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 ...یمامان-

 ...باز شروع شد.بار بستم و باز کردم کیرو  چشمم

 ...یمامان-

 .چهره ام مشهود نباشه يکردم حرصم تو یو سع دمیحرص چرخ با

 ه؟یچ گهید-

 نیو در ع طونیش يچهره  دنیاز د.خم کرد یو سرش رو کم کیبافته شده اش رو به هم نزد يها یخرگوش

 ،یطونیانگشت اشاره اش رو با لبخند ش.کاشتم يبوسه ا ش،ینیب يخم شدم و رو.حال مظلومش دلم ضعف رفت

 .گونه اش گذاشت يرو

 ...نجایا-

 يلحظه ا.دمیو با خنده، همون قسمت رو محکم بوس ستادمیخم تر ا.از ته دلم رو نتونستم مهار کنم ي خنده

 .دمییو صورتش رو بو ستادمیا

 ...دمیمروار يدیم یخوب يچه بو...اوم-

دستهاش رو دور گردنم حلقه کرد و پاهاش هم دور .ازش محروم بودم دیکه شا يزیچ.داد یم یزندگ يبو انگار

گرفتم و دست  ینفس.فتمیکمرم خم تر شد و خودم رو نگهداشتم تا ن.دیکمرم حلقه شد و خودش رو باال کش

 .ستادمیصاف ا ان،یگو "یاعلی"راستم رو پشت کمرش محکم کردم و 

 ...يشد نیچقدر سنگ يوا-

 .کرد یگوشم ملچ ملوچ کنار

 ...دیلپمو کش یکردم عل یم يباز نایا نیکوچه با نگ يکه تو روزید یمامان-

سرم .نشه تیکه پشتم بود اذ دیمروار کیکوچ يندادم تا پاها هیتک.خودم رو به مبل رسوندم و نشستم یسخت به

 .نمیعقب بردم تا صورتش رو بب یرو کم

 ه؟یک یعل-

 .دیرو دور دهنش کش زبونش

 .دعوام کرد.دید ییبعدش بابا.نهیداداش نگ-

 .چشمم درشت شد.و عسل خورده بود ریش وانیل کیتازه با زور .داد یم ریش يهنوز بو دهنش

 دعوات کرد؟چرا؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٤ 

 .نهیفاصله گرفت تا من رو بب یکم

من با  یول.یزن یهمش با پسرا حرف م.يکوچه ا يهمش تو يوِل شد یلیگفت خ.گفت با پسرا حرف نزن-

اون  یول.تازشم منم بهش گفتم که لپمو نکشه.دیخودش لپمو کش...حرف نزدم که میبا عل.زنم یرا حرف نمپس

 .گوش نداد

 .شدم قیصورتش دق يتو

 چند سالشه؟ یعل-

 .به عالمت ندونستن باال انداخت يا شونه

که  ییمثل وقتا.شونَش بذاره يمن همش دوست دارم منو رو.بلنده یلیقدش خ.گُندس یلیخ یدونم ول ینم-

 .زنه یآدم دخترو که دست نم گهیهمش م.کنه یبابا منو کول نم ،یمامان یدونیآخه م.کنه یکول م نوینگ

آخر و از زبونش پدرش،  يرو گرفت اما جمله  بانمیگر يا جهیسرگ زد،یکه پشت سرهم م یحرف نهمهیا از

 .توجهم رو جلب کرد

 کنه؟ یبابات بغلت نم ؟مگهیچ یعنی-

 .بغض کرد یو آن دیبرچ لب

 .مدرسه دنبالشون انیم.کنن یبوسشون م.کنن یدوستام بغلشون م يباباها یول.نه-

 :و فکر کردم دمیو صورتش رو بوس دمشیسمت خودم کش به

کنه؟پس چرا اونطور بچه رو  یبچه چرا بد تا م نیبا ا.اومد یاز من بدش م دیشا.هنوز آدم نشده کهیمرد نیا-

 ازم دور کرد؟

 .دمیکش آه

 .حتما خستس.البد بابات حوصله نداره.دمینداره مروار یبیع-

 .اخم داشت.عقب رفت یکم

 ه؟یخب به من چ-

 .دمیخند

 داره؟ یبه من چه ربط ای...به من چه یبگ دی؟بایچ یعنی هیبه من چ-

 .توجه به حرفم، حرف خودش رو زد یب
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اما بابا ...کنم يدوچرخه سوار نایمحمد ا یبا عل...کنم يبا دوستام باز...نمایبرم س...خواد برم پارك یمنم دلم م-

 ...زنن یبهت دست م.یبا پسرا حرف بزن دینبا گهیم.ذاره ینم

 .درشت شد و خواستم حرف بزنم که ادامه داد چشمم

 زنن؟ یپسرا بهم دست م یچ یعنی یمامان-

 .نگاهش کردم یزده، کم بهت

 ...احمق-

دونه با پدر ِ احمقش  یرو با اون بودم و نم "احمق"فکر کرده  دمیفهم.که بلند گفتم دمیو فهم دیبرچ لب

 .دمشیخم شدم و بوس ،ییدلجو يبرا.بودم

 ...با تو نبودم-

 .خودم ادا کردم يو زمزمه وار، برا دمیکش آه

 ...با اون به اصطالح مرد، به اصطالح پدر بودم-

 .گوشم تکرار کرد کنار

 زنن؟ یبهم دست م یچ یعنیخب -

 .بودم یعصب ان،یدونستم و از دست شا ینم.بگم دیبا یدونستم چ ینم

 .زمیعز یچیه یعنی-

 .خورد یتکون

 .کنه یبا پسرا حرف زدم پشت دستمو داغ م نهیبابا گفته اگه بب-

 .درشت شد چشمم

 ...غلط زتیهمه چ یب ياون بابا-

 ینم.نمیرو بب دیمروار ،یدوندگ یتونسته بودم بعد از کل یمن به تازگ.م و ادامه ندادمخودم رو گرفت يجلو

 یچون م.نمشیبار رو هم نب کی يهفته ا نیکنم که هم يکار ت،یعصبان يو از رو دهینسنج یخواستم با حرف

 .دمیکش یقینفس عم.گهیبه پدرش م یبچگ ياز رو دیبزنم، مروار یدونستم هر حرف

 .رونیب میبرو لباس بپوش بر-

 .دیپر نییشوق از بغلم پا با

 کجا؟-
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 .زدم شیزود فراموش نیبه ا يلبخند.به برق چشمهاش زدم يلبخند

 پارك خوبه؟-

 یخوش نیچقدر راحت ا ان،یخوشحالش کرد و شا شهیفکر کردم چقدر راحت م.و دست زد دیکش یاز خوش یغیج

 .گردنش رو کج کرد یکم.رهیگ یرو ازش م کیکوچ يها

 م؟یخر یم میبستن-

 .دمیچونه اش کش ریبه ز یو بلند شدم و دست دمیخند

 .میخر یم میبستن.آره قربونت بشم-

 دیمروار يبستم که صدا یرو م اطیدر ح.میرفت رونیو آماده باهم از خونه ب دهیساعت بعد، لباس پوش میاز ن کمتر

 .بلند شد

 ...سالم خاله هنگامه-

 .دیرو به آغوش کش دینگامه با دو، خودش رو بهمون رسوند و مرواره.برگشتم

 ...من يسالم آلوچه ...سالم لواشک ِ خاله-

 .زدم کمیخواهر کوچ يبه ابراز عالقه  يلبخند

 .سالم-

 .سر بلند کرد و بهم چشم دوخت ن،یزم يزده رو زانو

 د؟یریکجا م.یسالم آبج-

 .جواب داد دیاز من، مروار قبل

 .پارك میر یم میدار-

 .کرد و با ذوق ادامه داد یملوچ ملچ

 .میخر یم میبستن-

 .هنگامه وسعت گرفت لبخند

-خوش به حالتون...ا... 

 .گرفت دیاز صورت مروار ییپر سر و صدا ي بوسه

 د؟یبر یمنم م-
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رو  شیداشتندوست  ياومدن ِ خاله  يتا من اجازه  دیبلند شد و با ذوق به سمتم چرخ دیِ مروار یِ خوشحال غیج

 یبودن و راحت باهم ارتباط برقرار م یخوب يدوستها اد،یِ نه چندان ز یسن يو هنگامه با فاصله  دیمروار.بدم

 .لبخند زدم. کردن

 هنگام؟ یستیخسته ن-

 .باال انداخت ابرو

 داره؟ ینه بابا مگه کالس کنکور خستگ-

 .حسرت ادامه داد با

 ام؟یکه حاال باهاتون ن نمیب یخانومو م شیشمیک نیمگه چقدر ا.ستیخسته هم باشم مهم ن-

 .زدم پلک

 .ایبرو لباس عوض کن و ب يخوا یپس م.باشه-

رو به  دیبلند شد و دست مروار عیسر.رو بهش دادم شنهادیپ نیبره ا ییدونستم با مقنعه دوست نداره جا یم چون

 .دست گرفت

 .امیم نایبا هم.خواد ینه نم-

 ینم تیسرش اهم يرو يبه مقنعه  گهید نیهم يبرا.شهینباشه چقدر دلتنگش م دیمروار یدونستم وقت یم

 .لبخند زدم.داد

 .شال بخرم هیبرات  میپس بر.باشه-

 .ادامه دادم یعیلبخند وس با

 ...نامتیگواه ي زهیجا-

 .دیبا ذوق، صورتم رو بوس.کالسهاش ثبتنام کنه يخواست تو ینگرفته و فقط م نامهیهنوز گواه البته

 .قربونت بشم یاله-

که از حسادت اخم  دیِ من، برگشت و صورت ِ مروار "یخدا نکنه قربونم بش"از جواب دادن ِ من، قبل از  قبل

 .دیکرده بود رو هم بوس

 ...شمیخودمم م يخب قربون ِ کلوچه -

 وسط و من سمت راستش، و هنگامه سمت دیمروار.میبه سمت سر کوچه حرکت کرد يلبخند و سه نفر با

 ياومدن ها، به جا رونیب نطوریبود که موقع ِ ا یسن يتو دیمروار..کردم یبا حسرت نگاه م.میرفت یچپش راه م
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حاال وقت حسرت خوردن .فکر رو از خودم دور کنم نیکردم ا یسع.بود و نبود یکنارش م دیخاله، پدرش با

 .حسرت خوردن داشتم يبرا يادیتنها شدم فرصت ز یکه وقت.نبود

 يو به انتخاب هنگامه، شال شبرنگ ِ فسفر میرفت یفروش يشال و روسر يارك، به مغازه از پ قبل

کارش  نیبه ا یاخم.گذاشت فشیسر انداخت و مقنعه اش رو مچاله کرد و داخل ک يهمونجا رو.میدیخر

 شیِ لحظه ا يباال انداخت و من هم نخواستم شاد يشونه ا.کرد یرو سر م نیهم دیمدرسه با يفردا برا.کردم

 .سرش لبخند زدم يشال رو دنیبا د.از مغازه، برگشتم و بهش چشم دوختم رونیب.رمیرو ازش بگ

 ...هنگام ادیچقدر بهت م-

 .زد چشمک

 فتن؟یپسرا دنبالم راه م پ،یت نیاالن با ا یعنی-

توجهات  اگه یحت.داشت پسرها بهش توجه نشون بدن تیبراش اهم یلیبود که خ یسن يهنوز تو.زدم لبخند

 .اظهار نظر کرد دیقبل از جواب دادن من، مروار.باشه نیدروغ

 ...يرنگا گهیم.پسرا بهت نگاه کنن یکن يکار هی دینبا گهیم مییخاله بابا-

 .گفته یچ قایپدرش دق ادیب ادشیمکث کرد تا  یکم

 ...خرابه يفقط واسه دخترا غیج يرنگا...آهان-

 نیا.میانداخت دیبه مروار یبه هم و نگاه یگرد، نگاه يمن و هنگامه با چشمها.ستادنیو اون دونفر هم ا ستادمیا

 .دوباره لب باز کرد دیزد؟مروار یبود که به بچه م ییچه حرفها

 درستش کرد؟ دیبا يخراب شده؟چطور ؟کجاشیچ یعنیدختر ِ خراب  یمامان-

 .به صورتم انداخت يمتفکر نگاه

 رگاه؟یبرن تعم یم شنمیکه خراب م ییدخترا یعنی.رگاهیبره تعم یم شهیخراب م نشیهروقت ماش ییبابا-

. هنگامه نگاه نکنم يکردم به صورت ِ ناراحت و دل شکسته  یپر از تاسف شد و سع انیافکار شا يبرا نگاهم

 .دمیآه کش.که به خودم برخورده بود يمثل صدبار.که بهش برخورده دمیفهم یم

 خب؟.حرفو نزن نیا گهید دمیمروار-

 .سمت رفتن هیهاش به  یرو کج کرد و خرگوش گردنش

 گه؟یم ییچرا؟پس چرا بابا-
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 دایجمله رو نگم و معادلش رو پ نیداشتم ا یاما سع."بابات احمقه و مغزش پوك شده"خواستم بگم  یم

 .جواب داد يگرفته ا يبگم، با صدا یدونستم چ یمن که نم يهنگامه به جا.کنم

 ادیتو  یول.ستیکاراشون خوب ن یبعض کنهیفکر م نیهم يبرا.شناسه یدخترا رو نم ییآبنبات ِ من؟بابا یدونیم-

 باشه؟.ینزن یدرموردش حرف ینشناخت ویکس یتا وقت ریبگ

لب .نگرفت ادیرو  نیچوقت ا یه انیو شا یاظهار نظر کن دینبا یشناس یرو نم یکس یتا وقت.گفت یم راست

 .غنچه شد دیمروار يها

 .باشه-

 يخواستم جلو یو نم دمیشن یاز ته دل هنگامه رو م يآه ها يصدا یگهگاه.میدوباره هر سه نفر راه افتاد و

پوچش  يتا بخواد به حرفها ستین یکس انیکه شا.بدم شیخواست دلدار یوگرنه دلم م.بگم يزیچ دیمروار

به  دیدونم به قول مروار یمشناسم و  یم یکه من خواهرم رو بهتر از هرکس.بده و براشون غصه بخوره تیاهم

 انیشا دمیرو کنارمون حس کردم و فهم ینیو همزمان حرکت ِ آروم ِ ماش دمیکش یآه. نداره يازین رگاهیتعم

 یخالف ِ باورهاش انجام نم یو مطمئن باشه که حرکت ادیرو فرستاده تا به دنبالمون ب یکس شهیمثل هم

 .کشه یدست م ختهیمغزش ر يکه مادرش تو یغلط يورهااز با یشه؟کیبزرگ م یک انیدونستم شا ینم.مید

 یخواست و سع یهم م يا گهید يها یخورک.خورد یکرد و بستن يتا تونست باز دیمردوار 8ساعت  کینزد تا

خواستم  ینم.به حرفش گوش ندم زم،یرو براش بخرم و به پاش بر ایخواد دن یدلم م نکهیا رغمیکردم عل یم

 .آخر هفته ها رو داشتم نیدخترم فقط هم تیترب يمن برا.ادیپرتوقع بار ب

چقدر  دیدونستم مروار یم.میتا شام بخور میرفت یکیهمون نزد يبه سمت فست فود م،یخسته شد یهمگ یوقت

سرم  يتو انیشا يورود به فست فود، صدا يلحظه .دخترم هم مثل خودم بود.غذا خوردن رو دوست داره رونیب

تمام  ادی."خونه غذا خورد؟ يتو شهیاصال مگه نم.مردم لقمه هاشو بشمارن رونیب زنمو ببرم ادیخوشم نم"دیچیپ

برم و غذا رو  رونیبا همسرم ب ،يبعد از ظهر-يظهر-یمردم، شب یخواست مثل باق یدلم م.خواهش هام افتادم

حسرت ها  نطوریخواستم دخترم ا ینم.موند یداد و حسرت به دلم م یاجازه نم انیو شا میاز خونه بخور رونیب

و  دمیحسرت ها رو پس زدم و آه کش.ها بره بهیبه سراغ غر تهاش،خواستم به دنبال حسر ینم. رو لمس کنه

 دیمروار يهنگامه هم کنار من و روبرو.ها گذاشتم و خودم کنارش نشستم یاز صندل یکی يرو رو دیمروار

در لحظه، پسر .ها رو دوست داشتنجمع  نطوریهر دو، ا.کرد یهردو، غرق نور بود و شادم م يچشمها.نشست

 .ظاهر شد مونسر يباال یجوون
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 دارن؟ لیم یخانوما چ-

 .انداختم دیبه مروار ینگاه

 مامانم؟ يخور یم یچ-

 .دمیپرس یم يزینظرش رو درمورد چ یاومد وقت یخوشش م.برق زد چشمهاش

 .یخوام مامان یم تزایپ-

 .به هنگامه انداختم ینگاه

 ؟يخوریم یتو چ-

 .رو کج کرد گردنش

 .مخلوط-

 .تکون دادم و رو به پسر جوون کردم يسر

 .مخلوط ینیم هیدو تا بزرگ و -

 .کرد ادداشتیدفترش  يرو

 نوشابه؟...ماست...ساالد-

 .دونستم یهر دو رو م ي قهیسل

 .يرازیتا ساالد ش 3تا نوشابه و  3-

 زهایاکثر م.دمییاطراف رو پا یکم.رفتزد و  يلبخند.نثارش کردم "ممنون"قبل از رفتنش، .رو خم کرد گردنش

داشت و  یاز پسرها که صورت تپل یکیبا نگاهم، .بودن يبود که سه پسر، مجرد زیم هینشسته و فقط  یخانوادگ

لبخند، فکر  نیا دنیبا د یحت.چشمهام، سر خم کرد و لبخند زد دنیقبل از دزد.رو به ما نشسته بود، نگاهم کرد

خورد و حتما دوستانِ پشت به من نشسته  ینم زهایچ نطوریپسر، ا يبه چهره .باشن رکایب ایمزاحم  دینکردم شا

اونهمه خانواده،  نیداد ب یبود، احتماال صاحب فست فود اجازه نم نیاز ا ریکه اگه غ.اش هم مثل خودش بودن

 .کنن جادیمزاحمت ا دیاو ش ننیچند پسر مجرد بش

اونقدر خسته بود که هنوز  دن،یپر نییو باال و پا طنتیبعد از اونهمه ش دیمروار.صرف شد یآروم طیمح يتو غذا

 رونیبه بغل، از فست فود ب دیمروار.پول رو به دست هنگامه دادم و حساب کرد.دیرو نخورده، خواب تزایاز پ یمین

 .از سمت راستم بلند شد ییکه صدا میرفت یم

 ...خواهرتونو ارمیمن م نیخانوم بد-
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مطمئن نبودم صاحب صدا من رو خطاب .بندازم یبه سمت راستم نگاه دیم تا از پشت مرواررو خم کرد سرم

داشت که چهره اش رو بامزه  یتپل کلیبلند و ه بایقد تقر.نگاهم به همون پسر با صورت تپل افتاد.کرده باشه

 ادینخواستم ز.مکفهاش نشد وجهمت.به تن داشت یمشک نیو قرمز و شلوار ج یمشک يبلوز چهارخونه .کرده بود

 .لب باز کرد دینگاهم رو که د.بکنه ینگاهش کنم و برداشت

 .ارمشیمن م نیبد-

هم به  يآدم بد یول.سر حرف رو باز کنه خوادیمشخص بود م.بود دیمنظورش به مروار.دستش رو دراز کرد و

 .لبخند زدم و لب باز کردم.خواهرم هست نه دخترم دیکرد مروار یفکر م.دیرس ینظر نم

 .نه ممنون-

خونه  یخوابالود، راه يآغوشم، دخترم هست بدم و با هنگامه  يتو يکوچولو نکهیدرمورد ا یحیتوض نخواستم

 يزیبار چ نیدونم چرا ا یکردم دخترم هست و نم یم دیتاک دیدیم دیمن رو با مروار یقبال هرکس.میشد

نداشت و اشتباها بهشون  یربط هیبه بقداره؟همونطور که  یپسر ربط نیبا خودم فکر کردم مگه به ا.نگفتم

کرد که  یرو باز م اطیانداخت و در ح دیهنگامه کل.میدیافکار بودم که به خونه رس نیهم يتو.دادم یم حیتوض

 .دمیرو از پشت سرم شن انیشا يصدا

 ن؟یکرد یم کاریچ رونیوقت ِ شب ب نیا-

 یم کیاما حاال و با حضورش در کنارم متوجه شدم تمام طول راه، خودش کش.آدم نیچقدر پررو بود ا.زدم پلک

 .رهیقرار بگ دمید ي هیزاو يزدم تا تو یچرخ مین.رو نفرستاده یبار خودش اومده و کس نیمتوجه شدم ا.دیکش

 ؟يدار کاریما چ يخونه  يوقت ِ شب، جلو نیا-

 .رو مغرورانه باال فرستاد ابروش

 .ماومدم دنبال بچ-

 .اومدم نییاز موضع قدرتم پا یقلبم باال رفت و آن ضربان

 ...شیتو صبح آورد.روز کامل نشده هیهنوز که -

 .بود انداخت ستادهیبه هنگامه که مظلومانه کنار در ا ینگاه

 ...موهاتو بکن تو-

 .هنگامه که به سمت شالش رفت، تشر زدم دست

 ...برو تو...خواد ینم-
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من خودم .اگه هم بود، خواهر اون که نبود.هنگامه که بچه نبود.بهش دستور بده انیخواست شا یدلم نم اصال

 .دیبه من انداخت و لب برچ ینگاه میهنگامه ن.الزم نشه رگاهیتعم ان،یتونستم کنترلش کنم که به قول شا یم

 .ایتو هم زود ب.رمیپس من م-

 .ادامه داد.خم کردم سر

 .ذارم یدرو باز م-

 .دمیو نال دمیچرخ انیسمت شادوباره به .رفت و

 .باشه شمیبذار شب پ-

 .کتش، بند ِ کمرش کرد ریراستش رو از ز دست

 کنه؟یم یتو چه فرق يبرا.که خوابه نیا-

 .کردم بغض

 ...خب شهیدلم براش تنگ م.کنهیفرق م-

 .با تمسخر، ابرو باال انداخت.نکنم هیکردم گر یسع و

 .نکن هیخب حاال گر لهیخ-

 انیشا دنیبا د.اومد رونیخانم با سطل زباله ب رایباز شد و محمدرضا، پسر حم يکنار ي هیهمسا يخونه  در

صحبت  يبا کدوم مرد یسر شب نکهیِ ا حیفردا مجبور به توض دیشناخت وگرنه شا یرو م انیشا.کنارم اخم کرد

هرچند که .ادیدرب پشت سرم یخواستم حرف یو نم میبود هیدر هرصورت همسا.شدم یکردم، به مادرش م یم

 .محمدرضا از فکر خارج شدم يبا صدا...نبود اما خب یزن نیخانم همچ رایحم

 .سالم خانوم خوشبخت-

لبخند .کرد یخطابم م لیموقع صحبت، با نام ِ فام نیهم ياز من کوچکتر بود و برا یسال کی محمدرضا،

 .زدم يمبندین

 مامان خوبن؟.سالم آقا محمدرضا-

 .انداخت انیبه شا ینگاه مین

 ...سالم دارن-

 .سالم برسون-
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 ي زهیسطل مکان يگفت و به سرکوچه رفت تا احتماال زباله ها رو تو يا "با اجازه".پا و اون پا کرد نیا یکم

 .بذاره يشهردار

 .چشم از دور شدن محمدرضا برداشتم ان،یشا يصدا با

 ...يریگ یها گرم م بهیهنوزم که با غر-

دونستم  یم.شناختمش یم.رو ببره دیبشه و مروار یبگم تا عصب يزیخواستم چ ینم.بوداخم کرده .کردم نگاهش

 تمیاذ دیخواستم با وجود مروار ینم.بهانه رو به دستش بدم نیخواستم ا یکنه و نم تیگرده تا اذ یدنبال بهانه م

 .بود دیمروار ان،یتنها نقطه ضعف من در مقابل شا.کنه

 .من فقط سالم کردم-

 .سر تکون داد.اومدم یکوتاه م دیاما به خاطر مروار.نداشت یربط انیشا به

 ...بچه رو بده من-

 .دمیحرفش پر وسط

 .بمونه شمیتو رو خدا بذار شب پ-

 .زد پوزخند

 .بذار حرفم تموم شه بعد التماس کن-

 .کرد یمکث

 .رهیگ یکمرت درد م.باال ارمشیبده م-

برخورد،  يلحظه ا یکرد ب یسع.پس مقاومت نکردم.کرد یحاال هم درد م نیشده و کمرم هم نیسنگ دیمروار

وارد خونه  انیرو زدم و به هنگامه اعالم کردم شا فونیشد، زنگ آ یوارد م یوقت. و موفق شد رهیبچه رو ازم بگ

خونه،  يباز کردن در ورود ي ظهلح.وارد شدم انیبه اتاقش بره و پشت سر شا ای رهیحجاب بگ ایو  شهیم

 .رمیزبونم رو بگ ينتونستم جلو

 حاال بد نشه برات؟-

 .نگاهم کرد زشدهیر يو با چشمها ستادیا

 ؟یچ-

 .باال انداختم ابرو

 ...يبه بچت دست زد نکهیا-
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 .نگاهم کرد یکم

 ؟یچ یعنی-

 .خواستم بحث کنم ینم

 ...برو تو...یچیه-

 .يدیاالن جواب م نیهم هم ؟تویچ یعنیگفتم -

 .دمیلب برچ.طلبکارانه نگاهم کرد و

 ؟یزنیبه بچه م هیحرفا چ نیا-

 .و ادامه دادم ارمیحرف زدنش رو درن يکردم ادا یسع

 ...زنهیآدم به دختر دست نم-

 .کرد یپوف

 ...نداره یبه تو ربط-

مربوط به بچه، به  يکرد کارها یهنوز هم فکر م.وارد خونه شد انیگو "ااهللای"هاش رو از پا خارج کرد و  کفش

که قبل از  ییشد؟بچه رو سر جا یمربوط م یاما اگه به من که مادرش بودم ربط نداشت، به ک.نداره یمن ربط

 .ورودمون هنگامه پهن کرده بود خوابوند و از کنارم رد شد و به سمت در خونه رفت

 .درو قفل کن ایب-

گرفتم و در رو قفل  لیتحو "یاعلی"گفتم و  یمآرو "خداحافظ"که رفت،  رونیب.حرف، به سمت در رفتم یب

اما .شد یم یگفت، منشش هم مثل حضرت عل یم "یاعلی"کاش انقدر که ذکر  يا.دادم هیبه در تک.کردم

 .دمیآه کش.قلمبه ينبود به جز حرف ها چیه انیشا.نبود

 چقدر دوست داشتم؟ انویبهت گفته بودم شا-

 نیشونه اش افتاد و فکر کردم چقدر ا يرو دیچادر سف.برگشتم و نگاهش کردم تا ادامه بده.هنگامه بود يصدا

 ."هست؟ بایو ز کیکوچ يفرشته  نیِ داشتن ِ ا قیال یکس یعنی"فکر کردم .فرشته هاست هیدختر شب

کردم  یاونموقع حس م.میبابا که نداشت.بزرگتر بودم دیمروار يسال از حاال هیمن فقط  نیشما عقد کرد یوقت-

 رونیب نیرفت یکه م ییوقتا ای.دیخر یبرام عروسک م شهیخصوصا که هم.من باشه يفرستاده تا بابا انویخدا شا

 .امیکرد که منم ب یاصرار م

 .زدم پوزخند
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 .میکن يخاك برسر يکارا یگولمون نزنه قبل از عروس طونیوقت ش هیتا  يایگفت تو باهامون ب یم-

 .پررنگتر شد پوزخندم

 ...بشه یآدم چ نهمهیقراره وسط ا ابونیخ يانگار حاال تو-

 .زد یآروم لبخند

مدرسه  انیبابام ب ایمامانم  ایخواست  یدلم م شهیهم.من که خوب بود يبرا.یندارم آبج يکار ناشیمن به ا-

تمام طول کالس اول، .ادیکنه و دنبالم ب نییتونست پله باال پا یو نم کردیپاش درد م شهیمامان هم. دنبالم

 ینم چکسیمنم به ه.يدار یوونج يگفتن چه بابا یهمه م.ومدیبود که م انیبعدش شا یول.حسرت خوردم

نخود  گفتیگرفت و بهم م یبزرگش م يدستا يدستمو تو یوقت ومدیخوشم م یلیخ.ستیگفتم که بابام ن

 .خانوم

 .وقت از احساساتش خبر نداشتم چیه.کردم ادامه بده قشینگاهم تشو با

 .اون هنوزم بابامه.برم بغلش دیخواد مثل مروار یدلم م نمشیب یم یوقت.دوست دارم انویاالنم شا یمن حت-

 .دیبرچ لب

 ...من دوسش دارم یکرده ول تیاذ یلیاون تو رو خ.یبدم آبج یلیمن خ-

 نییقطره اشکش که پا.پدرش دوست داشت يارو با اون اخالق بد، به ج انیچقدر تنها بود که شا.کردم بغض

 .دمیبه پشتش کش یدست.به سمتش رفتم و بغلش کردم د،یچک

 ...زمیعز...زمیعز-

 يبرا دیدلم لرز.دمید یهنگامه رو نم يها ییمشکالتم غرق بودم که تنها يانقدر تو.گفتن نداشتم يبرا یحرف

چقدر ...ایخدا.امیبا دل هنگامه هم راه ب دیبا دیبه جز مروار دمیفهم یحاال م.دیدلم لرز.ببنده یدل به کس نکهیا

 ...کار دارم

 .کنم یم تیاحساس امن.یآبج ادیخوشم م یلیموهاتو بکن تو خ گهیبهم م یوقت-

هنگامه  يمن بد بود، برا يهرچقدر برا انیشا دیشا.گفت یراست م دیشا.نگفتم تا آروم بشه يزیو چ دمیکش آه

 .حس کردم آروم شده ازش جدا شدم یوقت.بود یسراسر خوب

 .یبرو صورتتو بشور و بخواب که فردا خواب نمون-

 ؟یآج يفردا ثبتنام دار-

 .لبخند زدم.بودم "یآبج" گه،ید يو وقتها شدمیم "یآج"کرد  یکه خودش رو برام لوس م ییوقتها
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 .آره-

 .زد پلک

 .پس تو هم برو بخواب-

 .شد قیعم لبخندم

 .باشه جوجه-

 6:30 يساعت رو برا دمیکه پوش یلباس راحت.و به سمت اتاق رفتم تا لباس عوض کنم دمیرو بوس صورتش

با فکر دوباره دانشگاه .ثبتنام دانشگاه برم يرو به مدرسه ببرم هم خودم برا دیصبح زنگ نگهداشتم تا هم مروار

اما خدا با .تهران قبول بشم وسته،یناپ یکردم با اونهمه درس نخوندن، بتونم کارشناس یفکر نم.رفتن لبخند زدم

لبش،  يلبخند رو دنیبا د.نشستم دیگفتم و کنار رختخواب مروار يشکر یاله.و قبول شدم دیمن بود و من رو د

 .لبخندم وسعت گرفت

 ...خنده یخوابم م يتو...بچم بهش خوش گذشته-

باف ِ موهاش رو باز کردم تا راحتتر  سیو گ دمیسرخش رو بوس يگونه .نثارش کردم يا "پاره شیآت"

 دیصورتش رو با.گهید يرفت تا هفته  یم دمشید یاالن که م.همونطور نشستم و بهش چشم دوختم.بخوابه

 ...شدم یدلتنگش م ،يهفته دور هیاز حاال و با فکر به .کنم رهیتا اونموقع ذخ

 یم نطوریهروقت ا د،یِ مروار يسر نوزاد.همونطور نشسته خوابم برده بود.شدم داریب یزنگ گوش يبا صدا صبح

در حقم  یچه لطف.زدم شیادآوریبا  يپوزخند.داد یبهم لقب اسب م انیخواهر ِ شا نیکوچکتر "گانهی" دمیخواب

 يشونه ا.رفت یهم انتظار م يخترهمچون د ،يالبته از همچون مادر.کرد یداشت و چقدر عاشقانه خطابم م

گرفته  انیما پا نیب زیشد همه چ یم یبرام داشت؟حاال که چندسال يا دهیه فافکر کردن بهشون چ.باال انداختم

صبحانه آماده .از اتاق خارج شدم و دست و صورتم رو شستم.هم نداشت یانیکه پا دیبه جز مروار زیهمه چ.بود

 ختهیشونه اش افتاده و موهاش بهم ر يِ تنش رو "یتیک"تاپ ِ مارك  ي قهی.کردم و به سراغ هنگامه رفتم

تازه  يموها.کم پشت و کوتاه اما فر مانند يمژه ها.رهیت يقهوه ا يچشمها.داشت یو قشنگ نیریصورت ش.بود

قوز کامال  نیرخ ا میاز ن.داشت يکه قوز کیکوچ ینیب.دیپوست سف."فَشن"کوتاه شده و به قول خودش 

کرد پسرها رو  ینبود و فکر م یضرا شینیب يقوز رو نیخودش از ا.کرد یاما چهره اش رو بامزه م ودمشخص ب

و  دمیموهاش کش يتو یدست.هم خاطرخواه خواهد داشت کیقوز کوچ نیاما معتقد بودم هم.کنه یباهاش دفع م

 .ابهدونستم هنوز خو یخورد اما م یفیکار، تکون خف نیبا ا.دمیخم شدم و صورتش رو بوس
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 ...ربع به هفته هیهنگام جان پاشو ساعت ...هنگام-

 .از چشم هاش رو باز کرد یکی یاز چندبار صدا زدنش و نوازش موهاش، به سخت بعد

 .ادیخوابم م یآج-

 .زدم لبخند

 .پره یصورتتو بشور خوابت م-

 .دو چشمش رو باز و اخم کرد هر

 .خوام بخوابم یم...خوام ینم-

 .سرش رو خاروند.نگاهش کردم فقط

 .که از همون روز اول برم ستمین یاول دبستان د،یمروار من مثل.ستیزنگ اولم مهم ن.بابا هنوز اول ساله-

 .باال انداختم ابرو

 ...يامسال مثال کنکور دار.نکن هنگام یپاشو تنبل-

چندبرابر  يا یرفتم و اون رو هم با سخت دیبه سراغ مروار.شهیدونستم خودش بلند م یم.رفتم رونیاز اتاق ب و

 .بردم ییکردم و به دستشو داریهنگامه ب

 ...ندارم مامان...ندارم شیج-

 .کردم اخم

 .يخواب بود 9که قبل از ساعت  شبمید.یکن شیج يبر ينشد داریاصال ب ؟شبینداشته باش شهیمگه م-

 .نهیبش ییدستشو يکاسه  يفشارش دادم تا رو یکم و

 .یذارم بلندش ینم ینکن شیج-

 یانداخت و اشک و آه و ناله م یبه راه م "ندارم شیندارم ج شیج"ِ  یخونه سمفون يتو.بود شیشگیهم کار

 شیدارم ج شیج" م،یگرفت یاز خونه فاصله م یکم نکهیاما به محض ِ ا.گهیواقعا راست م يکرد یکرد و فکر م

مساجد که فقط زمان ِ اذان .گشتم یم یعموم ییبه دنبال دستشو دیداد و دستپاچه، با یکنار گوشم سر م "دارم

به  ازیاز راه برسه و ن يمسافر-یانگار هم براشون مهم نبود کس.شد روشون حساب کرد یو نماز باز بودن و نم

 یو اون هم خط م شدیحالش بد م دیبود و مروار فیها هم کث نیپمپ بنز ییدستشو.داشته باشه ییدستشو

آوردم؟و مجبورا به  یم ریدار از کجا گ ییکم، پارك ِ دستشو مانزاون  يموند پارك ها که تو یفقط م.خورد

به  يخودیو ب یالک يپارك شده و لبخندها يها نیشدم و سرپا گرفتنش پشت ِ ماش یآب متوسل م يها يجو
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مادر بودن هم سخت .دادن یفروخورده، سر تکون م يبا خنده ا یبا تاسف و بعض یکه بعض ییرهگذرها

کنار  دیاز فکر ِ سرپا گرفتن مروار ،ییباز ِ دستشو مهیهنگامه از پشت در ِ ن يخنده  يبا صدا...سخت...بود

 .اومدم رونیب ابونیخ

 ؟يکردنشم کار دار شیبه ج گهید...شدنا يمردم چه گرفتار-

 .من رو درآورد يو ادا دیخند زیچونه گذاشته، ر ریدست به ز دیمروار

 ...واال-

جدا از .کار رو بکنم نیتا مدرسه اش، مجبور بودم ا یاما به خاطر راه ِ نسبتا طوالن.هم خنده ام گرفت خودم

رفتن کمکش  ییدستشو يمدرسه که من همراهش نبودم تا برا يتو رون،یب يها ییدستشو يمساله 

 قهیدق شهیهم گه،ید رفاز ط.رهیعفونت بگ ایدرد  هیکل دمیترس یخودش هم اهل ِ شستن ِ خودش نبود و م.کنم

نداشت و کمر کش  پیز ایفقط شانس آوردم شلوار مدرسه اش دکمه .افتاد یداشتنش م ییدستشو ادینود به 

اگه هم بلد بود، براش .و دکمه رو هنوز بلد نبود باز کنه پیز.بره ییتونست به دستشو یم یبود و خودش به راحت

 ...ار گذشته بودک ازسفت بودن و تا باز کنه، احتماال کار  يادیز

 .میستادیا ییروشو يشستن صورتش جلو يکه ازش خواستم انجام داد و برا يکار باالخره

 .آب نزن به صورتم ادیبدم م...یمامان يآ-

 .درشت شد چشمم

 .سمتت انیب ادیدوستات بدشون م.يریگ یم یدگیترش يکه بو ينشور ؟صورتتویچ یعنی-

و صورت  ییمشابه با دستشو یلمیصبحانه هم ف يبرا.میصورتش رو شستم و به آشپزخونه رفت یزور و سخت با

 .و گردو دوست نداشت ریچون نون و پن.میشستن داشت

 .شهیاگه گردو بخورم صورتم لک م گهیم گانهیعمه -

 .به سقف کردم ینگاه

 ...بر پدر ِ يا-

 یم "بابا"از ته دل بهش  شهیهم.با بهمن خوب بودبد بودن، با هیهرچقدر بق.پدرش رو فحش بدم ومدین دلم

 .کردم یپوف.گفتم

 ...بخور انقدر منو حرص نده.بخور بچه-

 .دیکش ینیه
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 ...یشیم ریپ...شهیصورتت چروك م ياگه حرص بخور-

 .دمیخند.مشغول خوردن شد عیسر و

 گفته؟ یک نویا-

 .دهن پر جواب داد با

 .مامان شکوه-

 گهیانداخته و د دیذهن مروار يرو تو يبا تموم نفرتم، ازش ممنون بودم همچون فکر.گفت یرو م انیشا مادر

صبحانه اش که تموم شد، آماده .چون واقعا کشش بحث سر صبحانه رو نداشتم.ستمین شتریمجبور به التماس ب

 يتومن داشت و چند دست  يخونه  يدو دست لباس مدرسه تو.شدم و لباس مدرسه اش رو به تنش کردم

و قرمز روشون  اهیرد ِ مداد س ایبودن و  یگل ایرفت، لباسهاش هرروز  یکه م یدبستان شیپ.پدرش يخونه 

 رینون و پن يلقمه ا.میکرد یم رانهیگ شیلباس نموندنش، اقدام پ یب يشدن و برا یشسته م دیبا.شد یم دهید

 .گذاشتم فشیک يو گردو براش درست کردم و تو

 ...ایخوریرو م نایا-

مورد  يلقمه  یعنی طونینگاه ش نیدونستم ا یهرچقدر هم از دخترم دور بودم، خوب م.نگاهم کرد طنتیش با

 .کردم زیچشم ر.خوره یکنه و نم یبحث رو معدوم م

 یجفت چشم اضافه دارن که هرروز با بچه هاشون م هیمامانا ...فهمم ها یمن م یبکن يتو هرکار دیمروار-

 ...فرستن مدرسه

 .عجب نگاهم کردت با

 ؟یواقعن-

 .کردم نخندم و فقط لبخند زدم یسع

 ...یواقعن-

 ؟یاگه چشمتو با من بفرست یکن ینگاه م يپس خودت چجور-

 .به کمر شدم دست

 ...نینطوریمامانا ا يهمه .من چشم اضافه دارم...گفتم که-

از .گذاشتم فشیک يهنگامه رو يهم برا يبا لبخند، لقمه ا.شد رهینگفت و فقط متفکر به چشمهام خ يزیچ

 .در صداش زدم يجلو
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 .میریم میهنگام ما دار-

 .رو بهمون رسوند خودش

 .باشه-

 .اشاره کردم فشیک به

 ه؟یکاف نینگاه کن بب.کم پول هیهم لقمه برات گذاشتم هم -

 .انداخت فشیبه ک ینگاه مین.به پول بود منظورم

 .یآره دستت درد نکنه آج-

 .براش تکون دادم یدست

خانومو بزن باهات تا سر  رایزنگ ِ حم ایهم اگه اومد محلش نده  هییپسر روبرو نیا.درو قفل کن يریم يدار-

 .راحت بشه المیتک زنگ به من بزن خ هیمدرسه هم  يدیرس.ادیکوچه ب

 .فکر کردم یکم

وقت بهت زنگ  هی دیخاموشش نکن شا یول.رهیازت بگ نهیبذار که ناظمتون نب فتیک يتو يجور هی تمیگوش-

 .شمینگرانت م ياگه جواب ند. زدم

 .بلند شد دیمروار يصدا

 .خوام یم یمنم گوش یمامان-

 .کردم نگاهش

 داشته باشه؟ یگوش دیمگه با یدبستان ي ؟بچهیچ گهید-

 .هنگامه اشاره کرد به

 ؟يدیخاله چرا خر يپس برا-

 .به صورت خندان هنگامه انداختم ینگاه مین

 .سالته 7هنوز .یکیشما هنوز کوچ.سالشه 18.خاله بزرگ شده-

 .مکث کردم یکم

 .خرم یبرات م یکی ،يهروقت همسن خاله شد-

 .رو جلو آورد دستش

 م؟یمونده همسن بش گهیبگو چندتا د نایا ياز رو-
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هر دو دستش  يانگشتها.بهش بگم و متوجه بشه ينطوریرو هم يهنوز اونقدر سواد نداشت تا عدد.زدم لبخند

 .خودم رو بهشون اضافه کردم ياز انگشتها یکیدست گرفتم و  يرو تو

 .انقدر-

 ست؟ین ادیز-

 .رو باال انداختم سرم

 .گذره یزود م.نه-

 .دمیبه سمت هنگامه چرخ.نگفت يزیچ گهیکه قانع شد چون د انگار

 .مواظب خودت باش-

 .براش تکون داد یدست دیمروار.فرستاد دیمن و مروار يهوا برا يتو يا بوسه

 .یخدافظ خاله جون-

 .میِ هنگامه از خونه خارج شد "خدافظ فسقل ِ من" دنیاز شن بعد

 یسوار تاکس یوقت.دمیبدوه، با زور به دنبال خودم کش يخواست به دنبال گربه ا یرو که م دیمروار ستگاه،یا تا

 نیا یام رو که ط هیپول مهر.براش نداشتم ياما بودجه ا.من واجبه يبرا نیماش هیفکر کردم داشتن ِ  میشد یم

به هر .فعال خرج اضافه بود ن،یماش دیگذاشتم و خر یکنار م يگذار هیخرج و مخارج و سرما يچندسال، برا

ثبتنام خودم رو به  يو برا رمیبگ نیبرم تا ماش ابونیخواستم به سر خ یم.رو به مدرسه رسوندم دیمروار ب،یترت

 .مانع شد ییدانشگاه برسونم که صدا

 ؟يریکجا م-

 دیشدنش بود، حاال مروار تیو ترب دیبه فکر مروار یکرد کم یم بیکه من رو تعق نهمهیاگه ا.بود انیشا.برگشتم

 ،يفکر یو حت یدر کنار مادربزرگ و عمه هاش، از لحاظ درس دیاما مروار.رو بلد بود 10الاقل شمارش اعداد تا 

 یکردم مشکل یم ياگه بهش تند النا.چشم دوخت انیفکرها به شا نیبا ا.بود يعقب تر از هر بچه ا

 .اخم کردم.رفت یم انیِ شا ادیکردنم از  يتا اونموقع هم تند.رفت تا جمعه دیِ مروار دنید.نبود

 به تو چه؟-

 .کرد اخم

 .يدیمثل بچه ها جواب م یسالت شده ول یس-
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به .دست تکون دادم و سوار شدم انیگو "دربست" ،یتاکس نیاول يبرا.نثارش کردم يا گهید ي "به تو چه"

 .سرنوشت يبه سو شیلبخند زدم و پ انیِ شا یحرص ي افهیق

حرکت کرد و  نیماش.در رو بستم ه،یشدم و بعد از چونه زدن با راننده سر کرا ادهیپ نیدر دانشگاه، از ماش يجلو

انگشت .قرار نداشت یخوب ياصال جا.امتداد نگاهم رو تا اطراف بردم.به سر در دانشگاه انداختم ینگاه.دور شد

 .دندونهام گرفتم نیاشاره ام رو ب

 نه؟یکردن، ا یم فیدانشگاه تعر نیاز ا نهمهیا-

 هیشب يزیبه هرچ.یطیهمچون مح يدرس خوندن رو دوست داشتم اما نه تو.به عقب برداشتم تا برگردم یقدم

که  ییجا.کرد یم قینشسته و احتماال مواد تزر يخرابه ا کینزد يپسر ،یکیهمون نزد.یفرهنگ طیود جر محب

 .به پسر نگاه کردم يبا دلسوز.خوره ینم لینداشته باشه که به درد تحص تیامن

 درس خوند؟ شهیمگه م نجایا یول.کنه تیخدا همه رو به راه راست هدا-

 ...ذوقت خورده يتو نکهیمثل ا هیچ-

رنگ،  یمشک يگرد و چشمها یبا قد متوسط و صورت يدختر.به سمت چپم کردم یجمله، نگاه نیا دنیشن با

 .زدم یجون مهیلبخند ن.کرد یو با لبخند نگاهم م ستادهیکنارم ا

 ...داغونه یلیه؟خییچجور جا گهید نجایا.آره...سالم-

 .پررنگ شد لبخندش

 ...مسال...رفت ادمیسالم  دیببخش-

 .نگفتم يزیچ

 ؟یهست یثبتنام-

 .شونه جا به جا کردم يرو رو فمیک

 ؟يثبتنام اومد يشمام برا.آره-

 .کرد دییتا

 .نجایا میاومد یعال يحاال با اون رتبه ها میدرس خوند نهمهیا...آره-

 .رو تر کرد لبش

 .میاطراف چرخ بزن نینباشه ا يازیخب دانشگاه انقدر بزرگ هست که ن یول-

 .درهم ِ من، ادامه داد يچهره  دنیو با د دیکش شینیب ریبه ز یدست
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 شاالیا.ادیتنها ب نجاهایکس ا چیه ستیبعدشم قرار ن...هینطوریاما اوال که همه جا ا.ادهیز نجایدونم معتاد ا یم-

 .میریو م میایم یکالسا شروع شد، گروه یوقت

 .مکث کرد یکم.دمیبرچ لب

 .هستم یمن ماهرخ شکوه.نکردم یخودمو معرف یراست-

 .به دلم نشست یلیدونم چرا اما خ ینم.رو به سمتش دراز کردم دستم

 .خوشبخت هستم یمنم هست-

 .زد لبخند

 ...یقشنگ یلیچه اسم و فام-

 .رو کج کرد سرش

 دانشگاه؟ يتو میبر-

 .نرم شدم یماهرخ و تنها نبودن، کم دنید با

 .میبر-

 دایاول، دوست پ نیهست و خوشحال بودم هم میماهرخ، هم رشته ا دمیگرفتن فرمها بود که فهم موقع

تجرد /ِ تاهل لدیبه ف.شلوغ بود رفتم یکه دورش حساب يزیفرم رو از مسئول آموزش گرفتم و به سمت م.کردم

 .مکث کردم يلحظه ا دم،یکه رس

 بزنم؟ یچ-

ماهرخ هم کنارم بود و .و مربع ِ کنار مجرد رو عالمت زدم.هستم گرفتم حاال که مجرد جهیفکر کردم و نت یکم

 .سرش رو جلو آورد يلحظه ا.کرد یفرم پر م

 ...خدا ای-

 .تعجب دست از نوشتن برداشتم و نگاهش کردم با

 شده؟ یه؟چیچ-

 .چونه ام گذاشت ریز دست

 سالته؟ 30تو ...یهست-

 .کردم یآروم يخنده .تولدم کرد خیبه تار ياشاره ا و

 ه؟یمگه چ.آره-
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 .دیرو جلو کش خودش

 .یباش کتریدو سال ازم کوچ یکیکردم  یمن فکر م-

 مگه تو چند سالته؟-

 .پلک زد يبهت، چندبار با

-23... 

 یکه هست به نظر م يزیسنم کمتر از چ نکهیمثل تمام دخترها و خانمها، خوشم اومد از ا.ادامه نداد و

 .از پشت سرم بلند شد ییصدا.رسه

 ...خواهر ریفاصله بگ...لطفا دیریفاصله بگ...ستین نجایکارا که ا نیا يجا...خانوم-

چونه اش  يو فقط از ابرو تا باال دهیجلو کش يادیبود که مقنعه اش رو ز یزن ایدختر .دمیسمت صدا چرخ به

ز عکس ا.هول شدم و سرم رو عقب بردم یکم.چونه ام بود اشاره کرد ریبه دست ماهرخ که ز.مشخص بود

بهم  يبه مقنعه  یدست گهید.افتاد یشونیپ ياز موهاش رو يو چند تار دیو مقنعه اش رو عقب کش دیالعملم خند

 .دیاش نکش ختهیر

 ...کردم ی؟شوخيدیترس-

. مشغول کار خودش بود ینه اما هرکس ایمتوجه ما شده  یکس نمیزدم و به اطراف نگاه کردم تا بب یلرزون لبخند

 .با نگاهم لبخند زد.بود ستادهیا يا گهیکنار ِ همون دختر، دختر د

 .کرد یم تیاذ ينطوریهمه رو ا میهم که بود یکاردان.نهیهم ثهیحد نیا-

 .مهار شده ادامه داد يخنده ا با

ز بچه هاست و اومده ا یکیگفت مادر  یذاشت م یاستادا رو سر کار م.بارم با چادر اومده بود دانشگاه هی-

 .رهیبچشو بگ يکارنامه 

 .دمیخند طنتشیش به

 ن؟یباهم هست یاز کاردان یعنی-

 .دونستم لب باز کرد یاسمش رو م گهیدختر که د خود

 .وترهیرشتمونم کامپ.اعظم فرخ نژاده نمیا.میمظفر ثهیمن حد.آره-

 .زدم یپهن لبخند

 ...من و دوستمم-
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 .به ماهرخ اشاره کردم و

 .میهست وتریکامپ-

 .شد کینفس زنان نزد يا گهید دختر

 ...هیگریج هی.نیاستاده رو بب نیا ایب ثیحد يوا-

 .دیخند ثهیحد.من و ماهرخ، هول شد و سکوت کرد دنید با

 .از خودمونن نامیا.نترس-

 .سمتم نگاه کرد به

 .نطوریدوستتم هم...یاسمتو نگفت یراست-

 .من جواب داد يبه جا ماهرخ

 .خوشبخت یهست شونمیا.میرخ شکوهمن که ماه-

 .ادامه داد جانیه با

 ...سالشه 30 یهست-

 .دور شونه ام انداخت یدست

 .بودم دهیتازه سنشو فهم ،يکرد رمونیاونموقع که غافلگ-

 .بود اظهار نظر کرد وستهیبهمون پ دایکه جد يگشاد نگاهم کردن و دختر يسه دختر، با چشمها هر

 ؟یگیراست م ثیمرگ حد-

 .زدم لبخند

 .سالمه 30آره .دور از جونش-

 .مکث کردم یکم

 ؟یکن ینم یخودتو معرف.جز شما دمیاسم همه رو فهم-

 .دیخند

 .بودم یو اعظم همکالس ثیبا حد یکاردان.هستم یزهرا لواسان.یگیراست م-

 .ادامه داد مردد

 تونم راحت باشم؟ یم-

 .باشه که همون اول به زبون آورد يدادم منظورش به جمله ا احتمال
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 .راحت باش...آره-

 .دیچرخ ثهیسمت حد به

عالمه  هی.از کالسا یکیرفت سر  یاستاده االن داشت م هی.شروع شده ییترم باال يبچه ها يانگار کالسا-

 .دختر دنبالش بودن

 .به همه، چشمک زد رو

 .از اون دخترکُشا بود.وترهیکامپ دیاز اسات دمیرفتم از بچه ها پرس و جو کردم فهم-

 .رو درشت کرد چشمهاش

 .حلقه هم نداشت-

 .زدم يمبندیلبخند ن.انداخت یوقت حلقه نم چیهم ه انیشا

 .حلقه بندازن ادیاز مردا خوششون نم یلیخ-

 .رو رو به آسمون گرفت دستش

 ...ان شااهللا که مجرد است-

 .اظهار نظر کرد ثهیبار حد نیا.میدیبه لحنش خند یهمگ

 .شهیم یکش سیو گ سیحاال سرش گ-

 .به حرف اومد اعظم

 بود؟ یچ شیلیفام-

 .فکر کرد یکم

 .به نظرم گفتن استاد مهرآذر-

 .بحثشون رفتم نیب

 ...سر کالس استاد دخترکُش دیبر دیتون یکه نم دیفرما رو پر نکن نیدخترا تا شما ا-

 يتو يسال از من کوچکتر بودن اما شور 7ساله و  23هر چهارنفر، .میخنده، مشغول پر کردن فرمها شد با

 یسالگ 19-18 يروزها يتو دیکه با يهرچند شور.برد یم میسالگ19-18 يوجودشون بود که من رو به روزها

از نظر من  یبا لحن ور گهیشدن و همد یپروا م یب یدخترها گاه.وقت قبلش کشته شده بود یلیداشتم، خ

کنن و برام ناراحت کننده  یکارها رو م یلیخ یسادگ ياز رو دمیفهم یاما م.کردن یم خطاب رمعمولیغ

 .پاك باشن یکردم همگ یمن به دلشون کار داشتم که حس م.نبود
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فکر کردم چقدر .میدیو بلند بلند خند میقدم زد يپنج نفر ،يریشماره ها رد و بدل شد و تا مس ،یخداحافظ موقع

و با  میچقدر خوب شد وارد شد.میاز اومدن نشدم و باهم وارد دانشگاه شد مونیپشو  دمیخوب شد ماهرخ رو د

 .داشتم اجیاحت يو انرژ يشاد نیمن به ا.آشنا شدم يمنابع انرژ نیا

 ...کشنبهیخدافظ تا -

انقدر بچه ها از .کالس هم با استاد مهرآذر بود نیاول قایو دق.شدیبعد شروع م يهفته  ي کشنبهیاز  کالسها

 .نمشیکردن که کنجکاو بودم بب فیتعر پشیخودش و ت

بهم  ثهیحد.شده بود 2 کیو تا برسم، ساعت نزد یطوالن یکم ریمس.شدم یبه سمت خونه راه یخستگ با

 ش،یشنهادیپ ریمس.رسمبار زودتر ب نینخورم و ا کیبرم که به تراف ینیو با چه ماش يریکرد از چه مس هیتوص

 یاز مترو خوشم نم ردمک یاگه فکر هم م یحت.تا به حال بهش فکر نکرده بودم.هم با خط مترو بود یمین

رفتم، حالت تهوع هم به  یکتاب م شگاهینما يکه برا يبار کیشد و  یحرکت تند ِ قطار، باعث سردردم م.اومد

 .سردردم اضافه شده بود

و به  دمیخر چیِ سرکوچه، دو ساندو یاز فالفل.و حتما گرسنه بود دیرس یساعت به خونه م نیحدودا هم هنگامه

مو داشت  زشیهنگامه هم ر.مو مناسبه زشیر يِ نخود، برا يبودم فالفل ِ حاو دهیخانوم شن رایاز حم.خونه رفتم

وگرنه هم من و هم .سپرد شگریآرا دستخاطر مجبورا موهاش رو به  نیبه هم.و هم گرفتار موخره شده بود

 يکوتاه شده  يبه موها یبود، بابا دست کیکوچ یلیخ یوقت ر،یبخ ادشی.میبلند بود يخودش، عاشق مو

 .کردیرو زمزمه م یمیقد یو آهنگ دیکش یهنگامه توسط مامان م

 ...يها يها يها يرا کوته، ها تیمو يچرا ناگه، نمود دانمینم"-

 

 ...يها يها يها يجدا، ها يرا، ز دامانت کرد شانیِ زلف پر سر

 ...يها يها يها يها ت،یبرهنه شد شانه ها ت،یبر خاك پا يفکند

 کو؟ شانتیپر يسویقرار، رقص آن گ یباد بهار، سرمست و ب آمد

 "...از لطافت، آزرده شانه ات ییگو

 .کردم اخم

 بود؟ یچ شیبق-

 .انداختم نیبه زم یتاسف، نگاه با
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 ...ستین ادمیخودشم  يچهره  چ،یخوند ه یکه م یآهنگ-

و  دهیشد که پدر به خودش ند یم یسال14-13 کینزد.مطمئن نبودم هنگامه، بابا رو به خاطر داشته باشه یحت

 یاما من چقدر انگار ب چ،یهنگامه که ه.دمیآه کش.رو به عنوان پدر انتخاب کرده بود انیشا ش،یسال پ10از 

من که .آورد یکوه رو از پا در م شتمکه دا یمشکالت.ر نبودمهم مقص دیشا.معرفت شده بودم که فراموشش کردم

 .به خودم زدم يپوزخند. بودم "من"

 ...کن هیتوج تویمعرفت یب...کن هیتوج-

فوت وقت، غذا  یب اد،یهنگامه م یگرفتم تا وقت یعیدوش سر.نثار روحش کردم و به سمت حمام رفتم يا فاتحه

 .میبخور

 .کردم ینوچ نوچ.بود نیزم يرو دیمروار يناقال يعروسک ِ بره .سمت اتاق رفتم به

 ...جا موند-

 یکنه و به دنبالش م یم وونهیرو د یدونستم شب نشده، کس یعروسک وابسته بود که م نیبه ا انقدر

 يهنوز تو.لبخند زدم.خوره یغذا نم دی، عروسکش، بدون مروار "جون یگوس"بود که  نیمنطقش هم ا.فرسته

بشه و تا چند وقت  انتدراور گذاشتم تا مبادا بهش اه يعروسک رو رو.کرد یم ریو عروسکها س االتیخ يایدن

دعواش  یدعواش کرده ک یک گهیبهم م "جون یگوس"گفت  یم. بشم دیمروار يِ غر غر ها دنیمجبور به شن

 .زدم يباز لبخند.نکرده تشیاذ یکرده ک تشیاذ یک.نکرده

 ...وشهخ زایچ نیبچه هم دلش به هم نیا-

از  ،يدر ورود يبا صدا.کنه یم تیبهش شکا "جون یگوس"کرد که ما هم باورمون شده بود  یرفتار م يطور

 .و عروسکش خارج شدم دیفکر مروار

 هنگام؟ ياومد-

 .به سمت در اتاق رفتم و

 .یسالم آبج-

 .جلو رفتم.داد یجا م یجاکفش يکفشهاش رو تو.لبخند از اتاق خارج شدم با

 .فتویبده من ک.یخسته نباش.سالم-

اش رو  دهیچروک يمقنعه .رو از دستش گرفتم فیک.دمیو گونه اش رو بوس دیگونه ام رو بوس.زد و بلند شد لبخند

 .از سرش برداشت
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 چه خبر بود؟ یدون ینم یاوه آبج-

 .بذارم، ادامه دادرو  فشیرفتم تا ک یرفت و به طرف اتاق م یم یینگفتم و همونطور که به سمت دستشو يزیچ

 ...مینخونده بود يزیبعد مام که چ.رهیامتحان بگ خواستیم یاحیخانوم ر-

 .لب باز کردم.آب گرفته ریش ریقطع شد و حدس زدم صورتش رو ز صداش

 ن؟یزنگ باهاش داشت ه؟کدومیچه درس ریدب یاحیخانم ر-

 .بعد صداش بلند شد یکم

 .زنگ اول.زبان ریدب-

 .ستادمیا نهیدست به س ،ییدر ِ باز ِ دستشو يجلو

 .خورهیبه درد کنکورت م.هنگام هیزبان درس مهم...که يزنگ اول نر یخواست یاونوقت م-

مانتوش رو با دست  يدکمه ها کیبه  کیداشت  یِ صورتش با حوله، سع یدست هیِ خشک کردن  درحال

 .آزادش باز کنه

 ره؟یامتحان بگ ادیوم مد يهفته  یک.آخه بابا اول ساله مثال-

 .رو جلو بردم و دکمه هاش رو باز کردم دستم

 نیرفت وریتازه شما که از شهر.استفاده بکنه دیبا یاز هر فرصت ،يکنکور هی...اول سال و آخر سال نداره که-

 .سرکالس

 .مکث کردم و به چشمهاش چشم دوختم یکم

 گمیفقط م.یقبول بش دیدانشگاه با نیرشته و بهتر نیبهتر گمینم.یقبول بش دیهمون سال اول با گمیمن نم-

مثل  یتون یخوره و نم یپشتت باد م ،یسال پشت کنکور بمون هی هیکاف.استفاده کن ،یاالن که محصل هست

 .یدرس بخون ،یزمان ِ محصل

 .شونه اش گذاشتم يرو یدست

 يبخوا رونمیب يکالسها.یازشون سوال کن ستنیمعلمات دم دستت ن گهید ياگه به مشکل بخور گهیسال د-

درسها رو کالس رفتن،  ينظر من که همه  ؟بهیثبت نام کن یتونیدرسها م يهمه  يبرا یکن یفکر م ،يبر

 .شهیخسته کننده م

و مانتو رو به دستش  ارهیکمک کردم مانتوش رو درب.رفت یتمام درسها کالس م يکه امسال هم برا هرچند

 .لب باز کرد.دادم
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 .یآبج شمیول مامسال قب نیمن هم-

 .دمیگونه اش کش يرو یدست

 ...تالشتو بکن یول.نداره یبیاگه نشد هم ع.یاگه قبول بش شمیخوشحال م یلیخ-

 .سمت آشپزخونه رفتم به

 .میناهار بخور ایحاال ب-

پشت .اپن دوست داشتم ياز آشپزخونه ها شتریرو ب یمیقد يمن آشپزخونه .بود و در داشت یمیقد آشپزخونه

 یمانتو م ریِ بنفش رنگ که معموال ز "یتام"هنگامه هم با همون شلوار مدرسه و تاپ ِ مارك ِ .نشستم زیم

 .اشاره کردم چیبه ساندو.روبروم نشست د،یپوش

 .کردمیبرگشتم وگرنه غذا درست م رید-

 .کرد یخال چشیساندو يباال انداخت و سس کچاپ رو رو شونه

 ...گهیغذاست د نمیا...بابا الیخیب-

من بود چشم  چیِ ساندو ارشوریخوردنم تموم شد، به هنگامه که با ولع مشغول خوردن ِ خ یوقت.میمشغول شد و

 .دوختم

 هی دیبا.کالس دارم 2تا  8بعداز ظهر و سه شنبه  4تا  8 کشنبهی.شهیکالسام شروع م کشنبهی گهید ياز هفته -

 .تو بکنم يغذا يبرا يفکر

 .دیکش رونیخورده رو از دهنش ب مهیِ ن ارشوریخ

 .رفت ازت بپرسم ادمیفکر مدرسه بودم  يثبت نام؟انقدر تو یرفت یا راست-

 .بچه ها لبخند زدم ادی با

قرار شده باهم .هام دوست شدم يخب با چند نفر از هم رشته ا یول.اطراف دانشگاه اصال خوب نبود طیمح.آره-

 .میایو ب میبر

 .زد لبخند

 ن؟یسالشونه؟پسرا چجور ه؟چندیچ ؟اسماشونيکرد دایچند تا دوست پ-

 .هام رو عقب فرستادم يچتر

 .رسن یبه نظر م یخوب يدخترا.سالشونه 23 یهمگ.و اعظم و زهرا ثهیماهرخ و حد.چهار نفرن-

 .باال انداختم شونه
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 .هیتیجنس کیتفک...دانشگاهش دخترونس.میخب پسر که ندار یول...من ازشون خوشم اومد یعنی-

 .ها رو جمع کردم و به سطل زباله انداختم چیشدم و کاغذ ِ ساندو بلند

 ؟يبد ادمی یتون یم.ستمیبلد ن یعرب یچیمن ه یول.رهیآموزشگاه قراره فردا امتحان بگ یاستاد عرب یآبج-

به سمتش .رمیتونستم جلوش رو بگ یمدرسها به کالس بره اما خودش اصرار داشت و ن نیا ينبودم برا راغب

 .بود ستادهیکنار در آشپزخونه ا.دمیچرخ

 ؟یبخواب يخوایاالن م-

 .رو غنچه کرد لبهاش

 .خونمیکه شدم درس م داریب.خوابمیم 4حموم بعدش تا  رمیاول م-

 .ربع به سه بود کی.به ساعت انداختم ینگاه

 .خواب شهیساعت که نم مین گهید.3:30 شهیم یبخواب يو بر یحموم کن يتو تا بخوا-

 .سمتش رفتم به

 .کنم یم دارتیب 4:30من ساعت .ساعت زنگ نگه ندار-

 .لبخند زدم و به سمت اتاق رفت.کرد که حس کردم از خدا خواسته بود ینگاه

اگه قرار .شام بکنم يهم برا ياش سر و سامون بدم و فکر ختهیبه اوضاع ِ بهم ر یآشپزخونه موندم تا کم يتو

 رونیتا کارم تموم بشه، هنگامه هم از حمام ب.با هنگامه درس کار کنم، فرصت شام درست کردن نداشتمبود 

کوتاه بود و نگران ِ گره گره شدنش  شموها.نگفتم يزیچ.رفت که بخوابه یدور ِ موهاش، م ياومده و با حوله 

که حس  ییدرسها يرو یم تا کمبه سمت اتاق خودم رفت. شد یشونه م یشدن هم به راحت داریبعد از ب.نبودم

 نده،یبهمون نداده و قرار بود تا ماه آ یفعال چارت درس.باشه، مرور کنم یکارشناس يدرسها ازین شیکردم پ یم

کار رو  نیا رنیکاغذ رو ازمون بگ کهیت هیپول ِ  نکهیا يگفت برا یم ثهیحد البته.میریاز انتشارات دانشگاه بگ

 يزیبعد، برنامه ر يترم ها يداشتن موقع ثبت نام، چارت رو هم به دستمون بدن تا برا فهیوگرنه وظ.کنن یم

رو به  ارتمعارفه، چ ياول و بعد از جلسه  يهمون هفته  یکاردان يکنم حق داشت چون دوره  یفکر م.میکن

 .گفتن کیبهمون دادن و ورودمون رو تبر یهمراه شاخه گل

درس رو  نیا یکاردان نکهیبا ا.روش داشته باشم يبرداشتم تا مرور رو یکاردان يساختمان داده  ي جزوه

 نکهیا يکردم فقط برا یحس م.میبه گذروندنش بود ریترم هم بود و ناگز نیا ياما جزو واحدها میگذرونده بود

 يوگرنه که تو.چارت، گنجونده بودن يرو تو يدروس تکرار نیهم دو سال طول بکشه ا وستهیناپ یکارشناس
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 يبه برنامه  ینگاه.کرد يشد معادل ساز یبود و م يهم سه واحد نجایو ا يدرس سه واحد نیا یکاردان

 یدلم م.میو ساعت اول داشت کشنبهیدرس رو با استاد ِ دخترکش، مهرآذر، همون روز  نیا.انداختم میکالس

 .خوب جلوه کنم ،یفیاستاد ِ از نظر ِ بچه ها تعر نیا يخواست جلو

دوست داشتم و هم  يهم خودم چا.دم کنم يمرور کردم و به آشپزخونه رفتم تا چا 4:30اعت س کینزد تا

به  7که کالس داشتم مطمئنا زودتر از ساعت  ییروزها.فکرم مشغول بود.تا دم بکشه، همونجا موندم. هنگامه

محل بود  يت هااز ال یکی ،ییروبرو ي هیپسر همسا.نگران هنگامه بودم.ها کشنبهیخصوصا .دمیرس یخونه نم

تونستم از پسش  یزن ِ تنها، نم هیمن، .کرد یم جادیمن، مزاحمت ا يدست و پا یب يهنگامه  يو دائم برا

 یپسرك اونقدر مشکل دار بود که اهل محل م.زدم یخانم حرف م رایدرموردش با حم دیاحتماال با.امیبرب

محل،  يتمام دخترا يپرونده "که کردیم فیتعر پسرشمادرش هم با افتخار از گل .کنن تیازش شکا دنیترس

 ستیجزو ل رهیجواب رد بده، م بیبه حب يدختر یدونستن وقت یدختردار م يو فقط خانواده ها."بهیدست ِ حب

من هم .شدن یم فیبود که پشت سرش رد یدروغ يو حرفها.دستش يتو يبه قول مادرش، پرونده  ای اهیس

 یدختر ِ ب نیپشت سر ا یخواستم حرف ینم.وارد نشه ستیاون ل يتو گامهکردم اسم هن یم یتمام مدت سع

افکار به سمت اتاق هنگامه  نیبا هم.ادیپسرها بود درب يآزار و معصوم که تنها فکرش خوب جلوه کردن جلو

و  مهمامان و هنگا ياز اتاق ها برا یکیتا قبل از فوت ِ مامان، .ساخت و دو خوابه بود یمیما، قد يخونه .رفتم

مشاور بردمش تا ترسش  شیبعد از فوت مامان، پ.دیترس یم یکیو تار ییهنگامه از تنها.من بود يبرا يرگید

 یم داریو صبح که ب دیپر یرعد و برق از خواب م يبا صدا یفقط گاه.و خدا رو شکر که خوب شده بود زهیبر

 .نهینبرو  ییبدنم فرو برده که جا ریسرش رو ز ،يمثل جوجه ا دمید یشدم م

 ...هنگام جان پاشو-

 .همزمان، چشمهاش باز شد.دور موهاش رو باز کردم ينشستم و حوله  کنارش

 .ادیهنوز خوابم م-

 .نهیکردم بش کمک

 .داره یچ نمیبب ندازمیم تونینگاه به عرب هی ،يبخور توییتا چا.يبخور ارمیم ییاالن برات چا.موهاتو شونه بزن-

مشغول ژل زدن به .و به اتاقش برگشتم ختمیر يچا وانیدو ل.رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم شیعرب ي جزوه

 .کوتاه و بانمکش بود يموها

 زه؟یر یکم موهات م.انقدر ژل نزن هنگام-
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شد تا خنک بشه و  ينشست و مشغول فوت کردن چا نیزم يکنارم رو.نگفت يزیباال انداخت و چ يا شونه

رو  يدادم چا یم حیخورد، ترج یداغ م بایرو تقر يبرعکس ِ هنگامه که چا.جزوه داشتم يمن هم سر تو. بخوره

هنگامه هم .کردم روعرو ش حاتمیمبحث واقف شدم، توض نیخوب که به درس ِ ا.خنک که نه، ولرم بنوشم

 .دیکشیطول م شیریادگی نیهم يدوست نداره و برا یعرب دونستمیم. دیپرس یگهگاه سوال م

 .بلند شدم.تموم شده بود گهید حاتمیتوض.جزوه برداشتم يزنگ خونه، سر از رو يصدا با

 ...هیک نمیبرم بب-

 .رو برداشتم یرفتم و گوش فونیسمت آ به

 ه؟یک-

 .درو باز کن یمامان-

 .کردم چشمهام برق زد حس

 ؟ییتو دیمروار.قربونت بشم یاله-

 .بلند شد انیشا يصدا رو بذارم که یخواستم گوش یم.در باز کن رو زدم ي دکمه

 .منم باهاشم-

 نیبرم بنابرا يفرصت نبود به سراغ مانتو و روسر.به تن داشتم يگشاد شرتیت.شهیوارد خونه م یعنی نیا و

 .در برداشتم و صدا زدم يچادرم رو از جلو

 ...تو انیدارن م دیو مروار انیهنگامه، شا-

کردم چادر رو ول نکنم و صورتش رو غرق  یسع.به بغلم پرواز کرد د،یکردم و در باز شد و مروار پیرو ک چادر

 .بوسه کردم

 .تو امیبرو کنار بذار ب-

 یالبته نم.حرف زدن رو داره نطوریبهش گفته بود حق ِ ا یدونم ک ینم.داد یدستور م شهیهم.بود انیشا يصدا

و با  دمیچادرم رو جلوتر کش.ش بودمادر تینشات گرفته از ترب یهمگ نهایا.دونستم یهم خوب م یلیدونم که خ

 .زمزمه کردم.در کنار رفتم ياز جلو دیمروار

 .سالم-

 .هاش رو درآورد و وارد خونه شد کفش

 هنگامه کو؟-
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 .سالم-

سرش  يهم رو یو شال صورت دهیرنگش پوش یشلوار صورت يرو ییمانتو.دمیچرخ.هنگامه بود يصدا

نه؟اما فقط لبخند  ای دهیبه رنگ شال هنگامه نشون م یعکس العمل نمیکردم تا بب انیبه صورت شا ینگاه.بود

 .صورتش بود يرو یکمرنگ

 ؟یخوب...سالم-

 .از آغوشم به سمت هنگامه رفت دیمروار

 .سالم خاله-

مثل امروز .نبود شهیمثل هم دیمروار يچهره .رو بغل کرد دیگفت و مروار انیدر جواب شا "ممنون" هنگامه،

نفسم رو .نشست یمبل يرو انیشا.داره یچه مشکل دمیفهم یم دیبا.کردم ناخوش احواله یحس م.صبح هم نبود

 .فوت کردم

 نورا؟یاز ا-

کمرنگش رو در مقابل  ياومد به من لبخند بزنه و لبخندها یم شیکم پ.همون لبخند کمرنگ نگاهم کرد با

 .بودم دهید ادیز دیهنگامه و مروار

 ...جامونده انگار نجایجون ا یگوس-

چشم  دیمروار يبا صدا.ادیگذاشت تا مجبور بشه دوباره ب یجا م نجایرو ا يزیچ دیمروار شهیکردم کاش هم فکر

 .برداشتم انیاز لبخند ِ نادر ِ شا

 نمونده باشه؟ ؟گشنهيبهش غذا داد-

 .دمیلپش رو کش.و به سمتش رفتم دمیخند

 ...غذاشو کامل خورده.راحت التیخ.رینخ-

 يزیاز هر چ انیشا.ختمیر يچا وانیبه آشپزخونه رفتم و چند ل نم،یرو بب دیمروار شتریبرن و ب رترید نکهیا يبرا

 زیم يتعارف کنم رو نکهیرو بدون ا ینیرفتم و س ییرایبه پذ يچا ینیبا س.يگذشت به جز چا یم

و  انیتوجه به نگاه شا یب.اون آدم نبودم گهید.شدم یخم و راست م یکس يگذشت اون زمان که جلو.گذاشتم

اتاق مشغول ِ  يو هنگامه هم تو دیمروار. تعجبش، به سمت اتاق رفتم تا چادرم رو با مانتو عوض کنم دیشا

 .عوض کردم عیلباسم رو سر.جون بودن یگوس

 .ییرایپذ يتو میبچه ها بر-
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از هم جدا شده  یدرسته که به صورت اسم.به مهمون نبودم یحرمت یاهل ب یمشکل داشتم ول انیشا با

بهش چشم  دیمروار يبا صدا م،یکه رفت ییرایبه پذ. شد یم ینسب وندیما بود و باعث پ نیب دیمروار م،امایبود

 .دوختم

 ؟يدرست کرد یماکارون یمامان-

 .بود دهیچیخونه پ يبوش تو.زدم لبخند

 گشنته؟.آره دخترم-

چهره اش گرفته و مچاله .گذشت یوقت نم چیه یاز ماکارون.خوره یدونستم که م یگرسنه هم نبود م اگه

 .دعواش کنه دیترس یانگار م.انداخت انیبه شا یواشکی ینگاه مین.شد

 ...میغذا هم نداشت.خونه نبود یاز مدرسه که اومدم کس-

 .دیبرچ لب

 .شد یسوخت و ازش دود بلند م یدرست کنه ول مرویخواست ن یهم م ییبابا-

 .گرد شد چشمم

 ؟يخورد یپس چ-

 .برگشتم انیبه سمت شا.نگفت يزیشدن و چ دهیبرچ شتریب شلبها

 نخورده؟ يزیبچه از صبح چ نیا یعنی-

 انیشا يبا صدا.گونه ام چنگ شد يچشم درشت کردم و دست راستم رو.بود 7 کینزد.به ساعت انداختم ینگاه

 .چشم از ساعت برداشتم

 بخور؟ يزیچ هیگشتم مغازه بهت نگفتم خودت  یمگه داشتم بر م-

قرار به سمتش رفتم و  یب.گذاشت هیگر يبنا ان،یاخم شا دنیهم با د دیمروار.زد یحرف رو م نیا دیبه مروار رو

 .دمشیبه آغوش کش

 .ارمیاالن برات غذا م.نکن مامانم هیگر-

 .بغلم بود به آشپزخونه رفتم يتو دیهمونطور که مروار ان،یتوجه به شا یب

 ...کمک ایهنگامه ب-
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 یم.کرد یم يکردم و هق هق خفه ا یم "شیه" "شیه"دادم و  یرو هم ماساژ م دیر، کمر مروارکا درحال

فقط همون  طنتشیش.کرد یسر و صدا نم ادیبود که ز نیپس هم.حتما از ضعف بود.لرزه یکه دستهاش م دمید

 ...من يهاتن يبچه ...من يتنها يبچه ...من ي چارهیطفلک ب.بغلم بود يتو دنیبدو ورود و پر

 یبشقاب.چهارنفره گذاشتمش يناهارخور زیم يها یاز صندل یکی يکه شد و هنوز آروم نشده بودم، رو آرومتر

با .رهیدونست قاشق رو چطور به دست بگ یانقدر گرسنه بود که نم.که با ولع شروع کرد دمیغذا براش کش

رو  رشونیتصاو یگاهکه  يا هیسوء تغذ يدرست مثل بچه ها.صحنه چشم دوختم نیبه ا یو عصب يدلسوز

من با وجود ِ  يگرسنه بودن و بچه  يفقر و ندار يتفاوت که اونها از رو نیبا ا.دمید یم يمجاز يایدن يتو

 .اخم کردم.هم وارد آشپزخونه شده بود انیشا.پدرش، گرسنه بود یِ نسب ییدارا

 زم؟یبرات بر-

 .بود دیکه ازش بع يکار.باز کرد حیمکث کرد و لب به توض یکم

 .خاله يخونه  رهیهم م گانهی.تازه ازدواج کرده یدون یکه م هیحسن.ستیظهرا مامان خونه ن-

 .ادیو اشاره کردم که جلو ب دمیبراش کش یبشقاب

 .دیمنو گشنه نگهدار يبچه  شهینم لیدل نایا يهمه -

 .بزنه که اخم کردم و نذاشتم یحرف خواست

براش درست  رینون و پن يلقمه  هیمن فقط .بچه از صبح گرسنس نی؟ايریگ یغذا نم رونیچرا براش از ب-

 .فشیک يکردم گذاشتم تو

 .دمیبرچ لب

کنن، لب بهش زده  یصورتو لک م ریگردو و پن گهیخانومتون که م گانهیدونم اونم به لطف  یم دیتازه بع-

 .باشه

 .با دهن پر جواب داد دیمروار

 .گشنه بودم خوردمش-

 .نگاهم کرد روزمندانهیپ انیشا

 .گرسنه هم نموند نیکه همچ يدید-

 .کردم اخم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٣٧ 

 نیا يروز، برا يلقمه تو هی ؟مگهیذاشتم چ یاگه لقمه نم.اونم که من براش درست کرده بودم...یخسته نباش-

 .سن رشده ياالن تو دیبچه بسه؟مروار

هنگامه هم کنارشون .کردیم يمن رو کفر شهیهاش هم یتوجه یکارهاش و ب نیبا ا.نگفت و مشغول شد يزیچ

کردن ِ شکوه خانوم بود  يخودم هم غذا بکشم اما فکرم مشغول ِ مادر يخواستم برا یم.خورد ینشسته و غذا م

 .دمیبهم مال ش،یدستهام رو با تشو.تونستم یو نم

 ست؟یفردا هم مامانت ن یعنی-

 .پرخاش کردم یعصب.رو باال انداخت و جواب نداد سرش

 تشیاونجام وضع.بهش غذا بده ستین یخودتم تنهاست و کس يمادرت؟خونه  يخونه  نیرفت یچ يپس برا-

 داره؟ یچه فرق.نهیهم

 .بشقابش پرت کرد يرو تو قاشق

 .جواب پس بدم میمحل زندگ يبرا دیبه تو که نبا...میاگه گذاشت غذا بخور...اَه-

 .صورتش خم شدم يتو

منو گشنه  يبچه  یول.پل ریبرو ز يخوا یکارتن بخواب م يتو يخوا یم...ندارم يتو کار یمن به محل زندگ-

 ...پدر ينگه ندار آقا

رو خطاب  دیرفتم و همونطور، مروار خچالیجوابش، به سمت  يو دهن ِ باز شده برا دنیتوجه به عقب کش یب

 .کردم

 ؟يدوست دار یناهار فردات چ يبرا دیمروار-

 .نگاهم کرد یکم.هم به صورت خوشحالش انداختم ینگاه مین

 ؟یکن یبگم درست م یهرچ-

 .زدم لبخند

 .آره قربونت بشم-

 .خوام یباز م میماکارون...خوام یکتلت م...اوم-

 .هنگامه خطابم کرد.تهش مونده بود اما من نخورده بودم یهنوز کم.انداختم یقابلمه نگاه به

 .ببره زیاونا رو براش بر.خورم ها ینم گهیمن د-
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تا درست کنم و  میندار یماکارون گهیدونست د یبود اما احتماال م یمه هم عاشق ماکارونهنگا.لبخند زدم بهش

کتلت  عیما یکم.ختمیرو توش ر یکردم و باق دایپ یکیکوچ يقابلمه .کرد یم يفداکار نیهم يبرا.بخرم دیبا

ده بود که برنج از قبل مون یمک.آوردم و مشغول درست کردن کتلت شدم رونیب.بود خچالی يآماده هم تو

ظرف  يساالد رو تو.درست کردم يرازیبرداشتم و ساالد ش خچالی يو گوجه از تو اریخ.براش کنار گذاشتم

 یظرف يآماده شده رو تو يکتلتها.بود یوعده اش کاف 4-3 يبرا.دمیکش ییو روش مشما ختمیمصرف ر کباری

وعده  4-3هم تا  نیکتلت بخوره، ا 4هربار اگه  يخورد و الغر بود، اما حساب کردم برا ینم ادیز نکهیبا ا.ختمیر

 .زهیو گره زدم تا باز نشه و نر دمیچیدورشون پ يپارچه ا.در ِ هر دو ظرف غذا رو بستم.رسه یم

 ؟يدیکتلت م هی یمامان-

اما حاال که بو افتاده بود، .شام خودم کنار گذاشته بودم يبرا.ظرف کردم يمونده تو یکتلت ِ باق 3به  ینگاه

 شیپ یلیغذاشون خ.گذاشتم یظرف هرکدوم کتلت يتو.دادم یهم م انیبه هنگامه و شا دیبا دیعالوه بر مروار

 يدسته دار يمشما يدوباره به سمت غذاها برگشتم و تو.کردن یتموم شده بود اما نشسته و به کار من نگاه م

موقع غذا  گهید دمیدقت که کردم فهم.مشغول پاك کردن دور دهنش بود.برگشتم انیبه سمت شا.گذاشتم

چقدر اون مدت با طرز غذا خوردنش عذابم داد و با خواهش و .شهیاز دهنش خارج نم يناهنجار يخوردن، صدا

 .ناخودآگاه بود تهرچند که عادتش به صور.تمنا هم درست نشد

 ادیتا آخر هفته و دوباره م شهیکه م.وعده 4- 3 يکتلت هم برا.شهیبچه م نیا يعده و 2 يبرا یماکارون-

 .منو نخورن گرسنه بمونه يسهم بچه  تیبذار مادر و خواهر گرام يخواهشا جور.خچالی يرو بذار تو نایا.شمیپ

 .بزنه که نذاشتم یحرف خواست

 يغذاها رو بهش بد یهربار خواست.شک نباشهگذاشتم که با کتلت و برنج بخوره و غذاش خ نیا يساالدم برا-

 .رهیگ یبخوره دل درد م خی يقبلش گرم کن که غذا

 .زد پوزخند

 .منم باباشم نکهیمثل ا.گهیبس کن د-

 .زدم پوزخند

 پس چرا گرسنه موند؟.يظهرم باباش بود-

 .کرد اخم

 .خوره یم کنهیخودش درست م يبرا يزیچ هیفکر کردم -
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 .کردم اخم

دست به گاز  گنیبه بچه ها م ونیزیتلو يشنو ینم نهمهیساله گاز روشن کنه؟ا 7 يبچه  یانتظار داشت-

پس .کنه هیخودش ته يبرا مروین تونهیحاالشم نم نیخانومتون که تا هم گانهی...اونا مرض که ندارن د؟خبینزن

 ...یچطور انتظار داشت

 .کرد و بلند شد یپوف

 .اشته باشند يصدبار گفتم به مادر و خواهر من کار-

 .خودشون جمع شده بودن انداختم و لحنم رو آروم کردم يو هنگامه که از گارد گرفتن ِ ما، تو دیبه مروار ینگاه

 .نره ها ادتی-

 .چشم دوختم دیمروار به

 یکه خواست یموقع.خچالی يغذاها برن تو.که گفتمو فراموش نکن یینایرفت تو ا ادشیدخترم اگه بابات -

 دشیزیموند، بر يکه گرم کرد ییاگه هم غذا.همون اندازه بردار و بده بابات برات گرم کنه و بخور يبخور

 .خوردش شهیتُرشه و نم یچون م.دور

 .گرد شد چشمش

 ه؟یمثل عمه حسن-

 .رو کج کردم سرم

 ه؟یمثل عمه حسن یچ-

 ...تُرشه یم-

 .تشر زد انیشا.دهنم گرفتم تا نخندم يجلو دست

-ا... 

 .اخم کرد دیمروار

 ...يدیتُرش یم یداشت یگفتیخودت همش بهش م-

 .خودم رو جمع و جور کردم.دهنش رو جمع کرد و جواب نداد انیشا

 .ستین یخب؟حرف خوب.حرفو نزن نیا گهیدخترم د-

 .رو کج کرد گردنش

 .یخودت االن گفت-
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 .کردم دییتا

 .یبگ دیاما درمورد آدما نبا.شهیبود که غذا خراب م نیمنظورم ا.ستیحرف درمورد غذا بد ن نیا-

 .تکون داد يسر

 .شنیدخترا خراب م گهیم ییکه بابا یخراب مثل همون.آها-

 .مکث کرد یکم

که بابابزرگ  ییمثل گوشتا یعنی؟یچ یعنیفاسد شدن ...دخترا فاسد شدن گهیتازشم مامان شکوه همش م-

 يدونه جا ینادون هنوز نم ي کهیمرت گهیو مامان شکوه بهش م زریفر يبذاره تو رهیم ادشیخره و  یبهمن م

 زره؟یفر يگوشت تو

 د،ینگاهم رو که د.بود یک تیمن، تحت ترب يبچه .داشت يچه مادر.برگشتم انیو به سمت شا دمیگز لب

 .رفت رونیغذاها رو برداشت و از آشپزخونه ب يحاو يمشما

 .میعروسکتو بردار بر دیمروار-

 .به سمتم اومد.رو پوشوند دیمروار ياز غم، چهره  يا هاله

 .رهیگ یمامان شکوه همش وِشگونم م.رمیمن نم یمامان-

 .دمشیبه آغوش کش ینگران با

 ؟یچ يبرا-

 ...يا یتو مثل مامانت عوض گهیهمش بهم م-

 .کرد یو درمونده نگاه م ستادهیا يورود يتو انیشا.سمت در آشپزخونه رفتم به

آسمونو  تیپدر يادعا ،یرس یکه به من م ؟تویستیمگه پدر ن ره؟تویگ یم شگونیمنو ن يبچه  یچ يبرا-

 خودت؟ يخونه  دیر یاصال چرا نم.کنه یسوراخ م

 .کرد یپوف

 ...ستیآخه درست ن-

 .کردم یاز حرفش مکث متعجب

 ست؟یدرست ن یچ-

 .برد نییو صداش رو پا دیبه گردنش کش یدست

 ...با دخترش گنیم.پشتم ادیحرف درم-
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 .چشمم گرد شد.کرد سکوت

 ...يا وونهیتو د...انیشا...من يخدا-

 .ادامه دادم خفه

پدر و دختر دارن تنها  نهمهیبزنه؟ا یحرف نیبهت همچ ادیم یاحمق ؟کدوميمگه تو به خودت شک دار...مرد-

 ...کنن یم یزندگ

 .سرم رو گرفتم یدست هی

 ...يوا...يوا-

 .به سقف کرد ینگاه

 ...مامانم-

 .تُرش کردم و وسط حرفش رفتم رو

 ؟يندازیهنوز مامانم مامانم راه م...سالشه 7بچت ...يپدر شد...سالته 35...کهیمرت-

 .نگفت يزیشد و چ نییباال و پا شیآدم بیس

 یبابات سر و صدا م يدم خونه  امیخودت، شبونه م يخونه  ينبر دویخورم مروار یبه قرآن قسم م انیشا-

 ...برم یکنم آبروتونو م

که کوتاه  يزیمن سر هرچ.کرد ینیکه از موضعش عقب نش دینگاهم د يرو تو تیانگار جد.نگاهم کرد یکم

 .نبودم ایِ بچه ام، سر ِ درست بزرگ شدنش کوتاه ب یاومدم سر ِ سالمت یم

 .خونه میگرد یدارم از امشب بر م یبر م لشویوسا رمیم-

آسوده  یکرد، کم یکار رو م نیاگه ا.گفت یانگار که راست م.گهیراست م کردم تا مطمئن بشم نگاهش

 .فکر کردم یکم.من که بهتر بود يبچه  يالاقل برا.بهتر از مادرش بود انیشا.شدمیم

هم  ییدستشو يبرا.در اتاقشم نبند.بمون تا خوابش ببره و برو ششیپ ای.ترسه یبخواب چون م ششیشب پ ای-

 .کمکش کن

 .پا و اون پا کرد نیا معذب

 ؟ییدختر بچه رو ببرم دستشو...مرد هی...آخه من-

 .گفتیرو راست م نیا.کردم یپوف
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وقت  هی ییباهاش بره دستشو ستیدامنم اگه پاش باشه بلد ن.رهینداشته باشه خودش م پیشلوارش اگه ز-

داره کارشو  ین بشصداش بزن مطمئ یگاه.ترسه ینبند چون در که بسته باشه م مییدر دستشو.شهینجس م

 .نجایهم ارشیحموم کردنشم ب يبرا.کنهیم

 .گذاشت نیزم يرو از بغلم گرفت و رو کردیم يباز میروسر يکه با گره  دیدست دراز کرد و مروار.نگفت يزیچ

 .میبر گهیما د-

 .صدا زدم.من و هنگامه فرستاد يهوا برا يتو يهم، بوسه ا دیمروار

 .بابات يدر خونه  امیم شمیپام يجواب ند ویاگه گوش.رمیگ یخودتو م يخونه  يشماره  گهیساعت د هیمن -

 .در که پشت سرشون بسته شد، زمزمه کردم.نگفت و رفتن يزیرو جمع کرد و چ لبش

منم با اون  ينذار بچه .کرده وونهیپسرشو که د.درستش کن ایبردار  نیزم يرو از رو وانهیزنِ د نیا ای...ایخدا-

 .رگ بشهافکار پوچ بز

 .شونه ام نشست يرو یدست

 .گذاشتم میکم از ماکارون هیبرات  ایب یآبج-

 .دمیسمتش برگشتم و به آغوش کش به

 .کنم یخودم درست م يبرا يزیچ هیمن .خودت بخور-

 .کرد اصرار

 .خورم ینه نم-

 .دمیچشمش رو بوس يرو.غذاش رو بخوره یچقدر دوست داره باق دمید یته نگاهش م اما

 .مدرسه يبر دیفردا با.یبخواب یتون ینم یشینصفه شب گشنه م.بخور قشنگم-

و گوجه گرفتم و مشغول خوردن  رینون و پن يلقمه ا.گذاشتم زیم يرو رو میمانتو و روسر.برگشت زیسر م به

و  پدر يبایز يکه درمورد رابطه  یشد؟انقدر احمق باش یاما مگه م.داشتم به شکوه خانم فکر نکنم یسع. شدم

 ینم یحت.بهش بگم دیبا یچ اوف،دونستم جز  یاوف که نم...که یاحمق باش ؟انقدریفکر کن ينطوریا يدختر

 ...به اون روز يو وا فتهیسر ِ پسر ِ مطلقه اش ب يتو یباعث بشه همچون فکر شوم دیحرفها، شا نیبا ا دیفهم

بره و  نیغذا و عرق تنم از ب يو بو رمیبگ یاز آشپزخونه خارج شدم تا دوش کوتاه یبا خستگ 9 ساعت

بار و از سر  کیشدت گرفت که  یبد اومدن از وقت نیا.غذا به رختخواب برم ياومد با بو یبدم م.بخوابم

 "شلخته"و بهم لقب  رفتگ رادیازم ا انیخواهر شا هیرفتم که بخوابم و حسن یغذا م دیشد يبا بو ،یخستگ
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 نیهم.میکرد یم یمثال زندگ ان،یشا يمجرد يو اتاق ِ دوره  يرپد يخونه  يازدواجمون بود و تو لیاوا.داد

وقت  چیکه ه یانیدادن و شا یرو م مونیکارها و زندگ يدخالت تو يشد که اهل خونه به خودشون اجازه 

 دیشا.زد تا شکوه خانم ناراحت نشه یهم نم یاما حرف ستین یخوندم راض یاز نگاهش م.جلوشون رو نگرفت

 .جنگ و جدل ِ بعدش رو نداشت يهم حوصله 

 میو با باز شدن آب گرم، به گذشته و حال ِ زندگ ستادمیدوش که ا ریز.و حوله برداشتم و وارد حمام شدم لباس

 نجایاومد و ا یم انیوقتها مثل امشب، شا یلیخ.که اسمش طالق نبود نیا.نبود یکه اسمش زندگ نیا.فکر کردم

 یم.هاش کمتر از سابق بود اما بود التدخ.کرد یو دخالت م دیکش یرك مکارهام س يهنوز هم تو.خوردیغذا م

 ینم. کرد یرو که عوض نم يزیچ.نداشت یدونستم مادرش، شکوه خانم اطالع نداره اما به حال من که فرق

تونه حضور گاه  یم شهیم میکه وارد زندگ يمرد اد؟اونیم شیپ یقصد ازدواج داشته باشم چ يدونستم اگه روز

دونستم  یرو چطور؟م دیبرو برگرد ِ هنگامه و مروار یکنه؟حضور ب حملت مونیزندگ يرو تو انیگاه شا یو ب

 یم انیو از اون روز با توجه به حضور شا شهیم میدوباره وارد زندگ یرسه که کس یم يباالخره روز

کنم اما حاال که از اون  یوقت ازدواج نم چیکردم ه یجدا شدم با خودم فکر م انیکه از شا يروز دیشا.دمیترس

 .فکرم پوچ بوده دمیفهم یروزها فاصله داشتم م

درسها  ينبود که تو یکس یاون خونه حت يتو.نکرده اش افتادم يها یو بچگ تشیو مظلوم دیمروار ادی به

 حیاصال توض ایدادن  یم حیبراش غلط توض ایرو  زیکه از لج من همه چ انیشا يخواهرها.بهش کمک کنه

و ذره  دمیمادرش آه کش ادیبا ...کنه و مادرش هم که یم میمدادهاش رو قا گانهی دمیفهم یم یگاه.دادن ینم

 .تُف کردم و دهنم رو بستم.آب گرم وارد دهنم شد يا

 .کنه ریبا اون مادربزرگ و عمه ها به خ دویخدا عاقبت مروار-

برد  یم ییرو جا دیزد و مروار یبه سرش م انیکردم شا یهم دخالت م یلیاگه خ.اومد یاز دستم بر نم يکار

 نیهم.رو تصور کنم دیِ بدون مروار یتونستم زندگ یکنم چون نم سکیتونستم ر ینم.که دستم بهش نرسه

حوله دور .رو بستم وشد.تونستم دعا کنم یپس فعال فقط م.من خوب بود يهم برا دنشیبار د کی يهفته ا

جلو .نگاهم به در باز ِ اتاق هنگامه افتاد.و از حمام خارج شدم دمیلباس پوش.ِ تنم رو گرفتم یسیو خ دمیچیبدنم پ

 .کتاب و دفترش بلند کرد يسر از رو. به در زدم يرفتم و تقه ا

 هنگام؟ یکنیم کاریچ-

 .به ساعت انداختم ینگاه
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 .بخواب گهید.شد 9:30-

 .دیبرچ لب

 .خوابمیخونم بعدش م یکم درس م هی-

 .رفتم و کتاب رو از دستش گرفتم جلو

 .از خواب شبت نزن یچیبه خاطر ه.مهمتره یخواب ِ شب از همه چ-

 .رهیرو جلو آورد تا کتاب رو از بگ دستش

 .ستمیآخه بلد ن.کم بخونم هی-

 .گذاشتم فشیک يرو تو کتاب

 .رهیم رونیاز ذهنت ب ایقبل ،یدوباره بخون یاگه االن ه یول.قربونت بشم يبلد-

 .گذاشتم و بلند شدم يرو کنار فیک

 ؟يداریب نمیپا نشم بب.بخوابم رمیم-

 .یباشه آبج-

 .دمیموهاش کش يرو یشدم و دست خم

 .ریشب به خ-

پهن  نیزم يرو ییطبق عادت، تک پتو.موهام رو خشک کردم.گفت و به سمت اتاق خودم رفتم "ریشب به خ"

و  دهیچیبا اون همه افکار ِ بهم پ.و چشم بستم دمیروش پرت کردم و ملحفه به دست، به رختخوابم خز یو بالش

 .اومد یخسته بودم اما خواب به چشمم نم یلیخ نکهیدرهم، با ا

بلکه پلکهام خسته  دمیچشم باز کردم و اطراف رو کاو.بالش گذاشتم ریو دست چپم رو ز دمیچپ چرخ يپهلو به

ناخواسته  ایکه انگار خواسته  يوتریکامپ.شد دهیکش وترینگاهم ناخواسته به سمت کامپ.فتنیب هم يبشن و رو

صحنه به صحنه و لحظه .میسالگ 17 يوزهار.اون روزها افتادم ادیپلک زدم و به .شد انیِ من و شا ییباعث آشنا

 .ادیب یتابستون و قرار بود جواب کنکور کاردان يروزها نیآخر بایتقر.ذهنم بود ياون روزها تو يبه لحظه 

 ...مامان تو رو خدا-

 .نشست و پا دراز کرد نیزم يو غرغر از درد ِ زانو، رو یکرد و با سخت یاخم

 .امیتونم باهات ب ینم گمیم ؟بهتیتو رو خدا چ-

 .دیپام کوب يرو یدست.نشستم و زانو زدم نیزم يرو مقابلش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٤٥ 

 .ارهینوهات آب مپس فردا زا نینش ياونجور-

 .ادامه نده و بتونم حرفم رو بزنم گهیزانوم رو صاف کردم تا د عیسر

 ...رمیخانوم م رایبا حم-

موضوع  نیِ ا يادآوریقبل از .مشهد شدن یراه روزیخانم و همسر و پسرش د رایآوردم حم ادیهمون لحظه به  و

 .توسط مامان، دوباره لب باز کردم

 ...گهیخب پس بذار خودم برم د.ستنیاونا که ن-

 .پررنگ شد اخمش

از  ينگهدار يسرخود شدن؟مادره عرضه  نیآست نایباباهه که رفت ا گنیبدم؟نم یمردمو چ ؟جوابیچ گهید-

 بچه ها رو نداره و دختره ول شده؟

 .گرفت ینفس

 ره؟یبذارم که پس فردا به گوش عموت برسه و شماها رو ازم بگ-

 .مامان و عمو سر ِ من و هنگامه، بغض کردم يبابا و دعواها ادی با

 گه؟ینت د یبرم کاف دیبا.نمیخودم جوابا رو بب میکه ندار وتریکنم؟خب کامپ کاریپس من چ-

 .کرد زیر چشم

 يبر يخوا یم.کشن یم گاریو س ندازنیاونجا هر و کر راه م شنیدختر و پسر ِ وِل جمع م یهرچ-

 ؟یکن گفت تو کنکور شرکت یوسطشون؟اصال ک

داشتم  دیاما ام.اگه دانشگاه قبول شدم نذاره که برم دمیو ترس دیکش شیبحث کنکور شرکت کردن رو پ باز

 .لبم رو جمع کردم.کمکم کنه شهیخانم مثل هم رایحم

 .نت یشاپه نه کاف یکشن کاف یم گاریس رنیکه م ییاونجا-

 .هوا پرت کرد يراستش رو تو دست

 .نه من نه تو گهید یبفهمم پاتو اونجا گذاشت یهست.که هست یهر کوفت-

 ...منو بشور ایمامان ب...منو بشور ایمامان ب-

ذهنم جرقه زد و  يتو يفکر.زد یمامان رو صدا م ن،یاومد و آهنگ یم ییدستشو يهنگامه بود که از تو يصدا

با ذوق و .بود نیآره هم.برم نت یتونستم با هنگامه به کاف یم.رفتم ییقبل از مامان بلند شدم و به سمت دستشو
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به  م،یکه خارج شد ییاز دستشو.شستم ندکار به شدت متنفر بودم، هنگامه رو تند ت نیکه از ا شهیبرعکس هم

 .سمت مامان رفتم

 ؟یبا هنگامه برم چ-

 .مردد لب باز کرد.به هنگامه و بعد از اون به من کرد ینگاه مین.زانو خشک شد يمامان رو دست

 .منو سرکن یپس چادر مشک-

 دیبا ذوق صورت مامان و بعد از اون هنگامه رو که کل.بود نینبودم خوب چادر رو نگهدارم اما تنها راهش هم بلد

اتاق پخش  يمحبوبم تو ياز خواننده  یآهنگ يصدا.و به سمت اتاقم پا تند کردم دمیِ رفتنم شده بود بوس

 .شدیم

 هردو باختم ن،یشنبه، اونو شناختم، دل و د"-

 بهم گفت آره، اونم منو دوست داره نگاش

 میرو سرگرفت ایدن م،یجشن گرفت کشنبهی

 "شهیبراش مثل من نم یچکیه شه،یگفت دوسم داره هم دوشنبه

صداش .که دوست داشتم تا آخر ِ آهنگ رو گوش بدم، خاموش کردم ،یباطن لیم رغمیبردم و ضبط رو عل دست

 یکرد و م یاومد و ضبط رو جمع م یشد مامان م یکه اگه م.شد یمن دهیاز اتاق شن رونیاونقدر کم بود که ب

 ."گن؟یم یبره، مردم چ رونیآواز ِ زن از خونه ب يصدا"بود که نیمنطقش هم ا.برد

کرد که  یم ییاز شادمهر خودنما يپوستر ش،یداخل ي وارهید يرو.به سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم

البته بازهم دور از چشم .محبوبم بود و عاشقش بودم يخواننده .و چسبونده بودمش دهیاز مامان خر یواشکی

بلند بودن و  یهمگ.رفت نتوهامِ شادمهر زدم و نگاهم به سمت ما کیبه ژست ِ از نظر ِ خودم ش يلبخند.مامان

و  یمشک يارچه ارو برداشتم و شلوار پ میمشک يرو کنار زدم و مانتو رهیت يقهوه ا يمانتو. رنگ رهیساده و ت

رو هم  دنشونیخر يو صدالبته اجازه .نداشتم نهایجز ا یاما لباس پیت نیمتنفر بودم از ا.یمشک يمقنعه 

اما لوازم .روح و زشت بود یصورت و چشمهام از نظر خودم ب.ستادمیا نهیآ يو جلو دمیرو پوش یهمگ.نداشتم

اما .دارم یخوب يگفتن چهره  یدوستان هنرستانم م.کنم داینجات پ یو مردگ یروح یهم نداشتم تا از ب یشیآرا

خواست  یدلم م شه،یم بایکنن و چشمهاشون چقدر درشت و ز یاستفاده م ملیر یواشکی یهمگ دمید یم یوقت

کرد و از من هم  یبابا فوت کرده بود، مامان محتاط تر عمل م یاز وقت.باشم و اجازه نداشتم داشتهمن هم 

چه  گرانیداره د یتیکردم چه اهم یپشت سرمون زده بشه و فکر م یوست نداشت حرفد.خواست یرو م نیهم
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و بهشون حالت  دهرو کن رشونیاز ز يدو سه تار ،یواشکیپرم انداختم که  يبه ابروها یکنن؟نگاه يفکر

 سرش ییو حتما دعوا دیفهم یبود وگرنه م فیشانس آوردم که مامان چشمش ضع.داده بودم انداختم يقشنگتر

 .رفتم رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیک.گرفتم نهیزدم و نگاه از آ يلبخند.میداشت

 چادرت کجاس مامان؟-

 .ِ هنگامه بلند کرد یخرگوش يموها ياز رو سر

 .کردم زونشیدر آو ي رهیپشت در اتاق، به دستگ-

که کنار  ییجا.بهش انداختم یبرداشتم و نگاه.چادر، درست پشت در بود.سمت اتاق مامان و هنگامه رفتم به

گرفت تا از سرش  یدندونهاش م يمامان عادت داشت چادر رو ال.زده بود دكیگرفت، سف یصورت قرار م

 مشیتنظ یبه سخت وبرام سخت بود  یکش کم یب. سرم انداختم ينگاه نکردم و رو نیاز ا شتریب.فتهین

منتظرم  دهیو کفش پوش يدر ورود يهنگامه جلو.رفتم رونینداره، از اتاق ب یمطمئن شدم مشکل یوقت.کردم

و به پا  دمیکش رونیب یجاکفش يرنگم رو از تو دیسف يها یکتون.به سمتش رفتم.کرد یو نگاهم م ستادهیا

تونستم  یهم م يکرد اما مگه کار یم جادیرو ا یزشت ياز نظر خودم منظره  ،يو شلوار پارچه ا یکتون.کردم

 .مامان بلند شد يکه صدا رمیبکنم؟دست بردم دست هنگامه رو بگ

 ؟يکه نکرد شیآرا...یهست نمتیبب-

 يزینشم و چ یکردم عصب یسع.گفت یرو م نیرفتم هم یم رونیندارم و هردفعه ب شیدونست لوازم آرا یم

 .نگاهش کردم.بود ستادهیا کمینزد.برم رونیگذاشت ب ینم گهینگم چون د

 .به صورتم نزدم يزیچ.نه-

 .باال انداخت ییابرو

 .خداکنه-

 رشیکرده؟نگاه گله مندم رو به نگاه مچ گ یگناه بزرگ یعنیمرتب باشه،  يکرد اگه دختر یدونم چرا فکر م ینم

 .دوختم دیکاو یکه پشت لبم رو م

 .گهید میریپس ما م-

 .به حالت يوا ،یخونه نباش گهیساعت د مین-

 .کردم یپوف

 فقط برم و برگردم؟ یعنی.ربع هی شهیم ممیتا برگرد.ربع هی شهینت م یبه کاف میمامان تا برس-
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 .رو تکون داد سرش

 .طولش نده-

داشتم و هنگامه هم  یکل راه، تند و تند گام بر م يتو.میرفت رونیو ب دمیندادم و دست هنگامه رو کش یجواب

 تشیمعصوم يدلم برا يلحظه ا.دمیشن ینفسش رو منفس  يگفت و فقط صدا ینم يزیچ.دیدو یپشت سرم م

 .داد ینم ابجو يدیپرس یبود و تا ازش سوال نم يریکم حرف و گوشه گ يبچه .ستادمیسوخت و ا

 .بغلت کنم ایب-

تونستم سرعتم رو  یبا چادر سختم بود اما با بغل کردنش، م.و دستش رو باز کرد دیمعصومش درخش صورت

باهامون فاصله  یابونیدو سه خ ک،ینت نزد یتنها کاف.به دست مامان ندم يو بهانه ا میکنم و زودتر برس شتریب

به  یدست یبه سخت "ارانی" تن یکاف یکینزد.شد یهنگامه سخت بود و زود خسته م يراه برا نیداشت و ا

بود اما چاره پر  ستم،یهر شش س.به داخلش انداختم ،يا شهیدر ش ياز ورا ینگاه. دمیچادر و مقنعه ام کش يباال

برخورد با  يتو یاعتماد به نفس.نداشتم يکه اونهمه پسر هستن برم و چاره ا ییخواست جا یدلم نم.نداشتم يا

راست، در رو فشار دادم تا باز بشه اما در،  يشدم و با بازو کیو نزد دمیگز بل.نداشتم يپسرها نداشتم و چاره ا

نگاهم به .و باز شد دهیو دار ِ باز کردنش بودم که از داخل کش ریدر گ.دیرس یو زورم نم دهیسفت سر جاش چسب

گفت و  "کنم یخواهش م".لب تشکر کردم رینگاه ازش گرفتم و ز.دست داشت افتاد يکه در رو تو یپسر جوون

 کاریدونستم چ یها، دونفر دونفر نشسته و نم ستمیتمام س يجلو.ستادمیدورتر از در، ا یاز کنارش گذشتم و کم

 .از سمت راستم بلند شد ییصدا.و هم زودتر به خونه برم نمیجله داشتم که هم جواب رو ببع.کنم

 خانم؟ دیکار دار ستمیبا س-

 .به صورتش انداختم ینگاه مضطرب.همون پسر بود.برگشتم

 .نمیخوام جواب کنکورمو بب یم.بله-

 .روش چرخوند و لب باز کرد شیپ ستمیرو به سمت س سرش

 .من براتون نگاه کنم نجایا دیاریب فیتشر دیو دارکار نیاگه فقط هم-

پام رفت و تعادلم رو از دست  ریوسط راه، چادر بلند ِ مامان ز.شدم و به سمتش قدم تند کردم خوشحال

نوك زبونم .خورد زیم يآخر، هنگامه رو از بغلم گرفت و چونه ام محکم به لبه  يدراز شد و لحظه  یدست.دادم

که اگه .مامان بود که افتادم ریکردم تقص یاون لحظه فکر م.رفت و سوخت و افتادم مییجلو يدندونها يال

 یبود، که اگه دخترش رو م دهیکه اگه من رو فهم.دمیکش یکرد، حاال درد نم یبه چادر سرکردنم بند نم خودیب
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 يبرا یو زشت، چگشاد  يکه اون لباسها.افتاد یاتفاق برام نم نیندارم، حاال ا یدونست که مشکل یشناخت و م

 جلب توجه کردن دارن؟

 يدختر و پسرها یدسته جمع يخنده  يو صدا "من يخدا يوا"و  "شد یچ" يگفتنم با صدا "آخ" يصدا

اونهمه آدم  يخواست جلو یام گرفته بود اما دلم نم هیکرد و گر یچونه و زبونم درد م.شد یکینت،  یکاف يتو

 .بازوم نشست يرو یدست. کنم هیگر

 ؟ی؟خوبيشد یدختر خانوم چ-

 زونیآو يلبها یبه سخت.اومد یگفتنش هم م "یآج" "یآج"هنگامه و  ي هیگر يصدا.بود يدخترونه ا يصدا

سرم  يباال ختهیر یشونیپ يرو ییها يساده و چتر يبا لباسها يدختر.از بغضم رو جمع و سر بلند کردم

 .دیچونه ام لرز.بود ستادهیا

 .خوبم...یچیه-

 .تنشس جلوم

 ...پوست چونت رفته.آخ آخ آخ-

گوشم  يخنده همچنان تو يصدا.سوخت یم يچونه ام بدجور.و به دستم داد دیکش رونیب بشیاز ج یدستمال

 ينت بودن، از جلو یکاف يکه تو یکسان يهمه  نکهیا ایاونجا نباشم  گهیو د رمیخواست بم یدلم م.دیچیپ یم

و مجبور نبودم هنگامه رو با  امیداد تنها ب یاگه اجازه م.دونستم یبازهم مقصر رو مامان م.چشمم محو بشن

 ستمیکه پشت س يپسر.شدمیمضحکه نم نطوریکردم، اگه چادر کش داشت حاال ا یاگه چادر سرنم ارم،یخودم ب

 .که صدا بلند کرد دینشسته و هنگامه رو از دستم گرفته بود، انگار که حالم رو فهم

 ...لهیطتع.رونیب دیبر دیبلند ش-

نگاهش  نکهیبا ا.اعتراض کردن اما حرف پسر، همون بود یزدن و بعض یکیرک يحرفها یشد و بعض يا همهمه

 رونیآب به دستم داد و خودش ب.نشستم یصندل يبا کمک دختر بلند شدم و رو.کردم، اما ممنونش بودم ینم

صفحه اش  يسازمان سنجش رو تیکه سا یستمیو هنگامه و س ینت یمن موندم و پسرك ِ کاف.رفت

 .کردیم ییخودنما

*** 

 .و اتاق خودم بودم يپدر يخونه  يتو.گنگ به اطراف نگاه کردم.دمیزنگ ساعت از خواب پر با

 .دمید یباز داشتم خواب م-
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 یگذشته م ادیبا  دیبا یدونم تا ک ینم.دمیچشمم کش يرو یدست.بردم و زنگ ساعت رو قطع کردم دست

و  یباعث کسل ش،یادآوریکه هربار  يا دم؟گذشتهید یخوابش رو م دیبا یشدم؟تا ک یم داریو ب میخواب

 .شد یم میخمودگ

هنگامه امروز تا .وارد آشپزخونه شدم.به سر و صورتم زدم یرفتم و آب ییحال و سست، به سمت دستشو یب

ذهنم نبود و  يتو یخاص زیچ.دمید یتدارك م يلقمه ا ایناهارش غذا  يبرا دیکالس داشت و با 7ساعت 

 یسیکنارش سوس رد.پوست گرفتم و مشغول سرخ کردنش شدم عیسر یلیبرداشتم و خ ینیزم بیس ن،یبنابرا

 .هم کنارش قرار دادم ینون.ختمیر ییظرف غذا يهم سرخ کردم و تو

 درس و.که نداشتم و کالفه بودم یکار خاص.دمیخونه و دور خودم چرخ ياز رفتن هنگامه، تا ظهر تو بعد

هفته  يبرم و برا رونیگرفتم ب میپس تصم.داد یرو رونق م میو زندگ شدیبعد شروع م يدانشگاه هم از هفته 

 لمیوسا.رو دوست داشتم اهاول ترم دانشگ يروزها شهیهم.کنم دیخر یکم شه،یکه کالسها شروع م ندهیآ ي

 .درس بخونم شتریتا بهتر و ب کردیم قیو دست نخورده، تشو زیتم لیوسا ش،یینو ياکثرا نو بود و بو

 یکلفت ول مهین يو ابروها شیآرا یصورت ب.جلو و عقب رفتم یو کم ستادمیا نهیآ يجلو دن،یاز لباس پوش بعد

خواست  یدلم نم ادیز م،یسالگ 17مثل گذشته،  گهید.بودم یداد و راض یو مرتب، سنم رو کمتر نشون م زیتم

سن و سال، دلم  نیا يتو.کنه یپوست رو خراب م شیادیز ش،یرادونستم لوازم آ یم گهیچون د.کنم شیآرا

باشم که  یکه گذشت و نشد اون يدوره ا.داشت يهم دوره ا زهایچ نیا.خواد یاونقدرا هم مورد توجه بودن نم

 ...خواد یدلم م

 ابونیرفتم و وارد خ ابونیآروم آروم به سمت سر خ.زدم رونیبرداشتم و از خونه ب دیو کل فیو ک دمیپوش کفش

 یگذرا به اجناس ینگاه.ستادمیا یشدم و گهگاه م یرد م کیبعضا ش يها نیتریاز کنار مغازه ها و و.شدم یاصل

انداختم و  یدانشجو شدنم نداشت م دوبارهبه دانشگاه و  یهم ربط دینداشتم و شا اجیبهشون احت یحت دیکه شا

 .بود نظرم رو جلب کرد ستادهیا يکه کنار مرد یوونزن ج يصدا ،يا یکفش فروش يجلو.رفتم یجلو م

 ...حرفم نزن...خوام یم نویمن هم...يبد ریگ يبه روزگارت اگه بخوا يوا...احسان-

جواب مرد به  دنیهم شن دیزن و مرد و شا يمکالمه  دنیشن يناخواسته و برا.ِ زن گرد شد یاز گستاخ چشمم

 .صاف کرد ییمرد، گلو.و مثال به کفش ها چشم دوختم ستادمیخط و نشون، ا نیا

 نهیا ينپوش، برا گمیاگه م ر،ینگ گمیمن اگه م...سانت رو شاخشه15...پاشنش بلنده یلیخ نیا...آخه عشق من-

 ...يریگ یکه کمر درد م
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 .دیخند

 .یرس یبازم به من نم یبپوش نمیوگرنه ا-

هم  يادیسن ز نکهیبا ا.کمتر بود دیساله و شا 30 دیشا.انداختم مرد يبه چهره  ینگاه میو ن دیباال پر ابروهام

 يچهره .چقدر انگار مرد بود.کرد یهمسرش برخورد م يلجوجانه  دیشا ينداشت اما چقدر صبورانه با خواسته 

بعد از عقد  انیخودم و شا ادیناخواسته به  مرد،لبخند مهربون  دنیبا د.بود ستادهیپشت به من ا.دمید یزن رو نم

 دمیو اخم کرده د ستادهیِ دست به کمر ا انیخودم رو در کنار شا. دمیصحبتهاشون رو نشن يادامه  گهیافتادم و د

کفش بعد از عقد  نیخواست اون رو به عنوان اول یپاشنه بلند رو گرفته بود و چقدر دلم م یکه چشمم، کفش

بود و اخم و  انیاما شا.دمید یِ خانم شدن م يو مساوخودم، کفش پاشنه بلند ر يدخترونه  يایدن يتو.بخرم

پاش تَتَرَخ توتوروخ  يصدا رهیزنم راه م یخواد وقت یدلم نم "که .گفتنش که سالها به دلم موند "نه"تخمش و 

 یو من."؟يو نامرد جولون بد ردم يجلو یرو بپوش نایا "که . "فتنیمرد و اون مرد و دنبالش ب نیمخ ِ ا يبره تو

خواست به خاطر  یشدم و دلم م یم داریو ب دمیخواب یکفش پاشنه بلند م يایرو با رو مینوجوون يکه سالها

و از نظر  یمعمول یبشم رو با کفش "عروس"گفتم،  یم "یپاشنه تَخ تَخ"بهشون  میهمون کفشها که بچگ

 .ساکت کرد با،یخودم ناز

 ؟یکن یکجا رو نگاه م...وقته رفتن یلیخ-

نگاهم رو که .کرد یو با لبخند نگاهم م ستادهیدر ا يجلو يپسر.ک زدم و نگاهم رو به در مغازه دوختمپل چندبار

 .دوباره لب باز کرد د،ید

 نه؟.خدا شانس بده ،یالبد گفت...یکن ینگاشون م دمید-

 .لبخند زدم ناخواسته

 .شد میدروغ نگم حسود-

 .از کنارش رد بشم که صداش مانعم شد خواستم

 .نمتیکردم دوباره بب یفکر نم-

 .کردم نگاهش

 بله؟-

 .خم شد یکم

 ...رتهیفکرم درگ بیاز اون شب عج...دختر بال-
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 "اون شب"منظورش از .به صورتش نگاه کردم یکم.گرد شد و دهن باز کردم اما لبهام همونطور موند چشمم

 .شد قیبود؟لبخندش عم یچ

 ...فست فود يتو...خواهرت بغلت بود...اون شب-

خواست بدونم  یچهره اش آشنا بود و دلم م.رو لمس کرد میشونیانگشتم پ.رسوندم میشونیراستم رو به پ دست

 .صدا کرد و برنگشتم و با خودم زمزمه کردم.اما مغزم فرمان داد و راه افتادم کنهیصحبت م یدرمورد چ

 بغل کردم؟ ابونیخ يهنگامه رو تو یمن ک-

 .باال انداختم يا شونه

 .باهاش حرف بزنم سمیپروند که وا يزیچ هیحتما -

لوازم  نیوارد اول.رفتم دهامیباشم و به سراغ خر الیخیکردم ب یسع.کرده بود جمیآشناش گ يچهره  یول

 .کردم شدم یرو ازش م دهامیکه اکثر خر يریالتحر

 د؟یکالسور دار...آقا-

 .نشسته، آروم بلند شد زیمسن ِ پشت م مرد

 برگ؟ 200 ایبرگ  100-

شد بعدا برگه  یم ازیاگه هم ن.برگ باشه 200نبود کالسور  يازینوشتم پس ن یم زیمن که ر.فکر کردم یکم

 .لب باز کردم. دمیخر یم

 .برگ 100-

 یو گالب بیبا عکس ِ س ياونهمه کالسور رنگ و وارنگ، کالسور نیاز ب.جلوم گذاشت فیکالسور رو رد چند

 .نظرم رو جلب کرد و برداشتم

 .مخوا یم نویا-

 .چشم چرخوندم یکم

 .دیهم بد یصورت 1تا قرمز و  2و  یتا خودکار آب 4زحمت  یب-

 ،یبرم که دست رونیخواستم از مغازه ب.رو حساب کردم دهامیچشمم قرار گرفت، با ذوق خر يکه جلو خودکارها

 .رو از دستم گرفت دهایخر يمشما

 ...ارمیبده من م زمیعز-
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خواستم لب باز کنم که به پشتم و صاحب مغازه .بود یکفش فروش يوهمون پسر ِ جل.دمیعقب کش دستپاچه

 .اشاره کرد

 .رونیب ایب...شیه-

 یخونه نبود، اگه مرد ِ مغازه دار من رو نم کیاگه نزد.پشت سرش رفتم ده،یو ترس یعصب.خودش رفت و

شده بود  کتهیمغزم د يسال، تو30 نیکه ع یسال زندگ 30اما من بودم و .کردم یشناخت، صدا بلند م

کاش  يو ا."دختره و هزار دردسر"که  "مواظب حرف مردم باش"که  "مواظب آبروت باش"که  "شیه"که

که ترس از مرد نبود و  یترس.شدن یباعث ترس نم نطوریو ا دنیفهم یآبرو و حرف مردم رو م نیمردها هم ا

که مختص ِ من ِ  ییآبرو.رهیها، بر باد م یکه قطره به قطره جمع شده و با حرف خاله خانباج ییآبرو.از آبرو بود

و جزو  ادینم شیپ یاون مرد مشکل يبرا نهیبب یکه اگه کس.به مرد جماعت نداره یزن هست و انگار تعلق

 ...شهیافتخاراتش م

 .ستادیو برگشت و ا ستادمیمغازه ا رونیب

 .لمویشما؟بده من وسا یگیم یآقا چ-

 .کرد اشاره

 .تا بهت بدم یکفش فروش يتو ایب-

که . "گذشتم داممیخر ریاز خ"رد شدم که  عیوارد مغازه که شد، وارد مغازه نشدم و سر.که افتاد، راه افتادم راه

 ."ن؟یکم بود حاال ا انیشا ایخدا"که ."ینیبه من بب یرو هم نتونست کیکوچ يشاد نیلعنت خدا بر تو که ا"

خواستم اون  یو نم چمیکوچه بپ يخواستم تو یم.اختمبه پشت سرم اند یکه دور شدم برگشتم و نگاه یکم

وارد خونه که .راحت و ناراحت، به سمت خونه رفتم یالیاما نبود و با خ.رهیبگ ادیراه خونه رو  اد،یپسر اگه دنبالم م

 :شدم، کفشهام رو که از پا خارج کردم، از ذهنم گذشت

 ...جوب و برگردم يتو زمیانگار فقط رفتم پوالمو بر-

*** 

و خودم رو به در  دمیبا ذوق و شوق، لباس پوش.دیکه لحظه به لحظه منتظرش بودم رس کشنبهیروز  باالخره

رو  زمینه چندان نو اما تم یکتون يگذاشتم تا بندها نیزم يرنگم رو رو یمشک یکوله پشت. رسوندم

شد،  یم داریب دیکه با یتساع نکهیهنگامه هنوز خواب بود و ساعت رو براش زنگ نگهداشته بودم و هم ا.ببندم

و به  ستادمیکه فارغ شدم صاف ا میکتون ياز بستن بندها.زدم تا مطمئن بشم خواب نمونده یبه خونه زنگ م
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دقت به نظرم  یبا کم.نمیکردم تا صورتم رو بهتر بب کینزد نهیبه آ یسرم رو کم. چشم دوختم نهیآ يخودم تو

 یعیسن، طب نیا يو برا دید ینم یکس دیکه شا یچروک.کنه یم ییکنار چشمم خودنما يزیچروك ر دیرس

 ياما لحظه .بلند کردم تا از خونه خارج بشم نیزم يرو از رو یچشم از چروك صورتم گرفتم و کوله پشت.بود

که سرجاشون  میکاردان يدوره  يجزوه ها.رو برداشتم لمیرو باز کردم تا مطمئن بشم وسا پشیآخر ز

 یِ خوشحال لیو ف happy elephant يرنگم با نوشته  یصورت يو جامداد نطوریظرف غذام هم هم.بودن

 .رو بستم و قدم به کوچه گذاشتم فیک پیز لمیراحت از بودن ِ وسا الیبا خ.نوشته بود نیکه کنار ِ ا

 ...میبسم اهللا الرحمن الرح-

و چقدر .چقدر آسمون صافه.چقدر هوا خوبه دیبه نظرم رس. دمیکش هیبه ر یقیاول صبح رو با نفس عم يهوا

 يشاد يپسرکوچولو.سرگردون انداختم شهیهم يهم به ابرها ینگاه.زنهیآسمون صاف بهم لبخند و چشمک م

 يبا لبخند.دادم تکونبراش  یواشکی یدست.دهیرقصه و برام دست تکون م یکه انگار م دمیرو وسط ابرها د

رسوندم و همونجا  یتاکس ستگاهیشدم و خودم رو به ا کیدقدم به قدم به سر کوچه نز ،یمهارنشدن

 رهینگاهم به صورت زن افتاد و نگاه خ.اومدن ستگاهیهم بعد از اون به ا یبعد از من و پسر جوون یخانم.ستادمیا

امروز، امروز .نبود يا گهیشدم اما امروز که روز ِ د یمبود ناراحت  يا گهیاگه روز د دیشا.اش رو شکار کردم

مصرف بودن  یاز بطالت و حس ِ ب.شدم یامروز دوباره رسما دانشجو م.روز ِ خوب ِ من بود و خوشحال بودم.بود

همون لحظه سمند .و سرم رو به سمت چپ چرخوندم دمیبه صورت زن پاش يپس لبخند.شدم یخارج م

و با  نمیدر جلو رو باز کردم تا بش.بود یخالجلو  یخانم نشسته و صندل هیعقب  یلصند يرو.شد کینزد یزردرنگ

 .دمیشد عقب کش یم کیپسر جوون که نزد دنید

 .بهتره مینیپشت سه تا خانم بش.دینیآقا شما جلو بش-

 .لبخند زد دینگاهم رو که د.مکث، نگاهم کرد يداشت، با لحظه ا يا يجد يکه چهره  پسر

 .ممنون-

جا  یصندل يکه کرده بودم رو يا یخوشحال از کمک ِ نسب.عقب و کنار دو خانم نشستم یزدم و صندل لبخند

 .کرد يزن ِ کنارم غرغر.به جا شدم

 به پسره؟ يچرا جاتو داد.ندارن اقتیمردا ل نیا-
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راننده .به پشت سرش انداخت و دوباره صاف نشست ینگاه میبود برگشت و ن دهیحرف رو شن نیکه انگار ا پسر

توجهم رو .به سمت زن برگشتم.نگفت يزیکرد اما چ "ینوچ"باال انداخت و  ییانداخت و ابرو ینگاه نهیهم از آ

 .ادامه داد دیکه د

 یو االن همه چ میشروع کرد یچیاز ه.ساختم یسال با همه چ ستیب.کنم یم یساله دارم باهاش زندگ ستیب-

خواسته  یافتاده منو نم ادشیسال  ستیحاال بعد ِ ب.برسه ییجا هیو نخوردم تا آقا به  دمیسال نپوش ستیب.میدار

 م؟کن کاریبا سه تا بچه چ دیحاال من با.و به زور ِ نَنَش منو گرفته

و فشار آروم دستم، خواستم آرومش  "فهمم یم"با گفتن ِ .بگم که کمکش کنه یدونستم چ ینم.کردم نگاهش

 .زد يپوزخند. کنم

 ؟یبفهم يخوا یسال م 18-17اونوقت تو با .سالمه نتونستم بفهمم40که  یدختر جون؟من یفهم یم ویچ-

 ادهیموقع پ.رد و بدل نشد نمونیب یحرف گهید میچرخوندم و تا برس شهیزدم و سرم رو به سمت ش یقیعم لبخند

 .کردم یشدن نگاه کوتاه

 .خدافظ-

به  ینگاه.بلند شد میگوش امیهمون لحظه زنگ پ.ها رفتم یتاکس يبعد ستگاهیتکون داد و به سمت ا يسر

 .از ماهرخ بود.کردم یگوش يصفحه 

 ؟ییکجا.يگریسالم ج-

 .کردم پیزدم و تا لبخند

 .دانشگاهم گهیساعت د میتا ن ادیب نیاگه ماش.یتاکس ستگاهیا يتو-

و اعظم درست پشت سرم  ثهیحد.برگشتم.شونه ام نشست يرو یارسال رو که لمس کردم، دست ي دکمه

 .وجودم شد ریسراز یذوق دنشونیبا د.بودن ستادهیا

 .سالم بچه ها يوا-

 .خودش رو به بغلم انداخت ثهیحد

 ...پره یخوابم م...حرف نزن...سالم-

 .اعظم بلند شد يصدا.و دستم رو دور شونه اش انداختم دمیخند

 .مترو که همونجور سرپا سرپا خواب بود يتو.آوردمش نجایتا ا یبا بدبخت...سالم-
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ِ اعظم  يوندیپ مهین ينگاهم معطوف ابروها.و اعظم افتادم ثهیِ سابق ِ حد یزهرا، همکالس ادیو به  دمیندخ باز

 .آوردم نییصدام رو پا.شد

 پس زهرا کو؟-

 .ادیبا باباش م-

 .لبخند زدم.باال انداخت يشونه ا و

 .بخوابه شتریب تونهیخب پس م-

که هنوز چشمهاش بسته  ثهیاعظم نشست و بعد از اون حد.میشد دیکه رس يا ینگفت و سوار تاکس يزیچ

 یطول راه، حرف يتو.راه افتاد نیپر کرد و ماش یسال انیم يجلو رو هم زن چادر یصندل.بودن و بعد هم من

دقت  یاما با کم تنکردم فقط چشمهاش بسته هس یاول فکر م.خواب بود ثهیرد و بدل نشد چون حد نمونیب

 .کردم داریب یرو به سخت ثهیدانشگاه، حد کینزد.دهیمن خواب يه شون يواقعا رو دمیفهم

 .میرس یجان پاشو االن م ثیحد-

 .دیصورتش کش يرو یباز کرد و دست چشم

 گفت من برم دانشگاه؟ یاصال ک.ها هیا یعجب بدبخت-

 .کرد يغرغر

 .ذارم کنار یبوسم م یدرسو م ادیخواستگار برام ب هیبه خدا اگه -

 .به گردنش داد یچرخ میجلو نشسته بود ن یصندل يکه رو یزن.دمیخند شیتنبل به

 د؟یدانشگاه نیهم ياز بچه ها-

 .سمتش خم شدم به

 .بله-

 .ادامه دادم مردد

 د؟ییشما هم دانشجو-

 .به صورتم کرد یو نگاه دیخند

 .کارمندم.نه دخترم-

 .زدم لبخند

 .خوشبختم...چه جالب...ا-
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 .برگشتم ثهیحدبه سمت .تکون داد و صاف نشست يسر

 .دهیسرکالس که استاد راهت نم میبر ينجوریا.داخل، برو صورتتو بشور خوابت بپره میرفت-

سرم رو .اعظم بود.نگاه کردم.مانعم شد یخواستم به سمت دانشگاه برم که دست یم.میشد ادهینگفت و پ يزیچ

 .اشاره کرد.تکون دادم "شده یچ" یبه معن

 ...زنه بره نیبذار ا-

 .باال انداختم ییابرو

 ...باشه...آهان-

 .نشد صورتش رو بشوره یراض ثهیکه کردم حد يهرکار.میبود که وارد دانشگاه شد 8 ساعت

 .پره یخب خوابم م-

 ياول، جا فیگفتن رد یم.نبودن یاما بچه ها راض نمیاول بش فیخواست همون رد یدلم م.میبه کالس رفت و

ماهرخ و زهرا  يهم برا یدو صندل.مینشستن انتخاب کرد يدوم رو برا فیپس رد.بچه مثبت هاست

 يکه خبر زهرااما از .شد دایماهرخ هم پ ينگذشته بود که کالس کم کم پر و سر و کله  يزیچ.مینگهداشت

 .به اعظم کردم ینگاه.نبود

 کجاست؟ مینیبب میزنگ بهش بزن هی يخوایم-

 .زد یچشمک

 .ادیاالنا م.خواد بابا ینم-

 .دمیگز لب

 ...اونوقت ادیخه االن استاد مآ-

افتاد که  ییمردونه و پر مو ينگاهم به دستها.که به در کالس زده شد حرفم رو قطع کردم و برگشتم يتقه ا با

 .خورد نیناخواسته چ مینیب.هاش رو تا آرنج، تا زده بود نیآست

 ؟یزده باال که چ نشویآست...سرش استاده ریخ...ادب یچه ب-

 ینوچ ثهیحد.داشتم يا گهیکه ازش شد، انتظار د یفیاما با همون همه تعر.نداشت يرادیکه ا نیتا زدن آست البته

 .کرد

 تا کنه؟ ناشویروش شده آست يمو چجور نهمهیبا ا...اه خاك بر سرش-

 .کردم ینوچ نوچ
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 همون استاد ِ دخترکشتونه؟ نیا-

 .از سمت راستم اظهار نظر کرد ماهرخ

 ...کنه ونیالسیکه دستاشو اپ شهیمن...خب مثال مرده ها...وا-

 .که سمت چپم نشسته بود خم شد ثهیاز پشت حد اعظم

 .میدستاشو بند بنداز میبعد از کالس نگهش دار.بچه ها من نخ دارم-

 يکه به تخته  ییبا ضربه ها.میخودمون رو نگهدار میو هم ما سه نفر نتونست دیحرفش هم خودش خند نیبا ا و

 .استاد به ما چشم دوخته بود.کردم نخندم یخورد، سر بلند کردم و سع یکالس م

 د؟یشروع کرد ومدهیچه خبره هنوز ن...دوم فیرد-

 .با ته خنده جوابش رو داد ثهیحد

 .دانشگاه میکه دوباره اومد مونهیاستاد از خوشحال-

 .زد يشخندین استاد

 .بکش چشمت يبه گوشه  یدست ،یخنده و خوشحال يشما برو به جا-

به گوشه  یبا نگاه.حرف استاد رو بفهمن يتا معنا دیچرخ ثهیما و درواقع حد فیتمام بچه ها به سمت رد سر

 .دمیچشمهاش، لب گز يکرده  یق يها

 .بهت گفتم برو صورتتو بشور-

 .صدا بلند کرد ییبا پررو ثهیحد

 ...ها نیدار ییاستاد ماشاال هزار ماشاال چه چشما-

 یو همون دستش رو جلو برد و به حالت چرخش ستادیا.دیکش رونیب یفرو برد و اسکناس فشیک يتو یدست و

 .تکون داد

 ...محمد و آل محمد یاللهم صل عل-

 .به من نگاه کرد و

 .وقت استاد چشم نخوره هیبندازم صدقه  نویبنداز ا ادمی یهست-

به استاد  ینگاه میبچه ها که بلند شد، ن يخنده  يصدا.دستش اشاره کرد يِ تو یبه اسکانس هزار تومن و

 .رو خطاب کرد ثهیاعظم با خنده حد.دیخند یکردم که آزادانه م

 .داد دیصدقه رو با دست راست با گنیم-
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 .زد شیشونیبه پ يضربه ا ثهیحد

-خراب شد؟ یعنی...ا 

 .نشست یالیخیب با

 .کنه یخدا قبول م.دونستم یمن که نم.اشکال نداره-

 .خورد زیبه م يا ضربه

 ...خب بچه ها لهیخ-

 .صاف کرد ییگلو

 .میبه بعد در کنار هم باش نیان شااهللا قراره از ا.من مهرآذر هستم...سراغ کار خودمون میبر-

 .کرد ییبازهم پررو ثهیحد

 ه؟یچ کتونیاستاد اسم کوچ-

 .و تشر زدم دمیگز لب

 ...ثهیحد-

 .سمتم برگشت به

 .گهیخب سواله د هیچ-

 .دیکش یاستاد نفس.باز به استاد نگاه کرد و

باشه  یکنم کس یفکر هم نم.دیهم گذروند یکاردان يکه تو میترم همون ساختمان داده ها رو دار نیخب ما ا-

 .درس رو نگذرونده باشه نیکه ا

 .سمت تخته برگشت به

بعد از .میکن یها شروع م هیاول از آرا.ادیِ درس دستتون ب يرو شیتا روند ِ پ سمینو یسرفصل ها رو اول م-

 ...میر یاون به سراغ صف م

 استاد اجازه هست؟-

 .استاد هم مثل ما نگاهش کرد.بود ستادهیدر ا يآشفته جلو يزهرا با چهره ا.میدیسمت در چرخ به

 ر؟یتاخ نهمهیاول و ا يجلسه -

 .اظهار نظر کرد ثهیحد

 ...بارم دانشجوها هیدارن  ریاستادا تاخ نهمهیا-
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 .انداخت ثهیبه حد يا ينگاه جد استاد

 ...ها رونیب ندازمتیم-

 .سمت تخته برگشت به

 .ادیبعد از من م یکه کس هیآخر يدفعه  یول.تو ایشمام ب-

 .صاف کردم ییبا زهرا، گلو یواشکیبعد از سالم و دست دادن ِ .شد و کنار ماهرخ نشست کینزد زهرا

 .نینگفت يزیکارتون هنوز چ ياستاد شما از نحوه  دیببخش-

 .سرعت برگشت به

 حرفو زد؟ نیا یک-

 .بلند شدم.زده بودم يانگار چه حرف بد.گفت که همه سکوت کردن يطور

 .من بودم-

 .کردم یمکث

 ...و میکن بتیغ میتون یچند جلسه م ای.به چه صورت هست ستونیتدر نیمثال نگفت-

 .دیحرفم پر وسط

 چیرو به هم ه ریاما تاخ.کنم یهم نم ابیحضور و غ.یچیو نه ه زینه کوئ رمیگ یترم م انیمن نه امتحان م-

 .رمیگ یم دیسینو یو م گمیکه م يامتحان هم که از جزوه ا.رمیپذ یعنوان نم

 .رو باال برد سرش

 هست؟ یبازم سوال-

 .زدم لبخند

 .نه ممنون-

 .زد پلک

داره،  یداره، حرف یسوال یپس اگه کس.چشم حرف بزنم يکه دوست دارم چشم تو نهیمن ا اتیاز اخالق یکی-

 .لطفا پشت دوستانش پنهان نشه

 .بار ماهرخ به حرف اومد نیا

 دیفهم یاونوقت از کجا م.گهید دیاریرو با خودتون نم ستیپس حتما ل دیکن ینم ابیاستاد شما که حضور و غ-

 نه؟ یداشته و ک ریتاخ یک
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 .داد هیتخته تک به

 .فهمم یرو هم م تونیبه هر حال تا آخر ترم اسام.هیمونه و همون برام کاف یم ادمیچهره ها -

 .انداخت ینگاه ثهیحد به

 ...شونیهستن و کنار يمظفر ثهیحد شونیدونم ا یمثال االن م-

 .به من کرد ياشاره ا و

 .خوشبخت یهست-

 .نگاه کردم ثهیبه حد.و مشغول شد ستادیتوجه به نگاه متعجبمون رو به تخته ا یب

 ...يبدبخت شد-

 .که تموم شد باز به سمتمون برگشت نوشتنش

 ن؟ینوشت-

 .بار نگاهش رو معطوف ِ زهرا کرد نیشد، ا دهیاز سراسر کالس که شن "بله استاد" يصدا

 .يایبه موقع ب گهیبمونه د ادتیتخته رو پاك کن تا  ایبلند شو ب...ریخانم تاخ-

 .شد زیخ میشدم ن شیجه ناراحتبهش متو ینگاه میکه با ن زهرا،

 تخته رو پاك کنه؟ ادیخانوم ب هیدرسته که  نیاستاد به نظرتون ا-

 .دهنش باشه به حرف اومد يتو یترش زیجمع شده، انگار چ يبا چهره ا مهرآذر،

 ...ينجوریورم ا هیاز .حقوق زن و مرد يبرابر گنیور م هیاز .رو ایباز ستینیفم نیا دیجمع کن-

چطور صحبت  دیدونست با ینم یآدم که حت نیآدم لقب دخترکُش داده بودن؟به ا نیبه ا.نگاهش کردم متعجب

 .باز کردم ل؟لبیکنه؟به چه دل

اصال .ستیحقوق زن و مرد برابر ن.کنن یاشتباه م زننیحقوق زن و مرد حرف م يکه درمورد برابر ییاستاد اونا-

 .برابر باشه دیهم نبا يموارد هی يتو

 .باال انداخت ییابرو

 اونوقت چرا؟-

 .ستادمیا.شد نهیدست به س و

خوام قطعا با  یم یزندگ يکه من تو يزیچ.که بخواد حقوقمون برابر باشه ستیخب خواسته هامون برابر ن-

 حقوقمون برابر باشه؟ دیپس چرا با.کنهیفرق م نیخوا یکه شما م ییزایچ
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 .زد لبخند

حقوق زن  يبرابر يبرا زننیانجمن م شنیم جیآدم بس نهمهیپس چرا ا نمیبگو بب یول.حرفتو قبول دارم...نیآفر-

 ِ زنان؟ يدادن به بحث ِ آزاد ریگ ایو مرد؟

 .باال انداختم يا شونه

چون .حجاب باشه يفقط و فقط مساله  ،يحقوق زن و مرد و آزاد ياز برابر اشونیلیکنم منظور خ یفکر م-

 یراض یزن چیه.بشه یلیبره راننده تر شهینم یراض یزن چیه.نهیبره پشت بولدوزر بش شهینم یراض یزن چیه

برابر  دیموردم با نیا يخب تو اشه،ب ياما اگه بنا به برابر.بشه یروغن ای یسیبده و دستاش گر نیبنز يبو شهینم

 .گهینه فقط مسائل د.میباش

 .هم فشردم يرو رو لبهام

 .هم هست گهید يزایچ یلیاما خب خ.آوردم کیمثال کوچ هیالبته من فقط -

 .نگاهم کرد یکم

حقوق .نه حقوق.فیگرده به وظا یبر م نایاز ا يسر هی یول.یگیدرست م يشما دار.حرفا رو قبول دارم نیالبته ا-

 رنیم ایلیخ...ستین نهایمنظورشون از حقوق، ا ایلیکه به قول شما، خ.منظور احترام و قدر و بها هستش شتریب

 .نییو آ نیگرده به د یبر م شتریکه ب گهید يزهایسراغ چ

 .کالس بلند شد ياز انتها ییصدا

 .حضانت ِ بچه يمثال مساله .ستیفقط که حجاب ن-

تجربه و احتماال  یساله بود و ب 24.زد برگشتم یحرف رو م نیساله بود و ا 24 تاینها دیکه شا يسمت دختر به

مسائل رو تجربه کرده  نیاز ا يذره ا نکهیبافت؛بدون ا یخودش فلسفه م ينشست و برا یهرروز و هرساعت م

 .ادامه داد دینگاهم رو که د.باشه

 بسپرنش به پدر؟ دیچرا با اره؟پسینم ایبچه رو مگه مادر به دن-

 دنید يکردم برا یم نییدادگاه رو باال و پا يخودم رو که راهروها.خودم رو تصور کردم.دمیکش یقیعم نفس

که از پسش  دمیترس یچون م.تونستم یچون نم.رمیو به طور کامل بگر دیخواستم مروار یمن نم. دیمروار

رو  زهایچ یلیچون خ.نداشتم قعکه االن دارم رو اونمو یچون تحکم.چون من اصل اعتماد به نفس نداشتم.امیبرن

 .بردم یم شیرو پ میزندگ يا گهیِ االن بودم، قطعا طور د یاگه اون سالها، هست.نگرفته بودم ادی.بلد نبودم
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 ای.ندارم یشغل.زن خانه دارم هیمنو تصور کن که  ایب.به فکر زن هم بوده ییجورا هی نجایقانون ا.زمیعز نیبب-

حاال فرض کن از همسرم جدا .شهیاجاره خونه م ایصرف لوازم آراش  تایدرآمدم نها.ندارم یاگه دارم درآمد چندان

 يشوهرم اونقدر ای.ندارم یآنچنان ي هیمهر ایارم؟ند يدرآمد یتونم بچه رو بزرگ کنم وقت یبا کدوم پول م.شدم

از خانواده ها از دختر ِ مطلقه  یلیکه خ ریدر نظر بگ نمیا یحت ایجا بهم بپردازه؟ هیرو  هیپول نداشته که مهر

 .زودتر ازدواج کنه و بره دنیم حیترج.کنن ینم تیشون حما

 .رو خاروندم گوشم

خود من  یحت ایرن؟یبچه بپذ هیمنو با  شنیم یچندتا مرد هستن که راض.فرض کن بخوام دوباره ازدواج کنم-

به  يو ممکنه فکر ناجور ستیکه بهش محرم ن ي؟مرديدست ناپدر فتهیبشم دخترم ب یتونم راض یچطور م

دخترت کنار  یدونیم یوقت.ارزه به خدا یم ينجوریا ي دنیبار د هی يهفته ا ،ينجوریسرش بزنه؟دور شدن ِ ا

 .زنهینم بیکنه و پدرش بهش آس یم یپدرش داره زندگ

مامان که فقط دنبال .کس نبود که پناهم باشه چیوقت ه چیه.نشدم تیزن مطلقه، حما هیهم به عنوان  من

 .فکر کرد یکم...حرف مردم بود

 .یستیمادر ن هی يچون جا یگیم نویا-

 .زدم یلبخند تلخ.نگاهش کردم یکم

وگرنه اگه .یکه فقط مخالفت کرده باش یگیم نویهم ا ؟شمايشما از بچت دور ؟مگهيمگه شما االن مادر-

 .فکر کن یپس لطفا منطق.گمیاشتباه نم ادمیدارم ز یفهم یم یفکر کن یکم

تکون داد و به سمت  دییبه تا يسر.بود و لبخند نینگاه استاد مهرآذر پر از تحس.برگشتم و سرجام نشستم و

 .ه برگشت و تخته رو پاك و درس رو شروع کردتخت

*** 

 .نگاه نکرده بودم هیقض نیبه ا ينطوریمن تا حاال ا...یهست یدونیم-

سمت  ثهیماهرخ و اعظم روبروم و حد.داغ رو از صورتم دور کردم و به ماهرخ چشم دوختم مهین ينسکافه  وانیل

ازش  دیدونستم با یمهرآذر که نم.میسلف نشسته بود يزهایاز م یکیدور .راستم و زهرا سمت چپم قرار داشتن

ِ  میما هم که تا تا.کرده و رفته بود ماول بودن، زودتر تمو يجلسه  ينه، کالس رو به بهانه  ای ادیخوشم ب

 يتو ياز نسکافه  یو گاه، قلوپ میزد یحرف م يدور هم جمع شده و از هر در م،ینداشت يکار يکالس ِ بعد

 .میخورد یدستمون م
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 س؟یمنظورت کدوم قض-

 .داد هیتک شیصندل به

 .حقوق زن و مرد يبرابر ای.حضانت ي هیقض نیهم-

 .کرد يتک خنده ا زهرا

تالش  دیما با ایبرابر باشه  دیبودم حقوق زن و مرد با دهیشن شهیفقط هم.راستش منم بهش فکر نکرده بودم-

 .مشیبرسون يکه به برابر میکن

 .دیخند باز

خودم  یداشتم وقت يانتظار نیلحظه به خودم گفتم چطور همچ هی ،يخب تو که شروع به حرف زدن کرد یول-

و  یتخته رو پاك کنم و انتظار داشتم استاد خودش پاك کنه؟گفتم من چقدر به مسائل سطح ستمیحاضر ن

ِ  ینه بحث واقع.شد یم ننمویکه مربوط به د دمید یم شویبه قول استاد، جنبه ا.کنم انگار یخودخواهانه نگاه م

 ...يبرابر

 .رو کنار گوشم ول کرد قشینفس عم ثهیحد

 .یحجاب که گفت نیمثال هم.هست یول...ادایبه چشم ن دیشا.هست زایچ یلیخ-

 .حرفش رو ادامه داد اعظم

چرخن  یمردا انقدر راحت م نمیب یم یوقت شمیم يکفر شهیاما هم ستمیحجاب ن یب ایبدحجاب  نکهیمن با ا-

 .میخودمونو بپوشون یه دیو ماها با

 .بار ماهرخ شروع کرد نیا

 هی یکی یچادر چاقچور کنه؟چرا وقت دیچرا با.اصال مسلمون نباشه یکی دیخب شا.من بازم قبول ندارم یول-

 .مرتکب شده یکنن انگار گناه بزرگ ینگاش م يطور هیپوشه همه  یم غیدونم ج یچه م ایرنگ قرمز 

 .دوختم نموایبه ل چشم

 یکشور اسالم هی يتو میما االن دار...و چه نه میچه قبول داشته باش...و چه نه میچه دوست داشته باش نیبب-

 ياگه بخوا...یتوش بمون يقانون داره که اگه بخوا يسر هیهم  يهر کشور...ییخب هرجا.میکن یم یزندگ

 .شونیریبپذ دیبا ياریدووم ب ياگه بخوا...ینش تیو اذ یبمون

 .به ماهرخ دوختم چشم

 .حجاب داشتن ِ خانوماست نیهم هم یقانون کشور اسالم-
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 .دیبرچ لب

و هر هر و  رونیب زنیر یم يکه پسرا گله ا ینیا...ذارن یدختر و پسر فرق م نیکه ب ینیا یقبول ول نیخب ا-

 .رو قبول ندارم نایمن ا...گهیبهشون نم يزیکس چ چیو ه ندازنیکر کر راه م

 .زدم لبخند

 .گرده یمردم و جامعه بر م دیبه د نایا.گرده یبه قانون بر نم گهید نایا-

 .رو به اتمامم خوردم ياز نسکافه  یقلوپ

که بد  ییزایچ يسر هی.میهست یپسر پرست يبرم قشنگ نباشه اما ما آدما یکه به کار م یلفظ نیا دیشا نیبب-

پسر، ده تا  هیمثال اگه .افتضاحه که اون کارو انجام بدندخترا  ياما برا میدون یپسرا بد نم يهستن رو برا

به  گهید.تموم شد میگیم گهید رهیبگ پسردختر اگه دوست  هیکنه اما  یم یداره جوون میگیدوست دختر داشت م

 .بهش نگاه کرد شهینظر ما نم

 .مکث کردم یکم

 ؟يماهرخ برادر دار-

 .تکون داد دییبه تا يسر

 .تا 5.آره-

 .زدم یقیعم لبخند

 ...ماشاال-

 .کنار گذاشتمش.تموم شده بود گهیام د نسکافه

که  يدختر ای دهیدختر آفتاب مهتاب ند هی؟يسراغ چجور دختر يریم يریبرادرت زن بگ يبرا يحاال تو بخوا-

 ؟يپسند یدوست پسر داشته رو هم م

 .فکر کرد یکم

 ...که قبال رنیرو بگ يراستشو بگم دوست ندارم دختر-

 .دمیکش مینیب ریز یدست.کرد سکوت

 ...که قبال ازدواج کرده ادیخوشش ب یحاال فرض کن برادرت از کس-

 .درشت شد چشمش
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بود که طالق  یبود، اگه اهل زندگ یزن مطلقه اگه آدم درست و حساب...زن مطلقه هیداداش منو چه به ...وا-

 ...گرفت ینم

من  یعنینبودم که جدا شدم؟ یمن آدم درست و حساب یعنی.من هم مطلقه بودم.و باال شد نییدلم پا يتو يزیچ

 .کردم صدام باال نره یو سع دمینداشتم؟لب گز یحق زندگ

 یدون ینم یکه حت یاون آدم یدون یماهرخ؟تو از کجا م یکن یقضاوت م یدون یکه نم يزیچرا درمورد چ-

لفظ مطلقه رو با خودش به  ادیزن خوشش م هی یکن یداره، مقصره؟چرا فکر م یتیهست و چطور شخص یک

 داره؟ يحد هی یصبر هرکس یکن یبکشه؟چرا فکر نم دكی

 .رو فوت کردم نفسم

 هیسراغ  يریم.يریزن مطلقه نم هینکرده متارکه کنه، براش سراغ  ياگه داداشت خدا...نیِ خودتو بب دید-

 چرا؟...دهیآفتاب مهتاب ند هیبره سراغ  ستیاگه صد تا دوست دختر عوض کرده باشه هم برات مهم ن ای.دختر

 .خودم ادامه دادم.نزد یدوخت و حرف زیرو به م نگاهش

 یمرد بد نم يرو برا زایچ یلیخ...میکه دختر ییماها.میدامن زد دید نیماهرخ؟ماها خودمون به ا ینیب یم-

وب و آفتاب و دختر خ هی.کرده و هزارجور گند زده يکه پسره همه کار میخون یرمان م.زن چرا ياما برا میدون

 ایخورن  یبه هم م نایبابا ا میگینم گهید.پسره عاشق دختره بشه میاز اول تا آخر منتظر.میهم دار دهیمهتاب ند

رمان، چهار تا دوست پسر داره رو  يکه تو ياون دختر یول.ستیاون پسر، اون دختر ِ پاك ن اقتیل میگینه؟نم

به جاده  یزنیمورد م نیا يخودت تو ،یزنیحقوق زن و مرد م يکه دم از برابر ییچرا؟خود تو.دنینشون م حیقب

خود تو نسبت به جنس  دیچون د.با تو خوب باشن گرانیوقت انتظار نداشته باش جامعه و د چیپس ه.یخاک

 .هیبد دیخودت، د دید.تهیاولو نیِ چندم دیخودت، د

 .مکث کردم یکم

اونم .یکن یگوشش فرو م يحرفا رو تو نیهم.یشیپسر م هیو مادر ِ  یکن یازدواج م د،ید نیتو با ا نیحاال هم-

 یجامعه و کشورو م هی ي ندهیآ میکه دار مییما...نیپس بب.مینال یکه ازشون م ییمردا نیمثل هم یکی شهیم

 .خودت کار کن تتفکرا ياول رو.باش یپس اول از خودت شاک.نه مردا و پسرامون میساز

 .دستم گذاشت يرو یدست ثهیحد

 .ادیازت خوشم م یلیخ...یفهمیم یلیتو خ...یهست-

 .خم شد اعظم
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 .میخودمون مطلقه ندار نیحاال ما که ب...بابا الیخیب-

 .کرد نگاهم

 ؟يحاال عاشق نشد ؟تايتو چرا ازدواج نکرد یراست-

تونستم بگم ازدواج  ینم گهیدارن د انمیکردم اطراف یکه حس م يدید نیکه ماهرخ زد، با ا یحرف نیا با

 .تونستم بگم جدا شدم ینم.دارم يتونستم بگم دختر ینم.کردم

 .نشده عاشق بشم...گهینشده د-

 نبودم؟ انیفکر کردم عاشق شا و

 .به شونه ام زد يضربه ا زهرا

  .اما مجرده.سالشه 35من  يخاله .نشده ریتازه هنوز که د.داره یقسمت یهرکس.ولش کن-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

انگار حس کرده بود .درمورد ازدواج از من سوال نپرسه گهیظم کرد و انگار تشر زد که دبه اع ياشاره ا ثهیحد

 يتفکر.ذهنشون نشسته بود يناخواسته تو ایکه خواسته  ياز تفکر.اما نه از سوالشون.ناراحت بودم.ناراحت شدم

از .از دخترم يوقت ِ دوراز بغض هام .بگم میحتکه از درد و نارا ياما نه اونقدر میکه باعث شد باهم دوست باش

اومدن که .که همسن خودم بودن ییمرده و بچه ها يبا زن ها ییهام وقت ِ اومدن ِ خواستگارها یناراحت

 .بود شنهادیو پ غامیفقط در حد ِ پ شهیهم...نه

 .مونده بود يساعت به کالس بعد مین.به ساعت انداختم ینگاه

 ؟یشماها چ.بچه ها من ناهار آوردم-

 یو سع میرومون شد شیپ يمشغول خوردن سه غذا ،يپس پنج نفر.و زهرا هم مثل من غذا آورده بودن اعظم

 یبه کس میخصوص یکردم تا درمورد زندگ یحواسم رو جمع م دیبا.رو فراموش کنم شیپ قیکردم بحث دقا

 .رو از دست بدمدوستان ِ تازه ام  خواستمینم.گفتم یم يزیچ دیو مروار انیدرمورد شا دینبا. نزنم یحرف

که به عنوان استاد به سر  یدختر جوون دیفهم ینم یحت.از آمار بود یو مغز ِ من ته میبعد، آمار داشت ساعت

خونه بخونم و به مشکل  يکنم تا تو ينکته بردار قیکردم دق یم یاما سع.گهیم یچ قایکالس اومده، دق

 .نخورم
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 ...استاد-

 .استاد آمار به سمت کالس برگشت ،یخانم اله.کرد یبود که استاد رو خطاب م ثهیحد

 جان؟-

 د؟یاستاد شما متاهل-

سوال  نیدونست اگه جواب نده ا یشناخته بود و م یرو به خوب ثهیساعت حد مین نیا يکه انگار تو یاله استاد

 .بارها تکرار خواهد شد، لبخند زد

 .تازه نامزد کردم-

 د؟یکن یازدواج م دیدار یا استاد با ک-

 .دیلب گز استاد

 دختر جون؟ شیشناس یآخه مگه تو م-

 ياما تا آخر کالس دست بردار نبود و مدام سوال ها ثهیحد.رو ساکت کنه ثهیبه سمت تخته برگشت تا حد و

اما استاد، اونقدر خوش رو و خوش برخورد .شد یکه باعث خنده و گاه اعتراض بچه ها م دیپرس یجور و واجور م

تونست مقاومت کنه و  یم کهبود  يآدم با حوصله ا.کردم یم نشیتحس.گفت ینم ثهیبه حد يزیبود که چ

 .نزنه ثهیبه حد یلبخند بزنه و حرف

 ؟يایتو با ما م.هیکی بایکه تقر رمونیمس.دنبالم ادیداداشم م ،یهست-

 دیکردم شا یس ماما ح.اومد باهاشون برم یبودم، بدم نم دهیبرادرش رو ند نکهیبا ا.سمت ماهرخ برگشتم به

 .نگاهش کردم لمیزدم و درحال جمع کردن وسا يلبخند.باشه ییقبول کردنش پررو

 .رمیممنون خودم م.زمینه عز-

 .و نگاهم کرد ستادیبه کمر ا دست

 .گسیمثل همد ییجا هیتا  رمونیکه مس ؟مایکنیچرا تعارف م-

 .صورتم گرفت يبگم که دستش رو جلو يزیچ خواستم

قبل از  گهید يایبا ما که ب یول.خونه یرس یهم نم 6:30ساعت  ياگه خودت بر.شهیم 4االن ساعت داره -

 .يخونه ا 6ساعت 

 .فکر کردم یکم

 شه؟یداداشت ناراحت نم-
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 .رو باال انداخت سرش

 .اتفاقا خوشحال شد.ینه بهش گفتم توام هست-

 .شونه ام صاف کردم يرو رو فمیک

 .شمیممنونت م.باشه پس-

 .میو منتظر برادر ماهرخ موند میکرد یو زهرا خداحافظ ثهیدر دانشگاه با اعظم و حد يجلو

 .گرده یاالنم دنبال کار م.عمران داره سانسیل.سالشه32داداشم -

 .ادامه داد.کردم نگاهش

 .ادیب رشیتو رو خدا براش دعا کن کار گ-

 .رو گرفتم دستش

 .يبهمون بد شوینیریکنه و توام ش دایپ يزود نیکار خوب به هم هیان شاال که -

 .زد لبخند

 .اون که حتما-

 .مکث کردم یکم

 ؟يتا برادر دار 5 یگفت-

 .زد لبخند

 ...یمحرم عل یول.انقدر دوسشون دارم.آره-

 .کرد یمکث

 .دوست دارم يا گهیجور د هی...گمیداداشمو م نیهم-

 .زدم لبخند

 .من برادر ندارم.خوبه یلیحتما برادر داشتن خ.خوش به حالت-

 .حسرت ادامه دادم با

 .شهیبرادر، پشت و پناه خواهرش م-

 .دیجلو گذاشت و دستم رو کش یماهرخ قدم.میدیچرخ ابونیهردو به سمت خ ینیبوق ماش با

 .ِ ما یاز عل نمیا-

 .به سمت داخل خم شدم ییبا کمرو.جلو نشست یصندل يعقب رو برام باز کرد و خودش رو در



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 .سالم-

 .زد یبه سمتم برگشت و لبخند کمرنگ ،یجوون، عل پسر

 .دیسوارش دییبفرما.سالم خانوم-

 .در رو بستم و نگاهم رو به پشت سرش دوختم.شدم ریجاگ یصندل يرو

 .رفتم یخودم م.مزاحمتون شدم دیببخش-

 يداشت که به چهره  یبزرگ بایتقر ینیب.صورت ماهرخ قرار گرفت يو صورتش روبرو دیرخم چرخ مین به

 .اومد یمردونه اش م

با  دیاونوقت چرا شما نبا.میجا هم که دار.که هست نمیماش.میریم رویمس نیا میخانوم؟ما که دار هیچه حرف نیا-

 د؟یایما ب

 .بلندش جلب شد يزدم و توجهم به مژه ها يلبخند

 .دیلطف کرد یلیخالصه خ-

 .دیاهرخ به سمت برادرش چرخم.رو به حرکت درآورد نیتکون داد و ماش يسر

 اد؟یاصال بهش م نشیبب..سالشه ها 30 یهست...یعل-

 .آروم جواب داد.دمید نهیآ يتو يلحظه ا يرو برا یعل نگاه

 .بده بهشون یخدا سالمت-

 .گفتم که ماهرخ نگاهم کرد یآروم "دیسالمت باش"

 ؟يچند تا خواهر دار-

قصد نداشتم .کردم یهم صحبت م دیاومد که از مروار یم شیپ دیخواهر دارم اما شا هیخواستم بگم فقط  یم

 .تنها بشم یاول ِ راه نیخواستم هم ینم.بهشون بگم که ازدواج کردم و بچه دار شدم و طالق هم گرفتم

 .کترنیاز من کوچ.دیهنگامه و مروار.دو تا-

 .زده نگاهم کرد جانیه

 چندسالشونه؟.خوش به حالت...ا-

 .سال 7 دمیمروار.سالشه18هنگامه -

 .کرد زیر چشم

 ...يپس چجور...ساله که فوت کرده13-12پدرت  یاما تو که صبح گفت-
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 .دمیلب گز.دادم يبد یسوت دمیرو ادامه نداد و فهم حرفش

 ...ستیخواهر ِ خودم که ن-

 .دیوسط حرفم پر ،یعل

 ...ماهرخ-

 لیکردم تا بعدها تحو یرو آماده م یحرف دیاما با.مجبور نبودم ادامه بدم گهید ،یو با هشدار ِ عل بیترت نیبه ا و

 ...کردم یفکرهام رو جمع م دیپس با.میخوند یدر هرصورت دو سال کنار هم درس م.دوستانم بدم

*** 

هدف نگاهش  یکنم؟فقط ب کاریخوام باهاش چ یدونستم م یاما نم.شد یم نییظرف غذام باال و پا يرو دستم

 .شد یم نییم و انگشتهام روش باال و پاکرد یم

 دانشگاه چطور بود؟-

هنوز .بهش انداختم ینگاه کوتاه.کردنش بودم برداشتم یکه در حال خال میهنگامه چشم از کوله پشت يصدا با

 .به ماهرخ زدم دیکه درمورد مروار یفکر ِ حرف.فکر بودم يتو

 .خوب بود-

 .نشستم چهارزانو

 .منم با همون چهار نفر که روز ثبتنام دوست شدم بودم.نطوریه هام همبچ.استادا که خوب بودن-

 .در اتاق چمباتمه زد يجلو

 ستن؟یدوستات همسنت ن ستیسختت ن-

 .رو کنار گذاشتم فمیک

 .ادیکه تفکرامون به هم ب نهیمهم ا.ستیمهم ن ادیسن و سال ز-

 .دقت نگاهم کرد با

 اد؟یم-

 .خودش دوباره به حرف اومد.و جواب ندادم دمیکش میشونیبه پ یدست

 شده؟ یه؟چیجور هی افتیچرا ق-

 .کمک و نظر بخوام یدوست داشتم از کس.بگم یکیدوست داشتم به .دمیکش آه

 .کس نگفتم بچه دارم چیبه ه.کس نگفتم ازدواج کردم چیبه ه-
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 .نگاهم کرد یخاص طور

 ...دیپسر ندار یچرا؟تو که گفت-

 .رو کج کردم گردنم

نسبت به  یخوب دیکس د چیکه ه نهیبحث سر ا.هیا گهید زیبحث سر چ.هنگام ستینبودن ِ پسرا مهم ن ایبودن -

 .زن مطلقه نداره هی

 .به تاسف تکون دادم يسر

زن مطلقه چقدر  هیکنن  یفکر م...زنن یحرف م يچجور یدون ینم...کنن یفکر م يچجور یدون ینم-

 .ستین یهم صحبت قیوضعش خرابه و اصال ال

 .کرد یمکث

 ...دیوقت اگه بفهمن مروار هیخب -

 .کرد سکوت

 هی يفوت کرده چجور شیسال پ13-12گفت تو که پدرت .اما ماهرخ شک کرد.گفتم دو تا خواهر دارم-

 جواب بدم؟ يبگم؟چجور یدونستم چ یسالشه؟اصال نم 7خواهرت 

 .کرد ینوچ

 .شهیکه نم ينطوری؟ایبگ يخوایم یحاال چ-

 .دادم یهمونطور جوابش رو به آروم.بدم بیشام ترت يرو برا ییبه سمت آشپزخونه برم و غذا شدم تا بلند

 .میما تا ازش مواظبت کن شیپ ارهیباباش م یگاه گمیم.مادر نداره گمیم.خالمونه ينوه  گمیم-

 .کردم بغض

 مهم بوده که بخوان حسابش کنن؟ یک یه؟هستیک یاصال هست...که مادر نداره دیمروار...گهیآره د-

 ي مونهیبرنج، با پ ي سهیک ياز تو.و وارد آشپزخونه شدم ومدیاز سمت هنگامه ن ییصدا.دمیرو باال کش مینیب

 دیمعصوم ِ مروار يچهره  ختم،یاول رو که ر ي مونهیپ.تا پاك کنم ختمیر ینیس يبرنج تو یمخصوصش کم

صورتم  يبرداشتم و رو ینیس ریدست چپم رو از ز.افتاد ینیس ياز دستم تو مونهیچشمم نقش بست و پ يجلو

 .آزاد نشه ،یگذاشتم و چشمم رو فشار دادم تا اشک ِ زندان

 ...دخترم...دیآخ مروار...آخ-
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کردم از اوج، به  یفکر م یبرسم؟ک نجایکرد به ا یفکر م یک.دیناخواسته، هق هقم آزاد شد و شونه ها لرز و

 نیکردم به ا یوقت فکر نم چیشروع کردم، ه انیعاشقانه ام رو با شا یرو، زندگ میکه زندگ يفرش برسم؟روز

دونستم عشق  یکه اصال نم.نبودمعاشق .که بهش عالقه داشتم یکس.انیاز شا ییجدا يبه نقطه .نقطه برسم

 که بد شهیهم.تونستم فراموش کنم ینم. تونستم انکار کنم یقلبم رو که نم يتو يهست؟اما عالقه  یچ

 يچقدر دلم برا.اون روزها تنگ بود يو چقدر دلم برا میخوب هم داشت يروزها.که سخت نبود شهیهم.مینبود

کردم با ورود ِ مجدد به دانشگاه، به  یم یبرسم؟داشتم سع وجدوباره به ا يشد روز یم یعنی.تنگ بود دیمروار

خوام  یکه م ییشد به اونجا ینم.شد یاما نم.رمیو رنج فاصله بگ یالاقل از سخت ایخوام برسم و  یکه م ییجا

تونستم درمورد ِ دخترم حرف بزنم، درمورد  یانسان نم هیبه عنوان  یوقت.شد آرامش داشته باشم ینم.برسم

و آرامش  یو خوش یهرچقدر هم که دلت خوب.تونستم که آرامش داشته باشم یِ نافرجامم حرف بزنم، نم یزندگ

 .شنیبا حرفها و نظراتشون، با افکارشون مانع م گرانید.یآرامش برسذارن که به  یرو بخواد، نم

*** 

 م؟یکن يباز يایم یمامان-

هفته  نیا.بود چشم دوختم ستادهیکه کنار در اتاق ا دیساختمان داده ها برداشتم و به مروار يجزوه  ياز رو سر

روز  کیخوشحال بودم که .موند یب مداشت از روز پنجشنبه اومده و تا شنبه غرو انیکه شا يبه خاطر مشغله ا

 يخونه و تو يچون اکثر اوقات تو.وشحالهموضوع خ نیهم از ا دیکردم مروار یحس م.در کنارم داشتمش شتریب

 .به صورتش زدم يلبخند.برد یبه سر م ییتنها

 م؟یکن يباز یچ-

 .فکر کرد یکم

 .میبکن ویاون باز ایب.چرخونن یکنن دور اتاق م یکولم م شهیهم دیعمو عباس و عمو وح-

که  یگره کرده در نظر گرفتم وقت يعباس رو با اخم ها.بودن انیِ شا کینت، شر یکاف يتو دیو وح عباس

 .دمیخند.بود يجالب و خنده دار يحتما صحنه .رو کول کرده دیمروار

 کنه؟ یعمو عباس کول م-

 .تکون داد يسر

 ...گه یهمش م.آره-

 .رو کلفت کرد صداش
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 .يخستم کرد گهید نییپا ایبچه ب-

 .صداش نازك شد دوباره

 .گه تندتر برو یزنه بهش م یم ارهیکمربندشو درم دمیعمو وح-

 .دمیخند دوباره

 مغازه؟ يتو ایخونه؟ انیان؟میکجا م-

 .حفظ تعادل، پشت گردنم حلقه کرد ياز دستهاش رو برا یکیزانوهام نشست و  ياومد و رو جلو

گه از مادر  یم.کنه یگه برو اتاقت اما عمو عباس دعواش م یبه من م ییبابا.خونه کار کنن انیوقتا م یبعض-

 .محرومش نکن گهیاز خودت د يکه محرومش کرد

از فکر عباس  دیمروار يبا صدا.بود دهیفهم نطوریهم شهیعباس با تمام اخم کردنهاش هم.باال انداختم ییابرو

 .خارج شدم

 ؟یچ یعنیمحروم -

حرفم رو  یمعن نکهیثبت بشه و و هم ا کشیذهن کوچ يدادم که هم تو یم حیتوض يطور دیبا.ردمفکر ک یکم

 .درك کنه یبه خوب

بهش  يحق ندار ای.یکن يباهاش باز دیگم نبا یحاال بهت م.دمیجونو برات خر یمثال من گوس نیبب...اوم-

 .جون محروم کردم یمن تو رو از داشتن ِ گوس یعنی نیا.یدست بزن

 .دقت به چشمهام نگاه کرد با

 آره؟.من از تو محروم شدم یعنی-

 .زدم پلک

 .آره-

 .خواد یدختربچه مادر م.مادرش شیگفت بچه رو بفرست پ یم دیعمو وح-

 .کردم چشمهام برق زد حس

 گفت؟ یخب بابات چ...خب-

 .انداخت میدرس يبه جزوه  یتوجه به حرفم نگاه یب

 ه؟یچ نیا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٧٥ 

خواست حرف  یفقط دلش م دیشا.خسته شده بود از سواالت من دیشا.حث رو ندارهب نیا يحوصله  دمیفهم و

 .دمیپرس یسوال م ادیز دیبزنه و من نبا

 .کتابه-

 ؟یخون یچرا کتاب م-

 .عقب فرستادم یرو با دست، کم جزوه

 .رمیبگ ادی زیخونم که چ یم-

 ؟یستیمگه بلد ن-

 .زدم لبخند

 .رمیبگ ادی يشتریب يزایخب چ-

 مثل فرشته؟-

 .دمیو کجا شن یدونستم ک یفرشته برام آشنا بود اما نم اسم

 ه؟یفرشته ک-

خواد درس بخونه  یاما فرشته م.رهیبگ ییبابا يرو برا گانهیعمه  يخواد دخترخاله  یگه م یمامان شکوه م-

 .رهیبگ ادی زیچ

که  يخواست همون دخترخاله ا یره؟میزن بگ انیشا يخواست برا یپس شکوه خانم م.خشک شدم يا لحظه

 يمن رو نداشت؟همون دختر دنیکه چشم د يدختر ره؟همونیبگ انیشا يبود رو برا دهیسر من کوب يسالها تو

 ؟یمن چ فیشد؟تکل یم یچ دیمروار فیکرد تکل یباهاش ازدواج م انیکرد جاش رو گرفتم؟اگه شا یکه فکر م

هفته  نیتونستم هم ینم گهید دیشد؟و شا یبود بزرگ م زاریب که از مادرش يا يدست نامادر ریز دیدختر من با

 .داد یبشه و اجازه نم ییبچه دو هوا دیترس یم دیشا.نمشیبار رو هم بب کی يا

 .نگاهش کردم.صورتم نشست يرو دیمروار دست

 .گفت االنم آرامش داره.رهیخواد فرشته رو بگ یگفت نم ییبابا-

 یموند؟تا ک یمجرد م یازدواج نداشت اما تا ک الیروزها خ نیا يحاال و تو.یاما فقط کم.راحت شد المیخ یکم

 یک ؟تايا گهیکرد؟حاال دخترخاله نه و هر زن د یکرد و با دخترخاله اش ازدواج نم یمادرش مقاومت م يجلو

 رو تحمل کنه؟ تیوضع نیتونست ا یم
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و  دیپام بلند شد و به سمت در دو ياز رو دیرداد، مروا یخونه که خبر از اومدن ِ هنگامه م يدر ورود يصدا با

 .زد غیج بایتقر

 ...خاله اومد-

 .دیاز اتاق رس رونیب به

 .یسالم خاله جون-

 .دیداد به گوشم رس یرو م دیهنگامه که جواب ِ مروار يصدا.شدم بلند

 ...زمیسالم عز...سالم قشنگم-

 یآغوش داشت و به نوبت، صورت هم رو م يرو تو دیزانو زده و مروار نیزم يهنگامه رو.رفتم رونیاتاق ب از

 .لبخند زدم.دنیبوس

 .سالم-

سرش  يموهاش کوتاهش شاخ شاخ رو.شونه اش افتاد يکه بلند کرد، مقنعه از سرش سر خورد و رو سر

 .کردن یم ییخودنما

 .یسالم آبج-

 یم دیبردن مروار يبرا انیشا گهیساعت د کیاحتماال تا .داد یرو نشون م 6:30.به ساعت انداختم ینگاه

 .دمیکش یقیآه عم.اومد

 .میدست و روتو بشور که شام بخور...لباساتو عوض کن -

 .رو گرفت دیشد و دست مروار بلند

 ...زوده که-

دلم .میخورد یگرفت و بعد از اون شام م یدوش م ومدیساعت م نیا یوقت شهیهم.کرد يبه ساعت اشاره ا و

 .کردم لبخند بزنم یگرفته بود اما سع

 ...دیدنبال مروار ادیم انیشا-

 .رو قورت دادم بغضم

 ...بچم گشنه نمونه-

روزها، آشپزخونه به مکان امن  نیا.نذارم، به سمت آشپزخونه رفتم شیگرفته ام رو به نما يچهره  نکهیا يبرا

 .به عقب فرستادن ِ بغض و اشک هام يبرا یمکان.شده بود لیمن تبد
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کارهام که .انیغذا ب يتا بچه ها برا دمیچ یم زیم يغذا رو رو يکردم و ظرف ها و قابلمه  یو تند کار م تند

اگر .چونه ام گذاشتم ریز یدست.نشستم زیپشت م.بودن ومدهیهنوز به آشپزخونه ن دیتموم شد، هنگامه و مروار

 .شدن ریسرازبه مغزم  يگریپس از د یکیشد؟فکرها،  یم یکرد چ یازدواج م انیشا

 ازدواج کنه که بچمو بزنه؟ ینکنه با کس-

 نکنه بچمو دوست نداشته باشه؟-

 نکنه بچم با ازدواج پدرش ضربه بخوره؟-

 دیکردم شا یفکر م.گذروند یروز رو کنار من م کیپدرش بود و فقط  شیشش روز هفته پ د،یمروار چون

احتمال ضربه خوردنش از ازدواج من .و تندخو بشه یعصب دیشا.ناراحت بشه دیشا.روش اثر بذاره انیازدواج شا

 .کمتر بود دیشا

 .یدستت دردنکنه آبج...ادیم یخوب يچه بو-

حرف، بشقاب هردو رو پر  یب.و کنار هم نشستن دنیرس زیدست در دست هم به م.چونه برداشتم ریرو از ز دستم

 نکهیا يبه خوردن نداشتم و فقط برا ینآنچنا لیم.ختمیغذا ر يخودم هم مقدار يبرا.کردم و جلوشون گذاشتم

زنده  يسوژه  نکهیاما ا.کردم یم کرف انیقبال هم به ازدواج شا.خورم، خودم رو مشغول کردم ینپرسن چرا نم

باشه  انیشا يزنده، دخترخاله  ياون سوژه  نکهیا.کرد یِ من فرق م یبشه با تفکرات ِ خال دایتاهلش پ يبرا يا

 یحس م نیکردم، به ا یبه اعماق قلبم رجوع م یوقت یحت.شناختمش یم یکه به خوب یکس.کرد یفرق م

رو  یکه اون زندگ.خواستم دوباره به کنارش برگردم ینم.باشه انیادر کنار ش یخواد کس یکه دلم نم دمیرس

از  ریغ یکس هنکیاما ا.مادر و خواهرهاش برام سخت بود يکه تحمل ِ حرفها و کارها.و کنار گذاشته بودم دهیبوس

 .خواستم بهش فکر کنم ینم.تونستم بهش فکر کنم ینم... نه...بشه شیمن وارد زندگ

 .خوشمزه بود یلیخ...دستت دردنکنه یمامان-

اطراف بشقاب  ياش و مقدار قهی يبرنج رو يمقدار شه،یمثل هم.انداختم دیمروار یخال مهیبه بشقاب ِ ن ینگاه

 .اطراف، دست دراز کردم يجمع کردن برنج ها يبرا.شده بود ختهیر

 .نوش جونت دخترم-

 يتا جمع کنه و برا رهیم لشیحدس زدم به سراغ وسا.رفت رونیبلند شد و از آشپزخونه ب زیسرعت از پشت م به

 .اومدن پدرش آماده بشه

 .صاف کرد ییگلو هنگامه
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 ؟يخودت چرا نخورد-

مونده و  یبشقابم باق يهم نبود، تو ادیکه ز ختم،یکه ر ییم غذاتما.گفت یراست م.به بشقابم انداختم ینگاه

 .نگاهش کردم.نداشتم لیم.برنج کم نشده بود يدونه ا یحت

 .بعدا بخورم دیشا...ندارم لیم-

 .رو خاروند شینیب کنار

 شده؟ يزیچ-

 .کردم یقابلمه خال يبشقابم رو تو اتیمحتو

 بشه؟ دیبا یچ...نه-

 .بذاره ییهم گذاشت تا داخل ظرفشو يرو تو فیکث يها ظرف

 ...یستیسرحال ن-

 .کرد یمن من

 ؟یناراحت رهیداره م دیچون مروار-

 .رو باال گرفتم و به سقف نگاه کردم سرم

 ...نگرانم...خودم نباشه ناراحتم شیهر روز پ دیکه مروار یتا زمان.مهیشگیاون که حال ِ هم-

 .رهیکه نم بهیغر يخونه .باباش شیپ رهیره؟میکجا م ؟مگهینگران ِ چ-

 .کردم نگاهش

باالخره .مونه یسن نم نیا يکه تو شهیتونه بگه؟به باباش؟هم یم یبه ک ادیب شیبراش پ یمشکل هی یوقت-

 نیترسم اول یم ياز روز.ترسم به بالغ بشه و من کنارش نباشم یم ياز روز.رسه یو به بلوغ م شهیبزرگتر م

ِ دوست نشدن  لیکه دل.که خوب و بد رو بهش بگم.کنم شییبشه و کنارش نباشم که راهنما کیپسر بهش نزد

 .رهیبدم و جبهه نگ حیبا پسرا رو درست براش توض

 .ادامه دادم خفه

 حیرو براش توض زایچ یلیتونه خ یباباش که نم.تونه به باباش بگه یرو که نم نایا.هنگامه ستین يزیکم چ نایا-

 دیبا.باشم دیبدم، زمانش که برسه با حیهرچقدرم من توض.نکنه زایچ یلیبا خ یبرخورد خوب دیشاتازه باباش .بده

 .بدم شیدلدار دیبا.آرومش کنم

 .بلوغ خودم افتادم ادی به
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وقت  چیباهم که ه میداشت یانقدر رودرواس یخودم که مادر باال سرم بود ول.هنگام رهینم ادمیوقت  چیخودمو ه-

 یلیخ.دیفهم میسالگ16-15بالغ شدم و مامان،  یسالگ ازدهی.منم سر موقعش بهش نگفتم.نداد حیبرام توض

 .داشتم هنگامه یسخت يروزا

 .دمیکش آه

 یمینتونه مثل حاال باهام صم دیکه بزرگ شد شا گهید يدو فردا یول.االن بچست.میدور دیمن و مروار-

 .نتونه مسائلشو بهم بگه دیشا.بشه

 .سکوت کرد یکم

 هویاگه .نگفته بود يزیبهم چ یچون کس.يخدا رو شکر کنم که تو قبل از بلوغ باهام حرف زد دیس من باپ-

 .نبود سکته کنم دیاومد، بع یم شیپ

 .کردم دییتا

 .نداره ویکه کس دیحاال مروار-

 .غصه ادامه دادم با

 .انگار نداره یمادر داره ول-

 .بلند شد زیاز پشت م.کاره موند مهیزنگ، بحثمون ن يصدا با

 ه؟یک نمیبب رمیم-

هم  دیو مروار فونیآ يهنگامه جلو.رفتم رونیبلند شدم و از آشپزخونه ب.بود انیحتما شا.ساعت نگاه کردم به

 .اشاره کردم. بود ستادهیپشت سرش ا

 ه؟یک-

 .رو گذاشت یگوش

 .نییپا یبفرست دویگفت مروار.انهیشا-

 .کرد مکث

 .خَستَسگفت  یباال ول ادیتعارفش کردم ب-

رو باز  "یبارب"ِ  فیک پیز.اتاق بود يتو دیمروار يمدرسه  لیو وسا فیک.سمت اتاق خودم رفتم به

انگار .لبخند زدم.گذاشته بود فیک يو مانتو و شلوارش رو هم رو دهیچ فیک يمرتب تو یکتابهاش رو کم.کردم

پوئن مثبت  هیکه بود،  یلیبه هر دل.سرش بود يِ نبودن ِ مادر باال ریهم تاث دیشا.شد یداشت بزرگ م گهید
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رفتن  یِ مهمون یشگیهم اریجون،  یو لباس رو به همراه گوس فیبا لبخند ک.شد و خوشحال بودم یحساب م

جلو رفتم و .کرد یبود و هنگامه نگاهش م دنیدرحال کفش پوش دیمروار.هاش، برداشتم و از اتاق خارج شدم

 .برداشتم زیرخت آو يدرم رو از روگذاشتم و چا نیزم يرو رو فشیک

 قربونت بشم؟ يریم-

 غیآخر رو از خودم و اون در ياومد لحظه  یشده بود اما دلم نم نیسنگ.دمشیبا چادر به آغوش کش و

 .دیدستش رو دور گردنم حلقه کرد و صورتم رو بوس.محکم به خودم فشارش دادم.کنم

 .شهیدلم برات تنگ م-

 یبه اون م هیشب يزیچ ایشکالت  يصورتش بو.دمیرتش گذاشتم و بو کشصو يلبم رو رو يا چندلحظه

 .لبم رو برداشتم.داد یها رو م یانواع خوراک يبود و صورتش بو نطوریهم شهیهم.داد

 .شهیمنم دلم تنگ م-

 .تکرار کردم آروم

 .شهیدلم تنگ م شتریمن ب-

پشت در، چادرم رو درست و در رو باز .میشد اطیوارد ح د،یمروار لیِ هنگامه و برداشتن وسا یاز خداحافظ بعد

سالم دادن  يتو دیمروار.دیدر به سمتمون چرخ يبا صدا.بود ستادهیدست به کمر پشت به در ا انیشا. کردم

 .کرد و بعد هم من یدست شیپ

 .سالم-

ونه وارد خ یبا خستگ یوقت.بعد از ازدواج مجددش رو تصور کردم.خسته بود يادیچهره اش ز.تکون داد يسر

که  يکار.رو از تنش خارج کنه یکنه با محبت، خستگ یم یو سع گهیم دیو همسرش بهش خسته نباش شهیم

با حرکت .دوست نداشتم یدوست داشتم و گاه یگاه.من بود ي فهیکه مدتها وظ يکار.دادم یمن مدتها انجام م

رو آزاد  دیمروار.برداشتم شیو خستگ انیبرداشته بود چشم از شا زیآغوشم که به سمت پدرش خ يتو دیمروار

 دیرو از دستم گرفت و رو به مروار لیوسا ،یحرف چیه یب انیشا.ستادیپدرش ا يو کنار پا نیزم يکردم که رو

 .کرد

 ...بابا میبر-

رنگ  دیفرستادم و بوسه ام رو جواب داد و به سمت در ِ سمت ِ شاگرد ِ پژو پارس ِ سف دیمروار يبرا يا بوسه

 .بهم انداخت ینگاه مین انیآخر، شا ي لحظه.دیپدرش دو
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 .درم ببند...برو تو-

سکوت فرو  يکوچه تو...استارت و حرکت و بعد يرو بست و صدا نیاز داخل شدنم مطمئن شد، در ماش یوقت

به  یحت.چهره اش گرفته و فوق العاده خسته بود.شده بود يا گهیامشب طور د انیشا.پشت در مکث کردم. رفت

 یهم سفارش یزد و گاه یم هیکنا یگاه.نزنه یو حرف ادیب نجایبود به ا ومدهین شیپ.اومد یپخته تر م ینظر، کم

خسته  یوضع زندگ نیاز ا دیشا...اما امشب.رو جبران کنه مونیکرد که کم و کسر یتعارف م یگاه.کرد یم

 یم.شد یم کیکرد و نزد یم داشت به ازدواج مجدد فکر دیشا.ادامه بده ییتونست به تنها ینم گهید دیشا.بود

اون .دهیدوباره م یکنه و تن به زندگ یمادرش مقاومت نم ي استهخو يرسه که جلو یم يدونستم باالخره روز

 .نبود ریروز، دور و د

برامون در نظر گرفته؟من که از  یخواد؟چ یبرامون م یروزگار چ دمید یم دیبا.شدم کیبه خونه نزد ر،یبه ز سر

 ...صبر و فقط صبر.کردم یصبر م دیپس با.ادیم شیپ یتونستم حدس بزنم که چ ینم یحت.اومدم یپسش برنم

*** 

گذشت،  یکه از ترم م يچند هفته ا یط.شده بود رمید یلیخ.شدم داریبود که از خواب ب قهیدق 6:45 ساعت

پس .دمیرس یرسم و مشدم که به موقع ب یاز در خونه خارج م 6:15و ساعت  داریب 6ربع به  کیساعت  شهیهم

 يرو جمع کنم و لباس بپوشم، عقربه ها لمیتا به خودم بجنبم و وسا.شده ریرفتن د يبرا یدونستم که حساب یم

هنگامه رو با .به صورتم بزنم یفرصت نکردم آب یحت.رسوندن 7رنگ، خودشون رو به  یِ مشک يواریساعت ِ د

بند کفش بسته نبسته از خونه  ده،ینپوش دهیکردم و با همون سر و وضع شلخته، کفش پوش داریو عجله ب یسخت

 ستگاهیا.ستادمیا یتاکس ستگاهیا يو تو دمیو جوون، دو ریبه نگاه پ جهتو یب ابونیتا سر خ.رفتم رونیبا سرعت ب

دانش آموز  يو پسرها دختر تیجمع ،یِ سبزرنگ یبا اومدن تاکس.ِ حرکت من بود یشگیشلوغ تر از ساعت ِ هم

 يقرار ینگاهم رو با ب.بودن یمن باق يو جلو ستگاهیا يتو ينفر 15-10بردن اما هنوز هم  ورشیبه سمتش 

 یهم به دانشگاه نم 9حساب تا ساعت  نیبا ا.شده و هنوز منتظر بودم قهیدق 7:10.دوختم میبه ساعت ِ گوش

 ستگاهیو از ا دمیلب گز.دهیرو بعد از خودش به سرکالس راه نم یاستاد مهرآذر هم گفته بود که کس.دمیرس

 یکیآژانس که اون نزد.کالس برسم هگرفتم تا به موقع و قبل از استاد ب یدربست م ایآژانس  دیبا.فاصله گرفتم

تازه .ستادیاشاره زدم و ا.زد یشد و بوق کینزد یرنگ یمشک 206پژو .دربست گرفتن ي نهیموند گز ینبود پس م

 يکنارش نشسته و صدا يا گهیآشفته پشت فرمون و پسر جوون د يبا موها یپسر جوون.گاهم به راننده افتادن

 .دراننده خم ش.دیرس یبه گوش م یآهنگ
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 خانوم؟ يریکجا م-

از چهره هاشون مشخص بود که .شدم ینم نیماش نیسوار ا.شدم مونیپش...رو بگم اما رمیباز کردم تا مس لب

 يپسر کنار يصدا.دمیپس عقب کش.نبود یکه خال نیاما ماش رمیزه من قصد داشتم دربست بگتا.ستنیمسافربر ن

 .دیراننده به گوشم رس

 ...کنن یخانوم چقدم ناز م-

نظرم رو جلب کرد که  یرنگ يهمون لحظه، سمند نقره ا.پدال گاز فشرد و دور شدن يمکث، پا رو یراننده ب و

راننده به نظر جوون بود .اومد و مشخص بود قصد سوار کردن مسافر داره یم ابونیاز کنار خ.بود نیتک سرنش

سرم .زد يترمز شین.تکون دادم ستد.هم نداشتم يشتریدر هرصورت فرصت ب.اما چهره اش انگار نامعقول نبود

 .آشناش چشم دوختم بایتقر يبردم و به چهره  نییرو پا

 ...دربست-

 .اشاره زد.نداختابرو باال ا.صورتم مکث کرد يرو يا لحظه

 .دییبفرما-

 .به محض بسته شدن در، راه افتاد.عجله به سمت در عقب رفتم و سوار شدم با

 کدوم سمته خانوم؟ رتونیمس-

 .کرد میرو تنظ نهیآ.دانشگاه رو دادم آدرس

 ؟ییدانشجو-

کرد  یبه چشمها و صورتم نگاه م يبه جلو و گهگدار يرنگ که گهگدار یمشک يو چشمها نهیبه آ ینگاه مین

 .دیرس یچشمهاش سرحال به نظر م. انداختم

 ...بله-

و قبل از ورود استاد به  8آورد، قبل از ساعت  یفشار به پدال گاز م یبود و اگه کم 7:15.به ساعت کردم ینگاه

 .دمیرس یدانشگاه م

 د؟یبر عتریکم سر هی شهیم.شده رمید-

 .برد نییپا یرو کم سرش

 .ه چشمب يا-
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کوله رو  پیو ز دمینه؟لب گز اینداشتم پول همراهم هست  ادیبه .افتادم فمیک اتیاون لحظه به فکر محتو تازه

 ...به داخلش انداختم و یبا بسم اهللا و بسم اهللا نگاه.دمیکش رونیپولم رو ب فیباز کردم و ک

 ...بدبخت شدم...يوا-

 دیو شا ییو با پررو رمینبود که دربست بگ يپولم اصال به اندازه ا.زدم میشونینه چندان آهسته به پ يضربه ا و

راننده با تعجب نگاهم .و اتوبوس و مترو پول داشتم یتاکس يفقط به اندازه .کار رو کرده بودم نیا يفکر یهم ب

 .کرد

 شد؟ یچ-

 يشد جلو یم یگفت؟راض یرسوند؟ناسزا نم یگفتم پول ندارم من رو م یاگه م.خجالت نگاهش کردم با

شد از اونها درخواست  یروم نم ی؟حتیبچه ها پول نداشتن چ رم؟اگهیدانشگاه منتظر بمونه تا از بچه ها پول بگ

 رو بهم قرض بدن؟ یپولشناختنم که  یگذشت؟مگه چقدر م یم مونییو آشنا یمگه چقدر از دوست.پول کنم

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 .دست چپ کندم يرو با انگشت شست و اشاره دست راستم  يناخن انگشت اشاره  ي گوشه

 ...زهیچ-

ِ باز ِ  پیبزنه که چشمش اول به ز یلب باز کرد تا حرف.نگهداشت و کامل به طرفم برگشت يرو گوشه ا نیماش

لبخندش با نگاه کردن به صورت ِ .زد یلبخند کمرنگ.حواسم به حالت صورتش بود.پولم افتاد فیکوله و بعد ک

 .پهنش کش اومد يام پررنگ تر شد و لب ها احتماال سرخ شده

 ؟یناراحت پول-

بود و بعد،  کینزد "چارهیب"به  یاما کم دمیکرد که نفهم يسرش رو عقب فرستاد و زمزمه ا.نگفتم يزیچ

 .باالتر برد یصداش رو کم

 .رمیگ یمن که از تو پول نم...دختر-

 .لب باز کردم.بزنم که برگشت و دوباره راه افتاد یحرف خواستم

 ...که شهینم-

نه؟در هرصورت که من مبلغ ِ مورد  ایبزنم  یحرف دیدونستم با یبگم؟نم یدونستم چ ینم.به حرفم نداد یجواب

و  دنیبه دانشگاه سکوت کردم و به محض رس دنیتا رس.شد یم یخجالت مانع از زدن هر حرف.نظر رو نداشتم

 .سکوتم رو شکستم ن،یماش نستادیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٨٤ 

 شه؟یچقدر م...ممنون آقا یلیخ-

 .بزنه که تند ادامه دادم یخواست حرف.لبخند برگشت با

 ...که بعدا بهتون بدم-

جلب  يبرا يزیچ دیشا.و مردونه یمعمول.بود یچهره اش معمول.داره یقشنگ يزد و فکر کردم چشم ها پلک

 .شد یگشت، توجه من هم جلب نم ینمکه اگه بر .کردن توجه نداشت به جز چشمهاش

 از تو پول خواست؟ یک-

 .در رو لمس کرد ي رهیدستم دستگ.بود قهیدق 7:55ساعت .چرخوندم یرو با ناراحت چشمهام

 .پولتونو بهتون بدم رمیبعدا تماس بگ دیشمارتونو بد.شده رمیمن االن د-

نبود که ازم طلب  بیشد و عج یم یهزارتومن ستیحدود ب هیخب کرا.رو به سمتم گرفت یکارت یمعطل یب

 .قبل از بسته شدن در صدا زد.شدم ادهیکارت رو از دستش گرفتم و در رو باز کردم و پ.کنه

 ه؟یاسمتون چ-

 شناخت؟ یگفتم؟از کجا من رو م یم یگرفتم و چ یوگرنه تماس م.دونست یاسمم رو م دیبا.کردم مکث

 .خوشبخت یهست...خوشبخت هستم-

زد و  يلبخند.بود دمیبودم فقط لبها و چونه اش در معرض د ستادهیخم ا یشده و کم ادهیپ نیکه از ماش اونطور

 .لبهاش تکون خورد

 ...مونهیاونم کارت کفش فروش...اصغر فرهنگ هستم یعل-

 .تکون دادم و در رو رها کردم و بسته شد يسر

از من کارت نخواست چون  یکس.رد شدم ینگهباناز  يسر سر یدو، خودم رو به دانشگاه رسوندم و با سالم با

همون  يدونستن که دانشجو یشناختن و م یو اعظم و زهرا، همه من رو م ثهیبا حد یدوست يبه واسطه 

به  فیافتاد که ک رآذرکالس شدم چشمم به استاد مه لیسوم، محل تشک يطبقه  يوارد راهرو.دانشگاه هستم

با عجله و نفس زنان خودم رو بهش .رفت یمحکم اما کوتاه و آهسته به سمت کالس م ییدست و با گامها

 .رسوندم

 .سالم استاد-

 .به سرش داد و نگاهم کرد یچرخ مین سته،یبا نکهیا بدون

 ...سالم-
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 .ستادیعقب ا میدیدر کالس که رس يجلو

 .دییبفرما-

 .زدم تعارف کردم یکه نفس نفس م همونطور

 .کنم ینه خواهش م-

 .کرد ینوچ

 ...برو تو.شهیبعد از من وارد کالس نم یکس-

 .دمیخند

 .دیببخش...چشم-

رو  يا یخال یمن هم صندل يسوم نشسته و برا فیبچه ها رد.نگفت و به سرعت وارد شدم يزیزد و چ پلک

 .دست دادم ،یبا عجله نشستم و با همگ.نگهداشته بودن

 ...سالم...سالم-

 .خم شد ثهیحد

 ؟ياومد ریچرا د-

 .زدم لب

 .خواب موندم-

 .دیدستم رو کش يکه درست سمت راست و کنارم نشسته بود کارت ِ تو اعظم

 تو هم؟ یهست...اوه اوه اوه-

توسط اعظم فراموشش کرده بودم از دست  دنشیاز سمت چپم خم شد و کارت رو، که تا اون لحظه و کش زهرا

 .دیاعظم کش

 ؟یشماره گرفت...ا-

 .دیخند ثهیحد

 ؟يکرد رید نیهم يبرا-

 .دیسرك کش ثهیکه تا اون لحظه ساکت بود با اخم از پشت حد ماهرخ

 ...بعد از کالس يبرا دیبذار اتونویپسرباز...گهیبسه د...سیه-

 .نازك کرد یچشم پشت
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 ...ساله باشه 18 يانگار دختربچه -

که  د؟سنیکش یسالم رو به رخ م سن و نطوریچرا ا.اخم کردم دمیخند یکه تا اون لحظه به حرف بچه ها م من

 نیا.ساکت کردنم استفاده بشه بد بود يبرا یکه به عنوان پتک نیآنچنان مهم نبود اما ا...نه.من مهم نبود يبرا

اون  يادآوریدست، و  نیو از ا "؟يبچه ا مگه"بودم که  دهیشن یساکت کردنم از هرکس يِ سال، برا انیکه سال

 .کرد یو ناراحتم م یها عصب

 ؟یکش یماهرخ؟خجالت نم یچ یعنی يپسرباز-

بود که  نیهم.کرد انداختم یصحبت م دیاز اسات یکیو با  ستادهیدر کالس ا يبه مهرآذر که جلو ینگاه

که ازش شناخته بودم، احتماال  یوگرنه با اخالق.چون اصال سرکالس نبود.کرد یما نم يها یبه حراف یاعتراض

نگاه  یبرزخ يدوباره به ماهرخ نگاه کردم که با چهره ا.انداخت یم رونیکرد و ب یو از اعظم شروع م یکی یکی

 .با همون اخم، ابرو باال انداختم.کرد یم

دربست گرفتم .خواب مونده بودم.یزود قضاوت کن دینبا یو بفهم یکه بدون گمیاما م.بدم حیبرات توض دینبا-

 .کارتو ازش گرفتم که پولشو بهش بدم.رسوند نجایمنو تا ا.به راننده گفتم.پول ندارم دمید هوی

 مونیپش يصدا.مهرآذر به کالس برگشت.دادم و کارت رو از دست اعظم چنگ زدم هیتک میبه صندل یناراحت با

 .دمیماهرخ رو شن

 ...به خدا...یهست-

شت دا یداشت ماهرخ اونطور با من حرف بزنه؟چه معن یاصال چه معن.شدم رهیگفتم و به استاد خ "سیه"

با بزرگتر از خودش اونطور حرف  دیدونست نبا یاما چطور نم میبکنه؟درست که دوست بود یدرمورد من قضاوت

 بزنه؟

 یناراحت ریتاث دیشا.سکوت کرده بودن یبچه ها هم همگ.سکوت جزوه نوشتم ينزدم و تو یآخر کالس حرف تا

 .دیمهرآذر قبل از خروج به سمتمون چرخ.دنیکش یکه کردن خجالت م يا يداور شیهم از پ دیمن بود و شا

 ...دیخور یوگرنه سر آدمو م.ساکت بشن هیناراحت باشه که بق تونیکی شهیخوبه هم-

 رونیاز ما ناراحت هست و از کالس ب کیکرد که بفهمونه متوجه شده کدوم  يمن اشاره ا يچهره  به

بود  ينفر نیانگار اول.نهیکرده بودم تا صورتم رو ببچون اصال سر بلند ن.دیرو فهم میبرام جالب بود که ناراحت.رفت

اثر  شیجا يجا.دوختم میصندل ينگاه از در کالس گرفتم رو به دسته .دیپرس و جو، حالم رو فهم یکه ب

کلفت ِ انگار پسرونه  يو چشم و ابرو ریو تصو "عشق ِ من بهزاد"نگاهم معطوف ِ .دانشجوها بود يادگاری



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٨٧ 

بار به  نیا.هنر نبود يکه دانشکده  نجایحق داشت، خب ا دیشا.خوب نبود شیقاشداشت اما ن یخط قشنگ.شد

 یکردم اما انگار معن نییحروف رو باال و پا یکم.شده بود چشم دوختم فیکه کنار هم رد یسیحروف انگل

که گذشت، اعظم و زهرا بلند شدن و دو طرفم  یکم.حوصله، چشم از اون هم برداشتم یب.نداشت یخاص

جا باز کردن و جلو  ،ییجلو فیرد يها یصندل دنیو ماهرخ هم با کنار کش ثهیحد.شده بود یکالس خال.ستادنیا

لب  یمونیپش يماهرخ با چهره .برداشتم میصندل يچشم از دسته .دنیو به سمتم چرخ ستادنیهمون جا ا.رفتن

 .باز کرد

 ...دونستم یبه خدا نم یهست-

بود، عاقل تر و بزرگ تر از  يجد نطوریا یوقت.سکوتش رو شکست ثهیحد.بگه دیبا یدونست چ ینم انگار

 .داد ینشون م شهیهم

لحن ما سه  يدیخودتم احتماال فهم.کردم یدرواقع شوخ.نزدم یالبته من که حرف.میناراحتت کن میخواست ینم-

 .زنه یحرف م يکنه ماهرخه که اونطور یمعذرتخواه دیکه با یکس.بود ینفر شوخ

 .دیبه سمت ماهرخ چرخ یناراحت با

 یکه کس میمگه بچه ا.کنه یاحترام یحق نداره بهمون ب یهم کس میاگه داشته باش.میما که دوست پسر ندار-

 بگه؟ ينطوریا

 .جلو رفت اعظم

 م؟ینجوریچرا پسرا اونجورن و ما ا یگفت یاون روز م يتو نبود ؟خودیچ یعنی يپسرباز-

 .حرفش رو ادامه داد زهرا

 چرا و چرا و چرا؟ ؟کهیگرفت یم رادیاز مردم ا یکل يخودت نبود-

 .شدم بلند

 .دیدرموردش حرف نزن گهید-

 .شونه ام گذاشت يجلو اومد و هر دو دستش رو رو ماهرخ

 ...یهست-

حتما در اون .رو بشنوم شیداشتم که معذرتخواه ازین.کنه یمنتظر شدم معذرتخواه.سکوت منتظر شدم يتو

فقط نوشتم تا  کسرهیو  دمیاز حرفهاش نفهم يزیمهرآذر اصال چ سیمن تمام ساعت ِ تدر.شدمیصورت آروم م

تمام .کرده بودم يتمام ساعت خودخور.فکر حرف ماهرخ بودم يتمام ساعت تو.که آروم شدم بخونم یبعدا، زمان
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ل نبود جز د چیکه از ه يدرد.کردم یام حس م نهیس يرو تو يتمام ساعت درد.ساعت ناراحت بودم

 .دیلب برچ.که انگار دل ِ من به شکستن عادت کرده بود.یشکستگ

 ...دونم چرا یفقط نم.دونم یمنم م.یهست یتو دختر خوب-

 يشدم تا حرف بزنه؟دست رو یچقدر منتظر م گهید.رو از دلم خارج کنه یانگار قرار نبود ناراحت...نه.کرد سکوت

 .دستش گذاشتم

 .کس قضاوت نکن چیهم بهت گفتم درمورد ه گهیبار د هی-

گرفت چون  یم ادی دیدرواقع ماهرخ با.گرفتن یم ادی دیبا.دستش رو برداشتم تا از کنار هر چهار نفر رد بشم و

نگاهم به دسته اش و  م،یقبل از دور شدن از صندل.نداشتن یوقفه، مشکل یب يها طنتیاون سه نفر به جز ش

 يطور ،یبا خودکار آب یکس.بود خصسمت مش نیاز ا.دمید یدار م یتازه حروف رو معن.افتاد یسیحروف انگل

عاشق مهرآذر شده و از  یمشخص نبود ک.و تازه نبود دینوشته جد."مهرآذر"که مشخص نشه نوشته بود 

 .کرده بود يکنده کار یصندل يعشقش، رو

 یو کم.موند یم یوقت ناهار باق يبرا دیهم که بود با يهرقدر.که نداشتم يادیپول ز.هدف وارد سلف شدم یب

 يبرا يزیچ نکهینشستم بدون ا زهایاز م یکیپشت  نیبنابرا.کردم یم رهیبرگشت به خونه ذخ يبرا دیپول هم با

و خواب  یاحساس خستگ.نشده بود 12 ساعتهنوز .ناهار زود بود ياما هنوز برا.گرسنه بودم.باشم دهیخوردن، خر

 رونیب يبا صدا.گذاشتم و دستها و سرم رو روش قرار دادم و چشم بستم زیم يرو رو فمیک.کردم یم یآلودگ

به جز  یوجود داشت، مسلما کس یخال یاون همه صندل یوقت.کنارم هم چشم باز نکردم يها یصندل دنیکش

 .نشست یخودم که کنارم نم يدوستها

 ...یهست-

 .خودش ادامه داد.نگفتم يزیچ.اعظم بود يصدا

 .گرفتم یکردم و کارت رو از دستت م یم یفضول دینبا.من بود ریتقص-

 .سکوت رو شکست دیکه سکوت ممتدم رو د زهرا

 .یستین ينجوریدونم تو ا یوگرنه من م...کنم به خدا یخواستم باهات شوخ یم-

 .انگار رو به ماهرخ کرد ثهیحد

 .کن یازش معذرت خواه يریسکوت بگ يو روزه  یکن هیگر نکهیا يبه جا-

 .ماهرخ بلند شد يگرفته  ياومد و بعد صدا ینیف نیف يصدا
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 ...اما.یزنیچرا فکر نکرده حرف م گهیم شهیداداشم هم-

 .تازه کرد ینفس

 ...یهست دیببخش-

ماهرخ .سر بلند کردم ،یبعد از کم.نزد یمقنعه نوازش داد اما حرف يسرم نشست و سرم رو از رو يرو یدست

 .کرد یسرخ نگاهم م ینیو ب یاشک يدرست روبروم نشسته و با چشمها

 ...دونم چرا یاونوقت نم.گمینم يزیکه من چ دیاگه هرکدوم از شماها دوست پسر داشته باش-

 .لب باز کرد.کردم یپوف

 ...تونم فکر کنم ینم.تو رو دوست دارم یلیآخه من خ-

 .دیوسط حرفش پر ثهیحد

تا بتونه  ادیبره و ب دیطرفشو بشناسه؟با دیبا يچجور.روز بخواد ازدواج کنه هی دیشا ست؟خبیآدم ن یمگه هست-

 .شوهرشو انتخاب کنه

 .کرد نگاهم

 نه؟-

 .رو کج کردم گردنم

 ...دیشا-

رو با  یخانم از مامان خواست اجازه بده مدت رایاومد حم میبه خواستگار انیشا یوقت.نبود دهیعق نیکه به ا مامان

عقد  يسفره  يبشناسم و بعد در کنارش و جلو رو انینشد تا من شا یراض.نشد یاما راض میهم مراوده کن

من  ي ندهیاز آ مونیخانوادگ يآبرو ودشاز نظر خ یعنی.من براش مهم نبود ي ندهیکنم آ یفکر م یگاه.نمیبش

 ...اما نشد.رو متوجه بشم ییزهایتونستم چ یکردم م یمراوده م انیبا شا یاگه کم دیشا.مهم تر بود

صداش به  نکهیاز ا دمیکش یکرد و خجالت م یغرش م یدر پ یشکمم پ.بود 12:30.به ساعت انداختم ینگاه

 .بلند شدم.برسه هیگوش بق

 .رمیواسه ناهارم بگ يزیچ هی رمیم-

 .دستم رو گرفت اعظم

 ؟يریگیفالفل برام م هی-

 .نگاهش کردم شرمنده
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 ...پولم کمه-

 .بلند شد ثهیحد

 ره رو گرفته؟پس يرفت چرا شماره  ادتی-

 .نگاهم کرد يا لحظه

 پسر؟ ایمرد بود ...نمیاصال بب-

احتماال پسر  دیذهنم بود و به نظرم رس يفقط موها و چشمهاش تو.ارمیب ادیراننده رو به  يکردم چهره  یسع

 .لب زدم.بوده

 ...پسر-

 .کرد هیپولش رو برداشت و رو به بق فیک

 د؟یخوریم یشماها چ-

 خچالی يجلو میها رو که سفارش داد چیساندو.میاز سفارش بچه ها به سمت مسئول سلف رفت بعد

 .هم کنارم قرار گرفت ثهیحد.ستادمیا

 .ينبود ينجوریاول ا ي؟روزايچرا چند وقته گرفته ا...یهست-

 دایسوال، به  نیبا ا.دید یمن رو م یچه خوب که کس.گرفته هستم دیفهم یچه خوب که کس.کردم نگاهش

هرقدر اصرار کردم .خونه سر و صدا به راه انداخته بود يافتادم که چند روز قبل جلو انیشکوه خانم، مادر شا

انگار براش مهم نبود .کنه يزیخواست آبرور یانگار فقط م.نشد وارد خونه بشه و با آرامش حرف بزنه یراض

 نیا يبرا دیکه دوستم نداشت اما باهرچند .دخترش رو داشتم گاهیجا يروز.عروس اون خانواده بودم يروز

 .شد یقائل م تیاهم گاهیجا

بود؟من  انیسر شا ياما مگه دستم رو.خواست دست از سر پسرش بردارم تا ازدواج کنه یخانم از من م شکوه

رفت و آمدش با توجه به .کرد یما رفت و آمد م يبود که همچنان به خونه  انیشا.نداشتم انیبه شا يکه کار

زدم دوباره  یم یگفتم، حرف یم يزیاگه چ دیشا.ادیتونستم ازش بخوام ن ینم.بود ریپذ هیتوج د،یوجود مروار

 ...يدیمروار یموندم و ب یافتاد و من م یلج م يدنده  يرو

 .چشمم تکون خورد يجلو یدست

 ؟ییکجا-

 .پلک زدم.بود ثهیحد.کردم نگاه
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 .نجامیهم-

 .کرد ینگاه م رهیخ

 .ينبود ينجوریوقت ا چیشده؟تو ه یچ دمیپرس-

 ریکه هنگامه درگ.شد یبا هنگامه نم.زدم یحرف م یخواست درموردش با کس یدلم م.نگاهش کردم یکم

 دیرو دوست نداشت هم کم سن و سال بود و شا انیاگه شا.رو دوست داشت انیاگه هم نبود، شا. کنکور بود

روبرو نشده  زهایچ یلیهنگامه هنوز پا به دانشگاه نگذاشته و هنوز با خ.بود یکم و سطح زهایچ یدرکش از بعض

 .حاال وقتش نبود دیشا...اما.خواست به دوستانم بگم یدلم م.تونستم درمورد مشکالتم باهاش حرف بزنم ینم.بود

 .گمیبعدا بهت م-

 .بازوم رو گرفت میگرفت لیها رو که تحو چیساندو

 ...یقول بده بگ-

 .زدم پلک

 .دمیقول م-

*** 

که روش نقش  یربط یرنگش بد نبود اما اشکال ِ ب.دستم نگاه کردم يتو يکارت ِ زرد رنگ ِ مچاله شده  به

و به عنوان پروژه، نمونه  یدرس ياومده بود که برا شیپ میلیتحص يبه خاطر رشته .زد یذوق م يبسته بود تو

عنوان کارت رو نگاه .من از صاحب ِ طرح، بهتر هست ي قهیکردم سل یکنم و فکر م یطراح یکارت

اصغر  یعل تیریبا مد": نوشته بود زتریر یترش، با فونت نییپا یکم."فرهنگ یکفش فروش".کردم

 .دمیلب برچ.کرده بود یاسم خودش رو معرف نیپسر جوون، با هم دیبه نظرم رس.فکر کردم یکم."فرهنگ

 ؟یکن یبعد مسافرکش...ودت باشهبا خ تشیریمد...یداشته باش یکفش فروش-

 .باال انداختم شونه

 دونم؟اصال به من چه؟ یچه م...گهیحتما مجبور بوده د-

 .ام گرفت خنده

 داشته باشه؟مگه باشگاهه؟مگه رستورانه؟ تیریکه مد هیچ یآخه کفش فروش-

 نکهیاز ا دمیکش یخجالت م.رمیباهاش تماس بگ دمیکش یکردم چون خجالت م یسرگرم م یرو با حواش خودم

باالخره که "گفتم  یقبل دائم به خودم م ياز هفته .من رو تا دانشگاه رسونده ،یپول و مجان یکنم ب يادآوری
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بودم معموال  دهیپرس يگذر ي نندهاز چند را روزید."يبهش بد دیپولشو با...یستیتو که مال مردم خور ن ؟یچ

 یکیچون .که گرفتم، باعث شد مغزم سوت بکشه یرن؟جوابیگ یتا دانشگاه رو چقدر م نجایدربست از ا ي هیکرا

 یو س رمیرو بگ انهیگرفتم م میمن هم تصم.و پنج تومن یس یکیو پنج هزار تومن و  ستیگفت ب یم

شد اگه مبلغ  یهفته گذشته بود، زشت م کیکردم اما چون  یکار رو نم نیا يعاد طیالبته در شرا.هزارتومن بدم

 .کردم یرو پرداخت م یکم

قسمت کارت، دو شماره نوشته شده  نیاسم صاحب مغازه، سمت راست تر ریز.به کارت انداختم يدوباره ا نگاه

 دمیرس جهینت نیفکر به ا یبا کم یرم؟ولیمردد بودم کدوم شماره رو بگ.لیموبا یکیثابت و  يشماره  یکی.بود

 يدکمه ا یگوش.خواهد بود خگوداشتم خودش پاس نانیالاقل اطم.مطمئن تر بود.رمیتماس بگ لشیبا موبا

 ینگاه.کارت خوندم و فشردم ياز رو يگریپس از د یکیبرداشتم و شماره ها رو  زیم يرنگم رو از رو یمشک

 یفعال هم نم دمید یکه م نطوریا.بود ومدهیشنبه بود و هنگامه هنوز از مدرسه و کالس ن. به ساعت انداختم

هنگامه از اتفاق .صحبت کنم یتونستم به راحت یچون م.کردم خابساعت رو انت نیامروز و ا نیهم يبرا.اومد

آب دهنم رو ...بوق اول.سبز رنگ رو فشردم يبا مکث، دکمه .خواستم با خبر بشه یاون روز خبر نداشت و نم

 ...بوق دوم.قورت دادم

 بله؟-

 .زانوم فشردم يدستم رو رو.بود یمرد جوون يصدا

 .مسال...الو-

 ...سالم-

 .دمیدونستم خودش هست اما باز پرس یم نکهیا با

 اصغر فرهنگ؟ یفرهنگ؟عل يآقا-

 .جواب داد مردد

 د؟ییبفرما...خودمم-

 .من کردم من

 ...شیپ يهفته ...خوشبخت هستم یمن هست...زیچ-

 .حس کردم لبخند به لب داره.دیحرفم پر وسط

 ...خانوم یهست...بله...بله-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٩٣ 

 .ردک یکوتاه ي خنده

 ...یزن یزنگ نم گهیفکر کردم د-

 یهفته از اون روز م کیدرست .شدم و حاال شنبه بود نشیسوار ماش شیپ يهفته  ي کشنبهی.دمیکش خجالت

 .رمیگ یحق داشت اگر فکر کنه تماس نم. گذشت

 ...شد یروم نم...راستش...آخه-

 .دیهم وسط حرفم پر باز

 .نداره خانوم يرادیا-

 یکردم تا به کس یتالشم رو م تینها.بودم زاریداشتن ب یاز بده شهیهم.صورت داغم گذاشتم يرو یدست

 .داغ شده بود یبدهکار نباشم و حاال که بودم، صورتم از خجالت و ناراحت

 .بدم تونویامانت میبذار يقرار هیخواستم  یم-

 .مکث کرد یکم

 ...قابل نداره خانوم-

 .کارت، آدرس نداره فقط شماره تماسه يور ام؟چونیکجا ب...کنم یخواهش م-

 .هم مکث کرد باز

 ن؟یبر یم فیفردا دانشگاه تشر-

 يلحظه ا يخجالت برا.میبا هم رد و بدل نکرده بود يادیدونست؟ما که حرف ِ ز یاز کجا م.باال انداختم ابرو

 .فراموشم شد

 د؟یببخش-

 .دستپاچه شد انگار

 گه؟ید نیکالس داشت.نیشد ادهیدانشگاه پ يجلو شیپ يآخه هفته -

 .گفت یراست م.کرده بودم فراموش

 چطور؟.بله...آها-

 .مینیرو بب گهیدانشگاه همد دیبر یم فیسر کار و شما تشر رمیگفتم فردا صبح که من م...یچیه-

 .اضافه کرد تند

 .شماست وگرنه پول که بهانه هستش دنیالبته غَرَض، د-
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 .لبخند زدم.کرد یتعارف م حتما

 .افتم یراه م 6:15من ساعت  ؟چونیساعت چه.باشه-

ما که هم .که اون روز سوارتون کردم هییجا کینزد میاما محل زندگ.دانشگاه شماست کیمحل کارم نزد دینیبب-

 .رسونمتون یفردا تا دانشگاه م.میهست ریمس

 .کردم اخم

 .شمینه مزاحم نم-

 .کرد ینوچ

 .میریهم مس گمید؟میکن یچرا تعارف م-

 .ِ دربست بود یقبل به قصد تاکس يدفعه .همسفر بشم يا بهینداشتم با مرد غر دوست

 .روزا هیفردا هم مثل بق.شهیهم رمیم ینه آقا من با تاکس-

 .شد يجد صداش

چه .کنم یکه مغازه رو باز نم 8زودتر از ساعت .برم رونیب يتونم صبح به اون زود یمن که نم...خانوم محترم-

 م؟ایب 6:15داره  یلیدل

 .ادامه داد تیهمون جد با

 .نمتونیب یم...  يصبح سر کوچه  7فردا ساعت -

به ساز  دیکردم با یپررو بودم که فکر م يادیمن ز دیشا.تماس رو قطع کرد يا گهید يحرف اضافه  چیه یب و

 .من برقصه

 ازش؟ یحاال طلبکارم هست يهفته طولش داد هی-

 بود؟.که بد نبود نیا.دمیخواب یم شتریب یخب فردا کم.هم ناراحت نبودم ادیز.رو کنار گذاشتم یگوش

چقدر خدا رو شکر کردم .شدم داریاز معمول ب رتریکه با فرهنگ ِ کفش فروش داشتم د يفردا، طبق قرار صبح

نستم رو گرفته بود نتو بانمیکه گر يا یبا سرماخوردگ شبید.بخوابم شتریب یاتفاق افتاده و تونستم کم نیکه ا

 .دمیپر یشد و دائم از خواب م یم پیک مینیچون ب. خوب بخوابم

 یچه لباس گرم نمیدر کمد رو باز کردم تا بب.دمیبود، بلند شدم و لباس پوش مینیب يفس کنان، که صدا فس

 از کمد خارجش.نگاهم به پالتوم افتاد.رفت رونیلباس گرم ب یشد ب یمانتو دارم؟هوا سرد شده و نم يرو يبرا

 .به راست و چپ کردم روسرم .شدم نشییِ پا یفرو بردم که متوجه پارگ نشیآست يدست تو.کردم
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 پاره شد؟ یک نیا-

 یپارگ.شد ازش استفاده کرد ینم گهیکه بود انگار د یاما هرچ دمشیو کجا پوش یبار، ک نینبود آخر ادمی اصال

 .لپ هام رو باد کردم.هست "ساسون"که بشه وانمود کرد  یاز قسمت عرض پالتو بود نه به صورت طول

 بپوشم؟ یحاال چ-

کمد سرك  يگذاشتم و دوباره تو وتریکامپ یصندل يو پالتو رو کنارم، رو دمیکش رونیب نیاز آست دست

 يادیاما ز زیسالم و تم.بهش انداختم یبرداشتم و نگاه.توجهم رو جلب کرد یرنگ یصورت شرتیسو.دمیکش

ِ بچگانه  یصورت شرتیِ سو دنیجز پوش يو چاره ا ستین یفرصت دمیبه ساعت فهم یبا نگاه.ودبچگانه ب

در کمد .گرمم شد بتونم از تن خارج کنم يادیز یتا هم گرم بشم و هم وقت دمیپوش یم يزیچ دیباالخره با.ندارم

 .به پالتو انداختم ینگاه مین.رو بستم

 کنم؟ کاریچ نویا-

 .باال انداختم يا شونه

 .بشه دوختش دیکنم شا یبرگشتم نگاه م یوقت-

 یتا وقت يزیگرفته بودم از هرچ ادی.درست کرد تا قابل استفاده باشه شهیرو م يزیگرفته بودم هرچ ادیمامان  از

ز اتاق رو برداشتم و ا لمیوسا.ادیبه کارم ب نجایمامان ا يبودم آموخته ها دواریام.کامال خراب نشده استفاده کنم

پولم رو  فیک اتیو محتو دمیکفش پوش.رفتم یم زودتر دیمونده بود و با 7تا ساعت  يا قهیپنج دق.خارج شدم

رو کنار گذاشتم تا مبادا کم  يا گهیکه قرار بود به فرهنگ بدم، مقدار د يا هیاز پول ِ کرا ریبه غ.چک کردم

 .آشپزخونه مشغول صبحانه خوردن بود يشده و تو داریهنگامه هم تازه ب.رو مرتب کردم لمیوسا.ارمیب

 .من رفتم...هنگام-

که گفته بود، دو کوچه  ي، سر کوچه ا7راس ساعت .از خونه خارج شدم دمیگفتنش رو که شن "باشه" يصدا

 .ستادمیخودمون ا ياون طرف تر از کوچه 

 حاال از کجا بشناسمش؟-

 يهوا.شدم یمتوجه نم دیشد شا ینم ادهیپ نیو اگه از ماش.نه رو نشیداشتم اما ماش ادیبه  ياش رو تا حد چهره

 يرنگ رو رو یصورت شرتیکاله سو.خورد یو دندون هام به هم م دمیلرز یسر صبح، سرد بود و ناخواسته، م

 يپا.شناسه ینم افهیو ق پیکه ت رماگذاشتم اما س شیرو به نما يمسخره و بچگانه ا ریتصو دیشا.دمیسرم کش

 .دمیکوب نیزم يچپم رو رو
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 ...ایتو رو خدا زودتر ب-

بوق  يبا صدا.شد یم رمیاومد د یم رترید یعالوه بر سرما، اگه کم.بود قهیدق 7:05.نگاهم به ساعت افتاد باز

با .بود ستادهیبه جدول ا دهیدرست روبروم و چسب یرنگ يسمند نقره ا.رفت ابونیحواسم از ساعت به خ ینیماش

 .دیکش نییجلو رو پا ي شهیش.شه، جلو رفتم و خم شدمخودش با دیشا نکهیفکر ا

 ...شد رید دیببخش...سالم-

 .خودش بود پس

 .کنم یخواهش م...سالم-

الاقل .کردم یاما بد بود اگه تعارف نم میهرچند که گفته بود باهم بر.رو جلو آوردم تا پول رو بهش بدم فمیک

 .دیانگار فهم.یتعارف خشک و خال

 ...خانوم خوشبخت دیسوار ش-

 .کردم تعارف

 ...نه ممنون-

کردم از همون فاصله  یسع.تعارف نکنم گهید یعنیکه .ِ در، به جدول خورد نییشد و در جلو رو باز کرد و پا خم

قبل نبود که به قصد دربست گرفتن سوار  يهفته  گهیبار د نیا.کم عبور کنم و سوار بشم که موفق بودم ي

 .در جلو رو باز کرد شبود که خود لیدل نیبه هم دیو شا.نمیپشت بش یصندل يشده باشم تا رو

 ...مزاحم شدم دیببخش-

 .رو به حرکت درآورد نیماش

 ؟یچه مزاحمت...کنم یخواهش م-

 ادیبه .توجهم به کمربندش جلب شد که نبسته بود.سرم برداشتم و کمربندم رو بستم يرو از رو شرتیسو کاله

 .ناخواسته لب باز کردم.دادم یبهش تذکر م دیاافتادم که هربار ب انیشا

 ...دیکمربندتونو ببند-

از دخالت کردنم ناراحت شده  دیفکر کردم شا.صورتم شدم يکردم اما متوجه مکثش رو ینگاهش نم میمستق

 .باز کردم یکنه و لب به معذرتخواه یکه اونطور نگاه م

 ...قصد دخالت نداشتم...دیببخش-

 .کرد و درحال حرکت، کمربندش رو بست يخنده ا مین
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 ه؟یچه حرف نیا...نه خانوم-

 .دیبه موهاش کش یدست

 .بندم یتا زور باال سرم نباشه نم-

دونستم به  ینم.دمیکش رونیپولم ب فیرو باز کردم و مبلغ مورد نظرم رو از ک فمیک پیتوجه به حرفش، ز یب

نگاهش .دادم یداشبورد قرار م يگفتم و بعد رو یش مداشبورد بگذارم؟بهتر بود اول به يرو ایخودش بدم 

 .کردم

 ...شد رید دیببخش-

 ..."چقدر آشنا"بود و فکر کردم  ینگاهش طور خاص.کرد يا یو نگاه نسبتا طوالن برگشت

 ...خجالت بکش دختر...فتیبذار تو ک-

از  دیکش یخجالت م دیشا.دیکش یخجالت م دیشا.رهیزدم از دستم نگ یحدس م.داشبورد گذاشتم يرو رو پول

قبل پول رو  يهمون هفته  دیبا.من بود ریالبته تقص.اگه اون پول، حقش باشه یحت ره؛یبگ یپول ،یاز زن نکهیا

 .معذب نباشه نطوریدادم تا ا یبهش م

 .نه که سکوت رو شکست ایراه ِ امروز هم بهش بدم  ي هیکرا يبرا یپول دیفکر بودم که با يتو

 .ستمینمن مسافرکش ...نیبب-

 انقدر براش خجالت آور بود؟ یعنی.دونستم یحرفش رو نم نیا لیدل.کردم نگاهش

 ...وقتا یبعض...ستیکه بد ن یخب مسافرکش-

 .رو قطع کرد حرفم

 ؟يدیکارتمو که د.هیا گهید زیشغلم چ.کنم ینم یکال مسافرکش...نه-

 .کردم دییتا

 .تونه باشه یخب شغل دوم م یول.بله-

به مرد  نکهیخودم تعجب کردم از ا ن؟ازید يادا يکنم؟برا یچرا باهاش صحبت م نکهیخودم تعجب کردم از ا و

 .دمیم يدرمورد شغل دومش دلدار يا بهیغر

شده سوارت  رتیحس کردم د.يسادیوا ابونیکنار خ دمتیرفتم مغازه د یکه داشتم م شیپ يهفته -

 .زنم یوگرنه مسافر نم.کردم

 .ش کردمتعجب نگاه با
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 ...بهیغر هیآدم که -

 .وسط حرفم اومد تند

 .یستین بهیتو که غر-

 .دیو به سمتم چرخ ستادیچراغ قرمز ا پشت

 ست؟ین ادتیواقعا منو -

 یم یخب وقت.داره یقشنگ يبودم که چشمها دهیبازهم به همون عق.چهره اش آشنا بود.دقت نگاهش کردم با

خونه سوار کرده و به گفته  کیمن رو نزد.نبود یبیعج زیکه چ نیا.میبود هیهمسا دیپس شا ستمین بهیگفت غر

 .خودش، خونه اش همونجا بود ي

 درسته؟...حتما میا هیهمسا-

 .بدهکار شدم هیهمسا هیچقدر بد شد که به .زدم يدستپاچه ا لبخند

 .شناسم یهامونو خوب نم هیمن همسا...تو رو خدا دیببخش-

 .درآورد رو به حرکت نیسبز شد و ماش چراغ

 ...دمتیشاپ د یکاف ياون شب که تو-

 .کرد مکث

 .نمتیخواست دوباره بب یهمش دلم م.شدم يجور هی یول...دلم رفت گمینم-

 .شدم لیبه سمتش ما یکم.کرد سکوت

 شاپ؟کدوم شب؟ یکاف-

 ...بغلت بود کتیخواهر کوچ...يبا خواهرت بود-

 .دیخند.گفت یرو م دیمروار...دیکم؟مرواریکوچ خواهر

 يریلوازم التحر ياون روزم که تو...يدیمحل نم یاصال به کس.ازت خوشم اومد یلیخ...خانوم یهست...یهست-

 ...ياز دستم فرار کرد

من رو به  انیبه جز شا يمرد.خاص یبود و هم حس یهم ناراحت.شدم يجور هیاسمم رو به زبون آورد،  نکهیا از

از پسرها  یلیکه خ يزیخواد، چ یکه م يزیو خام کنه تا به چقصد داره من ر دیحس کردم شا.زد یاسم صدا نم

 .بزنم که ادامه داد یخواستم حرف.خوان برسه یم

 خوام؟ یاز طرف مقابلم م یخب مگه من چ-
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 .میبود دهیدانشگاه رس کینزد.کردم اخم

 .حرفا خام بشم نیکه با ا ستمیمن بچه ن-

 .میبود ستادهیخواهران ا يورود يدرست جلو.رو نگهداشت نیماش

 دختر ِ خوب؟ یچ یعنیخام کردن -

 .داشبورد زدم يبه پول ِ رو ياشاره ا.رو باز کردم نیتوجه بهش در ماش یب

 .مبلغ ِ عرف رو گذاشتم...دمیرو پرس هیکرا یاز چندتا راننده تاکس-

 .اخم کرده بود.نگاهش کردم.رو گرفت فمیبشم که دست انداخت و بند ک ادهیپ خواستم

کارو  نیا شهینم لیدل نمیا یول...ازت ادیخوشم م ؟گفتميبه حرفم گوش بد ینیبش قهید هیبرات سخته  یلیخ-

 ...یبکن یاحترام یب شهینم لیدل...خانوم یهست یبکن

 .دمیرو کش فمیک

 ...ول کن فمویآقا؟ک یچ یعنی-

 .رو زد يروم خم شد و در رو بست و قفل مرکز از

 ؟ياریدرم يباز یکنم که کول یم کارتیمثل بچه ها باهات رفتار بشه؟مگه دارم چ دیحتما با-

 .که بندش رو ول کرد دمیرو کش فمیک

 .معلومه افممیفکر کنم از ق.ستمیآقا من اهلش ن-

 .داد هیدر ِ سمت خودش تک به

چهرت خوشم از .از رفتارت خوشم اومد ؟هان؟گفتمیهست یخوره؟گفتم تو اهل چ یم یمن به چ ي افهیق-

 ...ادامه بدم که یاما نذاشت.اومد

 .هوا پرت کردم يرو تو دستم

 ...دییخب بفرما-

 .مکث کرد یکم

 ...و اگه خدا بخواد میتا آشنا بش میبا هم رفت و آمد کن...میمدت با هم بگرد هیخوام  یم-

 .دمیحرفش پر وسط

 .شناسم یمن که اصال شما رو نم.شماست میتصم نیا-

 .نگاهم کرد هیاندر سف عاقل
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 .میاالن گفتم آشنا بش نیهم-

 .رو باال انداختم سرم

 .خوام یمن نم-

 .نگاهم کرد فقط

 ه؟یاصال قصد شما چ-

 .رو کج کرد گردنش

 ...ازدواج-

 یآدم رو نم نیمن که ا.که بشناسمش یبا کس.آدم نیاما نه با ا.کردم یبه ازدواج فکر م دیبا دیشا...ازدواج

که  يروز یحت.گهیرو م یاومد ک ادمیفکر  یکه با کم.دهیشاپ من رو د یکاف يگفت تو یکه م میریگ. شناختم

رو برداشت و خواست  دهامیخر مکه تما يروز.خاطر داشتم يتو یگفت از دستش فرار کردم رو به خوب یم

 .صورتش رو جلو آورد.و من هم که دنبالش نرفتم.دنبالش برم

 شد خانوم؟ یچ-

 .دمیکش عقب

 .دمیجز مزاحمت از شما ند يزیمن چ-

 .کرد اخم

 .نکردم يکدوم مزاحمت؟من که کار-

دونم  ینم.کرد یحساب نم يزیانگار اون کار رو چ.رو برداشت و برد رو انگار فراموش کرده بود لمیکه وسا يروز

و بود  قهیدق 7:50.به ساعت انداختم یشد نسبت داد؟نگاه یرو م یبه اون برخوردش به جز مزاحمت چه اسم

 يهمون هفته .ننیبب نیماش نیا يمن رو تو نکهیاز ا دمیترس یم.ساعت برسن نیدادم بچه ها ا یاحتمال م

 .کردم یوقت فراموش نم چیرو که ه شیپ يهفته .بود یعمر کاف هی يو حرف ِ ماهرخ برا شیپ

 .کالس دارم...برم دیبا.شده رمیآقا من د-

 .رو زد يرو فوت کرد و قفل مرکز نفسش

 .زنم یبهت زنگ م-
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 مین ،یقبل از رد شدن از نگهبان.و به سمت دانشگاه رفتم دمیپر رونیب نیرو باز کردم و بدون جواب، از ماش در

عکس  یتکون داد و ب يسر دینگاهم رو که د.کرد یشده و نگاهم م ادهیپ نیاز ماش.به پشت سر انداختم ینگاه

 .داخل شدم ،یالعمل

 ...پررو يپسره -

شدن،  داریب رترید يشدم اما وسوسه  یم نشیسوار ماش دینبا.نداشت و خودم مقصر بودم يریتقص که البته

 .چشمم رو کور کرده بود دنیخواب شتریب یکم يوسوسه 

بلند  یخندان يصدا.دمیکش "نیه".رو از پشت گرفت شرتمیکاله سو یعبور کرده بودم که دست یاز نگهبان تازه

 .شد

 ...طونیش نمیب سایوا-

به همون رنگ، درست پشت سرم  یبنفش و کاله شالگردن شرتیسو يتو دهیپوش ثهیحد.ترس برگشتم با

 .دیخند یام م دهیترس يبود و به چهره  ستادهیا

 ...وونهید...ثهیحد-

 .رو رها کرد و جلو اومد کالهم

 ؟يدیترس...رمیبم-

 .داد ادامه

 ...دهیرنگتم پر-

 .رو چپ و راست کردم سرم

 تو؟ یشیآدم نم-

 .دیخند

 ...کردن دیدکترا هم ازم قطع ام.نه واال-

 .درست از کنارم بلند شد يمردونه ا يصدا

 ...يخانوم مظفر یدون یخوبه که خودتم م-

 .میهر دو به سمتش برگشت.استاد مهرآذر بود يصدا

 .سالم استاد-

 .بهش انداخت نییاز باال تا پا ینگاه.کرد ثهیتکون داد و رو به حد يسر
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 ...يشد یم مویاسک هوی يکرد یدستکشم دستت م ،یکاله و شال که گذاشت-

جفت  کیبرد و  شرتشیسو بیج يکرد، دست تو یکه آدم رو وادار به زدن لبخند م ینیریش يبا خنده  ثهیحد

 .میدیدستکش، من و مهرآذر هم خند دنیبا د.دیکش رونیدستکش بنفش رنگ رو ب

 ؟یکن کاریچ يخوا یزمستون م.خوبه هنوز زمستون نشده-

 .صداش زد ثهیخواست به سمت ساختمون بره که حد و

 سوال بپرسم؟ هی...استاد-

 .برگشت

 ...خوره ینم یبه سوال ِ درس افتیتو که ق-

 .به سرش داد یحرکت

 درسته؟...گهیسن و سال د ای یبپرس يخوا یدرمورد تجرد و تاهل م ایاالن -

 .جلو رفت یقدم ثهیحد.دمیخند

 ...فقط سن.ندارم يرو کار نایتاهل و ا یول...نیچه خوب منو شناخت-

 .نگاهش کرد یکم

 ؟يادامه بد تیبه زندگ یتون یم گهی؟دياالن آروم شد...سالمه 30-

 .ادامه داد ییبا پررو ثهیحد.من بود همسن

 ...استاد؟آخه یاسمتون چ-

 .تموم بشه ثهیحد ينداد جمله  اجازه

 ...جواد-

 شونیآقا و خانم نوشته نشده و بچه ها از بعض دیاز اسات کی چیانتخاب واحد اسم ه نتیپر يتو.زدم لبخند

 .مکث کرد یکم ثهیحد.که بپرسن دنیترس یدرست مثل مهرآذر، م گه،ید یو از بعض دهیپرس

 ...اریاسفند ای...وریشهر دیگیگفتم االن م-

هم  دیشا.شد ینم ثهیحد فیحر."آذر"و  "مهر".شده بود لیِ مهرآذر که از دو ماه ِ سال تشک لیاش به فام اشاره

 ثهیحد نیاز آست يا گهیکه سوال د دید یاما با هر جوابش، م.نپرسه يا گهیسوال د ثهیداد تا حد یجواب م

با رفتنش ما هم وارد ساختمون .شد رچشممون دو يزود از جلو یلیتکون داد و خ يبا لبخند سر.ادیم رونیب

 .وسط راه موندم ثهیحد يگذاشتم که با صدا یاول م يپله  يپا رو.میشد
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 همون پسره بود؟-

ِ فرهنگ  نیماش يحتما من رو تو...انتظار داشتم درمورد اسم و سن ِ مهرآذر اظهار نظر کنه اما.کردم نگاهش

 .کردم خودم رو به اون راه بزنم یاما سع.بود دهید

 ؟یگیم ویک-

 .رو باز کنه شرتشیسو پیدست برد تا ز.زد یکمرنگ لبخند

 .يبهش بدهکار شد شیپ يکه هفته  یهمون-

 .خودش ادامه داد.نزدم یحرف

 .بود یبه نظرم آدم معقول-

 .لب باز کردم ناخواسته

چون  شیپ يو هفته  ستیگفت مسافرکش ن...گفت ازم خوشش اومده و قصد ازدواج داره...دهیگفت قبال منو د-

 ...منم سوارم کرده دید

 .جلو اومد یقدم

 خب؟-

 .زد پلک

 ؟یگفت یتو چ-

 .رو کج کردم لبم

 .گفتم مزاحم نشه-

 .انداخت نییرو پا سرش

 ...به نظر من یول...یعاقل ترم هست...يتو از من بزرگتر-

 .رو باال آورد سرش

 ...خوام دخالت کنم یولش کن نم-

 .از کنارم رد بشه که دستش رو گرفتم خواست

 .تونم حرف بزنم ینم یبا هرکس.ندارم باهاش مشورت کنم ویمن که کس...بگو-

 .زد یقیعم لبخند

 .باهاش آشنا بشو.ادیبه نظر من بهش اجازه بده جلو ب-
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 .دیکش شینیب ریز یدست

 حاال رفت که رفت؟-

 .زنه یگفت زنگ م...نه-

 هست؟ یآدم درست و حساب نیاصال بب.بذار حرف بزنه.جوابشو بده-

 .مکث کرد یکم

 .ادین رتیگ تایموقع نجوریا دیشا گهیدو سال د.یهست رهیسنت داره باال م یول...نشو ازم ناراحت-

تونم باهاش  یهست که م یهمون آدم ثهیحس کردم حد.نداشتم يا يعاد تیاما من هم موقع.گفت یم درست

 .حرف بزنم

 ...آخه-

 .آوردم نییرو پا صدام

 ...من قبال ازدواج کردم-

 .نگاهم کرد یکم یعکس العمل چیه یب

 نه؟...گهینشده د...يگناه که نکرد...خب-

انتظار .انتظار داشتم رو تُرش کنه و از کنارم رد بشه.انتظار داشتم اخم کنه.عکس العملش آروم شدم نیبا ا چقدر

 يرو تو يرییتغ چیه.بود شهیو مثل هم ينگاهش عاد.اما فقط نگاهم کرد.تموم بشه نجایهم مونیداشتم دوست

 .اراده بغض کردم یب.دمیدرفتارش ن

 .منم نبود ریتقص...نشده...نه-

 .کرد تمیشونه ام گذاشت و به سمت پله ها هدا يرو دست

 ...سرت يفدا-

 .زد يور کی يلبخند

 ؟ینگفت یچیزد ه یحرف م يچون اون روز ماهرخ اونطور-

 .عد، من من کردب یکم.کرد که حس کردم مخاطبش ماهرخ هست نه من يلب غرغر ریز.کردم دییسر تا با

 ؟يفقط عقد بود ای نیسقف رفت هی ریز-

 ...سقف هی ریز-

 .دیکش آه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ١٠٥ 

 دیچون شا.همون اولش بهش نگو اد،یجلو م یکی یاما به نظر من وقت.چقدر درسته گمیکه م ینیدونم ا ینم-

ازش مطمئن  یوقت...کم به طرف مقابلت فرصت بده تو رو بشناسه هیبه نظر من ...بشه الیخیو نشناخته ب دهیند

 ...خوب اخالقتو شناخت بهش بگو یوقت...يشد

 .آورد نییرو پا صداش

 نیاول با توه يهمون جلسه .شیاومدن خواستگار یم.اومده بود شیاتفاق براش پ نیمام هم ي هیدختر همسا-

 ...هم بود یدختر خوب...رفتن یم رونیب

 .کرد نگاهم

 .بگو انویبذار بشناسنت بعد جر گمیم نیهم يبرا-

موضوع فکر نکرده  نیبه ا نیهم يبگذاره برا شیازدواج پا پ يبرا يا بهیکردم فرد غر یوقت فکر نم چیه

 ...بهیاما غر.دونن یکنن و اونها هم که ماجرا رو م یم یرو معرف یآشناها کس تایگفتم نها یبا خودم م.بودم

 .به سمتش برگشتم.میدیدر کالس رس يجلو

 مونه؟ یخودمون م نیب...ثهیحد-

 .سر تکون داد نانیاطم با

 .بفهمه یذارم کس ینم...يتا تو نخوا-

 .به ته راهرو اشاره کرد.زدم لبخند

 .که مهرآذرم اومد میبر-

 ونیرو داشتم تا رازم رو باهاش در م یچقدر خوب بود که کس.داشتم یکالس چقدر حس سبک سراسر

 یتر، لبخند م یواشکیکردم و  ینگاه م یشکوایکه کنارم نشسته بود،  ثهیسراسر کالس به حد.بگذارم

حس .بود بدونست قبال ازدواج کردم خو یکه م نیبهش نگفتم اما هم يزیچ دیدرسته که درمورد مروار.زدم

 یدرمورد زهرا و اعظم نم.خواهد بود نیهم بگم، عکس العملش هم دیاگه درمورد مروار یکردم حت یم

 .رابطه، برام رو شده بود نیدر ا دشیاز عقا يقبال چشمه ا...اما ماهرخ.مطمئن نبودم.دونستم

 .کرد میکه ما نشسته بود یفیکالس، مهرآذر رو به رد انیپا

 .ینیب یمنو م ياون رو ،يبعد يدفعه .یشیو ساکت باش ِ من مواجه نم سیبا ه گهیِ بعد د يسر...يمظفر-

 .مقنعه اش رو گرفت نییبا تعجب پا ثهیحد

 .من؟من که امروز حرف نزدم...استاد-
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 یبرد که به راز ِ مشترکمون نسبت م یسکوت به سر م يامروز رو تو شه،یبرعکس ِ هم.گفت یم راست

 .رو برداشت فشیچهره اش بده، ک يتو يرییتغ نکهیا یمهرآذر ب.دادم

 ...رفته بود بهت بگم ادمیاخطار مال قبال بود که  نی؟ايمگه گفتم االن حرف زد-

ماهرخ بلند شد و رو به .رفت رونیبچه ها نگاه کرد و از کالس ب يو خنده  ثهیبه تعجب ِ حد یقیلبخند عم با

 .ستادیا ثهیحد

 .یفکر کنم چشمشو گرفت-

 .دمیخند

 ...درصد هیفکر کن ...آره-

 .بلند شد اعظم

 ده؟یم ریگ ثهیچرا انقدر به حد...ها گهیراست م-

 .شد فشیول جمع کردن کمشغ ثهیحد

 .کنه یخواد تالف یم.دمیم ریمن بهش گ نکهیا يبرا-

 .رو برداشتم شرتمیو سو فیک

 .نهیب یاون، ماها رو بچه م-

 .ستادیهم بلند شد و ا زهرا

 اون کجا و ما کجا؟.داره ياون دکتر...آره بابا-

مهرآذر .فتهیب ثهیسر حد يفکر تو نیخواستم ا ینم.خواست ادامه بده که اشاره کردم تمومش کنم یم ماهرخ

 .دختر اطرافش بودن نهمهیاگه نبود هم ا.متاهل بود دیشا

وگرنه بدم .میرفت یوقت سمت نمازخونه نم چیزهرا وسواس داشت و ه.میسلف شد یراه يا گهیحرف د چیه یب

گرم  يفضا یلیگذاشته بودن و حتما خ ينمازخونه بخار يتو یبه تازگ.میاستراحت کن یو کم میاومد بر ینم

 يهمه  بایتقر میدیکه رس لفبه س.میکرد یاما به خاطر زهرا از اون مکان ِ دلچسب، صرفنظر م.داشت یدلچسب

 يعده ا.شدن یناهار جمع م يبچه ها برا يخب ساعت ناهار بود و همه .به ساعت کردم ینگاه. پر بود زهایم

 ییها غذا یلیمن هم مثل خ.کرده و مشغول خوردن بودن يداریخر یچیهم ساندو ياز خونه غذا آورده و عده ا

هر پنج نفر دو غذا رو با هم  نیبنابرا.نطوریماهرخ هم هم.دمو با خودم آورده بو دهیرو از خونه تدارك د

 .چرب و شکم پر کن يبه هزار غذا دیارز یدوستانه، م يکم بود اما همون فضا.میخورد
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 .بچه ها امروز تولدمه-

 .نفر لب باز کردم نیاول.میسمتش برگشتبه .بود ماهرخ

 ...مبارك ؟تولدتيجد-

 .کنه یبلند شد تا باهاش روبوس ثهیحد

 ؟یچرا زودتر نگفت-

 .اظهار نظر کرد اعظم

 ...که میدیبرات نخر یچیه-

 .دیخند ماهرخ

 .دینخر يزیوقت چ هینگفتم که -

 .به من کرد رو

 .خوام یخوب م يکادو هیاز تو  یول-

 .چشمهاش چشم دوختم به

 .ندارم يزیکه چ ؟منیچ-

 .دستهام رو به دست گرفت.نشسته بود روبروم

 .ناراحتت کردم یلیخ.بد حرف زدم یلیاون روز خ.یخوام منو ببخش یم-

 .انداخت نییرو پا سرش

 .ترسم یم یلیمن از دل شکستن خ.برد یهفته، شبا خوابم نم هی نیا-

 .کرد یم ییچشمش خودنما يتو یحلقه اشک.رو باال گرفت سرش

 .دل تو رو شکستم یول-

 .زدم یکمرنگ لبخند

 هیشده و  ریهرچند د...یگیم يرو دار نایکه ا نیهم یول...نرفت...رفت ادمی گمینم...شدم...ناراحت نشدم گمینم-

 .آرومم کرد...هفته گذشته

 .مکث کردم یکم
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وقت  چیه دیدو سال شا نیو بعد از ا میدو سال کنار هم نیا.ستمین یتو، موندن یزندگ يمن تو...ماهرخ-

حرف من  نیالبته ا.بشه یبزنم که برات موندن یحرف هیخوام  ینبودنم م یاما با تموم ِ موندن...مینیرو نب گهیهمد

 ...گنیم نویا ایلیخ.ستین

 .چشمش انداختم يتو چشم

کار خودت هست،  يتو رادیا هی یحت یوقتتا ...قضاوت نکن و نظر نده یوقت درمورد کس چیوقت ِ ه چیه-

 .يبر گرانید يدنبال خطاها دیباشه، نبا کیهرچقدرم کوچ

 .بزنه که اجازه ندادم یحرف خواست

 .صورت نه نیا ریدر غ یول ينظر بد یتون یم میازت نظر خواست یهرکس ایاگه من -

  .کالم رو به دست گرفت يرشته  ثهیحد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

از اون صد نفر، ده نفر به .کنن یلباست مثال قرمزه صد نفر نگات م...يریراه م يدار ابونیخ يتو يدید-

 داره؟ یخب به اونا چه ربط...پشویت...افشویق...که مثال نگاه دنیخودشون حق اظهار نظر م

 .ادامه داد زهرا

 .ذارن یقبر خودش م يرو تو یهرکس یالبته دور از جون ول...به قول معروف-

 .ف اومدسکوت به حر یبعد از کم اعظم

ضررشون مال  یتا وقت...زنن یضرر نم یکه به کس ییخب تا جا یول.تذکر داد ییکسا هیبه  دیبا ییوقتا هی-

 .دخالت کرد دیخودشونه نبا

 .دوختم زیرو به م نگاهم

 نکهیاما ا.برامون مهم باشن دیبا انمونیاطراف.میتفاوت بگذر یخصوصا دوست و آشنامون ب ،یاز کنار کس دینبا-

 .مهمه یلیخ مینشون بد يمهم بودنو چجور نیا

 .چرخوندم نشونیرو ب نگاهم

 .زنم یحرف م انیدارم از لحن ب-
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روبروش ظاهرا جبهه  یهمگ.حق داشت دیشا.دیرس یبه نظر نم یراض ادیچهره اش ز.به ماهرخ نگاه کردم دوباره

 .میگرفته بود

کنار  دیو خنده نبا یفقط که موقع شوخ.میدوست ماها مثال.اگه من اشتباه کردم دوست دارم دوستام بهم بگن-

 ...تو شیپ يمثال حرف هفته .مهمه دیبهم بگ يچجور نکهیاما ا.میهم باش

 .خودش به حرف اومد.ادامه ندادم گهید

 یلیقبول دارم که خ...اما آره.یبکن ییکارا نیهمچ نمیتونم بب ینم.دوستت دارم یلیقبال بهت گفتم خ...یهست-

 ...بعدش.يدیبه بچه ها م یچه جواب نمیذاشتم بب یم دیبا.تند رفتم

اگه .میدرمورد اون موضوع حرف زده بود یکاف يبه اندازه .بود دهیخودش فهم.نگفتم يزیچ گهید.کرد سکوت

هرچند که .داد یبه حرفهامون گوش نم گهینداشت، بلکه ضرر هم داشت و د دهیدادم نه تنها فا یادامه م

ماهرخ ناخواسته باعث ِ .نبود تدرس گهیموضوع د نیا ياز اندازه رو شید اما اصرار بدلم بو يهنوز تو یناراحت

با هم درمورد ازدواج  يزیخواست فارغ از هرچ یدلم م.شده و خبر نداشت زهایچ یلیِ من از خ ینیعقب نش

 ...اما.کنم یشد ازشون نظرخواه یم دیو شا مینافرجامم حرف بزن

 رونیب بشیج يرو از تو یگوش.شده ام برداشتم یخال يماهرخ چشم از ظرف غذا یزنگ گوش يصدا با

 .تماس، از جاش بلند شد يقبل از برقرار.دیکش

 ...بچه ها دیببخش-

 ینداشت طرف صحبتم ک یفرق.صدام رو بشنوه یمن هم دوست نداشتم موقع مکالمه کس.دور شد یکم و

چه کار  دمید یو حاال م شنیکردم بچه ها ناراحت م یکر مف.کار رو نکرده بودم نیاما تا به حال ا.باشه

 .چونه اش گذاشت ریز یدست ثهیحد...یخوب

 زنه؟یداره حرف م یبا ک یعنی-

 .زدم يلبخند

 ...دیکه نبا میکرد یاالن بحث م نیخوبه هم-

 .کرد نگاهم

 .میتفاوت باش یب دینبا یگفت...گهیهمون صحبتا بود د يدر راستا-

 .من جواب داد يبلند کرد و به جا نیزم يسر از رو زهرا

 .گل کرده میبگو فضول...جون خودت م؟آرهیتفاوت نباش یب-
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 .لحظه ماهرخ مکالمه اش رو تموم کرد و به سمتمون اومد همون

 .برم خونه دیبچه ها من با-

 .کرد ثهیبه حد رو

 ؟یزنیبرا منم حضور م-

 .اظهار نظر کرد اعظم

 .زنهیحضور نم یخودت نباش یکه وقت ؟استادیگیم ثهیخب چرا به حد-

 .رو برداشت فشیک ماهرخ

 .تونه یم...یشناس یرو که م ثهیحد یول.دونم یم-

 .لب باز کردم.نگفت يزیتکون داد و چ يفقط سر ثهیحد

 ماهرخ؟ ومدهین شیکه پ یمشکل-

 .نه؟اما باالخره جواب داد ایانگار مردد بود بگه .مکث کرد یکم

 .االن گفت نیمامانم هم.امشب خواستگار دارم...رهیامر خ-

 .دیماهرخ با خجالت خند.دیکل کش ثهیحد

 ثه؟یا چه خبرته حد-

 .اما عاقل حلقه شد طونیش ي ثهیحد يدور شونه  دستم

 .یان شاال که خوشبخت بش.برو به سالمت-

 .رو عقب فرستاد سرش

 .ستیکه نگن دخترشون خونه ن رمیهستن؟فقط م یک نایدونم ا یبابا من هنوز نم-

 .طرف جمع کرد کیرو  لبش

 ...مامانش و خواهرشن.ادیخود پسره نم نکهیآخه مثل ا-

 .کردم اخم

 ...وا-

از سلف  یعیسر یبعد از خداحافظ.داد یموضوع رو نشون م نیبودنش از ا ینگفت اما چهره اش ناراض يزیچ

 .چرخوند ثهیمن و اعظم و حد نیزهرا با اخم نگاهش رو ب.رفت رونیب

 ه؟یا يچه جور خواستگار نی؟ایچ یعنی-
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 .باال انداختم شونه

 یکی.کنن یاگه مقبول افتاد تازه پسرشونو رو م...اول مادر و خواهر و عمه و خاله بپسندن...گهیمد کردن د-

 ه؟دخترهیست و حسابدر یلیبگه پسر خودتون خ ستین یکیبپسنده مگه؟دختر حق نداره؟ دیبگه دختر نبا ستین

 و ظاهر پسره رو بپسنده؟ افهیق دینبا

 .زد يپوزخند ثهیحد

دختر پادشاه با پسر کور و  یعنی.دختر باش و دختر پادشاه باش...کچل باش...کور باش...پسر باش:گفتن میاز قد-

 .هستن گهیهمد يکچل هم اندازه 

بهم برخورده  یاوج نوجوون يچقدر تو.بودم و چقدر بدم اومده بود دهیحرف رو من هم از زبون مامان شن نیا

و  یاحتمال يتا که خواستگارها ،ینکن دایپ یو علت بیگفت مواظب خودت باش که ع یمامان م یچقدر وقت.بود

 یبود اما به نظرم درست م یمیدکه ق دیحرف شا نیا.شدم یناراحت م ،يازدواجت رو از دست ند يها تیموقع

 .دیاعظم خند.به حال که خوب بهم ثابت شده بود تا.اومد

شش  ایدونم پنج بار اومدن  ینم.خواهرم اومده بود خونمون يبرا ينجوریا یکی...نیبگم بخند يزیچ هی-

بارم  هی.یبار دختر وسط هی.کهیبار دختر کوچ هی.بار دختر بزرگه هی.اومدن یبار؟هردفعه هم مامانه و دخترا م

 م؟یخور یبه هم م یانوادگاصال از نظر خ مینیبب میخوب آشنا بش میخوا یگفتن م یم.باباشون اومد

 .گرد شد چشمم

 خب؟-

 .با خنده ادامه داد.میکرد یمشتاقانه نگاهش م هرسه

 ...و يخواستگار يو اون به هوا نیا يرفتن خونه  یم.اصال پسر ندارن نایآخرش گندش دراومد که ا-

 .با تعجب نگاهش کردم.کاره موند مهیکه زد حرفش ن يقهقهه ا با

 ...یکار زشت ؟چهیچ یعنیواقعا؟-

 .کرد ینوچ نوچ زهرا

 .خرج رو دستتون گذاشتن یکل-

 .شد زیخ مین ثهیحد

 ن؟ینکرد تیشکا ن؟ازشونیبهشون نگفت یچیه-

 .رو باال انداخت سرش
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 .نداشتن که مونیکار.گهیرفتن د یخوردن م یم ینیریش وهیاومدن م ی؟میِ چ تیشکا...نه بابا-

 يخودم و چه برا يچه برا.ما بشه يصورت وارد خونه  نیبه ا یتونستم تصور کنم کس ینم یحت

 .به تاسف تکون دادم يسر.شکل نبود نیبودنش به ا یاز من با تمام سنت انیشا يخواستگار.هنگامه

 .چقدر سوءاستفاده گرن ایبعض-

 .داد هیتک

واقعا  نهیکنه بب یم قیتحق رهیتازه قبلشم م.دیایبا پسرتون ب گهیزنه م یزنگ م یبابام از اون به بعد هرک گهید-

 .نداشته باشه یوقت پسرشون مشکل هی اینه؟ ایپسر دارن 

 .دمیبرچ لب

 .کنن یاعتماد م یچقدر مردمو ب-

 .غرغر کرد ثهیحد

خب بابا .دیریازدواجو آسون بگ گنیم یرن؟هیگ یانقدر سخت م يزیدخترا چرا سر هرچ يخانواده  گنیبعد م-

 طرفه؟ یدونه با ک یآدم چه م.هینجوریزمونه ا...جون ِ من

 .به سمتش خم شدم.گذاشت زیم يدوباره سرش رو رو زهرا

 ست؟یچته زهرا جان؟حالت خوب ن-

 .داشت جواب داد زیم يکه سر رو همونطور

 .کنه یدلم درد م-

 .کرد یپوف ثهیحد

 ...مگه؟انگار دفعه اولشه يدییزا-

 .دمیگز لب

 .درست حرف بزن...ثهیحد-

 .کرد نگاهم

 .نهیزم يکره  يدختر ِ رو نیو آخر نیانگار اول.کنه آدمو یکالفه م.میباهاش دار لمویف نیهم شهیبابا هم-

 .دمیبرچ لب

 ...يشد ینم ينجوریقبال که ا-

 .سر بلند کرد زهرا
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 .تونم بمونم ینم ينطوریا.من برم خونه-

 .هم بالفاصله بلند شد اعظم

 .امیمنم باهات م-

 .رو رو به من ادامه داد حرفش

 .کهیآخه خونه هامون نزد-

 .باز غر زد ثهیحد

 ؟یچونیداره که کالسو بپ یِ خونه هاتون چه ربط یکینزد-

 .که تا حاال نکردم بتمیغ.کالس ندارم يآخه حوصله -

کالس نشستن نداشتم اما سر يحوصله  ادیمن هم که سرما خورده بودم ز.کردن و رفتن یزود خداحافظ یلیخ

وگرنه .عوض کردن فکر کنم ینشستن و چند کورس تاکس یتاکس يتونستم به تو ینم یبود و حت یراه طوالن

 .نگاهم کرد یکم ثهیحد.خورد یبر نم ییکردن که به جا بتیجلسه غ هی

 .ستیحالت انگار خوب ن.توهم برو يخوا یم-

 .جواب بدم ادامه داد نکهیاز ا قبل

 ...اصال زنگ بزن به اون پسره-

 .کرد مکث

 ه؟یاسمش چ-

 .فکر کردم یکم

 .اصغر فرهنگ یعل-

 .دیشیآشنا هم م.دیدنبالت باهم بر ادیبهش بگو ب-

 .ناخواسته گرد شد چشمم

 ؟یچ گهید...نه-

 .رو کج کرد گردنش

 مگه نگفت قصدش ازدواجه؟-

 .باال انداختم شونه

 .کنن کیقدم بشن و خودشونو کوچ شیپ دیدختر و زن که نبا.نه منزنگ بزنه  دیخودش با.خب گفته باشه-
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 ...شینیبب يبر یتونست یزنگ زد که تو نم یوقت هیو  میاومد-

 .رمیخب اگه نتونم که نم-

 .خودم ادامه دادم.نزد ینگاهم کرد اما حرف یناراض

و  یخودت خواست گنیم يازشون بخوا يزیچ هیکه  یسخت تیهر موقع يتو ،یقدم بش شیاگه خودت پ نیبب-

 .کنن یم يادآوریقدم شدنتو  شیدائم پ.يخودت کرد

به شماره که به نام  یبا نگاه.بلند شد میگوش يهمون لحظه صدا.نگاه کرد زیسکوت به م ينگفت و تو يزیچ

 .دیکرده بودم، ابروهام با تعجب باال پر رهیذخ "فرهنگ"

 ...خودشه-

 .رو از دستم گرفت یبرداشت و گوش يزیخ

 ؟یگیراست م-

 .رو به سمتم پرت کرد یگوش

 ...خب جواب بده-

 .زد یغیج ناخواسته

 ...آخجون...چه به موقع-

و  دیفهم میدرموردش حرف زد یکه وقت میداشت یانگار با هم تله پات.خنده ام گرفته و هم تعجب کرده بودم هم

 .با همون خنده و تعجب تماس رو وصل کردم.تماس گرفت

 د؟ییبفرما-

 .بلند شد يصداش پر انرژ.چسبونده بود تا به صداش گوش بده یگوشش رو به گوش ثهیحد

 ؟یخوب.خانوم یسالم هست-

 .ممنون.سالم-

 یمگه چه نسبت.کار رو نداشتم نیمن اما قصد ا."کن یتو هم احوالپرس" یعنیبه کتفم زد که  يضربه ا ثهیحد

 .بود يادیدادم ز یکه جواب م نیما بود؟هم نیب

 .من االن دم دانشگاهتونم نیبب-

 .کرد یمن من

 ...امیگفتم ب...حالت خوب نباشه دیگفتم شا...صبح صدات گرفته بود-
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 .مکث کرد.نکرده بود میبه سرماخوردگ يصبح که اشاره ا.درشت شد چشمم

 ...خب...اوم...رسوندمت برگشتم اونجا نکهیساعت بعد از ا هیراستش ...اوم-

صدام  یمتوجه گرفتگ یمهم بودم؟ک یک يتا به حال به فکر من بود؟تا به حال برا یک.دیته دلم لرز.کرد سکوت

رو به جون  یبه خاطرم معطل یموند؟ک یبه خاطرم از صبح تا ظهر منتظر م یداد؟ک یم تیشد و بهم اهم یم

 .لب زد.نگاهش متعجب بود.فاصله گرفت یاز گوش ثهید؟حدیخر یم

 ...نیا...نیا-

 .دیصدام لرز.تا جواب بدم دمیکش یقیعم نفس

 ...نه-

 .دمیلب گز.اخم کرد ثهیحد

 .ستمیبه زحمت ن یراض یعنی-

 .کرد یپشت خط هم لبخند رو بهم القا م يصدا.لبخند زد ثهیحد

 شه؟یکالست تموم م یحاال ک...زحمت؟بگو رحمت-

م متوجه دردش صحبت کن "فرهنگ"با  نکهیتا قبل از ا.متورمم درد گرفت يگلو.دهنم رو قورت دادم آب

 .دمید یداد، تازه خودم رو، و دردم رو م یبود و بهم توجه نشون م یاما حاال که کس.نبودم

 .وگرنه تا غروب کالس دارم.خواستم برم خونه یراستش حالم خوب نبود م-

 .جواب داد تند

 .در منتظرتم يجلو-

 .قطع کرد و

رو  یمحبت نطوریتا به حال ا.بود نیریچقدر برام ش.چشم دوختم فیِ کث يزیبه روم.رو کنار گذاشتم یگوش

 .احساسم رو به زبون آوردم.بودم دهینچش

 .به فکرم نبود ينطوریکس ا چیتا حاال ه-

 .وونسید نیا...یهست يوا-

 .نگاهش کردم.سوخت چشمم

فهمه حالم خوب بار نشد ب هی...میهم بود يسال عقد کرده  هی...بودم انیزن شا میدو سال و ن-دو سال-

 ...دیفهم یاگه هم م.ستین
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اون هم مثل من،  دیشا.تجربه بود یهم مثل من ب انیشا دیشا.گونه سر خورد يو قطره اشکم رو دمیکش آه

 .داشتم اجیاما واضح احت یرپوستیز يمحبت ها نیاما من به تمام ا.بده ادینبود که بهش  یکس

 .زد ینیلبخند غمگ ثهیحد

 .يکن از دستش ند یفقط سع...نه...یبکن يهرکار گمینم.یرهاش نکن هست نویا-

 .رو به سمتم گرفت فمیشد و ک بلند

 .گناه داره نیاز ا شتریب.منتظره رونیاز صبح ب...برو-

به .فاصله بود یدر و با کم يروبرو نشیماش.از دانشگاه گذاشتم رونیبه سمت کالس رفت و قدم به ب ثهیحد

در رو باز .خواست لبخندم رو کنترل کنم اما نشد یدلم م.ستادیا کمیرو روشن کرد و نزد نیماش دنمیمحض د

 .بار من اول سالم کردم نیا.کمربندم رو بستم.کردم و سوار شدم

 .سالم-

 .حرکت جواب داد درحال

 .يزد یکاش بهم زنگ م...سالم-

 يدسته  يتو دیداشت و شا یتپل کلیه...؟نهيفوق بشر يجذاب؟چهره  يداشت؟چهره  یچ.کردم نگاهش

کلفت  ییابروها.بود یکه نه پر و نه خال ییموها.بلند باشه دیرس یقدش به نظر نم.گرفت یچاق قرار م يمردها

 .اما چقدر رفتارش به دلم نشست...جذاب نبود.نه.بلند و نامرتب ییبا تارها

 .خواستم مزاحم بشم ینم-

 .به تعارفم نداد یجواب

 ؟یخوب-

مهم بودم  یکس يبرا یوقت د،یپرس یحالم رو م یکس یوقت.اما خوب بودم.نگفتم يزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 يبرا یحس کن شهیو حالت بد باشه؟مگه م یمهم باش یکس يدر ظاهر برا یحت شهیمگه م.شد یحالم خوب م

 .انداختبه صورتم  یهنگا مینرن؟ن رونیبد، از وجودت ب يو حس ها یهست ینفر آدم مهم کینفر و فقط  کی

 .یکردم قبول کن ینم ؟فکريایب یگرفت میشد که تصم یچ-

 .جواب دادم صادقانه

اونم گفت .بهش گفتم انویو منم جر دیپرس.بود دهید نجایدوستم شما رو ا د،یراستش صبح که منو رسوند-

 .نشناخته رد نکنم ينجوریهم
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 .دیخند

 ...یچه دوست خوب-

 .لبخند زدم ثه،یحد ادی با

 .اما باهاش راحتم...کترهیسال ازم کوچ 7 نکهیبا ا-

 .رو کم کرد نیماش سرعت

 سال؟مگه چندسالشه؟ 7-

 .کرد یگشت و نگاهم م یبر م هیچهره اش متعجب بود و هر چندثان.کردم نگاهش

 .سالشه 23اون -

باال نبود سرعتش  نکهیبا ا.اومد یسرم م ییدونم چه بال یاگه کمربند نبسته بودم نم.دیترمز کوب يرو یناگهان

 .ترس زدم ياز رو یغیج.فتهیب یاما ممکن بود هر اتفاق

 ...فرهنگ يچه خبره؟آقا-

 .رو باز کرد و به طرفم خم شد کمربندش

 تو چندسالته؟-

 .عقب رفتم یکم.بود نیموضوع ا پس

 .سالمه 30-

 .صورتم چرخوند يرو رو نگاهش

 .ادیاصال بهت نم...اصال-

 .کردم ابونیبه خ يا اشاره

 ن؟یبگ نویکه ا نیسادیوا ابونیوسط خ-

 .رو به حرکت درآورد نیجاش صاف نشست و ماش سر

 .لحظه هیشوکه شدم -

 چندسالم باشه؟ نیانتظار داشت-

 .نگاهم کرد دوباره

 .سالت باشه 20 تایکردم نها یفکر م...خب-

 .رو تر کردم لبم
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 ن؟یاالن ناراحت-

 .کرد يخنده ا مین

 .اتفاقا خوشحال شدم...نه-

 .فکر کردم یکم

 شما چند سالتونه؟-

 .سالمه 34-

 د؟یفهم یاگه م.ختیته دلم ر انیشا ادیبا .تر بود کیکوچ انیسال از شا کی

 کمتر؟ ایباشم  شتریب یداشت ؟دوستيشد؟چرا ناراحت شد یچ-

هم دارم  يقبال ازدواج کردم و بچه ا دیفهم یم "پسر" نیاگه ا.صورت و باالتنه اش چرخوندم يرو رو نگاهم

 کرد؟ یم کاریچ

 ؟ینگفت-

 .زدم و نگاهم رو به روبرو دوختم پلک

 .ناراحت نشدم-

 .خواست صداش رو صاف کنه یاحتماال م.کرد یخشک ي سرفه

دختر  هی.گفت اصال حرفشو نزن.یساله باش 20چندسالته گفتم احتماال  دیپرس.صبح درمورد تو به مامانم گفتم-

 .شهیگه بهش بگم حتما خوشحال م ؟االنینکه بزرگش ک يریبگ يخوا یبچه م

 .رو خاروند صورتش

 .کرده بودم فیازت تعر یلیچون خ-

 .نبود يبراش باز نهایا يچه خوب که همه .خوب که درمورد من با مادرش صحبت کرده بود چه

 د؟یدون یاز من م یچ-

 .کرد مکث

 هیو خودش  میهست يهم محله ا.یخب دانشگاه رفته هم که هست.نطوریاز چهرتم هم.از رفتارت خوشم اومد-

 یمشخصه از لحاظ فرهنگ دنتمیاز طرز لباس پوش.میندار یاختالف طبقات یعنیخب ...شهیمثبت حساب م ازیامت

 .میفیرده و رد هی يهم تو

 .کرد نگاهم
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 ن؟یزیکم چ نایا-

 .اطالع نداشت یاما از موضوع اصل.دونست یکم نم.گفت یم راست

 ؟یخانوادم چ یول...نه-

 .گمیمنم م.از خودت و خانوادت بگو تا آشنا بشم-

 .ستنین اتیح دیپدر و مادرم در ق.کترهیخواهر دارم که از خودم کوچ هی-

 .جواب دادم "ممنون"لب گفت و  ریز يا"امرزهیخداب"

 دم؟یکه بغلت د ییهمون دختر کوچولو-

 .بستم چشم

 .خواهرم کنارم بود.نه-

 بود؟ یک يپس بچه -

 .جواب نداد ي اجازه

 .ادامه بده...ستیمهم ن-

داد، راستش  ینشون م ياگه کنجکاو دیشا.دینپرس يزینکرد و چ يکنجکاو دیخوب شد که درمورد مروار چقدر

 .نبود دیاز من بع.گفتم یرو م

 .ستمیشاغل هم ن.خونم یم یشناسخوندم و االنم کار وتریکامپ یکاردان شیدوازده سال پ-ده-

 .یخانوم مهندسم که هست...بابا ولیا-

 .کردم نگاهش

 ؟یشما چ-

 نیتا ا.خواهر و برادر ندارم و تک فرزندم.راست وارد بازار کار شدم هی.دوست داشتم اما نشد.من دانشگاه نرفتم-

چون .نمشیکرد نرفتم بب یمعرف ویمامانم هرک.زن گرفتن يوسواس دارم رو یلیسن ازدواج نکردم چون خ

و  دیمامانم کنار کش گهیبه بعدم د ییجا هیاز .کنم داشیپ دیخودم با.انتخاب کنم دیمعتقدم زنمو خودم با شهیهم

 .کن داشیگفت خودت پ

 .میبود دهیکه صبح سوارم کرده بود رس يسرکوچه ا.به اطراف انداختم ینگاه.رو نگهداشت نیماش

 م؟یدیرس...ا-

 .زد لبخند
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 بهت خوش گذشت؟-

 .پام جا به جا کردم يرو رو فمیک

 .دمیاصال نفهم میگرم حرف زدن بود-

اصال خوش نگذشته و اصال از  يکه نشون بد یبزن یحرف هیکم سن و سال  ياالن منتظر بودم مثل دخترا-

 .نهیِ سن و سال ماها هم تیخاص هیاما ...یستین یراض میبا هم اومد نکهیا

 .خاروند ششیر ته يرو از رو صورتش

 یم يندار یاگه مشکل.چشمات سرخه.انگار ستیاما حالت خوب ن.ییجا یشاپ یخواست ببرمت کاف یدلم م-

 .االن برو استراحت کن.گهیروز د هی يبرا میذار

نزدم دوباره  یحرف یوقت.شدم یاز صبح منتظرم مونده سست م نکهیا ادینه اما با  ایمردد بودم ادامه بدم  هنوز

 .لب باز کرد

 نمت؟یبب يچه روز گهید يدفعه -

 .بعد يهفته  ي کشنبهی-

 .فکر کرد یکم

 نجایهم ایب 7صبح همون ساعت  کشنبهیپس .نمتیوگرنه دوست دارم زودتر بب.خوام تحت فشار بذارمت ینم-

 .سوارت کنم

 ومدهیهنگامه هنوز از مدرسه ن.شدم و به سرعت به سمت خونه رفتم ادهیپ.تعارف، باالخره قبول کردم یکم با

 .موند یسر کالس م 5تا  شهیبود و هم 3خب ساعت .بود

 شرتیخصوصا سو.هم داشتم يبد پیچه ت.شدم رهیبه خودم خ رونیو با همون لباس ب ستادمیا نهیآ يجلو

 د؟بایپوش یلباس م نطوریساله ا 30زن ِ  هیمگه .ساله هستم 20حق داشت که فکر کرد .ِ بچگانه یصورت

 .کردم یاخم تمیموقع يادآوری

 .گفتم یکاش بهش م-

 يکنار پالتو ،یصندل يحرکت از تنم درآوردم و رو هیرو باز کردم و با  شرتمیسو پیز.کنار رفتم نهیآ يجلو از

از حرف  شیمین.هش نگمگفت حاال موضوع رو ب یکه م دیچیگوشم پ يتو ثهیحد يصدا. پاره ام انداختم مهین

بشه و از  میوارد زندگ یبود تا کس همنتظر نشست يذهنم دختر يدرواقع تو.دلم بود يخواسته  شیمیو ن ثهیحد

 "فرهنگ"خواست  یدلم م.هم مهم بود یلیکه خ قتیاز حق یبخش.کنم یرو مخف قتیاز حق یمن بخواد بخش
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 یاگه کم کم من رو م دیشا.اول بگم و من رو کنار بزنه نیموضوع رو هم نکهیاز ا دمیترس یم.من رو بخواد

 یفکر نم نیکردم به ا یموضوع فکر م نیانقدر که به ا.داشتم ینداشت ازدواج نافرجام یتیشناخت براش اهم

 یفراموش نشدن يکارش بدجور.گذاشته بود رینه؟اما کارش روم تاث ای دمیکردم که خودم اون آدم رو پسند

تونستم انتظار ِ  ینم. بود ینداشتم فراموش نشدن يزیانگ جانیه يا به حال همچون لحظه که ت یمن يبرا.بود

 .رمیبگ دهیاز صبح تا ظهرش رو ناد

 دیبه فکر خر دیبا ایکردمش و  یرفو م دیبا ای.برداشتم یصندل يدست بردم و از رو.متوجه پالتو شد نگاهم

 يرادیا دیرس یکردم و به نظرم م یپالتو استفاده م نیشد که از ا یم یچند سال.افتادم یم يدیجد يپالتو

با .کردم یبا دقت قسمت ِ پاره شده رو بررس.نبودم یمن که اصوال آدم ولخرج.بخرم يدیجد ينداشته باشه پالتو

 .سرم رو به چپ و راست کردم یناراحت

 .کرد شیکار شهیانگار نم...نه-

 يبه ساعت بندازم صدا ینگاه نکهیقبل از ا.بلند شد يددر ورو يصدا.بودم دینداشتم اما مجبور به خر دوست

 .هنگامه به گوشم خورد انیگر

 ...یآبج-

در نشسته بود و  يجلو فیکث يهنگامه با لباسها.پرت کردم و از اتاق خارج شدم نیزم يوحشت پالتو رو رو با

 .شدم کیهراسان نزد.کرد یم هیگر

 شده هنگام؟ یچ-

خودش رو به .وحشت زده کنارش نشستم.کرد یم ییگونه اش خودنما يرد اشک رو.زانوش بلند کرد ياز رو سر

 . رو از سر گرفت هیآغوشم انداخت و گر

 شده؟ یچ گمیم-

 .به سرش دادم یتکون

 ؟یاالن آموزشگاه باش دیمگه تو نبا-

 .ام داشت لب باز کرد نهیس يکه سر تو همونطور

رد بشم  ابونیخواستم از خ یم.بهاره هم باهام بود.بخرم يزیچ هیه در اومدم که آموزشگا ياز تو...گُشنم بود-

 .پالتوم پاره شد.جوب يبهم بزنه عقب رفتم افتادم تو دمیترس.با سرعت اومد نیماش هیکه 

 .دمیکش ينفس آسوده ا.گوشم نشست ياش تو هیگر يصدا دوباره
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 ...گهیخوردنه د نیزم هیشده؟ یفکر کردم چ یکن یم هیگر يجور هی-

 .کردم مکث

 نشد؟ تیزیچ-

 .بلند کرد سر

 .پالتومم پاره شد...پسرا آبروم رفت يجلو-

 ادمی.خوردم یافتادم چقدر غصه م یو اگه م.فتمین نیپسرها به زم يخودم افتادم که چقدر برام مهم بود جلو ادی

 يمن هم اون زمان همسن حاالخب .دهن باز کنه نیخواست زم یخوردم و دلم م نینت زم یکاف يافتاد تو

خواست به قول  یدلم نم.خوب باشم و توجه پسرها رو جلب کنم شهیخواست هم یمن هم دلم م.هنگامه بودم

 .دمیصورتش دست کش يرو.بشم عیضا یکس يهنگامه جلو

 .شناختت ینم یاونجا که کس.نداره یبیع-

 .دمیبه کمرش دست کش.دور گردنم حلقه شد دستش

 نشد؟ تیزیخودت چ-

 .نه-

 .کرد مکث

 .یپالتوم پاره شد آبج-

 .قسمت پاره شده رو نشون داد.به پالتوش انداختم یدست به عقب فرستادمش و نگاه با

 .نجاستیا-

 .شکافته بود درزش

 .دوزمش یم.درزشه-

 .رو کنار زد دستم

 .پوشم ینم نویا گهیمن د.رینخ-

 .باال رفت و چشمهام درشت شد ابروهام

 .شهیبدوزمش و بشورمش درست م.نشده شیزیچ نکهیا...وا-

 .باال انداخت چونه

 .بودم دهیپوش نویپارسالم هم.خوام ینم-
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 .باال داده ادامه داد يهمون چونه  با

 .خوام یمن پالتو م-

 .دهنم گرفتم يِ مشت شده ام رو جلو دست

 تو؟ یچرا انقدر ولخرج.دمیکه پارسال برات خر نویهنگامه ا-

 .گرفت از سر هیگر دوباره

 ...اگه من بابا داشتم-

و حاال هنگامه با .هست زیکه اگه باشه، همه چ یکس.دونن یچقدر دخترها پدرشون رو سوپر من م.سوخت دلم

 .افتاد یم شیِ نداشتن ِ سوپر من ِ زندگ ادیبه  يا یهر ناراحت

رو از نظر  انشیلجباز و گر يچهره .ستادمیبلند شدم و روبروش ا.قهر از جا بلند شد تا از کنارم رد بشه با

سن ناآروم و لجباز  نیا يکه داشت، تو یِ آروم یهنگامه برعکس ِ کودک.شد یلجباز م نطوریا یگاه.گذروندم

بزرگش کرده .دوستش داشتم یلیخ.دوستش داشتم.زمانه يهم مقتضا دیشا.سنش بود يمقتضا دیشا.شده بود

دست .دونست که چقدر دوستش دارم یرو م نیدش هم اخو.دیدرست مثل مروار.از وجودم بود يا کهیت.بودم

 .شونه هاش گذاشتم يرو

 .میپالتو بخر میلباس بپوش بر.ناهار بخور...دست و روتو بشور-

 .زد یلبخند پهن ه،یگر ونیم

 واقعا؟-

 .زدم یکج لبخند

 ؟یخواست ینم نویمگه هم-

 .بگه که به سمت اتاق فرستادمش يزیچ خواست

 .ض کنلباسا رو عو نیزود ا-

 .اتاق که شد، صدام رو باال بردم تا بشنوه وارد

 .اتاق من يپالتوتو ببر تو-

 .زد غر

 .گهیپوشم د ینم نویا-

 .آشپزخونه شدم وارد
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 ...نپوش-

دوست داشتم .خودم درست کنم و بپوشم يهنگامه رو برا يتونستم پالتو یم.خودم که نابود شده بود يپالتو

تونستم  یمن م.رفت یلباس م يبرا دیکرده که نبا رهیذخ يپولها يهمه .شد یخودم هم بخرم اما نم يبرا

 یسن يکردم هنگامه تو یفکر م.مامان هم عادت داشتم يِ لباسها دنیمن که به پوش.لباس هنگامه رو بپوشم

 دایپ یکس دیشا.دیکنه که نبا ییخودش رو گرفتار رابطه ها دیبشه و اگه نشه شا یدگیبهش رس دیهست که با

که تار و .تونستم صبور باشم یمن م.کرد یتجربه رو خام م یب يداد و هنگامه  یم يشد و بهش وعده ا یم

 .گرفته بودم ادی يزیرو بهتر از هر چ يرکه صبو.بافته شده بود يمن با صبور یپود ِ زندگ

 يته دلم دختر.میکن دیهنگامه خر يتا برا میرفت کیهمون نزد يهم به سمت پاساژ یبعد، با همراه یکم

با سن و  شتریکه ب ییاونها ایزنانه  يپالتوها متیکرد به ق یخواست و وادارم م ینو م ينشسته بود که پالتو

 يپالتوها يهم چشمهاش رو ازرفت اما ب یعقب م یها کم متیبا نگاه به ق.سال من سازگار بود نگاه کنم

تونه  ینم یبود حت دهیفهم.ستین دیجد ياز پالتو يربود امسال خب دهیدختر ِ تنها هم فهم.زد یدو دو م ک،یش

 یدلش نم.برد یمناظر لذت نم دنیاز د یچمباتمه زده و حت نیغمگ يگوشه ا.نو داشته باشه يمانتو ایشلوار 

 .شد داشته باشه و انگار قهر کرده بود ینمخواست و  یلباس م.نهیرو بب ییخواست جا

بودم که خودش  يکه من مادر.نبود نازم رو بکشه یفراموشم شده بود چون کس میسرماخوردگ.دمیکش یآه

از دانشگاه  شهینبود که بپرسه چرا زودتر از هم یکس. شد و عادت کرده بودم یگرفته م دهیناد شهیهم

دلم گرفته بود .هستن رکه چرا چشمهام سرخ و آب دا.کشم یرو باال م مینینبود بپرسه چرا دائم ب یکس.اومدم

 .نهیرو داشت که من رو بب یِ کس يدلم هوا.اصغر فرهنگ رو کرده بود یمحبت ِ عل يدلم هوا.انگار

 ؟یچطوره آبج-

 .کردم نگاهش

 هنگام؟خوشت اومد ازش؟ يدوستش دار-

بدنش گره زده و خودش رو تاب  يدستهاش رو جلو.کرد یبه هنگامه نگاه م يدواریو با ام ستادهیِ ته دلم ا دختر

اما .منصرف شده باشه دیمنتظر بود از خر.ِ هنگامه بود یداد و منتظر جواب منف یخودش رو تاب م.داد یتاب م

 دیبه خر میتصم یفراموش کرده بود هنگامه وقت ایدونست  یدخترك انگار نم.شناختم یفقط من هنگامه رو م

 .شهینم مونیپش گهیو د ستیجلودارش ن یکس گهید رهیبگ
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 یتنش غوغا م يچرك تو یصورت يپالتو.ستادیو دوباره جلوم ا دینگاهم دور خودش چرخ يجلو هنگامه

آخر ماه، پول  يبرا.کنم یتونستم ولخرج یشده رو هم گرفته بود اما نم انیچشم من و دخترك ِ حاال گر.کرد

 .بکنه یتا بهمون کمک مال میرو هم نداشت یکس.آوردم یکم م

 .دوسش دارم.یخوشگله آبج یلیخ-

 .داد لیرو تحو يتکرار یالوگیشد و د کیفروشنده نزد سرپ

 .تک رنگم هستش.کارامونه خانوم نیاز بهتر یکیکار  نیا-

 .بهش زدم و دوباره به سمت هنگامه برگشتم یکمرنگ لبخند

 د؟یبپوش یرنگ نیازتون ا رهیگینم رادیمدرسه ا-

 .باال انداخت چونه

 .ستیقرمز که ن.نه بابا-

 .شدم تا پسر فروشنده صدام رو نشنوه کینزد بهش

 .پول ندارم برات پالتو بخرم گهیمن د رنیبگ رادیاگه ا...هنگام-

 .کرد اخم

 ؟يندار یرس یشد؟به من م یچ هیپس اونهمه پول مهر-

 .شد کینزد پسر

 د؟یبر یم نویشد خانوم؟هم یچ-

 .به هنگامه نگاه کردم یناراحت با

 .آقا دیچند لحظه صبر کن-

 .تر بردم کینزدرو  سرم

 دم؟یخودم نخر يچندساله برا.کنم یتو دارم خرج م يپول دارم که برا یهرچ.خجالت بکش هنگامه-

 .بزنه که سرم رو به سمت فروشنده چرخوندم یحرف خواست

 .آقا میبر یم نویهم-

 .به هنگامه نگاه کنم مورد خطاب قرارش دادم نکهیا بدون

 .اریبرو درب-
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توجه به هنگامه، با  یو ب ریدلگ.سوزوند رو پرداخت کردم یهم بود و دلم رو م متیپالتو، که گرون ق پول

 .دیدو یم بایپشت سرم تقر.رفتم رونیِ پالتو ب يحاو يمشما

 ...یآبج دیببخش-

افتاد  یم ادشیتازه  دیرس یبه هدفش م یوقت.دیکش یم شیزد و دلم رو به آت یم یحرف.بود نطوریهم شهیهم

 ینم.هم اخم کرده و پشت به من نشسته بود نیدخترك ِ غمگ.جواب ندادم میبه خونه برستا .کنه یمعذرتخواه

هنگامه هم .انداختم و وارد شدم دیلدر خونه ک يارم؟جلویدونستم جواب ِ اون رو چطور بدم؟چطور از دل اون درب

 .وارد شد و در رو بست یبا ناراحت

درست پشت سرم .دمیبرداشتم و چرخ نیزم يپالتوم رو از رو.پشت سرم اومد.توجه به سمت اتاقم رفتم یب

من .که نبود خودیب.گرفت نخ کش شده بود یقرار م فیکه ک ییکناره هاش، جا.پالتو رو باال گرفتم.بود ستادهیا

 .افتادم ینم دیکر خرامسال هم به ف دینبود، شا یپارگ نیاگه ا.کردم یسال ازش استفاده م نیچند

 .بخرم گهید یکیگفتم  شهینم دمیخواستم رفو کنم د یم.پاره شده.دمیخر شیپنج سال پ نویا...نیبب-

 .به کمر شد دست

 مگه من جلوتو گرفتم؟.خب بخر-

 .دست خودم نبود.پررنگ یلیخ.کردم اخم

 با کدوم پول؟-

 .کرد اخم

 شد پس؟ یچ هیاونهمه مهر-

 یوقت فکر نم چیه..رهیناپذ انیو پا یسلطنت يخزانه  ه،یکرد، پول مهر یافکارش بچگانه بود که فکر م چقدر

 .بدم حیتوض یکردم درمورد حق مسلم خودم مجبور بشم به کس

 یم...پشتوانه داشته باشه هیکه  رهیگ یکه باهاش بره کفش و لباس بخره؟م رهیگ یم شویزن مگه مهر هی-

 ...فتهین ستیو هزار کار ناشا ییمونه به گداز نیا يکه تو رهیگ

 .مکث کردم یکم

گذاشتم بانک .کنم یتو خرج م يمنم که دارم برا.پول مال منه ؟اونیانقدر پرتوقع ؟چراییتو چرا انقدر پررو-

 .میاریکه کم ن رمیگ یسودشو م

 .گذاشتم یصندل يرو دوباره رو پالتوم
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 .میمون یبخوام خرج کنم که محتاج ِ شام ِ شبمون م قهیاگه هر دق-

 .دیبرچ لب

 ...اگه بابا داشتم-

 .نقطه ضعفم بگذاره يدادم دست رو یاجازه نم گهید.دمیحرفش پر وسط

بگم؟من  دیبا یدارم؟من چ ویک ؟منیحاال من چ.هردوشون هستم ياما من جا...يمامانم ندار...يبابا ندار-

 یاز ک ارمیکم ب ؟پولیبرم سراغ ک شهیبگم برام بخره؟حالم بد م یک رم؟بهیبگ ویک ي قهیبرم  شهیپالتوم پاره م

 ناز کنم؟ یک يکنم؟برا تیشکا دیبا یک رم؟بهیبگ دیبا

 .نشستم نیزم يرو

 ینم یچیه دیبه ع دیهنگامه؟چندساله ع ستمیمگه من آدم ن.یگیمسخره رو م يجمله  نیهم شهیم یهرچ-

 شمیو مجبور م یکن یخرم چشمتو درشت م یخودم م يشال برا هی ؟هرباریلباس بمون یخرم که مبادا تو ب

پول ...اگه مامان بود...بوداگه بابا .دمیخرج کالساتو دارم م.رمیگرونترشو بگ یکی.رمیبهترشو بگ یکیتو،  يبرا

االن  نیهم ای يشد تو کنکور بد یم یچطور؟اصال مامان راض یکالس عرب يدادن؟برا یم اتیکالس ادب يبرا

 زایچ نیبه فکر ا امرزیاون خداب یک.دانشگاه رفتم یداد؟منو که به زور گذاشت کنکور بدم و با بدبخت یشوهرت م

 بود؟

 .چشمهاش پر از اشک شده بود.کردم نگاهش

 ...هیپول مهر گمیخب من م-

 .حرفش رفتم وسط

خودم  يحق دارم برا.باهاش بکنم يحق دارم هرکار.مادر برام حالل تره ریاز ش هیمهر.حق منه.مال منه هیمهر-

رسه؟اون  یحقوق بابا مگه به کجا م.کنم یهردومون خرج م ياما دارم برا زمشیحق دارم دور بر.خرجش کنم

 .تیگوش شارژ ي نهیهز شهیم.نترنتیا ي نهیهز شهیم.خرج آب و برق و گاز و تلفن شهیم

 .رو فوت کردم نفسم

 من چقدر بود؟ ي هیمهر-

 .سکه 110-

 .کردم دییتا

 چقدر شد؟ شیسال پ 6 یکن یحاال پولش فکر م.گرفتم یکه با بدبخت-
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 .نزد یحرف

 .تومن 40شد -

 .درشت شد چشمش

 تومن کمه؟ 40مگه -

 .تاسف تکون دادم ياز رو يسر

درد دو تا زن و دختر ِ  يتومن کجا 40رسه؟ یزمونه به کجا م نیا يتومن تو 40...یلیخ.هنگامه يبچه ا یلیخ-

 هیسودش مگه چقدره؟من هرماه .تومن مونده که گذاشتم بانک 30کنه؟تازه از اون مقدار،  یشاغل رو دوا م ریغ

 .داشتم یمقدارم از سودش بر م هیمقدار از خود پول، 

 .به کمر شد دست

 تومن کجا رفت؟ 10خب اون -

 .بهش انداختم یتلخ نگاه

تو  یرانتفاعیمدرسه غ ي نهیهز...يشد و تو خورد وهیم...يغذا شد و تو خورد...يدیلباس شد و تو پوش-

 بازم بگم؟...کالس کنکور تو شد ي نهیهز...شد

 ؟يذار یمنت م-

 .دمیکش آه

 .جواب بدم یبه کس دیهرچند که درمورد پول خودم نبا.و جوابتو دادم يدیمنت گذاشتم؟پرس یک-

 .شدم بلند

 .خودم کنار گذاشته بودم يچون اون پولو برا.رفو کنم و بپوشم تو رو ياالنم مجبورم پالتو-

 .به کمدم کردم که درش باز بود يا اشاره

 ...دمیدو ساله مانتو و شلوار نخر.سه تا شلوار و سه تا مانتو دارم...نیبب-

 یدقت م تشیترب يتو دیبا دیشا.پرتوقع بار اومده بود نطوریمن بود که ا ریتقص دیشا.رفت رونیقهر، از اتاق ب با

 یبهش پول م انهیهزار تومن ماه 50هر ماه .نگر نبود ندهیهنگامه اصال آ.کردم تا انقدر بچه و تنگ نظر نباشه

گفتم که اگه پولش رو  یاگه از اول بهش م.ستخوا یکرد و دوباره پول م یهفته نشده خرج م هیدادم و سر 

 رواجبیِ غ زیو هزار چ جاتیبدل دیهرماه نبا دیفهم یم.شد ینم نطوریا ستیاز پول ن يخرج کنه تا ماه بعد خبر
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 یجبران م دیهرچقدر در قبالش اشتباه کردم، با.کردم یبرخورد م يا گهیماه باهاش طور د نیاز ا دیبا.بخره

 زنده هستم؟ یدونستم تا ک ینم.خبر نداشتم خودم يمن که از فردا.شد

*** 

به خاطر  دمیفهم یخودم نم.هم رفت، ناخواسته استرس گرفتم دیکه گذشت و زمان ِ اومدن و رفتن ِ مروار جمعه

اصغر فرهنگ تماس  یگرفتم با عل یم میکه بود دائم با خودم تصم یاما هرچ.دیمروار ایاسترس دارم  انیشا

 یبهش بگم ازدواج.بشم يا ابطهخوام وارد ر یگرفتم بهش بگم نم یم میتصم.و بگم که منصرف شدم رمیبگ

متوجه  انیهم ترس داشتم شا.شدم یم مونیو پش رمیبردم تا شماره بگ یم یدست به گوش.رو پشت سر گذاشتم

هم از .با ازدواجم مخالف باشه و بهش ضربه بخوره دیمروار دمیترس یهم م.رهیرو ازم بگ دیموضوع بشه و مروار

 .دمیترس یِ ازدواج سابقم و بچه داشتنم م ندیهماصغر فرهنگ و عکس العملش بعد از ف یعل

و  "ف"کردم تا به حرف  نییمخاطب ها رو باال و پا.رو به دست گرفتم میدکمه ا یبار دهم گوش يبرا

 .بود وارد اتاق شد نیباهام سرسنگ یتماس رو فشار بدم، هنگامه که کم يتا خواستم دکمه .دمیرس "فرهنگ"

 ؟یبازش کن یتون یم نیبب.ِ گردنبندم گره خورده ریزنج یآبج-

 یم کیبه هنگامه که نزد ینگاه.دیرقص یچشمم م ياسم فرهنگ همچنان جلو.گذاشتم نیزم يرو رو یگوش

 هیبا .رو از دستش گرفتم ریرو به دستم بسپاره و دست دراز کردم و زنج ریدست دراز کرد تا زنج.شد انداختم

بود که  یراحت نیبه ا شد؟اگهبود که انقدر راحت باز  يچه گره ا نیفکر کردم ا.باز شد ریزنج يحرکت، گره 

 .افتاد یگوش يخاموش شده  يچشمم به صفحه .تونست یهنگامه خودش م

 .بهش بگم ستیخب حتما قسمت ن-

 یو فقط کم یکه اگر کم یدرحال.میقسمت بگذار يِ خودمون رو به پا یسست ایو  یتنبل میآدمها عادت دار ما

از سر  ندهیِ آ یمشکالت ِ احتمال دیشا.از مشکالتمون حل بشه یمین دیشا م،یکارهامون کن یتالش رو چاشن

شد که بعد از رفتن  یم.تمقسمت گذاش يبه خرج دادم و به پا یمن هم خودم سست.راهمون برداشته بشه

 یاگه م دیشا.رو براش روشن کنم قتیحقنداشتم  یلیاما خودم هم انگار تما رمیتماس بگ "فرهنگ"هنگامه با 

خواست که  یزن ها و دخترها دلم م یاما من هم مثل باق.کرد یرفت و پشت سرش رو هم نگاه نم یگفتم، م

رو  میواقع طیدل خواستن ها، شرا نیهم يو برا.کنه يارداشتنم پافش يبرا یخواست کس یدلم م.خواسته بشم

همونطور .که حق داشت که بدونه یدرحال.اصغر، اطالع ندم یخواستم که به اون پسر، عل یگرفتم و م یم دیند

 .گرفتم یم دیاما داشتم حقش رو ند.شدم یاون آگاه م طیاز شرا یستیکه خود من با
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 پیمتفاوت از ت یپیخواستم امروز ت یم.دیاصغر فرهنگ رس یشد و دوباره روز ِ قرار من و عل کشنبهی دوباره

 یخواستم نشون بدم که من هم م یبود اما م دهیو پسند دهیساده د يدرسته که من رو با لباسها.بزنم میشگیهم

دوختش اصال  يو جا یپارگ.دمیکش رونیکمد ب يهنگامه رو از تو يرفو شده  يپالتو.تونم متفاوت باشم

اما .نبود دیهم شد یگگرفته بودم لباس ِ پاره رو خوب بدوزم و البته پار ادی یهم من به خوب.مشخص نبود

تنم خوب  يرنگ رو يسرمه ا يپالتو.ستادمیا نهیآ يو جلو دمیلباس پوش.دید یرو نم زهایچ نیهنگامه انگار ا

سالها دستم به سمت کرم پودر  نیا یبار ط نیاول يبرا.میبود کلیهم ه باینشسته بود چون من و هنگامه تقر

پنهان شده  یباز ِ پوستم به خوب شهیمنافذ ِ هم.به چهره ام انداختم ینگاه.دمیصورتم مال يرو یرفت و کم

 مونیرو هم امتحان کنم اما پش نهیآ يرنگ ِ جلو یخواست رژ لب صورت یدلم م.به خودم زدم يلبخند.بود

بزرگ نبود اما دلم  ادیز.رو برداشتم میمشک یدست فیعقب گرد کردم و ک.بود یامروز کاف ين کرِم برایهم.شدم

انتقال  یدست فیرو از کوله به ک لمیوسا.امروزم رو خراب کنم پیت ،یخواست با برداشتن کوله پشت یمن

راه، کنار  ي هیکرا یشگیِ هم لغناهار امروزم، جدا از مب يپول برا يمقدار نیظرف غذا نداشتم بنابرا يجا.دادم

 .کردم یکار رو نم نیا شهیمن که هم.شد یسرم که اسراف م يفدا.گذاشتم

رو  میمشک يها یبه سمت در رفتم تا کتون.خورد یآشپزخونه صبحانه م يشده بود و تو داریتازه ب هنگامه

 .صداش از پشت سرم بلند شد.بپوشم

 .من پول ندارم یآبج-

 .دمیبرداشتم و به سمتش چرخ نیزم يرو از رو فیک.بلند شدم.رو بستم میکتون يآرامش بندها با

 تومن نداده بودم؟دو هفته از اول ماه گذشته پولت تموم شد؟ 50ول ماه بهت ا ؟مگهيچرا پول ندار-

 .بزنه که ادامه دادم یحرف خواست

که  يکرد کاری؟چيذارم؟چرا پول ندار یهرروز برات غذا نم ؟مگهيبخر یخوراک دمیمگه هرروز بهت پول نم-

 تومن تموم شد؟ 50اون 

 .درشت شد چشمش

 .خب خرج کردم-

 .سمت در رفتم به

 .هنگامه خانوم يکرد یولخرج...يخرج نکرد-

 .دیکوب نیزم يپا رو.دیدر رس ي رهیبه دستگ دستم
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 ؟يریم يکجا دار.پول ندارم گمیم...ا-

 .کردم اخم

که  يرینم نیو با ماش کهینزد نیمدرسه هم که هم...يلقمه هم که دار...يکه دار کار؟غذایچ يخوا یپول م-

 کار؟یچ يخوا یپول م...يبد هیکرا يبخوا

 .رو باال برد صداش

 .رمیمنم مدرسه نم...؟ندهيدیپول نم-

دوست داشتم درس .مدرسه رفتن و درس خوندنش حساسم يدونست چقدر رو یم.دونست یضعفم رو م نقطه

خواستم  ینم گهیاما د.تماشا و بهش افتخار کنم نجایاز هم رهیباال م یدوست داشتم وقت.بشه یبخونه و کس

نا به  يخواسته ها يگرفتم جلو یم ادی دیمن هم با.شد یبزرگ م دیبا.به الالش بگذارم یل یل نیاز ا شیب

 .گذاشتم رونیپام رو ب هی.در رو باز کردم.ستمیجاش با

 .موجه کنم بتتویغ امیمنم بعدا نم.نداره يرادیا...نرو-

 .رفتم رونی، از خونه ب"نکنه مدرسه نره؟" نکهیدلهره، دلهره از ا با

گرفتم چطور باهاش رفتار  یم ادیفهموندم بزرگ شده و هم خودم  یبه اون م دیهم با شهیهم يبار برا کی اما

 دیمن شا.کرد، باعث شد بزرگ بشم يادآوریرو برام  هیمهر یدونست اما اون روز و وقت یهنگامه خودش نم.کنم

بودم اما افکارم هنوز بچگانه و ناپخته  يساله ا 7مادر دختر  دیشا.داشتم یازدواج ناموفق دیشا.ساله بودم 30

 هیدرمورد پول مهر یاما وقت دمیبال یبه خودم م دیشا.هستم يکردم آدم فداکار یتا قبل از اون فکر م دیشا.بود

 چیهنگامه ه دمیفهم. اشتباه محض بود دمیفهم.نبود يفداکار دمیبازخواست شدم فهم کمیام توسط خواهر کوچ

از  ينگهدار ي فهیآره که وظ.دم یام رو انجام م فهیکنه وظ یکنم و فکر م یم يفهمه فداکار یت نموق

داره و من اصولش رو  یاصول ،يو هرکار يزیاما هرچ.من بود يخانواده ام به عهده  يهنگامه، تنها بازمانده 

 انیشا زکردم که اگه ا یم يادآوریبهش  دیبا دمیفهم یحاال م.نکرده بودم تیمن اصولش رو رعا.دونستم ینم

که دائم تحت نظر  انیشا دیفهم یم دیبا.کرد یم یبا اندك حقوق ِ بابا گذران زندگ دیجدا نشده بودم اون با

و  یدولت يدادم مدرسه  یم ادیبهش  دیبا.دهیوقت خرج خواهر من رو نم چیکنه، ه یم یمادرش زندگ

درس خوندم  یدولت يمدرسه  يتو ودمکه خ.بهتر هم باشه یدولت يمدرسه  دیکه شا.کنه ینم یفرق یرانتفاعیغ

کنکور  يتهران تو یکه قبول.تهران قبول شده بودم يو روزانه  یبه دست آوردم و دانشگاه دولت یخوب يو رتبه 

که .قبول شدم یرانتفاعیغ يمن بدون مدرسه .نبود اما من بدون کالس کنکور قبول شدم یکار هرکس ،یکاردان
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و ما با .هم نبود يادیکتاب تست ز.نبود یبه اون معن يو حرفه ا یفن يابچه ه ياون زمان کالس کنکور برا

اونموقع کمتر  يساله  17ِ  یکه داشت، از هست یامکانات نهمهیهنگامه با ا یعنی.میشد یهمون نبودن ها قبول م

به خودم  تاداشتم  اجیاحت يانگار به تلنگر.جا یمورد و ب یب يها يمن با دلسوز.بود؟که اگه بود، من مقصر بودم

 .نشد رتریبود اما خب بهتر که د رید دیشا.تلنگر توسط هنگامه زده شد نیا.امیب

 يدرست برعکس دفعه .انگار زودتر از من اومده بود.دمیاصغر فرهنگ قرار داشتم رس یکه با عل يکوچه ا سر

 .رو باز کردم و سوار شدم نیحرف، در ماش یب.منتظر موندم یقبل که اومدم و کم

 .سالم-

 .جوابم رو داد نیحال به حرکت درآوردن ماش در

 ...ریصبح بخ...سالم خانوم-

دونستم اما به نفع من  یرو که نم لشیدل.کرد یو زود حرکت م نهیما رو با هم بب یکس دیترس یمثل من م دیشا

خواست همون اندك شناس ها  یشناختن اما دلم نم یها من رو م هیدرسته که فقط چند نفر از همسا. هم بود

 .ننیبب يا بهیمرد غر نیماش يهم من رو تو

 .ریصبح شمام بخ-

 .سمتش برگشتم به

 ن؟یوقته اومد یلیخ-

 .دیبه صورتش کش یدست

 .شهیم يا قهیپنج دق-

 .نگاهم کرد یکم

 ؟)گرفته(يچرا پکَر-

 ...یچه حس خوب.بود دهیحالت چهره ام، حالم رو فهم يبازهم از رو.زدم لبخند

 .با خواهرم بحثم شد-

 یبه راحت شهیهست که م یآدم، آدم نیکردم ا یاصال فکر م.دونست یم دیبا میقرار بود با هم ادامه بد اگه

 یدانشگاه و با بچه ها که فرصت نم يتو.حرف بزنم یداشتم با کس اجیمن هم احت.باهاش صحبت کرد

اصغر فرهنگ از من بزرگتر و باتجربه تر  یعل نها،یو در کنار ا.اومد یم شیپ يا گهید يبحث ها شهیهم.شد

 .بود
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 ؟یچرا؟سر چ-

 .کردنش یسر ولخرج-

 .فکر کرد یکم

 چند سالشه؟-

-18... 

 .زد يلبخند

 .خب سنش کمه-

 .ادامه داد اطیاحت با

 .بدن ادیتا بهش  ستیسرش ن يپدر و مادرم که باال-

 ادیمن  یوقت.گفت یگرفت؟راست م یم ادی ایشد؟آ یم یسرم هنگامه بود چ يباال ياگه پدر و مادر کردم فکر

 .مکث کرد.رو بهم آموخته بود یخوب يزهایاما چ ر،یهرچقدر هم سختگ ره؟مامانینگ ادیگرفته بودم چرا هنگامه 

 شده؟ یحاال مگه چ-

 یلقمه هم م.ذارم یناهارش م يغذا برا.دمیهم هرروز صبح بهش م یپول خوراک.دمیتومن بهش م50هرماه -

 .ذارم اما امروز گفت پولش تموم شده

 .کردم اخم

 .فقط دو هفته از ماه گذشته-

 .سرش رو تکون داد آروم

 .خره یم يزیچ یشیلوازم آرا دیسن شا نیا يدختر تو هیخب -

 .میخر یو م میریباهم م یعنی.خرم یخودم براش م...نه-

 .صورتم انداخت به ینگاه میتعجب ن با

 ؟يدیبهش هرماه پول م یچ يبرا گهیکنه؟اصال د یم کاریخب پس پوالشو چ-

 .کردم زمزمه

 .ستیخودش پس انداز کنه اما انگار بلد ن يخواستم برا یم-

 .خره یم يزیاون چ يبرا دیشا...دوست پسر داره دیشا-
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 یالك م ای جاتیگفتم فقط بدل یبا خودم م شهیهم.مورد فکر نکرده بودم نیبه ا.دهنم گرفتم يرو جلو دستم

 ...اگه.الك بود يکه هنگامه خوره .خره

 .کنه یباهاش م يا گهیکار د دمیشا.فکر ِ منه نیا-

کس  یهمراهم نبود؟چرا انقدر ب يباره باهاش صحبت کنم؟چرا بزرگتر نیرو نداشتم تا در ا یکس چرا

اصال .حاال که کنارم بود.کرد یم مییراهنما دیشا.بزنم تونستم حرف یاصغر م یبا عل دیشا.بودم؟نگاهش کردم

 .رو محک زد يشد مرد یم يهمچون موارد يتو

 رابطه داشته باشه؟ یاگه دوست پسر داشته باشه؟اگه با کس-

 .زد لبخند

 نداره اما مال اون داره؟ یچرا مال ما اشکال.میاالن من و تو باهم رابطه دار-

 .کردم اخم

 تونه داشته باشه؟ یم یچه قصد ازدواج يبچه مدرسه ا هیاما ...من و شما قصدمون ازدواجه-

 .همون اخم ادامه دادم با

 ...ستیکه اصال وقت ازدواجشم ن ؟اونیاون چ.کنم یحواسمو جمع م.سالمه 30من -

 .فرمون گذاشت يدو دستش رو رو هر

 .کنه یفکر نم يجورنیخودش ا دیاما شا...گمیمن م نویا...یگیتو م نویا-

 .لبخند زد باز

از  گهیاونموقع که د...باهاش حرف بزن یغروب که برگشت.درموردش فکر نکن ينطوریا...حدس منه نیحاال ا-

 .مدرسه هم برگشته

 .دمیمدرسه آه کش يادآوری با

 .رهیکرد امروز مدرسه نم دیچون بهش پول ندادم تهد-

 .و نگاهم کرد برگشت

وقف  تویزندگ دیاما نبا.خوبه یلیخ يانقدر بهش عالقه دار نکهیا ،یتو به فکر خواهرت نکهیا...خانوم یهست-

به  دیاول با يمادر در درجه  هی.يتو االن حکم مادر ِ اونو دار...به فکر خودتم باش.به خودتم برس.یکن گرانید

 .کنه یدگیفکر خودش باشه تا بتونه به بچه هاش رس

 .بود دهیچقدر فهم.زد یچقدر خوب حرف م.زدم لبخند
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 .حتما مادر شما همه جوره حواسش به شما هست-

 .دیخند

بهش ...و اون باشگاه شگاهیآرا نیهر هفته ا.رسه یبه خودش م یلیآخه خ...یگفتم قرت یبه مامانم م لیمن اوا-

کارا رو  نیبهش برخورده بود گفت اگه من ا یلیبار که خ هیاما خب .یستیگفتم اصال به فکر من و بابا ن یم

 .هدارمتونم خونه رو گرم نگ ینم گهید.مونه ینکنم که دل و دماغ برام نم

رو به  شگاهیآرا ایمن که اگه حرف باشگاه .رفت یداشت که باشگاه م يچه مادر.زد یصادقانه حرف م چقدر

 .ادامه داد.شد یزدم خونم مباح م یمامان م

 .شهیخونه باشه افسرده م يخانوم خانه دار، اگه همش تو هی.آخه خانه داره-

 .دیخند باز

 هیخواست گر یدلم م گهیآخرا د.شدم نیماه خونه نش هیبار پام شکسته بود و  هیکه  دمیفهم یوقت نویا-

 ...کنه ینم هیگفت مرد که گر یاگه مامانم نم یعنی.کنم

دختر ِ قهر کرده .دهیم يخنده اش چقدر به آدم انرژ.خنده یفکر کردم چقدر قشنگ م.خنده اش ادامه دار شد و

اومده و با لبخند نگاه  رونیب شیو ناراحت ییبود و از الك تنها دهیمردونه اش، دلش لرز يته دلم با خنده ها ي

 .بود دهیوقت بود که مرد ند یلیدخترك هم مثل من، خ.کرد یم

 .اش که قطع شد نگاهم کرد خنده

 ؟یخوش ینیب یرو نم ؟مایکن یم کارایچه خبر؟چ گهید...خب-

 .نمشیدادم تا خوب بب هیدر تک به

 .میندار ییاز جا يخبر.میایدانشگاه و م میریما که م.یسالمت-

 .رو عوض کرد حرف

 ؟يهفته کالس دار يچند روز تو-

 .و سه شنبه کشنبهی...دو روز-

 .ستادیچراغ قرمز ا پشت

 دنبالت؟ امیسه شنبه ب یخب چرا نگفت...ا-

خواست به زبون  یاما دلم نم.میدوست داشتم با هم بر.ادیدوست داشتم ب.نگفتم يزیباال انداختم و چ شونه

بغل  ي نهیآ يتو ینگاه.ادیب دیخواست خودش بفهمه که با یدلم م.بده شنهادیخواست خودش پ یدلم م.ارمیب
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زدم؟پس  یک يپس کرِم رو برا ردمفکر ک.امروز خوشگل شده بودم اما انگار متوجه نشده بود.به خودم انداختم

 ایشد  یموهام اگه زرد م.نبود دیو تمج فیوقت اهل تعر چیکه ه انینگفت؟چرا اظهار نظر نکرد؟شا يزیچرا چ

 یم یخلوت هامون سع يتو شهیهم.گفت ینم يزیو چ دیفهم یم دیشا ای.دیفهم یوقت نم چیقرمز ه ای یمشک

اما .دادم یعطر و گل م يبو شهیهم.دمعرق ن يکردم بو یم یسع.ملباسهام رو بپوش نیباتریو ز نیکردم بهتر

کردم تا  یفقط نفسم رو حبس م.بهش بگم دمیکش یخجالت م.کرد یم میتند عرق تنش عصب يبا بو یگاه

 شهیهم.آورد یدادم، به روم م ینم یخوب يدادم، بو یم يبد يشد و بو یم ياما اگر روز.بد رو حس نکنم يبو

به من .زدم یهم نم یاما حرف.رك باشم ناراحت بودم ستمیتونم، من بلد ن یزنه و من نم یرك حرف م نکهیاز ا

خور  يداده بودن توسر ادی دیو شا.باشم نیسنگ.باشم نیمت.باشم ریسر به ز.داده بودن حرف گوش کن باشم ادی

 انیشا فکر کنه که موضوع نینبود که به ا یکس.بده ادیرو  زهایچ نیا انینبود که به شا یانگار کس یول.باشم

به  يزیدادن چ ادیشکوه خانم که اهل .رهیبگ ادیرو  ییزهایچ دیهم با انیکه شا.رو بلد باشه ییزهایچ دیهم با

با دخترش تنها  دینبا نکهیمثل ا ییزهایچ.کرد یپر م انیذهن شا يبه درد نخور تو يزهایفقط چ.پسرش نبود

بچه هاش  یزندگ يکاره  چیقرار داشت و انگار که عمال ه رشهمس يبابا بهمن هم که تحت سلطه ...باشه

درست تر از من  انیگفتم که رفتار شا یم دیخواستم صادق باشم با یکردم، اگر م یاما حاال که فکر م...بود

 ان،یبا شا یمدت زندگ نهمهیمن خورده بود؟ا یخورد؟به چه درد زندگ یم يتعارف کردن به چه درد نهمهیا.بود

 تیوضع نیبا هنگامه هم هم.دمیاون راحت بود و من عذاب کش.اون گذشت يها ییمن و رك گو تفاتعار يتو

 ...رفتار من غلطه رمیگ یم جهیپس نت.کشم یکنه اما من بازهم عذاب م یم یاون راحت تر از من زندگ.رو دارم

 م؟یبا هم بر امیسه شنبه ب-

افتاد امروز کرِم زدم و  ادمیتازه .نشستم نشیماش يافتاد تو ادمیتازه .فرهنگ پاره شده يبا صدا میِ فکر چرت

 نیسنگ.نزد یبودم و حرف شهیخوشگل تر از هم دیافتاد امروز خوش پوش تر و شا ادمی.نگفته يزیو چ دهیاون ند

 .جواب دادم

 .هیکاف کشنبهی نیهم...نه-

 .کردم زمزمه

 .نباشه يازین گهیتازه فکر کنم د-

ته دلم از  یحت.منَتم رو بکشه یدوست داشتم کس.ناز کنم یکس يدوست داشتم برا.کنم یکرده بودم؟فکر م لج

کم .میوقت نشد تنها باش چیه.ناز کنم انیشا يفرصت نشد برا.رفت یبهم التماس کنه، ضعف م یکس نکهیا
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 يناز کردن برا ونستمد ینم.حضور داشت نمونیب یکس شهیهم.میاومد لحظات دونفره داشته باش یم شیپ

 ...تونست داشته باشه یم یچه طعم ان،یشا

 ه؟یمنظورت چ-

 یکردم و خودم دلخور م یخودم قهر م.که بلد نبود انیبلد بود؟شا یمنت کش.هم نزدم یحرف.نکردم نگاهش

 یخودم با خودم حرف م.نشست یگفتن نداشت و ساکت و صامت م يبرا یحرف.کردم یم یشدم و خودم آشت

 .کردم یزدم و خودم با خودم دعوا م

 .مینیب یرو م گهیهمد میدومه به قصد ازدواج دار يکه دفعه  ست؟ماین يازین ه؟چرایمنظورت چ دمیپرس-

پس ...شد بگم؟معلومه که نه یم ؟رومينکرد فیگفتم چرا از چهره ام تعر یم.نداشتم یجواب.ندادم یجواب باز

 .بود زیهمون سکوت بهتر از همه چ

 شد؟ یچ ییهوی؟يکه خوب بود ؟تويناراحت شد یاز چ-

دخترك هم از .اما ته دلم خوشحال بودم.برنگشتم.شدم ستادنشیو بعد از اون ا نیکم شدن سرعت ماش متوجه

زدم برگردم و صورتش رو  یدل دل م.زد یبشکن م یکرد و گاه یاصغر خوشحال بود و بپر بپر م یتوجه عل

خواستم  ینم.خواستم خودم رو لو بدم ینم.دید یشتاقم رو مم يچهره  دینبا.گرفتم یخودم رو م ياما جلو نمیبب

با  میکه داشت يرابطه ا.رو شوهرم بود یهرچقدر هم بد، اما دو سال انیشا.بفهمه چقدر محتاج توجهش هستم

شد با  یرو تجربه کرده بودم که فقط م يرابطه ا.و خواهرانه فرق داشت يمثل مادر و دختر گهید يرابطه ها

اصغر فرهنگ، همه  یاما با اومدن عل.موفق بودم.تا فراموش کنم دمیبا خودم جنگ یچندسال.همسرم تجربه کنم

ناخودآگاهم به  ریضم.نشده بود میوارد زندگ انیجز شا یچون تا به امروز کس.شد یعوض م میزندگ يتو زیچ

 .ستم تحمل کنمتون ینم.قرار بودم یب.خوب نبود چیگشت و ه یبر م یزمان ِ متاهل

تفاوت که رو به من نشسته و  نیبا ا.رنیگ یکه دنده عقب م ییمثل وقتها.گذاشت میصندل یپشت يرو یدست

دستش پشت  ،یصندل یپشت يخواست به جا یتونستم انکار کنم چقدر دلم م ینم.نگاهش تماما به من بود

حالم رو  نستتو یم یک.دارم يتاسف بار تیآب دهنم رو قورت دادم و فکر کردم چه وضع.گردنم باشه

و .بودنش يخودش، که برا يشه؟نه برا یتنگ م انیشا يدلم برا یحت یتونست بفهمه گاه یم یبفهمه؟ک

دونست قبال چه  یاون که نم.نداشت يریتقص.بود ستادهیا میزندگ يمرد تو ياصغر فرهنگ، جا یحاال عل

پسرها ... دونست یاگه م دیشا.ستمین يا دهیو مرد ند دهیدونست دختر ِ پسر ند یرو تجربه کردم؟نم ییزهایچ

 ...شد یباز م يهرکار يبرا گن؟راهیبهش م یچ
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 ؟یزن یچرا حرف نم-

 یاما م رهیبپذ طیشرا نیاون من رو با هم.رهیخواست حرف بزنم و اون بپذ یچقدر دلم م.زد یتند تند م قلبم

نه،  ایخوام  یدونم اون رو م ینم نکهیاز ا.دمیترس یاز خودم م یحت.دمیترس یرها کنه و بره م نکهیاز ا.دمیترس

 .دمیترس یم

 ...شده میکه وارد زندگ یستین يدختر نیاول ؟تویهست یدون یم-

 .ستادیکه حس کردم قلبم ا يطور.جمله، ضربان قلبم آروم و آروم و آروم شد نیا دنیشن با

 .مدنبال دختر و دوست دختر گرفتن بود یسالگ 18من از -

 دیفهم ینم.حرف نزنه گهیتا د.نفس نکشه گهیتا د.صورتش فشار بدم تا خفه بشه يخواست دستم رو رو یم دلم

کرد و از  یته دلم بپر بپر نم گهیدخترك هم د.برگشتن شونیقبل يرو بگه؟تمام حسهام به سرجا نهایا دینبا

 .دنشسته و دوباره زانوش رو بغل گرفته بو يگوشه ا.دیکش ینم غیج یخوشحال

 یکه ه ستنیپسرا هم مثل دخترا ن.اصال بهتره بگم نبود ایپسر کم بود  لمونیفام يتو.بودم ؟تنهایدون یخب م-

که .دختر باشن ایزن  هی کیاما به خاطر فعل و انفعاالت بدنشون دوست دارن نزد.بخوان دم پر ِ مادراشون باشن

 .که مادر باشه شهیتونه و نم یقطعا اون زن نم

ساله اش که  34عمر  نیا يساله، تو 34پسر  هیکرده بودم؟که  يبا خودم چه فکر.دوختم رونیرو به ب نگاهم

نرفت  يهم اگه سمت دختر انیماده هم رد نشده؟شا يپشه  هیبره، از کنار  یبلوغ به سر م يسالش رو تو 19

 یسرش حس نم يمادر رو باال ي هیبود که سا يپدر ِ دختر.بود شتریب تشیمسئول.بود که پدر بود نیا يبرا

 .شد یروز که مادر داشتن حساب نم کی يهفته ا.کرد

خواد  یدلم م...خانوم یهست...یاما هست.بشه ینسبت بهم منف دتید دیدونم شا یم.رو بهت بگم نایا دینبا-

 .یرو ازم پنهون کن يزیخوام تو هم چ ینم.رو ازت پنهون کنم يزیخوام چ ینم.باهات صادق باشم

من  يبزرگ تر از تمام گفته ها.بزرگ یلیخ زیچ هیاون هم .رو ازش پنهان کرده بودم يزیخب من چ.ختیر دلم

 .اون بود يو دونسته ها

 اشونیبا رفتن بعض.شدم ضیمر اشونیبا رفتن بعض.اومدن و رفتن میزندگ يبودن که تو ییکسا یبدون دیبا-

برنامه ها  نطوریسمت ا گهیبه بعد د یسن هیاما از .حالم خراب شد اشونیو با رفتن بعض حالم خوب شد

 .با همسرم باشم گهیگفتم د.نرفتم

 .با دقت نگاهش کردم و سکوتم رو شکستم.دمیبه سمتش چرخ.کرد سکوت
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 ؟یباهام ازدواج کن يکرد یداشتم شما قبول م يرابطه ا یاونوقت اگه من با کس-

 .بود نییکرد در هرصورت نگاهش پا ینم یفرق.من يهم به پا دیشا.رو به دنده دوخت نگاهش

 ...شهینم میباشم طور یمن هرچقدرم با کس.کنه یدختر با پسر فرق م...نیبب-

مردها و  یباق دیبه نظرم رس.فکر کردم یبود؟کم نیپس فکرش ا.من باال آورد يآزرده  يرو تا چشمها نگاهش

خودم هم به ماهرخ .بودن نطوریهم دمید کیکه به عمرم از نزد ییخب مردها.مشابه دارن یپسرها هم تفکرات

فرهنگ فرو کرده  اصغر یمغز عل يحرفها رو تو نیهمجنس من ا یکیخب حتما .حرف رو زده بودم نیهم

 ؟بایاصغر فرهنگ چ یاما عل.فقط دو سال رو کنارش گذرونده بودم.همسرم بود.بود میزندگ ينفر تو کیمن .بود

رابطه  یبود که اون هم با کسان نیمهم ا.رفته بود که مهم نبود شیرابطه اش تا کجاها پ.و چند نفر بود نیچند

 چیه.تونست داشته باشه ینم ییادعا چیپس ه.پر بود ششیپس مشت من پ.میشد یم ریِبه  ریِپس .داشته

 میدیرس یاصال به توافق نم دیشا.زود بود رو کردن ِ گذشته ياما حاال هم برا.تونست داشته باشه ینم یاعتراض

 .ارمیب ونیبه م انیو شا دیاز مروار ینبود حرف يازیو ن

 .به هشت بود قهیده دق.رو به ساعت دوختم نگاهم

 .شهیم رمیمن د.میبر گهیبهتره د-

 .لب باز کرد.نگفت به سمتش برگشتم يزیچ یوقت

 ...یرو بهت بگم تا بدون نایا دمیاما الزم د.یشیدونستم ناراحت م یم-

 .به ساعت کرد يا اشاره

 .دانشگاهت میرس ینم 8چون قبل از .به حالت نداره یفرق فتمیاالنم اگه راه ب-

 .کردم ینوچ

 کنم؟ کاریپس چ-

 ؟يدار بتیچند جلسه غ-

 .خونه بمونم يکه کالس دارم تو يبود روز ومدهین شیپ

از نوشته  يزیاصال چ.رو قبول ندارم یاما جزوه نوشتن کس.هکن ینم ابیاستادمونم کال حضور غ نیا...یچیه-

 .دهیرو بعد از خودش سر کالس راه نم یطرف استادمون گفته کس هیاز  یول.فهمم ینم هیبق يها

 .فکر کرد یکم

 .ارمیاز دلت درب تمیناراحت.میبزن يدور هی میباهم بر ایب.يریم رتریبده بگو د امیبه دوستات پ-
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به .ارهیرو از دلم درب میبه قول خودش ناراحت نکهیو هم ا میحرف بزن شتریهم دوست داشتم ب.نبود يفکر بد

که  یفقط ازم خواست هر اتفاق.نگه و قبول کرد يزیچ هیازش خواستم به بق.دادم و گفتم کجا هستم امیپ ثهیحد

 .دمیکه شن يزیکه گفتم و هرچ يزیهرچ.افتاد رو بهش بگم

 .من آزادم...خب-

 ا ساعت چند؟ت-

 .12تا ساعت -

 .خوبه نمیحاال هم یول.میدوست داشتم ناهارو باهم باش.شد فیح-

بره؟برام مهم بود  یمن رو به کجا م نمینگفتم و منتظر شدم بب يزیچ.رو به حرکت درآورد نیزد و ماش استارت

چقدر  نمیخواستم بب یبلکه م.زهایچ نطورینه از لحاظ باکالس بودن و ا.میبر يا یدرست و حساب يبار جا نیاول

حساب باز کرده؟چون  دنشیرس رانجامرابطه و به س نیا يخواستم بدونم تا چه حد رو یبراش مهم هستم؟م

 .مهمه یلیگردش خ نیدارم اول دهیعق

 ارم؟ میبر-

 .کردم نگاهش

 پارك؟-

 .رو خاروند گردنش

 .رفتم ینه؟من با دوستام شب م ایکنه  یاالن کار م لشیدونم وسا ینم-

 .زمزمه کردم اطیاحت با

 با دخترا؟-

 .به صورتم انداخت یبیعج نگاه

 ؟يکرد ياالن حسود-

اومده؟مهم بود بدونم  یبرام مهم بود بدونم با ک.کنارم برگردوندم ي شهیکردم و صورتم رو به سمت ش اخم

 شه؟یم یذهنش تداع يتو یهمراه من هست، خاطرات ک یوقت

 .دختر جماعتو نداشتم يایو لوس باز غیج غیج يحوصله .خودم اومدم يقایبا رف.ومدمینه با دختر ن...قهر نکن-

 .از خودمتشکر بود چقدر

 ...زمختت برو پارك يشما با همون دوستا-
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 .دیخند

 .خوام تو رو ببرم باغ وحش یاما حاال م...رمیبا اون زمختام م-

 یرو به باغ وحش م ياول دختر يدفعه  ینه کوگر.کرد یهم بلد بود و رو نم دیشا.نابلد بود انگار چقدر

 .دونست؟غر زدم ینم یعنیبره؟

 به باغ وحش؟ هیازیچه ن...پسرا خودشون باغ وحشن-

 .بار قهقهه زد نیا

 .خوبه بغل دستت نشستم.دستت درد نکنه-

 .نگفتم يزیچ

 م؟یخب کجا بر-

من .برخوردها نداشتم نطوریبه امن که عادت .که چقدر لوس شدم دیبه نظرم رس يلحظه ا يبرا.کردم سکوت

خودم رو براش لوس نکرده  نطوریا.ناز نکرده بودم نطوریکه شوهرم بود ا انیشا يبرا یکه تا به حال حت

 .خواستم جواب بدم که دوباره خودش به حرف اومد.بودم

 نما؟یس میبر-

 .داد یرو نشون م قهیهشت و پنج دق.و ساعت رو نشون دادم دمیسمتش چرخ به

 صبح هم داره؟ 8سانس ِ  یینمایکدوم س نما؟اصالیس رهیم یسر صبح یآخه ک-

 اینادون و نابلد بود و  يادیز ای.من هم خنده ام گرفت.لرزه یکه شونه هاش از خنده م دمیچشم د يگوشه  از

 .بلد بود چطور من رو به حرف بکشه

 .دیرس یبه ذهنم م نایپس؟من هم میخب کجا بر-

 یدرسته که من اهل خرج اضاف.دیترس یاز خرج کردن م دیشا.شاپ بردن نبود یر اهل کافانگا.فکر کردم یکم

 یکه آروم باشه و به راحت ییجا.شاپ یکاف ایپارك باشه  دیبا ایقرار مالقات  نیکردم اول ینبودم اما فکر م

 من مهم باشه؟ يبرا انداشت چر یتیاون اهم يمسائل برا نطوریا یاما وقت.میحرف بزن میبتون

 .امامزاده هی میبر-

 .نگاهم کرد یطوالن ر،یتوجه به مس یو ب برگشت

 ؟يامامزاده دوست دار-

 .باال انداختم شونه
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 .شهیم یپنج سال دیشا.وقته نرفتم یلیخ-

 .امامزاده حسن میبر...باشه-

 .کرد نگاهم

 ؟يبلد-

 .زدم پلک

 هستش؟ يآذر يکه تو یهمون-

 .سر تکون داد فقط

 .جنساش ارزون بود.میدیخر یاز اونجا لباس م میرفت یبچه بودم با بابام م-

 .دمیخند

 ...بابام یول.دمیترس یاز اسمش م شهیهم...یکوچه بود به اسم جعفر جن هی-

 يدوست داشتم بازهم تو.دوست داشتم بازهم برم.اونجا پر از بابا بود.داشتم يادیاونجا خاطرات ز.کردم سکوت

 یچقدر راحت و با آسودگ.چقدر اون روزها خوب بود.شد یم ادآوریکه بابا رو برام  ییفضا.رمیاون فضا قرار بگ

 .تکون داد يسر...پشتم گرم بود درچق.چقدر بودن ِ بابا خوب بود.دمیدو یتمام مثل آهو به هر طرف م

 .دیخر يمنم برا...رفتم اونجا ادیز-

 .زد لبخند

که انقدر راحت  ادیخوشم م...سراغ اون باال ماال ها رنیببرن، م دیاسم مرکز خر خوان یمعموال دخترا م-

 .یزن یدرموردش حرف م

 .باال انداختم ابرو

 دم؟یکنم بگم رفتم جردن خر یم دیعبدل آباد خر ای ياز آذر یخب وقت-

 یکه بود رو بهش م يزیهرچ.نبودم ییو دو رو ایاهل ر.من اهل دروغ نبودم.نگفت و فقط سر تکون داد يزیچ

نه چندان دور از اون هم پرده  يگذاشتمش و روز یاون هم فعال مسکوت م.به جز ازدواج اولم يزیهرچ.گفتم

و چند دختر رابطه  نیخب اون هم با چند.دونستم یموضوع، محق م نیا يخودم رو درباره .کردم یم يبردار

 ...هرم بودنفر که شو کی.نفر رابطه داشتم کیمن که فقط با .داشت

 ییمثل وقتها شه،یمثل هم.میدیرس يآذر يبه منطقه  يادیو ز دینه چندان شد کیاز پشت سر گذاشتن تراف بعد

شهر،  نییها پا یلیاز نظر خ.پر رفت و آمد بود نطوریاون زمانها هم هم.شلوغ و پر تردد بود میاومد یکه با بابا م
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دوست داشتم  شیفیبا تموم ِ دود و دم و کث.داشتم ترو دوس نجایا.و از نظر ِ من ِ پر از خاطره، محل آرامش بود

 نجایهنگامه هم ا.رو نداشتم که باهام همراه بشه یکس.بود دهیمنطقه نرس نیوقت بود پام هم به ا یلیاما خ

اون، بابا  يبرا.و مفهوم بود یمن پر از معن يفقط برا نجایا.میایب نجایاومد به ا یخاطره نداشت و خوشش نم

که گهگاه  يا ختهیخاطرات جسته و گر ياون، بابا تو يبرا.شد یم یاتاق معن يطاقچه  يور يعکس ها يتو

داشته  ادیرو به  شیانتظار نداشتم چهار سالگ.هم ازش نداشتم يانتظار.شد یم دایکردم پ یم فیتعر

رو  نگامهگذاشتن با هو سر به سر  يافتاده بود و توان باز ضیخونه و مر يکه بابا، گوشه  یچهارسالگ.باشه

 .نداشت

 .پارك کرد و به سمتم برگشت یتنگ يکوچه  يرو تو نیاصغر، ماش یعل

 .بشم ادهیپ نوریشو بذار منم از هم ادهیتو پ-

خب .شد یمتر هم باز نم یپنج سانت يبه اندازه  یحت ن،یدر ماش دیچسبونده بود و شا واریراننده رو به د سمت

و  یبه اون تنگ يدو برابر من بود، از جا دیکه شا یکلیه کل،یاصغر با اون ه یمن هم انتظار نداشتم عل

 .ترو گرف فیک يبشم که دسته  ادهیرو برداشتم تا پ فمیک.رد بشه یکیکوچ

 .بمونه نیماش يبذار تو يخوا یم-

 .کردم ینف.پولم داخلش بود فیک.برم ییجا فینداشتم بدون ک عادت

 .ارمشیم...نه-

در رو .قفل فرمون رو زد وکنارم قرار گرفت یبعد، وقت یکم.شدم ادهیو آزادش کرد و پ دمیشرو ک فیک ي دسته

 .رو زد ریبست و دزدگ

 د؟یکن یزندگ دیتون ینم فیشما دخترا بدون ک-

کردن خوشم  یزن ها و دخترها اعتراض م يبه کارها راهیکه راه و ب ییاز مردها و پسرها.باال انداختم ییابرو

 تونن به روش چشم ببندن؟ یچقدر بزرگه که نم ف،یک هیکردم مگه  یفکر م.اومد ینم

 آوردن؟ ینم فینبودن؟ک ينجوریا اتونیدوست دختر قبل-

فرو  بشیج يدستهاش رو تو.داد نیاش رو به ماش هیاش رو عقب برد و تک نهیسر و س.شد يجد نگاهش

 .دیکش شییباال يدندونها يزبونش رو رو.برد

 .ادیخوشم نم...زنندا کهیت-

 .کج کرد گردن
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 باشه؟-

دست .رفع و رجوعش نگفتم يبرا يزیپس چ.که زدم ناخودآگاه از دهنم خارج شد اما حرف دلم بود یحرف

 .دیکش رونیب بشیراستش رو از ج

نکن  يکار.نکن مونمیکنم که پش یپس ازت خواهش م...که بوده يزیاز هرچ.من صادقانه باهات حرف زدم-

 .خوام یکه نم یصداقتمو کنار بذارم و بشم کس

 یاعتراف به قتل بکنه و انتظار داشته باشه کس ادیب یبود که کس نیاز نظر من حرفش مثل ا.نزدم یهم حرف باز

که  یعمل.انجام شده یبود عمل نیمهم ا.اعتراف کردن که مهم نبود.چون خودش اعتراف کرده.بهش نگه يزیچ

سرم رو به سمت .موضوع چشم ببنده نیا يتونه رو ینم یزن چینه فقط من، که ه.ستیاز نظر من درست ن

 .چرخوندم میهم باهاش فاصله نداشت ادیکوچه، که ز يابتدا

 .از کنار گوشم بلند شد صداش

 یکه ازش گرفتم برام موندن ییاما درسا ستیذهنم ن يخودش تو.اومده و رفته...بوده میزندگ يتو یهرک-

که سمت  شهیم یاالن چهار سال.ستیچون ن.مهیزندگ يتو یو فکر نکن که حتما االنم کس نیبا خودت نش.شده

 يبرا.ینیب یم انتیخ ،یکن انتیچون اعتقاد دارم خ.خوام فقط با زن ِ خودم باشم یچون م.دختر جماعت نرفتم

بودن رو از ذهنم  میزندگ يتو که ییاون دخترها یحت.مگر همسرم دمیرو راه نم یذهنمم کس يتو یحت نیهم

 .شهیموندگار م میزندگ يکه تو یکس...ذهنم باشه يکردم تا فقط همسرم تو رونیب

 .لب باز کردم.کرد یبا دقت نگاهم م.کوچه برداشتم و به سمتش چرخوندم ياز ابتدا نگاه

شما .خونشونه يبه قول معروف تو...خانوما يبرا هیزیامر غر هیحسادت .بلد نباشه يوجود نداره که حسود یزن-

ذهنم  يتونم منکر بشم دائم تو یاما خب نم.کردم قبول کنم یمنم سع.ستین تیزندگ يتو یکس گهید یگفت

 ن؟یچرخه که باهم کجاها رفت یم

 .زد لبخند

که با دخترا  ییجا تینها.ببرمش ییاونقدر برام ارزش نداشت که جا يدختر چیاما بدون ه...حق باتوئه...باشه-

االن .دوما قصدم ازدواج نبود.نهیما رو با هم بب یچون اوال که برام مهم نبود کس.بوده ابونمونیرفتم پارك سر خ

ادیذهنم نم يمادرم تو یحت یزن چیه...زنم یم فباهات حر یوقت...رمیباهات راه م یوقت.یازدواجم سِیتو، ک 

 .خوام بشناسمت یچون م.شهتو و رفتارت با يخوام تمام تمرکزم رو یچون م

 .گرفت نیاش رو از ماش هیتک
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 ؟یخانوم یاُک-

و عقد،  ينامزد يروزها.بودم یهست شهیهم.گفت ینم "یخانوم"وقت بهم  چیه انیشا.لبخند زدم ناخواسته

 .زد یخانوم صدا م یاوقات هست یگاه

 .عقب رفت انیجلوم قرار گرفت و فکر شا یدست

 ...بسم اهللا-

کردم  یتعجب م ای دمیترس یکه م ییبود؟من خودم وقتها یمنظورش چ.با دقت نگاه کردم.راستش بود دست

 .خندونش دوختم ينگاه از دستش برداشتم و به چشمها.گفتم یم "بسم اهللا"

 شده؟ یچ-

 .اش رو آزاد کرد خنده

 ...قربونت بشم-

 ،يعاد يبودم که با قربون صدقه رفتن ها چارهیتا به حال قربون ِ من شده بود؟چرا انقدر ب یک.ختیر دلم

 زه؟یدلم بلرزه و گاه، بر ،یبودم تا با هر حرف یکس و کار م یانقدر ب دیشد؟چرا با یته دلم بنا م يآوار

 .داد ادامه

 جلوت گرفتم؟ یانگار چ یکن یبه دستم نگاه م يجور هی-

 .دستم آورد کیو نزد نییرو پا دستش

 .میبگو و بر یاعلی...دستتو بده-

 یچ مانمیو ا نیاما پس د.و مردونه اش بگذارم يبزرگ و قو يدستها يخواست دستهام رو تو یدلم م یلیخ

رو  ییزهایسراسر عمرم چ.دادم یبه فنا م دیقربونت برم که نبا هیشد؟اعتقاداتم رو با  یم یشد؟اعتقاداتم چ یم

 یمثال روزه م.خوندم ینماز م ثالن مم.دادم یاز دستشون م ،يبا ورود هر مرد دیگرفته بودم که نبا ادی

 یموهام بود و سع ياما فقط جلو.شد یم دهیموهام د يهرچند گهگاه جلو.برام مهم بود یمحرم و نامحرم.گرفتم

 .فرو بردم بمیج يدستم رو تو.کردم فراتر نرم یم

 چرا؟-

 .رو کج کرد سرش

 ؟یچرا چ-

 .شدم رهیچشمهاش خ يتو
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 چرا دستمو بدم؟-

 .عقب برد یرو کم دستش

 .شهیرابطمون گرم م.کنم یم يشتریِ ب یکیدستم باشه احساس نزد يدستت تو یوقت-

 .زدم يپوزخند

 .بره، همون بهتر که سرد باشه شیکه با چهار تا دست و پا بخواد پ يرابطه ا-

 .کنار بدنش افتاد دستش

حس  میکه از هم دور باش يطوراون...سمت هیسمت باشم و تو  هیکه من  ياما اونطور.یگیراست م...دونم یم-

 .کنم دالمونم از هم دورن یم

اصغر  یخواست دستهام رو به دست عل یاز من م.کرد یدختر ِ ته دلم، خواهشمند نگاهم م.ازش برداشتم نگاه

 یپر م تیامن یکم يدلش برا.اصغر رو بچشه یعل يمردونه  يخواست طعم ِ گرفتن دستها یم.بسپارم

تکرار  تیاون امن همخواست باز یدلش م.کرد یبه دلم رخنه م انیشا يکه گاه با گرفتن دستها یتیامن.زد

 یدر برابر باق م،یزندگ يکه بود، هرچقدر خواسته و ناخواسته آزار داده بود، زمان ِ حضورش تو یهرچ انیشا.بشه

دستم رو به .دا وسوسه بشمنگاهم رو از دخترك هم برداشتم تا مبا.دیبخش یم تیمردها و روزگار، بهم امن

 ینم.خواستم یرو نم نیمن که ا.گرفت یم يا گهید يو بو رنگکار، رابطه مون  نیبا ا دیشا.دادم یدستش نم

 .میبر شیپ يزیخواستم غر

 .رو شکست سکوت

 .ریفقط از من فاصله نگ.یتو بگ یهرچ-

چقدر قشنگ که ."یتو بگ یهرچ" آورد که یجمله رو در برابرم به زبون م نیا یکس یلذتبخش بود وقت چقدر

حس  نیاز بهتر یکینه؟مهم بودن،  ای يدار يبه انجام کار لیمهم باشه که تما.مهم باشه یکس ينظرت برا

 .استیدن يها

 یها رو م ابونیبا چشمهام کوچه ها و خ.میرفت رونیباشه تکون دادم و همگام باهم از کوچه ب یرو به معن سرم

خودم و  ادیکرد و به  یم ستیهمراه با پدرهاشون ا ییدختربچه ها ينگاهم گهگاه رو.شدم ینم ریخوردم و س

 "وروجک سایوا" ادیبه .افتادم یدنبالم م هبابا ب يها دنیدو ادیبه .افتادم یخودم م يبابا و بپر بپر کردن ها

 یدنش با وجود بعضبو يروزها ادیبه .افتادم یدوش بابا م يسوار شدن رو ادیبه .افتادم یگفتن هاش م

 یها قدر ِ وجود ِ پدرشون رو نم یکه چرا بعض.که چقدر پدر داشتن خوب بود.افتادم یهاش م يریسختگ
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 یوقت ،يآزرده شد یکس ای ییاز جا یکه وقت یگاه هیتک.ِ امن گاه هیدونن؟که چقدر سخت بود نداشتن ِ تک

 یبابام تو رو م"که يکرد یقرمز پوش ِ مقابلم، خودت رو چپ و راست م يآزردت، مثل دختربچه  یکس

 میفهم یم ریچرا د.دخترش هست يبد ِ دخترانه  ياما قاتل ِ تموم ِ حس ها.ستیکس قاتل ن چیپدر ِ ه."کشه

ِ آغوش ِ  تیامن میفهم یم ریهست؟چرا د يهست؟آرامش هست؟آزاد تیهست؟امن زیچ همهپدر هست،  یوقت

 ...هست يکه عشق ِ اول ِ هر دختر ياره؟پدریدختر به ارمغان نم يبرا یکس چیپدر رو ه يپدرانه 

 ؟یکن یم هیگر ي؟داریهست-

به صورتم  یدست.کرد یبا تعجب نگاهم م.دمیافتاده بودم چرخ ادشیاصغر که تازه به  یسمت عل به

 یمن رو نم یکس.وقت بود که فراموش شده بودم یلیخ.نکرده بودم هیوقت بود گر یلیخ.بود سیخ.دمیکش

 .ناخواسته لب باز کردم.نبود تا همراه ِ من باشه یکس.بده يارینبود تا بهم  یکس.دید

 .دمیکش یسخت یلیبابام رفت، خ یاز وقت-

نگاهم به باال اومدن دست راستش .به جلو برداشت یقدم.رو به دندون گرفت نشیریلب ز.زد ینیغمگ لبخند

دستش .اومد و فاصله، پر شد کینزد يا گهیقدم د.دستش رو جلو آورد.مشتش رو باز کرد.تش مشت شددس.بود

 .اش فشرد نهیبه س واش پشت سرم قرار گرفت و سرم ر گهیدست د.دیپشت کمرم نشست و من رو به جلو کش

 ...یکن هست هیگر...کن هیگر-

 اجیکه احت.نکنم هیخواست گر یچقدر خوب بود که از من نم.رو رو پر کرد ادهیمن بود که پ ي هیگر يصدا و

نشده  دهیسال عمرم د یس نکهینه ا.شدن من بود دهیحاال زمان ِ د.بشم دهیداشتم د اجیاحت.بشم یداشتم خال

سال رو  یکل س نکهینه ا.مادر ي هیو چندسال سا ستیسرم بود و ب يپدر باال ي هیسال سا 16-15که .باشم

 يبهم فشار اومد که روزها يچندسال به قدر نیاما ا.نداشتم یخوش ِ کم يکه روزها.باشم دهیکش یختس

 یپناه بودن رو جبران نم یب يزیچ چیکه ه.بود یپناه بودن، درد بزرگ یکه ب.داد یخوشم رو تحت الشعاع قرار م

 .نداشتم یگاه هیگاه باشم و تک هیکه مجبور بودم تک.کرد

آرومم  يبا هر خنده  شهیهم ان،یو شا.داد یرو گوش م ادهیام وسط پ هیگر يسکوت به صدا ياصغر تو یعل

 ادی دیشا.خنده ام به گوش نامحرم نرسه يتا که صدا.کرد تا ساکت بشم یم "شیه"و  "شیه"از خونه  رونیب

اصغر، من رو  یثل علبود درست م دکه اگه بل.نگرفته بود ادیپناه شدن رو  دیشا.من، مرد باشه ينگرفته بود برا

 يبرا انیبشه و حضور ِ شا دهیخنده ام شن يکه صدا.آزارم بده یآورد تا مبادا کس یخودش در م يبه احاطه 
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فرهنگ لغت  يکه مرد تو.قابل نفوذ باشه ریغ يدژ.قابل عبور باشه ریغ يخط قرمز.باشه يزنگ خطر ن،یمزاحم

 .کوه ِ پشت سر یعنیکه مرد .دفع ِ خطر یعنیزن  يکه مرد برا.سر ي هیاس یعنیشد؟که مرد  یم یمعن یاونها چ

 یاصغر ب یگفت و عل یم يزیچ یهرکس.دمیشن یشدن رو به وضوح م یکه از کنارمون رد م یمردم يصدا

 یحرف یکس دمیفهم یو م دمیشن یاز زبونش م "برو بابا" یگاه.توجه بهشون همچنان من رو نگهداشته بود

حق مسلمم  يبرا ومن ر یکس دمید یم یاومد وقت یچقدر خوشم م هیو وسط گر.پاسخ داده نطوریزده و اون ا

از  یآغوش.آغوش فرو رفتن يکه زن هست و تو.آروم شدن يکردن برا هیکه زن هست و گر.کنه یسرزنش نم

 .تیجنس امن

ته  دیاما شا.پدر که نبود.کرد یمن پدر شده بود و پدرانه خرج م يکردن من، برا هیگر قهیده دق ياصغر، تو یعل

 یشد پدر نباش یوگرنه چطور م.ِ پدر بودن کرده بود نیدونست و با اون، تمر یم يذهنش خودش رو پدر دختر

 يتونست برا یحتما م.در کنارش تصور کردم ور دیمروار يلحظه ا ي؟برایپدرانه رفتار کن ؟کهیو پدرانه بلد باش

 یم یمربوط به وقت نهایا ياما همه .کنه رابیت دختر من رو از محبت ستونس یحتما م.کنه يهم پدر دیمروار

 یم یمربوط به وقت نهایا يهمه .قبول کنه طیشرا نیمن رو با هم.که هستم قبول کنه نطوریشد که من رو هم

 .شد که من هم قبولش کنم

 طیبه مح يمنطقه ا.بودم ستادهیبه خطا ا يمنطقه ا يبس بود هرچقدر تو.دمیگرفتم و خودم رو عقب کش نفس

نه چندان  يا ندهیبودم در آ دواریاما ام.الاقل حاال نبود.که مال من نبود يمنطقه ا.اصغر فرهنگ یو مساحت ِ عل

 .تماما مال من بشه يدور، همچون منطقه ا

 دخترم؟ يآروم شد-

 سیاز اشک خ يمژه ها ياز ال.یبه عنوان شوخ یحت.خطاب نکرده بود "دخترم"من رو  یوقت بود کس یلیخ

نوع نگاه رو  نیا.بود طنتیحال پر از ش نیچشمهاش مهربون و در ع.ام نگاهش کردم دهیشده و به هم چسب

که فقط  یتیمسئول سح.شد یم دهیپدرانه درِش د تیاز احساس مسئول ییکه رگه ها ینگاه.بودم دهیازش ند

 .دمیچشمم کش ریبه ز یدست.بودم دهینگاه بابا د يتو

 .دیببخش-

از خودم .دمیکش یاما خجالت م.شد یادامه دار م ،يممنوعه ا يهمچون منطقه  يخواست بودن تو یم دلم

که از  يکه مطمئن نبودم نماز.دمیکش یشدم، خجالت م یچندبار جلوش خم و راست م يکه روز ییاز خدا.نه
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 نطوریا ید پشت ِ دست ِ دلیکه با.ودکه دست دلم ب.که دست خودم و عقلم نبود.خونم قبول باشه یبه بعد م نیا

 .ارهیبه بار ن ییکنه و رسوا يرویگذاشتم تا از عقل پ یرو داغ م گوشیباز

 .کرد يدست اشاره ا با

 .میبخور يزیچ هیاونجا  میبر-

از .یو آب طالب جیآب پرتقال و آب هو.شده بود دهیجلوش چ وهیآبم يداد که ظرف ها یرو نشون م يا مغازه

اما .دلم بخواد ورود بهشون رو تجربه کنم.اومده بود دلم بخواد واردشون بشم شیپ ادیکه ز ییاون دست جاها

 خودم داشتم تا همراهم بشه؟ يرو برا يو من کدوم مرد.بود يهمراه داشتن ِ مرد يالزمه  طیورود به اون مح

 ...اما.بخورم يزیخواست چ یخشک بود و دلم م دهنم

 .نه ممنون-

 يشدنمون فقط برا کیبود نزد دهیانگار فهم.دیرو کش فمیبار ک نیکنم و ا یکه تعارف م دیاز نگاهم فهم دیاش

گرفت  یاگه دستم رو م دیشا.گرفت یاگه به خودش بود دستم رو م دیشا.کردم یم هیبود که گر يلحظه ا

ته دلم دوست دارم دستش  دونست ینم دیشا.دستش رو پس بزنم نکهیاز ا دیترس یم دیاما شا.کردم یامتناع نم

 .رو پس نزنم يرو، دست مرد

 .و اشاره کرد دیرو عقب کش زیپشت ِ تنها م يها یاز صندل یکی م،یمغازه که شد وارد

 .نیبش-

 یکس یداد وقت یچقدر حس مهم بودن به آدم دست م.بود دهیرو به عقب نکش یبرام صندل یبه حال کس تا

 .ستادیکنارم ا.نشستمبا آرامش .کرد یرفتار م نطوریا

 ؟يخور یم یچ-

 گفتم؟ یبد بود اگه م.جیخواست و هم آب هو یهم دلم آب پرتقال م.چشم چرخوندم یکم

 .نداره یفرق-

شد تشکر  يداریکه برام خر يزیداده شده بود هرچ ادیبه من .اوردمیفرق داشت و به زبون ن.فرق داشت یلیخ اما

کردم،  یاظهار نظر م انیبا شا یزندگ يهم که تو یگهگاه.تونم اظهار نظر کنم ینداده بودن من هم م ادی.کنم

 ینظرم رو بگم و عل نکهیاز ا دمیترس یو م.داد یخواست، مادرش اجازه نم یاگه هم خودش م.کرد ینم یتوجه

 .خم شد.اصغر هم توجه نکنه

 .يست داردو شویکیدونم کدوم  یفقط نم.یکن یاونورو نگاه م يچجور نمیب یدارم م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ١٥٠ 

 .ستادیصاف ا.زدم يا یواشکیتوجهش، لبخند  از

 .رمیگ یهر سه تاشو برات م رمیم-

 .دمیگز لب

 .دوست ندارم یآب طالب-

نزد و  یاصغر حرف یاما عل.گفتن یم یمتلک دیشکوه خانوم بودن شا ای انیاگه شا.و مهربون نگاهم کرد برگشت

 فیکث يادیشد گفت ز یم یحت.بود یکیکوچ يجا.مغازه چشم چرخوندم يتو.دیچرخ شخوانیدوباره به سمت پ

در کنار ِ  یداشت وقت یتیکردم؟چه اهم یاحساس آرامش م نطوریا یداشت کجاست، وقت یتیاما چه اهم.بود

در کنارم بود  یکس یداشت وقت یتیخوردم؟چه اهم یم يساده ا ي وهینشستم و آب م یظاهرا مهربون م يمرد

 خوام؟ یم یچ دیفهم یم یزد و به راحت یرو مکه رد نگاهم 

 يگذاشت و روبروم رو زیم يرو رو ینیس.شد کینزد جیدو آب پرتقال و آب هو يحاو ینیبعد، با س یکم

 .اشاره زد.رنگ نشست یِ صورت یکیپالست یصندل

 .بخور نوش جونت-

 ینگاهش م یواشکیزدم و  یم وهیآبم يِ تو یبه ن یمک.کرد شروع کنم و خودش هم شروع کرد صبر

دوستانه کنار هم  نطوریا ومدین شیاصال پ.بار چیم؟هیرفت رونیب وهیخوردن آبم يبرا انیچندبار با شا.کردم

درست برعکس .تخوردن نداش يزیچ رونیبه ب یلیو البته خودش هم تما.شد یمانع م یکس شهیهم.میباش

رو نگاه  رونیبخورم و ب وهیو آب م نمیبش ينار مردک یفروش وهیآبم يخواست مثل حاال تو یدلم م شهیهم.من

 رهیخودشون متوجه بشن، خ نکهیشدن، بدون ا یآهسته رد م یحت ایکه با عجله  یخواست به مردم یدلم م.کنم

 یداستان یهرکس يخواست برا یدلم م.بشم رهیخ گرانیبه د ت،یبه بودن ِ امن هیخواست با تک یدلم م.بشم

تنها  ياجازه  چ،یهمراهم نشد که ه.همراهم نشد انیوقت شا چیاما ه.بسازم و خودم رو باهاش مشغول کنم

 یخواست اونقدر مهم باشم که کس یدلم م.رفتن رو دوست نداشتم ییاگه اجازه داشتم هم تنها.رفتن هم نداشتم

 یکنار همسرشون هستن، وقت یقتو شنیمتوجه نم شن؟چرایمردها متوجه نم یبعضدونم چرا  ینم.کنه میهمراه

زن، حس ملکه بودن داشته باشه،  یفهمن وقت ینم ده؟چرایحس ِ ملکه بودن به زن دست م رن،یکنارش راه م

 کنه؟ یم یتر از هر پادشاه یمرد رو غن

 ؟یکن یفکر م یبه چ-

 .چرخوندم و نگاهم با نگاهش برخورد کرد سر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ١٥١ 

 ...به مردا...به آدما-

 .اش که تموم شده بود رو کنار زد وهیم آب

 ؟یکن یفکر م شیبه چ قایدق-

 .دمیرو جلو کش جیآب هو.پرتقالم تموم شد آب

با  ایاز خونه باشه؟حاال  رونیبرن؟چرا دوست ندارن زنشون ب رونیمردا دوست ندارن با زنشون ب یچرا بعض-

 .رفتنش رونیکال با ب ایکار کردنش مشکل دارن  رونیب

 .دست، خودش رو نشون دادم با

 ...میکه ما اومد ينجوریمثال هم ای-

 .شد نهیبه س دست

 .زنم یتو بخور، من حرف م-

 .که شدم، حرفش رو شروع کرد جیآب هو مشغول

 یزن خودشونو که م.ترسن یهمجنساشون م یبعض ياز نگاها.شناسن یهمجنساشونو م یمردا، بهتر از هرکس-

 ...گهید ياما به خاطر مردا.نداره یدونن مشکل یم.شناسن

 .حرفش رفتم وسط

 به من داره؟ یمرد چه ربط هینگاه -

 .به خودم کردم يا اشاره

 ...اما شوهرشون.گردن یم یپیت نیا ایلیداره؟خ یمن مشکل پیاالن سر و ت-

که  یکس.داشت یخفقان نگه م يکه همسرش رو تو یکس.شد یم انیمثل شا یکیاما شوهرشون .ندادم ادامه

که به قول معروف، انگار کارتن  یکس.کرد یم غیساده رو هم از همسرش در يرفتن ساده و قدم زدن ها رونیب

اوقات،  یلیخ.نداشت يریهم تقص انیشا دیشا.ندشینب یبرداشته و زنش رو داخلش گذاشته بود تا کس یخچالی

 . شد یما م نیب یشکوه خانوم باعث ِ به وجود اومدن ِ تلخ

زنشونو تحت فشار قرار  یلیمردا خ یخب قبول دارم بعض ؟امايدید یدونم چ ینم.ذهنته يتو یدونم چ ینم-

 .دونن یرو هم حروم م شیکی یزنشون حت يکنن اما برا یهزارجور کار م ایبعض دمید.دن یم

 .زدم پوزخند

 .خود شما شمیکی-
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 .به صورتم انداخت یمتعجب نگاه

 شم؟یمتوجه منظورت نم-

 .کردم رو کج سرم

دختر و پسر با  یگفت...يکرد یم کاریگفتم اگه من داشتم چ یاما وقت.یداشت ادیقبال دوست دختر ز یشما گفت-

 .کنن یهم فرق م

 .کرد یپوف

 ...یحرفام دنبال نکته نگرد هست يتو-

 .به جانب نگاهش کردم حق

 ...دیحرف نکته دار نزن-

 .مکث کرد یکم

جز  یرو با کس يدوست ندارم زنم لحظه ا...دارم رتیغ...من مردم.رتیغ يبذار به پا نویاما خب ا.حق با توئه-

 .من گذرونده باشه

 .باال انداختم ابرو

 یگیمن بگم، شما م یوقت یول.جز من گذرونده باشه یرو با کس يخب منم دوست ندارم شوهرم لحظه ا-

 حس خوب؟ هی شهیرت؟میغ شهینکن اما مال شما م يحسود

 .رو رها کردم وهیِ آبم ین

نداشته باشه که مرد  رتیکه غ ياصال از نظر من، مرد.ادیخوششون م یرتیغ يخانوما از مردا شمیمنکر نم-

 رتیبه قول معروف غ ایکننده  تیِ اذ رتینه غ.ِ به اندازه رتیغ هیالبته ...هم کمتره زیاز مترسک ِ سر ِ جال.ستین

 ...یخرک

 .زد پلک

موارد که  نجوریا يمردا تو.با گذشت ترن.شترهیصبر و تحملشون ب.خانوما صبورترن یدون یماما خودتم .درسته-

 .گذشت ندارن شهیبه زنشون مربوط م

 .به جا شدم جا

 ادهیپ هی يبرا یببرن؟حت رونیمردا دوست ندارن زنشونو ب یخوام بدونم چرا بعض یم...میاز بحثمون دور شد-

 ...ِ ساده يرو
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مشکل رو با  نیبودم که هم دهیدوران هنرستانم رو د ياز دوستها یلیخ.زدم ینم نهیسنگ خودم رو به س فقط

هم بلد نبودن  دیشد و شا ینم دهیصداشون شن دیشا.زدن ینم یمشکل داشتن و حرف.همسرانشون داشتن

 .شونه باال انداخت.بلد نبودن از حق خودشون دفاع کنن دیشا.درست حرف بزنن

درمورد  یکس.نهیزنشونو بب یخواد کس یکه دلشون نم شهیم یخرک رتیکمش مربوط به همون غ هی دیخب شا-

 هیِ مراقبت از  تیمسئول.باشن ریپذ تیخوان مسئول یکه نم نهیا يفکر کنم برا شمیبخش هی.بده يزنشون نظر

 .سخته یلیامروز خ يجامعه  يزن تو

 .تکون دادم يتعجب سر با

 .ستیمراقبت؟زن که بچه ن-

 .شد رهیمن خ ي وهیآبم وانیل به

 یحت چ،یکه ه قهیده دق یتونست یاگه من نبودم م یکن یاما فکر م.یتا خجالت بکش ارمیخوام به روت ب ینم-

شدن و  یاگه من همراهت نبودم انقدر راحت از کنارت رد م یکن یم ؟فکریکن هیرو گر ادهیپ يتو قهیدق کی

 خورد؟ یدستشونم بهت نم یحت ایگفتن؟ یبهت نم یچیه

گوشه  یلبخند کمرنگ.سرخ شده یگونه هام حس نکردم اما مطمئن بودم صورتم کم يرو رو یحرارت.کرد نگاهم

 .کرد یم ییلبش خودنما ي

کنن  تشیو اذ فتنیجا رد بشه چندنفر دنبالش ب هیبار از  هیدختر، فقط  ایزن  هیکه اگه  میهست يزمونه ا يتو-

 ...یچیه گهیجا ساکن موندن که د هی حاال.و مزاحمش بشن

دنبالم راه  یاومد که کس شیخودم پ يبارها برا.گفت یراست م.شدم رهیهم قفل شده اش خ يتو يدستها به

 ای پمیت ایرفتارم  دیکردم شا یفکر م یگاه.دمیوقت نفهم چیدونستم و ه یچرا؟چراش رو نم.افتاد و آزارم داد

با .من ساده رفتم و ساده اومدم...نه اام.انجام دادم یخودم رفتار محرک دیشا.داشته یِ نداشته ام مشکل شیآرا

 شهیچه خوب باشن و چه بد، هم.هستن نیزنها و دختر ها هم يهمه .داشتم یها، بازهم مشکالت یتموم سادگ

 .کشن یم دكیرو با خودشون  یشگیهم یانگار عذاب وجدان.اندازن یمزاحمتها رو به گردن خودشون م

 .کردم نگاهش

 يتو ایخانواده  يتو ای.گوشمون فرو رفته يتو یکه از بچگ هییمال حرفا.هیخانوادگ تیمال ترب نایا يهمه -

 یم یداره جوون ای.گهیجوونه د گنیکنه م یم جادیپسر مزاحمت ا هی یمثال وقت.هیدر و همسا ایمدرسه و 

 یپیت نیخواست ا یم.بود رهخود دخت ریتقص گنیم ای.دونه یکارا رو حق مسلم خودش م نیپسره هم ا.کنه
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 شهیهم دنیم ادیما دخترام  ؟بهيبود، تو چرا خودتو جمع و جور نکرد یپیحاال دختره هر ت گنیبه پسره نم.نگرده

 یخودمونم خودمونو سرزنش م.میکرد يحتما خودمون کار.میکرد، مقصر خودمون تمونیاذ یاگه کس.میمقصر

 .سراچه برسه به شما پ گهید.میکن

 .زد لبخند

 ...ادایاز پسرا بدت م-

 .باال انداختم ابرو

 .ادیشدن پسرا بدم م تیاز طرز ترب.نه-

 .پررنگ شد لبخندش

منظورم ...يکه دار یطیزنم با شرا یحدس م یول.خواهر هم ندارم.پسرم هیبگم؟من  یدونم چ ینم-

 يسر هیهممون .چون ندارم.پسرا فرق دارم ي هیخوام شعار بدم و بگم با بق یمن نم.يشد تیاذ ادیز...تهییتنها

 .میغلط دار تیبه قول تو ترب ایعادت  يسر هی.میخصلت مشترك دار

 .رو چپ و راست کرد سرش

بهم  ينبود یکردم که راض يکار یخواد اگه زمان یدلم م ه؟امایغلط چ تیدونم منظورت از ترب یالبته نم-

 ...اگه قرار باشه.یبگ

 .کرد یمکث

 یفکر م گهیهفتاد و پنج سال د-هفتاد يدارم رو یعنی.ختمیبا تو بودن ر يبلند مدت برا يامه من برن نیبب-

 .کردم که ناراحتت کرد بهم بگو يرفتار هی یوقت هیحاال اگه .کنم

حرفها  نیوقت ا چیکه دانشگاه رفته بود ه انیشا.ندهیهفتاد سال آ يبلند مدت برا يبرنامه .زد یحرف قشنگ چه

 نیکنم ا یفکر م یگاه...اصغر ِ دانشگاه نرفته یاما عل.کرد یاز ذهنش هم عبور نم یحت دیشا.زد یرو نم

آدم وجود  هیخوب بودن ِ  يبرا يمهمتر يزهایچ.بره یرو باال م یکه کس ستین التیدانشگاه و تحص

 .خم شدم.کنن یجامعه، گُل م ایدانشگاه  يکه وجود دارن و تو ییزهایچ.خانواده هست شیکیکه  ییزهایچ.داره

 ن؟یدیم رییخودتونو تغ یعنی-

 .زد یکج لبخند
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 نیسال تفکراتم هم 20اما تو فکر کن ...سال 34کل  گمینم.کردم یزندگ ينجوریسال ا 34.سالمه 34من ...نه-

کارها رو در برابر تو انجام  يسر هیتونم  یبدم؟فقط م رییتغ يسال تفکر رو چجور 20 نیخب حاال ا.بوده

 .رو کنار بذارم زایچ يسر هیتونم به کل  ینم.ندم

 .چشم نگاهش کردم ينشستم و از گوشه  صاف

 مثال دوست دختر داشتن؟-

 .جمع شد لبخندش

 شه؟ینم.میحرف نزن گهیگفتم درموردش د-

 .نگاهش کردم يجد

 .من حل نشده يچون برا...نه-

 .سرش رو خاروند پشت

داشتم و دارم که  میچون تصم.سمت دختر جماعت نرفتم.دمیشکارو خط ک نیاالن چهار ساله دور ا...گفتم که-

 .بشه انتیترسم بهم خ یچون م.انتهیچون خ.ازدواج کنم

 .ذهنم اومد يدوباره تو انیشا ادی

ارتباط  يبه نحو ای.دوست بودم یفرض کن با کس.بودم ينطوریخب فرض کن منم تا چهارسال قبل هم-

 ست؟یمن ن يشما راه برگشت هست اما برا ي؟برایاونوقت چ.فرض کن داشتم و حاال ندارم.داشتم

 .کرد اخم

 ؟یهست یبگ يخوا یم یچ-

کردم حتما  یم يدادم و پافشار یاگه ادامه م.بگم انیاالن وقتش نبود که درمورد شا.االن وقتش نبود.رفتم عقب

 .کرد یشک م

 ...یچیه-

 .رو تر کرد لبش

 .کردم یهمون موقع درموردش فکر م...اگه بود.نبوده تیزندگ يتو یتو که کس-

 .شد خم

 بوده؟ تیزندگ يتو ی؟کسيدوست بود یبا کس-

 .دیلرز لبم
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 ...دوست نبودم یبا کس...نه-

با  یوقت سمت دوست چیه.بود یباالتر از دوست میزندگ يتو انیشا يرتبه .که دوستم نبود انیشا.نگفتم دروغ

 .دوباره صاف نشست.جنس مخالف نرفتم

 .مونه ینم یحرف گهیخب پس د-

 .اشاره زد.بود یحرفها باق اما

 .سمت امامزاده میبر يهاتو خورد وهیاگه آب م-

بود،  میزندگ يتو یگفت اگه کس.شد حرفم رو بزنم یکاش م.نداشتم یلیمونده بود اما م جمیته آب هو یکم

 کرد؟ یقبول م یعنیاومد؟ یکنار م یعنیکرد؟ یم يچه فکر یعنی.دکر یهمون موقع درموردش فکر م

 نیکردم تا به وقتش موضعش رو در ا یصبر م دیبا دیشا.نداشت يا دهیفکر کردن انگار فا.رو پس زدم وهیم آب

 .رابطه بفهمم

 .میبر-

مگس ها رو تازه .میمگس خارج شد یو خاك گرفته با کل کیکوچ يها رو که حساب کرد، از مغازه  وهیآبم پول

تفکر  دمید یحاال که م.ِ آمد و شد ِ مردم بودم دنیکه غرق ِ د.اصغر بودم یکه غرق ِ رفتار خوب عل.دمید یم

سال  نیاگه چند یاز خودش، حت ریغ یاصغر درمورد رابطه داشتن و نداشتن ِ من با جنس مخالف، با کس یعل

 نیحال و ا نیبا ا دیشا.دمید یرو م يزیِ هر چ ید ِ واقعخو.دمید یهست، انگار اطراف رو بهتر م یبوده چ شیپ

 يبد یلیخ.مینیب یرو نم زهایچ یلیخ ،یخوش يما آدمها وقتها.شدم ینم یفروش وهیآبم نیوقت وارد ا چیه د،ید

علت  نیبه هم دیشا.میشیها م یتازه متوجه زشت شه،یدور م ایِ خوشمون کم  الح یاما وقت مینیب یها رو نم

چه درمورد .ینیخوش ب زیو نسبت به همه چ يدار یچون با عشق، حال خوب.آدم ِ عاشق، کوره گنیهست که م

از  یلیخ ینیب یتازه تازه م.شهیتازه چشمت باز م ،یشیبه قول معروف فارغ م یاما وقت.گهیمعشوق و چه مسائل د

 .نظر، خوب بودن يفقط تو د،یرس یکه به نظرت خوب م ییزهایچ

 یچ.اصغر بود یفکرم مشغول ِ حرفها و تفکرات عل.میسکوت، کنار هم به سمت امامزاده رفت يزنان و تو قدم

و بد  بیاون کار، ع د،یرس یداد و به زن و دختر که م یرو انجام م يپسر، خودش کار ایمرد  هیشد که  یم

دونستن و  یر مها انقدر خودشون رو برت یزن ها بد بود؟چرا بعض يبدها، فقط برا یشد که بعض یم یبود؟چ

 يدختر و چه برا يچه برا.ِ با جنس مخالف، مخالف بودم یبا دوست دن؟منید یجنس زن رو کمتر از خودشون م

کم  شیکه درصد قشنگ یکن يکار ،یبا همسر تجربه کن دیکه با یقشنگ ينداشت رابطه  یبه نظرم معن.پسر
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 يرابطه  نطوریا.یو خُرد، وقتت رو تلف کن کیکوچ يآدمها اب لیاص ریبه نظرم خوب نبود با روابط ِ غ.بشه

ازدواج،  يبه بهانه  ستیاما به نظرم خوب ن.نداشت يرادیاصغر داشتم ا یکه من با عل يرابطه ا نیهم ،ییآشنا

 یرسن م یم يکنن و تا به دختر یم يامان از پسرها که همه کار...پسرها یول.با اون یو دم یباش نیبا ا یدم

کرده  رهیرو ت يدختر یِ زندگ یرنگ ِ آفتاب ستیو مهم ن.باشه دهیاب، رنگش رو ندآفتاب و مهت کهخوان 

 ...ازدواج يبه بهانه .باشن

 .بازوم رو گرفت ،یدست م،یرو که رد کرد اطیِ ح يورود

 کجا خانوم؟-

 داشت؟ دنیهم پرس نیا.بود يچادر یزن

 ...گهید ارتیز رمیدارم م-

 .به پشت سرش کرد يا اشاره

 .از اونجا چادر بردار و برو داخل-

بار، خودم  نیهرچند که آخر.به کل فراموشم شده بود.وقت بود به امامزاده نرفته بودم یلیخ.باال انداختم ییابرو

کرد به  یسکوت نگاهم م ياصغر که تو یتوجه به عل یب.داد یبهم تذکر نم یکس نیهم يبرا.بودم يچادر

 یعل يابروها.دمیکردم و چرخ رتبشسرم قرار گرفت، م يچادر که رو.اشتمبرد يدیهمون سمت رفتم و چادر سف

دونستم چادر  یم.چرخوند یصورتم م يواضح، نگاه تو یبا شوق.دیبود باال پر ستادهیاصغر که درست پشت سرم ا

 یکه چادر رو به اجبار مامان سر م ییاما از اونجا.دانشگاهم بهم گفته بودن يها یبارها همکالس.ادیبهم م

 .نشست یدوست نداشتم و حرفهاشون به دلم نم ور يچادر اجبار.کردم، باور نداشتم

 ...دختر ادیچقدر بهت م-

 .نگفتم يزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 ...سادهیانگار قرص ِ ماه جلوم وا-

و  "دیشما لطف دار"ِ  يا شهیو کل يتکرار ياز جمله ها.نزدم یپررنگ تر شد اما بازهم حرف یکم لبخندم

 .به سمت صحن اشاره زدم.اوردمیبه زبون ن نیهم يبرا.اومد یخوشم نم "ممنون"

 م؟یبر-

 .لبهاش چرخوند يرو یآورد و کم رونیرو ب زبونش

 عکس ازت بندازم؟ هی-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ١٥٨ 

 .رو تنگ کردم چشمهام

 ؟یچ يبرا-

 .دیکش رونیب بشیج يرو از تو شیگوش

 .نداشته باشم يادگاریتابلو،  نیاز ا فهیح-

 .رو گرفتم یدستم رو جلو بردم و گوش.رو باال آورد یگوش.ت، صورتم رو نشون دادبا دس و

 .دوست ندارم.دیلطفا عکس ننداز-

 .رو به هم فشرد لبهاش

 .کنم ینم يآخه چرا؟من که کار-

 .باال انداختم شونه

 .باشه تونیگوش ياز من تو یتا عکس میندار یما که نسبت.من دوست ندارم-

 .نگاهم کرد یکم

 .میشیخب باالخره که نسبت دار هم م-

هرچقدر .باشه يا بهیمرد غر یگوش يخواست عکسم تو یدلم نم.نداشتم یمساله شوخ نیسر ا.نگاه کردم فقط

 .هم که با حجاب باشم

 .ندازمیعکس نم...بده ویگوش...خب لهیخ-

 .رو به سمتش گرفتم یگوش

 .ستیاالن وقت عکس گرفتن ن.داره یوقت يزیهرچ-

 .کرد یپوف

 .مونم وقتش برسه یمنتظر م...باشه-

 .دیبه سمتم چرخ.میستادیخواهران ا يورود يجلو.میرو گرفت و دوباره راه افتاد یگوش

 کشه؟ یچقدر طول م ارتتیز-

 .و به ساعتش نگاه کردم دمیکش رونیب فمیک يرو از تو میگوش

 خوبه؟ قهیدق ستیب-

 .رو خاروند سرش

 ست؟ین ادیچه خبره؟ز-
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 .زدم لبخند

 .ربع هیخب -

 .رو چپ و راست کرد سرش

 ...باشه-

 ...پس فعال-

 يصدا.مشما گذاشتم يکفش رو آهسته درآوردم و تو.برداشتم و به سمت فرش رفتم يدسته دار دیسف يمشما

 .از کنارم بلند شد یزن

 .کن تیخانوم حجابتو رعا-

 .سمتش برگشتم به

 د؟یبا من-

 .جلوتر اومد یاخم کم با

 .حرم، حرمت داره.بکش جلو تویروسر-

 رونیموهام ب.دمیکش دیمقنعه و چادر سف يدست آزادم رو به جلو.گذاشتم نیزم يکفش رو رو يمشما

 .دوباره مشما رو برداشتم.موهام که انگار مشخص بود خورد ي شهیاز ر یانگشتم فقط به کم.نبود

 .بکنم يتونم کار یموهام که نم ي شهیبا ر-

 .خودش اشاره زدم به

 .مال خود شما هم مشخصه-

دست و پام رو  یوقت.جوابش رو دادم یبودم وقت یاز خودم راض.نگاهش کنم از کنارش گذشتم نکهیبدون ا و

شونه  يافتاد که چادرش رو ينگاهم به دختر.اومد یبرخوردها خوشم نم نطوریاز ا.گناه ِ نکرده، گم نکردم يبرا

نداشته  یبه کس يهرچقدر که کار ارانگ.نگاه ازش برداشتم و جلو رفتم.عقب بود یاش قرار داشت و شالش کم

 يزیچرا به اون چ.وگرنه حجاب من که از اون دختر بهتر بود.دوست دارن بهت کار داشته باشن شتریب ،یباش

که .چرخه یچطور م ،ینداشت ک یکه به من ربط.من مطرح نبود يبرا نجایا ینگفت؟بحث حجاب و بدحجاب

 يکه همه  میهست يزمونه ا يتو.ها مخالف بودم يریسخت گ یاما با بعض.تا باد نبره رمیاله خودم رو بگک

رو خسته  یکس دینبا.مشونیمسائل زده کن یاز بعض م،یریگ یکه م یاشتباه يرادهایبا ا دینبا.آدمها خسته هستن

رو  یاجبار، کس هیبا  میاحتمال بد دیبا.میکن یرو منزجر م یکس ک،یبرخورد کوچ هیبا  میاحتمال بد دیبا.میتر کن
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 یمن که ب.که من سر ِ چادر سر کردن با مامان داشتم ییدرست مثل ماجرا.میفرست یم راهیراه، به سمت ب زا

 یچادر سر م دیشدن با لکردهیتحص يبه دانشگاه، برا دنیرس يخوب بود اما برا شهیحجابم هم.حجاب نبودم

 یکه به حجاب کس دمید یرو م یهربار کس نیهم يبرا. داد یخوندن نم درس يوگرنه مامان اجازه .کردم

 ...من که حجابم خوب بود.من از چادر، زده بودم.شدم یناراحت م رهیگ یم رادیا

هم دورتر  يعده ا.کرد یم هیصدا گر یکنارش نشسته و با صدا و ب یتک و توك زن.خلوت بود حیضر کنار

تا من  ستادمیا حیآسوده کنار ضر یالیبا خ.بودن ستادهیهم به نماز ا يمشغول و عده ا یینشسته و با کتاب دعا

دست .باهاش نگه داشته بودم رودادم که چادر  یکفش رو به دست يمشما.هم مشغول بشم و خودم رو آروم کنم

و درشت  زیر ياز پولها دهیافتاد که پوش ينگاهم به سنگ قبر شه،یش ياز ورا.بند کردم ح،یآزادم رو به ضر

 .از کنارم بلند شد یزن يصدا.لب باز کردم تا دعا کنم.بود

 .خوام یبچمو فقط از تو م...امامزاده ای...زهرا يفاطمه  ای...خدا يا-

بار، شونه  کیهر چند لحظه .رو با دو دست، چنگ زده بود حینشسته و ضر نیزم يدرست سمت راستم رو زن،

که  يا گهید يِ صدا دنیتازه باز شده ام با شن يدادم لب ها هیسرم رو به دستم تک.خورد یم یاش تکون ِ سخت

 .از پشت سرم بلند شد، بسته شدن

 ...خدا...خدا-

 یم هیداده و گر هیتک واریدوختم که به د ینگاهم رو به زن.خدا خدا گفتن ها رو قطع کرد ،يا هیگر يصدا و

موقع  یخواست کس یانگار دلش نم.دیو شونه هاش لرز دیصورتش کش يچادرش رو رو د،ینگاهم رو که د.کرد

سرش گذاشته بود و با  يرو ور ینشسته و قرآن واریسه کنج د يکنارش، تو يدختر.بشه رهیبه صورتش خ هیگر

 .داد یخورد و حتما اون هم خدا رو قسم م یبسته، لبهاش تکون م يچشمها

 ...اطمهخانوم ف يشکسته  يتو رو به پهلو...ایخدا-

 هیرسوند و گر حیبا شتاب خودش رو به ضر یزن.حرف ِ زن پشت سرم شد يادامه  دنیمانع از شن ،یغیج يصدا

 .زد یکنان، لب م

 ...محمد و آل محمد یالهم صل عل... محمد و آل محمد یالهم صل عل-

افتاده  میزندگ يتو یداشتم؟اتفاقات یمن چه مشکل.چقدر همه گرفتار بودن.چقدر همه مشکل داشتن.گرفتم نفس

اون زن که خدا  يمثل بچه .دخترم دور بودم اما سالم بود ؟ازیاما حاال چ.داشتم يادیهم مشکالت ز یزمان.بود

 .نداشتم يماریب يداد، بچه  یرو قسم م
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 ...خدا رو شکر-

 یم شیهم مربوط به چندسال پ نیا.و از همسرم جدا شده بودم دهیگذشته ام به بن بست رس یزندگ يتو

اما  ،یبه سخت.دادم یخرج خونه رو که م.نبود ياما مشکل حاد.کرد یسر باز م میوسط زندگ یمشکالت یگاه.شد

 .دادم یم

 ...خدا رو شکر-

محل  يمدرسه  نیو با اسم و رسم تر نیبه بهتر ل،یتحص يبرا.بال و پرم گرفته بودم ریرو ز کمیکوچ خواهر

 .سالم و سالمت بود.رفت یم مونیزندگ

 ...خدا رو شکر-

کنکور  يرتبه ها نیاز بهتر یکی.خوندم یکه دوست داشتم درس م يرشته ا يتو.خوندم یدرس م.سالم بود تنم

 .رو داشتم

 .خدا رو شکر-

تا  میدار ياما دور.از دخترم که کم نبود يدور.از دخترم بود يبود؟فقط دور میزندگ يتو یچ گهیموند؟د یم یچ

خونه  يمثل من بچه اش تو یو کس مارستانیتخت ب يبچه اش احتماال رو ان،یمثل اون زن ِ گر یکس.يدور

 ...پس.سالمه تمدونس یم.دمشید یبار م کی يهفته ا.بهتر بود يدور نیا.همسر سابقش بود ي

 .باز هم خدا رو شکر-

خنده هاش  ياما خدا رو شکر که صدا.روزش کی يهفته ا ياز بودن ها.شیشگیخوردم از نبودن ِ هم یم غصه

خدا رو شکر که پدرش اونقدر دارا بود تا به سر و .دمید یکردن هاش رو م يخدا رو شکر که باز.دمیشن یرو م

 .وضعش برسه

واقعا سخت .بود نه؟سختیب یمن رو نم یبردم که چرا کس یرنج م نیاز ا یگاه.با هنگامه مشکل داشتم یگاه

 .سالم بودم تاینها...اما.ننتینب گرانید نکهیسخت بود ا.گرانید ينداشتن برا تیبود اهم

منو تنها .رینگ دیمنو ند.به بعدم باهام باش نیاز ا.يتا حاال باهام بود.يباهام بود شهیهم.ازت ممنونم...ایخدا-

خوامم بدونم که  یشه؟نمیم یچ یکنارم نباش هیثان هینه ...ساعت هینه ...روز هیاگه ...یدونم اگه نباش ینم.نذار

 .میخوام که به حال خودم نذار یفقط م.يخوام که تنهام نذار یم شه؟فقطیم یچ

 .گرفتم ینفس
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 میکه نتونم تصم کمیترسم چون اونقدر کوچ یم.ترسم یمن از نداشتنت م.ترسم یمن از نبودنت م...خدا يا-

 ...ایخدا.رمیدرست بگ

 .به شماره انداختم ینگاه.مدیکش رونیب بمیرو از ج میگوش.دیکش رونمیب یدوست داشتن ياز خلسه  ،یگوش زنگ

 .جواب دادم.اصغر بود یعل

 بله؟-

 .دیبه گوشم رس یشلوغ يتو صداش

 پس؟ ییکجا...ربع شدا هی-

 .زمزمه کردم.دمیغرق خدا بودم که نفهم انقدر

 ...اومدم-

دوباره .رفتم رونیگذاشتم و عقب عقب از در ب نهیس يدست راستم رو رو.زدم حیبه ضر يبوسه ا.قطع کردم و

 .تا کفشم رو بپوشم ستادمیفرش ا يرو

 ...خانوم موهاتو بکن تو-

که پشت لبش  دمیرس ينورسته ا يرد نگاهش رو زدم و به دختر بچه .نگاهم به سمت زن ِ اخمو رفت باز

 شیشونیپ ياز موهاش رو یکم.ابروهاش پهن و نامرتب بود.باالتر رفتم یکم.کرد یم ییخودنما يا رهیت يموها

 شتریب.ساله بود 13 دیو شا 12 دیشا.انداخت یبودن م ستادهیکه چند پسر ا یبه سمت يا یواشکیو نگاه  ختهیر

دوباره .رفت یو عقب م دیدو یو چادر، م دیکش یبا تذکر زن ِ اخمو، با اخم و بغض چادرش رو جلو م.خورد ینم

صورت زن، چنگ  ير رو پاره کنه و روکردم دوست داره چاد یحس م.دیکش یو دوباره با انزجار چادر رو م

 .بندازه

 .کفش بپوشم به سمت زن رفتم نکهیا یب

 ...خانوم-

 .حوصله نگاهم کرد یب

 .دینداره وارد امامزاده بش يرادیا یزمان ِ قاعدگ.گمیبه اون خانومم گفتم به شمام م-

 .خسته بود زهایچ یبعض ياز تکرار ِ هرروزه و هر لحظه .خسته بود.لبخند زدم.دوباره به دختربچه نگاه کرد و

 .دارم يا گهیاما من کار د.دیخسته نباش-

 .آوردم نییصدام رو پا.نزد یچشمهام چشم دوخت و حرف به
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 .شنیچادر زده ماز ...شنیناراحت م دیزن یلحن با بچه ها حرف م نیبا ا یوقت یول...دیببخش-

 .بار باز و بسته کرد کیرو  چادرش

 .وارد بشن دیچادر که نبا یب.حرم ِ امامزاده ها حرمت داره خانوم-

 .تکون دادم يسر

 .دیرنجون یآدما رو م د،یزن یکه داد م ينطوریگم ا یفقط م.منم نگفتم حرمت نداره.دونم یم-

 .اصغر ِ منتظر رفتم یاولش گذاشتم و به سمت عل يمشما رو سر جا.دمیتا جواب بده وکفش پوش نموندم

 .شد رید دیببخش-

 .زد لبخند

 .نداره یاشکال-

 .اشاره کرد یسمت خروج به

 گه؟ید میبر-

 .زدم پلک

 .میبر-

 يبو یدادن و بعض یگالب م يبو یکه بعض دیسف يچادرها یباق يتا زدم و رو.در، چادر از سرم برداشتم يجلو

 .میزنان از امامزاده فاصله گرفتبازهم قدم .عرق، گذاشتم

 م؟یاالن کجا بر-

 .کرد نگاه کردم یاصغر حرکت م یسمت راستم که عل به

 ساعت چنده؟-

 .دیکش یبه ساعتش انداخت و سوت یکوتاه نگاه

 .ازدهیبه  قهیپنج دق-

 .کردم تعجب

 ...چه زود...اوه-

 .قدم هاش رو کم کرد سرعت

کوچه  يخورده هم تو هی.یفروش وهیهم آبم قهیچهل دق-ساعت مین.میساعتش که امامزاده بود میخب حدودا ن-

 .راه يکه تو شمیبق.ابونیخ
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 .کردم دییتا

 .من کالس دارم.میبر گهیپس د...آره-

 یدلم م.زدم یحرف م ثهیبا حد دیبا.دانشگاه باشم 12خواست  یاما دلم م.شد یشروع م 1ساعت  کالسم

اصغر  یسر قرار با عل یواشکیشد که هربار  ینم.رنیقرار بگ انیخواست زهرا و اعظم و ماهرخ هم در جر

 ینم.دید یبچه ها م از یکیرسوند،  یبار که من رو به دانشگاه م کی دیاصال شا.کردم ینم يمن که دزد.برم

 .راجع بهم داشته باشن يخواستم فکر بد

رو زد  ریدزدگ میدیکه رس نیبه ماش.داخلش پارك شده بود نیکه ماش میشد ياشاره زد و وارد کوچه ا یسمت به

 نکهیبا مکث، استارت زد و بدون ا.شد من هم پشت سرش سوار شدم ریخوب جاگ یوقت.و از در ِ شاگرد، وارد شد

 .به سمتم بچرخه لب باز کرد

 .میگشت یم شتریکاش ب-

کردم تلخ  یحس م یبود و گاه نیریه شلحظات ِ باهم بودنمون گا.میبا هم باش شتریخواست ب یهم دلم م من

دو نفر درست  ادیم شیکم پ.آدمها باهم متفاوت هستن يخب همه .بود مونیفکر يبه خاطر تفاوتها دیشا.شده

حقوق زنها و  يکه برا.کنه رشد مثل من فک یم دایپ یحتما کس ،یبزرگ نیبه ا يایدن يتو.مثل هم فکر کنن

 ییهستن مردها.شده فیپشت ِ سرهم رد ينه با اما و اگر ها.قائل بشهکه ارزش دارن ارزش  يدخترها،همونقدر

کنم  یم میکه نگن رفتارم رو با تو تنظ.دمیم رییکه نگن فقط رفتارم رو با تو تغ.زنها احترام بگذارن یکه به تمام

از کجا معلوم .کردم یم دایرو پ يگشتم و همچون مرد یاما از کجا م.باشه یشگیهم يشده  میو رفتارشون تنظ

 دیکنه به خواست من باشه، نبا یخواست سع یاصغر م یکه عل ره؟حاالیهم سر راه من قرار بگ يهمچون مرد

مگه چندبار باهم برخورد .شناختمش ینم یالبته من که هنوز به درست.دادمش یاز دست م یبه سادگ

که حرف  یینجایکه شناختمش، تا هم ییانجیتا هم یم؟ولیمگه چندبار درمورد ازدواج باهم حرف زد.میداشت

اما تا .دمیفهم یاش رو درمورد ازدواج اولم م دهیعق دیالبته با.من باشه یتونه مرد زندگ یحس کردم م میزد

رو داشته باشه که من  يوقت نخواست رفتار چیه م،یمرد زندگ نیاول ان،یشا.خوب بود زیهمه چ بایتقر نجا،یا

 یکه م نمیهم.نمیمن هم"گفت  یم شهیهم.رو دلخواه من انجام بده يوقت نخواست کار چیه.دوست دارم

که  نهیهم" گهید ،یشیمشترك م یوارد زندگ یاما وقت ستیِ خود بد ن يبه خود.ستیحرف بد ن نیا."ینیب

اما  ستنیرو بلد ن زیاعتقاد دارم همه، همه چ.نگرفت ادیو  دیرو نفهم نیوقت ا چیه انیشا.نداره یمعن "هست

 دیخواد با یرو م يزیبلکه همسرشون چ ینه هرکس ،یکس یوقت.رنیبگ ادیکنن که  یسع دیبا.رنیبگ ادی دیبا
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مقصره؟مادرش با رفتار و  یو رفتارهاش ک انیدر رابطه با شا دمیوقت نفهم چیه...انیاما شا.براش تالش کنن

داده شد  ادیکه بهم  یمن.هم من مقصر بودم دیان؟شایخود شا ایهاش؟ یعرضگ یبکردار ِ مشخصش؟پدرش با 

وقت فکر نکردم  چیه.من مقصر بودم دیشا...آره.اشتباه همسرم بلند نکنم يخواسته ها و رفتارها يسرم رو جلو

 قبولچون و چرا  یکه زد ب یکه گفت، هر حرف يزیهر چ.شهیرو شامل نم زیمامان، همه چ يآموخته ها یبعض

دختر،  يبزرگترها و به خصوص مادر برا اتیاستفاده از تجرب.دیرس نجایروزم به ا و حال و.کردم و انجام دادم

 دیکه نبا یبفهم دیکارها به مشکل برخورده، با یاون شخص با انجام بعض ینیب یم یاما وقت.خوبه یلیخ

 .دمیفهم رید یلیمن خ...دمیمن نفهم.يانجامشون بد

 .دیرو نگهداشت و به سمتم چرخ نیدانشگاه ماش کینزد

 ...یهست-

 .چقدر به نظرم چشمهاش قشنگ بود.نگاهش کردم فقط

 بهت زنگ بزنم؟ يتونم گهگدار یمن م-

اومد  یخوشم م.خواست زنگ بزنه یدلم م.رو نگاه کردم رونیسمت خودم ب ي شهیرو چرخوندم و از ش سرم

 گهینداشت؟زنگ زدن که د اریمگه اراده و اخت.زیهمه چ يخواست اما نه برا یازم اجازه م زهایچ یبعض يبرا

 .نه ایدادم و  یجواب م ایزد،  یزنگ م.خواست یاجازه نم

 .باال انداختم يا شونه

 .دونم ینم-

 .سرد به صورتم خورد يرو باز کردم و هوا نیماش در

 .یبست یشال، دور گردن و صورتت م هیکاش -

 .چشم نگاهش کردم يگوشه  از

 .ندارم یخوب ي ونهیکه صورتمو بپوشونه م يزیبا چ ادیز-

 .رو بلند کردم فمیک

 .برم گهیمن د...خب-

 .زد یکمرنگ لبخند

 .يموند یکاش م-

 .نزدم یحرف
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 .برو به سالمت-

 یبه سمت در دانشگاه بر م يآهسته ا يقدم ها.نگاهش کردم و در رو بستم یکم.شدم ادهیرو برداشتم و پ فمیک

 رهیبهم از پشت سر خ یکه کس نطوریا.کردم یام حس مخودم و قدمه يرو یاصغر رو به خوب یداشتم و نگاه عل

با .پاهام ناصاف و کج هستن ردمک یهم حس م یگاه.داشتم یشدم و قدم هام رو کج بر م یشد دستپاچه م یم

 يبه خاطر سرما.گذاشتم اطیراحت شد و قدم به ح المینگاهش از پشتم برداشته و خ ینیسنگ ،یورود به نگهبان

 ياون هم احتماال به خاطر ِ قرار داشتن ِ انتشارات و بوفه .بودن اطیح ياز بچه ها تو یکم یلیهوا، تعداد خ

مصرف گذشته  خیهم مونده و تار یداشت و همگ تیسکویو ب کیبود که فقط ک اطیح يانتها کیکوچ

مئنا داد و مط یرو نشون م 12ساعت .دمیند اطیح يو بچه ها رو تو ثهیحد.به اطراف انداختم یکل ینگاه.بودن

عرق بهم هجوم  يبا ورود به سلف، موج گرما و بو.به سمت سلف دانشگاه رفتم نیبنابرا.کالس تموم شده بود

و به همون  دمیبود د ستادهیرو که ا ثهیحد ،يگوشه ا.دیبچه ها چرخ نیو نگاهم ب ستادمیا يورود رد يجلو.آورد

و با اشاره اش، زهرا و اعظم و ماهرخ هم متوجه حضورم  دیمن رو د ثهیشدنم، حد کیبا نزد.سمت قدم برداشتم

 .شدن

 .سالم بچه ها-

اعظم از پشت زهرا .نشستم ثهیحد يکنار ماهرخ و درست روبرو یصندل يدست دادم و رو یبه تک با همگ تک

 .دیسرك کش

 ...يکرد رید-

 .دمیکش رونیب يِ تعارف شده به سمتم توسط ماهرخ، دونه ا ییبسته ساقه طال از

 .کار داشتم ییجا-

 .زدم ایبپرسه، دل به در يزیچ یکس نکهیاز ا قبل

 .صحبت رفته بودم يبا خواستگارم برا-

 شیحرف رو پ نیا نکهیاز ا ثهیانگار حد.کردن یمتعجب و گرد شده نگاهم م يبا چشمها هیبا لبخند و بق ثهیحد

 یماهرخ بعد از کم.کردم یم یقلب تیموضوع، احساس رضا نیِ ا دنیکش شیخودم هم از پ.بود یراض دمیکش

 .به حرف اومد یناراحت يسکوت، با صدا

 ه؟یچقدر جد هیقض-

 .گرفتم يدستهام به باز يرو تو تیسکویب کهیت
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 .میشیبا هم آشنا م میفعال دار-

 .کردم مکث

 .خودمم و خدا.آدمو نیکنه ا بیتکذ ای دییرو ندارم تا بخواد تا یمن که کس-

 .لب زد.ناراحتش نگاه کنم يباعث شد به چشمها صورتم يممتدش رو نگاه

 .خواستم یتو رو واسه داداشم م-

 ياز روز.جا نخوردم از حرفش ادیز.کرد یسکوت نگاه م يهمچنان تو ثهیو حد دنیکش "نیه"و زهرا،  اعظم

 یذهنش م يتو یچ دمیفهم بایگفت، تقر یکه سنم رو به برادرش م يکرد، روز یکه برادرش رو بهم معرف

 یاما تا وقت.در اومد صداگوشم به  يتو ییشد، بازهم زنگها میهم که سرکالس مهرآذر باعث ناراحت يروز.گذره

 .بگم يزیمغزش چ يشکل گرفته تو يتونستم درمورد فکرها یگفت، نم ینم يزیکه چ

 .خورم یمن به درد داداشت نم-

 .زد یتلخ لبخند

تو که هنوز با اون آقا به ...یهست یول.من ناراحت نشم يخوا یم.یگیم نویکه ا تهیدونم از خوب یم...دونم یم-

 .يدیتوافق نرس

 .ادامه داد يدواریام با

 ؟يدیرس-

چونه ام باال رفت و به .چسبوندم واریبود، سرم رو به د وارید میکه پشت صندل ییدادم و از اونجا هیتک یصندل به

 .شدم رهیخ ثهیحد

 ...خورم چون یبه درد داداش تو نم.نداره یبا اون به توافق برسم و نرسم فرق-

 .دیوسط حرفم پر ماهرخ

 ؟یاون روزم هنوز ازم ناراحت يبه خاطر حرفا-

 .زمزمه کرد يدیناام با

 .اما من که معذرت خواستم-

 نیکنم و هم یم یشدم کار درست یمطمئن م.کرد یرو راحت م المیبا نگاه مطمئنش خ.کردم ثهیرو به حد باز

 .زهاستیچ یتن بعضحاال وقت ِ گف
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گفتم  ینبود، بازم م ونیدر م يا گهیدونم اگه موضوع د ینم يراستشو بخوا...به اون موضوع نداره یربط-

 نه؟ ایبه اون نداره  یربط

اون سه نفر هم .دونست و ساکت بود یکه م ثهیحد.حرفم بودن يمنتظر ادامه  ینزد و همگ یکس حرف چیه

 .شد دهییسا واریگردنم رو کج کردم و پشت مقنعه ام به د.سکوت کردن تا بشنون

 .من قبال ازدواج کردم-

 .شونه ام گذاشت و من رو به سمت خودش چرخوند يرو یدست زهرا

 ؟یچ-

اعظم و  نینگاهم ب.کردم یانگار منتظر بود بگم شوخ.گفت ینم يزیکرد و چ یباز نگاه م مهین یبا دهن اعظم

 .دیزهرا چرخ

 .قبال ازدواج کردم...گفتم که-

 .رو زدم يبعد يمکث، ضربه  یاز کم بعد

 ...دختر هفت ساله دارم هی-

 .ادامه دادم یناراحت با

 .کردم شیمعرف کمیکه به عنوان خواهر کوچ یهمون-

اما همچنان آروم بود .نه ایگفته بودم  ثهینداشتنم به حد ایورد بچه داشتن نبود درم ادمی.دمیچرخ ثهیسمت حد به

 .کرد یو نگاهش من رو هم آروم م

 .جدا شدم شیسال پ 4-5-

 .ماهرخ بلند شد يگرفته  يصدا

 ؟یپس چرا زودتر نگفت-

 .ادامه داد يدار یبا نگاه تلخ و معن.کردم نگاهش

 ؟یبرس یخواست یم یبه چ-

 يزد قصد کاله بردار یانگار که چشمهاش داد م.دار بود یمعن يادینگاهش ز.کرد یتلخش ناراحتم م نگاه

 .شدم رهیبه چشمهاش خ.داد یانگار که نگاهش بهم لقب کاله بردار م.داشتم
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نبود  قشونیکه ال یهرچ...مطلقه يدرمورد خانوما یکه داشت ییهمون روزا.خواستم بگم یاول م يهمون روزا-

مطلقه رو بستن،  يبا خودم گفتم همه، دهن ِ خانوما.اما با اون حرفات دلم شکست و ساکت شدم...یگفت یرو م

 .خب پس بذار دهن منم بسته باشه

 .کرده بود یو زندان دهیدندونهاش کش نیرو ب نشیریلب ز.به سمت لبهاش رفت نگاهم

درددل روشون حساب  يتونم برا یکه نم...کیدختر ِ کوچ هیتر دارم و  کیخواهر کوچ هی ایاز دار ِ دن-

تونم باهاشون  یکردم که م دایگفتم چند تا دوست پ.تموم شد گهید مییگفتم تنها دمیکه شماها رو د يروز.کنم

 .ردماشتباه ک دمیفهم...دمیزن مطلقه شن هینظرتو درمورد  یاما وقت.حرف بزنم

 .ادامه دادم.بست چشم

حاال به نظرت من ...اونو چه به داداش ِ من یهستم که گفت یهمون ؟منیفتگ یبودم که م یمن همون...ماهرخ-

 ستم؟ین یاهل زندگ

 یکیشکاف ِ کوچ.لبش رو از حصار دندونهاش آزاد کرد.گونه اش سر خورد يبسته اش، رو يپلکها ياز ال یاشک

 .کرد ییاش خودنما دهیلب ِ خشک يرو

خالم که از شوهرش جدا شد بابام نذاشت مامانم باهاش ...حاال تا میطالق نداشت لمونیفام يتو...ما یعنی...من-

 ...حقم داشت چون خالم یعنیخب ...رفت و آمد کنه

 .دهنش رو قورت داد آب

 ...گفتن یهمه م.دربارش میدیشن ادیو اونور ز نوریاز ا-

 .حرفش رفتم وسط

 د؟یدیازش د يزیخودتون چ.رو ول کن ماهرخ گنیگفتن و همه م یهمه م-

 .دیاز چشم چپش چک يا گهیباز کرد و قطره اشک د چشم

 ...نه-

 .دمیکش يِ سرد آه

 .میو بعدش حرف بزن میاما کاش قبلش مطمئن بش.راحته ماهرخ یلیحرف زدن خ-

 .چشمم به اون چشمم رفت نیاز ا نگاهش

 ...که میدیخونه گفتن و شن يانقدر تو-

 .که از اول صحبتهامون ساکت بود باالخره لب باز کرد ثهیحد.کرد سکوت
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اما چرا .یگیم يو دار يدیباشن که تو شن ياونطور...باشن ينفر اونطور ستینفر نه ده نفر نه ب هیتو فکر کن -

 نیا یکس يدوست دار...ادیبرات به وجود ب یمشکل نینکرده خودت همچ يفکر کن خدا ؟تويبند یآخه جمع م

 ؟يدار دنشونویحرفا رو پشت سرت بزنه؟تحمل شن

 .به حرف اومد يگرفته ا يبا صدا اعظم

 ؟یدونست یتو م...ثیحد-

 .و باال کرد نییفقط سرش رو پا ثهیحد

-؟یاز کجا؟از ک 

 .جواب از جا بلند شد يبه جا ثهیحد

 ؟ياوردیناهار ن یهست-

 .چه به موقع حرف رو عوض کرد.زدم لبخند

 ؟يریبگ يزیخودت چ يابر يخوا یم.نه-

 .زد پلک

 .آره-

 .دمیکش رونیپولم رو ب فیک

 .ریکوکتل بگ هیمنم  يبرا ستین یاگه زحمت-

 .پربغض ماهرخ بلند شد يصدا

 د؟یگذر یموضوع م نیچرا انقدر راحت از ا-

 .درحال دور شدن جواب داد ثهیحد

 .گهیروز د هی يبرا دیبذار.تازه اومده و خستس یهست.االن موقع ناهاره-

 .بازوم گذاشت يرو یدست زهرا

 یحق داشت نکهیرسم به ا یم رمیاما از هر طرف که م.یکه چرا زودتر نگفت...خواد گله کنم ازت یدلم م یلیخ-

 .يما بود که حرف نزد ریتقص نکهیرسم به ا یم.ینگفت يزیبهمون چ

 .خودشون يتاسف برا دیشا.به تاسف تکون داد يسر

 ...اگه منم بودم دیشا...ینزن یبهمون حرف میفهمم خودمون باعث شد یم-
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 نیا يمن تو يتصور کنم اون به جا يخواستم لحظه ا ینم یحت.صورتش گرفتم تا ادامه نده يرو جلو دستم

کتمان .نزدم یحرف گهید.حرف و نگاه ناجور پشت سرم و به دنبالم بود یکل.که نبود یخوب تیموقع.باشه تیموقع

 گهید زیدلم چ يوگرنه خواسته .مخودشون بود که حرف نزد دگاهیواقعا به خاطر د.بود یمعن یکردن حرفهاش ب

 .بود يا

 ینم طنتیهم ش ثهیحد یحت.زد ینم یکس حرف چیه.فرو رفتن نیسنگ یسکوت يتو یاتمام کالس، همگ تا

از  یپنهان زیچ هگید.دمیکش یراحت تر نفس م.دوشم برداشته شده بود ياز رو يانگار بار.اما من آروم بودم.کرد

 یدرسته که همچنان حس م.نکرده بودم فیکه به طور کامل تعر ن؟درستهیبهتر از ا یدوستانم نداشتم و چ

 یرو بهم م یِ گذشته ام برداشتم آرامش بزرگ قتیکه پرده از حق نیکه حرف زدم، هم نیکردم تنهام، اما هم

 .داد

 .دیماهرخ به سمتم چرخ ،یاز دانشگاه و موقع خداحافظ رونیب

 .یخواد زن داداشم بش یهنوزم دلم م-

تعارفش .به خاطر دل مهربونش لبخند زدم.نداشت یواقعا حرف دلش بود فرق ایکرد  یاگه تعارف م.زدم لبخند

 .مهم هستم یکس يکردم خودم برا یحس م یمن قشنگ بود وقت يهم برا

 .کنن یوقت قبول نم چیخانوادت ه یول...يخوا یتو م-

 .و صادقانه جواب داد یناراحت با

 .یگیراست م-

به  دنیو سوار شدن، تا رس نیبا اومدن ماش.شدم یکردم و منتظر تاکس یخداحافظ یبا همگ.نزد یحرف گهید و

 یزمان چیشد؟فکر من انگار قرار نبود ه یاما مگه م.دادم یبه خودم و مغزم استراحت م دیبا.مقصد، چشم بستم

 یعل ریبار هم درگ نیو ا.کنه غولبود که تمام فکر و ذهنم رو به خودش مش يزیچ ای یکس شهیهم.بشه یخال

 یاگه عل.هنگامه يبه حرفها يکردم و لحظه ا یاصغر فکر م یعل يبه حرفها يلحظه ا.اصغر و هنگامه بودم

اصغر  یکنم؟اگه عل کاریچ دیکنه؟اگه هنگامه واقعا مدرسه نرفته باشه با یم کاریاصغر درمورد ازدواجم بفهمه چ

بهش بگم؟چطور  یچطور با هنگامه برخورد کنم؟چ دیبا دمیبه خونه رس ی؟وقتیدرمورد مادر بودنم بفهمه چ

که  یست؟منین یکردن کار خوب یبدم ولخرج ادشیگرفته؟چطور  شیرو پ یبدم که رفتار اشتباه ادیبهش 

 کردم؟ یچند سال رو جبران م نیاشتباهات ِ ا دیگرفته بودم، چطور با شیرو پ یاشتباه ي هیسال رو نیچند
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رو نشون  6:30ساعت .شدم یرو حساب کردم و به سمت خونه راه هیکوچه نگه داشت، کرا کیکه نزد یتاکس

شدم با هنگامه  یچون احتماال مجبور م.کردم یدرست کردن غذا رو احساس نم يخودم حوصله  يداد و تو یم

بدون برنج سفارش  اب،کب خیشدم و چند س يا یپس وارد کباب.شد یته مگرف میسر و کله بزنم و تمام انرژ

مونده بود اگه نبود هم  خچالی يبرنج تو یهنگامه هم حتما از قبل، کم يبرا.خوردم یمن که شب برنج نم.دادم

 .خورد یبا نون م

 رهیخ يتا از نگاههاِ مغازه چشم دوختم  فیبه کف ِ کث د،یکش یطول نم ادیآماده شدن سفارش، که مطمئنا ز تا

 گیکه مثال صندوق بود با د يزیم نیبود که ب کیمغازه اونقدر کوچ.جوونش در امان باشم يکارگرها ي رهیخ

هم به من که تنها زن ِ حاضر در  یکمکردن و  یکار م یآشپز هم کم يپسرها.نبود یچندان يغذا، فاصله  يها

 .تنها بودن چقدر برام آزاردهنده بود نیو ا.شدن یم رهیاونجا بودم خ

 فلفلم بزنم؟...خانوم-

کرد و رو به من  یپاك م دشیسف شبندیرو با پ شیگوجه ا يدستها ،یپسرك ِ چشم عسل.رو باال گرفتم سرم

 .گنگ نگاهش کردم.بود ستادهیا

 بله؟-

 .خاروند دشیکاله سف يرو از رو سرش

 فلفلم بزنم؟ گمیم-

 .فلفل دوست داشتم.ناخواسته لبخند زدم.تند رو نشونم داد پر از فلفل سبز ِ یخیس و

 .لطفا خیس هی...آره-

 گوجه چندتا بزنم؟-

 يبود برا خیکه به س يچهار گوجه ا دیبه نظرم رس.شده انداختم دهیکش خیِ به س زیر يبه گوجه ها ینگاه

 .باشه یدونفرمون کاف

 .هیکاف خیس هیهمون -

و  یوانیل يِ روبروم دوختم که دوغ ها کیکوچ خچالیچشم به .تکون داد و به سراغ کار خودش رفت يسر

لحظه .دو نوشابه از داخلش برداشتم و در رو بستم.شدم کیبهش نزد یقدم.شده بود دهیخانواده و نوشابه توش چ

 .چشمهام نقش بست يجلو دیمروار يچهره  يا

 ...یبچم خال يجا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ١٧٣ 

 .ست داشتکباب دو دیمروار

 .بهش بده یدرست و حساب يکاش غذا...رهیبراش کباب بگ انیکاش شا-

ذهنم بد و زشت کرده  يرو تو انیشا یلیخ.از خودم ناراحت شدم يلحظه ا.گذاشتم زیم يها رو رو نوشابه

اوقات سهل  یدرسته که گاه.و حتما به فکرش هست دهیهم پدر مروار انیکردم که شا یفکر نم نیبه ا.بودم

 .وددخترش هم ب ياما حتما به فکر دوست داشتن ها ر،یکرد و هرچند سختگ یم يگاران

 .خانوم سفارشتون آمادس-

 .کنار نوشابه ها گذاشتم ز،یم ياز دستش گرفتم و رو.رو به سمتم گرفته بود يپر يپسرك مشما.دمیچرخ

 چقدر شد؟-

 .حرفم سرش رو بلند کرد نیکرد با ا یم يباز شینشسته و با گوش زیکه از بدو ورودم پشت م يپسر

 ن؟یداشت یچ-

 .قرار گرفت فمیبند ک يمشما و دست راستم رو يچپم رو دست

 .فلفل خیس هیگوجه و  خیس هی...کباب بود خیسه س-

 .نوشابه ها اشاره کرد به

 .دوتا نیبا ا-

 .شد نییحساب باال و پا نیماش يدکمه ها يرو انگشتش

 .پونزده و پونصد شهیم-

 نیا شهیهرچند که هم.کردم یرو پرداخت م میو خستگ یحوصلگ یب يبها دینبود اما شا یمن پول کم يبرا

آرومم رو به سمت خونه  يقدمها.رفتم رونیپول رو دادم و با برداشتن مشما از مغازه ب.افتاد یاتفاق نم

بگم که هم  یبزنم؟چ حرفباهاش  یکردم صحبتهام با هنگامه رو چطور شروع کنم؟درمورد چ یفکر م.برداشتم

 رو درك کنه؟ تیموقع یآروم بشه و هم کم

از کنار .آب افتاد و در رو بستم یِ ب کینگاهم به حوض کوچ.رو باز کردم کمونیِ کوچ اطیانداختم و در ح دیکل

کردم و حاال سبزه هاش زرد  یکه سبزه توش سبز م یو گلدون یشمعدان وار،یکنار د يشده  فیرد يگلدون ها

به  یشدم و دست کینزد.ر پله انداختمیز ي دهیپوس مهین يها "ایباخ فنید"به  ینگاه مین.دن رد شدمشده بو

کنم که خراب  يگلدون نگهدار نیاز ا دیبودم چطور با دهیسال هنوز نفهم نهمهیبعد از ا.دمیپهنش کش يبرگها

 "یدروغ يایآرال"دراز ِ زشت ِ  ياش برداشتم و به برگها دهیپوس يبرگها ينپوسه؟نگاهم رو از رو اینشه 
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حالش خوب  یکی نیاومد، اما ا یازش خوشم نم یدونستم و حت ینم رو شینگهدار طیشرا نکهیبا ا.دوختم

نفسم رو پوف کردم .کنم يتونستم درست ازش نگهدار یوقت نم چیکه دوستش داشتم و ه فنیبرعکس ِ د.بود

 يها یوارد خونه که شدم نگاهم به کتون.قدم برداشتم يدر ورود از پله ها باال رفتم و به سمت.و از جا بلند شدم

خم .مکث کردم يخواستم به سمت آشپزخونه برم که لحظه ا یم.گذاشته بود یافتاد که کنار جاکفش گامههن

 .گرم بود.دمیرو به دست گرفتم و داخلش دست کش یکتون يلنگه  هیشدم و 

 .پس تازه از مدرسه برگشته-

 يآشپزخونه بزرگ بود، اما مثل هربار پهلوم به لبه  يفضا نکهیبا ا.زدم و بلند شدم و به آشپزخونه رفتم لبخند

هل  ز،یم ریهاش رو به ز یصندل.دمیبه پهلوم دست کش یگفتم و کم یآخ.اصابت کرد يناهارخور زیم

  .صدا زدم.رو جا به جا کردم لیدستم رو شستم و وسا.ستادمیا ییظرفشو يجلو.دادم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...هنگام-

فکر  یکم.داد یحتما قهر بود که جواب نم.اتاق خودش باشه يتو دیمطمئن بودم االن با.ومدین ییصدا

 يمن تو.از خودم بوده حتما یکوتاه.با مامان قهر بودم جوابش رو نداده باشم یوقت یاومد حت ینم ادمی.کردم

درست از اول ِ  یعنی.میکن یم یمن و هنگامه چهار ساله که تنها زندگ.هنگامه کم گذاشتم تیترب

و  دمیکش یآه.شد یم یدگیبهش رس دیکه با یزمان.گرفت یشکل م تشیکه شخص یدرست از زمان.شینوجوون

حرف  يکردم طور یدر همون حال سع.به سمت اتاق خودم رفتم تا لباس عوض کنم.از آشپزخونه خارج شدم

 .بزنم که صدام رو بشنوه

 .بگه یبهم خسته نباش ادیب ستین یکس.ارهیآب برام ب وانیل هیکسم ندارم  چیه...چقدر خستم خدا-

که اطرافم بود  یهرکس.کس به فکر من نبود چیه.من نبود ادیوقت به  چیکس ه چیه.رو نداشتم یهم کس واقعا

 .پالتو رو دونه دونه باز کردم يدکمه ها.کرد یفقط ادعا م

که  يکار ستیکس حاضر ن چیه یول.همه از آدم توقع دارن...شدمخسته ...دمیانجام م ییکارامو تنها يهمه -

 .انجام بده دویبا

 .دمیشن یشد رو م یم کیکه به اتاق نزد ییقدمها يصدا
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 شده؟ یچ-

 .برنگشتم

 .کردن هنگامه خانوم یقبال بچه ها به بزرگترشون سالم م-

 .مکث کرد یکم

 ؟يچرا بهم پول نداد.خودته ریتقص-

 .دمیکمد گذاشتم و به سمتش چرخ يرو تو لباسهام

 .میباهم حرف بزن ایبعدش ب.برام زیبر ییچا هی-

من بودم که .کردم یدم م يمن بودم که چا نیا شهیهم.اوردمیخودم ن يو به رو دمیرفتن رو د يبرا تعللش

 یاه ماشتب.دادم یدخالتش نم ،يکار يکردم که تو یاشتباه م.بردم یم يمن بودم که براش چا.ختمیر یم يچا

 .يچا کیِ دم کردن ِ  کیِ کوچ تیمسئول یحت.دادم یرو بهش نم یتیکردم که مسئول

 امیپ.آوردم رونیرو ب میرفتم و گوش فمیبه سمت ک.بلند شد میگوش امیزنگ پ يرو که مرتب کردم، صدا لمیوسا

 .باال انداختم و باز کردم ییابرو.اصغر بود یاز عل

 ...باشم یکس يایمن هم دوست داشتم دن یول...ندارم يادیاطالع ز ایاز ساختار دن-

 ادمینه؟ ایبودم  انیشا يایِ ازدواج ، دن لیاومد اوا ینم ادمی.داشت يادیبودن حتما لذت ز یکس يایدن.دمیگز لب

 شهیخودم هم ياما درمورد حس ها.گذشت یاز اون روزها م ینه؟انگار قرن ایاومد من رو دوست داشت  ینم

زده بودم که واقعا  یاونقدر خودم رو به فراموش.کنم یکردم مخف یم یسع شهیهم.کردم فراموش کنم یم یسع

 چطور بودم؟ لیاومد اوا ینم ادمی

 .کردم پیمکث و بعد، تا یگوش يدکمه ها يرو یکم

 مردانه بـاش...  يچون به فکر سوختن افتاده ا/پروانه باش ایسمندر باش  میگو یمن نم-

 .زدم يور کی يلبخند

 م؟یکرد یم کاریعاشقانه نبود، ماها چ امیپ يتایسا نیاگه ا-

مرد و مردونه .خواستم که مرد و مردونه کنارم بمونه یرو م یمن کس.بود، اما حرف دلم بود ییاز جا یکپ نکهیا با

 ...کنارم قدم برداره

 .ییچا ایب یآبج-
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گذاشته و  يناهارخور زیم يرو يدو استکان چا.گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم فمیک يرو دوباره تو یگوش

 .هم قفل کردم يروبروش نشستم و دستهام رو تو.ها نشسته بود یاز صندل یکی يخودش رو

 مدرسه چه خبر؟-

 .باال انداخت ينگاهم کنه شونه ا نکهیا بدون

 .نرفتم-

چونه اش  ریخم شدم و دستم رو جلو بردم و ز.شد یم محرفش باور نیا دیزدم شا یبه کفشش دست نم اگه

 .مجبور شد به چشمهام نگاه کنه.گذاشتم

 .ادیکه چقدر از دروغ بدم م یدون یم.هنگامه دروغ نگو-

 .کرد اخم

 ؟يدنبالم اومد-

 .دادم هیتک

 .من که دانشگاه بودم-

 .بزنه حرف رو عوض کردم يا گهیحرف د نکهیاز ا قبل

 ؟يدکر کاریبا پوالت چ-

 .کرد اخم

 ؟یکه حاال بازخواست کن يدیچرا پول م-

 .کردم آروم باشم یسع

 ...سواله.ستیبازخواست ن نیا-

 .رو به دو طرف باز کردم دستهام

 ؟يکرد کاریاومده که پوالتو چ شیواقعا برام سوال پ-

 .باال برد یرو کم صداش

 ؟یپرس یکه تو هر روز هر روز ازم م یکن یم کاریپرسم پوالتو چ یمگه من از تو م-

 .دمیگز لب

 ...کمکت کنم يدار یخوام بدونم اگه مشکل یم.يریگ یکه جلوم جبهه م ستمیمن دشمنت ن زمیعز-

 .شمرده ادامه دادم شمرده
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که مدرست  یدرحال دمیبهت م یبیپول توج...ذارم یلقمه م...ذارم یهرروز برات غذا م گمیخب من با خودم م-

پس پوالت ...دمیدارم بهت پول م انهیهر ماهم ماه...يبهش ندار يازین نیماش هیکرا يبرا یو حت تسیدور ن

 شد؟ یچ

 .دیبرچ لب

 بگم؟ دیبا-

 .لبهاش رو به هم فشرد.نگفتم يزیتکون دادم و چ دییبه تا يسر

 .باهاشون دمیلباس خر-

 .زدم پلک

 دم؟یچرا من ند ؟پسیچه لباس-

 .انداخت نییرو پا سرش

 ...خب...خواستن مانتو بخرن یم ریهفت ت میاون هفته با بچه ها رفت-

 يجلو مهینصفه و ن یبا انگشتم فرق.باالتر بستم یدور باز کردم و کم کیکش ِ موهام رو .رو خاروندم گردنم

 يهمه کار.هم خسته یلیخ.خسته بودم.داد نزنم تیکردم تا از عصبان یکارها رو م نیا يهمه .موهام باز کردم

 ...کنه اما یرفاه زندگ يکردم تا هنگامه تو یم

 ...هنگام-

 .دو انگشت گرفتم نیلبم رو ب يِ خشک شده  پوست

 ؟يدیخر یچ يبرا گهید...یلباس داشت نهمهیتو ا-

 .کرد اخم

مبارك باشه  یبگ نکهیا ياصال به جا.نگفتم یچیه نیهم يبرا یرو بگ نایهم يخوا یدونستم اگه بگم م یم-

 ...یزن یحرف م ينجوریا نمیمن بب ایو بپوش ب

 .لبم رو کندم و لبم سوخت پوست

و دوباره ماه بعد هم  يبخر یکیماه  نیا نکهینه ا.داشته باشه اجیلباس که واقعا احت دیسراغ خر رهیم یآدم وقت-

 .يدیبار پوش هیدو تا مانتو رو فقط  یکی یتو حت.گهید یکی

 .داشتم اجیخب احت-

 .انداختم میبه انگشت ِ خون نگاه
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دلت نخواد لباس  گهیباشنش و د دهیو همه د یلباس رو چهار بار بپوش هی نکهیاج؟ایاحت یگیم یتو به چ-

 اج؟یاحت شهیم نی؟ایبپوش يتکرار

 .کرد بغض

 .همش مثل ژنده پوشا بگردم.فکر کنن گدام گرانیخواد د یخب دلم نم-

تونست با وجود اون لباسها بهش لقب ژنده پوش  یم یک.و مرتبش افتادم زیتم يلباسها ادیزدم و به  پلک

 .بده؟با همون بغض ادامه داد

تو که پدر و مادر .يایخواد ب یمرجان بهم گفت تو نم.میلباس بخر ریهفت ت میداد بر شنهادیاون روز پ سایپر-

گفت  یکرد م یدعواش م سایپر دمیشن.کردم هیگر ییدستشو يرفتم تو.دلم شکست...تا بهت پول بدن يندار

 .ردتیگ یم میتیِ بچه  ؟آهيحرفو زد نیچرا ا

 .گذاشت زیم يرو رو سرش

 گهید دنیکه د دممیجد يپالتو.خواستم بهشون نشون بدم منم پول دارم یچون فقط م.باهاشون رفتم-

 .خواد با من باشن یکدومشون دلشون نم چیآخه ه.ستمیباورشون شد من گدا ن

رفته  دیخر يبرا يزیبه خاطر همچون چ دیگنج یصورم هم نمت يتو یحت.کردم یتعجب فقط نگاه م با

 .سرش گذاشتم يدستم رو به سمتش دراز کردم و رو.باشه

 گرانیبه خاطر حرف د يبخوا شهیآخه اگه هم یول...حرفا رو زدن نیاوال که غلط کردن بهت ا...هنگامه جان-

 .شهیکه نم یکن یزندگ

 .نوازش ِ سرش ادامه دادم به

 یخودم حت يکه چند ساله برا يفکر من بود ؟بهيمن بود ادیاصال به  ،يکرد یم دیخر یاون لحظه که داشت-

 .هم ندارم یلباس گرم درست و حساب هیبود که  ادتیدم؟یلباس خونه هم نخر

 .نزد یحرف

 ؟يدیخر یحاال چ-

 .کرد ینیف نیف

 .شلوار...و کفش فیک...مانتو-

 چقدر بود که کل پس اندازت رفت؟ متشونیمگه ق-

 .افتاد زیم يبلند کرد و دستم رو زیم يرو از رو سرش
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 .و پنجاه تومن صدیهم شد س ياونا رو-

 .دیگونه اش چک يرو یاشک

 .هم مهمون من شدن وهیآبم.اما پول ناهارم من حساب کردم-

 .رو ناباور تکون دادم سرم

 خودشون پول نداشتن؟ ؟مگهيتو حساب کرد ؟چرایچ یعنی-

 .انداخت ریرو به ز سرش

 .بگم يزیمنم نتونستم چ.پس غذا رو هم تو حساب کن ،يمرجان گفت حاال که انقدر پول دار-

 .رو با تاسف تکون دادم سرم

 يغذا خورد ؟خودتيجواب دوستاتو بد یتونست ینم.زدن شین يبرا يزبون دار یکل یرس یتو به من که م-

 دنگ ِ خودشو بده؟ یهرک یگفت یبهشون م دینبا ؟چرایحساب کن گرانوید يپول غذا دیبانوش جونت اما چرا 

 .بزنه که ادامه دادم یحرف خواست

 یبهم نه خسته نباش يامروز نه سالم کرد گران،یخاطر د ؟بهیکن یم یاحترام یبه من ب گرانیبه خاطر د-

ازت سوءاستفاده .شنیسوارت م گرانید يبر شیپ که نطوریا...ها انقدر برات ارزش دارن هنگامه؟ بهی؟غریگفت

 ؟يخوا یم نویتو هم...کنن یم

 .آوردم نییرو پا صدام

که  هیچه دختر ساده ا گنیم...پول داره؟نه ه؟چقدریهنگامه چه دختر ِ الرج گنیدوستات م یکن یاالن فکر م-

 .گرفت يازش سوار شهیانقدر راحت م

با .احمقانه بود يقابل انکار ریچون واقعا کارش به طرز غ.احمق استفاده کنم يساده، از واژه  يبه جا ومدین دلم

 .رو پاك کرد سشیکف دست، صورت خ

 گنیم.رنیگ یهمه ازم کناره م.ندارم یدوست چیه.خسته شدم ییدونم؟اما منم از تنها یرو نم نایا یکن یفکر م-

 ...بزرگ شده يچطور ستیمعلوم ن گنیم.ستیبزرگتر باال سرش ن گنیم.پدر و مادره یب گنیم.کس و کاره یب

 .دیبرچ لب

 حتینص يخوا یهمش م ،یاگه هم باش.یستیخونه ن شهیتو که هم.کسو ندارم باهاش حرف بزنم چیمن ه-

 .یپرس یبار درد آدمو نم هی.یکن

 .دیباال پر ابروهام
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منه که مردم انقدر  ریص؟تقییمنه که تو تنها ریتقص یکن یاما فکر م.يندار یدونستم تو دوست یمن که نم-

 ؟ياریبرخورد درست با اونا، به من فشار م يمنه که تو به جا ریشدن؟تقص نیظاهر ب

 .دمیِ ناخنم دست کش زیت يگوشه  يرو

 يکنم تو طور یم یدارم سع.ادیهمه جوره بهم فشار م.که درکم کنه ستیکس ن چیه.منم تنهام هنگامه-

 .وقت نداشتم چیکه من ه يزیچ.یخودت داشته باش يپشتوانه برا هیکه الاقل  یکن یزندگ

 .رفتم تا لب و دستم رو بشورم ییبلند شدم و به سمت ظرفشو زیپشت م از

 ادیخوام پس انداز کردنو  یم.یاسراف نکن يریبگ ادیخوام  یم.یقناعت کن يریبگ ادیخوام  یمن م-

 نده؟یجز آ يدیم تیاهم یدونم چرا به همه چ ینم یول.يریبگ

 .همچنان سر جاش نشسته بود.بهش انداختم یگاهن مین

 .به فکر اونموقع هم باش.هنگامه ستمین شهیمن هم-

کباب ها رو  يبرگشتم و مشما نتیبه سمت کاب.داد یرو نشون م قهیهفت و چهل و پنج دق ساعت،

 زیبا دو بشقاب، به سمت م.منتقل کردم ینیمالم سیبار مصرف به د کی سید يرو از تو یهمگ.برداشتم

حرکت  یب.قبلم نشستم يخودم گذاشتم و سر جا يرو برا یکیهنگامه و  ياز نوشابه ها رو جلو یکی.رفتم

 .اشاره زدم.کرد ینشسته و فقط نگاهم م

 .و شروع کن زیخودت بر يبرا-

 .اون گذاشتم يهم برا یخودم و کباب يبرا ینشون نداد، کباب یعکس العمل یوقت

 گهید.دمیبهت م یبیهرروزم پول توج.یکه جمع کن دمیبه بعد طبق روال قبل، هر ماه بهت پول م نیمن از ا-

و  يخونه ا هیفکر کن زن ِ .پس خودت حواست به خرج کردنات باشه.ستین يتا آخر ماه، از پول اضافه خبر

 .یبرس دیبا زمیچ مهبه ه.یتا آخر ماه با همون پول بگذرون دیو با دهیشوهرت سر ماه بهت پول م

 .زد پلک

 .پول ندارم گهید ؟االنیاالن چ-

 .نون گذاشتم يکباب جدا کردم و ال يا کهیت

 ؟يبخر يخوا یم یخاص زیچ-

 يچقدر براش ناراحت کننده ست که دستش رو جلو دمیفهم یم.بغض کرده دمیفهم یم.سرش رو باال داد فقط

وقت بهم  چیکه مامان ه یدرصورت.رو دوست نداشتم تیوضع نیوقت ا چیمن هم ه.کنه و پول بخواد دراز یکس
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هفته  کی دیکه واجب هم بود با ییزهایچ يو برا.رمیبگ شیلوازم آرا دیترس یچون م.داد ینم یبیپول توج

 یداد و خودش برام م یهرچند که به خودم نم.کردم تا مبلغ مورد نظر رو بهم بده یخواهش و التماس م

 ...نداشتم یاز خونه بودم و پول رونیکه ب یو امان از وقت.نبود فمیک يتو یوقت پول چیه تاینها.دیخر

 .دمیبهت م یبیپول توج...مثل قبل-

 .دیبرچ لب

 خواستم؟ يزیچ هیموقع  هیاگه -

 .باال انداختم شونه

 .ستین یکه مشکل یداشته باش اجیاگه واقعا احت.یگیاونموقع بهم م-

 .زد غر

 .داشته باشم اجینباشه اما من واقعا بهش احت اجیاز نظر تو احت دیشا.شهیکه نم ينطوریا یآخه آبج-

 .دمیام رو آهسته جو لقمه

 هی.خونه هیواسه کرا يدیمقدار م هی.حقوق شوهرت کمه.يفکر کن ازدواج کرد...هنگامه جان...خواهرم...زمیعز-

و  یخرج کن یتون یتازه کل پول رو نم.مونه یفقط صد هزار تومن برات م.مقدار پول آب و برق و گاز و تلفن

 یم.خونه باشه يپول تو دیو با فتهینشده ب ینیشبیاتفاق ِ پ هیباالخره ممکنه ...مقدارش پس انداز بشه هی دیبا

با همون پول ِ  دیبا شه؟تویکه نم يورنطیا یو بگ یبهش اعتراض کن یتون ی؟میبزن یبه شوهرت حرف یتون

 .يبد صیو کاذب رو از هم تشخ یِ واقع اجیاحت دیبا.يریبگ ادیاز حاال  دیبا.یرو بچرخون یماه زندگ هیکم، 

 هیو مادرش کرا میکرد یم یزندگ انیشا يپدر يخونه  يکه تو ییروزها.اول ازدواجم افتادم يروزها ادیبه  و

کرد گوشت و مرغ  یرو مجبور م انیاوقات هم شا یلیخ.گرفت یرو ازمون م میکه درِش ساکن بود یاتاق ي

 یم انینفر رو شا 6ِ  یزندگ جما اونقدر نبود اما انگار خر م؟مصرفیمگه ما دو نفر چقدر مصرف داشت.بخره

چه .گرفت یم انیرو هم شکوه خانم از شا هیو حسن گانهیو کفش  فیپول کتاب و دفتر و ک شهیچون هم.داد

 .میموضوع برخورد کن نیچطور با ا میدونست یهم بچه بود و نم انیمن بچه بودم و شا.بود یسخت يهاروز

از حوصله  شتر،یِ ب حیتوض.نزدم یحرف گهیاما د.نگاهش همچنان ناموافق بود.هنگامه انداختم يبه چهره  ینگاه

سفت و .رمیبگ شیپس بهتر بود فعال همون روال قبل رو پ.داد یگوش نم گهیمن خارج بود و هنگامه هم د ي

 .ندم لباس بخره زهاجا د،یع يداشتم برا میاما همون لحظه هم تصم.رهیبگ ادیسخت باشم تا 
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و لقمه رو با دست، از  دیلقمه، برق از سرم پر دنیبا جو.لقمه ام گذاشتم يبرداشتم و نصف کردم و تو یفلفل

 .شد رهیاخم بهم خ یمه با تعجب و کمهنگا.دمیکش رونیدهنم ب

 ...بهم خورد ؟حالمیکن یم کاریچ...ا-

 یوانیل.پرت کردم زیم يتوجه به هنگامه رو یرو ب دهیجو مهین يلقمه .از شدت سوزش، سر شده بود زبونم

بار حس کردم قلبم در حال  نیرفتن نوشابه از گلوم، ا نییبه محض پا.دمیسره سر کش هیو  ختمینوشابه ر

 .سوخت یدهن و کل ِ گلوم هم م.ستادنهیا

 ...يوا...يوا-

 .زدم یباز کردم و با دست، زبونم رو باد م دهن

 .فلفله چقد تند بود نیا...خدا يوا-

 .کرد ییپر صدا يخنده  هنگامه

 .شهیکباب بشه تندتر م یفلفل وقت-

 .به دهن گذاشتم تا آروم بشم ینون لقمه

 ؟یچرا نگفت یدونست یه متو ک-

 .باال انداخت و مشغول شد يا شونه

 .یدون یفکر کردم خودت م-

آخر غذا، فلفل ها .شد یو سوزش ِ دهنم آروم بشه اما نم ينگفتم و تند و تند، لقمه گرفتم و خوردم تا تند يزیچ

 .و به سمت سطل زباله رفتم ختمیر ییمشما يرو تو

 ...فلفل بدم اومد یاز هرچ-

 .کرد یکه با خنده نگاهم م دمیسمت هنگامه چرخ به

کنم  یوقتا اشتباه م یلیدونم؟منم خ یرو نم زایچ یلیمنم خ ینیب یاما م...ستین یمهم زیحاال فلفل که چ-

 .یبهم بگ یشیمتوجه اشتباهم م یو دوست دارم وقت...هنگامه

ارج شد، ظرفها رو شستم و آشپزخونه از آشپزخونه که خ.موافقت تکون داد يبه نشونه  ينزد و فقط سر یحرف

به سمت اتاق رفتم تا .کرد یم دایادامه پ یسوزش تا ک نیدونم ا یسوخت و نم یهنوز دهنم م.رو مرتب کردم

از روش خوندم و  یکم.گرفته بودم ثهیدرس ِ استاد مهرآذر که از حد يجزوه .امروز بندازم يبه جزوه  ینگاه

 نکهیناراحت بودم از ا.ذهنم موندگار بشه يهم بود تو دیامروز که اتفاقا جدکردم تا مبحث ِ  سیدور پاك نو کی
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گرفتم از حاال  میتصم میشد یم کیِ ترم اول نزد انیتازه به پا نکهیهمون لحظه با ا.کالسش رو از دست دادم

درس خوندن  يبرا یپس وقت کاف.فعال که مجرد بودم.کار بودم یفعال که ب.کنکور ارشد بخونم يبرا

 .شکل بگذره نیوجود نداره تا ترم آخر به هم ینیاما تضم.ترم سبک بود نیا يدرسها.داشتم

*** 

رسوند و  یاصغر من رو به دانشگاه م یکه کالس داشتم عل يترم، هر روز انیتا پا يبعد يو هفته ها روزها

نگاه  نیشدنم از ماش ادهیبه سوار و پبا حسرت  شهیماهرخ هم.میگشت یاومد و باهم بر م یغروب هم به دنبالم م

به جز  یخواد نسبت یداد دلش م یزد و هنوز هم نشون م یاز برادرش حرف م یهنوز هم گاه.کرد یم

 نیدونستم ا یکرد م یکه درمورد پدرش م یفیخانواده اش و از تعار ي نهیشیاما از پ.میداشته باش یهمکالس

اصغر  یافکار عل دمیترس یافتادم و م یماهرخ م يحرفها ادیبه  دمید یاصغر رو م یهربار عل.ستین یکار، شدن

اصغر من رو به خاطر  یکه عل يا ندهیآ يبرا.ندهیآ يبرا دیلرز یدلم م.هم مثل ماهرخ و خانواده اش باشه

برام  یمرد در کنارم عادت کرده بودم و کم کیبه بودن  اد،یز شیکم و ب يرفت و آمدها نیبا ا.رهیگذشته ام نپذ

رو شروع  یتونم در کنارش زندگ یخودم م ره،یاصغر من رو بپذ یدونستم اگه عل یهنوز هم نم.دلهره آور بود

رفتن هام با  رونیِ ب ادیبه  م،یرفت یم رونیباهم ب یوقت.کشمکش با خودم و احساساتم بودم يتو نم؟هنوزک

رو بهتر  گهیتا همد میو نامزد ِ ساده بمون میشد عقد نباش یکه م ییروزها ادی.افتادم یدوران عقد م يتو انیشا

 يو متوجه رفتارها دمید یاش رو م انوادهکه خ ییروزها.گذرونده بشه يشد طور بهتر یکه م ییروزها.میبشناس

 یم يمن هم بچه بودم اما کاش مامان بهتر برام بزرگتر.اومد یشدم و صدام در نم یمادرش م يگاها زننده 

 .مینکرده، رفت و آمد کنشد عقد  یم یکاش راض.کرد

سر  دیروشن رو نبا یگوش.شدم بمیج يتو یدادم که متوجه لرزش گوش یم لیامتحان آمار رو تحو ي برگه

 یگوش.رفتم رونیبا عجله از سالن امتحانات ب نیهم يبرا.شد یبرام بد م دید یم یو اگه کس میبرد یجلسه م

 یصفحه م ياصغر رو رو یعل ممطمئن بودم اس بایتقر.به صفحه اش انداختم یو نگاه دمیکش رونیب بمیرو از ج

 یلیاصال خ.وقت بود باهام تماس نگرفته بود یلیخ.تعجب کردم.بود انیبه اسم شا نیمز میبار گوش نیاما ا نمیب

چشم  يچشم تو نیمطمئن بودم ا.کار هست يتو يمطمئن بودم عمد.میشد یچشم نم يوقت بود که چشم تو

 یمنتظر م نیماش يآورد تو یرو م دیکه مروار ییوقتها.رهیگ ینشات م انین ها، از تفکرات و خواست ِ شانشد

موند تا  یمنتظر م نیماش ياومد، بازهم تو یبردنش م يکه برا ییوقتها.وارد خونه بشه دینشست تا مروار
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 يو البته که تو.موند ینم شمیپ ادیفرستاد چون ز ینم دیلباس که معموال با مروار.بفرستم رونیرو ب دیمروار

 .سبز رو زدم يبا همون تعجب، دکمه .داشتم دیمروار يلباس برا دستخونه چند 

 .سالم-

 .بلند شد ریبا تاخ صداش

 ؟یدانشگاه.سالم-

 حیباره توض نیتا در ا میبود اونقدر با هم، هم کالم بش ومدهین شیاصال پ.نگفته بودم دانشگاه قبول شدم بهش

وقت  چیدرواقع ه.رو ازم دور کنه دیبده و مروار يدیو باز تز جد رمیبگم دانشگاه م دمیترس ید که مهرچن.بدم

رو ازم دور  دیمادرش باعث شد مروار دمیهموقت نف چیمادرش؟ه ایخودشه  يو اراده  لیکارهاش به م دمینفهم

 یاز ناراحت و عصبان ایترسم  یاز خودش م دمیوقت نفهم چیخواست؟و صدالبته که ه یخودش م ایکنه 

 ...ترس وجود نداشت يبرا يزیباهاش، چ یزندگ يشدنش؟البته که تو

 .داشتم صدام نلرزه یسع.استرس، نفسم رو فوت کردم با

 رم؟یدانشگاه م یدون یاز کجا م-

 .سکوت کرد یکم

 .فهمم یمن م يتو آب بخور-

لحظه  يدر کار هست؟برا ياصغر یه علدون یخواست بفهمم م یزد؟م یم هیکنا.دار بود یمعن یلیاش خ جمله

کار  نیتونست ا یکرد؟م یرو ازم دور م دیشد؟مروار یشد؟ازم رو گردون م یم یبود چ دهیاگه فهم.دمیترس يا

هم حق نداشت اما من  بالق.معلومه که حق نداشت.فکر کردم یرو داشت؟کم يرو بکنه؟اصال حق همچون کار

 دیچرا با یول.اصغر شده باشه یعل يمتوجه ماجرا دمیترس یاما م.دمیترس یازش نم.حق رو بهش داده بودم نیا

 .بود؟من من کردم یاون ک دم؟مگهیترس یکردنش م دایاز اطالع پ

 شده؟ یحاال چ...خب...ام-

 .میدم دانشگاه منتظرت...یچیه-

 يهش گفته؟برارو ب زیو همه چ دهیاصغر رو د یعل یعنیاصغر؟ یبا عل یعنی؟یچ یعنی میمنتظرت.ختیقلبم ر باز

 يوا...يصبح صداش ناراحت بود؟وا نیهم ياد؟برایاصغر صبح تماس گرفت و گفت امروز دنبالم نم یعل نیهم

 ...اصغر رو در رو شده باشن یو عل انیکه اگه شا

 ؟یک ن؟بایمنتظرم-
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 .جواب داد یعصب یحوصله و کم یب

 ...گهید رونیب ایباشم؟ب يخوا یم یبا ک-

تموم  زیهمه چ.تموم شد گهید.دانشگاه نشستم اطیح يتو ییسکو يشل و وارفته رو.تماس رو قطع کرد و

بود؟مگه چند  انیخب مگه تا حاال شا.که کردم جا خوردم ياز فکر.یانیهست و نه شا ياصغر ینه عل گهید.شد

 د؟یفکر به ذهنم رس نیگذشت؟چطور ا ینم مونییسال از جدا

 ؟يامتحانو چطور داد-

 .شد کیگرفته ام با عجله نزد يچهره  دنیبا د.بود ثهیحد.رگشتمب

 ؟يشده؟خراب کرد یچ-

 .کرد یمکث

 ...آسون بود که-

 .کردم فشارم افتادم یحس م.دهنم رو قورت دادم آب

 .منتظره رونیب انیشا-

 .نشست کنارم

 اصغر نبود؟ یاسمش عل ه؟مگهیک انیشا-

 .شونه اش گذاشتم يرو رو سرم

 ...شوهر سابقمه...شوهرم انیشا-

 .نهیبه خودش داد تا صورتم رو بب یتکون

 اومده واسه دعوا؟-

آب  رینگاه به ش.شونه اش برداشتم يبهتر شده، سر از رو یحس کردم حالم کم یوقت.دمیکش قینفس عم چند

 .دوختم ییاز دستشو رونیب يها

 ...رمیدونست دانشگاه م یاصال نم...دعوا نه-

 .مادامه داد کالفه

 بهش گفته؟ یدونم ک ینم-

 .رو به سمت خودش چرخوند سرم

 .دیبا هم ندار یشما که نسبت.نداره یبه اون ربط گهید-
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که جدا  ياز همون روز.نداشت یآره ربط.شد دهیهام کش یو نگاهم به کتون دمیصورتم کش يراستم رو رو دست

 گفت؟دلم، چِش شده بود؟ یم یاما دلم چ...اما.نداشت یبهش ربط گهید میشد

 .اصغره یحتما با عل.میمنتظرت رونیگفت ب-

 .زمزمه کرد شوکه

 مگه خبر داره؟-

 .کردم نگاهش

 اصغرو بهش گفته باشم؟ یعل يخوا یحاال م.از دانشگاه رفتنم خبر نداشت-

 .دمیرو جو لبم

 .نجایحاالم باهم اومدن ا...اصغر گفته یو رفته به عل دهیحتما فهم-

 .شده بود يفکراش  چهره

رو در رو  دی؟بایباالخره که چ.خب باشن...فرض کن االن منتظرتن...باشن دهیحاال فرض کن هردوشون فهم-

 ...يبر دیبا.باهاشون یبش

 .کرد مکث

 .نشده ریتا د یکن فیبراش تعر زویهمه چ دیبا.یاصغر بگ یبه عل دیبا گهیتازه تو د-

 .شد بلند

که تو  ينطوریاصال ا دیشا.نیدم ماش امیبعد منم باهات م...ادیحالت جا ب...بخور.ارمیآب برات ب وانیل هی رمیم-

 ...نباشه یگیم

 نیا یبهتر از هرکس.میبا اون لحن حرف زد؟سه سال با هم بود انینبود، چرا شا نطوریاگه ا.سمت سلف رفت به

 .شناسم یلحن ِ پر از اخطارش رو م

آب رو به جون  يو خنکا دمیسر کش کسرهی.رو به دستم داد وانیلبار مصرف آب اومد و  کی یوانیبا ل ثهیحد

 .دستم رو گرفت.دمیخر

 چه خبره؟ مینیبب میبگو بر یعل ایپاشو -

خارج  یو نگهبان اطیهم قدم با هم از ح.سطل زباله انداختم يبار مصرف رو تو کی وانیحال بلند شدم و ل یب

هاش مشخص  نیقرار داشت که سرنش يطور نیماش.دانشگاه پارك بود يدرست روبرو انیپژو پارس شا.میشد

 یمن رو با خودش م د،ید یمکه حال خرابم رو  ثهیبشم اما حد کینزد نیبه ماش یخواست قدم یدلم نم.نبودن
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تا خودم رو آروم  دمیکش یم قیعم يکرد و نفس ها یام درد م نهیس يسمت چپ قفسه .برد یو م دیکش

به تن  یبا بلوز مشک یرنگ يکت ِ تک سدر.اومد رونیب انیباز شد و شا نیدر ماش میشدتر که  کینزد.کنم

رو دور زد و به  نیرو نبسته، ماش نیدر ماش...بپوشه سلبا نطوریبودم ا دهیتا حاال ند.اومد یچقدر بهش م.داشت

 .سمتمون اومد

 شده؟ یچ-

 .لب باز کرد ثهیحد.دیچرخ یم ثهیمن و حد نیب نگاهش

 .کنم شیحالش خوب نبود خواستم همراه...سالم-

 .خطاب به من زمزمه کرد و

 ...که تنهاست نیا-

 .نگاهش رو به صورتم دوخت.ستادیدرست جلومون ا انیشا

 ؟يپشت تلفن که خوب بود-

 .انداخت ثهیبه حد ینگاه کوتاه.بود به خاطر حرف خودش حالم عوض شده؟بازوم رو گرفت دهیفهم پس

 .نیاش اومدممنون که باه-

خواستم بازوم رو از دستش .بزنه ینتونست حرف گهیقرار گرفت که د انیرفتار شا تیجو جد يانگار تو ثهیحد

 .بکشم که اجازه نداد رونیب

 ...میبر-

 میدرحال راه رفتن، با ن.ازش نشد ياما خبر.بشه و بلوا به پا کنه ادهیپ نیاصغر هم از ماش یمنتظر بودم عل هنوز

 .براش تکون دادم یدست ثهیبه حد ینگاه

 .زنم یبعدا بهت زنگ م-

 .جلو نشستم یصندل يشدم و رو نینگفت و سوار ماش يزیچ

 ...یسالم مامان-

پس منظورش .عقب نشسته بود یصندل يرو دیمروار.به پشت برگشتم.از حالت آماده باش خارج و شل شد بدنم

من  فتم؟حالینگفت تا به حال ِ سکته ن دمیقع که پرساومدن؟چرا همون مو دیبود که با مروار نیا میاز منتظرت

در سمت من رو  انیشا.بود "ادیگربه دزده حساب کار دستش م ،يچوب رو که بردار"مصداق بارز ضرب المثل 

 .بود ومدهیهنوز حالم کامال جا ن.لبخند زدم یبه سخت.بست
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 .سالم دخترم-

 .دسوار شد و اجازه ندا انیشدم به آغوش بکشمش که شا خم

 .بهش نچسب.ستیمامانت حالش خوب ن.نیبابا بش...دیمروار-

زد؟ته دلم دوست داشتم به  یحرف ضهینبودن عر یخال يفقط برا ایواقعا براش مهم بود  یعنی.به فکرم بود چقدر

 .بهم انداخت ینگاه مین.حرف رو زده باشه نیخاطر من ا

 درمانگاه؟ میبر-

 .سرم رو باال دادم.اصغر نبود، حالم بهتر بود یاز عل يکه خبر حاال

 .یمرس...نه-

 .گونه ام کاشت يرو يبوسه ا دیمروار

 ؟يسرما خورد یمامان-

 .لبخندم کمرنگ شد.کرد یهم منتظر جواب بهم نگاه م انیشا

 .صبحونه نخورده بودم-

 .نگاه کردم انیشا به

 ...دو ساعت سر جلسه بودم واسه خاطر چهار تا سوال-

به چشمهام  یکم.درموردم نکنه يا گهیچرا برام مهم بود فکر د.دادم یم حیچرا براش توض دمیهم نفهم خودم

 .زد يدار یلبخند معن.شد رهیخ

 ...یگیراست م-

 نیبوده بنابرا یبپرسم منظورش چ دمیترس یم.داد یم "دروغ نگو"ِ  یمعن شترینبود و ب یحرفش سوال اصال

 یسع.بدم حیبراش توض يزینبود تا درمورد چ يحال و روزم طور.شدم رهیجلو خ ي شهیسکوت کردم و به ش

 .کرد و استارت زد همنگا گهید یکم.بدم، بها ندم حیفکر که چرا برام مهمه که براش توض نیکردم به ا

 .کمربندتو ببند-

 .باشم يکردم عاد یرو بستم و سع کمربند

 ؟يدیاز کجا فهم ن؟اصالیچطور شد اومد ینگفت-

 .دز لبخند

 ...خانوم یخاص ِ خودمو دارم هست يمنم روِشا-
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داد؟با همون لبخند نگاه  یلحن بهم جواب م نیو با ا نطوریکرد؟چرا ا یکار رو م نیچرا با من ا.ختیر دلم

 .به صورتم انداخت یکوتاه

 .تا شنبه ظهر شتیبذارم پ دویاز ظهر مروار گه؟خواستمیامروز پنجشنبه س د-

 .کرد مکث

 ؟يمتحان ندارشنبه که ا-

 .رو باال انداختم سرم

 ...نه-

به ظاهر .دمیشن یرو از پشت سرم م شیِ صورت خط خط یعروسک بارب يبرا دیشعر خوندن مروار يصدا

نگاهم  نکهیا یانگار کنار سرش چشم داشت و ب.داده بودم انیحواسم به اون اما در باطن کل حواسم رو به شا

 یدونم چ ینم.دمیفهم یکمرنگ و پررنگش م يرو از لبخندها نیا.که حواسم به اون معطوف شده دید یکنه م

 .دهن باز کنه و از دونسته هاش بگه دمیترس یم.زدم یهم نم یشده بود؟چرا انقدر مشکوك بود؟اما حرف

 .رو روشن کرد نیکه گذشت، دست برد و ضبط ماش یکم

 .دایاز سکوت خوشم نم.یزن یتو که حرف نم-

 .بلند شد یآهنگ آروم يهنوز بدنم شُل بود؟صدا یداشتم بزنم وقت یگفتم؟چه حرف یم دیبا یچ

 "خواد یاز من م شتریتو رو ب...اگه اون که کنارته"-

کنم که  یبود نگاهش م دهیانگار فهم.کنج لبش نشسته بود يور کی يلبخند.بهش انداختم يا یواشکی نگاه

 نطوریآرامش وحشتناکش؟عادت نداشتم ا نیکارهاش؟با ا نیخواست با ا یاز جونم م یچ.لبخندش رو کج کرد

 یشدنش رو در پ یبآورد و عص یرو به جوش م رتشیغ شهیکه هم ياون هم درمورد مساله ا.نمشیآروم بب

دونستم  یکه نم یآروم بودن نطوریتا ا دمیپسند یم شتریشدن هاش رو ب یبه خودم اعتراف کردم عصب.داشت

 ...شهیجا ختم مانتهاش به ک

 ادیاگه باهات راه م...یاگه با همون راحت"-

 "تو رو ازم گرفته...روزگار ِ بد اگه

 یآهنگ نداشت و فقط نشون از دلخور و عصبان تمیبه ر یربط چیضربش ه.فرمون ضرب گرفته بود يرو

 .بود یبودنش از موضوع

 از خاطرم نرفته...اگه خاطرات خوبمون"-
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 یبا من نباش یحت...آرزومه تیخوشبخت

 "یجدا ش...از خاطره هامون یحت

آهنگ هم  نیکارهاش پر از معنا و مفهوم بود و مطمئن بودم از گذاشتن ا يامروز انگار همه .دمیگز لب

 یرابطه م يو نفر سوم تو ییکه از خاطره ها و جدا نیا ن؟چرایچرا ا...آهنگ نهمهیا نیوگرنه از ب.داره يمنظور

 گذاشت؟ یم دیخوند رو با

 از آهنگه؟ ومدیخوشت ن-

 .دوختم رونیرو به ب نگاهم

 .نهیغمگ...نه-

 .کرد یخنده و تمسخر رو القا م صداش

 ...یو با احساس یقشنگ نیچرا؟به ا...ا-

 .کرد مکث

 اد؟ینم...ادیآهنگا خوشتون م نطوریشما زنا که از ا-

 .زد طعنه

 ...افتم یتو م ادی دم،یگوش م یوقت یگفت یم...يآهنگا بود نیتوام که قبال عاشق ا-

آهنگ  نیزنه؟که ا یحرفها رو م نیخواد برسه که ا یم یمعلوم نبود به چ.گذره یفکرش م يتو ینبود چ معلوم

 ...ِ خواننده، ضبط رو خاموش کرد تیداشت که بعد از اون ب يرو گذاشت؟چه قصد

 دنیکه با شن ییپر از حس رو چطور فراموش کردم؟روزها يرفته بود اون روزها رو؟اون روزها ادمی چطور

کردم خواننده، حرف دل  یشد و فکر م یچشمهام جمع م ياشک تو.شدم یم یاحساسات ،یاحساس يآهنگها

به آهنگ گوش  نکه ماما ییروزها.میکه عقد بود ییروزها.بود انیحرف دلم که مخاطبش شا.زنه یمن رو م

و من هم با .کرد یرو گوش بدم اعتراض نم یزن يخواننده  يکه آهنگها نیابه  گهید.نداشت يدادن هام کار

 یم یچسبوندم و با آهنگ، همخوان یم یمیسر به دستگاه قد. دمیکش یدادم و آه م یگوش م یآسودگ

 رفت؟ ادمیشد که اون روزها از  یچ.کردم

کارها و حرفهاش منظوردار شده  يدونست که همه  یم.دونست یاصغر م یدرمورد عل.نزدم یجوابش حرف در

 یگفتم عل یکردم؟خب بهش م یم کاریچ دیبا.مشت گرفتم يرو تو فمیبند ک.دمیچیدستهام رو به هم پ.بود

 یم يهمچون کار دیاما چرا با...اما...نمشیب ینم گهیو د دمیگفتم باهاش به توافق نرس یم.خوام یاصغر رو نم
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فکرش برام مهم  دیبود به جز همسر ِ سابقم؟چرا با یمگه ک انیاگفتم؟اصال ش یبهش دروغ م دیکردم؟چرا با

 ...دمیترس یبود؟ازش نم یم

 .میدیرس-

 .دوباره لب باز کرد.سمتش برگشتم به

 ؟يافتاد فتیدارم که به جون دستا و ک تیکار-

چقدر به همه .و چشمهاش رو هدف گرفت انیام انداختم و دوباره نگاهم شا دهیچیهم پ يتو يبه دستها ینگاه

 .کرد یکارهام دقت م ي

 ؟یگیم یچ-

 .دیکش یقیزد و نفس عم يلبخند."نگو یچیه" نکهیا.معنا داشت کیجمله فقط  نیا و

 .برو...باشه-

فکرم  يا ده؟لحظهیرو فهم زیهمه چ نکهیداره خودش رو کنترل کنه؟چرا ناراحت شدم از ا یحس کردم سع چرا

برام مهم  نقدریشدم؟هم یناراحت م نقدریهم د،یفهم یاصغر هم م یاگه عل.اصغر رفت یبه سمت عل

رو به خاطر  خوبم يمن تازه روزها."نه"شد  یکلمه خالصه م کی يگرفتم؟جوابم تو یاسترس م نقدریبود؟هم

 .یو حس ِ پاك عاشق یسالگ ستیقشنگ ِ ب يروزها.ازیپر از ناز و ن ییروزها.آوردم یم

 ؟يبر يخوا ینم-

 .کردم دیبه مروار ياشاره ا.رو برداشتم فمیک

 .دخترم میبر-

 .انداختم انیبه شا ینگاه مین.رو باز کردم در

 .ممنون-

 یم تمیواقعا اذ.ينکرد تمیاذ ای ياوردیبه روم ن ،يدینگفتم ممنون که اگه فهم.ينزد یممنون که حرف نگفتم

رو  میتک کلمه ا يجمله  يمعنا دمیکرد که فهم یهنگفت اما نگا یچیه...کردن بود؟ تیکرد؟واقعا آدم ِ اذ

 انیکردم، شا یرو که باز م خونهدر .عقب برداشتم یصندل يرو از رو دیشدم و ساك مروار ادهیپ.درك کرده

که  ینگاه.بستم سر چرخوند و نگاهم کرد یآخر که در رو م يلحظه .ِ روشن، نشسته بود نیماش يهمچنان تو

پلک .دادم هیبرگشتم و به در تک.در رو بستم.زد يپوزخند.تا عمق وجودم رفت و نشست و قلبم رو جا به جا کرد
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 یو بدون کمک من، کفش از پاش خارج م ستادهیا يدر ورود يد جلویمروار.نگاهم به سمت پله ها رفت.زدم

 .از ذهنم گذشت.نکرد غیررو ازم د دیبود، اما مروار دهیرو فهم زیهمه چ نکهیبا ا انیشا.کرد

 ...اصغر بگم یبه عل دیبا-

*** 

 ...یمامان-

دور .به تن داشت یرنگ ِ مدل عروس دیسف راهنیانداختم که پ دیدستم به مروار يتو يجزوه  ياز ورا ینگاه

از  دیکرد به تقل یم یسع یگاه.کرد یخودش رو تماشا م ،يقد ي نهیآ يو تو دیرقص یو م دیچرخ یخونه م

خوند و  یم "من معروس شد...عروس شدم من"و فقط .تونست یهنگامه، با دو دست، بشکن بزنه و نم

ِ من،گفته بود که لباس رو  یِ شگفت ونیم دم،یکش رونیلباس رو از ساکش ب یوقت.چرخوند یدستهاش رو م

لطف کردن ها  نطوریااصال از .منه يدونستم شکوه خانوم انقدر به فکر بچه  ینم.دهیشکوه خانوم براش خر

 .بودم دهیازش ند

 ؟یجان ِ مامان-

 .دور خودش زد یچرخ

 خوشگل شدم؟-

شد، به  کیکه نزد یوقت.کرد یجواب مثبت، ذوق م دنیو با شن دیپرس یسوال رو م نیبار هم کی قهیده دق هر

لباس رو به  نیا یاز وقت.دیخودش رو عقب کش عیسر.کاشتم يگونه اش بوسه ا يو رو دمشیسمت خودم کش

شد  ینم یعنوان هم راض چیاما به ه.لباسش خراب بشه دیترس یرفت چون م ینم یتن داشت به آغوش کس

افتاد،  یکرد و پولک ها و منجوق هاش م یم ریگ واریکه به در و د نطوریانگار ا.لباس رو از تنش خارج کنه

 .شد یخراب نم

 .يعروس شد.يخوشگل شد...آره دخترم-

 .ه دادموار ادام حسرت

 .نمیِ خودتو بب یعروس شاالیا-

 یباالخره بزرگ م.انداختم کشیکوچ يبه قد و باال یحضور داشته باشم؟نگاه شیعروس يتونستم تو یم یعنی

که  یکه بزرگتر شد، وقت یگرفته بودم وقت میتصم.رو گرفته بودم ممیتصم.دیرس یباالخره به سن ازدواج م.شد

بره و  دمیبهش اجازه م.بزنم آبگدار به  یب دیبراش اومد نبا يکه خواستگار یوقت.وقتش شد، خوب فکر کنم
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اجازه رو  نیکه مطمئن بودم ا یانیشا.افتادم انیشا ادیبه .دور از خطا.چهارچوب آشنا بشه يتو.و آشنا بشه ادیب

در حق هنگامه هم .وداز اون، هنگامه ب کتریو نزد.فتهیاتفاق ب نیگذاشتم ا یدخترم نم يبار و برا نیاما ا.دهینم

رو که هم مرتبه اش  یدادم خوب فکر کنه و خوب فکر کنم تا باالخره کس یاجازه م.کردم یرو نم یکوتاه نیا

و  دیاصغر فهم یکرده که درمورد عل رییتغ دیشا.کرده رییتغ انیهم شا دیشا...دونم ینم.و انتخاب کنه دایباشه پ

 .نزد یحرف

 .ناراحتش رفت يو حواسم به چهره  ستادیا یهاش ناگهان دنیوسط چرخ دیمروار

 .کنه یخواد عروس یم ییفعال که بابا-

پس .ِ تن ِ دخترم انداختم دیبه لباس سف یکرد؟نگاه یداشت ازدواج م انیشا.جزوه از دستم رها شد.ختیر قلبم

س العمل بود؟پس عک دهیدخترم لباس عروس خر يبرا نیهم يبود؟برا نیهم يِ شکوه خانوم برا یخوش خدمت

 نیبه کارم نداشت؟حتما ا يرکا گهیکرد که د یبود؟خودش داشت ازدواج م نیهم يبرا انینشون ندادن ِ شا

باز هم نگاهم ...نداشت یوگرنه همچون عادت.داد لمیرو تحو دیداشت که از ظهر مروار يپنجشنبه قرار خواستگار

ِ پدرش، لباس عروس بپوشه؟حاال قرار بود  یعروس يحاال قرار بود دخترم تو.شد دهیو لباسش کش دیبه مروار

 يتو ییصدا.بایجوون و ز یزن.ترگل و تر و تازه یبرقصه؟زن پدرش دیدست پدرش و زن ِ جد يدخترم دست تو

 ؟یپس من چ... گوشم بلند شد که پس

 شهیهم ياز چشمها يخبر.کرد یبه چشمهام نگاه م میرفت که صاف و مستق دیدوباره به مروار حواسم

 انیشا يچشمها هیچشمهاش چقدر شب دیبه نظرم رس.داد یرو بهم نشون م تیبار جد نینبود و ا گوششیباز

 ادی.جستجوگردرشت و  يهمون چشمها.کرد یبود که نگاهم م انیخود شا يهم نه، انگار چشمها هیشب.شده

نگاه .نیماش يتو و پر از تمسخرش قیدق ينگاه ها ادی.مونیشب عروس ينگاه خاصش تو.نگاه پر تمناش افتادم

 یچون خودش کس دیشا.زد ینم یبراش مهم نبود که حرف دیشا.دونه یرو م زیگفت همه چ یکه بهم م ییها

 .شده باشه میوارد زندگ يبراش مهم نبود مرد گهیرو در نظر داشت د

 ؟یمامان يناراحت شد-

 .شدم و نگاه از چشمهاش برداشتم اریصداش هوش با

 ...چرا نارحت بشم.نه-

 .نباشم لشیکردم دنبال دل یسع.دیلرز یم صدام

 ...خوشبخت بشن-
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دعا  شیخوشبخت يو برا نمیبب گهید یرو کنار کس انینبود که شا میقلب يآرزو.نبود میقلب يآرزو نیا اما

 ...منه یشگیحق هم انیکردم شا یفکر م.خوشبخت بشه يا گهیآرزوم نبود که کنار زن د.کنم

نگاه کردن،  یهم بعد از کم دیمروار.برداشتم تا دوباره بخونمش نیزم يو از رودراز کردم و جزوه ام ر دست

جزوه به دست، .شد دهیرفتنش نگاهم به در، کش رونیبا ب.رفت رونیباشه از اتاقم ب دهینرس يا جهیانگار که به نت

 یپس ازدواج م.شد داریچشمم پد يجلو ان،یشا يزنده  ينگاه کردم و چشمها دیمروار یخال يبه جا

نبود که  ره؟خودشیگ یرو جز من به دست نم يدختر چیگفت دست ه یم یکرد؟خودش نبود که شب عروس

طالق، نگفت برگرد  ي غهیشدن ص يدر محضر و بعد از جار يخواد؟جلو یرو نم یگفت بدون من زندگ یم

و تو  دمیم رییتغ گفت خودم رو یحرفهاش، حرف بود؟شعار بود؟نم يتونم؟پس همه  یبدون تو نم

فکر  یکشه؟کم یجا م هیبشه، من و اون مرد رو  میوارد زندگ يگفت اگه مرد یبرگرد؟خودش نبود که م

حرف  ياونطور محکم و جد یتونم بگم خوشم اومده بود وقت یم یحت.دیبود از اون تهد ومدهیانگار بدم ن.کردم

 .زد یم

چرا ناراحت شدم؟چرا دلم .به اعماق قلبم رجوع کردم.ِ خاموش چشم دوختم وتریچرخوندم و به کامپ سر

 داشتم؟.برام مهم نبود؟من که دوستش نداشتم انیشا يکارها ن،یتا قبل از ا خت؟چرایر

 دهیبه خودم ند کیموضوع رو انقدر نزد نیتا امروز، ا.نبود يانقدر جد انیازدواج شا ي هیتا امروز قض.زدم پلک

چشم  يپدرش جلو یعروس يبه تن برا دیلباس سف دیبودم مروار دهیتا امروز ند.در حد حرف بود شهیبودم و هم

و  میبه هم دار یکردم هنوز هم تعلقات یبا خودم فکر م دمشید یکه م يتا امروز هربار.کنه و برقصه يمن شاد

 ...من بود يانگار برا انیاصال تا امروز شا.میکن یم یو جدا زندگ میفقط از هم دور

قرار نبود منجر به ازدواج بشه؟مگه  مونیینداشتم؟مگه آشنا ییاصغر، قرار آشنا یمگه خودم با عل.زدم پلک

 رو نشون بده که من دوست ندارم؟ یمتوجه گذشته ام بشه و عکس العمل دمیترس ینم شهیهم

از  یه انگشت ِ حلقه اش، خالک یدرحال دمشید یبار م کی يهفته ا.چشمم بود يجلو انیتا امروز، شا.زدم پلک

تا امروز .از ازدواجش نبود يتا امروز آخه خبر.بود کینزد انیتا امروز، شا.از خودم بود ریغ یتعهد ِ کس يحلقه 

 .شده بود يحاال انگار جد...حاال.مجرد بود انیشا

فکر  نکهیونه، با ات یکردم نم یفکر م نکهیبا ا دهیم رییگفت خودش رو تغ یمحضر وقت يجلو مون،ییِ جدا روز

چشمم  يجلو میکه کنار هم گذرونده بود ییروزها و شبها.بودم دواریاما ام دن،یکردم خانواده اش اجازه نم یم

 ...میکه بد نبود شهیهم.بود
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که  ییروزها.آوردم ادیو دست از پا خطا نکرد رو به  میکه کنار هم بود یلحظات يهمه  مون،ییآشنا يروزها

دل و  ياز رو ،یدل يها طنتیخب اگه اون ش... انیاما شا.کرد یرو طلب م ییزهایچ طنت،یدلم با ش یگاه

 رو بخواد؟ شرو دوست نداشته باشه و دلش لمس یکس ،یکس شهیبود؟مگه م یعالقه نبود از چ

اعماق قلبم محبت  يکه هنوز هم تو دمیفهم ریچقدر د.بهش عالقه داشتم يروز دمیفهم ریچقدر د.زدم پلک

 .ستادهیقرص و محکم ا ان،یشا

 هیهد نیبهتره بگم اول.بود انیشا ي هیبود اما هد یمیقد.برداشتم وتریزدم و چشمم سوخت و نگاه از کامپ پلک

دلم .تونستم یرو ارتقا بدم و نم ستمشیگرفتم س یم میهربار تصم.قطعاتش رو خودش برام جمع کرد.انیشا ي

 .و عالقه ام بود یجوون يروزها ادگاریبا تموم ِ قدمتش،  ستمیاون س.اومد ینم

افتادم و  یم انیشا يِ بودن ها ادیاصغر رفتم و اومدم، دائم به  یکه کنار عل یمدت نیا.ریچقدر د.شد رید چقدر

تا  انیکردم شا یچون فکر م.در دسترس بود شهیهم انیدادم چون شا یبها نم انیبه فکر ِ شا.دست خودم نبود

 یمنتظر چ شهیدونم هم ینم.بها بدم هشو من هروقت که دلم خواست ب.مونهبه من وفادار ب دیآخر عمرش با

جز نامحرم بودنمون  يا یکه معن يچادر.دمید یچادرم م يرو رو انیشا نیکه نگاه ِ غمگ ییبودم؟وقتها

 ،ییکه تا دو سال بعد از جدا یانیکردم شا یمعجزه بودم؟فکر م فته؟منتظریب یمنتظر بودم چه اتفاق...نداشت

 شه؟یم شنهادشیبه تکرار ِ پ یبازهم راض نشسته،فرستاد که منتظر برگشتم  یم غامیپ

 نیبه خاطر هم.بود انیاصغر، شا یبه عل قتیگفتن حق يتعللم برا لیدل.به اعماق قلبم رجوع کردم يا لحظه

 ...داشتم دیاما ام.گفتم یزودتر م دیوگرنه با.کش دار شده بود نمونیب يماجرا

تا مطمئن بشم .تا به طور کامل از گذشته کنده بشم.انیخبر ِ ازدواج شا.بعد دائم منتظر خبر بودماون روز به  از

چقدر .اصغر بدم یتونستم دل به دل عل یشدم اونوقت بود که م یاگه مطمئن م.ستیکار ن يتو یبرگشت گهید

 یخودم، سرنوشت کس يدهایترد ونیکه م مچقدر بد شده بود.داشتم یرو پا در هوا نگه م یبد شده بودم که کس

 یمطمئن م انیاگه از ازدواج شا.مطمئن بشم انیمنتظر بودم تا از شا...چقدر بد شده بودم.گرفتم یم يرو به باز

 یعل.به گفتن نبود يازین گهیکرد د یازدواج نم انیاگه هم شا.اصغر بگم یتونستم درمورد گذشته به عل یشدم م

روز ِ  يداشتم برا یرو پا در هوا نگه م یچقدر بد شده بودم که کس.ودمچقدر بد شده ب...کردم یاصغر رو رد م

 .تا تنها نمونم...مبادا
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از ...دلهره داشتم.شد یاصغر، از سر گرفته م یصبح به صبحم با عل يو قرارها.هم شروع شد دیترم جد باالخره

دونستم به چه شکل، رقم خواهد  یکه نم يا ندهیآ.دمیترس یبودم م دهیو ند ومدهیکه هنوز ن يا ندهیآ

 .بود انیشا میکه انگار بسته به تصم يا ندهیآ.خورد

 مهین يبرف ها يرو.نیزم يرو يآب شده  مهیاواسط بهمن ماه بود و برف ِ ن يهوا.سرد بود و سوز داشت هوا

هنوز آدرس .مرفت یاصغر م یبا عل عادگاهمیداشتم و به سمت سر کوچه و م یآب شده گام بر م مهیزده و ن خی

حتما درموردم  م،یکوچه هست ومکد يدونست تو یکه اگه آدرس رو داشت و م.خونه رو بهش نداده بودم قیدق

بحث رو به  يهربار به نحو.آورد یمن در م يکردنها، سر از گذشته  قیتحق نیا ونیم دیو شا.کرد یم قیتحق

 یو ناراحت م یعصب یگاه.کردم یجواب دادن فرار م ریاز ز ،يو من هم به نحو دیکش یسمت آدرس خونه م

دو  نکهیا.خودم و هنگامه و آبرومون ییتنها يبهانه .آوردم یبهانه م. شد اما جواب من، همچنان همون بود

 .نخواهد داشت یبشه صورت خوش کیبهمون نزد يمرد ایو اگه پسر  مییدختر تنها

نگاهم به سمت .درس و دانشگاه و بچه ها، لک زده بود يااما دلم بر شهینم لیتشک یدونستم امروز کالس یم

بخار  یجلو، کم ي شهیش.نشسته بود نیاصغر و خودش که داخل ماش یِ عل نیشد و ماش دهیکش یتاکس ستگاهیا

به  یاقیاشت گهیگفته بود، د انیشا دواجدرمورد از دیکه مروار ياز روز.نمشیبب یتونستم به خوب یگرفته بود اما م

 انیاصغر بوده که شا یعل ریتقص دیکردم شا یفکر م.خواست ادامه بدم یدلم نم گهید.اصغر نداشتم یعل دنید

افکار احمقانه اصال  نیا...اصغر، مانع شد یاومد اما بودن ِ عل یدوباره به سمتم م انیشا دیشا.ازم فاصله گرفت

اما .کردم ینم داشیکردم و پ یاصغر جستجو م یوجود عل يرو تو انیهم شا وقاتا یگاه.دست خودم نبود

 ...سکوتم ادامه دار شده بود نیهم يبرا.اصغر گره خورده بود یعل ي ندهیام به آ ندهیآ دیشا

هوا سرد .دمیکش رونیپالتو ب بیج ياز تو یدستم رو به همراه گوش یبه سخت.به صدا در اومد میگوش ي برهیو

صفحه خورد، حس کردم  ينگاهم که به اسم ِ نقش بسته رو.بمونه بمیج يدادم دستم تا ابد تو یم حیبود و ترج

به  یاصغر انداختم و نگاه یو عل نیبه ماش ینگاه.بود انیشا.گرم شدم يلحظه ا يبرق از بدنم رد شد و برا

 يکردم؟دکمه  یرو انتخاب م یکیکدوم .رو انتخاب کنم یکیدو مرد  نیب دیو با استیحس کردم آخر دن.یگوش

 .جواب سوال ِ عقلم رو داده باشم، جواب گرفتم مایمستق نکهیا یدستم فشرده شد، ب ریه زسبز رنگ ک

 ...سالم...الو-

 .گوشم فوت شد يتو ینفس

 دانشگاه؟ يریم.ریصبح بخ.سالم-
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 یبرام کرده بود ک یصبح خوب يکه آرزو يبار نیآخر.جا به جا شد نهیس يگفتنش هم تو ریصبح بخ يبرا قلبم

گفتن هاش تنگ  ریصبح بخ يحس کردم چقدر دلم برا يگذشت؟لحظه ا یبود؟چقدر از اون زمان م

 ...میفهم یم ریرو چقدر د زهایچ یبعض.شده

 ...آره...ریصبح بخ-

اصغر  یاطراف باشه و بفهمه با عل نیا انیکه شا دمیترس.دمیاصغر افتاد و ترس یعل نیبه ماش نگاهم

 و منتظر موندم تا بفهمم چرا تماس گرفته؟ نهیاصغر بب یبا عل من رو نکهیاز ا دمیترس.رمیم

 ...اومده شیبرام پ يکار هی.خونت ارمیم دویغروب مروار-

رفت که بره؟ناخواسته لب باز  یم شهیهم ينکنه مراسم عقدش بود؟نکنه برا...؟نکنهيچه کار.سکوت کرد و

 .دمیبرام مهم بود رو پرس یلیکه جوابش خ یکردم و سوال

 ؟يچه کار-

 .کرد ینیقلبم سنگ يپوزخندش رو يصدا

 ...واسه خودت یوقته رفت یلیکنه؟تو که خ یم یواسه تو چه فرق...هه-

با من  نطوریبود چون قبال ا نیاصغر بود؟حتما منظورش هم یمنظورش به عل.جمع شد یاز ناراحت صورتم

 .من اشتباه کردم...کرد یصبحت نم

 ...رفتم واسه یمن ک...من-

 .حرفم اومد طوس

 ...اونجا ارمیغروب بچه رو م.حرفا رو نیول کن ا-

دلم  يخواستم تو.قرار گرفت دمید ياصغر دوباره تو یِ عل نیماش.و نگاهم رو باال بردم دمیلب گز.قطع کرد و

چند  نیا یمن بودم که ط.کردم که خودم باعث شدم یخودم رو لعنت م دیاما چرا به اون؟با.بهش بفرستم یلعنت

دوباره  نکهیبعد از ا.بود یتا مدت قموناون که بعد از طال.بود شهیاون که هم.گرفتم یم دیرو ند انیل شاسا

اصغر که  یعل يبرا یدلم حت.دلم براش سوخت.گرفتمش دهیمن بودم که اون مدت ناد.شد باز هم بود داشیپ

به قدمهام  یکم.به سمتش راه افتادم.نداشت یوسط گناه نیاون که ا.همه مدت معطل شده بود سوخت نیا

 .شدم اررو باز کردم و سو نیدر ماش.دمیسرعت بخش

 .سالم-

 .رو به حرکت درآورد نیماش.نگاهش کردم و
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 .ریصبح بخ...سالم خانوم خانوما-

 .کردم لبخند بزنم یسع

 ن؟یوقته اومد یلیخ...ریصبح شمام بخ-

 .هست يا قهیچند دق-

 .بزنم که ادامه داد یحرف خواستم

 ست؟ین یرفت و آمد کاف نهمهیبه نظرت ا...یهست-

 .انداخت ینگاه مین

 م؟یتمومش کن يخوا یست؟نمیبس ن-

 خواست بره؟ یاصغر هم م یکه رفت، عل انیشا.کردم یحرفش اخم نیا از

 م؟یتموم کن ویچ-

 .دنده گذاشت يرو رو دستش

 .یبذار با اونا هم آشنا بش.یهست میایبذار با خانوادم ب...رو يموشک باز میقا نیا-

 انیهرچند که فکر شا. رو تموم کنه ییآشنا نیخواد ا یکردم م یفکر م.راحت شد المیرو عوض کرد و خ دنده

که  ياصغر یعل.اصغر بدم یکردم از خودم دورش کنم و دل به دل عل یم یهمواره با من بود، اما داشتم سع

 یاگه طالق دیشا.شدم یم یکه داشت عصب يبه خاطر افکار.بودم یعصب یگاه.شدم یکنارش آروم م یگاه

 ...اما.شد یکارنامه ام نبود، حرفهاش برام ناراحت کننده نم يتو

و  رهیگفت سنم داره باال م.خونتون میایب میگفت بهت بگم آخر هفته قرار بذار ومدمیمامانم صبح که داشتم م-

 .وقتشه ازدواج کنم گهید

 .دیخند

 ...بهت بگه بابابزرگ دیبچت پس فردا با گهیم-

 یشد درمورد گذشته حرف ینم گهید دیشد، شا یم دهیخانواده اش به وسط کش يبگم؟اگه پا یدونستم چ ینم

اما .شدم یمطمئن م انیاز شا دیاصال اول با.دمیفهم یگفتم و موضعش رو م یاول به خودش م دیبا.بزنم

 گذره؟ یم انیشا یگزند يتو یچ دمیفهم یم دیچطور؟چطور با

 ...کم فکر کنم هیبذار -

 .رو نگهداشت نیدانشگاه ماش يجلو
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 .یتا شب بهم خبر بده هست-

 .بگم که وسط حرفم اومد يزیچ خواستم

 .خوبه میایاگه بشه پنجشنبه غروب ب.امروز شنبه س-

دونستم چطور  یاصال نم.کنم؟االن که فرصت نبود حرف بزنم کاریدونستم چ ینم.نگاهش کردم یتینارضا با

 .با بچه ها مشورت کنم دمیشروع کنم؟بهتر د دیبا

 .برم گهیمن د...باشه-

 .بشم که صدام زد ادهیرو باز کردم تا پ نیماش در

 .بهت بگم دیرو با يزیچ هی...یهست-

 .در رو ببندم برگشتم نکهیا بدون

 ؟یچ-

 .زد یخجول لبخند

اما انگار به .یباش دهیشماره فهم شیپ يکردم از رو یم البته فکر...محل خودمونه يتو میراستش کفش فروش-

 ...يدیشماره ها رو ند یباق ل،یجز شماره موبا

 .گرد شده از تعجب بهش چشم دوختم يچشمها با

 ؟یچ یعنی...ي-

 .مقنعه خاروندم يرو از رو سرم

 ...که سوار شدم مگه یروز اول-

 .رو قطع کرد حرفم

 ...دمتید هوی.کار داشتم ییرفتم جا یداشتم م-

 .کرد يخنده ا تک

تا  ادیم شهیاز اونجا به خاطر من بلند م کارهیچقدر پسره ب یگیاما گفتم م.بهت بگم لیخواستم همون اوا یم-

 .نجاستیگفتم مغازم ا نیواسه هم...دانشگاه

لوازم  يرو از تو لمیکه وسا یهمون موقع.دمشید یکفش فروش ياول جلو يدفعه ...درسته.دمیگز لب

 .دونم چرا فراموش کردم ینم.برداشت و رفت يریحرالت

 ؟یکار نداشت نجایشدم ا نیاون روز که سوار ماش یعنی-
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 .دیخند

 .سوارت کردم نیهم يبرا.يریکجا م نمیخواستم بب یم دمیتو رو که د.خونه بود يکارم همون طرفا.نه-

رفت و اومد و فکر کردم به خاطر کار خودش  يخودیرو ب ریمس نیمدت، ا نیا چارهیچقدر ب.زدم یکمرنگ لبخند

 ...کرده بود يچقدر نقش راننده رو برام باز.اما انگار فقط به خاطر من بود.ادیم

 .برم گهید...باشه-

 لیکه کالسمون درش تشک یو با فکر مشغول، وارد دانشگاه و بعد از اون ساختمون میکرد یکوتاه یخداحافظ

 .شد شدم یم

که مشخص بود  نطوریا.کالس حضور نداشت يتو گهید یکس میمیصم يد، به جز دوستهابو 8ساعت  نکهیا با

 شونییِ جلو یسالم کردم و صندل.شد یاومدن و نه استاد مهرآذر امروز سر کالس حاضر م یبچه ها م ینه باق

 .کرد یماهرخ با دقت نگاهم م.رو چرخوندم و روش نشستم

 ...يفکر يشده؟تو یچ-

 .بلند شد ثهیحد يصدا

 .شوهر سابق توام چقدر وحشتناکه نیا-

 .دیخند

 .دمیچقدر اون روز ازش ترس-

به دادم  یکس دیبا.رمیبگ میتونستم تصم ینم ییبه تنها.زدم یحرف م یبا کس دیبا.شمردم متیرو غن فرصت

 یم میزندگاز  یخودم هم روشن بشه چ يزدم تا برا یحرف م دیبا.داد یبه حرفهام گوش م یکس دیبا.دیرس یم

 یرو کنار هم م میشده از زندگ دهیبر يروزها و ساعتها دیبا.گذاشتم یرو در کنار هم م زهایچ یلیخ دیبا.خوام

 .چرخوندم لب باز کردم یهر چهارنفر م نیکه نگاهم رو ب یدرحال.شد یم لیپازل، تکم دیبا.دمیچ

 .میرو بذار ياصغر گفت مامانش گفته قرار خواستگار یامروز عل-

 .اظهار نظر کرد زهرا

 ...ا مبارکه-

 .حرفش رو ادامه داد اعظم

 .خوبه نکهیخب ا-

 .نشست شیصندل يرو ثهیحد.به لب داشت یجون مهیهم لبخند ن ماهرخ
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 ؟یهنوز بهش نگفت-

 .ماهرخ پرسشگر نگاهم کرد.و سکوت کردم دمیرو باال بردم و لب گز سرم

 و؟یچ-

 .من جواب داد يبه جا ثهیحد

 .ازدواج اولشو ي هیقض-

 .نگاهم کرد یماهرخ با ناراحت.بلند شد دنشونیکش نیه يصدا

 بهش؟ یچرا نگفت-

 .جواب داد ثهیحد باز

 نیفقط به خاطر هم.رفت یذاشت م یرو بشناسه م یهست نکهیاصغر بدون ا یگفت، عل یاول اگه م يجلسه -

 ...کرد بعد یم دایشناخت نسبت بهش پ هی دیبا.کرد یموضوع ردش م

 .ادامه دادم یبا ناراحت خودم

وقت  هی دمیترس یم.درمورد گذشته بدونه يزیخواستم چ ینم.میدیرس یاصال به توافق نم دیشا...در ضمن-

 .بخواد ازم سوءاستفاده کنه

 .کردم زمزمه

وقت  هی دمیترس.دونه پدر و مادرم فوت کردن یاونم خوب م.رو ندارم که به دادم برسه یمن تنهام و کس-

 ...دیاصال شا...ارهیسرم ب ییبال

 یشد به عل ینم يازین گهیاومد و د یبه سمتم م انیشا دینگفتم که شا.رو نگفتم يِ بعد دیکردم و شا سکوت

زهرا ...اصغر ینه عل ادیباشه که دوباره به سمتم م انیشا نیخواست ا ینگفتم اصال دلم م.بزنم یاصغر حرف

 .گذاشت نیزم يرو رو فشیک

دوم و سومم  يدفعه ...چیه میگیاولو م يدفعه .نیاما آخه شما چندماهه باهم آشنا شد...حرفا قبول نیا يهمه -

 مگه نشناخته بودت؟ ش؟بعدشیمگه نشناخته بود ؟بعدشیبعدش چرا نگفت...نطوریهم

 .اعظم گوش دادم يرو پشت دستهام پنهون کردم و به صدا صورتم

چه  ؟بعدایقبول کن یتونست ی؟میکرد چ یداشت و ازت پنهان متو رو  طیاگه جاتون برعکس بود و اون شرا-

 ياصال اگه تو ای...تونم قبولت کنم؟ ینم يکرد يکه چون پنهان کار يشد ینم ی؟مدعيداد یبهش م یجواب

 ؟يکردچرا فکر ن نایا ؟بهیچ یخودت وابسته بش ؟اگهیمدت بهت وابسته شده باشه چ نیا
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هرچقدر هم .کردم یاصال قبول نم...کردم؟خب معلومه یم کاریاصغر بودم چ یعل ياگه من جا.گفت یم راست

 .نگاه کردم نشیانگشتهام به صورت خشمگ ياز ال.کردم یرو دوست داشتم، قبول نم یکس

 ...خودمم وابسته نشدم...نه؟خودمم ایدونم اون بهم وابسته شده  یمن نم...من-

مدت  نهمهیبود؟ا یچ يرفتن و اومدن ها برا نهمهیوگرنه ا.دهدونستم بهم وابسته و عالقمند ش یکه م یدرحال

بهش نداشتم اما برام مثل  یاومد؟خودم که حس یبردن من م يزد و برا یصبح زود از خوابش م دیچرا با

 یوگرنه هربار که م.رهیبگازم فاصله  ییشد تنها یکه باعث م یسمانیر.چنگ انداختن يبود برا یسمانیر

که جو رو  ثهیحد.گرفت یعالقمند شدنم رو م يشد و جلو یذهنم پررنگ م يتو انیخاطرات شا دمشید

 .شروع به صحبت کرد یمونیبا لحن پش د،ید یمن م هیعل نطوریا

 ...من بهش گفتم نگو.من شد ریتقص-

 .رو برداشتم و نگاهش کردم دستم

 .يداد شنهادیتو فقط پ.خودم خواستم...نه-

 .شماتت گر خطابمون کرد اعظم

 میکن کاریچ مینیبب.میفکر چاره باش دیاالن با.نیبود راه بنداز نمیآست ریخواد من نبودم دستم بود تقص یحاال نم-

 که درست تر باشه؟

 .انداختم میکنار یصندل يرو رو فمیک

 .شکست خوردم میقبل یزندگ يتو گمیم.بهش بگم دیبا-

 .اصال تالش نکردم که شکست خوردم دیاز ذهنم رد شد که شا يا لحظه

 .زد هیگذاشت و چونه اش رو بهش تک یصندل يدسته  يدستش رو رو ماهرخ

 .یاز گذشته به ما نگفت یچیهنوز ه...يازدواج کرد يچطور ینگفت...يچرا جدا شد یهنوز نگفت-

خودم  يرو برا ییزهایالزم بود چ دیشا.اما دوست داشتم حرف بزنم.هنوز نگفته بودم.گفت یراست م.دادم هیتک

ذهنم پررنگ  يتو انیالزم بود به گذشته فکر کنم تا بفهمم چرا هرروز و هر لحظه شا دیشا.کنم ینیمرور و بازب

که چرا  دمیفهم یقرار داشته و االن کجا قرار داره؟م میزندگ يکجا انیشا دمیفهم یم دیشه؟بایو پررنگ تر م

 یطرف به گذشته چشم م یب يبه عنوان فرد دیبا دیدواج کنه؟شااز من از ریغ یبا کس انیخواد شا یدلم نم

 .دوختم

 ...سالم بود عقد کردم و 20 یوقت-
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 .دیحرفم پر يتو ثهیحد

 ؟يباهاش آشنا شد يچجور...چقدر زود-

 .زمزمه کرد زهرا

 .از اولش بگو-

 .مکث کردم یکم

 نترنتمیا.مینداشت وتریخونه کامپ يشرکت کردم تو یکه کنکور کاردان یوقت...که هنرستان رفتم و بعدش یموقع-

 .رفتم اونجا یم ینترنتیا يکارا يخونمون بود که برا کینت نزد یکاف هی.چیکه ه

 .کردم نییرو باال و پا سرم

فرهنگ و  یمشت پسر ب هیگفت  یم.خصوصا اونجا.برم ییجا ییذاشت تنها یمامانم نم...البته با حضور مامانم-

کرد که اونجا  یکردم حرفمو قبول نم یم يهرکار.ندازنیاونجا و با دخترا بگو بخند راه م شنیجمع م تیترب یب

 .نبودن ییآدما نیپسره و دوستاش اصال همچ...ستین ییخبرا نیهمچ

 .زدم پلک

 .خودش بود ازشمیصاحب امت.نت داشتن یبا دوستاش کاف...شوهرم...انیشا-

که به  ییروزها.دادم یکارهام رو انجام م یکه با اجبار و سخت ییروزها.دمیاون روزها د يخودم رو تو يا لحظه

 .خوندم یمشقت درس م

درس  یکل.منم عاشق دانشگاه رفتن بودم.يتا بذارم بر یچادر سر کن دیمامانم گفت با...دانشگاه که قبول شدم-

 نکهیبا ا...رفشو قبول کنمپس مجبور شدم خالف ِ عالقم ح...خوندم و تالش کردم تا تونستم تهران قبول بشم

نداشتم،  وتریخونه کامپ يبود اما چون تو ادیاستعدادم ز نکهیدرس خوندن داشتم، با ا يبرا يادیشوق و ذوق ز

درس خودش  يشد، برا یکه وارد کالس م يهر استاد.درسها اکثرا پروژه داشتن.زدم یدرس، لَنگ م يتو یلیخ

خراب که کفاف ِ کار  شهیِ هم وتریداشت با چند تا کامپ کیکوچ تیسا هیدانشگاه هم .داد یم یکالس يپروژه 

نشستم تا فقط  یصف م يساعت تو نیچند دیشلوغ بود و با شهیهم تیاگه هم سالم بودن، سا. داد یمن رو نم

 وارمون،یبه د وارید ي هیخانوم، همسا رایبا وساطت حم ،يو زار هیگر یبا اصرار و کل.کار کنم ستمیبا س قهیده دق

ِ  یبا همراه ایبا حضور خودش  ایبلکه  ییاون هم نه به تنها.نت بفرسته یمن رو به کاف یشد گاه یمامان راض

 .هنگامه
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نت  یفقط صاحب کاف.کردم یبودم و به داخل نگاه م ستادهینت ا یدر کاف يکه جلو دمیزدم و خودم رو د لبخند

چون اصال اعتماد به .راحت شد المیخ.کردن حضور داشت یخان صداش م انیشا تشیبه خاطر جد یکه همگ

و .وسط چند پسر نشسته ام هک نهیمن رو بب یکس دمیترس یم نطوریو هم.نفس ِ برخورد با چند پسر رو نداشتم

 .محروم بشم لیمامان برده بشه و از تحص يخبرش برا

نگاهم  یچشم ریز ،یِ خاک اهیچادر س يتو دهیمن پوش دنیخان، با د انیپسرك، شا.رو فشار دادم و وارد شدم در

من هم .بود که سالم کنه ومدهین شیوقت پ چیه.جواب دادم یرلبیمن هم همونطور ز.سالم داد یرلبیکرد و ز

مامان .اومدم یم ییچهار ترم، به تنها نیا يبود که تو یاول يدفعه .رفتم یمعموال سالم نکرده، به دنبال کارم م

از قفس آزاد شده، خودم رو به سرعت  يو من هم مثل پرنده .امیاجازه داد خودم ب دیخط و نشون و تهد یبا کل

ِ  ينمره ا ستیب ينشستم تا پروژه  ستمیس نیتر ییانتها يِ فضا استفاده کردم و پا یاز خلوت.رسوندم نجایبه ا

 یرو حس م انیگاه شا یگاه و ب يداشتم، نگاه ها ستمیس يکه سر تو یتمام مدت.آماده کنم رو یانیآخر ِ ترم پا

 نیاول.کرد یِ ناهماهنگ، نگاهم م پیت نیبود که با وجود چادر و ا يپسر نیاول.شد یکردم و حواسم پرت م

من رو  یشدم تا کس یاصال از خونه خارج نم ایرفتم و  ینم رونیب ییبه تنها ایکه .شدنم بود دهید يتجربه 

 .نهیبب

 بهت نگفت؟ یچیو ه يو اومد یچهار ترم رفت یعنی-

و  يکه با کنجکاو دیچرخ ثهیصورت اعظم و زهرا و حد ينگاهم رو.کنجکاو ماهرخ انداختم يبه چشمها ینگاه

 .عالقه توامان، به لبهام چشم دوخته بودن

اول بود که  يدفعه .رفتم اونجا ییاول بود که تنها يدفعه .هنگامه ایرفتم  یبا مامانم م ای شهیهم...گفتم که-

بودنم  کینت باهاش شر یچرخوندن کاف يدوستاش که تو شهیهم.انیبود و من بودم و شا یلنت خا یکاف

 ...بار نه نیحضور داشتن اما ا

 .نت قرار گرفت یکاف ستمیس نیآخر ياون روز و پا يکالبدم، تو يروحم برگشت و تو دوباره

هرچقدر .ضرب گرفته بودم ز،یم يِ روم چشم دوخته و رو شیِ پ Turbo Cو  ستمیو حرص به س یکالفگ با

مطمئن بودم درست نوشتم اما موقع اجرا جواب .دمیرس یم جهیکردم کمتر به نت ینوشته شده رو نگاه م يکد ها

و قولنج کمرم رو شکستم و دوباره صاف  دمیبه چپ چرخ.شد یکرد و بسته م یداد و برنامه هنگ م ینم

 ریتعب یدونستم به چ یو نم دمید یصورتم م يرو رو انیشا ينگاه ِ زوم شده  دن،یچرخ نیوسط ا.شدم

و صاف بود و صاف ترشون  دمیمقنعه و چادرم کش يبه باال یدست. کرد یاش دستپاچه ام م رهینگاه خ.کنم
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برنامه، بازهم کالفه  يکدها يِ دوباره  دنیبا د.و پروژه ام کنم توریکردم دوباره فکرم رو معطوف ِ مان یسع.کردم

 .شدم

 ...که درسته نیده؟اینمپس چرا جواب -

قلبم .شد لیطرف ما نیبلند و به ا زشیاز پشت م انیکه شا دمیچشم د ياز گوشه .رو فوت کردم نفسم

 .و مامان بفهمه؟به خودم تشر زدم ادیب اد؟نکنهیخواست کنارم ب ینکنه م.ختیر

 نجاست؟یمامان کو؟مگه ا-

انگشت اشاره ام رو به دهن بردم و .دمیجلو کش یسمت رو نشونه گرفت، چادرم رو کم نیقدم هاش ا یوقت

لب  يرو رو ییباال يکردم و دندونها سیلبم رو با زبون خ.تا صاف بشه دمیابروهام کش يکردم و رو سیخ

که  یشیلوازم آرا ش،یآرا وازمل یکار، ب نیخواستم با ا یم.چندبار فرود آوردم تا قرمز و خوش رنگ بشه نمییپا

و روبروم قرار  توریو درست پشت مان زمیم يجلو انیو باالخره شا...امیبشم و به چشم ب بایوقت نداشتم، ز چیه

شد وانمود کنم متوجه اومدنش نشدم چون درست جلوم  ینم.کردم یِ چادرم مخف ریدست لرزونم رو ز.گرفت

 دیقد بلند بود و با بایقرت.باالتر رفتم و به صورتش چشم دوختم توریبرداشتم و از مان بوردینگاه از ک.قرار گرفته بود

 ینیب...کلفت يجفت ابرو هی ریشده ز دهیدرشت پوش ي رهیت يجفت چشم قهوه ا هی.گرفتم یسرم رو باال م

 ...پر پشت ییموها...زد یم يدیکلفت که به سف ییلبها...متناسب اما بزرگ

 خانوم؟ ادیازم برم یکمک-

 .رو از صورتش به خودش دادم حواسم

 ؟یچه کمک...چ-

کاش .کاش قبل از اومدنش گلوم رو صاف کرده بودم.دیاز خودم حرصم گرفت که صدام خش داشت و لرز و

 ...کاش.دادم یبهتر جواب م

 وتره؟یرشتت کامپ-

 .دستپاچه شدم نطوریبفهمه به خاطر حضورش ا دمیگلوم رو صاف کنم اما ترس خواستم

 ...بله-

 .سر اشاره زد با

 اونور؟ امیب-

 .گنگ نگاهش کردم.کنارم رو نشون داد یصندل
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 ؟یبرا چ...ب...نه-

رو  يا یدختر ِ دست و پا چلفت نکهیاز ا دیخند یدلش م يتو دیشا.لبخند زد.موقعم لجم گرفت یب يتته پته  از

رو دور  ستمیرو بده، س دمیکه پرس ییجواب ِ چرا نکهیا یب.صحبت نکرده يکه تا به حال با پسر يدختر.نهیب یم

دونستم  یگن؟نمیم یپسر چ هیوقتها به  نطوریدونستم ا ینم.دیزد و کنارم قرار گرفت و سر من هم باهاش چرخ

 ره؟یازش بخوام ازم فاصله بگ دیچطور با

 .رو با همون دست نشون داد توریمان.لبخندش پهن شد.رو که جلو آورد، سرم رو عقب بردم دستش

 پروژه آخر ترمه؟-

و روش  دیکنارم رو به سمت خودش کش یصندل رهیاز من اجازه بگ نکهیتظر جواب باشه، بدون امن نکهیا بدون

جز بابا و گاها عمو،  يمرد چیکه تا به حال با ه يفاصله ا.وجب بود کی دیشونه هامون شا يفاصله . نشست

اون  یهوا، کس یمسر ظهر بود و به خاطر گر.نبود یکس.به در انداختم یعینگاه سر ده،یمعذب و ترس.نداشتم

 .دمیبرگشتم و نگاهش کردم و لب گز.شد ینم دهیاطراف د

 ...آقا-

 .حرفم اومد وسط

 .فقط اومدم بهت کمک کنم...ندارم يکار...نگران نباش-

 .لبخند زد.دیخودش رو عقب کش یکم معذب شدم که کم يفاصله  نیاز ا دیفهم انگار

 .خوندم وتریمنم کامپ-

 ياما بلد نبودم جلو.خواست اظهار وجود کنم یدلم م.بگم دیبا یبلد نبودم که چ.نزدم یحرف.شد رهیچشمهام خ به

 .نگاه کرد توریزنم، دوباره به مان ینم یحرف دید یوقت.کنن یپسر، چطور اظهار وجود م کی

 ه؟یچ يبرنامه -

 .رخش مونده بودم میبه ن رهیخ همونطور

 ؟یچ...چ-

 .اما نگاهم نکرد.که لبخند زد دمید

 کنه؟ کاریبرنامه چ نیقراره ا گمیم-

چرا .بغضم گرفت.عرضه بودم یچقدر دستپاچه و ب.چقدر برخورد با پسرها رو بلد نبودم.چقدر نابلد بودم.دمیگز لب

لنگ نزنم؟حاال حتما  نطوریا ،یسالگ ستیب- نوزده يبرخورد نداشتم که تو يوقت با پسر چیبلد نبودم؟چرا ه
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ِ  يگر یاز دست و پا چلفت دیرو د اشکه رفتم و دوسته یحاال حتما وقت.گرفت یدلش من رو به سخره م يتو

کردم تصور  یسع.کنارم نشسته توجه نکنم يکه پسر نیکردم به ا یسع.دنیخند یگفت و باهم به من م یمن م

 .کنم استادم کنارم قرار داره تا بتونم حرف بزنم

اسم و  دیدفتر، اون شماره نباشه با ياگه تو.رهیره ها رو بگشما دیداره با نهیگز هی...دفترچه تلفنه يبرنامه -

اگه چند نفر به اون .کنه یو شماره رو پاك م رهیگ یداره که اسم فرد رو م نهیگز هی.کنه رهیو ذخ رهیرو بگ لیفام

 .شماره داره شیرایو يبرا هم نهیگز هی.پرسه یرو م یلیداشته باشه، فام رهیاسم ذخ

به سمتم برگشت .دیچقدر خوب که صدام نلرز.وقفه گفتم یجمله رو ب نهمهیچقدر خوب که ا.رو فوت کردم نفسم

 .به چشمهام انداخت ینگاه میو ن

 ؟یکمک گرفت یاز کس ای؟یهمه رو خودت نوشت-

 .بشم و بهم بخنده رهیخواست دوباره بهش خ یدلم نم.نکردم نگاهش

 .خودم نوشتم...بله-

 .کرد نییرو باال و پا کدها

 ...یخوب نوشت یلیخ...خوبه یلیخ ،یکاردان يدانشجو هیواسه -

 دمیترس.ام دهیو بفهمه که چقدر نابلد و ند نهیبب.نهیرو با لبخند نشون بدم و بب فشیذوق و شوقم از تعر دمیترس

نفر هم مسخره ام  کی نیخواستم ا ینم.بخنده دمیپسر شن هیکه از  یفیتعر نیبه ذوق و شوقم از اول

دونه  یفکر نکردم از کجا م نیا به یحت.چادرم مشت شد ریفقط سرم رو تکون دادم و دستهام ز نیبنابرا.کنه

 .سکوت، دوباره لب باز کرد یبعد از کم.خونم یم یکاردان

 اطرافه؟ نیخونتون هم-

مردونه  يچه چهره .دمخواست بدونه؟به صورتش دقت کر یم د؟چرایپرس یم یچ يبرا.بار نگاهش کردم نیا

تصور کردم همه با .میزن یدست هم قدم م يو دست تو ابونیتصور کردم کنار خ.نشست یبه دل م.داشت يا

چند  دمیتازه فهم.شد یم دهید يکه از تهش لبخند ِ فروخورده ا ینگاه.نگاهم کرد...کنن ینگاهمون م نیتحس

همکالم نشده بودم که  کیاونقدر با پسرها از نزد.جوابش رو داده باشم نکهیشدم بدون ا رهیرو بهش خ يا قهیدق

 .کردم یتصور م یلباس عروس يپسر، خودم رو تو نیاول دنیبا د

 .میفاصله دار نجایچند کوچه با ا-
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 کیتونستم بهش نزد یاما نم سهینو یم یچ نمیدوست داشتم بب.شد پیبگه مشغول تا يزیچ نکهیا بدون

 .اشاره کرد توریبه مان يبعد از لحظه ا.دمیکش یخجالت م.بشم

 ...خانوم ِ...نیرو بب نجایا-

 .کرد مکث

 .دونم یاسمتونم نم-

 .رو گفتم لمینابلد بودم که بالفاصله اسم و فام انقدر

 ...خوشبخت یهست-

نداده  ادیبهم  یکس.گفتم یم دینبا دمیلبخندش پهن شد تازه فهم یشد، وقت رهیصورتم خ ينگاهش رو یوقت

 ینم ادیرو درست بهم  يزیچ چیوقت ه چیه.کرد یمامان فقط من رو از صحبت با مردها و پسرها منع م.بود

 یم رادیاز مامان که فقط ازم ا ایکه از ترس ِ مامان، نداشتم؟ ییگرفتم؟از دوست ها یم ادی دیاز کجا با.داد

و  لیاز فام ایداشته باشم؟ يامه از پسرن ای شیگشت تا مبادا لوازم آرا یم یواشکیرو  لمیگرفت و وسا

 ...میکه باهاشون قطع رابطه کرده بود ییها لیدخترهاشون؟فام

 .چشم بست يلحظه ا.خودم بغض کردم یاز نادون.کردم بغض

 ...يایو م يریدو ساله م-

با .از دوستهاش بود یکی.دمیچرخ.دیچشم باز کرد و پر انیو هم شا دمیباز شدن در که اومد هم من پر يصدا

 .کرد ینگاه م ریخاص و مچ گ یلبخند و نگاه

 ...زیخان ِ دختر گر انیبه به سالم آقا شا-

 يرفتم تو یکرد؟حاال حتما من هم م یخودش م شیپ يحاال چه فکر.چقدر بد شد که دوستش اومد.دمیترس

تونستم درس  ینم گهیو د دیفهم یحاال حتما مامان م.شد دیبغضم شد.شناختن یکه م یجلف يدخترها فیرد

 .از کنار گوشم بلند شد انیشا ياخطار دهنده  يصدا. برم رونیداد از خونه ب یاجازه نم گهید.بخونم

 ...عباس -

با دقت به صورتم چشم .نگاه کردم انیناآروم به شا.نشست یاصل وتریپشت کامپ يعباس با لبخند فروخورده ا و

 .لب باز کرد.دوخته بود

 ؟يستم ناراحت شدشد؟از دو یچ-
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ترسن و من از مادرم و افکارش و  یدخترها از پدرشون م يگفتم؟همه  یگفتم؟از ترسم از مامان م یم یچ

نکردم و محدود  يتا به حال کار.وحشت دارم که محدودم کنه نیمن از ا.وحشت دارم شییهوی يکارها

 نجایافتاد؟خب ا یم یاقبعد چه اتف.هم که کنارم بود انیشا د،ید یم نجایمن رو ا یکس یحاال اگه اتفاق.بودم

 وتریخونه، کامپ يخب همه که تو.رفت و آمد داشتن نجایها ا ياز هم محله ا یلیخ.بود کیبه خونه نزد یلیخ

 یدلم م.بشه داشیپ یاحتمال داشت کس شتریشد و ب یهوا کم کم، کم م يحاال هم که از گرما...نداشتن

 یبود که من رو م يپسر نیآخه اول.خواست یدلم نم. ستمتون یکنارم بلند بشه اما نم بگم از انیخواست به شا

 ...بمونه نجایخواست هم یدلم م.اومد یبود که از نگاهش خوشم م يپسر نیاول.دید

 مونییروبرو ي هیبار احسان پسر همسا نیا.باز به همون سمت نگاه کردم.در بلند شد يبعد دوباره صدا ي لحظه

 .چشمهام از ترس درشت شد د،ینت چرخ یکاف ينگاهش که تو.بود

 ...يوا-

 .زد يشخندین دیرو که د من

 ...نجاستیکه ا رمونمیا دختر سر به ز-

نشسته بودم و  يدرست کنار پسر یتونستم بگم وقت یم یداشتم؟چ یاما چه حرف.بزنم یشدم تا حرف زیخ مین

 رونیب عیسر یلیعقب گرد کرد و خ يا گهیحرف د چیه ینت حضور داشت؟ب یکاف يهم تو يا گهیپسر د

 .عباس بلند شد...که انگار از اول اصال وارد نشده يطور.رفت

 بود؟ یشد؟ک یچ-

 .چادرم رو تکون داد انیشا

 پسره؟ نیبود ا یک-

 يبه در، نشستم و قطره  رهیهمونطور خ.بود دهیاحسان من رو با دو پسر د.واقعا بدبخت شدم گهید.کردم بغض

 .صورتم سر خورد ياول اشک رو

 ...بدبخت شدم-

 یو عباس توجه نم انیشا ياصال به صدا زدن ها.ام بلند شد هیگر يها يگذاشتم و ها زیم يسر رو و

 یگرفتم و م یرو م میدادم، مدرك کاردان یم لیاگه تحو.دادن داشتم لیتحو يپروژه رو برا نیفقط هم.کردم

 یان کنارم نشست، ازش میشا یوقت دیشد؟چرا نبا یم نطوریا دیآخه چرا با.تونستم دوباره کنکور شرکت کنم
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و درس خوندن بلد  دنیرو جز ترس يکار چیکردم؟چرا من ه یدرست برخورد م دیخواستم از جا بلند بشه؟چرا نبا

 ...کنه یوقتها چطور برخورد م نطوریدونستم ا یمن م.شناختم ینبودم؟فقط من بودم که اخالق مامان رو م

شده رو با همون اشک و آه و غصه  لیتکم يپروژه  اره،یآب برام ب یوانیکه از کنارم بلند شد تا احتماال ل انیشا

 یخونه م يرو داشتم که به جا ییخواست جا یچقدر دلم م.رو برداشتم و از جا بلند شدم فمیک.کردم رهیذخ

کردم  یاون لحظه اصال دعا نم.داد یم اهمو پن دیرس یداشتم و به دادم م يه اخواست خال یچقدر دلم م.رفتم

چادر،  يبا گوشه .کنه یدونستم اون هم بدتر از مامان برخورد م یچون م.که کاش بابا االن حضور داشت

 یعباس با ناراحت.رفتم تا حساب کنم یاصل ستمیورم کرده، به سمت س يصورتم رو خشک کردم و با چشمها

 .زد ینم یحرف ماچرخوند ا یم انیمن و شا نیاهش رو بنگ

 چقدر شد؟-

 .آب رو به سمتم گرفت وانیل انیشا

 .بخور نویا ایب-

 .رو پس زدم وانیل ،یعصب

 چقدر شد آقا؟-

 .باال انداخت ابرو

 ...یچه عصب-

 .غر زد عباس

 .تو بود ریتقص.سر به سرش نذار-

 .نگاهم کرد يدلسوز با

 داداشت بود؟-

فکر کردم پس چرا من انقدر .هستم شونیمیقد يانگار که من آشنا.کنن یچقدر راحت برخورد م نهایکردم ا فکر

 عقب بودم؟ زیعقب افتاده هستم؟چرا من از همه چ

 یبا مامان م یوقت شهیهم.گذاشتم زیم يکردم رو رو یکه معموال پرداخت م یجواب نداد، مبلغ انیشا یوقت

 ای شیداد مبادا لوازم آرا ینم يشتریمامان که پول ب.از اون هم نداشتم شتریبته حاال بال.میداد یم نقدریاومدم هم

 .صدا زد.نت خارج بشم یعقب گرد کردم تا از کاف.زنگ بزنم يکارت تلفن بخرم و به پسر

 ...خونتون میایفردا شب م-
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 .ادامه داد.کردم نگاهش

 .ریواسه امر خ-

از من  یتا به حال کس.تا به حال خواستگار نداشتم.تمام وجودم داغ شد.صورتم داغ شد.مکث کردم يا لحظه

در رو باز کردم و .دمیلب گز.صورت، قابل نگاه کردن نبودم يبه نظر خودم با اون همه مو رو.اومد یخوشش نم

گفتم  یبهش م دیبا.ارم نشستکن انیاگفتم چرا ش یبه مامان م دیبا.رفتم یزودتر به خونه م دیبا.رفتم رونیب

 یبراش ببره خودم بهش م يخبر یکس نکهیقبل از ا دیبا.زنه یخواستگارم فردا شب در خونه رو م نیاول

 ...که براش خبر ببرن یقبل از من بودن کسان نکهیاما غافل از ا.گفتم

شدن بهم  کینزدجرات  یتصور کردم کنارم هست و کس.رو کنار خودم تصور کردم انیشا.دمینفس کش قیعم

هوام رو داره و .خندم یچرخم و م یگردم و م یراحت م الیو با خ ستین يخبر یشگیِ هم یاز ناامن.رو نداره

و  دهیگوش م حرفهامبه .زنم یو من حرف م میزن یکنار هم قدم م.دلم تکون بخوره يگذاره آب تو ینم

 .خره یها و غصه هام رو به جون م یدلتنگ

 يتو یبودم وقت دهیند.بودم دهیازش ند يزیچ ت،ینت رفت و آمد داشتم و جز نجابت و جد یسال به اون کاف دو

کردم تمام  یو چقدر خوب بود که حس م.بگه یمتلک يکرد به دختر یجرات م ینت حضور داشت، کس یکاف

 ...کرده یدو سال، حواسش بهم بوده و فقط من رو نگاه م نیمدت، تمام ا

 یخوش يهمه .در خونه مواجه شدم يچه، با مامان و عمو و مادر احسان، جلوبه اواسط کو دنیمحض رس به

حس .داد ینم یخوب یتجمع، اصال معن نیا.ستادمیدلم و ذهنم بود، کنار رفتن و با غصه همونجا ا يکه تو ییها

اگه داشتم چقدر .رو نداشتم تا برم ییاآخه ج.به اطراف انداختم ینگاه.کردم قراره من رو زنده زنده، دفن کنن یم

 .مامان بلند شد يصدا.نگاه هر سه، من رو نشونه گرفته بود.اگه تنها نبودم چقدر خوب بود.خوب بود

 ؟يکرد کاریچ نمیبب ایب...ه*ط*ي*ل*س نمیبب نجایا ایب-

 .داد عمو بلند شد و به سمتم قدم تند کرد يسرش صدا پشت

 .نمیبب سایوا...پدر یب يدختره -

 دنیموقع دو.دمیانداختم و به سمت سر کوچه دو نیزم يرو رو لمیاراده وسا یب دم،یشتابانش رو که د يها قدم

بافت؟نگاه  یدروغ به هم م یوقت دیبهش رس ید؟چیبهش رس یچ.درخشان احسان افتاد ينگاهم به چشمها

 غیج.چادر و مقنعه از سرم افتاد و افتادم نیشد و به زم دهیچادرم از پشت کش ده،یبه سر کوچه نرس.ازش برداشتم

 .زدم
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 .غلط کردم-

 يبا چشمها.قطع شد يلحظه ا ينفسم برا.به کمرم خورد يضربه ا.گفتم غلط کردم یکار ِ نکرده، م يبرا

 غیج.شد دهیبار موهام از پشت سر کش نیا.بهم خورد يکردم که دوباره ضربه ا یدرشت شده به آسفالت نگاه م

 .زدم

 ...امام زمان ای-

که حدس زدم  یسمت.شدم دهیکش یسرم انداخت و به سمت يچادر رو یبلندم کرد و دست نیزم ياز رو یدست

 .و درد ناله کردم هیوسط گر یبه سخت.خونه باشه

 ...مامان تو رو خدا...مامان-

 .بلند شد یزن غیج يصدا

 ...دختره رو نیه؟کشتیچه کار نیخانوم ا دهیسپ...خانوم دهیسپ-

 .زدم غیج.میشگیهم یناج.خانوم بود رایحم يصدا صدا،

 ...تو رو خدا...تو رو خدا...خانوم رایحم-

و من موندم و .شدم و در بسته شد دهیخونه کش اطیخانوم، به ح رایمن و حم يالتماس و صدا زدن ها وسط

 یفکر نم یعنیاد؟یسرم م ییبراش مهم نبود چه بال یعنی.شد ینم دهیکه از مامان شن ییو صدا.عمو يلگدها

بهش خبر داد که از خونه، با  یاصال مامان مگه با عمو قهر نبود؟مگه دعوا نداشت؟چه وقت رم؟یکرد ممکنه بم

پوشوند؟فکرم  یمن رو م يبهایع دیمادرم نبود؟مگه مادرم نبا اد؟مگهیکتک زدنم ب يوجود چند کوچه فاصله، برا

 د؟خوشحالید یمن رو م دهیدرهم کوب نطوریا یراحت شد وقت لشایاالن خوشحال بود؟خ.به سمت احسان رفت

 خوردم؟ یبود کتک م شدهکه بهم  یپروژه و کمک هیبود که به خاطر 

گناه ِ نکرده گفتم تا باالخره  يبرا "غلط کردم"کردم، چقدر  هیچقدر کتک خوردم و چقدر التماس و گر دمینفهم

 یکار رو م نیبا من ا شهیچرا هم.از مامان به دل گرفتم يابد يا نهیاتاق رها شدم؟اما همونجا ک يگوشه 

 کرد؟ یحکم صادر م ده،یچشمش مجرم بودم؟چرا ند يتو شهیکرد؟چرا هم

 ياز صدا.که عمو رفته دمیفهم اطیدر ح ياز صدا.زدم یچنگ م نیاتاق افتاده بودم و از درد به زم ي گوشه

و بدتر از همه، .کنه ین لحظات کجا بود، کارتون تماشا مدونم او یهنگامه که نم دمیفهم یهم م ونیزیتلو

ِ  یراحت شد که هست الشونیخ.راحت شد الشونیخ یانگار همگ.بود يقرآن خوندن مامان از اتاق کنار يصدا
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 يمن، آبرو يآبرو دنیفهم یانگار نم.راحت شد که آبروم رو بردن الشونیخ. خوشبخت ِ بدبخت رو کشتن

 .خودشونه

 .ن خوندن مامان بلند شدقرآ يصدا باز

 .دینَإِذْ قَالَ یوسف لأَبِیه یا أَبت إِنِّی رأَیت أَحد عشَرَ کَوکَبا والشَّمس والْقَمرَ رأَیتُهم لی ساجِ-

 اتشیآ یخوب معان یلیخ نیهم يبرا.خوند تا بخوابم یرو برام م شیکه بودم بابا شب به شب قرآن و معن بچه

 .صدام با درد بلند شد.پوزخند زدم یعصب.رو بلد بودم

انقدر با باباش دوست بوده، باباش انقدر خوب بوده که  وسفی گه؟حضرتیداره م یچ یدون ی؟میخون یقرآن م-

 .کرد فیخوابشم واسش تعر یحت

 .در اتاق ظاهر شد يکه جلو دینکش یطول

صداتو  یخجالت بکش هاتیاز سبک سر نکهیا يجا...یاز کارات خجالت بکش نکهیا يبه جا...ییچقدر پررو-

 .دیبر یذاشتم عموت سرتو م یبود م ؟حقتیکن یواسه من بلند م

هق هق .دستش افتاد ينگاهم به قرآن ِ تو.دیچیبدنم پ يتو یدرد وحشتناک.شدم زیخ مین نیزم يرو یسخت به

 .دمیکردم و از ته دل نال

 ...گذرم یازت نم...قرآن بزنه کمرتو...قرآن بزنه کمرتو-

 .اما خودش رو نباخت.شد دهیکه چطور رنگ پر دمیاش رو د چهره

 ؟يپر یپسر اون پسر م نیتو رو که با ا ایقرآن کمر منو بزنه -

 يهم صحبت بشم؟کدوم پسر يبود با پسر دهیو کجا د یک.زد یکرد و حرف م یقضاوت م دهیراحت ند چقدر

 یدخترها نگاهم نم یاومد؟حت یاز من خوشش م یبشه؟ک کیژنده نزد يبا لباسها فیکرد به من ِ کث یرغبت م

 .رفت که وسط هق هق جواب دادم یم رونیاز اتاق ب...کردن

 ...مشکل از خودته...يخودت شک دار تیتو به ترب-

متنفر  یاز کس نکهیاز ا.اومد از تنفر یبدم م.ادیبود که از مادرت بدت ب يچقدر حس بد.ازش بدم اومد.نزد یحرف

 کاشت؟ یدلم م يکرد؟چرا بذر نفرت تو یکار رو م نیمامان چرا با من ا.بودم زاریبشم ب

آورد و  یم یدستمال یگاه.کرد ینگاهم م یاومد و با ناراحت یم یهنگامه گاه.بود يروز سخت و پر از درد چه

اگه مامان .شد اگه تنها نبودم یدردم کمتر م.شد اگه مامان همراهم بود یدردم کمتر م.کرد یاشکهام رو پاك م

 يبار درمورد ماجرا کیبار، و فقط  کیشد اگه  یدردم کمتر م.داد ینم تیها اهم بهیکورکورانه به حرف غر
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 يگار آبروانگار نه ان.بود یاما انگار از برخوردش راض.تا از چند و چون ماجرا با خبر بشه دیپرس ینت ازم م یکاف

 .رهیشد دخترش به دست برادر شوهرش بم یانگار نه انگار که داشت باعث م.ختهیدخترش رو ر

 نیخواستم زودتر ازدواج کنم و از ا یم.و خانواده اش بودم انیدائم منتظر اومدن شا.گذروندم یرو به سخت شب

تمام عمرم .خودش بدم اومده بوداز .از کارهاش خسته شده بودم.خواست کنار مامان باشم یدلم نم.خونه برم

 .جواب گرفتم نطوریانجام ندادم و ا لشیخالف م يکار

و  انیکه از عمو و مامان متنفر شدم، شا يکه کتک خوردم، روز يروز يغروب فردا.دیطول نکش ادیز انتظارم

 يخب شماره  میاگه هم داشت.رنیتا تماس بگ میتلفن که نداشت.به خونه اومدن يخواستگار يخانواده اش برا

البته فکر .اصال از جام تکون نخوردم.بودم دهیاتاق دراز کش يزنگ خونه که به صدا در اومد تو.خونه رو نداشتن

 یاما نم.خانوم مادرم باشه رایکردم حم یچقدر آرزو م.بود يا دهیچقدر زن فهم.خانوم باشه رایکردم حم یم

مامان، از فکر خارجم  "کنم یخواهش م دییبفرما...دییبفرما" يو بعد صدا يمردونه ا "ااهللای" يصدا...شد

لنگان .دمیشن یواضح نم یلیصدا ها رو خ نیاتاقم بسته بود بنابرا بود؟در یک.از جا بلند شدم یبه سخت.کرد

 روزشید يخواست کتک ها یم دیشا.عمو بود يصدا دیشا.شدم و گوشم رو به در چسبوندم کیلنگان به در نزد

 .بلند شد يزنونه ا يصدا.رو ادامه بده

 .میموقع مزاحم شد یحاج خانوم ب دیببخش-

 .مامان جوابش رو داد يصدا

 .دیمراحم...کنم یخواهش م-

 .کرد یمکث

 ؟یچرا اونجا نشست...نیبفرما باال بش...بفرما پسرم-

 انیاومده بود؟به حرفش عمل کرد؟اون لحظه شا انیپس شا.لبخند زدم.اومد و سکوت شد يزمزمه وار يصدا

با  یلبخند پهن.دور ببره ینیبا خودش به سرزم نجایاومد تا من رو از ا یکه م یکس.دمید ینجات م يرو فرشته 

 يچشمها.ستین یخوبم و مشکل بشمتا مطمئن .نمیرفتم و تا صورتم رو بب نهیبه سمت آ یبه سخت.فکر زدم نیا

 یم.خانوم برام گذاشته بود رایانداختم که حم یبه لگن آب ینگاه.حالت و صورتم پژمرده بود یرنگم ب يقهوه ا

 یشدم و با درد وحستناک کیبهش نزد.لگن رو گذاشت تا صورتم بشورم نیهم يتونم راه برم برا یدونست نم

لگنم و .پس آروم کنار لگن زانو زدم.تونستم اونطور بمونم ینم.دیرو بر ماما درد، نفس.تنم بود، خم شدم يکه تو

 شیبه چشمهام آب زدم تا سرخ.ختمیصورتم ر يمشت مشت آب رو.نمیبور شدم کامل بشو مج دیکش ریکمرم ت
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بلند شدم و به  یباز به سخت.نزدم یبلوزم صورتم رو خشک کردم اما به چشمها و ابروم دست نیبا آست.کمتر بشه

وهام نامرتب ابر دیبه نظرم رس.رو صاف کردم و مژه هام رو فر کردم سمیخ يبا دست، ابروها.رفتم نهیآ سمت

دقت .درد گرفت اما مرتب شد.رو کندم رشیز يمحکم، چند تار از موها یشگونیابرو بردم و با ن ریدست ز.هستن

در کمد رو باز .شد یهم محو م شیرفتم، سرخ یم رونیحتما تا ب.نداشت یقرمز بود اما اشکال یکم رشیز.کردم

کردم  یحس م.یمشک يبا شلوار.بلندم رو برداشتم نیآست يرنگ ِ کهنه  یبلوز صورت.نداشتم یلباس خاص.کردم

لباس،  ضیموقع تعو.کمد برداشتم تا اونها رو هم عوض کنم يهم از تو يزیتم ریلباس ز.دهیعرق م يبدنم بو

کمد  يرو تو یقبل يلباسها.صورتم رو شسته بودم خودم رو کنترل کردم زهاما چون تا.کنم هیکم مونده بود گر

و با همون درد،  عیسر یلیخ نیهم يبرا.اتاق بفرستن يرو تو انیصحبت، من و شا يبرابودم  دواریام.گذاشتم

 یمعموال چ يجلسه خواستگار يدونستم تو یهرچند که نم.نشستم ياتاق رو جمع و جور کردم و گوشه ا

 .رو هم بلد نبودم يکه حرف زدن عاد چندهر.گنیم

 .وارد شد و در رو بست یواشکیکه گذشت، هنگامه در اتاق رو باز کرد و  یکم

 .ایمامان گفت چادر سر کن ب...یآج-

 .پچ کرد پچ

 ...کاسکارن-

 .دمیاونهمه استرس و درد و حال ِ بد، خند وسط

 .خواستگار...کاسکار نه-

 يچند ضربه تو.میبر رونیرنگم، چادر سر کنم و با هم ب یمشک يروسر يباال انداخت و منتظر شد رو شونه

 انیدر اتاق که باز شد، شا.شدم یزشت جلوشون ظاهر م نطوریبد بود اگه ا.رنیصورتم زدم تا گونه هام رنگ بگ

 يشاهزاده ها.قرار گرفتن دمید يونشسته بود جل نیزم يسارنگ، بابا بهمن، که کنارش رو يمسن، آقا يو مرد

رنگ به تن داشت  یت و شلوار مشکک.بود پیخوشت یلیمن، خ يهستن؟شاهزاده  یچه شکل دیسوار بر اسب سف

 يدرشت و لبخند يِ من، با چشمها یمن، ناج يشاهزاده .و پر پشتش رو قشنگ شونه زده بود رهیت يو موها

 يبگم از شاهزاده  یکه چ يوا.انداخت یم ریرو به ز گاهشکرد و ن یرو نگاه م ییرایورودم به پذ یدزدک

 ...میناج
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گفت و پشت سرم  يمامان با اجازه ا.کردم لنگ نزنم و به آشپزخونه رفتم یسع یکردم و به سخت سالم

خواستم آخ بگم که .حال خودم بودم که بازوم سوخت يتو.ختمیر یم يچا دیآماده بود و فقط با يچا ینیس.اومد

 .دهنم گرفته شد يجلو

 ه؟*ط*ي*ل*س يباالخره کار خودتو کرد-

 .لب زدم.و برداشتدستش ر.دلخور نگاهش کردم.قرار گرفت جلوم

 .کنم یپشت سرمو هم نگاه نم...رمیم...برم نجایخواد از ا یدلم م-

 .زمیبر يپشت کردم تا چا بهش

 .يزیآبرور نیبا ا...نایمجبورم بدمت به هم-

 .زدم پوزخند

 يکرد؟تو آبرو يزیآبرور یک.يتو هوار هوار کرد.کوچه يتو دییکرد؟عمو مثل قاتال دنبالم دو يزیآبرور یک-

 .يدت و دخترو بردخو

 .رفتم رونیب يچا ینیبگه و با س يزیچ نذاشتم

با  ان،یمادر شا.ِ مامان، رفتن ییهویزود تموم شد و مهمون ها بعد از جواب ِ مثبت ِ  یلیخ يخواستگار مراسم

چون .باشم یخودمون، اضاف يخونه  يکردن من انقدر تو یفکر نم.کرد و پدرش تعجب کرده بود یاخم نگاه م

 ...توسط مامان گذاشته شد ش،یانجام آزما يقرار برا یحت

 .اومدم رونیاز فکر ب ثهیحد يصدا با

 ...کردم یفکر نم...یبرات هست رمیبم-

 یدست.کردن ینگاه م یهم با بغض و ناراحت هیبق.چشم چرخوندم.بود سیتعجبم، صورتش خ ونیم.کردم نگاهش

 .دمیکش ینیب ریز

 ...دست ِ پدر و مادر مونده يدختر ِ رو هی مثل.عقد کردم ينجوریمن ا...آره-

 .مکث کردم یکم

کس  یخواد بار من ِ ب یدلش م یتا هرچ انیواسه شکوه خانوم، مادر شا يزیمامانم، شد دستاو يعجله  نیهم-

که  ینبود که شب نشه درحال يروز.روم نذاشته باشه رادیو ا بینبود که ع يروز.و کار بکنه و دلمو بشکنه

 .مامانم بود ریهمش تقص نایا...باشه اوردهیاشکمو درن

 .دمیکش آه
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 دهیند یاونطور محبت رو تا به حال از کس.مهربون بود یلیخ.خوب بود یلیخ انیشا.میسال عقد بود هی-

 یبودم و چقدر خوشم م دهیاما بارها از زبونش شن.بگه "دوستت دارم"بهم  یوقت نشده بود کس چیه.بودم

کرد  یم نگاهبهم چپ  یهرکس.کرد یبرخورد م يبا همه جد.بود يهمه جد ياومد جلو یخوشم م.اومد

 ...کردم یبود و من ذوق م انیحسابش با شا

 ...دلم هم سوخت.سوخت مینیب

که شد مامانش دبه  یعروس يکایاما نزد.جدا اجاره کنن يخونه  انیشا يقرار شده بود برا لیاون اوا-

 ...یو هست انیاتاق ِ شا شهیخونمون م يتو انیگفت اتاق ِ شا...کرد

 .صورتش گرفت يمشتش رو جلو ماهرخ

-ا ا ن؟یقبول کرد ؟اونوقتیچ یعنی...ا 

 .به تاسف تکون دادم يسر

که خودش خرابم کرده بود، مگه توان ِ ساختن  ینگفت من گهید...گفت برو بساز...نگو یچیمامانم گفت ه-

 لوسش برخورد کنم؟ يودم چطور با شکوه خانوم و دخترهاتونستم؟مگه بلد ب یدو نفره رو داشتم؟مگه م یزندگ

 .اظهار نظر کرد ثهیحد

 گفت؟ ینم یچیکرد؟ه ینم يکار چیه ؟اونیچ انیشا-

 .کردم سیرو خ لبم

 ...مثل مامان من یکی انمیمامان شا...مثل من یکی انمیشا-

 .کردم مکث

اتاق شکوه خانوم  واریبه د واریو د انیاتاق شا يتو.داده باشه، عروس شدم ادیرو بهم  يزیمامان چ نکهیبدون ا-

 .و بابا بهمن

 .کردم بغض

رو از  مونیاومده بود دستمال عروس...زد خونیبهم شب يچطور یصبح بعد از عروس رهینم ادمیوقت  چیه-

سرم  يشکوه خانوم باال دمیچشم باز کردم د...خواب انیشا...من خواب...بدون در زدن اومد تو یول...رهیبگ انیشا

 .انیشا يرو دمیرو هم کش توپ ي گهینصف د.پتو ریز دمیخودمو کش.کنه یداره بدنمو نگاه م سادهیوا

 .دیکش یزهرا آه.هم سخت بود شیادآوریچقدر .کردم سکوت
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کار  نیخب ا یول.شد یکرد براش بد م یمخالفت م ياگه دختر یعنی.رسم بود نایدستمال و ا نیالبته اونموقع ا-

 ...زشت بود یلیشکوه خانومم خ

 .گرفته، سکوتش رو شکست يبا صدا اعظم

 ؟يشد که جدا شد یچ-

 شد؟ یواقعا چ.فکر کردم یکم

خصوصا شکوه .کننده بود تیاذ یلیخ.بود دیشد یلیخ.بود ادیز یلیشکوه خانوم و دختراش خ يدخالتا-

سر و  شبیزد که چرا د یتشر م.کرد یم تمیاذ.اومد سراغم یرفت، م یم انیصبح به صبح که شا.خانوم

از خودم دفاع  دمرسه؟منم بلد نبو یشعورت نم م؟مگهیدار نجایدختر مجرد ا یفهم یبود؟مگه نم ادیصداتون ز

 یخودم و حرص م يتو ختمیر یم.يکرد یجدا اجاره م يبرامون خونه  يبلد نبودم بگم اگه ناراحت بود.کنم

به باالتنَم .زد یاومد لباسمو باال م یم.کرد یم تیاذ یلیخ دمیمروار يسر باردار یحت.خوردم یغصه م.خوردم

 .ياسممونو ادامه بد یتون یگفت نم یم.یگفت مثل مادرت یم.گفت بچت دختره یکرد م ینگاه م

 .دمیکش آه

تونم  یگفت من نم یبه مامانم بگم؟م یگفت من چ یم...رو به من نگو نایگفت ا یگفتم، م یکه م انیبه شا-

 دیدونستم از کجا با یاما منم نم.یبرخورد کن يچجور يریبگ ادی دیگفت خودت با یم.سمیمامانم وا يرو يتو

ِ  يسر اسم گذار.خودمون يخونه  میو رفت دیخونه خر د،یاومدن مروار ایباالخره بعد از دن نکهیتا ا...رمیبگ ادی

 یمنم دلم م.چه باشهب يخواست اسم مادر مرحومش رو یشکوه خانوم م...یخیبه پا شد تار ییبلوا دیمروار

خودمو،  يکه بلد نبود بگه اسم بچه  انمیشا.زدن یساز م هیهرکدوم  انمیشا يخواهرا.بذارم دیخواست مروار

 هیآخر سر هم با گر.به وجود اومدنش نداشتن يتو ینقش چیکه ه یگرانید هن میانتخاب کن دیخودم و زنم با

 .خواستم یکه من م یهمون اسم.بچه شناسنامه گرفتن يبرد و برا انویشا یواشکیمن، باالخره باباش  يزار

 .به هر سه نفرشون انداختم ینگاه

 .يگفت پسرمو ازم جدا کرد یم.شد شتریشکوه خانوم ب يتایاذ میخودمونم که رفت يخونه -

 .کردم مکث

 دنیو نازکش انیشا يها یخوب یشدم که حت تیانقدر رفته رفته اذ...فتادیاتفاق ن يدفعه ا هی...نشد يدفعه ا هی-

شد که  نیا...شمیم تیاونه که من اذ یعرضگ یکردم از سر ب یفکر م.اومد یازش بدم م.دمید یهاش رو نم

اما  میدرست همسن بود.اونجا بود ومدختر عم م،یهمون روز مر قایدق.میپدر يگرفتم و برگشتم خونه  میتصم
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 وینداشتم تا باهاش حرف بزنم، نشستم به درددل کردن و همه چ یچون دوست یول.میهم نبود یمیصم

از سر  میگفت مر یم.گفت برگرد یمامان م.تا آدم بشن ریانقدر گفتم و گفتم و گفتم که گفت طالق بگ.گفتم

 دیشا.آدم طالق نخواد يزیکه بدونه سر هر چ نرفته یزندگ يگفت هنوز تو یم.زنه یحرف م يریشکم س

 .اون مدت که بخوام به حرفش گوش بدم يبودم تو دهیند یاز خودش خوبگفت اما  یراست م

خصوصا که همسرت هم از .يایبشه باهاش کنار ب یکه به راحت ستین يزیچ ،یزندگ يدخالت تو.کردم سکوت

 .جا به جا شد شیصندل يرو ثهیحد.حقت دفاع نکنه

آدم خودش  یوقت ،یمدت طوالن ياما مسلما تو يکرد فیساعت تعر هی يتو، تو.ادیبه چشم ن ينطوریا دیشا-

 .تونه درك کنه یتازه م...فهمه یلمس بکنه تازه م

 .باز کردم لب

 دیشا.خواست ازش جدا بشم یدلم نم.انتخاب کردن، دوستش داشتم يبا تموم عجله ا.دوست داشتم انویمن شا-

چون باالخره از خانوادش که دور شده .شد یحل م زیبردم، همه چ یکردم و عقلمو به کار م یکم صبر م هیاگه 

 ...تپام نشس ریز يبدجور ممیمر...صبرم سر اومده بود...دونم یاما نم.میبود

 .با دقت نگاهم کرد ثهیحد

 ؟یمونیاالن پش-

 .زدم پلک

 ...آره-

 .زد لبخند

و  ياصغر ادامه داد یبا عل دمید یوقت.هست يزیچ هیحدس زدم  يدیترس انیاون روز که اونطور از اومدن شا-

 ...شیخوا یحس کردم انگار نم.هیخبر هیحس کردم  یهنوز بهش نگفت

 .شدم بلند

 .گمیبهش م.اصغر یزنم به عل یزنگ م.شهینم لیکالس که تشک.برم گهیمن د-

 .بلند شد ماهرخ

 یندگز نیدونستم همچ یبه خدا نم.من ندونسته درموردت قضاوت کرده بودم.تو رو خدا منو ببخش...یهست-

 .یداشت يا

 .رو برداشتم فمیتکون دادم و ک يسر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

 .توام فراموشش کن.فراموشش کردم-

 .در کالس مکث کردم يجلو

 ...دیبرام دعا کن-

 .دست تکون دادم یتاکس ياز دانشگاه برا رونیب

 ...دربست-

 يخارج کردم و شماره  فمیک يرو از تو میگوش.میزد یرو در رو حرف م دیبا.بود یهمون کفش فروش مقصدم

 .سرحالش بلند شد يبعد از سه بوق، صدا.اصغر رو گرفتم یعل

 جون دلم؟-

 حرف بزنه؟ نطوریسالم، ا يبره که به جا شیپ ییچرا گذاشتم تا جا.دمیگز لب

 ...سالم...الو-

 ؟ياز کدوم طرف در اومده شما زنگ زد ؟آفتابیخوب...زدلمیسالم عز-

 .من کردم من

 ؟یهست یکفش فروش-

 .حس کردم که حس صداش رفت.کرد مکث

 شده؟ یچطور؟چ...آره-

 .بهش بگو بره شتهیپ یاگه کس.میباهم حرف بزن دیبا...اونجا امیم-

 نیماش.دادم یاصغر ادامه نم ینه، با عل ایگشت  یبر م انیشا.نزدم و قطع کردم ی، حرف"شده یچ"جواب ِ  در

به نظرم  رونیاز ب.شدم ادهیرو پرداخت کردم و پ هیاچک و چونه کر ینگه داشت، ب یکفش فروش يکه جلو

اصغر به  یعل.و در رو باز کردم دمیطلب ياریو خدا رو به  دمیکش یقینفس عم.ستیمغازه ن يتو یکس دیرس

 .نشسته بود زیپشت م ییتنها

 .سالم-

 .خواستم بهش بزنم یبود که م ینگران حرف دیشا.چهره اش مضطرب بود.صدام سر بلند کرد با

 ؟يکرد رید...سالم-

 زشیم کیرو برداشتم و نزد نیزم يرنگ رو دیسف ي هیچهارپا.شدم کینزد.نگفتم و در رو بستم يزیچ

 .شد کمینزد.گذاشتم و روش نشستم نیزم يرو.بردم
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 .نیبش یصندل يرو ایپاشو ب...پاشو دختر...ا-

 .هوا چرخوندم دادم يرو تو دستم

 .حرف دارم...نیبش...راحتم-

 .آورد و روبروم نشست کمیرو نزد یصدل.مکث کرد یکم

 ؟یبگ يخوا یم یشده؟چ یچ-

روز اول بگم و من رو نشناخته رد  دمیترس نکهیا.دلم رو بهش زدم يتو يشروع کردم و تمام حرفها.کردم شروع

ردم خودش رو اشتباه ک نکهیا.گذشته ام تعلق دارم یهنوز به زندگ نکهیا.نمیب یرو م انیانگار تازه شا نکهیا.کنه

 .کردم میوارد زندگ

اصغر  یکه عل دمینرس جهیزودتر با خودم به نت دم؟چراینرس جینتا نیزودتر به ا دم؟چرایدونم چرا زودتر نفهم ینم

 ...کاش خدا من رو ببخشه...نکنم؟کاش من رو ببخشه ریرو درگ

 یهم رو م يدندونهاش به رو شیسا يصدا.زد یاما حرف نم.نشست یم.رفت یراه م.شد یحرفهام بلند م وسط

 .خواستم بترسم و حرف نزنم ینم.داشتم یکف مغازه بر نم يها یو نگاه از کاش دمیشن

 ؟یبه من بگ دیرو االن با نایتو ا-

 .صداش رو باال برد.نکردم نگاهش

اشق ع یگذاشت...يآورد...يمنو برد...يسه چهار ماه منو معطل خودتو کرد...خانوم ِ خوشبخت یهست...یهست-

 ؟یگیرو م نایا يبشم و حاال دار

 .داد زد.سرم رو بلند نکردم بازهم

 ...المصب منو نگاه کن...منو نگاه کن-

 ینم ادمی.بشه ریرفت که اشکهاش سراز یچشمهاش سرخ بود و هرلحظه م.دیلرز یچونه ام م.کردم نگاهش

 ...شهیتموم م ایکنه، انگار دن یم هیمرد که گر.نمیخواست بب یدلم نم.باشم دهیرو د يمرد ي هیاومد گر

 ...جواب منو بده-

 .چشم بستم و باز کردم يلحظه ا ادشیفر از

 ...کر یفکر نم-

 .زد داد

 ...اوردمیسرت ن ییبال هیتا  رونیگمشو ب...رونیبرو ب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

 یدلم م.حرف بزنم شتریخواست ب یدلم م.با ترس بلند شدم و به سمت در رفتم.ادیبرداشت که به سمتم ب زیخ

لبم .صورتش سر خورد يرو یقطره اشک.آخر نگاهش کردم يلحظه ...اما .واست آروم بشه و بعد، ترکش کنمخ

 .دیلرز

 ...حاللم کن-

 .نمیاش رو بب هیخواست گر ینم.رو چرخوند سرش

 .برو خوش باش آدرس خونتو ندارم...گفتم برو-

 .زد یچرخ مین

 ...اگه داشتم-

 .کرد مکث

 ...برو گمشو-

چرا؟چون .يجواب بد یکنه و سرت داد بزنه اما نتون نیبهت توه یچقدر بد که کس.رو باز کردم و خارج شدم در

 ...بزنه ادیفر نطوریبرهم بخوره و ا یآرامش کس یکن يچقدر بد که کار...حق داره

به خودم اعتراف کردم و .حرفم رو زدم و سبک شدم.سبک شده بودم.به سمت خونه قدم برداشتم زانیر اشک

که .بودم حاللم کنه دواریام...اصغر یاما عل.آروم شدم.خوام یرو م انیهم اعتراف کردم هنوز شا گرانید يجلو

 .رفت ینم نییموند، مطمئنا آب خوش از گلوم پا یاگه آهش پشت سرم م

*** 

کرد فرو  ینگاه م یزانوم نشسته و باب اسفنج يکه رو دیمروار يموها يو دستم رو تو دمیکش یتگاز خس یآه

و دوباره نگاهش رو به .نگاهم کرد و لبخند زد و لبخند زدم.برداشت ونیزیتلو يچشم از صفحه  يلحظه ا.بردم

 دیرو مروار يشتم و دونه ارو به دهن خودم گذا يدونه ا.رو باز کردم يریپن الیپف يبسته .دوخت یباب اسفنج

چنگش رو داخل .ِ بانمک رو نداشت یِ باب اسفنج دنیِ د الیخ گهیانگار د.کامل به سمتم برگشته.دیاز دستم قاپ

 .دیکش رونیبسته کرد و دست پرِش رو ب

 ...من یکی-

 .رو خورد ییچهارتا و

 ...تو یکی-
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 د،یِ مروار کیبار دست کوچ نیا.هنگامه هم از اتاق خارج و به ما ملحق شد.دهن من گذاشت يرو تو یکی و

 .شور کرد ،يریپن الیکام خاله اش رو هم با پف

 یکم.برد یهام رو به در م یتمام خستگ.چقدر خوب که کنارم بود.بلندش فرو بردم مهین يموها يرو تو سرم

 .شد رهیصورتم خ يخودش رو جا به جا کرد و تو

 اد؟یم یبابام ک...یمامان-

 .رو فوت کردم نفسم

 .گهیسه ساعت د-دو-

کردم  یفکر م.اولش خوشحال بودم.من گذاشته بود شیرو تماما پ دیلطف کرده و مروار انیبود که شا يروز چند

ن اما بعد از زبو.گرده یهم دلش سوخته و دوباره به سمتم بر م انیاصغر رو رد کردم، شا یحاال که من عل

نرفته و شکوه  يهنوز به خواستگار دمیفهم.شهیآماده م ياز دختر يخواستگار يچند روز برا نیا دمیشن دیمروار

نوه اش  يعروس برا راهنیپ ،يماه قبل از خواستگار کیذوق داشت که از .رفته بود شوازیخانوم از ذوقش پ

البته . که تا به حال ازدواج نکرده رنیم يدختر يبه خواستگار دمیفهم دیمروار يصحبتها ونیم.کرد يداریخر

 يدختر عمو...خوشبخت میمر...اسمش رو گفت یاما وقت.مجرد ایبوده  هلدونست دخترك متا یکه نم دیمروار

که اون سالها با وجود ِ رفت و آمد نکردنمون با عمو و  یمیمر.دونستم ازدواج نکرده یو خب قاعدتا م...خودم

 يگفت برا یم شهیمامان هم.کرده بود تیچقدر هم موقع طالق ازم حما.زد یم به مامان سر یخانواده اش، گاه

 نهمهیخب ا.چشم به مرد ِ متاهل داشته باشه يکردم دختر یباور نم.کردم یکرده و من باور نم زیدندون ت انیشا

چرا و چطور .شناسه یازدواج م يچهار پسر ِ آماده -حداقل سه هیدر و همسا يتو یهرکس.پسر اطرافمون هست

 دمید یگذشت م یم مونییچندسال از جدا هباشه؟اما حاال ک يگریِ د یو نگاهش به زندگ نهیاونها رو نب دیبا

 یاز طرف.کردم یم دایپ يکنه، حس بد یواقعا ازدواج م انیکردم شا یفکر م یدر کنارش وقت.حق با مامان بود

 انیاز خودم کنار شا ریغ یدوست نداشتم کس یاز طرف.شدم یم یعصب انیدر کنار شا میهم از تصور ِ بودن ِ مر

دختر ِ من  ينبود که برا يدختر میمر.دمیترس یبشه م دیِ مروار ينامادر میمر نکهیا از نهایا يو کنار همه .باشه

مطمئن بودم .شنیم گهید یکس ياز بچه  يبه نگهدار یهستن که از ته دل راض یکم يدخترها.کنه يمادر

 .که زن نشده، مادر بشه ستین يدختر.ستین يهمچون دختر میمر

کردم خودم رو  یم یسع.بکنم يا گهید زیکردم حواسم رو پرت چ یم یسع د،یبه دنبال مروار انیاومدن شا تا

 .میآخر ِ متاهل يو روزها میشد به سمت ِ مر یم دهیشد؟دائم ذهنم کش یاما مگه م.کردن سرگرم کنم يبا باز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیکوئ -ف   – پرسنیهمه حالتو م

wWw.98iA.Com ٢٢٤ 

لباس .داد یم یخوب يتازه حمامش کرده بودم و بدنش بو.برداشتم دیشکم مروار يزنگ، سر از رو يصدا با

 غیج دن،یخند ونیم یگاه.دیچیپ یخونه م يکردم و غش غش خنده اش تو یتنش نکرده، شکمش رو پوف م

از  يهه اقهق رفشح نیاز ا ند،یناخوشا يو من بودم که وسط تمام فکرها."کنم یم شیاالن ج"که  دیکش یم

دخترم در کنارمه و تمام فکر .میکن یم يکردم که دخترم در کنارمه و با هم باز یخدا رو شکر م.زدم یته دل م

 .شدن به ذهنم رو نداره کینزد ياجازه  ،يفکر چیو ه یکس چیو ذهنم رو مشغول خودش کرده و ه

که  یهمون زمان ش،یپ يسالها.گفتهمونطور که قبال .اومده بود 8درست راس ساعت .به ساعت انداختم ینگاه

به  گهیبه خودم زدم تا د يبه خودم کردم و تشر یاخم.رفت ینم ییانقدر سروقت جا یزمان چیهمسرش بودم ه

 یمقصر م دیرو با یچه کس...شد یداشت داماد ِ عموم م انیشا.شد یداشت متاهل م انیشا.فتمیاون سالها ن ادی

و با  دمیخانوده اش؟آه کش يرفتارها ایو کارهاش؟و  انیدادم؟شا تیاهم میمر يدونستم؟خودم که به حرفها

 .رو جواب نداده، دکمه رو زدم فنیسر کردم و آ يِ بلندم چادر راهنیپ يعجله بلند شدم و رو

 .پاشو لباس تنت کنم بابات اومد...مامان...دیمروار-

 .اومد رونیبه سر از اتاق ب يهنگامه روسر.بلند شد نیزم ياز رو یلیم یب با

 .کنم یتو درو باز کن من لباس تنش م-

در که باز شد، نگاهم به .در مشخص بود يا شهیاش از پشت قسمت ش هیسا.حرف، به سمت در رفتم یب

به دنبال .دیصورتم چرخ يو نگاهش تو دیصورتش چرخ ينگاهم تو.چهره اش خسته بود و آشفته.صورتش افتاد

دنبال آرامش گم  دیاون هم شا...و اون.گرفتم یخونه اش بودم و کنارش آرامش م يگشتم که تو یم ییسالها

 ياز آثار خواستگار يدنبال اثر.داد یصورتم حرکت م يرو يقرار یگشت که نگاهش رو با ب یشده اش م

زدن تا  یصورت شخص م يرو یکتیرفتن، ات يکاش بعد از خواستگار.مشخص نبود يزیگشتم و چ یرفتنش م

 .لب باز کردم...نداشت کتیکه ات فیاما ح.هم متوجه بشن گرانید

 .سالم-

 .از چشمهاش برداشتم چشم

 .تو ایب-

 .چادرم رو نگهداشت يعقب برم که لبه  خواستم

 ...سایوا-

 .گشت یچادرم و دستش و چشمهاش م نینگاهم ب.برگشتم
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 شده؟ يزیچ-

 .رو رها کرد چادر

 بهت گفت؟ دیمروار-

 .زدم يپوزخند

 م؟یمر-

 .زد پلک

 .سقف هی ریازم گرفت برم ز مویزندگ ییجورا هیکه  یکنم با کس یوقتم قبول نم چیه...من قبول نکردم-

 ...خودم رو گرفتم يخواست بخندم اما جلو یدلم م.راحت شد المیخ.رو کج کردم گردنم

 گفتم؟ يزیمگه من چ-

 .باال انداخت ییابرو

 ...نه تودلخور باشم  دیمن با.مورد،  نیا يتو..یهست-

 .کرد یمکث

 که نرفته؟ ادتی-

کردم درخواست  یفکر م.یفراموش نشدن یحماقت.داشتم ادیحماقتم رو به .نرفته بود ادمی.رو صاف کردم گردنم

رو درست کنم،  زیخودم دست به کار بشم و همه چ نکهیا يبه جا.شنیدرست م انیشا يطالق که بدم خانواده 

 .نزدم و فقط نگاهش کردم یحرف.چ شدممسخره و پو يدست به دامن نقشه ها

 .کنم یزندگ یتونم با کس یرسم که به جز تو نم یم جهینت نیبه ا شتریب...گذره یم یهرچ-

نگفتم و فقط ناباور نگاهش  يزیچ.باشه اشاره نکرده بود یبا من راض یکه از زندگ نیوقت به ا چیه.جاخوردم

 .داد ن؟ادامهیاز ا ریغ یخواستم؟چ یم یخب من چ.به پا شد یبزرگ يته دلم شاد. کردم

 ...برگرد...خستم-

 ...خواست یدلم م یلیشد که برگردم؟خ یبرگردم؟م.رو عقب بردم سرم

 ؟ياومد دمیکش دیمروار يکه به خاطر دور يزجر نهمهیدنبالم؟بعد از ا يسال اومد نهمهیبعد از ا-

 يچطور خودش رو گم و گور کرد و داغ روچندسال .کنم چندسال چطور زجرم داده يادآوریمهم بود بهش  برام

 ...اما نذاشت.نمیمن هم حق داشتم دخترم رو بب.شدم تیبرام مهم بود بفهمه چقدر اذ.دلم گذاشت
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و .جا داد انیآغوش شا يمن رو کنار زد و خودش رو تو دیمروار.و هنگامه از پشت سرم اومد دیمروار يصدا

 یآغوشش جا به جا کرد و سالم يرو تو دیبه چشمهام مروار رهیخ انیشا.و سالم کرد دیکش یهنگامه سرک

 دیبه سر مروار یدست انیشا.به داخل خونه برگشت دیرو د انیشا یتوجه یهنگامه که ب.به هنگامه داد يسرسر

 .دیکش

 .يبرگرد تیاون وضع يخواستم تو ینم.بود ختهیاما اوضاع بهم ر.دنبالت امیخواستم زودتر ب یم-

 .باز کردم لب

 .واستگار دارمخ-

 .که دلم رو سوزوند ینگاه.حواله ام کرد یزنه، نگاه تلخ یکردم داد م یتصورم که فکر م خالف

 دوستت داره؟ شتریدونه؟از من ب یاز من م شتریقدرتو ب...که اومده یاون-

 .کرد مکث

 قبول کرده؟ طتویشرا...که اومده یاون-

پدرش  يچشمهاش از حرفها.کرد ینگاه م یدوختم که طور خاص دیمروار ينزدم و نگاهم رو به چشمها یحرف

 نیمن دلچرک...اما.کرد میخواه یاون خونه، زندگ يتو ییکرد سه تا یفکر م دیشا.زد و خوشحال بود یبرق م

هم  ؟بعدشیاون زمان خودم هم مقصر بودم اما بعدش چ.بودم دهیکش یسخت انیبا شا یزندگ يمن تو. بودم

 يکه پررنگتر از شاد ییها یسخت. دخترم به مادرش التماس کردم و جواب نداد دنیر دبه خاط.دمیکش یسخت

بود و  انیبه گردن شا ریاز تقص یمین دیو شا.شدن یکه مادرش و خواهرهاش باعث م ییها یسخت.هامون بود

 .ادین شیمن و مادرش پ نیب یلبلد نبود چطور رفتار کنه تا جنگ و جد.بلد نبودن هاش

 .من عوض شدم...یهست-

 .دمیرس انیشا يگذشتم و به چشمها دیمروار يچشمها از

 ...دمیکش یکس یانقدر ب...دمیکش یانقدر سخت.انیبهتره بگم بزرگ شدم شا.منم عوض شدم-

 .حرفم اومد وسط

 نبود؟ م؟آرامشینداشت یبود؟راحت یسخت مونیزندگ يهمه -

 یبا ب.اگه بود مامان هم باعث شده بود.خودم هم مقصر بودم یاگه بود، گاه.نبود یهمه اش سخت.نه.کردم فکر

برگرده؟مگه  انیخواست شا یخواستم؟مگه خودم نبودم که دلم م یم یچ.دمیآه کش.موقع شوهر دادنم شیفکر

 .لب باز کرد.دمیخواست برگردم؟لب گز یدلم نم
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 .آزارت بده یذارم کس ینم.هکارم دخالت کن يتو یذارم کس ینم گهید.فتهیذارم اون اتفاقا ب ینم گهید-

 .کرد مکث

 ...پرسنیهمه حالتو م...یهست شمیبرگرد پ...برگرد یهست-

 .سرم محکم کردم يرو رو چادر

 ا؟یک یعنیهمه؟همه -

 .دیو سر و تنش کش نهیس يقفسه  يرو یدست.برق زد چشمهاش

 ...پرسنیهمه حالتو م...دلشون برات تنگ شده نایا يهمه ...نایا يهمه ...همه-

 

 انیپا

 23 ساعت

 1393/آذر/27 روز

 ینیکوئ - ف

 

 

 

  93آذر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member211617.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member248787.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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