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  زمانھری تقدریاس
 Atefeh2001: : سندهینو

https://telegram.me/Cafeetakroman 
 

 نیغمگ- عاشقانھ- طنز:ژانر
 

 مقدمھ...
  چھ قصـــــــــــــــھ اي نوشتـــــــــــــھ اند بــــــــــراي ما ... 

 
 . . . . . . . .  كالغــــــــــي در كار استنھ
 
 . . . . ..   نھ پایانــــــــــي داردو
 

 ... ... ھنوز زیر گنبـــــــد كبـــــــــود سرگردانیـــــم            ... ... 
  ،ای جفت در دننیبھتـــــر

 ...  ھستندھیلبخنـــــــد و گـــــــر     
 

   زمانکی وقت در چی ھکھ
 ،کنندی را مالقات نمگـــــــریکــــــــــــدی     

 
  ،ــد اگر مالقات کننــــــاما
 
 

 ... لحظھ زندگي ما خواھد بودنیبھتر     
 منو داره استرس ھم اآلن دارم کنکور فردا

 بدنم رو مغزم کنم یم کشھ،احساس یم
 و افتاده،دست ،فشارم کنھ یم ینیسنگ
 زیچ...)و دارم ھم چھیپ ،دل زده خی پام
 (یبد نسبت خودت بھ نبود یا گھید

  ره یم خودت یآبرو) نداره یربط تو  بھ
 یھا یماریب منبع کننیفکرم اآلن مردم

 دادنتھ؟ یدلدار عوض ( ییتو انھیخاورم
 میدار وجدان ھم ما دارن وجدان ھی بق واال
 . ...\"شدم قانع یعنی/"

  داره دخترت کھ ای؟بیییکجا مامان—
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 !!شھ یم مرگ نوجوون
 شده؟ یچ. بزن حرف تر واشی سیھ—
 بھ نگاه ھی..... دامنت بھ دستم مامان—

 زه،دستمیچ گم ی م إوا  انداختم مامانم
  ینکن فکر وقت ھی ،عھ تیگل گل دامن بھ

 .ھیکنجکاو محض  نھ،فقط ھا فضولم
 دستت؟ ھیچ اون
 اجازتون با.یھست البتھ صد کھ فضول—

 .در  دم بذارم ھارو آشغال خواستم یم
  یدار شھر مأمور من نکنھ ایدره؟  دم نجایا نجا؟مگھیا یاومد یچ یبرا انوقت—
 ندارم؟؟؟ خبر خودم شدم
 . میشد بدھکار ھم یزیچ ھی نکھیا مثل—

 فردا بتیمص تازه...زد؟ صدا منو بود یک
 .یوا یا_...اومد ادمی

 باز؟ ھیچ—
 من کتاب اون رفتھ ادمی خوندم یچ ھر—

  یبرا گھید  رو  ھا مرده مادر اون—کو؟؟
 ؟یخوا یم یچ

 . کنم ونش دوره کمی خوام یم—
 کم یدار کھ ینبود وچل خل الحمدهللا—
 ادی یم یعاقل آدم کدوم آخھ!!یش یم کم

 یکم سرمو...کنھ؟ دوره کتاب کنکور شب
 ..ایگ یم راست وگفتم خاروندم

  اعتماد خودت بھ.جان مایزم،فاطیعز—
 یچ ھر اونجا یبر مطمئنم من. باش داشتھ
  قبول اگھ اصأل انھی ادیم ادتی یخوند

 !!ید یم کنکور گھید سال ینش
 کنکوربدم؟ گھید سال ؟منیییچ—
 یعال جناب لطف بھ کھ کر نبودم.واااا—
 سرت رو یانداخت رو صدات چرا.شدم

 ترس از یگ یم منو...تر واشی گممممیم
 نھ وارکھید بھ بودم دهیچسب مامانم یصدا

  من از کھ صدات تو مامان—!!!!!سقف بھ
 .. حسود چشم بترکھ تره،ماشاءهللا بلند
 ... کھ شدم بلند بیترت نیا بھ
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 سر یداشت کھ شیپ قھیدق چند کجا؟تا—
 کجا حاال .یداد یم قورت  درستھ منو
 ؟ یبر یم فیتشر
 ... کنم دود اسفند برم—
 ؟یچ یبرا—
 نظر بھ شما یبرا. یک یبرا نھ یچ یبرا—
 کھ ییکسا ژست حرف نیا باگفتن...من

 کارگردان  دیبا  افتمی آھان ... (لوزالمعدم تو  ژستت.. بابا...)گرفتم کننیم فکر
 .ببرن حساب ازت ھمھ تا یشد یم

 و یبر یم خودت ی برا نطوریھم—
 چشم من ینکن چشم منو تو اگھ.ایدوز یم
 استرس اآلن تا مگھ اصأل نمیبب. خورم ینم

 کنکور اسم دنیباشن...؟؟ینداشت کنکور
 ستادمیوا سرجام خیھا، گرفتھ برق مثل

 سر وبا گرفتم چھیپ ،دل زد خی وپام دست
 ییدستشو ھمون ای... تفکر اتاق سمت بھ

  ...رفتم...خودمون
 کمیمامان توروسرجدت بزار-  ھاشھی مرتی؟دیدارشی بی خواینم. جانما،مامانیفاط

 کم حرف دارشویب- اصال چشم روھم نزاشتم تازه بعدازنمازخابم بردشبیبخوابم،د
 مرگ امانی-!!! مامان:من کھ ھنوز چشمام بستھ بود تاخوابم نپره گفتم!بزن

 ساعت دنیباشن٨:٣٠؟ساعت مگھ ساعت چنده: ھایفھمی نمشھی مرتی دگمیم.مامان
مگھ -؟ی نکرددارمی شده چرازودبرمید..دی مغزمم پروزیف.خوابم کھ سھلھ

 ی دقت نکردم کھ چنیاصال بھ ا...!حاالکم غرغرکن بروحاضرشو.یشیدارمیتوب
مامان . نییھااومدم پا  پلھواز سرکردم وچادرم دمیپوش بود  دم دستمی تندتندھرچفقط پوشم یم
 یکنیم زبخورضعفیچ ھیایب- برم؟رفتم تواشپزخونھ مرسونھ؟خودی منو میک

 ی خدانکنھ اھیإ مامان - .رمی بگلی تحوتوجنازه یجا بھ دیاون وقت با امتحان سرجلسھ
 کردبھ ی ملیپدرم کھ باآرامش کامل داشت صبحونھ شو م... بگویزی چھی باباتویزیچ

بھ   روبدم کھ چشممبامبا  جوابخواستمیم.  طرفمیمن ب: وگفت باالبرد دستشو میتسل حالت
 !!! شدرمی دیواا.افتاد ساعت اشپزخونھ

 وبھ ی بریخوایم نجوریا–.ھا  شھی کنکورشروع ممی دوره تابری راه حوزه امتحانبابا
چشم –بلھ ،مگھ چشھ؟.وبھ من اشاره کرد. بھ باال بردنیی حرف،دستشوازپانینبال اد
 ومغنت کھ کجھ دو ودرضمن کی ی چادرت روبرعکس سرکردی  گوشھستین

 ی قدی نھیی شد وبھ سمت آاب آبروم بھ فضاپرتیوا. سھ ست جورابات لنگھ بھ لنگھ
- میبر: روبرداشت وگفتنی ماشچیپدرم سوئ-. ووضعمو تن تن درست کردم دمیدو

 استرس گرفتھ بودم امابافرستادن چندتاصلوات استرس روازخودم یلیتوراه خ
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- .میریگیبھ آژانس م(دوستم)خودم باساناز  دنبالمیای بستیباباالزم ن- .دورکردم
-. دنبالت بھ من زنگ بزن امی بی خواستاگھماجان،امای فاطیھرطورراحت

 .خدافظ-باشھ،خداحافظ
 برگھ ھاروپخش نیمراقب.. کھ شمارم روش زده بودند نشستم ویرصندل سبی ترتنی ابھ

 کھ کرده ی ھمھ تالشنی رندبودم البتھ بھ لطف ایلی ام خوب بودخیتست زن.کردند
 ی میگری پس ازدیکی بھ خدابود وجوابارودمیتواون لحظھ فقط وفقط ام...بودم

ودم کھ خوب امابھ نظرخ...م نداشتیدیخب خداروشکر بھ خودم کھ ام. نوشتم
 اسمم دیدی فھمنطورکھیمن ھم..  نکردمی کھ خودمو معرفخوام ی معذرت میراست.دادم
 مایماست،فاطیفاط

 ی فروشگاه فرش فروشکی وپدرم پلمیفرزندسوم خانواده مادرم خانھ دارد.رادمنش 
 ادمی کھ تابازم دارم نیرحسیوام یرعلیدوتاداداش بھ نام ام.ھی بازارھیوبھ اصطالح  داره

 علم یری فراگرازمشغولیسال بزرگترازمن ھستندواالن درش۵کھ دوقلوو بگم نرفتھ
 دتیاسم جد(  رو زی عزایخفھ رو باور کنم .)زیزخفھ وجدان ع(بابا لفظ قلم.)ھستند

چون   روبلندگفتمی خودتمافکرکنمی ؟فاطی گی میچ. یخودت-... ادبیھھھھ ب.. زهیعز
 ...  مردم رفتشی ذره شرفم ھم پھی! منی وایا. کردن یساناز وراننده بھ من نگاه م

 
 ینطوری بابا ھمیچیھ..ھھ-
 یجور ھیو رفت سانازبھم چشم غره.شھ عوض جو  خواستم یم

  یخرخودت یعنی نگاه کردکھ بھم
  الل گرفتم می تصمبنده عی فوق العاده فجی سوتنیپس ازا!!خودمون

 . نرفتھنیشترازای بتاآبروم رمی بگیمون
 کمی وازنظراخالق مثل خودمھ البتھ ھی سالھ دوستم،دخترخوبباسانازسھ

   ھستا اما بھالبتھ ستی نی اھل شوخادمیز. ترهنی و رنگتر نیسنگ
  ھمھ باھم!!کمترشھ می ھمسن اون بشم خل وچلدیخب من شا.موقعش

   من چقدری ان شاءهللا،وادیبگ
   کارم من دوسال جھشفراموش

 خالصھ سر!!سالمھ١۶ واالن خوندم
   سانازدوسال ازمنارمیتونودردن
  یامتحان روچطورداد-. نمونده کھ بگمی اگھیزدی چدی نگران نشبزرگتره

 ؟یکارکردیخوب بود توچ- ما؟یفاط
 دونمینم-چرا؟؟-من کھ افتضاح دادم -

  یای یسانازم اھان-..گھی حسھ دھیاما
  میبر-! باشھی داره چیبستگ- مون دربره؟ی تاخستگمی کنی کارھی امروز

 شھی عوض ممونیخب دلم خواست روح- ؟؟چرا؟؟یچ-؟یراندازیت سالن
  پسرونھی کارانین من ازا-چطوره؟
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  ؟می کارکنیپس چ-.ادی نمخوشم
 ولیا-باشھ قبول- چطوره؟بالیوال
  چھ طرز صحبتھنی فاطمھ اعھ
 کی حرف بھ راننده کھ نی ادنبال وبھ

 باشھ– بودباچشم اشاره کرد رمردیپ
 !!! کج وکولھ نکنبابا،چشماتوبرامن

   حرفم نوبت سانازبودکھنیحاالباا
  شھ ازخجالت ومنم شونھ ھاموسرخ

 یزبدی من چھ؟من کھ چبھ باالانداختم
 ی ولدیباریازسر و روم م عرق... نگفتم
  خواستم بھ مسابقھ ادامھ بدمی مبازم

 . نداشتم ببازم اونم بھ سانازدوست
 ی شده کاررمید گھید-می اومدنروی از ورزشگاه بیمساو ی جھی بانتباالخره

  خوام برمیمن م-! سانازجونم؟یندار
 با شمی مھوشی دارم بگھی خونھ، درمی من،من–یای تونمی فروشکتاب

 . کردمیسانازخداحافظ
تھران   بھالتی تعطنی بودند،ودرالی ھفتھ تعطکی بھ مدت ی وعلنیحس-ماه بعد٢

  جھینت  بھداشتم یچیھ-؟ی توفکرھیفسقلھ خانم چ:نیاومدن،حس
  بھ مبلنی،حس کردم یکنکورفکرم نیا  ی
  یکی اون ی داده بودوپاشوروھیتک

  ازبابتالمیمنکھ خ:وگفت گذاشت پاش
 برداشتھ نھ کھ نگذاشتم منم.توراحتھ

  قربون:گفتم کاذب  سقفبااعتمادبھ
  من اعتمادبھ نقدریا  گلم برم کھداداش

 کھ راحتھ المیخ-؟ بود یچ پس-  نبودنیمنظورم ا:گردشدوگفت چشماش!! داره
 شده  ھزارسالم کھسھلھ کھ توامسال

 :وگفتم شدم یخال بادکنک مثل  حرفشنیباا یخنگ  کھ،ازبس یش ی نمقبول
  گرفتھیا  رتبھ،چھی ازمن بدترتوکھ
 ،اخھ دمیخند حرف نیا دنبال ؟وبھیبود
  شھ  قبولازاد دانشگاه یتو وبھ زورتونست.بود  حساسیلیاش خ  رتبھیرو

   بعدازکھ ھم نیوحس چندبوده  رتبش دی بزنحدس وحاالخودتون
  بھ ھم وپدرم!!!رهیگیم روحتما ی رقمسھ ی رتبھ کھ گفتھ کنکوربااعتمادکامل

  یوعل اون یبرا تیموفق نیھم مناسبت
  ھروقت ازبابت:گفت دیخر نیماش ھی

  نیحس وچون زنمیم نامتون بھ  شدممطمئن تون یقبول
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  وکمال تمام نیماش جھیبوددرنت  زدهگند
 مجبور ازبرادردوقلوش  ھم بھ خاطر جدانشدنیوعل.دیرس یعل بھ 

 .. اونجابره رهی بگیشدانتقال
  اگھ من قبول شدم.یریگی رتبھ گرفتم مطمئنم تواونم نمھیخوبھ من -

- ؟یکنیکارمیچ یواگھ قبول نشد- قول؟،باشھیبگ یھرکار-؟یکنیکارمی چییخدا
 ؟دلیھرکاربگ

 شد یم  اعالمجی نبودامروزنتاتودلم
  اگھکھ کردمی فکرمنیا بھ داشتم ومن

 کاریچ شد نیحس مثل کنکور ی جھینت
 حاال  خنگ احمقی اخھ دختره./ کنم

  اگھ یکارکنی چیخوا یم خبرمرگت
  برات تااخرعمرش نیحس ینشد قبول
 .( کنھی مومسخرت رهیگ ی مست

   زشیم باوجدان عزاخھ اد!ی احساسی بیلیخ) ؟! شدداتیعجباتوبازپ
  اگھ وجدان!!(؟ کنھی صحبت مینطوریا

  بروبابا( ادی نمرتی گچگاهی مثل من ھشیا) - ینباش اهیس صدسال خوام یم ی تو وباشادم
  یادی مواظب باش زفتھ،فقطیخودش

 وتی کٱیخوشمان امد حداقل ( برنج؟یگی بھ من می زبونی بازبون بیدار) ی نشفتھیش
  واال  خال صھ سرتون!باش.(باھات قھرم.(باالست
 زی من االن پشت مارمی نرودرد

  روجی نشستم تا نتاوترمیکامپ
   چھ خانوادهدینی توروخداببنمیبب

 ھمھ مشغول کار! دارم منیخوب
 د،دوتاداداشای کھ رفتھ خررم،مامانیمی انگار ن انگارکھ من دارم ازاسترس مخودشونند

 رفتن فوتبال بابامم
  ودیلرزیدستام م!جالبھ نھ.  سرکارهکھ
 ی مورد نظر ھی  دکمھی بھ جای ھمن
  الحمدهللا کھ کوردادمی رو فشارمیبغل

  روزگار؛بعدازیھ. می کھ شدمینبود
  کھ مالوترمی بااون کامپکلنجاررفتن

  شدم وتی بوق بود واردسااھل
  مورد نظر باالخره رتبمواتیبعدازعمل

 ..  کردمتیرأ
 
 مای کاشتھ فاطی چھ گلنی بھ بببھ
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  ی توبازاومدھیچ( ما،خانومی فاطرهیگی ھم میلی چھ تحوھوٱ)  خانوم
  من خوشحالمینی ببی چشم نداراصال
 .ادی بھت مشتری بماخرهی کھ فاطالحق

  یلی من خزمی عزدونم یم...) یلیخ
  شوادهیاوھو پ...(  صحبت ووخوش بای وزگل

  یلی بگم کھ خخواستم ی ممی برباھم
  دینی ببرمیبابااصال من م!) ی شعوریب

 قھرکردنت( کنھی منی بھ من توھچقدر
  منو باش( بروبابا!!) ی قھرنبودشی پقھیمگھ توتاچنددق!ھی فکرھم

  باشممی سھتی تو خوشحالخواستم
   جوابش روندادم وبھ شرطگھید

 ،کردم ی فکرمنی حسی براخودم
 جھی نتھی فکر بھ یکارکنھ؟؟بعدازکلیچ

 . گفتم رتبھ چند شدم دھن مبارک ھمھ وا موندیشب وقت...اما. دمیرس
  گرفتھ بودم ودری من رتبھ دورقمبلھ

  تھران قبول شدمی توی پزشکدانشگاه
  ی بھ حالت عادنکھی بعدازانیحس

   خودشو مظلوم کرد کھ منبرگشت
 . براش بسوزه اما کورخونده بوددلم

  قبول شده بودونی ساناز قزویرااست
  دوستھی بھ دنبال دی با،منیعنی نیا

  تادی باشونی بود کھ انی انی حسیشرط من برا. یھ. باشمدیجد
 )   ظرف بشوره ومحلولالتیآخرتعط

 !! ی جاتون خالیآ.روتاآخربخوره..(  زردچوبھ و،نمک،شکر،ینوشابھ،چا
   حرفنی ادنی موقع شنافشیق!!یآ
  ھا شده بودی برق گرفتھ ھاوسکتھ انیمثل ا.دیدی کھ ندفی بودحیدنید

  نیکنم،حسی مجبورت نمیخوددان- کنمینکارونمیمن ا-.ھھھھھھھ
   بدون مرده وقولشنوی امااخان

   نکن،شرطتتی داداشمو اذمایفاط-
 نی ا؟ی چیعنی بچھ گونھ ست یلیخ

   درجای بدوونی حھی رو بھ محلول
 ماینھ فاط- نیرحسیاماام– ،نیافر.د گای مااوه–دم،یباشھ انجام م–.... ،اونوقترهی میم

 راست
  دی مرده وقولش ومنم باگھیم

 . مو نشون بدمیمردونگ



 9 

  لی میجناب عال  داداش منم برم محلول رواماده کنم،کھنیآفر-
  بلھ: دادمما؟؟جوابیفاط: صداش دراومدیعل-دیبفرمائ

 بس:گفت- بگوستمی تر کر نواشی
  بچھ گونھ-  بچھ گونھ تو،ی کارانی اکن

 دی جواب مامان باباروباادی سرم بییھربال- نیحس-!!ی خودش گفت،ھرکارنی حسستین
 ..یخودت بد

 ...رشااای زیزنی میدار...نیحس چھ بھ من-
  اشپزخونھ داشتم دنبالسمت رفتم

  ی کارخوبنی اماجانیفاط– گشتم کھ مامان اومدی موردنظرملیوسا 
   روعوضشرطت ست،بھترهین

  کھ چقدر دلم...آخ..ستی نیمامان خودش قبول کرده پس مشکل-  یکن
  روموقع خوردننی حسافھیخوادقیم

  افشی قینم،وااای محلول بباون
  بازکردم ونوشابھ روخچالوی..ھیدنید

  ،نمک،شکروزردچوبھییچا. برداشتم
 درستش دی طول کشبای تقرمساعتین.برداشتم رفتم اتاقم تامحلول رودرست کنم...و

  نیی واومدم پاکردم
  اشاھکارمی بیی کجانیحس–

  کھ اگھاطی حمیابریپس ب- باشھ منم امادم — بلندشدنی ست حساماده
  ی بدشد خونھ روبھ گند نکشحالت
 ما؟؟یفاط: دراومدبازصداش مامانم

  کھ داشتمنطوری ھمیندازی دردسرمیتوباکارات اخرمارو تو-بلھ مامان -
 دینترس: وحواسم بھ محلول بود جواب دادمکردمشونی محل
 وبھ سمت!!! بادمجون بم افت ندارهبابا
 اکھی بنیحس: بلند گفتم میدی رسزی کنار ماطی داخل حی وقتمی رفتاطیح

 ....  اماده ستماخانومی فاطمعجون
 نگاه کردم نی بھ حسی صندلی رواط،نشستنی کھ ھمرام اومده بودن توحی وعلنیحس

   کھ دلم بسوزهدادیم نشون م خودشو مظلویلیخ
 کردم یزافکرنمی چنی من بھ ایول

  ی کھ وقتکردمی فکر منی بھ افقط
  خب- افشی قشھ ی میدنیکھ د.. آخشھی می چھ جورافشی قبخوره

   محلولنی حسابخور،ی وقتشھ بحاال
 ریخدابخ: دستش وگفتی توروگرفت

 کھ کمی ی محلول روخورد ولنیحس.. دووو سھ کی.. دو سھ من بخور کیبا .کنھ
  خورد چشماش چھارتاشد ،خالصھ
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  ھمشو باال آوردونھی روز بدنبچشمتون
  بامزه شدهیلی خافشی وقدیچی پیحالم بھم خوردداشت توخودش م:گفت
 نی حسیگفتم مجبورت نکردم خودت خورد. مایدارم برات فاط-دم،یخند ی داشتم مبود
 ......اقا

سالم،اصال -  نیی پاست،رفتمی کنم تودانشگاه دل تودلم ن برم ثبت نامخوام ی مامروز
 میری بخوربعد باھم ماصبحونھیمامان ب-  برم واسھ ثبت نام خوامی امروز مشھیباورم نم

 باشھ
   کھزصبحونھیاومدم سرم. دست وصورتمو بشورمدی کنصبر
 خواستی جواب نداد من؟؟اصالی حسیچطور- افتادی وعلنی بھ حسچشمم

 حالش شبیخوبھ فقط چندبارد- یعل! کاراموکنھی می بگھ باھام قھره وتالفبارفتارش
 خوب شد حالش بدنشد-مامان.. بادمجون بم افت نداره یدیمامان جون د-  دمیبدشد خند

- ...باشھ-.. اماده شم توھم زود اماده شورمیمامان جون من م- خوردم من صبحونموکھ
 یجلو... برداشتم رویان جون ھمھ چ ؟؟اره مامی مدارک الزم روبرداشتماجانیفاط

 طرف دانشگاه توراه چندتاصلوات می رفتمیدربودم کھ مامانم اومد باھم سوار اژانس شد
 کھ ی ،امتحان  نداریکنی مینجوریراا چھیماچیفاط-گفتم تاحالم بھتربشھ

  ی؟؟جلویترسیم
 ..... داخل دانشگاهمی ورفتمی روحساب کردھی کرامی شدادهی پدردانشگاه

 ادیم خوابم اومممممم- .زمی شو،عزداریب-
 !!ھا یرس ی م ری د روز نیاول-..مامان 

  ،من ینم،ھرچیبب پاشو-..سرم یفدا-
 روز نی اول امروز....گم ینم یچیھ

 ،رفتم یدتنھامیبا ھم بودومن دانشگاه
 خوادیحاال،انگارم||!!!برسھ دادم بھ خدا
  شد؟؟؟ داتیپ بازتو||جنگ دونیم بره

 چرا؟؟ اونوقت آھان| |عاطفھ یب|| 
  خواد ینم دمیفھم|| ..چون...چون||

 ،زیعز بازگفت|| زیعز یکن خستھ خودتو
 ||ام یراض  ھمیصداکن  وجدان ،منو گفت باز

  یجا شدم،چھ دانشگاه  وارد،محوطھ
 ...آمد جان،خوشمان یا...یقشنگ

 ؟ینیب یروم نجایا اولتھ  توبار مگھ نمیبب||
 یبود اومده  نام ثبت یبرا یبگ یخوا یم

  مگھ ؟یدیند رو یبزرگ نیا بھ محوطھ
  بار ھی شد  حاال خب|| م؟یدار شھ،مگھیم

  ساعت کی حدودأ ....؟ینکن عیضا منو
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  گوشاستاد سخنان بھ دارم ومن گذشتھ
  وسط چرا || خون درس بابا||..دم یم

 گفتم،خوابم یم ؟داشتمیپر یم حرفم
 تو یتنبل اول تنبل،روز یا||..دیشد گرفتھ
 ھی دیتوبا گفتم یچ ھر من||؟یکرد شروع

 تموم کالس باالخره..؟؟یبپرون یزیچ
 شتری و ب بود ،روزاول شدامروز 

 ...بود کننده خستھ واقعأ   کالسنیھم ی برا بودند ومدهین ھا دانشجو
 

  ھا وکالس گذشت وباد برق مثل  روز چند
 روز ھی ھم امروز.شدند یم برگزار  تر یجد

  ساعت نیا.. بودم نشستھ  گھ،سرکالسید
 و بود ومدهیھنوز ن استاد..بود یعموم

 ...کھ کردم یم یباز خودکارم با داشتم من
 ،میقد و دیجد دوستان بھ سالمممم-

 کھ سرمو بلندکردم..چطوره؟؟ حالتون
 ھیسرش، یرو انداختھ صداشو ھیک نمیبب

  ھا دانشجو وداشت داده ،لم بأیقرت   استاد یصندل یرو بود،کھ یا سالھ...و ستیب  پسر
   پسر وبھ گرفت تمسخر رنگ نگاھش!!من بھ افتاد چشمش زدکھ ی م دید  رو
  چشماتو دهیورپر دختره )  کردم یم  نگاھشون تعجب با داشتم ،منم گفت یزیچ ھی شیبقل

  چشمامو!!بابا یا!( کن شیدرو
 دختر بھ توجھم  کھ چرخوندم کالس یتو

 ینوش  ییوا-یاول!!...فضولم من دی کنفکر اگھ دیونیمد یعنی... شد جلب یبغل یصندل
 مثل ھم اسمش-یاول..نھیآرم ھم اسمش چھارمھ ترم ی،دانشجو اوھوم-یدوم! گرهیج چھ نگاه

  .نچ،نچ!!شده یا  زمونھ  دوره عجب نکردم گوش حرفاشون ھیبق بھ....خودشھ
 آقا نیا کھ دمیفھم کالس طول در من و شد واردکالس ،استاد بود نیآرم اسمش پس
 ش جعبھ ھی کنم ارض چھ کھ تختھ ھی نیآرم
 و پروندیم یزیچ ھی  یھ درس وسط کمھ
 یدون ی،نم رفت یم  ھوا بھ ھا خنده یصدا
 !!دادن من   بھ رو ایدن جملھ ھی نیانگارباھم یوا.دینباش خستھ-.رفت یم کجا

 ...کھ کردم یم جمع رو لمیوسا داشتم
  یچ امروز دیدون ینم ھا بچھ  اھم اھم-

  کجا حاال-پسرھا از یکی. .. معدن ھی-؟؟یچ_ھا بچھ..کردم کشف
 !!!کالسھ نیھم تو- داداش؟؟ ھست

 ...دیکن صبر واقعأ نھ-.؟ی گرفت مارو.ووو برو-
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  کھ ستنین من ؟با چھ من بھ ...معدن خانم-
  مو سر باتعجب...سنگ زغال معدن خانم-...نفت معدن خانم-

 با داره دمید ھ؟کھیک با نمیبب کھ  بردم باال
 .کنھ یم نگاه من بھ شدش درشت یچشما

 رو سنگھ زغال معدن کردم داشیپ ھا بچھ-
...   معدنھ داره قبول یانگار اوناھاش،خودشم

 ...خنده ریز زدن  ھمھ  و برگشت من طرف بھ سرھا ھمھ حرفش شدن تموم با
 

 ..چادرم بخاطر نکنھ.... نبو اهیس کھ من  اماکردم یم لیتحل و ھیتجز خودم شی پ  حرفشو داشتم
  ،بخاطر شمیم خفھ دارم کردم یم احساس.شدم ناراحت یلیخ

 وبھ اومدم رونیب کالس واز کردم سکوت دمیعقا
سر   گونم یرو دونھ دونھ ھم واونا دادم ختنی ر ی اجازه ھام اشک بھ رفتم،باالخره خلوت یجا ھی 

  دهیرسن آخر کھ بھ ای دن یباش یقو دیتو با.ندارن ،ارزش نکن ھیماگریاطف...خوردند یم
  یخوا یم یاریب کم آدما نیا بچگونھ یھا در برابر حرف اآلن اگھ

 افکار نیا ؟بای بزار سر پشت یچطور تر،رو بزرگ مشکالت
 شده؟ یزیچ دخترم-...باشم محکم کھ گرفتم میوتصم شدم تر آروم کھ بود

 ما یصدا اگھ- .کردم ی م  فکر مسئلھ نیا جواب بھ داشتم یچیھ-...یتو فکر ھمش-چطور؟  نھ-
قرار  تمسخر  مورد ھم امروز.باشھ- بخون درس  تواتاقت برو کنھیم تتیاذ

 .......سکوت.. بودزیچ کی تنھا من وجواب گرفتم 
  ،رفتار  باشم نداشتھ روزا  اون  مثل  یبدوسخت یروزا حال تابھ دیشا گذشت چندھفتھ

  نیا بھ ومن ....پرونندویم کھیت بار ھی، داره  ادامھم ھنوز ودوستاش نیآرم زشت
  گرفتم می،تصم ندارم حرفاشون با یمخالفت کھ فھمونم ی م اونا بھ فقط باسکوت کھ دمیرس جھینت

-... .إ ی ،ھو یھا جواب بدم،باالخره رو ونزشتش یکارھا جواب
-.اومد ھم کالس مثبت بچھ ونیھاوآقا نمخا

ع ھی ،شما معلومھ پرسم یم دارم یک از ؟ھھیچ ھستم،شما یزیچ ھی من ،حداقل مثبت بچھ من اصأل
 عجب خانم   چھ عھ-.. نیآرم دوست.... لیسھ.. نبرده تیانسان از ییبو کھ دی ھستکاریب  آدم ده

 فکر میداشت کم کم گھید-.بودم کرده باز زبون یسالگ دو از من محض اطالع-. کردند باز  زبون
 طرف ھی ورفتن نزدن یحرف گھید.  ختمیر بھم رو شما یذھن محاسبات دیببخش-! یالل میکرد یم
 . )زمیعز یمرس(  بندرو شونی وانداخت ی شست  خوبنیآفر. )نشستند 

 !!ایندار جنبھ اصأل(  یباش مھربون تو بامن تا  کنند  مسخرتشھی خداکنھ ھمعھ
  کل کل ھمھ نیا مسبب کھ نیآرم کردم،بھ ی مفکر امروز بھ وداشتم بودم دهی کشدراز تختم یرو

   چھ اما دادم یم بھشون یوحساب درست درس ھی  دیبا...بودو
 .....تنھام األن اما کردن یم  اجراشون ھا وبچھ ختمیر یم نقشھ من شھیھم تومدرسھ ؟یکار
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. افتاد  افتاد،وردر من با ھرکس  ختم،یر  توپی شھ نق ھی نیآرم آقا نیا ی برا  باالخره
  ختم؟؟یر یا نقشھ چھ یدون یم مگھ|| !!م ھیپا منم||
 بابا یا||.. گریج نھ-||کنم؟ ی ھمکار منم بده ،نھ اصأل مگھ راستش خب||
  مثل دیبا آدما نجوریبا ا  اماستین من  درشأن کارا نی ا کھ دونم یم||!نده خجالتم 

آخرش  بھ نداره اشکال|| ! چندشھیییا|| رو سوسک ھی کھ بود نیا نقشم..کرد رفتار خودشون
  سوسک ھی ومکافات یبدبخت ھزار بھ روزید. بوداتیعمل انجام  روز امروز..ارزه یم
 دیببخش.،نھ خب|| بزرگھ؟ چقدر سوسکھ دنیفھم مثأل مردم األن|| کردم دایپ یبزرگ نیا بھ
 .مشد زده ذوق لحظھ ھی

  خوشگل سوسک کھ نیا نھ اال||بزرگ  البتھ وصد  زشتیلیوخ اهیس سوسک ھی، گفتم یم داشتم
 ودر یقوط ھی یتو گذاشتمش ی بدبخت ھزار بھ!!!!ایداد  ریگ تو ھم اه||!!!میدار ھم

  سمت بھ یخوشحال  وبا رهینم کھ کردم سوراخ یکم رو یقوط
 قأیدق کالس یتو....کردم حرکت دانشگاه

!! میزد یم ری ت با رو گھیھمد ی ھی سا ما آخھ بود  کرده کپ چارهینشستم،ب نیآرم پشت
.. خدا نام بھ.کردم  شروعکارمو ھم ومن شد یم  تمومکالس گھید ی قھیدق٢٠خالصھ

|| !شنونی نم صدامو اونا کھ||س،اھھھھیھ|| !! بخونھانشاء خواد ی م انگار حاال||
رو  وسوسک کردم  دستممودستکش مآرو||آھان||. یکن یم پرت حواسمو

 …یالھ بخوردتت  موش یکردم،اوخ کشیزده نزد  فلک بدبخت اون گردن بھ برداشتم،وآروم
 کردناش مسخره ی اماصحنھ سوخت براش  دلم لحظھ ھی یبرا

  وانمود.اوردم  در ودستکشو دمیعقب کش  دستموعیسر!!گذاشتمش ،پس چشمم یجلو اومد
 نیآرم گردن یرو کھ ناناز بود سوسک اون بھ حواسم اصل  دراما درسھ بھ حواسم کھ کردم یم

 ....رفت یم رژه
 

 ، برده بودیی بوھاھی ھم نیآرم
   گردنشی دستشو روی ھچون

 دادی دم بھ تلھ نمداماسوسکھیکش یم
 بنده خدا آخرش خستھ!!نی آفرنیآفر
 یزیچ: گفتلی وبلندخطاب بھ سھشد
 .رونی بونیاقا- ؟؟نمیکوبب - گردنمھ؟؟یرو
  سوسک بدقواره ستھی اره یوا

  ازکردمید،فکرنمی کشغی مرده بودم ازخنده مثل دخترا جیعنی-.نھھھھ
 یامابدجور!!نقدربترسھی اسوسک
 خالصھ سوسکھ.. بوددهی پررنگش

  بوددهی بھش چسبیچھارچنگول
 . غش کردنی آرمھوی راھنشی پی ول کنم نبودآخرافتادتوو
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 رهی دیلی خرهیحاال د!!)  کردمیعجب غلط! گردنمفتھیخونش ب!! وقتھی رهیاخدانمی
  جاھارونی ازاول فکر ادیبا

   ھمھ مثلی،فکرکردیکردی مھم
   فکریکی گھی منیحاال ھمچ.//وجدان بھ دادم برس(  نترسن؟خودت

 !!!  کارتو إکننی جلب توجھ نکن االن ھمھ فکر منقدریا//. مردهاروی کنھیم
  شدن صورتم چشمامسیباخ-نیآرم

  إدمی موجود ناشناختھ دھی کھ دبازش
  ادمی تموم ماجراھوی. لھی سھنکھیا

 .دمی کوبمیشونی بھ پاومدومحکم
  آبروملی پسر؟سھیإإ مگھ خل شد-

  نی وادی خندزی رزی رلیسھ-  نھ ؟رفت
  کجاش خنده. تر کردی عصبانمنو

   ھمھ سالھنیمن کھ ا!! کاروکرده گرمنی کھ ای گما دم اون کسیم-  داره
 تیباعصبان-!! زده توخاال یعنی!!! یترسی دونستم ازسوسک می نمدوستتم

 اطرفی یتوطرف من:گفتم
  کھ  تابناگوش بازششی نھویاون،
   کارو کردهنیھرکس ا-  بستھ شد بود

   کفزارمی کرده حسابشو مغلط
   تو بھ آفتاب پرستیعنی!!دستش

 !! شدیزیعجب ابرو ر- !!ی زکیگفت
  بپرس- سوال داشتم ؟ھی داداش إإإ

 توواقعا ازسوسک- باخندهلیسھ
 . رشدمیفقط غافل گ-معلومھ کھ ن فقط- یترسیم
 کارو کرده باشھ نی تونھ ای می کھ چھ کسکردمیداشتم فکرم...اھان، منم کھ عرعر-

  یاون دختره ...نھ...
 اومده بود پشتم. کارخودشھ امل،آره
  کھدمی بود منھ خرھم نفھمنشستھ
 ..می رادمنش پس بگرد تابگردمای فاطیخودت خواست.ھ باشھ  نقشممکنھ

 .مایفاط  زبان از
  نیومنم،ا بود یا منتظره ریغ   بودند،شک متعجب کالس ی ھمھ

  بود گرفتھ  خندم طرف ھی از بودم،ھم نگران ھم وسط
 دلم وسط نیا.بترسھ ھم سوسک ھی از یوحت باشھ داشتھ واناتیح یای،فوب کردم ینم فکر...دددیشد
  نیرآرمیز کھ سوخت سوسکھ یبرا
 شده یعصب یلیخ کھ استاد بود،خالصھ شده من انتقام یقربان یول نداشت یگناھ چارهیبود،ب شده لھ
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.  کردند جمع انداز خاک با رو جنازش نیآرم ی ودوستارفت رونیب کالس از  بود
 با ممن... !!!تو جان یچیھ...یھ// ؟یییچ..//اوھوم// آشغالھ؟ مگھ//
  در یخوشحال با!!نترسھ خواست یچھ؟؟م من  بھزدم،واال رونیب کالس از تفاوت یب ی چھره ھی

 نی ھم تا//چرا؟؟!//مایفاط یدیم درس طونمیتو،ش نچ نچ..//تو ورفتم کردم باز رو خونھ
// ؟؟یخوشحال  حاال،اونوقتیکردیم یتھ قالب یشده،داشت ذوب خی مثل شیپ ساعت مین 

تو !!//..شدا خنک گرمیج یعنی،  اومد جا  یسابح حالش یدون یم
ازدست !!//..یبست  طونویش دست..//؟یھست یک گھید

 ھروقت اما نکنھ شک بھم تامامانم کنم رفتار یعاد کردم یسع!//......تو
-....کھ ییجا تا شدیم شل شمی ن خود  بھخود اومد یم ادمی رو، ترسو اون کردن غش ی صحنھ

-  مگھ؟  نھ،چطور-  شده؟؟ یزیچ-بلھ؟؟ - ما؟یفاط
شک یم گردو دمت با ییجورا ھی ی،دار اآلن تا یاومد کھ ازدانشگاه امروز،بعد  کنم یم احساس آخھ

شد  حل موضوع گرفتم پام  ازکھ شگونین ھی با  کھشدیم باز شمیبازم ن داشت کم کم!!..ین
- ! شد خل مدختر.سرم بھ إوا خاک-..ییییآ-!! ھوا رفت غمی جھوی کھ گرفت آنچنان دردم اما

شکر  خدارو...نداشت یقابل-!!  مامان گھید نکنھ درد دستت
 ...دمیکش یم نیآرم دست از راحت نفس ھی موقع اون وتا نداشتم یعموم کالس بعد ی ھفتھ تا
 

  ھی ادیبعدازفسفر سوزوندن ز-نیآرم
 .کردم ی خرج می کمدی بارفت،فقطی کھ موالدرزش نمدی بھ ذھنم رسیفکر
  باومن دی فراررسخواستمی کھ میروز

 ھی نشونی کھ البتھ بینیری جعبھ شھی
 ینیری شنیب!!رفتم کالس... باینیریش

 ...  دوتاقرصیکی مخصوص اون دختره بود کھ بھ سفارشم ینیری شھیھا،
  اونوی شده بودکھ اگھ کسختھیر
  رخت خوابش روتودی باخوردیم

   کھنی گرفتکردی پھن مییدستشو
-؟یوستیداداش بھ جمع مرغا پ- . کف قشنگھ رودیإ مبارکھ،بچھ ھابزن –گم؟ی میچ

  نیاخر-.نی بردارینیری مزخرفات شنی ایبھ جا-مبارکھ
   اگھ بدونھ چھچارهی کھ تو ظرف بود روبھش تعارف کردم،بینیریش

 باتعجب برش!!دمی براش چی انقشھ
 تر شت چشماش درگھی لبخند جوابشو دادم، دھی وتشکر کرد ومنم باداشت

  کھمی کالس بودیوسطا.شد ی نمنیازا
   دردوباسرعتییبفرما- رون؟یب  تونم چند لحظھ برمیاستاد م-

   و باز کرد ومنم زود بلند شدمکالس
   کردهمشی مو کھ تنظی گوشھویو

   برمشھیاستادم- زنگ خوردبودم
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 ی مھرپروردرس شوخیآقا- رونیب
 تند رفتم سمت. دییبفرما-رمیگی استاد بعدا جزوه شومدونم یم-!!ستاین

  دختر سپردهھیبھ . خانم ھاییدستشو
   کھ اونجا باشھ تابفھمم کدومبودم
 یدیفھم-. رفتھی بھداشتی ھاسیسرو

 .. رفت؟اونکدومشون
 باشھ- بچسبون ودرو ازپشت قفل کن یی دستشوی کاغذ رو رونی اایب-
 .. راحتالتیخ

  تعحب کرده بودم فکریلیخ- ....مایفاط
 ، بذارهیارموبدون تالف ککردمینم

   وتعارفینیری شیوقت..زبودی شک برانگیلی خنی کارونکرد وانیاماا
   اما گفتمرمی لحظھ خواستم نگھی کرد

  حاال اون فراموش کرده چرامنزشتھ
 درس بود کھ احساس کردم دل و یوسطا..پس برداشتم . موضوع روکشش بدمنیا

 ی براداکردمی بھ اتاق تفکر پاجی شد واحتدهیچیرودم پ
  ازاستاد اجازه گرفتم واومدمنیھم

   پروازیی وبھ سمت دستشورونیب
 یی خواستم ،دردستشوی اماوقتکردم

(  نکن خودیتالش ب)  کردم نشد کھ نشد،ی باز نشد ھرکاری بازکنم باکمال بدبخترو
 نی کاراھمش کار اون ارمنی دختر ایچقدر خنگ) چرا؟؟

  خاک یا.(ارھھھھ.) نھھھھ(  مارمولکھ
  سری برسرم ن چرا روسرمن روعالم
 !!...  احمقنی ارماون

 بودم؟ کجا ،من یکردی م نذر شانس یداشت ی وقتخداجون  ،آخ گرفت ی م  م ھیگر داشت گھید
بدونم؟البد  چھ) ھ؟؟؟؟؟؟یک گھید خانم ،  اقدس( خانم  اقدس ی خونھ//

بد   شانس از.خورد یم ھم بھ ،داشت کم کم حالم.(... گھید داده یم یھم،نذر اوشون
 گھید روز ھی  اگھ حاال.ییان دستشوینم گرفتن،کھ روزه ھمھ امروز،انگار من

  حاال اما...بدتر ،اون از ای  شدی مینذر  ،صف مثل نجایبودا،ا
دتر  وببدتر ییدستشو گند یبو از یھ حالم!!!زنھ ینم پر ماده،ھم مگس ھی یبھداشت سیسرو دم
وم بود کیکوچ فضاش.کرد شیکار شھ یگھ،نمید بود ،دانشگاه ییدستشو روتون بھ شد،گالبیم
 کار ینم،چیبذار بب!ساکت اھھھھ...)و شدمیم رو  روبھ ییدستشو یاصل قسمت  با دیبا یھ نم
 ریگ ست؟منی ن اونجاااا یکس-: زدموداد باشھ ی کسدیشا تا دمیکوب بھ درمحکم.//کرد شھیم

نبود  معلوم.... یسمی،ساد خر،االغ ی پسره کنم کفنت یالھ.نبود  کھنبود یاما کس.کردم
 نکرده شد،معتادمیم بد وحالم گرفتم یم چھیپ ھمش دل  بودکھختھیر یچ ینیریش  اون یتو

 جامعھ معتاد،انگل ھی شدم!!!باشھ؟؟؟نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
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خودم مواد  بھ  باسرنگدیبعدبا بھ نیازا  یعنی، ترسم یم  آمپولاز من یرم،وایبم برم دیبا گھید
راست )آبروشو بردم چون(  کنھ؟یکار نی ھمچدیبا اون چرا!!وانھیآخھ د)کنم؟؟؟ قیتزر

ھا و )ھا؟( ن؟یبب!! باکالسھیلیخ میکشی مواد ممیریم  باھمبعد بھ نی از اولیا!! ایگیم
 آدم یوقت ھست کھ اون قرصا از  منگمیم!بلھ یبگ دیمرض ،با

صبح  بخور تا  ھماونا اد،ازیخوشم م.اوپس،اوپس:کنھ یم ینطوریا یھ خورهیم
 یکنی مقمیکنم،تشو ترک برم  تایکن کمک من بھ نکھیا یجا بھ( ؟یاوک! میکن اوپس،اوپس باھم
 وتیک یآ//... ن-ا-د-ج-،و وجدانھ ستیاسم من نوبر ن!!)ینوبرش گھیبکشم؟؟تو د مواد برم
  !!...صفره حد ،در  دوھر وتیک یو ا

  بلھ خانم من- . اومدیکی شکرت باالخره ای اونجا ھست؟خدایکس-
 .دییبفرما...دیصبرکن- رکردمی گنجایا

  بده،داشتم ازشدت بورتونیخداخ
 زمی نداشت عزیقابل- گرفتمی مآسم

   توی در برای رویزی چھی فکرکنم
  برگشتمیباکنجکاو. شده باشھنوشتھ

  سالام... نوشتھ شده کھی چنمیبب
  واال ماتااالن پسرشجاع. شجاعخانم

 فتی بامن درنگھی کوچولو د؟یحال کرد. میدی امابھ لطف تو خانمش روھم دمی بوددهید
  وگرنھ بھ ضررت

  بابا توخرش ھمیا. خان نی ھم نوشتھ شده بود آرمنشییپا...شھی متموم
 نیقیحاال !! چھ برسھ بھ خانیستین
 !! بودم کھ کاره اون مارمولکھردهداکیپ
  منھدای بکنم اون سرش ناپی تالفکی-

 ... رو بگو إإ فکرکردم آدم شدهساده
 خواستمیمن م! ی خودت شاھدایخدا
 ... بھ کارش نداشتھ باشم اما باز خودش شروع کردیکار

   دکتر معارفھھی بادی بعد ھمھ شما بایجلسھ - بودم کھ تی موقعھی منتظر
   وازشون چندتاسوالدی باشداشتھ
  مصاحبھ ھارو بھ صورتنیدایبپرس

  ددارمی دادامدی خواھشی نمالمیف
   کالسمنیا. دیای بعد دست پربجلسھ
  درسو پاسنی انی نبود اما آرمیعموم
  بود ومن مجبوربھ تحملش بودمنکرده

   چھ مصاحبھیدونی نمیوا. آخ جون.
   بود،بابام برام جورش کرد،دکترهیا

  ھیعال-.ابھ و وقتش پره اعصمغزو
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 .یریگی نمره رو منی توبھترداداش
  زنگ خورد ونی آرمیگوش. معلومھ -

 . رفتنرونی بادوستش ازکالس بھمراه
  نکھی فلشش رو جاگذاشتھ بود ،اإ

   فلش مثلھیمنم . مثل منھفلشش
  عالمھ شعرھی داشتم کھ توش ھمون

بھم داده بود ودلم ( دختر خالم )  دادمشون اما رضوان ی چرت وپرت بود گوش نمیھا
  شی خالومدی ینم

   کالس چرخوندمیچشمام رو تو. کنم
 !!.ھورا. ھواسش بھ من نبودیکس

  دستم روبردم جلو وبرداشتمشواشی
  استاد. جاش فلشم روگذاشتم وبھ

  خب بچھ ھا پروژه- کالس شد وارد
  ی کھ گروھییاونا..  آمادستھاتون
 :....  کاراشونو ارائھ بدنانی دادن بانجام
 . خبر فلشو بردی ازھمھ جابنمیآرم

  داشتمییزای چھی ی الکدمیخندی مزی رزی کتابم بود وداشتم ری توسرم
 !!! برقـــــــصـــــند،یخوشگـــــــــلــــابــــــا....  نوشتم کھیم
  دراصل مال منو زده بود بھ لب نوی بعلھ استاد فلش ارمدمی سرمو باال اوردم کھ دھوی

 تاپش ولب تاب ھم
   فلشنیا//  گردنت جابھ جاشدیفکر کنم مھره ھا// متصل بود کری اسپبھ

  مالحضھی بی بھ کدوم دانشجومتعلق
  بود؟؟؟؟یا

 واسھ من متعجب ی ھی شورشو در اوردگھیتوام د)یاضی رادی بودم درحد المپمتعجب
اآلن //) کنھادی زنقدری اکرھاروی اسپی استاد صدامکردیفکر نم!!!یری بمیا!!!( شھیم

حداقل  \\!!می گرفتی دانشگاه پارتی توکننی مالیخب خ//چرا؟؟ \\ادیگشت ارشاد م
 نقدری پخش بزاره اخھ استاد ھم ای اونو روبود  درستلی اگھ فاکردیخودش اول نگاه م

 ی فلش خودشو نمیعنی بھ فلشش نداختی نگاه مھی رو بگــــــو نی فکر؟؟؟اون ارمیب
 دختر نمیبب.تربچھ//بھ من چھ؟( ًاصال, تو بوداریتقص,ی درصدم فکر نکنھی) شناشھ؟

 کھ معلومھ// بھ دستش اورد؟گھی دشھی نمیعنی \\ره؟یگیخالت اون فلشو ازت پس نم
  بھ سقف نگاه یکی بودا ی وضعھی... کدومتونھ؟؟؟؟ی فلش برانیگفتم ا_... \\نـــھ

 ی سرشو چنان برده بود تویکی وشموردی رو مواری دی فرضیھا نفر ترک ھی,کردیم
 داده ھی تکشیبھ صندل!نیاما اوضاع آرم. کنھی کشف ھستھ اخوادیجزوش کھ انگار م

البتھ حقم داشت ,انگار نھ انگار! دست داده بودبھش  شک احساس شاه بودنیبود و ب
 ھر کس ی برادی پروژه ھا رو نشون بدیاســـتاد ھمھ _ مطمئنھ یلیبچھ از خودش خ
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 دیبا-...سکوت... بوده؟؟یکار ک.دمی فرصت مگھی بار دکی- !!!.. واسھ اونھیعنینبود 
استاد داشت .میدی ھا رو دلمی فیکی یکی!!  ترم مردودهنی کار ھرکس بوده ادیبدون

 ژنی امامزاده بای!!) مھرپرورنیارم-کردی کھ اورده بودن رو چک میی اوناستیل
 دکتر مغز و اعصاب ھی با ًد،اتفاقایکنینھ اشتباه م-!..  نبودهھی بقنی تو بیپروژه (

 نیوبھ دنبال ا..؟ی رو مسخره کردرمردی پ؟منھیکشیتو خجالت نم-..مصاحبھ داشتم
 یریعجب ھدف گ// سطل آشغالی توردحرف فلش بدبختو پرت ک

 نیآرم\\ابیًفعال حال رو در// بدم؟یکوفت،درد،مرض حاال جواب رضوانو چ\\!!یتوپ
فک کنم // شده بودو دھنش قد تونل  وحشت باز شده بودسیکھ چشماش اندازه توپ تن

نوش // فلشو داده بودیدلم براش سوخت با چھ اعتماد بھ نفس\\سکتھ ناقص زده
ّاما حاال سر . کار من بودهیگفتی می اومدیاز اول مثل آدم م- \\!نی آرمرگدارو،بعد م

 !..ــرونیگفتم بــ-... ّاما استاد..ّام-!!..ـــــــرونی مھرپرور بــــــــیآقا.فم ھستمحر
 ...نی زبان آرماز
 من فلشواشتباه اورده بودم؟ اما من مطمئن بودم،خودش بود قبل از اومدن چکش یعنی

 فکره؟؟ترم قبل ی حد بنی دختره تاانیچرا ا... بود؟نکنھی کار کیعنیپس .کرده بودم
 گھی دشدم،حاالی ترم بھ زور سرکالسا حاضر منیواحد رو پاس نکردم وا نیا

 نمیسوار ماش.ره،اھــھی اون انتقام بگیم،ھ کنی من تالفی خستھ شدم ھــگھید!!الیواو
 زی بود،تنھا پسر بودم و عزی بلند،مشکیشدم و بھ سمت خونھ حرکت کردم،مدلش شاس

 ی مجردی خونھ ھی بود،البتھ ییالیخونھ و. پارک کردمنگی پارکی تونویماش!...ھمھ
 چرا وز سالم پسرم،امرکیعل-...سالم-.. اونجارفتمیھم داشتم اما بخاطر مادرم کم م

- داداش؟،خانی آب دادیباز چھ دستھ گل-.ازکالس اخراج شدم..یچیھ-؟یزود اومد
 یباز شما مثل خروس جنگ-... بھش بگویزی چھیِا مامان -ًدوما بھ تو چھ؟.ًاوالسالم

 ھیاتاقم بزرگ بود،.. بحث گوش ندادم وبھ اتاقم رفتمی ھی بھ بقگھید!!!..  بھ ھمدیدیپر
ً روبروش بود،کال ست اتاقم ی تخت دونفره شکالتھیھ، کوارکوبی بھ دی دیآل س

 تختم دراز ی لباسامو عوض کردمو روی حوصلگیباب... بودی ومشکید،شکالتیسف
 نکھی ازکردمی گوشامو تی بود،کمی چیَاه صدا.... خوابم برددکھی نکشیطول.دمیکش

 یمسخره باز-.. انگار اشتباه گرفتمدیببخش-الــــوو-...حاال کجا گذاشتمش.ھی گوشیصدا
- .. ارزش نداره کھ؟ی کردھی داداش،صدات چرا گرفتھ؟گریِا خودت-...لی سھاریدر ن

  شب ساعتیتونیخواستم بگم کھ م-..کـارتو بگو-...آھان- ...مــــرض،خواب بودم
 خوابم ی زودتر بگیتونستی نمنویا-.ھمھ بچھ ھا ھستن.....ِ رستورانییایھشت ب

نھ نھ داداش شما تاج سر -  من ســــــگــم؟یعنی-...رهیگی پاچھ منیاوه اوه آرم-...دیپر
 ....ییما

 ودخترا رو دمی چرخی منترنتی ای بود و من داشتم توقھی دق٧:١۵ ساعت
 شلوار ھی برسم،ریدوست نداشتم سرقرار د.بلند شدم تاکم کم حاضرشم.زاشتمیسرکارم

 ودور مچ و گردنمو عطر زدم وسمت رستوران دمی پوشدی سفوری پلھی براق ویمشک
 کم کنھی نکنم فکر می کاراگھ نھ-.ایداداش بھ نظرمن توکوتاه ب- لیسھ...راه افتادم
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عاشقت بشھ،من مطمئنم عاشقت  کن ی کارھی-ایلی اھ؟؟یچ-ن؟یگم،آرمیم-ایلیا..اوردم
 ھی نمیاره ا-!بعدم ولش کن. کالسی دخترای ھیمثل بق! جلب توجھ کنھخوادیشده کھ م

 ی دختر بازھی بچگونھ بااحساسات یولش کن،بھ خاطر چندتالجباز- لیسھ.ھیفکر
 -الیدان.نکن

 
 کی خودت رو کوچشن،فقطی عاشق نمای زودنی بھ اا،ی مذھبنی کھ اگمی من ماما
 ؟یاگھ عاشقم شدچ-!یکنیم
 ھم بھ حساب ما،چطوره بچھ ھا ی خرج کردی ھرچشی کمتیفرستیخب م- ایلیا

 . ھمھ خرجمونو بدهدی بانی وآرمشی کمیریاون وقت مام-ایلی؟ایامااگھ نبردچ- الی؟؟دان
 ...یاوک- ؟یاوک
 ...مای زبان فاطاز

  پس. نداشتدهی فایمونی شده بودم،اماپشمونی پشازکارم
 ( ستی عذاب وجدانت منو کشتھ،کارات مثل ادما نیعنی) شدم الشیخیب
اعتماد بھ )  فرشتم ستمی من ادم نیدونیآخھ م( ؟یکنیِا خودت ھم اعتراف م) دونمیم

 ( .آسمونت توحلقم
 یبی عجی خونھ کھ باصحنھ دمیرس

   جونیسالم فاط-رضـــــــوان؟؟؟ . رو شدمروبھ
 ی خوشگلنی اسم بھ ا؟ی فاطیتسالم،بالگرفتھ توباز بھ من گف- زم؟ی عزیچطور

 ؟ی منم بھ توبگم رضو؟خوبھیریمی میرومخفف نکن
 تامنو بزنھ،ومنم دی جملھ دونیباگفتن ا\\خو بھ اسمش حساسھ بچم!// کشمتی ممایفاط-

 ... فرار کردم حاال من بدو رضوان بدو
باھم .بخشمی منباروی ااربخشندم،ی کھ من بسییازاونجا-. گھی کردم ول کن دغلط

 برخرمگس معرکھ یا...سالم- کردم کھ یباخالم روبوس.ی برھمگم،سالمیواردخونھ شد
 ی روادیآدم از شپش بدش م.دمی خپل رو ندنی اومده؟ چطورمن اول ارضاھمیعل.لعنت

 بود کھ رضا،پسرخالمیراستش عل....بھ اجبارجواب سالمش رودادم!شھیسرش سبز م
 نبود امادوست داشتم ادچاقیکردم،زی م کھ خپل صداشومدیدرحد مرگ ازش بدم م

 ھرکول نی ایآدم مگھ جرئت داره جلو!! خودش نھ ھایالبتھ جلو!خپل صداش کنم
 لقب نیاماتادلتون بخواد توذھنم ازا! کنھی آدمو چپ وراست مزنھی حرفا بزنھ منیازا
.  خوبمای چشم بعضیبھ کور- ؟؟یبادرس و دانشگاه چطور-.دادمی مھش ببای زیھا

 نکھیبدون ا. بزار راحت باشھ- خالھھ؟ی حرفا چنی امایِا فاط- بھم چشم غره رفت مامانم
 بزنم بلند شدم رفتم تواتاقم ،چادرمو دراوردم کھ دراتاق بازشد شکھ شده بھ یحرف

 .دمیطرف درنگاه کردم کھ رضوان رود
خب بابا - \\بالنسبت گاو// تو؟یای میندازی گاوسرتوم؟مثلیستی تودر زدن بلدننمیبب-

 کنھی داداشم،داداشم منیھمچ-؟ی حرف زدینطوری چرا با داداشم اتھی عفرنمیبب!!َتـــوام
ِا اھنوز .میدی ازش ندیواال ما کھ خوب-!ی خوبنیمگھ چشھ؟بھ ا-. آقانی ھست ایانگار ک ِ
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گذشتھ ھا -.ھی اونطورھ،دانشگاهینطوری دانشگاه اگفتیبھ بابام م ی ھی نرفتھ چطورادمی
 ....گذشتھ

-کدوم فلش؟- معروف ویخودمو زدم بھ ھمون کوچھ ...ادیحاال اون فلشو رد کن ب-
 نکن تیاذ- .ادی نمادمی یزیمن کھ چ-.ینی  کھ بھت داده بودم تا کارامو ببیھمون فلش
 یدونیآھا،م- یـــــــیوا. شروع بھ کارکردوبمیتازه مخ مع!..ی دوست داریجون ھرک

 نی زمی منواز روایخدا!!!... بدمالشیحو بعد تی دھفتھیمن با.زه؟یچ-...زهیچ
ِ اآلن وقت ی؟فاطی کارش کردیچ-...زمیرضوان،عز- . فقط محوکنمایمحوکن،نکش

 خبر دادش ی عوض کردم،اونم ازھمھ جا بنی اونوبا فلش آرم،منیدونیم-.ستای نیشوخ
 ادی ھم زکرھایسپ ای پخش شدو صدای آھنگھیبعد .نھیبھ استادمون،تا پروژشو بب

 افتی شد وانداختش تو سطل زبالھ،اگھ اشتباه نکنم تاحاال بازی عصبانَادماست.بود
 ممکنھ منو یعنی.رضوان خشکش زده بود.َچقدر تند حرف زدم،فکم درد گرفت...شده

َاشھدان ال...بکشھ؟ َُ  باطل،بھ الی خیزک...؟ی پخش شد فاطیچـــھ جالب،چھ آھنگ-...َ
اسمشو - (  شکر کردنتھ؟یجا!!!!!) پخش شدی چھ آھنگپرسھی شدن می عصبیجا
 یــیآ- ؟یخندیِآره،ا چرا م-...نــــــھ-.... برقــصندیخوشــگـال با:  گفتی اما مدونمینم

 شتری خودم بده،حالیاما چھ فا.اوھوم-.ی حالشو گرفتیحساب.ی باحالیلیدلم،دختر خ
استاداز کالس اخراجش - شد؟یمگھ چ- .عذاب وجدان گرفتم-چرا؟؟؟؟-.گرفتھ شد

 ......کرد
 شام رو  آماده زی ممیبارضوان داشت. کمکایب-مامانم صدام زدکھ. شب شدباالخره

 ی تاحاال کارایِاز ک- گفتمطنتید؟باشییخوایکمک نم-. شدداشی پرضای کھ علمیکردیم
 خونھ یچطور تو-رضوان... کارا دخترونھ پسرونھ ندارهنیا-؟ی دیدخترونھ انجام م

- . جانرضای رو ببر علسی دنیاایب!نینکن تیِا دخترا پسرمو اذ- خودمون داره؟؟ی
 کارش ی درباره ی خپل خودمون ھاھمونی..رضای وعلمیخوردی شام ممیداشت-..چشم

 وسط دمی بشقاب گذاشتم و پریچنگالمو رو.. حوصلمو سربردگھیزد،دیحرف م
 یارتون پسرشجاع رو براًاصال ک.یی چقدر شجامیدی پسرخالھ فھمیــیوا-..صحبتاش
 اب یکم!ی خفھ شیالھ.. گلوشی تودی واونم غذاپردنین حرفم ھمھ خندیبا ا!توساختن
 کھ یکی ن،منیخب ازبس سرسفره حرف زد-!گھیدست شما دردنکنھ د-خورد و

بعد شام کھ باز ....رضاجانیَ حرفات رو بعدابگو علیادامھ -بابا... خوردمی چدمینفھم
 من چشمک وبھ  رضوانم ھمش بھش اشارهکرد،وی کدبانو بھ ما کمک میرضایعل
ظرف ھاکھ جمع شد شروع بھ ! ی از بس چشمک زدیکور شد- بھش گفتمواشی..زدیم

صداش ...بشقاب از دستم افتاد وشکست! یشی ناز میلی ژستت خنیباا-.شستنشون کردم
 یکی بشوره ادظرفخوی عادتشھ،ھرموقع مدینگران نش-بلند بودو مامانم صداش اومد

 خواستیم.. اتفاق انداختمنی بھ مسبب ایتند  نگاهھی.... شکنھیدو تاظرف رو م
 بود رمنینھ تقص-.کنمی مزشی تم،خودمی زحمت بکشخوادینم- جمع کنھشویخرابکار

 ھم ناروی زحمت،ایپس ب- رو بازش کردم،شبندیپ..باشھ- .کنمیوخودمم جمعش م
 !.... تعارف نکنھخواستی کرده،مالیچشماش گشاد شدواال خ.بشور
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 کھ اومد کنارم نشست،ازش کردمی تماشا مونیزی مبل نشستھ بودم وداشتم تلویرو
 کردم ومونده ری گیستی رودروایتو..اد؟یچرا ازمن بدت م-..بلھ؟-ما؟یفاط-فاصلھ گرفتم

 ییای لحظھ مھی-. استانی است چھ حاجت بھ بانیآنچھ ع-... بگم؟اما باالخرهیبودم چ
 ھیمنتظر -..من منتظرم-..؟یکارم داشت- می بودتھ نشسقی آالچی ھای صندلیرو...اطیح

 ی بھ شوخروی چ،ھمھیًواقعا کھ ھنوز بچھ ا- ؟یکنی چرا منو عالف می اگھینفرد
- ...دی کنیاشتباه م-؟؟ی ام کھ چرا ازمن متنفری جواب  درست حسابھیمنتظر .یریگیم

- !!!!منم کھ دل رحم. مظلوم گفتیلی جملھ رو خنیا. بامن راحت باشکنمیخواھش م
- ...ادیفقط ازت بدم م- ؟یفقط چ- ....فقط.ستمی من ازت متنفر  نرضای،علیکنیاشتباه م
 بھ خاطر رفتاراتھ لشمی دلنی ترشیب. حسھھیخب -(  بھ رادهیچون چــ چسب)چرا؟؟؟

 یگم؟ھی می چی فھمیم.دستیافکارت پوس.. بگمیچھ جور. اخالقتنطوریوھم
 ادیاز ھر رفتارم بدت م- کردواهبھ چشمام نگ.. وبازم بگم؟شھیتارات عوض مرف

 تو رضایعل.نھ- .... اگھ الزم باشھیحت!دمی مرشییَبگو،بھ خاطر توام کھ شده تغ
 ...دمی ترسشیھویازداد ..بــــــــــــرادر؟؟؟-..... فقطی ھستیًواقعابرادر خوب

 ھی. لحظھ کنترلم رو از دست دادمھیخوام،یمعذرت م-.. بوددهی پریلی کنم رنگم خفکر
 ؟گفتمیکنی مھیگر-... رضوان راست بوداتیپس حدس. گونمی روختیقطره اشک ر

 وبھ عالوه اونوبھ عنوان برادرم ومدیمن ازش خوشم نم...گھی دی قطره ھی...دیکھ ببخش
 ی نمونیاما من ا!!شھیً واقعا نابود مبزارم،پس اگھ رفتاراشو بھ حساب عشق. دونستمیم

 کھ ی بھ کسمھ،اگھی سرطان بدخھیعــشق مثل .. خونده بودم کھیی جاھی یتو.خواستم
 یعنی،یاما اگھ بھ معشوقت نرس... امای کرددای ازش نجات پ،انگاری برسیدوسش دار

حواسم ..ردمً نکن،اصال غلط کھیگر- ...یدیاون تو رو شکست داده وتو ذره ذره جون م
 نی دردناک ترنیوا...وتســــ....؟یستیتوعاشق من کھ ن...رضاتویعل.سرجاش اومد

 یچیھ-. بگھیزی چھی خواستیم. بلند شدمی صندلیاز رو. من بودیسکوت برا
 جور ھی اما دربارت زنمی  حرف محی صرنقدری ببخش کھ ارضا،منویگوش کن عل..نگو

ورمو امشب با. حساب باز کرده بودمروت  برادرھی کردم،بھ عنوان ی فکر مگھید
در اتاقمو کھ ..دمی حرف بھ سمت خونھ دویباگفتن ا.من دوستت ندارم.یشکست

 منو ایخدا.دی منو ندی وکسمی داشتی در پشتھیبستم،ھق ھقم بلند شد خداروشکر کھ 
 رفت وبھ رضوان خبری برضایعل.... کنمدوارشی امتونستمیببخش دلشو شکستم اما نم

 کردم ی سعنیی ساعت رفتم پاکیمنم بعد از . اومدهشی براش پیبود کھ کار زنگ زده
 ییای ممایفاط- حرفا بودنی شک نکنھ اما رضوان زرنگ تر ازای رفتارکنم تا کسیعاد
حدست -؟ی گفتیزیبھ داداشم چ-..میوارد اتاق کھ شد.. تو اتاقت من خوابم گرفتھمیبر

 گفت کھ یزی چھی یراست.شھی نابود مداشم داچارهیب-..منم حسمو بھش گفتم.درست بود
 ی من امشب چی تا نفھمی عاشق نشچوقتی ھدوارمیام:گفت- خب؟؟-..بھت بگم

 ....دمیکش
اونقدرکھ . بودی خونواده ماارثی توگرنیم.کردی بود ومن سرم واقعا دردمفرداجمعھ

بلھ - داشتن ؟گرنی میسابقھ - شده؟ینطوریخانم دکترچراا-.. دیکارم بھ تشنج ھم رس
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 خونھ رو آروم طیدمحی کنی بھشون وارد شده سعی فشارعصبھی-.شدیاماامازودخوب م
خواھش -  دیحتما،ممنون کھ اومد-.دیریبگ  داروھاروھمنی تاخوب بشن وادینگھ دار

ھنوز  》: شماره ناشناس برام اومده بود ،بازش کردمھی ازامی پھی... خدانگھ دارکنمیم
 !ھست
 …میگوی را می واقععشق

 ی گوشھ یی جاکی یول…  با دل ھم ھست،درستی ھست،دروغ ھست، بازـآنتیخ
  ، ھـآیِپاک ِ دل بعض

  ، ھـآی دور از گنـاه ھا و بدبھ
اماجواب ... باشھ؟؟ نوشتم شما؟؟تونھی می کیعنی.. 《 یِ ھم ھست عشق واقعھنوز
 . فرستاده شدهی اشتباھدی شدم شاالشیخیب..نداد

  خوامی ازجام تکون بخورم اما باالخره امروز مزارهی خونم ومامانم نمیچندروزه تو-
 ساعت قبل ازشروع کالس بھ سمت دانشگاه راه کی نی ھمیبرا.. برم دانشگاهادهیپ

دلم . نداشت،ی ربطنی بود بھ آرمی اماھرچدونمیامروز دلم گرفتھ بود،نم...افتادم
 کننی دعامھیبق/"شھ؟؟ی شروع می کامتحانا نی ایعنی ازتھران دورباشم خواستیم

بھ \"ارلطفای درنی شروع بشھ،خرخون بازیکنیامتحاناشروع نشھ اون وقت تو دعا م
 پدربزرگم شی برم پخوامی ممی داری ھفتھ مرخصھیبعد امتحانا ..خاطر اون نگفتم

 حاال\\. دارمگردوستیِا بده پس من بخورم آخھ من ج// برات کباب شدگرمی جیآخ\\.
دومادربزرگام وپدربزرگ // ی منم بخوریخواستی امروزدلت گرفتھ ھاوگرنھ مخوبھ

 یمامان بابام  سرطان خون داشت،وبابابزرگم طاقت دور. فوت شده بودنمیپدر
 مامانم یوبابا// یزیچھ داستان غم انگ\\. فوت شدیازمادربزرگمو نداشت وبعدازمدت

 ...ششی برم پخوادیدلم م. کنھی می زندگجانی اقاجون درآذرباگمیکھ بھش م
 دانشگاه داشتم ی کافھ یتو. امروز روتحمل کردم ی کھ بود کالسایجون کند ھربھ

 دی پرکی کنھی فردا افتادم خالصھ چشمتون روز بد نبادیھوی کھ خوردمی مکیقھوه وک
 یری بمی الھییآ!!ســـــــــــــوختم.. قھوه داغ روخوردم ادمیتوگلوم ومنم ازھول ز

 زم؟یعز\"بروعمتوخرکن/" وجدان جونم؟\"؟؟یردارکایِا  بھ اون بد بخت چ./" نیارم
 یجون دلم چ)  وونھی بابا، احمق دیا.\!!" بودمای عمر داخل لولھ بخارھیمن /"
 ...گھیفردا رو د(  رویچ)  کنم؟ کاریچ( یخوایم
 نیآھان اونوقت ا\\ای ھم قرض کن وفردا نگھی دی صد تای دوتا پادارگمیمن کھ م//

" \\؟یستی کردن من بلد نعی ضارازی غیتوکار//ا؟ی داشت بھ فردا نیجملت چھ ربط
 واونم سردرد ارمی بی فردا نرم مجبورشدم بھونھ انکھی ایبرا \\ مرگ نـھیا!!!" //نھ

 نداره فردا رو استراحت کنم یاشکال-  شد؟وبچقدر بھت گفتم امروزم نرو خ-..بود
 دروغ نیابھ لطف .شمینھ خوب م-..؟ی زنگ بزنم بھ دکتر احمدیخوایم- !شمیخوب م

َ دووم ادی زی خوشحالنیاما ا!ـــــشیآخــ.. از شر کالس فردا راحت شدمیالبتھ مصلحت
رفتم،حذف  ی کرده بودم واگھ فردا رو نمبتی اومد کھ دو جلسھ غادمینداشت چون تازه 
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 یبرا. ھا مسابقھ گذاشتنھی بگذره اما انگار ثانری زمان دییشده تا حاال بخوا... شدمیم
اگھ .. قتلگاه بودھیبھ سمت دانشگاه حرکت کردم اما دراصل برام ... بودینطوریمنم ھم

 شی روزم از دست توآساھیمن /"؟ییوجدان کجا.نی حاللم کندیدی دی،بدیخوب
 ی نکرده ایی خداھی معرفت ی بیا \"اره/"شم؟ی مدی شھامروز  منیعنی \"ھ؟یچ.ندارم

حاال  \" بودمی بھشتی حورھی کنھ وگرنھ من اآلن یخدا بھ حرف من گوش نم!/"یزیچ
از /" ؟ی تا حاال شاعر شدیِاز ک \"می سرای منیدارم شعرغمگ/"؟یکنی مکاری چیدار
 یبرا/" ما داره؟دن بھ مریشعر گفتن تو چھ ربط \"میری بممییخوای مدمی فھمیوقت

 کالس نشستم بھ فی ردنی آخریتو...\." کننفی مردم بخونن وکیعنی ھامون،ھیاعالم
 وارد کالس نیآرم..\!" بھتر از فرارهیریشگیپ./" ندارهی تعادل رواننیھر حال آرم

کھ \"رهی انتقام بگخوادی مگھیمعلومھ د./"گشتی میداشت باچشماش دنبال کس!شد
 شی صندلی لبخند زد و روھیاما فقط  \"بی غرامام ای/"چشمش بھ من خورد

 ....\"باماھم آره کلک؟/"؟یچ\" از اون لبخندا بودانیا./"نشست
 بھ کارم نداشتھ باشھ،امامن برق انتقام رو ازچشماش ی کھ کارشدی نمباورم
 ..ربگذرونی بخاخودتیخدا.خوندم

 کالس داشتم گھی ساعت دمی نفمی کی و انداختم تولمی کالس تموم شد ومنم وساباالخره
خانم - ...عا فاجعھ بود من کھ ازبس جزوه نوشتھ بودم ودستم دردگرفتھ بودواقی برانیوا

 گھی نفردھی کردم الیخ. بودنی آرمنکھیِ بھ سمت صدابرگشتم،ا ایباکنجکاو. رادمنش
 کالس روازتون ی جزوه ھاشھی اگھ مخواستمیم-بلھ؟-.ود بدی ادب بعنی انیست،ازآرم
-.. ندارمی قصدتالفدیباورکن-  بودنی ابروموباال انداختم پس نقشش ای تاھی.رمیقرض بگ

امامن -. ندارمیگفتم قصد تالف-... تونمی اما نمدیببخش.نیخونیشماخوب ذھن آدماروم
 نی ایعنی.دی بفرمائدیرگردون بعد بھم بیباشھ اما تاھفتھ -کنم؟یخواھش م-الزمشون دارم

- شدم یبعدازکالس سوارتاکس.فتادی نی اتفاق خاصگھید...دوارمیمارمولک ادم شده؟ام
- ! دنبالتونھی بلند مشکی شاسنیفکرکنم اون ماش-بلھ؟-خانم؟-...دی بر آدرسنیلطفا بھ ا
خب -.یبلھ آبج-د؟ینیشمامطم.کنھیآخھ ازاول تاآالن پشت سرمن حرکت م-چطور؟

 مشکوک نی بود اماھنوزاون ماشادی زیلی خنیسرعت ماش-.حتما-د؟یگمش کن دیتونیم
 یاما اون ک. گممون کردنکھیتاا.ھی داد کھ رانندش حرفھ ای نشون منیدنبالم بود وا

 ی خواھش نکرده بودم اما مجبورشدم برایتاحاال ازکس.نیاززبان آرم.. باشھ؟تونستیم
 نداشتم اماطبق ی کالسگھی کالس دنی؟بعدایَگرفتن جزوه ھاش خواھش کنم،اه لعنت

 ھم امروز داره،پس گھی بودم کھ دوتاکالس ددهی اون دختر بود،فھمی کھ برایبرنامھ ا
 متراژش یطبقھ ا٣٠ آپارتمان ھی پنت ھوس از ھی. خودم راه افتادمی خونھ بھ سمت

 ھام توش یتموم مھمون.سھ تااتاق خواب وآشپزخونھ وحال بزرگ.متربود٣۵٠
 ...شد یبرگزارم

 وگرنھ خونھ کردی منجاروجمعی اومد و ای می خانمھی کباریواردخونھ شدم،ھردوروز
 تلخ ی قھوه ھیواقعا .وه ساز روروشن کردملباسامو عوض کردم وقھ. شدیبازار شام م

 دیختم،نبای روزا فقط فکرکردم ونقشھ رنی کھ ای منی برادی چسبیِاونم ازنوع اسپرسوم
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دست خطش . بھشون انداختمی نگاه سرسرکھی جزوه ھاشو برداشتمو.ووردمیکم م
 داشی گذارگشتم باالخره پری والبتھ تاثبای متن زھی درآوردم ودنبال مویگوش.قشنگ بود

  میكنمتیدر گلستان خیالم جستجو)  کردم 
 

  ھر لحظھ بویت میكنمی عشق مننرگس
 
 من تمام غصھ ھا را در دلم جا داده ام 
 
  (    تار مویت میكنمیناز دنیا را فدا 

 کارم فکرکردم نی بھ عاقبت اکردمی داشتم قھوه مو مزه مزه منطورکھیھم
 چیسوئ. شدی کالسش تموم مگھی ساعت دمی ساعت نگاه کردم نبھ.شمیمطمئنم،موفق م

 بھ دردم گرفتمی مادی ادرس خونشو دیروبرداشتم وحرکت کردم با
 ی مبشیعق کھ دارم تدی ازکجافھمدونمی کردم امانمبشیتعق...ِابونیتاخ.خوردیم

اما باالخره ادرسشو .َاه گمش کردم.... شد ومنم گازشو گرفتمادی زیسرعت تاکس.کنم
 ...ارمیرمیگ

 شد ومن سخت درحال درس ی ترم شروع می بعد امتحانایھفتھ :مای فاطاززبان
 لمی از کتابام بودم کھ موبایکی یدرحال مطالعھ .گرفتمی نمراتو منی بھتردیخوندنم،با

 آره ؟ییِا ساناز تو-  معرفت؟ی بینشناخت-د؟یسالم بفرمائ-الو،سالم -.زنگ خورد
 ی فکر رو نکردم آخھ وقتنینھ،ا-!!ھیرازی خواجھ حافظ شی کردالیپس خ.گھید

ھنوزم -. بھم زنگ زدهی اعتصامنیامرزپرویفکرکردم خداب. ی زندمیالو،فھم:یگفت
 یب-رسوننیخوبن سالم م-ولش،درساچطورن؟-.نھ-؟ی تو ترک نکردایحاضرجواب

 االن من-وقت کھ،آره چطور؟- انھ؟ی ی وقت دارنمی زنگ زدم تاببی شوخیحاال ب- .مزه
پس ساعت -.باشھ،ھم فالھ ھم تماشا-د؟ی خرمی امروز برییایآره م-ــــا؟؟واقعــــ.تھرانم
 .قربانت خداحافظ-حتما -نمت،خداحافظ،ی بیم.... مجتمعیسھ تو

 ساناز نی پروندم پس چراای رومیالی خی بودم وداشتم مگس ھاستادهی بازار وایجلو
- ؟یاری درمھی چای مسخره بازنیا!یسالم،سوز-.دخانمی بھ من بکنی کمکھی- اد؟ی ینم

 گما ماشاهللا آب رفتھ یم-!! شمایای بھ لطف احوال پرسستمی منم بدنی ھ؟یخوب.سالم
 ازبازوش شگونی نھی. گھی ،دگھید-تھران؟ یچطور؟موقع امتحانااومد-رپوستت،یز

-.ادی برام خواستگار قراره بمیباشھ،باشھ تسل- ...گھی جون بکن بگوداالیِگرفتم ، ده 
اووو ھنوز ن بھ -.لھی نره کھ حسابت باعزرائادتی شینیریش!  جونم مبارکھی،آبجییوا

- .منحرف- .ھبھ دارھست اماھنوز بارنداده کھ اونم باازدواجتون حل-داره ن بھ باره 
 ...یخودت

 
 یگھ،توچی امشب دی لباس براھی- .؟ی بخریخوای میچ-.. سمت پاساژامی رفتباھم

ساناز - . باالی طبقھ می نشد پس رفتدای پیچی اول ھیطبقھ . مانتو وشالھیمن - .؟یخریم
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 ی بھ رنگ ابونی پاپھی قشی کھ دور ی بھ رنگ ابی لباس مجلسھی... چطوره؟نی انیبب
 ھم مثل خودش قشنگ متشی قدوارمی فقط اموبھخ-.درکل بھ نظرم قشنگ بود...  وینفت

 شھیم-....متشیق. ندارهیقابل-.. چنده؟متشی قنیتری لباس پشت ونیآقا ا- !نباشھ
 بابا ساناز یا..صد سال بــعد-...ساناز لباسو گرفت ورفت اتاق پرو...ًحتما-.دشیاریب

خندشو  ی فروشندم خندش گرفتھ بود وھچارهیب..گھی باش د؟زودی دوزی لباس میدار
 یعجب ملکھ چھ - .ایب-... خندش بلند شدی حرفم صدانیبا ا.دیراحت باش-..خوردیم

 نھیی آی بھ خودش توی نگاھھی.ی سوزادیچقدر بھ تنت م-!!! کارشون تموم شدسیانگل
بعد حساب کردن پول .مبارکت باشھ، درو بستم-.دارمی بر منویھم.اره:انداخت وگفت

 نیی پای تا کمشی مانتو کھ بلندھی ادی بعد گشتن زالخرهبا...مینی تا مانتوھارو ببمیرفت
 شعر نوشتھ بود تی بھی قی وبراق و روش با خط نستلیزانو بود،رنگش مشک

 واز ساناز رونی بمی واز مجتمع اومددمی ھم خری مشکدی شال سفھی.دمیوپسند
 شام راست بھ سمت اتاقم رفتم،کفکیکفشامو در اوردم و.. کردم ورفتم خونھیخداحافظ

 .... خوابم بردیم واز خستگ تختم افتادیرو.کردنیپاھامو زده بود وپاھام درد م
 کالسم شروع گھی ساعت دمین. نشستممکتی نھی ی دانشگاه شدم و روی محوطھ وارد

اوھوع ) خانوم مایسالم فاط- ...رمی بگنی زودتر اومدم تا جزوه ھامو از آرمشد،امایم
 مایالبد پس فردا ھم فاط. خانوممای ھمھ راھو،اول خانم رادمنش،بعدش فاطنی ارهی میک

- ..د؟یجزوه مو اورد. ھستمتر  راحتدیرادمنش صدام کن-( جووون
بھ !! مھرپروری اقادی لحظھ صبر کنھینھ -... من برمگھید- .گرفتمش...دییبفرما.بلھ

َچشمام قد ..بازش کردم.ِ جزوه زبون بستھ اورده باشھنی سرایی بالھی نبود دیھرحال بع
 ی متن بودو توھی کھ دقت کردم کمیست،ی دستخط من ننکھی انمیصبر کن بب. شدینلبک

 زی رزی شدم واون برگھ رو ریعصبان. پر پر شده بودی صفحات ھم گل ھای ھیبق
- . شھیَحاال نوبت اون بودکھ چشماش قد نلبک...نی زمی روختمیکردمو گلبرگارو ر

 مضخرفاتش گوش ندادم واز ی ھیبھ بق.. نداشتمیمن قصد بد-.ده؟ی می چھ معننکارایا
 یفی شروع شده بودن واوضام تعرانا کھ امتحشدی میچند ھفتھ ا....اون جا دور شدم

َ مسواک زدنم ھم از اونا دور ی براینداشت،شب وروز کتابام دستم بود وحت
من کھ ازبس کتاب وجزوه .می امتحان سخت داشتھی امتحان بود ونیامروز آخر.شدمینم

وارد کالس . چشمامی جلوومدیمطالب کتاب م.کردمی نگاه میھ ھرچھامو خونده بودم،ب
 نی انگار از  آسمون افتاده بود وسط زما،کھی ھام بھ اسم دری ھمکالساز یکیشدم، 

 نقدری کھ اخوادی میمنتظر شدم تابفھمم چ...سالم-. جونمایسالم فاط- ..اومد جلوم
راست ...؟یلو کمکم کن کوچوھی شھیم. نخوندمیچیراستش امروز ھ- ...مھربون شده

 .... موزماریا.ستی طمع نی کھ سالم گرگ بگنیم
باشھ - .. ذره کمکم کنھی ھ؟فقطی چن،تقلبی داراریاخت-!!گھی ھمون تقلب خودمون دیعنی
 اھمیاستاد اومد وبرگھ ھاروپخش کرد،در.قربونت برم،ممنون-... ندارهی ذره اشکالھی

 کھ نطوریھم. اسون بودنًبایشروع بھ نوشتن کردم سواالش قر.سمت راستم نشستھ بود
 بود یبھ ھر سخت.٣و١سوال ..بازش کردم. جلومتاد کاغذ افھی ھوی نوشتم،یداشتم م
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 کرده بودم وداشتم بھ جوابش فکر ریسوال آخرو گ....نوشتم وپرت کردم سمتش
 ھم نارویحاال گناه داره،ا...٩و۶سوال - نگاه کردمایبھ در.سیپ..س،یپ-.. کھکردمیم

 یا..)یِھ- ..سوال آخرو نوشتم کھ. اومدادمیباالخره جوابش !شیآخـــ...بھش رسوندم
 دادیواال اگھ برگشو م. کمکم کنکمیحاال خوبھ گفتش ...سوال اخر- (  حناقیکوفت،ا

 یکی نیوقت نشد ا.خداروشکر...وقت تمومھ-!!!! تر بودمی راضنوشتمیخودم براش م
 کھ وقت تموم ی لفتش دادنقدریاه ا-...شدمی خودم میاونوقت شرمنده .رو ھم بھش بگم

 ...اون تھ چھ خبره؟-...می بدھکار شدھم یزی چھی نکھینھ مثل ا- !!!شد
 درو باز یباخستگ..... خفھیعنی بھمون نگاه کرد کھ ی جورھیَاستادم . استادیچیھ...ـیھ

ِا چرا داد -.ســـلـام.آرھــــــ-.ومدی م از آشپزخونھ؟صدای اومدمایفاط-کردم و
خب ماکھ - مگھ؟ستیمعلوم ن- ؟یکنی مکاری چیمامان دار-  آشپزخونھ شدم؟واردیزنیم

 رونوی بی غذادیست،نبایمگھ بابات ادم ن-؟ی پزی غذامی داری کی برامیری ممیدار
 شی پمی برمیخواستیمن ومامان م.می بودلی ھفتھ تعطھی.آھا-.شھی مضیبخوره وگرنھ مر

 ادیلباس گرم ز- کردمی رو جمع ملمی اتاق وسایداشتم تو.میکردیآقاجون وفردا حرکت م
بعدازشام نمازمو .....ھباش-.می زود بخوابدی کھ بااشامیبعدم ب. اونجا سردهی ھواایبردار

 باالخره باشمردن برد؟ی اما مگھ المصب خوابم مدمی تخت درازکشیخوندم ورو
 قھی وبعد چند دقمیسوار اتوبوس شد...... خوابم گرفتگھیزدیگوسفند وگرگاوھزار چ

 رو ھم کھ شی وبقگرفتمی با اتوبوس نداشتم وحالت تھوع می خوبیرابطھ .حرکت کرد
 می داشت وما مجبور نبودنامھی مامان گواھشدی می خدا چیا. شدمَنطوریکھ ھم..دیدونیم

 ما؟یفاط- .....خوابم گرفتش و\"ستی نبی عمایآرزو بر فاط/"می گنده بک برنیبا ا
ھمون طور چشم بستھ داد .خوردمی تکون میاحساس کردم زلزلھ اومده کھ ھ.دارشویب

 ــــخوامیمـــن نم!!!! قـــبرتـاک بـھ خــ،دستـــمینــــی امــــام خــــمــــــای-زدم 
فجار  انی دفعھ صدانی انھی تکون خوردنم قطع شد اماچشمتون روز بد نبھوی.رمیبمــ
 دنیخندی مکردنوی عالمھ آدم کھ بھ من نگاه مھیچشمامو بازکردم کھ صورت ! دمیشن
 شدن ادهیخنده ھا کھ تموم شد کم کم مسافرا پ.مامانم کھ از خجالت سرخ شده بود.دمید
نھ حاج خانم من -  داره دخترت؟ی مادر،مشکل روانگمیم: بھ مامانم گفترزنی پھیو

 یرزنای پرزنمیپ...ًکامال معلوم بود- چشم غره بھم رفت وھی رزنھیپ. ندارمیمشکل
واال .یدادی کھ شما منو تکون میاون جور- .ی من نذاشتیابرو برا- می شدادهیمام پ!میقد

 نی رستوران بھیبھ ..شھیکرد،مرده و داره فشار قبر می مالی بود خگھی نفر دھیاگھ 
 ...میبعدازنماز،سوار شد..می بوددهی رسیراھ

 یا،آبروی وقت نخوابھی-.ومدی رو از پشت بستھ بودم بازم خوابم می قطبیا خرسدست
ھرکار کردم کھ نخوابم نشد کھ نشد ....امانی- .وا مامان-!!!یبرینداشتمون رو ھم م
خدارو - .آره- م؟یدیرس-. شوداری بیخوابیچقدر م-...... شدروزیوخواب آخرش پ

 واآلن می گرفتی تاکسھی نالیاز ترم.دمی کشال بلند باازهی خمھی حرف نیوبھ دنبال ا.شکر
- .دای پدی سفیشایو درباز شد صورت آقاجون با ر. اومدم،اومدم-میدر زد..میپشت در
 نیخوش اومد. داخلدییایب.سالم دخترم-..سالم-. گلمی سالم بھ نوه کیعل-.ســـلــام
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َ از تنتون در یخستگ  تاارمی براتون بیی چاھی تا نینیبش...باباجان،دلم ھواتونو کرده بود
 فیخب تعر-.گھی دمینیما ا-.دیموندی وگرنھ پشت در مدیخوب شد بھم خبر داده بود- .بره
 ی بابا اون کھ باکارش انگاریا-.راستش کار داشت-ومد؟ین( بابام) چرامحمود نیکن

- !.شھیاز کم سعادت-.زنھی سر مرمردیَ بارم بھ زور بھ من پکی یازدواج کرده،واال سال
حنا اسم ...ُ اوردای گوسالھ بھ دنھی روزیًاتفاقا د.آره-؟یحنا رو ھنوز نگھ داشت آقاجون

امشب - ... اومدای آقاجون بھ دنی خونھ می ما اومده بودی وقتشیگاوم بودکھ چند سال پ
- .نای آشپز شدھی خودتون یبھ زنم بھ تختھ برا: گفتمطنتی براتون درست کنم؟ باشیچ

 یتونی اون زبونتو نمیجلو-.آخ-.شدم کھ بلد باشم امرز،مجبوریبعد فوت اون خداب
 تو گذشتھ ھا غرق شده بود با حرف من بھ یآقاجون کھ انگار.دیببخش-...؟یریبگ

بھ آقاجون ...باشھ-. آش دوغ.امـــمم-؟ی دوست داریچ. ندارهبیع-...خودش اومد
 امی بدیآقا جون فردا با-.می آش دوغ خوشمزه با ھم درست کردھیکمک کردم و 

ھرجور کھ خودت -...شھی رفع ممینھ تا فردا خستگ-.فردا رو استراحت کن-.نایسر،زم
 ......یخوایم

 نیا...قــو \"باھات موافقم!/"ی ادهی نخراشیَاه چھ صدا.. قـــوقــویقـــــوقــــولـــ
 نقدری اتونھی آدم مھیبھ نظرت /"چرا؟ \" باشھتونھی ھست،آدم نمیھرچ/"ھ؟ی کیصدا

پروفوسفر /"؟ی مغزت پروفوسفر نشدنی توچرا با ای وایوا \"ا بکنھ؟ صددیخوب تقل
 از یکی. شمداری بھتره بشھی نمینطوری نھ ادمید....یصدا نیباز ا \"سوادیُنھ،پرفسور ب

َ چشمم باز کنم یکی اون ومدی دلم نگھیِچشمامو باز کردم اچرا سقف ترک برداشتھ؟،د
تازه !!...وا مدال خونھ ھم کھ عوض شده.پس بھ جست وجو ادامھ دادم!دیپریخوابم م

 یخواب زمستون چھ عجب از-. نبودادمیخو  \" خاکی ایعنی/" اومد کجامادمی
 کجا یخوایم-آقاجون کجاست؟ -.٨:٣٠ساعت-ساعت چنده؟.ریصبح بخ-!یدارشدیب

 بود اما ؟قراریخت راه اندای سوالستیب- مگھ قرار نبود منم ببره؟ -.باشھ؟رفتھ مزرعھ
خودش تنھا -  تاسف تکون دادویسرشو بھ نشونھ .ی کھ تو خوشخوابنقدریا

دست وصورتمو . بھ بدنم دادم وبلند شدمیوقوس  کشھی ودمی کشیی بلند باالازهیخم.رفت
کجا؟ -.رمی مگھیخب من د-. لباس از چمدونم برداشتم ودرآخر چادر سر کردمھی.شستم

 یا/" تک تک مردم روستا تنگ شدهیدلم برا.خورمینم.ممنون- . صبحونھ بخورایب
  ھمھ تنگ شده جزینھ،دلم برا \" پسر کدخدا ھم تنگ شده؟ی دلت برایعنیناقال،
ً از دست تو اصالدلم ییوا\" جوون ھم تنگ شده؟ی پسرای ھی بقی دلت برایعنی./"اون
 می اما گفتھ باشما من نقاشکشمیم \"؟ی کشیخجالت نم/" ھمھ تنگ شده جز پسرایبرا

 یدلم برا!!یریبم\!!!"؟ی زن دار ھم چشم داریبھ مردا/"؟ی چیحاال برا.ستیخوب ن
 ھام ھی پاکو بھ ریدرو باز کردم،ھوا\"شد حاال./"ً روستا تنگ شده اصالیزن ھا

خودتو جمع !/"ی خوبیچھ ھوا \"شد؟ی نمدای پاک پی ھوااطیمگھ تو ح./"فرستادم
 عی ضایلی کارم خینی\!"ی ادهی ھوا ندکنھی فکر منتتی بی میکیوجور کن اآلن 

 ..\"اوھوم/"بود؟؟
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 سال بود انی مرزنی پھی!سالم فاطمھ جان-ِ اقاجون کھی نای رفتم بھ سمت زمی مداشتم
 ؟ینشناخت-  ارمی کردم بھ مغز آکبندم فشاربیسع. تنش بود ولھجھ داشتیکھ لباس محل

گاوم دوقلو کھ چھ ارض کنم ( ی ھخامنشاکوروشی) اوه  -. ام کلثوم زن کد خدامنم
- .منم خوبم -؟ی شماچطورمیماکھ خوب - د؟یاوه بلھ،سالم خوب-.اآوردیشش قلوبھ دن

ماشاهللا -.بلھ-اوو دانشگاه؟.رمیمن دانشگاه م- ؟ی چندمی بادرسات ؟راستیکنیکارمیچ
ھزارهللا -.یپزشک- ؟یخونی می چاالح-!!!! شوھر دادنتھ،وقتیپس بزرگ شد

صبرکن  -//  ارهی کل شجره نامتو دربخوادیفکرکنم م \\ چندسالتھ؟ یراست.نیواکبرآفر
- چھ؟ی سرید- . شده کلثوم خانمرمیمن د. گھی وقت دھیِاوا، انشاهللا - .کنمیکارمی چنیبب
 یخانھ  باشھ پس شب بھ مادرت بگو.ایگفتھ بود زود ب.  سر بھ آقاجونم بزنمھی دیبا

 یباشھ وخداحافظ: گفتمیازسرناچار-.دین شمامراحم-.میشیمزاحم نم-!!نیمادعوت
 ..کردم

صبح شمام  - باباجان؟یدیخوب خواب.ری گلم بخیصبح نوه - دمی مزرعھ رسبھ
 یچ. دمیزن کدخدارو د-! غرق شدهاتی کشتی صبح؟اولیچراپکر- . ممنونر،آرهیبخ

آقاجون کمک -!!یپس بگو چراغمبرک زد-.امشب دعوتمون کرد خونشون-گفت؟
 ستی نمستوناالن مگھ ز-.نایدوچشم ب- باھم خواست؟ی میکورازخدا چ-؟یواخینم

 وتابستون می کنیماکشاورزا تو بھار محصول کشت م- آقاجون؟یدی کود میچرادار
 بھ اصطالح الغرنشھ نی کھ  زممیرسی منی زمستون ھم بھ زمیتو. ھم برداشتزییوپا

( ی شدریپ)  دمیچیچادرمو محکم دورکمرم پ!! ییزایعجب چ- باشھ،تیفیومحصول باک
 نیاگھ راستشو بخوا- ؟یخستھ نشد-.ختمی ھارالھ چی ساعت کود توکیوخالصھ حدودا 

 ی تعارفھی// باشھ -.رسنی مگھی دی االن کارگرای بریتونی مگھیدستت درد نکنھ د.آره 
 \\!!یزیچ

 باز شویکی. ناشناسامی درآوردم دوپموی نشستم گوشقی آالچی تکوندم ورفتم توخودمو
 ھی-... بعد قھی دق١٠ شما؟ھ؟نوشتمی کیعنی. ھم شعر بودیکردم شعر بود ودوم

بھ - بدم؟امی پیپس برم بھ ک-د؟یدی مامیخب چرابھ من پ- من//  دلم کباب شدیآخ\\.عاشق
 ی اقاشناسمیامامن شمارو نم-!!کنمی مکارو نیمنم دارم ھم-.دی کھ عاشقش ھستیکس

 .کنمی وقتا بھ عقلت شک می زن عاشق من شده؟ گاھھی//  خانم باشھدی شاگمیم\\.محترم
 وبھ سمت آبشار رونی اومدم بقیازآالچ!!کارنای شدم ملتم بالیخی جواب نداد ومنم بگھید

 تختھ ھی یرو.شِیآخ. دمیرس! باشھی کوتاه البتھ تاکوتاه چی روادهی پھیبعداز.راه افتادم
 بھ عقب ھ؟ی کنیا.باھاتون موافقم- رهیگی ھاآدم آرامش مھییعجب جا- . نشستم یسنگ

اول سالم بعدم اومدم -د؟یکنی کار می چنجایشماا- !!!نیــآرمــــــ...برگشتم کھ
اماازجاش جم .دی برستونی بھ گردشگردییبفرما.خب نھ -! دارهی اشکالیگردشگر

 ی برادیومد ادیمگھ شمانگفت- \\ شده،فرارکن وونھید.//کردیوبھ من نگاه م.نخورد
 بھ من زل ھ ام کی جاذبھ گردشگرھیخب من االن بھ نظرتون -.بلھ گفتم-؟یگردشگر

: نیاز زبان آرم... بھ سمت آبشاربرگشتووردوباآرامشی خودش نی بھ رود؟؟اصالیزد
 یکنی من کاغذ پاره می براگھیحاالد.داکردمی پروندش پیباالخره ادرس خونشو ازرو
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 یی نگاه بھت بندازم،اونوقت توھی ازخدات باشھ دیبا. کنم کارتی چدونمیم. املیدختره 
 کردمی تابعدازامتحانا صبرمدیبا.یزنی کنم محبت منو پس میکھ من ادمم حسابش نم

 شھی شاخ گل خر مھی باکردمیفکرم. کنمدای پی تالفی برای کاردرست حسابھیتابتونم 
جلف تون  وی مذھبنی بیوفرق.دی کھ ھمتون مثل ھمکنمیمن ثابت م..اما

َبھ بھ ،سالم- .وارد کالس شدم.وجودنداره . سالم-. داداشالمس-!! اومدهی کدینیبچھ ھا بب.َ
 دیبچھ ھاپوالتون رو کم کم جمع کن-  دوارمیام-!خــــــوب-ره؟ی مشیکارا چطور پ- ایلیا

!!  برمیگفتم کھ م-.نــــــــــــھ- .شیکـــ- کجا؟؟یبسالمت-. امی رفتنگھیکھ تا چند وقت د
 رضوان شھیباورکن نم- محوطھ بودم کھ یتو.حاال دھنتو ببند کھ مگس نره توش...ِا
 تو برنامھ جان؟خبی برم آذربادینھ،چرانبا.... آقاجونشی بعدازامتحانا برم پخوامی منم

 بشکن زدم آره چراکھ ھی!  جانی بره آذرباخوادی میعنی-.امیشمال روکنسل کن منکھ نم
 ......شو بزنم مختونمینھ ھمونجاھم م

 جمع کردم لموی رفت ومنم وسای امتحانش بود واحتماال امروز،فردا منی اخرامروز
 بابا نی خونھ استیبھ ھرحال معلوم ن.شھیچھ خوب،حال وھوامم عوض م. کنمبشیتاتعق

 ... درخونش بودم،ممکن بود امشب حرکت کنھیجلو.بزرگھ کجاست
 ھلک وھلک خوانی می زودنیصبح بھ ا-.دیخداحافظ دخترم مراقب باش-خداحافظ بابا -

 ی آھنگ پلھیباالخره اتوبوسش راه افتاد،دستمو بھ سمت ضبط بردم و.َ اه وفتن؟یراه ب
 :،چندروزیی پاشایآھنگ مرتض.کردم

  ھمش بھونھرهی گی موونھیچندروز دل د 
 طاقت گھیھواتو داره د! خونھ،دلھ منی توتی خالی زنھ ھرشب جای مشمی آتیآ

  بھارهی مثل ابراونی گرشھی دل ھمنیا! نیاره،اینم
 ا؟ی دنھی تورودوست داره قد یک
 ا؟ی توروی خواد باتوباشھ حتی میک

 ای درسی قشنگ وخی شن ھای پاھات روی جادنبالھ
  شکنھی کھ رفتن تو سھم دل من طاقت نداره منگو
  نگو قسمت من وتو رفتنھمی جداشدی کھ بانگو

 ا؟ی دنھی تورو دوست داره قد یک
 ا؟ی توروی خواد باتوباشھ حتی میک

 ای درسی قشنگ وخی شن ھای پاھات روی جادنبالھ
   شکنھی کھ رفتن تو سھم من دل من طاقت نداره منگو
 .. نگو قسمت من وتو رفتنھمی جداشدی کھ بانگو

 ھی شدن و ادهیازاتوبوس پ. کردمی وکمرم خشک شده بود ازبس رانندگگردنم
 شملکان یبھ روستا: تابلو نوشتھ بودی شملکان،رویروستابھ سمت .گرفتن ....یتاکس

 ..دیخوش آمد
 ی رفتم، روبھ روی مادهی پدی راھو باھیاوف بق! کنھی می روستا زندگی توپدربزرگش

 رمی برم ھتل بگشھی ازشھر کھ دوره نمکارکنم؟ی بودن، حاال من چستادهی وای درچوبھی
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بھ پشت سرم -.نی اومدی گردشگرینجابرایسالم ا-.نجای برگردم ای برم اونجا ھیھ
راستش ن داداش -.نی موندن داری براییجا..ود،اره سالھ ب٢۵ً پسرحدودا ھینگاه کردم 

مھمون -. موندن نداشتمی براییازخدام بود کھ برم جا...ّاما-.. مای خونھ نیایپس ب-
- .میمنم محمد عل-  واسم شما؟ن،یاسمم آرم-ھ؟یاسمت چ-.نی خداست تعارف نکنبیحب

 نیش مایمجبوربودم کھ تو. موندن نداشتمی برایی خب جای نجاتم شدیفرشتھ 
 انسالی خانم نسبتا مھی می مادرجان مھمان داراهللا،ی. نکردمی کارھی چھ حرفنیا-.بخوابم

 کمی بودن اما مادره یخانواده خوب.... پسرجاننیسالم خوش آمد-.رونیازخونھ اومد ب
 .. پرحرف بودکمی ازشتریکھ چھ ارض کنم ب

 ..مای زبان فاطاز
 \!"یدی خرنجاروی اکنھی ادم فکر میگی می جورھی./" تنھا باشمخوامیره؟می چرا نماه

 دی من بانیبب-.کنار آبشارم-؟ییسالم دخترکم،کجا-.الو سالم مامان-. زنگ خوردمیگوش
 َ کمکش کنم،توام ازکمی کلثوم خانم،بنده خدا دعوتمون کرده زود برم یبرم خونھ 
ساعتو نگاه کردم،چقدر ....خدافظ- . خدافظگھی دسپ-.باشھ- اونجا خب؟ایھمون جا ب

- ...تکوندمیداشتم چادرمو م.افتمیبلند شدم تا راه ب. بودمیون۵زود گذشت ساعت
 داشتمی کھ برمیومنم راه افتادم اما ھر قدم..خدافظ- زشتھ جوابشو ندمدمید.خداحافظ

 ....نیاز زبان آرم!! رهی ھم داره ھمون راھو منی کھ آرمدمیدیم
 آق ولیا....نکنھ.ادی مرمی دختر چرا ھرجا منیا. بھ پشت سرم انداختمگھی نگاه دھی

 تا بھم ستادمی وایکم.دهی چراغ سبز نشون ممی مستقریعاشقت شده کھ داره غ!نیآرم
 بی تعق منویانکارنکن،از اول شما داشت- ؟من؟؟؟یک- ؟؟یایچرا دنبالم م-.برسھ

بھ من چھ؟وبھ دنبال -.اما من مطمئنما-. ھافھافکارتون منحر!!دیکنیاشتباه م-!!یکردیم
 کھ ی مثل ھم بود چون ازھر راھرمونیانگار مس. کردشتری حرف سرعتشو بنیا
- . تا بھش برسمستادیوا. برسمی محمدعلی تا بھ خونھ رفتمی مدی منم بارفتیم

 جامون عوض ی انگاردونمیواال نم- مھرپرور؟؟یکنھ،آقای مبی رو تعقی،کیحاالک
ً واصال نورهی ارمیباور کن من مس-.دی نشدومزاحمیاری در نی مسخره بازًالطف-!شده
عجب ....کنمی رو باور نمیکی نیاما ا. درستی اتفاقتونیگردشگر-. بھ شما ندارمیکار

وباز راه !!!!نورهی منم ھمریمس-...نھی ھمرمیبھ ھرحال من مس-. ھاھیدخترزبون نفھم
 ...نداشتم  جوجھ اردک خوشگلھی جز یافتاد ومنم حس

 ..مای زبان فاطاز
 راھش کردمی مگذشتم،خداخدای کھ میازھرکوچھ ا.ومدی دنبالم می دونم چرا ھینم

 و اونم متوقف دمی در کدخدا رسی کرده بودم چون اآلن جلوریاما انگار د.عوض شھ
 خونھ نیواال بھ شمانھ اما بھ ا-.بلھ،شما- \!"پ ن پ من/"من؟؟؟ -ن؟ی داشتیکار- ! شد

-؟یمن چ-وشما؟-...آھا-. مھمونمنجایمن اً.تماح-؟ی بپرسم چھ کارشھیاون وقت م- .چرا
در باز شد وکلثوم خانم ! مھمونمنجایدر واقع منم ا- !!ایزنی م؟مشکوکیینجایشما چرا ا

ِا توام .سالم- .بفرما تو. ماھت یسالم بھ رو-سالم کلثوم خانم-!! آمدهی کنیَبھ بب.انینما
 نیا- ندادن؟ ادی شماادب بھ - خواست وارد بشھ کھیم. تودیی پسرم ؟سالم بفرمایینجایا
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 گاد یاوه ما- .. کھ خانوما مقدم ترندونھی بچھ ھم مھی یحت- داره یاالن چھ ربط
 ادی بدش می از محمد علمایفاط//  ی وایرفتم داخل ا. خـــــــانـــمدیی،بفرمایدیل

 ی امامحمدعلشھی اون سبزمی ماخونھی ،اوم نھ فاطشھیدرخونش سبز م
سالم آقا محمد  - \\ ینھ تو گل سرسبد//  من علفم؟ یعنی \\ادیبرعکس،خوشش ھم م

 یچھ زحمت- کلثوم خانوم دیزحمت نکش-  ارمی برات بیی کھ چانی بشایب-.سالم- یعل
 طی کمبودشرالیشون بود ھمسن من بود اما بھ دلسوگل دختر.اری بیی چاھیسوگل،.
باھم دوست .نم بود اگھ اشتباه نکرستانی مدرسھ رفتھ بود واالن اول دبرتربھید

 خوبم ی مرسیسالم سوگل- ؟ییدای جون کم پمایسالم فاط- . بودی دختر خوبم،واقعایبود
 .نھ-  بود؟ ھی االن کنانیا-؟یتوچطور

 ی تنگ شھری لباسانی خودت بده باای لباس ازلباساھی مایمادرجون برو بھ فاط-
 !!.وچادرسختشھ

 لباسم تنگ نبود وراحت بودم اما خب زشت بود کھ بگم د؟اصالی منو ازکجادی لباساوا
بلندشدم .گھی دمی برایاما من ناراحتم ب-.نیممنون من راحتم زحمت نکش- خوام پس ینم

 ی وای لباس دراورد،اھی کمد یتو جست وجو ازیودنبال سوگل راه افتادم پس از کم
 قھی جلھی با ی بھ صورتلی بود رنگش قرمز مایل لباس محھی.موش بخورتت چھ نازه 

 دمی لباسو تاحاال نپوشنیا-چقدرخوشگل بود،.  نـــــگوگھی کھ دشی روسری آسمونیآب
 لباسھ رو.ای توبپوشش برونی برمیاما واگھ نداره،من م-..اما -  راحت بپوششالیپس باخ
 من بتونم خودمو ستیھم ن نھیی آھی بودم حاال دهینانپوشی ازاادیآخھ ز.  تنم کردمیبھ سخت
 ...  ازخودنباشھ واقعا بھ تنم نشستھ بودفی کردم تعرداشی آھان پنمیتوش بب
 اومد صورتشو رونی دختر ازاتاقھ بھی خوردم کھ ی مو مییداشتم چا: نی آرماززبان

 ھمون نیا. توگلومدی پریی آخھ پشتش بھ من بود تابرگشت،چانمی تونستم ببینم
 ..دی دختر احساس کردم دلم لرزکی بار بود درمقابل نی اولیبرا.. مابودیفاط

 ی عاشقش بشدی تو نبانینھ آرم. شدم جی گدونمی داشتم اما واقعا نمیادی زی دخترادوست
 کھ انگار شرم یمحمد عل...نھی اره ھمی دل خودتو ببازنکھی نھ ای برنده باشدیتو با

محمد - شدم وی دونم چراعصبانی داد نمی ،داشت باچشماش قورتش مانداشتیوح
 !! نگاه کنن بھ میکنی نگاه میبھ چ-.ھوم-...یعل
 دای پییچھ آدما! کنشی خورد،چشماتو درونی اومدم کھ چشمم بھ آرمرونی اتاق باز
 بھت یلیخ-. دوتا راحت شدم اوننی سنگیاز دست نگاه ھا.رفتم اشپزخونھ! شنایم
 برنجو آب اطی حمیبر-؟؟یخوایکمک م-.نھ بدون تعارف- .ی سوگلیلطف دار-.ادایم

 رژه یاد،ھی لباسھ بھش منھیبی مالحا-  کھگذشتمیاز کنارشون داشتم م.میبر- .میبکش
 بود؟جوابشو ندادم اما مطمئنم یًاصالمنظورش چ.بــــــلـــــھ؟؟؟؟بھ توچھ فضول...رهیم

 ابجوش ھوی.میکردی می برنجو آب کشمی داشتاطی حیتو.از قصد بلند گفت تا بشنوم
ً تماح. من فقط دستمو گرفتھ بودمما؟امای شد فاطیچ-! ســــوختمییآ-ختی دستم ریرو

 یرازی من فقط خواجھ حافظ شیبا صدا...کردی ناراحت مشتری منو بنی وازدیتاول م
 \" سرت اومدهیی چھ بالدیمن برات االن فال گرفتم،اونم فھم/" بود،دستم سوختھهدینفھم
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چــــرا مــــواظب -!!ختی دستش ابجوش ریرو- شده؟یچ-  رونیخالصھ ھمھ اومدن ب
 چند لحظھ ی سرجاشون خشکشون زده بودومنم براھ زد ھمنی کھ آرمی داد؟باینبود

ھمونطور کھ بغض کرده بودم -.دستتو  نمیبب-. بند اومدَمیدردمو فراموش کردم وگر
 یفیاوضاش تعر-زنھ؟یتاول م- سھ،چھارسالھی بچھ ھیدستمو جلو بردم شده بودم 

-: گفتل خطاب بھ سوگنیآرم.ومدیاز تاول درحد مرگ بدم م. آرهادینداره،بھ احتمال ز
 زدی سرش داد مدی شدم نبایاز دستش عصبان.اری دندون بری برو خمستادنی وایبھ جا
 خواستیم...زدی نمی حرفا بود کھ حرفنی تر از ادهی اون نبود اما سوگل فھمریتقص

 دستم کھ چالق نشده خودم یکیاون - دمی بزنھ،دستمو عقب کشردندونیدستمو خم
 بود بھ ناچار دستمو ی عصبیلیانگار خ. بدهدستتو  بدو نکنیکیبـــا مـــن -.مالمشیم

 . زھرم شدیمھمون....جلو بردم
بلھ  -(  بود ی عکاسنی دوربنھوی امیچشم محمدعل.) زبپرسمی چھیشرمنده فاطمھ جان -

 بھت نگاه یلی خی محمدعلیدقت کرد...ِ بگم ا یخب چھ جور-.. شده سوگلیزیجانم چ
منظورم - سوگل واضح تر بگو بفھمم؟ھی منظورت چ؟؟یچ-. شدمی من کھ حسودکنھیم
 تاحاال ی بگیخوای میعنی؟ی نشدخودت داداشم روی تو متوجھ نگاه ھایعنی نھیا

 حرف گھی دزی  چھی اازی حرفا بنی االیخی سوگل ب؟یچ-. رکردهی  گشتی دلش پیدینفھم
-...گھی سوال دھیفاطمھ -سوگل. بزنمزاحرفی چنی درمورداخواستیدلم نم.میبزن

 میاره ھم کالس- ش؟یشناسین،میآھــــــا آرم.. بودی پسره اسمش چنیا- شده؟ یبازچ
 بھ کنمیآخھ فک م!! چطور - ؟ی دقت کردزنھیجالبھ ،مشکوک م -.اره-واقعا؟-؟ھست

 بھت توجھ یلی خینھ جد-. گرفتھ تی شوخیگی میھھھھھ چ- .نجایخاطرتو اومده ا
بروبابا توام چطورممکنھ  \\اره درستھ عاشقت شده...... // بھ فکر فرو رفتم و. داره

 ....ستی طورننیاصال ا
 بھ آقاجون کمک کنم بعد باسوگل قرارداشتم، کمیود  قراربدارشدمی زودبصبح

رفتم دست وصورتمو بشورم ھواسم بھ دستم نبود کھ .  گردشمی برکمی میخواستیم
حواست کجاست نکنھ ... //  دراومد آخ آخغمی دستم باز کردم جی اب رو روریتاش

 دمیدستمو کش. دارهی ربطھ رفت بود خب چادمی تو یگی مین بابا چ \\ یعاشق شد
سالم مامان سالم آقاجون - . دستم صورتمو شستم ورفتم اشپز خونھیکیکنار وبااون 
 تتی دستت چطوره شب اذری گلم صبح توام بخیسالم نوه -.سالم مادر- ریصبحتون بخ

 کھ نی بعدازای ولسوختی میلیاره خوب بود سرشب خ-یدینکرد خوب خواب
 امی اقاجون امروز منم می،راستممنون-خداروشکر -..رشد بھتکمی دمی مالردندونیخم

 سی اگھ خنی مادرت تازه دستتو ببشی توبمون خونھ پستینھ دخترم الزم ن-کمکتون
 ی کھ مواری نادمیآخ آخ نگو اقاجون - ادی درمدادتی بعدش بازم داد وبزنھیبشھ تاول م

 منکھ بھ خاطر خودت لم گی نوه یباشھ خوددان- باھاتونامی نھ من میول.شھی مخیتنم س
 فردا ی بزاربراگھیدخترم آقاجون راست م-مامان. اقاجون منم مواظبمدونمیم-.گفتم

 رمینھ مامان م - .میزنی دورھم حرف مکمی ادی من کلثوم خانمم مشیامروز بمون خونھ پ
 ....یباشھ دخترم ھرطور دوست دار- می خوش بگذرونکمی میتازه باسوگل قراره بر
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 دیشا..//  شدهزی اوه چھ سحرخدمی رو دنی راه آرمی تون،یتادم سمت زم راه افبااقاجون
ھھھھ چرامگھ من  \\ تاجلب توجھ کنھرونی زودبلند شده واومده بنقدریبھ خاطر تو ا

 ... توام ھای شدوونھید \\گھیخب بھ قول سوگل خانم عشقش د//  م؟یک
 .مینی بی مباشھ \\ ینیبی اگھ عاشقت نبود منیازمن گفتن بود حاال بب//

ٌ مودبانھ باآقاجون ومن سالم واحوال یلی وخستادی کنارادی تامارو دکردی ورزش مداشت
 ... بوددی ادب بعنی وانی تعجب کرده بودم ازآرمیلی کرد خیپرس

 بی غربی ھم عجنی آرمی گذشت ورفتارھای می مجدد ترم ھاچند ھفتھ اازشروع
 ی جورھی شم ی دشمن خونامنی ھا انگاربامن دعواداره وونھی روز مثل دھی. شدیترم

 روز مظلوم وگوشھ ھی.گمیواال راست م!!کنھی مسی کھ ادم خودشو خکنھینگام م
 کرده دای پتی شخصی گانگچند یچی کھ ھی روز شوخ طبع وگلولھ نمک دوگانگھیر،یگ

 ..بچھ
 ی رو فقط توکالس عموممای ترم ھادوباره شروع شده بودن و من فاطن،ی آرماززبان

 کردمی فکر منی اوقات بھ ای کالسمو بھ خاطرش افتادم گاھیکی کھ اون فیدم،حی دیم
 بوده کھ مامان ھم ادی اونقدرزراتیی تغنیکھ چرابعد از برگشتن ازروستاعوض شدم ا

 ادی می بااون لباس محلرشی اوقات تصویگاھ!.کنھیمتوجھ شده ومشکوک  نگام م
 دارم کم گھیواقعا د. بکنمی چھ غلطدی اگھ عاشق شده باشم باھنکیاای چشمم،یجلو

 ..رمی بگی درست حسابمی تصمھی دورباشم تانجای ازای چند وقتدیُاوف، با.ارمیم
خانم -. تابھ کالس برسم اجازه ھست استاددمی راھو دوھی شده بود بقرمیما،دیفاط

 کالس من نیٌمتاسفم اماقوان-راستش خواب مونده بودم استاد- چرا؟گھیرادمنش شماد
 .چشم- رونی بدییلطفا بفرما-.امااستاد-. داخلدیای کھ بدهی اجازه روبھ شما نمنیا

 کنھ کارتی خدابگم چیالھ.  زدمی ضربھ منی نشستھ بودم بانوک کفشم بھ زماطی حیتو
 رمی برم جزوه بگی ازککنم؟کاری استادمون بود،اآلن من چنی ھمیمحمود.یمحمود

 ..؟؟
- ..بلند شدم تا برم.رهی کالسمم از دستم میکی نی اگھ بلند نشم ادمی فکر کردم کھ دنقدریا

 شھیم- ن؟ی داشتیبلھ خودم ھستم امر-.شناختمشی مرد جوون بود،نمھی-خانم رادمنش؟ 
 استاد تازه وارد ھستم وتازه از ھی نجایمن ا-.دییبفرما-رم؟ی چند لحظھ وقتتونو بگھی

 کی ی درباره گھی دانشگاه دھی ونجای ای نفر از دانشجوھاندفرانسھ برگشتم وبا چ
 رو خواستم بھ من گھی چند نفر درهی مدئتیاز ھ.میکنی مھمھ کارمیلیپروژه کھ البتھ خ

 ی ترم اولھی اما من خوامیمعذرت م-. کردندشنھادی کنن کھ اونا ھم شما رو پیمعرف
 یکی پروژه کار نیا-.دیری بگک باالتر کمیبھتره از ترما. کمک ندارمییھستم وتوانا

 دو یکی مقطع ھاحداقل بھ ی بھ صبر وتالش داره و من از ھمھ اجیست،احتیدو سال ن
 نی وچنددی بشی کار بھ ثمر برسھ ممکنھ کھ شما پزشک عمومنیتاا. دارماجینفر احت

 یلی شما خی شغلندهی بره در اشی کھ اگر درست پدیسال بگذره اما مطمئن باش
 اھمونی ی لوسمی درباره دینیبب-ھ؟؟ی چھ پروژه انی شدم اجیراستش من گ- .رگذارهیتاث

 درد مبتال ھستند رو نی ھارو کھ بھ ایلی جان ختونھی بده مجھیسرطان خون اگھ نت
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حتما - .انگھدارخد.دیری شماره تماس بگنی باادی واگھ موافق بوددیفکر کن.نجات بده
 استاد تونم؟ی من میعنی. بھ فکر بردو موضوع واقعا مننیوارد کالس شدم ا. خداحافظ

 نی از اندهی جلسھ ادیخستھ نباش-.... کردسی شروع بھ تدرابیاومد وبعد از حضور غ
استاد تازه امتحانا تموم شده بازم امتحان؟ - ھمھ در اومدیصدا. رمیگیمبحث امتحان م

 ھمھ  استاداتنیچرا ا./" رفترونیو از کالس ب...حرف نباشھ-.. انصافھ؟نیآخھ ا
 نی بابا ایا...خانم رادمنش-از کالس خارج شدم  ... دونمینم\"ن؟َیعشق امتحانو عقده ا

 !!!نھی دوست آرملی سھنکھیِ صداش برام آشنا بود،ا اھ؟ی کگھید
 

 نھ تھ؟ی بود؟ کمی چشیلیمفا.. ی آقانی داشتیبا من کار- تا بھم برسھ دیدوی مداشت
 یکالنتر- ستی نادمی شیلی فامدیانگار فھم. ک داشتاھی بود فقط یکامروا؟ نھ چ

 شھیم-.ی کالنتریبلھ آقا- \"ھھھھھ!!!!لوک خوش شانس خودمون. ِا کالنتر..../"ھستم
- ..شھی کالسم شروع مگھی دقھی چھل و پنج دقتا من- باھاتون صحبت کنم؟ قھیچند دق

من تا ندونم درباره -. حرف زدشھی نمنجای مھمھ وایلیکارم خ.رمیگی وقتتون رو نمادیز
- بھ من دارن؟ی چھ ربطشونیخنده داره ا-!!نھیدر مورد آرم-.امی جا نمچی ھھی چی

 دیحاال کجا با-..ممنون-.باشھ -.ومدمیخانم رادمنش بھ خدا بھتون ربط داره وگرنھ نم
 حرفا ی سرھی.دی باور کنشھی نمنجایا-...اما-.ستایکی نزدنی شاپ ھمی کافھی - م؟یبر

 بھی پسر غرھی بارم بود کھ با نیاول.می شاپ شدیوارد کاف... بھ شما بگمدیھست کھ با
- سفارش بدم؟ دیخوری میزیچ- . می نشستمی گوشھ خلوت رفتھی.یی جانی اومدم ھمچیم

 یعنیراستش ما . بگمیاممم چھ جور- . سر اصل مطلبدی زودتر برًلطفا.نھ متشکرم
 نیشرمندم از گفتن ا- خب؟؟-....نی آرمنکھی وچندتا از دوستامون سر انیمنو آرم

خب اون -؟؟ی چی؟برایچــــ-.می شما رو عاشق خودش کنھ شرط بستنکھیسر ا.حرفا
 اخراج شد انیمرتضو  وبھ خاطر شما از کالس استاددی بردنوی آرمیدفعھ کھ شما آبرو

خواھش -...بلند شدم تا برم کھ.دمی شما ندیآدم بھ پست-...رط بستھ شد شنیا... انتقامیبرا
بھ -.دی بدلی تحوگھی نفر دھی بھ دی ببراتوی چرندنیا- . خانم،حرفام ھنوز تموم نشدهکنمیم

 ستشرا-نشستم و ...بلھ- ھم مونده؟ی اگھی دزیمگھ چ-...دینیًلطفابش.خدا ھمش راستھ
 شما دیشا.دیمنم فکر کردم شا. ازش خبر ندارهچکسی شده وھدی ناپدھی چند وقتنیآرم

 دی شما رفتادتونھی- ھمھ دروغ نباشھ؟نایاز کجا معلوم ا-.دیازش خبر داشتھ باش
اما بعد . کنھی مکسرهی بھ ما گفتش کھ ھمون جا کارو نی اونجا بود؟آرمجان،اونمیآذربا

وحرف  کردی نمی شوخادی وھمش تو فکر بودوزبود ًاز برگشتش کامال عوض شده
 کنم کھ بازبون خودش بگھ ی شھ کاردای کھ اگھ پدمیمن قول م!ستشیاآلنم کھ ن.زدینم

 باور کنم کھ نقشتونو نییخوایم-. شما بودهبی جلب توجھ وفریکھ کاراش ھمھ برا
 حساسات کھ با استمی نیمن آدم.عذاب وجدان گرفتم-د؟؟یگی بھ من می غرضچیبدون ھ

 ی دوست بودم اما ھمش بھ خواستھ یادی زی تا حاال با دخترادیشا. کنمی دختر بازھی
 .... اونجارو تحمل کنمتونستمی نمگھید.....خودشون بوده
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 کھ دمی فھمی سوال برده بودن بچھ نبودم کھ مری منو زتی کارشون شخصنی با ااونا
 نکرده دای پیمن بھش احساس. کنمیی وعشق گدافتمی خواستھ من بھ پاش بی منیآرم
 تمام وجودمو فراگرفتھ بود ومن کردم،نفرتی موضوع خداروشکر منیم وبابت ابود

 .  وجودش متنفرشده بودماز گھی موضوع دنی حاالبا اومدیکھ ازش بدم م
 فکر کرده ی ھمھ چام،بھی شمال رفتھ بودم تاباخودم کناربیچندروز...نی آرماززبان

 نی رشد کرده بود کھ توانقدرزودیآره من عاشق شده بودم اماعشقم ا. یبودم بھ ھمھ چــ
 ھی معتاد شده بودم کھ اگھ ھی کردم کھ فراموش کنم نشد کھ نشدمثل یچند روز ھرکار

 یک. شدم ی موونھی روگم کرده بودم ودیزی چانگار  کردمی عکسشو نگاه نمقھیدق
 یسالم بود وبھ اندازه تک تک موھا٢۴ کھ ی مھرپرورکسنی من آرمکردیفکرشو م

 ی بھش مشی چندوقت پنی کھ تاھمی دختر چادرھیختر داشتم حاال عاشق سرم دوست د
 بھ ی خاکھ چدی کھ اگھ قبولم نکنھ باکردمی فکرمنی اوقات بھ ایگفتم امل شده باشم،گاھ

 الغر یلیخ. رسونھی موضوعم منو بھ جنون منی فکر کردن بھ ایاما حت.زمیسرم بر
 ھفتست ھی شد حاال ی رفت روزش شب نمی روز حموم نمھی کھ اگھ یشده بودم وکس

 گرم لی فامی  نرم،بادخترای پارتگھی بدم؟دریی تونستم خودمو تغی مایکھ حموم نرفتھ آ
 . بود؟ی شدنگھ،واقعای دزیھزارچ.... ورمی نمازبخونم وروزه بگرم؟ینگ

 راه افتادم بھ.  کنمی زندگتونمی رو گرفتم ،بدون اون نمممی گذشتھ بود ومن تصمدوھفتھ
 ؟یاومد-. بازکردم ورفتم خونھموتی رو باردم،دریسمت خونھ بعدازچند ساعت رس

 خبر یدوھفتھ ازم ب. زد؟حق داشتیلیمادرم بھم س. طرف صورتم سوخت ھی...َســـ
 نمونده کھ با بابات یی زنگ زدم جاباربھتھزار- خاموش کرده بودممویبودو من گوش

 مادردارم کھ نگرانم ھی ینگفت.. ھای پزشک قانونیمارستان،فرودگاه،حتی بمینگشتھ باش
 سالمم ینیبیمامان حاال م-. کردھی شروع بھ گرشھ؟وی کھ کمر بابات خم می نگفتشھ؟یم

- .می داخل رفتدمدای بھتون خبرمدید،بای حق باتوئھ ببخش؟آرهیکنی میچراچشماتو بارون
 خبرمھم ھیشب ام-!!یچقدرالغرشد-. توشمال زدمالمی سربھ وھی-؟یداداش کجابود

بعد . بودمدهی وقت بودکھ خوب نخوابیلیبراتون دارم ورفتم تواتاق در رو قفل کردم خ
 محکم بھ یکی دارشدمیازخواب ب. کھ خوابم برددی نکشی طولدمی دوش دراز کشھیاز 

خب -. اتاق کاربابام بودمی بعد من توقھیچند دق-. تو اتاقمایب-.دم درو باز کردیکوبیدر م
 مادرت قلبش یدونی؟میاوردی در نی ھمھ مدت چرامارو ازنگراننی کن افیتعر
 کھ من عاشق نی قانع کننده ترازایجواب-.خوامی جواب قانع کننده مھی چرا؟من ضھیمر

-؟یواقعا دوسش دار- هآر -؟ی گذاشتابونی سربھ کوه وبنی خاطر ھم؟؟بھیچ-..شدم
 . گفتم  آرهدی تردی کمی وبدون حتتیباقاطع

 منی ھم توکھ  نشنایآذر و م!  کھ پسرت عاشق شدهایخانم ب-  رونی بمیاومد ازاتاق باھم
شازده پسرتون -شده؟یچ-.. میھممون نشست.رونیبودن مادرمم ازآشپز خونھ اومد ب

 . عاشق شده
 رنگارنگش ی ازدوست دخترایکیچرا نشھ،البد عاشق -نایم.شھیمن کھ باورم نم-آذر

پس اسمش  - مامان.ستی نی طورنی امایفاط-.گھی دگمیراست م-! نایم-بابا..گھیشده د
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 کھ ھی چھ جوردخترنمی کن ببفی پس تعرستی نگھی منای کھ مینجوریاگھ ا.ماستیفاط
 .تورو رام خودش کرده

 می نگاه مستقھی تاحاال نکھی ای حتی مذھبیلی وخھی چادرنکھی کردم افی تعرروی چھمھ
 بھم شھیم.اوھوم-. سختھیلیخ حساب کارت نیخب پس باا- دهیبھم ننداختھ ومحلم نم

 ... البتھ چراکھ نھ پسرم- مامان؟یادبدینمازخوندن 
 وعکسشو بھ خونوادم ارمی بموی اتاقم تاگوشنا،رفتمی جرو بحث بااذر و می ازکمپس

 فشی کھ تعری کسنمی اامامانیب- کردم دای آوردم وعکسشو پمویگوش.نشون بدم 
-نمیمامان بده بب-آذر.ی عاشقش بشیبھ بھ ماشاهللا خوشگلھ پس حق داشت- .کردمیروم

بده -نایخوشگلھ ھاداداش،م-.. ایخب ب-.باشھ-  تو دختری چقدر عجولقھی دقھیصبرکن 
 چھ یکارکنی چیخوایخب م-مامان!یخودت- دیدپدیاندیب- موندهی زن داداش آنمیمنم بب
 نی افیح-.. مامان دونمینم-؟یر کھ واقعا دوسش دای بھش ثابت کنیخوای میجور

درست صحبت کنا -مگھ من چمھ تربچھ؟-. زن تو بشھخوادی کھ مستیدختر خوشگل ن
ِاه - وسط یندازی ازتو نظر نخواست کھ مثل خاک انداز خودتو میکس-.یودتتربچھ خ
تازه -نایم-!دی شدی شما دوتا مثل خروس جنگدیبس کن-مامان. رونی آرمنیمامان بب

 برات ادی ازدستم بربی داداش من ھرکارنیآرم-آذر. باتو نبود من بامامان بودم یکس
اره -. ھستی چھ جور خانواده ایدونی اصال میشناسیخانوادشو م-بابا..دمیانجام م

 نی مراقب باش تو امی ازراھش وارد بشدیخوبھ پس با-. ھستنی خوبیلی خدم،خانوادهید
 اون موقع ااصالیشھ،ی کھ کارت سخت مادیب ازتو بدش ماخانمی فاطی نکنیمدت کار

 .یاوک-..رونی بی فکرشو ازسرت بندازدیبا
 دارشمی تا صبح زود بدمی زود خوابنم،شبی ببماروی فاطتونستمی داشتم ومفرداکالس

 ... وسروقت  سرکالس حاضر بشم
 فی مامانم تعری رو براانی رفتم خونھ جری ناراحت بودم وقتیلیخ:مای فاطاززبان

 نی تو ای کنھ ولی کھ نتونھ نقششو عملی کنیماوکاری فاطی صبور باشدیبا-مامان.کردم
 نبود ومن ی بود ازش خبریدوھفتھ ا...باشھ مامان - ..مدت مراقب خودت ھم باش

 گھی دقھی چند دقست،کالسی ونومدهی کھ ند چون برام مھم نبوکردمیاصال بھش فکرنم
 ی ساکت رویلی کھ خنیشمم خورد بھ ارم کھ وارد کالس شدم چنیھم. شھیشروع م

 من یشگی ھمی نشستھ بود وھواسش بھ من نبود سمت راست من کنارصندلزشیم
 ازبچھ ھاصحبت کردم وازش خواستم یکیبا. ازش بدم اومده بودیلینشستھ بود خ

 اصال بھش محل کردی کارم شد وفقط بھ من نگاه منی متوجھ انھجاشو بامن عوض ک
 نشستم وجزوه ھامو دراوردم کھ دمشی کھ انگاراصال ندکردمی رفتارمی جورزاشتمینم

 کرد د،شروعینی بشدییبفرما-استاد.میاستاد واردکالس شد وھمھ بھ احترام استاد بلندشد
 بھ؟ی غایامروز کس- :دیرس پحی توضی قبل بعدازکمی جلسھ ھای درسای آورادیبھ 
 ی آقادی چند جلسھ شما کجابودنیا- . مھرپروربرگشتن کالسینھ استاد فقط آقا-لیسھ

 ی موجھلی دلدوارمی امنی بودبی و شماغامی داشتی حساسیلی خیمھرپرور درس ھا
 ...چشم استاد- دیری بگی درسو ازکسنی ای وجزوه ھادیداشتھ باش
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 کھ من ینی کارا از آرمنیا. کرده بودم کھ چقدر کم حرف حرف گوش کن شده تعجب
 . بوددی بعشناختمیم
 

 نینسر-.....-؟یدیفھم- دادمی محی سوالو توضھی از دخترا یکی تموم شد داشتم بھ کالس
 رد نگاھشو دنبال کردم شھی نمینطوری نھ،ادمید-؟یمطمئن-آره ..ھا؟آھان آره- ؟ییکجا

 ینطوریچرا ا.دمشی کشرونیاز کالس ب.نمی بلند شو ببنینسر-.دمی رسنیکھ بھ آرم
اشتباه -. مھر پروریآقا-چشماش نگاه کردم  بھ- رو؟یک.. ک؟یچ- ؟یکردینگاھش م

 سوالو کھ داشتم بھت نی کھ اخوامی ازت مکنمی ومن اشتباه میگیاگھ راست م-.یکنیم
پس بھ حرف - .دمشیراستش نفھم..خب-.ی بدحشی بھ من توضگھی بار دھی دادمی مادی

 ھی آره-ن؟؟؟یآخھ بھ ما چھ مربوط؟نکنھ نکنھ نسر- چقدر الغرشده؟یدید-.یدیمن رس
 کھ وارد دانشگاه شدم چشمم فقط اونو یاز روز اول.مای دوسش دارم فاطییجورا

 ھیوشروع بھ گر... ام ھرکار کردم تا جلب توجھ کنم امایمن دختر آزاد.دیدیم
 خوامینم-  می نشستاطی حیمکتای از نیکی یباھم رو.نی آرمینیرنبی خیالھ......کرد

 ی کردالیخ-. داشتھ باشھیانجام تو سری عاشقنیسرزنشت کنم اما فکرنکنم ا
 ادی ھفتھ قراره پسرعموم بنیا. نشدی کردم تا فراموشش کنم ولیھرکار.دونمینم

 زی چھی نی بخاطر ھمندتی آ،ممکنھییای کن با خودت کنار بیسع- .... امایخواستگار
 بھ خواستگارت ی فراموشش کنیتونی نمیدیاما اگھ فھم.ری بگمیخراب شھ عاقالنھ تصم

- .... گناھھی باشگھی نفر دھی توفکر وی نفر ازدواج کردھیچون اگھ با . ندهبتجواب مث
 حرف بزنم نبارهی درای با کسخواستمی وقت بود کھ میلیخ.کنمیممنون بھ حرفات فکر م

-... دوست وخواھر حساب باز کنھی من بھ عنوان ی بھ بعد رونیازا-.شدیاما روم نم
 یسھ ھفتھ .ی وقت داشتم تا کالس بعدقھیھ ده دقی... شدرمی کم کم برم دگھیمن دً.حتما

 ...مییای بھ بعد رو نستمی کھ از بمی کالس قرار گذاشتھ بودی بود وبا بچھ ھادی عگھید
 دارن دستم درد گرفتھ بود از بس نوشتھ بودم اما مگھ یَ استادا ھم عجب فکنی اایخدا

 جزوه دی ھا ھم تند تند باچارهی مابزدی حرف می داشت؟؟؟ھی استاد تمومیحرفا
 دییخواینم! از اتمام کالس گذشتھ ھاقھی دق۵استاد -  از پسرایکی...نکھیتا ا.مینوشتیم

خستھ -..خدانگھدار- بھ ساعتش انداخت ویاھ نگھی َد؟؟استادمیبحثو تموم کن
!!! نمیبی میچ!!!! امـــــکـان نـــداره... برم نمازخونھ کھخواستمیم...دینباش
 ادی ھوی نماز بخونھ؟خواستی میعنی. چشمام اعتماد نداشتمره؟بھیگی من؟وضـویآرم

 ھش شما نسبت بدی دنکھی ای کاراش نقشھ بود برایھمھ " افتادملی دوستش سھیحرفا
 دی بعیچی ھی آدمنی رفتھ بود کھ از ھمچادمی.پوزخند زدم" کنھرییتغ
 باغ پدربزرگ میرفتی بود و ھمھ میامروزچھارشنبھ سور.....ستین

 لواسون ی خونھ باغ توھی. خان بودهھی بودم پدربزگم دهی کھ شنیاونجور.امرزمیخداب
 یبرا.بفروشتش ومدی بزرگ بود اونجا داشت کھ بعداز فوتش بابام دلش نیلیکھ خ

 یھمھ .. اونجامیشدی جمع مکی نزدیالی فامی ھمھ ی ھرسال چھارشنبھ سورنیھم
 ھارو یطونی شیھمھ ...ترقھ،نارنجک و.می کرده بود رو باکمک دخترا آمادهالیوسا



 39 

مامان وباباھا خبرنداشتن،چون . نبودشتری روز درسال بھی م،باالخرهیکردی امروز مدیبا
 زودتر دیبا. دنبالمادی با دخترا بادیقرار بود رضوان ب!! پـــرن ھامویزی برنامھ رگھید
- . داشتی نقره ا٢٠۶ ھیرضوان .می کنی رو جاسازالی تا وسامیرفتیم

-.یسالم رضو-.ام،مامانیخدا رحمتش کنھ اآلن م-. خودشو کشتتیـمـا؟گوشیفــاطـ
-. نرهادتی الیوسا.می منتظرنیی پاایب-.اوه اوه معذرت-.ایخودت اول شروع کرد.سالم
 ماھم چند ساعت دی نکنی وقت خرابکارھی.خدا بھ ھمراھت- .من رفتم خدافظ-.باشھ

 ...میوفتی راه مگھید
- .بپرباال وخودشم سوار شد-.خدا نکشتت رضوان!یییھ-.پــــخ-  باز کردم کھدرو

 یچ- \"ست؟ی کھ نیمنظورت خر کاله قرمز/"گر؟یرضوان ج-ھ؟یچ-رضوان جونم؟
 کھ یرانندگ- .ی ندارنامھیگواھ-.چرا؟-.نھ-نم؟ی من پشت فرمون بششھیم-؟یخوایم

منم کھ دل -.خواھش-!!لـدمبعد بگو من بـ.ی باقاری مارو بفرست بھ دیھمھ -.بلدم
 روشن نویماش.سالم-.ی سالم بر ھمگدمتی ندھیِا رق-!!مام کھ برگ چغندر-. رحم،باشھ

 رو ھم کھ ھی بقی بود بھ صندلدهیرضوان از ترس چسپ. حرکت کردمیادیوباسرعت ز
م تر سرعتمو ک.ی کنی من غلط کنم بزارم رانندگگھید.ِ آرومتر برونیفاط-.نگم بھتره

بوق زدم تا مش رحمان درو باز . رو از دست بدمی بعدی فرصتاواستمخیکردم،نم
 میرفت.انیم- کجان؟ھیپس بق-.خوبم.ممنون- بابا؟ی جان خوبمایسالم فاط-.اومدم-.کنھ
بزرگترا ھم کھ .دنیرسی مگھی ساعت دکیپسرا تا . کمکایخب رضوان ب-...تو

 اومدن ترقھ ھا رو یقتقراربود و.می پسرا نقشھ ھا داشتیبرا. اومدنی شب میکاینزد
ترقھ ....کننی مری تور گی کھ توانیبعدم دنبالمون م.می وجلوشون پرت کنمیروشن کن

 ما،پسی فاطارمی نرتی گنکھیمگھ ا- نیحس.زدنی نمی شکھ بودن وحرفمیھارو پرت کرد
 حرکتو نیما کھ ا.نطوری شونم ھمھیبق.دی ودنبالم دوییای زودتر بیبگو چرا اصرار داشت

 ری گــوھـوی.نیدی  تابھ محل موردنظر رسمی فرارکردمیکرده بود ینی بشیپ
 داخل میبادخترا رفت. وروجکمیاری نرتی گنکھیمگھ ا- باھمی وعلنیحس...افتادن
 ھی محترم بھ ونیآقا-...باشھ-آره برو-. برو آزادشون کنای گناه دارن بمایفاط-..خونھ

-نی حسدمیطنابو بر.باشھ-.دیباش  باھامون نداشتھی کارنکھیا-؟یچــ-.دیشیشرط آزاد م
 کردن،تنھا ی م ھمکارھید؟بقی دادریوا چرابھ من گ-. کارت کنھیآخ گردنم خدا بگم چ

 !یی تویامامقصر اصل-..من نبودم کھ
 کسالیچقدر - .بزرگا خونھ بودن.می حلقھ زده بودشیھممون دور آت. شب شدباالخره

-نھ رضوان؟. بدرزدهی سمی بود کھ اومده بودروزی دنیار ھمزود گذشت،انگ
 ی روی کھ وقتدمی موادا خرنی من امروز از ادینیبچھ ھابب-\ مییپسردا/نیام....آره

 تا از شی آتی روزمیبر.شھی مخش پظی مھ غلھی و کنھی مریی رنگش تغیزیری مشیآت
 شعلھ ورتر شی و آتمیچند تا چوب شکست.ستینھ ن-.خطر ناک نباشھ- م؟یروش بپر

 مایفاط-" تو ازمنیسرخ.. من ازتویزرد" ودنیخالصھ دونھ دونھ از روش پر...شدو
- چرا؟چادرت روبده بھ رضوانو بپر -. تونمینھ بچھ ھا من سختمھ نم-.َ توام بپرایب

 من از دی بدوننکھی فقط بھ خاطر اپرمیمنو ترس؟باشھ م-.گھی نباش درسوت-نیام...نھ
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آماده شدم تا بپرم . داشتمرشی سارافون بلند زھیدرمو دادم بھ رضوان چا.ترسمی نمشیآت
 ی داد،لبھ ی بدی شد وصداادی زشی آتھوی کھ دمیپریداشتم از روش م.ســھ.دو.ــکی

 ھمھ شروع کردن بھ ما؟یفاط-ن؟یــودام بی چھ کــارنیا-.. گرفت وشیسارافونم آت
 روشن نوی برو ماشـنیحســ- سوختی میلیپاھام خ.شی آتی روختنیخاک ر

نھ نھ .برو درمانگاه-کجا برم؟- منو گذاشت نی ماشی بغلم کرد وتویعل...بــــــدو.کن
 ....مارستانیبرو ب

از اول صبح تا اآلن دلم آروم . بودی چھارشنبھ سوریعنی چھارشنبھ آخرسال امروز
 خواستم جواب بدم ی خورد اما نمی زنگ ممی داشتم،گوشی حس بدھی.وقرار نداشت

َاه ول کن -.بازم رفتھ بودم تو فکر کھ دوباره زنگ خورد.آخر سر خودش قطع شد
پس -؟ی خودتنیسالم،آرم- ...بگو-.والـ-لیسھ. بودلیبھ صفحش نگاه کردم سھ...ستین
 امروز یبرنامت برا- .کارتو بگو حوصلھ ندارم-؟ی شده پکریزیچ-.گھی دھ؟خودممیک
 کھ می آره راستش با بچھ ھا جمع شدیعنینھ - ؟ی زنگ زدنیبھ خاطر ھم.یچیھ- ھ؟یچ

 ایب-.مایوفتی راه مگھی ساعت دھی.گھیبابا باغ لواسونتون د-؟ی چیعنی-.میسرت تلپ ش
منتظرم - !گذرهیبدون توکھ خوش نم-.نھ من کار دارم-؟ییایمگھ خودت نم-.ری بگودیکل
 کنم کھ نرم ومواظبش یھرکار کردم نتونستم خودمو راض....-. خدافظری بگایب

 ادیھواز.. برمدی باشھینھ نھ نم.... براشی اتفاقھی بود واگھ یامروز روز خطرناک.نباشم
 ھم دور گردنم ی دستمال مشکھی ودمی پوشنی جر شلواھی وی نفتی آبرھنی پھی.سرد نبود

 پارک کردم یی جانوی وماشدمیرس.سمت خونش حرکت کردم. باال زدمناموی آستدمویچیب
 کم ،کمیی بره جاخواستی ساعت گذشت اما انگار نمھی... داشتھ باشمدیھ در دکھ ب

 یھمھ ... اومدرونی درشون پارک کرد وبی جلوی نقره ا٢٠۶ ھی.... کھرفتمیداشتم م
 ی ھاشھیش. ھمھ دختر بودننایسرنش...نمشیوجودم چشم شد تا بعد از چند روز بب

 مای بعد فاطقھیچند دق.کننیچرا حرکت نم.نمشی ببتونستمی بودن و راحت می دودنمیماش
 ی پروندش کھ از عبدی داره؟ تونامھیمگھ گواھ. شد وجاشو با راننده عوض کردادهیپ

 دهی نرسیھنوزکھ بھ سن قانون. سالشھ١۶ بود،نوشتھ  شناسنامھ کھی کپیگرفتھ تو
 سبقت نای باال بود واز ماشیلیسرعتش خ.....منم دنبالش راه افتادم..حرکت کرد..بود

ً شده بودم اصال ی عصبانیلیخ.ارهی سرخودش نیی بالھی سر رهی خیدختره .گرفتیم
آخھ پسر . کنھ ی ونذارم رانندگرمی لحظھ خواستم برم جلوشو بگھی.بھ فکر خودش نبود

 ... کھ بھ حرفات گوش کنھیکارشیتو چ
 البد رفتنی داشتن سمت لواسون منایا.....دمی فرمون کوبیمحکم رو.یلعنت!یلــــعــنــتـ

 نی ما بود وایالی ویباغھ رو بھ رو.. باغ نگھ داشت وبوق زدھی یجلو.برنامھ داشتن
 مجھز کھ ساختش چند یالی وھی باز کردم موتیدرو با ر.ی کمال خوش شانسیعنی

َ کر کننده بود،ضبط وخاموش کیموز یصدا.رفتم داخل. تموم شدشیسال پ
 نیحاال دار!یریمی کھ نمیگوش نکن-؟یش چرا خاموشش کردِا دادا-وشیدار.کردم

 شود یچھ شب-ایلیا.میکنی بساط شبو آماده ممی دارست؟یمعلوم ن-وشی دارن؟یکنی مکاریچ
رفتم .ول کن بابا-. برو روشنش کننی آرمگھیحاال ضدحال نباش د-وشیدار.امــشـب
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-وشی؟داری شدینجوری چرا انیآرم-ایلیا. نداشتیدلم آروم.دمی دراز کشاناپھ کیرو
 ھنوز خوندمیشب شد داشتم نماز م....ستی نیچیھ-!!ایستیًاصال مثل گذشتھ ن.آره

قبول -وشیدار... ومجبور بودم از اول شروع کنمکردمی جاھارو اشتباه میبعض
 کارامونو شروع میبر ای بلی بگو نھ،سھی ھی عوض شدمیگیم!نی آرمیاخو.باشھ

 زدمیداشتم قدم م.رونیسجاده رو جمع کردمو رفتم ب.میمواظب-.نایباغو بھ گند نکش-.میکن
  مییخوایم-چرا؟؟-. پارک کنرونی ببر بنتوی ماشنی اایب-لیسھ.ھ؟یچ-.نیآرمـــ-لیسھ

- . دارهی اگھی دی صفاھی سنگ فرشا ی روگھینھ د-. ھمھ جانیا-.می کنیترقھ باز
 دنده عقب یتونی تو آخر پارک شده وراحت منیماش-.رونی بدی ببرودتونو خینایماش
 مای کھ فاطیھوباغی کھ کردمی باغ داشتم پارکش مرونی بردم بنویبھ ناچار ماش..یریبگ

 کھ ھمراه یاون دختر.رونی اومد بنی ماشھی باز کرد ورمردی پھیرفت توش درشو 
 شھینم-.امی منم بدی آقا بزارنیحس- کردی مھیداشت گر. چادربھ راننده دادھی بود مایفاط
 تا مارستانی کدوم بدی کھ رفتدیپس خبرشو بھم بد-.شھی متی اذدهی پشت دراز کشمایفاط
 .....باشھ-.امی وبرمی آژانس بگھیمنم 

 روشن کردم ومنم پشت سرشون نوی براش افتاده؟ ماشی حرکت کرد،چھ اتفاقوباسرعت
 کھ کمک راننده ی پسردنیرس..... مارستانھی نبود،بھ بیپس دلشورم الک.راه افتادم

ِ برانکارد اوردن ودر سمت عقب رو باز ھی بھ سمت اورژانس دیشستھ بود دون
 شدم و دنبالشون ادهیکنھ؟پی مھیر گما؟چرادارهی فاطنمی بی می من چیخدا..کردن

 یَ دوقلوان،اماچھ نسبتدکھی فھمشدیازشباھت دوتاشون م- تودیای بشھی نمونیآقا-.دمیدو
 نی سرش آوردیی شدم چھ بالقھی شون دست بھ یکی من داشتن؟بایمایبافاط

 اونوقت من نی بودمامیھمراه فاط-؟یاشتباه گرفت.دستتو بکش آقاپسر -؟؟ھــــــــا؟؟
 مارادمنشیما،فاطیفاط-؟ی چیمای؟آقافاطی چیمایفاط- یکی ما؟اونیفاط- گرفتم؟هاشتبا

 اسم خواھر منو بھ گھی جوجھ  اول دھنتو اب بکش و دنیبب: ودی چسبقموی ھی اولھوی.
-یعل. نیی پاارمی بزار فکشو بین عل-نیحس. نی حسنمی ببستایوا-یدوم.اریزبون ن
 .....ت؟؟یزندگ-.مھیزندگ- .  باتو داره ؟یاون چھ نسبت.ن؟یحســــــ

-یعل.دی دعواکنمازستانی ازبرونی بدیی بفرمامارستانھی بنجای اونیچھ خبرتونھ آقا-
اما - نیحس. ول کن قشوی نیحس-یعل.پرستاره رفت.شھی تکرارنمگھی دخوامیمعذرت م

 ی تومھیخب ھمکالس- د؟یشناسیشماخواھرمنوازکجا م...نیحســـــ- یعل...داداش
 بھ سمت میھممون حملھ ور شد.ھ؟یک  دخترجووننیھمراه ا-.....شماازکجا-.دانشگاه

-! گفت ماشاالھ چقدرخاطرخواه دارهرلبی بھ ماسھ تاانداختو زی نگاھھیپرستاره ،اونم 
 بھ اون ی نگاھھیمنم -وشما؟؟-.نطوریمنم ھم-.من برادرشم-.دی شی کارش میشما چ

- دیاری بدیری داروخونھ داروھاشو بگدی نسخھ رو ببرنیا-.پسرخالش-.دوتا انداختم 
 امروز ستی تعجب نیجا- خانم خواھرم وضعش چطوره؟-.. گرفت ورفتنیحس...حتما

 می وخادی کھ وضعش زدیم،خداروشکرکنی ندارماراکمی بنی وماھم ازاھیسورچھارشنبھ 
 ....ھوشھی وبمی فعالبھش آرامبخش زدستین
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 ھیدخترم چطوره؟ وشروع بھ گر-؟یمامان توچرااومد -ی گذشت کھ ،علی ساعتمین
- . سالھ۵٠ حدودا ی آقاھی ھم ھمراھش بود ودمشی دنی کھ دم در با حسیدختر..کرد
 خودتو ناراحت نکن نقدریخالھ جون ا-دختره. بھ خودت سپردم ادخترمویخدا

 کمھ خالھ جون ستین ادی نشده خطر رفع شده فقط پاش سوختھ زیزیخداروشکر چ
 اومد نیحس.مای دختر خالش باشھ واونم پدرو مادر فاطدی حساب بانیباا.. نکنھیگر

 تونھی نمشترینفر ب کی دیلطفا راھرو رو خلوت کن-پرستار.ودارو ھارو داد بھ پرستار
 دی خالھ جون شماھابرمونمین من م-رضوان.دیمامان من ھستم شمابر- یعل.نجابمونھیا
اقا شمام -نیحس.باشھ -. شد  خبرمون کن یزی چنیی پامیریبمون مام باشھ پس-یعل.
 .می مامان فعال برگمیبعدا بھتون م- . ھستن ی اقاکنی پسرم ایعل-. لطفانیی پادیایب

 کرد فکرکنم اثر آرامبخش بود ی درد مکمیچشمامو بازکردم سرم ....مای فاطاززبان
 یچیھردوتاشون باند پ... نـــھنم،اوهی تاپاھامو ببدمی خودمو باالکشیکم...!!،پاھـــــــام 

 ی از روخواستمی شد؟من  فقط میرضوان،چ-.یِا خداروشکر بھ ھوش اومد-شده بود،
خدارو ھزار بارشکر . ترقھ انداختھیِواد و خبر از میداب ازخِنی امنیا- .. بپرمشیآت

 خت،تاولی دستات آبجوش ری بار روھی؟ی سوزی میتوچرا ھ./"دی ندیبیصورتت آس
اوھوم شانس منھ \" قوزی قوز باالگھی دفعھ کھ دنیا!یسوزی میخوری بار قھوه مھی.زد
 نی رامش دونم اسمینم-؟یک-.. ھستتیاون پسره ھمکالس-ھوم؟- ما؟یفاط-.گھید

 گھی دیچیھ-خب؟-...نیآھا آره،آرم-؟یگی ومنینکنھ آرم-. داشتانی مھی.نیبود،ورام
 یزی چیی کارآموزیفکرکنم داره دوره -کنھ؟ی کار می چنجاینجا؟ایا-!نجاستیاآلن ا
 ....گذرونھی منجایرو ا

 کھ ھرجامن برم شدی مزد،مگھی مشکوک میادی موضوع زنیا.. فکر فرو رفتم یتو
 تونستھ خودشو بھ ی شده بود،چجوری کارا مطمئنن ازقبل طراحنیھمھ ا.اونم باشھ؟

 بھ من راست گفتھ باشھ؟ لی از کارآموزا جابزنھ؟ ازکجامعلوم کھ دوستش سھیکی یجا
 بد دربارش ی ندونستھ فکراخواستمینم  طرفھی کرده بودم ازری گی سختی دوراھیتو

 نی نقشھ ست اما انکارای ایھ  واقعا ھمدی گم شای طرف مھیکنم تاکامال مطمئن نشدم،از
 عقلم گھی ساده؟ دی شرط بندھی یھمھ وقت رو صرف کردن پول خرج کردن فقط برا

  تویآخھ رفت-نھ چطورمگھ؟- شده؟یزیچ-ھوم؟-؟یی کجایھو...؟یفاط-.دهی قد نمییجا
 چھ نییپا- .نیی سر برم پاھی تو استراحت کن من نیبب-.ستی نی خاصیزیچ. فکر

-Wc برم جزتونمی،کجامیدختر تو چقدرخنگ-کجا؟-.یی خوام برم جایم-خبره؟
 اتاق یعنی نداشتم یبھ دور و برم نگاه کردم چقدر کسل کننده بود ھم اتاق.اھان،برو
سالم -. پرستار وارد شدھی ھ ککردمی می برام گرفتن؟ داشتم اتاق رو برسیخصوص

 ره؟بعدی مرونی بیر ؟اخھ آدم چھارشنبھ سویکارکردیباخودت چ-.سالم-.یخانوم
 وپوست پاھاتو جمع ادبودهی زتیسوختگ-  بمونم؟دیچندروز با-:دمی سکوت پرسیازکم

بھ - ؟یبھ چ- . دارهیبستگ-  ؟دی مرخصم کنشھینم-!!ییکرده،حاال حاال ھا مھمون ما
 کمی-؟یدردندار-مھ؟ی وخنقدری اوضاش ایعنی-.انھی یرو عمل کن  پوستتی بخوانکھیا

- .نھ ممنون قابل تحملھ- کنم؟قی ارامبخش بھ سرمت تزرھی ی خوایم-.درددارم



 43 

 داشتم بھ پاھام رونیپرستاررفت ب.ینھ مرس-؟ی بامن نداری پس کاریلی مایھرجور
 ....کردمینگاه م

 ...نی آرماززبان
 پسر گفتم یسالم کجارفت-لیسھ. زنگ خورد می بودم کھ گوشن،نگرانیی پامی رفتھمھ
 بچھ ای حاال بیی بمون،کجارونیم خودت ھم برو ب پارک کن نگفترونی روببر بنیماش

 اومد شی برام پی کارفوردمنی انجام بددیخوای مینھ شماھا ھرکار-.ھامنتظرتو ھستن 
 بزارم نکھیبدون ا. خدافظزنمی بھت زنگ مدانھ بع- ن؟ی شده آرمیزیچ- ییاومدم جا

 باغ ،امشب رضوان می بردیایخب ب-یعل. کنھ تماس روقطع کردمی بگھ و خدافظیزیچ
 تو باغ تنھا ی مھمونا روھمونجورروقتھی دمی برنیایمامان ب.ماھستی فاطشیپ

-  میابری ،بابابمی مامان برگھی راست میعل- نیحس.می زشتھ برنجای امیھمھ اومد.میگذاشت
 دیآقاشمام لطف کن-نیحس.میدرستھ بابا بر-یعل. میای پسرم فرداصبح زودممیباشھ بر

 ندادم ورفتم سمت یجواب!. اقا تونمی نمی چیعنی- تونمینم- .دی برنگردگھی و ددینجابریازا
 اونا جلوتراز نیماش.الی قفلشو باز کردمو سوارشدم راه افتادم سمت وچیی وباسونمیماش
-  یعل.... کردمکھ وسط راه نگھ داشتن یپشت سرشون حرکت م  من بود ومننیماش

 رمی دارم مکنمی نمبین شمارو تغم- ؟ی کنی مبی مارو تغیخجالت بکش آقا چرادار
 یزیچ. باغ شماست ی ما روبھ رویالی ھست ویکی رمونیفقط مس. المونیسمت و

 .....نگفت ورفت سوارشد ودوباره راه افتادن
بااستادم . حرکت کردممارستانی بھ سمت بدموی تند لباسامو پوشدارشدم،تندی زودبصبح

 انجام بدم کھ قبول مارستانی بنی ای توی چند وقتمویصحبت کرده بودم کھ کارآموز
 بھ سمت دمی رسمارستانیبھ ب. استاد بودی از دوستایکی رشیکرد خداروشکر مد

- در زدم.... راھرو سمت راستھارم،تھطبقھ چ-  کجاست؟تیریمد.سالم-  رفتمورشیپذ
چھ - . سالھ کھ قدش متوسط وچاق بود۶٠ً مرد حدوداھی...سالم پسرم- .سالم-.دییبفرما
 خواستمیم. ھستمانی استاد محمودی از شاگردایکیراستش من -اد؟ین برم از میکمک

 تماس د،باھامی مھرپرور ھستیپس شما آقا-. مشغول بشمنجای ایاگھ بشھ چند وقت
 یمدارکتو اورد-.....مارستانیماه در ب۶بھ مدت -؟ی حاال چقدر کارآموز بودتا.گرفت
 استخدام دیتونی شما منمی بی نمیلمن مشک- ...مدارکمو دادم.. خدمت شمانیا.بلھ-پسرم؟

 یبادکتر عل. امروزنیازھم- کارموشروع کنم ؟تونمی میِمن از ک- دیدبریتونیم.دیبش
- . بپرسشونی از ای داشتی سوالبگھ،اگھ  کھ کارتو بھتکنمی ھماھنگ میمحمد
 ایخدا....مایاز زبان فاط. اومدمرونی بتیریاز مد. نکردمی کارکنمیخواھش م-.یمرس

 نظرت درباره نیاون فلک زده ھارو ول کن بب/" پاھام مثل اولش بشھ؟شھی میعنی
 \."فکر کن اون دکترت باشھ/"؟ی دارکاریبھ اون مارمولک چ \"ھ؟ی چنیآرم

ِ خدانکنھ،دوما باشھ مگھ لولوا؟ًاوال.اووو حاال ما /"ییای حی بیلیخ\.."ِ ھلواستیلولو ن/"ً
 مارستانی تو بی ھندی ھالمی خدا فکر کن مثل فی واا؟ی حی بمی شدمی رو گفتتیواقع

 یا!/"ی ھست،منحرفمییای حیعالوه بر ب \"جدهی مثبت ھی وصحنھ ھادیعاشق ھم بش
 ادیخب ازش خوشم نم \." نظر خواستماھی!خدا،موضوع بحثو از کجا بھ کجا کشوند
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 کالنتر لی بھ سھدیبا./" بھ قول تو کالنتر راست باشھ متنفر ھم ممکنھ بشمیواگھ حرفا
 ھیساعت مالقات شد و.کنمی کارو منیاوھوم ھم\" کھ بھت ثابت کنھ حرفاش راستھیبگ

 دمی فھمھنکی ھم داشت اونم ای خوبھی ی سوختگنی اتاق واال ای توختنیعالمھ آدم ر
 ھی ری کھ زنھی ھم اومده بود اما ناقص منظورم انی امیحت.چقدر خاطر خواه دارم

 کارا نیحقشھ تا اون باشھ کھ از ا.دی لنگی مکمیچشمش بادمجون کاشتھ بودن وپاش 
خو .پروندمیباالخره ساعت مالقات تموم شد ومنم داشتم مگس ومورچھ م...نکنھ

....   رضوان گور بھ کفن شده کجا رفتھنی استی نممعلو.ادیحوصلم سر رفتھ،خوابمم نم
◌ِ 
 یلی خی بگیخوایًاآلن مثال م!وونھی تو دایب- . رضوانم کھ مارو کشتنیا. زده شددر

 جملھ رو نی بلند انیھمچ. بدبختنیری تو خودشـایگـــفـتم بـ-  در زده شد ؟بازمیمودب
 رضوانم نی باز شدن دراومد چشمام بستھ بود ای صدادمیگفتم کھ خودمم ترس

 یھم بھ سالمتانشاهللا الل - . من خوابم اومدهکھ شھی مدایَ سر وکلش پی وقتادیاد،نمینم
در بھ در شده کجا رفتھ !!! بـدجـورادیخوابم م. ًاصال چھ بھتر-.....- نھ؟ ،یشد
 بره ناقال نکنھ یا-...زدمی حرف می ورگباردادمیمھلت حرف زدن بھش نم....؟یبود

ر ییکوفت چرا صداتو تغ-.اھم،اھـم-؟یِ دکتره؟دکتر چ؟حاالی رو زدیکیمخ 
 ی مست،منی درستھ چشمام بستھ ست اما گوشام کھ دراز نی کردالی؟خیدیم

 ازچشمامو باز کردم واز یکیھ؟ی کگھی دنی خاک ایا... رو؟ی کدیببخش-!!شناسمت
 ی مشک،شلواری مشکی جفت کفش ورنھی- . کردنش شدمزی بھ باال شروع بھ آنالنییپا

 بره خوادی متشفی بعد از شاروی! اتوش وقت گذاشتھ ھایبراق و اتو خورده معلومھ برا
َبھ بھ خوشمان آمد،بابا پــاکــ. اگھ اشتباه نکنمیزی چیمجلس ختم  روپوش ھی!!!زهیَ

نھ . رحم کنایخدا!مھی چلچلھ گی نباشھ؟نھ من ھنوز جوونم دوره لید،عزرائیسف
 مخ دختره رو بزنھ؟حاال گردنمو ی خواستگارادی بخوادی مز؟مگھی تمنقدری الیعزرائ

 ینقدرسوتی بھ من عقل بده کھ اکمی حداقل می خداجون شانس کھ نداری بردم اباال یکم
زبونتو موش - . باکفن بخوابونمت توقبریرضوان الھ. ندمنی آرماروی نی اشیپ

- ....خـــــــانــــم..خانم رادمنش؟؟-!!...ایزدی حرف میتااالن مثل بلبل داشت.....خورد؟
لطفا از دوم -.ی ناقص زدیبد سکتھ  گفتم الیداد یآخھ جواب نم- . کھ ستمی کر نی ایا

  ً.....   ندارمی باشما نسبتد،منکھیشخص مفرد استفاده نکن
 نداره من موندم کھ یفی بھت خوش گذشتھ،پاھات کھ تعریلی انگارخیچھارشنبھ سور-

 سانت ازاون ھی اگھ یزبونت،حت-  سوخت؟ی مدیپس کجام با-.چراپاھات فقط سوخت
 دیدیخب د- .نمی بیبلھ م-.حاال کھ نسوختھ - شدی می سوختھ بود عالتیمتر٢٠زبون 

 رونی مگھ ادم دکترشو ازاتاق بنرو اوه تند-.رونی بدیی بفرماستی ننماکھی سگھید
گفتم کھ -!!دمایشن-.سی گفتم چت نرلبیز-.آره مگھ چمھ؟-؟یشمادکترمن-کنھ؟یم

 کھ یدیمگھ نشن- .زنمی مغی جلو جدیای بگھی قدم دھی-. شدکی بھ من نزدیکم-.دیبشنو
 مچھیتو ن- ام؟یپس چ-.یستی اماتو کھ دکترندمیآره شن-ً محرما ضای دکترا بھ مرگنیم

- .؟ی چیعنی-.زنمی حرف می دقت نکردم کھ دارم باھاش خودموننیاصال بھ ا...یردکت
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 ی اومد روثی لبخند خبھی.یستی امادکترکامل نای ھستیعنی ،یستی ھنوز دکتر نیعنی
 بد ینیکمال ھمنش-؟یکنی منو دوم شخص مفرد خطاب می دار کھیدقت کرد- .لپش

 زابتی شاھزاده الیجداازشوخ حاال-...یاری کھ کم نمادیخوشم م- .درمن اثرکرده
 نیا-د؟یاریزاسردرمی چنیمگھ شماازا-؟یچ-. سوال؟ھی- کنم؟نشونی کھ معازارنیم
 ی اومد مجبورشد کھ چند روزشی براش پی بھ تخصص نداره،دکترت کارازی نزایچ

 .....بلھ-سواالت تموم شدن.یمارمنی واالن تو برهی بگیمرخص
 

 ..نــــکـــن -ھوی کرد کھ ی منمی معاداشت
 ی کھ ھمھ دی دونی بھ اصطالح دکتر شما نمیآقا- شده؟یزیچ- باالدی سھ متر پرچارهیب

  بھ نام قلقلک دارن؟؟ی حسکی کف پای ھیآدما درناح
 یحاال مگھ ول م. بودمی آدم قلقلکاریدبسی کف پام خندم گرفتھ بود شددیش کبازدستشو

 کنمی نمنی تضمی دست بزنگھی باردھی-.زدی بھ نقطھ حساس دست میکرد ازلج من ھ
 اونوقت منو ی بلند شی تونینم- کرد خنده شو بخورهی سعرونی بدی برنجایکھ سالم ازا

اوضاع کارو بار،خب معلومھ اوضاع -؟؟یچ اوضاع- اوضاع چطوره؟- . ی ترسونیم
 ی ھوشبی ضرنیشما باا-...گھیآھان خب د-.. الزم بشھدی شاکی عمل کوچھی-!پاھام

- . خدانگھداریعنی ی زبونیبازبون ب-..چطور؟- استدخداعالمیچرا تو کنکورقبول نشد
ِبازداره بر بر منو نگاه م... باالخره .نایی پاارمی گھ بزنم فکشو بی مطونھی بابا شیکنھ،ایُِ

 .... پرو رو کم کردنی آرمنی ای فرماشد و روفیرضوان تشر
 بشھ مخ یخاستی میچ-.مای فاطشدهی بودم حاال مگھ چرونیب- تو دوساعت ؟؟یکجابود-

 دکتر دکتر نی بابا ھمچیچیھ-. بھت؟گفتی می ناقال حاال چیا-.. نی ارمنیمنو خورد ا
 .... نھکی انگار دکتر کاملھ چند سالھ داره کارمکردیم
 کھ کف کرده بودو شکمم یکی کھ دھن من می وکل کل کردمی حرف زدنقدربارضوانیا

 ی گوشرسرتی دنبال قنده من چھ بدونم؟خییچا-ساعت چنده؟-.بھ قارو قور افتاده بود
 یوا- ست،قھی وپنج دق٨ساعت -.کنھی کھ بزنم بھ تختھ کارنمیواری ساعت دنیا!! ایدار

ِا رضوان نعمت - ندازه ی مییای جلبک درادیرو  یکی من نجایشام ا-دن؟یگشنمھ،شام نم
- ...گھی دبی کمھ وھزارعیلیخب نمک نداره روغنش ھم خ-. نگوینجوریخدارو ا

 ی قحطی ماھمراه ھای ھم برای فکرھی-.ماراستی بی کھ براپزنی سالم نمی ادمایبرا
 نیِا تاھم-. خوب سفارش بدهی دوپرس غذایکی رونیحاال ولش برو ازب-.زده بکنن

- . منی نھ براماراستی بیخوب ھست اما برا - . غذاش خوبھ کھی گفتی می داشتاالن
 دختر خانوم متشخص کھ ھیمن -؟؟ی ھستی پس چیستی نضیآھا اونوقت تو اگھ مر

- . ی فاطستی ھمھ راھو حسش ننی ارهی میک -. بھ معده کھ نداره یپاش سوختھ،ربط
 ..چشم چشم رفتم نزن منو-...  بابا بـــــــرویا
دور و . نداشتمیفی تعرزدنی کھ بھ تنم زارمیمارستانی بی نگاه بھ خودم انداختم بالباساھی

 نبرده بود برش داشتم رمزشو زدم رضوان لشویموبا!! ولیبر مو نگاه کردم کھ،ا
ُاوه .شتزای رمز میزی ھرچی تولدشو براخی تابلو بودوھمش تاریلیرمزاش خ
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 چقدر ی ھاش شدم وای ازبازیکیوارد .ه داری بازنقدریمگھ بچھ ست ا! یچقدرباز
 واسھ خودم حال نجورداشتمیھم.زهی رو برام بری بازنی باشھ بعدا بگم اادمیداد،ی مفیک
 شاھد اخودتی کنجکاوم خداستم،فقطی بلند شد منکھ فوضول نامشی پی کھ صداکردمیم

 ِ..باش
 من بھ دید؟باورکنیرضوان خانم ازمن ناراحت. شماره ناشناس بود ھی بازکردم ازامشویپ

 ی ماماشوی داشتم جواب پنطوریھم.. سالم،شما؟-.استاد گفتم کھ مقصر من بودم
 ی نمقھی دقھی شده بود چون بھ فی کرده من رضوانم ،االنم خرکالی بچھ خیدادم،آخ

 ھی فکر نیازت گرفتم باا تپل ی آتوھیخانم  رضوان. داد ی ماماموی کھ جواب پدیکش
 ....رمی من حال توروبگییلبخند ژگونھ زدم آ

 ...نی ارماززبان
 دی خوابھ،االن تازه اول شبھ،شادی شاالیخیب. جواب ندادی زدم اما کسدراتاقشو

 فکر آروم در و بازکردم کھ درکمال نی بااھوشھی کردن وبقیارامبخش بھش تزر
 اس ام اسش کل اتاقو برداشتھ ی صدای وھرهی ورمشی داره باگوشدمیتعجب د

 ی نگاه مشی گوشی حھجلوتررفتم امااصال متوجھ من نشده بودکھ داشت بھ صف.
 یداره بھ ک.ِ لبخند زد کھ فکرکنم لباش جر خوردھی ھوی باشھ؟ تونستی می کیعنی.کرد

 داغ کردم و ھوی فکر نی تا بنا گوش بازه؟ نکنھ طرف مردباشھ؟ بااششی کھ ندهی مامیپ
اول مثل شک زده ھاخشک شده بود . رونی بدمی ازدستش کشوی کھ چطور گوشدمینفھم

حاال نھ کھ بھ تو -ن؟؟ی سرک نکشگرانی ندادن کھ تو کار دادیبھ شما-.دکھ فوران کر
 یتوکھ االن مثال احترامم رو نگھ م-.نیآقااحترام خودتونو نگھ دار-. دادنادیادب 

 ..... نمی ببنی رو بدیاون گوش-.الی کھ واوی اگھ ندارگھی دی اینطوری ایدار
 طرف ناشناس بوده یعنی روخوندم اماشی زدم وپثی لبخند خبھی افتادم ی گوشادی تازه

 یچ-. زنگ زدم اروی دم بھ ی االن نشونت مستایوا. کرد ی داشت ذوق منقدریوا
-د؟یالو سالم خوب- بعدازچند بوق برداشت...ن؟یزنی زنگ می بھ کنی دارن؟یکنیکارم

 بار ھی خط قرمز بکش اگھ ھی خط و صاحبشو نی،دورای بدامی شماره پنی بھ انمی نبگھید
فرض کن -د؟ی ھستیشما ک-..یدی ازچشم خودت دیدی دی،ھرچی مزاحم شدنمی ببگھید

 .؟یچ-.ھمھ کاره صاحبش
 ...  نزدم وقطع کردم وپسش دادمی حرفگھید

-. پوزخند زدھی. حاال بدبخت شدم د؟ی کردکاریچ-. بھم دادویگوش: مای فاطاززبان
معلوم بود .. داره؟ی چھ ربطنیباش- .چون دکترتم..چون -ن؟ی شیشماچرا نخد ھرآش م

 نشده مشغول چک کردن پاھام عی ضاشتری بنکھی ای گفتن نداره وبرای برایکھ جواب
 پوستت یخایمگھ نم-چرا؟-.یعمل دار پس فردا-.. کردیشد،داشت باندا رو باز م

 . عملت کنھگھی کھ دوروز دگمی مییپس بھ دکتر رضا-.راچ- .خوب شھ
 کتلتم زنھی اگھ رضوان بفھمھ مگرفتی ممی رفت،داشت گررونیوب
 خدا خودت کمک یا!  خوندمااماشوی کردم کھ پی عجب غلطکارکنمیاچیخدا.کنھیم

 رو ی پاک کردم واون تماس روھم پاک کردم وگوششی ازگوشاماروی پیھمھ .کن
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اصال .دم بودهی ترسیلی خشیی خدای ولاوردمی خودم نیگذاشتم سرجاش واصال بھ رو
 ...دای کنم اون سرش ناپی تالفکی نیصبر کن آقاآرم.. چرا اون کارو کرد؟نیآرم

 چشمام گرم شد وخوابم یً بھ خواب زدم کھ رضوان بعدا بھم شک نکنھ،ولخودمو
رضوان . شدم بھ دور وبرم نگاه کردمداری قار وقور شکمم بیصبح زود با صدا....برد
 یھــو- ...-.رضوان...رضوان- بود،تکونش دادمدهی کنار تخت خوابی صندلیرو

کارد بخوره تو اون -! من گشنمھونھ بلندش-؟ی دار؟دردیُ شده مردیھا؟چ-.ــدارشویب
وبھ چشماشو بست ودوباره گرفت .؟ی کرددارمیشکمت،بھ خاطرخندق بالت ب

بھ سمت . کنم،کفشام کنار تخت بوددای پیزی چھیبھ ناچار بلند شدم تا خودم .دیخواب
من -. بودوهیتوش چندتا کمپوت وم.. اتاق رفتم،بازش کردموی گوشھ کی کوچخچالی
 کھ ی خالی معده نینھ اما باا \" ؟یمگھ زخم معده دار../" کھشمی مزه بخورم جنانارویا

 خچالویداشتم داخل .رمیگیًطمئنا اونم م تره،می دوم ھم خالی جنگ جھانیاز قحط
ِبرش داشتم. مشما توجھم رو جلب کردھی کھ کردمی میبررس آخ جون توش چند تا .َ

 بھ کار م،مغزم ازخجالت شکمم در اومدنکھیبعد از ا. بودسی وساندکیک
 نی حساب با اھی تصفھی دی قبلش بای ولدمیترسی مکمیفرداعمل داشتم دروغ نگم ...افتاد
 رضوان یییآ-...نیشھ،بنابرای شروع میِ کفتشی بفھمم شدیاول با. بکنمتی قوزمنیآرم

 کمی-!! کھ حالت خوب بودشی پقھیتا چند دق-دی کشازهی خمھی... شو پام درد گرفتھداریب
 ینجوری خورده بودم کھ ای داده بودیزی چھی اگھ گھیِھمش بخاطر توا د راه رفتم

-.گمیً کنھ واقعا راست مالید جمع کھ خ اخم کردم وصورتمو از دریکم..شدینم
 از من یچھ کمک.زمیسالم عز-. پرستار اومدھیچادرشو مرتب کرد و رفت وبا .اوف
 دکتر ھی یخوایم.شھی موع شرفتشینھ دکتر مسئولت بعدازظھر ش-ست؟یدکتر ن-اد؟یبرم

ھر طور -. کھ تحملش کنمکنمی میسع.نھ ممنون-...امسکنی صدا بزنم؟گھید
 یدار-. مسکن بھت بدهھی یزاشتی م؟یمگھ درد ندار-رضوان. رفترونیوب..یلیما
 دونمینم-. کنھی خوب کھ نمدهی منی مسکن،از اسمش معلومھ فقط درد رو تسکیگیم

 گفتمی مخواستمیاگھ م-کجا؟-. کار دارمیی برم جادیبا-چطور؟-؟ی با من نداریکار.واال
-و.دی بگم وصورتمو بوستونمیم اما ندیببخش-ده؟ی مینجوری شو ایآدم جواب آج-.گھید

 .....خدانگھدار-.خدافظ
 تونستمی میآخھ چھ کار.دمیرسی مجھی کمتر بھ نتکردمی فکر می ساعت گذشت ھر چھی

 ی رفت با اون آقاکھ درخواست ھمکارادمی ی وای اخوندمیداشتم کتاب م...انجام بدم؟
َ کاغذ کو؟اهنی رو برداشتم افمیک.رمیداده بود  تماس بگ  شیلیفام. کردمداشیآھان پ-..ِ

 فوق تخصص مغز یفرزاد موسو- تکرار کردمودمباخ. کارتش نوشتھ شده بودیرو
 ی مغزم دکتر عمومنی بزور بتونم با ای سالگی سن سیمن تو!ھیواعصاب عجب کس

 شمارشو گرفتم بعد از چند تا بوق دموی آه کشھی!خوش بحالش.چھ برسھ بھ دکترا!بشم
-.من رادمنش ھستم-.دییبلھ خودمم بفرما- ؟ی موسویسالم آقا-.الو-.تبرداش

 زنگ ری دنقدریخب خانم رادمنش چرا ا.بلھ بلھ- اومدادشی تازه نکھیمثل ا...؟رادمنش
 ی با اتفاقخوام،راستشیًمن ازشما واقعا عذر م-.شدمی مدی داشتم ازتون ناامگھین؟دیزد



 48 

اآلن حالتون .خدا بد نده- . رفتھ بودادمیً برام افتاد،کامال ی چھارشنبھ سوریکھ تو
 کار باشما نی کھ دراشمی خوشحال مردممن فکرامو ک.خوبم،ممنون-چطوره؟

 دیتونیم.می ھم باشی برای خوبی ھمکارادوارمید،امیرفتیممنون کھ پذ- .وگروھتون باشم
 ییناھار رو تنھا.خدانگھدار- .خداحافظ- ً.حتما- د؟ییایب...شگاهی بھ آزماالتیبعد از تعط

  اومدهگھیفکر کنم کھ د. بودمی ونکیساعت .خوردمو نمازمو نشستھ خوندم
خدا خدا .دادمی کارمو زودتر انجام مدیساعت سھ ساعت مالقات بود ومن با.باشھ

احوال -...خوندمیداشتم کتاب م.. کھ پرستاره بھش گفتھ باشھ کھ درد داشتمکردمیم
 حالم بد بود کھ رفع یکم-.ی صبح درد داشتدمیشن-.خوبم- ما چطوره؟ضیمر
 کتاب یدار-.یتا حدود-؟ی اده فردا کھ آمایبرا- انداختوی نگاھھیپاھامو ...شد
-.بلھ-. بارش نکنمکھیجلومو گرفتم کھ ت.کنمیپ ن پ دارم خربزه قاچ م...؟یخونیم

خب - ؟یچ-جالبھ -. موندرهی کتابم خیچند لحظھ رو.ی سرطانیسلول ھا-ھ؟یاسمش چ
 خوننی کھ اونم رمان مکننی مواقع مطالعھ منی ای از دخترا تویًمعموال درصد کم

 باشم اما درباره رمان،منم ی نگرفتم کھ اونجورادی-. آه ونالھای کننیم  استراحتھیوبق
 یلیخواھر من خ-.دهی بھ دستم نرسیً اما فعال کتاب خوبخونمی اوقات رمان میگاھ

 ضامی مری ھیمن برم بھ بق.واھشخ-.شمیممنون م-.ارمیچندتاشو برات م.خونھیرمان  م
 .... کھرفتیداشت م.سربزنم

 کرد تا یسع. شدهی خاککمیپشتتون انگار - شده؟یزیچ- . ِا دکتر-.. کھرفتی مداشت
 شدو باشک کی باال رفتھ بھم نزدیباابروھا... بتکونمشدییایب-کجاست؟-نھیپشتشو بب

 اومده استفاده شیمنم از فرصت پ. پشتشو بھم کردزدی مادی کھ ازصورتش فردیوترد
 الی خیآخ..؟ی تکونیپس چرا آروم م-!! قاحــمــ: بــزرگ نوشتمکیکردم وبا ماژ

ھول شدم و محکم با کتابم بھ پشتش !!گھیبــتکون د-!  انگشت منھکھیکرده ماژ
 یسع.بلند شدوکمرشو گرفت.ی نصف کردیدختر کمرمو زد-  خوبھ؟ینجوریا-.دمیکوب

- !!!! رژه برهی پرستارا ابنجوری باشم وخندمو مھار کنم فکر کن جلویکردم جد
 یخونم،بی کتابمو مستی نالمی خنی عدیمشکوک نگام کرد اما تا د.شد زیدرعوض تم

 یساعت مالقات شد ومامان،عل.. رفت ومن منفجر شدم از خندهرونی شدوبالیخ
 نوروزه کینزد-ومد؟یبابا چرا ن.خوبم مامان- ؟یدخترم خوب- . اومده بودننیوحس

 نینی بینم ز؟منوی عزی چھ خبر داداشاگھید-...ادیوسرش شلوغ شده فردا م
ِا -یعل.میکشی نفس راحت از دستت مھی میچھ جورم تازه دار- نید؟حسیخوشحال

 گھی نداره تا چند روزه دبیع- ...ً اتفاقا خونھ بدون تو سوت وکورهکنھی میشوخ.نیحس
 یلی عملت خنی ایاما من برا- .انشاءهللا-یعل.ستی نینطوری اگھیرخص شدم دکھ م

 منو در ی اداتی تربیب-َاداشو در اوردم .انلوسش نکن مام-نیحس. نگرانم،دخترم
 یلی خییوا!!  آخر الزمون شدهی دوره ینیبیِاوا مادر م- صداشو نازک کرد؟بعدیاریم

 تی موجب شادخواستمیمنو بگو کھ م-.نھ پس من - وا من؟-!ی دلقکیلیخ-.جالب بود
 بھ نید مثل موشو گربھ افتاگھی دنیبس کن-یعل!!  دست کھ نمک ندارهنیبشکنھ ا!بشم
باالخره ساعت مالقات ..... بودنی اریتقص- مویھردوتامون بھ ھم بھ اشاره کرد...ھم
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پسرا -.میریشم اآلن مچ-. وقت مالقات تمومھرونی بدییبفرما-تموم شدو پرستار اومد
 شده واز تی دو روز اذنی ایلینھ خ-!گھیچرا؟رضوان ھست د-. مونمی من مدیشما بر

شونھ ھامو باال ..ی بمونم فردام کھ عمل دارشتی پامشب بھتره من.کاراشم عقب افتاد
 درست کردمو مای فاطی کھ برایی باز کن من غذانوی ماشا،دری بیعل-.باشھ- انداختم

!! باز بھت رو دادما-.خدافظ غول تشن-. کوچولویخدافظ آبج-. نبودادمیً اصال ارمیب
 خودم رو دارم نم-. رفترونی از تاسف تکون داد ھمراه مامان بی برامون سریعل
 اشک گھید... وشروع بھ قلقلک دادنم کردھینطوریِا ا-.ستی بھ بخشش تو نازین

پرستار باز .دمی کشغی شده شده وصدام خش دار شده بود از بس کھ جیازچشمام جار
 نیحاال ا....و از اتاق خارج شد...دیببخش- مگھ نگفتم وقت تمومھ؟نجا؟یچھ خبره ا- اومد

داشت از گوشاش . خـداــای. خوردنی ضرب باز شد،چشمم بھ آرمھمامان کجا موند؟در ب
 ..... قــــرمــز شده بودتی وچشماش از عصبانشدیدود بلند م

 ادی اصرار داشت بامامان بیلی کھ خنای مالقاتش مانی بخواستنی منافردای وممامان
با غرور . ھم بشنی خوبی دوستادی ھمسن وسال ھم ھستن وشاھ،امای چلشی دلدونمینم
 ستادمیوا!..دکتر مھرپرور-..رفتمی شدم،داشتم بھ سمت اتاقم ممارستانی وارد بمیشگیھم

 راھم ادامھ دادم اونم سرمو براش تکون دادم وبھ.سالم دکتر- تا پرستار بھم برسھ 
 اتاق نکھیا..نیا...دی درد داشت شما نبودی صبح کم١٠٣ اتاق ماریب-..دنبالم

 روپوشمو از چوب عی مزخرفاتشو بشنوم سرھی منتظر نشدم کھ بقگھید..مابودیفاط
 نکھیا.خوندیداخل شدم داشت کتاب م...دمی اتاق برداشتم وبھ سمت اسانسور دویلباس

 خواستمیم.زدمی ھم سرممارای بھی بھ بقدی باھاش حرف زدم بایکم!!!حالش از منم بھتره
ابروھام خود بھ خود ..... شدهی خاککمیپشتتون انگار - شده؟یزیچ-.ِا دکتر-..برم کھ
با شک رفتم وپشتمو بھش کردم تا .دمی ندیزی کھ چدمشی اآلن کھ پوشدیباال پر
پس چرا آروم -..دهی کمرم حرکت می رو روشاحساس کردم انگشتا..بتکونھ

دختر تو کھ -.ازش فاصلھ گرفتم.. شددهی محکم بھ کمرم کوبیزی چھی ھوی...؟یتکونیم
ول .گھی شده دزیالبد تم. بھ مطالعش ادامھ دادالیخی بیول..ی کمرمو نصف کردیزد

 نگفتموخارج یزیچ! ی حساس شدیادی کرده باشھ تو زتونھی کار میکن پسر چ
 پسر ھی.وارد بخش اطفال شدم.دادمی ملیبھ استاد تحو امروز گزارش کارمو دیبا.شدم
 می داریچھ پسر گل.سالم-.سالم عمو- دیآسم داشت تامنو د. سالھ اسمش طاھا بود٧بچھ 

 چھ شازده گنیم- گن؟ی میپس بھ پسرا چ-. گلگنیعمو بھ دخترا م-اخم کرد.نجایا
مادرش کنار تخت . باز کن شازده پسروُاه اخمات-دستمو سمتش دراز کردم و!!!یپسر

 گھی دیحملھ -  وکردمی منھیطاھا رو معا....سالم خانوم- دکتریسالم آقا- بودستادهیوا
 شده وداره بھ پشت سرم ده،قرمزی چرا جواب نمنمیسرمو بلند کردم تا بب...- نداشتھ؟یا

 تا داشتیم  انگار داشت خودشو نگھیول.نھ..نھ- افتاده؟ھول کردیاتفاق- کنھینگاه م
 ....شھی مشونی طورھیامروز ھمھ !نخنده

 درد نجاتیا- کردمنھیشروع بھ معا..سالم- خانومسایسالم پر- رفتم ی سمت تخت بغلبھ
 فیِا عمو چرا پشتت کث-.. براش نوشتمدی جدیچند تا دارو...دھنتو باز کن-.نھ-کنھ؟یم
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 بیع- .شھی نمزیعمو تم-....باشھ-ش؟یتکونیبرام م- ..گفتی راست ممایپس فاط..شده؟
 گردوندی صورتشو بر مدمیرسی می رو بھ ھرکه رایتو..کنمی عوضش مرمینداره م

داشتم ccuی شھی شی خرابھ؟از جلونقدری وضع روپوشم ایعنی.شدی رد معیوسر
 ی کارنی ھمچی؟کیچــــــ. نگاھم بھ پشتم افتادھوی گذشتمیم

مت اتاقش حرکت کردم ودرو محکم باز کردم کھ بھ س!!!!!ــمــــایکـرده؟فـــــاطــــ
بـــا - ....-؟ی کردنکاروی ایتــو بــــھ چـــھ حــقــ- بھم نگاه کرد باترس. دادی بدیصدا

 چھ گھیتازه سرکار خانوم م- پوزخند زدمھی..؟یچھ کار...چــ-.بھ خودش اومد... تـــوام
برگشتم سمتش ....- ؟ی خبر ندارتی گند کارنیاز ا- پشتمو بھش کردمو..یعنی!یکار

اخماش تو ..؟ی نوشتنویچـــــــــرا ا.بخند آره خنده دارم ھست-.دیخندی مزی رزیداشت ر
 یلی باچند تا اربده خنی کردن؟فکریکشی سرمن اربده میبھ چھ اجازه ا-ھم رفت

 بود کھ یست؟کیکھ کارشما ن-.ستی شکالت کارمن نی اون لکھ ھان؟درضمنیَمرد
منم انکار نکردم کلمھ رو من نوشتم اما لکھ -!!! بتکونمشای ب شدهیگفت پشتتون خاک

-! کار توبودهیکھ اعتراف کرد. ھمون نوشتستیاصل کار-!!!ھی کار کدونمی نمشوھا
-.م..د..ر..کـ..ب..و..خـ-؟ی گفتی چدمینشن- . کردمھ،خوبی چنیدونیًآره اصال م

 بھ اون پسره کھ روحشم خبرنداشت ی کھ شما زنگ زدیلیبھ ھمون دل-چرااونوقت؟
محض اطالع  -داد؟ی مامی پیپس الک  دونستیھھ جالبھ اگھ نم-.دمی مامیمن دارم بھش پ

رضوان !نیدرست صحبت کن-ھ؟ی کدوم خرگھیرضوان د-. رضوان بودِیاون گوش
 !... منھیدخترخالھ 

 یالم آقاس-.در باز شد ومامانش اومد داخل. ھستیحاال ھر ک-  موضعم کنار نرفتماز
 ی اآلن موجب خنده ن،تایراحت باش-.خوردی داشت خندشو منمیبفرما ا...سالم- دکتر 

- !شونھی کار ادیاز دخترتون بپرس- پسرم؟ی کردھی چھ کارنیا-.ھمھ شدم شما ھم روش
 یاما ب-..اما-. کنیزود از دکتر معذرت خواھ-..لھب-نوییسرشو انداخت پا...ما؟یآره فاط

اومدم تو راه رو روپوشو در .خداحافظ مادرجان.کنمیاھش مخو-.دیببخش-.اما زود
 یالو آرم-....الو-تماسو وصل کردم. دختر عمم بودنازی زنگ خورد،پرلمیموبا.ُاوردم

 ز خط قرمھی من کھ بھت گفتم دور منو نازیپر-. برات تنگ شده؟دلمییکجا
ًقبال - کار کنم؟یخب من چ-.اما من دوستت دارم- ش بلند شدھی گریصدا.بکش

 بدون گفتی بود میک-.اآلن اوضاع فرق کرده.ًاون واسھ قبال بود-.ی نبودینطوریا
 تموم شده من از اولم گفتم کھ تو گھی ما بوده دنی بیھر چ-دمویوسط حرفش پر...من

. ًاوف اصال آره- ونھ؟ی در می کسیپا- ..شتری نھ کمتر نھ بیفقط برام دختر عمھ ھست
 اون صدف ھفت خط آخرش کار دونمیمن کھ م- . ندارهی تو ربطبھ-ھ؟یک-؟یراحت شد

 باشھ بھتر یھرک-... گفتم کاریدید-..حاال-ھ؟یپس ک-.ستیاون ن.برو بابا-.خودشو کرده
 عقط...نذار دھنمو باز کنم،!چھی پیانکار نکن خبرا زود م-من؟-.ھییِاز توا ھرجا

 ..مایاز زبان فاط...کردم
 بود ی چھ کارنیا-.. رفتیوقت. شدم آخرش غرور خودم خرد شدمونی کارم پشاز

 اومده ادشی یزی چھیانگار کھ . خودش بودریمامان باور کن تقص-ما؟ی فاطیکرد
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 کھ گفتم یوھمون.آره خودشھ- کھ تو روستا ھم بود؟ستی ھمون پسره ننی ایراست-باشھ
 تا چند یگفتیدتر م بوده،کاش زوقشح- جبھھ مامان عوض شد وھوی...ختھیبرام نقشھ ر

 ی داشتشی چند لحظھ پنیمامان تا ھم-... ال الھ اال هللای بارش کنم پسره چاریل
 رفت وگرنھ تاخود فردا ادشی شکر ای خداشیآخ....نشناختمش-!!ایکردی مشویطرفدار

 ...کردیسرزنشم م
 ھی. کاراحمقانھھی ھمش بھ خاطریریگربگی جزه جنیَ امی برم اتاق عمل الھدیامروزبا

 ..... دمیساعت قبل ازعمل دوتاپرستاراومدن بردنم تاآمادم کنن لباس مخصوص پوش
 کردم ی وبراش دعامرفتمیبردنش اتاق عمل پشت درھمش راه م.:نی ارماززبان

 قرن گذشت ھیبعدازچندساعت کھ بھ اندازه .... پوست رو پس نزنھوندی پاش پدوارمیام
 . بود وبردنش تو بخشھوشی برونیاوردنش ب

 یعنی اتاق نبود ی توی چشمامو بازکردم،کسیزیباسردوسوزش چ:مای فاطززبانا
 اغلطیخدا. تواتاقختنی گلھ ادم رھی دربازشد ھوی!! اومدنشوننیخجالت زدم کردن باا

جانم،مامان جان باالخره بھ ھوش - ...مامان-. نباشھ بھترهچکسیکردم ھ
حرف اضافھ .)  حال ندارم عالف(  اومده؟شی سوال برام پھی... ) آب-؟ی؟دردنداریاومد

 اآبی خوادی چرا نون نمخواد؟ی آب مادینزن جوابمو بده ،چراھرکس تازه بھ ھوش م
 من اب یتی مسئولی بیلیاممم خ. ) کم حرف بزن( پرتقال؟من عاشق اب پرتقالم 

کال ھمھ بودن شک نداشتم  کھ اگھ ... وییبابامامان خالھ ھاودا..( خـــوامــــمیپرتغال م
 دی ببخشماجانی فاطیخوب-بایخالھ فر.کردنی مرونی نبود ھمھ روبی خصوصاقات

 ساعت مالقات تموم شد وفرداش ارمیخالصھ سرتونو دردن.... وامیزودترنتونستم ب
 دکتر عملش یآقا-مامان . کردی منھی اومد پاھامو معانیآرم..شی شدم آخیمرخص م

 ی برادشیاری بعد بی ودوھفتھدی فردامرخصش کندی تونیفعال کھ خوبھ م-چطوربوده؟
 ..... وھی بخدنیکش

 بود تاباھاش برم لچرآوردهی وھی شدم مامانم ی شدم داشتم اماده می مرخص مامروز
 ی داد جلوی ومامان ھولم ملچرنشستمی وی رویباناراحت. رفتم ی راه مدی  نباادیآخھ ز

 .. روانجام بدهی مرخصی ومامان رفت تاکاراستادمیصندوق وا
 

 شدن منم کھ ی کردم کھ دوتا پرستار داشتن ازکنارم ردمی بھ پاھام نگاه مداشتم
آره اصال - رهی شد دکتر مھرپرور امروز مفیح- کنجکاو بھ حرفاشون گوش دادم،

المصب چھ دختر کشھ تازه ! چھ بدونم- شده؟ی زود رفتننقدری اومده بود کھ ای چیبرا
 ی تاسف تکون دادم پرستارم پرستاراانھو ردشدن سرمو بھ نش.  مخشو بزنمخواستمیم
 دتری اونا چشم سفدیشا. یدی دموی قدیسالتھ پرستارا١٠٠نھ کھ تو . )  میقد

 (  ازامروزماھابودن
 ماجمع ی خونھ ی توکی نزدیالی فامیھمھ . اومده دنبالموننی حسمی برگھیخب د-

 شد شی دلم ردنی زبون روسربری گوسفند بھی جلوم نیی اومدم پانی ازماشیبودن وقت
ن من - ماجانی فاطی ردشدیازروش با-. بود دهیچی اسفند ھمھ جاپیواسش ، بو
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 نی اومد ،حسی وعلنینداره حس بی تونھ عی کنھ نمی پاش دردمیحاج-کارکنم؟؟ی؟چ
 ی رونشونیب.... عالمت سوالھی شبی اافھی اومد جلوم منم کھ باقیاومد پشتم وعل

نـــــــھ - معلقم چشمامو بستم ودھنمو بازکردم  ھوای رودمی دھوی بودم کھ لچریو
 ردم کردن چارهی گوسفندبی دخترو ازروی ابرومونو بردسیھ-نیحس!!نی زمدمیبزار

 یلی کھ خدونمیم. می وارد خونھ شدی وضعھی بھ نایشنوی مزی چھی گمی مزی چھی یعنی
 دارم مامانم فرزند سوم ھست یی دونھ داھیمن دوتا خالھ و: کنم ی معرفھید،ی شدجیگ
 کھ کمی بعد مامانم کھ اسمش فرزانھ وبعد خالھ کوچبای رضا ،خالھ فریی اول دایعنی

 پرستو وپروانھ کھ ازدواج کرده یھا  رضا دوتا دختر بھ نامییدا.اسمش زھراس 
 کھ رضای مامان رضوان وعلبایخالھ فر. دخترکوچولو نازداشتھیبودن وپرستو 
 داشت کھ مانی پسرده سالھ بھ اسم پھیسالش بود ٣۵خالھ زھراکھ .دیستباھاشون اشنا ھ

 عمھ ھیودوعمو . بودطونی ازبس شروشبشی تو جزاشتی نگم بھتره منو کال میچیھ
 جانباز دی وعموحامد وعمو حمدهی کھ بابامھ عمھ حمی ھاددی عموحمبیبھ ترت داشتم کھ

 دختر ھی ھم دهیعمھ حم. بودکادکتری پسرداشت بھ اسم محمد کھ تو آمرھی فقط ییایمیش
 یلی سال ازم بزرگ تربود اماباھم خھی ھم ی وحسام کھ ھدی ھدی پسر بھ نام ھاھیو

 ی چدی باشدهی فھمدوارمیام. خالھ زھرار مثل رضوان،عموحامد ھم کھ شوھمیجوربود
 .... شون نکردمی ازاول معرفنھی ھمی کف کردتاتموم شدن براھ،دھنمیبھ چ
 رو ازتو ی دلخورشدی افتادمرضای ھمھ سالم کردم اماتاچشمم بھ عل بودن بھھمھ

 حی صرنقدری ادی نبانییچشماش خوندخجالت تموم وجودمو فراگرفت وسرمو انداختم پا
 ...اوردمی ازدلش درمدی حق داره ازدستم ناراحت باشھ،بازدمیحرفامو بھش م

- ھاا؟- کجاست؟ما،حواستی فاطیھ-. می زدی وگپ ممی گوشھ نشستھ بودھی بادخترا
پس چرا دست ازسر اون - گھی جاست دنیکجاقراره باشھ ھم- حواست کجاست؟گمیم

 گفت حواسم بھ یراست م. کلک؟ھی خبرنمی مدام توشھ بب؟سرتیداری برنمیفکستن
 نی ھمراه بااشعر ھی داشتم امی ناشناس پی بود باز ازاون شماره میگوش
 بعد ،دلم برات تنگ قھیچند دق. ی مرخص شدتانمارسی ازبگھیسالم،خوشحالم کھ د:متن

- باشھ؛تونستی می کیعنی.... جواب بدهی دوست داری ھرک؟توروجونییشد کجا
 ھ؟دخترهی خبریعنی کرد ی کارمی داشت باگوشی ھرکیعنی-.ینگفت-ھ؟یبازچ- .ییھـــو

منکھ تانپرسم -. شماستشیخبراپ- چھ خبر؟گھیکن،د اونو ولش.خب حاال-. منحرفی
 جرقھ ھی حرفاشون گوش ندادم ی ھیبھ بق...دیدیبچھ ھاد!!یدی نمیجواب درست حساب

 نی نھ اون اھل اس ام اس وایول!!رضاستی مزاحمھ علنیتو ذھنم خوردنکنھ ا
 قسم  محترم چونیآقا- : دادمامی پھی شکم برطرف شھ بھ مزاحمھ نکھی ای براستیکاران

 داشتھ ی قانونگردی کھ پشمی وگرنھ مجبورمدی مزاحم نشگھید جواب دادم امادیداد
 کف یگوش.انھی کاراونھ نمی زل زدم تاببرضای ازدخترافاصلھ گرفتم وبھ علیکم.باشم

 دستمم عرق یکیکف اون . رشدیدستم بودوازبس فشارش دادم کھ فکرکنم خردوخاکش
  ھمیی جوراھی داشتم ی حسھیکرده بود 

 رصحبتیداشت باام.مخلوط شده بودن.....ینی،بدبی،نگرانیجان،کنجکاویترس،ھ
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چھ عجب ،منو - اس ام اسم بلندشد ی نزده بود،صداشی دست بھ گوشکردوھنوزیم
 اما سوزهی مورچھ ھامی براده،دلتی دونم آزارت بھ مورچھ ھم نرسینترسون خانمم م

 ھیبھ اون  چشمم ھی زل زدم می بھ گوشی توھم رفت باشک ودودل؟ابروھامی من چیبرا
 ... بودلیچشمم بھ موبا

ازبس بھ ذھنم فشاراوردم . باشھ؟مغزم ھنگ کردتونستی می کاراون نبودپس کاگھ
 ید؟منوازکجامی ھستی شماکدی بگکنمیخواھش م: دادم امی پدمی نرسی اجھیامابھ نت

 دمی نفھمیچی غذام ھی مشغول بود وازمزه یلیذھنم خ. ندادی جوابگھی امادد؟یشناس
 بود کھ ی آشپزخونھ جورتی موقعخونھباکمک عصاھام اروم اروم رفتم بھ سمت آشپز

-نظرت عوض نشده؟-ختم،ی اب روانی لھی روبازکردم وخچالی دردنداشتیبھ ھال د
-  بھ طرفش برگشتم تیباعصبان. دادی بدی ازدستم افتادشکست وصداوانی لیـــیھ

 . خوامیمعذرت م- باالبرد میسل دستشو بھ حالت تیشی دفعھ ظاھرمھی جن نھویچراا
 ھاروجمع شھی شتونمی چالقم نمی پاھانیحاالکھ شده من باا-  چشم غره بھش رفتمو ھی

 یعنی-کدوم جواب؟-!؟یچشم چشم جوابمو نداد-کنم زحمتشون باشما گفتھ باشما
 ؟یدی نشنی بگیخوایم
 تاحاال شدم یازک-.رضاینھ آقاعل-. جملھ رومظلوم گفت کھ دلم براش سوختنینقدرایا

 بھ عنوان برادرروتون حساب تونمی نمگھی ددمی کھ فھمیازھمون موقع-رضا؟یآقاعل
-بایبھ ھال رفتم ،خالھ فر. وازاشپزخونھ خارج شدمربغلمیوعصاھامو گرفتم ز.کنم
 می اکارهی چنجایِاوا ماا-.رفتم آب بخورم تشنم بود-؟یری منقدرراهی چرااماجانیفاط

 بھ خاطرم بھ زحمت یلی رضوان خگھینھ د-ارهی ب براتیگفتیپس؟بھ رضوان م
 یکس- بھ صدادراومد مامانفونیزنگ ا... خواھرشی جاھ؟توھمی حرفا چنیا-.افتاده

-....بلھ؟-  فونیمامان بلند شد تادروبازکنھ ازپشت ا. جمع اندنجاینھ ھمھ ا-اد؟یقراربود ب
-.ادتی عمی خانوم بادخترش گفتن اومدھی دونمینم- بودفرزانھ؟یک-بابا... بازشد؟دییبفرما

 ... استقبال رفتیمامان برا.ماباشھی فاطی ازدوستادیشا
 دیسالم،شمابا-دختره.سالھ١۵،١۶ دختر حدوداھیسالھ وھمراه باه ۴۵ خانوم حدودا ھی

 دمیبا- خانومھ.اوردمی اما بھ جاندیسالم بلھ خودمم ببخش-  درستھ؟ دی باشماجانیفاط
وھمھ خودشونو . رو بھ مامان دادینیریگل وش. ینیبیه کھ مارو م بارنی اولنی اینشناس

 معلوم بود کھ ی ھستن ولیناکی کھ استی مھم نشونسرگرم کرده بودن کھ مثال برا
 مامان گفت نی ھمی شلوغ بود برایلی ھال خھی بھ چی کردن تابفھمن چزیگوشاشونو ت

 .... کنم بھ سمت اتاقمشونیکھ راھنما
  شلختھ باشما اماخبیلی خنکھی اتاق خداروشکر مامان مرتبش کرده بود،نھ ای تومیرفت
... 

- حالت کھ خوبھ؟ماجانیخب فاط-خانومھ. اون نشستنی کاناپھ گوشھ اتاقم بودکھ روھی
 نمی نبود من مارال ھستم واادمیُاوه - لبخند زدوھی دی کنی خودتونو معرفشھیخوبم م

 تو ازھمون اولم ناقص یِھ) نھ واال (  ھستن ی کنای ایدیتواالن فھم... ) نایدخترم م
 خنگ باشھ گھی دیلی خدی ؟آخھ ادم بایپس چ)  ؟ یدونی تو مھمگ. ( ی اومدایالعقل بھ دن
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چھ اتاق -(  تو دروازه یاره زد...) یعنی(  نفھمھ نیتاشباھت مارال خانوموباارم
 ینی سھیمامان با. ممنوندیشمالطف دار-  ی اقھی ھم باسلیلی خی داریزیقشنگ وترو تم

 نی خوش اومدیلیخ-مانما. ھاروتعارف کردونشستیی وارد اتاق شد چاینیری وشیچا
 یکیراستش ھمونطورکھ گفتم اسم من مارال ومادر.دیسالمت باش-مارال خانوم.

نھ - دخترتون ھستن؟نی دخترم ھمیھمکالس- مامان. جان ھستممای فاطی ھایازھمکالس
 نیبلھ ارم- ن؟؟یآرم-مامان. ھستمنیمن مادرآرم-.وردنی نفیپس چرادخترتون تشر-...

 ھستن کھ یی ھمون اقاشونیاممم ا-؟یشناسی اقارومنیتوا دخترم-مامان...مھرپرور
 کھ یدکترمن ھمون- . ھزارتااقاھستمارستانیکدومش ؟ماشاهللا توب-. بودنمارستانیتوب

 بود اما ی عصباننی رنگ صورتش عوض شد ،بدجورازدست ارمھومامانی...پشتشون
- خانوم مارال! پسرشماستشونیپس ا-مامان. بھ اونانگھیزیخودشو نگھ داشت تاچ

 کنمی نداره امامن فکرمی پسرتون بھ شماربطیخانوم محترم اگرکارا-بلھ،چطور؟مامان
 ی شرط بندھی خواستن سری مشونیا- کرده؟یکار-.دی کردی کم کارتشونی درتربیکم

 زمینھ عز- ؟دی شماازقبل خبرداشتیعنی-من.. روگفتھیھ چاھان،بھ من ھم-...بادوستاش
 خوامی شده من ازطرفش ازشما عذرممونی ازکارش پشمدی فھمری چند وقت اخنیمنم ھم

 خانم رادمنش شناسمیمن داداشمو م-نای ھمھ نقشھ نباشھ؟منایازکجامعلوم ا-مامان.
 مارال رفتنی داشتن میبودووقت.. ویی بحثاازسراشناھیبق... ونادمھمونیمطمئنم کھ پش
 نیی برم پانم...اره-. بودیچھ خانم متشخص-مامان. خونھ روگرفتیخانوم شماره 

نھ - مامان؟یخوایکمک م-.دمی رو نخرنیھنوز سفره ھفت س. ھالھیامشب مثال سال تحو
 بود ازش خوشم ی واقعا دختر خوبناافتادمیادمیمامان رفت .باشھ- .ناھستنیدخترم زھراا

 فردا یراست. امنایسالم م-. شده بودمیمی دوساعت باھاش صمیکی نی ھمیاومد تو
 من فکرنکنم دیفرداروزاول ع:نوشتم.ای دور دور توھم بمیر من وخواھرم بمییخوایم

 .دیببخش.امیبتونم ب
 .. دمی اماقول نمشھی می چنمیبب-. وچندتاشکلک التماس گذاشتھ بودخواھش

 نقششو ی بھ مامانش ھمھ نیآرم. تختم دراز شدمی وروی پاتختی گذاشتم روویگوش
 یصدا... بستمنھ؟چشمامویچی مگھی دی برنامھ ھی بازم داره ای شده؟مونی پشیعنیگفتھ، 

چشمامو ... ھا بلند شوشھی مدی ع؟امشبی خوابمایفاط- مامانیدر اومد وپشتش صدا
منم گفتم کھ مادر  بودن ی کھ اونا کدی ازم پرست خالت انیبب-. ماماندارمیب-باز کردم 

-. شک کردهکمی پسره،فکر کنم ھی ھمکالسنی ھات بودش اما نگفتم ای از ھمکالسیکی
 یکی بگو مامان دنی ازت پرسھی نکرداگھ بقچمی سوال پادی زگھی،دیچیھ-خب؟

 نی افیباپدرت ھم صحبت کردم تاتکل. کدومشوندمی نفھمقی ھام بود امادقیازھمکالس
 امی پنابھمیم-ھا؟-مامان؟-میحاالبلندشوبجنب کھ ھزارتاکاردار.پسره رومشخص کنھ

 ی وقت قبول نکنھی- . خوان فردابرن گردش ازمنم خواستن برم باھاشونیدادکھ م
 بگو کھ مابھشونیل،فاطی فامدنی دمی بردی بای دونی خودت کھ مدهیھا،فرداروز اول ع

 .نیافر- چشم-.ی بعدی فرصت ھایتو
 .... امشب لباس انتخاب کنمیکمدروبازکردم تابرا. رفتقوازاتا
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 داشت خونھ یکی. ھمھ مشغول بودن مامانم خوب جوونارو بھ کارگرفتھ بودانیی پارفتم
 بحث ننی بچی رو چھ جورنی ھفت سنکھی چندنفرم داشتن درمورد ازدیروجاروم

 ی جوانان کاردیخستھ نباش-. کردنی ومدل  سفره رودرست مدادنی ونظرمکردنیم
اون خانومھ -  زھراالھ خششونیرفتم پ- !!ایمابیفاط-رضوان.ممنون-پرستو.

َجون بکن -یھد... -  مذکر؟ ای مونث یحاال ھمکالس-پروانھ.... بود؟تیمادرھمکالس ِ
- یھد.. کنھکارتی خدا بگم چی ھدیـــیا-. از بازوم گرفتشگونی نھی...گھیبگو د

 سوال ی بگم رگباردیزاریمگھ م-؟  بودنی بعد بگو کی بزار براناتوینفر
خودش . ھامی از ھمکالسیکیمامان -... بگومیزنیحاال کھ حرف نم-!!!!نیپرسیم

!! نی نشم ھمریً مامانشو از طرف خودش فرستاده بود کھ بعدا ازش دلگادینتونستھ ب
 .....ـن؟یھــمــــ-پروانھ

 سکوتش نی شک کرده وانی ساکت بود،معلومھ بھ شباھت مارال خانوم وآرمرضوان
 ی ماروباش کھ براشیا-یھد! ارهی رو در مھی قضی تھ توی در فرصت مناسبیعنی

 ی کردم برایمنکھ داشتم فکرم- پروانھ.می دلمونو صابون زده بودی عروسھی ینیریش
نھ - عروس بشھ؟زھرامایفاط مامان مگھ قراره خالھ-مانیپ. بپوشمی چتونیعروس

 خالھ مانی پھیِاه پروانھ چ- پروانھ گفت؟خالھ زھرا االن نیاماھم-مانیپ.زمیعز
خالھ  -مانیپ-.خالھ پروانھ اشتباه فکر کرد-زھرا.خب باشھ خالھ پروانھ- مانیپ.پروانھ

-؟یکنیپس چرا دعواشون نم-مانیآره پ-  اونم اشتباه کرده ؟زھرا؟ی پس چیھد
 تودعوام کنمیچون ھروقت من اشتباه م-باھات قھرم- مانیکنم؟پ ددعواشونیچرابا

 دخترپرستو یصدا. باباششیورفت پ.رشمینخ-مانیپ!یکنی میتوخرابکار-.یکنیم
 البتھ من کھ می کردزاروامادهی چھیبادخترابق.سالھ شده بود وپرستورفت٣دراومد تازه 

ھمھ .دیل سال فرارسیباالخره لحظھ سال تحو... دادمیازجام جم نخوردم وفقط نظرم
 نی خودش بود ومن داشتم بھ ایرکس توحال وھوا ھمی نشستھ بودنیدورسفره ھفت س

 ی ھاداشتن توی دغدغھ سال نوروشروع کردم ماھی کردم کھ پارسال چقدربیفکرم
 ی سوره ھی قران روبازکردودی مونده،عموحمقھیدودق- کردن بابای میتنگشون باز

 یرامی گیلی باصوت وخنکھی بود مخصوصااش خوندکھ واقعا آرامش بخکیکوچ
 خداصالح ی وھرچمی روھمھ شروع کنیچشمامو بستم وآرزوکردم کھ سال خوب.خوند

 ....  ھمونو برام رقم بزنھدونھیم
َ مقلب القلوب واالبصارای ُ َ َ ُ... 
َامدبراللی َ ِ  ... والنھارِلیَ
َ محول الحول واالحوالای ِ... 

ِحول ِ حالنا اال احسن الحالَ َ.... 
 .... وصدونودی ھزارو سکیاغاز سال ...بومب

 یالھ-ھمھ.می داشتھ باشیانشاهللا کھ سال خوب. دادیدی قران بھ ھمھ عی ازالدیعموحم
 داد،ھمھ لبخند یدیبابا ھم بھ ھمھ ع.می کردیمردابامردا وخانما ھم باخانما روبوس.نیآم

 ...میبھ لب داشت
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ساعت .می وحرف بزنمیداربمونی کھ شب رو بمی گرفتمی وپروانھ ورضوان تصمیباھد
 میبرداشت.... وتخمھ ولی عالمھ آجھی سھ تا ازاشپزخونھ نیرازایبود وھمھ رفتن غشب ٢

 . تواتاقمیورفت
 وتری بزارم تو کامپدمی ترسناک گرفتم کھ ھنوزخودمم ندلمی فھیبچھ ھا -یھد
-رضوان. مرگیخانھ - یھ؟ھدیاسمش چ-رضوان.می صحبت کنمینینھ بش- م؟پروانھینیبب

 ی زرنگ باشھ ازرودینھ باھوش آدم با-ش؟؟رضوانیدیمگھ تود-آره بزار جالبھ،پروانھ
- ..ھمھ مثل جغد بھ من زل زدن.ما؟یفاط ھیاھا،نظرتوچ-پروانھ.انھیاسمش بفھمھ جالبھ 

 بشھ یاخ جون  چھ شب-یھد. مینی بزارببیھد-.نی نکنیخب باباچشماتونواونجور
دختر پسرجوون بود کھ عاشق ھم بودن وپدربزرگ دختره  ھی ی درباره لمیف...امشب

 خونھ روکامل بھ نامشون نکھی ای وبرادهی بھشون می عروسی خونھ بھ عنوان کادوھی
 .  کردنی می سال تواون خونھ زندگھی بھ مدت دیابزنھ ب
 رسوننی کردن ودختره رو بھ قتل می می متروکھ بودش وروح واجنھ توش زندگخونھ

 .... رهی ازشون انتقام بگخوادیوپسره م
 ترسناک یپروانھ ھم جاھا. بودمدهی ترسناک بود منکھ تااخرش بھ رضوان چسبیلیخ
 ترسناک اونو ی بالشت گرفتھ بود وجاھاھی یھد!!! ی اماوضع ھدبستی چشماشو میھ

 یتونی نمی وقتفرستاد،آخھی صلوات مرلبی دادرنگش مثل گچ شده بود وزیفشارم
 .... بھتربودزھمھ وسط فقط وضع رضوان انی؟ایکنی چرانگاه مینیبب
 دی زبونم حرف کشری و رضوان از زمی ساعت چھار تموم شد وبعدش حرف زدلمھیف

 بود کھ ھمھ می پنج ونیکاینزد...اهی دنبال نخود سمی وپروانھ رو فرستادیالبتھ قبلش ھد
 ی جن ھا باالکردمی فکر می ھگرفت؟ی اما من مگھ خوابم ممیدی و خوابمینماز خوند
َسرمن وم َ  از من نداشتن ی وپروانھ ھم دست کمی ھدم بگنمی منو بکشن اخوانیَ

 مرگشو یرضوانم با آرامش کپھ . بغل کردن وتا باالخره خوابشون بردگرویوھمد
دختر /"؟یکنی می اونطورھ؟چرایچ \"نچ نچ/" بودمداری وسط فقط من بنیگذاشتھ بود،ا

 رس اما از تادیبــــروو من خوابم م\"دب داشتھ باش خورده اھی؟ی چیعنی مرگ یکپھ 
 ی نیاشکال نداره ن/"رهیگی حرصم مشتری من بدنی کھ خوابنامیا. تونم بخوابمینم
جون خودتو \!"نھ بھ جون خودت/" ؟یکنیمسخره م\" بخونم؟یی برات ال الییخوایم

با زبون خوش  \" کھووردمی جون خودمو از سر راه ن،منیدونیآخھ م!!!/"قسم بخور
بعد ازکلنجار رفتن با ....\."رمی نزن بابا مواوھـ/" از ذھنم؟رونی شوتت کنم بای یریم

منـــکھ ادم .نینکش..نــ..مــنو-... نداره خوابم بردیخودم وقانع کردنم کھ جن بھ من کار
- . وبا سھ جفت چشم درشت شده روبھ رو شدمدمیاز خواب پر.نــــــھ..ستمی نیبـد
دختر ! ی نبودغویج غی بزن توکھ جغیکم ج- دھنمو گرفت ی جلوشونیکی....َــمـــکــ

 بھ روش خودم چپ وراستت ای یدی چنده؟فھملوی جن کمییما.یَکــرمون کرد
- چندتا سرفھ کردم . برداشتواشیدستشو .دمی فھمیعنیسرمو براش تکون دادم ..کنم؟
رفت پشتم و چند تامحکم زد بھ پشتم سرفھ ھام بدتر شد اما خوب . ایکردی خفم میداشت

 یاگھ جناب عال-؟یخوب- ی ھدھی کافھیکاف-. بسھیعنیدستمو اوردم باال !تر نھ
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 من گھی دی نداراقتیل-یھد!!!! کھ،گرز رستم وسھرابھستیماشاهللا دست ن!یبزار
- ی ھد؟ینیبی ملموی چرا فیشی مینجوریتو کھ بعدش ا- رضوان.باشم کھ بھت کمک کنم

 با ان رضودم؟ی گفتھ من ترسیک- ری بگادی از پروانھ ی الحق کھ بچھ اگھیراست م
 وچند گفتی مونی چھارمم بود کھ تو خواب ھذیالبد اون عمھ : گفتیحالت مسخره ا

 دیبر- ادی خالھ دربی کھ االنھ صدانیی پامیبر- پروانھ..خب حاال-...دی کشغی جشی پقھیدق
 و دست و صورتمو شستم یی رفتن رفتم تو روشویوقت.یاوک-. امی بعد مقھیمنم چند دق

َبھ سالم -نی حسری تــون بخــی بھــاریبــایصـبـح ز-نیی پامولباسامو عوض کردمو رفت
 یراست.می ونازدهی- مگھ ساعت چنده؟-.ری ظھربخی بگدی باگھید! خانوم خوش خواب

 !.....ی بدتویمامان خانوم سفارش کردن کھ جواب ھمکالس
 رو ناینکنھ م!!../"نھ-نگفت کدومشون؟ - حاصل نشد پسی اجھی فکر کردم نتی چھر

 نھ گھی می جعبھ ت کمھ علھی تو گمیمن م-.دمی کوبمیشونیمحکم بھ بھ پ.ییوا-\"گھیم
 زدم رجھیجوابشو ندادم و رفتم تو اتاق و ش!..نھی تورو ببی شازده کارانیکجاست ا

 تونمی امروز نمدی جون ببخشنایم: بدم نوشتممای بردارمو بھش پموی تخت تا گوشیرو
 ی گوشدنیخودتو نکش ھمھ فھم/" ارسالو لمس کردم یودکمھ ..یی جامی بردی باامیب

 ھی ھم داره داشتھ باشم چیانگار چھ افتخار\!!!"بـــابـــا پولدار.ی داریلمس
 شده رق فوتبالش غیاد تو رو ندن؟جوابمی کجان حسھیبق- رفتمو نییدوباره پا...مگھ؟

 بھ دمیدو \!"یَ مو کر کردی وجدانی بچھ پره ھایری حناق بگیا!!! /"گــــــل-ھوی.بود
 دھنم باز موند رضوان دمی کھ دیاز صحنھ ا.دهیسمت آشپز خونھ تا بازم ھوار نکش

 ی تر من حوصلھ واشی-خوردنی می صبحونھ حملھ کرده و دولپزی بھ میپروانھ وھد
 نجوری ھمین؟ھدی اباد فرار نکردی شما از قحطًاحتماال!  کردن شما رو ندارماماریت

َاه اه ھد-پروانھ.دمی گفت کھ درست نفھمیزی چھی خوردیکھ داشت م  ی حالمو بھم زدیَ
 زویم- . و روش نشستمدمی رو کنار کشیَلقمھ تو قورت بده بعد حرف بزن صندل

 ھی بقیراست-. بوددهیکشنھ خالھ زحمتشو -  رضوانن؟یخودتون آماده کرد
 نای ادی عمو حمی خونھ رنی گذاشتھ بودن کھ مخچالی ی روادداشتی ھی-پروانھ..کجان؟
 کردنیصبر م- قلپ ازش خوردم ھی ختموی ری فنجون چاھی. اونجامی ظھر بردیماھم با
ِآره ھمھ دم ظھر-یھد..گھی دمیرفتیباھم م  زشتھ م؟ی موقع خوردن وبخور بخور بریَ

 داده بود ھی تکواری بھ دنیبھ سمت صدا برگشتم حس! من با-  م؟ی بری با کدیحاال با-...کھ
 کاری چنجایآره باھوش وگرنھ من ا-فوتبالت تموم شد؟ !چھ عجب- کردیو مارو نگاه م

بعد صبحونھ ھمھ .نیکم کم آماده ش. نبردهنوی ماشیعل- م؟ی برمییخوای میبا چ-..کردمیم
-رضوان..ی کھ داریینایھم-ی بپوشم؟ ھدیبچھ ھا من لباس چ-روانھپ. اتاق منمیرفت

 ما؟یفاط- پروانھ؟ییوا چھ بو-یھد. دنیبو م-..ی خودتونی خونھ ی انگاریگی میجوری
- منم کھ مھربون... تو رو بردارم؟ی از مانتو ھایکی شھی ممیزیمنو تو کھ ھم سا-ھا؟ -

خب باشھ -رضوان.. ھادهیع- پروانھ... باشھ؟نھ مگھ چھ خبره؟روی چیچ- رضوان. باشھ
- ھمھ باھمھ؟ی چنیدونیم-پروانھ...یدی رو کھ تازه خریروزی دنتوتو اون ما
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-یھد..گھیمانتوم د-  ؟یچ- !!  سوختروزید.. بگم؟یاممم چجور- پروانھ...ـھ؟یچــ
 ...آره- ؟؟؟ی آش ھم بزنی کھ رفتیھمون موقع

 بودم دهی تر از تو ندیدست وپاچلفت- دستاشو بھ حالت خاک تو سرت باال برد ویھد
در طول ..می عمو حرکت کردی وبھ سمت خونھ میخالصھ ھمھ آماده شد!!!...پروانھ
 در خونھ رو باز کردم و یباخستگ... خوش گذشتیلی وخوفتادی نی اتفاق خاصیمھمون

 کھ مثل نمی وحسیعل.ست رفت باالکرای مبل ولو شدم بابا ھم کھ ی نفر رونیاول
 کردم تا زیگوشامو ت.الو سالم - .تلفن خونھ زنگ خوردو مامان رفت تا برداره.من

 ...ھ؟یبفھمم ک
-  شما؟خانواده خوبن؟ نیآھان بلھ بلھ خوب-....-! ووردمیبھ جا ن- باشھ؟تونھی می کیعنی

باشھ اگھ -....-..اما-...-...میشینھ مزاحم نم- ....-. خداروشکرمیممنون ما ھم خوب-...
 یعل-؟؟یک-یعل. مارال خانوم- بود مامان؟ یک- .خدانگھدار.دمی بھتون خبر ممیتونست

 ی عصباندی بای چی شده؟من برایزیچ-ی عل؟ی شی نمینجان مادر اگھ بگم عصبا
 نین،آرمیآرم- ما؟ی بود فاطیاسمش چ... پسرهنیمارال خانوم مامان ھم-بشم؟ 

 م؟ی شدقھیھمون پسره کھ اون دفعھ با ھم دست بھ -نیحس! آھان آره ھمونھ- ...مھرپرور
 ت ساکیعل.. کردفی ماجرا رو تعریھمھ ....یشب چھارشنبھ سور-نی؟؟؟حسیچ-

 رفتھ نی باحسروزی دیوقت-مامان..شناسھ؟یمامان اون از کجا شمارو م-یعل...بود
نھ پسرم - خود پسره ھم بود؟ نمیبب نیصبر کن-..ادتی اومده بودن عد،ی خرنیبود

 برن خوانی مدیگفتن کھ چھارم ع- داشت؟ کاریاالن مامانھ چ-...مامانشو فرستادش
 نمی ببدیبا-!!  مامانای وقت قبول نکنھی-نیحس..میشمال بھ ماھم گفتن باھاشون بر

ھمھ سکوت کرده .. رو گفتھیشب موقع شام مامان بھ بابا قض....گھی میپدرتون چ
 قیدق-  ھستن؟ مامانیچھ جور خانواده ا- بابا! گھی می بابا چمینی تا ببمیبود
  کھ باستیعاقالنھ ن- بابا.  ھستنی خوبی اما مارال خانوم ودخترش ادمامشونیشناسینم

-مامان. مییای پس زنگ بزن وبگو کھ ما نممی بریی جامی کھ ازشون شناخت ندارییکسا
 دعوت دخترشو قبول مای کھ فاطروزمی اسرار کرد دیلی مارال خانوم خیواال حاج

 االن زنگ بزن نیھم. مشھد والسالممیری م؟مای ایچھ زشت-  باباست؟ینکرد ،زشت ن
راستش در مورد شمال .الو سالم-و زنگ زد  بعد شام مامان تلفنو برداشت.مییایبگو نم

از -..دهی گوش منی مامان آرمیمامان سکوت کرد معلوم بود داره بھ حرفا...تلفن کردم
 و گرفت می سیباباھم تلفن ب...شوھرش با توکار داره-تلفنو بھ بابا داد .... ن؟یدیکجا فھم

خب . بشھی راضا دونستم بابا عمری امامگھی می باباچدمی شنینم.و رفت اونطرف
 الی وھی تو نکھی چھ برسھ بھ امیزنی منکفی ھمو با کالشی ھی سانیخدارو شکر،منو آرم

 نفس راحت ھی!!! الی واوگھی دنی امی با ھم سرکنمییھ بخوا ھفتھیاونم بھ مدت 
ًمطمئنا .نگران بودم تا مامان بخواد زنگ بزنھ بابا نظرش عوض شھ اما نشد.دمیکش
باالخره .... لبمی لبخند اومد روھی افکار نیبا ا. کنھیتونھ کاری ھم نمنی آرمیبابا

 جمع کن ازوی مورد نیالیفرزانھ وسا- درھم اومدیصحبتشون تموم شد و بابا با اخما
 یچھ جور \"بپا مگس نره توش/"دھنم وا موند..می حرکت کندیپس فردا صبح زود با
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 یعنی میریگفتم م- بابا....  پسرشوننی بابا؟ ایگی میچ-ی کرد؟؟؟؟ علیبابا رو راض
 .....َ زھرم شد اهمیخوش...میریھمھ م

 ...نی زبان آرماز
بابا رفت اون ور . کنھی بودم کھ بابا بتونھ پدرشو راضدواریھ بابا داد ام بوی گوشمامان

 -  شد بابا؟ یچ-نای بابا اومد مقھیبعد از چند دق....ھال وشروع کرد بھ حرف زدن
 نی ای خوشحال شده بودم کھ حد نداشت تونقدری اون لحظھ ایتو..  کردمشونیراض

 نی ماشنابای منو ممی چھارمھ وقراره فردا حرکت کنرداف.... کنمیی کاراھی تونمیسفر م
 کنم ھ؟ولی چیَاه صدا- ... کردممی سھ تنظیساعتو رو... بابانی با ماشھی و بقمیرفتیمن م
 و دیخواب از سرم پر. بودقھی ازچشمامو باز کردم ساعت سھ وده دقیکی یال.ستیکھ ن

 شلوار ھی شستم و قاتا ی بھداشتسی سرویدستو صورتمو تو.بلند شدم تا حاضر شم
 میشگیواز عطر ھم. برداشتم وموھامو ژل زدمی،توسی چھارخونھ ابرھنی پھی،یمشک

 با چمدون چویسو. شده بودمی بدون اغراق بگم عالتونمی مچ دست و گردنم زدم میرو
 آشپزخونھ یساعت چھار شده بودو ھمھ تو. چرخ دار برداشتم واز اتاق خارج شدم

 ای پسرم بریصبح توھم بخ-. ری بخیالم صبح ھمگس-نخوردیداشتن صبحونھ م
-.شدی چشماش بستھ می ھنایم. روش نشستمدموی رو کنار کشیصندل.صبحونھ بخور

 زن نکھی زن گرفتنت نھ از انیَ توام با انی آرمیوا- اد؟ی خوابش مکھیخواھر کوچ
 یخوای موت. شدن تا تورو بھ شاھزاده خانم برسوننجی نھ از االن کھ ھمھ بسیگرفتینم

 راحت الیاذر کھ با خ...نایِا م-مامان... خدای امی از خوابمون بگذردی ما بایریزن بگ
 دم می قرار بود برمای فاطی بھ سمت خونھ میحرکت کرد....زدی ھم مشوییداشت چا

 .....میخونشون و تا از اونجا بھ سمت شمال بر
 ھم نای بستم ومنویدر ماش.د شد اول من حرکت کنم چون بابا تا حاال اونجا نرفتھ بوقرار

 .ضبطو روشن کردم. تا بخوابھدیپشت سوار شد و دراز کش
 . کردمادیصداشو ز... آرومھی چھمھ
 چقدر خوبھ کھ تو کنارم نیا...یتو بھ من دل بست... آرومھیھمھ چ... آرومھی چھمھ
 تو بھ احساس گھی دیشک ندار...دنیغصھ ھا خواب... آرومھیھمھ چ...یھست
تو ... بالمی حاال، بھ خودم می ھستشمیتو پ...من چقدر خوشحالم.. آرومھیھمھ چ...من

 یھمھ چ... آرومھیھمھ چ..خوشبختم من چقدر... چشات معلومھ،ازیبھ من دل بست
 نیبگو ا... دوباره خوابم کنییمنو با الال... کنرابمیمنو س... چشماتمیتشنھ ...آرومھ

 یآھنگ ھمھ چ.....داستیحاال کھ برق عشق تو نگاھت پ...رجاستآرامش تا ابد پاب
  روزھی داد،ممکنھی مھی آھنگ بھم روحنی ایی جوراھی... طالب زادهدیآرومھ از حم

 ینم-چرا؟ - نگاھش کردمونھییاز آ...َاه صداشو کم کن-...نم؟یبرق عشقو تو چشماش بب
 بخوابھ تونھی نمدی کھ دنامیم.. نکردم و بھ ادامھ آھنگ گوش دادمییاعتنا.. خوابم؟ینیب

 ی وقتیتونیم- ھ؟یھوم؟چ- نا؟یم..ٌبا توام-.... -.. نایم- . نشستشی صندلیرو
 یعنی بودن ی مذھبیدونی؟می بچھ شدنیآرم- ن؟ی ماشنی تو ایاری رو بمایم،فاطیدیرس
ِ پسر ھی کھ صاحبش ینیش تو ماادی دخترشون بنکھی خانوادش بھ ایعنی- ... - ؟یچ
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 یچیحاال اگھ پدر ومادرش ھم ھ. داشتھ حساسنییًجوونھ و از قضا قبال ھم نقشھ ھا
 ھی خوادی نمگفتم یزی چھیخب حاال،-...  کھزارنی مگھ منینگن، اون دوتا برادر فوالد

 ی اون شرط بندیِ بعدش ھم ھگھی دتونمی کلمھ بگو نمھی،یاری بلیتومور برام دل
 .....اری نادمیمسخره رو 

 برم تونستمی دادم،بھ ھر حال من نمھی تکنی شدم وبھ ماشادهیپ. خونشون توقف کردمدم
تو . خونھ و زنگو فشار دادی شد و رفت جلوادهی بابا پنیمامان از ماش.زنگشونو بزنم

 مامانو بابا کھ داشتن احوال یبا صدا.زدمی ضربھ منیفکر بودم و با نوک کفشم بھ زم
 چادر ھی. شددهی کشمای نفر نگاھم بھ سمت فاطنی اولمو بلند کرد،سرموکردنی میپرس

- !! شیخورد- بھ خودم اومدمنای می سرش کرده بود باصدایآب- براق ساده با شال سبز
 کنھی داداششم بھ تو نگاه می بھش زل زدیاز وقت.گمیشاھزاده خانمو م. روی نھ،کیچ

 نکردمو رفتم یتوجھ بھ حرفاش...ینی قزوی کھ تو سنگ پادونھی اما نمیتا از رو بر
 سالم کیعل- فشردیدستمو با مھربون.. رادمنشیسالم آقا-با پدرش دست دادم. جلوتر
 بھ اجبار جوابمو داد،از چشماش ی انگارمای ھم سالم دادم اما فاطھیبھ بق.پسرم

  آقا بانی وحسیچطوره عل-.. میوفتی راه بگھیبھتره د-بابا... خوندشدی رو میتینارضا
من -...اما پسرم-رادمنش بزرگ..دی حرف سر دوتاشون بھ طرفم چرخنیمن باشن؟ با ا

 رفت نایخالصھ م. ندارمی باشن من حرفیباشھ اگھ پسرا راض-.  راحت ترمینطوریا
 از دوقلوھا یکی. شدنی مشک٢٠٧ ھی ومامان وباباش سوار مای وفاطنای باباانیتو ماش

 بفھمم تونستمی ونمودن بھی بھ ھم شبیلیخ. رفت عقب نشستیکیاومد جلو واون 
 دنبالم،ساکت بودن گھی دنیراه افتادم و دوتا ماش. نھی وکدومشون حسیکدومشون عل

معلومھ کھ - ن؟یریشماھا دانشگاه م-باالخره . دونستم بحثو از کجا شروع کنمیومن نم
د توچن- ٢٢-چندسالتونھ؟-. رازینھ ش- تھران؟ یتو-. عمران -  ؟یچھ رشتھ ا-. آره

 کھ یخطاب بھ اون-.٢۴ رفتم روایتازگ- .٢۴،٢۵ یدور وبرا-خوره بھم؟یچندم-سالتھ؟
 یینھ اما ازاونجا-؟ینیبی اسمتو بدونم؟مگھ باراولتھ من رومشھیم:کنارم نشستھ بودگفتم

 نی وانی حسگنی البتھ بھم منمیرحسیمن ام-.اره- ؟یکنی مون میقاط-....نیکھ مثل ھم
 ...ی علگنی کھ بھش میرعلیداداشمم ام

 ی رستوران بھی بود،بھ ی خوش وبشش بھترازعلنھی حسی باز شد ولخشونی کم کم
 خانواده نکھی بھ خاطرانای اذروممی ازتخت ھانشستیکی ی ورومی شدادهیپ. میدی رسیراھ

 بلندتر ی مراعات کرده بودن ومانتوھایلی سفر خنی ای معذب نشن تومای فاطی
 زحمت یب-.رهی تاسفارشاروبگومد آقا اھین وموشون روپوشونده بودن،بھ سمتمو

 .... وکره مرباوخامھمروی بانییچندتاچا
 بی بودن عجی تخت بغلی کھ رویی دخترای نگاه ھاینی،سنگیی شدم تا برم دستشوبلند

 راه یوسطا. متوجھ نگاھاشون کھ روم بود بشھمایرو مخم بود،دوست نداشتم فاط
باتعجب برگشتم سمت ..آقا صبرکن...آقا- نداشت دی دمی کھ مانشستیی بھ جانجایبودم،ا

نگاھمو .ومدی یبا عشوه وناز بھ سمتم م. د از ھمون دخترا بویکی کھ صدام زد،یکس
ً مانتو؟قبال با ای دهی پوشزی بلنیا... امام،نھَی ای بگم انسان مذھبنکھی انداختم نھ انیبھ زم
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 یگی میاچھ اعتماد بھ نفسب. بھ گلوم چنگ انداختیزی چھی ھویگشتم؟ی دخترا منیھم
ِسالم مستر-...یرد سرت گناه کی کھ اندازه تک تک موھاکنھ؟توی قبولت ممایفاط  نیا.ِ

 پاره رمویدستمو جلو بردم تا کاغذو بگ. چشمک زدھی منھ اسمم شراره ست ویشماره 
 دختر کھ با دوستاش تا اآلن داشتن قورتش ھی کھ رفت نیآرم...مایاز زبان فاط...ش کنم

 مشغول فی حواسشون نبود،خودمو با بند کھیبق. ھم بلند شد و پشتش راه افتاددادنیم
 نفر مامان نیاول. شد کھ بدون اراده بلند شدمی دونم چی داره؟نمیبھ من چھ ربط کردم

 تا اونجا یتونیم-.  سر برم دستامو بشورمھی- ما؟ی فاطیریکجا م-متوجھ بلند شدنم شد
کفشامو پام کردم،از .نھ ممنون -  کمکت کنم؟ ییخوایم-نایم.رمیآره با عصاھام م-؟یبر

نھ،باور .... وخانما کنار ھمھونی آقای بھداشتسی کھ سرودمی دمیاونور کھ اومد
از . شمارشو گرفتنیآرم. داشتقتی بار چشمامو باز و بستھ کردم اما حقھی.کنمینم

برام مھم .ه کردنگاھش کھ بھ من افتاد کاغذو پار.ستی نیاولم معلوم بود آدم موجھ
 دهیمنو د معلومھ. از کنارشون رد شدمی تفاوتی وبا بکردی مکاری کھ داشت چستین
 ... کردهنکارویا

 اماخودمو نباختم وبرگشتم دمی ترسکمی.یکنیاشتباه م-. شستم وخارج شدمدستامو
 بھ من خوادیست،نمیبرام مھم ن-... دختره کھنیھم-ن؟یزنی حرف میدر مورد چ-سمتش
بھ .. کنمھی قضنی اری کھ بخوام خودمو درگنی نداری شما با من نسبتنی بدحیتوض
 نکردمو از اونجا دور یگفتم توجھی حرفارو منی داشتم ای کھ وقتنشی غمگیچشما
 عذاب یی جوراھی. چشم تو چشم نشمنی با آرمادیصبحونمو زود خوردم تا ز.شدم

 صبحونشونو تموم کنن، دختره ھیبق پاھا قدم بزنم ونیًبلند شدم تا مثال با ا.وجدان گرفتم
ً اصال بھ گھی شمارشو پاره کرده چون دنی بھش برخورده بود کھ آرمیلی خیانگار

 بابا نی ماششی رفتم پانی نمدمی کھ دقھیبعد از چند دق. نداختی تخت ما نگاھم نمرفط
 صندوق دار ٢٠۶ ھی. پارک کرده بودی کنار جاده اصلنویبابا ماش. دادمھیوبھش تک

-دی کشنیی رو پاشھیراننده ش. داشت کھ پسر بودننیسھ تا سرنش.ستادی واامیکی نزددیسف
 کھ عقب یپسر. وبرنرنیندادم بلکھ راھشونو بگ جوابشو.؟ی ھستی منتظر کسیخانم

احسان فکر کنم زبون -... -  پاھات اوخ شده؟ یِآخ-. متیرسونی باال مایب-نشستھ بود
 ی رودمیمحکم با عصام کوب-.  دارهیلیِا کھ خانم خَاشکال نداره مھم بر و رو - !!نداره

 وبا ؟یرد ککاریخانم چ- احساناھمونی کھ ترک برداشت راننده یی جلوشھیش
 اآلن نشونت یی پرویلیخ-. ی نشی کھ مزاحم کسیتا شما باش-.  شدادهی پتیعصبان

 نفر دستشو تو ھوا گرفت و ھی بزنھ کھ یلی اومد جلومو دستشو بلند کرد تا بھم سدمیم
 یآقا ک- شدن وادهیدوستاش پ. ؟یکنی مکاریآخ چ-احسان..نھی آرمنکھی اچوندیپ

 ی کنم؟ پسرتونی حالی اگھی جور دای نیری منیکشی منوراتو.من نامزدشم-  نیباشن؟آرم
 نی وحسی کھ علگرفتیدعوا داشت باال م.کھ جلونشستھ بود قفل فرمونو برداشت

 ملحق نی اونام بھ آرمییوا.. اماشھیخب خداروشکر اآلن دعوا تموم م.دنیرس
 قرار رسھ پسر ھم فرار و ب. مھرپرور از ھم جداشون کردنیباالخره  بابا و آقا..شدن
 کھ پاره پوره شده،از گوشھ نی حسرھنیپ.. سھ تانیو اما اوضاع ا. دادن و رفتنحیترج
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َ ھا ھم دعوا بلد دهی اتو کشکردمیفکر نم بود دیً واقعا ازش بعومدی خون منیلب آرم َ
 باھم یِ کنای فھمم ایحاال من نم. بادمجون بزرگ کاشتھ شدهھی ی چشم علریز!!! باشن
 ھمرام شھی کھ ھمیدستمال. کمک کردننی از ھمھ جا بھ آرمبر خی شدن کھ بیمیصم

 ... تا گوشھ لبشو پاک کنھنیبود ودادم بھ آرم
 

-نیآرم.  دونمیراستش نم-نی حسن؟یکردی دعوا میاطر چ بود؟بھ خی چھ کارنیا-بابا
فکر .دیببخش- دخترم؟ یچرا از ما جدا شد-.  خانم مزاحمت درست کردنمای فاطیبرا
 وسط دی نشستھ پری حرفمو تموم کنم و مثل قابلمھ ھی نزاشت بقنیآرم...  کھکردمینم

 بھ نکھیتا ا.وفتادی نی تا شمال اتفاق خاصگھید... کھ شدهھی نداره کاریاشکال-حرفم 
 یوقت. مرد جوون اومد و درو باز کردھی بوق زد و نیآرم.میدی رسنای انی آرمیالیو

 جاده ھی سنگ فرش شده وبعدش ی مسافتھی.. موندرهی خشییبای تو چشمام از زمیرفت
 تا دور.ومدی دختر کھ از کوزش اب مھی حوضچھ و فواره بھ شکل ھی کھ وسطش یشن

 بھار و شھی ھمی طرفم پر از گالھی مجنون کاشتھ بودن و دی کاج و بی درختاالیدور و
در کل . کھ از کاخ شمس تھران ھم قشنگ تر بودالیخود و. رز و چمن  بودیبوتھ ھا

 نای اونجا شدم و با کمک عصاھام از ماشی محو تماشاینجوریھم.ھی عالشی ظاھرینما
- .  بزرگ وقشنگھیلیف کنم کھ خ اعترادیبا-  مگھ نھ؟ ھی قشنگیجا-نایم.فاصلھ گرفتم

 بھ نجاروی نامش اتی وصی فوت کرد توی مال پدر بزرگم بود کھ وقتالی ونیاوھوم ا
 الی و باھم بھ سمت ووستیآذر بھ ما پ... کردهی ھم ھمھ جاشو بازسازنیآرم. دادنیآرم

 .... شدم وری گل سگ اومد،غافھی پارس کردن ی کھ از اون ور صدامیراه افتاد
 ندادم ی جوابما؟ی شد فاطیچ-نایم.َ کھ اول از ھمھ خودم کر شدمدمی کشی فرا بنفشغیج

 نوی آرمیصدا. از گرگ نداشت بودی کھ دست کمیتموم حواسم بھ اون سگ مشک
آذر چرا مواظب -نیآرم. نفرو صدا کرد تا سگ رو ببندهھی تی کھ با عصباندمیشن

-.  باز باشھکردمیفکر نم- نھ؟کیم  ھا حملھبھی بھ غری سانی دونی مگھ نمیستین
-  کھ زد بھ خودم اومدمو یَ شد جواب؟ با اربده انمی؟ای کـردیفــــکـــــر نــمـــ

 بودم کھ بھت حملھ دهی نرس؟اگھیگی میچ- .  نشدهیزی حاال کھ چنیی پانیاریصداتونو ب
 ی نگرانبا مامان... تموم موند مھی حرفام نھ،ی بقدنیبا رس..کردی کھ مکردیم-!!  کردیم

. دمی نشنیزی چغ؟؟؟منکھیج- بود؟ مھلت صحبت بھ اونا ندادموی کغی جیصدا:گفت
 ونیدکوراس.می شدالیداخل و...نیکنیاشتباه م-.مشیدی آخھ ھممون شن؟یمطمئن-یعل

 بعدش کی کوچی راھروھی یشدیاز در کھ وارد م. ھم بھتر بودرونشی از بالیداخل و
 بھ ی سلطنتی چرم و طرف راستم مبالدیسف کدستی طرفش مبلمان ھی سالن کھ ھی

َ،گوششمی اروزهیرنگ ف  ی کھ بھ طبقھ یچی مارپیاز وسط ھال پلھ ھا. بوداردیلی بزی مَ
 نھییدو تا اتاق پا- مھرپرور بزرگمی مبال نشستی رویھمھ از خستگ.شدیباال وصل م

 ؟یشما چ- ودبعد رو بھ بابا کر.میریگی از اونارو میکیکھ بخاطر پا دردم منو مارال 
-نایم.  باال رو انتخاب کننیپس جوونا برن باال و اتاقا-. می راحترنییخب ما ھم پا-بابا

 مشتاق شدم تا یلی کرد خنای کھ میفی تعرنیراستش خودمم با ا. ھیدنیًباال واقعا د.می برایب
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 کردوگفتش کھ یآذر عذرخواھ. از پلھ ھاباالرفتمنایبا کمک آذر وم.نمیطبقھ دومو بب
 نیی از پایزی طبقھ ھم چنیا. رفت تا استراحت کنھنی ھمی براکنھی درد می کمرشس

 و انوی گوشھ ش پھی تر بود چون پنج تا اتاق داشت کی کوچنییکم نداشت اما از پا
 ی دستھ مبل راحتھی وای از دری نقاشھی شیدیدی باال میومدی می کھ وقتیواری دیرو

 ایب-نایم. زده شده بودی مختلفیو عکسا ی طراحوارای دیھم وسط قرار داشت و رو
 و درش نھی اتاق مال آرمنیاول-. دادن کردحیوشروع بھ توض. اتاقمو نشونت بدممیبر
 اتاق مال منو اذر نیدوم. دارهیزی چی گنجھی کھ توش ی خدا قفلھ انگارشھیھم

 تاق اھیدر اتاقو باز کرد .ھی ھم خالی و چھارمیسوم. ماشی پیای بدیمشترکھ،تو ھم با
 فشی توصگھی دنوی داشت و ای وھمھ چیصورت-  متره با ست بنفشی سًبایتقر
 .....کنمینم
 ... نام خداوند عشقبھ
 یعشق وجود دارد تا وقت. اسطوره شده،اما نھکی زمانھ نی در ای عشق واقعندیگویم

 و نیری شیگاھ...دانمی نمیست؟براستیعاقبت عشق چ.میکھ آن را با ھوس آلوده نساز
حال چھ . طعم آن ھمانند عسل گواراست ومثل آب شفافمیگویاما من م... تلخیگاھ

 ریدوستان خوبم جلد دوم رمان اس...یی و وصال باشد چھ تلخ و جدانیریعاقبتش ش
 سمی را بنوقتی ھستم از آنکھ حقی است،اما من دچار سردرگمپیسرنوشت در حال تا

 است رسم نینچنی تلخ است اشھی ھمقتیحق.گذردی سوال منی نھ، ھر روز من با اای
 را از دست تی خواننده ھااورتای کاغذت نی را بر روتی واقعندیگوی میبعض.روزگار

 رمان را شروع کردم؟ جز نی چرا اسمی را بنوتی واقعخواستمیاگر نم... اما منیندھ
 را ای دنکی وستی کلمھ نکی کھ تنھا ی نشان دھم وثابت کنم عشق حرفخواھمیآنکھ م

... شودی کھ بدون ھوس تمام می بلکھ وجود دارد و زنده است عشقستی افسانھ نسازدیم
 آن را در ی کمستیکاف.ستیباشد عشق در قلب آدم افتھی انی کھ پاکنمیتمام؟ نھ فکر نم

 از شما خواھمی چھ بود؟منھایمقصود من از نوشتن ا...ی قلبت جستجو کنیپس کوچھ ھا
 قتیحق: استزی چکی و سوال من تنھا دیاه شده ابپرسم شما کھ از اول راه با من ھمر

 داستان را نی امھ تا بتوانم ادادی ارسال کنمی سوال را برانی پاسخ اًال؟لطفای خای
 .... سرنوشتری رمان اسسندهیدوستدار شما نو.سمیبنو
 بھ خودم دادم دور وبرمو نگاه ی در چشمامو باز کردمو کش وقوسی صدابا

 نی زده شدو پشتش درباز شد ومامان آرمگھی بار دھیدر ... برام ناآشنا بودطیکردم،مح
 بھ من خانم زمی عزنیبب- کردیاخم بانمک.سالم خانم مھرپرور- .سالم دخترم-اومد تو 

-.باشھ مارال خانم-باشھ؟. من بگو مارالھ بدهی بھم دست میریمھرپرور نگو احساس پ
 بھ یواال ھر چ- دم؟ی خوابنقدریا-. گھیآره د-م؟؟شا-.  شام امادستایب. بھتر شدکمیحاال 

 ای کھ نھ خستھ اس بزار بخوابھ اخرش خودم اومدم بگفتی کنھ مدارتی بادی گفتم بنایم
. امیچشم االن م-. یخوری درست کرده کھ انگشتاتم باھاش می کبابھیکھ امشب پسرم 

 شستمو ساکو ییصورتمو تو روشو. اتاق بودیچمدونم گوشھ . و درو بسترونیرفت ب
شالمم کھ خوب بود .دی سفزی در اوردم با بلی سارافون بلند بھ رنگ توسھی.باز کردم
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 اومد کھ مارال خانم ادمی تو ھال نبود،تازه ی کسچیھ....رونی و اومدم بدمشونیپوش
 ھا را یھمھ صندل.درو باز کردم. باشناطی تو حدیکردن پس با گفتش کھ کباب درست

 گوشھ داشت ھی ھم نیارم. بودنی بازبالی واذر در حال والنایرو چمناگذاشتھ بودن وم
 شیبھ ھمھ سالم کردم وپ.ومدی کارا بھش نمنیً خندمو خوردم اصال ازد،یکبابا رو باد م

نھ - گذرهی داره بھت خوش مرونوی بید اتاقو اومی تویخوب منو گذاشت-. رفتمنای انایم
 ادی کھ نمنمیبازه،ارمی می و ھستی خوب نبالشی والادی اذر زگذرهیبابا خوش کجا م

 کنمی میمنو باش کھ دارم باھات باز. ندارهھی دست کھ نمک وادونیبشکنھ ا-اذر. یباز
-نای من باھات مسابقھ بدم؟ مییخوای مناجونیم.نیدعوا نکن-. تا حوصلت سر نره

 دای نفر پھیًواقعا؟؟؟؟باالخره -اذر.  شدمایمعلومھ مثال قھرمان کشور- خوبھ؟ بالتیوال
مسابقھ شروع شد و آذر بھ عنوان داور کنارمون .  شکست بدهناروی منیشد تا ا

 ...... بودستادهیوا
 پھن زی میکبابا اماده شد و سفره رو رو. من بردم٨-١٠ ی جھی با نتباالخره

 می سر ھم برھی وای کنار درمیقرار شد فردا بر...ی خوش گذشت جاتون خالیلیم،خیکرد
 نسبت بھ نوی وحسی نظر علی شده کھ چجورنی آرمری وسط فکرم درگنیا.بازار

 اذر خوامی االن مدارشدمویزود ب صبح...کننی مفی داده و اونا ازش تعررییخودش تغ
 کمی بزار ی فاطییوا-نایم. شنی بلند نمدمی تکونشون میھر چ.  کنمداری رو بنایو م

- !!!  تا تو مدرسھ خوابم نبرهخوابمی م١٠ بخوابم من ھرروز حداقل تا ساعت گھید
شھ ی نمینطوری ادمید...نــــھ-نایم. ی شداری بدی باشھی ساحل نممی برمییخوایامروز م

پنجره . کھ شمالھنجایً سرد بود مخصوصا اکمیھنوز ھوا .دمیپتوھارو از روشون کش
 نیارم. شدمرونی زدن بدیستم ومشغول د راک نشی صندلیبالکن رو باز کردمو رو

 شونھ ھامو باال انداختم بھ من خونھ؟ی مگھ نماز نمکردی میداشت با سگھ باز
 رو مجبور ی گنده گنیا  مرد بھتونمیمن کھ نم.چھ؟نخونھ گردن خودشھ

 افھی بھ عقب برگشت و من قیصندل..ــــھوی کھ کردمی داشتم فکر مینجوریھم....کنم
 ؟؟؟من؟؟یک-  ؟یکشی ما میکھ پتو از رو-اذر.  و اذر و مشاھده نمودمنای میخواب آلو

 یچھ بھتر تا تو باش-اذر. وفتمای رو ول کن االنھ کھ بیصندل- !!! پ ن پ من-نایم
حاضر ... با قدرت تکون خوردی رو ول کرد و صندلی صندلنایم. ینکن تیمارو اذ

 ی تنگ شده بود وقتای در ساحل ویدلم برا.می حرکت کردای بھ طرف درادهی پمویشد
 ....میدیرس
 ...نی زبان آرماز

 رادمنش موضوع منو بگھ ی شلوارم فرو کردم،امروز قراره بابا بھ آقابی تو جدستامو
بھ ساحل . حرفا منم باشمنی موقع گفتن ادی باگھی مامان می خواستگارمی بردیکھ بعد ع

 ھی اون روزا یادآوریبا. فکر کردن بودی کھ اومدم برای بارنی آخرادمھیم،یدیرس
فکرشو -برگشتم سمتش .ی شدی کھ بھ لطف عاشقینبود وونھید-... لبم اومدیلبخند رو

 کرده دای پنیقیً بای تقریعنی کردمی فکر منطوریمنم ھم-.  عاشق بشم آذری روزکردمینم
 کھ مامان ی بارنی اولادتھی-اذر...  -. یگرفتی نمی جدادی رو زیزیبودم،تو ھرچ
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 ھمھ ھ خنده؟ اونقدر کری زی و بھت گفت زدی بره واست خواستگارخواستیم
مامان منو فرستاده تا از قصدت مطمئن -ھوم؟ - ن؟؟یآرم.خندمون گرفتش

 اره آخھ تو یی جوراھی-اذر.. بشم؟مونی پشنیترسیم -حرفشو قطع کردمو...یدونیم.شم
 یدونیم. تنوع طلب بودمیبھتره بگ- ؟ی باشمای تا آخرش با فاطیتونی میعنی یتنوع طلب

باشھ پس من برم -اذر... مصمم ومطمئن نبودمزه اندانی ھمھ سال بھ انی ای توچوقتیھ
منتظر شد تا ادامھ .. اذریراست- ...برو-. ًبھ مامان بگم کھ پسرش واقعا عاشق شده

و نفسم..یول. کنمی پام بزارمو معذرت خواھریبرام سخت بود غرورمو ز.حرفمو بگم
- زد وندلبخ.  سرت داد زدمروزید- ؟؟یبابت چ-اذر. خوامیازت معذرت م-رونویدادم ب

 تو بود ھم کار تورو یھرکس جا.ی من بھ دل نگرفتم داداشستی الزم نیعذر خواھ
 تا آخر عمرم دمی منو بھش برسون قول مایخدا.. شدمرهی خایرفتش ومن بھ در.کردیم

 ی روی وگردش بردن وھمگی روادهی بھ بھانھ پمارویدخترا فاط.... کنمتوینوکر
 ی اصل ماجرارو گفت وپدرش حرفینی چھبابا بعد از مقدم.می نشستیراندازیز
 ی االن نظرتو بگنی ھمستی الزم نیآقا ھاد-بابا.  تو فضا حاکم شدیسکوت بد.زدینم

 مییای ب تایکنی سفر بگو کھ قبول منی تا آخر انی نداریی آشناادیبھ ھرحال شما با ما ز
 نی اِ رو داشتم االی بگم،انتظار ھر چیواال چ-رادمنش بزرگ...انھی یخواستگار

 جان وشما مای اگھ فاطشایحاال ا-مامان.. زودهیلی خمای فاطیازدواج ھنوز برا.حرفو
 دوتا مال ھمن بعد تاآخر نی امی خونده بشھ تا ھمھ بدونتی محرمھیً فعال نیموافق بود
 قسمت ی واال ھرچدونمینم- فرزانھ جون؟ ھینظر شما چ.میکنی ما صبر منیدرس ارم

 .....باشھ
 ...مای زبان فاطاز
 می برمییخوایم-چرا؟؟؟ اذر-.  ھاینی نشمایفاط-اذر.. کھنمی شن ھا بشی روخواستمیم
 نھ بھتره راه یعنیاممم .. ارهییوا-نای مم؟ینی بشستی بھتر نمیدیتازه رس- . می قدم بزنکمی

 گمیم- نایم..  قدم زدنیبعد از کم. قبول کردمیاز سرناچار...می حرف بزنمویبر
 یچرا ساکت شد-اذر...-  ھ؟ی چنی داداشم ارمی درباره نظرت- نایبلھ؟ م- ما؟؟یفاط
 ی از کالساری ندارم،من غینظر خاص- ..گھینظرتو بگو د-نای بگم؟ میخب چ- ما؟یفاط

 تا ی خوبزیمن چ-..و بگو نداره حاال تیاشکال-نایم..  کھدمشونی دی نمادی زیعموم
 چھ ندتیھمسر ا یدوست دار.می بحثو تموم کننیًاصال ا-اذر..دمی ندشونیحاال از ا

 ازش یآره،چھ انتظارات: گفتجانی با ھنای مندم؟؟؟یھمسر آ- باشھ؟ یجور
- ..گمی شوھرتو مگھی ضدحال نباش دمایفاط-نای م؟؟یک: گفتمیجیباگ..؟یدار

- ھ؟؟ی مھمت چیارایمع-اذر.  بھش فکر نکردمیراستش تاحاال بھ طور جد...آھان
باشھ بابا من - !! ایچونیپی میدار-نای من؟یووردی نری گنیموضوع بھتر از ا

دوست دارم باھام صادق باشھ،بھ اعتقاد ونظرم احترام بزاره،خدا ترس باشھ ..ممیتسل
 ری اگھ فقی حتی بگییخوایم-نایم. نھ- گفتمتی باقاطعست؟ی برات مھم ناتیماد-اذر... و

 مثل وچرا جواب-نایم..دیشا- ؟یکنی ھارو داشتھ باشھ تو قبول میژگی ونیھم باشھ اما ا
 باشھ اما عالقھ یکی من تو یارای معنی ایباالخره ھمھ -من. یچونیپیلقمھ دور سرت م
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 بدون عالقھ ازدواج کنھ مگھ ادی نمچکسیحاال من نھ،ھ.شھی بھش نداشتھ باشم نمیا
دارم اما - ؟ی نداریبھ عشق بعد از ازدواج اعتقاد-اذر.  باشھی ازدواجش زورنکھیا

 برات مھم ی چپشیت-نایم.  وجود داشتھ باشھکی چند کوچھر ی عالقھ انی طرفنی بدیبا
 ازت درخواست ازدواج نی ارممیاگھ بگ-اذر!!! نای راه انداختی سوالستیاوف ب- س؟ین

 ....؟یدی انجام میداره چھ واکنش
 

ً کامال از شونی ندارم چون راه منو ایًمسلما واکنش بخصوص- سکوت کردمھی ثانچند
ًاما من حرفمو کامال -اذر. کنھی نمدای پیتی واقعی کھ گفتیزی چنیھم جدا ھستش وا

 خودم شی حرف اذرو پد،داشتمیجفت ابروھام باال پر.. کردهدای پقتی گفتم و حقیجد
- نایم. بردم و اخمام تو ھم رفتی پسواالشون  تازه بھ منظورکردمی ملی تحلھیتجز

 یمن تعلق خاطر- ؟؟؟؟چرا؟؟یچــــــ:ھردوتاشون باھم گفتن. یمنف- ھ؟یجوابت چ
 ی حرفگھید..نی بحثو تمومش کننیًبچھ ھا لطفا ا-...اما-اذر.  ندارمشونینسبت بھ ا

 ی بخواد از من خواستگارنی کردن آرمیمطمئنم شوخ..می برگردگھیبھتره د-.نزدن
 باھم دعواشون شده اما چرا؟؟؟ بزرگ ترھا از م،پسرایدی رسھی بھ بقیوقت..کنھ؟محالھ

 ن؟یکردی دعوا منی داشتن؟چرایحس- رفتمنیھم جداشون کردن با تعجب بھ سمت حس
 برو بابا یتشو بھ معن دس؟یچ-!!!  ناموس بپرسی بیبرو از اون از اون پسره -نیحس

 معلومھ کردنی مچشیو اذر داشتن سوال پ نای نگاه کردم،منیتکون داد بھ ارم
 اتفاقا بھ نی اذر دروغ نگفتھ وادمی جا بود کھ فھمنیھم....فشار مامان افتاده.کالفست

 ی بازار برامی برمی تونستی اوضاع و احوال نمنیبا ا. بودهنیخاطر درخواست آرم
 خونشون یزدی قمھ ھم می کھ اگھ حتنوی و حسیعل.می تا برگردمی شدنی سوار ماشنیھم

 اما بابا مجبورشون می بزارنای انی آرمیالی پامونو تو ودی کھ نباگفتنی اومد میدرنم
 با مای فاطشھیعمو جون من راه بازارو بلدم م- ما ونیاذر اومد طرف ماش.انیکرد کھ ب

 ادی بمای فاطستی خوب نطی شرانی ایتو-  اونجا؟ بابامی برادی و مامانم بنایمنو م
سوار . اجازه داد باھاشون برمنکھیاذر اصرار واز بابا انکار تا ا خالصھ از..دخترم

ً کردن و دوست داشتم واقعا سر دی خرشھیھم..می حرکت کردموی شدنی پدر آرمنیماش
 عی مغازه صناھی باشوق و ذوق وارد نای ممویدیبھ بازار رس.کنھیادمو خوب گرم م

 رونی برم تو گفت کھ بدارم قصد ندی مارال خانم کھ دنطوری ھم ھمھیبق.  شدیدست
کھ دستم .کردمی نگاه منارویتری ورفتموی خودم راه می داشتم براینجوریھم.منتظر باشم
 ..... شددهیاز پشت کش

تش  مرده متحرک پشھی و من از ترس فقط مثل کشوندی نفر منو بھ دنبال خودش مھی
 اونور بود کھ دو تا ی ون مشکھی...رسھی معلومھ زورم بھش نمکلشیاز ھ.دمی دویم

اما غافل ..کــــمـــــک- اونا تازه بھ خودم اومدم و داد زدمدنی دستادن،بایمرد کنارش وا
 و دو مرد کنار ون ھم بھ دمیو محکم دستمو عقب کش ستادمیوا. باھم بودننکھیاز ا

 پام ریچادرم بھ ز..دمی و دوختمیتموم توانمو تو پاھام ر. ومنم فرار کردمدنیسمتم دو
 نفر از پشت بھ چادرم چنگ زد و مرد ھی ھوی کرد و افتادم اما بازم بلند شدم کھ ریگ
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 دھنم ی جلویزی چھی  شد ولی بھم زد کھ صورتم بھ سمت چپ متمایلی سھی ھیاول
 اومد چشمامو ی مرونی کھ از بیدادی ب داد ویبا صدا...دمی نفھمیزی چگھیگرفت ود
 ھی م ینی بیاحساس کردم کھ رو.کردی درد مبیطرف راست صورتم عج.باز کردم

 تخت یبلند شدمو نشستم، رو.َ اه خون بوددمیدستمو روش کش. خشک شدهیزیچ
 چشمام رد ی از جلولمی اتفاقا بھ شکل فی مھھ. اتاق بزرگ، بودمھی یدونفره تو

 درو ی رهی از جام بلند شدمو دستگعیخوان؟سری می از من چای ھستن؟ خدای کنایا.شدن
 .... کردمنییباال پا
 یکی..ن؟ی اوردنجای ای چیمـنـو برا..دیدرو باز کن-.دمیمحکم بھ در کوب.قفلھ!یلـعـنت

 پس با لگد بھ جون در ادی نمی کسدمید.زدمی بھ در می جورنیھم.. درو باز کنھنی اادیب
 گونھ ی نشستمو اشکام دونھ دونھ رونی زمی رویدی ناامومد،بای کس نچیاما ھ..افتادم
 نمیا. و مزاحمھرضای از علن،اونیاون از ارم.ومدهی من نبھ  روز خوشھی.ختنیھام ر

در باز شد . زانوھام برداشتمی قفل سرمو از روی تودی کلدنی چرخیباصدا...از اآلن
 ی اومد جلومو روھ؟؟ی کگھی دنیا. سالھ داخل اومدیً مرد حدودا پنجاه وخرده اھیو

 دست بزنھ کھ کردیم  کھ دردییزانو خم شد ودستشو جلو اورد،خواست بھ ھمون جا
 اتاق نشست ی کاناپھ گوشھ یدستشو مشت کرد و بلند شد و رو.دمیصورتمو عقب کش
ر  فندک دھی کتش بی برداشت و از جشیگاری از جا سگاری سھیو با کمال ارامش 

 بھت ی عذر خواھھیمن - ...کردمیمنم مثل احمقا بھ کاراش نگاه م.اورد و روشنش کرد
 ییرای اما انگار اول خوب ازت پذارنتیبچھ ھا سالم ب سپرده بودم کھ.بدھکارم

 بار دوم ی تا برادمیحسابشونو رس.ارمی بینجوری کھ مھمونمو استمی نیمن ادم.کردن
 با دی مھرپرور بای دردونھ زیعز- ن؟ی ھستیشما ک..شـ-..  نکننیچیاز دستور سرپ

ھمھ جا دنبالت ..ختی رم برنامھ ھام با اومدن اون پسره بھیعنی. اما نشدومدی مفاتیتشر
 کاناپھ یبلند شدمو رو.نمیاشاره کرد کنارش بش.ارمتی بینجوریبود مجبور شدم کھ ا

 یگفتھ بودم روزبھش -... شده بودی و چادرم خاککردیتموم بدنم درد م. نشستمشییجلو
 ...رمیگیازش انتقام م

 موی کرد،من جوونی نامردیلیبابات در حقم خ.رمیامروز باالخره تونستم انتقاممو بگ-
 ی سالھانی بھتردی شاکردی نمانتی کھ اگھ اون بھم خییبھ خاطرش ھدر دادم سالھا

چھ -...پس اسمش مھرانھ... مھران رو دست بخورهکردی فکرشو میشد،کیعمرم م
 بھ یستی نھشیتواصال شب-مھران. سکوتھیانبعد از چند ث..دیعشقمو ازم دزد- ؟؟یانتیخ

 .یَ برو روتر از اونباتروخوشی بگم زتونمیٌجرات م
 مھرپرور؟ومن کامال بھ مامانم رفتھ بودم ی زدردونھی فکرفرورفتم،گفتش عزیتو

 .... نبودپس ممکنھ اشتباهھشیوفقط رنگ چشمام شب
 جایمن ھ-.ایبلندشو دنبالم ب-مھران.بھ ادامھ افکارم برسم نزاشت گھی دباصداش
 باصورت ینطوری ھمیخوای خودتھ اگھ ملیم-مھران. بوددهی بھ دررسگھید.امیباشمانم
 . بارھی ھم ونی بارشھی ا،مرگی نی بمونی وخونفی کثیولباسا

 ...یفــــخـــر-مھران!!!یچھ خونھ ا.بلند شدم وپشت سرش راه افتادم-
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 \"دنتایمثال دزد.../"  بداخالق نباشھدوارمیگھ،امی خدمتکاره دالبد
 ی،برای بکنیتونی نمی کھ تو بدون من کارمی چھ کنگھی اره د؟ی وجدان جونم اومدِا

  بلھ اقا؟-... اومدم کمکتنیھم
)  ھ؟ی کگھی دنیا.رونیزدبی سرمو باالگرفتم چشمام داشت ازحدقھ مھی فخرنی ایباصدا

-مھران. بزرگتربودکلشی جھان ھم ھیرای گیُاز کشت!!!( هَ مردیفخر! مرد ھی
چندشم .اقاھھ باچشماش براندازم کرد. ری مابگناخانمی مزیبروبازارچنددست لباس سا

 .. بگم رفتیزی چھیشدتاخواستم 
بامن -من. بخوریزی چھی دست وصورتتو بشور وااشپزخونھیفعال بامن ب-مھران

 ..یفھمیبھ مرورزمان م-مھران.دی برسی بھ چدیخوایم
 ...ستمینانیاما من م- من

 حاال بماند ِناای شناسنامھ می اسمت تودونمی کھ مییتا اونجا- بھ طرفم چرخوند وسرشو
..  رادمنشھ نھ مھرپرورمیلی من فامنیکنینھ اشتباه م-من. کننی صدات می چنکھیا

 رادمنشم اسم ماین فاط منیباور کن-من.  شدهیمی قدگھی دزای چنیدخترجون ا-مھران
- مھران.  و روش نشستدی ھارو عقب کشیندل از صیکی... رادمنشھیبابامم ھاد

حرفمو قطع ...اما-. یشی می خوبگری بود بازی خوبشینما- دست زدیبا مسخرگ.نیآفر
 ری کھ زستی نبای صورت زنی افیح- صورتشو اورد جلوموھی کافگھید-مھران.کرد

 ...نیاز زبان ارم...ی بشھ؟کور خوندیمشت و لگد خط خط
-  ؟یریکجا م-بابا. و دنده عقب گرفتمووردیدلم طاقت ن.. شدادهی بابا کھ پمیدی رسالی وبھ
 نایالو م-. زنگ زدم کھ بفھمم کدوم بازار رفتننایبھ م. باشھ-.  کار دارمیی جاھی

 نی اولیای منیاشھ ببب-.  اونجامگھی دنیم١٠اھا باشھ -....  بازارمیما اومد-نای من؟ییکجا
 کردم تا ادیسرعتمو ز.یاوک-. می مغازه ای ما توفروشھیدستس م عیمغازه کھ صنا

 دردسر ی تومای کھ فاطگفتی بھم می حسھیزد،یدلم بدجور شور م.زودتر برسم
 دی داشتن خردمشونید. گفتشنای کھ میی و رفتم ھمون جادمیبھ بازار رس...افتاده

 دنشی با دنقدری اکھ  داشتی دختر چنی از پشتش اروم گرفتم امای فاطدنیبا د.کردنیم
 نکھیا...ـــیا. کھ انتخاب کرده بود حساب کنھییزایاما تا برگشت تا چ.گرفتمیارامش م

 مایفاط-جونم داداش؟ - نایم. ای لحظھ بھی نایم.سالم-داخل مغازه رفتمو!!!ستی نمایفاط
 رفتمو بھ دور و بر نگاه رونی از مغازه بعیسر. نـــھ- ست؟ی نرونیمگھ ب-کو؟؟ 
 افشی کجاست؟؟؟ مامان کھ از قمایمامان فاط-برگشتم تو مغازه و... نبودمایاطف.کردم
 زدمو دنبالش رونیاز مغازه ب.  منتظر باشھرونیبھش گفتم ب: گفتزدی داد مینگران

ار خارج از باز.شمارشو نداشتم!یلعنت.کردمی کھ چادر داشت ونگاه میگشتم از ھرکس
 یدی رو دیھھ معلومھ ک.زدی ھم توش پرنمرنده پارک بود کھ پھی بازار ی جلوقایشدم دق

چشمامو .شنی ماهی ون سھی دارن سوار یکلی چندتا مرد ھدمی دفعھ دھی. بره پارکدیتوع
 بھ دمیدو. کفش کھ کنار ون افتاده بود توجھمو جلب کرد ھیبھ اطراف چرخوندم اما 

 عی سرو ونی ھم زده بود کفشو پرت کرد توی دودنکی از مردا کھ عیکیسمتش کھ 
 ... منھیمایکفش فاط.. اون کفشکنمینھ اشتباه نم. سوار شد
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 بود و ییراننده حرفھ ا.. تا دنبالش برمنمی سمت ماشدمی دوعی حرکت کرد ومنم سرون
بودن؟چرا  ی کنایا. سرعتمو باال بردم تا گمش نکنمگرفت،منمی سبقت منای ماشیاز ال
 شی رو پی کردم بھ بابا گفتم بحث خواستگاری غلطدن؟؟عجبی دزدمارویفاط

از .. بودمی ممای بازارو مواظب فاطمیرفتی ھمھ مون مکردمی نمنکارویبکشھ،اگھ ا
 مھم نبود زدن،برامی برام بوق مای کردی حرف درشت بارم مھی زدمی کھ جلو میھرکس

 باغ درندشت نگھ ھی یجلو...دادمی کنن فقط گاز مممی کنترل سرعت جرینایکھ دورب
 ی نگاھھیَمرد .  اومد درو واسشون باز کردو ون داخل باغ رفتیکی.داشتنو بوق زدن

 ھا ھم شھیپشت درخت کنار جاده پارک کرده بودم وش. اطراف انداخت و درو بستبھ
 دست من  ازی مشغولھ چھ کاریلیذھنم خ.. نشدنمی متوجھ ماشنی ھمی براھیکھ دود

 خبر سی بھ پلدیبا. داخل باغنگھی چند نفر دستی حاال معلوم ننانی نفر کھ ااد؟سھیبرم
 و جونش بھ رنشی ممکنھ گروگان بگینجوریا.نـــھ:بدم؟ خودم جواب خودمو دادم

 کم شھ مای مو از سر فاطھی نکھی فرمون گذاشتم از تصور ایسرمو رو.فتھیخطر ب
 یزی چینی دوربرونی کردم،بی باغو بررستی شدمو  وضعادهیپ...رمیگی مشیآت

 قھی دقھی ھم،قھی دقھی. از روش بپرمتونستمی بلند نبود و میلی خواراشید.نداشت
 و بھ اطراف نگاه کردم پر از درخت و دمی پرنیی پاواریاز د...وقتو تلف کنم دینبا.ست

 ی تا کسکردمینگاه م و اونور نوری قدم برداشتم و ھمزمان بھ ااطیبا احت.چوب بود
 چند نفر یصدا. شدانی صورتم نمای جلوالی وھی  ی کوتاھی روادهیبعد از پ.نباشھ

 ..... شدممی قای درختومد،پشتیم
 اوردمو بھ چشمام چند تا مرد کت رونی طور نامحسوس سرمو از پشت درخت ببھ

تموم حواسم بھ اونا بود کھ ناگھان . سخت شدیلی  کھ مسلح بودن افتاد،کارم خیشلوار
 کردمی کھ داشتم اونارو نگاه میھمونجور.دمی گوشم شنخی رو از  بی پارس سگیصدا

-مرد ناشناس.  نکرده بودمنجاشوی  فکر ایلعنت... اونــــجــــاســـت؟یکـــــ-. مسخ شدم
کارو کردم و بھ ًناچارا ھمون. گلولھ حرومت نکردمھیآروم دستاتو ببر پشت سرت تا 

 بگھ محکم کوبوندم وسط دوتا پاش و از درد یزی چھیسمتش برگشتم اما تا خواست 
.  نبودنگھی دی بود کھ دوتااری شانس باھام یانگار.نی زمیخم شد و اسلحش افتاد رو

 و یزنی الم تا کام حرف نمی زنده بمونییخوایحاال اگھ م-. سراسلحھ رو گرفتم سمتش
 یدونی اصال می کردالیھھ خ- محافظ. یدی بھم نشون منی رو برد کھ دخترهییراه جا

زر - . یوفتی بری گھی ده درصده،کافری ھستن؟شانس زنده موندنت زالیچند نفر داخل و
 ی کارادیضربھ ز... بھ سرم خوردیزی چھی کھ می رفتالی وداخل.وفتی نزنو راه بخودیب

گفتم کھ - برداشت ونی زمیمرد اسلحھ رو از رو. نبود و فقط اسلحھ از دستم افتاد
 گشتنشون تموم شد یوقت. نشیبا اسلحھ اشاره کرد کھ بگرد.ی درمقابل ما نداریشانس

 کھ زدی پرسھ مالیو بر و  پسره دورنیا- محافظ... وفتیراه ب- شونیکی. چشمامو بستن
 بتونی تعقی تا احد الناسنی نگفتم مراقب باشمگھ-مرد ناشناس.  آقامیشکارش کرد

 کور بودم یبھتره بگ-مرد ناشناس.  پشتمون نبود آقایاما کس-گھی نفر دھی....نکنھ؟
 ـــکیاگــــــھ . از شاھکار اآلنتوننمی انی ناقصش کردنیاون دختره رو کھ زد.دمیند
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 تا ـکــنمی می کــارـــنی درست انــجـام نــدــتـتـونـــوی مـــامــورــگـــــھی دـاربــــ
بـــلــھ - مردان؟یدیفـــھــــــ. کننھی آســمــون بـھ حــالـتون زار زار گریمـــرغـا

اآلنھ کھ . مشخص کنمفشوی تا بعدا تکلنی زمری زنشیخوبھ ببر-مرد ناشناس. قربان
 جوابمو نداد و یکس..ا؟ی لعنتنی کردکاری چمای با فاط؟شمایچــــ-. ادیدختره بھ ھوش ب

 کھ بھ گمونم از پلھ ھاش معلوم بود کھ ییبھ زور بلندم کردنو بردنم جا
 ...یکی نبود فقط وفقط تاری جالبزیچ.چشمامو باز کردنو رفتن.نھیرزمیز
-مھران.  نداشتی ادهی مرد فانیمجبور بھ سکوت شدم حرف زدن باا...مای زبان فاطاز

دختر خوب -مھران. نھ- ؟یدیچی بھ دورت اونو پلھیثل پ مھیار،چیحاال چادرت رو در ب
شما - .  رو حرفم حرف بزنھی من دوست ندارم کس؟ییخوای؟می کنمی کھ عصبییخواینم

! کنمی نمنکاروی اما انی ور و اونور کردنی ای شب بازمھیکھ حاال منو مثل عروسک خ
. دیاومد طرفمو چادرو بھ زور از سرم کش!!یخودت خواست- مھران. ستادمیبلند شدم وا

 چادر عقب رفتش سر کردم تا نگاه دنیزود شالمو کھ بھ خاطر کش..ایخدا..نـــــــھ-
 و مانتوت انداخت  از سرتا پامی نگاھھی.حاال شد-مھران. فتھی بھ موھام نزشی ھیچشما

فعال .ادیبار ب ینجوری دخترش ادهی مارال بع؟ازی چادر بپوشی داریکھ بلنده چھ اسرا
 دی شال ھم نبامی منو تو ھستی وقتی عادت کندی اما بھ مرور باھی قدم کافھی نیھم

 داشتھ ھ؟صبریچھ عجلھ ا- کردو ی چندشی خنده ھیه؟ ..ـینظورتون چـ..مـ-! یبپوش
 گذاشتمو از تھ دل زار زی میسرمو رو. ھمراه چادرم خارج شدھواز اشپزخون.باش
کاش .. تا باھاشون برم بازارزاشتیکاش نم. شمالمییای بکردیکاش بابا قبول نم.زدم

 یکی. سرمو باال گرفتمنی زمری باز شدن در زیباصدا...نیاز زبان آرم...وکاش وکاش
 ی خودتو بھ دردسر انداختراچ- محافظ.  کھ برام غذا اورده بودگارداستی بادنیاز ھم

 رو جلوم ینی کردو س مرد اومد جلو و دستامو باز؟یتا حاال عاشق شد-پسر؟ من
 بھ سوالم داره؟ ی چھ ربطنینھ،نشدم اما ا- کھ محافظدمی مالیدور دستمو م. گذاشت

 وتا ادی بسی زنگ بزنم تا پلتونستمیم. عاشقمھیربط داره،خوبم ربط داره من - من
 عشقم ی برای اتفاقھی نکھی نکردم تا مبادا انکاروی اما اکردمیم اومدنشون صبر

 بگم کھ دیپس با- محافظ. اوھوم- منمش؟ی دختره کھ اوردنیعاشق ھم-محافظ...فتھیب
 ...ی بخوندی عشقو بانی ایفاتحھ 

! یجوابمو نداد- منرونی برفتیبلند شدوخودشو تکوند و داشت م. ندادیچرا؟ جواب- من
 کنمیخواھش م-! ی بھ ھر حال کھ ممکنھ کشتھ بشکنھی بھ حال تو میچھ فرق- محافظ

بلند شدمو !!!!آقــــا غلط کـرده-من.  دختر خانم شدهنی افتھیآقا بدجور ش-ظمحاف.. بگو
 اریصداتو ب-  شد محافظکھی بود ھزار تی اشھی شچون  کوبوندمنی زمی غذارو روینیس
 ھا جلو شھی بھ سرم اومده بدون توجھ بھ خورده شیی چھ بالدمیانگار تازه فھم..نییپا

 اقا بو بکشھ تا ھی؟کافیگی می معلوم ھست چچیھ- محافظ؟ی کمکم کنیتونیتو م- رفتم و
-محافظ..جلوش زانو زدم.  بزنمموی زندگدی قدی کارو کردم اونوقتھ کھ بانیبفھمھ من ا

 فقط کمکش یی بخواین،ھرچی پول،ماشدمی بھت میی بخوایھر چ- منھ؟ی چھ کارنیا
 ازت ی بشم ول اگھ کشتھی حتی منو نجات بدخوامی نمگذرمیمن از جون خودم م.کن
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 توباز حرف خودتو شھی نمگمی بھت میھرچ-محافظ. ی بدی فرارماموی فاطخوامیم
 ھھ نی ودوربی شکاری ھمھ محافظ وسگانینکارو بکنم؟ای اتونمی می من چطوریزنیم
 شھی می چنمیبب-خم شد و بلندم کرد ... -. کنمیالتماستو م-! ھی راحتنی بھ ھمی کردالیخ

 شھینگام بھ پام افتاد ش.آخ-  بردارم کھی قدمخواستمیم.رفت ودرو قفل کرد.دمیاما قول نم
 کاناپھ ی کھ اول بودم رویتاق ھمون ایاوردنم تو-مایاز زبان فاط..رفتھ بود توش

 بھ نی از ایعنی!یچھ سرنوشت نحس.سوختی کرده بودم مھیچشمام از بس گر.نشستم
 دی اشکم دوباره جوشی مھرانھ چشمھ نی ای حرفای اورادی کنم؟با ی زندگنجای ادیبعد با

 دھنمو ی بزنم کھ جلوغی جخواستمیم.دمی از خواب پری کسیباصدا... شدیواشکام جار
 ...گرفت

 اره باال ی سرمو بھ معن؟یدیفھم.ایاومدم تا کمکت کنم پس آروم دنبالم ب!سیھــ- مرد
 پلھ ھا منتظر باش تا جفتت رو نیی پانجایھم-مرد.می اومدرونی بالیاز و... کردمنییپا
 یی پلھ ھاھ؟ازی توجھ نکردم منظورش از جفتت کنی بودم کھ بھ ادهی ترسنقدریا.ارمیب

نھ نھ ...خوادیدرشو باز کرد نکنھ م. رفتنیی پادیرسی میزیچ ینیرزمیکھ فکر کنم بھ ز
 بغلش گرفتھ بود وکمکش ری کھ از زگھی نفر دھیرفت تو وبا .مایمثبت فکر کن فاط

نکنھ !!!!نھی آرمنکھیِا ا.. معلوم نبودادی چھرش زیکی تاریتو. اومدادی تا راه بکردیم
 از باغ عیسر.ومدنی بھ ھوش نھی تا آقاو بقنییایزود تر ب- بازم نقشھ ست؟ مردنامیا

 اونطرف پارک شده بود ی درختھی کھ پشت ینی در ماشموتی مرد با رمویخارج شد
ًواقعا . چاکرتم بھ موالیلیخ-نیآرم.نی خودتون بردی بھ بعدو بانجایاز ا- دوباز کر

 من ھی چھ حرفنیا-حرفشو قطع کرد...صبرکن چکمو.ی رو در حقم تموم کردیبرادر
رو . بھ سالمتنیستم،بری نی ھم پولکنقدرایمن ا. کارو کردمنی ای داشتم چشچیبدون ھ

 دور و زمونھ نی تو ای عشقنیھمچ.ھیقدرشو بدون عشقش بھ تو ستودن- کرد بھ من و
 ی ازش خداحافظنیآرم.نیخوشحالم کھ بھ دوتا عاشق کمک کردم زود بر.شھی مدایکم پ

 کھ اون مرد گفت تو سرم ییرفامات ومبھوت بودم مدام ح.کرد و درو بست وگاز داد
 باغ یتو... شوادهیپ-.  بھم دست دادینیری حس شھی...ھیعشقش بھ تو ستودن..شدیِاکو م

 ... میرفت!میدیچقدر زود رس.می بودالشونیو
خدامرگم بده - مامان. نگران مامان بودی صدادمی کھ شنیزی چنی باز شدو اولالی ودر
 ی شده؟الھینجوریچرا صورتت ا!ی دخترم؟توکھ منو نصفھ عمر کردیما؟اومدیفاط
 ھیگر- ؟یما خودت..یط...فا-نای مکردنی مھیداشتن گر. اذر افتادناوینگاھم بھ م.رمیبم

 بھ یلی سھی خواستیبابا م. مون از شوقھھیرگ- برم؟  اذرنیھ؟ناراحتی چیتون برا
مھرپرور . دمی محیبراتون توض. مھرپرور منو نجات دادنیبابا آقا.نــــھ- بزنھ نیآرم

 ی اونا کنکھی تا ادنمی دزدی چھ جورنکھی گفتم ارویھمھ چ... تومیبھتره بر-بزرگ
بھ ! زهیری اخرش زھرشو می افعنی ادونستمیم-ل خانممارا.ھمھ ساکت شدن...ھستن

چرا؟؟ -.. یرفتن کالنتر- کجان؟  بابانی وحسی علیراست-دور وبرم نگاه کردم
 زنگ زدن وگفتن شی چند ساعت پمیخبر گمشدن شما ھا رو داد-مھرپرور بزرگ

بھ زور .یی شناسای برامی کردن،گفتن کھ بردای اطراف پنی دختر رو ھمھی یجنازه 
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-نایم.  برگشتھی اولی کمکای جعبھ بااذر رفت اشپزخونھ و.میپدر ومادرت ونگھ داشت
داداش چرا لنگ - نای بره کھ مخواستی منیارم.. بھ روزت اوردنی چنینامردا بب

 مارال خانم رچزد بھ ؟یری زبونتو بگی جلوشھی می چنایاوف م- نی آرم؟یزنیم
 توکھ اصال بھ فکر نمی ببای بنی ارمکنمیاخرش من از دست تو دق م- صورتش و 

 رادمنش یآقا- نیآرم!!  نونشو بچسبونھدی تنور داغھ بادین ھم تا دیآرم!یستیخودت ن
 نیاالن تو ا-مارال خانم... نزدی بابا حرفم؟ی مزاحتون بشدی تابعد عنیدیاجازه م

 خوشحال ییای بدی ھمراه خانوادت بعد از عیتونیم- حرفاست؟ بابانی ای جاتیموقع
 من زوم کردن و مارال یرو ھمھ. برام شرطھمای اما نظر فاطی تو دامادم بششمیم

 ی خواستگارانی کردم فوقش مری گیطی بد شرایتو..عروس خانم قبولھ؟- خانم
 ھم دی عالتیتعط!!!!پس مبارکھ-نایم.  فکر کنمدیبا-من. گمی ممویواونوقت جواب واقع

 از نی با آرمشونی خوشحال شدن وبازم دوستدنمی از دنی وحسیگذشت حاال بماند کھ عل
 ...سر گرفتھ شد

 ...نی زبان آرماز
 نویماش. ھم گرفتمینیری جعبھ شھی بھ سمت دانشگاه حرکت کردم وتو راه ی خوشحالبا

 در جعبھ رو باز کردمو بھ ھمھ تعارف دمی بھ کالس رسیوقت.. پارک کردمنکیتو پارک
 کلک مناسبتش یا- لیسھ. گفتنی مکی بھم تبرھی چھینیری بدونن شنکھیھمھ بدون ا.کردم

باالخره قبول - کنارش نشستم و؟یپس چ-لیسھ...ھن- رفتنت جور شد؟ ی سالمتھ؟بھیچ
حس کردم !. قراره بشھ مھرپرورای زودنیخانم رادمنش البتھ بھ ھم- ؟؟؟یک- لیسھ. کرد
- بود بسنده کردی لبخند کھ زورکھی حال بھ نی خوشحال نشد با اادی زلیسھ

  توجھدی خبرو شننی ای وقتشی بھ ناراحتادی خوشحال بودم کھ زنقدریا..مبارکھ
 لیبعد تموم شدن کالس بھ سھ. شکرتای،خدای خواستگارمی بعد بریقراره ھفتھ .نکردم

منم . فروشگاه دوست مشترکمون شھرام اما قبول نکردو گفت کار دارهمیگفتم باھم بر
 ی بنیآرم.سالم-شھرام.  حرف نداشتووردی کھ میی وشلوارا کتی رفتم،جنساییتنھا

سالم،سرم - ؟ی سر بھ ما بزنھی یومدیوقتھ ن  چندیدونی؟میی معلومھ کجاچیھ!معرفت
حاال چند دست کت وشلوار برام ... و دانشگاه ومارستانی بی شلوغ شده کارایلیخ
 عوض شده؟ قتی سلای؟ی جشن دعوتیبھ سالمت-شھرام. ستی برام مھم نمتشی؟قیاریم
 ھنوزم دوست-! یدیپسندی تر مشی اسپورت بیجالب شد تو لباسا- شھرام.  کدومچیھ-

اوه اوه پس -شھرام..  شد کھ اومدمنی ای بعد قراره برم خواستگاری اما فعال ھفتھ دارم
 کم کم سر دیَاره توام با-!!! ی سرم شلوغھ پس بگو اخرش دم بھ تلھ دادیگیبگو چرا م
 کھ در حال حرف زدن ینجوریھم!.دهی بھ ما زن مینھ بابا ک-شھرام .یریوسامون بگ

.  اوردرونی شده کنارش بزونی اوی کت وشلوارانیبود چند تا کت وشلوار از ب
 کت ھی نشونیاز ب... مارک کت وشلوارنی تازه اوردم جنسش اصلھ بھترنارویا-شھرام

چطوره - رونی اومدم باز پرو. براق رو برداشتم ورفتم تا بپوشمشیوشلوار سرمھ ا
 ی روکنم  تا چاپشرمی عکس ازت بگھیبزار . تو تنت حرف ندارهیعال-شھرام؟ شھرام

 عکس لتی با موباییخوایم-. خودتو لوس نکن-شھرام. ول کن بابا-.  فروشگاهدیبنر جد
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 نجای اای اوردم حاال بموی عکاسنیدورب-شھرام.  کالس دارمشھی مرمی من د؟یریبگ
 بھ تو یمن موندم ک! خورده لبخند بزن برج زھرمارھی-  کرد ومی تنظنویدورب..ستایوا
بابا منکھ گفتم -.. مایاز زبان فاط...ـــــکیچــــ. لبخند زدمھی از تھ دل. زن بدهخوادیم

 ی کھ قبال سرم شرط بندستی براتون مھم نیعنی- چرا دخترم؟ -بابا. ھیجوابم منف
نعوذ با ما خدا -     بابام؟یخبریھ ما ازش ب کگھی دزی چخونده؟وھزارتایکرده؟نماز نم

 نگاه ھی بھ قضی منطقنقدریکاش ا-. ستین  بوده اما حاال کھیگی دخترم،خودتم ممیستین
تو خودم . دانشگاه شدماطیوارد ح...شھی مرمی برم دانشگاه ددی باگھیمن د. بابایکردینم

 ادتونی ی زودنی بھ ھمکردمیفکر نم! خانممایمبارک باشھ فاط-.. کھزدمیبودم و قدم م
 !.. واستون داشتھیی چھ نقشھ ھانیبره آرم
 ... اخرقسمت

 ین؟کی گفتیچ-حواسم بھش جمع شد و. بودی کالنترلی سھنی دوست آرمی صدانیا
 یاگھ ثابت کنم کارا-لیسھ... - !! چھیپیخبرا زود م-  زدوی حرفارو زده؟ پوزخندنیا

 وسط نیا-من \!!!!!!"شنی چھ زود پسرخالھ منایا../"؟یکنی مکاریاالنشم نقشھ ست چ
تو فکر فرو رفتم چرا .  وجدان ندارمبخب حداقل عذا..خب- لی سھرسھ؟ی بھ شما میچ

باشھ - من! لی دلھی نمی اگھ حرفاش راست باشھ ای خواستگارانی نخوامیکھ نھ؟من کھ م
 قھیچند دقبھ ساعتم نگاه کردم اما کالس من .. امروزنیھم- لبخند زو و؟یاما چھ وقت

 پشت نجای انییایب.دی ساعت از آخر کالستون بزنمی ندیفقط با- لیسھ. شھی شروع مگھید
 نکاراشی با زبون خودش اعتراف کنھ کھ انی کھ آرمکنمی می کارنی شمی بوتھ قانیھم

اما تاساعتو نگاه کردم ! گذشتی کالس چھ جوردمینفھم....باشھ-. ھی شرط بندیفقط برا
 رونی از کالس بشھیم- ن؟ی داریسوال- استاد؟    استاددیببخش-! دهی کھ وقتش رسدمید

جزوه ..چشم- . دمی نمحی توضگھی درسو دنی اما ادییبفرما-استاد..  ستیبرم؟حالم خوب ن
 حالت ی توموی شدم و گوشمی گفتھ بود قالی کھ سھییھمون جا.فمی کیھامو گذاشتم تو

 کھ سر کارم دمی رسجھی نتنی بھ ا نشدی گذشت اما خبرقھیچند دق.ضبط صدا گذاشتم
   ل؟ی سھیگی میچ-نیآرم... د مانعم شیی تا خواستم بلند بشمو برم صدایگذاشتھ،ول

- نیآرم.  ادیخدارو خوش نم!نی بردار آرمچارهی دختر بنیدست از سر ا-لیسھ
 دمی بابا آره من نقشھ کشیا- حرفشو قطع کردنیآرم... نقشمون-لی  سھھ؟یمنظورت چ

 یی کنم کھ عاشقم بشھ،کھ عشقو ازم گدای کارخواستمی گفتم تا آخرش ھستمو آره منکھیا
 خودم شی وغرورمو پتی منتظر نشدم ادامھ بده و شخصگھید.... امافتھی بمکنھ وبھ پا

 آقا کھ نیمنو بگو کھ گفتم ا!! کارات ھمھ جزو نقشتھنیپــس ا- خرد کنھ پس بلند شدمو 
- نیآرم!!!!!      عاشقم شدهیباشھ چجور سر بھ تنم نخواستی مروزیتا د

 دستت با زبون ی روزیکردی نمکرف-   من؟یکردی مکاری چنجایما تو ا..ــیطــ..ا..فــ
 حرف گھیلطفا د- ساکت شو باال اوردمیدستمو بھ معن...من-نیخودت رو بشھ؟   آرم

 بــگـم خواستمیمن م-نیآرم.    شمی ازتون مـــتــنفـر مشتری با حرف زدنتون فقط بنینزن
تو   خوابوندمیلی سھی کھ از خودم سراغ داشتم یرفتم جلوشو با تموم قدرت...دوسـتت
 مقــدس دوسـت داشــتنو بھ زبـون یخفھ شو اول دھنتو آب بکش بعد کلمـھ -گوششو 
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 رفتمیداشتم تند تند م. از اونجا دور شدمعیفرصت حرف زدنو بھش ندادم وسر!!!اریبـ
 ی صــــــداامی ھولم داد تا بھ خودم بی دفعھ کسھی..برم نبودوھواسم بھ دور و 

 کھ چند متر اونور تر پـــــرت شد دمی دنویفقط آرم. مغزم قفل کرددموی شنیوحشتناک
    ــن؟؟؟ی ارمـــی کردکـاریتـــــــو چـــ- .... طرفشدمیدو.خون دورشو احاطھ کرد

 زنگ یـــکی-من......رم..دا..سـتت .. دومایاط.فـ.دادم..ت.ا..نـجـ..شقمو...عـ-نیآرم
 .....خـــــــــــــــدا!!!...بــزنــھ بھ اورژانس

 
 یکی بود ویــکی:ندیگویحــاال م... نبودیکی بود و یکی:گفتندی کھ می زمانگذشت

 ...نـــــابــود
 یھای بازـــرانی ھم سرنوشت؛ ھردومان حی ھمراه،ای ھمزاد،ایا:میگوی قلم مبھ

 ! زشتیدورانھا
  خوش؛،دسـتی را نوشتمیشـعرھا
 ... فصل اولـانیپـا..... نوشت؟ی را کجا خواھمی ھااشــک
 ...دی رمان باشنی فصل دوم امنتظر

  Atefeh2001: سندهی قلم نوبھ
 


