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کنه؛   یسرش نباشه تالش نم یمدرسه و البته باهوش که تا حرف زور بال  طونیدختر شر و ش  اناید
اون  یکه طبق برنامه   رهیگیم  میاش تصممدرسه  ریخوره مد  یسال اول در کنکور شکست م  یوقت

 درس بخونه.

فقط به خاطر انتقام   ایاما برد شهیکم کم عاشقش م  شهیباز م ایبرد یبه خونه  اناید یپا یوقت
 شده بود و...  کشینزد

 

 مقدمه

 

 

 را  یکن کلمات  لمس

 سم ینو یم  تیبرا که

 ست یخال  تی چقدر جا یو بفهم یبخوان  تا

 دهد ینبودنت آزارم م  یبدان تا

 را  ییکن نوشته ها لمس

 ان یو عر ستیلمس ناشدن که

 چکد  یاز قلبم بر قلم و کاغذ م که

 را  میکن گونه ها لمس

 ار یاشک است و پر ش  سیخ که

 را میکن لحظه ها لمس

 من چگونه یدان یکه م ییتو
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 هستم عاشقت

 با تو نبودن ها را  نیکن ا لمس

 کن  لمس

 مانمیعاشقت م شهیهم

 بهانه ام... نی بهتر یدارم ا دوستت

 

 رسد  ینفر از راه م  کی آخرش

 بودنش جبران نبودن هاست  که

 ها و شکستن ها  ی انصاف یتمام ب جبران

 تو را یایحضورش دن  یکه با جادو یکی

 کند...  یم متحول

 ...دهیکس ند چیکه ه ندیب  یتو را م یجور 

 ...دهی کس تو را نشن  چیشنود که ه یتو را م یجور 

 تو را از عشق و محبت  یروح خسته   یجور  و

 کند  یم  اشباع

 ماند  یم یینه آرزو گریبا وجود او د که

 دن یرس یبرا

 ...ی نه حسرت و اندوه و

 یو در چشمانش نگاه کرد  یرا که گرفت دستش
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 : بگو

 ی مثل باران هست تو

 از گل  یباران 

 از مهر  یباران 

 از لبخند  یباران 

 من یر ی کو یکه به زندگ یباران 

 ...دیبخش  جان

 تو بودن را دوست دارم  با

 که تو را دوست دارم آرام جانم...  چرا

 مانم...  یتو م  یپا شهیهم تا

 

 

 اول فصل

 

 

 که گفتم.  یاما به شروط کنمی م  نیرو تضم  اناید یدو رقم  یهمون طور که بهتون گفتم من رتبه -

خب قبوله. سال اول که خودش نتونست موفق بشه.  اریمتفکر سرش را تکان داد و گفت: بس  َننجون
 نه؟!  ای تونهی امسال با تو م  نمی بب

نوت بره   یزار ی م یراحت  نیَننجون؟ به هم یچ  یعنیدندانم فشردم و با تعجب گفتم:  یرا ل آدامس
 زن دوم حاج بابا؟!   یبچه  یخونه
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 گفت.   ایگرفت و رو به برد می و دستش را به نشانه سکوت جلو  دیکوب نیرا به زم  شیعصا َننجون

 یبه گوشم برسه کار  یروز  هیاگه  ایدرس خوندن. برد یخونت. اما فقط برا ادی ب دمیاجازه م -
 !  یبش  ریس  تیاز زندگ کنمی م ی؛کار یکرد

 زد.   یسرشو تکون داد و پوزخند ایبرد

 َننجون.   دینگران نباش -

 گفت:    رفتی طور که به سمت اتاقش مبلند شد و همان   شیاز جا َننجون

 بردار و برو.   لتویبرو وسا -

 که در دهانم بود را ترکاندم و با حرص گفتم:   یآدامس

.کال جزو آدم  میپسر مجرد بفرسته! ما هم که بوق یدختر خونه یبودم کس دهی نوبرشه وال.تاحال ند -
 نه!  که اونم از شانس م میشیحساب نم 

  اناید شهیحرفم عوض نم یدونی گفت: م بستی به سمت اتاقش رفت و همون طور که در را م َننجون
 پس وقت رو هدر نده. 

 زل زدم.  ایبرد یهاو برگشتم و به چشم  دمیکوب  نیبا حرص به زم پامو

 !  گهیتو؟! ولمون کن برو د یخوا ی م ی.چیبابا دست از سرمون بردار حاج  -

 بلند شد.    شیزد و از جا یپوزخند ایبرد

  یخودم کار  یقبول بش یاما اگه نتونست چیکه ه یقبول بش یپارسال بهت گفتم. اگه خودت تونست  -
 که نتونه عمل کنه!   زنهی رو نم  یحرف  ای. بردیقبول بش  کنمیم

 دلت!   ری زده ز یرا بال انداختم و گفتم: برو بابا خوش  میابروها

 . ستادیا می سمتم آمد و در دوقدم آهسته به یهاقدم  با

 چشمام زل زد و گفت  تو
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 امثال توعه!  یکار من کوتاه کردن زبون آدما ؟یدونی اما م یگستاخ  یل یخ -

پهنش چسباندم و به   یزدم و آدامس را در دهانم باد کردم و ترکاندم. انگشتم را به شونه  یپوزخند
 تکان نخورد.  شیعقب هلش دادم که اصال از جا

که نمره    نیاز ترس ا یمدرسم بود ری. پارسال مدیزبون منو کوتاه کن  یتونیتو خواب هم نم  یتح -
 . امرزمیخداب یننه  یجز برادر ناتن  یستیکس ن چیاما الن ه افتادمی باهات در نم یبهم کم ند

قدم به سمت عقب رفتم.  کیزدم و  یتمندی. لبخند رضادیباری م  شیاز چشمانش آت دمیوضوح د به
 را جمع کنم.     لمیرا برگرداندم و به سمت اتاقم رفتم تا وسا میرو

  ستین  یکیحتمًا از من  دکتر در آورد! آخه   خواستیلج افتاده بود. دلش م یدنده یماهم رو َننجون
 که!  شهیسنگ بند نم  یسنگ رو یجور  نیدکتر مهندس بشن! ا دیبگه َننجون، همه که نبا 

 یبه سو شی هم تنم کردم و پ  یز یچ کی. ختمیرا در آن ر میضرور لیرا گرفتم و تمام وسا چمدانم
 !  یسگ سگ یزندگ

 شودی و مغرور است که اصال نم  یجد  اری فرد بس کی شودی من م یناتن  ییکه همان دا یم یکر ایبرد
 تحملش کرد!  

،جواب  فی قابل توص ری و غ کیرک یشده با زبان ی! حتآوردی جواب دادن هم که ماشال اصالً کم نم در
 !  دادی ها را مبچه 

 ! کند؟ی کرده و ولم نم ری بشر رو من گ نیچرا ا دانمی نم فقط

 را درآوردم.   شیرا درهم کردم و ادا میهاو اخم ستادمیا نهییآ یجلو

  تونهیشنبه و جمعه هم ممن درس بخونه. پنج یمن و با برنامه یخونه  ادیب  اناید دیاگه اجازه بد -
  نیرو تضم  اناید یدو رقم  یرتبه تونمی م میمن با اخالق سگ دیاجازه رو بد نیشما. اگه ا دنید ادیب

 کنم!  

رنگ قرمز  که  یمثل گاو ای! بردنهیاما چشمتون روز بد نب  رون ی کردم ودر اتاقم را باز کردم تا بروم ب یپوف
 آمد.  یم  رونی بود و از سرش دود ب یباشد، عصب  دهید
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 ! رسمًا بدبخت شدم! ده؟یرا شن  میتمام حرفا یعنیاوه اوه.  اوه

شدنش را نشان   یعصب   تیاش نهاکرد. دست مشت شده  زی و چشمانش را ر دی را به هم ساب دندانش
 . دادیم

 . یصالح  میبر  ایب -

 دمیکشی که چمدان را همراه خودم  م یرفت.من هم مثل کوزت در حال  یسمت در خروج  به
 . زدمی لب با خودم غر م ریهمراهش رفتم و ز

 رهی راست م  یصالح  رهیلج من گفته َگنِد دماغ...چپ م ی. برایصالح گنیبهم م ادیبدم م دونهی م -
  ینتون گهیکه د رمیگ. دهنتو ِگل بیصالح  گفتیمدرسمون هم نبود م ریکه مد ی! وال موقعیصالح

 . مشنگ! یصالح  یبگ

به  یگرفتم. نگاه یجلو جا یچمدانم را پشت گذاشتم و در صندل  م،یدیکه رس شی مشک یآزارا به
! البته بود و نبود  امدیهم ن یخداحافظ یبرا یَکَرِمتو ُشکر! َننجون حت ایَننجون انداختم. خدا یخانه 

 کرده!   ادتبودم و به نبودم ع رونی ب میهاخدا با دوست  شهینداشت. آخر هم یَننجون فرق  یمن برا

 را روشن کرد و حرکت کرد.    نی!( ماشگمیخودمونو م یای)بردالیگودز

 پنجره.    یدستش رو یک یفرمون بود و آن  یدستش رو کی

ها براش  چهداشت. ب  ادیمدرسه که هوادار ز یخودش! تو یبود واسه یگر یبد ج میاز حق نگذر ییخدا
 . رفتند ی غش و ضعف م

 انقدر هوادار داره!  ای آقا برد نیکردم که چرا ا  لیو تحل هیذهنم شروع به تجز در

براق   یموها ؛یمشک یو ابروها  ی که داشت واقعا جذاب بود. پوست گندم یخاکستر  یچشما خب
که   کلمی. هکردی و جذابش م  آمدی بهش م  یل یخ ششی. ته ریو گوشت ییا قلوه یهاو لب  یمشک

 ! هی! معلوم بود اندامش باشگاه یگفته زک کلهیخوش ه یماشال به هرچ 

 بشر کراش نزنن؟!  نیا ی مردم مگه مغزخر خوردن که رو یدخترا التی همه تشک نیبا ا خب
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شدن و دهن به دهن گذاشتن  کیکس جرئت نزد چیکراش داشتن اما ه شیدرسته که همه رو البته
 ! گرفتی آفتابه م ر ینداشت چون رسمًا ز با او را

 شدم و در را محکم بستم.   ادهیپ  نی! از ماشمیدیآقا رس یبه خانه   بالخره

 و منتظره!   کنهیسوسمار داره نگام م نیع  دمیماندم . د ایسمت در رفتم و منتظر برد به

 یخواهش و التماس منو از خونه یکه! با کل  ارمیچمدونم رو ب یانتظار ندار  ؟یکنی نگاه م هیچ -
 ! یجور منو ِبِکش  دیالنم با رونیب  یدیَننجون کش

چمدانم را گرفت و به  یحرف   چیبهم رفت که قلبم در دهانم آمد. بدون ه ی وحشتناک یقره چشم
 سمت من آمد.   

را به   شیهاکه دو تا دست  یدر را باز کرد و وارد خانه شد. چمدان را وسط حال گذاشت و در حال قفل
 گفت:   شیهم گره زده بود، با همون اخالق سگ

  ی. بگم صالحیر یمی م  ر،ی بم ی. گفتم صالح یبر  شیمن پ یبا برنامه  دی! بایاز امروز تو شاگرد من  -
 کنمی م زونتی اون وقته که از پاهات آو یبرنامه رو اشتباه بر  یجا کی به حالت  ی. وایخونی بخون م

 دکور خونم.  یبش

 زدم و گفتم:    یطانی! لبخند شکردی چرا کرم درونم ولم نم دونمی نم

 ! رهیگی اش سخت نم جون! آدم که به خواهرزاده  ییدا گهی د ریبابا سخت نگ یا -

 و گفت.   دیرا به شدت درهم کش شیهااخم

با   یمامانم وقت یدون ی. خودت بهتر م ستمیحاج باباتم ن  یبچه  ی. من حتیصالح ستمی تو ن ییمن دا -
نرقص که بد حالتو   یو رو مخم عرب   ییمن رو داشت!پس انقدر بهم نگو دا کردی حاج بابا ازدواج م

 .  رمیگیم

 نگاه کردم.  شیهاچمدانم را گرفتم و به چشم یسمتش رفتم و دسته به

تو َهم. النم اتاقمو   رهیبد م وگرنه کالهمون یپس انقدر بهم نگو صالح  یستیمدرسم ن  ریتو هم مد -
 نشون بده تا مستقر بشم. 
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 . دیو غر  دیرا گرفت و با خشم من را به سمت خودش کش میدست ها مچ

تا   سای. النم واشکونمی گردنتو م ی دست از پا خطا کن یخودشو داره جوجه...بخوا  نیخونه قوان نیا -
 بگم.   نویقوان

 را درهم قالب کرد و گفت.   شیها. دست ستادیا میرا ول کرد و روبه رو دستم

  یر یکه م ییروزا یبدم. حت   صیمن تشخ کهنیمگه ا یبر   یتونی نم رونی. بمیندار یقانون اول ولگرد -
 ... یولگرد یبا دوستات بر  یَننجونت حق ندار  شیپ

 که!   ستی! پادگان ن؟ی و گفتم: چه خبرته حاج  دمیحرفش پر وسط

 نگاهم کرد که کالً دهن مبارکم بسته شد.  یجور  کی

.قانون سوم ناهار رو تو ُدُرست  ی ن یبی وگرنه بد م یخوابی . میخاموش   ۱۱قانون دوم ...شبا ساعت  -
 !  یر ی بگ ادیرو  یاصول شوهردار  دیو شام با من. به هر حال با یکن یم

 مگه به غذا درست کردنه؟!  یرا به کمرم زدم و گفتم: اصول شوهر دار  میها دست

 به من انداخت.    یزد و نگاه  یپوزخند

 ! یبدم. اونم به صورت عمل   ادیرو بهت  یاصول اصل  تونمیم  ینه خب...اگه بخوا -

 !  قًا؟یگفت دق یالن چ نیتعجب بهش نگاه کردم. ا با

. منظورم  اریبه خودت فشار ن ادی گفت: ز رفتی م یاتاق  را گرفت و همان طور که به سمت چمدانم
 بود!   هان ینظافت و ا یکارها

 منحرف! تِ ی شخص یدادم.ب رونیکردم و نفسم را ب یاخم

 را باز کرد و چمدانم را داخل گذاشت.   یکردم و دنبالش رفتم. در اتاق یپوف

 .  زمیاتاقم تا باهم برات برنامه بر ای ب یکه جا به جا کرد هاروله یاتاقته. وس نیا -

 ...  یکرد و در ادامه گفت: صالح  یمکث
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 ییارا باز کردم و چشم قره میهابسته شدن در چشم یرا بستم تا فوش بارش نکنم. با صدا میهاچشم
 در باشد!  یجلو ایکه برد یبه در رفتم. انگار 

 شدم.   لمیرا تکان دادم و مشغول جا به جا کردن وسا سرم

شده بود و  کینرفتم. هوا تار رونی ساعت در اتاق هستم و ب ۴به ساعت انداختم. حدود  یگاهن
 . رودی تا هفت آسمان م ایداد برد یکه به زود دانستمیم

. اون خودش  نمینحسشو بب  یافهیق خواستمی را بال انداختم و با خودم گفتم: من که نم میها شانه
 منتظر بمونه!  دیخودش! پس با شی پ ارهیخواست منو ب

 رها کردم.   میهاشانه یرا رو میو موها دمی کوتاه پوش نیرنگ آست  یمشک کیتون کی

 رفتم.   رونیزدم و از اتاق ب  ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 پرتاپ شدم.   یشد و به سمت کس دهیدفعه دستم کش کیسمت آشپزخانه رفتم که  به

 . دادیام! مچ دستم را محکم گرفته بود و فشار مدروغ نگفته دیباری خون م ای از چشم برد میبگو اگر

 تو؟!   یکردیم یچه غلط  یدو ساعت تو اون اتاق کوفت -

برد. پرتم کرد    یفشار دستش را کم کرد و من را به سمت اتاق ای گفتم. برد یدرد چشمم را بستم و آخ از
 گذاشت.  میرا جلو ییداد و ورقه ا هیتک زیو خودش به م یصندل یرو

بر   ۱۱و ساعت  یخون ی تو مدرسه درس م یایها با من م. صبح یر یبرنامه جلو م  نیاز فردا طبق ا -
.  یخونی اتاق با نظارت خودم درس م نیهم ی. بعد از ظهرها هم توفیانجام وظا یخونه برا یگردیم
 ! یبگذرون   دیرو با یسخت هات ی. اون وقته که تنبیها رو خراب کنبه حالت اگه آزمون یوا

 زد.   یکه پوزخند کردمیباز نگاهش م   یدهان با

نکن   یبردار. کار  یدست از لجباز  انایگفت: د عیبزنم که سر یرا درهم کردم و خواستم حرف  میهااخم
 !  ینیبی چون بد م  ادی سگم بال ب یاون رو

 زدم.   زیدادم و سرم را به م رونیدر رفت و از اتاق خارج شد. نفسم را ب سمت به
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 کنم!   یزندگ دیبشر با نیشانسه خوشگله منه که با ا نمیا

 بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. از همان جا داد زدم.  میجا از

 که!  میخوردن ندار یبرا یز ی چ ریمد یآقا -

 داده بود.  هیکه درست پشت سرم، به چهار چوب در تک  دمیرا د ایرا که برگرداندم برد میرو

 . ارنیب  تزایزنگ زدم پ  -

 سفارش بدم و...  تونمیبال رفتند و گفتم: اگه به سفارش دادن باشه که منم م وارک یاتومات میابروها

 ده گفتم صورتم مان  یو نگاهش رو دهدی به صحبتم گوش نم ایبرد دمید یوقت

 !  گه؟ید یدی گوش م یبه من دار  -

پوزخند زد و   کردمی که خشک شده نگاهش م یبرداشت و به من میزنگ در نگاهش را از رو یصدا با
 به طرف در رفت.  

 رساندم.    یو خودم را به صندل دمیکش ی رفتنش نفس راحت با

تر که بزرگ  یو هرچ  آمدی اما از داداشش بدم م آمدی خوشم م  ایبرد نیچرا از اولش هم از ا دروغ
نشان   کیکوچ ایبا دهن به دهن گذاشتن و  کردمی م یسع شهی. همشدی م شتریحس ب  نیا شدمیم

بود! من با  ییاگهید زی چ تیو نشان دهم از او متنفرم اما واقع رمیبگ دهیحس را ناد نیا ایدادن برد
 تر نشود!  یرا بدهم که حسم به او قو  نیتضم نیا توانمی خانه نم  نیآمدن به ا

شد. دستم را   زیم دنیگذاشت و مشغول چ زی م یوارد آشپزخونه شد و آن را رو  تزایبا دو بسته پ  ایبرد
 بودم.   ایبرد یچشم ریز  ینگاه ها یزدنش شدم. متوجه دیام گذاشتم و مشغول دچانه  ریز

 درآمد.   یزنگ گوش  یناگهان صدا زدم،ی م دیرا د ایطور که داشتم برد همان

 رفت تا جواب بدهد.   رونیانداخت و از آشپزخانه ب  اشی به گوش ینگاه

که نخواست   باشدی پشت خط م یبدانم چه کس خواستمی به شدت ُگل کرده بود و م میفوضول  حس
 در هم رفت.   میهادختر باشد اخم کی که نکنه پشت خطش  نیمن جواب بدهد. با فکر ا شیپ
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  زیرا ت میهاچسباندم. گوش  واریبه سمت در آشپزخانه رفتم و خودم را به د واشی واشیشدم و  دبلن
 اش را بشنوم.  مکالمه  یصدا یکردم تا بتوانم به راحت 

 ...  جاستن یآره ا -

  ترن ییرا پا شی گفت که برگشت و سمت آشپزخانه را نگاه کرد و صدا یطرف پشت خط چ دانمی نم
 ! رنیگی م  یجور  نیتا عذاب بکشه. انتقامو ا ادیبه سمتم ب دیبارمان! اون با تونمی آورد: الن که نم 

 را به دندان گرفتم.انتقام؟!  لبم

 برم. باشه باشه خداحافظ.   دیخب الن با یل یخب...خ یل یخ -

نشستم و  می ر جاس  عیبودم، سر دهی اش نفهماز مکالمه  یز یکه چ  یخداحافظ، در حال یکلمه  دنیشن  با
 را در دهانم گذاشتم و خوردم.  تزای از پ  کهی ت کیبا عجله 

انداخت و گفت: مامان   تزایپ یبه من و جعبه  ینشست. نگاه میوارد آشپزخانه شد و روبه رو ایبرد
 !  ؟یشروع به غذا خوردن بکن دیسر سفره نبا ومدهیندادن بهت تا بزرگترت ن  ادیبابات 

 که در دستم بود را در جعبه گذاشتم. تزایپ یرا فشرد. تکه  میگلو یبد بغض

 ندادن. چون نموندن تا بچشون رو بزرگ کنن.  اد یانداختم و با بغض گفتم: نه  نییسرم را پا 

 .  دمیرا شن  ایمتاسف برد یصدا

 ...  خواستمی من متاسفم. نم   -

 میهاگونه یدانه دانه رو میهاکه تار شده بود بالخره با شکستن بغضم رنگ گرفت. اشک  چشمام
 تحمل کردم.   یکه در کودک ییهای و نداشتن پدر و مادر.از سخت   ییاز تنها م؛یکسی .از ب ختیریم

 شروع به حرف زدن کردم.   ناخودآگاه

 مدرسه.اما من...  ومدنیپدرشون م ایکه با مادر  دمیدی ها رو مکه بودم، بچه کیکوچ -

که   دمیشنی ها رو مبچه  یصدا شهیمدرسه. هم رفتمی: اما من خودم م را گاز گرفتم و ادامه دادم لبم
دفتر به خاطر   بردنمی که بودم همش م  ییو مادره. راهنما پدری ب  اناید گفتنیبه هم م  یواشکی
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  یاموقت ح  چیدارم ندارمشون.من ه اجی الن که بهشون احت ی. حت کردنیم  رمی و تحق هامطنت یش
 باشه برام و...   یَننجون هم نتونست حام ینداشتم. حت

بلند شد و به سمتم آمد. سرم را در   شیاز جا ایحرف زدن رت به من نداد. برد یهقم اجازه هق
زدم. واقعًا معذرت   ییجای.آروم باش دختر! منو ببخش حرف ب شی آغوشش گرفت و آرام زمزمه کرد: ه

 .  خوامیم

  ری د یداشتن حام یوقت برا چیام گذاشت و گفت: هچانه ریرا از آغوشش جدا کرد و دستش را ز سرم
تو هستن اما تو  یحام گهید یهای ل ینه! خ ای باشم  یمن بتونم برات حام دی...شادی. شاانای د ستین

 ! ؟ی بخشی که ناراحتت کردم...منو م نی. به خاطر اانای. اشکات رو حروم نکن دیستیمتوجه ن

 نگاه کردم.    ایرا پاک کردم و با تعجب به برد میهااشک

  ایآدم دن نی مدرسه و گنداخالق تر یمغرور و باجذبه ریمد یمی کر ای! بردشنوم؟ی الن دارم درست م  -
 تا ببخشمش؟!   کنهی داره خواهش م

 حالت خوب شده!   کهن یچپ نگاهم کرد و گفت: مثل ا چپ  ایبرد

 فت.  آن، جا گر یرفت و رو شی سمت صندل به

 تو!   یبا تو مهربون باشم.اما فقط برا تونمی شده. به هر حال منم م یناحق  یدر حق تو کم کنمی فکر م -

 را برداشتم و به سمت دهانم بردم.   میتزایاز پ یاتکه 

 !  یمن ییمن؛ چون تو دا یآره... فقط برا -

بار   یبخارونمت. برا یخوایازم م خوارهی تو خودت تنت م نیو گفت:  بب  دیرا درهم کش  شیهااخم
 پوکت فرو کن!   یتو کله  ستمیتو ن ییبار من دا  نیهزارم

 به او زدم.   یی را بال انداختم و لبخند دندان نما میهاشانه 

 را به دو طرف تکان داد.   سرش

 .  یش  داریفردا صبح زود ب یکه بتون  یزود بخواب دی . باانایغذاتو بخور د -
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اما راجب تو فکر کنم  دهی:  َننجون اونقدر مغروره که اصالً محبتش رو نشون نمزدم و گفتم  یلبخند
 ! یدیاما محبتتو نشون م ی. مغرور کردمی اشتباه فکر م

 ! ؟یسرد گفت: مطمئن  یرا به من دوخت و با لحن نگاهش

ن قدر آ دفعهک یشده بود. چرا  خی لحنش  یدهانم را قورت دادم و تند تند پلک زدم. تنم از سرما آب
 نگاه و لحنش سرد شده بود؟ 

برق   نمی . بباناید یخوابی م یر یگفت: بعد از شام م رفتی م رونیطور که ب بلند شد و همان  شیجا از
 ! یسختم باش یهاه یمشتاق تنب کنمی . فکر نمیشی م هیاتاقت روشنه تنب 

 ! کردمی فکر م ایمتضاد برد یهارفت و من متعجب به رفتار  رونی آشپزخانه ب از

 *** 

 

زدم. درحال خواندن سوال آخر بودم که در باز شد و   یعجله به ساعت نگاه کردم و تند تند تست م  با
 دفترش.   یالن بر  نیگفتن هم  یم یکر یجان آقا  انای وارد اتاق شد و گفت: د یخانم طاهر 

 رفتم.    ایکردم و به سمت اتاق برد یرا در دستم گرفتم. تشکر  کردم و ورقه یپوف

کرده بود و چهار تا لقمه در دهانم  ِچپاند و با خودش به مدرسه آورد. از صبح   دارم یزود به زور ب  صبح
درصد   ۸۰زمان دار! اگر هم از  یساده! تست ها یزنم! اونم نه تست ها یدارم تست م یتا الن ه

 است!  نیحسابم با اکرم الکاتب  دانمی بزنم م ترن ییپا

 تو، وارد اتاق شدم و در را بستم.   دییبفرما یبه در زدم. با صدا  ییاو تقه  ستادمیدر ا پشت

 و ورقتو بده به من.  نیبش  ای! بیمن گفت: ُدُرست به موقع اومد دنیسرش را بال آورد و با د ایبرد

 رفتم و نشستم و ورقه را به سمتش گرفتم.  های سمت راحت به

 کردن.   ح یبرداشت و به چشمانش زد و شروع کرد به تصح  زیم  یرا از رو  نکشیع
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ضربان قلبم   دفعهک یچرا  دانمی. نم کردمی نگاه م ایبرد یجد یافه یام گذاشتم و به قچانه  ریرا ز دستم
 رفت!  یخودش بندر  یگرفت و برا تمیر

سرم را   ایبرد یبود دادم. با صدا میکه روبه رو یز یم یرو یهانگاهم را به گل  و   دمیکش یق یعم  نفس
 به طرفش چرخاندم.  

و فردا دوباره تستش   یخونی درس رو دوباره م نیبود! امروز بعد از ظهر ا نییپا  یلیهشتاد درصد. خ  -
 .  یزنی رو م

درصد بزنن اون وقت   ۵۰ یحت توننی رو نم  یمیدرس ش  گهید یهاکردم و معترض گفتم: بچه یاخم
 درصد من کمه؟!  ۸۰

عصاب منو داغون    انایمن نزن د یها برابچه یِ ه یکرد و گفت: انقدر مثال بق یاخم وحشتناک ایبرد
 کمه!  یعنیکمه  گمیم ینکن. وقت 

 نگفتم.   یز یشدم و چ نهیسدست به یتخس  با

 !  که نرفته؟ ادتی . یغذا درست کن دیخونه. با  یبر  یتونی م -

 نگفتم.  یز یاخم سرم رو تکان دادم و چ با

اون وقت   ی خونه فقط خداکنه خونه نباش زنمیزنگ م گهیساعت د می. نانایخونه د  یر یراست م کی -
 نه با َسر و اشاره.   یدیجوابمو با زبونت م زنمی من دارم باهات حرف م ی! درضمن وقت ینیب یبد م

تو مدرسه بزنم؟ از   یدور  هیمن قبل رفتن  شهیفوت کردم و گفتم:  باشه... فقط... م رونیرا ب  نفسم
 ... دمیقول م کشهی. طول نمیاجازه نداد میکه اومد یوقت

مدرسه  یفضا یکنم تا قبول کند! دلم برا ییکردم مظلوم نما یشرک کردم و سع   یرا مثل گربه  چشمانم
 داشتم!  ازیرسه نتور در مد نیتنگ شده بود و به شدت به ا

 یچه بچه  دینیهستم. بب  ی؛ من به تور در مدرسه هم راض کنندی و عشق م روندی م  ایبه تور دن مردم
 ! شودی نم  دایهستم من! اصال مثل من پ یقانع



 شاگرد جذاب من 

17 
 

که به من انداخت،   یرا به رحم آورد؛ چون بعد از نگاه طولن  ایمظلومانم دل برد یهانگاه کنمی م  فکر
 .  یر ی خونه رو ازم بگ  دیکل  دیخونه. قبل رفتن هم با  یبر  دیکه با ا ی گفت:باشه فقط زود ب

رفتم و   ای به سمت برد کنمیکه متوجه باشم چه کار دارم مبلند شدم و بدون آن میاز جا حالخوش 
 ! یمرس  یو گفتم: وا دمیاش را بوسگونه

 آمدم.   رونی از دفترش ب ایبرد یزدهرت یمتعجب و ح  یافهی توجه به ق بدون

  

ساختمان مثل ساختمان ما،   کی دوقلو بود. یهابزرگ بود و مثل ساختمان ی لیمدرسه خ ساختمان
 کنارش ساخته بودند و ورود بچه ها به آن جا را غدغن کرده بودند.  

اونور انداختم و  ینگاه گنگستر   کیو  نوریا ینگاه گنگستر  کیو  ستادمیا لوت یپ ریهم رفتم ز من
بکشد، بدو بدو رفتم سمت اون   کی شیکه ک ستیاون دور و برا ن  ییاخر مغز خورده چیه دمید یوقت

 ساختمون.  

اونور را نگاه  نوریکشف کرده باشد، با ذوق ا یمهم ی لیخ  زیکه چ  یکس هیها رو بال رفتم و شب پله
 هم نداشت!   یچ ی . حال خوبه هشدمی م فیو خرک   کردمیم

 تاب دادن!    یبودم که به او ت یمن مثل اون بزرگوار  یول

 .  نجای... قرار بود مثال پاساژ بزنن اییجورا  کیخرابه بود  کردمی را نگاه م یسمت هر

 سمتش!  رودی م شتریب  یمنع کن زیرا از هرچ  زادیآدم ندیگویکه م درسته

همه جا را نگاه   ده،یکه به آب رس یاما ممنوع کرده بودند که الن من مثل تشنه  یرا برا نجایکه ا آنقدر
 و حس فاتح بودن به من دست داده بود.   کردمیم

 دفعه دِر واحد محکم بسته شد.   کی، دمیدوم که رس یطبقه  به

 خداااا...  ای

قدم برداشتم و در را با سرعت نور  که از ترس سکته کرده بودم، چند  یو در حال   دمیشدت از جا پر به
 گرفتم.  یباز کردم و حالت دفاع 
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 که پنجره چارتاق باز است.  دمیآب دهانم را محکم قورت دادم و د دم،یرا ند  یکس یوقت

 چرت و پرتا نبود!   نیو ا یر ی از ِجن ِمن و قاتل زنج یخدارا شکر...خبر  خب

 ...  ییبروم که نگاهم افتاد به ساختمان روبه رو خواستم

 اهیهمه س شیهافاصله معلوم بود دندان نیبود و از ا اهی و زشت که مو نداشت و س  ریکارگر پ  کی
 .  کردی م یبود و داشت نقاش  رونیاست، تا کمر از پنجره ب 

 کم جلو رفتم و نگاهش کردم.  کی

 داد و گفت:  لمی و زشت تحو هیلبخند کر کی

 زم ی عز سالم

 طرز حرف زدنش چندشم شد از

 نجا؟ یا یایکنم گفتم:چند شنبه ها م  عشیکه ضا نیا یبرا

 خنده و گفت: جمعه ها   ری که ظاهرًا هم وطن بود زد ز  قشیرف

 !  لهیبال انداختم و گفتم: همون پس... تعط ییو غرور ابرو طنتی با ش منم

با وحشت   یسفت و وقت یجا   کیو من خواستم برگردم که صاف رفتم در   دیخند  ارویاون  دوباره
  فیخف یسکته کیو قطعًا  ایبرد یفاصله گرفتم و چشم باز کردم، نگاهم افتاد به نگاه به خون نشسته

 را رد کردم! 

که زد روح از بدنم جدا شد. به سمت من برگشت و   یبه سمت پنجره رفت و با داد وحشتناک   ایبرد
 شد.   کمینزد

 متورم شده بود.    تی گردنش از عصبان  رگ

 شده!  یوحش نیا ایها.خداامام زاده یحضرت همه  ای

 !  ؟یگذرونی م  ریخوردم بخ  زیالن بگم چ ایخدا
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 ستادم،یا میپا یهات انگش یرو  یکه آنجا بودند در رفته بودند؛ چون وقت یرخرفتیکنم آن دوتا پ  فکر
 !  ستیازشان ن یخبر  چیه دمید

 عقب که به در خوردم!  رفتمی منم م داشتیبر م  ایکه برد ی هر قدم با

 .  نیزم  یمبارکم افتادم رو یو من با کله  وارینکرد و محکم خورد به د یهم نامرد در

 . کردی سرم بود و داشت طلبکار نگاهم م یهنوز بال رغضبیاون م اما

 !  انا؟ید یکن ی م یچه غلط نجایا -

بودم   دهیکنم! آن قدر از او ترس سی بود همان جا شلوارم را از ترس خ کیکه نزد  انایگفت د یجور  کی
 را!  امی لیتوجه نکردم که اسمم را صدا زد نه فام یکه حت

 بودم آخر؟!   ده یانقدر ازش ترس چرا

 .  بخورم هوا اومدم من... من... م -

چشمانش درشت شد و به سمتم هجوم   یجور  کی. چون زدمی حرف را نم نیاما ا  شدمی لل م کاش
 آورد که اشهدم را خواندم .اما فقط از کتف من را گرفت و بلندم کرد.  

 سرم گرفتم.  یرو یاحتمال  یضربه  یرا برا دستم

  شی گفت: ب ستم،یخودم با یپا  یکمکم کرد رو ین داد و وقتبه م یتکان محکم و عصب  کیهم  او
  تی... من مسئول؟احمقیآدم رفتار کن نیع  یتونی چرا نم  ؟یر یگی که آروم نم یفعال  شی آره؟ ب ؟یفعال

   ؟یفهم ی... من... در برابر تو... مسئولم... مسئول... میینجایتو رو تمام و کمال قبول کردم که الن ا

  دانمی نم  ری و واگ ریشده بود. من هم در آن گ رهیبه من خ  تیرا به سمتم گرفته بود و با عصبان  دستش
 ام گرفته بود! افتادم و خنده یجوک خاک بر سر  کی ادیچرا 

 خنده.   ری که نزنم ز دمیکشی م قینفس عم  یوه گرفتمی لبم را گاز م یه

 بدتر نشود.  ش یبه خودم مسلط شدم تا اخالق سگ  بالخره
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غول  نی جانم گرفته نشود و توسط ا یواقع یدادم که بعدش به معنا یقشنگ داشتم جان م یعنی 
 ُکشته نشوم!  ی ابانیب

و   هی.کامالً مشخص بود عصب دیکشیم  شیموها یو ُمدام دستش را ل زدی در اتاق قدم م یعصب ایبرد
 .  کندی آرام شدنش م یکارها را برا نیا

 نکردم!  یمن که کار  ؟یشیم  یآرام شدنش گفتم: حال چرا عصبان یو برا دم یرا دور لبم کش  زبانم

 . زدمی نم یحرف نی و همچ  ماندمی کاش لل م یا

 به خون ِنشسته سمتم آمد.   یبه سمتم برگشت و با چشما  یعصب

  ؟هان؟ینکرد ی؟کار یردنک  یکار  -

 بودم تند تند گفتم:   دهیکه دوباره از حالتش ترس  یدرحال 

 بود من کردم.    یکردم کردم...اصالً هر غلط - 

 . دیکش ش یموها یو دستش را ل دیکش یق ینفس عم دیکه ترسم را د ایبرد

 چرا اخراج شد؟    یقبل ریمد یدونی م -

 ندانستن تکان دادم.  یبه او نگاه کردم و سرم را به نشانه  متعجب

اخراج شد و   یمشکوک  ی لیما بود به طرز خ ریکه مد یسرمد یآقا میبود رستانی کالس دوم دب یوقت
 که چرا اخراج شد!   دیکس نفهم  چیه

ر روز  و ه  گرفتی ساختمون پول م نیا یاز کارگرها یسرمد یداد و گفت:  آقا رونینفسش را ب  ایبرد
 زد یاونجا و گولشون م بردیمدرسه م یاز دخترا یکی

 موضوع برام قابل باور نبود.   نی. اصالً هضم ادمیکش ینیه

 بودن؟   ایک -

 نیهم یها مخالف شناخته شدنشون بودن برا بچه  یهاتاسف سرش را تکان داد و گفت: خانواده با
 نداره.    یاطالع یکس
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 بهت گفتم:   با

 نکردن پس؟  یتیشکا چیدخترا خودشون ه چرا

  رمیگی برات آژانس م  میبر  اینگاهم کرد که کالً دهنم بسته شد. به سمت در رفت و گفت:  ب یبد جور
 خونه.   یبر 

 . میدی و بالخره به دفترش رس میرفت  نییها پاپله از

  ایبرد یبه سمت خانه و من دیزود آژانس رس یلیخانه را به من داد.خ دیبه آژانس زنگ زد و کل  ایبرد
 حرکت کردم.  

  

را  امی صورت  ی. به سمت اتاقم رفتم و ست لباس خانگدمیخانه را باز کردم و مقنعه را از سرم کش در
 .  دمیپوش

 انداختم.  نهییبه خودم در آ ینگاه

 داشتم.  یدیو پوست سف یی اقرمز و قلوه یهالب

 فرستادم.  نهییخودم در آ یبرا  یو بوس  دمیکش امیی خرما یموها یل یدست

 !ندیگوی م نیبه ا تی جذاب

 را باز کردم. خچالیبه سمت آشپزخانه رفتم و در  

 !  دیرسیهم خوب به خودش م  ا یبرد نیماشال! ا ماشال

 نیا یناهار زرشک پلو با مرغ درست کنم و رو  یگرفتم برا میبود! تصم دنی در ُشُرف ترک  خچالشی
 را کم کنم.  ایبرد

اگر بخواهد کدبانو   اناید دهمی. حال به او نشون مستمی بلد ن یز یفکر کرده من چ الغوزی یپسره  نیا
 ُلنگ بندازند!  شش یپ  دیبا هیباشد بق
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و  دادمی بدنم را تکان م کردمی به درست کردن غذا شدم. همان طور که غذا درست م شروع
 .مخواندی م یلب هم آهنگ شاد ری.زدمیرقصیم

 دانم چند ساعت گذشته بود اما غذا حاضر بود و مِن سگ َجو هنوز درحال ِقر دادن بودم. ینم

 . گشتمی و بر نم  شکستیزدم اما کاش پاهام م یتکان دادم و چرخ  یرا وبردم بال و بندر  دستم

 !  کردی باز نگاهم م  یمواجه شدم که با دهان  ایرا برگرداندم با برد میکه رو نیمحض ا به

 زدم.   غیرا بال نگه داشتم و ج مینشوم دست ها عی ضا نکهیا یابر

 مو...ش...  -

 !دمیپری م نییکه در ظرف داغ گذاشته باشند بال و پا یمرغ نیع بعد

زد و گفت:   یبال آمد؛ چون پوزخند ندوزشیبه من نگاه کرد اما بعد فکر کنم و  یجی اول با گ ایبرد
 من موش؟ یسوسک که باورم بشه! آخه تو خونه  یگفتی حداقل م

 تو روحت گفتم!  کی  یمغز نخود نیرا گاز گرفتم و در دلم به ا لبم

برگشت به   عیاما سر دمیکش یق یپشتش را به من کرد نفس عم ی اتاقش. وقت یبرگشت بره تو  ایبرد
 سمتم.

کرد و گفت: نه خوبه! خوب  را برانداز نمیی زد و از بال تا پا ی. پوزخندستادمیا خیس عیسر منم
 ...یدار  نیبه تمر ازیاما ن یرقصیم

گفت:   رفتی که به سمت اتاقش م همان طور  ایتا بنا گوش باز شده بود. برد شم یکه کرد ن یفی تعر از
 امروز مسموم نشم! دوارمی. فقط امامیو م کنمی سفره رو آماده کن.منم لباسم رو عوض م 

 سفره شدم. دنیاداشو درآوردم و مشغول چ رلبیز

منتظر بودم تا نظرش را درمورد غذا  یچشم  ریوارد آشپزخانه شد و شروع به خوردن غذا کرد. ز ایبرد
 .دیبگو

 سرش را تکان داد و گفت: خوبه بد نشده. ایمهم بود نظرش را بدانم. برد میچرا اما برا دانمی نم
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 خدارو شکر.  ی:  وادادم و گفتم  رونی را با صدا ب نفسم

. سرم را بال آوردم و  کردمی خودم حس م  یرا رو  اینگاه برد ین یاشتها مشغول غذا خوردن شدم. سنگ با
 به چشمانش ُزل زدم. 

 نه؟! ای ادیمهم بود که من از غذا خوشم م قدرن یا یعنی -

 من توهم زده بودم! ایخاص شده بود و  اینگاه برد دانمی را با لبخند تکان دادم. نم سرم

غذاها رو   نیاگه بدتر یاش گرفت و گفت: تو حتبود در دست بزرگ و مردانه زیم یدستم را که رو 
که کشف شدنش   یمزست! تو منشا استعدادخوش  گمی و م  خورمی من بازم اون غذا رو م یدرست کن 

 .خوادی م کی کوچ یاشاره کیفقط 

 اشاره کرد. زیم یرو یذازد و به غ یقشنگ  لبخند

 مثل الن... -

 دل دوست داشتم! ورا با جان   تیحما نیپدرانه...ا یتی.حمادادی م تی حما یبو شیهاحرف 

و   دمیدیرا م ایبرد یدوست داشتن  تی نشست. انگار تازه داشتم شخص میهالب یرو یلبخند قشنگ  
 مهربانش بودم! تیشخص نیمن چقدر عاشق ا

جون داشته   دیکرد. با خیدستم برداشت و با لبخند گفت: بخور که غذات  یدستش را از رو ایبرد
 درس خوندن. یبرا یباش 

و اشتها   یبشر به من انرژ  نیدو برابر شده بود شروع به خوردن غذا کردم. کال ا  میکه اشتها یدرحال 
 ! دادیم

 

 

 ما اصالً حواسم به سوال نبود.سوال نگاه کردم ا نیام گذاشتم و به آخرچانه  ریرا ز دستم

 که حد نداشت!   آمدی خوابم م قدرآن
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  ن یریرفت. داشتم به استقبال خواب ش  نیی، پا کیشد و سرم کم کم به طور اتومات نیسنگ چشمانم
 سرم گذاشتم.  یو دستم را رو دمیپر  میاز جا یبلند یبا صدا دفعهک یکه  رفتمیم

  م؟یریمی م  میدار ن؟ییپا ادی م زلزله اومد؟ سقف شدی شده گفتم: چ هول

و گفتم:    دمیکش ییاساکت شدم. نگاهم به دستش افتاد. نفس آسوده ایبرد یصورت جد دنید با
 سکته کردم! ؟یترسونی م یمگه مرض دار 

تا نخندد سرش را تکان داد و   ردیگ  یخودش را م یاش گرفته و به زور جلوکه معلوم بود خنده یدرحال 
 تمام به من زل زد. تی با جد

 و...  یباش  یتو درس خوندن جد دیبا یبفهم  یخوای م  یتو کِ  -

 چشمانم تکان داد. یساکت شد و متعجب دستش را جلو کنمی توجه نم  شیهابه حرف  دید یوقت

 انگشتم دستش را عقب بردم.  با

 !یهست  یخودی تو چه آدم ب -

 ! ؟یچ یعن یکه زده بودم نگاهم کرد و گفت:  یربطی و ب ییهوی حرف  نیاز ا متعجب

 ام بردم. چانه  ریرا کنار لبم گذاشتم و دستم را ز مدادم

 ! ؟ینخند یچقدر تالش کرد یی! خدا یدینخند یمعلوم بود خندت گرفته ول -

سکوتش جرئت گرفتم و  نیو من از ا کردی داد. در سکوت نگاهم م هیتک اشیزد و به صندل   یپوزخند
 ادامه دادم. 

... خب خسته خوادی که! دلم خواب م یکشی نم یگار یب خونمی درضمن از صبح تا حال دارم درس م  -
 شدم!

 صورتم بود را کنار گوشم گذاشت.  یرا که جلو میاز موها یاو دسته دیخودش را جلو کش  ایبرد

 نگاه کردم.  ایتعجب به چشمان برد با

 . یخونی درس م  یای ساعت م کی..برو بخواب بعد از ساعت. کیفقط  -



 شاگرد جذاب من 

25 
 

به سمت در فرار   یحرف  چیبلند شدم و بدون ه میرا حبس کردم و سرم را تکان دادم. از جا نفسم
 کردم! 

 قلبم گذاشتم. یدادم و دستم را رو هیسرعت وارد اتاقم شدم و در را بستم. به در تک به

 باشد! دهیرا شن شیهم صدا ایبرد کنمی که فکر م  دیتپی تند م قدرآن

در   ایبرد ر ی را باز کردم و چشمانم را بستم. تصو میها. دست دمیتخت پر یسمت تختم رفتم و رو به
 من باز شروع به تپش کرد.  یجنبه ی ذهنم جان گرفت و قلب ب

 بود!  دهی . خواب کامالً از سرم پردمیکش یق یعم  نفس

  قراری فکر کنم و ب ایهمش به برد  شدی نشستن باعث م  کاری ب یکه کردم خوابم نبرد و از طرف  یکار  هر
 شوم!

 .دم یرا ند ایرفتم. وارد اتاق مطالعه شدم اما برد  رونی بلند شد و از اتاق ب میاز جا نیهم یبرا

 زدم.  شیرفتم و صدا رونیاتاق ب  از

 الو... ایجو...ن...برد  یییی...داااااایبرد -

حرف   نیو او در مقابل ا  ییبگم دا  ایخانه نگاه کردم. امکان نداشت من به برد  یجا یتعجب به جا با
 سکوت کند!

 به در زدم.  ییاسمت اتاقش رفتم و تقه به

 ... ایبرد -

 تو اتاقتا... ام یدارم م ایدوباره در زدم و گفتم: برد دمینشن  یجواب  یوقت

 در را باز کردم و وارد اتاق شدم.  دمینشن  یجواب  یوقت

 در حمام است.  ای ُشرُشر آب، معلوم بود که برد یمرتب مرتب بود و از صدا اتاق

 .دادی خارج شدن از اتاق را به من نم یاجازه  یحس کنجکاو   کی یبروم ول رونی ب خواستمیم
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 و وارد اتاق شدم.    دمیرا گز لبم

 !دیآی نم رونیاز حمام ب  ایمعروفم را به در حمام انداختم تا مطمئن شوم برد ینگاه گنگستر  کی

 ! کردی خفم م دیدی و من را در اتاقش م آمدی اگر م چون

 یکرد که بدون اجازه  دییبار تاک نی اتاقش حساس است و چند یکه چقدر رو دانستمی خوب م  یلیخ
 او وارد اتاقش نشوم. 

 سمتش جذب ... شتریکه منع بشه ب یز یآدم از چ  دیهست انیرهمون طور که خودتون در ج  اما

 ! دیدونیخودتون م  گهید نیآفر

  شیآرا  زیکه م کنهی م شیآرا مگه》که در اتاقش بود رفتم. در ذهنم گذشت  یش یآرا زی سمت م به

 《داره!

 وقت بلند بلند نخندم!  کی ام گرفت. لبم را گاز گرفتم تا کند خنده شیآرا ایبرد کهن یتصور ا از

 .  دمیخندی م  لیگور نینبود! ع  دیاز من بع آخر

 . دادی را م ای تن برد ی را گرفتم و بو کردم. بو  ایبرد یاز عطرها یکی

 تمام وجودم را فرا گرفت. ی. حس خوب دمیی لذت چشمانم را بستم و دوباره عطر را بو با

 .  کردمیاتاقش نگاه م یجا یگذاشتم. با لذت به جا شیسرجا  اطی با احت را عطر

بشر لباس داره من که  نیکه ا قدرن یبود.. ماشال ماشال! ا ایبرد یهارا باز کردم. لباس  زیاول م یِکشو
 تر هستم ، ندارم! حساس  دنیدخترم و مثالً ور لباس پوش

 بلند شدم. میاز جا عیقطع شدن آب سر یصدا با

 کیکه به   یبه سمت در کوچک  عی سر زنم،ی مقدار خنگ م کی شومی هول م یکه من وقت  یی آن جا از
 رفتم و وارد ِتراس شدم و در را بستم. خوردی م کیتراس کوچ 

 ندارد. رهیکه من هستم دستگ  ییجانیدر، از ا دمیبعدش فهم اما
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  دفعهکیکه  خواندمی خودم فاتحه م یلب برا ریدادم و ز  هیدستم را محکم به سرم زدم و به در تک کف
 در باز شد. 

 تیداده بودم و اصالً انتظار باز شدن در را نداشتم همراه در به سمت عقب هدا هیمن که به در تک  
، دستم را بردم بال و   میگوی گرم و سفت خودمون را م نی همون زم ا،ی نروم در باقال کهن یا یشدم و برا

 که بر خورد کرد محکم گرفتم. یز ی چ نیبه اول

طور که کمرم را محکم گرفته بود تا پخش  همون  ای. بردزدمی دهانم را قورت دادم و تند تند پلک م آب
 ! ؟یکنیم  کاری چ جان ینشوم با تعجب گفت: ا نیزم

 گردنش قالب کردم و تند تند شروع به صحبت کردم.  یرا رو دستم

اومدم دم اتاقت   ی.صدات کردم جواب ندادیرس بخونم تو نبودبه خدا استراحتم تموم شد اومدم د -
 ... یول رونیخواستم برم ب  ی و م یحمام  دمیفهم ومدیآب م یصدا یدر زدم جواب نداد

  ادیاز رو ِتراس صدا گربه م دمیگفتم:  بعد د عیکردم و در ذهنم شروع به دروغ بافتن کردم و سر یمکث
گربه   یتو هم صدا ؟یجا چرا اومد  نیافتادم. تو ا ری جا گ نیا دفعه در بسته شد  کی بعد  جانیاومدم ا

 !؟یدیشن

خب دروغ که شاخ و دم  یول بستمی و داشتم چخان م ستیدرکار ن  ییاگربه دانستمی منم م حال
 ندارد. دارد؟!

  خوندیلب فاتحه م  ری گربه کوچولو که داشت ز هی یکرد و گفت:  آره...صدا  زی چشمانش را ر ایبرد
 خودش!  یبرا

 گردنش برداشتم. یو دستم را از رو ستادمیزدم و صاف وا  یعیضا لبخند

 طور...  نیکه ا -

 ... یخور یبود دوختم و گفتم: سرما م   دهیچی را به بدنش که فقط حوله پ نگاهم

وقت دروغ    چیه گهیگفت: د رفتی م شیهالباس  یرا تکان داد و همان طور که به سمت ِکشو  سرش
 . ینیبی ! وگرنه بد م اناید یدیمن نم لیتحو
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 !  ختی ُکرک و َپرم ر ایدروغ گفتم؟! خدا دیفهم الن

 را به دندان گرفتم و به اطراف زل زدم.  لبم

 ! ؟یستیاون جا وا یخوای م  یبود رو به من گفت: تا کِ  دهیکه لباسش را پوش ایبرد

بود   اینشستم. نگاهم به برد شی را بال انداختم و وارد اتاق شدم. به سمت تخت رفتم و رو میهاشونه
 . کردی خشک م نهییآ  یرا جلو شیکه موها

 است.  یواقعًا پسر جذاب ایدر ذهنم اعتراف کردم که برد 

 و گفتم رونی رو دادم ب نفسم

 یبد ادی  کیزیقرار بود بهم ف -

 ام یباشه برو تو اتاقت الن م-

 .  رونی بلند شدم و از اتاق رفتم ب میاز جا فهکال

  ایبرد ریچرا فکرم درگ دونمی. اما نمزدمیتمام مدت روز را فقط تست م  ای برد سی از تموم شدن تدر بعد
 بود!    دیاز من بع نیبود ا

 بره  ایبا رها کردن درس ذهنم سمت برد دمیترسیم

 بدجور به دلم نشسته بود. ایبود اما برد  بیعج

 انداختم. ینگاه نهییزدم و به صورت خودم در آ بیخودم نه  به

 دوش آب سرد باشد!  کی تفکرات مزخرف  نیتنها راه خارج شدن از ا کنمی م  فکر

 که در اتاقم قرار داشت رفتم. یرا تکان دادم و به سمت حمام سرم

 دوش رفتم. با برخورد آب سرد به بدنم لرز کردم اما کنار نرفتم!  ریسرد را باز کردم و ز  آب

موفق  یتا حدود کنمی کنم و فکر م یخال ایکردم ذهنم را از برد یآب عادت کردم؛ سع  یکم به سرما کم
 شدم.
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  یو شلوارم که دستم بود نگاه راهنی وشو به رختکن رفتم و خودم را خشک کردم. به پاز شست  بعد
 ام را بال انداختم و هانداختم. شان

 و بندش را بستم و از حمام خارج شدم.  دمی حوله روپوش را پوش  

 بلندم کردم.   یدر اتاقم رفتم و شروع به خشک کردن موها یقد ینهیی سمت آ به

 واقعًا لذت بخش بود.  میموها یرها بود ؛ حس خنک  میهاشونه یرو سمیخ یموها

و قربان   کردمی صورتم نگاه م ی. با دقت به تک تک اجزاکردمینگاه م میهایی بای به خودم و ز نهییاز آ 
نگاهم  حی زده بود و با تفر ه یکه به در تک نهییاز تو آ یشخص دنیکه با د رفتمی خودم م یصدقه

 قلبم گذاشتم.  یو دستم را رو دمیکش ییاخفه   غیج  کردیم

 !؟یکنی م  کاری ...تو اتاق من چای برد یی ایحی و ب  شعوری ب  یلیمتوجه باشم گفتم: خ  کهنیا بدون

 شد.  کیکند به من نزد جادیا یر یی تغ لشیدر استا کهنیا بدون

 بودن و قدرت حرکت کردن را نداشتم.  دهیچسب نیبه زم  پاهام

 نه ای ی خوابی م  میسرتا نمی زد و گفت: اوم اومده بودم بب یمعنادار  پوزخند

 در بزند! شودی دختر م کیوارد اتاق  یقدر فهم و شعور نداشت که وقت بزنم...آن  غیج  خواستیم دلم

 و صافم را کنار زد.  سیخ  یو موها ستادیفاصله از من ا نیترک ینزد در

 گذراندی تمام صورتم را از نظر م چشماش

 د!  قلبم را بشنو یکوبنده یصدا  ایو من هر لحظه منتظر بودم تا برد دیکوبی قرار م  یب قلبم

 ی خوشگل یلیبخش بود گفت: خ که آرامش ییخاص و صدا  یلیحالت خ  کی با

 پرو باشم.  شهیکردم مثل هم یدهانم را قورت دادم و سع آب

 !گنیبه گفتن تو نبود همه م یاز یمعلومه که هستم ن -
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که   یرا به زبان آورد! درحال  یدوباره آن دهان مبارکم بدون فکر حرف  دمیکه کرد فهم  یاخم وحشتناک با
 حرف رو زد؟!  نیبهت ا یگفت: مثالً ک زدی م  یبه شدت درهم بود و چشمش رو به سرخ شیهااخم

 《.دوستام》گفتم: یآرام یرا گاز گرفتم و با صدا لبم

  گهیو گفت: د  دیکش یق یمکرد. نفس ع کینزد میصورتم رها کرد و سرش را به موها یرا رو  نفسش
 !یدیها جسور نباش چون کار دست خودت مبحث  ن یوقت در مورد ا چیه

 رنگش نگاه کردم. انگار طلسمم کرده بود که توان حرف زدن را نداشتم!خوش  یچشما به

 .بخواب ری.. بعدهم بگ.یخور ی گفت:  لباست رو بپوش سرما م  شدیکه از من دور م طورهمان

 از اتاق خارج شد.  کهن یتا ا  کردمینگاه م  ای بزنم به برد یحرف  چیکه ه نیا بدون

 ! کردمی . احساس گرما مزدمی خودم را باد م میهادادم و با دست  رونیرا ب  نفسم

 آمد. میهالب یرو یکم لبخند کم

گذاشتم. چشمم را  بستم و زمزمه کردم: اعتراف کن   د،یکوبی م واروونهیقلبم که د یدستم را رو 
 . یهاست ازش فرار کردکه سال  ی! عاشق کسی...تو عاشقشاناید

 !یدر فراموش کردن حست داشت  یسع یمحلی که با ب یکس

 .کشهیاتاقت داره نفس م  یکه الن تو دو قدم یکس

 شده بودم.  ایآدم دن نیو گند اخالق تر  نیعاشق مغرورتر من

 داشت! میبرا یحس چه لذت  نیشده بودم؛ و ا میناتن  ییمدرسه و دا ری عاشق مد من

 و به تخت پناه بردم.   دمیزدم و لباسم را پوش یلبخند

 خوابم برد.  کهن یفکر کردم تا ا ایبه برد قدرآن

به درس پناه    فرار کرده بودم و ایمبل ولو کردم. تمام مدت امروز را از برد یخودم را رو   یخستگ با
 آورده بودم. 
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 که واقعًا هم مطمئن شدم. شدمی خودم به اون مطمئن م یبه عالقه  دیبا

  یکه زم یزمان میهای...حسودکنمی که به او فکر م ی...تپش قلبم وقتدمیدی او را نم یوقت میهایدلتنگ
 من به او بود! یعالقه ی... همه و همه نشان دهندهشودی م کیبه او نزد

 دور باشم. ایننجون اما اصالً دوست نداشتم از برد یچهارشنبه بود و قرار بود بروم خانه  امروز

! امروز چهارشنبه هست  ؟یآمد و با تعجب رو به من گفت: تو چرا اون جا نشست رونی از اتاقش ب ایبرد
 خودتون. یخونه  یبر  یتونی و م

 ی. اون جا فقط خونه ستیمن اون جا ن  یخونه را بال انداختم و گفتم: میهاشانه 
 جا!مادربزرگمه...درضمن دوست ندارم برم اون 

 ! بره ی که گفتم: بابا ننجون با اون سنش حوصلمو سر م کردیو متعجب نگاهم م  جیگ ایبرد

 شرک کردم.  یگربه  هیگاز گرفتم و چشمم را شب لبمو

 امشبو فقط...  نیبمونم؟ هم  جانیا -

 زد.  یگذاشت و پوزخند بشیج  یل رفت. دستش را توبا ابروهاش

 ! ره؟یحوصلت سر نم   جان یاون وقت ا -

 گفت:  یبا حالت جد بعد

 ... یبر   دی.باشهینم -

 . دیلرزی م میبلند شدم. بغض کرده بودم و صدا میکردم و از جا یاخم

 . یداشته باش  یتو کار  دیبوده شا جای . اصال درخواست من برمیم یخوای خب اگه نم  -

...النم که یساکت یلیکنارش رد شدم که مچ دستم را گرفت و موشکفانه گفت: تو چته؟! امروز خ  از
 ! ینگفته بغض کرد یچیه

 نگفتم. کالفه سرش را تکان داد و گفت:  یز یرا بال انداختم و چ میهاشانه 
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 . یمونیبه ننجون خبر بده م  -

جا  و فردا به آن مانمی م جانینجون خبر بدهم امشب ابه سمت اتاقم رفتم تا به ن  یحالخوش  با
 . رومیم

 جشن.  هیبه  میامشب قراره بر ؟یلباس شب دار  انایکه داد زد: د  دمیرو شن  ایبرد یصدا

 شدم.  کی نزد ای رفتم و به برد رونیتعجب از اتاقم ب  با

 جشن؟! -

  نی کنفرانس ب نیسرش را تکان داد و گفت: از دانشگاه... منو به کنفرانس دعوت کردن و قراره ا ایبرد
 جشن باشه.  کی یها تودانشجو

 هست حال؟! یگفتم: کنفرانس چ متفکر

 خانم کوچولو!  یفهمیزد و گفت: امشب م  یپوزخند

به  را بال انداختم و گفتم:  میهاحرف را زده بود شانه نی مرموز ا یبا لحن  ایکه برد نیتوجه به ا بدون
 ندارم.   یهر حال من که لباس

  رترید قهیدق  کی. دیخر  میبر نییپا  یای ب یآماده بش یساعت وقت دار  میکرد و گفت: ن یپوف  ایبرد
 !شمی از بردنت به اون جشن منصرف م یایب

 تکان دادم و تند به سمت اتاقم رفتم تا حاضر شوم.  یرا با شاد سرم

رژ لب قرمز   کیکردن صرف نظر کردم و فقط  شیمن را همراه خودش نبرد از آرا ا یکه برد نیترس ا از
 زدم.  میهالب  یرو  غیج

 .دمیدر د یرا حاضر و آماده جلو  ای که برد نیی رفتم پا تند

 .ه بود جذابش کرد  یلیزده بود که خ  یاسپورت مشک  پیت کی

 آمد. به سمتش رفتم و گفتم: من حاضرم.  میهالب ی رو یلبخند ناخودآگاه
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گفت:   دیسابی را به هم م شیهاکه دندوان یترسناک اخم کرد و درحال  یولهای ه نیا نیدفعه ع کی
 ! ؟یزد هیاون چه کوفت

 نزدم!  یز یگفتم: من که چ جیو گ متعجب

 شد.  کیقدم به من نزد کیزد و   یپوزخند

 قرمز رو جن و روح اومده زده!  کیپس اون مات  -

 که!   ستین ی. مشکلگهیرا بال انداختم و گفتم: فقط رژ زدم د میهاگفتم. شانه  ییادهیکش آهان

 آورد و گفت: زود پاکش کن.  رونی ب  یکاپشنش دستمال بیج از

 .شهیم  وحری پاکش کنم صورتم ب اینکن برد تیکردم و گفتم: اذ  یاخم

 به من رفت.  ییاغرهچشم

 پاکش کنم؟!  ای یکنی پاکش م -

 ! یبکن یتونی کار نم چیتو هم ه کنمیگفتم: پاکش نم  تخس

 . دیمنتظره دستم را به طرف خودش کش ریحرکت غ کی با

 شده بودم.   کی از حد بهش نزد شیب

 .خوردیبه صورتم م  نفسش

 آرام با دستمال شروع به پاک کردن رژ لبم کرد.   یلیام را در دستش گرفت و خ چانه ایبرد

 . مثل نوازش بود! دادی لبم تکان م یآرام دستش را رو  یلیخ

 گفت:  یبم  یاون حالت اول را نداشتن و با صدا گریکه د ییچشما با

 .میحال خوب شد... بر -

 حرکت کردم.  یحرف  چ یدادم و پشت سرش بدون ه رونی سمت در که رفت نفسم را ب به
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 بود.   یتنم عال ی.لباس توکردمیلبخند به خودم نگاه م با

صورتم نشست و شروع   یرو  یاخم دادیم ری گ کردمیکه انتخاب م یبه هر لباس  ایبرد نکهیا یادآور ی با
 کردم به غر زدن.

توچشم هست! قشنگ  یل یخ غِ ی بازه اون لباس رنگش ج یادی لباس ز نیا گهی م  یاحمق! ه یابوی -
 انتخاب لباس!  یکرده بود برا  یک یدهنمو با آسفالت 

 . یانتخاب کن  یتونستی بود که م یلباس  نی لباس بهتر نیا یول -

 را برگرداندم و به او نگاه کردم.  میرو  ایبرد یصدا دنیشن  با

 اش را خاراند و گفت: چانه  متفکر

 هات مشخصه! نوزم لباست بازه و سر شونه ه یول -

 !نم؟یجا بشاون امیبا چادر ب یخوای بابا م  الیخی دادم و گفتم: ب رونیرا پر حرص ب  نفسم

 !  ستین یگفت: فکر بد یجد  یلحن با

 !ی ندار  یمگه نه؟! تعادل روان یهست یسمیو ساد یروان   ضیمر کیگفتم: تو قطعًا  متعجب

  هاتیی بایچشمش به ز یبشر   یبن چیه خوامیرا بال انداخت و گفت: بده م شیهاشانه  ایبرد
 !وفته؟ین

درحال باز شدن بود و من به زور بسته بودمش!  شمی قند آب شد. ن لویک لویحرفش تو دلم ک نیا با
 شد الن؟!  یرتی بچم غ

سگ منو بال   ی! رواناید یکنی نم شیآرا ادیز  یگفت: آماده شو ول شدی که از اتاق خارج م طورهمان
 ...مفهوم بود حرفم؟ی شیجا هم از من جدا نم. درضمن اون یار ینم

 راحت گذاشتم تا بناگوش باز شود.  یلیرا ببندم و خ شمینتوانستم ن نیاز ا شتریب گرید
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 باشه...  -

 . مینرس ری...حال زود آماده شو دیگفت: عال  رلبیز  ایبرد

 . دمشیرنگم رفتم و پوش  یباز به سمت ساپورت مشک  شیرفت با ن  رونی اتاق که ب از

بود که  یلباس جور  یبود و برش جلو یاحلقه  نیلباس شب کوتاه قرمز رنگ بود که آست کی لباسم،
 ! رونیب  ختیری از دار و ندارم م  یکم

خودم    را بال انداختم و با میهابودم نگاه کردم. شونه دهی خر ای که دور از چشم برد  یبه کت ینگاه مردد
 هستش! یکت مطمئنًا راض نیا دنیمهمه که با پوش  ایگفتم: جهنم و ضرر. نظر برد

خوب   یل یو هم قسمت برش لباس را پوشش داد. خ میهاهم دست  دم،یقرمز رنگ را که پوش کت
 شده بود!

قرمز کردم که واقعًا نازم کرده   ینهی با زم میمال شیآرا کی  یرت یغ یرفتم و به دستور آقا نهیی سمت آ به
 بود.

 زدم. میسنجاق سر به موها کی ام رها کردم و شانه طرفک یلختم را  یموها

ساده به نظر   یلیلباسم هم خ ینداشتم و حت یادیز  ش یپسر کش! آرا پی ت  کیشده بودم.   یعال
 !دمی درخشی اما م  دیرسیم

 هم بدرخشم! ایکاش به چشم برد یفکر کردم که ا نیرا گاز گرفتم و با استرس به ا لبم

سرم گذاشتم و با   یرا رو  یام گذاشتم. شال مشکشانه یرنگم رفتم و رو یمشک  یسمت پالتو به
 از اتاق خارج شدم. فمی گرفتن ک

زد و بدون حرف به   یهم همزمان با من از اتاق خارج شد. نگاهش که به من افتاد چشمش برق  ایبرد
 شد.  کیمن نزد

 ...یو گفت: جذاب شد دیبهم رس   بالخره

 . مواظب باش امشب نخورنت با چشماشون!یجذاب شد  شتریاو کردم و گفتم: تو ببه ییااشاره 
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نفر مهمه و دلم   کیمن نظر  ی برا  یمزمه کرد: ولگوشم ز ری کرد و ز کیمن نزدلبخند سرش را به  با
 بشه! رهی اون با چشماش بهم خ خوادیم

کرد و گفت: درست مثل الن که داره با   یز یر ینگاش کردم که خنده یو متعجب، با حالت سوال جیگ
 !کنهی م وونمیو د کنهی چشماش نگام م

 امر محال از طرف من! کی! دمیحرفش خجالت کش نیا با

 !شهیم ری...دمیگاز گرفتم و گفتم:  بر را لبم

 حرکت کرد.  یشلوارش گذاشت و به سمت خروج بیاش را در جبزرگ و مردانه یهادست

 یرنگ جلوه یاش در آن کت و شلوار خاکستر و مردانه  یقو کلیانداختم. ه ایبه برد یپشت نگاه  از
 داشت.  یخوب

را لمس    شی تا حال موها کهنی ! با اری حالت وصف ناپذ کیداشتند.  یحالت خاص کی شیموها
 نرم است.  شینکرده بودم اما معلوم بود موها

 ببرم و نوازشش کنم!  شیموها یدستم را ل خواستیدلم م ته

 !؟ی امشب کار دست خودت ند یتونی ...مانای:  بسه ددمیخودم توپ  به

 باز کرد.  می. در جلو را برامیدیرس ای برد یمشک  یبه آزارا  بالخره

 در را بست.  ایشدم و برد  نیسوار ماش یحرف چیه بدون

 ؟یدار  یکنفرانس چ یزل زدم و گفتم: نگفت  ای . کنجکاو به بردمیشد و بالخره حرکت کرد  نیماش سوار
 ! یکنفرانس بد یکه بخوا ی ستین  دیتو که از اسات

 دختر! یبور باشص  ریبگ ادیچشمانش را در کاسه چرخاند و گفت:  ایبرد

دارم   یکه در کارتون شرک بود گفتم:  بابا من از کنجکاو یشرک کردم و مثل خر   یگربه  نیرا ع چشمم
 !گهیبگو د رمیمیم



 شاگرد جذاب من 

37 
 

  یجور ن یکس ا چیوقت به ه چیه گهیگفت: د یبه من بود با لحن خاص رهی طور که خهمون  ایبرد
 نگاه نکن! 

 دوخت.  ابانینگاهش کردم که نگاهش را به خ  جیبودم گ  دهیاز حرفش نفهم یچ یکه ه یحال  در

  یبود و تو دانشگاهمون دانشجو ممتاز بودم. برا  تیریها مداز اون  یک یدارم که  سانسیمن چندتا ل  -
 بزارم یزش ی کنفرانس انگ  کیدانشجوها  نیو ب ام یدانشگاهمون ازم خواست تا ب  ریمد نیهم

 نگفتم.  یز ی را تکان دادم و چ  سرم

 !  بردی آدم را سر نم یو حوصله  ستیاروشکر کنفرانسش کسل کننده نخد خب

 .مید یباغ بزرگ بود رس کیبه مقصد، که   بالخره

 . میو به سمت داخل رفت میشد ادهیرا که پارک کرد، پ   نیماش ایبرد 

 !ه؟ی! مال کجانیچقدر بزرگه ا  ایباغ باز مانده بود با تعجب گفتم:  خدا یکه دهانم از بزرگ یدرحال 

 دانشگاه. سی و به من نگاه کرد: مال رئ  ستادیاز حرکت ا ایبرد

 .یکرد ری! دیای...فکر کردم نمیاومدجان خوش  ایبه به برد -

کرد و در  یگرم با او احوال پرس  یلیخ  ایرا به طرف آن مرد کردم. برد میمرد رو یصدا دنیشن  با
 شد.  رید کمیجوابش گفت:  شرمنده 

 کردم پسر دشمنت شرمنده. یاست گفت:  شوخ  یچه کس دانستمی که هنوز هم نم یمرد آن

 .یخوش آمد ؟یگفت: سالم دخترم خوب  ی به من انداخت و با مهربان ینگاه

 م ممنون. زدم و گفتم: سال یلبخند

 دوخت.  ایبا لبخند نگاهش را به برد مرد

 َرسِمش؟! نهی! ا؟یدی و به من خبر نم  یکنیناقال! حال ازدواج م یا -
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ازدواج کرد؟ پس چرا من خبر   ایالن؟! برد شدی شدم و تند تند پلک زدم. چ رهیبه اون مرد خ  متعجب
 ! ست؟یازدواج کرد و چرا حلقه دستش ن یندارم؟! اصال کِ 

شما رو چشم ما جا   یعسگر  یآقا هیچه حرف نیکرد و گفت: ا یاخنده ایفکرها بودم که برد نیهم در
 . ستنینامزد من ن شونی. ایدار 

 ن.ما هست یاز دوستان خانوادگ  انایبه من انداخت و گفت:  د ینگاهمین

 بودم موضوع از چه قرار است.  دهیدادم. حال فهم رونی را به شدت ب نفسم

 یدانشگاه هستن...آقا سی رئ ی عسگر   یآقا انایبه من انداخت و گفت: د ینگاه  ای زدم.برد یلبخند
 کردم.  یرو هم که بهتون معرف   اناید یعسگر 

 وقت هستم.خوش  دنتونی گفتم: از د یعسگر  یلبخند خطاب به آقا  با

 !بای خانم ز نیسرش را تکان داد و با لبخند گفت: همچن  یعسگر  یآقا

 داد و ادامه داد:  ایرا به برد نگاهش

 .نیومدیبه هم م  یلی...خا یشد برد فیح  یل یخ -

لبخندم را قورت   یراه انداخته بودند! به سخت  یشکرساز  یحرف در دلم انگار کارخانه  نیا دنیشن  با
 رو کردم!دادم و حفظ آب 

 . یکنیچه م نمیبرو رو ِسنت کنفرانستو بده بب  ای . بالیخ ی حرفا رو ب  نیادامه داد:  حال ا یعسگر  یآقا

 !یگم نش نیاول بش فیرو به من گفت: رد  ایبرد

 وارد شدم و پالتو و شالم را درآوردم. یعسگر  یآقا  ییرفت. من هم با راهنما  یبه سمت سپس

 ها نشستم.بچه   شیاول رفتم و پ فیسمت رد به

 . یِسنت رفت و شروع کرد به سالم و احوال پرس یرو  ایبرد

ها را  آن شانیهاس یاز گ خواستیو دلم م  رفتندی م ایبرد یکه قربان صدقه دمی شنی دخترا را م  یصدا
 کنم.  زانیآو
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. دادمی نم تیکدام اهم چیاما به ه کردمی خودم حس م  یاف را هم رواطر  ینگاه پسرها ینیسنگ
  یل یبرام خ نیرا شروع کرد . موقع حرف زدن تمام نگاهش بمن بود و ا شیهاکم کم صحبت  ایبرد

 لذت بخش بود . 

 نبود!  یاز عسگر  یبه اطراف انداختم. خبر  ینگاه

 همونجور مشغول صحبت کردن بود  ایبرد

 . زدیحرف م اوردمیمسائل که سر در ن یسر   هیکه داشت درباره  ایشده بودم به برد   رهیخ

 .  پروندمیمگس م  یحوصلگ یساعت بود اونجا نشسته بودم و از ب مین بایتقر

 . دمیاز جا پر کنهیکه حس کردم منو صدا م  ایبرد یبا صدا کدفعهی

 تعجب نگاهش کردم که لبخند زد و گفت  با

مثل  تونهیهم م شونیدارم ا دیمن هستن و ام یشاگرد ها نیاز بهتر یکی  ،یخانم صالح  شونیا-
 اره ینخبه رتبه بال ب یدانشجو ها هیبق

کرد واقعا حس    یآدم منو معرف  نهمهیا نیبود و ب دواری بمن ام نکهیناخودآگاه رو لبم اومد، ا یلبخند
 بهم داد.  یخوب

 اون جمع گفت  یاز دختر ها  یکی و  اوردیام دووم ن یخوش اما

 د؟ یانتخاب کرد یخصوص  سیتدر یرو برا  شونیاستاد حال شاگرد قحط بود که ا-

 درهم رفت.  میهاو اخم  امدیکه به کار برده بود اصالً خوشم ن یلفظ  از

 پوشونده! یجور خودشو چه  های غربت  نیا نی! عفشوا ی گفت:  آره واقعًا نگاهش کن ق گرید یدختر 

 !ست؟ین  یبا پوزخند گفت: از کجا معلوم که غربت هیقبل  دختر

 به وجود آمده بود و من توان حرف زدن نداشتم.   ینیسنگ سکوت

 !دادمیقدرت کالمم را از دست م شدم،ی که م ری شه،تحقیمثل هم  درست
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 بودند تا مهمان صورتم شوند.  آماده میهاشدن بغضم گرفت. اشک  ری و تحق  یهمه ناتوان نیا از

 بلند شدم و از اونجا رفتم. از او دلخور بودم.   یصندل یاز رو  یحرف چیه بدون

 کنند؟! رمی نگفت؟ چرا اجازه داد اون دخترها تحق یز یچ چرا

دارن  زیچها همهتو نه! چون اون  یها جذاب هستن ولرا خودم دادم. خب معلومه...چون اون جوابم
 !خوادی اما تو نه! چون اون تو رو نم 

 شد. دهیکش یکه از اون مکان خارج بشم دستم توسط فرد نیاز ا قبل

 که کنارم بود متعجب به او نگاه کردم.  یپسر  دنید با

 کرد. تیهدا یقبل  یدستم را در دستش گرفت و مرا به سمت جا یحرف چیه بدون

قرمز شده بود دروغ   تی چشمانش از عصبان میقفل شد. اگر بگو مانیهاپسر و دست یرو  ایبرد نگاه
 نگفتم! 

هم   یبدهم که دندانش را رو صی تشخ توانستمیفاصله هم م نیاز ا یرا مشت کرد؛ حت  شیهادست
 . سابدیم

جمع   نیا  یبانو  نیباتری به نظرم ز نیگی که بهش م یخانم به اصالح غربت نیرو به جمع گفت: ا پسر
 هست. 

 دیکش رونی دستم را محکم از دست پسر ب دیبه ما رس  ی. وقتآمدی افتاد که سمت ما م  ایبه برد منگاه
 و من را سمت خودش پرت کرد. 

 ! ستی ن روش یپ  یاتفاق خوب  دانستمیو م دادیگواه بد م دلم

 هان؟! ؟یبهش دست زد یگفت: تو به چه حق  ضی و با غ   دیپسر را چسب یقه یو  دیبما رس  ایبرد

 ستمیوا تونمی اما من نم  یمیجناب کر   دیگفت: ببخش ریکرد که پسر متح  انیآخر را با داد ب  یکلمه
اشتباه بود   یل ی. در ضمن کارتون خشونیمثل ا یکنن اونم دختر  ری تحق جورنی رو ا  یدختر  کی نمی بب

 د ینکرد تی که حما
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 .  دمیکش  یرا گرفتم و کم نشینگاه کردم. الن اصالً وقت دعوا نبود. آست ایبه برد ینگران  با

پشت گردنش   یکه به من افتاد ، ملتمس نگاهش کردم. فکر کنم جواب داد! چون کالفه دست نگاهش
 سرجات.  ن ی. برو بشمیوفتینداره دعوا ب یخوب یها وجه بچه  یو رو به آن پسر آرام گفت: جلو دیکش

 تکان نخورد.  شیبه دخترها و پسرها که نگاهشان به ما بود انداخت و از جا ی نگاه پسر

 بودم؟!  یکدوم گور  قاً یمن دق یدادی هات شانس مبه بنده  یداشت ی! وقتایخدا

 وارد شد.  ی عسگر  یکه آقا زدمیغر م  شانسمنیداشتم به خودم و ا طورهمون

خودت کدوم   یکنی بهش بگه برادر من تو که جشن برگذار م  ستین  یکیو اکبر! بالخره اومد! آخه  اهلل
 ! انگار نه انگار اون مسئوِل! ؟یر ی م یجهنم 

 شده باشه. دتونیعا یخوب یزهای و چ  نیاز کنفرانس لذت برده باش دوارمیام زی دوستان عز -

 ها دادم.نگاه کردم و بعد نگاهم را به بچه  ایبه برد ضی غ با

 طرف...  نیشام. از ا میبر نیا یها بخب بچه  یل یخ -

با   ایبرد دفعهکیکه  رفتندی نشان داده بود م یعسگر  یکه آقا  یها بلند شده بودن و به سمتبچه  تمام
 بود؟  یکه حرف زد اما جوابش رو نگرفت ک   یخود همه را متوقف کرد:  اون دوست یصدا

قدر آن  ایزد. نخ دادن اون دختر به برد ایبه برد  یدختر دستش را در هوا تکان داد و چشمک همان
 بود که حد نداشت! عیضا

مثل   یَسُبک   یبودن شرف داره به آدما ینشست و رو به دختر گفت: غربت  ایبرد یهالب  یرو  یپوزخند
 شما! 

 درآمد.  گرشانید یای بعض  یحرص یاز دخترها و صدا یبرخ دییتا  یحرف، صدا نیا با

 کشاند. یدستم را گرفت و به سمت خروج ایبرد

 داده باشند!  تاپی که بهش ت یخر   نیکرده بودم. ع فیکِ  یکه به دختره زده بود ُکل یحرف  از

 لحظه.  کی اجانی...بردا یبرد -
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 .میتوقف کرد مانیدر جا یعسگر   یآقا یصدا دنیشن  با

 افتاده؟ یچه اتفاق جانا یبرد -

 .میبر گهیما د یعسگر  یآقا ستین یز ی و گفت: چ دیبه سرش کش  یکالفه دست ایبرد

  یکس ی بزن   یحرف یتا نخوا دونمی گذاشت و گفت: م ایبرد یهاشانه  یدستش را رو یعسگر  یآقا
و من امکان نداره اجازه بدم  ی بدون امشب تو مجلس من هست نمیاما ا ارهیبه حرفت ب  تونهی نم

 . یبر  جان یاز ا یبش  ییرایکه پذ نیبدون ا

کرد و گفت: فقط به   یعسگر  یبه من انداخت. سپس رو به آقا  یداد و نگاه رونینفسش را ب  ایبرد
 .نی دیکه کش یچشم. اونم به خاطر زحمات یعسگر  یخاطر شما آقا

 !  میلذت ببر یاز مهمان میوقت نکرده بود ی. حتمیاز خوردن شام به سمت خانه حرکت کرده بود بعد

 وارد شدم.    عیدر خانه را که باز کرد سر ایبرد

 متوقف شدم.  ایبرد  یعصب یکه با صدا رفتم ی سمت اتاقم م به

 .  نمیبب نی بش جانیا ا یب  ؟یر یم یدار  یمثل چ یکجا سرتو انداخت -

 .  دمیکش ی ق یرا باز و بسته کردم و نفس عم میهاچشم

 .  ستادمیا شیبگذران! به سمتش رفتم و دو قدم  ریخودت بخ  ایخدا

  ه؟یهان؟ چ -

اون پسر بهت دست بزنه؟ نکنه خوشت اومده   یو گفت: چرا گذاشت دیکش شیموها یرا ل دستش
 بودهان؟! 

 نیکه در ا  یکس دادم؛یرسم را نشان مت دی. اما نبادمیترس یکه کم  یآخرش را با داد گفت؛ جور  هان
 ماجرا طلبکار بود من بودم نه او! 

 به سمتش برداشتم و انگشتم را طرف خودم گرفتم.   یقدم

 چرا؟!   ادینداشت. درضمن چرا خوشم ن  یکنه. قصد بد تیازم حما  خواستی اون پسر م  -



 شاگرد جذاب من 

43 
 

 قرمز شده بود و رگ گردنش متورم.    تی از عصبان چشماش

 . رونیب ادی از اون صندوقچه م یهواست باشه چ  اناید  یزن یِزر مفت م  یدار  -

 .  زدمیکنترلم دست خودم نبود و با داد حرف م  گرید

 یاون دختره  یوقت  ؟یتو چ یول  زنمی بدون فکر حرف م شهی. اصال من همزنم ی آره من ِزر مفت م -
از من به   ی. تو حتیو سکوت کرد یگوش داد ینشست ؟یکرد کاری چ کردیم  رمی داشت تحق مونیم

 از من دفاع کرد.   شی گانگیاون پسر با تمام ب  یول یعنوان خواهرزادت دفاع نکرد

 کامالً مشخص بود.    نیناباور شده بود و ا ایداد زده بودم به نفس نفس افتاده بودم. نگاه برد چون

 صورتم روانه شدند.  یاز اشک بود بالخره رو که پر میهاچشم

 ما بود را پر کرد.  ن یکه ب ییاقدر فاصله قدم همان  کیبا   ایبرد

 جواب اون دختر رو بدم؟!   خواستمینم  یتو واقعًا فکر کرد -

 بود پاک کردم.   میهاگونه  یاشکم را که رو میهاپشت دست  با

   ی که تو از قصد منو به اونا معرف کنمی شک م نیالنم دارم به ا یمن فکر نکردم مطمئن بودم! حت -
 کنن  رمیاونا تحق  کهن ی...به خاطر ایکرد

 نبودند.   یعصب  گریرا در دستانش گرفت.چشمانش د میبازوها  ایبرد

ون دختر حرفش رو  اشتباه برداشت نکن. من فقط منتظر بودم ا انایو گفت: د دیکش یق ینفس عم 
 تموم کنه تا حقشو بزارم کف دستش

کرد و گفت:    کیباشند آرام شدم. سرش را به صورتم نزد ختهیر  یآتش یکه رو ی حرفش مثل آب  نیا با
 !  یستی. چون خواهرزادم ننمیبی خودم نم یدرضمن من تو رو به چشم خواهرزاده

   ؟یکنیبهم نگاه م یزمزمه کردم:  پس به چه چشم آرام

. پشتش را به  دیسرش را عقب کش  عیافتاد که سر یچه اتفاق  دانمی کم بود امانم یلی باهام خ  فاصلش
 را با دستانش چنگ زد.   شی من کرد و موها
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 ... ایزمزمه کردم: برد آرام

 .  انای بم گفت: برو تو اتاقت د ییکه نگاهم کند با صداآن بدون

 ... خوای من م ا یلرزون و مملو از خواستن گفتم:برد ییصدا با

 که زد حرفم نصفه ماند و با اشک نگاهش کردم.   یداد با

 گفتم برو تو اتاقت!  اناید -

 ! من را نخواست.  نخواست

که داشتم، بود  یاز بغض یلرزون که ناش یشد. با صدا ریسراز میهاگونه یرو  ار،یاختی ب میهااشک
  ؟یخوای انقدر بد هستم که منو نم یعنیگفتم:  

 اسمم را زمزمه کرد.   یرا برگرداند و با ناباور  شیمتعجب رو ایبرد

 ! شدی کردم بغضم را فرو دهم اما اصال نم یسع

 ! چرا؟! ی...منو نخواستیتو منو َپس زد -

 آرام به سمتم حرکت کرد و گفت:   ایبرد

 نکن.   هیگر اناید -

 هم شد!  تردی شد چیکه ه امدی بند ن میآتش؛ گر یحرفش انگار الکل بود رو نیا و

 گفت:   کالفه

 منو نگاه کن.  انای. دستیمن تورو َپس نزدم فقط...فقط الن زمانش ن اناید -

  ییو چه تنها ییداشتم به تنها اجینگاهش کنم به سمت اتاقم رفتم و در را بستم. احت کهنیا بدون
 ننجون؟!  یبهتر از آن که فردا قرار است برم خانه 

کردم به تخت پناه بردم   ضیلباسم را تعو کهن ینکنم. بعد از ا هیکردم گر یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 و کم کم خوابم برد.
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 آخر را خوردم.   یتا بناگوش باز بود لقمه شمیکه ن یدرحال 

. بعد از دو روز واقعًا دلم براش تنگ شده بود و اتفاق  نمیرا در مدرسه بب   ایشنبه بود و قرار بود برد امروز
 که از او داشتم را فراموش کرده بودم.  یاون شب و دلخور 

 به او وابسته شوم!  همهن یچند روز ا نیدر ا کردمی فکرش را نم یحت

سرکنده بال بال   یهامرغ  نیا ن یع  انا؟یچته د جا کرد و گفت:بهصورتش جا   یرا رو  نکشیع  َننجون
 ه؟ ی! خبر؟یرن یم

 َننجون هم متوجه شده بود؟! یبودم که حت  عیانقدر ضا یعنی! اوه

شروع به درس خوندن   خوامیحالم چون مخوش  کمیجا شدم و گفتم: نه ننجون. فقط  بهجا  میجا در
 عقب موندم. امب یاز رق  کنمیدو روز که درس نخوندم فکر م  نیبکنم. اخه ا

 《!اناید یخودت   خر》بود نینگاهش ا ینگاه بهم انداخت. کال معن  هی ننجون

 مزه کرد.را مزه  اشیی چا

 که؟ کنهی نم تتیجادوگر اذ یپسره  نی! ایراست -

 َدرهم رفت.   میهاگفته بود جادوگر اخم  ایبه برد کهنیا از

 . ستین یآدم بد اینه ننجون. برد -

 . دیکوب  نیرا به زم  شی زد و عصا  یپوزخند

 ا؟یبود الن شده برد  یمیکر  یآقا روزی تا د ا؟یبرد -

  رونیطور که از آشپزخانه ب بلند شد و همان  شیرا گاز گرفتم و چشمانم را بستم. ننجون از جا لبم
  پسر اون جادوگر یکه بفهمم قلبت برا یبه حال روز  یتمام فکرت درست باشه. وا انای گفت: د رفتیم

 .کنمی رفته! اون وقته که خودم هر دوتاتون رو سنگسار م
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 آن پسر رفته!  ی وقت است که قلبم برا یلی . اما تلخ! ننجون خبر نداشت خدمیخند

ورود داده  یکه اجازه  ایبرد یحرکت کردم. در زدم و با صدا ای مدرسه شدم و به سمت اتاق برد وارد
 بود، وارد اتاق شدم. 

 ! ری خانم صبح شما بخ نایسالم د ک ی آمد و گفت: عل شیهالب  یرو  یمن لبخند کمرنگ دنیبا د  ایبرد

 . ری...سالم صبح بخ دیزدم و گفتم: ببخش  یخجل   لبخند

تست   یر یگی رو م   یزنبرنامه تست   یمحسن یآقا شیپ ی ر یم شهیزد و گفت: مثل هم  یلبخند ایبرد
 . میکن شیتا برس شمیپ  یایم میسر تا یزنیم

 گفتم: پس من رفتم.  رفتمی طور که به سمت در مبلند شدم. همون   میزدم و از جا یلبخند

 بشر انقدر جذابه؟! نیآخه چرا ا ایبه من زد که قلبم آمد در دهانم! خدا  یلبخند

 تست امروز را از او گرفتم. ی، مشاور اعصاب خورد کن مدرسه ، رفتم و برنامه  یسمت اتاق محسن  به

مختلف من را  یهابه بهانه آمدمی ها که مدرسه م! همان موقعهیجورن یا یچرا رفتار محسن دانمی نم
 ! کردیخودش و درمورد مسائل چرت و پرت با من صحبت م   شیپ  آوردیم

 ! شودی زبون م نیری و ش  شودی در چشمانش پرژکتور روشن م ششیپ میآیهم که م الن

 کرد؟! شهیم  کاری . چگرید ستیفازش معلوم ن ای هم مثل برد ی! محسن خالقجلل 

 را بال انداختم و شروع به تست زدن کردم.  میهاشانه 

حرکت    ایبلند شدم و به سمت اتاق برد میربع بعد که تست زدنم تمام شد با شوق از جا کی حدود
 کردم.  

 آموز! چه برسد به دانش  زدی کالس خورده بود و در سالن مگس هم پر نم  زنگ

ساعته َوِر دلِم و  چهاروست ی ود! حال خوبه بقلبم به تپش افتاده ب نمیرا بب   ایقرار بود برد کهنیا از
 !زنمی بال مبال  دنشید یبرا یجور نیا
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داخل اتاق دستم در هوا  یصدا  دنیو دستم را بال بردم تا در بزنم اما با شن  ستادمیدر اتاق ا پشت
گوش   ایخورد کن مدرسه با برد معاون جلف و عصاب  یزدیخانم ا یخشک شد و متعجب به مکالمه 

 م.داد

 شما.  نیحساس  یلیمنه. خ یفقط خواهرزاده  اناید یزدی_خانم ا

 آمد. یزدیا یصدا  هیاز چندثان بعد

 خونه...تنها...! ی. دختر و پسر مجرد توشهیمن باشه فکرش منحرف م یجا یجان...هرکس ا یاخه برد -

 .آمدیم  رونیتند تند ب  میهارا گاز گرفتم. نفس  لبم

 کرد.  یخودش معرف  یکه من را خواهرزاده ییایبودم. برد  یعصبان  ایاز برد 

 در را باز کردم و وارد اتاق شدم.   یحرکت آن کی یط

 هم بودن که با آمدن من از هم جدا شدن.  کینزد یزدی و ا ایبرد

 ...من کار دارم...برم. زهیهول شده گفت: چ یزدیا 

 زمزمه کردم: تو اونو...  یناباور  با

 انداخت و حرفم را قطع کرد.  زیم یرا رو   نکشیبرداشت و ع به سمتم   یقدم ایبرد

 !؟ی و وارد ش یقبل از ورود در بزن  دیبا یر یادبگی یخوای صاحاب شده اتاق منه. نم  یب نیا -

 ؟یرو کرد  کارن یتوجه به حرفش گفتم: واقعا ا بدون

 !؟یدار  یداد زد: آره مشکل یعصب

را بکند؟ من عاشقش شده بودم   کارنیچشمانم پر از اشک شده بود. او چطور توانست با من ا یکاسه
 اون...  یول

درس   تونمی به بعد خودم م  نیلرزان گفتم: از ا یبود.با صدا یمعنی وجود ماندن کنار او ب  نیا با
 تو بمونم. یتو خونه  ستی ن  یاز ین گهیبخونم. د
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 《ون!ج  ییدا》کردم و ادامه دادم: یمکث

بست و قفل    عیخوش را به من رساند و در را سر عیسر  ایسمت در رفتم تا از در خارج شم اما برد به
 حرفت؟!  نیا یچ یعنیتو؟   یگ یم یدار  یکرد. با تعجب  به من گفت: چ

 یو بودن من تو یباش یزدیبا ا یتو بخوا   دی. شایدیکه شن نیهم  یعنیچشمانش زل زدم و گفتم:  به
 . ستیخونت درست ن

 تعجب دستش را به سمت صورتم برد و به طرف خودش برگرداند.  با

 یزدیبودند را با نوک انگشتانش پاک کرد و گفت: تو به ا ختهی صورتم ر یکه رو یمزاحم  یهااشک 
 شد؟!  تیحسود

 نگفتم و به روبه رو نگاه کردم.  یز یچ

 جوابمو بده! -

 ... خواستمی من م یوقت یول  یشد کینزد یزد ینگاه کردم و گفتم: تو  به ا شیهاچشم به

 نگفتم.  یز یو چ دمیکش یپوف کالفه

که   نیفکر ا یوقت حت  چیمن! ه شی پ یدرس خوندن اومد یاز اول برا انایکرد و گفت: د یاخم ایبرد
 یو رو مغزم بندر  یخون یخوب درست رو م  یبچه نیع یر یهم نکن! الن هم م میباهم باش 

 . یرقصی نم

 نداشت.  یدست خودم نبود و تمام ختیریهام مگونه یکه رو میهااشک

 .ایلب گفتم: اما...اما من دوست دارم برد ری. ز ختمیری اشک م صدای ب

 . انای: فقط ساکت شو ددیزد و داد کش زی محکم به م ش ی رفت و با پا  زشیبه سمت م  یعصب ایبرد

  یجور نیکه ا ستمی ات نهم فشار دادم. آخر چرا خدا؟ چرا؟ مگه من بنده یرا بستم و رو  چشمانم
 که عاشقش شدم؟!  نیجز ا بودی گناه من چ ؟یدهیعذابم م

 کردم آرام باشم. یرا با دستم پاک کردم و سع میهاها به صدا در آمد. اشکبچه  حی زنگ تفر یصدا
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 ... ایبرد -

 سکوت بال برد و گفت:  یرا به نشانه  دستش

 نگو. یچ یالن ه میکنیخونه راجبش صحبت م -

 و با خودم گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 عنوان! چی. به هکشمی ازت دست نم  -

 :یزدیا یبندش صدادر آمد و پشت  یتقه یصدا

 ... یمی کر یآقا -

 !؟یم یکر یهم بودند الن شده آقا کیبود و نزد  ایبرد شیپ قهیزدم. تا چند دق  یپوزخند

 رفت.   زشی به پوزخندم کرد و به سمت در رفت. قفل در را باز کرد و به سمت م یکالفه نگاه  ایبرد

 بود؟!  مانیواقعًا پش ا ی زدی موج م یمان یپش  ای در چشمان برد کردمی من حس م دانمی نم

  کیتو دفترش منتظرته.  یمحسن ی. آقازمیعز انایبه من گفت: د یعاد  یلیوارد اتاق شد و خ یزدیا
 واجب باهات داره.  یلیکار خ 

نگاه کنم از اتاق خارج شدم و به سمت   یزدیکه به اانداختم و بدن آن ا یبه چشمان کنجکاو برد ینگاه
 اتاق مشاوره حرکت کردم.

 با من دارد!   یکار واجبچه  یبودم محسن  کنجکاو

 به در زدم و وارد شدم.  ییاو تقه  دمیکش یق یعم  نفس

 خانم.  اناید نیبش  ایب -

 رفتم و نشستم.  یسمت راحت به

  یهاچشم  گفتیکه م یانشست و شروع کرد به صحبت کردن. اما با هر جمله  میروبهرو   یمحسن 
 !شدیمن متعجب و گردتر م 
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 ( ای(از زبان برد

 

 نگاه کردم.   اناید ی خال  یتعجب به جا با

 باهاش چه کار دارد؟! یمحسن  یعنی

 است!  انایزمان، زمان استراحت د  نیچون ا ست؛یبودم که هر چه که هست راجب درس ن مطمئن

لحظه   کیبودم!  مانیکه کرده بودم پش یچرا اما از کار  دانمی به او انداختم. نم ی نگاه  یزدیا یصدا با
 و... دمید یزدیا یرا جا اناید

 !گمیرو بهتون م  نیمن ا دیشی موضوع مطلع م نی از ا یو به زود دیهست  اناید ییچون شما دا -

دختر   انایو ادامه داد: د دیبه صورتش کش  یبه او نگاه کردم که دستش را به آرام  یو سوال متعجب
هست که بهش عالقه داره و امروز   یمتوجه شده. دو سال نویهم ا یهست و خب محسن ییبایز

 کنه و... یازش خاستگار  گرفتم یتصم

سکوت کرد و   دیصورت قرمزم را د یوقت همی زدیتر. او صورتم قرمز  شدی مشت م هر حرفش دستم با
 ا؟ یگفت: حالت خوبه برد یادامه نداد و با ترس و نگران

که مادرش به   ییزجرها یخواستی مگه نم ؟ینشد کشی انتقام نزد یآروم. مگه برا ایباش برد  آروم
   ؟یکن یمادرت داده رو تالف

 ! ؟یشد  یچرا الن عصبان پس

دور   یو او را از محسن   کردمیکردم آرام باشم. فوقش با او صحبت م  یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 .گرفتمی اش مو انتقامم را از او و خانواده  کردمیم

کند؛   هیبه او تک انایرا لمس کند و د  انایجز من د یگر ی کنم و کس د ینتوانم او را راض کهن یفکر ا با
را به   یچا وانینگاه کند کنترل خودم را از دست دادم و ل یگر یکس د یمااو بخندد و به چش یبرا
 . دمیکوب وارید
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 یکه با بلند شدنم و خارج شدنم از اتاق اجازه دیبگو یز ی بلند شد و خواست چ  ش یبا ترس ازجا یزدیا
 را به او ندادم.  یحرف 

و من خدا خدا  کردندی م و باهم صحبت  رفتندیمها در سالن راهرفتم. بچه   یسمت اتاق محسن  به
 ندهم!  یآموز کار دست محسندانش همهن یا یجلو  کردمیم

 خشکم زد!  دمیکه د یز یاتاق شدم اما با چ وارد

 را در دستش گرفته بود.  اناید یهانشسته بود و دست  شی زانوها یرو  یمحسن

 من دست زد؟  یانایبه د یک یشدن. اون...اون با اجازه مشت  وارک ی اتومات میهادست

 که گفتم فکر کنم! ییافرصت نکردم تا به جمله  یبودم که حت  یعصبان قدرآن

 .بلندش کردم  نیرا در دستم گرفتم و از زم اش قهیرفتم و   یبه سمت محسن  تی عصبان با

 احمق؟ یزد بهش دست  ی: به چه جرئت دمیلب غر ریز

به خدا قصدم  یم یکر یجدا کند گفت: آقا اشقهیدستم را از  کردی م یطور که سعانهم  یمحسن
 . نیازدواج با خواهرزادتون بود. اشتباه برداشت نکن

 شدم و شروع به کتک زدنش کردم.   یحرفش عصب  نیا با

منه و از همه  یمشاور مدرسه یتوجه نداشتم محسن  نیچشمانم را گرفته بود و اصال به ا یجلو خون
 آموزان مدرسه دورم جمع شده بودند.تر تمام دانش مهم

 .دیبه سمتم آمد و دستم را کش یخورد که با نگاه اشک  انایبه د نگاهم

 ولش کن.   ایبرد -

 دلم خنک شود.  یتا کم زدمی را کتک م  یتوجه به او محسن بدون

 .رهی میولش کن داره م انایجان د -

 ام در هوا خشک شد.مشت شده یهاقسم دادن جان خودش دست  با
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. به سمت در رفتم و خطاب به  کردم ی نگاه م یمحسن ی خون یافه یو با اخم به ق زدمی نفس م نفس
 تو اتاقم. ا یگفتم: ب اناید

 

 ( انای(از زبان د

 

کدام از  چ یو ه زدی را در حد مرگ کتک م  یمحسن ای. بردکردمی نگاه م میروروبه یبه صحنه  هیگر با
 شدن به او را نداشتند. کیکادر مدرسه جرئت نزد 

 دو مرد بود و آنان زن بودند! انیخب حق هم داشتند! دعوا م 

 ولش کن. ایرفتم و گفتم: برد  ایسمت برد هیگر به

 ی! به اندازهخوردی م یک یو  زدی تا کتک م. پنج زدیرا م  یتر محسناو بدون توجه به حرفم محکم  اما
 . کردی تر م من را متعجب  ایرفتار و حرکات برد  نیمتعجب بودم و ا یمحسن یاز ابراز عالقه  یکاف

سر و   یرو وقفهی ب  شیهاکند؛ چون مشت مارستانیب یرا راه یمحسن  ا،یبرد دمیترسی هم م یطرف از
 .آمدی دست و تنش فرود م

 . رهیمیولش کن داره م انایجون د ایگفتم: برد هیگر با

نگاه   یو با خشم به محسن زدیدر هوا خشک شد. نفس نفس م شیهاحرف دست  نیاز گفتن ا بعد
 . کردیم

 تو اتاقم.   ایسمت در رفت و گفت: ب به

رفت و خانم   یکه معاون مدرسه بود به کمک محسن  یجا خارج شد، خانم دوراناز آن کهن یمحض ا به
 بود با اورژانس تماس گرفت.  که مستخدم مدرسه  یعانیم

 کردم آرام باشم. یواقعًا بد بود. سع یمحسن  وضع
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درحال   یزدیآموز بود و خانم اجا خارج شدم. از سالن مدرسه که پر از دانشبه سمت در رفتم و از آن 
 ها بود رد شدم. پراکنده کردن آن

 آور بود! عذاب  واقعاً  نیمن شروع به پچ پچ کردند و ا دنیآموزان با د دانش  تمام

از فردا در مدرسه پهن   عهیبازار داغ شا دانمی ها افتاده بودم و مکه امروز افتاده بودم سر زبان  یاتفاق با
 !شودیم

 به جلو برداشتم. ی شدم. در را بستم و قدم  ایو وارد اتاق برد  دمیکش یق یعم  نفس

 .دیکشی م شیموها یدر حال آب خوردن بود و مدام دستش را ل یعصب ایبرد

 دروغ گفتم!  امدهیاز او نترس میبگو اگر

نفهم! غلط کرده اومده ابراز عالقه  یکه یمشت شده گفت: مرت  یهاو با دست  زدی اتاق قدم م یتو
 کرده!

  نیود که عگفت: خوشت اومده بود نه؟ خوشت اومده ب تیرا به من دوخت و با عصبان  نگاهش
 !ی نگفت یچیه ینشسته بود زی مترسک سر جال

  ی! محسنم؟یمن را متهم کند. اصال مگر ما خالف شرع کرده بود توانستی درهم رفت. او نم میهااخم
 ساده کرده بود!  یخواستگار  کیفقط 

 خوب بود. یل یهرچه که بود خ یجرئت را از کجا آوردم ول  نیا دانمی نم

  یکرد الیندارم؟ خ  یمگه من حق زندگ م؟یانجام داد یاصال مگه خالف  ؟یکنیمتهم م یالن منو دار  -
 چو...

 که زد ساکت شدم وچشمانم را بستم.   یبلند به سمتم آمد. با مهر سکوت  یهاقدم  با

چسباند و گفت: تو فقط مال  امی شانیرا به پ اشی شانیسرش را عقب برد و پ یاز مدت کوتاه بعد
 ... جان یا نیوقت فراموش نکن خانم کوچولو.بش چیه نوی...ایمن

 کاناپه نشستم.  یرو
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 َقِبلُت.  یگیگفتم م یچهر  -

 تعجب گفتم: چرا؟! با

 زد. یرا به من دوخت و پوزخند قرارشی نگاه ب ایبرد

 .یمحرمم ش  خوامی از دست رفته م ارمیاخت گهیآخه د -

 یگفت و من هم طبق گفته  یبه عرب  ییزهایچ  کی اینگفتم. برد یز یانداختم و چ نییشرم سرم را پا با
 او قبول کردم. 

 ! میکار دار ی لی. امروز خ امی گوشم گفت: برو خونه تا ب ریحال او شوهر و محرمم بود! به سمتم آمد و ز و

 . دمیشنی را م  ایبرد یخنده  یانداختم و به سمت در پرواز کردم. صدا نییشرم سرم را پا با

 بخت بودم از داشتنش! چقدر من خوش  

 

 

 

 

 نشست.   میروبهجگر و قرص مسکن وارد اتاق شد و رو  خی با چند س  ایبرد

 . یر یبخور جون بگ  -

 کور شود.  می اشتها شدی در هم بود و باعث م شیهااخم

 ! ؟یاخم کرد یچ یا. الن برگهیاخم نکن د -

 .....شبی! دشدی م طورنیا دی و گفت: نبا دیبر سرش کش  یکالفه دست ایبرد

. اول من خودم خواستم مال تو باشم همه جوره! دومًا کار  یگ یم نویهم یگفتم:  از صبح دار  کالفه
 الن.  یشی . تو شوهر من محسوب م میخالف نکرد
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 و...  یمونیتو پش کهن یمثل ا یبغض ادامه دادم: ول  با

. من فقط و فقط به  ستمین مونی. اصال پشزمیعز ستمین مونیرا در بغلش گرفت و گفت: پش  سرم
 خاطر خودت گفتم! 

 .  دمیکش  یقیآرامش بخشش بغضم را فرو دادم و نفس عم  یو صدا ایقلب برد تمیر دنیشن  با

 نبود! مانیکه با من بود پش نیراحت شده بود؛ از ا  المیخ

 !زندی ارتباط شور م نی و دلم از ا ترسمیزها من چه زود مرو  نیا و

 را به نگاهش دوختم.  نگاهم

 برد.  میهاجگر را در نان گذاشت و به سمت لب  دانهکی را عقب برد و   سرش

 ام! بود که تا به حال خورده  ییهالقمه نیاز بهتر یکیآن لقمه  میبگو توانمی قاطع م  طوربه

گفت: امروز نه همراه من  کردی را نوازش م میقرار داد و همان طور که موها میپا یرا رو  ینی س ایبرد
 . استراحت مطلق! یشی. اصال از جات بلند نمیخونی نه خونه درس م یایمدرسه م

 ... یگفتم: اما تست نزنم عقب م معترض

نگران   یکنی نم  دایُافت پ یروز تست نزن کینگاه اخم آلودش ساکت شدم و او با حرص ادامه داد:  با
 هست!  ییاگهید زیتر از هر چ تو مهم  ینباش! سالمت

 . رونی بهم زد و از در رفت ب یلبخند

 . ری تماس بگ یهم لزم دار  یمواظب خودت باش شاگرد جذاب من هر چ -

آورده  ایکه برد یانگاه کردم. سرم را تکان دادم و شروع به خوردن صبحانه  اشی خال یلبخند به جا با
 بود کردم. 

 

 ( ای(از زبان برد
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وارد اتاق   یزدیوارد اتاق شدم، خانم ا کهن ی. به محض ادمیسالن مدرسه عبور کردم و به اتاقم رس از
 شد و در را بست. 

  چارهیب   یبا محسن  روزیبود د ی کار چه نی! ااجانینگاهش کردم. به سمتم آمد و گفت: برد متعجب
که ازت    یِ شکرش باق یشکسته! جا  نشیس یتو قفسه یهالگدوخدا به خاطر مشت بنده  ؟یکرد
 نکرد! تی شکا

 !ومدیسرش م  دیبا هانیگفتم: بدتر از ا رلبی و ز دمی کش یق یچشمانم را بستم و نفس عم یعصب

 همه...  ن یکرد چرا ا یخواستگار ! اون فقط فهممی متعجب گفت: آخه من که نم یزدیا

  امیصندل   یرفتم و رو  زمیساکت شد. دستم را مشت کردم و به سمت م  مینگاه عصبان دنید با
 نشستم.

 ! دیاز من سوال بپرس میبهتون اجازه داده باشم درمورد مسائل خصوص  کنمی فکر نم -

 ...اجانیگفت: اما برد یزدیا

 ی! من کِ د یلطفًا با مافوقتون با احترام حرف بزن  یزدیبه او رفتم و با حرص گفتم: خانم ا ییاغرهچشم
 ! د؟یجان هم َتِگش بچسبون کیو   دیبه شما اجازه دادم من رو به اسم صدا کن 

. کنمی اشتباه رو دوباره تکرار نم  کی  وقتچ یزدم و گفتم: درضمن من ه رشیمتح یافه یبه ق  یپوزخند
 سرکارتون خانم. دیبر دیتون ی م ستین یاگر کار 

 باشد، خشک نشود!  نهیشوم شیکه تا فردا هم پ یآفتابه! جور  ری گرفته بودمش ز رسماً 

 حال بودم. که حال او را گرفتم خوش  نیته دلم از ا اما

 !کنمی م انتی خ انایفکر کنم که دارم به د نیبه ا شودی صحبت کردن با او هم باعث م یحت

حلقه بخرم تا   کیخوشگلم  ی جوجه  یباشد حتمًا برا  ادمی باشد؟ی م  یالن در چه حال یعنی! اناید
 به او چشم نداشته باشند!    یمحسن نیامثال ا
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 شد.  انیافکار بودم که در باز شد و قامت بارمان نما نیهم در

آمده   ماً یداشت که مستق یچه کار   یعنیموقع صبح در محل کارم متعجب شده بودم.  نیاو ا دنید از
 بود؟!

 !ست؟یازت ن  ی. خبر کهیبه! داداش کوچشد و با تمسخر گفت: به  کمینزد یاپوزخند مسخره  با

 چشمانم را باز و بسته کردم. کالفه

 ! جا؟نی ا یمزخرفاتت رو ندارم. چرا اومد یحوصله -

 انداخت.  شیپا ی کیآن  یرا رو  شینشست و پا های راحت  یرو

 !ینفر رو به خاطر اون دختر تا حد مرگ زد کی روزید دمیشن -

 ! دیچیپی نگفتم. خبرها چه زود م یز یدرَهم رفت و چ میهااخم

 که نرفته؟! ادتی. یشد کیکنم چرا به اون دختر نزد ی ادآور یبهت  جانی. اومدم اایبرد نیمنو بب -

 بود که من خودم هم مطمئن نبودم.   نیا تشیرا به هم فشار دادم. واقع میهالب

 گفت:  د،یمن را د یکه کالفگ  بارمان

  انایرو راجب د یقت یحق کی! ینره مادر اون باعث مرگ مادرمون شد. راست ادتی...اینره برد ادتی -
 . میآخر رو بزن یضربه کنهی که بهمون کمک م دمیفهم

 به او نگاه کردم که گفت:   یو سوال متعجب

 ! گمیبه موقش م -

 بلند شد و به سمت در رفت.   شیجا از

طور که  عذاب بکشه! همون دی. اون دختر عذاب مادرمونه. با ایمرگ مادرمون رو فراموش نکن برد -
 !دیمادرمون عذاب کش
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خشم و   یهاشعله مکنی به مادرم فکر م یوقت  طرفک یگذاشتم. از  زیم  یرفت. سرم را رو رونیاتاق ب  از
 ! اناید گرید طرفک یو از  شودی انتقام درونم روشن م

 الن در چه حاله؟! یعنیشکل گرفت.  میهالب  یرو  یآوردن اسمش لبخند ادیبه  با

  یشدم و سع مانیبارمان پش  یهاآوردن حرف  ادیرا برداشتم تا به او زنگ بزنم اما با به  لمیمبا یگوش
 کردم سرم را با کار مشغول کنم.

 

 

 

 قبر مادرم حرکت کردم. آرامگاه شدم و به سمت سنگ  وارد

 رفتم.  انا یمادرم به سمت سنگ قبر مادر و پدر د یخواندن فاتحه برا ازبعد

 ... یمیکر آتنا

 نشستم.  میپا  یزدم و رو  یپوزخند

 . نیدرت از ما متنفر بود! آخه تو و مایآبج گفتمی م دی...نبادی! اوه ببخشیسالم آبج -

 آوردم.  رونیب  بمیبودم را از ج  دهیکه خر ییاو حلقه  دمیکش یق یعم  نفس

  یحلقه نگاه کن. قشنگه نه؟! برا نیقشنگ به ا یمی ...آتنا کرنی را در دستم گرفتم و گفتم: بب حلقه
 اون زِن من شده. ه؟یچ  یدونی من شده...بدتر از اون م  یغهیالن ص دونتیی ک یدخترته...

 و ادامه دادم. ختمی سنگ قبرش ر یگالب رو یکم

دخترت   ی...قرار نبود دلبستهدونمی ...اما دخترت که هست! نم رمی که انتقام مادرم رو ازت بگ ینموند -
 ... انایاما د گذرمی بشم...اما...از خون مادرم نم 



 شاگرد جذاب من 

59 
 

نگاه   انایبلند شدم و به سنگ قبر پدر د میبه آن زدم. از جا یبردم و چنگ میموها یدستم را ل کالفه
اتفاقا هستش. منو   نیزنِت! اون باعث تمام ا ری نگاهم نکن حاج رضا. تقص یجور  نیکردم و گفتم: ا

 جور نگاه نکن.  نیا

 گذاشتم. نیفرمون ماش یشدم. سرم را رو نمی سرعت از اون جا دور شدم و سوار ماش با

انتقامم رو سرد کنم و عشقمو از   شیآت  ایبه دلم گوش کنم کنم مامان؟ از خوِنت بگذرم و  کاری چ -
 دست بدم؟! 

 . خواستی کالفه شده بودم و دلم آرامش م یهمه دو دل نیا از

 . رومی زدم و به سمت خانه حرکت کردم. آرامش من در خانه بود و من به سمتش م  استارت

 .دیبه مشامم رس یسبز خورشت قورمه یخانه را که باز کردم بو در

 سفره بود. دنیکه درحال چ دمیرا د اناید یناباور   تی تعجب به سمت آشپزخانه رفتم و درنها با

 درهم رفت و گفتم: مگه من به تو نگفتم از جات بلند نشو؟!  میهااخم

 !یگ یم زهایچ ی لیرا بال انداخت و گفت: تو خ  شیهاشانه 

! خب  ؟یشیم  یرفت و تند تند گفت: بابا چرا عصبان  قدم عقب کیبه سمتش رفتم که  همان اخم  با
 نشده! میزیحالم خوب بود حوصلم سر رفته بود. الن که چ

باز شد. با سرزنش نگاهش کردم و گفتم: درد که  میهاکم اخمکه رفت عقب! کم دیترسی ازم م  یعنی
 !؟یندار 

 نه بال انداخت.  یرا به نشانه شی ابروها

 ظاهر شد.  میهالب  یرو یافتاد و لبخند  شیرگلویز  یهاینگاهم به کبود 

هم داشت   ییهنرها نی زدم و گفتم: جوجه خوشگل ما همچ شیموها یرو یاسمتش رفتم و بوسه به
 !م؟یدونستی و ما نم 

 !خواستمیکه م یز ی چ قاً یکرد و خودش را در آغوشم جا داد و من سرشار از آرامش شدم. دق ییاخنده
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نگاهم  یآوردم. با ناباور  رونیبودم را ب دهیخر شیکه برا ییاچپش را در دست گرفتم و حلقه  دست
 .شدیو بسته م باز  یماه  نیو دهانش ع  کردیم

ازت   رسهیکس بهت م که هر نهیا  یبرا نمی گوشش زمزمه کردم:  ا ریرا در دستش گذاشتم و ز انگشتر
 به مال من چشم داشته باشه! دینکنه و بدونه نبا یخواستگار 

 ! ایبرد  ینی دستش را دور گردنم حلقه کرد و گفت: بهتر یحالخوش  با

 او؟ نه... قطعًا نه! یبودم برا نیتلخ شد...من بهتر لحنم

 م؟ یتلخ گفتم: غذا بخور یلحن با

 سفره کرد.  دنیتکان داد و شروع به چ   یحال را با خوش   سرش

که  میقدر محو درس و تست بود با او درس کار کردم. آن  یکم  اناید یغذا، با پافشار خوردن  بعداز
 ! میگذر زمان نشده بود یمتوجه  یحت

 .میدیدیم لمیو ف  میمبل نشست ی خوردن شام رو بعداز

 !کیعاشقانه و رمانت لمیف کی

 . کردمی را نوازش م شیموها  میهابود و من با دست  امنه یس یرو  اناید سر

گذشته بود و وقت   11دستش را گرفتم و به سمت اتاقم بردم. ساعت از  لم، یاز تمام شدن ف بعد
 خواب بود!

 

 

 ( انای(از زبان د

 

 مدرسه شدم. اطی وارد ح قیام پنهان کردم و با نفس عممقنعه  ریرا ز میموها
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 رسه آمده بودم.زده بود و من تنها به مد  رونیداشت و زود از خانه ب یکار ادار  ایصبح برد  امروز

 مرا متوقف کرد. یامکالمه یکه صدا رفتمیسمت سالن مدرسه م به

 زد؟ رو   یمحسن یچجور  انایبخاطر د  ری مد نیدیبچه ها د -

 مدرسه! ومدیهفته ن کیانقدر داغون شده بود  یمحسن نیبب  -

. داشتم  دادمی نشان نم یعکس العمل چیانداخته بودم و ه نییسرم را پا یول دم یشنی را م شانیصدا
 .مردمی از خجالت م

  شیهمه تست زن نیممکن بود امسال ا یداره. وگرنه چجور  ییهاارتباط  هی  ری با مد  اناید گنیم -
 خوب بشه؟!

 .ریمد یرفته خونه دنیدنبالش کردن د گفتنی . تازه بچه ها مدمیآره منم شن  -

بودن که داشتن پشت سرم   دهی مدرسه دور هم جمع شده بودن و اصال منو ند اطی وسط ح پیاک هی
 .زدنی حرف م

 ظاهر شد.  میجلو ایکه برد رونی جا کردم و آمدم  بروم برا با بغض جابه  فمیک

 ؟ یر یکجا م  -

 اجازه نداد رد بشوم.  میچرخاند و با گرفتن بازو اطینگاهش را داخل ح د،یاز من نشن یجواب  یوقت 

 . نیبره اون وسط معرکه گرفتچه خ -

 از بچه ها داد زد و گفت:  یکی

 ن؟ یهست انایدرسته شما با د ریمد یاقا -

 محکم گفت:  ایبرد

 بدم؟! حیبه شما توض   میخصوص  یراجع به زندگ   دیبا -

 بلند شد. شی از دخترها از جا یکی
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 و...  ادیشما م یبه خونه  اناید دنیها دبچه  یمی کر یاما آقا -

از حد   ادی ز یزد و گفت: دار  یپوزخند ای. برددیساکت شد و رنگش پر اینگاه پر از خشم برد دنید با
به   دیدر گاراژ رو با یفهم یدو نمره از مستمرت کم شد م ی. وقتیان یکاو یکنی دراز م متی پاتو از گل

 موقع باز کرد. 

 بود!  یبد یل یخ  تیبه وجود آمده بود؛ وضع یبد  سکوت

 یاگر سوال یاگهیگرفت و رو به جمع ادامه داد: هر کس د یان ینگاه پر از خشمش را از کاو ایبرد 
 !دمیمن داره بپرسه! جوابشو م ی خصوص  یراجب زندگ

  یباز هم زر مفت بزن  اگه》دادیرا م   یمعن نیا شتریگفت که ب یجور   را《دمیرو م   جوابش》 درواقع

 《نکنن! نامتثبت  یامدرسه چیتو ه گهید کنمی م یکار 

 دور شدند.  اطیاز ح عیسر یزنگ کالس همگ ی. با صدااندده یکه ترس دادیها نشان مبچه   سکوت

 زد.  یکوتاه یدستم را در دستش گرفت و بوسه  ایبرد

 کنم.  کارشی چ دونمیگفت فرار نکن! به من بگو... اون وقت خودم م  یز ی هر کس بهت چ -

  کیزدم و به چشمانش نگاه کردم. سرش را نزد ی! لبخندبردمی او لذت م تیحما   نیمن چقدر از ا و
 نگاهم نکن!  یجور   نیگوشم برد و آرام زمزمه کرد: ا

تپه با تپه  رفتمی طور که به سمت سالن م حرفش چند قدم با استرس از او دور شدم و همان  نیا با
 من برم درس بخونم! گمی...مزهی گفتم: چ

بار هزارم دلم   یو من برا دیبه گوشم رس  ایبرد یخنده یآخر صدا  یدم. لحظه جا دور ش از آن  عیسر و
 براش ضعف رفت!

 

                                 *** 
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رفته بود تا غذا  ای و برد میناهار به رستوران آمده بود  یبرا  اینشسته بودم. با اصرار برد یصندل یرو
 سفارش بدهد! 

نگاهم  ره،ی خورد که خ یام گذاشتم و نگاهم را به اطراف دادم که نگاهم به زنچانه ری راستم را ز دست
 .کرد یم

. ناگهان زن ستیدر من ن یمزحک زی و وضع خودم انداختم تا مطمئن شوم چ به سر   یتعجب نگاه با
 شد.  کیبلند شد و به من نزد  شیاز جا

 گفت: اجازه هست دخترم؟  نشستیطور که مو همان  دیرا عقب کش های از صندل  یکی 

 زدم.  یتعجب لبخند با

 . دییبفرما -

 به من زد. ینشست و لبخند یصندل یرو

 شدم.   تییبا یوال محو ز دمتیاز دور د ؟یسالم دخترم خوب -

 به خنده باز شد.  میهاکم لبکه از من کرده بود کم یف یتعر با

 نظر لطفتونه.  یمرس -

 دخترم؟  هیجا شد و گفت: اسمت چبه جا  شی جا در

 هستم. انایو گفتم: د دمیکش میبه موها یدست

 زد.  یلبخند زن

سالشه. ماشال   26پسر دارم حدود  هیدخترم. شوهرم عمرش رو داده به شما.  هیاسم من هم مرض -
داره   نیماش  هیخونه داره دوبلکس  هیکم نداره.  یز یو از اخالق چ پهیتخوش  ی لیچشمم کف پاش خ 

  پسرمدل بال. کارشم که الحمداهلل حالل! خداروشکر چشم پاکه و چشماش هرز هم نرفته. خالصه که 
 تموم. زیچ. خانواده دوست و همه هیخوب   یلیخ
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گفتم: خدانگهش داره   یجی نشد با گ رمیگدست  شیهااز حرف  یز یکه چ  یلک زدم و درحالتند پ تند
 واستون.

 ! ؟یشیپسرم م یگفت: عروس خونه دفعهک ی پا و اون پا کرد و   نیا یخانم کم هیمرض

 داد زدم: نه! اریاخت  یو خشک شده نگاهش کردم. استرس تمام وجودم را در بر گرفت و ب متعجب

 و متعجب نگاهم کرد. دی پر شی اداد من از ج با

 معذب شوم.  یهمه به سمت ما برگشت و باعث شد کم  نگاه

 .  شدیم کیدرهم بود به ما نزد شیها که اخم یکه با تعجب درحال  دمیرا د  ایبرد 

 یبود، مگرنه چرا خواستگار  میپا یبود ؛چون دست چپم رو دهیام را ندخانم حلقه هیمرض  احتمالً 
 ! کرد؟یم

 هستن؟ یخانم ک نیا انا؟ی شده د یز ی شد و گفت: چ  کیبه ما نزد  ایبرد

 .شد قدمش ی پ عیخانم سر هیکه مرض میزود بحث را عوض کنم و چرت و پرت بگو آمدم

استرس گرفتن و تحت فشار   شونیکردم و ا یاز خواهرتون خواستگار  تشینشده آقا. واقع یچ یه -
 ترس داد زدن.اس

عالم مثل ور وره جادو حرف   الیخی خانم هم ب هیاز خشم قرمز شد و دستش را مشت کرد. مرض ایبرد
 . زدیم

. شما با  هیاما پسر من از همه نظر عال دیمادر بودنم بزار یبگم ممکنه شما پا  یز ی وال پسرم من اگه چ -
 ف...  کمیخواهرت صحبت کن تا 

گفت:   ضی کرد و با غ زیبود گرفت و بال آورد. چشمانش را ر میپا یدست چپم را که رو یعصب ایبرد
 زنه منه! ستیخواهر من ن انایخانم محترم د

  دیمتاسفم. ببخش  یوا یخانم با تعجب به ما نگاه کرد و کم کم از خجالت قرمز شد و گفت: ا هیمرض
 .دونستمی نم
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طرف مقابلتون رو  کهنیخانم؟ شما بدون ا  یچ  ینع یرا بال برد و گفت:   شیصدا  یعصب ایبرد
 ن؟ یکنیم یمتاهل ازش خواستگار  ایمجرده  نیو بدون   نیبشناس

آروم تروخدا نگاه همه دارن نگاهمون  ایگفتم: برد ایما بود. معذب در گوش برد یهمه رو نگاه
 ! کننیم

 از ما دور شد. عیگفت و سر ی دیخانم ببخش هیمرض

  یکنم همه بفهمن تو مال من کاری و گفت: من چ دیمن را به سمتش کش ای. برددمیکش یق یعم  نفس
 آخه؟!

 ! یآمد و گفتم: فکر کرد داداشم میهالب  یرو ییاخنده

 تعارف نکن! خوادیاگه م خواد؟ی کرد و گفت: دلت ُکَتک م  زیرا ر  چشمانش

 نشستم که با تعجب نگاهم کرد.  میرا بال انداختم و سرجا میهاشانه 

 چرا؟  ینشست -

 م؟یاومده بود یچ ی! از اول براستای حالت خوب ن  یگرد شده نگاهش کردم و گفتم: حاج  یهاچشم با

و غذا  مونمی م جان یمن ا یکنی و با حرص گفت: تو واقعًا فکر م دیکش شیموها یل یدست کالفه
 کردن؟!  یکه از زنم خواستگار  ییجا خورم؟یم

 خونه.  می ریکه گفت: بلند شو. بلند شو م  دمیکش یپوف

 .میرفت ن یبلند شدم و با هم به سمت ماش می. از جاردی را بگ مانیهارفت تا سفارش   یسمت مرد به

 . میاستراحت کرد یو کم  میمبل نشست یبعد از اتمام ناهار رو  میدیخانه که رس به

 بود و چشمانم بسته! ای برد یبازو یرا رو سرم

 .میشیم  کینزد دیبه ع میدار -

 مسافرت.  میبر شدی و گفتم: کاش م  دمیکش یگفت. پوف یلب اوهوم  ریز
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 مسافرت؟  میبر یرا به من دوخت و گفت: دوست دار  نگاهش

 .می ری خب! م اریرا تکان دادم که گفت: بس  سرم

 ! ؟یگیبلند شدم و گفتم: راست م م یها از جابرق زده  مثل

 را تکان داد و گفت: تاحال شده من دروغ بگم؟  سرش

 که!  زارهی ننجون نم یگفتم: ول ینه تکان دادم و با پکر  یرا به نشانه سرم

 برد و گفت: ننجون با من.  میموها یزد و انگشتانش را ل یلبخند

 را دور گردنش حلقه کردم.  میو دستا دمیپر میاز جا یحال خوش  از

 . ایددوست دارم بر یلی! خیوا -

 . دیام را نرم بوسحرف سرش را جلو آورد و گونه  نیاز گفتن ا بعد

 فرو رفتم.  یطوفان یارا بستم و در خلسه چشمانم

 که چقدر عاشق او بودم!  داندی م خدا

 .دیبه گوشم رس ایبرد یبایآرام و ز  یبازوانش گذاشتم. صدا یرا رو سرم

 ازت دست بکشم؟ تونمی چرا نم  -

 کردم.  تیرا پشت گوشم هدا میکردم و موها یز یر یخنده

 . خوامی رو م  نیمن هم هم -

 ؟ یکن وونمیکه د نی رو؟ ا  یرا به من دوخت و گفت: چ نگاهش

 ! یازم دست بکش خوامی ...نم وونهیبلند سر دادم و گفتم: د یاخنده

 .دیرا کش امی ن یزد و با دو انگشتش ب  ینیری ش  لبخند

 وقته.  ری...دمیبخواب میبلند شو بلند شو بر -
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 . میبلند شدم و باهم به سمت اتاق رفت می کردم و از جا یاخنده

 

                                   *** 

 

.  کردمی بود نگاه م شیکه در حال خشک کردن موها  ایو به برد دمیتخت بال کش یرا از رو خودم
 پدر و مادرم تنگ شد. یدلم برا دفعهکیچرا  دانمی نم

 را جواب کردند.  شانیها هردوها افتادم که دکتر آن روز  ادی

 سرخاک مامان بابام؟  میبر  ایجمع شد و با بغض گفتم: برد میهادر چشم اشک

 متعجب نگاهم کرد و گفت: چرا؟!  ایبرد

 نشود.  صورتم یروانه میهاخود را کردم تا اشک  ی سع تی را بال انداختم و نها میهاشانه 

 دلم براشون تنگ شده. -

 .  دمینگاهش به خودم لرز یرا به من دوخت و من از سرد نگاهش

 !دمیترسی سرما م  نیسرد شد. از ا گونهن ینگاهش ا دفعهکیچرا  دانمی نم

 سراغم آمد. بیعج یدلشورهدوباره آن  

 سر خاکشون. برمتیسردتر از نگاهش گفت: آماده شو م یبا لحن  ایبرد

دوش گرفتم به سمت اتاقم رفتم تا  کی کهن یبلند شدم و به سمت حمام رفتم. بعد از ا میاز جا آرام
 لباس بپوشم.

. به  دمیپوش نمیداشت را به همراه شلوار ج یابود و طرح ساده  یجلوباز که رنگش صدف یمانتو کی
 .دمیدارم کشنم  یبه موها یت رفتم و دس نهیسمت آ
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کرد و   یرا بسته بودم ، اخم سمی خ یمن که موها دنیوارد شد؛ با د ایبستم که برد رهی را با گ میموها
 .یخور ی گفت: موهات رو خشک کن سرما م 

 . کنمی خشک م میبرگشت خوادی را بال انداختم و گفتم: نم  میهاشانه 

 میجدا کرد و با اتومو شروع به خشک کردن موها میرا از موها رهی شد. گ کیزد و به من نزد  یپوزخند
 . کرد 

 از بچه رو ندارم. یدار نگه یحوصله یخور ی . سرما مرنی نترس در نم  -

و من در سرباز نکردنش تمام تالشم را   آوردی فشار م میآور بود. بغض در گلوعذاب میبرا شی صدا لحن
 . کردمیم

 رفت.  رونی از اتاق ب یبدون گفتن حرف  میاز خشک کردن موها بعد

 . آروم... انایدادم و با خودم گفتم: آروم باش د نهییرا به آ نگاهم

رفتم و به سمت    رونیکنم از خانه ب  شیآرا یاذره کهنیارنگم را سرم کردم و بدون ییاسورمه  شال
 حرکت کردم.  ایبرد  نیاشم

  توانستیم  یاو چ یدوگانه یرفتارها لی. دلکردی من را متعجب م نینزد و ا ی حرف ای طول راه برد در
 باشد؟ 

اما هر چه که فکر کردم به   کندیرفتار را م  نیام که ارا انجام داده  یاشتباه دی خودم فکر کردم شا با
 !دمینرس یاجه ینت

 !میدیرس  ینشدم کِ  ام که اصال متوجهغرق تفکرات خودم بوده قدرآن

گالب و گل   ییا. در راه از پسر بچهمیمادر و پدرم حرکت کرد یو به سمت قطعه   میشد ادهیپ  نیماش از
 . دمیخر

 !  کردیم تمیواقعًا اذ ا یبرد یپوزخندها 
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فقط   ایفاتحه خواندم اما برد شانی هردو ی. نشستم و اول از همه برامیدیبه سنگ قبرشان رس  بالخره
از احساس به سنگ قبر مادرم   یخال  یبلند شد. با پوزخند و نگاه  شی پدرم فاتحه خواند و از جا یبرا

 کرد.

 نتوانستم خودم را کنترل کنم. بلند شدم و به سمتش رفتم.  گرید

 !دونم؟ی کردم که خودم نم  ی! چته؟! کار ؟یکنینگاه م  یجور  نیچرا ا -

 . دمیاش کوبشد. دستم را مشت کردم و به شانه  رهیخ میهابدون حرف به چشم  ایبرد

 تحمل کرد؟  شهی کردم از صبح تا الن رفتارتو نم کاریبا تو هستم. جواب بده! چ -

 گذاشت و به سمت عقب حرکت کرد. بشیزد و دستش را در ج   یپوزخند

 درست رو بخون. برم مدرسه...توهم برگرد خونه و  خوامی شده. م  رمیمن د -

 جا دور شد. از آن  عی بزند سر یگر یحرف د کهنیابدون

  سیخ یدو سنگ قبر نشستم و اول از همه با پارچه نی. ب ختندیر میهاگونه یرو  میهارفتنش اشک  با
 کردم.   زی سنگ قبر پدرم را تم

  رییتغ دفعهک ی راش تو هم؟! چرا رفتا شی نیبی .بابا محالش خوبه اما..  دونتیی ک ینگران نباش بابا.  -
 شه؟یسرد م زنمی چرا تا از شما حرف م کنه؟یم

 کردن، کردم.   زیسمت سنگ قبر مادرم برگشتم و شروع به تم به

شدم. دوستش   غشیو مشورت کنم ص رمی اجازه بگ یاز کس کهن یمامان سرزنشم نکن که چرا بدون ا -
 دارم مامان. 

 .ختمی سنگ قبرشان ر یها را پر پر کردم و رورا گرفتم و سنگ قبرشان را معطر کردم. گل گالب

...  یجور نیاوقات هم ا یاوقات سرشار از احساس و گاه یگاه یاوقات حام  ی.گاه هیآدم خوب  ایبرد -
 .دمیکشی تر عذاب مموقع کمآن دی! شادانستمیرا م لشیکاش حداقل دل

 را پاک کردم. میهااشک
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 ! امی م ریبه د ریو د کنمی م یمعرفتی که ب  دیتنگ شده بود. ببخش  یلیدلم براتون خ  -

  یکم د یبروم تا حالم شا ادهیپ یکم دادمی م  حیبلند شدم و به طرف خانه حرکت کردم.ترج  میجا از
 خوب شود. 

 به شماره انداختم و متعجب جواب دادم. یدر آمدم. نگاه الیاز فکر و خ میزنگ گوش یصدا با

 ! ؟ییپسر دا  یاز ما کرد یادی! چه عجب اری به آقا دانبه -

 ! نمتیبب دیبا یاومد فور  شی برام پ یکار  هی ؟ی سالم دخترعمه خوب  -

 شده؟ یز ی گفتم: چ نگران

 من رودر رو بگم؟!  یای...فقط...حال م ستین  یبد زینه نه چ -

 ! ختیریرفتم که خونم را م  رونیب  اریبا دان  شی ام و به جادرس نخوانده دیفهمی م ایو برد رفتمیم اگه

 آرامگاه بودم! میگوی را بال انداختم. خودش من را نرساند خانه! فوقش م میهاشانه 

 نه؟ ای یای م ؟یهست انایالو...د -

 .  کن امکیآمدم و گفتم: آره آره...آدرس رو پ رونیب  الیاز فکر و خ اری دان یصدا با

 باشه فعال.  -

 کیانداختم.  یبه او دادم و به آدرس نگاه یکه منتظر جوابم باشد قطع کرد. در دلم فوشآن بدون
 بود.  جاهان یهم یکی کافه بود که نزد

 .دمیرا کالفه دم در کافه د  اریگرفتن دربست خودم را به کافه رساندم و دان با

 ر؟ ایدان شدهی شدم و به سمتش رفتم و گفتم: چ ادهیپ

 . دیصورتش کش یو دستش را رو د یکش ییاآسوده  نفس

 ! یخداروشکر زود اومد  -

 حرفش شدم.  یرا تکان دادم و منتظر ادامه سرم
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 . من عاشق شدم!میسر اصل مطلب چون اصال وقت ندار رمیم  راستک یخب من  -

 ! ؟یبلند گفتم: چ یو با صدا متعجب

از   یکیچه خبرته؟! آره عاشق شدم. عاشق   سی گذاشت و گفت: ه اشی نیب  یانگشتش را رو اریدان
 شدم.  امیکالسهم

 را تکان دادم و گفتم: خب؟! سرم

 بگم! یچ دونمی نم  یالنم دعوتش کردم تا بهش ابراز عالقه کنم ول -

 خنده.   رینگاهش کردم و زدم ز یکم

 !هگیعاشقانه بزن د یهابگم؟ خب برو بهش حرف  یچ دونمی نم  یچ یعنی -

رفته چه برسه   ادمیاسم خودمم  یدستم به دامنت الن انقدر استرس دارم حت انایگفت: د کالفه
 که آماده کرده بودم!  ییاعاشقانه   یحرفا

 بکنم؟  تونمی م  کاری خب من چ -

رو   یکن. منم گوش  امکیبزنم رو بهم پ  دیکه با ییو حرفا  نیکافه بش یتو ای تو ب نیگفت: بب  عیسر
 بهش.  زنمی عاشقانه رو م یو حرفا کنمیم صدا ی و ب زیرو م   زارمیم

که حد   یکار گذاشت نیا یانقدر که تو فکرت رو برا یعن یتکان دادم و گفتم:  شی برا یتاسف سر  با
 نداشت! 

 مگه نه؟! گهید یای...ماناینکن د  تیگفت: اذ کالفه

 تو! خوردم مهمون  یرا تکان دادم و به سمت کافه رفتم و گفتم: هر چ سرم

 !دمی قول م اناید کنمیپشت سرم آمد و گفت: جبران م  یحالخوش  با

 سفارش دادم.    یشکالت  کیقهوه با ک  کیکافه نشستم و  یها ی از صندل یک ی یرو

 وارد شد.    دیسف  یو پوست یمشک یبا موها بای ز یبعد دختر  قهیده دق حدود
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 کم نداشت.  یز ی. از اندام هم چنشستیواقعا به دل آدم م اشیدرشت مشک  یهاچشم

 باشد.    بایهستم که باطنش هم مثل ظاهرش ز دواری عاشق او شود؛ فقط ام دادمی حق م  اریدان به

را در دست گرفتم   امی از موضوعات روزمره گفتند گوش یکردند و کم یکه سالم و احوال پرس نیا بعداز
 و شروع به نوشتن کردم.

 《مهم باهاتون صحبت کنم. زیچ کیراجب  خواستمیکه م نهیا تی واقع شراست》

تکرار کرد. دختره که اسمش ساره بود گفت:   واری من را طوط یجمله   نیع  اریارسال را زدم. دان یدکمه
 . گوشم با شماست.دییبله بفرما

. اخالق و َمِنِشتون هم  رسهی به شما نم   یکس  ییبای و در ز  دیهست بایز  یلیشما خ   تشیکردم: واقع پیتا
 باشه.  با یمن ز یبرا تونهی شما نم یبه اندازه  یدختر  چیکه ه نهیا تشیهست. واقعورد زبون همه

ساره مشخص بود خوشش   ی . از لبخندهاگفتیرا م کردمی م امک یپ شیکه برا  ییهاحرف   اریدان
 آمده است.

 .دمی را شن  اریدان یصدا دفعهکیبودم که  پیرا گرفتم و در حال تا یگوش

 .د یدوتا ببر دیبخر راهنی پ  یکی! ژهیو  زیسوپرا -

  گهید راهنیگفت: پ  یجی زدم. ساره با گ امی شان یرا به طرفش برگرداندم و دستم را به پ  میرو متعجب
 ؟ یراهنی! چه په؟یچ

 اشتباه خوندم!  امکی رد: پک پی تا عیو سر  دیچرخ یگوش نی نگاهش ب اریدان

 !؟یخون ی م غاتیتبل امکیوسط ابراز عالقه کردن چرا پ یبهش بگه گالب ستین  یکی آخه

 ...من به شما عالقه دارم.یعنینبود... یچی...اون هزه یهول شده گفت: چ اریدان

 به لبخند باز شد.   شیهااولش متعجب شد اما کم کم لب ساره

 رفتم و به سمت خانه حرکت کردم. یبلند شدم و به سمت خروج  میاز جا دمیاوضاع را خوب د  یوقت
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که صبح   ییو خداراشکر که از حال و هوا دمیخند  اریدان یکرده بودم! با فکر گندکار  ریالن هم د نیهم
 که داده بود، بودم! یای و سوت  اریدان ونیرا مد نیبودم و ا  داشتم درآمده

  دنیزنگ خانه به صدا درآمد. به عجله به سمت تلفن رفتم و با د یانه را باز کردم صداکه در خ  نیهم
 تلفن را جواب دادم. عیحبس شد. سر  امنهینفس در س ایبرد یشماره 

 الو سالم. -

 سالم و...  -

  تیتو هان؟ دوساعته پشت سرهم به خونه و گوش ی گفت و ادامه داد: کجا بود یااهللالهلب ل  ریز
 ! یستین زنمی زنگ م

 !؟یزدم و آرام گفتم: نگران شد یلبخند

 . دمیپوزخندش را شن  یصدا

دارم فکر   یو الن نزد  یزدیم دیکه صبح با  ییهانگران؟! نه نگران نشدم...من تنها و تنها به تست  -
 ؟ی! کجا بودکنمیم

 میبرا دی! شاستیچ های رحم ی ب نیا لیدل دانستمی د بغض کردم. کاش مکه قلبم را شکسته بو نیا از
 . شدی تر مقابل تحمل 

من رو و خودت رفته   یباشم؟ کجا برده بود تونستمینلرزد گفتم: کجا م  کردمی م یکه سع ییصدا با
 ؟یبود

 ؟یآدم بگو کجا...بود ی...مثل بچه انای که معلوم بود دروغم را باور نکرده است گفت: د ییصدا با

 شد.  ری هام سرازگونه  یرو میهاو اشک  دمیکش یق یعم  نفس

 ... اریدان  شیپ -

 ؟ یداشت  کاری! با اون چت؟یی : پسردادمیپرحرصش را شن  یصدا

 کافه. میداشت. رفت یکار  ه یباهام  گفتم: اون ییاگرفته یرا با دستم پاک کردم و با صدا اشکم
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 باشد! یهم دوست داشتم عصبان  دیاست شا یعصبان  ایچرا حس کردم برد دانمی نم

 اون وقت؟! یچه کار  -

دارم.  هیپا بزارم تنب  ری ز نتویاز قوان یکیاگه  یبرم درس بخونم. گفته بود خوامی لب زدم: م  حوصلهی ب
 !هیچ ه یخونه بگو تنب یاومد

 که منتظر جوابش باشم تلفن را قطع کردم.آنکردم و بدون یخداحافظ 

اوضاع وقت ناهار درست کردن را  نیخوردم تا ضعف نکنم. با ا یز یچ کیسمت آشپزخانه رفتم و  به
 هم نداشتم!  

 !کندیخودش حل م  ایرا بال انداختم. برد میهاشانه 

وارد اتاق شد و با    ایچقدر گذشته بود که برد انمدی سمت اتاقم رفتم و شروع به تست زدن کردم. نم به
 شده بود. رهی اخم به من خ

  هیتنب یخانم! آماده   انایگفت: خب د دی. نگاهم را که ددمیرا که بال آوردم نگاه پر از اخم او را د سرم
 ؟یهست

کرده   یط ! از اول باهممیندار یرا درهم کردم و خواستم اعتراض کنم که گفت:  اعتراض الک میهااخم
 مگه نه؟!  میبود

 نگفتم. یز یدادم و چ رونی را به شدت ب نفسم

 اوم...  رم؟یبرات درنظر بگ یه یخب...چه تنب  -

 را از قبل گرفته بود. مش یاش گذاشت و شروع به فکر کردن کرد. معلوم بود تصمچانه  ریرا ز دستش

حق استراحت   یرو تموم نکرد  کیزیف  3را تکان داد و با پوزخند گفت: مثال امشب تا فصل   سرش
 .یندار 

تموم کنم! جدا  تونمی نم نمیمن تا صبح هم بش ؟یکن یم ی شوخ   یبه او نگاه کردم و گفتم: دار  متعجب
 من اون فصل رو مشکل دارم! یدونی از اون تو م
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با   یوقت یخواستی گفت: م  شدیطور که از من دور منزد و به سمت مخالف برگشت و هما  یپوزخند
 !یموضوع فکر کن  نیعشق و حال به ا یرفتیاحمق م یاون پسره 

 بردم. سرم را تکان دادم و شروع به تست زدن کردم. میموها یل یو کالفه دست  دمیکش یپوف

 !کردی بود و فقط وقتم را تلف م دهیفایو اصرار ب  شودی دوتا نم   ایحرف برد دانستمیم

 ساعت... 12هم  دیساعت...شا  10درس نشسته بودم.  یچند ساعت پا قیدق دانمی نم

 تمام شود!  دیتا شا زدمی تست م وقفهی ب

 بلند نشده بودم!  میخوردن ناهار و شام از جا یبرا یحت

 تشنه بودم. و به شدت  کردمی بلند شدم. احساس گرما م  میو سردرد از جا  یخستگ با

رفت و با    یاهیقدم برنداشته بودم که چشمانم س کی شدم و به سمت در اتاقم رفتم اما هنوز  بلند
 افتادم. نیزم  یرو  یحالی ب

 در بدنم نمانده بود. یبسته بود و جان  مهین چشمانم

 .شدی م کیکه با عجله به من نزد ایبرد یهاو بالفاصله قدم دمیباز شدن در اتاق را شن یصدا

تو تب  ی...دار انایگفت: د یگذاشت و با نگران  امیشان یپ یرا درآغوش گرفت و دستش را رو سرم
 . یلعنت یسوز یم

رفت و   میها. به سمت کمد لباس دیچند بار دور خودش چرخ جیبلند شد و گ شی استرس از جا با
  زیچ هی ای! چندبار بهت گفتم ب انای د یتخس یلیگفت: خ  کردی طور که تنم م آورد و همان یمانتو و شال

 هان؟   یبخور لعنت

...لذت  دمیکه...دارم...جون م نی...از ا یحال...باش...خوش دینگاهش کردم و گفتم: الن که با جانی ب
 ... یببر 

 داد زد:  رفتی کرد و همان طور که به سمت در م  بغلم



 شاگرد جذاب من 

76 
 

 دیآب هم نبا یمن حت ی! تو بدون اجازهیجون دادن حرف بزن  یدرباره نم یوقت نب  چیه گهید -
 !یجون بد کهنیچه برسه به ا یبخور 

 کم رو به بسته شدن رفت. کم میهاآمد و چشم میهالب  یرو  ینیری ش  لبخند

 

 

 

 شد.  کیوارد اتاق شد و با لبخند به من نزد  پرستار

 خوشگل خانوم؟!  یهوش اومدبالخره به  -

 !هوشم؟ی به او نگاه کردم و گفتم: مگه چند ساعت ب  متعجب

دوستت داره؛   یل ی. همسرت خیهوشی که همسرت آوردتت ب  شبیکرد و گفت: از د میرا تنظ ِسُرم
 قدرشو بدون!

  ی لیتک بزنه! خکم مونده بود دکترا رو ک یشد هوشی که ب شبیبه او نگاه کردم که گفت: د متعجب
 نگرانت بود!

 برگرداندم و به او نگاه کردم.پس واقعًا نگرانم شده بود!  ایرا سمت برد میلبخند رو با

  یچ جهیکه نت یدی! دیار ی حد به خودت فشار ب نیدر ا  دینبا ی ول یدرسته امسال کنکور دار  زمی عز -
 شد؟!

 یصدا دنینگاه و نشن  دنیکه من به خاطر ند دانستی شدم. او چه م  رهیبه او خ یحرف چیه بدون
 ام؟!که صبح خورده بودم، نخورده یک ی جز ک یز یروز چ شبانه  کیام و از اتاقم خارج نشده ا یسرد برد

 ؟یدار  یالن چه احساس -

 جا کردم و گفتم: بهخودم را جا  یکم

 !نهیسنگ کمی و سرم  سوزهی م  یمعدم کم -
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 با لبخند گفت:   پرستار

  هوشی چون ب نهیو َسِرت سنگ  ینخورد یز ی شبانه روز چ هیچون  سوزهی. معدت مهیعیخب طب -
 .ارنیبرات ب گمی . میغذا بخور  دیمسکن زدم و درمورد معدت هم که با  کیَسِرت  ی! برایبود

 رفت.  رونی از اتاق ب 《کنمی م خواهش》زدم و تشکر کردم. با گفتن   یلبخند

 دنیجا شد و کم کم چشمانش را باز کرد. با دبهجا  شیدر جا یکم ای رفتن پرستار برد رونیمحض ب  به
هوش به یگفت: کِ  دیپوشیطور که کفشش را مبلند شد و همان شی از جا عی باز من سر یهاچشم
 بهت َسر بزنن!  انیب گمی م رمیالن م ؟یاومد

 . را گرفتم و مانع حرکت او شدم و گفتم: اومد پرستار دستش

   ؟یگفت:  خب؟! الن خوب ینگران  با

 ؟ی گفت: مطمئن  دیکشیطور که کنارم دراز م و همان دیکش یارا تکان دادم که پوِف کالفه  سرم

 را به نشانه مثبت تکان دادم.  سرم

برد. نوک   امی بود گرفت و داخل روسر  ختهیر  رونیب   مارستانیب یکه از روسر  میاز موها یادسته 
 . دیام را بوس  یشان ی. سرش را جلو آورد و پکردی صورتم را لمس م یانگشتانش ِگرد

 در دلم آشوب و طوفان به راه افتاد. شهیهم مثل

 فاصله داد و گفت:  یسرش را کم یاز مدت بعد

 . کردمیخراب م  مارستانیسر کادر ب  یرو رو مارستانیب نیکل ا شدی م  تیزیچ اگه

بال رو   نیکه ا ی کس  یگفتم: پس باعث و بان  زدمی نفس نفس م جانی طور که از هن زدم و هما یلبخند
 ؟ یسرم آورد چ

 خودت  شی پ فرستادمیبه چشمانم نگاه کرد و گفت: اونم م یجد  یلیخ

 سرم را نوازش کرد.  یشانه ام گذاشت و موها  یرا رو  سرش

 ام برداشت و از من جدا شد و نگاهش را به من دوخت. باز شدن در سرش را از شانه یصدا با
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گفت و ما را تنها   یتخت گذاشت و نوش جان یرا رو  ینیشد و س  کمیصبحانه نزد  ینی با س  پرستار
 گذاشت. 

شاگرد جذاب من! به خاطر تو نرفتم سر کارم    یگوشم گفت: همشو بخور تا جون داشته باش ریز  ایبرد
 ازت! خوامی م زهی جا کی

 گونه ام نشاند. یکوتاه رو یو سرش را جلو آورد و بوسه  دینگاهش کردم که بلند خند متعجب

 را سمت خود گرفت و شروع کرد به لقمه درست کردن.  ینیس

 . خوردمی را با اشتها م کردی که درست م یی هاهم تمام لقمه  من

حال خورده بود که تا به  ییهاصبحانه   نیذتریو لذ نیاز بهتر یک یآن صبحانه  میبگو توانمی جرئت م  به
 بودم!

 . می به سمت خانه رفت صی ترخ یاز خوردن صبحانه و انجام کارها بعد

گرفتم. لباسم را عوض کردم و به سمت حال   یدوش کی به خانه به حمام رفتم و  دنیمحض رس به
 نگرانت شدم! یلی : خدم یاش را شنآرام و خسته  یدور کمرم حلقه شد و صدا ایرفتم که دستان برد

در  میبگو یز یکه بتوانم چزدم و قبل از آن  ی. لبخنددمیکش یقی را در دستش گذاشتم و نفس عم دستم
 فرو رفتم  ایآغوش برد

 

 

 

 

 سه ماه بعد 

 

 بد بود. یخوب و گاه یگاه ایسه ماه رفتار برد نی شدم گذشت. در ا ماری ه از آن روز که ب ما سه
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 عادت کرده بودم.  تی وضع نیا به

 بودم.  ایبرد   شیپ  گرید یو روزها رفتمی ننجون م شیشنبه و جمعه ها پ  پنج

 کردم.  یشدم احساس کسالت م  داریب  یگذرد و من امروز از وقت یم لیروز از سال تحو  ۱۰ حدود

حالت   شنومی را م ییغذا یبو ی. وقتدهدی آهن م یکنم دهانم بو و مزه یوقت است که حس م چند
 ام.شده ضیکه مر کنمی فکر م ردیگی و خوابم م  شومی زود خسته م  یلیخ  داً یجد رم؛یگی تهوع م

 زدم و به مطب پزشک رفتم. رونی زود از خانه ب صبح

 متاهل؟ ای دیبه من کرد و گفت:  شما مجرد هست یدادم نگاه  حیتوض شی را که برا  طمیشرا

 گفتم: متاهل .چطور؟!  مردد

  نیا دیحتما بر سمینوی م شیآزما کیگفت:  نوشتیورق م  یرا رو  ییزهایهمان طور که چ پزشک
 . دیرو بد  شیآزما

 شده؟!  یز یدکتر؟ چ یآقا یشی گفتم: چه آزما نگران

  یبه باردار  هیشب یل ی! عالئمتون خهیباردار  شی! آزمادیزد و گفت: نه خانم نگران نباش  یلبخند دکتر
 . دیدرصد شما باردار 90هست و به احتمال 

 از مطب خارج شدم. یرا از دکتر گرفتم و با تشکر  و تعجب برگه رتیح  با

تمام وجودم را فرا   یاست، لذت  ایه در من وجود دارد که از گوشت و خون برد زند یموجود کهن یا فکر
 گرفت. 

شکمم   یرفتم. دستم را رو شگاهی دست تکان دادم و به سمت آزما یتاکس نی اول  یبرا  یحالخوش  با
 پسر؟!  ایمن دختر است  یفکر کردم که بچه  نیگذاشتم و چشمانم را بستم.به ا

 لب گفتم:  ریز کردمی طور که شکمم را نوازش م را باز کردم و همان چشمانم

 من!  یایدن یخوش اومد -

 مهربان بود! یاخمو و مغرور و گاه  یایکه پدرش برد یحال بودم از فرزندمن چقدر خوش  و



 شاگرد جذاب من 

80 
 

 

 

 

 شگاهی مدت را در آزما نیها حاضر شد و من تمام اساعت بعد جواب2را که دادم حدود   شیآزما
 بودم!نشسته 

 ... یخانم صالح -

 رفتم. خوانش یبلند شدم و به سمت پ  میاسمم هراسون از جا دنیشن  با

خانم. انشال که قدمش  گمیم  کیجا بود برگه را به سمتم گرفت و گفت:  تبرکه مسئول آن یخانم 
 . رهیخِ 

 .از او کردم یتشکر   یحالورقه را از دستش گرفتم و با خوش  ختمیریکه اشک شوق م یدرحال 

بچه  نیمن از وجود ا یهم به اندازه  ایفکر کردم که برد نیسمت خانه حرکت کردم و به ا به
 !شود؟ی حال مخوش 

 ! شهی حال نشه؟ به هر حال داره بابا م خوش  شهی خودم گفتم: مگه م با

 نشست.  میهالب  یرو  یلبخند

  یرفت  انا؟ید شدی جواب داد: چ عی تماس گرفتم که سر ایخانه شدم و به سمت تلفن رفتم و با برد  وارد
 گفت؟ ی دکتر چ

 گفتم: یرا گاز گرفتم و با شاد لبم

 ...یش یبابا م ی! دار ی بد ین یریش  دیبا  ایبرد

 ! ستین  یالن وقت شوخ انایگفت: د یجد  یبا لحن  ایبرد

 هست! شیآزما یاومدم خونه برگه شگاهیبه خدا...من الن از آزما کنمی نم یگفتم: شوخ  پکر
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 ...یلعنت ی لعنت یداد زد: لعنت  تی با عصبان شودی خوش حال م  ایبرد  کردمیتصورم که فکر م برخالف

 لب آرام اسمش را زمزمه کردم.  ریز

 ... خونه   امی! دارم میخور ی از خونه تکون نم  -

 ع کرد.  که منتظر جوابم باشد قط آن بدون

 اصال خوب نبود! نیو ا دادی بد م ی. دلم گواهدمی شکمم کش یرو یدست

 . دمیبه شکمم کش  یسمت مبل رفتم و نشستم. لبم را با استرس گاز گرفتم و دست به

 از وجودش خبر نداشتم بد به دلم نشسته بود. شیبچه که تا چند ساعت پ  نیا مهر

 آمد.  نیماش یدفعه صدا کیکه  کردم ی فکر م ایار بردچند ساعت نشسته بودم و به علت رفت دانمی نم

 وارد خانه شد.   ایدر خانه باز شد و برد قهیاز چند دق بعد

نگاهش به من خورد    یبلند شدم. چشمانش را دورتا دور خانه گرداند و وقت می از جا عیورودش سر با
 به سمتم آمد.

 بود!  یپشت تلفنت شوخ یفقط بگو حرفا -

 که کنارم بود ، خورد.  شیآزما یشدم. نگاهش به ورقه   رهی حرف به او خ بدون

 به آن انداخت.  یبرگه را برداشت و نگاه  یناباور  با

 را در دستش گرفت.  میسرش را تکان داد و بازو کالفه

 ...اناید نیبب  -

مان وارد خانه  به در که هنوز بسته نشده بود خورد و بار  یاتقه دفعهکیرا کامل نکرده بود که  حرفش
 شد.

 سالم زنداداش!   -

 !دادی از همه آزارم م شتریب نیو ا دادیتمسخر م  یبو حرفش
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 .  گمیم کی! تبریراست -

نشان  ی خود را به زود یبه ناقوس مرگ بود و من مطمئن بودم شوم هیشب  شتریگفتنش ب کی تبر
 !دهدیم

 گفت:  یجد یکرد و با لحن  ایبه برد رو

 ... ستیکه ن ف ی...فقط اگه بود! حشدی حال مجا بود از پدر شدنت خوش  نیداداش اگر مامان الن ا -

از   کردمی م یو سع  کردمی به آن دو نگاه م  یجی چشمانش را بست و دستانش را مشت کرد. با گ ایبرد
 بفهمم!  یز یچ شانیهاصحبت 

 !میکنی ن بچه رو ِسقِطش مو او میریالن م نی با همان چشمان بسته شده گفت: هم  ایبرد

 روانه شد. میهاگونه یرو میها؛ اشک  دمیکش یاخفه غیدهانم گذاشتم ج ی دستم را رو یناباور  با

 !؟یگی...می...چیپته گفتم: تو...تو...دار...پته با

! فردا پس فردا کنکورت که تموم  انایکه گفتم د نیگفت: هم  یچشمانش را باز کرد و با لحن سرد ایبرد
 که ما... نیبه ا ؟یبدی خونه ننجونت جوابشو چ یبر  یخوا یشد م

 . ختندیریم میهاگونه یرودانهدانه میهااشک

 ! یخواستگار  یایم  کردمیاما....اما من...فکر م  -

 بهت داده بودم؟  یزد و گفت: من قول خواستگار   یپوزخند

 مبل گرفتم تا سقوط نکنم.  یرا به دسته دستم

 بچه قلبش شکل گرفته...اون... نی...اما ااما -

 ی. صدادیکش شیموها یل ی. کالفه دستدادی حرف زدن را به من نم یاجازه  می و هق هق صدا بغض
 تر بشود و متعجب به او نگاه کنم.هقم کمبلند بارمان باعث شد هق

به خاطر انتقام بهش   ی! هنوز بهش نگفتزمی داداش عز اش تمام شد گفت: اوهخنده کهن یاز ا بعد
 !  ؟یشد کینزد
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شد.   کیفقط به خاطر گرفتن انتقام مادرم به تو نزد  ای آره برد نگاهش کردم که ادامه داد: متعجب
دعوا مادرم رو هول داد و باعث مرگش شد. چون مادر تو با   یچرا؟ چون اون روز مادر تو تو یدونیم

 هاش دل مادرم رو شکست! طعنه

  نیینگاه کردم که ناراحت سرش را پا  ای! آره آره! امکان نداشت راست بگه. به بردگفتی م  دروغ
 انداخته بود.

 ...دروغ نبود!گفتی تمام جان درد گرفت. راست م ایسکوت برد دنید با

 !شدینواخته م میحکم ناقوس مرگ را داشت که هر لحظه برا میرابارمان ب  یصدا

 ه؟یتر از همه چمهم  یدونی اما م -

 را دوباره به بارمان دادم.  امخستهنگاه

 ! یستیتو دختر مادر و پدرت ن -

 با حرص گفت: چرت نگو بارمان...  اینگاهش کردم. برد شوکه

 کرد و گفت:  مدرک دارم داداش!  یاخنده

 ننجون در اتاق پخش شد.  یآورد و صدا رونیرا ب  لشیکرد و مبا بشیدر ج  را دستش

 .شدی تر متر و قلبم فشرده ُسست  میپاها دمیشنیکه م یاهر جمله  با

نبودم!  توجهی وگرنه من انقدر نسبت بهش ب  ستی! اون از خون ما هم نستیمن ن ینوه  انایهه د -
که فقط تو قلب دخترم جا داره اما  هیکس انایگرفت. د  یکه دخترم اونو با لجباز  هیمیتیدختر  هیاون 

 من...

 چراااا؟ ؟ ی...چرا بهم نگفتی: لعنتدیرا گرفت و غر اشقهی به سمت بارمان حرکت کرد و   یعصب ایبرد

 .دمینترس ای داد برد یاز صدا یخسته بودم که حت قدرآن

 شدم. هوشی شکمم گذاشتم و کم کم ب ی. دستم را رودیکشی م ری دلم ت ری و ز رفتی م جیگ سرم
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که   شیکه تند به سمتم آمده بود و صدا  ایماند آغوش گرم برد ادمی یهوشی که قبل از ب یز یچ  نیآخر
 بچم!  اخدایبود که گفت: 

 ( ای)از زبان برد

 

 ! کنمی دارم کار م  ؟یبر  شهی خطاب به بارمان گفتم: بارمان م کالفه

  کینکنم که چرا به اون دختر نزد یادآور یو   امین  کباریزد و گفت: اگه هر چند وقت   یپوزخند  بارمان
 !یکنی که فراموش م یشد

 زدم و خواستم جوابش را بدهم که تلفنم زنگ خورد.  میبه موها یچنگ

هزاربار مردم   یدکتر و من از نگران   شیبود پامروز رفته  انایرا برداشتم. د یگوش ع ی نام خانه سر دنید با
 و زنده شدم! 

را   اناید توانستمیرا نداشتم و م یکوفت یکاش امروز آن جلسه یا گفتمی هزاران بار با خود م 
 کنم.  یهمراه

 گفت؟ ی دکتر چ یرفت  انا؟ید شدی چ -

که  دی به گوشم رس  انایشاد د  یبلندگو گذاشت.صدا  یو صدا را رو دیرا از دستم کش  یگوش بارمان
 ...یشیبابا م  ی! دار یبد ین یریبهم ش  دیبا ایگفت: برد

بال   یابروها دنیحس خوب به من دست داد اما با د  کیشد.  یجور کیَته دلم  انایحرف د نیا با
 !ستی در سرش ن  یفکر خوب   دمیبارمان فهم یرفته

 !ستی ن یالن وقت شوخ  انای گفتم: د یجد  یلحن با

! از آمدی بارمان خوشم نم یهانگاه  نیکردم چون اصال از ا یشوخ  دیبگو کردمی دلم دعا دعا م در
 معلوم بود پکر شده.  شیصدا

 هست!  شیاومدم خونه برگه آزما شگاهیبه خدا... من الن از آزما کنمی نم  یشوخ  -
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 نگاهم کرد و با اخم لب زدم: مادرمون...  بارمان

  یلعنت یچشمم جان گرفت. کالفه داد زدم:  لعنت یجلو  شی تمام زجرهاآوردن نام مادرم  ادیبه  با
 ...یلعنت

 اما الن! رفتیم  شیبود دلم برا یگر یکه اگر هر وقت د یزد جور  میآرام صدا رلبیز

 خونه...  امی! دارم میخور ی از خونه تکون نم  -

 جون!وقتشه داداش که جوابش را بدهم قطع کردم. بارمان با لبخند گفت: خوبه...النآن بدون

دروغ   اناید یهاحرف  شدمیمطمئن م دیحرکت کردم. با  نمیلب گفتم و به سمت ماش ری ز ییشوخفه 
 ! ستین

 

 

 

قفل شده  یهابه سمت بارمان رفتم و با دندان یعصب ستیمادرش ن یبچه اناید دمیفهم  یوقت
 بسوزونمش؟  یو گذاشت ی نگفت ؟یو نگفت  یدونست  یم یعوض  ی: تو...تودمیغر

 را برگرداندم. میرو کنهیبارمان داره با پوزخند به پشتم نگاه م دمید یوقت

که در حال   ییانایبه سمت د  عیافتاد نگاه کردم و سر یم نی زم یکه داشت رو انا یتعجب به د با
 خدا! بچم...  ایسقوط بود رفتم و با ترس داد زدم: 

را   انایکه د  یبه خودم آمدم و درحال عی سر یل یکردم. خرا در آغوش گرفتم و با تعجب به او نگاه   سرش
 رفتم.  نمیدرآغوش گرفته بودم به سمت ماش 

 بود و بس!  انایکه مهم بود د یز ی اما الن تنها چ دمیرسی بارمان را به موقعش م حساب

  ری وارد فرمون کردم و داد زدم: تقص یپدر یرا پ میهارنگ و روش انداختم و مشت   یبه چهره ب ینگاه
 توعه! ری ...تقصیتوعه لعنت
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نابودش   یخواستی بچت مهم نبود و م  شیپ یقهیشد؟ تا چند دق یچ  ای. آقا برددمیکش یق یعم  نفس
 !ه؟یچ یبرا ینگران  ؟یکن

 ام کرده بود.در ذهنم کالفه یهاصدا

 کردم.  شتریرا ب  نیرا در دستم گرفتم و سرعت ماش انایدست سرد د 

 .را در آغوش گرفتم و به سمت اورژانس بردم  اناید دمیرس  مارستانی که به ب  نیمحض ا به

 شده؟  یشد و با عجله گفت: چ ک یبه من نزد  یپرستار 

 شد.  هوشی دفعه ب کیدونم... یگفتم: نم جیشده و گ هول

 انداخت و گفت:   انایبه د ینگاه  پرستار

 باردار بودن؟  -

 .یعمل بشه فور  دیگفت:  با عیکردم که سر دییرا تکان دادم و حرفش را تا  سرم

 سر خورد! میکنار وارید یبرد و من رو  یرا به سمت اتاق  اناید

 آخر؟!  دهمی تقاص کدام کارم را دارم پس م  ایخدا

با   یتآمد و رو به من گفت: چه نسب رونی را به اتاق عمل برده بود با شتاب ب انایکه د یپرستار  همان
 ن؟ یدار ماریب

خواستند و من   یمن است. مدرک م  یزندگ  اناید میتوانستم بگو یبردم. نم  میموها یل یدست کالفه
 کاغذ را نداشتم. کهی ت کیآن 

 هستم. اناید ییکنم اما به اجبار گفتم: دا یمعرف  یطور نی خودم را ا خواستمی نم

بچه اشون  شونیبدن. ا تیعمل رضا یبرا انی ب دیتر به همسرشون بگ عیمحترم هر چه سر یآقا -
 در خطر هم هستن! یو حت نیدر مرحله حساس یلیافتاده و خ

 خود به خود مشت شد.  دستانم
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 رو پر کنم؟  نامهت یمن رضا شهی نم  ستنیمتاسفانه همسرشون ن -

 فوت کردن.   به در اتاق عمل انداخت. ادامه دادم: پدر و مادرش هم ینگاه کالفه

 حرکت کرد و گفت:  خوانش یبه سمت پ  پرستار

 . عیفقط سر ستین  یمشکل یخب چون مورد اورژانس  اری بس -

شدنش را  یبستر  یرا به من داد که شروع به پر کردنش کردم.بعد از پر کردن فرم رفتم تا کارها یفرم
 انجام دادم. 

 شروع شده بود و من نگران و کالفه پشت در اتاق عمل منتظر بودم.  اناید عمل

 گذشت.  میعمر برا کیکه دکتر از اتاق عمل خارج شود،  یچند ساعت گذشت اما تا زمان  دانمی نم

 شد دکتر؟ حالش خوبه؟  یشتاب سمت دکتر رفتم و گفتم: چ با

بچه    ادیبال و استرس ز یار روحگفت: بر اثر فش  کردی طور که نگاهم مرا تکان داد و همان  سرش
هوش  انجام شد. هر وقت که به تی داشت اما خداروشکر عمل با موفق یداخل یز یرافتاده و خون

 ! گمی م ت یهم تسلبه بخش! بابت بچه  شنیاومدن منتقل م

 چرا بغض کردم! دانمی نم

 شد پس؟! مگر من مخالف بچه نبودم؟ چه  فتد؟ی بچه ب دیمگر من نبودم که گفته بودم با 

 !هیبرات کاف   نیحالش خوبه و هم  انایآروم! د ایخودم گفتم: آروم باش برد با

 آوردند.  رونیتخت بود ب   یرو هوشی که ب یدر حال  انایاتاق عمل باز شد و د در

گوشش زمزمه کردم: تو به   ریزدم و ز  شیرو یز یرفتم و دست سردش را در دستم گرفتم و بوسه ر جلو
 !کنمی رو برات بهشت م  ایفقط! دن ای هوش ب

 منتقل کردند.   یرا به اتاق اناید

 خارج شدم و جواب دادم. مارستانیشدن اسم ننجون از ب  انیو نما لمیمبا  یزنگ خوردن گوش  با
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ناله و  میرا برداشتم بدون امان شروع کرد به صحبت کردن. البته بهتره بگو  یکه گوش نیهم اما
 !نی نفر

  یشرف چ  ی. ب ینابود شه به حق عل  شوریاون دختر ب  ی. الهایگرم بنشونه تو رو برد نی خدا به زم  یاله -
 درس بخونه مثال؟  یُبرده بود ؟یحاملش کرد  ؟یکار کرد

  یچون از ب چهیپی ! اگر بحث بارمان باشد که معلومه زود مچهیپی چه زود م  خبرها》خودم گفتم با

 《!کنهی عمل م  ترع یهم سر یس یب

 ...ین  دیکنی گفتم: اون جور که شما فکر م کالفه

  نیبب ؟یهان؟ چه جور  ست؟ین  یو گفت: چه جور  دیحرفم را تمام کنم. وسط حرفم پر   یحت نزاشت
. از اولشم آوردن اون نمیون دختره نکبت رو ببنحس ا اقهیق خوامی وقت نم  چی ه گهیپسر جادوگر! د

تو    ییجا گهینحس تو خانواده ما اشتباه بود! چقدر به دخترم گفتم و قبول نکرد! اون نکبت د یبچه 
 بمونه! میتیهمونه که  اقتشی خانواده ما نداره! ل

  انایمثل د یافرشته  زارمیم یفکر کرد ه؟یداد زدم: چ اریاخت ی دستانم را مشت کردم و ب تی عصبان از
 ...! یکن  نیبه همسر من توه  گهید بارک ی...فقط گهید بارکیبرگرده به اون جهنم؟ نه جانم! 

 گفتنش هم ترس داره! یچون حت شهیم یبگم چ خوامی و با آرامش گفتم: نم  دمیکش یق یعم  نفس

طمئن باش خبرش  که خبر رو آورده برات م  یرا چنگ زدم و با پوزخند گفتم: درضمن کالغ میموها
که تو  گمیم یمن نوینداره! ا  یسود یمون یهمسر حاج بابا که پش ینش مونیدرست نبوده! بپا پش 

 شدم! مونی هزار بار پش میزندگ

 حرکت کردم.  نمیبه سمت ماش   تیمنتظر جوابش باشم تلفن را قطع کردم و با عصبان  کهنیا بدون

 !کنمی من حسابم را با بارمان صاف م امروز

 اش را فشار دادم. بارمان پارک کردم و زنگ خانه  یرا کنار خانه  نیماش

باز شد. وارد خانه شدم. مهال)زن بارمان( در را باز کرد و با لبخند گفت: خوش   یکی ت یبا صدا در
 . ایبرد یاومد
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 رفت.   نیام چون لبخند مهال کم کم از بکردم لبخند بزنم اما مطمئن بودم موفق نشده یسع

 ست؟ بارمان خون  -

 شده؟! یز ینگران گفت: چ  مهال

 ! ی! چه سرعت عمل ایبه به آقا برد -

بارمان با خشم نگاهش کردم و همان طور که نگاهم به او بود به مهال گفتم: مهال برو   یصدا دنیشن  با
 . یاینم نییخونه نرفتم پا نیبال و تا من از ا

 نکرد. یجا شد و حرکتبهجا  شی بود در جا دهیکه ترس یدر حال مهال

 گفتم:  تی عصبان با

 که شرح مسائل کنم؟! یخوای بارمان به زنت بگو بره اتاقش! نم -

 از ما دور شد. کردیکه به بارمان نگاه م  یگفت و مهال در حال یز یدر گوش مهال چ  بارمان

 . دمیمشت را در دهانش کوب نیمحض رفتن مهال ، به سمت بارمان رفتم و اول به

 ! یکه به من گفت ییهابه خاطر دروغ  نیا -

 را نداشت.  یرا هم به صورتش زدم. بارمان شوکه بود و توان انجام کار  یبعد مشت

 .یکشوند یکه توش بود یو منم تو لجن   یانتقام گرفت انایکه به ناحق از د  نیهم به خاطر ا نیا -

 را به شکمش زدم و گفتم:  یبعد مشت

 ! یبه خاطر بچم که قاتلش شد نیا -

داداش؟   شدی را بزنم که دستم را محکم گرفت و با اخم گفت: چ یآوردم تا مشت بعدرا بال  دستم
 تو انگار نه! یحال که انتقام مادرمو گرفتم راحت شدم! ول ؟ی زنیم

 محکم زد به شکمم  شی را محکم گرفت و با پا میهاکردم بزنمش که دست یسع

 هولم داد. یرا ول کرد و به سمت میها. دستشدم  زیخ  میگفتم و ن یدرد آخ بلند از
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 ترت بلند نکن!وقت دست رو داداش بزرگ  چیه گهید -

به  یگند زد یکاف یبه بارمان نگاه کردم و گفتم: به اندازه دیبا تهد رفتمی که عقب عقب م طورهمون
 ! وگرنه منم بلدم دردسر شم برات!نمتینب  انایو َبِر خودم و د دور  گهی! دمیزندگ

 شدم.  نی رفتم و سوار ماش  رونی از او باشم از خانه ب یکه منتظر جواب آن بدون

 تلفن را برداشتم.  لمیمبا یگوش ی. با زنگ خوردن صداحرکت کردم  مارستانیسمت ب  به

 تماس گرفتم؟ یم یکر ی. با آقاریسالم وقت بخ  -

 . دییماگفتم: بله خودم هستم بفر یکنجکاو با

 از همراهان شما بودن؟  یصالح  نای. خانم دمی...تماس گرفتمارستانیمحترم ما از ب یآقا -

 حالش خوبه؟  انایافتاده؟ د یتمام وجودم را فرا گرفت. با استرس گفتم: بله اتفاق ینگران

 به هوش اومدن و به بخش منتقل شدن آقا.  شی ساعت پ مین  یخانم صالح -

 رفت.    نیکه لبخندم از ب دینکش  یزدم. اما طول یخندو لب دمیکش یاآسوده  نفس

 به هوش آمده بود پس چرا به من زنگ زده بودند؟!  اناید اگر

 شده خانم؟!   ی: چدم یپرس ینگران  با

 ! ستیهمراه شما ن  تشیآقا واقع -

 نکردم.  یتوجه  هان یترمز و به بوق ممتدد ماش  یزدم رو محکم

 ست؟ یکه ن یچ  یعنیبا اخم داد زدم:  

 رفتن! شونیا ایاما گو میرو گشت مارستانی. ما تمام ب دیسرد باش لطفا خون یمی کر یآقا -

 را قطع کردم.  یگفتم و گوش یلب لعنت ریز

 حرکت کردم.  یرا به حرکت در آوردم و با سرعت سرسام آور   نیماش
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 جا باشد! آن  دیخودم حرکت کردم. شا یسمت خونه به

 شدم و در را باز کردم.  ادهیپ عی سر دمیخانه که رس به

 ... اناید -

در اتاقش است به سمت اتاقش رفتم   کهن یا دیسمت اتاقم رفتم اما نبود. در اتاقش باز بود؛ با ام به
 بود! چمدانش هم نبود. ختهیاما اتاقش به هم ر

 ننجون حرکت کردم.  یآمدم و به سمت خانه رونی از خانه ب عیسر

 نکن! وونمینشو دختر! د وونهید اناید

 زنگ گذاشتم و بدون وقفه زنگ را فشردم. یدستم را رو دمیآن جا که رس  به

  تیبا عصبان   شیسر گذاشتم. ننجون با آن عصا بزرگ را پشت   اطیخانه باز شد. وارد خانه شدم و ح در
 ؟ یدم در آمد و گفت: چته؟ مگه سر آورد

 ! ادیبگو ب  انایگفتم: به د کالفه

 داد.  هیتک شیعصا به

 .ستیجا ن  نیاون ا -

 باهاش حرف دارم! ادی! بگو زنم بادیب  انایبگو د  دمیداد زدم: به روح شوهرت قسمت م کالفه

 نگاهم کرد.  تی کرد و با جد یاخم

 گرفت و رفت.  لشوی. اومد وساستیجا ن نیا گمی ! منییپا  اریصداتو ب  -

 !ومد؟یتو ن  شی: پدیمکث کرد و با اخم پرس یکم

 نشستم. ناراحت بود. از من ناراحت بود! نکند رفت که بر نگردد؟ میپاها یرا در دستم گرفتم و رو سرم

 ! انا؟ید ییکجا

 رفتم.  نمیبه سمت ماش  عیبلند شدم و سر میاز جا 
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 ! کنمی نم  تی! رهااناید کنمی م تیدایپ

 

 

 ( انای)از زبان د

 

 

 ردم. به اطرافم نگاه ک یج ی کم باز کردم و با گرا کم چشمانم

 کجا بودم؟! من

 گذاشتم. رفته بود؟  شی ِسُرم در دستم نگاهم سمت شکمم رفت. دستم را رو دنیبا د 

 شدن قلبش نگذشته بود رفته بود؟!  لی که هنوز دو روز از تشک ییابچه 

بال را سرم   نیبا کدام وجدان ا ای کار را کرده بود؟ برد نی . چرا با من ادیچک میهاگونه  یرو میهااشک
 آورد؟!

 زد. یچشم بازم لبخند  دنیشدم که پرستار وارد شد و با د زی خم ین میجا در

 گلم؟ خدا رو شکر.  یبه هوش اومد -

 نزدم. جلو آمد و بعد از چک کردن گفت:  یحرف 

 نگرانت بود دختر! ی لیخ  تییبه بخش. دا  متیفرستی م -

 . ختی صورتم ر  یور امانیب میهاه یشد و گر شتری حرفش بغضم ب نیا با

 کرده بود. انتقامش را گرفت...بد دلم را شکسته بود!  یاش معرفرا خواهرزاده من

 انتقام آمده بود! یعاشقم هست فقط برا کردمیکه فکر م یمغرور  یایبرد
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کنم با ترحم گفت: ناراحت نشو گلم. وقت   یم هیام گرکه فکر کرد به خاطر فرزند از دست رفته  پرستار
 ! قسمت نبوده.ادهیباردار شدن ز یبرا

 بود! اما...  دهیبالشت گذاشتم و چشمانم را بستم. حتما خبرها به گوش ننجون رس یرا رو سرم

 !دانستمیشهر و نم  نیبودم در ا  بینداشت! چقدر من غر یکه با من نسبت او

به  ییاعالقه چیبود که ه یکس ای . بردکردمی را فراموش م ایو برد رفتمی م دی. بارفتمی م جان یاز ا دیبا
 من نداشت اما من... 

بلند   رفتیکه از من م  ی. بدون توجه به سوزش دستم و خوندمیشدم و ِسُرم را از دستم کش زی خ مین
 کنم.  ضیرفتم تا آن را تعو  میهاشدم و به سمت لباس 

 نشوم.   نیپخش زم جهی ثر سرگگرفتم تا بر ا واریرا به د دستم

 رفتم.  ایبرد یشدم و به سمت خانه   یتاکس کیرفتم و سوار  رونیاز اتاقم ب  عیلباسم سر  ضیاز تعو بعد

فرستادم   رونینفسم را با شدت ب  دمیند رونی را ب  ایبرد نی ماش یاش نباشد! وقتخانه کردمی خدا م خدا
 و با سرعت به سمت خانه رفتم و چمدانم را گرفتم. 

 مقدار پول بردارم. کیو  امی ضرور  لی ننجون حرکت کردم تا وسا یاز آن به سمت خانه بعد

 شدم.   ادهیپ نی گفتم تا منتظر بماند و خودم از ماش یبه راننده تاکس دمیرس یوقت

 باز شد.    یکیت یدر را زدم که با صدا زنگ

 لرزون به سمت خانه رفتم. یانه شدم و با پاهاخ وارد

 . کردی بود و با اخم نگاهم م ستادهیدر ا یجلو  بتشیبا آن ه ننجون

 ؟ یکن ی م یجا چه غلط  نیبا تشر گفت: به به مامان کوچولو به راه افتاده! ا دمیبه او رس  یوقت

 . دنیچکیم میهاگونه یرو وقفهی نداشتن و ب یتمام میهااشکم 

 ننجون من...  -
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 سکوت بال آورد.  یرا قطع کرد و دستش را به نشانه  حرفم

خودم دوستت داشتم اما الن فکر   یواقع یمن مثل نوه ی! ول یبگ یخوایم  یچ ستیبرام مهم ن -
 بوده! یجا برو و فراموش کن ننجون  نیکردم! از ا یاشتباه بزرگ  کنمیم

 ... رو ...بردارم.لمی... وسادی ارگفتم: بز دهیبر دهیبر میهاهق هق انیم در

 . دیخودش را بدون حرف کنار کش ننجون

را گرفتم و از خانه خارج   میلباس و مدارک لزم و طالها ی از کنارش رد شدم و به سمت اتاقم رفتم. کم  
 شدم.

بود و من با تمام   ای برد  ریتقص هانیباشد و تمام ا نیکه امروز حال و روزم ا کردمی وقت فکر نم چیه
 دوستش داشتم. واروانهیکه در حقم کرده بود، هنوز هم د ییهایبد نیا

شده بود اما   رمیگدست  یرا فروختم. پول کم میرفتم و تمام طالها یاز همه به سمت طال فروش  اول
 بود!  متیهمان هم غن

 به مقصد اصفهان گرفتم.  طی بل کیرفتم و  نالیسمت ترم به

                                     *** 

 

 خارج شدم.  یو از بنگاه دمیچمدانم را کش یخستگ با

 ماندن نداشتم.  یجا را برا چیشب شده بود و من ه بایتقر هوا

 دوستم داشتن اما... قتاً یبودند که حق  یها تنها کسانکه آن دانستمی دل مادر و پدرم را صدا زدم. م در

که دو پسر در آن نشسته بودند  ییمدل بال نیاز افکارم خارج شدم و به ماش ینیبوق ماش  یصدا با
 انداختم. ینگاه

 ! بپر بال شب رو مهمون ما باش. یینگاهش کن عجب هلو یعل -

 شد.  دهیاخم عقب گرد کردم و خواستم برم که دستم کش با
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 برد. ب  نیخواست به زور مرا داخل ماش  یشده بود و م اده یاز آن پسرها پ یکی

 خوش بگذره!  دمیسوار شو خوشگله؛ قول م -

 کس آن اطراف نبود.  چیو داد کردم اما ه غیبه ج  شروع

به گوشم   نیماش کیترمز  یکه ناگهان صدا کردمیبود و همچنان تقال م میهاگونه  یرو میهااشک
 . دیرس

 یتوسط مرد که متوجه شدم کتک خوردن آن پسر یز ی از اسارت آن پسر درآمد و تنها چ میهادست
 خوش قد و قامت بود. 

 شدند و از آن جا دور شدند.  نشانیسوار ماش عیسر شوندی آن مرد نم فیحر دند ید یها وقتپسر  آن

 گفت: حالت خوبه؟  یبه طرفم برگشت و با نگران  مرد

 متعجب نگاهش کردم.   دنشید با

 بود! مینقص جلو یموجود ب  کیکم نداشت و   یز یو جذاب بودن چ ییبایز از

 قدم به سمتم برداشت که ترس تمام وجودم را فرا گرفت.  کی

 کجا معلوم او قصد آن دو نفر را نداشته باشد؟  از

 !؟یترسی ! تو از من میه ی. با لبخند گفت: ه  ستادیا شی قدم عقب رفتم که سر جا کیترس  با

. زنمی نم  بیدامه داد: من بهت آسکه داشت ا یسکوت به او نگاه کردم. با همان لبخند و آرامش با
 کتک بزنم و کتک بخورم! کهن ینه ا کردمی بزنم به اونا کمک م بیبهت آس  خواستمی خب؟ اگه م

.  یبود انداخت و گفت: فکر کنم مسافر باش  نیزم یبه چمدانم که رو یبه سمتم برداشت و نگاه  یقدم
 . یبر  ی هر جا که بخوا رسونمت؛ی من م یاگه بخوا

دلم گرفته  امیکسی و هم از ب  سوختی م امهیبخ ی بود. هم درد داشتم و هم جا دهیامانم را بر بغض
 بود.

 . ششیرو ندارم...که برم...پ  یرفته گفتم: ممنون...من کس   لیتحل  ییصدا با
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 شبو؟   یبمون  یخوا ی گفت: کجا م  متعجب

  ریاث رایدستان آن مرد گ ریاس میه بازو بروم ک خواستمیرا بال انداختم. چمدانم را گرفتم و م میهاشانه 
 شد.

که برات   ی اتفاق  یخوا  ی. نمیپرسه بزن ابونایتو کوچه خ ییتنها  ستیموقع شب اصال درست ن  نیا -
 افتاد دوباره تکرار بشه که؟! 

 را نداشتم!  ییاما من که جا گفتی او دوختم. راست م یرا به چشمان عسل چشمانم

 از خانوادت؟  ؟ی: فرار کرددیآرامش پرس  با

 ندارم که بخوام ازشون فرار کنم!   ییالرزون گفتم: من خانواده  ییصدا با

 به من انداخت و گفت:  سوار شو.   یسکوت نگاه در

 . هیوقته خال  یلیخونه دارم که خ  ه یخونم  یولت کنم. من بال تونمی نگاهش کردم که گفت: نم یسوال

 دختر نگران نباش!  زنمی بهت نم یب ی ترس نگاهش کردم که با لبخند گفت: آس با

 را باز کرد و منتظر ماند تا سوار شوم.   نشی ماش در

بمانم و   ابانی تا صبح در خ توانستمی نم گفت؛ی چمدانم را در دست گرفتم. راست م دیشک و ترد با
 تکرار شود! میبرا ش یاتفاق چند لحظه پ 

 گذاشت.   نی زد و چمدانم را از دستم گرفت و در پشت ماش یبه سمتش حرکت کردم. لبخند آرام

 شد و حرکت کرد. نیکه شدم در را بست و خودش هم سوار ماش سوار

اسمش را هم  یکه حت یمرد شیسخت بود نشستن پ میکردم. برا ی انگشتان دستم باز  با
 ! دانستمی نم

 بلندگو گذاشت.  یزنگ زد و صدا را رو  یتلفنش را گرفت و به کس یگوش

 جانم مادر! -
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 ؟یسالم خاتون بانو. خواب که نبود -

 افتاده؟  ینه مادر الن و خواب؟اتفاق -

روش   یدست هیرو   ییزحمت اون خونه بال یبهم انداخت و گفت: نه خاتون. ب ینگاه  یرچشمیز
 ...میبکش گرد و خاک نداشته باشه. مهمون دار

 شهر پر از گرگه! نی! ا؟یاعتماد کرد یبه هر کس مادر باز تو   -

 یک فهممی شناس شدم! مبه خاطر شغلم آدم گهیکرد و گفت: خاتون نگران نباش! د رای گ ییاخنده
 قصد خوب. یقصد بد داره و ک

 !زهی .البته خونه خودش تمکشمی م ییدست و رو هی رمی! چشم من الن مهیحرف نمیبگم وال. ا یچ -

 کنه خاتون.دستت درد ن  -

 مادر. خداحافظ. فمهیوظ  -

 . احقی -

 به من انداخت.  ینگاه یرچشمیرا قطع کرد و ز  تلفن

 ... یراست -

 حرفش شدم.  یبه او انداختم و منتظر ادامه یحرفش نگاه نیا با

 ؟ یکن  یخودت رو معرف  یخوا ی شناس هستم. تو نمسالمه و روان  30. ی اسم من رهام صباغ  -

 《!ی! چه اسم قشنگرهام》دل گفتم در

 سالمه. 19و   یصالح انایاسم من هم د -

 لبخند گفت:  با

 ه؟ یچ تیخب رشته دانشگاه -

 .نمی آرام گفتم: قرار بود پشت کنکور بش  ییصدا با
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 .یشی که موفق م شالیام با لبخند گفت: اجمله  یتوجه به فعل ماض بدون

 بود.  دهیو درد امانم را بر  سوختی م میبخ یکردم. هم جا جا بهجا  یخودم را در صندل  یکم

 شد.  ادهیداروخانه توقف کرد و پ کی چند لحظه بعد کنار  

 قرص مسکن برگشت و قرص را به طرفم گرفت.  کیبا   قهیبه او نگاه کردم. بعد از چند دق متعجب

 ! دهی رنگت پر  یشیمچاله م یدونه بخور! از درد دار  هی ری به او نگاه کردم که گفت: بگ متعجب

 کردم.  یلب آرام تشکر  ریز  رتیقرص را از دستش گرفتم و باح یرکی و ز یهمه باهوش نیاز ا متعجب

 .دمیکش  یاجا شدم و پوف کالفه بهجا  میدر جا معذب

! یمنو اجاره کرد ی! اصال فکر کن خونه یمعذب باش  ستیبه من انداخت و گفت: لزم ن ینگاه  رهام
 طوره؟ رم؛چهیگی ازت پول م

اعتماد کنه. من هم   یکه به هر کس شهیم  دایمثل شما کم پ ییهازدم و گفتم:  آدم   شیروبه   یلبخند
 شما و خانوادتون. یممنونتون هستم و هم شرمنده 

کارم آدم شناس شدم. درضمن شرمنده نباش...   یهمه مدت به واسطه نیزد: بعد از ا  یتلخ  لبخند
و  میهاش تو واحد خودمون هستمن و خاتون و شوهر و بچه ؟یر یبگ یخوا  یرو م یکس یمگه جا

 !یر ی تو بال م

را بال  میهابود؟! شانه  یخاتون ک  یعنی گفت؟ینم  یز یاش چرا تکان دادم. چرا از خانواده  سرم
 انداختم.

 موضوع وقت نداشتم! نیفکر کردن به ا یداشتم که برا  ی قدر بدبختآن  خودم

 کوچکش شد.   اطی در را زد و وارد ح  موتی توقف کرد. ر بای و ز کی ش یخانه کی یجلو

 داده شده بود. نتیرنگارنگ ز یهامختلف و گل یهاکه با درخت  یاط یح

ها به درخت ها و  و ساعت  ندیبش اشی صندل   یرو خواستی بود؛ آدم دلش م اطیوسط ح  یکوچک زیم
 !ردیبگ ییاتازه  ها نگاه کند و جان گل
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 شد و چمدانم را گرفت.  ادهی پ نی. رهام هم از ماش دمیکش یق یشدم و نفس عم ادهیپ  نیماش از

 نگاهم را به او دوختم و با خجالت سالم کردم.  یسالان یآمدن زن م با

 مادر؟  یرهام اومد -

ماهت دخترم.   یگفت: سالم به رو یابه من انداخت و با لبخند مهربون و مادرانه  ینگاه  خاتون
 . یخوش اومد

 کردم.  یلب تشکر  ری و ز دمیخجالت کش یها کمآن  یهمه مهربان نیادل از  در

 . ریخاتون بانو. شبت بخ   یرو به خاتون گفت: مرس رهام

 و به سمت خانه رفت.  گفت《یکنمی م خواهش》 خاتون

اش شد و  چمدانم را در دست گرفت و به راه افتاد. من هم پشت سرش حرکت کردم. وارد خانه  رهام
 دوم رفت.  یبه طبقه 

 گذاشت و به سمتم آمد. یانداخت و در را باز کرد. چمدانم را در اتاق  دیکل

هم به  یداشت  اجیکه احت یز ی. هر چدیهم کل نیرا در دستم گذاشت و گفت: بفرما مادمازل. ا دیکل
 خبرم کن.   عینداشته باش. سر یساعت کار 

 که قرار بود تنها در آن باشم نگاه کردم.  ییاسمت در رفت. به خانه به

 ... ییترس تمام وجودم را در برگرفت. ترس از تنها ناگهان

 که از خانه خارج شود با بغض گفتم: از آن  قبل

 .ترسمی م یی...من...من از تنهاجان یتنهام نزار ا -

را  وت خانهشد و هق هقم سک ری هام سرازگونه یهام روبه من انداخت. اشک   یتعجب نگاه با
 شکست. 

 آرام به سمتم آمد و سرم را در آغوش گرفت.   رهام
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تلف  یبه خاطر بچه ا،یبه خاطر برد ،م ییبه خاطر تنها کردمی م هیبه حال و روز خودم. گر کردمی م هیگر
 شدم!

 کردن آرام شوم! هیاجازه داده بود با گر ی سوال چیچقدر خوب بود که رهام بدون ه و

 را از آغوشش جدا کرد و زمزمه کرد: حالت خوبه؟  سرم

 شود؟   کیخجالت سرم را تکان دادم. چقدر راحت به او اجازه دادم انقدر به من نزد با

 ... اما

 رهام به خود آمدم و نگاهم را به او دوختم.  یبود.با صدا  یکه از او گرفته بودم عال  یآرامش

هست اگه   دیتو هم تو اتاقت بخواب. پشت در اتاق کل خوابمی ها م  یراحت  نیا یجا رو نیمن ا -
 ...  یتونی م یکن  ینم تیاحساس امن 

 یزده حرفش را قطع کردم و گفتم: شرمندم نکن آقا رهام! تو با کمک کردن به من ثابت کرد  خجالت
 .  یو قابل اعتماد هست یبه من کمک کرد یچشم داشت  چیهی که ب

...فردا راجب تمام  یفکر کن یز یکه به چ نیرو قشنگ بخواب. بدون ازد و گفت: امشب   ییبایز  لبخند
کنم!  میروحت رو ترم  تونمیشناسم و مروان  کی. به هر حال من میکنی مشکالتت باهم صحبت م

 درضمن؛ به من نگو آقا رهام! صدام کن رهام... 

 خجالت گفتم: آخه...  با

 !  ادیب من خوابم م! برو بخوامیبال رفته گفت: آخه ندار یابروها با

 را برگرداندم و با لبخند گفتم: ممنونم ازت...   میسمت اتاق رفتم ؛ قبل از آن که وارد اتاق شوم رو به

 نگفت.  یز یرا باز و بسته کرد و چ شیهاپلک 

  دانستمی و نم کردمی نشستم. با وجود رهام در خانه احساس آرامش م  شیسمت تخت رفتم و رو به
   ه؟یچ یآرامش برا نیا

 هم به خاطر شغلش که کارش بود با زبان بدن آدم را آرام کند.  دیشا اشی به خاطر مهربان  دیشا
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  انسالیم یرا که باز کردم نگاهم به زن  میهاشدم. چشم  دارینفر از خواب ب  کیبا تکان دادن مکرر  صبح
    گفت؟یبودمش. رهام به او چه م دهید شبیافتاد که د

 خاتون!   آهان

 .  میباهم بخور  نیایدخترم. صبحونه حاضر کردم؛ آقا رهام گفتن ب دارشویب -

 و گفتم: مگه ساعت چند شده؟   دمیچشمم را مال میدست ها با

 صبِح.   7با لبخند جواب داد: ساعت   خاتون

راه انداختن؟  یجا هم پادگان نظام  نیترو خدا! ا نینگ  ییو غر زدم: وابالشت گذاشتم  یرا رو سرم
 آخه چرا؟! 

 برد و نوازشش کرد.   میموها یکرد و دستش را ل یاخنده خاتون

. حال چه مدت رو  یخونه بمون   نیتو ا خوادی آقا م دمی که من فهم  ییدختر تنبل نباش! از اون جا -
 .  یکنی روال عادت م نیدونم! کم کم به ا ینم

جا   نیگفتم: شرمنده شما رو هم تا ا یرا پشت گوشم دادم و با شرمندگ  میتخت نشستم و موها یرو
 کشوندم معطلتون کردم. 

 ی! حاضر که شد؟یزنی م هیچه حرف نیگفت: دشمنت شرمنده دخترم! ا یزد و با همان مهربان یلبخند
 ته. آقا منتظر  اط؛یبرو تو ح 

رفتم و شروع به شانه    نهییرفت به سمت آ رونیبلند شدم. خاتون که ب میرا تکان دادم و از جا سرم
 کردم.   میکردن موها

را با آرامش   شبیتجربه کرده بودم د رایکه اخ ییهاشکل گرفت. بر خالف تنش  میهالب  یرو  یلبخند
 .   دمیخواب

آرام بودم   شبیبود د نیآرامش از کجا آمده است! مهم ا نیدهم که ا نیفکرم را سمت ا خواستمی نم
 و امروز هم آرام! 

 رهام بروم.    شی تا پ دمیپوش  یرفتم و صورتم را شستم و لباس ییسمت روشو به
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 بودم!  ونشیکه به من کرده بود مد یبودم...به خاطر لطف  ونیبود اما به او مد  بیعج

 جوابم را داد.  ییروگفتم که با خوش  یر ی شدم و صبح بخ کی لبخند به رهام نزد با

 ! یراه انداخت یجا پادگان نظام  نیگفتم: توهم که ا ینشستم و به شوخ  شی روبه رو  یصندل یرو

 !  باستیکرد و من با خود فکر کردم که چقدر لبخندش ز دنیبلند شروع به خند یصدا با

 اش کم شده بود گفت:  که از شدت خنده یحال  در

  ؟یبود  ی! خب قبال هم مگه پادگان نظامیخوب هیچه تشب -

من هنوز هم  یختهی که با من کرده بود فشرده شد و دل افسار گس یقلبم از کار  ایبرد یادآور ی با
 !  دیفهم شدی م ینامنظم قلبم به راحت یهارا از تپش  نیعاشقش بود. ا واروانهید

بود. اما دوست داشتم اون جا  یدادم و گفتم: پادگان نظام  یزدم و نگاهم را به بخار چا  یتلخ  لبخند
 کم کم شد جهنم برام!   یرو...ول 

  نیبعد بش میبه من انداخت و سپس با آرامش گفت: اول صبحانمون رو بخور  یطولن ینگاه  رهام
 . دهی د بیروحت آس دونستمی کن. از اولم م فی رو تعر زی برام همه چ

 را تکان دادم و مشغول خوردن صبحانه شدم.   رمس

 . خوردمی باز شد و با اشتها غذا م میکه گذشت اشتها یخوردم اما کم ی اشتها غذا م یب لیاوا

را در آورده    شیها. با تعجب به رهام که کفش میها رفتاز اتمام صبحانه با رهام به سمت درخت  بعد
 ها گذاشت نگاه کردم.سبزه یرا رو شی بود و پا

  یآرامش م عتیاز طب یجور   نیبا لبخند گفت: ا دینگاه متعجبم را د  یداد و وقت هیبه درخت تک 
 ! امتحان کن...  یر یگ

دار و خنک گذاشتم. چشمانم را  نم یهاسبزه  یرا رو م یکفشم را در آوردم و پا یاز مکث کوتاه بعد
 ها داشت!  آرام کردن انسان یبرا ییزهایهم چ عتی گفت! طب یبستم و غرق لذت شدم. راست م



 شاگرد جذاب من 

103 
 

پشت به رهام نشستم و چشمانم را بستم. خود به خود   قایدق ش،یسمت درخت رفتم و آن سو به
 کردم. فیتعر  شیکه سرم آمد را برا یی زهایشروع به مرور خاطراتم کردم و تمام چ 

که از آمدنش خوش حال  ییام؛ از بچهکه به او داشت ی...از عشق ایگفتم. از عشقم به برد زیهمه چ از
دو برادر گفتم. از بارمان گفتم...از رفتارها   یرحمانه   یاز انتقام ب امد؛ی ن ایکه به دن یبودم. از قتل فرزند

 ننجون گفتم. یهاو حرف 

 از اشک بود.  سیخ میهاگفتم و گفتم که بالخره سبک شدم. چشم قدرآن

 و قرمزش مواجه شدم.  سیخ یهارا که به طرف رهام برگرداندم با چشم  میرو

 نشست.  میزد و بلند شد و روبه رو ینگاهم لبخند دنید با

 نگاه کرد. میهارا در دستش گرفت و به چشم  دستم

که سرت اومد به   ییبالها دنی...من امروز با شناناید گنی صبر هست! درست م  یزن اسطوره  گنیم -
 ! یصبر هست یهانمونه از اسطوره  کی...تو  دمیرس  جهینت نیا

 بود دوختم. میکه رو به رو  یرا گاز گرفتم و نگاهم را به گل لبم

 کنم!  کاریچ دیبا گهید دونمی ...نم جمیخسته شدم...گ گهیمن د یول -

 زد و گفت:  یلبخند رهام

 ! یکن  کاریچ د یبا دونمی من م  یول -

 . ختیبرد و آن را به هم ر میموها یکرد و دستش را ل ییابه او نگاه کردم. خنده یسوال

 ! یشی بانمک م یادینگاه نکن ز یاون جور  -

 کردم. یااش زدم و خندهرا مشت کردم و به شانه  دستم

 داشت؟ یالن چه ربط  -

و به   دمیرا بست. با لبخند به او نگاه کردم و کنارش دراز کش  شیهاو چشم دی ها دراز کشچمن  یرو
 آسمان نگاه کردم. 
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 ... یکنکور بد دیبا -

 سرش گذاشت و نگاهش را به من دوخت.   ریبه سمتش برگشتم که دستش را ز متعجب

 !؟یچرا متعجب شد -

  نی...تمام اانایدسکوت بال برد و گفت:  یحرف بزنم که دستش را به نشانه  خواستمی کردم و م  اخم
ادامه  دیادامه داره پس توهم با ی زندگ   ؟یر یغم بغل بگ  یها برات افتاد! قراره تا آخر عمرت زانواتفاق 

 !یبد

 گفتم: اما... معترض

  رمی بگ یآزمون کل  هیازت  می! اصال بلند شو بریار یاما و اگر م ینشست و گفت: باز که دار  شی جا در
 ! تند...یدر چه حد نمی بب

 که منتظر جوابم باشد بلند شد و به سمت خانه رفت. آن بدون

 !گهیفقط زور م  رسهی چرا هرکس به من م دونمی نشستم و غر زدم: نم  میدر  جا کالفه

 وقتو تلف نکن!  ایداد زد: غر نزن خانوم! بدو ب  رهام

کرد و من بعد از   دایپ ترنتنیاز ا  یآزمون کل کیگشتن   یبلند شدم و دنبالش رفتم. بعد از کل میجا از
 شروع به تست زدن کردم. یمدت

 غرق درس و تست زدن بودم که اصال متوجه گذر زمان نشدم. قدرآن

 رهام مواجه شدم.  یره ی تمام شد سرم را با لبخند بال آوردم که با نگاه خ یوقت

 بودم.چرا اما لبخندم جمع شد و دستپاچه شده دانمیخاص بود...نم  نگاهش

 کرد.   حیبه خودش آمد و با لبخند ورقه را از دستم گرفت و شروع به تصح مرها

 او کردم.   دنیام گذاشتم و شروع به دچانه  ریرا ز دستم

هم هست به   یکم  یل یدو روز که مدت خ نی! در ایداشتنبود. مهربان و دوست   یمرد جذاب تشیواقع
 او اعتماد کامل کرده بودم و کنارش احساس آرامش داشتم!
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  70درصدت  نیترن یی! پایشتنیرا بال آورد و با تعجب به من نگاه کرد و ناباور گفت: دختر تو ان  سرش
 !یش ی موفق م ناً یقیبود! 

 ه. خوب شد میزنهست که انقدر تست  ایبرد یِ سر  زدم و آرام گفتم: از صدقه  یتلخ  لبخند

  دیمدت فقط با نیماه مونده و تو ا 2قشنگش را حفظ کرد و گفت: به هر حال تا کنکورت  لبخند
 .  یتست بزن 

 نگفتم. یز ی را تکان دادم و چ  سرم

 ببرمت گردش!  خوامی! النم برو حاضر شو که م هیامروز کاف یاما برا -

 ییاهمش تو خونه ؟یندار  یتو کار و کاسب نمیگفتم: بب یستینگاهش کردم و بدون رو دربا متعجب
 که! 

 گرفتم؟ پاشو برو حاضر شو تنبل خانم! یکرد و گفت: بده به خاطرت امروز مرخص یبلند یخنده

 شدم و به سمت خانه رفتم و لباسم را عوض کردم.  بلند

 کنار رهام بودم احساس آرامش داشتم و حالم خوب بود. یوقت ناخودآگاه

 هنوز ادامه دارد!   یها سرم آمده اما زندگاتفاق  نی. تمام اگفتی راست م او

 بر است! سخت است که و زمان  دانستمیفکر نکنم...اما خوب م ایخواهم از امروز به برد یم

 داده بود. هیتک نشیکه آماده به ماش  دمیپنجره رهام را د از

 یخواد امروز دخترا رو راه یم ن یلب گفتم: ا ریزدم و ز یلبخند دمیرا د تش یو جذاب پی ت یوقت
 کنه!؟  مارستانیب

 و به سمت رهام حرکت کردم.  دمیرا پوش میهالباس  نیترکی من هم ش ناخودآگاه

 باز کرد.  میزد و در را برا یلبخند دنمید با

 .می نشستم و به سمت مقصد حرکت کرد یصندل  یردم و روک  یتشکر 
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 که کنار رهام داشتم استفاده کردم.  یدوختم و از آرامش رونی را به ب نگاهم

فکر نکنم که دنبالم   نینه...به ا ایفکر نکنم که نگرانم است  نیفکر نکنم. به ا ایکردم به برد یسع
 ! انهیفکر نکنم که دوستم دارد   نینه...به ا ای گرددیم

 .کردمی م تی روحم را تقو  یو کم بردمی از آرامش الن خود لذت م دیبا

 آمدم و نگاهم را به او دادم. رونیرهام از افکارم ب یصدا با

 اصفهان رو نشونت بدم؟  یدنید یجاها  یخوای خب...م -

 را بال انداختم و گفتم: کم کمش پنج بار رفتم! میهاشانه 

 بانمک شده بود!  یلیخ  افشی نگاهم کرد. ق تعجبم

 همه جا رو رفتم. نیهم یاصفهان. برا میاومد یم شدیم  التیو گفتم: آخه ما هر وقت تعط دمیخند 

 ام شد! گفت که دوباره باعث خنده  《یخالق جلل 》لب  ری را تکان داد و ز  سرش

 .  میرفتی. قدم زنان کنار هم راه ممیو به سمت پارک رفت  میشد ادهیپ  نیماش از

 نگاه کردم.  کردنی م یکه با مادر و پدرشان باز  ییهابچه  به

 ها مادر و پدر داشتم اما... خواست من هم مثل آن یدلم م چقدر

 خوبه مادر و پدرت کنارت باشن! مگه نه؟ یل یخ -

 ...یلی را به او دادم و آرام زمزمه کردم: آره خ  نگاهم

هستن  های ل ی! خای ! باهاش کنار بی کن  نیخودتو غمگ دینبا انایگذاشت و گفت: د بشیرا در ج  دستش
 !کنندی نم یزندگ کاشی... درست مثل تو! اما سرپا موندن و با ادنیکش یادی که درد و رنج ز

 ناراحت نشد؟  شهینگاهش کردم و گفتم: مگه م  یناراحت با

 تکان داد و دست سردم را در دستش گرفت.  نیرا به طرف   سرش

 !یکنی م  تی! اما تو عالوه بر ناراحت شدن خودت رو اذشهینه نم -
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 و سرم را تکان دادم. نگاهم را به او دوختم و کنجکاو گفتم: مادر و پدر تو...  دمیکش یق یعم  نفس

 گفت: کشتنشون...  یاحرفم را کامل کنم. با لحن گرفته  نگذاشت

 گذاشتم.  میهالب  یدست آزادم را روگفتم و  ینیه

 !؟ یگفتم: چه جور  متاثر

 . دیدو انگشتش گذاشت و کش نیزد و دماغم را ب  یتلخ  لبخند

 ...دی من ناراحتت کنم! بعدًا شا یزندگ  یالن با گفتن ماجرا خوامی نم -

 را باز و بسته کردم.  میهازدم و پلک   یوارد کرد. ناخودآگاه لبخند یدستم فشار  به

 

 

 

 

 بود. ونیزیو رهام در حال ور رفتن با تلو مینشسته بود ونیزیتلو یجلو

 او مستقر شدم.  یخانه یهااز اتاق  یک یاو آمدم و در  یرهام به خانه   شنهادیپ به  غروب

خونه  یا یالن م نیبود چون گفت: بب دهیو معذب بودم. او هم فهم دمیکشی از او خجالت م  یلیخ
 !یکنی جبران م یجور  نی! ایکنی کار م  یمن به عنوان منش ش یپ یایبعد از کنکورت م یمن ول

 را داشت و از او ممنون بودم.  میحال بودم که هواخوش   یلیخ

 یها زندگاتاق  نیاز ا یکیآقا)همسر خاتون( و دخترشان سمانه، در  یبر من، خاتون و عل عالوه
 . کردندیم

 او هستند! یدعاگو شهیو هم  کنندی رهام کار م ی سال است که برا 10خاتون الن  یگفته به

 . مینیترسناک بب  لمیف میگرفت میشب بود و ما تصم 1  ساعت
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 مبل! نییو رهام هم پا دمیمبل دراز کش  یو من رو میخود را آورد یبالشت و پتو  نیهم یبرا

 .میکرد لمیف دنیموش کرد و شروع به دها را خامورد نظر برق  لمیکردن ف دایبعداز پ  بالخره

 شدی م شتریترسم ب گذشتیاما من هر چه که م کردینگاه م ونیزیتلو یبه صفحه  یعاد  یلیخ  رهام
 !رفتمیدر خودم فرو م شتریو ب

 حلقه شد.  میدور پاها یبود که حس کردم دست لمیف یهاوسط

 .دیدی م لمیداشت ف ینگاه کردم و بعد به رهام که عاد میتعجب و ترس به پاها با

 .دیکش یداد آرام میپاها دنیدهانم را قورت دادم و آرام رهام را صدا کردم که برگشت و با د آب

 من همانا!  غیج  یاو همانا و بلند شدن صدا دنیداد کش اما

  دمیپریمبل م یکه از ترس رو بلند شدم و همان طور می ؛ از جا زدمی م  غیبلند و از ته دل ج یصدا با
 جن بود! دونمیبود؟ جن بود نه؟ من م یگفتم: چ

 به ما نگاه کردند.  یو نگران یآلودگآقا باز شد و همه با خواب  یاتاق سمانه و خاتون و عل در

 را متوجه شدم. زیهمه چ دمیاو را د یخنده  یخنده. وقت  ریزد ز یپخ  رهام

 ؟ یترسون ی حال منو م رسمی را در هم کردم و گفتم: حسابتو م میهااخم 

 . کردمی کرد. من هم پشت او بالشت به دست دنبالش م  دنیبلند  شد و شروع به دو  شیجا از

و وارد   کردی نگاهم م ضیسمانه بودم که با غ یآقا بلند شد. متوجه یخاتون و عل یخنده  یصدا
 اتاقش شد و در را محکم بست. 

 کرد. ری گ یبه صندل  مینگاهم معطوف سمانه بود حواسم نبود و پا چون

خودکار دور گردنش حلقه   میهافرو رفتم و دست  یدر ُشُرف افتادن بودم که ناگهان در آغوش گرم 
 شد.
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رنگش چشم خوش  یهارا باز کردم و به چشم میهارهام است ! آرام آرام چشم دم یعطرش فهم  یبو از
به   یاما وقت کردی تمام وجودم را پر م  یآرامش کردمیهر وقت به چشمش نگاه م چرا دانمی دوختم. نم

 و خواستن بود! شیتمام وجودم پر از تشو  کردمینگاه م  ایبرد یهاچشم

 عقب رفتم. یرا از دور گردنش باز کردم و کم دستم

 ! کردم؟یم  سهیرا باهم مقا  ایچرا داشتم رهام و برد من

 سرجاهامون؟ می...برزهیبه عقب برداشتم و آرام گفتم: اوم...چ  یقدم

 رفت.  ییرایسرش را تکان داد و به سمت پذ کردینگاهم م رهیکه خ  یدرحال 

 اتاقشان برگشتند. به《ر ی بخ شب》لب کردند و با گفتن   ریز یاآقا هم خنده یو عل خاتون

 چپ به رهام انداختم. یو نگاه دمیمبل دراز کش یرو

 ! ؟یترسون ی! چرا م یض یا مرواقع -

 !دهیحال م یدوس دارم! مردم آزار  کهنیا یکرد و گفت: برا  یطونی ش یخنده

 جا کردم.بهبالشت جا   یبه او رفتم و سرم را رو یاقرهچشم

 رهام؟  -

 که به سقف زل زده بود گفت: بله. طورهمان

 کرده بود را سوال کردم.  ریکه ذهنم را درگ یز ینگاهش کردم و چ  کنجکاو

 !؟یگی از خانوادت برام نم -

 کوتاه به من انداخت و بعد نگاهش را به سقف داد.  ینگاه

اضافه   تیخوام به ناراحت  ی. نمیخودت کم درد ندار  ؟یکنی اما به موقش! چقدر سوال م اناید گمیم -
 بشه!
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ناراحت   خواستی چرا  دلم نم دانمی نم اما  بردی اش رنج م به او انداختم. معلوم بود از گذشته  ینگاه
 باشد! 

  اجیکه احت دادی را به من م ی هم چون آرامش دیبودم! شا ونیبود که به او مد  نیبه خاطر ا دیشا
 داشتم! 

 !نمی و آزرده بب ن ی هر چه که بود، دوست نداشتم او را غمگ اما

 .دمیکش یاازه ی گفتم و خم ی《نخور  ُقصه》  رلبیز

 بسته شد و به آغوش خواب پناه بردم. میهاروز بر من غلبه کرد و چشم  یکم خستگ کم

 

 

 

 

 به من کمک کرد. یل یمدت رهام خ  نی. تو اگذشتی ها به سرعت مو ماه  هاروز 

داد؛ عالوه بر آن به لطف او   هیبرگردم. به من آرامش را هد  یو به زندگ امیکرد به خودم ب  کمک
 پشت سر بگذارم! تیتوانستم کنکورم را با موفق

 

 

 صحبت خاتون با سمانه مرا متوقف کرد. یبه سمت آشپزخانه رفتم که صدا 

 دل رهام رو برده؟  یچه جور  ومدهیدختره دوماه ن  نی... انیبب   ی: من دوسش دارم مامان! ولسمانه

 و آقا نجاتت داد؟!  یبود یچه وضع یورفته ت ادتیکن!   ای : دختر حخاتون 
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به رهام   ایراحت  نیاون دختره به هم زارمی بوده تموم شده نم  ی: من عاشقشم...گذشته من هرچسمانه
 ! ستیکس ن  چیه انایهستش! د یبرسه...هه فکر کرده ک 

بار تکرار   نی! چنددیدی آقا از همون اول تو رو به چشم خواهرش م یدونی: بس کن سمانه! مخاتون 
اون ناراحت باشه   خوادی هست و نم انای! آقا عاشق د  یچرت و پرت بگ انایبه د نمیکرده! درضمن نب

 پس مواظب اخالقت باش! 

 ! کردمیخاتون فکر م  یهابه عقب برداشتم و ناباور به حرف  یقدم متعجب

 دوستم داشت؟!  رهام

 ودم اما...را متوجه ب نیدوستم داشت! نگاهش به من خاص بود...ا آره

 به من دست داد. یکه از طرف رهام دوست داشته بشم حس خوب  نیا از

 ! ن؟یبهتر از ا یو چ دادیم هی! بر عکس؛ آرامش را به من هدکردی نم تیرهام من را اذ 

شد. اما  انی هم ناراحت رهام در چارچوب نما دیخسته و شا یدر خانه آمد. در باز شد و چهره  یصدا
 چرا ناراحت بود؟!

 به جلو گذاشتم و با لبخند سالم کردم که جوابم را با لبخند داد. یقدم

 خشکم زد.  میکه پشت سرش وارد شد در جا یحالش را بپرسم که با ورود فرد خواستم

 پته پته گفتم:ن..ننج...ننجون؟! با

 شد.  کیچند قدم به من نزد کردیم که سرفه  یزد و با اشک در حال یمهربان  لبخند

 ...دختر قشنگم...اناید -

 دادم. یسمتش پرواز کردم و خودم را در آغوشش جا به

 را نوازش کرد. میرا دورم حلقه کرد و موها دستش

...بد کردم... سه ماهه دارم انایکردم د ی...بهت بدزکمیبرات تنگ شده بود عز یل یبغض گفت: دلم خ با
 . زمیدخترک من. منو ببخش...منو ببخش عز رمیگی م  شیآت
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 ...برات تنگ...شده بود ننجون.بغض گفتم: دلم  اب

 ...منو ببخش... انامی...دیبخشی را از آغوشش جدا کرد و گفت: منو م سرم

 را با لبخند تکان دادم و گفتم: فراموش کردم... سرم

 ...ادهیوقت ز دیاستراحت کن دی بر نیهست با لبخند گفت: حتمًا خسته  رهام

 رفت.   رهام به اتاق  تیبا هدا ننجون

   ؟یاتاق رهام رفتم و به او نگاه کردم و لب زدم: خوب به

 گذاشت. چشمانش را بست و شروع به صحبت کرد.  م یپا ینشستم و رهام سرش را رو نی زم یرو

 که بودم...درست پنج سالم بود که پدر و مادرم رو کشتن!  کیکوچ -

 دهانم گذاشتم. رهام ادامه داد. یو دستم را جلو  دمیکش یبلند نیه

داشت. اون شب به خونمون حمله کردن! مادرم اون زمان بهم گفت   ادیبود و بدخواه ز  سیپدرم پل -
 کنم!  داتیپ امیشو من ب می. تو برو تو کمد قامیکن یبا هم باز  ایب

 شد.  ریسراز شیهاو اشک  دیکش یق یعم  نفس

گلوله تو...سرشون...خالص کردن! نه تنها مادر و   هیو...با کردن و مادر و پدرم ر میمنو تو کمد قا -
 پدرم، بلکه کل خانوادم رو کشتن!

 کردند!  دایراه خودشان را پ م یهااشک  یکِ  دانمی نم

بهم کمک کرد تا   یلی جا خبودم...مسئول اون خونهمیتی بعد از اون حادثه افسرده شده بودم و تو  -
خانواده منو به عنوان فرزندشون قبول کردن حالم بهتر شده بود!  هی ی...وقتارمی به دست ب مویروح 

ها هم تصادف کردن و که اون کردمی م یزندگ  دمیجد یهنوز دو روز نگذشته بود که با خانواده
 خونه! میتیجونشونو از دست دادن... من هم دوباره برگشتم به اون 

را  میهامن نگاه کرد. دستش را بال آورد و اشک  یاشک یهارا باز کرد و به چشم  شیهاآرام چشم رهام
 پاک کرد. 
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 ...ستادمی خودم ا  یپا یهستم و رو ییکه من تا آخر عمرم محکوم به تنها دمیاون موقع بود فهم  -

 و نگاهش را به نگاهم دوخت:  دیکش یق یعم  نفس

نگاهت باعث شد   تیآشنا شدم...اون شب معصومکه با تو   نینداشتم... تا ا یدیام میتو زندگ -
 ...یکن  یبخوام کمکت کنم که زندگ

شده   وونتی...دزنه ی قلبم برات م دمیچشمات شدم...د  ریاس دمی...تا به خودم اومدم داناید دمینفهم
 . نتتیبب خوادی ... میمن هست شی که خبرداره تو پ  ماههک ی ای بودم اما...برد

 . دمیرا بوس اش ی شانیرا دور گردنش حلقه کردم و پ  دستم

کنار تو    خوامی من م دینه؟ شا ایباشم  ای با برد خوامی که م  یپرسی چرا نم ؟ یپرسی چرا از من نم  -
 باشم. 

 ... یعنیبلند شد و متعجب گفت:  شی نگاهم کرد و از جا متعجب

 زدم و سرم را تکان دادم.  یلبخند

نبود که  یاون ایحسم به برد ید و مرزت...با آرامش نگاهت به من فهموندح ی ب یآره...تو با محبتا -
 ! کردمی فکر م 

 .دیبلند شد و من را در آغوشش کش شی شد. از جا  لی زد و کم کم لبخندش به قهقه تبد یلبخند

 عاشقتم... انا یعاشقتم...د -

 *** 

 

 اتاقم بودم! یکردم؛ تو به اطراف نگاه یج ینشستم. با گ میسر جا زدمی که نفس نفس م یحال  در

 من!  یاشک را حس کردم. خدا یس یخ دمیرا که به صورتم کش دستم

 بودم؟! من و رهام؟! دهیبود که د یچه خواب نیا
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 آوردم.  رونیپنهان کرده بودم، ب  میهالباس  انیرا که م ی رفتم و عکس میهابه سمت کمد لباس عیسر

و   دمیعکسش کش یرو یشد. دست میهاگرفت و لبخند مهمان لب  تمیر شهیقلبم مانند هم دنشید با
 اما من هنوز هم عاشقتم. یباش معرفتی تو ب دیتلخ زمزمه کردم: شا یبا لبخند

گذاشتم. لباسم را عوض کردم و به سمت آشپزخانه حرکت   شیو عکس را در جا  دمیکش یق یعم  نفس
 کردم. 

 بگه؟!  انایبه د خوادیم  یمامان پس رهام ک  -

 !شد ی خوابم مدام در سرم تکرار م ی. صحنه دیکوب نمیو قلبم تند تند به س  ستادمیحرکت وا از

بار تکرار   نی! چند دیدی آقا از همون اول تو رو به چشم خواهرش م  یدونی)خاتون: بس کن سمانه! م
اون ناراحت باشه   خوادی هست و نم انای! آقا عاشق د  یچرت و پرت بگ انایبه د نمیکرده! درضمن نب

 پس مواظب اخالقت باش!( 

 امکان نداره. نیمن شوند به سمت اتاقم رفتم. نه، نه! ا یاز آن که متوجه  قبل

 ! ؟یداشته باشه چ تیاگه واقع اما؛

 نیاز ا دی. بارفتمی م  دیبا ختم؛یرا داخل ساک ر میهارفتم و تند تند لباس میهاسمت ساک لباس  به
 .شدمی جا دور م

 !شد؛هرگزی عشق نم میرهام برا خواستم؛ی را م ای فقط برد من

کردم تا قبل از آمدن رهام از آن جا بروم. به سمت در رفتم و بدون سر و   ضیرا تعو میهاعجله لباس  با
 بودم که در باز شد. دهیصدا از کنار آشپزخانه گذشتم اما هنوز به در نرس

 انا؟ ید یر ی م ییمتعجب گفت: جا دنمیبا د رهام

 افتاده بود چشم دوخت.   نی زم یکه از دستم رو یبرد و به ساک ترن ییرا پا  نگاهش

 برم.  دمی م  حی ترج یزحمت بهت دادم ول  یل یمدت خ نیا تو -

 کجا؟!  ؟یبر  ؟یگ یم یاخم گفت: چ با
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 یکمکم کرد یهمه مدت بهم جا داد نیرهام؛ ا  نیبه سمتش برداشتم و با خشم گفتم: بب یقدم
که  ی کن یکار   یتونیکردن من م ریگجا و نمک  نیبا نگه داشتن من ا یاما اگه فکر کرد  ؛یمرس

 فقط اون رو دوست دارم. کشمی هستم و تا نفس م ای! من عاشق بردیور خوند عاشقت شم ک

نگاهش    جیاش تمام خانه را در برگرفت. گقهقه یباز نگاهم کرد و کم کم صدا یبا دهان  قهیدق چند
 کردم. 

که بهش   ییهایهنوز هم دوستت داره؛ با وجود تموم بد یچقدر خوبه که از زبون عشقت بشنو -
 !یکرد

 حبس شد.  امنه ینفس در س ایبرد دنیبه پشت رهام نگاه کردم ؛ با د متعجب

 ؟ یکنیکار م یجا چ نیبه عقب برداشتم و لب زدم: ت...تو ا یتعجب قدم با

 .. من. انایبدم د  حیگفت: بزار توض   نشیبه سمتم برداشت و با نگاه غمگ یقدم

 جا برو.   نیاز ا رونی : برو بدم یقطع کردم و داد کش غمیرا با ج حرفش

جا؟   نیا  شیسرم آورده چرا آورد ییچه بال یدونستی گفتم: تو که م هیرا به رهام دادم و گر نگاهم
 د؟ یکه نابودم کن نیدست به دست هم داد یهمگ ه؟ی کارها چ نیقصدت از ا

نگاهمان  یمن خاتون و سمانه هم به جمعمان اضافه شده بودند و با نگران یو دادها غیج  با
 . کردندیم

 توقف کرد. میبه سمتم حرکت کرد و روبه رو رهام

و باهاش صحبت   یگرفتیشبا عکسش رو م میدیدی نم یکردی فکر م  انا؛یخودت رو گول نزن د -
شانس دوباره به  کیچرا  ؟یدی خودت رو عذاب م یچرا دار  یعاشقش یالن گفت نیهم ؟یکردیم

 !؟یدی خودتون نم

 . دمیاش کوبام را به شانه مشت شده یهاحرکت کردم و دست  ایبه سمت برد  تی عصبان با

که   هیمرد کس نیعشق داشت؛ ا یهست که فقط ادعا  یمرد کس  نیمرد قاتله؛ قاتل بچم. ا نیچون ا -
 . خواستی فقط من رو به خاطر انتقامش م
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  نه؛یزم  یآدم رو نی تر رحمی مرد ب نیادامه دادم: چون ا یاخفه  ینشستم و با صدا نیزم یرو آرام
 ... یانتقام گرفت که حت یچون از کس

 حرف زدن را از من گرفت.  یام بود اجازه وقفه  یب یه یاز گر یکه ناش ینفس یتنگ

همون قدر که تو از مرگ بچمون   انا یتم را گرفت و گفت: به روح مادرم قسم دکنارم نشست و دس ایبرد
بچه رو بکشم؛   خواستمی من اصال نم انایخورم د یمن دوبرابرش ناراحت شدم. قسم م یناراحت شد

از   تکه بارمان دس نیبودم. اون روز فقط به خاطر ا ده یانتقام دست کش یه یمن اصال از اون قض
 رف رو زدم. سرت برداره اون ح

 را به سمت صورتم آورد و اشکم را با نوک انگشتانش پاک کرد. دستش

کردم و پر   یهمه مدت خود دار  نیاگر ا زم؛یخبر بودم ازت؟ نه عز  یهمه مدت ب نیا یکنی فکر م -
 یتو ی ازت دور باشم. فکر کرد کمیداده بود  صیبود که رهام تشخ نینزدم به سمتت به خاطر ا

 ؟ یتنها بمون زارمی م  یشناسی رو نم  یکه کس  یشهر 

 ؟ی شناس ی را با تعجب پاک کردم و گفتم: تو...تو رهام رو م میهااشک

بودم؟! چه   دهیبلند شدم؛ چه طور نفهم میاز جا تیتکان داد. با عصبان دییتاک یرا به نشانه   سرش
 طور؟ 

شد. باغم به چشمانم نگاه   دهیکش ایبودم که دستم توسط برد دهیدر نرس سمت در رفتم اما هنوز به به
 از جونم دوستت دارم. شتری . ب شهینابود م میبدون تو زندگ انا؛یفرصت بهم بده د هیکرد و گفت: 

 دادم و به چشمانش نگاه کردم. رونیرا ب  نفسم

 ؟ یرو تموم کن  یکه داشت یامهیکار نصفه ن  یاز کجا معلوم برنگشت  -

به روحش قسم    ی! وقتیدونیهست؛ خودت م زی عز یلی زد و گفت: روح مادرم برام خ یقشنگ  لبخند
 .زنمی خوردم پس دارم با صداقت حرف م 

به خاطر پنهون   دی! باستایحساب ن  یگفتم: ول یلبخند مچهیبه سمتش برداشتم و با ن  یبار قدم  نیا
 ! نیتو و رهام حساب پس بد یایکار
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 و چند دور در هوا چرخاند.   دیزد و به سمتم آمد. مرا در آغوشش کش یبرق   ایبرد چشمان

 عاشقتم!  انا؛ید وونتمید -

. قول اناید ی خوشبخت بش  دمیدستم نشاند و گفت: قول م یرو یارا در دستش گرفت و بوسه دستم
 !دمیم

 آمد. میهالب  یاز ته دل رو یها لبخنداز مدت  بعد

 جا هست!  نیخانواده ا  نینر شیپ نیاز ا ترش یب گهیخب د -

 ! یدی رو پس م اتیرا به رهام دادم و با لبخند گفتم: حساب پنهون کار نگاهم

 کرد و به سمت اتاقش فرار کرد.  یاخنده

و گوش کردن به   ایبرد دنیخوابم بخش ری جا دادم. تعب ای و خودم را درآغوش برد  دمیکش یق یعم  نفس
 حرف دلم بود. 

 ها را. یگرفت تمام بد دهیناد دیبا  یو گذشت. گاه دیبخش  دیبا یگاه

بود و خوش حال بودم که به حرف دلم گوش کردم؛ با تمام وجود دوستش دارم و   ایدلم با برد من
 دوستش خواهم داشت!

 

 

 

 

 

 

 * انی* پا
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