحال شد و :  ایپر

 

 ".  خوامیآره حتما م " _

 

  "؟ ها ؟ رسهیبه من م یخب اگه کمکت کنم چ " _

 

 "...رسهیبهت م يمعلومه اجر اخرو " _

 

 "...انقد ثواب کردم ثواب دونم پر شده .خوامینم ينچ... اجر اخرو " _

 

 "؟!  يخوایم یچ خب خودت بگو " _

 

 "... رونیب میعصر روز امتحان با هم بر نکهیمثال ا " _

 

 با حالت قهرگفت :  ایپر
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 ". خوامینم " _

 

 "...یوفتی؛ بعدشم از من عقب م شهیندم ؛ نمره ات از من کمتر م ادتیو منم  ی؟! اگه قبول نکن یچ یعنی خوامینم " _

 

 گفت :  دی؛ با ترد گفتیدرست م نیامیفکر کرد، بن یکم ایپر

 

 "نه.... ای امیب دونمینم " _

 

 "تو رو ببرم .  خوامینم يبد ي؟ من که جا یچ یعنی دونمینم " _

 

 با اکراه گفت : ایپر

 

 "...شهیم یچ نمیحاال بب " _

 

 "کنم ها... ی؛ بدون که منم بلدم تالف یحرفت بزن ریخرت که از پل گذشت ز ياگه بخوا ایپ نیبب " _

 

 "نبود . ينجوریتو که ا يچقد خشن شد نیامیبن يااوا " _

 

 و : دیخند نیامیبن

 

  "... ــیکردم عز یشوخ " _

 

 مکث کرد و :  یحرفش را خورد ...... کم هیبق

 

 "؟!  یکنیحاال قبول م "

 

 گفت :  دیمکث کرد و بعد با ترد هی، چند ثان دیبگو خواستهیرا م يچه کلمه ا نیامیکه بن دیهم فهم ایپر

 

 "....میباشه ...فقط عصر زود برگرد " _
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

گذشته بود ؛  مهی، شب از ن کردندیم نیبود نشسته بودند و تمر ونیپانس کیکه نزد یدر پارک نیامیو بن ایقبل از امتحان پر شب

، دست  خوردیاز شدت سرما به هم م شیباز هم دندان ها یبود ول دهیچند لباس گرم پوش نکهیبا ا ایسرد بود پر دایهوا شد

 بغلش گذاشته بود تا گرم شود  ریا دستش را زیحس شده بود ؛ پر یاز سرما ب شیها

 

 "خرده حالت بهتر شه ؟  هی؟!  ارمیگرم ب ریش نیبرم از داخل ماش يخوایم ایسردت شده پر یلیخ گهید نکهیمثل ا " _

 

 "...بندمیم لیبرو دارم قند ، زود نیامیآره بن يوا " _

 

 يکه سرش را رو دیرا د ایکه برگشت پر ی؛ وقت رفتیم دیرا با يادیفاصله ز یرفت ول نیاز جابلند شد و به طرف ماش نیامیبن

 گذاشته بود . یشطرنج زیم

 

 گفت : نیباشد بنابرا دهیخواب کردینم فکر

 

 "! آوردمش... ایپاشو پر " _

 

 نشست و  یصندل يجلوتر آمد و کنارش رو نیامیکامال خواب بود ؛ بن ایپر نکهیمثل ا یول

 

 "...ایپر " _

 

 راجلو آورد وصورتش

 

بلند و  يچقدر مهربان شده ست ، به مژه ها ایفکر کرد که صورت پر نیبه ا خورد،یم ایبه صورت پر شیکه نفس ها يآنقدر ،

 بود .... ای؛ تمام توجه اش به پر زدیو لبخند م کردیپرپشتش نگاه م
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دستش بلند  يآرام چشمش را باز کرد و سرش را از رو ایعقب رفت ؛ پر یکم نیامیبه خودش داد ، بن یتکان ایناگهان پر که

 گرفته اش گفت :  يکرد وبا صدا

 

 "خوابم گرفت . هویشد  یچ دونمیخسته ام نم یلیمن ...... خ يخدا يوا " _

 

 به خودش کش و قوس داد و : یکم

 

 "؟!  شهیچطور حل م یدونیم نی... ببکردمیمسئله فکر م نیداشتم به ا ينبود ی...وقتمیکن نیدوباره تمر ایب " _

 

سر و صورت خودش  يرو مهیکه کنار دستش بود را تا ن ی؛ ظرف آب زدیاما تمام بدنش داغ شده بود و قلبش تند تند م نیامیبن

 کرد و : یخال

 

 "...تونمینم گهید...من هیکاف گهیامشب د ينه برا " _

 

 بود که نتوانست اصرار کند .  نیامیبن يدر صدا یکنند ؛ اما حالت نیدوست داشت باز هم تمر نکهیبا ا ایپر

 

 

 

************************************ 

 

 

 

دانشجو ها با چشم به دنبال  نیو خوشحال بود .ازب یکامال راض ایآمد پر یم رونیاز سر جلسه امتحان ب یروز بعد وقت صبح

 گشت و به سمتش رفت : نیامیبن

 

 "! امتحان چطور بود ؟!  نیامیسالم بن " _

 

 "من بد دادم... یخوب بود ول " _

 

 را کنترل کند و :  شیاصال نتواست خوشحال ایپر
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 "؟!  یشیاز من کمتر م یعنیچقد خوب  يوااا " _

 

 نگاه کرد و :  ایبه پر رهیخ رهیخ نیامیبن

 

 "نکن.... یدار باش حداقل جلو من خوشحال شتنیذره خو هی " _

 

 ". ياز من کمتر شد نمیبیخوشحالم م یلیآخه خ يوا " _

 

 ". يبه استادت احترام بذار دیدادم ، تو با ادتیرو  نایدختره بد جنس ! خوبه من همه ا يا " _

 

 "؟!  ي، چرا امتحانتو بد داد يداد ادمیهمه  نی... حاال خودت بگو استاد ! تو که اکنمیم یباشه سع " _

 

 "... سر جلسه تمرکز نداشتم...دونمینم " _

 

 گفت :  یبا لحن مصنوع ایپر

 

 "ناراحت شدم . یلیچه بد ...خ يوا _"

 

 "برس !  تی... تو ، به خوشحال یکن يالزم نکرده نقش باز " _

 

 امه داد و :حرفش را اد ایپر

 

 "رفتن... رونیب يو به قرار عصرمون برا " _

 

 شکفت و :  نیامیرا که گفت گل از گل بن نیهم

 

 "... قایدق " _

 

 "؟!  رونیب میریم یپانسون استراحت کنم... ک رمیخوب من م " _
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 "ساعت پنج چطوره ؟!  " _

 

 "...میریخوبه...حاال بگو که کجا م " _

 

 "...یفهمیخودت م میدیرس یرازه...وقت گهیاونش د " _

 

.... 

 

 نی؛ به ا بردیخوابش نم یمانده را استراحت کند ؛ ول یتخت انداخت تا چندساعت باق يمانده ؛ خودش را رو یساعت باق چند

هم آمدند و  يرو شیداشت آهسته آهسته پلک ها یخستگ داحساسینرس يا جهیاما به نت بردیاو را کجا م نیامیبن کردیفکر م

را عوض کرد و صورتش  شیربع به ساعت پنج مانده بود با عجله لباس ها کیچشمش را باز کرد ، فقط  یخوابش بردوقت

  دیدر روشنا را د يآمد و جلو رونیتا ساعت چهار نمانده بود ؛ از اتاقش ب يزیپف داشت چ یهنوز کم

 

 "؟!  يچرا انقد عجله دار ایچه خبره پر يوااا " _

 

 "شده... رمیچون د " _

 

 "؟  يرینم ییناقال ؟! تو که جز دانشگاه جا يریکجا م " _

 

 "...نیامیبن " _

 

 فورا گفت : روشنا

 

 "...دهیکش رونیداشته که تو رو از سوراخ موشت ب یی... واقعا چه تواناخوادیکف مرتب م هی نیامیبه به آقا بن " _

 

 و :  دیبا عجله به طرف در آسانسور دو ایپر

 

 "برم عجله دارم .  دیبا _"

 

 تازه کرد و : یدر نفس يآمد جلو رونیدر ساختمان که ب از
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 "...ومدهیهنوز ن نیامیخدا رو شکر... بن يوااا " _

 

  "ست که منتظرتم... قهیهفت دق قایمن اومدم...االنم دق یگیم یچ یچ " _

 

 و : دیچرخ نیامیبن يبه طرف صدا ایپر

 

 یهمه منو معتل گذاشت نیبار زود برسم بعد دعوات کنم که چرا ا هی... آرزو به دل موندم دمیرس ریمن ! باز د يخدا يوااا " _

..." 

 

 "...یوقت به آرزوت برس چیفکر نکنم ه ینظم یکه تو شلخته و ب يانقدر " _

 

 گفت :  یبا ناراحت ایپر

 

 ".میسوار ش میآره خودمم بهش فکر کردم... خب بر " _

 

؛ اما هرچه جلو  ردیبگ ادیراه را  کردیم یو سع بردیاو را کجا م نیامیکه بن کردیفکر م نیبه ا ایبودند پر نیکه در ماش یمدت تمام

 شدند ؛  ادهیپ نیبود،هردو از ماش یپارك ساحل کیرا نگه داشت ؛  نیباالخره ماش نکهیا شدتایتر م چیگ رفتندیتر م

 

جمع شده بودند و  يادیز يماسه بچه ها يکرده بود ، رو بایه آن اطاف بودند پارك را زک يادیز يبود درخچه ها ییبایز پارك

 فیکث ایبودند و کفش پر سیخ ی، ماسه ها کم زدندیماسه ها قدم م يدوشادوش هم رو نیامیو بن ایبودند ، پر يمشغول باز

 سخت بود ؛  شیماسه ها با آن کفش پاشنه بلند برا يشده بود ، راه رفتن رو

 

  کردیبا بهت به او نگاه م اینشست... پر قیکرد و خودش داخل قا هیها رفت و آن را کرا قیاز قا یکیبه طرف  نیامیبن

 

 "؟!  يایچرا نم هیچ " _

 

 به زحمت آب دهانش را قورت داد و : ایپر

 

 "... امیمن نم " _
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 "...امیمن نم یگیم یچ یچ " _

 

 را ول کرد فشیک ایپر یبکشد ؛ ول قیرا گرفت و تا او را به طرف قا فشیو بند ک دیپر رونیب قیاز قا و

 

که تو و بندازم تودهن کوسه  خوامی... نممیگردیو برم میزنیدور م هی میریفقط م شهیکه نم يزی؟! چ یترسینکنه م هیچ " _

 "ها...

 

 با وحشت گفت :  ایپر

 

 "کوسه هم داره ؟!  نجایمگه ا " _

 

 "...گهید نیبش ایکردم ... ب ینه شوخ " _

 

نگاه کرد که  نیامیگرفت و با تعجب به بن قینشست و دستش را به دو لبه قا يموتور قیوسط قا قایبا اکراه سوار شد و دق ایپر

و  کندیپوست م وهیبا چاقو م نیامیچشمش را بسته بود ؛ بن ایو پر رفتیم يادیبا سرعت ز يموتور قینشسته بود....قا قیلبه قا

 گرفت :  ایطرف پر هرا سر چاقو زد و ب بیقاچ س کی

 

  ". یافتیآب ب يکه تو ستی؟! قرار ن یترسیچرا انقد م " _

 

 با ترس گفت :  ایپر

 

 "ترسناك شده... یلیخ ای...درشهیم کیهوت داره تار نی...بب میبرگرد گهید ایب نیامیبن " _

 

 "شب جذاب تره... يتو ای... درمیمونیاتفقا م " _

 

 "...شمی...من دارم زهره ترك مکنمینه خواهش م " _

 

 و : ستادیزد و بلند شد ا يقهقه ا نیامیبن
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 ایدر يتو خوامی... منم االن م يایدرس کمکت کنم تو هم هرجا که من گفتم م يکه اگه تو يتو به من قول داد " _

 "...زهیترست از آب بر کنمیم ي... کارمیبمون

 

 تعادل شد . یب نیامیکه بن دیو در کمال تعجب د دیکوب نیامیمحکم به بن فشیشده بود با ک یکه عصبان ایپر

 

 موفق نشد و در آب افتاد...  یکرد خودش را نگه دارد ول یسع

 

 راحت گفت :  الیبا خ دیدیصحنه را م نیکه ا ایپر

 

 "... یکن تیمنو اذ دیکه نبا یفهمیم يهوا سرما خورد نیا يآره ؟!... حاال که تو یکنیم تیحقته ..منو اذ " _

 

نگران  یشد ، کم نیامیاز بن يخبر یگذشت ول قهیسه دق _برداشت و شروع به خوردن کرد ، دو  بیقاچ س کیبا آرامش  و

 کرد خودش را آرام نشان بدهد... یشد ؛ سع

 

 بلند گفت :  يصدا با

 

 "...کنمیبرات نم يکار چی...من هيکور خوند شمیمن نگرانت م ياگه فکر کرد " _

 

 بعد گفت :  هیخورد. چند ثان گرید بیقاچ س کی یبا نگران و

 

 "...ي...کجا موندگهید رونیب ایب نیامیبن " _

 

 دوباره گفت :  افتادین یاتفاق چیه یول

 

  ". ایشیباال...خفه م ای...بگهینکن د تیاذ نیامیبن " _

 

 شد و. ادی.. نگران اش زافتادین یاتفاق چیباز هم ه یول

 

 ".... ایخوریباال...سرما م اینکن... ب تمیاذ کنمیخوهش م نیامیبن " _
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 گفت :  هیو با گر ستادیشد ا بلند

 

 ".... نیامی... بن نیامیبن " _

 

از  نیامیموقع بن نیتعادل شد و ناباورانه در آب افتاد، هم یهم ب ایخورد و پر يدیتکان شد قی، ناگهان قا کردیم هیبلند گر بلند

 قهقه زنان باال آمد . قیآن طرف قا

 

 گفت :  روزمندانهیپ یآورد و با لحن رونیرا از تنش ب سشیخ لباس

 

تو  ای؛ من  خورهیسرما م یک شهی، معلوم م رونیب يایم یک نمیداخل آب حاال برو بب يندازیآره ؟! منو م يخندیبه من م " _

 ...." 

 

جنازه خودش  کینتوانست دست و پا بزند ؛ مثل  یکه حت يدر آب افتاد شوکه شد انقدر ایکه پر نیآب ، هم ریز گریطرف د از

 را باز نگه دارد  شیچشم ها تواندینم گریافتاد برد ؛ حس کرد د اچهیآب او را کف در انیرا دست امواج آب سپرد ، جر

 

 .... و

 

 :  دیکش ادیانداخته بود تا خشک شود ؛ بلند فر قیلبه قا يلباسش را رو نیامی، بن قیقا يرو اچهیدر يباال

 

 "... يکور خوند دمینجاتت م امیمثل دفعه قبل م ياگه فکر کرد " _

 

 آمده باشد :  ادشیبه  يزیچ نکهیمکث کرد و مثل ا هیثان چند

 

 "شنا... یتونینبود ...تو نم ادمی...  يوا "

 

را  يزیبود چ کیو تار اهیس زیزد ؛ همه چ رجهیاز جا بلند شد و در آب شگرفت و  چهیافتاده بود سر گ ادشیکه تازه ب يزیچ از

 کند و باالخره  دایرا پ ایتا پر دیخرچیوار دور خودش م وانهیرفت ؛ د اچهی،به طرف عمق در دیدینم

 

 افتاده ... اچهیمرده کف در کیکه مثل  دیرا د ایپر
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 .... و

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

 بود ،چشمش را  دشیدر معرض د يادیتار بودند ، نور ز زیچشمش را باز کردهمه چ ایپر

 

 ؛ مادرش بود.... دیسرش د يرا باال یکس کردیم تیاذ

 

تخت بلند کرد و دست مادرش را گرفت و آن را به  يتار به مادرش نگاه کرد و لبخند زد ؛ دستش را از رو يهمان چشم ها با

  دیصورتش کش

 

 "..مامان. " _

 

 :  گفتیکه م دیشن يخنده مردانه ا يصدا

 

 "بابا... یگفتی... حداقل ممیخانوم مامانم شد ایبه لطف پر " _

 

 بود نیامیکه دقت کرد او را شناخت ، بن یاما کم دیدیتار م نکهیاو را نگاه کرد با ا رهیخ رهیخ ایپر

 

 "...خوامیمامانم کجاست ؟! من مامانمو م " _

 

 و :  دیدوباره خند نیامیبن

 

 "...گهی... حتما خونشونه ددونمیمن چه م " _

 

 "کجاست ؟!  نجایا " _
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 "رفته؟!!  ادتیمن نجاتت دادم ؛  ي؟! تو داخل آب افتاد ستین ادتی ایپر " _

 

 جمله را که گفت تمام آن صحنه ها جلو چشمش رژه رفت ؛  نیهم

 

  خوردیم دیشد يو تکان ها زدیبد شد ؛ نفس نفس م حالش

 

 هول شد و : نیامیبن

 

 ".. ستین يزی...آروم باش... چزمی...عز ایپر " _

 

را از آن  ایتا تا پر دادیرا گرفته بود آن را فشار م ایبا دو دستش هردو شانه پر نیامی؛ بن شدیبدتر و بدتر م ایهر لحظه حال پر یول

 آرام نگه دارد  دیشد يتکان ها

 

 زد : وداد

 

 "...ایپرستار... پرستار... زود باش ب " _

 

آرام بخش برگشتند ؛  کیرفت و دکتر را صدا کرد ، و هردو با هم با  رونیبدو بدو خودش را به اتاق رساند و با عجله ب پرستار

 کردند ؛ قیآرام بخش را تزر نیبعد از ا

 

 ....شهید ؛ راحت تر از همبخواب دیداشت ، احساس کرد با یآرام تر شد حس خواب آلودگ یکم ایپر

 

...... 

 

 

**************************** 

 

 

 :  گفتیکه م دیباال سرش شن ییصدا
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 "....يدیوقته خواب یلیشو ، خ داری... بای... پرایپر " _

 

 چشمش را باز کرد . ایپر

 

 ؛ شدیم تیاز نور اذ شی؛ چشم ها دیخانوم با روپوش سف کیو  دیرا باال سرش د نیامیبن

 

 به آن خانوم اشاره کرد و :  نیامیبن

 

 "خانوم هاتسون هستن...روانپزشک... نیا " _

 

روشن.... خانوم هاتسون جلو آمد و  يروشن... و موها يبا کک مک ها دیسال بود با پوست سف انیزن م کیهاتسون  خانوم

 دراز کرد و :  ایدستش را به طرف پر

 

... البته اگه میاریب ادیرو که برات افتاده ب یبا هم تمام اتفاق خوامیگفت من روانپزشک هستم...م نیطور که بنجام نیهم " _

 "...يرو دار شیآاالن آمادگ

 

در آب  ی؛ از سال گذشته که اتفاق اوردیب ادیرا ب زیکرد همه چ یرا دارد بعد سع شیبا تکان دادن سر نشان داد که آمادگ ایپر

به  یبار وقت کیسخت بود ؛ و هرچند وقت  شیاش برا يادآوریافتاد.  اچهیدر عمق در نیامیلطف بن بار که به نیافتاد تا ا

 کردیمکث م یکم دیرسیناراحت کننده اش م يجاها

 

 زد و :  يتمام شد ، خانوم هاتسون لبخند شیکه حرف ها یوقت

 

... یشیخوب م يرو بخور نایا ی... وقتسمینویخرده قرص و شربت و آمپول م هیاصال نگران نباش ... من برات  زمیعز " _

 "... مارستانهیب نیداروساز ا نیبهتر نیکه بنجام یدونی...منیبه بنجام دمینسختو م

 

 مکث کرد وسپس ادامه داد : یکم

 

...چون ومدمیمنه وگرنه نم يدوستا نیاز بهتر یکی نی... بنجامشتیپ امیاز من خواست ب نیبرم ... بنجام دیبا گهیخوب د " _

 "کار دارم . یلیبرم خ دیمن با گهیشلوغه .... خب د یسرم حساب
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 :  دیاز پرستار پرس ایرفت پر رونیاز اتاق ب یوقت

 

 "امروز چندشنبه ست ؟!  " _

 

 "سه شنبه... " _

 

 "برم . دیمن با ي؟ واااااا نجامیتا االن ا شبیمن از د یعنیامروز سه شنبه ست ؟!  يواااا " _

 

 زد  بیاز جا بلند شود که پرستار به او نه خواستیم و

 

 "دکترت اجازه بده...  دی؟! با هی؟! مگه الک يریکجا م " _

 

 "....رهیجلو منو بگ تونهینم میشکیبرم ه خوامیداره ، من م یبه دکترم چه ربط " _

 

 "رو سرت... یگذاشت مارستانویساکت باش دختر ، ب " _

 

 "...کنمیم تیازتون شکا دیریبرم اگه هم جلو منو بگ خوامیمن م " _

 

 "! ؟یچرا سرو صدا راه انداخت ایچه خبره پر " _

 

 :  دییدر جوابش بگو ایگفت ؛ تا پر نیامیرا بن نیا

 

 "جلومو گرفتن... نایبرم ، ا خوامیچون که م " _

 

 "... یبمون نجایا دیبا یضیتو هنوز مر ایپر نیبب " _

 

 گفت : تیبا عصبان ایپر

 

 "...ارهیخودت روانپزشک ب يبرا دیبا یکی...یکنیم ایکه از اون شوخ ییتو ضیمر " _
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 نگفت . يزیساکت شد و چ نیامیبن

 

 "برم... خوامیزود باش برو به دوستات بگو مرخصم کنن من م " _

 

 "...یبمون نجایتا فردا ا دیگفتم که تو با " _

 

 "درس بخونم... دیبرم ؛ با خوامیگفتم ؟! منم گفتم م یچ يدینشن " _

 

 "... زمیعز يریسال ترم بعد اون درس رو بگ یتونینگران اون درسا نباش تو م " _

 

 را باال برد و :  شیصدا ایپر

 

 "...کنمیم تیازت شکا رونیبرم  نجای... بذار از ایمنو بکش یخواستیکه م یی...توستمیتو ن زیمن عز " _

 

 گفت : یبه آرام نیامیبن

 

 "...يحق دار یکن تمی... اگه ازم شکايحق دار یبگ یآره تو هرج " _

 

 گستاخانه گفت : ایپر

 

 چیه گهیکه نگهم دارم د یکن ياگه کار یعنی نیامی... حاالم برو مرخصم کن ...بن يفکر کرد یبله که حق دارم پس چ " _

 "...زنمیوقت باهات حرف نم

 

 رفت . رونیرا نگاه کرد ، بعد از اتاق ب ایو فقط در سکوت پر هیچند ثان نیامیبن

 

 از پرستارها به اتاقش آمد و  یکیبعد  هیچند ثان و

 

 "برو لباساتو بپوش... يمرخص شد " _
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برهنه به طرف صندوق  يجا مانده بود ؛ با پا اچهیدر ریدر ز شیکفش نداشت... حتما کفش ها ی؛ ول دیرا که پوش شیها لباس

 اب انداخت و : به صورت حس یرفت و نگاه

 

 "؟  نی؟ مگه آپالو هوا کرد دیکرد کاری؛ حاال مگه برام چ ادیمن چقدر ز يخدا يوا " _

 

 هاج و واج مانده بود  دیفهمینم ایپر يحرف زدن ها یاز فارس يزیصندوق دار که چ مرد

 

 آورد تا به دست مرد صندوق دار بدهد  رونیب فیکارتش از ک ایپر

 

 "کنه..  ریکوفتتون شه... تو گلو تون گ ":  _

 

 : گفتیکه م دیرا پشت سرش شن نیامیخنده بن يصدا

 

 "...شهی... مسلما گرون مهیخصوص مارستانیب هی نجایا " _

 

 "...یخصوص مارستانیب هی يمنو آورد يکرد جایتو ب " _

 

 و : دیدوباره خند نیامیبن

 

 "درب و داغون نا امن ؟!  مارستانیب هیببرمت  یخواستیم " _

 

 آورد و : رونیپولش را ب فیک نیامیکارت با به آن مرد بدهد که بن خواستیمحل نذاشت و م نیامیبه بن ایپر

 

 "من بدم... دیرو با مارستانیب نهی،االن هز يآب افتاد يتو بخاطر من تو " _

 

 "...خوامیالزم نکرده...من صدقه نم " _

 

 "هم بدم... هیبهت د دیتازه با هیصدقه چ " _

 

 "خرج کن... گهید یکی يبرو برا خوامیتو رو نم يمن پوال " _
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 "...شیریبگ دیپول حق توه ... با نیا " _

 

 "برو.... نجای... از ا خوامیتو رو نم يگفتم من پول ها " _

 

آورد و کارت خودش را به دست او داد ؛  رونیفورا پول ها را از دست مرد صندوقدار ب ایپول ها را به مرد صندوق دار داد ؛ پر و

خودش را داد ؛  يکارت خوان بکشد کارت را از دستش گرفت پول ها يصندوق دار کارت را رو نکهیهم قبل از ا نیامیبن

کلمه  کی یحت ایگفت ؛ که پر یسی؛ مرد صندوق دار چند کلمه به انگل ردیها را بگ لدستش را جلو آورد تا پو ایکه پر نیهم

 . دیهم نفهم

 

 فحش داده بود مطمئنا

 

 رفت. یبلند به طرف در خروج يکرد و با قدم ها نیامیبه بن يو برنده ا زینگاه ت ایپر

 

 "...واستا کارت دارم...ای... پرایپر " _

 

 رساند ایو خودش را به پر دیدو نیامینداد؛ بن یتیاهم ایپر یول

 

 "طرفه... نیشما از ا ونی؟! راه پانس ي؟! اصال تو راهو بلد يریکجا م " _

 

  دانستهینشان دهد که م يکرد طور یهم راه راهش را عوض کرد ؛ سع ایپر

 

 "...يای، دنبالم ب ستی.... الزم ندونستمیخودم م " _

 

 برهنه سخت بود ... يدرد داشتن...واقعا راه رفتن با پا شیپاها

 

 "..یشیم تی... اذي... تو کفش نداررسونمتیصبر کن من م ایپر " _

 

 "منم نباش ... ي...نگران پاهارمی...من خودم م یالزم نکرده منو برسون " _
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 و :  ستادیا شیروبه رو نیامیبن

 

 "... رمیبگ یبذار برات تاکس يایبا من ب يباشه اگه دوست ندار " _

 

 "فقط کارتمو دارم . اوردمیپولمو با خودم ن فیمن ک " _

 

 "... بذار بهت پول بدم...مزیآخ فدات شم عز " _

 

 "خودت... ی... ارزون خوامی؛ من پول تو رو نم زمیبار بهت گفتم به من نگو عز هی " _

 

 "....رمیگیدوست مطمئن باش ازت م هیقرضه از  هیبهت صدقه بدم ... خوامیمن که نم " _

 

 "... گفتم برو ولم کن...ستمیمن دوست تو ن " _

 

 را از پا درآورد و :  شیبعد کفش ها و

 

 "منو بپوش... يکفشا ای... بيمن عذاب وجدان دارم که کفش ندار ایپر " _

 

 "؟!  یکفش وجدان درد گرفت هی؟! حاالبه خاطر  یداخل آب عذاب وجدان نداشت ینداختیکه منو م یاون موقع " _

 

 "...کنمیم یهم باشه ازت عذر خواه گهی... ده هزار دفعه د ایپر يتو حق دار " _

 

 "...نمیبب ختتویر خوامی... فقط برو ... نمخوامینم تویمن عذر خواه " _

 

 "من شو تا من برسونمت . نیسوار ماش نکهیا ایسوار شو ؛  یباهاش تاکس يریگیپولو م نیا ای...رمینم " _

 

 ". ادیبدم م نتیولم کن گفتم که من ازتو و پولت و ماش " _

 

 قایکه دق نشیرا به بدنه ماش ایرا گرفت و پر ایپر يشد و با هر دو دستش را بازو یعصبان نیامیجمله را که گفت بن نیهم

 همان جا پارك شده بود چسباند و : 
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بار داخلش گم شده  هیکه  ییآبرو ی؟! همون محله ب رسهیبه کجا م يریکه م يریمس نیا یدونیاحمق... م " _

 "؟!  یوفتیچندتا الشخور مست ب ریو گ يولت کنم که از اون محله بگذر يخوای...ميبود

 

خودش را  یکلمه هم حرف بزند و ناراحت کی ینتوانست حت ایبود که پر شیدر حرف ها مخصوصا در چشم ها یتیعصبان چنان

 نگاه کرد  نیامیبن نیفراموش کرد و فقط در سکوت به چهره خشمگ

 

 "شو.... نیزود باش برو سوار ماش " _

 

 رفت و در را باز کرد و : نیرف ماشبه ط یمعتل یب ایپر

 

  "نشست. یصندل يرو " _

 

که  کردیبا خودش فکر م ایبود ، پر یعصبان یلینگاه کرد ؛ خ نیامیاز گوشه چشم به بن ایهم در را باز کرد و نشست ؛ پر نیامیبن

 باشد . یقبل عصبان قهیمثل چند دق تواندیترسناك شده... حس کرد نم نیامیچقدر بن

 

 کیبعد با  هیرفت ؛ چند ثان رونیپارك کرد و ب يرا گوشه ا نیانداخت و بعد ماش یبه ساعتش نگاه نیامی، بن یرانندگ نیب در

به قرص  یآورد و نگاه رونیرا که پر از قرص و دارو بود ب لونیرا باز کرد و نا فشیبرگشت ؛ و در ک وانیو ل یظرف آب معدن

 را پر کرد و به طرفش گرفت و : وانی؛ و ل آورد رونیاز آنها را ب یکیها انداخت و 

 

  "بخورش... االن وقت داروته... " _

 

را داشت که مقابل خون آشام  نی؛ حس ا کردیکه قرمز بودند نگاه م شیبه چشم ها ایبود ؛ پر تیعصبان شیدر صدا هنوز

 نشسته باشد ... 

 

  "گفتم ؟! بهت گفتم بخورش ... یچ يدینشن " _

 

 با ترس قرص را از دستش گرفت ؛ با خودش گفت :  نی؛ بنابرا کشدیم ادیفر نیامیبن ردیکرد که اگر قرص را نگ حس

 

 "باشه ... يبهم بده ...نکنه قرص بد ینکنه قرص اشتباه " _
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 زبانش نگه داشت و وانمود کرد که قرص را قورت داده ست. ریرا ز قرص

 

 "بخورش !  " _

 

 : داندینم يزیوانمود کرد چ ایترسناك بود ،پرهنوز هم  نیامیبن لحن

 

  "رو بخورم ؟!  ی؟ چ یگفت ی؟ چ یچ " _

 

 "زبونتو قورتش بده... ریز یکه گذاشت یقرص " _

 

 گفت : يدیکه دستش رو شده بود با نا ام ایپر

 

 "باشه... " _

 

حس کرد  ایپر گذشتیطور که م نیمطمئن شد قرص را قورت داده حرکت کرد ؛ هم نیامیکه بن یقرص را قورت داد ، وقت و

 ؛ کردیم یو احساس خواب آلودگ شودیتر م نیسرش سنگ

 

 گفت :  نیامیبود رو به بن داریکه ب یلحظات نیشد ؛ آخر دیشد شیآلودگ خواب

 

 "..بخوابم. خوامیمن نم يمن بخورم... چرا خوابم گرفته.... وا يداد یچ یچ _"

 

 گفت :  یبا لحن مهربان نیامیبن

 

 "هست که دکتر هاتسون برات نوشته... همشون خواب آور هستن... االنم راحت استراحت کن . ییقرص ها نایا زمیعز " _

 

 ...  دینفهم يزیچ گریمثل قبل مهربان شده و د نیامیکه لحن بن کردیفکر م نیبود به ا داریکه ب یلحظات نیآخر ایپر

 

......... 
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 شد  داریب ایخورد پر ریسرعت گ ياز رو نیکه ماش یتکان با

 

 "...زمیعز يشد داریآخ ب " _

 

 زد و دوباره چشمش را بست ، يلبخند ایپر

 

  "...چرخمیم ابونایخ نیا يکه دارم تو مهیساعت و ن کینخواب ...  گهیپاشو د " _

 

 گرفته اش گفت :  يبا آن صدا ایپر

 

 "بخوابم... خوامی... ولم کن ماوووووووم  " _

 

 "...یبخواب یکه پر از دست نداز باشه نتون ییجا هیپس بذار برم  " _

 

 "بخوابم... خوامی... مونینکن... منو ببر پانس تمینه.... اذ " _

 

 یدرس بخونم... چ خوامیو داد راه انداخته بود که م غیکه ج ییای؟! کجا رفت اون پر یخوابیاوه اوه ... چه خبره.. چقد م " _

 "شد پس ؟ 

 

 کند و دوباره بخوابد . دایپ یراحت يحرکت داد تا جا ینگفت و خودش را در صندل يزیچ ایپر

 

 "...یوفتیو از من عقب م يگریاز امتحاناتو بد م يطور ادامه بد نیهم ياگه بخوا " _

 

 هول شد و : ایپر

 

 "...خورمیاون قرصا رو نم گهی؟؟! پس د یچ " _

 

 گفت : یبا مهربان نیامیبن
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سر جلسه امتحان همه جواب  دمی... من بهت قول میاگه کل روز رو بخواب ی، حت ياون قرصا رو بخور دینه... تو حتما با " _

 "سوال ها رو بهت بگم .

 

 "؟!  يدیقول م " _

 

 ". میکنیکه تغلب م کنهیه نمبه ما توج ادیز یکس میهم که من و تو رتبه اول کالس ییباش... از اونجا نیآره مطم " _

 

 فکر کرد و : یکم ایپر

 

 "نمره خودم باشه... نمره خالص... خوامی... مخوامینه...نم " _

 

 و :  دیخند نیامیبن

 

 "درسا... يتو کنمیباشه پس منم کمکت م " _

 

 لبخند زد . يدواریبا ام ایپر

 

 .کردندیتمام وقت را با هم بودند و با هم درس ها را مرور م نیامیو بن ایمنوال گذشت ، پر نیترم به هم يامتحان ها هیبق

 

 بد نشد . کردیآنقدر ها هم که فکر م یقبل نشد ول يمثل ترم ها شیدرس ها يآن ترم نمره ها هرچند

 

.... 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 ایآن را بسازد و  کردیفراومش م ای یبسازد ول شیاش را برا یبیترک ياز داروها یکیقول داده بود  ایبه پر نیامیبود که بن مدتها

تمام شد  ایروز طاقت پر کی؛ باالخره  اوردیب ایپر يآن را برا کردیباالخره بعد از مدتها آن را ساخت فراموش م نکهیبعد ازا

 برساند. کردیکه در آن کار م یمارستانیب ي داروخانهگرفت خودش را به  میتصم

 

 ... گشتیم ییبه دنبال چهره آشنا شگاهیداخل شد ؛ و از پنجره کوچک آزما نیپاورچ نیو پاورچ اطیاحت با

 

 "...خودشه... دمشیکجاست ؟... آها د نیامیبن نیآه پس ا " _

 

داده بود و  هیتک شهیش ابهیبه خودش گرفته بود پر يو کاربلد يجد افهیق نکیو ماسک و آن ع دیبا آن روپوش سف نیامیبن

 کرد و بعد از آنها جدا شد، یبه طرف دوستانش رفت و با آنها صحبت کوتاه نیامینظر داشت ؛ بن ریرا ز نیامیتمام حرکات بن

 

 "...رونیب ادیب خوادیاه پس م " _

 

 او را از جا پراند  یکلفت ییصدا ناگهان

 

 "؟!  دیکنیم کاریچ نجایخانوم شما ا " _

 

 قلبش گذاشت و :  ينشان داد و بعد دستش را رو فیخ غیج کیدختر ها ترسش را با اول به سبک همه  ایپر

 

 "... آخ قلبم... زهره ترك شدم...دیآقا منو ترسوند يوااا " _

 

 "؟!  یکنیم کاریچ نجایشما ا دییبفرما شهیم " _

 

 داده بود ینیخشمگ افهیاش به او ق یشانیچاق انداخت که خط اخم پ يلویبیبه آن مرد س ینگاه ایپر

 

 "که... نجای...من اومدم انکهیا یعنی... زهیچ " _

 

 "منه... يباش نداشته باش اون آشنا يکار کلیما " _

 

 "... هیداروساز شگاهیآزما نجای...اادیب تونهینم یهرکس نجایا نیبنجام یول "با احترام گفت :  نیامیبن دنیبا د کلیما
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 "...ادینم شیپ گهی... دکلیدفعه رو ببخش ما نیا _"

 

 "...دیبر دیتونی... منیباشه بنجام " _

 

 کرد و :  ایرو به پر نیامیبن

 

 "... ایبا من ب " _

 

 پشت سرش ... ایرفت و پر شیپ خودش

 

 "! نجا؟یا ي؟! چرا اومد يدار کاریچ نجایا " _

 

 "...يکه قولشو به من داد رمیرو بگ میبیازت اون محلول ترک امیب خواستمیم " _

 

 "...اوردمشیمن برات م يزدیخب بهم زنگ م " _

 

 "برام... شیاوردی... طول دوره درمانم تموم شد و تو هنوز نيتاحاال آورده بود ياریب یخواستیاگه م " _

 

 "مراقب نبود ؟! رونیداخل ، ماکل ب يچرا اومد ی... ول هیحرف نمیا یگیآره راست م " _

 

 "نبود... یشکینه ه " _

 

 و : ستادیا یدر اتاق يجلو نیامیبن

 

 "برو داخل !  " _

 

آورد و داخل کمد گذاشت ؛از داخل کمد  رونیرا ب دشیداخل شد. روپوش سف ایو بعد از پر ستادیدر اتاق ا يخودش جلو و

 آورد رونیرا ب یشربت شهیو ش فشیک
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 "تموم شده باشه مگه نه ؟!  دیتا حاال با یتو ده تا آمپول هم داشت یاز شربت... راست نمیا " _

 

 خودش را به آن راه زد و : ایپر

 

  "؟ آمپول ؟! یگفت یچ " _

 

 "آره آمپول... " _

 

 "...فهممینم " _

 

 "خودتو به اون راه نزن.. خودم دارو هاتو برات گرفتم... ایپر " _

 

 :  ختیتخت ر يآورد و رو رونیب فشیپراز قرصو دارو را از ک لونینا ایپر

 

 "...ستین ی...داخلش آمپول نیبب " _

 

 او را از نگاه گذراند و :  رکانهیز نیامیبن

 

 "؟!  یختیراستشو بگو ... نکنه آمپول ها رو دور ر "

 

 "...ستیکه آمپول داخلشون ن ینیبیم " _

 

 "زود باش نسختو به من بده... " _

 

 زد و نسخه را برداشت و پاره کرد : یجست ایپر

 

 "..يریبرام آمپول بگ یتونینم گهیحاال د " _

 

 "...ارمیبدونم چندتا برات ب خواستمیخوبه... فقط م ییماریچه ب يبرا ییچه دارو دونمیداروسازم... خودم خوب م هیمن  " _
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 ناله کرد بعد چند مشت به به تخت زد و گفت :  یابتدا کم ایرفت ؛ پر رونیاز اتاق ب و

 

 "مجبورم کنه آمپول بزنم... نهتوینم گهید ينجوریبهتره فرار کنم ا _"

 

 ، دیآ یکه به طرف اتاق م دیرا د نیامیرفت ؛ چند قدم به جلو که برداشت بن رونیرا برداشت و از در ب لشیوسا و

 

 "! ؟یفرار کن يخواینکنه م يریم يکجا دار " _

 

 "...کنمیخواهش م نیامینه بن " _

 

 "کنم... قیآمپولتو برات تزر خوامی...منیبرو داخل اتاق بش " _

 

 "...یمجبورم کن یتونینه ...تو نم " _

 

 "...نیزود برو داخل اتاق بش " _

 

 تخت نشست ؛  يبا ناله برگشت و رو ایپر

 

 سرنگ را پر کرد و :  نیامیبن

 

 "رو باال بزن... نتیزود باش آست " _

 

 "...کنمیخواهش م نیامیبن " _

 

 "برم خونه... خوامیوقت ندارم م گهیزود باش د " _

 

 "خودم آمپول رو بزنم... دیمن فقط خودمو قبول دارم... با هیچ یدونیاصال م " _

 

 "خودت بزن... ریباشه ...خب بگ "گرفت و : ایآمپول را به طرف پر نیامیبن
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 "بزنم . ونیبرم پانس دی... باشهینم نجایا " _

 

 "...نمیمن بزن تا من بب يجا جلو نینه هم " _

 

 "؟؟  یبهت فروختم که باهام دشمن يتر زمیمگه من چه ه نیامیبن يوااا " _

 

 "اود کنه... تیماریدوباره ب خوامی... من نگرانتم ... نمهیتر چ زمیهز " _

 

 "...یمنو ناقص کن ی؛ از کجا معلوم نزن یستی؟! من تو رو قبول ندارم ؛ تو که دکتر ن هیچ یدونیاصال م " _

 

 آورده بود خوشحال بود ریگ نیامیاز بن یخوب يآتو هنکیا از

 

  "خوندم... يترم پرستار هیبخونم  يداروساز نکهیقبل از ا " _

 

 را منحرف کند گفت : نیامیذهن بن خواستیکه م ایپر

 

 "...یکن فی؟! دوست دارم برام تعر ي؟! پس چرا رشتتو عوض کرد ياه جد " _

 

 و : ستادیرا خوانده بود دست به کمر ا ایکه دست پر نیامیبن

 

 "بزن باال... نتویآست "

 

 گفت : يدیبا نا ام ایپر

 

 "نداره ؟!  یراه چیه یعنی " _

 

 "نچ... " _

 

را در  ایپر يکرد و بازو یرا که مورد نظرش بود ضدعفون ییجا یبا پبنه الکل نیامیرا باال زد و بن نشیآست یلیم یبا ب ایپر

 چشمش را بست و:  ایبست ؛ پر ایپر يرا دور بازو يدستش گرفت و کش ا
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 "تو رو خدا آروم تر ... يمن دستم کبود شد ...وااااااا يخدا يتر وا واشی... نیامیآخ خ خ بن " _

 

 "...کنمیرگ ات رو سوراخ م یزنیاه انقد سرو صدا نکن تمرکزمو بهم م " _

 

 "...رمیمیاالن م ي... وا زنهیداره االن خون فواره م يرگم سوراخ شد واااا کنمیمامان ، حس م ي...دستم... وايآخ... وا " _

 

 انداخت و :  ایبه پر يا هینگاه عاقل اند صف نیامیبن

 

 "من هنوز کارمو شرع نکردم... " _

 

 کرد و : ياحمقانه ا ي دستش سالم ست.. خنده دیبه دستش انداخت و د یچشمش را باز کرد و نگاه ایپر

 

 ".. دستم سالمه.... ایگیراست م " _

 

 و :  دیپاش ایپر يرا رو یهمان نگاه قبل نیامیبن

 

 "من کارمو شروع کنم ؟!  ندیفرمایحاال خانوم اجازه م " _

 

 ملتمسانه گفت : ایپر

 

 "...کنمیخواهش م نیامیبن " _

 

 "حرف نباشه... " _

 

 آورد ؛ سرنگ را در سطل آشغال انداخت . رونیفرو کرد و ب ایپوست پر ریز اطیرا با احت دلین نیامیبن

 

 گذاشت و :  فشیرا در ک لشیبرگشت و وسا بعد

 

 "؟!  میخب بر " _
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 کندیشده نگاه م ریسراز شیکه از بازو یکه با قطره خون دیرا د ایجواب نداد سرش را چرخاند و پر ایپر

 

 "بذار روش... ریپنبه رو بگ نیا ای! ب یتهس ي... تو چقد ناز نازایپر يوا " _

 

 "فصل چهاردهم  "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را پشت سرش  نیامیبن يکه صدا گذشتیکالس تمام شد با عجله از محوطه دانشگاه م یروز ها وقت يروز هم مثل همه  آن

 :  دیشن

 

 "عجله ؟!  نیبا ا يریکجا م ایپر يآها " _

 

 به او برسد ، نیامیو منتظر ماند تا بن ستادی شیسرش جا ایپر

 

 "... يعجله دار شهی؟! هم يریعجله کجا م نیتو با ا " _

 

 "برم پانسون !  دیاالن ساعت هشت شبه ! با " _

 

 "... يایباهام ب دیکار کوچولو باهات دارم... با هی " _

 

 "... امیجا نم چیبا تو ه گهی؟ من د يچه کار " _

 

 "...کنمیها باهات نم یاز اون شوخ گهیآخه چرا ؟! من که د " _
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 ؛ دیرا گرفت و او را به دنبال خودش کش ایپر فیبند ک و

 

 "برم خونه درس بخونم... خوامی؛ م نیامینه بن يوا " _

 

 "؛ همون جا هم... ونیپانس رسونمتیخودم م يذره به مغزت استراحت بده ...باشه حاال که وقت ندار هی یزنیچقد خر م " _

 

 "؟!  یهمون هم چ " _

 

 "...یفهمیخودت م " _

 

 شدند ،  ادهی؛هردو با هم پ دندیرس ونیکه به پانس یشدند و به راه افتادند ؛ وقت نیسوار ماش و

 

 "! میدیرس گهی! بگو دنیامیخب بن " _

 

 و  ستادیهم جلو آمد و کنارش ا ای؛ پر ستادیا یپل چوب يرو نیامیبن

 

 "...منتظرم...نیامیبن گهیبگو د " _

 

 آورد و :  رونیب بشیرا از ج یجعبه مخمل نیامیبن

 

 "تولدت مبارك ... " _

 

 ذوق زده گفت : ایپر

 

 کیتولدم رو تبر یکس نکهیاز ا شدمیم دیداشتم نا ام گهید ي؟! وا یدونستیمن ....تو تولد منو از کجا م يخدا يواااا " _

  "بگه...

 

 اشاره کرد و کرد و : هیبه هد نیامیبن

 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیاسپیده شبان   –برنده کیه                                 

wWw.98iA.Com ١٧٩ 

 "زود بازش کن... " _

 

 بسته شده بود ؛ در جعبه را که باز کرد  یرنگ یربان صورت یجعبه مخمل دور

 

 "و خوشکله... فیچقد ظر يدست بند طال...وا هیمن !  يخدا يوا "-

 

 آورد و به آن نگاه کرد :  رونیآرام دست بند را از جعبه ب ایپر

 

 "...؟!  یستیحتما گرونه.. تو آدم بشو ن نیخوشکله...ا یلیخ يواااا _"

 

 "آره چون که فرشتم... " _

 

 "هستم ؟!  یمن پس چ ياگه تو فرشته ا " _

 

 "...یبد اخالق و زشت بیبدترک يبدجنس اخمو وید هیتو  " _

 

 "...میخبر بود یو ازش ب میداشت يدست شما درد نکنه ... چه صفات محسنه ا " _

 

تعجب کرده بود ؛ از  نیامیرفتار بن نیهم از ا ایمانده بود پر رهیخ يدر آب جو ایپر ریحرف نزد... فقط به تصو گرید نیامیبن

 به حرف آمد : نیامیبن نکهیتا ا کردیفکر م يزیساکت شده بود و به چ نیامیناگهان بن نکهیا

 

 

 ...میبا هم از آن کوچه گذش یآمد که شب ادمی " _

 

 ....میدر آن خلوت دلخواسته گشت میگشود پر

 

 ... مینشست يبر لب آن جو یساعت

 

 ... اهتیدر چشم س ختهیهمه راز جهان ر تو
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 نگاهت....  يهمه محو تماشا من

 

 صاف و شب آرام.... آسمان

 

 خندان و زمان رام...  بخت

 

 در آب ...  ختهیماه فرو ر خوشه

 

 ها دست برآورده به مهتاب....  شاخه

 

 "حرا گل و سنگ همه دلداده به آواز شباهنگ... و ص شب

 

....... 

 

 مکث کرد و :  هیثان چند

 

 "قسمتشو بلدم . نی...فقط همهیشاعرش ک دونمینم یشعر اومد سر زبونم...حت نیا هویچرا  دونمیالبداهه بود... نم یف " _

 

 "دوسش دارم... یلی.... شعر کوچه....منم خ هیریمش دونیشعر فر نیا " _

 

 "؟!  يشعر و بلد نیقبل و بعد ا يقسمت ها یعنی " _

 

 "... خونمشیبعد برات م یآره... بلدم اگه دوست داشته باش " _

 

 "شعرو بدونم.... هیکه بچه بودم .... همشه دوست داشتم بق یگرفتم... وقت ادیشعر و از بابا  نیا " _

 

 .ییخاص و جادو ي.... لبخندکردینگاه م ایبا لبخند به پر جمله دوباره ساکت شد و در سکوت نیبعد از گفتن ا نیامیبن

 

 کرد بحث را عوض کند. یسع دیکشیخجالت م نیامیکه از نگاه بن ایپر
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 "؟!  يدیاز کجا روز تولد منو فهم ینگفت " _

 

 "بود.... ابندهی ندهی.... عاقبت جوگهی.... د گهید " _

 

 "...  يدی...از کجا فهم گهیبگو د " _

 

  "که هوشت در حد کلوخه... ستمی... من که مثل تو ندمیفهم مییبه کمک هوش استثنا " _

 

 ".کنمیم دای؟! خب منم روز تولدتو پ یبا من " _

 

 "...یکن دایپ یتونینم" _

 

 " من... اریهفته در اخت هی نتیماش دمی؟!!!!!!! اگه فهم يبندی؟شرط م ی....اگه تونستم چکنمیهم م دایو پ تونمیم _"

 

 "...دمیپولمه هم بهت م فیکه داخل ک ی، همه پول نیمن به جز ماش يکرد دای...اگه پ یفهمینم نمیمطم " _

 

 "...هیعال _"

 

 "....دیاون روزو دوست دار ایرانیشما ا یعدد تولدمو دوسش ندارن ، ول ای...بعضکنمیهم بهت م ییراهنما هی" _

 

 "...هیچه روز دمیسخت شد ...من که نفهم یلیخ " _

 

 "... يدار یمغز کلوخ هی؛ آخه  یفهمیمطمئن بودم نم " _

 

 و : دیکوب امنیرا به پشت بن فشیک ایپر

 

 "...کنمیم داشیپ " _

 

 

 

********************************** 
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 دیرا از پشت سرش شن نیامیبن يکه در حال حرف زدن با روشنا بود صدا ایپر

 

  "واستا کارت دارم . هیچند ثان هی... ایپر " _

 

 و : دیخند زیر زیر روشنا

 

  ".  نمتیبیبعدا م ای... پرگهیبهتره من برم د " _

 

 خودش را از آنها دور کرد یعیسر يبا قدم ها و

 

 "؟!... ونیبرم پانس یواستا روشنا... پس من با ک " _

 

 و :  دیخند روشنا

 

 "خوش بگذره... " _

 

 "زهرمار... " _

 

 کرد و : نیامیرو به بن و

 

 "تا روشنا دور نشده... یداشت کاریخب زود بگو چ " _

 

 "امشب تو رو به شام دعوت کنم... خواستمیم " _

 

 گفت :  تیعصبان یبا کم ایپر
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؛ فکر نکن با  زنمیحرف م هیبق شتریدانشگاه با تو ب يشده... اگه من تو ادیخارج از دانشگاهت ز يبرنامه ها یلیخ گهید " _

زبون  یفارس هیغربت  يو آدم اگه تو یزنیحرف م یکه فارس زنمیحرف م شتریبا تو ب نی... من فقط بخاطر ايرق دارف هیبق

 "...ادیم فیسر ک یلیکنه خ دایپ

 

 "حرف بزنه... سی...مخصوصا اگه مثل شما سل شهیسر حال م یلیکنه خ دایزبون پ یفارس هی؛ آدم اگه  دیگیشما درست م " _

 

رنگ  يقهوه ا يو قد بلند و چشم ها دیسف يبا موها يو مرد دیبا تعجب به سمت صاحب صدا برگشت ؛ به عقب چرخ ایپر

 ... هیاش آشنا بود او شب افهی؛ ق دید

 

 بهت گفت :  با

 

 "؟! دیهست نیامیشما پدر بن " _

 

 ". دیخانوم هست ایبله ...شما هم حتما پر " _

 

 بود گفت : امدهین رونیکه هنوز از بهت ب ایپر

 

 "؟!  دیشناسیشما از کجا منو م یبله..ول " _

 

 "... دمیشن ادیشما رو ز فیمن تعر " _

 

 گفت :  ایآهسته در گوش پر نیامیبن

 

کردن من  ریو ز نیماش یگل مال ي... ماجرارونیب ياندازیتا منو از دانشگاه ب يکردیکه م ییهات و کارا یبد اخالق فیتعر " _

 "... گهید يکارا یو قهوه شور و کل نیبا ماش

 

 . دیپر ایاز چهره پر رنگ

 

 "؟!  دیشد دخترم ! چرا رنگت پر یچ " _
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 به زحمت دهان باز کرد و : ایپر

 

  "... خوبم...  یچیه " _

 

 "ذره فشارش افتاده ... هی... فقط ستین شیزیبابا چ یچیه " _

 

 "خانوم خوب شه... ایتا حال پر مینیجا بش هی میاه جدا ؟! پس بر " _

 

 آورد و : ایگوش پر يسرش را جلو نیامیبن

 

 "...گمیرو هم بهش م گهید يزای... وگرنه چمیشام بخور میبر ایبا ما ب " _

 

 . کندیرا قبول م نیامیگفت که دعوت بن نیامیکه تحت فشار قرار گرفته بود با عالمت سر به بن ایپر

 

 .دیایاشاره کرد دنبال سرش ب نیامیجا بلندشد و به بناز  ایپر دندیکه به رستوران رس یوقت

 

 گفت :  یبا نگران ایکه کامال دور شدند پر یوقت

 

 "کردم ؟!  ییکه من قبال چه کارا یبه بابات گفت یرفت يجد ي، تو جد نیامیبن " _

 

 "... بابامو آوردم حسابتو برسه...یآره پس چ _"

 

... حاال دهیدانشگاه بهت گفتم شن يهم که تو یی...تازه همه حرفاکنهیراجع بهم م يچه بد ... حاال بابات چه فکر يوا " _

 "هستم... يا یمن چه دختر وحش کنهیکنم ؛ فکر م کاریچ

 

 تکان داد و : يسر نیامیبن

 

 "کن...دستمو ببوس...  یچشم بابام از عذر خواه يجلو ای... به نظر من بکنهیهمبن فکرو م قایآره دق " _

 

 اش گفت : یشگیمانند هم غیج يو با صدا دیکوب نیرا زم شیپا ایپر
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 "باش... ينکن...جد یشوخ نیامیبن يواااا " _

 

 "...میآدم خوب یلیکن که بابات فکر کنه خ فیاالن ازم تعر نیاصال برو هم "فکر کرد و :  یکم

 

  "... میالرج طانیتو که اول قرآن اومده.... اعوذ باهللا من الش فیتعر " _

 

 "تا شک نکنه .  نیبابات بش شی... برو پیبزن یحرف خوادی...اصال نميدیمنو دق م نیامیبن يوااا " _

 

 "... ایباشه پس تو هم زود ب " _

 

 نشست ؛ پدرش با خنده گفت : زیبرگشت و سر م و

 

 "بهم انقد ؟!  دیگیم یچ یچ " _

 

 و :  دیخند نیامیبن

 

 "کن . فیبابات تعر شیبرو از من پ گهیم ایپر _"

 

 "افتاده ؟!  یچرا مگه اتفاق " _

 

 ".  کشهی، از شما خجالت م دیکه با هم داشت یبخاطر اون برخورد اول " _

 

 سر داد و : يبلند يخنده  پدرش

 

 "....هی... آخ چه خجالت ادیبرو بهش بگو ب " _

 

 برگشت و پشت سرش را نگاه کرد و : نیامیبن

 

 "... دهایبهش نگ يزی... چادیاه داره م " _
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 گفت : نیامینشست ؛پدر بن یصندل يکه رو ایپر

 

 "وقته که دلم براش تنگ شده... یلی... خدیبگ رانیخانوم از ا ایخب پر " _

 

 "گرم تره ... هم هواش هم مردمش... نجایاز ا یلیخ رانیبگم خوب ا ی...چدونمینم " _

 

 "اونکه البته... " _

 

 کنجکاوانه گفت : ایپر

 

 "؟!  دیموند نجایچرا ا دیدوست دار رانویشما که انقدر ا " _

 

به  ادیبرگشتم تازه انقالب شده بود ؛ ز یخوندم... وقت يساز یو رشته کشت نجایانقالب شه ، اومدم ا نکهیخب من قبل از ا " _

جا  نیلندن استخدام شدم... چند سال بعدشم ازدواج کردم و هم يو تو نجای...منم برگشتم هم دادنیمن بها نم يرشته 

 "...کنمیم یاومدم...االن فروشندگ رونیموندم...االن چند ساله که از رشتم ب

 

 حرفش را سر گرفت و :  ادامه

 

 "؟!  نجایا يو دخترم تو چرا اومد " _

 

 و : دیخند ایپر

 

 "درس بخونم... نجایمن بورسه شدم...اومدم ا " _

 

 "...نمی...دوست داشتم شما رو ببکنهیم فیاز شما تعر یلیخ نیامیبن " _

 

 بفهمد آهسته گفت :  نیامیکه فقط بن يطور ایپر

 

 "بد نگفته از من ؟!  زیچ یعنی " _
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 "نه چطور مگه ... " _

 

 کرد و :  نیامیرو به بن بعد

 

 "... بذار بابات بره... کشمتیم " _

 

 گفت :  یکرد و با خوشحال نیامیدوباره به طرف پدر بن و

 

 "....میآدم خوب یلیگفته درست گفته...من خ یهرچ نیامیبن " _

 

 ذوق داشت.  ایاز همه پر شتری؛ ب دندیهرسه با هم خند و

 

  کردیو پدرش نگاه م نیامیبه بن رهیخ رهیخ ایاز خوردن شام پر بعد

 

 ". ینزن ؟!من و بابامو چشم یکنیم گامونین ينجوری؟! چرا ا هیچ " _

 

 زد و : يلبخند ایپر_

 

 "بودن... نجای...دوست داشتم خانواده منم اشهیم میحسود نمیبیشما رو باهم م یآخه وقت " _

 

 و : دیخند نیامیبن پدر

 

 نویکرده بودم که خدا ا یچه گناه دونمینم یدختر داشتم...ول هیدوست داشتم  یلیپدرتم...به من بگو بابا... من خ يمنم جا " _

 "به من داد . 

 

 گفت :  گذاشتیقاشق ژله را در دهانش م کهیدر حال نیامیاشاره کرد ؛ بن نیامیبه بن و

 

 "؟!  نیگفت ی؟! درمورد من چ یچ " _

 

 گفت :  يبا لحن خنده دار پدرش
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  ".... تو مشغول باش... یچیه _"

 

 .دندیزد و هر دو باهم خند ایبه پر یچشمک بعد

 

....... 

 

 گفت :  نیامیپارك نشسته بودند که پدر بن يها یصندل يهم رو يسه روبه روبعد هر  شب

 

 "خب درستون چطوره ؟!  " _

 

 جواب داد : نیامیبن

 

 "...میدوتامون رتبه اول کالس " _

 

پاره وقت کار کردن به درد  ي... داروساز یسفت به کارت بچسب دیمن هنوزم سر حرفم هستم که تو با یخوبه... ول" _

 "...خورهینم

 

 یمنو استخدام کرده، با پاره وقت کار کردنم هم مشکل یخصوص مارستانیب هیتو کارم موفقم....  یلیخ نجورشمیمن هم " _

 "ندارن... 

 

 يدار یچ هیما پرسنیازت م ي.... آخه هرجا که بر یپس انداز داشته باش هی یکه پس فردا که زن گرفت گمیرو بهت م نایا " _

 "ست...  ریفط هیما ی؟ چون که ب

 

 و : دیخند ایپر

 

 "خوبه . یلیخ دهیم تیکه به باال بردن علمش اهم نیهم نیامی.به نظرم بن دنینم تی.... انقدرا هم به پول اهم گهینه د " _

 

 گفت :  یبا خوشحال نیامیبن
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 ".ستیمهم ن ادمیبابا ؛ پول ز دینیبیم " _

 

 "...دیایدوتاتون بهم م " _

 

 فورا گفت :  ایپر

 

 "؟؟ یچ " _

 

 "... دیدار یبه هم هیشب دی.... چه عقا زهیکه....چ نهیمنظورم ا " _

 

 فورا بحث را عوض کرد :  و

 

 "نوروزه... دیع گهیچند روز د " _

 

 گفت :  یبا ناراحت ایپر

 

 "..هنوز هوا سرده.. نجایا یبادام شکوفه زدن...ول يهمه درختا رازی... االن شدونمیآره م" _

 

 نوروز رو بدم.... دیع ي هیاالن هد نیهم خوامی... م ستمین نجایمن ا گهیچند روز د تا

 

 گرفت :  ایآورد و به طرف پر رونیرا ب يزیچ بشیاز ج و

 

 "به هم وطنم... می.... تقدرازیش ي... براماستیهواپ طیبل هی نیا " _

 

 ذوق زده گفت : ایپر

 

 "از شما قبول کنم... تونمی... من نمهیگرون یلیخ هیهد نینه... ا يوااا " _

 

 "... یمامان بابا باش شیپ دیکه شب ع خوامی... مدنیرو که پس نم هیهد " _
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 "صحبت کنم... یمرخص يبرم دانشگاه برا دیبا یچطور ازتون تشکر کنم... ول دونمینم يوا " _

 

 "؟!  نیامی... مگه نه بنکنهیبرات م نیامیدانشگاه که بن يکارا " _

 

 سر تکان داد و :  نیامیدر هم رفته بود ؛ بن نیامیبن افهیانداختند ؛ ق ینگاه نیامیبا هم به بن هردو

 

 "باشه... " _

 

 "جبران کنم ؟!  تونمیممنونم ... چطور م یلیخ يوااا " _

 

 ادامه داد :  نیامیپدر بن و

 

 "دوست دارم... یلیمن شربت نارنج رو خ...اریآب نارنج ب يبطر هیبرام  یجبران کن ياگه دوست دار " _

 

 گفت :  یبا خوشحال ایپر

 

  "باشه حتما...واقعا ازتون ممنونم... "

 

 گهیساعت چهار صبح گرفتم... شش ساعت د يرو برا طی... آخه بلیاستراحت کن یکه شمام بتون میبهتره بر گهیخب د " _

 "...يپرواز دار گهیساعت د

 

 دمغ گفت : افهیبا آن ق نیامیبن

 

 "...رسونمتونی... من ممیخب پس بر " _

 

 ی؛ پدر ب کردندیو پدرش هردو رفتنش را تماشا م نیامیشد ؛بن ادهیپ نیاز ماش اینگه داشتند ؛پر ونیدر پانس يکه جلو یوقت

 مقدمه گفت : 
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 نجایا يبا دخترا پشیکردم حتما ت.. با خودم فکر یرانیدختر ا هیازدواج کنم اونم با  خوامیم یگفت یوقت شیچند ماه پ " _

رو  ایپر یوقت ی... ولستین دهیدر نجایا يبه اندازه دخترا یرانیدختر ا هیبهرحال خوشحال شدم...چون بنظرم  یندار... ول یفرق

 "...هیشدم دختر خوب نیکه حجاب کامل داره ؛ مطم دمید

 

 انداخت :  نیامیبه بن ینگاه و

 

 "...دیشی... با هم خوش بخت مهیبه نظرم دختر مهربون " _

 

 ؛ دید نیامیرا در نگاه بن یناراحت شدیتنها سر تکان داد ، م نیامیبن

 

 "؟؟؟یچرا ناراحت هیچ " _

 

 گفت :  تیبا جد نیامیبن

 

 "...ستمیناراحت ن " _

 

 گفت :  طنتیبا ش پدرش

 

 "...شینیبیده دوازده روز نم نکهی... از ایچرا ناراحت دونمیمن که م " _

 

 موضوع را عوض کرد و :  نیامیبن

 

 "...من گشنمه .... میخونه... شام نخورد میبر " _

 

 یکوله پشت کیکه الزم داشت را در  یلیرا عوض کرد و تمام وسا شیلباس ها دیرس ونیبه پانس ایکه پر یوقت گریطرف د از

باز هم  نکهیدر را باز نکرد ، مثل ا یکس یکند ؛ در زد ول یآمد و به سمت اتاق روشنا رفت تا خداحافظ رونیاز اتاقش ب ختیر

 برگردد. ونیشب را به پانس خواستینم

 

 پرواز داشت؛  گریبود چهار ساعت د ازدهیتخت انداخت ؛ ساعت  ياتاقش برگشت خودش را رو به
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 تخت انداخت تا استراحت کند.. يدوازده ؛ خودش را رو ساعت

 

 که اگر نخوابد در فرودگاه خسته خواهد بود . کردیفکر م نیش نبرده بود ... به اشب ؛ هنوز خواب مهین کی ساعت

 

 ... گرددیکه به پدر و مادرش خبر نداده که برم کردیفکر م نیدو؛ به ا ساعت

 

. از جا بلند شد و به سمت ته راهرو رفتیبه فرودگاه م دیپرواز داشت با گریساعت د کینبود ،  زیجا دنیخواب گریسه،د ساعت

 در انداخت و شماره آژانس را گرفت  ریرا که نوشته بود ز يرفت ؛ ودر اتاق روشنا هنوز قفل بود، نامه ا

 

.... 

 

 یافتد ؛به ساعتش نگاه یعقب م شیکه چقدر از درس ها کردیفکر م نیانتظار فرودگاه نشسته بود و به ا يها یصندل يرو

 اسمش را صدا کرد ینمانده بود که کس يادیانداخت زمان ز

 

 برگشت و پشت سرش را نگاه کرد ایپر

 

 "خانوم... ایسالم پر " _

 

 "سالم ... " _

 

 و پدرش بودند... نیامیبن

 

 "؟!  دیکنیم کاریچ نجایشما ا یسالم ول " _

 

فرودگاه  يدو ساعته تو قایبدرقه... االن دق میبرکرده ؛ که پاشو  داری.... بابا منو از خواب ناز بمیکن یازت خداحافظ میاومد " _

 "...میگردیدنبال تو م میدار یبزرگ نیبه ا

 

 دیکرد دایمنو پ ي؟ اصال چطور دیدنبال من بگرد دیاومد يدیشلوغه ، به چه ام یلیکه خ ترویفرودگاه ه دیگیم يجد يوا " _

 "؟! 
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 گفت :  یبا خوشحال نیامیبن پدر

 

 "...شهیم رتی...دگهی...خب برو دنمتیبب گهیبار د هی خواستمیم " _

 

 کردیم یخداحافظ نکهیاز خودش درآورد ؛ مثل ا یگوشخراش يصدا دیکشیم ازهیکه خم یدرحال نیامیبن

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

ظرف شستن  يآورد و آهسته در را باز کرد ؛ صدا رونیب بیرا از ج دشیکل ایکرد ؛پر ادهیفرودگاه اورا دم در خانه پ نیماش

 چشم مادرش گذاشت . يبه طرف آشپزخانه رفت و دستش را رو نیپاورچ نیپاورچ د،یمادرش را از آشپزخانه شن

 

 "؟! یی...منصور تودمیترس يواا " _

 

 "نه مامان منم... " _

 

 دستش را برداشت و مادرش را بغل کرد  و

 

 "؟!  یکنیم کاریچ نجای؛ تو ا زمی..عز ایپر يوااا " _

 

  "برگردم ... تونمیم دیاگه ناراحت " _

 

 "...یباش نیسر سفره هفت س خواستیچقد ذلم م دونهی... خدا مهیچه حرف نیا ایپر يوا " _

 

 "...دهاینکش يگاریمامان..حاال که اومدم ازم ب " _

 

 "هم نزن... دیو سف اهیو دست به س نیندارم...تو فقط بش يکار گهی...دزمینه عز " _
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  يگاریازم ب دیکه نکنه بخواه کردمیفکر م نیراحت شد ...همش به ا المیآخ خ _"

 

 "...دیبکش

 

 "...ي...قرار نبود االن برگردیبرگشت هویشد  یکن چ فیبرام تعر ایخب پر " _

 

 "بخوابم... خوامیمامان االن خستم..م يوااا " _

 

 "بعد... نهی، اونم تو رو بب ادی..بذار بابات هم ب یستیبشو که ن داریب گهید يدیوابها ..اگه خ ینه ...نخواب يوا " _

 

 "...اوردمیطاقت ن دیشا یباشه... ول " _

 

 ذوق زده شد و :  ایپر دنیآمد با د رونیپدرش از ب یساعت بعد وقت مین

 

 "؟!  یکنیم کاریچ نجایدل بابا... ا زیبه به عز " _

 

 گفت :  یبه شوخ ایپر

 

 "برگردم لندن... دیخوای...منیبرگشتم ناراحت نکهیاه شمام از ا " _

 

 "...ينه بابا دلمون برات تنگ شده...خوب شد اومد " _

 

 . اوردیدوام ب گریساعت د میفقط توانست ن ایپر

 

 "برم بخوابم... خوامیم گهیاز جناب بابا...من د نمیخب ا " _

 

 "بخور... يزیچ هی؟! حداقل  ی؟! مگه مرغ یبخواب يریم يزود نیبه ا " _

 

 "...رمیم گهینه ممنون ...من د " _
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 بالشت گذاشت خوابش برد.... يکه سرش را که رو نیاتاقش را بست...هم در

 

 

 

 

*************************** 

 

 

 "...یکه نکنه خواب به خواب رفته باش کنمیکم کم دارم شک م گهی...دگهیپاشو د ایپر " _

 

 کنا زد  ایصورت پر يپتو را از رو و

 

 "؟!  يدیچند ساعته خواب یدونی...مایریگی، زخم بستر م گهیپاشو د " _

 

 "مامان ولم کن بذار بخوابم... " _

 

 "...یکنی... پاشو دختر، تو خواب سکته میبخواب ذارمیهم نم یخودتو بکش گهید " _

 

 "تونستم بخوابم...هم ن مایهواپ ينکن... خستم...تو تمیمامان اذ " _

 

 "کنه روت... یپارچ آب خال هی گمیوگرنه به بابات م ایپاشو پر " _

 

 "؟!  یکنیم دمیمنو تهد يمامان دار " _

 

 "...يدی... درست فهمقایدق " _

 

 ". امیمامان از دست تو... باشه برو من م يوا " _

 

 رفت و صورتش را شست و : ییآمد ؛ به طرف دستشو نییپتو را کنار زد و از تخت پا و

 

 "بخورم ؟!  یمامان گشنمه... صبحانه چ " _
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 "؟!  می؟! ما ناهارمونم خورد هیصبحانه چ " _

 

 "؟!  دمیانقد خواب یعنی؟! چه جالب... ياه جد " _

 

 "...لهیسال تحو گهیساعت د هیذره عجله کن... هی....فقط ارمیآشپز خونه تا من برات غذا ب ایاتاق  يبرو تو " _

 

به در خورد و سر  يبعد تقه ا هی؛ با خودش حدس زد حتما پدرش ست ؛ چند ثان دیدر خانه راشن يبه اتاقش رفت ؛ صدا ایپر و

 مادرش وارد خانه شد ؛ 

 

بهش گفتم ، خوب من  شبیخونه خبرش کنم ... منم د ي...بهم گفته بود هروقت اومديمهمون دار هی!  زمی، عز ایپر " _

 "...ذارمین متنهاتو رمیم

 

 دیکنجکاو بود ؛ در اتاق که باز تر شد و او را د ایپر

 

 بود . ستاره

 

 .ستادیاز جا بلند شد وبه طرف پنجره اتاقش رفت و پرده را کنار زد و همان جا ا دیکه او را د نیهم

 

 "؟!  یستیشوهر جونت ن شی... چرا پنجایا يچرا اومد " _

 

 "...ایپر " _

 

 "صداتو بشنوم . خوامینگو ... نم یچیه گهیحرف نزن... د " _

 

؛ منم  يدیمنو نشن يحرفا چوقتیدلت خواست به من بگو...تو ه ی... بذار حرفام تموم شه... بعد هرچکنمیخواهش م " _

 "ناراحتم...

 

 يدار يادیاستعداد ز يبه همه نشون داد نکهی... از ایخوشحال باش یــــــــــــــــلیخ دیساکت شو ستاره... تو که با " _

 "...یمردا رو سمت خودت بکش
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 "خواهش کردم... ایپر " _

 

 "...نمتیبب خوامیوقت دور و بر من نگرد... نم چیهم ه گهیبرو ... د " _

 

 "کنم... تا دلت خنک شه... فیدو سال گذشت رو برات تعر نیا يکه تو ییاتفاقا خوامیم " _

 

 بچه... کی هیشب يزیبود ، چ دهیچیپتو پ يرا ال يزیو پشت سرش را نگاه کرد ستاره انگار چ برگشت

 

 فقط به خاطر آن بچه لحنش آرام تر شد و :  دیچرا اما شا دانستینم

 

 "حرفاتو بزن و برو .... نیباشه بش " _

 

 تخت نشست... يجلو آمد و لبه  ستاره

 

تو برداشته...  یگوش يبار مهرداد بهم زنگ زد و گفت شمارمو از تو هی؛  نیهم نامزد کرد تو اون با نکهیبعد از ا یچند ماه " _

بهم گفت به  ینیمقدمه چ یدرمورد تو و اون باشه... با کل هی.منم رفتم به دارالترجمه اش. حدس زدم هرچ نمتیبب خوامیگفت م

 "...رونیرش اومدم ب... من شوکه شدم و از دفتمیخواستگار ادیب خوادیمن عالقه داره وم

 

 "؟!  یچرا همون موقع به من نگفت " _

 

 خوادیم گفتی؛ م زدی... دو ماه به من زنگ مدمی... که من اونو به طرف خودم کشیتو منو مقصر بدون دمیترسیآخه م " _

 "....زنهیرو بهم م تونی...و چه من قبول کنم چه نکنم اون نامزديشد يرو به هم بزنه ... تو براش تکرار تونینامزد

 

 سکوت کرد و :  یکم ستاره

 

 روزم از من خسته شه...  هیکه  کردمیمن احمق هم قبول کردم...اصال فکرشم نم "

 

 "؛ ماه عسل... هیترک میاز مراسم ازدواج رفت بعد
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 ؛  دیلرزیستاره م يصدا

 

تازه  هیترک يمن همونم نبودم.... تو یخوشبخت بودن ول شونیعروس ها هم چهل روز اول زندگ نیبخت تر اهیس گنیم " _

 ...ادیز یلیراحت بود ... خ یلیخ گهید يزن باز به تمام معناست... اونجا با دخترا و زنا هیکه  دمیفهم

 

 خوامیم گفتیم کردمیهم بهش اعتراض م یکه نگاهش همش دنبال زنا و دختراست ، وقت دمیدی، م میاز هتل بود رونیب یوقت

 ...يسرو گردن از همشون باالتر هینه ... تو  ی؟ ول شهیم دایاز تو خوشکل تر هم پ یکس نمیبب

 

 "...نویو کاز سکوید رهیم خوابمیشبا که من م دمینظر گرفتمش فهم ریز یمشکوك بود... وقت رفتاراش

 

 هق هق کنا ادامه داد : و

 

 فیهرزه برام تعر ياز مست کردن با زنا ومدی؛ بعدشم م رفتیت مراح الیبا خ گهیبهش گفتم از کاراش خبر دارم د یوقت " _

 "که شبانه روز بازن... گفتیم ییها نویذوق از کاز ی... با کلکردیم

 

 دادیگوش م شیبه حرف ها یهم با ناراحت ایپر

 

هم عوض نشد ، دوستاش  میبرگشت یوقت ی... ولادیآزاد باشه به راه م تونهیانقد نم گهید رانیا میبرگرد گفتمیبا خودم م " _

 "...رفتیمختلط اونم با ذوق م يها یبه مهمون کردمیدعوتش م

 

تو که  گفتیبدتر هم شد ، م ی... ولشهیبخاطر بچه هم شده سر به راه م میکه اگه بچه دار ش دادمیم يدواریبه خودم ام " _

 ". هستم.. گهید يتوه اگه با زنا ریافتاده... تقص ختیاندامت از ر يحامله شد

 

رفت  ی... ول شمیدستم شکست انتظار داشتم بمونه پ یپارسال وقت دیع التیتعط "کرد و :  هیدوباره هق هق گر ستاره

 "که بخاطر دست شکسته تو از دست بدمش... ياومده ؛ انتظار ندار يوودیهال ياز خواننده ها یکی گفتی...میدوب

 

 کرد و : هیبار پرصدا تر گر نیا

 

 "طالق دادم... ي...تقاضاادیاز دستم برنم يکار چیه دمید یوقت " _
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 از تخت بلند شد و :  ستاره

 

 "حرفام تموم شد...ببخش مزاحمت شدم ... خداحافظ.... " _

 

 گفت :  یبا مهربان ایکه پر رفتیطرف در م به

 

 "ستاره جون... "

 

 با خوشحال برگشت و : ستاره

 

 "...ایجونم پر " _

 

 "؟!  يبچه ا ت رو به من نشون بد يخاینم " _

 

 را پاك کرد و : شیاشک ها ستاره

 

  "آره ...آره ؛ حتما... " _

 

 داد :  ایبچه را جلو تر آورد و به دست پر و

 

 "ات شده... هیشب یلیخ ي......واینازو خوشکل ی... چه بچه تپلزمیآخ عز " _

 

 و :  دیبه زور خند ستاره

 

 "به من رفته که خوشکل شده... گهیآره د " _

 

 "، ستاره ؟!  هیاسمش چ " _

 

 "...نایال " _
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 "ملوسه... یلیخ يآخ... پس دختره ؟! ... وا " _

 

 را نگاه کرد و : نایبا لبخند ال ایپر

 

 "؟!  مینیسر سفره بش میباهم بر يایستاره م " _

 

 "نه...  " _

 

 "چرا ؟!  " _

 

 "شده... لیساعته سال تحو میچون که ن " _

 

 

 

************************ 

 

 

 یو کورمال کورمال گوش دیکشیکنار تخت م زیم يزنگ تلفن او را از جا پراند ؛ المپ اتاق خاموش بود ؛ دستش را رو يصدا

 کرد دایتلفن اتاقش را پ

 

 "مردم آزار ؟!  یگیم یبله ؟! چ " _

 

 ت را نشناخ شیانقدر گرفته بود که خودش هم صدا شیصدا

 

 گفت : یکیآن طرف خط  از

 

 "اشتباه گرفته باشم... کنمیفکر م دیببخش " _

 

 "؟!  ییتو نیامیبن " _

 

 با تعجب گفت :  یامیبن
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 "؟!  نیهست یشما ک یبله... ول " _

 

 "...ي... چرا نصف شب زنگ زدگهیهستم د ایباشم ؟! پر یک یخواستیم " _

 

 "شبه....11تازه ساعت  ست،ی؟! اصال نشناختمت...االن که نصف شب ن ییتو ایاه پر " _

 

 "نصف شبه... 3و  2ساعت  نجایست ا 11شما  يبرا " _

 

 "..تو بخواب...کنمی...پس من قطعش م دیآه ببخش " _

 

 "...يدار کاری..بگو چستی...الزم نگهینه د " _

 

 "؟!  يگردیبرم یبدونم ک خواستمیم " _

 

 "عال هستم...ف دونمینم " _

 

 "؟!  یمونیبدر هم م زدهیس یعنی " _

 

 "...چطور ؟! دونمینم " _

 

 "خداحافظ...بخواب...  گهی...خب دگذرهیبهت خوش م یلیبدر رو دوست دارن... حتما خ زدهیس یلیخ ایرانیا دمیشن " _

 

 ...دیبالشت گذاشت و پتو را تا سر باال کش يدوباره سرش را رو ایپر

 

 ؛ با خودش گفت : دهیآن سوال را از او پرس نیامیکه چرا بن کردیفکر م نیبعد از صبح تا آن لحظه که عصر بود به ا روز

 

 "با اون داره که بخاطرش نصف شب زنگ زده ؟!  یبدر چه ارتباط زدهیآخه روز س " _

 

 را تکرار کرد : نیامیحرف بن و
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 "بدر رو دوست دارن... زدهیس یلیخ ایرانیا "

 

 در ذهنش زده شد :  يجرقه ا ناگهان

 

هم از عدد  ایاز مردم دن یلیخ یدوسش دارن ول یلیخ ایرانیکه ا يبدر هست....روز زدهیروز س نیامی.... تولد بندمیآه.. فهم " _

 "متنفرن ازش... ای ترسنیم زدهیس

 

 با خودش فکر کرد :  و

 

 "هرچه زودتر دست به کار شم... دی...باهیلندن... آره فکر خوب رسمیشب م رمیبگ طیاگه من فردا صبح زود بل " _

 

گذاشت ؛ مادرش  یرا در کوله پشت لشیآمد و چند ساعت بعد با دست پر برگشت ؛ وسا رونیو از خانه ب دیرا پوش شیها لباس

 گفت :  یبا ناراحت

 

 "؟!  يریم يزود نیبه ا " _

 

 "افتم... ی... از درسام عقب مگهیآره د " _

 

 زنگ زد و :  نیامیلندن گذاشت به بن نیزم يرا رو شیکه پا یوقت

 

 "...نیامیسالم بن " _

 

 گفت :  یبا خوشحال نیامیبن

 

 "؟!  یسالم..االن لندن " _

 

 "هستم... ترویمن فرودگاه ه 1دنبالم ؟ يایآره م " _

 

 "...امیواستا تا من ب یکنار در خروج رونیشلوغه... پس ب یلیکه خ ترویفرودگاه ه يوا " _
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 بود  دهیهم رس نیامیرساند بن یکه خودش را به در خروج یوقت

 

 لبخند بر لب گفت :  ایپر

 

 "سالم... " _

 

 ". ادیبهت م یلیخ یلباس کرم نیا يشد پیسالم خانوم ... خوش ت " _

 

  "...ستمی... ما در مقابل شما شما سوسکم ن دیینه نفرما " _

 

 سرش را تکان داد و : نیامیبن

 

 "اوهوم... " _

 

 "رو اوهوم ؟!  یچ یچ " _

 

 "...یگیکه درست م نمیبی... میستیکه تو در مقابل من سوسکم ن نیهم " _

 

 "بدجنس ... يا " _

 

 بکوبد...  نیامیرا به بن یکوله پشت خواستیم

 

 زد. يداد و قهقه ا یهم جا خال نیامیبن

 

 آهسته با خودش گفت :  ایپر

 

 "...صبر کن ... رسمیحسابتو م " _

 

 گفت : نیامیبعد رو به بن و
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 "شام دعوت کنم... هیامشب تو رو به  خوامیم " _

 

 "....یکنیم ی؟! نه بابا ولخرج يجد " _

 

 گفت : انهیموز ایپر

 

 "اطراف چشم لندن... ییجا هی...مثال کیرستوران ش هی می... برشمیآره دارم پولدار م " _

 

 "؟!  یگرون نیبه ا ییحاال چرا جا " _

 

 "...ينجوریهم یچیه " _

 

 تعجب کرده بود : یکه حساب نیامیبن

 

 "...میباشه بر "

 

رود خانه  یبزرگ بود که در ساحل جنوب اریجرخ و فلک بس کیبه طرف چشم لندن حرکت کردند... چشم لندن در واقع  و

 تینفر ظرف 25محفظه کپسول مانند دارد که هرکدام به اندازه  32سختمان پارلمان واقع شده. چشم لندن  يو روبه رو مزیتا

 دارد ، و 

 

 ست... دنیقابل د يلوتریک 50چرخ و فلک بزرگ ست که از فاصله  نیا يحد به

 

....... 

 

 آورد : رونیشده ب يبندجعبه بسته  کیاش  یاز کوله پشت ایشام را خوردند ؛ پر نیامیو بن ایکه پر یوقت

 

 "تولدت مبارك.... " _

 

 و : دیبسته را به طرف خودش کش نیامیبن
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 "؟!  يدی...تو چطور تولدم رو فهمشهیباورم نم " _

 

 "...گهی....بازش کن دریهوش منو دست کم نگ گهید " _

 

 ساعت را به دستش بست و : نیامیرنگ با صفحه بزرگ گرد بود ؛ بن يساعت نقره ا کی

 

 "خوشکله... " _

 

 "...گهیام د قهی...خوش سلگهیآره د " _

 

 "...یهم هست فتهیخودش " _

 

 گفت :  دیخندیکه م یدر حال ایپر

 

 "دوم . هیهد نمیا " _

 

 گفت:  یآن را باز کرد و با خوشحال نیامیآورد ؛ بن رونیب فشیرا از ک يبزرگتر اریبس يکادو و

 

 "آرزو ام بود که اونو داشته باشم... شهی؟! هم يریمش دونیفر وانید _"

 

 کتاب را ورق زد و شعر کوچه را آورد و

 

 باز از آن کوچه گذشتم...  یتو مهتاب شب یب_

 

 به دنبال تو گشتم....... رهیتن چشم شدم خ همه

 

 شد از جام وجودم....  زیتو لبر دارید شوق

 

 که بودم... وانهیآن عاشق د شدم
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 جان.... ينهان خانه  در

 

 "؟!  هی... خب االن وقت چگهیوقت د هی ي... شعر خوندن رو بذار برانیامیبن هیکاف" _

 

 با تعجب گفت : نیامیبن

 

 "باشه ؟!  تونهیم یخودت بگو وقت چ " _

 

 "...یبه قولت عمل کن نکهیخب معلومه وقت ا " _

 

 "....ادینم ادمی يزی؟! من که چ یچه قول " _

 

هفته  هی يرو برا نتیات و اون ماش فیداخل ک يکل پول ها دمیاگه روز تولدت رو فهم يرفته ؟! به من قول داد ادتی " _

 "... يبد

 

 مثل برق گرفته ها شد و : نیامیبن

 

 "...ذاشتمینم فمیپوند هم داخل ک هینبود ؛ وگرنه  ادمیآخ اصال  " _

 

 "رو حساب کنم... پول شام خوامیپولتو بده به من...م فیزود باش ک " _

 

 را شمرد و :  فیداخل ک يپول ها ایداد ؛ پر ایآورد و به دست پر رونیپولش را ب فیک يبا حالت شکست خورده ا نیامیبن

 

  "پوند ؛  ستیدو" _

 

 "خوبه ... "انداخت و :  یشانیبه پ یاخم

 

در را باز کند که  خواستیرفت و م نیرفت ؛ و به طرف ماش نیرا برداشت و به طرف ماش چییشام را که حساب کرد ؛ سو پول

 گفت :  نیامیبن
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 "... واستا...منو هم برسون . ایپر يآها " _

 

 را باز کرد . نیباشد در ماش ایپر دییمنتظر تا نکهیبدون ا نیامیبن

 

 "؟!  يریآقا کجا م يآها " _

 

 "؟!  ینیبی؛ مگه نم شمیخب دارم سوار م " _

 

وقت به آقا روباهه اعتماد نکنم... آقا دزده رو  هیباز نکنم ؛ با خاله خرسه دوست نشم ،  بهیغر يشرمنده... بابام گفته در رو " _

 "راه ندم... نمیتو ماش

 

 "راهه... یلیتا خونم خ نجایبرسون از ا ییجا هی؛ منو تا  هی؟! آقا دزده ک ایپر هیحرفا چ نیا " _

 

 "نچ... " _

 

 "برگردم... یخرده پول بهم بده تا با تاکس هیخب حداقل  " _

 

  "؟!  يندارم ؛ از کجا معلوم پول منو ندزد نانینچ...من بهت اطم " _

 

 گفت : یبا درماندگ نیامیبن

 

 "...گردونمیباور کن بهت برم "

 

 "کردم... يزیپوالم برنامه ر ينچ... من برا " _

 

 ن نشست : صورت هردوشا يقطره باران رو چند

 

 "... ادیمن برم ..داره بارون م گهیخب د " _

 

 رفت . يادیرا روشن کرد و با سرعت ز نی؛ ماش نیامیبن يدر کمال ناباور و
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

بعد از تمام شدن کالس ها  نیابرایاز کالس ها حاضر نشد . صبح روز بعد ؛ امتحان داشتند ؛ بن چکدامیسر ه نیامیصبح بن فردا

 شده بود . کیهوا تار بایرفت ؛ تقر نیامیبه طرف آپارتمان بن

 

 نیفروغ بود ، صورتش قرمز و ملتهب ، چند یب شیدر را باز کرد ؛ چشم ها نیامی؛ بن ییدر را زد ، بعد از مدت طوالن زنگ

 بود دهیلباس گرم پوش

 

 "شده ؟!  ی! چ نیامیسالم بن " _

 

 مشکل باشد؛ گفت : شیکه انگار حرف زده برا نیامیبن

 

 "سرما خوردم... " _

 

 "... رمیاومدم ازت جزوه هاتو قرض بگ" _

 

 در کنار رفت و :  ياز جلو نیامیبن

 

  "داخل . ایب " _

 

ب ، به قفسه کتا استدیب شیپاها يرو توانستینم نکهیتخت انداخت ؛ مثل ا يآهسته به طرف اتاقش رفت و خودش را رو و

 اشاره کرد و : شیها

 

 "اونجاست . " _

 

 به آن انداخت . یجزوه را برداشت و نگاه ایپر
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 "؟!  ياریآب ب وانیل هیبرام  شهیم " _

 

 داد و :  نیامیآب را به دست بن وانیبه آشپزخانه رفت و ل ایگفت ؛ پر نیامیرا بن نیا

 

  "خونه ؟ يدیرس ی؛ ک شبهیحالت بده ؛ نکنه به خاطر بارون د یلیخ نکهی... مثل ارشیبگ ایب " _

 

 "سه صبح... " _

 

 "بارون بود ؟!  ریچهار ساعت ز یعنی؟!  یگیم يجد " _

 

 شیبالشت گذاشت ؛ پلک ها يرا برداشت و با آب قورت داد ؛ بعد سرش را رو زیم يسرش را تکان داد و قرص رو نیامیبن

 نگه دارد .  داریخودش را ب تتوانسیشده بودند ؛ نم نیسنگ

 

 با خودش گفت :  ایپر

 

 "جبران شه . شبمیسوپ گرم درست کنم ؛ که کار د هیچه بدحاله...بهتره براش  نیا يوا " _

 

انداخت ، دوباره به اتاق  یم یبه جزوه که در دستش بود نگاه شدیکه سوپ آماده م يا نیبه طرف آشپزخانه رفت ؛ در ح و

 ؛ کردیبار از درد ناله م کیهر چند وقت  نیامیبرگشت ، بن

 

 ستادیا نینامیسر ب يکاسه سوپ به اتاق برگشت و باال کیبا  ایپر

 

 "... پاشو برات سوپ آوردم... نیامی... بن نیامیبن " _

 

  برد نیامیدهان بن کیقاشق سوپ را نزد ایحالش بدتر شده بود ؛پر نکهیرا باز کرد ؛ مثل ا شیچشم ها یکم نیامیبن

 

 "دهانت رو باز کن... " _

 

 خواب خورد و بعد آهسته گفت :  مهیاز کاسه سوپ را در همان حالت ن یکم
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 "آب... " _

 

 از خوردن آب دوباره به خواب فرو رفت .  بعد

 

برود ؛ چشمش به صورت قرمز  رونیب خواستیرا برداشت و م فشیک ایشده بود ؛ پر ری؛ د دادیساعت عدد ده را نشان م عقربه

 افتاد ، با خودش فکر کرد  نیامیبن

 

 "...ستین ششیهم پ یشکیاز تب تشنج کنه... ه نیامیبن دیاگه من برم شا " _

 

 ي؛ مردد بود که دستش را رو ستادیا نیامیسر بن ينکرد ؛ دوباره باال دایپ يزیچ یخانه را به دنبال دماسنج گشت ول کل

 گذاشت . نیامیبن یشانیپ يکالنجار رفتن با خودش بالخره نوك انگشتش را رو ینه...بعد از کل ایرد بگذا نیامیصورت بن

 

 "من چه داغه ...  يخدا يوا " _

 

 يشد رو سیکه خ یرا داخل ظرف آب انداخت ؛ کم یکوچک يگذاشت و حوله  زیم يظرف بزرگ را پر از آب کرد و رو کی

 دوباره ناله کرد ؛ نیامیاش گذاشت ؛ بن یشانیپ

 

 تبش کمتر شود . دیتا شا دیکشیم نیامیبن يدست و پا يحوله را رو ایبود؛ پر ازدهی ساعت

 

 کردیم سیحال همچنان حوله را خ نیدر ع خواندینشسته بود و و جزوه را م یصندل يرو ایدوازده بود ؛ پر ساعت

 

 داریب دیزد که با بیبه خودش نه یداشت ول یخواب آلودگ همچنان برافروخته بود؛ احساس نیامیدو بود ؛ صورت بن ساعت

 بماند.

 

 .کردیرا خوشحال م ایپر نیگذاشت ؛ تب کم شده بود و ا نیامیبن یشانیپ يبود دستش را رو میسه و ن ساعت

 

 نشسته بود خوابش برد.  یصندل يهمان طور که رو ایپنج بود پر ساعت
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........... 

 

 بود ؛ کامال سرحال شده بود ؛ ستادهیا شیپاها يبود که که رو نیامیشد ؛ بن داریدر اتاق از خواب ب يصدا با

 

 "کردم ؟!  دارتیاه ب _"

 

 ؛ دیچشمش را مال ایپر

 

 "شد که خوابم برد... یچ دونمینم يوا " _

 

 "ازت ممنوم... ؛يبود داریسرم ب يحس کردم که تا صبح باال یبد بود ول یلیحالم خ نکهیبا ا شبید " _

 

 و :  دیخواب آلودش خند يبا صدا ایپر

 

 "...يبارون کرد ریکه ز يرو ادهیجبران اون چند ساعت پ نمیا " _

 

 به خودش داد و : یکش و قوس و

 

 "برم بخوابم .  خوامیخستم ؛ م یلیخ يوااا " _

 

 "... يکه بر ي؟؟ هنوز وقت دار يامتحان بد يرینم یعنی " _

 

 "... میریدفعه سر جلسه امتحان نم هی نی... همستینه الزم ن " _

 

 رونیب فشیگرفته بود از ک نیامیکه شب قبل از بن ییو پول ها نیماش چییآمده باشد از جا بلند شد سو ادشیب يزیچ نکهیا مثل

 آورد

 

 "رو هم برات آوردم . نایا ایب " _

 

 "؟!  شیاونا که مال تو هستن... چرا آورد " _
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 "کردم ؛ االنم برات پس آوردم... ی.... فقط باهات شوخخوامیرو نم نایمن ا " _

 

 گرفت و : ایرا از پر چییسو نیامیبن

 

 "باهاشون بکن... يدوست دار يپول ها مال تو هستن؛هر کار یدارم ول اجیاحت یلیخ نیبه ماش " _

 

 فکر کرد و : یکم ایپر

 

 "...هیریبه موسسه خ دمشونیپس من م" _

 

 "...يهرطور که دوست دار " _

 

 لبخند زد... ایدوباره به پر و

 

  "فصل پانزدهم  "

 

 

 

 

 

 

 ناراحت به دانشگاه آمد. اریدر هم و بس افهیبا ق ایروز پر کینمانده بود که  یترم باق انیبه پا يزیچ

 

 

 "؟!  زونهیانقد آو افتی؟! چرا ق ی! چرا انقد ناراحت ایپر هیچ " _

 

 

 "روشنا حالم خرابه.... ياواا " _
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 "شده ؟!  یچرا مگه چ " _

 

 

 ". دنیدم در بانک کل پولم رو ازم دزد یول رمشی؛ امروز رفتم که بگ ختهیبابا به حسابم پول ر روزید " _

 

 

 "؟!  یکنیم کاریآخ چه بد ؛ حاال چ " _

 

 

 "بگم برام پول بفرستن... تونمیهم نم گهیپوند از پولم رو خرج کنم...د هینتونستم  ی؛ من حت دونمینم " _

 

 

 "بهم پس بده... ی... هروقت داشتدمیخب من بهت پول م " _

 

 

 ".  یبرام کار جورکن یتونستی... کاش مياری.... خودت کم مخوامیذره دو ذره نم هیروشنا من که  " _

 

 

 "لحظه صبرکن... هی ی....ولمستیباهاش در ارتباط ن گهیآخ اون دوستم که پارسال برات کار جور کرد د " _

 

 

 بلند گفت :  يبا صدا و

 

 

 "...ایلحظه ب هی....لی... دن لیدن " _

 

 

 به طرفشان آمد دهیتراش يبا موها يالغر پسر

 

 

 "....یرستوران بابات کار جور کن يبراش تو شهیکه اگه م خوامی... ماستیدوستم پر نی... ا لیسالم دن " _
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 را ورانداز کرد :  ایپر لیدن

 

 

 "...شهیم یچ نمیبب دنمینم "

 

 

 "باشه پس خبرم کن... " _

 

 

 تواندیکه چطور م کردیفکر م نیبه ا ایحرکت کردند...در تمام طول کالس پر شانیو روشنا به طرف کالس ها ایرفت و پر لیدن

 که کالس تمام شد یکند ؛ وقت هیته یپول

 

 

 : دیند شیرا روبه رو مونید يافکارش غوطه ور بود به طور در

 

 

 "؟!  ننیبیخانوم انقد فکرشون مشغوله که منو نم " _

 

 

 ناگهان به خودش آمد و : ایپر

 

 

 "نداره .  یربط چیبه تو ه " _

 

 

 "؟!  یکنیفکر م یبه چ دونمیمن که م " _

 

 

 برود که :  خواستینداد و م یتیاهم ایپر
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 "دنبال کار... دونمی... مدمیتو و اون دوستت رو با اون پسره شن يمن حرفا " _

 

 

 "داره... یکه دنبال کار باشم...به تو چه ربط رمیگ " _

 

 

 "من بتونم برات کار جور کنم... دیشا " _

 

 

 "... خوامیرو نم یکه تو واسطه اش باش يمن کار " _

 

 

 را حس نکردند. نیامیحضور بن چکدامشانیه یاز دوربه طرف آنها آمد ول نیامیلحظه بن نیهم

 

 

 "من ... بخاطر .... شیپ يایشب ب هی هی...فقط کاف دمیبهت م یمن پول خوب یول " _

 

 

 یبدود که به کس خواستینگاه کرد و سپس برگشت و م مونیبا بهت به د هیدهانش باز ماند ؛چند ثان ایرا که گفت پر نیهم

که سرش را باال کرد از خجالت  نی؛ اما هم ستادهیا ایبوده که پشت سر پر مونیست دتعادل شد ؛ حدس زد دو یبرخورد و ب

 سرخ شد

 

 

 بود. نیامیبن

 

 

 گرفت و : ایرا به طرف پر نشیماش چییسو

 

 

 "....امیتا من ب نیتو ماش نیبرو بش " _
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 زده بود . رونیگردنش ب يرگ ها تیشد که از شدت عصبان رهیخ نیامیبه بن ایپر

 

 

 زد : ادیفر

 

 

 "گفتم ؟!  یچ يدینشن " _

 

 

 . دیدو نیبا ماش دنیگرفت و تا رس نیامیرا از بن چییبه خودش آمد و سو ایپر

 

 

به  ي؛ و نگاه برنده ا دیرا با خشم به هم کوب نینشست ، در ماش یصندل يبرگشت و رو یعصبان افهیبا ق نیامیبعد بن قهیدق چند

 زد : نیبه فرمان ماش ی؛ مشت محکم دیدزد نیامینگاهش را از بن ایکرد ؛ پر ایپر

 

 

  "؟  یداشت کاریبا اون پسره چ " _

 

 

 دوباره داد زد : نیامینزد و فقط سکوت کرد ؛ بن یحرف چیه ایپر

 

 

 "؟!  يچرا با اون پسره رفت وآمد دار گمی؟! م يدینشن " _

 

 

 مظلومانه گفت : ایپر

 

 

 "نداشتم...  يبا اون کار " _
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 یعنی... یباش يدختر نیهمچ هی کردمی؟! اصال فکر نم پرهی؟! چه مسخره... پس چرا اون انقد دور و برت م ینداشت يکار " _

 "پول انقد برات ارزش داره که بخاطرش...

 

 

 شد : یهم عصبان ایپر

 

 

... اون پسره یحرفا رو بزن نیا يدی... چطور به خودت اجازه میحرف بزن ينطوریدرمورد من ا يساکت شو ... تو حق ندار " _

 "...دیاز دوستاش برام کار جور کنه حرفاشونو شن یکی شیپ خواستیروشنا م یوقت

 

 

 "؟ ها ؟!  ياریب ریکار گ يخایاصال تو چرا م " _

 

 

 "پوند از اون پوالم رو استفاده کنم....  هینتونستم  ی...من حت دنیبانک تمام پوالمو دزد يجلو نکهیا يبرا " _

 

 

 با تعجب به او نگاه کرد  نیامیرا که گفت بن نیا

 

 

 بود ؛ یکامال عصبان ایپر یآرام شده بود ول نیامیراه در سکوت گذشت ؛ حاال بن هیبق

 

 

 که :  رفتیم ونیشد و به طرف در پانس ادهیپ نیبزند از ماش یحرف نکهیبدون ا ایپر دندیکه به پانسون رس یوقت

 

 

  "لحظه واستا... هی کنمیخواهش م ایپر " _

 

 

 ستادیا شیجلو آمد و روبه رو نیامی؛ بن ستادیا شیبرگردد سر جا نکهیبدون ا ایپر
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 "... باز زود در موردت قضاوت کردم...یمنو ببخش دیبا " _

 

 

 نزد یحرف چیه ایپر

 

 

 "بشه... يطور نیا خواستمیمنو ببخش... نم گهیکردم... د یمن که عذر خواه " _

 

 

 برود که خواستیسرس تکان داد و م ایپر

 

 

 "صبر کن حرفم تموم نشده... " _

 

 

 آورد و :  رونیکرد و چند اسکناس درشت ب بشیدست در ج و

 

 

 "باشه... ی... فکر کنم فعال کاف ریرو بگ نایا ایب " _

 

 

 "...خوامیمن صدقه نم " _

 

 

 اشکال نداره..  ياگه ترم بعدم بد یبهم برگردون...حت یهر وقت داشت ستیصدقه ن" _

 

 

 از خودش نشان نداد ؛ یحرکت چیه ایپر
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 "کردم... ی... ناز نکن ؛ من که عذر خواهگهید ریبگ " _

 

 

 بود پول را گرفت . یکه هنوز عصبان ایپر

 

 

رستوران و... اونا به درد تو  يدنبال اون کارا نباش ؛ منظورم نظافت خونه و کار تو گهی... دایخواهش ازت دارم پر هیفقط  " _

 "... باشه ؟ رمیگی...حتما ازت پس مدمی... نگران نباش من بهت صدقه نم ریاز خودم بگ ی... هروقت پول خواست خورهینم

 

 

 "باشه ...  " _

 

 

 

 

 

 گفت :  يا انهیموز يبا خنده  روشنا

 

 

 "؟!  يدیم ینیریبهمون ش یک ایخب پر " _

 

 

 "به چه مناسبت ؟!  ینیریزده به سرت ؟! شروشنا  یگیم یچ یچ " _

 

 

 "...نیامیازدواج تو و بن ینیری...شایپر یآخ که تو چقد خنگ " _

 

 

 "؟!  میازدواج کن میخوایم نیامیگفته من و بن یروشنا ؟ ک يشد وونهید" _

 

 

 "کالستون .  ي... مخصوصا بچه هاگنیم شناسنیکه شما دوتا رو م ییهمه کسا " _
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 ". میبا هم در ارتباط میکالس غلط کردن باتو ... اصال اون به من عالقه نداره... ما فقط چون دوتامون هم زبون يبچه ها " _

 

 

چقد تو خودشه ،  نیمثل بچه گدا ها نشسته... بب نیرو بب نیامی؛ بن مکتیاون ن يآره ارواح عمت...اونجا رو نگاه کن ...رو " _

 "رو دلشه... ایکه انگار غم دن رهیتو فکر م نیهمچ یستین ششیتو پ یبود وقتکه انقد سرحال  ینیامیبن

 

 

 "به من نداره... یازتباط چیه نایا " _

 

 

که با تو هست چقد  ییکه وقتا يکه اون تو رو دوست داره ؛ توجه نکرد یدونیخودتم م دوننیسر خودت کاله نذار...همه م " _

 "؛ چقد شنگوله... رسهیم پشیبه ت

 

 

 شانه باال انداخت و :  ایپر

 

 

 

  "نداره . یبه من ارتباط نایگفتم ا" _

 

 

 چرا انقد افت کرده ....  نیامیترم بن نیمعدل ا یکنیارتباط نداره ؟ پس فکر م " _

 

 

 "سرحال شد ... دی... تا تو رو دادیکن داره به طرفت م گاشی... ناه

 

 

 جلو تر که آمد روشنا فورا گفت :  نیامیبن
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 "برم... دیاومده با شیبرام پ يکار هیاه ... " _

 

 

 هر دو آنها را تنها گذاشت. و

 

 

 .کردیرا معذب م اینگاه پر نیداشت و هم ایبه پر ینگاه خاص نیامیبن

 

 

 "باهات حرف بزنم... خوامیم " _

 

 

 دور کرد و :  نیامینگاهش را از بن ایپر

 

 

 "... شنومیبگو...من م " _

 

 

 "بهت بگم... خوامیرو م يزیچ هیوقته که  یلیخب خ " _

 

 

 گرفت  ایآورد و به طرف پر رونیرا ب یکرد و جعبه کوچک بشیسکوت کرد و سپس دست در ج هیثان چند

 

 

 "مال توه... نیا " _

 

 

 نگاه کرد و دستش را آهسته دراز کرد و آن را گرفت  یشگفت زده به جعبه مخمل ایپر

 

 

 "بازش کن... " _
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 کوچکتر در کنارش... نیدر وسطش بود و دو نگ فیو ظر بایز نینگ کیکه  دیدار د اریحلقه ش کیجعبه را که باز کرد  در

 

 

 "؟!  زمیخونه خبرشو بهم بده...باشه عز يبر نکهی.... قبل از ایخوب فکر کن شنهادمیپ يکه رو خوامیازت م " _

 

 

 را نگاه کرد  نیامیبن رهیخ رهیکلمه هم حرف نزد فقط خ کی یحت ایپر

 

 .کردیرا معذب م اینگاه پر نیداشت و هم ایبه پر ینگاه خاص نیامیبن

 "باهات حرف بزنم... خوامیم " _

 دور کرد و :  نیامینگاهش را از بن ایپر

 "... شنومیبگو...من م " _

 "بهت بگم... خوامیرو م يزیچ هیوقته که  یلیخب خ " _

 گرفت  ایآورد و به طرف پر رونیرا ب یکرد و جعبه کوچک بشیج سکوت کرد و سپس دست در هیثان چند

 "مال توه... نیا " _

 نگاه کرد و دستش را آهسته دراز کرد و آن را گرفت  یشگفت زده به جعبه مخمل ایپر

 "بازش کن... " _

 کوچکتر در کنارش... نیدر وسطش بود و دو نگ فیو ظر بایز نینگ کیکه  دیدار د اریحلقه ش کیجعبه را که باز کرد  در

 "؟!  زمیخونه خبرشو بهم بده...باشه عز يبر نکهی.... قبل از ایخوب فکر کن شنهادمیپ يکه رو خوامیازت م " _

 را نگاه کرد  نیامیبن رهیخ رهیکلمه هم حرف نزد فقط خ کی یحت ایپر

 

 

******************************* 

؛ روشنا  دیشده بود ؛ آنقدر در افکارش غوطه ور بود که در زدن روشنا را نشن رهیاتاقش گذاشته بود و به آن خ زیم يرا رو حلقه

 خودش اجازه ورود صادر کرد و داخل آمد ي، برا دینشن ییصدا ایاز پر نکهیبعد از ا

 "؟!  يغرق شده نکنه مال توه که انقدر تو فکر مزیرودخانه تا يتو ی... چندتا کشتایسالم پر " _

 افتاد و : زیم يچشم روشنا به حلقه رو ناگهان
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 ".. یستیمبارکه... چرا خوشحال ن ي.... وانیامی.... بننویمن.... ا يخدا يواااا " _

 دیینزد تا روشنا بگو یباز هم حرف ایپر

 "...یردش کن يخواینگو که م " _

 دهان باز کرد : ایپر

 "کنم. کاریچ دونمیروشنا ...تو کمکم کن ... نم " _

 ".... تونیسر خونه زندگ دیذره براش کالس بذار ... ناز کن ... بعدشم قبولش کن... بر هینداره ...  يکار نکهیخب ا " _

 "خودمو گرفتم .  میروشنا من تصم " _

 ".... يبهش جواب رد بد ینش وونهید ایپر " _

 "کارو کنم .... نیهم خوامیاتفاقا م " _

 سهیکه با اون اصال قابل مقا نیبود ، ا یعوض هی.... اون یکنیم سهیرو با اون پسره مقا نیامی... چرا بنایاحمق نباش پر " _

  "... ستین

 گفت :  دیرا که د ایپر سکوت

 "فکر کن... شتریخرده ب هی؛ تا  رونیب رمیمن م " _

 تلفن زد ؛ نیامیبه بن ایرفت،پر رونیکه ب روشنا

 گفت : ینیمقدمه چ چیرا برداشت بدون ه یگوش نیامیکه بن نیهم

 "...نجایا ایزود ب نیامیبن " _

 "اونجام... گهید قهیتا چند دق زمیباشه عز " _

 گرفته ست. یدرست میداد که تصم دیمردد بود به خودش ام مشیهنوز هم در تصم ایپر

 در بلند شد . يبعد صدا قهیدق چند

 بود ؛ بالبخند گفت : ستادهیدسته گل مقابلش ا کیبا  نیامیجا بلند شد و در را باز کرد و بن از

 "...یسالم خانوم " _

 . ستادیا شیوارد اتاق شود . روبه رو نیامیدر کنار رفت تا بن يگل را گرفت و از جلو یلیم یبا ب ایرا به طرفش گرفت پر گل

 "...امیب ی.... انتظارشو نداشتم االن بهم بگ يزود فکراتو کرد یلیخ " _

 "باهات حرف بزنم... خواستمیمن م نیامیبن نیبب " _

 ".  دمیبگو ... من گوش م خوادیدلت م ی... هرچزمیبگو عز " _

 ".... سخته برام...تونمیمن نم " _
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 طیکردم... هروقت که دلت تنگ شد برات بل نجاشوی؟! فکر ا يکه دور از خانواده ا نیدلم... ا زیبرات سخته عز یچ " _

 میخوشحاله که بخاطر تو هم که شده بر یلی... بابا خ رانیا میریهم که درسمون تموم شد م یخانوادت ؛ وقت شیپ يبر رمیگیم

 "...رانیا

 "ازدواج کنم.... خوامیمن نم نی... ببستین نیمنظورم ا " _

 شوکه شد و :  نیامیبن

 "؟!  ونهیدر م یکس يپا یعنی؟!  یچ " _

 "...یشکینه ه " _

 "... من عاشقتم...کنمیخوشبختت م تونمیباش فقط من م نی؟! مطم یپس چ " _

دور باش ... برو مسافرت...  نجای.... االن برو چند وقت از ارهیم ادتیباش چند روز بگذره  نی... مطمستیعشق ن نیا " _

 "...رهیم ادتیمطمئن باش 

  "من نذاشتن .  يرو يریتاث چیهات ه یمحل یها و ب یوقته که عاشقتم... اون بداخالق یلیمن خ یول " _

 "...ستیعشق ن نایا نیامیبن " _

 "نتونسته بود دل منو بلرزونه... یشکیقبل از تو ه یول " _

 

 لب باز کرد :  نیامیباالخره بن نکهیهردو آنها حکم فرما بود تا ا نیسکوت ب نیا هیثان نیدو سکوت کردند ... چند هر

 حذر کن ....  نیاز ا یآمد تو به من گفت ادمی " _

 آب نظر کن.... نیچند بر ا يا لحظه

 عشق گذران ست.... نهییآ آب

 نگران ست .... یکه امروز نگاهت به نگاه تو

 فردا که دلت با دگران ست.... باش

 شهر سفر کن....... نیاز ا يچند یفراموش کن تا

 تو گفتم حذر از عشق ؟! ندانم ....  با

 تو ؟! هرگز نتوانم... شیاز پ سفر

 تو پر زد...  ياول که دل من به تمنا روز

 کبوتر لب بام تو نشستم.... چون

 ...نگسستم...دمی....من نرميبه من سنگ زد تو

 دشتم.... يو من آهو يادیگفتم که تو ص باز

 ..به دام تو افتم همه جا گشتم و گشتم.. تا
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 "تو ؟! هرگز نتوانم... شیاز عشق ؟! ندانم....سفر از پ حذر

 "برو.... کنمی... خواهش م تونمینم یعنی... خامینکن... من نم تمی... انقد اذهیکاف نیامیبن " _

 بغض آلودش گفت :  شیبا آن صدا نیامیبن

 "....  چوقتی... هینیبیمنو نم چوقتیه گهی، د دمیدانشگاه انصراف م نی.... از ارمی.... کال مرمی... من ميباشه... تو برد " _

 خودش را به کشتن بدهد . خواهدیگفت که انگار م يآخرش را طور جمله

 "....شهیم دایپ یلیتو خ يباور کن بهتر از من برا نیامیبن " _

 "...ستیبرام مهم ن یچیه گهید " _

 "...ياریسر خودت ن ییبخاطر من بال نیامیبن " _

 از پنجره رفتن او را تماشا کرد ایرفت...پر رونیزد و به سرعت از خانه ب یلبخند تلخ نیامیبن

.... 

 دگر از عاشق آزرده خبر هم... ینگرفت

 از آن کوچه گذر هم.... گرید ینکن

 من از آن کوچه گذشتم... یتو اما به چه حال یب

 

نه ؛ باالخره جواب  ایجواب بدهد  دانستیبود ؛ نم نیامیکه تلفنش زنگ خورد ؛ شماره بن دادیرا در چمدان جا م لشیوسا ایپر

 داد 

 "بله... " _

 "سالم خانوم... " _

 بود . يا بهیغر يصدا

  "خط کجاست ؟! نیسالم... پس صاحب ا " _

 "؟!  دیشناسیخط رو م نیمن دکتر باتن هستم ؛ شما صاحب ا " _

 " ...شناسمیمعلومه که م " _

 "؟!  گمیکه م یمارستانیب نیا دیاریب فیتشر شهیم " _

 "شده ؟!  یچرا مگه چ " _

 "بشه.... رید دیشا نیایزود ب یلیخ _"

 رساند. مارستانیخودش را به ب یتاکس نیو با اول دی؛ به سرعت لباس پوش زدیتند م ایقلب پر ضربان

 "دکتر باتن کجاست... "بلند گفت :  يصدا با

 آمد و : شیپ دیدست سف کی يبا موها يمرد
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 "...دیلطفا آهسته صحبت کن " _

 "؟!  امیمن ب دیشده؟! چرا گفت یچ دیزود بگ " _

 گفت :  ینیباتن بدون مقدمه چ دکتر

 "که... کردهیم یرانندگ ادیخارج از شهر با سرعت ز يجاده ها ي.... دوست شما تو گمیخوب م اریبس " _

 زد :  ادیفر ایپر

 "...گهی؟! بگو د یکه چ " _

 "....کنهیم يدیتصادف شد " _

 سست شد و دهانش خشک شده بود : ایپر يها زانو

 "االن حالش چطوره ؟!  " _

 "خطرناکه. یلیشده .... وضعش خ يدیشد یدجار سوختگ یول گمیم نویمتاسفم که ا" _

 داشته ناگهان زنده شده . نیامیکه به بن یکرد تمام عشق حس

 "... کجاست ؟!  نمشیبب خوامیم " _

 "...دینیاونو بب دیتونیشما نم " _

 زد : ادیفر هیبا گر ایپر

 "کجاست !  دی... به من بگنمشیبب خوامیم " _

 "...دییایباشه ... دنبال من ب " _

اتاق  رونیه برا ب ياز پرستار ها تخت چرخ دار یکیشوند در باز شد و  کیبه در نزد نکهیبرد اما قبل از ا یاو را به سمت اتاق و

کرد تا عکس العمل  یبه دکتر نگاه ایصورتش بود ؛ پر يرو يدیمالفه سف یباشد و ول دهیآنجا خواب یکس نکهیهل داد ؛ مثل ا

 تکان داد . ی؛ دکتر باتن سرش را با تاسف و ناراحت ندیاو را بب

 که زبانش بند آمده بود با دست لرزانش به آن تخت اشاره کرد و : ایپر

  "؟ ؟! نهی....انی...ا يا " _

مالفه را کنار  خواستینشست ؛ جلو رفت و م شیشانیپ يرو يتکان داد ؛ عرق سرد دییسرش را به عالمت تا یبا ناراحت دکتر

 گفت :  ادیو فر هیبا گر ایتا مالفه را باال نزند ؛ پر ردیدستش را بگ خواستیو م دییبزند ؛ دکتر باتن جلو دو

  "ولم کن ... _"

،صورتش کامال سوخته  دیرا د نیامیلرزانش گرفت و کنار زد ، بن يومالفه را با پنجه ها ستادیتخت ا ير را کنار زد و باالدکت و

 يجلو شیو صورتش را نوازش کرد ؛ اشک ها دیکش نیامیصورت بن يشده بود ؛ دستش را آهسته جلو آورد و رو اهیبود و س

 هیکه روز تولدش به او هد یزده بود ؛ دستش را گرفت و ساعت رونیمالفه ب ریاز ز نیامیرا گرفته بود ؛ دست چپ بن دشید

 در آمده بود ؛ اهیداده بود سوخته بود و به رنگ س
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 ....دیمال نیامیشد و به صورتش را به دست بن خم

 کرد ؛  هیانداخت و هق هق گر نیامیبدن بن يرا رو سرش

  ستادیبلند شد و راست ا یمدت بعد

 :  گفتیم دیشنیرا م يادیفر يفقط صدا دیدینم يزیچ گریشد ، د کیل چشمش تارمقاب زیچ همه

 "کمک کن از هوش رفته.... ایپرستار... ب " _

 ...نیامیبن يکه به گوشش آشنا بود ؛ صدا یمخمل يصدا و

 فقط در ذهنش بود ؛ دیکه شا ییصدا و

 

 

 ********************************** 

 

 "...دیبراش بکن يکار هیحال و روزه... تو رو خدا  نیتو ا نمیبیم یوقت شمیدکتر ... من مادرشم... ذره ذره آب م يآقا " _

 "نه ...  ای شهیبدم که خوب م نانیبه شما اطم تونمیمن نم " _

 گفت : یبا ناراحت مادر

باشه  یبه ک دمی... پس من امزنهیگوشه زل م هیه ب شنهی... فقط م رهینه راه م زنهی... نه حرف مهینجوریدخترم دو ماهه که ا "

 "؟!

  "به خدا باشه...  دیشما با دیخانوم ام " _

 کرد و : هیهق هق گر مادرش

 "براش بکنم .... تونمینم يکار چیو من ه کنهی.... کم آوردم... دخترم داره تموم مدمیبر گهید " _

 "... نیخانوووم توکلتون به خدا باشه... از خودش کمک بخوا " _

 گفت :  کردیرا پاك م شیکه اشک ها یدر حال مادر

 "کمکش کنه...  دوارمیچشم... ام " _

اون  يمراسم عذادار يبدونم دختر شما تو خوامیم يکه بهش کمک کنم... قبل از از هر کار کنمیم مویمنم تمام سع " _

 "؟!  بوده شیهمکالس

 "خونه... دمیحالش بدتر باشه...اونو برگردون دیاگه بمونه شا مینه... آخه من و پدرش گفت " _

 "...شدیکم کم سرد م ينجوری... اشدیم ی،خال کردیهاشو م يزار هیهمون جا گر نیذاشتیم دیکارتون اشتباه بود... با " _

 "داره ؟!  ریسر خاکش تاث مشیری؟ اگه االن ب ی....االن چمیفکر نکرد زایچ نیما به ا " _

 "آره ... االنم خوبه.... " _
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 سکوت کرد و :  یکم دکتر

 "...دهیمف یلیداره براش خ يمعنو يکه رنگ و بو ییو جاها یمذهب يمراسم ها " _

 "اونجا هم براش خوبه ؟؟!  یعنیمشهد گرفته ؛  يبرا طیبل هیپدرش  " _

 "خوبه...  یلیداره براش خ يکه حس و حال معنو ییجاها یمذهب يآره جاها " _

 ... کردیرا پاك کرد و به دخترش نگاه م شیاشک ها مادر

 "حال دخترم خوب شه... دوارمیام " _

 و :  دیبه طرفشان دو یوصف رقابلیغ یبا خوشحال ایپر پدر

 "؟؟ ششیپ میرو ببر ایو به ما بده که پرکرد آدرسش ر دایخوب پ یلیروانشناس خ هیروشنا به ما قول داد هر وقت  ادتهی " _

 "کرده ؟!  دایرو پ ی... حاال مگه کسادمهیآره  " _

 "حال دخترمون رو خوب کنه.... اون...  تونهیکرده که م دایپ ویکیروشنا  " _

 . دیصحبت ها را شن هینداشت ... بق یتیاهم شیبود برا دهیاگر هم شن دیاسم آن روانشناس را نشن ایپر

 گفت :  یبا خوشحال دکتر

 "بهتر از من.... یحت کنمیحالشو خوب کنه.... اقرار م تونهیم يا گهیمطمئنم اون بهتر از هر کس د " _

 گفت : یبا خوشحال مادر

 "؟!  ششیپ میرو ببر ایپر یحاال ک " _

 گفت : پدر

 "... نجایا ادیاون خودش داره م نکهی... مثل امیما بر ستیالزم ن " _

 رو به محبوبه گفت :  و

 "بدم اگه حال دخترمو خوب کرد... مویحاضرم بهش همه دارا " _

 رو به هردو آنها کرد و :  دکتر

  ".... دیخونه نباش يشما تو دیکن یسع ادیاون م یفقط وقت " _

 

او را واداشت تا  یبیاما آن روز حس عج کردینم یوقت به اطرافش توجه چیه نکهیتخت بود که در اتاقش باز شد ؛ با ا يرو

 سرش را به سمت در بچرخاند ؛

 را نداشت....  دنشیدر خواب هم انتظار د یکه حت دیرا د یکس او

  نیامیبن

  زدیخواب باشد ؛ تند تند پلک م دی؛ فکر کرد شا شدینم باورش

 "هستم.... ی..من واقعيداریانقد پلک نزن ... ب " _
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اشک در چشمش  یرفت ؛ از شدت خوشحال نیامیسست به طرف بن يد ، و با قدم هااز جا بلند ش اریاخت یب زدیتند م قلبش

باشد ؛ خودش بود با همان لبخند  ستادهیجلو اش ا نیامیهنوز باور نداشت که بن ند؛یاو را خوب بب دادیجمع شد و اجازه نم

 ... یشگیهم

 "؟؟!  نیامی؟؟ ... بن یخودت " _

 "...نمیامیدلم... من بن زیآره عز " _

 گفت : یبا مهربان نیامیبن یو او را محکم بغل کرد. بعد از مدت کوتاه دیرا به طرف خودش کش ایپر نیامیبن

 "که نباشم ؟؟  یچرا گفت یبا من و خودت... تو که انقد منو دوست داشت يکرد کاری... چزمیآخ عز " _

 جدا کرد و : نیامیخودش را از بن ایپر

 "! همه وقت کجا بود ؟ نیا " _

 از کجا شروع کنم ...  دونمینم زمیآخ عز " _

اسلحه گرفت  یکیشدم ... همون جا  ادهیجا نگه داشتم و پ هیکه برم داغون بودم... از شهر خارج شدم و  یتو به من گفت یوقت

رو بهش دادم... ، برگشتم خونه و با قطار  یبرام مهم نبود همه چ يزیچ گهیکه دارم بهش بدم منم که د یطرفم و گفت هرچ

 "منو برد اسلو ... امیب رونیاز اون حال و هوا ب نکهیا ي... برا يد جواب رد دادیبابا فهم یرفتم منچستر...اونجا وقت

 و دوباره ادامه داد : دیکش ینفس

 دمیلندن فهم میبرگشت یرم شم... وقتدرس بخونم تا سرگ گهید يجا هیو  رمیموبگیلیپرونده تحص امیکرد ب قمیبعد تشو " _

 "به اسم من خاك شده... بهرحال ثابت کردم که نمردم ... نمیدزد ماش

تو رو بهم گفت ... شماره  يو ماجرا دیسر بزنم.. اونجا دوستت منو د ونتیو به پانس امیروز هوس کردم ب هی "زد و :  يلبخد

  "گفتم و...  ویخونتون رو گرفتم و به بابات همه چ

 ها در يباز وونهید نیاز ا گهیدست کتکت بزنم تا د هی امیب خواستمیم "و :  دیخند یلخت

 "که دلم خنک شه...  یآب ؛ انقد دست و پا بزن يتو کنمیپرتت م رمیگی... نه ... اصال م يارین

 و : دیرا پاك کرد و پر صدا خند شیاشک ها ایپر

 "...گهید يو بر یمنو بکش يخب راحت بگو اومد " _

 ".....کشمتینه نگران نباش نم " _

 شد رهیخ ایپر يدوباره با لبخند به چشم ها و

 "؟!  یهست یوحش لیاسب اص هیروز بهت گفتم تو  هی ادتهی " _

 "آره... " _

 "من بودم که باالخره رامت کردم.... يباز نیبرنده ا " _

 و :  دیخند ایپر
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 "دل تو رو بردم.... يباز نی.... منم تو امینه جفتمون برنده بود "

 

 .92_.... مهر انیتو سلطان سخن پا يتو ا یاصالحش تو کن مصلح میغلط گفت گر

 

 

  92 رمه  : یینها انیپا

  93خرداد انتشار در سایت نودهشتیا : 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member252735.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member125521.html    ناظر :
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